توجه
استفاده از متن ملزم به اجازه رسمی از صاحب اثر میباشد
)صدای تفنگ بازی وشلیک گلوله (بازی های موبایل میآید(
مادر:عه علی بسه دیگه مامان این چکاریه از صبح تاشب کله تو می کنی اون تو آخه پسرم واقعا سرت درد نمیگیره-واال به خدا
من سرم درد میگیره(-با کمی مکث)عه مرد تو یه چیزی بهش بگوپدر:علی جان بابا اگه خسته شدی بسه – یکم استراحت کن ،بعدش باهم بازی میکنیم -هی زن اینجا رو باش نوشته مرده رفته
مهریه زنشو کرده 5کیلو بال مگس بعد االن رفته زندون مگس کش بدست مگس میکشه مهریه زنشو بده می زند زیر خنده
!! مادر:چی میگی مرد این بچه معتاد شه
پدر (:با خنده واقعا چی مصرف میکنه )
مادر :شوخی نکن مرد ازصبح تا شب نیستی این بچه هم فقط سرش تو گوشیه –نه درسی نه کالسی –نه فعالیتی –این بچه دو
روز دیگه مریض میشه –حاال بین کی گفتم)با حالت سرو صدا گوشی را از بچه می گیرد(
– کودک:اه ببین بابا بگو گوشیمو بده تازه داشتم مرحله رو رد میکردم
پدر :باشه بابا جون االن ازش میگیرم –فقط یه چیزی بابا تو واقعا معتاد شدی ؟؟(با خنده چی میزنی) (صدای خنده بلند میشود)
پدر :راستی زن میدونی چیه؟تازه علی به یه چیز دیگه هم اعتیاد داره ؟
مادر :خدامرگم بده !به چی؟؟
!!!!!!! پدر (:باخنده)قند شکن
مادر:قند شکن شکن (باتعجب)
پدر:آره آخه مشکل پخش داریم –این کلمه میشه قند شکن –به معنای دقیق وسیله ی که برای عبور از فیلترینگ استفاده میشود– مادر:علی به این قند شکن چه اعتیادی داره آخه
– پدر :نمیدونی –مجبوره داشته باشه چون هر موقع میره تل باید قند شکنش وصل باشه
مادر :خفه شی الهی منو مسخره داری) ناگهان صدای کودک می آید که می گوید ای سرم  .ای سرم(
مادر:علی علی چته مامان چرا اینجوری میکنی-وای خدا بچم از دستم رفت)ناگهان علی میگوید چیزی نشد قند شکنم قطع شد(
)همه زیر خنده می زنن و با کم شدن صدای آنها نمایش تمام میشود(

نویسنده:مهدی چدانی
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