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مناطق "ی ی بهتر طرحِ فیلمنامهبا سالم خدمت شما خواننده محترم در ابتدا مطلبی کوتاه جهت ارائه رزومه و توضیح مختصر:

 شود.خدمتتان عرض می "جنگی : گاو وحشی

 در یمطالعات ریس کارندم، یگذ ییجوان با استاد داوود رضا ینمایتو انجمن س لمنامهیدوره ف کی بنده مهدی شکری هستم و

  و...( داشتم.  یتروب ،یکمک لد،یدفی)سلمنامهیف نهیزم

 دیتول شیمرحله پ ای به جشنواره "پروانه"و  "هاپنچره"چند مورد مثل فیلمنامه کوتاه که ام نوشتهکوتاه  لمنامهیچند ف نیهمچن

 .ه استرفت

 : ها و نکات فنی زیر استی تکنیکدارا انیپاو  انهیم ،عالوه بر آغاز لمنامهیف نیا یلحاظ ساختار هب

روابط علت و  ک،یو همزمان کم کیمند، پالت دراماتکنش ، قهرمانکیسمپات ردازیپتیشخص ر،یرفتن پالت با تصو شیپ

 قیتعل ها،تی(، قوص شخصیانیم در پرده کیحفظ بطن درامات ینقاط بزنگاه)برا ،یانیحادثه محرک، نقاط عطف، نقطه م ،یمعلول

 و... است. ییگشا، گرهclimax ،یزمان، اصل تخاصم، نقطه بحران قیمکان، تعل

ترین اتفاقات و مشکالت مطرح کشور مخصوصا برای جوانان نوشته شده و همراه با شخصیتی سمپاتیک با فیلمنامه حول امروزی

ای معقول قابل تولید است که به احتمال ا بودجهشود؛ با وجود فضای کمدی اکشن بهای درونی و فردی و بیرونی روایت میدرام

 خیلی زیاد بازگشت سود سرمایه دارد.
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 ، اکشنایحادثهکمدی، ژانر: 

 ان انوقت اینم...های مردمم آقازادهبچهتگ الین: 

 اد،یتوسط ژنرال شه بیعج یپدرش، وارد جنجال یِ انتخابات تیدر کوران فعال یاغیافسرده و  ایآقازاده سلمان :ایده سه خطی

اما  رودمیخود ساخت یک فیلم برای معنا دادن به زندگی  سراغ بعد یک سوتفاهم سلمان شود؛یم یرسانه خارج کیصاحب 

داخل یک  و تیراندازی در یک بیابان مرزیدرگیری کشمکش عاشقانه،  به داستان که یتا حد شودیم واروانهیدبیشتر  هیقض

 رسد.شبکه تلوزیونی می

 

 طرح فیلمنامه:

ر حال تیراندازی به یکدیگر هستند، تکه های چوب و د همراهان سلمان و نیروهای شهیاد گروه در یک استودیوی تلوزیونی دو

 شود.شیشه به هوا پرت می

به خیراهلل که قصد جلوگیری از مثل ترمیناتور های محکم از پشت کاناپه بیرون میاید که از وضعیت خسته شده با قدم سلمان

 "میفبوله، ترجیح میدم مثل یه مرد بازی کن"و میگوید  رسدمی . روبروی شهیادکندرا پرت میو  خورداو دارد، می

 

 چند روز بعد 

به تازگی صادق پوروعده است که  یِاغیسلمان، پسر . برگزار کرده است انیقتلش، با حضور حام یبرا یادبودیمراسم پدر سلمان 

برگزار کرده است؛ سلمان در اکثر  انیقتلش، با حضور حام یبرا یادبودیمراسم  راهللیخ ور صادق پوروعده یعنیمشامرده و 

 .های شلخته داردو لباس خون افتاده چشمانش ها ریش هیکل ورزیده،عکس

چند  نیا یحادثه، کارها نیمقصر ا نکهیو ا دگوییم ادیژنرال شهفردی به نام متعلق به  یمراسم صادق پوروعده از شبکه نیا در

 است.   ادیروز شه

مامور کنترل سلمان در شرایط قبل انتخابات  شخصا که راهللیخرویم؛ تولد را می و جشن تولد سلمان مراسم نیروز قبل ا چندبه 

ِی پدر انتخابات نیبه کمپ کینزد ینستاگرامیا یتیسلبر ککه ی سا؛یاز جمله مل همانانیبا حضور همه متولد  است برگزار کرده،

 . شودیم سلمان است شروع

کند اند بیرون می. آنها را از استخر که داخل آن جمع شدهستیمند نعالقه زیچ چیو کال ه سایمل ی، خیراهلل،مهماننوع به  سلمان

 افتند. و حین درگیری با خیراهلل هر دو داخل آب می

 یزنده در شبکه ایاز برنامه اماکند فیلمی نگاه میی دوش خود به استخر آورده تلوزیون را که رودر همه را بیرون فرستاد، 

 شود. یبا او گرفته م ادیشه

  زند.شنود و مدام فریاد میبه دلیل شرایط سلمان صدا را واضح نمی



کنند؛ اسکندر دست راست پدرش و فرید هستند با سلمان صحبت می اسکندریعنی  که پسرانِ شهیاد برنامهدر استودیو مجریان 

 شهیاد است. یو جوزده ، شلختهچاقپسر  د،یفر شلوار و خیلی شق و رق همچنینبا کت

 است.و به آنها خیره  لم داده نیسنگدستی، با لباس نظامی و یک چوب ادیخود شهی برنامه در پشت صحنه

های تندی بار و حرف رسدیبه اوج ماش کالفگیهستند  یآنها چه کس شودیمتوجه م یوقت شنود اماصدای آنها را نمی سلمان

 شوند.شکنند و وارد میدر را میخیراهلل و مهمانان  کند؛آنها می

  کند تا آنها را بیرون کند.مثل گاومیشی حمله می سلمان

خیلی اوضاع را شود که پخش می در فضای مجازی (سایمل پیج الیو)همانانیمبین  سلمان گیریو همچنین معرکه مصاحبه لمیف

 . کندیم خراب

و در آخر  "خر ما هم...ان و کرههای مردم آقازادهبچه"گوید بیند با خشم از این اوضاع میفردا پدرسلمان که این افتضاح را می

 دهد.ای خود، خیراهلل میمشاور رسانهبه رفیق و  ی قبل انتخابات راجنجالِ هماهنگ نشدهاین  کنترل دستور

 رود. یبه اتاقش م و یوگا شنیتیمد یسلمان برادر خانه 

از و کالفه کننده را  دار)مخصوص یوگا(آویزهای زنگوله افتد.کند اما زمین میقفل خراب اتاقش که به آن حمله می بهسلمان 

 کند.پنجره بیرون پرت می

سلمان یادآوری به  ید؛ پیرمردایداخل مطور سفیدپوش، شبح یرمردپی و شده آلودو مه یاتاق نوران یناگهان فضا در همین حال

 کند که برای چه چیز زنده است؟ می

 رود.ی پایین میکند و به طبقهفرار می یکباره که شکه شده بعد گیجی اولیه، سلمان

شوند؛ خیراهلل عصبی است ها مخفی شده بودند نمایان میو پنجره ناگهان خیراهلل و عواملش که با دودزا و پروژکتور پشتِ در

 ی پیش رفته است. زریبرنامهاش برای تحول قالبی سلمان بر خالف نقشه چون

آورد از یک اتاق تار عنکبوت گرفته، با وسایلی قدیمی و انبار شده از زمانی که پدرش ، سر درمینیرزمیسلمان با فرار به ز

 مسئولیتِ فرهنگی داشت. 

 کندیحس مو با آن دوربین،  هااش با فیلمکوتاهی از خاطره و رابطه یادآوری متری ومیلی 16 نیدورب کی دنیدسلمان آنجا با 

 ود و فیلمی بسازد.ره سراغ هنر برتا دوبا بوده امیپ کی نیا

زند و او خبر ساخت می ی را جرقهتشدید توهم ی این تصادفاتهمه شود،ناهماهنگی عوامل به زیرزمین تابانده می هم که نوری

 .دهدفیلم را به پدرش هم می

  شود.یسلمان همراه م ه عنوان کمک و راهنما باب قابل کنترل استهنوز شرایط  کندیچون فکر م راهللیخروز بعد 

چشمانی ضعیف و با چند عینک دارای  کارگردان قدیمی، تا حدودی معتادبردار، استاد نصرت که فیلم سلمان به پیشنهاد خیراهلل،

 د.کنمختلف است را استخدام می

ی و دهه جنگ یفیلمنامه شانس بدش یک از کند کهحجمِ نصرت را انتخاب میولی کم های خاک گرفتهی از فیلمنامهکخیراهلل ی

 آید.شصتی از آب درمی



و ساخت  گریانتخاب بازمرحله  گوید با همین داستان و تمام توان بهآید و میی اکشن بودن داستان خوشش میسلمان از ایده

 .  روندیم فیلم

  اند.آمدهاکشن  ایاسطوره هایاز قهرمان یکی یعنی دیجمشی سوت و کور سلمان و نصرت به خانه

آنها به  ا تفنگ شکاریباش در حیاط خانه ، اوشده یتوسط پدر سلمان فراموش و منزو یالکاربعد ممنوعدر گذشته و  جمشید

 دهد تا بیرون بروند. کند و وقت میحتی مجوز فعالیت را رد می شودعصبی می کرد و بعد شناختن آنهاحمله 

ی جمشید انگیز و قهرمانانهخاطره هایای از یکی از فیلمصحنه شناخته یادآورکه حاال او را سلمان  یبراو استایل او حمله  نیا اما

 بود که سلمان در نوجوانی دیده است. 

 . کندیم یو او را راض ردگییم دهیرا ناد دیبرخورد تند جمشسلمان 

 روند.یم یینمایبه شهرک سفیلم و آمادگی برای شروع ساخت  شنیاز لوک دیبازد یبراروز بعد نصرت و خیراهلل با ماشین سلمان 

گیرد پرد، تفنگی را سمت آنها میداخل می زنانکه یک فرد مسلح نفس اندآنها در اتاق مسئول شهرک سینمایی منتظر نشسته

که در اوج کار  فهمند او دستیار مسئول شهرک استروند. اما بعد چند لحظه میزده پشت صندلی و میز میو همه وحشت

 برداری یک تفنگ قدیمی را که گیر کرده برای تعمیر آورده و به دلیل سنگینی کار عجله دارد.فیلم

رود و در همان حین با یک اند، سلمان با موتور دستیار میروند که عوامل خیراهلل آماده کردهآنها همراه با دستیار سمت دکور می

گیرند و یکباره چند نفر از عوامل یک فیلم دیگر با همان گریم تاریخی جلوی آنها را می سمبه مشغول رفع گیر تفنگ هستند.

 شان لنگ نماند.ی پر هزینهبرند که پروژهدستیار را می

های اند در حدی که توجیهممکن را ساختهدکور  ترینعوامل خیراهلل مزحک بیندرسد و میسلمان با تفنگ در دستش به دکور می

 شهرکتاریخی و... در  هایشنیلوک انیم آنها با سلمان زیو گر بیتعقکند و می و در نهایت منفجر ترباره سلمان را عصبیآنها دو

  شود.سینمایی آغاز می

خور تابلوی نصرت که داخل تابوت یک مومیایی خوابیده پیدا سلمان آنها را داخل یک لوکیشن تاریخی توسط زنگانتها در 

 کند. می

 آید.دست داخل میبرند اما سلمان از دل یک دیوار دکوری، تفنگ بهبه انتهای اتاقی با چند در پناه میآنها 

ها مشقی و سینمایی است؛ در انتها درخواست سلمان فهمد فشنگبندد، خیراهلل بعد کمی اظطراب میسلمان آنها را به رگبار می

 باشد. لمیدر ف یک بازیگر مورد نظر او هم نکهیبه شرط اا ام کندیقبول مبرای امکاناتِ واقعی شدن فیلم را 

 شود.ی کمدی میوارد استودیوی یک برنامه همراه نصرت سلمان

فهمیم همان ملیسای اول داستان توسط خیراهلل به اسم فخریه)که بعد می دیدار با بازیگری سفارش شده یبرا گویدنصرت می

  اند چون اینجا مصاحبه دارد.است( آمده

سالگی،  15های خارجی موفق بوده و در آن فخریه در دهد، از فیلمی قدیمی که در جشنوارهنصرت یک عکس نشان سلمان می

 . است های اولصحنه در سایهمان مل فهمد اودر نقش دختری روستایی یک بز را بقل کرده است. اما با ورود فخریه سلمان می

 ریدرگسالها غیر از فضای اینستاگرام فعالیت دیگری ندارد و بدتر از آن  ملیسا دهیفهم کند چون با یک سرچمخالفت میسلمان 

 . شوهرش است کشتن یپرونده



 یباز شنهادیبرنامه پ عالرقم این چون ملیسا عضو کمپین انتخابات است و حضورش شرط خیراهلل برای ساخت فیلم، نصرت بعد

  کند.یم ملیسابه 

هایش در تحقیقات و سرچفقط تر خواهد بود آورده که ی که به نظرش برای فیلم واقعیطق جنگامنبه نصرت را  سلمانروز بعد 

 پیدا کرده است.

با خاکریزی قدیمی بسته شده است، روی خاکریز پرچم ایران و طرف  که رسیدهو ظاهرا متروکه  ی مخروبهسلمان انتهای جاده

 دیگرش مرز است. 

ماند مثل: بمب نسبتا بزرگی پنهان اما به دلیل آشنا نبودن با فضا چیزهایی از نظرش پنهان می زندسلمان چرخی در اطراف می

های تیر و خمپاره داخل زمین و چند زیر خاک، میدان مینی که با تابلوی هشدارِ رنگ رفته و چند سنگ مشخص شده، تکه

 اند.تانک سوخته که پشت خاکریز افتاده

 آید. نمی لوکیشن به نظر سلمان واقعی

بانی داخل یک دکل آب بزرگ، از کوهی نسبتا دور از آنجا او را زیر هاینکه دید خبر است ازبی روحش هماز همه مهتر سلمان 

 نظر دارد.

در یک اتاقک که درون دکل آب استتار شده پشت دوربین آن طرف مرز  ،است ادیشه یروهایاز ن یکی میفهمیکه م ،باندهید

 آید. ترین منطقه مرزی نمینزدیک خطرناکحتی  که از اتفاق بهت زده شده چون هیچکس باندهنشسته است. دی

 ام.دهد یک مورد مشکوک دیدهبه مقر شهیاد که در کمال تعجب نزدیک دکل و طبیعتا چند کیلومتری سلمان است خبر می

مولوتف بار ساخت کوکتل  نیو ا کنندیآن را اجرا م دیبرنامه نشسته که پسرانش؛ اسکندر و فر کی یباز هم پشت صحنه ادیشه

 .دهندمی آموزش را

و  کندیم یخراب کار اما. زندیم ادیرا فر ندهیآ یدر روزها ی مهیج و افشاگربرنامه ژهیو کیو خبر  کندیم نیرو به دورب دیفر

  .زندیکراوات اسکندر را آتش م مولوتفکوکتل یبه جا

صدا هم و اسکندر را  رودیسمت اتاقش م نیمظطرب و خشمگ ده،یشن شیروهایشدن چند نفر را از ن کیکه خبر نزد ادیشه

 .کندیم

که کنار  کندمی پارک فروشدست یِفالفل کیآمده و کنار  ابانیآن ب کینزد یبه شهراز آن لوکیشن کنده،  یدیبا ناامسلمان  اما

 . است یشهربازیک 

 میبا لباس و گر ،عکس تلمااند یعنی روی آن عکس دو بازیگرش را هم زدهکه  ندبییرا م یتئاتر کمد کی غیتبل یتابلوسلمان 

 انداخته است. دوشش یروکه  یصدام و مار میبا گر ،و ماجد یجنوب یدختر

نقش  یاز تلما برا خواهدیابتدا م خورد،یدر ذهنش م یاجرقهکه دوباره  ندبییرا م شیو نما رودیم یسلمان داخل شهرباز

 .کندینصرت مقاومت م اما ردیخواهد کرد کمک بگ یباز سایدختر که مل

 .کندیخودش و کمبود وقت رد م شیدر نما یریو تلما به علت درگ خواهدیکمک م لمیف نیساخت ا یاز تلما فقط برا سلمان

 .کندیرا قبول م یبه عنوان مشاور بوم یتلما صرفا همکار کندیکردن او را مطرح م یسلمان احتمال باز نکهیا بعد



، جلوتر کرده است لیتبد اریس میاتاق لباس و گر کیپشت آن را به  که ون ماجد نِیماجد و تلما با ماش یبردارلمیروز اول ف در

 . آوردرا میگروه که بقیه  یسلمان و اتوبوس نیماش کنند ازحرکت می

اما بعد از چند  و همه را لنگ خود کرده است. یامدههمراه عوامل نملیسا  چرا نکهیا با نصرت است بر سربحث  ریدرگ سلمان

 .با سلمان آمده بودند روزید نیاست که هم یشنیهمان لوک جا که هستندنیا فهمدینصرت م شن،یشدن به لوک کیلحظه و نزد

  .از آن واقعا خطرناک است ییهاجلوتر نروند چون بخشدهد ایستد و هشدار میی مخروبه میانتهای جاده ماجد

 اند.دور آنجا زده کیبفهمند  نکهیآنها بدون ا و نگوید اوردیخود ن یبه رو فهماندیبه نصرت م سلمان

حتما تا ظهر  و داشته یمشکل کوچک سایمل دهدیوعده م راهللیاست و خ امدهیکه چرا ن ردیگیرا م گریسراغ باز راهللیاز خ سلمان

 . کندیم دیبه جمش یدیماجد هم ابراز عالقه شد ؛دیخواهد رس

 امانظر دارد  ریهم او را ز باندهیو د دهیسر صحنه رس سایمل پیبا ت یاکثر عوامل داخل اتوبوس هستند، دختر و ظهر است سر

 .شودیم کینزد دخترکه به  خوردیسامان م نیچشمش به ماش

؛ کنندیحمله م سایمل هیشب اریدختر بس کیشاگرد پنهان شده از پشت به  یصندل ریسلمان و خود سلمان که ز نیبا ماش دیجمش

 . شودیسرش بلند م یعوامل باال یبعد تصادف و جمع شدن همه ولی افتدیم نیزم یاو رو

 نیدرآورده و با ظبط ا سایصدام به شکل مل میهمان گر یرو سا،یمل پیماجد است که سلمان او را با لباس مشابه تهمان  او

 .را حذف کرده است اوصحنه نقش 

 رودیآنهاست و خودش هم به مقر م کینزد یستیترور میت کی دهدیو به مقر خبر م ندیبیحادثه را م یباندهیاسکندر هم از د

 کند. ش را هم مطلعپدر هتا ب

 کینزد یبا مبلغ راهللیبرگ از دسته چک خ کی یاما سلمان با خونسر رسدیم از راه لیو پرتاب وسا غیبا ج سایخود مل سپس

 . رودیم یو به راحت کندیجمع م لمنامهیبود جز ف ختهیهر چه ر سایمل دهد؛یبه او م هیبه مبلغ د

به  ؛ندیبیخواننده م کیدر مورد  هایتیاخبار زرد سلبر ریرا درگ دیفر یول آوردیم ادیشه یرا برا دهیکه د یخبر اتفاقات اسکندر

 .دهدیبه اسکندر م یگذاردستور بمب ادیو بعد شرح ماجرا شه رودیم ادیاتاق شه

همراهش  زاتیرا به عنوان کمک با تجه دیفر ندراسک لیعالرقم م ادیشه یخود را مسلط نشان دهد ول زندیاسکندر زور م

 .فرستدیم

 کی، فقط داردکم حرف  شخصیتی همچنین فکر رفته که در ادیاما شه پرسدیم ادیبمب را از شه یمورد نظر برا میتا دیفر

 . کشدیرا دنبال خود م دیو فر پرسدینم یگرید زیپدرش احمق جلوه نکند چ یجلو نکهیا یو اسکندر برا آوردیانگشت را باال م

 دانیدرست از وسط م زاتیدر کار با تجه دیاما با اشتباه فر انددهیرس زیو با موتور به پشت خاکر کیدر شب تار دیو فر اسکندر

 .شوندخورد تازه متوجه میطوری که وقتی سر فرید به تابلوی هشدار میدان مین می شوندیرد م نیم

و قرار  کندیم یتلما را راض سا،یمل نیگزیجا گریباز یبرا شنیاز همه جا همان شب موقع شام در محل لوک خبریباز هم ب سلمان

 . رسدیصحنه)تانک( م یبردارلمیف زاتیفردا صبح تجه نیرا بخواند چون هم لمنامهیف نیاو داخل ماش شودیم



 کنند؛یجاساز کردن بمب انتخاب م یبرا گذاردیکه ماجد مار خود را در آن م یااند جعبهشده کینزد انهیکه مخف دیو فر اسکندر

و  نیم دانیاز م دارندخود را مخفی نگه میشده شوند اما هر طور می ریدرگبا هم  ، برادرهاشودیم یباعث خرابکار دیترس فر

 .کنندیخود فرار م یرد پا

  .روهاستین نیب یرزم یمسابقه کیدر مقرش در حال ظبط  ادیطرف شه آن

تا  آن را خریده ادیکه شه رودیارتفاع م یباالمقابل چشمان متعجب نیروها،  کیبار یقفِس مبارزه کیمراحل مسابقه  یانتها

 .مبارزه کند قفس است، داخل کلیه یقو یروین کیبا برنده مسابقه که  خواهدیو م دیایدرب ینواخت کیبرنامه از 

 .وفتدیب نییطرف قفس پا کیاز مبارزان از  یکیاست که  نیا یروزیچون تنها راه پ دهیرست کلیه یقو

 کی یاشتباها زمان بمب را به جا فهمدیو بدتر از آن م شودیکه آنها زدند آگاه م یاز گند ادیشه ،رسندیم ادیپسران شه اما

 .  رودیم رونیبا خشم بشهیاد اند؛ روز گذاشته کی یساعت، رو

 .دیآیم ابانیبه ب کرد،کار می یینمایکه در شهرک س اریتوسط همان دست یینمایو س یتانک دکور کیصبح فردا  اول

 نیاش در مورد او توهم توطئه ندیبیم نیرا از دورب ی عوامل و تجهیزاتبقیه، که همراه پسرانش به دکل آمده تانک ادیشه

 اند.اش خواهد بود، باخبر شدهشبکه گذارانهیاو که با سرما یفردا یآنها از جلسه کندیچون فکر م ،شودیم دیحوادث تشد

 .شودیسلمان منتقل م نیبه ماش یبردارلمیف لیوسا یو ال یمار ماجد که بمب داخل آن بود هم در شلوغ یجعبه

 رونیو کنار دکل پنهان کرده ب نیداخل زم یمخف یپشتش که در اتاقک یرباریبا ت یزره نیماش کیهمراه پسرانش  ادیشه

 تا کلک آنها را بکند.     رودیو خودش م آوردیم

 یراندازیرا شروع کرده اما ناگهان ت قبل فیلمبرداری نیتمر و خودش را در دست دارد یو همان تفگ شکار سر صحنه دیجمش

 .کندیرا متشنج م زیو همه چ شودیآغاز م زیاز پشت خاکر

قطار است و سمت آنها  هیکه شب یزره نیبه ماش ییچه خبر است با بلندگو دهیسلمان که نفهم خورند؛یم ریت دیو جمش سلمان

 . دهدیشان را به کشتن مسر راه آنهاست و اگر بترکد همه یکه بمب دهدیهشدار م دیآیم

 سلمان و نصرت در اتوبوس خواب است. نیدر ماش تلما

به آسمان  رباریافتاده، ت نییجا شده بود پا رباریکه به زور پشت ت دیفر فهمدیو م اندازدیبه عقب م ینگاه یریدرگ انیم ادیشه

 سر راه آنهاست. یواقعا بمب فهمدیم ادیشه کیالکترون زاتیبا هشدار اسکندر و بعد چک کردن تجه نیهمچن زندیرگبار م

سلمان  گذرد،یم زیاز شکاف خاکر نیماش پرد؛یم نیو خودش هم از ماش اندازدیم نییآسا اسکندر را پابه طور برق ادیشهژنرال 

 .بندنددر آن را می پرندیلحظه داخل تانک م نیخررا متوقف کنند و فقط در آ نیماش توانندینم راهللیو خ

 ! شودیمنفجر م بمب

و همه در  افتندیم نیزم یکه در حال فرار بودند رو یعوامل شود،یسلمان که تلما داخل آن بود خورد م نیماش یهاشهیش

 .روندیبعد موج انفجار فرو م یمنگ



 ادی. شهدیآیم زیطرف خاکر نیو ا کندیهمه استفاده م یجیافتادن و گ نیزم یاز رو خواهدیفرار م یبرا ینیکه ماش ادیشه

شده  میبود و حاال قا نیاز تلما که پشت ماش خبریب زند؛ای میو با قنداق تفنگ به ماجد هم ضربه داردیسلمان را برم نیماش

 .کندیفرار م

او بیکار  ولیخود را به کشتن ندهد  ینرود و با دست خال رونیکه ب رندیگیسلمان را م یجلو دیو جمش راهللیخداخل تانک 

  .را ول کنند شاننیبترسند و دوباره ماش دیتا شا چرخاندیبرجک تانک را سمت آنها م ماند ونمی

 .کندیو فرار م شودیرد م نیم دانیخود از م زاتیو با کمک تجه واروانهید ادیاما شه

 با همان بدن زخمی و خونی مقابلش رود اما خیراهللو با ون ماجد سمت میدان مین می ل کندتحم تواندیعبور آنها سلمان نم بعد

 بدتر از این را بگیرد.  شود که جلوی بحرانیظاهر می

 . کندیعبور م ن،یم دانیم انیم ماندهیباق کِیاز ردالست آفکند و با یک تیکرود اما ترمز میسلمان عقب می

حرکت  نیم دانیبا اتوبوس سمت م ،نیبا ماجد و با خبر شدن از حضور تلما در آن ماش یرابطه عاطف لیهم به دل دیجمش

 .کندیم

با تماس پدر سلمان،  یاما وقت گیرد، تا حداقل دستش خالی نباشدمی دیجمش طرف بهآورد و را درمی یابتدا کلت کوچک راهللیخ

 . رودیخودش هم همراه او م افتد،یخود م تیو مسئول یگرفتار ادی

 تواندیاما نم شودیم داریب نیم دانینصرت که پشت اتوبوس خواب بود چند قدم مانده به م رود،یم نیم دانیسمت م اتوبوس

 .شودیمنفجر م نیم کیپرتاب شده و  رونیبه ب نکشیع راهللیکشمکش با خ یو ط ردیعبور آنها را بگ یجلو

 .شودیو سلمان متوقف م آوردیجوش م کند،یدود مسوار شده سلمان  ون که ی ماشیندوراه کینزد

را  نیمتوجه تلما بشود ماش نکهیاش، بدون اشده در شبکه فیگزارش تحر کیارائه  یمظطرب است و برا رسد،یبه مقر م ادیشه

 آن کار کند.  یرو یارسانه یچون قصد دارد در گزارش بنددیبه رگبار م

 فردا دعوت کرده تا آنجا اقتدار خود را نشان دهد. یبرنامه ژهیو یرنگار براخب نیاز چند ادیشه

کنار دکل منتقل کنند چون از  یرا به اتاقک مخف نیماش دهدیدستور م ادیاما شه ماندیزنده م یو خوش شانس یرکیبا ز تلما

 . ترسدیبشوند م ییهوا ییشناسا نکهیا

و  امشب باشد یهایمراقب ورود هم دیدکل برود و فر یباال دهدیدستور م باندهیدارد و به د سیینقش ر ادیبعد شه اسکندر

 .شودفرید از این ناراحت می

 .شودیم یراه پیادهسلمان قصد ندارد متوقف شود و  رسند؛یبه هم م یدر دوراه دینصرت و جمش راهلل،یخ سلمان،

 یو حت شودیم ریسلمان با او درگ د؛یگویرا به سلمان م دپوشیسف رمردیو پ ییآن شب کذا یماجرا قتیاجبار حق به راهللیخ

 او را بکشد. کیبود با شل کینزد

 یبرا یبه همکار میتصم ریشده است، ناگز هوشیکه از جراحت ب دیکرده و جمش ریکه آنجا گ مجادله آنها با وجود تلما یکم بعد

 . رندیگینجات دختر م

 .دهدیبه سلمان نشان م که با یک آنتن باالی کوه مشخص است ادیدارد و مقر شه یتیکار امن یسابقه دیگویم راهللیخ



 اند و او پشت ون خواب است.( درآوردهیحسیب یرا با کمک مواد نصرت)برا دیترکش جمش آنها

 آهنربا از قطعات اتوبوس باز کرده است.  کیو لوله و  چیپر از پ یمتعجب سلمان سطل یدر مقابل چهره راهللیخ اما

داخل ونِ ماجد  میگر لیوسا انینصرت م دهد؛یته دره هل م راهللیاتوبوس را به اشاره خ ستیبرنامه چ قایدق داندیکه نم سلمان

 . گرددیم یدنبال لباس و لوازم

شدن کمتر  دهید یباال سکیتا ر روندیکه دورتر است م یاز راه فرع شتریاستتار ب یبرا یو سر دوراه افتندیبا ون راه م آنها

 اما چشمانش را بسته است.  کندیباز و بسته کردن قطعات تفنگ م نیکه در سر دارد تمر یانقشه یبرا راهللیشود؛ خ

 یصدام باال مقر کیداخل  ادیشه دهدیاحتمال م گویدمی داشته و تیاطراف مامور نیا قبال دهدیم حیبه سلمان توض راهللیخ

 نداشته است.  یهم چاشن زیکوه پنهان شده و آن بمب داخل خاکر

 به مقر برسند. ییو بدون شناسا اورندیاست دوباره شانس ب دواریام راهللیخ

 را به مقر خبر بدهد. رصد کردهوحشتناک که  زیچ کی خواهدیم ییرا برداشته و گو یبا استرس گوش باندهید

 . کشدینشسته آن را م باندهید یسلمان که روبرو و دیآیگدن مگلن یناگهان صدا 

 اند.کرده ریدکل را تسخ تیو با موفق انهیآنها مخف م؛ینیبیرا کنار سلمان م دیجمش

و اسکندر  خبر کند را رکاریدکل به مشکل خورده و مجبور است تعم ساتیتاس دیگویسرش به اسکندر م یبا تفنگ رو باندهید

 .کندهم تایید می

 ند،یایتا ب دهدیاند عالمت مپنهان شده یکیو نصرت که در تار راهللیسپس به خ بندندیرا م یو فلکه بزرگ شودیبلند م سلمان

 .ندیآیکه آن اطراف است باال م دیفر دنیآنها قبل رس

 .کندیم نیتفنگ با چشم بسته را تمر نباز و بسته کرد ارهدوب راهللیو خ شودیم میکه همراه آورده مشغول گر یلیبا وسا  نصرت

 است. یکشکار لوله یکه مثال پر از لوله و مهره برا یلباس کار و سطل ،ینکیع رمردیپ میبا گر دیبه جمش شودیم کات

  .خوردیاو حساس شده م یلجاجت با اسکندر رو لیکه به دل دیو فر کلیه یبه سد نگهبانِ قو دیجمش

 ادیاند و شهجاساز کرده خوب آنها یچون قطعات را با آهنربا ال یول کندیم یخال نیزم یجلب اعتماد سطل را رو یبرا دیجمش

 .کندیبود با او همراه م دهیکه از مبارزه در قفس ترس کلیه ینگهبان قو دیعبور کند اما فر تواندیم ،کرده ریگ ییهم در دستشو

 .شودیآن م ریو درگ ندیبیبرنامه قفس را م ژهیو یویباز در استود کلیه یو نگهبان قو دهیرس ویبه استود دیجمش

را اند قطعات جاساز کرده هیبق انیبا آهنربا و نخ م یاقطعات تفنگ که قبالً به طور حرفهاستودیو،  یشلوغ از با استفاده دیجمش

 . آوردیدرم

او قطعات  دنیقبل رس دیجمش یول رودیاوضاع م یبررس یو خودش برا شودیجلب مبه او توجهش  هانیدوربکنترل مسئول 

 .کندیم یجاساز یرا پشت شوفاژ

و  زندیاما آنها را م رودیدر موتورخانه لو م دیو نگهبان گنده به موتورخانه برود؛ جمش نیبا مسئول دورب شودیمجبور م دیجمش

 .کندیرا جلب م جمشید افتاده توجه یریدرگ نیح اشچهیدرکه  هیکانال تهو کیدر لحظه خروج  بندد؛یجا مهمان



 اند.دو خواننده درآمده میبه گرآنها  اند؛ی نفوذ به مقر، با ماشین ون سر دوراهی برگشتهبرای شروع نقشه راهللیو خ سلمان

 دارد. یشکم مصنوع کیزن با  یخواننده کی میگر راهللیو خ یرنگ نکیبلند و ع شیمرد با ر کی میگر سلمان

 اند. از آن دو خواننده ارسال کرده دیمکرر فر یهادر پاسخ به دعوت یجعل لیمیا کیهم  راهللیخ عوامل

 که عبور خواهد کرد بشوند. نیماش کیتا سوار  ؛اندآمده یشدن ورودشان به دوراه یعیطب یبرا آنها

ساعت  1هست و فقط  نیدر ماش یبمب گویدرسد که میمیآنتن دارد  حاال آمده و رونیب یکه از اتاق مخف تلماپیامکی از طرف 

 . دهند او را نجات خواهند داد، آنها جواب میمانده است یباق مشیاز تا

  .که دود کند و خراب شود کنندیم یماجد را دستکار نیماش آنها

خبرنگاران  نیماش یگریو د شبکه گذارانهیسرما یبرا یدود یشهیبا ش ینیکه جلوتر ماش ردیگیرا م نیسر راه چند ماش راهللیخ

 .شوندیسوار ماند گوید در راه ماندهکه می)در نقش زن( راهللیخ یینمابا مظلوم آنها است.

وقتی اوضاع را  ؛ سلماناندآوردهدر شیبه نمااند که به آنجا رسیدهخبرنگاران  یبرارا سلمان  یدهیترک نیماش شهیاد مقر یجلو

 .روندیلو نم راهللیو فقط با کمک خ خوردیم نیبه او زم دنیاما قبل رس کندیاز ماموران حمله م یکیدوباره مثل گاو به  بیندمی

 فهمندیرفتند اما م لو کنندیکه آنها فکر م دهدینشان م )در نقش زن(راهللیبه خ یادیناگهان توجه ز دیفر شوند؛یمقر م داخل

 است. بوده مندعالقه سلبریتی به آن خواننده دیفر

 کیو سلمان فقط  بردیصحبت با خود م یرا به بهانه )در نقش پسر خواننده(را دارد، سلمان راهللیکه قصد صحبت با خ دیفر

 .داردیسن به عنوان چماق برم یرا از رو تاریگ

 تیکه هم برادرش را اذ دهدیهل م گذارانهیو اسکندر با سرما ادیشه یو داخل جلسه بردیم ادیسلمان را سمت اتاق شه دیفر

 کند و هم سلمان را دَک کند.

را متوجه موتورخانه  هیتا بتواند بق شکندیرا م یاداخل موتورخانه بسته بود فلکه دیاز آن دو نفر که جمش یکیموتورخانه  در

 .شودیم آب کند که باعث پر شدن و باال آمدن آب در دکل

 یپرونده ساز یسالح داخل آن برا ختنیسلمان و ر نیماش یهاکردن جعبه یهنگام خال ادیشه یروهایز نمقر هم دو نفر ا رونیب

  .نندیبیامشب بمب را م یدر برنامه

ب او به نصرت رکَکند تا آنها را دک کند اما دهد و تهدید میبان مینصرت گوشی را به دیده رندیگیتماس م باندهیبا د یوقت

 اند.بان مشکوک شده؛ نیروها با این پیام دیدهندیایبه دکل ب دیگویم به نیروهاسریع و  زندیم

و به هم  بردیخود م یقطعات را داخل شکم مصنوع بشیاز ج یعنی کندیم یرا عمل یاصل یباالخره نقشه راهللیخ ویاستود در

 .شودیلو رفتن نصرت آگاه م یاز احتمال باال آنجا و رودیم ییاما با تماس نصرت به سالن دستشو کندیوصل م

دست به انتحار  ناگهان راهللیانداخته، خ ادیکه سلمان را داخل اتاق شه دهدیخبر م راهللیبه خ ییسالن دستشو رونیب دیفر یوقت

 .زندیمسر او نعره  نطوریو هم کندیم هوشیتفنگ ب قاو را با قندا برد؛یم ییرا داخل سالن دستشو دیفر زند،یم

در و  دودیم رونیبه ب شود،یباخبر م ییتوسط عواملش از سر و صدا و جنجال در دستشو کردیم یکه در جلسه سخنران ادیشه

 .کندیم افتیدر امکیپ کیسلمان هم  نیب نیا



  .پرندیم نییپا ،آب زیسرر لیاما به دل نندیبیو نصرت را م ندیآیداخل دکل آب م روهاین ،مقر رونیب

 .رودیتلما هم موقع فرار لو م

 ینشسته، دست رو نیزم یرو راهللیاست اما خ هوشیب دیاند؛ فرجمع شده ییدر سالن دستشو شیروهایاسکندر و ن ،ادیشه

 . کندیم یزارهیصورت گذاشته و گر

 .رودیداخل آن بود م راهللیکه خ ییشوشتداخل همان دس یدر شلوغ سلمان

با خواننده  یگذرانو خوش یکه قصد دوست پرسدیم دیرا بفهمد، با لحن دوستانه و لبخند از فر هیاصل قض خواهدیکه م اسکندر

 را داشته؟  

 .زندیبه او م یمحکم یدهیاسکندر کش کبارهیکه  خنددیم یدر حالت منگ دیفر

 . کندیم تریاو را عصب دهدیم ادیدر گوش شه روهایاز ن یکیکه  یخبر یول شوندیم یو اسکندر وارد جدل لفظ ادیشه

 دیو جمش افتدیم نییپا ییاز سقف سالن دستشو یاچهیکه ناگهان در رودیسمت در م شیروهایباش به نآماده ادیبعد فر ادیشه

 .پردیم نییاز سقف پا

 .دهدیدرآمده، آنها را لو م یکه با چک اسکندر زودتر از منگ دیمشغول کار بوده اما فر کندیابتدا وانمود م دیجمش

و  آوردیرا باال م تاریگ بارهکی ،شودیم کیو به آنها نزد دیآیم رونیباز دستشویی در دستش  تاریسلمان با همان گ همزمان

 . کندیم کیشل تارشیشده داخل گ یاز تفنگ مخف یریت

 یویبه داخل استود گیرد و در ادامه درگیریگروگان می، سلمان فرید را شودیشروع مبین نیروهای سلمان و شهیاد  یراندازیت

 .شودیم دهیبرنامه کش

 گذرد،یم دیاز کنار فر شیروهاین ریو ت شودینابود م ی برنامه داردویچون که استود ادیشه یونیتلوز یویاوج جنگ وسط استود در

 .دهدو به سلمان هشداری می اندازدیتفنگش را وسط م

جنگ رو در رو با سلمان و بعد  شنهادیها پتلما و نصرت را گروگان گرفته و مقابل خبرنگاران و رسانه دهدیبه سلمان خبر م او

 .دهدیبرنده را م یگروگان برا یآن آزاد

 رونیها خسته شده بو با او وارد مبارزه نخواهد شد اما سلمان که از نقشه دیگویدروغ م ادیشه دهدیبه سلمان هشدار م راهللیخ

 مبارزه چطور خواهد بود. نحوه پرسدیم ادیو از شه اندازدیم وسطسالح خود را  رود،یم

 . باردیم یاند و نم باراناست گارد گرفته زانیقفس که از ارتقاع آو کیداخل  ادیسلمان و شهبیرون مقر، 

 دیجمش یتک خورد مراقبش است؛ ولک دیهمان نگهبان گنده که در موتورخانه از جمش نصرت و... در حال تماشا هستند،، تلما

 . کشدیم یکیو او را داخل تار ردیگیحرکت اکشن از گردنش م کیبا 

 .دوندیداخل قفس طرف هم م زنگ شروع مسابقه مبارزانِ یصدا با

نم باران قطع و با نم ادیشه ریکه تصو فهمدیآن م کیاما  دودیم ادیبه طرف شه نیبا چشمان خون افتاده و خشمگ سلمان

 .شودیوصل م



و  یهلوگرام ریتصوشهیاد که صرفا یک و تلوتلو خوران از  خوردیم زیل سیکف خ یفاصله دارد، رو ادیقدم با شه 3فقط  سلمان

 .گذردیم مجازی بود

 ! رودیفرو م یکیو در تار شودیدره است پرت م شیکوه که انتها بیسمت ش سلمان

خبرنگاران  زاتیو تجه هانیدورب یهمه ادیشه یروهایجز تلما که بُهت زده است؛ ن افتندیابزورد به خنده م یصحنه نیاز ا بعضی

 .رندیگیرا م

 هامی، سزندو قهقه می دستگاه خوشحال است ییاز کارا ستاده،یا آنجا متصل به بدنش میس نیبا چند شهیاد که اواتاق  کات به

 . رودیم رونیو از اتاق ب کندیرا از خود م

 . بنددیو چشمانش را م افتدیم نیزم یرو دهیبر گریکه د راهللیخ

و فقط  کندیرا شروع م ریو تحق یینماخود قدرتهای کند؛ در حرفمی یسخنران و برای جمعیت شود،یاز مقر خارج م ادیشه

 .ردیگیم لمیاز او ف دیفر

و آب باران پر شده، سلمان با  شودیم زیسررریخت و هنوز که از دکل  یو دور از چشمان همه؛ اتاقک با آب یاتاقک مخف داخل

 داخل آب شناور است. اشیبدن خون

 ورد؛آیم رونیو سلمان را ب زندیم تاباندقوه میی آب مشکوک شده و به آن چراغکه به خون رورا  روهایاز ن یکی دیجمش

 ادامه دارد. ادیشه زآمینیتوه هایحرف

 نیهمان دورب انه،یبه طور مخف دیو با کمک جمش کندیحمله نم مهابایبار ب نیمرگ را از سر گذرانده ا یکه تجربه سلمان

 .آوردیدرم نشیکه ماجرا با آن شروع شد را از داشبورد ماش یمیقد

، جمشید پایش را روی گاز روندیلو م ند،یبیاو آنها را م اد،یشه یادانهیش یهابه عنوان مدرک از حرف لمیف کیگرفتن  بعد

 .کندو سلمان تیراندازی می دگذارمی

که  یو بمبداخل آن جعبه با مار  ،. در اثر ضربهافتدیم نیزم یرو ادیو شه خوردیبه قفس م نیماش کند،یترمز م کی دیجمش

 .شودیو دکل منفجر م کندیسلمان هر طور شده بمب را به دکل پرت م افتد،یسلمان م یمانده جلو مشیاز تا هیثان 5

 را کندیون که هنوز دود م ماشین سلمان رسندیم یبه دوراه یوقتحین تعقیب و گریز با موتورهایی که دنبال آنها هستند و 

  .بنددیخشاب خود به رگبار م نیبا آخر

پشت او نشسته  که دیاسکندر با فراما  شودیراهشان بسته م ای خورندیم نیزم ادیشه یروهایو چند نفر از ن شودیون منفجر م

 . کندیعبور م از مانع

 .گرددیو برم رودیاز پرچم به آن طرف نم گریبار د نیا دیفر اصرارو با وجود  ستدیایاسکندر م ز،یگذشتن سلمان از مرز و خاکر با

تا  کندیم دیکه گرفته او را تهد یلمیو با ف ردیگیم یریکه در اتاق خود نشسته، سلمان با او تماس تصو ادیبه شه شودیم کات

 .کندیاو را مسخره کرده و تماس را قطع م ادیشه یها را آزاد کند ولگروگان

که موشک  کی شود مثلی زده، پشتش چیزهایی جدیدی دیده میماسک مشک سیبار با ف نیا رد؛یگیدوباره تماس م سلمان

 اند.نشسته زاتیماسک پشت رادار و تجه سیو ف یکه داخلش عوامل پرتاب موشک با لباس نظام ینیماشباال رفته و 



به دست آمده از  دقیقبا استفاده از مختصات  گرید هیچند ثان ایها را آزاد کند گروگان ای کندیم دیرا تهد ادیدوباره شه سلمان

 .میردو می شودیمنفجر م اش،یاتاقِ به اصطالح مخف

 ادیاز شه یعکس ،دهندیشعار م ادیشه هیهمه عل شود،یپخش م یحماس یکیموز بارهکیکه  کندیفقط در سکوت نگاه م ادیشه

 شود.روشن میاست و موتور موشک  موشک یبا ضربدر رو

را تمام کنند و از  یوانگید نیکه ا کندیقبول م دیگویم ادیشه رود،یموشک به آسمان م شود؛یخود بلند م یاز جا ادیشه

 .کند لیموشک را فِ خواهدیسلمان م

 .کندیبالفاصله تماس را قطع م دهدیچند ساعت مهلت م نکهیبا ذکر ا سلمان

 .کندیم یو نورافشان شودیموشک در آسمان منفجر م

  .شوندیو همه متفرق م شودیخاموش م زیهمه چ کشد،یرا م یزیپرکرد یی کار مینمایدر شهرک س که اریدست همان

 .رودیم دیو با جمش دهدیم اریچک به دست کیسلمان 

که گفته آزاد شده و خوشحال  کندیم افتیاز تلما در امکیپ کی؛ سلمان کنندحرکت می با ماشین سلمان کیجاده تار کیدر  آنها

 .شودیم

 توسط پدرش پخش شده است. یمراسم یکه خبر مردنش و برگزار خواندیم یدر مجاز الفاصلهب اما

زنده بودن خود را فاش  کندیم یتلما را راض کند،یاز دور نگاه م را همراه تلما ماجرا کهسلمان  ،خودش یجنازه عییتش روز

 . کندینکند و از او درخواست ازدواج م

و پرده بسته  کنندیم میتماشاگران تعظ اند، بهرا تمام کرده شینمادارد؛ آنها سرباز  کی میگر که یبه ماجد، تلما و سلمان کات

 .شودیم


