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 نمایشنامهبندی: دسته 

  :شب یلداعنوان 

  :طنز _ تراژدیژانر 

 :نویسندگانکافهانجمنکاربر بای نگین نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستارStone Heart - Hanieh_M 

  :طراحMAHLA 

  :کپیستStone Heart  

 از یکی! ندارند طوالنی شب این برای ایبرنامه هیچ امّا باشند، همکنار گیرندمی تصمیم یلدا شب که هاییدانشجو
 نباید که اتفاقی و کند را کاراین طورچه داندنمی نیز او امّا کند، خواستگاری خود یعالقه مورد دختر از است قرار هاآن
 !افتدمی
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 :هاشخصیت

 الینا آیناز، مهسا،

 آرش ماهان، امیر،

 اجتماعی دوست و دانشجو: نقش

*** 

 هستی ینوازنده تک نام به

 

 عسلی میز با ایقهوه مبل دست یک حال، وسط درست. بود دوخته چشم جایی یک به هرکسی و بودند نشسته پذیرایی در همگی

 سردرگمی این از و شدندمی خیره دیگریک به گاهیگه. بود مرتب نسبتاً که شیک حال عین در امّا ساده؛ ایخانه. داشت قرار

 .گرفتمی شانخنده

 :گفت بود شده کالفه که آیناز

 .شوید بلند دیگر! است یلدا شب امشب مثالً بدهید، خودتان به تکانی یک دارید دوست کسی هر جان ؛بابا -

 :گفت آیناز حرف دنبال به امیر

 !شهرستان؟ برویم نداریم، ایبرنامه که ما گویممی -

 :گفت و داد سرتکان امیر حرف این با آیناز

 بمیری؟ خوایمی ،نداره شوخی کسی با کرونا. نزن هم را حرفش اصالً -

 .بگذرونیم خوش و امشب هستیم هم کنار که حاال نظرم به: الینا

 :گفت و کرد ایعطسه ناگهان آیناز

 .گیمی راست ؛آره آره -
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 :گفت بلند و برداشت را ماسک و پرید جایش از امیر

 .حساسم من بشه رعایت اجتماعی یفاصله گرفته، کرونا آیناز! وای -

 :گفت امیر به رو خنده با آرش

 .ایدیوونه تو -

 .گرفته کرونا رو چیچی: آیناز

 :گفت و داد نشان را جایک اشاره با و کرد اشاره امیر به ماهان

 .هایمدست به بزنم بده رو الکل اون دستت، قربان امیر -

 :گویدمی ناراحت حالت با و زندمی جیغی آیناز

 چیه؟ هاکاراین !هابچه -

 :گویدمی اشحرف جواب در ماهان

 .است عقل شرط احتیاط دختر، گل -

 :گویدمی و کندمی عوض را بحث الینا

 !نه؟ نیست، بد بچینیم امشب واسه چیزی ایسفره یک داریم، خونه تو وسایل که ما -

 .نرفتیم دست از تا کنیم قرنطینه رو آیناز من نظر به: امیر

 :زد داد حال همان در و دوید امیر سمت به آیناز

 .کشمتمی امیر -

 .دارم دوست رو جانم من نیا، نه: امیر

 :گفت و خندید الینا

 .افتادند هم جون به گربه و موش -
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 !بخوریم؟ رو هندوانه آن حداقل خواییدمی آقا: آرش

 .هستی طرف من با بزنی آن به دست اگر. است یلدا واسه اون بله؟بله: مهسا

 .پایین افتاده فشارم چی؟ شکالت: آرش

 .هست سرجاش یکی تو برای بیفته هم هرکی فشار نه، هم شکالت: مهسا

 .کردم ضعف کنید درست چیزی نیمرویی، یک خب: آرش

 :گفت و شد بلند جایش از الینا

 .کنم درست روممی من -

 .میره مهسا بشین الینا، نه تو: آرش

 وقت؟آن چرا: الینا

 !بگویم؟ هم باز ؛بزنی آتش رو خونه بود نزدیک هم باریک کردی، شور که باریک: آرش

 .بده من به رو کنترل اون آیناز ها،هشد شروع فوتبال وای: امیر

 .بود سوخته سیاه باباتون نوکر ولی ؛خواممی معذرت خیلی: آیناز

 .نیستی برفی سفید توهم باش، زود: امیر

 .زغالم توی از بهتر: آیناز

 نه؟ یا دیمی رو کنترل: امیر

 .بدی من به رو اتجزوه که شرطی به باشه،: آیناز

 !خواممی جزوه گیمی بعد گرفتی کرونا کشی؟نمی خجالت: امیر

 .. ..دیگه باریک امیر: آیناز

 :گفت و شد اشحرف مانع خنده با امیر
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 .کردم شوخی فسقلی -

 .کنیم نگاه رو دیگرهم نشینیم امشب. مبش کار به دست من شه،نمی بلند بخاری که شما از: مهسا

 کنم؟ کارچه من دقیقاً االن فنی، سوال یک: الینا

 .نزن سفید و سیاه به دست فعالً تو: آرش

 :گفت لبخند با الینا

 !واقعاً؟ -

 .برداشتی ما دوش از رو زحمت دنیا یک انگار نکنی کاریاب*خر: آرش

 :گفت و خنده زیر زد امیر

 .گفتی گل آرش، آفرین -

 .کنهمی کار خوب که زبانت بودی؟ نکرده ضعف پیش دقیقه چند تو .نانمکد هه، هه: الینا

 :کشید فریاد آشپزخونه داخل از مهسا

 .بیاد کمک برای یکی م،تنها دست من -

 .اومدم مهسا،: آیناز

 .خورندمی را آماده نیمروی هم با همگی بعد و رودمی مهسا کمک به آیناز

 .یدبیا اتاق به من با لحظه یک آرش، و ماهان: امیر

 !چی؟ فوتبال: آرش

 .مهمه کارم: امیر

 ی؟گنمی ما به که مهمی کار چه: آیناز

 .بدونی نکرده الزم شما است،مردانه: امیر
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 .آورددرمی امیر برای را زبانش فقط آیناز

 .روندمی اتاق به ماهان و آرش و امیر

 شده؟ چی ببینم بگو: آرش

 :گفت و انداخت پایین سر باخجالت امیر

 .کنم خواستگاری آیناز از خواممی راستش، -

 .داداش مبارکه جان، ای چی؟: آرش

 .دونهنمی هنوز آرش، یواش: امیر

 چی؟ باباش و مامان: آرش

 .هست مهم هاآن برای آیناز نظر ولی ؛هستند راضی هاآن گفتم، امخاله به اول: امیر

 داری؟ هم ایبرنامه حاال داداش، حله: ماهان

 !ای؟برنامه چه ؛نه برنامه؟: امیر

 کنند؟می خواستگاری مردم دختر از خالی و خشک سرت، فرق تو خاک: ماهان

 .خریدم حلقه یک آهان،: امیر

 .هست غنیمت هم همان خوبه، خب: ماهان

 .کنم باید کارچه دونمنمی فقط: امیر

 .شودمی زده ذوق حسابی جوریاین بگیر اشطرف سریع رو حلقه بزن زانو جلویش کنی؟می سؤاله هم این: آرش

 .گویدمی راست آره: ماهان

 .کنم خواستگاری متفاوت کمی خواممی نه،: امیر

 !کنی؟ خواستگاری متفاوت خواهیمی طوریچه مثالً حلقه یه با متفاوت؟ طور،این که: ماهان
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 بشود؟ سوپرایز که بزارم جایک رو حلقه شهنمی واال، دونمنمی: امیر

 :گفت و زد بشکنی آرش

 .بده رو حلقه ،کنم کارچه دونممی من باریکال، -

 .هست تو کار نفهمد فقط باشه: امیر

 .باش مطمئن پس سپردی من به تو داداش، نترس: آرش

 .آرش شوممی نگران بدجور گیمی که جوریاین: امیر

 :گفت خندید ماهان

 .طورهمین هم من -

 .روندمی هادختر اتاق به و شوندمی خارج اتاق از

 کجایید؟ دخترها: آرش

 .!خدا یا: ماهان

 شد؟چی: آرش

 کنند؟می کارچه دارند دقیقاً هااین: ماهان

 :گویدمی و کندمی نگاه هادختر به آرش

 چی؟ برای آرایش اهلل، بسم -

 .بگیریم عکس قراره دیگه، امشب برای: مهسا

 .نیاوردم در سر شما هایکار از آخر من الخالق، جلل: ماهان

 .استمعرکه پس مانکاله وگرنه نیاریم در سر بهتر همان: امیر

 کجاست؟ قرمزه رژلب اون مهسا گویممی: الینا
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 .بردار میزِ روی: مهسا

 .هست عالی اشکیفیت بگیریم، عکس امیر گوشی با: آیناز

 .کنید پر هادلقک عکس با رو گوشیم دمنمی اجازه من: امیر

 .خودتی دلقک کنی،می غلط خیلی تو: آیناز

 زند؟می حرف جوریاین اشپسرخاله با آدم اِ: امیر

 زند؟می حرف جوریاین اشدخترخاله با آدم: آیناز

 .نه یا شده قشنگ میز تزئین ببینید برید ماهان و آرش با آیناز، با کل کل جای: الینا

 .مهمه خیلی من نظر: آرش

 .داری رو نخودچی نقش شما عزیزم نه: الینا

 .نیست بد حال توی بریم همه نظرم به کردید، شروع شما باز وای: مهسا

 .شدند پذیرایی وارد همه

 :گفت و ایستاد نه*سی به دست آرش

 .شودمی سرتان هم چیزایی یک بابا، نه -

 .هاشده قشنگ: ماهان

 :گویدمی زده ذوق مهسا

 .کردیم کار روش خیلی مرسی، وای -

 :گویدمی آرش گوش کنار امیر

 گذاشتی؟ کجا رو حلقه -

 .بشود سوپرایز آیناز که هست االن .امن جای یک نباشه، اتغم: آرش
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 .کندمی تعارف و شودمی خارج آشپزخونه از آلبالو آب و پرتقال آب سینی یک با الینا

 .کندمی خفگی احساس و شودمی درشت هایشچشم ناگهان. نوشدمی را خود پرتقال آب آیناز و نشینندمی هم دور

 .آی: آیناز

 !پریده؟ رنگت چرا آیناز شد؟ چی: مهسا

 .شودمی ترسیاه و سیاه داره صورتش کنید، کاری یه هابچه خوبی؟ آیناز: الینا

 پرید؟ گلویش داخل پرتقال آب: ماهان

 .کرده گیر گلویش داخل حلقه کنم فکر دیوونه، نه: الینا

 چی؟: امیر

 .پرتقال آب داخل بزارم رو حلقه گفت آرش: الینا

 .رودمی دست از داره مردم بچه ؛زدی گند آرش، سرت تو خاک: ماهان

 :گفت زد خود پیشانی به امیر

 .آرش کردی کارچه -

 :گفت و زد آیناز مر*ک پشت به مهسا

 شنوی؟می رو صدایم آیناز بکش، نفس آیناز -

 :گفت گریه با الینا

 .کن نگاه ور من خدا رو تو آیناز وای -

 .پرید بیرون آیناز گلوی از حلقه مهسا، دست یضربه با

 :گویدمی و کندمی غل*ب را آیناز مهسا

 .شدممی ترک زهر داشتم خداروشکر، -
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 بود؟ کی کار: آیناز

 .امیر: الینا

 :گفت و زد گوشش وزیر رفت امیر سمت به و شد بلند جایش از آیناز

 .هستی بد خیلی -

 زنی؟می چرا: امیر

 ؟!حلقه با هم اون بکشی، ور من خواستیمی: آیناز

 کردم؟ رو کاراین من گفته کی: امیر

 .گفت آرش: الینا

 :گویدمی و کندمی نگاه آرش به امیر

 !گفتم؟ من -

 :گفت و زد لبخند آرش

 .هست من کار نفهمه گفتی خودت داداش، دیگه آره -

 .گفتم من، من ؛آخ: امیر

 .مثبته جوابم: آیناز

 :گفت زده شوک امیر

 فهمیدی؟ کجا از تو! ها -

 شناسی؟نمی رو مامانم واقعاً: آیناز

 :کندمی زمزمه ب*ل زیر و کشدمی اشگردن پشت به دستی و زندمی لبخند امیر

 .بود اتفاقی همش شرمنده، -
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 .نشود دردسر برایت کرونایی زن امیر، چیز یه فقط: ماهان

 :گویدمی و زندمی جیغ آیناز

 .ماهان -

 :گفت و خندید ماهان

 .یلدا شب هم پیوندتان هم باشه، مبارک -

 .مبارک یلدا: مهسا

 بخورم؟ هندوانه قاچ یک تونممی حاال: آرش

 .خندیدند همگی و کرد نگاهش تعجّب با مهسا

 

 یلدا صدشب عمرتان

 دنیا یه قدر دلتان

 

 بای نگین: نویسنده

 

 پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما 
 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:
 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

