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ةادأ اهنأب سكرام موت بتاكلا باجأ لو األ ماقملا يف ،؟ هلوطب مويلا قرغتست نأ نود ىوتحم ةباتك كنكمي له
اال لبق ام نكل ًاحبر رثك األ نوكي نأ نكمي ىوتحملا قيوستو ينورتكل اإل رجتملا تاعيبم يف رثؤت نأ نكمي ةمهم

يف لؤاست نم هحرطي ام اذه ؟)، ةصاخلا مهتيلوؤسم ىلع ) ىوتحملا قيوست نم سانلا لجخي اذتمل ةباج
." ماخ ةساملأ " ناونعب ةمدقملا

: ؟ ىوتحملا قيوست يف رمثتست ال سانلا َملو كلذ ءارو نيببس دجوو

ًءدب ، بذك وهف هرارغ ىلع ءيشب دعي صخش يأو موي لك قئاقد سمخ يف باذج ىوتحم ءاشنإ كنكمي ال : ًالوأ
نم ًالعاج ، ةيسيئرلا ثحبلا تاكرحم يف ةبترم ىلعأ لتحي ىوتحم ءاشنإو ذيفنتلا ىلإ ةيجيتارتسا عضوب

يف اهمدقت يتلا تامدخلا نم نيديفتسم كتاجتنم نورتشي ىتحو اهيف نوكرتشيو ةحفصلا نوكراشي ءارقلا
. ةقاطو ًالا مو ًاتقو كنم ذفنتست فوس رم األ ةياهن

ةلا قم رم األ بلطتي نايح األ ضعب يف ، ىوتحملا رشن نم رهش لوأ يف رامثتس اال ىلع ًاحبرم ًادئاع دجت نل : ًايناث
كيلع دوعت مث كتحفصل بسانم كارح ديلوتل ًارهش رشع ىنثا ىلإ ةتس يف رشنلا لثم ًاعئارو ًابذاج ًاصن وأ
يذلا يروفلا رامثتس اال دئاع ىلإ نيقوسملا ريشي دقف اذل هلبقت بعصيو ليوط تقو اذه معن ؛ ديج لوخدمب



. كوب سيفلا و لقوقك يعامتج اال لصاوتلا تاصنم ىلع ةعوفدملا تان اإلعال نم هيلع لوصحلا ًايضارتفا كنكمي

. قيوستلا رامضم يف ةليوط ةرتفل نوبعلي نيذلا كئلو أل وه يقيوستلا ىوتحملا : ىرخأ ةرابع يف موت لوقي

ىتح وأ تاونس ةدعل ًاحبر ققحت ال دق ام ءيش يف تاونس وأ روهش رامثتسا طقف نوديري ال سانلا مظعم
هتربخ عقاو نمف ، سكرام موت لوقي " انأو تنأ هيف حبرن نأ نكمي يذلا ناكملا وه اذه " ، ةمداق رهشأ ةعضب

اذهو تاونس ثالث نم لقأ يف (١٠٠٠٠٠) لزانم ةتس نم غلبم ىلإ ًايونس الر ود رفص نم ضوهنلا عاطتسأ ةصاخلا
. رارمتس اال ىلإ علطتي هققح يذلا ومنلا

. يارج لياكل ةلباقم / لخدملا

لمعي نأ ررقو سيرون نادل ةرم لو أل لمعي هأرو يارج لياك سكرام موت لباق دن ال يات نم ةيئان ةريزج يف
The7 Day الق طن ال موي عباس " هباتك قيوست و رشن يف ًازكرم لمعي سكرام موت ناك ، سيرون ناد دنع هراوجب

"Startup

ىلع تاروشنم ةلسلسك أدب يذلا و "The Story Engine ةصقلا ةاون " باتكلا اذه يف يارج لياك زرب امك
ةنودمب اًديدج ًامامتها دلو يذلا و ًاحاجنو ًاعيبم بتكلا رثكأ عساو قاطن ىلع تحبصأ مث (WP Curve) ةنودم

. ةيصخشلا ةيراجتلا هلا معأ تام عال كيكفت يف سيرون ناد دعاس كلذك ،(WP Curve)



ةطقن تبثي اذهو "The story Engine ةصقلا ةاون " باتك يف يارج لياك اهكراش ةديدع صصق نم دحاو اذه
( ملع - ماظن ) راركتلل ةلباق ةخسن كانه نأ ناتبثيلو ، ةيراجتلا كلا معأ ومن ءارو ًاحضاو ًاببسو ، يوق قيوستلا نأ

ةيفيكو ؟ لمعي فيكو ؟ اذه وه ام ) ةئراقلا و ئراقلا اهيأ كل باتكلا اذه ضرعيس ؛ قوشملا ىوتحملا ءاشنإ ءارو
. ةيصخش تاحومطل وأ ؟) كسفنب هذيفنت

: ىرخأ ةرابعب يراجو موت حصني ، سكرام موت " هءارقأ مل اًدج ليوط "

. ماظتناب ىوتحملا رشني نأ ليوطلا ىدملا ىلع ةيراجتلا لا مع األ لا جم يف لمعي صخش لك ىلع نأ : ًالوأ

. باتكلا اذه اوعبتيو اوأرقي نأ بجي ماظتناب ىوتحم ءاشن إل نوططخي نيذلا كئلوأ : ًايناث

قيوست ليوحتل ةيلمعلا و لمعلا راطإو ةيجيتارتس اإل كل رفويس " The Story Engine ةصقلا ةاون " باتك
. لا مع األ ةيمنتل اهترادإ نكمي كيلمع ىلإ ةئراقلا و ئراقلا اهيأ كرظن يف ًانايحأ بعصلا و مهُبملا ىوتحملا

ككراشي نمل اهءادهإو ( لا قملا ىلعأ هف غال ةروص نودجت ) باتكلا اذه نم ةخسن ءارشب يراجو موت يصوي
. كلمأ بيخُت نلو ىوتحملا ءاشنإ ملعت ةبغر

: ؟ باتكلا اذه مدختست فيك _



. فلخلا ىلإ مام األ نم ةءارقلا ك باتكلا نم ةدافتس ال قرط ةدع كانه : ًالوأ

يناعت تنك يتلا ةددحملا لكاشملا لحل عجرمك همادختسا نكمي وأ ىوتحملا قيوست نم لك فاشكتسا : ًايناث
. اهنم

اهليصافتب ةيلمعلا مهف تدرأو ( لا جملا اذه يف ًامامت اًديدج ) ىوتحملا قيوست ىلع اًديدج تنك نإ امأ _
. فلخلا ىلإ مام األ نم ةءارقلا ب كيصوأ

لأل ًاظفاحو ىوتحملا قيوستل لعفلا ب ًاسرامم تنك ذإ : كسفن نم روطت نأ ديرتو ىوتحملا ءاشنإ مهفت تنك اذإ _
و كب ةلصلا تاذ لوصفلا رثكأ ةرشابم أرقأو ، ةعلا طملل باتك نم رثكأ باتكلا اذع مادختساب كيصوأ تايساس

. اههجاوتس يتلا تايدحتلا

: نكمم تقو برقأ يف كب صاخلا ىوتحملا قيوست ءدب ديرت _

ىلوتيس يذلا قيرفلا وضعل اهطعأ مث نمو اهتغلو ميهافملا ب عبشتت ىتح ةءارق باتكلا اذه حنمأف نذإ
ةعرسب تايجيتارتس واال راكف األ عضوب كل حمست بلا وق ًاضيأ دجتسو ،( هدشرتل ) ىوتحملا قيوست تايلوؤسم
بلا وقلا هذه ليزنت كنكميو هعم قفاوتي بلا ق فلم هيدل مسقلا يف لصف لكف ، عقاولا ىلإ باتكلا اذه نم

: ( طبارلا ًاناجم ⬇(

http://thestoryengine.co/resources


