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مقــدمــة
التنبني الصيناةة السييينمائية عال ةليص ةنصيري أساسييي اليمكي االسييتغنا
ةنهما هما :السيناريو واإلخراج .وعذا كان اإلخراج هو تركيي الفييل وفي
تصييور فني وجمييال ملييهدي كلي أو هييو بمبابيية تحويييل السيييناريو علييص
ملاهد مرئية حركية تقطيعا وتصويرا وتوليفا؛ فإن السييناريو هيو ةبيارة
ةي ةصيية حكائييية مروييية ةي يري ي الكيياميرا .أي :عة ي ةبييارة ة ي ةصيية
مصيورة في لقطيات فيلميية ومليياهد وبكيرات متنوةية توصيل الفكيرة علييص
المتفرج ةصد التأثير في عيجابا أو سلبا.
ومي هنييا فالسيييناريو هييو ميييمون الفيييل وما تي اإلبداةييية التي يليياهدها
المتفرج .بينما اإلخراج هو مجموةة م الطرائي الفنيية والجماليية الليكلية
والتقنيية التي يلتجييإ عليهيا صيياةع الفيييل ومحققي إلخييراج الفيييل وصييناةت
وعةجييا ت تقنيييا وعبييداةيا .أي :يبييدأ الم ييرج ةمل ي بعييد تسييل السيييناريو م ي
السيناريست ويمر ةمل ببالث مراحل أساسية ه :
التحيير للفيل بعد الموافقة مع المنتج ةلص تنفيذ السيناريو وتمويل ؛
 تصوير الفيل عجرائيا بعد اختيار المناظر الداخلية وال ارجية؛
 االةتها بمرحلة التوليف و الموةتاج.
واليمك للفيل المتميي النياجأ أن يحقي ذلين النجياإ عال عذا كيان السييناريو
ةييد بن ي بطريقيية فنييية جيييدة ورائعيية م ي بييي سييماتها :التنسييي والتوليييف
والتسلسل واحترام التعاة ال مني والتجدييد في المييمون واحيروحية
والهدف واإلبداع ف اللكل والتقنية والمنظور وذلين كلي مي أجيل عثيارة
الجمهور وجذب اةتباه البصري والسمع والذهن .
عذا ً مييا السيييناريوا ومييا أهي مكوةاتي السييينماتوأرافيةا ومييا أهي ييروي ا
وماالمراحل الت ي يع لها تأليف السيناريوا وما لغاتي وتقنياتي ا وبتعبيير
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آخيير مييا أه ي أ وات الكتابيية السييينمائية الت ي تسييعف كات ي السيييناريو ف ي
ت طيط حبكت السر يةا وما الطريقة اإلجرائية ف كتابة السيناريو ا
تلك أه العناصر الت سوف ةحاول اإلجابة ةنها ف كتيبنا هذا.
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الفصل األول:
آليات كتابة السيناريو
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تنبن ي صييناةة السييينما الحقيقييية ةلييص السيييناريو(  ) Scénarioةلييص
أسيييان أةييي المجسيييد التل يصييي والبصيييري للعميييل الت ييلييي  .بمعنيييص أن
الم رج السينمائ اليمك أن يبيدأ في تصيور الفييل السيينمائ عال عذا وجيد
أمامي السيييناريو الجيييد في ييكل حكاييية مرئيية وبصييرية جيييدة بحييوارات
م تصييرة ها فيية وبنييا ة وفكييرة مومييوةاتية مدهليية وبأسييلوب حييواري
راق وبأحداث رامية مبيرة للمتفرج.وبالتال يحق هذا السيناريو للمنيتج
ربحا ميموةا ةلص مستوى باك التذاكر.

المطلب األول :تعريــــف السيناريو
مي المعييروف أن لفظيية سيييناريو(  ) Scénarioكلميية عيطالييية بامتيييا
تعن العرض الوصف لكل المناظر واللقطيات والملياهد والحيوارات التي
سيييينبن ةليهيييا الفييييل بطريقييية مفصيييلة ةليييص الورةييية مييي التقطييييع حتيييص
التركي والموةتاج.
ول ي يحييس السيييناريو باالهتمييام عال مييع اسييتقالل السييينما باةتبارهييا فنييا ليي
خصوصيات الفنية والجمالية والتقنية ةليص أيرار الفنيون الجميلية احخيرى.
وبعد ذلن صار هذا الف يلق مم بكة الفنون الجميلة بيالف السيابع
وةد فنا وصناةة تجاريية ميدرة لليربأ .وا ا ت ةيمية السييناريو ميع الفييل
النيياي سيينة 1927م مييع فيييل (مغنييي الجيياز) حالن گروسييالةد( Alan
 .)Groslandوأصبأ للسيناريو مت صي يسيمص بالسيناريسيت ،يتعاةيد
مع ي المنييتج م ي أجييل صييناةة احفييالم .وةييد يكييون السيناريسييت كاتبييا أو
اةرا أو م رجا أو هاويا أو محترفا.
وتسييتمد فكييرة السيييناريو مي ةصاصييات الصييحف أو مي ميييامي بعي
أو م ي الروايييات المتمي ي ة سييوا أكاةييت
المسييرحيات أو م ي القص ي
ةديميية أم حديبيية أو م ي أر يييف المحكميية أو م ي التيياريع أو م ي وةييائع
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اجتماةييية وسياسييية وثقافييية أو تقتييبر م ي التييراث احجنب ي أو العييالم أو
1
اإلةساة .
وعذا كان الفيل ةبارة ة ةصة مصورة ومل صة حركيا تروى للجمهيور
ةلييص اللا يية الصييغيرة أو الكبيييرة أو هييو ف ي س ير القصيية بالصييور فييإن
السيناريو هو الت طيط للفيل ةلص اليورق .أي :عةي ت طييط للقصية السير ية
الحكائييية في ييكل لقطييات ومقييايع ومليياهد وبكييرات وحييوارات ةلييص
الورةية .ومي ثي تكيون ةابلية للتلي ي والتمبييل والتمسيرإ اليدرام في
احسييتو يو الييداخل أو ال ييارج  .و السيييناريو أيي يا ةصيية سيير ية تكتيي
بطريقة مل صة بالحركات والنقل المرئ البصري.
وللتوميأ أكبر :فكات السيناريو هو الذي ييع حيوارات مكبفية مقتصيدة
ةلص ألسنة صيات محد ة بدورها بدةة ةلص ةدة مستويات :سييكولوجيا
وأخالةييييا واجتماةييييا وسيييلوكيا بتقطييييع القصييية عليييص بكيييرات ومقيييايع
ومليياهد ولقطييات حركييية مييع عبييرا أمكنيية اححييداث وأ منتهييا وتبيييان
مناظرهييا وتحديييد منظييور الكيياميرا والييديكور واإلكسسييوارات واإلمييا ة
والمؤثرات الصوتية والموسيقية.
وتأخذ اللقطات والملاهد والمقايع والبكرات يابعا تعاةبييا في السييناريو
وتأخييذ كييل جمليية سيير ية رةمييا متسلسييال معين يا ليقييوم المييوةتير فيمييا بعييد
بترتي اإليقاع ال من والحدث تتابعا أو توا يا أوتداخال.
وم ي هنييا فالسيييناريو ةبييارة ة ي ييريط سيير ي ووصييف يهييدف علييص
ةيييرض اححيييداث والل صييييات والفييييا ال مكييياة بتقيييدي المعلوميييات
اليرورية كلها علص الملاهد ةبر مكوةات الحبكة السر ية .وم ث فهناك
ةوةان م السيناريو:
 - 1حس الورياأل  :المصنفات السينمائية بين المقتضيات الفنية والضوابط القانونية
سليك عخوان ينجة المغرب الطبعة احولص سنة2005م ص.13:
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 سيناريو خاص يتعل بالسينما؛
 سيييييناريو عييييام يوجيييي علييييص المسييييرإ واإلذاةيييية وأييييير ذليييين ميييي
االختصاصات اإلةالمية.
وةلييص أي فالسيييناريو ال يياص" هييو الييذي يكت ي أصييال لغاييية عةتيياج فيييل
سييينمائ وأيييرت هييو ذليين الييذي يحييور ة ي ة ي مومييوع لغييير السييينما
كالقرا ة واإلذاةة أو المسرإ.
جمييييع أةيييواع السييييناريو ةامييية أساسيييية للفييييل عةجيييا ت يوكيييل للمحتيييرفي
الممارسي ومع ذلن فالسيناريو لير ممتنعا ةلص أير المحتيرف .فإةلياؤت
ف متناول حتص السينمائيي الهواة حة يبدأ بفكيرة صيغيرة حتيص وليو كيان
حمي احفييالم وأجو هييا وبنيياؤت هييو الييذي يكسييوت بتالفيييف مهمييا تعييد ت
ةنواتها فالبد أن تص كلها ف جدول واحد يقو علص الفكرة احصيلية التي
ةد تكون صغيرة بالغة الدةة ف الصغر.
مبييل هييذت احفكييار الصييغيرة وحتييص الكبيييرة منهييا يمك ي العبييور ةليهييا ف ي
الوةائع اليومية العا ية فالمه أن تكيون فكيرة المحيور تتييم  :مياذا وةيعا
2
وأن يكون كساؤها هو :كيفا وتعليل ماوةع.".
وم جهية أخيرى فالسيناريسيت هيو اليذي يت صي في كتابية السييناريو
المعد إلةتاج الفيل السينمائ ويتمتع كات السييناريو  -يبقيا للفصيل ()31
مييي ظهيييير 1970 -07-29م فييي القييياةون المغربييي المتعلييي بالصيييناةة
السيييينمائية " -بصيييفة مؤليييف سيييينمائ وبالتيييال تليييمل الحمايييية القاةوةيييية
3
كلرين ف المصنف السينمائ علص جاة الم رج ووامع الموسيقا".

 - 2محمد الغريس  :كيف تشاهد فيلما سينمائياا مطبعة
المغرب الطبعة احولص 2006م ص.23:
 - 3حس الورياأل  :ةفس ص. 13:
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ار وليل

مراكش

ويعني هيذا أن السيناريسيت لي مكاةية محترمية في مجيال صيناةة السييينما
ول مماةة تلريعية وحماية ةاةوةية ما ام هو صاح الح ومالين العميل
الذي يقوم ةلي الفيل .
وال يجو للم رج أو المنتج عيالةا أن يتعيديا ةليص حقيوق السيناريسيت أو
كاتيي السيييناريو فييال بييد ميي تعاةييد موثيي ومببييت ةاةوةيييا لكيي تصييبأ
اللراكة ةاةوةية  .وبالتيال يصيبأ العميل مليروةا وةيابال للتموييل واليدة
م ةبل المراك السينمائية الوينية.

المطلب الثاني :العوامل التي تتحكم في السيناريو
يراةي السيناريسييت في بنييا ةصييت السييينمائية المرئييية والبصييرية ثالثيية
ةوامل رئيسية ه  :التوا ن والتوةيت واالةتصا .
وسنومأ ذلن كل ةلص النحو التال :

الفرع األول :التوازن
يعن هذا المفهوم اإلجرائ أن ةصية السييناريو البيد أن تكيون متوا ةية في
ةناصيييرها متناسيييقة فييي محطاتهيييا السييير ية التييي تسيييتند عليهيييا الحبكييية
القصصيييية .فيييالتوا ن هيييو اليييذي يحقييي النجييياإ للفييييل فالبيييد أن تتييييام
العناصيير وتتلييابن اخييل ةس ي فيلم ي متييوا ن ف ي ةالةيية بالتوةيييت؛ حن
المتفييرج اليسييتطيع متابعيية الفيييل في جلسيية واحييدة أكبيير مي سيياةتي  .كمييا
يسييتوج التييوا ن مراةيياة ةييد المليياهد ف ي ةالةتهييا بمييدة الفيييل ويييول
ريط السييلولويد وتحقيي االةسيجام بيي البدايية والعقيدة والنهايية وميبط
الوةت بلكل متيوا ن بيي ملياهد البكيرة احوليص والبكيرة الباةيية والبكيرة
البالبة.
ويقصيد أوزوييل بليكسييتون(  ) Oswell Blakestonبيالتوا ن" القصيية
المتكاملة الت تترك المتفيرجي ةياةعي أن كيل ةنصير مي ةناصير القصية
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ةد ةال ةصيب م احهمية .والتوا ن والتوةيت يتداخالن .ولك مي الممكي
4
أن تجد توةيتا جيدا ف ةصة ما ون أن تجد فيها توا ةا جيدا.".
ويفه م هذا التعريف أن جميع العناصير المكوةية للقصية ينبغي أن تكيون
متوا ية ومتوا ةة.
وللتمبيل :فالفيل الذي يستغرق ساةتي يتكون تقريبا مي  120مليهدا .كميا
ينبن السييناريو ةليص ثيالث محطيات سير ية أساسيية هي  :البدايية وةقيدة
الحبكيية أو مايسييمص بالصييراع والنهاييية الت ي فيهييا يييت حييل الملييكل الييذي
يواجه ي البطييل أو الل صييية المحورييية .فييإذا أر ةييا أن ةقس ي هييذت المليياهد
بلكل متوا ن ةلينا أن ةعطي احهميية الكبيرى للصيراع ميع اإلكبيار مي
مليياهدت مقارةيية بالبداييية والنهاييية .لييذا ة صيي للبداييية والنهاييية ثالثييي
ملييهدا بينمييا ة ص ي للصييراع سييتي ملييهدا باةتبييارت أه ي مرحليية ف ي
ةمليية الكتابيية السيير ية والمعالجيية الدراميية المعقوليية .وييييف هييذا التقسييي
ةلص الفيل ةوةا م التوا ن ةليص مسيتوى التقبيل والقيرا ة .ويعيد االتسياق
واالةسيييجام ووميييوإ المقروئيييية باإلميييافة عليييص المتعييية والفائيييدة مييي
العناصييير التييي تسيييه فييي تيييوفير التيييوا ن الهرميييوة والتركيبييي للفييييل
السينمائ .

الفرع الثاني :التوقيت
أما التوةييت فهيو ةنصير مهي في بنيا السييناريو فكيل لقطية أو مليهد أو
مقطع أو بكرة البد أن ي ييع فيياؤها السير ي للتوةييت المقين والمحيد
بطول مدة الفيل الذي يتراوإ بيي  90و 120ةيقية في جلسية واحيدة .فمي
المعهييو أن المتفييرج اليمك ي أن يجليير أكبيير م ي هييذت المييدة ؛ حة ي يحيير
بالملل واليجر واليي أمام احفالم الطويلة.
 - 4أو ويل بليكستون :كيف تكتب السيناريو و ارة البقافة واإلر ا القوم
م تار الجمال الجمهورية العربية المتحدة القاهرة ص.63:
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ترجمة :أحمد

ويمكيي للكاتييي فييي مجييال الروايييية أن يكتييي الكبييير مييي الصيييفحات بيييل
مجلدات .فهو أير مقييد بالوةيت؛ حةي حير في كتابتي الت ييليية فهيو يكتي
لقارئ ممن متفرغ للكتابة .ولكي السيناريسيت أيير حير فهيو مقييد بميدة
اللريط ومدة الفيل ومقيد كذلن برأبة المتفرج الذي ال يسيتطيع أن يجلير
أكبييير مييي سييياةتي ؛ حن لييي جلسييية واحيييدة محيييد ة منييييا ومؤسسييياتيا
وسيكولوجيا وةيويا .عذا ً البيد أن يراةيص السيناريسيت التوةييت في أثنيا
كتابيية الجمليية السيير ية السييينمائية و يكيفهييا حسي مييدة العييرض .والبييد أن
يراة وةت الملاهد وأيرها مي العناصير احخيرى التي تيدخل في عييار
صناةة الفيل .
وةلي ي " ييييع كات ي السيييناريو خطيية لفيلم ي الييذي يسييتغرق مييدة منييية
تقريبييية ثي يقسي خطتي علييص ةييد محييد مي اللقطييات .وفي الوةييت ةفسي
يتحت ةلي أن يكون لدي فكرة تقريبية ة يول كل لقطة .وأالبا ما يتحيد
يييول اللقطيية ةلييص أسييان الحيير الفن ي الييذي اكتسييب كات ي السيييناريو م ي
يول المران وتمكني مي ةاحيية التوةييت .كميا أن هنياك ةاةيدة ةامية تحيت
التركي ةلص الملاهد الهامة وذلن بإةطائها منا أيول للعرض .أميا ةي
توةيت خول الل صيات وخروجها وكذلن المناظر فإن كات السييناريو
5
لير مقيدا بقيو الدراما المسرحية.".

الفرع الثالث :االقتصاد
أمييا االةتصييا فهييو ةنصيير مه ي ف ي بنييا السيييناريو ول ي ةالةيية وييييدة
بالتوةيييييت .عذ يسييييتل م السيييييناريو االبتعييييا ةييييدر اإلمكييييان ةيييي التفاصيييييل
واحوصييياف الدخيلييية ال ائيييدة واححيييداث الجاةبيييية أيييير المهمييية واةتقيييا
العناصر البار ة الت ت دم الفيل والحبكة السر ية سوا م ةريي أم مي
بعيد .فال أهمية للتفاصيل واإلسيهاب واإلينياب في الوصيف والتلي ي ؛
 - 5ةبيل راأ  :دليل الناقد الفني مكتبة أري
ص.116:
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حن المقام يستوج التركي والتكبيف واإليجا وتحويل مياهو ةيايف أو
ذهن علص ماهو حركي  .فييال ةي االختصيار في الجميل واالبتعيا ةي
اححداث الفيفامة ال ائدة أو اححيداث االةسييابية في الطيول واالسيتمرار
التي تتطلي كبييرة الوةييت .وبالتييال تييؤثر ف ي مييدة الفيييل وعيقيياع ةرم ي .
وللتوميأ أكبر :لو أخذةا مليهد احم وهي تطيبع الكسيكر في مطب هيا
فهل سنذكر كل التفاصيلا وةنتظر متيص سيتنته احم مي ذلين الطيبع.ا بيل
ذلن كل ف لقطتي سينمائيتي :
ةلينا أن ةل
 -1ومعت احم الكسكر ةلص النار.
 -2أ الت احم الكسكر ة النار.
وم ي ث ي فاةتقييا المعلومييات ةملييية مهميية ف ي تحقي ي االةتصييا والتييوا ن
للفييييل السيييينمائ  .وفييي هيييذا الصيييد يقيييول صيييأب أبيييو سييييف فييي كتابييي
القييييي (كيييييف تكتييييب السيييييناريوا) ":الكاتيييي المجيييييد يسييييتطيع أن يل يييي
المعلومات كلها علص ماهو مه ويستطيع أن يحكي ةصيت في حيي أصيغر
م الحي الذي يحك في الكات العاج ة اةتقا المعلومات الييرورية.
وما ام حي الفيل محدو ا فإن الكات الذي يعرف كييف ي تيار المعلوميات
اليرورية يستطيع أن يحك أكبير ةي التطيورات واححيداث مي الكاتي
اليييذي تييييطرب فييي رأسييي الميييا ة القصصيييية المحملييية ب يييير المعلوميييات
المهمة.
وةييد يعط ي الكات ي لحييا ث واحييد معلومييات ةليليية أو القييدر الصييحيأ م ي
المعلومات لير حتما هو القدر اليروري ليجعل الملهد مفهوما.
وحتص ةستغل ةيمة الموةف اليكفي أن ةجعيل الموةيف مفهوميا ولكي يجي
أن يكون ميؤثرا وممتعيا أيييا .وفي حيي البيد مي معالجية وسيائل التعبيير
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بييأكبر الطييرق اةتصييا ا فالبييد أن تكييون كمييية المعلومييات معتدليية وليسييت
6
مو ةة".
وبنا ةلص ماسب ةستليف أن السييناريو النياجأ البيد أن يتكيإ ةليص ثالثية
مقومييات أساسييية اليمك ي التفييريط فيهييا أو التغام ي ةنهييا أو االسييتغنا
ةنها وه  :االةتصا والتوا ن والتوةيت.

المطلب الثالث :خطوات كتابة السيناريو
ةبييل االةطييالق ف ي كتابيية السيييناريو البييد م ي بلييورة فكييرة رامييية صييالحة
للتل ي والتمبيل السينمائ وتلكيلها ف تيمة محورية مبيل :الصيراع
بي الح والكراهية .وبعد ذلن يلتجإ كات السييناريو عليص كتابية مل ي
أو سينوبسير(  ) Synopsisف صفحة عليص ثيالث صيفحات .ومي خيالل
فكرة السيناريو يمك الحديث عما ةي سييناريو أصييل وعميا ةي سييناريو
مقتبر .وبعد ذلن يطوع السيناريست ما يكتب م حوارات وحبكة سير ية
حس عيقاع الليريط ( السييلولويد) وييول الفييل وميدة ةرمي في ةاةية
السيينما .ويبييدأ الكاتي في تحديييد الجمييل السييينمائية أو اللقطييات التي تتغييير
بتوةييف الكيياميرا لينتقييل  -بعييد ذليين -علييص تييرةي المليياهد التي تتغييير بتغييير
ال مان والمكان والل صيات.
وهنييياك مييي الكتييياب مييي يراةييي فييي أثنيييا كتابييية حيييوارات السييييناريو
مسيييييتل مات التصيييييوير واإلخيييييراج السيييييينمائ ؛ حييييييث يحيييييد المنييييياظر
واإلكسسوارات ويبيعة الكاميرا و وايا التأيير ومسيتويات التصيوير
وسل اللقطات ويبيعة الصوت والمؤثرات الموسيقية والتأ يير ةليص ميدة
اللقطة والملهد والمقطع والبكرة يوال الفصول البالثة.

 - 6صالإ أبو سيف :كيف تكتب السيناريوا الموسوةة الصغيرة العد  98منلورات ار
الجاحس للنلر بغدا العراق 1981م ص .104-103:
15

وم احفيل أن يترك هذا كل للم رج أو المصيور ليقوميا بعملهميا التقني
والمي اةسين  7وةلي أن يكتف بكتابة القصة المصورة فقط لك ال يتيدخل
ف ؤون واختصاصات الم رج والمصور معا.
وةييد ةلنييا سييابقا :البييد لكات ي السيييناريو أن يعييالج ةصييت الحركييية معالجيية
رامية؛ حيث يطرإ القيية أو الملكل ف الفصل احول  .في حيي يعقيد
احميور واححيداث في الفصيل البياة ليبلي التعاةي السير ي ميدات الييدرام
بطريقيية جدلييية تصيياةدية .وبعييد ذليين ي فيف الصييراع الجييدل في الفصييل
احخير بإيجا الحل أو ةهاية للملكلة.
وأالبا ما يستفتأ السييناريو أو الفييل بالجنيريين اليذي يحيد ةنيوان الفييل
وييذكر جميييع المليياركي الييذي سياهموا في عةجييا ت وتحقيقي  .و ينبغي أن
تكون االفتتاحية السينمائية جذابة مليوةة يعقبهيا الصيراع الجيدل اليذي ةيد
يكييون فر يييا أو ثنائيييا أو جماةيييا ويكييون مقبييوال ومييؤثرا وها فييا وممتعييا
لينتهي السيييناريو أو الفيييل بنهاييية عمييا مغلقيية يقييدم فيهييا حييل الملييكلة وعمييا
منفتحييية تتيييرك المتفيييرج يت ييييل الصيييور وي مييي االفتراميييات الممكنييية
ويستلرف اححداث المستقبلية ويتلذذ ب لقها وتصويرها وت مينها.
ومي هنييا البييد أن يكييون السيناريسييت ملمييا بالكتابيية السيير ية القصصييية أو
الروائية أو المسرحية و يل كيذلن بفي التليكيل البصيري؛ حن هنياك مي
يرف حوارات السيناريو بالصور التلكيلية البصرية أو بلقطيات الكياميرا.
و ةليي أن يكييون ملمييا بتقنيييات التصييوير ويعييرف أةييواع الكيياميرا ويييدرك
يرائ اإلخراج ويستوة ةمليات التقطيع والتركي ( الموةتاج) .فيال
ة تمكن م لساةيات التصويت وااليالع ةلص أةواع الموسيقا.

 - 7المي اةسين ( )Mise en scèneبمعنص اإلخراج.
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وينبغ أن ةعرف أن السيناريو الجيد ةيد يعطينيا فيلميا جييدا أو ر ي يا بينميا
السيناريو الر ي ال يعطينا عال فيلما ر ي ا .لذا يعد السيناريسيت والم يرج
م أه الدةائ الرئيسة الت يقوم ةليها الفيل الناجأ.
وةد ذكر السيناريست الفرةس المحترف جان فييري في حيوار أجيرات معي
اح ي ي فرانييأ أو طيييرو مؤلييف كتيياب( أحييب السييينما) الييذي صييدر سيينة
1962م خطوات كتابة السيناريو ةائال ":عن أول ةميل يقيوم بي حيي يكليف
بالكتابة هو عيجا خط تتعل ب حوا ث الفيل والعميل ةليص كتابية مل ي
أو معالجيية رامييية تلييكل فكييرة ةاميية للمومييوع .ث ي بعييد ذليين ينتقييل علييص
كتابيية التتييابع .أي :خليي سلسييلة متتالييية ميي المليياهد تجسييد مييا روي فيي
القصيية .وف ي هييذت المرحليية تبيير الل صيييات بومييوإ وه ي تتحييرك
وتتطور تطورا راميا ث تل بعد ذلين مرحلية الحيوار اليذي ييدور بيي
8
صيات القصة".
ويعن هذا أن السيناريو يستند علص عيجا فكيرة سيينمائية ةامية وتومييحها
ةام واللجيو عليص التعاةي وتتيابع الصيور التي توميأ العقيدة
ف مل
ف ي اتسيياةها واةبنائهييا وتوا ةهييا وتسلسييلها وكتابيية الحييوارات ةلييص ألس ينة
الل صيات .ولك البد م ت طيط هندس سينمائ وتقني لكيل تمفصيالت
الحبكييية مرسيييومة ةليييص اليييورق سيسييياةد ذلييين كلييي المصيييور والم يييرج
والموسيق ةلص تنفيذ الفيل وخلق ف أحس صورة وأبهص حلة.
لنيييا كيييل مراحيييل السييييناريو.
أميييا السينوبسيييي (  ) Synopsisفييييل
وأالبا ما يعرض ف ةاةة العرض أميام الجمهيور عميا في يكل مل ي
مببت في جنيريين الملصي وعميا في يكل صيور منتقياة بدةية تبيي مسيار
الفيل حركيا وجدليا.

 - 8حس الورياأل  :ةفس ص.14:
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ومييي المعيييروف أيييييا أن" ةسييي ة السييييناريو تصيييح ميييدير التصيييوير
ومسيياةدت والممبلييي ف ي ةييرا ة أ واره ي كمييا أةهييا تلييكل مرجعييا أساسيييا
خييالل ةملييية التوليييف للحس ي ف ي اختيييار أه ي اللقطييات م ي بييي اختيييارات
أخرى .ةدو السيناريو وبالتال الفيل هيو السيرةة في المعالجية وعأفيال
التفاصيييل .ولعييل ةجيياإ احفييالم احجنبييية باإلمييافة لحسيي أ ا الممبلييي
واإلمكاةيييييات الما ييييية يتجلييييص فيييي تركييييي السييييينمائيي كتابييييا وتقنيييييي
وم يرجي ةلييص كييل الج ئييات .وتجييد أن مبييل هيذت التفاصيييل الدةيقيية هي
الت تعط للفيل ف ةهاية المطاف تمي ت وةكهت ال اصية .ليذلن بفييل
التأة ف ةملية ترةي الملاهد وتركها آلخر لحظة حتص يحر الكات أةي
ةييد اسييتنفذ كييل مايريييد بسييط وحسي احميير لصييالأ اختيييار مييا حن ةمليية
تأليف الملاهد معقدة ومتداخلة كميا أةهيا متسلسيلة .ومي الطبيعي أن تقفي
لذهن أ يا وتفاصيل ربما تغافل ةنها أو أحي عميافتها .ليذا يفييل أن
يترك السيناريو لمدة ميا فيوق اليرف يتبيا ر خاللهيا ليذه الكاتي تنويعيات
ورتو ييات ةييد ت يييد م ي جمالييية لقطيية م ي مصييداةية حركيية أو مبييررات
9
ةظرة.".
والبد أن ت يع كتابة السيناريو للتوةييت كميا أ يرةا عليص ذلين سيابقا؛ حييث
ي ص للمرحلية احوليص ةصيف سياةة بينميا ي صي لمرحلية الصيراع
احساسيييية سييياةة كاملييية .أميييا حيييل المليييكل في صييي لييي ةصيييف سييياةة
كالمقدمة االفتتاحية .ويسه هذا التقسيي في خلي التيوا ن واةسيجام اإليقياع
الهرموة للفيل السينمائ .
والبد ةند كتابة التصوير أن يركي الكاتي ةليص كيل مياهو ممكي وكيائ
ويبتعييد ة ي المسييتحيل وال ييارق و يراة ي اإلمكاةيييات الما ييية والمالييية
 - 9ة الدي الواف  :لعبة الظل -لعبة الضوء ،كتابات سينمائية ،،منلورات مرايا مطبعة
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والبلرية وال يكلف المنتج ما اليطاق وعال سيحك ةلص ملروة الفكيري
والفن بالفلل مسبقا.
وم احفيل لكات السيناريو م تكبيف اححداث واالبتعا ة الوظيائف
الباةوييية أو المجاةييية ويتييرك التفاصيييل ويقلييل ةييدر اإلمكييان م ي احميياك
التصيييويرية ال ارجيييية ويتجنييي اسيييتعمال الم ترةيييات التقنيييية الحديبييية
الباهظة البم كاست دام الدبابات والطائرات وتصوير المعيارك الحربيية.
أي ةلص كات السيناريو" أن يتيذكر ائميا حجي اإلمكاةييات التقنيية والماليية
لتحويييل ملييروة لفيييل  .كمييا يحيياول ةييدر اإلمكييان التقليييل مي االةتقييال مي
مكييان علييص آخيير ةظييرا للمصيياريف التي يكلفهييا ذليين مييع اإلمكاةييات التقنييية
والفنية الت يفرمها التصوير ف مكان مظل أو يصيع الوصيول لي  .فيال
يمكييي ميييبال رصيييد مي اةيييية تصيييوير ملييياهد مييي ال ييييال العلمييي حييييث
الصحون الطائرة أو الطائرات المقنبلة .الحاجة للقيول :عن الفييل الجييد يبيدأ
مع السيناريو الجيد عال أن يريقة اإلخيراج هي المحين النهيائ والفيصيل
القايع ف تدارك أخطا الكتابة وعمفا مسحة عبداةية ةليص ماكتي ةليص
الورق .أير أن هنياك مي التفاصييل في بنيا القصية ومواصيلة التليوي
ومييبط خيييوي التطييور الييدرام  .كييل يفيييل أن يكييون مقيييدا ةلييص الييورق.
ومهميييا حييياول الم يييرج أن يرةيييع وي ييييط ميييا أمكييي فللسييييناريو الكلمييية
10
الفصل.".
ةييالوة ةلييص ذليين البييد أن تكييون الحييوارات مقتيييبة بعيييدة ة ي الت ييييل
اإلةلييائ واسييتعمال البيييان البالأي الطويييل المسييه  .فالبييد مي اسييت دام
لغة تواصلية واةعية وامحة مبل :اللغية التي ةسيتعملها في الواةيع الييوم
بكل حموالتها احخالةيية أو القدحيية بليكلها المتكاميل أو بليكلها المتقطيع
أو الغام المبه  .أي :لغة يتكلمها المجتميع ويسيتعملها النيان العيا يون
ف ي خطابيياته التداولييية بييدون بالأيية خرفييية والفصيياحة متصيينعة .كمييا
 - 10ة الدي الواف  :ةفس ص.27-26:
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يليييتري فييي الحيييوار أن يكيييون محيييدو ا م تصيييرا مكبفيييا ةيييابال للتلييي ي
منطوةييا أو مل صييا حركيييا .ويييدخل الحييوار" مييم خاةيية الصييوت الييذي
يلييمل كييل مييا يسييمع ةلييص اللا يية بييد ا م ي أبسييط صييوت علييص الموسيييقا
التصييويرية ث ي مييجيج احجييوا م ي مطيير أو أ ي ي محركييات أو أيرهييا.
فكما أن الحوار يج أن ال يكيون ةالميا وأكا يمييا لكي يبيعييا مسترسيال
متقطعييا ومقايعييا أييير خامييع للتنيياوب ةلييص م ي سييوف يأخييذ الكلميية
أامييا وأيير مكتميل أحياةييا بمفير ات مقتييبة جييدا بنبيرة ةويية وذات ثقيية
11
بالنفر وأخرى بإيقاع رتي ومهدو ."...
عذا ً يبدو أن كتابية السييناريو ةمليية صيعبة ومعقيدة تتطلي احةياة والصيبر
وال برة السينمائية والدراية اح بية مي أجيل عبيداع ةميل جييد يصيلأ لعميل
سينمائ جيد.

المطلب الخام  :آليات كتابة السيناريو وتقنياتها
يستحير السيناريست ف أثنا كتابية السييناريو جمييع التقنييات واآللييات
الت تستعمل ف تحيير الفيل وصناةت  .لذا البد أن يكتي السييناريو في
ييكل لقطييات م تصييرة وامييحة ها فيية محييد ة ثي تييدمج في ييكل مليياهد
ومقايع وبكرات ةصد الحصول ةلص الفيل .
ويصور الفيل ةلص ريط م ةيرض  35ملي وييول يبلي 2كلي  462م
و 40سيي وهييو مصيينوع ميي مييا ة السيييلولويد المرةيية الكبيييرة المقاوميية.
ويتكون اللريط م لفيف الصور المتحركة الذي يوجد علص جاةبي  :ريط
الصوت و ريط الموسيقا .كما يي اللريط الفيلم  129600صورة .أما
حج الفيل فهو 0.14مل .
ويستحسي أن يكييون كاتي السيييناريو ةلييص ةلي بسييل اللقطيات الييذي يتنييوع
علص احةواع التالية:
 - 11ة الدي الواف  :ةفس

ص.29-28:
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اللقطة العامة :تلتقط فيها لقطة ةامية وكليية لمجيال ميا سيوا أكيان

يكيييورا أم فييييا أم منظيييرا ةاميييا .ويمكييي أن ةلييياهد فيييي مجموةييية مييي
اح ي اص .أي :عن اللقطيية العاميية ه ي الت ي تنقييل لنييا الجييو العييام والفي يا
الكل الذي ستجري في اححداث.
اللقطيية المتوسييطة :تصييور الل صيييات بلييكل كل ي اخييل يكييور

معي .
اللقطيية األمريكييية :تعمييد علييص تصييوير الل صييية ميي الييرأن حتييص

الركبة وخاصة ف أفالم رةاة البقر ف أثنا لحظات المقاتلة والصراع.
اللقطية اإليطاليية :تظهير لنيا هييذت اللقطية الل صيية مي أةليص الييرأن

علص ما تحت الركبتي (أي ةصف الساق).
اللقطيية القريبيية :تلييتقط صييورة الل صييية أو الل ي بلييكل مقييرب؛

حيث يحد الوج أو الذراع أو اليد بطريقة مقربة وامحة.
اللقطة الكبرى :تلغ هذت اللقطة المساحة والبعد وتليتقط يي ا مكبيرا

واحدا.
اللقطيية الكبيييرة جييدا :تلييتقط اح يييا وأجيي ا م ي الل صييية بلييكل

12
مفصل كبير بطريقة "الزوم"  Zoomفتكبر العينان أو يكبر الف مبال.
وم احفيل أييا أن يل كات السييناريو بالتيأيير( ) Cadrageو واييا
الرؤية الت تنقس علص اويية الرؤيية المحاييدة العا يية و اويية الرؤيية مي
أةلص علص احسفل الت توح ف بعدها السيميولوج باالةكسار والسيقوي
والهبوي والتر ي واالةحدار؛ حن هذت ال اوية تهدف علص تقلي الل صية
أو الل وتصغيرهما .وتت هذت العمليية بوميع الكياميرا في مكيان مرتفيع
ةلوي ف أثنا التقاي هذا النوع م الصور .أما اويية الرؤيية مي احسيفل
علص احةلص فتيوح اللييا باالسيتعال والتفيوق والقيوة والسييطرة وترمي
علص تكبير صورة الل الملتقط أو صورة الل صية المصورة .وف هيذا
الصيد تكيون الكياميرا في احسيفل موجهية بطريقية ةلويية عليص الموميوع
المصور.
 - 12محمد أ ويكة :الصورة السينمائية المطبعة والوراةة الوينية الح
الداو يات مراكش الطبعة احولص سنة 2005م ص.44-43:
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المحمدي

وتلييكل الرؤييية" مي اوييية ةلوييية أو سييفلية لقطييات محييدو ة اليييت اللجييو
عليهييا عال بصييفة ةييا رة خاصيية عذا ماكاةييت تيييف ةلييص الملييهد خاصييية
جماليية أو كاةييت في مجييال يصيع الييتحك فيي ةظييرا لصيعوبة تياريسي
مييبال فغالبييا مييا يسييتعان بالطييائرة مييبال للحصييول ةلييص لقطييات م ي اوييية
ةمو ية هي في الواةيع ةيوع آخير مي اللقطيات المرفوعية ،عذ عن الطيائرة
العمو ييية يمك ي أن تتحييرك مبييل الرافعيية بكييل اتجييات تقريبييا وذليين ةنييدما
يسييتحيل اسييت دام الرافعيية ويحييدث ذليين اةتيا يييا ف ي المواةييع ال ارجييية
حيث عن اللقطة الجوية يمك أن تعطينا التيأثير ةفسي  .يمكي أن تكيون لقطية
الطييائرة العمو ييية كبيييرة التييرف بييالطبع ولهييذا السييب فه ي تسييت دم ةليييال
لإليحا بإحسان اةري وعحسيان جيارف بالحريية .تتيدخل واييا الرؤيية
هنيييا ميييع حركيييات الكييياميرا؛ مميييا يبيييي أن العميييل السيييينمائ أو التقنييييات
السينمائية بصفة املة تسعص علص تكميل بعيها البع .
هذا وعن تحديد ومبط واييا الرؤيية أصيبأ ييت بليكل ةيي  .ففي هولييو
ميبال يمجيد مييديرو التصيوير الصييورة ةي يريي راسيية واييا التقايهييا
والعمييل ةلييص مسييتوى اإلةييارة .تكتسيي اوييية الصييورة أهمييية بالغيية فيي
التعبييير .لييذلن فييالتقنيون المعاصييرون يولوةهييا ةناييية خاصيية أثنييا ومييع
13
التقطيع التقن حفالمه .".
وم ي جاة ي آخيير يسييتح لكات ي السيييناريو أن يعييرف حركييات الكيياميرا
ليعييرف يرائ ي التل ي ي والتمبيييل و وايييا النظيير .وم ي ث ي فقييد تكييون
ا لكيييياميرا ثابتيييية المييييدار( الحركيييية الباةورامييييية السييييريعة) أو ائرييييية أو
متحركة أو مرتفعة ككاميرا ال رافة الت تت ذ اتجاهيات متنوةية في أثنيا
التقاي صور السهرة والحفالت الغنائية .
ويمكييي الحيييديث أيييييا ةييي كييياميرا يدويييية تحميييل ةليييص الكتيييف وكييياميرا
التراڤلينگ  Travellingو الكاميرا البابتة واسيتعمال ةربية Chariot
 - 13محمد أ ويكة :ةفس ص.47:
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المومييوةة فييوق السييكة  Railsوالكيياميرا المحموليية بواسييطة السيييارة
وكاميرا ال وم . Zoom
وتقوم اإلما ة بدور هام ف تلكيل الفيل السينمائ  .ليذا البيد مي اإل يارة
عليهيييا فييي السييييناريو :هيييل هييي عميييا ة خافتييية تيييوح بالهيييدو والصيييمت
والمواةيييف الروماةسييييةا أم هييي عميييا ة سيييايعة ةويييية تيييوح بالعجييي أو
ال وفا
ويلمل السيناريو كذلن الجاة الصوت الذي يتمبل ف اليجة والموسييقا
والصييمت والصييوت .وميي وظييائف اليييجة حسيي صييالإ أبييو سيييف":
الربط...فالملاهد يمك أن تقطيع في لقطيات م تلفية ولكي الصيوت ييربط
بينهما .فبينما ةسيتطيع أن ةنقيل ةيوةنيا بيي أ ييا م تلفية فيإن آذاةنيا تسيمع
ةفييير الصيييوت .وعذا كاةيييت ةدسييية التصيييوير تقيييوم بيييدور التقطييييع فيييإن
الميكروفون يقوم بدور الربط.
مبال :ف م ن خياي ةستطيع أن ةصور ةلر لقطيات .وكيل لقطية تصيور
ي ا م تلفيا ولكي صيوت ماكينية ال يايية يسيتمر كميا أن الحيوار وسييلة
ممتا ة م وسائل الربط .وبغ النظير ةي الممبليي اليذي يظهيرون فيإن
الحوار ال ينقطع .وال يوجد موةتير مجرب ينتقل م لقطة عليص أخيرى حيي
آخير .حةي
ينته الحوار .فالبد أن ييع ةهاية الكيالم ةليص صيورة ي
عذا ل ي يفعييل ذليين كييان يعرةييل الحركيية .كمييا أة ي يعل ي أييييا أن م ي ال طيير
تغيير اللقطات خالل الصمت.
و ييريط السيييلولويد الييذي يحمييل الصييور يمك ي تقطيع ي وتغييييرت بحرييية
14
ولك يج معالجة ريط الصوت بدةة حة ريط مستمر.".
ويمكيي للموسيييقا التصيييويرية أن تكييون مسييتقلة يييييعها الموسيييقار بعيييد
اسييتكمال السييييناريو والفييييل ةليييص حيييد سيييوا فتوميييع الموسييييقا عميييا فييي
 - 14صالإ أبو سيف :كيف تكتب السيناريواص.24-23:
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الجنيرين وعما اخل الفيل وعما في ةهايتي  .والبيد أن تكيون هيذت الموسييقا
التصييويرية وظيفييية وها فيية ومعبييرة لكي تجييذب اةتبييات السييامعي وتليينف
آذاةهيي  .ويمكيي خليي ةيي موسيييق جديييد يومييع فيي البداييية أو حسيي
الفصيييول أو يليييتغل الكاتييي أو الم يييرج أو الملحييي ةليييص ةييي موسييييق
موجيييو أصيييال .وفييي هيييذا الصيييد يقيييول صيييالإ أبيييو سييييف ":الموسييييقا
التصييويرية ج ي اليتج ي أ م ي ييريط الصييوت ولكنهييا ليسييت ج ي ا م ي
القصة .و ليل ذلييييين أن ميييييؤلف الموسييييييقا ال يستليييييارون ةنيييييد كتابييييية
السيييناريو .فييالفيل يقييدم عليييه كييامال ويطل ي عليييه تييأليف موسيييقا تناس ي
القصة وعن كاةوا ال يرمون بهذا الومع ائما.
والمتفرج العا ي يستوة الموسيقا التصويرية ال عوريا .وينيدر أن ينتبي
علص ما يسمع بل عة ةد ال يتذكر بعد خروج مي السيينما اللحي احساسي
أو الرئيس ما ل يك أحد الممبلي ةد أنص هذا اللح ف أأنيت  .كما حدث
حي استعملت أأنية" بتلوموني ليه" ف فييل لعييد الحليي حيافس يغني فيي
ةفر احأنية ومع ذلن فالموسييقا التصيويرية تليترك ا يتراكا أساسييا في
تقدي القصة وبالرأ م أة يقدر أن يلتفت المتفرج عليص وجو هيا ولكنهيا
15
عذا افتقدت عر بغيابها بلكل ملحوظ".
وهنييياك تقنييييات ينبغييي أن يسيييت دمها كاتييي السييييناريو مبيييل :التركيييي
والتولييييييف واةتقيييييا المعلوميييييات وتقسييييييمها واال واج والتكيييييرار
والتنسييييي والتكبييييير والتكييييوي واالتسيييياق واالةسييييجام والييييتحك فيييي
المعلومييات وتلييابن الصيييور فيي تناسيي وتالحييي ةيييوي وبنيييوي ميييع
المكوةيييييات التقنيييييية احخيييييرى وتوظييييييف الصيييييور السيييييينمائية البالأيييييية
كاالستعارات والتلابي وصور المقابلة والتيا .
فمبال:حين مييا تليييتقط صييورة أميييواج البحييير وهيي تتحيييرك ميي اليميييي ةحيييو
اليسيار في الوةييت ةفسي تلييتقط صييورة المتفييرجي وهي يلييجعون فييريقه
 - 15صالإ أبو سيف :ةفس

ص.25-24:
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متحركي يمنة ويسيرة أو تنقيل صيورة صيقر أسيو في الوةيت ةفسي اليذي
تلتقط في صورة جنا ة.
وةليي فوسيائل التعبيير " التي يملكهييا القصياص أسيهل بكبيير .أميا المؤلييف
السييينمائ فإة ي يصييطدم بعييدة ةقبييات ترجييع علييص لغيية السييينما فعلي ي أن
يبحيث ائمييا ةي تجميعييات جديييدة ليعبير ةي حييدوث تطييورات في ةصييت .
وهو اليستطيع أن يصل علص هدف عال عذا اسيتغل وسيائل التعبيير عليص أةصيص
رجة ممكنة.
ويجي أال ةنسييص أن السييينما تتطل ي ةصيية أأنييص وأكمييل وأكبيير تنوةييا م ي
المسرحية .وال ةقصد بهذا المييمون بيل مقيدار المعلوميات التي يجي أن
تعط منهيا .ففي القصية السيينمائية حيوا ث أكبير خطيوي فرةيية وأمياك
أكبيير و صيييات أكبيير ولك ي ةحق ي هييذت االحتياجييات البييد لنييا أن تعط ي
م يييدا م ي المعلومييات ولييير للسييينما وسييائل سييهلة أو مبا ييرة للتعبييير عذا
16
استبنينا الحوار".
وةصييل بعييد هييذا علييص أن كتابيية السيييناريو تسييتوج ةناصيير مسييتقلة ةلييص
مسيتوى الكتابيية السيينمائية (لقطيية وملييهد ومقطيع وبكييرة )...وةناصيير
والتييوا ن والتركيي والتنسييي  )...تسيه
متداخلية ومتراكبيية (التركيي
كلهييا ف ي خل ي ة ي حرك ي ذي ةسيييج فن ي متلييابن يحق ي للفيييل جو ت ي
وروةت الفنية والتقنية.

المطلب السادس :نموذج تخطيطي لكتابة السيناريو
يعتميييد كاتييي السييييناريو ةليييص مجموةييية مييي ال طيييوات اإلجرائيييية التييي
توصل علص عمكاةية صناةة فييل سيينمائ  .وتتمبيل هيذت ال طيوات في رسي
خطة هندسيية أو خطية سير ية وصيفية مرةمية للجميل السير ية واللقطيات

 - 16صالإ أبو سيف :ةفس ص.43:
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م أجل صناةة الفيل و تستل م جميع المبا ئ والقواةد الت تنبن ةليهيا
الحبكة السر ية ومقومات الصورة السينمائية.
وعليييك مجموةيية م ي ال طييوات الت ي تومييأ يريقيية كتابيية السيييناريو ف ي
صورت التوميحية التبسيطية:

جذابة.
 تبيان تيمت الكبرى وفكرت المحورية.
السيناريو.
 كتابة السينوبسير أو مل
 ت يل الجنيرين مسبقا ةصد االستر ا ب .
 تصمي الحبكة السر ية باحترام ال طوات اليبالث :ةيرض المليكلة
وتعقيد الملكلة وعيجا حل للملكلة.
 تقطيع القصة علص صيور متحركية فيلميية في يكل لقطيات وملياهد
ومقايع وبكرات.
 مراةييياة االةتصيييا والتيييوا ن و التوةييييت فييي ةمليييية تقطييييع الصيييور
المتحركة وتركيبها.
 تحديييد المنيياظر واحمكنييية التيي سيييجري فيهيييا التصييوير حسيي كيييل
ملييهد( أمكنيية اخلييية أو أمكنيية خارجييية الت ي ةييد تكييون بييدورها ةاميية أو
خاصة).
 مييبط اوييية الرؤييية ( رؤييية ةا ييية أفقييية ورؤييية ةلوييية ورؤييية
سفلية).
 تبيان سل اللقطة ( صورة كليية وصيورة متوسيطة وصيورة ةريبية
وصورة ةريبة متوسطة وصورة مكبرة.)...
 التأ ير ةلص حركية الكاميرا( كاميرا ثابتة وكياميرا يدويية وكياميرا
ائريييية وكييياميرا ةلويييية وكييياميرا مرتفعييية وكييياميرا العربييية وكييياميرا
ال رافة وكاميرا تراڤلينگ.)...
 تعيييي الل صيييات التي تنجي اححييداث مي خييالل مواصييفات معينيية
ومحد ة بدةة.
تحديد ةنوان السيناريو بليكل واميأ وهيا ف وبطريقية فنيية ممتعية
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 تلييييغيل المييييؤثرات الصييييوتية والموسيييييقية ( الصييييوت واليييييجيج
والصمت والموسيقا والموسيقا التصويرية).
 تصوير الديكور واإلكسسوارات.
 كتابة الحوارات البسيطة العا ية المقتيبة.
 تحديد مدة كل لقطية ومليهد ومقطيع وبكيرة في اةسيجام متيوا ن ميع
مدة الفيل ( 90ةيقة أو  120ةيقة).
 كتابة  120ملهد ةلص النحو التيال  30 :مليهدا للبدايية و 60مليهدا
للعرض أو العقدة و 30ملهدا للنهاية.
 ت صي ةصف ساةة للبداية والنهاية وساةة كاملة للعقدة.
 جدولة السيناريو ةلص اليورق بليكل هندسي م طيط بمراةياة جمييع
المكوةات الت ذكرةاها سالفا لحاجة الم رج والمصيور والممبيل عليص ةسي ة
م السيناريو م أجل فه الحبكة السر ية ف جميع جواةبهيا وتمبيل العميل
جيدا ف مو ةناصرها البار ة.

المطلب السابع :نماذج تطبيقية
من المعروف أن كاتب السيناريو في ااةيم ماسيم ليغ ت يإليش اار يا ا
ااخراةييم أو المياانسييينيم في أثنيياك كتا يم الم يياس السينارسييتيم لم ييرو
فيلم ما .ويعن سياا أنيه ال ي أن يكيون ليه اعيك ك يير مليغ مةياش الكتا يم
ييكش الفي في
المسييرايم وتينيات.ييا .وميين سنيياذ تاإليير سيياش اار ييا ا
السيييناريوسا السييينما يم .وسيياا ن ش ملييغ ي كذ فلنمييا يي ش ملييغ مي
ت اخش المسرح مي السيينما .في ايينذ ي يكش السييناريو مميرا وسييعا يين
ساين الفنين ليس ال.
ومن يتت ي النصيو المسيرايم التي كت .يا المسيرايون المسيتي ليون منيا
سنم 1909م ذ فلنه سيية  -يك رييب -أن.يا دي ور في يكش ر يا ا
ركايييم ت ي ه لييغ ايي ك ييير م يياس فيلميييم وسينارسييتيم .ويصييف أنةلييو
رونييييون مسيييرايته(الملللل ) أن.يييا ل الييين المكتيييوب لااليييم ةسيييمانيملذ
واليتع ساا الن كامك إلعم سعور س :
27

لالمسرح :خلفية رمادية
يدخ رج  .واضح أنه متعل ..يجلل ويتمىلع ىللع م علد و يلر .ي مل
ىينيه ..يسمع صوت كمان ،موسي ع جنائزية غير من مة.
من بعيد يسمع ىنينا.
تنز ستارة شفافة في الخلفية من أىلع ،تعتم المكان.
فحيح ملح متواص يسمع من بعيد..
يتوقف صوت الكمان.
تتدلع من أىلع المسرح ىلع اليسار ىالمة تعج .سوداء.
يتحو الفحيح إلع ىواء مخيف.
أضواء زرقاء
تزداد حدة الىنين.
في الوسى تتدلع من أىلع ىالمة تعج .أخرى بال ة الىو .
تتوقف جميع األضواء.
صمت تام.
تمي رأ

الرج (است رق في النوم)

ظالم.
ستار".
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 - 17ةقال ة ةها صليحة :المدارس المسرحية المعاصرة الهي ة المصرية العامة للكتاب
القاهرة الطبعة احولص 1986م ص.36-35:
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ومن الكتاب المسرايين المستي ليين اآلخرين الاين كت وا نصوصيا رامييم
ف كش ر ا ا مسيرايم ت ي ه الم ي .السينارسيت نستاإلير كيك مين
رونو كورا و ميليو ستيميلل في مسيرايت.ما( مميش سيل ) كميا في سياا
الن :
" يدخ رجل  ،يبلدو مشل وه ممموملا يخللع معىفله وقبعتله ،ويمشلي فلي
حالة هياج شدي،د وهو يردد ىبارة:
شيء ىجي !.غير مع و !
يستدير ناحية المتفرجين ،يبدو ىليه الضيق لوجودهم ،يت دم إللع م دملة
المسرح ،وي و بلمجة قاىعة:
ىندي ما أقو لكم ىلع اإلىالق.

ه...لي

انزلوا الستار...
ستار"
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ونةي سيياا النييو ميين الكتا ييم اار ييا يم في مسييرايم ( تركيييب التركيييب)
التي ا يترف في كتا ت.يا كيش مين ةوةليلميو ةيانيلل ولوسييانو نيكاسييتروذ
وساا نص.ا:
ل مسرح خا  ،ممر ىوي مظلم في آخره مصباح أحملر يضليء ويىفلعء
من بعيد جدا.
ويظمر شعاع أبي
تمر خم

يفرش الممر كما لو كان بساىا بىو الممر.

وان.

ىيار ناري من مسد  ،صرخة.
 -18ةقال ة ةها صليحة :المدارس المسرحية المعاصرة ص.37:
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أصوات.
صيحات متداخلة.
وقفة...
ضحكات امرأة تتردد.
وفي نف الوقت نسمع صوت با .يفتح بعنف ويظملر ضلوء قلوي بلاهر
يخىف أابصار المتفرجين.
تنفص الستارة األمامية ىن المسرح وتس ى".
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وني ي م لكييم كييالف م يي .ين ميين م يياس سيييناريو للناد ي السييينما المإلر ي
ماال ين الواف يخعو فيه عرييم الكتا يم المسيرايم في ث يا اار يا ا
المسييرايم ذ وسييو ميتعييف ميين دصييم للكاتييب ال راايل ي أني يياش مييونتيرو
ما ا و عنوان(ال يانو):

المشمد األو  :داخلي -بمو منز  -مساء

.و مناش ه أريكم ملغ سةا .مةمومم من اللواا ملغ الة ران .مليغ
سور منان ماسريا ودع يكور.
ةميياش  55سيينم سييرواش ةييين ودمييي
العا ق العلوي.

اخل .منا يييا اوةتييه رواا فييي

ةماش :عر تهذ دليش الاياك!
ةماش وكأنه يكلم نفسه من الإلإلب :نه يلعب ور ال لي .
 - 19ةقال ة ةها صليحة :ةفس ص.39-38:
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ياييرف رأسييه سيياخرا :الإل ي ييييوش :ن ثمنييه اليسيياوي اتييغ خمييس ما ييم
رسم.
نسم صيو الاوةم:سياش لع يم د يميم يريي أن يأخياش يثمن خيس ثيم يعيي
يعه لير ح ف العمليم.

المشمد ال اني :داخلي -أدراج الىب ين ومدخ غرفة – مساء

رواا  40سنم وا نت.ا سارة  25سنم تناالن األ راج وتتة.ان ة.يم ررفيم
يانو في ركين مين أركيان ال .يو .تيتر يان مين ال ييانو وتلمسيه األمذ وكأنيه
تواسيه.
ةماش :سوف ترون سن يعه الثمن الاي نري  .مثش ساش التافم التوة .
رواا :لمييااا التإل ي مكنييا ف ي الةرا ي ويي ي م النيياس كثييرة .ف ي الايييييم
يصعب التخل منه.
ةماش يتةه ناو ال يانو :ساا سو الاب الاي نكنه ل.اا ال يانو.
ير

ملغ ةس ال يانو ال لوع ذ وييوش:

مةر ما تنظر له تفكر ف الموسييا.
رواا :ليينعلن ميين الف.دي يسيي.ش هذ ون ني ال يي لسييارةذ ثييم نة.يياش د ييش
افش الافاف.ل20
وني م لكم مثالين من سيناريو آخر لل ااي السيينما المإلر ي خالي دي ذ
وسو يستثمر مةمومم من اار ا ا المسرايم ف م  .يه الفيلميين:
 - 20ة الدي الواف  :بنية اللغة السينمائية مطبعة اةرأ -الناظور الطبعة احولص سنة
2008م ص.49:
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المشمد األو  -الوقت الحاضر -داخلي -نمار

مصعفغ رةش ف األر عينيا عض ال يب ف عر رأسهذ يرت ي اليمذ
وينتعش اااك ةل ياذ يتم غ منفعك ف ال ي ذ مين الإلرفيم ليغ ال .يوذ ومين
ال .ييو لييغ الإلرفييمذ ت ي و مليييه مكمييح اليلييق واالنفعيياش ينظيير لييغ السييامم
المعليم ملغ ة ران الصالون تات.ا عاولمذ وكرس العاولم مسيتن ة مليغ
الة ار ثم لغ سامم معصمهذ يا ا انفعاله.
السامم :30/11الإلرفم الت يتواة في.ا م يارة مين داميم فسييام مفرو يم
كن ييا تيلي يييم في الةانييب األيسيير ميين الإلرفييم وأمييام النافيياة المعلييم ملييغ
ال ار ذ ما ة أكش ذ اول.ا أر عم كراس ذ وفوق الما ة ةري ة مفتوام.
ملغ الة ار الميا ش للما ة سامم اا عيم مست يرة ال كش ف مميق ال يي ذ
ال .و الاي يمت اتغ ال اب.

المشلللمد ال لللاني -الوقلللت الحاضلللر -خلللارجي -البوابلللة الخارجيلللة لسلللوق
الخضر -نمار

نةاة امرأة ف الثكثينيا ترت ي ل اسيا مصيرياذ تةمي يعرسا في مني يش
أارق تخرج من السوق تامش في يمناسيا دفيم ملي يم الخإلير .مليغ كتف.يا
األيسر ايي م ي ويم سو اك من الةلي ذ ت يير ليغ سييارة أةيرةذ تإلي اليفيم
ف صن وق السيارة الخلف ذ تركب ف الخلف ذ
تنعلق السيارة.
32

/دع الم .

/ل21

ويت ييين لنييا ميين سيياا كلييه أن السييينما تسييتعين ي ورسا تينيييا المسييرح ف ي
كتا ييم اار ييا ا المسييرايم ف ي ييكش ليعييا وم يياس فيلميييم ميين أةييش
تأعير الاوارا ذ وتةسي الاركا .
تلكم – اا -نظرة ميتإل م مامم وموةاة لغ اار يا ا المسيرايم ذ مين
اييي مكونات.يياذ و نيات.يياذ وأنوام.ييياذ ووظا ف.يياذ وتاريخ.ييا .وتيييوم سييياش
ور سام ف تاويش الن ال رام اللإلوي لغ فرةيم صيريم
اار ا ا
مياانسييينيم مر يييم .وميين ثييمذ يعتم ي السيييناريو الفيلم ي والسييينما كثي يرا
ملييغ تينييييا المسييرحذ وخاصيييم االسيييتعانم ييالاوار الييي رام ذ وت يييإليش
اار ا ا الركايم ف ناك الم  .واا ا تلو اآلخرذ ونسيةه اخيش تنإلييم
ييام متسلسشذ م تصوير الليعا تيعيعا وتركي ا.

 - 21خالد ة  :السيناريو السينمائي من الفكرة إلى الشاشة
وجدة المغرب الطبعة احولص سنة 2008م ص.59-58:
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ركة مطابع احةوار المغربية

الفص ال اني:
أحجام الصورة السينمائية

34

لييييي اسييييتعمل الصييييورة السييييينما يم مةمومييييم ميييين التينيييييا الروا يييييمذ
كاستفا ت.ا مين ااوييم النظير التي تن ني مليغ الرسييم السير يم ذ وع يعيم
الرسيييم ذ ووظييا ف الييراويذ وع يعييم المنظييور السيير ي اليياي يايييش ملييغ
الليعم السينما يم وأنوام.ا .و ليس الليعم السيينما يمذ في الاييييمذ سيو
تاوير لااويم النظر ف ملم السر يا كش تمفصكت.ا الفرميم .ومين ثيمذ
فيينان فيي ااةييم لييغ اسييتعماش مصييعلح الليعييا لتوظيف.ييا فيي راسييم
الصورة السينما يم سيميا يا.22
المىل .األو  :أنواع الل ىات السينمائية
اليمكن ف.م الصورة السينما يم ال الا ي من سلم المستويا
( .)L’échelle des plansومن ثمذ يعرف المستو ( )Un planأنه
أخا ليعم سينما يم من لاظم ايم التصوير الكاميرا لغ لاظم تودف.ا
من الفذ أو تلف الليعم السينما يم الت ل.ا ايم ون.ايم ذ أو تلف الليعم
المفصولم ع ارت  :الاركم ( !  ) Actionوالتودف (! .) Coupez
و التال ذ فالم  .م ارة من مةمومم من الليعا والمستويا الفيلميم
الت تي ف المكان نفسهذ وف الامان نفسهذ وتةم فيما ين.ا واسعم
المونتاج ( .)Montageوسناذ نتا من مستو الم  .ذ أو الليعا
الم  .يم.
ومليهذ فالليعم س أصإلر منصر ف الفيلمذ وس مثا م صورة مستمرة
ما ثا تم أو متاركم.وت كش الليعا ما يسمغ الم  .ذ وت كش الم اس
ما يسمغ الفيلم .وتتا الليعا الثوان ملغ مستو ااييا الامن .
وتستلام كش ثانيم من الفيلم خمسا وم رين صورةذ ولكش صورة ردم.ا
(»  .)le « time codeويا الم  .فإلاك الفيلم الامن
الخا
والمكان وال خوص .
 - 22العلوي لمحر ي :المقاربة النقدية للخطاب السينمائي بالمغرب منلورات ساير
مديت فان المغرب الطبعة احولص سنة 2007م ص.200-194:
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وتستإلرق الليعم أو المستو عض الثوان ذ أو د تستإلرق م را من
الثوان  .وتسعف ساش الليعا المخرج ملغ تي يم مةمومم من المعلوما
لغ المتفرج من ع يعم فنيم وةماليمذ و صريمذ ورمايمذ ونفسيم.
وتتإلمن كش ليعم سينما يم ما يثير مةاب التفرجذ وسلعهذ وخوفهذ
ورم هذ وانفعالهذ وتفكيرشذ لخ.
أما سلم الليعا أو المستويا ذ فيتعلق ال رةم أو النس م الكميم الت
ين إل أن يرامي.ا المخرجذ أو المص ورذ ف أثناك تصوير ال خصيا
والمواإلي واأل ياك وال يكور واألمكنم من اي تصإليرساذ أو تك يرساذ
أو تإلخيم.اذ ف مكدم وثييم ااعار (.)Cadrageويسام ساا اليياس
الاةم ذ أو التناسب الكم ذ المخرج السينما ف التاكم ف م سا
الكاميراذ وأيإلا ف تي يم المعلوما لغ المتفرج العرييم الت يرتإلي.ا
ملغ مستو اةم الليعم ومياس.ا و عارسا.
سينما يمذ

ومليهذ يمكن الا ي من س ليعا

ل ماج الليعم اايعاليم ف الليعم األمريكيم ملغ أساس أن.ا ليعم واا ة.
وساش الليعا س :
الفرع األو  :الل ىــــة العامـــة
ييص الليعم العامم ( ) Le plan généralتصوير المكان ف إلوك
رسيم ماممذ تركيا م سم الكاميرا ملغ ال خو الموةو ة اخش ساا
الفإلاك .ويعن ساا أن الليعم العامم س تلف الليعم الت تلتيع في.ا ليعم
مامم وكليم لمةاش ماذ سواك أكان يكوراذ أم فإلاكذ أم منظرا ماماذ
ويمكن أن ن اس فيه مةمومم من األ خا  .أي :ن الليعم العامم س
الت تنيش لنا الةو العام والفإلاك الكل الاي ستةري فيه األا ا .
ويعن ساا كله أن المستو العام ينيش لنا ال يكور كامكذ وصف الفإلياكذ
أو تصييوير لييي ذ أو نييييش م ينيييم أكمل.يييا .وال.يي ف مييين اليييف سيييو مسيييام ة
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المتفيييرج مليييغ تا يييي سيييياق الاييي الفيلمييي ذ وتخيييييش أةيييواك الم ييياس
السييينما يمذ ت يييان ظروف.ييا الخاصييم والعامييم .ويمكيين أن ي ييرا لنييا سيياا
المسييتو ميين الليعييم ال خصيييا وسييع سيياا ال ي يكور العييامذ لكن.ييا تظ.يير
صيإليرة ةي ا أو استيم في سياا الفإلياك العيامذ ايي الي.يتم المتفيرج سيو
المكيييان أو الفإلييياك العيييام للفييييلم السيييينما ذ واالسيييتع ا السيييتي اش العيييي ة
الفيلميييم .ورال يياذ مييا توة ي الليعييم العامييم ف ي ايييم األفييكم السييينما يمذ أو
ايم الم اس والمتواليا الة ي ةذ أو ف ن.ايم م  .ذ أو ن.ايم فيلم...
أما الكياميرا المسيتعملم في نييش سياا الفإلياك العيامذ فتكيون أفيييم ما ييم أو
سفليم.

الفرع الثاني :لقطة المجموع
ةعن بلقطة المجموع ( )le plan d’ensembleتلن اللقطة اللبيهة
باللقطة العامة .لكنها أكبر اتساةا م احولص؛ حيث تساةدةا هذت اللقطة
ةلص وصف الديكور وتحديد أجوا اححداث وتبيان مكاةها واستجال
مان الحدث .كما تسعفنا هذت اللقطة أو هذا المستوى السينمائ ف
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التعرف علص صيات الفيل
واالجتماةية والقيمية.

وأفعالها وحركاتها وومعياتها النفسية

وما يمي هذت اللقطة ة اللقطة احولص هو تركي ها ةلص مكان معي بدل
االهتمام بتصوير الفيا العام وتقدي الل صيات بلكل وامأ وه
تقوم بأ وارها المنوية بها.
وأالبا ما توجد لقطات المجموع ف بداية ملهد أو ف ةهايت أو م أجل
ةرض ملاهد حركية مرتبطة بل صيات معينة.
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الفرع ال الث :الل ىـــة المتوسىـــة
تنيييش سيياش الليعييم المتوسييعم (  ) Moyenneثلث ي الةس ي اخييش عييار
الرسيييم الوصييفيم الت ي يسييتن لي.ييا المخييرج المصييور .وس ي تيا ييش الرسيييم
ال يييياملم التيييي تعتميييي ملييييغ تصييييوير ال خصيييييم ييييكش كليييي  .وتصييييور
كش كل اخش يكور معين .ويعن ساا أن الليعيم الوصيفيم
ال خصيا
تنيش لنا خصييم أو مةموميم مين ال خصييا السيينما يم مين اليرأس ليغ
الي م .وتي م لنا ساش الليعم المتوسعم معلوميا أكثير وإليواا مين المكيان
المرصو ذ وال يكور الموصوفذ واركا ال خصيا وأفعال.ا.
ورال يياذ مييا توظييف سيياش الليعييم ف ي م ي ة م يياس كتي ي يم خصيييم ة ي ي ةذ
واستعراض اركا ال خ المإلا لل عش.

الفرع الرابع :الل ىة األمريكية
تعمد اللقطة احمريكية ( )Le plan américainعلص تصوير الل صية
م الرأن حتص الركبة والسيما ف أفالم رةاة البقر ()Cowboy
وخصوصا ف أثنا لحظات المقاتلة والمبار ة والصراع .وتصلأ هذت
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اللقطة ف الحوارات الفيلمية وباليبط ف الملاهد الت تتطل
فيها الل صيات وامحة ومرئية للمتفرج.

أن تكون

الفرع الخام  :الل ىة اإليىالية
تظ.ر لنا ساش الليعيم السيينما يم ال خصييم مين أمليغ اليرأس ليغ ميا تاي
الرك تين (أي نصف الساق).

40

الفرع الساد  :الل ىــــة ال ريبــة
تنييييييش لنيييييا الليعيييييم اليري يييييم ( ) Rapprochéeذ أو الليعيييييم الصييييي ريمذ
ال خصيييا ميين الص ي ر لييغ األملييغ للتركيييا ملييغ االنفعيياال الةس ي يم
والنفسيييمذ والسيييما انفعيياال الوةييه .كمييا يت ييين الييف واإليياا في الم يياس
السييينما يم التيي تةسيي اللييياك الاميييم الصييا ق ييعوريا اليياي يةميي ييين
الع يق وم ييتهذ والسيما ف لاظيم الايب والع يق والإليرام الرومانسي .
وتلتيع صيورة ال خصييم أو ال ي ك يكش مييرب ايي ياي الوةيهذ أو
الييارا ذ أو اليي ذ عرييييم مير ييم واإلييام .ورال يياذ مييا يييتم التركيييا  -سنييا-
ملغ ال خصيم رص ساذ واستةك .اذ وت ديي.ا.

الفرع السابع :الل ىـــة الكبيـــرة
ترتك اللقطة الوصفية الكبيرة(  ) Gros planةلص ةقل مالمأ الوج
واةطباةات النفسية بدةة تل يصية علص أاية الكتف .وم ث تلغ هذت
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اللقطة المساحة والبعد وتلتقط ي ا مكبرا واحدا.وم هنا فوظيفة هذت
اللقطة اةفعالية وتعبيرية وةفسية و عورية ؛ تعكر ملاةر الل صية
وم تلف أحاسيسها وأهوائها.أي :تستبط اللقطة الملاةر الداخلية
واحفكار الت ت الج الل صية ؛ مما يدفع المتفرج علص استكلاف موموع
ما تسمص
الفيل وحبكت القصصية .وةندما ترتك هذت اللقطة ةلص
باللقطة الييقة (.)Plan serré
وأالبا ما توظف هذت اللقطة ف أثنا استعراض حوارات الل صيات
الت تنقل لنا م تلف الملاةر واالةفعاالت واححاسير وتعكر لنا أييا
م تلف احفكار الت تعبر ة توجهات تلن الل صيات وميولها.

الفرع ال امن :الل ىـــة الوصفية الكبــرى جــدا
يلتةئ الكاتب لغ االستعانم الليعم الوصفيم الك ر ( Très / ZOOM
 ) gros planلت ير الموصوفا والعناصر المنيولم اي يتم التركيا -
سنا -ملغ األ ياك ال دييم من الوةه والةس والرةلين لتيري .ا كش ةي
لغ المتفرج المتلي ذ أو الراص المتخيش.
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وسناذ تلتيع األ ياك وأةااك من ال خصيم كش مفصش ك ير عرييم
لالزومل Zoomذ فتك ر العينانذ أو يك ر الفم مثك23ذ أو توإلح مكمم
كش اراذ أو يك ر الو م أو الةرح ذ ورير الف.
والإلايم من ساش الليعم س التركيا والت ير من ة.مذ و إلاكة ا
سينما ما من ة.م أخر ذ وصفه وتصويرش وتأويله صرياذ ولإلوياذ
وسيميا يا.

المىل .ال الث :زوايـــا الت ـــاى الصـــورة السينمائية
يأخا المصور الليعا الفيلميم أو الم اس السينما يم اسب اوايا أو
مااور النظر المختلفم الت يستوة .ا عار الكاميرا .معنغ أن الليعم
السينما يم خاإلعم ألنوا مختلفم من التركيب الت ناصرسا فيما يل :
أوه ،الل ىـــة العموديـــة:
 - 23محمد أ ويكة :الصورة السينمائية المطبعة والوراةة الوينية الح المحمدي الداو يات
مراكش ي2005 1م ص.44-43:
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تلييتيع سيياش الصييورة السييينما يم ميين األسييفش لييغ األملييغ .ويعن ي سيياا أن
م سم التصوير تتةيه مين تاي ليغ أمليغ للتع يير مين التسيام والتايرر
واالستعكك والسيا ة والتفوقذ واستةكك ماسو ملوي ورواان عيي ا مين
مالم ال ر المانع الما يا .
انيا ،الل ىـــة األف يــة:
تعتم الليعم األفييم الثا تم ملغ رص المصور أفيياذ وخاصيم في مواديف
الاوار والتواصش والت الغ.
ال ا ،الل ىـــــة السفليــــة:
الميصيو .ياش الصيورة التيياع العناصير الموصيوفم مين م سيم تصييويريم
موة.م لغ األسفش  .ورال اذ ميا يكيون الإليرض مين سياش النظيرة الوصيفيم
التع ير من الإلعفذ واالنكسارذ واالنسااقذ واالن.يار.
الفرع الرابع :الل ىة المتحركـــة:
يتت المصورذ ع سم الكاميراذ كش ما يتارف وينتيش من مكان لغ آخر
لييا ع ك أو سري .وت ه ساش الليعم الوصفيم ما يسمغ ف السينما
ليعم (ترافلينغ ) Travelling /اليا مم ملغ التياع الموإلوما اركم
سريعمذ والسيما ف لاظا المعار ةذ واستعماش وسا ش النيش السريعم.
ومن ة.م أخر ذ يمكن الا ي من ليعم ااتيم اخليم من ما تلتيع.ا
خصيم الفيلم ل خصيم أخر .ف اينذ تكون الليعم السينما يم
موإلوميم من ما تكون مرصو ة من الخارج.

المىل.

الرابع :حركات الكاميرا
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تع م سم الكاميرا الوسيع التين والفن والةمال الاي يتاكم ف نوميم
الصور الملتيعم.ومن ثمذ يمكن الا ي من أر عم أنوا من اركا
الكاميرا ملغ الناو التال :
 الل ىة ال ابتة( :)Plan fixeس تلف الليعم الت ال تتارف .ورال اذ
ما يعتم ملي.ا الم ت ون ف مةاش السينما.

 الل ىلللة البانوراميلللة( :)Panoramiqueتعنييي تايييرف الكييياميرا مييين
اليمين لغ اليسارذ أو من اليسار لغ اليمينذ أومن األملغ لغ األسيفشذ أو
من األسفش لغ األملغ .معنغ أن ثمم مرونم واركيم ف وران الكياميرا
ملغ ماورسا ف اتةاسا مختلفم ومتنومم .وتفي ف ممليم االستك يافذ
والسيما استك اف مكان الا .
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 ل ىة ترافلينغ ( :)Travellingس تلف الليعيم السيينما يم التي يمكين
رص سا استخ ام الكياميرا المتاركيمذ سيواك أكاني واسيعم مر يم متنيليم
أم استخ ام سكم اي يم لمكايم الم  .السيري .ويمكن الاي ي مين ليعيم
ترافليغ األماميمذ وليعم ترافلينغ الخلفيم.

 ل ىة زوم ( :)Zoomتسمح ساش الليعيم السيينما يم تيرييب الموإليو
أو عا ش ون تاريف الكاميرا.
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وخكصم اليوشذ تلكم نظرة ميتإل م لغ مف.وم الليعم السينما يم ومكدت.ا
التأعير .وتلكم أيإلا أنوا الليعا السينما يم ذ وأنوا المااور الت
تستن لي.ا الكاميرا ف التياع ال خصيا ذ والفإلاكا ذ واأل ياكذ
والتع ير من الموإلوما الفيلميم .ومن ثمذ فالليعم مثا م صور
سينما يم ثا تم أو متاركمذ ال .ف من.ا سو خ ار المتفرج والتأثير فيه
رر ا ورس اذ و دنامه ميليا واسنياذ ومااةةته منعياذ واواراذ وادتناما.
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خاتمـــــة
يتبييي لنييا م ي هييذا العييرض الييوجي أن كتابيية السيييناريو ةملييية صييعبة
و اةة تتطل جهدا كبيرا مقارةة بكتابة المسرحية والروايية والقصية؛ حن
السيييناريو يسييتل م ميي كاتبيي أن يكييون محترفييا متمرسييا وةارفييا بتقنيييات
السييينما و يكييون مطلعييا ةلييص آليييات صييناةة الفيييل وخفاياهييا وأسييرارها
وخدةها.
وتكون ةالةة السيناريست وييدة مع المنتج والم رج والمصور والممبيل
فهو الذي يسهل ةملية اإلخراج والتصوير ويساةد الممبل ةلص أ ا ورت
وتل يص ي أحس ي تل ي ي  .وم ي هنييا يعييد كات ي السيييناريو ف ي مجييال
الصناةة الفنية والفيلمية بمبابة مهندن للبنا السينمائ .
وعذا اةتقلنييا علييص السييينما العربييية بصييفة ةاميية والسييينما المغربييية بصييفة
خاصة فملكلتها الحقيقية كملكلة المسرإ تكم في ةلية النصيوص أو
ةليية السيييناريوهات الت ي تتطل ي ميي كتابهييا اإلبييداع والصييبر ف ي اإلةتيياج
والت طيط الجيد وااليالع الكياف ةليص خصوصييات المييدان السيينمائ .
لذا ةجد ف المغرب الم يرجي السيينمائيي هي اليذي يتوليون مهمية كتابية
السيناريو.
وم ي هنييا أةتييرإ أن تؤسيير معاهييد خاصيية لتييدرير السيييناريو أو تنلييأ
مسيالن و ييع لدراسيية هييذت المييا ة في كليييات اآل اب والفنييون الجميليية مي
أجييل عثييرا السييينما العربييية والسييير بهييا ةحييو احمييام .وبالتييال س ييتفرغ
الم ييرج لعمل ي الفن ي ويتفييرغ كييل ةيييو لعمل ي ال يياص وةتييرك كتابيية
السييييناريو للسيناريسيييت والحيييوار للمت صييي فييي الحيييوار واإلخيييراج
للم يييييرج والموةتييييياج للميييييوةتير و التصيييييوير للمصيييييور والتيييييأيير(
 ) Cadrageللمؤير( .)Encadreur
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بت المصادر والمراجع
-1أو وييييل بليكسيييتون :كييييف تكتيييب السييييناريو و ارة البقافييية واإلر يييا
القوم ترجمة :أحمد م تار الجمال الجمهورية العربية المتحدة القاهرة.
 -2حسيييي الورييييياأل  :المصيييينفات السييييينمائية بييييين المقتضيييييات الفنييييية
والضييوابط القانونييية سيييليك عخييوان ينجيية المغيييرب الطبعيية احوليييص
سنة2005م.
 -3خالد ة  :السيناريو السينمائي من الفكرة إلى الشاشة يركة مطيابع
احةوار المغربية وجدة المغرب الطبعة احولص سنة 2008م.
 -4صيييالإ أبيييو سييييف :كييييف تكتيييب السييييناريوا الموسيييوةة الصيييغيرة
العد  98منلورات ار الجاحس للنلر بغدا العراق 1981م.
 -5ةييي اليييدي اليييواف  :لعبييية الظيييل -لعبييية الضيييوء ،كتابيييات سيييينمائية،،
منلورات مرايا مطبعة اةرأ بالناظور الطبعة احولص 2005م.
 -6ة الدي الواف  :بنية اللغة السينمائية مطبعية اةيرأ -النياظور الطبعية
احولص سنة 2008م.
 -7العليييوي لمحييير ي :المقاربييية النقديييية للخطييياب السيييينمائي بيييالمغرب
منلورات ساير مديت فان المغرب الطبعة احولص سنة 2007م.
 -8محمييد أ ييويكة :الصييورة السييينمائية المطبعيية والوراةيية الوينييية الح ي
المحمدي الداو يات مراكش الطبعة احولص سنة 2005م.
 -9محمييد الغريسييي  :كييييف تشييياهد فيلميييا سيييينمائياا مطبعييية ار وليلييي
مراكش المغرب الطبعة احولص 2006م.
 -10ةبيييل راأيي  :دليييل الناقييد الفنيييي مكتبيية أرييي الفجاليية القييياهرة
الطبعة احولص 1981م.
 -11ةها صليحة :المدارس المسرحية المعاصرة الهي ة المصيرية العامية
للكتاب القاهرة الطبعة احولص 1986م
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السيرة الذاتية

 جميل حمداوي م مواليد مدينة الناظور سنة 1963م. حاصل ةلص بلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل ةلص كتورات الدولة سنة 2001م. حاصييل ةلييص عجييا تي :احولص ف ي اح ب العرب يوالقاةون.

والباةييية ف ي اللييريعة

 تابع راسات الجامعية ف الفلسفة وةل االجتماع. أستاذ التعلي العال بالمرك الجهوي لمه التربية والتكوي بالناظور. أستاذ األ ب الرةمي ومنياهج النقيد اح بي بماسيتر الكتابية النسيائية بكلييةاآل اب تطوان .
 باحييييييييييث فيييييييييي السوسيييييييييييولوجيا والسيييييييييييكولوجيا والبيييييييييييداأوجياواحةتروبولوجيييييا والجغرافيييييا والتيييياريع والعلييييوم السياسييييية والفيييي
والفلسفة والفكر اإلسالم والقاةون واللريعة.
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 أسييتاذ اح ب العرب ي ومنيياهج البحييث التربييوي وةل ي اليينفر التربييويواإلحصيييييا التربيييييوي وةليييييوم التربيييييية والتربيييييية الفنيييييية والحييييييارة
احما يغية و يدكتين التعلي احول والحياة المدرسية والتلريع التربيوي
واإل ارة التربوية والكتابة النسائية...
أ ي ومبدع وةاةد وباحث يلتغل مم رؤية أكا يمية موسوةية. -اةر وةصاص وكات مسرح

يكت للصغار والكبار.

 مبل ورا سينمائيا في الفييل احميا يغ (ةسيل الميرارة) لمنتجي ةبيدفركون وعخراج ةل الطاهري
 حصييل مقال ي (ةظرييية مييا بعييد االسييتعمار) ةلييص جييائ ة الموةييع السييعو ي(احلوكة ).
 حصيييل ةليييص جيييائ ة مؤسسييية المبقيييف العربييي (سيدة /أسيييتراليا) لعيييام2011م ف النقد والدراسات اح بية.
 حصل ةلص جائ ة ةاج النعمان اح بية سنة2014م. ةيو االتحا العالم للجامعات والكليات بهولندا. رئير الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئير المهرجان العرب للقصة القصيرة جدا. رئير الهي ة العربية لنقا القصة القصيرة جدا. رئير الهي ة العربية لنقا الكتابة اللذرية ومبدةيها. رئير جمعية الجسور للبحث ف البقافة والفنون. رئير م تبر المسرإ احما يغ . رئير مركا ةسور لل راسا الردميم ف اآل اب والفنون والعلوم.52

 ر ييييس مركيييا ةسيييور لل اييي فييي الثيافيييم والفنيييون والعليييوم اانسيييانيمواالةتماميم.
 -ر يس وممثش االتاا المإلر

للم مين الة.م ال رديم من المإلرب.

 ةيو الجمعية العربية لنقا المسرإ.ةيو رابطة اح ب اإلسالم العالمية. ةيو اتحا كتاب العرب.ةيو اتحا كتاب اإلةترةت العرب.ةيو اتحا كتاب المغرب. ل عسهامات ةظرية ف التربيية وفي القصية القصييرة جيدا وفي الكتابيةالليييذرية واح ب الرةمييي والمسيييرإ ومنييياهج النقيييد اح بييي والكتابييية
النسوية والبالأة الرحبة...
 باحث ف البقافة احما يغية المغربية والسيما الريفية منها. خبير ف البيداأوجيا والبقافة احما يغية. ترجمت مقاالت علص اللغة الفرةسية و اللغة الكر ية. ةلييرت كتبيي بييالمغرب والج ائيير وتييوةر وليبيييا واحر ن ولبنييانوالمملكة العربية السعو ية واإلمارات العربية المتحدة والعراق.
 ارك ف مهرجاةات ةربية ةدة ف كيل مي  :الج ائير وتيوةر وليبيياومصيير واحر ن والسييعو ية والبحييري والعييراق واإلمييارات العربييية
المتحدة وسلطنة ةمان...
 مستلييار فيي مجموةييية ميي الصييحف والمجيييالت والجرائييد واليييدورياتالوينية والعربية.
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 ةلر أكبر م ألف وخمسي مقال ةلم محك وأير محك وةد ا كبييرامي المقيياالت اإللكتروةييية .ولي أكبيير مي ( )146كتياب ورةي وأكبيير مي
ميييائت ( )200كتييياب علكتروةييي منليييور فييي ميييوةع (المبقيييف) وموةيييع
(احلوكة) وموةع (أ ب ف ).
 وم أه كتب  :سوسيولوجيا البقافة وميا ي ةلي االجتمياع وأسير ةلياالجتميياع والعييوال الممكنيية بييي النظرييية والتطبي ي واح ب الرةم ي بييي
النظرييية والتطبي ي وفق ي النييوا ل ومفهييوم الحقيقيية ف ي الفكيير اإلسييالم
ومحطييييات العمييييل الديييييدكتيك وتييييدبير الحييييياة المدرسييييية وبيييييداأوجيا
احخطييا وةحييو تقييوي تربييوي جديييد واللييذرات بييي النظرييية والتطبي ي
والقصيييية القصيييييرة جييييدا بييييي التنظييييير والتطبييييي والرواييييية التاري ييييية
تصورات تربوية جديدة واإلسالم بي الحداثة وما بعد الحداثة ومج ات
التكييوي وم ي سيييميوييقا الييذات علييص سيييميوييقا التييوتر والتربييية الفنييية
ومدخل علص اح ب السعو ي واإلحصيا التربيوي وةظرييات النقيد اح بي
ف مرحلة مابعد الحداثة ومقومات القصة القصييرة جيدا ةنيد جميال اليدي
ال ييري وأةواع الممبل ف التيارات المسيرحية الغربيية والعربيية وفي
ةظرييييية الرواييييية :مقاربييييات جديييييدة وأةطولوجيييييا القصيييية القصيييييرة جييييدا
بيييالمغرب والقصييييدة الكوةكريتيييية ومييي أجيييل تقنيييية جدييييدة لنقيييد القصييية
القصيييييرة جييييدا والسيييييميولوجيا بيييييي النظرييييية والتطبييييي واإلخيييييراج
المسييرح ومييدخل علييص السييينوأرافيا المسييرحية والمسييرإ احمييا يغ
ومسييرإ اللييباب بييالمغرب والمييدخل علييص اإلخييراج المسييرح ومسييرإ
الطفيييل بيييي التيييأليف واإلخيييراج ومسيييرإ احيفيييال بيييالمغرب وةصيييوص
مسرحية ومدخل علص السينما المغربية ومناهج النقد العربي والجدييد في
التربية والتعلي وببليوأرافييا أ ب احيفيال بيالمغرب وميدخل عليص الليعر
اإلسالم والمدارن العتيقة بالمغرب وأ ب احيفيال بيالمغرب والقصية
القصيييرة جييدا بالمغرب والقصيية القصيييرة جييدا ةنييد السييعو ي ةل ي حس ي
البطران وأةالم البقافة احما يغية...
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كلمات الغأف الخارجي:
التنبن الصناةة السينمائية عال ةلص ةنصري أساسي اليمك االستغنا
ةنهما هما :السيناريو واإلخراج .وعذا كان اإلخراج هو تركي الفيل وف
أو هو بمبابة تحويل السيناريو علص
تصور فن وجمال ملهدي كل
ملاهد مرئية حركية تقطيعا وتصويرا وتوليفا فإن السيناريو هو ةبارة
ة ةصة حكائية مروية ة يري الكاميرا.
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