
 فیلمنامه موشن گرافیک عهد اخوت )شهید علی خوش لفظ( 

گشاید و در نهایت به حالتی روحانی  بر تصویری سیاه، که رفته رفته نوری به صورت گرافیکی میانه تصویر را می 

 شود.رسیم، نریشن خوانده می می

شود. دو  عهد اخوت عهدی است مستحب در میان مسلمانان، که در روز عید غدیر خوانده میگوینده : 

 بندند که در دنیا همدل و در آخرت دستگیر یکدیگر باشند. برادر یا دو خواهر در این روز عهد می

شنویم. گوینده از این  بینیم و میبا این دوران میهایی از دوران دفاع مقدس با موسیقی احساسی متناسب  عکس

 گوید.  تر نریشن میپس با تونالیته احساسی

والیتمداری سربازان  گوینده:   دفاع مقدس، عرصه  است.  دیده  به خود  زیادی  این سرزمین غدیرهای 

 های آنان است.  مخلصی بود که تاریخ، گواه رشادت

 بینیم.  ظ در میان رفقایش در زمان جنگ تحمیلی میلفهایی از شهید علی خوش تصاویر و عکس

شهید علی خوش لفظ یکی از دالورانی بود که با خدا عهد بندگی بسته بود و با رفقای جانش،  گوینده:  

عهد اخوت. شهیدی که هشتصد نفر از همرزمانش به شهادت رسیدند و با نود نفر از این شهدا عهد  

خوش لفظ و رفقایش یک لفظ ساده نبود. غدیر برای علی معیار    اخوت بسته بود. عید غدیر برای علی

 والیتمداری بود. معیاری که تا همیشه به عهد خود وفادار بماند. 

های رهبری با  ثانیه صحبت  30بینیم.  فیلم و تصاویری از دیدار شهید علی خوش لفظ با مقام معظم رهبری را می

شود. زیرنویس، توضیحات این دیدار به صورت  اسی شنیده میبینیم. موسیقی احسشهید علی خوش لفظ را می 

هایی از دوران دفاع مقدس و روزهای آخر زندگی او را به صورت دیزالو  شود. دوباره تصاویر و عکسکپشن درج می

 گوید.  بینیم و گوینده متناسب با این تصایر نریشن میشده در هم می

فاع مقدس با نود نفر از رفقایش عهد اخوت بست و تا سالیان  والیتمداری که در غدیر روزهای دگوینده:  

لفظ،   خوش  علی  شتافت.  محبوبش  دیدار  به  تا  نشکست  والیتمدارش  دوستان  با  را  خود  عهد  سال 

 غدیرت مبارک مرد! 

 بینیم. تصویری از جلد کتاب وقتی مهتاب گم شد و تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب را می



 ه کتاب وقتی مهتاب گم شد، خاطرات شهید علی خوش لفظ. با نگاهی بگوینده: 

 

 لم تجربه کنید. را در خورشید فی  ساخت تیزر تبلیغاتی اینستاگرام
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