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عاشقانه ای راز آلود به قلم پرستو.س
پرنیان شب داستان دنیای اطراف ماست  ،دنیایی از ناشناخته های خیال و واقعیت ...
مینو  ،دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی رو به رو میشه خالکوبی که دنیای عادیشو زیر و
رو میکنه و حقایقی در رابطه با خانواده و دنیای اطرافش براش رو میکنه  ...دنیای جدیدی که
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 اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
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این نسخه بصورت نسخه اولیه و بدون ویرایش اختصاصی اعضای کانال
تهیه شده است  ،فروش آن غیر قانونی بوده و برای استفاده رایگان می
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
کانال تلگرام @ParnianShab
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به بارون شدید پشت پنجره خیره بودم.
عاشق شبم  ...اونم شب بارونی ...
البته نه وقتی میخوام برم مهمونی،
چون حاال حتما بابا شخصا منو می رسونه و این یعنی سوال و جواب.
پرده رو کشیدمو برگشتم جلو آینه .
یه عکس تمام قد از خودم انداختمو فرستادم برا نگین .
سریع جواب داد " اینجوری میخوای مخ سعیدو بزنی؟ سک.سی تر لطفا "
براش نوشتم " میترسم شما به چشم نیاین "
شکلک کج و کوله برام فرستاد و نوشت
" خودشیفته خانم بیا دیگه بچه ها اومدن "
تولد داداش نگین بود.
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نگین منو چنتا از بچه های دانشگاه از جمله سعید همکالسیمون رو دعوت کرده بود.
همیشه با سعید تو شوخی و شیطنت بودم  .اولین بار بود بی حجاب منو میدید و تو دلم یه
استرس عجیبی بود.
همیشه کنار سعید استرس شیرینی تو دلم میپیچید  ...مخصوصا وقتی دستمو می گرفت ...
دوباره تو آینه به خودم خیره شدم .
یه پیراهن مشکی پشت گردنی پوشیده بودم با کفش قرمز  .موهامو پشت سرم بسته بودم.
درسته آرایشم مالیم بود اما از نظر خودم خوب شده بودم.
بدون در زدن در اتاقم باز شدو مینا اومد تو .
با تعجب نگام کردو گفت " کجا میخوای بری ؟"
" نگفتم در بزن میای تو ؟"
" باشه خب  ...موهامو برام با این روبان میبافی میخوام عکسشو بذارم اینستا "
هاج و واج نگاش کردم .
امان از این دهه هشتادیای شیطون.
بدون اینکه منتظر جواب من بمونه نشست رو تختو موهای بلندشو پشتش پخش کرد .
یه روبان پهن قرمزم گرفت سمتمو گفت
" میخوام عکسمو بذارم برا چالش "
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پوفی کردمو شروع به بافت موهاش کردم
روبان قرمز برای بافت موهاش زیادی پهن بود.
یهو یه فکری به ذهنم رسید.
موهاشو باز کردمو رفتم جلو آینه
روبانو دور کمرم چرخوندمو یه پاپیون پشتم زدم .
حاال واقعا بهتر شده بود و با کفش قرمزمم ست شده بود.
🌌
️ پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [24.02.17 22:09
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#پارت_۲
#پارت_2
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.
مینا که هاج و واج نگام می کرد گفت " پس موها من چی ؟"
"به درد بافت موهات نمیخورد  ..پهن بود"
رفتم سمت کمد لباسامو گفتم " بزار بهت یه چیز بهتر بدم"

5
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

"چی ؟"
"اون سر بند گل رز که دوست داشتی"
چشماش برق زدو بلند شد اومد سمتم.
میدونستم عاشقشه .
رو نوک پا بلند شدم تا جعبه خرت و پرتامو از باالی کمد در بیارم.
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...
میدیدم که جعبه وسایلم آروم آروم به سمت صورت مینا میره و وسایل داخلش خیلی آروم
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.
مینا با دهن باز خیره به من بود و آروم گفت " چی شد یهو ؟"
"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"
موهاشو بافتمو با گل های رز سر بند تزئین کردم

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [24.02.17 22:10
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گوشیشو بهم داد و چنتا عکس انداختم ازش.
صورتمو بوسیدو قبل اینکه بره از اتاق بیرون گفت " روبانم حسابی با کالست کرده ها"
خندیدمو بالشت کوچیک رو تختو سمتش پرت کردم که سریع درو بست و فرار کرد.
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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...
اوه  ...دقیقا اونم حاضر شده نشسته بود رو مبل...
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 ؟"
بدی شغل بابام همین بود  8 ...شب که میخوای بری مهمونی بابات داره میره سر کار .
"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.
بابا با ابروهای باال انداخته نگام کردو گفت
" 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"
به سختی صدای فرد پشت خط شنیده میشد
"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.
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#پارت_۴
#پارت_4
میدونستم عجله داره سریع پیاده شدمو از ترس خیس شدن دوئیدم سمت در خونه نگین اینا.
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
" همممم  ...بد نیست  ...یه تنوع تو اینهمه مشکی دادی"...
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 "...
حرفش قطع شد با صدای سعید " سالم مینو" ...
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"
چشمکی به نگین زدمو با هم رفتیم سمت بچه ها.
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.
سوالی نگاش کردم که به پشتم اشاره کرد و گفت " چه باحاله"
فکر نمی کردم یه پاپیون قرمز اینهمه جذابیت داشته باشه.
خندیدمو گفتم " جدی؟ خوشت اومد؟"

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [24.02.17 22:11
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"آره  ...باحاله " ...
"مرسی"
یهو آهنگ عوض شد و با آهنگ رقصی که بلند شد همه هورا کشان اومدن وسط
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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مریم و صحرا هم به پشتم اشاره کردن و گفتن باحال شده...
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 .
دستشو رو کمرم نوازش وار کشیدو تو گوشم گفت " خیلی ناز شدی خانم کوچولو"
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.
آروم به سعید اشاره زدم من میرم بشینم  .سر تکون دادو با هم رفتیم سمت میز اوپن که
وسایل پذیرایی رو روش چیده بودن.
رو صندلی های اوپن پرا کنده کنار میز نشستیمو سعید گفت
"چی میخوری؟"
"فقط آب خیلی تشنمه"
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بطری آبو از رو اوپن برداشت و گفت " گرمه که  ...بذار یخ بیارم"
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.
سر تا پا مشکی پوشیده بود.
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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به قلم پرستو.س
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

"با من بیا"
اینو گفتو دوباره بازومو گرفت که سعید رسید

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [24.02.17 22:11
رمان #پرنیان_شب
#پارت_۶
#پارت_6
"چی شده مینو"
"فکر کنم این آقا منو با یکی اشتباه گرفتن"
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
"اتفاقی افتاده سیا؟"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

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 ؟"
یکم هنگ بودم اما به خودم اومدمو گفتم " ام  ..مرسی  ...تولدت مبارک"
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.
اما انگار رفته بود.
دیگه نزدیک  12شب بودو من باید برمی گشتم .
هرچند مهمونی حاال حاال ها ادامه داشت.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

سعید گفت منو میرسونه.
با هم از همه خداحافظی کردیمو اومدیم بیرون.
بارون بند اومده بودو هوا مثل شیشه شفاف بود.
نیما دستمو گرفت تا بریم سمت ماشین  .فشار نرمی به دستم داد و گفت
"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.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [24.02.17 22:12
رمان #پرنیان_شب
#پارت_۷
#پارت_7
تو شب کال انگار زنده تر بودم.
سری تکون دادمو گفتم " فکر خوبیه  ...به بچه هام بگیم ؟"
شیطون خندید و گفت " اگه اجازه بدی دوتایی"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

خندیدمو زدم رو بازوش " باشه  ...بریم ببینم چه مدلی بیشتر خوش میگذره"
"معلومه تنهایی با من بیشتر خوش میگذره"
"اوووه  .جدی؟ فردا معلوم میشه"
نمیدونم چرا حس می کردم یکی داره نگاهم می کنه.
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"
نگاهمن قفل شد و نگاه سعید افتاد رو لبم.
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

بعد رفت.
سریع رفتم تو خونه .
برقا خاموش بودو یعنی مامان و مینا خواب بودن.
انقدر خسته بودم که حال هیچ کاری نداشتم.
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 10:34
رمان #پرنیان_شب
#پارت_۸
#پارت_8
قتی با اون دوستش رفتن بیرون تعقیبش کردم و خونه اش رو پیدا کردم.
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.
آسانسور های اختصاصی این سمت بودن و فقط با کد مخصوص کار می کردن.
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

با ورودم برگشتن سمتمو کیان گفت
"به به  .. .سیامند  ...چه عجب از راه عادی اومدی"
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.
یه پنت هاوس  500متری با یه روف گاردن  500متری ...
هرچند همیشه خالی بود جز وقتی که دور هم جمع می شدیم .
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" ...

21
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 10:34
رمان #پرنیان_شب
#پارت_۹
#پارت_9
"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:::::::::::::::
با جیغ جیغ های مینا باالی سرم بیدار شدم.
"مینو ...مینو ...مینو ...مینو"...
انقدر میگفت تا کالفه شم و بیدار شم.
ساعت تازه  9بود.
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

"مینو ...این چیه پشتت؟"
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...
اما چطوری؟ روش دست کشیدم شاید پاک شه.
اما با تماس دستم باهاش کتفم داغ شد.
"مینو مامان میدونه ؟"
"من خودم نمیدونم این چیه مینا"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 10:35
رمان #پرنیان_شب
#پارت_۱۰
#پارت_10
"بفهمه بیچاره ات میکنه"
"قرار نیست بفهمه  ...حداقل تا وقتی خودم نفهمم از کجا پیداش شده"
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...
اتفاقات دیشب مثل پازل کنار هم نشست...
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

اما تو خونه قبل رفتن که چیزی پشتم نبود.
نه امکان نداره.
سریع موبایلمو گرفتمو زنگ زدم به نگین
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 10:36
رمان #پرنیان_شب
#پارت_11
#پارت_۱۱
"مینو  ...هنوز خوابی؟"
سریع لباس خونگی هامو پوشیدمو چک کردم چیزی از خالکوبی معلوم نباشه.
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!
فکر نکنم  18سالشم میشد.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

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.
از رو درختی که بودم آروم پایین پریدم.
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"
مهم نیست یه دختر بچه باشه  ...مهم اینه حاال که اون خالکوبیو داره باید مال ما بشه...
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پرنیان شب

به قلم پرستو.س

اختصاصی کانال
@ParnianShab
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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.
میگفتن امکان نداره رو تن یه دختر چنین مارکی باشه...
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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؟
انقدر ریز و ظریف بود که آدم می ترسید بهش دست بزنه...
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.
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 22:07
رمان #پرنیان_شب
#پارت_13
#پارت_13
"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.
باید جالب باشه  ...منتظرم ببینم تا کجا دووم میاره...
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.
حدود ساعت  2بود که بابا بیدار شد.
ساعت  7صبح میرسید خونه و تا  2میخوابید.
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

33
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab
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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"
"به بابات بگو  ...هر شب نمیشه بری بیرون که مینو"...
پوفی کردمو سر میز نشستم.
بابا اومدو نشست.
تا خواستم بگم مامان خودش مطرح کرد.
بابا هم با تعجب نگام کردو گفت " نه مینو  ...امشب خیلی شهر شلوغه تا بام بری  12شبم
برنمیگردی خونه"
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"بابا خواهش میکنم"
"عصر برین که تا  9برگردی خونه"
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.
اونم قبول کرد و گفت  5میاد دنبالم.
سریع کارای دانشگاهمو انجام دادمو تا  5بشه کامل آماده شدم.
زود از مامان اینا خداحافظی کردم رفتم سر کوچه.
سعید اومده بود...

رضا:::::::::::::
داشتم اخبار ساعت  7نگاه میگردم که نسرین اومد پیشم نشست.
چایی آورد و دوتایی خلوت کردیم.
"کاش میشد دیگه نری رضا  ...هر شب نگرانی"...
"دیگه زیاد نمونده  .سه سال دیگه فقط"
هنوز نسرین چیزی نگفته بود که موبایلم زنگ خورد.
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از گروه بود.
یعنی چیزی شده بود که خارج از شیفتم تماس گرفتن.
سریع جواب دادم
"بله"
"رضا"...
صدای احسان رئیسم بود
"جانم ؟"
"امشب نمیخواد بیای"
"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"...
"اوه  "...یه خبری بود پس  ...یه خبر مهم ...
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 ؟"
"نمیدونم یا خبر خیلی خوبیه  ...یا خبر خیلی بدیه  ...چون مدیرای گروه دارن میان اینجا"
نسرین هاج و واج نگام کرد.
"رضا  ...ماکه پسر نداریم  ...نکنه دخترامونو بخوان؟"
منم از همین میترسیدم.
اما برای دلداری به نسرین گفتم " نه  ...خیلی وقته هیچ دختری محافظ نشده  .بیخود خودتو
نگران نکن"
"پس برا چی دارن میان ؟"
"بزار بیان میفهمیم"
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مینو::::::::::::::
طبق عادت همیشه با سعید به کل کل گذشت اما خیلی کمتر از وقتی که با بقیه بودیم.
دوتایی انگار یه حس و حال دیگه بود .کل کلمون هم فرق می کرد.
دیگه تاریک شده بودو داشتیم دوتایی برمیگشتیم سمت ماشین که سعید گفت " مینو  ..پایه
ای بدزدمت ؟"
"یعنی چی ؟"
"االن نری خونه بعد  12شب بری بگی منو دزدیدن"...
بلند خندیدمو گفتم " اونوقت بابام تورو میکشه"
خندید و گفت " اون با من  ...پایه ای؟"
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" .
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"ای ترسو"
"الکی اینجوری نگو منو غیرتی کنی "دستمو محکم گرفتو گفت " مگه غیرتی هم میشی
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
امیدوارم قبل رسیدن اونا برسه و بتونیم بفرستیمش پیش مینا.
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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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
"بفرمائید اینم راس ساعت "9
"متشکرم آقای دقیق"
"صبح سر راه بیام دنبالت با هم بریم"
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.
انقدر یهویی بود و سریع که تا به خودم بیام ازم فاصله گرفته بود.
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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.
وارد خونه شدمو قبل اینکه درو ببندم با سعید چشم تو چشم شدیم.
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.
از حیاط گذشتمو خواستم کفشمو در بیارم که  5تا کفش مردونه جلو در نظرمو جلب کرد.
قضیه چی بود.
آروم بدون سر و صدا درو باز کردمو رفتم تو.
صدای حرف زدن اونا میومد.
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یعنی مامان و مینا کجا بودن.
بابا چرا این وقت شب خونه بود.
بدون نگاه کردن به پذیرایی ،میخواستم خیلی یواش برم اتاق خودم که صدای آشنا شنیدم.
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 !
گیج شده بودم که بابا با نگرانی بلد شد و گفت " مینو از هیچی خبر نداره" .
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...
پوست روشن و موهای جو گندمی داشت.
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"
هاج و واج مونده بودم که بابا گفت
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [25.02.17 22:08
رمان #پرنیان_شب
#پارت_19
" 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 ؟ !
ناخداگاه آروم رفتم سمتشون.
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
" میشه خالکوبیو به همه نشون بدی"
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"...
مامان سر تکون دادو ازم فاصله گرفت.
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 .
زیر مانتو یه تاپ بندی تنم بودو میدونستم خالکوبی پشتمو میبینن.
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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رمان #پرنیان_شب
#پارت_20
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...
اما پر خطر و پر استرس بود و نمیخواستم دخترم تو این راه باشه.
حاال با مهر فرشته مرگ … دیگه عضو گروه محافظین نمیشه ...
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.
فقط پسرا ورودشون به گروه الزامی بود.
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
"خب اینطور که پیداست بعد سالها یه فرشته مرگ جدید داریم"
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.
به من نگاه کرد و دوباره به احسان نگاه کرد و گفت
"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
ها کش بیان  ...مثال دیشب ...جعبه وسایلم از رو کمد افتاد  ...یهو انگار دنیا حرکت آهسته
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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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [26.02.17 22:02
رمان #پرنیان_شب
#پارت_21
بعد تعریف مینو همه سکوت کردیم.
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 ...
مهر فرشته مرگ چیزی نبود بشه جلوش ایستاد.

آریو:::::::::::
صبح وقتی کیان اومد و گفت واقعا یه دختره فکر نمی کردم با چنین کسی رو به رو بشم.
درسته رضا گفت مینو  20سالشه.
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اما به یه دختر  17ساله بیشتر میخورد.
جدا از ریز نقشی ،صورت و چشمای فوق العاده معصومی داشت.
عجیبه اینبار یه دختر برگزیده شده برای فرشته مرگ.
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.
اما حاال فقط یه دختر کوچولو رو به روی ما بود با یه مهر فرشته مرگ روی کتفش...
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.
مثل یه موش کوچولو بود.
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [26.02.17 22:02
رمان #پرنیان_شب
#پارت_22
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.
مینو  ...فرشته مرگ  ...چه ارتباط جالبی...
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.
مگه بابای من مامور اورژانس نبود؟! پس این گروه و حرفا چیه ...
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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"
تو سکوت به چشمای پر از اشکش خیره بودم که بابا اومد.
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.
سری با بهت تکون داد و گفت " مینو برگزیده است  ...چکار میخوای بکنیم ؟"
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 ...
همیشه میگن تو ندونستن آرامشی هست که تو هیچ دانایی نیست"
"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" ...
"یعنی شما اورژانس کار نمیکنی ؟"
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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 ؟"
"هیچ نیرو خاصی نداریم جز تمرین و آموزش هایی که مارو برا اینجور مبارزه ها آماده میکنه"
"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.
"خدایا اینبار انقدر خوابم واقعی بود که اصال نفهمیدم"
اینو گفتمو موهامو کشیدم.
اما بیدار نشدم.
دوباره موهامو کشیدم.
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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.
صدای خنده سیامند از انتهای تراس نظرمو جلب کرد.
برگشتم سمتش که آریو هم رسید.
سیامند گفت " چند چندیم ؟"
آریو گفت "  1016به "1011
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 ؟"
"دختره چی شد ؟"
"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"
مینو اومد جلو چشمم .اون روز تو اتاق خوابش فقط با لباس زیر بود.
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...
صدای دامون باعث شد همه برگردیم سمتش.
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [26.02.17 22:04
رمان #پرنیان_شب
#پارت_25
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 ؟"
سیامند گفت " حاال فردا مشخص میشه ظرفیتش چقدره  ...اما خیلی باحاله  ...یه دختر تو
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" ...
اگه تو گروه دووم نیاورد میاوردمش اینجا ...
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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 ؟
"تو هم دیدی مینو"
"من ؟ کی ؟"
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [26.02.17 22:04
رمان #پرنیان_شب
#پارت_26
"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"
مامان اضافه کرد " البته خوناشام سپید"...
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 ؟"
بابا سر تکون داد که گفتم " بابا جون به لب شدم  ...میشه بگی اینجا چه خبره ؟"
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 .
بابا هر دوتامونو بغل کرد.
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.
سالها بود به یه دختر آموزش نداده بودم.
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...
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [27.02.17 21:57
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 .
تو ذهنش چی میگذره و کجا رفته.
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 .
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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...
شاید کم بودن عمرش علت اصلی این عالقه عجیبش به خشونت و سکس بود ...
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.
هر از گاهی یه دختر برات جذاب میشه و کم پیش میاد دلت گرمای آغوشی بخواد.
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.
مانی مسئول مکاتبات بودو هماهنگی با بقیه گروه های کشور های دیگه.
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [27.02.17 21:58
رمان #پرنیان_شب
۲۸#
کیان هم که رئیس بزرگ ...نگاهی به کیان انداختم که با ظرف ویسکی اومد دور میز نشست.
کیان خیلی وقت بود منظر یه فرشته مرگ بود .یه فرشته مرگ پر قدرت که بتونه مارو به
هدفمون نزدیک کنه...حاال مینو اون فرد برگزیده است اما نه از قدرتش خبر داریم نه از توانش.
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"
شاید خون برای ما در حد نفس کشیدن ضروری نباشه اما برای کنترل فکر و جسممون بهتره
منظم بهمون برسه .
چیزی که کیان خیلی وقت بود باهاش مبارزه میکرد...
مینو::::::::::
بالخره مامان آروم شدو منو از خودش جدا کرد .زیر لب گفت " من میدونم تو از پس همه چی
برمیای مینو  ...گریه منو دلیل بر ضعف خودت ندون عزیزم" ...
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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
کسی نمیدونه  ...اما خیلی سال پیش نبرد بین خوناشام ها و انسان ها رنگ و بوی دیگه
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
نداشتن  ...خیلی ها میگن اونا ترکیبی از خوناشام و فرشته بودن اما کسی نمیدونه چه تفاوت
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"
آروم گفتم " باورم نمیشه این چیزا وجود داره  ...چرا شما میدونین و کسی نمیدونه"
"خیلیا میدونن مینو ...خیلیا میدونن  ...اما همه اونایی که میدونن حاضر نیستن محافظ یا
مبارز بشن"
"مبارز؟"
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [27.02.17 21:59
رمان #پرنیان_شب
۲۹#
"آره  ...مبارز  ...یکی مثل تو" ...
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
ا کثرا اجباری نیست و همه با میل وارد گروه میشن  ...افرادی که تو محافظین خوب عمل کنن
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 ؟"
اینبار مامان گفت " هر وقت توازن یه گوشه دنیا کم میشه و خوناشام های سیاه خیلی
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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هنوز نمیدونستم منظورم از اونا کیه اما بابا گفت
"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 ؟"
"خب اونا براشون نبرد خودشون مهمه  ...برتری روی خوناشام های سیاه براشون مهمه و تو
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"
از شنیدن اسم گروه مرگ تنم لرزید .دلمو زدم به دریا و سوالی که میترسیدم ازشو پرسیدم
"کار فرشته مرگ چیه ؟"
دوباره سکوت بود و سکوت
"بابا؟"
بابا بر نگشت سمتم .مامان هم به بابا خیره بود.
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [27.02.17 21:59
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
نگرانتم  ...اما بهت افتخار میکنم  ...تومیتونی مایه آرامش خیلی ها باشی بدون اینکه بدونه ...
"
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 ؟"
مامان گفت " وقتی آموزشت تموم شه مینو تو دنیا و آرزو هات عوض میشه  ...اما هروقت
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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تکیه دادم به صندلیمو گفتم " خب هیجان نداره دیگه  .باز بازی کنیم من میبرم"
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"
دستی تو موهام بردمو گفتم " پس نگو چون اگه همون حرفا باشه اینبار هر دو تا پاتو"...
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.
بی تفاوت گفتم " این چیزا دیگه برا من جذابیت نداره  ...به زودی برا شمام حتی خوردن خون
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"
مانی پوزخندی به سیامند زد و گفت " پرفوسور  ...خون دختر باکره منظورم بود"
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"
آریو گفت " کیان بزار یکم خوش بگذرونیم  ...بالخره تنوع برا هممون الزمه من با مانی موافقم
"
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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اون از دامون .اینم از این سه تا خل و چل ...مانی گفت " من یه جایی رو سراغ دارم فقط باید
بجنبیم" .
هر سه تا با سرعت بلند شدنو بازومو گرفتن تا بریم ...نخیر این شب قصد صبح شدن نداره...
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سیامند::::::::::::::
اگه کسی تو جمع ما کیان رو می دید فکر می کرد پر شر و شور ترین عضو گروه اونه.
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.
اما چهره اش همیشه باعث میشد شناسایی نشه ...
هیچکس فکر نمی کرد یه پسر جذاب که حدا کثر 27ساله میخوره یه خوناشام هزار ساله باشه.
یه جورایی کم سن ترین چهره رو بین همه داشت.
من وقتی تبدیل شدم  35سالم بود .
آریو  33و دامون  . 30مانی از همه بزرگتر بود زمان تبدیل شدنش...
وقتی تبدیل شد  40سالش بود.
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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.
اما اگه یه خوناشام سیاه تبدیلت کرده باشه...
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.
با توقف مانی فهمیدم رسیدیم و از افکار پرا کنده ام اومدم بیرون.
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.
امیدوارم هیچوقت مثل کیان برام خسته کننده و تکراری نشه...
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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"
کیان یه ابروشو باال انداخت و گفت " مهمونی کیه اونوقت ؟"
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.
با باز شدن در نور سرخ فضای داخل تاریکی راه پله رو روشن کرد.
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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مانی یه راست رفت سمت میز اوپن که شبیه میز بار درستش کرده بودن  .کیان و آریو هم
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؟"
نگاهی به بقیه کردم که مشغول صحبت بودن.
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.
خبری از لباس های دخترونه نبود.
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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مامان کیف لوازم آرایش و دو تا عطرمو از رو میز آرایش برداشت و گذاشت رو لباسا.
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"
سر تکون دادمو گفتم " به دوستام چی بگم ؟"
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
"مامان  ...بدون موبایل  . ..بدون اینترنت  ...مگه میشه ؟"!
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"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 ؟"
"بستگی به توانایی تو داره"
"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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"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...
یاد صحبت در گوشی سیامند و نیما افتادم
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.
داداش نگین هم یه خوناشامه  ...باورم نمیشد...
"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.
مامان پیشونیمو بوسیدو رفت سمت در اتاقم.
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.
حسابی اون وسط مشغول خوش گذرونی بود.
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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#36
با گفتن دخترای بی مغز فهمیدم دوباره یاد قدیم کرده...
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.
"شما تنهائین ؟"
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.
آریو تو گلو خندید و گفت " جدیدا داری زیاد از این کلک استفاده میکنی ها"
"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.
کنار گوش دختری که بغلش بودو بوسید  .چیزی زمزمه کرد و اومد پیش ما.
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"...
ادامه جمله اش رو نشنیدم چون بوی تند خون و نم سرد نشون چیزی نبود جز خوناشام سیاه
 ...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.
آریو دوئید سمت پنجره و گفت " اوناهاش  "...اینو گفتو پرید  .منو سیامند هم رفتیم دنبالش.
طبق معمول میدونستم مانی میمونه تا صحنه رو جمع و جور کنه.
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۳۷#
آریو جلو تر از ما بود و اون خوناشام چند تا ساختمون از ما جلو تر بود
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.
مسیر برگشتشو من بستمو آریو هم سمت دیگه ایستاد.
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.
با سرعت به سیامند حمله کرد و شدت ضربه اش تعادل سیامندو بهم زد اما آریو از سمت
دیگه بهش حمله کرد.
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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.
تو چشم به هم زدنی جسم اون خوناشام یه مشت خاک خاکستری شد...
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"
برگشتم سمتش " باز چی میخوای بگی ؟"
"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"
سیامند رفت سمت مانیو گفت " به جز کیان ؟ خودت از اون بد تری ! بهتره بریم شکار  ...هیچ
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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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"
به خودم نگاه کردم.
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...
در اتاقم باز شد و مامان اومد تو
"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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موهامو پشت سرم بافتم و شالمو انداختم.
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.
مامان از تو آشپزخونه صدام کرد برم صبحانه بخورم.
به بابا اینا سالم کردمو رفتم تو آشپزخونه.
از دیدن سیامند اونجا شوکه شدم.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [01.03.17 11:13
رمان #پرنیان_شب
۳۹#
چشمکی بهم زد و یه چای دیگه برا خودش ریخت.
چشمام گرد تر از این نمیشد با دیدن این حرکت سیامند...
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"
با رفتن سیامند آروم به مامان گفتم
" 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.
بلند که شدم مامان بغلم کرد و چند دقیقه تو این حال موندیم.
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.
هوای بیرون هنوز خنک بود و ساعت  7نشده بود.
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.
برای آخرین بار به مامان و بابا که جلو در ایستاده بودن نگاه کردمو سعی کردم بدون هیچ
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.
برای بابا دست تکون دادو رو به مرد راننده گفت " بریم تا دیر نشده"
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️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [01.03.17 21:28
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.
"بابات گفت  20سالته ؟ اما بهت نمیخوره"
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 ؟"
با چشمای گرد نگاش کردم .یاد صحنه صبح افتادم که لخت منو دید.
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.
"قهر نکن درسته چهره ات به  20ساله ها نمیخوره اما اندامت میخوره"
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
شد برگردم سمت سیا که هنوز دستش رو دلش بود.
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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انقدر سیامند حواسمو مشغول خودش کرده بود که نفهمیدم کجا داریم میریم.
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 خورا ک پیاده روی های ما بود.
وقتی پیچید تو یه کوچه قدیمی دهنم باز موند.
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.
چقدر بهش میگفتم بالخره یه روز اینجا خونه من میشه...
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 .
فشار داد و گفت " وایسا ببینم  ...استخون نداری چرا ؟"
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.
این از االن و حرکاتش.
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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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.
اگه دیشب دامون نگفته بود خودش مینو تعلیم میده حتما من پیش قدم می شدم.
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.
اما قیافه متفکرش تو خواب باعث شد فکر شیطنت به سرم بزنه.
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.
خاطراتی که خیلی لذت بخش بود ...
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::::::::::::
چیزی که می دیدم باورم نمیشد .
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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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
نوری از آسمون نرسه.
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.
سریع پشت سرش رفتم که گفت " در حال حاضر هیچ دختری جز تو اینجا نیست  ...پس بهتره
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.
"دامون مسئول اصلی آموزش شماست"
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.
چشماش مشکی و نافظ بود.
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 .
به سمت دیگه کج شدم که دستش از کنار صورتم رد شد اما با دست دیگه بازومو گرفتو
پیچوند پشت.
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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.
تن دامون هم مثل سیامند بیش از حد داغ بودو انگار از رو لباس هم داشت منو می سوزوند.
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
یه بار دیگه بر اندازم کرد و گفت " آره برا شروع بد نبود  ...با من بیا اتاقتو بهت نشون بدم"
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 .
این کیان کی بود که عصبانی بودنش سیامندو نگران کرده.
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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
مخصوصا تنبلی و خوشگذرونی"
"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
"اینجا رئیس منم مینو ...رو حرف من هیچکس حق نداره حرف بزنه  ...هیچ کس"...
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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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
"طبقه اول مربوط به سرویس های بهداشتی  ٬اتاق نهار خوری و اتاق استراحته  .البته تو
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.
با اینکه خودم چهار چشمی حواسم به مینو بود اما بازم از این پسرا هیچ چیزی بعید نیست.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [02.03.17 11:02
رمان #پرنیان_شب
#46
به طبقه سوم که رسیدیم نگاه مینو به سقف شیروونی افتاد
"چقدر انجا باحاله"
خندیدمو گفتم " آره اینجا قبال فقط زیر شیروونی بود اما بازسازی شد و اتاق مربی ها االن
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.
امیدوارم این شناخت برخورد اول اصال درست نباشه و دامون چنین آدمی نباشه.
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
بهداشتی اختصاصی من بود.
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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اما این اتاق بیش از اندازه طعم دلتنگی داشت.
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.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [02.03.17 22:19
رمان #پرنیان_شب
۴۷#
دامون اومد پشت سرمو گفت
"حیاط استتار شده  ...مثل نمای بیرونی این عمارت که با درونش خیلی فرق داره"
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
"آماده شو بیا پایین  ...تمرینات از امروز شروع میشه"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

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.
مانتومو در آوردمو یه تونیک که مامان برام گذاشته بود رو از چمدونم بیرون آوردم.
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.
سریع لباسامو با اونا عوض کردم.
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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موبایلمو ازم نگرفته بودن اما از صبح خاموش بود.
چون نمی دونستم چطور جواب بچه ها رو بدم.
تو آینه به خودم نگاه کردم.
چطور یه شبه زندگیم زیر و رو شد.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [02.03.17 22:20
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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پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

طبقه سوم کامال خالی بود اما وقتی رسیدم طبقه دوم سه تا پسر تو راهرو ایستاده بودنو
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 .
خوب شد با اون لباس های رنگیم راه نی افتادم بیام پایین.
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.
اما با شنیدم اسمم برگشتم سمت در خروجی
"مینو ...چرا دیر کردی"
دامون دست به کمر ایستاده بود.
دیر ؟! انقدر سریع اومدم که
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اختصاصی کانال
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رفت سمت پله ها و گفت " اگه دید زدنت تموم شد بیا"
کیان::::::::::::::
عصبی بودم .از سیامند عصبی بودم.

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [02.03.17 22:21
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.
نفس عمیق کشیدم تا شاید یکم اعصابم آروم شه.
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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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

"میتونم بپرسم اول صبح تو اتاق خواب مینو چکار میکردی ؟"
شوکه نگام کرد " تو اونجا بودی؟"
نگاهمو ازش گرفتم و سر تکون دادم.
"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"
سیامند که حاال ریلکس شده بود تکیه داد به دیوار کنار پنجره و گفت
"نه اما ممکن خشونت دامون اونو فراری کنه"
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به قلم پرستو.س
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

"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"...

️ 🌌پرنی ـ ـ ــان شب]🌌, [03.03.17 10:03
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.
تازه  4دور شده بودو من بریده بودم.
تو یه چشم بهم زدن پاهای دامون جلوم سبز شد .
آروم سرمو بلند کردمو نگاش کردم
"میبینم که کم آوردی"
لبمو که خشک شده بود تر کردمو گفتم
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

"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
کرده بود اما سعی کردم بهشون توجه نکنم.
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 .
شالم رو سرم خیلی اذیتم میکردو باعث شده بود دور گردنم خیس عرق شه.
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.
بطری آب معدنیو از دستم گرفت و گفت " چیکار میکنی ؟ میخوای بدوئی  ...فقط در حد تر
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.

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:03 03.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۵۱
دامون با اخم گفت " قانون اینجا که یادت نرفته .
با حرص هوارو دادم بیرونو در بطری آب معدنیو بهش دادم .
در بطریو بستو داد دستم " بذار کنار پیست دو هر دور زدی دهنتو تر کن "
خوب بود حداقل اینجوری باز می تونستم آب بخورم .
بطریو ازش گرفتمو خواستم برم که گفت
" بهتره شالتو در بیاری  ...اینجا محل تمرینو آموزشه  ...کسی به موهی خیس عرق تو کاری
نداره "
با اینکه شدیدا دلم میخواست شالمو در بیارم اما گفتم
" فعال راحتم "

112
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

برگشتم سمت پیست دو .
واقعا دلم میخواست حداقل یه قلپ دیگه آب بخورم .
اما دامون زوم کرده بود رو من .
بطریو گذاشتم کنار دیوار و دوباره شروع کردم .
کاش زودتر این دور هم تموم شه و بتونم یه قلپ دیگه آب بخورم ...
یعنی تا ظهر صد دور رو میتونم تموم کنم ؟
صد دور ...
دامون ::::::::::::::
نمیخواستم اول کار خیلی به مینو سخت بگیرم .
برا همین گفتم فعال با دوئیدن شروع کنه  .دوئیدن هم قدرت جسمیشو باال میبرد هم نفس
گیریشو بهتر میکرد.
اما خیلی ضعیف بود .
باید کم کم نیرو درونیش آزاد شه و قدرت جسمیش بیشتر شه .
اما فعال که با دور سی و شیشم ولو شد رو زمین.
تکیه داد به دیوارو بطری آبش که کمتر از نصف مونده بودو سر کشید.
نفس نفس میزدو تمام موهاش خیس از عرق بود.
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شالشو باز کرد و با چشمای خسته بهم نگاه کرد .
یه ساعت دیگه تایم نهار بود بعد هم تا چهار تایم استراحت بچه ها .
رفتم سمتشو گفتم " خیلی بد بود مینو تا قبل ظهر صد تا میخواستم اما نصفش رو هم
نتونستی "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:12 03.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۵2
مینو انقدر نفس نفس میزد که نتونست جواب بده فقط بریده بریده گفت " خیلی زیاده "
" تو باید با ده برابر این سرعت اینجارو دور بزنی "...
" چطوری آخه ؟ "...
" همونطوری که صبح از ضربه دستم جا خالی دادی "
" اون خودش شد "
با پوز خند نگاش کردم که دوباره گفت
" منظورم اینه یهو حرکت تو آهسته شد و من تونستم جا به جا شم "
" حرکت من آهسته نشد ...قدرت تشخیص و بینایی تو چند برابر شد "
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متفکر نگام کردو معلوم بود داره تجزیه تحلیل میکنه حرفمو .
بعد سر تکون داد وگفت " حاال تو دوئیدن باید چکار کنم ؟ مشه کاری کرد سرعتم بره باال ؟"
" آره  ...کم کم با تمرکز می فهمی  ...حاال پاشو تا یه ساعت دیگه تایم نهار و استراحتتون
میشه  .میخوام تا اون موقع پنجاه دورو پر کرده باشی "
سعی کرد بلندشه اما نتونستو با چشمای خسته نگام کرد
" نمیتونم  ...خیلی خسته ام "
بازوشو گرفتمو بلندش کردم
" بدو مینو  ...این دستوره "
با حرکاتی که داد میزد توانی نداره شروع به حرکت کرد .
صدای سیامند از پشت سرم اومد
" فکر نمیکنی داری بهش سخت میگیری؟"
برگشتم سمتش که دشت به سینه خیره به مینو بود.
" تا سخت نگیرم نمیتونه قدرتشو بشناسه "
" میترسم از اینجا زده شه "
" اون دیگه یه برگزیده است  ...روز به روز بیشتر از درون به اینجا و این کار نیاز پیدا میکنه "...
سیامند سری تکون داد و خواست بره که پرسیدم
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" کیان چکارت داشت ؟"
" نگران مینو بود  ...خیلی منتظر پیدا کردن فرشته مرگ بود " ...
" همه منتظر بودیم "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:12 03.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۵3
" نه اندازه کیان "
" آره اون خوناشام پیر دیگه طاقتش تموم شده بود "
" جرئت داری جلوش بگو خوناشام پیر "
خندیدمو رفتم سمت ا کیپی که داشتن تمرین میکردن .
درسته چهره ما تغییر نمیکنه .
اما گذر زمان اونم در حد کیان واقعا آدمو از زندگی دلزده میکنه .
مینو :::::::::::::::
نمیدونم چند دور دیگه تونستم بزنم تا پخش زمین شدم  .رو کف پیست دو دراز کشیده بودمو
با نفس های منقطع به سقف عجیب و سیاهش خیره بودم که دامون اومد باال سرم .
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از این پایین ترسناک تر بود.
دستاشو به کمرش زد و گفت " هنوز ده دقیقه مونده "
انقدر نفسم بریده بود که نمیتونستم حرف بزنم .
دستشو به سمتم دراز کرد.
در خودم توان بلند کردن دستمم نمیدیدم
" یاال مینو  ...دستتو بده "
نفس گرفتمو دستمو دراز کردم که تو یه لحظه نفهمیدم چطور بغلم کردو تو لحظه بعد تو
عمارت بودیم .
هاج و واج مونده بودم که پوزخند زدو آروم از تنم جدا شد.
اما هنوز دستش دور کمرم بودو حرارت بدنش حس میشد ...
بوی عطرش تو بینیم پیچید و بی اختیار دهنم خشک شد.انگار متوجه حال من شد چون تو
گلو خندید  .دستشو رو کمرم حرکت داد و آرمو از رو تنم برداشت.
با صدایی که خیلی متفاوت بود گفت
" یه ارفاق چون روز اولت بود" ...
ارفاق ؟ چرا حس میکنم منظورش فقط این آوردن من تا داخل عمارت نیست ...
انگار پشت حرفش منظور دیگه ای داره
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همینجور که خیره نگاش میکردم برگشت سمت در .
با سر به میزی که سمت چپ بود اشاره کردو گفت " تا شلوغ نشده نهارتو بخور برو اتاقت "
اینو گفتو رفت بیرون
فقط دلم خواب میخواست  .اما از ضعف هم چشمام سیاهی میرفت .
خیلی سخت رفتم سمت میز و برای خودم یکم غذا کشیدم .
عجیب بود فقط مرغ و گوش پخته شده با سبزیجات و لبنیات و زیتون و ساالد.
نه برنجی  .نه نونی  ...نه نوشابه و نوشیدنی ...
بشقابمو گرفتمو با یه لیوان دوغ نشستم سر میز .
تازه یکم نفسم آروم شده بود.
یکن از غذام خوردم که از روی صدای صحبت فهمیدم چند نفر اومدن تو سالن.
پشت به در ورودی نشسته بودمو.
سعی کردم سریع باقی غذامو بخورم تا قبل رو به رو شدن با کسی برم اتاقم .
اما انگار اون چند نفر تازه متوجه من شدن .
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چون یهو سکوت کردنو سنگینی نگاهشونو رو خودم حس کردم .
حس کردم یکی باالی سرمه
" تو کی هستی ؟ یه دختر آوردن تو گروه ؟"
آروم سرمو بلند کردم.
بلوز آستین بلند مشکی تنش بودو سرشم یه پارچه مشکی بسته بود.
صورتم زخم و کبودی نداشت .
پوست جو گندمی و چشم و ابرو مشکی با ته ریش تقریبا بلند.
نمیدونم چرا انقدر تو اجزا صورتش دیقیق شدم.
وتی مکس منو دید ابروهاشو باال انداخت و گفت
" هی  ...خوبی ؟ " ...
نگاهمو ازش گرفتمو چیزی نگفتم
" زبونم که نداری "
نمیدونستم باید چی بگم  .که صدای دامونو از پشت سرم شنیدم .
"اگه نهارت تموم شد مینو  ،برگرد اتاقت ".
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سریع بلند شدمو ظرف غذامو برداشتم .
ته مونده غذامو تو سطلی که بود خالی کردمو لیوانو بشقابمو سر جاییکه نوشته بد ظروف
استفاده شده گذاشتم.
تمام مدت کسی حرفی نزد و همه خیره به حرکات من بودن .سریع برگشتم سمت راه پله که
دامون گفت " تا بیام دنبالت از اتاق نمیای بیرون "
" چشم "
با قدم هایی که شبیه دوئیدن بود رفتم سمت پله ها.
چقدر حس بدی بود این حس غربت و تنهایی.
نفهمیدم پله ها رو چطور باال رفتم و به اتاقم رسیدم .
درو بستمو پشت در نشستم .
لعنتی فکر نمیکردم انقدر سخت باشه .
تمام تنم از عرق خیس بود .
اما توان دوش گرفتن تو خودم نمیدیدم.
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همونجور با لباس خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم
اصال نفهمیدم چطور خوابم برد .
دامون::::::::::::::
با رفتن مینو نیما گفت " دامون این کیه ؟ دختر نمیگرفتین تا حاال  .از محافظ هاست؟"
میدونستم دیر یا زود همه میفهمن
برا همین بهتر بود از زبون خودم بشنون.
برا همین گفتم " محافظ نیست "...
محمد رضا گفت " آره از تمرین امروزش معلوم بود تازه کاره "
" آره  ...تازه کاره "...
" خب برا چی گرفتینش  ...مثل بچه گربه میمونه بدرد این کار نمیخوره "
سکوت کردمو نگاهشون کردم .
قیافشون با شنیدن خبر دیدنی میشد
" مینو  ...یه برگزیده است "
چشمای هر سه تا گرد شد و دهنشون باز موند
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پوزخند زدمو گفتم " سیا پیداش کرده  ...خالکوبی فرشته مرگ داره "
نیما با تردید گفت " فرشته مرگ واقعی ؟ اون دختره یه فرشته مرگ واقعیه ؟ "
سام هم تو موهاش دست کشید و با هیجان گفت
" وای پسر  ...فرشته مرگ تازه کار " زد زیر خنده که گفتم
" آره  ...فرشته مرگی که هنوز آموزش ندیده  ...اما حواستون باشه دیر یا زود همه شما رو
حریفه "
محمد رضا هم سر تکون داد و گفت
" اصال باور کردنی نیست  .من میخوام باهاش تمرین کنم "
نیما و سام هم هر دو گفتن منم .
میدونستم االن همه میخوان با مینو تمرین کنن جون به زودی حریف قدرتمندی برا همه میشه
و اینجام همه عشق مبارزه .
" فعال تا راه بیافته بهش نزدیک نمیشین  ...نزدیکش ببینمتون جریمه داره "
ذوق هر سه خوابید که گفتم
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" به همه این خبرو بدین  .تا من اجازه ندادم کسی سمت مینو نمیره "
پسرا خواستن اعتراض کنن که صدای دعوای تو حیاط باعث شد همه بدوئیم بیرون از
عمارت..

کیان ::::::::::::::
حق با سیامند بود .بهتر بود خودم روزای اول نظارت داشتم .
اما با اینهمه کار چکار میکردم .
کل روز جلسه و نظارت رو مسائل انسان ها بود و شبم مسائل خوناشام های سیاه.
وقت برای حضور تو عمارت نبود.
اما میخواستم امشب هر جور شده یه سر برم . ..
ا کثر جلساتمون تو طبقه وسط همین برج بود و اینجوری من مجبور نبودم توی روز از ماشین
استفاده کنم و گیر ترافیک بی افتم.
این روزا بخاطر انواع دوربینای امنیتی نمیشه تو روز به روش قدیمی رفت و آمد کرد .احتماال
ثبت شدنش زیاده ...
اما خب گاهی یاد قدیم میکنم ...
برگشتم واحد خودم  .تا جلسه بعدی یه ساعتی وقت بود  .تلفنو برداشتمو به دامون زنگ زدم .
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می خواستم ببینم روز اول برای مینو چطور پیش رفته .
اما هرچی زنگ خورد دامون جواب نداد .سابقه نداشت دامون جوابمو نده .
دوباره زنگ زدم که جواب نداد.
وقتی بار سوم جواب نداد دیگه نفهمیدم دارم چیکار می کنم  .فقط راه افتادم سمت عمارت...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:15 04.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#57
وقتی رسیدم داخل حیاط عمارت دامونو دیدم که با زانوش ،کتف یه نفرو به زمین چسبونده
بود و دستشو هم تو وضعیت بدی پیچونده بود پشتش .
حالتش شبیه تمرین بود ...
اما چهره اش نه ...
عصبانیت تو چهره دامون موج میزد.
اطراف دامون هم چنتا از بچه ها یه نفرو نگه داشته بودن.
اینجا یه خبری بود.
با نزدیک شدنم بهشون همه نگاه ها افتاد رو من .
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میدونستم فقط حضورم اینجا به اندازه کافی عجیب هست که االن و این وقت روز بودنم اینجا
مسلما برای همه سواله .
دامون آروم از روی حامد بلند شد .نگاه حامد افتاد رو منو وحشت تو چشماش پیدا شد.
پسرا که پیمانو گرفته بودن هم آروم ولش کردن.
همه تو سکوت به من خیره بودن .
دامون سوالی بهم سر تکون دادکه گفتم " اینجا چه خبره ؟"
همچنان همه ساکت بودن
دامون حاال حامدو کامل ول کرده بود و حامد آروم از رو زمین بلند شد .
دامون بدون اینکه از من چشم برداره گفت
" تا تایم نهار تموم نشده همه برین داخل ...جز پیمان و حامد"
خیلی سریع فقط ما چهار نفر مونده بودیم تو حیاط.
دست به سینه ایستادمو چیزی نگفتم .
دامون گفت " پیمان "...
درسته پیمانم با دیدن من ترسیده بود اما مثل حامد وحشت تو نگاهش نبود ...
پیمان سریع گفت " اصال نفهمیدم چی شد و چرا حامد با آرنجش زد وسط کتفم و منم جوابشو
دادم"
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نگاهمون رفت رو حامد که رنگش پریده بود
آروم گفت " پیمان بهم تنه زد ...از کوره در رفتم" ...
ابروهای پیمان باال افتاد.

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:15 04.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
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قضیه مشکوک بود  ...تنبیه اغتشاش و دعوا خیلی باال بودو کم پیش میومد کسی سر چیزی
به این بی ارزشی دعوا راه بندازه .
دامون گفت " برین داخل تا فیلمارو چک کنم تکلیفم باهاتون معلوم شه "
هر دو سر تکون دادنو رفتن داخل .
دامون رو به من آروم گفت " چه عجب این ورا ؟"
" زنگ زدم جواب ندادی ،نگران شدم "
" در گیر این احمقا بودم "
" مشکوکه دامون "
" منظورت چیه ؟"
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" بریم فیلمارو ببینیم "
" یعنی برا این کار اومدی ؟"
" نه ...فقط اومدم وضعیت مینو بپرسم "
" اتاقشه  ...تمرین اولش خیلی ساده بود  ...فقط خواستم دور خونه صد دور بدوئه  ...هرچند
نصفشم نتونست "
سر تکون دادمو گفتم " خوبه  ...خوب کنار اومده ؟"
" نمیدونم  ...فعال که بد نبود  ...جدی میخوای فیلمو ببینی "
" آره " ...
با دامون رفتیم اتاق کنترل و دوربین ورودی عمارتو چک کردیم.
تایم نهار بودو یکم ورودی شلوغ بود .
اما می شد حامدو دید که خودش رفت پشت پیمان
بدون خوردن پیمان بهش با آرنج به پشتش ضربه زد.
دامون فیلمو عقب برد و دوباره نگاه کردیم.
تکیه دادم به صندلی و گفتم " باید بفهمیم هدفش چی بوده "
دامون سر تکون داد و گفت " آره  ...میگم حامدو زیر نظر بگیرن "
" خوبه  ...اتاق مینو کجاست ؟"
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" رو به رو اتاق من "
بلند شدمو گفتم " میرم یه سر بهش بزنم "
" باشه  ...منم میام  ...بهش برنامه عصرو بگم"
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با هم رفتیم طبقه سوم و پرسیدم " برنامه تمرینت برا مینو چیه ؟"
" اول باال بردن قدرت جسمیش که امیدوارم با رسوندنش به مرز خستگی باعث شه نیروش
زودتر آزاد شه "
" چیزی ازش دیدی؟ چیزی که نشون بده داره تغییر میکنه ؟"
" آره  ...اما برا دفع از خودش خیلی غیر ارادی بود  ...باید ارادیشو یاد بگیره "
رسیدیم رو به رو اتاق مینو و دامون تقه ای به در زد .
اما صدایی نیومد.
دوباره در زد که خودم بدون تحمل درو باز کردم  .مینو با لباس های تمرینش رو تخت تقریبا بی
هوش افتاده بود.
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دامون لبخندی از رضایت زد و گفت " معلومه حسابی تمرینم بهش ساخته "
" روزای اول زیاد بهش سخت نگیر تا عادت کنه "
" تا سخت نگیری کسی پیشرفت نمی کنه"
به چهره بچگونه و معصوم مینو نگاه کردم .
فرشته مرگ ما واقعا این دختره ؟!
اولین بار بود انقدر از نزدیک میدیدمش .چند طره از موهاش رو صورتش بود.
دلم میخواست خم شم و موهاشو کنار بزنم از رو صورتش.اما یهو به خودم اومد.
قبل اینکه کار اشتباهی کنم رفتم سمت در و به دامون گفتم
" شب میبینمت ببین چیزی از حامد دستگیرت میشه "
اونم با من اومدو گفت " باشه ...چطوری اومدی تا اینجا ! "
تازه یادم اومد چکار کردم ،توروز روشن چه بی احتیاطی بدی کرده بودم و اصال حواسم نبود ...
مینو ::::::::::::
" مینو  ...مینو "...
صدایی از دور میشنیدم  .اما نمیفهمیدم کجاست .
" مینو  ...ساعت  4شده  ...مینو "...
کم کم صداش قوی تر شد .
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چشمامو به سختی باز کردم .
من کجام ؟ این صدای کیه
با دیدن ابروهای باال انداخته دامون سریع رو تخت نشستم .
" پس بالخره بیدار شدی ؟"
به ساعتش نگاه کرد و گفت
" ده دقیقه دیر کردی " ...
جلو صورتم دست تکون داد
" بیداری دیگه ؟  ...چرا هنگی ؟"
یهو صدای آشنا سیامندو از جلو در شنیدم
" از خواب بیدار میشه کال هنگه  ...صبحم اینجوری بود "
دامون تو گلو خندید و گفت " مثل موش آزمایشگاهی شده  ...همه زیر نظر گرفتیمش "
انگار نه انگار من تو اتاق بودم .
انگار داشتن راجب یه نفر دیگه حرف میزدن .
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بلند شدم و گفتم " من اینجا نشستما "
سیامند ابروهاشو باال انداخت و گفت
" ئه از هنگ در اومد کار کرد  ...تازه میخواستم بگم ری استارتش کنم "
اخم کردم بهش و گفتم
" این اتاق من درش قفل نداره ؟ هر کی بخواد میشه بیاد تو ؟"
سیامند بلند خندید و دامون گفت
" اینجا هیچ دری قفل نمیشه  ...حتی حمام "
با دهن باز نگاش کردم  ...شاید برا پسرا درست بود اما برای من ؟
" من الزم دارم درو قفل کنم  ...اینجا پر پسره "
سیامند گفت
" نگران نباش خواستی من پشت در وایمیستم کسی نیاد تو "
" یکی باید خودتو بیرون نگه داره "
بازم خندید و گفت " منو که نمیشه " ...
دامون جدی گفت
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" بسه دیگه  ...تا االنم دیر شده  ...بیا پایین مینو "
بعد براندازم کرد و گفت
" اون شالتم در بیار  .موهاتو پشت سرت کامل ببند جلو کارتو نگیر  ...تمرین عصرت دیگه
دوئیدن ساده نیست "...
دوئیدن ساده ؟
تمرین صبحم دوئیدن ساده بود ؟
برا همین االن نفسم از بدن درد باال نمیومد ...
دامون رفت سمت در اما سیامند تکون نخورد .
سوالی نگاش کردم که گفت
" گفتم که منو نمیتونه کسی بیرون کنه "
دامون بازوشو گرفتو کشید تا با خودش ببره.
سیامند با خنده چشمک زد و گفت
" البته استثنام داره "
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تو دلم به کارای سیامند خندیدم .
درسته قیافه و هیکلش ترسناک بود .
اما شوخ طبعی عجیبش داشت برام دوست داشتنی می شد .
تو آینه رو در کمد به خودم نگاه کردم .
شالمو برداشتو موهامو باالی سرم محکم ستم .
موهامو دور هم تابیدمو با یه روبان قرمز باالی سرم فیکس کردم.
حاال دیگه جلو دست و بالم نبود.
دلم میخواست موبایلمو چک کنم.
پس ذهنم سعید و نگین و بقیه بودن .
نگین  ...نیما  ...چطور ممکنه داداش نگین خوناشام باشه ؟ اونا خیلی شبیه هم بودن !
نکنه داداش نگین تازه تبدیل به خوناشام شده ؟!
مگه ممکنه ؟!
باید میپرسیدم  .این سوال بی جواب مثل خوره افتاد تو سرم  .از اتاقم زدم بیرونو رفتم سمت
پله ها ...
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مسیر راه پله طبقه دوم با پسرایی که ایستاده بودن بسته شده بود .
اما با رسیدن من همه کنار وایسادن .
نمیدونستم بهشون باید سالم کنم یا نه .
زیر لب فقط مرسی گفتمو رد شدم.
از این نگاه های خیره روی خودم عصبی میشدم.
با سرعت رفتم سمت در خروجی  .دامون و سیامند پایین پله های بیرونی عمارت ایستاده
بودن .
با رسیدن من دامون گفت " کال دیر میکنی مینو  ...یه بستن موهات انقدر چرا طول کشید "
چیزی نگفتم که دامون رفت سمت یکی از وسیله های رو به رومون .
سیامند آروم گفت " خوش بگذره موش کوچولو "
اخمی کردم بهشو پشت سر دامون رفتم.
یه میله عمودی با قطر شاید  40سانت بود که از جاهی مختلفش میله های جوبی باریک با
طول متفاوت زده بود بیرون .
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شبیه برس سشوام بود اما در ابعاد بزرگ .
دامون رو به من گفت " بچه ها بهش میگن ستون وحشی  ...هرچند خیلی هم وحشی
نیست  ...وقتی به یه میله چوبی ضربه میزنی چرخیدن ستون باعث میشه میله بعدی به تو
ضربه بزنه " ...
یکم گیج بودم که دامین ضربه آرومی به یکی از میله های چوبی وارد کرد.
ستون نرم چرخید در جهت ضربه  ...تازه متوجه شده بودم چطور عمل میکنه ...
اما نفهمیده بودم باید چطور هم زمان ضرب بزنمو از خودم دفاع هم بکنم .
دامنو عقب ایستادو گفت
" شروع کن "
" میشه اول شما انجام بدین من ببینم ؟"
" نه  ...خودت انجام میدی میفهمی "
نفس عمیق کشیدم  .نامرد میتونست بهم نشون بده ...
جلو ستون ایستادمو خواستم شروع کنم که دامون گفت " جلو تر "
با دست راستم کوبیدم رو میله کنارم که ستون به سمت راست چرخیدو میله ها پشت سر هم
به دست و صورت و پام خوردن .
سریع عقب کشیدم خودمو اما حسابی کتک خورده بودم.
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صدای خنده سیامند بلند شد .
با حرص نفسمو دادم بیرون .
اینبار تا ضربه زدم دستمو سپر سمت مخالف کردم .
هرچند خیلی دردم اومد اما بهتر از دفعه قبل بود .
دامون با پوزخند گفت " سریع تر  ...این چه وضعشه "
بعد خودش با قدرت یه ضربه زدو من برا دفاع از خودم مجبور شدم جا خالی بدم .
نفهمیدم یهو چطور دامون پشتم ظاهر شد و خوردم بهش.
تو گوشم گفت " قراره بجنگی نه اینکه جا خالی بدی ".
کمرمو تو دستش گرفت و هلم داد جلو ...
پس چرا مثل حرکت آهسته نمیشد تا بتونم سریع عکس العمل نشون بدم ...
چرا هر ضربه انقدر دردناک بود...

136
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

سیامند :::::::::::
نمیدونم دامون زیاد سخت می گرفت یا کارش درست بود .
همون اول کار مینو حسابی زخمی شده بود و مطمئن بودم تنش هم کبود می شه
برا یه دختر بچه شاید خوب بود کارش اما برای یه کار آموز گروه مرگ افتضاح بود.
هر بار میخواست عقب بره دامون از پشت قفلش می کرد و مجبور میشد برگرده نزدیک
ستونو حسابی پشت سر هم ضربه بزنه و بخوره .
اینبار که عقب کشید دیگه بر نگشت .
به دامون تکیه داد و آروم نشست رو زمین
خیلی آروم گفت " دیگه نمیتونم "
از نظر منم کافی بود برا روز اول .
رفتم سمتشون که دیدم دامون بازو مینو گرفتو بلندش کرد " وقتی من میگم تموم میکنی "
دخالت درست نبود اما کیان بهم گفته بود حواسم باشه و حس میکردم االن وقتشه دخالت
کنم
" بسه برا امروز دامون "...
مینو با چشمای پر از امید و خوشحال نگام کرد.
اما دامون با اخم برگشت سمتم که گفتم " بهتره باقی مونده صد دور رو بزنه "
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میدونستم اگه اینو نگم دامون هیچ رقمه بیخیال مینو نمیشه .
با این حرفم دامون مکث کرد و در نهایت سر تکون داد.
بازو مینو ول کرد و گفت " تا صد دورت تموم نشه نمیتونی بخوابی مینو  ...پس بهتره عجله
کنی "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:20 05.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۶۴
مینو ::::::::::
بازم دو ...مردد بودم  ...تو خودم نمیدیدم بازم بدوئم .
دامون گفت " چیه ؟ داری انتخاب میکنی ؟"
نگاهم بین دامون و سیامند چرخید.
سیامند با سر بهم اشاره کرد برم دوئیدنو شروع کنم .
سر تکون دادمو با اینکه نای دوئیدن نداشتم آروم گفتم مرسی ...
بالخره دوئیدن از داغون شدن کنار اون برس احمق بهتر بود .
رفتم سمت پیست دو و یکم کش و قوس اومدم .
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تمام تنم کوفته شده بود.
شروع کردم به دوئیدن که دامون بلند گفت " قدم نزن مینو  ...بدو "...
سرعتمو بیشتر کردم تا از دید اونا خارج شم و وقتی مطمئن شدن نمیبینن منو دوباره یواش
حرکت کردم .
چه اجباریه دامون روز اول انقدر سخت میگیره ...
من که فرار نمیکنم .
تو همین لحظه چشمم افتاد به پسری که داشت با دو نفر دیگه مبارزه میکرد .
بی اختیار ایستادمو محو تماشاشون شدم .
قدرت و سرعت تو کارشون حرف اولو میزدن .
بیش از اندازه سریع بودن...
در حدی که امکان نداشت آدم عادی باشن .
صدای دامون باعث شد از جام بپرم
" یادم نمیاد بهت اجازه دید زدن داده باشم "
سریع برگشتم سمتشو گفتم " اینا خیلی سریع هستن  ...آدم عادی هستن یا " ...
هنوز نمیتونستم به زبون بیارمش .
دامون به ابروشو باال انداخت و گفت " یا چی ؟"
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" یا  ...خوناشام ؟ "
آروم خندید و گفت " باید نبرد چنتا خوناشامو ببینی تا بفهمی اینا زیادی کندن که بخوان حتی
مبارز باشن  ...اینا فقط چنتا کارآموز عادی مثل تو هستن "
اینا کندن؟ کند؟ حتی دنبال کردن حرکاتشون برام سخت بود.
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" پس چطور انقدر سریعن ؟"
" با تمرین  ...چیزی که تو داری ازش در میری "
اخم کردمو بدون حرف دیگه ای شروع کردم به دوئیدن .
صبح تا حاال هرچی گفته اطاعت کردم حاال میگه دارم از تمرین در میرم ...
ذهنم درگیر اون کارآموزا بود ...چطور انقدر سریع بودن ...
فقط با تمرین ؟
کیان :::::::::::::
ساعت  9شده بود که جلسمون تموم شد .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

اوضاع زیاد خوب نبودو هر روز گزارش جدید داشتیم از غیب شدن آدمای عادی .
درخواست تبدیل به خوناشام سپید هم روز به روز بیشتر می شد.
درسته بهشون احتیاج داشتیم اما با تبدیل موافق نبودم ...
مگه اینکه مجبور می شدیم ...
مثل سیامند ...
دوست داشتم موقع تمرین مینو عمارت باشم اما تمرینات تا  9شب بودو میدونستم االن
تموم شده .
با این وجود زدم به دل شب.
امشب هوا خیلی لطیف بودو دوئیدن تو شب لذت بخش بود.
به دیوار عمارت رسیدم .حیاط کامال خالی بود.
هنوز پایین نپریده بودم که مینو از زیر پام رد شد.
تو پیست دو بود و حرکاتش مثل یه آدم مست بود تا دوئیدن.
معلوم بود دامون حسابی ازش کار کشیده ...
چند قدم دیگه رفت که حس کردم داره از حال میره .
درست وقتی بهش رسیدم از هوش رفتو افتاد تو بغلم .
بریده بریده نفس میکشیدو کامال بی رنگ بود .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

تو بغلم بلندش کردم .
دامون داشت زیاده روی می کرد  ،روز اول تا مرز بی هوشی پیش رفت روزای بعدی
میخواست چکار کنه .
گردن و صورت مینو کبود بود ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:21 05.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۶۶
بی اختیار نفس عمیق کشیدم .
عطر دخترونه مینو ریه هامو پر کرد .
خیلی وقت بود از چنین موجودات نحیفی دور بودم  ...از یه دختر واقعی و معصوم ...
درسته دور و برم پر از دختر بود اما همیشه برای یه هدف و منظور خاص دورم بودن . ...
نه مثل حاال  ...نه مثل مینو  ...صورت ظریفش منو یاد خواهرم انداخت ...
قلبم دوباره فشرده شد ...
مهم نیست چقدر قدرتمند باشی  ،وقتی خانواده ای نداری  ،بی کس حساب میشی .
زمان یه سری زخم هارو هیچوقت از بین نمیبره .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

بی اختیار مینو به خودم فشردم .
من نه این دخترو میشناسم نه تا حاال باهاش حرف زدم ...
اما هر بار حضورش زیر پوستم نفوذ میکنه و ذهنمو درگیر میکنه ...
رفتم سمت عمارت و چون حوصله رو به رو شدن با بقیه رو نداشتم با سرعت رفتم سمت
اتاق مینو.
میدونستم دامون متوجه حضورم میشه.
مینو گذاشتم رو تختش که حضور دامونو حس کردم
" از حال رفت ؟"
ایستادمو نگاش کردم " فکر نمیکنی زیادی سخت گرفتی ؟"
" خودت میدونی تا به آستانه تحملش نرسه نیروش آزاد نمیشه "
" شاید رو پسرا روشت خوب جواب داده باشه  ...تا حاال کارآموز دختر نداشتی "
خندیدو دستاشو به سینه اش زد " از پسش بر میاد  ...نگران نباش "
" نگران نیستم "
" واسه همین دوبار تو یه روز اومدی اینجا ؟"
خندیدمو گفتم " حق با توئه اما بیشتر از کنجکاوی بود  ...امشب چکاره ای ؟"
" چطور ؟"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" اگه بیکاری بیان خونه من باید صحبت کنیم  ...جلسه آخر خبرای بدی بهم دادن "
" آره  ...بریم " سر تکون داد ونگاه آخرو به مینو انداختم ...
میدونم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و فردا دوباره میام اینجا ...
امیدوارم فردا وقتی بیداره ببینمش ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:24 06.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۶۷
دامون ::::::::::::::::
رفتار کیان عجیب بود.
خیلی وقت بود هیچ چیزی براش جذابیت نداشت و حاال این عالقه اش به مینو ...
یا به قول خودش کنجکاویش به مینو جالب بود .
وقتی رسیدیم خونه کیان  ،مانی و آریو و سیامند از قبل رسیده بودن .
آریو گفت
" پس فرشته مرگمون کجاست ؟"
کیان خندیدو زد رو شونه ام
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به قلم پرستو.س
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

" فعال دامون بی هوشش کرده "
همه خندیدن و رو کاناپه جلو تلویزیون نشستم .
مانی گفت
" چیزی دیدی ازش ؟"
سیامند جای من جواب داد
" آره ...یه لحظه خیلی غیر ارادی از خودش دفاع کرد  .سرعت عملش واقعا زیاد بود "
سر تکون دادمو گفتم
" خیلی باید کار کنه  ...قدرت جسمیش کمه  ...حتی اگه نیروش هم کامل شکل بگیره اگه
قدرت جسمیش کم باشه تو یه نبرد تن به تن کم میاره "
کیان که تازه نشسته بود آروم طوری که انگار داشت با خودش فکر می کرد گفت
" مازیار با ضربه دستش می کشت "....
مازیار فرشته مرگ قبلی ...
یه آدم بی نظیر بود...
حیف که قبول نکرد تبدیل شه و از دستش دادیم ...
قدرتش فوق العاده زیاد بود.
یه ضربه مازیار به قلب یه خوناشام سیاه اونو تبدیل به یه تل خاکستر می کرد .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

هر فرشته مرگ یه نیرو ویژه داره .
بعضیا با خودشون یه صالح مثل شمشیر با خنجر دارن که یه خراش اون مرگ میاره .
خیلی ها هم مثل مازیار با تماس دستشون مرگو میارن .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:24 06.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۶۸
برا منم سوال بود مینو چطور عمل میکنه .
مانی گفت " اگه یه صالح خاص داشته باشه از کجا معلوم میشه ؟"
سیامند که تا االن به طرز عجیبی ساکت بود گفت
" خوابشو میبینه  ....درسته ؟"
کیان سر تکون داد و گفت " آره  ...کم کم خیلی چیزارو میبینه "
" خیلی چیزارو ؟ چیو ؟"
متوجه منظور کیان نشده بودم که گفت
" آره  ...سفیدی و سیاهی روح آدمارو میبینه "...
" جدی ؟ مازیار هم میدید؟ "
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" آره  ...برای همین حاضر نمیشد تبدیل شه  ...میگفت روح خودش کامل سفید نیستو
میترسه با تبدیل شدنش به خوناشام از کنترل خارج شه "
" جدی ؟ من نمی دونستم " ...
کیان بلند شدو رفت سمت در شیشه ای بزرگ تراس .
بازش کردو سیگارشو روشن کرد و گفت
" یکی از دالیلی که گفتم دور هم جمع بشیم همینه  ...جلسه عصر امروز اصال خبرای خوبی
نداشت "...
آریو گفت " بازم آدم ر بایی داشتیم ؟"
" آره  ...اما بدتر از اون کمبود خوناشام سپید خیلی احساس میشه  ...همه منطقه ها تقریبا
همین مشکلو دارن "
کمبود خوناشام سپید چند سالی بود که خیلی جدی شده بود .
سیامند گفت " خب چرا افراد گروه مرگ کخ تمایل دارنو تبدیل نمیکنیم؟ من هیچوقت این
سیاست تورو نفهمیدم کیان  ...فکر نکنم اگه منم در حال مرگ نبودم تبدیلم میکردی "
حق با سیامند بود ...
همه ما رو کیان تبدیل کرده بود ...
همه ما در حال مرگ بودیم که کیان تبدیلمون کرد .
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پرنیان شب

به قلم پرستو.س

اختصاصی کانال
@ParnianShab

تا کسی تنها راه نجاتش تبدیل شدن نباشه کیان اونو تبدیل نمیکنه و اجازه تبدیل کردن هم به
کسی نمیده ...
کیان گفت " نه تبدیلت نمیکردم سیا  ...اما االن از تبدیلت راضیم "
خندید و دوباره گفت " وقتی مینو بتونه روح افرادو ببینه ما با خیال راحت میتونیم تبدیل
کنیم"

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:33 06.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۶۹
حق با کیان بود .
وقتی از روح افراد خیالمون راحت باشه  ...خیلی راحت تر به خوناشام های سپید اضافه می
کنیم .
مانی گفت " حاال تا اون موقع چکار کنیم ؟ نمیشه بیکار بمونیم که "
" آره  ،معلوم نیست نیرو مینو کی کامل شه " اینو گفتمو رفتم کنار کیان .
" فعال یه لیست از افراد مناسب آماده کنین  ...اگه تا اون موقع مینو نتونسته بود ،خودمون
دست به کار میشیم "
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

سر تکون دادمو رفتم بیرون از تراس .کیان پشت سرم گفت " کجا؟ می موندی حاال ؟"
بدون اینکه برگردم سمتش گفتم " شب تازه شروع شده  ...میرم خوش بگذرونم به جای
نشستن پیش شما پیر پاتاال "
صدای خنده کیان بلند شد .
از لبه ساختمون پریدم پایین .بودن کنار مینو عطش خونمو زیاد کرده بود.
دوست داشتم خون خودشو امتحان کنم ...اما حیف که ممنوع بود ...
البته فعال ...
کیان ::::::::::::::::
بین ما دامون واقعا مثل یه پسر بچه بود و رفتا میکرد .
برگشتم سمت بچه ها که مانی گفت
" برنامه دیشبمون که بهم خورد  ...چطوره امشب دوباره بریم "
سری با افسوس تکون دادمو گفتم
" دست بردار مانی  ...از سنت خجالت بکش "
سیامند بلند شدو گفت
" بیا کیان  ...بیا یکم تنوع میشه "
آریو هم با من موافق بودو گفت
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" منو کیان میمونیم مثل پیرمردا ورق بازی می کنیم  ...شما برین برا ما هم تعریف کنین "
سیامند رو به مانی گفت
" بیا بریم مانی  ...من یه برنامه دارم برا این دوتا "
مانی بلند شدو خیلی سریع هر دو از تراس رفتن ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:34 06.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۷۰
آریو گفت " مشکوک نبود؟"
" کی مشکوک نیستن " ...
حق با آریو بود  .تا نشستم آریو گفت
" مینو دیدی؟ آدم باورش نمیشه فرشته مرگ باشه "
سر تکون دادمو گفتم " آره  ...منو یاد خواهر کوچیکم می ندازه "
آریو لبخند زد و گفت " هنوز یادته ؟ من دیگه خانوادم یادم نمیاد "
" آره  ...اما کاش یادم میرفت "
درد و رنجی که قبل از مرگ کشیدن هیچوقت یادم نمیرفت ...
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به قلم پرستو.س
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

جسم بی جون خواهرم تو بغلم هیچوقت یادم نمیرفت ...
صدای آریو منو به خودم آورد .
" بعد اینکه دوره آموزشیش تموم بشه برنامه ای داری براش ؟"
" منظورت چیه ؟"
" خب  ...یه فرشته مرگ داریم  ...چیزی که دنبالش بودی  ...برنامه ات چیه ؟ میخوای منتظر
بمونی بهمون حمله شه تا از خودمون دفاع کنیم یا میخوای حاال با داشتن مینو ما بهشون
حمله کنیم ؟"
" واقعا نمیدونم  ...اول باید از توانایی این دختر مطمئن شیم بعد ببینیم تا چه حد میشه روش
حساب کرد "
" خوبه  ...بریم یه دور تو شب بزنیم "
" فکر بدی نیست "
مینو ::::::::::::
دور آخر بودم که چشمام سیاهی رفت ...
داشتم می افتادم رو زمین
آماده بودم با زمین سفت کف پیست برخورد کنم
اما دستی دور بدنم حلقه شدو بغلم کرد.
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چشمام تار بودو چیزی نمیدیدم .
اما عطر تنش ری هامو پر کرد و گرمای بدنش به ماهیچه های خسته ام آرامش داد.
دیگه چیزی نفهمیمو دنیا سیاه سیاه شد.
با نوری که به چشمم میرسید به سختی چشمامو باز کردم .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:34 06.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۷۱
نور از ال به الی پرده حریر اتاق افتاده بود رو صورتم .
خواستم بلند شم که درد تو تنم پیچید .
تمام تنم درد می کرد .
دیشبو تو ذهنم مرور کردم .
اون کی بود بغلم کرد  ...شاید خواب دیدم ...
در اتاقم باز شد و میدونستم باز دیر کردم .
دامون باالی سرم ایستاد
" مینو  ...بازم دیر کردی واسه تمرینت "
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خواستم رو تخت بشینم اما از درد نتونستم ...
زیر لب گفتم " تموم تنم درد میکنه " ...
با ابروهای باال انداخته نگام کرد " یعنی میخوای بگی نمیتونی بلند شی ؟"
نمیدونم چرا اشک تو چشمام نشست و سخت سر تکون دادم .
زیر لب گفتم " نه "...
نمیخواستم ضعف نشون بدم  .اما جسمم باهام همراهی نمی کرد .
چشمامو بستم تا جلو اشکامو بگیرم  .اما یه قطره اشک از الی پلکم در رفت .
دامون مکث کرد و بعد چند دقیقه از اتاق رفت بیرون .
حاال واقعا اشکام راه افتاده بود که دامون اومد تو .
خم شدو رو دستاش بلندم کرد .
" حاال نمیخواد گریه کنی کوچولو  ...ماهیچه هات گرفته ".
خیلی خجالت کشیدم اما چیزی برا گفتن نداشتم .
منو برد اتاق خودش .
نمیدونستم میخواد چکار کنه کر در سرویس اتاقشو باز کردو با دیدن وانی که گذاشته بود با
آب گرم پر شه شوکه شدم .
با لباس منو گذاشت تو وانو گفت
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یه ساعت بمونی بدنت باز میشه " ...
گرمای آب واقعا ماهیچه هامو نرم کرد .نگاش کردم که گفت
" میرم برات حوله و لباساتو بیارم "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:19 07.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۷۲
قبل از اینکه بخوام اعتراض کنم دامون دیگه اونجا نبود.
سرمو تکیه دادم به لبه وان و چشمامو بستم
کاش قوی تر بودم ...
دامون :::::::::::::
شوکه بودم .
فکر نمیکردم تمرین دیروز در این حد به مینو فشار آورده باشه ...
شاید حق با سیامند بود ...
وقتی چشماش خیس شدو سریع چشماشو بست تا اشکش راه نیافته اول عصبی شدم از
این کارش ...
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اما بعد انگار یه چیزی تو قلبم تکون خورد ...
وقتی یه قطره اشک از الی پلکش در رفت و لباشو به هم فشار داد
تازه انگار یادم اومد...
یادم اومد مینو با پسرای اینجا یه دنیا فرق داره ...
یادم اومد اون دوره محافظی نگذرونده و یهو اومده گروه مرگ...
انگار تازه تو فهمیدم اون دختره  ...یه دتخر بچه  ...با جسمی که من هرچقدر سخت بگیرم از
حدش بیشتر نمیره ...
مگه با گذشت زمان ...
باید بهش زمان میدادم ...
خیلی بی تجربگی کردم ...
امیدوارم وان داغ بهترش کنه .
دوباره برگشتم اتاقشو در کمدو باز کردم.
وسایلش هنوز تو چمدون بود.
آره  ...واقعا زیاده روی کرده بودم ...
چمدونو گذاشتم رو تختو باز کردم که چشمم خورد به موبایلش
موبایل اینجا ممنوع بود ! رضا  ،پدر مینو میدونست ...
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شاید مینو بی اجازه با خودش آورده بود...
شایدم رضا خواست قوانینو نقض کنه .
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موبایلو گذاشتم تو جیبمو حوله مینو برداشت .
از بین لباساش دنبال لباس زیر گشتم .
با دیدن ست های گل گلی و عروسکی خنده ام گرفت ...
فرشته مرگ مارو باش ...
یکی رو برداشتمو یه دست لباس فرم تمیز هم از تو کمد براش گرفتم .
برگشتم اتاق خودم .
مینو چشماشو بسته بود .
لباسارو آویزون کردم پشت در حمام که مینو چشماشو باز کرد.
متوجه نگاهش رو لباس زیرش شدم .
کل صورت بی رنگش سرخ شد از خجالت
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اما چیزی نگفت و دوباره چشماشو بست .
از سرویس رفتم بیرونو گفتم
" نذار آب سرد شه  ...بیشتر از یه ساعتم نمون " ...
منتظر جوابش نموندمو برگشتم پایین
مینو تنها کارآموز من نبود...
اما داشت حسابی وقتمو پر میکرد ...
با دیدن سیامند تو حیاط دستامو به کمرم زدمو گفتم
" باز چی شده ؟"
" کیان گفت بیام دوربینارو بررسی کنم  ...سر دعوا دیروز "
" اون زیاد نگرانه  ،این اتفاقات اینجا زیاده "
" باهاشون برخورد کردی ؟ دیگه تکرار نکنن ؟"
سر تکون دادمو گفتم " آره  ...خودت چک میکنی همه رو ؟ یا بیام ؟"
سر تکون داد که نه ...و رفت داخل .
نمیدونم کیان دنبال چی بود  ،اما فکر میکردم دعوا دیروز چیزی جز یه حسادت پسرونه نبود .
سیامند ::::::::::::::
دیشب وقتی دست پر با مانی برگشتیم خونه کیان اما دیدیم نیستن خیلی ضد حال خوردیم.
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میخواستیم تو عمل انجام شده بذاریمشون
اما خودمون غافل گیر شدیم.
تازه وقتی کیان رسید و یه دخترو تو خونه اش دید نزدیک بود دوباره یه هفته منو بفرسته
مرخصی ...
مرخصی استعالجی اجباری ...
تو دلم به این عصبانیت های یهو و غیر غابل کنترل کیان خندیدم ...
هرچند وقتی من باعثش باشم دیگه نمیتونم بخندم .
دختره رو دست نخورده برگردوندیم همون جایی که پیداش کردیم.
مانی اما بی خیال نشده بود و هنوز تو فکر این بود یه شب دیگه کیانو مجبور به این کار کنه ...
کیان راجب دعوا پسرا بهمون گفت
فکر میکنه مشکوکه قضیه  ...هیچوقت نشده شکش بی دلیل باشه .
تو اتاق کنترل نشستمو شروع کردم به بررسی فیلمای دیروز از دوربینای مختلف
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تقریبا مطمئن شده بودم چیز مهمی نبوده که یه حرکت سریع نظرمو جلب کرد.
بیش از اندازه سریع بود که بخواد یه کارآموز باشه ...
درست تو شلوغی دعوا اومد سمت عمارت ...
اما همون لحظه کیان رسیدو انگار اون سیاهی برگشت ...
با اینکه فیلمو دور کند گذاشتم اما بیشتر از یه شبح ازش پیدا نبود...
سریع زنگ زدم به کیان ...
ینو :::::::::::::::
با اینکه هنوز ماهیچه هام گرفته بود اما نمیخواستم باز دامون بگه دیر کردم .
از وان اومدم بیرونو لباس های خیسمو در آوردم .
رفتم زیر دوش و به قفسه شامپو ها نگاه کردم .
فقط یه شامپو نیمه خالی اونجا بود.
با همون موها و تنمو شستمو زود لباسامو پوشیدم .
دامون یه ست لباس زیر که روش پر از خرسای ریز بود برا آورده بود.
البد کلی بهش خندیده بود...
با فکر اینکه همه لباس زیرامو دیده بود لبمو گاز گرفتم .
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دیگه آبرویی برام نمونده بود پیش دامون ....
اون از سیامند که تو اتاق خوابم با اون وضع منو دید
این از دامون !
آروم در سرویسو باز کردم .
کسی نبود و سریع رفتم اتاق خودم.
با دیدن چمدون بهم ریخته ام رو تخت قلبم ایستاد
موبایلم ...
افتادم به جون چمدون اما از موبایلم خبری نبود .
با بغض نشستم رو تخت ...
قیافه سعید هی میومد جلو ذهنم ...
اشکامو که سمج سرازیر شده بودن پاک کردم .
چرا بهش فکر میکنم ؟! من که دیگه یه زندگی عادی ندارم ...
من دیگه با سعید آینده ای ندارم ...
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دستمو رو لبم کشیدم  ...کاش اون شب بوسمون طوالنی تر بود .
به خودم تو آینه نگاه کردم  ...مثل یه دختر لوس داشتم گریه میکردم.
سریع بلند شدم  .من نباید ضعیف باشم...
موهای خیسمو پشت سرم بستمو رفتم بیرون .
ساعت  11شده بود  ،حسابی دیر کرده بودم .
تو حیاط شلوغ خبری از دامون نبود .
نمیدونستم چکار کنم که یه نفر پشت سرم گفت
" تو واقعا فرشته مرگی ؟"
سریع برگشتم سمتش .
یکی از همون پسرای دیروزی بود
سوالی نگام کردو گفت " خالکوبیتو ببینم "
با اخم گفتم " دامون کجاست ؟"
" اول خالکوبیتو ببینم بعد بهت میگم "
اخم کردم و بدون توجه بهش رفتم سمت حیاط که بازومو گرفت .
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بازومو کشیدم از دستش اما ولم نکرد.
اینبار محکم تر کشیدم دستمو
با دست آزادم زدم رو سینه اش که پخش زمین شد.
تو یه لحظه همه دورمون جمع شدن .
فکر نمیکردم ضربه دستم انقدر محکم بوده باشه .
صدای دامون با اینکه عصبانی بود اما به دادم رسید
" اینجا چه خبره ؟"
جمعیت از هم باز شدنو دامون و سیامند اومدن سمت ما .
سیامند با دیدن من سریع بهم چشمک زد که چشمامو ریز کردمو با اخم نگاش کردم .
خندید و به پسری که نقش زمین بود نگاه کرد.
دامون گفت " پرسیدم اینجا چه خبره ؟"
قبل اینکه من جواب بدم اون پسره گفت
" نمیدونم یهو این دختره وحشی شد " اینو گفتو بلند شد
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از این حرفش حرصم در اومدو با عصبانیت گفتم
" به زور میخواست خالکوبیمو ببینه "
همهمه دورمون یهو ساکت شد .
به دامون نگاه کردم که رگ پیشونیش از عصبانیت زده بود بیرون .
به داد گفت " دیروز نگفتم کسی به مینو نزدیک نمیشه ؟ ...نگفتم هان ؟"
همه ساکت بودن
دامون دوباره داد زد " همه برن سر کارشون  ...جز این دو تا "
تو یه چشم بهم زدن دورمون خالی شد.
با اینکه من کار اشتباهی نکرده بودم اما از حالت دامون واقعا ترسیده بودم .
دامون به من نگاه کردو گفت " برو پیست دو تا نیومدم هم حق نداری وایسی "
میخواستم بپرسم این پسره چی میشه اما از چشمای دامون ترسیدم .
سریع گفتم چشمو دوئیدم تو حیاط
سیامند هم همراه من اومد و خودشو بهم رسوند.
آروم کنار گوشم گفت " دستت هم سنگینه ها " از داغی نفسش بدنم مور مور شد.
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سرمو ازش دور کردمو گفتم
" آخه دستمو ول نکرد  ...عصبی شدم "
" خوب کردی  ...حقش بود "
اینو گفتو خندید  .منم یکم خندیدم .
رسیده بودیم به پیست دو  .ایستادمو برگشتم سمتش .
" دامون منم تنبیه میکنه ؟ "
یکم نگام کرد  .انگار داشت تصمیم میگرفت چه جوابی بده .
فهمیدم میخواد باز اذیتم کنه .
چشم چرخوندمو گفتم
" منو بگو از کی میپرسم " قبل اینکه جواب بده دوئیدنمو شروع کردم که سیامند بلند خندیدو
همراهم اومد
" نه تنبیهت نمیکنه اگه برا دفعا از خودت باشه "
سر تکون دادم تا شاید بره
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درسته حضورش از تنها بودن بهتر بود
اما کال همش دنبال دست انداختن من بود .
وقتی دیدم همچنان دار با من میاد گفتم
" دامون به تو هم گفته بدوئی؟"
" نه کیان گفته از جبو چشمم دور نشی "
" کیان کیه دیگه ؟"
خندیدو گفت " خودت بعدا می فهمی "
تو سکوت کنار هم می دوئیدیم  .دوباره کنجکاویم نذاشت ساکت بمونم و گفتم
" چرا گفت از جلو چشمت دور نشم ؟"
" اونم خودت بعدا می فهمی "
از گوشه چشم نگاش کردمو سری با تاسف تکون دادم .
گیر عجب آدمی افتادم زیر لب گفتم " رو اعصاب تر از تو کسی نبود بفرستن سراغ من "
با این حرفم بلند خندید و گفت " میبینم که ازم خوشت اومده "
چند قدم جلو تر ازش ایستادمو برگشتم سمتش
" از اول اینجوری بودی یا بعد تبدیل شدن به خوناشام انقدر بی نمک شدی ؟"
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رمان #پرنیان_شب
#۷۸
چشماش برقی زد و دستاشو به سینه زد
" نه  ...جدی جدی خوب بود " ...
ادامه حرفشو با صدای دامون نگفت
" سیا میذاری مینو تمرین کنه یا نه ؟"
با نگرانی به دامون نگاه کردم که گفت
" بخاطر اتفاقی که افتاد تنبیه نمی شی اما بخاطر این "...
دست برد تو جیبشو موبایلمو در آورد .
تو هوا تکون دادو گفت " بخاطر این تنبیه میشی "
سر تکون دادمو گفتم " اما ازش استفاده نکردم "
" فرقی نداره  ...قانون میگه تا وقتی اینجایی موبایل ممنوعه " ...
بازم سر تکون دادم فقط که رو به سیامند گفت " من هستم می تونی بری "
" نمیتونم  ...کیان گفت چشم از مینو بر ندارم "
سیامند کالفه نفسشو بیرون داد و گفت " پس بذار تمرینشو ادامه بده "
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" من کاریش ندارم که  ...تنبیهش چیه ؟ میخوای من تنبیهش کنم ؟"
چشمام گرد شد از حرف سیامند که دامون دست برد تو موهاشو گفت
" هنوز تصمیم نگرفتم  ...حاال بدوئین تا ده دور نزنی نمیتونی نهار بخوری  ...فکر کنم حسابی
گرسنه باشی نه مینو ؟"
خیلی نامردی بود...دیشب شام نخوردم  ...نهار درست حسابیم نخورده بودم .
امروزم که به صبحانه نرسیده بودم  ....حاالم تا ده دور نزنم از نهار خبری نیست؟!
چشم گفتمو سریع شروع کردم به دوئیدن .
سیامندم با پوزخند کنارم شروع کرد به دوئیدن .
حاال که محکومم به همراهی این بشر تصمیم گرفتم سواالمو ازش بپرسم .
با دور شدن از دامون پرسیدم
" اون شب تو مهمونی  ...چرا اونجا بودی ؟ "
" اومده بودم شکار "
" شکار چی ؟"
" خودت چی فکر میکنی ؟"
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رمان #پرنیان_شب
#۷۹
مشکوک نگاش کردم  ...اومده بود شکار ! شکار یه خوناشام چی میتونه باشه ؟
وای من چقدر احمقم ...
ایستادمو شوکه نگاش کردم .
تو گلو خندید و گفت " فهمیدی نه ؟"
" خون؟ اومده بودی شکار خون ؟"
پوزخندی زد و گفت " بدو االن دامون میبینه "
نمیتونستم تکون بخورم  .شکار خون ...اومده بود تولد نیما که خون بخور  ...خدای من ...
سیامند بازومو گرفتو با خودش کشید تا بدوئم  .زیر لب گفتم " شکار هم کردی ؟"
" آره ...اون دوستت بود موهاشو بلوند کرده بود  ...اما خونش جالب نبود "...
باز شوکه ایستادم " صحرا ؟"
خندیدو دوباره بازومو کشید
باورم نمیشد  ...فقط مهمونی از تو ذهنم می گذشت ..
" کی و کجا خون صحرارو خوردی ؟"
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" به برنامه غذایی من چکار داری؟"
بازومو از دستش کشیدمو با اخم نگاش کردم .
" اوه اوه موش کوچولو اخم هم بلده "
محکم کوبیدم به بازوش  .نمیدونم از ضربه دستم بود یا باز ادا در آورد خودشو کج کرد از ضربه
دستم .
اما به حالت تسلیم گفت " باشه ...تو بدو  ...من برات میگم "
سر تکون دادمو با هم دوئیدیم که سیامند گفت
" داشت میرقصید  ...ازش خواستم با من برقصه " ...
" خب "
" در گوشش گفتم خیلی خوشگله "
" خب "
" یه بوس ریزم به گردنش زدم "
" خب "...
" همین  ...یکم بوسه ام از ریز بیشتر شد " اینو گفتو بلند خندید.
تنم یخ شده بود .
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" باورم نمیشه اینا واقعیه "
" میخوای یه بوس کوچولو رو گردن تو هم بذارم باورت شه "
ازش فاصله گرفتمو گفتم " نه مرسی  ...چطوری وسط اونهمه آدم جرئت کردی ؟"
" اونهمه آدم ؟ " تو گلو خندید.
منظورش چی بود ...من رفتم تولد یا پارتی خوناشام ها  ...اوه خدایا ...
دیگه واقعا زانو هام شل شد بازو سیامندو گرفتم تا نیافتم
" چی شده مینو  ...خوبی ؟"
فقط تونستم بگم نه ...
چشمام سیاه شد و داغی دست سیامندو دور تنم حس کردم ...
مثل دیشب  ...تو یه آغوش داغ بودم  ...اما اون عطر آشنا نبود ...
سیامند ::::::::::::
داشتم سر به سرش میذاشتم اما یهو از حال رفت .
نمیدونم من زیاده روی کردم یا از ضعف تمرینای دامون بود .
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کیان بفهمه حسابی عصبانی میشه ...
خواستم ببرمش اتاقش که دیدم کم کم پلک زد و بهتر شد .
دامون دوباره سر رسید و گفت " چکار کردی سیا این که خوب بود "
" از بس ازش کار کشیدی ضعف کرد "
" جدی ؟ ...برین نهار بخورین ادامه تمرین بعد نهار ...صبحانه هم نخورده "
قبل اینکه مینو به خودش بیاد بردمش تو سالن نهار خوری.
صندلیو عقب کشیدمو گفتم " بشین تا برات نهار بکشم "
هاج و واج فقط سر تکون داد .دو تا بشقاب برداشتمو برا هر دومون غذا کشیدم .
با خودم بردم سر میزو نشستم کنارش .
به بشقاب من اشاره کرد و گفت " مگه تو هم میخوری ؟"
" نه پس با یه قلوپ خون این همه هیکل شدم "
" یه قلوپ؟ " رنگ و روش خوب نبود که بخوام این بحثو ادامه بدم .برا همین گفتم
" نهارتو بخور تا سرد نشده و خودمم مشغول شدم ".
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با توجه به جثه اش اشتهای خوبی داشت  .همه بشقابشو خالی کرد و گفت
" نیما داداش دوستمم خوناشامه نه ؟"
سر تکون دادم فقط  ...نمیدونستم این سواالش به کجا میکشه ...
" چطوری اون خوناشامه وقتی دوستم نیست ؟! نکنه دوست منم هست ؟!"
" نه دوستت یه آدم عادیه  ...نیما اما محافظ بود  ...بعد عضو گروه مرگ شد و یه بار تو یه نبرد
خیلی آسیب دید  ...دلم نمیخواست از دستش بدیم برای همین تبدیلش کردم "
" تبدیل ؟  ...گازش گرفتی مثل فیلما و اون خوناشام شد ؟"
" یه چیزی تو این مایه ها "
تو سکوت خیره بهم نگاه کرد .
" االن پیر نمیشه چی ؟"
" خب پدرش محافظ بوده  ...اون میدونه نیما خوناشام شده  ...اما از اقوام کم کم باید دور شه
"
" نگین چی ؟ اونم میدونه راجب شما ؟"
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" آره ...ا کثرا محافظ ها به بچه هاشون میکن  ...نمیدونم چرا پدر تو نگفت "
آروم سر تکون دادو به بشقابش خیره شد .
نمیدونستم تو سرش چی میگذره .
بخاطر چیزی که تو فیلم دیروز دیدیم کیان گفت چشم از مینو بر ندارم .
میترسید دنبال مینو باشن .
اما از طرفی بودن من با کلی سوال مینو همراه بودو نمیدونستم اینهمه اطالعات اونم تو این
مدت کم برا مینو قابل درک هست یا نه .
کم کم بقیه کارآموزا اومدن برای نهار .
آروم تو گوش مینو گفتم " بهتره دیگه بریم "
مثل صبح سرشو کج کرد تا از لبم دور شه
این کارش باعث شد دوباره بخندم .
" چرا تو انقدر به من میخندی ؟"
" چون خیلی با نمکی " با این حرفم ابروهاشو انداخت باال.
" دیشب هم تو بودی وقتی از حال رفتم بغلم کردی ؟"
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نمی دونستم راجب چی صحبت میکنه .
سوالی نگاش کردمو سر تکون دادم " دیشب ؟"
یکم خیره نگام کردو گفت " هیچی  ...خب االن من کجا برم ؟ اتاق خودم یا سر تمرین ؟"
صدای دامون از پشتمون بلند شد
" سر تمرین " ...
کیان ::::::::::::::
دیروز که اون فیلمو دیدیم حس میکردم خبرایی بوده .
یه دعوا بیخود اونم تو دوره کار آموزی ! بی دلیل نمیتونست باشه .
امروز که سیامند زنگ زد و گفت یه شبح سیاه تو فیلم دیده شکم به یقین تبدیل شد.
نمیدونیم فعال کی بوده و چه خبره اما برا اطمینان سیامند پیش مینو باشه بهتره .
با آریو باید میرفتیم یه جلسه مهم ...
بازم بحث تبدیل به خوناشام سپید بود .
اما اینبار تبدیل محافظ ها .
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فکر میکردن اگه محافظ خوناشام داشته باشیم امنیت خیلی بیشتر میشه انگار نمیدونن
قدرت هر کسیو میتونه تغییر بده .
سخت میشه مطمئن بود یه نفر بهد تبدیل به وظیفه اش مثل قبل عمل کنه .
از نیروش فقط برا دفاع از بقیه استفاده کنه
همون آدم بمونه با نیرو جدید.
بعد جلسه آریو گفت
" اگه مینو بتونه روح آدمارو ببینه  ،تبدیل محافظ به خوناشام فکر بدی نیست  ...امنیت میره
باال "
چشمای خستمو دست کشیدمو گفتم " حتی اگه مینو هم روح اونارو ببینه هیچ تضمینی
نیست اونا بعد تبدیل شدن بخوان محافظ بمونن آریو " ...
آریو سر تکون داد
اونم شاهد بود تو اینهمه سال ما چقدر نیرو از دست دادیم .
چقدر مبارز و محافظ رو تبدیل کردیم اما بعد تبدیل رفتن دنبال رویا و آرزو خودشون
وظیفه و مسئولیت و هدفشون فراموش شد ...
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وقتی کارا تموم شد ساعت  9شب بود .
به آریو گفتم
" سیامند تو فیلمای دعوا دیروز یه چیز مشکوک دیده  ...من میرم عمارت فیلمارو چک کنم ...
تو هم میاد "
" باید برم گروه  ...موقعیت مشکوک تو منطقه پنج تکرار شده می خوام اینبار خودمم برم "
" باشه پس بهم خبر بده "
" تو هم "
تنها زدم به دل شب تازه
مینو :::::::::::::
آب داغو بستم .درسته حمام کوچیکی بود اما بهترین حمام عمرم بود .
بعد  8ساعت تمرین بی وقفه واقعا بهش احتیاج داشتم .
حوله ام رو دورم پیچیدم و چک کردم سیامند تو اتاقم نباشه .امروز یه لحظه هم تنهام نذاشت
و مجبور شدم به زور از اتاقم بندازمش بیرون تا بتونم دوش بگیرم .
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لباس های خونگیمو پوشیدمو نشستم رو تخت تا موهامو خشک کنم.
امروز بعد از دوئیدن طوالنی دور خونه  ،تمرین با ستون وحشی و دستگاه های دیگه دامون از
سیامند خواست به من حمله کنه و من دفاع کنم .
شاید بهترین بخش امروز هم همین بود .
وقتی عملکردمو دامون دید گفت شاید بهتره از فردا مبارزه دو نفره رو شروع کنم .
چون وقتی بهم حمله واقعی میشد خیلی بهتر کار میکردم تا وقتی با دستگاه ها تمرین
میکردم.
هر چقدر سعی کردم اون مدلی که دامون گفت بدوئم نتونستم .
سرعتم از یه آدم عادی هم کمتر بود ...
باید فردا بیشتر تمرین کنم.
دوباره تو آینه به خدم نگاه کردم  .انقدر سرم با تمرین گرم بود که حتی به مامان  ،بابا و مینا
نرسیده بودم فکر کنم .
نگاهم افتاد بیرون پنجره .
ماه معلوم بودو شب انگار صدام میکرد.
برق اتاقو خاموش کردم تا بهتر آسمون شبو ببینم .
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برق اتاقو خاموش کردم تا بهتر آسمون شبو ببینم .
اما انگار دیدنش از پشت شیشه هم کافی نبود.
باید حسش می کردم .
پنجره رو یکم باز کردمو هوای خنک روحمو تازه کرد .
پنجره کامل داخل شیرونی بودو یه فضای کوچیک تراس مانند ایجاد کرده بود.
کامل پنجره رو باز کردم و تو فضای تراس مانندش نشستم .
تکیه دادم به دیواره پنجره...
از همین االن میدونستم دیگه عاشق نشستن اینجا و خیره شدن به ماه شدم .
حس کردم یه چیزی از رو دیوار پرید اما انقدر سریع بود که شک داشتم واقعا چیزی دیده
باشم .
خیلی نشده بود که سیامند اومد تو اتاقم
با دیدن من لب پنجره ابروهاشو باال انداخت و گفت
" فکر کردم خوابیدی برق اتاقت خاموشه "
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" می بینی که بیدارم  ...نکنه کیان گفته تو اتاقمم جلو چشمت باشم ؟"
اومد سمتمو به دیوار تکیه داد.
دستشو زد به سینه اش و گفت " آره " ...
چشم چرخوندمو بی توجه بهش به بیرون خیره شدم
سکوت بینمون طوالنی شد .حتی سکوتشم میرفت رو اعصابم.
زیر لب گفتم " واقعا فکر می کنین من اینجا ممکنه کاری کنم که زیر نظرم دارین ؟"
" برا امنیت توئه مینو "
" یعنی اینجا امنیت ندارم ؟"
" داری  ...برا اطمینان "
" نگفتی این کیان کیه ؟"
" رئیس بزرگه "
خندیدمو گفتم " یه جوری میگی آدم فکر میکنه رئیس یه باند خالفه "
" بالخره رئیسه اما باند خالف یا غیرشو نمیدونم "
" پیره ؟"
" سنش زیاده "
" خب پس پیره "
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خندید و چیزی نگفت
صدای زنگ موبایلش باعث شد گوشیشو در بیاره .
چقدر دلم میخواست با مامان صحبت می کردم  ...اما روم نمی شد غرورمو بشکنمو از سیا
خواهش کنم.
اگه میگفت نه واقعا بهم بر می خورد.
تو سکوت نگاش کردم که گوشیشو چک کرد و گفت
" بهتره دیگه بیای داخل و پنجره رو قفل کنی با من کار دارن ...اینجوری خطرناکه "
" کی باهات کار داره ؟"
"رئیس بزرگ  ...حاال میای داخل ؟"
" آره خیالت راحت "
از لبه پنجره بلند شدم اما با رفتن سیامند برگشتم سر جام .
دلم نمیخواست پنجره رو بندم .
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شب بهم آرامش میداد ...
کیان ::::::::::::::
دوباره فیلمو نگاه کردم  ،مطمئن بودم یه خوناشام سیاه بود .
از نوع حرکتش میشد فهمید .
یعنی انقدر سریع متوجه حضور مینو شده بودن ؟!
یا دنبال چیز دیگه ای بودن .
دامون گفت " کسی از حضور مینو خبر نداشت  ...من تازه به چندتا از بچه ها گفته بودم  ...فکر
نکنم برا مینو اومده باشه "
" باید یه دلیل خیلی مهم باشه که تو روز و شلوغی اومده بیرون "
سیامند که تازه رسیده بود سوالی نگاهمون کرد و پرسید " چی شده ؟"
دامون گفت " مینو خوب بود ؟"
" آره  ...بیدار بود ...لب پنجره نشسته بود "
" میگفتی بیاد تو  ..شب این اطراف خیلی خطرناکه "
" گفتم  ...شما چی پیدا کردین ؟"
فیلمو دوباره پلی کردمو به سیا گفتم " ببین  ...چطوری حرکت میکنه  ...انکار رو هوا شناوره "
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" خوناشام سیاهه یعنی ؟"
" شک ندارم "
" تو روز اونم اینجا  ...یه دعوای ساختگی و پرت کردن حواس همه  ...آخه هدفشون چی
بوده؟"
" نمیدونم اما به موقع رسیدم  ...هرچی بود با اومدن من بهش نرسیدن "
دامون گفت " باید حامد بازجویی شه  ...بیا سیا  ...سرگرمی امشبمون پیدا شد "
سیا چشماش برق زد و قبل رفتن گفت
" تو نمیای کیان ؟"
" نه  ...باید ببینم آریو چکار کرده  ...شاید کمک بخوان "
دامون و سیامند رفتن بیرون .
دوربینای امنیتی رو چک کردم  .همه جا امن و امان بود
پنجره اتاق مینو نظرمو جلب کرد.
زوم کردمو دیدم هنوز لب پنجره نشسته .
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اینم از سپردن یه کار به سیامند .
از عمارت زدم بیرونو از تو حیاط پریدم رو سقف .
رفتم سمت پنجره اتاق مینو.
چند قدمیش بودم که متوجه من شد.
اولین بار بود چشم تو چشم هم شده بودیم .
اگه تا حاال فکر می کردم چهره معصومی داره حاال میفهمیدم در برابر معصومیت چشماش
هیچ بود.
چند بار پلک زد و با تعجب گفت " تو از کجا پیدات شد "
خندیدمو گفتم " سیامند بهت نگفت شب اینجا خطرناکه  ،پنجره اتاقتو ببندی ؟"
لبخند زد و گفت " نکنه تورو هم رئیس بزرگ فرستاده تا مواظب من باشی؟"
" رئیس بزرگ ؟"
یکم شیطون خندید و گفت " کیانو میگم  ...رئیستون "
نتونستم جلو خندمو بگیرمو بلند خندیدم .
با تعجب خیره شد بهم  .پس سیامند راجب من به مینو گفته
نمیدونم چرا نشستم رو شیرونی کنار پنجره و گفتم " پس رئیس بزرگ کیانه  ...دیگه سیامند
چی گفته راجب کیان ؟"
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مینو همچنان سوالی نگام کرد " مگه کیان رئیس بزرگ نیست ؟"
" نمیدونم  ...شاید باشه " ...
" یعنی باز سیامند منو اذیت کرده "
پس معلوم بود سیا حسابی داشت سر به سر مینو میذاشت .
تو چشماش که انگار پر از آرامش بود نگاه کردمو پرسیدم
" چرا اینجا نشستی ؟"
" شبو دوست دارم  ...بهم آرامش میده "
هر دو به ماه خیره شدیم .
نفس عمیق کشیدمو گفتم " اما اینجا شبا خطرناکه  ...خودت میدونی دیگه"
سکوت کرد و بعد از چند دقیقه آروم گفت
" االن که تو هستی هم خطرناکه ؟"
برگشتم سمتش  ...االن که تو هستی هم خطرناکه ...
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چرا این جمله انقدر به دلم نشست ...

مینو ::::::::::::
خیره به ابرای دور ماه بودم که حس کردم یکی داره بهم نزدیک میشه .
اول ترسیدم اما با دیدن چهره اش نمیدونم چرا ترسم از بین رفت.
چشماش تو نور ماه یه برق خاصی داشت .
وقتی گفتم کیان رئیس بزرگ  ،بلند خندید .
ته دلم شک کردم نکنه خودش باشه ...
اما سیامند گفت کیان پیره  ...این آدمی که رو به روم هیچ رقمه پیر نبود .
زیر نور ماه رنگ موها و چشمش خوب معلوم نبود
اما هرچی بود مثل سیامند مشکی نبود .
حضورش برام خوشایند بود.
نشست رو شیرونی و تو چشمام خیره شد .
چشماش حس تنهایی داشت .
آروم پرسید " چرا اینجا نشستی ؟"

185
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:31 10.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۸۸
دوست داشتم پیشش اعتراف کنم .
بگم چون دلم گرفته  ...چون دلم تنگ شده  ...چون از این زندگی جدید می ترسم.
اما نمیخواستم ضعف نشون بدم
پس فقط گفتم " شبو دوست دارم  ...بهم آرامش میده "
حقیقت بود ...تو بدترین شرایط هم شب بهم آرامش میداد ...
با این حرفم لبخند مهربونی زد و خیره شد به ماه .
به نیمرخش خیره بودم .
واقعا اونم خوناشامه ؟
نگاهمو از صورتش گرفتمو برگشتم سمت ماه .
چنتا لکه ابر دور ماه زیر نورش روشن شده بودن
آروم گفت " اما اینجا شبا خطرناکه  ...خودت میدونی دیگه"
سکوت کردم...
می دونستم ؟
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نه  ...من درکی از خطری که اونا میگن ندارم .
من تازه دو روزه با این دنیا آشنا شدم  ...اینجا همه چیش جدیده ...
بدون اینکه فکر کنم دارم چی میگم زمزمه کردم
" االن که تو هستی هم خطرناکه ؟"
برگشت سمتم ...
چشماش برق زد و لبخندی رو لبش نشست .
اختیار لبم دست خودم نبودو منم لبخند زدم .
نگاش از چشمام افتاد رو لبام.
از همین نگاه ساده قلبم تند زد .
چند لحظه خیره به لبام بود
نمیدونستم چکار کنم .
فقط به چشماش خیره بودم که یهو نفس عمیق کشیدو دوباره برگشت سمت ماه .
اما نگاه من رو نیمرخش دوباره ثابت شد.
بعد چند لحظه سکوت گفت " دلت تنگ شده برا خونه ؟"
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حرفش مثل جرقه آتیش دل تنگیم ،بغض تو گلومو بیدار کرد .
نمی دونستم چرا اینو پرسید .
اما سریع نگاهمو به آسمون دوختم تا اشک تو چشمام جمع نشه .
وقتی سکوت منو دید خودش دوباره گفت
" میدونم خیلی سخته بخوای با این شرایط جدید هماهنگ شی"
" یکم "
" شاید اگه این حقایقو از اول میدونستی برات راحت تر بود "
" آره  ...یا حداقل بهم فرصت میدادین تا باهاش کنار بیام "
" نمیشد " ...
" چرا ؟"
" جدا از اینکه قانونه  ،برا امنیت خودتم بهتره اینجا باشی  ...اینجا امن تره  ...خیلیا وقتی از
وجودت با خبر شن میان دنبالت "
" مثل شما ؟ "
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" خب  ...تقریبا  ...اما نه با هدف ما "
" من اصال نمیفهمم من چیم ؟ فرشته مرگ ؟ یعنی چی واقعا ؟"
تو گلو خندید و گفت
" خب حق داری  ...اگه بخوام برات بگم "...
ادامه حرفش با صدای ویبره موبایلش قطع شد .
گوشیشو در آوردو با چک کردن صفحه اش گفت
" من باید برم مینو  ...یه کاری برام میکنی ؟"
سوالی نگاش کردم که دوباره باهام چشم تو چشم شد
" میشه بری تو و پنجره رو قفل کنی ؟"
دلم نمیخواست .
از اون اتاق تنها و خالی خوشم نمیومد .
وقتی سکوت منو دید گفت
" اونوقت منم قول میدم فردا شب بیام و جواب بقیه سواالتو بدم "
این خوب بود  ...یه امیدی بود .

189
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]19:12 10.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۹۰
از سیامند و دامون که چیزی در نمیومد .
لبخند زدمو سر تکون دادم که گفت " پس قول بده تا من نیومدم پنجره اتاقتو باز نکنی "
" قول میدم "
" خوبه  ...حاال برو تو و قفلش کن "
بلند شدمو رفتم داخل اتاق .
پنجره رو قفل کردمو از پشت شیشه نگاش کردم .
دوباره اون لبخند آرامش بخششو زد و قبل اینکه پلک بزنم دیگه اونجا نبود .
با رفتنش یهو انگار کل تنهایی دنیا رو سرم آوار شد .
دوباره بغض تو گلوم نشست .
کی بود که اینجور حضورش به دلم نشست ...
حتی یادم رفت اسمشو بپرسم .
اشکی که بی اختیار رو صورتم نشسته بودو پاک کردمو دراز کشیدم رو تخت .
کاش زودتر فردا شب شه .
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کیان :::::::::::
اگه آریو پیام نمی داد و نمی گفت به کمکم احتیاجه ترجیح میدادم تا صبح رو اون شیرونی
قدیمی بشینمو به سواالی مینو جواب بدم .
وقتی از پشت شیشه بهش نگاه کردم یه لحظه دو دل شدم .
تنها بذارم یا بمونم ...
امیدوارم به زودی آمادگیش کامل شه و بتونه تو شب همراهیم کنه...
با فکر کردن بهش بی اختیار لبخند زدم .
جدا از کمکش حس میکردم به مصاحبتش هم احتیاج دارم ...
یه روح آروم ...
واقعا بودنش کنار آدم میتونه آرامش بخش و لذت بخش باشه .
دیگه رسیده بودم به موقعیتی که آریو گفت .
رو پشت بوم بلند ترین ساختمون اون منطقه بودن .
تا رسیدم خون رو زمین نظرمو جلب کرد...
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]19:13 10.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۹۱
خون تو یه نبرد عالمت خوبی نبود ...
اگه یه خوناشام سیاه از بین بره جز تلی از خاکستر چیزی ازش باقی نمیمونه ....
اما وقتی خون باشه ...یعنی یکی از ما آسیب دیده ....
یه خوناشام سپید یا یه محافظ و مبارز...
با حضورم همه برگشتن سمتم  .آریو با دیدنم اومد سمتمو گفت
" آخرین نفساشه  ...یا باید تبدیل شه  ...یا از دستش میدیم "
دوباره این تصمیم سخت ...
" خوناشام سیاه چی شد ؟ "
" فرار کرد "...
" لعنتی "...
رفتم باالی سر پسری که شاید هم سن من بود  ...هم سن من  ...نه  ...هم سن زمانی که من
تبدیل شدم .
آروم از آریو پرسیدم " اسمش چیه ؟؟"
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" عرفان "
" محافظ بوده ؟"
" آره " ...
پسری که باالی سرش نشسته بود نگام کرد و گفت " خواهش میکنم نجاتش بدین تازه پدر
شده "...
پدر  ...تازه پدر شده ...
سر تکون دادمو به آریو گفتم " می تونی تبدیلش کنی "
بدون معطلی خم شد و گردنشو گاز گرفت .
برای تبدیل به یه خوناشام یه گاز کوچیک کافیه  ...فقط به شرطی که به جای خوردن خون زهر
نیشت وارد خونش بشه .
آریو سرشو بلند کرد و لب خونیشو با زبونش تمیز کرد  .تموم شد ...
بیست و چهار ساعت دیگه این پسر بهوش مشاد در حالی که دیگه اون آدم قبل نیست  ...یا
شاید بهتره بگم دیگه اصال آدم نیست ...
آریو نگام کرد و گفت " باید خصوصی صحبت کنیم "
سر تکون دادم که رو به بقیه گفت " ببریدش گروه  ...به خانواده اش هم پیام بدین  ...تیم
پشتیبانی بمونه تو منطقه تا صبح "
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با آریو برگشتیم خونه  .مانی تو خونه منتظر ما بود .انتظار حضورشو نداشتم .
تا رسیدیم گفت " شکار بودین ؟"
آریو زودتر از من جواب داد
" آره  ...اما شکار خوناشام  ...نه شکار خون "
" جدی چیزی هم گرفتین ؟"
کالفه نشستم رو کاناپه و گفتم
" نه  ...خوناشامه در رفت  ...یه محافظم داشتیم از دست میدادیم که آریو تبدیلش کرد  ...حاال
هر دوتاتون بگین کارتون چیه "
هردو با ابروهای باال انداخته نگام کردن.
خودمم نمیدونستم چرا انقدر کالفه ام .
مانی گفت " من اومدم بگم پدر مینو خواسته اونو ببینه " ...
یاد چشمای پر از اشک مینو افتادم .
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اما ممنوع بودو قانون قانونه .
نفس عمیق کشیدمو گفتم
" نمیشه  ...تا یک ماه اول نمیتونیم اجازه مالقات بدیم "
آریو گفت " میدونم ممنوعه اما شرایط خاصه  ...بذار دخترشو ببینه "
مانی هم سر تکوم داد.
چشمای مینو از ذهنم پاک نمی شد
" اگه امروز بخاطر یه نفر قانونو زیر پا بذاریم فردا بخاطر همه مجبوریم این کارو کنیم "
آریو گفت " لزومی نداره کسی بفهمه " ...
مانی گفت " امکان نداره کسی بیاد تو عمارت و هیچکس نفهمه  ...بالخره یکی میبینه "
آریو دستی تو موهاش کشید و گفت " خب میشه مینو بیاریم اینجا  ...پدر مادرشو اینجا ببینه
"...
دوباره کالفه گفتم
" راجب این قضیه بعدا تصمیم میگیریم  ...االن تو راجب چی میخواستی صحبت کنی آریو ؟"
" من میخواستم بگم فردا باید بریم دنبال این خوناشام امشبی  ...االن که شبه بهش اوناست
 ...روز که محدود میشن به چندجای خاص بریم و کارشو یه سره کنیم "
مانی سریع گفت " منم هستم  ...ردشو زدین ؟"
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مینو:::::::::::::
تمام شب خواب مامان و بابا رو دیدم ...
خواب نگین و سعید و مینا ...
خواب همه کسایی که حاال تو زندگی جدیدم نبودن .
با دلتنگی بیدار شدمو یهو از ترس اینکه دیر کرده باشم از رو تخ افتادم پایین.
صدای خنده تو گلو سیامند بیشتر از قبل شوکه ام کرد .
چشمای تارمو مالیدم تا واضح ببینه .
با لحن پر انرژی گفت " تازه با خودم گفتم اگه تا جند دقیقه دیگه بیدار نشی با یه لیوان آب
سرد بیدارت کنم  ...اما خودت خیلی جذاب تر از خواب پریدی "
" تو اصال میخوابی ؟"
" نه "
" جدی ؟  ...از کی اینجایی ؟"
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" جدی نمیخوابم  ...ما به خواب احتیاج نداریم  ...واگه بخوام دقیق بگم "
به ساعتش نگاه کردو گفت " االن سی و هفت دقیقه اس اینجام "
از رو زمین بلند شدمو نشستم رو تخت
" چرا زودتر بیدارم نکردی ؟"
یکم مکث کرد و فقط نگام کرد .
بعد بلند شدو گفت " بیرون در وایمیستم تا لباس بپوشی  .تا نیم ساعت دیگه بیشتر تایم
صبحانه نیست "
هنوز هنگ بودم از همه چی ...
فقط سر تکون دادمو با رفتن سیامند بلند شدم رفتم سمت سرویس بهداشتی .
زود اومدم بیرونو لباس های فرمی که داشتیمو پوشیدم .
دو دست لباس کثیف داشتم و نمیدونستم باید چکارشون کنم !
سیامند بدون در زدن در اتاقمو باز کردو سرشو آور داخل
" نمیای ؟"
" نباید در بزنی ؟ شاید وسط لباس عوض کردن بودم "
چشمکی زد و شیطون گفت " منم به همین امید درو یهو باز کردم "
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#94
سری با تاسف تکون دادمو گفتم
" البد تو گذشته ام یه کناه کبیره کردم که تو حاال شدی عذاب جونم "
خندید و گفت " ببین کجا یه کار خیری انجام دادی که منو گذاشتن مراقبت  ...حاالم بیا تا دیر
نشده "
اینو گفتو دستمو کشید .
" خیلی پر روئی "
" من کلی از این خصوصیات خوبم "
دیگه چیزی نگفتم .
هر چیزی بهش بگی یه حرف جدید داره .
رسیدیم پایین  ...سالن غذاخوری پر بودو شلوغ.
با دیدن اونهمه پسر یهو ایستادم که سیامند گفت
" بیا  ...با اتفاق دیروز کسی جرئت نداره بهت نزدیک شه "
خندیدمو همراهش رفتم .
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با دیدن میز غذا چشمام گرد شد .
زیر لب گفتم " صبحانه است یا نهار ؟"
" باید جون داشته باشین که بسوزونین دیگه "
" من صبحا زیاد میل به صبحانه ندارم "
" اما بهتره تا میتونی بخوری که باز ضعف نکنی  ...اونوقت سوژه میشی ها "
اخم کردم بهشو از غذاهای روی میز کشیدم  .چندتا خورا ک و انواع لبنیات و تخم مرغ .
چیزی که این دو روز فهمیدم این بود که اینجا فقط غذاهای طبیعی و سالم دارن .
هیچ نوع غذای سرخ کردنی یا فراوری شده ندیدم این دو روز .
سیامند چهار برابر من بشقابشو پر کرده بودو با هم نشستیم سر میز
" تو کار دیگه نداری تمام وقت با منی ؟"
" چرا  ...منتظرم تمرینات کامل شه کارامو بدم به تو "
" به همین خیال باش "
مشغول صبحانه شدیم که یاد اون پسر دیشبی شدم .
میخواستم بپرسم ببینم کی بود اما نمی دونستم چطور سر صحبتو باز کنم .
زودتر از سیامند صبحانه ام تموم شد و تکیه دادم به صندلی
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#۹۵
تازه جرئت کردم سرمو بلند کنمو به بقیه کارآموزا نگاه کنم .
اینا هر کدوم در مقابل من استاد بودن و از اندام های ورزیدشون مشخص بود .
از بین جمعیت چند نفر داشتن به من نگاه می کردن که سرین نگاهمو ازشون گرفتم.
پسری که دیروز اصرار داشت خالکوبیمو ببینه تو جمع نبود .
شاید زودتر رفته بود سر تمرین .
نگاهم تو جمعیت افتاد به یه صورت رنگ و رو رفته ...
نه رنگ و رو رفته مناسب نبود.
پوست صورتش تقریبا طوسی بود و چشماش ...
چشماش بی روح بود ...انگار زنده نبود.
کتف راستم یهو شروع به سوختن کرد .
با هر قدم میومد سمت ما سوزش کتفم بیشتر میشد .
بی اختیار بازو سیامندو گرفتم و زیر لب گفتم
" سیا "...
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" هوممم "...
سرشو بلند کرد و رد نگاهمو دنبال کرد .
فقط شنیدم گفت " نه "...
ثانیه بعد سیا کنارم نبود و به اون پسر حمله کرد .
با حمله سیا به جای اینکه از خودش دفاع کنه اومد سمت من.
دستش اومد سمت گردنم.
دوباره صحنه آهسته شده بود.
خودمو از جلو دستش کنار کشیدم.
با سرعت از جایی که چند لحظه پیش بودم رد شد .
دوتا کارآموز دیگه هم بهش حمله کردن .
سیا هم از پشت سر بهش حمله کرد .
اما اون فرز تر و قوی تر بود.
میدونستم چیه  ...اون یه خوناشام سیاه بود  ...اما باورش برام سخت بود .
سوزش کتفم بیشتر شد که برگشتمو دوتا خوناشام سیاه دیگه رو دیدم .
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رمان #پرنیان_شب
#۹۶
حاال همه متوجه شده بودنو به اونا حمله کردن اما یکی از اونا بلند پرید و اومد سمتم .
خیلی فرز بودو بعد جا خالی دادن من دوباره بهم حمله کرد.
گردنمو تو دستش گرفت و فشار داد.
دستشو گرفتم تا نفس بکشم اما...
چیزی که میدیدم برام قابل درک نبود...
به ثانیه هم نکشید ...
کل جسم اون خوناشام تبدیل به خاکستر شد .
دستم خالی شد و خاکسترش تو هواپخش شد...
یهو همه جا ساکن شدن.
انگار دنیا ایستاد و فقط من متحرک بودم ...
خاکستر اون خوناشام محو شد ...
آروم رفتم سمت خوناشامی که کارآموزا دوره اش کرده بودن .
همه ساکن بودن مثل مجسمه .
دست بردم سمتشو با برخورد سر انگشتم با صورت اون خوناشام ...
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دوباره ...
خاکستر شد ...
باورم نمیشد چیزی که اتفاق افتاد ...شاید خواب دیدم .
به دستم نگاه کردم که دنیا حالت عادی شد ...
همه با حالت قبل برگشتن و مثل من مبهوت خاکستر اون خوناشام بودن .
خوناشامی که سیامند باهاش گالویز بود فرار کرد و اومد سمتم .
اینبار جا خالی ندادم فقط دستمو بردم جلو که محکم خورد به دستم ...
دوباره همونطوری شد ...
خاکسترش تو هوا پیچید و محو شد ...
از پشت خاکستر محو شده اون خوناشام نگاه سیامند بود که با نگاهم تالقی کرد...
هر دو به هم خیره شدیم .
آروم گوشه لبش رفت باال...
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همه تو سکوت به من خیره بودن .
من واقعا سه تا خوناشامو از بین بردم ...
اونم انقدر راحت...
فقط با لمس دستم ...
صدای فریاد یه نفر باعث شد همه برگردیم سمت صدا
دامون نزدیک ورودی ایستاده بود
دست یکی از کارورز هارو به طرز بدی پیچیده بود پشتش و با داد گفت
" تو که گفتی خبر نداری  ...هان "...
زجه اون پسر تو سالن پیچید.
نفهمیدم چکار کرد که یهو بیهوشش کرد و با نفرت پرتش کرد رو زمین .
با سر به چنتا از بچه ها اشاره کرد و گفت
" ببریدش زیر زمین اتاق سیاه "
اونام سریع اطاعت کردن .
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نگاه دامون با من تالقی کرد.
آروم یه لبخند رضایت رو لبش نشست.
بدون اینکه ازم چشم برداره به بقیه گفت
" همه برن سر کارشون  ...زود "
با قدم های محکم اومد سمتم
نمیدونم چطور بود که همه انقدر سریع اطاعت میکردن.
کل سالن خالی شد .
فقط منو دامون و سیامند موندیم .
حضور سیامندو پشتم حس کردم .
تو گلو خندید و گفت
" زودتر از انتظارم شروع کردی  ...سه تا خوناشام تو یه روز  ...باید به کیان خبر بردیم"
دامون که هنوز نگاهش به چشمای من بود گفت
" آره  ...مطمئنم باور نمیکنه تا نبینه "
" تو کجا بودی ؟ باید می دیدی "
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" دیدم  ...داشتم دوربینا رو چک میکردم که دیدم وارد شدن  ...خواستم بیام کمک که کارو
تموم کردی "
سیامند بلند خندید ...
" دلم میخواد زودتر باهات برم شکار "
اینو گفتو شونه ام رو با یه دست بغل کردو منو به خودش فشار داد .
بالخره تونستم بخندم .
شوک اتفاقی که افتاد انقدر زیاد بود که تا این لحظه حتی نتونسته بودم حرف بزنم .
آروم پرسیدم " چطوری اومدن تو "
سیامند یهو جدی شد و گفت
" آره  ...اونم سه تا  ...با اینهمه تمهیدات امنیتی ما "
دامون موبایلشو در آوردو گفت
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" کار حامد بود ...کد های امنیتی رو از کار انداخت "
" جدی ؟! ینی االن کد ها فعال نیست ؟"
" نه  ...من میرم کد دیوار امنیتی رو اوکی کنم توهم ورودی رو اوک کنین "
" به کیان زنگ میزنی ؟"
" اره " ...
با این حرف دامون سریع غیب شد ...
یعنی منم یه روز انقدر سریع میشم ؟
سیامند گفت
" بیا کوچولو  ...تا کیان نرسیده بهتره همه چیو رو به راه کنیم "
کیان  ...واقعا کی بود که این دوتا خرس گنده ازش حساب میبرن ...
به فکرم خندیدم که سیامند گفت
" به چی میخندی ؟"
" به اینکه کیان چکارتون کرده که ازش حساب میبرین "
با تعجب نگام کرد
" ازش حساب نمیبریم  ...فقط ازش میترسیم "
بعد بلند خندید ".دیگه بد تر  ...واقعا دوست دارم ببینمش"
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رمان #پرنیان_شب
#۹۹
با این حرفم مشکوک نگام کرد و کنار در ورودی ایستاد
با نگاه شیطونی گفت " می بینیش  ...به زودی "
مشغول وارد کردن کد امنیتی شد که پرسیدم
" راستی  ...واقعا کیان رئیس بزرگه ؟"
" آره  ...چطور ؟"
" اصال یعنی چی رئیس بزرگ ؟"
" یعنی جز  5خوناشام سفید قدیمیه  ...یعنی از بقیه قوی ترن "
" تو قدیمی نیستی ؟"
" نه در حد کیان "
" چقدر یعنی ؟"
" همینقدر که میبینی "
" همممم ....همه این  5تا خوناشام اینجان ؟"
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" نه هر کدوم تقریبا تو یه قاره هستن "
" جدی ؟ االن کیان رئیس بزرگ کل آسیات "
" تقریبا "....
" نگفتی چند سالته  ...کیان چند سالشه  ...دامون چی ؟"
" چقدر سوال می پرسی امروز مینو "
" خب سوال دارم دیگه " ...
" باشه مهم هارو بپرس پس  .سن منو بقیه به چه دردت می خوره"
مشکوک نگاش کردم  ...اما نمیخواستم بحث کنمو گفتم
" چرا من اونارو لمس کردم از بین رفتن ؟"
" این نیروی توئه  ...لمس دستت اونارو میکشه "
بی اختیار به دستمو انگشتام نگاه کردم و پرسیدم
" فقط اونارو میکشه ؟"
" هر کسی که تو بخوایو از بین میبره  ...یا بهتره بگم هر موجودی "
خیره به سیامند بودم ...
"هر موجودی ؟ یعنی حتی انسان ها و خوناشام های سپید ؟"
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" آره  ...این قدرته توئه "
تو دلم خالی شد و دهنم تلخ شد .
من چقدر وحشتناکم ...
فقط لمس دست من  ...میتونه هر موجودیو بکشه ...
انسان ها و خوناشام های سپید ...
پدر و مادرم  ...دوستام  ...مینا ...
نگاهم افتاد به سیامند ...
خدای من حتی سیامند و دامون ...
چشمام داشت سیاه می شد ...
سیامند ::::::::::::
دیدن قدرت مینو واقعا شیرین بود
خیلی تمیز و آروم می کشت ...
تنها دختر فرشته مرگ حتی تو کشتن هم دخترونه بود ...
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فقط لمس  ...یه تماس کوچیک و  ...پوف  ...یه تل خاکستر ...
اما وقتی بهش گفتم هر موجودیو میتونه بکشه رنگ و روش پرید .
بازوشو گرفتمو گفتم
" خوبی ؟ باز انگار میخوای بیافتی رو دستم "
خیره نگام کرد و پلک زد
" من چقدر وحشتناکم "
" چی ؟"
" من  ...من لمسم میکشه  ...دیگه هیچوقت نمیتونم با خیال راحت کسی رو لمس کنم "
هر دو بازوشو گرفتمو تکونش دادم
" چی میگی  ...لمست نمیکشه  ...مگه اینکه تو بخوای  ...میفهمی ؟"
سرشو به نشونه نه تکون داد که دامون رسید .
" باز چکار کردی سیا ؟"
" هیچی فقط بهش گفتم نیروش تا چه حده  ...به کیان خبر دادی ؟"
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" جواب نمیده زنگ میزنم  ...نه کیان  ...نه مانی  ...نه آریو  ...فکر کرنم افتادن دنبال خوناشام
دیشبی "
هنوز جمله دامون تموم نشده بود که حس کردم مینو داره می افته .
سریع بغلش کردم و همون لحظه از حال رفت...
درست حس کردم باز چشماشو بسته بودو انگار تو یه خواب عمیق بود .
منو دامون به هم نگاه کردیمو به مینو خیره شدیم .
دامون گفت " چرا همش پیش تو اینجوری میشه سیا  ...واقعا رفتار با یه دخترو بلد نیستیا "
" نه پس تو بلدی روز اول ترکوندیش "...
" با من بحث نکن یه جوری بهوشش بیار ببرش سر تمرین "

مینو :::::::::::::
با خیس شدن صورتم بهوش اومدم .
چند بار پلک زدم تا درست دیدم .
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دامون و سیامند باالی سرم بودنو یه جوری نگاه میکردن انگار یه موجود ناشناخته زیر
دستشونه .دامون گفت
" خوبی ؟ یه بار دیگه بیهوش شی تنبیهت میکنم "
سیامند بلند خندید که دامون بهش گفت
" تو رو هم تنبیه میکنم  ...االن کیان میادو برا یه بارم شده مینو رو تو تمرین ببینه  ...نه بی
هوش رو تخت "
بی هوش رو تخت ؟ یعنی چندبار منو دیده ...
هنوز هنگ بودم که سیامند دستمو گرفتو بلندم کرد
" بیا موش کوچولو مربیت باز قاطی میکنه ها " ...
دامون با سرعت رفت و سیامند منو کشیدو برد سمت حیاط .
تو سرم پر از سوال بودو انگار تو یه خواب راه می رفتم .
دوباره به دستم نگاه کردم که سیامند گفت
" نگران نباش میخوام بهت نشون بدم لمست کشنده نیست "
" منظورت چیه ؟"
" بیا میخوام امتحان کنی "
دستمو از دستش کشیدمو گفتم " نه  ...اگه بکشم چی "
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" نمیکشی  ...نگران نباش "
اینبار بازومو گرفتو منو با خودش کشید .
کالفه باهاش هم قدم شدم .

کیان ::::::::::::::::
خیلی وقت بود تو روز نرفته بودیم شکار.
جدا از اینکه مجبور بودیم مسیر هارو با ماشین بریم .
خیلی هم آزادی عمل برای ورود به هر مکانی نداشتیم .
از طلوع آفتاب شروع کردیم و االن که یه ساعت از غروب گذشته بود همچنان بدون هیچ رد و
اثری تو راه برگشت به خونه بودیم.
واقعا کالفه شده بودم .
آریو موبایلشو در آوردو روشنش کرد.
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برای اینکه یه وقت با صدای زنگ یا ویبره موبالی لو نریم موبایل هامونو خاموش کرده بودیم .
آریو گفت " هفتا تماس از دست رفته دارم  ...همه هم  ...از دامونه "...
مانی گفت " یعنی چی شده ؟"
موبایلمو روشن کردمو با دیدن اونهمه پیام از دامون سریع بهش زنگ زدم .
با اولین بوق جواب داد
" کجایین کیان از صبح تا حاال "
" چی شده ؟"
" بیاین اینجا "
" بگو چی شده "
" باید بیای ببینی "
اینو گفتو قطع کرد .
کالفه تر از قبل به مانی گفتم " دور بزن بریم عمارت "
" عمارت  ...چی شده ؟"
" نگفت میگه باید بیاین ببینین "
آریو گفت " بهتر نیست همینجا پارک کنیم  ...به اندازه کافی تاریک شده "
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حق با آریو بود  .مانی پارک کردو هر سه زدیم به دل شب .
وقتی رسیدیم عمارت هنوز ساعت  9نشده بود اما حیاط کامال خلوت بودو خبری از تمرین بچه
ها نبود.
مانی گفت " برنامه آموزشی تغییر کرده یا ساعت من اشتباهه؟"
" اینجا یه خبری هست "
اینو گفتمو پریدم داخل .
تا وارد عمارت شدیم دامون و سیامندو دیدیم که با یه عده کار آموز وسط سالن مشغول
صحبت لودن .
با حضور ما همه برگشتن و دامون گفت
" بریم اتاق کنترل "
سیامند هم به کارآموزا گفت برن سر پست هاشون و با ما اومد.
تو مسیر پرسیدم " برنامه تمرین بچه ها تغییر کرده ؟ هنوز  9نشده که حیاط خالیه "
" آره  ...دیگه فقط از طلوع خورشید تا غروبش تمرین داریم "
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" چرا اونوقت ؟"
" بهتره خودت ببینی "
در اتاق کنترلو باز کردو همه وارد شدیم.
دامون نشست وفیلمو عقب برد  .فیلم مربوط به سالن نها خوری بود ...
" این امروز صبحه وقتی بچه ها داشتن صبحانه میخوردن "
سیامند و مینو دیدم که باهم وارد شدن و نشستن .
چند لحظه بعد ...خوناشام سیاه  ...اونم داخل عمارت ...باورم نمیشد .
خیلی سریع سیامند بهش حمله کرد و هم زمان دوتا خوناشام دیگه اومدن تو .
به مانیتور خیره بودم ...
تو یه لحظه خوناشام گردن مینو گرفت و ...
تو لحظه بعد ...
خاکستر شده بود ...
مینو با سرعت باور نکردنی رفت سمت خوناشام دوم و با لمس سر انگشتاش با اون خوناشام
سیاه دوباره خاکستر بود که تو هوا پیچید ...
خوناشام سوم هم همینطور
خیلی آروم و راحت  ...انگار از اول وجود نداشتن ...
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خم شدمو فیلمو دوباره زدم  ...دیدنش لذت بخش بود.
مانی گفت " باورم نمیشد واقعا فرشته مرگ داریم  ...اما دیگه شکی نیست "...
برگشتم سمت بقیه .
" مینو االن کجاست ؟"
دامون دستاشو به سینه زد و گفت " اتاقش ...سیامند امروز حسابی ازش انرژی کشید "
سوالی به سیامند نگاه کردم که خندیدو دست برد تو موهاش
" نه بابا  ...فقط یکم رفتم رو اعصابش که جدی تر تمرین کنه "
خوب میدونستم وقتی سیامند بخواد بره رو اعصاب کسی یعنی چی.
چون خودش همینجوری همش رو اعصاب همه هست ...
رو به دامون گفتم " حاال بهتره بگی ساعت تمرین چرا عوض شد و  ...از همه مهم تر این سه تا
چطور اومدن داخل "
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مینو ::::::::::::::::
دوش آب گرمو بستمو حولمو پیچیدم دور خودم .
کاش تو حمام اتاق منم وان بود.
با این درد ماهیچه هام االن یه وان داغ خیلی میچسبید ...
تمام روز با سیامند تمرین کردم .
صبح وقتی منو برد پیش بقیه کار آموزا و مجبورم کرد لمسشون کنم حسابی عصبی شده
بودم.
عجیب بود اونا نمیترسیدن از اینکه من ناخواسته باعث مرکشون بشم.
همه پیش قدم بودن تا من امتحان کنم.
چشمامو بستمو به نفر اول دست زدم.
از الی چشمام یواشکی نگاه کردم .
با لبخند رو به روم ایستاده بود .
عجیب بود  ....هیچوقت اتفاق صبح یادم نمیره .
سیامند گفت من فقط کسیو میتونم بکشم که باید بمیره ...
تازه اونم وقتی که بخوام لمسم براش کشنده میشه .
این اطالعات یکم دلمو آروم کرد.
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فکر به اینکه با لمست هر کسی میمیره خیلی دردناک بود .
سیامند بعد از اینکه خیالمو از این بابت راحت کرد پیشنهاد داد مبارزه کنیم .
مبارزه  ...واقعا این منم که دارم به این چیزا فکر میکنم ؟!
از حمام اومد بیرون و تو آینه به خودم خیره شدم .
گوشه لبم یکم خون مرده بود .
رو گردنمم کبودی بود.
سیامند از قصد میرفت رو اعصابم تا عصبی شم و جدی بهش حمله کنم .
مدام تکرار میکرد اگه با دامون تمرین کنم انقدر باهام راه نمیاد ...
نمیفهمیدم منظورش چیه .
به اندازه کافی از سیامند ضربه خورده بودم که مطمئن بودم هیچ ارفاقی بهم نکرده .
یعنی دامون از این خشن تر بود ؟!
نفس عمیق کشیدمو در کمدو باز کردم .
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هنوز فرصت نکرده بودم لباس هامو تو کمد بچینم .
کوه لباس کثیفام هم بیشتر از قبل شده بود .
اما خیلی خسته بودم که بخوام پیگیر این قضیه باشم .
تو سرم پر از سول بود  ...سواالیی که هر روز بیشتر میشد ...
چهره پسری که دیشب رو پشت بوم دیدم از ذهنم پاک نمیشد.
یعنی امشبم میاد؟!
موهای خیسمو داشتم می بافتم که تقه ای خورد به پنجره .
برگشتم سمت پنجره و از الی پرده حریر به بیرون نگاه کردم.
اما کسی نبود.
بیخیال بافت موهام شدمو از پشت شیشه نگاه کردم .
دو دل بودم که پنجره رو باز کنم یا نه .
خواستم عقب برم که جلوم سبز شد .
بر عکس دیشب که پیراهن و شلوار مردونه تنش بود امشب تیپش کامال اسپرت بودو سنشو
کمتر نشون میداد.
لبخند رو لباش خیلی کم اما محسوس بود .
چند ثانیه فقط به هم نگاه کردیم که به خودم اومدمو آروم پنجره رو باز کردم .
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لبخند رو صورتش بیشتر شد و گفت " سالم "
پنجره نشستمو گفتم " سالم  ...گفتم شاید نیای "
" من همیشه رو حرفم میمونم " اینو گفتو رو شیرونی پایین پنجره نشست .
با آسمون خیره شدو منم نگاهشو دنبال کردم .
" امروز چطور بود  .. .مینو  ...؟"
اسممو خیلی خاص میگفت  .یه جوری انگار به هر کلمه اش توجه میکرد .
" خوب بود " ...
" همین ؟"
" خب راستش یکم هیجانی بود  ...فکر کنم خودت بدونی  ...االن دیگه حتما همه میدونن "
آروم خندید و گفت " میخوام از زبون خودت بشنوم "
اتفاقات امروزو مرور کردم و گفتم " امروز با لمس دستم سه تا خوناشامو کشتم  ...خیلی
عجیب بود ...هنوز باورم نمیشه  ...انگار همه اینا خوابه "
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نفس عمیق کشیدو دراز کشید رو شیرونی .
دستشو گذاشت زیر سرشو یه پاشو خم کرد و گفت " آره  ...منم اون اوایل  ...خیلی وقت پیش
 ...همش فکر میکردم همه چی یه خوابه  ...اما االن خیلی وقته که باور کردم بیدارم"
" خیلی وقت ؟ یعنی چقدر"
خندیدو برگشت سمتم " چرا می پرسی ؟"
" نمی دونم  ...همینجوری  ...از سیامند هم امروز پرسیدم جواب نداد ...واقعا شما چند
سالتونه ؟ تو از سیامند بزرگتری ؟"
" خودت چی فکر میکنی ؟"
" فکر میکنم کوچیکتری "
اینبار بلند خندید  .قشنگ از ته دل .
منم از خنده اش خندیدم که گفت " من بزرگ ترم "
چشمام گرد شد " جدی ؟ از کیان هم بزرگتری ؟"
ابروهاشو انداخت باال و گفت " چطور ؟"
همه سواالمو با سوال جواب میداد  ...مکث کردمو گفتم " دلم میخواد ببینم کیان کیه که همه
ازش حساب میبرن "
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اینبار خنده اش مشکوک بود  .چرا حرف کیان میشه می خنده ...
دقیق نگاش کردم  ...نه  ...نمیتونست کیان معروف که سیامند با اون هیبت ازش میترسیه،
این پسری باشه که رو به رو منه ...
اما  ...اما کیان پدرش باشه چی ؟
اگه این حرفای من راجب پدرش باشه و برای همین میخنده چی ؟!
قبل اینکه بپرسم گفت " فکر کردم میخوای راجب توانایی های فرشته مرگ بپرسی  ...اما گویا
چیز های جذاب تری تو ذهنته "
اخم کردم و گفتم " بهت مشکوکم  ...خیلی مرموزی "
" خوناشام ها همه مرموزن "
به هم خیره نگاه کردیم که آروم گوشه لبش باال رفت
سر تکون دادمو گفتم " چیه ؟"
" هیچی " ...
" حس میکنم خیلی چیزا میدونی  ...راستشو بگو راجب کیان چی می دونی؟ "
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چشماشو ریز کردو نگام کرد
بالخره گفت " هر چیزی که بخوای "
تپش قلبم تند شده بود .چرا نگاهش انقدر گیرا بود .
کم نیاوردمو گفتم " می خوام بدونم "
" چیو ؟"
" همه چیو ؟"
" همینجوری ؟ خشک و خالی ؟ اطالعات راجب رئیس بزرگو تقدیمت کنم ؟"
رئیس بزرگو تاکیدی گفت .
تمام مدت نگاهش از چشمام جدا نشد.
" یعنی نمیخوای بگی ؟"
" میگم  ...اما شرط داره " لحنش خیلی شیطون بود
زیر لب گفتم " چه شرطی؟ "
" تا ندونم صد در صد قبول می کنی شرطو نمی گم"
نمیدونستم این بازی به کجا داره میره .
با مکث من ابروهاشو باال انداختو سرشو سوالی تکون داد.
قلبم هر لحظه تندتر میزد  .صداشو دوباره میشنیدم .
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دلمو به دریا زدمو گفتم " قبوله "...
با این حرفم نگاهش از چشمام سر خورد رو لبم .
یه لحظه فکر کردم میگه به شرط بوسیدن لبم .
اما گفت
" شرطش یه بوسه است  ...یه بوسه رو لبت "...
حس کردم اشتباه شنیدم ...
االن چی گفت ؟! ...گفت یه بوسه رو لبم ؟!

کیان :::::::::::
خودم باورم نشد چی گفتم .
اما این چیزی بود که واقعا می خواستم .
چرا ؟ چرا واقعا  ...چطور به اینجا کشیده شد ؟!
اول اومدم سعی کردم به صورتش نگاه نکنم تا تمرکزمو ازم نگیره ...
اما نشد...
نمیشه صدای لطیفشو بشنوی و نگاهش نکنی .
نمیشد نگاهش کنی و نخوای لب هاش رو ببوسی ...

226
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

واقعا چم شده ...
من اینجوری نبودم ...
با چشمای گرد و لبای نیمه باز داشت نگام میکرد.
حسابی از شرطم شوکه شده بود.
خندیدمو بلند شدم .رو به روش نشستم .
یهو سرشو انداخت پایین و موهای خیسش بخشی از صورتشو پوشوندن .
آروم بدون برخورد دستم با صورتش موهاشو دادم پشت گوشش.
چونشو تو دستم گرفتمو سرشو بلند کردم .
تو چشمام نگاه نمی کرد ...مردد شدم  ...نگاهم افتاد رو لباش...
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لبشو تر کرد که باعث شد لبخند بزنم .
نه ...
نمیشد ازش بگذرم ...
خم شدمو نرم لبامو رو لبش گذاشتم .
مثل زندگی بود .
یه بوسه بدون هوس ...
میخواستم یه بوسه کوچولو باشه ....
اما نفهمیدم چطور دستم رفت تو موهاشو بوسمون شدید تر شد .
عطر تنش مستم کرده بود .
دستش نشست رو گردنم ....
مینو :::::::::::::::
انتظار نداشتم منو ببوسه ...
فکر کردم همش شوخیه ...
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اما داغی لباش که رو لبام نشست فهمیدم چقدر جدیه ...
چقدر واقعیه ...
چقدر خواستنیه ...
یه بوس آروم بود که کم کم شدت گرفت .
داغ شد .
دستش نشست تو موهامو بی اختیار منم دستمو گذاشتم رو گردنش...
چقدر تنش داغ بود...
مثل ظهر تابستون ...
دستمو بردم تو موهاش که در اتاقم باز شد .
دستم تو هوا خشک شد .
چشمامو سریع باز کردم و با جای خالیش نگاه کردم .
صدای سیامند باعث شد برگردم سمت در
" داری تئاتر بازی میکنی؟"
سری دستمو انداختم پایینو برگشتم سمتش
" یه وقت در نزنی ؟"
" پنجره ات چرا بازه "
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" فضول سنجه "
اخم کردو اومد سمتم  .بدون توجه به من پنجره اتاقمو بستو قفل کرد .
" مینو اینجا خطرناکه شب  ...خودت که صبح دیدی  ...دنبالتن  ...پس لج نکن و پنجره اتاقتو
باز نذار "
نمیخواستم یه وقت کاری کنه که دیگه نتونم پنجره اتاقمو باز کنم .
برا همین مودبانه گفتم
" میدونم یه لحظه باز کردم "
تو سرم پر سوال بود...
چرا آقای مرموز یهو رفت ...
چرا سیامند انگار از حضور اون اینجا خبر نداره ...
فکر میکردم جای سیامند میاد مواظب من باشه ...
برای همین پرسیدم
" جز تو کس دیگه ای هم مواظب منه ؟"
" منظورت چیه ؟"
رو به روم لبه پنجره نشست .
جایی که چند لحظه پیش آقای مرموز نشست و منو بوسید ...
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آقای مرموز ...چرا اسمشو نپرسیدم ...
سیامند سوالی سر تکون داد " خوبی ؟ یه حالی شدی ؟ البته کال هنگ بودی اما االن کال قفل
کردی "
محکم زدم تو بازوش که دستشو گرفتو آیش رفت هوا.
اخم کردمو گفتم
" منظورم اینه کیان جز تو کس دیگه ای رو گذاشته مراقب من ؟"
متفکر نگام کرد
" نه  ...من کافیم احتیاج به کس دیگه نیست  ...چطور ؟"
نمی دونستم چی بگم  ...باید میگفتم راجب این پسر مرموز یا نه ؟!
یه حسی تو وجودم باعث شد چیزی نگم .
فقط سر تکون دادم که سیامند تکیه داد به پنجره .
" مینو  ...تاحاال شده هاله ای دور آدما ببینی ؟"
" یعنی چی ؟"
" خب یکی از توانایی های فرشته مرگ دیدن روح افراده "
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سیامند هر بار با یه اطالعات جدید حسابی منو از خودم میترسوند.
زیر لب گفتم
" روح افراد ؟؟ یعنی چی ؟ یعنی روحشونو از بدنشون جدا ببینم ؟"
" من خودم ندیدم اما مثل اینکه فرشته مرگ میتونه سفید یا سیاه بودن روح هر کسیو از هاله
دورش تشخیص بده "
سردم شده بود .
انگار خودم برای من غریبه بود...
خودمو نمیشناختم ...
خودمو باور نمی کردم .
این منم واقعا ...
جسم منه که این توانایی هارو داره ؟
روح آدما چطوریه ؟
روح سیاه ؟!
یا همون ذات بد ؟!
سواالی ذهنم هزار برابر شد ه بود...
آروم گفتم " چطوری آدما روحشون سیاه میشه ؟ "
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:38 15.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۰۹
سیامند نفس عمیق کشیدو گفت
" نمی دونم چطوری بگم  ...روح هیچ انسانی سفید خالص نیست  ...همه ما در حد یه سر
سوزن سیاهی داریم  ...خیلی کوچیک  ...هر بار که بی انصافی کنی  ...هر بار که ناحقی کنی ...
اون نقطه سیاه دو برابر میشه  ...تا حدی که کل روحتو تیره میکنه "
غرق حرفاش بودم ...
زندگی خودمو مرور میکردم ...
کجا در حق کسی نامردی کردم ؟
سیامند دوباره گفت
" خیلی طول میکشه تا یه سر سوزن سیاهی به یه لکه سیاه تبدیل بشه  ...اما وقتی بشه ...
دیگه برگشتی نداره  ...فقط میتونی جلوشو بگیری بیشتر نشه اما نمیتونی پاکش کنی "...
" یعنی چی ؟ چرا از بین نیمره  ...حتی اگه جبران کنی ؟"
سر تکون داد
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" جبران معنی نداره  ...آدمی که اولین بار با یه حرکت ساده حق کسیو میخوره کم کم نسبت
به این قضیه بی تفاوت میشه  ...هر روز این کار براش راحت تر میشه  ...می فهمی چی میگم؟
مثل خوره سیاهی می افته تو روحش  ...شاید در ظاهر انسان خوب و عالی باشه اما از درون
میتونه خیلی راحت حق و ناحق کنه "
یکم درک حرفای سیامند برام سخت بود.
باید به حرفاش فکر میکردم .
تو سکوت هر دوتا نشسته بودیم که پرسیدم
" این توانایی دیدن روح افراد چه فایده ای داره ؟"
بلند شد و کش و قوسی به خودش داد.
" کمک میکنه کسی که سیاهی روحش زیاده رو بشناسی  .. .بهش اعتماد نکنی  ...ما بدونیم و
تبدیلش نکنیم "
" اگه تبدیلش کنین چی میشه ؟"
" بالخره کسی که سالم نیست هرچی قدرتش کمتر باشه بهتره "
" ممکنه تبدیل به خوناشام سیاه بشه ؟"
سیامند بلند خندید
" نه مینو  ...نه  ...مثل این میمونه بگی ممکنه گراز تبدیل به شیر بشه "
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با اخم گفتم
" خب از کجا بدونم  ...توضیح نمیدین واسم که "
یه لحظه احساس کردم عذاب وجدان گرفتو میخواد تعریف کنه .
اما به ساعتش نگاه کردو گفت
" دیگه بهتره بخوابی  ...فردا درس تاریخچه خوناشام هارو ادامه میدیم "
چشمکی زدو رفت سمت در
قبل بیرون رفتن برگشت سمتم
" اون پنجره رو هم باز نکن مینو "
سر تکون دادمو به در بسته پشت سر سیامند خیره شدم .
نفس عمیق کشیدم .
همه حرفای سیامند از ذهنم پاک شدو فقط عطر تن آقای مرموز باقی موند.
لبمو تر کردم .
چقدر دوست داشتنی بود .
برگشتم سمت پنجره ...
کاش اون بیرون بود...
کاش دوباره میومد پیشم ...
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اصال چرا رفت ...
تو کمتر از یه هفته  ،دوتا پسر منو بوسیدن  ،اولی که دیگه هرگز نمیتونم بهش فکر کنم ...
امیدوارم دومی ...
امیدوارم دوباره ببینمش
کیان ::::::::::
حضور سیامندو درست به موقع حس کردمو از مینو جدا شدم .
جدا از اینکه دوست نداشتم سیامند یا هیچ کس دیگه منو تو چنین لحظه ای ببینه ،
هر نوع ارتباط جنسی با زیر دستامون ممنوع بود ...
درسته من رئیس بودم ...
اما نمیشد خودم قانونو زیر پا بذارم .
اونوقت دیگه کسی رو نمیتونستم مجبور به اطاعت کنم .
کنار پنجره موندمو به مکالمه مینو سیامند گوش دادم.
امشب میخواستم همین توضیحاتو به مینو بدم .
میخواستم با دنیای خودمون بیشتر آشناش کنم .
اما نمیدونم چرا وقتی میبینمش همه چی غیرمنتظره پیش میره .
حرف و صحبتمون تو مسیر دیگه رفت و ...
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لب هاش ...
دوباره یاد بوسمون تو ذهنم تکرار شد ...
خیلی شیرین بود...
حس خواستن دوباره این بوسه تو وجودم هر لحظه پر رنگ تر میشد .
میدونستم بمونم نمیتونم جلو خودمو بگیرم .
برای همین منتظر تموم شدن حرفاشون نموندمو پریدم سمت دیوار ...
خیلی زود رسیدم خونه .
کسی منتظرم نبود ...از این خونه خالی  ...از این بی کسی خسته بودم .
دستمو بردم تو موهام که عطر مینو دوباره حس کردم .
عطر موهاش رو دستم مونده بود .
نفس عمیق کشیدم این عطرمالیم و لطیف رو...
نفهمیدم دارم چیکار میکنم ...
فقط وقتی به خودم اومدم دیدم دوباره روبه رو پنجره اتاق مینو ایستادم ...
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رمان #پرنیان_شب
#110
از جایی که ایستاده بودم میدیدم نشسته رو تخت
می خوام چکار کنم ؟
یه رابطه ممنوعه رو شروع کنم ؟
نه  ...من فقط میخوام تمومش کنم.
باید بوسه ای که نیمه کاره مونده بودو تموم می کردم .
فقط همین ...
به افکار خودم پوزخند زدم .
دارم به خودمم دروغ میگم ...
برگشتنم اشتباه بود.
باید تا دیر نشده برم خونه ...
اما قبل اینکه برگردم صورت مینو چرخید ...
اگه سریع میرفتم منو نمیدید  ...اما قلبم جا مونده بود...
پیش اون چشما و لبای نرم .
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چشماش متعجب شد اما رو لبش لبخند نشست .
اومد سمتمو پنجره رو باز کرد.
فقط به هم نگاه می کردیم که گفت " من حتی اسمتم نمیدونم "
لبخندم عمیق تر شد...
" مگه فرقی داره اسمم چی باشه ؟"
" نمیدونم "
دوباره سکوت و نگاه ما .
طاقت نیاوردمو رفتم کنار پنجره اتاقش.
بهش اشاره کردم بره عقب و رفتم تو .
سوالی نگام کرد.
" بقیه شرطو میخوام "
حس کردم لپاش گل انداخت  .نگاهشو ازم دزدید و لبخند نشست رو لباش .
آروم گفت " مگه همش نبود ؟"
چونشو لبند کردمو خم شدم رو صورتش
" نه  ...همه اش میشه این "...
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مینو ::::::::::::

داغ داغ داغ داغ  ...تمام تنم داغ شد وقتی تو صورتم خمار گفت
" نه ...همه اش میشه این " ...
و داغی لباش رو لبم نشست .
اینبار سریع تر دستش رفت تو موهامو با دست دیگه کمرمو گرفتو بغلم کرد .
هنوز شوکه بودم اما از عطر نفساش به خودمو اومدم و به جای اینکه ازش جدا شم دستمو
دور گردنش حلقه کردم .
یه غریبه که حتی اسمشم نمیدونم انقدر خواستنی بود.
چرا ...
مگه مهمه ؟ مهم اینه آرامش و خواستن کل وجودمو گرفته .
نمیدونم چقدر مشغول لبای هم بودم.
فکر میکردم زمان ساکنه...
وقتی از هم جدا شدیم و نفس گرفتیم هر دو حریصانه به هم نگاه کردیم .
تو یه حرکت هم زمان دوباره به لب های هم حمله کردیم .
اینبار دستش رو کمرم شروع به حرکت کرد و وقتی تنمو لمس کرد.
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لب پائینمو گاز گرفت که دردی تو لبم پیچید  .انگار یه چیز تیز تو لبم فرو شد .
یهو ایستاد.
انگار خشکش زد .
آروم از هم جدا شدیم .
پیشونیشو تکیه داد به سرمو خمار گفت
" باید همینجا تومش کنم وگرنه دیگه نمیتونم "
متوجه منظورش نشدم اما چیزی نگفتم
" باید برم "
خواست ازم جدا شه که بازوشو گرفتم
" بازم میبینمت ؟"
لبخند زد اما لبخند غمگین و گفت
" آره ...به زودی "
دوباره مانع رفتنش شدم
" اسمتو بهم بگو "
اینبار لبخندش بیشتر شد .
خم شد نوک بینی مو بوسیدو گفت
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" به من میگن  ...کیان "...
پلک زدم  ...فقط یه پلک  ...اما رو به روم کسی نبود.
پنجره باز بود و نسیمش پرده رو تکون میداد.
چی گفت ؟
گفت به من میگن ...
کیان ؟
خدای من  ...کیان  ...کیان رئیس بزرگ که سیامند گفت ؟
نه امکان نداره ! من االن کیان رئیس بزرگو بوسیدم ؟
کالفه به اطراف نگاه کردم .
دارم خواب میبینم !!! خنده عصبی کردم که صدای باز شدن در اتاق دامون رو شنیدم .
سریع پریدم سمت پنجره و قبل اینکه در اتاقم باز شه پنجره رو بستم .
همون لحظه در اتاقم باز شد .
نگاه دامون که به صورتم افتاد ابروهاش باال پرید .
میدونستم قیافه ام حتما احمقانه است .
همه اتفاقات پشت سر هم و عجیب غریبه .
فرصت تحلیل و درکشون برام نیست .

242
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

دامون گفت " خوبی ؟ چرا این شکلی شدی ؟ چیزی بیرون دیدی؟ "
فقط سر تکون دادم که نه
" چیزی میخوای برات بیارم ؟"
" نه "
" حس کردم داری با کسی حرف میزنی "
" نه "
اومد سمتمو گفت " یه چیزیت هست  ...خیلی مشکوکی "...
به چند قدمیم که رسید نگاهش افتاد رو لبم .
بی اختیار لبمو گاز گرفتم که دستش نشست رو چونه ام و لبمو از حصار دندونام آزاد کرد .
" وایسا ببینم  ...این جای چیه رو لبت ؟"
نفسم تو سینه حبص شده بود...
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دامون دقیق نگاهم کرد.
دستشو رو لبم کشید .
انگار داشت تو ذهنش چیزیو کنکاش می کرد .
چشماشو ریز کرد و گفت
" کبود شده " ...
سرشو آورد نزدیکتر و زمزه وار گفت
" مال تمرین امروزته "...
نگاهش از لبم جدا شدو افتاد رو چشمام .
بین چشمامو لبام در رفت و آمد بود که یهو عقب رفت
" زود بخواب صبح خواب بمونی تنبیه میشی "
رفت بیرونو در پشت سرش کوبید.
از این رفتارش شوکه بودم .
همونطور که هنوز تو هنگ رفتار کیان بودم ...
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کیان ! خدای من باورش واقعا سخت بود
شاید دروغ گفت ...
اما چرا دروغ بگه ...
چطور دامون و سیامند ازش حساب میبرن؟
ظاهرش به یه پسر شیطون و خوش تیپ  27ساله بیشتر نمیخورد.
اونوقت دامون و سیامند با اینهمه ابوهت ازش میترسن .
نشستم رو تخت ...
مسلما کیان یک روی دیگه داشت ...
یه روی خشن و جدی ...
همون رویی که رئیس بزرگ شده بخاطرش...
نفس عمیق کشیدم .
یاد حرفش افتادم
باید همینجا تومش کنم وگرنه دیگه نمیتونم !!!
یعنی چی ؟
خستگی جسمم کالفه ام کرده بود .
چشمامو بستمو سعی کردم بوسمونو دوباره مرور کنم ...

245
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

کیان ::::::::::::
با تمام سرعتم اومدم سمت خونه .
از ساختمون باال رفتمو پریدم روی تراس.
محکم کوبیدم به تنه اولین درختچه رو تراس که باعث شد از وسط بشکنه اما تا حدودی تخلیه
شدم .
نفس عمیق کشیدمو رفتم سمت ورودی خونه.
چقدر احمقی کیان چقدر احمقی ....
چرا برگشتی ...
چرا دوباره بوسیدیش ...
چرا لبشو گاز گرفتی ...
چرا خونشو چشیدی کیان ...
چرا  ...چرا ...خون مینو  ...مثل افیون میموند  ...با اینکه فقط یه قطره بود...
حتی کمتر از یه قطره اما اگه ازش جدا نمیشدم نمیدونستم به کجا میکشه ...
این دختر چرا مثل جادو منو به سمت خودش جذب میکنه .
در شیشه ای تراس رو طوری کوبوندم که فکر کردم االن همه شیشه ها خورد میشه .
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لعنتی ...
میخواستمش  ،اما پر از ممنوعه ها بود .
رابطه با زیر دستت !
خوردن خون فرشته مرگ !
دارم چیکار میکنم ...
نکنه جدی جدی سنم بیش از حد یاد شده !
بعد اینهمه سال دلم لرزیده !
اونم اینجوری !!!
خیلی کالفه بودم .
تیشرتمو در آوردمو پرت کردم رو زمین که صدای خنده مانی نظرمو جلب کرد.
اصال متوجه حضورش نشده بودم
خوب شد افکارمو بلند بلند نگفتم ...
مانی گفت
" چی شده انقدر کالفه ای "
" هیچی "
" جالب شد ...چی شده انقدر کالفه ای که به من نمیگی "
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" مانی  ...اعصابی برام نمونده مواظب باش "
انقدر عصبی اینو گفتم که مانی ساکت شد .
رفتم سمت اتاق خوابمو بدون توجه به اینکه مانی برای چه کاری اینجا بود رفتم سمت حمام .
حس میکردم کل وجودم بوی مینو میده و نمیذاره تمرکز کنم .
مانی پشت سرم اومدو گفت
" باید صحبت کنیم ؟"
" خب بگو "
"آخه االن عصبانی هستی "
ایستادمو چشمامو بستم تا آروم شم  .دستمو تو موهام کشیدم .
لعنتی دستاش تو موهامم رفته بود.
یهو به خودم اومدم دیدم باز غرق فکر مینو شدم .
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مانی که دید یکم آروم شدم گفت
" پسری که دیشب تبدیل کردین دیگه نمی خواد تو گروه بمونه "
بازم  ...یازم یکی تبدیل شد و تغییر کرد.
پوزخندی زدمو گفتم " البد اونم میگه میخواد بره دنبال رویا هاش "
" یه چیزی تو همین مایه ها "
" خب چکار کنیم  ...نمیشه کشیو به زور نگه داشت  ...فقط جریمه ترک گروهو باید بده "
" اما آریو میگه تو بیا باهاش صحبت کن ...شاید موفق بشی راضیش کنی بمونه "
اصال حوصله این کارو نداشتم .
مخصوصا االن.
االن که خودمم دلم میخواست بی خیال کل این قوانین و مسئولیت ها بشم .
برگردم اتاق مینو .
یه دل سیر از خونش بچشم و تا صبح تو بغل هم ...
سرمو تکون دادم شاید این افکار از ذهنم پاک شه .
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من نمیتونم همه چیو ول کنم ...
نمیتونم بذارم بازم مثل قبل بشه ...
جشم بیجون خواهرم تو دستام دوباره ذهنمو پر کردو فکر مینو کنار زد.
من مسئولیت های مهم تری دارم تا رفتن دنبال دلم .
به مانی سر تکون دادمو گفت " یه دوش بگیرم  ...بریم "...
دامون :::::::::::::
حس کردم صدای صحبت از اتاق مینو شنیدم .
قابل تشخیص نبود صدای کیه .
اما وقتی رفتم اتاقش خبری نبود.
از حضور ناگهاییم متعجب نگام کرد .
چشماش یه برق خاصی داشت .
تا حاال اینجوری ندیده بودمش .
کبودی رو لبش نظرمو جلب کرد .تو صورتش همش نگاهم رو لباش ثابت میشد و امشب با
دیدن اون کبودی بیشتر جذبم کرده بود.
انگشتمو که رو لبش کشیدم یادم رفت برا چی اونجام .
زخم لبش شبیه فرو رفتن دندون یه خوناشام شد بود.
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میدونستم مال تمرینه ...
اما این شباهت انگار صدام میکرد .
صدام می کرد تا یه زخم اینجوری سمت دیگه لبش بذارم .
اما تا وقتی مینو زیر دست منه اجازه هیچ رابطه ای باهاش ندارم .
این قانونه و اینجا کسی قوانینو نمیشکنه ...
باید منتظر بمونم.
به زودی مینو این دوره رو تموم میکنه و هم رده من میشه ...
اونوقت جای دندونای من رو اون لبا خود نمایی میکنه .
قبل اینکه کار احمقانه ای کنم از اتاقش زدم بیرون.
امشب باید میرفتم شکار ...
هم به خون احتیاج داشتم هم به یه جفت لبای سرخ مثل لبای مینو ...
مینو ::::::::::::
اینبار قبل اینکه کسی بیاد اتاقم خودم بیدار شدم .
دست و رومو شستم و تو آینه نگاه کردم.
تازه متوجه منظور دامون شدم.
رو لبم یه زخم بود  ...یه زخم ریز و گرد ...
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با زبونم ترش کردم  ...لبخند نشست رو لبام .
پس سوزش دیشب لبم از این بود.
کیان لبمو گاز گرفتو اینم نشونشه .
گفت دوباره میبینمش ...
قلبم با این فکر تند تر زد  .درسته دلم میخواست دوباره ببینمش اما حاال میترسیدم .
میترسیدم چون اون کیان بود ...کیان  ...همون کیانی که ...
ادامه افکارم با باز شدن یهو در اتاقم پرید .
" ئه بیداری ؟"
" نه جدی نمی خوای در بزنی نه ؟"
" جدی فکر کردم خوابی برا همین در نزدم "
" دلیل نمیشه  ...شاید وضعیتم تو خواب بد باشه "
" جون  ...پس زودتر لطفا دیگه تکراری شده درو باز میکنم هیچ خبری نیست "
چشمی به این خل بازیای سیامند چرخوندمو گفتم
" تو واقعا غیر قابل تحملی "
" اما تو که خوب تحملم کردی  ...اصال انگار یه جورایی عاشقمم شدی "
با چشمای گرد نگاش کردمو دستمو زدم به کمرم
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" چی میگی ؟ حالت خوب نیستا "
به چهارچوب در تکیه داد و دستشو زد به سینه اش
" راست میگم دیگه  ...زبونی هی میگی من فالنم اما عمال به جا اینکه زودتر دورتو تموم کنی
از شر من خالص شی هی تنبلی میکنی هر روز منو ببینی "
حسابی حرصمو در آورده بود  .رفتم سمتشو محکم هلش دادم
" برو کنار انقدر وقت منو نگیر "
اینو گفتمو با قدم های محمو تند رفتم سمت راه پله .
بزار اگه من نیروم آزاد شد حال تورو نگرفتم آقای سیامند رو اعصاب .
صدای خنده تو گلوش حرصمو در آورد  .برگشتم سمتشو گفتم " باز چیه ؟"
" هیچی  ...وقتی عصبانی میشی میدونی شبیه چی میشی ؟"
" نه  ...نمیخوامم بدونم "
منتظر ادامه حرفش نموندمو باقی مسیرو تقریبا دوئیدم تا سالن غذا خوری.
زود بیدار شده بودمو سالن نسبتا خالی بود.
برعکس روزای قبل کسی برنگشت سمتم .
انگار دیگه داشت حضورم براشون عادی می شد  .برای خودم صبحانه کشیدمو نشستم سر
میز.
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سیامندم نشست رو به رو من .
" ناراحت شدی؟"
" نه "...
" قهر نکن حاال "
" چی میگی برا خودت  .صبحانتو بخور زودتر بریم سر تمرینم که از دستت راحت شم "
" اوه اوه خیلی بهت برخورده .آره ؟ "
" نه  ...فقط  "...ادامه حرفم تو صدای انفجار مانندی که از تو حیاط اومد گم شد...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]11:02 17.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#113
همه افراد تو سالن دوئیدن سمت حیاط .
منم خواستم بلند شم که سیامند بازومو گرفت .
" همینجا بمون "
هنوز جمله اش تموم نشده بود که غیب شد .
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سیامند :::::::::::::::
برای تمرین امروز مینو مبارزه با یکی از کارآموز هارو در نظر گرفته بودیم .
به نظر دامون  ،مینو اینجوری بهتر میتونست مبارزه کنه .
چون هم طرف مقابلو نمیشناخت .
هم انتظار ضربات مالیم مثل منو نداشت .
هرچند من سعی میکردم باهاش زیاد مالیم نباشم  .اما نمیتونستم با تمام قدرت هم باهاش
تمرین کنم.
درسته اذیت کردن مینو لذت بخش بود اما دوست نداشتم ناراحتش کنم .
وقتی صدای انفجار بلند شد میدونستم چی ممکنه باشه .
یه انفجار  ،کشوندن همه به بیرون و  ...گرفتن مینو ...
میدونستیم فرشته مرگ پیدا شه خوناشام های سیاه دنبالش می افتن .
اما فکر نمی کردیم انقدر واضح خودشونو نشون بدن .
خودمو به حیاط رسوندم .
تمام سقف استتار جلو ورودی عمارت از بین رفته بود .
اینجوری مکانمون لو میرفت و وسایل تمرین پایین مشخص میشد .
سریع به کار ورزا گفتم وسایل اون ناحیه رو منتقل کنن به اطراف تا از باال چیزی معلوم نباشه .
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اگه شب این اتفاق می افتاد خیلی راحت تر همه چیو جمع و جور میکردیم .
اما حاال اول صبح تو دردسر افتاده بودیم .
دامون دیشب رفته بود شکار و هنوز بر نگشته بود.
با کیان تماس گرفتم
با صدای کالفه ای گفت " الو "...
این صدای کیان نشون میداد بهتره بهش نزدیک نشی اوا شرایطی نبود که بشه در جریانش
قرار ندم.
میدونم االن با فهمیدن این اتفاق حسابی عصبانی میشه .
اما از طرفی اگه نمیگفتمم بالی بدتری سرم میومد .برای همین گفتم
" کیان  ...سریع خودتو برسون ...وضعیت قرمزه "
" چی شده ؟ "
" سقف استتار حیاط منفجر شده  ...دامون هم نیست  ...باید زودتر ترمیم شه تا قبل از اینکه
جلب توجه کنه "
" سریع دود مصنوعی ایجاد کنین تا اون ناحیه واضح نباشه از اطراف  ...االن خودمو
میرسونم"
اینو گفتو قطع کرد .
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به کارورزا دستور دود مصنوعی دادمو خودم برگشتم سمت مینو .
به حرفم گوش داده بودو از جاش تکون نخورده بود .اما تا منو دید بلند شد و پرسید
" چی شده ؟ خوناشام های سیاهن ؟"
" تو این که کار اوناست شکی نیست  ...اما چرا سقف استتارو ترکوندن برام سواله ؟!"
" یعنی چی ؟"
" یعنی انگار میخوان کل این عمارتو لو بدن  ...نمیدونم  ...باید وایسیم کیان بیاد"
" کیان بیاد؟"
" آره  ...صبحانتو بخور زودتر با من بیا  ...از جلو چشمم دور نشو "...
" کیان داره میاد ؟"
به صورت متعجب و دوباره هنگ کرده مینو نگاه کردم .
" آره داره میاد  ...نترس با تو کاری نداره "
همینجور هنگ نگام کرد  .ئستمو گذاشتم رو شونه اش و مجبورش کردم بشینه .
کیان :::::::::::
دیشب تا چهار صبح تو پایگاه محافظین بودم .
درسته زیاد بحثمون موفقیت آمیز نبود.
اما پدر مینو دیدم.
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اجازه خواست با هم صحبت کنیم .
قبول کردمو وقتی باهام تنها شد گفت اجازه میخواد مینو ببینه .
گفت مادرش خیلی بی قراره .
بهش اطمینان دادم مینو تو وضعیت خوبیه اما تا دوره تموم نشه نمیشه همدیگرو ببینن .
اما وقتی دوباره خواهش کرد ...
نمیدونم چرا قبول کردم و زیر قوانین زدم ...گفتم فرداشب میتونن مینو ببینن ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:13 17.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۱۴
این اولین بار بود خودم داشتم زیر قوانین میزدم .
حس خوبی نداشتم.
بعد اینهمه سال  ،هزار نفر ازم خواهش کردن قانونو بشکنم...
کوتاه بیام  ..اما من این کارو نکردم  .حاال بخاطر مینو  ...پشیمون شده بودم  .موبایلو برداشتم
تا به آریو خبر بدم .
باید به پدر مینو بگه قرار دیدن دخترش کنسله .
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نمیتونم زیر قوانین بزنم .
هنوز شماره آریو نگرفته بودم که موبایلم زنگ خورد و سیامند خبر انفجارو داد.
هر لحظه تو اون عمارت داشت یه اتفاقی می افتاد.
درست از لحظه رسیدن مینو شروع شده بود...
اتفاق پشت اتفاق...
این دختر زودتر باید دوره اش رو کامل کنه ...
باید زودتر میرفتم عمارت اما تو روز دوباره نمیخواستم ریسک کنم .برای همین دکمه آسانسور
رو زدم و رفتم پارکینگ.
تهران لعنتی و این ترافیک اول صبح ...

مینو ::::::::::::
با وجود اصرار سیامند نتونستم چیزی بخورم و باهم رفتیم تو حیاط .
منطقه نسبتا بزرگی از سقف از بین رفته بود .
دستگاه دود مصنوعی یه مه غلطظ اونجا درست کرده بود و بقیه داشتن وسایل تنو ناحیه رو
جا به جا میکردن.
از سیامند پرسیدم " حاال چکار میکنین ؟"
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باید این تیکه ترمیم شه
" چطوری؟"
" قطعاتشو داریم  ...فقط اول کیان باید بیاد بررسی کنه بعد بازسازی کنیم "
کیان ...
کیان قرار بود بیاد ...استرس داشتم با من چطوری برخورد میکنه؟
میدونستم االن اون روی کیانو میبینم .
کیان رئیس بزرگو میبینم نه کسی که تو اتاقم منو بوسید .
سیامند دوباره شماره دامونو گرفتو وقتی اون جواب نداد گفت
" اگه تا رسیدن کیان نرسه یه هفته ای نمیتونه از جاش تکون بخوره "
" چرا ؟"
" همینکه این اتفاق افتاده به اندازه کافی کیانو عصبانی میکنه  ...حاال فکر کن بیاد ببین
مسئول اینجام رفته پی خوشگذرونی و نیست "...
کیانو عصبانی میکنه  ...پس االن با ورژن عصبانی کیان رو به رو میشیم.
دامون رفته پی خوشگذرونی ...
تو سرم حرفای سیامند بود که یهو همهمه ساکت شد و همه برگشتن سمت در ...
انگار دوباره حرکت آهسته شده بود.
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برگشتم سمت نگاه بقیه و از پشت سیامند نگاه کردم .
کیانو دیدم که خیلی جدی داشت میومد سمت ما...
پس حرکت آهسته نبود  ...همه واقعا از حضور کیان اینجور خشک و ساکن شده بودن.
برعکس دیشب تیپش اسپرت نبود.
کت و شلوار سورمه ای تنش بودو پیراهنش سفید بود.
داشت به سیامند نگاه می کرد که یهو نگاش افتاد رو من .
اما چهره اش هیچ حسیو نشون نمیداد.
هیچ تغییری تو صورتش از دیدن من حاصل نشد.
منم سعی کردم مثل خودش باشم و با اینکه ناخداگاه میخواستم لبخند بزنم  ،جلو خودمو
گرفتم .
نمیدونم چرا  ...اما از درون دلم گرفت ...
میدونم احمقانه است ...
کسی که حضورش اینجور رو همه اثر داره مسلما با دیدن من لبخند نمیزنه  ...همین که نگاهش
چند لحظه رو من موند هم خیلیه .
اما نمیدونم چرا از دیدن کیانی که کیان دیشب نبود انقدر تو ذوقم خورده بود.
نگاهشو از من گرفت دوباره به سیامند خیره شد.
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رو به روسیامند ایستادو گفت " دامون کجاست ؟"
" دیشب رفته شکار هنوز نیومده "
کیان سر تکون داد و به من نگاه کرد دوباره .
" سالم مینو "
" سالم "
به باالی سرمون نگاه کردو گفت " صداش چطور بود ؟"
" خیلی بلند ...مثل انفجار "...
" تیکه های سقف کجاست ؟"
" چیزی از این قسمت باقی نمونده " ...
" بریم فیلمارو ببینیم "
همین لحظه صدای دامون رو شنیدیم " اینجا چه خبره ؟"
کیان ابروهاشو باال انداقتو برگشت سمت دامون
" به به  ...تشریف آوردی  ...باید از تو بپرسیم "
دامون نگاهی به سقف و بعد هم به ما انداخت .
برگشت سمت سه تا مربی زیر دستشو گفت " تمرین بچه ها رو شروع کنین  ...چرا همه بیکار
ایستادن "
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اونام سریع اطاعت کردن و دامون اومد سمت ما .
" خیر خوبی ندارم برات کیان "
کیان سوالی نگاهش کرد که دامون گفت " یه خونه پیدا کردم  ...یا بهتره بگم یه خرابه  ...اما ...
باالی بیستا خوناشام سیاه اونجان "
سیامند بلند گفت " چی ؟! بیستا ؟! یکجا ؟"
دامون سر تکون داد.
کیان گفت " هر لحظه یه خبر جدید  ...کی بود میگفت هیجان زندگیم کم شده ؟"
به سیامند نگاه کرد .
" من هیجان منظورم بود نا اینجور اتفاقا "
" بهتره بریم زودتر تکلیف اینجارو مشخص کنیم  ...بعد بریم سراغ چیزی که دامون پیدا کرد "
دامون رو به من گفت " تو برو با پیمان تمرین کن "
دلم میخواست باهاشون برم و ببینم چی شده  ...بیشتر نزدیک کیان باشم و این شخصیت
واقعیشو بشناسم .
شخصیت واقعی ؟
واقعا کیان واقعی این مرد جدی رو به رو من بود یا اون پسر پررو دیشبی ؟
دامون به پیمان اشاره کرد و منتظر رفتن من بود.
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سر تکون دادمو یه بار دیگه به کیان نگاه کردم.
حس کردم گوشه لباش یکم باال رفت ...اما شاید خیال بود.
چهره اش بیش از حد جدی بود بخواد لبخند بزنه .
نگاهمو گرفتمو به پیمان که داشت میومد سمت ما نگاه کردم .
دستاشو بهم مالیدو گفت
" سالم کوچولو  ...بیا یه نبرد واقعیو تمرین کنیم "...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:56 18.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#115
با این حرف پیمان  ،نگاه مصممی بهش کردمو لبخند زدم.
این حرکتو از سیامند یاد گرفته بودم.
حتی اگه ترسیدی لبخند مصممت میتونه حریفو عقب بنشونه ...
دامون رو به پیمان گفت
" دیروز مینو کال دفاعی کار کرده امروز بهش ضربه رو بگو "
پیمان هم سر تکون دادو بهم اشاره کرد باهاش برم.
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هنوز چند قدم دور نشده بودیم که سریع برگشتو محکم کوبید تو دلم .
پرت شدم رو زمین و نفسم رفت .
پیمان پوزخند زد و گفت
" گفتم بهت یه نبر واقعی  ...یعنی هر لحظه آماده باش" .
سریع بلند شدم.
تا پوزخند زد منم تالفی کردمو محکم مشتمو کوبیدم تو دلش.
با تمام قدرتم.
درسته پرت نشد رو زمین اما قشنگ ضربه ام تاثیر گذار بود.
خم شدو چند لحظه طول کشید تا خودشو جمع و جور کنه.
اما وقتی ایستاد صورتش سرخ بود.
لبخند دخترونه ملوسی بهش زدمو گفتم
" چشم "
از این حرکتم چشماش گرد شد.
درسته یه دخترم .درسته اول راهم  .اما نمیتونی باهام کل کل کنی و بدون جواب بمونه .
این چیزی بود که دیگه سیامند هم فهمیده بود.
حاال پیمان هم میدونست .
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نفسشو با حرص بیرون دادو پشت کرد بهم .
منم پشت سرش حرکت می کردم
اما کامال تمرکز داشتم که اگه دوباره سعی کرد بهم حمله کنه آماده باشم .
رسیدیم به بخشی از حیاط که کفش فوم نرم بود.
پیمان رفت وسط زمین ایستاد و پشت سرش رفتم .
بخاطر نرمی کف تعادل روش یکم سخت بود.
انگار رو خوشخواب تختت راه میرفتی فقط یکم سفت تر .
چند نفر که اطرافمون بودن دست از تمرین کشیدنو مشغول نگاه کردن ما شدن .
پیمان حدودا دو قدم با من فاصله داشت .
" خب اول ببینم چی یاد گرفتی "
بازم بدون آمادگی بهم حمله کرد اما چون انتظار داشتم تونستم جا خالی بدم .
سیامند حرکت دفاعی ضربه های روتینو بهم گفته بود.
اما معتقد بود باید ذاتی دفاع کنم .
یعنی از درون این توانایی تو همه ما هست و فقط باید بیدارش کنیم .
پیمان پشت سر هم حمله میکرد به سمت بازو ،
قفسه سینه ،
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شکم ،
پاهام و من فقط جا خالی میدادمو نمیرسیدم حرکاتی که سیامند گفتو انجام بدم .
رسیدم گوشه زمینو با حرکت بعدی پیمان به طناب دور محدوده تمرینمون برخورد کردم.
دیگه گیر افتاده بودمو مشت پیمانو به سمت سینه ام با بازوم منحرف کردم .
با دست دیگه ام از ضربه بعدیش به سمت صورتم دفاع کردمو انگار موتور دفاع کردن از خودم
روشن شد.
چون دیقیقا خیلی غریزی برای هر ضربه اش به سمتم یه حرکت انجام میدادم و ضرباتشو
دفع می کردم.
اما یهو دوباره همه چی حرکت آهسته شد.
میدیدم که پیمان آهسته داره دستش میاد سمت صورتم و کامال صورتش بی دفاع بود.
اما دلم نیومد به صورتش ضربه بزنم .
دستمو مشت کردمو دوباره تو دلش فرود آوردم .
همه چی به حالت قبل برگشت و پیمان اینبار پرت شد رو زمین .
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:56 18.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#116
هاج و واج از رو زمین به من نگاه کرد .
زیر لب گفت
" چطور این کارو می کنی ؟"
یکی از پسرای کناریم گفت
" یهو سرعتش از نور هم بیشتر شد  .دستش انقدر سریع حرکت کرد که نفهمیدم چطور تکون
خورد "
یکی از همون زیر دستای دامون اومد سمت ما و گفت
" همش برمیگرده به قدرت تشخیصش " ...
سوالی نگاش کردمو گفتم
" دامونم همینو گفت  ...اما یعنی چی ؟"
"وقتی قدرت تشخیصت باال میره همه چیو با ریزه کاری و جزئیات بیشتری میبینی انگار فیلم
آهسته است دنیا برات و تو راحت فرصت داری تصمیم بگیری چکار کنی " ...
پیمان گفت
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" اما سرعتش انگار میره باال "
" مسلمه سرعتش زیاد میشه  .چون زودتر تشخیص میده  .ما کی یه ضربه رو به سمتمون
میفهمیم ؟ مینو اونو هزار برابر زودتر میفهمه پس مسلما سریع تر هم عکس العمل بخرج
میده "
یه چیزایی فهمیده بودم.
میخواستم امتحان کنم .
همینجور که داشتن بحث میکردم نگاهمو چرخوندم .
همه لب های در حال صحبت ...
با دقت نگاه کن مینو ...
صدا ها دوباره گنگ شد و حرکات آهسته شد ...
لبخند رو لبم نشست ...
آره  ...همینه  ...پلک زدمو همه چی عادی شد  ...خواستم دوباره امتحان کنم که پیمان از رو
زمین بلند شد و گفت
" جدی؟ یعنی تو خونش این نیروئه ؟ "
راجب کی حرف میزد؟ راجب من ؟
پرسیدم
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" توی خون کی ؟"
همه برگشتن سمت من و پسر کناریم گفت
" یه وقتایی هم قدرت تشخیصش گویا کال از بین میره "
همه خندیدن که با اخم برگشتم سمتش و ساکت شد .
زیر دست دامون گفت
" تو  ...این نیرو تو خون توئه  ...از لحظه ای که خالکوبی رو کتفت میشینه این نیرو تو خونت
ایجاد میشه و لحظه لحظه بیشتر میشه تا به حد نهایی خودش برسه "
" کی میرسه ؟"
لبخندی زد و گفت " وقتی به اندازه کافی تالش کنی "
پیمان اومد سمتم " خب  ...بیا حمله رو شروع کنیم  ...هرچند خودت شروع کردی "
کیان ::::::::::::
کالفه به صندلیم تکیه دادم.
فیلما هیچ چیزی نشون نمیداد.
نه میشد بفهمیم فیلم انفجار با یه ماده منفجره عادیه ؟!
یا با نیرو ویژه ای ایجاد شده .
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کم نیستن خوناشام های سفید و سیاهی که نیرو های متفاوتی دارن  ...مثل خود من یا آریو ...
اما حاال نمیدونم مضنون واقعی کدوم گروهه.
خوناشام های سیاه  ...خوناشام های سفید جدا شده از گروه ؟
یا حتی انسان های مخالف ما ...
دامون دوربینای امنیتیو چک کرد و چشمم خورد به مینو .
این دختر جادویی ...
وقتی از پشت سیامند سرک کشیدو با چشمای متعجب و کنجکاوش نگام کرد سخت خودمو
کنترل کردم تا جلو اونهمه آدم لبخند نزنم و حسی تو صورتم نبینن.
خوشحالم اونم همین کارو کرد و بدون اینکه کسی بویی ببره همه چی تمام شد.
از درون دلم میخواست همین االن برم پیشش و با خودم ببرمش یه جای خلوت ...
جایی که بتونم کنارش خودم باشم.
کیانی که سالها بود فراموش شده .
اما نمیتونستم  .همه چی ممنوع بود  ...همه چی ...
صدای دامون افکارمو بهم ریخت .
" زودتر سقفو ترمیم کنیم بریم جایی که من بودم  ...نباید بذاریم فرار کنن "
سیامند گفت
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" اما ما که نمیتونیم از پس  20تا خوناشام بر بیایم  .میتونیم ؟"
هر دو منتظر جواب من بودن .
ما اگه همه اعضامونم جمع کنیم  30تا خوناشام سفید بیشتر نیستیم و به سختی بتونیم ده
تا خوناشام سیاهو از بین ببریم .
شاید حتی  15تا ...
اما  20تا؟ نه  ...نمیتونستیم .
دامون عصبی گفت
" نمیشه امتحان نکنیم که  ...شاید بتونیم دونه دونه بهشون حمله کنیم  ...قراره غافل گیر
شن  ،قرار نیست که که نبر تن به تن بشه ما کم بیاریم "
" دامون  ...نمیشه اینجوری  ...اگه همه آماده باشن برا این حمله چی؟ اگه همش نقشه باشه
؟"
دامون کالفه قدم زدو گفت
" با مینو میریم "...

272
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:44 19.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۱۷
ایستادو خیره به من نگاه کرد.
منتظر جواب من بود.
انگار این حرفش جوابم داشت  .احمقانه ترین حرفی بود که تا حاال شنیده بودم .
دست بردم تو موهامو گفتم " به بچه ها خبر بدین یه بررسی نتطقه رو انجام بدیم  ...فعال یه
تیم شیش نفره بریم "
دامون با اخم گفت " باید با مینو بریم "
" حرفت احمقانه است انقدر تکرارش نکن "
" حرف  ...من  ...احمقانه است ؟ "
سر تکون دادم
با پوز خند گفت " با تمام احترامی که واست قائلم اما حس میکنم عقلت داره از بین میره  ...تو
یه فرشته مرگ داری  ...اونوقت میخوای با  6تا خوناشام سپید بری لونه اون عوضیا ؟"
با تاسف براش سر تکون دادم .

273
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" منطقی باش دامون  ...فرشته مرگ ما هنوز ده روز نشده تمریناتش  ...یه مبارز حداقل باید
دوره سه ماهه رو بگذرونه تا آماده شه "
" یه مبارز آره  ...اما نه یه فرشته مرگ " ...
سیامند پرید وسط بحث ما و گفت
" کیان مینو همین االن سه تا خوناشام سیاهو تنهایی کشته  ...داری دست کم میگیریش "
متعجب به سیامند نگاه کردم .
فکر میکردم از دامون عاقل تره .
اما اونم دست کمی از دامون نداشت
" چی میگین شما دوتا  ...ما به امید یه دختر بچه که شاید نتونه از خودشم دفاع کنه بریم برا
شکار ؟ حالتون خوبه ؟ اصال میتونه از رو ساختمونا بپره ؟"
دامون نشست رو صندلی رو به رو منو گفت
" نمیگم دوره اش کامل شده  .یا همه چی تمومه  .میگم توانایی کشتن اونارو داره  .اونم با یه
لمس ...چیزی که ما بهش احتیاج داریم  ...چرا نمیفهمی کیان؟"
سیامند گفت " من میارمش تا اونجا  ...بقیه کارم مثل اون رو تو سالن غذاخوری "...
پریدم وسط حرف سیامند
" شما دوتا کال دیوونه شدین .از کی تا حاال رو حرکات غیر ارادی یه نفر حساب باز می کنین؟"
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هر دو سوالی نگام کردن
بلند شدمو نفس عمیق کشیدم.
حوصله بحث نداشتم فقط گفتم " آره  ...مینو اونارو کشت  ...سرعتش حرکتش بی نهایت
سریع شد  ...اما بدون خواست خودش بود ...ارادی و با تمرکز خودش نبود  ...اگه ببریمش
مامورئت و نتونه چی ؟ بهش فکر کردین ؟"
هر دو ساکت نگام کردن .
انگار بالخره قانع شده بودن .
چند دقیقه منتظر موندم اگه مخالفتی دارن بگن اما چیزی نگفتن .
" من میرم خونه  ...آدرس دقیقو برام بفرست با  gpsبا بچه هام هماهنگ کن یه ساعت دیگه
اونجا باشیم ".
دامون سر تکون داد.
رفتم سمت در که سیامند گفت
" اینام االن غیر ارادیه ؟"
متوجه منظورش نشدمو برگشتم سمتش .
خیره به مانیتور بود.
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با انگشت اشاره کرد و گفت " ببین مینو چطور با پیمان مبارزه میکنه ؟ یعنی همش غیر
ارادیه؟"
به منونیتور نگاه کردم .
چیزی که میدیدم واضح نبود.
از بس سریع بودن نمیشد تشخیص داد دارن چکار میکنن.
رفتم جلو تر ...باورم نمیشد  ...این االن همون دختر کوچولوئه که دیشب بوسیدم ؟!
مثل یه مبارز واقعی ضربات پیمانو دفع میکرد و پشت سر هم بهش حمله میکرد.
انگار دست کم یه ماهه تمرین کرده باشه .
نه بیشتر  ...دامون گفت
" این دختر مبارزه تو خونشه  ...فرشته مرگه کیان  ...میبینی  ...مطمئنم با تو هم االن بجنگه کم
نمیاره "
چشم از حرکات مینو گرفتمو به دامون خیره شدم .
" با من ؟  ...جدی ؟ "
دامون با پوزخند گفت " چرا امتحان نمیکنی ؟ بیا شرط ببندیم "
دستامو به سینه زدمو نگاش کردم
" شرط؟ آره ...؟ البد سر بردن مینو ؟!"
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" چرا که نه  .مگه نمیگی نباید ببریمش  ...خب پس تو می بری و مینو میمونه همینجا ! نگران
چی هستی؟ "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:29 19.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۱۸
نگران چی بودم ؟
من نگران نبودم .
من مطمئن بودم این فکر اشتباهه  .میدونم مینو خیلی کار داره از پس من بر بیاد چون حتی
مازیار تا آخرین روز هام نتونست منو شکست بده .
اما دوست نداشتم وقتمونو سر این بازی مسخره دامون حروم کنم .
" این فکر احمقانه است  .. ..تمام "
رفتم سمت در و از اتاق رفتم بیرون .
دامون پشت سرم گفت " هر چی تو میگی درسته ؟ چرا امتحان نمیکنی ؟ چرا انقدر مستبدی
؟"
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نفس هعمیق کشیدم تا عصبانی نشم .
مستبد ؟
تمام عمرم سعی کردم طوری باشم که کسی بهم این حرفو نزنه.
مستبد؟ من؟ برگشتم سمتش.
" میخوای به حرف تو گوش بدم ؟ باشه  ...بگو مینو بیاد  ...اما اگه از پس من بر نیومد میدونی
شرط من چیه ؟"
" چیه؟"
" یه ماه  ...فقط یک ماه از نظرات گوهر بار تو در امان باشیم "
صدای خنده سیامند بلند شد.
دامون گفت " قبوله "
سیامند موبایلشو در آوردو گفت " باید مانی و آریو هم بیان  ...مبارزه جالبی میشه "
به حال خودم افسوس خوردم.
سقف حیاط ترکیده .
بیستا خوناشام گرسنه داریم که شب میتونن دست کم بیست تا آدم بی گناهو بکشن ...
اونوقت این دوتا احمق ...
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دیگه حسابی کالفه و عصبانی بودم  .به دامون گفتم " حاال اول سقف استتار رو ترمیم کنین "..
دامون اومد سمتمو گفت " کار یه دقیقه است  ...شما برین دنبال مینو  ...وسط اینهمه کارآموز
که نمیشه مبارزه کنین  ...بیریم خونه تو روی روف گاردن  ...کسی هم نمیبینه "
اینو گفتو سریع رفت .
سیامند که داشت با مانی حرف میزد قطع کردو گفت " فکر خوبیه ها " ...
دستاشو به هم زد و خندید .
" کیان  ...خیلی وقت بود شرط نبسته بودی " ...
" شما چرا بزرگ نمیشین؟ چرا واقعا ؟! "
" چون تو خیلی پیری "
" بیا مزه نپرون "
پشت سرم اومد و رفتیم بیرون.
دامونو دستیاراش تو همین مدت نصف سقفو ترمیم کرده بودن .
رفتیم سمت مینو که هنوز مشغول مبارزه با پیمان بود .
قبل اینکه برسیم پیمان با آرنج به کتف مینو یه ضربه زد که مینو نتونست جا خالی بده و پرت
شد رو زمین  .اما سریع بلند شد و با سرعت مخصوص خودش رفت پشت پیمان و با آرنجش
درست مثل ضربه ای که خورده بود رو پیمان پیاده کرد.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

هم حرکت خوبی بود  ،هم شبیه تالفی بود.
مثل یه دختر کوچولو که یکی خورده و باید همون یکیو تالفی کنه ...
وقتی متوجه حضور ما شدن دست از مبارزه برداشتنو همه برگشتن سمت ما.
سیامند گت " بیا مینو برات یه سوپرایز دارم .
" چی؟ "
نفس نفس میزد و موهاش از عرقش خیس بود .
لپاش از اینهمه فعالیت گل انداخته بود.
نگاهش بین منو سیامند چرخید.سیامند خواست بگه که دستمو بلند کردم.
روم اما جدی به سیامند گفتم " قرار نیست همه بفهمن "
سر تکون داد و گفت " بیا  ...خودت می فهمی "
مینو یکم مکث کرد و بعد اومد سمت ما .
سیامند گفت " با ماشین بریم ؟"
" نمیخوای که تو روز روشن یه دخترو بزنیم زیر بغلمون از رو پشت بوم ها بپرییم ".
مینو::::::::::::::::
تمرین خوبی بود
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پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

خودم حس میکردم دارم پیشرفت میکنم .
مثل یه استعداد و توانایی نهفته بود.
چیزی که هیچوقت بهش فرصت بیدار شدن نمیدادی.
من همیشه عاشق مسابقه و رقابت بودم.
دوست داشتم همیشه بهترین باشم.
کم نیارم .
اهل تالفی نبودم اما حقمو می گرفتم .
حاال به هر سختی و قیمتی بود.
حاال تمام این خصوصیاتم تو مبارزه به کارم میومد.
با اینکه خیلی از ضربات پیمان باهام برخورد کرده بود اما دردشون برام قابل توجه نبود .
چون میخواستم ببرم .
نمیخواستم کم بیارم .
هر ضربه ای که بهم میزد تا دو برابرشو نمیزدم بیخیال نمیشدم .
هر دو نفس کم آورده بودیم که سیامند و کیان اومدن .
کیان  ...بازم با همون صورت جدی بدون روح .
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این پسر واقعا همونه که دیشب تو اتاقم بود ؟
نکنه برادر دو قلو اون باشه .
به نیمرخ کیان که در حال رانندگی بود نگاه کردم .
من صندلی عقب پشت سیامند نشسته بودم .
نمیدونستم کجا داریم میریم و سوپرایزی که سیامند گفت منظورش چیه  .اما هرچی بود باید
مهم باشه که کیان هم داره میاد.
تهران همیشه ترافیک بودو این ترافیک حسابی کیانو خسته کرده بود .
خنده ام گرفته بود .
سخته بتونی از رو ساختمونا بپری اما مجبور باشی پشت ترافیک بمونی .
کیان محکم کوبید رو فرمون و سیامند گفت
" من که گفتم از رو ساختمونا بریم "
یاد جمله کیان افتادم  ...یه دخترو بزنیم زیر بغلمون ...
نتونستم جلو خنده ام رو بگیرم که سیامند از آینه بغل منو دید .
" تو به چی میخندی مینو ؟"
کیان هم برگشت سمتم .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

هل کردمو گفتم " اممم ...هیچی " ...
کیان لبخندی به صورت هل کرده من زد و برگشت سمت خیابون!
هنوز هنگ لبخند کیان بودم که ترافیک باز شد و وارد پارکینگ یه برج شدیم.
برج کیان بود....اما برا چی اومدیم اینجا؟!

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:11 20.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۱۹
تا حاال وارد برج کیان نشده بودم .
میدونستم ده طبقه پایین واحد های تجاری هستن اما نه اون تجاری هایی که به درد ما مردم
عادی بخوره ...
بیست طبقه بعدی هم اداری بودن و ا کثرا شرکت های بین المللی .
میگفتن  ۴طبقه باالی باال مسکونیه ...
خوشبحال کسی که اون باال زندگی میکنه.
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مخصوصا واحد آخر .تراس به اون عظمت و طبق عکسایی که ازش تو سایتا بود پر از گل و
درختچه ...
با وئو شهر ...
واقعا زندگی رویائیه ...
میدونستم سه طبقه پارکینگ داره اما جایی که کیان وارد شد فقط یه طبقه بود و در جمموع
ده تا ماشینم پارک نبود.
سیامند و کیان پیاده شدن .
منم سریع پیاده شدم .
تو سکوت رفتیم سمت آسانسور که یه صفحه کلید داشت .
کیان یه کد چند رقمی وارد کرد و بعد چتد دقیقه آسانسور رسید.
سوار که شدیم فقط یه دکمه داخل بود .
نه شماره طبقه ای
نه زنگ خطری .
یکم ترسناک بود.
اما وقتی به اینکه با دوتا خوناشام چند صد ساله تو یه آسانسور تنهام فکر میکنم میبینم هیچ
چیزی در برابر این دنیای جدیدی که تازه شناختم ترسناک نیست
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

بالخره آسانسور ایستاد.
با دیدن صحنه ای که با باز شدن در آسانسور دیدم برق از سرم پرید
این چه آسانسوری بود که درست داخل پذیرایی یه خونه درش باز شده بود.
یا بهتره بگم این چه خونه ای بود که ...
اوه ...
چشمم خورد به در شیشه ای بزگ رو به رومون ...
بهتره بگم دیوار شیشه ای چون شاید به طول  ۱۰متر فقط شیشه بود و پشت شیشه ها انگار
یه باغ بود...
یه باغ سبز و واقعی
انقدر محمو باغ و خونه بودم که متوجه نشدم کیان و سیامند از آسانسور رفتن بیرون .
سیامند برگشت سمتمو گفت
" باز هنگ کردی که "
دهن نیمه بازمو سریع بستمو پشت سرشون رفتم .
کیان رفت سمت در شیشه ای و بازش کرد .
رفت بیرون و بین درختچه ها گم شد.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
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سیامند رو یه کاناپه لم دادو گفت
" بیا بشین تا بقیه بیان "
" اینجا کجاست ؟ "
" خودت چی فکر میکنی؟ "
به اطراف نگاه کردم.
هیچ نشونه ای از زندگی کسی تو این خونه نبود.
درسته خونه کامال شیک و مدرن بود .
اما شبیه این خونه هایی که دکوراسیونشون برا تبلیغات تو مجله هاست بود.
شیک اما بی روح .
نه قاب عکسی رو دیوار بود...
نه گلدون گلی ...
نه آشفتگی از حضور و زندگی کسی
دوباره به سیامند نگاه کردم که با دقت خیره به من بود.
پرسیدم " اینجا زیادی بی روحه که بخواد خونه کسی باشه "
صدای کیان باعث شد از جام بپرم .
" جدی ؟"
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

تقریبن نیم متر پریدم از بس هول کردم.
نگاش کردم .
همون کیان بی روح قبل بود .
دوباره گفت " چرا اونوقت ؟ "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:37 20.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۰
مردد بودم چی بگم .
میترسیدمحقیقتو بگم .
صدای باز شدن در آسانسور باعث شد همه برگردیم سمت در و دو نفر اومدن تو
یکی همون پسر نسبتا بور بود که تو خونه خودمون دیدم .
نفر دوم اما یه مرد نسبتا سن دار بود .
شاید از همه این جمع بزرگتر بود .
اگه نمیدونستم کیان این پسر کم سن رو به رومه فکر میکردم این مرد جدید کیانه
اومدن تو و سالم کردن .سیامند گفت
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" به به آریو و مانی هم اومدن  .فقط مونده دامون.
 منم هستم .دامون بود که از رو تراس وارد خونه شد
کیان گفت
 قبال سیامند بود االن تو هم اضافه شدی . حواسم بود نگران نباشکیان با تاسف سر تکون داد
دامون رو به اون مرد مسن تر گفت
 مانی تو اولین باره مینو میبینی نه ؟ رو در رو آره ...هنوز نمیدونستم چرا اینجام .
برا چی اوردنم و سوپرایز چیه
دامون گفت
 خب دیگه بهتره شروع کنین .دیگه نتونستم طاقت بیارم و پرسیدم
-چیو ؟
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به قلم پرستو.س
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اختصاصی کانال
@ParnianShab

دامون یه ابروشو باال انداختو گفت
 نگفتین بهش؟سیامند با خنده گفت
 یادم رفت ...قراره با کیان مبارزه کنیکیان ::::::::::::::
با حرف سیامند مینو چشماش گرد شد و برگشت سمتم .
قیافه متعجبش خیلی با نمک بود.
جدی باید با این جوجه مبارزه کنم .
مطمئن بودم بهم نزدیک شه ترجیح میدم بغلش کنم تا بهش ضربه بزنم.
فکر احمقانه ای بود مبارزه من با مینو .
نمیدونم دامون واقعا چی فکر میکرد
انتظار داشت مینو از پس من بربیاد ؟
بدون هیچ تمرین و آموزش خاصی ؟
مینو گفت اینجا زیادی بی روحه که بخواد خونه کسی باشه ؟!
چرا ؟!
اینجا بی روح بود از نظر خودم  ...اما فکر نمیکردم برا دیگران هم اینجوری باشه .
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از نظر من بی روح بود چون تنها بودم  ...چون اینجا کسی هیچوقت چشم به راهم نبود.
اما فکر نمیکردم کسی از بیرون بیاد وخونه ام این حسو بهش بده .
مینو آروم گفت
 من  ..من با کیان مبارزه کنمبعد به من نگاه کرد .
تو چشماش پر سوال بود
لبخند زدمو گفتم
 مر بیت اینطور خواسته  ...مگه نه دامون ؟دامون رفت سمت مینو و پشت سرش ایستاد .
 آره  ...من خواستم  ...چون فکر میکنم تو توانایی کافی برای همراهی ما تو این عملیاتیداری .
مینو برگشت سمت دامونو گفت
 همون خونه پر از خوناشام ها که گفتین ؟ به نظرت من میتونم مفید باشم ؟ اره  ...چرا که نه  ...تو تا االن سه تا خوناشام کشتی  ...بیشتر از خیلی از مبارز های ما .سیامند گفت
 -منم موافقم  ...تو کمک خوبی هستی  ...نظر شما چیه بچه ها .
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آریو اومد سمت مینو و گفت
 فرصت نشد خودمو معرفی کنم .دستشو برد سمت مینو و با مینودست داد.
 من آریو هستم رئیس محافظین .. .مینو لبخند زد وگفت
 یعنی رئیس پدرم ؟ درسته  ...عالرقم اطمینان من به توانایی تو اما منم با کیان موافقمبا این حرف آریو  ٬مینو به من نگاه کرد که اریو ادامه داد
 امنیت تو برا ما از هر چیزی مهمتره  .به نظر منم تا به آمادگی صد در صدی نرسیدی بهترهوارد هیچ عملیاتی نشی .
مانی گفت
 -اما مینو فرشته مرگه  ...تا تو موقعیتش قرار نگیره نیروهاش آزاد نمیشه ...
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:15 21.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۱
مینو ::::::::::::::::::::::
جمله مانی تو سرم تکرار میشد .
تا تو موقعیتش قرار نگیره نیروهاش آزاد نمیشه ...
یه جورایی حس میکردم حق با اونه...
مثال اگه اون خوناشام ها بهم حمله نمی کردن ،نیروی مرگ منم آزاد نمیشد ...
یا امروز  ...تمرین با پیمان ...
توانایی تجزیه تحلیل ضربه هاش و عکس العمل متقابل من ...
همه اینا گواه درستی حرف مانی بود
اما ترس  ...ترس از کم آوردن  ...ترس از آماده نبودن تو وجودم شعله می کشید.
همه این دنیا و اتفاقاتش برام جدید بود و میترسیدم تصمیم بگیرم .
به صورت آریو نگاه کردم .
متمدن ترین فرد این گروه که خیلی نرمال خودشو معرفی کرد و حرفشو کامل بیان کرد اون
بود.
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کاش بقیه هم مثل اون بودن .
نگاهم برگشت رو کیان ...
مخصوصا کیان  ،این پسر عجیب ...
کیان که متوجه نگاه من شد گفت " من موافق این مبارزه نیستم  ...اما برای ثابت شدن به
دامون قبول کردم  ...حاال هم بهتره تا قبل اینکه دیر بشه کارو تموم کنیم و بریم به شکارمون
برسیم "
سر تکون دادم و پشت سرش وارد تراس شدم .
روی تراس و کنار در شیشه ای یه دست میز و صندلی فلزی سفید رنگ بود .
باورم نمیشد دارم رو روف گاردن برج کیان راه میرم .
دنیا پر از غافل گیریه هر لحظه .
از بین یه ردیف درختچه تزپینی رد شدیم و وارد یه فضای نسبتا بزرگ و باز شدیم .
یه آبنما وسطش بود و دور تا دور آبنما خالی بود .
درختچه های تزئینی این فضا رو حتی از اطراف روف گاردن هم استتار کرده بودن و از باال هم
که ...
برج کیان بلند ترین برج این منطقه بود...
به هیچ جا دید نداشت .
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کیان برگشت سمتمو گفت
" قبل اینکه شروع کنیم بهتره برای اطمینان یه کلمه خطر انتخاب کنی "
سوالی سر تکون دادم که گفت
" یه کلمه که اگه رسیدی به آستانه تحملت با اون بهم بگی تمومش کنم "
نمیفهمیدم منظورش چیه .
برا همین پرسیدم " چرا ؟ یعنی چی ؟"
سیامند از پشت سرم گفت " وقتی دارین تمرینی مبارزه میکنین  ...برای تموم شدن مسابقه
قرار نیست که همدیگرو بکشین  ...فقط قراره یکی شکست بخوره "
" خب ؟"
کیان گفت " خب پس هر وقت یکی میخواد بگه دیگه ادامه نمیده باید کلمه خطرو بگه ...
گفتن اون کلمه یعنی بیشتر از این حد نمیکشه و قبول میکنه باخته "
تازه متوجه شدمو سر تکون دادم .
کیان گفت " کلمه خطرت چیه ؟"
" چی میتونه باشه ؟"
" هرچیزی که جزء حرفای عادی وسط یه مبارزه نباشه اوکیه  ...مثال کلمه خطر سیامند سیاهه
 ...یا دامون  ...کلمه خطر تو چی بود دامون ؟"
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" شب ...مال من شبه و مال مانی دریاست "
بدون اینکه فکر کنم گفتم " قرمز "
لبخندی زد و گفت " خوبه  ...شروع کنیم ؟"
سریع پرسیدم " کلمه خطر تو چیه ؟"
ابروهاشو باال انداخت و نگام کرد .
انگار سوال اشتباهی پرسیده بودم .
آریو گفت " کیان کلمه خطرنداره " ...
آروم نگاهمو از چشمای دوباره بی روح شده کیان جدا کردمو به آریو نگاه کردم .
آریو لبخند مهربونی زد و گفت
" یعنی یا میبره  ...یا می میره  ...حتی تو یه مبارزه تمرینی"
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:03 21.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۲
از حرف آریو شوکه بودم .
یعنی کیان انقدر  ...انقدر چی ؟ واژه مناسب براش پیدا نمی کردم .
یعنی مطمئنه نمی بازه .
اما اگه ببازه هم ترجیح میده بمیره ؟!
اونوقت من قراره باهاش تمرینی مبارزه کنم ؟
دامون راجب من چی فکر کرده ؟
کیان گفت
" آماده ای مینو ؟"
آماده نبودم اما اگه ته فردا هم اینجا می موندیم من آماده نمی شدم ...
سر تکون دادم که بدون معطلی کیان بهم حمله کرد .
سرعتش با پیمان قابل مقایسه نبود .
از سیامند هم بیشتر بود.
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یا اینکه دوباره دنیا مثل حرکت آهسته شده بود اما سرعت کیان به قدری بود که فقط
میرسیدم ضرباتشو رد کنم ...

آریو :::::::::::
مینو با روز اول که دیدمش خیلی فرق کرده بود.
شاید چون اون شب از همه چی بی خبر بود و حسابی ترسیده بود.
اما االن از ما و توانایی هاش آگاهی داشت .
هنوز اون مصومیت و آرامش تو چهره اش موج میزد .
اما حاال کامال مصمم بود.
وقتی پشت سر کیان رفت بیرون راه رفتنش مثل یه آدم ترسو نبود.
شاید همین خصلتش باعث شده دامون فکر کنه برای یه شکار واقعی آماده است .
اما االن که به مبارزه اش با کیان نگاه میکردم شک داشتم آماده باشه .
این تمام سرعت و قدرت کیان نبود و مینو در برابر همین قدر هم کم آورده بود.
درسته خوب جا خالی میداد اما هنوز نتونسته بود حتی یه ضربه هم به کیان بزنه .
هر ضربه ای که کیان میزد مینو به موقع جا به جا میشد اما کیان به مینو فرصت کاری نمیداد
و ضربه بعدیو میزد.
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تو یه لحظه مینو جا خالی ندادو به جای اینکه از خودش دفاع کنه مشتشو تو پهلو کیان فرو
کرد.
دست کیان محکم با کتف مینو برخورد کرد  .مینو از ضربه دست کیان پرت شد رو زمین و
کیان از ضربه دست مینو یه قدم عقب رفت .
هر دو به هم خیره بودن .
مینو سریع بلند شد و اینبار خودش حمله کرد .
گویا تصمیم گرفته بود درد ضربه ها رو تحمل کنه و در عوضش بتونه به کیان ضربه بزنه .
دامون گفت " روحیه مینو عالیه " ...
سیامند گفت " دوست نداره کم بیاره  ...عاشق این اخالقشم "
دوباره مینو با ضربه کیان که اینبار به پهلوش خورده بود پرت شد رو زمین .
از طرز بلند شدنش مشخص بود خسته شده .
اما ادامه داد.
میدونستم کیان از قصد به صورت مینو حمله نمیکنه .
وگرنه تا االن صد دفعه مینو به آخر خط میرسید .
مینو دوتا ضر به پشت سر هم به کتف و شکم کیان زد.
ضربه هاش باعث شد کیان عقب بکشه .
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رو به رو هم قرار گرفتنو مثل دوتا حیوون وحشی به هم خیره شدن.
پرنیان شب به قلم پرستو.س
مینو حسابی به نفس نفس افتاده بود.
اما کیان خیلی کار داشت تا خسته شه .
کیان با شیطنت گفت " هنوز نمیخوای از کلمه خطر استفاده کنی ؟"
مینو به کیان حمله کردو گفت " عمرا "
کیان مشت مینو تو هوا گرفتو دستشو چرخوند...

کیان ::::::::::
این دختر عالی بود .
درسته خیلی ضعیف بود تو مبارزه  ...اما این روح مقاومتش و تالشش خیلی شیرین بود .
اول فقط سعی میکرد از ضربات من فرار کنه اما بعد فهمید برای ضربه زدن مجبوره چنتارو
نوش جان کنه .
برای همین کم نیاوردو درد ضربه های منو به جون خرید.
مشتایی که بهم میزد گاهی واقعا محکم بود.
دستشو گرفتم و چرخوندمش .
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از پشت تو بغلم قفلش کردم .
دست دیگم دور کتفش قفل شد و تو گوشش گفتم
" اگه یه نبرد واقعی بود من االن گردنتو میتونستم بشکنم .
با آرنجش دست آزادش به شکمم ضربه ای زدو خودشو ازم دور کرد
" اما نشکستی "...
دوباره بهم خیره شد.
دختر زرنگ  ...دیگه کم آورده بود ...رنگش پریده بودو حسابی نفس نفس میزد  ...اما
نمیخواست قبول کنه  .از سرعت واقعیم استفاده کردمو یه ضربه به پهلوش زدم که نفسش
رفت.
حس کردم زیاده روی کردم .
چون اینبار نانوهاش شل شدو چشماشو بست .
قبل اینکه بیافته  ...بغلش کردم ...
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رمان #پرنیان_شب
#۱۲۳
قبل اینکه بیافته  ...بغلش کردم ...
رو دستام بلندش کردم که دامون و بقیه اومدن دورمون.
آریو گفت
" زیاده روی کردی کیان "
خودم میدونستم ضربه ام محکم بود اما خب...
مگه مبارزه نبود؟
تا االنم زیادی آسون گرفته بودم ...
" نه  ...زیاده روی نکردم  .این اولین ضربه تقریبا واقعی بود که بهش زدم "...
برگشتم سمت دامونو گفتم " میگم آماده نیست اما این آقا باور نمیکنه "
دامون با لبخند مغرورانه ای تو چشمام خیره شد و گفت
" اما قبول داری در جای خودش خوب جنگید؟"
" اینو از قبلم قبول داشتم  .الزم نبود انقدر وقتمونو حروم کنیم "
دامون پوزخندی زد و اومد جلو تا مینو از بغلم بگیره .
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اما از کنارش رد شدمو مینو بردم سمت خونه که سیامند گفت
" کجا؟"
" به پدر مینو قول دادم امشب میتونن همدیگه رو ببینن  ...تو عمارت که نمی شه  ...اینجا
بهتره "...
همه ساکت شدن .
خودم میدونستم دارم یه کار ممنوع دیگه انجام میدم .
اما نمیتونستم جلو خودمو بگیرم.
نمیتونستم مینو بدم به دامون تا برگردونه عمرات ! خودمم نمیدونستم چرا ! فقط یه حسی تو
وجودم نمیخواست بذاره از من دور شه .
رفتم سمت اتاق خواب ها .
یه لحظه داشتم میرفتم سمت اتاق خودم .
اما سریع به خودم اومدمو بردمش اتاق رو به رویی.
آروم گذاشتمش رو تخت.
کاش میشد اینجا بشینم و ساعت ها نگاهش کنم  .از این فکر شوکه شدم  ...چی میگم ؟!
دست بردم تو موهام  .کف سرم عرق کرده بود .یه سر در گمی عجیب داشتم که رفتار خودمم
برام قابل درک نبود.
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آریو اومد کنارمو چند لحظه به مینو نگاه کرد .
کنار تخت نشستو دستشو گذاشت رو پهلو مینو.
میدونستم میخواد درمانش کنه.
دست های آریو نیروی درمانی داشت و تقریبا  3نفر رو کل کره زمین این توانایی رو داشتن.
برای اولین بار از این توانایی آریو واقعا خوشحال شدم .
آریو بلند شد و گفت " حاال فقط کافیه یکم بخوابه"
سر تکون دادم و گفتم " مرسی "
ابروهاش باال رفت .
چرا تشکر کردم ازش ؟ نمیدونم ! مانی از جلو در اتاق گفت " بهتره بریم دیگه "
حق با مانی بود  .به اندازه کافی دیر شده بود  .قبل تاریک شدن هوا باید برسیم اونجا .
سیامند گفت " یکی پیش مینو بمونه "
دامون سریع جواب داد " مگه نوزاده که کسی پیشش بمونه  ...تا ما برگردیم مسلما خوابه "
حق با دامون بود ...

مینو :::::::::::
گلوم خشک شده بودو دهنم تلخ بود.

303
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

به سختی تکون خوردم .
چشمامو که باز کردم اول خوب نمیدید.
تمام تنم درد میکرد.
سعی کردم بلند شم اما اصال جون نداشتم .
آروم رو تخت چرخیدم که با دیدن نقاشی رو سقف شوکه شدم.
تمام سقف نقاشی شده بود .مصل یه تابلو نقاشی عجیب و فوق العاده قشنگ.
مثل نقاشی های اساطیری ...
زمینه آبی سیر و دور تا دور فرشته های کوچیک بالدار.
یه زن و یه مرد وسط سقف کشیده شده بودن که نیمه لخت بودنو عاشقانه تو بغل هم به هم
نگاه می کردن .
با وجود اینکه خیلی زیبا بود  ...اما عظمت نقاشی آدمو می ترسوند...
انگار یه جوری واقعی بودن و از یه دنیای دیگه بودن .
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آروم بدون اینکه چشم از سقف بردارم از جام بلند شدم.
نشستم رو تخت و به اتاق نگاه کردم .
دکور اتاق و رو تختی که روش بودم با نقاشی سقف هم خونی داشت .
با وجود درد تنم انقدر تشنه بودم که بلند شدم.
در اتاق باز بودو هیچ صدایی از بیرون نمیومد.
اتفاقاتی که گذشت تو ذهنم مرور شد.
هنوز نمیدونستم اینجا کجاست که اومدیم اما یه حسی بهم میگفت به کیان مربوطه ...
کیان  ...یاد مبارزمون افتادم...
ضربه اش به پهلومو سیاه شدن دنیا ...
دستمو گذاشتم رو پهلوم  ...اما دردی نداشت  ...بلوزمو زدم باال و بهش خیره شدم  ...نه اثری
از کبودی بود  ...نه حتی قرمز شده بود.
" دنبال چی میگردی ؟"
با صدای آریو از جام پریدمو سرمو بلند کردم .
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تو قاب در ایستاده بودو با لبخند نگام میکرد.
سریع بلوزمو دادم پایین و تنمو پوشوندم
" کبود نشده  ...اما خیلی درد داشت "...
صدام از خشکی دهنم دو رگه شده بود.
آریو لبخندش بیشتر شد و گفت " یکم برات پارتی بازی کردم  ...حاال بیا یه چیزی بخور صدات
باز شه "
چشمکی زد و رفت .
سریع پشت سرش رفتم .
بقیه کجا بودن ؟! شاید اینجا خونه آریو بود نه کیان .
اما شخصیت آریو تو همین آشنایی کوتاه کامال متفاوت بود.
بهش نمیخورد خونه اش انقدر بی روح و عجیب باشه .
فکرم برگشت سمت نقاشی روی سقف که آریو گفت
" بشین برات یه چیزی بیارم بخوری "
" دست و رومو کجا بشورم ؟"
به دری پشت سرم اشاره کرد و گفت " اونجا "
رفتم سمت اون در و بازش کردم .

306
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

مردد وارد شدم  .از طراحی و بزرگیش خنده ام گرفت  .اندازه پذیرایی خونه ما بود...
چند مدل آینه  ،رو شویی  ،پا شویه  ،توالت فرنگی و  ...ا گه نگین اینجارو میدید حتما میگفت
این مسخره بازیا چیه قراره چکار کنیم مگه اینجا .
با یاد نگین هم لبخند نشست رو لبم هم دلم گرفت .
کارم که تموم شد برگشتم پیش آریو .
برام یه لیوان چای ریخته بود و چندتا بیسکوئیت  ،خرما و گردو هم گذاشته بود.
خودشم با یه لیوان چای سمت دیگه اوپن نشسته بود.
نشستم رو صندلی اوپن و گفتم " اینجا خونه کسیه ؟"
" آره  ...اینجا خونه کیانه  ...خونه های ما هم طبقه پایینه"
"شما ؟"
" من  ،مانی  ،سیامند  ،دامون "
سر تکون دادمو با خرما یه لب از چاییمو خوردم .
پس اینجا خونه کیانه  ...حسم درست بود .. .حاال انگار میشد کیانو تو همه دکراسیون و طراحی
خونه دید.
درست مثل وقتی تو حیاط عمارت دیدمش.
زیبا  ...اما بی روح ...
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به آریو نگاه کردم که برعکس بقیه به سوالم کامل و بدون طفره جواب داده بود.
دوباره سوالم نذاشت ساکت بمونمو پرسیدم
" بقیه کجان ؟"
" رفتن شکار " .. .چشمکی زد و گفت " منم موندم مواظب تو "
خندیدمو گفتم " مرسی  " ...نگاهم افتاد به خالکوبی رو دست آریو و ادامه جمله ام یادم رفت .
متوجه نگاهم شد و به خالکوبی رو دستش نگاه کرد .
پرسیدم " نشونه خاصیه ؟ مثل خالکوبی من ؟"
" آره  ...تقریبا  ...دست من نیرو درمانی داره " ...
" اوه  ...پس تو پهلومو خوب کردی ؟"
" تا حدودی "
"کاش میشد درد ماهیچه هامم خوب کنی "
خندید و گفت " چاییتو بخور ببینم چکار میتونم برات بکنم "
یهو از حرف خودم پشیمون شدم .
مثل این میموند بگم بیا منو ماساژ بده ...
اونم به یه مرد غریبه  .آریو بلند شدو برای خودش یه چای دیگه ریخت از من پرسید " می
خوری ؟"
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" نه کافیه  ...ام ...ببخشید زیاد سوال می پرسم "
" هنوز که چیزی نپرسیدی "
خندیدمو گفتم " نقشی روی سقف اتاقی که خوابیده بودم خیلی عجیب بود ...قضیه خاصی
داره ؟"
لبخند زد و گفت " تقریبا  ...عالقه کیان به این چیزاست " ...
سوالی نگاهش کردم که گفت
" رو سقف تمام اتاق خواب های اینجارو نقاشی کرده "
چشمام گرد شد و گفتم " خودش ؟! واقعا ؟ "
باورم نمیشد اون نقاشی کار کیان باشه  ...باورش سخت بود کیان بتونه نقاشی کنه  ...اونم
انقدر حرفه ای
آریو خندیدو به صندلیش تکیه داد " آره  ...واقعا "...
" اما خیلی حرفه ای بودن "
" وقتی هزار سال برای کاری وقت بذاری مسلمه حرفه ای میشی "
اینجار چای پرید تو گلوم .
چشمام پر اشک شدو به سرفه افتادم .
آریو خم شدو پشتمو دست کشید .
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کم کم نفسم باال اومد.
هزار سال ...کیان هزار سالش بود...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:16 23.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۵
کیان :::::::::::::::::
یا محاسبات دامون اشتباه بود یا بقیه خوناشاما از اونجا رفته بودن .
یه کلبه متروخارج از شهر بود .
کنار جاده فرعی .
حتی سیستم امنیتی مخصوص خوناشام هارو نداشت و این یعنی موقتی اینجا بودن .
چون اگه بخوان جایی دراز مدت بمونن حتما سیتم های خاص خودشونو میذارن تا از ورود ما
تو روز مطلع بشن.
فقط  5نفر بودن و با ورود ما غافل گیر شدن .
با دامون عقب ایستادم و بچه هارو زیر نظر داشتم .
باید نقاط ضعف مبارز هامونو شناسایی میکردیم .
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بدون کمک ما بچه ها از پس خوناشام ها بر اومدن .
تقریبا نسبت ما به اونا  3به یک بودو این یعنی اگه بیشتر از  5تا خوناشام سیاه اینجا بود ما از
پسشون بر نمی اومدیم.
دامون گفت
" بچه ها باید بیشتر کار کنن "
سر تکون دادمو گفتم
" اما خوب کار کردن  ...مطمئنی بیشتر از  5نفر بودن ؟"
" آره  ...مطمئنم  ...اما نمیفهمم تو روز کجا رفتن؟ ماشینی اینجا پارک نبود که بگم با ماشین
رفتن "
" نمیتونن با ماشین رفته باشن  ...مگه اینکه کسی اومده باشه دنبال اونا "
خوناشام های سیاه تو روز حتی پشت شینه های دودی هم در امان نبودن.
جدا از اینکه تو نور خوب نمیدیدن و نیمه کور می شدن .
حتما هم باید صد در صد از نور خورشید در امان میموندن .
سیامند اومد سمتمونو گفت
" یه چیزی پیدا کردم "
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" چی ؟"
 5تا تابوت اونجاست ...
همراه سیامند رفتیمو تو یکی از اتاقای دخمه تابوت های سفید مخصوص آمبوالنس های
نعش کش رو دیدیم .
دقیقا  5تا بود ...
پس با اینا تو روز جا به جا میشدن .
مانی تابوت هارو بررسی کرد و گفت
" باید دنیال آمبوالنس یا نعش کش بگردیم !"
سیامند گفت
" مگه فقط با اون میتونن جا به جا کنن؟ تو هر ماشینی ممکنه جا بشن "
نوشته پرستو.س
حق با سیامند بود که مانی گفت " منظورم اینه ببینیم اینارو از کجا گیر آوردن  .آخه چیزی
نیست که بشه راحت پیداشون کرد "
اینو درست  ...آروم گفتم
" یه هم دست انسان دارن که براشون این کار هارو انجام میده " ...
دامون گفت
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" همیشه همینه  ...تا یه آدم باهاشون همکاری نکنه اینجور نمیتونن پیشرفت کنن "
سر تکون دادمو گفتم
" حسم بهم میگه هرکی بقیه رو برده به زودی میاد دنبال این  5نفر  ...بهتره بقیه مبارز هارو
بفرستی پایگاه و خودمون چند ساعتی بمونیم اینجا  ...شاید برگردن "
دامون سر تکون دادو رفت سمت افرادش .
آریو :::::::::::::
قیافه مینو حسابی با نمک شده بود .وقتی گفتم کیان هزار سالشه چایش پرید تو گلوشو به
سرفه افتاد.
تازه نفسش اومد باال .
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خندیدمو گفتم " کیان جز  5خوناشام قدیمیه  ...یه جوری رئیس کل آسیا حساب میشه "
مطمئن بودم چشماش از این گرد تر نمیشه آروم گفت " واقعا ؟ "
سر تکون دادمو تکی دادم به صندلیم " به خاطر چهره اش ا کثرا تو هیچ جمعی شناسایی
نمیشه ! مگه اینکه از قبل کیانو بشناسن وگرنه اعضا جدید هیچکدوم حدس نمیزنن یکی از 5
نفر باشه "
" واقعا باورش سخته  ...تو چند سالته ؟"
حاال من با تعجب نگاش کردمو گفتم " میخوای ببینی من از نظر سنی بهت میخورم یا کیان ؟"
با این حرفم سرخ شدو سریع گفت
" ببخشید نمیخواستم فضولی کنم "
" ما همه از کیان کوچیکتریم اما و دامون از همه کوچیکتره  .هرچند به سن زمان تبدیل باشه
کیان از همه کوچیکتر بوده و فقط  27سالش بوده  .مانی هم فکر کنم  37اینا بوده وقتی
تبدیل شده "...
" خیلی سخته نه ؟"
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" چی ؟"
" اینکه اینهمه سال جزئیات تو خاطرتون بمونه  ...اینهمه سال خاطره "...
عجیب بود  ...درست دست گذاشت رو نقطه حساس وجودم  ...وجود همه ما ...
چیزی که وقتی داری تبدیل میشی بهش فکر نمیکنی ...
اما وقتی چند صد سال خاطره تلخ و شیرین روی هم تلنبار میشه تازه میفهمی چقدر سخته
...
تو سکوت به حرفش سر تکون دادم .
لبخند با محبتی زد و گفت " اما خب یه خوبی هم داره "
" چی ؟"
" هیچوقت پیر و از کار افتاده نمیشی "
اینبار منم لبخند زدم  .دختر باهوشی بود  .پیر نشدن دقیقا نکته مثبتی بود .
بلند شدمو گفتم
" پاشو برو رو کاناپه دراز بکش ببینم میتونم درد ماهیچه هاتو خوب کنم ؟"
لپاش گل انداخت و گفت
" خوبم  ...یه دوش آب گرم بگیرم بهتر میشم "
" بیا  ...خجالت نکش  ...این درد هارو منم کشیدم " ...
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بازوشو گرفتمو بلندش کردم که پرسید
" همه شما نیروی درمانی دارین ؟"
نوشته پرستو.س
" نه ...همه خوناشامای سفید نیروی خاصی ندارن چه برسه نیرو درمانی  ...شانس در خونتو
زده من اینجام "
خندیدو با خجالت دمر دراز کشید رو کاناپه .
پائین کاناپه نشستمو گفتم
" چشماتو ببند .اگه خواب باشی نیرو من بهتر روت اثر داره  .اما االن که بیداری هم اگه تمرکز
کنی و آرامش بگیری بهتره ".
چشمی گفتو چشماشو بست .
دستمو رو کتفش گذاشتمو تمرکز کردم .
مینو ::::::::::::
نمیدونم از گرمای دست آریو بود یا از خجالت لمس شدن بدنم که انقدر داغ شده بودم.
سعی می کردم ریلکس باشم و به چیزی فکر نکنم اما نمیتونستم.
آریو اندازه کل این چند روز بهم اطالعات داده بود و ذهنم پر شده بود از سواالی جدید.
دستاش رسیده بود به کمرمو آب دهنم خشک شده بود .
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دستاش پاششن تر نرفتو خودشو جا به جا کرد .
از ساق پام شروع کرد اینبارو باال اومد.
نوشته پرستو.س
وقتی رسید به پشت زانوم از تماس دستش قلقلکم گرفتو بلند شدم از جام .
با خنده گفتم " مرسی " ...
مشکوک نگام کردو گفت " قلقلکی هستی ؟"
سعی کردم لبخندمو مخفی کنمو گفتم " نه "
دستشو برد پشت زانومو دست کشید و گفت " جدا ؟"
بازم خندیدمو ازش فاصله گرفتم
اونم خندید اما بلند شدو رفت روی کاناپه رو به روئیم نشست.
آدم جالبی بود .
با همه فرق داشت  .هم مودب بود  ،هم شوخ بود  ،هم جواب سوالمو میداد .
آریو برعکس همه یه جنتلمن واقعی بود.
برای اینکه سکوت بینمونو بشکنم گفتم " نباید برم عمارت ؟ تمرین کنم ؟"
" باید بری  ...اما خب  ...کیان تصمیم گرفته یکم قوانینو بخاطرت بشکنه "
نمیدونم چرا یهو قلبم به تپش افتادو پرسیدم " چی ؟ "
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" امشب قراره "...
جمله اش تو صدای زنگ آسانسور شکست .
هر دو برگشتیم سمت در آسانسور که چشمام از وحشت گرد شد .
نمیدونم چند نفر بودن  5 ...تا ؟  7تا ؟ بهمون فرصت تکون خوردن ندادنو حمله ور شدن سمت
ما .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]09:42 24.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۷
انقدر سریع بودن که تا پلک زدم رسیدن به یه قدمی من .
اما همین پلک زدن کافی بود تا دوباره وارد فاز مبارزه بشم  .دنیا آهسته شه و من بتونم سریع
عکس العمل نشون بدم .
حاال تازه تونستم ببینم که  7تا بودن .
 3تا زن و  4تا مرد .
دخترا به سمت آریو حمله رفته بودن و پسرا به سمت من.
پوست تیره و چهره ترسناکشون مثل کابوس میموند.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

اونی که نزدیک تر به من بود دستش اومد سمت گردنم خم شدمو رون پاشو لمس کردم که از
بین رفت .
نوشته پرستو.س
اما یکی دیکه از کنارم موهامو تو دستش گرفتو پرتم کرد سمت دیوار .
قدرتش به حدی بود که از زمین کنده شدمو به وسط دیوار کوبیده شدم.
درد تو کل وجودم پیچید .
از الی چشمای نیمه بازم آریو دیدم که به جای جنگیدن دوئید سمت در تراس ...
چرا داشت فرار میکرد ...
میخواست منو تنها بذاره ؟
سر خوردم رو زمین و چشمام داشت بسته میشد که صدای کشیده شدن یکجای تمام پرده ها
هم زمان شد با افتادن نور تو خونه ...
عصر بودو پنجره ها غربی  ...افتاب افتاد تو خونه و خوناشاما با جیغ وحشتناکی به سمت
تاریک خونه فرار کردن .
آریو سریع اومد سمتمو کنارم نشست .
دستشو گذاشت رو پهلوم  .هم زمان موبایلشو در آوردو تماس گرفت .
دستش رو پهلوم انگار درد وجودمو می کشید .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

بعد چند لحظه صدای کیانوخیلی کوتاه شنیدم که جواب داد.
" آریو  ...چیزی شده ؟"
" وضعیت قرمزه  ...بهمون حمله شده "
" چی ؟! تو خونه من ؟"
" آره  ...زود خودتونو برسونین "
" چند نفرن ؟"
" هفت نفر بودن  ،با آسنسور اومدن باال  ،مینو یکیو کشت  ...پرده هارو کشیدم االن پناه بردن
به اتاق خواب ها "....
متوجه نشدم کیان چی گفت که آریو جواب داد
" کجاست ؟ ....آها  .. .باشه "...
بعد قطع کردو از کنارم بلند شد .
رفت سمت تلویزیون و یه چیزی شبیه تبلت از کنار تلویزیون برداشت.
نوشته پرستو.س
اومد کنارمو بغلم کرد  .آروم گذاشتم رو کاناپه و گفت " بزار این پرده تمام اتاق خواب ها رو
بکشم تا نتونن در برن  ...بعد کامل درمانت میکنم ".
با این حرف تبلت رو روشن کرد و شروع به کار کرد.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

کیان ::::::::::::
به ما حمله شده بود.
اونم تو خونه من ؟! باورش سخت بود .برای بئست آوردن مینو داشتن زیادی تالش میکردن و
همه چی از نظرم مشکوک بود .
انگار یه قضیه ای بود که همه ما ازش بی اطالع بودیم .
دیگه باید به انجمن اصلی خبر میدادم .
چیزی نبود که بشه ازش گذشت .
ورود به حرم شخصی ما کار عجیبی نبود برا خوناشام های سیاه اما...
خونه من ؟! بازی با دم شیر بود ...
گوشیو قطع کردم و به سیامند و مانی نگاه کردم .
میدونستم شنیدن چه اتفاقی افتاده .
سیامند گفت " پس معلوم شد بقیه خوناشاما کجا رفته بودن "
مانی گفت " نه ...همه نرفتن خونه کیان  ...یه تعدادی این وسط کمه  ...معلوم نیست اونا کجا
رفتن "
" هر جایی ممکنه رفته باشن  ...به همه آماده باش بدین " ...
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

نوشته پرستو.س
هر دو اطاعت کردنو تماس گرفتن .
چطور میدونستن مینو خونه منه ...
چطور کد آسانسور اختصاصیمو بلد بودن ؟!
دامون رفته بود مبارز هارو بفرسته پایگاه که خبر جدیدو بهشون دادم و برنامه رو عوض کردم .
به همه برای مبارزه احتیاج داشتیم.
پس همه به سمت خونه من حرکت کردیم .
بخاطر روشن بودن هوا نمی شد بچه ها به روش خودمون برگردن .
مجبور بودن با ماشین و بدون جلب توجه بیانو
اما خودم نتونستم تحمل کنم و با دامون از بقیه جدا شدیم .
تو این ترافیک تا اونا بخوان به خونه من برسن خورشید غروب کرده .
شاید زودتر رسیدن ما باعث شه زودتر به اوضاع مسلط شیم.
با وجود اینکه با تمام سرعت میدوئیدیم اما بیشتر از بیست دقیقه طول کشید تا برسیم.
از تراس رفتیم سمت خونه.
تمام پرده ها کنار کشیده شده بود .
آریو و مینو رو کاناپه نشسته بودن و در حال صحبت بودن .
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

یه لحظه حس عجیبی کل وجودمو گرفت .
باورم نمی شد  ...این حس  ...بعد اینهمه سال ...حسادت ...
حسادت چیزی بود که سالها حسش نکرده بودم و االن ...
اما برای چی ...
انگار دیگه خودمم نمیشناسم .
در شیشه ای تراسو محکم باز کردمو وارد شدیم

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:05 24.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۲۸
مینو ::::::::::::::::
وقتی آریو با استفاده از تبلت و کنترل مرکزی ،پرده بقیه اتاقارو کشید دوباره اون جیغ کوش
تراش تو خونه پیچید .
وقتی سر و صدا ساکت شد آریو گفت " االن تو کمد اتاق ها چه خبر باشه "
" نور اونارو میکشه ؟"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" نه کامال اما خیلی نزدیک به مرگ میشن ،نور خورشید اونارو زجر میده  ...البته اگه زیاد
بمونن ممکنه بمیرن " ...
" نور خورشید  ...چیز به این لذت بخشی  ...واقعا چرا این زندگیو انتخاب کردن ؟"
" قدرت " ...
" شمام قدرت دارین "
" خب ما هر کسیو تبدیل نمیکنیم "
" یعنی چی ؟"
" خوناشام های سفید یه قانون مهم دارن  ...هیچ کس برای بدست آوردن قدرت تبدیل نمیشه
! یا برای نجات از مرگ قطعی  ...یا برای کم خیلی ضروری  ...فقط تو این دو حالت کسیو
تبدیل میکنیم "
داشتم حرفاشو تجزیه و تحلیل می کردم که خودش گفت
" یعنی یا کسی در حال مرگ باشه و تنها راه نجاتش تبدیل شدن باشه  ،تبدیلش میکنیم ...
مثل من  ،دامون  ...سیامند "...
" یعنی شما ".. .
" آره  ...من محافظ بودم و سیامند و دامون مبارز بودن  ،ما تو نبرد آسیب دیدیم تا پای مرگ
رفتیم و کیان نجاتمون داد "
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

با تعجب نگاش کردم  ...پس کیان همه اونا رو تبدیل کرده بود .
پرسیدم " حالت دوم چی ؟"
" مانی و خود کیان اینجوری تبدیل شدن  ...البته داستان کیان خیلی فرق داره".
تکیه داد به کاناپه و گفت " خودش اگه بخواد برات میگه  ...اما مانی " ...
منم تکیه دادم به دسته کاناپه و پاهامو تو دلم جمع کردم .
میخواستم وقتی آریو صحبت میکنه ببینمش.
حس خوبی بهش داشتم .
اونم متوجه نگاهم شد ،دستشو انداخت رو کاناپه و به من نگاه کرد و ادامه داد
" اما مانی  ...تو یه نبرد بودیم  ...تعدادمون خیلی کمتر بود ...کیان اجازه داد چند نفرو تبدیل
کنیم و خودش مانی رو تبدیل کرد" ...
" فرقی داره کی تبدیلت کنه ؟"
" خیلی " ...
" چطوری؟"
" کیان مارو تبدیل کرد و بعد از دامون  ...دیگه کسو تبدیل نکرده  ...هر چی خوناشامی که
تبدیلت میکنه قدیمی تر باشه  ،قدرت تو بیشتر میشه "
سر تکون دادم ،جالب بود چیزلیی که میگفت  .آروم پرسیدم " تو خیلی هارو تبدیل کردی ؟"
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

لبخند با محبتی زد و گفت " نه راستش ...شاید تو اینهمه سال  20نفر هم نشن "
" جدی ؟  ...یعنی تعدادتون کمه پس ؟"
" آره  ...اما امیدوارم با حضور تو بتونیم افراد بیشتری رو تبدیل کنیم "
" همون قضیه روح آدم ها ؟ اما من که چیزی نمیبینم "
" به زودی میبینی  ...تازه شروع کردی "
" مرسی "
سوالی سر تکون داد و گفت " چرا ؟ "
" که به اینهمه سوالم جواب دادی  ...حتی با وجود  6تا خوناشام تو کمد ها "
خندید و حس کردم نگاهش رنگ دیگه گرفت .
" هر وقت سوال داشتی میتونی ازم بپرسی  ...میدونم اخالق دامون و سیامند تو جواب دادن
چطوریه "
خجالت کشیدمو سرمو انداختم پایین که دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو بلند کرد.
نگاهم کا بلند شد از کیانو دیدم .
با اخم در تراسو با شدت باز کردو اومد سمت ما .
آریو دستشو انداختو بلند شد.
کیان نگاهشو ازم گرفت.رو به آریو به حالت عصبی گفت " کجان؟"

326
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" تو اتاق خواب ها "
" اونوقت شما اینجا نشستین چیکار میکنین ؟!"
حس می کردم از حالت صمیمی منو آریو عصبانی شده .
اما کار نکرده بودم .
حتی اگه کاری هم کرده بودم حق نداشت اینجور عصبی شه .
کسی که منو بوسید و رفت  ...بعد باهام سرد برخورد کرد کیانه ...
من حق دارم ناراحت بشم اما اون حق نداره .
دستامو مشت کردمو بلند شدم .
محکم گفت " خب باید چکار میکردیم دقیقا؟ "
با این حرفم همه به من نگاه کردن .
اما خیلی خانومانه لبخند زدمو سر تکون داد.
کیان نفس عمیق کشید  .انگار تو آروم کردن خودش موفق بود چون حاال با لحن عادی تری
گفت " هر سه باهم از اتاق اول شروع میکنیم  ...موافقین ؟"
دامون :::::::::::::
عالی بود  ...جواب مینو به کیان عالی بود ...خیلی مودبانه اما در عین حال دقیقا حقیقتو گفت
 .برای اولین بار کیان با وجود شنیدن جواب حرفش ساکت شد و عصبانیتشو کنترل کرد.
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به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

یادم باشه برگشتیم عمارت یه تشویقی به مینو بدم بخاطر این جواب خوبش.
مخصوصا لبخند ملوس بعد از جوابش خیلی چسبید .
مینو یه پکیج کامل بود  ،یه دختر زرنگ  ،یه مبارز شیطون و ملوس.
کیان با لحن مناسب تری گفت " هر سه باهم از اتاق اول شروع میکنیم  ...موافقین ؟"
قبل اینکه جوابی بدیم مینو دوباره گفت " منم میام "
کیان سر تکون داد و در حالی که میرفت سمت راهرو گفت " تو تو آفتاب میمونی تا ما
برگردیم " .
آریو سریع پشت سر کیان رفت.
مینو اخم کرد و برگشت سمت من
" دامون" ...
اولین بار بود اسممو اینجوری میگفت .
خندیدمو قبل رد شدن از پیشش ،کنار گوشش گفتم " به آخرها که رسیدیم صدات میکنم
بیای"
لبخند کل صورتشو روشن کرد و از کنارش رد شدم .
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#۱۲۹
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نمیخواستم اگه شرایط خطرناکه مینو وارد ماجرا کنم .
اما اگه اوضاع خوب پیش میرفت و یه خوناشام آخرو تنها گیر مینداختیم خوب بود مینو رو هم
تو این لذت شریک کنیم.
کیان و آریو وارد اتاق خواب اول شدن .
نگاهی به راهرو و اتاق های اطراف انداختم و تو قاب در ایستادم.
نور خورشید نقطه قوت ما بود اما باید سریع عمل میکردیم .
قبل اینکه خورشید غروب کنه .
کیان اول رفت سمت تخت اتاق خوابو تختو بلند کرد.
خبری نبود .
به کمد اشاره کرد .
آریو سمت کمد رفت و تو یه حرکت هر دو در کمد رو باز کرد.
جیغ گوشخراشی کل اتاقو گرفت اما با حمله آریو خیلی زود خفه شد .
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غبار خاکستر اون خوناشام تو هوا محو شد .
نور قدرت مبارزه رو از اونا می گرفت اما هنوز خطرناک بودن .
وارد اتاق بعدی شدیم .
این اتاق پشت به نور مستقیم خورشید بود .اما هنوز از نور بیرون  ،روشن بود .
آریو اینبار زیر تختو چک کرد
هنوز تختو بلند نکرده بود که یکی از اون عوضیا پرید بیرونو به آریو حمله کرد .
غیر مستقیم بودن نور این اتاق بهش فرصت مبارزه داده بود .
با جیغی که بخاطر سوختن پوستش زد به گردن آریو حمله کرد
کیان مشت معروفشو تو صورتش پیاده کردو باعث شذ گردن آریو ول کنه.
منم از پشت بازوهاشو تو دستم قفل کردم .
قفسه سینه اش حاال آزاد رو به کیان بود .
اونم بدون معطلی به قلبش حمله کرد...
با پیچیدن خاکسترش نفس تازه ای گرفتم که کیان رفت سمت کمد.
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در کمدو باز کرد اما توش خبری نبود.
خواستیم از اتاق بریم بیرون اما حس کردم یه چیزی غیر عادیه.
برگشتم سمت پرده  .بچه ها متوجه نگاه من شدن.
کنج دیوار پرده بلند پنجره جمع شده بود .
حجیم تر از حالت طبیعی به نظر میرسید.
به آریو اشاره کردمو هر دو حمله کردیم .
حدسم درست بود .یکی از خوناشام ها اون کنج مخفی شده بود .
بهش فرصت تکون خوردن ندادیم و اینبار خودم قلبشو از سینه اش جدا کردم .
برام کشتن این عوضی ها خیلی لذت بخش بود.
یه حس قدرتی بهم میداد که شیرین بود.
کیان از داخل راهرو گفت " زودباشین خورشید داره غروب میکنه " .
پشت سرش رفتیم که آریو گفت " حاال سه تا دیگه مونده "
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" خوبه  ...امیدوارم هر سه تا یه جا نباشن "
اتاق بعدیو چک کردیم  .خبری نبود .
کیان گفت " فقط اتاق من مونده  ...کتابخونه و سرویس بهداشتی اصلی "
آریو گفت " سمت سرویس اصلی نرفتن  ...مطمئنم  ...اما اتاق تو سرویس مجزا داری ،
احتمالش زیاده اونجا باشن ...چون پنجره هم نداره "
کیان سر تکون دادو گفت " پس اول بریم اتاق من "
در اتاق کیان بسته بود  .آروم بازش کردو وارد شدیم .
یه پنجره خیلی بزرگ به سمت روف گاردن داشت و خورشید دقیقا تو اتاق بود .
نور سرخ غروب اتاقشو گرم تر کرده بود.
کیان سمت کمد بزرگ اتاقش رفتو در اونو باز کرد .
خبری نبود  ...با سر به در سرویس اشاره کرد خورشید هر لحظه پایین تر میرفت .
آریو درسرویس رو باز کرد و تو فضای نیمه تاریک داخل سه جفت چشم قرمز برگشتن سمت
ما...
سه تا خوناشام سپید ...
در برابر سه تا خوناشام سیاه ...
و نوری که هر لحظه حضورش کمرنگ تر میشه ...
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مینو ::::::::::::::
از صداهایی که میومد مشخص بود در حال نبرد هستن .
نمیدونستم چندتارو از بین برده بودن .
اما خورشید دیگه از رو تراس پیدا نبود و آسمون داشت تاریک می شد .
با نگرانی جلو پنجره قدم میزدم .
صدایی مثل فریاد بلند شد ...با جیغ خوناشام های سیاه فرق داشت .
حس کردم صدای دامون بود .
مردد ایستادم ...
اینبار که فریاد پرد درد دامون بلند شد نتونستم آروم بمونمو دوئیدم سمت راهرو .
خالکوبی کتفم شروع به سوختن کرده بود .
بدون توجه به عواقبش وارد اتاقی که توش بودن شدم .
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نگاه نکردم بقیه در چه حالین.
فقط خوناشامیو دیدم که داشت گردن دامونو گاز می گرفت .
پیراهن سفید دامون خونی بود .
بدون تعلل دوئیدم سمتشو هلش دادم تا از دامون جدا شه
تو همین لحظه خاکستر شدو تو هوا پیچید .
دامون رو زمین افتاد .
هنوز پلک نزده بودم که یکی از پشت سر بهم حمله کرد و دندونای تیزش تو کتفم فرو رفت .
نمیخواستم کم بیارم با وجود دردی که تو وجودم پیچید دستمو بردم عقبو پهلوشو لمس کردم.
محو شدو زانوهام بی رمق خم شد.
افتادم رو زمین و به دوار پشت سرم تکیه دادم .
دامون کنارم رو زمین افتاده بود.
جای دندونای رو کتفم درد وحشتناکی داشت .
تازه تونستم کیان و آریو ببینم  .صورت آریو زخمی بود .
به کیان نگاه کردم که با آرنجش به وسط کتف خوناشام سیاه ضربه زد و آریو ...
دستشو تو سینه اون فرو کرد و ...
باورم نمیشد  ...قلبشو جدا کرد ...
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چشمام از دیدن صحنه رو به روم خشک شده بود .
مثل وقتی لمسشون میکنم اون خوناشام هم خاکستر شد و تو هوا محو شد .
کیان سریع برگشت سمت من.
" مینو "....
اومد باالی سرم  .میخواستم بگم خوبم  ...اما لب زدم و صدایی ازم در نیومد .
آریو باالی سر دامون نشستو بلوزشو پاره کرد .
کیان دستشو قاب صورتم کردو گفت " مینو  ...درد داری ؟"
قبل اینکه من چیزی بگم یقه بلوزمو گرفتو تا جایی که کتف چپم آزاد بشه پاره اش کرد .
رو به آریو گفت " زهرشو وارد کرده  ...نگاه کن "...
آریو دامون رو ول کرد و اومد سمت من
نمیدونستم راجب چی دارن صحبت میکنن.
اما چهره آریو با دیدن کتفم جمع شد و گفت
" باید زودتر خون کثیفو از تنش خارج کنیم  ...ساکشن رو بیار "
تو یه چشم بهم زدن از کیان خبری نبود .
آریو تو چشمام نگاه کردو گفت " االن تموم میشه  ...میدونم درد داری "
دهنم خشک بودو انگار بدنم داشت از کار می افتاد  .نمیتونستم حرف بزنم .
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درد از کتفم تو کل بدنم پخش می شد .
کیان با یه دستگاه عجیب برگشت  .مثل دستگاه بادکش بود اما پیشرفته تر .
یه مخزن نسبتا بزرگ داشت و چنتا حباب نیم کره ای که با لوله های نازک به دستگاه وصل
می شد.
حباب های شیشه ای رو روی جای دندون های باقی مونده رو کتفم گذاشتن و کیان دکمه
دستگاهو زد
چنان دردی تو وجودم پیچید که جیغم بلند شد و گوش خودم تیر کشید.

کیان :::::::::::::
جیغ پر از درد مینو قلبمو به درد آورد .
میدونستم درد ناکه ...
خون کثیف داشت از بدنش بیرون کشیده می شد .
از درد زیاد از حال رفت و رنگش هر لحظه بی رنگ تر میشد.

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:58 25.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
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#۱۳۲
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با اینکه سریع اقدام کردیم اما زهر اون عوضی وارد تن مینو شده بود .
تا باالی سینه اش رد سبز زهر دیده می شد و تا وقتی کامل از بین نمیرفت باید خون تخلیه
می شد .
آریو نگام کردو گفت " باید بهش خون تزریق شه  ...وگرنه از حال میره "
حق با آریو بود  .باید بهش خون می رسید.
اون شب وقتی بوسیدمش خونشو چشیدم ...
گروه خونشو میدونستم ...
اما جز گروه خونی که همه ما تو خونه داریم نبود .
همه ما  Oو  Aمثبت تو خونه داریم .برای روز مبادا
اما  ABمنفی  ...خون مینو  ...چیزی نبود که تو خونه ما پیدا بشه ...
زنگ زدم به مانی سریع جواب داد " چی شده کیان "
" به خون احتیاج داریم  AB .منفی  ...خیلی سریع "
دیگه چیزی نگفتمو قطع کردم .
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آریو رفته بود باالی سر دامون و داشت زخماشو درمان میکرد .
" وضعیتش چطوره ؟"
" مینو به موقع رسید  ...برمیگرده "
سر تکون دادمو به این دختر ریز نقش خیره شدم .
نجاتمون داد.
سه تایی از پس اونا بر نمیومدیم ...
آریو گفت " کیان  ...هنوز احتمال حمله وجود داره " ...
" میدونم  ...تا االن شده  12تا ...با تعدادی که دامون گفته  7یا  8تا خوناشام دیگه االن معلوم
نیست کجان و به کجا ممکنه حمله کنن "
" شک نکن باز میان سر وقت مینو "
" نمیفهمم چطوری وارد برج شدن  ،کد آسانسور اختصاصی منو داشتن و اومدن باال " ...
اینم پارت عیدی 🌹

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:25 26.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
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حدودا ده دقیقه هم از تماسم با مانی نگذشته بود که پیداشون شد .
یه کیسه خون و وسایل تزریق سرم رو آورده بودن .
با دیدن دامون رو زمین شوکه شدن .
مانی گفت " مگه چنتا بودن ؟"
آریو سریع گفت " هفت نفر ...همه رو از بین بردیم "
کشتن هفتا خوناشام سیاه کم چیزی نبودو از چهره سیامند و مانی مشخص بود باورش
سخته .
سیامند گفت "  ABمنفی پیدا نمیشد  B ...منفی آوردیم ".
سرتکون دادم که اونم کنارم نشست
آستین بلوز مینو دادم باال و خودم سرنگو تو رگش فرو کردم .
سیامند هم کیسه رو به دیتگیر کمد وصل و تنظیم کرد .
رو به آریو گفت
" دامون چطوره ؟"
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" داره برمیگرده " ...
رنگ و روی دامون بهتر شده بود  .اما خود آریو بخاطر استفاده زیاد از نیروش رنگ پریده بود.
رو بهش گفتم " خودتم خون الزمی "
" آره  ...میدونم  ...تو یخچال هست دیگه ؟"
سر تکون دادم.
دیگه هوا کامال تاریک شده بود.
مانی رفت سمت پنجره و گفت " چطوری اومدن تا اینجا  ...اینهمه دوربین و کد  ...اینهمه
محافظ و نگهبان "
واقعا برا خودمم سوال بود  .سیامند گفت
" یه جاسوس داریم  ...چطور انقدر دقیق میدونستن مینو کی رفته عمارت  ،کی اومده اینجا ،
کد امنیتی چنده  ...اصال مگه چند نفر کد امنیتی آسانسور اینجارو میدونن ؟"
کتف مینو به رنگ عادی برگشته بود و این یعنی تمام خون کثیف تخلیه شده .
دستگاهو خاموش کردمو بادکش هارو از رو تن مینو جدا کردم .
قطرات خون از جای دندون های رو کتف مینو خارج شده بود.
بی اختیار خم شدمو با زبونم جای زخم رو تنشو تمیز کردم .
بزاق ما جلو خونریزی رو می گرفت .
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خون مینو مثل نکتار بهشتی بود .
خشبو  ،مست کننده  ،ناب و خالص .
وقتی سرمو بلند کردم تازه به خودم اومدم که چکار کردم .
همه ساکت خیره به من بودن ...
جلوی همه خون فرشته مرگ رو چشیده بودم .
اما به روی خودم نیاوردم.
بلند شدمو گفتم " در مجموع ده نفر هم کد آسانسور من رو نمیدونن  ...باید زودتر بریم
دوربینارو چک کنیم  ...کد های امنیتی رو عوض کنیم ...به انجمن اطالع بدیم  ...از همه مهم
تر ...نگهبان های پارکینگ رو بازجویی کنیم"
با این حرفم همه از فاز شوک بیرون اومدن و سر تکون دادن.
کیان کسی که رو قوانین خیلی حساس بود ....
االن پشت سر هم داره قانون شکنی میکنه ...
فقط به خاطر این دختر...
مینو ...
دلم نمیخواست تنهاش بذارم .
اما خیلی کار بود که شخصا باید انجام میدادم .
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رو به آریو گفتم " تو بمون  ...سیامند  ...مانی  ...با من بیاین "
هر دو سریع بلند شدن ...
آریو گفت " قرار مالقات با پدر و مادر مینو چی میشه ؟ تو این شرایط که نمیشه مینو رو
ببینن "...
حق با آریو بود .
دست بردم تو موهامو کالفه به صورت بی رنگ مینو نگاه کردم .
مسلما دیدن مینو تو این حال فقط باعث نگرانی اونا میشد ...
رو به آریو گفتم " قرار رو بذار برای فرداشب " ...
" همینجا ؟"
" آره  ...اگه باز مشکلی پیش نیاد "
سر تکون داد و موبایلشو در آورد " اوکی  ...من هماهنگ میکنم " ...
" خوبه  ...بریم پسرا "
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مینو ::::::::::
تنم یخ کرده بود .
اما کم کم گرم شدم .
انگار خورشید طلوع کردو نورش کم کم بهم گرما و زندگی داد.
چشمامو به سختی باز کردم .
هنوز همونجای قبل نشسته بودم و تکیه ام ب دیوار بود.
صدای خنده تو گلو دامون باعث شد برگردم سمت صداش .
اونم مثل من بی رمق به دیوار تکیه داده بود.
" بالخره برگشتی ؟"
دهنم تلخ و خشک بود همچنانو نتونستم چیزی بگم .
برق اتاق خاموش بود و تنها روشنی چراق های تراس بیرون بود که برام اتاقو قابل دیدن کرده
بود.
صدای پا اومد و آریو وارد شد .
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با دیدن من گفت
" ئه  ...تو هم بهوش اومدی پس "
یه لیوان بزرگ سرخ دستش بود.
از فکر به چیزی که تو لیوانه دلم پیچید .
آریو متوجه نگاهم شد و گفت
" نترس مال دامونه  ...مال تو آخراشه "
با این حرفش تازه متوجه سرمی که به دستم وصل بود شدم .
دلم شدیدا آب میخواستو فقط لب زدم " آب "
آریو لیوان بزرگ خون رو به دامون داد که اونم خیلی راحت شروع کرد به سر کشینش .
رفت سمت در و گفت " االن برات میارم مینو "
دامون به ضرب تمام خونو خورد .
دور لبشو با زبونش تمیز کردو برگشت سمت من
" از خون تو لیوان متنفرم  ...اما کجا میشه اینهمه خونو یه جا خورد "
از حرفش حالم بد تر شد...
واقعیت خوردن خون انسان وقتی از نزدیک میبینی خیلی چندش آوره .
آریو که دوباره اومده بود نشست کنارمو لیوان آبو گذاشت رو لبم
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خواستم دستی که توش سرم نبولو بلند کنم اما درد تو تنم پیچید.
آریو متوجه شد و گفت " نمیخواد لیوانو بگیری  ...من نگه میدارم برات "
انقدر تشنه بودم که مثل دامون یه ضرب آبو خوردم .
بعدش نفس عمیق کشیدمو گفتم
" اون دستگاه چی بود "
آریو خندیدو گفت " دیگه جای نگرانی نبود ...اون خوناشام با گازی که از سر شونه ات گرفته
بود .زهرش رو وارد بدنت کرده بود".
" یعنی تبدیل به اونا میشدم "
" نه مسلما ...تو فرشته مرگی  ،اگه آدم عادی بودی تبدیل به اونا میشدی "
" پس چی می شدم ؟"
دامون با خنده گفت " تبدیل به یه چیزی وحشتناک تر از اونا میشدی "
با وحشت برگستم سمتش که آریو گفت
" نترسونش دامون "
" حقیقتو گفتم "
به آریو نگاه کردم .
سر تکون دادو گفت " میشدی  ...حاال که نشدی "
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چشمامو چند بار بازو بسته کردم .
حس کردم آریو دارم تار میبینم .
اما دوباره خوب شد .
آریو گفت " خب دیگه حاال که هر دو به هوش اومدین بهتر اتاق کیانو خالی کنیم  ...رو اتاق
خوابش خیلی حساسه "
با این حرف آریو سریع به سقف نگاه کردم .
می خواستم ببینم کیان رو سقف اتاق خواب خودش چی کشیده .
اما سقف سفید و خالی بود.
آریو سرمو از دستم باز کردو .
دستشو گذاشت زیر پاهام و باالی کمرم و بغلم کرد .
" خودم میتونم "
" مطمئن باش نمیتوی "...
اینو گفتو بلند شد .
دامون بلند گفت " منم نمیتونم "...
آریو در حالی که از اتاق میرفتیم بیرون جوابشو داد " به درک "...
از حرفش خنده ام گرفت  .از خجالت اما روم نشد سرمو بلند کنمو نگاش کنم .
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این چند روز کال روابط و زندگی من زیر و رو شده بود .
آریو منو گذاشت رو کاناپه تو پذیرایی .
دامون هم لنگان لنگان رسید .
رو کاناپه رو به رو من ولو شد و گفت " من بهت یه تشکر بدهکارم "
آریو نشست رو مبل تک نفره بین منو دامون و گفت
" هممون در واقع  ...اگه نمیومدی  ...دامون که قطعا شرش کم شده بود "
با این حرفش دامون بلند خندید و گفت " از این شانسا نداری "
آریو ادامه داد " منو کیانم معلوم نبود چه بالیی سرمون میومد".
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آریو :::::::::::::::
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با رفتن کیان و بقیه رو باقی زخم های دامون تمرکز کردم .
کم کم چشماشو باز کرد .
حسابی آسیب دیده بودو هنوز کار داشت تا بهبودی کامل .
اما تا جون گرفت سعی کرد بشینه و گفت
" خون ...برام خون بیار آریو "
" بزار کارم تموم شه "
" بسه  ...خودش خوب میشه "
میدونستم چرا میگه بسه .
درد چیزی بود که برای دامون لذت بخش بود .
هرچند به زبون نمی آورد اما همه ما میدونستیم .
درد کشیدنو دوست داشت و نمیخواست من همه زخم هاشو درمان کنم.
حتی تو این شرایط که ممکن بود دوباره بهمون حمله شه  ،دامون میخواست درد رو حس کنه
"
خودشو به دیوار رسوند و مثل مینو به دیوار تکیه داد.
فقط نگاهش کردمو با تاسف سر تکون دادم.
به قلم پرستو.س
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قبل اینکه برم برای دامون خون بیارم وضعیت مینو رو چک کردم .
هنوز بی رنگ بود صورتش اما بدنش گرم تر از قبل بود.
یقه پاره شده پیراهنشو برگردوندم رو کتفش .
یاد حرکت کیان افتادم وقتی خم شد و با زبونش زخم مینو بست .
میدونستم برای ترمیم زخمش این کارو کرد...
اما خون مینو رو چشید ...باید راجبش صحبت میکردیم .
هرچند می دونستم مسلما از کوره در میره .
دامون با درد گفت " به چی نگاه می کنی دو ساعته ؟"
پوزخندی زدمو بلند شدم
" چیه ؟ نکنه نظرت عوض شد "
" خون آریو  ...خون میخوام "
دیدن دامون تو این حال اذیتم میکرد  .نمیفهمم چطور یه آدم میتونه درد کشیدن خودشو
دوست داشته باشه .
وقتی با خون برای دامون اومدم مینو هم بهوش اومده بود .
همه اومدیم تو نشیمن  .یه ساعتی میشد همه بی حال نشسته بودم .
بلند شدمو برای مینو شربط عسل درست کردم  ،شاید رنگ و روش برگرده .
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یکم ازش خورد و گفت " آریو ...خودت چیزی خوردی ؟"
" میخورم "
دامون گفت " برو دوتا لیوان خون بیار با هم بزنیم  ...من هنوز سیر نشدم "
با این حرف دامون قیافه مینو باز تو هم پیچید .
ترجیح میدادم جلو مینو یه سطل خون سر نکشم  .برای همین جواب دامونو ندادم و شماره
سیامند رو گرفتم  ...میخواستم ببینم چیزی پیدا کردن .

سیامند ::::::::::
چون کیان مالک برج بود  ،رفت تا دوربین های مدار بسته اصلی ساختمون رو چک کنه  .مانی
هم با کیان رفت  .منم نشستم دوربین های شخصی خودمون رو بررسی کردم .
چیز بدرد بخوری پیدا نکرده بودم  7 .تا خوناشام راحت میان  ،کد آسانسور رو میزنن و خیلی
شیک به واحد کیان وارد میشن .
به قلم پرستو.س
دوربین های ما فضای پارکینگو نشون نمیداد که بفهمم از کجا پیداشون شده .
وقتی کیان برگشت از چهره اش معلوم بود خبرای خوبی نداره .
مانی پرسید " تو چیزی پیدا کردی؟"
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" نه شما چی ؟"
کیان گفت " هیچی  ...تا دو روز گذشته رو چک کردیم  .. .هیچ ماشین مشکوکی  ...هیپ پیزی
که هفت نفرو بتونه منتقل کنه وارد ساختمون نشده "
" آخه چطور ممکنه  ...یعنی از چه راهی اومدن ؟"
مانی گفت " گروه تجسس و خبر کردیم  ...کل ساختمونو قراره بگردن" .
" حاال برا جلوگیری برا تکرار این اتفاق چکار کنیم ؟"
کیان گفت " لیزر فرا بنفش تمام ساختمونو هم روشن کردم " ...
کیان رفت سمت در و گفت " کد همه آسانسور ها رو هم عوض کنیم بهتره "
باهاش موافق بودم .
بلند شدمو همراه هم رفتیم .
بعد از عوض کردن کد ها کیان گفت " سیا  ...فعال که دامون داغونه  ...حواست به عمارت باشه
"
سر تکون دادم که رو به مانی گفت " تو با من تو ساختمون بمون ...چون مینو امشب اینجا
میمونه "...
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با حرف کیان من و مانی به هم نگاه کردیم .
منظورش چی بود از-اینجا میمونه! -
تو برج کیان یا تو خونه کیان ؟
یادم نمیاد کسی تا حاال تو خونه کیان مونده باشه.
اما امروز مینو که از حال رفت  ،کیان بغلش کردو برد تو یکی از اتاق خواب ها...
برا همه حسابی عجیب بود .اما چیزی نگفتیم چون از کیان نمیشه سوال پرسید.
یاد تمیز کردن زخم مینو با زبونش افتادم .
حاالم که این تصمیمش  ...همه چی عجیب بود...
موندن یه کار آموز تو طبقات خصوصی برج کیان ممنوع بود چه برسی تو خونه کیان .
به واحدش که رسیدیم وارد شدیم .
بچه ها تو پذیرایی نشسته بودن  .مینو و دامون خواب بودن .
هرچند ما به خواب احتیاج نداریم اما بهمون آرامش و انرژی مظاعف میده.
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با ورود ما دامون سریع بیدار شد و برگشت سمتمون .
مینو اما همچنان خواب بود .
کیان رو صندلی کنار شومینه نشستو به مینو نگاه کرد .
از آریو پرسیدم " مریضات در چه حالن ؟"
با سر به مینو اشاره کرد و گفت " این خوبه اما امان از این پسر نا خلف "
و خیره شد به دامون .
دامون گفت " خوبم بابا ...خوبم "
کنارش رو کاناپه ولو شدمو گفتم " اگه خوبی پاشو بریم عمارت "
کش و قوسی به خودش داد و گفت " امشب خونه میمونم " ...
امشب همه عجیب غریب شده بودن .
دامون یکسال بیشتر بود از خونه اش استفاده نکرده بود .
یکسال؟
نه مطمئنم خیلی بیشتر از یکسال بود .
صدای کیان منو از افکارم پروند
" مانی  ...حاال که دامون میمونه پس تو و سیا برین عمارت " ...
نوشته پرستو.س
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سر تکون دادیم که مینو بیدار شد و با تعجب نگاهش بین ما چرخید .
خواب الود گفت " چی شده "
با خنده گفتم " یکم دیگه میخوابیدی "
با وجود رنگ پریدگیش اخم کرد بهمو گفت " مگه تو میذاری "
بعد هم به آریو نگاه کرد انگار و سوالی سر تکون داد.
از حرکتش خندیدم  .تو هر حالی باشه جواب منو میده .
آریو گفت "بچه ها تازه رسیدن "
بعد رو به کیان پرسید" تعریف کن کیان  ...چی پیدا کردین "

کیان :::::::::
هرچند چیز زیادی پیدا نکردیم اما همون اطالعاتو برای بچه ها گفتم .
از آریو خواستم امشب حواسش به پایگاه محافظین باشه .
همه واحد هارو هم آماده باش بزنه .
با رفتن آریو و پسرا  ،با مینو و دامون تنها موندیم .
مینو جز نگاه اولی که بهم انداخت دیگه باهام چشم تو چشم نشد.
حق داشت...
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البد از رفتار دو پهلو من تعجب کرده بود .
خودمم نمیدونستم حاال که میدونه من کی ام میتونم مثل قبل باهاش راحت باشم یا نه .
دامون بلند شد و گفت
" برم واحد خودم  ...مینو  ...تو هم با من بیا  ...اینجا بودنت ممنوعه "
مینو زیر لب گفت " ممنوع ؟!" به من نگاه کرد.
خواست بلند شه که گفتم
" بشین  ...شب همینجا می مونی "
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تعجبش بیشتر شد و دامون گفت " اینجا ؟ خالف قوانینه که "
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" موندن مینو خونه تو هم خالف قوانینه  ...پس بیخود بزرگش نکن  ...خودتم بهتره با این حالت
اینجا بمونی  ...اینجوری بهتره "
دامون چند لحظه نگام کرد اما انقدر زرنگ بود که بدونه باهام بحث بی جا نکنه .
مخصوصا االن ...
بعد روز به این مزخرفی .. .
پاهامو رو میز وسط گذاشتمو سرمو به پشتی کاناپه تکیه دادم .
به شدت خسته و کالفه بودم .
دامون دوباره ولو شد رو کاناپه و گفت
" به سامان بگم شام بیاره؟"
سر تکون دادم که مینو نگام کرد.
تو چشماش پر از سوال بود.
کاش میشد تنها میشدم تا باهاش صحبت کنم ...
مثل اون دوشب رو شیرونی عمارت ...
نوشته پرستو.س
مثل دوتا روح آزاد با هم حرف میزدیم .
اما نمیتونستم دامون رو تنها بفرستم خونه اش اونم با این حالش.
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جدا از حال دامون تنها موندن با مینو بیشتر از االن همه چیو زیر سوال میبرد.
از طرفی نمیدونستم مینو حاال باهام چه برخوردی میکنه ...
به چشمای متعجب مینو سر تکون دادم که پرسید
" چرا اینجا موندنم ممنوعه ؟"
" حضور کارآموز ها تو برج کیان ممنوعه " ...
آروم سر تکون داد و فقط بهم نگاه کرد .
دامون که به سامان پیام داده بود گفت
" کد هارو عوض کردین ؟"
" آره  ...خودت برو شامو بگیر ازش ...فعال جز خودمون کسی کد ها رو ندونه بهتره "
باشه ای گفت و بلند شد .
یکم می لنگید اما محسوس نبود.
کد آسانسور رو بهش گفتمو رفت پایین
با تنها شدنمون انگار فضای اتاق از عطر مینو پر شد.
نگاهش کردم که خیره به آسانسور بود .
متوجه نگاهم شد و برگشت سمتم .
لبخند آرومی زد و گفت
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" خب ...االن کیان یواشکی هستی یا کیان رئیس بزرگ ؟"
از حرفش سوپرایز شدم .
سعی کردم نخندم و گفتم " تو دوست داری کدوم باشم ؟"
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با تنها شدنمون انگار فضای اتاق از عطر مینو پر شد.
نگاهش کردم که خیره به آسانسور بود .
متوجه نگاهم شد و برگشت سمتم .
لبخند آرومی زد و گفت
" خب ...االن کیان یواشکی هستی یا کیان رئیس بزرگ ؟"
از حرفش سوپرایز شدم .
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سعی کردم نخندم و گفتم " تو دوست داری کدوم باشم ؟"
رو کاناپه چرخید به سمت من.
چشماشو ریز کرد و دقیق داشت نگام می کرد
با شیطنت خاصی گفت
" یعنی تو نمیدونی من کدومو دوست دارم ؟"

مینو ::::::::::::
آروم گوشه لب کیان رفت باال و بالخره یه لبخند واقعی رو لبش نشست .
بلند شد و اومد سمتم  .نگاهش از چشمام جدا نمیشد .
آروم گفت " بذار حدس بزنم "
دیگه فاصله ای بین ما نبود .
خم شدو خیلی نرم لبمو بوسید .
خودم این شیطنتو شروع کرده بودمو حاال نفسام سخت باال میومد.
داغی و نرمی لباش باعث شد چشمامو ببندم و بی اختیار خودمو بسپارم به لب هاش.
آروم ازم جدا شد و ایستاد.
چشماش خمار بود ...میدونستم مثل چشمای من...
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با لبخند یه طرفه ای گفت " پس حدسم درست بود  ...کیان یواشکی "...
خندیدمو گفتم " از کجا می دونی ؟"
ابروهاشو باال انداختو سر تکون داد.
" جواب درست گزینه سوم بود "
" گزینه سوم ؟ "
میخواستم بگم گزینه سوم میشه هر دو  ...اما صدای زنگ رسیدن آسانسور نذاشت ادامه بدم
و دامون با دوتا کیسه کاغذی وارد شد .
متعجب نگاهش بین من و کیان چرخید.
به کیان نگاه کردم که باز همون رئیس بزرگ بد اخالق بود.
تو دلم خندیدم  .دامون اگه چند لحظه پیش رو می دید چه قیافه ای میشد .
کیان رفت سمت اتاق خواب ها و گفت
" مینو  ...تو کمد اتاقی که ظهر خوابیدی  ...لباس تمیز هست اگه بخوای"
با این حرفش نگاهی به لباسام انداختم .
جدا از اینکه بخاطر فعالیت امروز احتیاج به دوش گرفتن داشتم.
بقه لباسم هم پاره شده بود .
دامون نشست رو کاناپه و شام رو گذاشت رو میز وسط
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خواستم بلند شم تا لباسامو عوض کنم که دامون گفت
" شام بخور بعد برو دوش بگیر و بخواب "
خودمم خیلی گرسنه بودم .
نشستم و به دامون کمک کردم تا میزو بچینیم .
صدای کیان بلند شد " اونجا ...میز نهارخوری پس برا چیه ؟"
دامون نشست رو زمین کنار میز و گفت
" جان عزیز نداشته ات بذار راحت باشیم  ...داغونم ها "
جان عزیز نداشته ؟ برگشتم سمت کیان که دهنم باز موند.
یه شلوار راحتی طوسی پاش بود ...
فقط همین  ...نگاهم رو تنش خشک شده بود که دامون گفت
" مگس نره تو دهنت "
سریع دهنمو بستمو با صدای خنده تو گلو کیان به صورتش نگاه کردم .
حسابی شرمنده شده بودم .
لبمو گاز گرفتمو سرمو انداختم پائین .
دامونم خندید و گفت " دیگه دیدتو زدی چه خجالت کشیدنیه "
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کیان جدی گفت " دامون "...
آروم سرمو بلند کردم .
دامون چشمکی زد و شروع کرد به خوردن شامش .
روم نشد دوباره به کیان نگاه کنم و تو سکوت منم غذامو شروع کردم .
تازه انگار حواسم اومده بود سر جاش.
یه خونه بزرگ .
من و این دو نفر...
درسته خوناشامن  ،درست رئیس من هستن  .درسته صد برابر من سن دارن ...
اما بالخره مرد بودن و ...
شامم که تموم شد ظرف غذامو جمع کردم .بلند شدم .
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تشکر کردمو گفتم " میتونم برم دوش بگیرم ؟"
کیان سر تکون داد و گفت " تو کابینت حمام حوله تمیز هست ...میدونی حمام کجاست دیگه
؟"
با دست به در سرویس که آریو بهم نشون داده بود اشاره کردم .
کیان سر تکون داد و حس کردم لبخند زد .
اما مطمئن نبودم .
مکث نکردمو رفتم سمت اتاق .
هنوز حالم سر جاش نیومده بود .
یکم چشمام تار میشد  .چندبار پلک زدم تا دوباره واضح ببینم.
وارد اتاق خواب شدمو چراق رو روشن کردم .
ناخداگاه نگاهم افتاد رو سقف .
یه لحظه انگار نقاشی نبود ...انگار واقعی بود...
انگار همه زنده بودن .
حتی حس کردم اون دختر وسط سقف بهم نگاه کرد ...
چندبار پلک زدمو همه چی عادی شد .
من چم شده ؟! چشمامو دست کشیدم .
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شاید مال خون زیادیه که ازم رفته .
رفتم سمت کمد  .چند دست لباس راحتی مردونه اونجا بود.
کوچیکترین چیزیی که پیدا میشد و برداشتم  .یه تیشرت و یه شلوارک که برا من خیلی بلند تر
از شلوارک می شد .چنتا شورت مردونه نو با مارک و اتیکت هم تو قفسه پایین کمد بود.
خنده ام گرفته بود.
به چه چیزایی فکر کردن.
یکی از اونارو هم برداشتم .بالخره بهتر از هیچی بود.
دوباره به سقف نگاه کردم .
همه چی عادی بود.
چطور میخوام تا صبح اینجا بخوابم ...
برگشتم تو پذیرایی  .کیان و دامون خیلی آروم داشتن صحبت میکردم.
مکث نکردمو وارد سرویس شدم.
خیلی سریع دوش گرفتم  .لباس هامو شستمو روی حوله خشک کن پهن کردم .
یه حوله تمیز از جایی که کیان گفت برداشتمو خودمو خشک کردم .
حوله رو دور موهام پیچیدمو لباس های تمیز و پوشیدم .
امیدوارم لبس زیر های خودم زودتر خشک شن چون اینجوری خیلی معذب بودم .
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موهامو خشک کردمو ریختو رو سینه ام تا کمتر نداشتن لباس زیر به چشم بیاد.
تو آینه به خودم نگاه کردم .
رنگ و روم پریده بود.
اما چشمام خوشحال بود.
من این زندگی جدید و هیجانو دوست داشتم .
به خودم تو آینه لبخند زدم .
دوباره چشمام تار شد ...نه...
تار نبود...
انگار  ...انگار همون که سیامند گفت ...
به مه سفید رنگی که دورم تو آینه میدم خیره شدم .
چندبار پلک زدم که محو شد.
دوئیدم سمت در سرویس ...
یعنی من واقعا روح خودمو دیدم ؟!
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کیان :::::::::::::
با رفتن مینو دامون گفت
" کیان فکر نمیکنی اینجا موندن مینو کار درستی نباشه ؟"
" خب امن تر از اینجا کجاست از نظر تو ؟"
" بحث امنیت نیست " ...
" پس چیه ؟"
" باباش میتونه شاکی شه که امشب دخترش اینجاست "
" نمیتونه  ...عضو گروه منه  ...پس تصمیم با منه "
نمیدونم چرا انقدر از این حرف دامون عصبی شدم .
انگار داشت به مالکیت من دست درازی می کرد.
با لحنی که نشون میداد نمیخواد منو عصبی تر کنه گفت
" عصبانی نشو کیان  ...اما اینجا ایرانه  ...تو دختر مردمو آوردی خونه ات "
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نگاش کردم.
هدفش از این حرفا چی بود نمیفهمیدم .
" چی می خوای بگی دامون ؟"
" میخوام بگم اولین باره یه دختر تو گروهه ...پس همه چی فرق میکنه  ...تو عمارت بودن مینو
با اینجا بودنش فرق داره  .حاال امشب که گفتی بمونه اما از فردا منم عمارت هستم  ..اونجا
باشه بهتره "
نگاهش کردم فقط...
اینجا بودن یا تو عمارت بودن مینو از کی تا حاال برا دامون مهم شده؟
میتونستم همین االن دستمو بذارم رو سر دامون و از دریچه ذهنش ببینم چی تو فکرشه .
اما خیلی وقت بود دوست داشتم آدمارو با چیزی که رفتارشون نشون میده بشناسم .
نه افکارشون .
افکار هر کس می تونه خیلی پلید باشه در حالی که تو عمل خودشو کنترل کنه و بهتر برخورد
کنه .
وقتی با استفاده از قدرتم میبینم که یه نفر چه هدفی تو ذهنشه خیلی بی پرده از نیتش آگاه
میشم .
خیلی دردناکه وقتی یه قصد نادرست رو تو نزدیکام می بینم ...
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حتی ا که پشیمون شه از کاری که میخواست بکنه ...
حتی اگه در عمل کار درست رو انجام بده .
اما برا همیشه از چشم من می افته .
نیروی من مثل یه موهبت نیست ...
مثل یه نفرینه ...
درست مثل نیروی دیدن روح آدم های مینو ...
فقط مینو نمیتونه مثل من از دونستن حقیقت فرار کنه...
خیلی سخته سیاهی ببینی تو روح عزیزانت ...
دامون کسی نبود که بخوام از دستش بدم.
با همه شیطنت ها و افکار خاصش یه دوست بود ...
یه دوست خوب ...
اما واقعا هدفشو از این حرفا نمی فهمیدم .
قبل اینکه تصمیم بگیرم چکار کنم و چیزی بگم در حمام باز شد و مینو سراسیمه اومد سمت
من ...
یه دست لباس راحتی که حسابی کشاد بود براش تنش بودو موهای خیسشو ریخته بود
دورش.
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با بهت گفت " من ...من فکر کنم روحمو دیدم "
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با دیدن چهره مینو  ،منو دامون هر دو بلند شدیم .
خیلی بهم ریخته و ترسیده بود.
مینو اومد سمت من و نمیدونم چرا رفتم سمتش .
دستامو بی اختیار باز کردم براشو اونم اومد تو بغلم.
مثل یه دختر کوچولو که خواب بد دیده میلرزید.
تو بغلم قفلش کردم.
اونم منو محکم بغل کردو سرشو رو سینه ام گذاشت.
نرمی بدنش و عطر تازه موهاش به روحم آرامش می داد.
چند دقیقه تو بغلم موند تا آروم شد .
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سرشو از رو سینه ام جدا کرد و تو چمام خیره شد .
زیر لب گفت
" االن دور تو چیزی نمیبینم  ...اما تو آینه  ...یه هاله ای دور خودم دیدم  ...مثل مه "
دستمو پشتش نوازش وار کشیدم .
لبخند زدمو گفتم " درست دیدی  ...اون مه روح تو بود" ...
" وحشتناکه "
" چرا ؟"
" نمیدونم " ...
دامون گفت " کم کم روح همه رو میبینی "
با صدای دامون تازه یادم افتاد تنها نیستیم .
انگار مینو هم تازه متوجه موقعیتمون شد.
چون گونه هاش گل انداخت و چند قدم عقب رفت .
دلم میخواست دوباره بغلش کنم و نذارم بره .
اما امان از قوانین ...
مینو به دامون نگاه کرد و پرسید
" یعنی همه رو اینجوری میبینم ؟"
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" آره " ...
دوباره به من نگاه کرد " حس بدیه  ...ترسناکه "...
سر تکون دادم وگفتم " بهش عادت میکنی " ...
چون میدونستم چه حسیه دیدن حقیقت بدون هیچ حجابی.
دامون گفت " به خیلی چیزا تو این دنیا عادت می کنی "
بازو مینو نرم گرفتمو هدایتش کردم سمت کاناپه ها .
" آره  ...خیلی زود عادی میشه "
هرچند برای من هیچوقت عادی نشده بود .
با هم نشستیم که گفت " اون سیاهی که گفتین چطوریه ؟ یعنی کجاش میبینم ؟"
" پرا کنده گاهی هم بهم چسبیده "...
" یعنی ممکنه برای یه نفر انقدر زیاد باشه که خودشو خوب نبینم؟"
" نمیدونم  ...من این توانایی رو نداشتم که دقیق بهت بگم "
مینو نا امید نگاهم کرد و گفت " من فقط همین توانایی هارو دارم ؟"
دامون خندید و گفت " فقط ؟ یکم پر توقع نیستی ؟ تو با لمست میتونی بکشی  ...تو از ما
سریع تر می تونی بدوئی  ...تو روح آدمارو میشه ببینی و قدرت بدنیت در حد یه خوناشام
سفید میتونه زیاد شه  ...بعد میگی همین "
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لبخند آرومی زد و گفت " نه  ...منظورم این بود منتظر چیز جدیدی بازم باید باشم " ...
تکیه دادم به کاناپه و غرق نیم رخ مینو شدم
" چی تو ذهنته ؟"
" نمیدونم  ...سرم درد گرفته  ...نمیتونم خوب فکر کنم "
با این حرفش بلند شدم تا از تو آشپزخونه براش آب میوه بیارم.
دامون هم ظرف ویسکی و دوتا شات برای خودمون آورد .
مینو آروم آبمیوه رو از دستم گرفتو تشکر کرد.
نگاهش رو بطری مشروب دست دامون ثابت شد.
کنارش نشستمو گفتم " یکم آبمیوه بخور شیرینه حالت جا بیاد "
سر تکون دادو نرم یکم خورد.
رو به دامون که تازه میخواست برای ما ویسکی بریزه گفتم
" امشب نه " ...
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سوالی نگام کرد که به مینو نگاه کردم .
خندید و گفت " این چیزا رو ما اثر نداره نگران نباش " ...
مینو سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت .
بازم با سر به دامون اشاره کردم که نه.
تو ذوقش خورده بود.
بلند شد و گفت " اوکی  ...اوکی  ...من میرم یه دوش بگیرم و لباسامو عوض کنم "...
رفت سمت سرویس که مینو هل شده بلند شد و گفت " نه"...
دامون با ابروهای باال رفته برگشت سمت مینو
" چی نه ؟"
" ام ...هیچی  ...یه لحظه من لباسامو از اون تو بردارم "
بعد سریع رفت داخل سرویس .
دامون با لبخند شیطونی گفت " باید کارآموز دختر بگیریم  ...تنوع خوبی هستن "
با افسوس سر تکون دادمو گفتم " تو که فقط دنبال تنوعی "
" خب بالخره این عمرطوالنی باید یه جوری جذاب بشه دیگه "
فقط نگاهش کردم .
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واقعا این عمر طوالنی باید یه جوری جذاب بشه...

مینو ::::::::::::
کیان منو بغل کرد .
اونم جلو دامون .
یا بهتره بگم من کیانو بغل کردم .

همه چی حسابی قاطی شده بود .
میترسیدم دوباره تو آینه نگاه کنم فقط لباس هامو که شسته بودم از رو حوله خشک کن حمتم
برداشتمو طوری تو هم پیچیدم که دیده نشه.
رفتم از سرویس بیرون و بدون نگاه کردن به دامون و کیان رفتم سمت اتاق خواب ها

داشتم دنبال یه جای مناسب برای آویزون کردن لباسام میگشتم که حس کردم بکی داره
نگاهم میکنه
تا برگشتم رفتم تو سینه کیان .
هول خوردم و لباسام از دستم افتاد .
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خیره نگام کرد
یه نگاه خاص که انگار دعوتت میکرد برای شیطنت ....
نگاهش از چشمام افتاد رو لباس هام که پخش زمین بود.
با دیدن لباس زیرم که رو زمین پیدا بود
لبخند صورتش بیشتر شد و اینبار با شیطنت بیشتری نگاهم کرد

سریع لباسامو برداشتمو گفتم
" کجا میتونم لباس هامو خشک کنم ؟ "
به شوفاژ تو اتاق اشاره کرد و گفت
" درسته روشن نیست اما تا صبح اونجا خشک میشه "
سر تکون دادمو سریع رفتم اون سمت

طوری که کیان نبینه اول لباس زیرموگذاشتم و روش لباس های تمرینم رو آویزون کردم.
وقتی برگشتم دیدم کیان به تاج تخت تکیه داده و به سقف خیره شده .
به سقف نگاه کردم .
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باز انگار نقاشی ها زنده بودم .
چندبار پلک زدم
اما چیزی تغییر نکرد .
حتی دختر و پسر وسط نقاشی انگار برگشتم و به من نگاه کردن.
با ترس زیر لب گفتم
" کیان "....
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کیان :::::::::::
از رفتن دامون سو استفاده کردمو رفتم اتاق مینو .
وسط اتاق ایستاده بود و تو فکر بود.
تمیخواستم بترسونمش اما مثل یه ریسمان نامرئی کشیده شدم سمتش.
انگار متوجه حضور من نشده بود .
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پشت سرش بودم که یهو حسم کرد و برگشت .
ترسید و لباسای تو دستش پخش زمین شد .
نگاهم افتاد رو لباس زیر عروسکیش که رو زمین افتاده بود.
پس برای برداشتن اینا رفته بود تو حمام
سریع خم شدو لباس هاشو برداشت .
گونه هاش سرخ شده بود...
یاد چند لحظه پیش که بغلش کرده بودم افتادم .
از یاد آوری تن نرمش لبخند نشست رو لبم.
با صداش به خودم اومدم
" کجا می تونم لباس هامو خشک کنم "
به زور خودمو کنترل کردم تا لبخندمو جمع کنم .
به شوفاژ تو اتاق اشاره کردم و گفتم
" درسته روشن نیست اما تا صبح اونجا خشک میشه "
سر تکون داد و سریع رفت اون سمت .
برای اینکه معذب نباشه خودم رفتم رو تخت نشستمو به تاج تخت تکیه دادم .
دلم برای این اتاق و دنیای رو سقفش تنگ شده بود .
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خیره به سقف بودم که مینو با صدای ترسیده ای گفت
" کیان " ...
نگاهش کردم .
خیر به سقف بود .
دستشو آروم آورد باال و بریده بریده گفت
" اونا زنده ان  ...تکون ...تکون میخورن "
چشم از سقف بر نمیداشت .
نوشته پرستو.س
رفتم سمتش و دوباره بغلش کردم
" فقط یه تقاشیه "
سرشو با ترس تکون داد
" نه ...االن دارن به ما نگاه میکنن  ...حتی  ...خدای من ...کیان  ...اون دختر به من لبخند زد "
خندیدمو به سقف نگاه کردم .
" اون پرنسس میا ملکه سرزمینه آبه  ...اونم نامزدش آ کوا پسر دریاست "
مینو با دهن باز به من نگاه کرد
" چی  ...اینا چین ؟"...
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دوباره به سقف نگاه کرد .
" االن دیگه تکون نمیخورن "
" مینو فقط یه نقاشیه  ...تکون نمیخورن  ...من اونارو کشیدم "
از بغلم فاصله گرفتو گفت
" کیان  ...تکون خوردن  ...من مطمئنم "
دوباره به سقف خیره شد .
" حتی اون فرشته های کوچولو هم تکون میخوردن  ...اون ابر ها هم  ...اون آب پشت سرشون
هم موج میزد "...
از اصرار مینو شک کردمو به سقف خیره شدم .
چی میگفت ؟
چیزی تکون نمیخورد  .همه چی ثابت بود درست همونطور که من کشیده بودم .
مینو گفت
" رو سقف اتاق های دیگه هم نقاشی کشیدی؟"
" آره ...همه اتاق خواب ها "...
" جز اتاق خودت؟"
" طرحی که ازش خسته نشمو هنوز پیدا نکردم "
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نگاهش تو چشمای من گره خورد و انگار دنبال یه جواب بود.
اما جواب چه سوالی؟

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:24 30.03.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۴۴

آروم گفت
" میشه طرح دیگه رو هم ببینم "
" مینو اینا همه نقاشیه  ...نقاشی های منه  ...تکون نمیخوره "
" میدونم  ...میخوام ببینم "
سر تکود دادمو همراهیش کردم به اتاق بعدی .
برق اتاقو روشن کردمو مینو آروم وارد شد .
داستان نقاشی سقف هر اتاق برای من مثل خاطرات یه دوره از زندگیم میموند .

مینو ::::::::::::::::
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مطمئن بودم نقاشی کیان تکون خورد .
شاید دفعه اول فکر کردم توهمه اما ...
اما دومین بار دیگه شکی باقی نذاشته بود.
به سقف اتاق دوم خیره شدم .
این اتاق نقاشی یه چمنزار سبز بود که دور تا دورش انبوه درختای کاج زیر نور سرخ غروب
خورشید میدرخشیدن .
دقیقا وسط سقف خورشید در حال غروب بود.
سرخ و گرم .
بین چمن ها یه دختر با موهای سرخ و پیراهن زرد نشسته بود.
چشماشو بسته بود و سرش باال بود انگار داشت از گرمای خورشید لذت می برد .
رو پیراهنش گل های سرخ عجیبی بود  ...مثل شعله های آتیش .
کیان گفت " دختر آفتاب  ...جنگل همیشه سبز "...
نمیدونم چرا مو به تنم سیخ شد ...
زیر لب گفتم " اینا واقعیه ؟ "
" نقاشی هستن مینو " ...
" نه  ...ملکه میا  ...دختر آفتاب  ...اینا  ...اینا واقعا وجود دارن "
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لبخند زد و شونه ام رو بغل کرد
"خودت چی فکر میکنی ؟"
نمیدونستم  ...تا خواستم جواب بدم صدای دامون باعث شد کیان دستشو از رو شونه ام
بندازه و من یه قدم عقب برم
" داری شاهکار های هنریتو به مینو نشون میدی؟"
با حوله داشت موهاشو خشک میکرد  .وارد اتاق شد و رو تخت دراز کشید
من اینجا میخوابم امشب .
کیان سر تکون داد و گفت
" میخوای اتاق بعدی رو هم ببینی ؟"
آره میخواستم اما دامون گفت
" میشه یه صحبت خصوصی با مینو داشته باشم  ...قبل بررسی بقیه آثارت "
کیان مردد نگاهش بین منو دامون چرخید و در آخر سر تکون داد.
بدون هیچ حرفی رفت بیرون و من هاج و واج موندم رو به رو دامون.
رفتارش قابل پیش بینی نبود.
دامون گفت
" بیا بشین اینجا "
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به تخت اشاره کرد .
آروم رفتم کنارش نشستم که گفت
" تو تو این دنیا جدیدی مینو  ...روز اول هم بهت گفتم  .ما اینجا یه سری قوانین داریم " ...
سر تکون دادم که ادامه داد
" درسته تو گروه مبارزین دختری نداشتیم اما دخترای زیادی برای گروه کار میکردن و میکنن ...
تو بخش های دیگه  ...یه قانون مهم ما هم اینه که رابطه رئیس با زیر دستش ممنوعه "
نمیفهمیدم منظورش چیه برای همین سوالی نگاهش کردم که گفت
" چون ممکنه بخاطر این ارتباط یه سری ارفاق یا ترفیع های نا حق انجام بشه "
بام نگرفته بودم منظور دامون چیه برای همین گفتم
" متوجه شدم  ...اما "...
پرید وسط حرفمو گفت
" مواظب رابطه ات با باال دستت باش  ...تو که نمیخوای خالف قوانین عمل کنی ؟"
بدنم یخ شد  .زیر لب پرسیدم
" من کار اشتباهی کردم ؟"
" هنوز نه  ...اما خواستم بهت هشدار بدم "...
آب دهنمو به سختی قورت دادم که گفت
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" تو االن زیر دست منی اما دوره ات تموم شه هم رده منو سیامند و بقیه میشی  ...اما
هیچوقت هم رده کیان نمیشی مینو  ...تو دختر زرنگی هستی  ...پس به چیزی که برات
ممنوعه دل نبند ...هرچقدر هم وسوسه انگیز "
حاال قشنگ فهمیده بودم منظور دامون چیه .
محکم بلند شدمو سعی کردم صدام از حرص و عصبانیت نلرزه .
چی فکر کرده بود راجب من .
نکنه واقعا رفتار من انقدر احمقانه بود.
آروم گفتم " مرسی از اطالعات " ...
" خواهش میکنم  ...میدونی که بخاطر خودت گفتم "
سر تکون دادم گفتم "میتونم برم ؟"
اون هم سر تکون داد .
بی معطلی از اتاق زدم بیرون .
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کیان ::::::::::::
من آدمی نیستم که گوش وایسم .
اما مینو هم آدمی نبود که بتونم ازش بگذرم .
وقتی از اتاق اومدم بیرون ناخداگاه ایستادم کنار در و منتظر حرف دامون شدم .
باورم نمیشد دامون این قضیه رو داره برا مینو مطرح میکنه ...
اونم انقدر با منظور و تاکید ...
اشتباه از خودم بود.
نتونستم ابوهت خودمو حفظ کنم...
نتونستم به قول مینو کیان یواشکی رو جلو دامون مخفی کنم.
اونم آدم تیز و زرنگیه ...
هرچند اگه من چیزیو بخوام کسی نمی تونه جلو منو بگیره ...
اما االن خیلی زود بود برای شکستن یه ممنوعه ...
هنوز نه از خودم مطمئن بودم نه از مینو که بخوام دست به کاری بزنم.
قبل اینکه مینو بیاد بیرون خودمو رسوندم به پذیرایی و رو کاناپه نشستم .
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مینو با اخمای گره کرده اومد بیرون .
جلو در اتاقش مردد ایستادو به سقف نگاه کرد .
نرفت تو و برگشت سمت پذیرایی که متوجه من شد.
لبخند مرموزی زد .
انگار داشت به یه فکر خودش میخندید.
اومد سمت منو رو کاناپه رو به رو من نشست
اما به تلویزیون خیره شد .
طوری که انگار اخبار اروپا جذاب ترین برنامه عمرش بوده .
زیاد نگذشت که دامون پیداش شد.
خیلی راضی و خوشحال بود.
دستاش تو جیبش بودو اومد کنار مینو ایستاد
با شیطنت منو نگاه کردو گفت
" ئه پس نقاشی آخرتو به مینو نشون ندادی چرا ؟"
با اینکه از جواب مینو مطمئن نبودم بلند شدمو گفتم
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
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" آره  ...یادم رفت  ...بیا مینو "
لبخند دامون مغرورانه تر شد و به مینو نگاه کرد .
میدونستم ممکنه مینو با من نیاد .
میدونستم ممکنه بخاطر حرف دامون ازم دوری کنه.
اما یه حسی تو وجودم میگفت اونم مثل من عاشق دور زدن ممنوعه هاست .
اما سکوت مینو بیشتر از حد بود .
دامون گفت " فکر کنم مینو نمی "...
ادامه جمله اش با بلند شدن مینو قطع شد " آره بریم " ...
لبخند زد و از کنار دامون گذشت .
ابروهای دامون باال رفت و با تعجب به من نگاه کرد.
منم بدون اینکه لبخندی بزنم پشت سر مینو راه افتادم.
دیگه نمی خواستم ذره ای تغییر تو من حس کنن.

مینو ::::::::::::
از حرفای دامون حسابی حرصم گرفته بود.
رفتم سمت اتاق خودم اما یه لحظه مردد شدم.
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بخاطر سقف اتاق حس خوبی نداشتم .
اما نمیخواستم برم پیش کیان.
باید فکر میکردم.
تصمیممو گرفتمو رفتم سمت پذیرایی.
برخالف انتظارم کیان هیچ حرفی نزد و به تلویزیون نگاه کرد .
منم همین کارو کردم .
چرا حس میکردم دامون از گفتن این حرفا داشت لذت میبرد.
انگاز از اینکه بخواد به من بگه کیان برای من ممنوعه چیزی به اون میرسید.
اگه ممنوع بود چرا کیان چیزی نگفت؟
شاید بخاطر همین بود که تو تا رفتار کامال متفاوت داشت.
جلو جمع و وقتی تنها بودیم .
اما هنوز که چیزی بین ما نبود که بخوام نگران این قوانین باشم !
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نکنه بود ؟
رفتارمو تو ذهنم مرور کردم ...
واقعا اگه کیان برای من ممنوع باشه  ...اونوقت چی؟
جواب سوالمو خودم میدونستم !
فقط کافیه به من بگن یه کاری نکن !!!! اونوقت من به هزار روش باید اون کارو امتحان کنم !!!
اما اگه کیان قصدش چیز دیگه ای باشه چی؟
یهو حضور دامون رو باالی سرم حس کردم.
با صدایی که دوباره همون لحن حق به جانب و مغرور رو داشت به کیان گفت
" ئه پس نقاشی آخرتو به مینو نشون ندادی چرا ؟"
میترسیدم برگردم سمت کیان.
هنوز تصمیم نگرفته بودم چه رفتاری درسته.
اما کیان بلند شد و گفت
" آره ...یادم رفت  ...بیا مینو "
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قلبم تند میزد و دستام عرق کرده بود.
االن باید چکار کنم ؟
برم که دامون حساس تر شه یا بمونم و چی بگم .
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
جمله بعدی دامون تصمیممو جدی کرد که گفت
" فکر کنم مینو نمی "...
بلند شدمو نذاشتم ادامه بده
" آره  ...بریم "
جلو تر از کیان رفتم سمت اتاق خواب ها .
از کنار دامون رد شدم .
از گوشه چشمم دیدم ابروهاشو باال انداخت .
اما بهش توجه نکردم .
فکر نمیکنم دامون بخاطر من گفته بود ...جدا از اون  ...فکر نمیکنم دیدن یه نقاشی با کیان
چیزی باشه که بخواد ممنوع باشه ...
پس لزومی نداشت با این لحن موزیانه بخواد اثر حرفش رو منو جلو کیان چک کنه.
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من هیچوقت مطیع صد در صد کسی نمیشم .
مگه اینکه قبلش اونو کامل بشناسم و دامون هنوز تا شناخته شدنش یه دنیا فاصله بود.
کیان :::::::::::
وارد اتاق خواب سوم شدیم.
برق اتاقو روشن کردم .
" این اولین اتاقی بود که سقفشو طراحی کردم "
مینو خیره به سقف بود.
سقف اتاق نقاشی باغ مخفی بود و آالچیقی که تماما با شاخه های انگور پوشیده شده بود
پسری وسط اون آالچیق نشسته بود و فنجون چای تو دستش بود
مینو گفت
" این کجاست ؟"
" باغ مخفی "
" این پسر کیه ؟"
" پسر طبیعت "
" اینارو از کجا میکشیدی؟"
" تقریبا یه خاطره از ذهن من هستن "
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" یعنی واقعا این صحنه ها رو دیدی"
با چشمای گرد برگشت سمتم .
لبخند زدمو سر تکون دادم .
مینو دوباره به سقف خیره شد .
" پس واقعا وجود دارن "
" بستگی به اعتقادت داره "
دوباره به من سوالی نگاه کرد  .موهاشو پشت گوشش داد و گفت
" برای رضای خدا میشه یه بارم شده کامل توضیح بدی؟"
خندیدمو نشستم رو تخت
" میشه  ...اما ممنوعه "...
چشماشو ریز کردو به من نگاه کرد .
" چه ممنوعی ؟"
" اطالعات راجب اونا ممنوعه  ...تا همینجام زیاد گفتم "
لبخندی رو لباش نشست و اومد سمت من
خیلی آروم زمزمه کرد
" چرا هر چیز جالبی ممنوعه اینجا "
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میدونستم حرفش دو پهلو بود.
لبخندمو کنترل کردمو سوالی نگاهش کردم که ادامه داد
" می خوام بدونم راجب اینا " به سقف اشاره کرد
دیگه رو به رو من بود  .بلند شدمو ایستادم .
اما عقب نرفت  .انقدر نزدیک بودیم که اگه خم می شدم راحت میتونستم ببوسمش .
آروم گفتم " نمی تونم مینو  ...ممنوعه "
چشماش پر از خواستن بود  .آروم تر از دفعه قبل گفت " من عاشق چیزای ممنوعه ام "
چند دقیقه به هم خیره بودیم.
نگاهم از چشماش رو لباش ثابت شد .
نه  ...نمیشد ازش گذشت .
نفهمیدم کی سرم خم شد .
چشمای خمارمینو بسته شد و لبای داغش چاشنی لبام شد .
کمرشو گرفتمو بغلش کردم .
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#147

مینو :::::::::::::::
ممکنه بهت هزار تا حق انتخاب بدن
اما بگن فقط یکی ممنوعه ...
اونوقت تو اونو میخوای.
همون یکی.
همون که ممنوعه .
انگار هر چیز ممنوعی شیرین تره ...
درست مثل کیان.
حاال از اولین بار بوسه اش داغ تر و لذت بخش تر بود...
هرچند نمی خواستم به اینجا ختم بشه.
اما نمیدونم چطور به اینجا کشید.
کمرمو گرفتو منو کشید تو بغل خودش.
پیراهن تنش نبودو انگار داغی تنش هزار برابر شده بود.
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دستم نست رو کمرش.
داغی تنش انگار دعوتم میکرد تنشو فتح کنم
با حرکت دستم ،محکم تر بغلم کرد و تو بغلش قفل شدم.
لبمو گاز گرفت که تو یهو دستام خالی شد...
گرمای تنش محو شد و چشمامو باز کردم.
چندبارخیره به جای خالیش پلک زدم .
حس کردم یکی داره نگام میکنه .
برگشتم سمت پنجره که دیدم کیان اونجا خیره به آسمون شب شده.
صدای دامون از سمت در اتاق اومد
" من میرم بخوابم اگه با من کاری ندارین"
کیان سر تکون داد و گفت " کد امنیتیو بزن  ...همه بخوابیم بهتره" ...
دامون سر تکون داد و رفت.
با رفتنش کیان برگشت سمت من.
صورت کامال بی روحش با یه لبخند آروم روشن شد و چشمک شیطونی زد.
نتونستم جلو خنده ام رو بگیرم که دامون کیانو صدا کرد
به قلم پرستو.س
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" کیان  ...کد جدید چنده ؟"
کیان همینطور که میرفت سمت در آروم گفت " باید میذاشتم بره واحد خودش "
با رفتن کیان دوباره به سقف نگاه کردم .
چشمامو ریز کردمو دقیق شدم.
من میدونم شما تکون میخورین .
انگار پسر تو نقاشی جواب فکرمو داد چون بهم لبخند زد و سر تکون داد.
دوباره موبه تنم سیخ شد و دستام سرد شد.
با پلکی که زدم دوباره نقاشی ثابت شد.
چند بار دیگه تالش کردم اما دیگه تکون نخورد .
از اتاق رفتم بیرون  .از جلو اتاق دامون رد شدم که خالی بود.
اتاق خواب من رو به رو اتاق کیان بود.
کیان چراغ های پذیرایی رو خاموش کرد و اومد سمت من .
دامون هم پشت سرش.
کیان به من که رسید گفت
" چیزی الزم داشتی بگو "
سر تکون دادمو گفتم
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" مرسی "
قبل اینکه بره تو اتاقش آروم طوری که فقط من بشنوم گفت
" حتی اگه ممنوع بود "
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خیلی سخت بود که رو به روی دامون بیاستم و از این حرف کیان لبخند زنم .
اما موفق شدم .
برای دامون فقط سر تکون دادم .
اونم با لبخند خاص خودش جوابمو داد و رفتم تو اتاقم .
درو نبستم چون از تنها شدن تو این اتاق با این سقف عجیب می ترسیدم .
برق اتاقو خاموش کردمو به سقف نگاه کردم .
چیز زیادی از زمینه آبی نقاشی مشخص نبود.
اما صورت های کامال تو تاریکی هم پیدا بودن.
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مخصوصا چشم اون دختر ...
اسمش چی بود؟ میا  ...ملکه سرزمین آب!
رو تخت دراز کشیدمو ملحفه رو کشیدم روی خودم.
اما نمیتونستم از سقف چشم بردارم
حس بدی بود  ...سعی کردم چشمامو ببندم .
اما حس کردم دارن نگاهم میکنن.
چشمامو که باز کردم نگاه همه افراد رو نقاشی رو من بود .
سعی کردم نفس کشیدنمو کنترل کنم.
اونا نقاشی هستن  ...نقاشی ...
اما ملکه میا با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد ...
دستش از سقف اومد بیرون به سمت من.
دهنم خشک شد دوباره و نفسم بند اومد.
از ترس نمیشد تکون بخورم .
آروم با صدای واقعا دل نشینی گفت
" با من بیا مینو "...
نفهمیدم دارم چیکار می کنم .
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تو یه چشم بهم زدن دیدم تو پذیرایی هستم.
نمیدونم این فاصله رو چطوری طی کردم.
فقط سعی کردم به زور نفس بکشم.
انگار نفسم بند اومده بود.
رو کاناپه ولو شدم و سعی کردم با نفس های منظم قلبمو آروم کنم .
تمام تنم از ترس عرق کرده بود.
یعنی انقدر توهم زدم ؟ یا واقعی بودن ؟
سرمو تکیه دادم به کاناپه .
حس کردم باز یکی داره نگام میکنه سریع چشمامو باز کردمو کل پذیرایی نیمه تاریک کیان رو
از نذر گذروندم .
اما خبری از کسی نبود .
دهنم همچنان خشک و تلخ بود ...

کیان ::::::::::::
عادت به خوابیدن نداشتم .
خیلی وقت بود درست حسابی نخوابیده بودم
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میدونستم برای آؤامش تعصابم بهش احتیاج داشتم .
اما نمیتونستم ذهنمو آروم کنم تا خوابم ببره.
اصال انگار یادم رفته بود چطوری باید خوابید.
کالفه رو تخت نشستم .
دست بردم تو موهامو از پنجره به آسمون شب خیره شدم.
دلم هوای آزاد میخواست
اما نمیخواستم مینو تنها بذارم .
شماره سیامندو گرفتم تا از وضعیت عمارت خبر بگیرم .
زود جواب داد و گفت
" اینجا امن و امانه اگه برا این زنگ زدی"
خندیدمو گفتم " خب پس کاری نداری "
" چرا "
" چی ؟"
" منو دیگه با مانی جایی نمیفرستیا "
می دونستم سیامند و مانی خوب با هم کنار نمیان  .تکیه دادم به تاج تخت و گفتم " چرا
اونوقت ؟"
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" چون دفعه بعدی که به من دستور بده  ،خودم از وسط به دو نیمه نا مساوی تقسیمش
میکنم "
دوباره خندیدم .
مثل بچه ها می مونن
شب بخیری گفتمو منتظر توضیحات سیامند نموندم .
سیامند حالت طبیعی میرفت رو اعصاب آدم
چه برسه وقتی که از کسی خوشش نمیومد.
بلند شدم تا مینو چک کنم .
اما تو اتاقش نبود.
صدای باز شدن در یخچالو شنیدمو رفتم تو آشپزخونه .
داشت برای خودش آب میریخت .
با دیدن من هول خورد اما سریع به خودش اومد
سوالی نگاهم کرد که پرسیدم
" خوبی؟"
لیوانو یه جا سر کشید .
نفس عمیق کشید و گفت
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" خوبم "
آبو گذاشت تو خچالو در یخچالو آروم بست
دوباره گفت " این نقاشی های سقف نمیذارن من بخوام"
به اوپن تکیه دادمو گفتم "چرا ؟"
" تکون میخورن کیان  ...حتی حرف هم میزنن "
خواستم بخندم اما نگاه نگرانش نذاشت .
رو صندلی اوپن نشست و موهاشو از جلو صورتش کنار داد.
" میشه بگی قضیه این نقاشیه چیه ؟"
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مینو ::::::::::::::::
موهامو از صورتم کنار دادمو انداختم پش شونه ام.
نگاه کیان از رو صورتم رفت رو موهام.
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از رو موهام سر خورد پایین تر ...
اما یهو چشماش برق زد و لبخند نشست رو لباش.
به خودم نگاه کردم ،تازه متوجه شدم چی دیده .
سریع موهامو ریختم رو سینه ام.
خواستم بلند شم .
نمیتونستم تو چشمای کیان نگاه کنم .
درسته بوسیده بودمش ...
اما  ...لبخند شیطونی که رو لبش بود  ،شرمنده ام کرده بود.
تا بلند شدم بازومو گرفت و گفت
"مگه نمیخوای بدونی ؟"
فشار دستش رو بازوم تنمو داغ تر کرد .
آروم نشستم دوباره .
اما سرم همچنان پایین بود.
کیان آروم گفت
" نگام کن "
سرمو بلند کردم که لبخند رو صورتش باعث شد منم لبخند بزنم
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دوباره آروم گفت
"من یه لحظه میرم مطمئن شم مزاحممون خوابه  .تکون نخور "
اینو گفتو تو یه چشم بهم زدن غیب شد.
اصال متوجه منظورش نشدم که برگشت .
رو صندلی کنارم نشستو منو چرخوند به سمت خودش.
" خب ...حاال میتونیم راحت صحبت کنیم "
" چطور ؟"
" یه کار ممنوعه کوچولو دیگه  ...دامون تا صبح میخوابه " ...
ابروهامو دادم باال و گفتم
" چی کار کردی ؟"
" فکر کردی فقط لمس دست تو خاصه ؟"
دست به سینه تکیه دادم به صندلیم " خب؟"
" حدس بزن "
" نمیدونم  ...آریو با لمس دستش درمان میکنه  ...تو نکنه با لمس دستت میتونی خواب کنی
؟"
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" بزار فکر کنم ! لمس دست من چیکار میکنه ؟! نقاشی های رو سقف داستانش چیه ؟ وای
اینهمه اطالعات ازم میخوای ؟ "
میدونستم باز مثل اون شب میخواد شرط بذاره  .برای همین گفتم
" بین شما آریو تنها کسی بود که جواب سواالمو راحت میداد  ...اون از سیامند که آدمو کالفه
میکنه  .اینم از تو که برا هر چیزی شرط میذاری"
" شرط؟"
" اوهوم "
" شرط های من خوبه "
" اما ممنوعه "
" ممنوعه ها شیرین تره "
نفس عمیق کشیدمو گفتم " درسته عاشق کارای ممنوع ام  ...اما نمیخوام دردسر درست کنم
"
" نبایدم بخوای "
" دامون گفت "...
نذاشت ادامه بدم و پرید وسط حرفم
" میدونم چی گفت " ...
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هر دو تو سکوت به هم نگاه میکردیم .
انگار هر دو مردد بودیم .
شرایط عجیبی بود  .نمیدونستم این کارای یواشکی کیان تا چه حد جدیه .
تا چه حدش فقط شیطنت های یواشکیه .
چقدر باید روش حساب کنم و چقدر باید ازش انتظار داشته باشم .
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کیان بالخره گفت
" نمیدونم دارم چکار میکنم مینو  ...فقط میدونم کنارت حس زندگی دارم  ...حسی که سالها
بود نداشتم " ...
دوباره ساکت شد و بهم نگاه کرد
سر تکون دادم که ادامه داد
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" نمیخوام ازت قولی بگیرم  ...اما میخوام باهام بمونی "...
با این حرفش سوالی سر تکون دادم و گفتم
" باهات بمونم ؟ درست نفهمیدم "
" یواشکی هامون  ...بذار کیان و مینو یواشکی داشته باشیم  ...دور از چشم همه "
قلبم انقدر تند میزد که حس میکردم میخواد از سینه ام جدا شه .
با تمام وجود دوست دارم بگم باشه .
اما احساسمو کنترل کردمو گفتم
" اگه لو بریم چی "...
" نمیذارم "...
" نمیذاری لو بریم ؟"
سر تکون داد
صورتش کامال مصمم بود .چشماش پر از خواستن .
مجبور شدم نگاهمو ازش بگیرمو به دستام خیره شم .
چون نمیشد تو چشماش نگاه کنی و مخالفت کنی .
چشماش انگار جادوم می کرد که فقط بگم باشه.
زیر لب گفتم " اما آخرش چی ؟  ...وقتی ممنوعه "...
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نذاشت ادامه بدم و گفت
" قرار نیست تا ابد ممنوع بمونه ".
نا خداگاه با امید سرمو بلند کردمو خیره شدم تو چشماش .
لبخند زد و گفت
" پس تو هم میخوای "

کیان :::::::::::::
مینو دوباره نگاهشو ازم دزدید و با خجالت گفت
" چطور میشه دیگه ممنوع نباشه ...دامون گفت وقتی نیروم آزاد شه تازه هم رده اونا میشم ".
" به موقع اش بهت میگم  ...حاال جوابت چیه ؟"
" میخوام االن بدونم "
" باید با من مبارزه کنی و شکستم بدی "
چشماش گرد شد و خیره نگام کرد
" اما تو که شکست نمیخوری "...
خندیدمو گفتم " اون طوری هام نیست  ...حاال جوابت چیه ؟"
" نمیدونم "
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لپاش گل انداخته بود.
" مینو " ...
لبشو تر کرد و گفت " باشه  ...اما باید بهم قول بدی "
" چه قولی ؟"
" به سواالم جواب بدی "...
دختر زرنگ ...یکم نگاش کردمو گفتم
" قبوله به سوال هات جواب میدم "
یه لبخند شیطون زد و گفت
" خب آقای یواشکی  ...یعنی جلو بقیه همون رئیس بزرگی ؟"
سر تکون دادم که گفت
" سخته " ...
" اما میشه "...
اونم سر تکون داد و یه لبخند شیرین زد و گفت
" خب ...حاال ازلمس دستت بگو ...چکار میکنه ؟ "
" مثل لمس دست تو که روی روح آدما اثر داره لمس دست من رو ذهن اونا اثر میذاره ...
میتونم ذهنشونو خاموش کنم  ...میتونم ذهنشونو بخونم  ...ذهنشونو پاک کنم "
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چشماش گرد شده بود .
زیر لب گفت " اوه ...خیلی عالیه  ...یعنی فکر منم میتونی بخونی ؟"
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سر تکون دادم
دوباره گفت " االن دامونو خواب کردی ؟"
بازم سر تکون دادم که لبخند شیطونی زد
" خیلی باحاله"...
" تقریبا  ...گاهی "
" االن دامون تا کی خوابه ؟"
" تا وقتی که من بیدارش کنم "
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لبخندش بیشتر شد و گفت " حاال راجب نقاشی های سقف بگو "

مینو :::::::::::::::
نمیدونم من کی انقدر عوض شدم .
همیشه نترس بودم اما تا این حد ؟
که به کیان و مینو یواشکی باشه بگم ؟
باورم نمیشه این منم  .کیان با آرامش گفت
" این نقاشیا واقعی هستن"
با ذوق گفتم " میدونستم "
" نه اون واقعی که تو فکر میکنی  ...تکون نمیخورن "
" اما من دیدم تکون خوردن "
" امکان نداره مینو  ...اونا واقعی هستن  ...یعنی وجود دارن  ...همشون  ...همه اونا و اون
لحظه هایی که من کشیدم وجود دارن و شاید روزی تو هم بتونی اونارو ببینی  ...اما اون
نقاشیا تکون نمیخورن  ...من خودم اونارو کشیدم  ...پس باور کن فکر کردی "
نفس عمیق کشیدم .یعنی واقعا توهم بود .
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زیر لب گفتم " نه تنها تکون میخوردن  ...حتی اون دخرته  ...میا  ...باهام حرف هم زد ...گفت با
من بیا " ...
حاال کیان با تعجب نگام میکرد .
زیر لب گفت " اما ممکن نیست "...
" حس کردم دستش از تو سقف اومد بیرون "
یکم مردد نگام کردو گفت " باید بخوابی  ...فکر کنم خیلی ضعیف شدی "
" نه عمرا دیگه برم تو اون اتاق  .به کاناپه نگاه کردمو گفتم " من امشب اونجا میخوابم "
" تا صبح داغون میشی  ...اینهمه تخت خواب راحت تو این خونه هست "
" آره با اون نقاشی های سخنگو "
" حاال داری به نقاشی های من توهین میکنی ؟"
" نوچ  ...فقط میگم جایی میخوابم که سقفش سفید باشه "
" یعنی اتاق من ؟"
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با چشمای گرد برگشتم سمتش
" نه " ...
" مگه نگفتی باشه "
" گفتم باشه میتونی بیای اتاقم  ...نگفتم باشه میام اتاقت "
" خب فرقش چیه ؟"
با اخم نگاش کردم " یه بالشت و ملحفه برام میاری ؟ "
" تو اینجا بخوابی منم مجبورم بیام اینجا  ...رو هیچکدوم از این کاناپه هام جا نمیشم ".
خودشو مظلوم کردو نگام کرد
" الکی مظلوم نمایی نکن  .برو اتاقت بخواب "
" نمیشه  ...اینجوری اگه حمله کنن شیشه ها رو بشکنن تو رو راحت میگیرن "
" چه فرقی داره ؟ اتاق تو هم به تراس پنجره فول داره "
" فرقش اینه تو اتاق من  ،من کنارتم "
" کیان " ...
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انگشتشو گذاشت رو لبم و نذاشت ادامه بدم .
خم شد و تو گوشم گفت " تختم به اندازه کافی بزرگ هست که جدا بخوابیم "
قبل انکه مقاومتی کنم دستاش دور کمرم حلقه شد و از رو صندلی بلندم کرد.
اما هنوز نفس نگرفته بودم که رو تخت اتاقش منو گذاشت پایین .
خودش رفت سمت دیگه تخت و گفت " خیلی دیر شده  ...فردا کلی کار داری"
تختش واقعا بزرگ بود .وقتی دراز کشید قشنگ  1متر با هم فاصله داشتیم .
اما بازم سختم بود .
تا خواستم لب باز کنم کیان گفت
" مینو  ...خواهش میکنم  ...واقعا خسته ام "
نمیدونم چرا ساکت شدم و ملحفه رو دادم کنار.
مثل کیان به پهلو دراز کشیدم .
زیر نور کم سویی که از پنجره میومد چهره کیان سایه روشن بود .
زیر لب گفتم " بابام بفهمه خیلی ازم ناراحت میشه "
" چرا ؟"
" من سه بار یه پسر نامحرمو بوسیدم  ...االنم رو تختشم "
آروم لبخند زد و گفت " نگران نباش ...حلش میکنم "...
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حلش می کنیم !؟
منظورش چی بود .
چشماشو بست و من هم چنان خیره به صورتش بودم .
آروم پرسیدم
" چطوری حلش میکنیم؟"
بدون اینکه نگاه کنه با لبخند گفت " خودت میبینی "
لبخندش خیلی اطمینان بخش و با محبت بود
واقعا خسته بودم و حوصله بحث نداشتم.
سعی کردم بحث رو ادامه ندم.
انگار بالشت و ملحفه بوی عطر مردونه کیانو میداد
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خیلی زود خوابم برد.

کیان :::::::::::
حلش میکنم ! چطوری؟ البد همونطوری که مینو هم رده من میتونه بشه .
پشت سر هم قول و قرار هایی که انجامش سخته .
اما غیر ممکن نیست .
نفس عمیق کشدم .
حتی اگه نتونم بخوابم هم این آرتمشی که از حضور مینو تو این اتاق نشسته آرومم میکنه .
چشمامو باز کردمو نگاهش کردم .
هنوز عطر نمدار موهاش حس می شد.
خیلی زود خوابش برده بود.
چطور واقعا بخوابم وقتی میتونم تا صبح نگاهش کنم و از حضورش آرامش بگیرم .
بهش نزدیک شدمو موهای روی صورتشو کنار زدم .
دستم دیگه از مغزم پیروی نمیکرد و به نوازش موهاش ادامه داد.
مثل یه خواب بود...
خوابی که خاطرات قدیمی رو زنده می کرد .
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خاطراتی که بعد اینهمه سال فراموش نشده بودن .
مینو تو خواب چرخید .
فکر کردم بیدار شده اما وقتی پاشو گذاشت رو پای منو دمر خوابید فهمیدم هنوز خوابه .
مثل یه گربه خسته خوابیده بود.
پاش روی پام وزنی نداشت اما گرمای تنمو بیشتر کرد.
آروم پاشو از روی پام گذاشتم پایین .
نمیخواستم مسیر ذهنیم عوض شه .
اما مینو بازم چرخید و اگه عقب نمیرفتم کامل تو بغلم بود .
نتونستم جلو خندمو بگیرم و آروم خندیدم .
با این مدل خوابیدن مینو تخت دوبرابر اینم کم بود .
دوباره موهاشو نوازش کردم ...

مینو :::::::::::::::
با داغی تنم بیدار شدم .
سنگینی رو کمر و پام برام تازگی داشت
یکم طول کشید تا موقعیتو درک کنم .
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کیان از پشت بغلم کرده بود.
دستش دور کمرم بود و با پاش پاهامو قفل کرده بود.
خواستم تکون بخورم اما نتونستم .
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هوا نشون میداد دم صبحه  .اما هنوز کامل روشن نشده بود.
با تکون من کیان سرشو تو موهام فرو کرد و نفس عمیق کشید .
زیر لب گفت " مجبور شدم اینجوری قفلت کنم تو بغلم تا بتونیم هر دو بخوابیم "
" چرا "
" از بس غلت زدی "
" اوه "...
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از خجالت نمیدونستم چی بگم .
همیشه از رو تخت خودمم می افتادم از بس بد میخوابیدم .
کیان تو گلو خندید و منو محکم تر بغلم کرد
با اینکه بودن تو بغلش خیلی حس خوبی بود اما آروم گفتم
" االن که بیدارم  ...میتونی ولم کنی "
" نوچ ...زوده  ...تازه  5صبحه  ...یه ساعت دیگه میشه بخوابیم "
سعی کردم از بغلش بیام بیرون .
بالخره دستشو باز کردو چرخیدم به سمتش
" دیگه خوابم نمیاد "
به موهای آشفته و صورت خمارش نگاه کردم .
از حرفم پشیمون شدم .
دلم ترجیح میداد برگردم بغلش و تا ظهر بخوابم .
اما عقلم میگفت نه .
کیان نفس عمیق کشید و گفت
" باشه  ...من که زیر مشت و لگد های تو نشد بخوابم  ...اما عیبی نداره "
شرمنده نگاش کردم ...
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کیان :::::::::::
مینو از بس غلت زد آخر مجبور شدم تو بغلم قفلش کنم تا نه خودش از رو تخت بیفته نه منو
سر نگون کنه .
اما بغل کردنش همون و تب خواستنش همون .
حتی وقتی آروم شد هم نتونستم ازش جدا شد .
گرماو نرمی بدنش حس زندگیو تو وجودم زنده میکرد.
نوشته پرستو.س
اینهمه سال...
اینهمه دختر ...
چرا مینو ؟ چرا این دختر که ممنوع بود...
نمیدونم فقط هرچی بود نمیتونستم خواستنشو انکار کنم .
سرمو تو موهاش فرو کردمو با عطر تنش خوابم برد .
یه خواب آروم که سالها ازم دور بود.
وقتی تو بغلم جا به جا شد بیدار شدم.
دوست نداشتم بذارم بره .
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دوست نداشتم گرمای تنشو ازم دریغ کنه .
اما نمیشه کسیو به اجبار نگه داشت .
تا همینجام حضورش برام مثل معجزه بود.
دستمو شل کردم که چرخیدو خیره نگاهم کرد.
خواب آلود گفت " دیگه خوابم نمیاد "
نگاهش کردم .
با خنده گفتم " باشه  ...من که زیر مشت و لگد های تو نشد بخوابم  ...اما عیبی نداره "
شرمنده نگاهم کرد .
آروم گفت " ببخشید  ...گفتم که رو مبل میخوابم "
کیان شیطون تو وجودم سریع سو استفاده کرد و گفت
" می بخشمت  ...اما شرط داره"
" چی ؟"
" یه بوس کوچولو "
اخم کرد اما بخندشو نتونست مخفی کنه و گفت
" تو هم فقط سو استفاده کن "
آروم رفتم سمتش
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چشماش از حرکت من گرد شد .
روش خیمه زدم و گفتم " یه بوس کوچولو" ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:16 03.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۵۶
156

خواست هلم بده که خندیدمو لبمو به لباش رسوندم .
چند لحظه نشد که دستش رو سینه ام شل شد و با شروع بوسمون دستاش به سمت گردنم
حرکت کرد.
از گردنم دستش رفت تو موهامو بوسمون شدید تر شد .
کمرشو دست کشیدمو دستمو نرم رسوندم به زیر تیشرتش.
مغزم انگار دیگه کنترل منو نداشت .
بوسه ای که هر لحظه شدید تر می شد و داغی تنش که هر ثانیه پیشروی دستمو بیشتر
میکرد .
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لباس زیر تنش نبود و دستم تا تنشو لمس کرد مینو لبمو ول کرد و زیر لب گفت
" کیان " ...
میدونستم نمیخواست ادامه بدم .
اما دستم حاضر نبود از گرمای تنش دل بکنه .
دستشو از تو موهام در آورد و بازومو گرفت
آروم دستمو از زیر تونیکش در آورد .
خندیدمو کنار گوشش گفتم
" نمیتونه دل بکنه "
سرمو بلند کردمو نگاهش کردم .
لبخند با خجالتی رو لبش بود .
تا خواست چیزی بگه صدای موبایلم ساکتش کرد .
این وقت صبح  .. .با ا کراه از روی مینو کنار رفتمو موبایلمو برداشتم .
آریو بود .
هیچوقت بخاطر این زنگ بی موقع نمیبخشمش .
مینو نشست رو تختو من موبایلو جواب دادم
آریو گفت
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" کیان  ...پدر مینو میخواد اگه میشه االن بیاد مینو بینه "
" االن ؟"
" یه اتفاقی افتاده که باید به مینو بگن "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:18 04.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#157

صداش نگران و ناراحت بود.
پرسیدم
" چیزی شده ؟"
" خبر خوبی نیست " ...
برگشتم سمت مینو که با دقت داشت نگاهم میکرد .
سوالی سر تکون داد که بیخیال پرسیدن ماجرا شدمو به آریو گفتم
" باشه  ...یه ساعت دیگه اینجا باشن خوبه ؟"
" آره  ...مرسی "
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قطع کردمو به چشمای نگران مینو خیره شدم .
یهو لپاش گل انداخت و نگاهشو ازم گرفت .
یاد چند لحظه پیش ،داغی و نرمی تنش از ذهنم بیرون نمیرفت .
اما حرف آریو نگرانم کرده بود
" بابات اینا یه ساعت دیگه میان اینجا"
با چشمای گرد برگشت سمتم
" االن ؟"
سر تکون دادم .
رو صورتش برق خوشحالی نشست .
از رو تخت بلند شد و گفت
" من میرم سرویس ".
قبل اینکه از در بره بیرون برگشت سمتمو گفت
" دامونو بیدار نمی کنی ؟"
اصال یاد دامون نبودم .
دستی تو موهام کشیدمو گفتم
" خوب شد گفتی "...
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مینو ::::::::::::::
تو آینه به خودم خیره شدم .
موهامو با دست سعی کردم مرتب کنم .
لبم از فشار لب های کیان هنوز سرخ بود .
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
اتفاقات مثل فیلم از جلو چشمم رد شد .
دست داغ کیان که از تو لباسم باال رفت و سینه ام رو لمس کرد ...
دوباره داغ شدم .
خیلی سخت بود جلوشو بگیرم .
انقدر لذت بخش بود که دوست داشتم ادامه بدیم .
تو آینه به خودم سر تکون دادم .
داری چیکار میکنی مینو ...
حاال دوتا بوس یواشکیو بشه قبول کرد اما نه بیشتر از اون ...
دوباره به صورتم آب زدم شاید از این داغی تن کیان بیام بیرون .
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اما باز ذهنم میرفت سمتشو رو لبم لبخند میومد.
حتی قیافه خابالو صبحش و نگاه گرمش هم از جلو چشمام کنار نمی رفت.
از سرویس رفتم بیرون .
کسی تو نشیمن و پذیرایی نبود .
رفتم سمت اتاق خودم .
مردد بودم برم داخل یا نه .
دوباره به سقف خیره شدم .
انگار اونام برگشتن سمتم.
با لبخند نگام مرکردن .
یه قدم رفتم عقب که خوردم به کسی.
دامون بود .
" چته سر صبحی مینو ؟"
آروم گفتم " نقاشی ها تکون میخورن "
سرشو برد تو اتاقو گفت
" چی میگی؟ حاال انقدرم خوب نکشیده کیان "
کیان هم رسید و گفت
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" چی شده ؟"
" من نمیرم تو این اتاق  ...اونا تکون می خورن "
ابروهاشو انداخت باال و مثل دامون رفت تو اتاق و سقفو بررسی کرد .
آروم رفتم جلو تر .
تکون میخوردن  ...حتی لبخند شیطونی هم پسر نقاشی به من زد و چشمک زد .
چشمامو مالیدم و دوباره نگاه کردم .
همونجوری بود .
سریع برگشتم بیرونو گفتم
" میشه لباسامو از رو شوفاژ بیارین "
دامون خندید و گفت
" توهم زدی مینو "
اما کیان چیزی نگفتو لباسامو برام آورد .
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تشکر کردمو ازش گرفتم که آروم گفت " برات میپرسم راجب نقاشیا "
سر تکون دادمو برگشتم سمت سرویس

دامون :::::::::::
داشتیم با کیان قهوه می خوردیم که مینو از سرویس اومد بیرون .
شلوار خودشو پوشیده بود اما تیشرت دیشبی هنوز تنش بود .
به کیان گفت
" بلوزم پاره شده  ...بقیه لباس ها رو شستم رو حوله خشک کن آویزون کردم  .. .اینم رفتم
عمارت برمیگردونم "
کیان سر تکون دادو گفت
" لزومی نداشت  ...اما مرسی "
دیگه مثل دیشب با لبخند به مینو نگاه نمی کرد .
شاید دستش اومده بود.
شایدم مینو چیزی گفت بهش ...
چون مینو هم نگاهشو سریع از کیان گرفتو مشغول صبحانه شد.
دیشب انقدر خسته بدم که نفهمیدم کی صبح شد .
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صبح اگه کیان صدام نمیکرد نمیدونم تا کی می خوابیدم .
کیان گفت
" پدر و مادر مینو دارن میان "
" االن ؟"
سر تکون داد و رو به مینو گفت " فکر کنم بعدش میتونی برگردی عمارت  ...دیشب سیامند و
مانی همه چیو چک کردن "...
مینو هم سر تکون داد فقط .
خوب بود پس مینو با من برمیگشت عمارت .
خواستم چیزی بگم که موبایل کیان زنگ خورد و زیر لب گفت
" پدر و مادرت اینجان مینو "
مینو سریع بلند شد و رفت سمت آسانسور .
چند دقیقه نگذشت که صدای زنگ آسانسور بلند شد .
بعدم صدای مینو گفتن سه نفر و لحظات احساسی خانوادگی .
به کیان نگاه کردم که خیره به صحنه رو به رو بود.
اما من عالقه ای به دیدن این لحظات احساسی نداشتم .
بلند شدمو بدون نگاه کردن به اونا رفتم سمت تراس ...
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آریو ::::::::::::::
می دونستم کیان قبول نمیکنه مینو بره عیادت مادر بزرگش.
با وجود شرایطی که توش بودیم و قوانینی که برای دوره کارآموزی داشتیم امکانش نبود کیان
این کارو کنه .
اما بخاطر رضا و بخاطر مینو بهش زنگ زدم .
پشت تلفن گفت نه ...
ازش خواستم خودش به پدر مینو بگه امکانش نیست ...
چون من واقعا توان نا امید کردن اونارو نداشتم .
یه ساعتی گذشت که خانواده مینو بدون مینو اومدن پایین .
رضا گفت
" مرسی برای همه چی "...
" خواهش میکنم  ...بخاطر شرایط و تهدید های جدید نمیتونم به کیان اصرار کنم "
رضا سر تکون داد و تا کنار ماشین همراهیشون کردم .
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دیگه منم اینجا کاری نداشتم .
اما به هوای دیدن دوباره مینو رفتم سمت آسانسور.
وارد واحد کیان که شدم  ،دامونو دیدم که از تراس اومد تو.
با دیدن من گفت
" رفتن ؟"
" کی ؟"
" خانواده مینو "
" آره "....
" کیان و مینو کجان ؟"
" من تازه رسیدم دامون  ...از من میپرسی ؟"
" منم نبودم  ...رفتم یکم بدوئم "...
دوتایی گشتی تو خونه زدیم و وقتی دیدیم خبری ازشون نیست گفتم
" البد مینو رو برگردونده عمارت"
"قرار بود من ببرمش"
"خب تو که نبودی"
دامون سر تکون دادو گفت
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"اره شاید .من میرم عمارت .کاری نداری؟ "
"نه  ...منم برگردم .فعال"
دامون دوباره رفت سمت تراس و منم از آسانسور برگشتم پایین.
نمیدونم چرا دلم میخواست مینو دوباره ببینم ...
به خودم میگفتم برای اینکه مطمئن شم سالمه ...
اما آدم که به خودش نمیتونه دروغ بگه ...
مینو ::::::::::::
وقتی کیان گفت میتونم مادر بزرگمو ببینم خیلی خوشحال شدم .
اما گفت هیچکس نباید بفهمه...
هیچکس جز ما  5نفر نباید بدونه.
کیان به بابا گفت
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🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:30 06.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
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" من مینو میبرم بیمارستان  ...اما شما نیم ساعت بعد برگردین پایین که آریو متوجه نبود ما
نشه  ...امیدوارم تو این مدت هم دامون بر نگرده " ...
بابا اینا سر تکون دادن که من گفتم
" من لباس مناسب ندارم برا بیمارستان"
درسته شلوار و کتونیم خوب بود اما تیشرت کیان و نداشتن روسری خیلی ضایع بود.
انگار تازه همه متوجه شرایط من شدن .
کیان گفت " کسی مارو نمیبینه "...
متوجه منظورش نشدم که رو به بابا گفت " کدوم بخش  ،کدوم بیمارستان ؟ "
بابا اطالعاتو به کیان داد و با من خداحاقظی کردن.
کیان آروم گفت " بیا اینجا مینو "
به بابا نگاه کردم که سر تکون داد.
رفتم سمت کیان و همراهش رفتیم سمت اتاق کارش .
قبل رفتن تو اتاقش برای آخرین بار به مامان و بقیه نگاه کردم .
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لبخند تلخی زدن که کیان درو بست و رفت سمت کمد اتاقش .
یکی از کتاب هارو لمس کرد که کتابخونه آروم جا به جا شد و یه راه کامال مشکی پیدا شد .
سوالی نگاش کردمو گفتم " راه رو مخفی ؟"
" نوچ "
کمرمو گرفتو بغلم کرد .
با سرعت خاص خودش با هم وارد اون دنیای سیاه شدیم .
هیچی نمیدیدم اما بعد چند دقیقه کم کم همه جا روشن شد .
نور چشممو زد .
دست کیان دور کمرم شل شد و ازم جدا شد.
وقتی بالخره تونستم ببینم فهمیدم تو اتاق بیمارستانیم.
یه فضای مشکی در مانند رو دیوار بود که ما ازش بیرون اومده بودیم
صدای بسته شدن در اومد و کیان گفت " تا کسی نیومده مینو  ...عجله کن "
" چطور اومدیم این "...
با دیدن مادرجون رو تخت سوالمو خوردم ...
تمام تنش پور از لوله و سرنگ بود .
اشکام راه افتاد ...
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رفتم باال سرشو شروع به نوازش صورت پیر بی روحش و دستای سردش کردم .

کیان ::::::::::
مجبور شدم بخاطر مینو از پورتال سیاه استفاده کنم .
خوبیش این بود که سریع میرسی جایی که تو ذهنته و بدیش اینه بخشی از نیروتو ازت میگیره
...
خیلی وقت بود ازش استفاده نکرده بودم .
چون بعد استفاده از پورتال سیاه تب خونم زیاد تر می شدو نمیخواستم از کنترل خارج شم ...
اما این یکبار بخاطر مینو ...
نگاهش کردم که روی مادر بزرگش خم شده بودو آروم اشک میریخت .
دستای مادر بزرگشو بوسید و زیر لب گفت دوستت دارم .
دوباره خاطرات قدیمی هجوم آوردن ...
درد از دست دادن عزیزام بعد اینهمه سال دوباره زنده میشد ...
این دخترا چرا انقدر منو به گذشته وصل میکنه .
بخاطر بوی الکل و ماده شوینده نمیتونستم بوی اطرافو خوب تفکیک کنم .
اما احساس خطر کردم .
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میترسیدم بهمون حمله شه .
رو به مینو گفتم " بهتره بریم " ...
" خواهش میکنم کیان  ...یکم بهم فرصت بده "
سر تکون دادم و پشت در به صدا های بیرون تمرکز کردم.
صدای پا از تو راهرو بیمارستان نشون میداد دارن میان سمت اتاق ما .
آروم به مینو گفتم " عجله کن مینو  ...ممکنه بیان اینجا "
اما تا مینو سرشو بلند کرد در با شدت زیادی کوبیده شد به بدنمو پرتم کرد رو زمین .
از چیزی که میترسیدم سرمون اومد.
سه تا خوناشام سیاه تو چشم به هم زدنی وارد اتاق شدن .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]19:05 07.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۶۶
مینو ::::::::::::
دست مادرجون تو دستم بود که سر و صدایی از بیرون بلند شد.
خالکوبیم شروع به داغ شدن کرد و کیان گفت
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" عجله کن مینو  ...ممکنه بیان اینجا "
قبل اینکه جواب بدم در با فشار باز شد
کیان پرت شد رو زمین .
سه تا خوناشام سیاه تو چشم به هم زدنی وارد شدن
یکیشون درو محکم پشت سرش بست و قفل کرد.
نگاهشون بین منو کیان چرخید
کیان خیلی سریع زیر پایی فلزی که رو زمین بودو پرت کرد سمت صورت خوناشامی که خیره
به من بود.
دوباره تونستم با سرعت بیشتر ببینم .
حرکت ها دوباره برام آهسته شده بود
با این حرکت کیان اون خوناشام پخش زمین شد
دوتای دیگه به من حمله کردن.
دندوناشون پیدا شد ه بود .
یکی از کنار تخت به سمتم حمله کرد که کیان بهش امون ندادو درگیر شدن.
یکی دیگه از روی تخت پرید سمتم
چسبیدم به دیوار تا از برخوردش با خودم جلوگیری کنم .
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از جایی که بودم رد شد و چند قدم تلو تلو خورد
اما سریع برگشت و گردنمو نشونه گرفت .
با نگاهش به گردنم درد دیروز تو تنم زنده شد
خودم بهش حمله کردم .
سعی کردم صورتشو لمس کنم که دستمو پس زد .
خواست گردنمو بگیره که خودمو عقب کشیدم.
سعی کردم دستشو بگیرم .
اما اون سریع تر بودو مچ دستمو گرفت
دستمو پیچوند پشتم .
میدونستم االن دوباره به گردنم حمله میکنه
اما اینبار قبل از اینکه دندوناش به پوست گردنم بخوره با دست دیگه ام به گردنش چنگ زدم.
دیگه صبر نکردم محو شدنشو ببینم.
خواستم برم کمک کیان
اما خوناشامی که رو زمین بود بلند شدو بهم حمله کرد .
خیلی سریع بود .
خیلی سریع تر از چیزی که تو تمریناتم بود .
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ضربه اول و دومشو دفع کردم.
سعی کردم لمسش کنم که با قدرت کوبید تو شکمم.
پرت شدم رو زمین.
درد بدی تو کل تنم پیچید .
داشت میومد سمتم که کیان به پهلوش ضربه بدی زد .
خوناشامی که در گیر کیان بود از این موقعیت استفاده کرد و به کتفش حمله کرد .
هم زمان با پیچیدن فریاد پر از درد کیان تو اتاق  ،با وجود درد شدید تو دلم بلند شدمو به اون
عوضی حمله کردم .
گردن کثیفشو لمس کردم  .جلو چشمام خاکستر شد اما پیراهن سفید کیان خونی بود.
با حرص برگشتم سمت خوناشام سوم .
هاله سیاهی دورشو گرفته بود.
زودتر از من کیان باهاش درگیر شد.
هاله سفید دور کیان یه لحظه خشکم کرد.
به مادرجون نگاه کردم...
اونم هاله سفید داشت...
احساس تهوع داشتم .
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خم شدمو خون باال آوردم .
درد بدی تو دلم بود  .اما سعی کردم نیافتم .
فریاد اون خوناشام بلند شد .
سرمو بلند کردم که قلبشو تو دست کیان دیدم .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]19:05 07.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#۱۶۷
اونم خاکستر شد.
تازه متوجه شدم دارن به در اتاق میکوبن و دستگیره درو باال و پایین می کردن .
کیان اومد سمتم .
بغلم کردو وارد اون در سیاه شدیم .
برای آخرین بار به مادرجون نگاه کردم .
هاله سفید دورش اونو مثل فرسته ها کرده بود.
دوباره به اتاق کار کیان برگشتیم.
کیان منو گذاشت رو کاناپه تو اتاقش ،برگشت سمت کتابخونه
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سرمو گذاشتم رو دسته کاناپه و دراز کشیدم .
از درد این حرکتم آه آرومی گفتم
با لمس دوباره یکی از کتاب ها در مخی بسته شد.
کیان اومد سمتم و پایین کاناپه نشستم .
سرش کنار سینه ام بود و کتف خونیشو میدیدم .
سرشو به سینه ام تیکه دادو نفس عمیق کشید .
آروم گفت
" شانس آوردیم "...
بی اختیار دستم رفت تو موهاشو اونم با حرکت من چشماشو بست .
زیر لب گفتم " مرسی "
لبخند رو لبش نشست.

کیان :::::::::::
خطر از بیخ گوشمون رد شد.
نگران این بودم که بهمون حمله بشه
اما نه تو بیمارستان.
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اونم وقتی از پورتال استفاده کردم.
همه چی یه جوری بهم مربوط بود...
یه کسی پشت این برنامه ها بود.
حرکت دست مینو تو موهام خمارم کرده بود .
هر دو داغون بودیم ...
میدونستم حال اونم بهتر از من نیست .
صدای زنگ آسانسور از بیرون اتاق اومد .
بعد هم صدای صحبت آریو دامون .
مینو آروم گفت " باید برگردیم عمارت  ...االن دامون میفهمه ما با همیم"
ما با همیم  ...این یه کلمه اش بد به دلم نشست.
بلند شدمو دستشو گرفتم تا بلند شه .
گوشه لبش خونی بود .
" خون باال آوردی "
سرشو انداخت پاینو سر تکون داد
" درد داری االن ؟ "
" نه "
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"میگم آریو بیاد پیشت " ...
" من خوبم  ...اما کتف خودت چی ؟"
" چیزی نیست  ...بیا  ...بازم با پورتال میریم " ...
اینبار که بغلش کردمو وارد پورتال شدیم بی حال سرشو گذاشت رو سینه ام
به اتاقش رسیدیم .
ازم جدا نشد.
منم نمیخواستم جدا شه موهاشو بوسیدم و خواستنم شدید تر شد.
نبرد دیروز و امروز ...
دوبار استفاده از پورتال ...
حسابی تب خونو تو وجودم حس میکردم .
اگه بیشتر از این پیش مینو می موندم نمیتونستم جلو خودمو بگیرم .
آروم از خودم جداش کردمو گفتم
" شب میام پیشت  ...یه دوش بگیر تا دامون میرسه "...
نگام کرد و سر تکون دادو آروم گفت
" مواظب خودت باش"
دوست داشتم لباشو ببوسم  ...اما میترسیدم نتونم خودمو عقب بکشم .
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دوباره گفتم
" شب میام پیشت "...
اما اینبار بیشتر به خودم گفتم تا مینو .
باید هر چه زودتر تب خونمو آروم کنم ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:39 08.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#168
مینو ::::::::::::
کیان داغ تر از همیشه بود.
به لبام خیره شد و دوباره گفت
" شب میام پیشت "
اما انگار داشت با خودش حرف میزد .
حتی فشار دستشم دور کمرم خیلی شدید تر از قبل بود .
نفس عمیق کشیدو چشماشو بست .
حس کردم داره خودشو آروم میکنه
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یهو بدون اینکه تعلل کنه برگشت سمت همون در سیاه و محو شد.
چنددقیقه به جای خالیش خیره شدم و پلک زدم.
تا باور کنم خواب نیست ...
چرا کیان یهو انقدر عجیب رفتار کرد...
هاله سفید دورش خیلی روشن بود...
یعنی سیاهی نداشت یا من ندیدم ؟!
هنوز هاج و واج بودم که در اتاقم با شدت باز شد .
دامون متعجب نگاهم کرد و منم نگاهشو متعجب پس دادم .
هاله دور دامون هم میتونستم ببینم .
چندبار پلک زدمو دقیق شدم که یهو با صدای دامون به خودم اومدم
" کی اومدی ؟"
"تازه "
" بیا پایین سر تمرینت "
" میشه اول دوش بگیرم "
" نه " ...
منتظر من ایستاد.
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همچنان خیره هاله دورش بودم که گفت
" چرا وایسادی "
دلم خیلی درد میکرد و طعم خون تو دهنم بود.
سر تکون دادمو گفتم
" میشه یه مسوا ک بزنم ؟ "
کالفه پوفی کرد و گفت
" اوکی  ...سریع "
از فرصت استفاده کردمو تو سرویس دسن و رومو شستم .
به خودم و هاله سفید دور خودم خیره شدم ...
یعنی همینه ؟ تمام روح یه نفر همینه ؟!
دهنمو شستمو مسوا ک زدم .
دردم انگار نمیخواست آروم شه .
دهنم طعم آهن میداد.
موهامو کامل پشت سرم جمع کردمو رفتم بیرون.
دامون همچنان ایستاده بود.
با هم رفتیم پایین که سیامندو دیدم .
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داشت با چنتا از کارورزا صحبت میکرد .
هاله دور همه رو میدیدم ...
اما اون سیاهی که گفتن توش نبود...
یعنی همه اینا هیچوقت تو زندگیشون ناحق نکردن ؟!
یا من هنوز نمیتونم ببینم !
سیامند تا منو دید لبخند شیطون خودش رو لبش نشست و گفت
" به به شاگردمم اومد "
دامون خیلی جدی گفت
" امروز خودم با مینو تمرین میکنم "
سیامند ابروهاشو باال انداختو چیزی نگفت .
اما سوالی به من نگاه کرد که شونه باال انداختمو لب زدم نمیدونم .
🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:41 08.04.17[ ,
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با دامون از کنار سیامند و بقیه رد شدیم.دلم میخواست بگم درد دارم.اما میترسیدم لو بریم .
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کنار رینگ تمرین ایستادو رو به من گفت
" دیدی خوناشام های سیاه چطور میجنگن  ...میخوام امروز واقعی با هم بجنگیم "
سر تکون دادمو وارد شدیم .
رو به روی هم ایستادیم که دامون بدون آمادگی بهم حمله کرد.
خیلی بهتر از قبل میتونستم حرکتشو تفکیک کنم و عکس العمل نشون بدم .
اما همه حرکاتم درد ناک بود .
انگار به چاقو خورده بودمو از درون داشت اندام هامو زخمی میکرد.
نتونسته بودم هنوز به دامون ضربه بزنم که مشتش با شدت به شکمم برخورد کرد .
پرت شدم رو زمینو هم زمان طعم خونو تو دهنم حس کردم.
یه لحظه تمام کار آموزای دور و برم ایستادن و به من خیره شدن .
دامون اومد باالی سرمو گفت
" یعنی انقدر راحت ؟ بلند شو "
سعی کردم .
اما نتونستم  ...دردم بیشتر شده بود.
دامون بازومو گرفتو بلندم کرد .
اما پاهام نا نداشت .
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حس کردم دوباره دارم باال میارم ....
دامون :::::::::::
انتظار نداشتم مینو تنها تو اتاقش باشه ...
اما وقتی دیدم تنهاست و کیان نیست هم خوشحال شدم هم ناراحت.
خوشحال از اینکه به حرفم گوش داده .
ناراحت از اینکه مچ کیانو نگرفتم .
اول نمیخواستم خودم باهاش تمرین کنم .
اما وقتی چشمم بهش افتاد هوس کردم مبارزه باهاشو امتحان کنم .
بهتر از قبل دفاع میکرد .
اما هنوز نتونسته بود به من حمله کنه .
از غفلتش استفاده کردمو ضربه نه چندان محکمی تو شکمش وارد کردم که پرت شد رو زمین
 .انتظار نداشتم انقدر ضعیف عمل کنه .
بلند نشدو خودم بازوشو گرفتم تا بلند شه اما
از چیزی که میدیدم شوکه شده بودم .
مینو خم شدو خون باال آورد ...
اونم خیلی زیاد ...
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خون ...
خون فرشته مرگ ...
قبل اینکه کنترلمو از دست بدم بغلش کردمو بردم سمت عمارت .
سیامند متوجه شد و اومد سمتمون
با داد گفتم
"خون باال آورده " ...
سریع اومد مینو از بغلم گرفتو گفت
" به آریو خبر بده من صورتشو تمیز میکنم "
منتظر جوابم نموندو با سرعت مینو برد اتاقش...
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چنتا نفس عمیق کشیدم تا تونستم آروم شم .
لعنتی خیلی وقت بود اینجوری نشده بودم .
میدونستم بخاطر اتفاقات دیروز و نرسیدن خون تازه است .
نمیدونم کیان چطوری میتونه انقدر جلو خودشو بگیره .
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زنگ زدم به آریو و ازش خواستم زودتر خودشو برسونه .
هنوز ظهر نشده بود .
تا شب که بتونم یه پارتی و مهمونی پیدا کنم و خون تازه شکار کنم خیلی مونده بود.
مجبور بودم بازم به یه لیوان از اون خون های یخچالی مزخرف ا کتفا کنم ...
سیامند ::::::::::::
مینو رسوندم اتاقشو گذاشتم رو تخت.
چنتا دستمالو نمدار کردم و خون رو صورتشو پاک کردم .
خون هر آدمی برای ما یه طعم و بویی داره ...
بعضیا خیلی خوش عطر و خواستی ...
بعضیا فوق العاده بد طعم و زننده .
خون دخترا ا کثرا خوش عطره  ...مخصوصا دخترای باکره ...
حاال اگه کنار اینا اون دختر فرشته مرگ هم باشه...
میشه مینو ...
حتی از بدنش هم عطر خاص خودش قابل حسه ...
دیگه مشخصه خونش چه کشش و جذبی برای ما داره .
درسته وقتی تو تب خون نیستیم همه چی قابل کنترله .
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اما امان از روزی که مثل االن دامون نیاز به خون تازه داشته باشیم .
صورت مینو که تمیز شد کنارش رو تخت نشستم .
داشتم مبارزه اش با دامونو نگاه میکردم .
دامون خیلی محکم نزد که به این رو زبیافته مینو ...
یعنی از دیروز آسیب دیده ...
بلند شدم و خواستم با خیس کردن صورتش سعی کنم بهوش بیارمش که آریو رسید .
نگاهش بین منو مینو چرخید و گفت
" بیهوشه ؟"
سر تکون دادم که رفت سمت مینو کنار تخت نشست
" به کجاش ضربه زده ؟"
" شکمش  ...بد خون باال آورد "
آریو سر تکون داد و دستشو گذاشت رو شکم مینو .
زیر لب گفت
" دامون این کارو کرده ؟  ...داغون کرده دختره رو "
" فکر نکنم فقط به دامون مربوط باشه  ...مال دیروز نیست ؟"
" دیروز به شکمش ضربه نزدن "
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" نمیدونم "...
کم کم صورت مینو رنگ گرفتو آریو دستشو برداشت .
رو به من گفت " االن خوابه  ...میخوای بیدارش کن ...اما بهش فشار نیارین باز  ...بذارین سیر
طبیعی آزاد شدن نیروشو طی کنه "

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:08 09.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#171
دست به سینه ایستادمو گفتم
" من حواسم هست " .
لبخند مایل به پوزخندی زد و گفت " مشخصه "
خود آریو هم رنگ و روی خوبی نداشت برای همین گفتم
" خودت چرا اینجوری شدی ؟ حواست به خودت هست ؟"
خیره به مینو نگاه کرد و گفت " آره  ...خوبم  ...بازم کاری بود خبرم کنین "
رفتم سمت در و گفتم
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
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" بزاریم بخوابه نه ؟ "
آریو هم بلند شد و همراهم اومد " آره  ...خودش بیدار شه بهتره "
" خودش که خوابالوئه  ...تا فردا ظهر میخوابه "

کیان :::::::::::
پیراهن خونیمو پرت کردم تو سطل زباله و یه لیوان بزرگ خون ریختم برای خودم .
میدونم دارم خودمو گول میزنم .
میدونم تا دندونام تو پوست نرم گردن مینو فرو نره و خون داغشو حس نکنم این تب خون
آروم نمیشه .
نفس عمیق کشیدمو لیوان خونو سر کشیدم .
انگار هر ثانیه که کنار مینو میگذره منو مطمئن تر میکنه که باید این دخترو کامل مال خودم
کنم .
هرچند ممنوعه ...
ولو شدم رو صندلیو ته مونده لیوانمو خوردم .
از طعمش متفر بودم .
اما چاره دیگه چی بود .
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با ویبره موبایلم از جیبم در آوردمشو به صفحه اش نگاه کردم .
جلسه اضطراری ساعت  3تو طبقه بیستم ...
طبقه گفتگو های مشترک ما و انسان های عادی
به آریو و مانی زنگ زدم تا بیان برای جلسه .
امیدوارم مثل جلسات قبل تا  12شب وقتمونو نگیرن .
واقعا دلم میخواست شب مینو ببینم .

مینو ::::::::::::
تو فضا معلق بودم که حس کردم یکی داره منو میکشه .
پشت سر هم اسممو میگفت .
با ترس چشمامو باز کردمو صورت پر از نیشخند سیامند جلو روم ظاهر شد
" چقدر میخوابی شب شد "
چندبار پلک زد و خواستم چیزی بگم که خشکی و تلخی دهنم گلومو سوزوند .
نشستم رو تخت و به گلوم اشاره کردم که سیامند گفت
" برو دهنتو بشور بیا این شربتو بخور ...گلوتو باز میکنه "
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حق با سیامند بود چون بعد خوردن شربت عجیب و سبز رنگی که سیامند داده بود تونستم
حرف بزنم
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" معجون جلبک و تخم تمساح "
دلم پیچید و حس کردم هرچی خوردمو دارم باال میارم که سیامند خندید
" شوخی کردم  ...نشاسته و نعنا و اینا بود "
با حرص زدم رو بازوشو گفتم " خیلی بدجنسی "
" اما قیافه ات عالی شده بود "
با حالت قهر نشستم رو تخت
" برو بیرون من همش باید تو رو تحمل کنم اینجا "
" تحمل که من دارم میکنم  ...پرستار بچه شدم  ...اما برای اطالعتون باید بگم خودتم باهام
میای بیرون  ...دو روزه از تمرینات در رفتی "
" من در رفتم ؟ من اندازه یه سال تو تو این دو روز خوناشام کشتم "
بلند خندید به حرفم انگار چیز خنده داری گفتم .
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رفت سمت در و گفت
" پاشو بیا تا باز دامون با یه ضربه دو روز نفرستادت تو کما خانم شکارچی خوناشام "
آخر جملشو حسابی با لحن مسخره گفت
باعث شد با حرص بلند شمو پشت سرش برم .
خیلی میرفت رو اعصابم .
خیلی زیاد .
به حیاط که رسیدیم رفتیم سمت رینگ مبارزه و گفت
" شروع کن موش کوچولو "
با اخم گفتم " موش خودتی " ...
" یعنی قبول داری کوچولویی ؟ "
نفسما با فشار بیرون دادم
" تو دیوونه ام میکنی  ...دامون کو ؟ من با تو تمرین نمی کنم "
صدای دامون از پشت سرم اومد
" برو کنار سیا  ...خودم با مینو تمرین میکنم "
سیامند بازم ابروهاشو انداخت باال و رفت کنار
درسته خودم گفتم بهش باهاش تمرین نمیکنم .
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اما جدی نگفته بودم .
برگشتم سمت دامون که بهم حمله کرد ...

دامون :::::::::::
میخواستم سیامند با مینو کار کنه تا آروم تر شم .
درسته خون خورده بودم اما برام کافی نبود .
اما وقتی گفت دامون کو انگار اون روی وحشی درونمو بیدار کرد .
خوی وحشی که از درونم برای مینو فریاد میزد من اینجام عزیزم  ...بیا یکم بازی کنیم ...
تمام بعد از ظهر و عصر به تمرین منو مینو گذشت .
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جز ده دقیقه که هر دو نفس کم آوردیم و استراحت کردیم
باقی زمان پشت سر هم ادامه دادیم .
مینو هر حرکتش بهتر از قبلی میشد .
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نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab
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پرنیان شب

اختصاصی کانال
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هر لحظه انگار بهتر عمل می کرد .
خیلی را ضی بودم ازش .
حتی تونست چنتا ضربه درست حسابی به من بزنه .
خواست به صورتم ضربه بزنه که آنجشو گرفتمو دستشو پیچیدم پشتش .
میدونستم درد داره این حرکتم اما مینو صداش در نیومدو با پشت پاش به پام ضربه زد .
چون ریز نقش بود مثل ماهی از دست آدم در میرفت .
تو بغلم قفلش کردمو کنار گوشش گفتم
" خوب میجنگی  ...اما هنوز خیلی کار داری "...
عطر تن آمیخته با داغی تنش باعث شد با وجود تقال هاش نذارم بره .
دستشو پشتش محکم تر فشار دادم تا بالخره از بین لباش آیی در رفت .
گردنش که تو دیدم بود بد وسوسم کرده بود خم شم و ببوسمش .
مینو دوباره تقال کرد که خواستنی تنش میکرد.
اما با صدای سیامند سریع ولش کردم .
" کیان گفت شب جلسه داریم "
مینو چند قدم ازم فاصله گرفتو آنجشو مالید .
رو به سیامند گفتم " کجا ؟ خونش ؟"
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" نه  ...اینجا  ...اگه میخوای بری شکار زودتر برو تا ده برگردی "
شکار من رو به روم بود...
اما هنوز زود بود .
سر تکون دادمو بدون توجه به نگاه سوالی مینو رفتم سمت عمارت
می تونستم آخر شب برم ...
اما نمیخواستم شب عمارت نباشمو چشم از مینو بردارم ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]17:33 10.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#174
مینو :::::::::
سیامند بهم گفت زودتر برم شام و بعدم اتاقم ...
زیاد سر حال نبود .
منم خیلی خسته بودم بخوام سوالی بپرسم .
غذامو خوردمو رفتم اتاق.
ساعت نزدیک  9بود...
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نمیدونم کیان گفت شب میاد پیشم االن میاد یا بعد جلسه ؟
انقدر تنم کوفته بود که تصمیم گرفتم یه دوش آب داغ بگیرم .
با فکر اینکه شاید کیان زودتر بیاد
سریع دوش گرفتمو حولمو پیچیدم دورم .
اومدم بیرون و از چمدونم یه ست لباس زیر در آوردم .
حولمو پیچیدم دور موهام و لباس زیرمو پوشیدم .
یه تیشرت و شلوارک خونگی پوشیدمو سعی کردم موهامو شونه کنم .
رو تخت نشسته بودم  .با تقه ای که به پنجره خورد برگشتم سمت پنجره
کیان پشت شیشه بود .
سریع پنجره رو براش باز کردم .
نیومد تو و بیرون ایستاد.
نگاهش رو کل صورت و تنم چرخید .
کت و شلوار رسمی تنش بودو دیدنش با این لباسا رو سقف خیلی تناقض داشتپ.
آروم گفتم
" سالم "
" سالم  ...خوبی مینو ؟"

467
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

مینو رو یه جوری میگفت انگار داره طعم اسممو میچشه.
لبخند رو لبم نشستو گفتم
" خوبم ...تو پشتت خوبه ؟"
سر تکون داد
" نمیای تو ؟"
" پایین منتظرم هستن "
حس کردم نمیخواد به من نزدیک شه.
نمیدونستم ساعت چنده اما همینجوری گفتم
" هنوز که ساعت ده نشده "
نفس عمیق کشیدو نگاهمون گره خورد .
انگار مردد بود .
زیر لب با لبخند شیطونی گفت
" پس کیان یواشکیو دوست داری "
خندیدم که باعث شد آروم بیاد سمتم
یه قدم عقب رفتم و اومد تو اتاق .
فاصلمون خیلی کم بود .
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قبل اینکه بخوام برم عقب تر دستش دور کمرم حلقه شدو منو چسبوند به خودش .
تو گوشم گفت
"عطرموهاتو دوست دارم "
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سرمو پایین انداختم و با خجالت گفتم
" مال شامپومه  ...عطر گل های بهاری "
دوباره کنار گوشم نفس عمیق کشید .
داغی نفسش بدنمو داغ کرد و گفت
" نه  ...اون نیست  ...عطر یاس و مینو  ...عطر تنته  ...مست میکنه آدمو "
بوسه ریزی کنار گوشم زد که باعث شد سرمو کج کنم .
روی رگ گردنمو بوسید
ضربان قلبم بیشتر شد .
دوباره رو رگ گردنمو بوسید .
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خمار گفت " دلم میخواد طعم خونتو بچشم "
به خودم جرئت دادمو منم پایین گردنشو بوسیدم
آروم گفتم
" میتونی اگه دوست داری "...
تو گلو خندید و بوسه بعدیو به چونه ام زد .
آروم گفت
" نمیتونم " ...
منم چونشو بوسیدمو گفتم
" چرا ؟"
کنار لبمو بوسیدو زمزمه کرد
" چون ممنوعه "
منم کنار لبشو بوسیدمو گفتم
" کدوم یکی از کارای ما ممنوع نیست "
لبخند شد و لبشو گذاشت رو لبم .
کیان ::::::::::::
نرم و داغ و خواستنی ...
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توصیف من از لب های مینو ...
خیلی نرم لبشو بوسیدم
اما نرم نتونستم ادامه بدم .
وقتی دستش نشست دور گردنم انقدر آتیش درونمو شدید کرد که یه دستمو بردم تو موهاشو
با تمام وجود بوسه امون رو ادامه دادم .
مگه میشه این دخترو ببینم و بهش نزدیک نشم ...
مگه میشه لمسش کنم و نبوسمش ...
مگه میشه ...
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دستم که رو کمرش بود و آروم بردم زیر تیشرتش .
تنش زی دستم به حدی نرم بود که باورم نمیشد پوست تن مینو باشه .
دستشو برد تو موهامو با حرکت دستش ال به الی موهام کنترلمو از دست دادم .
لب پایینشو گاز گرفتمو طعم خون داغشو چشیدم .
مینو سرشو عقب نکشیدو بوسمون قطع نشد .
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جلوی خودمو نگرفتمو لبشو مکیدم .
درسته از رگ گردنش نبود ...
اما خون تازه و مست کننده مینو بود ...فرشته مرگ...
با این فکر به خودم اومدم...
آروم لبشو ول کردم .
جای دندونمو با بوسه ای تمیز کردم و پیشونیمو به پیشونیش تکیه دادم .
چشماش هنوز بسته بود.
منم چشمامو بستم تا یکم آروم شم ...
طعم خون مینو هرچند کم اماوجودمو بیدار تر کرده بود.
با بوسه مینو رو چونه ام چشمامو باز کردم .
لبخند زدو منم با لبخند جوابشو دادم .
دوباره نرم لبشو بوسیدمو گفتم
" ببین منی که هزار سال هیچ قانونیو نشکستم چطور از راه به در میکنی "
لبخندش عمق تر شد و با شیطنت گفت
" هوووم  ...دوست دارم "...
پیشونیشو بوسیدمو گفتم
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" منم "
خواست از بغلم بره بیرون که نذاشتم و گفتم
" کجا؟  ...هنوز کارم باهات تموم نشده "
خندیدو آروم هلم داد عقب
" مگه نگفتی پایین منتظرت هستن ؟"
دوباره کشیدمش تو بغلم
" االن که خوب فکر میکنم میبینم یکم دیگه وقت دارم "...
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مینو :::::::::
نمیدونم چرا وقتی دندونای کیان تو لبم فرو رفت به جای درد حس لذت تو وجودم نشست .
وقتی دوباره لبمو بوسید دلم نمیخواست ازم جدا شه .
عطر تنشو نفس عمیق کشیدم .
دستش نرم رو کمرم حرکت می کرد .
دوست داشتم این لحظه تموم نشه .
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کیان موهامو نفس عمیق کشید و دستشو دوباره برد زیر تیشرتم که موبایلش زنگ خورد .
بدون اینکه جواب بده گفت
" دیگه جدی فکر کنم باید برم "
از هم جدا شدیمو گوشیشو چک کرد
نگام کردو ابروهاشو انداخت باال
" مربیته " ...
گوشیو قطع کردو پرسید
" امروز تمرین چطور بود ؟"
" بد نبود "
" دامون میتونه زیاده روی کنه " ...
" امروز خوب بود "
چونمو تو دستش گرفتو صورتمو بررسی کرد .
" اگه اذیتت کرد بهم میگی نه ؟"
سر تکون دادم
" خوبه "...
خم شد و دوباره نرم لبمو بوسید
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دلم نمیخواست بره .
چشمامو بستم تا از ابن بوسه آخر لذت ببرم و وقتی چشمامو باز کردم دیگه نبود.
پنجره اتاق نیمه باز بود .
همین االن دلم تنگ شده بود .
پنجره رو بستمو نشستم رو تخت .
کاش ازش می پرسیدم بعد جلسه هم میاد یا نه ...
کاش میومد .
دراز کششیدمو خیره به سقف اتفاقات بین خودمو کیانو بررسی کردم .
یعنی عاقبت ما چی میشه .
عمر این یواشکی چقدره .
انقدر دامون خستم کرده بود که نفهمیدم کی خوابم برد .
کیان :::::::::::::
ساعت از ده گذشته بود و اصال متوجه نشده بودم .
میدونستم اگه مینو دوباره با اون چشمای گیراش بهم خیره شه نمیتونم ازش جدا شم .
قبل اینکه چشماشو باز کنه از اتاش زدم بیرون .
کاش این قوانین نبود و میتونستم با خیال راحت کامل داشته باشمش .
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یه لحظه این خواستنم خودمم ترسوند...
من واقعا انقدر مینو میخوام ؟!
رسیدم پایین و بقیه این فکر هارو گذاشتم برای بعد
االن باید تمرکزمو بذارم رو این دردسر جدید .
تا وارد شدم دامون چرخید سمتم
" کجایی ؟ میگی ده خودت دیر میکنی ؟"
فقط بهش اخم کردمو رفتم رو کاناپه رو به روی آریو و مانی نشستم .
دامون هم کنار سیامند نشستو مانی گفت
" حاال که همه جمع شدیم بهتره شروع کنم "
به من نگاه کرد که با سر اشاره کردم ادامه بده
مانی گفت
" طبق جلسه امروز ...فقط ما نبودیم که حمله های برنامه ریزی شده داشتیم  ...تو نقاط
مختلف قلمرو ما این قضیه دیده شده  ...از همه مهم تر دزدیدن دسته جمعی آدم های عادی
آمارش به شدت باال رفته  ...انگار دستایی پشت پرده است که داره پشت سر هم آمار خوناشام
های سیاهو باال میبره و از طرفی مارو با محدودیت و ضعف رو به رو کرده ".
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سیامند صاف نشست و گفت
" ما حمله هایی که داشتیم برای مینو بوده "
آریو گفت " حمله به خونه کیان آره  ...اما دفعه اول که به عمارت حمله کردن فکر نکنم برای
مینو بوده باشه "
دامون گفت " هنوز نمیدونیم چطور تونستن وارد خونه کیان بشن "
تکیه دادم به صندلیمو گفتم
" تقریبا میدونیم " ...
همه برگشتن سمت من که از تو جیبم دستگاه شنود ریزی که تو پذیرایی خونم پیدا کرده
بودمو در آوردم .
" این چیزی بود که تو خونه ام پیدا کردم "
آریو گفت " اما چطور سر از خونه تو در آورده ؟"
" یادتونه ماه پیش برای نظافت یه خانم جوون اومد "...
مانی گفت " همون که سیامند تو نخش رفته بود "
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سیامند خندید و گفت " اصال محلم نذاشت دختره پر رو "
سر تکون دادمو گفتم "ئ چون برا نثب این اومده بود "
سیا بلند شد و گفت
" امکان نداره من تمام مدت حواسم بهش بود  .تازه سامان فرستادش  ...سامان کسی که
تائید نشده باشه نمیفرسته "
" فعال که فرستاده  ...چون با این فقط از برنامه ما خبردار میشدن  ...کد ورود و بقیه کد های
امنیتیو فقط سامان میتونسته لو داده باشه "
همه تو فکر بودن .
مانی گفت
" خب تو االن اینو پیدا کردی و اینجور داغونش کردی اونا حتما متوجه شد  ...عامل نفوذیشون
اگه سامان باشه حتما در رفته "
" خب نه کامال  ...چون اول ذهن سامانو خوندم بعد اینو پیدا کردم ".
همه با چشمای گرد به من خیره شدن .
آریو گفت " تو ذهن سامانو خوندی ؟"
سر تکون دادم .
" تنها راهم همین بود "
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مانی گفت " کیان  ...تو باید خون تازه بخوری  ...داری پشت سر هم از نیروت استفاده میکنی
اما خیلی وقته خون تازه نخوردی "
سر تکون دادم ...اونا هنوز خبر نداشتن امروز چندبار از پورتال استفاده کردمو چقدر خون ازم
رفته ...
اما با شنیدن کلمه خون تازه فقط طعم داغ خون مینو تو ذهنم مینشست .
سرمو از این افکار پرا کنده تکون دادمو گفتم
" االن بحث ما خون نیست  ...تو ذهن سامان چیز زیادی پیدا نکردم  .جز اینکه در ازای وادارش
کردن به این کار  ...با تهدید جون خانواده اش"
" یعنی نفهمیدی کی پشت این قضیه است ؟"
" نه بصورت نامه تهدید با سامان ارتباط برقرار کردن "
" چرا به ما نگفت "
" چون ما به اندازه کافی به افرادمون توجه نداریم که اونا رو ما حساب کنن"
مانی گفت " کیان  ...ما تعدادمون خیلی کمه  ...اجازه بده خوناشام های سفیدو زیاد کنیم ...
اگه تمام افرادمون خوناشام سفید باشن تا آدم عادی میدونی چقدر قوی تر میشیم ؟"
" میدونم مانی  ...میدونم  ...منتظرم مینو تواناییش کامل شه  ...نمیخوام با تبدیل بی برنامه
افرادمون دردسر بیشتر ایجاد شه "
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همه سر تکون دادنو تو سکوت غرق افکارشون شدن .
سیامند بلند شد و گفت " اگه جلسه تموم شد به جای اینجا نشستن بهتره بریم شکار...
همتون اوضاعتون داغونه "...
" شما برین  ...من خوبم فعال "
مانی بلند شد و گفت " اتفاقا کسی که از همه بیشتر احتیاج داره خودتی کیان " ...
دامون گفت " من که تکمیلم  ...مواظب عمارت هستم شما برین "
با موافقت بقیه مجبور شدم بلند شم .
دوست داشتم برگردم پیش مینو ...
اما نمی شد بدون جلب توجه بچه ها این بارو بپیچونم ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:40 12.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#178
دامون::::::::::
همیشه ترجیح میدم آدمای جدیدو امتحان کنم اما وقتی ساعت  8عصر باشه پیدا کردن یه
موقعیت مناسب سخته  .برای همین امشب به مارال زنگ زدمو اونم ازم استقبال کرد .
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قبل ده از همه نظر تکمیل شده بودم .
هم جسمی و هم ...
با مرور شبی که گذشت  ،لبخند رضایت رو لبم نشست و رفتم سمت پله ها .
کشیک شب تو همه طبققه ها و راهرو ها بودن اما باز خودم برای اطمینان همه اتاق ها رو
چک کردم .
ساعت از  12گذشته بود که رسیدم طبقه خودمون .
باید یه دوش درست حسابی میگرفتم
اما جلوی در اتاق مینو که رسیدم نتونستم جلو خودمو بگیرم .
آروم در اتاقشو باز کردم .
بوی تنش اتاقو پر کرده بود .
برق اتاقش روشن بود اما از نفس های منظم و آروم مینو میشد فهمید حسابی خوابه .
برقو خاموش کردم اما نرفتم بیرون
یه چیزی انگار منو می کشید سمتش .
نشستم کنار تختش و نگاهش کردم .
موهاش دورش پریشون بود و به پهلو خوابیده بود.
یه طره از موهاش که رو صورتش بودو کنار زدمو نرم گونشو نوازش کردم .
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چرا با وجود این سادگی و معمولی بودن انقدر جذابیت داشت .
من دخترای خیلی زیبا تر و هات تری دیده بودم .
خیلی زیاد.
اما میدونم این جذابیت مینو برای من سخت بودنش در مابل این ظاهر ظریفه .
شخصیت محکم و جنگجویی که داره آدمو مجذوب خودش میکنه .
در عین حال که ظرافت دخترونه خودشو داره  ،دست و پا چلفتی و خنگ نیست .
مبارزو مستقله .
آروم لبشو لمس کردم .
واسه همین خواستنی تره  ...چون فقط این ظاهر نیست .
آروم خم شدم روش .
اما به خودم اومدمو سریع جلو خودمو گرفتم .
چیکار دارم میکنم ...
بلند شدمو از اتاقش رفتم بیرون .
هر چقدر خواستنی  ...اما من آدمی نیستم که اینجوری ببوسم .
کیان :::::::::::
اینهمه دختر اینجا بودن .
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برق ها خاموش بودو تو رقص نور مات سالن هیچکس جز ما خوب نمیدید.
سیامن از دختر دوم رفته بود سراغ گردن دختر سومو مشغول بود .
حتی آریو هم تونسته بود خودشو سر گرم کنه .
اما من نمیتونستم به هیچکدومشون نزدیک بشم .
بوی عطر و چهره های ساختگیشون اذیتم میکرد.
چهره مینو با اون لبخند مهربونش از جلو چشمم کنار نمی رفت .
چندبار با خودم زمزمه کردم
تو نمیتونی خون مینو بخوری ...
تو نمیتونی با خون مینو خودتو سیر کنی ...
نفس عمیق کشیدمو رفتم بین جمعیت .
به پشت اولین دختری که تنها میرقصید رسیدم.
شاید اگه چهره اش رو نبینم راحت تر باشه .
دستمو گذاشتم رو کمرش و با ریتم آهنگ باهاش همراهی کردم .
تو ذهنم مدام تکرار میکردم .
برای امنیت مینو  ...که بتونم با خیال راحت باهاش باشم ...
سرمو بردم کنار گردنش .

483
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

نبض گردنشو حس میکردم .
لبمو گنار رگ گردنش بردم.
اما نتونستم .
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نتونستم لمسش کنم .
حس کردم دارم از بوی عطر تندش خفه میشم .
بدون توجه به بقیه با سرعت ازش جدا شدمو زدم بیرون .
هوای تازه شب حالمو بهتر کرد .
بی هدف از رو ساختمونا میرفتم .
یهو به خودم اومدم دیدم جلو پنجره اتاق مینو ایستادم.
برق اتاقش خاموش بود .
از پشت پنجره به نیمرخ معصومش تو خواب نگاه کردم .
آره ...
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من واقعا میخواستمش ...
با تمام وجود ...
پیش خودم که میتونم اعتراف کنم .
بعد اینهمه سال قلبم دوباره از عشق پر شده ...
از حس تعلق و دوست داشتنی که با مرگ کیانا فکر کردم هرگز دوباره به وجود نمیاد ...
اما االن این دختر که آروم رو اون تخت خوابیده  ...حسابی ذهن و روحم آشفته کرده ...
اشفته عشقش  ...دیوانه خواستنش ...
مینو ::::::::::
وقتی بیدار شدم تنم حسابی خشک شده بود.
کش و قوسی به بدنم دادمو بلند شدم .
ساعت  6بود .
چه عجب کسی نیومد سراغم .
چشمامو مالیدمو خواستم برم سمت سرویس که نگاهم خورد به پنجره .
انپار یه چیزی الی درز پنجره بود.
یه چیز سفید مثل کاغذ.
وقتی جلو رفتم دیدم یه کاغذ سفید کوچیکه که نصفش داخل ونصفش بیرونه .
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از الی در پنجره برداشتمش و خواستم بازش کنم که در اتاقم باز شد .
سریع تو مشتم مخفیش کردم .
سیامند بود طبق معمول با لبخند سر خوش رو لبش به چهارچوب در تکیه داده بود .
با حرص گفتم " یه وقت در نزنی ها "
" خیالت راحت "
سر تاپامو نگاه کردو گفت
" چه عجب زود بیدار شدی ! هرچند هنوز اخالقت تعریفی نداره"
چشم چرخوندمو رفتم سمت سرویس
" تو برو من خودم مسیرو بلدم ".
" نمیشه "
با حرص در سرویسو بستمو گفتم " پس انقدر وایسا تا خسته شی "
بلند خندید.
چرا انقدر میره رو اعصاب من این پسر .
سریع کاغذ تو دستمو باز کردم .
قلبم تند میزد ..
با روان نویس آبی نوشته بود .
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" امشب میام پیشت  .نخواب ...آقای یواشکی "
آقای یواشکی  ...کیان ...
پس دیشب دوباره اومد و من خواب بودم .
یه لبخند گنده رو لبم نشسته بود که پاک نمیشد از رو صورتم .
صدای سیامند از پشت در بلند شد
" زنده ای مینو ؟ "
پوفی کردمو بدون جواب دادن بهش شیر آبو باز کردم تا خیالش راحت شه .
این پسر آخر منو دق میده .
نامه کیانو گذاشتم تو جیب شلوارم و سریع کارمو کردم.
کاش زودتر شب شه ...
سیامند بلند گفت " بدو مینو امروز یه مربی جدید داری  ...نمیخوای معطلش کنی که "
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مربی جدید ؟! بلند پرسیدم " کیه ؟"
" تا حاال شده من به سوالت جواب بدم ؟"
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" نوچ "
در سرویسو باز کردمو رفتم بیرون
" پس چرا هنوز میپرسی؟"
" میخوام بهت فرصت بدم شاید متنبه بشی "
سیامند بلند خندید که در اتاقمو باز کردمو اشاره کردم
" حاالم تشریف ببر بیرون میخوام لباس عوض کنم "
شونه باال انداختو لم داد به دیوار
" نمیخوام  ...جای خوبش برم بیرون "
اخم کردمو گفتم
" مگه نمیگی دیره ؟! این شوخی ها رو بذار برا بعد "
" شوخی ؟ من که جدی ام "
حسابی کفرمو در آورده بود  .بازوشو گرفتمو کشیدمش سمت در .
خندیدو همینجور که باهام میومد می گفت
" آروم بابا  ...دستم کنده شد ...موش کوچولو چه زوریم داره  ...ای بابا ...ول کن دستمو دختر
" ...
بردمش بیرون و دستشو ول کردم .

488
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" برو پایین من میام سیا  ...برو پایین "
انقدر با حرص گفتم که سیا ساکت شد و متعجب نگام کرد.
برگشتم تو اتاق درو محکم کوبیدم
من چه گناهی کردم که با این بشر باید سر و کله بزنم .
کامل لباسامو عوض کردم .
موهامو گیس کردم پشت سرم و انداختم تو بلوزم .
از در اتا که رفتم بیرون دیدم سیامند هنوز ایستاده .
چیزی نگفتمو جلو تر ازش رفتم سمت پله ها که گفت
" مینو "...
" هوووم ؟"
" چیزی تو دیدت تغییر نکرده ؟ "
تغییر کرده بود...
حاال روح همه رو میدیدم ...
اما هنوز کامال واضح نبود .
نمیدونم چرا نمیخواستم بگم .
شاید چون میترسیدم آدمای دور و برم چیزی نباشن که فکر میکنم ...
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میخواستم اول واضح ببینم
برای همین فقط گفتم " چطور ؟"
" چند دقیقه پیش که عصبی شدی  ...چشمات سفید شد "
تنم یهو لرزیدو ایستادم
" چشمام چی شد ؟"
" مردمکش سفید شد "
با تصور خودم و چشمایی که مردمک سفید دارن وحشت تو کل وجودم نشست
" یعنی چی ؟"
" اون نقطه مشکی وسط چشمات  ...سفید شد "
" خودم میدونم مردمک یعنی چی و کجاست ...اینکه سفید شد معنیش چیه ؟"
" معنیش اینه چشمات کامل شده  ...روح آدمارو میتونی ببینی "
" االنم سفیده داخلش؟"
" نه  ...هروقت بخوای دقیق ببینی سفید میشه "
هاج و واج به سیامند نگاه کردم .
اما زود به خودم اومدمو گفتم " فعال که نمیتونم درست حسابی روح کسی رو ببینم "
دیگه رسیده بودیم به سالن غذاخوری
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سیامند باز خواست چیزی بگه که صدای مانی باعث شد ساکت شه .
" چقدر دیر کردی مینو "
مانی کنار در خروجی ایستاده بود  .سالم کردمو رفتم سمتش که گفت اول صبحانتو بخور .
چشم گفتمو رفتم سمت میز صبحانه
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سیامند :::::::::::
میدونستم مینو داره یه چیزیو مخفی میکنه .
دیروز هم که منو دید نگاهش دورم چرخید .
نگاهش رو همه اینجوری بود .
انگار روح همه رو میدید اما نمیدونم چرا گفت نه .
با رفتنش سمت میز صبحانه به سمت مانی رفتم و گفتم
" مردمک چشم مینو چند ثانیه سفید شد .
ابروهاشو انداخت باال و با هم رفتیم تو حیاط
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" جدی ؟ حاال چیزی هم میبینه ؟ "
" گفت نه  ...اما شک دارم "
هنوز با مانی زیاد صحبت نکرده بودیم که مینو رسید .
برای تمرین جدیدش حسابی مشتاق بود .
اومد داخل زمین تمرین رو به رو مانی ایستاد و گفت
" خب من آماده ام "
مانی لبخند رضایتی زد و گفت
" امروز میخوایم تو تمریناتت تغییر ایجاد کنیم  ...یکم چاشنی سوپرایز "...
هنوز جمله اش تموم نشده بود که با سرعت پشت مینو قرار گرفت و به وسط کتف مینو
ضربه زد .
انقدر ناگهانی بود برای مینو که پرت شد رو زمین .
اما سریع برگشت و از حمله بعدی مانی در امان موند.
هر دو با فاصله از هم ایستادن .
مانی گفت
" همه  ...همیشه  ...مثل هم نمیجنگن  ...تو ذهنت برای خودت چهار چوب نساز  ...ذهنتو آزاد
بذار"
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کیان ::::::::::::
نمیدونم چند ساعت پشت پنجره اتاق مینو بودم .
میتونستم برم تو اتاقش.
اما نمیدونم چرا پاهام همراهی نمیکرد .
نه حاضر بود بهش نزدیک تر شه نه دور تر .
مثل وقتی تو سرما کنار شعله های آتیش ایستادی ...
انگار از دوریش یخ میزدم و از نزدیکیش می سوختم ...
آسمون سپیده زد که بالخره برگشتم خونه .
تا زمان اولین جلسه فقط تو خونه قدم میزدم .
امروز با سران سایر گروه ها قرار داشتم  ...این مشکل به همه جا سرایت کرده بود.
تا حاال تو زندگیم انقدر سر در گم نبودم .
مینو میخواستم  ...با تمام وجود  ...اما چطوری باید بهش برسم ...
چطوری بدون شکستن قوانینی که سالها همه رو بخاطرش محدود کردم .
بالخره با شروع جلسه ها فکرم از مینو تا حدودی جدا شد.
هرچند انگار این دختر به روح و جونم رسوخ کرده و از من جدا نمیشه .
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با وجود اینکه سعی کردم از رو به رو شدن با خوناشام های سیاه جلو گیری کنم اما نظر
ا کثریت با من فرق داشت .
در نهایت قرار شد یه جلسه مشترک با رئیس خوناشام های سیاه برگذار بشه ...
از نظر من از یه آدم سیاه چیزی جز سیاهی به ما نمیرسه ...
اما گویا بقیه رئسا فکر میکردن شاید اونا هم از این قضیه بی اطالع باشن
یا دو دستگی ای بین اونا ایجاد شده باشه که ما بتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم.
جالب بود همه راجب مینو میدونستن .
همه میخواستن از نیرو مینو برای تبدیل خوناشام سفید استفاده کنن .
هر بار اسم این دختر میومد چشمای مست کننده اش تو ذهنم تداعی میشد .
منتظر بودم این جلسات تموم شه و دوباره بتونم ببینمش ...
امشب دیگه تا صبح پیشش میمونم ...
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مینو :::::::::::::
تمرین با مانی عالی بود .
واقعا به چنین طرز فکر و دید متفاوت مانی برای مبارزه احتیاج داشتم .
اینکه ذهنمو آزاد بذارم و آماده هر حرکتی از طرف دشمنم باشم چیزی بود که فقط تو یه مبارزه
واقعی آدم یاد میگیره .
تو تمرین همیشه انگار میدونی حرکت بعدی چیه .
شاید کامل ندونی اما شناختت از حریفت به حدی هست که حدس بزنی
اما تو یه مبارزه واقعی نمیدونی طرف مقابل چطور فکر میکنه و تصمیم میگیره .
پش باید همه جوره آماده باشی .
کل صبح تا ظهر به تمیرن با مانی گذشت .
از چهره مانی رضایتو حس میکردم هرچند اول خیلی بد بودم .
اما تونستم خودمو تغییر بدم .
تونستم عالوه بر چشمام از شنوایی و المسه هم برای مبارزه استفاده کنم .
خیلی وقتا الزم نیست برگردی پشت سرت .
کافیه خوب گوش بدی تا بفهمی االن کجاست و چقدر نزدیکه .
انگار تمام حرکات ما صدا دارن .
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حتی دامون هم جذب مبارزه ما شده بود.
بعد نهار دامون خودش باهام تمرین کرد.
سیامند از قبل از ظهر نبود .
درسته نبودنش به نفع اعصاب خسته من بود .
اما خب حس فضولیمم دوست داشت بدونه سیامند کجاست .
دامون بر عکس مانی تو زدن ضرباتش اصال مراعات نمی کرد .
حتی گاهی ه میکردم داره از قصد انقدر محکم بهم ضربه میزنه.
هنوز ساعت  5نشده بود که تمام تنم از ضربات دامون دردناک شده بود .
یه لحظه گفتم کاش سیامند بود شاید به دامون تذکر میداد.
اما بعد این فکرو از ذهنم پاک کردن .
من قراره یه مبارز واقعی بشم .
باید با همه این سختی ها کنار بیام .
دیگه نای بلند شدن نداشتم .
اما دوباره ایستادمو آماده شدم برای حمله بعدی دامون که گفت
" برای امروز کافیه "
نتونستم خوشحالیمو بروز ندم و لبخند زدم که دامون گفت

496
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" زیاد خوشحال نشو  ...منظورم مبارزه است  ...حاال برو با دستگاه های بدن سازی تمرین کن "
بعد رو به یکی از کار آموزا گفت
" باهاش حرکات کششی رو کار کن تا ماهیچه هاش نگیره "
اونم سر تکون داد و به من اشاره کرد همراهش برم .
احساس می کردم از دامون متنفرم .
با هر حرکت بدنم درد میگرفت .
دلم دوش آب گرم و خواب می خواست.
دامون :::::::::::
نمیخواستم به مینو سخت بگیرم .
اما نمیدونم چرا نمیتونستم جلو خودمو بگیرم .
چرا دوست داشتم بهش نشون بدم واقعیت چطوریه .
مبارزه واقعی چقدر دردناکه .
دنیای واقعی چقدر خشنه .
دست خودم نبود .
حسابی بریده بود .
اما نذاشتم بره استراحت کنه .
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هم بخاطر اینکه زودتر آماده شه و هم بخاطر اینکه عضالتش نگیره فرستادمش برا حرکات
کششی .
برگشتم داخل عمارت و دوربین های کنترل رو چک کردم .
از بعد حمله آخر روزی چندبار دوربین ها رو چک میکردم .
موبایلم زنگ خورد .
مانی بود .
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عجیب بود تا ظهر که اینجا بود  ،االن دوباره زنگ زده.
اونم مانی که بیذاره از ارتباطات
جواب دادم که گفت
" کیان میخواد همه رو ببینه  ...میایم اونجا که عمارت هم خالی نمونه "
" اوکی  ...کی میاین؟"
" یه ساعت دیگه "
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" باشه  ...به سیامند هم میگم "
" خوبه  .فعال "
عجیب بود  .کیان که همیشه از اومدن اینجا بیزار بود حاال جلساتو میذاشت اینجا.
هرچند فکر خوبی بود .
چون اینجوری از بابت مینو و حمله به عمارت خیالمون راحت می شد .
مینو ::::::::::
بالخره تمرینام با دستگاه ها تموم شد و قرار شد بعد  5دور دوئیدن دور عمارت برم برا شام .
دور دومو داشتم می دوئیدم .
دیگه داشت کم کم تاریک میشد .
از کنار عمارت دور زدمو قسمت سوت و کور پشت عمارت رسیدم .
تو نور کم سو غروب پیچک ها و کیاه های خودرو که دیوارو پوشومده بودن خیلی خوشرنگ
شده بودن .
تو پیست کنار دیوار داشتم می دوئیدم که یهو دستی دور بازوم حلقه شد و منو کشید پشت
پیچکا .
تا خواستم جیغ بکشم دست دیگه رو دهنم نشست .
قبل اینکه بخوام از خودم دفاع کنم چشمای گیرا کیان تو چند سانتی صورتم قرار گرفت.
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بین خودشو دیوار حیات  ،پشت پیچک ها قفل شده بودم .
با لخند شیطونی گفت
" آروم مینو  ...منم  ...نکشی منو حاال"...
دستشو از رو دهنم برداشت که نفس عمیق کشیدم و گفتم
" این چه طرز اومدنه آخه " ...
بدون اینکه ازم جدا شه گفت
" میخواستم ببینم دلت برام تنگ شده ؟"
داغی نفسش به صورتم میخوردو تنمو داغ می کرد .
نگاهمون چند لحظه به هم گره خورد که آروم گفتم
" خیلی "
لبخندش بیشتر شد و فاصله بینمونو از بین برد .
لباش رو لبم نشست و دستام از حصار تنش آزاد شد و رفت تو موهاش .
کمرمو گرفته بود و فار دستش رو کمرم بهم احساس خیلی خوبی میداد.
دستاش از دور کمرم چرخید و کامل بغلم کرد .
منو تو بغلش قفل کرده بودو میخواستم این لحظه هیچوقت تموم نشه .
اما آروم از لبم جدا شد
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" باید برم جلسه  ...اما زود میام پیشت "
خواست ازم جدا شه که نذاشتمو گفتم
" تو چی ؟"
" چی ؟"
" دلت برام تنگ شد ؟"
" اگه نشده بود االن اینجا بودم ؟"
آروم نوک بینیمو بوسیدو لحظه بعد دیگه نبود .
قلبم گرم گرم بود .
دارم عاشق میشم  ...البته اگه تا االن نشده باشم ...
نفس عمیق کشیدمو از بین پیچکا اومدم بیرون ...
چند دور باقی مونده رو با انرژی که نمی دونم از کجا پیداش شده بود تموم کردم .
خیلی شامم رو هم خوردمو رفتم اتاق.
باید قبل برگشتن کیان دوش میگرفتم .
لباس هامو عوض کردمو با بیشترین سرعت ممکن یه دوش آب داغ گرفتم .
استرس داشتم  .انگار دفعه اوله قراره همدیگرو ببینیم.
تو دلم یه دلشوره شیرینی بود .
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حوله ام رو پیچیدم دورمو سریع اومدم از حمام بیرون .
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کیان ::::::::::::::::
میدونستم این نقطه از حیاط دقیقا نقطه کور دوربین هاست .
برای همین مینو اونجا بوسیدم .
اونم چه بوسه لذت بخشی .
وقتی وارد عمارت شدم هنوز آریو نرسیده بود .
برای اطمینان دوربینارو چک کردم ببینم از ما چیزی ثبت شده یا نه .
وقتی خیالم راحت شد رفتم اتاق جلسمون .
آریو هم تازه رسیده بود.
همه نشستیم و مانی گفت
" قبل اینکه کیان خبر جدیدو بده من میخواستم یه خبری بدم "
غافل گیر شده بودم .
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مانی میخواست چه خبری بده .
سیامند گفت
" نکنه باز میخوای ازدواج کنی "
با این حرفش دامون خندید اما منو آریو ساکت موندیم .
قضیه ازدواج مانی خیلی خاطره خوبی نشده بود برای همه ما و دوست نداشتم یاداوری کنم .
مانی قیافه اش تو هم رفت و گفت
" نه " ...
آریو گفت
" بگو مانی "
مانی به منو آریو نگاه کرد و گفت
" امروز یه پیام عجیب برای گروه ارسال شد " .
دوباره سیامند گفت
" از چه نظر عجیب ؟"
مانی عصبی به سیا نگاه کرد و گفت
" میتونی سوت کنی تا کامل بگم "
" اگه توانایی کامل گفتن چیزیو داری من ساکت میشم "
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با کالفگی گفتم
" پسرا  ...من عجله دارم  ...میشه تمومش کنین "
اونام سر تکون دادن و مانی گفت
" یه پیام متفاوت داشتیم  .نه دستگاهی که ازش ارسال شده بود قابل شناسایی بود نه
موقعیتش  ...نوشته بود اطالعات خیلی مهمی داره که به آشوب های ایجاد شده مربوطه  .اگه
میخوایم باهاش همکاری کنیم برای مذا کره یه پرچم سرخ به سر در برج کیان وصل کنیم تا
دوباره تماس بگیره "
همه تو سکوت به مانی خیره شدیم .
دامون گفت
" البد یه احمق بیکاره  ...وگرنه خیلی عادی با خط مشخص تماس میگرفت شماره تماس
میداد".
سیامند لم داد رو کاناپه و گفت
" آقای زرنگ  ...طرف میخواد لو نره "
آریو به من نگاه کرد و گفت
" خب تو هم حاال خبرتو بگو بعد راجب هر دو تصمیم بگیریم "
سر تکون دادمو گفتم
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" طبق جلساتی که امروز داشتم قرار شده نشستی با خوناشام های سیاه داشته باشیم "
با این حرفم دامون و سیامند هر دو بلند شدو همه با تعجب نگاهم کردن.
به چشمای متعجبشون سر تکون دادمو گفتم
" آره  ...آره  ...من موافقت کردم  ...چون همه این نظرو داشتنو مخالفت منه تنها بی فایده بود
" ...
مانی پرسید
" خب حاال کی هست ؟"
" احتماال دو روز دیگه  .مقدماتش آماده شه "...
سیامند گفت
" منم باهات میام "
سر تکون دادمو گفتم
" باشه " ...
دامون دست برد تو موهاشو گفت " از اون عوضیا چیز بدرد بخوری به ما نمیرسه "
" باهات موافقم دامون  .اما راه دیگه ای نداریم  .باید موقعیت دستمون بیاد "
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مانی پرسید
" این پیام ناشناسو چه کنیم ؟"
" من فکر میکنم بی ربط به این قرار مالقات با خوناشام های سیاه نباشه  .امتحان میکنیم .
فردا یه پرچم سرخ رو سر در میزنیم "
مانی سر تکون داد که دامون گفت
" اینم احمقانه است  .محلش ندیم  .اگه واقعا حرفی داشته باشه خودش میاد جلو "
آریو گفت " بد نیست توجه نکنیم ببینیم دوباره پیام میده یا نه "
بلند شدمو گفتم
" نه  ...آدم نباید هیچ اخطاری رو بی توجه رد کنه  ...من باید برم  ...حرفی مونده ؟"
همه به هم نگاه کردن .
میدونم میخواستن بدونن کجا میخوام برم .
اما جرئت پرسیدن نداشتن .
از فرصت استفاده کردمو قبل اینکه کسی حرفی بزنه زدم بیرون .

506
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

به جای اینکه از عمارت بزنم بیرون رفتم طبقه باال .
میدونستم با سرعتی که دارم کسی متوجه عبورم نمیشه .
آروم در اتاق مینو باز کردمو وارد شدم.
صدای بستن دوش آب از تو سرویس میومد.
لبخند رو لبم نشست ...
مینو ::::::::::
تو دلم یه دلشوره شیرینی بود .
حوله ام رو پیچیدم دورمو سریع اومدم از حمام بیرون .
چندبار پلک زدم تا مطمئن شم دارم درست میبینم .
کیان وسط اتاقم ایستاده بود
با یه لبخند شیطون سر تا پامو بر اتداز کرد و با شیطنت گفت .
" چقدر به موقع رسیدم "
سریع برگشتم تو حمام و درو بستم .
قلبم اومده بود تو دهنم .
به سر تا پام نگاه کردم .
این حوله چیز زیادی رو نپوشونده بود .
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کیان از پشت در گفت
" بیا بیرون مینو  ...قول میدم نگاه نکنم "
" مگه چیزیم مونده ببینی  ...یهو از کجا اومدی "
" از در اتاقت که باز بود ...چرا میری حمام قفل نمیکنی ؟ ضمنا  ...من که چیزی ندیدم با اون
حوله "...
جمله آخرو خیلی آروم و خمار گفت .
نفس عمیق کشیدم تا قلبمو آروم کنمو گفتم
" در اتاقم قفل نمیشه  ...ضمنا  ...همینم دیدی زیادی بود "
" بیا بیرون مینو  ...تو که نمیخوای تا صبح اونجا بمونی  ...من پشت میکنم بهت تا لباستو
عوض کنی "
" نوچ  ...لباسام رو تخت آماده است  ...بده اینجا می پوشم "
" هوووف  ...باشه "
قشنگ نا امید شده بود و باعث شد آروم بخندم .
آروم پشت در گفت
" لباسات "
دستمو بردم بیرون و ازش گرفتم .
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با دیدن چیزی که بهم داره بود هنگ کردم .
لباس زیرم بین لباسا نبود .
دوباره گفتم
" کیان  ...همه لباسامو بیار "
" همینا بود فقط "
با حرص گفتم " کیان "
" هیش  ...میخوای همه بفهمن من اینجام  ...بدو بیا باید برم "
این کیان یواشکی واقعا صد و هشتاد درجه با کیان رئیس بزرگ فرق داشت .
باورم نمیشد داشتم بدون لباس زیر تاپ و شلوارکمو می پوشیدم .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]21:32 16.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#186
کیان :::::::::::
نمیتونستم لبخند نزنم .
یه حس شیطنتی تو وجودم بیدار شده بود که انگار هیچوقت نبود .
وقتی بی هوا از حمام اومد بیرون و منو دید حسابی شوکه شده بود.
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چشماش باز تر از این نمیشد و ابروهاش داشت از پیشونیش میزد بیرون .
قطره های آب ازموهای بلندش که دورش ریخته بود میچکید.
پوست سفیدش با حوله سفید دورش همخونی داشت .
میدونم هیچوقت این صحنه یادم نمیره .
میخواستم همون حوله کوچیک که بین منو بهشتم فاصله بودو هم بردارم .
میخواستم کامل ببینمش.
حسش کنم
مینو باید مال من بشه ...
خواستنش تو وجودم هر لحظه بیشتر از قبل میشه .
مثل یه شعله کوچیک که کم کم همه چیو در بر میگیره.
اما حیف که زود برگشت تو حمام .
اما به من میگن کیان ...
به این راحتی ها نمیتونه از دستم فرار کنه ...
لباس هاشو بهش دادم  .اما نه کامل .
لبخندی به فکری که تو سرم بود زدم .
نگاهی به لباس زیر توری مینو رو تخت انداختم.
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سورمه ای سیر بود ...
هممم  ...تضاد شیرینی میشد با تن مینو ...
از روی تخت برداشتمش و گذاشتم تو جیب کتم .
نمیدونم این فکرای پلید از کجا میاد تو سرم .
انگار این دختر اون روی خفته منو بیدار میکنه.
اون روی شیطون و پر از خواستن ...
سریع برگشتم کنار در حمام و منتظر مینو موندم .
مینو :::::::::
حوله رو پیچیدم دور موهامو با نفس عمیق در حمامو باز کردم .
این کیان یواشکی بدتر از سیامند بود .
اما کیان تو اتاق نبود .
زیر لب گفتم
" کیان؟ "
داغی نفسی رو گوشم نشست
" جونم ؟"
خواستم برگردم سمتش که دستش رو کمرم قفل شدو از پشت بغلم کرد .
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کنتر گوشمو بوسیدو گفت
" چقدر خوش بویی "
سعی کردم از بغلش بیام بیرون .
هر چند دلم نمیخواست .
دستش از رو کمرم اومد باال تر که زیر لب گفتم
" کیان  ...در اتاقم بازه "...
" دیگه نیست "...
به حرکت دستش ادامه داد
" کیان "...
" جونم " ...
بوسه دیگشو پشت گردنم زد که ذهنم از تمام فکر ها خالی شد .
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نفهمیدم چطوری رسیدیم رو تخت .کی کت کیان افتاد رو دسته صندلی و بوسه هاش از لبم
پایین تر رفت .
یهو به خودم اومدمو دست کیان که داشت میرفت سمت شلوارکمو گرفتم .
به چشمای داغش با سر گفتم نه ...
دیگه بسه...
زیر لب با شیطنت گفت
" یه کوچولو دیگه "...
هنوز جواب نداده بودم که صدای انفجار از تو حیاط هر دومونو پروند .
کیان رفت سمت پنجره .
تیشرتمو دادم پایین و رفتم کنارش .
" چی شده ؟"
" میخوان حمله کنن "
نگام کرد و آروم گفت
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" هر اتفاقی افتاد از اینجا نمیای بیرون مینو"
قبل اینکه جواب بدم کتشو برداشتو از در اتاق زد بیرون .

کیان :::::::::::
بدن مینو واقعا بهشت بود .
مثل اسمش .
انقدر تو تنش غرق شده بودم که زمان و مکان یادم رفته بود .
اگه صدای انفجار نیومده بود االن معلوم نبود تو چه حالی بودیم .
سیستم امنیتی رو منفجر کرده بودن .
فقط رسیدم کتمو بردارم .
امیدوارم مینو از اتاقش نیاد بیرون .
خودمو رسوندم تو حیاط که دامون و سیامند و چند نفر دیگه هم بیرون بودن .
دامون با دیدن من گفت
" کجا بودی "
" نزدیک بودم "
" میخوان حمله کنن "
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سیامند گفت " هنوز که خبری نیست "
" سیستم امنیتیو بیخود نمیترکونن  ...به بقیه نیرو ها آماده باش بدین "
سیامند سر تکون داد و کد وضعیت قرمزو گرفت .
دامون گفت
" شایدم این نقشه است که هواسمونو به اینجا " ...
جمله اش نیمه تموم موند وقتی یه دسته خوناشام سیاه وارد حیاط شدن ...
مینو :::::::::
از پشت پنرجه به دود غلیظی که از رو نقاط کنترل دیوار بلند بود خیره بودم .
یعنی چی شده .
کیان گفت حمله .
اما خبری نبود .
نمیدونستم چیکار کنم .
کالفه موهامو پشت سرم بستم که صدای جیغ گوش خراشی از بیرون بلند شد.
سریع دوئیدم کنار پنجره .
یه دسته خوناشام سیاه از رو دیوار عمارت وارد شدنو زیر سقف استتار حیاط از دید من
مخفی شدن .
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مردد تو اتاق قدم میزدم که یهو شیشه پنجره اتاقم خورد شد.
اما چیزی نزدیک نشد .
جمله کیان تو سرم تکرار می شد
" هر اتفاقی افتاد از اینجا نمیای بیرون مینو"
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کیان ::::::::::::
هر چقدر آماده باشی .
بازم با ورود این حجم از خوناشام سیاه کم میاری .
تمام کار آموزا درگیر شده بودن .
تو تاریکی شب خوناشام های سیاه خیلی قوی ترن .
با اینکه تعداد ما سه برابر اونا بود
اما به سختی قدرتمون باهاشون برابری می کرد .
دوتا از کار آموزا کمک من بودن .
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خوناشامی که از پشت سر بهم حمله کردبودو از گردن گرفتمو پرت کردم رو زمین .
اون دوتام بازوهاشو گرفتنو من به قلبش حمله کردم .
تمام خوناشام های سیاهی که حمله کرده بودن از روی قدرت بدنیشون مشخص بود تازه
تبدیل شدن .
مخصوصا از ناواردی که تو مبارزه داشتن .
شاید دنیای قدرتو داشته باشی .
اما اگه ندونی چطوری مبارزه کنی و از قدرتت استفاده کنی هیچ ارزشی نداره .
فرصت بررسی وضعیتو نداشتم  .پشت سر هم بهم حمله میشد .
این چه برنامه کثیفی بود که اینهمه جوونو اینجور از بین رده بود.
این حجم خوناشام سیاه بعید بود با میل خودشون تبدیل شده باشن.
اگه فقط بتونیم تا رسیدم نیرو کمکی دووم بیاریم میدونم کار همشون ساخته میشه.
تنها نگرانیم مینو بود .
با صدای انفجار ورودی عمارت همه برگشتیم سمتش
سیستم یو وی ( )UVامنیتی عمارتو هم از بین برده بودن .
سیستمی که خیلی خوب استتار شده بود.
پشت همه این برنامه ها یکی بود که به همه اطالعات مخفی ما دسترسی داشت .

517
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

با از بین رفتن سیستم امنیتی عمارت چهارتا از خوناشام های سیاه وارد عمارت شدن .
سیامند که با دوتا از کارآموزا در گیر یه خوناشام بود بلند داد زد
" کیان  ...مینو "...
احتیاج به گفتن سیامند نبود .
دامون تو زاویه دید من نبود ...
با بیشترین سرعتی که داشتم وارد عمارت شدم .
درسته دست تننها از پس  4تا بر نمیام اما دلیل نمیشه شانسمو امتحان نکنم.
انگار اتاق مینو رو نمیدونستن یا شاید هدف دیگه ای داشتن
چون نرفتن سمت اتاق مینو.
اگه به مینو برسن میدونم دووم نمی آریم ...
نیرو کمکی باید همین االن برسه
قبل از اینکه خیلی دیر شه .
به اتاق مینو رسیدمو در اتاقشو باز کردم .
قلبم یه لحظه ایستاد.
پنجره باز و اتاق خالی ...
بلند داد زدم " مینو " ...
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مینو :::::::::
نمیدونستم باید چکار کنم .
آروم به شیشه شکسته پنجره نزدیک شدمو بیرونو بررسی کردم .
اول چیزی ندیدم .
تو تاریکی بهتر از قبل میدیدم .
اما نور اتاق نمیذاشت بیرونو خوب ببینم .
از قسمت شکسته پنجره دوباره نگاه کردم که انتهای شیرونی دامونو دیدم .
دوتا خوناشام سیاه روش بودن .
نتونستم کاری نکنم .
کیان  ...نمیتونم اینجا بمونم و کاری نکنم
پنجره رو باز کردمو دوئیدم سمتش .
نفهمیدم چطور بهشون رسیدم
اما با لمس خوناشامی که روی دامون بود خوناشام دوم بهم حمله کرد .
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فقط باید بهش دست میزدم .
فقط باید لمسش میکردم .
خیلی سریع بود.
نمیتونستم هم زمان از خودم دفاع کنم و بهش حمله کنم .
ضرباتش خیلی قوی بود .
لبه شیرونی بودیم و دیگه نمیتونستم عقب برم.
میدونستم تنها راهم اینه که دفاع رو بذارم کنار
ضربشو تحمل کنم و حمله کنم .
اینبار که به صورتم حمله کرد دستشو پس نزدم .
مشتش محکم با گونه ام برخورد کرد و هم زمان تونستم مچ دستشو بگیرم .
شدت ضربه اش انقدر زیاد بود که پرت شدم عقب.
سعی کردم تعادلمو حفظ کنم .
اما نتونستم ....
تو زمین و هوا معلق شدم .
هر لحظه شیرونی دور تر میشد .
نفسم رفته بود .
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چشمامو بستمو آماده برخورد به زمین شدم
کیان :::::::::::
دوئیدم سمت پنجره .
دامون خونی رو شیرونی و مینو ...
مینویی که جلوی چشمام از رو شیرونی پرت شد .
نه  ...نمیذارم ....
به موقع رسیدم .
قبل برخورد مینو با زمین تو زمین و هوا بغلش کردم .
وقتی پاهام به زمین برخورد کرد و دستام دور مینو قفل شد چشماش با شوک باز شد
زیر لب گفت
" کیان "...
" جونم "
محکم به خودم فشارش دادم و آروم خواستم بذارمش رو زمین که هر دو پرت شدیم .
اما مینو از خودم جدا نکردم .
سه تا از اون عوضیا محاصرمون کرده بودن .
بهمون فرصت بلند شدن ندادن که دوباره حمله کردن .
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دوتاشون بازو های مینو گرفتنو یکی بهم حمله کرد .
با پا کوبید تو شکمم و خم شد رو گردنم که دستمو تو قفسه سینه اش فرو کردم .
نمیذارم زندگیمو ببرن.
قلبشو جدا کردمو دنبال اون خوناشام ها رفتم.
میدیدم مینو تقال میکرد .
اما هر لحظه دور تر میشدن ...
🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]20:16 18.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#190
کیان :::::::::::
هر لحظه دور تر میشدن .
باورم نمیشد دارم از دستش می دم .
یهو مینو به بازو پسره حمله کرد و باعث شد رو یکی از سقفا اوقف کنن .
هم زمان مانی رسید و به پسره حمله کرد .
دیگه رسیده بودم که مینو خوناشام دخترو از بین بردو رو زمین افتاد.
میخواستم برم باالی سرش
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اما مانی بد درگیر بود .
رفتم کمک مانی .
اگه نرسیده بود معلوم نبود چی میشد ...
مانی تو جنگیدن خیلی حرفه ای بود.
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
اما قدرت جسمی باالیی نداشت .
در عوض ذهنش خوب بود برای تصمیم گیری ها .
پشت سر هم ضربات غافلگیر کننده ای رو وارد میکرد.
اما سرعت عمل و زور خوناشام سیاه هرچند نا وارد کم نبود.
از درگیری اونا استفاده کردمو با ضربه ای به پهلوی خوناشام سیاه پرتش کردم روی زمین .
اما قبل اینکه منو مانی بهش برسیم غیب شد .
مینو ...
قلبم ایستاد ...
برگشتم سمتش که همچنان رو زمین بود .
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مجال ندادم و خودمو رسوندم بهش .
فکر اینکه ممکن بود ببرنش مثل خوره تو وجودم بود  .محکم به خودم فشردمش که مانی
گفت
" کیان "...
به خودم اومدمو مینو از خودم جدا کردم .
" به موقع رسیدی مانی "...
" شانسی شد  ...سیا زنگ زد من نبودم  ...تازه داشتم میومدم که دیدمش "
" مرسی "
" وظیفه ام بود  ...برگردیم عمارت"
" آره "
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
بلند شدمو با مینو تو بغلم برگشتیم سمت عمارت .
نمیتونم دیگه بذارم مینو اونجا بمونه ...
نمیتونم بذارم از جلو چشمم دور شه ...
وقتی رسیدیم همه جا آروم بود .
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مثل آرامش بعد از یه طوفان شدید.
تو حیاط عمارت کار آموزا رو زمین در حال مداوا بودن .
با رسیدنمون سیامند اومد سمت ما
" چی شده ؟"
" دامون چطوره ؟"
" آریو باال سرشه ...بهوش اومده  ...دید دارن میرن سمت اتاق مینو رفت دنبالشون "
سر تکون دادم که سیا پرسید
" کجا بودین ؟"
مانی جواب داد
" مینو داشتن میبردن  ...دنبال اونا بودیم "
" خوبه االن؟ خیلی بی رنگ و رو شده "
رفتم سمت ورودی عمارتو گفتم
" آریو کجاست؟  ...بهتره مینو ببینه "
سیامند و مانی هم اومدن همراهم و سیا گفت
" تو اتاق جلسه هستن "
" تلفات چقدر دادیم ؟"

525
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

" گروه کمکی به موقع رسید  ...اما باالی  18تا زخمی داریم  .حال دوتا وخیم بود که آریو به
موقع رسید "
" خوبه "...
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
در اتاقو با بازوم باز کردمو وارد شدیم .
دامون رو کاناپه دراز کشیده بود و آریو بتاتی سرش بود .
با دیدن ما آریو بلند شدو اومد سمتمون
" چی شده ؟ "
به کمرش ضربه زده
" اوه  ...بزارش اینجا "
به کاناپه دیگه اشاره کرد که مینو گذاشتم روش و ایستادم .
آریو رو زمین نشستو مینو به پهلو چرخوند.
از تماس دست آریو و مینو عصبی بودم .
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با اینکه میدونستم این لمس برای درمانشه اما نمیدونم چرا برام قابل تحمل نبود .
وقتی خواست تونیک مینو بزنه باال دستمو گذاشتم رو شونه اش .
خیلی غیر ارادی بود.
نتونستم جلو خودمو بگیرمو آروم بمونم .
آریو اما متوجه شد و از رو لباس دستشو گذاشت رو کمر مینو .
سیامند باالی سر دامون بود
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
اما مانی این حرکت منو دید.
سعی کردم با نفس عمیق خشم و غیرت درونمو آروم کنم .
سیامند گفت
" من میرم سیستم امنیتی رو درست کنم "
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دامون با صدای پر از دردی گفت
" پنجره اتاق مینو رو هم ترمیم کنین "...
بلند گفتم " الزم نیست  ...مینو رو میبرم خونه خودم "
همه تو سکوت برگشتن سمت من
هیچکدوم جرئت گفتن حرفی رو نداشتن .
حتی سیامند.
لحنم انقدر عصبی بود که میدونستن فرصت خوبی برای مخالفت نیست .
آریو بلند شد و آروم گفت
" کمرش حل شد ...اما صورتشو نمی تونم کاری کنم .
به صورت مینو نگاه کردم .
گونه چپش کبود بود .
لباش هم متورم و خون مرده شده بود.
چرا این دختر باید فرشته مرگ باشه .
چرا نمیشه یه دختر عادی باشه که راحت و برای همیشه مال من شه ؟
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
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از بازی این روزگار خسته بودم .
دستی تو موهام کشیدمو گفتم
" خوبه ...بریم کارای عمارتو کامل کنیم  ...بعد مینو با خودم میبرم "
مینو :::::::::::
پلکامو باز نمیشد
خیلی سنگین بود .
تمام بدنم کرخت بود
دستی گونمو نوازش وار لمس کرد
صدایی تو گوشم زمزمه شد
" مینو  ...مینو " ...
چندبار دیگه پلک زدم
مینو ...
انگار اسممو مزه مزه میکرد
زیر لب گفتم
" کیان "...
" جون کیان  ...خوبی ؟ عزیزم "
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نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
چشمامو به سختی باز کردم .
کنارم به پهلو دراز کشیده بود
چند بار پلک زدم تا واضح دیدمشو
" من کجام ؟"
" اتاق من "...
" اتاق تو ؟ اینجا چیکار میکنم  ...اون خوناشام ها چی شدن ؟"
خم شدو نرم پیشونیمو بوسید
" میگم  ...آروم ...چیزی میخوری؟"
گلوم میسوخت
آروم گفتم " فقط آب "
کیان لبخند زد و بلند شد .
فقط یه شلوارک تنش بود.
فکر میکردم تو یه رویام .
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رو تخت نشستم که خودمو تو آینه رو به رو دیدم .
صورتمو نشناختم .
آروم بلند شدمو رفتم سمت آینه .
به کبودی های رو صورتم خیره شدم .
اتفاقات دیشب تو ذهنم مرور شد
آروم دستمو رو کبودی گونه ام کشیدم .
خیلی درد نداشت  .اما خیلی چهرمو نا جور کرده بود .
لبام هم خون مرده شده بود .
مشت آخرو بد زد به دهنم .
با یادش هم تنم لرزید  .اما باید بهشون عادت کنم.
این زندگی جدید من بود .
وشته پرستو.س
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کپی برداری پیگرد قانونی دارد
کیان با یه سینی اومد تو اتاق و لبخند زد .
نشست رو تخت و سینی گذاشت رو تخت
"بیا یه چیزی بخور "
" میل ندارم  ...فقط آب "
نشستم سمت دیگه سینی و لیوان آبو برداشتم
خیلی تشنه ام بودو کل لیوانو تا ته سر کشیدم .
لبوانو گذاشتم پایین که کیان یه تیکه سیبو گرفت جلو لبم .
" میل ندارم کیان "
اخم کرد
ابروهامو انداختم باال و گفتم
" رئیس شدی باز ؟"
" من همیشه رئیسم "
وشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
مشکوک نگاهش کردم و یه گاز ازبرش سیب تو دستش زدم.
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لبخند پیروزمندانه ای رو لبش نشست که باعث شد بخنم
بقیه برش سیبو خودش خورد.
" چرا من اینجام کیان ؟"
" چون دیگه اینجا میمونی مینو "
کیان ::::::::::::
کارای عمارت که تموم شد سیستم های امنیتی رو چک کردیم .
بعد از اینکه کامل خیالم راحت شد برگشتم اتاق
کینو هنوز خوتب رو کاناپه بود.
ساعت  4صبح بود .
وشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
بغلش کردمو خواستم برم که دامون گفت
" کیان  ...این کارت خالف قوانینه "
با صورت کامال بی روح برگشتم سمتش
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میخواستم بگم قانون منم
اما نمیخواستم انقدر مستبد باشم
برای همین گفتم
" امنیت جون مینو اولویت اول ماست " .
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
بدون اینکه منتظر جواب دامون بمونم از اتاق زدم بیرون .
رسیدم خونه و مینو گذاشتم رو تخت اتاق خودم .
با خودم گفتم خاطر نقاشی سقف بقیه اتاق ها دارم میبرمش اتاق خودم .
اما دروغ تا کی ...
بخاطر خواستن خودم بود ...وگرنه میتونستم بذارمش رو کاناپه پذیرایی ...
اما اگه مینو بخواد اینجا بمونه ...
با وجود رفت و آمد بی برنامه به خونه من
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نمیشه خوابیدنش تو اتاق منو مخفی کرد .
خیلی سر در گم بودم
من رئیس بیش از  5هزار نفرم .
اما نمیدونم باید این موردو چکار کنم .
لباسمو عوض کردمو محو تماشای مینو شدم تا بیدار شد .
چشماش دنیای جدید من بود .
نوشته پرستو.س
کپی برداری پیگرد قانونی دارد
وقتی گفتم دیگه اینجا میمونی چشماش گرد شد و متعجب نگاهم کرد
آروم گفت
" ولی کیان  ...مگه  ...ممنوع نیست ؟"
" فعال اینجوری برا امنیت تو بهتره ...میدونی اگه مانی نمیرسید  ...اگه می بردنت ...چی
میشد "
نگاهشو ازم گرفتو تو آینه خیره شد
" نمیخوام بهش فکر کنم "
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" منم  ...اما برای تکرار نشدنش الزمه که اینجا باشی و این ممنوع بودن فعال قانونی نیست که
بخواد رعایت شه "
روباره برگشت سمتم که یه تیکه از موز رو جلو دهنش گرفتم
سر تکون داد نه
با اخم نگاهش کردم .
یه گاز کوچیک از اون برش موز زد .
باقیشو دوباره خودم خوردم .
مینو گفت
" خب  ...موندن من اینجا توجیه داره  ...خوابیدنم تو اتاقت چی ؟"
" دوست داری زیر اون نقاشیا بخوابی ؟"
چشم چرخوند و گفت
" میتونم تو پذیرایی بخوابم "
" اونو دیگه ممن دوست ندارم "
" اینم که اگه بفهمن کیان "...
یه تیکه دیکه سیب بردم سمت لبش که باعث شد نتونه ادامه حرفشو بگه .
با حرص نفسشو بیرون دادو سیبو گاز زد اما نامردی نکردو انگشت منم محکم گاز گرفت .
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سری دستمو عقب کشیدم که مغرور نگاهم کرد و گفت
" چرا انقدر رئیسی ؟"
" چون رئیس منم "
نذاشتم بفهمه چی شد .
روش خیمه زدمو با وزنم قفلش کردم .
شوکه نگاهم کرد
تو گلو خندیدمو گفتم
" دست منو گاز میگیری؟"
" کیا "...
با لبام ساکتش کردم .
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مینو ::::::::::
این بوسه های کیان داشت منو کامل دیوونه میکرد .
ذهن و فکرمو خالی می کرد و تمام وجودم پر میشد از خواستنش .
اما دوباره دستش داشت جاهای جدیدو فتح می کرد .
برای همین آروم هلش دادم که خودش از روم کنار رفت .
کنارم دراز کشید و تو سکوت بهم خیره شد.
چند دقیقه گذشت تا نفس کشیدن هر دو مون منظم شد .
کیان آروم گفت
" مینو "...
" هوم ؟"
" هیچی ...گفتن اسمتو دوست دارم "
" منم "
" اسمتو ؟"
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" نه  ...وقتی اسممو میگی دوست دارم "
لبخندش بیشتر شد و منو کشید تو بغلش
" یکم تو بغلم میمونی تا بخوابم ؟ "
" دیشب اصال نخوابیدی ؟"
" ما زیاد به خواب احتیاج نداریم  ...شاید یه ربع  ...برام کافیه "
سر تکون دادمو بی اختیار پایین گردنشو نرم بوسیدم .
اونم موهامو بوسیدو محکم تر بغلم کرد .
نمیدونم من زودتر خوابم برد یا کیان اما مطمئنم هر دو با صدای مو بایل کیان بیدار شدیم .
کیان با ا کراه ازم جدا شد و موبایلشو جواب داد
" بله ؟"
صدای مانی از اون سمت شنیده می شد .
" یه سری اطالعات جدید دارم "
" راجبه ؟"
" همون کسی که گفت خبرای مهمی داره "
" خوبه  ...بیا خونم "
" هستم "
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با این حرف مانی هر دو به هم نگاه کردیم .
سریع رو تخت نشستم که مانی دوباره گفت
" من تو پذیرایی ام کیان " ...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:05 20.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#195
کیان زیر لب زمزمه کرد
" اومدم "
گوشیو قطع کرد و خیره به من بود .
آروم گفتم
" حتما مارو دیده که زنگ زده بهت "
کیان سر تکون داد فقط .
خم شد و نرم لبمو بوسید .
سرشو برد کنار گوشمو گفت
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" مهم نیست مینو  ...نگران نباش "
قبل از اینکه بخوام چیزی بگم غیب شد .
کیان ::::::::::::
از من بعید بود .
بعید بود انقدر محو چیزی بشم که حضور کسی تو خونمو حس نکنم .
اونم در این حد .
میدونستم مانی اومده اتاقم .
میدونستم مارو دیده و برگشته
فقط نمیدونم تا چه حدی دیده ...
باید بخاطر این لو رفتنم عصبی باشم .
اما به طرز عجیبی آروم بودم .
مثل کسی که داشت قلمرو خودشو مشخص میکرد .
دارایی هاشو نشون میکرد.
انگار با دیدن مانی حسی تو وجودم خوشحال بود که یه نفر مالکیت منو دید .
دید مینو مال منه .
مانی ره به روی تراس ایستاده بود و داشت سیگار میکشید
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با ورود من سیگارشو تو زیر سیگاری خاموش کرد سر تکون داد
خیلی بی تفاوت گفتم
" خبر جدید چیه ؟"
" کیان "...
سوالی نگاهش کردم
" میدونی داری چکار میکنی ؟"
" چطور ؟"
" مینو  ...تو  ...نمیخواستم ببینم  ...اما فکر نمیکردم تنها نباشی تو اتاقت ".
" مانی دلیلی نمیبینم بخوام خودمو توضیح بدم "
" داری اشتباه میکنی کیان  ...مینو زیر دست توئه  ...تو خودت یکی از کسایی هستی که این
قانونو گذاشتی  ...می دونی یکی از دشمنات بفهمه چی میشه ؟ چطور بهت ضربه میزنه "
بی خیال لم دادم رو کاناپه و گفتم
" مینو به زودی دیگه زیر دست من نیست  .هم رده من میشه "
با این حرفم مانی چشماش گرد شد
" چی میگی کیان ؟ تو واقعا حالت خوب نیست ؟"
" مانی "...
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انقدر لحنم جدی بود که مانی ساکت شد
دوباره با همون لحن گفتم
" میشه خبرتو بگی ؟ من میدونم دارم چکار میکنم "
" باشه  ...باشه  ...من دخالت نمیکنم  ...اما فقط یه جمله رو باید بگم "
سر تکون دادم که گفت
" نذار کسی بفهمه  ...حداقل تا وقتی که میشه "...
تو سکوت بهم خیره شدیم .
آروم سر تکون دادم.
خودمم میدونستم درستش اینه ...
فقط اگه بتونم جلو خودمو بگیرم .

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]22:06 20.04.17[ ,
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مانی نفس عمیق کشید و نشست رو به رو من .
" تا پرچم سرخو گذاشتم زنگ زد به موبایلم  .شماره اش اما نیافتاد "
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" شماره تورو داشت یعنی "
" مطمئنم خیلی چیزارو میدونه کیان "
" چی گفت ؟"
" قرار گذاشت  ...امشب  ...پردیسان " ...
" خوبه  .دیگه چیزی نگفت ؟"
" نه قطع کرد "
" باشه  ...امشب با هم میریم "
" مینو هنوز نمیتونه روح آدم ها رو ببینه ؟"
صدای مینو از پشت سرمون اومد
" میتونم "
هر دو برگشتیم سمتش .
اومد سمت ما و آروم به مانی سالم کرد .
گونه هاش سرخ بود .
می دونستم بخاطر چیزی که مانی دیده خجالت میکشه .
ازش پرسیدم
" کامل میتونی ببینی ؟"
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" فکر کنم "
" از کی تونستی ؟"
دهنش مثل ماهی باز و بسته شد و بعد آروم گفت
" از دیروز صبح "
حدس زدم باید مربوط به یه زمانی باشه کا مانی نباید بدونه
مینو خیلی بد دروغ میگفت و مطمئن بودم االنم راستشو نگفته
مانی گفت
" االن روح منو میبینی کامل ؟ چطوریه ؟"
مینو سر تکون دادو گفت
" مثل هاله سفید دورته  ...قبال انقدر واضح نمیدیدم  .اما االن کامل میبینمش  ...حتی لکه
های سیاهو "
با این حرفش منو مانی به هم نگاه کردیم .
حاال میتونیم خوناشام های سفید بیشتری درست کنیم .
اما ...
تمام ذهنم پر بود از یه سوال ...
روح من چقدر سیاه شده ...
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مینو :::::::::::
نمیخواستم فضولی کنم .
اما فکر کردم بحثشون تموم شده که سوال مانی رو شنیدم .
وقتی با مانی چشم تو چشم شدم حس کردم نگتهش به من عوض شده .
چقدر بد شد که مارو دید .
فقط امیدوارم چیز زیادی ندیده باشه .
مانی گفت
" مطمئنی میتونی سیاهی ها رو ببینی ؟ چون اونا دیر تر برات قابل تشخیص میشن "
" میدونم  ...دیشب دیدم " ...
کیان گفت
" دور اون خوناشام های سیاه ؟"
" آره " ...
کیان با تردید گفت " روح مو مانی چقدر سیاهه ؟"
آروم لبخند زدم و گفتم " یکم "...
چشماش متعجب شد و تا حدودی ناراحت.
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زیر لب پرسید
" چقدر ؟"
نمیدونستم چی بگم .
گفتن حقیقت گاهی خیلی سخت میشه .
نفس عمیق کشیدمو گفتم
" تو روح مانی یه لکه سیاه هست  .شاید اندازه این .
به بند انگشتم اشاره کردم .
مانی با ناراحتی سر تکون داد و گفت
" میدونم  ...می دونستم " ...
کیان گفت " من چی ؟"
" هیچی "
چشماش اینبار برق زد
" هیچی ؟"
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" من که چیزی نمیبینم "
" مطمئنی ؟"
سر تکون دادم
مانی خندید و گفت
" اگه بود باید تعجب میکردی "
کیان به زمین خیره شده بود .
انگار داشت با خودش حرف میزد
زیر لب زمزمه کرد
" فکر نمی کردم "
همه چند دقیقه ساکت بودیم که مانی گفت
" باید از فرصت استفاده کنیم  .به آریو خبر میدم کاندید های تبدیل رو آماده کنه "
کیان نفس عمیقی کشید و گفت " به دامون هم بگو  ...از مبارز هام چند نفر قرار بود تبدیل
بشن "
مانی سر تکون داد که کیان بلند شد و گفت
" بیا مینو  ...باید بریم پایگاه محافظین "
به لباس هام اشاره کردمو گفتم
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" اینجوری ؟"
کیان سر تا پامو بر انداز کردو گفت
" به سیامند میگم لباس هاتو بیاره "
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خوب بود  ،سیامند لباس هامو میاورد .
بعد یهو یاد لباس های کثیف تل انبار شده ام و لباس زیر های بینشون افتادم .
سریع گفتم
" نه ...من باید برم وسایلمو جمع کنم "
کیان شماره سیامندو گرفت و گفت
" جمع میکنی بعدا  .االن اولویت های دیگه ای هست "
خواستم مخالفت کنم که موبایلو گذاشت کنار گوشش و مشغول حرف زدن با سیامند شد .
سیامند ::::::::::
کیان زنگ زد و گفت چمدون مینو ببرم خونه اش .
هم زمان مانی به دامون زنگ زد و گفت کاندیدا های تبدیل رو آماده کنه .
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پس معلوم بود مینو میتونه ببینه .
وارد اتاق مینو شدم و کمدشو باز کردم .
چمدونش کف کمد بودو یه عالمه لباس کثیف کنارش.
دختر انقدر شلخته ؟!
البته حق داشت .
وقتی برای رسیدن به این کار ها نداشت .
بی توجه به لباس کثیف ها زیپ چمدونشو بستمو از تو کمد بیرون آوردمش.
اما یه تیکه کاغذ کوچیک که کنار لباس کثیف های مینو بود نظرمو جلب کرد.
مردد بودم ببینم چیه .آخر نتونستم بی خیال شم و برداشتم .
کاغذش یکم مچاله و جوهر روان نویس پخش شده بود.
اما کامال قابل تشخیص بود.
امشب میام پیشت!
آقای یواشکی !
خط کیان بود !
اوه اوه...
آقای یواشکی ...

550
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

چند دقیقه به کاغذ خیره شدم .
شاید دارم اشتباه میکنم .
یعنی کیان ول کرد  ...ول کرد  ...یهو بعد اینهمه سال چسبید به مینو ...
دختری که ممنوع بود براش !
کاغذو تا کردمو گذاشتم تو جیبم .
کیان برای من مثل برادره .
اگه مینو شادش می کنه ...
خب  ...منم حمایتش میکنم .
هرچند بر خالف مقررات .
اصال قانون گذاشتن برای شکستن .
چه خوبه که رئیس بزرگ قوانینو بشکنه ...
کیان ::::::::::::
مانی به دامون و آریو خبر داد.
حاال منتظر لباس های مینو بودیم .
هر سه دور میز صبحانه رو تراس نشسته بودیم .
مانی آب پرتقالی که آورده بودمو خورد و گفت
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" من یه جایی کار دارم  ...تو پایگاه محافظین میبینمتون "
ا رفتن مانی مینو نگاهشو دوخت به منو گفت
" چی شد ؟"
" چی ؟"
" مانی مارو دید "
" هیچی  ...گفتم که نگران نباش "
" نمیخوام دردسر درست کنم  ...یعنی هیچ اتاقی نداری نقاشی رو سقفش نباشه ؟"
" حتی اگه بود ...باز من ترجیح میدادم تو اتاق من بمونی "
لپاش گل انداخت اما اخم کرد

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:07 21.04.17[ ,
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" کیان "...
ادامه جملشو با ورود سیامند خورد .
سیامند خیلی سر حال و پر انرژی سالم کرد و چمدون مینو گذاشت پایین .
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" خدمت شما " ...
مینو سالم کرد و چمدونو گرفت .
مردد نگاهم کرد که گفتم
" ببر اتاق من ...من میرم یه اتاق دیگه "
سیامند نگاهش بین ما چرخید که گفتم
" مینو با نقاشی های سقف مشکل داره "
" چرا مینو ؟"
" تکون میخورن  ...حتی باهام حرف هم زدن "
" چی؟"
" به خدا راست میگم "...
کالفه گفتم " در همه اتاق هارو بستم  .برو لباستو عوض کن زود بیا "
مینو سر تکون دادو سریع رفت .
سیا نشست رو به رو منو بطری آب پرتقالو راحت سر کشید.
بعد با خنده گفت
" خوش میگذره رئیس ؟"
سوالی نگاهش کردم
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" هیچی  ...قضیه نقاشیا چیه کیان ؟"
" نمی دونم واقعا  ...میخواستم از باب بپرسم  ...شاید چیزی بدونه "
" آره  ...شاید بخاطر توانایی مینو چیز بیشتری میبینه "
" اونارو من کشیدم سیا  ...با رنگ عادی  ...خب چی میتونه باشه آخه "
" تو بپرس  ...این دنیا پر از چیزاییه که آدم فکرشو نمیکنه  ...خودت یه نمونه بارزشی "
" باشه " ...
اینو گفتمو موبایلمو در آوردم .
به باب ایمیل زدمو بهش گفتم تو اولین فرصت باهام تماس بگیره  ،بهش گفتم راجب فرشته
مرگه شاید اینجوری جذب شه و زودتر تماس بگیره.
باب قدیمی ترین عضو گروه ما بود.
برای صحبت باهاش اول باید با ایمیل وقت میگرفتیم و شاید یه ماه بعد نوبتت میشد .
سرمو که بلند کردم دیدم نیس سیامند تا بنا گوش بازه .
محکم گفتم
" میگی چی شده یا خودم از ذهنت بخونم "
رنگ و روش پرید و سریع گفت
" هیچی بابا برات خوشحالم "
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" چرا دقیقا ؟"
دست کرد تو جیبشو یه کاغذ کوچولو در آورد .
سریع شماختمش
نامه من به مینو بود .
نفسمو با فشار بیرون دادم .
سیامند نامه رو رو میز آروم فرستاد سمت من .
با لحن واقعا برادرانه ای گفت
" کیان  ...میخوام بدونی من برات خوشحالم " ...
به کاغذ خیره بودم که سیامند ادامه داد
" هر کمکی ازم بر میاد در خدمتم ".
فقط سر تکون دادم
نامه رو گرفتمو تو دستم مچاله کردم.
خب اینم از نفر دوم که پیشش لو رفتیم .
چقدر منو مینو تو یواشکی بودن موفقیم .
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مینو :::::::::::::
چمدونم رو چرفتمو رفتم سمت اتاق کیان .
حتی با وجود بسته بودن در اتاق ها هم حس بدی داشتم وقتی از کنارشون رد میشدم .
خیلی سریع رد شدمو رفتم تو اتاق کیان .
هنوز لباس زیر نداشتم .
سریع لباس پوشیدم
از فرصت استفاده کردم و موهامو شونه کردم .
یکم به صورتم که بی رنگ شده بود رسیدم.
وقتی تو آینه به خودم نگاه کردم خنده ام گرفت .
من مثال فرشته مرگم اونوقت دارم موهامو می بافم .
کارام که تموم شد تختو مرتب کردم و برگشتم سمت پذیرایی
نا خداگاه جلو دری که قبال اتاق من بود ایستادم .
انگار یکی داشت نگاهم میکرد .
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اما در بسته بود.
با استرس آروم سرمو چرخوندم سمت در .
" مینو "
با صدای کیان دو متر از جام پریدم
" چته ؟"
اومد سمتمو بازومو گرفت
" هیچی "...
" پس چرا اینجور ترسیدی "
نگاهش کردم .
دلم میخواست بغلم کنه .
ترس بدی رو حس کرده بودم .
اما به روی خودم نیاوردمو گفتم
" متوجه اومدنت نشدم "
آروم لبخند زد و گفت
" برو پیش سیا تا منم حاضر شم "
سر تکون دادم و خواستم برم که یهو خم شد روم .
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گوشه لپمو بوسید و آؤوم گفت
" دلم لباتو میخواد  ...اما شروع کنم تموم شدنش با من نیست "
بازم مثل صبح غیب شد.
چند ثانیه گذشت تا به خودم اومدم
سریع رفتم سمت تراس .
اما از بوسه کیان حالم بهتر شده بود .
تا رسیدم به سیامند بلند خندید و گفت
" اوه فرشته مرگ مارو باش " ...
چشم چرخوندمو با اخم نشستم
" یه کاری نکن بفرستمت اون دنیا "
" دلت میاد ؟"
تمرکز کردم رو روح سیامند .
" مینو  ...خوبی ؟"
به صورتش نگاه کردمو سر تکون دادم .
" خوبم " ...
دوباره نگاه کردم اما خبری نبود ...
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" نه واقعا خوب نیستیا  .چرا میری تو هپروت "
" واقعا حقت نیست سیا"
قیافش حسابی سوالی شده بود و گفت
" چی ؟"
" اینکه انقدر منو اذیت میکنی  ...اما روحت هیچ لکه سیاهی نداره "
چشماش برق زد و نیشش باز شد
" ما اینیم دیگه  ...من باید فرشته زندگی میشد  ...حقمو خوردن "
پوز خند زدمو گفتم
" فرشته زندگی ؟ تو فرشته عذابی " ...
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" خب دیگه کل کل بسه  ...بیاین بهتره بریم "
با صدای کیان هر دو برگشتیم سمتشو بلند شدیم.
حس کردم صداش اون آرامش چند دقیقه پیش رو نداره .
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درسته جلو بقیه تو فاز رئیس بزرگ بود .
اما صداش انگار کالفه بود .
پشت سرش رفتیم سمت آسانسور و وارد شدیم .
یان سمت راستمو سیا سمت چپم ایستاد .
به هر دو نگاه کردم .
هر دو بهم چشمک زدن و بعد قیافه کامال جدی به خودشون گرفتن.
سعی کردم نخندم و منم مثل اونا قیافه جدی به خودم بگیرم .
اما نتونستم ...
کیان :::::::::::
لعنت به ترافیک تهران .
هر وقت روز بیای بیرون تو ترافیک میمونی .
بالخره رسیدیم به ساختمون محافظین .
پارک کردیمو هر سه وارد شدیم .
مینو آروم گفت
" بابای منم هست ؟"
" نه " ...
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دیگه چیزی نگفت  ...نمیدونم از رو دلتنگی پرسید یا برای قضیه تبدیل شدن .
آریو اومد استقبالمون و گفت
" مینو  ...لزومی نداره جلو بچه ها بگی کسی روحش سیاهی داره یا نه  ...نمیخوایم نسبت به
همدیگه قضاوت کنن  ...یه لیست بهت میدم به ترتیب فقط میزان سیاهی که برای هر کسی
میبینی برامون بنویس "
مینو سر تکون داد و با هم وارد سالن اصلی شدیم .
 17نفربه پشت ایستاده بودن .
آریو لیست و خودکار رو به مینو داد و ما سه نفر رفتیم عقب تر و روی مبل ها نشستیم .
مینو اما ایستادو شروع کرد .
به قامت ریز نقش مینو خیره بودم .
یه مانتوی سفید با شلوار و شال لیمویی تنش بود .
موهای گیس شده اش کنار شونه اش بود.
شاید میشد اسمشو فرشته زندگی گذاشت ...
اما واقعا مینو  ،برای من  ،مینو بود ...فرشته کوچیک بهشت من ...
صدای سیا منو از افکارم جدا کرد .
" مینو گفت من هیچ لکه سیاهی تو روحم ندارم "
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آریو خندید و گفت " شاید خوب نمیبینه هنوز  ...تو باید سر تا پاه سیاه باشی از بس این
دخترای بدبختو پیچوندی "
سیا پاهاشو انداخت رو میزو گفت
" معلومه اونا ازم راضی بودن دیگه " ...
آریو گفت " تو چی کیان ؟ روح تو رو هم دید؟"
سر تکون دادم " آره  ...صبح برای من و مانی رو دید " ...
با آوردن اسم مانی یاد خبر جدیدش افتادمو برای سیامند و آریو هم گفتم.
هنوز نظر نداده بودن که مینو برگشت سمتمون و گفت
" تموم شد "
لیست و خودکارو گرفت سمت آریو
آریو لیستو گذاشت رو میز و همه بهش خیره شدیم .
از  17نفر فقط  7نفر با روح کامال سفید بودن .
آریو آروم گفت
" تصمیمت چیه کیان ؟"
" فعال فقط همون  7نفر "
مینو اشاره کرد و گفت " این سه تا چی ؟ خیلی ریز بود لکه سیاه روحشون"
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دوباره گفتم " فعال همین  7نفر "
آریو بلند شد " خودمون تبدیل کنیم یا تو ؟"
" خودت این کارو بکن آریو  ...ما بریم پیش دامون "
قرار بود مانی اینجا بهمون ملحق شه ...
خیلی عجیب بود که زیر قولش زد...

🌌 پرنی ـ ـ ــان شب 🌌]10:10 23.04.17[ ,
رمان #پرنیان_شب
#202
مینو ::::::::::::::
با کیان و سیامند دو باره سوار ماشین شدیم .
سرمو به صندلی ماشین تکیه دادمو تو ذهنم اتفاقاتی که گذشتو مرور کردم .
اگه آدما میدونستن چطور روحشونو آلوده می کنن
اگه فقط همه میدونستن با مثال یه زرنگی کردن چطور روحشونو برای همیشه سیاه میکنن ...
یعنی بازم اون کارو می کردن ؟
سرم درد گرفته بود .
نمیدونستم چرا .
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چشمامو دست کشیدم که متوجه نگاه کیان رو خودم شدم .
سوالی نگاهم کرد که با سر اشاره کردم چیزی نیست .
رسیدیم عمارت و پیاده شدیم
یاد روز اولی که با سیا اومدیم اینجا افتادم .
زیاد نگذشته بود
اما برام مثل یه سال گذشته بود.
کیان قبل از اینکه وارد بشیم گفت
" امیدوارم اینجا بیشتر کاسب شیم "
سیا گفت
" فکر نکنم  ...مبارز ها کال خشن ترن و  ...خب "...
نا خداگاه پرسیدم
" خب چی ؟ "
" هیچی  ...شاید بیشتر حق کشی کرده باشن "
وارد حیاط شدیم .
همه مشغول تمرین بودن  .با ورود ما یه لحظه مکث کردن و برگشتن سمتمون .
اما انگار با دیدن کیان زود برگشتن سر تمرین .

564
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

به قلم پرستو.س

پرنیان شب

اختصاصی کانال
@ParnianShab

به حرف سیامند شونه باال انداختمو گفتم
" ربطی نداره "
" بیا شرط ببندیم "
ایستادمو دست به سینه نگاهش کردم .
یعنی سیامند اگه یه روز با من کل کل نکنه چی میشه ؟
مسلما اون روز به دلیل خفگی میمیره ...
با حرص گفتم " شرط چی ؟"
" شرط اعتراف "
نفهمیدم منظورش چیه که کیان گفت
" بسه  ...این بچه بازیا چیه  ...بیاین "
خودش رفت و منو سیا در حالی که پشت سرش میرفتیم به بحث ادامه دادیم
" اعتراف چی ؟ "
" یه اعتراف دیگه  ...هر کی برد یه سوال میپرسه و طرف مقابل باید به حقیقت اعتراف کنه "
" من مطمئنم میبرم "
" پس شرط قبوله "
می دونستم چه سوالی می خوام از سیامند بپرسم .
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اما میترسیدم اگه ببازم چی میخواد بپرسه .
دیگه رسیده بودیم ورودی عمارت که گفتم
" قبوله "
دامون اومد استقبالمون و نگاهش با من گره خورد .
لبخند خیلی وحوی زد و با هم به سمت سالن رفتیم .
اینجا هم کاندید ها پشت به ما ایستاده بودن.
دامون بهم لیست و خودکار داد و رو به کیان گفت
"  15تا از مبارزین و  8تا از کارآموز ها هستن "
سیامند گفت
" بهتر نیست کارآموز ها رو بذاریم برای بعد ؟"
کیان نشست رو صندلی و گفت
" اول مینو چک کنه  ...بعد تصمیم میگیریم "
با حرف کیان رفتم جلو و تمرکز کردم .
ادامه دارد .. . . .
برای مطالعه عضو کانال تلگرام زیر شوید و تا قسمت آخر رایگان مطالعه کنید
https://t.me/ParnianShab

566
این نسخه بصورت اختصاصی و رایگان برای اعضای کانال پرنیان شب تهیه شده است فروش آن غیر قانونی می باشد
نسخه نهایی و ویرایش شده در همین کانال قرار خواهد گرفت
@ParnianShab

