
 سوب اوبرا : الميراث .. ملف اللوكيشنات 

 : فيال عبد المحسن   1

.. وتمتد   طوابق  3التوصيف من الخارج : فيال كبيرة اشبه بالقصر .. تتالف من 

على مساحة واسعة .. وتحيط بها حديقة كبيرة .. تقع في منطقة هادئة وراقية في  

مدينة الرياض .. ذات طابع كالسيكي فالمفترض انه تم بناؤها منذ اربعين عاما  

على االقل .. من الممكن ان يكون منزل راشد قريبا منها .. ومنزل راشد اقل 

لمنزلين حديقة مشتركة .. مع التنويه انه ليس  مساحة واقل فخامة .. وتفصل بين ا

من الضروري ان يظهر منزل راشد في اللقطات العامة لفيال عبد المحسن ويفضل  

ان ان تكون لقطات منزل راشد منفصلة عن لقطات فيال عبد المحسن .. ولكن هذا  

ال  التوصيف الجغرافي للتنويه الى قرب المنزلين حيث سنستثمر ذلك في االحداث .. 

 سيما الحديقة المشتركة بين المنزلين  

 

 التوصيف من الداخل :  

: صالون واسع المساحة فيه عدة زوايا .. ويمزج بين النمط   اوال : الصالون

الكالسيكي والنمط العصري .. هناك زاوية مجلس الستقبال الضيوف وهي الزاوية  

وبعض  ة اللون .حيث تحتوي على كنبات وثيرة داكنالكالسيكية في الصالون .. 

وهي تحف غريبة وغير نمطية ويمكن ان تكون   .التحف الثمينة موزعة في المكان . 

افريقية او اسيوية .. احضرها عبد المحسن من خالل اسفاره الكثيرة .. )  فازة  

اكسسوارات ضخمة بالوان زاهية موضوعة على االرض في احدى الزوايا .. 

وايضا لدينا زاوية لتناول   ن عاج الفيل ( مصنوعة من خشب االبنوس الثمين او م

وزاوية    تتضمن طاولة خشبية فخمة مع مجموعة كراسي جولها ..  الطعام ..

للجلوس .. في زاوية الجلوس ممكن ان نرى اثاث عصري وشاشة تلفزيون كبيرة  

.. وفي احدى الزوايا مكان مخصص للعبة الشطرنج حيث نرى شطرنج باحجار من  

ع على طاولة خاصة .. وايضا سنرى بعض التحف الشرقية الكريستال موضو

 الثمينة .. موزعة في ارجاء الصالون لتضفي عليه حالة من الفخامة والثراء ..  

للصالون عدة مداخل .. مدخل رئيسي يدخل منه الزوار عادة .. وباب يؤدي الى  

زع الغرف الحديقة الخلفية .. وثمة درج داخلي يؤدي الى الطابق العلوي حيث تتو

وللدرج او   الخاصة في الطابق الثاني .. وثمة مدخل نحو المطبخ وجناح الخدم  

السلم الداخلي رونق خاص فهو من الرخام الثمين وجزء منه مفروش بسجاد وثير ..  

بحيث تبقى اطراف الدرجات الرخامية واضحة للعيان .. وتتدلى من السقف ثريا  

وا من الفخامة على الصالون .. بشكل عام  ضخمة من الكريستال الفخم .. تضفي ج 

هذا اللوكيشن هو االغنى واالفخم بين كل اللوكيشنات االخرى وسيكون االكثر  



استعماال في المسلسل لذلك يجب ان يعطي خيارات كثيرة للمخرج باختيار زوايا  

متنوعة للتصوير  .. ويتيح في نفس الوقت حرية تحرك الكاميرات ومعدات 

 التصوير 

وهي غرفة النوم الرئيسية .. يجب ان تكون واسعة .. فيها   يا : غرفة جويرية :ثان

مالبس بعدة ابواب .. ونرى فيها ايضا  غرفة  وخزانةسرير خشبي عريض .. 

زاوية للجلوس مؤلفة من كنبتين متجاورتين .. اضافة الى زاوية الميك اب ..   

ويوجد طاولة مكتب صغيرة في العمق كان يستعملها عبد المحسن .. اثاث الغرفة  

.. وهناك صورة  المودرن الكالسيكي الممزوج بين بشكل عام يغلب عليه الطابع 

د المحسن باطار انيق معلقة على احد الجدران .. والمهم ان مساحة الغرفة  كبيرة لعب

تتيح لجويرية استقبال من تريد في الغرفة .. وهناك مشاهد ستجمعها مع حور او  

شهد .. او الجد عبد الرحمن .. في هذه الغرفة وستكون على االغلب في زاوية  

ضروري ان نرى الباب المؤدي  .. للغرفة حمام خاص لن نراه .. لكن من الالجلوس 

.. واخيرا سنرى في الغرفة خزنة حديدية تحتفظ جويرية بداخلها  الى الحمام 

 بمجوهراتها وبعض االوراق المهمة ومبالغ من الكاش  

هي غرفة تناسب فتاة عملية .. وتعمل مهندسة في الشركة وهذا   ثالثا : غرفة حور :

شخصيتها الجادة وتختلف عن غرف  تفصيل مهم .. فيجب ان تكون الغرفة تعكس 

البنات .. لذلك من الممكن اختيار الوان هادئة .. وليست الوان فاقعة .. ووجود  

طاولة رسوم هندسية .. شيء اساسي في مكونات الغرفة .. اضافة طبعا للسرير 

وخزانة المالبس .. ومكتبة صغيرة خاصة تحتوي على كتب مختصة بالهندسة  

 سي ..  وبمعدات الرسم الهند

.. وهي غرفة عصرية شبابية تعبر عن الروح المتوثبة لشهد ..   رابعا : غرفة شهد

جلدية وثيرة بلون فاقع ..  .. ممكن ان نشاهد كنبة فاالثاث هنا مختلف وغريب 

وخزانة المالبس فيها الكثير من المرايا .. والستائر بالوان فاتحة .. وتنافر االلوان  

سمة غالبة على ديكور الغرفة .. والبد من وجود صورة لشهد ضمن اطار صغير 

موضوعة الى جانب السرير فهي معتدة بنفسها .. اما طاولة الميك اب فهي مليئة  

 الثمينة  الميك اب .. وزجاجات البارفان بمستلزمات 

المفترض انه جناح منعزل عن باقي غرف النوم ..   خامسا : جناح يوسف ) فارس (

وهو معد الستقبال الضيوف .. اي ان اثاثه كالسيكي وباهظ الثمن .. ويجب ان  

يتحلى بالفخامة .. فجناح الضيوف يعطي صورة عن ثراء العائلة ومكانتها ..  

للجناح حمام مستقل .. فهناك باب نحو الحمام وباب آخر للجناح .. االثاث  وبالطبع 

مؤلف من سرير عريض وخزانة مالبس .. . ويوجد فيه شاشة تلفزيون فخمة .. مع  

 ركن جلوس .. وطاولة صغيرة لتناول الطعام  



وهو ركن مستقل في فيال عبد المحسن .. فيه عدد من االجهزة   الجيم :سادسا : 

ة اهمها جهازين للمشي .. واجهزة اخرى للرياضات الخفيفة .. فهو جيم   الرياضي

للعائلة وليس جيم احترافي .. اي الوجود الجهزة تضخيم العضالت .. وللجيم عدة  

 ابواب ,. باب الى حمام خاص .. وباب الى الحديقة وباب الى داخل الفيال  

مخصص للسائق عز الدين  : وهو جناح صغير ملحق بالفيال   سابعا : جناح عزالدين

وزوجته خديجة وابنتهما سحر .. وسنكتفي بمشاعدة غرفة المعيشة من هذا الجناح  

.. وهي ذات اثاث اقل مستوى من الفيال .. ولكنه اثاث معقول .. ومتنافر االلوان  

فاي اثاث يتم تغييره في الفيال يمكن ان يكون مصيربعض االثاث القديم  في هذا  

فهو من مخلفات تغيير االثاث  لن يكون اثاثا متواضعا على االطالق الجناح .. لذلك 

 في الفيال 
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التوصيف العام : منزل كبير وواسع ويتألف من طابق واحد فقط فال وجود لسلم  

داخلي في الصالون .. والمنزل ورثه ماجد عن ابيه .. فهو بيت العائلة .. لذلك  

سيكون من نمط معماري قديم نوعا ما .. ويعكس حالة من العراقة  والثراء الغير 

.. وقريب من مستوى منزل راشد   فاحش .. فهو اقل مستوى من فيال عبد المحسن

.. فالتباين سيكون فقط مع فيال عبد المحسن التي ستتميز عن جميع اللوكيشنات في  

 العمل  

لن نرى في صالون ماجد مجلس استقبال ..  يمكن ان نتحدث عنه   اوال : الصالون : 

وال نراه .. فالصالون هنا اقرب الى غرفة معيشة .. فيه عدة زوايا للجلوس وزاوية  

لتناول الطعام .. زوايا الجلوس تنقسم الى زاويتين .. االولى كالسيكية .. والثانية  

على االغلب .. يغلب عليها اللون    مودرن .. اما االلوان فهي الوان داكنة  ورسمية

الرمادي الغامق ومشتقاته .. وفي الصالون بعض االكسسوارات النحاسية .. التي  

تعكس البيئة ) دلة قهوة كبيرة .. سيف معلق على الجدار .. الخ ( ..  وايضا نرى  

 شاشة تلفزيونية حديثة في زاوية الجلوس المودرن .. مع مكتبة صغيرة  

: ستكون اكثر غرف النوم كالسيكية في لوكيشنات العمل  ماجد وليلىثانيا : غرفة 

.. وتحتوي على اثاث خشبي نافر ذو لون بني داكن .. مع ستائر غامقة اللون ..  

وزاوية جلوس صغيرة تنتمي الى نفس الروح من حيث الشكل واللون .. الغرفة 

ن ان نصفها انها  يجب ان تعكس برود العالقة بين الزوجين ماجد وليلى .. ويمك

غرفة للنوم فقط .. والباس ان توحي ببعض الكآبة .. فهي غرفة بال روح .. وبال 

 تميز .. غرفة زوجين لم يفكرا يوما ان يجعال منها عش زوجية حقيقي ..  

اهم ما يميز غرفة فهد وجود مكتبة خاصة به .. فيها كتب   : غرفة فهد : لثا  ثا

د اهتمامات ثقافية .. ستعكسها غرفته الخاصة التي  متنوعة .. ودواوين شعرية .. لفه

تحتوي ايضا على طاولة مكتب عليها ) كلوب اضاءة ( وبعض الكتب وعلى  

الجدران .. صورة بورتريه رسم لفهد .. باالبيض واالسود .. ولوحة انيقة فيها بيت  

والوانه مريحة  شعري للمتنبي كتب بخط كوفي جميل .. االثاث الموجود عصري 

عين .. باختصار هناك حالة من التفرد والسالم الداخلي يعيشها فهد يجب ان  لل

 تعكسها غرفته  

: غرفة نوم عادية لشاب اعزب .. هادئة ومريحة .. اليوجد   : غرفة منصوررابعا 

مزدحمة  . فيها سرير وخزانة مالبس وطاولة صغيرة فيها اشياء مميزة عن غيرها 

باالوراق والملفات .. على الجدار صورة لمنصور وهو يقف امام احدى شاحنات  

 الكبيرة النقل 



نرى على احد جدرانها مخطط او  .. تشبه غرفة منصور ..  : غرفة بدر خامسا 

صورة تشريحية لجسم االنسان ربما يحتفظ بها من ايام الدراسة .. اللون االزرق  

 لى الجدران ومالءات السرير الفاتح هو اللون الغالب ع

: غرفة نوم كالسيكية بالوان داكنة .. صورة برسم اليد   : غرفة الجدة مزنةسادسا  

للسيدة ام كلثوم معلقة على الجدار وصورة اخرى مرسومة  بنفس الطريقة لعبد  

الحليم حافظ .. وثمة مسجلة قديمة في احدى زوايا الغرفة .. وجهاز تشغيل  

ه كتحفة فنية قديمة ونرى بعض البومات الصور مصفوفة بعناية  اسطوانات تحتفظ ب

 .. على طاولة الميك اب 
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الشركة متخصصة بالمقاوالت والبناء .. وهي شركة عصرية ضخمة تقع في احد  

 االبراج التجارية الفخمة .. اما اللوكيشنات التي سنستخدمها داخل الشركة فهي :  

الستقبال الزوار والعمالء يعبر عن فخامة الشركة .. فيه مكتب    : ريسبشناوال

سكرتارية .. ومقاعد وثيرة وفخمة للجلوس .. ونرى مجسم كبير الحد االبراج في  

 احدى الزوايا وصور على الجدران لمشاريع سكنية وابنية ضخمة  

.. وهو المدير التنفيذي للشركة .. وهو مكتب فخم .. وواسع فيه   ثانيا : مكتب زيد 

طاولة مكتب عليها كل مستلزمات االدارة الحديثة . وحزانة فيها الكثير من الملفات  

.. وطاولة اجتماعات في العمق .. وكنبات جلدية الستقبال الضيوف وايضا نرى  

 على الجدران بعض الصور لمشاريع الشركة 

وهو مكتب فخم جدا  فيه طاولة مكتب ضخمة ..    ب عبد المحسن ..ثالثا : مكت

وخشبية مصنوعة من االخشاب الثمينة ولونها اسود او بني داكن .. في الخلفية  

مكتبة جدارية فيها بعض الكتب والملفات .. اضافة الى خزانة جانبية .. ومقاعد )  

د صغير .. وشاشة  كنبات ( وثيرة للضييوف .. وماكنة خاصة لصنع القهوة وبرا

ي كامل موضوع  نتلفزيون .. وثمة طاولة في الزاوية عليها مجسم لمشروع عمرا

 ضمن صندوق زجاجي خاص .. وتتصدر الغرفة صورة كبيرة لعبد المحسن  
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منزل صغير يتألف من صالون صغير وثالث غرف .. غرفة لشروق واخرى  

اهد فقط غرفة الصالون وغرف االوالد .. والمطبخ اذا  لسراب واخرى لهبة .. سنش 

 امكن 

وهو عبارة عن غرفة معيشة .. مؤلف من زاوية للجلوس .. )  اوال : الصالون : 

عدة كنبات وطاولة منخفضة االرتفاع وشاشة تلفزيون (  وزاوية لتناول الطعام  

ب اسرة  .. االثاث عصري وعملي ويناس عبارة عن طاولة وبضعة كراسي حوالها 

متوسطة الحال حيث تعتمد شروق على نفسها في تدبير شؤون حياتها بعد غياب  

زوجها وفي الصالون بعض االكسسوارات الصغيرة والقماشية والتي صنعتها  

 شروق بيدها تضفي على الصالون لمسة فنية انثوية ناعمة ..  

: غرفة مراهق يعشق الموسيقى .. الوان الغرفة فاقعة .. فيها   ثانيا : غرفة سراب

سرير وحزانة مالبس  صغيرة وطاولة للدراسة .. عليها بعض الكتب المدرسية ..  

نرى الة غيتار في زاوية الغرفة .. وصور على الجدران لفرق موسيقية عالمية .  

 الغرفة تضج بالحياة والفوضى وتعكس شخصية سراب بشكل واضح  

غرفة جميلة ذات الوان هادئة يغلب عليها اللون الزهري الفاتح ..   ثالثا : غرفة هبة :

وثمة لعبة دبدوب كبير الحجم  فيها سرير وخزانة وطاولة .. الغرفة مرتبة بعناية .. 

 في احدى الزوايا  
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ات  وهو عبارة عن استديو صغير . فيه صالة وغرفتين .. ولن نرى سوى الصالة ذ

الطابع الغربي .. فاالثاث واالكسسوارات تشعرنا اننا في شقة غربية الطابع  ..  

كنبات جلدية ذات الوان فاقعة ومتنافرة .. مع طاولة غريبة الشكل .. بوفيه صغير  

الضاءة ذات طابع  افي عمق الصالون ) مطبخ امريكي ( مع اكسسوارات مناسبة .. 

سترخاء .. ولعل ديمة بالغت بالعناية بهذه  خاص .. المكان يبعث على الراحة واال

التفاصيل لكي تجعل من هذا المنزل الصغير مكانا مفضال لماجد الخطوان ينشد فيه  

.. حتى الفناجين واالكواب واالطباق التي تستعملها ستكون  الراحة واالسترخاء 

  غريبة بالمجمل وذات رونق مختلف عن السائد فكما ذكرنا اهتمت ديمة بكل هذه

 التفاصيل الصغيرة 
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بيت متواضع وفقير الحال في احد االحياء الشعبية في البحرين .. سنرى منه غرفة  

الجلوس فقط .. وهي نفسها غرفة استقبال الضيوف .. فيها كنبات قديمة وطاولة ..  

وجهاز تلفزيون قديم .. للصالون نافذة تطل على الخارج .. وباب خارجي الى  

شارع مباشرة وثمة هاتف ارضي في احدى الزوايا . وال وجود الي صور على  ال

ونرى ساعة جدارية  الجدران .. والتي تبدو متآكلة الطالء في بعض الزوايا .. 

دران ..  جبالستيكية رخيصة الثمن .. وضعت ربما لتغطي بعض العيوب في ال

 لكنه مرتب ونظيف ومريح ايضا عموما البيت فقير  
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ليست مجرد كافيه عادية .. بل هي يمكن ان تكون ملتقى للمثقفين والمبدعين ..  

فعلى جدرانها نرى نصوص شعرية لشعراء مختلفين .. وصور فوتوغرافية قديمة  

لمدينة الرياض باالبيض واالسود .. وصور لشعراء مثل نزار قباني ومجمود  

موزعة في المكان .. وحتى اغطية   درويش .. عدد من  الطاوالت والكراسي

الطاوالت القماشية يجب ان تكون منسجمة مع نمط الكافيه من الممكن ان يكون  

قماش يشبه ورق الصحف مثال .. في العمق منصة صغيرة ذات استخدامات متعددة  

كتقديم ستاند اب كوميدي او بعض المعزوفات الموسيقية من عازفين هواة .. او  

ية .. مع التنويه ان الكافيه اليقدم الشيشة .. بل يقدم فقط مشاريب  القاء قصائد شعر

ومأكوالت خفيفة .. الطابع العام والديكور شبابي عصري مع لمسة شرقية يجب ان  

 تكون واضحة  
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وهو مشفى خاص .. وفخم .. وصغير الحجم بالنسبة للمشافي المعروفة .. ومن  

 وكيشنات اساسية وهي  الداخل سنحتاج فقط الى بضعة ل

يمكن استعمالها للقاء بعض الشخصيات .. هذا الممر   اوال : ممر او ردهة صغيرة

 يؤدي الى مكاتب االطباء ومكتب سارة  

.. وهو مكتب اداري في المشفى .. عبارة عن مكتب يحتوي   ثانيا : مكتب سارة

بانتظام ..   على خزائن فيها ملفات كثيرة وطاولة لسارة مع بعض الكراسي موزعة

الجدران مطلية باللون االبيض .. ونرى الة لصنع القهوة في احدى الزوايا وبراد  

صغير ايضا .. ويمكن ان نرى على الجدران بعض الملصقات الطبية التي تحتوي  

 على نصائح طبية او توجيهات عامة  

وهي غرفة مجهزة بكل ما يحتاجه المريض .. سرير خاص   ثالثا  : غرفة مرضى :

متحرك .. وطاولة متحركة لتناول الطعام ..وبضعة كراسي للزوار .. وشاشة  



تلفزيونية صغيرة في مكان مرتفع من الغرفة تتموضع قبالة السرير .. االلوان هادئة  

 لتؤمن الراحة النفسية للمريض 

.. فيها بضعة مكاتب صغيرة وبعض الخزائن الخاصة ..   رابعا : غرفة اطباء

وبعض ومعدات طبية .. ومشجب لتعليق المالبس الطبية .. تحتوي على ادوية  

 الكنبات الجلدية وايضا فيها الة لصنع القهوة وبراد صغير  ..  

 

مالحظة : نحن كفريق كتاب وضعنا تصور عام للديكور من منظور درامي بما  

يتناسب مع الخطوط الدرامية والشخصيات في القصة .. ولكن يبقى لمهندس  

ضمن  والجمالية .. االحترافية .. والمساحة الضفاء لمساته الفنية  الديكور الحرية

 هذه الرؤيا العامة  


