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کاربرگ فیلمنامه
 عزیزم، متن زیر را با دقت بخوان و بعد به سؤال ها پاسخ بده!

روز- خاریج- حیاط خانه عیل و زهرا

علی با کیف مدرسه اش وارد خانه می شود و دوربین او را دنبال می کند که می رود و کیفش را کنار حوض می گذارد. بعد، از شلنگ 
آب می نوشد و پیش زهرا می نشیند. زهرا در حال شستن ظرف هاست.

زهرا ) در حالی که ظرف ها را می شوید( : به موقع رسیدی مدرسه؟ 
علی: زنگ خورده بود. ظهرا باید یکمی زودتر بیایی.

زهرا: تا تعطیل شدم، زود اومدم.
علی: زهرااا..به مامان که چیزی نگفتی؟

زهرا ) با ناراحتی( : میگم نمیگم، نمیگم دیگه. ) نگاهش به چیزی جلب می شود.(
دوربین کفش های کثیف علی را نشان می دهد.

زهرا: کفشا خیلی کثیف شده. من روم نمیاد بپوشمش.
علی ) با ناراحتی ( : باز داری بهونه میاریا.

زهرا: نه به خدا کفشا خیلی کثیف شده.
علی: خب میشوریمش. ) لبخند می زند. (

 ماهی های قرمز درون حوض دیده می شود که علی برایشان نان خرد شده می ریزد. ) صدای موسیقی شنیده می شود. (
 علی و زهرا  هر کدام یکی از کفش ها را با آب و کف می شویند. در حال شستن کفش، با هم می خندند و حباب بازی می کنند. 

) موسیقی همچنان پخش می شود(
دوربین علی را نشان می دهد که کفش های شسته شده را روی طاقچه دیوار حیاط می گذارد تا خشک شود. صدای در شنیده 

می شود. ) در این لحظه صدای موسیقی قطع شده و بعد علی با شنیدن صدای در بر می گردد. (
علی در را باز می کند. دوست علی با توپ جلوی در ایستاده است.

دوست علی: علی بیا بریم تمرین کنیم.
علی: کار دارم.

دوست علی ) با ناراحتی(: بیا دیگه.
علی: نمی تونم بیام.

دوست علی: زود تموم میشه.
علی: مادرم مریضه.

دوست علی )با عصبانیت( : برو بابااا.
علی را با ناراحتی جلوی در می بینیم که به حیاط می آید و به کفش های خیس روی دیوار نگاه می کند.
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1. حاال با توجه با آنچه خواندی، به نظرت یک فیلمنامه چه ویژگی های متفاوتی نسبت به یک داستان دارد؟

2. یک فیلمنامه چه شباهت هایی با یک داستان دارد؟

3. به نظرت یک نوشته و یک فیلم چه شباهت هایی می توانند به هم داشته باشند؟

4. با توجه به آنچه از یک فیلمنامه فهمیدی، ویژگی های آن را بنویس.

5. می توانی بگویی این فیلمنامه مربوط به کدام فیلم است؟با توجه به داستان فیلم، پیش از این قسمت چه اتفاق هایی در فیلم 
افتاد؟
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