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  )از ايده تا فيلمنامه (كارگاه فيلمنامه 
  قسمت اول 

   حسني بروجرديجعفر      

  
  گام نخست ، الهام از شخصيت ، حادثه و يا موضوع ؟

گرفتـه و شـروع بـه       اغلب رمان نويس ها ممكن است هنگام كار تحت تاثير يك شخصيت قوي قرار               
شخصيتي كه در جايي با او برخورد مي كنند ، يا چيـزي در بـاره وي مـي شـنوند  و يـا  مـي                          . نوشتن كنند   

آن شخصيتِ جذاب آنها را با خود درگير مي سازد و به فكر وا مي دارد ، و ناچار مـي كنـد روزي           . خوانند  
در اينگونه مواقع ممكـن اسـت نويـسنده اصـال      . قلم را برداشته  شروع به نوشتن مطلبي راجع به او نمايند        

چيز زيادي راجع به قصه اش و به خصوص پايان آن نداند ، و اجازه دهد شخصيت مورد نظر هر جا كه مي 
  . خواهد او را به دنبال خود بكشاند 

ز ادوارد پي جون« براي مثال به   . اما ممكن است ايده به شكلهاي ديگري در ذهن نويسنده جاي گيرد             
را براي ادبيات داستاني تـصاحب كـرده اسـت ، رمـاني در بـاره                 2004او جايزه پوليتزر    . اشاره مي كنم    » 

گوشه اي از جنگهاي داخلي امريكا نوشته است كه قصه آن در زمين هاي زراعي يـك سـياه پوسـت  مـي                        
 بـه توصـيف آن      گذرد ، پس از مرگ مرد سياه پوست روابط آدمهاي پيرامون او در هم مي پيچد و رمـان                  

وقتي خبرنگاري از جونز در باره نحوه شكل گـرفتن داسـتانش مـي پرسـد جـونز مـي                    . روابط مي پردازد    
ناگهان تصويري در . پيدا كردن سوژه مثل شكار نيست كه هر وقت خواستي بروي و آن را بگيري      : گويد

د به ذهـنم رسـيد ، تـصوير     به گمانم تصويري كه در اين مور . ذهن نقش مي بندد و چيزي ظاهر مي شود          
صـدايي از بيـرون ، برنامـه راديـويي يـك            . خيلي ناگهاني به ذهنم رسـيد     . مالك زمين در بستر مرگ بود       

اينطـور نبـود كـه مـن دنبـال          . خاطره ، همه اينها با هم جمع شدند و آن شخص را در بـستر مـرگ ديـدم                    
  .اين تصاوير ناگهان در ذهنم شكل گرفت داشتم كتاب اولم را به پايان مي رساندم كه . موضوع باشم 

بايد از محدوده زماني مشخصي پيروي كند اين محدوده         .  اما فيلمنامه از لحاظ زماني محدوديت دارد        
پـس فيلمنامـه نـويس نمـي توانـد خـود را بـه دسـت         . معموالً حدود يك ساعت و نيم تا دو سـاعت اسـت    
خواهد بكند ، و وي را به هـر مـسيري كـه دلـش مـي                 شخصيت قصه بسپرد و اجازه دهد او هر كاري  مي            

در نتيجه بهتر است فيلمنامه نويس از همان ابتدا پايان قصه اش را بداند ، و قصه را طوري . خواهد بكشاند 
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به زبان ديگر بهتر است ـ به خصوص نويـسنده هـاي جـوان و كـم      . پيش ببرد كه به آن نقطه منتهي شود 
حادثه اي كه به وقوع پيوسته و آنها را تحت تاثير قـرار  . ساس حادثه شروع كنند تجربه ـ  فيلمنامه را بر ا 

  . داده  مي تواند بستر مناسبي براي خلق يك فيلمنامه باشد 
ترابـي ،   : فيلمنامه نويسي كه افـرادي مثـل آقايـان         روزي در جلسه كارگاه اجتماعيِ  مدرسه كارگاهي       

نم  فرشچي و برخي دوستان ديگر در آن حضور داشتند  خبري توحيدي ، فرهودي ، فاطمي ، داوودي ، خا
پيشنهاد مـي شـد از روي آن        . خبر مربوط به صفحه حوادث روزنامه بود      . از روي يك روزنامه خوانده شد       
اگر درست به خاطر بياورم حادثه كه وقوع يك قتل را خبر مي داد اينگونه . حادثه فيلمنامه اي نوشته شود 

ح وقتي مردي از خواب بر مي خيزد متوجه مي شود همسرش در بستر بـه قتـل رسـيده                  يك روز صب  : بود  
قاتل خدمتكار جوان آن خانه . با رسيدن مامورين و پي گيري ماجرا قاتل به زودي شناسايي مي شد . است 
. بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي كرد كه انگيزه قاتل صرفاً انتقام بر اثر احساس حقارت بـود      . بود  

جوان كه به تازگي از شهرستان به تهران آمده بود و در آن خانه مشغول به كار شـده بـود ، شـب قبـل از                   
بين مقتول با همسرش اختالفـاتي وجـود داشـت و رابطـه آنهـا      . حادثه مورد تحقير مقتول قرار گرفته بود    

اسوسـي او را بـراي      شب قبل از جنايت مقتول كـه گمـان مـي كـرده خـدمتكارِ جـوان ج                 . تيره و سرد بود     
همسرش مي كند بعد از جر و بحثي با وي سيلي محكمي به صورت جوان خدمتكار مي زند و بعد به اطـاق   

نيمه هاي شب مرد جوان كه از اين عمل او به شدت عصبي شده بوده چاقو . خود مي رود تا استراحت كند 
  .  به دست به اطاق وي مي رود و او را به قتل مي رساند 

با اينحال بين اعضاي كارگاه حرف هايي  راجـع بـه ايـن        . يشتر از اين چيزي را روشن نمي كرد         خبر ب 
كمي بعد تصميم گرفته شد هر كس عالقه دارد در فرصـت  . خبر رد و بدل شد و هر كس نظرش را گفت     

بعد هفته . مناسب طرحي در يكي دو صفحه بنويسد و در جلسه بعد بخواند تا روي آن بيشتر صحبت شود 
نكتـه  . من ، آقاي فرهودي و آقاي فاطمي . سه نفر از اعضا كارگاه طرحي راجع به همان خبر نوشته بودند        

فـاطمي طرحـي پليـسي بـا مـايع طنـز            . جالب اين بود كه هيچ يك از طرح هاي نوشته شده شبيه هم نبود               
نفـي و مخـرب برخـي      فرهودي طرحي با مضمون عاطفي و من در طرحـي در نقـد تـاثيرات  م                . نوشته بود   

هر سه طـرح بعـد از بررسـي و تحليـل و     .   تفكرات بيگانه و غربي  كه وارد روابط خانوادگي ما شده است   
ارائه پيشنهاداتي براي شكل گيري بهترِ خط سير داستان ، در همان جلسه مورد تصويب اعضا قرار گرفت    

  . و قرار شد فيلمنامه ي آن ها نوشته شود 
مـي توانـد مـا را بـه ايـده هـاي مختلـف               . مه مي خوانيم مي تواند يك جرقه باشـد          خبري كه در روزنا   

  .لزوما اينگونه نيست كه ما عين خبر را تبديل به داستان كنيم . ديگري بكشاند 
سپس مـي گريـزد و   . مردي بر اثر اعتياد دست به قتل فرزند خود مي زند :   براي مثال در روزنامه مي خوانيم     

 اين چكيـده آن چيـزي اسـت كـه توسـط گزارشـگر       .ب باعث مي شود خود را تسليم پليس كند بعد رنج و عذا   
آيا اين سوژه به همين شكل مي تواند زمينه ساز يك . صفحه حوادث در روزنامه نوشته و منتشر مي شود  
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بعد از قتـل    در سوژه باال مرد     . مي دانيم كه براي ايجاد نمايش به درگيري نياز داريم           . قصه نمايشي باشد    
گاهي خـود   . بعد با خود كشمكش پيدا  مي كند         . او فرزند خود را مي كشد       . دچار عذاب وجدان مي شود      

او دچـار شـك و  ترديـد    . را در انجام اين جنايت محق مي داند ، و گاه از دردي دروني در خود مي شكند            
ا اگر بنا باشد ايـن موضـوع بـه          ام.  اين شك و ترديد و دودلي همان درگيري و كشمكش است            . مي شود   

كاري بلند تبديل شود آيا همين شك و ترديد و كشمكشِ با خود كافي است ؟ شايد يك نويسنده حرفـه                     
اما نويـسنده جـوان و    . اي بتواند قصه اش را تا پايان با همين كشمكش دروني به شكلي جذاب پيش ببرد                 

عناصري نظير كنش و واكـنش      . يگري نياز دارد    كم تجربه براي نگارش چنين موضوعي حتماً به عناصر د         
  . بين شخصيت ها 

در فيلمنامـه شخـصيت                    . همانطور كه مشاهده مي كنيـد در قـصه بـاال كـنش و واكنـشي وجـود نـدارد                     
او بايـد بـراي از ميـان     . مي خواهد دست به كاري بزند و براي انجام آن كار بـا مـوانعي روبـرو مـي شـود                      

هـر چـه جلـو تـر مـي رود       .  موانع تالش مي كند و آنها را يكي يكي از پيش رو بـر مـي دارد                   برداشتن آن 
اما در درگيري يا كشمكش نهـايي  ) به مانعي مهمتر و اساسي تر بر مي خورد         . (كارش سخت تر مي شود      

اگر قـرار   پس  . موفق مي شود آن مانع مهمِ آخر را نيز از سرِ راه خود كنار بزند و به هدف خويش برسد                     
در اين قصه اگر بنا باشد پدر به شخـصيت          . به كار روي سوژه فوق باشد بايد تغييراتي در آن ايجاد كنيم             

او مشخصه هاي الزمه براي . اصلي يا همان قهرمان  قصه تبديل شود بايد تغييرات زيادي در او ايجاد كرد 
 يعني هم معتاد است و هم دست بـه قتـل   .بلكه برعكس ويژگي هايي منفي دارد . قهرمان شدن را  ندارد   
  .فرزند خويش مي زند 

يكي . مي دانيم شخصيت اصلي كسي است كه مي خواهد دست به عملي بزند و با مانع روبرو مي شود    
يعنـي او را  . از عناصر الزمه در شخصيت اصلي اين است كـه مخاطـب بتوانـد بـا او همـذات پنـداري يابـد             

در مـتن فـوق   . شود ، و آرزوي قلبي اش اين باشد كـه او بـه هـدفش برسـد          دوست بدارد ، برايش نگران      
او . شخصيت پدر فاقد هرگونه ويژگي است كه او را فردي قابل احتـرام يـا دوسـت داشـتني نـشان دهـد                        

  .پس نمي تواند شخصيتي باشد كه مخاطب با او همذات پنداري يابد . هدفي نيز ندارد 
خصيت محوري و قهرمان اين قصه شـود در گـام اول بايـد او را  از            در قصه فوق اگر قرار باشد پدر ش       

  . يا او را در شرايط سخت و ناگزيري قرار داد . حالت منفي خارج ساخت 
در حالي كه پدر بـه بـن بـست رسـيده            . پسر او خالفكار بوده و با قاچاقچيان همكاري مي كند           :  مثال  
. اهد فرزندش نيز راه وي را دنبال كنـد و بـه تبـاهي برسـد             او خود را نابود شده مي داند و نمي خو         . است  

تصميم مي گيرد هر طور شده فرزندش را از اين لجنزار بيرون بكشد و او را كـه هنـوز جـوان اسـت و در           
فرزند مقداري مواد در خانه پنهان كرده تـا آن را بـه خريـدار               . ابتداي راه ، متوجه خطاهاي خويش سازد        

اما هرچه . او صحبت كرده و سعي مي كند متقاعدش سازد كه دست از اين كار بكشد پدر با . تحويل دهد 
پدر  مواد را برداشـته و جـايي   .  پسر اصال ارزشي براي پدر معتاد خود قائل نيست          . مي گويد فايده ندارد     
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 را از او يقه پدر را گرفته و مـواد . فرزند متوجه سرقت مواد مي شود. دور از چشم فرزندش نابود مي كند      
پدر فاش مي كند كه آنهـا را  . پسر حوصله اين حرفها را ندارد    . پدر به نصيحت او مي پردازد       . مي خواهد   

بـا هـم   .  او پدر را متهم مي كند كه آنها را براي خود برداشته اسـت  . پسر باور نمي كند . آتش زده است   
سوي ديگر پاي همكاران و صاحبان اصلي مـواد  از . فرزند مي خواهد جاي مواد را بداند        . درگير مي شوند    

پـدر از چنـگ     . آنها پسر را تحت فشار قرار مي دهند تا مواد را باز گردانـد               . نيز به ميان كشيده مي شود       
پسر به تعقيب او . آنها مهلتي كوتاه به پسر مي دهند تا پدر را يافته و مواد را پس بگيرد . آنان مي گريزد 
امـا  .  اي نمي بيند جز اينكه خود را به پليس معرفي نمايـد و از آنهـا كمـك بخواهـد       پدر چاره .مي پردازد   

مثال تهديـد  . پسر و همكارانش به وسيله اي او را تحت فشار مي گذارند تا مانع رفتن او پيش پليس شوند           
ين گام فرزنـد  آنها در اول. مي كنند كه اگر هرچه زودتر مواد را پس ندهد خانواده او را به قتل مي رسانند            

مرد چاره اي نمي بيند جز اينكه به ظاهر خود          . كوچك وي را ربوده و در محلي نامشخص پنهان مي كنند            
اما او در واقع نقشه اي مي كشد تا ضمن نجات فرزند كوچكش آنها را به دام پلـيس  . را تسليم نشان دهد    

  .   مي شود در نهايت فرزند اصالح ناپذير به دست پدر كشته..... بيندازد 
مشاهده مي كنيد كه يك خبر ساده ي روزنامه اي را چگونه مي توان با پيچ و تاب و اوج و فرود و در                        

  . نظر گرفتن نقاط عطف دنبال كرد و به انتها رساند 
  

  سوژه يابي 

مان منابعي مثل كتابها ، داستان ها و ر       . شما مي توانيد از منابع مختلفي جهت سوژه يابي استفاده كنيد            
گاهي ممكن اسـت مـا   ........  ها ، فيلمهاي ساخته شده ، شنيده ها ، تاريخ ، حكايات و مَثل ها ، حوادث ، و                 

در اين صورت كـافي    . بخواهيم واقعه اي را بدون كمترين دخل و تصرفي تبديل به يك كار نمايشي كنيم                
   . است دست به تحقيق بزنيم و اطالعات خود را در خصوص آن كامل كنيم

مي توانند از تخيل خود كامال استفاده كنند و ضرورتي ندارد           . اما گاهي نويسنده ها دستشان باز است        
مهم اين اسـت كـه   . در اين صورت نوعِ نگاه و زاويه ديد مهم است   .  كه زياد پايبند ماجراي واقعي باشند       

 ژان "نويسنده فرانـسوي    . ع بنگريد   شما به عنوان نويسنده كجا ايستاده باشيد و از چه زاويه اي به موضو             
 راجع به كارگاههاي آموزشيِ خود گفته كه گاهي از هنرجويانش مي خواهد از كالس خـارج                 "كلود كارير 

شده به بازارچه اي كه روبروي محل كالس قرار دارد بروند و ساعتي در آنجا پرسه بزنند و سـوژه هـايي                      
. د كه معموال هنرجويان با ايده هاي مختلفي باز مي گردنداو سپس تعريف مي كن. براي نگارش پيدا كنند 

مثال يكي از هنرجويان  راجع به يك ماهي فروش حرف مي زند، و اينكه او مدام در البـالي مـاهي هـا وول      
در حالي كـه پـشت پيـشخوانش انباشـته از ماهيهـايي             . مي خورد و تالش مي كند ماهي هايش را بفروشد           

در اينجا اين هنرجو از زاويه ديد يك فروشندة ماهي به موضـوع    .... شر مي كنند    است كه بوي بدي را منت     
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در حالي كه ممكن است هنرجويي ديگر از زاويـه ديـد يـك خريـدار بـه همـين موضـوع                     . نگريسته است   
 بايد ديد چه مي خواهيم بگوييم و كدام زاويه . هريك از اين زوايا مي تواند بستر انجام كاري باشد . بنگرد

  . فضاي بهتري به ما مي دهد 

  ويژگي هاي يك سوژه مناسب 

آيا سوژه مورد نظـر  . وقتي سوژه اي به ذهنتان مي رسد قبل از هر چيزي بايد ظرفيت آن را بسنجيد       
يعنـي از لحـاظ     . مناسب يك كار نمايشي است يا به قالب هايي چون رمان و قـصه كوتـاه نزديكتـر اسـت                     

برخي نوشته ها از لحاظ حسي قوي هـستند و در قالـب يـك           .  قرار دارد  تصويري و نمايشي در چه سطحي     
در حالي كه در قالـب يـك اثـر نمايـشي و تـصويري كـاري                 . كار مكتوب نظير رمان گيرايي بهتري دارند        

آيـا  . بايد ديد  سوژه مورد نظر از لحاظ كشش و جذابيت داستاني چگونه اسـت    . ضعيف به نظر مي رسند      
 يك فيلمنامه بلند گيرايي الزمه را داشته باشد يا از حد يك فيلمنامه كوتـاه فراتـر نمـي                    مي تواند در قالب   

  .رود  

بايد ديد سوژه مورد نظر چگونه نسبتي با جامعه اي كه           .  است   رابطه سوژه با مخاطب   نكته مهم ديگر    
توليـد و اكـران در   مثال اگر قرار است ما فيلمنامـه اي بنويـسيم بـراي        . قرار است در آن مطرح شود دارد        

آيـا بـه يكـي از       . ايران ، آيا سوژه مورد نظر ما مي تواند ارتباطي با مردم  و مخاطب ايرانـي داشـته باشـد                      
  . مسائل مطروحه در همين جامعه مي پردازد ، يا اينكه ارتباط و تناسبي با زندگي ايراني ندارد 

شخـصيت محـوري سـوژه مـورد     . رد در مراحل بعدي بايد به  قهرمان و شخصيت اصلي سوژه فكر ك            
آيا مخاطب مي تواند با او همـذات پنـداري يابـد ؟ آيـا او                . نظر چگونه ويژگي هايي مي تواند داشته باشد         
  هدف و ويژگي هاي مثبتي را دنبال مي كند؟ 

البته شايد برخي مدرسين معتقـد باشـند  ايـن نكتـه      . همچنين بايد از لحاظ توليدي نيز آن را سنجيد          
امـا وقتـي شـما بـه عنـوان يـك حرفـه اي بـه نويـسندگي مـي پردازيـد                                    .  به فيلمنامه نـويس نـدارد        ربطي

بايد ببينيد سوژه مورد عالقه شما از لحاظ توليدي در چـه سـطحي    .نمي توانيد اين مساله را ناديده بگيريد        
نيـد جوابگـوي تـامين هزينـه و         آيا امكانات توليد و اجرا در محيطي كه شـما در آن فعاليـت مـي ك                . است  

  .ساخت آن اثر هست يا به توليد رسيدن آن امكانات ويژه اي مي طلبد 
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 بسمه تعالي

  

  ) 2(  كارگاه فيلمنامه
  از ايده تا فيلمنامه 

            حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  

  مخاطب ـ عنصري اساسي 

 و فيلمساز بايد مخاطب خود      نويسنده. يكي از مهمترين نكاتي كه بايد مد نظر قرار داد مخاطب است             
. چرا كه فيلم براي نگهداري در موزه ها توليد نمي شود . اين نكته جاي شك ندارد   . را به خوبي بشناسند     

شما بايد بدانيد . فيلم توليد مي شود تا افرادي به تماشاي آن بنشينند  . براي آرشيو شدن ساخته نمي شود     
آيا قرار است فيلمنامه اي كه شما نوشته ايد و فيلمي از . ان كيست مخاطبت. كارتان را براي كه مي نويسيد 

مخاطب شما  . روي آن ساخته شده است در جلسات خصوصي نمايش داده شود يا براي عموم مردم است                 
بزرگساالن هستند يا كودكان و يا نوجوانان ، نگـاه محـدودي دارنـد يـا        . افراد عامي هستند يا افراد خاص       

اگر شما تا بحال فيلمنامه . اين مهم است كه شما مخاطب خود را بشناسيد . اطالعاتي بسيار نگاهي وسيع و  
  . اي نوشته ايد كه به توليد رسيده بايد حتماً آن را همراه با تماشاگران هم ببينيد 

هنگام تماشاي فيلم در سالن هاي سينما يا در بين اعضا خانواده بهتر است به واكـنش هـاي آنـان در                      
قهقهه مـي   . بايد بدانيد آنها از كدام لحظاتِ فيلم لذت بيشتري مي برند            . قع مختلف فيلمها توجه كنيد      موا

كجاي كـار خميـازه                   . كدام لحظه است كه واكنش تند آنان را بروز مي دهد            . زنند و يا به هيجان  مي آيند         
يـا يادشـان مـي افتـد كـه بايـد بـه كـسي زنـگ                           مي كشند و به حرف زدن با اطرافيان خود مـي پردازنـد ،              

  .... بزنند  
برخي . هر ساله در ايران تعدادي فيلم ساخته شده و در جشنواره هاي خارجي به نمايش در مي آيند           

در حـالي كـه  اغلـب در    . نيز با اقبال روبرو شده و موفق به كسب جوايزي در آن جشنواره ها مي گردنـد    
چرا اينگونه مي شود ؟ علت چيست ؟         . ر كسي عالقه به تماشاي اين نوع فيلم ها نشان مي دهد             داخل كمت 

  .شما حتماً بايد شناخت كافي از مخاطب خود داشته باشيد 
 آيا شما هم جزء گروهي هستيد كـه مـي خواهيـد مخاطـب خـاص داشـته باشـيد ، يـا اينكـه تـرجيح                                           

.  اسـت يـا بيـسواد    همخاطـب شـما كيـست ؟ تحـصيل كـرد      . شماري روبرو شـويد     مي دهيد با مخاطبين بي    
عاليقـش چيـست ، آيـا       . شرايط سني او چگونه اسـت       . مرفه است يا  فقير      . روستايي است يا  شهر نشين       
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دوست دارد آنچه را كه خود در زندگي ندارد بر پرده سينما ببيند ، يا ترجيح مي دهد آنچه كـه مـي بينـد       
  . ز زندگي واقعي و محيط اطرافش باشد برگرفته ا

او بايـد   . يك مدرس قبل از ورود به كالس درس راجع به سطح آگاهي حاضرينِ در كالس مي پرسد                  
. آيا قبالً دوره هايي را گذارنده اند يا تـازه در ابتـداي راه هـستند            . بداند اطالعات آنان در چه حدي است        

و پـشت تريبـون بايـستد  ، از شـرايط افـرادي كـه قـرار اسـت                 يك سخنران قبل از آنكه وارد سالن شود         
او بايد شناختي نسبي از دانش و آگاهي آنان بـه دسـت آورد ، آيـا قـرار              .  برايشان صحبت كند مي پرسد    

است او در يك جلسه شوراي كشاورزي سخنراني كند، يا جلسه مربوط به انجمن اولياء و مربيـان مدرسـه    
از چـه نـوع   .  گروهي نخبـه در دانـشگاه و موسـسه اي پژوهـشي حـرف بزنـد          است ، و يا قرار است براي      

آيا براساس فرمي كه . چقدر مي تواند مسائل را باز كند . واژگاني مي تواند در حين سخنراني استفاده كند 
در .  انتخاب كرده شنونده به خوبي متوجه منظور او  خواهد شد يا بهتر است به گونه اي ديگر حرف بزند 

  . است هينما ، فيلمسازي ، و فيلمنامه نويسي هم اوضاع همين گونس
 نشما به عنوان نويسنده بايد مخاطب خود را بشناسيد ، دغدغه هاي آنان را بدانيد  و از طرز فكر شـا       

  . آگاهي داشته باشيد تا بتوانيد با آنان ارتباط برقرار سازيد 
  

  هدف 

يك نهاد يا سـازمان ، كارخانـه، و يـا موسـسات توليـدي              بسياري از كارها بر اساس سفارشي از سوي         
ممكـن اسـت وزارت آمـوزش و پـرورش بخواهـد كـاري آموزشـي را در قالـب اثـري                   .  ساخته مي شوند    

شايد وزارت علوم در پي توليد فيلمي مستند يا داسـتاني راجـع بـه      . داستاني براي دانش آموزان بيان كند       
 در فيلمي سينمايي يا سريال بـه  دداشت و سازمان هاي پزشكي بخواهن    وزارت به . المپياد هاي علمي باشد     

. يا سازمان بهينه سازي مصرف سوخت سفارش دهنده كـاري باشـد              .  تبليغ اهداي اعضاي بدن بپردازند      
آيا فيلمنامه شما محتوايي خـاص و آموزشـي دارد ، هـدف آن بازاريـابي                . شما بايد بدانيد هدفتان چيست      

شـما نمـي توانيـد    .... ثر انتقادي است و مي خواهيد به نقد روابط اجتمـاعي بپردازيـد ، و يـا               است ، يا يك ا    
  . بدون توجه به اين نكات كار خود را پيش ببريد 

  

  ) 3(  كارگاه فيلمنامه
  از ايده تا فيلمنامه 

            حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  
  قا لب بيا ني 
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 را مي شناسيم ؟ آيا به همه زير و بم هاي آن   ه فيلمنام  قالب اما آيا واقعاً  . مي خواهيم فيلمنامه بنويسيم     
. اما اين تفاوت در چيـست  . گفتيم فيلمنامه با قصه ادبي ، رمان و حتي نمايشنامه تفاوت دارد       ... آگاهيم ؟   

آيا صرفاً شكل ظاهري آنها با هم متفاوت است ، يا اينكه از لحاظ ساختار و جزييات ديگـر هـم هـر يـك                         
  .  خود را دارند ظرافت هاي خاص

بدون هيچ  ( قصه براي چاپ ، انتشار و مطالعه توسط خواننده          .  قالبي متفاوت با قصه ادبي دارد        هفيلمنام
هر جا هم كه اين اتفاق بيافتـد و فيلمنامـه اي در      . اما فيلمنامه اينگونه نيست     . نوشته مي شود    ) واسطه اي   

مخاطباني نظير دانشجويان رشـته فيلمنامـه   . د است   قالب كتاب منتشر شود محدود به مخاطبين خاص خو        
 و منتشر شود تيـراژ محـدودي خواهـد      پبه همين خاطر فيلمنامه اگر هم چا      . نويسي و منتقدين سينمايي     

خواننـده بـا مطالعـه قـصه و توصـيفات آن ،             . قالب قصه يك قالب حسي ، درونـي و ذهنـي اسـت              . داشت  
 آنهـا شـكل مـي دهـد و آنگونـه كـه شخـصاً برداشـت كـرده آن                     شخصيتها را در ذهن كامل مي كند ، بـه         
هـر كـس ممكـن اسـت تـصوير خاصـي از       » جالل«وقتي مي گوييم . شخصيت ها را در نظر مجسم مي كند      
يكي با شنيدن نام جالل تـصوير مـردي پنجـاه سـاله و مهربـان در                 . صاحب اين نام در ذهنش نقش ببندد        

ديگري تصوير فردي جوان ، الغر . ي را با اين نام مي شناسد چرا كه چنين شخص. ذهنش مجسم مي شود 
. او هم شـايد بـا جـالل نـامي در محـيط كـارش ارتبـاط دارد          . اندام و موذي جلوي چشمش نقش مي بندد         

در اين صورت او    . ممكن است نفر سوم جالل را در قالب مردي مقتدر ، درشت اندام ، و كمي خشن ببيند                   
البته در قصه و رمان اختالف در اين        . ايي برخورد داشته است و آشنا شده است         هم با چنين شخصي در ج     

حد نيست ، اما به هر حال بين نويـسنده قـصه و رمـان ، و خواننـده ي آن يـك نـوع همكـاري در خلـق و                                
نويسنده رمان توضـيحاتي در بـاره شـكل         . تصويرسازي  شخصيت ها و موقعيت هاي داستاني وجود دارد           

امـا تـصاوير نهـايي را خواننـده در ذهـن      . اهري شخصيت ها ، و محل وقوع داستان مـي دهـد   فيزيكي و ظ  
به همين خاطر است كه وقتي يك رمان بـا فـيلم سـاخته شـده از روي همـان رمـان           . خويش خلق مي كند     

زيـرا خـود در     .  مي شود ، اغلب از مطالعه رمان لذت بيشتري مـي بـريم تـا مـشاهده ي آن فـيلم                       همقايس
  . آن داريمير سازي رمان دخالت داريم و آن را آنطور تجسم مي كنيم كه تجربه اي هر چند اندك از تصو

رمان حاالت دروني شخصيت ها ، افكار و احساسات ، عواطف و خاطرات آنها را با استفاده از توصيفات                   
در . شي داشـته باشـد   اما در فيلمنامه همه چيز بايد شكل عيني و نماي     . و توضيحات يك راوي بيان مي كند      

رمان و داستان راوي مي تواند بگويد كه شخصيت مورد نظر از مشاهده فالن وضعيت يا شخصيت احساس 
در فيلمنامه نمي توان به .... خوشايندي پيدا مي كند ، دچار نفرت مي شود ، يا سردرد به سراغش مي آيد            

. د توسـط دوربـين فيلمبـرداري ضـبط شـود      اين سادگي عمل كرد ، آنچه در فيلمنامه نوشته مي شـود بايـ    
چطور دوربين مي تواند سردرد ، احساس خوشي ، يا نفرت را به تصوير بكشد ، چطور دوربين مـي توانـد                      

دوربين فيلمبـرداري  ... نشان دهد كه شخصيت مثال به ياد اتفاقي كه سال پيش برايش رخ داده مي افتد ؟          
. و رفتار بازيگران و عناصـر صـحنه را بـه تـصوير مـي كـشد       حركات . كنش و واكنش ها را ضبط مي كند    
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پس اين احساسات بايد . همينطور موسيقي  و صداهاي مختلفِ درون صحنه ، و گفتگوهاي شخصيت ها را      
يعني يا از طريق گفتگو و ديالوگ ، يا صداهاي درون صحنه            . از طريق يكي از اين عناصر نشان داده شود          

تعيين هر يك از اين ها هم جزيي از وظـايف نويـسنده فيلمنامـه                . نفتار بازيگرا و يا حاالت ، حركات و ر      
در . چرا كه نمايشنامه متني اسـت محـدود بـه صـحنه تئـاتر             . فيلمنامه با نمايشنامه نيز تفاوت دارد       . است  

ه ي  در واقع در نمايشنامه هم    . نمايشنامه كفه ترازوي ديالوگ نسبت به تصوير به مراتب سنگين تر است             
در فيلمنامه ممكن اسـت     . در حالي كه در فيلمنامه اينگونه  نيست         . بارِ كار بر دوش ديالوگ ها قرار دارد         

ا اصـال ديـالوگي وجـود نداشـته         شايد هم در برخي از فـيلم هـ        . ما  حتي به ندرت از ديالوگ استفاده كنيم          
اسـت ديـالوگ و تـصوير در فيلمنامـه          ممكن  .  بود ه كه در آغاز ، در فيلمهاي صامت اينگون        رهمانطو. باشد

در نمايشنامه شخصيت ها در باره خود و ديگـر شخـصيت هـاي نمـايش                . وزن برابري با هم داشته باشند       
در باره ي وقايعي كه براي آنها اتفاق افتاده است از طريق كالم به تماشاگر اطالعات مي . صحبت مي كنند 

تماشـاگر خـود   ) و در نهايـت فـيلم       ( اما در فيلمنامه    . برند  دهند و از همين طريق هم داستان را پيش مي           
او مستقيما از زاويه ديد دوربين به اطالعات الزم در خصوص شخصيت . شاهد رويدادها و وقايع قصه است 

. به همان شكل كه رخ مـي دهنـد   .  و مسائل مختلف مربوط به داستان را  مي بيند تها پي مي برد و اتفاقا     
 ممكن است در يك لحظـه از چنـدين صـحنه ي مختلـف مطلـع شـود فيلمنامـه هـيچ                 رماشاگدر فيلمنامه ت  

  . محدوديتي از اين لحاظ ندارد 
در مهماني ها ، در نشست هاي دوستانه و ارتباطات خودماني و يا حتي گاهي رسمي ، بـسيار اتفـاق مـي                

تلويزيون در ارتبـاط اسـت ـ مـثالً     افتد افراد مختلف همينكه مي فهمند طرف مقابلشان به نوعي با سينما و 
كارگردان يا فيلمنامه نويس و يا تهيه كننده است ـ  فوراً به او پيشنهاد مي دهند قصه زندگي آنها را بشنود 

برخي از اين افراد حتي شخصاً پيشقدم در نگارش فيلمنامه ي زندگي خـود و               . و آن را به فيلم تبديل كند        
گاه افـرادي بـه دفـاتر و سـازمان هـاي سـينمايي يـا تلويزيـوني                  . شوند  عرضه ي آن براي توليد فيلم مي        

. مراجعه كرده و مدعي مي شوند قصه يا فيلمنامه اي دارند كه اگر توليد شود چنين و چنان خواهـد كـرد                       
حتي اين صنعت در درون . آنها اصرار مي كنند كه به قصه اشان گوش داده شود و آن قصه خريداري شود

يك صدا بردار مدعي فيلمبردار بودن نيست ، مدير توليد فيلم  اين . ار چنين وضعيتي است     خود نيز گرفت  
كسي كه تخـصص  . انديشه را در ذهن ندارد كه هر وقت بيكار شد و هوس كرد مي تواند كارگرداني كند            

 همـه اينهـا   امـا .  فعاليت نمايـد   ناو فيلمبرداري است به اين فكر نمي افتد كه گاهي هم به عنوان كارگردا             
اگر به سراغ مدير تداركات فـيلم هـم برويـد ، احتمـاال بـا      . گاهي به سرشان مي زند كه فيلمنامه بنويسند  

 در گنجه خانه اش روبرو  مي شويد كه خودش آنهـا را نوشـته ، و تمايـل دارد     هچندين صفحه دست نوشت   
همين نشان مي دهد كـه فيلمنامـه        . هد  آن متون را به عنوان فيلمنامه به دست تهيه كننده يا كارگردان بد            

غافل از اينكه اين فن در نگاه اول سهل و آسان          . نويسي چقدر جذاب و در عين حال ساده فرض مي شود            
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در حالي كه در واقع فني بـسيار پيچيـده و حرفـه اي اسـت ، كـه فعاليـت در آن نيـاز بـه                           . به نظر مي آيد     
  . آموزش ، تجربه و تخصص دارد 

يست ؟ آيا فيلمنامه همان داستان است ، بخشي از زندگي است ، سرگذشـت آدم اسـت ، يـا      فيلمنامه چ 
 تفاوت دارد ، يا فرقي نمـي كنـد و ايـن كـارگردان و            هآيا فيلمنامه با قصه ادبي ، يا نمايشنام       . چيزي ديگر   

   هستند كه آن را تصويري و نمايشي مي كنند ؟ نفيلمبردار و بازيگرا
امـا نـه زنـدگي بـا همـه          . بخشي از زندگي است     . ن داستان است ، اما نه داستان ادبي         بله ، فيلمنامه هما   

فيلمنامـه  .  ، اما نه به آن شكل كه در عالم واقعيـت رخ مـي دهـد              تجزيياتش ، همان سرگذشت آدمها س     
 .داستاني كه عيني اسـت و نـه ذهنـي    . داستاني كه شروع ، ميان و پايان مشخصي دارد . يك داستان است    

  . داستاني است كه به وسيله گفتگو و تصوير بيان مي شود 
  نياز حياتي 

چيزي كه آرامش و خواب و خوراك . هر درامي بايد با يك نياز و هدف مهم در درون خود داشته باشد 
.  اين نكته لزوما يك مساله بزرگ مثل انفجار بمب اتمي در هيروشيما نيست . شخصيت را به هم مي زند 

فرض . اما نويسنده بايد آن نكته كوچك را تبديل به يك مساله بزرگ كند .  نكته كوچكي باشد مي تواند
اما . ابتدا سعي مي كند اهميتي ندهد و درد را تحمل كند . كنيد شخصي نيمه شب دندان درد مي گيرد 

روي آن . رد اما فايده ندا. قرص مسكن مي خورد . درد دندان آرامش را از او مي گيرد . نمي تواند 
بياد مي . عاقبت لباس مي پوشد تا به بيمارستان برود . باز هم فايده ندارد . محلول ضد درد مي ريزد 

خانه او در نقطه . از خانه بيرون مي زند . آورد كه ماشين اش خراب شده و نمي تواند آن را حركت دهد 
كنار جاده . نه روزي نزديك آنجا نيست اي خارج از شهر است و هيچ درمانگاه ، بيمارستان يا مطب شبا

. همه جا غرق در تاريكي است. افتد پياده به سوي شهر راه مي . اما هيچ ماشيني عبور نمي كند . مي ايستد 
. براي ماشين دست بلند مي كند . ناگهان نور ماشيني كه از دور نزديك مي شود او را خوشحال مي كند 

  مرد خوشحال شده و خود را به آن. د متر جلوتر متوقف مي گردد ماشين به او نزديك مي شود كه چن
در . مرد مي خواهد در جلو را باز كند و سوار ماشين شود . پيرمردي تنها سرنشين آن است . مي رساند 

مرد در عقب را باز . راننده بي آنكه او را بنگرد با دست به صندلي عقب اشاره مي كند . باز نمي شود 
پيرمرد . او درون ماشين از پيرمرد تشكر مي كند كه حاضر شده وي را سوار كند . ر مي شود كرده و سوا

اما باز هم پيرمرد . مرد از دندان درد خود مي گويد . مشغول رانندگي است و واكنشي نشان نمي دهد 
ره پيرمرد مرد سعي مي كند همانطور كه نشسته چه. گويي اصال صداي او را نمي شنود . جوابي نمي دهد 

جايي كه يك طرفش . به يك سه راهي مي رسند . اما در تاريكي درون ماشين چيزي نمي بيند . را ببيند 
پيرمرد فرمان را مي چرخاند و ماشين را به درون جاده . به شهر مي رود و طرف ديگر به سمت گورستان 
پيرمرد . صد دارد به شهر برود مرد متعجب مي گويد ق. فرعي مي برد كه انتهايش به گورستان مي رسد 

  .....مرد كه ترس وجودش را در بر گرفته باز حرف خود را تكرار مي كند . باز واكنشي نشان نمي دهد 
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توجه داشته باشيد دندان درد در واقع يك نكته كوچك و كم اهميت است كه هر كسي در طول زندگي 
رفه اي مي تواند از همين نكته به ظاهر كوچك اما يك نويسنده ح. ممكن است آن را تجربه كرده باشد 

 . به يك قصه جذاب و پر كشش يا دلهره آور برسد 

 

  

  

  

  

  

  

  بسمه تعالي

  ٤٤٤٤ )از ايده تا فيلمنامه (كارگاه فيلمنامه 
   حسني بروجرديجعفر      

  جايگاه شخصيت در فيلمنامه      

ين دو عنصر در كنـار هـم رفتـه رفتـه           ا. شخصيت و مساله او سنگ بناي فيلمنامه را تشكيل مي دهند            
  . تبديل به موضوع ، طرح ، و در نهايت فيلمنامه مي شوند

شخصيت كسي است كه : به نظرم بهترين تعريف مختصر و مفيد از شخصيت همان است كه مي گويد 
بينـي  يعني برخالف تيپ كه اعمال و رفتاري قابل پـيش   . دست به عملي غير منتظره اما باور پذير مي زند           

با اين وجود رفتار و عملكرد يك شخـصيت  . دارد رفتار شخصيت را نمي توان با اطمينان از قبل حدس زد         
قوي و حساب شده  هر چه باشد با ويژگي ها و تعاريفي كه در طول داستان از او ارائه به دسـت مـي آيـد                     

خصيت با تيپ بماند براي تعريف گسترده تر شخصيت و تفاوت هاي ش. (همخواني دارد و باور پذير است 
پس شخصيت مورد نظر ما همان كسي است كه با يك گرفتاري و مشكل يا مـساله  روبـرو              . ) مراحل بعد   
  .مساله اي كه مي تواند خيلي ساده و كم اهميت يا پيچيده ، مهم و حياتي باشد . شده است 
گنـاهيِ خـود در مـاجراي قتـل          مساله ي شخصيت اين است كه او بايد بـي            " 1 بيگانه ها در ترن    " در  

  . همسرش را ثابت كند 
  .  شخصيت ـ دانش آموزي روستايي ـ بايد دفتر دوستش را به دست او برساند " 2 مشق شب"در 
در حـالي كـه   .   فرزند خردسال شخـصيت اصـلي فـيلم ناپديـد شـده اسـت          " 3 باني ليك گمشده   "در  

  . اور ندارد هيچكس اين بچه را نديده و وجود چنين بچه اي را ب

                                                 
1  . L�MN#0�� 8ل=/د ه�� 
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  .  مساله ي شخصيت نازاييِ اوست " 4 ليال"در 
  .  در برابر ظلم بي تفاوت بماند د مساله ي شخصيت اين است كه نمي توان" 5 رابين هود"در 

 در مقايسه با فيلم هاي ديگري كـه مثـال   " مشق شب "مشاهده مي كنيد كه مساله شخصيت در فيلم        
در حالي كه فيلم مذكور اصال فيلمي بي تحرك ، خسته . م اهميت است زده شده ، در ظاهر چقدر ساده و ك

بلكه مخاطب به خوبي با آن ارتباط عاطفي برقرار كرده و تا انتها آن را دنبال مـي                  . كننده و ضعيف نيست     
به شكلي حياتي و ) چه ساده باشد ، و چه مهم      ( پس نكته مهم اين است كه نويسنده بتواند مساله را           . كند  
به گونه اي كه در قالب يك فيلمنامـه مخاطـب را كـامال جـذب كـرده، و احـساس                     . ا اهميت مطرح نمايد     ب

اين حالت نيز وقتي ايجاد مي شـود كـه   . روبرو بودن با يك امر حياتي و نگران كننده را به او منتقل نمايد          
  . نويسنده بتواند به شكلي درست و اساسي از همه عناصر درام بهره جويد 

  . شخصيت و مساله يا نياز او  از مهمترين نكاتي است كه نبايد فراموش كردپس 
  

  جاذبه و دافعه 

جاذبه و دافعـه اي كـه   . هر فيلمنامه ي داستاني در درون خود از نيروي جاذبه و دافعه سود مي جويد            
ب شخـصيت  هرگز نبايد در انتخا. بين شخصيت ها و يا شخصيت ها با محيط پيرامونشان در جريان است  

در يك دستان خوش ساخت در حالي كه شخصيت ها با هـم تـضاد    . هاي داستاني از اين نيرو غافل شويم        
خـانواده ،  . اين نيرو هر چيزي مـي توانـد باشـد    . دارند نيرويي هست كه آنها را در كنار هم نگه مي دارد            

ايي مثـل ديوانـه اي از قفـس    فـيلم هـ  . شغل و حرفه ، اهداف مشترك ، نيرويي جبري و يا هر چيز ديگـر          
اينها همه از شخصيت هاي     .  را بخاطر بياوريد     8 ، يا مردي براي تمام فصول      7 ، اتوبوسي به نام هوس     6پريد

در فـيلم   . برخي از اين فيلم ها بطور چشمگيري از اين نوع كشمكش برخوردارنـد              . متضاد بهره مي برند     
فيلم به شرح خاطرات آنـا  . د استفاده قرار گرفته است   اين الگو به شكل بارزي مور      9خاطرات آن فرانك  

فرانك دختر سيزده ساله اي مي پردازد كه در زمان جنگ جهاني و سيطره فاشيسم بر هلند بـه اجبـار دو                  
فيلم در لوكيشن و فضايي كامال . سال همراه خانواده و چهار نفر ديگر در محيطي كوچك زندگي مي كنند     

در . د مخاطب را زماني حدود دو ساعت و پنجاه دقيقه بـا خـود همـراه سـازد                     بسته و محدود سعي مي كن     
طول فيلم جز يكي دو صحنه كوتاه ، هرگز از فضايي بسته كه مخفيگاهي در طبقه بااليي سـاختماني اسـت                     
بيرون نمي آييم ، و در تمام اين مدت سرگرم و مجذوب هفت هشت كاراكتر فيلم و سرنوشت آنهـا مـي                      

  . شويم 

                                                 
  5/ج!��دار�!ش �.   "      4
 8ل دوان           .   "      5
6  .�!;�ار� ، � ��0�� �#"!ش $!ر� ، �!%�� Tر�' ه�
 ت� � و�"#��<"     ال#� ��زان            .   "      7
 را�/ت �!ل�"     $/د ز��� ��ن        .   "      8
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در همـان ابتـدا شـاهد عبـور كـاميوني از      .  از همان آغاز كشمكش و تقابل انديشه هـا را مـي بينـيم        ما
كـاميون جلـوي   . خياباني خلوت هـستيم ، كـاميوني كـه عـده اي آدم افـسرده و پژمـرده را در خـود دارد          
رمردي غمگـين   پي. ساختماني توقف مي كند و از آن ميان تنها يكنفر پياده شده و وارد ساختمان مي شود                  

او توقـف كـرده تـا بـه جـستجوي گذشـته       . به نام فرانك كه وارد ساختمان شده و دنبال چيزي مي گردد            
 خوشــحال شــده و                   دآنهــا بــا ديــدن پيرمــر. زن و مــردي از آشــنايان بــا او برخــورد مــي كننــد . بپــردازد 

اين لحظه ابتـدايي ايجـاد      .  همراهي با آنان نيست       حاضر به  داما پيرمر . مي خواهند او را همره خود ببرند        
  .  به گذشته دزن و مرد ، يعني كرالر و منشي او به زندگي و آينده مي انديشند و پيرمر. درام است 

چيزي نمي گذرد كه با ورود به فالشبكي طوالني به سه سال عقب تر بر مي گرديم ، و ماجرا را از روز         
انك و وان دام در همان محيط دنبال مي كنيم و به زودي با افرادي آشنا مي اول مخفي شدن دو خانواده فر

هر كدام عاليقي دارنـد و خواسـت هـايي ، هـر             . شويم كه هر كدام براي خود طرز فكر و ديدگاهي دارند            
 و بآنا يا همان آن فرانك دختر سيزده ساله سـرزنده و پـر جنـ          . كدام روحيه اي دارند و طرز برخوردي        

هر دوي اينها در . ر كنار خواهر بزرگترش مارگريت كه دختري آرام سر به راه و درون گراست جوشي د
كنار جواني به نام پيتر قرار مي گيرند كه به غريبه ها عالقه اي ندارد ، و به شدت معتقـد بـه طرفـداري از            

ر آنا ، زني است كه تمـام        ايدي ماد . حتي اگر رفتار آنان كامال غلط باشد        . رفتار اعضاي خانواده خود است      
زني كه حاضر است خود را قرباني كند تا بچـه هـا زنـده               . عشق و عالقه اش بچه ها و خانواده اش هستند           

 است كه در حسرت گذشته اش مي سوزد و به رشيا وان دام زني خود نما و سبك سيدر مقابل او ال. بمانند 
مدتي بعد شخصيتي ديگر به ايـن جمـع اضـافه            . كت خزدارش بيشتر عالقه نشان مي دهد تا پسرش پيتر         

اما فرانك فـردي بـا شخـصيتي قـوي     . او تقريبا همسن فرانك پدر آناست   . دوسل دندانپزشك   . مي شود   
در حالي كه دوسل شخصيتي ضعيف و     . يك مرد مطمئن براي حمايت از خانواده و رهبري ديگران           . است  

دوسلي كه حتي از پـس كارهـاي    .  به هيچكس وابسته نيست      او هيچوقت ازدواج نكرده و    . خودخواه دارد   
فرانك مردي است كه به پايان جنـگ و نجـات و رهـايي اميـدوار                . شخصي خود هم به زحمت بر مي آيد         
در كنار اينها مي تـوان بـه شخـصيت وان دام يعنـي پـدر پيتـر و         . است و دوسل فردي منفي باف و نا اميد          

 كه مثل يك موش در تاريكي شب بـه آذوقـه جيـره              تمي است شكم پرس   او آد . همسر اليشيا توجه كرد     
. بندي شده جمع دستبرد مي زند و سهميه ديگران و حتي زن و فرزند خود را  مي خورد تا گرسـنه نمانـد         

اما يك چيزي بايد باشد تا اينهـا را بـا وجـود اينهمـه     . مي بينيد كه هيچكدام از اين افراد شبيه هم نيستند           
يك عامل جذب با نيرويي بسيار قوي ، و اين نيروي جاذبـه چيـزي            .  تضاد در كنار هم نگه دارد        اختالف و 

با اين ترفند درام اين قصه شكل مـي         . نيست مگر عشق به زندگي و آرزوي زنده ماندن و نجات و رهايي              
  . گيرد و صاحب اثر فرصتي مي يابد تا به شرح داستاني نسبتا طوالني بپردازد 

اي  شود، اغلب نويسندگان جوان و مبتدي به ياد فيلمهاي حادثه درگيري و كشمكش اشاره ميوقتي به 
فيلمهايي كـه از يـك   . كنند كه كشمكش مربوط به فيلمهايي اينچنين است       آنها گمان مي  . افتند  و اكشن مي  
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اين قهرمان قوي هيكل و يك ضد قهرمان خشن، بدون احساس و جان سخت برخوردارند و در طول فيلم    
. افتنـد  هاي عجيب و غريب به جان هم مـي  دو، يعني قهرمان و ضد قهرمان دائم با مشت و لگد يا با اسلحه 

توانـد    درگيري و كشمكش مـي    . اما بايد اين نكته را دانست كه درگيري و كشمكش هميشه اينطور نيست            
. تـضاد و كـشمكش باشـند   توانند دائم بـا هـم در حـال     دو شخصيت مخالف مي . كامالً پنهاني و مخفي باشد    

كـشمكش عنـصر اساسـي يـك        . بدون آنكه شايد حتي براي يكبار هم كه شده بر سر هـم فريـاد بكـشند                
توان مخاطب را از هـر كـاري دور كـرد و او را مجـذوب               چيزي كه با كمك آن مي     . فيلمنامة داستاني است  

  .شود ماجرايي نمود كه برايش تعريف، يا به تصويركشيده مي
 به درگيري ، كشمكش و تضاد نياز حياتي داريم ، در پرداختن             ه ما در الگوي كلي فيلمنام     همانطور كه 

 زود به هدف خـود  تاگر شخصي. يك فرمول كلي وجود دارد . به جزئيات هم به اين عنصر احتياج داريم  
ايـن  . سـيد   به سرعت به نقطه پاياني خود خواهـد ر  هبرسد ، و با مانع و نيروي مخالف روبرو نشود فيلمنام          

پس اگر در گسترش صحنه هم شخصيت ها با مخالفتي روبـرو            . فرمول بر صحنه پردازي هم حاكم است        
نباشند ، و تضادي نباشد ، يا صحنه به سرعت به پايان مي رسد ، يا به توضيح چيزهايي مي پردازد كه زائد     

  . ، غير ضروري و خسته كننده هستند 
كمك مي كند ما با روحيات شخصيت ها بـه شـكل بهتـري آشـنا      . تضاد البته محاسن ديگري نيزدارد    

بـا اسـتفاده از درگيـري       . با گذشته آنها ، احساست آنها ، و عشق و نفرتي كه نسبت به هـم دارنـد                   . شويم
مثل همان سنگي كه از نوك كوه غلت زنان پايين مي . شخصيت شكل مي گيرد و رفته رفته كامل مي شود 

 مـي رسـد ؛ و       تا اينكه به پـايين كـوه        . ي دهد    شكل م  رعي برخورد مي كند و كمي تغيي      هر بار به مان   . رود  
  .آنجاست كه ديگر شكل نهايي خود را يافته است 

مأمور پليس : يك فيلمنامة پليسي را در نظر بگيريد. ها نيز بايد حضور داشته باشد كشمكش در صحنه
هايي كـه پلـيس بـا     اما در صحنه.  با هم كشمكش دارند   در طول فيلمنامه با جنايتكار درگير است و اين دو         

فرض كنيم كـه پلـيس بـه دنبـال          . تواند وجود داشته باشد       كند نيز كشمكش مي     افرادي ديگر برخورد مي   
اما حاضـر   . كند  درِ خانه را زني باز مي     . رسد  اي مي   كند و به خانه     ردپاي او را دنبال مي    . گردد  جنايتكاري مي 

پليس بايد تالش كند به طريقي اطالعات مورد نظر را از . نشاني از فرد جنايتكار بدهدنيست حرفي بزند و 
شك و ترديد هـم يـك نـوع    . فراموش نكنيد كه كشمكش فقط به معني زد و خورد نيست     . زن كسب كند  
كنـد، و     وقتي پليس سـؤال مـي     . عدم سازگاري دو نفر با هم، يا حتي با محيط نيز همينطور           . كشمكش است 

انـدازد، ايـن كـشمكش     گيـرد و دسـت مـي     زند، يا اينكه او را به تسمخر مي         كوت كرده و حرفي نمي    زن س 
در صـحنة فرضـي   . اختالف فكر و تضاد ديدگاهي دو فرد كه كنار هم هستند يـك كـشمكش اسـت             . است

, شـايد او را تهديـد كنـد       . پليس ناچار است براي آنكه حرفي از زن بكشد به شكلهاي مختلف تالش كنـد              
.... اي دوستانه با او برقرار نمايد، شايد با حرفهايش بخواهد وجدان او را بيـدار كنـد        ايد تالش كند رابطه   ش

كنند، بر سر مسائل روزمره يا يك مسئله خاص اختالف دارند، اين    وقتي پدر و پسري كه با هم زندگي مي        
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وقتـي پـسر    . يا طرز برخورد  كشمكش در قالب گفتگو     . شود  اختالف منجر به ايجاد كشمكش بين آنها مي       
افتـد، ممكـن اسـت بـر سـر            اي پول مي    نوجواني كه سابقة خوبي ندارد، در خانة دوستش، چشمش به بسته          

دچار . كند اينكه بستة مذكور را دور از چشم دوستش در جيب بگذارد يا نه، با خود درگيري ذهني پيدا مي
  .اين شك و دو دلي بايد به دنبال راهي بگرددنويس براي نشان دادن  فيلمنامه. ترديد و دو دلي شود

در يك صحنه از فيلمي جنگي وقتي دو همرزم بر سر اينكه چطور به يكي از افراد دشمن حمله كنند و           
او را بكشند با هم اختالف نظر دارند، و هر كدام سعي دارد نظر خود را به ديگـري تحميـل كنـد، در ايـن                          

. در فـيلم مـذكور كـشمكش اصـلي بـين آنـدو و دشـمن اسـت        در حـالي كـه     . صحنه كشمكش وجـوددارد   
. كند نيرويي جادويي است كه هر كسي را جذب مي. كشمكش نيروي عمده و اصلي انكارناپذير درام است      

ايـستند و بـه تماشـا      احتماالً شما هم با جمعيتي كه در خيابان با مشاهدة درگيـري دو رهگـذر بـا هـم، مـي                    
داننـد دعـوا سـر چيـست، شـايد همـان وقـت كـه بـه تماشـا                       آنها اغلب نمي   .ايد  پردازند برخورد نموده    مي

ايستند و درگيري و كشمكش  اما مي. اند قرار مهمي داشته باشند و بايد هر چه زودتر به آن برسند ايستاده
  . اين همان جادوي درام است. نگرند را مي
  

  ) 5(  كارگاه فيلمنامه
  از ايده تا فيلمنامه 
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! او كجا ايستاده و در چه موقعيتي قرار گرفتـه اسـت؟           !   مي شود ؟   روايتداستان از زاويه ديد چه كسي       
آيا به موضوع كامالً اشراف دارد و مي تواند همه چيز را ببيند يا نقطه اي كه در آن قـرار گرفتـه زاويـه ي                      

  ! با اطالعات ناقصي روبرو ساخته است ؟ديدش را محدود كرده و او را
وقتي قصه به صورت خام در ذهنتان شكل مي گيرد و شخصيت ها كم كم نمايان مي شوند و هويت مـي          

بايـد بدانيـد    . يابند، آنگاه بايد در خصوص نحوه ي ورود به داستان و چگونگي بيـان آن تـصميم بگيريـد                    
اصالً چگونه باشد بهتر . استان و حوادث مربوط به آن دارد راوي ماجرا كيست و او چه مقدار اطالعات از د       

يا اينكه اطالعاتش محدود    . آيا بهتر است به هر جا كه الزم شد برود و فوراً از همه چيز مطلع شود                  . است  
آيا بهتر است همه اطالعات را همزمان بـه       . باشد و صرفاً از يك دريچه و نقطه نگاه خاص به ماجرا بنگرد              

دهيد ، يا اينكه نقص در اطالعات ، خود سبب مي شود داستان پيچيـده تـر جلـوه كنـد و كـشش           مخاطب ب 
آيا محدوديت در ارائـه اطالعـات باعـث سـردرگمي و از هـم پاشـيدگي شـيرازه ي          . بيشتري داشته باشد    
اينهـا سـواالتي اسـت كـه        ...... آيا اين محدوديت باعث نارضـايتي مخاطـب مـي گـردد             . داستان نمي شود    

. نويسنده بايد جواب آنها را بداند تا بتواند بهترين و موثرترين شيوه  را براي بيان داستانش انتخاب كند              
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اينكه چه كسي داستان را تعريف مي كند و ماجرا چگونه بيان مي شود ، اهميت زيادي دارد و مي تواند بر        
  .خصوصيات ديگرِ داستان تاثير بگذارد 

مـي تـوان داسـتان را از نقطـه نگـاه يكـي از       . توان از زواياي مختلف نوشت در قصه نويسي ماجرا را مي      
به وسيله نامه نگـاري آن را    . يا از طريق يادداشت هاي روزانه آن را تعريف نمود           . شخصيت ها بيان كرد     

  ........ مطرح كرد ، و يا 
  : در داستان نويسي مي توان از چهار زاويه ديد استفاده كرد 

  )بر اسـاس زاويه ديد شخصيـت اصلـي و يا شخصيـت فــــرعي  (  اول شخص  زاويه ديد-1
  زاويه ديد داناي كل  -2
 )بر اساس زاويه ديد شخصيت اصلي و يا شخصيـت فرعي  ( زاويه ديد داناي كل محدود -3

   زاويه ديد بيروني -4

  زاويه ديد اول شخص 
او نمي تواند در هر لحظه هـر جـا كـه الزم           . در اين شيوه داستان از نقطه نگاه يك شخص بيان مي شود             

در نتيجـه  . پس بديهي است كه اطالعات كـاملي از همـه مـسائل نخواهـد داشـت            . شد حضور داشته باشد     
  .نادانسته ها و سئواالت بي پاسخ او مي تواند براي مخاطب هم سئوال ايجاد كند 

ي توان به اين نكته اشـاره كـرد كـه           از محدوديت هايش م   . اين شيوه محسنات و محدوديت هايي دارد        
منطق الزمه  ) براي بيان داستان    ( نويسنده ناچار خواهد بود براي حضور شخصيتِ راوي در اماكن مختلف            

همچنين  انتخاب شخـصيت راوي بـراي بيـان داسـتان ، تحليـل و تفـسير مـاجرا ، حـوادث و                     . را پيدا كند    
چـرا كـه شخـصيت      . ي نويسنده دردسرساز مـي شـود        شخصيت ها ي داستان از نكاتي است كه گاهي برا         

در واقـع در ايـن شـيوه معلومـات و     . راوي بايد توان الزمه و سواد كافي براي اين منظـور را داشـته باشـد            
  . توانايي شخصيت مهم است و بايد نسبت آن با حرفها و تحليل هايش سنجيده شود 

.  در اين شيوه واسطه اي به نام نويسنده وجود ندارد    از امتيازاتش نيز اين نكته را مي توان برشمرد كه         
  . پس داستاني كه راوي اول شخص دارد  واقعي تر به نظر مي رسد 

سعي . نگران و مضطرب بودم. خورشيد هنوز سر نزده بود و شهر آنطور كه بايد از سكوت شبانه در نيامده بود           : مثال  
. يك لحظـه هـم نمـي توانـستم آنچـه را ديـده ام  بـاور كـنم         . نجا دور شوم    مي كردم  با گامهايي بلند هر چه سريعتر از آ          

وقتي پيچ خيابان را پشت سر گذاشتم تازه متوجه ماشين بهرام شدم كه چند متـر جلـوتر           . خيابان كامال خلوت و آرام بود     
 نظـرم از فـرط بـي    بـه . از همان فاصله مي توانستم  چهره ي خسته و كوفته و چشمان سـرخش ببيـنم          . توقف كرده بود  

  .خوابي چند متر جلوتر از خود را هم نمي ديد 
  .  در متن فوق مشاهده مي كنيد كه نويسنده همه چيز را از زاويه ديد راوي بيان و حتي تحليل مي كند 

  زاويه ديد داناي كل 
. بر دارد   او به عنوان راوي سوم شخص از همه چيز خ         . در اين شيوه معموال نويسنده نقش راوي را دارد          

 ، و مـا را نيـز در جريـان افكـار و             هر جا كه بخواهد مي رود و با هـر كـس كـه بخواهـد همـراه مـي شـود                     
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در اين شيوه حتي ممكن است او رفتـار شخـصيت هـا را        . احساسات شخصيت ها و همه امور قرار مي دهد        
  .) داستان مي شنويم فالبته اين تحليل را ما از زبان شخصيت هاي مختل. ( نيز تحليل و تفسير كند 

يعني نويسنده گاهي . در زاويه ديد داناي كل نيز شيوه بيان ممكن است شكل هاي متفاوتي داشته باشد   
اما گاهي نيز ممكن است به يكي دو تـن          . ممكن است بدون استثناء ما را در جريان همه مسائل قرار دهد             
. ما را از احساسات و افكار آنها با خبـر نـسازد   از شخصيت ها چندان نزديك نشود ، به درون آنها نرود و            

شخصيت هايي كه راوي به عمد آنان را چندان باز نمي كند نيز مي توانند شخصيت فرعي باشند ،يا حتي از 
  .  شخصيت هاي مهم و اصليِ داستان  

دوديت اين شيوه يعني زاويه ديد داناي كل دست نويسنده را براي تعريف داستان باز مي گـذارد و محـ          
اما اگر نويسنده تسلط ، شناخت و تجربه كافي نداشته باشد اين شيوه ممكن است . ها را از او دور مي كند 

به خصوص نويسندگان كم تجربه ممكن است در ايـن شـيوه        . باعث به هم ريختگي وحدت داستاني شود        
تا حدي كه به اصطالح  .  نمايندگگاهي شخصيت اصلي را فراموش كرده و مدام نقش او را كمرنگ و پررن

  . داستانشان دچار تعدد شخصيت گردد 
يـك لحظـه هـم نمـي     . نرگس نگران و مضطرب  ، با گامهايي بلند سـعي مـي كـرد هرچـه سـريعتر از آن جـا دور شـود                

وقتي پيچ خيابان را پشت سـر گذاشـت      . خيابان كامال خلوت و آرام بود     . توانست آنچه را ديده از ذهن خود دور سازد          
  . تازه متوجه ماشين بهرام شد كه چند متر جلوتر توقف كرده بود

از سر شب كه خبر را شنيده بود حتي يك . بهرام با چشمهايي كه سوزش آن امانش را بريده بود اطراف را مي پاييد     
  ....گويي مي ترسيد به فاصله همان يك پلك زدن نرگس بيايد و برود و او نفهمد . لحظه پلك نزده بود

 متن فوق مشاهده مي كنيد كه نويسنده هم به درون ذهـن نـرگس مـي رود ، و هـم بـه درون ذهـن                           در
  .بهرام

  زاويه ديد داناي كل محدود 
با اين تفاوت كه در اين شيوه داستان از ديـد يكـي از      .اين شيوه نيز شبيه همان زاويه ديد قبلي را دارد             

در ايـن  . او و از نگاه او مـاجرا را دنبـال مـي كنـد               نويسنده همراه . شخصيت هاي داستان تعريف مي شود       
اما از او دور نمي شود . شيوه نويسنده مي تواند هم به درون اين شخصيت برود ، و هم كنار او قرار بگيرد 

اين شخصيت مي تواند شخصيت  فرعي باشد ، يا شخـصيت            . هر جا كه او باشد نويسنده هم همانجاست         . 
  .سي در حوادث داشته باشد يا نقشي آنچناني نداشته باشد مي تواند نقش اسا. اصلي 

  .معموال در داستان نويسي اين شيوه كمتر استفاده مي شود 
واقعي تر به نظر مي رسد ، و        . اين شيوه همان امتيازات و محدوديت هاي زاويه ديد اول شخص را دارد              

همچنين . يد نويسنده را تنگ مي كند اما بديهي است كه ميدان د. كمك مي كند كه داستان يكدست شود 
منطق حضور شخصيت راوي در محل هاي مختلف داستاني از نكاتي است كه در ايـن شـيوه بايـد رعايـت                      

  .شود 
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يـك لحظـه هـم نمـي     . نرگس نگران و مضطرب  ، با گامهايي بلند سـعي مـي كـرد هرچـه سـريعتر از آن جـا دور شـود                
وقتي پيچ خيابان را پشت سـر گذاشـت      . خيابان كامال خلوت و آرام بود     . ازد  توانست آنچه را ديده از ذهن خود دور س        

نـرگس  . بهرام با چـشمهايي سـرخ اطـراف را مـي پاييـد      . تازه متوجه ماشين بهرام شد كه چند متر جلوتر توقف كرده بود     
  ....مطمئن نبود بهرام او را ديده يا نه . فوراً خود را كنار كشيد 
ه درون نرگس مي رود و احساسات او را مطرح مي كند  ، اما بـه بهـرام نزديـك                     در متن فوق نويسنده ب    

  . نمي شود 

  زاويه ديد بيروني 
با اين تفاوت كه در اين شيوه قصه نـويس         . زاويه ديد بيروني يا ظاهري شبيه زاويه ديد داناي كل است            

او نـاظري خـارجي بـر وقـايع و          . بلكه همه چيز را از بيرون مي بيند         . به درون ذهن شخصيت ها نمي رود        
به همين خاطراين شيوه را قصه نويس ها شيوه اي نمايشي دانسته و . كنش آدمها و موجودات ديگر است 

چرا كه عمـل    . اين شيوه سريع ترين شكل بيان داستاني است         . آن را به تئاتر و سينما نزديكتر مي دانند            
  .دارد  در آن نقشي عمده و اساسي )Action(داستاني 

وقتي پـيچ خيابـان   . خيابان كامال خلوت و آرام بود . نرگس نگران و مضطرب  ، با گامهايي بلند از آن جا دور مي شد                
بهرام بـا چـشمهايي سـرخ و پـف كـرده      . را پشت سر گذاشت متوجه ماشين بهرام شد كه چند متر جلوتر توقف كرده بود    

  ...      كشيد نرگس خود را كنار        . اطراف را مي پاييد 
مشاهده مي كنيد كه نويسنده قصه در متن فوق بدون هيچ تفسير و تحليلي صرفا وقايع را گـزارش مـي              

قـرار باشـد     در ايـن شـيوه اگـر   . نه از حال و هوا و خستگي بهرام مي گويد و نـه از ذهنيـت نـرگس     . كند  
  . چيزي بيان شود از طريق ديالوگ و كنش و واكنش ها بيان مي گردد 

  

  زاويه ديد در سينما و فيلمنامه نويسي
، و گـاهي نيـز از       ) همان زاويه ديـد دانـاي كـل       ( در فيلمنامه نويسي  ما بيشتر از زاويه ديد سوم شخص            

  .زاويه ديد اول شخص، استفاده مي كنيم 
  خارجي/ روز / خيابان هاي مختلف  

تيتر درشتي در صـفحه  اول جلـب توجـه مـي        . ود  بسته اي روزنامه توسط موتور سواري جلوي دكه اي انداخته مي ش           
  . هر روز صدها تن در كشورهاي غربي مفقود مي شوند: كند

  . تصوير ثابت مي ماند و عنوان فيلم و قسمتي از تيتراژ مي آيد 
 در  ايـن  روزنامـه  تيتـر ديگـري جلـب      .  در جايي ديگر ، مجدداً  يك بسته روزنامه  جلوي دكه اي انداخته  مي شـود                   

باز تـصوير ثابـت مـي شـود و قـسمتي ديگـر از تيتـراژ             . باند سرقت كودكان  سريالنكايي در دام  پليس          : توجه مي كند  
سازمان انرژي اتمي از مـاجراي قتـل دو   : سومين بسته ي روزنامه  نيز  جلوي  دكه  انداخته  مي شود    . فيلم  مي آيد     

  .دانشمند ايراني در امريكا پرده برداشت 
  خارجي / شب /  مهرآبادفرودگاه
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ماشين مخصوص حمل اجساد از دور مـي  . مسافران پياده مي شوند . هواپيمايي غول پيكر  بر باند فروددگاه مي نشيند        
چند تابوت مهر و موم شده از هواپيما خـارج ، و بـه درون ماشـين   منتقـل  مـي               . آيد و كنار درِ ديگر هواپيما مي ايستد       

  .شود 
  يداخل/ روز / خانه 

تيتـر  . به صفحه حـوادث مـي رسـد    .  پشت  ميز  صبحانه نشسته ، و روزنامه را  ورق مي زند             – زني جوان    -فرانك  
  . جزئيات تازه اي از مرگ مشكوك دانشجوي ايراني در امريكا: آن را مي توان ديد 

و آمـده و بـا    در لبـاس خانـه جلـ      – مردي چاق و مـسن       –موسي خان   . از ضبط صوت آهنگ دلنشيني پخش مي شود         
در حالي كه زير چشمي نگاهي به فرانك مـي انـدازد ، بـه طـرف ظرفـشويي رفتـه و       . عصبانيت ضبط را خاموش مي كند    

فرانك بي حوصله، روزنامه را كنار مـي گـذارد و پيـشاني          . خلط گلويش را با سر و صدا درون كاسه ظرفشويي مي اندازد             
  . با  حوله صورتش را خشك كرده و عرق گردنش را مي گيرد موسي خان  . اش را بر كف دست تكيه مي دهد 

. آن را كناري مي گذارد و شروع به تميز كردن ظرفشويي مي كند .   جارو به دست مي آيد – چهل و پنج ساله–مادر 
  . موسي خان نگاهي به او و نگاهي به فرانك مي اندازد كه  همچنان سرش پايين است

هميشه  مي گفت   مردي كـه زن كـره دار   .   ِبباره  َنَنم نور به قبرش  :    موسي خان   
  .... مي گيره باس تا آخر عمر َلِلگي كنه   

  . اما  آنها عكس العملي نشان  نمي دهند. منتظر  واكنش فرانك  و زن  ، نگاهي  به هر  دو مي اندازد 
گناه ما ايـن  ! ال يه روز ، دو روز ،  ده  روز، سه س! نكبت اين خونه رو ورداشته  ...... 

  ! ......وسط چيه ، خدا عالمه 
فرانك استكان  چاي را  خشمگين ،  و به تندي سـر مـي   . حوله را به گوشه اي پرت مي كند ، زن آن را بر مي دارد    

  ...كشد
 دوربين هر كجا كه الزم باشد مي رود، و هركه را بخواهد 10همانطور كه مشاهده مي كنيد در متن فوق

از باند فرودگاه گرفته ، تا خيابانهاي مختلف . هيچ محدوديت براي خود قائل نيست . مي دهد به ما نشان 
همانطور كه گفته شد در فيلمنامه نويسي اغلب از شيوه سوم شخص . ، درون خانه ها ، و هر جاي ديگر 

شخص نيز اما ممكن است برخي از فيلمنامه نويسان در بعضي موارد از راوي اول . استفاده مي شود 
  . همانطور كه گفته شد اين شيوه كمك مي كند كه داستان واقعي تر به نظر آيد . استفاده كنند 

  
����� ��	
 

  

            6666    فيلمنامه  ز ايده تاا

    حسني بروجردي جعفر 

  

  ساختار يك خطي و تخت 

                                                 
10 Y3ت �����"#$ � ا���3رات �!ر> �5/ / ج@=/ � �� / #Z ه!�
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 مـي  طرحي است كه نويسنده از ابتدا يك موضوع را     . طرح يك خطي طرحي فاقد قصه ي فرعي است          
بدون آنكه براي ايجاد تنوع پيچشي به داستانش بدهد    . گيرد و تا انتها همان را قدم به قدم دنبال مي كند             

  : مثال .  
مـدتي  .  مردي كه رابطه خوبي با همسرش نـدارد متوجـه تمـاس هـاي تلفنـي مـشكوك او مـي شـود              

او را مي كشد،    . ار ساخته است    همسرش را زير نظر مي گيرد و بعد مي فهمد كه او با شخصي ارتباط برقر               
پايان را خصلت ها و خـصوصيات شخـصيتي         . ( يا از خانه اش بيرون مي اندازد و يا از او شكايت مي نمايد               

اگر بخواهيم قصه را به شكل باال پيش ببريم و به سـرانجام برسـانيم ، ايـن قـصه            .) مرد مشخص مي سازد   
از جمله اينكه به هرحال خواننده .  ضعف هايي دارد قصه ي يك خطي نقطه. قصه اي يك خطي خواهد شد 

از همان اوايل مي تواند باقي كار را حدس بزند و بر اساس شناختي كه از مرد و زن مورد نظر به دست مي 
اين  قصه احتماالً  مخاطب را با موضوع ويژه و خاصي روبـرو  نمـي   . آورد پايان آن را نيز پيش بيني نمايد        

امـا اگـر بخـواهيم بـه آن     .  خاطر قصه ي يك خطـي قـصه اي خـسته كننـده خواهـد شـد       به همين . سازد  
پيچيدگي هاي ديگري بدهيم و آن را از فرم يك خطي خارج سازيم ، به گونه اي كه خواننده نتواند وقايع             

  . مختلف آن را حدس بزند بايد به شكل ديگري عمل كنيم 
رند حتي اگر مملو از درگيري و تضاد باشند و در طـول  گفتيم فيلمنامه هايي كه طرح هايي يك خطي دا        

پس هر  . داستان شخصيت ها مدام بر سر و كله ي هم بكوبند باز فيلمنامه هايي خسته كننده خواهند بود                   
  . فيلمنامه اي به جز طرح  و قصه ي اصلي به يك قصه ي فرعي نيز نياز دارد 

 در كارگـاه اجتمـاعيِ مدرسـه ي كارگـاهي فيلمنامـه              "تلفـن   "زماني كه قرار شد فيلمنامه ي سـينمايي         
روزي پسرِ جواني در حالي كه در خانه « . نويسي نوشته شود سوژه و فكر پيشنهادي شكل ساده اي داشت 
مرد ناشناسي كـه تمـاس گرفتـه  مـي         . به استراحت مشغول است با تماسي ناراحت كننده روبرو مي شود            

مرد ناشناس به طعنه    . ر عصباني شده و راجع به هويت او مي پرسد           پس. خواهد با خواهر وي صحبت كند       
و تحقير وي مي پردازد و با نشانه هايي كه از خواهر او مي دهد مي گويد مدتهاسـت كـه بـا او در ارتبـاط                           

پسرِ خشمگين با شنيدن اين حرف ها به جان خواهر مي افتد و او را به شدت مورد ضـرب و شـتم                      . است  
دختر موضـوع را بـه كلـي انكـار مـي كنـد و زيـر                 . ا نام و نشاني تماس گيرنده را افشا كند          قرار مي دهد ت   

برادر با گمان اينكه تماس گيرنده پسر همسايه اشان است مي رود تا حق او            . ضربات برادر جان مي دهد      
اً يـك  در حالي كه به واقع دخترك كـامالً بـي گنـاه بـوده و تمـاس فـوق صـرف             . را نيز كف دستش بگذارد      

مي . قرار شد اين خط قصه گسترش يابد و تبديل يه يك فيلمنامه ي سينمايي شود                » . شيطنت بوده است    
شد همين داستان را در خط طولي گسترش داد و مـاجرا را حـول پيـدا كـردن تمـاس گيرنـده ناشـناس و                 

شوخي يا شيطنت ساده مـي  و در نهايت نشان داد كه يك . درگيري بين پسرِ جوانِ خانواده با او ادامه داد    
حرفي كه مد نظر مسئولين كارگاه فيلمنامه بود . تواند به سرانجامي فاجعه بار و مرگ و نيستي منجر شود 

ضمن اينكه . اما اگر فيلمنامه روندي اينگونه را دنبال مي كرد متني يك خطي و تخت و يكنواخت مي شد . 
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از همان آغاز معلوم اسـت كـه       . ن را نيز حدس بزند      مخاطب بر اساس نقطه ي شروع مي توانست پايان آ         
اما يك قصه ي فرعـيِ مناسـب مـي توانـست بـه              . خواه ناخواه اين ماجرا به فرجامي تلخ منجر خواهد شد           

  . داستان فوق پيچيدگي و گيرايي خاصي ببخشد و آن را تبديل به داستاني غير قابل پيش بيني نمايد 
از دل موضوع اصلي بيرون مي زند و نمي تواند بي ارتباط     .  است   قصه ي فرعي بخشي از قصه ي اصلي       

درجلـسات  . اين دو موضوع با هم رابطه تماتيك و تنگاتنگي داشته و بر هم تاثير مي گذارند              . با آن باشد    
بعدي كارگاه وقتي بيشتر روي داستان فوق كار شد رفته رفته اين قصه ي ساده ي يك خطي قصه ي اصلي 

با انتخاب شخصيت ها و تعيين پيشينه و هويت آنها نقشه ي كلـي كـار                . ي خود را پيدا كرد      و قصه ي فرع   
در اين لحظه بود كه مي شد به قصه ي اصلي و قصه ي فرعي فكر كرد و اين قصه را از دل                  . نيز نمايان شد  

ك زوج در طرح جديد خواهر و برادرِ قـصه جـاي خـود را بـه يـ     . شخصيت ها و زندگي آنان بيرون كشيد    
يك مامورِ اداره ي آگـاهي بـر اثـر حادثـه اي كـه در گذشـته رخ داده          « .  همراه با برادر زني جوان دادند       

او برادر زني بزهكار داشته كه چهار سال قبل به اتهام قاچاق مواد . رابطه سرد و تيره اي با همسرش دارد       
جنازه ي سـوخته او بـه دسـت آمـده         مخدر تحت پيگرد قانوني بوده و طي يك درگيري و تعقيب و گريز              

مرد پليس خود شخصاً پرونده ي او را دنبال مـي كـرده و دسـتور تعقيـب و دسـتگيري وي را داده       . است  
. به همين دليل همسرش او را در مرگ برادر مقصر مي داند و كينه ي او را به دل گرفته است . بوده است 

اين مـي  . ( هبود بخشد و گذشته را از ذهن او پاك كند  اينك مرد تالش مي كند رابطه اش را با همسرش ب          
اما در همين زمان متوجه تماس هاي مشكوك همسرش با يـك ناشـناس              . ) تواند خط اصلي داستان باشد      

تماس ها ، بي نظمي ها ، بداخالقي ها  و رفتار سرد و بي روح زن بوي خيانـت مـي دهـد و رفتـه                     . مي شود   
مرد ناگزير دست به تعقيب  همسرش مي زند و عاقبت نيـز او را            . ي كند رفته شك و ظن مرد را تقويت م       
او كـسي نيـست جـز بـرادرزنش     . اما با ديدن آن جوان شوكه مي شود . در محلي با جواني گير مي اندازد     

مسعود كه تا اين زمان همه ي آنها را گمراه كرده و جنازه ي سوخته ي كسي ديگر را جاي خـود جـا زده                    
حـاال  . ز اين مالقات غير منتظره شوكه شده و مسعود فرصت دوباره اي براي فـرار مـي يابـد                    مرد ا . است  

از يك سو وظيفه حرفه اي و اخالقي خود مـي دانـد كـه    . مرد نمي داند بايد به افراد مافوق خود چه بگويد           
. هـم بپاشـاند     موضوع را گزارش كند و از سوي ديگر اين گزارش مي تواند كانون زندگي او را به كلي از                    

اوالً  او كه عاشق همسرش است بايد به هر شكلي شده رابطه اش را          . مرد حاال بايد دو هدف را دنبال كند         
در اين  . ثانياً موضوع برادرزن را گزارش داده ، و پرونده را مجدداً به جريان بيندازد               . با وي بهبود بخشد     

در اينجـا رابطـه   . ن آتش از زير خاكستر مي شود شكل تماس هاي تلفني مزاحم ناشناس باعث بيرون زد      
ي اين دو خط داستاني يعني قصه ي اصلي و قصه ي فرعي بـر اسـاس فرضـيه اي اسـت كـه از گذشـته ي                     

در ادامه معلوم مي شود مسعود كه چهار سال دور از چشم همه به زنـدگي              . شخصيت ها به دست مي آيد       
 بساط ندارد و بازگشته  تا با گرفتن پـول از خـواهرش فرزانـه از           پنهانيِ خود ادامه مي داده اينك پولي در       

فرزانه تحت تاثير احـساسات  .  راه غير قانوني كشور را ترك كند و به گفته ي خويش خود را نجات دهد       

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 ٢٣

غافـل از اينكـه مـسعود از او و          . شديد خواهرانه مي خواهد دور از چشم همسرش براي او پول تهيه كنـد               
شديد به دل دارد و طبق نقشه اي شيطاني  ضمن سركيسه كردنِ وي مي خواهد زندگي       همسرش كينه اي    

اما عاقبت و بر اثر تالش مرد پليس دست مسعود رو شده ، به سزاي عملش مـي                  . او را نيز از هم بپاشاند       
ي را با رسد و فرزانه كه به ديدگاه تازه اي نسبت به اطرافيانش رسيده مي رود تا زندگي گرم و صميمانه ا               

  »  . همسرش پي بگيرد 
مشاهده مي كنيد كه  داستاني يك خطي و ساده مي تواند به داستاني پيچيـده تبـديل شـود و در يـك                   
ساختار پيچيده ي سينمايي چيزي  قابل پيش بيني نيست و مخاطب هر لحظه با نكته تـازه اي روبـرو مـي                       

ين نكات حول يك محور مشخص قرار دارند و     در حالي كه همه ا    . شود كه قبال فكرش را نمي كرده است         
در فيلمنامـه ي تلفـن وقتـي مـرد پـي بـه زنـده بـودن                  . كامال به هم مرتبط بوده و بر هم تاثير مي گذارند            

برادرزنش مي برد اگر حاضر به چشم پوشي از اين مساله شود و به فرار او از كشور كمك نمايـد ، رابطـه               
او به  وظيفه حرفه اي ، قانوني و اخالقي خود عمل مي كند و اين رابطه                 اما  . اش با همسرش بهبود مي يابد       
پس فراموش نكنيد كه داستان اصلي و داستان فرعي بـه خـاطر رابطـه ي                . به بحراني جدي تر مي انجامد       

تنگاتنگي كه با هم دارند در انتها بر هم اثر تعيين كننده اي مي گذارند و در انتها به يك نقطه ي مشترك               
  . رسند مي

  حذف شخصيت هاي دست و پا گير

در همين فيلمنامه شخصيت هاي طرح و فكر اول را يك مـرد تـاجر، همـسر جـوان او ، بـرادرِ زن ، و                          
روزي سر زده از سفري باز      . مرد تاجر بخاطر شغلش مدام در سفربود        . مامورين پليس تشكيل مي دادند      

اما بعد كه تماس ها  . ابتدا اهميت نمي داد     . برو مي شد    مي گشت و با پيغامي مبهم روي پيغامگير تلفن رو         
تكرار مي شد او رفته رفته به همسرش مشكوك شده و با شكايت پنهاني او پاي پليس بـه مـاجرا كـشيده                       

مرد . كمي كه بيشتر روي اين طرح فكر كردم ديدم در قصه حداقل چهار شخصيت محوري دارم . مي شد  
مـي  . و پليسي كه اجباراً در طول كـار بايـد حـضوري دائـم داشـته باشـد                   تاجر، همسرش ، مردي ناشناس      

توانستم حدس بزنم كه در چنين صورتي مخاطب سردرگم خواهد شد و با هيچ يك از شخصيت ها ارتباط 
اين حالت يعني تعدد شخصيت منجر به آشفتگي در فيلمنامه خواهـد شـد و      . الزمه را برقرار نخواهد كرد      

در داسـتان مـذكور حـضور    . ه اي محكم بين مخاطب و شخصيت اصلي داستان مـي گـردد           مانع ايجاد رابط  
چـون نمـي خواسـتم تماشـاگر بفهمـد او           ( فيزيكي مرد ناشناس را تا يك سـوم ابتـدايي فيلمنامـه نداشـتم             

امـا حـس حـضور او كـامال بـر قـصه حـاكم بـود و بـه هرحـال او نقـشي مـوثر داشـته و در واقـع                                 .) كيست
وقتي هم معلوم مي شد او كيست ، بايد به موازات داستان به او نيـز بيـشتر مـي    . ستان بود   آنتاگونيست دا 

بعد براي آنكه بتوانم حداقل يكي از شخصيت ها را حذف كنم فكر كردم چرا شغل مـردِ قـصه                    . پرداختم  
 باشـد كـه     از خود پرسيدم اگر او مامور اداره آگاهي باشد چه مي شود ؟ او مي تواند كـسي                 . تجارت باشد   

اينطور خيلـي بهتـر بـه       . بجاي سفرهاي تجاري دائم در ماموريت براي پيگيري پرونده هاي مختلف است             
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با اين تغيير يكي از شخصيت هاي اضافي حذف شده و از نظر ساختاري نيز كار محكم تـر       . نظر مي رسيد    
 مـي آمـد و مـي ديـد كـه            كسي كه مدام پرونده هاي ديگران را دنبال مي كرد يك روز بـه خـود               . مي شد   

بـه ايـن شـكل تكليـف شخـصيت اصـلي را             !  زندگي خودش تبديل به يك پرونده ي پيچيده شـده اسـت             
او يك مامور پليس بود كه بر اثر حوادثي رفتـه رفتـه بـه همـسرش مـشكوك مـي شـد و               . مشخص كردم   

لم ساخته شده را ديـدم  بعد ها وقتي في. دورادور وي را زير نظر مي گرفت تا واقعيت برايش آشكار شود           
متوجه شدم متاسفانه در هنگام توليد ساختار و چينش فوق را به هم زده اند و دومرتبه شخصيت زائدي را            

شغل شخصيت اصلي داستان به خلباني هواپيماي مسافربري تغييـر كـرده بـود و بـه     .  وارد قصه كرده اند   
جدا از تغييرات پراكنـدة ديگـري كـه در          ( ر  اين تغيي . جاي آن يك شخصيت پليس وارد ماجرا شده بود          

تعـدد  اما همان تـاثير ويرانگـر   . شايد به نظر تغييري اندك  مي آمد   ) سرتاسر داستان به چشم مي خورد       
  . آشفتگي را متوجه فيلم نموده بود شخصيت و 

  
  

    7 از ايده تا فيلمنامه
    حسني بروجرديجعفر 

  

  : شخصيت پردازي در فيلمنامه 
م هايي را كه تـا بحـال ديـده ايـم مـرور كنـيم فـوراً برخـي از شخـصيت هـاي سـينمايي جلـوي                         اگر فيل 

در » مش حسن« ، » 11ناخدا خورشيد«در فيلم » خورشيد «شخصيت هايي نظير . چشمانمان شكل مي گيرند 
خـصيت  اين ش .... و  » 14مادر« در فيلم   » شخصيت مادر «،   » 13هامون«در فيلم   » حميد هامون «،  » 12گاو  «فيلم  

ايـن اتفـاق رخ نمـي    . ها آنقدر خوب پرداخت شده اند كه جايي براي خود در ذهن مخاطب باز كرده انـد       
  .   دهد مگر با دقت ، تجربه و تحقيق در خلق شخصيت 

آورد و مـسائل مختلفـي را تجربـه           هر كسي در طول زندگي آگاهي زيادي از دنياي اطرافش بدست مي           
اقات مختلف، با شخصيت و منش و طرز برخـورد هـاي گونـاگوني روبـرو مـي      ما در برخورد با اتف    . كند  مي

بعضي از افراد در مشاهدات خود از دقت بيشتري برخوردارند و حتي گـاهي از سـرِ عـادت رفتـار                     . شويم
اينكه فالني چطور راه مي رود ، چگونه غذا مي خورد ، از چه نوع لباس هـايي                  . كنند    ديگران را بررسي مي   

تواند بخشي  اين روند مي.... فاده مي كند ، با چه لهجه اي حرف مي زند ، چه تكه كالمي دارد ، و          بيشتر است 
  . از تحقيقي باشد كه ما به صورت عام انجام مي دهيم 

                                                 
 ��0�� *  ���/ ت�!ا�� .  11
  ��0�� * دار�!ش �5/ج!��.  12
  ��0�� * دار�!ش �5/ج!��.  13
�"� ��ت��  14 * ��0�� 
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... مثل پزشكي، خبرنگاري، معلمـي،  .  برخي از نويسندگان عالوه بر نويسندگي شغل ديگري نيز دارند     
. ه دست مايه هايي مي رسند كه هنگام نوشتن فيلمنامه ممكن به دردشان بخوردها ب اين افراد در اين شغل

. اما ممكـن اسـت تحقيـق عـام اطالعـات كـافي بـه مـا ندهـد                    . شوند    ها هم شامل همان تحقيق عام مي        اين
بنابراين الزم است تحقيق خاصي نيز انجام دهيم تا جزئيات شخصيت را طوري پرداخت كنيم كه بخشي از 

شما زماني به تحقيق راجـع بـه شخـصيت هـا نيـاز داريـد كـه              .  و تجربه شخصي ما به حساب آيد         مشاهده
ممكن است شخصيتي كه خلق كرده ايد جذاب باشد اما بعـضي  . اطالعات كافي از دنياي آنها نداشته باشد        

 صورت نياز در اين. هايش روشن نباشد و اعمال و رفتارش گاه عجيب و غيرمنطقي به نظر برسد  از انگيزه
شخصيت محصول محيط خويش «  مي خوانيم كه15»هاي ماندگار خلق شخصيت«در كتاب . به تحقيق داريد 

كنـد،    كسي كه در شهرهاي سرسبز شمال ايران زندگي مي        . اين تعريفِ روشني از شخصيت است       » . است
ه گرمـا و كـم آبـي       بديهي است كـ   . با كسي كه مثال در يزد بزرگ شده تفاوتهاي شخصيتي آشكاري دارد             

مناطق گرم كويري بر رفتار اجتماعي و فردي شخـصيت تـاثيري مـي گـذارد كـه آب و هـواي معتـدل يـا                  
هرگز نمي توان گفت رفتار و طرز برخورد مدير يك مدرسه        .  مرطوبِ سرزمين هاي سرسبز نمي گذارد       

بطور يقين  .  ذير است   روستايي همچون رفتار و طرز برخورد مدير مدرسه اي در شهري بزرگ و مهاجرپ             
پس زمينه هاي اجتماعي ، مذهبي و آموزشي  از مهمترين مواردي است كه در شخصيت پردازي بايـد مـد      

همه ي اشخاص رفتار و منشي متناسب با موقعيت مالي و خانوادگي ، آموزه هاي دينـي و                  . نظر قرار گيرد    
 در دهه ي سي زندگي مي كند بايد بـه           اگر شخصيت قصه شما   . مذهبي و تحصيالت و مطالعات خود دارند      
اگر قصه ي شما در زمانه ي حاضر مي گـذرد بايـد مشخـصه    .  گونه اي متناسب با دوره ي خود رفتار كند  

نوع لباسها ، آداب، و حتي واژگان هر دوره منحـصر بـه             . هاي رفتاري و گفتاريِ زمانه حال را داشته باشد          
طـرز برخـورد و روش   .  تـأثير بـسياري بـر شخـصيت بگـذارد       توانـد   نوع شغل مي  . زمانه ي خويش است     

دان، يا يك كارمند دفتري ، با يـك سـالخ، يـك     زندگي يك باغدار و پرورش دهنده ي  گل، يك موسيقي         
شكي نيست كه مكان بر وجوه مختلـف شخـصيت          . راننده كاميون، يا يك نظامي تفاوتهاي محسوسي دارد       

  . گذارد  تأثير مي
ايـن موضـوع بـه اطالعـات شـما و      . شخصيت، ممكن است زماني طوالني را در برگيرد  تحقيق براي خلق    

» شـاهد «گويد بـراي نگـارش فيلمنامـه ي            مي 16»ويليام كلي «. داستان و شخصيت داستان شما بستگي دارد      
اش بيشتر  اي ديگر براي نگارش فيلمنامه   در حالي كه ممكن است نويسنده     . هفت سال تحقيق كرده است      

متاسفانه در ايران همچنان با وجود گفتگو و مطالعات زيادي كـه           . ماه وقت صرف تحقيق آن نكند       از چند   
راجع به نقش و اهميت انكار ناپذير فيلمنامه در موفقيت نهايي يك فيلم  دارد همچنـان كمتـرين توجـه و                      

بـه فيلمنامـه نگـاه    همچنان نگاه و برخورد برخي تهيه كننده ها . هزينه صرف اين مرحله از كار مي گردد    

                                                 
E . . /\#�ل#��ا ��%!� 
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شايسته اي نيست و حاضر نيستند حتي معادل يك پنجاهم هزينه كلي توليد را صرف زير بنا و اساس كار        
به همين دليل اغلب فيلمنامه نويسان ايرانـي بـا حـق التـاليف              .  خود كه همان متن و فيلمنامه است نمايند         

پـس  . انند دست به تحقيقات آنچناني بزننـد  هاي ناچيزي كه براي نگارش يك فيلمنامه مي گيرند نمي تو 
اگر مي خواهيد فيلمنامه اي بنويسيد و امكان سفر و تحقيق را نداريد بهتر است از شخصيت هـاي بيگانـه                     

بلكه به جاي آنها داستاني بنويسيد كه شخصيت هايش را كامالً مي شناسـيد و بـا آنهـا                   . اي استفاده نكنيد    
  .نشست و برخاست داشته ايد 

كند چه نوع آدمـي اسـت و چـه            محور خاصي دارد كه مشخص مي     . هاي ثابتي دارد     شخصيتي ويژگي  هر
بلكـه  . اما اين موضوع به شكلي نيـست كـه شخـصيت را تبـديل بـه تيـپ نمايـد                   . انتظاري بايد از او داشت    
منحصر ها و جزئيات  اين ويژگي. هاي ثابت خود، جزئياتي منحصر به فرد نيز دارد شخصيت جدا از ويژگي

زنند كه ما  ها گاه در عمل دست به كاري مي   اين شخصيت. كند به فرد است كه شخصيت را چند بعدي مي    
اما با همه اينها عملكردشان را بـاور    . كند و پيش داوري ما را نسبت به خود تغيير مي دهند               را غافلگير مي  

در فـيلم   . ثابـت خـود دارنـد     هـاي     هـايي متنـاقض نـسبت بـه خـصلت           ها ويژگـي    گاهي شخصيت . كنيم    مي

كند و يك گلدان      او در آپارتماني تنها زندگي مي     . اي است    شخصيت اصلي يك آدمكش حرفه     17»اي  حرفه«
گذارد تا نـور آفتـاب بـه      روزي چند ساعت آنرا جلوي پنجره مي      . رسد  گل طبيعي دارد كه خيلي به آن مي       

نما، ثبات خلـق و خـوي    هاي متناقض  خصلت!خورد  او به جاي هر نوشيدني ديگري فقط شير مي        . آن برسد 
  .افزايد بلكه چيزي به آن مي. كند شخصيت را نفي نمي

  

  هاي فرعي شخصيت
هـاي اصـلي بـه        اش كمك به شخصيت اصلي است و اصولي كه در مورد شخصيت              فرعي وظيفه   شخصيت
اما نبايد پا را . ندهاي فرعي مهم هست شخصيت. شود هاي فرعي نيز اعمال مي رود در مورد شخصيت كار مي

  .رود چرا كه در اين صورت تعادل داستان از بين مي. از حد خود فراتر بگذارند
بايست كاركرد او را تعيين كرد و بعد سپس بررسي كرد كـه او چـه             براي خلق شخصيت فرعي ابتدا مي     

 را نبايـد    در هنگام بـه كـارگيري شخـصيت فرعـي ايـن سـؤال             . هاي ديگر داستان دارد     تفاوتي با شخصيت  
پـر كـردن داسـتان بـا        . فراموش كرد كه به جز قهرمان، چه كسي براي بيان داستان مورد نظر الزم اسـت               

  . هاي غير الزم فقط باعث آشفتگي و شلوغي كار مي شود  شخصيت
. در پشت صحنه يكي از فيلمهاي دفاع مقدس ، يك ضد هوايي را بر بام آپارتماني بلند قرارداده بودنـد               

د شخصيت اصلي در كنار ضد هوايي بايستد و به كسي كه پشت تيربار ضـد هـوايي نشـسته كمـك                قرار بو 
قبال به بازيگر سياهي لشگري كه مي بايست پشت تيربار بنـشيند  فكـر نكـرده بودنـد و او انتخـاب                      . كند  

. د  كارگردان در بين حاضرين به دنبال كسي مي گـشت كـه ايـن نقـش كوتـاه را بـه او بـسپار                       . نشده بود   
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. عاقبت يكي از دوستاني كه براي تماشاي پشت صحنه ي فيلم آمده بود لباس پوشيد و آماده ي نقش شد 
. بازيگر اصلي هم كنار او قرار گرفت     . پشت ضد هوايي نشست     . روي سر و صورت و ظاهر او كار كردند          

ي بـه صـحنه نگـاه كـرد و          اما كارگردان وقت  . همه منتظر بودند كارگردان دستور حركت ، و ضبط را بدهد            
نظرش ايـن بـود كـه آن شـخص از          . بازيگر اصلي و فرد مذكور را ديد ، پشيمان شد و صحنه را به هم زد                 

هـر چنـد كـه قـرار     . بازيگر اصلي خوش چهره تر است و بازيگر اصلي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد        
گرداني ديگـر ، بـه چنـين مـساله اي اصـالً             شايد كـار  . نبود بيشتر از چند لحظه در فيلم حضور داشته باشد         

در .  بازيگر اصلي در هيچ صحنه اي ناديده گرفته شـود          تاما كارگردان اين فيلم نمي خواس     . اهميت ندهد   
اگر شخصيت فرعي بيش از حد گسترش يابد ، ديگـر نمـي توانـد در خـدمت       . فيلمنامه هم همينطور است   

شخصيت . ي كند و باعث آشفتگي و تعدد شخصيت مي شود نقش و تاثير او را كم م. شخصيت اصلي باشد 
  . هاي فرعي تنها بايد بخاطر كمك در پيشبرد قصه و در خدمت شخصيت اصلي و محتواي كار باشند 

  

  :هاي قالبي شخصيت
مثل . پيچيدگي ندارد و تك بعدي است . شخصيت قالبي شخصيتي است كه يكي دو خصلت بيشتر ندارد

صه هاي قديمي و يا دزدها ، جنايتكاران ، دلقك هاي سياه پوست ، و افرادي از اين                  نامادري بد جنس در ق    
ممكن است در جايي دست . شخصيت برخالف تيپ چند بعدي است و پيچيدگي هاي زيادي دارد          . دست  

او ديدگاه ، عاليق و طرز برخـورد خـاص خـود را             . به جنايت بزند و در جايي ديگر مهربان و دلسوز باشد            
  .د دار

  :توصيف فيزيكي شخصيت
بايد توجه داشته باشيد كه در فيلمنامه با توصيفاتي نظير آنچـه در رمـان و قـصه ادبـي مـي آيـد روبـرو                  

در رمان ، نويسنده ممكن است توصيفات فيزيكي زيادي از شخصيت بدهد تا تـصويري كامـل از    . نيستيم  
تصري از خصوصيات فيزيكي بيان مي شود و نويسنده         اما در فيلمنامه معموالً مخ    . او به خواننده داده باشد      

با اشاره به خصوصيات اصلي و كليِ شخصيت به كارگردان قدرت انتخاب بيشتري براي گـزينش بـازيگر                  
  :  اشاره مي شود 18»2ترميناتور «در فيلم » ترميناتور«براي نمونه به توصيف فيزيكي . مي دهد  
  . اش فاقد احساس است  عيب و نقص دارد و چهره اندامي درشت و بي.  مردي است برهنه -1

اي است و نقش مقابل ترمينـاتور را          كندكه موجودي  جيوه     سه صفحه بعد شخصيتي ديگر را توصيف مي       
  :  دارد
ينده هاي كافي براي اين است كه بفهميم هم اكنون از آ انفجار الكترونيكي و برهنگي او نشانه... خزد اي بيرون مي   مرد برهنه-2   

  . اندام است ، با  چشماني سرد و خاكستري و با نفوذ كه حكايت از هوش او دارد خوش چهره و خوش. آمده است 
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   : 19و توصيف چند تن از شخصيت ها در فيلمنامه محله چيني
د بـه  در لباس سفيد و كتاني اش ، علي رغم گرماي موجـود ، سـرزنده و خونـسر           نگاهي به پنكه مي اندازد و        " گيتس " -١

  . نظر مي آيد 
   . را درست مي كند و لبه توري روي كالهش بين دو ميز نشسته زني آراسته و مو مشكي ، مضطرب -2

  . كه آشكارا مي كوشد از نگاه او فرار كند رد مي شود "سوفي" گيتس اكنون از كنار -3
   ..پشت سرش نقشه اي بزرگ و طرحي با.  شهردار سابق صحبت مي كند "سم بگبي"  -4

  . مرد الغر اندام شصت ساله اي است كه عينك به چشم دارد و با فرزي شگفت انگيزي راه مي رود .... " مالوري "-5
همانطور كه در متن فوق مالحظه مي كنيد برخي از شخـصيت هـا اصـال تعريـف فيزيكـي بـه خـصوصي                        

اهميت داستان بوده و نقش اين شخصيت ها شخصيت هاي فرعي و كم       . مثال سوفي  ، يا سم بگبي        . ندارند
ايـن در   . پس نيازي نيز نيست كه به شكل خاصي تعريـف شـوند             . مهم و تعيين كننده اي در قصه ندارند         

  .حالي است كه در فيلمنامه مذكور تعريف شخصيت اصلي قصه يعني گيتس نيز بسيار كلي است 
  

  ) 8(  كارگاه فيلمنامه
      حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  

  يلمنامه نقش ضد قهرمان در ف

مي دانيم كسي كه مقابل شخصيت اصلي قرار مي گيرد و با او به مخالفت يا دشمني مي پردازد ضد 
پيش از اين گفته بوديم هر داستاني با بهره گيري از درام و تضاد بين نيروهاي . قهرمان ناميده مي شود 

  .رماني نيز داردمخالفِ هم قادر به حيات است و هر درامي عالوه بر شخصيت اصلي ، ضد قه

آميز بين نيروهاي خير و شر را شاهد بوده       همه ما در فيلمهاي اكشن حوادث و برخوردهاي فيزيكي غلو         
صحنه هايي نظير درگيري قهرمان و ضد قهرمان روي سقف كاميوني كه با سرعت دويست يا سيصد          . ايم  

ن شـدن از يـك هواپيمـاي در حـال     راند يـا آويـزا   كيلومتر در جاده ي پرپيچ و خم كوهستاني به پيش مي          
در حـالي كـه در ژانرهـاي    . پرواز و يا ورود به يك هواپيماي در حال اوج با استفاده از يك موتور سيكلت   

در . اما به شكل باورپذير و واقعـي تـر  . ديگر هم قهرمان براي رسيدن به هدف خويش چنين تالشي دارد   
كمك درگيريهاي فيزيكي بيايند و بخشي از كشمكش        اين نوع، ممكن است درگيرهاي دروني و حسي به          

را بر عهده بگيرند و ديگر نيازي نباشد كه براي حفظ جذابيت و همراه نمودن مخاطب با قصه، قهرمـان را          
  . وادار به انجام هر كار عجيب و غريب و دور از ذهني نمود

طور كلي با سرسـختي و اراده اي        پس هر نمايشي ضد قهرماني دارد كه با  لجاجت ، يا كينه اي شديد و ب                
به همـين  . بسيار قوي ، رودررو و مقابل قهرمان و هدف او مي ايستد تا او را از رسيدن به هدفش باز دارد           
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به ايـن ترتيـب همـانطور كـه قهرمـان و            . دليل ضد قهرمان در هر درامي نقشي موثر و تعيين كننده دارد             
همـانطور كـه انگيـزه و       . رمان نيز نياز به پرداخـت دارد        شخصيت اصلي بايد با دقت پرداخت شود ضد قه        

انگيزه ي ضد قهرمان نيـز      . هدف قهرمان مشخص است انگيزه و هدف ضد قهرمان نيز بايد روشن باشد              
يعني او براي مخالفت با قهرمـان بايـد دليـل قابـل             . و باور پذير باشد     ) از زاويه ديد خودش     ( بايد منطقي   

ن دليل بايد آنقدر قوي باشد كه او را وادار به ايستادگي و تحمل سختي و مخالفت با     اي. قبولي داشته باشد    
ممكـن اسـت    . دليل به مخالفت با ديگـري نمـي پـردازد             در زندگي واقعي نيز هيچكس بي     . قهرمان نمايد   

. ده اسـت  اما به هر حال از زاويه ديد فرد مخالف يك دليل قانع كننـ     . دليل و انگيزه اي احمقانه جلوه كند        
اي را كـه قـرار اسـت در آينـده فرمانـدهي گروهـي از                  در فيلم ترميناتور قهرمان مأموريت دارد پسربچه      

اي كه ضد قهرمـان اسـت         مرد جيوه . مبارزين عليه سلطه ي ماشين بر انسان را بر عهده گيرد نجات دهد              
پس قهرمان و ضد قهرمان  . او هم از سوي گروهي ديگر مامور شده است. خواهد پسرك را نابود كند  مي

كنـد و ايجـاد رابطـه متقابـل      هدفي كه آندو را بـه هـم مربـوط مـي    . هر دو هدفي روشن و قابل قبول دارند     
اگر قهرمان شخصيتي مصمم و محكم است و براي رسيدن به هدفش دست از هيچ تالشي نمـي                . نمايد    مي

محكـم و راسـخ باشـد و تـا آخـرين لحظـه         كشد ، در مقابل ضد قهرمان هم بايد به همين صورت مصمم ،              
يكـي از ايـرادات   . به اين شكل است كه كشمكش در فيلمنامه به درستي شـكل مـي گيـرد   . تسليم نگردد   

فيلمهاي گونه ي جنگي ايراني در دهه شصت و هفتاد معموال اين بود كه ضد قهرمان هايش اغلب افرادي                   
يز ها و درون سنگرهاي خط مقـدم جبهـه يـا مـست              هميشه در پشت خاكر   . احمق ، نادان و ضعيف بودند       

به همين خاطر اين ضد قهرمان ضعيف نمي توانست به .  بودند و يا در حال عيش و نوش و خوش گذراني 
درستي در مقابل قهرمان قرار بگيرد و با او مقابله نمايد و در نتيجه اين فـيلم هـا ضـعيف ، بـاور ناپـذير و                   

 نكنيد كه اگر قهرمان  و ضد قهرمان را در دو كفه ترازو قرار دهيم بايد فراموش. سطحي جلوه مي كردند 
. اگر يكي قوي و ديگري ضعيف باشد درام ساختاري گيرا و جذاب نخواهد يافـت      . هر دو هم وزن باشند      

يا يك انـساني معمـولي ،       ) مثل فيلم ترميناتور    ( فرقي نمي كند كه ضد قهرمان يك موجود جيوه اي باشد            
 . خصيت منفي در فيلمهاي خانوا دگي مثل ش

آشامها و موجوداتي از اين دست اغلب نقـش منفـي و ضـد                نيروهاي مافوق طبيعت ، اجنه، شياطين، خون      
. ما در زندگي روزمرة خود با چنين موجوداتي روبرو نيـستيم          . قهرمان در فيلم هاي ژانر وحشت را دارند         
جنگ شياطين همواره يكي از .  باورهاي مردم ديگر جاي دارند اما در تخيل ما و برخي نيز در  اعتقادات و  

امـا شـياطين   . جذاب ترين گونه هاي نمايشي بوده و سينما استفاده ي بي حد و حصري از آن نموده است           
گاهي موجودات طبيعي در شكل يك   . هم بدون انگيزه و بي دليل به جان شخصت هاي داستان نمي افتند              

 كه "هاي كوسه آرواره"مثل كوسه ي با هوش و زيرك و شرورِ فيلم . بروز مي كنندنيروي ما فوق طبيعت  
بديهي است كه ضد قهرمان حتـي اگـر   . ها مي اندازد    در آبهاي جزيره ديده مي شود و وحشت به دل آدم          
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نيرويي طبيعي مثل طوفان و برف و كوالك شديد يـا سـيل و آتـش فـشان هـاي مخـرب و كـشنده باشـد                           
يس بايد راهي پيدا كند تا بتواند اين نيروي طبيعيِ بدون كنترل را در قالـب ضـد قهرمـاني رام                    فيلمنامه نو 

  .شدني و مهار پذير به كار گيرد 

 را در جلـسه مدرسـه كارگـاهي    20 زماني كه نادر ابراهيمي طـرح و فيلمنامـه اي راجـع بـه وارونگـي هـوا        
 و وارونگـي هـوا، مـردم    ييايـستاد « . ي رسـيد  فيلمنامه نويسي مطرح كرد  ايده ي كلي آن خوب به نظر م   

مضطرب و نگران كارمندان سازمان هواشناسي . را با خطر مرگ روبه رو مي كندمثل تهران  بزرگ يشهر
. دولت تشكيل جلسه           مي دهد . به تكاپو براي اعالم وضعيت خطر و نجات جان شهروندان مي افتند 

چه سريعتر بايد در شهر وضعيت فوق العاده اعالم شـود و از مـردم               برخي از مشاورين دولت معتقدند هر     
خواسته شود كه شهر را ترك كنند و برخي ديگر با بيان خطرات و هـراس و وحـشت مـردم و در نتيجـه                         
خارج شدن اوضاع از كنترل با اعالم وضعيت فوق العاده مخالفت مي كنند و اميدوارانه مي گويند به زودي                   

هـواي  . اما چنين نمي شود و دقايق به سـرعت مـي گذرنـد              .  فتد و خطر رفع مي گردد       هوا به جنبش مي ا    
عاقبت دستور تعطيلي همه ي     . آلوده سطح شهر را فرا مي گيرد و نفس كشيدن به شدت سخت مي شود                

همه به سـوي  .  شوندبه سوي كوه ها راهنمايي مي      مردم   كارخانه ها و خاموشي ماشين ها داده مي شود و         
پير در مي مانند افراد كودكان و . نه كوهها هجوم مي برند و هر كس براي نجات خود به تكاپو مي افتددام

د را مـي  وراه خـ  و عـده اي ديگـر    جان مي بازنـد   از مردم  تعدادي   عاقبت  .  و جوان ترها به پيش مي روند      
  .يابند

د نگـاه صـاحب اثـر بـه موضـوع و      اما آنچه باعث شد در نهايت از اين ايده كار قابل توجهي به دست نياي 
همانطور كه از متن فوق هـم بـر مـي آيـد در              . نحوه ي بكار گيري نيروهاي مخالف در پرداخت درام بود           

فيلمنامه اي كه مي توانست نيروي منفيِ آن آلوده كننده هاي هوا و نيروي مثبت آن يك قهرمان پرتالش 
ه شكلي رئال پرداخت شـود و در ايـن فيلمنامـه روي             و عاطفي باشد فيلمنامه نويس اصرار داشت كه كار ب         

در فيلمنامـه مزبـور همـه ي        . هيچ شخصيتي به عنوان شخصيت محوري مثبت و ضد قهرمان تاكيد نـشود              
مردم ، كارخانه داران ، كارمندان سازمان هوا شناسي و مـسئولين حـضوري يكـسان داشـتند و آلـودگي و                      

در .  كه به طور روزمره با آن در ارتباطيم به كار گرفته مي شد ايستايي هوا هم در همان شكل واقعي خود  
جلسات متعدد راجع به اين موضوع و اشكاالتي كه اين نگاه در برخورد مخاطب با فيلم مذكور كه بـه هـر                  

اما  آقـاي ابراهيمـي همچنـان        . حال قرار بود قالبي نمايشي و داستاني داشته باشد و نه مستند گوشزد شد               
ود كه واقعي ديدن موضوع بود اصرار داشت و عاقبت فيلمنامه را  با همـين نگـاه نوشـت و بـه              روي نظر خ  
  .در حالي كه هرگز به نتيجه ي دلخواه خود نرسيد . توليد رساند 
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يعني اينطور نيـست كـه در هـر    . اما هميشه اينگونه نيست . ضد قهرمان ممكن است يك جنايتكار باشد   
در بـسياري از نمـايش هـا آنچـه فـردي را             .  زومـا جنايتكـار و شـرور باشـد          فيلم و نمايشي ضد قهرمان ل     

رودرروي قهرمان و شخصيت اصلي داستان قرار مي دهد منافع شخصي، حسادت يا عقده هـاي سـركوب                  
در فيلمي پليسي وقتي قهرمان مـورد  . بلكه پايبندي به اصول و قواعدي خاص است       . شده ي رواني نيست     
 خود شخصاً به مقابله و انتقامجويي دست مي زنـد انگيـزه ي شخـصيت پلـيس بـراي             ظلم قرار مي گيرد و    

بلكه او بر اساس وظايفي كـه دارد مقابـل          . دستگيري يا جلوگيري از اعمال او انگيزه اي منفي و بد نيست             
وقتـي  . حتي اگر ناچار شود به سوي او تيراندازي كند و او را از پاي در آورد         . قهرمان قصه قرار مي گيرد      

در فيلمي دو تيم فوتبال مقابل هم قرار مي گيرند ممكن است مثال مدير يكي از باشگاهها صرفاً بـه منـافع                      
مالي خود بينديشد و بخواهد اين منافع را به هر قيميتي حفظ كند و بر اين اساس دسـت بـه توطئـه هـايي                  

  . و آدم هاي پست و شروري باشند اما اينطور نيست كه همه ي افراد تيم ا. عليه باشگاه مقابل بزند 
شخصيت هاي شرور همچون بمبي آماده ي انفجار همواره حسي از اعمال پليد و منفي و جنايت آميـز را                    

ممكن است به ظاهر انسان هايي فرهيخته . مهم نيست كه چه شكلي داشته باشند . با خود يدك مي كشند 
. يا در پست هاي حساسي قـرار گرفتـه باشـند            . ته باشند   رده هاي شغلي بااليي داش    . و قابل احترام باشند     

آنهـا  .  ممكن هم هست كه در شكل همان اوباش كثيف و چاقوكش و آسمان جل در داستان ظاهر شـوند         
آنها به . در هر شكلي در برابر شخصيت مثبت قصه قرار بگيرند با او به جنگي آشكار يا پنهان مي پردازند 

آنهـا  . ي گذارند و به خاطر رسيدن به اهداف خود همه چيز را زير پا مي گذارند                 قواعد اجتماعي احترام نم   
اين نيروها . آنها نيرويي شر در برابر و ستيز با نيروي خير هستند . شخصيت هايي مصمم ، قاطع و فعالند 

در . ي رسـند  به همين دليل شبيه هم به نظر م. در بسياري از فيلم ها انگيزه ، رفتار و كنش مشابهي دارند   
در حـالي كـه مـي تـوان بـا      . اينصورت فيلمنامه نويس شخصيت شرور و منفي تك بعدي خلق كرده است             

همـانطور كـه نويـسنده      . كمي پرداخت بيشتر شخصيت هاي شرور پيچيده ، جذاب و ماندگار خلـق كـرد                
 از مهمتـرين    يكـي . سعي مي كند شخصيت هاي مثبت قصه اش اين ماندگاري و جذابيت را داشـته باشـد                  

شما به عنوان نويسنده بايد بدانيد انگيزه ي شخصيت شرور قصه . نكته ها انگيزه ي شخصيت شرور است 
آيا اين تقابل شـيطاني ناشـي از حـوادث و رويـدادهاي منفـي در                . اتان از مقابله با شخصيت مثبت چيست        
ا چه ميزان تاثير مخرب بر در اينصورت آن حوادث چه بوده و ت. زندگي شخصيت شرور قصه ي شماست 

براي اين شخصيت ها زندگي نامه بنويسيد همانطور كه بـراي شخـصيت             .  شخصيت مذكور گذاشته است     
به دنبال داليل عقده هـاي روانـي و ناهنجـاري           . هاي مثبت و قهرمانان قصه ي خود زندگينامه مي نويسيد           

آنها را تخريب كرده پيدا كنيد تا بتوانيـد         مسائل عاطفي كه وجه مثبت شخصيت       . هاي زندگي آنان باشيد     
هـيچكس بـه نظـر خـودش     . فراموش نكنيد كه هيچ آدمي ذاتاً بد نيـست       .  به آنها بعد و پيچيدگي بدهيد     

چنين فردي حتي زماني كه دست به عملي منفي و شـرورانه مـي زنـد              . آدمي شرور و پست و منفي نيست        
ثال كسي كه مدام با ديگران درگير مي شـود و بـه زد و خـورد    براي م. براي خود توجيهات و داليلي دارد     
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مي پردازد ممكن است انگيزه اش را دفاع را دوستان مظلوم واقـع شـده ي خـود و يـا حمايـت از اعـضاي                          
پس اين داليل را بيابد تا بتوانيد شخصيت هاي مثبت و منفـي چنـد بعـدي و                . خانواده ي خويش بيان كند      

  .  جذابي خلق كنيد 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ) 9(  كارگاه فيلمنامه
      حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  :تصادف در ساختار فيلمنامه 

مي دانيم كه داستان چيزي جز بيان زندگي نيست و دنيايي كه نويسنده ي داستان  خلق مي كنـد ناشـي         
حتي آنجا كه تخيل او نقش چشمگيري در قـصه دارد و  رنـگ و بـويي                 . از زندگي آدميان پيرامون اوست      

هاي عجيب و غريب مي شود باز نقش اصلي را افرادي از  تفاوت به كار مي دهد كه منجر به خلق داستانم
امـا نـه بـه شـكل روزمـره و           . پس داستان همان زنـدگي اسـت        . جنس آدم هاي اطراف او بر عهده دارند         

بـه آن رنـگ و   بلكه هر داستاني ويژگي هايي دارد كه آن را از روزمرگـي دور مـي سـازد و          . معمولي اش   
دو  ويژگي  مهم كه داستان و فيلمنامـه را از زنـدگي واقعـي متمـايز مـي                    . بويي متفاوت و جذاب مي دهد       

در . زندگي واقعي مي تواند سرشار از لحظـات كـسل كننـده و تكـراري باشـد                  . سازد ايجاز و منطق است      
را از زندگي جاري در قـصه اش  حالي كه قصه نويس و فيلمنامه نويس خود را موظف مي داند اين لحظات              

در زندگي واقعي آدم ها صبح كه چشم باز مي كنند تا هنگام شب كه دومرتبه به رختخواب                  . حذف نمايد   
مي روند ممكن است دقايق و ساعت هاي زيادي از وقتشان به اعمال تكراري و گاه نيز بيهـوده اختـصاص              

 قابل مقايسه با زمان جاري در زندگي نيست ههيچ وج به اما زماني كه فيلمنامه نويس در اختيار دارد. يابد 
پس او هرگز نمي تواند بخش هايي از اين زمان مختـصر و انـدك را بـه اعمـال و صـحنه هـاي تكـراري                            . 

البته گاهي قصه به گونه     . ( بلكه بايد از فرصتي كه در اختيار دارد بهترين استفاده را ببرد             . اختصاص دهد   
يم تكرار و كسالت برخي زندگي ها را با حفظ همين لحظات به مخاطب منتقل كنيم                اي است كه  مي خواه     
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. دومين ويژگي حاكميت منطق بـر داسـتان اسـت     .) كه در اين صورت شكل كار كمي متفاوت خواهد بود           
ما در زنـدگي خـود ممكـن اسـت بـا حـوادث عجيـب و                 . شود      ساختار فيلمنامه بر اساس منطق طراحي مي      

حوادثي كه هر چند تعجب ما را بر مي انگيزند اما چون در دنياي واقعي با آن روبرو  .  شويم   غريبي روبرو 
در حالي كه مخاطبِ فيلم مي داند در پشت همه ي آنچه مشاهده مي كند يـك         . هستيم باورشان مي كنيم     
است كه قالب در اين لحظه . پس به سادگي از كنار هر اتفاق و رخدادي نمي گذرد       . نويسنده حضور دارد    

مثال بارها شنيده ايم كه كودكي از طبقه پنجم يا ششم ساختماني            . داستان با زندگي واقعي تفاوت مي يابد        
در حالي كه اگـر بخـواهيم ايـن حادثـه را در فيلمنامـه و داسـتان                . سقوط كرده و هيچ آسيبي نديده است        

به خصوص  . مل آوريم تا مخاطب باورش كند         بگنجانيم حتماً بايد زمينه چيني هاي الزمه را براي آن به ع           
  . در پرده ي مياني و پاياني فيلمنامه 

چرا كه تصادف در آغاز داستان، در       . استفاده از عنصر تصادف در شروع داستان مشكلي ايجاد نمي كند            
ي اگر اين تصادف از ابتداي داستان حذف شود ديگر چيزي براي گفتن باقي نمـ          . واقع خالق داستان است     

، يك قهرمـان رشـته ي ورزشـي         21"ها در ترن       بيگانه "در فيلم . هاي هيچكاك     مثل بسياري از فيلم   . ماند  
در شروع فيلم مرد قهرمان اتفاقاً بـا  . اما زن حاضر به طالق نيست . خواهد از همسر فاسدش جدا شود         مي

غريبه به قهرمـان پيـشنهاد يـك    مرد . كند كه او نيز قصد از ميان برداشتن پدر را دارد            مردي برخورد مي  
بـه  . مي گويد تو پدر مرا بكش تا من تو را از شر همسرت خالص كـنم       .  همكاري جنون آميز را مي دهد       

اين شكل پليس هيچ رابطه اي بين اين دو قتل پيدا نخواهد كرد و از سوي ديگر در زمان قتل هر يـك از                        
قهرمان كه اهل اعمال . ريم تا از اتهام قتل مبرا بمانيم ما در مكاني معلوم و در حضور شاهداني قرار مي گي  

امـا از ايـن لحظـه بـه بعـد مـرد جنايتكـار               . جنايت آميز نيست اعتنايي به اين پيشنهاد احمقانه نمـي كنـد             
ايـن مـاجرا كليـت      . بردار نبوده و قهرمان را تحت فشار قرار مي دهد تا بـه نقـشه ي وي تـن دهـد                        دست

  . هد داستان را تشكيل مي د
تـر شـدن مـسأله و گرفتـاري قهرمـان شـود نيـز از طـرف                    جدا از اين حالت ، تصادف اگر باعث پيچيده        

كه قهرمان براي در امان بودن از شر شخصيت منفي در زير ميـزي            «فرض كنيد   . است    تماشاگر پذيرفتني 
آيد و درست به      ر مي شخصيت منفي كه از پيدا كردن او نا اميد شده ، براي كشيدن سيگا             . گردد    پنهان مي 

شود و دلهره و اضطراب  اش بيشتر مي در چنين حالتي از آنجا كه تماشاگر نگراني   . »زند  همان ميز تكيه مي   
 از ايـن    –.  از ياد نبريد كه تماشاگر ناخودآگـاه عاشـق نگرانـي و اضـطراب اسـت                  –بر او چيره مي گردد      
  . تصادف لذت مي برد 

  

ي اگر عنصر تـصادف بـه درسـتي مـورد اسـتفاده قـرار نگيـرد منطـق         پس در يك اثر دراماتيك و نمايش     
هاي هندي يا آثـار   در آثار قديمي، فيلم. دهد  ريزد و كار را سطحي و ضعيف جلوه مي     داستان را به هم مي    

                                                 
21 - Strangers on a train 
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گشايي از روشدنِ تصادفي اطالعات بهـره         معروف به فيلمفارسي اغلب نويسندگان و فيلمسازان براي گره        
خواست از اين آن براي تغيير جهت داستان يا حـل مـسأله اسـتفاده مـي                   جا كه دلشان مي   مي بردند و هر     

شـناختند   مثالً دو برادر كه در كودكي اتفاقاً از هم دور مي شدند و در بزرگسالي يكـديگر را نمـي        . نمودند  
ي خـونين  شدند و برسـر او بـاهم بـه جنگـ     در جايي تصادفاً با هم روبرو شده و هر دو عاشق يك دختر مي    

اي تـصادفي مثـل ديـدن يـك بازوبنـد يـا گردنبنـد         تا اينكه در آخرين لحظه بر اثـر حادثـه         . پرداختند    مي
اما اينك اينگونه ساختارها قابل قبول نبوده و چنين پرداخت هـايي كـار   ... فهميدند كه با هم برادرند و    مي

 هر حادثه ريشه در اتفاقِ قبلـي خـود   اي ، در شكل صحيح و پرداخت حرفه    . كند    دار مي   را مضحك و خنده   
در نتيجه حوادثي كه پرده آخـر را مـي سـازند بايـد زمينـه               . اي قابل قبول و باور پذير دارد          داشته و زمنيه  

فراموش نكنيد گره گشايي داستان از لحظات بسيار مهم در داستان پردازي            . چيني محكمي داشته باشند     
  . است و نبايد سست و سطحي باشد 

هاي آشكاري دارند فيلمنامه نويس صرفاً ظاهر زندگي روزمره را  آنجا كه درام و زندگي واقعي تفاوتاز  
هايي  هاي تاريخي ، نويسنده ممكن است در متن واقعيت دست ببرد تا شخصيت حتي در داستان. سازد  مي

ي از اين حـوادث     مشابه شخصيت هاي واقعي خلق كند يا حوادث و جزئيات را پس و پيش نمايد و يا برخ                 
چـرا كـه او   . كند وفاداري صرف به تاريخ نيست  ها دنبال مي آنچه نويسنده در اين فيلمنامه    . را حذف كند    

بلكه يك فيلمنامه نويس است و در جستجوي حقايق عاطفي مهمي است كه پشت ايـن                . نگار نيست     تاريخ
  .وقايع تاريخي نهفته است 

 

  :صحنه هاي تكان دهنده 

چرا . ما جا دارد كه در آن از صحنه هاي ترسناك استفاده كنيد ، حتماً اين كار را انجام دهيد                   ش اگر قصه 
او ابتدا احساساتش تحريك شده ، و مجذوب وقايعي مي شـود كـه   . كه تماشاگر از ترسيدن لذت مي برد   

 ديگري اسـت  سپس با ترس و دلهره آن را دنبال مي كند و وقتي مي بيند اين خطر براي. شاهد آن است   
حتي با همان شـگفتي بعـدها   . ناخود آگاه از آن لذت مي برد و با شگفتي آن را پي مي گيرد ) نه خود او  ( 

همين صحنه ها به شما فرصتي مي دهد تا ضمن .  مي نشيند و آن صحنه ها را براي ديگران بازگو مي كند 
تان ، شخصيت ها را بيشتر باز كرده        افزايش بار نمايشي كار و سرعت بخشيدن به حركت و پيشروي داس           

  .و آنها را دچار تغيير و تحول نماييد 
براي خلق يك صحنه ترسناك الزم است ابتدا وقايع و حوادثي جزيي كه نشانه هايي از ترس و دلهره در 

امـا ذره ذره اضـطراب      . اين حوادث و رويدادها خيلـي تكـان دهنـده نيـستند             . خود دارند را ايجاد نماييد      
ايـن  . اشاگر را باال مي برند ، نفس او را به شـماره مـي اندازنـد و او را آمـاده ضـربه نهـايي  مـي سـازند           تم

حوادثِ كوچك ممكن است از شنيدن صداي باد ، يا صداي چرخيدن دري بـر پاشـنه ي خـود در تـاريكيِ          
  .مطلق باشد ، تا صداي جيغ و ناله اي كه به گوش مي رسد 
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تاكيد بر عناصر وحشت الزمه چنين . ترسناك ، تكان دهنده و اغراق آميز است اما صحنه ي اصلي بسيار 
قطع شدن دست و پا ، يا  سر ، فرو كردن سيخِ داغ در گلوي شخصيت يا مواردي از ايـن       . صحنه اي است    

  . دست از صحنه هاي ترسناكي هستند كه در اغلب فيلمهاي ژانر وحشت شاهد آن هستيم 
  . يجاد يك صحنه ترسناك نبايد از آن غافل شد ، موقعيت و مكان صحنه است اما نكته اي كه در ا

مشاهده ي گوسفندان سر بريده ي درون كشتارگاهها در حالي كه از چنگك ها آويزاننـد ، يـا مـشاهده                   
جنازه هايي در سردخانه ي بيمارستان ها و پزشكي قانوني آنقدرها تكان دهنده نيست كـه مـثالً مـشاهده                   

  . و غير منتظره ي چيزي در شخصيت ايجاد هراس مي كند ناگهاني 
اما كارگردان كه بـه    .  با شخصيتي روبرو هستيم كه مي خواهد بازيگر سينما شود            "پدر خوانده "در فيلم   

شخصيت مورد نظر كـه     . ناتواني او در ايفاي نقش اطمينان پيدا كرده از دادن نقش به وي امتناع مي ورزد                 
كرلئونه براي كـارگردان    . استمداد مي طلبد    ) پدرخوانده  ( ده ي كرلئونه است از وي       يكي از اعضاي خانوا   

اما كارگردانِ مغرور به توصيه هاي كرلئونه اعتنايي نمي . پيغام مي فرستد تا دست از مخالفت با او بردارد 
قتـي  در صحنه ي بعدي كارگردان شب هنگـام در بـستر خـود احـساس ناخوشـايندي مـي يابـد و و                      . كند  

در حـالي كـه     . روانداز را كنار مي زند سرِ بريده ي اسب محبوب و بسيار گران قيمتش را  رويت مي كند                    
خون تمام تشك را در بر گرفته و او مبهوت و هراسان  جيغ مي كشد و فرياد هـاي ناشـي از شـوك او در                 

 پايان بخش سكانس مي قصر بزرگ و خلوتش حس تنهايي او در اين ماجرا را به مخاطب منتقل مي كند و
در چنين موقعيتي شايد يك فيلمساز كم تجربه تر اين سكانس را به شكلي طراحي مي كرد كه مثالً . شود 

هنگامي كه شخص كارگردان در جاده منتهي به وياليش  پيش مي رود ناگهان در حاشيه جـاده بـا جنـازه                      
صحنه هم مي تواند همان پيام صحنه قبـل   اين  . اسبش روبرو شود كه با شليك گلوله اي كشته شده است            

   .اما بي شك به اندازه آن غافلگيرانه و وحشتناك نيست . را براي كارگردان داشته باشد 
  
  

  ) 10(  كارگاه فيلمنامه
      حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  

  

  ضرورت نگارش خالصه داستان

كـه نويـسنده هنـوز مـتن     اولين بار زمـاني  . نگارش خالصه ي داستان در دو مرحله ضروري خواهد بود           
يك ايده و فرضيه ي داستانيِ كلي و خام دارد كه ممكن است حتي آن را به روي . فيلمنامه را ننوشته است 
در چنين حالتي تنها نويسندگان جوان و كم تجربـه ممكـن اسـت بـدون نوشـتن                  .  كاغذ نيز نياورده باشد     

روع به نوشتنِ صحنه ها ، ديالوگ ها و بطور كلي طرح و خالصه ي داستان و تعيين ساختار كلي فيلمنامه ش
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ولي فيلمنامه نويسان با تجربه هرگز چنين كاري را انجام نمي . نوشتن فيلمنامه با تمام جزييات آن نمايند    
آنها به خوبي مي دانند كه نوشتن طرح يا خالصه ي داسـتان چـه اهميتـي دارد و چقـدر مـي توانـد                         . دهند  

پـس آن هـا قبـل از آنكـه وارد مرحلـه نهـايي نگـارش                 . آنان را افزايش دهـد      كيفيت و حتي سرعت كار      
فيلمنامه شوند ابتدا ايده، فرضيه ي داستاني و طرحي كلي از آنچـه در ذهـن دارنـد را بـه روي كاغـذ مـي                          

اين طرح كلي كمك مي كند كه آنها در يك ديد كليت كارشان را پيش رو داشته باشند و قبـل از                      . آورند  
نقاط كور و گنگ و مبهم يا غير منطقي در روند داستان            . ديگري خود بتوانند آن را ارزيابي كنند        هر كسِ   

بتوانند برآورد روشني از روند حركتي شخصيت ها داشـته          . را پيدا كنند و ايرادهاي آن را برطرف نمايند          
دارد ، كدام مرحلـه از  باشند و بفهمند كدام شخصيت زائد است ، داستان آنها به چه شخصيت ديگري نياز  

رفتار شخصت ها بي منطق ، نارسا و عجيب است و يا كدام لحظات داستان ظرفيت و ارزش پررنگتر شدن 
به اين شكل است كه نويسنده با خيـالي آسـوده مـي توانـد وارد دنيـاي تاريـك شخـصيت هـاي                        . را دارد   

اسـتان ايـن فرصـت را بـه نويـسنده      خالصـه ي د  .  داستانش شود و گام در عمق ناپيداي قصه اش بگذارد           
ها چـه كـساني هـستند و چـه      تر مرور كند و مشخص نمايد كه شخصيت دهد تا عناصر داستان را سريع   مي

  .اهداف و روابطي دارند 
وقتي معماري بـدون  . فيلمنامه نوشتن بدون نوشتن خالصه ي داستان ، مثل ساختن بنا بدون نقشه است     

كند، در طول كار احتمـاالً بارهـا مجبـور بـه تخريـب قـسمتي از                    سازي مي  طرح و نقشه شروع به ساختمان     
شـود تـا بـه تركيبـي      ساختماني كه ساخته و تغيير مكان ديوارها، درهـا و سـاير جزئيـات سـاختمانش مـي            

پيداست كه در اين صورت او هر بار نيروي انساني و مصالحي را كه قبالً به                . تر و زيباتر دست يابد        معقول
  . ضمن اينكه پيش رفت كار نيز به تاخير مي افتد . دهد  ده به هدر ميكار بر

زمان ديگري كه به احتمال بسيار زياد شما مجبور به نوشتن خالصه ي فيلمنامه ي خود مي شويد زمـاني    
هميـشه  اغلـب مراكـز       . است كه مي خواهيد فيلمنامه را به شوراهاي بررسي فيلمنامه و توليد ارائه دهيـد                

ي و تلويزيوني با انبوهي از فيلمنامه ها روبرو هستند كه براي توليد به آنان ارائه و پيشنهاد مي شود سينماي
درحـالي كـه   . و كارشناسانِ اين مراكز ناچارند زمان زيادي را صرف مطالعه و بررسي ايـن كارهـا نماينـد                   

 صـرف مطالعـه ي آنهـا مـي          بسياري از اين متون به خاطر ضعف در داستان پردازي واقعاً ارزش وقتي كه             
به همين دليل مراكز سينمايي و اعضاي شوراهاي فيلمنامه ترجيح مي دهند پيش از مطالعه   . شود را ندارند  

متن كامل طرح و خالصه فيلمنامه را بررسي كنند و در صـورتي كـه كليـت فيلمنامـه ي پيـشنهاد شـده بـا                          
ح قابل قبولي نيز برخوردار بود به مطالعه متن سياست هاي كاري و سازماني آنها همخواني داشت و از سط

خالصـه اي كـه بـه شـكلي     . پس در اين زمان نيز شما به يك خالصه ي داستان نياز داريد    . كامل بپردازند   
مناسب ، گيرا و تاثير گذار نوشته شده باشد و بتواند خواننده را به مطالعـه مـتن كامـل فيلمنامـه عالقمنـد                        

واره يكـي از تمـرين هـايي كـه در كارگاههـاي آمـوزش فيلمنامـه نويـسي بـه                     به همـين دليـل همـ      . سازد  
. هنرجويانم مي دهم نوشتن خالصه داستان از روي فيلمنامه هاي خارجي و يا فيلمنامه هاي ايرانـي  اسـت    
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اما برخي ديگر متني مي نويسند . برخي از هنرجويان اين كار را به شكل درست و مناسبي انجام مي دهند    
  . گنگ و نارساست و يا خيلي سطحي و پيش پا افتاده به نظر مي رسد كه يا

 در خالصه نويسي بايد از نوشتن جزئياتي كه اهميت زيادي ندارند و باعث گنگ و نامفهوم شـدن قـصه                
همچنين تجربه نشان داده بهتر است روي لحظاتي از داستان كه به جنبه هاي . نمي گردند خودداري نمود 

ها مي پردازد و انگيزه ها و رفتار آنان را معقول و پذيرفتني مي نمايد تامل بيشتري كرد         عاطفي شخصيت   
به زبان ديگر در خالصه نويسي بايد روي صحنه هاي كليدي داستان دقت بيشتري داشت و بديهي است                  . 

  .   كه تشخيص اين لحظات به دانش ، تجربه و مهارت نويسنده بستگي دارد 
  :زندگينامه

هـا زنـدگي نامـه ي          از نويسندگان قبل از شروع به نوشتن داستان بـراي هـر يـك از شخـصيت                 بسياري
تولـد، تحـصيل، محـل    . اين زندگي نامه شامل جريانات مهم زندگي شخصيت است.  نويسند مختصري  مي

  .زندگي، شرايط خانوادگي و اجتماعي، و تأثير حوادث عاطفي 
يعنـي  . گيـرد   يك انسان تا سـن بيـست سـالگي شـكل مـي           برخي روانشناسان اعتقاد دارند كه شخصيتِ     

گذارد و پس از آن شخـصيت        گيري شخصيت تأثير مي     شرايط اجتماعي و خانوادگي تا اين سن روي شكل        
 ما فرد شروري است، يا فردي ترسو، ما بـه عنـوان           اگر شخصيت داستان  . كند    آدمي تغيير محسوسي نمي   

هر چند ممكن اسـت قـصة مـا ربطـي بـه دوران نوجـواني او       . شده استنويسنده بايد بدانيم چرا او اينطور   
وقتي ما اين اطالعات را در مورد شخصيت داستان خود داشته باشيم رفتار و اعمال او منطقي، . نداشته باشد

در غير اينصورت فاقد عمق الزمه خواهد شد و شـكلي سـطحي بـه خـود                 . طبيعي و باورپذيرتر خواهد بود    
  .است در جايي از داستان به جزئياتي از زندگي گذشته ي او نيز اشاره كنيمممكن . گيرد مي

بينـيم كـه عينكـي بـا          در شروع فيلم ما زن جواني را در قطار مي         » آرتورپن«ساختة  » گر  معجزه« در فيلم   
ما صـداي   . ور است   رود و زن جوان در افكار خود غوطه         قطار به سوي مقصد مي    . شيشة تيره به چشم دارد      

فهماند   گفتگوي كوتاهي كه به ما مي     . شنويم  را روي تصوير چهرة او مي     ) پسر و دختر  (تگوي دو كودك    گف
رود تا به  اي مي او اينك به عنوان معلم به خانه. روزي بزرگ شده است  او به همراه برادرش در يك شبانه    
 دختـر كـه مخـالف روش    در طول فيلم ما شاهد بـروز اخـتالف او بـا پـدرِ    . دختري كر و الل آموزش دهد       
اين اختالف تا آنجا پيش مي رود كه پدر تصميم به اخـراج  معلـم جـوان مـي     . تعليمي وي است مي شويم    

در چنـين حـالتي اگـر مـا از          . ولي معلم با از خود گذشتگي به ادامه ي كار خويش اصرار مـي ورزد                . گيرد
به همين خاطر اسـت كـه        . رسد    ليل به نظر مي   د  گذشتة تلخ او اطالع نداشته باشيم، اصرارش  احمقانه و بي          

فيلمنامه نويس براي طبيعي جلوه دادن اصرار او صحنه هاي آغازين را مي نويسد تا ما بدانيم معلم بر اثر                    
  .تجربيات شخصي خود احساس عاطفي شديدي نسبت به دخترك كر و الل يافته است 

  هاي داستانش قابـل لمـس ،   ها را بداند شخصيتنويسنده اگر شخصيتها را خوب بشناسد و زندگينامة آن      
كنـد تـا بـه اطالعـات ديگـري       ها به ما كمك مـي  گاهي گذشته شخصيت. تر جلوه مي كنند    طبيعي و واقعي  
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مثالً فرض كنيم كه فيلمنامة ما در مـورد طـالق و از هـم پاشـيدگي يـك خـانواده                     . دربارة آنها دست يابيم   
مكن است كار را متوقف كرده و از خود بپرسيم كه اصالً اين زن و مرد ناگهان در جايي از داستان، م. است

شايد نخواهيم در داستان . دانشگاه، محل كار، محل زندگي، يا در يك مهماني. اند  در كجا با هم آشنا شده     
ريم پـس   باشند مي توانيم نتيجه بگي اما اگر آنها مثالً در دانشگاه با هم آشنا شده. به اين مورد اشاره كنيم    

حـاال چـرا   . احتماالً بايد از سطح سوادي برابر برخوردار باشند و نيز با عشق زندگي خود را آغاز كرده انـد      
يكي » تصميم گيري شتابزده  «آيا  . آيا ازدواج آنها عجوالنه بوده است     ! آن عشق تبديل به نفرت شده است      
ديگر نيز بـه همـين شـكل شـتابزده     اگر چنين است پس در جدايي از يك      . از خصوصيات اخالقي آنها است    

مشاهده مي كنيد يك نكته ي به ظاهر كم اهميـت نكـات مهـم ديگـري را بـراي مـا        .... عمل خواهند كرد    
كند كه براي هر عمل شخصيت پاسخي روشن و           دانستن زندگينامه، به نويسنده كمك مي     . روشن مي كند    

  . قانع كننده داشته باشد 

  :زمان در فيلمنامه 

زمـان  .  اري ، زمان دراماتيـك  و زمـان فيزيكـي تقـسيم نمـود            فيلمنامه را مي توان به  زمان ج        زمان در 
فرقي نمي كند كه داستان ما در دو سـاعت رخ           . جاري ، داستان را از لحظه شروع تا پايان در بر مي گيرد              

كه به اتفاقـات رخ داده شـده در يـك شـهر كوچـك در طـول دو             » ماجراي نيمروز   « مثل فيلم     . (مي دهد   
. ، يا از عصر غارنشيني آغاز شده و به زمان حاضر يا حتي آينده مي رسد            )مي پردازد   ساعت از شبانه روز     

  ) يك اديسه فضايي : 2001مانند فيلم  (
مدت زماني  . زمان دراماتيك متوقف نگاه داشتن ، حذف بخش هايي از زمان ، يا كش دادن زمان است                  

 ممكن است ما شخصيتي را نـشان دهـيم كـه    .است كه ما براي اتفاقات مختلف داستان در نظر مي گيريم           
بعد به سرعت نشان دهيم كه سيگارش به انتها رسيده و ته . سيگاري روشن مي كند و پكي به آن مي زند 
در حالي كه در شرايط عادي و خارج از داستان اين سـيگار  . مانده ي  سيگارش را زير پا خاموش مي كند         

جامـد ، مـا آن را در دو ثانيـه نـشان داده ايـم و ايـن شـامل زمـان                       كشيدن مي تواند پنج دقيقه به طول بين       
  .  دراماتيكي مي شود 

مشخص مي كند كه صحنه ي مورد نظـر در    .  زمان فيزيكي  وقتِ مربوط به هر صحنه را نشان مي دهد             
فراموش نكنيد كه ما صرفاً شب يا روز بودن زمانِ صـحنه را مـشخص مـي كنـيم و         . شب مي گذرد يا روز      

اينكار موقعي انجام مي پـذيرد كـه   . اعت دقيق حوادث و رويدادها در فيلمنامه به ندرت نوشته مي شود   س
مثال در داستاني  قرار است مردي ساعت شش صـبح روز بعـد   . قصه امان ضرب العجل زماني داشته باشد     

مرد از مـرگ بـه كـار        وكيل مدافع و خانواده ي او آخرين تالش هاي خود را براي رهاييِ آن               . اعدام شود   
قصه از شب قبل از اعدام آغاز مي شود و نشان مي دهيم كه وكيل يا همسر مرد بيش از هفـت            . مي گيرند 

در چنين حالتي هر چه زمان مي گـذرد وضـعيت آنـان             .  يا هشت ساعت براي نجات متهم فرصت ندارند         
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در اين صورت اعالم ساعت به ساعتِ . بغرنج تر مي شود و نگراني و اضطراب در داستان افزايش مي يابد 
اين فرم بيشتر در داستان هايي به كار مي رود كـه  .  گذشت زمان مي تواند درامي نفسگير به وجود آورد          

به واقعه تاريخي مشخصي  مربوط مي شوند و يا نويسنده با اين ترفند تالش          . زمانِ جاري محدودي دارند     
  .  ويت نمايد مي كند حس واقعي بودن آن رويداد را تق

  
  

  ) 11(  كارگاه فيلمنامه

 " $ش  %  و  �&  '()*+ ,-. / 0 1  
با وجود آنكه واژه ي سكانس شكل بسيار آشـنايي در اذهـان نويـسندگان و دسـت انـدركاران سـينما و               
تلويزيون دارد اما باز مشاهده مي شود كه گاهي برخي نويسندگان و يا كاركنان مراكـز توليـد فـيلم ايـن                      

مثالً در يكي از مراكز توليد فيلم كـه شـايد در طـول    . معني درست و واقعي خود بكار نمي برند        واژه را به    
يك سال حدود سي فيلم به توليد مي رساند مشاهده مـي شـد كـه بـه مـراجعين خـود تاكيـد مـي كردنـد                         

ي كـه بـا     در حـال  . فيلمنامه هاي آنان حتماً بايد سكانس بندي شده باشد و شماره سكانس نيز داشته باشد                
كمي دقت مي شد فهيمد  منظور آنان از سكانس صحنه است و مي خواهند شماره ي هر صحنه به ترتيـب              

. مي دانيم كه صحنه واحدي از فيلمنامه و داراي وحدت زمان و مكان است            .  وقوع داستان مشخص گردد     
مشاهده ي يك شيء در محلي تواند به اندازه  يك صحنه مي. طول صحنه را نيز نياز داستان تعيين مي كند 

عقربه ي  بمب ساعتي درزير يك ماشين باشد يا به اندازه ي گفتگويي كه بـين دو نفـر در                     «، نظير تصوير    
هاسـت كـه      اي از صـحنه     در حالي كه سكانس مجموعه    .  طول دو يا سه صفحه بصورت ممتد ادامه مي يابد           

بلكـه فكـر و موضـوع  بـه آن     . اني نـدارد  سكانس زمان و مكان واحـد و يكـس   .  حول يك فكر مي چرخند    
بـراي مثـال فـرض كنـيم كـه دو           . سكانس داراي شروع، ميان و پايان مشخـصي اسـت         . وحدت مي بخشد    

ايـن موضـوع مـي      . نوجوان تصميم مي گيرند سوار ماشين پدر شده و چرخي در خيابان هاي تهران بزنند                
 صـحنه ي  -2 ي داخلـيِ ماشـين در پاركينـگ     صـحنه -1: مثـل  . تواند صحنه هاي مختلفي را تشكيل دهد     

 صحنه ي داخلي ماشين     -3. خارجي كه نشان مي دهد آنها به طرز ناشيانه اي در خيابان رانندگي مي كنند              
 صحنه خارجي ، آنها از چهار راهي مي گذرند و بـا درختـي   -4، آنها با سرعت از كنار كاميوني مي گذرند        

همه اين صحنه ها يك سكانس را تشكيل مي دهند و . توقف مي شوند در حاشيه خيابان برخورد كرده و م
نگارش خالصه سكانس قبل از نگارش ديالوگ مي توانـد          . فكر داستاني اين سكانس ماشين سواري است        

خالصه ي سـكانس از خالصـه داسـتان دقيقتـر           . تصويري مطمئن تر از آينده ي فيلمنامه به نويسنده دهد           
دهد كه هر صحنه در كجا رخ  شود و توضيح مي ها نوشته مي مبناي زنجيرة صحنهخالصه سكانس بر  . است
  .البته بدون ديالوگ و گفتگو . دهد، آدمهاي صحنه چه كساني هستند و ماجراي صحنه چيست مي
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اي   فراموش نكنيد كه هر صحنه يا بايد نقشي در پيشرفت داستان داشته باشد و يا اطالعات مهـم و تـازه   
نويسندگان با . در غير اين صورت آن صحنه زائد است و بايد حذف شود  . صيت ها ارائه دهد     راجع به شخ  

. كنند كه مقدمات كسل كننده آن پشت سر گذاشته شده اسـت             تجربه معموالً صحنه را از جايي شروع مي       
حنه از بينيد كه يك ص شما در برخي فيلم هاي تلويزيوني مي. چيزي كه در كارهاي ضعيف كمتر مي بينيم 

زنـان تمـام    آهسته و قدم. اي طوالني پيش مي آيد  شود كه شخصيت اصلي از ابتداي كوچه     جايي شروع مي  
كند  ها برخورد مي در نزديكي خانه با تعدادي از همسايه. اش برسد  كند تا به در خانه طول كوچه را طي مي

اش  و سـپس بـه سـوي درِ خانـه       ) گذرد  قيقه مي تا اينجا احتماالً چهار پنج د     .... (سالم و احوالپرسي طوالني     . 
يابـد و در قفـل در    دنبال كليدِ درِ خانه  مي گردد و عاقبت آن را مي           . كند  هايش مي   دست در جيب  . رود  مي

در اين بين تلفن او زنگ مي خورد و كسي كه پشت خط است به او چيزي مي گويد و صحنه . فرو مي كند 
البته منظـور ايـن نيـست كـه         .   صحنه اي بايد با زنگ تلفن شروع شود          در حالي كه چنين   ! خاتمه مي يابد    

بلكـه بايـد تـنش و جـذابيت هـاي صـحنه را       . صحنه را به سرعت شروع كنيم و به تندي به انتها برسـانيم    
در غير اينصورت بهتر اسـت  . اگر صحنه داراي بار دراماتيك است مي توان آن را گسترش داد . بسنجيم  

اي كه فاقد كشمكش باشد  صحنه. يابد و يا به آن كشمكش بخشيد و درام آن را تقويت كرد يا زود خاتمه 
توانـد حجـم بيـشتري را بـه خـود        اي كه كشمكش داشته باشـد مـي         اما صحنه . اي خسته كننده است     صحنه

گاهي . فراموش نكنيم كه منظور از كشمكش  صرفاً درگيري و زد و خورد فيزيكي نيست    . (اختصاص دهد 
  پس بايد هنگام گسترش صحنه.) تر است گيري غير فيزيكي و دروني يا پنهاني بسيار زيباتر و دلچسبدر

پيش پاي شخصيت موانعي قرار داد تا او نتواند به سرعت به هدفش برسد و هر چه اين موانع بيشتر باشد 
تـالش بيـشتر از خـود    و شخصيت اصلي و قهرمان براي رسيدن به هدف ناچار   ) و البته منطقي و باورپذير    (

آمـوزي مرتكـب    صـحنه ي  اول ـ دانـش   : به مثال زير توجـه كنيـد   . نشان دهد، كار جذاب تر خواهد بود 
ايـن كـار را     . خواهد به دفتر مدرسه بـرود و جلـوي نـاظم اعتـراف كنـد                  مي. خطايي در مدرسه شده است    

با خود . ور دچار ترديد و دودلي است آموز مذك صحنه ي دوم ـ  دانش .  بخشد  كند و ناظم هم او را مي مي
عاقبـت تـصميم خـود را    . كـشد   گذارد و گاه پـا پـس مـي      گاهي  پا پيش مي    . كشمكش دارد كه برود يا نه       

بينـد آنجـا    رود و مـي  صحنه ي سوم ـ دانش آموز به دفتـر مـي   .  گيرد و به دفتر رفته، اعتراف مي كند  مي
آموزاني كه با او  آن هم دانش . از هم كالسي هايش آنجا هستند     اي از معلمان، و چند تن         عده. شلوغ است   
از سـوي ديگـر   . هـايش خـراب شـود       خواهـد جلـوي همـشاگردي       كشد و نمي    او خجالت مي  . رقابت دارند   

  ....وجدانش تحمل سرپوش گذاشتن روي آن خطا را ندارد
كـه صـحنه ي سـوم از    در حـالي  . مشاهده مي كنيد كه صحنه ي دوم نسبت به صحنه ي اول بهتـر اسـت             

  . صحنه ي دوم بهتر و جذاب تر خواهد بود 
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�3ز    :     4ا
يعني اينكه بتوانيم در كمترين زمانِ ممكن مفهوم . ايجاز به زبان ساده همان مختصر و مفيد گفتن است 

حنه در فيلمي در ص. مثالي مي زنم. منتقل كنيم) ب مخاطهدر فيلمنام( و معني مورد نظر خود را به ديگري 
حركات يكي از آنها نشان مي دهد كه او . ابتدايي كار مي بينيم كه چند اسير با هم فوتبال بازي مي كنند 

افسري آلماني كه مغرور و جاه طلب نشان مي دهد در حال سركشي به محوطه ، .  خوبي است ربازيگ
ر بي آنكه سر خم كند و به افس. ناگهان توپ غلت مي زند و به سوي او مي آيد . چشمش به آنها مي افتد 

. اسير به دنبال توپ به او مي رسد . توپ بنگرد ، در حركتي سريع پا را بر آن گذاشته و متوقفش مي كند 
افسر آلماني متكبرانه همانطور ايستاده ، پا را بر توپ دارد . بي حركت مقابلش مي ايستد و به او مي نگرد 
اما ) . يعني تعظيم كند( خواهش كند و در مقابلش خم شود  و منتظر است تا اسير براي برداشتن توپ

افسر در حركتي تند و ماهرانه پاي خود را به زير . نگاه مرد اسير نشان مي دهد كه چنين خيالي ندارد 
  . توپ زده و توپ را به سينه او مي چسباند 

 او با همين تصاوير شخصيت .از همين چند تصوير مي توان مفاهيم مورد نظر نويسنده را بخوبي دريافت 
ما . توانايي آنها و خصوصيات اخالقي و عالقه آنها را بازگو مي كند . هاي اصلي قصه اش را معرفي مي كند

او آدمي . از همين تصاوير مي فهميم كه مرد اسير احتماالً قبل از جنگ فوتباليستي حرفه اي بوده است 
از سوي ديگر مي فهميم كه آن افسر آلماني .  د آورد مغرور است و حاضر نيست جلوي هر كسي سر فرو

پايي كه بر توپ . (احتماال او نيز فوتباليست ماهري بوده است.  هم به فوتبال عالقه دارد رمغرور و متكب
و مي توان حدس زد در طول . ) مي گذارد و ضربه اي كه به زير توپ مي زند اين موضوع را ثابت مي كند 

  .تقابل و برخورد خواهند داشت قصه آن دو با هم 
مشاهده مي كنيد كه همة اين اطالعات در يك صحنه كوتاه گنجانده شده و به خوبي به تماشاگر منتقل 

در حالي كه يك نويسنده كم تجربه ممكن است براي بيان هر كدام از اين نكات دو سه صفحه . مي شود 
 اي اين نكات كه معرفي شخصيت ها و ارائه اطالعات  نويس حرفههاما فيلمنام. توضيح يا ديالوگ بنويسد 

  .  مطرح كرده و به سرعت قصه اصلي را آغاز مي كند زاست را با ايجا
  

6 6ج  78 6ل   � "  ; < =>? @  A��  BCDE    :   
حتي اگر اين وضعيت خط سـيري رو        ( در صورتي كه مخاطب در يك وضعيت يكنواخت و نسبتاً طوالني            

صحنه هاي تعقيب و گريز در فيلمهاي .  قرار گيرد خيلي زود خسته مي شود ) ته باشد به نقطه ي اوج داش
چرا معموال اين صحنه ها هر بار در طول فيلم بيش از چنـد دقيقـه ادامـه نمـي                    . مختلف را در نظر بگيريد      

طع شدن و يابند ؟ چرا مثال تعقيب و گريزي نداريم كه نيم ساعت از فيلم را به صورت يكنواخت و بدون ق
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پيوند خوردن با صحنه هاي متنوع و مختلف ديگر ، در بر گيرد ؟ زيرا  اين صحنه ها هم به هرحال خسته                  
 صحنه اي از تعقيب و گريز داريم كه حدود ده دقيقه است "ارتباط فرانسوي"در فيلم . كننده خواهند شد 

ن صحنه فيلمساز توانسته اين ده دقيقـه     در اي . اين يكي از صحنه هاي نسبتا طوالنيِ تعقيب و گريز است            . 
در سـكانس پايـاني درگيـري بـين         " تغييـر چهـر ه     "در فيلم   .  را طوري پيش ببرد كه خسته كننده نشود         

اين درگيـري بـه زودي تبـديل بـه يـك تعقيـب گريـز                . نيروي مثبت و منفي خيلي خوب شروع مي شود          
.  صحنه هاي مختلف و متنـوعي اسـتفاده مـي كنـد              فيلمساز از . ابتدا خوب پيش مي رود      . طوالني مي شود    

اما رفته رفته شكل خسته كننده اي به خود مي          ...... تعقيب و گريز در خشكي ، با ماشين ، در دريا با قايق              
در اينگونه مواقع تماشاگر به صورت ناخودآگاه به صـحنه هـاي            . زيرا بيش از حد طوالني مي شود        . گيرد  

تعقيب و فرار شخصيت ها عادت مي كند و در نتيجه آن صحنه ها ديگـر بـرايش   زد خورد و درگيري ، يا      
  .آن اهميت و اضطراب نخست را نخواهند داشت 

در اين حالت بهتر است صحنه هاي هيجان انگيز در جايي به بهانه اي قطـع شـده و مجـالي بـراي نفـس                         
مـثالً در فيلمـي     .  ادامه كـار بنـشيند       تا مخاطب با انرژي تازه اي به تماشاي       . كشيدن به مخاطب داده شود      

. مامورين به تعقيب او مي پردازند . صحنه اي وجود دارد كه شخصيت اصلي از دست مامورين مي گريزد       
. سكانسي هيجان انگيـز شـكل مـي گيـرد     . تعقيب و گريز در خيابانهاي مختلف و با ماشين ادامه مي يابد       

. خيابان باريك است و او با يك مانع روبرو مي شود .   مي پيچد پس از چند دقيقه قهرمان فيلم به خياباني
در حالي كه قهرمانِ مضطرب . در جلوي او يك مربي آموزش رانندگي مشغول آموزش مردي مسن است 

قصد فرار دارد و مدام بوق مي زند تا از سر راهش كنار بروند ، مردي كه پـشت فرمـان نشـسته دسـت و                        
مربـي بـا لهجـه خاصـش او را بـه آرامـش و       .  مدام ماشينش خاموش  مـي شـود      پاي خود را گم مي كند و      

لهجه ، طرز رفتار و ديالوگ هايي كه بين آنـان رد و بـدل                .... خونسردي در اينگونه مواقع دعوت مي كند        
مي شود شكل شيريني به كار مي دهد و باعث مي شود صداي خنده ي تماشاگر كه تا لحظه اي قبل نفـس            

عاقبت قهرمان با كوبيدن ماشين خود به ماشين آنان راه خويش را . ش حبس شده بود باال برود در سينه ا
در يـك سـكانس     (در اينجا همان خنده ي كوتـاه و مختـصر           . باز كرده و باز تعقيب و گريز ادامه مي يابد           

  .ازيافته پي بگيرد به تماشاگر فرصت مي دهد تا كار را با انرژي و نيرويي ب)تعقيب و گريز نسبتا طوالني 
الگوي فوق در طراحي كلي فيلمنامه نيز رعايت مي شود و شكست نمودار خط سير ماجرا تقريبـا همـين                    

  .حالت را دارد 
 

   )  12( از ايده تا فيلمنامه 

            حسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديحسني بروجرديجعفر جعفر جعفر جعفر 

  

  گسترش داستاني 
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ز شروع تا پايـان  در يك ساختار داستاني  شرايط و موقعيت شخصيت اصلي يا شخصيت هاي داستان ا         
رونـده از     به زبان ديگر داسـتان يـك فـيلم حركتـي پـيش            . لحظه به لحظه سخت تر و  بغرنج تر مي شود            

هاي جديد و يا افشاي اطالعات و رمز و رازهـا دارد و از نقطـه ي شـروع تـا         طريق حوادث تازه ، پيچيدگي    
و مي شود كه دائم بر جذابيت آن مي لحظه ي پايان با تنش ها و درگيري هاي بيشتر و گسترده تري روبر

  . افزايد 
لحظاتي . وضعيت هوا خوب نيست   . آيد  هواپيمايي با تعدادي مسافر به سوي مقصدي به پرواز در مي          « 

كننـد نقـص را       او و همكارانش سعي مـي     . كند  شود كه يكي از موتورها خوب كار نمي         بعد خلبان متوجه مي   
ارتفـاع آنهـا كـم    . وضعيت نگران كننده اسـت   . افتد  ر به كلي از كار مي     اما موتو . يافته و آنرا بر طرف كنند     

هاي شديد هواپيما مسافران را مـضطرب         تكان. شوند  شود و در البالي ابرها دچار وضعيتي نامتعادل مي          مي
خواهـد هواپيمـا را بـه         افتـد خلبـان مـي       چند لحظه بعد بيسيم و رادار هواپيمـا هـم از كـار مـي              . كرده است 
اي كوهستاني و پوشيده از برف  اما شب است و آنها در منطقه. ي رسانده و آنرا روي زمين بنشاندفرودگاه
هـا   زده بـه پـشتي صـندلي        مسافرين وحـشت  . شود  خورد و خرد مي     اي مي   بال هواپيما به صخره   . قرار دارند 
  »... اند و چسبيده

يان اسـت و بـه ايـن حالـت تكامـل            اين نمونه اي از گسترش يافتگي تنش هاي فيلمنامه از شروع تا پا            
وقتي شخصي . رود اما اصطالح تكامل براي رشد و تغيير شخصيت ها نيز به كار مي. داستاني گفته مي شود 

دهد و به ديدگاه جديدي دست مـي   گيرد، رفته رفته تغيير شكل مي درگير با مشكلي، تحت فشار قرار مي   
اري به مقاومت، عصيانگري ، مبارزه يا رابطه اي مبتنـي  ممكن است از ترس به شجاعت يا از سازشك. يابد  

در اين رابطه مي توان فيلم هاي . اين حالت نيز تكامل شخصيتي ناميده  مي شود          . بر احترام متقابل برسد     
  .»پرواز بر آشيانه ي فاخته «يا  » كازابالنكا» « مردي براي تمام فصول«از جمله فيلم هاي . زيادي را مثال زد 

 حركتي داستان بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه اگر به درستي رعايت نشود مانع از آن است روند
اين ضعف را در نمونه هايي از . كه به ساختاري خوب و جذاب دست يابيم و كليت اثر را ضعيف مي كند 

.  ببينيم قصه هاي سينمايي و به خصوص سريال هايي كه از تلويزيون پخش مي گردند به كرات مي توانيم
صحنه هاي . سريال هايي كه  از حركت داستانيِ خوبي برخوردار نيستند و روند كندي را دنبال مي كنند 

آنها به شكل هاي مختلف تكرار مي شود و شخصيت هاي آنها هر حرف يا عملي را بارها با هم در ميان 
به .  ي تازه و روشني در آن باشد بدون آنكه نتيجه يا نكته . مي گذارند و در طول فيلم مطرح مي كنند 

در حالي كه .  مي زند و حجم زائد و آزاردهنده اي مي يابد يگر داستان در اينگونه آثار درجازبان د
ظرفيت داستاني آنها سيزده قسمت بيشتر نيست بين سي تا نود قسمت كش مي يابند و به اين ترتيب 

البته گاهي هم فيلمنامه . ند تاثير خوبي بر جاي بگذارند مخاطب را خسته مي كنند و در نهايت نيز نمي توان
ها در هنگام توليد و اجرا به اين ضعف مبتال مي شوند و بطور مثال در حالي كه متني براي سيزده قسمت 

  .آماده شده است ،كارگردان اصرار مي كند كه سريالي با حجمي چندين برابر از آن ارائه نمايد 
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  :تعليق 
گفتيم در فيلمنامه هايي كه از جنبه هاي داستان پـردازي   .  نتظار و دلهره و نگراني است       تعليق ايجاد ا  

نيروهـايي كـه هـر بـار در قالـب و      . قوي برخوردارند همواره شاهد درگيري دو نيروي خير و شر هستيم            
از توطئه اشـخاص مختلـف عليـه هـم تـا كـشمكش و درگيـري بـين                   . شكل متفاوتي به جان هم مي افتند        

ارقين و نيروهاي پليس ، جاسوسان و مامورين ضد اطالعات ، تروريست ها و كساني كه درجهت ايجـاد               س
در بسياري از اين داستان ها شاهد  صحنه هايي عجيب و غريب و رعب آور           . امنيت و آرامش مي كوشند      

صه از كـاميون    آويزان شدن قهرمان هاي ق    : صحنه هايي نظير  . و نفس گير يا حتي غير قابل تصور هستيم          
ها يا قطارهاي سريع السيري كه با سرعت پانصد كيلومتر در ساعت به پـيش مـي رونـد ، تـالش قهرمـان                  
براي نفوذ به هواپيمايي كه در چند هزار پايي در حال پرواز اسـت ، تعقيـب و گريـز قـايق هـاي تنـد رو ،                

وني كه با سرعت بسيار در حال      آويزان شدن قهرمان ها از صخره هاي يخي عظيم و چسبيدن به زير كامي             
همه ي اين صحنه ها و صحنه هايي شبيه به اين ها شكل هايي كليشه اي از ايجـاد تعليـق و         .  حركت است 

  .انتظار هستند كه در نوع خود مي توانند با دلهره اي كه مي آفرينند جذابيت يك فيلم را افزايش دهند 
خالصه نمي شود و در هر صحنه يا هر ژانري مي توانـد           اما تعليق و سوسپانس صرفاً در اين صحنه ها          

فرض كنيم قهرمان قصه كه يك زن جوان است ، در اطـاق خـود در آرامـش                  . كاربرد موثري داشته باشد     
مردي كه نقاب به چهره دارد به آهستگي، با كليد يا وسيله اي ديگر درِ آپارتمان او را باز                   . خوابيده است   

مرد ناشناس آهسته در ميان . ي به سوي اطاق او  مي رود تا وي را به قتل برساند          مي كند و در ميان تاريك     
. زن در رختخواب غلتي مي زنـد  . تاريك و روشن ساختمان از هال مي گذرد و درون اطاق ها را مي نگرد       
 مرد اسلحه . زن همچنان خواب است     . مرد ناشناس به اطاق خواب رسيده و به آهستگي در را مي گشايد              
امـا بـاز   . زن به آرامي غلت  مي زنـد . اش را از جيب در آورده و لوله صدا خفه كن را به آن وصل مي كند           

لحظـه اي نگـاهش   . به كنار او مي رسد و باالي سرش مي ايـستد    . مرد جلوتر مي رود     .... هم خواب است    
توانـد سكانـسي از يـك فـيلم        ايـن مـي     . اسلحه را باال مي آورد و به سوي سر او نشانه مي گيرد              . مي كند   

  . جنايي باشد 
كودكي خردسال كه فرزند يكي . دو زن درون آپارتمان گرم گفتگو با يكديگرند « در صحنه اي ديگر 

زن ها آن چنان سرگرم گفتگويند كه اصـال كـودك   . از آنان است چهار دست و پا به سوي بالكن مي رود       
. لوي بالكن مي رود و با دست هاي كوچكش آن را مـي گيـرد   كودك به سوي حفاظِ ج   . را از ياد برده اند      

گـويي حفـاظ بـا اولـين       . حاال ما متوجه پايه هاي حفاظ مي شويم كه به خاطر پوسيدگي شل و  َلق هـستند                   
ارتفاع بالكن نيز تا كف خيابان زياد است و اگر حفاظ كنده شـود سـقوط بچـه      . فشار از جا در خواهد آمد       

كودك همانطور كه نرده را گرفته روي پا مي ايستد و بازيكنان به نـرده               . خواهد شد   تبديل به يك فاجعه     
چيزي نمانده از جا كنده شود و . نرده تكان مي خورد و كمي به سمت بيرون خم مي شود . فشار مي آورد 

. ت زن ها همچنان سرگرم گفتگو بوده و حواسشان به بچه نيـس           . همراه با كودك از آن ارتفاع سقوط كند       
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كـودك كـه خطـر را    . يكي از پايه هاي حفاظ از شيار ديوار جدا مي شـود   . كودك به نرده فشار  مي آورد        
ناگهان پايه ي ديگرِ نـرده از ديـوار بيـرون مـي زنـد و      . درك نمي كند خنده كنان به نرده فشار مي آورد      

لق به يك فيلم خـانوادگي و      ممكن است اين سكانس متع    » ....  كودك جيغ مي كشد و      . نرده رها مي شود     
  .  يا روانشناختي باشد 

ساخته آلفرد هيچكاك مي بينيم كه زن جواني به نام مارني كـه يكـي از             » مارني  « در صحنه اي از فيلم      
شخصيت هاي اصلي قصه و شخص مظلوم و دوست داشتنيِ فيلم است ، در محل كارش مي ماند تا پـس از   

وقتي به هدف خود مي رسد و كار مـورد   .  ، چيزي را مخفيانه بر دارد        ساعت تعطيلي و رفتن همه كاركنان     
امـا همينكـه    . نظرش را انجام مي دهد به تصور اينكه هيچكس آن اطراف نيست از دفتر خارج مـي شـود                    
مـرد خـدمتكار    . قدمي بيرون مي گذارد چشمش به خدمتكاري مي افتد كه مشغول نظافـت راهـرو اسـت                  

نه راه پـس    . مارني با دلهره و ترس بر جاي ميخكوب مي شود           .  او را نديده است      پشت به او دارد و هنوز     
مارني نمـي توانـد بـه درون    . هر لحظه ممكن است خدمتكار برگردد و مارني را ببيند   . دارد و نه راه پيش      

 اضطراب با احتياط و. در نتيجه تصميمش را مي گيرد . دفتر باز گردد يا مدت زيادي به همان حالت بماند 
كفش هايش را از پا در مي آورد تا بدون ايجاد سر و صدا خود را به پله ها برساند و قبل از آنكه خدمتكار 

كفش ها را بـه دسـت       . او را ببيند و حضورش در آن ساعتِ تعطيلي سوال برانگيز شود آنجا را ترك كند                 
در . ي رسد كه با موفقيت فاصله اي نداردبه نظر م. مي گيرد و به آهستگي به سوي پله ها گام بر مي دارد 

حالي كه كفش ها و كيفش را به سينه چسبانده ، اگر چند گام ديگر بردارد به پلـه هـا مـي رسـد و از ايـن         
اما ناگهان يكي از كفش هـا از دسـتش رهـا شـده و بـر كـف سـالن مـي افتـد و                          . مخمصه خالص مي شود     

مارني از ترس چشم بـر هـم   . آنجا را بر هم مي زند صدايش در سالن خلوت و بزرگ مي پيچد و سكوت   
اما وقتي چشم مي گشايد مي بيند كـه مـرد نظـافتچي             . او ديگر كار خود را تمام شده مي داند          . مي گذارد   

وقتي دقيق تر مي نگـرد  . هيچ واكنشي نشان نداده است و همچنان پشت به او ، سرگرم كار خويش است       
نفـس  . حاال مي فهمد كـه مـرد شـنوايي درسـتي نـدارد      . ه اش آويزان است سمعك او را مي بيند كه از يق   

هيچكاك معمـوالً در همـه   . راحتي كشيده ، كفشش را بر مي دارد و خود را به پله ها رسانده و مي گريزد           
  . ي فيلم هايش به شكل زيبايي از عنصر تعليق استفاده كرده است 

در اين صحنه ها تماشاگر دلش مي خواهد فـوراً  . ستند هر يك از صحنه هاي باال يك صحنه تعليقي ه       
دلش مي خواهد فرياد بزند و آنـان را از خطـري كـه در كمينـشان نشـسته         . به كمك قهرمانان قصه برود      

تماشاگر قصه را پي مي گيرد تا بفهمد كه آيا قهرمانان مي توانند به موقع متوجه خطر شوند و . آگاه سازد 
  .  هر فيلمنامه اي مي تواند صحنه هاي تعليقي فراواني داشته باشد . هند يا نه آيا خود را نجات مي د

يكي از نقاط قوت آثار هاليوودي كه باعث مي گردد اغلب مردم با وجود ديدگاه هاي مختلف و زبان و 
آن در عاليق متفاوت به تماشاي اينگونه آثار بپردازند به كار گيري عنصر تعليق و  استفاده ي گسترده از       

فرقي نمي كند كه فيلم قصه اي خانوادگي ، اجتماعي ، عـاطفي يـا پليـسي و جنـايي                    . داستان پردازي است    

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 DG

در طـول  . هر قصه اي مي تواند از اين عنصر در ايجاد جذابيت داستاني به خوبي بهره گيـرد            . داشته باشد   
ماورايي با چاشني ترس ر ، وحشت يا ژانر دلهره آو تاريخ سينما شاهد توليد و پخش انبوهي از  فيلم هاي 

بـه  ( امـا بـسياري نيـز    . برخي از اين فيلم ها آثـار ارزشـمند و قابـل تـوجهي بـوده انـد       . بوده ايم  و تعليق   
كارهايي صرفاً سرگرم كننده بوده و حرفي براي گفتن ندارنـد           ) خصوص در سينماي اين روزهاي هاليوود     
اما همين آثار با استفاده . ليستي طوالني از اين گونه فيلم ها برسيم كه اگر بخواهيم نام ببريم مي توانم به 

از عناصر داستان پردازي به اهداف اوليه خود دست مي يابند و مي توانند مخاطبين گسترده اي را جـذب                    
  .كنند 
شايد گاهي بتوان با استفاده از يك عنصر قوي برخي ديگر از عناصر درام را به شكل كمرنگ تري به  
تا حدي كـه اگـر پيرنـگ از        . مي دانيم كه نمي توان به پيرنگ هاي داستاني بي توجه بود              اما   .ار گرفت   ك

اما وقتي داستان بر اساس رابطه ي علـت و معلـولي شـكل          . داستان حذف شود دارم شكل ناقصي مي يابد         
 ايـن   ز و راز اسـت و     مي گيرد و پيرنگ به وجود مي آيد باز اين پيرنگ براي جذابيت داشتن نيازمنـد رمـ                 

  .  است در داستان» تعليق و انتظار«، همان ايجاد »راز«
  

  
  باسمه تعالي

        
   بخش سيزدهم  ـاز ايده تا فيلمنامه 

   حسني بروجرديجعفر 

  

  انتخاب لوكيشن

        
هنگام انتخاب محل وقوع داستان بهتر است سعي شود از فضاهاي تازه تر و كمتر ديده شده اي استفاده 

ب فيلمنامه نويسان وقتي مي خواهند محل وقوع حوادث داستاني را انتخاب كنند يا به ياد اماكن         اغل. كنيم  
معمول و دم دستي مي افتند و يا ناخودآگاه صحنه هايي مشابه از فيلم هاي مختلف جلـوي چشمـشان مـي           

 صـحنه اي بـراي   مـثالً وقتـي مـي خواهنـد       . آيد و به پيروي از آن فيلم ها همان مكان ها را بر مي گزينند                
مالقات يك زن و مرد جوان بنويسند فوراً يك كافي شاپ را در نظر مي گيرند و صحنه را در آن محل مي     

در حالي كه اين صحنه ها به مرور شكل تكراري و كليشه اي يافتـه انـد و اينـك بـراي مخاطـب                        . نويسند  
، يعنـي اسـتفاده از فيزيـك صـحنه و     در نتيجه فيلمنامه نويس يك امتياز . جذابيت خاصي نخواهند داشت     

در حالي كه با كمي دقت و وسواس بيشتر مي توانيم صـحنه را              . عناصر موجود در آن را از دست مي دهد          
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طوري انتخاب كنيم كه ضمن طبيعي بـودن بتـوانيم از امتيـازات درامـاتيكي آن بهـره گيـريم و  از لحـاظ                         
براي اين منظور بهتر است هنگـام نوشـتن         . ه باشد   تصويري نيز صحنه ي ما شكل خاص و تازه تري داشت          

 بـه دنبـال مكـان هـاي ديگـري      يك صحنه ، اولين تصاويري كه به ذهنمـان مـي رسـد را كنـار بگـذاريم و       
  .  بگرديم

 در توضيح شرح صحنه برخي نويسندگان مبتدي يا همه چيز را بر عهده عوامل اجرايـي مـي گذارنـد و                     
ه نمي دهند و يا به شكلي آزار دهنده شرح مفصلي از اشيا و ابزار موجود                هيچ تصوير روشني از صحنه ارائ     

رنگ ديوارها ، نوع چوب مبلمان ، تعداد شاخه هاي گلي كه درون گلدان است و . در صحنه را مي نويسند 
در حالي كه هيچ ضرورتي براي اين توضيحات مفصل وجود ندارد و مي توان با توضيحي موجزتر نمايي ... 
از صحنه را ارائه كرد و بيشتر روي آن دسته از اشيا ،  حركات و رفتار شخصيت ها تاكيد داشـت كـه           كلي  

  . نقشي موثر در شكل گيري داستان و چگونگي پيشرفت آن دارند 
  : براي مثال به نمونه هاي زير توجه كنيد 

. شود و در را باز مي كند  كه آشكارا مي كوشد از نگاه او فرار كند رد مي "سوفي"گيتس اكنون از كنار 
  22 ".گيتس و همكاران ـ تحقيقات محرمانه .جي. جي ": روي شيشه ماتِ در خوانده مي شود 

  23.اين دفتر به طور قابل توجهي ساده تر از دفتر گيتس است 
گيتس با تحقير به موجودي كـه روبـه رويـش ايـستاده و بـه      . گيتس و كرلي جلوي ميز كار ايستاده اند        

  24. گيتس با دستمال قطره عرق را از روي ميز كارش پاك  مي كند . س مي زند خيره است  سختي نف
از فراز تپه اي كوچك ، اتومبيلي كه در خالف جهت جاده حركت مي كند نزديك مـي                  . سپيده دم است    

   25.وقتي از برابر ديد ما مي گذرد چراغ هاي جلوي آن كه روشن است ديده   مي شود. شود 
  . جلوي آن برج قصر نمايان است .بايي همانند تابلوي نقاشي در زمينه تصوير هويدا مي شود منظره زي

  ..نادو به دست قوبالي خان ساخته شدقصر بسيار زيبا و مجلل زا: صداي گوينده 
    26.درختان نخل در اثر وزش باد تكان مي خورند .  در زمينه تصوير برج به طور مبهم ديده مي شود 

برخـي مـسائلِ كلـي كـافي     . ركات بازيگران ، الزم نيست هر چيزي مو به مو نوشته شـود    در خصوص ح  
مگر اينكه حركتي جزئي بيـان كننـده چيـزي مثـل احـساس شخـصيت ،ديـدگاه او ، يـا  بخـشي از                         . است  

  . اطالعات داستان باشد 
آن را مي بندد و  . د نخست كشوي بااليي را باز و بررسي مي كن. شروع به گشتن كشوها مي كند :  مثال  

حـاال  . مجددا كشو بااليي را باز مي كند و سپس پاييني را            . باز نمي شود    . كشوي پاييني را امتحان مي كند       
دسته چكي را كه درون آن مي بيند بـر مـي دارد و تـه چـك هـا را           . نگاهي به آن مي اندازد      . باز مي شود    

                                                 
22  -       ��#e �"f�  
23  -"   "       
24  -"    "       
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دسته اي كليد ، يك دفترچه تلفن ، . سر جايش مي گذارد آن را . همچون بر زدن ورق از نظر مي گذراند     
 و نقشه اي كه مالوري روي كاپوت اتـومبيلش          1913فهرست غذاهاي ناهار سازمان آب در هتل بالتيمور         
روي نقشه با خط سـياه  . نقشه را در آورده  و باز مي كند . پهن كرده بود از ديگر اشياي درون كشو است        

بـه سـرعت وسـايل را جمـع مـي كنـد و درون               . ه سايه اي بر شيشه ماتِ در مي شـود           متوج.......  نوشته      
گيـتس  . در حين اين عمل عينك دوم مالوري از روي ميز مـي افتـد   . كشوها گذاشته و كشوها را مي بندد    

در كه باز مـي شـود گيـتس مـشغول قـدم زدن در اتـاق       . آن را در هوا مي گيرد و روي ميز قرار مي دهد          
  27. ستا

توجه كنيد كه نويسنده در صحنه فوق چگونه جستجوي كاراگاه پليس را در دفتر كار شخصي كه ظاهراً             
نحوه باز و بسته كردن كشوها كه مي تواند مساله كم اهميتي باشد از آن . به مالقات او رفته شرح مي دهد 

.  خود در اين اطاق نـدارد  جهت در اينجا اهميت مي يابد كه او فرصت زيادي براي به انجام رساندن هدف   
. نحوه بررسي ته چك ها كه دقيقاً مشخص شده مي تواند بيان كننده جزئي از توانايي هاي شخصيت باشد 

اما اينكه مـثال چگونـه نگـاهش بـه          . او يك كاراگاه پليس است و بديهي است كه تيز هوش و سريع است               
اين نكتـه دو  . به افتادن عينك نيز اشاره مي كند . شيشه مات مي افتد براي نويسنده اهميتي نداشته است       

اول اينكه افتادن عينك بر زمين و شكستن شيشه آن مي تواند كاراگاه را  لو دهـد و مـچ او را                       . علت دارد 
دوم اينكه نويسنده در صحنه اي     . پس اين اتفاق مي تواند در ايجاد تعليق و اضطراب موثر باشد             . باز كند   

( به عنوان يك سرنخ استفاده مي كند و اين اتفاق مي تواند تاكيدي بر اهميت عينك ديگر از همين عينك 
  . در صحنه مذكور باشد ) به عنوان يك سر نخ و نشانه از شخصيت مالوري

  

  :ريتم در فيلمنامه
در فيلمنامه وقتي از ريتم سخن به ميان مي آيد منظور سرعت حركـت داسـتان اسـت كـه در برخـي از                         

 مناسب است و در برخي ديگر به علت پاره اي از نقايصِ ديگر به كندي و كسالت بار بودن                 كارها سرعتي 
انبـوهي از ديـالوگ هـاي ضـعيف و فاقـد كـشمكش و         . مي رسد و خود به عنوان يك نقص نمود مي يابـد             

درنگ بيش از حد شخصيت ها روي يك موضوع كه معموالً به بحث هاي تكراري بـين شخـصيت هـا مـي               
  .ي تواند در كند كردن حركت داستان موثر باشد و ريتمي خسته كننده به آن بدهد انجامد م

 بـه كـار مـي     موسـيقي كه براي موزون كردن نواي      است   به معني توالي ضربات آهنگ       ريتمدر موسيقي   
 نامند  ميريتم يا وزندرپي يك حركت پايدار در زمان مشخص را در موسيقي   تكرار پيبه زبان ديگر. رود
 در فيلمنامه در صورتي كه جمله هاي كليدي گفتگو ، مفاهيم يا بخش مهمي از عمل و كنش شخصيت در                .

جرا هـم مـي توانـد       آواز و محـل وقـوع مـا       . طي داستان تكرار شود، ريتمي بر همين مبنا به وجود مي آيد             
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ريتم در بر انگيختن حس زيبايي شناختي موثر بوده و باعث درگيري عاطفي      . كاركرد ريتم را داشته باشد    
  . بيشتر مخاطب با موضوع  مي شود 

مثـال  . ريتم در داستان لحظات قبل را تداعي مي كند و احساسات مربوط به آن لحظات را بر مي انگيزد                  
مـي خواهـد كـه      » پيمـان   « از  »  مجيـد   « فـرض كنـيم   : آن زد به اين شكل است     ساده اي كه مي توان براي       
پيمان كه نمي خواهد كار او را انجام دهد در جواب لحظه اي نگاهش مـي كنـد و        . برايش كاري انجام دهد   

ماجرا مي گذرد و مدتي بعد، پيمان دچـار مـشكلي   . بعد خنده كنان جمله اي را به شوخي به زبان مي آورد 
در اين لحظه واكنش . مجيد هم درپاسخ  همين واكنش را نشان مي دهد . از مجيد كمك مي خواهدشده و 

مجيد مي تواند ياد آور برخورد قبلي پيمان در صحنه ي مذكور باشد  در اينجا اين  احـساسِ مجيـد اسـت      
امـا بـا يـاد    . ممكن است او دلش بخواهد به پيمان كمك كنـد  . كه به شكلي غير مستقيم بروز  كرده است          
  . آوري گذشته، بر خالف ميلش اقدام مي كند

مثال يك كافه . در فيلمهاي عاطفي ، خانوادگي معموال از مكانهاي خاص براي اين منظور استفاده مي شود 
در صورتي . كه زن و شوهر اولين بار در آنجا با هم برخورد كرده اند مي تواند اين كاركرد را داشته باشد                   

 به جدايي منجر شده باشد، وقتي مرد يا زن در لحظه اي پا به آن محل مي گذارند ، نشانگر كه زندگي آنها
  .  احساسي خاص در آنها است 

 نام برد " كازابالنكا "از فيلمنامه هايي كه در آن از ريتم به خوبي استفاده شده است مي توان از فيلمنامه 
. ي است كه معموال محل اجتماع مهاجران جنـگ اسـت          همفري بوگارت در فيلم كازابالنكا صاحب كافه ا       . 

بوگارت هميشه خود را از دخالت در اين مـسائل دور         . افرادي كه در انتظار ويزاي ورود به امريكا هستند          
اما با ورود ناگهاني اينگريد برگمن و همسرش كه رهبـر نيروهـاي مقاومـت اسـت و قـصد                    . نگه مي دارد    

در طول داستان مي فهميم كه بوگارت و برگمن .  كنند، اوضاع تغيير مي كند    دارند از چنگال نازي ها فرار     
اما ناگهان برگمن او را  ترك كرده و ناپديد شده . سالها پيش در پاريس رابطه اي عاطفي با هم داشته اند     

اما ايـن   . ند  اينك وقتي بعد از سالها دوباره همديگر را  مي بينند، بوگارت ابتدا به او اعتنايي  نمي ك                  . است
بوگارت همـواره وي را     . او پيشخدمتي دارد كه در كافه  آهنگ مي نوازد           . بي اعتنايي زياد دوام نمي آورد     

آهنگي كه سالها قبل هميشه همراه بـرگمن بـه آن گـوش  مـي                . از نواختن آهنگي خاص منع كرده است        
خاطراتي كه بـا ناپديـد شـدن بـرگمن     . داده اند و حاال مي تواند برايش يادآور خاطرات همان سالها باشد            

برگمن باالخره با بوگارت روبرو شـده و علـت عمـل خـود را               . پاياني تلخ پيدا كرده و از آن گريزان است        
اما وقتي برگمن كافه را ترك مـي كنـد و   . ظاهراً داليل او براي بوگارت پذيرفتني نيست     . توضيح مي دهد  

 قديمي را بزند معلوم مي شود كه او تحت تاثير قرار گرفته بوگارت به پيشخدمتش مي گويد همان آهنگ
معلوم مي شود همان احساس توام با احترامي كه قبال براي برگمن قائل بوده دو مرتبه ايجاد شـده                   . است  
  .  است 
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اما همانطور كه گفته شد، عمل شخصيت هـا ، مكـان ،   . گفتگو آشكار ترين فرصت استفاده از ريتم است 
در فيلمي كه مثال زده . واز و حتي رنگ و نوع لباس هم مي تواند اين فرصت را به وجود آورد         موسيقي ، آ  

ممكـن اسـت در داسـتاني ديگـر         . شد بوگارت نسبت بـه يـك موسـيقي احـساس خاصـي از گذشـته دارد                
 ام "در فـيلم  . شخصيت نسبت به يك لباس ، يا رنگ لباس  اين حساسيت و احساس را پيدا كـرده باشـد     

 ساخته فريتز النگ همواره در طول فيلم قبل از پيدا شدن جنازه ابتدا صداي  سوت زدن قاتل را مي "ل قات
يعنـي بـه زودي احتمـاال       .  اي  از گذشته را در ذهن ما تـداعي مـي كنـد                هدر اينجا اين صدا تجرب    . شنويم    

ي  نيـز بـاال كـشيدن  پاشـنه          ساخته مسعود كيمياي  "قيصر"در   فيلم ايرانيِ      . كودكي ديگر به قتل مي رسد       
  . كفش قبل از گرفتن انتقام توسط قيصر همين كاركرد را دارد 

  
  
  
  
  
 

  باسمه تعالي  

        
   بخش چهاردهم  ـاز ايده تا فيلمنامه 

   حسني بروجرديجعفر      

        

        ::::    هنگام نوشتنهنگام نوشتنهنگام نوشتنهنگام نوشتن    دودلي دردودلي دردودلي دردودلي در    وووو    غلبه بر ترديدغلبه بر ترديدغلبه بر ترديدغلبه بر ترديد

ئلي نظير نقطه عطف يا آنچه در كتاب برخي از هنرجويانِ فيلمنامه نويسي بيش از حد در خصوص مسا
هاي سيد فيلد مطرح شده دچار وسواس و ترديد و عدم اطمينان مي شوند و اين نامطمئن بودن به قدري 

اين گروه بايد بدانند براي فيلمنامه نوشتن الزم . آزارشان مي دهد كه به كلي دست از نوشتن مي كشند 
يك متر يا خط كش به دست بگيريم و . وي سيد فيلد عمل كنيم نيست كه حتماً  و بدون استثناء  طبق الگ

دنبال اين باشيم كه حتماً در دقيقه ي اول فالن نكته مطرح شود ، در دقيقه ي سوم مساله ي بعد ، در 
شايد اگر از بسياري از نويسندگان حرفه اي سئوال شود كه نقطه عطف اول فيلمنامه .....  دقيقه ي هفتم 
البته نويسندگان حرفه اي مي دانند كه هر . حه اي قرار گرفته نتوانند پاسخ روشني دهند اشان در چه صف

قصه اي فرعي كه رابطه ي تنگاتنگي با موضوع اصلي . فيلمنامه اي حتماً به يك قصه ي فرعي نياز دارد 
ر نمي كنند كه اگر اما اينگونه فك. داشته باشد ، از دل آن بيرون بزند و در نهايت نيز بر آن اثر بگذارد 
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نقطه عطف اول قصه اشان بجاي صفحه بيست و هفت در صفحه ي بيست و نه رخ دهد آسمان به زمين مي 
آنها مي دانند كه فيلمنامه اشان به ساختاري سه پرده اي نياز دارد و بر اين اساس يك تقسيم بندي . رسد 

صه ي فرعي فصل مياني فيلمنامه را شكل دهد و بر اين مبنا كه ق. كلي را براي كار خود در نظر مي گيرند 
  . فيلمنامه را از دچار شدن به ساختاري تخت و يك خطي و يك نواخت دور سازد 

وقتي خط كش به دست مي گيريم و سعي مي كنيم عناصر قصه را بر اساس الگوي سيد فيلد طراحي 
ضمن اينكه معموالً . ود گيرد كنيم احتمال زيادي وجود دارد كه فيلمنامه شكل خشك و تصنعي به خ

نويسندگان كم تجربه و جوان در اينگونه مواقع آنقدر غرق اين دقايق يا سانتي مترها مي شوند كه از 
پرداختن به ساير عناصر مهم مثل شخصيت پردازي ، منطق داستاني و درگيري هاي عاطفي شخصيت 

ي غير عملي مي بينند و همانطور كه در باال غافل مي شوند و يا حركت به روي الگوي سيد فيلد را به كل
  .گفته شد عطاي كار را به لقايش مي بخشند 

 توصيه اي كه من معموالً براي هنرجويانم در كالس هاي فيلمنامه نويسي دارم اين است كه زياد خود را 
م به نظر مي رسد آنچه مه. بلكه  از زاويه ديد  ديگري به كارشان بنگرند . درگير اين تقسيم بندي نكنند 

بلكه بايد داراي قصه اي فرعي در فصل مياني . اين است كه فيلمنامه نبايد فرمي يك خطي داشته باشد 
با استفاده ( اگر اين جذابيت . مهم اين است كه فيلمنامه ي شما شكلي متنوع و جذاب داشته باشد . باشد 

ام داده ايد و الزم نيست اصال به نقطه عطف ها ايجاد شده باشد ، كارتان را درست انج) از عناصر مناسب 
اما اگر جذابيت نداشته باشد يا مسيري تخت ، يكنواخت و يك خطي را تا پايان دنبال كند آن . فكر كنيد 

ضمن اينكه نبايد فراموش كرد اصال اين الگويي كه سيد فيلد مطرح مي كند مربوط . كار حتماً ايراد دارد 
در . در حالي كه اغلب فيلمها زماني كوتاه تر و يا بلندتر دارند . ست صفحه اي است به فيلمنامه ي صد و بي

حال حاضر فيلمنامه هايي كه معموالً در ايران به توليد مي رسند حجمي حدود شصت تا هفتاد صفحه ي 
 كننده تايپ شده ي آ چهار دارند و اگر فيلمنامه اي با تعداد صفحات بيشتر نوشته شود كارگردان و تهيه

فيلمنامه نويس را مجبور مي كنند تعدادي از صحنه ها را حذف كند تا از زمان و هزينه ي توليد كاسته 
  . پس در اين صورت اصرار بر الگوي صد و بيست صفحه اي سيد فيلد اصرار بيهوده اي است . شود 

بلكه قطعاً برگرفته .  خورد  البته منظور اين نيست كه الگوي مذكور غير قابل استفاده است و به درد نمي
. از بسياري فيلم هاي موفق بوده و به كارگيري صحيح آن نيز مي تواند به كارهاي موفق ديگري بينجامد 
حرف من در راستاي توجيهات برخي از نويسندگان غير حرفه اي كه چنين ديدگاهي را دست آويزي 

. منامه ي قصه پرداز قرار مي دهند نيست براي سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتواني خود در نگارش فيل
اين افراد هر فكرِ بي سر و ته و خسته كننده اي را كه  به ذهنشان مي رسد به روي كاغذ مي آورند و بعد 

بعد . انتظار دارند ديگران با شور و اشتياق آن را بخوانند يا حاضر به سرمايه گذاري براي توليد آن شوند 
ن را  مي بينند و ايرادات ساختاري داستان به آنها گوشزد مي شود مي گويند هم كه برخورد سرد مخاطبي

ما نمي توانيم نسبت به . اين حركت را درست نمي دانم . حالشان از الگوي سيد فيلدي به هم مي خورد 
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مساله اين است كه . تجربه نويسندگان و نظريه پردازان بزرگ و الگوهاي نوشتاري كامال بي اعتنا باشيم
. يك هنرجو به هر حال بايد با عناصري كه حاصل سالها تجربه نويسندگان مختلف است آشنا شود 

وقتي اصول نويسندگي را ياد گرفت ، آنگاه مي تواند به . نويسنده قبل از هر چيز بايد اصول را ياد بگيرد 
  .  د به سبك هاي ديگر بينديشد و حتي دست به نو آوري بزن. راه هاي جديدتر فكر كند 

يك هنرجوي نقاشي كه نمي تواند به درستي قلم . در رشته هاي ديگر هنري نيز موضوع همين است 
اين . بزند ، يا رنگها را به خوبي نمي شناسد ، يا طراحي نمي داند ، نمي تواند مدعي ايجاد سبكي نو شود 

ده توانست فيلمنامه هايي  وقتي نويسن.بيشتر نوعي شانه خالي كردن از يادگيري است تا حرفي منطقي 
بنويسد كه كسي حاضر به خريد ، يا سرمايه گذاري روي آن شود و مخاطب با ان ارتباط برقرار سازد، 

چون او ابتدا توانايي خود را به اثبات رسانده و بعد مدعي . آنگاه است كه مي تواند حرف از نو آوري بزند 
  .انديشه اي تازه شده است 

خشي از نوشتن يك فيلمنامه هنر است و بر اين اساس نياز به اندكي رها شدن از قيد اما در يك كالم ، ب
  . و بندهايي از اين دست دارد 

  

        مطالعه ي فيلمنامه هاي خارجي ابزاري براي يادگيري مطالعه ي فيلمنامه هاي خارجي ابزاري براي يادگيري مطالعه ي فيلمنامه هاي خارجي ابزاري براي يادگيري مطالعه ي فيلمنامه هاي خارجي ابزاري براي يادگيري 

. مثل بسياري صنايع ديگـر    . سينما آميخته اي از هنر و صنعت است و در جامعه ما صنعتي وارداتي است                
ت ما ابتدا با اين صنعت به خوبي آشنا شويم ، پيچيدگي هاي آن را در يابيم ، به رمـز و راز و                        پس الزم اس  

  . قدرت جادويي آن پي ببريم و بعد آنگونه كه مي خواهيم از آن استفاده كنيم 
از اين رو مطالعـه دقيـق فيلمنامـه هـاي خـوش بافـت و بررسـي و تحليـل فـيلم هـاي خـوش سـاخت از                         

مطالعه و بررسي براي استفاده و يادگيريِ الگوي فني ، نه .  ابزار آموزش اين فن است ضروريات و يكي از
شـمال از شـمال     « يـا   » سكوت بـره هـا      « در نتيجه اگر از شما خواسته مي شود فيلمنامه اي مثل            . محتوايي  
صيت جنايتكـار  را بررسي و روي آن كار كنيد ، منظور اين نيست كه ببينيـد شخـ    » ترميناتور  « و يا   » غربي  

.  بلكه بايد به ساختار ، شخصيت پردازي و نحوه ي روايت داستان توجـه نماييـد   . آن فيلمنامه چه مي كند   
ببينيد فيلمنامه نويس چطور و چگونه قصه اش را تعريف مي كند ، به چه صورتي شخـصيت اصـلي اش را                      

چطـور  .  قصه مي سـازد      ع درگير موضو  معرفي مي نمايد ، چگونه در قصه ابهام ايجاد مي كند و مخاطب را             
با اين كار شـما بـا نقـاط عطـف در       . در پايان به تمام سئواالتي كه در طول قصه ايجاد كرده پاسخ مي دهد               

  . آشنا مي شويد ... فيلمنامه ، بحران ، نقطه اوج ، معرفي ضد قهرمان ، و 
ن با تعجـب و حيـرت مـي پرسـند            وقتي صحبت از فيلمنامه هاي خارجي به ميان مي آيد برخي هنرجويا           

چرا فيلمنامـه هـاي ايرانـي كـه فـضايي ملمـوس و آدم هـايي                 ! چرا بايد فيلمنامه ي خارجي مطالعه كنيم ؟       
آشناتر را در خود دارند نخوانيم و آنها را الگوي خود قرار ندهيم ؟ پاسخ اين سئوال آن است كه مطالعـه                      

مفيـد از ايـن   .  در جاي خود مي تواند كاري مفيد هـم باشـد   فيلمنامه هاي ايراني هيچ ايرادي ندارد و حتي    
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به درك بهتري از امكانات ،محدوديت ها و ساليق . نظر كه نويسنده با سينماي بومي بيشتر آشنا مي شود           
اما اين كارها اغلـب در مرحلـه آموزشـي و بـه عنـوان كارهـايي       . تهيه كننده ها و مخاطب ايراني مي رسد      

چـرا كـه   .  و ساختار و ساختمان فيلمنامه نويسي نمي تواننـد چنـدان قابـل اعتنـا باشـند              الگويي از نظر فني   
اغلب از طرح و ساختار پيچيـده و جـذاب و شخـصيت             ) البته جدا از موارد استثنايي      ( فيلمنامه هاي ايراني    

اظ يا آن گـروه هـم كـه شخـصيت پـردازي خـوبي دارنـد، از لحـ             . پردازي عميق و قوي برخوردار نيستند       
به همـين خـاطر در مرحلـه يـادگيري اصـول          . داستان پردازي يك خطي يكنواخت و خسته كننده هستند          

كارهايي مثل سفر بـه  . فيلمنامه نويسي آنگونه كه بايد نمي توانند الگوي آموزشيِ مناسبي به حساب آيند              
اما . شاي اين فيلمها لذت مي برند خيلي ها از تما. را در نظر بگيريد ... قندهار ، پري ، ابر و آفتاب ، گبه و 

در اينگونـه كارهـا قـصه و فيلمنامـه بـه            . بسياري هم ممكن است نتوانند با اين آثار ارتباط برقرار نماينـد             
يعنـي  . بلكه كليت اثري كه ارائه مـي شـود مهـم اسـت     . عنوان يك اثر مستقل داراي اهميتي ويژه نيست         

مورد ...   اجرا و كارگرداني ، بازي ، فيلمبرداري ، نور پردازي ، فرم و               فيلمنامه ي اين آثار را بايد همراه با       
  .  بررسي و ارزشيابي قرار داد 

 افغاني مقـيم يـك كـشور اروپـايي وقتـي مـي فهمـد        هدر فيلم سفر به قندهار يك زن جوان تحصيل كرد   
ردد تـا مـانع ايـن       خواهرش كه در افغانستان زندگي مي كند تصميم به خودكشي دارد ، راهي وطن مي گـ                

او مسيري خطرناك را در پيش مي گيرد و در اين بين با نزديك شدن به مرز و ورود به خاك . اتفاق شود 
در حالي . افغانستان با اوضاع داخلي افغانستان و رنجي كه زنان اين كشور متحمل مي شوند آشنا مي شود       

هميم كه او باالخره با خواهر روبرو خواهد شـده يـا    كه تا پايان فيلم خواهر خود را نمي يابد و ما هم نمي ف           
مي توان گفت قصه پايان ندارد و از لحاظ فني و قصه پردازي كامل نيست و فيلمـساز كـه البتـه خـود                        .  نه  

او فكر مي كند در فـيلمش توانـسته     . اما برايش مهم نيست     . قصه پرداز توانايي هم هست اين را مي داند          
بحـث بـر سـر ايـن نيـست كـه او       . مخاطب منتقل سازد و همين برايش كافي است    حس و نگاه خود را به       

بلكه بايد دانست فيلمنامه آثار صرفاً هنري يا شـاعرانه و حـسي بـه صـورت                 . درست فكر مي كند يا غلط       
  .مستقل آثار كاملي محسوب نمي شوند و آنگونه كه بايد به اصول و قواعد فيلمنامه پايبند نيستند 

  
  اليباسمه تع

        
   بخش پانزدهم  ـاز ايده تا فيلمنامه 

   حسني بروجرديجعفر      

        

  :فيلمنامه كوتاه
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فكر مي كنم چيزي كه در فيلمنامه كوتاه اهميت . در خصوص فيلمنامه كوتاه نظرات متفاوتي وجود دارد 
ايي كه برخي كاره. زيادي دارد و مي تواند روي نظر مخاطب تاثيرخوبي بگذارد ايده و فكر آن است 

وقتي آنها را مي . نويسندگان جوان مي نويسند اگر چه چند صفحه بيشتر نيست اما مناسب فيلم بلند است 
گويي كسي نشسته و از البالي . خواني احساس مي كني با صفحاتي از يك فيلمنامه بلند روبرو هستي

سپس باقي مانده را به . است فيلمنامه اي هشتاد ، نود صفحه اي ، صفحاتي را جدا كرده و كنار گذاشته 
چرا كه آن قصه احتماال نياز به . در حالي كه اين كار غلط است . عنوان فيلمنامه كوتاه مطرح نموده 

شخصيت پردازي هاي پيچيده ، ساختاري با اوج و فرود مناسب و خط سيري متناسب با يك كار بلند دارد 
ن را كوتاه كنيم بديهي است كه كار ناقص و گنگ و وقتي بخواهيم بدون در نظر گرفتن اين عناصر مت. 

يعني فيلمهايي در قطع يك كار . برخي اوقات هم عكس اين حالت ديده مي شود . نارسا خواهد شد 
پس .  سينمايي ساخته مي شوند در حالي كه داستان آنها ظرفيت و كششي بيش از يك فيلم كوتاه ندارد 

با يافتنِ اين ايده و فكر .  فكر مناسب براي فيلمنامه ي كوتاه است اولين نكته ي مهم انتخاب يك ايده و
مي دانيم كه مخاطب كار كوتاه ، به خصوص در ايران . خود به خود بخش مهمي از راه پيموده شده است 

پس اگر ايده ي فيلم كوتاه به درستي انتخاب . انتظار ندارد با ساختار يك اثر كامالً حرفه اي روبرو باشد 
  . د و كليتِ آن كار گيرايي الزمه را داشته باشد مي تواند بسياري از نواقص را پوشش دهد شو

برخي از نظريه پردازان هر فيلمنامه اي كه . در خصوص فيلمنامه كوتاه تعاريف گوناگوني وجود دارد
 هفتاد دقيقه را نيز برخي ديگر فيلمنامه ي كمتر از. كمتر از هفتاد دقيقه باشد را فيلمنامه كوتاه مي دانند 

اين در حالي است كه وقتي نام فيلمنامه كوتاه به زبان مي . به دو بخش كوتاه و نيمه بلند تقسيم مي كنند 
. آيد آنچه بيشتر در ذهن شنونده شكل مي گيرد ، فيلمنامه اي است كه حداكثر حدود سي دقيقه باشد 

افراد فيلمنامه كوتاه را فيلمنامه اي غير حرفه اي مي شايد اين فكر بيشتر از آنجا ناشي مي شود كه اغلبِ 
به همين علت اين افراد معتقدند كه فيلمنامه كوتاه تا . دانند كه نقطه شروع فيلمسازي حرفه اي است 

معموال اين افراد آنقدر در . آنجا كه ممكن است بايد موجز و فشرده ، و از نظر توليدي كم هزينه باشد 
قصه ، مخاطب و موقعيت اجتماعي فيلمساز را از ياد :  شوند كه به كلي عناصري نظير اين انديشه غرق مي

مي تواند از . در حالي كه فيلمنامه كوتاه مي تواند شخصيت مستقلي براي خود داشته باشد . مي برند 
د در بسياري افراد مي توانن. همانطور كه داستان كوتاه چنين است. مخاطب گسترده اي برخوردار باشد 

در حالي كه در يك فيلم بلند سردرگم و ناتوان نشان مي . قالب كار كوتاه موفقيت بيشتري كسب كنند 
همانطور كه ديده مي شود برخي از فيلمسازان در سريال سازي بسيار موفق تر از ساخت فيلم . دهند 

 سابقه توليد چندين در ساختار حرفه اي فيلمسازي ممكن است كارگرداني كه. سينمايي بوده و هستند 
در اين ساختار ممكن . فيلم سينمايي در پرونده خويش دارد، زماني تصميم بگيرد فيلمي كوتاه بسازد

است امكان كار در قالب سينمايي يا سريال براي فيلمسازان كوتاه ميسر باشد، اما آنها همچنان مايل 
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طبيعي است كه در چنين . اه بيان كنندباشند حرف و ديدگاه و يا حتي قصه خود را در قالب فيلم كوت
جامعه ي سينمايي هر يك از عناصر انسانيِ صنعت فيلمسازي جايگاه حرفه اي خود را خواهند داشت و 

  .هيچيك ديگري را نفي نمي كنند 
هـدف نخـست صـرفاً    .  به نظر من در ايران ، فيلمنامه و فيلم كوتاه با سه هدفِ اوليه به توليد مـي رسـد           

در اين شكل فيلمساز معموالً با سـرمايه شخـصي و بـه سـختي شـرايط                 . ه ي كارگرداني است     كسب تجرب 
توليد فيلمش را فراهم  مي كند و مي كوشد فيلمي را به عنوان كارگردان در كارنامه ي كـاري خـود ثبـت                 

فكـار و   در اين صورت روي فيلمنامه اي كار مي كند كه خودش آن را مي پسندد  و آن را مناسب ا                    . نمايد  
فرقي نمي كند كه ( به همين جهت حتي اگر فيلمنامه اي كه انتخاب كرده . ايده هاي اجرايي خود مي داند   

از لحاظ محتوايي حرفي قابـل تاييـد نداشـته باشـد يـا       ) نويسنده ي فيلمنامه خود او باشد يا شخصي ديگر          
مايش در جشنواره هاي خارجي است هدف بعدي ن  . فضايي تلخ و تيره و تار داشته باشد اهميتي نمي دهد            

در ايـن شـكل فيلمـساز بـه     . كه البته و به هر دليل ، موج آن در اين سال هاي اخير كمرنگ تر شده است   
با دوربين خود به دنبـال بـه تـصوير كـشيدن            . عمد به دنبال سوژه هاي تلخ و فضاهاي تيره و تار مي رود              

در اين راه حتي بدش نمي آيد كه آن را بـه شـكل بـسيار             بدبختي ها و زجر و عذاب هاي مردم مي رود و            
هـدف سـوم كـسب تجربـه ي     .  غلو آميزي به تصوير بكشد و در نهايت نيز با ياس و نااميدي تمـام كنـد               

فيلمسازي ، نمايش در جشنواره ها و ايجاد شناخت به منظور فراهم نمودنِ زمينه هاي كاري فعاليت حرفه 
اين فيلمساز مي كوشد ضمن كسب تجربه ي كارگرداني و اعالم حـضور ،              . ت  اي در سينما و تلويزيون اس     

در وهلـه ي  ( روي فيلمنامه اي كار كند كه شانس بيشتري براي مطرح شدن در جشنواره هاي فيلم كوتاه          
داشـته باشـد و نـام او را در بـين            ) نخست جشنواره هاي داخلي و در مرحله ي بعد جشنواره هاي خارجي             

  .ران سينما و تلويزيون بر سرِ زبان ها بيندازددست اندركا
معموالً در بين فيلمسازان جوان و هنرجوياني كه با آنها كار مي كنم همه ي اشكال فوق را مـشاهده مـي                       

. مثالً اخيراً يكي از هنرجويان فيلمنامه اي را مطـرح كـرد كـه از لحـاظ نگارشـي فـرم بـدي نداشـت                        . كنم  
« . فـضايي تلـخ و تيـره داشـت    . اما ديدگاهي شخصي بر آن حاكم بود  . ساختاري موجز و تصويري داشت   

بـه  » جواني درگير با دنياي ماليخوليايي خود دست به قتل دوستان خويش و در نهايـت خودكـشي مـي زد        
ايشان گفتم اگر مصر هستيد روي اين فيلمنامه كار كنيد اين امر صرفاً مي تواند براي شما يك تجربـه ي                     

. هرگز به فيلمي چنين سياه ، تلخ و سطحي نگاهي جدي نخواهد شـد               . اشد و نه چيزي ديگر      كارگرداني ب 
بـه هـر حـال    . گويي اگر مرا راضي كند همه ي مشكالت فيلمش حل مي شود         . او شروع به چانه زني كرد       

 .  از لحاظ اجرايي مي شد نمره ي متوسطي براي آن در نظـر گرفـت          . با هزينه ي شخصي     . فيلم را ساخت    
وقتي با او صحبت مي كردم مـي  . اما همچنان همان فضاي گنگ و تار و سياه در فيلم آزار دهنده مي نمود    

دانستم بعد از ساخت احساسش تغيير كرده و حـاال تـرجيح مـي دهـد ضـمن كـسب تجربـه ي اجرايـي و             

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 EG

شـود و مطـرح     كارش توسط مخـاطبين و اهـالي سـينما ديـده            .كارگرداني ، حرفي براي گفتن داشته باشد        
  ! هر چند به زبان نمي آورد اما حس مي كردم از كار كردن روي آن فيلمنامه پشيمان شده است . گردد

يك فيلمساز حتي اگر مهارت خوبي در كارگرداني و به تصوير .  فيلم براي ديده شدن به توليد مي رسد 
صد نمي رسد و يـا سـختيِ زيـادي را           كشيدن ايده هاي خود داشته باشد اما كارش به چشم نيايد ، يا به مق              

به همين دليل بهتر است بيشترين انرژي ، دقت و صبر و حوصله در مرحله ي نگارش . متحمل خواهد شد 
شما بايد مسير و هدف خود را قبل از هر چيزي روشن كنيد و بر اسـاس آن                  . فيلمنامه به كار گرفته شود      

ي است فيلمنامه اي كه فكـر و انديـشه ، ديـدگاهي لطيـف و                بديه. مسير آگاهانه در اين راه قدم بگذاريد        
  .  تاثير گذار و اميد بخش داشته باشد مي تواند شما را به جايگاه بهتري برساند 

ايجاز ، وجود شخصيت هاي كم ، نگاه نو و بكر، كم هزينه بودن از نظر توليدي و ارائه فكر و ديدگاه  و 
حتي بعضي از اين عوامل مي . زات يك فيلمنامه كوتاهِ خوب باشد نكاتي از اين دست مي تواند از امتيا

البته نمي توان گفت . تواند شانس توليد يك فيلمنامه را به مراتب بيشتر كرده ، آنرا به اجرا نزديك سازد 
 مثال ممكن است فيلمنامه اي كوتاه از. يك فيلمنامه كوتاه حتماً بايد همه اين عوامل را با هم داشته باشد

اما در قالب كار كوتاه قرار . يا از نظر توليدي نسبتا پر هزينه باشد. چندين شخصيت برخوردار باشد
  . بگيرد

. در فيلمنامه كوتاه الزم نيست حتماً ضد قهرماني داشته باشيد كه با قهرمان كنش و واكنش داشته باشد                   
اري را ايجـاد كنـد تـا در نهايـت مخاطـب            اما به هرحال بايد طرح در ابتدا نكته اي را مطرح نموده  و انتظـ               

اگر غير از اين باشد نمي توان تفاوتي بين يك فيلمنامه و بيان يك خاطره . بتواند پاسخ انتظارش را بگيرد 
بلكه مي تواند نگاهي ظريف و لطيـف بـه   . اين نكته و حرف لزوماً حرف بزرگ و عجيبي نيست   . قائل شد   

ايـن  . اما شايدكمتر متوجه آن شده انـد        . رها آن را تجربه كرده اند       چيزي كه مردم با   . يك موضوع باشد    
براي مثال به يكـي از فـيلم هـاي كوتـاهي كـه در               . حرف مي تواند بسيار ساده اما گيرا و تاثير گذار باشد            

در تاريكي شب، درون خانه اي يك : مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه به توليد رسيد اشاره مي كنم 
پيرزن خواب است و خروپف مي كند و پيرمـرد كمـي آن طـرف تـر ، روي       .  و پيرمرد را مي بينيم       پيرزن

روي تخـت جابجـا مـي    . چرا كه صداي خروپف پيرزن آسايش او را به هم زده است          . تخت غلت مي زند     
و صـبح در حـالي كـه بـي خـوابي از سـر               . فايده اي نـدارد   ... شود ، بالشت را روي گوش خود مي گذارد و         

فكر مي . اما پيرزن حرف او را قبول ندارد . رويش مي بارد به پيرزن به خاطر خرو پفش اعتراض مي كند  
صحنه ي بعد را مي بينيم كه مجدداً شب اسـت و بـاز تكـرار                . كند همسرش بي دليل بهانه گيري مي كند         

ا باالي سر پيرزن برمي خيزد و ضبط صوت ر    . عاقبت پيرمرد فكري به سرش مي زند      . ماجراي شب پيش    
بعد روي تخـت خـود دراز مـي كـشد و بـه              . مي گذارد و دكمه ي آن را مي زند تا صداي زن را ضبط كند                

بـه يـاد مـاجراي    . با شروع روز پيرمرد چشم مي گشايد . خاطر بي خوابي مكرر، عاقبت به خواب مي رود      
ي كند و با شنيدن صداي ضبط شده ي آن را روشن م. شب قبل مي افتد و با نگراني به سراغ ضبط مي رود 
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پيرزن را صدا مي زد تا به او ثابت كند كه چـه صـداي آزار دهنـده اي             . خروپف پيرزن خوشحال مي شود      
تكـانش مـي   . پيرزن چشم نمي گـشايد  . پيرمرد دومرتبه صدايش مي كند      . پيرزن جواب نمي دهد     . دارد  
سكوت خانه را صـداي  . صحنه ي بعد باز شب است ! ست پيرزن فوت كرده ا   . اما فايده اي ندارد     .... دهد  

پيرمرد را مي بينيم كه روي تخت بر جاي خود دراز كشيده ، به سـقف زل زده و                   . خرو پف زن مي شكند      
پيرمـرد بـه يـاد     . دوربين حركت مي كند و رختخواب پيرزن را نشان مي دهـد             . به آرامي اشك مي ريزد      

 دسـتگاه پخـش صـوت را درون رختخـواب گذاشـته و بـه صـداي                  همسرش رختخواب او را پهن كـرده و       
نـه درگيـري و   . فيلمنامه ي ساده اي است » . خروپف همسرش گوش مي دهد و به آرامي اشك مي ريزد  

. اما كاري گيرا و لطيف است و حرفي انـساني مـي زنـد            . جيغ و فرياد دارد و نه زد و خورد و قتل و توطئه              
در اين فيلمنامه از همان ابتدا انتظاري براي مخاطب ايجاد مي . كوتاه خوب است اين نمونه اي از يك فيلم 

آيا او به سكوت و آسايشي كـه طالـب آن اسـت         . آيا پيرمرد موفق مي شود مشكل خود را حل كند         . شود  
اما . كاري كه چهار يا پنج دقيقه بيشتر نيست . دست مي يابد ؟ مخاطب با اين سئوال كار را دنبال مي كند        

اتفاقي كه شايد هرگز در اين لحظه انتظار آن را نداشته، بـه او              .  مي شود    هدر نهايت غافلگير و شگفت زد     
چـه خـوب اسـت كـه قـدر لحظـه هـا را        . هم مثل همان پيرمرد تلنگري مي زند و او را به فكر وا مي دارد              

  .بدانيم 
. يك موضوع يا برشي از يك زندگي است در نهايت مي توانم بگويم فيلمنامه ي كوتاه روايتي كوتاه از 

فيلمنامه . در اين روايت ممكن است تنها از تصوير استفاده شود ، يا تصوير همراه با اصوات و گفتگو باشد
فيلمنامه كوتاهِ خوب مي .  كوتاه معموال يك موضوع را دنبال مي كند و فاقد قصه يا موضوع فرعي است

  . اما داراي فكر و صحنه هايي بكر و گيرا است  . تواند قصه اي آنچناني نداشته باشد
  

  باسمه تعالي

        

   بخش شانزدهم  ـاز ايده تا فيلمنامه 
   حسني بروجرديجعفر 

  

        ::::درگيري ، اراده و قاطعيت قهرمان درگيري ، اراده و قاطعيت قهرمان درگيري ، اراده و قاطعيت قهرمان درگيري ، اراده و قاطعيت قهرمان 

اما از آنجا كـه ايـن عنـصر نقـشي           . پيش از اين توضيحات زيادي ارائه شده است         كشمكش  در خصوص   

ار يك فيلمنامـه و جـذب مخاطـب دارد ، جـايز اسـت وقـت بيـشتري روي آن              حياتي و چشمگير در ساخت    
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همانطور كه قبالً گفته شده است اختالف نظر، تضاد، كشمكش يا درگيري همواره موقعيـت    . گذاشته شود   

مناسبي ايجاد مي كند كه نويسنده بتواند به  اهداف خود در طراحي داستان، معرفي شخصيت ها ، عاليق ،                 

كشمكش منجر به بحران مي شود و اين . و ديدگاه آنان و بطور كلي صحنه پردازي دست يابد خواسته ها 

بحران گسترش يافته و به نقطه اوج مي رسد  و همه اين ها زمان و فر صـتي مناسـب در اختيـار نويـسنده               

اسـتاني را   قرار مي دهد تا او بتواند همه ابعاد شخصيت هاي داستان را به مخاطـب بـشناساند ، اطالعـات د                    

  . مطرح كند و قصه را به شكل زيبايي به پيش ببرد 

كشمكش با خود ، با ديگري ، با محيط : از جمله . مي دانيم كه كشمكش انواع و حالتهايي گوناگوني دارد 

  . و اجتماع ، با طبيعت ، با نيروهاي ناميرا و شياطين ، اجنه و ارواح 

آنها اغلب گمان  مي كنند   . كشمكش درست عمل نمي كنند      گاهي نويسندگان كم تجربه در بكار گيري        

چون شخصيت هاي متضادي را وارد قصه ي خود كرده و در كنار هم قرار داده اند پس قصه و فيلمنامه ي      

وقتي كشمكش شكل كم رنگ و بي رمـق يـا خـسته كننـده اي دارد در واقـع         . آنان داراي كشمكش است     

به اين دليل در داستانِ او سـتيز و  . سبي براي اين منظور انتخاب كند نويسنده  نتوانسته شخصيت هاي منا   

به گونه اي كه نيروي مثبت و منفي تاثيري بر هم ندارنـد و يـا درگيـري و كـشمكشِ           . است تقابل ضعيف 

بديهي اسـت كـه در ايـن      .زند مي  درجابه نظر مي رسد داستانآنچنان كه . مهمي بين آنان رخ نمي دهد       

  .روبرو خواهيم بود  باركسالت اجرايي صورت با م

 مي   دايره اي به گرد خويش       رويپروتاگونيست و آنتاگونيست دائما     در چنين شرايطي    توان گفت    مي 

بـه  به كنش و واكـنش منجـر شـود ، عمـالً      شخصيت هاي مثبت و منفي قصه چرخند و جاي آنكه درگيريِ 

در حـالتي كـه داسـتان از       . امه را افزايش مـي دهـد        كه صرفاً حجم فيلمن   شود    بدل مي  يحاصل گفتگوي بي 

حركت باز مي ايستد و به تكرار جزئيات مي پردازد ، اغلب يا قهرمان قصه ضعيف است و توانايي الزمه را 

در اينگونـه  . براي يك كشمكش جدي را ندارد و يا براي رسيدن به هدفش مصمم نيست و قاطعيت ندارد   

ز هدفي كه دارد حرف مي زند اما براي رسيدن به آن هدف دسـت بـه   مواقع قهرمان و شخصيت محوري ا  

البته حالت فـوق را نبايـد بـا مـواردي كـه در آن فيلمنامـه نـويس بـه عمـد                       .  عمل مهم و موثري نمي زند       

شخصيتي مردد انتخاب مي كند  و ترديد و دودلي يكي از اركان و بن انديشه هـاي كـار او را تـشكيل مـي          

   .دهد  اشتباه گرفت
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كشمكش بايد به گونه اي باشد كه در طول نمايش يا داستان گاهي شخصيت مثبت بـر شخـصيت منفـي                     

به اين شكل مخاطب نمي تواند ادامه داستان را از قبـل   . غلبه كند و گاه شخصيت منفي بر شخصيت مثبت          

صيت اصـلي  در اين شكل مخاطب نگران شخـ . حدس بزند و اين حالت مي تواند بهترين حالت درام باشد     

در اين حالت مخاطب صحنه ها را پيش بيني . مي شود و وادار مي شود با دقت بيشتري ماجرا را پي بگيرد 

اما پيش بيني هاي او اغلب غلط از آب در مي آيند و در واقع نويـسنده و خـالق اثـر بـه او را بـه                            . مي كند   

برايش تازگي خواهنـد  ) يا مي خواند  ( در اين وضعيت صحنه ها و وقايعي كه او مي بيند    . چالش مي كشد    

  .داشت و انگيزه بيشتري در او ايجاد مي كند كه كار را پي بگيرد 

. اما كشمكش به اين مفهوم نيست كه همواره در پايان الزم باشد يكـي از طـرفين نـابود و حـذف شـوند            

يـك مـديرِ بـد      . د  بلكه گاهي كشمكش در نهايت به صلح و سازش و درك متقابل از هم منتهي مـي گـرد                  

فرماندهي خشك و خشن با رفتار و اخالقي ماشيني در كنار نويـسنده           . اخالق در كنار يك كارمند حساس       

يا شاعري كه بايد دوره سربازي اش را تحت فرماندهي او بگذراند ، پدر و فرزندي كه  متعلق به دو نسل                      

دختـر و پـسر ي    و درگيري با هم شـده انـد ،   متفاوتند ، دو روحيه و جهان بيني متضاد دارند و دچار تضاد        

 با روش هايي متفاوت و متضاد جوان ، زن و شوهري كه با هم مشكل پيدا كرده اند  ، دو همكار ، دو پليس

جهنم «در فيلم   . اينها نمونه هايي از كشمكش هستند كه در انتها مي تواند به درك متقابل از هم برسد                  ...  

 آن هستيم كه دو سرباز از دو جبهـه متـضاد در جزيـره اي دور افتـاده بـا هـم                     شاهد » 28در اقيانوس آرام  

گـاهي  . در طول فيلم هريك سعي مي كند ديگري را به اسارت و سـلطه خـود در آورد                   . روبرو مي شوند    

در حالي كه آنها تنها ساكنين آن جزيره هستند و در نهايت به . طرف اول موفق مي شود و گاه طرف دوم  

جه مي رسند كه اگر چه از دو جبهه مختلفند و تضادهاي آشكار و پنهان زيادي با هم دارند و حتـي          اين نتي 

  . زبان يكديگر را نمي دانند، اما براي ادامه ي بقا به هم نياز دارند 

در اين حالت نيرويي باعث جـذب شخـصيت   . معموالً به اينگونه قصه ها قصه هاي دونفره گفته مي شود           

در حالي كه همزمان يك نيروي قـوي مـانع از   . گردد و آنها را در كنار يكديگر نگه مي دارد ها به هم مي    

اين قصه ها بر اساس جاذبه و دافعه شكل مـي گيرنـد و جلـو      . ايجاد سازش و آرامش بين آنان مي گردد         

 نگه مـي  در اين روش وجه اشتراك شخصيت و نيازشان به هم است كه آنها را در كنار يكديگر . مي روند   

                                                 
١ .    ١٩G٨.  ج�ن �!ر�
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تضاد و اختالف آنها براي ايجاد كشمكش و جذابيت يك امر ضروري در داستان است ، اما آنها مي                   . دارد  

  . توانند در طول كار بر هم تاثير بگذارند و يكديگر را متحول نمايند 

چـرا  . نكته مهم در اينگونه مواقع آن است كه جذابيت و كشمكش بين دو شخصيت در حد تعادل باشد                   

 اگر جذابيت قوي تر باشد شخصيت ها خيلي زود به هم مي رسند و در نتيجـه درام شـكلي ضـعيف بـه         كه

اگر تضاد قوي تر باشد نيز شخصيت ها در كنار هم نمانده و . خود مي گيرد و به سرعت نيز پايان مي يابد 

ب در ايـن حالـت     مخاطـ . از هم دور مي شوند و يا رفتارشان منطق روشني در نزد مخاطب پيدا نمـي كنـد                   

  ! متحير مي شود كه آنان چرا اين همه مشقت را تحمل كرده و در كنار يكديگر مي مانند 

اما مانع نبايد آنقدر قوي باشد كه شخصيت ها نتواننـد بـه هـيچ               . براي ايجاد تضاد بايد مانع تراشي كرد        

 به صلح و سازش و يـا تـسليم          شكل آن را از سرِ راه بردارند و نيز نبايد آنقدر ضعيف باشد كه به سرعت               

  . شدن نيروهاي درگير بينجامد 

  

        چرا نبايد قهرمان شكست بخورد ؟ چرا نبايد قهرمان شكست بخورد ؟ چرا نبايد قهرمان شكست بخورد ؟ چرا نبايد قهرمان شكست بخورد ؟ 

اگر قهرمان بي آنكه به نكته ي مثبتي دست يافته باشد شكست را بپذيرد و تسليم شود ، در آن صورت                  

يتي دارد كـه  فرض كنيم فيلمنامه ي شما شخص. فيلمنامه ي شما از لحاظ محتوايي دچار مشكل خواهد شد  

او خـود را بـراي شـركت در         . مي خواهد با تالش و كوشش وارد دانشگاه شود و به ادامه تحصيل بپردازد               

كنكور آماده مي كند ، وقت زيادي روي اين كار مي گذارد ، در كالس هاي مربوطه شـركت مـي كنـد ، از           

رسيدن به هـدفش صـرف مـي    سرگرم شدن به كارهاي بي ارزش اجتناب كرده و تمام وقت خود را براي    

اما او در جلسه امتحان نمي تواند به سئواالت آنگونه كه بايد پاسخ دهد و       . زمان كنكور فرا مي رسد      . كند  

اگر فيلمنامه را به اين شكل به پايان برسانيد ممكن است بخشي از واقعيت را نشان . در نتيجه رد مي شود 

 فكري را به مخاطب خـود منتقـل خواهـد كـرد ؟ اينكـه كـار و             اما در آن صورت فيلمنامه چه     . داده باشيد   

مسلماً هـيچ فـرد عـاقلي از چنـين          !  چرا كه در هر حال امكان شكست وجود دارد؟        . تالش بي فايده است     

پس بايـد   . فكري استقبال نخواهد كرد و شما به عنوان نويسنده رسالت خود را به درستي انجام نداده ايد                 

ممكن است الزم باشد با همه تالشي كه شخصيت در طول قصه            . ي به پايان برسانيد     قصه را به شكل ديگر    
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در اين صورت بايد او حتمـاً از ايـن شكـست تجربـه اي ارزشـمندي            . داشته او را با شكست روبرو سازيم        

به گونه اي كه زهرِ شكست او گرفته شود و حـسي از موفقيـت و   . كسب كرده و به ديدگاه تازه اي برسد   

نويسنده مي تواند با پررنگ كردن ايـن تجربـه ي   . يدن به نقطه اي ارزشمند در آن وجود داشته باشد      رس

مثال ممكن است   . مثبت و ديدگاه ارزشمند ، اين شكست ظاهري را به موفقيتي براي شخصيت تبديل كند                

صـه نمـي   شخصيت در طول مسيري كه طي مي كند به اين نتيجه برسد كه همـه ي زنـدگي در كنكـور خال          

بلكه براي رشد و پيشرفت در زندگي و رسيدن به جايگاهي ارزشمند مي تـوان از درهـاي ديگـري                    . شود  

  . عبور كرد 

ممكن است اين سقوط . همانطور كه ارسطو معتقد بود سقوط تراژيك قهرمان يك شكست كامل نيست           

 باور جديد و آگـاهي دسـت يافتـه      اما او قبل از مرگ به يك      . حتي در پايانِ نمايش منجر به مرگ او شود          

خرد و شعور او رشد يافته و به همين دليل سرنوشت خـود را  . به يك كشف ارزشمند رسيده است     . است  

چرا كه اگر سـقوط كـرده بـه دليـل آن بـوده كـه خـود        . مي پذيرد و آن را شايد حتي از سرِ انصاف بداند      

دليل حتي در تراژدي هم در پي شكـست و مـرگ   به اين . شخصيتي كامل و بي عيب و نقص نداشته است       

بلكه آنچه همراه با غم شكست يا مرگ قهرمان به مخاطب منتقل مـي شـود     . قهرمان به پوچي نمي رسيم      

  . لذت خوشايند رسيدن قهرمان به ديدگاهي نو و تازه . احساس لذت بخش آگاهي و دانايي است 
  

  
  باسمه تعالي

  

  دهم  بخش هف ـاز ايده تا فيلمنامه 
   حسني بروجرديجعفر 

  

  گفتگو در سينما

دوني گروهان بره خط دسـته   دوني گردان بره خط گروهان برگرده يعني چي ؟ تو مي   تو مي   :حاج كاظم 
  29دوني دسته بره خط نفر برگرده يعني چي ؟ برگرده يعني چي ؟ تو مي
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در . هتـري داشـته باشـد    ب  بالل نيـست آقـا كـه هرسـال محـصولِ      هنر، مزرعه مدرسه: شاه  ناصرالدين
  .30زنند مي درخشان؛ الباقي سوسو شود ستاره كواكب آسمان هم يكي مي

 / خـوش اومـدي   نوابت هـم خوبـه آق كمـال   : اسي  / حوش نواب حول و: عباس  / كجايي؟ مارك: اسي 
 فاميليت مرام ما اسمت مراد ماست: اسي  / اسمم عباسه فاميليم خاكپوره: عباس 

31
 

سـماور بـزرگ و اسـتكان نعلبكـي هـم بـه قـدر               . گريه نكنيد، غذا رو به مردم زهرنكنين      سر شام   : مادر 
. آبـروداري كنـين بچـه ها،نـه بـا اسـراف        .راه نيفتين دوره در و همسايه پي ظرف و ظروف         .  كفايت داريم 

 محمـدابراهيم، . حرمت زنيت مادرتون رو حفظ كنـين      . سفره از صفاي ميزبان خرم مي شه،نه از مرصع پلو         
  32 .اون وقت مي گن خورشتشون فقط لپه داره و پياز داغ لي ريز نكن مادر،خي

  33. زنند  زنند اما مفت حرف نمي وكيل ها حرف مفت زياد مي: وكيل 

  34 . ، كه ديگه من من نيست، يعني منِ خودم نيستم خواي باشم  اگه من اون مني باشم كه تو مي: حميد

وغن خوبم تو خونه داريم، زعفـرونم هـست، امـا چربـي و     ر.ضيافت مرگ، عطر و طعمش دعاست : مادر  
  35 . شيريني مالك نيست، اين حرمتيه كه زنده ها به مرده هاشون مي ذارن

تو آمريكا بـراي افكـار فقـط يـه پنـي           : ريك  / ! كني  دم اگه بگي به چي فكر مي        يه فرانك بهت مي   : ايلزا  
  36 !ارنبه نظرم چيزي در همين حدود هم بيشتر ارزش ند. دن مي

  :ديالوگ هاي خوب ـ ديالوگ هاي بد 

  

. گفتگوهاي فوق ، نمونه هايي از گفتگوهاي سينمايي است كه بعد از سالها همچنان در ذهنمان مانده اند                 
حـالتي  .  نيرويي كه بين شخصيت ها رد و بـدل مـي شـود          . گفتگوي خوب تبادل نيرويي است بين طرفين        

شنيدن گفتگوي خوب . كه  شكلي روان به ديالوگ ها مي بخشد رفت و برگشتي دارد و آهنگ و حركتي  
كـشمكش دارد و  . چرا كه اين گفتگو مثل  قطعه اي موسـيقي ريـتم و ضـرباهنگ دارد    . لذت بخش است    

بلكه احساس و اطالعات را غير مستقيم بيان        . رو  و صرفاً اطالعاتي نيست       . قصد و هدفي را دنبال مي كند        
آنها را از پيش پا افتادگي و روزمره بودن دور .  به شخصيت ها پيچيدگي مي دهد گفتگوي خوب. مي كند 

                                                 
30  .   h"ت�� . ���ل ال��� �"� * ��0��           
31  .   �$/�  ��0�� * داوود �#/���/* . 8دم 
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در ديالوگ نويسيِ ضعيف آدمها طوري حرف مي زنند كه كالم و        . اما گفتگوي بد تصنعي است      . مي سازد   
يا همه آنها مثل هم حرف مـي زننـد  و  از واژه            .  گفتارشان با شخصييت شان هماهنگ و هم سطح نيست          

ايي يكسان استفاده مي كنند و يا آنقدر پر حرفي مي كنند و بدون راز و رمز و كنايه حرف مي زننـد كـه            ه
آنها مخاطب و شنونده را با گفته هاي بي مـورد  . گفتگوي شان با يك گفتگوي غير سينمايي تفاوتي ندارد         

 و موقعيـت اجتمـاعي و       در گفتگو نويسيِ ضـعيف بـدون توجـه بـه جايگـاه            . يا تصنعيِ خود آزار مي دهند       
به زبـان سـاده در      . تحصيلي شخصيت ها ، همه ي آنها از يك نوع كالم و واژه و اصطالح استفاده مي كنند                   

  . ديالوگ نويسي بد فرقي بين حرف زدن  يك ولگرد با يك استاد دانشگاه مشاهده  نمي شود 
اغلـب ،   . آيـد     ب مـي  تـرين بخـش نويـسندگي بـه حـسا           گفتگو نويـسي بـراي اكثـر نويـسندگان سـخت          

مگر اينكه در اين زمينه به قدر . گفتگوهايي كه نويسندگان جوان مي نويسند گفتگوهايي دل نشين نيست 
اين گفتگوها معموالً بدتركيب ، نامناسب و رنگ و رو رفته بوده و حس واقعي               . كافي تمرين داشته باشند     

  . د خود نمايي مي كنند و در ذوق مي زنن. بودن را ندارند 
همة ما در زندگي روزمره ي     . يكي از اولين نكاتي كه در گفتگو نويسي بايد مد نظر قرار داد ايجاز است                

اگر به مجموعه گفتگوهايي كه در يك . زنيم كه احتماالً نيازي به بيان آنها نيست هاي زيادي مي خود حرف
ما وقتـي در  . ن موضوع خواهيد شد شود دقت كنيد به سادگي متوجه اي        مهماني بين حاضرين رد و بدل مي      

جلسات يا در مصاحبه ها شركت مي كنيم و بعد صحبت هاي خودمان را مي شنويم متوجه مي شـويم كـه                      
در ارتباطات روزانه ، دور هم نشيني ها و ديد . چقدر از جمالت و كلمات زائد و تكراري استفاده كرده ايم 

يد اين يك نوع اعالم حضور و وسيله اي براي ديده شـدن  شا. و بازديدها هر كسي مي خواهد حرفي بزند       
خواهند حرفي بزنند و به همين خـاطر در ذهـن خـود دنبـال موضـوعي بـراي        در اين مواقع همه مي   . باشد  

هـاي قبلـي    ممكن است حرف هايي بين افراد رد و بدل شود كه حتي هيچ ربطي به بحث        . گردند    گفتن مي 
براي بيان يك جمله و كالم ساده دقايق زيادي حاشيه روي شـود و زمينـه          ممكن است   . آنان نداشته باشد    

به خاطر همان محدوديت هايي كـه در دروس  . اما گفتگوي فيلمنامه نمي تواند اينگونه باشد . چيني گردد  
قبلي اشاره شده است و از همه مهمتر اينكه هيچكس حاضر نيست براي شنيدن اينگونه حـرف هـاي بـي                      

گفتگوهاي غير ضروري و زائد در فيلمنامه كار را خسته كننده     .  زينه ي خود را هدر دهد       ارزش وقت و ه   
امـا ايـن بـه مفهـوم آن نيـست كـه گفتگـو را طـوري                  . برد  مي نمايد و تأثير گفتگوهاي خوب را از بين مي         

گـوي مـا   در اين صـورت گفت . بنويسيم كه فوراً و بدون هيچ مقدمه اي هر بار به سراغ مطلب اصلي برويم     
در حالي كه گفته بوديم فيلمنامـه نمـايي واقعـي           . رنگ و روي يك گفتگوي طبيعي را از دست خواهد داد            

نويسند كه از يك سو  اي گفتگو را طوري مي نويسندگان حرفه. دارد و ديالوگ هم جزيي از فيلمنامه است 
بـه دقـت و بـا منظـور خاصـي           كامالً عادي و معمولي به نظر مي رسد و از سوي ديگر تك تك كلمـات آن                  

  . انتخاب شده است 
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بايـد عواطـف ، افكـار و احـساسات و     : از جمله اينكه . هرگفتگويي در فيلمنامه چند وظيفه ي اصلي دارد       
  .  همچنين اطالعات داستاني را بر مال سازد و داستان را پيش ببرد . خصوصيات شخصيت ها را بروز دهد 

ن مهمترين وظيفه ي گفتگو در فيلمنامه بيـان افكـار و عواطـف شخـصيت                به اعتقاد بسياري از نويسندگا    
دهند ، گفتگو در فيلمنامه  همانطور كه در زندگي، آدم ها از طريق كالم احساسات خود را بروز مي. هاست 

  : نظير. دهد  نيز اين وظيفه را انجام مي

  ... 37تو راحت مي شيم سامرستدوني، ما همه واقعاً خوشحاليم كه   داريم از دست  مي  :تيلرتيلرتيلرتيلر            
رفتار ، حركت و حالت چهره ، افكار و عواطف ما را گاهي . اما گفتگو تنها شيوه ي بيان افكار نيست 

تواند بيان دقيق افكار نباشد، مثالً در مواقعي كه  گاهي نيز گفتگو مي. سازند اي برمال مي تر از هر كلمه دقيق
اما تماشاگران بايد صحت . عمال خالف خود را پنهان سازد كند ا گويد و سعي مي شخصيت دروغ مي

  . چرا كه يكي از وظايف گفتگو ارزيابي شخصيت است . هاي شخصيت را تشخيص دهند  حرف
مثـل گفتگـوي دو نفـر در يـك صـحنه ، در      . تواند رابطه ي كمي با محتواي صحنه داشته باشد        گفتگو مي 

، به كسي ديگر در همـان محـيط توجـه دارد و صـرفاً بـراي لـو          حالي كه يكي از آنها دور از چشم ديگري          
  . نرفتن ذهنيت خود ، گفته هاي شخصيت مقابل را پاسخ مي دهد 

. بـصري و از طريـق گفتگـو   : كنـد   هر فيلمنامه نويسي براي ارائه اطالعات داستاني به دو شيوه عمـل مـي          
ت ، اولين فكري كه به ذهن نويسنده مي رسد تر اس اغلب از آنجا كه انتقال اطالعات از طريق گفتگو آسان

در حالي كه با كمي تامل بيشتر مي تـوان از ترفنـدهايي تـصويري     . بيان اين اطالعات از طريق گفتگوست       
  .  براي اين منظور استفاده كرد تا حجم ديالوگ در فيلمنامه ي ما زياد نشود 

  :بر مال ساختن خصوصيات شخصيت از طريق گفتگو 
كنـد ، در تعريـف خـصوصيات شخـصيت      برد و جمالتي كه بيان مي هايي كه شخصيت به كار مي      نوع واژه 

كنـد مـا فـوراً پـي      مثالً وقتي شخصيتي از اصطالحات خـاص كوچـه بـازاري اسـتفاده مـي         . نقش مهمي دارد    
ه زنـد و يـك ثروتمنـد بـ          اي حـرف مـي      يك گدا به گونه   . بريم كه او در چه جايگاه اجتماعي قرار دارد            مي
كند كه يك مهندس، يـك راننـده كـاميون ، يـا يـك                يك پزشك از اصطالحاتي استفاده مي     . اي ديگر   گونه

كنند و بـر اسـاس    ها را به دقت بررسي مي   اي شخصيت   نويسندگان حرفه . وزير ممكن است استفاده نكند      
ريتم و لحن بيان آنها را برند و  هايي را كه به كار مي خصوصيات جسماني، رواني و اجتماعي آنها ، نوع واژه        

  .كنند  تعيين مي
كننـد و   وقتي دو شخصيت بر سر چيزي با هم بحث مـي . داستان از طريق گفتگو حركتي رو به جلو دارد  

اي مشخص رسيده و تصميم گيري مي كنند ، در واقع داسـتان وارد مرحلـه تـازه اي مـي                      در آخر به نتيجه   
  .  خط سير داستان دارد اين همان نقشي است كه ديالوگ در. گردد 
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  : شكل روان و ساده در ديالوگ 
يكي از اشتباهاتي كه برخي نويسندگان جوان و كم تجربه در ديالوگ نويسي مرتكب مي شوند بـه كـار                    

حتـي در حـالتي كـه    . براي اظهار فـضل اسـت   عبارت مشكل   و اصطالحات و    غلمبه  بردن كلمات و جمالت     
 علمي ـ مثل روانشناسي و پزشكي يا مهندسي ـ برخوردارند بهتر   شخصيت ها از تحصيالت و تخصص هاي

چـرا كـه در غيـر ايـن         . است تا آنجا كه ممكن است از بكار بردن اصطالحات علمي خاص خودداري شود               
افـراد  فرامـوش نكنـيم كـه معمـوالً         . صورت ديالوگ ها حالتي خشك و خسته كننده به خـود مـي گيرنـد                

. داننـد خودنمـايي كننـد         گفتگو با ديگران با بكارگيري همه ي لغاتي كه مي         كنند هنگام     مختلف سعي نمي  
مگر اينكه اين مسئله جزيي از ويژگـي هـاي شخـصيتي آنهـا باشـد و نويـسنده روي ايـن موضـوع در آن                        

پـس بهتـر اسـت    . شخصيتِ به خصوص ـ به عنوان يكي از ويژگي هاي شخصيتي او ـ تاكيد داشـته باشـد     
  .  ممكن است شكلي روان و ساده داشته باشد ديالوگ تا آنجا كه

  
  باسمه تعالي

  

   ـ بخش هجدهماز ايده تا فيلمنامه 
   حسني بروجرديجعفر / گفتگو در سينما 

  
  منطق بياني گفتگو

  

يكي از مواردي كه گاه نويسندگان جوان در ديالوگ نويسي كمتر مورد توجه قرار مي دهند ، منطق 
مثالً وقتي از يكي از هنرجويان خواستم چند خط ديالوگ براي دو . هاست بياني و ارتباط بين ديالوگ 

بعد از . شخصيت بنويسد،او صحنه اي نوشت كه در خياباني دو ماشين با يكديگر تصادف مي كنند 
تصادف راننده ي ماشين اول پياده شده و ناراحت و كالفه نگاهي به خسارت وارده به ماشين خود مي 

در حالي كه در . رضانه به راننده ماشين مقابل كه مردي مسن است چيزي مي گويد اندازد و سپس معت
نفر دوم كه يك استاد رشته ادبيات است فوراً با نارحتي مي . جمله اش از واژه اي فرنگي استفاده  مي كند 

دو بر سر و بعد هم بحث آن ! گويد آقا اين چه معني دارد كه شما از واژگان بيگانه استفاده مي كنيد ؟
خوب وقتي چنين صحنه اي خوانده . استفاده كردن از واژه ها و اصطالحات غير بومي به درازا مي كشد 

در شرايطي كه دو . چرا كه اصالً طبيعي نيست . مي شود از همان ابتدا خواننده را دچار مشكل مي نمايد 
وجه به حادثه و ميزان خسارتي كه نفر با هم تصادف كرده اند ، منطقي نيست كه يكي از آنان به جاي ت

خود ديده ، يا به ديگري وارد كرده و گرفتاري هاي بعدي كه به خاطر همين بي احتياطي گريبانش را 
  .تصنعي و نچسب است . خواهد گرفت، فورا كالس واژه شناسي بگذارد 
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وقتي . ي آورد به زبان ساده حرف حرف م. رابطه ديالوگ بين شخصيت ها رابطه اي زنجيره اي است  
به . شخصيتي چيزي مي گويد ديالوگِ شخصيتِ مقابل بايد كامال مرتبط و در واقع پاسخي براي آن باشد 

.   با هم مثل رابطه ضربه هايي است كه دو تنيس باز به  توپ مي زنند اقول سيد فيلد رابطه ديالوگ ه
توپ مي خورد پاسخ ضربه اي است كه  در حاليكه هر ضربه اي كه به . توپ دائم در رفت و برگشت است 
  .  ضمن اينكه خود اين ضربه نيز پاسخي در پي خواهد داشت . طرف مقابل به آن  وارد كرده است 

اگر قرار است شخصيت چيزي بگويد كه ارتباطي با موضوع ندارد ، بايد زمينه الزم را براي بيان آن 
بلكه به گونه اي ظريف ، . نرجو براي من نوشته بود البته نه به شكل صحنه اي كه ه. مطلب ايجاد نمود 

مثال در صحنه ي فوق بهتر بود ابتدا دو راننده راجع به تصادف و نحوه ي . منطقي و طبيعي و باور پذير 
دريافت خسارت حرف مي زدند و در نهايت ، زماني كه شوك اوليه تصادف فروكش كرده و ماجرا به خير 

د دانشگاه به شوخي نسبت به طرز حرف زدن مرد ديگر چيزي بگويد  و و خوشي ختم شده ، آن استا
  .سپس  همين كالم بحث هاي بعدي را پيش بكشد 

همانطور كه دنياي درام . هنگام نوشتن ديالوگ براي شخصيت ها بايد روزمرگي ديالوگ ها زدوده شود          
. وزمره و زندگي واقعي فـرق دارد        با زندگي خارج از درام تفاوت دارد ديالوگ نويسي نيز با گفتگوهاي ر            

حتي اگر آن . هر كالمي در فيلمنامه و كارِ نمايشي مفهوم و منظوري خاص از نويسنده را منعكس مي كند                
  . كالم يك جمله تعارفي و به ظاهر پيش پا افتاده باشد 

راي معرفـي  اطالعاتي كه شـايد بـ  . گاهي يك جمله ساده مي تواند حاوي اطالعات بسياري در خود باشد            
شخصيت ها و وضعيت زندگي آنها در شروع فيلمنامه الزم باشد به مخاطب منتقل شود و يا جنبه اي پيش                  

  .   برنده براي داستان داشته باشد 
  :مثال  

هميشه مي گفـت  مـردي   .   نور به قبرش بباره َننَم   :موسي خان   
  !  كه زن ُكره دار مي گيره تا آخر عمر باس َللگي كنه 

  : از جمله اينكه . از ديالوگ فوق مي توانيم به چندين خبر دست يابيم  ما 
  . احتماال صاحب ديالوگ يعني موسي خان يك كاسب ، بازاري يا فردي از اين دست  است -1 
  . او با زني بيوه ازدواج كرده است -2 
  . زني كه با وي ازدواج كرده از همسر قبلي خود بچه اي داشته است -3 
  . آنان چندين سال مي گذرد جازدوا از -4 
  . فرزند زن  يا در خانه موسي خان زندگي مي كند و يا ارتباط زيادي با او دارد -5 
  ....  موسي خان از اين وضعيت آزرده خاطر است ، و احتماال رابطه آنان سرد و توام با درگيري است -6 
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 مي توانيم بخش مهمي از مفاهيم مورد نظر         مشاهده مي كنيد در جمله فوق در  ديالوگي مختصر و موجز           
  . خود را بگنجانيم 

  
  تنش و ترديد در ديالوگ 

بديهي است كه تـنش در گفتگـو مـي          . يكي از عناصري كه ديالوگ را جذاب مي نمايد ايجاد تنش است             
ت اگر همه چيز در شـكلي صـريح ، مـستقيم و تخـ           . تواند بر جذابيت ديالوگ تاثير مستقيمي داشته باشد         

در . بيان شود اليه اي گزارشي سطح ديالوگ ها را در بر مي گيرد و آن ها را از جذابيت به دور مي سازد                        
حالي كه وقتي ديالوگ از طريق ايجاد تنش ، اختالف نظر و در كنار هم قرار دادن نظرات متضاد بيان مـي                    

اً در داد و فرياد كشيدن بـر سـر          البته تنشِ ديالوگ ها نبايد صرف     . شود جذابيت خاصي به درام مي بخشد        
مثال وقتي برادري كه طـي درگيـري        . بلكه جنبه هاي مختلف آن بايد مد نظر قرار گيرد           . هم خالصه شود    

ناخواسته باعث مرگ شوهر خواهر الكلي و شرور خود شده و حاال با گذشت مدتي از مـاجرا  اطرافيـان از        
ه شدن خواهر و يتيم شـدن فرزنـد او مـي داننـد بـرادر از              وضعيت خواهر ناراضي اند و برادر را مقصر بيو        

خواهر مي پرسد آيا او هم با آنان هم عقيده است و زندگي نكبت بار گذشته را به وضعيت فعلـي تـرجيح       
مي دهد ، خواهر اگر با ترديد ضمن اعتراف به وضعيت نابسامان خود در گذشته از وضعيت نابسامان خود 

نالد ديالوگ شكل بهتر و جذاب تري مي يابد تا زماني كه خواهر به صـراحت              و فرزندش در زمان حاضر ب     
وقتي ما جمله اي حاوي ترديد و دو دلي در دهان شخصيت مـي         . و در يك كالم پاسخ منفي يا مثبت بدهد          

گذاريم  در واقع سئوالي را بي پاسخ گذاشته ايم و دريافت جواب اين سئوال منوط به دنبال كـردن مـاجرا            
  . مخاطب است توسط
  

  نقش لهجه در ديالوگ 

لهجه مي تواند . نكته ي ديگري كه در ديالوگ نويسي مي تواند مد نظر قرار گيرد استفاده از لهجه است 
. همچنين لهجه يكي از عناصري است كه به ديالوگ ويژگي مي بخشد         . ديالوگ را جذاب و شيرين نمايد       

الوگ نويسي خوبي صورت گرفته باشد همينكه هـر يـك از    مي دانيم وقتي براي شخصيت هاي داستان دي       
شخصيت ها حرف بزنند شنونده حتي بدون نگاه كردن به تصوير مي تواند تشخيص دهد ديالوگ متعلـق                  

لهجـه نيـز    . چون او به شكلي متفاوت و متمايز حرف مـي زنـد             . به چه كسي است و صاحب سخن كيست         
پس اگر مي   .  نكنيد  لهجه جزيي از شخصيت پردازي است          فراموش. چنين ويژگي به ديالوگ مي بخشد       

اگـر  . خواهيم شخصيتِ قصه داراي لهجه باشد بايد به شكلي درست ، ظريف و به جا از آن استفاده كنـيم                  
شخصيت ها بي دليل از لهجه هاي متفاوت و گوناگون برخوردار باشند ديالوگ شكلي تصنعي و ضعيف به             

ه در اين حالت مخاطب دائم به ياد نويسنده مي افتد و از دنياي قصه فاصـله         بديهي است ك  . خود مي گيرد    
وقتي مي خواهيم لهجه اي براي شخصيت در نظر بگيريم قبل از هر كاري بايد از خود بپرسيم     .  مي گيرد   
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 آيا لهجه داشتن او منطقي ، طبيعي و بـاور پـذير و جزئـي از   . آيا اين شخصيت مي تواند لهجه داشته باشد        
نكته ي ديگر آشنا بـودن لهجـه        . ويژگي هاي ذاتي اوست يا اينكه حالتي نچسب و تحميلي خواهد داشت             

ديالوگ بايد بـه گونـه اي باشـد كـه مخاطـب بتوانـد بـه        . يك اصل مهم و حياتي را نبايد از ياد برد   . است  
مترجم و مفسر داشته باشد نه اينكه آنقدر ناشناس و گنگ و مبهم باشد كه نياز به . راحتي متوجه آن شود 

 چرا كه در اين صورت مخاطب را خـسته مـي نمايـد و در چنـين                  .نبايد فهم آن به سختي صورت پذيرد        . 
به هر حال . حالتي مخاطب دلزده از كليت كار ، يا از خير آن مي گذرد و يا با بي ميلي آن را دنبال مي كند 

ن خصلت هاي جزيي و چند بعدي كردن شخصيت و هدف از به كار گيري لهجه در وهله ي نخست افزود    
پس نبايد اين عمل به نتيجه ي معكوسـي منتهـي          . در مرحله ي بعد افزايش جذابيت هاي شخصيتي است          

  .   شود و به جاي جذاب نمودن شخصيت ، كار را خسته كننده و كسالت بار نمايد 
ه هاي موسيقي ريتم و ضـرباهنگ  چرا كه اين گفتگو مثل  قطع. شنيدن گفتگوي خوب لذت بخش است   

بلكه احساس و اطالعات را غير . رو  و صرفاً اطالعاتي نيست . كشمكش دارد و قصدي را  مي رساند . دارد 
آنهـا را از پـيش پـا افتـادگي و           . گفتگوي خوب به شخصيت ها پيچيدگي مي دهـد          . مستقيم بيان مي كند     

در ديالوگ نويسي ضعيف آدمها طوري حـرف        . ي است   روزمره بودن دور مي سازد، اما گفتگوي بد تصنع        
مي زنند كه يا با شخصيت آنها جور نيست و به آنها نمي آيد ، يا همه آنها مثل هـم حـرف مـي زننـد  و  از      

در حالي كه ممكن است جايگاه  اجتماعي متفاوتي با هم داشته باشند    . واژه هايي يكسان استفاده مي كنند       
ين حرف زدن  يك ولگرد با يك استاد دانشگاه در ديالوگ نويسي بد مشاهده  نمي به زبان ساده فرقي ب. 

  . شود
برخي نويسندگان به غلط گمان مي . در آخر به شيوه اي كه اخيراً در برخي كارها باب شده اشاره مي كنم 

 شـكل  كنند از آنجا كه ديالوگ هاي لمپني و كوچه بـازاريِ موجـود در فـيلم هـاي دهـه ي چهـل و پنجـاه                      
شيرين و جذابي دارند مي بايست همان ديالوگ ها را براي شخصيت هاي زمانه حاضر در فيلم و فيلمنامه                   

 يعني شخصيت هايي كه در سال هشتاد و هشت زندگي مـي كننـد هـم در فـيلم بايـد مثـل       .ها به كار برد     
در . مـل غلـط اسـت    بديهي است كـه ايـن ع  . افرادي حرف بزنند كه در دهه ي چهل زندگي مي كرده اند  

زماني كه فرهنگ گفتاري به سرعت تغيير شكل مي دهد و متحول مي شود نمي تـوان بـه صـرف جـذاب                       
وقتي ما در فيلمي كـه   . بودن نوع خاصي از ديالوگ شخصيت ها را غير واقعي و عجيب و غريب نشان داد                 
همچـون مردهـاي سـبيل    قصه ي آن در سال هشتاد و هفت مي گذرد نشان مي دهيم پسري دوازده ساله                 

آويخته ي كاباره نشين در سال پنجاه و پنج حرف مي زند بايد براي اين كـار حتمـاً يـك روال منطقـي در                      
  .در غير اين صورت شخصيت طراحي شده شخصيتي بي هويت و متناقض جلوه خواهد كرد. نظر بگيريم 
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  � �����"#$ i��������ا�� ���                 ��� ���!� � ت�Bرب �#A از �� ��ل ��م و ������� ه��* ��#���;/ان �/ج� �� را 

� را در ج�د> ا%/اف ج!�� �� ;jار��، ����� �� ���     Y� *ر%��� در دا��3\�ه�5* ��3!ر��ن ت��     .;�م ه� ا�
�� ت� ��i�l د���/ا ت��ر�' ��� %�!د                 /m *�5ار%� و در دا�3\�ه ��ر%���� il��.       ا�� ���!ل و اه�#�� ���ادن 

��n ه�/ز ر$�� ا��/ژ* ذه���                  �� ،�o�oYواد* ت �!ا�� $#"����� �!�� � و ���م $/ا;#�/* ه��* Tزم در ا��
�� ا���� %�ن د���!%�� ه�* ��8ت!را�� و* در �/ا�< �/$� ا* 0!اه� %���/#m و ������ ZY%.  

�#h �� ت!ا�� r/اpq در �!ازات ��lل@� ��#? �78ر ��0��ر%���� $#"����� ، ��ل�M% �P$� $#"����� ه�* ��  
                       ���و ��Q ��M/داز* ه��* ر��< و در%�� $#"������ �!�� �ن �/ج� �� را ��� دا��B3!��ن ا�� ر%��� �M�%8ر ���� ت�� 
���� ر$��i ا%��T�Mت ���78ر در د���� �\���رش ��0!د اه�����م         �������"#$ �����/���3? ���/ار دادن رو���� ;�� �/ش ا����> 

�/        .ورز����% ��Bه��، ا� ���#e ��"f� ن!Nه��، ت/�#���ت!ر      ان ��/د $#"����� ه��� ه� </�� ، ٢>، ر� ،��M��M!ت 
��!ان $#"������ ه��* ����#h و ال\�!�� ���د                  ������م و �78ر* از ا� د�� �� در ��, ��0��ر%���� از �5�8 

�  .%�> ا�
�� $�ر��، در ���زار �T!o�fت $/ه�\��      CD$#"� �8!زش $#"����� �!� � �#� $#"� �� �� �!رت دو            �"� دو

�� ج��@� $#"����� �!�      � ��!� ������"#$ *!B3ه��� ه ��� �� دا�� �"Q �\ز�/ ه� i��/�9 %�> ا�� و ��� �
�� �P/ و اه���م در ج5� ارت��ء �sl دا�A $#"����� %���� 0!د از 8ن �5/> ;#/د ���� ��.  
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   +C'ر1 :�-/� حB6 �'�� در� A'$�$� $'�@�'رف و��راه
  

  :-ی<-ز رو>�64-
  

  
  

-DDEا �FDDاز ت *DDده )DD4H *DDH یI��'� ن�$'DDA DD�/-DD�: 1DD� ر�'ن� DD� در �DDرد و��DDE دراز� Jز را�DD4ا1 ه-DD� 1 
  .�ی رو دار#� M�@!� 1N ه4-1 در ردJ ه'1 �-ا�C+ />C L'ر ه�K-4ت'س
�'>D( ، روش     � �D 1 هD4- 1 در ا�P- ر>@* هD' <'ی �* تC+ />C 1-O'ر ه4-1 از راه' ��ی *@D<د دا-� ت�ا$D� )D'ر

$' $ *�  . خ�د ه4-�4( اس/�$'�@�'رف �- و ��م و ارس'ل 
4Fت�M ا  1 س-ا-� +DC'ر  (�D  خ�اهD( +ن را �D* �-ا�LD ت��     �J اسD/ و �D      س-ود 1 ت-ا$* و س-ود، >�-    (� ت�� 1 �' 
�D'ر  .... و   Kی $�D   4'�*یK '9$  Dی $K : � *D�'49�  �D،ی سD'خ@*،ر�'ن $�D    � اراDS* �4(،+هD.4�'ز �D' +هD.4        1(ار�>4
 �* اC-ش ��رد س�ء ارد +ن د�� �� خ�اه( +ن را �* �-ا�L �-ت<U اراS* �4( و�� خ�T �-دJ و �1(ی 2(1ه4-

E ار-A J�1'ر.-د�اس@6'د� *� ���'� B6ح / Zی اC- ا$Y'م ده( ا1 :�-/� ت�ا$( X>A از �-W* اC- خ�د در 2
    *��D*       1 از د:'ت- �-�L   ��یاس/ �*  K[و س Jو ��م �-د -�-ود و تW'O' �4( �-س��* اش را ا�@(ا � /�N 

  . خ�دش ارس'ل �4(� �* $ '$�ص�رت دو A<\* و س6'ر>
̀   ':D/ ید �D_@4- در  خ�D � �4( و در $D '$   � �' ادارN J�/ را ت-^ �      ه4�-4( @�DN د از�Dخ *��Dس-� � D� � )D$'�  .

�' رس          ':/یKN از در   Jن را ه9-ا+ J)< و ��م -� /�'N �'1(ه  @�DN �  'D2 1 در D4ار � ا�)D.$ 1 D� � )D4� .  -DEا
 و ��م >(J خ�د را �- ت�ا$( N'�/ � �-د� ��رد س�ء اس@6'دA J-ار 1E از د:'ت- ه4-��ی اش در 1اC- ه4-

�' رس   J1(ه'�ه9-ا @�N �  � *�  ��'� #!�/ -�: 1 -@�Eت��  1 داد 'DY$+ د و-D>�  DیX ��a�D� �Z   'Dت Jداد *Db��-� 
DDb را *��DDس-�� DDیc9DDرس *�DD�Y9 � ص�رتDDرس /DDدادخ�اس )DD4�-4ه K[DDو س )DD44� ز'DD� خ�DDد را �DD* اسDD@4'د � 

  .(یص�رتb *��Y-ح 9$'
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4'د :��49'�* �* �-ا�L ت���( :��� در +�-ی�'  �N  
-Cا ��  Z9W حB6 �'���/ :�-1 و اد

P�/$/M=�%ز رو/  

  
���� $#"������� Q#���5�3د     /m �����#��� >ا���/� �����!��� ��;�ن ج��!ان ز����د* از ��� ���� /Q����� e\!���� ���� ت!ا����� 

����.         ?�#�����ت �uا ���� در��$� ��� ���ا�#� �� $#"����� �!�' � � ا� ������ر>  ��P از ارا�q ت!s#9 در ا�
��وره�            �� و �23"� ه�* $M/* ����ز* ��� ر��� و 8ن    در ز�#�� ه�* �p"�Y ت�ooY و تB<�� و تf"#� 8ن 

� ا�����Yام ت���#5 ������> �/���9 ���� ����� ت��� ���!رد     ��fن ت����ر%���� ���� �M#ل ���!رد ا��(���ر درا����ت�M��%را در ا
%�� �!�@� ��� ت!ا�#�� ��/ا* اج������ د�\�/ ��/ف �<�#�� ��� $/ه��v و ت���ن 8ن                 .�/ر�� و ت��#� �/ار ;#/د    

��;�ن �8 ! �/ا* ج��@� ��8ن دا%�� ��%�#� و Tز��� ا�� ���ر ا��          اج���ع را %��0�� و �/ف ه��� در �� �!�         
�#%��  .ا�� �� ا���ا در �3!ر 0!د و در �/ا�< ت!ل#� $#"� دا0"� ت!ا���� ه�* 0!د را �� ا�P7ت ر����> 

        ��� $#"����� �!� �ن �M�/�8 �!�!م �Bا�WGA               ��� ��h ت�M3#�ت ���=� ا��� ��� �Q' از ت!ا$���ت ����!�� 
�@��� ا����M   .#"� ، �/جi ������;�ن ت�م ا0T�#�ر 0/��ار* $#"������ در ��M�/�8 %���0�� %��> ا���                 �/ا�< ت!ل#� $  
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� ر�����> و ���(�/ ��زار�����     �f=� WGA ا* درDدر %u ���0 �M/ح  �P7 ��    ������� >��/�   .ا����Bا�

      ��� ��ت �� ��ل �u ���0/ح     �٢٠!� ��;�ن Q �M�/�8' از در��$ �P7 ?� رTد D   ا* �!�� ��> را �f=�� 
    ��!; ���\������\���� ه�� �/اج@��       ) ژا�/(در  �!�u �\�5ار* �� ��� و ������;�ن ت5#� ����;�ن $#"� ��� ا��/�

� ��!ا�#   WGAا�7/* ��!رد ت!ج�� ���8ن ��/ار ;#�/د       �/د> و u ���0/ح ه� را ��lل@� �� ���� و ا;�/        �fت 
 �!� ��> و ت5#� ����> �(�رت ��!�� 0!اه� ��/د و از �P"�} ��/ارداد ��?          #�$/وش $#"����� �/ �/ارداد $� ��

   ��� �� � در��$#$/u را از */; �l�ت� از ���0ت .ال<��� وا�#q>ج �� �B�8 ازWGA  ��� /##2ل� ت��ه/  
��������ان ���� ت!ا�  ����� ������ ���� ���� org.wga.www  ج��!د در!� *!B� ج�� �#l� ��� اج@��� �������� و در/� 

    ��"� ، ����register       �� ��م را در��$P7 <!f� <ر����ت �� روز %�> در�uرا ت��| �/د> و ا �P7 *��@� �� 
��/ا* $/�����> ار���ل ���              �(/ ����M�/�8 <�� �!� h را در��      WGA.و د�#�� ��lل@� ������    <��% ��P7 /7ر> ا

��م ���\��� ا7/ ��ارد و $�{ ا�5rر �(/* ت�o�oY ا��� �"�� ال� !��                      �� ���\������ ا�� ا� �(/ ت�7#/* در 
� .در��ر> �#=#� ا7/ ا�
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