
 أسلوب كتابة سيناريو الحوار:  األسلوب الزابع عشز
 

 :السيناريو
ٌعتبر السٌنارٌو هو الهٌكل العام واإلطار العام للفٌلم، فقصة الفٌلم وموضوعه ٌتحددان من 

 .خالله، وكذلك الحبكة والشخصٌات
بٌن  فً دراستنا هذه سنقوم بكتابة سٌنارٌو مبنً وملتزم بالشاهد الكتابً الذي ٌحتوي حوارا

وهً عملٌة سهلة جدا نسبة لتؤلٌف سٌنارٌو جدٌد ولكنها مفٌدة وممتعة، إضافة ألنها . شخصٌات
تساهم بشكل كبٌر فً فهمنا للنص الكتابً، من خالل تجسٌدنا له بشكل حً ( وهو األهم)

 .وعملً
، (نهارا –لٌال )المكان، الزمان : باإلمكان أٌضا التطرق فً بداٌة السنارٌو إلى تفصٌل

 (.  الصوت والصمت والخلفٌة)الشخصٌات، نوع الحوار، الموسٌقا 
 

 :إقتزاحات لسيز الدراسة

 (. ٚشًم حٕاس)قشاءج جٕٓسٚح نهُض انكتاتٙ انز٘ تّى اختٛاسِ  .1

أشخاص، أٔ كم شخض ٚقشأ آٚح  3 – 2تٕاعطح شخض ٔاحذ، أٔ تٕصٚع انُض عهٗ  -

 .ٔاحذج حغة دٔسِ

ٚحأل فٙ رُّْ أٌ ٚفكش فٙ انشخظٛاخ ٚقشأ كم شخض انُض، قشاءج طايتح، ٔ .2

 (عًم فشد٘. )انًٕجٕدج فٙ انُض ٔيارا تقٕل كم يُٓا

ٚغجم كم شخض انُض انز٘ قشأِ تشكم عُٛاسٕٚ تحٛج ٚثٍٛ انحٕاس انز٘ حظم تٍٛ  .3

 (عًم فشد٘. )انشخظٛاخ فٙ انُض

فٙ حانح كٌٕ انُض كثٛشا، ًٚكٍ تقغًّٛ إنٗ قغًٍٛ أٔ أكخش ٔتٕصٚعّ عهٗ  -

 .جًٕعحأعضاء انً

،  ♥،  ■،  ●،  ♦،  □،  ○،  ◊: يخم)تاإليكاٌ اعتخذاو إشاساخ نكم شخظٛح  -

 .تحٛج تٕضع إشاسج انشخظٛح قثم كم َض تتحذث تّ..( ،  ٔغٛشْا☺،  ☼

كًا تاإليكاٌ اعتخذاو أنٕاٌ تحٛج تغجم كم َظٕص َفظ انشخظٛح تُفظ  -

 .انهٌٕ نغٕٓنح انتًٛٛض

ضاء انًجًٕعح، تحٛج ٚتى اختٛاس عذدا يٍ ٚقشأ انُض تشكم عُٛاسٕٚ حغة تغجٛم أع .4

أعضاء انًجًٕعح يغأ نعذد انشخظٛاخ يع انشأ٘، ٔتانتانٙ ٚقشأ كم يُٓى حغة 

 .دٔسِ

 .تاإليكاٌ إعادج انذٔسج يع يجًٕعح أخشٖ يٍ أعضاء انًجًٕعح -

عهٗ يجًٕعاخ طغٛشج ( انًجًٕعح انشئٛغح، يجًٕعح األو)تٕصٚع انًجًٕعح  .5

حٛج تقٕو كم يجًٕعح عهٗ انتذسب عهٗ انغُٛاسٕٚ ٔعشضّ ، ت(يجًٕعاخ فشعٛح)

 .تشكم تًخٛهٙ أياو تاقٙ انًجًٕعاخ

 .حٕاس ٔيحادحح تٍٛ أعضاء انًجًٕعح تشًم تقًٛٛا نهغُٛاسْٕٚاخ ٔانتًخٛم .6

يٍ ْٙ انشخظٛح انًشكضٚح فٙ انُض؟ ٔيٍ ْٙ انشخظٛاخ انخإَٚح؟ : يحادحاخ حٕل .7

 ٔيا دٔس ٔيٕقف كم يُٓا؟

 .ٔيشاسكاخ يثُٛح عهٗ انذساعح ٔانُض تأيالخ سٔحٛح .8

 

 

 

 

 

 



 :دراسة بهذا األسلوبتدرب على النصوص مقتزحة لل
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 11أعًال  .8

 

 

 

 38 – 31: 22حٕاس تٍٛ ٚغٕع ٔتطشط ٔانتاليٛز، نٕقا عُٛاسٕٚ 
 

 

ولكني  !كالحنطة هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم ،سمعان سمعان" :(الرب) وقال الرب 
 ".إخوتكمتى رجعت ثبت  وأنت .إيمانك لكي ال يفنى أجلكطلبت من 

  
 !".لى الموتإالسجن و إلىمضً معك حتى أ أنمستعد  إنً ،رب ٌا" (:بطرس) فقال له

 
نك أ تنكر ثالث مرات أنال يصيح الديك اليوم قبل  :طرسلك يا ب أقول(: "الرب ٌسوع) فقال

 ".تعرفني
 

 ."؟شيء أعوزكمهل  أحذية،وال مزود وال  بال كيس أرسلتكمحين " (:الرب ٌسوع) ثم قال لهم 
 

 ".ال" (:التالمٌذ) فقالوا
 
فليبع  ومن ليس له .ومزود كذلك فليأخذهمن له كيس  اآلن،لكن " (:الرب ٌسوع) فقال لهم 

 .ثمةأمع  وأحصي :هذا المكتوب أيضا يتم في   أنينبغي  نهألكم  أقول ألني .ثوبه ويشتر سيفا
 ".ن ما هو من جهتي له انقضاءأل
 

 ."ٌا رب هوذا هنا سٌفان(: "التالمٌذ) فقالوا
 

 !".يكفي"(: الرب ٌسوع) فقال لهم
 

 

 

 

 

 

 

 



 3تكوين  –" حوار في الجنة"سيناريو 

 

 .اإللهعملها الرب  جمٌع حٌوانات البرٌة التً أحٌلالحٌة وكانت (: الراوي)
ٌّة)  ".من كل شجر الجنة تؤكالقال هللا ال  أحقا" :للمرأةفقالت  -( الح
ثمر الشجرة التً فً وسط الجنة  نؤكل، وأمامن ثمر شجر الجنة " :للحٌة المرأةفقالت  -( حواء)

 ".منه وال تمساه لئال تموتا تؤكال ال :فقال هللا
ٌّة) وتكونان  أعٌنكمامنه تنفتح  تؤكالننه ٌوم أبل هللا عالم ! لن تموتا" :للمرأة فقالت الحٌة -( الح

 ".كاهلل عارفٌن الخٌر والشر
 .شهٌة للنظر ن الشجرةأو ،بهجة للعٌون وأنها لألكل،الشجرة جٌدة  أن المرأةفرات (: الراوي)

 أنهماوعلما  أعٌنهمافانفتحت . فؤكلمعها  أٌضارجلها  وأعطت وأكلت،من ثمرها  فؤخذت
 . مآزر ألنفسهما تٌن وصنعا أوراقفخاطا  .عرٌانان

 وامرأتهدم آ ، فاختبؤالجنة عند هبوب رٌح النهار ماشٌا فً اإللهوسمعا صوت الرب  (: الراوي)
 .الجنة فً وسط شجر اإللهمن وجه الرب 

 ."أنت؟ أٌن" :دم وقال لهآ اإللهالرب  ىفناد  -( الرب اإلله)
 ".فاختبؤتعرٌان  ألنً ،سمعت صوتك فً الجنة فخشٌت" :فقال - (آدم) 
 تؤكلال  أن أوصٌتكمن الشجرة التً  أكلت هل؟ انك عرٌان أعلمكمن " :فقال  -( الرب اإلله)

 "؟منها
 ".فؤكلتمن الشجرة  أعطتنًالتً جعلتها معً هً  المرأة :دمآفقال  - (آدم)
 "؟فعلت ما هذا الذي" :للمرأة اإللهقال الرب   -( الرب اإلله) 
 ".فؤكلتالحٌة غرتنً " :المرأةفقالت  -( حواء)
من جمٌع البهائم ومن  أنتملعونة  ،فعلت هذا ألنك" :للحٌة اإللهالرب  فقال  -( الرب اإلله)

ضع عداوة بٌنك وبٌن أو . حٌاتك أٌامكل  تؤكلٌنعلى بطنك تسعٌن وترابا  .البرٌة جمٌع وحوش
 ". تسحقٌن عقبه وأنت ،هو ٌسحق راسك .نسلك ونسلهاوبٌن  المرأة،

والى رجلك ٌكون  .أوالدابالوجع تلدٌن ، حبلك أتعاب أكثرتكثٌرا : "للمرأةوقال   -( الرب اإلله)
 ".اشتٌاقك وهو ٌسود علٌك

 :قائال أوصٌتك من الشجرة التً وأكلت امرأتكسمعت لقول  ألنك: "آلدموقال   -( الرب اإلله)
 ،وشوكا وحسكا تنبت لك. حٌاتك أٌاممنها كل  تؤكلبالتعب  .بسببك األرضملعونة  ،هامن تؤكلال 

 ألنك .منها أخذت التً األرض إلىخبزا حتى تعود  تؤكلبعرق وجهك   .عشب الحقل وتؤكل
 ".تراب والى تراب تعود

 أتهوامر آلدم اإللهالرب  وصنع. كل حً أم ألنها "حواء" امرأتهدم اسم آ ودعا (: الراوي)
 .لبسهماأقمصة من جلد وأ
 واآلن .والشر قد صار كواحد منا عارفا الخٌر اإلنسانهوذا : "اإللهوقال الرب   -( الرب اإلله)

 ."األبد إلىوٌحٌا  وٌؤكل أٌضامن شجرة الحٌاة  وٌؤخذلعله ٌمد ٌده 
 رقً جنةش وأقام اإلنسان،فطرد  .خذ منهاأالتً  األرضمن جنة عدن لٌعمل  اإللهالرب  فؤخرجه

 .ولهٌب سٌف متقلب لحراسة طرٌق شجرة الحٌاة ،عدن الكروبٌم
 


