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فعالیت چهارم: فیلم ها هم نوشته یم شوند!
لوازم مورد نیاز: دفترچه مخصوص، مداد یا خودکار، لپتاپ یا تلویزیون.

قدم اول: 
حــاال نوبــت آن اســت کــه بچــه هــا متوجــه نقــش نویســنده در یــک فیلــم بشــوند. معلــم مــی توانــد بــا طــرح ســؤاالتی در ایــن بــاره 
بســتری را بــرای گفتگــو فراهــم کنــد و در قالــب ایــن گفتگــو دریچــه ای بــه جهــان نوشــتن بــرای تصویــر کــردن، در ذهــن بچــه هــا بــاز 

شــود.
ــکل  ــه ش ــوال ب ــاره آن س ــد درب ــت دارن ــا فرص ــه ه ــد. بچ ــی ده ــوال م ــک س ــروه ی ــر گ ــه ه ــد و ب ــی کن ــدی م ــروه بن ــا را گ ــه ه ــم بچ معل
گروهــی گفتگــو کننــد و بــه یــک پاســخ مشــترک برســند. بعــد نماینــده هــر گــروه ســوال را مطــرح کنــد و پاســخ گروهــش را طــی پنــج 

ــد. ــو کن ــای کالس بازگ ــه ه ــرای بچ ــه ب دقیق

سؤاالت پیشنهادی:
روند ساخت یک فیلم، از کجا شروع می شود؟ توضیح بده.. 	

هنگام تماشای یک فیلم، مهمترین عنصری که باعث می شود آن فیلم روی ما اثر بگذارد، چیست؟. 	
چه کسی شخصیت های یک فیلم را می سازد؟. 	
ــا را . 	 ــوگ ه ــد؟ دیال ــی گوین ــان م ــا از خودش ــود بازیگره ــا را خ ــوگ ه دیال

ــازد؟ ــی س ــور م ــی و چط ــه کس چ
دغدغــه هــای یــک فیلــم و نگاهــی کــه بــه دنیــا دارد، پیشــتر از هــر چیــزی . 	

کجــا و توســط چــه کســی شــکل مــی گیــرد؟
فضاهــا و صحنــه هــای یــک فیلــم، پیــش از همــه خیــال کــدام یــک از . 	

ــت؟ ــم اس ــک فیل ــل ی عوام
افــکار و نظــرات بچــه هــا دربــاره ایــن ســواالت مطــرح مــی شــود و توجــه 
آنهــا بــه یکــی از عوامــل اصلــی یــک فیلــم یعنــی نویســنده جلــب مــی شــود. 
ــت  ــته اس ــرده و نوش ــال ک ــم را خی ــک فیل ــان ی ــه جه ــش از هم ــنده پی نویس
ــم را  ــه، فیل ــا ن ــد ی ــنده باش ــود نویس ــه خ ــارغ از اینک ــم، ف ــک فیل ــردان ی و کارگ
بــر اســاس فیلمنامــه مــی ســازد. دیگــر عوامــل فیلــم نیــز، همــه یــک نســخه 
از فیلمنامــه بــرای خــود دارنــد تــا بــرای طراحــی کار خــود از آن راهنمایــی 
ــه  ــراح صحن ــر، ط ــر، بازیگ ــردار، تدوینگ ــردان، فیلمب ــر کارگ ــالوه ب ــد. ع بگیرن
ــبرد  ــرای پیش ــه ب ــه و هم ــده، هم ــه کنن ــد و تهی ــر تولی ــور، مدی ــاس، گریم و لب

ــد.  ــاج دارن ــه احتی ــه فیلمنام ــم ب ــک فیل ــان در ی ــه خودش حرف

قدم دوم:
یــک کاربــرگ بــه بچــه هــا داده مــی شــود کــه در آن بخشــی از فیلمنامــه فیلــم بچــه هــای آســمان نوشــته شــده اســت. بچــه هــا بــه 
ســواالت ایــن کاربــرگ در گــروه و طــی مشــورت بــا یکدیگــر پاســخ مــی دهنــد و بــا ویژگــی هــای خــاص فیلمنامــه آشــنا مــی شــوند. در 

نهایــت بــا کمــک معلــم، ایــن ویژگــی هــا روی یــک بــورد نوشــته مــی شــود.
 این کاربرگ به پیوست، برای استفاده معلمین قرار داده شده است. 

ویژیگ های فیلمنامه:
در ابتــدای هــر صحنــه مــی نویســیم کــه ایــن اتفــاق در روز افتــاده یــا شــب، داخلــی اســت یــا خارجــی و در چــه فضــای خاصــی از فیلــم 



2

اتفــاق افتــاده اســت. منظــور از داخلــی یــا خارجــی ایــن اســت کــه اگــر در فضــای داخلــی اتفــاق افتــاده مــی نویســیم داخلــی و 
اگــر در فضــای خارجــی و بــاز اتفــاق افتــاده مــی نویســیم خارجــی.

 برای مثال: روز – داخلی- خانه علی و زهرا.
ــوب  ــای خ ــه روزه ــش ب ــیم او در ذهن ــی نویس ــال نم ــد. مث ــاهده باش ــل مش ــه قاب ــیم ک ــی نویس ــی را م ــط اتفاقات ــه فق ــک فیلمنام در ی
کودکــی فکــر مــی کــرد. در واقــع اگــر بخواهیــم احساســات و افــکار شــخصیت هــا را نشــان دهیــم، بایــد آن را در رفتارهــا و حــرکات و 
دیالــوگ هایشــان نشــان بدهیــم. مثــال اگــر شــخصیت اصلــی مــان خیلــی در فکــر باشــد، مــی نویســیم کــه موقــع راه رفتــن بــه آدم هــا 

مــی خــورد و بــا اینکــه آنهــا از او عصبانــی مــی شــدند، او هیــچ توجهــی نمــی کــرد و مســیرش را ادامــه مــی داد.
دیالــوگ هــای شــخصیت هــا را زیــر هــم مــی نویســیم. مــی توانیــم احساســات و بعضــی کارهــای مهــم آنهــا هنــگام حــرف زدن را نیــز در 

پرانتز بنویسیم. 
ــحالی(:  ــرا )باخوش ــال:    زه ــرای مث کفشامو گرفتی؟ب
پایین انداخته بود(: نه...                 علــی )در حالــی کــه ســرش را 
ــن  ــاص دوربی ــرکات خ ــوان ح ــی ت ــم م ــش فیل ــدام بخ ــه در ک ــن ک ــا ای ی
موســیقی  صــدای  اســت  ــه قــرار  ــن فیلمنام ــود، در مت ــنیده ش ش

آورده شود.

قدم سوم:
ــه  ــم بچ ــاه از فیل ــکانس کوت ــک س هــای آســمان ســر کالس گذاشــته ی
کاغذشــان مــی شــود و بعــد از بچــه ها خواســته  و  قلــم  کــه  شــود  مــی 
ایــن ســکانس را بــر اســاس آنچــه از را آمــاده داشــته باشــند و فیلمنامــه 
معلــم ســکانس را از ابتــدا پخــش فیلمنامــه یــاد گرفتــه اند بنویســند. 
بتواننــد مــی کنــد و مــدام فیلــم را متوقــف  هــا  بچــه  تــا  کنــد  مــی 
ــکات الزم فیلمنامــه را بنویســند. معلــم بــه  ــد ن ــی توان ــاز م ــبت نی نس
ــتن  ــا نوش ــا ب ــه ه ــا بچ ــد ت ــر کن ــای آن را ذک ــی ه ــه، ویژگ ــق فیلمنام دقی
از انجــام ایــن فعالیــت، بچــه هــا در را بــه طــور کامــل یــاد بگیرنــد. بعــد 
ــکات الزم گــروه فیلمنامــه هــای خــود را بــرای  ــد و ن ــی خوانن ــر م همدیگ
رفــع اشــکاالت احتمالــی بــه یکدیگــر را بــرای بهتــر کــردن فیلمنامــه یــا 

می گویند.
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