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 تلگرام رمانکده کانال اختصاصی رمان

 sahar.m:  فایل سازنده

https://telegram.me/Romankade 

 

 _امیر _

 نگاه استاد به کالفه.میبارید ازصورتم وخستگی آخربود کالس

 خسته بالخره.کنه اعالم زودتر کالسو پایان منتظربودم کردم

 قدم محوطه توی کمی.بریم داد واجازه گفت نباشید

 کافی برام ساده روخونی یه نبودم امتحانات نگران.زدم

 اومدم خودم به نشست روشونم که بادستی.بود

 .بود دوستم ترین صمیمی رایان.وبرگشتم

 فکری؟ تو انقدر چرا _
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 .نمیدونم _

 .ای خسته خونه،خیلی بری بهتره _

 ببینمت؟ کی.آره _

 توکه.کنم روتکمیل نامه پایان بایدبرم.میزنم زنگ خودم

 .شدی راحت دادی تحویل

 براش وقتمو تمام کنم،ولی تمامش تونستم سخت منم _

 .نبودم توکه گذاشتم،مثل

 کنی؟ رانندگی میتونی.میفتی پس بابا،برواالن باشه _

 آره _

 مطمئنی؟ _

 نداری؟ کاری.نباش نگران آره _

 .داداش،برو نه _
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 فکرانتقام به که روزی.شدم ماشین سوار رفتم دادیمو دست

 سخت تااینحد نمیکردم فکر بودم پدریم ی ازخانواده

 چند.بودن اول ی درجه تو شرارت توی وخانوادش پدرم.باشه

 خونده براشون دعایی چندنفر وآزار قتل بخاطر هم پیش ماه

 چطور؟ کنم،اما پیدا اونارو باید.هستن زخمی االن شدو

 بگردم؟ دنبالشون چرا؟چراباید اصال.نمیدونم

 وگیج کالفه.دادم تکیه فرمون وسرموبه داشتم نگه کنارجاده

 بزدل خودمو بگیرم مادرمو انتقام نتونستم ازاینکه.بودم

 .افتادم راه دوباره زدمو فرمون به مشتی.میدونستم

 

 رفتم پدرم به کردن نگاه بدون.کردم پارک حیاط توی ماشینو

 وشلوارخونگیمو درآوردم لباسامو.کوبیدم بهم درو اتاقمو تو
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 واحمقی عرضه بی پسر کردم،به نگاه خودم به توآینه.پوشیدم

 چشمهای.بود مادرم شبیه صورتم.بود روم روبه که

 به عرضگیم وبی شهامت مشکی،اما سفیدوموی یشمی،پوست

 .بود رفته پدرم

 مادرمو.انسان ومادرم جنه ی ازقبیله ساله،پدرم ۲۱من،امیر،

 ۱۵.رفت آورد،ازدنیا دنیا منوبه که ای لحظه ببینم،چون نتونستم

 از.بودن وخانوادش پدرم مرگش علت فهمیدم که بود سالم

 شدن آوار فکر به.انتقامم فکر به هرساعت لحظه،هرروزو اون

 کشیدمو دراز تخت روی.همشون ومرگ آتیش میون خونه این

 .برد خوابم فورا که بودم خسته قدری به.بستم چشمامو

 کردم،صدای روشن چراغو.بود تاریک اتاقم شدم بیدار وقتی

 صحبت باپدربزرگ داشت بود معلوم که اومد می مردی
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 که گاهی هراز ببینمش،فقط که نشدم کنجکاو تااالن.میکرد

 بشنوم کردم دقت کمی.میومد اتاقم توی میومداینجا،صداش

 اون ازدست هم که ودنبالتونه،منم شده پاپیچ خیلی دختره _

 شده تبدیل ازوقتی هم لعنتی اون.ام فراری پلیس ازدست وهم

 .بزنم آسیب بهش نمیتونم جوری هیچ

 کجاست؟ االن میدونی.سرسخته چقدر درسته،میدونم _

 .میکنه زیرورو داره شهرهارو ی همه _

 .میکشتیم اونم کشتیم دوستاشو که موقع همون باید _

 .نبود ممکن اصال جفتش باوجود _

 دردو داریم ماهه چند.ریخته بهم زندگیمونو تمام لعنتی _

 .نشده خوب وهنوز میکنیم تحمل

 .برید دعانویس اون یادنبال کنید صبر کمی میکنم،باید درک _
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 .نمیتونیم که ما _

 .میده جواب اما بکشه طول بفرستین،شاید رو پسرترانه _

 نمیذاشتیم کاش.یکدندست لجبازو مادرش مثل اون _

 .میمرد مادرش دنیابیادوهمراه

 فرستادم،صدای بیرون عصبیمو ونفس کردم مشت دستامو

 اومد پدرم

 لعنتی نفرین اگراون.بود خوب خیلی پدر،ترانه کن بس _

 اینطور نمیخوام دیگم.بود بودوکنارم هنوززنده نبود شماها

 .بگین

 .میکردین ازدواج نباید داشتی،اما دوسش چقدر میدونم _

 .کافیه گفتم _
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 از بهشون اهمیت وبی پوشیدم فرستادم،لباسامو لعنتی زیرلب

 .بیرون رفتم خونه

 

 منظورش.کنم پیدا میزدن حرف درموردش که دختری باید

 بود؟ چی ازتبدیل

 گرفتم باال سرمو کسی با بابرخورد.میزدم قدم توخیابونا کالفه

 که بود مردی همون.درختم پشت دیدم نرسیده ثانیه وبه

 .میکرد صحبت پدربزرگ با داشت

 میخوای؟ چی _

 .کنی کمک خانوادت بایدبه _

 جنابعالی؟ _

 پدرتم دوست من _
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 زدم پوزخندی

 خب؟ _

 .کنی کمکشون باید _

 میرسه؟ چی شما به _

 کمکش که نیست طوری شرایطم ولی دوستشم من که گفتم_

 .کنم

 وکمکش کن جور شرایطتو نگرانی خیلی اگر باشه _

 نیست؟ فکرخوبی.کن

 .نمیتونم امیر،من پسرشی تو _

 نکن،افتاد؟؟ دخالت نمیتونی اگر _

 ولجبازی؟ یکدنده چراانقدر _

 داره؟ ربطی شما به _
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 کن صحبت درست امیر _

 .بابا برو _

 .گرفت محکم دستمو که برم خواستم

 کن ولم _

 کنی کمکشون میتونی تو _

 .کن ولم نمیتونم _

 نیمکت روی.شد غیب فورا ساییدو دندوناشوبهم

 وبه کنم قبول اگر.بود وقت روز ۱۵ امتحانات نشستم،تاشروع

 خیلی کنم پیدا دخترو جنگیر،اون اون کردن پیدا بهانه

 پیداش زودتر بتونم امیدوارم فقط.کنم قبول بهتره پس.خوبه

 وگرنه بندازم گیرش جوری یه باید هم فراری مردک این.کنم

 .بود خورد،رایان زنگ گوشیم.میشه دردسر برام
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 سالم _

 خوبی؟ سالم _

 آره،چیشد؟ _

 بشنوی که شنیدم چیزایی یه میگم.میرم پیش دارم فعال _

 .درمیاری شاخ

 !چی؟ _

 االن؟ کجایی _

 .شهرک پارک _

 .اومدم باش _

 باشه _

 .فشاردادم تودستام وسرمو کردم قطع تماسو
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 گفته بهش نمیدونست،فقط زندگیم ازواقعیت چیزی رایان

 هیچوقت تاحاالم.گرفته دیگه زن یه وپدرم مرده مادرم بودم

 رودوستی که میشد باعث همین.خونمون بیاد نکرد اصرار

 .گرفتم باال سرمو رایان باصدای.کنم حساب باهاش

 توفکری؟ چطوری؟بازکه _

 نه،خوبم _

 بزنیم؟ دوری یه بریم _

 چیکارداشتی؟ نه،بگو _

 عجیبی هست،قدرتای توتهران خانومی یه شنیدم _

 خیلی.داره هم ای دیگه خاص قدرتای ولی جنگیره میگن.داره

 .ببینمش برم میخواد دلم
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 .نمیذاره که بابات _

 به کرده کمک تاحاال خیلیا وبه رومیبینه آینده میگن.آره _

 .برسن هاشون خواسته

 !جالبه _

 وپایان امتحان نمیتونم،مخصوصابااین که حیف.آره،خیلی _

 .برم شایدتابستون.نامه

 امتحان قبل ولی تهران برم دوروز یکی این تو شاید من _

 .ناخوشه برم اقوام از یکی دیدن باید.برمیگردم

 باشه _

 کنی؟ پیدا برام خانومو اون آدرس میتونی _

 .حتما _

 سربازتم _
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 .پادشاهی _

 گفتم بهشون نگاهی خونه،بدون برگشتم.رفت دادیمو دست

 چون کنم،فقط کمک بهت باید گفت بهم دوستت امروز _

 خانوادت به کمک برای میلی وگرنه میکنم قبول پدرمی

 .بخیر شب.ندارم

 داخل اومد مادربزرگم.بستم دراتاقمو صدازدنش به توجه بی

 میکنی؟ چرااینطوررفتار پسرم _

 بی این به نکردم عادت هنوز من مادربزرگ _

 کنیدوبیاید باز درو کنید عادت صدااومدنتون،لطفا

 .کافیه برام همینقدرم.داخل

 .بده جوابمو _

 میخوام،کجاست؟ها؟؟؟ مادر جوابی؟من چه _
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 گرفت پایین سرشو

 .بود همون تقدیرش اون _

 نکردن ومادری بود؟مادرشدن مرگ تقدیرش _

 که عکسشم قاب مادربزرگ،اون کنید بود؟؟آررررره؟؟؟بس

 .برگردونین برداشتین

 ..ولی _

 اون.میدم جوابشو خودم بعد کرددفعه مخالفت اگر پدربزرگ _

 چشمای دیدن.باشه اتاقم تو همیشه ومیخوام مادرمه عکس

 ...وبیگناهش معصوم

 .برگشت عکس وباقاب رفت مادربزرگ.بدم ادامه نتونستم

 .نیارین برام نمیخورم،چیزی غذاهم.بذارین ممنون،تنهام _

 .رفت ناراحت
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 که کردم،همونطور نگاه اتاق به.کردم وبغلش بوسیدم عکسو

 کردم،هنوز باز درکمدو.بود نخورده بود،دست چیده مادرم

 این عاشقشم که مکانی تنها.بود لباساش روی عطرش

 کنم روآزاد خونه این تاتونستم کشیدم سختی چقدر.اتاقه

 وجودم تمام.اتاق بخاطراین وآمدکنم،فقط رفت وبتونم

 هر.کردم نگاه ودوستاش مامان ی نفره سه عکس به.اینجابود

 انتقام باید ومن مردن گناه بودن،بی خندون نفر سه

 ساده ی نقشه یه حتی که بودم عرضه بی انقدر اما.میگرفتم

 بود ازرایان پیام.اومدم خودم به گوشیم باصدای.نداشتم هم

 کردم پیدا آدرسو _

 بفرست _
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 وهرجا همیشه.میگرفتم کمک مامان دوست برادر دانیال از باید

 وچرا چون بدون میگفتم،اونم دانیال به داشتم کمک به نیاز که

 منو دوبار فقط که ومادربزرگم پدربزرگ فوت بعداز.میکرد قبول

 برداشتم کمد از مسافرتیمو کیف.بود دانیال پشتوانم تنها دیدن

 دفترچه همراه مامان عکس قاب.توش ریختم ولباسامو

 رایان که آدرسی به.وبستمش گذاشتم کیف روتوی خاطراتش

 .وخوابیدم بستم کردم،چشمامو نگاه فرستاد

 وحرکت شدم ماشین سوار خداحافظی بدون صبح

 وآیفونو شدم پیاده.رسیدم که ظهربود ۱ حدودا ساعت.کردم

 زدم

 باال اومده؟بیا کی ببین به به _
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 توآسانسور،طبقه ورفتم زدم لبخندی حرفش کرد،از باز درو

 سالم بادیدنش.بود ایستاده کنارآسانسور دانیال.روزدم سوم

 .کرد کردم،بغلم

 مردبزرگ؟ چطوری _

 خوبم،شماخوبی؟ _

 .عالیم میبینمت وقتی _

 نکرده ازدواج.توخونه ورفتیم کوبیدیم بهم مشتامونو هربار مثل

 .بود آماده میزناهار.میکرد زندگی مستقل بودو

 سفارش رو داری دوست که میای،غذایی گفتی وقتی صبح _

 ناهار اول ولی ای خسته االن میدونم.دادم

 .ممنون،چشم _

 .نشست روم وروبه گذاشت میز روی غذارو



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  19

 خورد؟ اینطرف به مسیرت چطورشد نگفتی _

 .ببینه آیندمو نفر یه اومدم _

 رونخور؟ رماال گول نگفتم مگه _

 یانه؟اگردید میبینه اونم دیدم من که چیزی بدونم میخوام _

 .برسم تابهش کنه کمکم میخوام ازش

 اینو.امیر میکنه نابود خودتو فقط توفکرشی؟انتقام هنوز _

 .گفتم بهت هزاربار

 چیکارکنم؟ داری انتظار کشتن مادرمو اونا _

 .سایید رهاکرد،دندوناشوبهم قاشقشو

 .جنه یه توچرانمیفهمی؟پدرت _

 .میتونم اگربخوام پس پسرشم منم و _
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 درست،هممون شدن کشته وشیدا ترانه،رویا.احمق نمیتونی _

 وداغشون گذشته سال ۲۲ کشیدیم،االن عذاب سالها این

 .بفهم اینو گرفت انتقام نمیشه تازست،اما هنوز

 بلندشدم، صندلیم از دادمو سرتکون

 بشین _

 ..نمیتونم حرفا بااین _

 .بشین گفتم _

 نشستم

 من که روزایی این افتاد هراتفاقی نمیشم،فقط مانعت دیگه _

 .باشه یادت رو میدادم هشدار

 توی خوردیم،رفتم غذامونو سکوت توی.نزدیم حرفی دیگه

 .کنم استراحت کمی تا اتاق
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 بود شدم،رایان بیدار گوشیم باصدای

 سالم _

 رسیدی؟ سالم _

 آره _

 اونجا؟ میری کی _

 نمیدونم _

 فهمیدی،یا اگرچیزی.بودم رفته تاحاال توبودم جای من _

 .بگو بهم بود درست حرفاش بنظرت

 باشه _

 توسالن،دانیال رفتم.شستم وصورتمو ودست کردم خداحافظی

 بود آشپزخونه
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 .میام االن بشین _

 آرامش این عاشق.بود روگرفته خونه تمام قهوه بوی

 .بود آرامش منبع دانیال ی خونه.بودم

 سرکار؟ نرفتی امروز _

 .نداشتم حوصله نه _

 کیک دادوبرام بهم فنجونمو.رومیز گذاشتش اومدو سینی بایه

 .زد برش

 ممنون _

 هست؟ کی پیشش بری میخوای که اینی جان،خب نوش _

 داره خاصی قدرتای شنیدم _

 کرد نگاه باتعجب.دادم نشونش آدرسشو برداشتمو گوشیمو

 !اطرافه همین اینکه _
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 آره _

 .آشناست برام اسم چقدراین!ساراشریفی _

 رفت توهم اخماش کردو فکر کمی

 چیشد؟ _

 جنگیره اینکه _

 .داره هم ای دیگه میدونم،قدرتای _

 که افرادی شنیدم خیلیا از.باورنکردم ولی شنیدم منم _

 .دارن مسحورکننده زیبایی میکنن زندگی پیشش

 !واقعا؟ _

 .بارببینم یه میخواد دلم آره،منم _

 میریم باهم پس _



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  24

 .خورد قهوشو باقی دادو سرتکون

 آماده هم دانیال.شدم وآماده مختصرگرفتم دوش یه

 .بریم دانیال باماشین قرارشد.بود

 

 حیاط.بود قشنگی عمارت گفت میشه یا خونه.رسیدیم بالخره

 اومدو وقدبلندی چهره مردخوش.داشت وزیبایی پرگل

 .بود مهمان مخصوص که بزرگ سالن یه کردبه راهنماییمون

 اومده؟ کی شامین _

 .شماروببینن دونفرمیخوان _

 ان؟ غریبه _

 آره _

 .میام االن کنه پزیرایی بگوازشون لیران به باشه _
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 برام دیدنشو واشتیاق آشنابود برام خیلی زن اون صدای

 زیباییش شدت اومد،از چایی باسینی خانمی.بود بیشترکرده

 دانیال به.ورفت گفت آمد خوش.بود شده حبس توسینم نفس

 .نداشت من از کمی دست اونم کردم نگاه

 .بود فرشته یه قطعا اون _

 .کرد نگاهم ناباور دانیال

 .اومدین خوش _

 برام کردم،چهرش نگاه اومد می سمتمون به که خانومی به

 .کردیم وسالم هردوبلندشدیم.آشنابود

 برمیاد؟ ازم کمکی چه.لطفا بشینید _

 دارم کارتون من _
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 توصورت اونم انگار.سپرد من وبه گرفت دانیال از نگاهشو

 .کرد نگاهم متعجب چندثانیه بود،چون دیده آشنایی

 بدونم؟ اسمتونو میشه _

 با و هستن جن پدریم مشکلم،خانواده اما...امیرهستم _

 به دیگشون دوست ویک ایشون مادرم،خواهر نفرینشون

 .کشتن نامزداشونو همراه

 .توهم رفت شدواخماش جمع صورتش

 شهامتشو اما.انتقامم توفکر فهمیدم موضوعو این ازوقتی من _

 .کنید کمک بهم میخوام.ندارم

 ای؟ پسرترانه تو _

 دادم وسرتکون کردم نگاهش باتعجب
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 اون به لعنت.بودم خواست،منتظرت کمک ازمن مادرت _

 آدمارومیگیرن؟لیراان جون راحتی این به چطور.پست موجودات

 بیار آب لیوان یه برام لطفا

 اومد خانوم همون دوباره

 بگو اومد سیهان بکشه،اگر طول صحبتامون ممنون،شاید _

 .اینجا بیاد

 بانو بله _

 خیلی اسمش که مخصوصا.بودم متعجب خانوم اون ازرفتار

 .بود عجیب

 کجان؟ مادریت خانواده _

 که ای لحظه.روببینین آینده شمامیتونین شدن،شنیدم فوت _

 دیدم،امامطمئن رو آینده کردم تمام مادرمو خاطرات
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 کمکم مادرم انتقام برای ازاون وجدا شماببینین میخوام.نیستم

 .کنید

 به باور هم تو.روبسازم آینده میکنم رونمیبینم،سعی آینده من _

 وجودت به مادرت وجسارت بزار،تاشهامت کنار هاتو دیده

 .بجنگی قبیله بایک وبتونی بشه تذریق

 بجنگم؟ _

 داد سرتکون

 اون توی که ارواحی تمام.کنی خوشحال مادرتو روح باید _

 کمکت هستن،اونا ازتو اشاره منتظریک اسیرن خونه

 بهترین تو آزادی ووقت میجنگن آزادیشون برای.میکنن

 .بشه پاک اشراری ازهرنوع زمین که روزی امید به.قهرمانی
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 .اومد حرف به بالخره بود ساکت تااالن که دانیال

 !شمارسیده؟ چطوربه قدرت این بدونم میشه _

 .منه خدابرای هدیه اینم.متفاوته هاش بنده به خدا هدیه _

 هستن؟ خدمتکارتون افراد این _

 .هستن من دوستای اونا نه _

 خودش دقیقه چند بعداز اومدکه می مردی خشدار صدای

 خانوم.شدم دانیال ترس آشنابود،متوجه برام صورتش.اومد

 .رفت سمتش به بالبخند شریفی

 خوب روخیلی پدرت ی وقبیله هستن همسرم ایشون _

 رویا برادر هم وایشون پسرترانه امیر ایشون سیهان.میشناسن

 .مردن نفرین بخاطر شمال که دختری میاد؟سه هستن،یادت

 .شروری رذل پسراون تو یادمه،پس آره _
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 .بگیره مادرشو انتقام ما باکمک اومده _

 .میکنیم کمکت حتما _

 .دادم سرتکون باخوشحالی

 شریفی؟ خانوم _

 بله؟ _

 دوستاشوکشتن پیش چندماه.پدرمه خانواده دنبال دختری یه _

 نفربود آخرین که دختر اون برای جنگیر ویه

 .کنه کمکمون بتونه اونم کنم،شاید پیداش میخوام.دعامینویسه

 .کنیم پیداش تابتونیم بوده کی ببینیم اول باید _

 میتونین؟ واقعا _

 معلومه _

 ازتون ممنونم وای _
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 گفت دانیال.زد لبخندمهربونی

 دوباره خانوم اون اطالعات کردن پیدا بریم،بعداز بهتره _

 .میایم

 وبرگشتیم کردیم خداحافظی چطور نفهمیدم خوشحالی از

 .بود متعجب خونه اون ازاتفاقات هنوز دانیال.خونه

 

 میکردم،نمیتونستم پیدا دخترو اون اطالعات جوری یه باید

 به باید.نداشت اومدنو شرایط بودو زخمی چون کنم صدا پدرو

 میگفتم،درسته مادربزرگ

 .نکن صدام کاردارم،لطفا اتاق تو من _

 .نشستم روتخت بستمو تواتاق،درو رفتم دادو سرتکون دانیال

 مادربزرگ _
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 منتظرشدم ای چنددقیقه

 .پیشم بیاین لطفا مادربزرگ _

 .ردشد پنجره ازکنار ای سایه

 مادربزرگ؟ _

 گفتم باعصبانیت

 نکردم،گفتم تازخمیت اینجا از پدربزرگ،دورشو تو به لعنت _

 .برو

 فشارداد دورگردنم دستاشو

 الرحیم الرحمن اهلل بسم _

 اثرش تا دادم مالش کمی بادستام گردنمو.ورفت گفت آخی

 .بره

 توپدربزرگ به لعنت _
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 هم خیابون توی چندبار.کنن خفم میفرستاد که نبود باری اولین

 رایان قول به.میکردم پیدا نجات طریقی به دادن،اماهربار هولم

 اون میگفت بهم حسی میکنه،و کمکم همیشه غیبی دست یه

 .مادرمه دست

 .اومد صدازدم،بالخره مادربزرگو دوباره کنارزدمو فکرارو

 کجایین؟ شما هست معلوم _

 .برگردم باید کارتو نمیداد،بگو اجازه پدربزرگت _

 یه امروز.بدین بهم پدره دنبال که دختری اون اطالعات _ 

 یانه؟ اونه بدونم میخوام کرد حمله بهم دختر

 به تبدیل گفته پدربزرگت که بود،اینطور مهسا اسمش _

 ازدوستاشو یکی.برنمیان ازپسش جوری وهیچ شده گرگینه
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 پدرو دیگشونو فراریه،دوتای واالن کشته پدرت دوست

 .شدن مرگشون باعث عموهات باچندتااز پدربزرگت

 .برین میتونین ممنون باشه _

 از اطالعات گرفتن خوبیه.کوبیدم تخت به مشتمو باعصبانیت

 باجزئیات مسائلو ریزودرشت که بود این مادربزرگ

 بیرون جعبه ازرو پیتزا داشت بیرون،دانیال رفتم ازاتاق.میگفت

 میاورد

 نیافتاده وازدهن نشده تاسرد بیا.رسید پیتزا تازه همین _

 .بخوریم

 شام بعداز.خوردم برداشتمو پیتزا تکه نشستم،چند روش روبه

 خوابم کی نفهمیدم.دیدیم وفیلم نشستیم تلویزیون جلوی

 .بیدارشدم دانیال باصدای.برد
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 .میگیره گردنت االن بیدارشو...امیر _

 گردنمو کمی نشستمو.بودم خوابیده کاناپه کنارزدم،روی رو پتو

 .دادم مالش

 .نداره آفت بم بادمجون.نمیشه چیزیم من نترس _

 .بخوریم صبحانه بیا بشور صورتتو حاال،برو خب خیلی _

 .گرفتم اطالعاتو که گفتم صبحانه خوردن بعداز

 .بگی شریفی خانوم به بریم بهتره پس _

 نتونی وقت ویه ببینی بهتره،دوستاشو تونیای بنظرم ولی _

 .میره آبروم بگیری خودتو جلوی

 .هردوخندیدیم کردو پرت برام رو رومبلی

 معلوم ببینی حوری یه عذبی ساله همه میگم،این راست خب _

 .میکنی چیکار نیست
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 .نزدمت تا برو پررو پسره _

 روی از سوییچو.کنم عوض لباسامو تا تواتاقم رفتم خندیدمو

 خانوم ی خونه رفتم ازدانیال بعدازخداحافظی برداشتمو میز

 .شریفی

 

 _سارا_

 کمکش میتونم وحاال اومده برام،پسرترانه خوبیه روز امروز

 ملتمسانه که کنم،دختری خوشحال رو ترانه بتونم امیدوارم.کنم

 .بود کمک خواستار

 

 (قبل سال ۱۰= بک فلش)
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 بودم،یه قشنگ سرسبزو ی کوچه بود،توی برده خوابم تازه

 داخل،دختری رفتم.بازبود نیمه درش که بود روم روبه خونه

 روی دستمو.بود نشسته غمگین بودو زده زانو زمین روی

 .کرد بغلم گذاشتم،سربرگردوندو شونش

 کنید کمکم لطفا _

 .کردم نگاهش باتعجب

 میشناسی؟ منو تو _

 بودم منتظرتون _

 درانباربود شبیه که دری.رفتیم باغ سمت وبه گرفت دستمو

 روح هزار از بیش.شدیم زمین زیر یه وارد داخل بازکرد،رفتیم

 .میکردن نگاهم وملتمس بودن اونجا ومرد زن

 چیشده؟ _
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 .کنین نگاه زمین به _

 .بود خونی تماما ها بود،دیواره استخون از جاپر همه

 سرگردونن؟ اسیرو همشون یعنی _

 رامین ونامزدمن حسام شیدا،نامزدش متاسفانه،دوستم آره _

 استخوناشون یا که میشن آزاد وقتی اسیرن،فقط بینشون هم

 .کنید کمک لطفا.بشه سوزونده یا بشه دفن

 کنم؟ پیدات کنم؟چطور کمکت میتونم چطور _

 ازتون میادو انتقام برای درآینده نیستم،اماپسرم زنده من _

 .میخواد کمک

 چیه؟ اسمت تو _

 ترانه _ 

 .میشد تکرار ذهنم توی صداش
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 .داره تازگی برام خواب اون هنوزم

 

 بیاد کنه راهنماییش تا حیاط رفت اومد،جمیل آیفن صدای

 .داخل اومدن جمیل همراه وشاداب سرحال.باال

 سالم_

 .خوشحالی خیلی نظر سالم،به _

 گرفتم اطالعاتشو _

 .پزیرایی سالن به کردم وراهنماییش زدم لبخندی

 بگو..خب _

 گفت مکث گفت،بعدازکمی داشتو که اطالعاتی تمام

 داره؟ وجود هنوزم گرگینه _
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 یانه؟ بدم توضیح براش که بودم دودل کمی

 ایران توی ای عده که داره وجود گرگینه تعدادی هنوز _

 .مستقرن

 به بود،اما بیشتری اطالعات دنبال بود،انگار متعجب کمی

 .بدونه همینقدر که بود صالحش

 کنی؟ چیکار میخوای خب _

 از شیراز،چون میرم نکردم اگرپیداش بگردم تهرانو اول باید _

 .شیرازه دانشگاهش بودم شنیده پدرم

 .کنی فکر نقشت به وفقط بسپری من به کردنشو پیدا بهتره _

 کنم پیداش کنین کمک فقط بود قرار _

 میکنم پیداش خودم میگم حاال _

 ..ولی _
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 میمونی میکنم،تهران خبرت کردم پیداش نداره،هروقت ولی _

 برمیگردی؟ یا

 دعاخونده که جنگیری اون کردن پیدا ی بهانه به میمونم،من _

 .اومدم

 چی؟ برای _

 کمکشون میتونه اون فقط دنبالشن؟گفتن چرا نمیدونم هنوز _

 .کنه

 میشناسنش؟ دیدن؟یا جنگیرو اون حاال تا!اینطور که _

 آره _

 .میدم خبر بهت.بری خب،میتونی خیلی _

 .بلندشدورفت بالخره.کشید خجالت کمی

 آشپزخونه رفتم
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 لیران _

 بله _

 کجاست؟ زهید _

 .رفتن همسرتون همراه _

 ازاین دومورد گذشته ماه چند کنم،توی پیدا دخترو اون باید _

 بوده؟ دسته کدوم جزء دختر اون ببینم اومده،باید پیش اتفاق

 نشست کنارم سیلینا

 فکرمیکنین؟ پسر اون به چراانقدر _

 .کنم کمکش باید چون _

 همسرتون.بزارین براش ذهنتونو تمام که نمیشه دلیل این _

 .کردن سفارشتونو وخیلی نخوابیدین اصال دیشب گفتن

 .میکردم فکر داشتم نگرانه،فقط زیادی سیهان _
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 ضعیف برین پیش اینطور من،اگربخواین بانوی نه _

 برین.باشین میکنم،مطمئن پیدا دخترو اون من.میشین

 .نکنین فکر وبهش کنین استراحت

 .بوسیدم شدشو بافته سبز وموهای زدم لبخندی

 

 گرم داشت چشمام.کشیدم دراز تخت روی اتاقمو توی رفتم

 نگاه پنجره به.کردم باز چشم دوباره پنجره باصدای که میشد

 نگاهم بودو نشسته طاق روی ای کردم،گربه

 نیمه ازدرد چشمش بودو زخمی زیرچشمش.میکرد

 .داخل بیاد دادم واجازه کردم روباز پنجره.بازبود

 افتاده؟ اتفاقی هستی؟چه توکی _
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 بود شده عادی برام دیگه.داد چهره تغییر زمین دیوارو بین

 .ونمیترسیدم

 کنید کمکم لطفا _

 چیشده؟ _

 به پسرمو واون شده احضار وجدانی بی آدم توسط پسرم _

 بگه اون وهرکاری آدمه اون ی سلطه تحت حاال.گرفته فرمان

 اما جداکنم ازش طلسمو خواستم میده،چندباری انجام

 زده آسیب ومادرش من به.دارم احتیاج شما کمک نتونستم،به

 .داره کشتنمونو وقصد

 واونوقت کنم آزادش طلسم با باید باشه شده طلسم اگر _

 چند.بشه اینطور نباید اما.کرده اونکارو که آدمی به برمیگرده

 .باشین منتظر بیرون دقیقه
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 نشکسته طلسم بستم،تابحال رو پنجره.رفت دادو سرتکون

 قوانین.میگرفتم کمک مادربزرگ ی دفترچه از باید بودمو

 خوندم دور ضرر،چند بدون طلسم شدن باطل وشرایط

 کنم؟ چیکار باید دقیقا تافهمیدم

 .بریم جایی باید برگرد زودتر زهید؟هرجاهستی _

 دادم، اطالع دخترا به بیرونو رفتم ازاتاق

 شو آماده زودتر میکان _

 بریم؟ باید کجا _

 .کنیم باطل پسرشو طلسم میریم جن یه همراه _

 !نکردین اینکارو تابحال که شما _

 زهید؟.شو بدم،زودآماده انجامش میخوام حاال _

 بله _
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 .بگیر هامو وسیله _

 اومد سیهان صدای

 بیام؟ منم میخوای _

 نه _

 .کردم باز رو وپنجره تواتاق برگشتم

 اینجایی؟ _

 ظاهرشد

 .بریم _

 ساخت تازه ی خونه به.رفتیم دنبالش ومیکان زهید همراه

 امنیت روبرای ملکه جانشین ی نشونه.رسیدیم وقشنگی

 .روگردنم گذاشتم
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 داخل،من برین شما.بشم وارد اجازه بدون نمیتونم من _

 .میایم اجازه بعداز وهمراهام

 کنار گفتم ومیکان زهید وبه زدم آیفونو.ردشد ازدر

 داد جواب چنددقیقه بعداز.بایستن

 بله؟ _

 .کنم صحبت باشما مهمی مطلب درمورد هستم،باید شریفی _ 

 نمیشناسم _

 .میدم توضیح براتون داخل بیام بدید اگراجازه _

 من کرد،بعد نگاه جارو داخل،همه رفت زهید شد،اول درباز

 کمی صحبتم شروع.شدیم خونه وارد میکان سرم وپشت

 وجه هیچ به.تربود سخت همه از کردنش وراضی بود سخت

 شدم مجبور نهایت ودر.بشه باطل طلسم نمیداد رضایت
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 دستور بود شده طلسم که جنی به.کنم امتحان راهکارو آخرین

 بود متعجب.کرد بشینه،اطاعت کنارم دادم

 بشی؟ آزاد طلسم از حاظری _

 .داد تکون نفی ی نشونه به سرشو

 چرا؟ _

 نگاه بود کرده طلسمش که مردی به کرد،بعدم نگاه پدرش به

 کردم،دوتا دقت.شد ثابت مرد دست روی چشماش وفورا کرد

 به مرد بود،تا شده نوشته سحر کلمات روش که فلزی انگشتر

 که چوبی.کرد وبیهوشش زدم اشاره میکان به بیاد خودش

 مردو انگشترای.زهید به سپردم میکردم تنبیهش باید باهاش

 باغ انتهای ی گوشه سپردم میکان به درآوردمو دستش از



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  49

 ملتمس بود شده بلند فریادش درد از پسرکه.کنه پنهونش

 .میکشید آه دلسوزانه هم پدرش.میکرد نگاهم

 وآزادش خوندم رو السحر باطل دعای شد زده که آخر ی ضربه

 .کردم

 کرد پاک رو حافظش تمام میکان مردهم اون مجازات برای

 بعداز.خونه وبرگشتیم کردن پسرتشکر پدرو.برگشت بدون

 .برد خوابم فورا که بودم خسته قدری به ناهار خوردن

 

 شدم بیدار سیلینا باصدای

 من؟ بانوی _

 کردم نگاهش
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 واالن کرده ازدواج دوماهه.مفردی مهسا.کردم پیداش _

 حاظرم درحال.شده وکامل روگذرونده گرگینه تکمیلی مراحل

 .پدرشه ی خونه

 گفتم زدمو لبخندی

 نرفته؟ یادت چیزو یه اما ممنون _

 چی؟ _

 یهویی نیای خوابم اتاق تو که وقتی _

 رفت یادم _

 اینجا سیهان بعداگر دفعه چون.بارباشه آخرین امیدوارم _

 بگه چیزی ممکنه باشه

 شستم،موهامو صورتمو.بیرون کردورفت عذرخواهی ناراحت

 توسالن ورفتم کردم مرتب
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 اطالعاتتو بگو خب،حاال _

 داد بهم کاغذی

 گرگ ی گله نژاد.وهمسرش خودش تلفن وشماره آدرس _

 .وباران رها،سوزان شدش فوت دوستای واطالعات همسرش

 بری ممنون،میتونی _

 سرمو درورودی آشپزخونه،باصدای ورفت گذاشت احترام

 نشست کنارم زدو لبخندی.اومد برگردوندم،سیهان

 کجابودی؟ _

 .کرده پیدا خانوادم از نشونه یه فرنیل _

 خوب چقدر _

 .میکنه پیداشون حتما داده قول ولی نیست دقیق هنوز _

 گرفتم دستشو
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 برام رو مهسا اطالعات سیلینا.باش میشن،مطمئن پیدا حتما _

 .ببینمش یا بزنم زنگ نظرت به.گرفته

 بزار قرار وباهاش بزن زنگ _

 خوبه _

 میشه چطور لیران زهیدو ی بچه بنظرت _

 .بشه چی قراره وزیبا زشت ترکیب که بود جالب خودمم برای

 سارا _

 کردم نگاهش

 نکردیم؟ صبر زیادی ما بنظرت _

 تأثیر روش کارام و بشم دار بچه ازاینکه.گرفتم پایین سرمو

 بود کارهام مخالف سیهان میدونستم.میترسیدم بزاره

 کارام گذاشتن کنار شدن دار بچه برای اصرارشم وبیشترین
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 به وهربار بیشترشده اصرارش لیران شدن باردار بعداز.بود

 .حرفشومیزنه ای هربهانه

 سارا _

 آدما به کردن کمک دارم دوست کارمو من.سیهان نمیدونم _

 .داره خاصی شیرینی خدا ومخلوقات

 گاهی.نبینی نبینی،منو زندگیتو شده باعث اونا به کردن کمک _

 به ومحبتت عالقه باشم دور ازت گذشته مثل اگر میکنم حس

 .بیشتره من

 کردم نگاهش باتعجب

 برام چقدر میدونی حرفیه؟خودت چه این سیهان _

 .نمیکنم کاری دیگه امیر به کمک از بعد باشه.عزیزی
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 به بسپر کارو این کنارو بکش االن همین من نظر به ولی _

 من.ببرن پیش اینکارو میتونن بهتر نفر سه اون.محافظات

 .بشی تودرگیرش ندارم،نمیخوام انتقام این به خوبی حس

 ..ولی _

 گفتم همینکه _

 گرفتم پایین سرمو

 میخوام.کن درگیرش خودتو باشی الزمه که وقتایی فقط _

 ..و کنی فکر زندگیمون به فقط

 نداد ادامه کارینا بااومدن

 شده؟ چیزی _

 .بدم انجام کارهاشو من ناخوشه،گفته کمی لیران _

 کنارشه؟ زهید.کنه استراحت بهتره باشه _
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 بله _

 خوبه _

 کارینا به.کردم نگاهش تعجب با که گرفت دستمو سیهان

 گفت

 لطفا نکنید صداش اتاقش میبرمش ناخوشه کمی هم بانو _

 شد گرد چشمام حرفش از

 !!سیهان؟ _

 نباشه هیییس،حرف _

 .اتاقمون برگشتیم وباهم زد شیطونی لبخند
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 صدام شام برای مامان که بودم رسیده کتاب آخرای به تقریبا

 .گفتم بهش قرارفردا ودرمورد زدم زنگ نعیم به شام بعداز.زد

 .خوابیدم خداحافظی بعداز کردو موافقت

 .بیدارشدم مامان باصدای صبح

 مهساااااا _

 صورتم رو گذاشتم بالشو

 شد شروع باز وااای _

 مهساااااا _

 کردم پرت تخت روبالشو

 بله؟ _

 بخوریم صبحانه بیا _
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 که زوره خیلی میشد؟بخدا چی میخوابیدم دیگه یکم مامان _

 .کنی بیدارم اینطوری هرروز

 برو سختته خیلیم.میشه سرد صبحانت بیا پاشو نکن غر غر _

 نشنوی صدامو تا شوهرت خونه

 !!وا _

 نشستن محترم داماد بعله دیدم که بیرون رفتم ازاتاق باتعجب

 نشسته من به پشت میکنن،رومبل مچل رو بنده دارن مادر کنار

 بلند باصدای پشتشونو رفتم آروم منم.میزدن حرف وآروم بودن

 گفتم

 نمیررررررم شوهررررر خونه بمییییییرررررم من _

 وخندیدم روزمین نشستم.پریدن هردو

 هاشونو قیافه وای _
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 گفت باحرص مامان

 بعد ماه نه؟باشه نمیخوای شوهر ی خونه دیگه حاال... دختره _

 یانه؟ میخوای میگم بهت زندگیت سرخونه رفتی که

 چیه؟ قضیه!!بعد؟ ماه!!هن؟ _

 نثارم ای غره چشم پیشونیشو،مامان به کوبید بادست نعیم

 گرفتم نعیم بازوی از نیشگونی بلندشدمو.ورفت کرد

 نمیدونم؟؟ من خبره چه _

 عروسی زودتر میخواد گفته بابام به بابات راستش اممم _

 مامان به بودن نزدیک بودو مناسبتی که تاریخایی بگیره،منم

 بعد ماه بگم همه به گفت دادم نشون

 .که بفهمم؟واقعا االن باید من اونوقت _
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 مرتب موهامو شستمو وصورتمو دست.اتاقم برگشتم ناراحت

 نشست وکنارم اتاق اومدتو نعیم.کردم

 نگرانه خب پدرت به بده حق خانومم _

 .نگه چیزی بهم که نمیشه دلیل ولی نگرانه میدونم _

 رفتیم فورا.ندم ادامه حرفمو شد باعث شیشه شکستن صدای

 آشپزخونه

 مامان؟ چیشده _

 ترسیدم.شد رد کنارم از نفر یه کردم حس _

 من به زورشون وقتی میدونستم.کردم نگاه نعیم به باتعجب

 این به نداشتم انتظار اما میکنن اذیت خانوادمو قطعا نرسه

 .بیفته اتفاق زودی
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 گفتم ظاهری لبخندی با

 بخوریم صبحانه بریم بیا.مامانی کردی اشتباه حتما _

 .میام کنم جمع رو شکسته های خورده من شمابشینین _

 صبحانه خوردن بعداز.نشستم نعیم وکنار بوسیدم گونشو

 اتاقم تو برگشتیم

 روندارم تازه اتفاق آمادگی من نعیم _

 اتفاقی؟ چه _

 کردم نگاهش باتعجب

 دیگه من باشی آماده باید دیگه که عروسیه اگرمنظورت _

 ..تحملم

 حرفش وسط پریدم

 !!!!نعیم؟ واااای _
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 هوم؟ _

 .خانوادم سمت میان دارن اینکه.بود امروز اتفاق منظورم _

 چیکارکنیم؟ اهان،خب _

 نشستم کشیدمو پوفی

 کن فکر یکم بازی شیرین بجای نعیم _

 خورد ساعت به چشمم

 دیرشد وای ای _

 دیرشد چی _

 شریفی خانوم _

 کرد نگاه ساعت به

 حاظرشو زودتر _



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  62

 گفته که آدرسی طرف به کردیم حرکت پوشیدمو لباسامو

 بدی استرس. رسیدیم بالخره بودیم توراه ساعتی نیم.بود

 به ای چهره خوش قدبلندو مرد.زد آیفونو زنگ نعیم.داشتم

 که بود وزیبایی پرگل حیاط.شدیم حیاط اومد،وارد استقبالمون

 خانومی ها پله پایین.میکشید رخ به رو صاحبخونه باسلیقگی

 مهربون صورت.میکرد منتظرنگاهم وچشمای بالبخند

 متقابال هم من میشد باعث که داشت وآرامشبخشی

 ها پله از هم همراه.دادیم ودست کردیم سالم.لبخندبزنم

 خانوم اون کردو باز برامون رو درورودی مرد.باالرفتیم

 نشستیم هرسه.مهمان سالن به کرد راهنماییمون

 .هستم شریفی سارا من _

 .دیدارم این دلیل خب،منتظر _
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 کرد شروع موندو ساکت کمی گرفت دلشوره انگار حرفم بااین

 .کنم صحبت دوستانتون فوت درمورد میخوام من _

 میدونین؟ چیزی شما _

 ..شدن قتلشون باعث که اونایی.بله _

 زیرنظرگرفتم حرکاتشو تمام میزد،بادقت حرف بزور انگار

 کشته داره ماورائی قدرت که مدیوم یه توسط رها _

 برخورد قطارو خرابی ی حادثه توی هم وباران سوزان.شده

 .بوده اجنه دستبرد با هم اون که شدن فوت کوه با ناگهانیش

 اطالعاتو این چطور میدونن،شما پلیسا فقط مطالبو این _

 آوردین؟ بدست

 توخونه حضورتون اصلی دلیل اما.وقتش به خدمتتون میگم _

 .من ی
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 کمی وبا داخل اومد جوونی پسر.کرد نگاه سالن ورودی در به

 .کرد سالم ترس

 بگیره،علت شده کشته که مادرش انتقام میخواد پسر این _

 ..بگم بهتره یا پدرش ی خانواده نفرین مادرش مرگ

 .کرد خشک پیشونیشو عرق بودو مضطرب

 پسر این ومادر سوزان،باران مرگ مسئول پدریش خانواده _

 .هستن

 نگران نعیم.گفته چی دقیقا میکردم هالجی باخودم ثانیه چند

 ولی میزد میداد،حرف سرتکون میکردو نگاهم

 گرگم کردن وحس میدیدم پسرو اون فقط.صداشونمیشنیدم

 .بود گردنش بریدن برای آماده هرلحظه که
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 نعیم دست شدن گره با آخر ی بودم،لحظه تبدیل ی آماده

 .اومدم خودم به دوردستم

 نکرده،اونم گناهی که اون.باش مهسا؟آروم میکنی چیکار _

 .بگیره مادرشو انتقام میخواد توعه مثل

 چیزو همه...ناراحتی،ترس،نگرانی،غم. کردم نگاه چشماش به

 .نداشت گناهی میگفت،اون درست نعیم.ازش خوند میشد

 کنی؟ چیکار میخوای _

 .نشست شریفی خانوم کنار کشیدو راحتی نفس

 شریفی خانوم.بن از خونست اون سوزوندن من نظر _

 .جنگیدنه نظرشون

 .کردم نگاهش باتعجب

 بجنگیم؟ چطور _
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 زدوگفت لبخندمهربونی

 .میکنن کمک ما به سرگردان ارواح _

 نیروی ممکنه حتی جنن،بعضی اونا.نیست کافی این ولی _

 .باشن داشته شیطانی

 خیلی وکارای شرورن که میکنن زندگی اونجا دوقبیله _

 .نیستن شیطان اقشار جزء اما.دادن انجام تابحال وحشتناکی

 .جنگیدن میشه سخت بازم ولی _

 کنن،امیر پرت حواسشونو که ارواحه ی عهده به جنگیدن _

 آتیشو وازاونجا بره خونه زیرزمین به فرصت این توی میتونه

 .کنه روشن

 کنم؟ چیکار باید من _
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 باال به که کنی وگسترده وآتیش ایجادکنی حفره تومیتونی _

 .برسه

 .خوبیه پیشنهاد _

 .فکربود پسرتوی

 شریفی؟ خانوم _

 .عزیزم کن صدام سارا _

 وگفتم زدم لبخندی

 باایشون شما نسبت نشدم متوجه هنوز من ممنون،ساراجان _

 چیه؟

 نداریم نسبتی هیچ ما _

 میکنین؟ کمک بهش چطور پس _
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 میشدم محسوب عالم درواقع من.خواسته کمک من از چون _

 کمکی نمیتونم دیگه شخصه به من.همسرم مخالفت از تاقبل

 افرادی اگر اما ندارین کمک به هم نیازی کنم،هرچند بهتون

 افرادمو من خواستین کار این توی هرچیزی یا کمک برای

 از وجه هیچ به میکنم وجه،تاکید هیچ به ودرضمن. میفرستم

 از قبل باید شماهم جان مهسا.نگیرین کمک انسانی نیروی

 تبدیلو اومدنت ازبیرون قبل وتا بشی تبدیل خونه به ورودت

 .نشکنی

 چرا؟ _

 توی انسانیت روح.روندارن گرگینه تسخیر ی اجازه اونا _

 .نمیده اونها به تسخیر ی واجازه شده حفظ گرگت

 آهان _
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 کنی؟ شروع میخوای کی شما امیر _

 .باشین داشته آمادگی شما هروقت _

 بعدازاین برنمیاد من از کمکی گفتم که من _

 صدایی وبا گرفت پایین کرد،سرشو نگاهش ناراحت امیر

 گفت ملتمس

 قدرتتون باشین اطرافم که بیاین،همینقدر همراهم لطفا پس _

 وهمسرتون شما تا میگیرم خونه براتون.میکنه زیاد منو نیروی

 باشین راحت

 امیرجان _

 لطفا.کردم پیدا مادرمو کردم حس دیدم شمارو وقتی از _

 .نذارین تنهام



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  70

 بلند باتعجب سارا.گرفت پایین سرشو زدو زانو سارا پای جلوی

 شد

 شو کاریه؟بلند چه این _

 برگردوندم سرمو مردی باصدای

 کارات توی سارا نمیدم اجازه ولی.میایم همراهت باشه _

 .باشه داشته دخالتی

 کرد وبغلش رفت سمتش امیربه

 ممنون _

 عجیبی ی چهره.کشید امیر پشت به ودستی زد لبخندی مرد

 .بود گرفته خشدارو که صداش مخصوصا.داشت

 .رفت سمتشون به بالبخندمهربونی سارا
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 شی،مهمونهامون ظاهر میتونی.واقعا ممنونم سیهان،عزیزم _

 .خودمونن از دیگه

 .بود جن یه اون بود درست حدسم.داد چهره تغییر

 

 پرسیدم باتعجب

 ..همسرتون _

 .داد ندادوسرتکون ادامه ی اجازه

 نمیشه،ممکنه؟ باورم _

 مشکالت هم به رسیدن مابرای.هستن همسرم بله،ایشون _

 امروز تابه کردیم ازدواج وازوقتی سرگذاشتیم پشت رو زیادی

 .رودارم زن ترین خوشبخت احساس من
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 ما روی روبه وباهم روگرفت سارا دست مرد.زدن لبخند هم به

 .نشست نزدیکشون امیرهم.نشستن

 .کجاست خونه اون خونه؟اصال اون بریم کی ماباید خب _

 .شماله _

 یانه؟ میتونم نمیدونم امتحاناتیم ی دورهتو االن ما _

 دوره از مهمی بخش امتحاناتتم.عزیزم نداریم اصراری ما _

 .زندگیته

 از انتقامم،نمیخوام منتظر وقته خیلی.بدین فرصت بهم باید _

 .بدم دستش

 بهم گرفتی تصمیم وهروقت بری میتونی االنم باشه _

 .خبربدی
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 خداحافظی بعداز.شدیم بلند دادمو سرتکون.زد مهربونی لبخند

 طرف یه از.نمیشد آروم ای لحظه فکرم.خونه برگشتیم بانعیم

 انتقام هم کشیدم،ازطرفی زحمت اینهمه که ای وآینده امتحان

 همراه ناهار خوردن کنم؟بعداز چیکار باید نمیدونستم..عزیزام

 به عقلم.زدیم قدم وخیابون پارک تو کمی.بیرون رفتیم نعیم

 کردم نگاه نعیم به ایستادمو.انتقام به قلبم بودو امتحانات

 کنم؟ چیکار بنظرت _

 .کنارتم بگیری هرتصمیمی میدونم نمیدونم،فقط _

 فکر وباران رها،سوزان به.کردم حلقه دوربازوش دستمو

 .میرفتم باید.بگذرم انتقام از نمیتونستم.کردم

 .زدم نعیم به لبخندی

 .نمیگذرم دوستام خون از من _
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 .میشیم موفق پس _

 

 _امیر _

 تشکر شریفی خانوم از هم من وشوهرش مهسا رفتن بعداز

 کنم حرکت ناهار شدبعداز قرار.دانیال ی خونه وبرگشتم کردم

 .نکردم پیدا جنگیرو اون بگم میتونم نهایتش.وبرگردم

 حدودا.شدم ماشین وسوار کردم خداحافظی دانیال از

 داشتم نگه جاده داشتم،کنار عجیبی گذشت،حال دوساعتی

 نزدیک انتقام به که حاال.مرگمه چه نمیدونستم.شدم وپیاده

 دختر اون برای اگر.میداد آزارم داشت بد حس این شدم

 چیزیش خانوم سارا مقصرم،اگر من بیافته اتفاقی یاشوهرش

 .مقصرم من سفر این تو بشه
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 به سپردم خودمو.بود گرفته وجودمو تمام آزاردهنده افکار این

 .کردم وحرکت خدا

 

 استقبالم اومد بابا.خونه رسیدم که بود شده تاریک دیگه هوا

 .ندادم اجازه کنه بغلم خواست

 .کنم پیداش نتونستم _

 بلندش وریشهای موها بااون خونه توتاریکی پدربزرگ

 ظاهرشد

 .نمیرفت ازت ای دیگه انتظار _

 بین سرمو نشستم روتخت.تواتاقم ورفتم زدم پوزخندی

 بره ازبین عزیز اتاق این روزی قراره اینکه ازفکر.گرفتم دستام
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 پراز که اتاقی.عزیزتربود برام ازجونم که اتاقی.بودم کالفه

 .همین بود انتقام کردم،مهم پاک بود،اشکامو عطرمادرم

 دراز تخت روی.شدم تاآروم کردم تکرار باخودم زیرلب چندبار

 .وخوابیدم کشیدم

 .شدم بیدار گوشیم باصدای صبح

 الو _

 رسیدی؟ بودی؟کی خواب _

 دیشب _

 نگفتی؟ چرا _

 میگم دارم االن _

 چطورشد؟ ببینم بیرون بریم بیا مسخره،پاشو _

 .میرسونم پارک،خودمو برو باشه _



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  77

 .پوشیدم ولباسامو شستم صورتمو.وبلندشدم کردم قطع

 ایستاد جلوم پدرم رفتن از قبل

 چیشده؟ _

 داری؟ فکری چه _

 چیه؟ منظورتون _

 ملکه،درسته؟ جانشین ی خونه رفتی گفته پدرم _

 .کردم نگاهش باتعجب

 !!ملکه؟ _

 میکردی؟ چیکار اونجا تو _

 ببینم رفتم منم میکنه کمک آرزو به رسیدن تو گفت دوستم _

 داریم؟ ملکه ما یانه؟مگه واقعیته
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 کرد نگاهم بادقت کمی

 همین؟ باشم؟فقط مطمئن _

 ندادین منو آره،جواب _

 میفهمی وقتش به _

 ودنبال پارک طرف رفتم.بیرون ورفتم کشیدم شد،پوفی غیب

 کردم پیداش بالخره.گشتم رایان

 

 داد رضایت تابالخره کردیم صحبت باهم... و شایعات درمورد

 .بشه بیخیال

 امیر _

 بله _

 پیشش رفتی ای خواسته چه واسه چیه؟نگفتی آرزوت تو _
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 مادرم دیدن _

 کنی احضار روح میخواستی یعنی پسر وااای _

 .دادم سرتکون کردمو فوت نفسمو

 ساحربود واقعا نبودو شایعه کاش.هیجاناتم این عاشق _

 .میگرفتم یاد احضار ازش میرفتم

 رایان؟ چیه وپرتا چرت مذخرفه،این _

 گفت دادو ای غره چشم

 نداری؟توچرا ای خواسته دیگه.داره نمیاد،حقیقت خوشت تو _

 .مادرته فکروذکرت نداری؟تمام رودوست کسی

 نکنم فکر بهش نمیتونم _

 ندیدیش توکه _

 .دارم دوسش ولی _
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 .نکنی فکر آیندت به نمیشه دلیل بابا،ولی باشه _

 یه پاشوبریم شدی؟حاال میکنم،راضی فکر امتحاناتم بعداز _

 گرسنمه بخوریم چیز

 اعصاب،باشه بی _

 معمول زدیم،طبق دور شهر تو باهم کمی صبحانه خوردن بعداز

 شوهرخالش گیردادنای از میکردو صحبت دخترخالش از فقط

 .جداشدیم هم از بالخره.میکرد گله

 گشتم زیادی بنگاهای شریفی خانوم برای گرفتن خونه برای

 ها خونه به خودم گرفتم تصمیم.نداشتن مناسبی های خونه اما

 خیابون تو ومیدونستم میشناختم هارو خونه بیشتر.سربزنم

 که داشتن دالیلی هرکدوم.بهترن ها خونه کدوم اطرافمون

 خونه آخرین بود مونده.نمیدادن اجاره خونشونو دوم ی طبقه
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 فوت همسرش میکردو زندگی سالش ۱۷ باپسر مردی که که

 میشدگفت تقریبا بودو متصل خونش باالی ی طبقه.بود شده

 همه بااینکه.جدا وقسمتی پله راه باوجود بود کامل ی طبقه یک

 نبود پایین ی طبقه به وآمد رفت به نیازی جدابودو امکاناتش

 سختی شرایط شریفی خانوم برای ممکنه میکردم حس اما

 ونظرشو میکردم صحبت باهاش خونه درمورد باید.باشه

 خونمون به نزدیک که بود ای خونه تنها این.میپرسیدم

 رو دیگه خیابونای باید نکنه قبول واگر کنم اجاره میتونستم

 .داد جواب خانمی.زدم زنگ بود داده که ای شماره به.میگشتم

 .بفرمایید _

 امیرم سالم _

 !!امیر؟ _
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 .لطفا بگین شریفی خانوم به _

 بله _

 داد جواب چنددقیقه بعداز اومدو پچی پچ صدای

 امیرجان،خوبی؟ سالم _

 خوبین؟ شما سالم،ممنون _

 داشتی؟ ممنون،کارم _

 قبول وخداروشکر گفتم بهش وشرایطش خونه درمورد

 برم من رسیدن ووقتی کنن حرکت فردا کرد،قرارشد

 .دنبالشون

 کنار دلیل چه به داشتم،نمیدونستم وصفی غیرقابل خوشحالی

 ومحبت داشتم؟نگاه وامنیت آرامش احساس شریفی خانوم
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 درست میکردم احساس بودو کرده ازشوقم لبریز مادرانش

 .مادرمه مثل

 فقط.نبودم گذرزمان متوجه عصربود،اصال ۵.کردم نگاه ساعتو

 ورفتم خریدم ساندویچ خودم برای راه بین.فردابودم منتظر

 جوری یه باید.کردم فکر بودیم کشیده که ای نقشه به.خونه

 نفهمه؟این کسی که چطور اما میذاشتم آتیش برای سنسور

 .برد خوابم کی نفهمیدم.بود مرحله ترین سخت

 

 _مهسا _

 آماده غذاشو وداشتم بود شب شیفت اینهفته ماهان

 تو اومد مهران.میکردم درست هم شام میکردم،همزمان

 آشپزخونه
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 خواهری نباشی خسته _

 باشی سالمت _

 زد زنگ چندبار باشه؟نعیم پیشت گوشیت نگفتم من مگه _

 ندادی جواب

 .خب خونه میزد زنگ _

 داره؟ عیبی باشه پیشت گوشیت مثال _

 رفت یادم خب _

 داد گوشیمو زدو لبخندی

 منتظره بده جواب _

 .کردم،خندیدورفت نگاهش باتعجب

 الو _
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 دیگه میگه راست مهران توکجایی؟خب هست معلوم _

 .پیشت باشه همیشه گوشیت

 سالم علیک _

 بده منو جواب.علیک گیریم _

 شام هم دارم رفت،دومن  یادم گفتم شنیدی که خودت اولن _

 .میکنم درست غذا ماهان برای هم میکنم درست

 نباشی آهان،خسته _

 باشی سالمت _

 خوندی؟ _

 .مونده دیگه تا ۹ هنوز.کردم تموم کتابو تا سه تقریبا _

 سوال چنتا.نکردم شروع رو اولیه تمرینات هنوز که من خوبه _

 .کنی تمرین باهام باید دارم عمومی
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 جوک!! باهات؟ کنم تمرین میگی تو نخوندم میگم من نعیم _

 عقبم خیلی کن تمرین بخون خودت نگو

 نمیتونی؟ کنی کمکم میخوای سوالو چندتادونه _

 نوچ _

 کمکی هیچ برسی گوارش میرسه،بخش آدم به آدم باشه _

 بهت نمیکنم

 کچل _

 یانه؟ فردا بیام.خودتی _

 نیست درس واسه میدونم که من ولی باشه _

 شد بلند خندش صدای

 .بشم باهوشم خانوم فدای _

 .واسم نکشی نقشه باشی تاتو تمرینه فقط کوفت،فردا _
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 .دیگه نکن اذیت شده تنگ برات دلم واقعا مهسا عه _

 نباشه حرفم درس پررو،فقط بچه _

 میدونی شیرازا،خودت ببرمت بگیرم دستتو نکن مجبورم _

 .بامنه اجازت میتونم بخوام

 زورگو کچل _

 خندید دوباره

 میفته بچم خانومم نخور حرص _

 بیشعوووور _

 کردم قطع کردو خداحافظی باخنده

 درختی میمون زشت کچل زورگوی ادب بی پررو پسره _

 گرفتم گاز لبمو کشیدمو هینی مهران ی خنده باصدای
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 شنیدی؟ _ 

 شده سرخ قطعا خجالت از.خندید دوباره دادو سرتکون

 .نیارم خودم روی به میکردم سعی ولی.بودم

 خاموش گازو.بود ناشناس شماره.خورد زنگ دوباره گوشیم

 دادم جواب تماسو کردمو

 الو _

 سالم _

 سالم،بفرمایید _

 مفردی؟ مهسا خانوم _

 هستم خودم _

 باهاتون باید مهمی مطلب هستم،درمورد شریفی سارا _

 کنم صحبت
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 مورد؟ درچه _

 شدن فوت که دوستانتون درمورد _

 خب؟ _

 هستین؟ ببینمتون،تهران باید _

 میگین؟ راست دارین باشم مطمئن کجا از بله،ولی _

 شکی اگر بیاین باهمسرتون کنین،میتونین اعتماد بهم لطفا _

 .هست

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 

 بیایم؟ باید بسیارخوب،کجا _

 کردیم خداحافظی دادو آدرسشو

https://telegram.me/Romankade
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 !بود محترمی خانوم چه _

 بود؟ کی _

 قرار کنه،نمیدونم صحبت باهام میخواد دوستام درمورد گفت _

 باشه راحت تاخیالم میرم نعیم با.گذاشته

 .هست ماهان غذای به هواسم من بخون درساتو برو.باشه _

 داداشی ممنون _

 .کنم تمام کتابمو تا اتاقم ورفتم بوسیدم گونشو

 

 نشسته روتخت پسرعموم.شدم بیدار تختم خوردن باتکون

 بود

 بیرون اتاقم؟برو تو بیاین همینطوری میاد بدم نگفتم مگه _

 .میکرد نگاه اتاقمو های وسیله داشت بهم اهمیت بی
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 بیرون باتوام،برو هی _

 کشیدم ودستشو بلندشدم

 کنم؟ چیکار باید ببینم نخوام انترتو ریخت _

 دوباره.رفت در،ردشدو سمت دادم هولش کردمو بلندش

 برگشت

 میگم؟ چی نمیشه حالیت تو _

 خندید

 .نیستم ومن توآدمی آخه نمیفهمم نه _

 .صورتش تو زدم

 .نیا دیگم بیرون گمشو _

 کشید زبون دندوناشو



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  92

 .کنم تجربه خونتو مزه میخواد دلم خیلی _

 زدم پوزخندی

 واقعا؟ _

 آره _

 میکنی؟ چیکار برام ازاش در _

 میخوای؟ چی _

 .ببینم زیرزمینو میخوام _

 همین؟ _

 بیشتره نه _

 خب؟ _

 .بیاری برام وخونشو بکشی پدرتو _
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 کرد نگاهم باتعجب

 ..ولی _

 .میدی انجام گفتمو که کاری پس میخوای منو خون _

 نمیتونم _

 بیرون گمشو پس _

 بکشم پدربزرگو حاظرم _

 کردم تعجب من اینبار

 میتونی؟ _

 برات میارم خونشم.نگی کسی به اگر _

 منتظرم.خوبه _

 خون اول _
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 رو ای خواسته خواستم دریافت از قبل هیچوقت من.نه _

 .نمیکنم براورد

 منتظر کمی.کردم مرتب واتاقمو شستم صورتمو.رفت باحرص

 قدرت اما بود قوی خیلی اون.نمیشه موفق موندم،میدونستم

 باید دیگه کردم،دوساعت نگاه ساعتو.باالتربود خیلی پدربزرگ

 .آهن راه میرفتم

 

 _سارا_

 بدی ی دلشوره نشستیم قطار تو ازوقتی.بودم امیر نگران

 به.نداشتم خوبی دید انتقام این به چرا نمیدونم.بودم گرفته

 انسانیش ی چهره با سیهان.داشت مشکل نقشم جای یهنظرم
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 بهش لبخندی.میکرد نگاهم بودو نشسته روم روبه

 .وخوابیدم بستم چشمامو.زدم

 شدم بیدار سیهان باصدای

 خانومم _

 .کردم باز چشمامو

 رسیدیم _

 واز برداشتم کیفمو.بود ایستاده منتظرم بودو دستش ها وسیله

 و جمعیت فقط رفتیم بیرون که آهن ازراه.شدیم پیاده قطار

 داشت رنگی مشکی پژوی.گشتم بود،بیشتر مشخص تاکسیها

 ما به نزدیک کردو کم سرعتشو تاکسیها میومد،دوبل باسرعت

 .بود درست شد،حدسم پیاده.داشت نگه
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 سوار واحوالپرسی سالم بعداز.اومد سمتمون امیربالبخندبه

 .کرد وحرکت شدیم ماشین

 گرفتی؟ برامونرو بودی گفته که ای خونه همون _

 .مشترکه ودرورودیتون حیاط که اینه مشکل تنها فقط آره _

 سیهان.نمیام بیرون ازخونه خیلی من.نداره عیبی _

 .میده انجام بیشترکارهامو

 منم خیال میاوردین،اینطوری خدمتکاراتونو از یکی کاش ولی _

 .راحته

 .میاد میکنم صدا رو جمیل برسیم وقتی نباش نگران _

 خوبه _

 گفت سیهان روبه

 کنم؟ معرفی چطور باید شمارو _
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 .ملکی سهیل _

 ملکه جانشین شما گفته پدرم شریفی اهان،خانوم _

 این،درسته؟

 کردم نگاهش باتعجب

 پیشم؟ اومدی فهمیده پدرت _

 بدین؟ جوابمو میشه.فهمید بله پدربزرگ لطف به _

 درسته _

 داریم؟ ماملکه مگه _

 وگفتم زدم لبخندی

 ...باران ی دریا،ملکه ی زمین،ملکه ی ملکه _

 گفت باذوق
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 کدومشین؟ جانشین شما _

 فکرمیکنی؟ چی _

 باران؟ _

 زمین _

 باحال چه واااااوو _

 فهمیدنش برای بودم،هرچند خوشحال هیجانش ازاینهمه

 نگه رنگی ای وقهوه بزرگ در جلوی.فهمید بالخره اما زودبود

 .شدیم پیاده.داشت

 .ماست ی خونه اون.فعلی ی خونه هم این _

 که بود،همونجابود درست.کردم نگاه کرد اشاره که سمتی به

 خوابشودیدم

 سارا _
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 .اومدم خودم به سیهان باصدای

 .بریم _

 دادم سرتکون

 .هستیم که جایی بیا فورا....جمیل _

 آیفونو زنگ امیر.بود ایستاده رومون روبه جمیل چندثانیه بعداز

 .زد

 .کن،برادرم معرفی سعید جمیلو _

 اومد،بعداز استقبالمون به کردو باز درو مردی دقیقه چند بعداز

 قشنگ ولی داشت کوچیکی حیاط.داخل رفتیم ومعرفی سالم

 گفت کردو راهنمایی حیاط از ای گوشه سمت به.بود

 بودن راحت وبرای پلست راه زیر که خونست دردوم این _

 .گذاشتیمش
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 رفتیم پله ازراه.خونه داخل رفتیم زدو ازرضایت لبخندی سیهان

 وآشپزخونه نشیمن کوچیک سالن خواب،یه اتاق دو.باال

 بود مشخص بودو قدیمی شده چیده های وسیله اکثر.داشت

 تایید،مرد بعداز.میکردن استفاده مهمان برای فقط رو طبقه این

 خودش ی خونه به بود کرده معرفی صفری آقای امیر که

 گفت وامیر نشستیم مبل روی.برگشت

 .بگیرم روبراتون ای دیگه جای من بگین اگرسختتونه _

 .اومده خوشش سیهانم.خوبه که گفتم.نیست نیازی _

 گفت سیهان

 محمودی وخانوم آقا هروقت.برس کارات به برو حاال.آره _

 خواستی کمکی هر مدت تواین درضمن.میدیم خبر بهت اومدن

 .بگو بهم
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 به فرستادم جمیلو.رفت خداحافظی بعداز دادو سرتکون

 برای رفتیم لباس تعویض بعداز وماهم برسه دیگش کارهای

 .استراحت

 

 _امیر _

 زودتر باید.خونه شریفی،برگشتم خانوم خاطراز اطمینان بعداز

 جرقه بایک کردم که باتحقیقی.میکردم جا جابه سنسورارو

 اگرفرض و بکشه آتیش به رو کوپه یه میتونست هرسنسور

 با.کافیه سنسور ۵ باشه درست زیرزمین متراژ تو احتمالیم

 زمین روی سیاه خون سطل یه.زد خشکم دراتاقم بازشدن

 شد،برگشتم بسته سرم درپشت.بود

 کجایی؟ _
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 نیومد صدایی

 آوردی؟ چیه این _

 نکرده استفاده قدرتهام از میشد سالی ۵.نیومد صدایی بازم

 .کنم وپیداش بشم محو نمیتونستم همین برای بودم

 بده نشون خودتو _

 پیداش وقتی.دادم گوش حرکتش صدای به.بردم باال تمرکزمو

 گرفتمش حرکتی ثانیه تو کردم

 میدی؟ظاهرشو بازی منو حاال _

 .بود پسرعموم

 کن ولم _

 نمیاد؟ خوشم کار ازاین نگفتم مگه _

 میاد؟ خوشت چی از تو _
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 تو مرگ از _

 خندید

 کن ول دستمو _

 چیه؟ این _

 میخواستی که همونی _

 کردم نگاهش باتعجب

 چطور؟ _

 .نبود غیرممکن بود،ولی سخت _

 کجاست؟ _

 توعه نوبت حاال.همه دنبالشن.کردم چالش _

 مونده دیگم شرط یه _
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 .بودم تاریک جای یه نرسیده ثانیه وبه گرفت دستمو باحرص

 کجام؟ _

 زیرزمین _

 بازم ولی بود شد،ضعیف بهتر دیدم کردم تمرکز چشمام رو

 اهمیت میکردم سعی.میومد بدی بوی.بود خوب سال ۵ بعداز

 تالشمو تمام.میومد استخون شکستن صدای قدمم باهر.ندم

 .شدم کنم،موفق حرکت تاسبک کردم

 .اینجارو دیدی..خب _

 کجاست؟ برگشت راه _

 میبینی؟ _

 آره _

 بیا پس
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 کرد اشاره سرش باال به ایستاد رفتم،جایی دنبالش

 اینجاست _

 کوچیک در به میرسید که داشت نردبون یه سرش پشت

 یه وارد.بازشد سخت کمی.دادم هول ودرو باال رفتم.چوبی

 وتار خاکی جا همه.بود بری چوب میرسید نظر به.شدم انباری

 چوبی ی مجسمه یه.کردم نگاه بری چوب ابزار به.بود گرفته

 هکاکی نظر به.کردم دقت بیشتر.بود میز ی گوشه کاره نیمه

 حضرت اما بود شده درست کامل بوددستاش مریم حضرت

 گذاشتم قبلیش سرجای رو مجسمه.نبود دستاش بین مسیح

 وقتی.بازشد سختی به.کردم پیداش بالخره.درگشتم ودنبال

 داخل برگشتم.پشتیه ازباغ راهش فهمیدم بیرون رفتم

 .شد پیداش پسرعموم دوباره.خونه
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 منه نوبت حاال _

 .آشپزخونه خوب،بیا خیلی _

 وازپا بمونه شارژ نمیتونه خیلی من خون باخوردن میدونستم

 .میشه٪۹۰ مرگشم واحتمال میفته

 خون یادیدن.خراشیدم ازبازومو وقسمتی برداشتم چاقورو

 که خورد وخونم از کمی اومدو طرفم به سرعت به سرخم

 .کردم اعتراض

 .همینقدر مضره،کافیه برات _

 دیگه یکم نه _

 به میخورد خون که وقتایی مثل خوردو خونمو از دیگه کمی

 .رفت گیجی حالت

 کردم نگاه سطل به.اتاقم ورفتم شدم بیخیالش
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 مطمئن باید.باشتش کشته نکنم کنم؟فکر چیکار باتو من _

 .بشم

 پدر _

 شد ظاهر اتاق تو باخوشحالی

 پدربزرگو وگفت اینجا آورد خونو سطل این غلتین _

 بکشه منو کشته،میخواست

 دادم نشونش دستمو

 فوت پدربزرگ واقعا.دورشد تاازم گفتم مقدسو ی کلمه _

 بود،ولی الرحیم الرحمن اهلل بسم مقدس کلمه منظوراز)شده؟

 ی کلمه میگن بهش پذیرن آسیب درمقابلش اینکه بخاطر

 .(دارن واهمه ازش واشرار پاکه که ای مقدس،کلمه

 ...پس بگی اگردرست.ندیدم صبح از پدرو _
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 .رفت نگران

 .بود گفته راست پس _

 واین میرفتن پدربزرگ کردن پیدا برای قبیله تمام االن قطعا

 .بود سنسور گذاشتن برای فرصت بهترین

 

 حیاط رفتم.توش گذاشتم رو سنسورا برداشتم پشتیمو کوله

 اطراف به.گذشت گوشم از باد مثل وعجیبی نازک پشتی،صدای

 قدرتم روی باید.داخل ورفتم دروبازکردم.نبود کسی کردم نگاه

 روی که هایی تخته روی.زیرزمین میرفتم بعد تمرکزمیکردم

 آرامش فشاردادم،کمی دستم توی سرمو.نشستم بود افتاده هم

 مخفی ی نقطه رو.وتمرکزکردم نشستم یوگا.برگشت فکرم

 تاریک قدری به.گشتم آینه کردم،دنبال باز چشمامو.فکرکردم
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 بیشتر چشمامو نور.دید نمیشد قوه چراغ نور بدون که بود

 گوشه چیزی چشمام باگذشتن.باالبردم دیدمو وقدرت کردم

 نشون منو.بود کوچیک ی آینه.سمتش رفتم.زد برق میز ی

 کردم حس.بود شده بود،ساطع مشخص نورچشمام اما نمیداد

 نور.دادم تغییرمکان وفورا انداختم رو آینه.پشتمه کسی

 میکردم حسش هنوز کردم نگاه اطراف به.کردم کم چشمامو

 بود،آروم روح یه.کردم نگاه تر دقیق.بود کجا نمیدونستم اما

 هستی؟ کی تو گفتم

 بود،دقت آشنا برام شد،خیلی واضح صورتش.سمتم برگشت

 روم روبه اومد.بود نامزدمادرم صورتش،درسته به کردم

 ایستادوگفت

 بزارببینمت _
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 نمیشد...بود،غمگین،خوشحال متعجب نمیدونستم.ظاهرشدم

 .فهمید

 ..تو _

 .منتظرتم وقته خیلی.اینجا سرگردونم من _

 عالقشون شدت مادرم برنمیداشت،ازخاطرات ازم نگاهشو

 .بوده عاشق شدم مطمئن بادیدنش حاال بودو پیدا بهم

 بکنی؟ بهم میتونی کمکی چه _

 .بشن پایین اون حضورت متوجه نمیزارم _

 .ممنون _

 روحی هیچ بود،تاحاال عجیب برام روح شادی یا غم دیدن

 برخورد خوب میکنم حس بارمه اولین که وحاال بودم ندیده

 .کردم
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 خیلی چون بخوره بهم تعادلم ممکنه اما بشم مخفی باید _

 .باش مراقبم.نکردم اینکارو وقته

 حتما _

 گفتم تودلم

 .بود پدرم این کاش ای _

 فقط اما بود آرزوم که بود چیزی تنها  درکنارخانواده خوشبختی

 .بود،محال محال آرزوی یه

 کردم وخداروشکر رفتیم تاانتها زیرزمین،باراهنماییش رفتیم

 سنسور متر ۱۰ هر.بودم گرفته بیشتری سنسور احتمال برای

 طول کارم خوردو بهم تعادلم دوبار مدت وتواین کردم وصل

 ازش تشکر بعداز.بود مراقبم رامین مدت این تمام تو.کشید

 برای.کشیدم راحتی نفس.بیرون ورفتم کردم خداحافظی
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 زیرزمین تمام تابدونم میکردم محاسبه باغو طول باید اطمینان

 نمیتونستم بودو شده گرسنم یانه؟ولی میده پوششش

 عصربود،رفتم ۵.کردم نگاه ساعتم به.بزارم انرژی بیشترازاین

 نگاه گوشیمو.خونه برگشتم ساندویچ خریدن بعداز بیرونو

 ساندویچمو شدمو بیخیال.داشتم رایان از تماس۲ کردم

 .خوردم

 

# 

 _مهسا_

 بود گفته.دنبالمون بیان رسیدیم وقتی کردم هماهنگ باسارا

 اونجا،پس بریم نمیتونیم ما اما گرفته خونه براشون امیر

 رو سارا ی شماره.رسیدیم ۹ ساعت.هتل بریم ناچاربودیم

 داد جواب چندثانیه گرفتم،بعداز
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 الو _

 .توفرودگاهیم.رسیدیم ساراجون،تازه سالم _

 .منتظرباشین میرسیم االن سالم _

 باشه _

 .نشستم نعیم کنار صندلی ورو کردم قطع تماسو

 میاد خوابم خیلی مهسا _

 .شدی بیدار زود روز بودی،یه خواب تاحاال توکه _

 خورده بهم خوابم تنظیمات دیگه همین _

 کن درست تنظیماتشو _

 .میشه درست تو دست به فقط _
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 بلندشدیم ماهم.اومدن بالخره.رفتم بهش ای غره چشم

 اجاره که توماشینی واحوالپرسی بعدازسالم.سمتشون ورفتیم

 .سوارشدیم بودن کرده

 اینجا؟ میشناسین مناسبی هتل _

 گفت شوهرش

 اونجا میریم االن.دیدیم خونه یه  براتون نیست هتل نیازبه _

 الی یک برای گفتم بهشون.بگیرین اومد خوشتون اگر ببینین

 .میخواین اجاره دوهفته

 ممنون _

 .وخوبه مبلست ولی کوچیکه خونش.نکردم کاری _

 .رسیدیم ساعت نیم بعداز.تشکرکرد هم نعیم

 داریم؟ فاصله باشما چقدر ساراجون _
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 خونه این میگشتیم اطراف این داشتیم دیشبم.نیست خیلی _

 .رودیدیم

 خونش که صاحبخونه.کردم تشکر ازش بوسیدمو گونشو

 کوچیک ی خونه.بازکرد برامون درو اومدو بود خونه کناراون

 بمونیم ماه یک قرارشد.اومد خوشش هم نعیم.بود قشنگی ولی

 ازسارا.بگذرونیم خوشی به بعدشو روزای کارمون از بعد تا

 نعیم هرچند.بره فرستادیم وتاکسیو بمونن خواستم وشوهرش

 نمیدادم اهمیتی اما میکرد نگاهم چپ چپ بودو خسته

 برداشتم رو مبال روکش.غذابگیره ناهارمون برای وفرستادمش

 .ونشستیم

 کنیم؟ شروع کی خب _
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 شروع بودین آماده هروقت.کنم دخالتی نیست قرار من _

 .کنین

 .آمادم همیشه من _

 .ترس همراه بود،نگرانی نگران صورتش

 میشیم نگرانین؟ماموفق چی از _

 ساخته انتقام ی واژه هیچوقت کاش.ندارم خوبی حس _

 .نمیشد

 بشن نابود باید اشرار اون _

 روی ای گسترده بخش.میرن ازبین ازاشرار کمی بخش فقط _

 .شرارتن مشغول زمین

 لیست.نبود خوردن برای چیزی.آشپزخونه تو رفتم کردمو پوفی

 کیکی بیسکوییتو ازکیفم.وفرستادم نوشتم نعیم برای احتیاجاتو
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 مشغول.ظرف تو وگذاشتم آوردم بیرون بودم کرده درست که

 به باتعجب.اومد خواب ازاتاق صدایی که بودیم کیک خوردن

 همه.زدم برقو کلید بازکردمو دراتاقو.کردم نگاه سارا

 در به داخلو رفتم.اومد آب چک چک صدای.بود چیزسرجاش

 تکون هنوز بود بازشده تازه انگار.کردم نگاه حمام

 داخل سارااومد.میخورد

 چیشده؟ _

 .رسیده هم اینجا به اذیتاشون کنم فکر _

 .کرد نگاهم باتعجب

 همش گرفته حرصشون بیارن سرم بالیی نمیتونن ازاینکه _

 .میکنن اذیتم

 خندیدیم هردو
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 نمیترسی؟ _

 ..اما میترسم گاهی توتنهایی کردم،البته عادت جورایی یه _

 بودو بازشده کامل آب.حمام داخل رفتم.اومد شیرآب صدای

 شده خیس ازلباسام قسمتی بااینکه.بود پوشونده داخلو بخار

 حمام داخل هوای.بستم شیرآبو ورفتم برنگشتم ولی بود

 گفتم آروم بود شده سنگین

 .ببینم شدنتونو تیکه تیکه روز یه امیدوارم _

 تواتاق برگشتم

 شدی خیس مهسا وای _

 میکنم عوضش.نداره ایرادی _

 کردم تعویض لباسامو.بیرون رفت ازاتاق دادو سرتکون

 .هال تو وبرگشتم
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 سراغم بیان همشون قراره نزدیکم بهشون که حاال کنم فکر _

 .بزنن بهت آسیبی نمیتونن _

 شدین؟ عالم چطور شما.میدونم _

 مادربزرگمه میراث _

 دعاهمراهتونه،همسرتون یا میخونین دعا همیشه اینکه.آهان _

 نمیشن؟ اذیت

 .نمیزنه بهش آسیبی ودعاهام مسلمونه ی قبیله از نه،اون _

 دارین؟ دوسش _

 .خیلی _

 کردین؟ ازدواج شدین؟چطور آشنا باهاشون چطور _

 گفت زدو لبخندمهربونی
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 کم وکم بودم ناجیش من.انسانیه های جفت مال آشنایی _

 ازدواج.شدم عاشقش چطور نفهمیدم که شدم،بعدم وابستش

 .داره خاصی رسومات یه هم

 ندارین؟ بچه چرا.اهان _

 .میخوام االن ولی.نخواستم کارم بخاطر _

 کنارکشیدین؟ بخاطرهمین _

 .بازکردم درو شدمو بلند آیفون باصدای.داد سرتکون بالبخند

 

 تا حمام رفت نعیم.رفتن سیهان ساراو ناهار خوردن بعداز

 بود خریده که هایی وسیله خونه آشپز رفتم منم بگیره دوش

 اومد صدایی که کردم جا جابه رو بخشی تقریبا.کنم جا جابه

 نعیم؟ _
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 نداد جواب

 صداش دیگه اتاق رفته و اومده ازحمام اینکه خیال به

 .اومد شدن ساییده صدای.نزدم

 تویی؟ نعیم _

 آب صدای هنوز اتاق سمت رفتم.نبود کسی.توسالن رفتم

 سمت وبرگشتم شدم بیخیال.میومد نعیم خوندن وآواز حمام

 سرمو.شده جا جابه چیزی کردم حس که آشپزخونه

 اندازه بود گرفته فاصله میزناهارخوری از صندلی برگردوندم

 بی کردم سعی گزیدمو ترسیدم،لبمو اختیار بی.نفر یه نشستن

 سرمو.اومد صداش دوباره که آشپزخونه برگشتم.باشم تفاوت

 گذاشته سرجاش صندلی.کردم نگاه سالن به کردمو کج

 ترس بودو رفته باال قلبم دادم،تپش قورت زور به آبدهنمو.بود
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 مشغول وسایل کردن جا جابه با خودمو.میکرد اذیتم

 نگاه اطراف به نشستمو اختیارروزمین میلرزید،بی دستام.کردم

 گوشم کنار خشداری صدای.کردم حس حضورشونو.کردم

 دادزد

 مهسااااااا _

 مرتب لباساشو داشت نعیم.اتاق تو رفتم دوییدم کشیدمو جیغ

 گفت بانگرانی.کردم گریه کردمو بغلش میکرد

 مهسا؟ چیشده _

 کرد نگاهم باتعجب.کردم اشاره بیرون به باانگشتم

 نمیترسیدی توکه _

 گفتم هق باهق

 چمه..چ...دونم..مید..نم..ن _
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 یانه؟ هست ببینم میکنم نگاه میرم االن.نداره عیبی _

 رو..نر..نه..ن _

 .میدونی که خودت بزنن آسیب بهت نمیتونن خانومم نترس _

 آروم در.توسالن رفت جداشدو زدوازم لبخندی.دادم سرتکون

 شدو بسته محکم که کردم نگاه در به باتعجب.خورد تکون

 پایین باال رو دستگیره میزدو صدام در پشت نعیم.کشیدم جیغ

 گذاشتم دستگیره رو ودستمو رفتم در سمت به باترس.میکرد

 سختی به.زمین به شدم کوبیده شدمو کشیده ازپشت که

 دیگه.کوبیدنم کمد وبه کشیدنم دوباره که رسوندم در به خودمو

 گرفته جاشو عصبانیت بودو رفته ترسم.نداشتم حرکت قدرت

 ی اجازه که کشید بلندی خرناس.بود بیتاب ازدرون بود،گرگم

 ایستاده دونفر در کنار.کردم نگاه اطرافم به دقت با.دادم تبدیل
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 گرفتمو یکیشونو شدن غیب از قبل میکردن نگاه وبهم بودن

 .کرد نگاهم کردوباتعجب باز درو نعیم.کردم قطع گردنشو

 حمله کنی،چرا حفظ تعادلتو مهسا؟قراربود کردی چیکار _

 کردی؟

 کشیدم،اومدکنارم بیجونی ی زوزه

 برگرد _

 نگاهم نگران نعیم.افتادم تخت روی وبادرد شکستم تبدیلو

 .کرد

 آماده هنوز گرگت میکردی مبارزه باهاشون خودت باید _

 .نیست

 نمیدیدمشون؟ وقتی میکردم مبارزه چطور _

 .بود شده زخمی زدم،پهلوهام باال بلوزمو
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 ازپست نمیکردم فکر.بشه ماجراتموم این زودتر کاش _

 .بربیان

 .میشه راحت کارشون میترسم وقتی _

 بریم حاظربشی کنم کمکت پاشو.کنی تمرین بیشتر باید _

 .کنن پانسمان باید زخمتو.دکتر

 درمانگاه رفتیم.لباساموپوشیدم نعیم کمک وبه نکردم مخالفتی

 کردن مجبورم فشارمم افت بخاطر.کردن پانسمان وزخممو

 .کنم وصل سروم

 

 _امیر_

 رسیدن محمودی وخانوم آقا داد اطالع بهم ظهر ساراخانوم

 کردم محاسبه باغو.من کارای بود مونده حاال.گرفتن هم وخونه
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 میگرفتم سنسورارو زودتر باید.بود اضافه متری ۲۰ حدودا که

 .کنم آمادگی اعالم منتظرن که ارواحی وآمادگی. میکردم ووصل

 وسیله تمام باید.بود اتاق این اولم درجه.کردم نگاه اتاق به

 مرتب لباساشو کردمو باز مادرمو چمدون.میکردم جمع هاشو

 وچمدونو کردم مرتب هاشو ووسیله عکساش.توش چیدم

 به.میشد کوچیک ساک یه که خودم وسایل بود مونده.بستم

 رو وبقیه گذاشتم شخصیمو های ووسیله لباس دوروز اندازه

 .کردم جمع

 چیکارکنم؟ باهاتون حاال _

 .کوبیدم بهم دستامو فکرکردمو روتخت،کمی نشستم

 .ساراخانوم _
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 ایستادم درخونشون جلوی.بیرون رفتم برداشتمو چمدونو

 .روزدم دوم ی طبقه وزنگ

 بله؟ _

 .سالم،امیرم _

 بیاباال _

 بالبخند پله راه باالی.باال رفتم چمدون همراه.داخل رفتم

 بود ایستاده همیشگیش

 سالم _

 اومدی خوش.سالم _

 ازمزاحمت غرض.ممنون _

 بیارم چایی برات بشین اول حرفیه؟ چه این _

 .بدم بهتون میخوام امانت یه برم،فقط باید نه _
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 کردم باز چمدونو

 مادرم وسایل _

 اشکی قطره کردو نگاه مادرم عکس به.شد غمگین چشماش

 .پایین افتاد چشمش ازگوشه

 .میکنم مواظبت ازش و عزیزه برام _

 .برم باید.ممنون _

 .دادم بهش دستشو چمدونوبستمو

 .باش خودت مواظب باشه _

 که کسی ی خونه رفتم مستقیم.بیرون ورفتم کردم خداحافظی

 وخطرش مجازبودن غیر بخاطر.بودم خریده ازش سنسورو

 شد تاراضی دادم وپول واومدم رفتم خیلی.میکرد احتیاط خیلی

 حرف منفجرش موادای.بده سنسور بهم
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 کرده مخفی همشونو چون اما بود دوباردستگیرشده.نداشتن

 محافظه همین میشد،بخاطر آزاد زود نبود مدرکی بودو

 تحویل ازش االن وقراربود بودم زده زنگ بهش صبح.کاربود

 فورا.کردم قایمش پشتیم کوله وتوی گرفتم بالخره.بگیرم

 ویه بودن باغ ته عده یه.کردم چک خونه،باغو رسوندم خودمو

 شدم گم وسایل دنبال اینکه هوای به.بودن کلبه توی هم عده

 تا.توش سنسورومینداختم وفورا میکندم مقداری زمینو هستم

 کرد متوقفم کسی صدای که رفتم باغ انتهای

 میکنی؟ چیکار اینجا _

 برگشتمو.میخواست خونمو که پسری پدرهمون.بود پدرم برادر

 شاید گفتم شده گم وسایلم.کردم نگاه کریهش صورت به

 .کرده قایمش باغ تو کسی
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 نیستیم؟ که وخانوادم من کسی از منظورت _

 کارعادیتونه.باشین شاید _

 گفت باحرص

 مانیست کار _

 پیداش بگردم بزار برو.باشه شاید هست،گفتم نگفتم _

 .نکن پرت ندارم،هواسمو مزاحم ی حوصله.کنم

 نمایش سیاهشو کرد،دندونای نگاهم باعصبانیت

 بودن همینطور خانوادگی اما متنفربودم کارش ازاین.دادورفت

 .بود عادی ودیگه

 .تمامه کار فردا.کردم وصل سنسورهارو

 

 _مهسا_
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 میکردو درد هنوز پهلوهام.کردم باز چشمامو سختی به صبح

 .میکرد اذیتم خیلی

 نعیم؟ _

 مرتب تختو.کردم جمع بلندمو وموهای نشستم روتخت

 .نبود خونه نعیم.آشپزخونه ورفتم شستم صورتمو.کردم

 رفته؟ کجا باز نیست معلوم _

 گرفتم نعیمو ی شماره.چیدم میز وروی کردم روآماده صبحانه

 .داد جواب چندثانیه بعد

 کجایی؟ _

 .اومدم من کنی حاظر رو تاصبحانه.خانومم میام دارم _

 .منتظرم _
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 تا کنم تحمل دردو کردم سعی.نشستم روصندلی کردمو قطع

 بلند.اومد در تو کلید چرخیدن صدای.بشه داروهام ساعت

 اومد نعیم ریختم،صدای وچایی شدم

 کجایی؟ خانومم _

 .میام االن _

 .هال تو ورفتم برداشتم رو فنجونا

 .سالم _

 برای گرفت گرم کردی؟نون چه بخیر، صبحت سالم _

 .صبحانه

 درزدن صدای که بودیم صبحانه مشغول.دردنکنه دستت _

 خوردوگفت لقمشو.کردم نگاه نعیم به باتعجب.اومد

 .کارداره صاحبخونست حتما _
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 دعواداره تاازجانکنده،انگار کن باز درو نمیزنه،برو چراآیفون _

 .خبرشه چه

 .برگشت فکر تو دقیقه چند بعداز بیرونو رفت

 چیشد؟ _

 هان؟ _

 چیشده؟ میگم _

 !نبود کسی _

 !وا _

 .نبود کردم،کسی نگاه جارو همه _

 .میریزن کرما ازین هام کوچه این های بچه حتما _

 خندید
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 .کارامیکردم ازین بودم کوچیک شاید،منم _

 دادم ای غره چشم

 ادب بی _

 .میداد حالی چه نمیدونی _

 

 وبرگشت بیرون رفت فورا که اومد درزدن صدای دوباره

 عجیبه _

 چی؟ _

 بیرون ها همسایه از دوتا.میکنن بازی فوتبال دارن ها بچه _

 سمت کسی زد؟گفتن درمونو کی ندیدین ایستادن،پرسیدم

 .نیومده درخونمون
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 چطور ببین امیر به بزن زنگ.بخور صبحانتو بیا بابا،باشه ای _

 شد؟

 ندارم شمارشو _

 قاب اتاق توی رفتم.اومد شکستن صدای.میگیرم ازسارا _

 صورت روی ی شیشه فقط بودو افتاده خانوادگیم عکس

 دوباره که سرجاش گذاشتمش.بود خورده ترک مهران

 نعیم به بانگرانی.بود شده خورد صورتش روی کامل اینبار.افتاد

 وگفت گذاشت دورشونم دستشو.کردم نگاه

 گذاشتم تخت روی عکسو.بترسوننت میخوان نباش نگران _

 .بخوریم صبحانه وبرگشتیم

 

 _امیر_
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 پدرم.بیرون رفتم ازاتاق وصورتم دست شستن بعداز صبح

 ایستاد جلوم

 امیر _

 بله _

 کردیم مجازات غلتینو _

 کردم نگاهش باتعجب

 .کشته پدرو تو دستور به گفت بهم مرگش از قبل _

 دروغه _

 چرا؟ _

 آدمارو که جایی میخوای اگرخونمو گفتم فقط من چون _

 .نخواستم ازش چیزی دیگه.همین بده نشونم میکشین

 کرد نگاهم باترس
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 داد؟ نشونت _

 .ردشدم ازش زدمو پوزخندی

 .کن صبر_

 .کشید دستمو

 چیه؟ _

 دیدی؟ _

 میدیدم؟ نباید _

 نه _

 میکشی؟ خجالت ببینه پستتو کاری بچت چرا؟ازاینکه _

 اونجا؟ رفتی چرا _
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 چرا.بیشتربشه دلم تو وخانوادت ازتو نفرت میخواستم چون _

 اون باید کی تاکی؟ها؟تا نکردین،عذاب خاک استخونارو اون

 تیکه وتیکه وکشتنشون باشن؟عذاب سرگردون بیچاره ارواح

 لذتبخشه خیلی کنین بیشتر نبود؟ناراحتیشونو کافی کردنشون

 براتون؟

 .پایین بری نداری حق دیگم.شو خفه _

 برم میخوام االنم.میرم بخواد دلم منه،هرجایی ی خونه اینجا _

 ول دستمو.نداره ربطی شماهم به.بدم آرامش بهشون وبایوگا

 .کن

 رفتم کردمو باز درو.انبار سمت رفتم ازدستشو کشیدم دستمو

 نگاه اطراف به کشیدمو پوفی.میزنشستم داخل،روی

 کردمو پیدا زیرزمینو دریچه.نبود مشخص چیززیادی.کردم
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 راحت نمیتونستم بودنو اونجا پدرم ی خانواده.پایین رفتم

 نیاوردمو طاقت آوردن بیرون ازاتاقی که جنازه یه بادیدن.باشم

 .توانبار برگشتم

 

 _مهسا _

 ازش امیرو وشماره گرفتم تماس سارا با ناهار بعداز

 جاده هم تاکمی خونشون بریم شام قرارشد بااصرارش.گرفتم

 هنوز گرفت،گفت باامیرتماس نعیم.یادبگیریم اطرافو های

 خبر بهمون آمادگی محض به.نشده مشخص جنگ آمادگی

 طبیعت این تا بیرون ورفتیم کردیم استراحت کمی.میده

 هاودرختا سبزه که بود ماهی اردیبهشت.قشنگوببینیم

 تازه،براق پوشیدن عید لباس انگار.میگرفتن زیباترینشکلو
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 وجد به گرگمو میدادو بهم ای العاده فوق انرژی.وچشمگیر

 هم نعیم.بود ها سبزه بین زدن وغلط دوییدن بیتاب.بود آورده

 اومده بیرون تازه های سبزه وبوی نداشت من از کمی دست

 از قبل فردا گرفتم قول ازش.بود کرده هابیتابش شکوفه وعطر

 هم وبا جنگل نزدیکترین بریم آدما اومدن و خورشید طلوع

 بار ندادیم،آخرین انجامش میشد ماهی یک که کاری.بدوییم

 بود،حاال نیومده پیش ای دیگه وفرصت دوییدیم باهم شیراز

 باتاکسی رو خیابونا از کمی قسمت.بودیم دوییدن هردوبیتاب

 حضورشونو.رفتیم پیاده باهم رو سرسبز های وجاده رفتیم

 روبه هوا تقریبا.میزدم بیخیالی به وخودمو میکردم حس

 گفت نعیم که بود تاریکی

 نشدی؟ خسته _



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  141

 بنظرت پاک هوای تواین کشیدن ونفس ها سبزه این انرژی _

 میکنه؟ خسته آدمو

 بایست دقیقه مطمئنی؟یه _

 پام ومچ گرفت پاهام ی ماهیچه ایستادنم میگفت،با درست

 گرفت درد

 میگی راست آره _

 همینکه.نمیشی متوجه میری راه هواست،وقتی بخاطررطوبت _

 میشی اذیت بایستی

 ساراجون ببینم میخوام.بریم حاال.نبود یادم دکتر آقای بله _

 برام کرده درست چی

 صمیمی چقدر اوهوع _
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 داشتم وراحتی آرامش احساس دیدمش ازاولشم که من _

 .حاال نداره فرقی

 قبول.باشه _

 چقدر بفهمیم شد باعث راه طول.دادیم وآدرسو گرفتیم تاکسی

 زنگ.رسیدیم بالخره.رفتیم وچقدرپیاده شدیم دور خونه از

 شبیه.برامون بازکرد درو اومد ای چهره خوش مرد.زدم آیفونو

 اندازه همون به.بودیم سارادیده ی خونه تهران که بود مردی

 کردو باز درو.درکوچیکی طرف به کرد راهنماییمون.وزیبا جذاب

 ایستاده سارا ها پله باالی.کرد راهنماییمون پله راه طرف به

 باال،لبخند رفتیم.بره که زد اشاره مرد اون به همونجا از.بود

 سالم بعداز.بود رولبهاش قبل مثل دلنشینش همیشگی

 وامروز دیروز ازاتفاقات.نشستیم مبل روی هم کنار واحوالپرسی

 تفاوت بی باید میگفت باآرامش وفقط گفتم براش صبح
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 اون که ای دوقبیله خصوصیات درمورد کمی شوهرش.باشم

 متعجب معمول طبق گفت،نعیم برامون میکردن زندگی خونه

 صحبتاش بین حساسشون خصوصیات دنبال من بودو

 برام واقعا میدونستم که هایی وراهنمایی صحبتها بعداز.بودم

 باسلیقه داشتم انتظار که همونطور.شد شام نوبت بالخره مؤثره

 آماده عطروطعمی خوش غذای بودو چیده برامون میزغذاخوری

 واین سارادید توی میشد رو مثبت های ویژگی تمام.بود کرده

 نقص وبی مطلع انقدر آدم یک که بود عجیب برام خیلی

 که باشه باید خصوصیاتی بازهم باشه عالم که هرقدر.باشه

 .کنم پیدا نمیتونستم چیزی هیچ اما کنه اضافه نقص کمی

 باهاش صحبتی هم ساعت چند رسید،همین خداحافظی نوبت

 عزیزترشده برام بودو بیشترکرده بهش وابستگیمو حس

 نفهمیدم.کردم تعویض لباسامو وباخستگی خونه رسیدیم.بود
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 بود،به تاریک اتاق.بیدارشدم در برد،باصدای خوابم چطور

 .بود صبح ۳کردم، نگاه ساعت

 صدای امادوباره بستم چشمامو بود خواب اینکه باخیال

 خوابیده کردم،عمیق نگاه نعیم به.صبح مثل درست.دراومد

 زدم،کسی تصویرشو.آیفن سمت ورفتم پوشیدم روپوشمو.بود

 برداشتم آیفونو.میومد درزدن صدای هنوز اما درنبود پشت

 بله؟ _

 روقلبم گزاشتم،دستمو آیفونو گوشی باترس.نیومد صدایی

 ازینکه.خواب اتاق طرف به رفتم.بود شده تند دوباره گذاشتم

 تواین نمیداد آیفونو جواب کسی نمیشنیدو درو صدای نعیم

 منو میخوان دوباره داشت،که احتمال یه فقط ساعت
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 صدام تا گزیدم لبمو.شدن موفق بترسونن،ومتاسفانه

 .نمیشد قطع صدا اما گذاشتم روسرم زیرپتو،بالشو درنیاد،رفتم

 

 روشن هالو چراغ.شدم وبلند گفتم زیرلب شدم،لعنتی خسته

 سرگذاشتمو شالمو.کردم روشن هم وبیرون راهرو چراغ.کردم

 زور به وپاهام میلرزید دستام.توحیاط رفتم ولرز باترس

 کردم باز شد،درو قطع صدا.رفتن راه برای میکرد همراهیم

 یه از شدن باکشیده که ببندمش درنبود،خواستم پشت کسی

 بسته چشمام چطور نفهمیدم دیگه کشیدمو جیغی نامرئی چیز

 .شد

 

 _نعیم _
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 کردم،مهسا نگاه کنارمو.کردم باز چشمامو جیغ باصدای

 نشستم روتخت.نبود

 مهسا؟ _

 نگاه اطراف به.میکرد روشن کمی اتاقو بودو روشن هال چراغ

 .بود شده نامرتب کمی مهسا لباسای بازبودو کمد در.کردم

 مهسااا؟ _

 آیفون ی صفحه.بود خاموش آشپزخونه چراغ.توهال،نبود رفتم

 حیاط در.کردم باز درو بازبود،باتعجب نیمه بود،درورودی روشن

 .بازشده تازه انگار میخورد تکون

 مهسااا _

 افتاده کوچه وسط چیزی نبود،یه کسی.کردم نگاه درو بیرون

 سمتش،شال میداد،رفتم تکون شو لبه باد بودو
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 نگاهش ناباور.داشتم وبرش نشستم روزمین.مهسابود

 آرومی ی زوزه.بود عصبانی نمیکرد،گرگم کار کردم،مغزم

 میخوردو پوستم به صبح میلرزوند،نسیم لختمو بدن کشید،باد

 خیره مهسا شال به فقط من اما.بیشترمیکرد سرماشو

 چیکارکنم؟ باید نمیدونستم.بودم

 ودوباره نشستم رومبل.بستم درو.خونه ورفتم بلندشدم ناتوان

 تکرار توسرم مدام جیغش صدای.کردم نگاه شالش به

 بود سوال ترین وسخت بدترین بردتش کی اینکه.میشد

 نگاه برداشتم،بدون گوشیشو.تواتاق گرگ؟رفتم یا جن.برام

 تماس دوبار گرفتم،بعداز سارارو ی شماره ساعت به کردن

 داد جواب گرفته باصدایی بالخره

 الو _
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 ساراخانوم _

 شمایین؟ محمودی آقای _

 .بله،مهساروبردن _

 نگفت چیزی چندثانیه

 پیشتون میایم باشین خونه _

 .کرد قطع ای دیگه حرف بدون

 بی لعنتیم بمونم؟گرگ آروم باشم؟چطور اینجا چطور

 درده بدترین واین میکنه دیوونم وداره خطره تو جفتش.طاقته

 بیرون بیاد اجازه بی بود ممکن هرثانیه.نگرانیمه به اضافی

 به آیفون رفتم،باصدای راه توهال چقدر نفهمیدم.بره وازخونه

 .پوشیدم وبلوزمو اتاق زدم،برگشتم آیفونو.اومدم خودم

 بود نگران هردو ی داخل،چهره اومدن ساراوشوهرش
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 چیشده؟ _

 برده؟کجابرده؟کمکم بره؟چطور کی نمیدونم.نمیدونم هنوز _

 بیارم طاقت دیگه نمیتونم.میکنم کنین،خواهش

 جوانبو ی همه.فکرکنیم خوب،بشینیم خیلی _

 بیان حساب به تهدید براتون ممکنه که درنظربگیرین،کسایی

 .میگین بهم جزء به جزء چیزو وبگین،مکانهاشون،همه

 بودمو داغون.کارنمیکرد مغزم.نشستم رومبل دادمو سرتکون

 بادقت وسارا میگفتم اومد می ذهنم به هرچی.نمیفهمیدم حالمو

 .بود فکر تو میکرد،شوهرشم گوش

 

 بودن تهدید برامون که کسایی از اطالعات تمام دادن بعداز

 تمام بعداز.روبگرده خونه تمام باید گفت زدو زنگ امیر به سارا
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 اومدو دیدیم خونشون دیشب که مردی صحبتش شدن

 برم کردم اصرار هرچقدر.امیر به کمک برای رفت سیهان

 تنها نباید ومیگفت نمیکرد قبول بود رقیبم که گرگی دنبال

 کنم؟ چکار بگه بهم تا کنم صبر تاصبح باید برم،حداقل

 گفت آروم سارا که بود زده آفتاب تقریبا

 فوراا.هستم که جایی بیا فورا میکان _

 یاهمون سارا همراه مرد که دراومد صدای دقیقه چند بعداز

 خودشو که اومد جمیل به شبیه مرددیگه.بازکرد درو رفت جمیل

 برام گذاشت،رفتاراشون احترام سارا به کردو معرفی میکان

 .اسماشون مخصوصا بود عجیب

 بامن؟ داشتین کاری _

 .لحظه چند بیرون بریم _
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 به نگران مرد.میکردم نگاهشون پنجره از.حیاط تو رفتن باهم

 ساراازش که کاری ندادن انجام به واصرار میکرد نگاه سارا

 سارااومد.رفت باناراحتی دقیقه چند بعداز.داشت بودو خواسته

 .بود نگران داخل،کمی

 چیشد؟ _

 .کنین صبر کمی _

 آروم ودلم بودمو گرفته ریتم روزمین باپاهام

 وتوچه چطوره ،حالش کجاست مهسا االن وقرارنداشت،اینکه

 برم نداشتم،میخواستم طاقت دیگه.بود کرده عصبیم وضعیتیه

 گرفت جلومو سارا که

 .نه االن میکنم خواهش _

 کی؟ پس _
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 .کنین صبر _

 اومدن مرد چنتا کردو دروباز.اومد آیفون صدای لحظه همون

 وبه گذاشتن احترام بهش همه بیرونو رفت توحیاط،سارا

 که گفت چیزی گوشش کنار میکان.دادن گوش حرفاش

 برم زد اشاره کردو نگاه بهم.شد ناراحت صورتش

 .ایستادم کنارش رفتم.توحیاط

 چیشده؟ _

 همراهشون.دارن باالیی قدرت هستنو گرگینه چندنفر این _

 .برو

 زدم لبخندی بعد اما.کردم تعجب اول

 .کنم جبران محبتاتونو چطور ممنون،نمیدونم _
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 اگرخبری میمونم منتظر اینجا من.زودتر نیست،برین نیازی _

 .میدم اطالع بهتون شد

 حرکت خداحافظی وبعداز برداشتم دادم،گوشیمو سرتکون

 شدیمو تبدیل فورا.جنگل نزدیکترین طرف به کردیم

 شد هیچ اما بدوام بامهسا بود قرار اینکه فکر از.دوییدیم

 .دوییدم تندتر کشیدمو بلندی ی بودم،زوزه عصبی

 

 _امیر_

 مهسا اما.زیرزمینو روگشتم،حتی خونه تمام سیهان همراه

 تو دقیقا چطور که بود این فکرم تمام ومن رفت نبود،سیهان

 ببرنش؟ باید زمان این
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 مهسارو چراباید کنن مجازات منو باید نقشمو باشن اگرفهمیده

 اگر روندارن ای دیگه جای خونه غیرازاین ازاون ببرن؟جدای

 بردن؟ کجا پس گرفتنش اونا

 تا کنن صبر فعال گفتم رامین به انبارو توی برگشتم.بودم کالفه

 اطالع دیگه ارواح وبه کرد قبول اونم.بدم خبر بهشون که وقتی

 .داد

 سردرگم.بود خورده هم به چیز چیکارکنم؟همه باید نمیدونستم

 صدای.رفتم پیاده خیابونا تو ساعت چند نمیدونم.وعصبی بودم

 دادم جواب شماره به نگاه زد،بدون بهم فکرمو گوشیم

 الو _

 کجایی؟ تو هست سالم،معلوم _
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 نتونستم کارم درگیره خیلی روزا این.رایان سالم،ببخشید _

 بزنم زنگ بهت

 کاری؟ چه _

 نداری؟ کاری.میبره وقتمو خیلی.سپرده بهم کاری یه بابام _

 زنگ بهم تونستی.بیخیال شلوغه سرت اگه ولی.دارم کارت _

 بزن

 باشه _

 چندباری هم کردم،دانیال نگاه تماسهام به خداحافظی بعداز

 پاکت یه.رونداشتم کسی ی حوصله االن بود،ولی زده زنگ

 فکر میزدمو دور توخیابونا.کردم روشن واولیشو گرفتم سیگار

 مچاله تودستم خالی پاکت که اومدم خودم به وقتی.میکردم

 نگاه ساعت به.بود رسیده آخرش به فیلترسیگار بودو شده
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 زنگ ساراخانوم به درآوردمو گوشیمو.بود غروب۷کردم،

 داد جواب چندثانیه زدم،بعداز

 شده؟ خبری سالم _

 .بپرسم شما از میخواستم سالم،نه _

 گرفتی؟ زیرنظر پدرتو.نشده خبری بابا،نه ای _

 !پدرم؟ _

 .بود دراومده کفرم بود نرسیده خودم فکر به ازینکه

 .خبرمیدم نبود،بهتون یادم اصال نه _

 رسوندم خونه به خودمو فورا کردمو قطع خداحافظی بدون

 پدر؟؟؟ _

 برادرش نه خودش نبود،نه خونه جای هیچ
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 پدر،کجایی؟ _

 اومد دقیقه چند بعداز

 چیشده؟ _

 افتاده اتفاقی کردم فکر نبودین ازصبح هیچی _

 کرد نگاهم باتعجب

 نشده چیزی نه _

 آزاد وروحمو روزمین نشستم اتاقم رفتم دادمو سرتکون

 ودنبالش رفت.نشد حضورم پدرم،متوجه سمت به رفتم.کردم

 خونه یه جلوی.میکرد کم نیرومو بودو زیاد خیلی سرعتش.رفتم

 گفت میشه نبودو ای خونه هیچ.کردم نگاه اطراف ایستاد،به

 وبی برگشت شنیدم،روحم مهسارو جیغ صدای.بود خرابه
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 حرکتی هیچ برای انرژی بودو رفته نیروم تمام.افتادم اختیار

 .بشم تاآروم بستم چشمامو.نداشتم

 

 _نعیم_

 کمی گفتم.شدیم نزدیک گله به که بود شده تاریک هواتقریبا

 بگیرم حریمو ورودبه اجازه برم من تا کنن استراحت

 ها،یه سبزه بین ولمیدن دادن سرتکون همه.وبرگردم

 تبدیل.اومد گله تاآلفای کشیدم بارزوزه اومد،سه نفرهمراهم

 ومابایدبررسی باشه بینشون خائن یه ممکنه گفتم شدیم،بهش

 فکرپسرشو میتونستم که بود راهی تنها این.کنیم

 گرگهام همراه.شدیم تبدیل دادودوباره سرتکون.بخونم

 چند این توی رو گله تمام.شدشون محافظت حریم به برگشتم
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 کرده پدرموزیاد حسادت قدرتش وهمین بود کرده جمع ثانیه

 .بود

 از بویی هیچ اما.بودم جفتم بوی دنبال فقط گشتم همشون بین

 گشتم دوباره بینشون کردم شروع فکرمو تمرکز.مهسانبود

 بسته فکرشو.ایستادم پسرآلفا اول،جلوی به ورسیدم

 از نشونی اما.بازکنه فکرشو شد مجبور که کشیدم بود،خرناسی

 دادم اطمینان آلفا به شدمو تبدیل.نداشت من کوچولوی گرگ

 ی خونه.افتادم راه بقیه همراه ناامید.نیست مشکلی که

 فکر بردتش؟انقدر کجابردنش؟کی پس نبود امیرنبود،اینجاهم

 .شد بسته وچشمام افتادم بیحال چطور نفهمیدم که کردم

 _مهسا_

 بیدارشدم سرما باحس



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  160

 نعیم؟ _

 تکون کردم سعی.بودم تاریک جای یه.چشماموبازکردم

 حرکت قدرت جنازه یه مثل.امانتونستم بخورم

 صورتاشون اما.بودن چندنفراطرافم.بازکردم دیدشبمو.نداشتم

 میزدن حرف عجیبی زبون به باهم.نبود واضح

 اینجاست؟ کی _

 دستامو کنارمو نفراومد یه.کردن ونگاهم شدن ساکت

 پا صدای.بود سردولزج دستاش.بخورم تکون تونستم.گرفت

 اومد

 بیرون برین _

 نکردم بلند رفتن،سرمو همه

 بیدارشدی بالخره عجب چه _
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 کردم نگاهش دادمو جرات خودم آشنابود،به چقدربرام صداش

 !!!تووو؟؟ _

 خندید بلند باصدای

 ببینیم،اونم همو دوباره نمیکردی فکرشم حتی _

 نه؟ مگه.من اینطوری،تواسیر

 خندید دوباره

 رها روح سماوات،قاتل تقلبی،هومن دکتر _

 گفت باعصبانیت

 نکشتمش من _

 عوضی کشتیش بودی،تو مرگش دلیل ولی _

 شوووو خفه _
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 تف خونو.تودهنم اومد خون زد،طعم صورتم به که ای باضربه

 .صورتش تو کردم

 خندید بازم

 .میشی تر جذاب میشی عصبی ای؟وقتی عصبانی خیلی _

 کردی؟ بارها کارو چرااون _

 بود خودش ی خواسته _

 کثافت،چراااا؟ کردی تومستش _

 تو قطعا خونه بیاد من پیش از اگرمست میدونستم چون _

 به بود زده مستیش اون اما.پیشم ومیای میشی عصبانی خیلی

 بود نفرتت حد بیشترین واین.بخوابه باهام میخواست عقلشو

 بامن عزیزبود خییییییلی روزی یه برات که دوستت،کسی که

 گفتم تهران وبرگشتی نیستی فهمیدم وقتیم.کرده معاشقه
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 چه فهمید اومدو سرجاش عقلش وقتی.خونش برگرده گمشه

 هرکاری گفتم میبره،منم آبرومو کردکه تهدید منو کرده غلطی

 مستش خاطرتو به میگه تو به گفت اونم بکن داری دوست که

 اما ببینمش میریخت،خواستم هم به چیز همه کردم،اونوقت

 حالت وبه کنن خفش فرستادم جن چندتا.نمیکرد قبول

 دیدن وقتی عقال بی اون اما.بدن نشونش طبیعی خودکشی

 .مرد تا انقدرزدنش میکنه تقال

 رها لحظات ثانیه به ثانیه میتونستم که میکرد تعریف جوری

 دادن نشون برای وحرفی میریخت هم پشت اشکام.روببینم

 .نداشتم بودنش شیطان

 لیاقت بی پسر وبااون میکردی قبولم توکافه روز اگراون _

 زنده دوستات.نمیافتاد اتفاقات ازاین هیچکدوم االن نمیرفتی

 بودیم خوشبخت وتوهم من.بودن خوشبخت بودن،شایدم
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 بشنوم چیزی دیگه نمیخوام.شووو خفه _

 بامن.دیرنشده هنوزم.فکرکن بشین.میزارم باشه،تنهات _

 بخیر شب.بخور حتما رومیزه غذاتم.شو وخوشبخت باش

 .رفت باعصبانیت توگوششو زدم که ببوستم خواست

 .میکردم هق وهق میریختم اشک

 

 فرار برای راهی نه کجام میدونستم نه اما کنم فرار میخواستم

 ومرغ کردم،برنج نگاه غذا به.نبود هم پنجره یه حتی.بود

 واینجا کنم اعتماد هومن به امانمتونستم بودم کرده ضعف.بود

 شده ضعیف نداشتم،گرگم تبدیلم قدرت.بخورم چیزی

 .نبود اما.میخواست بود،گرگشو
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 پچ پچ بردوباصدای خوابم کی نفهمیدم که ریختم اشک انقدر

 .بیدارشدم

 حاال، همین کنی عوض جاشو باید _

 ببرمش کجا _

 هدرنده وقتو هومن.بود دنبالم امروز یکی مطمئنم.نمیدونم _

 ببرش

 نیا میکنم،دیگم فکری یه خودم برو.میکنی خرابکاری همیشه _

 میفرستم رابط داشتم کارت

 .باشه _

 که موادی بابوی اما کردم تقال کمی بینیم روی دستمال باحس

 .شد بسته چشمام بود،فورا بیهوشی واسه
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 _امیر_

 وروی بلندشدم.بودم زمین روی هنوز کردم باز که چشمامو

 وخواب شدنم باضعیف قطعا بودو روشن هوانیمه.نشستم تخت

 ساراخانوم به برداشتمو گوشیمو.باشه صبح باید االن سنگینم

 .بده تاجواب کشید طول کمی زدم زنگ

 الو _

 سالم،ساراخانوم _

 شده؟ چیزی...امیر _

 فهمیدم آره _

 چیو _

 .بردتش کجا پدرم میدونم.کردم پیداش _

 دنبالش چندنفربرو همراه اینجا پس؟بیا معطلی چرا _
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 کجابیام؟ _

 سیهان همراه به بودن جن نظرم به چندنفرکه.رفتم آدرسودادو

 برای جاها خیلی بودو کم هنوز نیروم.کردیم حرکت باهم

 بود،انگار ساکت.رسیدیم بالخره.میکردن کمک بهم سرعتم

 از اثری.خرابه ساختمون توی رفتیم.نیست اونجا موجودی هیچ

 دیگشم جاهای وبقیه داشتن تخت اتاق دوتا نبود کسی هیچ

 فقط آخرش کردیم نگاه بادقت جارو همه.بودن داغون حسابی

 .کردیم پیدا زنانه موی گیره یه

 .اینجابودن دیگه،مطمئنم جای یه بردنش حتما _

 شوهرش به باید.کنیم پیداش زودتر امیدوارم _

 توی همش چطور کاراونه کارپدرته؟اگر مطمئنی.خبربدیم
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 بدزده رو کسی فعال نمیتونه زخماش باوجود خونست؟درضمن

 .یاآزاربده

 یه نباشه بگیرمش،اگرکاراون زیرنظر بیشتر باید.درسته _

 .داره دخالت جوری

 به رو مو گیره.رفتن جن چنتا واون بودیم که ای خونه برگشتیم

 شد قرار.مهساست مال که کرد تایید.دادم ساراخانوم

 .خونه برگردم ومن بمونن مهسا شوهر منتظر خودشون

 

 _مهسا_

 مالوندم چشمامو کمی.میکرد اذیتم اتاق کردم،نور باز چشمامو

 رفتم ازتخت.شدم اتاقم کردن تغییر متوجه.دیدم بهتر

 داشتو حفاظ پشتش.کردم نگاه شکسته ی پنجره به.پایین



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  169

 لعنتی.بود دررفتم،قفل طرف به.میرسوند اتاق به نورکافی فقط

 گرسنم.اومد درد خودم دست فقط که درزدم به ومشتی گفتم

 داشتم تازه هوای به نیاز تبدیلمم برای.بودم کرده ضعف بودو

 ریخته هم به موهام.تخت روی برگشتم کالفه.بگیره تانیرو

 وگرهشو کردم مرتبش.بود شده کثیف روپوشمم بودو

 با نون ای تکه.کردم نگاه غذاکنارتخت سینی به.محکمترکردم

 کردم نگاه خمیرش به.روبرداشتم نون.بود گوشت

 نمیمونه طبیعی خمیرش رنگ کنن اضافه بهش چیزی اگر _

 .سالمه پس

 گوشت به کردم اماسعی بود گرسنم خیلی.خوردم ازنون کمی

 بود چقدرگذشته نمیدونم که چندساعت بعداز. نزنم دست

 هومن.کردم درنگاه به کردمو پنهون زیرملحفه پاهامو دربازشد

 اومدداخل
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 بیدارشدی؟ بالخره _

 کجاست؟ اینجا _

 .امن جای یه _

 نشست زدوکنارم پوزخندی

 خوابیدی؟ خوب _

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .اینکارارو نکن _

 اینجا؟ آوردی چرامنو _

 گفتم بهت دلیلشو _

 شوهردارم،میفهمی؟ االنم.دادم قبال جوابتو منم _

 نمیکنه اذیتت کسی دیگه باشی بامن جدابشی،اگر میتونی _
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 خندیدم

 مطمئن میشم شکنجه دارم آزاره،االنم بیشترین تو دیدن _

 .باش

 خندیدم دوباره

 جونت به میفتن کنم ولت لحظه یه.ندارم شوخی باهات من _

 چرا؟ میدونی

 داد ادامه کردم نگاهش باتعجب

 دارن خوب ی طعمه یه که ان،حاال گرسنه خیلی چون _

 بدن؟ دستش از چراباید

 گفت آوردو نزدیکم صورتشو

 میخوای؟ _

 هستی؟ توچی.شو خفه _
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 گرفت فاصله وازم نشست لبش روی لبخندی

 نپرسیدی؟ ازم تااالن خوبیه،چطور سوال _

 روتو ملحفه.کرد باز پیراهنشو های دکمه.بست درو بلندشدو

 بدنم تمام بده انجام چکاری قراره اینکه از.گرفتم مشتم

 از.درآورد پیراهنشو زدو پوزخندی.ایستاد روم روبه.میلرزید

 پشت بهم.بودم متعجب بدنش روی شالق جای اونهمه

 .نبود بدنش رو سالمی جای هیچ بودو همونطور کرد،پشتشم

 شالقه؟ جای اینا _

 .میشنیدم خودمو صدای زور به میلرزیدو صدام شوک از

 .آره _

 .اومدن می پایین آروم نیشش دندونای کردو باز کامل لباشو

 ...تو..تو _
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 .شد نزدیکم دادو سرتکون

 جای این.کردن تبدیلم زور به.مهسا نبودم اینطوری من _

 تبدیل بعداز.شدم تبدیل چطور بمونه تایادم نشونشه زخمامم

 بود کارسختی.کنم فرار ازدستشون تونستم فنون ویادگرفتن

 .تونستم ولی

 بینشون وباانگشتاش گرفت موهامو نشست،دم کنارم

 داد کشید،ادامه

 دیوونم داشت بهم خون نداشتم،نرسیدن خوبی اوضاع _

 ترسو رونداشتم،هنوز کسی کشتن یا تبدیل جرات.میکرد

 چطور نفهمیدم.بود نمونده برام نایی و بودم شده ضعیف.بودم

 زنده به امیدی هیچ.شدم گم وتوجنگال رسیدم شمال به
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 احضارش اونیکه.کرد کمکم یکی تااینکه.نداشتم موندنم

 کردین

 بودن شده گرد چشمام حاال

 خوردن.کردن تقسیم بامن خونشو میکردن شکار که آدمایی _

 کم بود،کم کرده وحشیم بودو اثرگذاشته روم خون هم پشت

 تااینکه.ازاونا یکی بودم شده دیگه.کردم کمک بهشون خودمم

 که بود موقع اون.مرده خانوادم عضو پدرم،تنها رسید گوشم به

 کمکشون گاهی برداشتم،فقط قتل از ودست اومدم خودم به

 قبول پیشنهادمو اگر گفتم که توبودی مورد وآخرین میکردم

 ...خودم نکنی

 قورت زور به آبدهنمو.میکردم نگاهش شوکه.بده ادامه نتونست

 .گرفتم فاصله ازش کمی دادمو
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 نمیخوره آشام خون به گرگینه پیوند _

 ی لحظه.میشه افسرده گرگت دورباشی جفت از دوماه _

 مال نشونتو جای میتونم من بعدیه کامل ماه که تبدیل شکست

 .کنم خودم

 دادم سرتکون کردمو لمس نشونمو باترس

 اینکاروکنی،نه نمیذارم نه _

 طرف وبه برداشت پیراهنشو.شد بلند تخت ازروی خندیدو

 گفت ایستادو ازرفتنش دررفت،قبل

 خوب جفتش حال چون شده افسرده گرگت االنم همین _

 .نیست

 حرفاش تمام از.بودم شوکه هنوز.بیرون خندیدورفت دوباره

 .جملش وآخرین
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 فقط گرگم.نشده،مطمئنم چیزیش اون نه...من،نعیم جفت _

 .میترسونه،همین منو داره فقط نه؟اون مگه.همین شده ضعیف

 .برداشت اتاقو هقم هق صدای شدنو سرازیر اشکام

 

 _نعیم_

 رو تاجاده رسیدیم،فاصله اصلی جنگل به که بود هواتاریک

 خسته.کردن همینکارو هم بقیه.شکستم وتبدیلو کردم بررسی

 بالخره.بودم هاشده دیوونه مثل..عصبی،داغون.بودم وکالفه

 چنددقیقه بعداز سارا داخلو رفتم من.سارادروبازکرد.رسیدیم

 .اومد شوهرش همراه

 .باشین میکنیم،مطمئن پیداش حتما _

 کجابود؟ فهمیدین _
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 ایستادوگفت کنارم شوهرش

 .کردیم پیدا اونو فقط.بودن مارفته از قبل _

 ازرومیزبرداشتمو.مهسابود موی گیره.کردم نگاه رددستش به

 .کردم نگاهش

 ازبس شدم چطوره؟دیوونه کجاست؟حالش االن یعنی _

 آخه؟ کجاست.فکرکردم

 گفت سارا

 استراحت بهتره.میکنیم ماپیداش.باشه خوب امیدوارم _

 .نیست خوب اصال حالتون.کنین

 دزدیدن،شمامیگین خانوم؟زنمو سارا استراحتی چه _

 آخه؟ کنم؟چطور استراحت
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 که مردی ثانیه چند بعداز که آورد زبون روبه اسمی آروم

 .داخل اومد بودیم دیده خونش

 .بده اطالع بهم فورا شد هرخبری.بمون محمودی کنارآقای _

 .ورفتن کردن داد،خداحافظی سرتکون مرد

 نیازندارم کسی به برو،من توهم _

 .نذارم تنهات دستوردارم من _

 .شد بسته وچشمام شدم بیحال چطور ونفهمیدم دستموگرفت

 بود،سردردم ۱۰ رو بود،ساعت شده صبح بازکردم که چشم

 اون.هال تو رفتم.نداشت درد دیگه پاهامبودو شده آروم کمی

 اومد طرفم به بادیدنم که بود نشسته مبل روی مرد

 نشده؟ خبری.خوبم االن.بود کافی نشو،خوابیدنم نزدیکم _

 .نه _
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 .باشه _

 به نیاز گشتن وبرای ضعیفی هنوز.بخوری صبحانه بهتره _

 داری انرژی

 ندارم اشتها _

 .میشی ضعیف _

 ونون چای کمی.آشپزخونه رفتم همراهش دادمو سرتکون

 آروم بودمو نگران.غذابخورم نتونستم دیگه خوردم

 .وقرارنداشتم

 _مهسا _

 چیزوتوی همه.ندیدمش هنوز کردم صحبت باهومن که ازدیروز

 نداشته ازاتاقم رفتن بیرون نیازبه حتی که بود گذاشته اتاق

 خونه هیچ.کردم نگاه بیرون به پنجره ی پوشیده حفاظ از.باشم
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 دوراز.هستیم ای وخرابه پرت جای نبود،قطعا اطراف ای

 اگر اینکه.نمیکرد ولم ای لحظه هومن حرفای فکر.هردسترسی

 هیچ ومن بده حالش االن نعیم اینکه میمیرم،و نکنم قبول

 باشم عصبانی باید نمیدونستم.ندارم ازش خبری

 بازکردم درو شب اون چرا که خودم از یاغمگین؟عصبانی

 چندروزه نمیدونم حتی.ضعیفم انقدر ازاینکه وغمگین

 ترم ضعیف واین میشه هربارشکسته لعنتیم بغض.اینجام

 نمیتونم دیگه بود داده یادم نعیم که پاتی تله قدرت حتی.کرده

 کثیف.کردم نگاه صورتم به شیشه توی.بدم انجامش

 شده قرمز کمی چشمام سفیدی بودو گودشده بود،زیرچشمام

 رو نشستم.بود ریخته دورم آشفته بودو ریخته هم به موهام.بود

 برمیگشت زمان کاش.کشیدم پاهام روی رو وملحفه تخت

 دوستای.نمیدادم سوزان به احضارو پیشنهاد هیچوقت ومن
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 مثال االن ومن شدن من ی احمقانه پیشنهاد قربونی.عزیزم

 .میگیرم انتقام دارم

 .زدم پوزخندی

 بگیرم؟کالفه انتقامشونو میتونم چطور اسیرم انتقامی؟وقتی چه

 .کردم نگاه پنجره به کردمو بغل زانوهامو.عصبی بودمو

 هست؟ امیدی یعنی _

 

 _سارا_

 بودو مخالف سیهان اما باپدرامیربود صحبت آخرم تصمیم

 حق دیگه بگه اگربیشتراصرارکنم میترسیدم.نمیداد اجازه

 ومنتظربودن گذاشتن دست روی دست طرفی از.ندارم دخالت

 انجامش فورا باید اومد می پیش که هرکاری نبود،برای من کار
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 اتاقم،روی رفتم کالفه.بود دهنده آزار برام کردن وصبر میدادم

 .زدم روصدا وملکه نشستم زمین

 ..مادر....ملکه _

 دنبالش وبه پیچید تواتاقم ونرگس یاس بوی دقیقه چند بعداز

 .ظاهرشد روم روبه ملکه مهربون ی چهره

 سالم _

 .بوسید زدوپیشونیمو لبخندی

 افتاده؟ اتفاقی.پریشونی که بازم.دخترم سالم _

 نمیده اجازه سیهان هم.افتادم گیر پیچیده ی مسآله یه توی _

 مسائل این درگیر خودمو که نیست طوری شرایطم هم

 .میخوام کمک کنم،ازشما

 کرد نگاهم باذوق
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 بارداری؟ _

 .کرد بغلم که گرفتم پایین سرمو زدمو لبخندی

 ساخته؟ من از کمکی چه حاال.عزیزم باشه مبارکت _

 .خواستم کمک ازتون که ای مسئله همون.ممنون _

 گفت باناراحتی

 خوشی دل هیچ میدونی خودت.نشده هنوزتمام پس _

 کردم کمکت بااینحال.هاندارم ازگرگینه

 .بیگناهه دختر اون _

 .نمیتونم من سارا _

 گناهی که اون.کنم کمکش باید میکنم،من خواهش _

 نه کشتن شوهرتونو ترکمن ی گله از نداره،گرگینه
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 دراختیارم افرادتونو از تعدادی میکنم،فقط خواهش.ایران

 .همین بزارین

 دامنشوگرفتم ی لبه.بلندشد بادلخوری

 میخوای که افرادی میدم اجازه دوروز برای باشه،فقط _

 منو مسأله این توی دیگه ساعت ۴۸ بگیری،بعداز دراختیار

 نمیدی دخالت

 .دنیاممنونم یه _

 نشون میکرد سعی بود ناراحت بااینکه.کردم بغلش بلندشدمو

 .رفت بوسیدو نده،پیشونیمو

 

 اتاق توی اومد سیهان

 اینجابود؟ ملکه _
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 دادم سرتکون باخوشحالی

 داشتی؟ چکارش _

 بفرسته ازافرادشو تعدادی قراره _

 چی؟ برای _

 .کنیم مهساروپیدا _

 نکن؟ دخالت نگفتم مگه سارا _

 .باهاشون برم خودم که نیست قرار اونارومیفرستم فقط _

 درموردش حرفی دیگم.میکنم امیرکمک بعدبه به ازین خودم _

 .نزن

 .نشستم روصندلی کشیدمو پوفی

 .بمونم اتفاقات ومنتظر باشم آروم جا یه نمیتونستم
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 _امیر _

 به که بود،هرجایی شده دزدیده مهسا که میشد روز ۵ حدودا

 خبری هیچ اما بودم زیرنظرگرفته گشتم،پدرهم میرسید فکرم

 مهسا کمک بدون اما انفجار برای بود آماده چیز همه.نبود

 زنگ گوشیم.نمیرفت جایی بودو توخونه همش هم پدر.نمیشد

 .دادم جواب فورا بود ساراخانوم شماره.خورد

 سالم _

 امیرجان،خوبی؟ سالم _

 نشد؟ خوبین؟خبری شما خوبم _

 .کنی کمک شوهرم به باید نه،فقط _

 کمکی؟ چه _
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 بگردن،یه قراره باشوهرم گروه یه.دارم دراختیار جن دوقبیله _

 ببری تو میخوام گروهو

 خونتون؟ بیام.حتما _

 منتظرباش پیشت،بیابیرونو میاد شوهرم االن نه _

 .چشم _

 .بیرون رفتم ازخونه فورا شدو قطع تماس

 

 _نعیم_

 نداشتم خبر مهسا بوداز روز۵میرفتم، راه توخونه وعصبی کالفه

 تماس هربار خانوادش.میرسیدم جنون مرز به وداشتم

 زنگ اگه نمیدونستم دیگه میاوردم هایی وبهونه دلیل میگرفتن

 ی خورد،حوصله زنگ بدم؟گوشیم بهشون جوابی چه باید بزنن
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 صفحه میزبرداشت،به ازروی گوشیو جمیل.نداشتم دادن جواب

 داد جواب کردو نگاه

 صحبت بتونه نکنم فکر نداره مساعدی حال...بانو؟ بله _

 خداحافظ..راحت خیالتون...میگم بهش حتما بله....کنه

 چیشده؟ _

 فرستادن همسرت کردن پیدا برای رو دوقبیله _

 کنم جبران محبتاشو چطور نمیدونم _

 انجام کارهارو این قلبیشون ی وباخواسته توقع بدون بانو _

 .میدن

 بودنشه؟ عالم بخاطر گذاشتناتون احترام اینهمه _

 میگن خودشون حتما بدونی باشه اگرالزم _
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 که چهره خوش آدمای بود،این هاروآورده گرگینه چطور ازاینکه

 معنیشون...واحترامها تعظیم دارن،اون گیر نفس زیبایی

 هم واقعا اگر گرفته،حتی جن دوقبیله که حاالم.رونمیفهمیدم

 خیلی مقام مگراینکه.دستوربده قبیله دوتا به نمیتونه باشه عالم

 به دیگه کارنمیکرد،نمیخواستم مغزم دیگه.باشه داشته باالیی

 گذاشتم.کنم آماده قهرو تا توآشپزخونه رفتم.کنم فکر چیز هیچ

 ازلبم سیگارو جمیل.زدم وپوکی کردم روشن سیگارمو.بجوشه

 برداشت

 .میکشی داری بند یه تاحاال کافیه،دیشب _

 من به بدش _

 .کافیه گفتم _
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 ونشستم ریختم توفنجون رو قهوه کالفه.بیرون رفت

 .بود حالموبهترکرده بووطعمش.روصندلی

 

 _مهسا_

 جلوی دستمو خواستم.میکرد اذیت نور بازکردم چشمامو

 اما خوردم تکون کمی.بسته دستام دیدم باتعجب اما نوربیارم

 بود غیرممکن دستام دادن تکون

 .دستاموبازکنین هیییییی،بیاین _

 فحش به کردم گفتموشروع لعنتی زیرلب.نیومد کسی اما

 داخل اومد هومن دربازشدو.دادن

 دهنتم باید باشی؟نکنه آروم نمیتونی دقیقه تو؟یه چته _

 میبستم؟
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 .بازکن دستامو _

 نمیمیری که باشه بسته ساعت یه _

 کن بازش گفتم _

 .توصورتم وزد زدم،برگشت جیغ که بره خواست

 نمیکنم برخورد مالیمت این به بشنوم صداتو یباردیگه _

 فهمیدی؟

 گفتم آروم

 دارم لطفا،کار کن باز دستامو _

 .کنم گریه بود نمونده چیزی صورتم ازسوزش میلرزیدو صدام

 عصبانی هم.رفت کردو باز دستامو طناب.دادم قورت بغضمو

 نجاتم امید کنم؟به بایدچیکار نمیدونستم.ناراحت بودم،هم
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 گذاشت دستشو وسینی تواتاق یابمیرم؟برگشت باشم

 .روتخت

 اینم.بشوری وصورتتم کنی استفاده بیرون ازسرویس میتونی _

 پارچه اون زیر خودتو ودیگه کنی عوض که لباس دست یه

 .نکنی قایم

 بلوز.کردم نگاه لباسا به کشیدمو پوفی.دروبست بیرونو رفت

 لباسارو درآوردمو روپوشمو فورا.بلندباشلواروشال آستین

 روپایین دستگیره دررفتم،بااکراه طرف به.پوشیدم

 کسی بود راهرو یه.بیرون رفتم زدمو بازشد،لبخندی.کشیدم

 اتاق یه اولیش.بود اتاقم روی به دررو دوتا.نبود راهرو توی

 هومن برای بنظرم که وتاریک پنجره بدون بود باتخت

 نگاه شکسته ی آینه توی صورتمو.بود سرویس هم دومی.بود

 شستموتمیزش صورتمو باآب.بود وکثیف خشک.کردم
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 تکیه دیوار به هومن دیدم که بیرون اومدم ازسرویس.کردم

 .زد کردولبخندی نگاهم.داده

 .قبل مهسای خوبه،حاالشدی _

 رواز نون فقط همیشه مثل.اتاقم وبرگشتم رفتم ای غره چشم

 شدن مطمئن بعداز کردمو نگاه خمیرشو.برداشتم سینی

 .خوردم

 .نشست کنارم.تواتاق اومد هومن

 دارم ازت سوال خب،چنتا _

 بپرس _

 شمال؟ رفتی چرا _

 شمال؟ میرن که چیه دلیلشون بقیه مگه _
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 این مخصوصن تفریح نمیرن امتحاناتیشون ی تودوره بقیه _

 .سازه آینده که مهم امتحان

 خوشم درس بدم،از امتحان نمیخواستم _

 گرفتم تصمیم وهوام حال شدن عوض نمیاد،کنارکشیدم،واسه

 .برم تفریح کمی

 امتحاناتت واسه توداشتی!کردم باور ومن اینطور،توگفتی که _

 رفتی؟ چرا بگو.بودی آماده میخوندی،کامال

 اه دادنزن انقدرم.گفتم _

 نده تحویلم مفت رفتی؟حرف چرا بگو _

 بروبابا _

 گفت وبافریاد گرفت لباسمو ی یقه

 بگو نشدم عصبانی تابیشترازاین _
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 گفتم _

 نفسای.شد سیاه تماما پایین،چشماش اومدن نیشش دندونای

 میگفتم چیزی نباید بود،اما کرده بیشتر ترسمو وعصبانیش بلند

 ی شد،آماده گردنم نزدیک.میفتاد خطر به همه جون وگرنه

 گرگتو این.برگشت عادیش حالت به.رفت عقب که بودم مرگ

 .میکشم بالخره

 دست نشونمو روی.نشدم حرفش متوجه.رفت بلندشدو

 حس ومنو سالمه من نعیم یعنی واین بود وتازه گرم.کشیدم

 .کردم وخداروشکر زدم ازآرامش لبخدی.کرده

 

 _نعیم_
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 آماده مغزم هرلحظه بود،انگار دردگرفته...چشمام،سرم،فکرم

 توخونه نشستم غیرت بی ومن گذشت روز۶.بود فروپاشی ی

 کشیدو زوزه گرگم ناخودآگاه.بیاره ازش خبری کسی تاشاید

 هرچی.سردرنمیاوردم عصبانیتش بشه،از تبدیل میخواست

 زوزه تیرکشیدوصدای نمیشد،قلبم اما باشه آروم کردم تالش

 نگاه زدم،دستمو دست نشونم به باتعجب.شنیدم گرگمو ی

 گرفت بازومو جمیل.بیرون رفتم شدمو بلند باعصبانیت.کردم

 چیکارمیکنی؟ _

 ..بهش میخواست مهسا،یکی _

 نبود خوب حالم.بدم ادامه کرد،نتونستم نگاهم باتعجب

 کرد کمکم.میشدم بیحال داشتم وضعف فشارعصبی وازشدت

 .بشینم ها روپله
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 .باش مطمئن میکنه پیداش حتما شریفی خانوم _

 هردوفورا.کردیم نگاه هم به باتعجب.اومد دراتاق صدای

 چیزی میخورد،نه درتکون نه اما اتاق توی رسوندیم خودمونو

 محومیشه داره جمیل دیدم نرسیده ثانیه به.بود جاشده جابه

 صداشوشنیدم وفقط

 شووو،فوراااااا تبدیل _

 روم روبه ردشدو ازکنارم ای سایه منظورشو بفهمم بخوام تا

 کردم نگاهش باتعجب.ایستاد

 !!!!تو؟ _

 زد پوزخندی

 مردم؟ قحطی از قطعا فرارکردم چون کردی چیه؟فکر _

 ...چرااینجا _
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 ازم مهسارو میخواست که روزی بدم،بایادآوری ادامه نتونستم

 کردم نگاه باعصبانیت بگیره

 مهساکجاست؟ _

 گردنمو بشم تبدیل ازاینکه قبل اما کشید زوزه خندید،گرگم

 .بودن گرفته شکل پاهام دستو فقط.گرفت

 زرنگی؟ خیلی فکرمیکنی _

 کردموتو آزاد ناخنامو.بود شده کند نفسام آورد گلوم به فشاری

 ازدست فرصتو افتادم،اما سرفه به که کرد ولم.کردم فرو تنش

 ازدرد روش پریدم که بره خواست.شدم وتبدیل ندادم

 دیگه مرد بادو جمیل.بود شده جمع صورتش زخماش

 پرسید جمیل.ظاهرشدن

 کجاست؟ مهسا _
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 کرد نگاهم زدو شروری لبخند

 گردنش به حالمونفهمیدمو.نداریش دیگه.شد چیزتمام همه _

 .کردم حمله

 

 بودم،تازه جداکرده ازتنش سرشو که اومدم خودم به وقتی

 نگاهش باتعجب جمیل.مدیوم نه آشامه خون اون فهمیدم

 .گذاشت گردنش نزدیک سرشو.کرد

 بشه خارج ازش تازهر کنی پاره قلبشو باید.نمرده اون _

 .زندست هنوز یعنی واین قلبه به متصل رگ وبره،این

 تکونی نرفتم،بدنش کنار گردنش،ازروش به چسبوند سرشو

 .بود هنوزم بریدگی اماجای خورد پیوند گردنش خوردو

 پرسید دوباره جمیل
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 کجاست؟ مهسا _

 داد جواب سختی به

 گفتم _

 نگاهم گذاشتم،باتعجب قلبش روی پنجمو کشیدمو خرناسی

 بزنه بهترحرف کرد تالش کمی.کرد

 االن که پادگان قدیمی خراسان،ساختمون باشه،مرز _

 .خرابست

 دونفرگفت اون روبه بلندشدو جمیل

 تبدیلتو نعیم.باشین برندارین،مواظبش چشم ازش _

 بگیر تصمیم خودت دادن اطالع بهت دوستام نشکن،وقتی

 براش
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 اون.رفت ثانیه به.کشیدم تایید نشونه به وآرومی کوتاه ی زوزه

 ازروش.گرفتن هومنو دستای شدنو خم دونفر

 بودم مطمئن اما نداشت تقال جون.صندلی به کناررفتم،بستنش

 روش روبه نشستم.برمیگرده قبل حالت دیگه ی چنددقیقه

 .بهش دوختم چشم تشنه خون به گرگ ومثل

 

 _مهسا _

 اما کردم پایین باال درو نبود،چندباردستگیره هومن از خبری

 حس.کردم نگاه غذا سینی وبه نشستم تخت روی.بود قفل

 کسی اما پنجره سمت رفتم.اومد ازبیرون صدایی کردم

 نشستم تخت ی گوشه.باشن جنااومده دوباره میترسیدم.نبود

 قطعا.میومد پا صدای. کشیدم خودم روی رو ملحفه وباترس



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  202

 گذشت که چندنفربود،کمی پای صدای چون نبود هومن

 شنیدم صداشونو

 مهسا؟؟مهساااا؟ _

 روکنارزدم ملحفه باتعجب

 کیه؟ دیگه این _

 درباال ی دستگیره.اومد رو روبه درای شدن بسته بازو صدای

 شد وپایین

 مهسااا _

 گفتم بلند باصدای دادمو سرتکون گیجی از.بودم متعجب هنوز

 کنین کمکم...کمک _

 زدم ودرو دررفتم طرف به

 کنین کمکم _
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 بایست کنار _

 اومدن جن چنتا.شد درشکسته ثانیه بعپچدازچند کنارو رفتم

 .سارااومد شوهر سرشون پشت داخل

 نشد؟ که خوبی؟چیزیت _

 خوبم نه نه _

 اطالع فورا اومد واگرکسی بمونین اینجا شماها.بریم پس _

 .کنین تموم کارشونو بودن اشرار از بدین،اگرم

 گرفت دستمو وشوهرسارا گذاشتن احترام

 ببند چشماتو _

 کردم نگاهش باتعجب

 بده انجام گفتم که کاری _
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 هوارو تو بودن معلق احساس.چشماموبستم دادمو سرتکون

 ول ودستامو جاایستادیم یه ثانیه چند بعداز که داشتم

 ،بادیدنش سمتم میومد داشت کردم،سارا باز چشممو.کرد

 .کردم وبغلش دوییدم ازخوشحالی

 دختر دادی دق هممونو توکه _

 بوسید پیشونیمو کردو نگاهم

 نرسوند؟ بهت آسیبی _

 فقط شدم ضعیف نه،یکم _

 گفت شوهرش روبه بالبخند

 خبربده نعیم به _

 وگفت گرفت دستمو

 کن عوض حمام،لباساتم برو اول _
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 کرد ایستادم،نگاهم

 چیشده؟ _

 خوبه؟ نعیم _

 .میدونه قدرتو دیگه بیشتر نباش،یکم نگران _

 .حمام سمت کرد راهنماییم زدو چشمکی

 ی که لباسایی.بود بهترکرده حالمو گرم آب دوش

 .توسالن ورفتم پوشیدم بود گذاشته سارابرام

 نیومدن؟ هنوز _

 بودت دزدیده که اونی رفته شوهرم.میاد داره نه،نعیم _

 .بده روتحویل

 ..فرارکنه،اون میتونه راحت اون!!بده؟ تحویلش چطور _
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 کشیدن،قدرت زهروازخونش.مهساجان میدونم _

 .نباش فرارنداره،نگران

 چیده باسلیقه میزناهارو.میزنشستیم پشت باهم زدمو لبخندی

 .بود

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 

 .ببینم نعیمو اول نیست،میخوام گرسنم االن _

 .بمونه گرم روگاز بزارم غذارو باشه،پس _

 اومد آیفن صدای.شد وبلند بوسیدم گونشو

 نیومده باال ها ازپله تاوقتی ولی دروبازکن.آقاتونه گمونم به _

 .ببینه زنده صحنه صاحبخونه پیشبازش،نمیخوام نرو

https://telegram.me/Romankade
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 اومد،دلتنگش درورودی صدای.زدم آیفونو رفتم هردوخندیدیمو

 پله ازراه بافاصله باال،کمی میومد هارو پله باعجله.بودم

 جمع توچشماش زدواشک کرد،لبخندی نگاهم.ایستادم

 .کرد بغلم روپرکردو میکردم،فاصله نگاهش شد،فقط

 گفتم آروم.بودم دلتنگش چقدر

 اینجا کنی،چون ولم االن بهتره بود،ولی شده تنگ برات دلم _

 .مانیست ی خونه

 کنم،اشکاش نگاهش تونستم کرد شل دستاشو خندید،کمی

 کردم پاک اشکاشو.بود گرفته راه روصورتش

 .خونه وبریم ناهاربخوریم نکن،بریم گریه اومدم که حاال _

 بریم؟ االن نمیشه _

 میشه ناراحت سارا _
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 گفتم که میزنشستیم پشت.گرفت دستمو زدو لبخندی

 ها گرسنمونه ساراجون _

 اومد صداش ازآشپزخونه

 .میام االن _

 عطرغذاش.نشست کنارمون اومدو وخورش برنج همراه

 .کشید رخم به چندروزو این ضعف بودو کرده تحریک اشتهامو

 

 _سارا_

 تااینکه کردم استراحت کمی وشوهرش مهسا رفتن بعداز

 رفت راهپله از فورا سیهان.شنیدم زدن داد صدای

 طرفم اومد رفتم،سیهان منم پوشیدمو لباسمو.پایین

 بری نباید _



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  209

 چرا؟چیشده؟ _

 شده جنزده _

 .کردم نگاهش باتعجب

 نرو لطفا _

 شده؟ چرااینطوری _

 .میفته اتفاق این باره اولین.نفهمیده هنوز نمیدونم،پدرش _

 !!!چی؟ _

 .ردشدم ازکنارش کشیدمو پوفی

 صفری؟ آقای _

 داشته نگه محکم درو ی دستگیره.بود ایستاده دراتاقی جلوی

 .بازنشه که بود
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 بله _

 افتاده؟ اتفاقی چه _

 چشه ببینم رفتم.میزنه فریاد داره دیدم دفعه وال،یه نمیدونم _

 .بستم درو بیرونو اومدم که کرد حمله بهم

 نداشته؟ زمینه این توی ای سابقه هیچ یعنی _

 .نه _

 گفت که خشداری صدای اومد،بعدشم خندش بلند صدای

 .میشه جهنم به تبدیل اینجا یا برمیگردونین یادوستمونو _

 .خندید دوباره

 گفت کنارگوشم آروم.کردم نگاه سیهان به باترس

 هومنه منظورش _
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 کرد مانگاه به باتعجب پدرش

 .نیست پسرم صدای این _

 کردم نگاه ونگرانش ناراحت صورت به

 کنید باز درو لطفا _

 گرفت دستمو سیهان

 داخل بری نباید _

 ..باشه که بزنه،گردنبندم آسیب بهم نمیتونه اون _

 استفاده ازش که باری آخرین.نبود کشیدم،اما دست گردنم به

 میز روی بودمش گذاشته رفتن حمام از یادآوردم،قبل به کردمو

 .آینه

 نبود،کشوهارو میزآینه روی اما تواتاق رفتم.باال رفتم فورا

 .نبود اما گشتم جارو همه..گشتم،کمد،کیف
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 برگردوندم سرمو سیهان باصدای

 چیشده؟ _

 گردنبند _

 جانشینیت؟ گردنبند _

 دادم سرتکون

 خب؟ _

 .نیست امااالن میزبود چیشده؟روی نمیدونم _

 .بزار امن جای یه نیست گردنت وقتی نگفتم مگه _

 چیشده؟ یعنی _

 .اومد فریاد صدای دوباره

 .کنم پیداش که تاوقتی بشم وارد بادعا باید فقط کنم فکر _
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 .بهت بزنه آسیب ممکنه _

 باید ندارن،چرا قضیه تواین نقشی بیگناهن،هیچ دونفر اون _

 بکشن؟ عذاب

 میام همراهت من پس _

 باهم.میترسیدم خودمم جورایی کنم،یه مخالفتی نمیتونستم

 .خوندم وسیهان خودم برای رو محافظ دعای.پایین برگشتیم

 براش بمونید،فقط همینجا بهتره شما صفری آقای _

 .همین.دعاکنید

 پرسیدم ازسیهان آروم.بازکرد درو دادو سرتکون

 چیه؟ اسمش _

 حامد _
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 باترس.شد بسته محکم در که اتاق توی ورفتیم گرفت دستمو

 نگاهمون بااخم بودو داده درتکیه به حامد.سربرگردوندم

 اومد می صفری آقای نگران صدای.میکرد

 خوبین؟ ملکی آقای _

 نباشین نگران _

 زور به خودمم که باصدایی.دادم قورت زور به آبدهنمو

 گفتم میشنیدم

 بشین لطفا _

 .زد رمقی بی لبخند کردو کج سرشو

 هستی؟ کی تو _

 شریع _

 !!کی؟ _
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 گفت بلندتر

 شرییییع _

 میخوای؟ ازمون که کیه دوستت.خب خیلی _

 کرد نگاه سیهان به

 میدونی تو _

 گفت آروم ولی عصبانی سیهان

 ببینه سزاشو باید اون _

 توچیه؟ واقعا؟سزای _

 .گرفتم دستشو که شه بلند خواست سیهان

 .مرده دوستتون _

 .کرد نگاهم باتعجب
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 شد کشته شدو درگیر باپلیس _

 نیست ممکن _

 .خورده قلبش تیربه _

 نهههه _

 دستمو خوندمو محافظو دعای که کنه حمله بهم خواست

 .افتاد که گرفتم جلوش

 .بود ناتوان ولی شه بلند میخواست.کرد خس خس کمی

 .نیا خانواده این سمت هم بیابیرون،دیگه حامد ازبدن _

 .کرد رمقی بی ی خنده

 .میگی دروغ تو _

 .باشم تفاوت بی کردم سعی
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 .برو اینجا از حاالم.نگفتم دروغ _

 .برم نمیخوام نه _

 گفت نگران سیهان.ایستادم سرش وباالی شدم بلند

 کنی؟ اینکارو تونباید _

 محکم دستاشو.کنیم معطل درخطره،نباید پسر این جون _

 .بگیر

 دستاشو سیهان.توانشونداشت اما کنه فرار میخواست

 ی ملحفه از ای پارچه تکه.بخوابه زمین روی کرد کمک.گرفت

 پارچه روی دستمو گذاشتم پاهاش وروی کردم پاره روتختیش

 تقال.کردم تکرار بار سه.خوندم جداشدنشو ودعای گذاشتم

 .کردم بازدرو شدمو بلند.نمیشد وخارج میکرد

 بدین قرآن بهم لطفا صفری آقای _
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 .میکرد نگاه پسرش وضعیت به شوکه

 کنید عجله لطفا _

 وقرآنو دیگه،برگشت اتاق یه طرف به رفت دادو سرتکون گنگ

 .بستم ودرو اتاق داخل رفتم.داد بهم

 

 سرش روی رو پارچه.نشستم سرش کنار اینبار بوسیدمو قرآنو

 میزد وداد میلرزید.گذاشتم کنارسرش وقرآنو گذاشتم

 برو نکشی عذاب دیگه اگرمیخوای _

 .ورفت شد خارج کشیدو بلندی فریاد.خوندم دعارو دوباره

 وپارچه گفتم اللهی بسم.بود کشیده همونطوردراز بیحال پسر

 ی ازگوشه خون بودو زخمی لباش.برداشتم صورتش از رو

 .گذاشتم لبش ی گوشه برداشتمو بود،دستمالی گرفته راه لبش
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 باالبیار سرشو تخت،کمی روی بذارش _

 بیصدا بودو داده تکیه دیوار به صفری کردم،آقای دراتاقوباز

 گرفتم سمتش روبه پارچه.میریخت اشک

 تا بخونید قرآن کنارش درضمن.کنید خاک توباغچه اینو _

 .میشه خوب شب تا احتماال.بشه خوب زودتر

 کنارتختش قرآنو.ورفت گرفت روازم داد،پارچه سرتکون

 گذاشتم

 باال،خستم بریم _

 .بود بزرگی ریسک بود،ولی خوب کارت _

 یا قطعا میموند بود،اگرتاشب وسط جونش پای ولی درسته _

 باشه یادت.میکشت یاپدرشو میاورد پسر سراین بالیی یه
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 هربار با حتما بوده پدرشه؟اگرزخمی اسم شریع ازامیربپرسی

 .بازشده زخماش من دعای تکرار

 .باال برگشتیم باهم.گرفت دستمو دادو سرتکون

 .کنم کمک صفری آقای به میرم من.کن استراحت برو _

 .باشه _

 که بودم خسته بقدری.کشیدم دراز تخت وروی اتاق توی رفتم

 .برد خوابم فورا

 

 _امیر _

 دیشب بود،پدر انتقام وقت بود شده چیزدرست همه که حاال

 ناله فقط بودو رفته ازش خون خیلی.بود برگشته زخمی

 همه بود که هرچی.نداد جوابمو چیشده پرسیدم هرچی.میکرد
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 فرصت یه این.نمیخوردن تکون ازجاشون بودو روترسونده

 استفاده ازفرصت باید جمعن توخونه همه که بود،حاال عالی

 چطوره؟ وضعیت تاببینم زمین زیر رفتم.کنم

 رامین؟ _

 .نیومد صدایی

 نیست؟ اینجا کسی _

 جیب از سوزنو آروم.برنگشتم پشتمه،اما نفر یه کردم حس

 باشه ایستاده باید میکردم فکر که آوردم،جایی بیرون شلوارم

 فورا.میشه کر گوشم االن کردم حس که کشید بلندی جیغ.زدم

 .بود پایینی ی قبیله پسرای از برگشتم،یکی

 میکنی؟ چیکار اینجا _

 گفت بادرد
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 بپرسم ازت باید من اینو _

 کنی؟ چیکار نداره،میخواستی ربطی تو به _

 هیچی _

 بردم بدنش داخل بیشتر سوزنو

 بترسونمت میگم،میخواستم باشه آخ _

 زدم پوزخندی

 چشمام ازجلو گمشو _

 دربیار سوزنو _

 غلطا تاازاین بده نشون هم بقیه باشه،به یادگاری میخوام _

 هرری.نکنن

 .بره تونست سختی به
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 رامین؟کجایی؟ _

 اومد خانومی صدای

 اومده؟ کی ببین حسام _

 کردم بیشتردقت.نبود تشخیص قابل خیلی برگشتم،چهرش

 شیدا خاله _

 ونزدیکترشد زد لبخندی

 .میبینمت خوشحالم _

 کجاست؟ رامین.همینطور منم _

 نمیدونم _

 .باشین آماده بگم خواستم فقط _

 کردم نگاه اطراف به
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 میدونین؟ که منظورمو _

 .کنی اعالم فقط منتظریم.راحت آره،خیالت _

 .کردم خداحافظی زدمو لبخندی

 

 _مهسا_

 اون میدونستیم.کنن اعدام هومنو قراره بود گفته سارا شوهر

 ازاینکه.میکشیدیم براش ای نقشه یه باید.نمیمیره اینطوری

 من مثل هم بودم،نعیم متعجب نکرده فرار تااالن چطور

 .سارابود خورد،شماره زنگ گوشیم.توفکربود

 سالم _

 مهساجان،خوبی؟ سالم _

 خوبی؟ ممنون،شما _
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 وبهترین شده آماده چیز همه گفته زده امیرزنگ.عزیزم خوبم _

 ای؟ روزاست،توآماده همین فرصت

 االن باشم،اصال آروم نمیتونم من نمیره هومن وقتی تا _

 .نمیتونم

 کرد نگاهم باتعجب نعیم

 فرداست،درسته؟ اعدامش _

 .آره _

 تمرینتو میکنیم،تو اون برای فکری یه تافردا خوب خیلی _

 هومن مرگ بعداز باشی،البته آماده که کن شروع

 گفتم زدمو لبخندی

 ساراجون ممنون _

 گفت نعیم.کرد قطع کردیمو خداحافظی
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 چیشده؟ _

 میکنه هومن برای فکری یه گفته _

 خوشحالی؟ انقدر توچرا حاال _

 سارانگفتما به بکشمش،البته خودم میخوام چون _

 بودم کشتنش فکر به ازتو قبل من.نخیر _

 نعیم؟ عه _

 نیست آماده هنوز نه،گرگت گفتم _

 میکنم تمرین _

 بدست بکشی،قدرتشو آدمو یه ببینم،تونمیتونی کن تمرین _

 هنوز نیاوردی

 ..ولی _
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 .گفتم که همین _

 .آشپزخونه ورفتم درآوردم اداشو

 نمیتونستیم.کنیم تمرین فقط قرارشد ناهار خوردن از بعد

 دید حیاطمون به اطراف طبقه دو بریم،ساختمونای توحیاط

 باید پس.بشیم تبدیل روز توی نبود ممکن جنگلم توی.داشت

 جنگل،هم میرفتیم میکردیم،شب تمرین کمی خونه توی فعال

 تمرین بانعیم میشد،هم خوب هام ماهیچه میدوییدم

 اما میشد حمله ی کنه،آماده حمله گفتم بهش چندباری.میکردم

 .نمیکرد حمله

 بردم نرمش توموهای نشستم،دستمو کنارش شکستمو تبدیلو

 آماده هیچوقت که کنی تمرین باهام اینطوری میخوای اگه _

 باید نباشی وتو کنه حمله بهم گرگی یه وقت نمیشم،یه
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 فکر تمرین به فقط لطفا.نباش محتاط چیکارکنم؟انقدر

 کن،باشه؟

 تبدیل گرفتم،دوباره فاصله زدمو پیشونیش به ای بوسه

 کنترل خودمو میتونستم اما بودم شده ضعیف شدم،بااینکه

 ازپسش که کرد ساده ی حمله یه دادمو عالمت نعیم کنم،به

 .افتادم برنیومدمو

 .شکستیم هردوتبدیلو

 .کنی روتمرین حمله نمیتونی ضعیفی هنوز _

 .بریزم چایی تا آشپزخونه رفتم کشیدمو پوفی
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 شب تو جنگل عظمت جنگل،انگار طرف به رفتیم شام بعداز

 ترس.نداشتم شیرازتو حسو این که بود بود،عجیب بیشتر

 .شدم تبدیل جنگل همین،اول بخاطر بود افتاده دلم تو عجیبی

 کرد نگاهم باتعجب نعیم

 اینجا؟ چرا _

 کشیدم آرومی ی زوزه

 .نداره عیبی باشه _

 نامرئی چشمای اطرافم میکردم رفتیم،حس جلوتر کمی

 چیزی میچرخیدم هرچقدر حال بااین.بود بدی هستن،حس

 حالم.دوییدن به کردیم شد،شروع تبدیل نعیم بالخره.نمیدیدم

 نعیم اومدم خودم به دوییدم،وقتی چقدر بود،نفهمیدم بهترشده

 زوزه ایستادمو.کردم،نبود نگاه اطراف به.نبود سرم پشت
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 ضعیفی کشیدم،صدای زوزه دوباره.نگرفتم جوابی اما کشیدم

 فشرده قلبم باشه اومده سرش بالیی شاید ازاینکه.اومد

 برگشتم،زمینو اومدمو که مسیری کشیدمو شد،خرناسی

 بود افتاده وترس نبود،نگرانی جفتم از بویی هیچ اما بوکشیدم

 داشتم سعی.نبود کسی اما شنیدم،برگشتم پا جونم،صدای به

 دوباره.درده بدترین ترسیدن گرگ حالت کنم،تو آروم خودمو

 میکردم حس مدام.نیومد جوابی بلندتر،اما کشیدم،اینبار زوزه

 نکنه گرفتن،ازاینکه نظر زیر منو چشم وچنتا پشتمه کسی

 میرم کجا دارم دوییدم،نمیفهمیدم باترس باشن شکارچی

 .میدوییدم فقط

 

 جا همه بااینکه.کردم برخورد جسمی به میدوییدم که همونطور

 سمتش رفتم.نمیکنم اشتباه میفهموند بهم بوش اما بود تاریک
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 باپوزش.کردم قایم توگردنش سرمو کشیدمو کوتاهی ی زوزه

 بودیم،انگارگم کجا نمیدونستم.بریم که وگفت مالوند سرمو

 ای میترسوند،ذره منو بودو تووجودم هنوز قبل بودیم،حس شده

 ایستادمو ایستاد،منم حرکت بی نعیم.نمیگرفتم فاصله نعیم از

 فهمیدم باعالمتش که چیشده بپرسم خواستم.کردم نگاهش

 .باشم ساکت باید

 قوی دیدمو کردم سعی.میدید چیزیو کرد،انگار نگاه اطراف به

 قدرتای روی کردم تمرکز.نمیتونستم بودمو ضعیف اما کنم

 جن شبیه موجوداتی دورتادورمون.دادم افزایش ودیدمو دیگم

 محاصرشون وحلقه سدن نزدیکتر. بودن ایستاده

 که نعیم.نترسم کردم سعی.نعیم به چسبیدم.کوچیکترشد

 .کشید بلندی ی وزوزه نیاورد طاقت دید حالمو
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 که میزدن حرف خاصی لهجه صداشونوشنیدم،با

 زور به اونم زد حرف فارسی به یکی بالخره.نمیفهمیدم

 ما؟ توحریم چرااومدین _

 بود درست زدن حرف کرد،نمیدونستیم نگاه من به نعیم

 گفت زدو کنار دودلیشو نعیم.میشدیم نباید هم یانه؟تبدیل

 آشنا اینجا باجنگالی.اومدیم دوییدن برای مافقط _

 شماست حریم قسمت کدوم نمیدونستیم.نیستیم

 ادامه راهتونم شدین،به وارد اومدین،جداازاینکه می نباید _

 دوباره اما بشین خارج تا کردیم گم مامسیرتونو.دادین

 .برگشتین

 .نمیدونستیم کنین نمیدونستیم،باور ما _

 برگشتین؟ دوباره وقتی کنم باور باید چرا _
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 .نداریم آشنایی جنگل این به ما که گفتم _

 کشید بلندی خرناس نعیم که شد نزدیکمون

 .نشو نزدیک بهمون _

 داشت،دست کوتاهی شاخ.دیدش میشد تر واضح ازنزدیک

 انگشتاشم.بودن وبلند باریک درخت ی شاخه مثل وپاهاش

 مویی هیچ سروصورتش بودنو قرمز همینطور،چشماش

 باشه،از داشته اسکلت گفت نمیشه چونش تا ازسر.نداشت

 وعجیب.بود ای قهوه گفت میشه بدنش رنگ.بود باریک بس

 .بود نکردنی باور که بود دمش قسمتش ترین

 اومدم خودم به نعیم باصدای

 باتوام _

 هان _
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 .بکش زوزه کردم اشاره هروقت _

 باشه _

 هنوز اسمشم که موجود اون.کشید بلندی ی زوزه خودش

 نقشه کشتنش برای انگار.بود نعیم چشم تو نمیدونم،چشم

 .بود ریخته تقریبا میکشید،ترسم

 ندارین بیگناهیم،اجازه حریمتونه اینجا نمیدونستیم وقتی ما _

 کنین مجازاتمون

 .نکردیم باور ما ولی _

 زوزه هردو نعیم ی بااشاره.نشدم متوجه ازحرفاشون چیزی

 زوزه دقیقه چند بعداز.میکردن نگاه بهمون باتعجب.کشیدیم

 که کردم نگاه نعیم به باتعجب.اومد دوییدن صدای کشیدن
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 گرگینه پراز اطرافمون ثانیه چند وتوی کشید باره سه ی زوزه

 .بودم متعجب هنوز.بود

 گفت شدو عصبانی موجود اون

 وقفه بی اینجا بیاین دیگه اگریکبار بری،اما میزارم اینبارو _

 .میشین کشته

 شدیم دور که کمی بریم کرد اشاره بهم کردو سرخم نعیم

 گفت

 شدیم خارج دیگه کنم فکر _

 گفت ها گرگینه روبه

 .بدین نشون بهمون لطفا رو جاده مسیر _

 بعدبیشتراحتیاط به میاد،ازاین همراهتون افرادمون از یکی _

 .کنید
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 .کنم جبران بتونم امیدوارم.ممنونم کمکتون از _

 جاده تا راهنما ی گرگینه.شدیم جدا گله واز کردن سرخم هردو

 تبدیلو.رفت دوطرفمون احترام بعداز اومدو همراهمون اصلی ی

 شکستیم

 به.کنم روی پیاده ندارم حوصله اصال نعیم،االن خونه بریم _

 شد گرفته حالم کافی اندازه

 وگفت گذاشت دورشونم دستشو

 میترسیدی نباید ولی.بریم باشه _

 بکشن مارو میخواستن اونا _

 میکردن تحقیق.نداشتن ای اجازه نمیتونستن،همچین _

 این به اومدیم باره واولین نیستیم اینجا مال ما ومیفهمیدن

 .بریم میذاشتن جنگل،اونوقت
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 کرد تحدید چرا پس _

 نهایتش.کنن کارو این نمیتونن بود،اونا عصبانی خیلی چون _

 چه نمیدونی.جنگل تو شدنمون گم میکردن،مثل اذیتمون یکم

 اطراف اون ای شکارچی نکنه میترسیدم بودم،هرلحظه حالی

 ..وتورو باشه

 .میفهمیدم بده،حالشو ادامه نتونست

 بودن جن اونا _

 جنن از تقریبا،نوعی _

 بودن؟ شکلی چرااون پس _

 برای خدا.جنگل موکل گفت جنگلن،میشه محافظ چون _

 میکردی دقت جنگل قسمت اون اگربه.آفریده رو اونا حفاظت

 بکرو همین مشکله،بخاطر اونجا انسان وآمد رفت میفهمیدی
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 توی باشه قشنگی جای باید گمونم به و نخوردست، دست

 به آسیبی اگر.همین کنن محافظت فقط تا شدن آفریده اونا.روز

 .دارن مجازاتی چه نمیدونم اونوقت برسه هردرخت

 بودم فکر تو قدری به.بود هضم از ودور عجیب برام حرفاش

 بالش به سرم بودمو خسته! خونه؟ رسیدیم کی نفهمیدم که

 .برد خوابم نرسیده

 

 بودیم گرگ حالت تو.بود کنارم بودم،نعیم بزرگی باغ توی

 باال سرمو ای بودم،لحظه کندن مشغول.میکندیم وزمینو

 سیاه بود،درختا سیاه خون پراز زمین.نبود باغ از آوردم،اثری

 اما کردم نگاه نعیم به برگشتم باخوشحالی.بودن وسوخته

 نشونش اطرافو سمتم،باخوشحالی اومد.زدم نبود،صداش
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 شونش روی وکثیفی سیاه دست.بود خوشحال دادم،اونم

 بود،صورتشو نعیم سر پشت چاقو همراه دیگش دست.اومد

 دیده قبال انگار که بلند وریش بامو مردی داد نشون ازپشتش

 سرمو وناباور کردم نگاه نعیم به زد،باترس لبخندی بودمش

 کشیدم کرد،جیغ فرو توبدنش چاقورو.دادم تکون

 نشست کنارم نعیم.وبیدارشدم

 دیدی؟ مهسا؟خواب چیشده _

 کردم شکر خدارو کردمو نگاهش دادم،بادقت سرتکون باترس

 .بود خواب فقط که

 خوردم نفس داد،یه دستم آبو لیوان

 خانومم بخواب حاال _
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 پشت بوسیدو پیشونیمو.داد سرم رو وپتو بکشم دراز کرد کمک

 از باهم.رومیخوند غریبه علوم کتاب داشت.نشست میزمطالعه

 کم بخونیمش،کم که بود نشده ووقت بودیم خریده کتابخونه

 .خوابیدم شدو گرم چشمام

 نگاه ساعتش وبه برداشتم شدم،گوشیو بیدار گوشیم باصدای

 .بود صبح ۶کردم،

 الو _

 کردم بیدارت سالم،ببخشید _

 شده؟ چیزی.نداره میکنم،عیبی ساراجون،خواهش سالم _

 .میشه اعدام هومن دیگه ساعت یه تا _

 روتخت نشستم

 خب؟ _
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 بگیریم،خانوادش تحویل جنازشو اقوامش عنوان به میتونیم _

 دانشجو عنوان به ونعیم تو.رونداره کسی واالن کردن طردش

 گرفتن تحویل برای میریم ازاقوامش یکی عنوان به ومن

 حدودا آشام خون بدن به خون بازگشت ی محاسبه با.جنازه

 دسترسی غیرقابل مکان یه به داریم فرصت ساعت نیم

 وشوهرته تو ی عهده به کارهاش ببریمش،باقی

 میشم،آدرس حاظر االن.عاشقتم ساراجون ممنون واااای _

 .لطفا بفرست برام زندانو

 فعال.عزیزم،میبینمت باشه _

 کرایه روز یه برای ماشین یه.کردم بیدار نعیمو کردمو قطع

 .زندان طرف به کردیم حرکت و راننده بدون کردیم
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 معرفی خودشونو داشتن وشوهرش بودیم،سارا رسیده موقع به

 رفتیم که میدادن هومن درمورد واطالعاتی میکردن

  گفت ظاهری باگریه دید منو پیششون،وقتی

 ولی نکن اینکارارو گفتیم بهش چیشد؟چقدر اومدی؟دیدی _

 .نداد گوش

 گفت آروم کردو بغلم

 فقط نکن نگاه منو کن گریه _

 که کشیدن،طوری جیغ به کردم شروع که افتاد دوزاریم تازه

 بریم داد اجازه بالخره نگهبان.بود متعجب واقعا سارا

 غسالخونه رو جنازه کردیم راضیشون وزاری گریه باکلی.داخل

 بشوریم هامونو مرده خودمون رسممونه اینکه بهانه نبرن،به

 سارا ماشینمون،از پشت گذاشتیمش.گرفتیم تحویل بالخره
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 میکرد فرق االنش بیاد،وضعیت دنبالمون ونذاشتم کردم تشکر

 .میدید خونشو ونباید

 کنارش.جنگل طرف به کردیم حرکت خداحافظی بعداز

 برگشته هومن ضربان.میکرد راحت وکارمونو داشت رودخونه

 انداختیمش،هردو رودخونه کنار.بود نیومده بهوش هنوز اما بود

 نکن،االن هم کاری ولی نشکن گفت،تبدیلتو نعیم.شدیم تبدیل

 .نمیتونی

 ..ولی _

 .گفتم همینکه _

 بهوش نزدیکای.کردم نگاه وفقط نشستم گوشه یه ناراحت

 تو آزادکردو ناخناشو.زدتوسرش باسنگ نعیم که بود اومدنش

 سیاه خون کرد،اول قطع رگو درآوردو قلبشو.کرد فرو قلبش
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 پخش اطرافش سرخش خون دقیقه چند از بعد اومد می ازش

 که باسرعتی که رودخونه تو کردم پرتش سمتشو دوییدم.شد

 .بود شهردیگه تویه دیگه ساعت یک تا قطعا داشت آب

 شست،هردوتبدیلو توآب ودستاشو آب تو انداخت نعیم قلبشم

 .ماشین تو وبرگشتیم شکستیم

 گفتم باخوشحالی

 بریا تنها نمیزارم وبارانو سوزان توگرفتی،ولی رو رها انتقام _

 باشه _

 .خورد زنگ گوشیم که بودیم خونه به برگشت توراه

 ساراجون سالم _

 سالم،چیشد؟ _
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 کردو قطع رگشو نعیم.میخواستیم که شد،همونطور تموم _

 .نیست زنده شد،دیگه جدا خونش

 هستی؟ بعدی نبرد ی آماده حاال خب _

 خواب فقط افتادم،امااون دیشبم یادخواب.کردم نگاه نعیم به

 .بمونه زنده کسی نداره امکان بودو

 جان؟ مهسا _

 .ام اآره،آماده..بله؟آ _

 مطمئنی؟ _

 آره _

 .منتظرتونه امیر ی خونه برین باشه،پس _

 ممنون،چشم _

 .کردم قطع کردمو خداحافظی
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 امیر ی خونه یریم _

 زودی؟ این به _

 .دیره،بریم برام ای؟هرثانیه زودی چه _

 باشه _

 گفت رسیدیم،نعیم بالخره بیشترکردو سرعتشو

 میگفت؟ رو خونه همین ساراخانوم مطمئنی _

 .باشه شنیده ماشینو صدای اگر بیرون میاد امیر آره،االن _

 شدیمو پیاده.بیرون امیراومد شدو درباز ثانیه چند بعداز درست

 .سمتش رفتیم

 .نیومد کسی تا شین میکنین؟تبدیل نگاه منو وایسادین چرا _

 .داخل رفتیم شدیمو تبدیل کرد،فورا نگاه اطراف به
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 رسیده باغ وسطای افتاد،تقریبا راه ما وجلوتراز بست درو

 ایستاد که بودیم

 زیرزمین سقف به وقطی.کنین ایجاد حفره متر ۵ هر ازاینجا _

 تمام وقت داره،هر سنسور بعد به بعدی،اینجا برین رسیدین

 بپرین دیوار ازاون فورا زیرزمین،بعدش برم تا بکشین شدزوزه

 اینجا بیرون،فقط برین ازاونجا میتونین همسایه باغ تو

 .نره نمونید،یادتون

 دادم سرتکون

 چی؟ خودت _

 بیرون به خودمو ازانفجار قبل سنسورا کردن روشن از بعد _

 بکنین،منتظرم گفتم که کاری فقط.نباشین من میرسونم،نگران

 زمین کندن به کردیم شروع.شد دور ازمون باد سرعت به
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 که زد اشاره کشیدو بلندی ی زوزه شد،نعیم تمام بالخره.

 امیر که دیواری سمت دوییدیم.بودم نگران چرا نمیدونم.بریم

 سمت دوییدیم شکستیمو تبدیلو.پریدیم ازروش بودو گفته

 .کنه روشن ماشینو میخواست ماشین،نعیم تو جاده،نشستیم

 .امیربیاد کن نه،صبر _

 بود ایستاده خونشون در کنار که دیدیم رو سارا

 .بیاد امیر تا خانوم سارا پیش میریم باشه،پس _

 گرفتم سارا،دستشو سمت رفتیم.شدیم پیاده دادمو سرتکون

 اما اومد انفجار اولین صدای.دوختیم چشم امیر ی خونه وبه

 پشت دونه شد،دونه منفجر هم وسومی ازامیرنبود،دومی خبری

 درخونه کردم،بالخره نگاه سارا به نگران.میشد منفجر هم
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 زد،خواست لبخندی کردو نگاه بهمون.بیرون اومد امیر بازشدو

 .شد کشیده دستش که بیاد

 همونه اون..اون.من،نه خدای اوه _

 پدر گفت که شنیدم صداشو سمتش،فقط امیربرگشت

 ...انفجار وبعدهم رفت بدنش تو که چاقویی بزرگ،بعدش

 گفتم کردم،آروم نگاه روم روبه به شوکه

 .نبود حقش اون _

 سمت دوییدن وسیهان بود،نعیم دراومده اشکش هم سارا

 .اومدن بیرون همه ها خونه،همسایه

 نبود نه،حقش _

 کرد بغلم سارا



 

 

 | کاربر رمانکده     zohre.s.pانتقام سیاه نویسنده :  

     https://telegram.me/Romankade     رمانکده تلگرام کانال  250

 دید بودم گفته اولشم میافته،از بد اتفاق یه آخرش میدونستم _

 .ندارم انتقام این به خوبی

 سارا.وسوخت گرفت آتیش خونه تمام برسه آتشنشانی تا

 تکون کرد،دست نگاه آسمون به لبخند با کردو پاک اشکاشو

 خداحافظ گفت زیرلب دادو

 میگی؟ کی به _

 راحته،پسرشم خیالش ترانه حاال.شدن آزاد که ارواحی _

 وتعلقی وابستگی نبود،نه زمینیا جنس از امیر.پیششه

 .باشه نگرانش که داشت،کسی

 

 پایان




