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ته باشیدنکته کلیدی که باید در هنگام نوشتن صحنه افتتاحیه به یاد داش5
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قالبنکهایبرایشانسبزرگترین...نهیاداردراخواندنارزشفیلمنامهاینآیاگیردمیتصمیم
،نشویدموفقچنانچه.استصفحههمینبروند،پیش120تا90صفحهتاوبگیرندراشماداستان
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کاراکترباآغاز

مانهدرمااصلیتکیه،دیالوگباچه،تصویریچه.استاصلیکاراکترباآغازمتد،سومین
.باشدمیقهرمانکاراکتر،نخستلحظات
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THEفیلمدر IPCRESS FILEصبحروزیککهبینیممیراپالمرهریما1965سالمحصول
اینمورددرراچیزهمهمابهکهسادهصحنهیک.شودمیآمادهکاربرایوخیزدمیبرخواباز

چندساعتاالنببیندتخترویازبتواندتاکندپیداراعینکشاولباید.دهدمینشانکاراکتر
هب)غریبعجیبوپیشرفتهسازقهوهیکازو.کندمیآسیابراقهوههایدانهخودشاو.است

.اندازدمینگاهیپنجرهبیرونبهقهوهخوردنهنگامدر.کندمیاستفاده(زمانآننسبت
ازکاریبرابعدو.کندمیپیداتختشرویگوشوارهیک،استاشاسلحهدنبالبهکههنگامی

از.بودمشخصصحنههمیندربدانیماومورددربایدکهاساسیچیزهر.شودمیخارجخانه
.شودمیآغازاصلیداستانبعدبهاینجا

19:69



به داستانگزینه های دراماتیک ورود 
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زینهگبهنوبتحال،کردیدمشخصداستانبهورودبرایراخوداستراتژیآنکهازپس
.استداستانبهوروددراماتیکمعروفهای

:اندترتیببدیندراماتیکمهمگزینه6

تقابلودرگیری،رویارویی:اولگزینه•

سورپرایز:دومگزینه•

شوک:سومگزینه•

رازورمز:چهارمگزینه•

تعلیق:پنجمگزینه•

چرخش:ششمگزینه•



سورپرایز:دومگزینه

هایلمفیبه.کنیداستفادهآنهادویهریاقهرمانیامخاطبغافلگیریبرایاولصحنهاز
یکدرهحالیکدرشود،میآغازاصلیشخصیتبامنبعکد.کنیددقتمدفونیامنبعکد

همنیطور.آنجاستچراداندنمیودادهدستازراخودحافظه.خیزدمیبرخوابازقطار
میریغافلگیکهکنیدتوجه.شودمیبیدارتابوتیکدرقهرمان،نیزمدفونفیلمدر

کددر.بودخواهدداستانقالبهمانکهشودمخاطببرایرازورمزایجادباعثتواند
هایصحنهنتیجهدرکه.کندمیچهقطارآندرکندکشفخواهدمیقهرمانمنبع
.گیرندمیقرارسوالهمینتاثیرتحتبعدی

.شوندمیغافلگیرقهرمانهمومخاطبهماول،صحنهدرهافیلمایندر

آنلداخ،کنیدمیحلراجعبهاینمعمایوقتیاید؟دیدهچینیپازلجعبهکنونتاآیا
کیدوباره،کنیدحلکهراآن.استمعماییحاویکهبینیدمیترکوچکجعبهیک

.آخرجعبهتاترتیببههمینطورومیبینیددومیجعبهازکوچکترجعبه
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گوییپیش

..بینمیمابتداهمانرابیافتدآیندهدراستقرارکهاتفاقی،افتتاحیهصحنهنوعایندر
ینهمدررااوجنقطهازایصحنهاستممکنمثال.شودشروعاصلیداستانآنکهازقبل
،ازشهررجادوگمانندفیلمهاییهمچنینو.زنیمشتباشگاهفیلممانند.ببینیمابتدا

زیبایفیلمدرمثال.اندکردهعملاینگونه...وکینهمشهری،ژوراسیکپارکوپرستیژ
.میردمیفیلمانتهایدرقهرمانکهدانیممیابتداهمانازآمریکایی

روایتی

.استاندکاراکترهایبهربطبیصدا،یکفقطیاباشدداستانقهرمانخودتواندمیراوی
ازمهمهاییدورهنقالیاگذردمیاصلیکاراکترهایبرکهاستحوادثیروایتگرراوی

.استداستانقهرمانهمانراوی،آمریکاییزیبایفیلمدر.ایشانزندگی
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  روز– اتاق ریکی   خانه آقای فیت –تصویر ویدئویی : داخلی 

 THE REAL "جین روی تخت دراز کشیده، لخت ، مواد می کشد. سوپر ایمپوز تصویر سمت چپ روی لوگوی 

DIRT ." .سینه های او به صورت دیجیتالی در فیلم ویدئویی سانسور می شوند   

  ین

من یه پدر می خوام که نقش اساسی تو زندگی داشته باشه 

نه مثه یه اسکل حشری که وقتی دوست دخترم رو از 

مدرسه میارم خونه به شرتاش اسپری بزنه. عمرا که بهش 

برسی. عجب آدم دست و پاچلفتی. یه نفر باید بیاد 

 خالصش کنه. 

 جین با موهایش بازی می کند. غرق در اندیشه میشود.

 ریکی )صدای زمینه(

 می خوای برات بکشمش؟

 جین ناباورانه به دوربین خیره می شود ، سپس می خندد.

  ین

 آره ... اینکارو می کنی؟
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میمابعداحالیکهدر(راپسرشدوستوجین).کندمیمعرفیرادارمشکلنوجواندواول

.هستندهمخوبجامعهوسالوسنآندرنوعیبهو.نیستنددارمشکلهمچندانآنهافهیم

ودلسوزانچندکنیممیفکرکهایگونهبهکشدمیتصویربهرالسترهمسرنویسفیلمنامه
ردهازنازخیلیاما.کندمیبررسیرااومدام.باشدبایدهمسریکآنچنانکهنیستهمدرد
.دارندمشترکاحساساتاوبانقاطازبعضی

اراکترکومخاطببینمشترکاحساسیارتباطایجاد،قویپردازیشخصیتازجدایبنابراین
هجلسدرراکاراکترپرورشوخلقچگونگی).استبرخوردارزیادیالعادهفوقاهمیتازنیز

(.آموختخواهیدکاراکترانواعخلقبهوابستهجلساتسایروکاراکترآموزش

روز-ریکیاتاق–داخلی:اولصحنه

دیالوگوتصویرترکیب:استراتژی

شوک:دراماتیکگزینه

دراماتیکسازیپنهان–گوییپیش:ورودتکنیکیروش



:افتتاحیهصحنهتصویرینوشتار
دیدیکیمخواهمیفقطبلکهبنویسیم،فیلمنامهفرمتباراصحنهخواهیمنمیمااینجادرکنیددقت
.باشیمداشتهافتتاحیهصحنهازکلی

یکباهاتنولخت،بینیممیراگرفتهدودهوچردهسیهکارگرچند،معدنآسانسوردرباالیینمایاز
.دهستنهاهمینآسانسورداخلروشناییمنبعواستروشنهمهکالهچراغ.کثیفوچرکشلوارک
کهعجمآنفردالغرترینآهوبال،.استپایینسرهایشانوساکتندهمه.رودمیباالهمچنانآسانسور

نوررزیوآوردمیدرشلوارکشپشتجیبازرازنیعکسکند،میچشمیبداشسینهاستخوانهای
مانهدر.زنندمیخندهزیربقیهوکشدمیکوتاهجیغیناگهان..شودمیخیرهآنبهکالهشچراغ
ازییک.کنندمیاذیتشامابگیردپسراعکسخواهدمیاو.ربایندمیدستشازرازنعکسحین

بهآهوبال.کندغیرتیراآهوبالخواهدمیگوییاندازدمیعکسبههوسناکینگاهعمدازمعدنچیان
چیزی.شودمیولوآسانسورکفآهوبالوخوردمیمحکمیتکانآسانسور.بردمییورشاوسمت
چراغش.شودمیخیرهکفبهو.گذاردمیسرشرویدوبارهراکالهونشیندمیفقط.گویدنمی

روبرویشراعکس.خندندمیفقطکند،نمیاذیتشکسی.رودمیباالهمچنانآسانسور.استشکسته
چراغد،شدیتکانهربابعدبهحاالاز.گذاردمیجیبشدروبوسدمیراعکسسرعتبهاو.اندازندمی
جیرزنصدایومطلقتاریکی.کشدمیتهکمکمهاخندهصدای.افتدمیکارازمعدنچیانتکتک

.شودمیسفیدجاهمهناگهان.شودمیدیدهباالآننوریثانیهچندازبعد.آسانسور
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دارد؟وجودنخستصحنهدرتنشییادرگیریآیا-5
.ایمدادهقرارکاراکتربامتناسبوجزئیتنشودرگیریچند،بله

اید؟کردهآغازبکفلشبا–6
.استندادهرخهنوزنیزاصلیتنشحتی.استخطیکامالماروایت،خیر

متفاوتند؟همبانخستصحنهانتهایوابتدا-7
تنثافتک،بیرونیمحیطنورسپسومعدنآسانسوردرمطلقتاریکییعنینورتضادبرعالوه.بله

البته.ودشمیشستهمعدنباالیدستبهسبدزنانچشمجلویبازمحیطیدربعد،صحنهدرکارگران
.کندمیتفاوتخارجیوداخلیموقعیتفقط.هستیممعدندرهمچنان

هست؟کنندهتهییجکافیاندازهبهآیا،کنیدمیاستفادهدیالوگازچنانچه–8
.ایمنکردهاستفادهعنوانهیچبهدیالوگاز
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نکات اضافه
ساختارو(CHARACTER)کاراکتر،(GENRE)ژانر،(IDEA)ایده،(THEME)تمباآشناییبرای•

(STRUCTURE)بندیپایانو(ENDING)سایتبهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیاتباآشنایی
everun.irنماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعه.

• ÷
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http://www.everun.ir/
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http://everun.ir/product/character-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/structure-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/ending-powerpoint/
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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


