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بازد و دختری که  خالصه: دلی شکسته، قتلی دردآور، ماجرایی هیجانی و دردناک. پسری که دل می 

 .خنجر به دست، طالب درد اوست

 "های قتل عمد تهرانبرگرفته از پرونده "

 *** 

 دانست پایان زندگی چگونه است؟ می چه کسی  

 قلب عاشقش دیگر نمیزد! آیا واقعاً این پایان تلخ اوست؟ 

ی یک سگ شروع شد؛ سگ کوچک و پشمالوی خواهرش مارال. آشنایی که زندگی  آشنایی او به واسطه 

 !او را به تباهی کشاند

باردار بود. ماکان همیشه به او  تر ماکان بود، ازدواج کرده بود و دو ماهی میشد که  مارال خواهر کوچک 

گفت که سگ برای خودش و بچه ضرر دارد و ممکن است به بچه آسیب برسد؛  کرد و می گوش زد می 

 ولی کو گوش شنوا؟ 

مارال عاشق سگش بود و حاضر نبود یک لحظه از او جدا شود؛ اما او برخالف خواهرش خیلی از سگ  

کرد که خارجی و فانتزی باشد؛ یا از  و فرقی برایش نمی  آمد. به نظر او سگ حیوانی کثیف بودبدش می 

 .های خودمانهمان سگ بیابانی 

آید، او  گفت که حداقل وقتی به خانه می کرد و به او می بر سر این موضوع همیشه با خواهرش بحث می 

 .را با خود نیاورد؛ ولی سارا گوشش بدهکار نبود

دارد و ممکن است سالمتی هر دو را به خطر بیندازد، مارال  گفت برای بچه ضرر وقتی که ماکان می 

 .دانستی علمی نمی کرد و این استدالل را پایه گوش نمی 

گر  تر بود و تازه دانشگاهش را تمام کرده بود. همیشه به عنوان یک نصیحت او یک سال از سارا بزرگ 

 .ظاهر میشد؛ اما همین سگ، آشنایی او را با ساینا رقم زد

ی شیرین  اش را به فنا داد! ساینا یک دختر بیست ساله ی که او را به خاک سیاه نشاند و جوانی آشنای 

 .رویی ماکان بودی روبه زبان بود که از قضا دوست مارال و همسایه 

جا رفت  ی دیدن سگ، در آن ها، کم کم پای ساینا نیز باز شد؛ او به بهانه با باز شدن پای سگ به خانه آن 

ها خبر نداشت! وگرنه هیچ کدام حتی نگاهی بهم  ی تلخ آن رد؛ اما هیچ کس از آینده کو آمد می 
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 .انداختندنمی

دید، یا مشغول نوازشش بودند؛ یا موضوع  ها را می ها بر سر همین سگ بود. هر وقت که آن دوستی آن 

 .صحبتشان نیز همین بود

بود؛ اما   مند کرده د و او را به خود عالقه ماکان، پسر خوشتیپ و جذابی بود که چشم ساینا را گرفته بو

داد ها اهمیت نمی ی ماکان شده بود! دختران زیادی دنبال او بودند؛ ولی به آن تنها ساینا نبود که دلباخته 

 .ی آن پسرک را ببردکرد تا دل ساده های جانبی نبود و این ساینا را بیشتر ترقیب می و اهل فعالیت 

های زیادی کسب  ی کامپیوتر فارغ التحصیل شده و لوحموفق بود؛ در رشته  ماکان، پسری درس خوان و

دانست؛ پدرش کارگر شهرداری بود و یک  های خود را، از پدر زحمتکشش می ی موفقیت بود. همه  کرده 

 .کردها با آن کار می وانت داشت که بعدازظهر

و کسی را فریب دهد؛ اما هیچ گاه این   توانست از ظاهر دلفریب خود سواستفاده کند ماکان به خوبی می 

 .کردکار را نکرد و زیبایی خدادادی خود را در راه صحیح خرج می 

کم کم حضور وقت و بی وقت ساینا به بهانه دیدن سگ مارال، کار دستش داد. ارتباطشان از جـ*ـر و  

 !ی ساینا به سگ شروع شدبحث در مورد عالقه 

 :ان شد و گفتساینا خیلی زود تسلیم افکار احس

دهم؛ ولی  هایی که آوردی، دیگر هیچ وقت وقتم را با سگ بازی هدر نمی حق با توست! با این استدالل -

آخر بگو چه کارکنم؟ من وقت آزاد زیادی دارم؛ دوست دارم مثل یک برادر با من باشی و به من کمک  

 .کنی

ی خیلی نزدیک و تلخ، قرار  و در آینده  های شومی برای او کشیدهماکان خبر نداشت که ساینا چه نقشه 

 !است چه اتفاقات ناگواری بیافتد

ی ساینا شد و قبول کرد که به  کرد؛ ولی کمی بعد تسلیم اصرارهای زیاد پر ع*ش*و*ه اولش قبول نمی 

 .او کمک کند

ها  ا که به آن هکرد؛ خانوادهاز آن روز به بعد ساینا به بهانه یاد گرفتن کامپیوتر به خانه رفت و آمد می 

 !اعتماد داشتند، مانع این آموزش شوم نشدند

گونه بود. چند روزی گذشت و ماکان از روی هدایا و رفتارهای  ی عادی داشتند؛ ولی فقط اول این رابطه 

های  ی تشکر، کادو ای بیش نبوده! دخترک به بهانه ساینا فهمید که به او عالقه دارد و آموزش فقط بهانه 

ها نیازی نیست و فقط قصدش  گفت که به این کار گرفت؛ ماکان به او می شیکی برای او می گران قیمت و  
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که ماکان جذب او شد و نهایتاً تسلیم عشق دخترک  داد! تا این کمک است؛ اما ساینا به کارش ادامه می 

 .شد

ردش بگذارند؛  های تدریس، زمانی هم برای گدر همین زمان بود که به او پیشنهاد داد به غیر از زمان

 .های یواشکی شروع شدیشان از عادی شدن خارج شد و گذاشتن قرارطور بود که رابطه این

گونه زمان در گذر است! یک روز دربند، روز دیگر توچال،  دانستند چه شدند که نمی قدر سرگرم می آن 

پیوتر به فراموشی  های کامیک روز در پارک جمشیدیه و روز بعد در رستوران یا سینما. کم کم کالس 

 .ای به ادامه این آموزش نداردها خبر دادند که ساینا عالقه سپرده شد و به خانواده 

تر با احسان قرار  سه ماهی به همین منوال گذشت. این اواخر ساینا پا پس کشیده بود و کم   -دو 

م؛ وگرنه دوستیمان را  طور پیش برود، باید با هم ازدواج کنیگفت که اگر قرار است این گذاشت و می می 

 .قطع کنیم

ی دوستی داشت.  کرد و اصرار بر ادامه اما احسان به فکر ازدواج و تشکیل خانواده نبود؛ مخالفت می 

ساینا از راه عشوه وارد شد و توانست در طی چند روز احسان را تسلیم خود کند و بتواند با او ازدواج 

 .کند

ه او قول ازدواج داد. چند ماهی گذشت و بعد از مراسم  های ساینا شد و ب ماکان تسلیم خواسته 

شود. ماکان  ها عذابگاه هر دو می ای که بعدی کوچک خودشان آمدند؛ خانه خواستگاری و عقد، به خانه 

ها خوشحال از این وصلت برایشان  عاشق ساینا بود و در این مدت برایش کم نذاشته بود. خانواده 

ی  کرد. خانه را تنها گذاشتند. ساینا هم با ماکان به گرمی صحبت می  هاآرزوی خوشبختی کردند و آن 

 !کوچک، ولی پر مهری داشتند

طور ساینا برای او! به  رفت و همین ها عاشق هم بودند! ماکان جانش برای ساینا در می هر دوی آن 

 !تنهایش بگذاردتوانست از او جدا شود و العاده و مهربانی بود که هیچ وقت نمی نظرش ساینا زن فوق 

که کمک  ماکان به کمک یکی از دوستانش در شرکت نوپا و کوچکی مشغول کار شد؛ساینا هم برای این 

 .دستی برای او باشد، مشغول کار در شرکت مدرنی شد

کردند. ماکان هر وقت که به خانه  هر دو گرم زندگی بودند و مثل لیلی و مجنون با هم زندگی می 

گرفت و کم کم این کار برایش عادت شد. ساینا هم ل*ب  ک شاخه گل می آمد، برای همسرش ی می 

کرد و به  کرد؛ هر روز یک مدل غذا درست می نشست و برای دیدن ماکان لحظه شماری میپنجره می 

کرد و  کرد و برای ماکان دلبری می رسید. ساینا از زیبایی خودش استفاده می خودش و زندگی می 
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 .کردپسرک عاشق را مجنون می

که کم کم رفتار ساینا سرد و بی روح شد و ماکان متوجه شد که پای یک نفر دیگر در میان است؛  تا این 

 .کشاندها را داشت به ویرانی می آن یک نفر که زندگی  

های پی در پی و زیاد ساینا فهمید؛ سعی کرد ببیند فردی که مدام به همسرش زنگ  این را از تماس 

ای  پرسید جواب قانع کنندهبا او چه کار دارد؛ اما نتوانست! از خود ساینا که می   زند چه کسی است ومی 

 .کرددریافت نمی 

دو بار پنهانی تلفنش را کنترل کرد؛ اما باز هم نتوانست آن فرد را پیدا کند. از آن طرف   - یکی 

یشان بوی  . دیگر خانه کردتر می های سرد و بی روح ساینا اعصابش را خورد کرد بود و حالش را بد رفتار 

 .داد؛انگار به خانه اکسیر بی روحی پاشیده باشند! همه چیز بهم ریخته بودعشق و محبت نمی

آمد. وقتی هم  گشت، ساینا خانه نبود و تا آخر شب به خانه نمی بیشتر مواقع که ماکان از سر کار بر می 

 !داشته و به او هیچ ربطی ندارد دا که کارکرد کجا بوده، با سردی پاسخ می که از او سوال می 

کم کم بحث و دعواهایشان شروع شد؛ به طوری که منجر به کتک کاری شد! یک روز ماکان زودتر از  

 .خانه زد بیرون و سوار بر اتومبیلش منتظر ساینا شد

  های سرد او را بفهمد؛ حتماً دلیلخواست تعقیبش کند و ببیند که تمام روز کجاست و دلیل رفتار می 

رفت؛  خواند و جانش برای ماکان در می خاصی داشته که ساینایی که روزی مثل یک بلبل، آواز عشق می 

 .طور به یک باره با او سرد شده استاین

ای همسرش را تحمل کند؛ اوعاشقش بود و  توانست بی توجه فهمید. نمی هر چه که بود، ماکان باید می

 .های ساینا شکسته بوددل عاشقش از رفتار 

یک ساعت بعد ساینا، آراسته و زیبا از خانه خارج شد و برای تاکسی دست تکان داد؛ سوار شد و از دید  

ماکان خارج شد. سریع ماشین را روشن و شروع به تعقیب ساینا کرد؛ شب شده بود و ساینا جای خاصی  

 .نرفته بود

به او شک کرده بود پشیمان بود و    کهفقط به کالس آشپزی و بعد به محل کارش رفته بود؛ ماکان از این 

کرد. کمی بعد با دیدن ساینا و مردی که کنارش بود، خون در بدنش یخ زد و به کل  خود را سرزنش می 

 .که مشتری یا همکارش است، آرام کردافکارش را بهم ریخت؛ خودش را با این 
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شده و سرش دارد منفجر  وقتی ساینا سوار ماشین مرد شد؛ ماکان احساس کرد که کل وجودش متالشی  

ها را تا عمارت بزرگی تعقیب کرد. باورش نمیشد که ساینایش این چنین برای مرد  شود. آن می 

خندد. او حق نداشت!رحق نداشت قلب عاشقش را زیر پا  ریزد و با صدای بلند می ای عشوه می غریبه 

ای بخندد!  ی مرد غریبه گذرانی برود؛ حق نداشت که برابگذارد و بدون توجه به ماکان پی خوش 

ی متحرک است! اعصابش بهم  کرد مثل یک مردههایش فقط و فقط برای او بود. ماکان حس می خنده

دانست دارد چه کار  قدر عصبانی بود که نمیریخته بود و کم کم خشم جای غم و ناراحتی را گرفت. آن 

دید. ساینای عزیزش، حال به دستان   کند! زمانی که به خودش آمد، خود را باالی جسد خونین ساینا می 

ای بود که چشم به زن ماکان داشت.  خودش کشته شده بود؛ کنار جسد ساینا،جسد همان مرد غریبه 

 !هنوز نتوانسته بود ماجرای چند دقیقه پیش را درک کند

فرسا را بخش جای گرمای جان در آن شب پاییزی که تابستان تازه کوچ کرده بود و نسیم خنک و آرام 

درخشیدند. ها می ی آرام، زیر نور ماه، خانه های پیچ در پیچ، در یک کوچه گرفت؛ در طول خیابان می 

ها،  اش را روی درها و دیوارها گسترانیده بود و در انتهای همین خیابان، در یکی از این خانه سکوت سایه 

متعلق به مردی که رییس ساینا بود و  سه جسد خونین افتاده بود؛ سه جسد که یکی متعلق به ساینا، یکی  

ساینا به خاطر پول به سمت او جذب شد و جسد بعدی متعلق به مردی عاشق بود که در این بازی،  

توانست هضم کند که عشقش، کسی  که نمی خاطر این اشتباه جان باخته بود؛ به دلیل عاشقی، مرده بود؛ به 

کرده و به همین دالیل با قلبی شکسته اول آن  کرد، به او خ**ی**ا**ن**ت که ادعای عاشقی می 

 .مرد، عشقش و بعد خود را کشت

شاید اگر ساینا به فکر پول و قیافه نبود، االن در کنار ماکان یک زندگی عاشقانه داشتند؛ شاید اگر هیچ  

.  های او نمیشد، االن هر سه زنده و خوشحال بودندوقت ماکان با ساینا آشنا نمیشد و تسلیم خواسته 

کرد و سرش به کار خودش بود، االن ساینا  خاطر زیبایی ساینا از او استفاده نمیشاید هم اگر آن مرد به 

است که باید به   از او دلسرد شده بود و کنار ماکان عاشق بود. شاید هیچ کدام مقصر نیستند و این مارال 

 .کشاندها را به تباهی نمیکرد و سرنوشت آن حرف ماکان گوش می 

 ه نظر شما کدامشان مقصر است؟ ماکان؟ ساینا؟ مرد غریبه یا مارال؟ ب

 *** 

 پایان 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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