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مقدمه
گرهعیینتازبعددیگر،اساتیدونویسانفیلمنامهازبسیاریوسیدفیلداستادروشدردانیدمیکههمانطور
.رسدمیاولاصلیعطفنقطهبهنوبت،افتتاحیهصحنهبعدوپایانیصحنهسپسوگشایی

...امارفتمیپیشعمومیقاعدهاینطبقبایستمینیزآموزشیدورهاین
،رودمیپیشمثالاینرویآزمونوتستباوآموزشیمثالیکطبقآموزشیدورهایناینکهبهتوجهبا

کمزیچی.کندمشخصرااولاصلیعطفنقطههاآموزشطبقوراحتیبهنتوانست،ماهمکارنویسفیلمنامه
...داشتکمراچیزیروشآن...بود
دستبراانرژوتم،ایده،قبلیجلساتهایآموزهطبقکنونتاما.بودماواوگمشدهانگیزندهحادثه،بله

رایهافتتاحصحنهوپایانیصحنه.ایمشدهآشناداستانساختاربا،ایمکردهمشخصراکاراکترها.ایمآورده
بهاولاصلیعطفنقطهتعییندر،آنازبعداما.ایمشدهآشنابیشترداستاناولپردهباو.ایمکردهمشخص
نگیزندهاحادثهباید،اصلیعطفنقاطازقبل،آموزشیدورهاینفلوچارتدربنابراین.خوردیماساسیمشکلی
چرا؟؟.شودمشخص

....سادهخیلیدلیلیکبه
آوریم؟؟بدسترامعلول،دلیلبدونچگونه.استاولاصلیعطفنقطهآمدنبوجوداصلیدلیلانگیزندهحادثه
.استتربهینهروشایننظربهبنابراین.داستانیکگذاریپایههنگامدرآنهم



درستیبهرااجزااینمجبوریدشماوداردوجودفیلمنامهدرحیاتیومهمبسیاراجزایکهدانیدمی
.کنیممیصحبتاجزااینترینحیاتیواولینمورددرجلسهایندر.کنیدواردخودنوشتهدر

برید،کاربهاشتباهجایدرراآنکافیستفقطو.شدنخواهدساختهفیلمیآنبدوناستبدیهی
.بپاشدهمازداستانتا

دنیایدرت،اسانگیزهمحرککهانگیزندهاتفاقکهمی گوییمندارندآشناییاصطالحاینباکهکسانیبرایابتدا
.می دهدتغییراوبرایراچیزهمهودادهرخاصلیقهرمانزندگیدروداستان

اینکهنیستمعنابداناین.داردوجودانگیزندهحادثهخصوصدرمختلفیهاینظرنقطه.کنیدترگستردهراآن
یککهاینزاقبلداستانیکنوشتناصوالونویسیفیلمنامهدهدمینشاناین.درستیانادرستندکلبهنظرات
یکنویسیمهفیلمناگوییممیاینکهبله،.استنویسانفیلمنامهدلگرمیمایهاینکه.استهنریکباشدصنعت
خاطبین،مبرای.مخاطبیننهاستنویسندگانجامعهبرایتاکیدیصرفاایناماباشدمیدرستکامالاستصنعت

.صنعتیاوعلمتاهستندهنرنمایندهبیشترنویسندگان

داردراخودششرونویسیفیلمنامههرکهبدانید.نشویدگیجگوناگون،هایآموزشتاثیرتحتکنیدسعیبنابراین
مطرحجلسهایندرانگیزندهحادثهخصوصدرکهبندیجمعاما.دهدمیجواباوبرایروشآنشایدو

هممهستند،قراردادیهاییکلمهتنهااصطالحاتکلیه.استبودهمعتبرمنابعنظراتتجمیعشد،خواهد
هاآموزشمطابقکنیم،میتوصیههمچناناما.شودجذبمخاطبکهباشدایبگونهشماداستانیساختارکهاینست

هماننددارید،جدیدیایدهچنانچه.استدرازسالیانطیهاایحرفهنظراجماعقوانیناینچونرویدپیش
.دهیدافزایشراآنبودنکاربردیبازهوکنیدترکاملراقوانیناینبایدژنتیک،تکاملالگوریتم



ت؟حادثه انگیزنده چیس
شدهتانداسوکالمجذبآنهاکهصورتیبهاید،گفتهدوستانتانبرایراخوبیداستانکنونتااگر

چه.دهستیمادرزادراوییکومی شناسیدراداستانذاتیصورتبهشماکهمعناستاینبه،باشند
کهاقیاتفچهبچه،پوشکتعویضمثلاید،دادهانجامقبلهفتهکهباشدکاریمورددرشماداستان

نگیخاحیوانمرگمثلیاسفر،یکخاطرهیاتراژیکفاجعهیکمثلاست،دادهرختانخانوادهبرای
مهمقوانینشماباشد،می خواهدکهچههرداستانشوند،داستانمجذوبشمامخاطبیناگر.شما

.ایدکردهرعایتناخودآگاهراداستانروایت

واندبودهالزمجذابیتهایفاقدوسادهبسیارکهایدگفتهدوستانتانبرایراداستانهاییهمشایداما
دررایگویداستانالزماجزایازیکیشماکهباشیدمطمئناینصورتدر.ایدبردهسرراشانحوصله

.ایدنبردهبکارروایتتان

اینازدرستیوذاتیفهمشمااگرکهاینستخوبخبر

داستانکلیساختاربهنسبتبیشتریدرکباشید،داشتهاجزا

.داشتخواهید

.استاولپردهدرانگیزندهحادثهمهم،اجزایاینازیکی
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وافتادنحرکتبهباعثومی دهدتغییررااصلیکاراکترزندگیکهداستانابتدایدرایلحظه
اما.ی شودماصلیکاراکترسویازجزئیحتیواکنشیباعثحادثهاین.می شودداستانپویایی
آنرایبکافیاندازهبهحادثهآناصلدریعنیندهد،نشانمناسبواکنشاگرباشیدمراقب

.استنبودهمحرکداستان،شرایطومحیطوکاراکتر

نیایدکهاتفاقیک:می دهدشرحاینگونهراحادثهاینداستانشبکهکتابدرکاینشان
نسباالزدنهمبهمی دهدانجامانگیزندهحادثهکهکاری.می کندمتالطمراداستان

.شماستاصلیشخصیتدنیای

بهمراقهرمانعادیدنیایتعادلفقطترجیحاومعموالحادثهاین:مهمبسیارنکته
.دشوشروعاصلیداستانوشوددگرگوناوپیراموندنیایکهآنقدرنهامامی زند

ازسپوجدیکامالصورتبهپروتاگونیستکهمی شودشروعزمانیاصلیداستان
.شودعملواردتعادلبازگرداندنقصدبهتعادل،عدماینباآمدنکنار
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وزیرلم،فیاینقهرمان،کتنیسزندگیکهاستایلحظهانگیزندهحادثه،مبارزهعطشدرمثالعنوانبه
حدسرتابایددولتحمایتتحتمسابقهیکدربقابرایمی داندحاالکهآنجاییازهمآن.می شودرو

.بجنگدمرگ

خونیش،خطخالفبرفرقهآنواستتریستوسطجدیدفرقهانتخابانگیزنده،حادثه،همتابیفیلمدر
.باشدمیشجاعتفرقه

او. شودمیهالمایا  شدیدمجروحیتباعثکهاستماشینتصادفانگیزندهحادثه،می ماندماگرفیلمدر
.می شودیتیم خانهساکنومی دهددستازرااشخانوادهتمام

داستانعادیدنیایشدنرووزیرباعثچون.استداستانیکقسمتمهمترینانگیزندهحادثهبنابراین
.داردیبستگلحظهاینبهشماداستانساختارطرحتمامومی شودآیندهدرداستانالمان هایپویاییو

رااصلیپروتاگونیست هایتمامحادثهیکهمینامادارد،وجودانگیزندهحادثهیکفقط،افسانهفیلمدر
یماریبدرماندارویتامی کندنفوذبیمارستانبهمخفیانهدی.می دهدقرارتاثیرتحتمختلفطرقبه

کوچکخواهر.می کشدراایپاریسماتیوسنامبهمردیظاهراًحین،ایندر.بدزددراکوچکترشبرادر
قاتلدنبالهبوبیایدکناربرادرشمرگبابایداستداستاندیگرپروتاگونیستکه،جونیعنی،ماتیوس

یکدردراماتیکصورتبهدوهرزندگی.می باشدتعقیبتحتجنایتکارمتهمیکدیحالو.برودبرادر
.باشدمیانگیزندهحادثههمانلحظهآنواستکردهپیداتغییرلحظه
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روشنیپاسخبایدنویسیفیلمنامههرکارابتدایدرکهاستسوالیاینچیست؟انگیزندهحادثه
ود،شمیمطرحسوالاینوقتیگاهیکهاینستوداردوجودعظیمیمشکلمتاسفانه.باشدداشته
.نامینویسانفیلمنامهواساتیدبعضیازآنهم.گیریدمیمتناقضکامالهایپاسخ

است؟داستانحادثهاولینانگیزندهحادثهآیا•

است؟اولعطفنقطههمانحادثهاینآیا•

است؟معروفقالبهمانحادثهاینآیا•

دارد؟قراراولعطفنقطهوقالببینحادثهاینآیا•

است؟دادهرخداستانشروعازقبلکهاستچیزیحادثهاینآیا•

دلیلیبو.دهدمینسبتانگیزندهحادثهبهراباالمفاهیمازیکیکسهرکهاینستبزرگمشکل
باهمیشهبراییکبارراقضیهاینبیایید.اندشدهسرگردانوگیجنویسانفیلمنامههمهکهنیست

.کنیمحلمنطقیتحلیلی
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اولاصلیعطفنقطه.2

واولردهپمیانکهنقطهاینحتماپسنیستداستانانگیزندهحادثهافتتاحیهصحنهکهحال
بیانهامقالهازخیلیکنیدجستجواینترنتدراگر).استانگیزندهحادثههمانداردقراردوم
اولعطفنقطهدر).هستهمداستانانگیزندهحادثههماناصلیاولعطفنقطهکنندمی

اصلیفعطنقطه)افتد،مینقطهایندرکهاتفاقی.کندمیآغازرااصلیداستانقهرماناصلی،
واصلیکاراکتر(آموختخواهیمآیندهجلسهدر----کلیدیواکنش+کلیدیحادثه:اول

ادیعدنیایبهبازگشتامکاندیگرمعموالکهجایی.کندمیدومپردهدنیایواردرامخاطب
مثبتدنیایازرااوهمیشهبرایکهاینقطه.نداردوجوددراماتیکلحاظازحداقلقهرمان،

.سازدمیدرگیرنقطههمینزاییدههایتنشپیچیدهکالفدروسازدمیجدااشعادی

است؟انگیزندهحادثهنقطهاینکنندمیفکربعضیچرا

یجای،(کلیدیواکنش+کلیدیحادثه)اشدهندهتشکیلمجموعههمانیانقطهاینچون
رگیردکامالواساساکاراکتر،کهاستلحظهاین.شودمیآغازاساساًوواقعاًداستانکهاست
خودشخواستاگرحتی.وجههیچبه.باشدتفاوتبیتواندنمیدیگرقهرمانحال.شودمی

آنندگذارنمیوخواهندنمی(ایحرفهمصلحت)نویسندهنهو(ذاتاً)مخاطبنهباشد،بازگشت
.تاسشدهتحریکعمیقاکاراکترکهایستلحظهاینبله(دراماتیکدید).دهدرخاتفاق
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بچه انسان

هاوکووسفرگمارکآراتا،دیویدسکستون،تیموتیکارن،آلفونسو:نویسندگان
اوتسبی

زودیبهشربنسلوآیدنمیدنیابهکودکیهیچکهکندمیزندگیدنیاییدرتئو
کارهبتمایلیدیگرقدیمی،سیاسیفعالیکعنوانبهاو.شدخواهدمنقرض
شماراگ.استحاملهنوجوانیکهکندمیمالقاتراکِیاینکهتاندارد،سیاسی

دیگرودکیکهیچشماداستاندنیایدرکهباشیدداشتهداستانیکلیقاعدهیک
یرتاثتواندمیحاملهنوجوانیکوجودذاتیصورتبهبنابراینشود،نمیزاده

.دهدیمرخداستانانگیزندهحادثهو.باشدداشتهکاراکتریهربرزیادیبسیار
رااوکنشزمینهودهدمیقرارتاثیرتحتراکاراکتراحساسینظرازکهچیزی
اوهبالقوپدرانهحسواشخانوادهدادندستازداستان،پیشدر،کندمیفراهم
.باشدمیکیازمراقبتبرای
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فروشنده مرگ 

نوشته آرتور میلر

کهبداندمخاطبتااستمناسبیتکنیکدیالوگدرتکرارو.شودمیآغازویلیورودبانمایشنامهاین
ایشنامهنمانگیزندهحادثهکهداردنمودافتتاحیهدیالوگدرقضیههمینودارداهمیتسوالاینچقدر

کجاست؟مشکل:کندمیایجادمخاطببرایرااصلیسوالوکندمیآغازرا

استشرحبدیندیالوگاینو

برگشتممنروبراهه،چیهمه:ویلی

ویلی؟افتادهبدیاتفاقآیاافتاده؟اتفاقیچهچرا؟:لیندا

.نیفتادهاتفاقیهیچنه:ویلی

نکردی؟چپروماشینکهتو:لیندا

نشنیدی؟مگهنیفتاده،اتفاقیهیچکهگفتم:(عصبانیتبا)ویلی

نیستخوبحالت:لیندا
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ندهاستراتژی در نوشتن حادثه انگیز15
رتبمکهداردوجودکلیاستراتژینوعچندشدیممتوجهموفق،هایفیلمنامهبررسیازپس

بایلذدر.بخوانیددقتبهراقسمتاینحتما.گیردمیمقبولجوابیمرتبوشودمیتکرار
:شویممیآشناکلیاستراتژیچنداین

شدهمشخصدرشتفونتبا(قهرماندنیای(یا/و)قهرمان)انگیزندهحادثه.کنیدتوجهلطفا)
(آبیمعمولیفونتباقالباست،

:اولاستراتژی

دادهحشرآنباوشد،میشناختهآنباقهرمانکنونتاکهکسییاایعقیدهیاچیزی
قهرمان،اصلیهویتشناختبرایکلیدی).کردمیحمایترااو(یا/و)شدمی

اودنیایازناگهان(...وذاتیبودنخوبخودش،ازقهرمانبرداشتقهرمان،ماموریت
.شودمیتهدیدیاشودمیگرفته
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نهماستراتژی

یدتهدراهمهیانزدیکانشیاوقهرمانوشود،میپیدادشمنیککلهوسر
...یاساسوجدیکامالطریقیبهآنهم،(خواندمیفراچالشیبهیا)کندمی

روح

در،(موردمی)مالینامزدش،باشبانهگردشیطی(سوایزی)ویتسام
جدابدنشازروحومی رسدقتلبهولگردیدستبهتاریککوچه ای
اما،(استسامظاهریدوستکهشودمیپیدادشمنیکلهوسر)می شود

کارلدوستشونبودهتصادفیمرگشکهمی فهمدسامروحبعدها.می ماندمالیکنار
ازاشتباههبکهکشیدهدالریمیلیونچهارتصاحببرایرانقشهاین(گلدوینتونی)

کنندهاحضارکالهبردارزنیککمکبهروح.استدرآوردهسراوبانکیحساب
رفتنگیادازپسو-می شنودرااوصدایکهکسیتنها-(گلدبرگووپی)اداارواح،
.می روددنیاآنبهسپس،ومی کندروبه راهراکارهاهمهاشیاء،دادنحرکتروش
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ادامه مثال دوره آموزشی
.رسیدیم« حادثه انگیزنده؛ اولین دومینو»به انتهای آموزش 

)دهبرگزیژانرهایو(تمآموزش)خودانتخابیتمو(ایدهآموزش)نهاییایدهبهقبلیآموزشیجلساتمطابقحال
:می گردیمبازهاآموزشسریاینکلیمثالبرای(ژانرآموزش

:نهاییایده 
یبمهاجرت)ازبعد(هندیفقیرکارگر)آندرو(عربستانوهند)دراست(عاشقانهدرام)یک!(کاتسوریبرگرد)

ایبر)می شودمجبور(می ماندپاسخبیویباتماسهااینکهازپسواماراتبهکاربرایهمسرشخبربیواجازه
بهاراینکاما.کندحلرامشکل(اماراتبهسفرسپسواندازشپستمامهزینهوخانهفروش)باو(زنبازگرداندن

.تنیسپذیرامکانراحتیبه(مرداقامتقانونیمهلتشدنتماموعربستانیشاهزادهخانهدرزناسارت)دلیل
:پیرنگتم یا 

عشق حقیقی، ترسو ترین و ضعیف ترین انسانها را نیز تبدیل به قهرمانهایی خواهد کرد که برای رسیدن و یا حفظ 
.معشوق از تمام وابستگیها دل می کنند و در این راه از جان می گذرند

:ژانر
درامای عاشقانه
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بندیتهدسدر.می باشدماپروتاگونیستهندی،معدنکارگرمردمسلماداستان،ایدهبهتوجهبا
راربیعشاهزادهوهمسرشکهبدانیمبهتربعداشاید).می دانیمقهرمانرااوفعالستاره،/قهرمان

اماصلیستارهاوهمحالتآندراما.کنیمایجادمثلثودهیمقراراصلیشخصیتهایجزو
اوبازگرداندنوهمسرشجستجوی:استشدهمشخصنهاییایدهدراواصلیهدف(بودخواهد

اندنمی توواستهمسرشعاشقاوبودن،خورسریتوعمریکوترسوفقرعلیرغم.وطنبه
هماندر.باشدمی خواهدچههرقیمتشحاال.بازگرداندرااوباید.کندبیرونسرازرااوفکر

 دهدمیدستازنودهلیدروشلوغخیابانیکدرعمدیتصادفیکدررامادرشوپدربچگی
کارتاریکیدروزمینعمقدرسالهاسنگ،زغالمعدنکارگر.دارددرونگراشدتبهشخصیتی

:تولدمحل/سال28:سن/فقرخطزیرحددرفقیر/جامعهپایینطبقهسواد،بی.استکرده
یماربشدتبهکهاوازکند،میزندگیجیهاریادراشپدرخواندهخانهدر:زندگیمحلنودهلی
دندادستازشدیدترس/داردایکنندهخیرهوفاداریوعشقنیروی/میکندنگهداریاست

/چشمشجلویخیاباندراشخانوادهمرگ:اشزندگیشکستبزرگترین/دارددوستچههر
زندگییکاوآرزوینهایت/همسرشوپدرخواندهبهعشق:اشزندگیپیروزیبزرگترین
می باشدمعشوقشکنارمعمولی

مهراآهوبال:نام



آموزشیگرفتننظردروژانروتموایدهبهتوجهباآموزش،ایندرشدهمطرحنکاتکلیهبهتوجهبا
پردهسهارساختیعنینویسیفیلمنامهامردرجهانساختارترینمعروفازنیزمامثال،فیلمنامهبودن

.کنیممیاستفادهای
درالبتههکباشدمیهاگمایکلخطیپالتنیز«کاتسوریبرگرد»فیلمنامهبرایاستفادهموردپالت
وکردخواهیماستفادهنویسیفیلمنامهمراحلجزءبهجزءدرمطرحاستادهفتهرهایآموزهازادامه

.رسیدخواهیمایشاننظرتجمیعبه

16



:گشاییگرهروشتخمین
اوبهجهوهیچبهمنصورهبیندمیوقتی.نداردبرگشتیراهدیگر.استشدهقصرواردآهوبال
لواریشباگریانوترسانرااووقتیاما.گیردمیگروگانراکوچکشپسرکند،نمیکمک
الحهماندرکهکندمیرهارااووافتدمیخودمعصومانهکودکییادشایدبیند،میخیس
بهوگیردمینشانهاوسویبهراتیرهفتخشمگینناصر.شودمیواردعربشاهزادهناصر
تنودآن.دادهراآنهاترتیبقبالآهوبالامازندمیصدارامحافظینشو.زندمیفریادعربی

زنکهدکنشلیکخواهدمی.شودمیپیروزهیکلقویناصرباالخرهوشوندمیدرگیرتنبه
:ویدگمیناصربهعربیباجملهیکدرفقط.افتدمیاشپوشیه.شودمیآهوبالجانناجی

بهترسیدهوگریانوگیردمیآراممادرشآغوشدرپسر.استشوهرشآهوبال،مرد،این
نشستهسرشباالیوگرفتهنشانهآهوبالسررویرااسلحههمچنانناصر.کندمینگاهآهوبال

عرب)عربشاهزاده.کندمیپرتایگوشهبهرااسلحه.خوردمیفروراخشمشناگاه.است
روشنیاربسمردناصراماکلیشه،:شناسیممیهمسرانشانیاهمسربهعجیبتعصبیباراها

درازکمکنشانهبهرادستش.کندمیعملمردانهکامالمخاطب،تصورخالفبر(.ستفکری
.کندمیبلندراآهوبالوکندمی



هندیبانزباآهوبالبهزن.بینیممیغذامفصلمیزیککناررانفرسهآنبعدصحنهدر.استطبیعیروال
حکمومجازاتازراویتاگرفتزنیبهرااوکهاستعربشاهزادهعزیز،بنعبدالناصرمرداینکه:گویدمی

نستاینتیجهوشودمیبدلورددیالوگهایی.همینطورهمآهوبال.گریدمیکاتسوری.دهدنجاتسرقطع
بچهپسر.بازگردندهندبهشوهرشاتفاقبهکاتسوریروزهمانفردایکهدهدمیترتیبیگویدمیناصرکه
میرکترااتاقتلخلبخندیبابعدو.گیردمیرااودستمالطفتباناصراماکندبغلرامادرشخواهدمی

ونشیندیمآیینهروبرویتفاوتبیکند،میقفلرااتاقدرابتداکهبینیممیراناصرخواباتاقدر.کنند
.زندمیگریهزیرناگهان

اوباراین.آیدمیسمتشبهکهبیندمیبیداریدرباراینراشبحهمانآهوبالناگهانمهمان،اتاقدرشب
ازیشههمکهتارچهرهآن.ایستدمیآینهروبروی.دودمینیزشبح.دودمیسمتشبهوکندمیجرئتنیز
شخودبهمتعجبنگاهیازبعد.شناسدمیرااو.نحیفوالغرتنهمان.بودخودشواقعدربوده،متنفراو
.زندمیلبخندوکندمینوازشآیینهدرراصورتشآیینه،در

زمیرویرایادداشتیوازدواجنشاناست،چمدانشکردنجمعحالدرغمگینکهکاتسوریبعدروزصبح
«کاتسوریکنزندگی»:کوتاهجملهاینبابیندمی
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:اختتامیهصحنهتصویرینوشتار
رافردیج،برانتهایدررویممیباالتروباالکههمینطور.بینیممیراعظیمفوالدیسازهیک.استگذشتهسالچند
گوییهکمیبینیمایزاویهازراجوشکاریهایشراره.بینیممیجوشکاریمشغولتیرلبهترینمرتفعوآخرینروی
داردمیبرصورتشرویازراماسکوقتیکاراتمامازبعد.نشیندمیاششانهرویپرندهیک.ریزندمیخورشیدروی

.زندمیلبخندخورشیدبهوایستدمیتیررویهمانجا.بینیممیراآهوبال
.باشدتصویریکامالبایدصحنهاینکهاینستمهماما.کندتغییربعدهاشاید.استپایانیصحنهاین
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:افتتاحیهصحنهتصویرینوشتار

چراغ.یفکثوچرکشلوارکیکباتنهاولختبینیم،میراگرفتهدودهوچردهسیهکارگرچندمعدن،آسانسوردرباالیینمایاز

سرهایشانوساکتندهمه.رودمیباالهمچنانآسانسور.هستندهاهمینآسانسورداخلروشناییمنبعواستروشنهمهکاله

درکششلوارپشتجیبازرازنیعکسکند،میچشمیبداشسینهاستخوانهایکهجمعآنفردالغرترینآهوبال،.استپایین

سعکحینهماندر.زنندمیخندهزیربقیهوکشدمیکوتاهجیغیناگهان.شودمیخیرهآنبهکالهشچراغنورزیروآوردمی

عکسهبهوسناکینگاهعمدازمعدنچیانازیکی.کنندمیاذیتشامابگیردپسراعکسخواهدمیاو.ربایندمیدستشازرازن

فکآهوبالوخوردمیمحکمیتکانآسانسور.بردمییورشاوسمتبهآهوبال.کندغیرتیراآهوبالخواهدمیگوییاندازدمی

خیرهکفهبو.گذاردمیسرشرویدوبارهراکالهونشیندمیفقط.گویدنمیچیزی.آیدمیشکستنصدای.شودمیولوآسانسور

رویشروبراعکس.خندندمیفقطکند،نمیاذیتشکسی.رودمیباالهمچنانآسانسور.خاموشواستشکستهچراغش.شودمی

میکارزامعدنچیانتکتکچراغشدید،تکانهربابعدبهحاالاز.گذاردمیجیبشدروبوسدمیراعکسسرعتبهاو.اندازندمی

ناگهان.ودشمیدیدهباالآننوریثانیهچندازبعد.آسانسورزنجیرصدایومطلقتاریکی.کشدمیتهکمکمهاخندهصدای.افتد

.شودمیسفیدجاهمه
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آبهایلولهازیکیزیرتواندمیکهاستکارگریآخرینآهوبالنشسته،قوزکردهولختمعدن،محوطهدر
هبراآهوبالخواهندمیحالواندکردهحمامبقیه.کندحمامشودمیخارجآنازشدتبانشتیآبکهترکیده

.بشویندزور
تاگذارندیمتنهارااوزن،نگاهشرماز.بیندمیدورازراوضعیتاینسر،برزغالسنگسبدباکهبینندمیرازنی

.شودمیزنحضورمتوجهبعدکمیآهوبال.بشوردراخودش
مییرهخهمبهمدتی.استآهوبالهمسرجیهاریا،زنزیباترینکاتسوری،سبد،بردستیککمر،بردستیک

لبانشبرلبخندآهوبال.گرداندمیبررویزناما.زندمیلبخندوخیزدمیبرسختیبهآبدوشزیرمرد.شوند
.شودمیخشک

.روندمیجیهاریاسمتبهسر،برزغالسنگبزرگسبدهایباکهبینیممیراسیاهپاتاسرمردمیخیلجادهدر
سهیچک.کنندمیدویدنبهشروعجمعیت،مسیرخالفدرسگچندناگهان.دودمیکاتسوریعقبازآهوبال

میایرهمسخطرزبههاسگدستازکهاستکسیتنهاکهبینیممیراآهوبالفقط.کندنمیاعتناییآنهابه
بابینیممیراکاتسوریصورتبعدو.گریزد
درسفیدیردکهاشکیواشچهرهدرغمی

صورتشبرنشستهسنگزغالدودهسیاهی
بنگردعقببهاینکهبدوناستکردهایجاد

.دهدمیادامهخودراهبه
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لیستچک
بیند؟میراتاثیربیشترینحادثهایندرقهرمانآیا-8

جستجویانرژوتممبنایبراما.دیدخواهندجداییازینراتاثیربیشترینمسلماآهوبالهموکاتسوریهمالبته.بله
مثلیقهرمانتوانستمیروندهمینبادقیقاایدهاینچندهر.برگزیدیمراآهوبالیعنیمناسبقهرمانما،معشوق

.کردمیتغییرهماصلیژانرحتیوموضوعیژانروکردمیتغییرتمهممسلمااماباشدداشتهکاتسوری

نبود؟گانه15لیستدرکهداریدجدیدتریاستراتژیآیاگزینید؟میبرراگانه15هایاستراتژیازکدامیک–9
:قهرمانبرای

:کنیممیاستفادهاولاستراتژیاز
:اولاستراتژی

شدمیدادهشرحآنباوشد،میشناختهآنباقهرمانکنونتاکهکسییاایعقیدهیاچیزی

،قهرمانماموریتقهرمان،اصلیهویتشناختبرایکلیدی).کردمیحمایترااو(یا/و)

(...وذاتیبودنخوبخودش،ازقهرمانبرداشت

.شودمیتهدیدیاشودمیگرفتهاودنیایازناگهان

□خیر ■آری 



:داستاندنیایانگیزندهحادثهصحنه
وچهکدر.رودمیبیرونوکردهآرایشیمختصر،پدروآهوبالبودنخوابازاطمینانازپسکاتسوریشب،یک
تنهالقمطتاریکیدر.کشدمیتاریکیبهرااودستیناگهان.رودمیپیششبسیاهیدر،پیچدرپیچهای

ودنبمتوجهوشودمیبیدارناگاهبهآهوبال.آیدمیزمینرویچیزیافتادنسپسوزدننفسنفسصدای
اوباوکندمیخالصکاتسوریدستانازراخودزوربامردی،مطلقتاریکیآناز،کوچهدر.گرددمیکاتسوری

یموشدهدورقدمچندمرد.استحالبیکاتسوری.زندمیاونحیفتنبهلگدباضربهچند،شدهگیردر
صحنهدرکهاستمردیهماناودانیممیوشودمیواضحصورتش.گرددمیبازشدهپشیمانامابرودخواهد

بازاما.دکنمیپرتکاتسوریصورترویراروپیهچند.بودکردهشیطنتوربودهراکاتسوریعکسافتتاحیه
.داردمیبرراپولهایش،شدهپشیماندوباره

:قهرمانانگیزندهحادثهصحنه
گکلنحالدرسنگیسطحیرویهمبادوآن.استآهوبالچیمعدنهمکارکهبینیممیراگناهکارمردهمان
میکارازتدسکهبینیممیرامرد.کارندبهمشغولدیگرقسمتیدرکارگرانسایر.هستندتنهاو.هستندزدن
حدیبخشمیباودادهدستازراخودکنترلمردگوییناگهان.نگردمیآهوبالجانبیزدنکلنگبهوکشد

ورسدیمگوشبهسرکارگرصدایکه.گیردمیباالآهوبالجانقصدبهگوییراکلنگوکردهنگاهآهوبالبه
کاتسوریگویندمیهستندآهوبالهایهمسایهازکهبچهچند،معدنورودی.زندمیصدادورازراآهوبال
هایسگدوراز.دودمیفقطکارلباسوکالههمانبااجازهبدونآهوبال.اتوبوسایستگاهرفتهوبستهچمدان



.استهبوددوندهعمریگویاکهدودمیسریعآنقدراواما.آیندمیآهوبالدنبالبهکهبینیممیرامعدناطراف
هنوزکهاتوبوسدر.کندمیجلبخودبهراهمهتوجه،دنبالشبههاسگزیادیفاصلهباوآهوبالدویدن
بهاتوبوسپشتازونشستهاتوبوسصندلیآخرینرویپوشانیدهراخودرویحالیکهدرکاتسورینکرده،حرکت

وغباروگرددوردستازناگهان.کندمینگاهمضطربوشدهترچشمانش.کندمینگاهسرپشتجادهدوردست
.آورامسسربسیارصداییبا.کندمیحرکتاتوبوس.دهدنمیتشخیصراآهوبالاما.شنودمیراهاسگصدای

میهماتوبوسمتری20بهحتی.می دودتوانتمامباآهوبال.می گرداندبررارویش.مردانوزنانمحلیآوازو
میاوبههاسگ.توانتمامبا.می زنددادبیشترانرژیبا.می دهدتشخیصراکاتسوریپشتاز.می زندفریادورسد

متوجهریکاتسوتاکنندکمکاوبهخواهندمیگوییتووندارندکاریآهوبالبهاصالشویممیمتوجهامارسند
اییشهشدیواریکهگوییایستدمینیزآهوبالشود،میخارجدیدازاتوبوسکهجاییپیچ،سراما.شودآهوبال
اصالگوییآهوبال.کنندمیدورهرااووگردندمیبازدورترمسافتیطیازپسنیزهاسگ.اندنهادهاوروبروی

.دزنمیلیسرااوسگهاازیکی.کندمیگریهزارزارونشیندمی،داغزمینروی.کندنمیحسراآنهاوجود



؟کردیدمالحظه
.نیمکمیپریکییکیرافیلمنامهپازلهایخانهداریمژانر،وایدهتم،بهتوجهباماسوم،تااول،جلساتدر

.شدیمآشناداستانکاراکترهایباچهارمجلسهدرسپس
.برگزیدیمجلسهآنهایآموزهبهتوجهبارافیلمنامهساختارپنجم،جلسهدر
.دادیمانجامراپایانیصحنهتعیینهمچنینوداستانپایانتعیینیعنیگاماولینششمجلسهدر
.رسانیدیمانجامبهراافتتاحیهصحنهطرحیعنی،مرحلهدومینهفتم،جلسهدر
.شدیدآشنااولپردهکلیاتباهشتم،جلسهدر
.گذاشتیمرسپشتراانگیزندهحادثهتعیینیعنی،نویسیفیلمنامهفلوچارتدرمرحلهسومینجلسه،ایندر
.رفتخواهیماصلیاولعطفنقطهوکلیدیحادثهسراغبهدهمجلسهدر

اینبادباشیمطمئن.پازلیکهایخانهدانهبهدانهکردنپر.استهمیننیزماآموزشیجلساتترتیبدلیل
یلمنامهفیکاتمامفقطماهدفالبته.رسانیدخواهیمانجامبهرافیلمنامهها،روشسایرازترسادهبسیارروش
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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 
اطالعات و رسانه های دیجیتال

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


