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مێژووی سینەما

مێژووی یەکەم فیلمی سینەماییی

�ە ئینگلیزیییەوە: چــاوان حوسـێن

ــە فیلمێکــی بێدەنگــی ســاڵی  )Roundhay Garden Scene(، کورت
لــی پرینــس( تۆمــاری  )۱۸۸۸(ـــە، کــە داهێنــەری فەرەنســیی )لویــس 
وا  پێکــراوە  ئامــاژەی  گینســدا  کتێبــی  لەنێــو  وەك  هــەر  کــردووە. 
دادەنــرێ، کــە ئەمــە یەکــەم فیلمــی ڕزگاربــووە لــە نێــوان ئــەو فیلمانــەی، 
 Sortie( کــە هەبــوون و بەهــۆی چەنــد کارەســاتێك لەناوچــوون. فیلمی
الیــەن  لــە   )۱۸۹٥( ســاڵی  کــە   ،)de l‹usine Lumière de Lyon
دەرهێنــەری ســینەماییی فەرەنســیی )لویــس لومیــەر( تۆمــار کــراوە بــە 

ــت. ــەی جــوواڵوی ڕاســتەقینە دادەنرێ ــن وێن یەکەمی
فیلمــە کۆنــەکان ڕەشوســپی بــوون و هیــچ دەنگێکیــان تێــدا تۆمــار 
نەکــراوە، هەروەهــا یەکــەم ســتۆدیۆی تۆمارکردنــی فیلــم لــە ســاڵی  

بنیادنــراوە.  )۱۸۹٦(

داهێنەری سینەما، ویلیام فریس گرین:
ویلیــام فریــس گریــن، داهێنەرێکــی پــڕ بەرهەمــی ئینگلیــز و وێنەگرێکــی 
ــە پێشــەنگ ناســێنراوە،  ــە بــواری وێنــەی جــوواڵودا ب ــا بــووە. ل بەتوان
هەروەهــا هەســتاوە بــە دروســتکردنی  زنجیرەیــەك کامێــرا لــەو کاتەی، 
کــە لــە لەنــدەن وێنــەی جــوواڵوی دەگــرت لــە مــاوەی ســااڵنی )۱۸۸۸ - 
ــۆ  ــە ســاڵی )۱۹۰٥( تەکنیکێکــی ب ــوو تاکــو  ل ــەردەوام ب ــام ب ۱۸۹۱(. ویلی

بەرهەمهێنانــی فیلمــی دووڕەنــگ* ئاشــکرا کــرد.
فیلمــی دووڕەنــگ بــە بەکارهێنانــی جیاکــەرەوەی تیشــکی ئاوێــزە  * لــە 

پشــت هاوێنــەی کامێراکانــەوە وێنــە دەگیــرا.

یەکەم فیلمی بازرگانیی نمایشکراوی جیهان:
ســاڵی ۱۸۹٥ یەکەمیــن فیلمــی بازرگانیــی جیهــان لــە )گرانــد کافــێ( 
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فەرەنســی  بــرای  دوو  لەالیــەن  فیلمەکــە  کــرا.  نمایــش  پاریــس  لــە 
ــان  ــوو، کــە هەردووکی ــەوە بەرهەمهێنراب )لویــس و ئۆگەســت لومیەر(ـ
نــاوی ســینەماتۆگراف. بــە  بــوون  گەشــەپێدەری جۆرێکــی کامێــرا 

یەکەم هۆڵ و ستۆدیۆی فیلمی سینەماییی لە ئەمریکا:
تەختــەی ســینەما  یەکەمیــن  )ڤایتســکۆپ(، وەك  ســاڵی ۱۸۹٦ هۆڵــی 
دەستنیشــان کــرا لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، کــە تەرخــان 
)نیوئۆرلێنــس(  ویالیەتــی  لــە  كــه   فیلــم،  نمایشــکردنی  بــۆ  کــراوە 

کراوەتــەوە.
ســاڵی ۱۹۰۹ گۆڤــاری )نیویــۆرك تایمــز( یەکــەم پێداچوونــەوەی )وتــاری 
کــردەوە.  بــاڵو   )Pippa Passes( فیلمــی  بــۆ  خــۆی  ڕەخنەیــی( 
هەروەهــا یەکــەم ســتۆدیۆی فیلمــی هۆڵیــوود لــە ســاڵی ۱۹۱۱ دا کرایــەوە 
و )چارلــی چاپلیــن( دەرکەوتنــە گەورەکــەی خۆی لەســاڵی ۱۹۱٤ لەســەر 

شاشــە تۆمــار کــرد.

پەراوێز:
*- فیلمــی دووڕەنــگ: ئــەو فیلمانــەن، کــە ڕەنگــی ســەوز و ســووریان 

تێــدا بــەکار هاتــووه .
*- ئاوێــزە: بلوورێکــی شــێوە سێگۆشــەیییە، کــە توانــای دانــەوەی 

چەنــد ڕەنگێکــی جیــاوازی هەیــە.
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سەرچاوەكان:
١( https://www.google.com/search?q=history+of
+the+first+cinema&oq=history+&aqs=chrome.١.
٦٩i٥٧j٣٥i٣٩j٠l٢j٦٩i٦٠,٣٣٢٦j٠j٤&client=ms-android-
sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF٨-
٢( https://www.google.com/search?client=ms-
android-sonymobile&q=William+Friese-Greene&sti
ck=H٤sIAAAAAAAAAONgVuLQz٩U٣yDI١NnzE٦Mg
t٨PLHPWEpi٠lrTl٥jNOLiCs٧IL٣fNK٨ksqRRS٤WKDs
qS٤eKTgmjQYpLi٤٤DyeRayi٤Zk٥OZmJuQpuRZmpx
am٦٧kWpqXmpAF-wt٥VoAAAA&biw=٣٦٠&bih=٥٦٨
٣( https://www.google.com/search?q=a+history+of+th
e+early+cinema&oq=history+of+the+first+cin&aqs=c
hrome.٢,٦٩i٥٩j٦٩i٥٧j٠l٢,١٧٧٨٩j٠j٤&client=ms-android-
sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF٨-
٤( https://www.google.com/search?client=ms-
android-sonymobile&sxsrf=ACYBGNSmTzrUCQX
MeCJYhOxzHKezWm٩١xQ٣%A١٥٧٢٧٠٨٨٥٨٦٣٩&ei=-
qG٩XaTaJtTD٨gLt_brgBw&q=first+commercial+mov
ie+screened+-+history&oq=first&gs_l=mobile-gws-
wiz-serp.١,٠,٣٥i٣٩l٢j٠i١٣١j٠l٣j٤٦j٠,١١٤٠٣٠٣,١١٤٨٤٥٠..١١٤٩
٤٩٩...٢,١..٣,٢٠٨,٢٤٣٠,٠j١٤j١......٠....١.......٨..٠i٧١j٠i١٩j٠i٢٢i٣٠i١٩
j٣٥i٣٦٢i٣٩j٤٦i٣٦٢i٣٩.rS٣٠TQNgx٥M


