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  :صحنھ اول
  
ھ وارد صحنھ م      ( ا صدا   یصحنھ خالیست كھ نعمت ال د   ی شود و ب د مي گوی   ): بلن

  ؟...ی؟ آھاي فرش...ی؟ فرش...یفرش
ان دادن    ی شود و نعمت الھ و فرشي بھ سمت ھم م       ی وارد م  یفرش( ا تك د و ب  رون

م م ت ھ دیدوس ... یفرش... یفرش... یفرش... یفرش... یفرش... یفرش):  گوین
  ...یفرش... یفرش

ن چھ   ):  گویدیكھ ناگھان نعمت الھ دست فرشي را رھا كرده و با عصبانیت م   (  ای
اره  ی رو برم ی ھرروز ھرروز یك    .گندشو درآورده . یوضعشھ دیگھ فرش    داره می

د  ھنر بابا . ایمی فك كرده ما فرش.میكنھ تو اون خونش بعد میگھ من ھنریم   مقدسھ بای
  كرد اینجوري كھ نمیشھ؟با تقدس باھاش رفتار

ي میگ : یفرش وی چ د   ؟ ت ناس ش ن ھنرش ھ م اال واس ي تاح اره یاز ك ؟ داري درب
   دیگھ؟یفرجاملو حرف مي زن

ھ   یمن نم.  اون زنھ رو نیارخدا خوشش نمیاد      اسم: نعمت الھ   دونم ، یا جاي اون زن
  اینجاس یا من؟ تصمیم با توئھ؟

سھ    یاصال االن زنگ م   . یباید تصمیم بگیر  من چیكارم خودت  : یفرش ھ جل م ی  زن
  . كنم حرفاتو بھش بزنیبرگزارم

  كند كھ جلسھی زند و اعالم می دارد و بھ ھمسرش زنگ م ی تلفن را بر م    یفرش(
م   یساختمان است و درعرض یك دقیقھ چھارنفر دیگر ماجرا وارد م   ا ھ  شوند و ب

  ): نشینندی مي كنند و میسالم و احوال پرس
  پس بقیھ كجان؟: یفرش

املو ا از: فرج ھ؟ م ھ كدوم دگبقی ول  ینماین یم قب ا بگ ي م دیم ھرچ اختمان اوم ل س     ك
  .اینجوري بھترھم ھست.  كننیم

  خواین علیھ من توطئھ كنین؟ی م. دستھ راه انداختین پس برا خودتون :نعمت الھ
د     : فرجاملو م واسھ    یچیھ سانسورچي؟ خیلي خودتو ج ي؟ دستھ؟ اون و  گرفت س   ت ؟ ب

  كن این صحبتا رو خودتو چي فرض كردي؟
رد  :نعمت الھ  رد  ی تو منو چي فرض ك ك ك و     .  امی من فرش  ی؟ ف ر ت ھ ھن ھ؟ خان چی

ھ روز      خونھ شما ھم شعبھ زده؟ یھ روز یھ بازیگر      اد، ی ده می ھ خوانن ھ روز ی  میاد،ی
  ...استغفراهللا  ) خوردیحرفش را م(ھم

  شما؟ :فرجاملو
  . نعمت الھ ھستم دیگھ ھمسایھ طبقھ پاییني:نعمت الھ
  رفو زدي؟ح نھ منظورم این بود شما این :فرجاملو
  .بھ جزمن مگھ كسي مي تونھ اینجوري حرف بزنھ.  آره:نعمت الھ
  ... آفرین:فرجاملو

ھ        : ھریزيم ا نعمت ال ا آق وافقم  من ب ي چي خانم فرجاملو     .  م اد     ھر؟ین ھ یكي می دقیق
ھ ھر  اینجا بابا ما ھم زندگي مي   شھ ك ل       خوایم نمی اي شمارو تحم داي تمرین ھ ص دفع

  .كنیم
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ھ ت ال ھ:نعم ین َا ِا اي ُا   .  راس میگ ي گفت تین م مارودیدم داش ھ ش ن ھردفع م
د 6(او ارتكرار میكن ي   . )ب ھ آخریك ین دفع الو    ھم صفي بوف ا ون ودین دوت  روآورده ب

ت        د راه مي رف اد گناھاي نكردش    . قیافشم جوري بود كھ تو شب باید مي خندی آدم ی
و       داد مي زد و نعره مي جوري  . میوفتاد حنھ رو ت ھ ص از ی ردم ب ك ك كشید كھ من ف

  .ارنبیتالفیشو سرمن درن اومد،زیون جا انداختم ملت دیدنیتلو
ھ    اون یكي از باز    :فرجاملو ازي كن یم  . یگراي كار جدیدمھ قراره نقش اتللو رو ب خیل

  .بازیگر تواناییھ
ما فك كردي . ھتل قو كھ اسم یھ مكانھ. خانوم فك كردي ما فرشي ایم    برو :نعمت الھ 

  .مقدسھبابا ھنر. ھنر سر درنمیاریماز
  .اتللویكي ازشاھكارھاي ویلیام شكسیپیره ھتل قو چیھ؟  :)باعصبانیت(فرجاملو

  یني االن مشكل فقط خانم فرجاملوئھ؟ بس كنین این دعواھارو؟: فرشي
  .بلھ: ھمگي بھ جز قدرت

دازیم   تدرس. آقاي فرشي اینجوري كھ نمیشھ    : قدرت  نیست ما ھمھ ي تقصیرارو بن
  .كال چند وقتھ ساختمان روال عادي نداره. گردن این بنده خدا

د ض:فری ستم و        ازق ده ھ م عقی درت ھ ا ق ا آق م ب ده ھ راا بن م  ب ین ھ شنھاد ي ھم پی
  .تغییرمدیریت ساختمان رو بھ ھمھ ي دوستان این جمع اعالم مي كنم

ھ ت ال ي ، : نعم ق كن ا نط ھ م واد واس ي خ ھ نم ما دیگ ھ ي  ش دتري خون ھ ب ودت ك خ
  .توبدترازخونھ ي فرجاملوئھ كھ

ن    . احسنت آقاي ھمھ چي دون    : فرید تو دیگھ چي میگي تا دیروز ما رو می دیدی ِم
  حاال شاخ شدي َمن َمن مي كني؟ دیِمن می کر

  )فرجاملو از تھ دل مي خندد(
  . اینا مي خوان من و تو رو نابود كنن دیدي فرشي؟ نگفتم توطئس؟: نعمت الھ
اصن ھمھ ي این كارا و دعواھا تقصیر آقاي فرشیھ اگر یھ ذره بھ اصول : مھریزي

  .مدیریت و قواعدش پایبند بود این مشكالت پیش نمیومد
  .منم كھ ھمینو گفتم بھترین راه تغییر مدیریتھ :فرید

داره               : فرشي دیریتم حرف ن وفتین؟ من م چیھ؟حاال ھمتون دست پیش گرفتین پس نی
   .شماھا لیاقت منو ندارین

  . دارین تقصیرارو سر این بدبخت در میارین ،راس میگھ این ننھ مرده: نعمت الھ
ي یھ سره دھنتو رو موقع كھ اومداون از. بس كن دیگھ توئم): بھ نعمت الھ( فرشي 

  .داشتھ باشچي میاد میگي شعورمن وا كردي ھر
ھ ت ال ن: نعم س م گل پ ن خوش زي و ای انم مھری ا خ د ر ب عیفھ بای دیریت ض موافقم م
  .عوض شھ

شك          :فرشي  شك خ ین جوري خ شیدم ھم ال زحمت ك شھ من دوس ھ نمی  اینجوري ك
  ببرم؟

  یر میشھ؟حاال كي مد): فرجاملو بي اعتنا بھ حرف فرشي(
بھ نظرمن ھمھ ي این دوستان كھ تو این جمع ھستن بھ جزمن براي مدیریت : قدرت

نن    این جمع ساختمان نامزد بشن و اعضاي     ر رو انتخاب ك رین نف م   .  بھت ا ھ نامزدھ
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ھ بھتر راي اینك و ب ھ ھاش شن و برنام ناختھ ب ت   رو بھترنش ھ وق نن دوھفت ي ك معرف
ھ      تا در دارن   ھ جا  ،خونھ ي آقا نعمت ال نن    ،ي دیگھ  ن غ ك ھ       تبلی ر ب ك نف ا ی ا درانتھ ت

ام  . ساختمان معرفي بشھ  عنوان مدیر  اینم بگم كسي ھم كھ معرفي میشھ موظفھ از تم
شرفت خودش حركت            دوستاني كھ نامزد میشن استفاده كنھ تا ساختمان در جھت پی

  .كنھ
  چرا خونھ ي من؟  :نعمت الھ

  .زدین دارن باھاش پز میدن بھ خاطر اینكھ بعدش نیاي بگي راي منو د:فرید
شون ھم قدیمي ترین ساكن ساختمانھ و ھم اینكھ خونش      یاین كھ ا  نھ بھ خاطر  : قدرت

  .نسبت بھ بقیھ ي خونھ ھا بزرگتره
   بعد اونوقت چرا شما نامزد نمیشي؟:مھریزي
ھ  . مدیریت نمیتونھ بكنھ كھ.  بابا این بنده خدا بھ عزرائیل گفتھ زكي      :نعمت الھ  من ك

  .ش موافقمبا حرفا
ار          :فرجاملو د ك شون رو رون ھ ای  من با تمام حرفاي آقا قدرت موافقم و مي خوام ك

  .نظارت داشتھ باشن
نم و           : فرید ن پروسھ مي بی ھ ای من ھم بھ نوبھ ي خودم آقا قدرت رو الیق نظارت ب

  .از ایشون خواھشمندم درخواست ساكنین رو بپذیرن
حوصلھ ي   عزرائیل در بھ در دنبالمھ و حال و  با اینكھ بھ قول آقا نعمت الھ       :قدرت

  .قبل رو ندارم ولي بھ خاطر لطف شما دوستان و اصرارتون مي پذیرم
  ... دم شما گرم:ھمگي

  . البتھ جا داره از زحمات بي دریغ آقاي فرشي تشكر كنیم:فرید
  . اون كھ صد البت:ھمگي

  )خارج مي شود( .خدافظ ھمگي.  متاسفانھ من دیرم شده باید برم مطب:مھریزي
  ... منم ھمینطور:فرجاملو
   شما ھم مطب زدي؟:نعمت الھ
خارج   (با اجازه ھمگي  .نھ خیر منظورم دیرشدنم بود ): با حالت مسخره  (فرجاملو  
  )مي شود

د        ( نعمت الھ    ك مي شود و مي گوی ): اداي فرجاملو را درمي آورد و بھ فرید نزدی
  شما دیرت نشده؟

ك           برو: ) فرید خطاب بھ نعمت الھ    ( ھ خودم نزدی د ب زمن ، من خودم اینق ب عزی عق
  . مستدام باشید):گوید مي شود و بھ فرشي وقدرت مي پس از مكثي بلند(نمیشم 

  كنگره تشریف مي برین؟): قدرت خطاب بھ فرید(
  چطور؟. بلھ: فرید

  ...مي رسونمت: قدرت
  ...مزاحم شما نمیشم: فرید

  ...تعارف نكن بیا بریم: قدرت
  )شوند با قدرت خارج مي( .شھبا : فرید
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ھ      (فرشي   ت ال ھ نعم ھ مي خواستي رسیدي         ): خطاب ب زي ك ھ چی االخره ب ین  . ب زم
  .گرده دنیا مي چرخھ

ھ  ت ال ي روش را       :نعم د نباش زه بل ین تی ن زم تباه نك زمن اش ھ عزی ريه ن اتو  ب          پ
  )خارج مي شود(.مي بینمت. ّبرهمي 

  
  )ور صحنھ مي روددرحالي كھ فرشي متفكرانھ نشستھ است ن(
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  :صحنھ دوم
  
د و در       سرایدار ساختمانتمامي اعضا بھ ھمراه  ( ھ جمع شده ان ت ال ھ نعم  در خان

  )جشن تبلیغاتي او حضوردارند
دارم بھ ھمھ ي دوستان گل و نازنیني كھ مرحمت داشتن و       عرض سالم : نعمت الھ 

د بندهتواین جشن بي مقداري كھ براي معرفي برنامھ ھاي     ده ،حضور    تدارك دی ه ش
اب آق    در. دارن نم از جن وت ك وام دع ي خ م م ابق  اول مراس دیریت س ي م اي فرش

ا از اختمان ت یم و ھم  س تھ باش دیري داش ك تق شون ی ینای ھ  چن ایي رو ك شون حرف  ای
ھ  (.  خواھش مي كنم بھ افتخارشون دست بزنین.احساس مي كنن نزدن رو بزنن  ھم

  )با اكراه دست مي زنند
ار من       ز خیلي ممنونم ا  :فرشي ن فرصت رو دراختی ھ ای ھ ك دوست خوبم آقانعمت ال

ھ اي   .خدمتتون ارائھ كنمتا بتونم گزارش دوسال مدیریتم روقرارداد   بدون ھیچ مقدم
دیریت           . میرم سراغ اصل مطلب    ھ م ق روال ی ھ چي طب تو دوره ي مدیریت من ھم

  .درست پیش رفت
  جدي میگي؟ چوب كاري میفرمایین؟: فرید

ي دین:فرش ازه ب ب    اج میمي قل ود از ص شي ب ھ فرمای د اگ شھ بع وم ب ام تم ن حرف      م
ده دار          در   .پذیرم مي ده عھ ھ بن ن دوسالي ك ھ      ای ت رو ب ودم امنی دیریت ساختمان ب م

رین      ا كمت اكنین ب د ، س ت ش ع پرداخ ھ موق ا ب بض ھ ام ق دم ، تم اختمان برگردون س
ایي             ول و قرارھ ھ در مشكلي در رفاھشون مواجھ بودن و بھ تمام ق ودم   اك دا داده ب بت

فساد  درضمن با تمام موانع و مشكالتي كھ در سر راه من قرارداشت با . عمل كردم 
ین ساختمان مبارزه كردم و بھ نوعي مي تونم بگم كھ اون رو اقبل ازمدیریت من تو

  .ریشھ كن كردم
ون     . محضرتون جناب آقاي فرشي ازمي خوام خیلي عذر  :فرید اي كالمت ا انتھ ده ت بن

ل ا        شما  . مرو فھمید  ساد قب ھ ف ن    زفرمایش مي فرمایین ك ون رو از ای دیریت خودت  م
 دست كسي را كھ با خود آورده است ،     درھمین ھنگام  (.ساختمان ریشھ كن كردین   

   پس این نصرت االن داره اتم مي شكافھ نھ؟)مي گیرد وبلند مي كند
  ؟ ایشون ساكن این ساختمانھ:فرشي

  .ساختمانھدارسرای نصرتو نمیشناسي؟ :نعمت الھ
  پس چرا اینجوریھ؟: فرشي

ھ    : مھریزي ا اینك سایگان           ما ب ردین ، ھم بض ھارو پرداخت ك ل      ق ثال كام اه م دررف
ھمھ رو برخالف واقعیت تایید . بھ ظاھر برگردوندین كاري نداریمامنیت روبودن ، 

یم ي كن اختمان  م ما درس دیریت ش ل ازم ا قب ھ تنھ اختمان ن ساد درس ضیھ ي ف ي ق  ول
ھ ھاي ساكنین             ماربود بلكھ در  انگشت ش  ك خان ك ت ھ ت ساد ب زمان مدیریت شما این ف

خت ك         اقي ساكنین س راي ب دگي رو ب ھ ي زن رد و ادام وذ ك ا   . ردنف ین آق نمونش ھم
  .ساختماننصرت سرایدار

   خب؟ :فرشي
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الي ساختمان    . ادامش رو اجازه بدین من بگم   :فرجاملو ھ اھ ایشون طبق مستنداتي ك
  .حبت ھاي خودش زیرنظرمستقیم شما بھ این روز افتادهدر دست دارن وطبق ص

  معتاد شدن این بابا چھ ربطي بھ من داره؟.  نمي فھمم):با كمي عصبانیت(فرشي
رده    : نعمت الھ  قربون اون عصبانیتت برم من ؛ چرا شاكي میشي؟ نصرت اعالم ك

ھ د  . كھ موادش رو از خود تو مي گرفتھ      دن ك اشتي  ساكنین ھم شما رو دوسھ بار دی
  .بھش حال مي دادي

   ازكجا معلوم راس میگھ؟:فرشي
.  ازاونجایي كھ یك آدم خمار براي ساختن خودش حاضره باباشم بفروشھ:نعمت الھ

  مگھ نھ نصرت؟
  .ھرچي ساكنین میگن درستھ  )فرید بھ پس گردن او مي زند( .نظري ندارم: نصرت
 دیده شده بود مت الھ تداركبراي آقا نع بس كنین این حرفارو این مراسم مثال :قدرت

نن ، و قرار الم ك ون رو اع ھ ھاش شون برنام ود ای اي   ب اه آق ھ دادگ ھ ب ل اینك ي مث  ول
  . فرشي تبدیل شده

  . آقاي فرشیھ مسئلھ ي ما عوام فریبي. دادگاه نیست آقا قدرت: فرید
ن        من براي اینكھ   :فرشي شھ از ای آرامش ساختمان برھم نخوره و حرمت ھا حفظ ب
ونم           ثانیھ   درت در مراسم مي م ا ق رام آق ھ احت م و ب ي  .بھ بعد ھیچ حرفي نمي زن  ول

. تیكي تاكاي اسپانیا انداختینلذت بردم جوري با ھم پاسكاري مي كردین كھ منو یاد   
  .آقانعمت الھ مراسم دراختیارشما

غ    : نعمت الھ  ا      . آقاي فرشي كار بنده رو راحت كردن واسھ تبلی ھ اكتف ك كلم ھ ی من ب
ھ فرش   مي كنم   اري ك ین     قول مي دم ھر ك دم ھم ون  . ي انجام داده من انجامش ن قرب

  .شما
ت اون        : مھریزي شھ و وق احساس مي كنم كھ مراسم داره بھ پایان خودش نزدیك می

  . كھ مطلبي رو كھ میخواستم بگم روعرض كنمرسیده
  چھ مطلبي؟: قدرت

ع   ازاونجایي كھ من و  : مھریزي ن جم انوان ای ھ    خانم فرجاملو تنھا ب راي دستیابي ب  ب
ده درحوزه ي          پست   اد بن اري زی شغلھ ي ك ھ م مدیریت ساختمان ھستیم و با توجھ ب

شون          كاریم و  ھ رشتھ ي دانشگاھی ا توجھ ب دیریت ب توانایي باالي خانم فرجاملو درم
شون      مفصلي كھ با ایشون داشتم قراربر طبق صحبت ھاي     ع ای ھ نف ده ب ھ بن این شد ك

  .تشكیل بدیم)) انجمن بانوان تنھا((ي رو بھ عنوانانصراف بدم وبا ایشون گروھ
ھ  ( سي مخفیان ا ك ي آورد و ب راھش را در م ن ھم ھ و تلف ھ اي رفت ھ گوش ي ب فرش

  )حرف میزند
م                  :نعمت الھ  ظ قل ھ لف حبت كن ھ ھركي مي خواد ص م چھ صیغھ اي ك  من نمي دون

ھ ي زن رف م یم . ح م بفھم ا ھ ین م ث آدم بگ ا م ام دی. باب ادان گمن ن معت ھ انجم ھ چ گ
  كوفتیھ؟

  آقا نعمت الھ من میتونم یھ خواھشي بكنم ازت؟ :فرید
  .آره داداش بكن: نعمت الھ

  .  براي تنوع ھم كھ شده یھ بار آدم باش:فرید
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  تو بچھ سوسول جدیدا خیلي چرت و پرت میگیا؟ :نعمت الھ
  دوني دارم از چي حسرت میخورم؟ االن كھ دارم با خودم فك میكنم مي: فرید

  ازچي؟: لھنعمت ا
  .من باورت كردمدروغ سیزده بودي و: فرید

 من نقش قیچي دارم اینجا ھي باید دعواي شماھارو قطع كنم؟ بس كنین دیگھ :قدرت
  ازشما بعیده آقا فرید؟. بزرگ شدین

   یني ازمن ممكنھ؟:نعمت الھ
   دنبال چي مي گردي آقا نعمت الھ ھي میخواي دعوا كني؟:قدرت
اگربنده درست متوجھ شده باشم ازادامھ ي خانم مھریزي  .ارهدنبال زیربغل م: فرید

انتخابات ساختمان انصراف دادن و با خانم فرجاملو یك گروه تشكیل دادن تا شانس      
  درستھ خانم فرجاملو؟. این انتخابات بیشتربشھھا درراي آوردن خانم 

  . دقیقا ھمینجوریھ كھ مي فرمایین:فرجاملو
ھ ت ال ش:نعم ون اول ن ازھم ودم  م الف ب ا مخ دن خانوم امزد ش ا ن ا.( م ب سي اعتن     ك

  .نشنیدین با شما بودما )ند كنمي
  . شنیدیم ، اھمیت ندادیم:فرید

  )درھمین ھنگام امیرحسین پسر فرشي وارد مي شود(
این جھان بھ جھان دگر گویي كھ از/ ن از خود بھ در شدم از در درآمدي و م    : فرید
  ...شدم

  .امیرحسین دیراومدي مراسم خداحافظي آقات تموم شده آقا  َبھھ َب:نعمت الھ
  . خیلي خوش اومدي بفرما بشین:قدرت

سین شم  :امیرح ون نمی امزد          . مزاحمت اختمان ن دیریت س راي م ن ب ھ داری نیدم ك ش
  .ثبت نام مي كنین ، خواستم منم ثبت نام كنم

  .مراسم تبلیغ انتخاباتي بودالن اولین  ادیراومدي داداش :فرید
ا     :رحسینامی ھ          چھ بد من ت دتي ك ن م و ای تم ت دم گف ارغ التحصیل ش شگاه ف زه از دان

  .پیش مامان بابا ھستم شاید بتونم بھتون كمك كنم
  پس یني وقت آزاد داري؟: قدرت

  .از نظر وقت مشكلي ندارم. آره  :امیرحسین
  . پس من شمارو بھ جاي خانم مھریزي ثبت نام مي كنم:قدرت

ھ  یني چي آقا   :نعمت الھ  ا     .  قدرت؟ مگھ میشھ قانون برا ھمھ یكی ن آق شھ ای چطور می
  ھان؟. یھ دفعھ نامزد بشھ 

  . این یھ دفعھ رواستثنائًا با آقا نعمت الھ موافقم:فرید
ات              :فرجاملو وانین انتخاب ن تصمیم رو مخالف ق ا ای  منم از طرف انجمن بانوان تنھ
  .مي دونم

ھ       یھ نفر انصراف داده و ی     .  شلوغش نكنین  :قدرت اقي ك ده اتف ر دیگھ جاش اوم ھ نف
شرفت ساختمان كمك       . نیوفتاده ھ پی بعدشم مگھ قرار ما یادتون رفتھ؟ ھركس بتونھ ب

  ؟بعدشم مگھ ھمتون منو قبول ندارین. كنھ ما استقبال مي كنیم
  ... چرا:ھمگي
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  .ھمھ كارا داره درجھت پیشرفت ساختمان پیش میره. ش بھ منید پس بسپار:قدرت
  .درت من با اینكھ قانع نشدم ولي بھ احترام شما مي پذیرمآقا ق: فرید

  .ھا گفتھ باشم بابا این امیرحسینم مث باباشھ: نعمت الھ
درست نیست كھ اشتباھات آقاي فرشي رو بھ حساب آقازادشون بزنیم از          : مھریزي
ن قضیھ كنار    اونجایي   ا ای م ب د ھ ا فری ھ آق انم  ك ده و خ دن بن ن  فرجاملو اوم ا ای م ب  ھ

  .م مخالفتي نداریمتصمی
  . ولي من ھمچنان مخالفم:نعمت الھ

درت  ھ        :ق شون رو ب ھ ای ا اكثریت وافقن وچون راي ب ون م امزد دوتاش ا ن ھ ت ین س  ازب
  .عنوان نامزد چھارم معرفي مي كنم

شكر    م :امیرحسین نم ك  ن ازھمھ ي دوستان ت ھ  مي ك ردن ا   ھ ب اد ك ده اعتم دوارم  بن می
ھ       ھمین جا   ازمنم  . بتونم جواب اعتمادشون روبدم    ھ برنام ازي ب ھ نی نم ك  اعالم مي ك

  .ندارم و سعي مي كنم با عمل خودم برنامھ ھام رو بھ دوستان معرفي كنمتبلیغاتي 
ده    :فرجاملو زي از   از اونجایي كھ فردا نوبت تبلیغات انجمن ماست بن  و خانم مھری

خارج (ي با اجازه ي ھمگ. شیم تا تداركات فردا روآماده كنیم      خدمتتون مرخص مي  
  )مي شوند

ار       من ھم باید برم و روي یھ سري ایراداتي كھ بھ      : فرید ده ك ھ ش دم گرفت اب جدی كت
  .كنم تا اجازه ي چاپشو بگیرم

  حسن كچل مي نویسي؟ كي چاپ میشھ بخریمش؟:نعمت الھ
خیلي احتیاج دارین  ده سني شما رو نمي نویسم ولي اگر خیلي وقتھ كتاباي با ر   :فرید

  .ن ازدوستان تھیھ كنمبراتومي تونم 
  .خداحافظ شما .خوش گذشت :نعمت الھ

  )خارج مي شود (.خداحافظ : فرید
ل            : قدرت دیگرو تحم ونیم ھم نم اصال مي ت منم با آقا امیرحیسن میرم تو حیاط تا ببی

  وقتت رو كھ نمي گیرم؟) بھ امیرحسین( كنیم یا نھ؟
  )ندبا قدرت خارج مي شو( .نھ اصال خوشحال میشم: امیرحسین

ي  ھ فرش ھ ب ت ال ھ  : نعم ي زدم ك دس م د ح شھ       بای ي داري نق ي زن رف نم ي ح وقت
دمت گرم حال كردم ، فك نمي كردم اینقدر . مي ریزي از یھ طریق دیگھ مدیر بشي

  .حالیت بشھ
  یادتھ گفتي زمین تیزه بلد نباشي راه بري پاتو مي بره؟: فرشي

  .آره االنم ھمینو مي گم :نعمت الھ
شترازتوئھ            ولي :فرشي دن بی راي مدیرش د و شانس من ب رده چرخی ھ گ .  مي بیني ك

ري ؟ نصرت بنگي رو آوري                و بگی ھ مچ من داختي ك سخره رو راه ان این مراسم م
  این آدمھ آخھ؟ )بھ پس گردن نصرت مي زند( ؟شھادت بده
  .رفتي قاطي بازنشستھ ھا.  دیدي كھ جواب داد:نعمت الھ

ھ    .  خیلي خوش خیالي   :فرشي دون        خرت ك ا ب و فراموش كردي ام ل گذشت من از پ
ي           ھ كن ش تكی وني بھ ي ت ره نم ھ خ ط ی ارت فق سفر و ی ل ھم رف پ ي ... اون ط م

  )خارج مي شود(...بینمت
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  :صحنھ سوم

  
ھ          ( مراسم تبلیغاتي انجمن بانوان تنھاست و آقا قدرت براي برقراري نظم شروع ب

  )سخن گفتن مي كند
اھالي ساختمان كھ تو تان و سھمھ دو  متخستھ نباشید دارم خد    و عرض سالم :قدرت

انوان    . خیلي بھشون زحمت دادیماین چند روز   امروزمراسم تبلیغاتي گروه انجمن ب
ھ   .تنھاست وما براي ارزیابي برنامھ ھاي این گروه اینجا جمع شدیم     نم ب خواھش میك

زنین   ت ب شون دس ا وگروھ انوان تنھ ن ب روه انجم ت گ ت (. افتخارسرپرس ھ دس    ھم
  )ندمي زن

نباید شما . ازھمین االن داري پارتي بازي مي كني  صب كن قدرت جون   : نعمت الھ 
  .مراسم خانم فرجاملوازایشون طرفداري مي كردي و موضعت رو اعالم كنيتو

  من اصال كلمھ اي بھ زبون آوردم كھ بھ ایشون راي بدین؟ :قدرت
ژ ھمھ چي رو اعالم   ن آورد شما با بادي لنگوئوكھ نباید بھ زبھمھ چیزو : نعمت الھ 

  .كردي
  شما اصال مي دوني بادي لنگوئژ چیھ؟ :فرجاملو
  .یني زبان بدن. فك كردي ما فرشي ایم. بلھ خانوم: نعمت الھ
  .من دیگھ حرفي ندارم: فرجاملو

  .چي بھت گفتمدیروز آقا نعمت الھ یادتھ: فرید
  . تو بچھ سوسول اراجیف زیاد میگي ولي من توجھي ندارمنھ :نعمت الھ

ا               :فرید ي ت ت كن ھ ي ذھن االن یھ بار دیگھ بھت میگم خوب گوش كن سعي كن ملك
  .  آدم باش یھ بارواسھ تنوع ھم كھ شده. بتوني بھش عمل كني

  .بس كنین این حرفاي صدمن یھ غازو خانم فرجاملو بفرمایین :قدرت
یزان و  از تشریف فرمایي شما عزمي كنمتشكر بنده ھم بھ نوبھ ي خودم :فرجاملو

ترجیح مي دم جواب صحبت ھاي بي معني آقا نعمت الھ رو ندم تا ھویت انجمن 
  .بانوان تنھا لكھ دارنشھ

  .انجمن معتادان گمنام: نعمت الھ
  .ن بانوان تنھام انج:فرجاملو
  . انجمن معتادان گمنام:نعمت الھ
  .انجمن بانوان تنھا): با عصبانیت(فرجاملو 
. یھ مشت معتادینشماھا  .انجمن معتادان گمنام: )باعصبانیت بیشتر: (نعمت الھ

معتاد این كھ فك مي كنین ھمھ چي رومي دونین ؛ . معتاد بلف زدن. معتاد دیده شدن
دوس دارین دیده بشین ولي كسي بھتون محل             . كسي نمیشناستون.ولي گمنامین

  حاال فھمیدي چرا مي گم انجمن معتادان گمنام؟. نمي ذاره
من االن برنامھ ھام رو براي شما . آقا سكوتھ بھترین جواب براي این: ملوفرجا

 من وخانم مھریزي طبق تحقیقاتي كھ داشتیم مھمترین مشكلي كھ .تشریح مي كنم
دربین ساكنین این ساختمان وجود داره بیكاري آقایون دراین ساختمانھ كھ ما با كار 
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اختمان و برقراري آرامش در جوركردن براي اونا سعي دركم كردن دعواھاي س
دومین اولویت ما برطرف كردن مشكل افرادي ھست كھ بھ . ساختمان داریم

بیماري آقا نصرت مبتال ھستن ما سعي مي كنیم با ھمكاري سایرساكنین اونارو 
اولویت سوم ما اینھ كھ انجمن خودمون .ترك بدیم و درامنیت این ساختمان بكوشیم

  .وان دراین ساختمان دفاع كنیمرو وسیع كنیم و ازحق بان
ازه دارم یھ سري نكات رو اج سرپرست محترم گروه انجمن بانوان تنھا: نعمت الھ
  عرض كنم؟خدمتتون 
  ... بلھ البتھ:فرجاملو
. فرمودین كھ مشكل بیكاري آقایان این ساختمون رو حل مي كنینشما  :نعمت الھ
  درستھ؟

  ... دقیقا:فرجاملو
یان اینجا بھ شما چھ ربطي داره؟ فك نمي كنین دارین با این  بیكاري آقا:نعمت الھ

  ...حرفاتون آقایون این ساختمان روتحقیرمي كنین؟ میرم سراغ مطلب بعدي
  ...با كمال میل:فرجاملو
ھیچ ربطي بھ مي كنین كھ رباره مباحثي بحث وگفتگوشما دارین د: نعمت الھ

  .افراد مربوط میشھمسائل ساختمان نداره وبھ نوعي بھ زندگي خصوصي 
  . خانم فرجاملو اجازه بدین جواب ایشون رومن بدم:مھریزي
  .خواھش مي كنم بفرمایین: فرجاملو
مستقیم  الھ ولي تمام این مشكالت بھ طورفرمایشات شما درستھ آقا نعمت: مھریزي

ن بیشتر اگرمردي بازنش كمتردعوا كنھ آرامش ساختما. بھ ساختمان بستگي داره
ساختمان بیرون میره بلكھ  ترك كنھ نھ تنھا فساد از ، معتادهردي كھفمیشھ، اگر

  .  ھم بیشترمیشھامنیت ساختمان
فرمایشات شما كامال درست ولي بھ چھ قیمتي بخوایم امنیت رو بھ  :نعمت الھ

  ساختمان برگردونیم؟
  .این ساختمان احتیاج بھ یك شوك داره بھ ھرقیمتي كھ شده: مھریزي
  .كامل با این انجمن مخالفمطوربھ ن طرزفكرمن با ای: نعمت الھ

  .آدم نشدیامعلومھ كھ ھنوز: فرید
  ...توبچھ قرطي مث این كھ تنت میخواره ھا: نعمت الھ

تا كي میخواي سنتي وغیرتي فك كني ھان؟ باید بفھمي  .بس كن بابا فسیل :فرید
ھركي ندونھ . ناالن داریم توزمونھ اي زندگي مي كنیم كھ زن ومرد باید باھم كاركن

ي جمع میگم من با این انجمن  بھ ھمھ. من كھ میدونم چرا با این انجمن مخالفي
  .موافقم

 .بعضیا باید یاد بگیرن .فھم شما قبطھ مي خورمواقعا بھ شعورومن : مھریزي
 تمان ھم        این ساخزندگي تو صال بھ درد مدیریت كھ ھیچ بھ دردبعضیا كھ ا

  .خورننمي 
طف شماست ولي من این نوع تبلیغ ھم نمي پسندم شما نباید با تخریب  نظرل:فرید

  . عقاید خودت رو ارزشمند نشون بدينفرمقابلت
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  . این بحثو دیگھ ادامھ ندیدامن با آقا فرید موافقم خواھش :قدرت
  ...خدمت شماملوخانم فرجا... چشم :مھریزي
ا فرید ما موضع شما ولي آق. دوست عزیزم خانم مھریزيمي كنم ازتشكر: فرجاملو

  .مخالفیھ بارموافقي یھ بار. و نفھمیدیمر
من طرف حقم دلیل براین نیست كھ چون شما خانم ھستین نمي تونین مدیر  :فرید

رارم نیست كھ از خانم بودنتون سواستفاده كنین وحرفایي بزنین كھ نشھ بشین ولي ق
  .عمل كردبھش 

  . مي كنممن اگرحرفي بزنم قطعا بھ اون عمل: فرجاملو
  ...معلومھ: نعمت الھ
بنده با صحبت ھایي كھ . حسن ختام حرفام ھم سوپرایزیھ كھ براتون دارم :فرجاملو

 پالتویي شده ایشون بیاد تو این ساختمان و درآقاي امیرحسین بابایي داشتم قراربا 
پاركینگ ساختمان تدارك دیده شده بھ ساكنین این ساختمان آموزش بازیگري كھ در

  .بده
خانم فرجاملو یھ حرفایي مي زني كھ من دوس دارم كلمو بكنم تواین ي دید :فرید

  . امیرحسین بابایي با اون دبدبھ و كبكبھ نمیاد اینجا كھ. َآشغالي
  گفتي كیو مي خواي بیاري؟. خوشگل پسر وایسا ببینم :نعمت الھ
  . امیرحسین بابایي:فرجاملو
  ھمین بچھ قرطي بازیگره؟: نعمت الھ

  میشناسیش؟: ملوفرجا
فیلمایي كھ اون بازي كرده تا تونستیم ؟ سرمگھ میشھ كسي اونو نشناسھ :نعمت الھ

بیخیال خانوم ما ھمینطوري نمي تونیم تو این ساختمان سرمون رو . سانسوركردیم
 بھ خاطرحجاب بعضیا باال بگیریم بعد زن و مرد تو یھ اتاق با ھم تمرین كنن؟

   گفتین تو پاركینگ چي تدارك دیده شده؟ بعد)مكث(... .استغفراهللا
  ...پالتوي بازیگري :فرجاملو
   من بازیگرم؟:نعمت الھ
  .... پالتوي بازیگري:فرجاملو
  .بازیگر تویي كھ داري با این حرفات مردم و گول مي زني  من بازیگرم؟:نعمت الھ
 انجام  آقاي محترم پالتو یني فضاي بستھ اي كھ اون تو تمرینات بازیگري:فرجاملو

  ...مي دن یھ جورمیشھ گفت استودیو
  ھموني كھ دورتادورش سیاھھ و اصطالحا آگوستیكھ؟ :نعمت الھ
   آره آره آفرین پس مي دونین چیھ؟:فرجاملو
  ... نھ متاسفانھ:نعمت الھ
من ھمینجا برنامھ تبلیغاتي .  من دیگھ دارم ازدست این آقا دیوانھ میشم:فرجاملو

امیدوارم تونستھ باشم سیاست ھاي كاري خودم رو بھ خودم را تمام مي كنم و 
  ...قربان شما. اعضا معرفي كنم

  )گوشي نعمت الھ زنگ مي خورد و فرشي پشت خط است(
  چھ جوري؟ .سالم داش گلم فرشي الوو؟: نعمت الھ
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من االن یھ جاییم نتونستم بیام زنگ زدم بھت بگم تا مي توني  خوبم ببین: فرشي
وستیش گل نكنھ ساختمونو دت بادي بودیھ یھ موقع حس انسان این قدرایراد بگیر

  .بده دستا زنا
  .خیالت راحت جوري ایراد گرفتم كھ خودشونم بھ خودشون راي نمیدن: نعمت الھ

  ... و بزن آیفون:فرشي
  ... آیفونھ صحبت كن:نعمت الھ

 عرض سالم دارم خدمت ھمھ ي دوستان و یھ عذرخواھي بابات عدم :فرشي
  ...جانب درمراسم تبلیغاتي انجمن بانوان یكھ تازحضوراین

  ... تنھا:ھمگي
كھ خیلي خوشحالم كھ خانمھا ھم عرض كنم زنگ زدم خدمتتون ...  ھمون:فرشي

مسروریھ منھ كھ بانوان ھم در دراین امرخطیرشركت كردن وباعث خوشحالي و
  ...ممین االن داشتم بھ آقا نعمت الھ مي گفتھ.مدیریت ساختمان سھیم باشن

  ...انجمنتون تعریف مي كردراس میگھ چھ قدرم داشت از  :نعمت الھ
  ... وقت ارزشمندتون رو نمي گیرم خداحافظ شما:فرشي

وایسا  منوخراب مي كني؟... لجن. حالیتھخیلي : )ازآیفون در مي آورد(نعمت الھ 
  بینم گفتي كجایي؟

  ...بیرون... درس حرف بزن: فرشي
 بیست کیلو برنج داری می خری؟ )مكث(  سروصداس؟چرا اینقئر پس :نعمت الھ

   كجایي؟)مکث( ماست بده؟
  )تلفن قطع مي شود(... ؟ صدات قطع شدالو؟ الو؟ نعمت: فرشي

  .دارم برات. نمي فھمیممردتیكھ گراز فك كرده ما : نعمت الھ
  كھ باید مي گفتم عرض مت الھ تلفنشون تموم شد مطلبي رو حاال كھ آقا نع:قدرت
مدیریت ساختمانھ فردا شب آخرین مراسم تبلیغاتي نامزدھاي محترم پست . ممي كن

ھمتون خواھشمندم كھ كم كم جمع از.اون راي گیرهكھ مربوط بھ آقافریده وپس از
  )ھمھ دست مي زنند (بھ افتخارخودتون. یھ تصمیم درست بگیرین بندي كنید كھ

  
  
  )نور مي رود(
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     : صحنھ چھارم
  )رساكنین نشستھ است و شروع بھ سخن گفتن مي كندفرید در كنار سای(

شما عزیزان شروع كنم تا احساس نكنم كھ از دوست دارم حرفامو در كنار :فرید
  . ھستم كھ خدا لطف كرده منو آفریدهی جدابافتھ ا یشماھا برترم یا اینكھ یھ تافتھ

  .معلومھ بلدي مردمو گول بزنیا .باریكال خوشگل پسر: نعمت الھ
صاحب خونس  حیف كھ مھمون مني و ھمونطوري كھ مي دوني مھمونم خر : فرید

  .این ازت كاربكشممنم نمي خوام بیشتراز
  .حیف كھ زن نشستھ اینجا وگرنھ جوابتو مي دادم :نعمت الھ

 با اینكھ خیلي از دوستان بنده رو مي شناسن و با خصوصیات من آشنایي :فرید
  .بودن مراسم خودم رو معرفي كنمدارن ولي الزم مي دونم بھ دلیل رسمي 

  . من فرید اجاق ھستم
  .سالم فرید: ھمگی

 و تا حاال كتاب ھاي متعددي رو در زمینھ ي  امفوق لیسانس ادبیات فارسي :فرید
حدود شش سالھ كھ در این ساختمان ساكن ھستم و . ادبیات و مسائل اجتماعي نوشتم

تمان نشین ھاي بیرون ساختمان رابطھ ي من با نزدیكان ، ھمسایگان و حتي آپار
ھ اي بوده كھ از من بھ دیگھ بھ گونخودمون و فراتر از اون با مردم كوچھ ھاي 

  .اد مي كننعنوان خوشگل پسری
  .احسنت فرید :ھمگی

  تا اینجاي گفتھ ھاي منو مي پذیرین؟ :فرید 
  ...آره فرید :ھمگي

   .دم ھمتون گرم :فرید
  ... مخلصیم فرید:ھمگی

 یآقا نعمت درباره . وجھ بھ كمبود وقت میرم سراغ حرف دل ساكنینبا ت :فرید
تبلیغاتشون حرف نزد و قول داد ھركاري رو بكنھ كھ آقاي چیزي براي ما در 

اكنین انجمن بانوان ھم بیشتر درباره ي مسائل و مشكالت داخلي س. نكردهفرشي 
اشون براي برنامھ ھا و راھكارھبحث مي كردن ولي ھیچ یك ازاین دوستان از

  .ادامھ مدیریت ساختمان حرفي نزدن
آقا فرید شما احتماال حواست نبوده و گوشت نمي شنیده وگرنھ من تمام  :فرجاملو

  .راھكارھامو اعالم كردم
 نھ اتفاقا این خوشگل پسر حواسش بوده منتھا نھ بھ حرفاي شما بھ خانم :نعمت الھ
  .مھریزي
  .داري كھ با آبروي افراد بازي كني شما حق ن:)خطاب بھ نعمت الھ (مھریزي

نامزد . ینھاین مگھ مي تونھ ساكت بش .خانم مھریزي یھ توقعاتي داریا :فرید
  . اشتباه این آقا بوددومینمدیرساختمان شدن 

  ؟چي بود بعد اونوقت اولي: نعمت الھ
  .اكن شدن تو این ساختمونس :فرید
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ھاي و ما ھم درجریان برنامھ ي بگیره اجازه بدین مراسم روال عادیش رو پ: قدرت
  ...بفرما فرید جان. آقا فرید باشیم

این ساختمان ازنظربنده مھمترین مشکلی کھ در.  می کنم خدمتتونعرض :فرید
خانم فرجاملو فرمودن . وجود داره مشکالت اجتماعی و فرھنگی ساکنین ساختمانھ

 پدرخانواده موجب کھ باید معتادین ساختمان رو ترک داد ولی چگونھ؟ آیا دوربودن
کمبودعاطفی فرزندان نمیشھ؟ اصال کمبودعاطفی کشک ؛ھزینھ ی خانواده دراین 

   ترک دادن موجب مشکالت بیشتر نمیشھ؟آیا خود این مدت چگونھ تامین میشھ؟
  .  فرید جان تخریب نکنخواھشا :قدرت

  . دارن منطقی می گن ،نھ اتفاقا آقا قدرت :فرجاملو
 منم قبول دارم ولی با .می کنن آدمای بیکارواالف کارجورفرمودن کھ برای :فرید

  نھ آقا نعمت؟. عرض شرمندگی حرف مفتھ
  .اری بچھ خوشگلالیک د :نعمت الھ

اینا ھمھ یھ ذره ی کوچیک از ایراداتی بود کھ می شد بھ برنامھ نامزدھای  :فرید
ناقص نھ آقا نعمت الھ سکتھ ی  ممکمحترم گرفت کھ اگھ بخوام مفصل عرض کنم

توضیح نمی دم و فقط بھ این نکتھ اشاره کنم کھ یکی ازمسائلی کنن کھ بیشترازاین 
  .داشتن بحث فساد در ساختمانھ اتفاق نظرکھ ھمھ ی این جمع روی اون

  .کھ بایدعرض کنم این فسادھیچ ربطی بھ دوره ی مدیریت بنده نداره :فرشی
سرارو با پنابعالی بود کھ ما  تو دوره ی مدیریت ج.دقیقا اشتباه میگی :نعمت الھ

  .دخترا اشتباه می گرفتیم
  عذرمی خوام ینی چی؟: مھریزی
 فرشید ھرکول ، فری پاگنده، . دمیاالن بارسم شکل برات توضیح مبذار :نعمت الھ

  وحید دست طال رو کھ میشناسین؟
بود  درست آقای فرشی برخورد با این سھ تا الت بی سروپاشاید تنھا کار :فرجاملو

  .بھ گند کشیده بودنھ ساختمان روک
  .ی سابق تبدیل شدن بھ سھ تا سانتی مانتالولی االن ھمین سھ تا ھیوال :نعمت الھ

  .سانتی مانتال ینی چی؟ توضیح بدین دقیق: قدرت
. آوازه خوان  این سھ تا نره غول االن تبدیل شدن بھ بلبالی.نوکرتم ھستم :نعمت الھ

. می افتی ولی االن دریغ از یھ مو تو صورتشون یاد تارزان قیافشونو می دیدی
  .مراحل شیمی درمانی روسپری می کننببینیشون فک می کنی 

  ینی ابرو برداشتن؟ :فرجاملو
 این کھ چیزی نیست شما یھ .موی بدنو برداشتن. کاش ابرو برمی داشتن :نعمت الھ

و وحید سربھ شبکھ ھای اجتماعی بزنین می بینین فرشیدھرکول و فری پاگنده 
  .دست طال شدن فرشید بلبل ، فری آی الویو و وحید جیگرطال

  شما شبکھ ی اجتماعی می رین؟ :ھمگی
  . خودم کھ نھ ، از شبکھ اجتماعی ھمسایمون دیدم:نعمت الھ

   دیدی آدم نیستی؟:فرید
  . مجبوربودم مجبور ؛ می فھمی ؟ مجبور:نعمت الھ
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   واین ینی؟:فرید
  . فساد:ھمگی
   بھ من داره؟ چھ ربطی:فرشی

مشترک این  ازوقتی فساد وارد ساختمان شد کھ شما اجازه ی برنامھ ریزی :فرید
  .بھ رویی رو دادینساختمان با ساختمان رو

دقیقا بھ این میگن تھاجم فرھنگی و ساکنین این ساختمان ھم تا دلتون : مھریزی
  . بخواد مردن واسھ قبول کردن تھاجم

  .نی ھی تھاجم می کننولشون ک. راس میگھ: نعمت الھ
  . آقا فرید بحث طوالنی شد ادامھ بده:قدرت
 ساده تر اینھ کھ یھ خورده راھکارمن برای کاھش فساد دراین ساختمان: فرید

یھ خورده آسون . اینقدرمحدود کردیم کھ جوونا وحتی خودما عقده ای شدیم. بگیریم
  .بگیریم فساد ومی ترکونیم

  .ام جھانی و حتما با آرژانتین مساوی می کنیم آره بعدشم می ریم ج:نعمت الھ
  . بعد کلی تحقیق تصمیم گرفتم کھ کتابی روبھ تو تقدیم کنم:فرید

   لطف داری عنوانش چیھ؟:نعمت الھ
  . وقتی نعمت الھ ساکت بود:فرید

  .ساختمان خیلی آزاد میشھ نمیشھ جمش کرد. ولی اینجوریم کھ نمیشھ :مھریزی
درستھ ما آزاد می ذاریم ولی درواقع آزاد  . شما میگی اینجوریم نیست کھ :فرید

  .نمی ذاریم
  چرا اراجیف میگی دلقک؟ :نعمت الھ

 ما وانمود می کنیم )ادای نعمت الھ را در می آورد( ؟اراجیف کدومھ مضحک:فرید
   بعد میایم یھ ذره سخت گیری . دوسھ ماه اول ھم آزادشون می ذاریم. کھ آزادن
گھ ھم کھ بگذره ، جریمشون می کنیم و حتی سخت گیری ھایی یھ ذره دی. می کنیم

می کنیم کھ اگر دوباره کسی بخواد امنیت ساختمان رو ازبین ببره یاد جریمھ ھا و 
بعد اگرکسی انجام داد بھ شدت باھاش . سخت گیری ھا بیوفتھ و اون کاروانجام نده

. فرھنگسازی میشھاون موقع . برخورد می کنیم تا بقیھ بترسن و درس عبرت بشھ
  افتاد؟

  ...  راضییم ازت:ھمگی
   بعد اون موقع فسادی کھ درجریان این آزاد گذاشتن بھ وجود میاد چی؟:نعمت الھ

ھمیشھ واسھ تغییرات باید بھانھ داشتھ . بذار ساکنین دوسھ ماھی زندگی کنن :فرید
  ...اما مورد بعدی. باشی

   مورد بعدی کدومھ؟:فرجاملو
  .مورد بعدی کدومھ؟ سریع برنامھ ھاتو بگو دیگھ راس میگھ :فرشی

  . فرشی جون من االن دارم شعرمیگم؟ نمیذاری کھ:فرید
  . بفرما آقا فرید:فرجاملو

درآخر این برنامھ تشکر می کنم . صحبت ھایی کھ باید میشد، شد... ولش کن: فرید
 دوستان مخصوصا آقا نعمت الھ کھ با سواالت مزخرفشون باعث شدنازھمھ ی 
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می خوام خواھش کنم ازجناب . دم ھمتون گرم. مراسم من خیلی شاد برگزار بشھ
  .آقای فرشی کھ لطف کنن و با صدای قشنگشون مراسم مارو منور کنن

. بھ قول فرشی ھمینجوری خشک خشک کھ نمیشھ باید با موزیک بخونھ :نعمت الھ
  )شروع می کند بھ نواختن ضرب(.من می زنم تو بخون

  
  
  
  ) فرشی نور می رودناتمام خواند بعد از(
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  :صحنھ پنجم
نعمت الھ ، قدرت ، امیرحسین و فرشی نشستھ اند و در مقابل آنھا صندوق (

 )پیشنھادات قراردارد کھ ھرکدام از آنھا یک نامھ را باز کرده و می خواند
این سومین نامھ ست کھ من بازکردم و دارم می خونم و سومین تشکریھ کھ : فرشی

  .ن امیرحسینازت دار
آره واسھ خود منم جالبھ کھ ھرچی نامھ باز کردم تا حاال ، ھمش : امیرحسین

  .تعریف و تمجید بوده و تک و توک انتقاد بوده
این تک و توک ھمون نخالھ ھایین کھ تو ھر قشری . اقلیتو بیخیال شو: نعمت الھ
  .پیدا میشھ

 بقیھ رو با برنامھ ھای تو االن کھ بھ دوماه پیش برمی گردم و برنامھ ھای :قدرت
می سنجم می بینم بھترین نفری کھ می تونست مدیر بشھ خودت بودی و خدارو 

جاداره ازت تشکر کنم بھ خاطر . شکر ساکنین ھم بھ کسی کھ الیق بود رای دادن
  .این مدیریت بی نقصت

و ا قدرت؟ ساکنین این ساختمان شعوردارن فرق راستاین چھ حرفیھ آق :امیرحسین
، می کنم ون وعده ی دروغ دادم نھ گفتم کارآن چنانیمن نھ بھش.  می فھمنوروغد

تماد کردن و ع اوناھم بھ من ا. انجام می دمدفقط قول دادم ھرکاری از دستم بربیا
  .االن دارن جواب اعتمادشونو می گیرن

   ولی خودمونیم می دونی چی باعث رای آوردنت شد؟:نعمت الھ
   نھ؟ چی؟:امیرحسین

  . این سیاست بابات کھ بھ اھالی شام داد خیلی موثربود:ت الھنعم
  )ھمگی می خندند(...  اون کھ صد البت):بھ سبک نعمت الھ(امیرحسین
مدیرای قبلی بھ تو اعتماد دارن وقت اون رسیده کھ  االن ساکنین بیشتراز:نعمت الھ

  .دینشونو بھ تو ادا کنن
   درست حرف بزن ببینم چی میگی؟:فرشی
  ؟د مگھ نمی گی ھرچی نامھ باز می کنی تعریفھ و تمجی:الھنعمت 
  .خیلی ھم زیاده.  آره:فرشی

این بچھ داره .  خب این تعریفا برا امیرحسین آب و نون میشھ؟ نمیشھ کھ:نعمت الھ
  اینھ؟غیر. اختمون باید ساکنین از خجالتش دربیانذاره تو این سیوقتشو م

  .ھ روبھشون میگیم این قضی.  راس میگھ:فرشی
مردم بھ ما اعتماد کردن نمیشھ جواب .  ینی چی آقا نعمت الھ):با عصبانیت(قدرت

  .اعتمادشونو اینجوری داد کھ
  .کسی اجبارت نکرده مارو تحمل کنی.  ناراحتی خوش اومدی:نعمت الھ

 مگھ اینکھ دم مارو ھم .ھمھ ی ماجرارو ھم بھشون میگم.  معلومھ کھ میرم:قدرت
  .ببینین

  . خوش گذشت.حال نکردم باھات تاکی تحجر؟ بچھ ی خوبی نبودی :نعمت الھ
چون پاپوشی برات درست می کنم کھ نتونی .  قدرت تو این کارو نمی کنی:فرشی

  .سرتو تو ساختمون باال کنی
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  . طال کھ پاکھ چھ منتش بھ خاکھ:قدرت
  ھمھ ھنوز براشون سوالھ کھ چرا امیرحسین رای آورده ، بعد من اگر این:فرشی

سند و مدرکامو نشون بدم می فھمی طالیی یا ی آوردن اینو بندازم تقصر تو ورا
  .برنز

  )خارج می شود قدرت(
  .امیرحسین تو مجبوری بھ حرف منو بابات گوش کنی :نعمت الھ

  . مجبور بودن نمی خواد من کال موافقم:امیرحسین
  زحمتایا این  تومن بھ شارژ اضافھ کن ت20 پس یادت نره از ماه بعد :نعمت الھ

  .ما ھم جبران بشھ
  بنده؟ب  خواد دھن ساکنینو کی می:امیرحسین

    تومن خرج ساختمون 5تومنی کھ می گیری 20 بستن نمی خواد کھ از :فرشی
  ؟افتاد. می کنی خودشون دھنشون بستھ میشھ

  ...ت داریمت دوس:نعمت الھامیرحسین و 
رخند چی گیرند و با شادی می امیرحسین ، فرشی و نعمت الھ دست ھمدیگر را م(

  ):و می گویند
  ....فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی فرشی

  
  )نور می رود(
  


