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حاجی فیروز-یکاراکترها:مجر  

 

ما تو//؟؟ بچه ها ش ییییشکر  مبارک؟؟؟مبارک کجا ید ؟؟؟؟خب الهید سالمتی:سالم بچه ها خوبیمجر

بابا ین مباااااااااااااااارک زشته بچه ها منتظرن ایدیمبارکو ند  

ان گرفته شده ( یم شده و رویا  کارتون بزرگ قایبزرگ  ی)مبارک درجعبه ا  

نجااااااامممممممممممممممممممممیمبارک:)از داخل جعبه(من ا  

مبارک؟ یی:کجایمجر  

نجامممممممین امبارک:م  

:کجاخودتو نشون بدهیمجر  

نجامیباباا یشود(ایمبارک:)بلندم  

رون زشتهیا بیب یم شدینجا قای:اه تو چرا ایمجر  

بعدشم من قهرم یمبارک:زشت    خشته خانم مجر  

؟؟؟ی:چراقهریمجر  

ه(یکنن)به حالت گریمبارک:چونکه مسخرم م  

رده هانمسخرت ک ینم کیرون ببیا بیزمممممم بیعز ی:اخیمجر  

نیمبارک:ا  

ن؟ی:ایمجر  

ن او نهیمبارک :نه ا  

ن؟ییییی:ا یمجر  

نیمبارک:نه ....نه....ا  

ن؟ی:ایمجر  

ن درازستیمن منظورم با هم یچقدر شوت یبابا خانم مجر یمبارک:ا  

بهههههه مبارکی:اهههههههه عیمجر  
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گن یم یهش چباد کرده بببب ینجوریبدم ک لباشو ا ید اشتباه شده انگار من با همونیمبارک:اه...اه...ببخش

گن  پروتوسیدم بهش می؟اهافهم  

جانم  ستنینکارا نین مدرسه اهل ایا یاون پروتزه  بعدشم دخترا یس ابرومونو بردییی:مبارک هیمجر

کن  یاهللا ازشون معذرت خواهی  

... وووود .ب یز خوردم چیییخوام غلط کردم چیگفتمممم بابا من معذرت م یمبارک:وااااااااااا اصال من چ

ران و یهاااا شکر خوردم !!!بابا من منظورم با همون بود ک موهاش فرقه فرقشم مثل مرز ا

 عراقههههههه خخخخخخخخخخخخ

میشادبش یبزن یزیه چین حرفها و بحث ها خواستم بگم یال ایخی:از دست تو مبارک .خب بیمجر  

 مبارک:من؟

:ارهیمجر  

 مبارک:مننننننننننن/؟

ان شما:اره مبارک جیمجر  

هااااااااااااااااااا ؟ یراجب من فکر کرد یز بزنم چیز بزنم /؟ من غلط کنم چیمن چ یمبارک:خانم مجر  

ه خجالت بکش ین حرفها چی:اه اه ایمجر  

خب  یلیمبارک:خجالت بکشم خ  

؟یریشد کجا میباز چ ی:ووووایمجر  

رم بکشمیمبارک:م  

ه یدن یاد من شما رو به شنیکنه و ب یمبارک اشت:فکر کنم باز مبارک ناراحت شد خب بجه ها تا یمجر

.....یمحل یقیموس  

کشممم ا واسه شما هم بیب یخانم مجر یمللللللللل وایا ریک بکشممممم یداش کردم ماتیمبارک:اهاااااااا پ

دوقلو سه قلووووووووووووو ییییاریت بچه میسر زندگ یریاد میرت میشوهرگ یشیخوشگل م  

ن ولم کن توروخدا :نکن مبارک  ولم کیمجر  

گرفتمتیل بدم وگرنه میخوام ادامه تحصیمبارک:من قصد ازدواج ندارم واال م  

؟ ی:مگه تو درسم خوندیمجر  

 مبارک:پ ن پ فقط عمت خونده
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سا چند تاسوال ازت بپرسم ی:اه....اه.....وایمجر  

ن ا بچه رو از می یونترسیسادم خااااااانم .....بعدشم منو از بچه میمن وا ینیبینم یمبارک:مگه کور

یبگ یخوایم ینم چیاصال بپرس بپرس ببب  یترسونیم  

وان با م؟ید بپرسم ازش ؟؟؟حی:بچه ها موافقیمجر  

 مبارک:مادر شووووووو هررررررررررررررررر

:مباررررررررررررررررککککککککککککیمجر  

کند(ی)مبارک فرار م  

د لطفایریده بگیخوام شما نشنی:من معذرت میمجر  

یزنیگم چرا میشوهرررر؟بابا منکه درست م ییییییییدم مامییییییییییییییفهممبارک:  

ن یاد عیب رشونیگ یه شوهریخوان یه؟دختتتتتترا میمجرد چ یدخترها و پسرها ین ارزوی:بزرگتریمجر

م خرج ه زن کیخوان یپسرهاااااااام یخورن چاق نشن و اما ارزویم ییییییییر بعدشم هرچیبین بیجاست

اورد( ی)ادا در مییییییییییییفریکل جنیییاد هیرشون بیگ  

م سراغ سوال سومیری:هوووووووووووووووف..........میمجر  

دم خراب شیاره اه اه ......روحیمعلمها واسم در م یسوال بپرسم سوال بپرسمممم ادا یمبارک:ولم کن ه  

  یزانو غم بغل گرفت ی:حاال واسه چیمجر

رفتمرو بغل نگ یمبارک:من تاحاال کس  

رفتش باز خب دئستان کم کم  از حضورتون...... ی:واااااایمجر  

کنه(یت اهگ رو قطع میبا عصبان یرقصه مجریشود مبارک می)اهنگ پخش م  

؟یهست یگه کی:اه مبارک تو دیمجر  

یییییییطووونووو بستیدسته ش یییییییییییهست یگه کیمبارک:مبارک تو د  

ن بود که.....ی:منظورم ا یمجر  

 یچ ید وااااایباعرض سالم و ختنه نباشششش یکنم اوک ین بود که خودمو معرفیاها منظورت امبارک:

ره بخدایگیگفتم زبونم م  

:مبارک خدا ورت دارهیمجر  
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بخونم یزیه چیخوام به افتخاره بچه ها یم میمبارک:بگذر  

:بخون جانم بخونیمجر  

واسه  بشکن یشکنم بشکن بشکن تو قوطیمبارک:بشکن بشکنه بشکن من نم  

بشک.... یپسرررر لوووووط  

گه ید ی:بسههههه خستم کردیمجر  

به زشه بو دارههههههههههههیبسه ع یگیم یم هیگیم یمبارک:خانم ما هر چ  

 د وید یم مثال راجب خونه تکونید راجب سنت ها مون صحبت کنیده ما بای:خب االن موقعه عیمجر

؟یبد یبه بچه ها چ یواخیم یدیمبارک جان تو ع یراست یییییییدید عیبازد  

 ییشووود مبااااارک پولدار شده ها واال من دستید بگیعه نکنیمبارک:من ؟منکه پول ندارم خانم خواهشا شا

رم ک گشنم نشه ینم  

یشمردیپوالتو م یدم کلک داشتی:من خودم دیمجر  

بزار  یمون کردیباااابا باشه کول یمممم ایکنید راجبش صحبت میسسسسسس حاال بزار بعد عییییمبارک:ه

کککککو دوووووووسووووووشوووووشششششیاره(یرون میبشمارم حداقل)ازجوراب پول ب  

سواد ی:بده خودم بشمارم بیمجر  

پوالمو بدههههههههه یییییییمبارک:خانم مجر  

پره(ین مییی)مبارک باال و پا  

شده مبارک؟ی:باز چیمجر  

ادیفشار م ییییمبارک:فشار رومه ه  

شمایم نگران مدار ی:فشاره چ یمجر  

کجاس؟ یداره(دستشوووویگمممم بهتتتتت)افتابه برمیمبارک:صبرکن االن م  

:چاه پر شدهیمجر  

دود(ی)مبارک م  
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