
 

 

 توجه 

می از صاحب اثر میباشدملزم به اجازه رساستفاده از متن   

 ( دیآیم لیموبا یها یگلوله )باز کیوشل یباز تفنگ یصدا ) 

واال به خدا -رهیگیاون تو آخه پسرم واقعا سرت درد نم یکن یاز صبح تاشب کله تو م هیچکار نیمامان ا گهیبسه د ی:عه علمادر

بهش بگو یزیچ هیمکث(عه مرد تو  ی)با کم-رهیگیمن سرم درد م - 

رو باش نوشته مرده رفته  نجایزن ا یه -میکنیم یاستراحت کن ،بعدش باهم باز کمی –بسه  یجان بابا اگه خسته شد ی:علپدر

خنده ریزند ز یزنشو بده  م هیمهر کشهیبال مگس بعد االن رفته زندون مگس کش بدست مگس م لویک5زنشو کرده  هیمهر  

بچه معتاد شه نیمرد ا یگیم ی:چمادر  !! 

( کنهیمصرف م ی:)با خنده واقعا چ پدر  

بچه دو  نیا– یتینه فعال– ینه کالس ینه درس– هیبچه هم فقط سرش تو گوش نیا یستینکن مرد ازصبح تا شب ن ی:شوخ مادر

گفتم یک نیحاال ب– شهیم ضیمر گهیروز د - 

( ردیگ یرا از بچه م یبا حالت سرو صدا گوش ) 

کردمیبده تازه داشتم مرحله رو رد م مویبابا بگو گوش نی:اه ببکودک  – 

(شودیخنده بلند م ی(  )صدایزنیم ی؟؟)با خنده چ یبابا تو واقعا معتاد شد یزیچ هیفقط – رمیگیبابا جون االن ازش م :باشه پدر  

داره ؟ ادیهم اعت گهید زیچ هیبه  یعل ه؟تازهیچ یدونیزن م ی:راست پدر  

؟؟ی:خدامرگم بده !به چ مادر  

:)باخنده(قند شکن پدر  !!!!!!! 

:قند شکن  شکن )باتعجب(مادر  

شودیاستفاده م نگیلتریعبور از ف یکه برا ی لهیوس قیدق یبه معنا–قند شکن  شهیکلمه م نیا– می:آره آخه مشکل پخش دارپدر - 

داره آخه یادیقند شکن چه اعت نیبه ا ی:علمادر  – 

قند شکنش وصل باشه دیتل با رهیمجبوره داشته باشه چون هر موقع م– یدونی:نم پدر  – 

یمنو مسخره دار  یاله ی:خفه ش مادر - 

( سرم یسرم . ا یا دیگو یکه م دیآ یکودک م  یناگهان صدا  ) 

خدا بچم از دستم رفت یوا-یکنیم ینجوریچته مامان چرا ا یعل ی:علمادر - 

( نشد قند شکنم قطع شد یزیچ دیگویم یناگهان عل ) 

( شودیتمام م شیآنها نما یزنن و با کم شدن صدا یخنده م ریهمه ز ) 

 

یچدان ی:مهدسندهینو  

 راه ارتباط :

https://www.namanew.ir/artist/mahdi-chodani 

 


