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 عاشقانه ای راز آلود به قلم پرستو.س 

  داستان دنیای اطراف ماست ، دنیایی از ناشناخته های خیال و واقعیت ...  پرنیان شب

مینو ، دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی رو به رو میشه خالکوبی که دنیای عادیشو زیر و 

ش براش رو میکنه ... دنیای جدیدی که رو میکنه و حقایقی در رابطه با خانواده و دنیای اطراف

 تب عشق و خون توش حرف اولو میزنه ...

 ژانر : عاشقانه ، راز آلود ، خوناشام ، نیروهای ویژه و ماورا طبیعه
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این نسخه بصورت نسخه اولیه و بدون ویرایش اختصاصی اعضای کانال 

ن می تهیه شده است ، فروش آن غیر قانونی بوده و برای استفاده رایگا

باشد . مسلما به دلیل ویرایش نشدن شامل اشکاالت ویرایشی و تایپی 

بوده که پیشاپیش عذر مارا پذیرا باشید . در نسخه نهایی و ویرایش شده 

 تمام نواقص رفع خواهد شد 

 به امید ایجاد اوقات خوشی برای شما 

 با تشکر 

  ParnianShab@کانال تلگرام 
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 [22:09 24.02.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

 ۱#پارت_

 1#پارت_

 بودم. رهیپشت پنجره خ دیبارون شد به

 ... یشبم ... اونم شب بارون عاشق

  ،یبرم مهمون خوامیم ینه وقت البته

 سوال و جواب. یعنی نیرسونه و ا یحاال حتما بابا شخصا منو  م چون

 . نهیبرگشتم جلو آ دمویرو کش پرده

 . نیتمام قد از خودم انداختمو فرستادم برا نگ عکس هی

 تر لطفا " یسک.س ؟یبزن دویمخ سع یخوایم ینجوریجواب داد " ا عیسر

 " نیایشما به چشم ن ترسمینوشتم " م براش

 کج و کوله برام فرستاد و نوشت شکلک

 بچه ها اومدن " گهید ایخانم ب فتهی" خودش

 بود.  نیداداش نگ تولد
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 رو دعوت کرده بود. مونیهمکالس دیدانشگاه از جمله سع یاز بچه هامنو چنتا  نینگ

 هیو تو دلم  دیدیحجاب منو م یبار بود ب نیبودم . اول طنتیو ش یتو شوخ دیبا سع شهیهم

 بود.  یبیاسترس عج

 گرفت ... یدستمو م ی... مخصوصا وقتدیچیپیتو دلم م ینیریاسترس ش دیکنار سع شهیهم

 شدم . رهیودم خبه خ نهیتو آ دوباره

 بودم با کفش قرمز . موهامو پشت سرم بسته بودم. دهیپوش یپشت گردن یمشک راهنیپ هی

 بود اما از نظر خودم خوب شده بودم. میمال شمیآرا درسته

 اومد تو . نایدر زدن در اتاقم باز شدو م بدون

 ؟" یبر یخوایتعجب نگام کردو گفت " کجا م با

 تو ؟" یای" نگفتم در بزن م

 " نستایعکسشو بذارم ا خوامیم یبافیروبان م نی" باشه خب ... موهامو برام با ا

 و واج نگاش کردم . هاج

 .طونیش یایدهه هشتاد نیامان از ا 

 بلندشو پشتش پخش کرد . یمنتظر جواب من بمونه نشست رو تختو موها نکهیا بدون

 روبان پهن قرمزم گرفت سمتمو گفت  هی

 م برا چالش "عکسمو بذار خوامی" م
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 کردمو شروع به بافت موهاش کردم  یپوف

 پهن بود. یادیبافت موهاش ز یقرمز برا روبان

 .دیبه ذهنم رس یفکر هی هوی

 نهیباز کردمو رفتم جلو آ موهاشو

 پشتم زدم . ونیپاپ هیدور کمرم چرخوندمو  روبانو

 واقعا بهتر شده بود و با کفش قرمزمم ست شده بود. حاال

🌌 

 [22:09 24.02.17] ,�� ــــــان شبپرنیـ️ 

  رمان #پرنیان_شب

 ۲پارت_#

 2پارت_#

 "زیر لب گفتم " ببینم امشب هم میتونی بهم بگی خیلی کوچولویی...  آقای سعید نامدار

  . چون ریز نقش بودم کوچولو بودن تیکه همیشگی بود که بهم می نداختن

 . اما همیشه از خجالتشون در میومدم

 "و واج نگام می کرد گفت " پس موها من چی ؟مینا که هاج 

 " به درد بافت موهات نمیخورد .. پهن بود "

 " رفتم سمت کمد لباسامو گفتم " بزار بهت یه چیز بهتر بدم
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 "چی ؟ "

 " اون سر بند گل رز که دوست داشتی "

 . چشماش برق زدو بلند شد اومد سمتم

  . میدونستم عاشقشه

 . عبه خرت و پرتامو از باالی کمد در بیارمرو نوک پا بلند شدم تا ج

 با نوک انگشتم زدم به جعبه تا بیاد یکم بیرون تر که جعیه با ضربه دستم پرت شد پایین ، 

 .سمت صورت مینا

  ...نفسم تو سینه  حبص شد و ... دوباره

   ...اون اتفاق افتاد 

 ... سرم گیج رفت و دنیا مثل حرکت آهسته از جلو چشمم گذشت

یدیدم که جعبه وسایلم آروم آروم به سمت صورت مینا میره و وسایل داخلش خیلی آروم م

 .دارن خارج میشن

 . ناخداگاه دستمو بردم سمتشو تو زمین و هوا گرفتمش

 . دوباره همه چی حالت عادی شد

  گیج و مبهوت به جعبه تو دستم نگاه کردم

 !من واقعا گرفتمش؟
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 . نفس راحتی کشیدم

 "ن باز خیره به من بود و آروم گفت " چی شد یهو ؟مینا با ده

 " ...نمیدونم ... سرم گیج رفت "

  ... رو تخت ولو شدم ، من چم شد یهو

 . چند روز بود اینجوری سر گیجه می گرفتم

 . شاید بخاطر خستگی دانشگاست

 "مینا اومد کنارم نشستو گفت " خوبی االن؟

 "آره پشت کن موهاتو ببافم "

 فتمو با گل های رز سر بند تزئین کردمموهاشو با

 

 [22:10 24.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۳پارت_#

 3پارت_#

 .گوشیشو بهم داد و چنتا عکس انداختم ازش

 " صورتمو بوسیدو قبل اینکه بره از اتاق بیرون گفت " روبانم حسابی با کالست کرده ها

 .تو سمتش پرت کردم که  سریع درو بست و فرار کردخندیدمو بالشت کوچیک رو تخ
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 . بلند شدمو تو آینه نگاه آخرو انداختم

 ...خوب بود ... میخواستم کاری کنم که نتونه ازم بگذره

  . مانتومو پوشیدمو شالمو گذاشتم

 .کیف و موبایلمو برداشتمو رفتم تو پذیرایی

 ... مامان تو آشپزخونه بود و بابا

 ...اونم حاضر شده نشسته بود رو مبلاوه ... دقیقا 

 " مامان سر تا پامو بررسی و گفت " این عشق رنگ مشکی چیه تو داری

 " چشمکی زدم به مامان و گفتم " بهم میاد آخه

 " همه رنگا بهت میاد عزیزم "

 "بابا اومد سمتمو گفت " بریم ؟

  .داره میره سر کارشب که میخوای بری مهمونی بابات  8بدی شغل بابام همین بود ... 

 " با آژانس میرم بابا ... شما دیرت میشه "

  " نگران نباش "

  مامانو بوسیدو سوئیچو برداشت رفت سمت در

 .تو کل مسیر سکوت بود بین منو بابا

  . جلوی خونه نگین اینا نگه داشت
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 . صدای آهنگ تا تو کوچه میومد و کوچه پر از ماشینای مختلف بود

 ی باال انداخته نگام کردو گفتبابا با ابروها

 "مطمئنی پدر و مادرش هستن ؟ " 

 از دروغ گفتن متنفر بودم برای همین گفتم

 "بابا ... یعنی اگه نباشن شما به من اعتماد ندارین ؟ " 

 . خندید و خواست جواب بده که موبایلش زنگ خورد

 " سریع جواب داد و گفت " جانم

  میشدبه سختی صدای فرد پشت خط شنیده 

 " وضعیت قرمز موقعیت هفت "

 " االن خودمو میرسونم "

 "قطع کرد . نگران نگاش کردمو گفتم " چی شده بابا ؟

 " هیچی مثل همیشه . مواظب خودت باش دخترم "

 . خم شدو گونمو بوسید 

 

 [22:10 24.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب
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 ۴پارت_#

 4پارت_#

 .ه داره سریع پیاده شدمو از ترس خیس شدن دوئیدم سمت در خونه نگین اینامیدونستم عجل

 .زنگ درو زدمو برگشتم سمت بابا که حاال رفته بود

 .خوشحال بودم مجبور نشدم دروغ بگم

 .اما نگران بودم ماموریت بابا خطرناک باشه

 .چندبار زنگ زدم تا در باز شدو رفتم داخل

 .صدای آهنگ همه جا پیچیده بود

 نگین سریع اومد استقبالمو بغلم کرد

 " ... هی گفتم زود بیا زود بیا این بود "

 ". ..زود اومد که "

 "... بازومو وشکونی گرفتو گفت " بیا لباساتو عوض کن

 . رفتیم سمت اتاق نگین

 لباسامو رو تختش گذاشتم که نگین نگام کردو گفت 

 "... مشکی دادیهمممم ... بد نیست ... یه تنوع تو اینهمه  " 

 "... به کفشام اشاره کردمو گفتم " اینام قرمزه تازه
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 "... بعله دیدم ... کشتی خودتو "

 از اتاق رفتم بیرون که نگین نگاهی به پشتم کرد و گفت " اووووو.... خوبه خوبه ... خوشم اومد

..." 

 " یهو به فکرم رسید "

  "... جدی؟ یهویی؟ باحال شده اما کجا  رفتی "

 " ... رفش قطع شد با صدای سعید  " سالم مینوح

 .سر تا پامو از نظر گذروند و لبخندی کنج لبش نشست

 " تو دلم خندیدم و گفتم " سالم چطوری؟

  " نگین تو گوشم گفت " تا رسید سراغتو گرفتا

  . بعد ریز خندید

 با سعید دست دادم که آروم  بازومو گرفتو گفت

 " بیا بچه ها اونجان " 

 .مکی به نگین زدمو با هم رفتیم سمت بچه هاچش

 . خونه خیلی شلوغ بود اما انقدر بزرگ بود که ازدحام نشده بود

  برقا نیمه خاموش بود

 . چند نفر از دوستای داداش نگین وسط بودن 
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 . قدم با کفش پاشنه بلند تازه به شونه سعید میرسید

 . سعید نگاهی به پشتم انداخت و یهو ایستاد

 " ی نگاش کردم که به پشتم اشاره کرد و گفت " چه باحالهسوال

 . فکر نمی کردم یه پاپیون  قرمز اینهمه جذابیت داشته باشه

 "خندیدمو گفتم " جدی؟ خوشت اومد؟

 

 [22:11 24.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۵پارت_#

 5پارت_#

  " ... آره ... باحاله "

 " مرسی "

  نگ عوض شد و با آهنگ  رقصی که بلند شد همه هورا کشان اومدن وسطیهو آه

 " سعید تو گوشم خندیدو بازومو گرفت " بیا برقصیم

بقیه بچه های خودمون هم اومدنو همون وسط رقص با هم دست میدادیم و با وجود نشنیدن 

 .صدای همدیگه احوال پرسی می کردیم
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 ... گفتن باحال شدهمریم و صحرا هم به پشتم اشاره کردن و 

  . با دستم پاپیون رو کمرمو لمس کردم

 ... نکنه غیر از پاپیون چیز دیگه ای هم هست

 نکنه پشت لباسم چیزیه ... انقدر جلب توجه اونم برا یه پاپیون !؟

 . با آروم شدن آهنک سعید منو کشید تو بغل خودش

  .خجالت از این نزدیکی تمام تنمو داغ کرده بود

 "و کمرم نوازش وار کشیدو تو گوشم گفت " خیلی ناز شدی خانم کوچولودستشو ر

  . سرمو پایین انداختم که حس کردم موهامو نفس عمیق کشید

 . متوجه نگاه نگین رو خودمون بودم

 ... خوشبختانه آهنگ زود تموم شد و بازم اهنگ شاد اومدو از سعید جدا شدم

 . حسابی از رقصیدن خسته شده بودم

به سعید اشاره زدم من میرم بشینم . سر تکون دادو با هم رفتیم سمت میز اوپن که  آروم 

 . وسایل پذیرایی رو روش چیده بودن

کنده کنار میز نشستیمو سعید گفت   رو صندلی های اوپن پرا

 "چی میخوری؟ "

 " فقط آب خیلی تشنمه "



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
14 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " رمبطری آبو از رو اوپن برداشت و گفت " گرمه که ... بذار یخ بیا

 .بلند شد بره سمت ظرف یخ که حضور یه نفرو پشتم حس کردم

 .بعد هم یه دست داغ که پشتم، روی کتف راستم قرار گرفت

 . تماس دستش انگار پوستمو سوزوند

 . سریع چرخیدم و با دیدن مردی که پشتم بود شوکه شدم

   !آدم انقدر بزرگ ؟

 . شاید یه سر و گردن از سعید بلند تر بود

 .ا پا مشکی پوشیده بودسر ت

 .موهای مشکی و پوست روشنش بیشتر از همه تو ظاهرش چشم گیر بود

اگرچه صورت ترسناکی نداشت و چهره اش جذاب بود اما یه چیزی تو چهره اش تو دلم ترس 

 . مینداخت

  "... زیر لب گفت " فرشته ی

 . ادامه جمله اش تو صدای آهنگ گم شد

 " با بهت گفت " امکان نداره

  اومد بازومو بگیره که خودمو عقب کشیدمو گفتم

 " اشتباه گرفتین . من فرشته نیستم "
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 " با من بیا "

 اینو گفتو دوباره بازومو گرفت که سعید رسید

 

 [22:11 24.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۶پارت_#

 6پارت_#

 " چی شده مینو "

 " ی اشتباه گرفتنفکر کنم این آقا منو با یک "

 "... !اون مرد عجیب زیر لب گفت " مینو ؟

 " بعد بلند گفت " باید با من بیای

سعید عصبی دستی به سینه مرد سیاه پوش زدو گفت " دستتو بکش تا برات کوتاهش 

 " نکردم

 .یکم تو سکوت به هم نگاه کردن

  صدای نیما داداش نگین باعث شد دستمو ول کنه

 "سیا؟اتفاقی افتاده  "
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  سیا؟

  سیا سیاوش یا سیامک ؟

 . اصال به من چه چرا دارم به اسم این آدم عجیب فکر می کنم

 . سیا بی تفاوت به ما رفت سمت نیما و کنار گوشش چیزی گفت

 .نیما سر تکون دادو به ما لبخند زد

  سیا رفت سمت دیگه سالن و نیما اومد سمت ما

 "خوبی مینو؟ خوش میگذره ؟ "

 " بودم اما به خودم اومدمو گفتم " ام .. مرسی ... تولدت مبارکیکم هنگ 

 " سعید سریع گفت " کی بود این یارو ؟ حالش خوش نبود

 " نیما با خنده گفت " همکارمه ... اشتباه گرفته بود

 "... آره ... بهم گفت فرشته "

 . نیما سوالی نگام کرد و چیزی نگفت

 .باقی شب چشمم دنبال سیا بود

 . نگار رفته بوداما ا

  . شب بودو من باید برمی گشتم 12دیگه نزدیک 

 . هرچند مهمونی حاال حاال ها ادامه داشت
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 . سعید گفت منو میرسونه

 .با هم از همه خداحافظی کردیمو اومدیم بیرون 

 . بارون بند اومده بودو هوا مثل شیشه شفاف بود

 به دستم داد و گفتنیما دستمو گرفت تا بریم سمت ماشین . فشار نرمی 

 "فردا برنامه ات چیه ؟ "

 " فکر کنم تا بیدار شم ظهر شه بعدشم کارای دانشگاهو برسم برا شنبه "

 "عصر بریم بام ؟ "

 .عاشق بام تهران بودم اونم تو شب

 

 [22:12 24.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۷پارت_#

 7پارت_#

 . ر بودمتو شب کال انگار زنده ت

 "سری تکون دادمو گفتم " فکر خوبیه ... به بچه هام بگیم ؟

 " شیطون خندید و گفت " اگه اجازه بدی دوتایی
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 " خندیدمو زدم رو بازوش  " باشه ... بریم ببینم چه مدلی بیشتر خوش میگذره

 " معلومه تنهایی با من بیشتر خوش میگذره "

 " اوووه . جدی؟ فردا معلوم میشه "

 . ونم چرا حس می کردم یکی داره نگاهم می کنهنمید

 .سر چرخوندم اما خبری از کسی نبود

 . سوار ماشینش شدمو راه افتادیم

 . شهر خلوت بودو زود رسیدیم

 " مرسی سعید ... راهت دور شد "

 "نه بابا... فردا هفت میام دنبالت . خوبه ؟ "

 " عالیه ... میبینمت "

 . افتاد رو لبمنگاهمن قفل شد و نگاه سعید 

  . انگار دو دل بود

  . نمیدونستم چکار کنم

  .به هم نگاه کردیمو هر دو خندیدیم فقط

 .از فرصت استفاده کردم. سریع دست دادمو پیاده شدم

 . وایساد تا درو باز کنمو برم تو
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 . بعد رفت

  . سریع رفتم تو خونه

 . برقا خاموش بودو یعنی مامان و مینا خواب بودن

 . خسته بودم که حال هیچ کاری نداشتم انقدر

 . فقط پیراهنو کفشو پرت کردم یه گوشه و موهامو باز کردم

 . زیر پتو کز کردمو سرم پر از فکر اون مرد سیاه پوش شد

 !سیا ... سیا سیاوش یا سیامک ؟ نکنه سیا از سیاه... مثل موهاشو لباساش ؟

 . با همین فکرا خوابم برد

 

 :::::::::::::: سیامند

 .مطمئن بودم اشتباه ندیدم

 ...خودش بود

 . اما چطور ممکنه . تا زمانی که برن حواسم بهش بود

 ... نمیخواستم برا نیما بد بشه وگرنه حتما با خودم می بردمش
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 [10:34 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۸پارت_#

 8پارت_#

 .قیبش کردم و خونه اش رو پیدا کردمقتی با اون دوستش رفتن بیرون تع

 .حاال باید به بقیه خبر می دادم

 .از قیافه دختره معلوم بود از چیزی خبر نداره

  !اما چطور ممکنه؟

 ... اسمش مینو بود ! مینو یعنی بهشت ... چه ارتباط جالبی

 .از ورودی پشتی برج کیان وارد شدم

 .کد مخصوص کار می کردن آسانسور های اختصاصی این سمت بودن و فقط با

 .کد واحد کیان رو زدمو سوار شدم

 ... همه پیش کیان بودن جز من

 . آسانسور داخل واحد کیان نگه داشت

 . صدای خنده کیان و بقیه بلند بود

 .همه دور میز بار  کنج پذیرایی نشسته بودنو سر گرم بازی همیشگی بودن
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  با ورودم برگشتن سمتمو کیان گفت

 " .. سیامند ... چه عجب از راه عادی اومدیبه به . "

 . خندیدمو رفتم سمتشون

 " رو مبل نزدیک بهشون ولو شدمو گفتم " هر از گاهی تنوع بد نیست

 .خونه کیان مثل همه ما  تو برج کیان  بود

  ... متری 500متری با یه روف گاردن  500یه پنت هاوس 

  . ع می شدیمهرچند همیشه خالی بود جز وقتی که دور هم جم

  ... واحد های ما طبقه پایین بود

  ... تنها ساکنین برج کیان

 ...من ، کیان ، مانی ، آریو و دامون

 "آریو گفت " کجا بودی که از اینجا بهتر بود ؟

 " رفته بودم تولد نیما "

 "مانی خندید و گفت " رفته بودی شکار پس

 " ... آره "
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 [10:34 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۹پارت_#

 9پارت_#

پس شکارت کو ؟ چرا دست خالی اومدی ؟" کیان گفت که دست به سینه به صندلیش تکیه  "

 . داده بود و با پوزخند نگام می کرد

 " بلند خندیدمو گفت " اگه بدونین چی شکار کردم ...  شرط میبندم شاخ در بیارین

 

 :::::::::::::::مینو

 . جیغ جیغ های مینا باالی سرم بیدار شدمبا 

 "...مینو... مینو... مینو... مینو "

 .انقدر میگفت تا کالفه شم و بیدار شم

 . بود 9ساعت تازه 

 "با کالفگی نشستم رو تختو گفتم " چیه ؟

 "...مامان گفت بیا صبحانه بخو "

  یهو ساکت شد و این سکوتش باعث شد برگردم سمتش
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 "چیه پشتت؟مینو... این  "

  با تعجب نگاش کردم

 "چی ؟ "

 " وای خالکوبی کردی پشتت؟ "

 "چی می گی ... خالکوبی چیه ؟ "

 "پس این چیه ؟ "

 .روی کتف راستم دست کشید

 . تنم سوخت

 . سریع بلند شدمو رفتم جلو آینه

 . چیزی که میدیدم باورم نمیشد

 ... یه خالکوبی بزرگتر از کف دستم رو کتفم بود

 . طوری؟ روش دست کشیدم شاید پاک شهاما چ

 . اما با تماس دستم باهاش کتفم داغ شد

 "مینو مامان میدونه ؟ "

 " من خودم نمیدونم این چیه مینا "
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 [10:35 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 ۱۰پارت_#

 10پارت_#

 " بفهمه بیچاره ات میکنه "

 " قل تا وقتی خودم نفهمم از کجا پیداش شدهقرار نیست بفهمه ... حدا "

 " مینا هاج و واج نگام کرد که گفتم " برو منم اومدم ... چیزی نمیگی ها

 . سر تکون دادو رفت از اتاق بیرون

 . دوباره به کتفم نگاه کردم

 طرحش عجیب بود اما تقریبا شبیه یه فرشته بود که بال هاشو باز کرده

 ... فرشته

 ...مثل پازل کنار هم نشستاتفاقات دیشب 

 ... نکنه دیشب منظور سیا این بود

 دیشب ... وای دیشب همه به پشتم اشاره میکردن

  !یعنی منظورشون پاپیون قرمز نبود

 !باورم نمیشه نکنه منظور همه این خالکوبی بود ؟
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 . اما تو خونه قبل رفتن که چیزی پشتم نبود

 . نه امکان نداره

  و زنگ زدم به نگینسریع موبایلمو گرفتم

 صدای خواب آلوده اش بلند شد

 " چته این وقت صبح "

 "دیشب پشت من چی دیدی ؟ "

 " چی ؟ "

 "دیشب ... چی دیدی گفتی باحاله ؟ "

 "حالت خوبه ؟ به اون خالکوبی عجیب غریبت گفتم ... کجا خالکوبی کردی ؟ "

 . دهن خشک شده بودو خیره به خالکوبی پشتم تو آینه بودم

 "...الو ... مینو "

 " بعد بهت زنگ میزنم "

  قطع کردمو نشستم رو تخت

 " !این چیه رو کتفم ؟ "

 صدای مامانو شنیدم
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 [10:36 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 11پارت_#

 ۱۱پارت_#

 "مینو ... هنوز خوابی؟ "

 . کوبی معلوم نباشهسریع لباس خونگی هامو پوشیدمو چک کردم چیزی از خال

 !یعنی کسی باور میکنه  پشتم خالکوبی شده بدون اینکه من بدونم ؟

 . تو ذهنم مدام دیشبو مرور می کردم

 

 ::::::::::::: کیان

 .از بین پرده اتاقش تونستم ببینمش

 ... حق با سیا بود

 . خالکوبی دقیقا همون بود

 اما رو تن یه دختر ؟

 ! یا بهتر بود بگم دختر بچه

 .سالشم میشد 18فکر نکنم 
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 .از رفتارش مشخص بودم هیچی نمیدونه

 .چندبار موهای بلندو مشکیشو کنار زد و به خالکوبی تو آینه خیره شد

 .حتی روش دست کشید و مشخص بود براش عجیبه

 !چطوری ممکنه هیچی ندونه؟

 .باید میفهمیدم اینجا خونه کیه و این دختر کیه

 . م پایین پریدماز رو درختی که بودم آرو

 .پیرمردی که داشت از کوچه رد میشد با تعجب نگام کرد

  لبخندی زدمو رفتم سمت ماشین

  زنگ زدم به سیامند

  تا زنگ خورد جواب داد

 "دیدیش؟ "

 " آره ... حق با تو بود ... برام در بیار این دختر کیه "

 " اوکی "

 ...اون خالکوبیو داره باید مال ما بشهمهم نیست یه دختر بچه باشه ... مهم اینه حاال که 
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 [22:07 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 12پارت_#

 12پارت_#

 :::::::::::: مینو

 . دو دل بودم به مامان بگم یا نه . آخر نگفتمو برگشتم اتاقم

 . موبایلمو چک کردم . یه مسیج از سعید که گفت عصر یادت نره

 .  یه مسیج از نگین که گفت زود بهش زنگ بزنم

 . اصال حالم خوب نبود . سرم سنگین شده بود . دراز کشیدم رو تختو به سقف خیره شدم

 

 :::::::::::::: سیامند

 . میدونستم درست دیدم

 . دیشب وقتی برا بقیه تعریف کردم باور نمی کردن

 . میگفتن البد یه خالکوبی مشابه رو دیدم

 ... تن امکان نداره رو تن یه دختر چنین مارکی باشهمیگف
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 . واقعا حق داشتن

 . اگه با چشم خودم نمیدیدم باور نمیکردم

 . کیان تمام شب کشیک کشید تا اون دختر بیدار شه و با چشمای خودش ببینه

 این همه سال انتظار یعنی تموم شد؟

 یعنی این دختر به کار ما میاد؟

 ... که آدم می ترسید بهش دست بزنه انقدر ریز و ظریف بود

 ... چطور میتونه کاری که ما میخوایمو انجام بده

 یعنی میتونه  دووم بیاره ؟

 .نیما دیشب بهم اطالعاتشو داده بود و فقط چنتا تماس الزم بود تا آمار کاملش در بیاد

 ...دختر جذاب و خواستنی بود ... میدونستم سرش دعوا میشه

 

 ::::::::::::کیان

 . عادت به بیرون بودن اونم تو روز ندارم

 . کالفه کوبیدم رو فرمون

 .ترافیک تهران لعنتی آدمو دیوونه میکنه

 .موبایلم زنگ خورد. سیا بود  . یعنی انقدر سریع آمارو در آورده بود



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
32 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [22:07 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 13پارت_#

 13پارت_#

 "چی شده؟ "

 "حدس بزن دختره کیه؟ "

 "کی؟ "

 " رضا راد... یکی از محافظ های منطقه هفت "

 "... جدی؟ حدس میزدم نباید خیلی هم یه آدم عادی باشه "

 " آره ... همینکه دختره خودش عجیبه "

 " ... آره جالبه "

 "حاال چکار میکنی کیان؟ خودت اقدام کنی ؟ "

 " نه ... طبق قوانین پیش میریم "

 " باشه . هماهنگ میکنم "

 .نمیخواستم  از االن خودم  وارد عمل شیم
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 . نباید حساسیتی ایجاد می کردیم

 . اما اگه مشکلی تو روند انتقال این دختر پیش بیاد خودم شخصا دخالت میکنم

 !چراغ سبز شدو با سرعت حرکت کردم ... واقعا یه دختر ؟

 . بی اختیار لبخند زدم

 ... منتظرم ببینم تا کجا دووم میارهباید جالب باشه ... 

 ::::::::::: مینو

 . کل روز گیج بودم .  جدا از اینکه حالم عجیب بود

 . هیچ جوری سر در نمی آوردم این چیه پشتم

  . چند بار جلو آینه بررسیش کردم اما انگار رو پوستم حک شده بود

 .یه دوش آب گرم گرفتم بازم اثر نکرد

 . بابا بیدار شدبود که  2حدود ساعت 

 .میخوابید 2صبح میرسید خونه و تا  7ساعت 

 . مامان صدام کرد برای نهار

با دیدن قیافه ام گفت " چرا لب و لوچه ات آویزونه مینو ... چیزی شده ؟ از دیشب تعریف 

 " نکردی

 مینا سوالی نگام کرد و اشاره کرد به مامان بگم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
34 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 [22:08 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 14پارت_#

 14پارت_#

 اما بهش اخم کردمو گفتم

 " هیچی ... خوب بود . خسته شدم خوابم میاد "

 " خب بعد نهار بخواب "

 " آره میخوابم . راستی شب با دوستام میخوام برم بام "

 " همین االن گفتی خسته ای "

 " میدونی عاشق بام تهرانم اونم تو شب مامان "

 "... ابات بگو ... هر شب نمیشه بری بیرون که مینوبه ب "

 . پوفی کردمو سر میز نشستم

 . بابا اومدو نشست

 . تا خواستم بگم مامان خودش مطرح کرد

شبم  12بابا هم با تعجب نگام کردو گفت " نه مینو ... امشب خیلی شهر شلوغه تا بام بری 

 " برنمیگردی خونه
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 " بابا خواهش میکنم "

 " برگردی خونه 9ین که تا عصر بر "

 " به حالت قهر نگاش کردم که نگاهشو ازم گرفتو گفت " هرجور مایلی

 . این یعنی حرف آخر و بحث تمومه

 . بعد نهار به سعید زنگ زدمو گفتم

 .میاد دنبالم 5اونم قبول کرد و گفت 

 .بشه کامل آماده شدم 5سریع کارای دانشگاهمو انجام دادمو تا 

 .اینا خداحافظی کردم رفتم سر کوچه زود از مامان

 ... سعید اومده بود

 

 ::::::::::::: رضا

 . نگاه میگردم که نسرین اومد پیشم نشست 7داشتم اخبار ساعت 

 .چایی آورد و دوتایی خلوت کردیم

 "... کاش میشد دیگه نری رضا ... هر شب نگرانی "

 "دیگه زیاد نمونده . سه سال دیگه فقط"

 . زی نگفته بود که  موبایلم زنگ خوردهنوز نسرین چی
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 [22:08 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 15پارت_#

 15پارت_#

 . از گروه بود

 . یعنی چیزی شده بود که خارج از شیفتم تماس گرفتن

  سریع جواب دادم

 " بله "

 "...رضا "

  صدای احسان رئیسم بود

 "جانم ؟ "

 " بیای امشب نمیخواد "

چی؟ چرا؟" تا حاال امکان نداشت روزی شیفت کاری ما کنسل شه ... مگه اینکه ... خدای  "

  من

 "سکوت احسان باعث شد بگم " چیزی شده ؟ اشتباهی از من سر زده ؟
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 "... نه ... همه چی اوکیه ... مدیرای گروه میخوان بیان خونه ات مالقاتت "

  ... خبر مهم اوه ..." یه خبری بود پس ... یه "

 .دستی تو موهام کشیدمو به نسرین نگران نگاه کردم

 . چرا ما رنگ آرامش نمی بینیم

 "باشه ... مشکلی نیست ... چه ساعتی ؟ "

 "نگفتن ... فقط گفتن بهت اطالع بدم میخوان ببیننت... کاری نداری "

 " نه مرسی "

 "قطع کردمو نسرین گفت " رضا ... چی شده ؟

 " خبر خیلی خوبیه ... یا خبر خیلی بدیه ... چون مدیرای گروه دارن میان اینجا نمیدونم یا "

 . نسرین هاج و واج نگام کرد

 "رضا ... ماکه پسر نداریم ... نکنه دخترامونو بخوان؟ "

 . منم از همین میترسیدم

خودتو اما برای دلداری به نسرین گفتم " نه ... خیلی وقته هیچ دختری محافظ نشده . بیخود 

 " نگران نکن

 "پس برا چی دارن میان ؟ "

 " بزار بیان میفهمیم "
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 [22:08 25.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 16پارت_#

 :::::::::::::: مینو 

 .طبق عادت همیشه با سعید به کل کل گذشت اما خیلی کمتر از وقتی که با بقیه بودیم

 . کل کلمون هم فرق می کرد.  دیگه بود دوتایی انگار یه حس و حال

دیگه تاریک شده بودو داشتیم دوتایی برمیگشتیم سمت ماشین که سعید گفت " مینو .. پایه 

 "ای بدزدمت ؟

 "یعنی چی ؟ "

 "... شب بری بگی منو دزدیدن 12االن نری خونه بعد  "

 " بلند خندیدمو گفتم " اونوقت بابام تورو میکشه

 "ن با من ... پایه ای؟خندید و گفت " او

 .خیلی دلم می خواست اما خالکوبی پشتم رو اعصابم بودو میخواستم برم خونه به مامان بگم

 .میترسیدم یه بیماری یا چیزی باشه

 " . برا همین گفتم " باشه یه روز دیگه . فردا هشت کالس داریما



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
39 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " ای ترسو "

فتو گفت " مگه غیرتی هم میشی  الکی اینجوری نگو منو غیرتی کنی "دستمو محکم گر  "

 "  خانم کوچولو

 ::::::::::::: رضا

 . از لحظه تماس احسان نگرانی کل وجودمو گرفته بود

 . نکنه واقعا برای مینو یا مینا باشه

  . نسرین مینا رو برده بود خونه مادربزرگش

 .اینجوری خیالمون راحت تر بود

 اما هرچی به مینو زنگ زدیم جواب نداد

 .وارم قبل رسیدن اونا برسه و بتونیم بفرستیمش پیش میناامید

 . نمیخواستم هیچ بویی از قضیه ببرن

 ...هر چقدر دور تر باشن براشون بهتره

 . کالفه عرض سالن رو میرفتم که صدای در اومد

 .نسرین سریع جواب داد

 " دروباز کرد و نگام کرد " اومدن

 . سر تکون دادمو رفتم جلو در
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 [22:08 25.02.17] ,�� ــــــان شبپرنیـ️ ��

  رمان #پرنیان_شب

  17پارت_#

 . یه لحظه با دیدنشون خشکم زد

 ... انتظار مدیر های گروه خودمونو داشتم اما دو نفر از اعضای اصلی هم بودن

 :::::::::: مینو

  سعید جلو خونه نگه داشت

 "9بفرمائید اینم راس ساعت  "

 " متشکرم آقای دقیق "

 " سر راه  بیام دنبالت با هم بریم صبح  "

زدم رو بازوشو گفتم " از شرق تهران بیای غرب تهران منو بگیری برگردیم شرق؟کجاش سر 

 " راهته دقیقا؟

 " خندید و گفت " تو

 . با این جوابش تو سکوت بهم نگاه کردیم

 . لبمو گاز گرفتم که خم شدو آروم لبمو بوسید

 .به خودم بیام ازم فاصله گرفته بود انقدر یهویی بود و سریع که تا
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 . اما بی اختیار لبخند زدم

 . سعید هم خندید

 .نگاهمو ازش دزدیدم که خنده اش بیشتر شد

 .دیگه چیزی نگفتمو سریع پیاده شدم

 .میدونستم حتما صورتم سرخ شده

 .فردا تو دانشگاه روم نمیشد تو چشماش نگاه کنم

 . م با سعید چشم تو چشم شدیموارد خونه شدمو قبل اینکه درو ببند

 . چشمک شیطونی زدو حرکت کرد

 .نفس عمیق کشیدمو سعی کردم لبخندو از رو صورتم جمع کنم

 .اما تجربه عجیبی بود.  بی اختیار لبخند رو لبم پاک نیمشد

 .تا کفش مردونه جلو در نظرمو جلب کرد 5از حیاط گذشتمو خواستم کفشمو در بیارم که 

 . قضیه چی بود

 .آروم بدون سر و صدا درو باز کردمو رفتم تو

 .صدای حرف زدن اونا میومد
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  رمان #پرنیان_شب

 18پارت_#

 . یعنی مامان و مینا کجا بودن

 . بابا چرا این وقت شب خونه بود

 . که صدای آشنا شنیدم بدون نگاه کردن به پذیرایی، میخواستم خیلی یواش برم اتاق خودم

  . این صدارو من قبال کجا شنیدم

 .مهمونی دیشب...  آره ... این صدای سیا بود! اما اینجا چکار می کرد

 آروم برگشتم سمت پذیرایی

 .انگار نگاه من توجه اونارو جلب کرد . همه برگشتن سمتم

 .مات و مبهوت فقط  نگاهشون کردم

 . مامان و بابا هر دو نشسته بودن

 .نگام رو سیا ثابت شد . نفس کشیدنم صدا دار شده بود

 "سیا گفت " خودش هم اومد

 !خودم ؟

  . نکنه راجب مهمونی دیشبه
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  . من که کاری نکردم . کردم؟ نکردم

  ! نکته چیزی تو نوشیدنیا  بود از ذهنم یه بخش مهمونی پاک شده

 " . ز هیچی خبر ندارهگیج شده بودم که بابا با نگرانی بلد شد و گفت " مینو ا

 " بعد به من نگاه کردو گفت " برو تو اتاقت دخترم

 سر تکون دادم و خواستم برم که مرد جوون کنار سیا بلند شد و گفت

 " آقای راد... لطفا طبق قوانین عمل کن " 

 " بعد به من اشاره کرد و گفت " بیا اینجا مینو

 ... بهش خیره نگاه کردم

 . جو گندمی داشتپوست روشن و موهای  

 .مثل سیا قد بلند نود اما نه اونقدر بزرگ 

  دوباره به پدرم نگاه کردو گفت

به ما مربوط نیست شما میخواستین وجود خودتونو از دخترتون مخفی کنین یا نه ... اما اون  "

 " دیگه متعلق به گروهه و از اینجا به بعد باید حقایق رو بدونه

 بابا گفتهاج و واج مونده بودم که 
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  رمان #پرنیان_شب

 19پارت_#

 "از کجا انقدرمطمئنین ؟ " 

 " سیا گفت " من خودم مهرو  رو شونه اش دیدم

 .با این حرفش صدای خفه بهت مامانو شنیدمو نگاهمون گره خورد

  !مهر ؟! منظورش خالکوبی بود ؟

 . شونناخداگاه آروم رفتم سمت

 . مامان به وضوح اشک تو چشماش جمع شده بود

 "بابا نگران نگام کرد و گفت " مینو ... رو کتفت چیزی هست ؟

  آروم سر تکون دادمو گفتم

 " صبح دیدم ... اما من جایی خالکوبی نکردم به خدا "

  مامان بلند شدو بغلم کرد

 اون مردی که ایستاده بود گفت

 " نشون بدیمیشه خالکوبیو به همه  " 

 . هنگ بودم و همه ساکت بودیم
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 یکی از مردای میان سالی که نشسته بود گفت

رضا جان ... با مهری که اینجوری خود به خود ایجاد میشه نمیشه جنگید... خودت خوب  " 

 " میدونی ... همکاری کن

 .بابا سر تکون دادو اومد سمتمون

 "... آروم به مامان گفت " نسرین جان

 . تکون دادو ازم فاصله گرفت مامان سر

 شوکه به بابا نگاه کردم

 " ببینم پشتتو "

 .به اون مردا نگاه کردمو دوباره به بابا نگاه کردم

 . سری به نشونه عیبی نداره تکون دادو من شالو مانتومو در آوردم

  . موهامو دادم جلو و پشت کردم به بابا

 .الکوبی پشتمو میبیننزیر مانتو یه تاپ بندی تنم بودو میدونستم خ

 " با برگشتن من مامان هین بلندی کشیدو بابا هم زیر لب گفت " نه

 .از درون سرد شده بودم و نمیدونستم چه خبره

  همه بلند شدنو اومدن سمتم

 "... اون مرد جوون گفت " حق با تو بود سیامند ... مهر فرشته مرگه
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 :::::::::::رضا

 .باورم نمیشد خالکوبی رو شونه مینو مهر فرشته مرگ بود

 ...مینو ... بهشت من ... فرشته مرگ بود

 . هیچوقت نمیخواستم عضو گروه محافظین بشه

 ... هرچندحفاظت از آدما کار ارزشمندی بود اما

 . تم دخترم تو این راه باشهاما پر خطر و پر استرس بود و نمیخواس

  ... دیگه عضو گروه محافظین نمیشه… حاال با مهر فرشته مرگ 

 ... حاال باید عضو گروه مرگ بشه

 ... گروه مرگ ... دختر کوچولوی من

درسته ما حقیقت این دنیا رو می دونیم اما زندگی عادیو بی خبری رو برای دخترم ترجیح 

 .میدادم

 .گروه الزامی بودفقط پسرا ورودشون به 

 . چقدر دل خوش بودم دختر دارم
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 . مینوی من... دختر کوچولوی من ... چطور از پس اون تمرین های طاقت فرسا بر بیاد

 ... چطوری بین اونهمه مرد دووم بیاره

  ... چطوری بخواد کسیو 

  با صدای پیمان به خودم اومدم که گفت

 " ته مرگ جدید داریمخب اینطور که پیداست بعد سالها یه فرش "

 " سیامند گفت " اونم یه دختر

 "آریو ادامه داد " اولین باره یه دختر فرشته مرگ شده  نه ؟

 " احسان تائید کردو رو به مینو گفت " دخترم تو چند روز گذشته حس متفاوتی نداشتی ؟

 . مینو چشماش پر از ترس بود

  فتبه من نگاه کرد و دوباره به احسان نگاه کرد و گ

 " ... راستش ... نمیدونم چطور بگم ... یه چیزایی بود اما نمیدونم چطور بیان کنم "

 "بگو دخترم . هرچی حس کردیو بگو "

راستش چند روز بود سر گیجه داشتم ... چشمام همه چیو یه جور دیگه میدید... انگار لحظه  "

د ... یهو انگار دنیا حرکت آهسته ها کش بیان ... مثال  دیشب...  جعبه وسایلم از رو کمد افتا

شد... دیدم که آروم داره میاد پایین و تو زمین و هوا گرفتمش ... حرکت من آهسته نبود اما ... 

 "افتادن جعبه آهسته بود ... بعدش سرم گیج رفت
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 [22:02 26.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

  21پارت_#

 . وت کردیمبعد تعریف مینو همه سک

 ... پس شروع شده بود ... اما چرا ...چرا دختر من

پیمان گفت " خب دیگه ... اینم مشخص شد ... فکر کنم دیگه اینجا کاری نداریم... رضا جان 

 " دخترتو آماده کن فردا صبح میان دنبالش

 . نسرین آروم گفت نه

 . اما من سر تکون دادم

  ... نمیشد مانع شد

 . یزی نبود بشه جلوش ایستادمهر فرشته مرگ چ

 

 :::::::::::آریو

 .صبح وقتی کیان اومد و گفت واقعا یه دختره فکر نمی کردم با چنین کسی رو به رو بشم

 . سالشه 20درسته رضا گفت مینو 
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 . ساله بیشتر میخورد 17اما به یه دختر 

 . جدا از ریز نقشی، صورت و چشمای فوق العاده معصومی داشت

 . ار یه دختر برگزیده شده برای فرشته مرگعجیبه اینب

 . حتی نمیدونستم از پس آموزش ها بر میاد که بخواد وارد گروه بشه

 . به شونه های ظریفش نگاه کردم

  ... این دخترو فقط باید نوازش کرد

 

 :::::::::::: سیامند

 .مینو دیشب بخاطر لباس و آرایشی که داشت بزرگتر به نظر میرسید

 ... فقط یه دختر کوچولو رو به روی ما بود با یه مهر فرشته مرگ روی کتفشاما حاال 

 ...که خیلی هم ترسیده بود

 . وقتی وارد شد و نگاهش رو من افتاد چشماش پر از کنجکاوی بود

 .اما حاال فقط با ترس نگاهمون می کرد

 .با حرف پیمان چشمکی به چشمای بهت زده مینو زدمو رفتم سمت در

 .وش کوچولو بودمثل یه م
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  رمان #پرنیان_شب

 22پارت_#

 .چه موش و گربه بازی جالبی بشه با این دختر

 . بقیه هم پشت سرم اومدن

 . تا اینجا که خوب پیش رفت

 .فقط باید حواسمون به خونه باشه تا صبح که مینو رو ببریم

 ...ارتباط جالبی مینو ... فرشته مرگ ... چه

  ... فرشته مرگی با اسمی به معنی بهشت

 

 :::::::::::: مینو

 .شوکه و بهت زده به همه نگاه کردم

 !فرشته مرگ ؟! چه اسم ترسناکی ! یعنی چی؟

 .اصال اینجا چه خبر بود

 .اینا کی بودن و سیا چرا اینجا بود

  ... چیهمگه بابای من مامور اورژانس نبود؟! پس این گروه و حرفا 
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 .با حرف اون مرد مسن که گفت فردا منو میبرن دهنم باز موند

 . کجا منو می برن ؟ میخواستم بزنم زیر گریه

 .سیا بهم چشمک زدو رفت سمت در

 .اون مرد جوون جو گندمی هم لبخند با محبتی زد و پشت سر سیا رفت

 .بقیه هم برام سر تکون دادن

 .بازو مامانو گرفتمو اونم بغلم کرد

  خیلی محکم منو به خودش فشار داد

 "زیر لب گفتم " مامان من چی ام ؟

 . چیزی نگفتو با هم نشستیم روی مبل

 . بابا همراه اون پنج مرد بیرون رفت

 "از مامان فاصله گرفتمو گفتم " ترو خدا بگو چی شده ... چه خبره ؟

 " بزار بابات بیاد "

 .که بابا اومدتو سکوت به چشمای پر از اشکش خیره بودم 

 .رو به روی ما رو کاناپه نشستو سرشو تو دستاش گرفت
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 "مامان گفت  " رضا ... میخوای مینو رو بدی به اونا ؟

 . بابا تکیه داد و به من خیره شد

 "رگزیده است ... چکار میخوای بکنیم ؟سری با بهت تکون داد و گفت " مینو ب

 " کالفه بلند شدمو گفتم " میشه بگین اینجا چه خبره ؟

 " بابا نفس عمیق کشیدو گفت " بشین مینو ... بشین تا برات بگم

سر تکون دادمو نشستم که بابا گفت " هیچوقت نمیخواستم تورو وارد این ماجرا ها کنم ... 

 " هست که تو هیچ دانایی نیست همیشه میگن تو ندونستن آرامشی

 "منظورت چیه بابا ؟ "

مینو ... یادته بچه بودی یه بار گفتی یه گروهو دیدی که لباس سیاه داشتنو از رو پشت بوم  "

 "ها دنبال هم می دوئیدن ؟

 " آره ... شما گفتین خواب دیدم "

 " ... خب ... خواب نبود ... اونا ما بودیم "

 "ار نمیکنی ؟یعنی شما اورژانس ک "
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 " نه عزیزم ... من محافظم ... محافظ شب "

 "یعنی چی ؟ یعنی شما آدم عادی نیستی ؟ "

 " چرا ... ما کامال عادی هستیم ... فقط ما چیزی رو میدونیم که همه نمیدونن "

 "یعنی هیچ نیرو خاصی ندارین ؟ چطوری اونجوری از سقفا می پریدین ؟ "

 " تمرین و آموزش هایی که مارو برا اینجور مبارزه ها آماده میکنه هیچ نیرو خاصی نداریم جز "

 "مبارزه با کی ؟ "

 . بابا سکوت کرد و نگام کرد

 " مامان بازومو دست کشیدو گفت  " مبارزه با خوناشام های سیاه

 . با چشمای گرد به مامان نگاه کردم

 . بلند شدمو بلند خندیدم

 " ی بود که اصال نفهمیدمخدایا اینبار انقدر خوابم واقع "

 . اینو گفتمو موهامو کشیدم

 .اما بیدار نشدم

 . دوباره موهامو کشیدم
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  رمان #پرنیان_شب

 24پارت_#

 " مامان گفت " مینو ... بیداری ... متاسفانه این دنیا زشت تر از اون چیزیه که فکر میکردی

 . باورم نمیشد

 . چشمم بین مامان و بابا چرخید و نفهمیدم چی شد که همه جا سیاه شد

 :::::::::::: کیان

 . رو تراس ایستاده بودمو داشتم سیگار می کشیدم

 . دامون و مانی رفته بودن شکار

 . منم باید میرفتم اما میخواستم اول از سیامندو آریو خبر بگیرم

 .و جلب کردصدای خنده سیامند از انتهای تراس نظرم

 . برگشتم سمتش که آریو هم رسید

 "سیامند گفت " چند چندیم ؟

 "1011به  1016آریو گفت " 

 "دوباره مسابقه گذاشته بودن . با پوزخند گفتم " شما کی بزرگ میشین ؟

 " سیامند رو صندلی تراس ولو شد و گفت " با تو چند چند بودم
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 "آریو اومد سمتمو گفت " نرفتی شکار ؟

 "ره چی شد ؟دخت "

 ...دیدیم خالکوبیو ... نیروش هم داره شکل میگیره فقط مشکل اینه هیچی راجب ما نمیدونه "

 " ... سیامند گفت " نمیشه بفرستیمش گروه که

 "چرا ؟ "

 " آریو گفت " کیان اونجا وسط صد تا مرد این دختره چیزی ازش نمیمونه

 .جلو چشمم. اون روز تو اتاق خوابش فقط با لباس زیر بود مینو اومد

 .اندام ظریف و صورت معصومش تو ذهنم حک شده بود

 .اولین دختره که باید بره گروه مرگ

 . قبال تو گروه محافظ ها دختر داشتیم اما حاال خیلی وقته حتی اونجام دختری نبوده

 ... چه برسه به گروه مرگ

 .ه برگردیم سمتشصدای دامون باعث شد هم
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  رمان #پرنیان_شب

 25پارت_#

  با مانی از داخل خونه اومدن سمت ما و گفت

 "... یه جوری حرف میزنین انگار نه انگار فرشته مرگه "

 " . آریو نشست و گفت " درسته مهر فرشته مرگو داره اما خیلی کار داره تا رسیدن بهش

دامون هم نشست و گفت " میفرستیمش گروه ... خودم تعلیمش میدمو حواسم بهش هست 

 "... ... الزم شد یه فکری میکنیم

خیره به دامون نگاه کردم  که مانی گفت " دووم آوردن زیر دست تو خودش معظله ... تاحاال 

 "چند نفر زیر دستت از بین رفتن ها ؟

شه ظرفیتش چقدره ... اما خیلی باحاله ... یه دختر تو سیامند گفت " حاال فردا مشخص می

 "... گروه مرگ ... خبرش مثل بمب میترکه

مانی که تا االن ساکت بود گفت " کیان ... بعد مدت ها یه برگزیده داریم ... باید خیلی حواست 

 " بهش باشه

 " ... سری به نشونه تائید تکون دادمو گفتم " حواسم هست

  ... م نیاورد میاوردمش اینجااگه تو گروه دوو
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 ...دوباره صحنه تو اتاق خوابش تو ذهنم اومد

 ... آره ... مبارمش اینجا

 

 ::::::::::: مینو

 . با خیسی صورتم چشمامو باز کردم . مامان و بابا نگران باالی سرم بودن

 "مامان دستی به صورتم کشید و گفت " خوبی عزیزم ؟

 "مامان ... گفتی خوناشام ؟ "

 " سریع نشستم سر جام که بابا گفت " مینو جان اگه میخوای بذاریم بقیه رو برا بعد

 "دست بابا رو گرفتمو گفتم " بابا ... اینا واقعیته ؟

 " اونم سر تکون دادو گفت " آره ... متاسفانه

 "شما دیدین تا حاال ؟ "

 .بازم سر تکون داد

 با بهت پرسیدم چه شکلی هستن ؟

 " ینوتو هم دیدی م "

 "من ؟ کی ؟ "
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 [22:04 26.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

 26پارت_#

 " همین یه ساعت پیش "

 ... تنم خشک شد ... لب زدم اما صدایی ازم در نیومد

 " بابا گفت " اون دوتا مرد جوون... سیامند و آریو ... اونا خوناشام بودن

 "... شام سپیدمامان اضافه کرد " البته خونا

 .نگاهم بینشون چرخید

  . چشمام داشت باز سیاه میشد

 ... سیا... سیا سیامند ... خوناشام .... خدای من

 "... مامان سریع بازومو گرفتو گفت " مینو ... باز غش نکنی

 "با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم " واقعا خون میخورن ؟

 "ون به لب شدم ... میشه بگی اینجا چه خبره ؟بابا سر تکون داد که گفتم " بابا ج

  " مامان گفت " رضا از اول تعریف کن برا بچه ام ... زیاد وقتی نداریم

  .با این حرفش پلکی زد و اشکاش راه افتادن

 "با دستم اشکاشو پاک کردمو گفتم " منو کجا میخوان ببرن که داری گریه میکنی ؟
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  . دستمو گرفتو بوسید

 . تامونو بغل کردبابا هر دو 

 ::::::::::::: دامون

 . مشتاق بودم زودتر این دخترو ببینم

  . بعد اینهمه سال بالخره یه برگزیده داریم

 . مانی درست می گفت باید حسابی حواسمون بهش باشه

 . این دختر می تونه خیلی مفید باشه

 . اما جدا از کمکی که میتونست بهمون بکنه برام جذابیت داشت

 . ا بود به یه دختر آموزش نداده بودمساله

 . میتونست خیلی سرگرم کننده باشه

 .شایدم بیشتر از شرگرم کننده

 . تو دلم به افکار خودم خندیدم

 ... از تراس خونه کیان پریدم پایین

 ... بهتره برم گروه اتاقشو آماده کنم

 ... یه اتاق نزدیک خودم

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
62 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 [21:57 27.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#27 

 ::::::::::::: آریو

 . دامون بدون هیچ حرفی از پیش ما بلند شد و رفت

 . با رفتنش همه به هم نگاه کردیم

 "سیامند گفت " کجا رفت؟ نکنه سر گرمی جدید پیدا کرده ؟

 . همیشه اخالقش اینجوری بود

  .یهو میذاشت میرفت و کسی نمیفهمید چه خبر

 . میگذره و کجا رفتهتو ذهنش چی 

  مانی برگه های ورق رو روی میز چیدو گفت

 "...نمیدونم ... من که چیزی ندیدم ... بیاین یه دست بزنیم "

 . سرگرمی های دامون همیشه دخترا و رابطه های عجیب بودن

دخترای عادی که از وجود واقعی اون خبر نداشتن و برای مدتی جسمشون سرگرمی شبانه 

 . اش می شد

  .رابطه های خشن و متفاوت دامون برای کسی مخفی نبود



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
63 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 .لذت از خشونت دلیل اصلی مربی شدن دامون بود

هر کسی نمیتونه مربی گروه مرگ باشه مگه اینکه مثل دامون تا سر حد مرد بتونه به یه نفر 

 . سخت بگیره

 ... درست تا سر حد مرگ و گاهی هم

 ... کمی بیشتر

  ...اصلی این عالقه عجیبش به خشونت و سکس بود شاید کم بودن عمرش علت

 .بالخره دویست سال نسبت به من یا کیان خیلی کم بود

 . حتی سیامند و مانی هم دو برابر دامون عمر کرده بودن

 . وقتی عمرت طوالنی میشه جذابیت های دنیا برات کم میشه

 .آغوشی بخواد هر از گاهی یه دختر برات جذاب میشه و کم پیش میاد دلت گرمای

 . کم پیش میاد نوازش جسمی بهت آرامش بده

 . با این فکر یاد شونه های ظریف مینو افتادم

  . فکر نکنم به این زودی ها دوباره ببینمش

 .مسئولیت تمرین و و آموزش افراد با دامون بود و نظارتش هم با سیامند

 .من ناظر گروه محافظین بودم

 .اهنگی با بقیه گروه های کشور های دیگهمانی مسئول مکاتبات بودو هم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
64 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [21:58 27.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۲۸ 

 . نگاهی به کیان انداختم که با ظرف ویسکی اومد دور میز نشست... کیان هم که رئیس بزرگ

ارو به یه فرشته مرگ پر قدرت که بتونه م .کیان خیلی وقت بود منظر یه فرشته مرگ بود

 . حاال مینو اون فرد برگزیده است اما نه از قدرتش خبر داریم نه از توانش...هدفمون نزدیک کنه

 "سیامند گفت " نمیری شکار ؟

 " کیان با سر گفت نه که مانی گفت " خیلی وقته نرفتی شکار

 " بی توجه به حرف مانی کیان گفت " شروع کنیم

وری نباشه اما برای کنترل فکر و جسممون بهتره شاید خون برای ما در حد نفس کشیدن ضر

  . منظم بهمون برسه

 ...چیزی که کیان خیلی وقت بود باهاش مبارزه میکرد

 ::::::::::مینو

زیر لب گفت " من میدونم تو از پس همه چی . بالخره مامان آروم شدو منو از خودش جدا کرد

 " ... عزیزمبرمیای مینو ...  گریه منو دلیل بر ضعف خودت ندون 
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 " بهش لبخند زدم که بابا گفت " بهتره از ابتدا برات بگم

  بلند شد و رفت کنار پنجره، پرده اتاقمو داد کنارو خیره به شب گفت

خوناشام ها همیشه وجود داشتن ... مثل آدم ها ... اینکه کی و چطوری به وجود اومدن  "

شام ها و انسان ها رنگ و بوی دیگه کسی نمیدونه ... اما خیلی سال پیش نبرد بین خونا

 " ... گرفت

مکث کردو گفت " از بین خوناشام ها افرادی بودن که تب خون نداشتن ...  درسته خونخوار 

بودن اما  با انتخاب خودشون ... مثل بقیه خوناشام ها عمر ابدی داشتن اما فقط جنون کشتن 

و فرشته بودن اما کسی نمیدونه چه تفاوت نداشتن ... خیلی ها میگن اونا ترکیبی از خوناشام 

 "... نسلی بین این دو گونه باعث اینهمه تفاوت شد

بابا برگشتو به منو مامان لبخند زد و گفت " به اونا میگن خوناشام های سپید چون تو روز هم 

 " میتونن بیان بیرون ... چون طرف ما هستن ... چون خوناشام های سیاهو شکار میکنن

 " م " باورم نمیشه این چیزا وجود داره ... چرا شما میدونین و کسی نمیدونهآروم گفت

خیلیا میدونن مینو... خیلیا میدونن ... اما همه اونایی که میدونن حاضر نیستن محافظ یا  "

 " مبارز بشن

 "مبارز؟ "
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 [21:59 27.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۲۹ 

 " ... ز ... یکی مثل توآره ... مبار "

سوالی به بابا نگاه کردم که گفت " خاندان ما همیشه جزو محافظین بوده و هیچوقت این 

ارتباطشو با گروه قطع نکرده ... هر فرزند پسر از نسل ما مجبوره عضو این گروه بشه ... البته 

کثرا اجباری نیست و همه با میل وارد گروه میشن ... افرادی که تو محا فظین خوب عمل کنن ا

 " و از پس آموزش ها بر بیان میتونن جز مبارزین بشن

 " چه آموزش هایی "

بابا دوباره به بیرون از پنجره خیره شد و گفت "  خودت می فهمی ... البته برای تو یکم فرق 

 " داره... چون تو برگزیده ای

 "یعنی چی بابا ؟ "

دنیا کم میشه و خوناشام های سیاه خیلی اینبار مامان گفت " هر وقت توازن یه گوشه 

قدرتمند می شن یه نفر برگزیده میشه ... مثل تو ... با نیروهای بیشتر تا بتونه توازونو برقرار 

 " کنه

 "خب چرا من شدم ؟ چطوری یکی انتخاب میشه ؟ چطوری شما ... ام ... اونا پیداش میکنن؟ "
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  ا گفتهنوز نمیدونستم منظورم از اونا کیه اما باب

 " ... همیشه به یه طریقی اون برگزیده پیدا میشه مینو "

  دوباره همه ساکت شدیم که نا خداگاه پرسیدم

 "شما برای خوناشام ها کار میکنین ؟ "

 " آره ... برای نجات هم نوع های خودمون "

 " چرا اون خوناشام ها ما براشون مهمیم ؟ "

برتری روی خوناشام های سیاه براشون مهمه و تو  خب اونا براشون نبرد خودشون مهمه ... "

این مسیر از ما استفاده میکنن... هدف کنترل خوناشام های سیاهه . پس هدف مشترک 

 " همکاری مشترک داره

 " اونا به شما آموزش میدن ؟ "

 " به محافظین نه ... اما به گروه مرگ چرا "

  دریا و سوالی که میترسیدم ازشو پرسیدمدلمو زدم به . از شنیدن اسم گروه مرگ تنم لرزید

 "کار فرشته مرگ چیه ؟ "

  دوباره سکوت بود و سکوت

 "بابا؟ "

 .بابا بر نگشت سمتم. مامان هم به بابا خیره بود



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
68 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [21:59 27.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۳۰ 

 " ... بالخره بابا گفت " کشتنه مینو ... کار فرشته مرگ کشتنه

 "نفس عمیق کشیدمو آروم گفتم " بهم یاد میدن چطوری بکشم ؟

 .بابا برگشت سمتمو انگار از این عکس العمل من خوشش اومد

مصمم نگام کرد و گفت " آره ... تو قراره این منطقه رو آروم کنی... به توازن برسونی ... درسته 

 ... آرامش خیلی ها باشی بدون اینکه بدونه نگرانتم ... اما بهت افتخار میکنم ... تومیتونی مایه

" 

 .تنم از حرفای بابا مور مور شد و قلبم تند تر از قبل زد

 من میتونم؟ باورم بشه اینا خواب نیست ؟

 .من تا همین عصر فقط یه دختر عادی بودم

 .یه دانشجو رشته عمران که از پس درساش هم خوب بر نمیومد

  ... و سعید ... وای سعید چی میشه

 . بوسمون تو ذهنم مرور شد
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 "بابارو نگاه کردمو گفتم " دانشگام چی میشه؟

 "  ... بابا نفس عمیق کشیدو گفت " از فردا زندگی تو عوض میشه مینو

 "دیگه شمارو نمیبینم ؟ "

 " تا آموزشت تموم نشه نه "

 "بعدش برمیگردم ؟ "

 " اگه خودت بخوای آره "

 "یعنی چی ؟ "

ی آموزشت تموم شه مینو تو دنیا و آرزو هات عوض میشه ... اما هروقت مامان گفت " وقت

 " بخوای اینجا خونه خودته و هر وجا که باشی ما عاشقانه دوستت داریم

 . متوجه منظور مامان اینا نشدم

 " فقط سر تکون دادم که بابا گفت " بهتره وسایل مینو رو آماده کنیم

 :::::::::: کیان

 . این دستم من بردم

 " ورق هارو ریختم رو میزو گفتم " من نیستم دیگه ... شما همش میبازین

 " سیامن بلند خندید و گفت " به جا اینکه من غر بزنیم تو همش میبری تو نق میزنی
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  رمان #پرنیان_شب

#۳۱ 

 " . باز بازی کنیم من میبرم تکیه دادم به صندلیمو گفتم  " خب هیجان نداره دیگه

 " مانی تو سکوت نگام کرد و وقتی سر تکون دادم گفت " هیچی

 " یه چیز میخوای بگی "

 " آره ... اما مهم نیست "

 " آریو خندید و گفت " میترسه مثل دفعه پیش قاطی کنی

 "... ودستی تو موهام بردمو گفتم " پس نگو چون اگه همون حرفا باشه اینبار هر دو تا پات

قبل اینکه جمله ام تموم بشه مانی گفت " کیان ... داری زیادی سخت میگیری ... یه مهمونی 

 " ترتیب میدیم ... یه سری دختر و یکم آهنگ ... حال همه رو خوب میکنه

 . از سر میز بلند شدمو رفتم سمت نرده ها تراس

زودی برا شمام حتی خوردن خون  بی تفاوت گفتم " این چیزا دیگه برا من جذابیت نداره ... به

 " دختر باکره هم حس خاصی نداره

سیامند با خنده گفت " دیگه اینو خالی میبندی کیان ... تو هم  نمیتونی جلو چنین خونی 

 " مقاومت کنی
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آریو هم تائید کرد که مانی گفت " خوبه ... یه فکری ... به جا این ورق های تکراری چطوره یه 

 " بازی جدید کنیم

 "برگشتم سمتشو گفتم " چی ؟

 " مانی بلند شد و گفت " بازی خون ... ببینیم کی مقاومتش بیشتره در برابر خون

سیامند پاهاشو گذاشت رو میزو گفت " مانی ... عقل کل ما تویی مثال ... من که صد سال 

 " بیشتره خون جذبم نمیکنه

 " دختر باکره منظورم بودمانی پوزخندی به سیامند زد و گفت " پرفوسور ... خون 

 .سیامند پاهاشو انداخت و صاف نشست

  با حرفش بلند خندیدمو گفتم

ببین چه وضعی داریم... شدین مثل خوناشام های عصر حجر ... مسابقه خون... خون دختره  "

 " باکره ... به خودتون بیاین ... االن قرن بیستمه

 الخره تنوع برا هممون الزمه من  با مانی موافقمآریو گفت " کیان بزار یکم خوش بگذرونیم ... ب

" 

  "سیامند زد رو میزو گفت " ایول منم هستم ... دخیه رو از کجا گیر بیاریم ؟

 " به ساعتش نگاه کردو گفت " یکه شبیه ... بزار ببینم کسی پارتی جایی سراغ داره

 . نفس عمیق کشیدمو سر تکون دادم
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مانی گفت " من یه جایی رو سراغ دارم فقط باید ... تا خل و چل اینم از این سه . اون از دامون

 " . بجنبیم

 ... نخیر این شب قصد صبح شدن نداره... هر سه تا با سرعت بلند شدنو بازومو گرفتن تا بریم
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#۳۲ 

 :::::::::::::: سیامند

 .و جمع ما کیان رو می دید فکر می کرد پر شر و شور ترین عضو گروه اونهاگه کسی ت

 .تو هیچ جمعی نبود بریم و چنتا دختر دورش جمع نشن

 .اما بر عکس خشک ترین و جدی ترین فرد گروه کیان بود

 . کیان یکی از پنج عضو اصلی گروه سپید بود

 . یکی از قدیمی ترین ها

 . یکی از قوی ترین ها

  ... ره اش همیشه باعث میشد شناسایی نشهاما چه

کثر  .ساله میخوره یه خوناشام هزار ساله باشه 27هیچکس فکر نمی کرد یه پسر جذاب که حدا

 . یه جورایی کم سن ترین چهره رو بین همه داشت

  .سالم بود 35من وقتی تبدیل شدم 

 ... . مانی از همه بزرگتر بود زمان تبدیل شدنش 30و دامون   33آریو 

 .سالش بود 40وقتی تبدیل شد 
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 . وقتی تبدیل میشی چهره ات دیگه تغییر نمی کنه

 . برای همیشه تو اون زمان و تو اون سن ثابت میمونی

اگه یه خوناشام سپید تبدیلت کرده باشه می تونی مثل قبل به زندگیت ادامه بدی با این 

 .تفاوت که خون تورو قوی تر میکنه

 ... سیاه تبدیلت کرده باشه اما اگه یه خوناشام

 ... دیگه هرگز رنگ آفتابو نمیبینی

 .در عوض قدرتی داری که بیش از اندازه زیاده و تب خونی داری که قابل کنترل نیست

 .خویت عوض میشه و بیشتر تبدیل به یه حیوون میشی تا انسان قدرتمند

کنده ام اومدم بی  .رونبا توقف مانی فهمیدم رسیدیم و از افکار پرا

 ...خیلی سال بود دیگه به این چیزا فکر نمیکردم

 .خیلی وقت بود از یه مبارز به یه خوناشام سپید تبدیل شده بودم و از این تبدیل راضی بودم

 . کشتن اون موجودات پلید همیشه برام لذت بخشه و هیچوقت نمیخوام ازش دست بکشم

 . این ابدیت برای من شیرینه

 ... کیان برام خسته کننده و تکراری نشهامیدوارم هیچوقت مثل 
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  رمان #پرنیان_شب

#۳۳ 

 .روی سقف یه ساختمون ده طبقه ایستاده بودیم

 " مانی به در راه پله اشاره کرد و گفت " امشب  طبقه آخر اینجا یه مهمونیه ... مام دعوتیم

 "ت و گفت " مهمونی کیه اونوقت ؟کیان یه ابروشو باال انداخ

 " . مانی چشمکی زد و گفت " خودتون میبینین

 .با ضربه کتفش در راه پله رو باز کردو پشت سر هم وارد شدیم

 . صدای آهنگ میومد اما خیلی مالیم

 .تو پاگرد اول فقط یه در بود و مانی آروم درو باز کرد

 .پله رو روشن کرد با باز شدن در نور سرخ فضای داخل تاریکی راه

 .دود سیگار ، بوی مشروب و صدای مالیم آهنگ ... سه تا مشخصه مهمونی های باب میل ما

 .وارد شدیمو به اطراف نگاه کردم

 ...دور تا دور فضای تاریک و کاناپه های پر

 ... همه مشغول هم بودنو وسط نور قرمز و آهنگ مالیم چند نفری در حال رقص دو نفره
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ست رفت سمت میز اوپن که شبیه میز بار درستش کرده بودن . کیان و آریو هم مانی یه را

  . پشت سرش رفتن

 .اما قبل اینکه من برم دستای ظریفی رو سینه ام نشست و باعث شد برگردم سمتش

  یه دختر با موهای بلوند و صورت عملی بود

 "با عشوره گفت " نمیرقصی؟

 .ودننگاهی به بقیه کردم که مشغول صحبت ب

 . تا اونا دختر مورد نظرو پیدا کنن منم یکم سرگرم بشم بد نیست

 .تو یه حرکت کشیدمش تو بغلم که هل کرد

 . اما سریع خودشو جمع و جور کردو با ریتم آهنگ باهام همراه شد

 

 ::::::::::::: مینو

 .به چمدون کوچیکی که با کمک مامان پر کرده بودم نگاه کردم

 . خترونه نبودخبری از لباس های د

 . فقط چند دست بلوز و شلوار جین

 . دو دست لباس راحتی و چند دست لباس زیر

 .همین ... زندگی جدید من تو همینا خالصه می شد
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 [22:00 28.02.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۳۴ 

 . اشت رو لباسامامان کیف لوازم آرایش و دو تا عطرمو از رو میز آرایش برداشت و گذ

  با تعجب نگاش کردم که گفت

 " یه خانم تو هر شرایطی باید مرتب و در شان خودش باشه 

 "لبخند زدمو چنتا روبان رنگی از جعبه وسایلم برداشتمو گفتم " پس اینام با کارم میاد

 " خندیدو گفت " فکر نکنم وقت خالی برات بمونه اما اگه میخوای یه کتاب هم بردار

 "ون دادمو گفتم " به دوستام چی بگم ؟سر تک

 ...بیشتر از همه تو ذهنم سعید بود

 " مامان نشست رو تخت و گفت " واال نمی دونم ... بهتره چیزی نگیم تا ببینیم چی میشه

 "اگه زنگ به زنن به موبایلم چی ؟ "

 " تو دوره آموزشی اجازه بردن موبایل نداری "

 دهنم باز موند

 "!موبایل .. . بدون اینترنت ... مگه میشه ؟ مامان ... بدون "



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
78 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " مطمئن باش وقتی برات نمیمونه که نبود موبایلو حس کنی "

 "نشستم رو تخت کنارشو گفتم " با شمام نمیشه تلفنی صحبت کنم ؟

 " میشه ... نگران نباش... زیاد از اینجا دور نیست ... میام میبینمت "

 "چقدر این دوره طول میکشه ؟ "

 " ستگی به توانایی تو دارهب "

 " امیدوارم زود تموم شه "

 " بغلم کردو موهامو بوسید . تو گوشم گفت " منم

 "مامان مینا کجاست ؟ "

 "... خونه مادرجونه... این چیزارو ندونه بهتره "

 ... با مامان موافق نبودم ... اگه از قبل به من گفته بودن االن درک این چیزا برام راحت تر بود

 . اما چیزی نگفتم چون شاید مینا هیچوقت مثل من الزم نشه این چیزارو بفهمه

 .کلی سوال تو سرم بود

  اما مامان وقتی از کنارم بلند شد آروم گفت

 " بخواب مینو ... صبح زود باید بیدار شی "

 "چرا صبح زود؟ "
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#۳۵ 

 "چرا یکم بهم فرصت ندادن ... چرا دقیقا فردا صبح زود ؟ "

همین که دیشب تورو با خودشون نبردن لطف بزرگی در حق ما بود... وگرنه قانونش اینه  "

 "لحظه ای که دیدنت با خودشون ببرنت

 . یاد مهمونی افتادم

 ... لحظه ای که سیامند بازومو گرفتو گفت با من بیا

 امند و نیما افتادمیاد صحبت در گوشی سی

 "به مامان گفتم " نیما ... داداش نگین ... اونم یکی از ماست ؟

 "مامان ابروهاشو انداخت باال و گفت " چطور؟

 " آخه سیامند تو مهمونی تولدش بود "

 " مامان سر تکون داد و گفت " نیما یکی از اوناست

 .دهنم باز و بسته شد اما صدایی ازش در نیومد

 ... هم یه خوناشامه ... باورم نمیشد داداش نگین

 "خود نگین چی ؟ "
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 " نه اون یه دختر عادیه "

 "وای... چطوری ممکنه ؟ "

مامان لبخند غمگینی زد و گفت " دنیا اون چیزی نیست که ما میبینیم ... خیلی ها اطرافت 

 " هستن که متفاوتن

 . سوال ها تو سرم رژه میرفتن

 . سمت در اتاقممامان پیشونیمو بوسیدو رفت 

 " برقو خاموش کردو گفت " بخواب مینو ... فردا به این خواب خیلی احتیاج داری

 ...فردا ... ترس و کنجکاوی تو وجودم بیداد می کرد... فردا ... کاش دیر تر میرسید 

 

 ::::::::::::::::::: کیان

 . به اوپن تکیه داده بودم و به سیامند نگاه میکردم

 . مشغول خوش گذرونی بودحسابی اون وسط 

آریو لیوان خالی مشروبشو گذاشت رو اوپن و گفت " هر چقدر زمان بگذره... هر چقدر دنیا 

 " تغییر کنه ... این مهمونیا عوض نمیشه ... دود ، مستی، موزیک ، دخترای بی مغز
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  رمان #پرنیان_شب

#36  

 ...ترای بی مغز فهمیدم دوباره یاد قدیم کردهبا گفتن دخ

 ...تو یه چنین مهمونی عاشق شد اما اون دختر با حماقت جونشو از دست داد

  ... مهم نیست چند سال از اون اتفاق گذشته

 . زخمی که به قلب آریو خورده هنوز تازه است

 . دستی دور بازوم نشست و صدای ظریف دختری تو گوشم پیچید

 "هائین ؟شما تن "

 " به آریو اشاره کردمو گفتم " نه ما با همیم

 . با این حرفم چشماش گرد شد

 . نگاهش بین منو آریو چرخید

 . انگار باورش نمیشد . آریو بهش چشمکی زد و با این کارش اون دختر سریع برگشت و رفت

 . سخت جلو خنده ام رو گرفتم

 " ز این کلک استفاده میکنی هاآریو تو گلو خندید و گفت " جدیدا داری زیاد ا

 "نکه تو هم بدت میاد ... هفته پیش تو هم همین دروغو گفتی "
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 .همون لحظه مانی که رفته بود سمت اتاق های راهرو برگشت و اشاره زد بریم همراهش

 .به سیامند اشاره کردم که سر تکون داد

 .پیش ما کنار گوش دختری که بغلش بودو بوسید . چیزی زمزمه کرد و اومد

 " زد رو شونه منو گفت " حیف اون تیکه نبود پروندی

 " نپروندم ... گفت تنهایی منم گفتم با آریو هستم ... اما برداشت بد کرد "

 . سیامند بلند خندیدو چیزی نگفت

 "... مانی جلو یکی از در ها ایستادو گفت " دوتا دخترن ... هر دو میگن که

 بوی تند خون و نم سرد نشون چیزی نبود جز خوناشام سیاه ادامه جمله اش رو نشنیدم چون

 .ردش تو هوا پیدا بود و از اتاق کناری میومد ...

 . سریع دست بردمو درو باز کردم

 . یه دختر که رنگش به سفیدی گچ بود با گردن خونی رو زمین افتاده بود

 .پنجره باز بود و خبری از اون عوضی نبود

 .و گفت " اوناهاش ..." اینو گفتو پرید . منو سیامند هم رفتیم دنبالشآریو دوئید سمت پنجره 

 . طبق معمول میدونستم مانی میمونه تا صحنه رو جمع و جور کنه
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  رمان #پرنیان_شب

#۳۷  

 دآریو جلو تر از ما بود و اون خوناشام چند تا ساختمون از ما جلو تر بو 

 . سیامند از رو سقف یه خونه پرید تو خیابون اصلی 

 . رو زمین سریع تر بودیم تا وقتی باید از رو ساختمونا می پریدیم

دیگه ساختمونای اون ردیف تموم شده بود که مسیرشو کج کرد به سمت چپ اما سیامند 

 . همون لحظه جلوش ظاهر شد

 .دمسیر برگشتشو من بستمو آریو هم سمت دیگه ایستا

 .دور دهنش خون خشک شده بودو پوست طوسی رنگش زیر نور ماه کریهترش می کرد

 .نگاهش بین ما چرخید

 . درسته ما سه نفر بودیم اما قدرت اونم کم نبود

 .نمیدونستم جدیده یا قدیمی ... اگه جدید بود شانس ما بیشتر می شد

 . از نگاه مرددش حس کردم تازه کاره

ه کرد و شدت ضربه اش تعادل سیامندو بهم زد اما آریو از سمت با سرعت به سیامند حمل

 . دیگه بهش حمله کرد



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
84 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 .نمیخواستم دخالت کنم اما داشت فرار می کرد و با حمله من سیامند تونست سرشو بپیچونه

 . آریو خنجرش رو در آوردو قبل اینکه دوباره بهوش بیاد دوتا ضربه عمود بر هم به قلبش زد 

 ... زدنی جسم اون خوناشام یه مشت خاک خاکستری شدتو چشم به هم 

سیامند نفس عمیقی کشیدو گفت " سه تایی از پس یکی بر اومدیم ... ما واقعا به فرشته 

 " مرگ احتیاج داریم

صدای مانی رو از پشت سرمون شنیدم که گفت " ما داریم روز به روز ضعیف تر میشیمو اونا 

 " قوی تر

 "میخوای بگی ؟برگشتم سمتش " باز چی 

 " باید برگردیم مثل قبل ... سکس ... خون ... دو جزئی که مارو قوی تر میکنه "

آریو لباسشو تکوندو گفت " حاال یه جوری میگی انگار ما ترک این دو کردیم ... البته به جز 

 " کیان

... هیچ  سیامند رفت سمت مانیو گفت " به جز کیان ؟ خودت از اون بد تری ! بهتره بریم شکار

 " کسم حق نداره بگه نه ... همه بهش احتیاج داریم

  . این بار حق با سیامند بود

 .واقعا به خون تازه احتیاج داشتم و دیگه انکارش درست نبود

 ...تصویر اندام ظریف مینو دوباره ذهنمو پر کرد
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 [11:12 01.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۳۸ 

 ::::::::::::: مینو

 . با حس خارش زیر بینیم بیدار شدم که چشمای تارم سایه یه مرد گنده رو فقط دید

 .این کی بود رو تخت من

 .از ترس خواستم بلند شمو خودمو عقب بکشم که نفهمیدم چطوری افتادم پایین تخت 

 . صدای خنده اش بلند شد

 .چشمام هنوز تار بود

 .اما این صدای خنده رو میشناختم

  ! سیامند ! اتاق من

 .چشمامو دست کشیدم و چندبار پلک زدم

 .نیشش باز بودو خیره به من بود

 "بهت زده گفتم " تو اینجا چکار میکنی؟

 " شونه باال انداخت  و گفت " اومده بودم فضولی
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  بعد به تنم اشاره کرد و گفت

 " بهتره از فرداشب اینجوری نخوابی ... خطرناکه "

 . کردمبه خودم نگاه 

 .سر تا پا از خجالت داغ شدم

 ... باز دیشب گرمم شده بود تیشرتمو در آورده بودم

 . آروم سرمو بلند کردم . با لباس زیر و شلوارک جلو یه مرد غریبه بودم

   !اما... سیامند دیگه تو اتاق نبود... کی رفت؟

 ...نکنه خواب دیدم... توهم بود شاید

  مد تودر اتاقم باز شد و مامان او

 "ئه بیداری مینو ؟ چرا رو زمین نشستی؟  "

  آروم بلند شدمو گفتم

 " از رو تخت افتادم "

 " مامان با ابروهای باال انداخته نگام کرد و گفت " بیا ... پایین منتظرتن"

  ... پس خواب نبود

 ...سیا واقعا تو اتاقم بود

 . با رفتن مامان منم سریع حاضر شدم
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 . فتم و شالمو انداختمموهامو پشت سرم با

 . حس عجیبی بود وقتی نمیدونم کجا داریم میریم

 .چمدونمو گرفتمو از اتاقم رفتم بیرون

 به پذیرایی که رسیدم انتظار صدای حرف و صحبت داشتم

 .اما خونه سکوت کامل بود 

 .بابا و دو مرد مسن که نمیشناختم تو پذیرایی نشسته بودنو خبری از سیا نبود

 . تو آشپزخونه صدام کرد برم صبحانه بخورم مامان از

 .به بابا اینا سالم کردمو رفتم تو آشپزخونه

 . از دیدن سیامند اونجا شوکه شدم

 

 [11:13 01.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۳۹ 

 .چشمکی بهم زد و یه چای دیگه برا خودش ریخت

 ... ین حرکت سیامندچشمام گرد تر از این نمیشد با دیدن ا

  ! خدایا اینا چی هستن

 !خوناشامی که چایی میخوره ؟
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 . مامان سوالی نگام کرد

 " زیر لب گفتم " هیچی و سر میز نشستم

 سیامند همون لحظه بلند شدو گفت

 " مرسی نسرین خانم ... صبحانه عالی بود... مخصوصا چای دارچین " 

 " مامان با محبت گفت " نوش جان

 سیامند آروم به مامان گفتم با رفتن

 " مگه خوناشام هام صبحانه میخورن " 

 مامان آروم خندید و گفت

 "... مینو ... بابا که گفت اونام مثل ما هستن ... فقط اونا با خون قوی تر میشن " 

 .سر تکون دادم

 . چقدر همه چی عجیب بود

 .صبحانمو سریع خوردم

 .یقه تو این حال موندیمبلند که شدم مامان بغلم کرد و چند دق

نفس عمیق کشیدو تو گوشم گفت " سعی میکنیم آخر هفته بیایم بهت سر بزنیم ... قوی 

 " باش مینو

 " منم نفس عمیق کشیدمو گفتم " هستم
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 .هرچند نمیدونستم جلو چی باید قوی باشم

 . بابا هم اومدو بغلم کرد

 . با هر دو خداحافظی کردمو از آشپزخونه رفتم بیرون

 .در خونه باز بودو سیامند جلو در منتظر من بود

 .بدون هیچ حرفی رفتم سمتش

 .نشده بود 7هوای بیرون هنوز خنک بود و ساعت 

  . یه هیوندای مشکی با شیشه های دودی جلو در پارک بود

  . درو برام باز کرد و چمدونمو ازم گرفت

 . اون دو مرد مسن جلو نشسته بودن

مان و بابا که جلو در ایستاده بودن نگاه کردمو سعی کردم بدون هیچ برای آخرین بار به ما

 .نگاری تو چهره ام بهشون لبخند بزنم

 .هرچند صورت هر دو پر از نگرانی بود اما لبخند من باعث شد اونام لبخند بزنن

 . سیامند کنار من سوار شدو درو بست

 " تا دیر نشده برای بابا دست تکون دادو رو به مرد راننده گفت " بریم
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 [21:28 01.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#40 

 . با حرکت ماشین خیره شدم به بیرون پنجره

  ... مامان گفت زیاد دور نیست 

 "خیره به خیابونو آدماش بودم که سیا گفت  " جدی چند سالته ؟ 

 . با تعجب برگشتم سمتش و نگاش کردم

 " سالته ؟ اما بهت نمیخوره 20بابات گفت  "

  .اخم کردم و چشم چرخوندم و دوباره به پنجره خیره شدم

 " تو گلو خندید و گفت " قهر کردی االن؟

 " کالفه برگشتم سمتشو گفتم " خب االن چی بگم ؟ بیست سالمه دیگه

 "متفکر نگام کردو گفت " فکر کنم بخاطر صبحه ... بد بیدار شدی نه ؟

 .نگاش کردم. یاد صحنه صبح افتادم که لخت منو دیدبا چشمای گرد 

 . تمام تنم از خجالت داغ شد و رومو برگردوندم باز سمت پنجره 

 .دوباره تو گلو خندید

  ... نامرد ...نامرد ...نامرد .. چقدر این بشر نامرده
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 . با حرص نفس میکشیدم که یهو گرمای نفسشو کنار گوشم حس کردم

 " ساله ها نمیخوره اما اندامت میخوره 20ه ات به قهر نکن درسته چهر  "

 .با این حرفش نتونستم آروم بشینمو محکم با آرنجم کوبیدم تو دلش

 . یهو آه عمیقی گفت که راننده ماشین ترمز کرد و همه پرت شدیم از رو صندلی

صدای نگران اون دوتا مرد مسن که برگشتن سمت ما و هم زمان پرسیدن چی شده باعث 

 .برگردم سمت سیا که هنوز دستش رو دلش بودشد 

  آروم صاف نشستو و دستاشو به عالمت تسلیم آورد باال

 "... خوبم ... خوبم "

 "برگشت سمت منو گفت " چه زوری داری تو دختر؟

 "بازم متعجب نگاش کردمو گفتم " من ؟ زور ؟

 . ماشین دوباره حرکت کرد و منو سیامند همچنان خیره به هم بودیم

 نمیدونم واقعا دردش اومده بود یا داشت اذیتم میکرد

 . اما هرچی بود  نمیخواستم دوباره دستم بندازه

 .رومو ازش برگردوندمو به مسیر رو به رو خیره شدم
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 . کجا داریم میریم انقدر سیامند حواسمو مشغول خودش کرده بود که نفهمیدم

  .اما خیابونی که میرفتیم آشنا بود

 ... میدونستم اطراف تجریشه

 .انقدر این اطرافو پیاده اومده بودم که امکان نداشت اشتباه کنم 

 . چنار های بلند و خیابون های باریک و شیبدار اینجا خوراک پیاده روی های ما بود

 .موندوقتی پیچید تو یه کوچه قدیمی  دهنم باز 

 . به تنها خونه انتهای کوچه خیره بودم

 . سقف شیبدار یه عمارت قدیمی از باالی دیوار پر از شب بو خونه پیدا بود

 ...اما علت تعجب من این نبود

 . چقدر با نگین از اینجا رد می شدیمو راجب کسی که اینجا زندگی میکنه حرف میزدیم

 ... ه من میشهچقدر بهش میگفتم بالخره یه روز اینجا خون

 ... چه شبایی من با یاد این خونه خوابیدم

  سیامند بازومو گرفتو تکونن داد
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 "خوبی ؟ چرا هنگ می شی یهو ؟ "

 .دستش خیلی داغ بود. حتی با وجود مانتوم داغیشو حس می کردم

 "بازومو از دستش در آوردمو گفتم " خوبم ... چیه ؟

  .دوباره بازومو گرفت تو دستش

 "د و گفت " وایسا ببینم ... استخون نداری چرا ؟فشار دا

 .گوشتمو تو دستش فشار میداد و متفکر نگام می کرد. دردم گرفته بود

 "  اینبار بازومو از دستش کشیدم بیرونو با اخم گفتم " ئه ... ول کن دستم له شد

 .نمی تونستم درکش کنم. اون از صبح که تو اتاق خوابم بود

 . اتشاین از االن و حرک

 . فقط حس میکردم داره سر به سرم میذاره و از این کارشم خیلی لذت می بره

 . دوباره بهم چشمک زد و  بدون هیچ حرفی پیاده شد

 ... مسلما چشمش هم تیک داره ... پسره چشمکی

 . پیاده شدم و همراه سیامند که چمدونم دستش بود و بقیه رفتیم سمت خونه
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#42 

 ::::::::: سیامند

 . خیلی وقت بود اینجوری خوش نگذرونده بودم

 . انواع قیافه های مینو تو ذهنم مرور کردم

 ... ترسیده ، متعجب ، شوکه ، متفکر

 .هر کدوم یه نمکی داشتو اذیت کردنش حسابی سر حالم آورده بود

 .د خودش مینو تعلیم میده حتما من پیش قدم می شدماگه دیشب دامون نگفته بو 

 .هرچند هنوزم دست از سرش بر نمیدارم

 . مثل یه موش کوچولو بود برام

  . اما در عجب بودم از ضربه دستش

 ... واقعا نفسمو برد

 . صبح که از پنجره رفتم تو اتاقش فقط میخواستم دوباره خالکوبی پشتشو ببینم

 .واب باعث شد فکر شیطنت به سرم بزنهاما قیافه متفکرش تو خ

 .یه طره از موهاشو گرفتمو کنار بینیش تکون دادم
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 . انتظار نداشتم اونجور هل کنه و از تخت بیافته

 . انتظار نداشتم با اون وضع خوابیده باشه

 .اما همه این اتفاقات یه جوری شیطنت های دوران دورو برام زنده کرده بود

  ... بخش بودخاطراتی که خیلی لذت 

 .رسیدیم به در خونه و وارد شدیم

 .مینو آخر از همه وارد شد

 ... سریع برگشتم تا قیافه اش رو با دیدن فضای داخل اینجا ببینم

هیچوقت اولین روز خودم یادم نمیرفت  و امروز قیافه مینو نشون میداد که اونم هرگز 

 فراموش نمی کنه

 ::::::::::::مینو

  . باورم نمیشدچیزی که می دیدم 

 . تمام حیاط عمارت پر بود از وسیله های عجیب غریب که من حتی نمی دونستم چی هشتن

 ... فقط از چیز هایی که به شکل گرز و نیزه بود می شد بفهمی وسیله های نبردن نه چیز دیگه

 .همه جای حیاط مشغول تمرین بودن که با ورود ما برگشتن سمتمون
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  رمان #پرنیان_شب

#43 

 .همه لباس های مشکی تنشون بود. درست مثل نینجا های فیلما

 .چیزی که بیشتر برام عجیب بود چیزی بود که مثل سقف کل حیاطو پوشونده بود

یه چیز شبیه شیشه اما شیشه نبود و باعث شده بود تمام فضای زیرینش تاریک باشه و هیچ 

 . ز آسمون نرسهنوری ا

 .نگاهم از حیاط برگشت رو سیامند که با لذت داشت نگام میکرد

 .انگار منتظر عکس العمل من بود

 " خندیدو گفت " به خونه خوش اومدی

 "!خونه ؟ "

 " از این به بعد اینجا خونه تو میشه "

 .سر تکون دادم که برگشت و راه افتاد

هیچ دختری جز تو اینجا نیست ... پس بهتره  سریع پشت سرش رفتم که گفت " در حال حاضر

 " خیلی مواظب باشی

 " بازم سر تکون دادم که خودش گفت " تقریبا همه افراد اینجا آدم عادی هستن
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 " میخواستم اولین سوالمو بپرسم که سیامند ایستاد و گفت " اونم مربیت

 . به جهتی که اشاره کرد نگاه کردم

 " استدامون مسئول اصلی آموزش شم "

  . دامون ... اونم پوست روشن و موهای مشکی داشت

 . اندامش ورزیده بود اما نه در حد سیامند

 .انگار سیامند بین همه آدمای اونجا درشت تر و هیکلی تر بود

 .دامون مشغول صحبت با یکی از اون لباس مشکیا بود و بعد برگشت سمت ما

 .نگاهش رو من قفل شدو اومد سمتمون

 . کی و نافظ بودچشماش مش

 . به فاصله دو قدمی ازم ایستاد و لبخند یه طرفه ای زد

 " پس مینو معروف توئی "

 . اینو گفتو بی هوا مشتش اومد سمتم

  . دوباره مثل حرکت آهسته شد و دیدم دستش داره میاد به سمت صورتم

و گرفتو به سمت دیگه کج شدم که دستش از کنار صورتم رد شد اما با دست دیگه بازوم

 .پیچوند پشت
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  رمان #پرنیان_شب

#44 

 .انقدر حرکت دومش سریع بود که متوجه نشدم

 .از درد نفسم رفت اما لبمو گاز گرفتم صدام در نیاد

 . سیامند با ابروهای باال انداخته و پوزحند رو لبش به ما خیره بود

 .مند بیش از حد داغ بودو انگار از رو لباس هم داشت منو می سوزوندتن دامون هم مثل سیا

 . نفسشو کنار صورتم بیرون دادو بالخره ولم کرد

 "  سیامند با خنده گفت " بدک نبود

  آرنجمو که درد گرفته بود ماساژ دادمو به دامون خیره شدم

 " ا من بیا اتاقتو بهت نشون بدمیه بار دیگه بر اندازم کرد و گفت " آره برا شروع بد نبود ... ب

 " سیامند گفت " من هستم ... تو به کارت برس

 " اما چمدونمو از سیامند گرفت و گفت " کیان کارت داره ... حسابی هم از دستت عصبانیه

  "من ؟ چرا ؟ "

  .به سیامند نگاه کردم. صداش نگران بود

 . هاین کیان کی بود که عصبانی بودنش سیامندو نگران کرد
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 .تو دلم به حالش خندیدم  و با حرکت سر دامون پشت سرش راه افتادم

 " دامون گفت " اینجا یه سری قوانین داره که همه باید رعایت کنن

 .از گوشه چشمش به من نگاه کرد

قانون اول : اینجا فقط برای تمرین و آمادگیه شماست ... پس اولویت تمرنه نه هیچ کار دیگه  "

 " و خوشگذرونیمخصوصا تنبلی 

 " بله "

قانون دوم ، تو چیزی که بهت مربوط نیست دخالت نمی کنی ، طبق برنامه داده شده بهت  "

 "... حسر تمرینات حاضر میشی

 " چشم "

 "... قانون آخر "

  مکس کرد و ایستاد . تو چشمای هم نگاه کردیمو گفت

 "...بزنه ... هیچ کساینجا رئیس منم مینو... رو حرف من هیچکس حق نداره حرف  "

 ... نمیدونم چرا این حرفش تو دلم ترس انداخت

 . انگار منظور دیگه ای داشت

 .گوشه لبمو گاز گرفتمو ر تکون دادم که دیدم نگاهش رو لبم ثابت شد

 سریع لبو ول کردم اما نگاهشو برنداشت و لبخند مرموزی زد
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 [11:01 02.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  پرنیان_شبرمان #

#۴۵ 

 ::::::::::::::: دامون

 . مینو با چیزی که تو ذهنم بود خیلی فرق داشت

 . انتظار نداشتم انقدر چهره اش معصوم باشه

 . فرشته مرگ و انقدر مالیم

 .تو دلم به فکر خودم خندیدم

وقتی به صورتش حمله کردم خوب جا خالی داد اما انتظار حرکت دوممو نداشتو غافل گیر 

 . شد

 .براش اتاق رو به روی اتاق خودمو خالی کردم

 .... درسته کارآموزا حق ندارن بیان طبقه سوم

 ! اما نمیشد اتاق مینو تو راهرو پر از پسر باشه

 . نمی شد سر گرمی جدید ازم دور باشه

 .وقتی بهش گفتم اینجا رئیس منم نگاهش خیلی متفکر بود
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 . انگار داشت به وسعت ریاست من فکر میکرد

 .گوشه لبشو گاز گرفت که نگاهمو کشید رو لبش

به زودی این صورت و لبا زخم های زیادی به خودش میبینه و منم عاشق بوسیدن لب های 

 ... زخمی

 . لبخندی به فکر خودم زدمو چرخیدم

  پشت سرم اومد و گفتم

. البته تو اتاق نهار خوری و اتاق استراحته  ٬طبقه اول مربوط به سرویس های بهداشتی  "

چون تنها دختر اینجا هستی تو اتاقت سرویس بهداشتی داری اما برای تایم های غذا باید 

 ". بیای همین طبقه

 "آروم پرسید " قبال دختر داشتین اینجا ؟

  . درسته از زمانی که من اینجا بودن هیچ دختری تو گروه مرگ ندیده بودم

 . اما شنیده بودم که قبال دخترای زیادی بودن

 ... حیف که من اون دوران نبود

 " قبال بوده در حال حاضر نداریم "

 " رسیدیم طبقه دوم و گفتم " اینجا خوابگاه پسر هاست ... نمیخوام اینجا پیدات کنم

 .برگشتم نگاش کردم که دیدم با اخم لباشو بهم فشار داد
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 . پوزخندی زدمو رفتیم طبقه باال

 . به مینو بود اما بازم از این پسرا هیچ چیزی بعید نیستبا اینکه خودم چهار چشمی حواسم 

 

 [11:02 02.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#46 

 به طبقه سوم که رسیدیم نگاه مینو به سقف شیروونی افتاد

 " چقدر انجا باحاله "

و اتاق مربی ها االن  خندیدمو گفتم " آره اینجا قبال فقط زیر شیروونی بود اما بازسازی شد

 "... اینجاست

 "من اتاقم کجاست ؟ "

 " ... به خاطر قولی که به پدرت دادن تو هم اتاقت همین طبقه است تا خیالش راحت باشه "

 . با هم رفتیم سمت انتهای راهرو و جلو در اتاقش ایستادم

 " اتاقت اینجاست "

 ... درو باز کردمو منتظر موندم تا وارد شه
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 ::::::::::: مینو

 ... دامون آدم مرموزی بودو کال از طرز حرف هاش هم می شد بفهمی

 .سیامند شاید اذیتم کرده بود اما خیلی باهاش راحت تر بودم تا دامون

 .دامون انگار پست هر حرفش یه نقشه و فکری بود که دلمو واقعا میلرزوند

 .میشد گفت ازش ترسیده بودم

 . ول اصال درست نباشه و دامون چنین آدمی نباشهامیدوارم این شناخت برخورد ا

 . در اتاقمو باز کردو منتظر موند برم داخل

 . آروم وارد اتاق شدم

 . یه اتاق کوچولو با سقف شیروونی که پنجره اش از سقف زده بود بیرون

یه تخت و یه کمد کوچیک  تنها وسایل تو اتاق بودن . با یه در که طبق گفته دامون سرویس 

 .داشتی اختصاصی من بودبه

 .از در ورودی تا پنجره چهر قدم بیشتر نبود

 .سمت راست تخت و سمت چپ کمد بود

  .پرده پنجه یه حریر شیری ساده بود

 .مستقیم رفتم سمت پنجره که از سقف شیروونی تا زانو من میرسید

 چقدر یه روزی آرزو اتاق با سقف شیرونی داشتم
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 .طعم دلتنگی داشت اما این اتاق بیش از اندازه

 . از پنجره به حیاط نگاه کردم

 .اثری از اون وسایل تمرین و هیایو نبود

 .اون سقف عجیب از باال یه حیاط پاییزی پر از برگو نشون میداد

 

 [22:19 02.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۴۷ 

  دامون اومد پشت سرمو گفت

 " ثل نمای بیرونی این عمارت که با درونش خیلی فرق دارهحیاط استتار شده ... م "

 . سر تکون دادم و برگشتم سمتش

 . یه قدم هم فاصله اش با من کمتر بود

 . لبش شکل یه لبخند گرفت اما چشماش نه

 . چقدر این آدم مرموزه

  سرمو سوالی تکون دادم که گفت

 " هآماده شو بیا پایین ... تمرینات از امروز شروع میش "
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 . سر تکون دادم دوباره که چرخیدو رفت بیرون

 . درو پشت سرش نبست

 . برای همین خودم رفتمو درو بستم که دیدم هیچ کلیدی پشت در نیست

 . باید برای شب حتما ازشون کلید بگیرم

 . نمیتونم شب بدون قفل کردن در اتاقم بخوابم

 . ود رو از چمدونم بیرون آوردممانتومو در آوردمو یه تونیک که مامان برام گذاشته ب

 . روی تاپم اون تونیک رو پوشیدم

 . یه کتونی راحت پوشیدمو شالمو هم رو سرم مرتب کردم

 . لباسامو با چمدون گذاشتم تو کمد تا سر فرصت اونارو تو کمد بچینم

 .در کمدو که باز کردم با دیدن سه دست لباس مشکی تازه فهمیدم منظور دامون چی بود

 . لباسامو با اونا عوض کردم سریع

اون لباسای فرم یه بلوز آستین بلند ، یه تیشرت و یه تاپ نیم تنه مشکی با سه تا شلوار گرم 

 . کن مشکی بود

 به تاپ نیم تنه که اصال نمیتونستم فکر کنم

 . با تیشرت هم اول کار راحت نبودم

 . برای همین شلوار گرم کن و بلوز آستین بلندو پوشیدم
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 .ایلمو ازم نگرفته بودن اما از صبح خاموش بودموب

 .چون نمی دونستم چطور جواب بچه ها رو بدم

 .تو آینه به خودم نگاه کردم

 .چطور یه شبه زندگیم زیر و رو شد

 

 [22:20 02.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۴۸ 

 . به لبم دست کشیدم

 ... بوسه دیشب سعید برام زنده شد

 .... اگه قرار نبود بیام اینجا

  . دلم گرفت

 . سرمو تکون دادم تا ذهنم از این افکار خالی شه

 .من اومدم اینجا . این زندگی جدید منه . بهتره قبولش کنم

 . بدون معطلی رفتم سمت درو از اتاق زدم بیرون
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ایستاده بودنو طبقه سوم کامال خالی بود اما وقتی رسیدم طبقه دوم سه تا پسر تو راهرو 

 . مشغول حرف زدن بود

 . در ظاهر از من بزرگتر بودن

 .جای زخم و کبودی  رو صورت و بازو هر سه تا بود

 ...اندامشون کامال ورزیده بود

 !یعنی منم مثل اینا میشم ؟

  .هر سه تا رکابی مشکی و شلوار گرم کن مشکی بودن

 . م پایینخوب شد با اون لباس های رنگیم راه نی افتادم بیا

 .بدون توجه به نگاه سوالی اونا رفتم طبقه اول که خوشبختانه کسی نبود

 . دوست داشتم اطرافو بررسی کنم

یه سالن با میز غذاخوری سمت چپ بود و یه سالن با کاناپه و یه تلویزیون بزرگ سمت راست 

 . اما کلی در انتهای هر دو سالن بود که دلم میخواست ببینم چه خبره

  با شنیدم اسمم برگشتم سمت در خروجیاما 

 " مینو... چرا دیر کردی "

 .دامون دست به کمر ایستاده بود

  دیر ؟! انقدر سریع اومدم که
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 " رفت سمت پله ها و گفت " اگه دید زدنت تموم شد بیا

 :::::::::::::: کیان

 . از سیامند عصبی بودم . عصبی بودم

 

 [22:21 02.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#۴۹ 

  . کی این پسر بزرگ میشه

 ... کی عقلش اندازه سنش میشه ... پونصد سال کمه که عقلش انقدر ناکامله

  همون لحظه دوباره از پنجره اومد تو

 ... معلوم بود بهش گفتن عصبانیم

 "چون با صدای نگرانی گفت " چیزی شده کیان ؟

 .چشمامو بستم

 . م تا شاید یکم اعصابم آروم شهنفس عمیق کشید

 . شرایط خوبی نبود که با خالی کردن عصبانیتم روی سیامند چند روز اونو از ماموریت بندازم

  با نفس بعدی یکم آروم شدموگفتم
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 " میتونم بپرسم اول صبح تو اتاق خواب مینو چکار میکردی ؟ "

 "شوکه نگام کرد " تو اونجا بودی؟

 . سر تکون دادمنگاهمو ازش گرفتم  و 

سوال منو جواب بده ؟! این دختر برای ما خیلی مهمه ! اونوقت تو از همین ابتدا داری کاری  "

 "...میکنی که

 "... نذاشت ادامه بدمو گفت " اشتباه نکن کیان... من کاری نکردم

 . دوباره نفس عمیق کشیدم و سر تکون دادم تا ادامه به

 " ... من فقط رفتم خالکوبیشو ببینم "

 "و ؟ "

 " و اینکه یکم اذیتش کنم خواب از سرش بپره "

  دستاموو به سینه زدم که سیامند سریع گفت

یکم شوخی و صمیمیت بعد نیست کیان... بالخره اون تو این دنیا جدیده ... خیلی جدیت  "

 " ببینه فراری میشه

 " خیلی هم صمیمیت از نوع تو ببینه فراری میشه "

  ریلکس شده بود تکیه داد به دیوار کنار پنجره و گفتسیامند که حاال 

 " نه اما ممکن خشونت دامون اونو فراری کنه "
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 "چطور؟ "

فعال زوده نظر بدم اما به نظرم این روزای اول خودت بیا عمارت ... حواست بهش باشه بد  "

 "... نیست... جز تو از کسی دستور نمیگیره

 

 [10:03 03.03.17] ,�� پرنیـــــــان شب️ ��

  رمان #پرنیان_شب

#50 

 ::::::::::::::::مینو

  . دیگه نفس نداشتم

 . ایستادمو دستامو به زانوم زدم

 .دامون بهم گفت برای گرم شدن صد دور مسیر دو دور خونه رو بدوئم

 . دور شده بودو من بریده بودم 4تازه 

  .تو یه چشم بهم زدن پاهای دامون جلوم سبز شد

  لند کردمو نگاش کردمآروم سرمو ب

 " میبینم که کم آوردی "

  لبمو که خشک شده بود تر کردمو گفتم
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 "میتونم آب بخورم ؟ "

  با سر به جایی اشاره کرد و گفت

 " اونجا آب معدنی هست برو بردار "

سر تکون دادمو ایستادم . تمام مدت انگار نگاه همه رو من بود .  این نگاه های خیره کالفه ام 

 . بود اما سعی کردم بهشون توجه نکنم کرده

 .مسیری که باید می دوئیدم حاشیه حیاط بودو کفش رو از فوم رد کار کرده بودن

 . حالت کفش باعث میشد نیرو بیشتری برای دوئیدن الزم داشته باشم

  . موهام خیس از عرق شده بود

 . ق شهشالم رو سرم خیلی اذیتم میکردو باعث شده بود دور گردنم خیس عر

جایی که دامون اشاره کرده بود یه میز نسبتا بزرگ بود که روش یه سری شکالت ، میوه و آب 

 .معدنی و آب میوه بود

دلم فقط آب میخواست . یه بطری آب معدنیو برداشتم و دوتا قلوپ خوردم که دامون دوباره 

 .جلوم سبز شد

 . سخت خودمو کنترل کردم تا آب به سر و صورتم نریزه

ری آب معدنیو از دستم گرفت و گفت " چیکار میکنی ؟ میخوای بدوئی ... فقط در حد تر بط

 " کردن دهنت باید آب بخوری
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 " اما تشنمه "

 " تایم استراحتت تا خواستی آب بخور "

 . اما ..." خیلی تشنم بود ... کل بطری رو تا آخر میتونستم بخورم "

 

 [10:03 03.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۵۱ 

 نرفته . ادتیکه  نجایبا اخم گفت " قانون ا دامون

 بهش دادم . ویآب معدن یدر بطر رونویحرص هوارو دادم ب با

 دهنتو تر کن " یدو هر دور زد ستیبستو داد دستم " بذار کنار پ ویبطر در

 تونستم آب بخورم . یباز م ینجوریبود حداقل ا خوب

 مو خواستم برم که گفت ازش گرفت ویبطر

 یعرق تو کار سیخ یبه موه یآموزشه ... کس نویمحل تمر نجای... ا یاری" بهتره شالتو در ب

 نداره "

 اما گفتم  ارمیشالمو در ب خواستیدلم م دایشد نکهیا با

 " فعال راحتم "
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 دو . ستیسمت پ برگشتم

 آب بخورم . گهیقلپ د هیحداقل  خواستیدلم م واقعا

 ن زوم کرده بود رو من .دامو اما

 و دوباره شروع کردم . واریگذاشتم کنار د ویبطر

 آب بخورم ... گهیقلپ د هیدور هم تموم شه و بتونم  نیزودتر ا کاش

 تموم کنم ؟ تونمیتا ظهر صد دور رو م یعنی

 دور ...  صد

 :::::::::::::: دامون

 . رمیسخت بگ نویبه م یلیاول کار خ خواستمینم

هم نفس  بردیباال م شویهم قدرت جسم دنیشروع کنه . دوئ دنیفتم فعال با دوئگ نیهم برا

 .کردیبهتر م شویریگ

 بود . فیضع یلیخ اما

 شه . شتریب شیآزاد شه و قدرت جسم شیدرون رویکم کم ن دیبا

 .نیولو شد رو زم شمیو ش یفعال که با دور س اما

 .دیه بودو سر کشآبش که کمتر از نصف موند یبطر وارویداد به د هیتک

 از عرق بود.  سیتمام موهاش خ زدوینفس م نفس
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 خسته بهم نگاه کرد . یباز کرد و با چشما شالشو

 استراحت بچه ها . مینهار بود بعد هم تا چهار تا میتا گهیساعت د هی

اما نصفش رو هم  خواستمیتا قبل ظهر صد تا م نویبد بود م یلیسمتشو گفتم " خ رفتم

 " ینتونست

 

 [22:12 03.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۵2 

 " ادهیز یلیگفت " خ دهیبر دهیکه نتونست جواب بده فقط بر زدیانقدر نفس نفس م نویم

 ..." یدور بزن نجارویسرعت ا نیبا ده برابر ا دی" تو با

 آخه ؟ ..." ی" چطور

 " یداد یکه صبح از ضربه دستم جا خال ی" همونطور

 " اون خودش شد "

 پوز خند نگاش کردم که دوباره گفت با

 حرکت تو آهسته شد و من تونستم جا به جا شم " هوی نهی" منظورم ا

 تو چند برابر شد " یینایو ب صی" حرکت من آهسته نشد... قدرت تشخ
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 حرفمو . کنهیم لیتحل هینگام کردو معلوم بود داره تجز متفکر

 کرد سرعتم بره باال ؟" یچکار کنم ؟ مشه کار دیبا دنیال تو دوئسر تکون داد وگفت " حا بعد

نهار و استراحتتون  میتا گهیساعت د هی... حاال پاشو تا  یفهم ی" آره ... کم کم با تمرکز م

 " یتا اون موقع پنجاه دورو پر کرده باش خوامی. م شهیم

 خسته نگام کرد یکرد بلندشه اما نتونستو با چشما یسع

 خسته ام " یلی... خ متونی" نم

 گرفتمو بلندش کردم  بازوشو

 دستوره " نی... ا نوی" بدو م

 نداره شروع به حرکت کرد . یتوان زدیکه داد م یحرکات با

 از پشت سرم اومد  امندیس یصدا

 "؟یریگیبهش سخت م یدار یکنی" فکر نم

 بود. نویبه م رهیخ نهیسمتش که دشت به س برگشتم

 قدرتشو بشناسه " ونهتینم رمی" تا سخت نگ

 زده شه " نجایاز ا ترسمی" م

 ..." کنهیم دایپ ازیکار ن نیو ا نجایاز درون به ا شتریاست ... روز به روز ب دهیبرگز هی گهی" اون د

  دمیتکون داد و خواست بره که پرس یسر امندیس
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 چکارت داشت ؟" انی" ک

 گ بود ... "کردن فرشته مر دایمنتظر پ یلیبود ... خ نوی" نگران م

 " می" همه منتظر بود

 

 [22:12 03.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۵3 

 " انی" نه اندازه ک

 طاقتش تموم شده بود " گهید ری" آره اون خوناشام پ

 " ریجلوش بگو خوناشام  پ ی" جرئت دار

ک دمویخند  . کردنیم نیکه داشتن تمر یپیرفتم سمت ا

 . کنهینم رییما تغ چهره درسته

 . کنهیدلزده م یواقعا آدمو از زندگ انیگذر زمان اونم در حد ک اما

 ::::::::::::::: نویم

بودمو  دهیدو دراز کش ستیکف پ رو شدم . نیتونستم بزنم تا پخش زم گهیچند دور د دونمینم

 بودم که دامون اومد باال سرم . رهیخ اهشیو س بیمنقطع به سقف عج یبا نفس ها
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 ترسناک تر بود. نییپا نیا از

 مونده " قهیبه کمرش زد و گفت " هنوز ده دق دستاشو

 حرف بزنم . تونستمیبود که نم دهینفسم بر انقدر

 به سمتم دراز کرد. دستشو

  دمیدیخودم توان بلند کردن دستمم نم در

 ... دستتو بده " نویم االی" 

چطور بغلم کردو تو لحظه بعد تو  دمیملحظه نفه هیگرفتمو دستمو دراز کردم که تو  نفس

 . میعمارت بود

 و واج مونده بودم که پوزخند زدو آروم از تنم جدا شد. هاج

 ... شدیهنوز دستش دور کمرم بودو حرارت بدنش حس م اما

متوجه حال من شد چون تو  انگاردهنم خشک شد. اریاخت یو ب دیچیپ مینیعطرش تو ب یبو

 م حرکت داد و آرمو از رو تنم برداشت.رو کمر دستشو.  دیگلو خند

 متفاوت بود گفت  یلیکه خ ییصدا با

 ارفاق چون روز اولت بود... "  هی" 

 ... ستیآوردن من تا داخل عمارت ن نیمنظورش فقط ا کنمی؟ چرا حس م ارفاق

 داره یا گهیپشت حرفش منظور د انگار
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 _شب انی#پرن رمان

#۵4 

 برگشت سمت در . کردمینگاش م رهیکه خ نجوریهم

 که سمت چپ بود اشاره کردو گفت " تا شلوغ نشده نهارتو بخور برو اتاقت " یزیسر به م با

 رونیگفتو رفت ب نویا

 . رفتیم یاهی. اما از ضعف هم چشمام س خواستیدلم خواب م فقط

 . دمیکشغذا  کمیخودم  یو برا زیسخت رفتم سمت م یلیخ

 و ساالد. تونیو ز اتیو لبن جاتیبود فقط مرغ و گوش پخته شده با سبز بیعج

 ... یدنی... نه نوشابه و نوش ی. نه نون یبرنج نه

 . زیدوغ نشستم سر م وانیل هیگرفتمو با  بشقابمو

 نفسم آروم شده بود.  کمی تازه

 ن تو سالن.چند نفر اومد دمیصحبت فهم یصدا یاز غذام خوردم که از رو کنی

 نشسته بودمو. یبه در ورود پشت

 برم اتاقم . یغذامو بخورم تا قبل رو به رو شدن با کس یباق عیکردم سر یسع

 انگار اون چند نفر تازه متوجه من شدن . اما
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 نگاهشونو رو خودم حس کردم . ینیسکوت کردنو سنگ هوی چون

 سرمه  یباال یکیکردم  حس

 ن تو گروه ؟"دختر آورد هی؟  یهست ی" تو ک

 سرمو بلند کردم. آروم

 بسته بود. یپارچه مشک هیتنش بودو سرشم  یبلند مشک نیآست بلوز

 نداشت . یزخم و کبود صورتم

 بلند. بایتقر شیبا ته ر یو چشم و ابرو مشک یجو گندم  پوست

 شدم. قیقیچرا انقدر تو اجزا صورتش د دونمینم

 گفت  ابروهاشو باال انداخت و دیمکس منو د یوت

 ؟ ... " ی... خوب ی" ه

 نگفتم  یزیازش گرفتمو چ نگاهمو

 " ی" زبونم که ندار

 . دمیدامونو از پشت سرم شن یبگم . که صدا یچ دیبا دونستمینم

 ، برگرد اتاقت ." نوی"اگه نهارت تموم شد م
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 _شب انی#پرن رمان

#۵۵ 

 ظرف غذامو برداشتم .بلند شدمو  عیسر

نوشته بد ظروف  کهییبشقابمو سر جا وانویکردمو ل یکه بود خال یمونده غذامو تو سطل ته

 استفاده شده گذاشتم. 

برگشتم سمت راه پله که  عیبه حرکات من بودن .سر رهینزد و همه خ یحرف یمدت کس تمام

 " رونیب یایدنبالت از اتاق نم امیدامون گفت " تا ب

 " چشم "

 بود رفتم سمت پله ها. دنیدوئ هیکه شب ییقدم ها با

 .ییحس غربت و تنها نیبود ا یحس بد چقدر

 . دمیپله ها رو چطور باال رفتم و به اتاقم رس دمینفهم

 بستمو پشت در نشستم . درو

 انقدر سخت باشه . کردمیفکر نم یلعنت

 بود . سیتنم از عرق خ تمام

 .دمیدیتوان دوش گرفتن تو خودم نم اما
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 با لباس خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم همونجور

 چطور خوابم برد . دمینفهم اصال

 ::::::::::::::دامون

 تا حاال . از محافظ هاست؟"  نیگرفتی؟ دختر نم هیک نیگفت " دامون ا ماین نویرفتن م با

  فهمنیزود همه م ای رید دونستمیم

 .بهتر بود از زبون خودم بشنون نیهم برا

 ..." ستیگفتم " محافظ ن نیهم برا

 امروزش معلوم بود تازه کاره " نیرضا گفت " آره از تمر محمد

 " آره ... تازه کاره ..."

 " خورهیکار نم نیبدرد ا مونهی... مثل بچه گربه م نشیگرفت ی" خب برا چ

 کردمو نگاهشون کردم . سکوت

 شدیم یدنیخبر د دنیبا شن افشونیق

 است " دهیرگزب هی...  نوی" م

 هر سه تا گرد شد و دهنشون باز موند یچشما
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 _شب انی#پرن رمان

#56 

 فرشته مرگ داره " یکرده ... خالکوب داشیپ ایزدمو گفتم " س پوزخند

 ؟ " هیفرشته مرگ واقع هی؟ اون دختره  یگفت " فرشته مرگ واقع دیبا ترد ماین

 گفت  جانیو با ه دیهم تو موهاش دست کش سام

 خنده که گفتم  ریپسر ... فرشته مرگ  تازه کار " زد ز ی" وا

زود همه شما رو  ای ری... اما حواستون باشه د دهیکه هنوز آموزش ند ی" آره ... فرشته مرگ

 " فهیحر

 رضا هم سر تکون داد و گفت  محمد

 کنم " نیاش تمرباه خوامی. من م ستین ی" اصال باور کردن

 و سام هم هر دو گفتن منم . ماین

 شهیبرا همه م یقدرتمند فیحر یکنن جون به زود نیتمر نویبا م خوانیاالن همه م دونستمیم

 همه عشق مبارزه . نجامیو ا

 داره " مهیجر نمتونیبب کشی... نزد نیشینم کیبهش نزد افتهی" فعال تا راه ب

 که گفتم  دیهر سه خواب ذوق
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 " رهینم نویسمت م ی. تا من اجازه ندادم کس نیخبرو بد نیهمه ا" به 

از  رونیب میباعث شد همه بدوئ اطیتو ح یدعوا یخواستن اعتراض کنن که صدا پسرا

 عمارت..

 

 :::::::::::::: انیک

 اول نظارت داشتم . یبود.  بهتر بود خودم روزا امندیبا س حق

 . کردمیکار چکار م نهمهیبا ا اما

 .اهیس یجلسه و نظارت رو مسائل انسان ها بود و شبم مسائل خوناشام ها روز کل

 حضور تو عمارت نبود. یبرا وقت

 سر برم .. . هیامشب هر جور شده  خواستمیم اما

کثر  نیماش روز از یمن مجبور نبودم تو ینجوریبرج بود و ا نیجلساتمون تو طبقه وسط هم ا

 افتم. یب کیتراف ریاستفاده کنم و گ

رفت و آمد کرد. احتماال  یمیتو روز به روش قد شهینم یتیامن ینایروزا بخاطر انواع دورب نیا

 ... ادهیثبت شدنش ز

 ... کنمیم میقد ادی یخب گاه اما

 وقت بود . تلفنو برداشتمو به دامون زنگ زدم . یساعت هی یواحد خودم . تا جلسه بعد برگشتم
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 رفته . شیطور پچ نویم یروز اول برا نمیخواستم بب یم 

 زنگ خورد دامون جواب نداد. سابقه نداشت دامون جوابمو نده .  یهرچ اما

 زنگ زدم که جواب نداد. دوباره

 کنم . فقط راه افتادم سمت عمارت... یم کاریدارم چ دمینفهم گهیبار سوم جواب نداد د یوقت

 

 [21:15 04.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#57 

چسبونده  نینفرو به زم هیکه با زانوش، کتف  دمیعمارت دامونو د اطیداخل ح دمیرس یوقت

 بود پشتش . چوندهیپ یبد تیبود و دستشو هم تو وضع

 بود ... نیتمر هیشب حالتش

 چهره اش نه ...  اما

 .زدیتو چهره دامون موج م تیعصبان

 ودن.نفرو نگه داشته ب هیدامون هم چنتا از بچه ها  اطراف

 بود. یخبر هی نجایا

 شدنم بهشون همه نگاه ها افتاد رو من . کینزد با
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 نجایوقت روز بودنم ا نیهست که االن و ا بیعج یبه اندازه کاف نجایفقط حضورم ا دونستمیم

 همه سواله . یمسلما برا

 شد. دایحامد بلند شد. نگاه حامد افتاد رو منو وحشت تو چشماش پ یآروم از رو دامون

 گرفته بودن هم آروم ولش کردن. مانویکه پ راپس

 بودن . رهیهمه تو سکوت به من خ 

 چه خبره ؟" نجایبهم سر تکون دادکه گفتم " ا یسوال دامون

 همه ساکت بودن همچنان

 بلند شد . نیحاال حامدو کامل ول کرده بود و حامد آروم از رو زم دامون

 از من چشم برداره گفت نکهیبدون ا دامون

 و حامد" مانیداخل... جز پ نینهار تموم نشده همه بر میا تا" ت

 .اطیتو ح میفقط ما چهار نفر مونده بود عیسر یلیخ

 نگفتم . یزیچ ستادمویا نهیبه س دست

 ..."مانیگفت " پ دامون

 بود اما مثل حامد وحشت تو نگاهش نبود ... دهیمن ترس دنیبا د مانمیپ درسته

شد و چرا حامد با آرنجش زد وسط کتفم و منم جوابشو  یچ دمیگفت " اصال نفهم عیسر مانیپ

 دادم"
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 بود  دهیرفت رو حامد که رنگش پر نگاهمون

 بهم تنه زد... از کوره در رفتم... " مانیگفت " پ آروم

 باال افتاد. مانیپ یابروها

 

 [21:15 04.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#58 

 یزیسر چ یکس ومدیم شیباال بودو کم پ یلیاغتشاش و دعوا خ هی... تنب مشکوک بود هیقض

 دعوا راه بندازه . یارزش یب نیبه ا

 باهاتون معلوم شه " فمیچک کنم تکل لمارویداخل تا ف نیگفت " بر دامون

 دو سر تکون دادنو رفتن داخل . هر

 ورا ؟" نیرو به من آروم گفت " چه عجب ا دامون

 نگران شدم " ،ینداد" زنگ زدم جواب 

 احمقا بودم " نیا ری" در گ

 " مشکوکه دامون "

 ؟" هی" منظورت چ
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 " مینیبب لمارویف می" بر

 ؟" یکار اومد نیبرا ا یعنی" 

 بپرسم " نویم تی" نه ...فقط اومدم وضع

ساده بود ... فقط خواستم دور خونه صد دور بدوئه ... هرچند  یلیاولش خ نی" اتاقشه ... تمر

 م نتونست "نصفش

 تکون دادمو گفتم " خوبه ... خوب کنار اومده ؟" سر

 " ینیبب لمویف یخوایم ی... فعال که بد نبود ... جد دونمی" نم

 " آره ... "

 .میعمارتو چک کرد یورود نیاتاق کنترل و دورب میدامون رفت با

 شلوغ بود . یورود کمینهار بودو  میتا

  مانیپشت پکه خودش رفت  دیشد حامدو د یم اما

 بهش با آرنج به پشتش ضربه زد. مانیخوردن پ بدون

 .میعقب برد و دوباره نگاه کرد لمویف دامون

 بوده " یهدفش چ میبفهم دیو گفتم " با یدادم به صندل هیتک

 " رنینظر بگ ریحامدو ز  گمیسر تکون داد و گفت " آره ... م دامون

 کجاست ؟" نوی" خوبه ... اتاق م
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 اتاق من "" رو به رو 

 سر بهش بزنم " هی رمیشدمو گفتم " م بلند

 ... بهش برنامه عصرو بگم" امی" باشه ... منم م

 

 [21:15 04.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#59 

 ؟" هیچ نویبرا م نتی" برنامه تمر دمیطبقه سوم و پرس میهم رفت با

 روشیباعث شه ن یبا رسوندنش به مرز خستگ رمدوایکه ام شی" اول باال بردن قدرت جسم

 زودتر آزاد شه "

 ؟" کنهیم رییکه نشون بده داره تغ یزیچ ؟یدیازش د یزی" چ

 " رهیبگ ادی شویاراد دیبود ... با یاراد ریغ یلی" آره ... اما برا دفع از خودش خ

 به در زد . یو دامون تقه ا نویرو به رو اتاق م میدیرس

 .ومدین ییصدا اما

 یب بایرو تخت تقر نشیتمر یبا لباس ها نویدر زد که خودم بدون تحمل درو باز کردم . م دوباره

 هوش افتاده بود.
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 بهش ساخته " نمیتمر یزد و گفت " معلومه حساب تیاز رضا یلبخند دامون

 تا عادت کنه " ریبهش سخت نگ ادیاول ز ی" روزا

 کنه" ینم شرفتیپ یکس یری" تا سخت نگ

 نگاه کردم . نویبچگونه و معصوم م چهره به

 دختره ؟!  نیمرگ ما واقعا ا فرشته

 طره از موهاش رو صورتش بود. چند. دمشیدیم کیبار بود انقدر از نزد نیاول

 به خودم اومد. هوی اماخم شم و موهاشو کنار بزنم از رو صورتش. خواستیم دلم

 گفتمکنم رفتم سمت در و به دامون  یکار اشتباه نکهیقبل ا 

 " شهیم رتیاز حامد دستگ یزیچ نیبب نمتیبی" شب م 

 ! " نجایتا ا یاومد یبا من اومدو گفت " باشه... چطور اونم

 کرده بودم و اصال حواسم نبود ... یبد یاطیاحت یاومد چکار کردم، توروز روشن چه ب ادمی تازه

 :::::::::::: نویم

 ..." نوی... منوی" م

 کجاست . دمیفهمیاما نم.  دمیشنیاز دور م ییصدا

 ..."نویشده ... م 4... ساعت  نوی" م

 تر شد . یکم صداش قو کم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
130 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 [21:16 04.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#60 

 باز کردم . یبه سخت چشمامو

  هیک یصدا نیکجام ؟ ا من

 رو تخت نشستم . عیباال انداخته دامون سر یابروها دنید با

 ؟" یشد داریخره ب" پس بال

 به ساعتش نگاه کرد و گفت  

 ... "  یکرد رید قهی" ده دق

 صورتم دست تکون داد  جلو

 ؟" ی؟ ... چرا هنگ گهید یداری" ب

  دمیاز جلو در شن امندویآشنا س یصدا هوی

 بود " ینجوریکال هنگه ... صبحم ا شهیم داری" از خواب ب

 " مشینظر گرفت ریشده ... همه  ز یشگاهیماو گفت  " مثل موش آز دیتو گلو خند دامون

 نه انگار من تو اتاق بودم . انگار

 . زدنیحرف م گهینفر د هیداشتن راجب  انگار
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 نشستما " نجایشدم و گفتم " من ا بلند

 ابروهاشو باال انداخت و گفت  امندیس

 استارتش کنم " یبگم ر خواستمی" ئه از هنگ در اومد کار کرد ... تازه م

 کردم بهش و گفتم  اخم

 تو ؟" ادیب شهیبخواد م یاتاق من درش قفل نداره ؟ هر ک نی" ا

 و دامون گفت دیبلند خند امندیس

 حمام " ی... حت شهیقفل نم یدر چیه نجای" ا 

 من ؟ یبرا پسرا درست بود اما برا دیدهن باز نگاش کردم ... شا با

 پر پسره " نجای" من الزم دارم درو قفل کنم ... ا

 گفت امندیس

 تو " ادین یکس ستمیمیمن پشت در وا ی" نگران نباش خواست 

 نگه داره " رونیخودتو ب دیبا یکی" 

 ... " شهیو گفت " منو که نم دیخند بازم

 گفت یجد دامون
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 "   نویم نییپا ایشده ... ب ری... تا االنم د گهی" بسه د

 براندازم کرد و گفت بعد

 گهیعصرت د نی... تمر ری.  موهاتو پشت سرت کامل ببند جلو کارتو نگ اری" اون شالتم در ب 

 ..." ستیساده ن دنیدوئ

 ساده ؟  دنیدوئ

 ساده بود ؟ دنیصبحم دوئ نیتمر

 ... ومدیاالن نفسم از بدن درد باال نم نیبرا هم 

 تکون نخورد . امندیسرفت سمت در اما  دامون

 نگاش کردم که گفت  یسوال

 کنه " رونیب یکس تونهی" گفتم که منو نم

 تا با خودش ببره. دیبازوشو گرفتو کش دامون

 با خنده چشمک زد و گفت امندیس

 " البته استثنام داره " 
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 .  دمیخند امندیس یدلم به کارا تو

 ترسناک بود . کلشیو ه افهیق درسته

 شد . یم یداشت برام دوست داشتن بشیجع یشوخ طبع اما

 رو در کمد به خودم نگاه کردم . نهیآ تو

 سرم محکم ستم . یبرداشتو موهامو باال شالمو

 کردم. کسیسرم ف یروبان قرمز باال هیبا  دمویدور هم تاب موهامو

 جلو دست و بالم نبود. گهید حاال

 چک کنم. لمویموبا خواستیم دلم

 بودن . هیبق و نیو نگ دیذهنم سع پس

 هم بودن ! هیشب یلیخوناشام باشه ؟ اونا خ نی... چطور ممکنه داداش نگ مای... ن نینگ

 به خوناشام شده ؟! لیتازه تبد نیداداش نگ نکنه

 ممکنه ؟!  مگه

رفتم سمت  رونویجواب مثل خوره افتاد تو سرم . از اتاقم زدم ب یسوال ب نی. ا دمیپرسیم دیبا

 پله ها ...

 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
134 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 
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 بودن بسته شده بود .  ستادهیکه ا ییراه پله طبقه دوم با پسرا ریمس

 . سادنیمن همه کنار وا دنیبا رس اما

 نه . ایسالم کنم  دیبهشون با دونستمینم

 گفتمو رد شدم. یلب فقط مرس ریز

 .شدمیم یصبخودم ع یرو رهیخ ینگاه ها نیا از

 ستادهیعمارت ا یرونیب یپله ها نییپا امندی. دامون و س یسرعت رفتم سمت در خروج با

 بودن .

 " دیبستن موهات انقدر چرا طول کش هی...  نویم یکنیم ریمن دامون گفت " کال د دنیرس با

 رو به رومون . یها لهیاز وس یکینگفتم که دامون رفت سمت  یزیچ

 خوش بگذره موش کوچولو "آروم گفت  "  امندیس

 کردم بهشو پشت سر دامون رفتم. یاخم

با  کیبار یجوب یها لهیمختلفش م یسانت بود که از جاه 40 دیبا قطر شا یعمود  لهیم هی

 . رونیطول متفاوت زده بود ب
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 برس سشوام بود اما در ابعاد  بزرگ . هیشب

 یهم وحش یلیهرچند خ...  یستون وحش گنیرو به من گفت " بچه ها بهش م  دامون

به تو  یبعد لهیم شهیستون باعث م دنیچرخ یزنیضربه م یچوب لهیم هیبه  ی... وقتستین

 ضربه بزنه ... "

 وارد کرد. یچوب یها لهیاز م یکیبه  یضربه آروم نیبودم که دام جیگ کمی

 ... کنهیدر جهت ضربه ... تازه متوجه شده بودم چطور عمل م دینرم چرخ ستون

 چطور هم زمان ضرب بزنمو از خودم دفاع هم بکنم . دیبودم با دهیهمنف اما

 گفت  ستادویعقب ا دامنو

 " شروع کن "

 ؟" نمیمن بب نیاول شما انجام بد شهی" م

 " یفهمیم یدی" نه ... خودت انجام م

 بهم نشون بده ... تونستی. نامرد م دمیکش قیعم نفس

 مون گفت " جلو تر "خواستم شروع کنم که دا ستادمویستون ا جلو

ها پشت سر هم  لهیم دویکنارم که ستون به سمت راست چرخ لهیرو م دمیدست راستم کوب با

 به دست و صورت و پام خوردن .

 کتک خورده بودم. یخودمو اما حساب دمیعقب کش عیسر
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#۶۳ 

 ند شد .بل امندیخنده س یصدا

 . رونیحرص نفسمو دادم ب با

 تا ضربه زدم دستمو سپر سمت مخالف کردم . نباریا

 دردم اومد اما بهتر از دفعه قبل بود . یلیخ هرچند

 چه وضعشه " نیتر ... ا عیبا پوزخند گفت " سر دامون

 بدم . یضربه زدو من برا دفاع از خودم مجبور شدم جا خال هیخودش با قدرت  بعد

 چطور دامون پشتم ظاهر شد و خوردم بهش. هوی مدینفهم

 ." یبد یجا خال نکهینه ا یگوشم گفت " قراره بجنگ تو

 تو دستش گرفت و هلم داد جلو ... کمرمو

 عکس العمل نشون بدم  ...  عیتا بتونم سر شدیچرا مثل حرکت آهسته نم پس

 هر ضربه انقدر دردناک بود... چرا
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 ::::::::::: امندیس

 کارش درست بود . ایگرفت  یسخت م ادیدامون ز دونمینم

 شه  یشده بود و مطمئن بودم تنش هم کبود م یزخم یحساب نویاول کار م همون

 کار آموز گروه مرگ افتضاح بود. هی یخوب بود کارش اما برا دیدختر بچه شا هی برا

 کینزد برگرده شدیکرد و مجبور م یعقب  بره دامون از پشت قفلش م خواستیبار م هر

 پشت سر هم ضربه بزنه و بخوره . یستونو حساب

 بر نگشت . گهید دیکه عقب کش نباریا

  نیداد و آروم نشست رو زم هیدامون تک به

 " تونمینم گهیآروم گفت " د یلیخ

 بود برا روز اول .  ینظر منم کاف از

 " یکنیموم مت گمیمن م یگرفتو بلندش کرد " وقت نویدامون بازو م دمیسمتشون که د رفتم

االن وقتشه دخالت  کردمیبهم گفته بود حواسم باشه و حس م انیدرست نبود اما ک دخالت

 کنم 

 " بسه برا امروز دامون ..."

 و خوشحال نگام کرد. دیپر از ام یبا چشما نویم

 مونده صد دور رو بزنه " یدامون با اخم برگشت سمتم که گفتم " بهتره باق اما
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 . شهینم نویم الیخیرقمه ب چینگم دامون ه نویاگه ا دونستمیم

 سر تکون داد. تیحرفم دامون مکث کرد و در نها نیا با

... پس بهتره عجله  نویم یبخواب یتونیول کرد و گفت " تا صد دورت تموم نشه نم نویبازو م 

 " یکن

 

 [22:20 05.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۴ 

 :::::::::: نویم

 بازم بدوئم . دمیدیدو... مردد بودم ... تو خودم نم بازم

 ؟" یکنیانتخاب م ی؟ دار هیگفت " چ دامون

 .دیچرخ امندیدامون و س نیب نگاهم

 شروع کنم . دنویبا سر بهم اشاره کرد برم دوئ امندیس

 ...ینداشتم آروم گفتم مرس دنیدوئ ینا نکهیتکون دادمو با ا سر

 غون شدن کنار اون برس احمق بهتر بود .از دا دنیدوئ بالخره

 کش و قوس اومدم . کمیدو و  ستیسمت پ رفتم
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 تنم کوفته شده بود. تمام

 ... بدو ..." نویکه دامون بلند گفت " قدم نزن م دنیکردم به دوئ شروع

 واشیمنو دوباره  ننیبیمطمئن شدن نم یاونا خارج شم و وقت دیکردم تا از د شتریب سرعتمو

 دم .حرکت کر 

 ...  رهیگیدامون روز اول انقدر سخت م  هیاجبار چه

 . کنمیکه فرار نم من

 . کردیمبارزه م گهیکه داشت با دو نفر د یلحظه چشمم افتاد به پسر نیهم تو

 محو تماشاشون شدم . ستادمویا اریاخت یب

 . زدنیو سرعت تو کارشون حرف اولو م قدرت

 بودن... عیاز اندازه سر شیب

 باشن . یامکان نداشت آدم عاد که یحد در

 دامون باعث شد از جام بپرم  یصدا

 زدن داده باشم " دیبهت اجازه د ادینم ادمی" 

 ... "  ایهستن  یهستن ... آدم عاد عیسر یلیخ نایبرگشتم سمتشو گفتم " ا عیسر

 . ارمشیبه زبون ب تونستمینم هنوز

 ؟" یچ ایبه ابروشو باال انداخت و گفت "  دامون
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 ... خوناشام ؟ " ای" 

 یکندن که بخوان حت یادیز نایا یتا بفهم ینینبرد چنتا خوناشامو بب دیو گفت " با دیخند آروم

 مثل تو هستن " یفقط چنتا کارآموز عاد نایمبارز باشن ... ا

 دنبال کردن حرکاتشون برام سخت بود. یکندن؟ کند؟ حت نایا

 

 [22:20 05.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۵ 

 ؟" عنی" پس چطور انقدر سر

 " یریازش در م یکه تو دار یزی... چ نی" با تمر

 . دنیشروع کردم به دوئ یا گهیکردمو بدون حرف د اخم

 ... رمیدر م نیدارم از تمر گهیگفته اطاعت کردم حاال م یتا حاال هرچ صبح

 بودن ... عیاون کارآموزا بود... چطور انقدر سر ریدرگ ذهنم

 ؟ نیبا تمر فقط

 ::::::::::::: انیک

 شده بود که جلسمون تموم شد . 9 ساعت
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 . یعاد یشدن آدما بیاز غ میداشت دیخوب نبودو هر روز گزارش جد ادیز اوضاع

 شد. یم شتریهم روز به روز ب دیبه خوناشام سپ لیتبد درخواست

 دم ...موافق نبو  لیاما با تبد میداشت اجیبهشون احت درسته

 ... میشد یمجبور م نکهیا مگه

 ... امندیس مثل

االن  دونستمیشب بودو م 9تا  ناتیعمارت باشم اما تمر نویم نیداشتم موقع تمر دوست

 تموم شده .

 وجود زدم به دل شب. نیا با

 تو شب لذت بخش بود. دنیبودو دوئ فیلط یلیهوا خ امشب

 بود. یکامال خال اطی. حدمیعمارت رس وارید به

 پام رد شد. ریاز ز نویبودم که م دهینپر نییپا هنوز

 .دنیآدم مست بود تا دوئ هیدو بود و حرکاتش مثل  ستیپ تو

 ... دهیازش کار کش یبود دامون حساب معلوم

 . رهیرفت که حس کردم داره از حال م گهیقدم د چند

 از هوش رفتو افتاد تو بغلم . دمیبهش رس یوقت درست

 رنگ بود . یکامال ب دویکشینفس م دهیبر دهیبر
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 بغلم بلندش کردم . تو

 یبعد یرفت روزا شیپ یهوش یکرد ، روز اول تا مرز ب یم یرو ادهیداشت ز دامون

 چکار کنه . خواستیم

 کبود بود ... نویو صورت م گردن

 

 [22:21 05.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۶ 

 . دمیکش قینفس عم اریاخت یب

 هامو پر کرد . هیر نویدخترونه م عطر

 و معصوم ... یدختر واقع هیدور بودم ... از  یفیموجودات نح نیوقت بود از چن یلیخ

 هدف و منظور خاص دورم بودن ... . هی یبرا شهیدور و برم پر از دختر بود اما هم درسته

 داخت ...خواهرم ان ادیمنو  فشی... صورت ظر نویمثل حاال ... نه مثل م نه

 دوباره فشرده شد ...  قلبم

 . یشیکس حساب م ی، ب یندار یخانواده ا ی، وقت یچقدر قدرتمند باش ستین مهم

 . برهینم نیاز ب چوقتیزخم هارو ه یسر هی زمان
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 به خودم فشردم . نویم اریاخت یب

 نه تا حاال باهاش حرف زدم ... شناسمیدخترو م نینه ا من

 ... کنهیم ریو ذهنمو درگ کنهیوستم نفوذ مپ ریهر بار حضورش ز اما

رو نداشتم با سرعت رفتم سمت  هیسمت عمارت و چون حوصله رو به رو شدن با بق رفتم

 .نویاتاق م

 .شهیدامون متوجه حضورم م دونستمیم

 گذاشتم رو تختش که حضور دامونو حس کردم  نویم

 " از حال رفت ؟"

 ؟" یسخت گرفت یادیز یکنینگاش کردم " فکر نم ستادمویا

 " شهیآزاد نم روشیتا به آستانه تحملش نرسه ن یدونی" خودت م

 " یرو پسرا روشت خوب جواب داده باشه ... تا حاال کارآموز دختر نداشت دی" شا

 ... نگران نباش " ادیاش زد " از پسش بر م نهیدستاشو به س دویخند

 " ستمی" نگران ن

 ؟" نجایا یروز اومد هیدوبار تو  نی" واسه هم

 ؟" یبود ... امشب چکاره ا یاز کنجکاو شتریگفتم " حق با توئه اما ب دمویخند

 " چطور ؟"
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 بهم دادن " یبد ی... جلسه آخر خبرا میصحبت کن دیخونه من با انیب یکاری" اگه ب

 انداختم ... نوی" سر تکون داد ونگاه آخرو به م می" آره ... بر

 ... نجایا امیو فردا دوباره م رمیخودمو بگ یجلو تونمینم  دونمیم

 ... نمشیبب دارهیب یفردا وقت دوارمیام

 

 [10:24 06.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۷ 

 ::::::::::::::::  دامون

 بود.  بیعج انیک رفتار

 ... نویعالقه اش به م نینداشت و حاال ا تیبراش جذاب یزیچ چیوقت بود ه یلیخ

 جالب بود .  نویبه م شیقول خودش کنجکاو به ای

 بودن .  دهیاز قبل رس امندیو س ویو آر ی، مان انیخونه ک میدیرس یوقت

 گفت  ویآر

 " پس فرشته مرگمون کجاست ؟"  

 زد رو شونه ام   دویخند انیک
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 هوشش کرده "  ی" فعال دامون ب

 نشستم .  ونیزیو رو کاناپه جلو تلو دنیخند همه

 گفت  یمان

 ازش ؟"  یدید یزی" چ 

 من جواب داد  یجا امندیس

 بود "  ادیاز خودش دفاع کرد . سرعت عملش واقعا ز یاراد ریغ یلیلحظه خ هی" آره ... 

 تکون دادمو گفتم  سر

اگه  رهیهم کامل شکل بگ روشیاگه ن یکمه ... حت شیکار کنه ... قدرت جسم دیبا یلی" خ 

 "  ارهین به تن کم منبرد ت هیکم باشه تو  شیقدرت جسم

 کرد گفت   یکه انگار داشت با خودش فکر م یکه تازه نشسته بود آروم طور انیک

 کشت ...."  یبا ضربه دستش م اری" ماز

 ...   یفرشته مرگ قبل اریماز

 بود...   رینظ یآدم ب هی

 ...  میشه و از دستش داد لیکه قبول نکرد تبد فیح

 بود.   ادیفوق العاده ز قدرتش

 کرد .  یتل خاکستر م هیبه  لیاونو تبد اهیخوناشام س هیبه قلب  اریضربه ماز هی
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 داره .  ژهیو روین هیفرشته مرگ  هر

 .  ارهیخراش اون مرگ م هیبا خنجر دارن که  ریصالح مثل شمش هیبا خودشون  ایبعض

 . ارنیبا تماس دستشون مرگو م اریها هم مثل ماز یلیخ

 

 [10:24 06.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۸ 

 .  کنهیچطور عمل م نویمنم سوال بود م برا

 ؟"  شهیصالح خاص داشته باشه از کجا معلوم م هیگفت " اگه  یمان

 ساکت بود گفت  یبیکه تا االن به طرز عج امندیس

 .... درسته ؟"  نهیبی" خوابشو م 

 "  نهیبیم زارویچ یلیکم خسر تکون داد و گفت  " آره ... کم  انیک

 ؟"   وی؟ چ زارویچ یلی" خ

 نشده بودم که گفت   انیمنظور ک متوجه

 ..."  نهیبیروح آدمارو م یاهیو س یدی" آره ... سف

 "  د؟یدیهم م اری؟ ماز ی" جد
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 ستوین دیروح خودش کامل سف گفتیشه ... م لیتبد شدیحاضر نم نیهم ی" آره ... برا

 ش به خوناشام از کنترل خارج شه " شدن لیبا تبد ترسهیم

 دونستم ... "  ی؟ من نم ی" جد

 بزرگ تراس .  یا شهیبلند شدو رفت سمت در ش انیک

 روشن کرد و گفت  گارشویکردو س بازش

 یخوب ی... جلسه عصر امروز اصال خبرا نهیهم میکه گفتم دور هم جمع بش یلیاز دال یکی" 

 نداشت ..." 

 ؟"  میداشت ییباگفت " بازم آدم ر  ویآر

 بای... همه منطقه ها تقر شهیاحساس م یلیخ دی" آره ... اما بدتر از اون کمبود خوناشام سپ

 مشکلو دارن "  نیهم

 شده بود .  یجد یلیبود که خ یچند سال دیخوناشام سپ کمبود

 نیا چوقتیمن ه م؟یکنینم لیدارنو تبد لیگفت " خب چرا افراد گروه مرگ کخ تما امندیس

 "  یکردیم لمی... فکر نکنم اگه منم در حال مرگ نبودم تبد انیک دمیتورو نفهم استیس

 بود ...   امندیبا س حق

 کرده بود ...   لیتبد انیما رو ک همه

 کرد .  لمونیتبد انیکه ک میما در حال مرگ بود همه
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کردن هم به  لیو اجازه تبد کنهینم لیاونو تبد انیشدن نباشه ک لیتنها راه نجاتش تبد یکس تا

 ...  دهینم یکس

 "  میراض لتی... اما االن از تبد ایس کردمینم لتیگفت " نه تبد انیک

 لیتبد میتونیراحت م الیما با خ نهیبتونه روح افرادو بب نویم یو دوباره گفت " وقت دیخند

 "میکن

 

 [22:33 06.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۶۹ 

 بود . انیبا ک حق

 یاضافه م دیسپ یراحت تر به خوناشام ها یلیراحت باشه ... خ المونیاز روح افراد خ یوقت

 . میکن

 که " میبمون کاریب شهی؟ نم میگفت " حاال تا اون موقع چکار کن یمان

 . انیگفتمو رفتم کنار ک نویکامل شه " ا یک نویم روین ستی" آره ، معلوم ن

نتونسته بود،  خودمون  نوی... اگه تا اون موقع م نیمناسب آماده کناز افراد  ستیل هی" فعال 

 " میشیدست به کار م
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 حاال ؟" یموند یپشت سرم گفت " کجا؟ م انیاز تراس. ک رونیتکون دادمو رفتم ب سر

 یخوش بگذرونم به جا رمیبرگردم سمتش گفتم "  شب تازه شروع شده ... م نکهیا بدون

  "پاتاال ریشما پ شینشستن پ

 بلند شد . انیخنده ک یصدا

 کرده بود. ادیعطش خونمو ز نوی.بودن کنار م نییپا دمیلبه ساختمون پر از

 که ممنوع بود ... فیداشتم خون خودشو امتحان کنم ...اما ح دوست

 فعال ... البته

 :::::::::::::::: انیک

 . کردیپسر بچه بود و رفتا م هیما دامون واقعا مثل  نیب

 گفت  یت بچه ها که مانسم برگشتم

 " میکه بهم خورد ... چطوره امشب دوباره بر شبمونی" برنامه د

 با افسوس تکون دادمو گفتم یسر

 ... از سنت خجالت بکش " ی" دست بردار مان 

 بلند شدو گفت امندیس

 " شهیتنوع م کمی ای... ب انیک ای" ب 

 هم با من موافق بودو گفت  ویآر
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 " نیکن فیبرا ما هم تعر نی... شما بر میکن یم یورق باز رمردایثل پم میمونیم انی" منو ک

 گفت  یرو به مان امندیس

 دوتا " نیبرنامه دارم برا ا هی... من  یمان میبر ای" ب

 هر دو از تراس رفتن ... عیسر یلیبلند شدو خ یمان

 

 [22:34 06.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۰ 

 گفت " مشکوک نبود؟" ویآر

 ... " ستنیمشکوک ن ی" ک

 گفت  ویبود . تا نشستم آر ویبا آر حق

 فرشته مرگ باشه "  شهیآدم باورش نم ؟یدید نوی" م

 ندازه " یم کمیخواهر کوچ ادیتکون دادمو گفتم " آره ... منو  سر

 " ادینم ادمیخانوادم  گهی؟ من د ادتهیلبخند زد و گفت " هنوز  ویآر

 " رفتیم ادمی... اما کاش " آره 

 ... رفتینم ادمی چوقتیه دنیکه قبل از مرگ کش یو رنج درد
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 ...رفتینم ادمی چوقتیجون خواهرم تو بغلم ه یب جسم

 منو به خودم آورد . ویآر یصدا

 براش ؟" یدار یتموم بشه برنامه ا شیدوره آموزش نکهی" بعد ا

 ؟" هی" منظورت چ

منتظر  یخوای؟ م هی... برنامه ات چ یکه دنبالش بود یزی... چ میفرشته مرگ دار هی" خب ... 

ما بهشون  نویحاال با داشتن م یخوایم ای میبهمون حمله شه تا از خودمون دفاع کن یبمون

 ؟" میحمله کن

روش  شهیتا چه حد م مینیبعد بب میدختر مطمئن ش نیا ییاز توانا دی... اول با دونمی" واقعا نم

 حساب کرد "

 " میدور تو شب بزن هی میه ... بر" خوب

 " ستین ی" فکر بد

 :::::::::::: نویم

 رفت ... یاهیآخر بودم که چشمام س دور

  نیافتادم رو زم یم داشتم

 برخورد کنم  ستیسفت کف پ نیبودم با زم آماده

 دور بدنم حلقه شدو بغلم کرد. یدست اما
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 . دمیدینم یزیتار بودو چ چشمام

 خسته ام آرامش داد. یها چهیبدنش به ماه یو پر کرد و گرماهام یعطر تنش ر اما

 شد. اهیس اهیس ایدن موینفهم یزیچ گهید

 چشمامو باز کردم . یبه سخت دیرسیکه به چشمم م ینور با

 

 [22:34 06.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۱ 

 رتم .اتاق افتاده بود رو صو ریپرده حر یاز ال به ال نور

 . دیچیبلند شم که درد تو تنم پ خواستم

 کرد . یتنم درد م تمام

 تو ذهنم مرور کردم . شبوید

 ... دمیخواب د دیبود بغلم کرد ... شا یک اون

 کردم . ریباز د دونستمیاتاقم باز شد و م در

 ستادیسرم ا یباال دامون

 " نتیواسه تمر یکرد ری... بازم د نوی" م
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 اما از درد نتونستم ... منیرو تخت بش خواستم

 ... " کنهیلب گفتم " تموم تنم درد م ریز

 ؟" یبلند ش یتونینم یبگ یخوایم یعنیباال انداخته نگام کرد "  یابروها با

 چرا اشک تو چشمام نشست و سخت سر تکون دادم . دونمینم

 لب گفتم " نه ..." ریز

 کرد .  ینم یضعف نشون بدم . اما جسمم باهام همراه خواستمینم

 پلکم در رفت . یقطره اشک از ال هی. اما  رمیبستم تا جلو اشکامو بگ چشمامو

 . رونیاز اتاق رفت ب قهیمکث کرد و بعد چند دق دامون

 واقعا اشکام راه افتاده بود که دامون اومد تو . حاال

 شدو رو دستاش بلندم کرد . خم

 رفته ."هات گ چهیکوچولو ... ماه یکن هیگر خوادی" حاال نم

 برا گفتن نداشتم . یزیاما چ دمیخجالت کش یلیخ

 برد اتاق خودش . منو

که گذاشته بود با  یوان دنیاتاقشو باز کردو با د سیچکار کنه کر در سرو خوادیم دونستمینم

 آب گرم پر شه شوکه شدم .

 لباس منو گذاشت تو وانو گفت  با
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 ... " شهیبدنت باز م یساعت بمون هی

 هامو نرم کرد. نگاش کردم که گفت  چهیقعا ماهآب وا یگرما

 " ارمیبرات حوله و لباساتو ب رمی" م

 

 [22:19 07.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۲ 

 اونجا نبود. گهیبخوام اعتراض کنم دامون د نکهیاز ا قبل

 دادم به لبه وان و چشمامو بستم  هیتک سرمو

 تر بودم ... یقو کاش

 ::::::::::::: دامون

 بودم . شوکه

 فشار آورده باشه ... نویحد به م نیدر ا روزید نیتمر کردمینم فکر

 بود ... امندیحق با س دیشا

شدم از  یاول عصب افتهیچشماشو بست تا اشکش راه ن عیشدو سر سیچشماش خ یوقت

 کارش ... نیا
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 تو قلبم تکون خورد ... یزیچ هیبعد انگار  اما

 پلکش در رفت و لباشو به هم فشار داد  یطره اشک از الق هی یوقت

 اومد... ادمیانگار  تازه

 فرق داره ... ایدن هی نجایا یبا پسرا نویاومد م ادمی

 اومده گروه مرگ... هوینگذرونده و  یاومد اون دوره محافظ ادمی

از  رمیسخت بگ که من هرچقدر یدتخر بچه ... با جسم هیاون دختره ...  دمیتازه تو فهم انگار

 ... رهینم شتریحدش ب

 با گذشت زمان ... مگه

 ... دادمیبهش زمان م دیبا

 کردم ... یتجربگ یب یلیخ

 وان داغ بهترش کنه . دوارمیام

 برگشتم اتاقشو در کمدو باز کردم. دوباره

 هنوز تو چمدون بود. لشیوسا

 کرده بودم ...  یرو ادهی... واقعا ز آره

  لشیتو باز کردم که چشمم خورد به موباگذاشتم رو تخ چمدونو

 ... دونستیم نویممنوع بود ! رضا ، پدر م نجایا لیموبا
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 اجازه با خودش آورده بود... یب نویم دیشا

 نقض کنه . نویرضا خواست قوان دمیشا

 

 [22:20 07.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۳ 

 برداشت . نویمحوله  بمویگذاشتم تو ج لویموبا

 گشتم .  ریلباساش دنبال لباس ز نیب از

 خنده ام گرفت ... یو عروسک یگل گل یست ها دنید با

 مرگ مارو باش ... فرشته

 هم از تو کمد براش گرفتم . زیدست لباس فرم تم هیرو برداشتمو  یکی

 اتاق خودم . برگشتم

 چشماشو بسته بود . نویم

 چشماشو باز کرد. نویام که مکردم پشت در حم زونیآو لباسارو

 شدم . رشینگاهش رو لباس ز متوجه

 رنگش سرخ شد از خجالت یصورت ب کل
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 نگفت و دوباره چشماشو بست . یزیچ اما

 گفتم  رونویرفتم ب سیسرو از

 ساعتم نمون ... " هیاز  شتری" نذار آب سرد شه ... ب

  نییجوابش نموندمو برگشتم پا منتظر

 ن نبود...تنها کارآموز م نویم

 ... کردیوقتمو پر م یداشت حساب اما

 دستامو به کمرم زدمو گفتم  اطیتو ح امندیس دنید با

 شده ؟" ی" باز چ

 " روزیکنم ... سر دعوا د یبررس نارویدورب امیگفت ب انی" ک

 " ادهیز نجایاتفاقات ا نینگرانه ، ا ادی" اون ز

 تکرار نکنن ؟" گهی؟ د ی" باهاشون برخورد کرد

 ؟" امیب ایهمه رو ؟  یکنیتکون دادمو گفتم " آره ... خودت چک م سر

 تکون داد که نه...  و رفت داخل . سر

 حسادت پسرونه نبود . هیجز  یزیچ روزیدعوا د کردمیبود ، اما فکر م یدنبال چ انیک دونمینم

 :::::::::::::: امندیس

 .میضد حال خورد یلیخ ستنین میدیاما د انیخونه ک میبرگشت یدست پر با مان یوقت شبید
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 [22:20 07.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۴ 

 مشونیتو عمل انجام شده بذار میخواستیم

 .میشد ریخودمون غافل گ اما

هفته منو بفرسته  هیبود دوباره  کینزد دیدخترو تو خونه اش د هیو  دیرس انیک یوقت تازه

 ... یمرخص

 ... یاجبار یجاستعال یمرخص

 ... دمیخند انیغابل کنترل ک ریو غ هوی یها تیعصبان نیدلم به ا تو

 بخندم . تونمینم گهیمن باعثش باشم د یوقت هرچند

 .میکرد داشیکه پ ییهمون جا میرو دست نخورده برگردوند دختره

 کار کنه ... نیمجبور به ا انویک گهیشب د هیبود  نینشده بود و هنوز تو فکر ا الیخ یاما ب یمان

 راجب دعوا پسرا بهمون گفت انیک

 باشه . لیدل ینشده شکش ب چوقتی... ه هیمشکوکه قض کنهیم فکر

 مختلف ینایاز دورب روزید یلمایف یاتاق کنترل نشستمو شروع کردم به بررس تو



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
159 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 نظرمو جلب کرد. عیحرکت سر هینبوده که  یمهم زیمطمئن شده بودم چ بایتقر

 کارآموز باشه ... هیبود که بخواد  عیراز اندازه س شیب

 دعوا  اومد سمت عمارت ... یتو شلوغ درست

 برگشت ... یاهیانگار اون س دویرس انیهمون لحظه ک اما

 نبود... دایشبح ازش پ هیاز  شتریدور کند گذاشتم اما ب لمویف نکهیا با

 ...انیزنگ زدم به ک عیسر

 ::::::::::::::: نوی

 کردم . ریباز دامون بگه د خواستمیهام گرفته بود اما نم چهیهنوز ماه نکهیا با

 در آوردم . سمویخ یلباس ها رونویوان اومدم ب از

 دوش و به قفسه شامپو ها نگاه کردم . ریز رفتم

 اونجا بود. یخال مهیشامپو ن هی فقط

 . دمیهمون موها و تنمو شستمو زود لباسامو پوش با

 بود برا آورده بود. زیر یر از خرساکه روش پ ریست لباس ز هی دامون

 بود... دهیبهش خند یکل البد

 بود لبمو گاز گرفتم . دهید رامویهمه لباس ز نکهیفکر ا با
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 [22:21 07.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۵ 

 دامون .... شیبرام نمونده بود پ ییآبرو گهید

 دیاون وضع منو د که تو اتاق خوابم با امندیاز س اون

 از دامون !   نیا

 باز کردم . سویدر سرو آروم

 رفتم اتاق خودم. عینبود و سر یکس

 ستادیام رو تخت قلبم ا ختهیچمدون بهم ر دنید با

 ... لمیموبا

 نبود . یخبر لمیبه جون چمدون اما از موبا افتادم

 با بغض نشستم رو تخت ... 

 جلو ذهنم ...  ومدیم یه دیسع افهیق

 شده بودن پاک کردم . ریکه سمج سراز اشکامو

 ندارم ... یعاد یزندگ هی گهی؟! من که د کنمیبهش فکر م چرا

 ندارم ... یا ندهیآ دیبا سع گهید من
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 تر بود . ی... کاش اون شب بوسمون طوالن دمیرو لبم کش دستمو

 .کردمیم هیدختر لوس داشتم گر هینگاه کردم ... مثل  نهیخودم تو آ به

 باشم... فیضع دیبلند شدم . من نبا عیسر

 . رونیپشت سرم بستمو رفتم ب سمویخ یموها

 کرده بودم . رید یشده بود ، حساب 11 ساعت

 از دامون نبود . یشلوغ خبر اطیح تو

 نفر پشت سرم گفت  هیچکار کنم که  دونستمینم

 ؟" ی" تو واقعا فرشته مرگ

 برگشتم سمتش .  عیسر

 بود  یروزید یاز همون پسرا یکی

 " نمیبب توینگام کردو گفت " خالکوب یسوال

 اخم گفتم " دامون کجاست ؟" با

 " گمیبعد بهت م نمیبب توی" اول خالکوب

 که بازومو گرفت . اطیکردم و بدون توجه بهش رفتم سمت ح اخم
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 [22:21 07.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۶ 

 ش اما ولم نکرد.از دست دمیکش بازومو

 دستمو  دمیمحکم تر کش نباریا

 شد. نیاش که پخش زم نهیدست آزادم زدم رو س با

 لحظه همه دورمون جمع شدن . هی تو

 ضربه دستم انقدر محکم بوده باشه . کردمینم فکر

 دیبود اما به دادم رس یعصبان نکهیدامون با ا یصدا

 چه خبره ؟" نجای" ا

 اومدن سمت ما . امندیون و ساز هم باز شدنو دام تیجمع

 کردمو با اخم نگاش کردم . زیبهم چشمک زد  که چشمامو ر عیمن سر دنیبا د امندیس

 بود نگاه کرد. نیکه نقش زم یو به پسر دیخند

 چه خبره ؟" نجایا دمیگفت " پرس دامون

 من جواب بدم اون پسره گفت  نکهیا قبل

 فتو بلند شد گ نویشد " ا یدختره وحش نیا هوی دونمی" نم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
163 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 گفتم  تیحرفش حرصم در اومدو با عصبان نیا از

 " نهیبب مویخالکوب خواستی" به زور م

 ساکت شد . هویدورمون  همهمه

 . رونیزده بود ب تیاز عصبان شیشونیدامون نگاه کردم که رگ پ به

 ؟... نگفتم هان ؟" شهینم کینزد نویبه م ینگفتم کس روزیداد گفت " د به

 دن ساکت بو  همه

 دو تا " نیدوباره داد زد " همه برن سر کارشون ... جز ا دامون

 شد. یچشم بهم زدن دورمون خال هی تو

 بودم . دهینکرده بودم اما از حالت دامون واقعا ترس یمن کار اشتباه نکهیا با

 " یسیوا یهم حق ندار ومدمیدو تا ن ستیبه من نگاه کردو گفت " برو پ دامون

 . دمیدامون ترس یاما از چشما شهیم یپسره چ نیبپرسم ا خواستمیم

  اطیتو ح دمیگفتم چشمو دوئ عیسر

 هم همراه من اومد و خودشو بهم رسوند. امندیس

 نفسش بدنم مور مور شد. یها " از داغ نهیکنار گوشم گفت " دستت هم سنگ آروم
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 [10:26 08.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۷ 

 ازش دور کردمو گفتم  موسر

 شدم " ی" آخه دستمو ول نکرد ... عصب

 ... حقش بود " ی" خوب کرد

 . دمیخند کمی. منم  دیگفتو خند نویا

 برگشتم سمتش . ستادمویدو . ا ستیبه پ میبود دهیرس

 ؟ " کنهیم هی" دامون منم تنب

 بده . یچه جواب گرفتیم مینگام کرد . انگار داشت تصم کمی

 کنه . تمیباز اذ خوادیم دمیفهم

 چرخوندمو گفتم  چشم

 دویبلند خند امندیشروع کردم که س دنمویجواب بده دوئ نکهی" قبل ا پرسمیم ی" منو بگو از ک

 همراهم اومد 

 اگه برا دفعا از خودت باشه " کنهینم هتی" نه تنب

 بره  دیتکون دادم تا شا سر
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 حضورش از تنها بودن بهتر بود  درسته

 مش دنبال دست انداختن من بود .کال ه اما

 گفتم  ادیهمچنان دار با من م دمید یوقت

 "؟ی" دامون به تو هم گفته بدوئ

 " یگفته از جبو چشمم دور نش انی" نه ک

 ؟" گهید هیک انی" ک

 " یفهم یگفت " خودت بعدا م دویخند

 نذاشت ساکت بمونم و گفتم  می. دوباره کنجکاو میدیدوئ یسکوت کنار هم م تو

 " چرا گفت از جلو چشمت دور نشم ؟"

 " یفهم ی" اونم خودت بعدا م

 با تاسف تکون دادم .  یگوشه چشم نگاش کردمو سر از

 نبود بفرستن سراغ من " یلب گفتم " رو اعصاب تر از تو کس ریافتادم ز یعجب آدم ریگ

 که ازم خوشت اومده " نمیبیو گفت " م دیحرفم بلند خند نیا با

 برگشتم سمتش  ستادمویتر ازش ا قدم جلو چند

 ؟" ینمک شد یشدن به خوناشام انقدر ب لیبعد تبد ای یبود ینجوری" از اول ا
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@ParnianShab 

 [10:26 08.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۸ 

 زد  نهیزد و دستاشو به س یبرق چشماش

 خوب بود ... " یجد ی" نه ... جد

 نگفتدامون  یحرفشو با صدا ادامه

 نه ؟" ایکنه  نیتمر نویم یذاریم ای" س

 به دامون نگاه کردم که گفت  ینگران با

 ..."  نیاما بخاطر ا یش ینم هیکه افتاد تنب ی" بخاطر اتفاق

 در آورد . لمویموبا بشویبرد تو ج دست

 " یشیم هیتنب نیهوا تکون دادو گفت "  بخاطر ا تو

 نکردم "تکون دادمو گفتم " اما ازش استفاده  سر

 ممنوعه ... " لیموبا یینجایا یتا وقت گهینداره ... قانون م ی" فرق

 " یبر یتون یگفت " من هستم م امندیسر تکون دادم فقط که رو به س بازم

 بر ندارم " نویگفت چشم از م انی... ک تونمی" نم

 ادامه بده " نشویداد و گفت " پس بذار تمر رونیکالفه نفسشو ب امندیس
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 کنم ؟" هشیمن تنب یخوای؟ م هیچ هشیندارم که ... تنب شیر" من کا

 که دامون دست برد تو موهاشو گفت  امندیگرد شد از حرف س چشمام

 ی... فکر کنم حساب ینهار بخور یتونینم یتا ده  دور نزن نینگرفتم ... حاال بدوئ می" هنوز تصم

 ؟" نوینه م یگرسنه باش

 نخورده بودم .  میم ... نهار درست حسابشام نخورد شبیبود...د ینامرد یلیخ

 !ست؟ین یبودم .... حاالم تا ده دور نزنم از نهار خبر دهیکه به صبحانه نرس امروزم

 . دنیشروع کردم به دوئ عیگفتمو سر چشم

 . دنیبا پوزخند کنارم شروع کرد به دوئ امندمیس

 پرسم .گرفتم سواالمو ازش ب میبشر تصم نیا یکه محکومم به همراه حاال

  دمیدور شدن از دامون پرس با

 ؟ " ی... چرا اونجا بود ی" اون شب تو مهمون

 " اومده بودم شکار "

 ؟" ی" شکار چ

 ؟" یکنیفکر م ی" خودت چ
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@ParnianShab 

 [22:20 08.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۷۹ 

 باشه ؟ تونهیم یخوناشام چ هینگاش کردم ... اومده بود شکار ! شکار  مشکوک

 من چقدر احمقم ... یوا

 شوکه نگاش کردم . ستادمویا

 نه ؟" یدیو گفت " فهم دیگلو خند تو

 شکار خون ؟" ی" خون؟ اومده بود

 " نهیبیزد و گفت " بدو االن دامون م یپوزخند

 من ... یکه خون بخور ... خدا مایتکون بخورم . شکار خون... اومده بود تولد ن تونستمینم

 ؟" یلب گفتم " شکار هم کرد ریتا بدوئم . ز دیبازومو گرفتو با خودش کش دامنیس 

 " آره... اون دوستت بود موهاشو بلوند کرده بود ... اما خونش جالب نبود ..."

 " صحرا ؟" ستادمیشوکه ا باز

  دیدوباره بازومو کش دویخند

 گذشت ..  یاز تو ذهنم م ی... فقط مهمون شدینم باورم

 ؟" یا خون صحرارو خوردو کج  ی" ک
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 "؟یمن چکار دار یی" به برنامه غذا

 با اخم نگاش کردم . دمویاز دستش کش بازومو

 " اوه اوه موش کوچولو اخم هم بلده "

باز ادا در آورد خودشو کج کرد از ضربه  ایاز ضربه دستم بود  دونمیبه بازوش . نم دمیکوب محکم

 دستم .

 "  گمی. تو بدو ... من برات مگفت " باشه.. میبه حالت تسل اما

 گفت  امندیکه س میدیتکون دادمو با هم دوئ سر

 ... ازش خواستم با من برقصه ... "دیرقصی" داشت م

 " خب "

 خوشگله " یلی" در گوشش گفتم خ

 " خب "

 به گردنش زدم " زمیبوس ر هی" 

 " خب ..."

 .دیخند گفتو بلند نویشد " ا شتریب زیبوسه ام از ر کمی...  نی" هم

 شده بود . خی تنم
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 [22:21 08.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۰ 

 " هیواقع نایا شهی" باورم نم

 بوس کوچولو رو گردن تو هم بذارم باورت شه " هی یخوای" م

 ؟" یوسط اونهمه آدم جرئت کرد ی... چطور یفاصله گرفتمو گفتم  " نه مرس ازش

 .دی" تو گلو خند " اونهمه آدم ؟

 ... ایخوناشام ها ... اوه خدا یپارت ایبود... من رفتم تولد  یچ منظورش

  افتمیگرفتم تا ن امندویواقعا زانو هام شل شد بازو س گهید

 ؟" ی... خوب نویشده م ی" چ

 تونستم بگم نه ... فقط

 دور تنم حس کردم ... امندویدست س یشد و داغ اهیس چشمام

 آغوش داغ بودم ... اما اون عطر آشنا نبود ... هی ... توشبید مثل

 :::::::::::: امندیس

 از حال رفت . هویاما  ذاشتمیسر به سرش م داشتم

 دامون بود . ینایاز ضعف تمر ایکردم  یرو ادهیمن ز دونمینم
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 ... شهیم یعصبان یبفهمه حساب انیک

 کم کم پلک زد و بهتر شد . دمیببرمش اتاقش که د خواستم

 که خوب بود " نیا ایس یو گفت  " چکار کرد دیدوباره سر رس موندا

 ضعف کرد " یدی" از بس ازش کار کش

 بعد نهار ...صبحانه هم نخورده " نیادامه تمر نینهار بخور نی؟ ...بر ی" جد

 .یبردمش تو سالن نهار خور ادیبه خودش ب نویم نکهیا قبل

 ر بکشم "تا برات نها نیگفتم " بش دمویعقب کش ویصندل

 .  دمیهاج و واج فقط سر تکون داد. دو تا بشقاب برداشتمو برا هر دومون غذا کش 

 نشستم کنارش . زویخودم بردم سر م با

 ؟" یخوریبشقاب من اشاره کرد و گفت " مگه تو هم م به

 شدم " کلیهمه ه نیقلوپ خون ا هی" نه پس با 

 گفتم  نیبحثو ادامه بدم. برا هم نیقلوپ؟ " رنگ و روش خوب نبود که بخوام ا هی" 

 " نهارتو بخور تا سرد نشده و خودمم مشغول شدم ."
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@ParnianShab 

 [22:21 08.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۱ 

 کرد و گفت  یداشت . همه بشقابشو خال یخوب یتوجه به جثه اش اشتها با

 داداش دوستمم خوناشامه  نه ؟" مای" ن

 ... کشهیسواالش به کجا م نیا دونستمیم فقط ... نمتکون داد سر

 ؟! نکنه دوست منم هست ؟!" ستیدوستم ن یاون خوناشامه وقت ی" چطور

نبرد  هیبار تو  هیاما محافظ بود ... بعد عضو گروه مرگ شد و  مای... ن هیآدم عاد هی" نه دوستت 

 کردم " لشیبدت نیهم یبرا میاز دستش بد خواستی... دلم نم دید بیآس یلیخ

 و اون خوناشام شد ؟" لمایمثل ف ی؟ ... گازش گرفت لی" تبد

 ها " هیما نیتو ا یزیچ هی" 

 بهم نگاه کرد .  رهیسکوت خ تو

 ؟" یچ شهینم ری" االن پ

دور شه  دیخوناشام شده ... اما از اقوام کم کم با ماین دونهی" خب پدرش محافظ بوده ... اون م

" 

 راجب شما ؟" دونهی؟ اونم م یچ نی" نگ
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کثرا محافظ ها به بچه هاشون م  چرا پدر تو نگفت " دونمی... نم کنی" آره... ا

 شد . رهیسر تکون دادو به بشقابش خ  آروم

 . گذرهیم یتو سرش چ دونستمینم

 بر ندارم . نویگفت چشم از م انیک میدید روزید لمیکه تو ف یزیچ بخاطر

 باشن .  نویدنبال م دیترسیم

 نیاطالعات اونم تو ا نهمهیا دونستمیهمراه بودو نم نویسوال م یبودن من با کل یطرف از اما

 نه . ایقابل درک هست  نویمدت کم برا م

 نهار .  یکارآموزا اومدن برا هیکم بق کم

 "  میبر گهیگفتم " بهتره د نویتو گوش م آروم

 صبح سرشو کج کرد تا از لبم دور شه  مثل

 اره بخندم .کارش باعث شد دوب نیا

 ؟" یخندی" چرا تو انقدر به من م

 حرفم ابروهاشو انداخت باال. نی"  با ا یبا نمک یلی" چون خ

 ؟" یاز حال رفتم بغلم کرد یوقت یهم تو بود شبی" د
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 [10:08 09.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۲ 

 .  کنهیصحبت م یدونستم راجب چ ینم

 ؟" شبیکردمو سر تکون دادم  " دنگاش  یسوال

 ؟" نیسر تمر ای... خب االن من کجا برم ؟ اتاق خودم  یچینگام کردو گفت " ه رهیخ کمی

 دامون از پشتمون بلند شد  یصدا

 ...  " نی" سر تمر

 :::::::::::::: انیک

 بوده . ییخبرا کردمیحس م میدید لمویکه اون ف روزید

 باشه . تونستینم لیدل ی! ب یر آموزاونم تو دوره کا خودیدعوا ب هی

 شد. لیتبد نیقیشکم به  دهید لمیتو ف اهیشبح س هیزنگ زد و گفت  امندیکه س امروز

 باشه بهتره . نویم شیپ امندیس نانیبوده و چه خبره اما برا اطم یفعال ک میدونینم

 جلسه مهم ... هی میرفتیم دیبا ویآر با

 ود .ب دیبه خوناشام سپ لیبحث تبد بازم

 محافظ ها . لیتبد نباریا اما
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 دوننیانگار نم شهیم شتریب یلیخ تیامن میاگه محافظ خوناشام داشته باش کردنیم فکر

 بده . رییتغ تونهیم ویقدرت هر کس

 اش مثل قبل عمل کنه . فهیبه وظ لینفر بهد تبد هیمطمئن بود  شهیم سخت

 استفاده کنه  هیفقط برا دفاع از بق روشین از

 . دیجد رویآدم بمونه با ن همون

 گفت  ویجلسه آر بعد

 رهیم تی... امن ستین یمحافظ به خوناشام فکر بد لی، تبد نهیبتونه روح آدمارو بب نوی" اگه م

 باال "

 ینیتضم چیه نهیهم روح اونارو بب نویاگه م یگفتم " حت دمویخستمو دست کش یچشما

 ... " ویشدن بخوان محافظ بمونن آر لیاونا بعد تبد ستین

 سر تکون داد ویآر

 . میاز دست داد رویسال ما چقدر ن نهمهیشاهد بود تو ا اونم

 و آرزو خودشون ایرفتن دنبال رو لیاما بعد تبد میکرد لیمبارز و محافظ رو تبد چقدر

 و هدفشون فراموش شد ... تیو مسئول فهیوظ
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 [10:09 09.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 شب _انی#پرن رمان

#۸۳ 

 شب بود . 9کارا تموم شد ساعت  یوقت

 گفتم  ویآر به

چک کنم ...  لمارویعمارت ف رمی... من م دهیمشکوک د زیچ هی روزیدعوا د یلمایتو ف امندی" س

 " ادیتو هم م

 خودمم برم " نباریخوام ا یمشکوک تو منطقه پنج تکرار شده م تیبرم گروه ... موقع دی" با

 ده "" باشه پس بهم خبر ب

 " تو هم "

 زدم به دل شب تازه  تنها

 ::::::::::::: نویم

 حمام عمرم بود . نیبود اما بهتر یکیداغو بستم.  درسته حمام کوچ آب

 داشتم . اجیوقفه واقعا بهش احت یب نیساعت تمر 8 بعد

 لحظه هم تنهام نذاشت هی امروزتو اتاقم نباشه . امندیو چک کردم س دمیچیام رو دورم پ حوله

 . رمیتا بتونم دوش بگ رونیو مجبور شدم به زور از اتاقم بندازمش ب
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 نشستم رو تخت تا موهامو خشک کنم. دمویپوش مویخونگ یها لباس

دامون از  گهید یو دستگاه ها یبا ستون وحش نیدور خونه ، تمر یطوالن دنیبعد از دوئ امروز

 خواست به من حمله کنه و من دفاع کنم . امندیس

 بود . نیبخش امروز هم هم نیتربه دیشا

 بهتره از فردا مبارزه دو نفره رو شروع کنم . دیگفت شا دیعملکردمو دامون د یوقت

 نیبا دستگاه ها تمر یتا وقت کردمیبهتر کار م یلیخ شدیم یبهم حمله واقع یوقت چون

 .کردمیم

 که دامون گفت بدوئم نتونستم . یکردم اون مدل یچقدر سع هر

 هم کمتر بود ... یآدم عاد هیاز  سرعتم

 کنم. نیتمر شتریفردا ب دیبا

 نایبه مامان ، بابا و م یگرم بود که حت نیبه خدم نگاه کردم . انقدر سرم با تمر نهیتو آ دوباره

 بودم فکر کنم . دهینرس

 پنجره . رونیافتاد ب نگاهم

 . کردیمعلوم بودو شب انگار صدام م ماه

 . نمیر آسمون شبو بباتاقو خاموش کردم تا بهت برق
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 [19:38 09.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۴ 

 . نمیاتاقو خاموش کردم تا بهتر آسمون شبو بب برق

 نبود. یهم کاف شهیاز پشت ش دنشیانگار د اما

 کردم . یحسش م دیبا

 خنک روحمو تازه کرد .  یباز کردمو هوا کمیرو  پنجره

 کرده بود. جادیتراس مانند ا کیکوچ یفضا هیبودو  یرونیل شکامل داخ پنجره

 تراس مانندش نشستم . یپنجره رو باز کردم و تو فضا کامل

 پنجره... وارهیدادم به د هیتک

 شدن به ماه شدم . رهیو خ نجایعاشق نشستن ا گهید دونستمیاالن م نیهم از

 دهید یزیکه شک داشتم واقعا چ بود عیاما انقدر سر دیپر واریاز رو د یزیچ هیکردم  حس

 باشم .

 اومد تو اتاقم  امندینشده بود که س یلیخ

 من لب پنجره ابروهاشو باال انداخت و گفت دنید با

 برق اتاقت خاموشه " یدی" فکر کردم خواب 
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 گفته تو اتاقمم جلو چشمت باشم ؟" انی... نکنه ک دارمیکه ب ینیب ی" م

 .داد هیتک واریسمتمو به  د اومد

 اش و گفت " آره ... " نهیزد به س دستشو

 شدم  رهیخ رونیتوجه بهش به ب یچرخوندمو ب چشم

 رو اعصابم. رفتیسکوتشم م یشد. حت یطوالن نمونیب سکوت

 ؟" نینظرم دار ریکنم که ز یممکنه کار نجایمن ا نیکن یلب گفتم  " واقعا فکر م ریز

 " نویتوئه م تی" برا امن

 ندارم ؟" تیامن نجایا یعنی" 

 " نانی... برا اطم ی" دار

 ؟" هیک انیک نیا ی" نگفت

 بزرگه " سی" رئ

 باند خالفه " هی سیرئ کنهیآدم فکر م یگیم یجور هیگفتم "  دمویخند

 " دونمینم رشویغ ایاما باند خالف  سهی" بالخره رئ

 ؟" رهی" پ

 " ادهی" سنش ز

 " رهی" خب پس پ
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 [19:38 09.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۵ 

 نگفت  یزیو چ دیخند

 . ارهیدر ب شویباعث شد گوش لشیزنگ موبا یصدا

 ایشد غرورمو بشکنمو از س یکردم ... اما روم نم یبا مامان صحبت م خواستیدلم م چقدر

 خواهش کنم.

 خورد. ینه واقعا بهم بر م گفتیم اگه

 فت چک کرد و گ شویسکوت نگاش کردم که گوش تو

 خطرناکه " ینجوریبا من کار دارن... ا یداخل و پنجره رو قفل کن یایب گهی" بهتره د

 باهات کار داره ؟" ی" ک

 داخل ؟" یایبزرگ  ... حاال م سی"رئ

 راحت " التی" آره خ

 برگشتم سر جام . امندیلبه پنجره بلند شدم اما با رفتن س از

 پنجره رو بندم . خواستینم دلم
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 ... دادیم بهم آرامش شب

 :::::::::::::: انیک

 بود . اهیخوناشام س هینگاه کردم ، مطمئن بودم  لمویف دوباره

 . دیفهم شدینوع حرکتش م از

 شده بودن ؟!  نویمتوجه حضور م عیانقدر سر یعنی

 بودن . یا گهید زیدنبال چ ای

ا گفته بودم ... فکر خبر نداشت ... من تازه به چندتا از بچه ه نویاز حضور م یگفت " کس دامون

 اومده باشه " نوینکنم برا م

 " رونیاومده ب یمهم باشه که تو روز و شلوغ یلیخ لیدل هی دی" با

 شده ؟" ی" چ دینگاهمون کرد و پرس یبود سوال دهیکه تازه رس امندیس

 خوب بود ؟" نویگفت " م دامون

 بود... لب پنجره نشسته بود " داری" آره ... ب

 خطرناکه " یلیاطراف خ نیتو .. شب ا ادیب یگفتی" م

 ؟" نیکرد دایپ ی" گفتم ... شما چ

 ... انکار رو هوا شناوره " کنهیحرکت م ی... چطور نیگفتم " بب ایکردمو به س یدوباره پل لمویف
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 [19:39 09.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۶ 

 ؟" یعنی اههی" خوناشام س

 " شک ندارم "

 یو پرت کردن حواس همه ... آخه هدفشون چ یساختگ یدعوا هی...  نجای" تو روز اونم ا

 ؟"بوده

 " دنیبود با اومدن من بهش نرس ی... هرچ دمیاما به موقع رس دونمی" نم

 شد " دایامشبمون پ ی... سرگرم ایس ایشه ... ب ییحامد بازجو دیگفت " با دامون

 ت چشماش برق زد و قبل رفتن گف ایس

 ؟" انیک یای" تو نم

 کمک بخوان " دیچکار کرده ... شا ویآر نمیبب دی" نه ... با

 . رونیرفتن ب امندیو س دامون

 رو چک کردم . همه جا امن و امان بود یتیامن ینایدورب

 نظرمو جلب کرد. نویاتاق م پنجره

 هنوز لب پنجره نشسته . دمیکردمو د زوم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
183 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
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 . امندیکار به س هیاز سپردن  نمیا

 رو سقف .  دمیپر اطیاز تو ح رونویعمارت زدم ب از

 .نویسمت پنجره اتاق م رفتم

 بودم که متوجه من شد. شیقدم چند

 .  میبار بود چشم تو چشم هم شده بود نیاول

چشماش  تیدر برابر معصوم دمیفهمیداره حاال م یکردم چهره معصوم یتا حاال فکر م اگه

 بود. چیه

 شد " داتیجب گفت " تو از کجا پبار پلک زد و با تع چند

 ؟" یخطرناکه ، پنجره اتاقتو ببند نجایبهت نگفت شب ا امندیگفتم " س دمویخند

 "؟یبزرگ فرستاده تا مواظب من باش سیزد و گفت " نکنه تورو هم رئ لبخند

 بزرگ ؟" سی" رئ

 " ستونی... رئ گمیم انویو گفت " ک دیخند طونیش کمی

 . دمیبلند خند ورمیجلو خندمو بگ نتونستم

 گفته  نویراجب من به م امندیشد بهم . پس س رهیتعجب خ با

 امندیس گهی... د انهیبزرگ ک سیکنار پنجره و گفتم " پس رئ یرونیچرا نشستم رو ش دونمینم

 ؟" انیگفته راجب ک یچ
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 [10:31 10.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۷ 

 ؟" ستیبزرگ ن سیرئ انینگام کرد " مگه ک یهمچنان سوال نویم

 باشه ... " دی... شا دونمی" نم

 کرده " تیمنو اذ امندیباز س یعنی" 

 .  ذاشتیم نویداشت سر به سر م یحساب ایمعلوم بود س پس

 دمیچشماش که انگار پر از آرامش بود نگاه کردمو پرس تو

 ؟" ینشست نجای" چرا ا

 " دهیم " شبو دوست دارم ... بهم آرامش

 . میشد رهیدو به ماه خ هر

 "گهید یدونیشبا خطرناکه ... خودت م نجایگفتم " اما ا دمویکش قیعم نفس

 آروم گفت  قهیکرد و بعد از چند دق سکوت

 هم خطرناکه ؟" ی" االن که تو هست

 هم خطرناکه ... یسمتش ... االن که تو هست برگشتم
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 جمله انقدر به دلم نشست ... نیا چرا

 

 :::::::::::: ونیم

 . شهیم کیداره بهم نزد یکیدور ماه بودم که حس کردم  یبه ابرا رهیخ

 رفت. نیچرا ترسم از ب دونمیچهره اش نم دنیاما با د دمیترس اول

 داشت . یبرق خاص هیتو نور ماه  چشماش

 . دیبزرگ ، بلند خند سیرئ انیگفتم ک یوقت

 دلم شک کردم نکنه خودش باشه ... ته

 نبود . ریرقمه پ چیکه رو به روم ه یآدم نی... ا رهیپ انیگفت ک مندایس اما

 نور ماه رنگ موها و چشمش خوب معلوم نبود  ریز

 نبود . یمشک امندیبود مثل س یهرچ اما

 بود. ندیبرام خوشا حضورش

 شد . رهیو تو چشمام خ یرونیرو ش نشست

 داشت . ییحس تنها چشماش

 ؟" ینشست نجای" چرا ا  دیپرس  آروم
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 [10:31 10.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۸ 

 اعتراف کنم . ششیداشتم پ دوست

 ترسم. یم دیجد یزندگ نیچون دلم گرفته ... چون دلم تنگ شده ... چون از ا بگم

 ضعف نشون بدم  خواستمینم اما

 " دهیفقط گفتم " شبو دوست دارم ... بهم آرامش م پس

 ... دادیهم شب بهم آرامش م طیشرا نید... تو بدتربو  قتیحق

 شد به ماه . رهیزد و خ یحرفم لبخند مهربون نیا با

 بودم .  رهیخ مرخشین به

 اونم خوناشامه ؟ واقعا

 نگاهمو از صورتش گرفتمو برگشتم سمت ماه . 

 نورش روشن شده بودن  ریلکه ابر دور ماه ز چنتا

 "گهید یدونیکه ... خودت مشبا خطرنا نجایگفت " اما ا آروم

 کردم...  سکوت

 دونستم ؟  یم
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 ندارم . گنیکه اونا م یاز خطر ی... من درک نه

 ... دهیجد شیهمه چ نجایآشنا شدم ... ا ایدن نیتازه دو روزه با ا من

 زمزمه کردم   گمیم یفکر کنم دارم چ نکهیا بدون

 هم خطرناکه ؟" ی" االن که تو هست

 سمتم ...  برگشت

 رو لبش نشست . یبرق زد و لبخند ماشچش

 لبم دست خودم نبودو منم لبخند زدم . اریاخت

 از چشمام افتاد رو لبام. نگاش

 نگاه ساده قلبم تند زد . نیهم از

 به لبام بود رهیلحظه خ چند

 چکار کنم .  دونستمینم

 دوباره برگشت سمت ماه . دویکش قینفس عم هویبودم که  رهیبه چشماش خ فقط

 دوباره ثابت شد. مرخشینگاه من رو ن اما

 چند لحظه سکوت گفت " دلت تنگ شده برا خونه ؟" بعد
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 [19:12 10.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۸۹ 

 کرد . داریبغض تو گلومو ب  م،یدل تنگ شیمثل جرقه آت حرفش

 . دیپرس نویدونستم چرا ا ینم

 دوختم تا اشک تو چشمام جمع نشه .نگاهمو به آسمون  عیسر اما

 خودش دوباره گفت  دیسکوت منو د یوقت

 "یهماهنگ ش دیجد طیشرا نیبا ا یسخته بخوا یلیخ دونمی" م

 " کمی" 

 برات راحت تر بود " یدونستیاز اول م قویحقا نیاگه ا دی" شا

 " امیتا باهاش کنار ب نیدادیحداقل بهم فرصت م ای" آره ... 

 ... " شدی" نم

 " چرا ؟"

از  یوقت ایلیامن تره ... خ نجای... ا یباش نجایخودتم بهتره ا تیقانونه ، برا امن نکهی" جدا از ا

 دنبالت " انیوجودت با خبر شن م

 " مثل شما ؟ "
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 ... اما نه با هدف ما " بای" خب ... تقر

 واقعا ؟" یچ یعنی؟ فرشته مرگ ؟  میمن چ فهممی" من اصال نم

 گفت و دیگلو خند تو

 ... اگه بخوام برات بگم ..." ی" خب حق دار 

 قطع شد . لشیموبا برهیو یحرفش با صدا ادامه

 در آوردو با چک کردن صفحه اش گفت  شویگوش

 ؟" یکنیبرام م یکار هی...  نویبرم م دی" من با

 نگاش کردم که دوباره باهام چشم تو چشم شد  یسوال

 ؟" یتو و پنجره رو قفل کن یبر شهی" م

 . خواستینم دلم

 . ومدیخوشم نم یاز اون اتاق تنها و خال 

 گفت  دیسکوت منو د یوقت

 سواالتو بدم " هیو جواب بق امیفردا شب ب دمی" اونوقت منم قول م

 بود . یدیام هیخوب بود ...  نیا
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 [19:12 10.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۰ 

 . ومدیدر نم یزیچو دامون که  امندیس از

 " یپنجره اتاقتو باز نکن ومدمیزدمو سر تکون دادم که گفت " پس قول بده تا من ن لبخند

 " دمی" قول م

 " خوبه ... حاال برو تو و قفلش کن "

 شدمو رفتم داخل اتاق .  بلند

 نگاش کردم . شهیرو قفل کردمو از پشت ش پنجره

 اونجا نبود . گهیپلک بزنم د نکهیاون لبخند آرامش بخششو زد و قبل ا دوباره

 رو سرم آوار شد . ایدن ییانگار کل تنها هویرفتنش  با

 بغض تو گلوم نشست . دوباره

 حضورش به دلم نشست ... نجوریبود که ا یک

 رفت اسمشو بپرسم . ادمی یحت

 رو تخت . دمیرو صورتم نشسته بودو پاک کردمو دراز کش اریاخت یکه ب یاشک

 ا شب شه .زودتر فرد کاش
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 ::::::::::: انیک

 یرونیتا صبح  رو اون ش دادمیم حیترج اجهیگفت به کمکم احت یداد و نم ینم امیپ ویآر اگه

 جواب بدم . نویم یبه سواال نمویبش یمیقد

 لحظه دو دل شدم . هیبهش نگاه کردم  شهیاز پشت ش یوقت

 بمونم ... ایبذارم  تنها

 کنه... میه و بتونه تو شب همراهکامل ش شیآمادگ یبه زود دوارمیام

 لبخند زدم . اریاخت یفکر کردن بهش ب با

 دارم ... اجیبه مصاحبتش هم احت کردمیاز کمکش حس م جدا

 روح آروم ... هی

 آرامش بخش و لذت بخش باشه . تونهیواقعا بودنش کنار آدم م 

 گفت . ویکه آر یتیبودم به موقع دهیرس گهید

 اختمون اون منطقه بودن .س نیپشت بوم بلند تر رو

 نظرمو جلب کرد... نیخون رو زم دمیرس تا
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 [19:13 10.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۱ 

 نبود ... ینبرد عالمت خوب هیتو  خون

 .... مونهینم یازش باق یزیاز خاکستر چ یبره جز تل نیاز ب اهیخوناشام س هی اگه

 ....  دهید بیاز ما آس یکی یعنی. خون باشه.. یوقت اما

 محافظ و مبارز... هی ای دیخوناشام سپ هی

 اومد سمتمو گفت دنمیبا د ویحضورم همه برگشتن سمتم . آر با

 " میدیاز دستش م ایشه ...  لیتبد دیبا اینفساشه ...  نی" آخر 

 سخت ... میتصم نیا دوباره

 شد ؟ " یچ اهی" خوناشام س

 " فرار کرد ..."

 ..." یلعنت" 

که من  یهم سن من بود ... هم سن من ... نه ... هم سن زمان دیکه شا یسر پسر یباال رفتم

 شدم . لیتبد

 ؟؟" هی" اسمش چ دمیپرس ویاز آر آروم
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 " عرفان "

 " محافظ بوده ؟"

 " آره ... "

تازه پدر  نینجاتش بد کنمیسرش نشسته بود نگام کرد و گفت " خواهش م یکه باال یپسر

 ده ..."ش

 ... تازه پدر شده ...  پدر

 " یکن لشیتبد یتون یگفتم " م ویتکون دادمو به آر سر

 خم شد و گردنشو گاز گرفت . یمعطل بدون

خوردن خون  زهر  یکه به جا ی... فقط به شرط هیکاف کیگاز کوچ هیخوناشام  هیبه  لیتبد یبرا

 وارد خونش بشه . شتین

 کرد . تموم شد ... زیبا زبونش تم وشیسرشو بلند کرد و لب خون ویآر

 ای...  ستیاون آدم قبل ن گهیکه د یپسر بهوش مشاد در حال نیا گهیو چهار ساعت د ستیب

 ... ستیاصال آدم ن گهیبهتره بگم د دیشا

 " میصحبت کن یخصوص دینگام کرد و گفت " با ویآر

 می... ت نیبد امیاش هم پ گروه ... به خانواده دشیگفت " ببر هیتکون دادم که رو به بق سر

 بمونه تو منطقه تا صبح " یبانیپشت
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 [10:17 11.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۲ 

 تو خونه منتظر ما بود. انتظار حضورشو نداشتم . یخونه . مان میبرگشت ویآر با

 ؟" نیگفت " شکار بود میدیرس تا

 زودتر از من جواب داد  ویآر

 ه ... اما شکار خوناشام ... نه شکار خون "" آر 

 ؟" نیهم گرفت یزیچ ی" جد

 نشستم رو کاناپه و گفتم  کالفه

کرد ... حاال  لشیتبد ویکه آر میدادیاز دست م میمحافظم داشت هی" نه ... خوناشامه در رفت ... 

 " هیکارتون چ نیهر دوتاتون بگ

 باال انداخته نگام کردن. یبا ابروها هردو

 چرا انقدر کالفه ام . دونستمینم ممخود

 ... " نهیخواسته اونو بب نویگفت " من اومدم بگم پدر م یمان

 افتادم . نویپر از اشک م یچشما ادی
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 ممنوع بودو قانون قانونه . اما

 گفتم  دمویکش قیعم نفس

 " میاجازه مالقات بد میتونیماه اول نم کی... تا  شهی" نم

 " نهیخاصه ... بذار دخترشو بب طیاما شرا ممنوعه دونمیگفت " م ویآر

 هم سر تکوم داد. یمان

 شد  یاز ذهنم پاک نم نویم یچشما

 " میکارو کن نیا میفردا بخاطر همه مجبور میپا بذار رینفر قانونو ز هی" اگه امروز بخاطر 

 بفهمه ... " ینداره کس یگفت " لزوم ویآر

 " نهیبیم یکینفهمه ... بالخره  چکسیو ه تو عمارت ادیب یگفت " امکان نداره کس یمان

 نهیبب نجای... پدر مادرشو ا نجایا میاریب نویم شهیو گفت " خب م دیتو موهاش کش یدست ویآر

"... 

 کالفه گفتم  دوباره

 ؟" ویآر یصحبت کن یخواستیم ی... االن تو راجب چ میریگیم میبعدا تصم هیقض نی" راجب ا

... االن که شبه بهش اوناست  یخوناشام امشب نیدنبال ا میبر دیبگم فردا با خواستمی" من م

 " میسره کن هیو کارشو  میخاص بر یبه چندجا شنی... روز که محدود م

 ؟" نیگفت " منم هستم ... ردشو زد عیسر یمان
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 [10:18 11.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۳ 

 :::::::::::::نویم

 ...  دمیمامان و بابا رو د شب خواب تمام

 ... نایو م دیو سع نینگ خواب

 نبودن . دمیجد یکه حاال تو زندگ ییهمه کسا خواب

 .نییکرده باشم از رو تخ افتادم پا رید نکهیاز ترس ا هویشدمو  داریب یدلتنگ با

 از قبل شوکه ام کرد . شتریب امندیخنده تو گلو س یصدا

 .  نهیتا واضح بب دمیتارمو مال یچشما

آب  وانیل هیبا  ینش داریب گهید قهیگفت " تازه با خودم گفتم اگه تا جند دق یلحن پر انرژ با

 " یدیجذاب تر از خواب پر یلیکنم ... اما خودت خ دارتیسرد ب

 ؟" یخوابی" تو اصال م

 " نه "

 ؟" یینجایا ی؟ ... از ک ی" جد
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 بگم " قیاگه بخوام دق... و میندار اجی... ما به خواب احتخوابمینم ی" جد

 " نجامیاس ا قهیو هفت دق یساعتش نگاه کردو گفت " االن س به

 بلند شدمو نشستم رو تخت  نیرو زم از

 ؟" ینکرد دارمی" چرا زودتر ب

 مکث کرد و فقط نگام کرد . کمی

 میتا شتریب گهیساعت د می. تا ن یتا لباس بپوش ستمیمیدر وا رونیبلند شدو گفت " ب بعد

 " ستیه نصبحان

 ... یهنگ بودم از همه چ هنوز

 . یبهداشت سیبلند شدم رفتم سمت سرو امندیسر تکون دادمو با رفتن س فقط

 . دمیپوش مویکه داشت یفرم یلباس ها رونویاومدم ب زود

 چکارشون کنم !  دیبا دونستمیداشتم و نم فیدست لباس کث دو

 داخل  بدون در زدن در اتاقمو باز کردو سرشو آور امندیس

 ؟" یای" نم

 وسط لباس عوض کردن بودم " دی؟ شا یدر بزن دی" نبا

 باز کردم " هویدرو  دیام نیگفت " منم به هم طونیزد و ش یچشمک
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 _شب انی#پرن رمان

#94 

 با تاسف تکون دادمو گفتم  یسر

 عذاب جونم " یکه تو حاال شدکردم  رهیکناه کب هی" البد تو گذشته ام 

 ریتا د ایکه منو گذاشتن مراقبت ... حاالم ب یانجام داد یریکار خ هیکجا  نیو گفت " بب دیخند

 نشده "

 . دیگفتو دستمو کش نویا

 " یپر روئ یلی" خ

 خوبم " اتیخصوص نیاز ا ی" من کل

 نگفتم . یزیچ گهید

 داره . دیحرف جد هی یبهش بگ یزیچ هر

 پر بودو شلوغ. ی... سالن غذاخور نییپا میدیرس

 گفت  امندیکه س ستادمیا هویاونهمه پسر  دنید با

 شه " کیجرئت نداره بهت نزد یکس روزی... با اتفاق د ای" ب

 همراهش رفتم . دمویخند
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 غذا چشمام گرد شد . زیم دنید با

 نهار ؟" ایلب گفتم " صبحانه است  ریز

 " گهید نیکه بسوزون نیجون داشته باش دی" با

 به صبحانه ندارم " لیم ادی" من صبحا ز

 ها " یشی... اونوقت سوژه م یکه باز ضعف نکن یبخور یتونی" اما بهتره تا م

 و تخم مرغ .  اتی. چندتا خوراک و انواع لبن دمیکش زیم یرو یکردم بهشو از غذاها اخم

 و سالم دارن . یعیطب یفقط غذاها نجایبود که ا نیا دمیدو روز فهم نیکه ا یزیچ

 دو روز . نیا دمیشده ند یفراور ای یسرخ کردن ینوع غذا چیه

  زیسر م میچهار برابر من بشقابشو پر کرده بودو با هم نشست امندیس

 ؟" یتمام وقت با من یندار گهی" تو کار د

 کامل شه کارامو بدم به تو " ناتی" چرا ... منتظرم تمر

 باش " الیخ نی" به هم

 شدم . یشبیاون پسر د ادیکه  مینه شدصبحا مشغول

 دونستم چطور سر صحبتو باز کنم . یبود اما نم یک نمیبپرسم بب خواستمیم

 یدادم به صندل هیصبحانه ام تموم شد و تک امندیاز س زودتر
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 _شب انی#پرن رمان

#۹۵ 

 کارآموزا نگاه کنم . هیجرئت کردم سرمو بلند کنمو به بق تازه

 مشخص بود . دشونیورز یهر کدوم در مقابل من استاد بودن و از اندام ها نایا

 نگاهمو ازشون گرفتم. نیکردن که سر یچند نفر داشتن به من نگاه م تیجمع نیب از

 تو جمع نبود . نهیبب مویاصرار داشت خالکوب روزیکه د یپسر

 . نیزودتر رفته بود سر تمر دیشا

 صورت رنگ و رو رفته ... هیافتاد به  تیتو جمع اهمنگ

 رنگ و رو رفته مناسب نبود. نه

 بود و چشماش ... یطوس بایصورتش تقر پوست

 روح بود... انگار زنده نبود. یچشماش ب 

 شروع به سوختن کرد . هویراستم  کتف

 . شدیم شتریسمت ما سوزش کتفم ب ومدیهر قدم م با

 لب گفتم  ریگرفتم و ز امندویبازو س اریاخت یب

 ..." ای" س
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 " هوممم ..."

 بلند کرد و رد نگاهمو دنبال کرد . سرشو

 گفت " نه ..." دمیشن فقط

 کنارم نبود و به اون پسر حمله کرد . ایبعد س هیثان

 از خودش دفاع کنه اومد سمت من. نکهیا یبه جا ایحمله س با

 اومد سمت گردنم. دستش

 ود.صحنه آهسته شده ب دوباره

 .دمیاز جلو دستش کنار  کش خودمو

 بودم رد شد . شیکه چند لحظه پ ییسرعت از جا با

 هم بهش حمله کردن . گهیکارآموز د دوتا

 هم از پشت سر بهش حمله کرد . ایس

 تر بود. یاون فرز تر و قو اما

 بود ... اما باورش برام سخت بود . اهیخوناشام س هی... اون  هیچ دونستمیم

 . دمیرو د گهید اهیشد که برگشتمو دوتا خوناشام س شتریم بکتف سوزش

 

 [20:14 11.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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 _شب انی#پرن رمان

#۹۶ 

 و اومد سمتم . دیاز اونا بلند پر یکیهمه متوجه شده بودنو به اونا حمله کردن اما  حاال

 دادن من دوباره بهم حمله کرد. یفرز بودو بعد جا خال یلیخ

 گردنمو تو دستش گرفت و فشار داد. 

 گرفتم تا نفس بکشم اما... دستشو

 برام قابل درک نبود... دمیدیکه م یزیچ

 ...دیهم نکش هیثان به

 به خاکستر شد . لیجسم اون خوناشام تبد کل

 شد و خاکسترش تو هواپخش شد... یخال دستم

 همه جا ساکن شدن. هوی

 بودم ...و فقط من متحرک  ستادیا ایدن انگار

 اون خوناشام محو شد ... خاکستر

 که کارآموزا دوره اش کرده بودن . یرفتم سمت خوناشام آروم

 ساکن بودن مثل مجسمه . همه

 بردم سمتشو با برخورد سر انگشتم با صورت اون خوناشام ... دست
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 ... دوباره

 شد ...  خاکستر

 . دمیخواب د دیکه اتفاق افتاد... شا یزیچ شدینم باورم

 شد ... یحالت عاد ایدستم نگاه کردم که دن به

 با حالت قبل برگشتن و مثل من مبهوت خاکستر اون خوناشام بودن . همه

 بود فرار کرد و اومد سمتم . زیباهاش گالو امندیکه س یخوناشام

 ندادم فقط دستمو بردم جلو که محکم خورد به دستم ... یجا خال نباریا

 شد ... یهمونطور دوباره

 و محو شد ... دیچیتو هوا پ اکسترشخ

 کرد... یبود که با نگاهم تالق امندیپشت خاکستر محو شده اون خوناشام نگاه س از

 . میشد رهیدو به هم خ هر

 گوشه لبش رفت باال... آروم
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 [11:29 12.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۷ 

 بودن . رهیتو سکوت به من خ همه

 بردم ... نیواقعا سه تا خوناشامو از ب نم

 انقدر راحت... اونم

 با لمس دستم ... فقط

 سمت صدا  مینفر باعث شد همه برگرد هی ادیفر یصدا

 بود ستادهیا یورود کینزد دامون

 بود پشتش و با داد گفت  دهیچیپ یاز کارورز هارو به طرز بد یکی دست

 ... هان ..."یخبر ندار ی" تو که گفت

 .دیچیاون پسر تو سالن پ هزج

 . نیکرد و با نفرت پرتش کرد رو زم هوششیب هویچکار کرد که  دمینفهم

 سر به چنتا از بچه ها اشاره کرد و گفت  با

 " اهیاتاق س نیزم ریز دشی" ببر

 اطاعت کردن . عیسر اونام
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 کرد. یدامون با من تالق نگاه

 رو لبش نشست. تیلبخند رضا هی آروم

 گفت  هیازم چشم برداره به بق نکهیا بدون

 " همه برن سر کارشون ... زود "

 محکم اومد سمتم یقدم ها با

 .کردنیاطاعت م عیچطور بود که همه انقدر سر دونمینم

 شد . یسالن خال کل

 . میموند امندیمنو دامون و س فقط

 پشتم حس کردم . امندویس حضور

 و گفت  دیگلو خند تو

 "میخبر برد انیبه ک دیروز ... با هی... سه تا خوناشام تو  یرد" زودتر از انتظارم شروع ک

 من بود گفت  یکه هنوز نگاهش به چشما دامون

 " نهیتا نب کنهی" آره ... مطمئنم باور نم

 " یدید یم دی؟ با ی" تو کجا بود
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 _شب انی#پرن رمان

#۹۸ 

#98 

 

کمک  که کارو  امیوارد شدن ... خواستم ب دمیکه د کردمیرو چک م نایتم دورب... داش دمی" د

 " یتموم کرد

 ... دیبلند خند امندیس

 زودتر باهات برم شکار "  خوادی" دلم م

 دست بغل کردو منو به خودش فشار داد . هیگفتو شونه ام رو با  نویا

 تونستم بخندم . بالخره

 نتونسته بودم حرف بزنم . یلحظه حت نیبود که تا ا ادیکه افتاد انقدر ز یاتفاق شوک

 اومدن تو " ی" چطور دمیپرس آروم

 شد و گفت  یجد هوی امندیس

 ما " یتیامن داتیتمه نهمهی" آره ... اونم سه تا ... با ا

 در آوردو گفت  لشویموبا دامون
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 رو از کار انداخت " یتیامن ی"  کار حامد بود... کد ها

 ؟" ستین کد ها فعال ناال ینی؟!  ی" جد

 " نیرو اوک کن یکنم توهم ورود یرو اوک  یتیامن واریکد د رمی" نه ... من م

 ؟" یزنیزنگ م انی" به ک

 " اره ... "

 شد ... بیغ عیحرف دامون سر نیا با

 ؟  شمیم عیروز انقدر سر هیمنم  یعنی

 گفت  امندیس

 " میبه راه کنرو  ویبهتره همه چ دهینرس انیکوچولو ... تا ک ای" ب

 ... برنیدوتا خرس گنده ازش حساب م نیبود که ا ی... واقعا ک انیک

 گفت امندیکه  س دمیفکرم خند به

 ؟" یخندیم ی" به چ

 " نیبریچکارتون کرده که ازش حساب م انیک نکهی" به ا

 تعجب نگام کرد با

 " میترسی... فقط ازش م میبری" ازش حساب نم

 "نمشیتر ... واقعا دوست دارم بب بد گهی." ددیبلند خند بعد
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 [20:27 12.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۹۹ 

 ستادیا یحرفم مشکوک نگام کرد و کنار در ورود نیا با

 " ی... به زود شینیب یگفت " م یطونینگاه ش با

 دمیشد که پرس یتیوارد کردن کد امن مشغول

 بزرگه ؟" سیرئ انی... واقعا ک ی" راست

 " آره ... چطور ؟"

 بزرگ ؟" سیرئ یچ یعنی" اصال 

 ترن " یقو هیاز بق یعنی...  هیمیقد دیخوناشام سف 5جز  یعنی" 

 ؟" یستین یمی" تو قد

 " انی" نه در حد ک

 ؟" یعنی" چقدر 

 " ینیبیکه م نقدری" هم

 ؟" نجانیتا خوناشام ا 5 نی" همممم.... همه ا
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 قاره هستن " هیتو  بای" نه هر کدوم تقر

 "  اتیبزرگ کل آس سیرئ انی؟ االن ک ی" جد

 ...." بای" تقر

 ؟" یچند سالشه ... دامون چ انیچند سالته ... ک ی" نگفت

 " نویامروز م یپرس ی" چقدر سوال م

 ... " گهی" خب سوال دارم د

 خوره" یبه چه دردت م هی" باشه مهم هارو بپرس پس . سن منو بق

 بحث کنمو گفتم  خواستمی... اما نمنگاش کردم  مشکوک

 رفتن ؟" نی" چرا من اونارو لمس کردم از ب

 " کشهیتوئه ... لمس دستت اونارو م یروین نی" ا

  دمیبه دستمو انگشتام نگاه کردم و پرس اریاخت یب

 ؟" کشهی" فقط اونارو م

 " یبهتره بگم هر موجود ای...  برهیم نیاز ب ویکه تو بخوا  ی" هر کس

 بودم ... امندیبه س رهیخ

 ؟" دیسپ یانسان ها و خوناشام ها یحت یعنی؟  ی"هر موجود
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 [20:28 12.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۰ 

 قدرته توئه " نی" آره ... ا

 شد و دهنم تلخ شد . یدلم خال تو

 چقدر وحشتناکم ... من

 شه ...بک ویهر موجود تونهیلمس دست من ... م فقط

 ... دیسپ یها و خوناشام ها انسان

 ...  نایو مادرم ... دوستام ... م پدر

 ... امندیافتاد به س نگاهم

 و دامون ... امندیس یمن حت یخدا

 شد ... یم اهیداشت س چشمام

 :::::::::::: امندیس

 بود  نیریواقعا ش نویقدرت م دنید

 کشت ... یو آروم م زیتم یلیخ

 تو کشتن هم دخترونه بود ... یرگ حتدختر فرشته م تنها
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 تل خاکستر ... هیو ... پوف ...  کیتماس کوچ هیلمس ...  فقط

 . دیبکشه رنگ و روش پر تونهیم ویبهش گفتم هر موجود یوقت اما

 گرفتمو گفتم  بازوشو

 رو دستم " یافتیب یخوای؟ باز انگار م ی" خوب

 نگام کرد و پلک زد  رهیخ

 " من چقدر وحشتناکم "

 ؟" ی" چ

 رو لمس کنم " یراحت کس الیبا خ تونمینم چوقتیه گهی... د کشهی" من ... من لمسم م

 دو بازوشو گرفتمو تکونش دادم  هر

 ؟" یفهمی... م یتو بخوا نکهی... مگه ا کشهی... لمست نم یگیم ی" چ

 . دیبه نشونه نه تکون داد که دامون رس سرشو

 ؟" ایس ی" باز چکار کرد

 ؟" یخبر داد انیتا چه حده ... به ک روشیبهش گفتم ن فقط یچی" ه
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 [20:28 12.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۱ 

... فکر کرنم افتادن دنبال خوناشام وی... نه آری... نه مانانی... نه ک زنمیزنگ م دهی" جواب نم

 " یشبید

 افته . یداره م نویمجمله دامون تموم نشده بود که حس کردم  هنوز

 بغلش کردم و همون لحظه از حال رفت... عیسر

 بود . قیخواب عم هیحس کردم باز چشماشو بسته بودو انگار تو  درست

 . میشد رهیخ نویبه م مویدامون به هم نگاه کرد منو

 " ایستیدخترو بلد ن هی... واقعا رفتار با  ایس شهیم ینجوریتو ا شیگفت "  چرا همش پ دامون

 ..." شیروز اول ترکوند ی" نه پس تو بلد

 " نیببرش سر تمر اریبهوشش ب یجور هی" با من بحث نکن 

 

 ::::::::::::: نویم

 شدن صورتم بهوش اومدم . سیخ با

 . دمیبار پلک زدم تا درست د چند
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 ریموجود ناشناخته ز هیانگار  کردنینگاه م یجور هیسرم بودنو  یباال امندیو س دامون

 گفت  دامونه .دستشون

 " کنمیم هتیتنب یش هوشیب گهیبار د هی؟  ی" خوب

 که دامون بهش گفت  دیبلند خند امندیس

 ی... نه ب  نهیبب نیرو تو تمر نویبارم شده م هیبرا  ادویم انی... االن ک کنمیم هی" تو رو هم تنب

 هوش رو تخت "

 ... دهیچندبار منو د  یعنیهوش رو تخت ؟  یب

 دستمو گرفتو بلندم کرد  امندیکه س هنگ بودم هنوز

 ها ... " کنهیم یباز قاط تیموش کوچولو مرب ای" ب

 . اطیبرد سمت ح دویمنو کش امندیبا سرعت رفت و س دامون

 رفتم . یخواب راه م هیسرم پر از سوال بودو انگار تو  تو

 گفت  امندیبه دستم نگاه کردم که س دوباره

 " ستیبدم لمست کشنده نبهت نشون  خوامی" نگران نباش م

 ؟" هی" منظورت چ

 " یامتحان کن خوامیم ای" ب

 " یگفتم " نه ... اگه بکشم چ دمویاز دستش کش دستمو
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 [10:14 13.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۲ 

 ... نگران نباش " یکشی" نم

 . دیبازومو گرفتو منو با خودش کش نباریا

 م قدم شدم  .باهاش ه کالفه

 

 :::::::::::::::: انیک

 شکار. میوقت بود تو روز نرفته بود یلیخ

 . میبر نیهارو با ماش ریمس میمجبور بود نکهیاز ا جدا

 . مینداشت یورود به هر مکان یعمل برا یهم آزاد یلیخ

 رد و چیساعت از غروب گذشته بود همچنان بدون ه هیو االن که  میطلوع آفتاب شروع کرد از

 .میتو راه برگشت به خونه بود یاثر

 کالفه شده بودم . واقعا

 در آوردو روشنش کرد. لشویموبا ویآر
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 . میهامونو خاموش کرده بود لیموبا میلو نر یموبال برهیو ایزنگ  یوقت با صدا هی نکهیا یبرا

 گفت " هفتا تماس از دست رفته دارم ... همه هم ... از دامونه ..." ویآر

 شده ؟" یچ یعنی گفت " یمان

 بهش زنگ زدم .  عیاز دامون سر امیاونهمه پ دنیروشن کردمو با د لمویموبا

 بوق جواب داد  نیاول با

 از صبح تا حاال " انیک نیی" کجا

 شده ؟" ی" چ

 " نجایا نیای" ب

 شده " ی" بگو چ

 " ینیبب یایب دی" با

 گفتو قطع کرد . نویا

 عمارت " میبزن بر گفتم " دور یتر از قبل به مان کالفه

 شده ؟" ی" عمارت ... چ

 " نینیبب نیایب دیبا گهی" نگفت م

 شده " کیتار ی... به اندازه کاف میپارک کن نجایهم ستیگفت " بهتر ن ویآر
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 [10:15 13.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۳ 

 ب .به دل ش میپارک کردو هر سه زد یبود . مان ویبا آر حق

بچه  نیاز تمر یکامال خلوت بودو خبر اطینشده بود اما ح 9عمارت هنوز ساعت  میدیرس یوقت

 ها نبود.

 ساعت من اشتباهه؟" ایکرده  رییتغ یگفت " برنامه آموزش یمان

 هست "  یخبر هی نجای" ا

 داخل . دمیگفتمو پر نویا

آموز وسط سالن مشغول  عده کار هیکه با  میدید امندویدامون و س میوارد عمارت شد تا

 صحبت لودن .

 حضور ما همه برگشتن و دامون گفت  با

 اتاق کنترل " می" بر

 هم به کارآموزا گفت برن سر پست هاشون و با ما اومد. امندیس

 " هیخال اطینشده که ح 9کرده ؟ هنوز  رییبچه ها تغ نی" برنامه تمر دمیپرس ریمس تو

 " میدار نیتا غروبش تمر دیفقط از طلوع خورش گهی" آره ... د
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 " چرا اونوقت ؟"

 " ینی" بهتره خودت بب

 . میاتاق کنترلو باز کردو همه وارد شد در

 بود ...  یمربوط به سالن نها خور لمیعقب برد . ف لموینشست وف دامون

 " خوردنیبچه ها داشتن صبحانه م یامروز صبحه وقت نی" ا

 نشستن . که باهم وارد شدن و  دمید نویو م امندیس

 . شدی... اونم داخل عمارت ...باورم نماهیلحظه بعد... خوناشام س چند

 اومدن تو . گهیبهش حمله کرد و هم زمان دوتا خوناشام د امندیس عیسر یلیخ

 بودم ... رهیخ توریمان به

 گرفت و ... نویلحظه خوناشام گردن م هی تو

 لحظه بعد ... تو

 شده بود ... خاکستر

رفت سمت خوناشام دوم و با لمس سر انگشتاش با اون خوناشام  یباور نکردنبا سرعت  نویم

 ...  دیچیدوباره خاکستر بود که  تو هوا پ اهیس

 نطوریسوم هم هم خوناشام

 آروم و راحت ... انگار از اول وجود نداشتن ... یلیخ
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 [20:03 13.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۴ 

 لذت بخش بود. دنشیدوباره زدم ... د لمویو فشدم خم

 ..." ستین یشک گهی... اما د میواقعا فرشته مرگ دار شدیگفت " باورم نم یمان

 . هیسمت بق برگشتم

 االن کجاست ؟" نوی" م

 " دیکش یازش انرژ یامروز حساب امندیزد و گفت "  اتاقش... س نهیدستاشو به س دامون

 دست برد تو موهاش  دویکه خند نگاه کردم امندیبه س یسوال

 کنه " نیتر تمر یرفتم رو اعصابش که جد کمی" نه بابا ... فقط 

 .یچ یعنی یبخواد بره رو اعصاب کس امندیس یوقت دونستمیم خوب

 همش رو اعصاب همه هست ... ینجوریخودش هم چون

سه تا  نیمهم تر ا چرا عوض شد و ... از همه نیساعت تمر یبه دامون گفتم " حاال بهتره بگ رو

 چطور اومدن داخل "
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 :::::::::::::::: نویم

 دور خودم .  دمیچیآب گرمو بستمو حولمو پ دوش

 تو حمام اتاق منم وان بود.  کاش

 ...دیچسبیم یلیوان داغ خ هیهام االن  چهیدرد ماه نیا با

 کردم .  نیتمر امندیروز با س تمام

شده  یعصب یو مجبورم کرد لمسشون کنم حسابکار آموزا  هیبق شیمنو برد پ یوقت صبح

 بودم.

 من ناخواسته باعث مرکشون بشم. نکهیاز ا دنیترسیبود اونا نم بیعج

 قدم بودن تا من امتحان کنم. شیپ همه

 بستمو به نفر اول دست زدم. چشمامو

 نگاه کردم . یواشکیچشمام  یال از

 بود . ستادهیلبخند رو به روم ا با

 . رهینم ادمیاتفاق صبح  چوقتیبود .... ه بیعج

 ... رهیبم دیبکشم که با تونمیم ویگفت  من فقط کس امندیس

 . شهیکه بخوام لمسم براش کشنده م یاونم وقت تازه

 دلمو آروم کرد. کمیاطالعات  نیا



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
220 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [20:03 13.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۵ 

 دردناک بود . یلیخ رهیمیم یبا لمست هر کس نکهیبه ا فکر

 . میداد مبارزه کن شنهادیبابت راحت کرد پ نیاز ا المویخ نکهیبعد از ا امندیس

 ؟! کنمیفکر م زایچ نیمنم که دارم به ا نی... واقعا ا مبارزه

 شدم . رهیبه خودم خ نهیو تو آ رونیحمام اومد ب از

 خون مرده بود . کمیلبم  گوشه

 بود. یگردنمم کبود رو

 بهش حمله کنم . یشم و جد یرو اعصابم تا عصب رفتیاز قصد م دامنیس

 ...ادیکنم انقدر باهام راه نم نیاگه با دامون تمر کردیتکرار م مدام

 . هیمنظورش چ دمیفهمینم

 بهم نکرده . یارفاق چیضربه خورده بودم که مطمئن بودم ه امندیاز س یاندازه کاف به

 خشن تر بود ؟! نیدامون از ا یعنی

 در کمدو باز کردم . دمویکش قیعم فسن
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 . نمیفرصت نکرده بودم لباس هامو تو کمد بچ هنوز

 از قبل شده بود . شتریهم ب فامیلباس کث کوه

 باشم . هیقض نیا ریگیخسته بودم که بخوام پ یلیخ اما

 ...شدیم شتریکه هر روز ب ییسرم پر از سول بود ... سواال تو

 .شدیاز ذهنم پاک نم دمیم درو پشت بو شبیکه د یپسر چهره

 !اد؟یامشبم م یعنی

 خورد به پنجره . یبافتم که تقه ا یداشتم م سمویخ یموها

 نگاه کردم. رونیبه ب ریپرده حر یسمت پنجره و از ال برگشتم

 نبود. یکس اما

 نگاه کردم . شهیبافت موهام شدمو از پشت ش الیخیب

 نه . ایدل بودم که پنجره رو باز کنم  دو

 عقب برم که جلوم سبز شد . ستمخوا

کامال اسپرت بودو سنشو  پشیو شلوار مردونه تنش بود امشب ت راهنیکه پ شبیعکس د بر

 .دادیکمتر نشون م

 کم اما محسوس بود . یلیرو لباش خ لبخند

 که به خودم اومدمو آروم پنجره رو باز کردم . میفقط به هم نگاه کرد هیثان چند
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 [20:03 13.03.17, ]�� شب ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۶ 

 شد و گفت " سالم " شتریرو صورتش ب لبخند

 " یاین دینشستمو گفتم " سالم ... گفتم شا پنجره

 پنجره نشست . نییپا یرونیگفتو رو ش نوی" ا مونمیرو حرفم م شهی" من هم

 شدو منم نگاهشو دنبال کردم . رهیآسمون خ با

 ... ؟"نوی.. م" امروز چطور بود .

 . کردیانگار به هر کلمه اش توجه م یجور هی.  گفتیخاص م یلیخ اسممو

 " خوب بود ... "

 ؟" نی" هم

 " دوننیحتما همه م گهی... االن د یبود ... فکر کنم خودت بدون یجانیه کمی" خب راستش 

 از زبون خودت بشنوم " خوامیو گفت " م دیخند آروم

 یلیو گفتم " امروز با لمس دستم سه تا خوناشامو کشتم ... خ امروزو مرور کردم اتفاقات

 خوابه " نای... انگار همه ا شهیبود... هنوز باورم نم بیعج
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 . یرونیرو ش دیدراز کش دویکش قیعم نفس

 شیوقت پ یلی... خ لیپاشو خم کرد و گفت " آره ... منم اون اوا هیسرشو  ریگذاشت ز دستشو

 "دارمیوقته که باور کردم ب یلیخوابه ... اما االن خ هی یچهمه  کردمی... همش فکر م

 چقدر" یعنیوقت ؟  یلی" خ

 ؟" یپرس یبرگشت سمتم " چرا م دویخند

جواب نداد... واقعا شما چند  دمیهم امروز پرس امندی... از س ینجوریدونم ... هم ی" نم

 ؟" یبزرگتر امندیسالتونه ؟ تو از س

 ؟" یکنیفکر م ی" خودت چ

 " یکتریکوچ کنمیکر م" ف

 . قشنگ از ته دل  . دیبلند خند نباریا

 که گفت " من بزرگ ترم " دمیاز خنده اش خند منم

 ؟" یهم بزرگتر انی؟ از ک یگرد شد  " جد چشمام

 انداخت باال و گفت " چطور ؟" ابروهاشو

که همه  هیک انیک نمیبب خوادی... مکث کردمو گفتم " دلم م دادیسواالمو با سوال جواب م همه

 " برنیازش حساب م
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 [10:53 14.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۷ 

 خنده ... یم شهیم انیخنده اش مشکوک بود . چرا حرف ک نباریا

  ه،یترسیازش م بتیبا اون ه امندیمعروف که س انیک تونستینگاش کردم ... نه ... نم قیدق

 رو منه ...باشه که رو به  یپسر نیا

 ؟  یپدرش باشه چ انی... اما ک اما

 ؟! یچ خندهیم نیهم یمن راجب پدرش باشه و برا یحرفا نیا اگه

 ای... اما گو یفرشته مرگ بپرس یها ییراجب توانا یخوایبپرسم گفت " فکر کردم م نکهیا قبل

 تو ذهنته " یجذاب تر یها زیچ

 " یمرموز یلیکردم و گفتم " بهت مشکوکم ... خ اخم

 " خوناشام ها همه مرموزن "

 که آروم گوشه لبش باال رفت مینگاه کرد رهیهم خ به

 ؟" هیتکون دادمو گفتم " چ سر

 ... " یچی" ه

 " ؟یدون یم یچ انی... راستشو بگو راجب ک یدونیم زایچ یلیخ کنمی" حس م
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 کردو نگام کرد زیر چشماشو

 " یکه بخوا یزیگفت " هر چ بالخره

 بود . رایشده بود. چرا نگاهش انقدر گ تپش قلبم تند 

 خوام بدونم " یگفتم " م اوردموین کم

 ؟" وی" چ

 ؟" وی" همه چ

 کنم ؟" متیبزرگو تقد سی؟ اطالعات راجب رئ ی؟ خشک و خال ینجوری" هم

 گفت .  یدیبزرگو تاک سیرئ

 مدت نگاهش از چشمام جدا نشد. تمام

 ؟" یبگ یخواینم یعنی" 

 بود  طونیش یلیداره " لحنش خ ... اما شرط گمی" م

 " ؟یلب گفتم " چه شرط ریز

 گم" یشرطو نم یکن ی" تا ندونم صد در صد قبول م

 .  رهیبه کجا داره م یباز نیا دونستمینم

 تکون داد. یمکث من ابروهاشو باال انداختو سرشو سوال با

 . دمیشنی. صداشو دوباره م زدیهر لحظه تندتر م قلبم
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 و گفتم " قبوله ..."زدم ایبه در دلمو

 حرفم نگاهش از چشمام سر خورد رو لبم . نیا با

 لبم . دنیبه شرط بوس گهیلحظه فکر کردم م هی

 گفت  اما

 بوسه رو لبت ..." هیبوسه است ...  هی" شرطش 

 ... دمیکردم اشتباه شن حس

 بوسه رو لبم ؟!  هیگفت ؟!... گفت  یچ االن

 

 ::::::::::: انیک

 گفتم . یچ باورم نشد خودم

 خواستم . یبود که واقعا م یزیچ نیا اما

 شد ؟! دهیکش نجای؟ چرا واقعا ... چطور به ا  چرا

 ... رهیکردم به صورتش نگاه نکنم  تا تمرکزمو ازم نگ یاومدم سع اول

 نشد... اما

 . یو نگاهش نکن یبشنو فشویلط یصدا شهینم

 ...یلب هاش رو ببوس یو نخوا ینگاهش کن شدینم
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 چم شده ... عاواق

 نبودم ... ینجوریا من

 .کردیباز داشت نگام م مهین یگرد و لبا یچشما با

 از شرطم شوکه شده بود. یحساب

 بلند شدم. رو به روش نشستم . دمویخند

 از صورتشو پوشوندن . یبخش سشیخ یو موها نییسرشو انداخت پا هوی

 .بدون برخورد دستم با صورتش موهاشو دادم پشت گوشش آروم

 تو دستم گرفتمو سرشو  بلند کردم .  چونشو

 کرد... مردد شدم ... نگاهم افتاد رو لباش... یچشمام نگاه نم تو
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 [19:38 14.03.17, ]��شب  ـــــــانیرنپ ��

 _شب انی#پرن رمان

#108 

 تر کرد که باعث شد لبخند بزنم . لبشو

 نه ... 

 ازش بگذرم ...  شدینم 

 و رو لبش گذاشتم .شدمو نرم لبام خم

 بود . یزندگ مثل

 بوسه بدون هوس ...  هی 

 بوسه کوچولو باشه ....  هی خواستمیم

 تر شد . دیچطور دستم رفت تو موهاشو بوسمون شد دمینفهم اما

 تنش مستم کرده بود . عطر

 نشست رو گردنم .... دستش

 ::::::::::::::: نویم

 نداشتم منو ببوسه ... انتظار

 ... هیش شوخکردم هم فکر
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 ...  هیچقدر جد دمیلباش که رو لبام نشست فهم یداغ اما

 ...  هیواقع چقدر

 ... هیخواستن چقدر

 بوس آروم بود که کم کم شدت گرفت . هی

 شد . داغ

 منم دستمو گذاشتم رو گردنش... اریاخت ینشست تو موهامو ب دستش

 تنش داغ بود... چقدر

 ظهر تابستون ... مثل

 موهاش که در اتاقم باز شد . بردم تو دستمو

 تو هوا خشک شد . دستم

 نگاه کردم .  شیخال یباز کردم و با جا عیسر چشمامو

 باعث شد برگردم سمت در  امندیس یصدا

 "؟یکنیم یتئاتر باز ی" دار

 برگشتم سمتش  نوییدستمو انداختم پا یسر

 ؟" یوقت در نزن هی" 

 " پنجره ات چرا بازه "
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 " فضول سنجه "

 م کردو اومد سمتم . بدون توجه به من پنجره اتاقمو بستو قفل کرد .اخ 

... دنبالتن ... پس لج نکن و پنجره اتاقتو  یدیخطرناکه شب ... خودت که صبح د نجایا نوی" م

 باز نذار "

 نتونم پنجره اتاقمو باز کنم . گهیکنه که د یوقت کار هی خواستمینم

 مودبانه گفتم  نیهم برا

 لحظه باز کردم " هی دونمی" م

 سرم پر سوال بود...  تو

 رفت ... هویمرموز  یآقا چرا

 خبر نداره ...  نجایانگار از حضور اون ا امندیچرا س 

 مواظب من باشه ... ادیم امندیس یجا کردمیم فکر

 دمیپرس نیهم یبرا

 هم مواظب منه ؟" یا گهی" جز تو کس د 

 ؟" هی" منظورت چ

 ت . به روم لبه پنجره نشس رو

 ... دیمرموز نشست و منو بوس یآقا شیکه چند لحظه پ ییجا
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 ... دمیمرموز... چرا اسمشو نپرس یآقا

اما االن کال قفل  ی؟ البته کال هنگ بود یشد یحال هی؟  یسر تکون داد " خوب یسوال امندیس

 " یکرد

 رفت هوا. شیزدم تو بازوش که دستشو گرفتو آ محکم

 کردمو گفتم  اخم

 رو گذاشته مراقب من ؟" یا گهیجز تو کس د انیک نهیا " منظورم

 نگام کرد متفکر

 ... چطور ؟" ستین گهیبه کس د اجیاحت می" نه ... من کاف 

 نه ؟!  ایپسر مرموز  نیراجب ا گفتمیم دیبگم ... با یدونستم چ ینم

 نگم . یزیتو وجودم باعث شد چ یحس هی

 پنجره .داد به  هیتک امندیسر تکون دادم که س فقط

 ؟" ینیدور آدما بب ی... تاحاال شده هاله ا نوی" م

 ؟" یچ یعنی" 

 روح افراده " دنیفرشته مرگ د یها ییاز توانا یکی" خب 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
232 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 .ترسوندیمنو از خودم م یحساب دیاطالعات جد هیهر بار با  امندیس

 لب گفتم ریز

 ؟" نمیروحشونو از بدنشون جدا بب یعنی؟  یچ یعنی" روح افراد ؟؟  

از هاله  ویبودن روح هر کس اهیس ای دیسف تونهیفرشته مرگ م نکهیاما مثل ا دمی" من خودم ند

 بده " صیدورش تشخ

 شده بود .  سردم

 بود... بهیمن غر یخودم برا انگار

 ... شناختمینم خودمو

 کردم . یخودمو باور نم 

 منم واقعا ...  نیا

 هارو داره ؟  ییتوانا نیمنه که ا جسم

 ؟ هیا چطورآدم روح

 ؟!  اهیس روح

 همون ذات بد ؟! ای

 ذهنم هزار برابر شد ه بود... یسواال

 ؟ " شهیم اهیآدما روحشون س یگفتم " چطور آروم
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 [10:38 15.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۰۹ 

 گفت دویکش قینفس عم امندیس

سر  هی... همه ما در حد  ستیخالص ن دیسف یانسان چیبگم ... روح ه یدونم چطور ی" نم 

...  یکن ی... هر بار که ناحقیکن یانصاف ی... هر بار که ب کیکوچ یلی... خ میدار یاهیسوزن س

 " کنهیم رهیکه کل روحتو ت ی... تا حد شهیدو برابر م اهیاون نقطه س

 حرفاش بودم ... غرق

 ... کردمیخودمو مرور م یزندگ

 دم ؟ کر  ینامرد یدر حق کس کجا

 دوباره گفت امندیس

بشه ...   یبشه ... اما وقت لیتبد اهیلکه س هیبه  یاهیسر سوزن س هیتا  کشهیطول م یلی" خ 

 ..." یپاکش کن یتونینشه اما نم شتریب یریجلوشو بگ یتونینداره ... فقط م یبرگشت گهید

 ؟" یاگه جبران کن ی... حت مرهین نی؟ چرا از ب یچ یعنی" 

 سر تکون داد 
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کم کم نسبت  خورهیم ویحرکت ساده حق کس هیبار با  نیکه اول ینداره ... آدم ی" جبران معن

 گم؟یم یچ یفهم ی... م شهیکار براش راحت تر م نی... هر روز ا شهیتفاوت م یب هیقض نیبه ا

باشه اما از درون  یدر ظاهر انسان خوب و عال دیافته تو روحش ... شا یم یاهیمثل خوره س

 راحت حق و ناحق کنه " یلیخ تونهیم

 برام سخت بود. امندیس یدرک حرفا کمی

 . کردمیبه حرفاش فکر م دیبا

  دمیکه پرس میسکوت هر دوتا نشسته بود تو

 داره ؟" یا دهیروح افراد چه فا دنید ییتوانا نی" ا

 به خودش داد. یشد و کش و قوس بلند

و  می... ما بدون ی.. بهش اعتماد نکن.یرو بشناس ادهیروحش ز یاهیکه س یکس کنهی" کمک م

 " مینکن لشیتبد

 ؟" شهیم یچ نیکن لشی" اگه تبد

 قدرتش کمتر باشه بهتره " یهرچ ستیکه سالم ن ی" بالخره کس

 بشه ؟" اهیبه خوناشام س لی" ممکنه تبد

  دیبلند خند امندیس

 ه "بش ریبه ش لیممکنه گراز تبد یبگ مونهیم نی... نه ... مثل ا نوی" نه م
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 اخم گفتم  با

 واسم که " نیدینم حی" خب از کجا بدونم ... توض

 کنه . فیتعر خوادیلحظه احساس کردم عذاب وجدان گرفتو م هی

 به ساعتش نگاه کردو گفت  اما

 " میدیخوناشام هارو ادامه م خچهی... فردا درس تار یبهتره بخواب گهی" د

 زدو رفت سمت در  یچشمک

 سمتم رفتن برگشت  رونیب قبل

 " نوی" اون پنجره رو هم  باز نکن م

 شدم . رهیخ امندیتکون دادمو به در بسته پشت سر س سر

 . دمیکش قیعم نفس

 موند. یمرموز باق یاز ذهنم پاک شدو فقط عطر تن آقا امندیس یحرفا همه

 تر کردم . لبمو

 بود . یدوست داشتن چقدر

 سمت پنجره ... برگشتم

 بود... رونیاون ب کاش

 ... شمیپ ومدیش دوباره مکا 
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 اصال چرا رفت ... 

 بهش فکر کنم ...  تونمیهرگز نم گهیکه د ی، اول دنیهفته ، دوتا پسر منو بوس هیکمتر از  تو

 ... یدوم دوارمیام

  نمشیدوباره بب دوارمیام 

 :::::::::: انیک

 جدا شدم . نویدرست به موقع حس کردمو از م امندویس حضور

 ، نهیبب یلحظه ا نیمنو تو چن گهیکس د چیه ای امندیت نداشتم سدوس نکهیاز ا جدا

 دستامون ممنوع بود ...  ریبا ز یهر نوع ارتباط جنس 

 بودم ... سیمن رئ درسته

 پا بذارم . ریخودم قانونو ز شدیاما نم 

 مجبور به اطاعت کنم .  تونستمیرو نم یکس گهید اونوقت

 گوش دادم. امندیس نویپنجره موندمو به مکالمه م کنار

 بدم .  نویبه م حاتویتوض نیهم خواستمیم امشب

 آشناش کنم . شتریخودمون ب یایبا دن  خواستمیم

 . رهیم شیپ رمنتظرهیغ یهمه چ نمشیبیم یچرا وقت دونمینم اما

 رفت و ... گهید ریو صحبتمون تو مس حرف
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 هاش ... لب

 بوسمون تو ذهنم تکرار شد ...  ادی دوباره

 بود... نیریش یلیخ

 . شدیبوسه تو وجودم هر لحظه پر رنگ تر م نیخواستن دوباره ا حس

 . رمیجلو خودمو بگ تونمیبمونم نم دونستمیم

 ... واریسمت د دمیمنتظر تموم شدن حرفاشون نموندمو پر نیهم یبرا

 خونه .  دمیزود رس یلیخ

 م . خسته بود یکس یب نی... از ا یخونه خال نیمنتظرم نبود... از ا یکس

 دوباره حس کردم . نویبردم تو موهام که عطر م دستمو

 موهاش رو دستم مونده بود . عطر

 رو... فیو لط میعطرمال نیا دمیکش قیعم نفس

 ... کنمیم کاریدارم چ دمینفهم

 ... ستادمیا نویدوباره روبه رو پنجره اتاق م دمیبه خودم اومدم د یوقت فقط
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 [20:01 15.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#110 

 نشسته رو تخت دمیدیبودم م ستادهیکه ا ییجا از

 خوام چکار کنم ؟ یم

 رابطه ممنوعه رو شروع کنم ؟ هی

 تمومش کنم. خوامی... من فقط م نه

 کردم . یکاره مونده بودو تموم م مهیکه ن یبوسه ا دیبا

 ... نیهم فقط

 افکار خودم پوزخند زدم . به

 ...گمیبه خودمم دروغ م مدار

 اشتباه بود. برگشتنم

 نشده برم خونه ... ریتا د دیبا

 ...   دیچرخ نویبرگردم صورت م نکهیقبل ا اما

 ... اما قلبم جا مونده بود...دیدیمنو نم رفتمیم عیسر اگه

 نرم . یاون چشما و لبا شیپ
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 متعجب شد اما رو لبش لبخند نشست . چشماش

 باز کرد. سمتمو پنجره رو اومد

 " دونمیاسمتم نم یکه گفت " من حت میکرد یبه هم نگاه م فقط

 تر شد...  قیعم لبخندم

 باشه ؟" یداره اسمم چ ی" مگه فرق

 " دونمی" نم

 سکوت و نگاه ما . دوباره

 رفتم کنار پنجره اتاقش. اوردموین طاقت

 اشاره کردم بره عقب و رفتم تو . بهش

 نگام کرد. یسوال

 " خوامیمشرطو  هی" بق

 و لبخند نشست رو لباش . دیکردم لپاش گل انداخت . نگاهشو ازم دزد حس

 گفت " مگه همش نبود ؟" آروم

 لبند کردمو خم شدم رو صورتش  چونشو

 ..." نیا شهی" نه ... همه اش م
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 :::::::::::: نویم

 

 تو صورتم خمار گفت  یداغ داغ داغ ... تمام تنم داغ شد وقت داغ

 ... "نیا شهیاش م " نه... همه

 لباش رو لبم نشست .  یو داغ 

 کمرمو گرفتو بغلم کرد . گهیتر دستش رفت تو موهامو با دست د عیسر نباریا

ازش جدا شم دستمو  نکهیا یشوکه بودم اما از عطر نفساش به خودمو اومدم و به جا هنوز

 دور گردنش حلقه کردم .

 بود. یتنانقدر خواس دونمیاسمشم نم یکه حت بهیغر هی

 ... چرا

 آرامش و خواستن کل وجودمو گرفته . نهیمهمه ؟ مهم ا مگه

 هم بودم. یچقدر مشغول لبا دونمینم

 زمان ساکنه... کردمیم فکر

 . میبه هم نگاه کرد صانهیهر دو حر میو نفس گرفت میاز هم جدا شد یوقت

 . میهم حمله کرد یحرکت هم زمان دوباره به لب ها هی تو

 تنمو لمس کرد. یش رو کمرم شروع به حرکت کرد و وقتدست نباریا
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 تو لبم فرو شد . زیت زیچ هی. انگار  دیچیتو لبم پ یگاز گرفت که درد نمویپائ لب

 .ستادیا هوی 

 خشکش زد . انگار

 . میاز هم جدا شد آروم

 داد به سرمو خمار گفت  هیتک شویشونیپ

 " تونمینم گهیتومش کنم وگرنه د نجایهم دی" با

 نگفتم  یزیمنظورش نشدم اما چ توجهم

 برم " دی" با

 ازم جدا شه که بازوشو گرفتم  خواست

 ؟" نمتیبی" بازم م

 و گفت  نیزد اما لبخند غمگ لبخند

 " ی" آره... به زود

 مانع رفتنش شدم  دوباره

 " اسمتو بهم بگو "

 شد . شتریلبخندش ب نباریا

 گفت  دویمو بوس ینیشد نوک ب خم
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 ..." انی... ک نگی" به من م

 نبود. یپلک ... اما رو به روم کس هیزدم ... فقط  پلک

 .دادیپرده رو تکون م مشیباز بود و نس پنجره

 گفت ؟ یچ

 ... گنیبه من م گفت

 ؟ انیک

 گفت ؟ امندیبزرگ که س سیرئ انی... ک انیمن ... ک یخدا

 ؟ دمیبزرگو بوس سیرئ انیامکان نداره ! من االن ک نه

 طراف نگاه کردم .به ا کالفه

 . دمیباز شدن در اتاق دامون رو شن یکردم که صدا ی!!! خنده عصب نمیبیخواب م دارم

 در اتاقم باز شه پنجره رو بستم . نکهیسمت پنجره و قبل ا دمیپر عیسر

 لحظه در اتاقم باز شد . همون

 . دیدامون که به صورتم افتاد ابروهاش باال پر نگاه

 ما احمقانه است .ام حت افهیق دونستمیم

 . بهیغر بیاتفاقات پشت سر هم و عج همه

 . ستیو درکشون برام ن لیتحل فرصت
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 " ؟یدید رونیب یزی؟ چ یشد یشکل نی؟ چرا ا یگفت " خوب دامون

 سر تکون دادم که نه  فقط

 ؟" ارمیبرات ب یخوایم یزی" چ

 " نه "

 " یزنیحرف م یبا کس ی" حس کردم دار

 " نه "

 ..." یمشکوک یلیهست ... خ تیزیچ هیت " سمتمو گف اومد

 نگاهش افتاد رو لبم . دیکه رس میچند قدم به

 لبمو گاز گرفتم که دستش نشست رو چونه ام و لبمو از حصار دندونام آزاد کرد . اریاخت یب

 رو لبت ؟" هیچ یجا نی... ا نمیبب سای" وا

 حبص شده بود... نهیتو س نفسم
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 [10:30 16.03.17, ]�� شب ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۱۱ 

 نگاهم کرد. قیدق دامون

 . دیدستشو رو لبم کش 

 کرد . یکنکاش م ویزیداشت تو ذهنش چ انگار

 کرد و گفت  زیر چشماشو

 " کبود شده ... "

 و زمزه وار گفت کتریآورد نزد سرشو

 امروزته ..." نی" مال تمر 

 شمام .از لبم جدا شدو افتاد رو چ نگاهش

 عقب رفت  هویچشمامو لبام در رفت و آمد بود که  نیب

 " یشیم هیتنب ی" زود بخواب صبح خواب بمون

 .دیدر پشت سرش کوب رونویب رفت

 رفتارش شوکه بودم . نیا از

 بودم ... انیکه هنوز تو هنگ رفتار ک همونطور
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 من باورش واقعا سخت بود  ی! خدا انیک

 دروغ گفت ...  دیشا

 دروغ بگه ... چرا اما

  برن؟یازش حساب م امندیدامون و س چطور

 .خوردینم شتریساله ب 27 پیو خوش ت طونیپسر ش هیبه  ظاهرش

 . ترسنیابوهت ازش م نهمهیبا ا امندیدامون و س اونوقت

 رو تخت ... نشستم

 داشت ...  گهید یرو کی انیک مسلما

 ...یخشن و جد یرو هی

 خاطرش...بزرگ شده ب سیکه رئ ییهمون رو 

 .  دمیکش قیعم نفس

 حرفش افتادم  ادی

 !!! تونمینم گهیتومش کنم وگرنه د نجایهم دیبا

 ؟ یچ یعنی

 جسمم کالفه ام کرده بود . یخستگ

 کردم بوسمونو دوباره مرور کنم ... یبستمو سع چشمامو
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 :::::::::::: انیک

 تمام سرعتم اومدم سمت خونه . با

 تراس. یرو مدیاز ساختمون باال رفتمو پر 

 هیتخل یدرختچه رو تراس که باعث شد از وسط بشکنه اما تا حدود نیبه تنه اول دمیکوب محکم

 شدم .

 خونه. یرفتم سمت ورود دمویکش قیعم نفس

 ....  یچقدر احمق انیک یاحمق چقدر

 ... یبرگشت چرا

 ... شیدیدوباره بوس چرا

 ... یلبشو گاز گرفت چرا

 ... انیک یدیخونشو چش چرا

 قطره بود...  هیفقط  نکهیا با... موندیم ونیاف مثل...  نویم خون...چرا...  چرا

 ... کشهیبه کجا م دونستمینم شدمیقطره اما اگه ازش جدا نم هیکمتر از  یحت

 . کنهیدختر چرا مثل جادو منو به سمت خودش جذب م نیا

 . شهیا خورد مه شهیکوبوندم که فکر کردم االن همه ش یتراس رو طور یا شهیش در
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 ...  یلعنت

 ، اما پر از ممنوعه ها بود . خواستمشیم

 دستت ! ریبا ز رابطه

 خون فرشته مرگ ! خوردن

 ...  کنمیم کاریچ دارم

 شده !  ادیاز حد  شیسنم ب یجد یجد نکنه

 !  دهیسال دلم لرز نهمهیا بعد

 !!!  ینجوریا اونم

 کالفه بودم .  یلیخ

 نظرمو جلب کرد. یخنده مان یکه صدا نیم رو زمدر آوردمو پرت کرد شرتمویت

 متوجه حضورش نشده بودم اصال

 شد افکارمو بلند بلند نگفتم ... خوب

 گفت  یمان

 " یشده انقدر کالفه ا ی" چ

 " یچی" ه

 " یگیکه به من نم یشده انقدر کالفه ا ی" جالب شد... چ
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 برام نمونده مواظب باش " ی... اعصاب ی" مان

 ساکت شد . یگفتم که مان نویا یعصب انقدر

 بود رفتم سمت حمام . نجایا یچه کار یبرا یمان نکهیسمت اتاق خوابمو بدون توجه به ا رفتم

 تمرکز کنم . ذارهیو نم دهیم نویم یکل وجودم بو کردمیم حس

 پشت سرم اومدو گفت  یمان

 ؟" میصحبت کن دی" با

 " خب بگو "

 " یهست ی"آخه االن عصبان

 . دمیمامو بستم تا آروم شم . دستمو تو موهام کشچش ستادمویا

 دستاش تو موهامم رفته بود. یلعنت

 شدم . نویباز غرق فکر م دمیبه خودم اومدم د هوی
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 _شبانی#پرن رمان

#112  

 آروم شدم گفت  کمی دیکه د یمان

 خواد تو گروه بمونه " ینم گهید نیکرد لیتبد شبیکه د ی"  پسر

 کرد. رییشد و تغ لیتبد یکی ازمی...  بازم

 هاش " ایبره دنبال رو خوادیم گهیزدمو گفتم " البد اونم م یپوزخند

 ها " هیما نیتو هم یزیچ هی" 

 بده " دیترک گروهو با مهیبه زور نگه داشت ... فقط جر ویکش شهی... نم می" خب چکار کن

 بمونه " یکن شیراض یموفق بش دیباهاش صحبت کن... شا ایبتو  گهیم وی" اما آر

 کارو نداشتم . نیحوصله ا اصال

 االن. مخصوصا

 ها بشم . تیو مسئول نیقوان نیکل ا الیخ یب خواستیکه خودمم دلم م االن

 . نویاتاق م برگردم

 از خونش بچشم و تا صبح تو بغل هم ... ریدل س هی

 از ذهنم پاک شه . افکار نیا دیتکون دادم شا سرمو
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 ول کنم ... ویهمه چ تونمینم من

 بذارم بازم مثل قبل بشه ... تونمینم

 کنار زد. نویخواهرم تو دستام دوباره ذهنمو پر کردو فکر م جونیب جشم

 دارم تا رفتن دنبال دلم . یمهم تر یها تیمسئول من

 ..." می... بر رمیدوش بگ هیسر تکون دادمو گفت "  یمان به

 ::::::::::::: دامون

 . دمیشن نویصحبت از اتاق م یکردم صدا حس

 . هیک ینبود صدا صیتشخ قابل

 نبود. یرفتم اتاقش خبر یوقت اما

 متعجب نگام کرد . مییحضور ناگها از

 داشت . یبرق خاص هی چشماش

 بودمش . دهیند ینجوریحاال ا تا

و امشب با  شدیثابت مرو لبش نظرمو جلب کرد. تو صورتش همش نگاهم رو لباش  یکبود

 جذبم کرده بود. شتریب یاون کبود دنید

 اونجام . یرفت برا چ ادمی دمیکه رو لبش کش انگشتمو

 خوناشام شد بود. هیفرو رفتن دندون  هیلبش شب زخم
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 ... نهیمال تمر دونستمیم

 .  کردیشباهت انگار صدام م نیا اما

 رم .لبش بذا گهیسمت د ینجوریزخم ا هیکرد تا  یم صدام

 باهاش ندارم . یرابطه ا چیدست منه اجازه ه ریز نویم یتا وقت اما

 ...شکنهینم نویقوان یکس نجایقانونه و ا نیا

 منتظر بمونم.  دیبا

 ... شهیو هم رده من م کنهیدوره رو تموم م نیا نویم یزود به

 . کنهیم ییمن رو اون لبا خود نما یدندونا یجا اونوقت

 .رونیکنم از اتاقش زدم ب یه اکار احمقان نکهیا قبل

 شکار ... رفتمیم دیبا امشب

 ...نویم یسرخ مثل لبا یجفت لبا هیداشتم هم به  اجیبه خون احت هم

 :::::::::::: نویم

 شدم . داریاتاقم خودم ب ادیب یکس نکهیقبل ا نباریا

 نگاه کردم. نهیو رومو شستم و تو آ دست

 متوجه منظور دامون شدم. تازه

 و گرد ... زیزخم ر هیزخم بود ...  هیلبم  رو
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 زبونم ترش کردم ... لبخند نشست رو لبام .  با

 بود.  نیلبم از ا شبیسوزش د پس

 نشونشه . نمیلبمو گاز گرفتو ا انیک

 ... نمشیبیدوباره م گفت

 . دمیترسیاما حاال م نمشیدوباره بب خواستیفکر تند تر زد . درسته دلم م نیبا ا قلبم

 که ... یانی... همون ک انیبود... ک انیچون اون ک دمیترسیم

 . دیدر اتاقم پر هویافکارم با باز شدن  ادامه

 ؟" یداری" ئه ب

 نه ؟" یدر بزن یخوا ینم ی" نه جد

 در نزدم " نیبرا هم یفکر کردم خواب ی" جد

 تو خواب بد باشه " تمیوضع دی... شا شهینم لی" دل

 " ستین یخبر چیه کنمیشده درو باز م یرارتک گهی" جون ... پس زودتر لطفا د

 چرخوندمو گفتم  امندیس یایخل باز نیبه ا یچشم

 " یقابل تحمل ری" تو واقعا غ

 " یعاشقمم شد ییجورا هی... اصال انگار  ی" اما تو که خوب تحملم کرد

 گرد نگاش کردمو دستمو زدم به کمرم  یچشما با
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 " ستای؟ حالت خوب ن یگیم ی" چ

 اش نهیداد و دستشو زد به س هیوب در تکچهارچ به

 یزودتر دورتو تموم کن نکهیمن فالنم اما عمال به جا ا یگیم یه ی... زبون گهید گمی" راست م

 " ینیهر روز منو بب یکنیم یتنبل یه یاز شر من خالص ش

 حرصمو در آورده بود . رفتم سمتشو محکم هلش دادم  یحساب

 " ری" برو کنار انقدر وقت منو نگ

 محمو تند رفتم سمت راه پله . یگفتمو با قدم ها نویا

 رو اعصاب . امندیس یآزاد شد حال تورو نگرفتم آقا رومیاگه من ن بزار

 ؟" هیخنده تو گلوش حرصمو در آورد . برگشتم سمتشو گفتم " باز چ یصدا

 ؟" یشیم یچ هیشب یدونیم یشیم یعصبان ی... وقت یچی" ه

 م "بدون خواممی" نه ... نم

 .یتا سالن غذا خور دمیدوئ بایتقر رویمس یادامه حرفش نموندمو باق منتظر

 بود. یشده بودمو سالن نسبتا خال داریب زود

 برنگشت سمتم . یقبل کس یروزا برعکس

نشستم سر  دمویخودم صبحانه کش یشد . برا یم یداشت حضورم براشون عاد گهید انگار

 .زیم
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 نشست رو به رو من . امندمیس

 "؟یناراحت شد" 

 " نه ..."

 " قهر نکن حاال "

 که از دستت راحت شم " نمیسر تمر میبرا خودت . صبحانتو بخور زودتر بر  یگیم ی" چ

 بهت برخورده. آره ؟ " یلی" اوه اوه خ

 اومد گم شد... اطیکه از تو ح یانفجار مانند ی" نه ... فقط ..." ادامه حرفم تو صدا

 

 [11:02 17.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شبانی#پرن رمان

#113 

 . اطیسمت ح دنیافراد تو سالن دوئ همه

 بازومو گرفت . امندیخواستم بلند شم که س منم

 بمون " نجای" هم

 شد . بیجمله اش تموم نشده بود که غ هنوز
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 ::::::::::::::: امندیس

 . میگرفته بود از کارآموز هارو در نظر یکیمبارزه با  نویامروز م نیتمر یبرا

 مبارزه کنه  . تونستیبهتر م ینجوریا نوینظر دامون ، م به

 . شناختیهم طرف مقابلو نم چون

 مثل منو نداشت . میانتظار ضربات مال هم

با تمام قدرت هم باهاش  تونستمینباشم . اما نم میمال ادیباهاش ز کردمیم یمن سع هرچند

 کنم. نیتمر

 خش بود اما دوست نداشتم ناراحتش کنم .لذت ب نویکردن م تیاذ  درسته

 ممکنه باشه . یچ دونستمیانفجار بلند شد م یصدا یوقت

 ...نویو ... گرفتن م رونیانفجار ، کشوندن همه به ب هی

 افتن . یدنبالش م اهیس یشه خوناشام ها دایفرشته مرگ پ میدونستیم

 انقدر واضح خودشونو نشون بدن . میکرد یفکر نم اما

 رسوندم . اطیه حب خودمو

 رفته بود .  نیعمارت از ب یسقف استتار جلو ورود تمام

 . شدیمشخص م نییپا نیتمر لیو وسا رفتیمکانمون لو م ینجوریا

 معلوم نباشه . یزیرو منتقل کنن به اطراف تا از باال چ هیاون ناح لیبه کار ورزا گفتم وسا عیسر
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 . میکردیجمع و جور م ویچ راحت تر همه یلیافتاد خ یاتفاق م نیشب ا اگه

 . میحاال اول صبح تو دردسر افتاده بود اما

 رفته بود شکار و هنوز بر نگشته بود. شبید دامون

 تماس گرفتم  انیک با

 گفت " الو ..." یکالفه ا یصدا با

 انشینبود که بشه در جر یطیاوا شرا ینش کیبهتره بهش نزد دادینشون م انیک یصدا نیا

 قرار ندم.

 . شهیم یعصبان یاتفاق حساب نیا دنیاالن با فهم نمدو یم

 گفتم  نیهم ی. براومدیسرم م یبدتر یبال گفتممیاگه نم یاز طرف اما

 قرمزه " تیخودتو برسون... وضع عی... سر انی" ک

 شده ؟ " ی" چ

 نکهیشه تا قبل از ا میزودتر ترم دی... با ستیمنفجر شده ... دامون هم ن اطی" سقف استتار ح

 لب توجه کنه "ج

واضح نباشه از اطراف ... االن خودمو  هیتا اون ناح نیکن جادیا یدود مصنوع عی" سر

 "رسونمیم

 گفتو قطع کرد . نویا
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 . نویدادمو خودم برگشتم سمت م یکارورزا دستور دود مصنوع به

  دیبلند شد و پرس دیحرفم گوش داده بودو از جاش تکون نخورده بود. اما تا منو د به

 ؟" اهنیس یشده ؟ خوناشام ها یچ "

 ... اما چرا سقف استتارو ترکوندن برام سواله ؟!" ستین یکه کار اوناست شک نی" تو ا

 ؟" یچ یعنی" 

 "ادیب انیک میسیوا دی... با دونمیعمارتو لو بدن ... نم نیکل ا خوانیانگار م یعنی" 

 "اد؟یب انی" ک

 ... از جلو چشمم دور نشو ..." ای" آره ... صبحانتو بخور زودتر با من ب

 ؟" ادیداره م انی" ک

 نگاه کردم . نویصورت متعجب و دوباره هنگ کرده م به

 نداره " ی... نترس با تو کار ادی" آره داره م

 . نهیهنگ نگام کرد . ئستمو گذاشتم رو شونه اش و مجبورش کردم بش نجوریهم

 ::::::::::: انیک

 بودم . نیمحافظ گاهیتا چهار صبح  تو پا شبید

 نبود. زیآم تیبحثمون موفق ادیز درسته

 . دمید نویپدر م اما
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 . میخواست با هم صحبت کن اجازه

 . نهیبب نویم خوادیباهام تنها شد گفت اجازه م یکردمو وقت قبول

 قراره . یب یلیمادرش خ گفت

 . ننیبب روگیهمد شهیاما تا دوره تموم نشه نم هیخوب تیتو وضع نویدادم م نانیاطم بهش

 دوباره خواهش کرد ... یوقت اما

 ... ننیبب نویم توننیزدم... گفتم فرداشب م نیقوان ریچرا قبول کردم و ز دونمینم

 

 [20:13 17.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۱۴ 

 . زدمیم نیقوان ریبار بود خودم داشتم ز نیاول نیا

 نداشتم. یخوب حس

 سال ، هزار نفر ازم خواهش کردن قانونو بشکنم...  نهمهیا بعد

برداشتم  لویشده بودم . موبا مونی... پش نویکارو نکردم . حاال بخاطر م نی.. اما من ا امیب کوتاه

 خبر بدم . ویتا به آر

 دخترش کنسله . دنیبگه قرار د نویبه پدر م دیبا
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 بزنم . نیقوان ریز تونمینم

 خبر انفجارو داد. امندیزنگ خورد و س لمیودم که موبانگرفته ب ویشماره آر هنوز

 افتاد. یم یاتفاق هیلحظه تو اون عمارت داشت  هر

 شروع شده بود... نویم دنیاز لحظه رس درست

 پشت اتفاق...  اتفاق

 دوره اش رو کامل کنه ... دیدختر زودتر با نیا

دکمه آسانسور  نیهم یکنم. برا سکیر خواستمیعمارت اما تو روز دوباره نم رفتمیزودتر م دیبا

 .نگیرو زدم و رفتم پارک

 اول صبح ... کیتراف نیو ا یلعنت تهران

 

 :::::::::::: نویم

 . اطیتو ح میبخورم و باهم رفت یزینتونستم چ امندیوجود اصرار س با

 رفته بود . نیاز سقف از ب ینسبتا بزرگ منطقه

رو  هیتنو ناح لیداشتن وسا هیده بود و بقمه غلطظ اونجا درست کر  هی یدود مصنوع دستگاه

 .کردنیجا به جا م

 ؟" نیکنی" حاال چکار م دمیپرس امندیس از
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 شه  میترم کهیت نیا دیبا

 "؟ی" چطور

 " میکن یکنه بعد بازساز یبررس ادیب دیبا انی... فقط اول ک می" قطعاتشو دار

 ... انیک

  کنه؟یبرخورد م ی...استرس داشتم با من چطور ادیقرار بود ب انیک

 . نمیبیم انویک یاالن اون رو دونستمیم

 . دیکه تو اتاقم منو بوس ینه کس نمیبیبزرگو م سیرئ انیک

 اون جواب نداد گفت  یدوباره شماره دامونو گرفتو وقت امندیس

 از جاش تکون بخوره " تونهینم یهفته ا هینرسه  انیک دنی" اگه تا رس

 " چرا ؟"

 نیبب ادی... حاال فکر کن ب کنهیم یعصبان انویک یفتاده به اندازه کافاتفاق ا نیا نکهی" هم

 ..." ستیو ن یخوشگذرون یرفته پ نجامیمسئول ا

 .میشیرو به رو م انیک ی... پس االن با ورژن عصبان کنهیم یعصبان انویک

 ... یخوشگذرون یرفته پ دامون

 رگشتن سمت در ...همهمه ساکت شد و همه ب هویبود که  امندیس یسرم حرفا تو

 دوباره حرکت آهسته شده بود. انگار
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 نگاه کردم . امندیو از پشت س هیسمت نگاه بق برگشتم

 سمت ما... ومدیداشت م یجد یلیکه خ دمید انویک

 خشک و ساکن شده بودن. نجوریا انیحرکت آهسته نبود ... همه واقعا از حضور ک پس

 اسپرت نبود. پشیت شبید برعکس

 بود. دیسف راهنشیتنش بودو پ یسورمه او شلوار  کت

 نگاش افتاد رو من . هویکرد که  ینگاه م امندیبه س داشت

 .دادینشون نم ویحس چیچهره اش ه اما

 من حاصل نشد. دنیتو صورتش از د یرییتغ چیه

لبخند بزنم ، جلو خودمو  خواستمیناخداگاه م نکهیکردم مثل خودش باشم و با ا یسع منم

 گرفتم .

 چرا ... اما از درون دلم گرفت ...  نمدو ینم

 احمقانه است ... دونمیم

که نگاهش  نی... همزنهیمن لبخند نم دنیرو همه اثر داره مسلما با د نجوریکه حضورش ا یکس

 . هیلیچند لحظه رو من موند هم خ

 نبود انقدر تو ذوقم خورده بود. شبید انیکه ک یانیک دنیچرا از د دونمینم اما

 شد. رهیخ امندیمن گرفت دوباره به س از نگاهشو
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 گفت " دامون کجاست ؟" ستادویا امندیبه روس رو

 " ومدهیرفته شکار هنوز ن شبی" د

 سر تکون داد و به من نگاه کرد دوباره .  انیک

 " نوی" سالم م

 " سالم "

 سرمون نگاه کردو گفت " صداش چطور بود ؟" یباال به

 بلند... مثل انفجار ..." یلی" خ

 سقف کجاست ؟" یها کهی" ت

 نمونده ... " یقسمت باق نیاز ا یزی" چ

 " مینیبب لمارویف می" بر

 چه خبره ؟" نجای" ا میدیدامون رو شن یلحظه صدا نیهم

 ابروهاشو باال انداقتو برگشت سمت دامون  انیک

 " میاز تو بپرس دی... با یآورد فی" به به ... تشر

 ه ما انداخت .به سقف و بعد هم ب ینگاه دامون

 کاری... چرا همه بنیبچه ها رو شروع کن نیدستشو گفت " تمر ریز یسمت سه تا مرب برگشت

 " ستادنیا
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 اطاعت کردن و دامون اومد سمت ما . عیسر اونام

 " انیندارم برات ک یخوب ری" خ

... اما ...  خرابه هیبهتره بگم  ایکردم ...  دایخونه پ هینگاهش کرد که دامون گفت "  یسوال انیک

 اونجان " اهیخوناشام س ستایب یباال

 ؟" کجای؟!  ستای؟! ب یبلند گفت " چ امندیس

 سر تکون داد. دامون

 کم شده ؟" میزندگ جانیه گفتیبود م ی... ک دیخبر جد هیگفت " هر لحظه  انیک

 نگاه کرد . امندیس به

 اتفاقا " نجوریمنظورم بود نا ا جانی" من ه

 کرد " دایکه دامون پ یزیسراغ چ می... بعد بر میمشخص کن نجارویا فیتر تکلزود می" بهتره بر

 کن " نیتمر مانیرو به من گفت " تو برو با پ دامون

 تیشخص نیباشم و ا انیک کینزد شتریشده ... ب یچ نمیباهاشون برم و بب خواستیم دلم

 بشناسم . شویواقع

 ؟  یواقع تیشخص

 ؟ یشبیاون پسر پررو د ایرو به رو من بود  یمرد جد نیا یواقع انیک واقعا

 اشاره کرد و منتظر رفتن من بود. مانیبه پ دامون
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 نگاه کردم. انیبه ک گهیبار د هیتکون دادمو  سر

 بود.  الیخ دیباال رفت... اما شا کمیکردم گوشه لباش  حس

 بود بخواد لبخند بزنه .  یاز حد جد شیاش ب چهره

 سمت ما نگاه کردم .  ومدیداشت م که مانیگرفتمو به پ نگاهمو

 گفت  دویبهم مال دستاشو

 ..." میکن نیتمر وینبرد واقع هی ای" سالم کوچولو ... ب

 

 [20:56 18.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#115 

 بهش کردمو لبخند زدم. ی، نگاه مصمم مانیحرف پ نیا با

 دم.گرفته بو  ادی امندیحرکتو از س نیا

 عقب بنشونه ... فویحر تونهیلبخند مصممت م یدیاگه ترس یحت

 گفت مانیرو به پ دامون

 کار کرده امروز بهش ضربه رو بگو " یکال دفاع نویم روزی" د 

 هم سر تکون دادو بهم اشاره کرد باهاش برم. مانیپ
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 تو دلم . دیبرگشتو محکم کوب عیکه سر میچند قدم دور نشده بود هنوز

 و نفسم رفت . نیرو زمشدم  پرت

 پوزخند زد و گفت مانیپ

 هر لحظه آماده باش. " یعنی...  ینبر واقع هی" گفتم بهت 

 بلند شدم. عیسر

 تو دلش. دمیکردمو محکم مشتمو کوب یپوزخند زد منم تالف تا

 تمام قدرتم. با

 گذار بود. ریاما قشنگ ضربه ام تاث نیپرت نشد رو زم درسته

 تا خودشو جمع و جور کنه. دیکش شدو چند لحظه طول خم

 صورتش سرخ بود. ستادیا یوقت اما

 بهش زدمو گفتم  یدخترونه ملوس لبخند

 " چشم "

 حرکتم چشماش گرد شد. نیا از

 و بدون جواب بمونه . یباهام کل کل کن یتونیدخترم. درسته اول راهم . اما نم هی درسته

 بود. دهیهم فهم امندیس گهیبود که د یزیچ نیا

 . دونستیهم م مانیپ االح
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 دادو پشت کرد بهم . رونیبا حرص ب نفسشو

 کردم یپشت سرش حرکت م منم

 کرد بهم حمله کنه آماده باشم . یاما کامال تمرکز داشتم که اگه دوباره سع 

 که کفش فوم نرم بود.  اطیاز ح یبه بخش میدیرس

 و پشت سرش رفتم . ستادیا نیرفت وسط زم مانیپ

 سخت بود. کمیف تعادل روش ک ینرم بخاطر

 سفت تر . کمیفقط  یرفتیرو خوشخواب تختت راه م انگار

 مشغول نگاه کردن ما شدن . دنویکش نینفر که اطرافمون بودن دست از تمر چند

 حدودا دو قدم با من فاصله داشت . مانیپ

 " یگرفت ادی یچ نمی" خب اول بب

 بدم . یر داشتم تونستم جا خالبهم حمله کرد اما چون انتظا یبدون آمادگ بازم

 بهم گفته بود. نویروت یضربه ها یحرکت دفاع امندیس

 دفاع کنم . یذات دیمعتقد بود با اما

 . میکن دارشیب دیتو همه ما هست و فقط با ییتوانا نیاز درون ا یعنی

 به سمت بازو ، کردیپشت سر هم حمله م مانیپ

 ، نهیقفسه س 
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 شکم ،  

 گفتو انجام بدم . امندیکه س یحرکات دمیرسینم دادمویم یخالو من فقط جا  پاهام

 برخورد کردم. نمونیبه طناب دور محدوده تمر مانیپ یبا حرکت بعد نویگوشه زم دمیرس

 ام با بازوم منحرف کردم .  نهیبه سمت س مانویافتاده بودمو مشت پ ریگ گهید

انگار موتور دفاع کردن از خودم  به سمت صورتم دفاع کردمو شیام از ضربه بعد گهیدست د با

 روشن شد.

و ضرباتشو  دادمیحرکت انجام م هیهر ضربه اش به سمتم  یبرا یزیغر یلیخ قایقید چون

 کردم. یدفع م

 حرکت آهسته شد.  یدوباره همه چ هوی اما

 دفاع بود. یسمت صورتم و کامال صورتش ب ادیآهسته داره دستش م مانیکه پ دمیدیم

 به صورتش ضربه بزنم .  ومدیدلم ن اما

 مشت کردمو دوباره تو دلش فرود آوردم . دستمو

 . نیپرت شد رو زم نباریا مانیبه حالت قبل برگشت و پ یچ همه
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 به من نگاه کرد . نیو واج از رو زم هاج

 لب گفت  ریز

 ؟" یکن یکارو م نی" چطور ا

 گفت میکنار یاز پسرا یکی

چطور تکون  دمیحرکت کرد که نفهم عیشد . دستش انقدر سر شتریسرعتش از نور هم ب هوی"  

 خورد "

 دامون اومد سمت ما و گفت  یدستا ریاز همون ز یکی

 ...  " صشیبه قدرت تشخ گردهی" همش برم

 نگاش کردمو گفتم  یسوال

 ؟" یچ ینعیگفت ... اما  نوی" دامونم هم

 لمیانگار ف ینیبیم یشتریب اتیو جزئ یکار زهیبا ر ویهمه چ رهیباال م صتیقدرت تشخ ی"وقت

 ... " یچکار کن یریبگ میتصم یبرات و تو راحت فرصت دار ایآهسته است دن

 گفت مانیپ
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 باال " رهی" اما سرعتش انگار م 

ضربه رو به سمتمون  هی ی. ما ک دهیم صی. چون زودتر تشخ شهیم ادی" مسلمه سرعتش ز

تر هم عکس العمل بخرج  عیپس مسلما سر فهمهیاونو هزار برابر زودتر م نوی؟ م میفهمیم

 " دهیم

 بودم. دهیفهم ییزایچ هی

 امتحان کنم . خواستمیم

 نگاهمو چرخوندم . کردمیکه داشتن بحث م نجوریهم

 در حال صحبت ... یلب ها همه

 ... نویدقت نگاه کن م با

 باره گنگ شد و حرکات آهسته شد ...ها دو صدا

 رو لبم نشست ... لبخند

از رو  مانیشد ... خواستم دوباره امتحان کنم که پ یعاد ی... پلک زدمو همه چ نهی... هم آره

 بلند شد و گفت  نیزم

 ؟ " روئهین نیتو خونش ا یعنی ؟ی" جد

 راجب من ؟ زد؟یحرف م یک راجب

  دمیپرس
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 ؟" یخون ک ی" تو

 گفت میتن سمت من و پسر کناربرگش همه

 " رهیم نیکال از ب ایگو صشیهم قدرت تشخ ییوقتا هی"  

 که با اخم برگشتم سمتش و ساکت شد . دنیخند همه

 دست دامون گفت ریز

تو خونت  روین نیا نهیشیرو کتفت م یکه خالکوب یتو خون توئه ... از لحظه ا روین نی" تو ... ا 

 خودش برسه " ییتا به حد نها شهیم ترشیو لحظه لحظه ب شهیم جادیا

 ؟" رسهیم ی" ک

 " یتالش کن یبه اندازه کاف یزد و گفت " وقت یلبخند

 " ی... هرچند خودت شروع کرد میحمله رو شروع کن ایاومد سمتم " خب ... ب مانیپ

 :::::::::::: انیک

 دادم. هیتک میبه صندل کالفه

 .دادینشون نم یزیچ چیه لمایف

 ؟! هیماده منفجره عاد هیانفجار با  لمیف میمبفه شدیم نه

 شده . جادیا یا ژهیو رویبا ن ای 
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 ... ویآر ایدارن ... مثل خود من  یمتفاوت یها رویکه ن یاهیو س دیسف یخوناشام ها ستنین کم

 کدوم گروهه. یمضنون واقع دونمیحاال نم اما

 ؟ جدا شده از گروه  دیسف ی... خوناشام هااهیس یها خوناشام

 مخالف ما ... یانسان ها یحت ای

 . نویچک کرد و چشمم خورد به م ویتیامن ینایدورب دامون

 ... ییدختر جادو نیا

متعجب و کنجکاوش نگام کرد سخت خودمو  یبا چشما دویسرک کش امندیاز پشت س یوقت

 .ننیتو صورتم نب یکنترل کردم تا جلو اونهمه آدم لبخند نزنم و حس

 تمام شد. یببره همه چ ییبو یکس نکهیکارو کرد و بدون ا نیاونم هم خوشحالم

 خلوت ... یجا هیو با خودم ببرمش  ششیاالن برم پ نیهم خواستیدرون دلم م از

 که بتونم کنارش خودم باشم. ییجا

 که سالها بود فراموش شده . یانیک

 ... یممنوع بود ... همه چ ی. همه چ تونستمینم اما

 . ختیهم ردامون افکارمو ب یصدا

 فرار کنن " میبذار دیکه من بودم ... نبا ییجا میبر میکن می" زودتر سقفو ترم

 گفت  امندیس
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 ؟" میتونی. م میایتا خوناشام بر ب 20از پس  میتونی" اما ما که نم

 دو منتظر جواب من بودن . هر

ده  میبتون یو به سخت میستین شتریب دیتا خوناشام سف 30 میاگه همه اعضامونم جمع کن ما

 . میببر نیاز ب اهویتا خوناشام س

 تا ... 15 یحت دیشا

 . میتونستیتا؟ نه ... نم 20 اما

 گفت یعصب دامون

 ری... قراره غافل گ میدونه دونه بهشون حمله کن میبتون دیکه ... شا میامتحان نکن شهی" نم 

 " میاریکه که نبر تن به تن بشه ما کم ب ستیشن ، قرار ن

اگه همش نقشه باشه  ؟یحمله چ نی... اگه همه آماده باشن برا اینجوریا شهی. نم" دامون ..

 ؟"

 کالفه قدم زدو گفت دامون

 ..." میریم نوی" با م 

 

 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
273 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 [10:44 19.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۱۷ 

 به من نگاه کرد. رهیخ ستادویا

 جواب من بود. منتظر

 بودم . دهیبود که تا حاال شن یحرف نیم داشت . احمقانه ترحرفش جواب نیا انگار

 هی... فعال  مینتطقه رو انجام بد یبررس هی نیبردم تو موهامو گفتم " به بچه ها خبر بد دست

 " مینفره بر شیش میت

 " میبر نویبا م دیبا اخم گفت " با دامون

 " حرفت احمقانه است انقدر تکرارش نکن "

 حمقانه است ؟ "" حرف ... من ... ا

 تکون دادم  سر

... تو  رهیم نیعقلت داره از ب کنمیکه واست قائلم اما حس م یپوز خند گفت " با تمام احترام با

 ؟" ایلونه اون عوض یبر دیتا خوناشام سپ 6با  یخوای... اونوقت م یفرشته مرگ دار هی

 تاسف براش سر تکون دادم . با
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 دیمبارز حداقل با هی...  ناتشیما هنوز ده روز نشده تمر باش دامون ... فرشته مرگ ی" منطق

 دوره سه ماهه رو بگذرونه تا آماده شه "

 فرشته مرگ ... " هیمبارز آره ... اما نه  هی" 

 وسط بحث ما و گفت  دیپر امندیس

 " شیریگیدست کم م یکشته ... دار ییتنها اهویاالن سه تا خوناشام س نیهم نویم انی" ک

 نگاه کردم . امندیسبه  متعجب

 از دامون عاقل تره . کردمیم فکر

 از دامون نداشت  یاونم دست کم اما

برا  مینتونه از خودشم دفاع کنه بر دیدختر بچه که شا هی دیشما دوتا ... ما به ام نیگیم ی" چ

 از رو ساختمونا بپره ؟" تونهیشکار ؟ حالتون خوبه ؟ اصال م

 منو گفت رو به رو  ینشست رو صندل دامون

 هیکشتن اونارو داره . اونم با  ییتوانا گمیتمومه . م یهمه چ ایدوره اش کامل شده .  گمی" نم

 "ان؟یک یفهمی... چرا نم میدار اجیکه ما بهش احت یزیلمس... چ

 ..." یکارم مثل اون رو تو سالن غذاخور هیتا اونجا ... بق ارمشیگفت " من م امندیس

  امندیوسط حرف س دمیپر

 "ن؟یکن ینفر حساب باز م هی یاراد ریتا حاال رو حرکات غ ی. از کنیشد وونهیشما دوتا کال د "
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 نگام کردن  یدو سوال هر

 .دمیکش قیشدمو نفس عم بلند

 تینها یاونارو کشت ... سرعتش حرکتش ب نویبحث نداشتم فقط گفتم " آره ... م حوصله

 مشیو با تمرکز خودش نبود ... اگه ببر یشد ... اما بدون خواست خودش بود... اراد عیسر

 ؟" نی؟ بهش فکر کرد یمامورئت و نتونه چ

 دو ساکت نگام کردن . هر

 بالخره قانع شده بودن . انگار

 نگفتن .  یزیدارن بگن اما چ یمنتظر موندم اگه مخالفت قهیدق چند

 گهیساعت د هیبا بچه هام هماهنگ کن  gpsبرام بفرست با  قویخونه ... آدرس دق رمی" من م

 ." میاونجا باش

 سر تکون داد.  دامون

 گفت  امندیسمت در که س رفتم

 ؟" هیاراد ریاالن غ نامی" ا

 منظورش نشدمو برگشتم سمتش . متوجه

 بود. توریبه مان رهیخ
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 ریهمش غ یعنی؟  کنهیمبارزه م مانیچطور با پ نویم نیانگشت اشاره کرد و گفت " بب با

 ؟"هیاراد

 نگاه کردم . توریمنون به

 واضح نبود. دمیدیکه م یزیچ

 .کننیداد دارن چکار م صیتشخ شدیبودن نم عیبس سر از

 ؟!  دمیبوس شبیاالن همون دختر کوچولوئه که د نی... اشدیجلو تر... باورم نم رفتم

 .کردیو پشت سر هم بهش حمله م کردیدفع م مانویضربات پ یمبارز واقع هی مثل

 کرده باشه . نیماهه تمر هیدست کم   انگار

 ... دامون گفت  شتریب نه

... مطمئنم با تو هم االن بجنگه کم  ینیبی... م انیدختر مبارزه تو خونشه ... فرشته مرگه ک نی" ا

 " ارهینم

 شدم . رهیگرفتمو به دامون خ نویاز حرکات م چشم

 ؟ " ی" با من ؟ ... جد

 " میشرط ببند ای؟  ب یکنیا امتحان نمبا پوزخند گفت " چر  دامون

 زدمو نگاش کردم  نهیبه س دستامو

 ؟!" نوی" شرط؟ آره ...؟ البد سر بردن م
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! نگران  نجایهم مونهیم نویو م یبر ی... خب پس تو م مشیببر دینبا یگی" چرا که نه . مگه نم

 " ؟یهست یچ

 

 [20:29 19.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب نای#پرن رمان

#۱۱۸ 

 بودم ؟ یچ نگران

 نگران نبودم . من

 یچون حت ادیکار داره از پس من بر ب یلیخ نویم دونمیفکر اشتباهه . م نیمطمئن بودم ا من

 روز هام نتونست منو شکست بده . نیتا آخر اریماز

 مسخره دامون حروم کنم . یباز نیدوست نداشتم وقتمونو سر ا اما

 .. تمام "فکر احمقانه است .. نی" ا

 . رونیسمت در و از اتاق رفتم ب رفتم

 ی؟ چرا انقدر مستبد یکنیدرسته ؟ چرا امتحان نم یگیتو م یپشت سرم گفت " هر چ دامون

 ؟ "
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 نشم . یتا عصبان دمیکش قیهعم نفس

 ؟ مستبد

 حرفو نزنه. نیبهم ا یباشم که کس یکردم طور یعمرم سع تمام

 من؟ برگشتم سمتش. مستبد؟

 یدونیم ومدی... اما اگه از پس من بر نادیب نویبه حرف تو گوش بدم ؟ باشه ... بگو م یخوای" م

 ؟" هیشرط من چ

 "ه؟ی" چ

 " میماه از نظرات گوهر بار تو در امان باش کیماه ... فقط  هی" 

 بلند شد. امندیخنده س یصدا

 گفت " قبوله " دامون

 " شهیم ی... مبارزه جالب انیهم ب ویو آر یمان دیدر آوردو گفت " با لشویموبا امندیس

 حال خودم افسوس خوردم. به

 . دهیترک اطیح سقف

گناهو بکشن ...  یتا آدم ب ستیدست کم ب توننیکه شب م میخوناشام گرسنه دار ستایب

 دوتا احمق ... نیاونوقت ا
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 .." نیکن میبودم . به دامون گفتم " حاال اول سقف استتار رو ترم یکالفه و عصبان یحساب گهید

کارآموز  نهمهی... وسط انویدنبال م نیاست ... شما بر قهیدق هیاومد سمتمو گفت " کار  دامون

 " نهیبیهم نم یروف گاردن ... کس یخونه تو رو میری... ب نیمبارزه کن شهیکه نم

 رفت . عیگفتو سر نویا

 ها ... "  هیقطع کردو گفت " فکر خوب زدیحرف م یکه داشت با مان امندیس

 . دیبه هم زد و خند دستاشو

 ... " یوقت بود شرط نبسته بود یلی... خانی" ک

 چرا واقعا ؟! " ن؟یشی" شما چرا بزرگ نم

 " یریپ یلی" چون تو خ

 مزه نپرون " ای" ب

 . رونیب میسرم اومد و رفت پشت

 کرده بودن . میمدت نصف سقفو ترم نیتو هم اراشیدست دامونو

 بود . مانیشغول مبارزه با پکه هنوز م نویسمت م میرفت

بده و پرت  ینتونست جا خال نویضربه زد که م هی نویبا آرنج به کتف م مانیپ میبرس نکهیا قبل

و با آرنجش  مانیبلند شد و با سرعت مخصوص خودش رفت پشت پ عیسر اما . نیشد رو زم

 کرد. ادهیپ مانیکه خورده بود رو پ یدرست مثل ضربه ا
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 بود. یتالف هی، هم شب بود یحرکت خوب هم

 کنه ... یتالف ویکیهمون  دیخورده و با یکیدختر کوچولو که  هی مثل

 متوجه حضور ما شدن دست از مبارزه برداشتنو همه برگشتن سمت ما. یوقت

 دارم . زیسوپرا هیبرات  نویم ایگت " ب امندیس

 " ؟ی" چ

 بود . سیو موهاش از عرقش خ زدینفس م نفس

 گل انداخته بود. تیفعال نهمهیاز ا لپاش

 خواست بگه که دستمو بلند کردم. امندیس.دیچرخ امندیمنو س نیب نگاهش

 همه بفهمن " ستیگفتم " قرار ن امندیبه س یاما جد روم

 " یفهم ی... خودت م ایتکون داد و گفت " ب سر

 مکث کرد و بعد اومد سمت ما . کمی نویم

 ؟" میبر نیگفت " با ماش امندیس

 ." مییبغلمون از رو پشت بوم ها بپر ریز میدخترو بزن هیکه تو روز روشن  یخوای" نم

 ::::::::::::::::نویم

 بود  یخوب نیتمر
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 . کنمیم شرفتیدارم پ کردمیحس م خودم

 نهفته بود. ییاستعداد و توانا هی مثل

 .یدادیشدن نم داریبهش فرصت ب چوقتیکه ه یزیچ

 عاشق مسابقه و رقابت بودم. شهیهم من

 باشم. نیبهتر شهیداشتم هم دوست

 . ارمین کم

 گرفتم . ینبودم اما حقمو م یتالف اهل

 بود. یمتیو ق یبه هر سخت حاال

 .ومدیتو مبارزه به کارم م اتمیخصوص نیتمام ا حاال

 باهام برخورد کرده بود اما دردشون برام قابل توجه نبود .  مانیاز ضربات پ یلیخ نکهیا با

 م .ببر خواستمیم چون

 . ارمیکم ب خواستمینم

 . شدمینم الیخیب زدمیتا دو برابرشو نم زدیکه بهم م یضربه ا هر

 اومدن . انیو ک امندیکه س میدو نفس کم آورده بود هر

 بدون روح . ی... بازم با همون صورت جد انیک
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 تو اتاقم بود ؟  شبیپسر واقعا همونه که د نیا

 باشه .ن برادر دو قلو او نکنه

 بود نگاه کردم . یکه در حال رانندگ انیک مرخین به

 نشسته بودم . امندیعقب پشت س یصندل من

 دیبود با ی. اما هرچ هیگفت منظورش چ امندیکه س یزیو سوپرا میریم میکجا دار دونستمینم

 .ادیهم داره م انیمهم باشه که ک

 خسته کرده بود . انویک یحساب کیتراف نیبودو ا کیتراف شهیهم تهران

 ام گرفته بود . خنده

 . یبمون کیپشت تراف یاما مجبور باش یاز رو ساختمونا بپر یبتون سخته

 گفت  امندیرو فرمون و س دیمحکم کوب انیک

 " می" من که گفتم از رو ساختمونا بر

 بغلمون ... ریز میدخترو بزن هیافتادم ...  انیجمله ک ادی

 . دیبغل منو د نهیآاز  امندیکه س رمیجلو خنده ام رو بگ نتونستم

 ؟" نویم یخندیم ی" تو به چ

 هم برگشت سمتم . انیک
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 ... " یچیکردمو گفتم " اممم... ه هل

 ! ابونیبه صورت هل کرده من زد و برگشت سمت خ یلبخند انیک

 .میبرج شد هی نگیباز شد و وارد پارک کیبودم که تراف انیهنگ لبخند ک هنوز

 !نجا؟یا میومدا یبود....اما  برا چ انیک برج

 

 [10:11 20.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۱۹ 

 نشده بودم . انیحاال وارد برج ک تا

که به درد ما مردم  ییها یهستن اما نه اون تجار یتجار یواحد ها نییده طبقه پا دونستمیم

 بخوره ... یعاد

کثرا شرکت ها یهم ادار یطبقه بعد ستیب  . یالملل نیب یبودن و ا

 ...هیباال مسکون یطبقه باال ۴ گفتنیم

 .کنهیم یکه اون باال زندگ یکس خوشبحال
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بود پر از گل و  تایکه ازش تو سا ییواحد آخر. تراس به اون عظمت و طبق عکسا مخصوصا

 درختچه ...

 وئو شهر ... با

 ... هیائیرو یزندگ واقعا

طبقه بود و در جمموع  هیوارد شد فقط  انیک که ییداره اما جا نگیسه طبقه پارک دونستمیم

 پارک نبود. نمیده تا ماش

 شدن . ادهیپ انیو ک امندیس

 شدم . ادهیپ عیسر منم

 داشت . دیصفحه کل هیسمت آسانسور که  میسکوت رفت تو

 .دیآسانسور رس قهیوارد کرد و بعد چتد دق یکد چند رقم هی انیک

 دکمه داخل بود . هیفقط  میکه شد سوار

  یشماره طبقه ا نه

 . یزنگ خطر نه

 ترسناک بود. کمی

 چیه نمیبیم کنمیآسانسور تنهام فکر م هیبا دوتا خوناشام چند صد ساله تو  نکهیبه ا یوقت اما

 ستیکه تازه شناختم ترسناک ن یدیجد یایدن نیدر برابر ا یزیچ
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 . ستادیآسانسور ا بالخره

 دیبرق از سرم پر دمیر دکه با باز شدن در آسانسو یصحنه ا دنید با

 خونه درش باز شده بود. هی ییرایبود که درست داخل پذ یچه آسانسور نیا

 بود که ... یچه خونه ا نیبهتره بگم ا ای

 ... اوه

 بزگ رو به رومون ... یا شهیخورد به در ش چشمم

گار ها ان شهیبود و پشت ش شهیمتر فقط ش ۱۰به طول  دیچون شا یا شهیش واریبگم د بهتره

 باغ بود... هی

 یباغ سبز و واقع هی

 . رونیاز آسانسور رفتن ب امندیو س انیمحمو باغ و خونه بودم که متوجه نشدم ک انقدر

 برگشت سمتمو گفت  امندیس

 که "  ی" باز هنگ کرد

 بستمو پشت سرشون رفتم . عیبازمو سر مهین دهن

 و بازش کرد . یا شهیرفت سمت در ش انیک

 درختچه ها گم شد. نیو ب رونیب رفت
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 کاناپه لم دادو گفت  هیرو  امندیس

 "  انیب هیتا بق نیبش ای"  ب

 کجاست ؟ "  نجای" ا

 "  ؟یکنیفکر م ی" خودت چ

 اطراف نگاه کردم. به

 خونه نبود. نیتو ا یکس یاز زندگ ینشونه ا چیه

 و مدرن بود . کیخونه کامال ش درسته

 تو مجله هاست بود. غاتیبرا تبل ونونشیکه دکوراس ییخونه ها نیا هیشب اما

 روح . یاما ب کیش

 بود...  واریرو د یقاب عکس نه

 ... یگلدون گل نه

 یکس یاز حضور و زندگ یآشفتگ نه

 به من بود. رهینگاه کردم که با دقت خ امندیبه س دوباره

 باشه "  یروحه که بخواد خونه کس یب یادیز نجای" ا دمیپرس

 ام بپرم .باعث شد از ج انیک یصدا

 ؟"  ی"  جد
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 از بس هول کردم. دمیمتر پر مین بنیتقر

 کردم .  نگاش

 روح قبل بود . یب انیک همون

 گفت " چرا اونوقت ؟ " دوباره

 

 [21:37 20.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۰ 

 بگم .  یبودم چ مردد

 بگم . قتویحقدمیترسیم

 سمت در و دو نفر اومدن تو  میباعث شد همه برگرد باز شدن در آسانسور یصدا

 . دمیهمون پسر نسبتا بور بود که تو خونه خودمون د یکی

 مرد نسبتا سن دار بود . هیدوم اما  نفر

 جمع بزرگتر بود . نیاز همه ا دیشا

 انهیک دیمرد جد نیا کردمیپسر کم سن رو به رومه فکر م نیا انیک دونستمینم اگه

 گفت  امندیالم کردن. ستو و س اومدن
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 هم اومدن . فقط مونده دامون. یو مان وی" به به آر

 منم هستم .  -

 بود که از رو تراس وارد خونه شد  دامون

 گفت انیک

 .  یبود االن تو هم اضافه شد امندیقبال س -

 حواسم بود نگران نباش -

 با تاسف سر تکون داد انیک

 رو به اون مرد مسن تر گفت  دامون

 نه ؟ ینیبیم نویباره م نیتو اول یانم -

 رو در رو آره ...  -

 . نجامیچرا ا دونستمینم هنوز

 هیچ زیاوردنم و سوپرا یچ برا

 گفت  دامون

 . نیبهتره شروع کن گهیخب د -

  دمیو پرس ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ؟  ویچ-
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 ابروشو باال انداختو گفت  هی دامون

 بهش؟  نینگفت -

 گفت  با خنده امندیس

 یمبارزه کن انیرفت... قراره با ک ادمی -

 :::::::::::::: انیک

 چشماش گرد شد و برگشت سمتم .  نویم امندیحرف س با

 با نمک بود.  یلیمتعجبش خ افهیق

 جوجه مبارزه کنم . نیبا ا دیبا یجد

 بغلش کنم تا بهش ضربه بزنم. دمیم حیشه ترج کیبودم بهم نزد مطمئن

 . نویود مبارزه من با مب یاحمقانه ا فکر

 کردیفکر م یدامون واقعا چ دونمینم

 ؟  ادیاز پس من برب نویداشت م انتظار

 ؟  یو آموزش خاص نیتمر چیه بدون

 باشه ؟! یروحه که بخواد خونه کس یب یادیز نجایگفت ا نویم

 ؟!  چرا

 باشه . ینجوریهم ا گرانیبرا د کردمیروح بود از نظر خودم ... اما فکر نم یب نجایا



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
290 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 چشم به راهم نبود. چوقتیه یکس نجایروح بود چون تنها بودم ... چون ا ینظر من ب از

 حسو بهش بده . نیوخونه ام ا ادیب رونیاز ب یکس کردمیفکر نم اما

 آروم گفت  نویم

 مبارزه کنم انیمن .. من با ک -

 به من نگاه کرد . بعد

 چشماش پر سوال بود  تو

 زدمو گفتم  لبخند

 خواسته ... مگه نه دامون ؟  نطوریا تیبمر  -

 . ستادیو پشت سرش ا نویرفت سمت م دامون

 یاتیعمل نیما تو ا یهمراه یبرا یکاف ییتو توانا کنمیآره ... من خواستم ... چون فکر م -

 . یدار

 برگشت سمت دامونو گفت  نویم

 باشم ؟ دیمف تونمی؟ به نظرت من م نیهمون خونه پر از خوناشام ها که گفت -

 ما . یاز مبارز ها یلیاز خ شتری... ب یاره ... چرا که نه ... تو تا االن سه تا خوناشام کشت -

 گفت  امندیس

 بچه ها . هی... نظر شما چ یهست یمنم موافقم ... تو کمک خوب -
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 و گفت  نویاومد سمت م ویآر

 کنم . یفرصت نشد خودمو معرف -

 داد. نودستیو با م نویبرد سمت م دستشو

 .. . نیمحافظ سیهستم رئ ویمن آر -

 لبخند زد وگفت  نویم

 پدرم ؟  سیرئ یعنی -

 موافقم انیتو اما منم با ک ییمن به توانا نانیدرسته ... عالرقم اطم -

 ادامه داد ویبه من نگاه کرد که ار نویم ٬ ویحرف آر نیا با

بهتره  یدینرس یصد در صد یبه آمادگمهمتره . به نظر منم تا  یزیتو برا ما از هر چ تیامن -

 . ینش یاتیعمل چیوارد ه

 گفت  یمان

 ... شهیآزاد نم روهاشین رهیقرار نگ تشیفرشته مرگه ... تا تو موقع نویاما م -
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 [10:15 21.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۱ 

 :::::::::::::::::::::: نویم

 . شدیر متو سرم تکرا یمان جمله

 ... شهیآزاد نم روهاشین رهیقرار نگ تشیتو موقع تا

 حق با اونه... کردمیحس م ییجورا هی

 ...شدیمرگ منم آزاد نم یرویکردن، ن یاگه اون خوناشام  ها بهم حمله نم مثال

 ...مانیبا پ نیامروز ... تمر ای

 ضربه هاش و عکس العمل متقابل من ... لیتحل هیتجز ییتوانا

 بود  یحرف مان یگواه درست انیا همه

 .دیکش یترس ... ترس از کم آوردن ... ترس از آماده نبودن تو وجودم شعله م اما

 . رمیبگ میتصم دمیترسیبود و م دیو اتفاقاتش برام جد ایدن نیا همه

 نگاه کردم . ویصورت آر به

کرد اون  انیبکرد و حرفشو کامل  ینرمال خودشو معرف یلیگروه که خ نیفرد ا نیتر متمدن

 بود.
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 هم مثل اون بودن .  هیبق کاش

 ... انیبرگشت رو ک نگاهم

 ... بیپسر عج نی، ا انیک مخصوصا

ثابت شدن به  ی... اما برا ستمیمبارزه ن نیکه متوجه نگاه من شد گفت " من موافق ا انیک

به شکارمون  میرو ب میبشه کارو تموم کن رید نکهیدامون قبول کردم ... حاال هم بهتره تا قبل ا

 " میبرس

 تکون دادم و پشت سرش وارد تراس شدم .  سر

 رنگ بود . دیسف یفلز یو صندل زیدست م هی یا شهیتراس و کنار در ش یرو

 . رمیراه م انیدارم رو روف گاردن برج ک شدینم باورم

 هر لحظه . هیریپر از غافل گ ایدن

 . مینسبتا بزرگ و باز شد یفضا هیو وارد  میرد شد ینیدرختچه تزپ فیرد هی نیب از

 بود . یآبنما وسطش بود و دور تا دور آبنما خال هی

از اطراف روف گاردن هم استتار کرده بودن و از باال هم  یفضا رو حت نیا ینیتزئ یها درختچه

 که ...

 منطقه بود... نیبرج ا نیبلند تر انیک برج

 نداشت . دیجا د چیه به
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 برگشت سمتمو گفت  انیک

 " یکلمه خطر انتخاب کن هی نانیاطم یبهتره برا میشروع کن نکهیقبل ا "

 سر تکون دادم که گفت  یسوال

 تمومش کنم " یبه آستانه تحملت با اون بهم بگ یدیکلمه که اگه رس هی" 

 . هیمنظورش چ دمیفهمینم

 ؟" یچ یعنی" چرا ؟  دمیپرس نیهم برا

تموم شدن مسابقه   ی... برا نیکنیمبارزه م ینیتمر نیدار یاز پشت سرم گفت " وقت امندیس

 شکست بخوره " یکی... فقط قراره  نیبکش گرویکه همد ستیقرار ن

 " خب ؟"

کلمه خطرو بگه ...  دیبا دهیادامه نم گهیبگه د خوادیم یکیگفت " خب  پس هر وقت  انیک

 باخته " کنهیو قبول م کشهیحد نم نیاز ا شتریب یعنیگفتن اون کلمه 

 متوجه شدمو سر تکون دادم . تازه

 ؟" هیگفت " کلمه خطرت چ انیک

 باشه ؟" تونهیم ی" چ

 اههیس امندی... مثال کلمه خطر س هیمبارزه نباشه اوک هیوسط  یعاد یکه جزء حرفا یزی" هرچ

 بود دامون ؟" یدامون ... کلمه خطر تو چ ای... 
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 " استیدر ی" شب... مال من شبه و مال مان

 کنم گفتم " قرمز " فکر نکهیا بدون

 ؟" میزد و گفت " خوبه ... شروع کن یلبخند

 ؟" هی" کلمه خطر تو چ دمیپرس عیسر

 باال انداخت و نگام کرد . ابروهاشو

 بودم . دهیپرس یسوال اشتباه انگار

 کلمه خطرنداره ... " انیگفت " ک ویآر

 نگاه کردم . ویجدا کردمو به آر انیروح شده ک یدوباره ب ینگاهمو از چشما آروم

 زد و گفت  یلبخند مهربون ویآر

 "ینیمبارزه تمر هیتو  ی... حت رهیم یم ای...  برهیم ای یعنی" 
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#۱۲۲ 

 شوکه بودم . ویحرف آر از

 . کردم ینم دای؟ واژه مناسب براش پ یانقدر ... انقدر چ انیک یعنی

 بازه . یمطمئنه نم یعنی

 ؟! رهیبم دهیم حیاگه ببازه هم ترج اما

 مبارزه کنم ؟ ینیمن قراره باهاش تمر اونوقت

 فکر کرده ؟ یراجب من چ دامون

 گفت  انیک

 ؟" نویم ی" آماده ا

 شدم ... یمن آماده نم میموند یم نجاینبودم اما اگه ته فردا هم ا آماده

 بهم حمله کرد . انیک یتکون دادم که بدون معطل سر

 نبود . سهیقابل مقا مانیبا پ سرعتش

 بود. شتریهم ب امندیس از
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بود که فقط  یبه قدر انیمثل حرکت آهسته شده بود اما سرعت ک ایدوباره دن نکهیا ای

 ضرباتشو رد کنم ... دمیرسیم

 

 ::::::::::: ویآر

 فرق کرده بود. یلیخ دمشیبا روز اول که د نویم

 بود. دهیترس یخبر بود و حساب یب ین شب از همه چچون او دیشا

 داشت . یهاش آگاه ییاالن از ما و توانا اما

 . زدیو آرامش تو چهره اش موج م تیاون مصوم هنوز

 حاال کامال مصمم بود. اما

 آدم ترسو نبود. هیراه رفتنش مثل  رونیرفت ب انیپشت سر ک یوقت

 آماده است . یشکار واقع هی یبرا خصلتش باعث شده دامون فکر کنه نیهم دیشا

 شک داشتم آماده باشه . کردمینگاه م انیاالن که به مبارزه اش با ک اما

 قدر هم کم آورده بود. نیدر برابر هم نوینبود و م انیتمام سرعت و قدرت ک نیا

 بزنه . انیضربه هم به ک هی یاما هنوز نتونسته بود حت دادیم یخوب جا خال درسته

 دادینم یفرصت کار نویبه م انیاما ک شدیبه موقع جا به جا م نویم زدیم انیکه ک یضربه ا هر

 .زدیم ویو ضربه بعد
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فرو  انیاز خودش دفاع کنه مشتشو تو پهلو ک نکهیا یندادو به جا یجا خال نویلحظه م هی تو

 کرد.

و  نیپرت شد رو زم انیاز ضربه دست ک نویبرخورد کرد . م نویمحکم با کتف م انیک دست

 قدم عقب رفت . هی نویاز ضربه دست م انیک

 بودن . رهیدو به هم خ هر

 خودش حمله کرد . نباریبلند شد و ا عیسر نویم

 ضربه بزنه . انیگرفته بود درد ضربه ها رو تحمل کنه و در عوضش بتونه به ک میتصم ایگو

 ... " هیعال نویم هیگفت " روح دامون

 اخالقشم " نی... عاشق ا ارهیگفت " دوست نداره کم ب امندیس

 . نیبه پهلوش خورده بود پرت شد رو زم نباریکه ا انیبا ضربه ک نویم دوباره

 طرز بلند شدنش مشخص بود خسته شده . از

 ادامه داد. اما

 . کنهیحمله نم نویاز قصد به صورت م انیک دونستمیم

 . دیرسیبه آخر خط م نویتا االن صد دفعه م وگرنه

 زد.  انیبه پشت سر هم به کتف و شکم کدوتا ضر  نویم

 عقب بکشه . انیهاش باعث شد ک ضربه
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 شدن. رهیبه هم خ یوحش وونیبه رو هم قرار گرفتنو مثل دوتا ح رو

 شب به قلم پرستو.س انیپرن

 به نفس نفس افتاده بود. یحساب نویم

 کار داشت تا خسته شه . یلیخ انیک اما

 ؟" یاز کلمه خطر استفاده کن یخوایگفت " هنوز نم طنتیبا ش انیک

 حمله کردو گفت " عمرا " انیبه ک نویم

 تو هوا گرفتو دستشو چرخوند... نویمشت م انیک

 

 :::::::::: انیک

 بود .  یدختر عال نیا

 بود . نیریش یلیروح مقاومتش و تالشش خ نیبود تو مبارزه ... اما ا فیضع یلیخ درسته

ضربه زدن مجبوره چنتارو  یبرا دیار کنه اما بعد فهماز ضربات من فر  کردیم یفقط سع اول

 نوش جان کنه .

 .دیمنو به جون خر یدرد ضربه ها اوردویکم ن نیهم یبرا

 واقعا محکم بود. یگاه زدیکه بهم م ییمشتا

 گرفتم و چرخوندمش .  دستشو



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
300 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 پشت تو بغلم قفلش کردم . از

 دور کتفش قفل شد و تو گوشش گفتم  گمید دست

 بشکنم .  تونستمیبود من االن گردنتو م ینبرد واقع هی" اگه 

 زدو خودشو ازم دور کرد  یآرنجش دست آزادش به شکمم ضربه ا با

 ..." ی" اما نشکست

 شد. رهیبهم خ دوباره

... اما زدینفس نفس م یبودو حساب دهیکم آورده بود... رنگش پر گهیزرنگ ... د دختر

ضربه به پهلوش زدم که نفسش  هیاستفاده کردمو  میقبول کنه . از سرعت واقع خواستینم

 رفت.

 کردم . یرو ادهیکردم ز حس

 نانوهاش شل شدو چشماشو بست . نباریا چون

 ... بغلش کردم ... افتهیب نکهیا قبل
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 ... بغلش کردم ... افتهیب نکهیا قبل

 اومدن دورمون. هیتام بلندش کردم که دامون و بقدس رو

 گفت  ویآر

 " انیک یکرد یرو ادهی" ز

 ضربه ام محکم بود اما خب... دونستمیم خودم

 مگه مبارزه نبود؟  

 آسون گرفته بودم ...  یادیاالنم ز تا

 بود که بهش زدم ..." یواقع بایضربه تقر نیاول نینکردم . ا یرو ادهی" نه ... ز

 " کنهیآقا باور نم نیاما ا ستیآماده ن گمیسمت دامونو گفتم "  م برگشتم

 شد و گفت رهیتو چشمام خ یبا لبخند مغرورانه ا دامون

 "د؟یخودش خوب جنگ یدر جا ی" اما قبول دار

 " میاز قبلم قبول داشتم . الزم نبود انقدر وقتمونو حروم کن نوی" ا

 . رهیغلم بگاز ب نویزد و اومد جلو تا م یپوزخند دامون
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 گفت  امندیبردم سمت خونه که س نویاز کنارش رد شدمو م اما

 " کجا؟"

 نجایشه ... ا ی... تو عمارت که نمننیرو بب گهیهمد توننیقول دادم امشب م نوی" به پدر م

 بهتره ..."

 ساکت شدن . همه

 . دمیانجام م گهیکار ممنوع د هیدارم  دونستمیم خودم

 .رمیو بگجلو خودم تونستمینم اما

تو  یحس هیچرا ! فقط  دونستمیبدم به دامون تا برگردونه عمرات ! خودمم نم نویم تونستمینم

 بذاره از من دور شه . خواستیوجودم نم

 سمت اتاق خواب ها . رفتم

 سمت اتاق خودم . رفتمیلحظه داشتم م هی

 .ییبه خودم اومدمو بردمش اتاق رو به رو عیسر اما

 .گذاشتمش رو تخت آروم

؟!   گمیم یفکر شوکه شدم ... چ نیو ساعت ها نگاهش کنم . از ا نمیبش نجایا شدیم کاش

داشتم که رفتار خودمم  بیعج یسر در گم هیدست بردم تو موهام . کف سرم عرق کرده بود. 

 برام قابل درک نبود.
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 نگاه کرد . نویاومد کنارمو چند لحظه به م ویآر

 .نویپهلو متخت نشستو دستشو گذاشت رو  کنار

 درمانش کنه. خوادیم دونستمیم

 رو داشتن. ییتوانا نیا نینفر رو کل کره زم 3 بایداشت و تقر یدرمان یروین ویآر یها دست

 واقعا خوشحال شدم . ویآر ییتوانا نیبار از ا نیاول یبرا

 بخوابه" کمی هیبلند شد و گفت " حاال فقط کاف ویآر

 " یتکون دادم و گفتم " مرس سر

 باال رفت . وهاشابر

 " گهید میاز جلو در اتاق گفت " بهتره بر ی! مان دونمیتشکر کردم ازش ؟ نم چرا

 اونجا . میبرس دیشدن هوا با کیشده بود . قبل تار رید یبود . به اندازه کاف یبا مان حق

 بمونه " نویم شیپ یکیگفت "  امندیس

 مسلما خوابه " میه ... تا ما برگردبمون ششیپ یجواب داد " مگه نوزاده که کس عیسر دامون

 با دامون بود ... حق

 

 :::::::::::  نویم

 خشک شده بودو دهنم تلخ بود. گلوم
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 تکون خوردم . یسخت به

 .دیدیکه باز کردم اول خوب نم چشمامو

 .کردیتنم درد م تمام

 کردم بلند شم اما اصال جون نداشتم . یسع

 رو سقف شوکه شدم. ینقاش دنیکه با د دمیرو تخت چرخ آروم

 و فوق العاده قشنگ. بیعج یتابلو نقاش هیشده بود. مصل  یسقف نقاش تمام

 ... یریاساط یها ینقاش مثل

 بالدار. کیکوچ یو دور تا دور فرشته ها ریس یآب نهیزم

لخت بودنو عاشقانه تو بغل هم به هم  مهیشده بودن که ن دهیمرد وسط سقف کش هیزن و  هی

 کردن . ینگاه م

 ترسوند... یآدمو م یبود ... اما عظمت نقاش بایز یلیخ نکهیوجود ا با

 بودن . گهید یایدن هیبودن و از  یواقع یجور هی انگار
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 چشم از سقف بردارم از جام بلند شدم. نکهیبدون ا آروم

 ق نگاه کردم .رو تخت و به اتا نشستم

 داشت . یسقف هم خون یکه روش بودم با نقاش یاتاق و رو تخت دکور

 وجود درد تنم انقدر تشنه بودم که بلند شدم. با

 .ومدینم رونیاز ب ییصدا چیاتاق باز بودو ه در

 که گذشت تو ذهنم مرور شد. یاتفاقات

 مربوطه ... انیه کب گفتیبهم م یحس هیاما  میکجاست که اومد نجایا دونستمینم هنوز

 مبارزمون افتادم... ادی...  انیک

 ...ایشدن دن اهیاش به پهلومو س ضربه

 یشدم ... نه اثر رهینداشت ... بلوزمو زدم باال و بهش خ یگذاشتم رو پهلوم ... اما درد دستمو

 قرمز شده بود. یبود ... نه حت یاز کبود

 ؟" یگردیم ی" دنبال چ

 سرمو بلند کردم . مودیاز جام پر ویآر یصدا با
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 .کردیبودو با لبخند نگام م ستادهیقاب در ا تو

 و تنمو پوشوندم  نییبلوزمو دادم پا عیسر

 درد داشت ..." یلی" کبود نشده ... اما خ

 دهنم دو رگه شده بود. یاز خشک صدام

صدات بخور  یزیچ هی ایکردم ... حاال ب یباز یبرات پارت کمیشد و گفت "  شتریلبخندش ب ویآر

 باز شه "

 زد و رفت . یچشمک

 پشت سرش رفتم . عیسر

 . انیبود نه ک ویخونه آر نجایا دیکجا بودن ؟! شا هیبق

 کوتاه کامال متفاوت بود. ییآشنا نیتو هم ویآر تیشخص اما

 باشه . بیروح و عج یخونه اش انقدر ب خوردینم بهش

 گفت  ویسقف که آر یرو یبرگشت سمت نقاش فکرم

 " یبخور ارمیب یزیچ هیت برا نی" بش

 " دست و رومو کجا بشورم ؟"

 پشت سرم اشاره کرد و گفت  " اونجا " یدر به

 سمت اون در و بازش کردم . رفتم
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 خونه ما بود... ییرایخنده ام گرفت .  اندازه پذ شیو بزرگ یوارد شدم . از طراح مردد

 گفتیحتما م دیدیم نجارویا نیگه نگو ... ا  ی، توالت فرنگ هی، پا شو یی، رو شو نهیمدل آ چند

 . نجایمگه ا میقراره چکار کن هیچ ایمسخره باز نیا

 هم لبخند نشست رو لبم هم دلم گرفت . نینگ ادی با

 . ویآر شیکه تموم شد برگشتم پ کارم

 ، خرما و گردو هم گذاشته بود. تیسکوئیبود و چندتا ب ختهیر یچا وانیل هی برام

 اوپن نشسته بود. گهیسمت د یچا وانیل هیبا  خودشم

 ؟" هیخونه کس نجایاوپن و گفتم " ا یرو صندل نشستم

 "نهییما هم طبقه پا ی... خونه ها انهیخونه ک نجای" آره ... ا

 "شما ؟"

 ، دامون " امندی، س ی" من ، مان

 خوردم . موییلب از چا هیتکون دادمو با خرما  سر

 یو طراح ونیتو همه دکراس انویک شدی.. حاال انگار م... حسم درست بود. انهیخونه ک نجایا پس

 .دیخونه د

 .دمشیعمارت د اطیتو ح یمثل وقت درست

 روح ... ی... اما ببایز
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 به سوالم کامل و بدون طفره جواب داده بود. هینگاه کردم که برعکس بق ویآر به

  دمیسوالم نذاشت ساکت بمونمو پرس دوباره

 کجان ؟" هی" بق

 زد و گفت " منم موندم مواظب تو " ی.. " چشمک" رفتن شکار.

 رفت . ادمیو ادامه جمله ام  ویرو دست آر ی... " نگاهم افتاد به خالکوب یگفتم " مرس دمویخند

 رو دستش نگاه کرد . ینگاهم شد و به خالکوب متوجه

 من ؟" ی؟ مثل خالکوب هی" نشونه خاص دمیپرس

 داره ... " یدرمان روی... دست من نبای" آره ... تقر

 ؟" ی" اوه ... پس تو پهلومو خوب کرد

 " ی" تا حدود

 " یهامم خوب کن چهیدرد ماه شدی"کاش م

 برات بکنم " تونمیچکار م نمیبخور بب توییو گفت " چا دیخند

 شدم . مونیاز حرف خودم پش هوی

 منو ماساژ بده ... ایبگم ب موندیم نیا مثل

 ی" م دیاز من پرس ختیر گهید یچا هیخودش  یشدو برابلند  وی. آر بهیمرد غر هیبه  اونم

 ؟" یخور



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
309 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 پرسم " یسوال م ادیز دی... ام... ببخش هی" نه کاف

 " یدینپرس یزی" هنوز که چ

 یخاص هیبود... قض بیعج یلیبودم خ دهیکه خواب یسقف اتاق یرو یگفتم  " نقش دمویخند

 داره ؟"

 ... " زاستیچ نیا به انی... عالقه ک بایزد و گفت " تقر لبخند

 نگاهش کردم که گفت  یسوال

 کرده " ینقاش نجارویا ی" رو سقف تمام اتاق خواب ها

 گرد شد  و گفتم " خودش ؟! واقعا ؟ "  چشمام

کنه ... اونم  یبتونه نقاش انیباشه ... باورش سخت بود ک انیکار ک یاون نقاش شدینم باورم

  یانقدر حرفه ا

 داد " آره ... واقعا ..." هیتک شیبه صندل دویخند  ویآر

 بودن " یحرفه ا یلی" اما خ

 " یشیم یمسلمه حرفه ا یوقت بذار یکار یهزار سال برا ی" وقت

 تو گلوم . دیپر یچا نجاریا

 پر اشک شدو به سرفه افتادم . چشمام

 . دیخم شدو پشتمو دست کش ویآر
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 کم نفسم باال اومد. کم

 .هزار سالش بود.. انیسال... ک هزار

 

 [21:16 23.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۵ 

 ::::::::::::::::: انیک

 خوناشاما از اونجا رفته بودن . هیبق ایمحاسبات دامون اشتباه بود  ای

 کلبه متروخارج از شهر بود . هی

 .  یجاده فرع کنار

 بودن . نجایا یموقت یعنی نیمخصوص خوناشام هارو نداشت و ا یتیامن ستمیس یحت

تا از ورود ما  ذارنیخاص خودشونو م یها تمیدراز مدت بمونن حتما س ییاگه بخوان جا چون

 تو روز مطلع بشن.

 شدن . رینفر بودن و با ورود ما غافل گ 5 فقط

 نظر داشتم .  ریو بچه هارو ز ستادمیدامون عقب ا با

 . میکردیم یینقاط ضعف مبارز هامونو شناسا دیبا
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 کمک ما بچه ها از پس خوناشام ها بر اومدن . بدون

بود ما از  نجایا اهیتا خوناشام س 5از  شتریاگه ب یعنی نیبودو ا کیبه  3نسبت ما به اونا  بایتقر

 .میاومد یپسشون بر نم

 گفت دامون

 کار کنن " شتریب دی" بچه ها با 

 تکون دادمو گفتم  سر

 نفر بودن ؟" 5از  شتریب ی" اما خوب کار کردن ... مطمئن

 نیپارک نبود که بگم با ماش نجایا ینیتو روز کجا رفتن؟ ماش فهممی" آره ... مطمئنم ... اما نم

 رفتن "

 اومده باشه دنبال اونا " یکس نکهیرفته باشن ... مگه ا نیبا ماش توننی" نم

 هم در امان نبودن. یدود یها نهیپشت ش یتو روز حت اهیس یها خوناشام

 شدن .  یکور م مهیو ن دنیدیتو نور خوب نم نکهیااز  جدا

 . موندنیدر امان م دیصد در صد از نور خورش دیهم با حتما

 اومد سمتمونو گفت امندیس

 کردم " دایپ یزیچ هی"  
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 ؟" ی" چ

 تا تابوت اونجاست ...  5

 یمخصوص آمبوالنس ها دیسف یدخمه تابوت ها یاز اتاقا یکیتو  مویرفت امندیس همراه

 . میدیعش کش رو دن

 تا بود ...  5 قایدق

 . شدنیتو روز جا به جا م نایبا ا پس

 کرد و گفت  یتابوت هارو بررس یمان

 !" مینعش کش بگرد ایآمبوالنس  الیدن دی" با

 گفت  امندیس

 ممکنه جا بشن " ینیجا به جا کنن؟ تو هر ماش توننی" مگه فقط با اون  م

 پرستو.س نوشته

 یزیآوردن . آخه چ ریاز کجا گ نارویا مینیبب نهیگفت " منظورم ا یکه مان بود امندیبا س حق

 کرد " داشونیکه بشه راحت پ ستین

 درست ... آروم گفتم  نویا

 ... " دهیکار هارو انجام م نیهم دست انسان دارن که براشون ا هی" 

 گفت  دامون
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 کنن " شرفتیپ توننینم نجورینکنه ا یآدم باهاشون همکار هی... تا  نهیهم شهی" هم

 تکون دادمو گفتم سر

مبارز هارو  هینفر ... بهتره بق 5 نیدنبال ا ادیم یرو برده به زود هیبق یهرک گهی" حسم بهم م 

 برگردن " دی... شانجایا میبمون یو خودمون چند ساعت گاهیپا یبفرست

 سر تکون دادو رفت سمت افرادش . دامون

 ::::::::::::: ویآر

تو گلوشو به  دیپر شیهزار سالشه چا انیگفتم ک یبا نمک شده بود.  وقت یحساب نویم افهیق

 سرفه افتاد.

 نفسش اومد باال . تازه
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 [21:16 23.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۶ 

 " شهیحساب م ایکل آس سیرئ یجور هی...  هیمیخوناشام قد 5جز  انیگفتم " ک دمویخند

 آروم گفت " واقعا ؟ " شهیگرد تر نم نیبودم چشماش از ا ئنمطم

کثرا تو ه میدادم به صندل یتکون دادمو تک سر  ییشناسا یجمع چی" به خاطر چهره اش ا

 5از  یکی زننیحدس نم چکدومیه دیبشناسن وگرنه اعضا جد انویاز قبل ک نکهی! مگه ا شهینم

 نفر باشه "

 الته ؟"" واقعا باورش سخته ... تو چند س

 ؟" انیک ای خورمیبهت م یمن از نظر سن ینیبب یخوایمن با تعجب نگاش کردمو گفتم " م حاال

 گفت  عیحرفم سرخ شدو سر نیا با

 کنم " یفضول خواستمینم دی" ببخش

باشه  لی. هرچند به سن زمان تبد کترهیاما و دامون از همه کوچ میکتریکوچ انی" ما همه از ک

 یبوده وقت نایا 37هم فکر کنم  یسالش بوده . مان 27بوده و فقط  کتریاز همه کوچ انیک

 شده ..." لیتبد

 سخته نه ؟" یلی" خ
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 ؟" ی" چ

 سال خاطره ..." نهمهیتو خاطرتون بمونه ... ا اتیسال جزئ نهمهیا نکهی" ا

 بود ... درست دست گذاشت رو نقطه حساس وجودم ... وجود همه ما ... بیعج

 ...  یکنیبهش فکر نم یشیم لیتبد یدار یکه وقت یزیچ

چقدر سخته  یفهمیتازه م شهیهم تلنبار م یرو نیریچند صد سال خاطره تلخ و ش یوقت اما

... 

 سکوت به حرفش سر تکون دادم . تو

 هم داره " یخوب هیزد و گفت " اما خب  یبا محبت لبخند

 ؟" ی" چ

 " یشیو از کار افتاده نم ریپ چوقتی" ه

 بود . ینکته مثبت قاینشدن دق ریبود . پ ید زدم . دختر باهوشمنم لبخن نباریا

 شدمو گفتم  بلند

 هاتو خوب کنم ؟" چهیدرد ماه تونمیم نمی" پاشو برو رو کاناپه دراز بکش بب

 گل انداخت و گفت  لپاش

 " شمیبهتر م رمیدوش آب گرم بگ هی" خوبم ... 

 ... " دمیدرد هارو منم کش نی... خجالت نکش ... ا ای" ب
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  دیگرفتمو بلندش کردم که پرس بازوشو

 ؟" نیدار یدرمان یروی" همه شما ن

 پرستو.س نوشته

... شانس در خونتو  یدرمان رویندارن چه برسه ن یخاص یروین دیسف ی" نه... همه خوناشاما

 " نجامیزده من ا

 رو کاناپه . دیبا خجالت دمر دراز کش دویخند

 کاناپه نشستمو گفتم  نیپائ

هم اگه تمرکز  یداریمن بهتر روت اثر داره . اما االن که ب روین یشماتو ببند. اگه خواب باش" چ

 بهتره ." یریو آرامش بگ یکن

 گفتو چشماشو بست . یچشم

 رو کتفش گذاشتمو تمرکز کردم . دستمو

 :::::::::::: نویم

 شده بودم. از خجالت لمس شدن بدنم که انقدر داغ ایبود  ویدست آر یاز گرما دونمینم

 .تونستمیفکر نکنم اما نم یزیباشم و به چ لکسیکردم ر یم یسع

 .دیجد یچند روز بهم اطالعات داده بود و ذهنم پر شده بود از سواال نیاندازه کل ا ویآر

 بود به کمرمو آب دهنم خشک شده بود . دهیرس دستاش
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 پاششن تر نرفتو خودشو جا به جا کرد . دستاش

 باال اومد. نبارویرد اساق پام شروع ک از

 پرستو.س نوشته

 به پشت زانوم از تماس دستش قلقلکم گرفتو بلند شدم از جام . دیرس یوقت

 ... " یخنده گفتم " مرس با

 ؟" یهست ینگام کردو گفت " قلقلک مشکوک

 کنمو گفتم " نه " یکردم لبخندمو مخف یسع

 و گفت " جدا ؟" دیبرد پشت زانومو دست کش دستشو

 ازش فاصله گرفتم  دمویندخ بازم

 نشست. میکاناپه رو به روئ یاما بلند شدو رفت رو دیخند اونم

 بود . یجالب آدم

 . دادیهمه فرق داشت . هم مودب بود ، هم شوخ بود ، هم جواب سوالمو م با

 بود.  یجنتلمن واقع هیبرعکس همه  ویآر

 کنم ؟" نیتمر برم عمارت ؟ دیبشکنم گفتم " نبا نمونویسکوت ب نکهیا یبرا

 بخاطرت بشکنه " نویقوان کمیگرفته  میتصم انی... اما خب ... ک یبر دی" با

 ؟ " ی" چ دمیقلبم به تپش افتادو پرس هویچرا  دونمینم
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 " امشب قراره ..."

 زنگ آسانسور شکست . یاش تو صدا جمله

 سمت در آسانسور که چشمام از وحشت گرد شد . میدو برگشت هر

تا ؟ بهمون فرصت تکون خوردن ندادنو حمله ور شدن سمت  7تا ؟  5فر بودن ... چند ن دونمینم

 ما .

 

 [09:42 24.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۷ 

 من . یقدم هیبه  دنیبودن که تا پلک زدم رس عیسر انقدر

 عیآهسته شه و من بتونم سر ایبود تا دوباره وارد فاز مبارزه بشم . دن یپلک زدن کاف نیهم اما

 عکس العمل نشون بدم .

 تا بودن . 7که  نمیتازه تونستم بب حاال

 تا مرد . 4تا زن و  3

 حمله رفته بودن و پسرا به سمت من. ویبه سمت آر دخترا

 .موندیو چهره ترسناکشون مثل کابوس م رهیت پوست
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رون پاشو لمس کردم که از تر به من بود دستش اومد سمت گردنم خم شدمو  کیکه نزد یاون

 رفت . نیب

 پرستو.س نوشته

 .  واریاز کنارم موهامو تو دستش گرفتو پرتم کرد سمت د کهید یکی اما

 شدم. دهیکوب واریکنده شدمو به وسط د نیبود که از زم یبه حد قدرتش

 . دیچیتو کل وجودم پ درد

 سمت در تراس ... دیدوئ دنیجنگ یکه به جا دمید ویبازم آر مهین یچشما یال از

 ...کردیداشت فرار م چرا

 منو تنها بذاره ؟ خواستیم

تمام پرده ها  یکجایشدن  دهیکش یکه صدا شدیو چشمام داشت بسته م نیخوردم رو زم سر

 هم زمان شد با افتادن نور تو خونه ...

مت به س یوحشتناک غی... افتاب افتاد تو خونه و خوناشاما با ج یبودو پنجره ها غرب عصر

 خونه فرار کردن . کیتار

 اومد سمتمو کنارم نشست . عیسر ویآر

 در آوردو تماس گرفت . لشویگذاشت رو پهلوم . هم زمان موبا دستشو

 . دیکش یرو پهلوم انگار درد وجودمو م دستش
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 که جواب داد. دمیکوتاه شن یلیانوخیک یچند لحظه صدا بعد

 شده ؟" یزی... چ وی" آر

 بهمون حمله شده "قرمزه ...  تی" وضع

 ؟! تو خونه من ؟" ی" چ

 " نی" آره ... زود خودتونو برسون

 " چند نفرن ؟"

االن پناه بردن  دمیکشت ... پرده هارو کش ویکی نوی" هفت نفر بودن ، با آسنسور اومدن باال ، م

 به اتاق خواب ها ...."

 جواب داد  ویگفت که آر یچ انینشدم ک متوجه

 .. باشه ..."" کجاست ؟.... آها .

 قطع کردو از کنارم بلند شد . بعد

 برداشت. ونیزیتبلت از کنار تلو هیشب یزیچ هیو  ونیزیسمت تلو رفت

 پرستو.س نوشته

پرده تمام اتاق خواب ها رو  نیکنارمو بغلم کرد . آروم گذاشتم رو کاناپه و گفت " بزار ا اومد

 ." کنمیبکشم تا نتونن در برن ... بعد کامل درمانت م

 حرف تبلت رو روشن کرد و شروع به کار کرد. نیا با
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 :::::::::::: انیک

 ما حمله شده بود.  به

و  کردنیتالش م یادیداشتن ز نویبئست آوردن م یتو خونه من ؟! باورش سخت بود. برا اونم

 از نظرم مشکوک بود . یهمه چ

 . میاطالع بود یبود که همه ما ازش ب یا هیقض هی انگار

 .  دادمیخبر م یبه انجمن اصل دیاب گهید

 نبود که بشه ازش گذشت . یزیچ

 اما... اهیس ینبود برا خوناشام ها یبیما کار عج یبه حرم شخص ورود

 بود ... ریبا دم ش یمن ؟! باز خونه

 نگاه کردم . یو مان امندیقطع کردم و به س ویگوش

 افتاده . یچه اتفاق دنیشن دونستمیم

 خوناشاما کجا رفته بودن " هیوم شد بقگفت " پس معل امندیس

اونا کجا  ستیوسط کمه ... معلوم ن نیا یتعداد هی...  انیگفت " نه... همه نرفتن خونه ک یمان

 رفتن "

 ... " نیممکنه رفته باشن ... به همه آماده باش بد یی" هر جا
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 پرستو.س نوشته

 دو اطاعت کردنو تماس گرفتن . هر

 منه ... خونه نویم دونستنیم چطور

 بلد بودن ؟! مویکد آسانسور اختصاص چطور

 بهشون دادم و برنامه رو عوض کردم . دویکه خبر جد گاهیرفته بود مبارز هارو بفرسته پا دامون

 .میداشت اجیمبارزه احت یهمه برا به

 . میهمه به سمت خونه من حرکت کرد پس

 ن .شد بچه ها به روش خودمون برگرد یروشن بودن هوا نم بخاطر

 انویو بدون جلب توجه ب نیبودن با ماش مجبور

 . میجدا شد هیخودم نتونستم تحمل کنم و با دامون از بق اما

 غروب کرده . دیتا اونا بخوان به خونه من برسن خورش کیتراف نیا تو

 .میما باعث شه زودتر به اوضاع مسلط ش دنیزودتر رس دیشا

 .میتا برس دیطول کش قهیدق ستیاز ب شتریما با میدیدوئیبا تمام سرعت م نکهیوجود ا با

 سمت خونه. میتراس رفت از

 شده بود .  دهیپرده ها کنار کش تمام

 رو کاناپه نشسته بودن و در حال صحبت بودن . نویو م ویآر
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 کل وجودمو گرفت . یبیلحظه حس عج هی

 سال...  حسادت ... نهمهیحس ... بعد ا نیشد ... ا ینم باورم

 بود که سالها حسش نکرده بودم و االن ...  یزیچ حسادت

 ... یچ یبرا اما

 . شناسمیخودمم نم گهید انگار

 میتراسو محکم باز کردمو وارد شد یا شهیش در

 

 [21:05 24.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۲۸ 

 :::::::::::::::: نویم

کوش  غیدوباره اون ج دیاتاقارو کش هیپرده بق ،یبا استفاده از تبلت و کنترل مرکز ویآر یوقت

 . دیچیتراش تو خونه پ

 گفت " االن تو کمد اتاق ها چه خبر باشه " ویسر و صدا ساکت شد آر یوقت

 ؟" کشهی" نور اونارو م
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 ادی... البته اگه ز دهیاونارو  زجر م دی،نور خورش شنیبه مرگ م کینزد یلی" نه کامال اما خ

 ... " نریبمونن ممکنه بم

 انتخاب کردن ؟" ویزندگ نی... واقعا چرا ا یلذت بخش نیبه ا زی... چدی" نور خورش

 " قدرت ... "

 " نی" شمام قدرت دار

 " میکنینم لیتبد وی" خب ما هر کس

 ؟" یچ یعنی" 

 شهینم لیبدست آوردن قدرت تبد یکس برا چیقانون مهم دارن ... ه هی دیسف ی" خوناشام ها

 ویدو حالت کس نی... فقط تو ا یضرور یلیکم خ یبرا ای...  یت از مرگ قطعنجا یبرا ای! 

 " میکنیم لیتبد

 کردم که خودش گفت  یم لیو تحل هیحرفاشو تجز داشتم

...  میکنیم لشیشدن باشه ، تبد لیدر حال مرگ باشه و تنها راه نجاتش تبد یکس ای یعنی" 

 ..." امندیمثل من ، دامون ... س

 .."شما . یعنی" 

مرگ  یتا پا میدید بیو دامون مبارز بودن ، ما تو نبرد آس امندی" آره ... من محافظ بودم و س

 نجاتمون داد " انیو ک میرفت
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 کرده بود .  لیهمه اونا رو تبد انیتعجب نگاش کردم ... پس ک با

 ؟" ی" حالت دوم چ دمیپرس

 فرق داره." یلیخ انیشدن ... البته داستان ک لیتبد ینجوریا انیو خود ک ی" مان

 ...  " ی... اما مان گهیداد به کاناپه و گفت " خودش اگه بخواد برات م هیتک

 دادم به دسته کاناپه و پاهامو تو دلم جمع کردم . هیتک منم

 .نمشیبب کنهیصحبت م ویآر یوقت خواستمیم

 بهش داشتم .  یخوب حس

 من نگاه کرد و ادامه دادمتوجه نگاهم شد، دستشو انداخت رو کاناپه و به  اونم

 لیاجازه داد چند نفرو تبد انیکمتر بود... ک یلی... تعدادمون خ مینبرد بود هی... تو ی" اما مان

 کرد...  " لیرو تبد یو خودش مان میکن

 کنه ؟" لتیتبد یداره ک ی" فرق

 ... " یلی" خ

 "؟ی" چطور

که  یخوناشام ینکرده ... هر چ لیکسو تبد گهیکرد و بعد از دامون ... د لیمارو تبد انی" ک

 " شهیم شتریتر باشه ، قدرت تو ب یمیقد کنهیم لتیتبد

 ؟" یکرد لیهارو تبد یلی" تو خ دمی. آروم پرس گفتیکه م ییزلیتکون دادم، جالب بود چ سر
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 نفر هم نشن " 20سال  نهمهیتو ا دیزد و گفت " نه راستش... شا یبا محبت لبخند

 ادتون کمه پس ؟"تعد یعنی؟ ...  ی" جد

 " میکن لیرو تبد یشتریافراد ب میبا حضور تو بتون دوارمی" آره ... اما ام

 " نمیبینم یزیروح آدم ها ؟ اما من که چ هی" همون قض

 " ی... تازه شروع کرد ینیبیم ی" به زود

 " ی" مرس

 سر تکون داد و گفت " چرا ؟ " یسوال

 تا خوناشام تو کمد ها " 6با وجود  ی... حت یسوالم جواب داد نهمهی" که به ا

 گرفت .  گهیو حس کردم نگاهش رنگ د دیخند

تو جواب دادن  امندیاخالق دامون و س دونمی... میازم بپرس یتونیم ی" هر وقت سوال داشت

 " هیچطور

 چونمو سرمو بلند کرد. ریکه دستشو گذاشت ز نییسرمو انداختم پا دمویکش خجالت

 . دمید انویکا بلند شد از ک نگاهم

 اخم در تراسو با شدت باز کردو اومد سمت ما . با

 دستشو انداختو بلند شد. ویآر

 گفت " کجان؟"  یبه حالت عصب وینگاهشو ازم گرفت.رو به آر انیک
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 " تو اتاق خواب ها "

 ؟!" نیکنیم کاریچ نینشست نجای" اونوقت شما ا

 شده . یعصبان ویمنو آر یمیکردم از حالت صم یم حس

 کار نکرده بودم . اام

 شه . یعصب نجوریهم کرده بودم حق نداشت ا یاگه کار یحت

 ... انهیو رفت ... بعد باهام سرد برخورد کرد ک دیکه منو بوس یکس

 حق دارم ناراحت بشم اما اون حق نداره . من

 مشت کردمو بلند شدم . دستامو

 " قا؟یدق میکردیچکار م دیگفت " خب با محکم

 مه به من نگاه کردن . حرفم ه نیا با

 خانومانه لبخند زدمو سر تکون داد.  یلیخ اما

 یتر ی. انگار تو آروم کردن خودش موفق بود چون حاال با لحن عاد دیکش قینفس عم انیک

 ؟" نی... موافق میکنیگفت " هر سه باهم از اتاق اول شروع م

 ::::::::::::: دامون

گفت  قتویحق قایحال دق نیمودبانه اما در ع یلیخبود...  یعال انیبه ک نویبود ... جواب م یعال

 کنترل کرد. تشویجواب حرفش ساکت شد و عصبان دنیبا وجود شن انیبار ک نیاول ی. برا
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 جواب خوبش. نیبدم بخاطر ا نویبه م یقیتشو هیعمارت  میباشه برگشت ادمی

 . دیچسب یلیلبخند ملوس بعد از جوابش خ مخصوصا

 و ملوس. طونیمبارز ش هیدختر زرنگ ،  هیل بود ، کام جیپک هی نویم

 ؟" نی... موافق میکنیگفت  " هر سه باهم از اتاق اول شروع م یبا لحن مناسب تر انیک

 " امیدوباره گفت " منم م نویم میبد یجواب نکهیا قبل

تا ما  یمونیسمت راهرو گفت " تو تو آفتاب م رفتیکه م یسر تکون داد و در حال انیک

 . " میدبرگر 

 رفت. انیپشت سر ک عیسر ویآر

 اخم کرد و برگشت سمت من  نویم

 " دامون... "

 .  گفتیم ینجوریبار بود اسممو ا نیاول

  کنمیصدات م میدیکنار گوشش گفتم " به آخرها که رس شش،یقبل رد شدن از پ دمویخند

 "یایب

 کل صورتشو روشن کرد و از کنارش رد شدم . لبخند

 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
329 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 شب _انی#پرن رمان

#۱۲۹ 

#129 

@ParnianShab 

 وارد ماجرا کنم .  نویخطرناکه م طیاگه شرا خواستمینم

رو هم  نویخوب بود م مینداختیم ریخوناشام آخرو تنها گ هیو  رفتیم شیاگه اوضاع خوب پ اما

 .میکن کیلذت شر نیتو ا

 وارد اتاق خواب اول شدن . ویو آر انیک

 .ستادمیاختم و تو قاب در ااطراف اند یبه راهرو و اتاق ها ینگاه

 . میکردیعمل م عیسر دینقطه قوت ما بود اما با دیخورش نور

 غروب کنه . دیخورش نکهیا قبل

 اول رفت سمت تخت اتاق خوابو تختو بلند کرد. انیک

 نبود . یخبر

 کمد اشاره کرد . به

 حرکت هر دو در کمد رو باز کرد. هیسمت کمد رفت و تو  ویآر

 زود خفه شد . یلیخ  ویل اتاقو گرفت اما با حمله آرک یگوشخراش غیج
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 خاکستر اون خوناشام تو هوا محو شد . غبار

 گرفت اما هنوز خطرناک بودن . یقدرت مبارزه رو از اونا م نور

 . میشد یاتاق بعد وارد

 ، روشن بود . رونیبود .اما هنوز از نور ب دیخورش میاتاق پشت به نور مستق نیا

 تختو چک کرد  ریز نباریا ویآر

 حمله کرد . ویبه آر رونویب دیپر ایاز اون عوض یکیتختو بلند نکرده بود که  هنوز

 اتاق بهش فرصت مبارزه داده بود .  نیبودن نور ا میمستق ریغ

 حمله کرد ویکه بخاطر سوختن پوستش زد به گردن آر یغیج با

 ول کنه. ویکردو باعث شذ گردن آر ادهیمشت معروفشو تو صورتش پ انیک 

 از پشت بازوهاشو تو دستم قفل کردم . منم

 بود . انیاش حاال آزاد رو به ک نهیس قفسه

 به قلبش حمله کرد... یبدون معطل اونم

 رفت سمت کمد. انیگرفتم که ک یخاکسترش نفس تازه ا دنیچیپ با
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 _شب انی#پرن

#130 

#۱۳۰ 

@ParnianShab 

 نبود. یکمدو باز کرد اما توش خبر در

 .هیعاد ریغ یزیچ هیاما حس کردم  رونیب میاز اتاق بر میخواست

 سمت پرده . بچه ها متوجه نگاه من شدن. برگشتم

 پرده بلند پنجره جمع شده بود . وارید کنج

 .دیرسیبه نظر م یعیتر از حالت طب میحج

 . میاشاره کردمو هر دو حمله کرد ویآر به

 شده بود . ینج مخفاز خوناشام ها اون ک یکیدرست بود.  حدسم

 اش جدا کردم .  نهیخودم قلبشو از س نباریو ا میفرصت تکون خوردن نداد بهش

 لذت بخش بود.  یلیها خ یعوض نیکشتن ا برام

 بود.  نیریکه ش دادیبهم م یحس قدرت هی

 . " کنهیداره غروب م دیخورش نیاز داخل راهرو گفت " زودباش انیک

 مونده " گهیاال سه تا دگفت " ح ویکه آر میسرش رفت پشت
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 جا نباشن " هیهر سه تا  دوارمی" خوبه ... ام

 نبود . ی. خبر میچک کرد ویبعد اتاق

 " یاصل یبهداشت سیگفت " فقط اتاق من مونده ... کتابخونه و سرو انیک

،  یمجزا دار سینرفتن ... مطمئنم ... اما اتاق تو سرو یاصل سیگفت " سمت سرو ویآر

 اونجا باشن... چون پنجره هم نداره " ادهیاحتمالش ز

 اتاق من " میسر تکون دادو گفت " پس اول بر انیک

 . میبسته بود . آروم بازش کردو وارد شد انیاتاق ک در

 تو اتاق بود . قایدق دیبزرگ به سمت روف گاردن داشت و خورش یلیپنجره خ هی

 سرخ غروب اتاقشو گرم تر کرده بود. نور

 اتاقش رفتو در اونو باز کرد . سمت کمد بزرگ انیک

 . رفتیتر م نییهر لحظه پا دیاشاره کرد خورش سینبود ... با سر به در سرو یخبر

داخل سه جفت چشم قرمز برگشتن سمت  کیتار مهین یرو باز کرد و تو فضا سیدرسرو ویآر

 ما...

 ...دیتا خوناشام سپ سه

 ... اهیبرابر سه تا خوناشام س در

 ... شهیظه حضورش کمرنگ تر مکه هر لح ینور و
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 [20:56 25.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۳۱ 

#131 

 

 :::::::::::::: نویم

 مشخص بود در حال نبرد هستن . ومدیکه م ییصداها از

 برده بودن . نیچندتارو از ب دونستمینم

 شد . یم کینبود و آسمون داشت تار دایاز رو تراس پ گهید دیخورش اما

 .  زدمیجلو پنجره قدم م ینگران با

 فرق داشت . اهیس یخوناشام ها غیبلند شد ...با ج ادیمثل فر ییصدا

 دامون بود . یکردم صدا حس

 ... ستادمیا مردد

 سمت راهرو . دمیپرد درد دامون بلند شد نتونستم آروم بمونمو دوئ ادیکه فر نباریا

 بود .کتفم شروع به سوختن کرده  یخالکوب

 که توش بودن شدم . یتوجه به عواقبش وارد اتاق بدون
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 . نیدر چه حال هینکردم بق نگاه

 گرفت . یکه داشت گردن دامونو گاز م دمید ویخوناشام فقط

 بود . یدامون خون دیسف راهنیپ

 سمتشو هلش دادم تا از دامون جدا شه  دمیتعلل دوئ بدون

 . دیچیلحظه خاکستر شدو تو هوا پ نیهم تو

 افتاد . نیرو زم دامون

 تو کتفم فرو رفت . زشیت یاز پشت سر بهم حمله  کرد و دندونا یکیپلک نزده بودم که  هنوز

 دستمو بردم عقبو پهلوشو لمس کردم. دیچیکه تو وجودم پ یبا وجود درد ارمیکم ب خواستمینم

 رمق خم شد. یشدو زانوهام ب محو

 دادم . هیو به دوار پشت سرم تک نیرو زم افتادم

 افتاده بود. نیکنارم رو زم دامون

 داشت . یرو کتفم درد وحشتناک یدندونا یجا

 بود .  یزخم وی. صورت آر نمیبب ویو آر انیتونستم ک تازه

 ... ویضربه زد و آر اهینگاه کردم که با آرنجش به وسط کتف خوناشام س انیک به

 اون فرو کرد و ... نهیتو س دستشو

 قلبشو جدا کرد ......  شدینم باورم
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 صحنه رو به روم خشک شده بود . دنیاز د چشمام

 اون خوناشام هم خاکستر شد و تو هوا محو شد . کنمیلمسشون م یوقت مثل

 برگشت سمت من. عیسر انیک

 ...." نوی" م

 . ومدیازم در ن ییبگم خوبم ... اما لب زدم و صدا خواستمیسرم .  م یباال اومد

 نشستو بلوزشو پاره کرد . سر دامون یباال ویآر

 ؟" ی... درد دارنویدستشو قاب صورتم کردو گفت " م انیک

 که کتف چپم آزاد بشه پاره اش کرد . ییبلوزمو گرفتو تا جا قهیبگم  یزیمن چ نکهیا قبل

 گفت " زهرشو وارد کرده ... نگاه کن ..." ویبه آر رو

 دامون رو ول کرد و اومد سمت من  ویآر

 .کننیدارن صحبت م یجب چرا دونستمینم

 کتفم جمع شد و گفت  دنیبا د ویچهره آر اما

 " اری... ساکشن رو ب میاز تنش خارج کن فویزودتر خون کث دی" با

 نبود . یخبر انیچشم بهم زدن از ک هی تو

 " یدرد دار دونمی... م شهیتو چشمام نگاه کردو گفت " االن تموم م ویآر

 حرف بزنم . تونستمیافتاد . نم یشت از کار مخشک بودو انگار بدنم دا دهنم
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 شد . یاز کتفم تو کل بدنم پخش م درد

 تر . شرفتهیبرگشت . مثل دستگاه بادکش بود اما پ بیدستگاه عج هیبا  انیک

نازک به دستگاه وصل  یکه با لوله ها یکره ا میمخزن نسبتا بزرگ داشت و چنتا حباب ن هی

 شد. یم

دکمه  انیمونده رو کتفم گذاشتن و ک یباق یدندون ها یجا یرو رو یا شهیش یها حباب

 دستگاهو زد

 .دیکش ریبلند شد و گوش خودم ت غمیکه ج دیچیتو وجودم پ یدرد چنان

 

 ::::::::::::: انیک

 قلبمو به درد آورد . نویپر از درد م غیج

 درد ناکه ... دونستمیم

 شد . یم دهیکش رونیداشت از بدنش ب فیخون کث 

 .شدیرنگ تر م یاز حال رفت و رنگش هر لحظه ب ادید زدر  از

 

 [20:58 25.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان
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#۱۳۲ 

#132 

 

 شده بود . نویوارد تن م یاما زهر اون عوض میاقدام کرد عیسر نکهیا با

 هیخون تخل دیبا رفتینم نیکامل از ب یشد و تا وقت یم دهیاش رد سبز زهر د نهیس یباال تا

 شد . یم

 " رهیشه ... وگرنه از حال م قیبهش خون تزر دینگام کردو گفت " با ویآر

 .دیرس یبهش خون م دیبود . با ویبا آر حق

 ...  دمیخونشو چش دمشیبوس یشب وقت اون

 ... دونستمیخونشو م گروه

 نبود . میکه همه ما تو خونه دار یجز گروه خون اما

 روز مبادا   ی. برامیخونه دار مثبت تو Aو  Oما  همه

 بشه ... داینبود که تو خونه ما پ یزی... چنوی... خون م یمنف  AB اما

 " انیشده ک یجواب داد " چ عیسر  یزدم به مان زنگ

 " عیسر یلی... خ یمنف  AB.  میدار اجی" به خون احت

 نگفتمو قطع کردم . یزیچ گهید
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 . کردیزخماشو درمان مسر دامون و داشت  یرفته بود باال ویآر

 چطوره ؟" تشی" وضع

 " گردهی... برم دیبه موقع رس نوی" م

 شدم . رهینقش خ زیدختر ر نیتکون دادمو به ا سر

 داد. نجاتمون

 ... میومدیاز پس اونا بر نم ییتا سه

 ... هنوز احتمال حمله وجود داره ... " انیگفت " ک ویآر

االن معلوم  گهیتا خوناشام د 8 ای 7که دامون گفته  یتعداد تا... با 12... تا االن شده  دونمی" م

 کجان و به کجا ممکنه حمله کنن " ستین

 " نویسر وقت م انی" شک نکن باز م

 منو داشتن و اومدن باال ... " یوارد برج شدن ، کد آسانسور اختصاص یچطور فهممی" نم

 �� یدیپارت ع نمیا

 

 [10:25 26.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۳۳ 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
339 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

#133 

 

 

 شد . داشونینگذشته بود که پ یهم از تماسم با مان قهیده دق حدودا

 سرم رو آورده بودن . قیتزر لیخون و وسا سهیک هی

 شوکه شدن . نیدامون رو زم دنید با

 گفت " مگه چنتا بودن ؟" یمان

 " میبرد نیگفت " هفت نفر... همه رو از ب عیسر ویآر

مشخص بود باورش  یو مان امندینبودو از چهره س یزیکم چ اهیهفتا خوناشام س شتنک

 سخته .

 ." میآورد یمنف B...  شدینم دایپ یمنف ABگفت "  امندیس

 دادم که اونم کنارم نشست  سرتکون

 دادم باال  و خودم سرنگو تو رگش فرو کردم .  نویبلوز م نیآست

 کرد . میوصل و تنظکمد  ریتگیرو به د سهیهم ک امندیس

 گفت  ویبه آر رو

 " دامون چطوره ؟"
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 ... " گردهی" داره برم

 بود. دهیرنگ پر روشیاز ن ادیبخاطر استفاده ز ویدامون بهتر شده بود . اما خود آر یو رو رنگ

 " یبهش گفتم " خودتم خون الزم رو

 ؟" گهیهست د خچالی... تو  دونمی" آره ... م

 تکون دادم. سر

 شده بود. کیکامال تار هوا گهید

 نهمهیو کد ... ا نیدورب نهمهی... انجایاومدن تا ا یرفت سمت پنجره و گفت " چطور یمان

 محافظ و نگهبان "

 گفت  امندیبرا خودمم سوال بود . س واقعا

،  نجایاومده ا یرفته عمارت ، ک یک نویم دونستنیم قی... چطور انقدر دق میجاسوس دار هی" 

 ؟" دوننیم نجارویآسانسور ا یتیه ... اصال مگه چند نفر کد امنچند یتیکد امن

 شده . هیتخل فیتمام خون کث یعنی نیبرگشته بود و ا یبه رنگ عاد نویم کتف

 جدا کردم . نویخاموش کردمو بادکش هارو از رو تن م دستگاهو

 خارج شده بود. نویرو کتف م یدندون ها یخون از جا قطرات

 کردم . زیزخم رو تنشو تم یا زبونم جاخم شدمو ب اریاخت یب

 گرفت . یرو م یزیما جلو خونر بزاق
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 بود . یمثل نکتار بهشت نویم خون

 ، مست کننده ، ناب و خالص . خشبو

 سرمو بلند کردم تازه به خودم اومدم که چکار کردم . یوقت

 به من بودن ...  رهیساکت خ همه

 بودم . دهیهمه خون فرشته مرگ رو چش یجلو

 .اوردمیخودم ن یبه رو ماا

 میزودتر بر دی... بادوننیشدمو گفتم " در مجموع ده نفر هم کد آسانسور من رو نم بلند

... از همه مهم می...به انجمن اطالع بد میرو عوض کن یتیامن ی... کد ها میچک کن نارویدورب

 "میکن ییرو بازجو نگیپارک یتر... نگهبان ها

 اومدن و سر تکون دادن. رونیک بحرفم همه از فاز شو نیا با

 حساس بود .... یلیخ نیکه رو قوان یکس انیک

 ... کنهیم یپشت سر هم داره قانون شکن االن

 دختر... نیبه خاطر ا فقط

 ...نویم

 تنهاش بذارم .  خواستینم دلم

 .  دادمیانجام م دیکار بود که شخصا با یلیخ اما
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 " نیای... با من ب ی. مان..امندیگفتم " تو بمون ... س ویبه آر رو

 بلند شدن ... عیدو سر هر

رو  نویم شهیکه نم طیشرا نی؟ تو ا شهیم یچ نویگفت " قرار مالقات با پدر و مادر م ویآر

 ..."ننیبب

 بود .  ویبا آر حق

 نگاه کردم . نویرنگ م یبردم تو موهامو کالفه به صورت ب دست

 ... شدیاونا م ینحال فقط باعث نگرا نیتو ا نویم دنید مسلما

 فرداشب ... " یگفتم " قرار رو بذار برا ویبه آر رو

 ؟" نجای" هم

 " ادین شیپ ی" آره ... اگه باز مشکل

 ... " کنمی... من هماهنگ م یدر آورد " اوک لشویتکون داد و موبا سر

 پسرا " می" خوبه ... بر

 

 [19:49 26.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 شب _انی#پرن رمان

#۱۳۴ 
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#134 

 

 

 :::::::::: نویم

 کرده بود .  خی تنم

 کم کم گرم شدم . اما

 داد. یطلوع کردو نورش کم کم بهم گرما و زندگ دیخورش انگار

 باز کردم .  یبه سخت چشمامو

 بود. واریام ب د هیقبل نشسته بودم و  تک یهمونجا هنوز

 خنده تو گلو دامون باعث شد برگردم سمت صداش . یصدا

 داده بود. هیتک واریرمق به د یمثل من ب ونما

 ؟" ی" بالخره برگشت

 بگم . یزیتلخ و خشک بود همچنانو نتونستم چ دهنم

کرده  دنیبود که برام اتاقو قابل د رونیتراس ب یچراق ها یاتاق خاموش بود و تنها روشن برق

 بود.

 وارد شد . ویپا اومد و آر یصدا
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 من گفت  دنید با

 پس " یم بهوش اومد" ئه ... تو ه

 بزرگ سرخ دستش بود. وانیل هی

 . دیچیدلم پ وانهیکه تو ل یزیفکر به چ از

 متوجه نگاهم شد و گفت  ویآر

 " نترس مال دامونه ... مال تو آخراشه " 

 که به دستم وصل بود شدم . یحرفش تازه متوجه سرم نیا با

 فقط لب زدم " آب " خواستویآب م دایشد دلم

 . نشیراحت شروع کرد به سر کش یلیبزرگ خون رو به دامون داد که اونم خ وانیل ویآر

 " نویم ارمیسمت در و گفت " االن برات م رفت

 به ضرب تمام خونو خورد . دامون

 کردو برگشت سمت من  زیلبشو با زبونش تم دور

 جا خورد " هیخونو  نهمهیا شهیمتنفرم ... اما کجا م وانی" از خون تو ل

 حالم بد تر شد...حرفش   از

 چندش آوره . یلیخ ینیبیم کیاز نزد یخوردن خون انسان وقت تیواقع

 آبو گذاشت رو لبم  وانیکه دوباره اومده بود نشست کنارمو ل ویآر
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 .دیچیکه توش سرم نبولو بلند کنم اما درد تو تنم پ یدست خواستم

 برات " رمدای... من نگه میریبگ وانویل خوادیمتوجه شد و گفت " نم ویآر

 ضرب آبو خوردم . هیتشنه بودم که مثل دامون  انقدر

 گفتم  دمویکش قینفس عم بعدش

 بود " ی" اون دستگاه چ

که از سر شونه ات گرفته  ینبود... اون خوناشام با گاز ینگران یجا گهیگفت " د دویخند ویآر

 بود.  زهرش رو وارد بدنت کرده بود."

 " شدمیبه اونا م لیتبد یعنی" 

 " یشدیبه اونا م لیتبد یبود ی، اگه آدم عاد ی" نه مسلما... تو فرشته مرگ

 شدم ؟" یم ی" پس چ

 " یشدیوحشتناک تر از اونا م یزیچ هیبه  لیبا خنده گفت " تبد دامون

 گفت  ویوحشت برگستم سمتش که آر با

 " نترسونش دامون "

 گفتم " قتوی" حق

 نگاه کردم . ویآر به

 " ی... حاال که نشدیشدی" متکون دادو گفت  سر
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 چند بار بازو بسته کردم . چشمامو

 . نمیبیدارم تار م ویکردم آر حس

 دوباره خوب شد . اما

... رو اتاق میکن یخال انویبهتر اتاق ک نیحاال که هر دو به هوش اومد گهیگفت " خب د ویآر

 حساسه " یلیخوابش خ

 به سقف نگاه کردم . عیسر ویحرف آر نیا با

 . دهیکش یرو سقف اتاق خواب خودش چ انیک نمیواستم ببخ یم

 بود. یو خال دیسقف سف اما

 سرمو از دستم باز کردو . ویآر

 کمرم و بغلم کرد . یپاهام و باال ریگذاشت ز دستشو

 " تونمی" خودم م

 ..." یتوی" مطمئن باش نم

 گفتو بلند شد . نویا

 ..." تونمیبلند گفت " منم نم دامون

 جوابشو داد " به درک ..." رونیب میرفتیکه از اتاق م یلدر حا ویآر

 حرفش خنده ام گرفت . از خجالت اما روم نشد سرمو بلند کنمو نگاش کنم . از
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 و رو شده بود . ریمن ز یچند روز کال روابط و زندگ نیا

 . ییرایمنو گذاشت رو کاناپه تو پذ ویآر

 . دیهم لنگان لنگان رس دامون

 تشکر بدهکارم " هیرو من ولو شد و گفت " من بهت  کاناپه رو به رو

 منو دامون و گفت  نینشست رو مبل تک نفره ب ویآر

 ... دامون که قطعا شرش کم شده بود " یومدی" هممون در واقع ... اگه نم

 " یشانسا ندار نیو گفت " از ا دیحرفش دامون بلند خند نیا با

 ."ومدیسرمون م ییچه بالمعلوم نبود  انمیادامه داد " منو ک ویآر

 

 [10:46 27.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۳۵ 

#135 

 

 

 ::::::::::::::: ویآر
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 دامون تمرکز کردم . یزخم ها یرو باق هیو بق انیرفتن ک با

 کم چشماشو باز کرد . کم

 کامل . یبودو هنوز کار داشت تا بهبود دهید بیآس یحساب

 و گفت  نهیکرد بش یگرفت سع تا جون اما

 " ویآر اری" خون... برام خون ب

 " بزار کارم تموم شه "

 " شهی" بسه ... خودش خوب م

 بسه . گهیچرا م دونستمیم

 دامون لذت بخش بود .  یبود که برا یزیچ درد

 . میدونستیآورد اما همه ما م یبه زبون نم هرچند

 زخم هاشو درمان کنم.من همه  خواستیدوست داشت و نم دنویکش درد

درد رو حس کنه  خواستیکه ممکن بود دوباره بهمون حمله شه ، دامون م طیشرا نیتو ا یحت

" 

 داد. هیتک واریبه د نویرسوند و  مثل م واریبه د خودشو

 نگاهش کردمو با تاسف سر تکون دادم. فقط

 قلم پرستو.س به



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
349 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 چک کردم .رو  نویم تیوضع ارمیدامون خون ب یبرم برا نکهیا قبل

 رنگ بود صورتش اما بدنش گرم تر از قبل بود. یب هنوز

 برگردوندم رو کتفش . راهنشویپاره شده پ قهی

 بست . نویخم شد و با زبونش زخم م یافتادم وقت انیحرکت ک ادی

 کارو کرد... نیزخمش ا میترم یبرا دونستمیم

 . میکردیراجبش صحبت م دی...با دیرو چش نویخون م اما

 . رهیدونستم مسلما از کوره در م یم هرچند

 دو ساعته ؟" یکن ینگاه م یبا درد گفت  " به چ دامون

 زدمو بلند شدم  یپوزخند

 ؟ نکنه نظرت عوض شد " هی" چ

 " خوامی... خون م وی" خون آر

خودشو  دنیدرد کش تونهیآدم م هیچطور  فهممی. نم کردیم تمیحال اذ نیدامون تو ا دنید

 ه . دوست داشته باش

 هم بهوش اومده بود . نویدامون اومدم م یبا خون برا یوقت

 حال نشسته بودم . یهمه ب شدیم یساعت هی.  منیتو نش میاومد همه

 رنگ و روش برگرده . دیشربط عسل درست کردم ، شا نویم یشدمو برا بلند
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 ؟" یخورد یزی...خودت چویازش خورد و گفت " آر کمی

 " خورمی" م

 نشدم " ری... من هنوز س میبا هم بزن اریخون ب وانیو دوتا لگفت " بر دامون

 . دیچیباز تو هم پ نویم افهیحرف دامون ق نیا با

جواب دامونو ندادم و شماره  نیهم یسطل خون  سر نکشم . برا هی نویجلو م دادمیم حیترج

 کردن . دایپ یزیچ نمیبب خواستمیرو گرفتم ... م امندیس

 

 :::::::::: امندیس

 یساختمون رو چک کنه . مان یمدار بسته اصل یها نیمالک برج بود ، رفت تا دورب انیک نچو

 کردم . یخودمون رو بررس یشخص یها نیرفت . منم نشستم دورب انیهم با ک

 یلیو خ زننی، کد آسانسور رو م انیتا خوناشام راحت م 7نکرده بودم .  دایپ یبدرد بخور زیچ

 . نشیوارد م انیبه واحد ک کیش

 قلم پرستو.س به

 شده . داشونیکه بفهمم از کجا پ دادینشون نم نگویپارک یما فضا یها نیدورب

 نداره . یخوب یبرگشت از چهره اش معلوم بود خبرا انیک یوقت

 "؟یکرد دایپ یزی" تو چ دیپرس یمان
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 ؟" ی" نه شما چ

 یزیپ پی... ه یمشکوک نیماش چی. .. ه می... تا دو روز گذشته رو چک کرد یچیگفت " ه انیک

 که هفت نفرو بتونه منتقل کنه وارد ساختمون نشده "

 اومدن ؟" یاز چه راه یعنی" آخه چطور ممکنه ... 

 ... کل ساختمونو قراره بگردن. " میگفت " گروه تجسس و خبر کرد یمان

 ؟" میاتفاق چکار کن نیبرا تکرار ا یری" حاال برا جلوگ

 مام ساختمونو هم روشن کردم ... "فرا بنفش ت زریگفت " ل انیک

 بهتره " میرفت سمت در و گفت " کد همه آسانسور ها رو هم عوض کن انیک

 موافق بودم . باهاش

 . میبلند شدمو همراه هم رفت 

... فعال که دامون داغونه ... حواست به عمارت باشه ایگفت " س انیاز عوض کردن کد ها ک بعد

" 

 نجایامشب ا نویگفت " تو با من تو ساختمون بمون... چون م یتکون دادم که رو به مان سر

 ..." مونهیم

 

 [21:12 27.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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 _شب انی#پرن رمان

#136 

#۱۳۶ 

 

 . میبه هم نگاه کرد یمن و مان انیحرف ک با

 ! -مونهیم نجایا-بود از یچ منظورش

 ؟ انیتو خونه ک ای انیبرج ک تو

 مونده باشه.  انیتا حاال تو خونه ک یکس ادینم ادمی

 از اتاق خواب ها... یکیبغلش کردو برد تو  انیکه از حال رفت ، ک نویامروز م اما

 .دیسوال پرس شهینم انیچون از ک مینگفت یزیبود. اما چ بیعج یهمه حساب برا

 با زبونش افتادم .  نویکردن زخم م زیتم ادی

 بود... بیجع ی...  همه چمشیتصم نیکه ا حاالم

 . انیتو خونه ک یممنوع بود چه برس انیبرج ک یکار آموز تو طبقات خصوص هی موندن

 . میوارد شد میدیواحدش که رس به

 و دامون خواب بودن . نوینشسته بودن . م ییرایها تو پذ بچه

 .دهیمظاعف م یاما بهمون آرامش و انرژ میندار اجیما به خواب احت هرچند
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 شد و برگشت سمتمون . داریب عیسر ورود ما دامون با

 اما همچنان خواب بود . نویم

 نگاه کرد . نوینشستو به م نهیکنار شوم یرو صندل انیک

 در چه حالن ؟" ضاتی" مر دمیپرس ویآر از

 پسر نا خلف " نیخوبه اما امان از ا نیاشاره کرد و گفت " ا نویسر به م با

 شد به دامون . رهیخ و

 بابا... خوبم "گفت " خوبم  دامون

 عمارت " میپاشو بر یرو کاناپه ولو شدمو گفتم " اگه خوب کنارش

 ...  "مونمیبه خودش داد و گفت " امشب خونه م یو قوس کش

 شده بودن . بیغر بیهمه عج امشب

 بود از خونه اش استفاده نکرده بود . شتریب کسالیدامون  

 کسال؟ی

 بود . کسالیاز  شتریب یلینه مطمئنم خ 

 منو از افکارم پروند انیک یداص

 عمارت ... " نیبر ایپس تو و س مونهی... حاال که دامون م ی" مان 

 پرستو.س نوشته
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 .  دیما چرخ نیشد و با تعجب نگاهش ب داریب نویکه م میتکون داد سر

 شده " یالود گفت " چ خواب

 " یدیخوابیم گهید کمیخنده گفتم "  با

 "  یذاریبهمو گفت " مگه تو م اخم کرد شیدگیوجود رنگ پر با

 سر تکون داد.  ینگاه کرد انگار و سوال ویهم به آر بعد

 . دهیباشه جواب منو م ی. تو هر حال دمیحرکتش خند از

 " دنیگفت "بچه ها تازه رس ویآر 

 " نیکرد دایپ ی... چانیکن ک فی" تعردیپرس انیرو به ک بعد

 

 ::::::::: انیک

 بچه ها گفتم . یاما همون اطالعاتو برا میردنک دایپ یادیز زیچ هرچند

 باشه .  نیمحافظ گاهیخواستم امشب حواسش به پا ویآر از

 واحد هارو هم آماده باش بزنه .  همه

 . میو دامون تنها موند نویو پسرا ، با م ویرفتن آر با

 باهام چشم تو چشم نشد. گهیکه بهم انداخت د یجز نگاه اول نویم

 داشت...  حق
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 از رفتار دو پهلو من تعجب کرده بود .  البد

 نه . ایمثل قبل باهاش راحت باشم  تونمیام م یمن ک دونهیحاال که م دونستمینم خودمم

 بلند شد و گفت دامون

 بودنت ممنوعه " نجای... اای... تو هم با من بنوی" برم واحد خودم ... م 

 لب گفت " ممنوع ؟!" به من نگاه کرد. ریز نویم

 بلند شه که گفتم  خواست 

 " یمون یم نجای... شب هم نی" بش

 

 [21:13 27.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#137 

137 

#۱۳۷ 

 

 

 که " نهی؟ خالف قوان نجایشد و دامون گفت " ا شتریب تعجبش
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حالت  نیبا ابزرگش نکن ... خودتم بهتره  خودی... پس ب نهیخونه تو هم خالف قوان نوی" موندن م

 بهتره " ینجوری... ا یبمون نجایا

 جا نکنه .  یچند لحظه نگام کرد اما انقدر زرنگ بود که بدونه باهام بحث ب دامون

 االن ...  مخصوصا

 . .. یمزخرف نیروز به ا بعد

 دادم .  هیکاناپه تک یوسط گذاشتمو سرمو به پشت زیرو م پاهامو

 شدت خسته و کالفه بودم . به

 دوباره ولو شد رو کاناپه و گفت  دامون

 " اره؟ی" به سامان بگم شام ب

 نگام کرد.  نویتکون دادم که م سر

 چشماش پر از سوال بود. تو

 تا باهاش صحبت کنم ...  شدمیتنها م شدیم کاش

 عمارت ...  یرونیاون دوشب رو ش مثل

 پرستو.س نوشته

 . میزدیدوتا روح آزاد با هم حرف م مثل

 حالش. نیدامون رو تنها بفرستم خونه اش اونم با ا متونستینم اما
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 .بردیسوال م ریز ویاز االن همه چ شتریب نویاز حال دامون تنها موندن با م جدا

 ...کنهیم یحاال باهام چه برخورد نویم دونستمینم یطرف از

  دیسر تکون دادم که پرس نویمتعجب م یچشما به

 موندنم ممنوعه ؟" نجای" چرا ا

 ممنوعه ... " انیکارآموز ها تو برج ک" حضور 

 سر تکون داد و فقط بهم نگاه کرد . آروم

 داده بود گفت امیکه به سامان پ دامون

 ؟" نی" کد هارو عوض کرد 

 کد ها رو ندونه بهتره " یازش... فعال جز خودمون کس ری" آره ... خودت برو شامو بگ

 گفت  و بلند شد .  یا باشه

 حسوس نبود.اما م دیلنگ یم کمی

  نییکد آسانسور رو بهش گفتمو رفت پا 

 پر شد. نویاتاق از عطر م یتنها شدنمون انگار فضا با

 به آسانسور بود . رهیکردم که خ نگاهش

 نگاهم شد و برگشت سمتم . متوجه

 زد و گفت  یآروم لبخند
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 بزرگ ؟" سیرئ انیک ای یهست یواشکی انی" خب... االن ک

 . شدم  زیحرفش سوپرا از

 کدوم باشم ؟" یکردم نخندم و گفتم " تو دوست دار یسع

 

 [21:10 28.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۳۸ 

#138 

 

 

 پر شد. نویاتاق از عطر م یتنها شدنمون انگار فضا با

 به آسانسور بود . رهیکردم که خ نگاهش

 نگاهم شد و برگشت سمتم . متوجه

 و گفت زد  یآروم لبخند

 بزرگ ؟" سیرئ انیک ای یهست یواشکی انی" خب... االن ک

 شدم .  زیحرفش سوپرا از
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 کدوم باشم ؟" یکردم نخندم و گفتم " تو دوست دار یسع

 به سمت من.  دیکاناپه چرخ رو

 کرد  یداشت نگام م قیکرد و دق زیر چشماشو

 گفت  یخاص طنتیش با

 "من کدومو دوست دارم ؟ یدونیتو نم یعنی" 

 

 :::::::::::: نویم

 رو لبش نشست .  یلبخند واقع هیرفت باال و بالخره  انیگوشه لب ک آروم

 . شدیشد و اومد سمتم . نگاهش از چشمام جدا نم بلند

 گفت " بذار حدس بزنم " آروم

 ما نبود . نیب یفاصله ا گهید

 .  دینرم لبمو بوس یلیشدو خ خم

 . ومدی نفسام سخت باال مشروع کرده بودمو حاال طنتویش نیا خودم

 خودمو بسپارم به لب هاش. اریاخت یلباش باعث شد چشمامو ببندم و ب یو نرم یداغ

 .ستادیازم جدا شد و ا آروم

 من... یمثل چشما دونستمیخمار بود... م چشماش



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
360 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 ..." یواشکی انیگفت " پس حدسم درست بود ... ک یطرفه ا هیلبخند  با

 ؟" یدون یگفتم " از کجا م دمویخند

 باال انداختو سر تکون داد. ابروهاشو

 سوم بود " نهی" جواب درست گز

 سوم ؟ " نهی" گز

آسانسور نذاشت ادامه بدم  دنیزنگ رس یهر دو ... اما صدا شهیسوم م نهیبگم گز خواستمیم

 وارد شد . یکاغذ سهیو دامون با دوتا ک

 .دیچرخ انیمن و ک نینگاهش ب متعجب

 بزرگ بد اخالق بود. سیکه باز همون رئ نگاه کردم انیک به

 . شدیم یا افهیچه ق دید یرو م شی.  دامون اگه چند لحظه پ دمیدلم خند تو

 رفت سمت اتاق خواب ها و گفت  انیک

 "یهست اگه بخوا زی... لباس تمیدیکه ظهر خواب ی... تو کمد اتاقنوی" م

 به لباسام انداختم . یحرفش نگاه نیا با

 به دوش گرفتن داشتم. اجیامروز احت تیبخاطر فعال نکهیاز ا جدا

 لباسم هم پاره شده بود .  بقه

 وسط  زینشست رو کاناپه و شام رو گذاشت رو م دامون
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 بلند شم تا لباسامو عوض کنم که دامون گفت خواستم

 و بخواب " ری" شام بخور بعد برو دوش بگ

 گرسنه بودم . یلیخ خودمم

 . مینیبچ زویم تا مو به دامون کمک کرد نشستم

 ؟" هیپس برا چ ینهارخور زیبلند شد " اونجا... م انیک یصدا

 و گفت  زیکنار م نینشست رو زم دامون

 ... داغونم ها " مینداشته ات بذار راحت باش زی" جان عز

 که دهنم باز موند. انینداشته ؟ برگشتم سمت ک زیعز جان

 پاش بود ...  یطوس یشلوار راحت هی

 ... نگاهم رو تنش خشک شده بود که دامون گفت  نیهم فقط

 " مگس نره تو دهنت "

 به صورتش نگاه کردم . انیخنده تو گلو ک یدهنمو بستمو با صدا عیسر

 شرمنده شده بودم . یحساب

 . نیگاز گرفتمو سرمو انداختم پائ لبمو

 " هیدنیچه خجالت کش یزد دتوید گهیو گفت " د دیخند دامونم
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 [21:10 28.03.17, ]��شب  ـــانــــپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۳۹ 

#139 

 

 

 گفت " دامون ..." یجد انیک

 سرمو بلند کردم . آروم

 زد و شروع کرد به خوردن شامش . یچشمک دامون

 نگاه کنم و تو سکوت منم غذامو شروع کردم . انینشد دوباره به ک روم

 انگار حواسم اومده بود سر جاش. تازه

 بزرگ . خونه  هی

 دو نفر... نیو ا من

 من هستن . درسته صد برابر من سن دارن ... سیخوناشامن ، درست رئ درسته

 بالخره مرد بودن و ... اما

 که تموم شد ظرف غذامو جمع کردم. بلند شدم . شامم
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 ؟" رمیبرم دوش بگ تونمیکردمو گفتم " م تشکر

 گهیحمام کجاست د یدونیهست... م زیحمام حوله تم نتیسر تکون داد و گفت " تو کاب انیک

 ؟"

 بهم نشون داده بود اشاره کردم . ویکه آر سیدست به در سرو با

 سر تکون داد و حس کردم لبخند زد . انیک

 مطمئن نبودم . اما

 نکردمو رفتم سمت اتاق . مکث

 بود . ومدهیحالم سر جاش ن هنوز

 .نمیح بب. چندبار پلک زدم تا دوباره واض شدیچشمام تار م کمی

 اتاق خواب شدمو چراق رو روشن کردم . وارد

 نگاهم افتاد رو سقف . ناخداگاه

 بود...  ینبود... انگار واقع یلحظه انگار نقاش هی

 همه زنده بودن . انگار

 حس کردم اون دختر وسط سقف بهم نگاه کرد ...  یحت

 شد . یعاد یپلک زدمو همه چ چندبار

 .  دمیچم شده ؟! چشمامو دست کش من
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 که ازم رفته . هیادیمال خون ز دیشا

 مردونه اونجا بود.  یسمت کمد . چند دست لباس راحت رفتم

بلند تر  یلیشلوارک که برا من خ هیو  شرتیت هیو برداشتم .  شدیم دایکه پ ییزیچ نیکتریکوچ

  کمد بود. نییهم تو قفسه پا کتیشد. چنتا شورت مردونه نو با مارک و ات یاز شلوارک م

 ام گرفته بود. خنده

 فکر کردن.  ییزایچه چ به

 بود. یچیاز اونارو هم برداشتم. بالخره بهتر از ه یکی

 به سقف نگاه کردم . دوباره

 بود. یعاد یچ همه

 بخوابم ... نجایتا صبح ا خوامیم چطور

 .کردمیآروم داشتن صحبت م یلیو دامون خ انی. ک ییرایتو پذ برگشتم

 شدم.  سینکردمو وارد سرو مکث

 حوله خشک کن پهن کردم . یدوش گرفتم . لباس هامو شستمو رو عیسر یلیخ

 گفت برداشتمو خودمو خشک کردم . انیکه ک ییاز جا زیحوله تم هی

 .  دمیو پوش زیتم یلباس ها دمویچیرو دور موهام پ حوله

 معذب بودم . یلیخ ینجوریخودم زودتر خشک شن چون ا یها ریلبس ز دوارمیام
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 .ادیبه چشم ب ریام تا کمتر نداشتن لباس ز نهیرو س ختویخشک کردمو ر اموموه

 به خودم نگاه کردم . نهیآ تو

 بود. دهیو روم پر رنگ

 چشمام خوشحال بود. اما

 دوست داشتم . جانویو ه دیجد یزندگ نیا من

 لبخند زدم . نهیخودم تو آ به

 چشمام تار شد... نه... دوباره

 نبود...  تار

 گفت ...   امندی. انگار همون که س..انگار

 شدم . رهیخ دمیم نهیکه دورم تو آ یرنگ دیمه سف به

 پلک زدم که محو شد. چندبار

 ...سیسمت در سرو دمیدوئ

 ؟! دمیمن واقعا روح خودمو د یعنی

 

 [21:11 28.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان
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#۱۴۰ 

#140 

 

 

 ::::::::::::: انیک

 دامون گفت  نویرفتن م با

 نباشه ؟" یکار درست نویموندن م نجایا یکنیفکر نم انی" ک

 کجاست از نظر تو ؟" نجای" خب امن تر از ا

 ... " ستین تی" بحث امن

 ؟" هی" پس چ

 " نجاستیشه که امشب دخترش ا یشاک تونهی" باباش م

 با منه " می... عضو گروه منه ... پس تصم تونهی" نم

 شدم .  یحرف دامون عصب نیا انقدر از اچر  دونمینم

 کرد. یم یمن دست دراز تیداشت به مالک انگار

 تر کنه گفت یمنو عصب خوادینم دادیکه نشون م یلحن با

 خونه ات " ی... تو دختر مردمو آورد رانهیا نجای... اما ا انینشو ک ی" عصبان
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 کردم.  نگاش

 . دمیفهمیبود نم یحرفا چ نیاز ا هدفش

 دامون ؟" یبگ یخوا یم ی" چ

 نوی... تو عمارت بودن مکنهیفرق م یدختر تو گروهه... پس همه چ هیباره  نیبگم اول خوامی" م

بمونه اما از فردا منم عمارت هستم .. اونجا  یبودنش فرق داره . حاال امشب که گفت نجایبا ا

 باشه بهتره "

 کردم فقط... نگاهش

 تا حاال برا دامون مهم شده؟ یاز ک نویتو عمارت بودن م ایبودن  نجایا

 تو فکرشه  . یچ نمیذهنش بب چهیاالن دستمو بذارم رو سر دامون و از در نیهم تونستمیم

 بشناسم . دهیکه رفتارشون نشون م یزیوقت بود دوست داشتم آدمارو با چ یلیخ اما

 افکارشون . نه

دشو کنترل کنه و بهتر برخورد که تو عمل خو  یباشه در حال دیپل یلیتونه خ یهر کس م افکار

 کنه .

آگاه  تشیپرده از ن یب یلیتو ذهنشه  خ ینفر چه هدف هیکه  نمیبیبا استفاده از قدرتم م یوقت

 . شمیم

 ...نمیب یم کامیقصد نادرست رو تو نزد هی یدردناکه وقت یلیخ
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که پش یحت  بکنه ...  خواستیکه م یشه از کار مونیا

 و انجام بده .اگه در عمل کار درست ر یحت

 افته . یاز چشم من م شهیبرا هم اما

 ... ستیموهبت ن هیمن مثل  یروین

 ... نهینفر هی مثل

 ...  نویم یروح آدم ها دنید یرویمثل ن درست

 فرار کنه...  قتیمثل من از دونستن حق تونهینم نویم فقط

 ...زانتیتو روح عز ینیبب یاهیسخته س یلیخ

 از دستش بدم.نبود که بخوام  یکس دامون

 دوست بود ... هیها و افکار خاصش  طنتیهمه ش با

 دوست خوب ...  هی

 . دمیفهم یحرفا نم نیواقعا هدفشو از ا اما

اومد سمت  مهیسراس نویبگم در حمام باز شد و م یزیچکار کنم و چ رمیبگ میتصم نکهیا قبل

 من ...

بود  ختهیر سشویخ یهاکشاد بود براش تنش بودو مو یکه حساب یدست لباس راحت هی

 دورش.
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 " دمیبهت گفت " من...  من فکر کنم روحمو د با

 

 [21:02 29.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۴۱ 

 

 

 .  می، منو دامون هر دو بلند شد نویچهره م دنید با

 بود. دهیو ترس ختهیبهم ر یلیخ

 .چرا رفتم سمتش  دونمیاومد سمت من و نم نویم

 باز کردم براشو اونم اومد تو بغلم. اریاخت یب دستامو

 .دیلرزیم دهیدختر کوچولو که خواب بد د هی مثل

 بغلم قفلش کردم. تو

 ام گذاشت. نهیمنو محکم بغل کردو سرشو رو س اونم

 داد.  یبدنش و عطر تازه موهاش به روحم آرامش م ینرم

 تو بغلم موند تا آروم شد . قهیدق چند
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 شد . رهیام جدا کرد و تو چمام خ نهیرو ساز  سرشو

 لب گفت  ریز 

 ... مثل مه " دمیدور خودم د یهاله ا هی... نهی... اما تو آ نمیبینم یزی" االن دور تو چ

 . دمیپشتش نوازش وار کش دستمو

 ... اون مه روح تو بود... "یدیزدمو گفتم " درست د لبخند

 " وحشتناکه "

 " چرا ؟"

 ... " دونمی" نم

 " ینیبیگفت " کم کم روح همه رو م دامون

 .  میستیافتاد تنها ن ادمیدامون تازه  یصدا با

 شد. تمونیهم تازه متوجه موقع نویم انگار

 گونه هاش گل انداخت و چند قدم عقب رفت . چون

 دوباره بغلش کنم و نذارم بره . خواستیم دلم

 ... نیامان از قوان اما

 دیپرسبه دامون نگاه کرد و  نویم

 ؟" نمیبیم ینجوریهمه رو ا یعنی" 
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 " آره ... "

 ... ترسناکه ..." هیبه من نگاه کرد  " حس بد دوباره

 ... " یکنیتکون دادم وگفتم " بهش عادت م سر

 .یحجاب چیبدون ه قتیحق دنید هیچه حس دونستمیم چون

 " یکن یعادت م ایدن نیتو ا زایچ یلیگفت " به خ دامون

 کردم سمت کاناپه ها .  تشیرفتمو هدانرم گ نویم بازو

 " شهیم یزود عاد یلی" آره ... خ

 نشده بود . یعاد چوقتیمن ه یبرا هرچند

 ؟" نمیبیکجاش م یعنی؟  هیچطور نیکه گفت یاهیکه گفت " اون س میهم نشست با

کنده گاه  ..."دهیهم بهم چسب ی" پرا

 "نم؟یخوب نبباشه که خودشو  ادینفر انقدر ز هی یممکنه برا یعنی" 

 بهت بگم " قیرو نداشتم که دق ییتوانا نی... من ادونمی" نم

 هارو دارم ؟" ییتوانا نینگاهم کرد و گفت " من فقط هم دینا ام نویم

... تو از ما یبکش یتونی؟ تو با لمست م یستیپر توقع ن کمیو گفت " فقط ؟  دیخند دامون

خوناشام  هیدر حد  تیو قدرت بدن ینیبب هشی... تو روح آدمارو م یبدوئ یتون یتر م عیسر

 " نیهم یگیشه ... بعد م ادیز تونهیم دیسف
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 باشم ... " دیبازم با یدیجد زیبود منتظر چ نیزد و گفت " نه ... منظورم ا یآروم لبخند

 شدم  نویرخ م میدادم به کاناپه و غرق ن هیتک

 تو ذهنته ؟" ی" چ

 خوب فکر کنم " ونمتی... سرم درد گرفته ... نم دونمی" نم

 .ارمیب وهیحرفش بلند شدم تا از تو آشپزخونه براش آب م نیا با

 خودمون  آورد . یو دوتا شات برا یسکیهم ظرف و دامون

 رو از دستم گرفتو تشکر کرد. وهیآروم آبم نویم

 مشروب دست دامون ثابت شد. یرو بطر نگاهش

 " ادیلت جا بحا نهیریبخور ش وهیآبم کمینشستمو گفتم  "  کنارش

 خورد. کمیتکون دادو نرم  سر

 گفتم  زهیبر یسکیما و یبرا خواستیبه دامون که تازه م رو

 " امشب نه ... "

 

 [21:03 29.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۴۲ 
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 نگاه کردم . نوینگام کرد که به م یسوال

 ان نباش ... "رو ما اثر نداره نگر  زایچ نیو گفت " ا دیخند

 نگفت . یزیو چ نییسرشو انداخت پا نویم

 با سر به دامون اشاره کردم که نه. بازم

 ذوقش خورده بود.  تو

 و لباسامو عوض کنم ..." رمیدوش بگ هی رمی... من م ی... اوک یشد و گفت " اوک بلند

 هل شده بلند شد و گفت " نه..." نویکه م سیسمت سرو رفت

  نویباال رفته برگشت سمت م یبا ابروها دامون

 نه ؟" ی" چ

 لحظه من لباسامو از اون تو بردارم " هی...  یچی" ام... ه

 . سیرفت داخل سرو عیسر بعد

 هستن " ی... تنوع خوبمیریکارآموز دختر بگ دیگفت " با یطونیبا لبخند ش دامون

 " یافسوس سر تکون دادمو گفتم " تو که فقط دنبال تنوع با

 " گهیجذاب بشه د یجور هی دیبا یعمرطوالن نیا " خب بالخره

 نگاهش کردم . فقط
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 جذاب بشه... یجور هی دیبا یعمر طوالن نیا واقعا

 

 :::::::::::: نویم

 منو بغل کرد . انیک

 جلو دامون . اونم

 بغل کردم . انویبهتره بگم من ک ای

 

 شده بود .  یقاط یحساب یچ همه

م فقط لباس هامو که شسته بودم از رو حوله خشک کن حمتم نگاه کن نهیدوباره تو آ دمیترسیم

 نشه.  دهیکه د دمیچیتو هم پ یبرداشتمو طور

 رفتم سمت اتاق خواب ها انیو  بدون نگاه کردن به دامون و ک رونیب سیاز سرو رفتم

 

داره  یکه حس کردم بک گشتمیکردن لباسام م زونیآو یمناسب برا یجا هیدنبال  داشتم

  هکنینگاهم م

 . انیک نهیبرگشتم رفتم تو س تا

 خوردم و لباسام از دستم افتاد . هول
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 نگام کرد  رهیخ

 ....طنتیش یبرا کردینگاه خاص که انگار دعوتت م هی

 بود.  نیاز چشمام افتاد رو لباس هام که پخش زم نگاهش

 بود دایپ نیکه رو زم رمیلباس ز دنید با

 نگاهم کرد یشتریب طنتیبا ش نباریشد و ا شتریصورتش ب لبخند

 

 لباسامو برداشتمو گفتم  عیسر

 لباس هامو خشک کنم ؟ "  تونمی"  کجا م

 شوفاژ تو اتاق اشاره کرد و گفت  به

 " شهیاما تا صبح اونجا خشک م ستی"  درسته روشن ن

 رفتم  اون سمت عیسر تکون دادمو سر 

 

 کردم.  زونیرو آو نمیتمر یاو روش لباس ه گذاشتمرمویاول لباس ز نهینب انیکه ک یطور

 شده . رهیداده و  به سقف خ هیبه تاج تخت تک انیک دمیبرگشتم د یوقت

 سقف نگاه کردم . به
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 ها زنده بودم . یانگار نقاش باز

 پلک زدم  چندبار

 نکرد . رییتغ یزیچ اما

 انگار برگشتم و به من نگاه کردن. یدختر و پسر وسط نقاش یحت

 لب گفتم  ریترس ز با

 ...."انی" ک

 

 [21:24 30.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۴۳ 

 

 :::::::::::  انیک

 .  نویرفتن دامون سو استفاده کردمو رفتم اتاق م از

 بود و تو فکر بود.  ستادهیاتاق ا وسط

 شدم سمتش.  دهیکش ینامرئ سمانیر هیبترسونمش اما مثل  خواستمیتم

 ور من نشده بود . متوجه حض انگار
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 حسم کرد و برگشت .  هویسرش بودم که  پشت

 شد .  نیتو دستش پخش زم یو لباسا دیترس

 افتاده بود.  نیکه رو زم شیعروسک ریافتاد رو لباس ز نگاهم

 رفته بود تو حمام   نایبرداشتن ا یبرا پس

 خم شدو لباس هاشو برداشت .  عیسر

 هاش سرخ شده بود...   گونه

 که بغلش کرده بودم افتادم .  شیلحظه پ چند ادی

 تن نرمش لبخند نشست رو لبم.    یآور ادی از

 صداش به خودم اومدم   با

 تونم لباس هامو خشک کنم "  ی" کجا م

 زور خودمو کنترل کردم تا لبخندمو جمع کنم  .  به

 شوفاژ تو اتاق اشاره کردم  و گفتم   به

 "  شهیجا خشک ماما تا صبح اون ستی" درسته روشن ن

 رفت اون سمت .  عیتکون داد و سر سر

 دادم .  هیمعذب نباشه خودم رفتم رو تخت نشستمو به تاج تخت تک نکهیا یبرا

 رو سقفش تنگ شده بود .  یایاتاق و دن نیا یبرا دلم
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 گفت   یا دهیترس یبا صدا نویبه سقف بودم که م رهیخ

 ... " انی" ک

 کردم .  نگاهش

 ود .  به سقف ب ریخ

 گفت   دهیبر دهیآروم آورد باال و بر دستشو

 "  خورنی" اونا زنده ان ... تکون... تکون م

 .  داشتیاز سقف بر نم چشم

 پرستو.س نوشته

 سمتش و دوباره بغلش کردم   رفتم

 "  هیتقاش هی" فقط 

 با ترس تکون داد   سرشو

 ... اون دختر به من لبخند زد "  انی. کمن.. ی... خدای... حتکننی" نه... االن دارن به ما نگاه م

 به سقف نگاه کردم .  دمویخند

کوا پسر در نهیملکه سرزم ای" اون پرنسس م  "  استیآبه ... اونم نامزدش آ

 با دهن باز به من نگاه کرد   نویم

 ؟..."  نیچ نای... ا ی" چ
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 به سقف نگاه کرد .  دوباره

 "  خورنیتکون نم گهی" االن د

 "  دمی... من اونارو کش خورنی... تکون نم هینقاش هی فقط نوی" م

 بغلم فاصله گرفتو گفت   از

 ... تکون خوردن ... من مطمئنم " انی" ک

 شد .   رهیبه سقف خ دوباره

... اون ابر ها هم ... اون آب پشت سرشون  خوردنیکوچولو هم تکون م یاون فرشته ها ی" حت

 ..."  زدیهم موج م

 شدم .  رهیک کردمو به سقف خش نویاصرار م از

 ؟  گفتیم یچ

 بودم .  دهیثابت بود درست همونطور که من کش ی. همه چ خوردیتکون نم یزیچ

 گفت   نویم

 " ؟یدیکش یهم نقاش گهید ی" رو سقف اتاق ها

 " آره... همه اتاق خواب ها ..." 

 " جز اتاق خودت؟" 

 نکردم "  دایکه ازش خسته نشمو هنوز پ ی" طرح
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 جواب بود.  هیمن گره خورد و انگار دنبال  یتو چشما هشنگا

 ؟یجواب چه سوال اما

 

 [21:24 30.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۴۴ 

 

 گفت   آروم

 "  نمیرو هم بب گهیطرح د شهی" م

 "  خورهیمنه ... تکون نم یها ی... نقاش هیهمه نقاش نایا نوی" م

 "  نمیبب وامخی... م دونمی" م

 .   یکردم به اتاق بعد شیتکود دادمو همراه سر

 آروم وارد شد .  نویاتاقو روشن کردمو م برق

 .  موندیم میدوره از زندگ هیمن مثل خاطرات  یسقف هر اتاق برا ینقاش داستان

  

 ::::::::::::::::  نویم
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 تکون خورد .  انیک یبودم نقاش مطمئن

 همه اما ... دفعه اول فکر کردم تو دیشا

 نذاشته بود.   یباق یشک گهیبار د نیدوم اما

 شدم .  رهیسقف اتاق دوم خ به

نور سرخ غروب  ریکاج ز یچمنزار سبز بود که دور تا دورش انبوه  درختا هی یاتاق نقاش نیا

 .  دنیدرخشیم دیخورش

 در حال غروب بود.   دیوسط سقف خورش قایدق

 و گرم .  سرخ

 زرد نشسته بود.  راهنیسرخ و پ یر با موهادخت هیچمن ها  نیب

 برد .  یلذت م دیخورش یبسته بود و سرش باال بود انگار داشت از گرما چشماشو

 .  شیآت یبود ... مثل شعله ها یبیسرخ  عج یگل ها راهنشیپ رو

 سبز ..."  شهیگفت " دختر آفتاب ... جنگل هم انیک

 شد ...   خیچرا مو به تنم س دونمینم

 ؟ "  هیواقع نایلب گفتم " ا ریز

 ... "  نویهستن م ی" نقاش

 واقعا وجود دارن "  نای... انای... دختر آفتاب ... ا ای" نه ... ملکه م
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 زد و شونه ام رو بغل کرد   لبخند

 ؟"  یکنیفکر م ی"خودت چ

دستشو از رو شونه ام  انیدامون باعث شد ک ی... تا خواستم جواب بدم صدا دونستمینم

 قدم عقب برم   هیازه و من بند

 " ؟یدینشون م نویبه م تویهنر یشاهکار ها ی" دار

   دی. وارد اتاق شد و رو تخت دراز کش کردیحوله داشت موهاشو خشک م با

 امشب .  خوابمیم نجایا من

 سر تکون داد و گفت   انیک

 ؟"  ینیرو هم بب یاتاق بعد یخوای" م

 اما دامون گفت   خواستمیم آره

 آثارت "  هیبق یداشته باشم ... قبل بررس نویبا م یصحبت خصوص هی شهی" م

 و در آخر سر تکون داد.  دیمنو دامون چرخ نیمردد نگاهش ب انیک

 و من هاج و واج موندم رو به رو دامون.  رونیرفت ب یحرف چیه بدون

 نبود.  ینیب شیقابل پ رفتارش

 گفت   دامون

 "  نجایا نیبش ای" ب
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 اره کرد . به  تخت اش 

 رفتم کنارش نشستم که گفت   آروم

 ... "  میدار نیقوان یسر هی نجای... روز اول هم بهت گفتم . ما ا نویم یدیجد ایدن نی" تو تو ا

 سر تکون دادم که ادامه داد   

... کننیو م کردنیگروه کار م یبرا یادیز یاما دخترا مینداشت یدختر نی" درسته تو گروه مبارز

 دستش ممنوعه "  ریبا ز سیکه رابطه رئ نهیقانون مهم ما هم ا هی...  گهید یاتو بخش ه

 نگاهش کردم که گفت   یسوال نیهم یبرا هیمنظورش چ دمیفهمینم

 نا حق انجام بشه "  یها عیترف ایارفاق  یسر هیارتباط  نی" چون ممکنه بخاطر ا

 گفتم   نیهم یبرا هینگرفته بودم منظور دامون چ بام

 وجه شدم ... اما ..." " مت

 وسط حرفمو گفت   دیپر

 ؟"  یعمل کن نیخالف قوان یخوای" مواظب رابطه ات با باال دستت باش ... تو که نم

   دمیلب پرس ریشد . ز خی بدنم

 کردم ؟"  ی" من کار اشتباه

 " هنوز نه ... اما خواستم بهت هشدار بدم ..." 

 قورت دادم که گفت   یدهنمو به سخت آب
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... اما  یشیم هیو بق امندیاما دوره ات تموم شه هم رده منو س یدست من ریتو االن ز "

که برات  یزی... پس به چ یهست ی... تو دختر زرنگ نویم  یشینم انیهم رده ک چوقتیه

 "   زیممنوعه دل نبند... هرچقدر هم وسوسه انگ

 .  هیبودم منظور دامون چ دهیقشنگ فهم حاال

 نلرزه .  تیکردم صدام از حرص و عصبان یسعبلند شدمو  محکم

 فکر کرده بود راجب من .  یچ

 واقعا رفتار من انقدر احمقانه بود.  نکنه

 از اطالعات ... "  یگفتم " مرس آروم

 که بخاطر خودت گفتم "  یدونی... م کنمی" خواهش م

 برم ؟"  تونمیتکون دادم گفتم "م سر

 هم سر تکون داد .  اون

 . رونیز اتاق زدم با یمعطل یب 

 

 [21:21 31.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#145 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
385 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 

 :::::::::::: انیک

 . سمیکه گوش وا ستمین یآدم من

 نبود که بتونم ازش بگذرم . یهم آدم نویم اما

 کنار در و منتظر حرف دامون شدم . ستادمیناخداگاه ا رونیاز اتاق اومدم ب یوقت

 ...کنهیمطرح م نویرو داره برا م هیقض نیدامون ا شدینم باورم

 ...دیانقدر با منظور و تاک اونم

 از خودم بود. اشتباه

 ابوهت خودمو حفظ کنم... نتونستم

 کنم. یرو جلو دامون مخف یواشکی انیک نویبه قول م نتونستم

 ... هیو زرنگ زیآدم ت اونم

 ... رهیمنو بگ تونه جلو ینم یبخوام کس ویزیاگه من چ هرچند

 ممنوعه ... هیشکستن  یزود بود برا یلیاالن خ اما

 بزنم. یکه بخوام دست به کار نوینه از خودم مطمئن بودم نه از م هنوز

 و رو کاناپه نشستم . ییرایخودمو رسوندم به پذ رونیب ادیب نویم نکهیا قبل
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 .  رونیگره کرده اومد ب یبا اخما نویم

 به سقف نگاه کرد . ادوستیدر اتاقش مردد ا جلو

 که متوجه من شد. ییرایتو و برگشت سمت پذ نرفت

 زد .  یمرموز لبخند

 .دیخندیفکر خودش م هیداشت به  انگار

 سمت منو رو کاناپه رو به رو من نشست اومد

 شد .  رهیخ ونیزیبه تلو اما

 برنامه عمرش بوده . نیکه انگار اخبار اروپا جذاب تر یطور

 شد. داشیدامون پنگذشت که  ادیز

 و خوشحال بود. یراض یلیخ

  ستادیا نویبودو اومد کنار م بشیتو ج دستاش

 منو نگاه کردو گفت  طنتیش با

 چرا ؟" ینشون نداد نویآخرتو به م ی" ئه پس نقاش

 مطمئن نبودم بلند شدمو گفتم  نویاز جواب م نکهیا با

 پرستو.س  نوشته

 دارد. یقانون گردیپ یبردار یکپ
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 " نویم ایرفت ... ب ادمی... " آره

 نگاه کرد . نویدامون مغرورانه تر شد و به م لبخند

 .  ادیبا من ن نویممکنه م دونستمیم

 کنه. یممکنه بخاطر حرف دامون ازم دور دونستمیم

 اونم مثل من عاشق دور زدن ممنوعه هاست . گفتیتو وجودم م یحس هی اما

 از حد بود . شتریب نویسکوت م اما

 ..." ینم نویگفت " فکر کنم م ندامو

 ... "میقطع شد " آره بر نویجمله اش با بلند شدن م ادامه

 زد و از کنار دامون گذشت . لبخند

 دامون باال رفت و با تعجب به من نگاه کرد. یابروها

 راه افتادم. نویبزنم پشت سر م یلبخند نکهیبدون ا منم

 ن.تو من حس کن رییتغ یخواستم ذره ا ینم گهید

 

 :::::::::::: نویم

 حرصم گرفته بود.  یدامون حساب یحرفا از

 لحظه مردد شدم.  هیسمت اتاق خودم اما  رفتم
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 نداشتم . یسقف اتاق حس خوب بخاطر

 .انیک شیبرم پ خواستمینم اما

 .کردمیفکر م دیبا

 .ییرایگرفتمو رفتم سمت پذ ممویتصم

 نگاه کرد . ونیزینزد و به تلو یحرف چیه انیانتظارم ک برخالف

 کارو کردم . نیهم منم

 .بردیحرفا داشت لذت م نیدامون از گفتن ا کردمیحس م چرا

 .دیرسیبه اون م یزیمن ممنوعه چ یبرا انیبخواد به من بگه ک نکهیاز ا انگاز

 نگفت؟ یزیچ انیممنوع بود چرا ک اگه

 بود که تو تا رفتار کامال متفاوت داشت. نیبخاطر هم دیشا

 . میتنها بود یوقت جمع و جلو

 باشم ! نیقوان نیما نبود که بخوام نگران ا نیب یزیهنوز که چ اما

 

 [21:22 31.03.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#146 
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 بود ؟  نکنه

 تو ذهنم مرور کردم ... رفتارمو

 ؟یمن ممنوع باشه ... اونوقت چ یبرا انیاگه ک واقعا

 ! دونستمیم سوالمو خودم جواب

 اون کارو امتحان کنم !!! دینکن !!!! اونوقت من به هزار روش با یکار هیبه من بگن  هیکاف فقط

 ؟یباشه چ یا گهید زیقصدش چ انیاگه ک اما

 سرم حس کردم. یحضور دامون رو باال هوی

 گفت  انیکه دوباره همون لحن حق به جانب و مغرور رو داشت  به ک ییصدا با

 چرا ؟" ینشون نداد نویآخرتو به م یش" ئه پس نقا

 .انیبرگردم سمت ک دمیترسیم

 درسته. ینگرفته بودم چه رفتار میتصم هنوز

 بلند شد و گفت  انیک اما

 " نویم ایرفت ... ب ادمی" آره... 
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 و دستام عرق کرده بود. زدیتند م قلبم

 چکار کنم ؟ دیبا االن

 . بگم یبمونم و چ ایکه دامون حساس تر شه  برم

 پرستو.س  نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 کرد که گفت  یجد ممویدامون تصم یبعد جمله

 ..." ینم نوی" فکر کنم م

 شدمو نذاشتم ادامه بده  بلند

 " می" آره ... بر

 رفتم سمت اتاق خواب ها . انیتر از ک جلو

 کنار دامون رد شدم . از

 . ابروهاشو باال انداخت دمیگوشه چشمم د از

 بهش توجه نکردم . اما

 انیبا ک ینقاش هی دنید  کنمیدامون بخاطر من گفته بود... جدا از اون ... فکر نم کنمینم فکر

 باشه که بخواد ممنوع باشه ... یزیچ

 چک کنه. انیبخواد اثر حرفش رو منو جلو ک انهیلحن موز نینداشت با ا یلزوم پس
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 . شمینم یصد در صد کس عیمط چوقتیه من

 فاصله بود. ایدن هیقبلش اونو کامل بشناسم و دامون هنوز تا شناخته شدنش  نکهیا همگ

 ::::::::::: انیک

 .میاتاق خواب سوم شد وارد

 اتاقو روشن کردم . برق

 کردم " یبود که سقفشو طراح یاتاق نیاول نی" ا

 به سقف بود. رهیخ نویم

 شده بود  دهیانگور پوش یشاخه ها که تماما با یقیبود و آالچ یباغ مخف یاتاق نقاش سقف

 تو دستش بود  ینشسته بود و فنجون چا قیوسط اون آالچ یپسر 

 گفت  نویم

 کجاست ؟" نی" ا

 " ی" باغ مخف

 ؟" هیپسر ک نی" ا

 " عتی" پسر طب

 "؟یدیکشیاز کجا م ناروی" ا

 خاطره از ذهن من هستن " هی بای" تقر
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 "یدیصحنه ها رو د نیواقعا ا یعنی" 

 گرد برگشت سمتم . یشماچ با

 زدمو سر تکون دادم . لبخند

 شد . رهیدوباره به سقف خ نویم

 " پس واقعا وجود دارن "

 به اعتقادت داره " ی" بستگ

 نگاه کرد . موهاشو پشت گوشش داد و گفت  یبه من سوال دوباره

 "؟یبد حیبارم شده کامل توض هی شهیخدا م یرضا ی" برا

 نشستم رو تخت  دمویخند

 ... اما ممنوعه ..." شهیم "

 کردو به من نگاه کرد . زیر چشماشو

 ؟" ی" چه ممنوع

 گفتم " ادیز نجامی" اطالعات راجب اونا ممنوعه ... تا هم

 رو لباش نشست و اومد سمت من  یلبخند

 آروم زمزمه کرد  یلیخ

 " نجایممنوعه ا یجالب زی" چرا هر چ
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 حرفش دو پهلو بود. دونستمیم

 نگاهش کردم  که ادامه داد یرل کردمو سوالکنت لبخندمو

 " به سقف اشاره کرد نایخوام بدونم راجب ا ی" م

 . ستادمیرو به رو من بود . بلند شدمو ا گهید

 ببوسمش . تونستمیشدم راحت م یکه اگه خم م میبود کیعقب نرفت . انقدر نزد اما

 ... ممنوعه " نویتونم م یگفتم " نم آروم

 ممنوعه ام " یزایتن بود . آروم تر از دفعه قبل گفت " من عاشق چپر از خواس چشماش

 . میبود رهیبه هم خ قهیدق چند

 از چشماش رو لباش ثابت شد . نگاهم

 ازش گذشت . شدی... نم نه

 سرم خم شد . یک دمینفهم

 لبام شد . یداغش چاشن یبسته شد و لبا نویخمارم یچشما

 گرفتمو بغلش کردم . کمرشو

 

 [21:06 01.04.17, ]��شب  ــــــانـپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان
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 ::::::::::::::: نویم

 بهت هزار تا حق انتخاب بدن  ممکنه

 ممنوعه ... یکیبگن فقط  اما

 .یخوایتو اونو م اونوقت

 .یکی همون

 که ممنوعه . همون

 تره ... نیریش یممنوع زیهر چ انگار

 .انیمثل ک درست

 وسه اش داغ تر و لذت بخش تر بود...بار ب نیاز اول حاال

 ختم بشه. نجایخواستم به ا ینم هرچند

 .دیکش نجایچطور به ا دونمینم اما

 تو بغل خودش. دیگرفتو منو کش کمرمو

 تنش هزار برابر شده بود. یتنش نبودو انگار داغ راهنیپ
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 نست رو کمرش. دستم

 تنشو فتح کنم  کردیتنش انگار دعوتم م یداغ

 تم، محکم تر بغلم کرد و تو بغلش قفل شدم.حرکت دس با

 شد... یدستام خال هویگاز گرفت که تو  لبمو

 تنش محو شد و چشمامو باز کردم. یگرما

 پلک زدم . شیخال یبه جا رهیچندبارخ

 . کنهیداره نگام م یکیکردم  حس

 به آسمون شب شده. رهیاونجا خ انیک دمیبرگشتم سمت پنجره که د 

 ت در اتاق اومددامون از سم یصدا

 "نیندار یبخوابم اگه با من کار رمی" من م

 بهتره...  " میبزن ... همه بخواب ویتیسر تکون داد و گفت " کد امن انیک

 سر تکون داد و رفت. دامون

 برگشت سمت من. انیرفتنش ک با

 زد. یطونیلبخند آروم روشن شد و چشمک ش هیروحش با  یکامال ب صورت

 صدا کرد  انویکه دامون ک رمیم رو بگجلو خنده ا نتونستم

 قلم پرستو.س به
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 چنده ؟" دی... کد جدانی" ک

 بره واحد خودش " ذاشتمیم دیسمت در آروم گفت " با رفتیکه م نطوریهم انیک

 دوباره به سقف نگاه کردم .  انیرفتن ک با

 شدم. قیکردمو دق زیر چشمامو

 . نیخوریشما تکون م دونمیم من

 جواب فکرمو داد چون بهم لبخند زد و سر تکون داد. یاشپسر تو نق انگار

 شد و دستام سرد شد. خیموبه تنم س دوباره

 ثابت شد. یکه زدم دوباره نقاش یپلک با

 تکون نخورد . گهیتالش کردم اما د گهیبار د چند

 بود. ی. از جلو اتاق دامون رد شدم که خال رونیاتاق رفتم ب از

 بود. انیق کخواب من رو به رو اتا اتاق

 رو خاموش کرد و اومد سمت من . ییرایپذ یچراغ ها انیک

 هم پشت سرش. دامون

 گفت دیبه من که رس انیک

 بگو " یالزم داشت یزی" چ

 تکون دادمو گفتم  سر



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
397 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " ی" مرس

 که فقط من بشنوم گفت  یبره تو اتاقش آروم طور نکهیا قبل

 اگه ممنوع بود " ی" حت

 

 [21:07 01.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#149 

 

 لبخند زنم .  انیحرف ک نیو از ا استمیدامون ب یسخت بود که رو به رو یلیخ

 موفق شدم . اما

 دامون فقط سر تکون دادم . یبرا 

 با لبخند خاص خودش جوابمو داد و رفتم تو اتاقم . اونم

 . دمیترس یم بیسقف عج نیاتاق با ا نینبستم چون از تنها شدن تو ا درو

 اتاقو خاموش کردمو به سقف نگاه کردم . برق

 مشخص نبود. ینقاش یآب نهیاز زم یادیز زیچ

 بودن. دایهم پ یکیکامال تو تار یصورت ها اما
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 چشم اون دختر ... مخصوصا

 آب! نی... ملکه سرزمایبود؟ م یچ اسمش

 خودم. یرو دمیملحفه رو کش دمویتخت دراز کش رو

 از سقف چشم بردارم  تونستمینم اما

 کردم چشمامو ببندم . یبود ... سع یبد حس

 .کننیحس کردم  دارن نگاهم م اما

 رو من بود . یکه باز کردم نگاه همه افراد رو نقاش چشمامو

 کنترل کنم. دنمویکردم نفس کش یسع

 ...یهستن ... نقاش ینقاش اونا

 ... با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد ایملکه م اما

 به سمت من. رونیاز سقف اومد ب دستش

 خشک شد دوباره و نفسم بند اومد. دهنم

 تکون بخورم . شدیترس نم از

 گفت  ینیواقعا دل نش یبا صدا آروم

 ..."نویم ای" با من ب

 کنم . یم کاریدارم چ دمینفهم
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 هستم. ییرایتو پذ دمیچشم بهم زدن د هی تو

 م.کرد یط یفاصله رو چطور نیا دونمینم

 کردم به زور نفس بکشم. یسع فقط

 نفسم بند اومده بود. انگار

 منظم قلبمو آروم کنم . یکردم با نفس ها یکاناپه ولو شدم و سع رو

 تنم از ترس عرق کرده بود. تمام

 بودن ؟ یواقع ایانقدر توهم زدم ؟  یعنی

 دادم به کاناپه . هیتک سرمو

رو  انیک کیتار مهین ییرایامو باز کردمو کل  پذچشم عیسر کنهیداره نگام م یکیکردم باز  حس

 از نذر گذروندم .

 نبود . یاز کس یخبر اما

 همچنان خشک و تلخ بود ... دهنم

 

 :::::::::::: انیک

 نداشتم . دنیبه خواب عادت

 بودم  دهینخواب یوقت بود درست حساب یلیخ
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 داشتم . اجیآؤامش تعصابم بهش احت یبرا دونستمیم

 ذهنمو آروم کنم تا خوابم ببره. متونستینم اما

 .دیخواب دیبا یرفته بود چطور ادمیانگار  اصال

 رو تخت نشستم . کالفه

 شدم. رهیبردم تو موهامو از پنجره به آسمون شب خ دست

  خواستیآزاد م یهوا دلم

 تنها بذارم . نویم خواستمینم اما

 . رمیعمارت خبر بگ تیگرفتم تا از وضع امندویس شماره

 جواب داد و گفت  زود

 "یزنگ زد نیامن و امانه اگه برا ا نجای" ا

 " یندار یگفتم " خب پس کار دمویخند

 " چرا "

 ؟" ی" چ

 " ایفرستینم ییجا یبا مان گهی" منو د

دادم به تاج تخت و گفتم " چرا  هی. تک انیخوب با هم کنار نم یو مان امندیدونستم س یم

 اونوقت ؟"
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 مشیتقس ینا مساو مهیمن دستور بده ، خودم از وسط به دو نکه به  ی" چون دفعه بعد

 " کنمیم

 . دمیخند دوباره

 مونن  یبچه ها م مثل

 نموندم . امندیس حاتیگفتمو منتظر توض یریبخ شب

 رو اعصاب آدم  رفتیم یعیحالت طب امندیس

 .ومدیخوشش نم یکه از کس یبرسه وقت چه

 چک کنم . نویشدم تا م بلند

 نبود.تو اتاقش  اما

 رفتم تو آشپزخونه . دمویشن خچالویباز شدن در  یصدا

 . ختیریخودش آب م یبرا داشت

 به خودش اومد  عیمن هول خورد اما سر دنید با

  دمینگاهم کرد که پرس یسوال

 "؟ی" خوب

 . دیجا سر کش هی وانویل

 و گفت  دیکش قیعم نفس
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 " خوبم "

 آروم بست خچالویگذاشت تو خچالو در  آبو

 من بخوام" ذارنیسقف نم یها ینقاش نیگفت " ا رهدوبا

 دادمو گفتم "چرا ؟" هیاوپن تک به

 " زننیحرف هم م ی... حتانیک خورنی" تکون م

 بخندم اما نگاه نگرانش نذاشت . خواستم

 اوپن نشست و موهاشو از جلو صورتش کنار داد. یصندل رو

 ؟" هیچ هینقاش نیا هیقض یبگ شهی" م

 

 [21:17 02.04.17, ]��شب  انـــــــپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۰  

 

 :::::::::::::::: نویم

 از صورتم کنار دادمو انداختم پش شونه ام. موهامو

 از رو صورتم رفت رو موهام.  انینگاه ک 
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 تر ... نییرو موهام سر خورد پا از

 چشماش برق زد و لبخند نشست رو لباش.  هوی اما

 . دهید یزه متوجه شدم چخودم نگاه کردم، تا به

 ام.  نهیرو س ختمیموهامو ر عیسر

 بلند شم .  خواستم

 نگاه کنم . انیک یتو چشما تونستمینم

 بودمش ...  دهیبوس درسته

 که رو لبش بود ، شرمنده ام کرده بود. یطونی... لبخند شاما

 بلند شدم بازومو گرفت و گفت  تا

 ؟" یبدون یخوای"مگه نم

 وم تنمو داغ تر کرد .دستش رو باز فشار

 نشستم دوباره .  آروم

 بود. نییسرم همچنان پا اما

 آروم گفت  انیک

 " نگام کن "

 بلند کردم که لبخند رو صورتش باعث شد منم لبخند بزنم  سرمو
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 آروم گفت  دوباره

 مطمئن شم مزاحممون خوابه . تکون نخور " رمیلحظه م هی"من 

 شد. بیچشم بهم زدن غ هیگفتو تو  نویا

 متوجه منظورش نشدم که برگشت . اصال

 کنارم نشستو منو چرخوند به سمت خودش. یصندل رو

 " میراحت صحبت کن میتونی" خب... حاال م

 " چطور ؟"

 ... " خوابهی... دامون تا صبح مگهیکار ممنوعه  کوچولو د هی" 

 دادم باال و گفتم  ابروهامو

 ؟" یکار کرد ی" چ

 تو خاصه ؟" فقط لمس دست ی" فکر کرد

 " خب؟"  میدادم به صندل هیتک نهیبه س دست

 " حدس بزن "

 یخواب کن یتونی... تو نکنه با لمس دستت مکنهیبا لمس دستش درمان م وی...  آر دونمی" نم

 ؟"
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 ی؟ وا هیرو سقف داستانش چ یها ی؟! نقاش کنهیم کاری" بزار فکر کنم ! لمس دست من چ

 "؟  یخوایاطالعات ازم م نهمهیا

 گفتم  نیهم یشرط بذاره . برا خوادیباز مثل اون شب م دونستمیم

که آدمو کالفه  امندی... اون از س دادیبود که جواب سواالمو راحت م یتنها کس ویشما آر نی" ب

 "یذاریشرط م یزیاز تو که برا هر چ نمی. ا کنهیم

 " شرط؟"

 " اوهوم "

 من خوبه " ی" شرط ها

 " اما ممنوعه "

 تره " نیریها ش" ممنوعه 

دردسر درست کنم  خوامیممنوع ام ... اما نم یگفتم " درسته عاشق کارا دمویکش قیعم نفس

" 

 " یبخوا دمی" نبا

 " دامون گفت ..."

 وسط حرفم  دیادامه بدم و پر نذاشت

 گفت ... "  یچ دونمی" م
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 .  میکردیدو تو سکوت به هم نگاه م هر

 . میهر دو مردد بود انگار

 .  هیتا چه حد جد انیک یواشکی یکارا نیا دونستمیبود . نم یبیعج طیشرا

 . هیواشکی یها طنتیچه حدش فقط ش تا

 ازش انتظار داشته باشم . دیروش حساب کنم و چقدر با دیبا چقدر

 

 [21:17 02.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۱ 

 

 

 بالخره گفت  انیک

که سالها  یدارم ... حس یکنارت حس زندگ دونمی... فقط منویم کنمیمدارم چکار  دونمی" نم

 بود نداشتم ... "

 ساکت شد و بهم نگاه کرد  دوباره

 تکون دادم که ادامه داد  سر
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 ..." یباهام بمون خوامی... اما م رمیبگ یازت قول خوامی" نم

 سر تکون دادم و گفتم  یحرفش سوال نیا با

 " دمیهم" باهات بمونم ؟ درست نف

 ... دور از چشم همه " میداشته باش یواشکی نویو م انیهامون ... بذار ک یواشکی" 

 ام جدا شه . نهیاز س خوادیم کردمیکه حس م زدیانقدر تند م قلبم

 تمام وجود دوست دارم بگم باشه . با

 احساسمو کنترل کردمو گفتم  اما

 ..." یچ می" اگه لو بر

 ..." ذارمی" نم

 ؟" میو برل یذاری" نم

 تکون داد  سر

 کامال مصمم بود. چشماش پر از خواستن .  صورتش

 شم . رهیبه دستام خ رمویشدم نگاهمو ازش بگ مجبور

 . یو مخالفت کن یتو چشماش نگاه کن شدینم چون

 کرد که فقط بگم باشه. یانگار جادوم م چشماش

 ممنوعه ..." ی؟ ... وقت یلب گفتم " اما آخرش چ ریز
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 امه بدم و گفت اد نذاشت

 تا ابد ممنوع بمونه ." ستی" قرار ن

 شدم تو چشماش . رهیسرمو بلند کردمو خ دیخداگاه با ام نا

 زد و گفت  لبخند

 " یخوای" پس تو هم م

 

 ::::::::::::: انیک

 و با خجالت گفت  دیدوباره نگاهشو ازم دزد نویم

 ." شمیآزاد شه تازه هم رده اونا م رومین یممنوع نباشه... دامون گفت وقت گهید شهی" چطور م

 ؟" هی... حاال جوابت چ گمی" به موقع اش بهت م

 االن بدونم " خوامی" م

 " یو شکستم بد یبا من مبارزه کن دی" با

 نگام کرد  رهیگرد شد و خ چشماش

 ..." یخوری" اما تو که شکست نم

 ؟" هی... حاال جوابت چ ستیهام ن یگفتم " اون طور دمویخند

 " دونمیم" ن
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 گل انداخته بود. لپاش

 ... " نوی" م

 " یبهم قول بد دیتر کرد و گفت " باشه ... اما با لبشو

 ؟" ی"  چه قول

 ..." ی" به سواالم جواب بد

 نگاش کردمو گفتم  کمیزرنگ...  دختر

 " دمی" قبوله به سوال هات جواب م

 زد و گفت  طونیلبخند ش هی

 ؟" یبزرگ سیهمون رئ هیقجلو ب یعنی... یواشکی ی" خب آقا

 تکون دادم که گفت  سر

 " سخته ... "

 ..." شهی" اما م

 زد و گفت  نیریلبخند ش هیسر تکون داد و  اونم

 ؟ " کنهی" خب... حاال ازلمس دستت بگو... چکار م

...  ذارهیروح آدما اثر داره لمس دست من رو ذهن اونا اثر م ی" مثل لمس دست تو که رو

 ذهنشونو بخونم ... ذهنشونو پاک کنم " تونمیو خاموش کنم ... مذهنشون تونمیم
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 گرد شده بود . چشماش

 ؟" یبخون یتونیفکر منم م یعنی... هیعال یلیلب گفت " اوه... خ ریز

 

 [21:20 02.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۲ 
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 تکون دادم  سر

 ؟" یکرد گفت " االن دامونو خواب دوباره

 زد  یطونیسر تکون دادم که لبخند ش بازم

 باحاله..." یلی" خ

 " ی... گاه بای" تقر

 خوابه ؟" ی" االن دامون تا ک

 کنم " دارشیکه من ب ی" تا وقت
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 سقف بگو " یها یشد و گفت " حاال راجب نقاش شتریب لبخندش

 

 ::::::::::::::: نویم

 انقدر عوض شدم .  یمن ک دونمینم

 حد ؟  نیترس بودم اما تا ان شهیهم

 باشه بگم ؟  یواشکی نویو م انیبه ک که

 با آرامش گفت  انیمنم . ک نیا شهینم باورم

 هستن" یواقع اینقاش نی" ا

 " دونستمیذوق گفتم " م با

 " خورنی... تکون نمیکنیکه تو فکر م ی" نه اون واقع

 تکون خوردن " دمی" اما من د

وجود دارن ... همشون ... همه اونا و اون  یعنیهستن ...  یا واقع... اون نوی" امکان نداره م

... اما اون  ینیاونارو بب یتو هم بتون یروز دیوجود دارن و شا دمیکه من کش ییلحظه ها

 " ی... پس باور کن فکر کرد دمی... من خودم اونارو کش خورنیتکون نم اینقاش

 واقعا توهم بود . یعنی. دمیکش قیعم نفس
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

... باهام حرف هم زد... گفت با  ایاون دخرته ... م ی... حت خوردنیب گفتم " نه تنها تکون مل ریز

 ... " ایمن ب

 . کردیبا تعجب نگام م انیک حاال

 ..." ستیلب گفت " اما ممکن ن ریز

 " رونی" حس کردم دستش از تو سقف اومد ب

 " یشد فیضع یلی... فکر کنم خیبخواب دیمردد نگام کردو گفت " با کمی

 " خوابمیبرم تو اون اتاق . به کاناپه نگاه کردمو گفتم " من امشب اونجا م گهی" نه عمرا د

 خونه هست " نیتخت خواب راحت تو ا نهمهی... ایشی" تا صبح داغون م

 سخنگو " یها ی" آره با اون نقاش

 ؟" یکنیم نیمن توه یها یبه نقاش ی" حاال دار

 باشه " دیکه سقفش سف وابمخیم ییجا گمی" نوچ ... فقط م

 اتاق من ؟" یعنی" 

 

 [21:21 02.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۳ 
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

153 

 

 

 گرد برگشتم سمتش  یچشما با

 " نه ... "

 باشه " ی" مگه نگفت

 اتاقت " امیاتاقم ... نگفتم باشه م یایب یتونی" گفتم باشه م

 ؟" هی" خب فرقش چ

 ؟ " یاریبالشت و ملحفه برام م هیکردم "  اخم نگاش با

 ." شمیکاناپه هام جا نم نیاز ا چکدومی... رو هنجایا امیمنم مجبورم ب یبخواب نجای" تو ا

 مظلوم کردو نگام کرد  خودشو

 نکن . برو اتاقت بخواب " ییمظلوم نما ی" الک

 " رنیگیها رو بشکنن تو رو راحت م شهیاگه حمله کنن ش ینجوری... ا شهی" نم

 داره ؟ اتاق تو هم به تراس پنجره فول داره " ی" چه فرق

 تو اتاق من ، من کنارتم " نهی" فرقش ا

 ... "انی" ک
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 گذاشت رو لبم و نذاشت ادامه بدم .  انگشتشو

 " میبزرگ هست  که جدا بخواب یشد و تو گوشم گفت " تختم به اندازه کاف خم

 بلندم کرد. یحلقه شد و از رو صندل کنم دستاش دور کمرم یانکه مقاومت قبل

 . نییهنوز نفس نگرفته بودم که رو تخت اتاقش منو گذاشت پا اما

 "یکار دار یشده ... فردا کل رید یلیتخت و گفت " خ گهیرفت سمت د خودش

 . میمتر با هم فاصله داشت 1قشنگ  دیدراز کش یواقعا بزرگ بود. وقت تختش

 بازم سختم بود . اما

 گفت  انیلب باز کنم ک خواستم تا

 ... واقعا خسته ام " کنمی... خواهش م نوی" م

 چرا ساکت شدم و ملحفه رو دادم کنار. دونمینم

 . دمیبه پهلو دراز کش انیک مثل

 روشن بود . هیسا انیچهره ک ومدیکه از پنجره م یینور کم سو ریز

 " شهیازم ناراحت م یلیلب گفتم " بابام بفهمه خ ریز

 " چرا ؟"

 ... االنم رو تختشم " دمیپسر نامحرمو بوس هی" من سه بار 

 ..." کنمیلبخند زد و گفت " نگران نباش... حلش م آروم
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [21:13 03.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۴ 
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 !؟ میکن یم حلش

 بود .  یمنظورش چ 

 به صورتش بودم . رهیبست و من هم چنان خ چشماشو

  دمیپرس ومآر

 "م؟یکنیحلش م ی" چطور

 " ینیبینگاه کنه با لبخند گفت " خودت م نکهیا بدون

 بخش و با محبت بود  نانیاطم یلیخ لبخندش

 خسته بودم و حوصله بحث نداشتم. واقعا

 کردم بحث رو ادامه ندم. یسع

  دادیم انویعطر مردونه ک یبالشت و ملحفه بو انگار
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 زود خوابم برد. یلیخ

 

 ::::::::::: انیک

 بشه . تونهیهم رده من م نویکه م یالبد همونطور  ؟ی! چطور کنمیم حلش

 که انجامش سخته . ییسر هم قول و قرار ها پشت

 . ستیممکن ن ریغ اما

 کشدم . قیعم نفس

 . کنهیاتاق نشسته آرومم م نیتو ا نویکه از حضور م یآرتمش نیاگه نتونم بخوابم هم ا یحت

 نگاهش کردم . باز کردمو چشمامو

 شد. یعطر نمدار موهاش حس م هنوز

 زود خوابش برده بود. یلیخ

 . رمیتا صبح نگاهش کنم و از حضورش آرامش بگ تونمیم یواقعا بخوابم وقت چطور

 صورتشو کنار زدم . یرو یشدمو موها کینزد بهش

 و به نوازش موهاش ادامه داد. کردینم یرویاز مغزم پ گهید دستم

 بود...خواب  هی مثل

 کرد . یرو زنده م یمیکه خاطرات قد یخواب
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 سال فراموش نشده بودن . نهمهیکه بعد ا یخاطرات

 .  دیتو خواب چرخ نویم

 هنوز خوابه . دمیفهم دیمنو دمر خواب یپاشو گذاشت رو پا یشده اما وقت داریکردم ب فکر

 بود. دهیگربه خسته خواب هی مثل

 کرد. شتریتنمو ب ینداشت اما گرما یپام وزن یرو پاش

 . نییپام گذاشتم پا یآروم پاشو از رو 

 عوض شه .  میذهن ریمس خواستمینم

 کامل تو بغلم بود . رفتمیو اگه عقب نم دیبازم چرخ نویم اما

 . دمیو آروم خند رمیجلو خندمو بگ نتونستم

 کم بود .  نمیتخت دوبرابر ا نویم دنیمدل خواب نیا با

 م ...موهاشو نوازش کرد دوباره

 

 ::::::::::::::: نویم

 شدم .  داریتنم ب یداغ با

 داشت  یرو کمر و پام برام تازگ ینیسنگ

 درک کنم . تویتا موقع دیطول کش کمی
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 از پشت بغلم کرده بود. انیک

 دور کمرم بود و با پاش پاهامو قفل کرده بود. دستش

 تکون بخورم اما نتونستم . خواستم

 

 [21:15 03.04.17] ,��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان
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 دم صبحه . اما هنوز کامل روشن نشده بود. دادینشون م هوا

 . دیکش قیسرشو تو موهام فرو کرد و نفس عم انیتکون من ک با

 " میهر دو بخواب میقفلت کنم تو بغلم تا بتون ینجوریلب گفت " مجبور شدم ا ریز

 " چرا "

 " ی" از بس غلت زد

 " اوه ..."



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
419 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 بگم . یچ دونستمیخجالت نم از

 . دمیخوابیافتادم از بس بد م یاز رو تخت خودمم م شهیهم

 و منو محکم تر بغلم کرد  دیتو گلو خند انیک

 بود اما آروم گفتم یحس خوب یلیبودن تو بغلش خ نکهیا با

 " یولم کن یتونی... م دارمی" االن که ب 

 " میبخواب شهیم گهیساعت د هی... صبحه  5" نوچ... زوده ... تازه 

 .  رونیب امیکردم از بغلش ب یسع

 به سمتش دمیدستشو باز کردو چرخ بالخره

 " ادیخوابم نم گهی" د

 آشفته و صورت خمارش نگاه کردم . یموها به

 شدم .  مونیحرفم پش از

 برگردم بغلش و تا ظهر بخوابم .  دادیم حیترج دلم

 نه . گفتیعقلم م اما

 و گفت  دیکش قیفس عمن انیک

 نداره " یبیتو نشد بخوابم ... اما ع یمشت و لگد ها ری" باشه ... من که ز

 نگاش کردم ... شرمنده



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
420 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 ::::::::::: انیک

نه منو  فتهیاز بس غلت زد آخر مجبور شدم تو بغلم قفلش کنم تا نه خودش از رو تخت ب نویم

 سر نگون کنه .

 ش همون .بغل کردنش همون و تب خواستن اما

 آروم شد هم نتونستم ازش جدا شد . یوقت یحت

 .کردیتو وجودم زنده م ویبدنش حس زندگ ینرم گرماو

 پرستو.س نوشته

 سال... نهمهیا

 دختر ... نهمهیا

 دختر که ممنوع بود... نی؟ چرا ا نویم چرا

 خواستنشو انکار کنم . تونستمیبود نم یفقط هرچ دونمینم

 با عطر تنش خوابم برد . تو موهاش فرو کردمو سرمو

 خواب آروم که سالها ازم دور بود. هی

 شدم. داریتو بغلم جا به جا شد ب یوقت

 نداشتم بذارم بره . دوست



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
421 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 کنه . غیتنشو ازم در ینداشتم گرما دوست

 به اجبار نگه داشت . ویکس شهینم اما

 حضورش برام مثل معجزه بود. نجامیهم تا

 نگاهم کرد. هر یخ دویشل کردم که چرخ دستمو

 " ادیخوابم نم گهیآلود گفت " د خواب

 کردم .  نگاهش

 نداره " یبیتو نشد بخوابم ... اما ع یمشت و لگد ها ریخنده گفتم " باشه ... من که ز با

 نگاهم کرد .  شرمنده

 " خوابمی... گفتم که رو مبل م دیگفت " ببخش آروم

 تسو استفاده کرد و گف عیتو وجودم سر طونیش انیک

 بخشمت ... اما شرط داره"  ی" م

 ؟" ی" چ

 بوس کوچولو " هی" 

 کنه و گفت یکرد اما بخندشو نتونست مخف  اخم

 " تو هم فقط سو استفاده کن "

 رفتم سمتش آروم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
422 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 از حرکت من گرد شد .  چشماش

 بوس کوچولو... " هیزدم و گفتم "  مهیخ روش
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#۱۵۶ 
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 لبمو به لباش رسوندم . دمویهلم بده که خند خواست

ام شل شد و با شروع بوسمون  دستاش به سمت گردنم  نهیلحظه نشد که دستش رو س چند

 حرکت کرد.

 تر شد . دیگردنم دستش رفت تو موهامو بوسمون شد از

 .شرتشیت ریدستمو نرم رسوندم به ز دمویدست کش کمرشو

 کنترل منو نداشت .  گهیانگار د زممغ

 شتریدستمو ب یشرویپ  هیتنش که هر ثان یشد و داغ  یتر م دیکه هر لحظه شد یا بوسه

 .  کردیم



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
423 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 لب گفت  ریلبمو ول کرد و ز نویتنش نبود و دستم تا تنشو لمس کرد م ریز لباس

 ... "انی" ک

 ادامه بدم . خواستینم دونستمیم

 تنش دل بکنه . یرمادستم حاضر نبود از گ اما

 از تو موهام در آورد و بازومو گرفت  دستشو

 در آورد . کشیتون ریدستمو از ز آروم

 کنار گوشش گفتم  دمویخند

 دل بکنه " تونهی" نم

 بلند کردمو نگاهش کردم .  سرمو

 رو لبش بود .  یبا خجالت لبخند

 ساکتش کرد .  لمیموبا یبگه صدا یزیخواست چ تا

کراه از رووقت صبح . نیا  برداشتم .  لمویکنار رفتمو موبا نویم ی.. با ا

 بود . ویآر

 .  بخشمشیموقع نم یزنگ ب نیبخاطر ا چوقتیه

 جواب دادم  لوینشست رو تختو من موبا نویم

 گفت  ویآر



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
424 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " نهیب نویم ادیاالن ب شهیاگه م خوادیم نوی... پدر م انی" ک

 " االن ؟"

 بگن " نویبه م دیافتاده که با یاتفاق هی" 

 

 [21:18 04.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#157 

 

 نگران و ناراحت بود.   صداش

  دمیپرس

 شده ؟" یزی" چ

 ... " ستین ی" خبر خوب

 . کردیکه با دقت داشت نگاهم م نویسمت م برگشتم

 گفتم  ویماجرا شدمو به آر دنیپرس الیخیسر تکون داد که ب یسوال

 باشن خوبه ؟" نجایا گهیساعت د هیشه ... " با

 " ی" آره ... مرس



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
425 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 شدم . رهیخ نوینگران م یکردمو به چشما قطع

 لپاش گل انداخت و نگاهشو ازم گرفت .  هوی

 . رفتینم رونیتنش  از ذهنم ب یو نرم یداغ ش،یچند لحظه پ ادی

 نگرانم کرده بود  ویحرف آر اما

 "نجایا انیم گهیساعت د هی نای" بابات ا

 گرد برگشت سمتم  یچشما با

 " االن ؟"

 تکون دادم . سر

 نشست . یصورتش برق خوشحال رو

 رو تخت بلند شد و گفت از

 ." سیسرو رمی" من م

 برگشت سمتمو گفت  رونیاز در بره ب نکهیا قبل

 ؟" یکن ینم داری" دامونو ب

 دامون نبودم . ادی اصال

 گفتم  دمویتو موهام کش یدست

 ..." یگفت" خوب شد 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
426 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 :::::::::::::: نویم

 شدم .  رهیبه خودم خ نهیآ تو

 کردم مرتب کنم . یبا دست سع موهامو

 هنوز سرخ بود . انیک یاز فشار لب ها لبم

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 از جلو چشمم رد شد . لمیمثل ف اتفاقات

 ام رو لمس کرد ... نهیکه از تو لباسم باال رفت و س انیداغ ک دست

 داغ شدم .  دوباره

 .  رمیسخت بود جلوشو بگ یلیخ

 . میلذت بخش بود که دوست داشتم ادامه بد انقدر

 به خودم سر تکون دادم . نهیآ تو

 ... نویم یکنیم کاریچ یدار

 از اون ... شتریبشه قبول کرد اما نه ب ویواشکیدوتا بوس  حاال

 . رونیب امیب انیتن ک یداغ نیااز  دیبه صورتم آب زدم شا دوباره



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
427 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 .ومدیسمتشو رو لبم لبخند م رفتیباز ذهنم م اما

 رفت. یخابالو صبحش و نگاه گرمش هم از جلو چشمام کنار نم افهیق یحت

 . رونیرفتم ب سیسرو از

 نبود . ییرایو پذ منیتو نش یکس

 سمت اتاق خودم .  رفتم

 نه .  ایبودم برم داخل  مردد

 شدم . رهیبه سقف خ دوباره

 اونام برگشتن سمتم.  انگار

 لبخند نگام مرکردن . با

 .یقدم رفتم عقب که خوردم به کس هی

 بود . دامون

 ؟" نویم ی" چته سر صبح

 " خورنیها تکون م یگفتم " نقاش آروم

 برد تو اتاقو گفت  سرشو

 " انیک دهیحاال انقدرم خوب نکش ؟یگیم ی" چ

 و گفت دیهم رس انیک



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
428 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 [21:21 04.04.17, ]��شب  ــــانـــپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۵۸ 

 شده ؟" ی" چ

 خورن " یاتاق ... اونا تکون م نیتو ا رمی" من نم

 کرد . یانداخت باال و مثل دامون رفت تو اتاق و سقفو بررس ابروهاشو

 رفتم جلو تر . آروم

 ک زد .به من زد و چشم یهم پسر نقاش یطونیلبخند ش ی... حت خوردنیم تکون

 و دوباره نگاه کردم . دمیمال چشمامو

 بود .  یهمونجور

 گفتم  رونویبرگشتم ب عیسر

 " نیاریلباسامو از رو شوفاژ ب شهی" م

 و گفت  دیخند دامون

 " نویم ی" توهم زد

 نگفتو لباسامو برام آورد .  یزیچ انیک اما



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
429 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " ایراجب نقاش پرسمیکردمو ازش گرفتم که آروم گفت " برات م تشکر

  سیتکون دادمو برگشتم سمت سرو سر

 

 ::::::::::: دامون

 . رونیاومد ب سیاز سرو نویکه م میخورد یقهوه م انیبا ک میداشت

 هنوز تنش بود . یشبید شرتیبود اما ت دهیخودشو پوش شلوار

 گفت  انیک به

رفتم  نمیکردم . .. ا زونیلباس ها رو شستم رو حوله خشک کن آو هی" بلوزم پاره شده ... بق

 " گردونمیعمارت برم

 سر تکون دادو گفت  انیک

 " ینداشت ... اما مرس ی" لزوم

 کرد . ینگاه نم نویبا لبخند به م شبیمثل د گهید

 دستش اومده بود. دیشا

 گفت بهش ...  یزیچ نویم دمیشا

 گرفتو مشغول صبحانه شد. انیاز ک عیهم نگاهشو سر نویم چون

 صبح شد . یک دمیمانقدر خسته بدم که نفه شبید



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
430 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 . دمیخواب یم یتا ک دونمینم کردیصدام نم انیاگه ک صبح

 گفت  انیک

 " انیدارن م نوی" پدر و مادر م

 " االن ؟"

و   امندیس شبیعمارت ... د یبرگرد یتونیگفت " فکر کنم بعدش م نویتکون داد و رو به م سر

 چک کردن ..." ویهمه چ یمان

 هم سر تکون داد فقط . نویم

 عمارت .  گشتیبا من برم نویبود پس م بخو

 لب گفت  ریزنگ خورد و ز انیک لیبگم که موبا یزیچ خواستم

 " نویم نجانی" پدر و مادرت ا

 بلند شد و رفت سمت آسانسور . عیسر نویم

 زنگ آسانسور بلند شد . ینگذشت که صدا قهیدق چند

 . یخانوادگ یگفتن سه نفر و لحظات احساس نویم یصدا بعدم

 به  صحنه رو به رو بود. رهینگاه کردم که خ انیک به

 نداشتم . یلحظات احساس نیا دنیبه د یمن عالقه ا اما

 شدمو بدون نگاه کردن به اونا رفتم سمت تراس ... بلند



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
431 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
432 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
433 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
434 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       
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 _شب انی#پرن رمان

#۱۶۴ 

 :::::::::::::: ویآر

 مادر بزرگش. ادتیبره ع نویم کنهیقبول نم انیکدونستم  یم

 انیامکانش نبود ک میداشت یدوره کارآموز یکه برا ینیو قوان میکه توش بود یطیوجود شرا با

 کارو کنه . نیا

 بهش زنگ زدم . نویبخاطر رضا و بخاطر م اما

 تلفن گفت نه ...  پشت

 ... ستیبگه امکانش ن نویخواستم خودش به پدر م ازش

 کردن اونارو نداشتم . دیمن واقعا توان نا ام چون

 . نییاومدن پا نویبدون م نویگذشت که خانواده م یساعت هی

 گفت  رضا

 ..." یهمه چ یبرا ی" مرس

 اصرار کنم " انیبه ک تونمینم دیجد یها دیو تهد طی... بخاطر شراکنمی" خواهش م

 کردم . شونیهمراه نیسر تکون داد و  تا کنار ماش رضا
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 نداشتم . یکار نجایمنم ا گهید

 رفتم سمت آسانسور. نویدوباره م دنید یبه هوا اما

 که از تراس اومد تو. دمیکه شدم ، دامونو د انیواحد ک وارد

 من گفت  دنید با

 " رفتن ؟"

 ؟" ی" ک

 " نوی" خانواده م

 " آره ...."

 کجان ؟" نویو م انی" ک

 "؟ یپرسیدامون ... از من م دمی" من تازه رس

 بدوئم ..." کمی" منم نبودم ... رفتم 

 گفتم  ستیازشون ن یخبر میدید  یو وقت میتو خونه زد یگشت ییدوتا

 برگردونده عمارت" رو نوی" البد م

 "قرار بود من ببرمش"

 "ی"خب تو که نبود

 سر تکون دادو گفت  دامون
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 " ؟یندار یعمارت .کار رمی. من مدی"اره  شا

 ال""نه ... منم برگردم. فع

 .نییدوباره رفت سمت تراس و منم از آسانسور برگشتم پا دامون

 ... نمیدوباره بب نویم خواستیچرا دلم م دونمینم

 مطمئن شم سالمه ... نکهیا یبرا گفتمیخودم م به

 دروغ بگه ... تونهیآدم که به خودش نم اما

 :::::::::::: نویم

 شحال شدم .خو  یلیخ نمیمادر بزرگمو بب تونمیگفت م انیک یوقت

 بفهمه...  دینبا چکسیگفت ه اما

 بدونه. دینفر نبا 5جز ما  چکسیه

 به بابا گفت انیک
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#۱۶۵ 

متوجه نبود ما  ویکه آر نییپا نیساعت بعد برگرد می... اما شما ن مارستانیب برمیم نوی" من م

 مدت هم دامون بر نگرده  ... " نیتو ا دوارمینشه ... ام

 سر تکون دادن که من گفتم  نایا بابا

 "مارستانی" من لباس مناسب ندارم برا ب

 بود. عیضا یلیخ یو نداشتن روسر  انیک شرتیخوب بود اما ت میشلوار و کتون درسته

 من شدن . طیتازه همه متوجه شرا انگار

 "... نهیبیمارو نم یگفت " کس انیک

 ؟ " مارستانیمنظورش نشدم که  رو به بابا گفت " کدوم بخش ، کدوم ب متوجه

 کردن. یداد و با من خداحاقظ انیاطالعاتو به ک بابا

 " نویم نجایا ایآروم گفت " ب انیک

 بابا نگاه کردم که سر تکون داد. به

 سمت اتاق کارش . میو همراهش رفت انیسمت ک رفتم

 نگاه کردم . هیبار به مامان و بق نیخرآ یرفتن تو اتاقش برا قبل
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 درو بست و رفت سمت کمد اتاقش . انیزدن که ک یتلخ لبخند

 شد . دایپ یراه کامال مشک هیاز کتاب هارو لمس کرد که کتابخونه آروم جا به جا  شد و  یکی

 ؟" ینگاش کردمو گفتم " راه رو مخف یسوال

 " نوچ "

 گرفتو بغلم کرد . کمرمو

 . میشد اهیس یایخودش با هم وارد اون دن سرعت خاص با

 کم کم همه جا روشن شد . قهیاما بعد چند دق دمیدینم یچیه

 چشممو زد . نور

 دور کمرم شل شد و ازم جدا شد. انیک دست

 .میمارستانیتو اتاق ب دمیفهم نمیبالخره تونستم بب یوقت

 میبوداومده  رونیبود که ما ازش ب واریدر مانند رو د یمشک یفضا هی

 ... عجله کن "نویم ومدهین یگفت " تا کس انیبسته شدن در اومد و ک یصدا

 ..."نیا می" چطور اومد

 مادرجون رو تخت سوالمو خوردم ... دنید با

 تنش پور از لوله و سرنگ بود . تمام

 راه افتاد ... اشکام
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 سردش کردم . یروحش و دستا یب ریباال سرشو شروع به نوازش صورت پ رفتم

 

 :::::::::: انیک

 استفاده کنم . اهیاز پورتال س نویشدم بخاطر م مجبور

 رهیگیازت م روتویاز ن یبخش نهیا شیکه تو ذهنته و بد ییجا یرسیم عیبود که سر نیا شیخوب

... 

 وقت بود ازش استفاده نکرده بودم . یلیخ

 ز کنترل خارج شم ...ا خواستمیشدو نم یتر م ادیتب خونم ز اهیبعد استفاده از پورتال س چون

 ... نویبخاطر م کباری نیا اما

 . ختیریمادر بزرگش خم شده بودو آروم اشک م یکردم که رو نگاهش

 لب گفت دوستت دارم . ریو ز دیمادر بزرگشو بوس یدستا

 هجوم آوردن ... یمیخاطرات قد دوباره

 ...شدیسال دوباره زنده م نهمهیبعد ا زامیاز دست دادن عز درد

 . کنهیخترا چرا انقدر منو به گذشته وصل مد نیا

 کنم . کیاطرافو خوب تفک یبو تونستمینم ندهیالکل و ماده شو یبو بخاطر

 احساس خطر کردم . اما
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 بهمون حمله شه . دمیترسیم

 ... " میگفتم " بهتره بر نویبه م رو

 بهم فرصت بده " کمی...  انیک کنمی" خواهش م

 تمرکز کردم. رونیب یدا هاتکون دادم و پشت در به  ص سر

 سمت اتاق ما . انیدارن م دادینشون م مارستانیپا از تو راهرو ب یصدا

 " نجایا انی... ممکنه ب نویگفتم " عجله کن م نویبه م آروم

 . نیشد به بدنمو پرتم کرد رو زم دهیکوب یادیسرشو بلند کرد در با شدت ز نویتا م اما

 .سرمون اومد دمیترسیکه م یزیچ از

 وارد اتاق شدن . یتو چشم به هم زدن اهیتا خوناشام س سه

 

 [19:05 07.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۶۶ 

 :::::::::::: نویم

 بلند شد. رونیاز ب ییمادرجون تو دستم بود که سر و صدا دست

 گفت  انیشروع به داغ شدن کرد و ک میخالکوب
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 " نجایا انیکنه ب... مم نوی" عجله کن م

 جواب بدم در با فشار باز شد نکهیا قبل

 . نیپرت شد رو زم انیک

 وارد شدن یتو چشم به هم زدن اهیتا خوناشام س سه

 درو محکم پشت سرش بست و قفل کرد. شونیکی 

  دیچرخ انیمنو ک نیب نگاهشون

 رهیکه خ یشامبودو پرت کرد سمت صورت خونا نیکه رو زم یفلز ییپا ریز عیسر یلیخ انیک

 به من بود.

 . نمیبب شتریتونستم با سرعت ب دوباره

 ها دوباره برام آهسته شده بود حرکت

 شد  نیاون خوناشام پخش زم انیحرکت ک نیا با

 به من حمله کردن. گهید یدوتا

 شد ه بود .  دایپ دندوناشون

 .شدن ریبهش امون ندادو درگ انیاز کنار تخت به سمتم حمله کرد که ک یکی

 سمتم  دیتخت پر یاز رو گهید یکی

 کنم . یریتا از برخوردش با خودم جلوگ واریبه د دمیچسب
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 که بودم رد شد و چند قدم تلو تلو خورد ییجا از

 برگشت و گردنمو نشونه گرفت . عیسر اما

 تو تنم زنده شد روزینگاهش به گردنم درد د با

 خودم بهش حمله کردم . 

 که دستمو پس زد .کردم صورتشو لمس کنم  یسع

 .دمیکه خودمو عقب کش رهیگردنمو بگ خواست

 . رمیکردم دستشو بگ یسع 

 تر بودو مچ دستمو گرفت عیاون سر اما

 پشتم . چوندیپ دستمو

  کنهیاالن دوباره به گردنم حمله م دونستمیم

 زدم. ام به گردنش چنگ گهیدندوناش به پوست گردنم بخوره با دست د نکهیقبل از ا نباریا اما

 .نمیصبر نکردم محو شدنشو بب گهید

  انیبرم کمک ک خواستم

 بود بلند شدو بهم حمله کرد . نیکه رو زم یخوناشام اما

 بود .  عیسر یلیخ

 بود . ناتمیکه تو تمر یزیتر از چ عیسر یلیخ
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 اول و دومشو دفع کردم.  ضربه

 تو شکمم. دیکردم لمسش کنم که با قدرت کوب یسع

 .نیشدم رو زم پرت

 . دیچیتو کل تنم پ یبد درد

 زد . یبه پهلوش ضربه بد انیسمتم که ک ومدیم داشت

 استفاده کرد و به کتفش حمله کرد . تیموقع نیبود از ا انیک ریکه در گ یخوناشام

تو دلم بلند شدمو به اون  دیتو اتاق ، با وجود درد شد انیپر از درد ک ادیفر دنیچیزمان با پ هم

 .حمله کردم  یعوض

 بود. یخون انیک دیسف راهنیلمس کردم . جلو چشمام خاکستر شد اما پ فشویگردن کث 

 حرص برگشتم سمت خوناشام سوم . با

 دورشو گرفته بود. یاهیس هاله

 شد.  ریباهاش درگ انیزودتر از من ک 

 لحظه خشکم کرد. هی انیدور ک دیسف هاله

 مادرجون نگاه کردم... به

 داشت... دیهاله سف اونم

 تهوع داشتم .  احساس
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 شدمو خون باال آوردم . خم

 . افتمیکردم ن یتو دلم بود . اما سع یبد درد

 اون خوناشام بلند شد . ادیفر

 . دمید انیسرمو بلند کردم که قلبشو تو دست ک 

 

 [19:05 07.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#۱۶۷ 

 خاکستر شد. اونم

 کردن . یم نییدرو باال و پا رهیو دستگ کوبنیدارن به در اتاق ممتوجه شدم  تازه

 اومد سمتم . انیک

 . میشد اهیکردو وارد اون در س بغلم

 بار به مادرجون نگاه کردم . نیآخر یبرا

 دورش اونو مثل فرسته ها کرده بود. دیسف هاله

 .میبرگشت انیبه اتاق کار ک دوباره

 قش، برگشت سمت کتابخونهمنو گذاشت رو کاناپه تو اتا انیک
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 . دمیگذاشتم رو دسته کاناپه و دراز کش سرمو

 گفتم   یحرکتم آه آروم نیدرد ا از

 بسته شد. یاز کتاب ها در مخ یکیلمس دوباره  با

 کاناپه نشستم . نییاومد سمتم و پا انیک

 . دمیدیم شویام بود و کتف خون نهیسرش کنار س 

 . دیکش قیمدادو نفس ع کهیام ت نهیبه س سرشو

 گفت  آروم

 ..." می" شانس آورد

 دستم رفت تو موهاشو اونم با حرکت من چشماشو بست . اریاخت یب

 " یلب گفتم " مرس ریز

 رو لبش نشست. لبخند

 

 ::::::::::: انیک

 گوشمون رد شد. خیاز ب خطر

 بودم که بهمون حمله بشه  نیا نگران

 .مارستانینه تو ب اما
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 استفاده کردم.از پورتال  یوقت اونم

 بهم مربوط بود... یجور هی یچ همه

 برنامه ها بود. نیپشت ا یکس هی

 تو موهام خمارم کرده بود . نویدست م حرکت

 ... میدو داغون بود هر

 . ستیحال اونم بهتر از من ن دونستمیم

 اتاق اومد . رونیزنگ آسانسور از ب یصدا

 دامون . ویصحبت آر یهم صدا بعد

 "میما با هم فهمهیعمارت ... االن دامون م میبرگرد دی" باآروم گفت  نویم

 کلمه اش بد به دلم نشست. هی نی... ا میبا هم ما

 شدمو دستشو گرفتم تا بلند شه . بلند

 بود . یلبش خون گوشه

 " ی" خون باال آورد

 سر تکون داد نویانداخت پا سرشو

 االن ؟ " ی" درد دار

 " نه "
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 " ... شتیپ ادیب ویآر گمی"م

 ؟" ی" من خوبم ... اما کتف خودت چ

 ... " میری... بازم با پورتال م ای... ب ستین یزی" چ

 ام  نهیحال سرشو گذاشت رو س یب میکه بغلش کردمو وارد پورتال شد نباریا

 . میدیاتاقش رس به

 جدا نشد. ازم

 تر شد. دیو خواستنم شد دمیجدا شه موهاشو بوس خواستمینم منم

 امروز ...و  روزید نبرد

 استفاده از پورتال ... دوبار

 . کردمیتب خونو تو وجودم حس م یحساب

 . رمیجلو خودمو بگ تونستمیموندم نم یم نویم شیپ نیاز ا شتریب اگه

 از خودم جداش کردمو گفتم  آروم

 ..." رسهیتا دامون م ریدوش بگ هی...  شتیپ امی" شب م

 کرد و سر تکون دادو آروم گفت  نگام

 ظب خودت باش"" موا

 نتونم خودمو عقب بکشم . دمیترسیداشتم لباشو ببوسم ... اما م دوست
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 گفتم دوباره

 ..." شتیپ امی" شب م

 . نویبه خودم گفتم تا م شتریب نباریا اما

 هر چه زودتر تب خونمو آروم کنم ... دیبا

 

 [21:39 08.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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 :::::::::::: نویم

 بود. شهیداغ تر از هم انیک

 شد و دوباره گفت  رهیلبام خ به

 " شتیپ امی" شب م

 . زدیانگار داشت با خودش حرف م اما

 تر از قبل بود . دیشد یلیفشار دستشم دور کمرم خ یحت

 چشماشو بست . دویکش قیعم نفس

 کنهیکردم داره خودشو آروم م حس
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 و محو شد. اهیشت سمت همون در ستعلل کنه برگ نکهیبدون ا هوی

 شدم و پلک زدم. رهیخ شیخال یبه جا قهیچنددق

 ...ستیباور کنم خواب ن تا

 رفتار کرد... بیانقدر عج هوی انیک چرا

 روشن بود... یلیدورش خ دیسف هاله

 ؟! دمیمن ند اینداشت  یاهیس یعنی

 هاج و واج بودم که در اتاقم با شدت باز شد . هنوز

 ب نگاهم کرد و منم نگاهشو متعجب پس دادم .متعج دامون

 .  نمیبب تونستمیدور دامون هم م هاله

 دامون به خودم اومدم  یبا صدا هویشدم  که  قیپلک زدمو دق چندبار

 ؟" یاومد ی" ک

 "تازه "

 " نتیسر تمر نییپا ای" ب

 " رمیاول دوش بگ شهی" م

 " نه ... "

 .ستادیمن ا منتظر
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 ش بودم که گفت هاله دور  رهیخ همچنان

 " یسادی" چرا وا

 و طعم خون تو دهنم بود.  کردیدرد م یلیخ دلم

 تکون دادمو گفتم  سر

 مسواک بزنم ؟ " هی شهی" م

 کرد و گفت  یپوف کالفه

 " عی... سر ی" اوک

 دسن و رومو شستم . سیفرصت استفاده کردمو تو سرو از

 شدم ... رهیدور خودم خ دیخودم و هاله سف به

 ؟! نهینفر هم هی؟ تمام روح  نهیمه یعنی

 شستمو مسواک زدم . دهنمو

 آروم شه . خواستیانگار نم دردم

 .دادیطعم آهن م دهنم

 .رونیکامل پشت سرم جمع کردمو رفتم ب موهامو

 بود. ستادهیهمچنان ا دامون

 . دمید امندویکه س نییپا میهم رفت با
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 . کردیبا چنتا از کارورزا صحبت م داشت

 ... دمیدیهمه رو م دور هاله

 که گفتن توش نبود... یاهیاون س اما

 ناحق نکردن ؟! شونیتو زندگ چوقتیه نایهمه ا یعنی

 ! نمیبب تونمیمن هنوز نم ای

 خودش رو لبش نشست و گفت  طونیلبخند ش دیتا منو د امندیس

 " به به شاگردمم اومد "

 گفت  یجد یلیخ دامون

 " کنمیم نیتمر نوی" امروز خودم با م

 نگفت . یزیابروهاشو باال انداختو چ امندیس

 . دونمیبه من نگاه کرد که شونه باال انداختمو لب زدم نم یسوال اما

 [21:41 08.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان
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 . میلو بر دمیترسیم امابگم درد دارم. خواستیم دلم.میرد شد هیو بق امندیدامون از کنار س با
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 رو به من گفت ستادویا نیتمر نگیر کنار

 " میبا هم بجنگ یامروز واقع خوامی... م جنگنیچطور م اهیس یخوناشام ها یدی" د 

 . میتکون دادمو وارد شد سر

 بهم حمله کرد. یکه دامون بدون آمادگ میستادیهم ا یبه رو رو

 ن بدم .کنم و عکس العمل نشو کیحرکتشو تفک تونستمیبهتر از قبل م یلیخ

 همه حرکاتم درد ناک بود . اما

 .کردیم یبه چاقو خورده بودمو از درون داشت اندام هامو زخم انگار

 بودم هنوز به دامون ضربه بزنم که مشتش با شدت به شکمم برخورد کرد . نتونسته

 هم زمان طعم خونو تو دهنم حس کردم. نویشدم رو زم پرت

 شدن . رهیو به من خ ستادنیا دور و برم یلحظه تمام کار آموزا هی

 سرمو گفت  یاومد باال دامون

 انقدر راحت ؟ بلند شو " یعنی" 

 کردم . یسع

 شده بود. شترینتونستم ... دردم ب اما

 بازومو گرفتو بلندم کرد . دامون

 پاهام نا نداشت .  اما
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 .... ارمیکردم دوباره دارم باال م حس

 ::::::::::: دامون

 تنها تو اتاقش باشه ... ونینداشتم م انتظار

 هم خوشحال شدم هم ناراحت. ستین انیتنهاست و ک دمید یوقت اما

 به حرفم گوش داده . نکهیاز ا خوشحال

 نگرفتم . انویمچ ک نکهیاز ا ناراحت

 کنم . نیخودم باهاش تمر خواستمینم اول

 چشمم بهش افتاد هوس کردم مبارزه باهاشو امتحان کنم . یوقت اما

 . کردیقبل دفاع م از بهتر

 هنوز نتونسته بود به من حمله کنه . اما

 نیتو شکمش وارد کردم که پرت شد رو زم یغفلتش استفاده کردمو ضربه نه چندان محکم از

 عمل کنه . فینداشتم انقدر ضع انتظار .

 نشدو خودم بازوشو گرفتم تا بلند شه اما  بلند

 شوکه شده بودم . دمیدیکه م یزیچ از

 م شدو خون باال آورد ...خ نویم

 ... ادیز یلیخ اونم
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 ... خون

 فرشته مرگ ... خون

 کنترلمو از دست بدم بغلش کردمو بردم سمت عمارت . نکهیا قبل

 متوجه شد و اومد سمتمون  امندیس

 داد گفتم  با

 "خون باال آورده ... "

 از بغلم گرفتو گفت  نویاومد م عیسر

 " کنمیم زیخبر بده من صورتشو تم وی" به آر

 برد اتاقش... نویجوابم نموندو با سرعت م منتظر

 

 [20:07 09.04.17, ]��شب  ـــــــانیپرن ��
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 تا تونستم آروم شم . دمیکش قینفس عم چنتا

 نشده بودم . ینجوریوقت بود ا یلیخ یلعنت

 خون تازه است . دنیو نرس روزیبخاطر اتفاقات د دونستمیم

 . رهیانقدر جلو خودشو بگ تونهیم یچطور انیک دونمینم
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 و ازش خواستم زودتر خودشو برسونه . ویزدم به آر زنگ

 ظهر نشده بود . هنوز

 مونده بود. یلیکنم و خون تازه شکار کنم خ دایپ یو مهمون یپارت هیشب که بتونم  تا

کتفا یخچالی یاز اون خون ها وانیل هیبودم بازم به  مجبور  کنم ... مزخرف ا

 :::::::::::: امندیس

 رسوندم اتاقشو گذاشتم رو تخت. نویم

 دستمالو نمدار کردم و خون رو صورتشو پاک کردم . چنتا

 داره ... ییطعم و بو هیما  یبرا یهر آدم خون

 ... یخوش عطر و خواست یلیخ ایبعض

 فوق العاده بد طعم و زننده . ایبعض

کثرا خوش عطره ... مخصو  خون  باکره ... یصا دخترادخترا ا

 اون دختر فرشته مرگ هم باشه... نایاگه کنار ا حاال

 ... نویم شهیم

 از بدنش هم عطر خاص خودش قابل حسه ... یحت

 ما داره . یبرا یمشخصه خونش چه کشش و جذب گهید

 قابل کنترله . یهمه چ میستیتو تب خون ن یوقت درسته
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 . میبه خون تازه داشته باش زایکه مثل االن دامون ن یامان از روز اما

 شد کنارش رو تخت نشستم . زیکه تم نویم صورت

 . کردمیمبارزه اش با دامونو نگاه م داشتم

 ... نویم افتهیرو زب نیمحکم نزد که به ا یلیخ دامون

 ... دهید بیآس روزیاز د یعنی

 . دیرس ویکه آر ارمشیکنم بهوش ب یکردن صورتش سع سیشدم و خواستم با خ بلند

 و گفت  دیچرخ نویمنو م نیب نگاهش

 ؟" هوشهی" ب

 کنار تخت نشست  نویتکون دادم که رفت سمت م سر

 " به کجاش ضربه زده ؟"

 " شکمش ... بد خون باال آورد "

 . نویسر تکون داد و دستشو گذاشت رو شکم م ویآر

 لب گفت  ریز

 کارو کرده ؟ ... داغون کرده دختره رو " نی" دامون ا

 ؟" ستین روزینکنم فقط به دامون مربوط باشه ... مال د" فکر 

 به شکمش ضربه نزدن " روزی" د
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 ..." دونمی" نم

 دستشو برداشت . ویرنگ گرفتو آر نویکم صورت م کم

 ریس نیباز ... بذار نیاریکن... اما بهش فشار ن دارشیب  یخوایبه من گفت " االن خوابه ... م رو

 نه "ک یط روشویآزاد شدن ن یعیطب

 

 [20:08 09.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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 گفتم  ستادمویا نهیبه س دست

 " من حواسم هست . "

 زد و گفت " مشخصه " یبه پوزخند لیما لبخند

 گفتم  نیهم ینداشت برا یخوب یهم رنگ و رو ویآر خود

 ؟ حواست به خودت هست ؟" یشد ینجوری" خودت چرا ا

 " نیبود خبرم کن ینگاه کرد و گفت " آره ... خوبم ... بازم کار نویبه م رهیخ

 سمت در و گفتم  رفتم

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ
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 بخوابه نه ؟ " می" بزار

 شه بهتره " داریهم بلند شد و همراهم اومد " آره ... خودش ب ویآر

 " وابهخی" خودش که خوابالوئه ... تا فردا ظهر م

 

 ::::::::::: انیک

 خودم . یبرا ختمیبزرگ خون ر وانیل هیپرت کردم تو سطل زباله و  مویخون راهنیپ

 . زنمیدارم خودمو گول م دونمیم

تب خون  نیفرو نره و خون داغشو حس نکنم ا نویتا دندونام تو پوست نرم گردن م دونمیم

 . شهیآروم نم

 . مدیخونو سر کش وانیل دمویکش قینفس عم 

دخترو کامل مال خودم  نیا دیکه با کنهیمنو مطمئن تر م گذرهیم نویکه کنار م هیهر ثان انگار

 کنم .

 ممنوعه ... هرچند

 خوردم . وانمویته مونده ل  ویشدم رو صندل ولو

 طعمش متفر بودم .  از

 بود . یچ گهیچاره د اما
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 م .در آوردمشو به صفحه اش نگاه کرد بمیاز ج لمیموبا برهیو با

 ... ستمیتو طبقه ب 3ساعت  یاضطرار جلسه

 یعاد یمشترک ما و انسان ها یگفتگو ها طبقه

 جلسه . یبرا انیزنگ زدم تا ب یو مان ویآر به

 . رنیشب وقتمونو نگ 12مثل جلسات قبل تا  دوارمیام

 . نمیبب نویشب م خواستیدلم م واقعا

 

 :::::::::::: نویم

 . کشهیداره منو م یکیفضا معلق بودم که حس کردم  تو

 . گفتیسر هم اسممو م پشت

 جلو روم ظاهر شد  امندیس شخندیترس چشمامو باز کردمو صورت پر از ن با

 شب شد " یخوابی" چقدر م

 دهنم گلومو سوزوند . یو تلخ یبگم که خشک یزیپلک زد و خواستم چ چندبار

 گفت  امندیرو تخت و به گلوم اشاره کردم که س نشستم

 " کنهیشربتو بخور... گلوتو باز م نیا ایهنتو بشور ب" برو د
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داده بود تونستم  امندیکه س یو سبز رنگ بیبود چون بعد خوردن شربت عج امندیبا س حق

 حرف بزنم 

 

 [20:09 09.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

 من بخورم ؟" یبود داد یچ نی" ا#172

 " " معجون جلبک و تخم تمساح

 دیخند امندیکه س ارمیخوردمو دارم باال م یو حس کردم هرچ دیچیپ دلم

 بود " نایکردم ... نشاسته و نعنا و ا ی" شوخ

 " یبدجنس یلیحرص زدم رو بازوشو گفتم " خ با

 شده بود " یات عال افهی" اما ق

 حالت قهر نشستم رو تخت  با

 " نجایتو رو تحمل کنم ا دیمن همش با رونی" برو ب

بگم خودتم باهام  دیاطالعتون با ی... پرستار بچه شدم ... اما برا کنمیتحمل که من دارم م "

 " یدر رفت ناتی... دو روزه از تمر رونیب یایم

 دو روز خوناشام کشتم " نیسال تو تو ا هی" من در رفتم ؟ من اندازه 

 گفتم . یخنده دار زیبه حرفم انگار چ دیخند بلند
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 سمت در و گفت  رفت

 خوناشام " یضربه دو روز نفرستادت تو کما خانم شکارچ هیتا باز دامون با  ای" پاشو ب

 با لحن مسخره گفت یجملشو حساب آخر

 شد با حرص بلند شمو پشت سرش برم . باعث

 رو اعصابم .  رفتیم یلیخ

 . ادیز یلیخ

 مبارزه و گفت  نگیسمت ر میرفت میدیکه رس اطیح به

 "" شروع کن موش کوچولو 

 ... " یاخم گفتم " موش خودت با

 ؟ " ییکوچولو یقبول دار یعنی" 

 دادم  رونیبا فشار ب نفسما

 کنم " ینم نی... دامون کو ؟ من با تو تمر یکنیام م وونهی" تو د

 دامون از پشت سرم اومد  یصدا

 " کنمیم نیتمر نوی... خودم با م ای" برو کنار س

 و رفت کنار بازم ابروهاشو انداخت باال  امندیس

 . کنمینم نیخودم گفتم بهش باهاش تمر درسته
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 نگفته بودم . یجد اما

 سمت دامون که بهم حمله کرد ... برگشتم

 

 ::::::::::: دامون

 کار کنه تا آروم تر شم . نویبا م امندیس خواستمیم

 نبود . یخون خورده بودم اما برام کاف درسته

 کرد . داریدرونمو ب یوحش یگفت دامون کو انگار اون رو یوقت اما

 ... میکن یباز کمی ای... ب زمیعز نجامیمن ا زدیم ادیفر نویم یکه از درونم برا یوحش یخو

 گذشت . نویمنو م نیبعد از ظهر و عصر به تمر تمام

   

 [20:10 09.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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  میو استراحت کرد میکه هر دو نفس کم آورد قهیده دق جز

 . میزمان پشت سر هم ادامه داد یباق

 . شدیم یهر حرکتش بهتر از قبل نویم
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 کرد .  یلحظه انگار بهتر عمل م هر

 بودم ازش . یرا  ض یلیخ

 به من بزنه . یتونست چنتا ضربه درست حساب یحت

 پشتش . دمیچیبه صورتم ضربه بزنه که آنجشو گرفتمو دستشو پ خواست

 با پشت پاش به پام ضربه زد . ومدویصداش در ن نویحرکتم اما م نیدرد داره ا دونستمیم

 . رفتیاز دست آدم در م ینقش بود مثل ماه زیر چون

 بغلم قفلش کردمو کنار گوشش گفتم  تو

 ..." یکار دار یلی... اما هنوز خ یجنگی" خوب م

 ره .تنش باعث شد با وجود تقال هاش نذارم ب یبا داغ ختهیتن آم عطر

 در رفت . ییلباش آ نیپشتش محکم تر فشار دادم تا بالخره از ب دستشو

 بود بد وسوسم کرده بود خم شم و ببوسمش . دمیکه تو د گردنش

 .کردیتنش م یدوباره تقال کرد که خواستن نویم

 ولش کردم . عیسر امندیس یبا صدا اما

 " میگفت شب جلسه دار انی" ک

 . دیتو آنجشو مالچند قدم ازم فاصله گرف نویم

 گفتم " کجا ؟ خونش ؟" امندیبه س رو



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
466 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " یشکار زودتر برو تا ده برگرد یبر یخوای... اگه م نجای" نه ... ا

 من رو به روم بود... شکار

 هنوز زود بود . اما

 رفتم سمت عمارت  نویم یتکون دادمو بدون توجه به نگاه سوال سر

 تونستم آخر شب برم ... یم

 بردارم ... نویشب عمارت نباشمو چشم از م  خواستمینم اما
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 ::::::::: نویم

 بهم گفت زودتر برم شام و بعدم اتاقم ... امندیس

 سر حال نبود . ادیز

 بپرسم . یخسته بودم بخوام سوال یلیخ منم

 خوردمو رفتم اتاق. غذامو

 بود... 9 کیدنز  ساعت
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 بعد جلسه ؟ ای ادیاالن م شمیپ ادیگفت شب م انیک دونمینم

 . رمیدوش آب داغ بگ هیگرفتم  میتنم کوفته بود که تصم انقدر

 ادیزودتر ب انیک دیشا نکهیفکر ا با

 دورم .  دمیچیدوش گرفتمو حولمو پ عیسر

 در آوردم . ریست لباس ز هیو از چمدونم  رونیب اومدم

 . دمیپوش رمویدور موهام و لباس ز مدیچیپ حولمو

 کردم موهامو شونه کنم . یسع دمویپوش یو شلوارک خونگ شرتیت هی

 که به پنجره خورد برگشتم سمت پنجره  یتخت نشسته بودم . با تقه ا رو

 بود . شهیپشت ش انیک

 پنجره رو براش باز کردم . عیسر

 .ستادیا رونیتو و ب ومدین

 . دیچرخرو کل صورت و تنم  نگاهش

 تناقض داشتپ.  یلیلباسا رو سقف  خ نیبا ا دنشیتنش بودو د یو شلوار رسم کت

 گفتم  آروم

 " سالم "

 ؟" نویم ی" سالم ... خوب
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 .چشهیانگار داره طعم اسممو م گفتیم یجور هیرو  نویم

 رو لبم نشستو گفتم  لبخند

 " خوبم ...تو پشتت خوبه ؟"

 تکون داد سر

 تو ؟" یای" نم

 منتظرم هستن " نیی" پا

 شه. کیبه من نزد خوادیکردم نم حس

 گفتم  ینجوریساعت چنده اما هم دونستمینم

 " هنوز که ساعت ده نشده "

 نگاهمون گره خورد . دویکش قیعم نفس

 مردد بود . انگار

 گفت  یطونیلب با لبخند ش ریز

 " یدوست دار ویواشکی انی" پس ک

 سمتم ادیکه باعث شد آروم ب دمیخند

 قدم عقب رفتم و اومد تو اتاق . هی

 کم بود .  یلیخ فاصلمون
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 بخوام برم عقب تر دستش دور کمرم حلقه شدو منو چسبوند به خودش . نکهیا قبل

 گوشم گفت  تو

 "عطرموهاتو دوست دارم "

 

 [17:34 10.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��
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#175 

 گفتم انداختم و با خجالت  نییپا سرمو

 " یبهار ی" مال شامپومه ... عطر گل ها

 . دیکش قیکنار گوشم نفس عم دوباره

 نفسش بدنمو داغ کرد و گفت یداغ

 آدمو " کنهی... عطر تنته ... مست م نویو م اسی... عطر  ستی" نه ... اون ن 

 کنار گوشم زد که باعث شد سرمو کج کنم . یزیر بوسه

  دیرگ گردنمو بوس یرو

 شد . شتریم بقلب ضربان

 . دیرو رگ گردنمو بوس دوباره
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 طعم خونتو بچشم " خوادیگفت " دلم م خمار

  دمیگردنشو بوس نییخودم جرئت دادمو منم پا به

 گفتم  آروم

 ..." یاگه دوست دار  یتونی" م

 به چونه ام زد . ویو بوسه بعد دیگلو خند تو

 گفت  آروم

 ... " تونمی" نم

 گفتم  دمویچونشو بوس منم

 " چرا ؟"

 زمزمه کرد  دویلبمو بوس کنار

 " چون ممنوعه "

 گفتم  دمویکنار لبشو بوس منم

 " ستیما ممنوع ن یاز کارا یکی" کدوم 

 شد و لبشو گذاشت رو لبم . لبخند

 :::::::::::: انیک

 ... یو داغ و خواستن نرم
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 ... نویم یمن از لب ها فیتوص

  دمینرم لبشو بوس یلیخ

 دامه بدم .نرم نتونستم ا اما

دستمو بردم تو موهاشو  هیکرد که  دیدرونمو شد شیدستش نشست دور گردنم انقدر آت یوقت

 با تمام وجود بوسه امون رو ادامه دادم .

 نشم ... کیو بهش نزد نمیدخترو بب نیا شهیم مگه

 لمسش کنم و نبوسمش ... شهیم مگه

 ... شهیم مگه
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 . شرتشیت ریکه رو کمرش بود و آروم بردم ز دستم

 باشه . نویپوست تن م شدینرم بود که باورم نم یدستم به حد یز تنش

 موهام کنترلمو از دست دادم . یبرد تو موهامو با حرکت دستش ال به ال دستشو

 . دمیگاز گرفتمو طعم خون داغشو چش نشوییپا لب

 بوسمون قطع نشد . دویشو عقب نکشسر  نویم
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 . دمیخودمو نگرفتمو لبشو مک یجلو

 از رگ گردنش نبود ... درسته

 بود... فرشته مرگ... نویخون تازه و مست کننده م اما

 فکر به خودم اومدم... نیا با

 لبشو ول کردم . آروم

 دادم . هیتک شیشونیبه پ مویشونیکردم و پ زیتم یدندونمو با بوسه ا یجا

 هنوز بسته بود. شماشچ

 آروم شم ... کمیچشمامو بستم تا  منم

 تر کرده بود. داریهرچند کم اماوجودمو ب نویخون م طعم

 رو چونه ام چشمامو باز کردم . نویبوسه م با

 زدو منم با لبخند جوابشو دادم . لبخند

 گفتم  دموینرم لبشو بوس دوباره

 " یکنیچطور از راه به در م نشکستم ویقانون چیکه هزار سال ه یمن نی" بب

 گفت  طنتیعمق تر شد و با ش لبخندش

 " هوووم ... دوست دارم ..."

 گفتم   دمویبوس شویشونیپ
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 " منم "

 که نذاشتم و گفتم  رونیاز بغلم بره ب خواست

 " کجا؟ ... هنوز کارم باهات تموم نشده "

 آروم هلم داد عقب  دویخند

 "منتظرت هستن ؟ نییپا ی" مگه نگفت

 تو بغلم  دمشیکش دوباره

 وقت دارم ..." گهید کمی نمیبیم کنمی" االن که خوب فکر م

 

 [20:52 11.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#176 

 ::::::::: نویم

 درد حس لذت تو وجودم نشست . یتو لبم فرو رفت به جا انیک یدندونا یچرا وقت دونمینم

 ازم جدا شه . خواستیدلم نم دیوسدوباره لبمو ب یوقت

 . دمیکش قیتنشو نفس عم عطر

 کرد . ینرم رو کمرم حرکت م دستش

 لحظه تموم نشه . نیداشتم ا دوست
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 زنگ خورد . لشیکه موبا شرتمیت ریو دستشو دوباره برد ز دیکش قیموهامو نفس عم انیک

 جواب بده گفت  نکهیا بدون

 برم " دیفکر کنم با یجد گهی" د

 چک کرد  شویگوش مویم جدا شده از

 کردو ابروهاشو انداخت باال  نگام

 ... " تهی" مرب

  دیقطع کردو پرس ویگوش

 چطور بود ؟" نی" امروز تمر

 " بد نبود "

 کنه ... " یرو ادهیز تونهی" دامون م

 " امروز خوب بود "

 کرد . یتو دستش گرفتو صورتمو بررس چونمو

 نه ؟" یگیکرد بهم م تتی" اگه اذ

 تکون دادم  سر

 " خوبه ..."

  دیشد و دوباره نرم لبمو بوس خم
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 بره . خواستینم دلم

 نبود. گهیچشمامو باز کردم د یبستم تا از ابن بوسه آخر لذت ببرم  و وقت چشمامو

 باز بود . مهیاتاق ن پنجره

 االن دلم تنگ شده بود . نیهم

 رو بستمو نشستم رو تخت . پنجره

 نه ... ای ادید جلسه هم مبع دمیپرس یازش م کاش

 . ومدیم کاش

 کردم . یبررس انویخودمو ک نیبه سقف اتفاقات ب رهیخ دمویکشش دراز

 . شهیم یعاقبت ما چ یعنی

 چقدره . یواشکی نیا عمر

 خوابم برد . یک دمیدامون خستم کرده بود که نفهم انقدر

 ::::::::::::: انیک

 بودم .از ده گذشته بود و اصال متوجه نشده  ساعت

 ازش جدا شم . تونمیشه نم رهیبهم خ راشیگ یدوباره با اون چشما نویاگه م دونستمیم

 . رونیچشماشو باز کنه از اتاش زدم ب نکهیا قبل

 راحت کامل داشته باشمش . الیبا خ تونستمینبود و م نیقوان نیا کاش
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 خواستنم خودمم ترسوند... نیلحظه ا هی

 ! ؟ خوامیم نویواقعا انقدر م من

 بعد یفکر هارو گذاشتم برا نیا هیو بق نییپا دمیرس

 . دیدردسر جد نیتمرکزمو بذارم رو ا دیبا االن

 سمتم  دیوارد شدم دامون چرخ تا

 ؟" یکنیم ریده خودت د یگی؟ م یی" کجا

 نشستم . یو مان ویآر یبهش اخم کردمو رفتم رو کاناپه رو به رو فقط

 گفت  ینشستو مان امندیهم کنار س دامون

 بهتره شروع کنم " می" حاال که همه جمع شد

 من نگاه کرد که با سر اشاره کردم ادامه بده  به

 گفت  یمان

... تو نقاط  میشده داشت یزیبرنامه ر یکه حمله  ها می" طبق جلسه امروز... فقط ما نبود

 یعاد یهاآدم   یدسته جمع دنیشده ... از همه مهم تر دزد دهید هیقض نیمختلف قلمرو ما ا

پشت پرده است که داره پشت سر هم آمار خوناشام  ییآمارش به شدت باال رفته ... انگار دستا

 و ضعف رو به رو کرده ." تیمارو با محدود یو از طرف برهیباال م اهویس یها
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 [20:53 11.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#177 

 صاف نشست و گفت  امندیس

 بوده " نویم یبرا میکه داشت ییحمله ها " ما

 یآره ... اما دفعه اول که به عمارت حمله کردن فکر نکنم برا انیگفت " حمله به خونه ک ویآر

 بوده باشه " نویم

 بشن " انیچطور تونستن وارد خونه ک میدونیگفت " هنوز نم دامون

 گفتم  مویدادم به صندل هیتک

 ... " میدونیم بای" تقر

کرده  دایخونم پ ییرایکه تو پذ یزیدستگاه شنود ر بمیگشتن سمت من که از تو جبر همه

 بودمو در آوردم .

 کردم " دایبود که تو خونه ام پ یزیچ نی" ا

 گفت " اما چطور سر از خونه تو در آورده ؟" ویآر

 خانم جوون اومد ..." هینظافت  یبرا شیماه پ ادتونهی" 

 نخش رفته بود " تو امندیگفت " همون که س یمان
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 و گفت " اصال محلم نذاشت دختره پر رو " دیخند امندیس

 اومده بود " نیتکون دادمو گفتم "ئ چون برا نثب ا سر

 بلند شد و گفت  ایس

که  ی" امکان نداره من تمام مدت حواسم بهش بود . تازه سامان فرستادش ... سامان کس

 " فرستهینشده باشه نم دیتائ

 یکد ها هی... کد ورود و بق شدنیفقط از برنامه ما خبردار م نیده ... چون با ا" فعال که فرستا

 لو داده باشه " تونستهیفقط سامان م ویتیامن

 تو فکر بودن . همه

 گفت  یمان

 شونیاونا حتما متوجه شد ... عامل نفوذ یداغونش کرد نجوریو ا یکرد دایپ نوی" خب تو االن ا

 ه "اگه سامان باشه حتما در رفت

 کردم ." دایپ نوی" خب نه کامال ... چون اول ذهن سامانو خوندم بعد ا

 شدن . رهیگرد به من خ یبا چشما همه

 ؟" یگفت " تو ذهن سامانو خوند ویآر

 تکون دادم . سر

 بود " نی" تنها راهم هم
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 یکنیاستفاده م روتیپشت سر هم از ن ی... دار یخون تازه بخور دی... تو با انیگفت " ک یمان

 " یوقته خون تازه نخورد یلیاما خ

تکون دادم... اونا هنوز خبر نداشتن امروز چندبار از پورتال استفاده کردمو چقدر خون ازم  سر

 رفته ...

 . نشستیتو ذهنم م نویکلمه خون تازه فقط طعم داغ خون م دنیبا شن اما

کنده تکون دادمو گفتم  نیاز ا سرمو  افکار پرا

وادارش  یدر ازا نکهینکردم . جز ا دایپ یادیز زی... تو ذهن سامان چ ستین ن" االن بحث ما خو

 جون خانواده اش" دیکار ... با تهد نیکردن به ا

 است ؟" هیقض نیپشت ا یک یدینفهم یعنی" 

 با سامان ارتباط برقرار کردن " دی" نه بصورت نامه تهد

 " چرا به ما نگفت "

 که اونا رو ما حساب کنن" میدمون توجه نداربه افرا ی" چون ما به اندازه کاف

...  میکن ادیز دویسف یکمه ... اجازه بده خوناشام ها یلی... ما تعدادمون خانیگفت " ک یمان

 ؟" میشیتر م یچقدر قو یدونیم یباشن تا آدم عاد دیاگه تمام افرادمون خوناشام سف

برنامه  یب لیبا تبد خوامیل شه ... نمکام شییتوانا نوی... منتظرم م دونمی... م یمان دونمی" م

 شه " جادیا شتریافرادمون دردسر ب
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 سر تکون دادنو تو سکوت غرق افکارشون شدن . همه

شکار...  مینشستن بهتره بر نجایا یبلند شد و گفت " اگه جلسه تموم شد به جا امندیس

 همتون اوضاعتون داغونه ..."

 ... من خوبم فعال " نی" شما بر

 ... " انیک یداره خودت اجیاحت شتریکه از همه ب ید شد و گفت " اتفاقا کسبلن یمان

 " نی... مواظب عمارت هستم شما بر لمیگفت " من که تکم دامون

 مجبور شدم بلند شم . هیموافقت بق با

 ...  نویم شیداشتم برگردم پ دوست

 ...  چونمیبارو بپ نیشد بدون جلب توجه بچه ها ا ینم اما

 

 [21:40 12.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#178 

 ::::::::::دامون

 هیکردن  دایعصر باشه پ 8ساعت  یامتحان کنم اما وقت دویجد یآدما دمیم حیترج شهیهم 

 امشب به مارال زنگ زدمو اونم ازم استقبال کرد . نیهم یمناسب سخته . برا تیموقع
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 ودم . شده ب لیده از همه نظر تکم قبل

 و هم ... یجسم هم

 رو لبم نشست و رفتم سمت پله ها . تیکه گذشت ، لبخند رضا یمرور شب با

همه اتاق ها رو  نانیاطم یشب تو همه طبققه ها و راهرو ها بودن اما باز خودم برا کیکش

 چک کردم .

 طبقه خودمون . دمیگذشته بود که رس 12از  ساعت

  گرفتمیم یدوش درست حساب هی دیبا

 . رمینتونستم جلو خودمو بگ دمیکه رس نویدر اتاق م یجلو اما

 در اتاقشو باز کردم . آروم

 تنش اتاقو پر کرده بود . یبو

 خوابه . یحساب دیفهم شدیم نویمنظم و آروم م یاتاقش روشن بود اما از نفس ها برق

  رونیخاموش کردم اما نرفتم ب برقو

 سمتش . دیکش یانگار منو م یزیچ هی

 کنار تختش و نگاهش کردم . ستمنش

 بود. دهیبود و به پهلو خواب شونیدورش پر موهاش

 طره از موهاش که رو صورتش بودو کنار زدمو نرم گونشو نوازش کردم . هی
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 داشت . تیبودن انقدر جذاب یو معمول یسادگ نیبا وجود ا چرا

 بودم .  دهید یتر و هات تر بایز یلیخ یدخترا من

 .ادیز یلیخ

 . فهیظاهر ظر نیمن سخت بودنش در مابل ا یبرا نویم تیجذاب نیا دونمیم اما

 . کنهیکه داره آدمو مجذوب خودش م ییمحکم و جنگجو تیشخص

 . ستیو خنگ ن یحال که ظرافت دخترونه خودشو داره ، دست و پا چلفت نیع در

 مستقله . مبارزو

 لبشو لمس کردم . آروم

 . ستیظاهر ن نیفقط اتره ... چون  یخواستن نیهم واسه

 خم شدم روش . آروم

 جلو خودمو گرفتم . عیبه خودم اومدمو سر اما

 ... کنمیدارم م کاریچ

 . رونیشدمو از اتاقش رفتم ب بلند

 ببوسم . ینجوریکه ا ستمین ی... اما من آدم یچقدر خواستن هر

 ::::::::::: انیک

 بودن . نجایدختر ا نهمهیا
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 .دیدیجز ما خوب نم چکسینور مات سالن ه ها خاموش بودو تو رقص برق

 از دختر دوم رفته بود سراغ گردن دختر سومو مشغول بود . امنیس

 هم تونسته بود خودشو سر گرم کنه . ویآر یحت

 بشم . کینزد چکدومشونیبه ه تونستمیمن نم اما

 .کردیم تمیاذ شونیساختگ یعطر و چهره ها یبو

 رفت . یز جلو چشمم کنار نمبا اون لبخند مهربونش ا نویم چهره

 با خودم زمزمه کردم  چندبار

 ...  یبخور نویخون م یتونینم تو

 ... یکن ریخودتو س نویبا خون م یتونینم تو

 . تیجمع نیرفتم  ب دمویکش قیعم نفس

 .دمیرس دیرقصیکه تنها م یدختر نیپشت اول به

 راحت تر باشه . نمیاگه چهره اش رو نب دیشا

 کردم . یآهنگ باهاش همراه تمیو کمرش و با رگذاشتم ر دستمو

 . کردمیذهنم مدام تکرار م تو

 راحت باهاش باشم ... الی... که بتونم با خ نویم تیامن یبرا

 بردم کنار گردنش . سرمو
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 . کردمیگردنشو حس م نبض

 گنار رگ گردنش بردم. لبمو

 نتونستم . اما

   

 [21:40 12.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#179 

 لمسش کنم . نتونستم

 .  شمیعطر تندش خفه م یکردم دارم از بو حس

 . رونیبا سرعت ازش جدا شدمو زدم ب هیتوجه به بق بدون

 تازه شب حالمو بهتر کرد . یهوا

 . رفتمیهدف از رو ساختمونا م یب

 .ستادمیا نویجلو پنجره اتاق م دمیبه خودم اومدم د هوی

 خاموش بود . اتاقش برق

 معصومش تو خواب نگاه کردم . مرخیپشت پنجره به ن از

 ... آره
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 ... خواستمشیواقعا م من

 تمام وجود ... با

 اعتراف کنم . تونمیخودم که م شیپ

 سال قلبم دوباره از عشق پر شده ... نهمهیا بعد

 ... ادینم فکر کردم هرگز دوباره به وجود انایکه با مرگ ک یحس تعلق و دوست داشتن از

 ذهن و روحم آشفته کرده ... ی... حساب دهیدختر که آروم رو اون تخت خواب نیاالن ا اما

 خواستنش ... وانهیعشقش ... د اشفته

 :::::::::: نویم

 خشک شده بود. یشدم تنم حساب داریب یوقت

 به بدنم  دادمو بلند شدم . یو قوس کش

 بود . 6 ساعت

 سراغم . ومدین یعجب کس چه

 که نگاهم خورد به پنجره . سیخواستم برم سمت سرو دمویمال ماموچش

 درز پنجره بود. یال یزیچ هی انپار

 مثل کاغذ. دیسف زیچ هی

 . رونهیکه نصفش داخل ونصفش ب کهیکوچ دیکاغذ سف هی دمیجلو رفتم د یوقت
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 در پنجره برداشتمش و خواستم بازش کنم که در اتاقم باز شد . یال از

 کردم . شیم مخفتو مشت عیسر

 داده بود . هیبود طبق معمول با لبخند سر خوش رو لبش به چهارچوب در تک امندیس

 ها " یوقت در نزن هیحرص گفتم "  با

 راحت " التی" خ

 تاپامو نگاه کردو گفت  سر

 نداره"  یفی! هرچند هنوز اخالقت تعر یشد داری" چه عجب زود ب

  سیچرخوندمو رفتم سمت سرو چشم

 بلدم ." رویرو من خودم مس" تو ب

 " شهی" نم

 " یتا خسته ش سایبستمو گفتم " پس انقدر وا سویحرص در سرو با

 .دیخند بلند

 پسر . نیرو اعصاب من ا رهیانقدر م چرا

 کاغذ تو دستمو باز کردم . عیسر

 ..زدیتند م قلبم

 نوشته بود . یآب سیروان نو با
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " یواشکی ی. نخواب... آقا شتیپ امی" امشب م

 ...انی... ک یواشکی یآقا

 دوباره اومد و من خواب بودم . شبید پس

 از رو صورتم . شدیلبخند گنده رو لبم نشسته بود که پاک نم هی

 از پشت در بلند شد  امندیس یصدا

 ؟ " نویم ی" زنده ا

 راحت شه . الشیآبو باز کردم تا خ ریکردمو بدون جواب دادن بهش ش یپوف

 . دهیم پسر آخر منو دق نیا

 کارمو کردم. عیشلوارم و سر بیگذاشتم تو ج انویک نامه

 زودتر شب شه ... کاش

 که "  یمعطلش کن یخوای... نم یدار دیجد یمرب هیامروز  نویبلند گفت " بدو م امندیس

   

 [20:52 13.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#180 

 ؟" هی" ک دمی؟!  بلند پرس دیجد یمرب

 " تا حاال شده من به سوالت جواب بدم ؟"
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 " نوچ "

  رونیباز کردمو رفتم ب سویسرو در

 "؟یپرسی" پس چرا هنوز م

 " یمتنبه بش دیبهت فرصت بدم شا خوامی" م

 که در اتاقمو باز کردمو اشاره کردم  دیبلند خند امندیس

 لباس عوض کنم " خوامیم رونیببر ب فی" حاالم تشر

  واریاختو لم داد به دباال اند شونه

 " رونیخوبش برم ب ی... جا خوامی" نم

 کردمو گفتم  اخم

 ها رو بذار برا بعد " یشوخ نی؟! ا رهید یگی" مگه نم

 ام " ی؟ من که جد ی" شوخ

 سمت در . دمشیکفرمو در آورده بود . بازوشو گرفتمو کش یحساب

 گفت  یم ومدیکه باهام م نجوریهم دویخند

بابا... ول کن دستمو دختر  یداره ... ا می. دستم کنده شد... موش کوچولو چه زور" آروم بابا ..

" ... 

 و دستشو ول کردم . رونیب بردمش
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 " نیی... برو پا ایس امیمن م نیی" برو پا

 ساکت شد و متعجب نگام کرد. ایبا حرص گفتم که س انقدر

  دمیتو اتاق درو محکم کوب برگشتم

 سر و کله بزنم . دیبشر با نیا کردم که با یچه گناه من

 لباسامو عوض کردم . کامل

 کردم پشت سرم و انداختم تو بلوزم . سیگ موهامو

 . ستادهیهنوز ا امندیس دمید رونیدر اتا که رفتم ب از

 نگفتمو جلو تر ازش رفتم سمت پله ها که گفت  یزیچ

 ..." نوی" م

 " هوووم ؟"

 نکرده ؟ " رییتغ دتیتو د یزی" چ

 کرده بود...  رییتغ

 ...  دمیدیروح همه رو م حاال

 هنوز کامال واضح نبود . اما

 بگم . خواستمیچرا نم دونمینم

 ... کنمینباشن که فکر م یزیدور و برم چ یآدما دمیترسیچون م دیشا
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 نمیاول واضح بب خواستمیم

 فقط گفتم " چطور ؟" نیهم یبرا

 د "ش دی... چشمات سف یشد یکه عصب شیپ قهی" چند دق

  ستادمیا دویلرز هوی تنم

 شد ؟" ی" چشمام چ

 شد " دی" مردمکش سف

 دارن وحشت تو کل وجودم نشست  دیکه مردمک سف ییتصور خودم و چشما با

 ؟" یچ یعنی" 

 شد " دیوسط چشمات ... سف ی" اون نقطه مشک

 ؟" هیچ شیشد معن دیسف نکهیو کجاست... ا یچ یعنیمردمک  دونمی" خودم م

 " ینیبب یتونیچشمات کامل شده ... روح آدمارو م نهیا شی" معن

 داخلش؟" دهی" االنم سف

 " شهیم دیسف ینیبب قیدق ی" نه ... هروقت بخوا

 نگاه کردم .   امندیو واج به س هاج

 " نمیرو بب یروح کس یدرست حساب تونمیزود به خودم اومدمو گفتم " فعال که نم اما

  یبه سالن غذاخور میبود دهیرس گهید
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 باعث شد ساکت شه . یمان یبگه که صدا یزیباز خواست چ امندیس

 " نویم یکرد ری" چقدر د

 بود . سالم کردمو رفتم سمتش که گفت اول صبحانتو بخور . ستادهیا یکنار در خروج یمان

 صبحانه  زیگفتمو رفتم سمت م چشم

   

 [20:52 13.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#181 

 ::::::::::: امندیس

 . کنهیم یمخف ویزیچ هیداره  نویم دونستمیم

 . دینگاهش  دورم چرخ دیهم که منو د روزید

 بود . ینجوریرو همه ا نگاهش

 چرا گفت نه . دونمیاما نم دیدیروح همه رو م انگار

 رفتم و گفتم  یصبحانه  به سمت مان زیرفتنش سمت م با

 شد . دیسف هیچند ثان نوی" مردمک چشم م

  اطیتو ح میانداخت باال و با هم رفت ابروهاشو
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 ؟ " نهیبیهم م یزی؟ حاال چ ی" جد

 " گفت نه ... اما شک دارم "

 . دیرس نویکه م میصحبت نکرده بود ادیز یبا مان هنوز

 مشتاق بود .  یحساب دشیجد نیتمر یبرا

 و گفت  ستادیا یرو به رو مان نیتمر نیداخل زم اومد

 آماده ام " " خب من

 زد و گفت  یتیلبخند رضا یمان

 ..." زیسوپرا یچاشن کمی...  میکن جادیا رییتغ ناتتیتو تمر میخوای" امروز م

 نویقرار گرفت و به وسط کتف م نویجمله اش تموم نشده بود که با سرعت پشت م هنوز

 ضربه زد .

 . نیکه پرت شد رو زم نویم یبود برا یناگهان انقدر

 در امان موند. یمان یگشت و از حمله بعدبر عیسر اما

 .  ستادنیدو با فاصله از هم ا هر

 گفت  یمان

خودت چهار چوب نساز ... ذهنتو آزاد  ی... تو ذهنت براجنگنی... مثل هم نم شهی" همه ... هم

 بذار"
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 :::::::::::: انیک

 بودم . نویچند ساعت پشت پنجره اتاق م دونمینم

  برم تو اتاقش. تونستمیم

 .  کردینم یچرا پاهام همراه دونمینم اما

 تر شه نه دور تر .  کیحاضر بود بهش نزد نه

 ... یستادیا شیآت یتو سرما کنار شعله ها یوقت مثل

 سوختم ... یم شیکیو از نزد زدمیم خی شیاز دور انگار

 زد که بالخره برگشتم خونه . دهیسپ آسمون

 . زدمیجلسه فقط تو خونه قدم م نیزمان اول تا

 کرده بود. تیمشکل به همه جا سرا نیگروه ها قرار داشتم ... ا ریبا سران سا امروز

 انقدر سر در گم نبودم .  میحاال تو زندگ تا

 بهش برسم ... دیبا ی... با تمام وجود ... اما چطور خواستمیم نویم

 که سالها همه رو بخاطرش محدود کردم . ینیبدون شکستن قوان یچطور

 جدا شد. یتا حدود نویبا شروع جلسه ها فکرم از م بالخره

 . شهیدختر به روح و جونم رسوخ کرده و از من جدا نم نیانگار ا هرچند
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کنم اما نظر  یریجلو گ اهیس یکردم از رو به رو شدن با خوناشام ها یسع نکهیوجود ا با

کثر  با من فرق داشت . تیا

 برگذار بشه ... اهیس یناشام هاخو  سیجلسه مشترک با رئ هیقرار شد  تینها در

 ... رسهیبه ما نم یاهیجز س یزیچ اهیآدم س هینظر من از  از

 اطالع باشن  یب هیقض نیاونا هم از ا دیشا کردنیرئسا فکر م هیبق ایاما گو 

 .میبه نفع خودمون استفاده کن میشده باشه که ما بتون جادیاونا ا نیب یا یدو دستگ ای

 .  دونستنیم نویبود همه راجب م جالب

 استفاده کنن . دیخوناشام سف لیتبد یبرا نویم رویاز ن خواستنیم همه

 . شدیم یمست کننده اش تو ذهنم تداع یچشما ومدیدختر م نیبار اسم ا هر

 ... نمشیجلسات تموم شه و دوباره بتونم بب نیبودم ا منتظر

 ... مونمیم ششیتا صبح پ گهید امشب

 

 [21:04 14.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#182 
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 ::::::::::::: نویم

 بود . یعال یبا مان نیتمر

 داشتم . اجیمبارزه احت یبرا یمتفاوت مان دیطرز فکر و د نیبه چن واقعا

مبارزه  هیبود که فقط تو  یزیاز طرف دشمنم باشم چ یذهنمو آزاد بذارم و آماده هر حرکت نکهیا

 . رهیگیم ادیآدم  یواقع

 . هیچ یحرکت بعد یدونیانگار م شهیهم نیتمر تو

  یهست که حدس بزن یبه حد فتیاما شناختت از حر یکامل ندون دیشا

 . رهیگیم میو تصم کنهیطرف مقابل چطور فکر م یدونینم یمبارزه واقع هیتو  اما

 . یهمه جوره آماده باش دیبا پش

 گذشت . یبا مان رنیصبح تا ظهر به تم کل

 بد بودم . یلیهرچند اول خ کردمیحس م تویرضا یچهره مان از

 بدم . رییتونستم خودمو تغ اما

 مبارزه استفاده کنم . یو المسه هم برا ییعالوه بر چشمام از شنوا تونستم

 پشت سرت . یبرگرد ستیوقتا الزم ن یلیخ

 . کهیاالن کجاست و چقدر نزد یتا بفهم یخوب گوش بد هیکاف

 ات ما صدا دارن .تمام حرک انگار
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 دامون هم جذب مبارزه ما شده بود. یحت

 کرد. نینهار دامون خودش باهام تمر بعد

 از قبل از ظهر نبود . امندیس

 نبودنش به نفع اعصاب خسته من بود . درسته

 کجاست . امندیدوست داشت بدونه س ممیخب حس فضول اما

 رد .ک یتو زدن ضرباتش اصال مراعات نم یبر عکس مان دامون

 .زنهیداره از قصد انقدر محکم بهم ضربه م کردمیه م یگاه یحت

 نشده بود که تمام تنم از ضربات دامون دردناک شده بود . 5ساعت  هنوز

 .دادیبه دامون تذکر م دیبود شا امندیلحظه گفتم کاش س هی

 فکرو از ذهنم پاک کردن . نیبعد ا اما

 بشم .  یمبارز واقع هیقراره  من

 . امیها کنار ب یسخت نیهمه ابا  دیبا

 بلند شدن نداشتم .  ینا گهید

 دامون که گفت یحمله بعد یآماده شدم برا ستادمویدوباره ا اما

 " هیامروز کاف ی" برا

 بروز ندم و لبخند زدم که دامون گفت  مویخوشحال نتونستم
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 کن " نیتمر یدن سازب یخوشحال نشو ... منظورم مبارزه است ... حاال برو با دستگاه ها ادی" ز

 از کار آموزا گفت  یکیرو به  بعد

 " رهیهاش نگ چهیرو کار کن تا ماه ی" باهاش حرکات کشش

 سر تکون داد و به من اشاره کرد همراهش برم . اونم

 کردم از دامون متنفرم . یم احساس

 . گرفتیهر حرکت بدنم درد م با

 خواست. یدوش آب گرم و خواب م دلم

 ::::::::::: دامون

 . رمیسخت بگ نویبه م خواستمینم

 . رمیجلو خودمو بگ تونستمیچرا نم دونمینم اما

 . هیچطور تیدوست داشتم بهش نشون بدم واقع چرا

 چقدر دردناکه . یواقع مبارزه

 چقدر خشنه . یواقع یایدن

 خودم نبود . دست

 بود . دهیبر یحساب

 نذاشتم بره استراحت کنه . اما
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
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@ParnianShab 

فرستادمش برا حرکات  رهیعضالتش نگ نکهیتر آماده شه و هم بخاطر ازود نکهیبخاطر ا هم

 . یکشش

 کنترل رو چک کردم . یها نیداخل عمارت و دورب برگشتم

 . کردمیها رو چک م نیچندبار دورب یبعد حمله آخر روز از

 زنگ خورد . لمیموبا

 بود .  یمان

 

 [21:04 14.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب نای#پرن رمان

#183 

 بود ، االن دوباره زنگ زده.  نجایبود تا ظهر که ا بیعج

 از ارتباطات ذارهیکه ب یمان اونم

 دادم که گفت  جواب

 نمونه " یاونجا که عمارت هم خال میای... م نهیهمه رو بب خوادیم انی" ک

 "ن؟یایم  ی... ک ی" اوک

 "  گهیساعت د هی" 
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " گمیهم م امندی" باشه ... به س

 خوبه . فعال "" 

 .نجایا ذاشتیبود حاال جلساتو م زاریب نجایاز اومدن ا شهیکه هم انیبود . ک بیعج

 بود . یفکر خوب هرچند

 شد . یراحت م المونیو حمله به عمارت خ نویاز بابت م ینجوریا چون

 :::::::::: نویم

 عمارت برم برا شام .دور  دنیدور دوئ 5با دستگاه ها تموم شد و قرار شد بعد  نامیتمر بالخره

 . دمیدوئ یدومو داشتم م دور

 . شدیم کیداشت کم کم تار گهید

 . دمیکنار عمارت دور زدمو قسمت سوت و کور پشت عمارت رس از

خوشرنگ  یلیپوشومده بودن خ وارویخودرو که د یها اهیها و ک چکینور کم سو غروب پ تو

 شده بودن .

پشت  دیدور  بازوم حلقه شد و منو کش یدست هویکه  دمیدوئ یداشتم م  واریکنار د ستیپ تو

 . چکایپ

 رو دهنم نشست . گهیبکشم دست د غیخواستم ج تا

 صورتم قرار گرفت. یتو چند سانت انیک رایگ یبخوام از خودم دفاع کنم چشما نکهیا قبل
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 ها قفل شده بودم . چکی، پشت پ اتیح واریخودشو د نیب

 گفت  یطونیبا لخند ش 

 منو حاال..." ی... منم ... نکش نوی" آروم م

 و  گفتم   دمیکش قیاز رو دهنم برداشت که نفس عم دستشو

 چه طرز اومدنه آخه ... " نی" ا

 ازم جدا شه گفت  نکهیا بدون

 دلت برام تنگ شده ؟" نمیبب خواستمی" م

 کرد . یتنمو داغ م خوردوینفسش به صورتم م یداغ

 که آروم گفتم  چند لحظه به هم گره خورد نگاهمون

 " یلی" خ

 برد . نیاز ب نمونویشد و فاصله ب شتریب لبخندش

 رو لبم نشست و دستام از حصار تنش آزاد شد و رفت تو موهاش . لباش

 . دادیم یخوب یلیگرفته بود و فار دستش رو کمرم بهم احساس خ کمرمو

 و کامل بغلم کرد . دیاز دور کمرم چرخ دستاش

 تموم نشه . چوقتیلحظه ه نیا خواستمیبودو م تو بغلش قفل کرده منو

 آروم از لبم جدا شد  اما
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " شتیپ امیبرم جلسه ... اما زود م دی" با

 ازم جدا شه که  نذاشتمو گفتم  خواست

 ؟" ی" تو چ

 ؟" ی" چ

 " دلت برام تنگ شد ؟"

 بودم ؟" نجای" اگه نشده بود االن ا

 . نبود گهیلحظه بعد د دویبوس موینینوک ب آروم

 گرم گرم بود . قلبم

 ... البته اگه تا االن نشده باشم ... شمیعاشق م دارم

 ... رونیاومدم ب چکایپ نیاز ب دمویکش قیعم نفس

 شده بود تموم کردم . داشیدونم از کجا پ یکه نم یمونده رو با انرژ یدور باق چند

 شامم رو هم خوردمو رفتم اتاق. یلیخ

 . رفتمگیدوش م انیقبل برگشتن ک دیبا

 دوش آب داغ گرفتم . هیسرعت ممکن  نیشتریهامو عوض کردمو با ب لباس

 .مینیبب گرویداشتم . انگار دفعه اوله قراره همد استرس

 بود . ینیریدلشوره ش هیدلم  تو
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 . رونیاومدم از حمام ب عیدورمو سر دمیچیام رو پ حوله

   

 [22:01 15.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انین#پر  رمان

#184 

 :::::::::::::::: انیک

 هاست . نینقطه کور دورب قایدق اطینقطه از ح نیا دونستمیم

 . دمیاونجا بوس نویم نیهم یبرا

 . یچه بوسه لذت بخش اونم

 بود . دهینرس ویوارد عمارت شدم هنوز آر یوقت

 نه . ایثبت شده  یزیاز ما چ نمیچک کردم بب نارویدورب نانیاطم یبرا

 راحت شد رفتم اتاق جلسمون . المیخ یوقت

 بود. دهیهم تازه رس ویآر

 گفت  یو مان مینشست همه

 بدم " یخبر هی  خواستمیبده من م دویخبر جد انیک نکهی" قبل ا

 شده بودم . ریگ غافل
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 بده . یچه خبر خواستیم یمان

 گفت  امندیس

 " یازدواج کن یخوای" نکنه باز م

 . میساکت موند ویمنو آر اما دیحرفش دامون خند نیا با

 کنم . یاداوریهمه ما و دوست نداشتم  ینشده بود برا یخاطره خوب یلیخ یازدواج مان هیقض

 اش تو هم رفت و گفت  افهیق یمان

 " نه ... "

 گفت  ویآر

 " ی" بگو مان

 نگاه کرد و گفت  ویبه منو آر یمان

 گروه ارسال شد . " یبرا بیعج امیپ هی" امروز 

 گفت  امندیس دوباره

 ؟" بی" از چه نظر عج

 نگاه کرد و گفت  ایبه س یعصب یمان

 تا کامل بگم " یسوت کن یتونی" م

 " شمیمن ساکت م یدار ویزیکامل گفتن چ یی" اگه توانا
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 گفتم  یکالفگ با

 " نیتمومش کن شهی" پسرا ... من عجله دارم ... م

 گفت  یسر تکون دادن و مان اونام

بود نه  ییکه ازش ارسال شده بود قابل شناسا ی. نه دستگاه میاشتمتفاوت د امیپ هی" 

شده مربوطه . اگه  جادیا یداره که به آشوب ها یمهم یلی... نوشته بود اطالعات خ تشیموقع

کره  یبرا میکن یباهاش همکار میخوایم تا  میوصل کن انیپرچم سرخ به سر در برج ک هیمذا

 ره "یدوباره تماس بگ

 . میشد رهیخ یه مانهمه تو سکوت ب

 گفت  دامون

شماره تماس  گرفتیبا خط مشخص تماس م یعاد یلی... وگرنه خ کارهیاحمق ب هی" البد 

 ."دادیم

 لم داد رو کاناپه و گفت  امندیس

 لو نره " خوادیزرنگ ... طرف م ی" آقا

 به من نگاه کرد و گفت  ویآر

 " میریگب می" خب تو هم حاال خبرتو بگو بعد راجب هر دو تصم

 تکون دادمو گفتم  سر
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " میداشته باش اهیس یبا خوناشام ها یکه امروز داشتم قرار شده نشست ی" طبق جلسات

 هر دو بلند شدو همه با تعجب نگاهم کردن. امندیحرفم دامون و س نیا با

 متعجبشون سر تکون دادمو گفتم  یچشما به

بود  دهیفا ینظرو داشتنو مخالفت منه تنها ب نی" آره ... آره ... من موافقت کردم ... چون همه ا

" ... 

  دیپرس یمان

 هست ؟" ی" خب حاال ک

 . مقدماتش آماده شه ..." گهی" احتماال  دو روز د

 گفت  امندیس

 " امی" منم باهات م

 تکون دادمو گفتم  سر

 " باشه ... "

 " رسهینمبه ما  یبدرد بخور زیچ ایدست برد تو موهاشو گفت " از اون عوض دامون

 " ادیدستمون ب تیموقع دی.  با میندار یا گهی" باهات موافقم دامون . اما راه د
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@ParnianShab 

 [22:02 15.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#185 

  دیپرس یمان

 ؟" میناشناسو چه کن امیپ نی" ا

.  میکنینباشه . امتحان م اهیس یقرار مالقات با خوناشام ها نیربط به ا یب کنمی" من فکر م

 " میزنیپرچم سرخ رو سر در م هیفردا 

 سر تکون داد که دامون گفت  یمان

 جلو " ادیداشته باشه خودش م ی. اگه واقعا حرف میاحمقانه است . محلش ند نمی" ا

 نه " ای دهیم امیدوباره پ  مینیبب میتوجه نکن ستیگفت " بد ن ویآر

 شدمو گفتم  بلند

 مونده ؟" یبرم ... حرف دیتوجه رد کنه ... من با یرو ب یاخطار چیه دیآدم نبا" نه ... 

 به هم نگاه کردن . همه

 برم . خوامیبدونن کجا م خواستنیم دونمیم

 نداشتن . دنیجرئت پرس اما

 . رونیبزنه زدم ب یحرف یکس نکهیفرصت استفاده کردمو قبل ا از
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 بقه باال .رفتم ط رونیاز عمارت بزنم ب نکهیا یجا به

 .  شهیمتوجه عبورم نم یکه دارم کس یبا سرعت دونستمیم

 باز کردمو وارد شدم.  نویدر اتاق م آروم

 . ومدیم سیبستن دوش آب از تو سرو یصدا

 رو لبم نشست ... لبخند

 :::::::::: نویم

 بود . ینیریدلشوره ش هیدلم  تو

 . رونیاومدم از حمام ب عیدورمو سر دمیچیام رو پ حوله

 . نمیبیپلک زدم تا مطمئن شم دارم درست م چندبار

 بود  ستادهیوسط اتاقم ا انیک

 گفت .  طنتیسر تا پامو بر اتداز کرد و با ش طونیلبخند ش هی با

 " دمی" چقدر به موقع رس

 برگشتم تو حمام و درو بستم . عیسر

 اومده بود تو دهنم . قلبم

 سر تا پام نگاه کردم . به

 رو نپوشونده بود . یادیز زیحوله چ نیا
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 از پشت در گفت  انیک

 نگاه نکنم " دمی... قول م نویم رونیب ای" ب

 " یاز کجا اومد هوی...  ینیمونده بب میزی" مگه چ

با اون  دمیند یزی؟ ضمنا ... من که چ یکنیحمام قفل نم یری" از در اتاقت که باز بود... چرا م

 حوله ..."

 گفت .آروم و خمار  یلیآخرو خ جمله

 تا قلبمو آروم کنمو گفتم  دمیکش قیعم نفس

 بود " یادیز یدید نمی... ضمنا ... هم شهی" در اتاقم قفل نم

بهت تا لباستو  کنمی... من پشت م یتا صبح اونجا بمون یخوای... تو که نم نویم رونیب ای" ب

 " یعوض کن

 پوشم " یم نجای" نوچ ... لباسام رو تخت آماده است ... بده ا

 " هوووف ... باشه "

 شده بود و باعث شد آروم بخندم . دینا ام قشنگ

 پشت در گفت  آروم

 " لباسات "

 و ازش گرفتم . رونیبردم ب دستمو
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 که بهم داره بود هنگ کردم . یزیچ دنید با

 لباسا نبود . نیب رمیز لباس

 گفتم  دوباره

 " اری... همه لباسامو ب انی" ک

 بود فقط " نای" هم

 " انیگفتم " ک حرص با

 برم " دیبا ای... بدو ب نجامیهمه بفهمن من ا یخوای... مشی" ه

 بزرگ فرق داشت .  سیرئ انیواقعا صد و هشتاد درجه با ک یواشکی انیک نیا

 . دمیپوش یتاپ و شلوارکمو م ریداشتم بدون لباس ز شدینم باورم

 

 [21:32 16.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#186 

 ::::::::::: انیک

 لبخند نزنم . تونستمینم

 نبود . چوقتیشده بود که انگار ه داریتو وجودم ب یطنتیحس ش هی

 شوکه شده بود. یحساب دیو منو د رونیهوا از حمام اومد ب یب یوقت



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
510 
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 . رونیب زدیم شیشونیو ابروهاش داشت از پ شدینم نیباز تر از ا چشماش

 .دیچکیبود م ختهیلندش که دورش رب یآب ازموها یها قطره

 داشت . یدورش همخون دیبا حوله سف دشیسف پوست

 . رهینم ادمیصحنه  نیا چوقتیه دونمیم

 منو بهشتم فاصله بودو هم بردارم . نیکه ب کیهمون حوله کوچ خواستمیم

 . نمشیکامل بب خواستمیم

 کنم  حسش

 مال من بشه ... دیبا نویم

 . شهیاز قبل م شتریب تو وجودم هر لحظه خواستنش

 .رهیگیدر بر م ویکه کم کم همه چ کیشعله کوچ هی مثل

 که زود برگشت تو حمام . فیح اما

 ... انیک گنیبه من م اما

 از دستم فرار کنه ... تونهیها نم یراحت نیا به

 هاشو بهش دادم . اما نه کامل . لباس

 که تو سرم بود زدم . یبه فکر یلبخند

 رو تخت انداختم. نویم یتور ریبه لباس ز ینگاه
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 بود ...  ریس یا سورمه

 ... نویبا تن م شدیم ینیری... تضاد ش هممم

 کتم . بیتخت برداشتمش  و گذاشتم تو ج یرو از

 تو سرم . ادیاز کجا م دیپل یفکرا نیا دونمینم

 .کنهیم داریخفته منو ب یدختر اون رو نیا انگار

 و پر از خواستن ... طونیش یرو اون

 موندم . نویبرگشتم کنار در حمام و منتظر م عیسر

 ::::::::: نویم

 در حمامو باز کردم . قیدور موهامو با نفس عم دمیچیرو پ حوله

 بود . امندیبدتر از س یواشکی انیک نیا

 تو اتاق نبود . انیک اما

 لب گفتم  ریز

 " ان؟ی" ک

 رو گوشم نشست  ینفس یداغ

 " جونم ؟"

 که دستش رو کمرم قفل شدو از پشت بغلم کرد .برگردم سمتش  خواستم
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 گفت  دویگوشمو بوس کنتر

 " یی" چقدر خوش بو

 . رونیب امیکردم از بغلش ب یسع

 . خواستیچند دلم نم هر

 لب گفتم  ریاز رو کمرم اومد باال تر که ز دستش

 ... در اتاقم بازه ..." انی" ک

 ..." ستین گهی" د

 حرکت دستش ادامه داد به

 ..." انی" ک

 " جونم ... "

 شد . یپشت گردنم زد که ذهنم از تمام فکر ها خال گشوید بوسه
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 _شب انی#پرن رمان

#187 

و بوسه هاش از لبم  یافتاد رو دسته صندل انیکت ک یکرو تخت . میدیرس یچطور دمینفهم

 تر رفت . نییپا

 سمت شلوارکمو گرفتم . رفتیکه داشت م انیدست ک به خودم اومدمو هوی

 داغش با سر گفتم نه ... یچشما به

 بسه... گهید

 گفت  طنتیلب با ش ریز

 ..." گهیکوچولو د هی" 

 هر دومونو پروند . اطیانفجار از تو ح یجواب نداده بودم که صدا هنوز

 رفت سمت پنجره . انیک

 و رفتم کنارش .  نییدادم پا شرتمویت

 شده ؟" ی" چ

 حمله کنن " خوانی" م

 کرد و آروم گفت  نگام
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 "نویم  رونیب یاینم نجایافتاد از ا ی" هر اتفاق

 . رونیجواب بدم کتشو برداشتو از در اتاق زد ب نکهیا قبل

 

 ::::::::::: انیک

 واقعا بهشت بود .  نویم بدن

 اسمش . مثل

 بود . رفته ادمیتو تنش غرق شده بودم که زمان و مکان  انقدر

 . میبود یبود االن معلوم نبود تو چه حال ومدهیانفجار ن یصدا اگه

 رو منفجر کرده بودن . یتیامن ستمیس

 کتمو بردارم . دمیرس فقط

 . رونیب ادیاز اتاقش ن نویم دوارمیام

 بودن . رونیهم ب گهیو چند نفر د امندیکه دامون و س اطیرسوندم تو ح خودمو

 من گفت  دنیبا د دامون

 " یکجا بود "

 بودم " کی" نزد

 حمله کنن " خوانی" م
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 " ستین یگفت " هنوز که خبر امندیس

 " نیها آماده باش بد روین هی... به بقترکوننینم خودیب ویتیامن ستمی" س

 قرمزو گرفت . تیسر تکون داد و کد وضع امندیس

 گفت  دامون

 ... " نجاینقشه است که هواسمونو به ا نیا دمی" شا

 شدن ... اطیوارد ح اهیدسته خوناشام س هی یتموم موند وقت مهیش نا جمله

 ::::::::: نویم

 بودم . رهیبلند بود خ واریکه از رو نقاط کنترل د یظیپشت پنرجه به دود غل از

 شده . یچ یعنی

 گفت حمله . انیک

 نبود .  یخبر اما

 کنم .  کاریچ دونستمینم

 بلند شد. رونیاز ب یگوش خراش غیج یموهامو پشت سرم بستم که صدا کالفه

 کنار پنجره . دمیدوئ عیسر

من  دیاز د اطیسقف استتار ح ریعمارت وارد شدنو ز واریاز رو د اهیدسته خوناشام س هی

 شدن . یمخف
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 پنجره اتاقم خورد شد. شهیش هویکه  زدمیتو اتاق قدم م مردد

 نشد .  کینزد یزیچ اما

 شد  یتو سرم تکرار م انیک جمله

 "نویم  رونیب یاینم نجایافتاد از ا یاتفاق " هر

   

 [21:58 17.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#188 

 :::::::::::: انیک

 . یچقدر آماده باش هر

 . یاریکم م اهیحجم از خوناشام س نیبا ورود ا بازم

 شده بودن . ریکار آموزا درگ تمام

 ترن . یقو یلیخ هایس یشب خوناشام ها یکیتار تو

 تعداد ما سه برابر اونا بود  نکهیا با

 کرد . یم یقدرتمون باهاشون برابر یبه سخت اما

 از کار آموزا کمک من بودن . دوتا
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 . نیکه از پشت سر بهم حمله کردبودو از گردن گرفتمو پرت کردم رو زم یخوناشام

 دوتام بازوهاشو گرفتنو من به قلبش حمله کردم . اون

مشخص بود تازه  شونیقدرت بدن یکه حمله کرده بودن از رو یاهیس یخوناشام ها تمام

 شدن . لیتبد

 که تو مبارزه داشتن . یاز ناوارد مخصوصا

 . یقدرتو داشته باش یایدن دیشا

 نداره . یارزش چیه یو از قدرتت استفاده کن یمبارزه کن یچطور یاگه ندون اما

 . شدیر هم بهم حمله منداشتم . پشت س تویوضع یبررس فرصت

 رده بود. نیاز ب نجوریجوونو ا نهمهیبود که ا یفیچه برنامه کث نیا

 شده باشن. لیخودشون تبد لیبود با م دیبع اهیحجم خوناشام س نیا

 .شهیکار همشون ساخته م دونمیم میاریدووم ب یکمک روین دمیتا رس میفقط بتون اگه

 بود . نویم مینگران تنها

 سمتش  میعمارت همه برگشت یر  ورودانفجا یصدا با

 برده بودن . نیعمارتو هم از ب یتی( امنUV) یو وی ستمیس

 خوب استتار شده بود. یلیکه خ یستمیس

 داشت . یما دسترس یبود که به همه اطالعات مخف یکیبرنامه ها  نیهمه ا پشت
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 د عمارت شدن .وار  اهیس یعمارت  چهارتا از خوناشام ها یتیامن ستمیرفتن س نیاز ب با

 خوناشام بود بلند داد زد  هی ریکه با دوتا از کارآموزا در گ امندیس

 ..." نوی... مانی" ک

 نبود . امندیبه گفتن س اجیاحت

 من نبود ... دید هیتو زاو دامون

 که داشتم وارد عمارت شدم . یسرعت نیشتریب با

 سمو امتحان نکنم.شان شهینم لیاما دل امیتا بر نم 4دست تننها از پس  درسته

 داشتن  یا گهیهدف د دیشا ای دونستنیرو نم نویاتاق م انگار

 .نوینرفتن سمت اتاق م چون

 ...  میآر یدووم نم دونمیبرسن م نویبه م اگه

 االن برسه  نیهم دیبا یکمک روین

 شه . رید یلیخ نکهیاز ا قبل

 در اتاقشو باز کردم . دمویرس نویاتاق م به

 .تادسیلحظه ا هی قلبم

 ... یباز و اتاق خال پنجره

 ... "نویداد زدم " م بلند
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 _شب انی#پرن رمان
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 ::::::::: نویم

 چکار کنم .  دیبا دونستمینم

 کردم . یبررس رونویشدمو ب کیشکسته پنجره نزد شهیبه ش آروم

 . دمیند یزیچ اول

 .  دمیدیم بهتر از قبل یکیتار تو

 . نمیخوب بب رونویب ذاشتینور اتاق نم اما

 . دمیدامونو د یرونیش یقسمت شکسته پنجره دوباره نگاه کردم که انتها از

 روش بودن . اهیخوناشام س دوتا

 نکنم .  یکار نتونستم

 نکنم  یبمونم و کار نجایا تونمی... نم انیک

 سمتش . دمیرو باز کردمو دوئ پنجره

  دمیر بهشون رسچطو دمینفهم 

 دامون بود خوناشام دوم بهم حمله کرد . یکه رو یبا لمس خوناشام اما
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 . زدمیبهش دست م دیبا فقط

 . کردمیلمسش م دیبا فقط

 بود.  عیسر یلیخ

 هم زمان از خودم دفاع کنم و بهش حمله کنم . تونستمینم

 بود . یقو یلیخ ضرباتش

 رم.عقب ب تونستمینم گهیو د میبود یرونیش لبه

 که دفاع رو بذارم کنار نهیتنها راهم ا  دونستمیم

 تحمل کنم و حمله کنم . ضربشو

 که به صورتم حمله کرد دستشو پس نزدم . نباریا

 . رمیمحکم با گونه ام برخورد کرد و هم زمان تونستم مچ دستشو بگ مشتش

 بود که پرت شدم عقب. ادیضربه اش انقدر ز شدت

 .  کردم تعادلمو حفظ کنم یسع

 نتونستم .... اما

 و هوا معلق شدم . نیزم تو

 . شدیدور تر م یرونیلحظه ش هر

 رفته بود .  نفسم
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 شدم  نیبستمو آماده برخورد به زم چشمامو

 ::::::::::: انیک

 سمت پنجره .  دمیدوئ

 ...نویو م یرونیرو ش یخون دامون

 پرت شد . یرونیچشمام از رو ش یکه جلو یینویم

 .... ذارمی... نم نه

 . دمیموقع رس به

 و هوا بغلش کردم . نیتو زم نیبا زم نویبرخورد م قبل

 قفل شد چشماش با شوک باز شد  نویبرخورد کرد و دستام دور م نیپاهام به زم یوقت

 لب گفت  ریز

 ..." انی" ک

 " جونم "

 . میکه هر دو پرت شد نیبه خودم فشارش دادم  و آروم خواستم بذارمش رو زم محکم

 از خودم جدا نکردم . نویم اام

 محاصرمون کرده بودن . ایتا از اون عوض سه

 فرصت بلند شدن ندادن که دوباره حمله کردن . بهمون
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 بهم حمله کرد . یکیگرفتنو  نویم یبازو ها دوتاشون

 اش فرو کردم . نهیتو شکمم و خم شد رو گردنم که دستمو تو قفسه س دیپا کوب با

 .ببرن مویزندگ ذارمینم

 جدا کردمو دنبال اون خوناشام ها رفتم. قلبشو

 .  کردیتقال م نویم دمیدیم

 ... شدنیهر لحظه دور تر م اما

 [20:16 18.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#190 

 ::::::::::: انیک

 .  شدنیلحظه دور تر م هر

 دم . یدارم از دستش م شدینم باورم

 از سقفا اوقف کنن . یکیسره حمله کرد و باعث شد رو به بازو پ نویم هوی

 و به پسره حمله کرد . دیرس یزمان مان هم

 افتاد.  نیبردو رو زم نیخوناشام دخترو از ب نویبودم که م دهیرس گهید

 سرش  یبرم باال خواستمیم
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 بود . ریبد درگ یمان اما

 . یکمک مان رفتم

 ...شدیم یبود معلوم نبود چ دهینرس اگه

 بود. یحرفه ا یلیخ دنیتو جنگ یانم

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 نداشت . ییباال یقدرت جسم اما

 ها . یریگ میتصم یعوض ذهنش خوب بود برا در

 .کردیرو وارد م یکننده ا ریسر هم ضربات غافلگ پشت

 هرچند نا وارد کم نبود. اهیسرعت عمل و زور خوناشام س اما

 . نیزم یپرتش کردم رو اهیخوناشام س یبه پهلو یاونا استفاده کردمو با ضربه ا یریدرگ از

 شد . بیغ میبهش برس یمنو مان نکهیقبل ا اما

 ... نویم

 ...  ستادیا قلبم

 بود . نیسمتش که همچنان رو زم برگشتم
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 ندادم و خودمو رسوندم بهش . مجال

 یود . محکم به خودم فشردمش که مانممکن بود ببرنش مثل خوره تو وجودم ب نکهیا فکر

 گفت 

 ..."انی" ک

 از خودم جدا کردم . نویخودم اومدمو م به

 ..." یمان یدی" به موقع رس

 " دمشیکه د ومدمیزنگ زد من نبودم ... تازه داشتم م ایشد ... س ی" شانس

 " ی" مرس

 عمارت" میام بود ... برگرد فهی" وظ

 " آره "

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 سمت عمارت . میتو بغلم برگشت نویشدمو با م بلند

 اونجا بمونه ... نویبذارم م گهید تونمینم

 بذارم از جلو چشمم دور شه ... تونمینم

 همه جا آروم بود . میدیرس یوقت
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 .دیطوفان شد هیآرامش بعد از  مثل

 در حال مداوا بودن . نیعمارت کار آموزا رو زم اطیح تو

 اومد سمت ما  امندیس دنمونیرس با

 شده ؟" ی" چ

 " دامون چطوره ؟"

 رفت دنبالشون " نویسمت اتاق م رنیدارن م دیباال سرشه... بهوش اومده ... د وی" آر

  دیپرس ایتکون دادم که س سر

 ؟" نی" کجا بود

 جواب داد  یمان

 " می... دنبال اونا بود بردنیداشتن م نوی" م

 رنگ و رو شده " یب یلی" خوبه االن؟ خ

 عمارتو گفتم  یسمت ورود رفتم

 " نهیبب نویکجاست؟ ... بهتره م وی" آر

 گفت  ایهم اومدن همراهم و س یو مان امندیس

 " تو اتاق جلسه هستن "

 ؟" می" تلفات چقدر داد
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 به ویبود که آر می. حال دوتا وخ میدار یتا زخم 18 ی... اما باال دیبه موقع رس ی" گروه کمک

 " دیموقع رس

 " خوبه ..."

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 . میاتاقو با بازوم باز کردمو وارد شد در

 سرش بود . یبتات ویبود و آر دهیرو کاناپه دراز کش دامون

 بلند شدو اومد سمتمون  ویما آر دنید با

 شده ؟ " ی" چ

 کمرش ضربه زده  به

 " نجای" اوه ... بزارش ا

 . ستادمیگذاشتم روش و ا نویاشاره کرد که م گهیکاناپه د هب

 به پهلو چرخوند. نوینشستو م نیرو زم ویآر

 بودم .  یعصب نویو م ویتماس دست آر از
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 _شب انی#پرن رمان

#191 

 را برام قابل تحمل نبود .چ دونمیدرمانشه اما نم یلمس برا نیا دونستمیم نکهیا با

 بزنه باال دستمو گذاشتم رو شونه اش . نویم کیخواست تون یوقت

 بود. یاراد ریغ یلیخ

 آروم بمونم . رمویجلو خودمو بگ نتونستم

 . نویاما متوجه شد و از رو لباس دستشو گذاشت رو کمر م ویآر

 سر دامون بود  یباال امندیس

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 .دیحرکت منو د نیا یمان اما

 درونمو آروم کنم . رتیخشم و غ قیکردم با نفس عم یسع

 گفت  امندیس

 رو درست کنم " یتیامن ستمیس رمی" من م
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 گفت  یپر از درد یبا صدا دامون

 ..." نیکن میرو هم ترم نوی" پنجره اتاق م

 دم "خونه خو  برمیرو م نوی... م ستیگفتم " الزم ن بلند

 تو سکوت برگشتن سمت من  همه

 رو نداشتن . یجرئت گفتن حرف چکدومیه

 .امندیس یحت

 . ستیمخالفت ن یبرا یفرصت خوب دونستنیبود که م یانقدر عصب لحنم

 بلند شد و آروم گفت  ویآر

 کنم . یتونم کار ی" کمرش حل شد... اما صورتشو نم

 نگاه کردم . نویصورت م به

 چپش کبود بود . گونه

 هم متورم و خون مرده شده بود. لباش

 فرشته مرگ باشه . دیدختر با نیا چرا

 مال من شه  ؟ شهیهم یباشه که راحت و برا یدختر عاد هی شهینم چرا

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ
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 روزگار خسته بودم . نیا یباز از

 گفتم  دمویتو موهام کش یدست

 " برمیبا خودم م نوی... بعد م میارتو کامل کنعم یکارا می" خوبه... بر

 ::::::::::: نویم

  شدیباز نم پلکامو

 بود . نیسنگ یلیخ

 بدنم کرخت بود تمام

 گونمو نوازش وار لمس کرد یدست

 تو گوشم زمزمه شد  ییصدا

 ... " نوی... م نوی" م

 پلک زدم  گهید چندبار

 ... نویم

  کردیاسممو مزه مزه م انگار

 تم لب گف ریز

 ..." انی" ک

 " زمی؟ عز ی... خوبانی" جون ک
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 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 باز کردم . یبه سخت چشمامو

 بود دهیبه پهلو دراز کش کنارم

  دمشویبار پلک زدم تا واضح د چند

 " من کجام ؟"

 " اتاق من ..."

 شدن ؟" ی... اون خوناشام ها چ کنمیم کاریچ نجای" اتاق تو ؟ ا

  دیبوس مویشونیشدو نرم پ خم

 "؟یخوریم یزی... آروم... چگمی" م

  سوختیم گلوم

 گفتم " فقط آب " آروم

 لبخند زد و بلند شد . انیک

 شلوارک تنش بود. هی فقط

 . امیرو هیتو  کردمیم فکر
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 ... بیخواب  عج هی تو

 [20:07 19.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#192 

 . دمیرو به رو د نهیتخت نشستم که خودمو تو آ رو

 نشناختم . صورتمو

 . نهیبلند شدمو رفتم سمت آ آروم

 شدم . رهیرو صورتم خ یها یکبود به

 تو ذهنم مرور شد  شبید اتفاقات

 .  دمیگونه ام کش یدستمو رو کبود آروم

 چهرمو نا جور کرده بود . یلیدرد نداشت . اما خ یلیخ

 ون مرده شده بود .هم خ لبام

 آخرو بد زد به دهنم . مشت

 بهشون عادت کنم. دی. اما با دیهم تنم لرز ادشی با

 من بود . دیجد یزندگ نیا

 پرستو.س وشته
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 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 اومد تو اتاق و لبخند زد . ینیس هیبا  انیک

 گذاشت رو تخت ینیرو تخت و س نشست

 بخور " یزیچ هی  ای"ب

 ندارم ... فقط آب " لی" م

 آبو برداشتم  وانیو ل ینیس گهیسمت د نشستم

 . دمیتا ته سر کش وانویتشنه ام بودو کل ل یلیخ

 گرفت جلو لبم . بویس کهیت هی انیکه ک نییگذاشتم پا لبوانو

 " انیندارم ک لی" م

 کرد  اخم

 انداختم باال و گفتم  ابروهامو

 باز ؟" یشد سی" رئ

 " سمیرئ شهی" من هم

 پرستو.س وشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 تو دستش زدم. بیگاز ازبرش س هینگاهش کردم و  مشکوک
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 رو لبش نشست که باعث شد بخنم  یا روزمندانهیپ لبخند

 خودش خورد. بویبرش س هیبق

 ؟" انیک نجامی" چرا من ا

 " نویم یمونیم نجایا گهی" چون د

 :::::::::::: انیک 

 . میرو چک کرد یتیامن یها ستمیتموم شد س عمارت که یکارا

 راحت شد برگشتم اتاق  المیکامل خ نکهیاز ا بعد

 هنوز خوتب رو کاناپه بود. نویک

 صبح بود . 4 ساعت

 پرستو.س وشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 کردمو خواستم برم که دامون گفت  بغلش

 " نهیکارت خالف قوان نی... ا انی" ک

 روح برگشتم سمتش یال بصورت کام با
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 _شب انی#پرن رمان

#193 

 بگم قانون منم  خواستمیم

 انقدر مستبد باشم  خواستمینم اما

 گفتم  نیهم یبرا

 اول ماست . " تیاولو نویجون م تی" امن

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 . رونیمنتظر جواب دامون بمونم از اتاق زدم ب نکهیا ونبد

 گذاشتم رو تخت اتاق خودم . نویخونه و م دمیرس

 اتاق خودم . برمشیاتاق ها دارم م هیسقف بق یخودم گفتم خاطر نقاش با

 ... یدروغ تا ک اما

 ...ییرایبذارمش رو کاناپه پذ تونستمیخواستن خودم بود... وگرنه م بخاطر

 بمونه ... نجایبخواد ا نویماگه  اما

 برنامه به خونه من  یوجود رفت و آمد ب با
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 کرد . یتو اتاق منو مخف دنشیخواب شهینم

 سر در گم بودم  یلیخ

 هزار نفرم . 5از  شیب سیرئ من

 موردو چکار کنم . نیا دیبا دونمینم اما

 شد . داریشدم تا ب نویم یعوض کردمو محو تماشا لباسمو

 من بود . دیدج یایدن چشماش

 پرستو.س نوشته

 دارد یقانون گردیپ یبردار یکپ

 چشماش گرد شد و متعجب نگاهم کرد  یمونیم نجایا گهیگفتم د یوقت

 گفت  آروم

 ؟" ستی... مگه ... ممنوع ن انیک ی" ول

 یبردنت... چ ی... اگه م دیرسینم یاگه مان یدونیتو بهتره... م تیبرا امن ینجوری" فعال ا

 " شدیم

 شد  رهیخ نهیازم گرفتو تو آ اهشونگ

 بهش فکر کنم " خوامی" نم
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که  ستین یممنوع بودن فعال قانون نیو ا یباش نجایتکرار نشدنش الزمه که ا ی" منم ... اما برا

 شه " تیبخواد رعا

 از موز رو جلو دهنش گرفتم  کهیت هیبرگشت سمتم که  روباره

 تکون داد نه  سر

 اخم نگاهش کردم . با

 از اون برش موز زد . کیاز کوچگ هی

 دوباره خودم خوردم . شویباق

 گفت  نویم

 ؟" یتو اتاقت چ دنمیداره ... خواب هیتوج نجای" خب ... موندن من ا

 ؟" یبخواب ایاون نقاش ریز ی" دوست دار

 چرخوند و گفت  چشم

 بخوابم " ییرایتو پذ تونمی" م

 ممن دوست ندارم " گهی" اونو د

 ..." انیبفهمن ککه اگه  نمی" ا

 بردم سمت لبش که باعث شد نتونه ادامه حرفشو بگه . بیس کهید کهیت هی

 نکردو انگشت منم محکم گاز گرفت . یگاز زد اما نامرد بویدادو س رونیحرص نفسشو ب با
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 که مغرور نگاهم کرد و گفت  دمیدستمو عقب کش یسر

 ؟" یسی" چرا انقدر رئ

 منم " سی" چون رئ

 شد .  یچ بفهمه نذاشتم

 زدمو با وزنم قفلش کردم . مهیخ روش

 نگاهم کرد  شوکه

 گفتم  دمویگلو خند تو

 "؟یریگی" دست منو گاز م

 ..."ای" ک

 لبام ساکتش کردم . با
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 [20:09 19.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#194 

 :::::::::: نویم

 . کردیم وونهیداشت منو کامل د انیک یبوسه ها نیا

 از خواستنش . شدیکرد و تمام وجودم پر م یم یو فکرمو خال ذهن

 کرد . یفتح م دویجد یدوباره دستش داشت جاها اما

 آروم هلش دادم که خودش از روم کنار رفت . نیهم یبرا

 شد. رهیو تو سکوت بهم خ دیدراز کش کنارم

 ر دو مون منظم شد .ه دنیگذشت تا نفس کش قهیدق چند

 آروم گفت  انیک

 ..." نوی" م

 " هوم ؟"

 ...گفتن اسمتو دوست دارم " یچی" ه

 " منم "

 " اسمتو ؟"
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 دوست دارم " یگیاسممو م ی" نه ... وقت

 تو بغلش  دیشد و منو کش شتریب لبخندش

 تا بخوابم ؟ " یمونیتو بغلم م کمی" 

 ؟" یدیاصال نخواب شبی" د

 " هیربع ... برام کاف هی دی... شامیندار اجیاحت به خواب ادی" ما ز

 . دمیگردنشو نرم بوس نییپا اریاخت یتکون دادمو ب سر

 محکم تر بغلم کرد . دویموهامو بوس اونم

 . میشد داریب انیک لیمو با یاما مطمئنم هر دو با صدا انیک ایمن زودتر خوابم برد  دونمینم

کراه ازم جدا شد و موبا انیک  جواب داد لشویبا ا

 " بله ؟"

 شد . یم دهیاز اون سمت شن یمان یصدا

 دارم " دیاطالعات جد یسر هی" 

 " راجبه ؟"

 داره " یمهم یکه گفت خبرا ی" همون کس

 خونم " ای" خوبه ... ب

 " هستم "
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 . میهر دو به هم نگاه کرد یحرف مان نیا با

 دوباره گفت  یرو تخت نشستم که مان عیسر 

 ... " انیام ک ییرای" من تو پذ

 

 [22:05 20.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#195 

 لب زمزمه کرد  ریز انیک

 " اومدم "

 به من بود . رهیقطع کرد و خ ویگوش

 گفتم  آروم

 که زنگ زده بهت " دهی" حتما مارو د

 سر تکون داد فقط . انیک

 .  دیشد و نرم لبمو بوس خم

 شمو گفت برد کنار گو  سرشو
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 ...  نگران نباش "نویم ستی" مهم ن

 شد . بیبگم غ یزیبخوام چ نکهیاز ا قبل

 :::::::::::: انیک

 بود . دیمن بع از

 تو خونمو حس نکنم . یبشم که حضور کس یزیبود انقدر محو چ دیبع

 حد . نیدر ا اونم

 اومده اتاقم . یمان دونستمیم

 و برگشته  دهیمارو د دونستمیم

 ... دهید یتا چه حد ونمدینم فقط

 باشم . یلو رفتنم عصب نیبخاطر ا دیبا

 آروم بودم . یبیبه طرز عج اما

 . کردیکه داشت قلمرو خودشو مشخص م یکس مثل

 .کردیهاشو نشون م ییدارا

 . دیمنو د تینفر مالک هیتو وجودم خوشحال بود که  یحس یمان دنیبا د انگار

 مال منه . نویم دید

  دیکشیم گاریبود و داشت س ستادهیتراس ا یره به رو یمان
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 خاموش کرد سر تکون داد یگاریس ریتو ز گارشویورود من س با

 تفاوت گفتم  یب یلیخ

 ؟" هیچ دی" خبر جد

 ..." انی" ک

 نگاهش کردم  یسوال

 ؟" یکنیچکار م یدار یدونی" م

 " چطور ؟"

 تو اتاقت ." یها نباشتن کردمی... اما فکر نم نمیبب خواستمی... تو ... نم نوی" م

 بدم " حیبخوام خودمو توض نمیبینم یلیدل ی" مان

 نیکه ا یهست ییاز کسا یکیدست توئه ... تو خودت  ریز نوی... م انیک یکنیاشتباه م ی" دار

 " زنهی؟ چطور بهت ضربه م شهیم یاز دشمنات بفهمه چ یکی یدون ی... م یقانونو گذاشت

 گفتم لم دادم رو کاناپه و  الیخ یب

 " شهی. هم رده من م ستیدست من ن ریز گهید یبه زود نوی" م

 چشماش گرد شد  یحرفم مان نیا با

 ؟" ستی؟ تو واقعا حالت خوب ن انیک یگیم ی" چ

 ..." ی" مان
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@ParnianShab 

 ساکت شد  یبود که مان یلحنم جد انقدر

 با همون لحن گفتم  دوباره

 " کنمیدارم چکار م دونمی؟ من م یخبرتو بگ شهی" م

 بگم " دیجمله رو با هی... اما فقط  کنمیباشه ... باشه ... من دخالت نم "

 تکون دادم که گفت  سر

 ..." شهیکه م یبفهمه ... حداقل تا وقت ی" نذار کس

 . میشد رهیسکوت بهم خ تو

 سر تکون دادم. آروم

 ... نهیدرستش ا دونستمیم خودمم

 . رمیاگه بتونم جلو خودمو بگ فقط

 

 [22:06 20.04.17, ]��شب  ـــانــــپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#196 

 و نشست رو به رو من . دیکش قینفس عم یمان

 " افتادی. شماره اش اما ن لمی" تا پرچم سرخو گذاشتم زنگ زد به موبا
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 " یعنی" شماره تورو داشت 

 " انیک دونهیم زارویچ یلی" مطمئنم خ

 گفت ؟" ی" چ

 ... " سانیپرد" قرار گذاشت ... امشب ... 

 نگفت ؟" یزیچ گهی" خوبه . د

 " نه قطع کرد "

 " میری" باشه ... امشب با هم م

 ؟" نهیروح آدم ها رو بب تونهیهنوز نم نوی" م

 از پشت سرمون اومد  نویم یصدا

 " تونمی" م

 سمتش . میدو برگشت هر

 سالم کرد . یسمت ما و آروم به مان اومد

 هاش سرخ بود . گونه

 . کشهیخجالت م دهید یکه مان یزیبخاطر چ دونستم یم

  دمیپرس ازش

 ؟" ینیبب یتونی" کامل م
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 " فکر کنم "

 ؟" یتونست  ی" از ک

 باز و بسته شد و بعد آروم گفت  یمثل ماه دهنش

 صبح " روزی" از د

 بدونه  دینبا یباشه کا مان یزمان هیمربوط به  دیزدم با حدس

 ودم االنم راستشو نگفته و مطمئن ب گفتیبد دروغ م یلیخ نویم

 گفت  یمان

 ؟" هیکامل ؟ چطور ینیبی" االن روح منو م

 سر تکون دادو گفت  نویم

لکه  ی... حت نمشیبی. اما االن کامل م دمیدیدورته ... قبال انقدر واضح نم دی" مثل هاله سف

 " اهویس یها

 .  میبه هم نگاه کرد یحرفش  منو مان نیا با

 . میدرست کن یشتریب دیسف یها خوناشام میتونیم حاال

 ... اما

 سوال ... هیذهنم پر بود از  تمام

 شده ... اهیمن چقدر س روح
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@ParnianShab 

 

 ::::::::::: نویم

 کنم .  یفضول خواستمینم

 . دمیرو شن یفکر کردم بحثشون تموم شده که سوال مان اما

 چشم تو چشم شدم حس کردم نگتهش به من عوض شده . یبا مان یوقت

 . دیکه مارو د بد شد چقدر

 باشه . دهیند یادیز زیچ دوارمیام فقط

 گفت  یمان

 " شنیم صیتر برات قابل تشخ ری؟ چون اونا د ینیها رو بب یاهیس یتونیم ی" مطمئن

 ... " دمید شبی... د دونمی" م

 گفت  انیک

 ؟" اهیس ی" دور اون خوناشام ها

 " آره ... "

 ؟" اههیچقدر س ی" روح مو مان گفت  دیبا ترد انیک

 ..." کمیلبخند زدم و گفتم "  آروم

 ناراحت. یمتعجب شد و تا حدود چشماش
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 [22:06 20.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#197 

   دیلب پرس ریز 

 " چقدر ؟"

 بگم .  یچ دونستمینم

 . شهیسخت م یلیخ یگاه قتیحق گفتن

 گفتم  دمویکش قیعم نفس

 . نیاندازه ا دیهست . شا اهیلکه س هی ی" تو روح مان

 بند انگشتم اشاره کردم . به

 سر تکون داد و گفت  یبا ناراحت یمان

 دونستم ... " ی... م دونمی" م

 ؟" یگفت " من چ انیک

 " یچی" ه

 برق زد  نباریا چشماش

 ؟" یچی" ه
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
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 " نمیبینم یزی" من که چ

 ؟" ی" مطمئن

 کون دادم ت سر

 و گفت  دیخند یمان

 " یکردیتعجب م دی" اگه بود با

 شده بود . رهیخ نیبه زم انیک

  زدیداشت با خودش حرف م انگار

 لب زمزمه کرد  ریز

 کردم " ی" فکر نم

 گفت  یکه مان میساکت بود قهیچند دق همه

 اده کنه "آم ور لیتبد یها دیکاند  دمیخبر م وی. به آر میاز فرصت استفاده کن دی" با

 لیچند نفر قرار بود تبد مو گفت " به دامون هم بگو ... از مبارز ها دیکش یقینفس عم انیک

 بشن "

 بلند شد و گفت  انیسر تکون داد که ک یمان

 " نیمحافظ گاهیپا میبر دی... با نویم ای" ب

 لباس هام اشاره کردمو گفتم  به
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 ؟" ینجوری" ا

 و گفت سر تا پامو بر انداز کرد انیک

 " ارهیلباس هاتو ب گمیم امندی" به س

 [10:06 21.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#198 

 . اوردیلباس هامو م امندیبود ، س خوب

 افتادم . نشونیب یها ریتل انبار شده ام و لباس ز فیکث یلباس ها ادی هوی بعد

 گفتم  عیسر

 جمع کنم " لمویبرم وسا دی" نه... من با

 گرفت و گفت  امندویشماره س انیک

 هست " یا گهید یها تیبعدا . االن اولو یکنی" جمع م

 شد . امندیگذاشت کنار گوشش و مشغول حرف زدن با س لویمخالفت کنم که موبا خواستم

 :::::::::: امندیس

 ببرم خونه اش . نویو گفت چمدون م زنگ زد انیک

 رو آماده کنه . لیتبد یها دایبه دامون زنگ زد و گفت کاند یزمان مان هم
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 . نهیبب تونهیم نویمعلوم بود م پس

 شدم و کمدشو باز کردم . نویاتاق م وارد

 کنارش. فیعالمه لباس کث هیکف کمد بودو  چمدونش

 انقدر شلخته ؟! دختر

 حق داشت .  البته

 کار ها نداشت . نیبه ا دنیرس یبرا یقتو

 آوردمش. رونیچمدونشو بستمو از تو کمد ب پیها ز فیتوجه به لباس کث یب

 بود نظرمو جلب کرد. نویم یها فیکه کنار لباس کث کیکاغذ کوچ کهیت هی اما

 شم و برداشتم . الیخ ی.آخر نتونستم ب هیچ نمیبودم بب مردد

 پخش شده بود. سینو مچاله و جوهر روان کمی کاغذش

 بود. صیکامال قابل تشخ اما

 !شتیپ امیم امشب

 ! یواشکی یآقا

 بود ! انیک خط

 اوه... اوه

 ... یواشکی یآقا
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 شدم . رهیبه کاغذ خ قهیدق چند

 . کنمیدارم اشتباه م دیشا

 ... نویبه م دیسال چسب نهمهیبعد ا هویول کرد ... ول کرد ...  انیک یعنی

 ود براش !که ممنوع ب یدختر

 . بمیتا کردمو گذاشتم تو ج کاغذو

 من مثل برادره . یبرا انیک

 کنه ... یشادش م نویم اگه

 . کنمیم تشی... منم حما خب

 بر خالف مقررات . هرچند

 شکستن . یقانون گذاشتن برا اصال

 بشکنه ... نویبزرگ قوان سیخوبه که رئ چه

 :::::::::::: انیک

 داد. خبر  ویبه دامون و آر یمان

 . میبود نویم یمنتظر لباس ها حاال

 . میصبحانه رو تراس نشسته بود زیسه دور م هر

 که آورده بودمو خورد و گفت  یآب پرتقال یمان
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 " نمتونیبیم نیمحافظ گاهیکار دارم ... تو پا ییجا هی" من 

 نگاهشو دوخت به منو گفت  نویم یرفتن مان ا

 شد ؟" ی" چ

 ؟" ی" چ

 " دیمارو د ی" مان

 ... گفتم که نگران نباش " یچی" ه

 رو سقفش نباشه ؟" ینقاش یندار یاتاق چیه یعنیدردسر درست کنم ...  خوامی" نم

 " یتو اتاق من بمون دادمیم حیترجاگه بود... باز من  ی" حت

 گل انداخت اما اخم کرد  لپاش

 

 [10:07 21.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 شب _انی#پرن رمان

#199 

 ..." انی" ک

 خورد . امندیجملشو با ورود س ادامه

 . نییگذاشت پا نویسالم کرد و چمدون م یسر حال و پر انرژ یلیخ امندیس
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
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 " خدمت شما ... "

 سالم کرد و چمدونو گرفت .  نویم

 نگاهم کرد که گفتم  مردد

 " گهیاتاق د هی رمی" ببر اتاق من... من م

 که گفتم  دیخما چر  نینگاهش ب امندیس

 سقف مشکل داره " یها یبا نقاش نوی" م

 ؟" نوی" چرا م

 باهام حرف هم زدن " ی... حت خورنی" تکون م

 "؟ی" چ

 ..." گمی" به خدا راست م

 " ایگفتم " در همه اتاق هارو بستم . برو لباستو عوض کن زود ب کالفه

 رفت . عیسر تکون دادو سر نویم

 .دیآب پرتقالو راحت سر کش ینشست رو به رو منو بطر ایس

 با خنده گفت  بعد

 ؟" سیرئ گذرهی" خوش م

 نگاهش کردم  یسوال
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 ؟" انیک هیچ اینقاش هی... قض یچی" ه

 بدونه " یزیچ دیاز باب بپرسم ... شا خواستمیدونم واقعا ... م ی" نم

 " نهیبیم یشتریب زیچ نویم ییبخاطر توانا دی" آره ... شا

 باشه آخه " تونهیم ی... خب چ ی... با رنگ عادایس دمی" اونارو من کش

 " ینمونه بارزش هی... خودت  کنهیکه آدم فکرشو نم هییزایپر از چ ایدن نی" تو بپرس ...  ا

 " باشه ... "

 در آوردم .  لمویگفتمو موبا نویا

، بهش گفتم راجب فرشته  رهیفرصت باهام تماس بگ نیزدمو بهش گفتم تو اول لیمیباب ا به

 . رهیجذب شه و زودتر تماس بگ ینجوریا دیرگه شام

 عضو گروه ما بود.  نیتر یمیقد باب

 . شدیماه بعد نوبتت م هی دیو شا میگرفتیوقت م لیمیبا ا دیصحبت باهاش اول با یبرا

 تا بنا گوش بازه . امندیس سین دمیکه بلند کردم د سرمو

 گفتم  محکم

 خودم از ذهنت بخونم " ایشده  یچ یگی" م

 گفت  عیو سر دیو روش پر رنگ

 بابا برات خوشحالم " یچی" ه



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
555 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 ؟" قای" چرا دق

 کاغذ کوچولو در آورد .  هی بشویکرد تو ج دست

 شماختمش  عیسر

 بود . نویمن به م نامه

 دادم . رونیبا فشار ب نفسمو

 آروم فرستاد سمت من . زینامه رو رو م  امندیس

 گفت  یلحن واقعا برادرانه ا با

 من برات خوشحالم ... " یبدون خوامی... م انی" ک

 ادامه داد  امندیبودم که س رهیکاغذ خ به

 در خدمتم ." ادیازم بر م ی" هر کمک

 سر تکون دادم  فقط

 رو گرفتمو تو دستم مچاله کردم. نامه

 . میلو رفت ششیاز نفر دوم که پ نمیا خب

 . میبودن موفق یواشکیتو  نویمنو م چقدر
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 [10:21 22.04.17, ]��شب  ـــانــــپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#200 

 ::::::::::::: نویم

 . انیرو چرفتمو رفتم سمت اتاق ک چمدونم

 . شدمیاز کنارشون رد م یداشتم وقت یبا وجود بسته بودن در اتاق ها هم حس بد یحت

 . انیرد شدمو رفتم تو اتاق ک عیسر یلیخ

 نداشتم . ریلباس ز هنوز

 دمیپوشلباس  عیسر

 از فرصت استفاده کردم  و موهامو شونه کردم . 

 .دمیرنگ شده بود رس یبه صورتم که ب کمی

 به خودم نگاه کردم خنده ام گرفت . نهیتو آ یوقت

 بافم . یمثال فرشته مرگم اونوقت دارم موهامو م من

 ییرایکه تموم شد تختو مرتب کردم و برگشتم سمت پذ کارام

 . ستادمیقبال اتاق من بود ا که یخداگاه جلو در نا

 . کردیداشت نگاهم م یکی انگار



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
557 

 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 در بسته بود. اما

 استرس آروم سرمو چرخوندم  سمت در . با

 " نوی" م

  دمیدو متر از جام پر انیک یصدا با

 " چته ؟"

 سمتمو بازومو گرفت  اومد

 ..." یچی" ه

 " یدیترس نجوری" پس چرا ا

 کردم . نگاهش

 ه . بغلم کن خواستیم دلم

 رو حس کرده بودم .  یبد ترس

 گفتم  اوردمویخودم ن یبه رو اما

 " متوجه اومدنت نشدم "

 لبخند زد و گفت  آروم

 تا منم حاضر شم " ایس شی" برو پ

 خم شد روم . هویتکون دادم و خواستم برم که  سر
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  

@ParnianShab 

 و آؤوم گفت  دیلپمو بوس گوشه

 " ستیبا من ن... اما شروع کنم تموم شدنش  خوادی" دلم لباتو م

 شد. بیمثل صبح غ بازم

 گذشت تا به خودم اومدم  هیثان چند

 رفتم سمت تراس . عیسر

 حالم بهتر شده بود . انیاز بوسه ک اما

 و گفت  دیبلند خند امندیبه س دمیرس تا

 " اوه فرشته مرگ مارو باش ... "

 چرخوندمو با اخم نشستم  چشم

 " اینکن بفرستمت اون دن یکار هی" 

 ؟" ادیلت م" د

 . امندیکردم رو روح س تمرکز

 ؟" ی... خوب نوی" م

 صورتش نگاه کردمو سر تکون دادم . به

 " خوبم ... "

 نبود ... ینگاه کردم اما خبر دوباره
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 تو هپروت " یری. چرا م ایستی" نه واقعا خوب ن

 "ایس ستی" واقعا حقت ن

 شده بود و گفت  یسوال یحساب افشیق

 ؟" ی" چ

 نداره " یاهیلکه س چی... اما روحت ه یکنیم تینقدر منو اذا نکهی" ا

 باز شد  ششیبرق زد و ن چشماش

 ... حقمو خوردن " شدیم یفرشته زندگ دی... من با گهید مینی" ما ا

 خند زدمو گفتم  پوز

 ... " ی؟ تو فرشته عذاب ی" فرشته زندگ

 

 [10:22 22.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان

#201 

 "  میبهتره بر نیایکل کل بسه ... ب گهی" خب د

 .میسمتشو بلند شد میهر دو برگشت انیک یصدا با

 رو نداره . شیپ قهیکردم صداش اون آرامش چند دق حس



 اختصاصی کانال                                                   به قلم پرستو.س                                                       پرنیان شب       

@ParnianShab 

 

 
560 
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د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 بزرگ بود . سیتو فاز رئ هیجلو بق درسته

 صداش انگار کالفه بود . اما

 . میسمت آسانسور و وارد شد میسرش رفت پشت

 .  ستادیسمت چپم ا ایسمت راستمو س انی

 هر دو نگاه کردم . به

 به خودشون گرفتن. یکامال جد افهیدو بهم چشمک زدن و بعد ق هر

 . رمیبه خودم بگ یجد افهیکردم نخندم و منم مثل اونا ق یسع

 نتونستم ... اما

 ::::::::::: انیک

 تهران . کیبه تراف لعنت

 . یمونیم کیتو تراف رونیب یایوقت روز ب هر

 . نیبه ساختمون محافظ میدیرس بالخره

 . میهر سه وارد شد مویکرد پارک

 آروم گفت  نویم

 منم هست ؟" ی" بابا

 " نه ... "
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 شدن . لیتبد هیقض یبرا ای دیپرس یاز رو دلتنگ  دونمینگفت ... نم یزیچ گهید

 اومد استقبالمون و گفت  ویآر

نسبت به  میخواینه ... نم ایداره  یاهیروحش س یکس ینداره جلو بچه ها بگ ی... لزومنوی" م

 یهر کس یکه برا یاهیس زانیفقط م بیبه ترت  دمیبهت م ستیل هیقضاوت کنن ...  گهیهمد

 " سیبرامون بنو ینیبیم

 . میشد یسر تکون داد و با هم وارد سالن اصل نویم

 بودن . ستادهینفربه پشت ا 17

 . میمبل ها نشست یعقب تر و رو مید و ما سه نفر رفتدا نویو خودکار رو به م ستیل ویآر

 شروع کرد . ستادویاما ا نویم

 بودم .  رهیخ نوینقش م زیقامت ر به

 تنش بود . ییمویبا شلوار و شال ل دیسف یمانتو هی

 شده اش کنار شونه اش بود. سیگ یموها

 گذاشت ... یاسمشو فرشته زندگ شدیم دیشا

 بهشت من ... کیبود...  فرشته کوچ نوی، ممن  ی، برا نویواقعا م اما

 منو از افکارم جدا کرد . ایس یصدا

 تو روحم ندارم " یاهیلکه س چیگفت من ه نوی" م
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 نیاز بس ا یباش اهیسر تا پاه س دیهنوز ... تو با نهیبیخوب نم دیو گفت " شا دیخند ویآر

 " یچوندیبدبختو پ یدخترا

 گفت  زویپاهاشو انداخت رو م ایس

 ... " گهیبودن د یمعلومه اونا ازم راض" 

 "د؟ی؟ روح تو رو هم د انیک یگفت " تو چ ویآر

 ... "دیرو د یمن و مان یتکون دادم " آره ... صبح برا سر

 هم گفتم. ویو آر امندیس یافتادمو برا دشیخبر جد ادی یآوردن اسم مان با

 برگشت سمتمون و گفت نوینظر نداده بودن که م هنوز

 شد "" تموم 

  ویو خودکارو گرفت سمت آر ستیل

 . میشد رهیو همه بهش خ زیگذاشت رو م ستویل ویآر

 بودن . دینفر با روح کامال سف 7نفر فقط  17 از

 آروم گفت  ویآر

 ؟" انیک  هیچ متی" تصم

 نفر " 7" فعال فقط همون 

 روحشون" اهیبود لکه س زیر یلی؟ خ یسه تا چ نیاشاره کرد و گفت "  ا نویم
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد

د گرفتنسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواه  
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 نفر " 7 نیگفتم " فعال هم دوباره

 تو ؟" ای میکن لیبلند شد " خودمون تبد ویآر

 دامون "  شیپ می... ما بر ویکارو بکن آر نی" خودت ا

 بهمون ملحق شه ... نجایا یبود مان قرار

 قولش زد... ریبود که ز بیعج یلیخ

 

 [10:10 23.04.17, ]��شب  ـــــــانپرنی ��

 _شب انی#پرن رمان   

#202 

 :::::::::::::: نویم

 . میشد نیدو باره سوار ماش امندیو س انیک با

 که گذشتو مرور کردم . یدادمو تو ذهنم  اتفاقات هیتک نیماش یبه صندل سرمو

 کنن یچطور روحشونو آلوده م دونستنیآدما م اگه

 ... کننیم اهیس شهیهم یطور روحشونو براکردن چ یزرنگ هیبا مثال  دونستنیفقط همه م اگه

 کردن ؟ یبازم اون کارو م یعنی

 درد گرفته بود . سرم

 چرا . دونستمینم
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 این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
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 رو خودم شدم . انیکه متوجه نگاه ک دمیدست کش چشمامو

 . ستین یزینگاهم کرد که با سر اشاره کردم چ یسوال

  میشد ادهیعمارت و پ میدیرس

 افتادم . نجایا میاومد ایکه با س یروز اول ادی

 نگذشته بود ادیز

 سال گذشته بود. هیبرام مثل  اما

 گفت  میوارد بش نکهیقبل از ا انیک

 " میکاسب ش شتریب نجایا دوارمی" ام

 گفت  ایس

 " فکر نکنم ... مبارز ها کال خشن ترن و ... خب ..."

  دمیخداگاه پرس نا

 ؟ " ی" خب چ

 شن "کرده با یحق کش شتریب دی... شا یچی" ه

 .  میشد اطیح وارد

 لحظه مکث کردن و برگشتن سمتمون . هیبودن . با ورود ما  نیمشغول تمر همه

 . نیزود برگشتن سر تمر انیک دنیانگار با د اما
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 شونه باال انداختمو گفتم  امندیحرف س به

 نداره " ی" ربط

 " میشرط ببند ای" ب

 نگاهش کردم . نهیدست به س ستادمویا

 ؟  شهیم یروز با من کل کل نکنه چ هیاگه  امندیس یعنی

 ... رهیمیم یخفگ لیاون روز به دل مسلما

 ؟" یحرص گفتم " شرط چ با

 " شرط اعتراف "

 گفت  انیکه ک هیمنظورش چ دمینفهم

 " نیای... ب هیچ ایبچه باز نی" بسه ... ا

  میبه بحث ادامه داد میرفتیکه پشت سرش م یدر حال ایرفت و منو س خودش

 ؟ " یاعتراف چ" 

 اعتراف کنه " قتیبه حق دیو طرف مقابل با پرسهیسوال م هیبرد  ی... هر ک گهیاعتراف د هی" 

 " برمی" من مطمئنم م

 " پس شرط قبوله "

 بپرسم .  امندیخوام از س یم یدونستم چه سوال یم
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 بپرسه . خوادیم یاگه ببازم چ دمیترسیم اما

 فتم عمارت که گ یورود میبود دهیرس گهید

 " قبوله "

 اومد استقبالمون و نگاهش با من گره خورد . دامون

 . میزد و با هم به سمت سالن رفت یوحو یلیخ لبخند

 بودن. ستادهیها پشت به ما ا دیهم کاند نجایا

 گفت  انیو خودکار داد و رو به ک ستیبهم ل دامون

 تا از کارآموز ها هستن " 8و  نیتا از مبارز 15" 

 گفت امندیس

 بعد ؟" یبرا میکارآموز ها رو بذار ستی" بهتر ن

 و گفت  ینشست رو صندل انیک

 " میریگیم میچک کنه ... بعد تصم نوی" اول م

 رفتم جلو و تمرکز کردم . انیحرف ک با

 ..... در اد همادا

 دینک هعلاطم ناگیار  رخآ تمسق ات و دیوش ریز مار گلت لاناک وضع هعلاطم یار ب

https://t.me/ParnianShab 

https://t.me/ParnianShab

