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سخنی از نویسنده :
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پرده باز می شود.زنى روى صندلى اى نشسته و از شدت استرس مدام دارد ناخن هايش را مى جود.شما مشاهده مى
کنيد که او ناخن هايش را مى جود و تکه هاى ناخنش را به اطراف پرتاب مى کند که ناگهان از در سمت چپى ى
او صداى سيفون شنيده مى شود.مردى با شلوار گردد نسبتا گشاد بيرون مى آىد و زمانى که بيرون مى آيد کش
شلوارش را مى گيرد و تنظيمش مى کند و صدايى بدين صورت از خود در مى آورد :اهم!!!...نک نک!!!
سپس بر روى صندلى کنار زن مى نشيند و چند دقيقه ملچ ملوچ مى کند و سپس سرش را به آرامى به سمت زن
دراز مى کند و به صورت کامال ناگهانى از جا بلند مى شود و فرياد مى زند :بازم که دارى ناخناتو مى
خورى!!!...مگه نگفتم ناخناتو نخور؟؟؟!!!...بابا به چه زبونى بگم براى شأن خانوادگی ما زشته!!!
 هيس!!!...اه صدات رو همه شنيدن!!!...چه خبرته؟؟؟!!!...خوب چى کار کنم ؟؟؟!!!...استرس دارم!!! نمى دونم هر کارى مى خواى بکن ولى ناخناتو نجو!!!...زشته!!! باشه بابا!!!...ايش!!!سپس مرد دوباره مى نشيند.چند ثانيه بعد زن شروع مى کند به بهم زدن دندون هايش.مرد دوباره سرش را جلو مى
آورد و زن را نگاه مى کند و ناگهان به صورت کامال ناگهانى از جا بلند مى شود و فرياد مى زند  :اه بازم که دارى
دندوناتو بهم مى زنى!!!
 خوب چى کار کنم استرس دارم؟؟؟!!! نمى دونم هر کارى مى خواى بکن فقط دندوناتو بهم نزن!!!...زشته!!!سپس دوباره روى صندلى مى نشيند.چند ثانيه بعد زن شروع مى کند به بهم زدن انگشتانش.مرد دوباره سرش را دراز
می کند و به زن نگاه مى کند و سپس به صورت کامال ناگهانی از جايش بلند می شود و فرياد مى زند :بازم که
دارى انگشتاتو بهم مى زنى!!!
 -اه همش دارى فالن کارو مى کنى دارى فالن کارو مى کنى!!!...بابا ولم کن ديگه دارم مى گم استرس دارم!!!
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 خوب چرا استرس دارى زن؟؟؟!!! بابا امشب مى خوايم بريم خواستگاری براى پسرمون اما اون هيچ شغلى نداره!!!...اگه يکى گفت اون چى کاره ىچى مى خواى بگى؟؟؟!!!
 مى گم طرف فوق ماهه!!! چى؟؟؟!!! فوق مات ديگه!!! منظورت چيه؟؟؟!!! يعنى فوق گرفته االن مات مونده!!! مسخرم مى کنى!!! نه دارم عکس پدر بزرگ ما گرد گيرى مى کنم!!! ايش خو نه خو!!!...مى خوام بدونم من االغ وقتى اومدم خواستگاری تو کارى داشتم!!!...نه!!!...عين يه االغ عاشق کهمعلوم نيست سرش به کدوم سنگى خورده اومدم خواستگاريت!!!...بعدا شدم رئيس شيرينى پزى برادران شالدر به
جز نادر!!!
 ناصر دوره زمونه عوض شده اون موقع که ما ازدواج کردم طرف پشت لبش سبز نشده بود ميومد خواستگاری!!! اين حرفا اون جووناى تازه به دوران رسيده مى گن!!!...تو برا چى حرفاى اونا رو تکرار مى کنى؟؟؟!!! -با منى!!! ...اصال باهات قهرم!!!
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پس از اين حرف زن سرش را به سمت چپ مى کند.ناصر به زن نگاه مى کند و سپس يک خنده کوتاه مى زند و
به سمت زن مى رود و در کنار او می نشيند و به او مى گويد :نازنين!!!
نازنين سرش را به سمت ديگر می چرخاند .ناصر دوباره مى خندد و سپس بلند مى شود و به سمت ديگر نازنين مى
رود و به او مى گويد :نازنين!!!
نازنين دوباره سرش را به سمت ديگر می چرخاند .ناصر دوباره مى خندد و بلند مى شود و به سمت ديگر نازنين مى
رود و مى گويد :نازنين!!!
نازنين دوباره سرش را به سمت ديگر می چرخاند.ناگهان ناصر عصبانى می شود و با صدای بلند می گويد :خو دو
دقيقه منو نگاه کن شايد من خورشت فسنجون خوبى مى خوام بخورم!!!
نازنين بر مى گردد و به ناصر می گويد :خوب بگو!!!
ناصر مى خندد و سپس بلند مى شود و شروع به راه رفتن در اتاق می کند و می گويد  :اصال...
هنوز حرفش تموم نشده که پايش به لباسى که روی زمين افتاده گير می کند و محکم به زمين می خورد.بلند مى
شود و لباس را بر مى دارد و مى گويد :چند بار گفتم لباساتونو ندازين رو زمين؟؟؟!!!...بازم حتما اين عزيز دردونت
لباسشو گذاشته رو زمين!!! ...اه!!!
 بگو ديگه!!!ناصر دوباره مى خندد و بلند مى شود و شروع به راه رفتن می کند و می گويد :اصال هر چى تو بگى!!!...بگو چى
کار کنم؟؟؟!!!
 من که مى دونم که تو يه عالمه پارتى دارى!!!...مگه ندارى؟؟؟!!! -خوب دارم که چى؟؟؟!!!
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 خوب ديگه براى پسرمون يه کار جور کن!!! سوء استفاده از پارتى!!!...امکان نداره!!! اه!!!...پس منم باهات قهلم!!!نازنين پس از گفتن اين حرف دوباره سرش را به يک طرف مى کند.ناصر مى گويد :تو که مى دونى من جونم به
جون تو بسته ى!!!...اصال باشه ولى من همه ى پارتيام تو ساختمون سازيه!!!...از کجا تو کشاورزى پارتى پيدا
کنم؟؟؟!!!
 من به تو ايمان دارم تو همه کار مى تواند بکنى!!!پس از اين حرف ناصر کمى ژست ميگرد و به ناخن هايش نگاه مى کند و تميزى آنها را چک می کند و در همين
حال مى گويد :اونکه درست!!!
پس از کمى مکث و حالت چهره ى تفکرانه خنده دار ( لبهايش را غنچه کرده و سپس به يک نقطه خيره مى شود )
مى گويد  :حاال بذار ببينم چى مى شه!!!
سپس گوشى موبايلش را بر مى دارد و شروع به تماس گرفتن می کند.
تماس اول:
ناصر پس از گرفتن شماره گوشى را روى بلند گو مى گذارد.
 سالم جناب کاسب زاده!!! سالم...شما؟؟؟!!! -ناصر بازياب هستم!!!...يادتون اومد؟؟؟!!!
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 خير!!!...يکم بيشتر توضيح بدين!!! ناصر بازياب!!!...همون فردى که در ساختمون سازى پسرتون با اينکه تمام ساختمانش از کاه بود امضا کردم کهتمام آهنه و با اينکه پنجره هاى ساده داشت امضا کردم که عايق برودتى داره و با اينکه زمين گرمايى...
و هنوز حرفش تمام نشده بود که آقای کاسب زاده گفت :سيس!!! ...ساکت باش!!!...االن يکى مى شنوه!!!...آره بابا
شناختم!!!
 اينجا که کسى نيست!!!...نکنه پشت پرده ه کسيه!!!...کو يه دقه صبر کنين!!!پس از اين حرف ناصر گوشى را بر روی زمين می گذارد.در همين حال آقاى کاسب زاده مى گويد  :الو...الو...
ناصر مدام به سمت پرده کنار اتاق مى نگرد و در همين حال به نازنين مى گويد :نازى!!!...اون جارو دستى
کجاست؟؟؟!!!...مى خوام يک تروتميز درست و حسابى به خونه بدم!!!
 آفتاب از کدوم طرف در اومده!!!...به هر حال هر چه از دوست رسد نيکوست!!!...کنار اوپنه!!!ناصر در حاليکه به آن پرده نگاه می کند به سمت آشپزخانه می رود در راه يک بار محکم به زمين مى خورد
بالفاصله بلند می شود و خيلى سريع اطراف خود را نگاه مى کند و سپس دوباره به مسير خود ادامه می دهد.از کنار
اوپن جارو دستى را بر مى دارد و در همين حال مى گويد:االن يک تر تميزى اينجا رو بکنم که حال کنى!!!
هنوز نداى الو الو از گوشى مى آيد.سپس به آرامى به سمت پرده مى رود و در حال رفتن مى گويد :آره!!!...انقدر
تميز بشه که خدا بدونه!!!
وقتى به پرده مى رسد با جارو به جان پرده مى افتد و فرد خيالى پشت پرده را مى زند و در همين حال مى گويد :
االن نشونت مى دم يه من شير چقدر پنير مى ده!!!...اون پشت داشتى زاغ کيو چوب مى زدى؟؟؟!!!...ها!!!...اون پشت
داشتى چه خورشت فسنجونى مى خوردى؟؟؟!!!
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در همين حال نازنين مدام با دست به صورت خود می کشد و مى گويد :واى چى شده؟؟؟!!!...کى رو
ميزنى؟؟؟!!!...اونجا که کسى نيست!!!
نداى الو الو ديگر قطع شده است.ناصر بلند مى شود و پرده را کنار مى زند و دور و بر را می نگرد و در همين حال
مى گويد :کوش؟؟؟!!!...اون نکبت کدوم گورى رفته؟؟؟!!!
 کى؟؟؟!!!...اينجا که کسى نبود!!! بابا همون سيرابى اى که پشت پرده بود!!! عزيزم پشت پرده کسى نبود که!!! بابا االن کاسب زاده پدرسگ پشت تلفن گفت!!! عزيزم اشتباه می کنى!!! اه!!!...اصال ولش کن!!!سپس در اتاق قدم مى زند و با دست خود به حالت تمرکز سرش را می خاراند.پس از چند ثانيه با صدای بلند می
گويد :اه!!!...چيکار داشتم مى کردم؟؟؟!!!
 با تلفن صحبت مى کردى!!!ناصر چشمانش را درشت مى کند و با حالت تعجب زياد به نازنين مى نگرد.نازنين مى گويد :چيه؟؟؟!!!...چرا اين
جورى نگاه می کنى؟؟؟!!!
ناصر بدون تغيير صورت بدون صدا تالش می کند منظورش را با حرکت لب بيان کند.او اين جمله را تالش مى کند
بگويد :اون شنيد؟؟؟!!!
 -چى؟؟؟!!!
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ناصر سرش محکم به پايين مى آورد و سپس دوباره چهره را مى گيرد و با صدای خيلى آرام مى گويد  :بابا مى گم
شنيد؟؟؟!!!
و نازنين مجددا مى گويد :چى؟؟؟!!!
ناصر محکم با کف دستش به سرش مى زند و سپس با همان چهره ى قبلى و تن صداى کمى بلندتر مى گويد :
شنيد؟؟؟!!!
و دوباره نازنين می گويد :چى؟؟؟!!!
ناصر عصبانى مى شود و محکم با دستانش به پاهايش مى زند و سپس با صداى بلند مى گويد :اى خدددداااااا!!!
سپس با صداى بلند به نازنين مى گويد :اه!!!...بابا مى گم اون شنيد؟؟؟!!!
نازنين مى گويد  :آها حاالفهميدم!!!
و سپس شروع به خنديدن مى کند.ناصر مى گويد  :خوب!!!
اما نازنين هنوز دارد مى خندد.ناصر مى گويد  :بسه ديگه!!!...بگو!!!
نازنين هنوز مى خندد و مدام با دستانش به زانوان خود مى زند و در همين حال تالش مى کند که بگويد :
اون!!!...اون!!!
 خوب اون چى؟؟؟!!!اما نازنين هنوز دارد مى خندد.ناگهان ناصر عصبانى مى شود و با صداى بلند داد مى زند  :بسه ديگه!!!...شورشو در
آوردى!!!...دو دقه مى خندن چه خبرته؟؟؟!!!
نازنين ناگهان از خنده مى ايستد و مى گويد  :عيش!!!
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ناصر صورتش را با دست چپش مى مالد و سپس مى گويد  :خوب اون چى؟؟؟!!!
نازنين مى گويد  :اون...
اما در همين موقع دوباره خنده اش مى گيرد و شروع به خنده مى کند
ناصر محکم با دستش به صورتش مى زند و سپس دستانش را به سمت سقف مى گيرد و مى گويد  :اى
خدا!!!...گيرى کردما!!!
سپس به سمت زن رو مى کند و صبر مى کند تا خنده زن تمام شود سپس مى گويد  :خوب ديگه تموم شد!!!
 آره!!! حاال بگو اون چى؟؟؟!!! اون...اما هنوز حرفش را نزده که زنگ در به صدا در مى آيد.ناصر مى گويد  :اى بابا اگه شد من جوابموو بگيرم!!!
پس از اين حرف سريع به سمت آيفون رفته و در را باز مى کند.سپس به سرعت به سمت نازنين مى رود و به او مى
گويد  :خوب اون چى؟؟؟!!!
 عيشششش!!!...اصال نمى گم!!!پس از اين حرف نازنين به سرعت به سمت در کنار حال مى رود و وارد آن در مى شود.ناصر به سمت آن در با
حالتى خاص نگاه مى کند و وقتى نازنين کامال وارد آن در مى شود مى گويد  :خيلى هم ممنون!!!
سپس به سمت موبايلش مى رود و آنرا از روى زمين بر مى دارد.به سمت صندلى راحتى مى رود و روى آن مى
نشيند.سپس دکمه ى روشن صفحه ى گوشى را مى زند در حالى که کمى ملچ ملوچ مى کند.ناگهان با تعجب
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بسيارى به صفحه ى گوشى مى نگرد.ناگهان سريع پا مى شود و مدام از اين طرف اتاق به آنطرف اتاق مى رود و
مدام با دستانش به صورت خود مى زند و زير لب بدون صدا مى گويد  :بدبخت شدم!!!
ناگهان مى ايستد و به سرعت چند نفس عميق مى کشد و خيلى سريع گوشى را به کنار گوش خود مى آورد.حالت
چهره ى صورتش جدى مى شود و مى گويد  :ببخشيد جناب کاسب زاده گوشيم از دست پرت شد تو خونه
همسايه!!!...همين االن رفتم و گرفتمش!!!
 بله اين اتفاق عاديه!!!...فقط يک بحث خيلى کوچيک هست!!! چى؟؟؟!!! چجورى صداى شما توى خونه ى همسايتون مى اومد؟؟؟!!! نمى دونم جناب کاسب زاده حتما اونا کسى تو خونشونه که صداش شبيه منه!!! آها خيلى مهم نيستا فقط يه نکته خيلی کوچيک مى مونه اون از کجا منو مى شناخت و اصال از کجا مى دونستمن داشتم با شما صحبت می کردم؟؟؟!!!
 واال نمدونم!!!...حاال ولش کنيد!!! صحيح!!!ناگهان تن صداى آقای کاسب زاده تغيير می کند و صدايش را بلند مى کند و مى گويد :آخه بچه جون!!!...وقتى
تو داشتى به سيب زمينى مى گفتى ديب دمينى من داشتم سر مردم رو کاله می ذاشتم!!!...حاال کارت به جايى رسيده
که مى خواب سر منو کاله بذارى!!!...االن به افرادم مى گم بياى اونجا تا بفهمى پدرسگ کيه!!!
 -الو!!!...الو!!!...آقای کاسب زاده!!!...الو!!!
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آقای کاسب زاده تلفن را قطع کرده بود.ناصر عصبانی شد و تلفن را بر روی صندلی کنارى خود پرتاب کرد.سپس
خود را بر روى صندلى راحتی پشتى اش انداخت(.اون موقع او بين صندلى ها ايستاده بود)ناصر سر خود را از شدت
عصبانيت بين دو دست خود قرار داد و مدام سرش را تکان می داد.ناگهان سرش را باال می آورد و بلند مى شود و
شروع به راه رفتن مى کند و با خود اين گونه مى گويد :اصال گور باباش!!!...فکر کرده کيه!!!...هيچ غلطى نمتونه
بکنه!!!
در حالى که او داشت همين جمله ها را با خود مى گفت ؛ در پشت سرى او به آرامى باز شد پسرى با لباس هاى
جوانانه ى امروزى با مو هايى که به سبک تيغى به سمت باال داده شده بود و ابرو هاى برداشته شده و لبهايى که
آغشته به ماتيک و برق لب بود به آرامى وارد خانه شد.به پشت ناصر رفت و دستش را بر روى شانه ى او نهاد.ناصر
ناگهان حالت صورتش تغيير کرد از ترس شروع به لرزيدن کرد و صورتش سفيد شد و در حالى که به زحمت و با
لکنت زبان حرف مى زد گفت :به خدا غلط کردم!!!...با شما نبودم با باباى خدابيامرزم بودم!!!...هر کارى بگى مى
کنم ولى به من کارى نداشته باش!!!
در حين همين حرف ها دستى که به روی شانه اش بود چند لحظه يک بار ماچ مى کرد.
ناگهان دست را گرفت و چرخيد و دو زانو بر روى زمين نشست.او دست را مى کشيد تا به جلوى صورتش
برسد.مدام دست را ماچ مى کرد.آن پسر هم به حالتى اجبارى در حالى که دستش هم کشيده شده بود و درد مى
کشيد کمى خم شده بود.ناصر شروع کرد به گفتن اين جمالت:به خدا غلط کردم!!!...هر کارى بگى مى
کنم!!!...بگو افرادت برن!!!
در حينى که ناصر داشت همين جمالت را تکرار می کرد آن پسر مى گفت :ددى!!!...چى کار می کنى؟؟؟!!!...دستم
رو شکوندى!!!
ناگهان ناصر از کارى که مى کرد دست کشيد و گفت :ددى!!!
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سرش را باال آورد و به صورت آن پسر نگاه کرد ناگهان يک سيلى محکم به پسر زد و گفت :منو مسخره
کردى؟؟؟!!!...االن نشونت مى دم مسخره کردن بزرگ ترا چه تاوانى داره!!!
ناصر کمربند خود را باز می کند و محکم به زمين مى زند.آن پسر هم به سرعت به پشت يکى از صندلى ها مى
رود.در همين حين که پسر داشت به پشت صندلى مى رفت بر اثر باز کردن کمربند ناصر شلوار او مى افتد.او مى
گويد  :واى خاک بر سر شدم!!!
سپس خيلى سريع شلوارش را باال کشيد و با دستش شلوارش را نگه داشت و به سرعت به دنبال آن پسر کرد.در
همين زمان نازنين از درى که چند لحظه پيش به داخل آن رفت بيرون آمد و وقتى صحنه را ديد که ناصر به دنبال
آن پسر مى کند با صداى بلند گفت :چه خبر تو نه باز؟؟؟!!!
پسر وقتى نازنين را ديد به سرعت دويد و پشت او قايم شد.ناصر کمربند به دست به سمت نازنين رفت.نازنين گفت:
بسه!!!...ناصر بشين!!!
ناصر بعد از گفتن بسه محکم سر جايش ايستاد و آب دهانش را قورت داد و بعد از گفتن بشين بالفاصله روى
نزديک ترين صندلی نشست.
نازنين گفت :خوب حاال بگو چى شده؟؟؟!!!
پس از اين حرف هر دوى آنان با هم شروع به حرف زدن کردند.نازنين داد زد :يکى يکى!!!
بعد هر دوى آنان ساکت شدند.چند ثانيه گذشت و آنان هم چنان ساکت بودند.نازنين گفت :خوب بگين ديگه!!!
دوباره هر دوى آنان شروع به حرف زدن کردند.نازنين با صدای بلند فرياد کشيد  :يکی يکی!!!
ناصر رو به آن پسر کرد و گفت  :غالم تو بگو!!!
 -ددی غالم چيه!!!...من ديويد مو خوشگلم که بين تمام پسرا به خوشگلی من پيدا نمی کنی!!!

در آرزوى شغل

12

در حين زدن همين حرف ها غالم از سر جايش بلند می شود و به سمت جلوی صحنه حرکت می کند و در همين
حال مو های خود را دست می کشدو گاهی به گوشه و کنار ها نگاه می کند و ناگهان به سمت ديگری نگاه می
کند.نهايتا وقتی می ايستد و به يک نقطه خيره می شود و حرفهايش تموم می شود شروع می کند به خنديدن آرام.
کمی بعد از شروع حرف های غالم نازنين از سر جايش بلند می شود و به همان نقاطی که غالم خيره شده بود خيره
می شود ودر پايان نگاه کردن هم همانند او خيره می شود.
اما ناصر کمی بعد از نازنين از جايش بلند می شود و به آرامی در پشت سر نازنين و غالم آنها را دنبال می کند و به
هر جايی که آنها خيره می شود با تعجب نگاه می کند و سپس به آنها نگاه می کند و در انتها هم به يک نقطه ای که
غالم و نازنين خيره شده اند با تعجب نگاه می کند و سپس به غالم نگاه می کند.اين کار ادامه می دهد تا زمانی که
غالم می خندد.ناگهان با صدای بلند می گويد  :نه!!!...من تا حاال فکر می کردم فقط غالمه که ديوونه ی!!!...االن می
بينم که ماشااهلل مادر و پسر کپ همن!!!...يعنی واقعا سه جيغ و هورا!!!..هيپ هيپ هورا...هيپ هيپ هورا...هيپ هيپ
هورا...
بعد از کمی سکوت ادامه می دهد  :بابا چه خبرتونه هی به اينجا خيره می شيد هی به اونجا!!!...آدم فکر می کنه
ديوونه ايد!!!
بالفاصله پس از اولين کلمه نازنين به شدت جا می خورد و قلبش را می گيرد.
حال نازنين و غالم هر دو بر می گردند و به ناصر چپ چپ نگاه می کنند.ناصر به حالت تعجب وارانه شانه هاليش را
باال می آورد و می گويد  :يعنی فقط منم که فکر می کنم که اين کارای شما عين ديوونه هاست؟؟؟!!!...باشه
...باشه...باشه...تسليمم!!!
پس از اين حرف به سمت صندلی بزرگ می رود و روی آن می نشيند و سرش را به يک سمت می گيرد.نازنين
صورتش را با کف دستش می مالد بعد می گويد  :خوب ولش کن!!!...چی شد؟؟؟!!!
ناصر  :چی چی شد؟؟؟!!!
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نازنين  :صحبت کردنت ديگه!!!
ناصر  :چی؟؟؟!!!
نازنين  :بابا همون که قرارا بود برای پسرمون با دوستات صحبت کنی تا براش کار پيدا کنی!!!
ناگهان ديويد گفت  :وات؟؟؟!!!...کار؟؟؟!!!
نازنين  :آره ديگه!!!...من به بابات گفتم تا برات از دوستاش بخواد که ی کار خوب بهت بدن!!!
ناصر  :قرار بود!!!
نازنين  :چی؟؟؟!!!...يعنی چی قرار بود؟؟؟!!!
ناصر  :يعنی اينکه صحبت کردم و قبول نکردن!!!
نازنين  :يعنی چی قبول نکردن!!!...مگه الکيه؟؟؟!!!
در اين قسمت ناصر از جای بلند می شود و به سمت انتهای صحنه می رود و می گويد  :يعنی قبول نکردن!!!...بابا
نزديک بود طرف دو دستی قورتم بده!!!
نازنين  :خوب به يکی ديگه بزنگ!!!
ناصر  :ها اينجا پارتی خونه است منم مسئول شناسايی پارتی ها هستم بفرماييد سفارش بديد چه پارتی ای می
خواين!!!...بابا من می خوام چقدر پارتی جور کنم؟؟؟!!!
نازنين  :يعنی چی؟؟؟!!!
ناصر  :يعنی اينکه من همون يه دوستو داشتم!!!
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ناگهان غالم به سمت پدرش می رود و در جلوی پدرش يک زانو اش را روی زمين می گذارد و پای ديگرش را به
صورت خم شده و عمودی قرار می دهد و دست هايش را به هم قفل می کند و می گويد :ددی!!!
 مرگ ددی!!!! دلت می ياد من به اين خوشگلی بی کار بشم؟؟؟!!! آره!!! ددی!!! کوفت!!! جون من!!! عمرا!!! ددی!!!بعد از گفتن اين حرف ناگهان بلند می شود و به ناصر نزديک می شود.ناصر عقب عقب می رود و ناگهان فرار می
کند.غالم هم به دنبال او می کند.نازنين با صدای بلند می گويد  :بس کنيد!!!
هر دوی آنان می ايستند.سپس ادامه می دهد  :ناصر!!!...بيا اينجا!!!
ناصر جلو می رود.نازنين به سمت روبرويی صحنه می رود.ناصر هم به دنبال او.نازنين به او می گويد  :بيا نزديک
تر!!!
سپس در کنار گوشش می گويد  :يعنی الن هيچ دوست ديگه ای نداری؟؟؟!!!
 -نه واال!!!
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 هيچکی!!! نه به خدا!!!...همون يکی بود!!! خوب االن چی کار کنيم!!!در همين موقع زنگ در به صدا در می آيد.نازنين می گويد  :ديويد برو درو وا کن!!!
ديويد هم به سمت آيفون می رود.وقتی به آيفون نگاه می کند می گويد  :مامی خانم ناظريه!!!
نازنين  :چی؟؟؟!!!...اون عجوزه!!!...االن نشونش می دم اينجا اومدن چه عاقبتی داره!!!
سپس به سرعت به سمتا در می رود.در همين حال ناصر به آرامی می گويد  :ناظری!!!...صبر کن ببينم!!!
ناگهان با صدای بلند می گويد  :نازی!!!
 چيه؟؟؟!!! ناظری همونی نيست که شوهرش تو اداره کشاورزيه؟؟؟!!! آره...همونيه که تو مهمونی قبلی رو دامنم چاييشو ريخت!!!...بعد منم بهش کف گرگی زدم!!!...زنکه چيز!!!...االننشونش می دم!!!
 وايستا عقل کل!!!...مگه نمی گی شوهرش تو اداره کشاورزيه؟؟؟!!! خوب که چی؟؟؟!!! بابا چه قدر تو نفهمی من نمدونستم!!! چی؟؟؟!!! -هيچی!!!...اداره کشاورزی!!!...غالم!!!...خوب بگير ديگه!!!
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 چيو؟؟؟!!! اه!!!...بعد می گم خنگی می گی نه!!! چی ؟؟؟!!! هيچی!!!...بابا ازش بخواه برای پسرمون کار پيدا کنه!!! از اون عجوزه؟؟؟!!!...بکشيمم اين کارو نمی کنم!!!ناصر به سمت نازنين رفت و گفت  :بابا عقل کل!!!...موقعيت از اين بهتر؟؟؟!!!
 يعنی راهی نيست!!! ببخشيد يادم رفته اينجا چهار راهه!!! بابا جدی باش ديگه!!! تو منو مسخره کردی!!!...نيست ديگه!!! باشه خوب!!!ديويد برو با احترا م بيارش تو!!!
ديويد بسيار ذوق کرد و به سرعت بيرون رفت.نازنين هم به داخل يک اتاق در سمت چپ صحنه رفت.ناصر هم به
روی يک صندلی نشست.چند دقيقه بعد يک زن وارد صحنه شد.غالم به همراه او بود.ناصر بلند شد و به سمت او
رفت و گفت  :سالم خانم ناظری!!!...خيلی خوش اومدين!!!...بفرماييد بشنيد!!!
سپس او را به سمت صندلی ها راهنمايی کرد.او هم نشست.ناصر با صدای بلند گفت  :نازی!!!...نازی!!!
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ناگهان نازنين از آن اتاق بيرون آمد در حالی که گوشه صورنش قرمز می زد.به سرعت به سمت خانم ناظری رفت و
در همين حال گفت  :سالم عزيزم خوبی؟؟؟!!!
 آره خوبم!!!...تو ولی به نظر خوب نميای!!! چرا!!! گوشه صورتت قرمزه!!! چی؟؟؟!!...ولش کن مهم نيست!!!سپس به سرعت در کنارش نشست و گفت  :خوب ديگه چه خبر؟؟؟!!!
 شکر!!! بله!!!همه ساکت شدند و هيچ کس حرف نمی زد.پس از چند ثانيه ناصر با پايش آرام به پای نازنين زد.نازنين هم
همينطور.اين عمل تکرار شد و هر بار شدت ضربه بيشتر می شد تا اينکه ناصر يک ضربه محکم به پای نازنين
زد.نازنين هم پايش را گرفت و سپس بلند شد و مشتش را باال آورد تا او را بزند.ناصر لبش را گاز گرفت و گفت  :اه
زشته!!!
نازنين خودش را کنترل کرد و سپس نشست.سپس گفت  :خوب از شوهرت چه خبر؟؟؟!!!
 شکر!!!...اونم خوبه!!! شنيدم تو اداره کشاورزی کار می کنه!!! -آره رئيسم هست!!!
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 همممم!!!...پسر منم مهندس کشاورزيه!!! اه راستی!!!...چه جالب!!!...چی کار می کنن؟؟؟!!! فعال که هيچی!!! ايشااهلل کار پيدا می کنن!!! بله!!!...ايشااهلل!!!...راستی شوهرت می تونه براش کار پيدا کنه؟؟؟!!!...بدبخت خيلی گناه داره!!!...نيگاش کن!!!خانم ناظری به غالم نگاه می کند.غالم هم سعی می کند خود را مظلوم نشان دهد.خانم ناظری می گويد  :بذاريد با
شوهرم صحبت کنم!!!
 ممنون ميشم!!!پس از اين حرف نازنين يک نفس عميق کشيد.ناگهان صدای زنگ در آمد.خانم ناظری گفت  :کسی رو دعوت
کردی؟؟؟!!!
نازنين گفت  :نه واال!!!...ديويد برو درو واکن!!!
غالم هم به سمت آيفون رفت.وقتی به آيفون نگاه کرد گوشی را برداشت.پس از صحبت گفت  :بابا سه تا مرد
باهات کار دارن!!!
 بگو بيان تو!!! ديويد به سر جايش بر ميگردد.همه ساکت می شوند.در باز می شود و سه مرد وارد صحنه می شوند.ناصر سرش رامی چورخاند.به محض اينکه آنها را می بيند بلند می شود وبه داخل اتاق سمت چپی می رود.آنها هم به دنبال او می
روند.او در را می بندد.آنها هم پشت در مدام به در می زند و می گويند  :درو وا کن!!!
در همين هنگام پرده بسته می شود.

