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مقدمه
؛عزیزنویسندگان

بررسیموردراساختاروکاراکترژانر،ایده،تم،ترتیب،بهقبلی،جلسه12درکهمستحضریدباشید،کردهدنبالراماکنونتاچنانچه
تفصیلبهارافتتاحیهصحنهسپس.دادیمشرحمفصلراپایانیصحنهوفیلمنامهبندیپایانششمجلسهدر.ایمدادهقرارتخصصی
باترخصصیتصورتبهدهم،جلسهدر.شناختیدراانگیزندهحادثهسپس.شدیدآشناهشتمجلسهدراولپردهکلیاتبابعد.شناختیم

.شدیدآشنااصلیدومعطفنقطهبادوازدهمجلسهدرو.شدیمآشنا(اولاصلیعطفنقطه)کلیدیواکنشوکلیدیحادثه
.می باشدفاز9شاملاوران،نویسیفیلمنامهآموزشدورهمطابقنویسیالینآوت.می باشدنویسیالینآوتفازآغاززماناینک

وبایدوخصاتمشذکرباوتفصیلبهجداگانه،صورتبهآموزشیجلسهیکدرباال،اهمیتدلیلبهکهمی باشدنخستصفحهدهاولفاز
اولفحهصدهمی توانندتاکهشدهتوصیهنویسانفیلمنامهبهکنید، نگاهکهراجاییهر.می پردازیمآنشناختبهآن،هاینباید

می کنیدپیداراشانساینبنویسید؛"خوب"رااولصفحه10اگرزیرا.هستخوبیتوصیهاینخبو.باشدگیراوجذابشانفیلمنامه
آنتصاحبرایبحتییاوگیردقراراستقبالموردهاکمپانیکنندگانتهیهیااستدیوهانمایندهتوسطتانفیلمنامهنویسپیشکه

.گیردصورترقابت

برایاننویسندگبهایتوصیهکمتراگرچه، .استکارقسمتدشوارترینمعناست؛چهبهاولصفحه10در"بودنخوب"اینکهدانستناما
کاررستدارزیابیبرایابزارینویسندگانکهاستمهمبسیارحالیکهدر.استشدهاندنوشتهکهایصفحه10برایخودشخصیارزیابی

.استبیهودهتالشهاتماماینصورتغیردر.باشندداشتهخودشان
.باشیدهمراهجلسهاینهایآموزشوماباصفحه،دهاینبرتسلطبرای



چرا ده صفحه اول حائز اهمیت است؟
آگاهایدببخواند، راشمافیلمنامهداشتقصدایکنندهتهیهیااستدیونمایندهیکاگر

.دهیدقرارتاثیرتحتراآنهاکه داریدکمیشانسشماموارددرصد99در:کهباشید
ابتداییصفحه۵تا2مطالعهبااگرکهدارنداذعانکنندگانتهیهونمایندگانازبسیاری

.می اندازندآشغالسطلبهراآننگیرند؛قرارتاثیرتحتفیلمنامه
درهفیلمنامصدها.ندارندکردنتلفبرایوقتیوهستندایپرمشغلههایانسانهاآن

مفهومهککنندانتخابفیلمنامهصدهابینازراایفیلمنامهمی خواهندآنها.دارنداتاقشان
اتصفحتعدادفقطشانسخوشنویسانفیلمنامهآناما.بپسندندراآنالینالگو

ودارنداراختیدرکنندگانتهیهواستدیوهانمایندگاندادنقرارتاثیرتحتبرای راکمی
نادیدهاشمفیلمنامهدهند، انجامدرستیبهراخودوظیفهنتوانندنخستصفحاتایناگر

.شدخواهدانگاشته
وودمبهاآنجایگاهدرمناگر:بپرسیدخودازصادقانهاما.استگیرانهسختخیلیبله

هچمی شد،افزودههاآنتعدادبههمروزهروداشتمامپستیصندوقدرفیلمنامهصدها
.می کنندهاآنکهکردخواهندراکاریافراداکثر؟می کردم



وسطتکههاییفیلمنامهازبسیاریدومواولپاراگرافحتییاودوم، واولصفحهخواندنبامتاسفانه
لمنامهفیما.خیریااستمناسبشانفیلمنامهآیاکهمی شویدمتوجهاست،شدهنوشتهمشهورغیرافراد
اینوایمدیده( اولپاراگرافدرحتی)اولصفحهدرهمآنگرامریوامالییهایغلطبارابسیاریهای
بلندوغیرضرورینثرجمالتازپراولصفحهکهاستآنبدهاینشانهدیگراز.نیستخوبینشانهاصال
.داردرماننوشتنبهتمایلنویسندهکهمی رسدنظربهاینگونهاینصورتدرکهباشد

تحتبرایکافیزمانشمابخواند،ایتوصیهاساسبرراشمافیلمنامهبخواهدفیلمنامهخوانندهچنانچه
طورهبرافیلمنامهآنهاقضاوتی،هرازقبلحالت، ایندرخوشبختانه.داریداختیاردررااودادنقرارتاثیر
یسندگاننوازبسیاریاستممکنومی خواهدرابطههاییتوصیهاینچنینبهدستیابیاما.می خوانندکامل

.باشندنداشتهرارابطهاینامربدودر

fadeتاصفحهاولینازآنهافیلمنامهکهدارندراشانساینمشهورنویسانفیلمنامه outاما. شودخوانده
.می افتداتفاقترسریعخیلیقضاوتغیرمشهور،هاینویسفیلمنامهبرای

چیست؟حلراه.می باشدفیلمسازیصنعتحقیقتایناما...خیراست؟عادالنهاینآیا



.بنویسیدنظیربیایفیلمنامه
کنید،کاریچنیننمی توانیددلیلیهربهاگر.باشدالعادهفوقتانفیلمنامهاولصفحهدهکهشویدمطمئن
اهاشتبیککنندهخستهوغیرجذابنخستینصفحه10داشتن.کنیدخلقجذابراصفحه10اینحداقل
.می آیدبرآماتورنویسفیلمنامهیکازفقطکهستاساسی

.استداربرخورباالتریاهمیتازاکشنیاتخیلی-عملیژانرهایفیلمنامهمورددرجذابیتکهکنیدتوجه
می شودباعثکارهمین.کنیدجلبخودبهکامالراخوانندهتوجهدوم،یااولصحنهدرکنیدسعی

خواندهاهصحنهبقیهتامی کنندفداکاریاولیههایصحنهایندیگربیانبهوبخوردورقشمافیلمنامه
.شوند

10غالبانه،یاشودخواندهکاملکهداردراآنارزشفیلمنامهآیااینکهکردنقضاوتبرای،خوانندگان
مثلادهسچیزهاییخاطربهشمافیلمنامهگاهیحتیکهباشیدآگاه.می خوانندرافیلمنامهیکاولصفحه
داستانایدهیاشمافیلمنامهژانربهایعالقهبخصوص،خوانندهیکمثالبرای)خوانندهشخصیسلیقه

یخیل(می شودزدههیجانسختیبهباشد،خوبشمافیلمنامههمچقدرهردلیلهمینبهندارد،شما
.آموختخواهیممطالبیاولصفحه10نبایدهایخصوصدرادامهدر.می خوردشکستسریع



فحهاشتباهات رایج نویسندگان در این ده ص

معدوداما.می باشدآنهافیلمنامهکلصفحاتمهمترینازآنهااولصفحه10کهمی دانندنویسندگانتمام
برخیمی خواهیماینجادر.دهندنشانصفحه10ایندرراخودهنرچگونهبدانندکههستندنویسندگانی

:شوداجتنابآنازتاکنیمبیانفیلمنامهخوانندهیکنظرنقطهازرارایجخطاهای
سیناپستهیهعدم(الف

کارقضاوتبرایبهتریاحساسفیلمنامهخوانندگانتاشودفرستادهفیلمنامهباهمراهسیناپسبایدهمواره
یافتدرآنبابتپولیزیرا)می خوانندراسیناپسفیلمنامهخوانندگانندرتبههرچند.باشندداشته

نقشمنامهفیلانتخابدرمی تواندباشد،کنندهقانعواستشدهنوشتهخوبکهسیناپسیاما(نمی کنند
کهویدشمطمئنهمواره.نفرستیدرانشدهزیادیکارآنرویکهسیناپسیهیچگاهاما.کندایفامثبتی
از.می کنندیجگراخوانندهبیشترباشند،بخشآگاهیآنکهبجایهاسیناپساکثر.باشدشدهتصحیحکامال

!می دهندانجامرادرستکارکهگیریدقرارافرادیاقلیتدرتاکنیداجتنابکاراین



صفحه اول10ملزومات اساسی 
صفحه10نیزشما.استکردهصرفروز6جهانخلقبرای پروردگار،مذهبیباورهایطبق

...داریداختیاردر
20یا10تنهاکهایدشنیدههاییکنندهتهیهمورددرزیادیآوردلهرههایداستانشماهمه

ایگوشههبرافیلمنامهنباشد؛گیراوجذاببرایشاناگرومی خوانندراتانفیلمنامهازصفحه
کهشویدمطمئنبایدخاطرهمینبه.داردحقیقتهاداستاناینمتاسفانه.می کنندپرت

.باشندداشتهراخوانندهداشتننگاهسرگرمبرایالزمعناصرتمامشمااولیهصفحات
برایانداستانتکندمشخصکهکنیدنگارگریخوداولیهصفحاتدرراتصویریبایدشما

ولحن.هستیمالعادهفوقافتتاحیهصحنهیکنیازمندما.استتجسمقابلوجذابخواننده،
تلحظاگیر، چشمواحساسیصداهایوها دیالوگ،جذابکاراکترهایی،روشنوواضحژانری

.کندخودجذبآغازازراماکهدنیاییوالعادهفوقتمیک،درگیریانگیز، مخاطره



می دهید،  الهام می سازید،می کنید،نابود،می کنیداضافه.هستیدخودفیلمنامهدنیایپروردگارشما
وکنیمفرسآنبهاستقرارکهبچشاندمابهرادنیاییطعمبایدتاناولیهصفحات.می کنیدکنترل

دنیاییازایدببنویسید،کلمهیکحتیاینکهازقبل.می باشدفردبهمنحصرچراکهدهدنشانمابه
رجستهبراهاییقسمتچهکهمی دانیدنحو،اینبه.باشیدداشتهکافیشناختمی کنیدخلقکه

هایامهفیلمنکهکسانیبرایحتینکتهاینو.شودآنعاشقشماهمانندنیزخوانندهتاکنید
.استبرخوردارباالتریاهمیتازمی نویسندفانتزیتخیلی،–علمی 
ایدبمی کنید،طراحیخودتانروزمرهدنیایازخارجدنیاییکهزمانی

رنگطرح،انداز،چشمزمانی، بازهمحل،.کنیدفکرچیزهمهبه
ل، نقوحملارتباطات، فناوری،وضعیتها،خانهسبکآمیزی،
چهمردمقانون، اجرایحقوقی، وقضاییسیستممذهب،

چگونهمی خورند،می کنند، چهصحبتچطوردارند،پوششی
اینتمامیبهاگر.دارندجنسیرابطهچگونهومی کنندمالقات

.ایدکردهنخلقدنیاییحالبهتابنابرایناید،نکردهفکریموضوعات
.ایدنوشتهصحنهیکتنها



دارند؟نیازچیزهاییچهبهوکنندکارچهدارندقصدکاراکترها-2
هیچهاساعتبرایروزطولدرآنهاکاراکترهایکهسینمایییاتلویزیونیفیلمهایمابرای
کهمکنیتماشاراکاراکترهاییداستانمی خواهیمما.ندارندجذابیتی؛نمی دهندانجامکاری

چون.خاصدالیلیبرایهمآن.دهندانجامخاصیکاروباشندداشتهفردیبهمنحصرویژگی
ودمی کنتغییردلیلاوقاتگاهی.می دهندانجامراکاراینخاصچیزیآوردنبدستبرای

دهدر،افتدبیاستقراراتفاقیچهاینکهازنظرصرفاما.می شوندمشغولدیگریکاربهناگهان
مورداین."چرا؟ومی خواهندچه"شماکاراکترهایکهبداندمی خواهدخوانندهاول،صفحه

.باشدجمعحواستانبایدونیستزدنچانهقابلاصالهم



ریگیشکلاصلیمکانوزمان)هستیم؟کجادقیقاوداریمقرارزمانیچهدرما-3
(کجاست؟داستان

مدتهبنیازیهمچنین.نداریمطوالنیداستانپیشیکبهنیازیکاراکترهایمان،شناختبرایما
وریفوهستندباهوشبسیارمطبوعاتومخاطبین.نداریمآناندازیراهبرایزیادالعادهفوقزمان
نگاهاراکتر،کمعرفیبرایبنابراین.شوندفرضاحمقکهاینازمتنفرندومی کننددرکرامسائلاین
زمانهایدرمخاطبنگذارید.داستانشروعدرمخصوصا.نمی شودتوصیهداستاندرگذشتهبه

المانیرتغیییاکاراکترهاچهرهتفاوتاستبهترندارید،ایچارهصورتیکهدروشود،گیجمتفاوت
تانداسکهمواردیدر.شودبولدمتندرمختلفمکانهاییامتفاوتزمانهایدرمعین
تاسقرارکهدرگیریخبردادنپیشازباتوانمی( آنژانرازنظرصرف)ستخطی
کهممکنیوضعیتبدترینغیرخطی،هایداستاندروبیافتداتفاقاصلیکاراکتربرای

بااما.مکنیداستاندرگیررامخاطبسرعتبهبیافتد،اتفاقکاراکتربرایمی تواند
(تاسطرفزمانیچهدروکجا،کسانیچهبادقیقابداندمخاطب)اصلهمینرعایت

بایداستاندوکاراکترها.بمانیمباقیکاراکترهامنتظرکهنگذاریدوجههیچبهواصالو
.دیگریسپسویکیاولاینکهنه.شوندمعرفیهمبهنزدیکخیلی



دیدذهنیات یک تهیه کننده در خصوص یک فیلمنامه ج
فیلمنامهلاوصفحهدهبهکامالآنها،توجهتمامکهاستاینفیلمکنندگانتهیهبرغلبهروش

خوشبایدفیلمنامهنخستصفحه10همانندنیزفیلمنامهادامهکهالبته.شودمعطوفتان
کنجکاوونشودشماداستانغرقصفحه10ایندرخوانندهاگراما.باشداغواکنندهوساخت

کهاردندوجودشمابرایشانسیهیچدیگربیافتد؛استقراراتفاقیچهآیندهدرکهنشود
کهاستهمینبرایو.کنندمطالعهنیزراشماام11صفحهفیلمسازی،صنعتعالقمندان
دستزابرایزمانیهیچآنها.استپروقتشانوهستندباهوشفیلمسازیصنعتخوانندگان

را؟خودمانوقتهموکنیمتلفراآنهاوقتهمبایدچرابگویمصادقانهو.ندارنددادن
بهماشکارکهایناز.استشدهحکآنرویبرشماناموشماستویزیتکارتشمافیلمنامه

برماندگارتاثیربرایصفحه10این.کنیدافتخارخودبه(ایدنوشتهرافیلمنامه)رسیدهپایان
.می باشدحیاتیبسیارخوانندهروی



یلمنامهفکهزمانیآنهممی گذرد،سینماییمدیرانذهندرکههستندتفکراتیازبعضیزیر،موارد
:دارنددستدرراشما
بدهم؟اهمیتفیلمنامهاینبهبایدچرا•
بفروشم؟رافیلمنامهاینمی توانمچگونه•
!نشده؟نهاروقتهنوزوهستصفحه120ازبیشتر!متنفرمفیلمنامهایناز•
!دندارامخواندهکههاییفیلمنامهدیگربهنسبتاستثناییونوآوریهیچفیلمنامهاین•
نیستنوآورانهوجدیدطرح•
.نداردفیلمنامهبهشباهتیوشدهنوشتهرمانشبیهآغازینصفحات•
.شوممتوجهنمی توانم!درامیاآوردلهرهیاکمدییاباشدوحشتمی تواند.استکنندهگیجژانر•
مطالعهزابعدومی یافتادامهکجاوچگونهداستانوبودکهاصلیکاراکترکهنمی شوممتوجهمن•

.ندادماهمیتیدیگرصفحهچند
.کنمپنداریهمذاتآنهابانتوانستموهستندمبهموگنگکاراکترها•
.هستندتعویضقابلهمباکاراکترها•



صفحه نخست10مصاحبه با چند تهیه کننده در خصوص 
؟می شوددستگیرتانفیلمنامههرنخستصفحهدهازچیزهاییچه-1

رهایکاراکتاینکه.فهمیدخواهمفیلمنامهمورددرکافیاندازهبهاولصفحهدهدرمن:نیجل
کهاستصفحه10همیندر.بکشاندکجابهراماماجرااستقراروهستندکسانیچهاصلی

.اولصفحه۵دراوقاتگاهی.نهیامی آیدخوشمداستاناینازآیامی گیرمتصمیم
. بیشترکمیاوقاتگاهی.استکافیصفحهسهفقطگاهی:النگی

هستید؟چهدنبالبهنخستصفحهدر-2
.می کندنظرجلبکهاستچیزیاولینفرمتیونگارشیوامالییهایغلط های:نیجل

نهایتدر.کنمتعلقاحساسآنبهوشومآنواردراحتیبهوشودجاریداستانمی خواهم
.دباشداشتهرساییوگیراصدایداستانوباشندمتمایزویونیککاراکترها،می خواهم

.بخندانندشدتبهمرایا.باشندجذاببایدهاموقعیت



تهبرانگیخورابطهایجادنخست،صفحهدهموفقیتراز
معموال.کاراکترهاستبرایمخاطباحساساتکردن
حسایجادبرایاما.نمی کنداشارهموضوعاینبهکسی

کنیم؟چهبایدپنداریهمذات
رارقفرساطاقتوسختبسیارشرایطدرراقهرمان-الف

درکراشرایطآنبتواندمخاطبکهایگونهبه.دهیم
.کند
صویرتبهخورتوسریرااوکهاینستدیگرتکنیک-ب 

کهمعمولیبسیارزنیامردیکصورتبهیاوبکشید
.ودشکشیدهچالشبهالعادهفوقوجدیدچیزیباباید
کهییبالومصیبتیکباتاکنیدمجبورراکاراکتر-پ

.اهجانکدادندستازیکبا.شوددرگیرنیستاوسزاوار
حصروحدبیخشونتیکبا



:داستانمکانوزماندادننشان-1
.کجاستداستانمکانمی شودمشخصسرعتبههادیالوگدر

تامکهوقتیداشتمسال14فقطمن":می گویدمتیکهجایی
یشزندگکشت،آرکانزاساسمیتفورتدرروپدرمشرفبیچنی

کهیکالیفرنیایطالیقطعهدووبرداشترواسبشوکردغارترو
علنیصورتبهاصالفیلمنامه".دزدیدروبودهمراشهمیشه

ر،اینکاجایبهاما.هستیمسالیچهدردقیقانمی کندمشخص
:دمی کنناستفادهخودنظرمددورهمخصوصهایالمانازهاکوئن
مالدرهااعدامقطار،می شود،استفادههااسبازنقلوحملبرای
بهرازمانازحسیتا...وخانه، بیرونقدیمیهایتوالتعام،

گونههبدیالوگهاگرامرولحناینهاتمامبرعالوه.کنندالقامخاطب
.می شودزمانیدورهمتوجهمخاطبکهاستای



ستمثالی از چند فیلم برای ده صفحه نخ
چهوفقمهایفیلمازبعضیاولصفحهدهدرببینیمبیاییدحال

:مکنیدنبالراآنهادقیقهبهدقیقهبیایید.استگذشته
توجهجلب:اولدقیقه

بافقموفیلمهایهمه،نمی کندتفاوتیمی نویسید،کهژانریهر
برایروش6ازنویسانفیلمنامهبهترین.می شوندآغازتنشیک

،تیناراح،خصومت،اضطراب،خطر:می کننداستفادهاندازیقالب
.انگیزهیجانوغیرعادیحقیقتیارویدادیکیاسکس

رایبویلیسبروسهمسر،شیاماالننوشتهششمحسفیلمدر
ایسرمناگهانومی رودزیرزمینبهشراببطرییکبرداشتن

عجلهباومی ترسد.می کندحسراغیرطبیعیوآزاردهنده
هدایتکهناراحتییکازشیاماالن.می کندترکرازیرزمین

.می کنداستفادهاستخطرسمتبهمخاطبحسکننده



تست نهایی ده صفحه نخست
نگارشمرحلهواردهنگامینویسی،الینآوتازپسوجلسه،ایندرمذکورنکاترعایتازپس

ومنطقیکارکردازتاکنیداستفادهخودفیلمنامهاولصفحهدهبرایتستاینازباید،شویدمیاصلی
.کنیدحاصلاطمینانآندرست

ارهاییکچهازکهآموختاوبهمی تواناما.بیاموزدرانوشتنخوبکلیفرمولنویسندهیکبهنمی تواندهیچکس
رااندارداستنمرهچنانچه.ببریدبکارخودفیلمنامههرنخستصفحهدهدرراآنبندیبارموزیرلیست.کندحذر

.دادخواهدادامهشمافیلمنامهخواندنبهتمامشوقباشمامخاطبباشیدمطمئنآورید،بدست
:نمراتبازه

عالیبسیارعملکرد:7تا0
.دهیدافزایشراخودشانسمی توانید اصالحاتکمیباامانیستخوبزیاد:15تا8

.باشدحوصلهپریابخشندهبسیارمخاطبباشیدامیدواربایدفقط:25تا16
دقتهبدیگرباررانخستصفحهدهبهمربوطنویسیفیلمنامههایفرمولوقواعدکلیهباید:40تا26

.بنویسیدنوازدوبارهوبخوانید
.نیستخوباصالاوضاع:+40



ودهیدامتیازخودبهزیربندیبارممطابقفیلمنامه،نخستصفحه12تا10دقیقمطالعهازپس
:(دارندمنفیبارواقعدرمثبتنمرات)کنیدجبریجمعهمباانتهادرراامتیازاتاین

:هاپایه
(ایراندر14نازنینب)استانداردفونتازاستفادهعدم:امتیاز+4
صحنهتوصیفاتدربعدیدفعاتودومباربرایکاراکترنامکردنبولد:امتیاز+1
صحنهعنواندر"شب"و"روز"ازغیرزمانیبهاشاره:امتیاز+3
صحنهعنواندرمکانتوضیحکردنطوالنی:امتیاز+2
امالییخطای:امتیاز+3
فیلمنامهبرگهرویخودکاربااضافهتوضیحنوعهرازاستفاده:امتیاز+6
فیلمنامهدردیاگرامیاتصویرنوعهرازاستفاده:امتیاز+6
فیلمنامهدردوربینزوایایمانندتخصصیلغاتازاستفاده:امتیاز+3
(می دهدسیربویاتاقمثال)ذهنیتوصیفاتازاستفاده:امتیاز+3



:بگیریمنظردرراهاسوالتریناصلیبیاییدحاال
.کردهیدخوابهتروبروزراچیزهمهاولیهنسخهنگارشمرحلهدربعدابنویسید،می خواهیدچههرسواالتاینبهپاسخدر

؟هستیمکجادقیقاوداریمقرارزمانیچهدرما–1
کهرایهافتتاحصحنه.دهیمانجامبایدحاالایمنکردهرااینکارحالبهتااگر.شودروشناولکارتهماندربایدمورداین
مدیردستدرراموبایلی.دهیمنشانراهمینکهاینستمهم.هستیم2017تا2010سالحوالیمادارید؟خاطربه

محافظانباصلهفارعایتباواحتیاطباکارگرانبعضیکهمی بینیمنیزرامشکیرویسرولزماشینیک.دهیمنشانمعدن
حملهایکامیونبهمثال.اندشدهجمعآندورخیرهنگاههایباسر،بهعربیعمامهوهیکلخوشپوششلواروکت

معدنازایصحنهبایدبعد.هاکامیونسنگزغالماندهایپسازهابچهوزنهادزدیو.می کنیماشارهسنگزغال
.راجیهاریاشهروببینیمراجیهاریاسوزانزغالسنگ



آنایدعووکشیدهسرکهاپنجرهوبامپشترویازکهمی بینندراهاهمسایههمهمی آورند،باالکهراسرشان
پولآنچههریکهر.می بینیمآهوبالخانهحیاطداخلراهاهمسایههمهبعد،صحنهدر.می کنندنگاهرادو

.می ریزندنشستهآنرویآهوکهپالسیرویراداشته
همشهربهبردنشهزینه.نیستکافیاصالاین:می گویدشرمبااست،زدهخجالتبسیارنظربهکهکاتسو
.رویدبعربیکشورهایبهبایدمی خواهیدحسابیودرستدرآمداگرمی گویدمیانسالهایزنازیکی.نمیشه
تآنجاسکهفربهزنیکبههاهمسایهازیکی.می دهدتکانشدیدمخالفتنشانهبهراسرشفقطآهوبال

ازیخیلباپسرم:می گویدزن«نمی کنه؟کاریچرا.پولدارترهماهمهازاون؟کجاستمانیشپس»:می گوید
بایدمنرپسهمروعرضهبیآدمایبعضیحقوق.بگیرهروموندشونوعقبحقوقتادانبادرفتهدیگهمعدنچیای

وشگدم آنهاستقدیمیهمسایهکهمانیشمادرجمع،همهمهدر.می اندازدآهوبالبهبدبسیارنگاهیو«!بگیره
ماهبروهیچکسخواستگاریاجازهکهمی دونی.دارهدوستتهنوزمانیش...بدهطالقش»:می گویدکاتسوری

ازرارناصکارتهایتکهکاتسوهمه،رفتنازبعد«می گردهبردیگهروزچند.کنهصحبتباهاتمی خوادنداده؟
.می اندازدزیربهراسرشنیاورده،خودرویبهامامی بیندآهوبال.می کندجمعزمینروی

احتضاردرپدر:سومکارت
هاهمسایهمشاجره،پدر،بیماریپیشنهاد،:کلمه5

.استمحوردیالوگومی کشدطولدقیقهنیمودوتادوحدوداًسومکارت
.ودشمنتهیقهرمانانگیزندهحادثهسپسوداستاندنیایانگیزندهحادثهبهبایدداستانکهمی دانیم

.شویدآمادهبعدکارتبرایپس



DEMO

صفحه نخست، معیاری برای انتخاب 10)مطالبی که خواندید قسمت کوچکی از فایل آموزشی 
یلمنامه قدم در دنیای فحرفه ای توصیه می کنیم چنانچه می خواهید به صورت . بود ( فیلمنامه

.نویسی بگذارید، حتما این مجموعه آموزشی کم نظیر را تهیه نمایید
برای دانلود، روی آیکون زیر کلیک کنید

دارای مجوز نشر آنالین مرکز توسعه فن آوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به توسعه 
.دهنده نرم افزار اِوِران می باشد
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http://everun.ir/product/first-ten-pages-of-script/


کردید؟مالحظه
.می کنیمپریکییکیرافیلمنامهپازلخانه هایداریم،ژانروایدهتم،بهتوجهباماسوم،تااول،جلساتدر

.شدیمآشناداستانکاراکترهایباچهارمجلسهدرسپس
.برگزیدیمجلسهآنآموزه هایبهتوجهبارافیلمنامهساختارپنجم،جلسهدر
.دادیمانجامراپایانیصحنهتعیینهمچنینوداستانپایانتعیینیعنیگاماولینششمجلسهدر
.رسانیدیمانجامبهراافتتاحیهصحنهطرحیعنی،مرحلهدومینهفتم،جلسهدر
.شدیدآشنااولپردهکلیاتباهشتم،جلسه(نیازپیش)در
.کردیمتعیینراانگیزندهحادثهیعنیاصلیگامسومیننهم،جلسهدرو

.شدیمآشنااستاولاصلیعطفنقطهبادهمجلسهدر
.شدیمآشنادوماصلیعطفنقطهبایازدهمایندر
.شدیمآشنااندازیقالبموثرهایروشوفیلمنامهنخستصفحه10اهمیتباجلسهایندرو

رافیلمنامها،روش هسایرازترسادهبسیارروشاینباباشیدمطمئن.استدلیلهمینبهنیزماآموزشیجلساتترتیبدلیل
.استارتاثیرگذوقویفیلمنامهیکاتمامماهدف.نیستفیلمنامهیکاتمامفقطماهدفالبته.رسانیدخواهیمانجامبه
.باشیدهمراهمابا



،(STRUCTURE)ساختارو(CHARACTER)کاراکتر،(GENRE)ژانر،(IDEA)ایده،(THEME)تمباآشناییبرای•
OPENING)افتتاحیهصحنه،(ENDING)بندیپایان SCENE)،اولپرده(ACT I)،انگیزندهحادثه(INCITING

INCIDENT)،اولعطفنقطه(FPP)،دومعطفنقطه(SPP)نخستصفحهدهو(FIRST TEN PAGE)باآشناییو
تهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاآموزشوکنیدمراجعهeverun.irسایتبهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیات
.نمایید
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: ترجمه، تالیف و نگارش

توسعه دهنده نرم افزار اِوِران
(نسخه حرفه ای)گروه طراحی نرم افزار سناریست 

دارای مجوز نشر آنالین مرکز توسعه فن آوری 
دیجیتالرسانه های اطالعات و 

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به توسعه 
.دهنده نرم افزار اِوِران می باشد


