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 بودد کرددهه ددلپسند چنيین ررااااوو ميیناميید مونا رراا ااوو کهھ خانهھ ددرر عرووسکش بهھ شباهھھھتش شايید.بودد نديیدهه ززيیبايیی ددختر چنيین کهھ بودد مدتهھا
 رروویی بر ددخترکک بيیجانن پيیکر ميیشد؟ چطورر آآخر بودد گرمم ددخترکک بوسيید سپس وو بويیيید اابتداا رراا ددخترکک لبانن بودد ووااقعی وولی. 

 نشدهه مونا عرووسکش با ااوو بدنن ددمایی ااختالفف وو فرووززاانن بدنن کنندهه ملتهھب گرمایی متوجهھ اابتداا اازز رااچ بودد ماندهه کامراانن ددستانن
؟ بودد  

 کنارر اازز براانکارردد توسط فرووززاانن بيیجانن پيیکر ززدد ددستبند وو خوااباند ززميین رروویی رراا ااوو وو ررسيید پليیس ززددنن هھھھم بر چشم يیک ددرر
 اازز ميیشهھ مگهھ:  ميیکند ززمزمهھ رراا بيیت اايین قديیمی گراامافونن اللح هھھھميین ددرر نگريیست ااوو بهھ ززددهه بهھت کامراانن وو ميیشد حمل کامراانن
... ساخت خونهھ ددرريیا رروویی شد نيیست کهھ چيیزیی عاشق...  ساخت عاشقونهھ شعر عرووسک  

 االبتهھ ميیکشيید ددست عرووسک صوررتت سروو بهھ شب هھھھر بودد آآووررددهه خانهھ بهھ رراا کنندهه مسحورر عرووسک اايین کهھ بودد ماهه 3 مدتت... 
 ااوو بودد عامم وو خاصص شهھرهه فاميیل ددرر کهھ بودد خجالتی پسرهھھھایی جملهھ اازز کامراانن!  نيیز هھھھم هھھھايیش هھسيین بهھ شيیطونی رروویی اازز گاهھھھی
. بودد نزددهه حرفف نامحرمم ااصطالحا ززنانن با کنونن تا وو بودد آآمدهه بارر اافسرددهه وو غمناکک وو ترسو ٬، ننهھ بچهھ  

 پيیمودد پيیاددهه ززاارر اللهھ تا رراا دداانشگاهه ررااهه بنابراايینبروودد کاباررهه بهھ گرفت تصميیم بارر ااووليین براایی برميیگشت دداانشگاهه اازز کهھ آآنشب
 وو بودد گرفتهھ کج رراا سرشش کهھ بورر موهھھھایی با ززنی بهھ اافتادد چشمش کردد جلب رراا توجهھش سرنبش مغاززهه پيیجيید کهھ خيیابانن ددااخل.

 کنندهه مسحورر وو ددررشت چشمانن بگيیردد آآغوشش ددرر رراا کسی ميیخوااهھھھد اايینکهھ مثل بودد گرفتهھ جلو سمت بهھ رراا ددستش ددوو ميیزدد لبخند
 سواارر موتورر يیک ميیکردد تعقيیب رراا عرووسک هھھھمچنانن نگاهھھھش ررفت خيیابانن آآنطرفف بهھ کردد عبورر مغاززهه اازز ددااشت گیررن عسلی
))؟ کورریی مگهھ يیارروو هھھھویی((  ززدد فريیادد کند برخورردد ااوو با بودد نزدديیک کهھ  

.  شد مغاززهه وواارردد وو برگشت ااختيیارر بی  

 اايیتاليیاست حريیر جنسشش...  کامراانن حرفف تویی ريیدپ فرووشندهه.... وويیتريین پشت عرووسک ااوونن ووااال ؟ اامرتونن قربانن بفرمايیيین
 رروو عرووسک خودد من نبودد لباسشونن من منظورر وولی قربانن. تومانن 250 ميیادد ددرر شما براایی موندهه صوررتيیش ررنگ هھھھميین فقط
! ميیگم  

- !بپرسم مغاززهه صاحب اازز بديین ااجاززهه  

- ميیکنم خوااهھھھش  
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 وو هھھھستش سخنگو ااووررددنن ددووستانن اازز يیکی فراانسهھ اازز پاررسالل رروو عرووسک اايین حضوررتونن بهھ عرضم.شد عرضض سالمم قربانن
 مغاززهه صاحب حرفف ميیونن کامراانن....  هھھھمکارر بهھ مگهھ ندااشتم فرووشش قصد پيیش ووقت چند تا ووااال ميیکنهھ تقليید بخوبی رراا حرکاتت
 ماننتو 2000 ميیکنم تقديیمتونن لباسش با ااوونو ددااررمم بيیزنس تغيیيیر قصد چونن بهھرحالل.... دداارريین لطف هھھھمکارراا ما بهھ شما کهھ ددوويید

... باشهھ ررااحت خيیالتونم  

.....  شمردد تومانی پانصد ااسکناسس تا 4 وو کردد بازز رروو پولش کيیف شد آآبب کامراانن ددلل تویی قند  

....بيیاررمم اانبارریی اازز ااووررجيینالشو جعبهھ ميیرمم من پس: فرووشندهه  

.... عرووسک ررقصيیدنن وو ززددنن برقی گيیتارر ٬، ززددنن حرفف) سخنگو عرووسک( مونا با شب هھھھر بودد شدهه کامراانن رروويیایی  

.نميیشنيید اایی کنندهه قانع جواابب....ماددرر اافتاددیی نهھارر وو شامم اازز چراا تو ميیزدد دداادد ماددررشش چهھ هھھھر  

. بودد نگرفتهھ ااوو اازز سرااغی کامراانن کهھ بودد ماهھھھی سهھ ااالنن ميیزدد هھھھم سر ااوونا خونهھ بهھ گداارریی بوددووگاهه کامراانن نامزدد فرووززاانن...   

  تو بيیا ددخترمم سالمم ٬، خانم حاجج سالمم: فرووززاانن

...نميیادد هھھھم دداانشکدهه نميیدهه جواابب کهھ تلفنو کجاست مرااننکا: فرووززاانن  

...ميیزنهھ حرفف ددختر يیهھ با شبا سرشش بهھ ززددهه پسرهه پنهھونن چهھ شما اازز ماددرر ووااال: ماددرر  

...حرفاسس اايین اازز تر خجالتی ااوونن ميیزنی حرفايیی چهھ ماددرر وواا  

... نهھميیک قايیم پرددهه پشت وو ميیکنهھ خاموشش رروو مونا ميیشنوهه رروو فرووززاانن پایی صداایی تا کامراانن  

 هھھھم دداانشگاهه اازز بعد ببيینی خواایی نمی منو دديیگهھ شدهه عوضض ررفتاررتت کهھ هھھھفتس 3 ااالنن چتهھ تو هھھھست معلومم هھھھيیچ سالمم: فرووززاانن
شدیی؟ آآشنا اایی دديیگهھ کس با ببيینم ميیزنی حرفف يیکی با ااتاقو اايین تویی ميیچپی ميیایی  

 هھھھر بهھ باددیی هھھھر با کهھ باددباددکيین يیهھ مثل اللل وو کر وو کورر هھھھميین شکل هھھھمتونن شما ببيینمت دديیگهھ خواامم نمی گمشو بروو: کامراانن
. هھھھميین لنگهھ هھھھمتونن...سرددهه آآهھھھن اازز تنت اانگارر ندااررهه گرمی هھھھيیچ جسمت خوددتو ميیبرددتونن بخواادد بادد کهھ ططرفف  

  :هھميیادد سرووددیی براامم کهھ شعراايیی هھھھنوزز ميیکنی فرقق هھھھمهھ با تو گفتی من بهھ خوددتت باشهھ يیاددتت وولی ميیرمم باشهھ

  مردد وو شد گم تو چشمایی تو ميیشهھ

سپردد تو بغض بهھ رروو ددرريیا ميیشهھ  

  ررنگاررووشناخت تو چشم با ميیشهھ

بيیروونن بروو شدیی تکراارریی نداارریی جديیدیی چيیز هھھھيیچ تو... ندااشتی رروو شعراا ااوونن ليیاقت تو: کامراانن  

... نيیستم وولکن نيیاررمم ددرر رروو قضيیهھ اايین تویی وو تهھ تا وولی ميیرمم باشهھ: فرووززاانن  
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  باشهھ ميیرمم ااجاززتونن با من ماددرر

.ددخترمم ددااررتت ماددررخداانگهھ  

.ررفت اايینا کامراانن خونهھ بهھ هھھھواا بی فرووززاانن آآنرووزز فردداایی  

  دداانشگاهھھھهھ کهھ کامراانن ماددرر سالمم: ماددرر

بمونم منتظرشش ااتاقش تویی من ندااررهه ااشکالل ماددرر: فرووززاانن  

 چيیکارر اايینجا ااسلحهھ اايین بدهه مرگم خداا وواایی نيیست مرتب هھھھيیچوقت کهھ ليیاساشم کمد ناايی...  کردد کامراانن ااتاقق تویی گشتن بهھ فرووززاانن
  کردد بازز کهھ رروو جعبهھ ددرر.  اافتادد جعبهھ يیهھ بهھ فرووززاانن چشم ناگهھانن پرددهه پشت چيیهھ اايین بست رروو کمد ددرر عجلهھ با ميیکنهھ

... اافتادد کامراانن سخنگویی عرووسک مونا هھب چشمش  

  حروومزااددهه ددااررهه چشايیی جبع.... سگ پدرر شدیی من هھھھووویی تو پس آآهھھھا

.ميیکردد رااررتک رراا شخص هھھھر جمالتت وو ميیرفت ررااهه اانسانن مثل عرووسک.... کردد ررووشن ااوونو بعد  

 

 

 

 بودد نوشتهھ دديید پيیرااهھھھن رروویی برچسب يیهھ ميیشم تر خوشگل هھھھم تو اازز فردداا ميیگيیرمم ااززتت عکس يیهھ حاال ااووررددمم ددوورربيینمو شد خوبب
 نو ززاارر اللهھ نبش وونوسس گالریی بهھ معطلی بی.کند اانتخابب ااوو بهھ شبيیهھ تواانستميی هھھھم رراا لباسش وو ميیشناخت رراا آآنجا وونوسس گالریی
 مونا هھھھمچونن رراا ررنگش اایی قهھوهه موهھھھایی ااوو آآرراايیش بودد ماندهه حاال کردد تهھيیهھ رراا عرووسک هھھھمرنگ صوررتی لباسس وو ررفت

.کردد عرووسکی مدلل موهھھھا جلویی وو کردد بورر کامراانن عرووسک  

  .نبودد اامکانپذيیر امون اازز ااوو تشخيیص حاال کردد سفيیدتر رراا ددستانش

 حرکاتت تقليید بهھ کامراانن ااتاقق ددرر ررووزز تمامم وو نرفت دداانشکدهه بهھ فرووززاانن ااوونرووزز نبودد خانهھ کامراانن وو بودد دداانشکدهه اامتحاناتت فصل
.بيیايید خانهھ بهھ تا شدهه مجبورر گريیم با وو ددااررنن تئاتر تمريین بودد گفتهھ کامراانن ماددرر جواابب ددرر پرددااخت عرووسک صداایی وو  

 مارريیا ززهھھھر اايین اازز بازز کهھ ززدد نهھيیب بهھش ماددررشش مستی اازز ميیخورردد تلو تلو کهھ حالی ددرر شد وواارردد کهھ ددبو شب آآخراایی کامراانن
  ؟ خوررددیی

ماددرر بابا بسهھ: کامراانن  

.ررفت ااتاقش سمت بهھ عجلهھ با ئئ من ااتاقق تویی برهه ددااددیی ااجاززهه چراا چی: کامراانن....  ااتاقتهھ تو فرووززاانن  

  ددااررهه ووجودد عرووسک 2 ووااقعا وولی ميیبيینهھ عرووسک 2 مستی شدتت اازز ميیکنهھ فکر کامراانن
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عزيیزمم سالمم: کامراانن  

  عزيیزمم سالمم :مونا

         عزيیزمم سالمم: فرووززاانن

 

شدیی تر خوشگل چهھ اامرووزز: کامراانن  

شدیی تر خوشگل چهھ اامرووزز :مونا  

شدیی تر خوشگل چهھ اامرووزز : فرووززاانن  

 

کنارر بزاارر باززيیو بچهھ فرووززاانن: کامراانن  

کنارر بزاارر باززيیو بچهھ فرووززاانن :مونا  

کنارر بزاارر باززيیو بچهھ فرووززاانن : ااننفرووزز  

 تصويیر ددرر رراا کسی اايینکهھ بدوونن شليیک صداایی وو ميیاررهه ددرر کشو اازز رروو ااسلحهھ ميیکوبهھ دديیواارر بهھ سرشو خشم شدتت اازز کامراانن
 ززددهه ززاانو وو ززددهه بهھت وو ااشکبارر چشمانی با يیکی کهھ ميیدهھھھد نشانن عرووسک ددوو هھھھر اازز آآپی کلوزز ددوورربيین بعد ميیپيیچهھ فضا ددرر ببيینيیم
 وو کامراانن بهھ اانتهھايیی تصويیر. دداارردد چهھرهه بر شيیطانی وو تلخ لبخند ااست کامراانن عرووسک مونا کهھ دديیگریی وو ااست خيیرهه ررووبروو بهھ

فلش بک بهھ اابتداایی ددااستانن) (... ااوو ددست ددرر لرززاانن ااسلحهھ  

 

گراامی ستارر ااستادد اازز سپاسس با  

–بهھھرنگ معيینی ساکن نرووژژ  Behrrang@Gmail.com  

 


