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كل خير ونعمة من رب العالمين
وائل ىنيدؼ
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مقدمة
ما فائدة التعمم بدون تجربة ؟ مجرد معمومات تحشو بيا رأسك وتفقدىا أثناء سيرك عمى ممر
األيام وعندما تستعيدىا تجد بعضيا ممزق وتالف والكثير قد تبخر مثل المياه التي صعدت
لمسماء بفعل أشعة الشمس ،فالنسيان ىو أشعة الشمس التي ستسبب في فقدانك المعمومات ...
ىل أنت خائف من التجربة والخطأ ؟ ال داع من القمق من األخطاء فال تعمم بدون أخطاء الميم
االنتباه وعدم تكرار الخطأ لذلك إذا كنت ستق أر ىذه األوراق لمجرد الحشو فال تتعب نفسك واذا
كنت صادق في تعمم السيناريو لكن اسمح لي أن أقول لك يجب أن يتصف كاتب السيناريو
شيء ال غنى عنو وبدونو ستكون تجربة غير ناجحة ىل تعرف ما يجب أن يمتمكو كاتب
السيناريو ؟ الخيال فداخمو ستولد الشخصيات وستدور األحداث لذلك يجب أن يكون الخيال
خصبا كمرحمة أولى ثم تأتي المرحمة الثانية حيث سينقل لنا حياة أبطالو القصة من عالمو
ً
الخيالي إلى الورق ....
لتبحر معي في عالم السيناريو ؟
بعد ىذه المقدمة ىل أنت مستعد ُ
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دردشت

ما المقصود بالسيناريو ؟
نبدأ بتعريفة في المغة
ٔ .سيناريو ( :اسم )
الجمع  :سيناريوهات
السينم ِائي أَو اْلمسرِح ُّي اْلمتَض ِمن لِتَعمِ ِ
السين ِ
ص ِ
السِيناريو ِ
َؼ َّ
مائي أ َِو اْل َم ْس َرِح ُّي  :أ ِ
يمات
الن ُّ
ُ َ ُّ ْ
ََْ
ّ ََ ّ
ّ ُْ ّ َ ّ
ِ
اْلمخ ِرِج ولِحر ِ
ِ ِ
كات اْلممِثّمين وأ ِ ِ
ناظر و ِ
اإلضاءةُ
َُ َ َ ْ
َجواء أَداء أ َْدو ِارى ْم م ْن َح ْي ُث اْل َم ُ
ُ ْ َ ََ

كاتب السيناريو مثل الميندس المعمارؼ ىو الذؼ يقوم بتصميم المبنى وشكمو عمى الورق ثم يأتي
بناء عمى رسم وتخطيط السينارست .
دور المخرج ويحولو لكيان حقيقي ً
كما قمت السيناريو ىو الييكل واإلطار العام لمفيمم  ،فقصة الفيمم وموضوعو يتحددان من خاللو
 ،وكذلك الحبكة والشخصيات .وبذلك يكون السيناريو ىو رسم بالمغة والبناء العام لما سينفذ
بالصورة والحركة .فالسيناريو يقدم لممخرج وغيره من الفنانين صانعى الفيمم ،المغة واألساس
لتنظيم العمل السينمائي واتساقو.
وقد يكون كاتب السيناريو ليس صاحب الفكرة أو الحكاية أو الحدوتة األصمية لكن اسمحوا لي أن
اخمع القبعة فقد يكون الكاتب ليس لديو الكتابة في ىذا الفن الرائع الذؼ يتحول لفيمم أو مسمسل
من خالل السينارست لذلك قد يكون السينارست صاحب النص وقد يكون ال فدوره وضع
الكممات عمي الورق ورسم الشخصية وتطورىا بوضوح وكذلك تحديد البناء القصصي.
يجب عمى كاتب السيناريو الذػ يكتب لمسينما أن يتعامل قبل كل شيء بالحركة  ،بل ويجب أن
يتحرك حواره باضطراد وأن يحتوػ في داخمو عمى جوىر ديناميكية الحركة نفسيا  .ويجب أن
تتحرك شخصياتو بحيث يكون ىناك حدث ظاىرؼ كاف داخل إطار العمل ليبرر وجود ىذه
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الشخصيات فى الفيمم  .كما أنو يجب أن يكون قاد ار عمى تطوير الحركة داخل كل لقطة عمى
حدة داخل المشيد الواحد والتي تكون بالتالي الفصول  ،والتي في النياية تكون الفيمم الذػ يتدخل
فيو بشكل أكبر المخرج والمونتير  ،ومع ذلك فإن كاتب السيناريو ىو واضع أساسيا.
وأثناء كتابة السيناريو غالبا ما يقتصر دور كاتب السيناريو عمى كتابة المشاىد الرئيسية دون أن
يشير الى أحجام المقطات أو زوايا الكامي ار  ،وقد يضمنو فقط مجموعة من التوجييات لممخرج
والممثمين والمصور  .ومع ذلك فإن كاتب السيناريو النموذجي ىو من يكون عمى معرفة وثيقة
بالعناصر الفنية لمغة السينمائية أؼ أنو عمى دراية بإمكانيات وحدود الكامي ار السينمائية ،
وباستخدام أنواع المقطات المختمفة أؼ أبعاد الكامي ار وزواياىا  ،وكذا وسائل االنتقال  ،بالرغم من
أنو غالباً كما ذكرنا ال يشير إلييا أثناء الكتابة
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البذايت
ال توجد بداية ألؼ شيء بدون موضوع فالموضوع ىو الذؼ سيحدد االتجاه الذؼ سيسمكو
السينارست فيل سيكتب في الجريمة أو التاريخ أو الرومانسية أو السياسة أو ....
ونستطيع أن نشير إلى ذلك بالفكرة ،وىي تكون قصيرة وتشرح أحداث السيناريو كمو في سطور
قميمة مثال :
 مسمسل البندقدار :فارس يعود لعصرنا الحالي من عصر المماليك ويعيش مع أسرة
سعودية.
 مسمسل أحمم بيوم :ضيف سعودؼ لعائمة بالصعيد تطمب عائمة أخرػ قتمو بعد أن ظنت
أن العائمة األولى قتمت ضيف ليا لذلك تطمب الثأر.
 مسمسل أطباء ولكن :ثالث أطباء تجمعيم شقة وأحدة وكل منيم لو تخصص ويقررون
افتتاح عيادات داخل مبنى واحد يتضح أنو مسكون باألشباح.


·في أمريكا الوسطى ،يوافق أربعة مغامرين عمى نقل النيتروغميسيرين في شاحنات
لمحصول عمى بعض المال اسم الفيمم " "Le Salaire De La Peurلينرؼ جورج
كموزو.

ىذه ممخص الفكرة فيل وضح األمر
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ثانيا الممخص
ً

الممخص يجب أن يكون طولو من ٗ سطور إلى ٕٓ سطر بشرط أال تتجاوز األسطر صفحة
ونصف ألنو يجب أن يكون
قصير وفعاالً.
ًا
كما يتم ذكر فيو الشخصيات الرئيسية مع اإلطار الزمني لوقت حدوث القصة حتى يقرر المنتج
بناء عمى التكمفة التي سيتكبدىا فمثال عند تصوير مسمسل أوفيمم تاريخي
ىل سيقبل الفكرة ً
فاألمر يحتاج استديوىات خاصة وخيول وسيوف وكومبارس كثيرين وغيرىا ...
كثي اًر ما يندفع كتاب السيناريو الجدد بتيور إلى كتابة االستم اررية الحوارية لقصة ال يعرفون سوػ
لمحات منيا .ومع تقدم عممية الكتابة ،يشعر كاتب السيناريو أن موضوعو ييرب منو وأن كل
مشيد يصبح باباً يغمق في وجيو وسرعان ما يتالشى اإلليام ويصبح االنسداد تاماً وتزداد كرات ا
المشكالت ككرات الثمج .ىذه ىي النتيجة المتوقعة لقمة التحضير .فالقاعدة األولى ىي أن يعرف
كاتب السيناريو طرفي قصتو ،البداية والنياية ،كي يكون قاد اًر عمى رسم «مسار» أبطالو .فكتابة
الممخص تساعد ،إذن ،عمى بناء القصة بخطوطيا العريضة أؼ معرفة بدايتيا ووسطيا ونيايتيا.
وىكذا يصبح الممخص أداة شديدة األىمية من أجل المضي في تطوير القصة بالمعنى الدقيق
لمكممة .
ممخص عمر المختار:
جيشا يسبب القالقل لالحتالل
الشيخ عمر المختار يقرر الجياد ضد القوات اإليطالية ويكون ً
اإليطالي ويكبد القائد جراتسياني ورجالو الكثير من الضحايا والمعدات  ،لكن الجنرال اإليطالي
يضيق الخناق عمى الدعم الذؼ يصل ليبيا وييدم القرػ وينقل الميبين لسجون شائكة كبيرة  ،ويتم
اعتقال عمر المختار في أحد المعارك ويقدم لمحاكمة تقرر شنقو عمى محاربتو لمجيوش
اإليطالية.
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ممخص «. · "Fargoمحاربو الساموراؼ السبعة( »ٔ )ألكير كوروساوا :قرية يابانية مزقتيا
الحرب األىمية في نياية القرن السادس عشر .يقرر الفالحون ،الذين تعرضوا لالضطياد عمى يد
عصابة من األشقياء نيبوىم واغتصبوىم وقتموىم ،أن يوكموا بعض محاربي الساموراؼ ميمة
حمايتيم .يجند كامبي ،بمعونة تابعو كاتسوشيرو ،أربعة جنود رحالة يتبعيم كيكوتشيو ،شبو
المجنون ،الذؼ سينجح في بناء جو من الثقة مع القرويين .يستعد الجميع بصورة مكثفة لمدفاع
عن القرية .يقتل ثالثة من األشقياء أثناء ميمة استطالع .يشيد اليجوم النيائي الذؼ تميز بعنف
وقسوة شديدين انتصار الفالحين عمى األشقياء .يقتل ثالثة من الساموراؼ ويستعيد الناجون منيم
حياة الترحال فيما يعود الفالحون إلى ممارسة حياتيم اليومية .ويستقر كاتسوشيرو الذؼ وقع في
حب ابنة أحد القرويين في القرية.
قدمت لك ممخصين لكل منيما لون معين وأنت اختار ممخصك بالشكل الذؼ تحبو
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معاجلت الشخصياث
الميم بعد اختيار الموضوع وعمل الممخمص عميو بوضع تصور لمشخصيات ورؤية لمقصة
اضعا
وتصاعدىا الدرامي وبعد ىذه التركيبات المتكاممة يبدأ في معالجة كل جزئية من القصة و ً

اعيا منطقية وترتيب األحداث وقدرتيا عمى جذب واثارة المشاىدين
المبنى كامالً أمام عينو مر ً

أسما ويقوم المنتج بتغييره
بصورة إيجابية ال تبعث الممل  ،وال داع لمتفكير في االسم فقد تختار ً
وىذا حقو لذلك يفضل أن تكتب مالحظة عند كتابة أؼ عنوان بأنو قابل لمتعديل .

تدريب
مثال سأكتب عن قصة فالح اسمو حمود الناصر :
 االسم  :حمود عبدهللا الناصر
 العمر  ٙٓ :سنة
 المالمح الظاىرية :شخص اشيب نحيف منحني الظير يرتدؼ مالبس الفالحين القديمة
 الصفات الداخمية :شديد الحرص ،غير متعاون مع غيره ،نمام  ،يتكمم في فسافس
األمور ويتيرب من المسئوليات
 الميجة :محمية جنوبية
كثير مثل " الصعب سيل بس توكل عمى هللا "
 الزمة :وىي كممة يكررىا في فمو ًا


خطو في القصة :إنسان سمبي حتى يفقد ابنو ثم يبدأ في تغير أسموب حياتو وتعرضو

لممشاكل

تحديد الصفات الداخمية والخارجية تجعمك يقع وتتوقع ردة فعل كل شخصية في المواقف ،وأنا
كنت اكتب كل شخصيتيا وخطوطيا وأعمقيا أمامي عمى الجدار حتى إذا جمست لمكتابة تراصت
كل الشخصيات أمامي وأعود لكل منيا وقت الحاجة.
بعد تسجيل الشخصيات يكون مطموب منك مسودة وىي مثل الخريطة التي تحدد أنماط تطور
العالقات بين الشخصيات وابراز نقاط القوة والضعف وتسميط الضوء عمى أقوػ العناصر وبمجرد
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أن تكتمل ىذه المسودة التي يطمع عمييا المنتج يكون في إمكانك البداية واإلنطالق لسرد الفيمم
بشكل محترف .
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كيف اكتب سيناريى ؟
أوالً  :مادة الكتابة:
يبدأ السيناريو عادة بقصة ممخصة ،كتمك القصص التي نسمعيا ونروييا لبعضنا البعض .ويمكن
أن تستميم من قصة واقعية ،أو حادث  ،أو من كتاب  ،أو مسرحية  ،أو خبر في تميفزيون أو
صحيفة  ،أو تنبع من خيال وخبرة الكاتب نفسو  .أما ما يجعل قصة ما تصمح لتحويميا إلي

سيناريو فيو مقدار العامل المرئي بيا  .فالقصة التي تدور أحداثيا لمدة ساعتين في نفس الغرفة،

تصمح مسرحية أكثر منيا فيمماً ََ ،فمن الصعب أن تكون غرفة واحدة جذابة من الناحية المرئية
ليذه المدة الطويمة .أما القصة التي تحكي بمغة غنية وتفاصيل لنفسية الشخصيات  ،ربما تصمح

لتكون رواية  ،حيث أنو من النادر أن يتسع السيناريو من حيث الوقت لتفصيل كل ىذه األشياء

 .أما تمك القصة التي تقع في عدة أماكن ويمعب فييا المكان ،واأللوان ،واإلضاءة ،والحركة دو ار

أساسياً في عممية السرد  ،فيي األصمح لتصبح فيمماً .ومع ذلك  ،ربما يرجع إلى مقدرة الكاتب
وباقي صناع الفيمم خمق فيمم يتميز بالجاذبية  ،فعمى سبيل المثال  ،كان فيمم "بين السماء

واألرض" ،يدور في معظمو داخل حيز ضيق لمغاية (األسانسير)  ،ومع ذلك لم يفقد الفيمم

إثارتو .وبذلك تكون الخطوة األولى في كتابة السيناريو ىو فيم ما الذؼ يجعل القصة فيمماً .

وعمى كاتب السيناريو أن يكتب فيما يستيويو  .كما ينبغي أن يتركز النص حول الشخصيات
والمواقف التي تعبر عن اىتمامو وليس الذؼ يظن أنو سينال اىتمام اآلخرين  .واألفضل أن

يحاول حديثو العيد بالكتابة تذكر مشاعرهم تجاه رغباتهم وصراعاتهم الشخصية ،ثم استخدام
ذلك كمادة .عندئذ تستطيع األفكار والمشاعر أن تتدفق إلي العمل بشكل طبيعي  .وتدريجياً مع

الخبرة والجيد سوف ينجح الكاتب في االبتعاد عن الموضوعات الشخصية والتعامل مع العناصر

األخرػ التي تثير اىتمامو  .وينبغي االبتعاد عن كتابة سير ذاتية خالصة ،فيي ال تنتج سوػ
قصص مممة وكئيبة.

الطريقة المنهجية والطريقة العممية:
ينصح الكثير من كتاب السيناريو والخبراء في الكتابة السينمائية بكتابة خطة تفصيمية واضحة

لمسيناريو قبل البدء في عممية الكتابة .ويمكننا تسمية ىذه الطريقة بالطريقة المنيجية method
approachنسبة إلي طريقة التمثيل التي تعرف بيذا االسم والتي يقوم فييا الممثل بمعرفة كل

شيء عن الشخصية قبل أن يبدأ في العمل.

وىناك  ،من الناحية األخرػ  ،كتاب سيناريو يقومون بتشكيل القصة تدريجياً  ،بمعني أنيم

سيناريو  .........................وائل هنيدي

1

يحددون طبيعة القصة عن طريق التجريب في الحوار وفى تسمسل األحداث الرئيسية ووضع

الخطوط األساسية لممشاىد  ،أو تتبع الشخصيات واألحداث اليامشية .وىي طريقة أقل تنظيماً
وتسمسالً ومشاكميا أكثر .ولكنيا من الممكن أن تكون ناجحة .ويمكن أن نسمي ىذه الطريقة

بالطريقة العممية  Process approachألن عممية الكتابة نفسيا ىي التي تحدد ما سوف يكون
عميو الشكل النيائي لمسيناريو.

ولكن كثي اًر ما بدأ كاتب سيناريو بنوايا خالصة لمعمل بالطريقة المنيجية وانتيي بو األمر وىو

يعمل بالطريقة العممية .وىذا ال يعني فشل ىؤالء الكتاب .فكتابة السيناريو تمر بمراحل مختمفة
من العمل اإلبداعي والذؼ يتضمن مزيجاً من الموىبة والتعمم .فمن خالل العمل بأؼ من

الطريقتين يمكن كتابة سيناريوىات جيدة وأخرػ رديئة.

ثالثا  :أدوات الكتابة :ىناك عدة وسائل يستطيع كاتب السيناريو استخداميا لتساعده عمي تنظيم

مادة السيناريو و تخطيط القصة:

أوالً/التخطيط المبدئي لكل مشهد:
ينبغي أن يستخدم كاتب السيناريو طريقة أكثر حيوية من طريقة الكتابة "خطوة بخطوة"  ،مما

يساعد عمى تدفق األفكار بحرية .ولكن يجب أن يكون لديو فكرة عامة أوالً عما يريد أن يكتبو
حتى يحمي نفسو من الوقوع في التفاصيل الجانبية فيحيد عن فكرتو األساسية .وىذا النوع من

التخطيط يسمي تخطيط "مشيد بمشيد" .و يستطيع كاتب السيناريو البدء بيذا النوع من التخطيط
بعد أن يكون قد أوضح العناصر األساسية في القصة  ،وبالذات  :الفكرة األساسية ،ودوافع

البطل ،ورسم المالمح العامة لشخصيتو ،والعالقات الرئيسية ،وأىم النقاط في الحبكة  .ومن

المفضل أال يبدأ كاتب السيناريو في تعميق الفكرة حتى ينتيي من المسودة األولى من العمل.
ومن الوسائل التي يستخدميا كتاب السيناريو أيضا  ،استخدام بطاقات (مثل البطاقات البحثية أو

بطاقات الفيرسة) لعمل تخطيط لممشاىد مشيدا بمشيد ،مما يساعد عمي إدخال التعديالت

السريعة باإلضافة أو بالحذف أو بإعادة ترتيب البطاقات  ،وىي وسيمة أكثر عممية من إعادة

كتابة خطة السيناريو كميا عمي الورق كمما كان ىناك ضرورة لمتعديل ( .والواقع أنو لم يعد ىناك

داع إلعادة كتابة خطة السيناريو كميا عمى الورق ،فقد أصبح بإمكاننا استخدام الكمبيوتر

واالستفادة من قدرتو عمى أداء مثل ىذه األشياء ،فيمكن عميو عمل التسمسل الالزم وتغيير كل

شيء دون إعادة كتابة كاممة.

وأفضل وقت لكتابة السيناريو يكون بعد اكتمال التخطيط المبدئي لممشاىد مشيداً مشيداً .وتكون

التغييرات البنائية في السيناريو أسيل في ىذا التخطيط منيا في النص المكتوب .كما أنو ليس

ىناك ضرر من كتابة أجزاء من الحوارات أو األحداث ،أو حتى كتابة مشيد كامل ىنا أو ىناك.
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فكل ذلك قد يميم كاتب السيناريو بأفكار أو عالقات جديدة  .ولكن يجب تجنب كتابة توسعات
طويمة من المادة  ،ألن ذلك يدفع الكاتب إلى الدخول المبكر في القصة.

ثانيا  /آلية البحث :
ً
تعتبر آلية البحث آلية ميمة في عممية كتابة السيناريو .فمثالً النصوص التي تتعمق بأحداث

تاريخية أو معمومات تقنية قد تحتاج لعقد مقابالت  ،أو قراءة مصادر أولية كالجرائد أو سير

ذاتية ومذكرات  ،كما أن اإلنترنت قد أصبح مصد اًر ىاماً ومتنوعاً لممعمومات.
والمقابالت الشخصية تتمتع بالكثير من المزايا  :فأغمب الناس سوف يرغبون في مساعدة الكاتب
إلى أبعد الحدود ليحصل عمى المعمومات التي يحتاجيا .كما تتيح المقابالت التعرف عمى اآلراء

الشخصية الفورية والعفوية أكثر مما يقدمو الكتاب أو المجمة أو الجريدة.

وعمى سبيل المثال ،إذا كانت القصة عن بطل في سباق الدراجات ،فالبد من إثارة األسئمة التالية

 :أؼ نوع من المتسابقين ىو؟ ىل ىو متسابق مسافات قصيرة أم طويمة ؟ في أؼ مكان سيتم
السباق ؟ وفي أؼ مكان تدور أحداث القصة ؟ في أية مدينة ؟ ىل ىناك أنواع مختمفة من

السباقات ؟ ماىى الجمعيات واألندية التي تشرف عمى السباق ؟ وكم عدد السباقات التي تتم
خالل العام ؟ ماذا عن التنافس الدولي ؟ مدػ تأثير ذلك عمى القصة ؟ وعمى الشخصية ؟ وما

نوع الدراجات التي تستخدم ؟ ثم كيف يمكن أن يصبح اإلنسان متسابق دراجات ؟ إذن البد من

اإلجابة عمى كافة األسئمة قبل البدء في وضع أؼ كممة عمى الورق ،أؼ قبل الشروع في كتابة

السيناريو.

فالبحث يمد الكاتب باألفكار وبأحاسيس الناس والموقف والموقع ،كما يتيح لو بعض أجزاء

الحوار التي تتسم بالواقعية .وبذلك يكتسب درجة كبيرة من الثقة بحيث يكون دائم السيطرة عمى

الموضوع ،ويعمل بخيار وا ٍع ال تمميو الضرورة أو الجيل.وقد يفضل بعض كاتبي السيناريو عمل
تخطيط مبدئي لمسيناريو قبل بدء البحث ألنو قد يساعد عمي تحديد موضوع البحث بصورة

أفضل ،في حين يفضل آخرون البحث أوالً ألنو قد يميم بأفكار جديدة لموضوع السيناريو ،وكمتا
الطريقتين جيدة.

ومن الميم لكاتب السيناريو أن يمتمك ناصية الكتابة في النوع الذؼ يكتب فيو  ،فالعديد من

الكتاب يتجاىمون ذلك ومن ثم ال ترقى أعماليم إلى ما سبق كتابتو في نفس الموضوع  .وينبغي
أن نعرف أن جزءاً كبي اًر من امتالك ناصية الموضوع يعتمد بشكل كبير عمي معرفة التراث

السابق من حيث األفالم التي تناولتو  ،وقراءة النصوص القديمة لممقارنة ومعرفة التقاليد المتبعة
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ليذا النوع فيما يتعمق بالشخصية أو الحركة واألحداث  .وبيذه الطريقة يكون

كاتب السيناريو أكثر قدرة عمي تطوير نص سينمائي أكثر نضجاً.
________________________________________

ثال ًثا  /مالمح الشخصية :

وىناك قاعدتان أساسيتان تتعمقان ببناء الشخصية لخمق دراما جيدة  :القاعدة األولي :ىي أن
الدراما تنبع من الشخصية .وىذا يعني أن الشخص الذؼ يدور حولو الفيمم ىو الذؼ يحدد دائما

اتجاه القصة .وبذلك ال تكون الحبكة محض سمسمة من األحداث التي تقع لشخصية ما ،ولكنيا
سمسمة من األحداث تقع نتيجة لالختيارات التي تقوم بيا الشخصية.

القاعدة الثانية :ىي أن الرحمة األىم ىي تمك التي يقوم بيا البطل داخل نفسو .بمعني أنو أياً كان
ما يحدث لمشخصية فإن القصة ستظل غير كاممة ما لم تتغير الشخصية بشكل واضح نتيجة

لتجاربيا.

ولكن كيف لنا أن نطبق ىاتان القاعدتين عمي القصة التي نود سردىا؟ إن أفضل وسيمة ىي
المجوء إلى عمل سيرة ذاتية لمشخصية ،وخط بياني لمشخصيات.

أ-السيرة الذاتية لمشخصية  :كتابة سيرة ذاتية مصغرة لمشخصيات الرئيسية يساعد عمي تحديد
صفات وقيم تمك الشخصية والتي تكون مغروسة في ماضي ىذه الشخصية.

ب-الخط البياني لمشخصيات :بعد االنتياء من المسودة األولى ،من المفيد عمل خط بياني

لظيور الشخصيات في المشاىد ،حيث يساعد ذلك عمى معرفة إذا كانت الشخصيات قد تطورت
بشكل منتظم و منطقي خالل النص .كما يساعد ذلك التسجيل المنظم أيضا عمي تحميل البناء

القصصي.

ابعا التقييم:
رً
تعتبر من أفضل السيناريوىات تمك التي تعاد كتابتيا عدة مرات ،لذا فإن التقييم يكون عنص ار
ىاما في عممية كتابة السيناريو ،وألن عممية تحميل النص في غاية األىمية فيفضل أداؤىا في

عدة خطوات:

- 1القصة العامة:
إذا أردنا تقييم النص يجب أوالً إلقاء نظرة عامة عمي القصة مع االىتمام بخطوطيا العريضة.

ولذلك فإن من الضرورؼ قراءة النص كامال ،وتدوين بعض المالحظات السريعة المختصرة مثل

عالمات (  ) +لممشاىد القوية أو( ـ) لممشاىد الضعيفة.

- 2الشخصية والفعل:
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الخطوة التالية في تحميل و تقييم النص تكون فى التركيز عمي الشخصية والفعل .فيتم قراءة

األجزاء الخاصة بكل شخصية رئيسية في النص في مسارات منفصمة  ،مع االحتفاظ بالنظرة

العامة لمنص دون التركيز عمي التفاصيل  .وذلك مع تدوين بعض المالحظات عن الرغبات ،
والدوافع  ،وىوية المتفرج  ،والصراع  ،ومدػ ظيور الشخصية في السيناريو .وتوضع أيضا

بعض العالمات مثل (  ) +أو( ـ) لتقييم مدػ ضعف أو قوة خط الرغبة عند البطل  ،أو خط

الدافع مثال  ،الخ.

- 3الحوار والفكرة:

يكون اليدف في المراجعات التالية لمنص ىو صقل الحوار وبمورة الفكرة األساسية  .والقراءة

الجماعية مفيدة في تحميل الحوار ،حيث توضح مدػ التدفق المنطقي لمحوار وايقاعو .وىى

تساعد عمى اكتشاف المواضع التي يختل فييا توازن الحوار أو المواضع التي يكون فييا متوازنا

ومكتمال.

أما بالنسبة لمفكرة األساسية وبسبب تعقيدىا  ،فال يمكن التعامل معيا إال بعد تنقية باقي العناصر

في النص خاصة الصراع الداخمي لمبطل  .وتظير الفكرة األساسية عادة في الصراعات بين

الشخصيات  ،ولذا فيي شديدة االرتباط بالحوار.

خامسا  :نقد الطرف الثالث:

تحتاج كل النصوص السينمائية إلى عين ناقدة خارجية  .وال يمثل أفراد عائمة كاتبالسيناريو تمك

العين ألنيم عادة يكونون منحازين .والبد أن يأتي النقد الخارجي من قارغ عميق النظرة وحيادؼ

 .والقارغ الجيد قد يواجو مشاكل أساسية في النص يصعب عميو تحديدىا .وقد يشعر بأن ىناك
خطأ ما وال يستطيع أن يعرفو بالتحديد  .ويستطيع كاتبالسيناريو مساعدة القارغ الناقد بأن يرد
عمى بعض أسئمتو التي تخص دوافع البطل  ،أوالحوار  ،أو الفكرة  ،ومن الممكن أن تساعد

جمستو مع القارغ عمى تحديد مصدر المشكمة وربما الحمول الممكنة أيضا.

سادسا  :إعادة الكتابة:

تبدأ عممية إعادة كتابة النص بعد أن يكون قد تم تقييمو .ويعتقد كثير من كتاب السيناريوأن
البراعة الحقيقية في كتابة النص تأتي في تمك المرحمة تبعا لممقولة القديمة "السيناريو ليس عممية

الكتابة بل ىي إعادة الكتابة"  .وحين يواجو كاتب السيناريو الشك في أؼ مما كتب  ،عميو أن
يمجأ إلى البساطة فيي من أىم قواعد كتابة السيناريو.

سابعا  :مراجعي النص:

يعتقد الكثير من كتاب السيناريو أن النص السينمائي يجب أن تتم مراجعتو بواسطة مراجعين

متخصصين قبل أن يكتمل .ولكن غالباً ما تكون تمك الخدمة مكمفة مادياً كما أنيا ليست
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ضرورية  ،ألن ىذه المرحمة تعتمد بشكل كبير عمى مدػ ثقة كاتب السيناريوبالنص ومدػ
التشجيع الميني الذؼ يالقيو  .ويمكن الرجوع لمراجعي النص إذا ما القى

كاتب السيناريو صعوبة حقيقية مع النص وال يستطيع اكتشاف المشكمة.

ثامنا :العممية اإلبداعية :فيم عممية الخمق اإلبداعي والثقة بو ىو جزء من تكوين كاتب

السيناريو المحنك .فمن خالل ىذه العممية تتشكل األفكار وتتطور ،والوصول إلى ىذا المستوػ
من العمل يتطمب الكثير من الجيد والخبرة من الكاتب

منقول ومعدل

1
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خمطط السيناريى
بذأ اجلذ والعملي

مشهد[ ]

موقع رئيسي /
الصورة

فرعي/
الشخصيات

وقت/

المكان/

الحوار

cut

م ــا س ــأقدمو ل ــك اآلن خالص ــو س ــنوات وج ــدت فيي ــا أن ى ــذا الج ــدول بع ــد تط ــويره ى ــو األفض ــل
والمناسب لكل كاتب سيناريو ودعنا نتعرض لو جزء جزء حتى تفيم ما فيو بالتفصيل فيو مخطط
ـاء عمــى تعبئتــك لمجــدول ويجــب أن
ميــم سيســتخدمو المخــرج ويحــدد مــثالً مكــان المشــيد والزمــان بنـ ً
تنتبو ويكون دقيق لمغاية .

الزمن/
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 -1تعريف الصف األفقي األول من الجدول
فيمما فترتيب المشاىد يكـون
متتاليـا مـثالً مـن ٔ إلـى ٓٓٔ  ،لكـن
ً
أوالً رقم المشيد :إذا كنت تكتب ً
عند كتابة مسمسل يجب ترتيب مشاىد كـل حمقـة وال مـانع أن عبـارة عـن رمـوز مفيومـة مثـل ح
ٕ م  ] 9الترجمة ىنا حمقة رقم اثنين مشيد  ، 9انظر ماذا سأكتب حٖ م  ]9ىنـا تغيـرت الحمقـة
لكن المشيد يحمل نفس الرقم وقد يكون المشيد األول في حديقة البيت مثالث والثاني فـي محطـة
قطار لذلك انتبو في التسجيل لمحمقة والمشيد ...
ثانيا :الموقع الرئيس :مثالً التصوير في فيال أو مصنع أو ممعب كرة وىكذا ...
ً
ثالثًا الموقع الفرعي :في أؼ مكان في الفـيال مـثال لـو فـي الصـالة أكتـب الصـالة لـو فـي غرفـة نـوم
البطل أكتب غرفة نوم أحمد لو في الحمام أكتب في الحمـام وىكـذا كتابـة المواقـع الفرعيـة يسـاعد
المخرج المنفذ عمى استخراج أوردر األيام بدقة
وغالبــا يكتــب السينارســت إمــا مشــيد نيــارؼ أو مشــيد
ابعــا وقــت المشــيد :والمقصــود زمــن حدوثــو
ً
رً
ليمي واذا كان الموضوع يحتاج لتفصيل يجب كتابة ذلك مثالً التصـوير وقـت الشـروق أو الغـروب
 ....فتحديــد زمــن المشــيد ســيقرر معــو المخــرج األدوات المطموبــة لمتصــوير خاصــة المســائية مثــل
الكشافات أو المدات وغيرىا  ....يرمز لممشيد النيارؼ ن] كما يرمز لميمي ل].
خامســا المكــان :لــيس ىنــا المقصــود ىــو الصــالة أو غرفــة النــوم ال المقصــود ىنــا ىــل ىــو مشــيد
ً
داخمي ؟ أم مشيد خارجي ؟
عندما عممت كمخرج منفذ جاءتني ىذه اإلجابة بدقـة فقـال لـي جـاب هللا صـديقي أن أؼ مشـيد لـو
إضاءة طبيعية من الشمس ىو خارجي .
لكني ازيد عميو أؼ مشيد خارج بناية اعتبره أنا خارجي مثل التصوير فـي الشـارع أو فـي وادؼ أو
أمام تموينات وىكذا  ....يرمز لمداخمي بالرمز د] كما يرمز لمخارجي بالرمز خ] .
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سادسا الزمن  :المقصود بالزمن ىنا ىو عدد الثـواني المتوقـع منـك فـي التصـوير ويجـب أن تكـون
ً
حريض في ذلك وتنتبو أن أؼ مشيد يتجاوز ٖ دقائق ىو عور وخطأ فني يجب أن تتجنبو.
 -2تعريف الصف األفقي الثاني من الجدول
أوالً الصــورة :يجــب أن تصــف الصــورة التــي تشــاىدىا أمامــك وتترجميــا لكممــات لنفــرض مــثالً أن
البطل في بنك دعنا نكتب ماذا سيحدث في ىذا المشيد بعد دخولو البنك ....
الصورة

الشخصيات

الحوار

يتقدم خالد وبيده الشنطة السوداء وىو يتمفت
في حذر ويجد أمامو طابور طويل فيقف
وىو يبحث بعينو عن باقي أفراد العصابة
ويمسح عرق يتصبب من جبينو
ـاء عمــى مــا كتبــو أنــت ووصــفت الصــورة
ىنــا ســيوجو المخــرج البطــل وتحركاتــو وســيوزع كامي ارتــو بنـ ً
ويجب أن تكون دقيق وتكتب بأسموب يفيمو الكاتب .....

ثانيا الشخصيات  :ستسجل فقط الشخصية التي ستتكمم أو مؤثر صوتي قد تضيفو لنعـود لممشـيد
ً

السابق ونكمل أحداثو

الصورة
يتقدم خالد وبيده الشنطة السوداء وىو يتمفت
في حذر ويجد أمامو طابور طويل فيقف
وىو يبحث بعينو عن باقي أفراد العصابة
ويمسح عرق يتصبب من جبينو

الشخصيات

الحوار
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يتقدم منو العامل وىو يحمل أكواب مياه العامل

1

مويا

مبتسما
ً
باقتضاب

خالد

شكر
ًا

بمرح

العامل

شكمك مستحي

يصرخ خالد

خالد

قمت ماني عايز

يدخل مؤثر كوميدؼ مع التفاتة الناس لو

مؤثر

مؤثر صوتي مناسب

يخفض العامل رأسو وينصرف بال كممة
واحدة يضغط خالد اسنانو في غيع

ارجــع ىنــا كتبــت كيــف دخــل خالــد وكيــف كانــت حالتــو ومــاذا رد عمــى العامــل وكيــف انفعــل عميــو
نتيجو ارتباكو السابق واحتاج المشيد كمان مؤثر صوتي مناسب سجمتو حتى يكمف المخرج السيد
المدعو المخرج المنفذ لتدبيره .
ثالثًا الحوار :وىو كالم الشخصية التـي سـتتكمم ويجـب ان يكـون الحـوار مناسـب لمموقـف ولطبيعـة
الشخصــية مــثال لــو كنــت فــي فــرح والعـريس ســعيد ال يجــب أن يكــون الحـوار حـزين أو نكــدؼ مــثالً
كمــا ذكــرت يــتم تزويــد المشــيد بــالمؤاثرات وقــد تكــون مــؤثرات خاصــة يــتم صــنعيا مثــل اآلىــات أو
األناشـيد أو تكـون طبيعيــة مثـل صـوت العصــافير أو صـوت أمـواج البحــر أو المطـر وغيـر ذلــك ،
ستســألني متــى احتــاج ىــذه ومتــى ىــذه أقــول لــك وقــت الحاجــة ،إذا كنــت فــي منــزل وىنــاك أمطــار
بالخارج ليس من الممزم أنت تنتظر أمطار ثم تصور حتى تستخدميا صـوتيا فـي المشـيد بـل مـن
ذكيــا وســجمو لممخــرج
الممكــن أن يــتم تركيــب صــوت المطــر والرعــد مــع المونتــاج النيــائي لكــن كــن ً
حتى يشوطو مباشرة لممخرج المنفذ وتكون أخميت مسئوليتك .
ابعا  :CUTوتكتب كممة كت عند نياية المشيد وينطقيا المخرج مع نياية أداء الممثمين
رً
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درس عملي ملشهذ صىث وصىرة

مشهد[ ] 1

موقع رئيسي  /بيت من اعواد خيزران

فرعي /مكان النوم

وقت /ل المكان /د

الزمن:
26ث

الصورة

الشخصيات

داخل البيت ينام األب وبجواره ابنو ويتدثران مؤثر

الحوار
مؤثر عام ليمي مع مؤثر مناسب لنياية المشيد

بالبطانية ويضع االبن قبعة من خوص فوق
رأسو
ينيض األب ويقول أثناء حركتو لمجموس
ويمسح وجيو

األب

بسم هللا

األب

ال إلو إال هللا ...

ينيض األب ويتكمم مع ابنو واثر النوم ما األب
زال يؤثر عمى صوت

سعيد سعيد
قم جيز شبكة الصيد

cut

مع نياية المشيد سأخرج مع األب لمشيد ثاني لذلك أغمقت ىذا المشيد بكممة  CUTويفضل مـع
كل حركة خارج الموكيشن نضع رقم مشيد جديد  ،تقول لي مش فاىم اقوليـا لـك ببسـاطة لـو أنـت
بــتكمم ابــوك فــي مشــيد عنــد البــاب مــثال مشــيد رقــم ٘ وىــو داخــل الشــقة ثــم خرجــت أنــت وأبــوك
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وواصمتم حديثكم عنـد المصـعد ىنـا مشـيدين ولـيس مشـيد واحـد مشـيد داخـل الشـقة ومشـيد خـروج
من الشقة وىو رقم  ٙوالتحرك نحو المصعد ىناك بعض األشخاص يرقمون ٘ أ  ٘ ،ب وأنـا ال
انصحك بذلك اعط ارقام مباشرة بدون لصق حروف ترػ البخل مو زين  ....ىييو

مشيد أخر عشان خاطركم مثال مشيد رقم ٗ
مشهد[] 4

موقع رئيسي  /مسجد بسيط

فرعي /المصمى

وقت /ل المكان /د

الزمن:
25ث

الصورة
يدخل سعيد المسجد المظمم ويظير في

الشخصيات
مؤثر

الحوار
مؤثر عام وصوت مصميين داخل المسجد

الكادر اشباح المصمين تجمس واحد أو
اثنين]
لقطة عمى لمبة قديمة محترقة
تمتد يد سعيد يغير الممبة القديمة ويخرج
لمبة من جيبة ممفوفة في قطعة قماش ويقوم
بتركيبيا ثم يضع القديمة في جيبة
يضاء المسجد ويصمي سعيد بجوار المصمين سعيد

هللا أكبر

CUT

شوفوا الفيمم عمى الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=cqnt7q5XIAI
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يــاال يــا حمــوين عــايزكم تشــوفوا الفــيمم وتقطعــوه مشــاىد (تغش ـوا الح ـوار بســوؼ نفســي مــو شــايف )
وتكتبوا السيناريووالحوار وأنا ىدخل أصحح لكم وبعدىا بعطيكم تمارين ثانية ؟

ىذا الدرس األول
يا رب أكون وفقت معكم
وانتظر رأيكم
واعدكم بمفاجآت في الدروس التالية
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