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ی حریری اش پر*دهتاریک نشسته بودند. اتاقی که به پنجره در اتاقی نیمه

کرد، خورد. اندک نورآسمان اتاق را روشن میآویزان بود و با باد تکان می

ای د*اغ به دست داشتند. اما قهوهن فنجانهوابارانی بود و سرد! یکی دونفرشا

همگی در فکر فرو رفته بودند و به دیوارخاکستری اتاق خیره شده بودند. تنها 

 .رسیدباران به گوش می قطراتصدای

 .ها؟ من کالفه شدمخواین حرفی بزنید بچهقسم: نمی

ی هنگین: به نظرت حرفی مونده بزنیم؟ اصال چه حرفی داریم که بزنیم؟ هم

 .هامون دود شد رفت هوابرنامه

قسم: خب حاال توام! دنیا که به آخر نرسیده، من همین جوریش نگرانم؛ توام 

 .نمک بپاش رو زخمم

 خوایین نریم؟کوروش: میگم می

 .نگین: چی میگی کوروش؟ ما کلی برنامه ریخته بودیم

این بارون  هامون نقشه بر آب شد. بعدش هم توبینی نقشهکوروش: حاال که می

 دونم بند بیاد بشه رفت شمال؛ به نظر من قسمت نیست بریم. اولشکه بعید می
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هواپیما تموم شد و گیرمون نیومد، االن هم که بارون؛ اخبار هم اعالم که بلیط

 .زیاد طوفان در راههکرده به احتمال خیلی

برنامه  خدا؛ پس عاطفه رو چیکار کنیم؟ ناراحت میشه. اوال ما کلینگین: ای

ریختیم که باید بریم؛ دوما که تولدشه و نمیشه نرفت، قرار بود سوپرایزش 

 .کنیم

که با هم کل بندازید بیایین یکم دونید چیه؟ من میگم به جای اینقسم: می

 !فکر کنیم، باشه؟

 .ایده دارمشود( آقا صبر کنید من یکامیرعلی: )از جایش بلند می

 (کند)مکث میهای تو بدرد... کوروش: ایده

 های من چی؟امیرعلی: ایده

 !کوروش: هیچی

 .امیرعلی: نه، بگو نترس

 .بابا، باز شروع نکنید. امیر توام حرفت رو بزنقسم: ای

 .بهترههای کوروش خیلیکنم، ایدهامیرعلی: حاال که فکر می

 !کوروش: مسخره خودتی
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 .جنگی نیفتید به جون همنگین: سکوت لطفا! عین خروس

 !ش: زنگ بزنم به رضا بگم کنسله؟کورو

 !قسم و نگین: نه

شه؟ از االن کنید. شما واقعا منتظرین معجزهکوروش: نه و... دهن من رو باز می

 .جا تمومش کنیدبگم شدنی نیست. این بحث رو همین

دونم احساس نگین: یعنی چی کوروش؟ فکر کن تولد خودته! که البته می

 .که واسه ما مهمه ها، فقط خواستم بدونینداری

 .زنمکوروش: من دیگه حرف نمی

 .شین که شد دقیقا همین اتفاق افتادکاری کنیم؛ تولد آیتونیم یکقسم: می

 !شین کیه؟نگین: آی

چیزایی بهت گفتم؛ همونی که رفتم مشهد و توی هتل قسم: راجبش یک

رنگی عسلی و موهای خوشباهاش آشنا شدم. همون دختره که گفتم چشم

 .قشنگی دارهباادبه و صدایداشت، همونی که گفتم خیلی

 کوروش: میشه ادامه ندی قسم؟

 !قسم: باشه باشه، حاال فهمیدی نگین؟
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 !نگین: آره، بگو

قسم: تولدش رو تصویری تبریک گفتن و کلی جیغ و هورا. بعد هم که 

م شین بهها رو آیها. اینجا نبودمکادوهاش رو نشون دادن؛ البته من اون

 .گفت

 .نگین: حاال یکم دیگه صبر کنیم. شاید بارون قطع شد

 .بره شمال. حاال ببینیدکوروش: نگین ما رو می

حسی بهم میگه این حرفامون شناسیش. منم یکقسم: )باخنده( خوب می

 .فایده نداره؛ باید جول و پالسمون رو جمع کنیم و حرکت کنیم

باره پس یعنی بند میاد. منم نم میاره نمها هوا رو نگاه کنین. بارون دنگین: بچه

 .رفتم سوار ماشین بشم

 کوروش: وایسا، کجا میری؟

 !امیرعلی: خودت رو خسته نکن. رفت

 .قسم: منم میرم. شما هم زود بیایین

 !کوروش: اگه نیام؟

 !دونی، نگین رانندگی بلدهقسم: خودت که می
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 !کوروش: وای، من دیوونه شدم. دیوونه

 .طور! پاشو بریمم همینامیرعلی: من

شوند. روند و همگی سوار ماشین میامیرعلی و کوروش هم به دنبالشان می

 .نشیندفرمان میکوروش پشت

 .نگین: کوروش استارت بزن

 .کوروش: هوا سرده! دستام خشک شدن

 .فرمون بشینمخوای بذار من پشتنگین: مسخره نشو دیگه. اگه می

 .وست دارمکوروش: نه نه! من جونم رو د

 .قسم: )باخنده( وایی زود باش کوروش

 .شیمخیالکوروش: میگم... بیایین بی

 !خوای؟نگین: کتک می

 .خوامکوروش: نه، بیشتر پتو می

 .تونی دربیفتیاس! با نگین نمیفایدهامیرعلی: کوروش بی

 .کاری کنکوروش: خدایا یک

 خان؟نگین: ببینم منتظری معجزه بشه کوروش
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 .رسه بچهوبت به منم میکوروش: ن

 !خندد و زبانش را درمیاورد( بچه خودتینگین: )می

 .زند( امیدوارم پشیمون نشیمکوروش: )استارت می

 . ...امیرعلی: که سودی نداره

 .حاال، انقدر نفوذ بد نزنینقسم: خب

 .نگین: عاطفه حسابی خوشحال میشه

ن خود را در اثر طوفان از اخبار اعالم کنن که عاطفه، دوستاکوروش: وقتی توی

درّه و اثری ازشون نیست؛ حتما خوشحال دست داده و ماشین افتاده توی

 .میشه

 !شوکشند( کوروش خفهنگین و قسم: )جیغ می

 .خندد( ایول داداش! خوب جو دادیامیرعلی: )می

 .کوروش: قابلی نداشت

ه وقتی رسیدیم کها یکم تو فکر تولد باشین. اینقسم: به جای این چرت و پرت

 چیکار کنیم؟

 .جا و قندیل نبندیمکوروش: تو فکر کن با این سرما برسیم اون
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 !نگین: کوروش

 !حق تلخه المصبخندد( حرفکوروش:)می

 .امیرعلی: تالفی کردنت و دوست دارم کوروش

قسم: کوروش تو حواست رو جمع کن تو این مه به ماشینی چیزی نزنی. امیر تو 

 !هم ببند لطفا

 زند( وای؛ صدای چی بود؟گین: )با صدای رعد و برق جیغ مین

 !کوروش: فکر کنم رعد و برق

 .جیغت گم شدرعد و برق تویخندد( واال صدایامیرعلی: )می

 .ترسمنگین: بیایین برگردیم من می

 .کوروش: نه دیگه، برگشتی وجود نداره

 .خوام بیاممیخوام برگردم، نکشد( من میگریه جیغی مینگین: )به حالت

 .برمتکوروش: ولی من می

 .نگین: کمک! خدایا منو از دست عزرائیل نجات بده

 .قسم: اِ کوروش اذیت نکن
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 .گردمکوروش: باشه، ولی برنمی

گوید( به درک! ایشاهلل رعد و برق بهت نگین: )طوری که کوروش نشنود می

 .بزنه خشک بشی

 !هاخندد( شنیدمکوروش: )می

 ؟ه مونده تا برسیمقسم: چقدر دیگ

 .چهارساعتی بشهامیرعلی: فکر کنم سه

 .قسم: خدا کنه طوفان نشه

 !چیزی بگم؟نگین: یک

 قسم: هوم؟

 .نگین: من گرسنمه. ضعف کردم؛ کوروش بهم استرس وارد کرد

 .کوروش: چی؟ این رو نگی چی بگی

 .چیزی بخرمعده گرفتم بابا، کوروش واسم یکنگین: زخم

 ه مادمازل؟کوروش: امر دیگ

 .نگین: نه، فعال همین

 کوروش: ساندویچ خوبه؟
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 .نگین: آره

 .خوام. دونونه باشهقسم: منم می

خرد و دارد و چهارتا ساندویچ میفروشی نگه میکوروش کنار یک ساندویچ

 .شودسوار ماشین می

 قسم: نگین؟

 !زند( بله؟گ*از از ساندویچ خود مینگین: )یک

 ه گرفتم خوبه؟قسم: به نظرت کادویی ک

جور چیزها دوست داره. نگین: ادکلن و میگی؟ آره عالی، اتفاقاً عاطفه از این

همه خرت و پرت فقط من رو بگو که چه چیزهایی خریدم. فکر کنم از بین اون

 .بندی که روش ستاره داره خوشش بیاداز اون دست

سند نکرد من خودم ها هم نیست. البته اگر هم بقیه رو پطوریقسم: نه بابا. این

 .اش شدمای که شیفتهکنم. مخصوصا اون پیراهن گلبهکاریشون مییک

وقت! ناسالمتی واسه تولد خودت همون پیراهن رو نگین: رودل نکنی یک

 .گرفتم

 کنم؛ ولی پیراهنی که گرفتی دوستم اومد خونمون و وقتیقسم: رودل که نمی
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گیر کردم و بهش داد،. تازه تو  دید حسابی خوشش اومد. منم تو رودر بایستی

داد که دلم ضعف رفت. واسه اون جوری قر میعروسی پوشیده بود و یکیک

خونم دادم. خ*ونکاش بهش نمیگفتم ایها؛ واسه پیراهن نازم! با خودم مینه

کرد، منم نه گذاشتم رسید از پیراهن تعریف میخورد. هرکسی بهم میرو می

جور بد نگام ی منه! ولی خب باور نکردن و یکنه برداشتم گفتم سلیقه

 .زنمکردن. هنوز که هنوزه حرص و جوش لباسم رو میمی

دونی چیه؟ حقته قسم حقته، تا تو باشی از این نگین: آهان، چه جالب! می

 کشی؟ی من رو دادی به یکی دیگه؟ تو خجالت نمیها نکنی. هدیهغ*لط

 قسم: ناراحت شدی؟

 شحالم؛ از خوشحالی دارم بال درمیارم. مشخص نیست؟خونگین: نه خیلی

 تونی؟لحظه ببند ببینم میکنین؟ یکامیرعلی: چقدر وراجی می

 نگین و قسم: با مایی؟

 .اس. واال من جای شما خسته شدمامیرعلی: آره، فَک که نیست؛ آرواره کوسه

 .قسم: پس خسته نباشی

 !لحظه ساکتها یککوروش: بچه
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 شده کوروش؟امیرعلی: چیزی 

 .کوروش: فکر کنم راه رو گم کردم

نگین: چی؟ راه رو گم کردی؟ یعنی چی؟! مگه بار اولته که راه رو گم کرده 

 .باشی

 .سنگین چیزی مشخص نیستکوروش: تو این مه

 .قشنگی نیستنگین: کوروش اصال شوخی

 !کنمکوروش: شوخی نمی

 .سیاه نشوندیو به خاکنگین: )به حالت گریه( بدبختمون کردی کوروش. ما ر

 !کوروش: ساکت میشی یا نه؟

 !بری؟خوام، واسه چی ساکت بشم؟ تو داری ما رو کجا مینگین: نمی

 .کوروش: من گفتم نیاییم، گوش نکردی

 .نگین: خب منم وقتی رعد و برق زد گفتم برگردیم، ولی تو گوش نکردی

 .کوروش: تو این وضعیت زبونت هم درازه

 .ه ز*ب*ون خودت هم بندازی بد نیستنگاه بنگین: یک

 قسم: بسه دیگه! االن وقت مناسبی واسه کل انداختن نیست. کوروش دقیقا
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 کجاییم؟

 .دونم! هیچی معلوم نیستکوروش: دقیقا نمی

 .نگین: یکم دقیق نگاه کن

 .کوروش: دیده نمیشه

دی درّه نجات ننگین: کور که نیستی، قشنگ نگاه کن؛ اگه من رو از این جهنم

 .کشمخودم رو می

 .کوروش: خوبه پس از دستت خالص میشم

 !نگین: کوروش

 .بابا! یکی این موش و گربه رو از هم جدا کنهامیرعلی: ای

 .نگین: به نظر من کوروش رو از ماشین پرت کنیم پایین

کوروش: مرسی واقعا! به نظر من تو باید پرت بشی پایین که ما رو به این روز 

 .انداختی

فرمون نشستم و خودم خبر ندارم، باشه من؟ هه، شاید واقعا من پشت نگین:

 .خوای میرماگه می

 .خوریشینی و از جات تکون نمیکند( میکوروش: )با جدیت به نگین نگاه می
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 !نگین: خواهش کن، شاید نرفتم

 .کوروش: به بچه زیادی رو بدی همین میشه

کنم. وقتی درو باز کردم و از  شقیام؟ باشه پس بزار یکم کلهنگین: من بچه

وقت خودت میای کامیون از روم رد شد اونماشین پریدم پایین بعد هم یک

 .ریزیباالی سرم و اشک می

 !شوقهکوروش: قطعا اون اشک، اشک

ندازم پایین تا با هم مُرده قسم: وای خدا نکنه نگین، منم خودم رو از پرتگاه می

 .باشیم

 .سینمایی کامل بشهخندم که فیلمیامیرعلی: منم اون وسط م

 .خوش از گلوت پایین نرهکشم که یک آبقسم: نه دیگه، دست تو رو هم می

 امیرعلی: منم حتما اون لحظه باهات میام؟ آره؟

 .برمتقسم: نیای به زور می

 !امیرعلی: به همین خیال باش

 کند( پس کادوهای عاطفه چی میشه؟نگین: )گریه می

 .شروع شد کوروش: وای باز
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 .امیرعلی: هنوز که نمردیم آبغوره گرفتی

 .میریم. قاتلمون کوروشهنگین: ما می

 .دونم چیکارت کنم نگینکوروش: دستم بهت برسه می

 .میرمخندد( تو رو خدا بس کنید. از خنده میقسم: )می

خدایا کوروش زند. آهنگین: مرگ سراغمان را گرفت، نورسفیدی چشمانم را می

 !کشد پس او را نبخشمرا می

 .ای بخدارود( نگین دیوونهقسم: )از خنده ریسه می

 !ورترام اونکوروش: از دیوونه

 .امیرعلی: فکر کنم راه رو درست رفتی کوروش

 .کنهخواستم ببینم این بچه چیکار میدونم بابا. میکوروش: می

کوروش را هنگین: واقعا؟ خدایا شکرت. از مرگ نجات پیدا کردیم. خدایا فرشت

 !عفو کن

 .خندد( همین کارهات رو دوست دارمکوروش: )می

 .ای بودمزههه شوخی بیههنگین: هه

 .زننهاشون رو به شوخی میی حرفامیرعلی: همه



www.taakroman.ir  

 

  

15 

 

ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .نگین: زده به سرتون

 !رسیم وقت جیغهقسم: حاال که داریم به تونل می

 .جون! بپر باال شیشه قسمنگین: جونمی

 !جون هرکی دوست دارین یواش امیرعلی: تو رو

 .سردهنگین: )با جیغ( یوهو! چه کیفی میده؛ فقط یکم

 .بندمخوبه، دارم قندیل میقسم:)با جیغ( وای خیلی

 .هام از سرما ک*بود شدن، خداجونمنگین: دست

 قسم: نگین برگردیم سرجامون؟

 .نگین: آره یخ زدم

 !کوروش: خوب بود؟

 !سردمهگرم بپوشم. خیلیلباسنگین: عالی! فقط نیاز دارم یک

 .گرم همراهت باشهقسم: بهت گفتم لباس

 .کوروش: پولیور من رو بپوش

 .خوبهخوبی کوروش. پولیورتم خیلینگین: واقعا؟ خیلی

 زند( احیاناً تا چنددقیقه پیش قاتل نبودم؟کوروش: )لبخند می
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 !نگین: چنددقیقه پیش آره ولی االن دیگه نه

 .پا قزوین گفتی برو من جات هستمم! به سنگکوروش: روت رو بر

 .کاری کنیمام سر رفته. بیایین یکها حوصلهقسم: بچه

 !نگین: شهربازی خوبه؟

 امیرعلی: چی؟ بچه شدی؟

 .نگین: تو رو خدا، یکم بازی کنیم

 .ای! کوروش راست میگهامیرعلی: نه واقعا بچه

 .شو بدهخواد ذهنت رو شست و نگین: کوروش بیخود میگه؛ می

 .چه عیان است چه حاجت به بیان استامیرعلی: آن

 .کوروش: کی بیخود میگه؟ نشنیدم دوباره بگو

 !نگین: گفتم پولیورت رو خیلی دوست دارم؛ بیخود نیست واسه توئه

 .هاخندد( عجب دختری هستیکوروش: )می

 .ها، من کیشتیکه ماهم، ماه! خب بچهنگین: یک

 .قسم: منم گیالن

 !ی: قشمامیرعل
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 !کوروش: من شنوا

 .نگین: ولی همچین شهری نداریم

 !بازیکه بازی بیکوروش: منظورم اینه

 .نگین: کوروش تهرانه... شروع کنید

 .کنمکوروش: گفتم بازی نمی

 .کنمکنی چون من میگم، وگرنه من رانندگی مینگین: بازی می

 .کوروش: اجازه نداری

 .نگین: چرا دارم

 .کوروش: نداری

 !زند( دارم کوروشین: )داد مینگ

 بابا. شما دست بردار نیستین؟قسم: ای

 !خوام برم کیش تا حرف نزنهامیرعلی: می

 زند( چرا کیش؟نگین: )لبخند پهنی می

 !خدا، پس کجا؟امیرعلی: ای

 .نگین: تهران
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .مسخره رو تمومش کنیدکوروش: این بازی

 .نگین: تهران به گوشی؟ تهران جواب بده

 : دارم برات! چرا تهران؟کوروش

 !نگین: پس کجا؟

 .کوروش: قبرستون

 .بدی کوروشنگین: خیلی

 .امیرعلی: )با خنده( کوروش جون من انقدر نخندون

 !مزخرفی کوروشدار نبود. خیلینگین: اصال هم خنده

 !دونم خوشگله! بزن کانال بعدیکوروش: می

 .خوام رانندگی کنمنگین: می

 .هم نزن کوروش:نه، اصال حرفش

 .جوری پیاده میشمدار وگرنه همیننگین: نگه

 .کوروش: تو جرات داری در رو باز کن

 .قسم: )با جیغ( نگین در رو ببند

 !شمرم، در رو نبستی با من طرفیکوروش: نگین تا سه می
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .نگین: من منتظرم پات رو بذاری رو ترمز

 .هادونیکوروش: نگین یک... نگین دو... سه بشه خودت می

 مونم؟میرم یا زنده مینگین: به نظرت پام رو بذارم بیرون می

 کنی؟کوروش: لعنتی داری چه غ*لطی می

 .امیرعلی: کوروش وایسا

زند( قبر خودت رو کندی نفس میگذارد و نفسکوروش: )پایش را روی ترمز می

 !نگین

نگین: ترسیدین؟ بابا من که همچین جراتی ندارم؛ بعدش هم من جونم رو 

 .دوست دارم

 !قسم: تو من رو زهرترک کردی دختر. قلبم وایستاد

کنی؟ دیوونه شدی یا دلت کتک کوروش: )با داد( معلوم هست چیکار می

 !خواد؟می

 !خوامکدوم. رانندگی مینگین: هیچ

ذاشتم خودت رو فرستد( باید میکوروش: )با حرص نفسش را به بیرون می

 .بندازی پایین
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .کردمی هم من این کار رو نمیذاشتنگین: تو می

 !تست بده بچهها، برو بازیگری یکامیرعلی: از این کارها خوب بلدی

 !فرمون؟نگین: چون تو گفتی باشه؛ خب حاال بشینم پشت

 .کنمکوروش: بعدا تالفی می

ها، لطفا کمربندهای خود را ببندید نشیند( آقایون خانمفرمان مینگین: )پشت

 .واز کنیمخواییم پرکه می

 .ترسممیها! من خیلیقسم: یواش بری

 .فرمون باشه باید هم بترسیامیرعلی: نگین پشت

 .نگین: اتفاقاً برعکس! تا من هستم غمت نباشه

 .هاکوروش: جریمه رو خودت میدی

 ی چی؟نگین: جریمه

 .کوروش: جلوت رو نگاه کن سرباز رو نزنی

 !نگین: سالم جناب. مشکلی پیش اومده؟

 باز: چرا وایسادی؟سر

 .نگین: خوب شما با تابلو عالمت دادید
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 !عقبی بودم. حرکت کنسرباز: با شما نبودم؛ با ماشین

 .دیوونه تو ماشینه فکر کرده با ما بودیننگین: شرمنده، یک

 .سرباز: دشمنتون شرمنده

 کوروش: به من گفتی دیوونه؟

 .نگین: نه عاقل، با خودم بودم

 .کشنهام داره تیر میمیگم یکم استراحت کنیم؟ چشم قسم: بس کنید دیگه!

 نگین: باشه، کجا ترمز بزنم؟

قشنگه، بیشتر طبیعته و شهرش خیلیدار. پارکجلویی نگهقسم: کنار پارک

 .آدم دلش باز میشه

ثانوی بسته سرد من دلم باز نمیشه، تا اطالعامیرعلی: ولی تو این هوای

 .باشدمی

 .فتم پیاده شیمقسم: نمکدون، منم نگ

 . ...ها، رضاامیرعلی: بچه

 !نگین: کو؟ کجاست؟ ما رو دیده؟

 !کلزنه عقلامیرعلی: داره زنگ می
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .نگین: خوب مثل آدم حرف بزن انقدر نگران نشم

 امیرعلی: جواب بدم؟

ها. اگر هم چیزی پرسید بگو خبر ندارم نگین: جواب بده اما چیزی از تولد نگی

 .ماهریای بیار. توام که تو این کارها خوببهونهو یک

 .پرورمامیرعلی: به لطف تو چرا که نه! دست

 .قسم: جواب بده تا قطع نشده

 !امیرعلی: پس چیزی از تولد نگم دیگه؟

 . ...بابانگین و قسم: ای

 زنین؟باشه فهمیدم؛ چرا مییرعلی: باشهام

 .کند( اصال بده من جواب بدمنگین: )دستش را دراز می

 . ...کند( الوکشد و تماس را برقرار میکوروش: )موبایل را از دست امیرعلی می

 !رضا: الو، امیرعلی

 .کوروش: منم کوروش

 .رضا: تویی؟ سالم داداش

 کوروش: سالم، چیزی شده؟
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 ایین؟رضا: نه، کج

 !کوروش: کجا رو داریم بریم؟! ویال

 خواستم خبرتون رو بگیرم. کاری نداری؟رضا: اِ خب پس هیچی؛ می

 .کوروش: نه فعال

 !آرام( قطع کن، قطع کننگین: )با صدای

 گیرد( کارم درسته، نه؟کند و موبایل را به سمت امیر میکوروش: )قطع می

 چی گفت حاال؟ نگین: هه، تو تعریف نکنی کی تعریف کنه؟

 .بگیر تا بگمکوروش: حرفت رو پس

 .نگین: عمرا، تو خواب و رویا ببینی

 .طور! پس این رو به خودت هم بگوکوروش: آهان، که این

 .کشمقسم: وای از دست شما؛ من آخر خودم رو می

 !نگین: چرا تو، کوروش هست

 !کشد( دم درآوردی بچهنگین را میکوروش: )گوش

 .رو ول کن گوشمنگین: آی

 .خواهی یادت رفتکوروش: معذرت
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ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .کنمخواهی نمینگین: اگه گوشم رو ازجا بکنی باز هم معذرت

 .گوش زشت میشیکشد( حیف شد بدون)گوش نگین را می کوروش:

 کنی؟کشد( روانی چیکار مینگین: )جیغ می

 .هم عالی! فکر کنم اصال نرسیم شمال امیرعلی: خیلی

هرکی دوست دارین بس کنید. من خسته شدم انقدر  قسم:وای تو رو جون

 .تذکر دادم؛ بچه که نیستین

 .کنهچیزی به کوروش بگو. همش اذیتم مینگین: خوب یک

 .کوروش: موش مردگیت رو دوست دارم

 .نگین: منم گوشم رو خیلی دوست دارم

 کوروش: من رو چی؟ دوستم داری؟

 نگین: چرا باید دوستت داشته باشم؟

 !س یعنی متنفری؟کوروش: پ

 .نگین: اینش دیگه به خودم مربوطه

 .گیری آقاکوروشآلود خوب ماهی میامیرعلی: از آب گل

 .کنه من رو بگیرهگیره؟ بیخود مینگین: ماهی می
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 !ایشود( نگین تو معرکهقسم: )از زور خنده، قرمز می

 .اسبازی نمونهاس، تو خلامیرعلی: این دختر یدونه

 .ه بودنم که شکی نیست ولی خل خودتینگین: تو یدون

 .قسم: هم مخم سوت کشید هم سردمه

 .چیزی بخرم، گرسنم شدامیرعلی: من میرم یک

 !نگین و قسم: واسه منم بخر

 .خرم ولی تو نهامیرعلی: واسه قسم می

 .نگین: چرا؟ من ضعف کردم

 !امیرعلی: خلم دیگه، آره؟

 .کوروش: منم باهات میام

 خره نه؟! کوروش مینگین: به درک نخر

 .کوروش: از من مایه نذار. همون ساندویچ زیادیت بود

 .خندد( خوشم اومد. بریمامیرعلی: )می

 .اشون نیستهارو ولش کن عقل تو کلهقسم: اون

 !نگین: )ناراحت( ناراحت نیستم
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .شهر یکم هوا بخوریمقسم: قشنگ مشخصه؛ پاشو بریم تو پارک

 .نگین: بریم

 .شوندشوند و وارد پارک مین پیاده میباهم از ماشی

سرده؛ یادمه بچه که بودم با مامان و بابام قسم: وای چه غ*لطی کردم. خیلی

جا گم شدم. انقدر بار هم اونسرما؛ اولینرفتیم اردبیل. زمستون بود و اوج

پیرزن به دادم رسید. ترسیده بودم که حد نداره. ولی خوب خدارو شکر یک

م رو دادم و بهش زنگ زدم. سریع خودش رو به آدرسی که پیرزن ی باباشماره

 .دفعه چرا یاد این خاطره افتادمدونم یکگفت رسوند. هی! نمی

 نگین: قسم؟

 !قسم:هوم؟

 . ...نگین: میگم

 .امیرعلی: هیچی نگو! ببینین چی گرفتم

 .جون باقالیقسم: آخ

 !کوروش: این هم مال دخترلوس

 .خورمنگین: من نمی
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 !نازکهرعلی: آخی! کوچولوی ما دلامی

 !نگین: امیر

 !خندد( باشه من ساکتامیرعلی: )می

 کوروش: شوخی سرت نمیشه؟

 دار بود؟خورد و خندهنگین: نه که خیلی به شوخی می

 دار باشه؟کوروش: حتما باید خنده

 .خورهنگین: عذر خواهیت به د*ر*د خودت می

 .کوروش: من عذرخواهی نکردم

 .ام معلوم بودگفتینگین: نمی

 .کوروش: ناراحت شدی؟ دارم از دلت در میارم

 .نگین: کی گفته من ناراحت شدم؟ من با حرف آدمایی مثل تو ناراحت نمیشم

 .شدی برام مهم نبودکوروش: واقعا؟ خوبه پس؛ چون اگر هم ناراحتم می

 ها؟قسم: بچه

طور نیست. اصال ایننگین: ببین آقاکوروش تو فکر کردی خیلی برام مهمی؛ که 

 .کنممن حتی به تو فکر هم نمی
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .زنیکند( داری زیادی حرف میهایش را غلیظ میکوروش: )اخم

 . ...ها میشهقسم: بچه

 خوام بدونم به این چه ربطی داره؟نگین: وایسا قسم، می

 !کنی یا نه؟کوروش: تمومش می

 نگین: مثال نکنم چی میشه؟

کشد و او را به رد، به طرف ماشین میگینگین را میکوروش: )دست

کنم دست روت بلند کند( صدات رو بشنوم تضمین نمیماشین پرت میداخل

 .نکنم

 قسم: کوروش؟

 .کنم چیزی نگو، سوار شید باید حرکت کنیمکوروش: خواهش می

 .امیرعلی: من رو نگاه کن

 !زند( گفتم سوارشوکوروش: )تقریبا داد می

 .دقیقهآروم باش یک خوب، توامیرعلی: خیل

 .کوروش: من آرومم

 نفر بدبختمونزنی به یکدفعه میفرمون یکشینی پشتامیرعلی: نیستی؛ می
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 شنوی چی میگم؟کنی. میمی

 .فرمونکشد( تو بشین پشتکوروش: )کالفه، دستی به صورتش می

 !جوری بهترهامیرعلی: باشه... این

 .دکند( بارون میاقسم: )به آسمان نگاه می

 .سنگینی ماشین را فراگرفته استشوند. سکوتسریع سوارماشین می

 . ...نگین: )با بغض( م... من

 قسم: چیزی شده؟

دهد( منفی تکان میشود و سرش را به عالمتنگین: )به قسم خیره می

 امیرعلی؟

 کند( جانم؟امیرعلی: )از آینه به نگین نگاه می

 نگین: میشه ماشین رو نگه داری؟

 !دار: نگهکوروش

 امیرعلی: واسه چی؟

 .داردار، یعنی نگهکوروش: وقتی میگه نگه
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 .زنی؟ بیا نگه داشتمامیرعلی: باشه بابا چرا داد می

 !نگین: قسم میشه باهام بیای؟

 خوای بری؟قسم: آره عزیزم. جایی می

 .نگین: نه، فقط بیا

 .قسم: باشه بریم

 .زنندشوند و کمی قدم میهردو از ماشین خارج می

 .نگین: )با کمی مکث( زیاده روی کردم

موضوعی هست که دونی چیه؟ یکقسم: قربون شکلت برم. غصه نخور؛ می

نفر نتونستم بهت فهمیدی ولی خوب به خاطره یکوقت پیش میباید خیلی

 .تونم بگم؛ نه که نخوام. مجبورم که فعال ساکت بمونمبگم. االن هم نمی

 نگین: منظورت چیه؟

 .زند( هیچی، ولش کن! بهتر شدی بگو بریم تو ماشین)لبخند میقسم: 

 .دهد( باشهنگین: )سرش را تکان می

 چیزی ازت بپرسم نگین؟قسم: یک

 .نگین: اوهوم
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  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 هایی که زدی، یعنی گفتی کوروش برات مهم نیستقسم: راستش... اون حرف

 طوره؟کنی. راسته؟ یعنی واقعا همینو بهش فکر نمی

کنن؛ ها. ولی خب سر دعوا که حلوا پخش نمیزنیای عجیبی میهنگین: حرف

 .ها به ذهنم رسیدیکی اون گفت یکی من! چی داشتم بگم؟ همین

 .آورد( کجا رفتین؟ بیایین دیگهامیرعلی: )سرش را از شیشه بیرون می

 .کند( بریم که صداش درومدقسم: اومدیم. )به نگین نگاه می

 .نگین: باشه

 .د زودتر برسیم شمالقسم: امیر بای

 .خوام همین کار رو بکنمامیرعلی: اگه اجازه بدید منم می

 .آهنگ بزارقسم: یک

 امیرعلی: چی بزارم؟

 قسم: من بخونم؟

کند( این ضبط را زیاد میامیرعلی: نه نه فهمیدم چی بزارم. )سریع صدای

 .خوبه

 زنه برق، طرز نگاهش داره با همه فرقمی
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 ه نشه غرقکیه که اون رو ببین

 ماهشتوی اون صورت

 شب شده سرد، من و اون زیر این بارون و این چتر

 که ما دوتا رو عاشق همدیگه کرد

 ...خوادشچون دل من خیلی می

 .امیرعلی: قسم همخونی نکن بلد نیستی؛ صدات رو اعصابه

 خونم؟قسم: بد می

 .امیرعلی: نه، حیفی! بذار تو کنسرتت بخون

 .هازنمتقسم: امیر می

 .شکنن ریزهامیرعلی: النگوهات می

 !قسم: جیگر

 امیرعلی: )با تعجب( چی؟

 .ناناز و جیگرهی خیلیدختربچهقسم: تو موبایلم عکس یک

 .امیرعلی: آهان! درست بگو بفهمم

 .قسم: آخی! قربونش برم من
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 .رسیمامیرعلی: دیگه داریم می

نمیشم. شما اول برید ها من از ماشین پیاده قسم: چی؟ استرسم گرفت؛ میگم

 .بعد منم میام

 !طورنگین: منم همین

 .ریمامیرعلی: یعنی چی؟ همه با هم می

 .کوروش: بپیچ تو کوچه

زند. همه از ماشین پیاده امیرعلی ترمز می رسندی عاطفه و رضا که میبه خانه

 .زندشوند و امیرعلی آیفون را میمی

 .قسم: آیفون رو بزن

 .ب نمیدنامیرعلی: زدم، جوا

 .بار دیگه بزنقسم: یک

 .فشارد( بفرمابار دیگر میامیرعلی: )آیفون را یک

 .قسم: بازم بزن شاید نشنیدن

 .ها. شاید نیستنامیرعلی: گیر دادی
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 قسم: نیستن که نمیشه. کجا رفتن مثال؟

 .جا. زن و شوهر رفتن دور بزنندونم، این همهامیرعلی: چه می

 شون؟نگین: خوب زنگ بزنیم به

 .زنم به رضاکوروش: زنگ می

 .تونن رفته باشن؟ کوروش بزار رو بلندگوقسم: یعنی کجا می

 رضا: الو؟

 .گذارد( سالم رضاکوروش: )روی بلندگو می

 رضا: سالم! کجایین شما؟

 .خواستم همین رو بپرسمکوروش: منم می

 !رضا: من و عاطفه رو میگی؟ خب معلومه؛ اومدیم تهران

 !چی؟ تهران؟نگین و قسم: 

 کنید؟کوروش: تهران چیکار می

 رضا: مگه ویال نیستین؟

 .کوروش: نه، ما اومدیم شمال

کنی کوروش؟ بابا من و عاطفه گفتیم شما رو خندد( شوخی میرضا: )می
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 .سوپرایز کنیم تولدش رو پیش شما باشیم

 .جا واسه همینخیال رضا؛ ما هم پاشدیم اومدیم اینکوروش: بی

 !باورم نمیشهامیرعلی: 

 رضا: حاال چیکار کنیم؟ شما میایین یا ما بیاییم؟

 !کردیم چی شدکوروش: چی فکر می

 .جا تکون نخوریدنگین: نه نه، شما از اون

 .جا کلی سرم غر زدهبندیم. عاطفه تا همینرضا: تو خیابون بمونیم؟ قندیل می

 .کلیدیدک زیرگلدون گذاشتم نگین:اومم... من یک

 چی؟رضا: شما 

 .کنیمکاریش میکوروش: میاییم، ولی امشب رو یک

 .رضا: )با خنده( ایول بابا، چه ضدحالی شدا

 .ذره شدهگوشی( دخترها دلم براتون یکعاطفه: )از پشت

 .عاطفه! من و نگین بیشترقسم: وای

 .امیرعلی: ممنون واقعا! من و کوروش و رضا هم چغندر

 .عاطفه: بر منکرش لعنت
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دادم جا بودی و کادوی تولدت رو میخواست اینلی دلم میامیرعلی: خی

 .داداشزن

 خرسی خریدی، آره؟عاطفه: حتما عروسک

 .امیرعلی: گفتم دوست داری خریدما

 !خندد( عجباعاطفه: )می

 .زنمتر بیایین، منم برم کلید رو بگیرم. پیدا نکردم زنگ میرضا: سریع

 .کوروش: باشه فعال

 !رضا: فعال خداحافظ

 امیرعلی: کجا بریم به نظرتون؟

 . ...دریانگین: ل*ب

 .امیرعلی: تو این وضعیت دیوونگیه

 .نگین: من رفتم دیوونگی کنم

 .ریمکوروش: وایسا با ماشین می

 امیرعلی: کوروش توام باهاش موافقی؟

 !جا موندن احمقانه نیست؟کوروش: این
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 !امیرعلی: راست میگی

 رسندشود. وقتی میکوروش راهی ساحل می برند وهمگی به ماشین پناه می

 .شوداول از همه نگین پیاده می

 !دریانگین: وای

 !کوروش: جلو نرو خطرناکه

 .خوام آتیش درست کنمرسد( میامیرعلی: )با چوب از راه می

 .کنمنگین: منم کمکت می

 .امیرعلی: نه نه، تو خرابکاری نکنی کمک کردی

 !خندد( آفرینکوروش: )می

 !نمکهه، بیههنگین:هه

 .گوشه بشین من رو تماشا کنامیرعلی: تو یک

 .زند( باشهنگین: )لبخند می

کند( باشه؟ امیر بده من نگاه به امیرعلی مینگاه به نگین و یککوروش: )یک

 !هاروچوب

 امیرعلی: چرا؟
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 .ندازمکوروش: من آتیش رو راه می

 !کلکامیرعلی: ای

 .زند( بدو دیر شدن راه میکوروش: )خودش را به آ

 !لحظه میای؟قسم: کوروش یک

 کوروش: چیزی شده؟

 .قسم: نه، کارت دارم

 !رود( بگوکوروش: اومدم. )به سمت قسم می

 خوای بگی؟قسم: کوروش... به نگین نمی

کوروش: )با سردرگمی( چی رو بگم؟ از تنها چیزی که تو زندگیم ترسیدم 

 .همین بوده

 ی؟قسم: برای چی بترس

 .کوروش: که قبول نکنه

کنم کاری نکن که بعدش پشیمون بشی؛ باید به قسم: کوروش... خواهش می

گذره. اگه به نگین بگی چقدر دوستش داری، باید بفهمه که درونت چی می

 !گفتمکاش مینگفتنه که شاید تا آخرعمرت تو دلت بمونه و آخرش هم بگی ای



www.taakroman.ir  

 

  

39 

 

ناگهانیاتفاق   

  کاربر انجمن تک رمانبای نگین  
 

 ه؟کوروش: یعنی از رفتارهام متوجه نمیش

 کسیزند( اشتباهت همین جاست. نه تنها نگین، بلکه هیچقسم: )لبخند می

متوجه نمیشه. حتی اگر هم بفهمه باید به ز*ب*ون بیاری. دیگه به 

کند( حاال ولش که... )مکث میالعمل نگین فکر نکن. یا میگه آره یا اینعکس

 .رسیی نمیادست کنی به نتیجهجوری دستکن. من خواستم بگم که اگه این

ها چه معنی میده؟ کنه. اینکوروش: بهم گفت براش مهم نیستم؛ بهم فکر نمی

 .اسیعنی فکر و ذکرش پیش یکی دیگه

خواسته جلوت قسم: ازش پرسیدم کوروش، گفت بخاطره عصبانیت بوده و نمی

کنن. تو رو خدا این چیزها رو به ذهنت کم بیاره. سر دعوا که نرخ تعیین نمی

 .راه نده

 .کوروش: قسم نمیشه

 .قسم: میشه تو جراتش رو نداری

کوروش: شاید! این یکی دیگه جرات رو ازم گرفته. اگه پسم بزنه چی؟ تو بهش 

 .بگو

 .کنمکار رو نمیتونم. اگر هم بتونم اینقسم: بچه شدی؟ من نمی
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 تونی؟نگین: چی رو نمی

 !جایی؟گردد( اِ تو اینقسم: )به سمت نگین برمی

 !اوهوم نگین:

مشکلی واسه کوروش کند( یکنگاهی میقسم: هیچی بابا؛ )به کوروش نیم

 .پیش اومده

 !نگین: چه مشکلی؟

 !هاامیرعلی: این هم از آتیش! بیایین بشینید بچه

نشینند. چوبی میگیرد و با هم در کنارآتیش روی کندهنگین را میقسم دست

 .گیردکوروش هم کنار امیرعلی جا می

 .مشکلهها. در واقع واسه کوروش خیلیمشکل نیستقسم: 

 .زند( یکی تو دلش گیر کردهای میامیرعلی: )لبخند بامزه

 کند( یکی تو دلش گیر کرده؟ آره کوروش؟نگین: )تعجب می

 خوره؟کشد( بهم نمیکوروش: )دستی به موهایش می

 !شناسمش؟خوره؛ حاال کی هست؟ یعنی من مینگین: )ناراحت( می

 .زند( آره بابا. یکی از دوستامه: )لبخند میقسم
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 .هاتونم کمکت کنمشناسم می نگین: خوب... اگه می

 شود( واقعا؟کوروش: )عمیق به نگین خیره می

 !نگین: اوهوم

 کاری بگم برام انجامش میدی؟کوروش: اگه یک

 نگین: چه کاری؟

 کوروش: اول بگو انجام میدی؟

 !نگین:اومم... آره

 میدی؟ کوروش: قول

 !سخته؟نگین:مگه خیلی

 .کوروش: نه زیاد، البته اگه تو بخوای

 !دهد( باشه، قول میدمنگین: )به خودش جرات می

 .کوروش: باهام ازدواج کن

 جاست؟کند( اینگرداند و به عقب نگاه مینگین: )سرش را برمی

 .ای دخترالعادهخندد( وای تو فوقامیرعلی: )می

 ( نگین؟زندکوروش: )لبخند می
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 نگین: بله؟

 !کوروش: دوست دارم

 .کندی مخملی از جیبش خارج میجعبهیک

 کنی؟کوروش: باهام ازدواج می

 شود( کوروش؟نگین: )چشمانش پر از اشک می

 کوروش: )با ترس که نکند جواب منفی بدهد( جانم؟

 . ...نگین: من... من

 کوروش: تو چی؟

 .دوست دارمکند( منم خیلیینگین: )خودش را در ب*غ*ل کوروش پرت م

 !امیرعلی: به افتخار عروس و داماد

 .زنندخندد و با امیرعلی دست میقسم می

 .کوروش: خوشحالم که دارمت

ها. این کارها ی چشم و گوش بسته نشستهبچهجا یکامیرعلی: اهم اهم... این

 .رو جلوی من نکنید

 .کشدنگین خجالت می
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 .که بهت گفتمقسم: این همون موضوعی بود 

 . ...عاطفه: دخترها

 نگین: چیزی گفتی قسم؟

 !قسم: من نبودم که

 .عاطفه: نگین، قسم... با شمام

 .گرددقسم سریعاً به عقب برمی

 !اسقسم: عاطفه

 کشد( عاطفه؟نگین: )جیغ می

 .کنندهمدیگر را ب*غ*ل می

 .خانمعاطفه: سالم عروس

 ین؟کنید؟ برگشتجا چیکار مینگین: شما این

 .رضا: اصال تهران نرفته بودیم که بخواییم برگردیم

 .باوریممون دادین؟ ما رو باش چه خوشامیرعلی: بازی

 اش رسید؟رضا: آقاکوروش به خواسته

 .دهدکوروش حلقه را به رضا نشان می
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 .کوروش: هنوز این مونده

 .ترسه از دستش فرار کنیعاطفه: )رو به نگین( منتظرش نذار. می

خندند. کوروش حلقه را در کشد و عاطفه و قسم میخجالت مینگین 

 .زنندگذارد و بقیه کف مینگین میانگشت

 ...اتفاق، ناگهان افتاد

 ...ناگهانی شد

 ...اما ناآگاه نبود

 در میان آن، عشقی به وجود آمد؛

 عاشق خانه کرد وکه ناگهان در دل

 ...ماندگار شد

 نگین بای نویسنده:

 پایان
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