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 داخلی، خانه/هال، ظهرسکانس یک، 

ی چیده مان آنها با یکدیگر دعوا سارا و حدیث مشغول جابجایی وسایل و مرتب کردن آنها هستند. گهگاه با هم سر نحوه

 کنند.می

 سارا: خدا شانس بده. ببین اینو فرزاد خریده.**     

 ** حدیث: برو بگو نازی یه دستی رو سرت بکشه، شاید خدا نصیب تو هم کرد. 

 ** سارا: تو که از من واجب تری. مردی اینقدر درس خوندی. 

 ** حدیث: آدم درس بخونه بهتر از اینکه... 

 ** صدای نازی: )فریاد( سارا... سارا... 

 

 ، ظهراتاقداخلی، خانه/ ، سکانس دو

 نازی مشغول الک زدن است. کند.هایی را تزئین میسارا مشغول ور رفتن به زیپ لباس است. حدیث هم تخم مرغ

 کار کردی این اینجوری ترکید؟!** سارا: چی    

 ** نازی: هیچی به خدا... خیر سرم گفتم بپوشم تستش کنم...    

 این مدت بهشون خوش گذشته چاق شدن.** حدیث: عروس خانوم     

 ** نازی: برو بابا... اینقدر این ور اون ور دویدم دو کیلو هم الغر کردم.

 ** حدیث: معلومه...

 ** نازی: تو کارتو بکن... نشکنن بدبختمون کنی... می تونی درستش کنی سارا؟

 نداری.** سارا: دقیقاً چه جوری؟ باید زیپشو عوض کنیم. چرخ خیاطیم که 

؟! درستش اسم خودتم گذاشتی خیاطاالن طعنه زدی که جهازم ناقصه!؟ ** نازی: 

 ...کن دیگه

 : این همه لباس داری حاال یکی دیگه بپوش.** سارا

 کشد.های نازی را از کمد بیرون میسارا لباس
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 .** سارا: این خوبه    

 ** نازی: نه بابا، اینو قبال پوشیدم.    

 ن یکی چی؟!** سارا: ای    

** نازی: بابا دیگه یه لباس نو باید تو کمدم باشه... سارا اون کشو زیریه رو یکم بیشتر 

 باز کن.

 کند.سارا کمی کشو رو باز می

 ** نازی: وای اینا چرا بهم ریخته؟!    

 کنم.** سارا: تو برو دنبال لباس من خودم درستش می    

 گیرد.میای را نازی با موبایلش شماره

 ** نازی: الو فرزاد... بدبخت شدیم... زود خودتو برسون...    

 صدای زنگ اف اف شنیده می شود.

 

 داخلی، خانه/ هال، ظهرسکانس سه، 

 آیند.. حدیث و سارا هم به دنبال او میشودکند وارد هال میهایش را فوت میکه دستحالی نازی در

 مامانت اینا چیزی نگیا... اومدیا...( به ** نازی: )با موبایل    

 : نازی روی اون میز خالی نیست؟** حدیث    

 خوریه رو بذاریم؟!خوای اون میوه** نازی: می    

 وقت عصر تو چی میوه بیاریم؟سارا: اون**     

 نازی اف اف را بر می دارد.

 سوم...ی ** نازی: بله؟... چقدر دیر کردید آقا... بیاید طبقه    
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 ، ظهرپلهراهداخلی، خانه/ سکانس چهار، 

 آید. چند کارگر مشغول باال بردن تاب بزرگی هستند.ها باال میپلهاز راه مادر با در دست داشتن خرید

 مادر: آقا چقدر دیر آوردید اینو.** 

 مرد: خانم خودتون قبلیو پس فرستادید، تقصیر ما چیه؟!** 

پس بفرستیم. این یکی که دیگه لق  یممریض نبودمادر: مشکل نداشت که ** 

 زنه؟!نمی

 زد شما خیلی حساسی.مرد: قبلیم نمی** 

 مادر: نزنی به دیوار آقا... مواظب باش... جهاز عروسه ها** 

 مرد: چشم خانم** 

 .رسندبه دم در واحد می

 مرد: یاهلل... یاهلل** 

 صدای نازی: بفرمایید داخل آقا...** 

خارج  قصد مردها وقتی شود.می با آب دهان  بیند و مشغول تمیز کردن آن. مادر لکه ای روی در میشوندوارد میمردها 

 است. نازی قصد حساب کردن دارد.دهشدن دارند، مادر جلوی در ایستا

 کنم.مادر: من خودم حساب می** 

 .چقدر دیر اومدی .نازی: سالم مامان** 

 رود.گیرد و به داخل خانه مینازی وسایل مادر را می

 مادر: چقدر شد آقا؟!** 

 مرد: قابل نداره.** 

 مادر: ممنون آقا.** 

 مرد: صد تومن.** 

 مادر: چه خبره آقا؟!** 
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 مرد: دوبار آوردیم و بردیم.** 

دهد و به سمت مادر: تقصیر ما نبود که ما یه بار سفارش دادیم.) مادر پول را می** 

 راضی باش دیگه. رود.( خانه می

 شود.می وارد خانهمادر 

 

 داخلی، خانه/ هال، ظهرسکانس پنج، 

 : سالم خاله.** حدیث    

 نازی کجایی؟!سالم عزیزم. خسته نباشید. مادر: ** 

 صدای نازی: اآلن میام.** 

 آید.بیرون میکند. نازی با لباس اندازد و بعضی از وسایل را جابجا میمادر نگاهی به اطراف می

حاال  خوان برن حاضر شن.میا دیگه نازی: وای مامان چقدر دیر اومدی؟! بچه ه** 

 اینا رو تزئین کنه؟! کی

 ریزم تو جا پیازی دیگه.خواد؟! میمادر: حاال پیاز و گوجم مگه تزئین می** 

 نازی: نه مامان. دست نزن تا خودم بیام.** 

 مادر: کجا به سالمتی؟!** 

 خوام برم برا مراسم لباس بخرم.نازی: می** 

 شی تو خیابونا.مادر: حاال این همه لباس داری. یکیشو بپوش دیگه. کالفه می** 

شه تو کمد خالی دارم. نمیدیگه بیشتر ندوتا دونه لباس زیپ لباسم ترکید. نازی: ** 

 .باشه که. فرزاد داره میاد دنبالم

 اد تو خرج بیفته دیگه. چقدر داماد دوستید.** سارا: خاله بذارید یکم آقا فرز

 دهد.آورد و به نازی میکشد، از داخل کیفش پول در میای میمادر نازی را به گوشه

 خواد مامان. با فرزاد دارم میرم.نازی: نمی** 



 

6 
 

 باستو فرزاد بده.لمادر: دیگه چی؟! همین مونده پول ** 

 نازی: وا... مامان شوهرمه ها.** 

 مادر: فردا که عروسی کردین تا آخر عمر خرجتو بده. فعال دختر منی.** 

 دهد.ایستد و لیستی را به مادرش میبوسد و قصد رفتن دارد. او مینازی مادر را می

 نازی: راستی مامان اینارم نگرفتیم هنوز. زحمتشو بکش.** 

 دهد.میرود و کمی آنها را تغییر نازی به سمت میز و مبل می

افته. آخه مادر: صد دفعه گفتم این خرده ریزا رو زودتر بگیریم هی گفتی از مد می** 

 سنگ پا مدش کجا بود؟!

.. مامان کاش اون گلدونو شی.نازی: مامانی غر نزن دیگه. فردا از دستم راحت می** 

 خریده بودیم. ببین اینجا خالیه.

ی وسایل اضافی خالص شی. خوای از شر همهمیمادر: یه هفته که زندگی کنی ** 

 شی به خدا.پشیمون می

 نازی: خب آخه ضایست واسه امروز.** 

 ذاریم اونجا.گیریم میمادر: یه چیزی از خاله می** 

نازی: وای نه مامان آبروریزیه. سرویس تو ویترینم که مال شماس. مجسممو که ** 

 فامیل چو بیفته.زندایی خریده. همین مونده این چیزا تو 

مادر: با خاله که این حرفارو نداریم. برای عروسی خودش نصف وسایلش مال من ** 

 بود.

 خواد اصالً. نازی: مامان فرزاد بفهمه بده. نمی** 

داریم. مردا که حواسشون به این مادر: فرزاد که تو مهمونی نیست... شبم برش می** 

 چیزا نیست.

 دونی. فقط آبروریزی نشه دیگه.مامان هرجور خودت میدونم نازی: نمی** 

 قصد رفتن دارد.بوسد و نازی مادر را می
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 مادر: رضا کو؟!** 

 کرد پول دادم بره بستنی بخره.نازی: شیطنت می** 

 یه سر برم مسجد.** مادر: پس حواست بهش باشه من     

 چجوری حواسم بهش باشه؟!** نازی: مامان من دارم میرم خرید.     

 ** مادر: تا تو بیای می سپارمش به همسایتون.    

 یه امروز نرید مسجد.** نازی: حاال 

  ** مادر: امروز کالس دارم مادر.    

  ذارم پیش همسایه. کاری کرد گردن خودتون.** نازی: پس من رضا رو می

 

 ی زمانداخلی، مسجد، ادامهسکانس شش، 

نشیند. و بی سر و صدا می رودمی اند،نشسته جلسه ایها که دور خانم خانمخواند و بعد به سمت مادر به سرعت نماز می

 شود.. زن نزدیک میروندهای حاج خانم، همه میپس از صحبت

 ** خانم: دیر اومدین امروز.    

 خانم.مادر: سالم حاج ** 

 خانم: سالم... برای نماز جماعت نیومدید.** 

 مادر: درگیر جهازبرون دخترم بودم.** 

 ** خانم: به سالمتی... تا باشه امر خیر.

یه سوالی داشتم خانم. قرض گرفتن برای جهاز اشکال داره یا ** مادر: قربون شما. 

 نه؟!

 اما غیر اون مشکل داره.ای نیست اگه برای خرید لوازم ضروری باشه چارهخانم: ** 

مادر: واال تو این دوره زمونه که همه چی ضروریه. من از کجا بدونم چی الزمه چی ** 

 نه؟!


