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#part _ 1 

شده بود اما همچنان خودش را پشت  داریوقت بود ب یلیخ

به تب  گارینخ س کی یکرده بود. برا یاش زندانبسته یهاپلک

لباس، اعصابش را  دنیخش خش پوش یو تاب افتاده بود. صدا

که اتاق از  یتا زمان دادیم حیبود اما ترج ختهیبه هم ر

 نهخودش را به خواب بزند وگر نشده بود، یحضورش خال

حال به هم زنش را  یهاعشوه گریدور د کی شدیمجبور م

ها قابل تحمل بودند اما به بود؛ شب نیهم شهیتحمل کند. هم

عبور  شانختهیربه یموها نیشعاع نور از ب نیاول نکهیمحض ا
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. من جمله گرفتیتعفن م یدر نظرش بو زیهمه چ کرد،یم

 خودش...

 《...  یداریب دونمیم 》

 شیهاسقف، پلک. طاق باز روبهدیو به پشت چرخ دیکش یپوف

 دادیم حیترج .دیآلودش کشبه صورت خواب یرا باز کرد. دست

 صورتش را برنگرداند.

 پوزخند زن بلند شد. یصدا

... حاال چرا نگاهت رو میحال کرد یلیکه خ شبید 》

باور که  یکشینگد که خجالت م ؟یبرف دیسف یدزدیم

 《! کنمینم
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و فندکش را  گاریس یپاتخت یرا دراز کرد و از رو دستش

 رونیکه دودش را ب یآتش زد و در حال یگاریس برداشت.

 که به خاطر خواب گرفته شده بود، گفت : ییبا صدا فرستادیم

پول اضافه  تیشوخ طبع ینهیمطمئن باش به خاطر گز 》

 《 یریگینم

رژ قرمزش را آزادانه دور  نهیآ یروبه او روبه توجهیاما ب زن

. با لبخند به طرف مرد دیکه کبود و ورم کرده بود، کش ییهالب

تخت برگشت. هر دو دستش را از  یرو یبرهنه مهیجذاب و ن

پشت سرش  ییچو یشده یکارعقب به کنسول بزرگ و کنده

 گفت : داد،یم بو تا چیکه به بدنش پ یداد و در حال هیتک
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 یبهتر یزهایبا چ گاریاز س ریصبحش رو به غ ونهتیآدم م 》

 《شروع کنه ... 

سبزش را خمار  یها. چشمدیهم کش یرا با ناز رو شیهالب 

 کرد و گفت :

 《تر ... هم کم ضررتر هم خوش مزه 》

دو انگشتش گرفت و در  نیرا ب گارشیزد. س یپوزخند مرد

مرد  کی یکه برا یابرجسته یهالب نیکه دودش را از ب یحال

و بلند  یبه تاج چوب داد،یم رونیبودند، ب دیبدجور در معرض د

 لب زمزمه کرد: ریداد و ز هیتخت تک

 《؟  دهیچرا آکو پول رو همون اول شب م یکنیفکر م 》
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چشمش  یپلک زد تا لنز تو یباال انداخت. چند بار یاشانه زن

کند. آخر و  تیخشک شده بود کمتر اذ آمدیکه به نظر م

بود. اما  نیهم متیارزان ق ییبایلنز ز کیبا  دنیقبت خوابعا

 .بردیرا باال م متشیق ینداشت. چشم رنگ یگریراه د

 گفت : یلبخند مضطرب با

 《! یخوش حساب یهایاز مشتر گنیم 》

 از آن گرفت. یگذاشت و پک شیهالب نیرا ب گارشیس

 《همون شب تموم شه...  یتو دیشب با 》

 گذاشت و خطاب به خودش گفت: هم یرا رو شیهاپلک
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... بمونه تموممهین شیاز زندگ یشب چیه دهیآکو اجازه نم 》

》 

 با ناز برداشت. یخودش را نباخت. چند قدم زن

 《...دمیازت شن یادیز یزهایچ 》

بود، تالش زن  امدهیبدش ن به زن انداخت. یانگاه مسخره آکو

 سرگرمش کرده بود. 

 : دیداخت و پرسرو باال ان شیابرو یتا کی

 《مثال ؟  》

شده  دهیمال شیهادندان یاز رژ قرمز رو یزد. کم یلبخند زن

 بود.
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 《! یزن داشت دمیشن 》

 آکو نشست.  یهالب یرو یپوزخند

 《البد داشتم...  گنیاگه م 》

زن مخصوص  تلفن همراه از آکو گرفت. ینگاهش را با صدا زن

 وقت صبح؟!  نیبود. ا یمشتر

 زینجاوچیقانع شده بود، ا بایتقر یر حالو د دیکش یپوف

و بهتر بود تا تنور داغ بود  آوردینم ریگ شبیاز د یشتریب

 یکوتاهش را تن کرد و در حال یبچسباند، مانتو یگرید یجا

 گفت : گشت،یکه دنبال شالش م

 《به خودم بگه  یاگه بازهم خواست گمیبه بهزاد م 》
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 یرا رو فشیک داد،یکه تلفنش را جواب م یبعد هم در حال و

 یبرا یارفت. بوسه رونیدوشش انداخت و عقب عقب از اتاق ب

 آکو زد. یآکو فرستاد و چشمک

 یگرید گاریکه س یزد و در حال یبسته شدن در آکو پوزخند با

 گفت : کسچیخطاب به ه زدیآتش م

...  کنهیدوباره استفاده نم فیدستمال کث هیآدم عاقل از  》

》 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 
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#part _2 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 )آکو(

 

را دراز کردم تا از ظرف شکالتِ کنار فنجان قهوه که  دستم

ضرب باز شد. بردارم که در به  یشکالت زد،یچشمک م میبرا

 اتاق ظاهر شد.  یتنومند آوات تو کلیه
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انداخت و با  زیم یکاغذ رو یانگاه کردم به من دسته بدون

 بلند، غرغرکنان گفت :  یصدا

 میافتیم می... دار ادیها باهم جور در نم! حساب کتابلعنتی》

 《رو دور ضرر ... 

هوا خشک شده بود،  یکه تو یفرصت کنم دست نکهیاز ا قبل

چشم آوات دور کنم،  یاز جلو اشیبعد یفرار از غرغرها یراب

 نگاهش اول به دستم، بعد به شکالت درون ظرف افتاد . 

را در هم بکشد. دستش  شیتا ابروها دیطول کش یاهیثان چند

 یچوب زیم یرا دراز کرد و ظرف را از مقابلم برداشت و رو

 . ها گذاشتکاناپه نیکوچک ماب
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 گفت : یخلقبا بد همزمان

رو از دست هَناس  زهایچ نیا دیبا کردمیمن رو باش فکر م 》

آکو خان رو  قهیدم به دق دیبا یکی نکهیدور نگه دارم اما مثل ا

 《کنترل کنه ! 

 نوبت من بود اخم کنم .  حاال

سر و ته آوات  یب یکه خودم را مشغول کاغذها یدرحال

 گفتم: کردم،یم

قبل اومدن به اتاق  ینگرفت ادی سالته ... هنوز وپنجستیب 》

 《 ؟یدر بزن دیبا ستیرئ
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و خودش  را  دیکش یپوف .دیپرپشتش کش یبه موها یدست

 پشت سرش انداخت .  یکاناپه یرو

کاناپه گذاشت و نگاهش را به سقف  یلبه یرا رو گردنش

 دوخت .

 گفت : یبا خستگ 

؟  رهیم یرآبیداره ز یکیجون ! حواست هست که  سیرئ 》

》 

بود اما از ترس آوات تنها فنجان  زیم یبه شکالت رو نگاهم

از آن خوردم.  یتلخ را به طرف دهانم بردم و قلپ یقهوه
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فرار از دردش،  یآنقدر وحشتناک بود که برا اشیتلخ

 هم فشار دادم .  یرا رو میهاپلک

تلخ  یهمه به قهوه نیچه مرگم بود که ا دانستمیهم نم خودم

آن  یبود که به بهانه ینیریبه خاطر ش دیاعالقه داشتم! ش

ام را به هم برنامه یبخورم، البته اگر کس توانستمیم

 . ختیرینم

 و گفتم : دمیآزادم را دور دهانم کش دست

 《آره ... ردش رو گرفتم ...  》

 برداشت .  زیگفت و به طرفم خ یبلند " یچ "

 نبود، گفت : ادیبه فر شباهتیکه ب ییصدا با
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 هیکه  یبد یخط هی شدی... نم یناحساب یکهیآخه مرت دِ  》

که  یبه گُه خور افتمین انهیمن سر حساب کتاب ماه یادفعه

 《حاال جواب آکو خان بزرگ رو چطور بدم ؟ 

 زیانگنفرت یکه بازهم از آن قهوه یزدم و در حال یپوزخند

 لب گفتم : ریز خوردم،یم

 《!  ستمین هیبق یهایمن مسئول گُه خور 》

 گرفتم . رنظرشیفنجان قهوه ز یلبه از

که  یدر حال یواکنش چیه یهمانطور ساکت بدون یالحظه چند

 از تعجب گرد شده بود، نگاهم کرد.  شیهاچشم
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 یدست ست،دهیفایب شتریکه بحث ب دیرس حهینت نیبه ا یوقت

تر از چند لحظه قبل و خسته دیانبوهش کش لیبیو س شیبه ر

 گفت :

مهدکودک  یبر دینوبت هَناسِ ... ساعت پنج باامروز  》

 《دنبالش ... 

که فنجان  یحدقه چرخاندم و در حال یرا تو میهاچشم

 گفتم : گذاشتم،یم زیم یقهوه را رو یخوردهمهین

خودت برو دنبالش ... بعد هم ببرش خونه و تا بعداز ظهر  》

 《بسپارش به اون ...  ادیامشب م نیسرگرمش کن ... اَو

 پوزخندش بلند شد .  یاصد
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 《وسط ؟  نیا هیبعد اونوقت نقش شما چ 》

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 یبه نشانه یاش کردم. سرحواله یسکوت نگاه پر از حرف در

ظرف شکالت را  کاناپه بلند شد. یز روتاسف تکان داد. ا

 گفت : رفتیکه به طرف در م یبرداشت و در حال

... پس  یبهش ندار یاعالقه جیدرک کنم تو که ه تونمینم 》

؟  یخودت نگه دار کیکه اون رو نزد یاصرار دار نقدریچرا ا

》 

لبم  یو گوشه دمیکش رونیرا ب گاریاز پاکت س یگاریس

 گذاشتم. 

خطاب به آوات  گشتم،یکه با چشم دنبال فندکم م یحال در

 گفتم :
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  《اون دختر خونِ منه ...  نکهیا یبرا 》

 زمیم یرو یاسرمه یپوشه ریرا از ز ییفندک طال بالخره

 را آتش زدم .  گارمیو س دمیکش رونیب

از دود  یمیضخ واریآوات را از پشت د یدر هم رفته یچهره

 . دمید

 لب گفتم : یدادم و از گوشه لم امیصندل یپشت به

اگه اون رو  ی... حت گذرهیبگذره از خونِش نم یآکو از هر چ 》

 《نخواد ... 

آزادش  را پاره کرد. دست یدود واریصورتش د جلو آمد. یقدم

 گذاشت و با پوزخند گفت : زیم یاز ظرف شکالت را رو
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از خون تو نبود ؟ از خون تو نبود که ازش  ریآه یعنی 》

 《؟   ی؟ که باهاش اون کار رو کرد یشتگذ

کرد و  دنیاز زبانش، پلکم شروع به پر ریاسم آه دنیشن با

 ضربان قلبم باال رفت . 

حال دست لرزانم  نیانگشتاتم افتاد. با ا نیب ینامحسوس لرزش

به  دیزدم. نبا گارمیبه س یگریرا به طرف دهانم بردم و پک د

بودم. به  ختهیاسم به هم ر کیکه چطور با  دادمیآوات نشان م

 کس ... چیه

 گفتم : منیبه ه یلحن تلخ با
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که تو  ییهایخرابکار نیاگه از خون من نبود که بابت ا 》

بودم ...  ختهیحساب و کتاب من کرده بود تا حاال خونش رو ر

》 

 نطوریا ریبار بود که آه نی. اولجا خورد. توقعش را نداشت آوات

 بود.  ینیبشیمن قابل پ یالبته براکه  کردیحمله م پروایب

 میمستق ینبود که حمله دیاز خونه آکو بود پس بع ریآه اگر

 کارش باشد .  یجز برنامه

را به  گاریکه دود س یبلند شدم و در حال یصندل یرو از

 یاتاق رفتم. نگاه یقد یبه طرف پنجره دمیکشیم میهاهیر

سربه  یهامانپشت پنجره انداختم. ساخت یآسمان خاکستر
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در پس  یرنگ چیه یو خاکستر اهیکه جز س یادهیفلک کش

من  چشمباال به  نیکه از ا یبه کار نرفته بود، مردم شاننهیزم

طرف به طرف  نیاز ا هدفیکه ب اهیس یمشت مورچه کیجز 

 کمرنگ ... یاهیس نینبودند، ا رفتند،یم گرید

 آوات پشت سرم بلند شد . یصدا

...  ی. تا جمعه سه روز وقت دار.. یکار داشت گمیبه هَناس م 》

و  کتیو تار اهیتو اون آپارتمان س یبِچپ یبر نکهیا یبه جا

ش رو خونه وعده هیحداقل  ،یخودت رو با دود و زن خفه کن

 یجا تونهیهم نم دیخورش ی، نه حت نیباش ... نه من، نه اَو

 《...هَناس پر کنه  یتو رو برا یخال
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 اش بلند شد . پاشنه یدر رو ندیچرخ یصدا

باز هم  منیآن ه یبسته شدن بودم اما به جا یصدا منتظر

 شروع به صحبت کرد.

 چیخون باشن اما باهم ه هیاز  توننیها ماز آدم یلیخ 》

بار  هینداشته باشن ... اجازه نده داستان تلخ خودمون  ینسبت

 《تو و هَناس تکرار شه ...  یبرا گهید

 .. بسته شد . در

 پنجره دوختم .  یشهیرا به ش نگاهم

 ... دندیکوبیم شهیدرشت باران خودشان را به ش قطرات

 بود ... دهیبه انتها رس گارمیس
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 داده بودم.  نیرا به ماش امهیتک نهیبه س دست

قد  میقد و ن یهادختربچه یرهیخ امیآفتاب نکیپشت ع از

رنگ به رنگ و متنوع از مهدکودک  یهابودم که در لباس

 .زدندیم رونیب

خواب  یاهیروزانه با ق یهایخسته از حجم باز شانیهایبعض

کنان و انتظار  یلیهم ل یبعض ،یهنوز پر انرژ گرید یلود، بعضآ

 و انتظار بکشد . ندیکه دوستش دارد، بنش یکس

داشتم، انتظار  دنیانتظار کش یضیمر جورکینظر خودم  به

 که دوست داشتم ...  یکس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  گوشیباز یادخترک موقهوه یبرا خواستیانتظار م نیا حاال

ه او وصل بود، چه انتظار بازگشت باشد که عمرم ب یزبان دراز

 یآرزو دانستمیکه خودم م یو چه بازگشت عشق واریو ژ ریآه

 .  برمیوصلش را به گور م

  《سالم آوا جونم ...  》

ذهنم را  یشکسته قیقا میبه پا یاچسبنده یتوده دنیچسب با

 . دیکش رونیافکارش ب یایاز در

و بامزه زدم  و او  بغل هَناس کوچک ریرا ز میهاشدم، دست خم

 بلند کردم . نیزم یرا از رو
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@VIP_ROMAN 

کوچک دستش  یهاانگشت اش،یشگیطبق عادت هم هَناس

 پر پشتم فرو کرد.  یهاشیر یشانه کرد و تو هیشب

که  یاش گذاشت و در حالچانه یاش را رواشاره انگشت

 گفت : کرد،یم اش خمشانه یگردنش را رو

 《هنوز بلندتر نشده ...  که هاتشیآوا جونم ... ر یوا 》

 میروروبه یفسقل یشگیهم یطرف به خاطر شوخ کیاز  

عروسک ناز  خواستیدلم م گریشده بودم و از طرف د یکفر

 یهر دو طرفم را راض نکهیا  یرا قورت بدهم، برا میروروبه

 سرخ و آبدارش گرفتم .  یاز گونه یکنم، گاز کوچک
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@VIP_ROMAN 

ام گونه یرا روو دستش  دیکش یکوتاه غیهم ج هَناس

 گذاشت. 

  《...  یشد یآوا جون ... باز که تو وحش یوا 》

بغلم زدم و در  ریهناس را ز دم،یخندیآزادانه م گریحاال د 

 ند،یآن بنش یتا هَناس رو کردمیکه در عقب را باز م یحال

 گفتم : 

خجالت  لیبیو س شیهمه ر نیآوا عمته ... من آواتم ... از ا 》

  《...  یکشینم
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 یصندل یباز هم مجبور بود به جا نکهیاز ا یبا ناراحت هَناس

منتظر  نهیو دست به س دیخز یصندل یرو ند،یجلو عقب بنش

 . ماند تا کمربندم را ببنددم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انداختم و  میروروبه یفرشته یدر هم رفته یبه ابروها ینگاه 

هَناس را  اقتیآکو واقعا ل ایآ دمیپرسیکه ته دلش م یدر حال

 کوچک هَناس را گرفتم و گفتم :  ینیدارد با دو انگشت ب

 یصنول یکه اگه آکو بفهمه نشست یدونیخودت خوب م 》

  《م گوشمه ... بزرگه کهیجلو ت

دل  ینشسته رو ینشان دادن ناراحت یبرا یه فرصتک هَناس

 گفت :  یکرده بود با بدخلق دایکوچکش پ

 ادیب ستیوقت هم قرار ن چی... ه ادیوقت نم چیاون که ه 》

... پس چرا من و تو  نهیبب ستیوقت قرار ن چیدنبالم ... پس ه

  《؟  میبه حرفش گوش بد دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیکه ماش یر حالرا دور زدم . پشت فرمان نشستم و د نیماش

در هم رفته و   یافهیبه ق ینگاه نهیاز آ کردم،یرا روشن م

 هَناس انداختم و گفتم :  زانیآو

... ما خودمون که  نهیبیاون نم اًیاوالً اون نه بابا ... ثان 》

 ننتیبینم یچون کس ستیقرار ن ... میکنیکار م یچ مینیبیم

 《غ ... جور درو هی شهیم نی... ا یبر یآب ریز

 تکان داد . دنیفهم یبه نشانه یسر هَناس

 گفتم :  آرام

 《هناسَکَم ؟  》

 و معصومش را به او دوخت . باینگاه ز هَناس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کوچک  یفرشته نیا دانستیخدا مزدم . ینیلبخند غمگ  

نورش جا داده و پر دیسف یبالها ریرا ز یاهیو س ییچقدر تنها

 بود . 

 توجه آن نشده بودند . نه مادرش نه پدرش م ینور

 عوض کردن بحث گفتم : یبرا

  《؟ امروز اومده بود مهدت ؟ دوستت خوب بود   》

را فراموش کرده  زیچهمه زشیدوست عز یادآوریکه با  هناس

امروز  یرا باز کرد با آب و تاب از برنامه شیهابود، قفل دست

 .  کرد فیدر مهد همراه دوستش تعر
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@VIP_ROMAN 

توانسته بودم ذهن هناس را منحرف  نکهیمن هم خوشحال از ا 

امروز هناس گوش سپردم  یهازدم و به داستان یکنم، لبخند

... 

 پدرش ... یجا به

 امشب کجا مشغول بود ... دانستیکه خدا م یپدر

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _6 

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

  

به  یپرت کردم. پک زیم یرا رو گارمیو پاکت س ییطال فندک

 یبه چهره یراه افتادم . نگاه نهیزدم و به طرف ا گاریس

 یکه تو یو البته سخت یام انداختم. بعد از روز طوالنخسته

امشب را به خودم  کیحداقل  دیشرکت گذرانده بودم با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

د به هر یاما ذهنم انقدر مشغول بود که با دادمیاستراحت م

 .  کردمیم اشهیشده بود تخل ینحو

دستم  نکهیدر شرکت و ا ریآه یهایطرف فشار خرابکار کی از

را  امیزندگ یهمه ریشان بسته بود که اگر آهدر مقابل همه

 گریه بود، از طرف دبازهم دهانم مقابلش بست زدیآتش م

 هَناس ...  

به تلفن همراهم انداختم. از سر شب منتظر بودم تا  ینگاه

به خانه سرزنش  امدنمین یزنگ بزنند و مرا برا نیآو ایآوات 

کدامشان  چیشده بودند که از ه دیناام نکهیکنند اما مثل ا

 نبود.   یخبر
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@VIP_ROMAN 

 ییروزها ادیصورتم انداختم.  ینشسته رو شیبه ر یدست

 کردیپر پشت آوات فرو م شیافتادم که هَناس دستش را در ر

فکم گذاشتم و با  یزیت ی. کف دستم را روکردیو ذوق م

که  یبار نیکرده بود که چطور اول فیتعر میجوانه برا نکهیفکرا

ه دارم بود، یکه دقت کرده فک زاو یزیبود به تنها چ دهیمرا د

 ر کردم :  با خودم تکرا رلبیزدم و ز یلبخند کمرنگ

   "جوانه ... جوانه...  "

ذهن تنها حضور  یو تلخ یاریبدب زینفس گ یبحوبه نیدر ا نه

شوم.  خودیبود تا از خود ب یسبزش کاف یهاجوانه و چشم

بود، کار  امیشگیافکارم کار هم یهیتخل یراه برا نیبهتر
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@VIP_ROMAN 

. به طرف زدیبود و زنگ م ستادهیکه حاال پشت در ا یشگیهم

که پشتش  یاجثه زیبهروز و دختر ر دنیراه افتادم. با د فونیآ

بار که بهروز  نیرا باال انداختم، اول میابرو یتا کیبود  ستادهیا

 .  آمدیخودش هم همراه دخترها م

 یالسیرا باز کردم و به طرف آشپزخانه راه افتادم. گ در

کردم  کینزد میهارا به لب السیبرداشتم و آن را پر کردم. گ

بنوشم، در باز شد و اول بهروز بعد  یاجرعه نکهیقبل از ا اما

 د،یخندیبلند م یکه با صدا یهم دختر تلوتلو خوران در حال

 خانه گذاشت.   یرا تو شیپا
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@VIP_ROMAN 

 یاما حواس من پ کردیبهروز بلند شد که سالم م یصدا

 بود.   ستادهیبود که پشت سرش ا یدختر

 شده بود.   یکه انگار جز به جز وجودش نقاش یدختر

و  ییطال یافتاده بودم و موها شیهاشانه یرو اشیآب شال

و  یقلم ینیرها کرد. ب شیهاشانه یلختش را مثل شالق رو

 یهاچشم تیو در نها شیاو قلوه یاغنچه یهاکوچش و لب

 کیبودند از او  دهیکش گربه یهادرشتش که مثل چشم یآب

 ساخته بود.   بایو ز یاتورینیم بیترک

 از دخترک گرفت .   یبهروز نگاهم را به سخت شخندین

 سالم آکو خان ... امشب برات جنس آوردم ... اصلِ اصل رو ...   ـ
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 مات دخترک بود . ارادهیب نگاهم

 

 دارد ... ادامه
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                                 🩸🩸🩸 

 

را که  امیاز التهاب دورن یکم کیپ کیکردم با خوردن  یسع

نکرده بودم، کم کنم. بدون نگاه کردن به  دایهنوز منبعش را پ

و پشت سر هم  رفتیور م شیبا موها یکه با سرخوش یدختر

از بهروز  گرفتیممختلف از خودش عکس  یهابا ژست

 :   دمیپرس

  <<؟  هی... خبر یایباره که خودت م نیاول >>

 یبه دخترک انداخت. دست یگردنش را چرخاند و نگاه بهروز

رفته  شرتشیت ریکه ز یو کلفت دیسف ریو زنج دیبه گردنش کش

 نییرا از پا رهنشیپ یهاآن انداخت. لبه یآورد و رو رونیبود ب
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@VIP_ROMAN 

با اضطراب و  یبه طور نامحسوس . حس کردم حرکاتشدیکش

 فاصله نیاز ا توانستمیم یمخلوط بود. حت یدستپاچگ

 یاز مو خال بایکه تقر اشقهیکه از کنار شق یعرق زیر یهادانه

 .  نمیشده بود، راه گرفته بود هم بب

 لکنت گفت :   یو با کم دیکش اشغهیبه صورت شش ت یدست

کله شق قبل از  یرهدخت نیا ی... منته ستین یخبر خاص >>

 ارمشیخورده ... گفتم خودم ب یقر و قاط کمهی نجایا ادیب نکهیا

   <<که کار دستمون نده ...  نجایتا ا
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@VIP_ROMAN 

اُپن اشپرخانه گذاشتم و جلوتر رفتم.  یرا رو یخال مهین السیگ

 یشانه یکه از باال یام خم کردم و در حالشانه یگردنم را رو

 گفتم :   دمکریبهروز به دخترک نگاه م

دار  یمن جنس قر و قاط یبرا یکنیتا حاال جرئت م یاز ک >>

   <<ها ؟  یاریب

 باال انداخت و گفت :   یاخورد و عقب رفت. شانه یتکان بهروز

جنس آوردن اصل ...  یبابا ... برا هیدار چ یجنس قر و قاط >>

من طاقچه باال  ی... اونوقت تو برا اتورینیدست نخورده ... م

  <<...  یذاریم

 اش زل زدم.   به او و حرکات شتاب زده یازشدهیر یهاچشم با
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@VIP_ROMAN 

دخترک را گرفت و او را همراه خودش به طرف در برد.  یشانه

 گفت :   یاهمزمان با کلمات پراکنده

  << گهید یساق هیبابا ... بگرد دنبال  الیخیاصال ب >>

 :   ردکیصحبت م فیاعتراض دخترک بلند شد، لط یصدا

سرده ... دوست دارم  رونی... ب امیب خوامیولم کن بابا ... نم >>

  <<رو خوشگله ...  نجایا

به طرف  مرخشیاش بلند شد. از آنجا که نخنده یهم صدا بعد

که  یرا در حال شیبایو ز یلبخند عروسک توانستمیمن بود م

 کرد.   انیرا نما دشیسف یهادست دندان کی فیرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لحظه مردد  کیدر نشست.  یرهیدستگ یروبهروز  دست

ام کرده دختر وسوسه نیچرا امشب بودن با ا دانمیماندم. نم

دخترک را گرفتم.  فینح یبود. دستم را دراز کردم و بازو

حالت دارش نگاه  یهادخترک به طرفم برگشت و با آن چشم

شفاف  یبیطور عج کی شیهاچشم یام کرد. آبحواله یخمار

 .  میمانده بود رهیبه هم خ . هر دوبود

 نگاه من و دخترک خراب شد :   نیبهروز پل ب یصدا با

   <<...  میبر میدِ ولمون کن آکو خان ... بذار >>

. انقدر نرم و دمیحرکت به طرف خودم کش کیرا با  دخترک

بغلم افتاد. کف  یسبک بود که تعادلش را از دست داد و تو
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@VIP_ROMAN 

لختم گذاشته بود و با  ینهیس یقفسه یرا رو شیهادست

 .  کردینگاهم م یبه طرز نامفهموم شیهاچشم

ام خم شانه یکه گردنم را رو یدر حال یآرام اما محکم یصدا با

 گفتم :   رم،ینگاهم را از دخترک بگ نکهیکرده بودم بدون ا

حساب ... در هم پشت  ختمیبرو بهروز ... پولت هم برات ر >>

   <<سرت ببند ... 

و  بیکه با نگاه عج یبعد من بودم و دختر یحظهل چند

 به من زل زده بود ...  بشیغر

                                           

 دارد ... ادامه
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@VIP_ROMAN 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دوست  نکهیشده بودم اسمش را بپرسم اما با فکر ا کنجکاو

اسم و  کیاو فقط  زدیم رونیخانه ب نینداشتم فردا که از در ا

 شدم.   الیخیبماند، ب یباق میشب برا کی

 نیکه خورده بودم از دست داده بودم با ا ییهاالسیگ شمار

پر  یگرید السی. گدمیدیدر خودم نم یاز مست یاثر چیحال ه

آشپزخانه رفتم و  یگوشه یاشهیش یکردم. به طرف قفسه

 یبه دخترک انداختم که رو یبرداشتم. نگاه یگرید السیگ

 با تلفن همراهش بود.   یمبل نشسته بود و سرگرم باز

 ؟   یاریلباست رو در نم ـ
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دخترک که  یاهل صحبت نبودم اما حال و هوا یلیخ نکهیا با

 وادار کرد تا بپرسم :  مرا  ستیدر باغ ن کردمیحس م

 ؟   یاریلباسات رو در نم ـ

ترس صورت  یالحظه یخوردو برا یمن تکان یصدا با

به دهانم زل زده بود.  یرا پوشاند. با کنجکاو اشیاتورینیم

 متوجه حرفم نشده بود.   نکهیمثل ا

را  هاالسیکه گ یام خم کردم و در حالشانه یرا رو گردنم

 :   دمیپرس بردم،یم ییرایهمراه خودم به پذ

   <<؟  یافتیحال ب نیکه به ا یمواد زد نقدریا یچ یبرا >>
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فرو  اشیگوش یحرفم نشد، چون باز هم سرش را تو متوجه

تلفن را  تیگذاشتم و با عصبان زیم یرا رو هاالسیبرده بود. گ

 یدر حال یخورد و با بد خلق ی. تکاندمیکش رونیاز دستش ب

اعتراض جمع کرده بود،  یرا به نشانه اشیعروسک یهاکه لب

را  یاما من گوش ردیرا پس بگ یدستش را دراز کرد تا گوش

گرفتن  یهَناس افتادم که چطور برا ادیلحظه  کیباالتر گرفتم. 

 .  دیپریم نییاش از دست اوات باال و پامورد عالقه ینیریش

ماندن  یاصرارم برا کردمیکه حس م یدر حال یبدخلق با

 گفتم :   کرد،یدردسر درست م میخترک براد
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گوشه با  هی ینیتا مثل مهمون بش نجایا یایپول ندادم ب >>

   <<...  یور بر تیگوش

شد. دست از تقال  زانیآو نییبه سمت پا شیهالب یگوشه

گذاشت  شیپاها نیرا ب شیهامبل نشست. دست یبرداشت. رو

مظلوم گفت  گرفت،یرا گاز م اشیگوشت یهاکه لب یو در حال

  : 

تو  یرفت یاومد یقرار بود عشق و حال باشه اما تو از وقت >>

من  ی... بعد توقع دار یخوریپشت سر هم م یآشپزخونه دار

 <<نکنم ...  یبا گوش باز
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#part _9 

 

موجود  کیبا  دیرسیرا باال انداختم. به نظر م میابرو یتا کی

به ساعت  یرو بودم. نگاهحاضر جواب و البته حق به جانب روبه

 دیرسی... به نظر م قهیانداختم. نه و چهل و پنج دق یوارید

 زود است.   یهر کار یبرا
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و ته و نفرت سر  یبا وجود افکار ب کردمیاالن شروع م اگر

 ایدن یکه دخترک فارغ از همه یتا صبح به در حال دیبا زمیانگ

خودم را خفه  دنیکش گاریبود طبق معمول با س دهیکنارم خواب

کرده بودم،  دایپ دیجد یسرگرم کی. حاال که کردمیم

 خودم را سرگرم کنم.   توانستمیم

ش را کنار یرا باال نگه داشته بودم، دکمه یکه گوش همانطور

 مبل پرت کردم.   یزدم و تلفن را خاموش کردم و آن را رو

 اعتراضش بلند شد :   یصدا

... خب مغزش در  یکنیپرتش م ینطوریباباته ا یمگه گوش »

  <<اومد ... 
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 نیگرفتم ا مینشست. تصم میهالب یرو یاناخواسته لبخند

کوتاه اما متنوع را  یرابطه هی زیچهمه الیخیشب را ب کی

 گفتم :   الیخیباال انداختم و ب یامتحان کنم. شانها

 « ؟ خب حال کن ...  یحال کن یخواستیمگه نم »

 میرو.  بلند شد و روبهدیدرخش طنتیاز ش اشیآب یهاچشم

اش بود. انگشت اشاره اوردهیرا هنوز در ن اشیل ی. مانتوستادیا

 یشیکه به حالت نما یگردش گذاشت و در حال یچانه یرا رو

 گفت :  کرد،یرا خمار م شیهاچشم

 «  ؟  میحال کن یمن بگم چطور »

 گفتم :   صادقانه
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 «  حال کنم ؟  دیچطور با دونمینم قاً یآره ... تو بگو .. من دق »

و  داشتیبرم یکه قدم یرا باال انداخت و در حال شیابرو

در حال  یجور کیکه  یبا لحن گذراند،ینگاهش را دور خانه م

 بود، گفت :   " یخر خودت "ن گفت

 ستیهمه دم و دستگاه بلد ن نیتو با ا یبه پولدار یآدم یعنی »

 «  چطور حال کنه ؟ 

 کیپشت سرم انداختم.  یتک یکاناپه یرا از پشت رو خودم

که نگاهم را از باال  یو در حال انداختمیم گرید یپا یرا رو میپا

 .  انداختم دخترک جوالن دادم یرو نییتا پا
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مورد با آنها برخورد کرده  نیکه تا االن در ا یکسان برخالف

 یمتعادل یمانتو ،یاندام یمانتو کی یبودم، دخترک به جا

که بهروز او  تمانیبود، بالفاصله با در نظر گرفتن موقع دهیپوش

متعادل را از  یم آورده بود، کلمهبه خانه یچه کار یرا برا

 قضاوت کند.   یظاهر کس یواز ر دیراندم. آدم نبا رونیذهنم ب

 ام گذاشتم و گفتم :  چانه ریرا ز دستم

امشب رو به روش تو حال کنم ... نشونم بده چه  هی خوامیم »

 «  ...  یتو چنته دار

 

 دارد ... ادامه
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 نیرا از ب اشیکرد. به طرف مبل رفت و گوش یاخنده

به حرکاتش زل زدم. مثل  یمبل برداشت. با کنجکاو یهاکوسن

که لبخند  یکرد و در حال دایپ خواستیکه م یزیچ نکهیا
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آهنگ  یصدا دنیگذاشت. با شن زیم یرا رو اشیگوش زد،یم

 زدم .   یبلند شد، پوزخند اشیکه از گوش ینامفهوم

 یکه آنها را تو یو در حال دیکش اشییطال یموها ریز یدست

بادبزن خودش را  هیرا شب گرشیبا دست د کردیهوا پراکنده م

کرد و در  شیمانتو یهاباد زد، بعد شروع به باز کردن دکمه

 داد،یلب همصدا با آهنگ خودش را تکان م ریکه ز یحال

قرمزش از  شرتیکرد. ت شیمانتو یهادکمهشروع به باز کردن 

 مانتو مشخص شد.  ریز

گردنش بود که  یبیو غر بیبا تراش عج یشمیسبز  سنگ

نبود. دست  یمعمول یگردنبندها هیم را جلب کرد، شبتوجه
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را  هاالسیاز گ یکی. کردمیرا دنبال م شیهاچانه حرکت ریز

 .  دیاز آن نوش یبرداشت و قلپ

 یرا رو شیهااش در هم رفت، پلکچهرهکه  دینکش یطول

 کرد،یکه لب و دهانش را کج و معوج م یفشار داد و در حال

حال  نیتندش به ا یآورد. احتماال به خاطر مزه رونیزبانش را ب

که  یو در حال اوردیخودش ن یحال به رو نیافتاده بود. با ا

خودش  یوودکا را برا دتن یتا مزه دادیرا تکان را م شیهاشانه

 کند، گفت :   یعاد

 « اوف ... عجب چقدر تنده ...  »

 : دیبه طرفم انداخت و پرس یسوال نگاه
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 《 ه؟یچ نیا 》

 کردم . یکمرنگ یخنده

 《...  وودکا》

تجربه  یامزه نیبار بود که چن نیاول یبرا دیرسینظر م به

 یبود آدم دیلحظه شک کردم و با خودم گفتم بع کی. کردیم

 دیباشد اما بعد به خودم گفتم شا بهیها غرمزه نیا ااو ب هیشب

ها معموال زن یکه هر کس زیحق داشت، وودکا آنقدر تند و ت

 . کردندیآن را امتحان نم

که  یچون تنها مردها خواندند،یرا اصطالحاً مردآزما م وودکا

عالوه بر مست کردن قصد ثابت کردن خودشان را داشتند 
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و  یتلخ توانستینم یوگرنه هر کس دندکریوودکا را امتحان م

 وودکا را تحمل کند .  یزیت

م دست یرو یافکارم غرق بودم که دست کوچک و نرم در

. نگاهم به دخترک افتاد. دمیخوردم و از جا پر ینشست. تکان

و همان  یاگرد شده یهازانو زده بود. با چشم نیزم یمقابلم رو

 غنچه شده گفت :   یهالب

 «  ...  میبرقص ایب ... ایب »

 «  ؟  یچ »

ناخودآگاه در هم فرو رفته بود . به طرز نامحسوس  میابروها

که توانسته بودم در  ییبودم و تا جا دهیخودم را عقب کش
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مبل فرو رفته بودم، دستم اما همچنان در دست دخترک  یپشت

 فشیو ظر دهیکش یهاتمام انگشت یبود. دخترک اما با لجباز

بلند کند.  بلم یکرد مرا از رو یحلقه کرد و سعرا دور مچم 

اش متعجب شده بودم که تنم آنقدر از حرکات کودکانه

خاطر  نیهم به ا دیمبل بلند شد. شا ینکرد و از رو یمقاومت

هَناس مقابل  ریکه با هر حرکتش تصو کردمیمقاومت نم

 .  شدیزنده م میهاچشم

را در  نقصشیب کلیهرا کامل در آورد و من توانستم  شیمانتو

به  توجهی. دخترک اما بنمیقرمز چسبان بب شرتیحصار آن ت

که پشتش را به من چسبانده  یو در حال دیمن در بغلم چرخ
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 شانیکه آنها را پر یبرد و در حال شیموها ریز یبود دست

 یحت کههماهنگ با همان آهنگ نامفهوم  یبه نرم کردیم

، در بغلم شروع به دهم صیزبانش را تشخ توانستمینم

که در  یدر حال حرکتیکرد اما من همچنان ب دنیرقص

 دورم غرق شده بودم به او زل زده بودم .   یهاخاطره
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#part _ 11 

 

 چیه آوردمیهر چه به ذهنم م زدم؟یرف مح کدام خاطره از

کس تا امروز، تا  چیوقت، ه چیاالن نداشتم، ه هیشب یاخاطره

 کیکرفته بود  میتصم بهیدخترک غر نیکه ا یالحظه نیهم

من بسازد، از من درخواست رقص نکرده بود  یشب متفاوت برا

 امیوارد زندگ مشبانه یسرگرم یکه تنها برا بهیغر کیو حاال 
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را پر  میهااز خاطره یکی یخال یشده بود قصد کرده بود، جا

 کند.  

حس بد  کیعقب عقب رفتم و از او فاصله گرفتم.  ناخودآگاه

 دهیاسم دخترک را نپرس یوجودم را گرفته بود. من حت یهمه

و نه تنها از  دیپوشیرا م شیهابودم تا مبادا فردا صبح که لباس

نمانده  یاز او باق یزیچ زدیم رونیخانه که از ذهن من هم ب

را ذهنم  "بار  نیاول کی "تا  رفتیدختر م نیباشد اما حاال ا

 بسازد .  

 ... نه ...  نه

 ...   دادیاجازه نم نیا آکو
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 ...   ردیبگ یتا ذهن و روحش را به باز دادیاجازه نم یبه کس آکو

 یبس بودند ... همه میدخترک برا نیقبل از ا یهاآدم یهمه

گرفته بودند و کابوس  یکه تا امروز ذهنم را به باز ییآنها

چند سال آتش  نیکه ا ییآنها یبودند، همه ام شدهشبانه

 بود ...   یشده بودند، کاف میگارهایس

انداخته بودم، نشد و  نمانیکه ب یاما متوجه فاصلها دخترک

 نکهیمتوجه من و ا یجلوتر آمد. خمار خمار بود. حتم دارم حت

بسته جلو آمد و  یها. با همان چشممیهم نبود میکجا بود

 زد.   یآن چرخ ریدستم را گرفت و آن باال برد و ز
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هناس؟  یپرنسس یهابودم؟ در کارتون دهیحرکت را کجا د نیا

 هیو همسرش؟ مانا درست شب ریآه ینامزد یدر مهمان ای

 ابیرنگ ز یاسیرا گرفته بود و با آن لباس  ریدخترک دست آه

 زدیسبزش برق م یهاکه چشم یو دامن گف دارش در حال

 ودمزده بود و من چقدر آن لحظه خوشحال ب یچرخ ریآه یبرا

 را دوست دارند ...  گریکدیو مانا  ریکه آه

 ...مسرور بودم ریآه یهانشسته در چشم یاز شاد چقدر

کاش همانجا  یمان... ا... همهرفتمیابرها راه م یشب رو آن

 ...میکردیسقوط نم نطوریو ا میندمایم
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 یهاجلوتر گذاشت. دست یکمرش را چرخاند و قدم دخترک

گذاشت و خودش را به من چسباند.  میهاشانه یرا از آرنج رو

تنش بود. حس  شرتیت یتنها به اندازه نمانیب یحاال فاصله

 یدستش باال رفته بود. بو ریلختم ز یکردم حرارات باال تنه

و باعث شد  دیچیپ امینیکه زده بود در ب یرم عطرو گ نیریش

قبل از  یآشنا ... لعنت یبو نیهم بگذارم. ا یرا رو میهاپلک

 بودمش؟   دهیاالن کجا شن

لب همنوا با آهنگ شروع به  ریکرد و ز دنیبه چرخ شروع

 زمزمه کرد.  
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را  شیهاچشم یبا بدخلق دیاز جانب من ند یهمکار چیه یوقت

ها، به من دوخت. گر، مثل بچهه نافذش را سرزنشباز کرد. نگا

ام برداشت. دستم را که شانه یرا از رو شیهااز دست یکی

کمر خودش  یکنارم افتاده بود، بلند کرد و رو استفادهیب

 نیبا ا شت،گذا یقبل یگذشت. بعد بازهم دستش را سر جا

 کینزد ییجا امنهیس یقفسه یتفاوت که حاال سرش هم رو

 امینیگذاشت و مرا به زور شروع به تکان خودم کرد. ب قلبم

 شتریب نجایعطرش ا یپشت گردنش قرار گرفته بود. بو قایدق

 .  دیرسیبه مشام م
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 :   دمیدهانم را باز کردم و نالزحمت  به

 «  ؟  یکنیکار م یچ یدار »

 جواب داد :   پردهیو ب حیصر
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رومه لذت ببرم ... که روبه یاز مرد جذاب کنمیم یدارم سع »

حال  ینجوری... منم ا میمن حال کن یبه رو یخودت گفت

 «  ...  یبا من حال کن یتو هم مجبور کنمیم

 گرمیبا دخترک همراه شدم. دست دکه چطور شد که  دمینفهم

کمرش گذاشتم. حاال که کمرش در حصار  یرا باال آوردم و رو

شدم. سرم را  اشیکیبزرگم بود متوجه ظرافت و بار یهادست

عطرش  یگذاشتم و بو شیموها یالرا البه امینیبردم و ب نییپا

 .  دمیکش ینیرا به وجود به ب

کرد و  دایل و جرئت پبود د دهیرا د امیکه همراه دخترک

 کرد.   شتریو نازش را ب دتریحرکاتش را شد
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فکر کنم  نیکردم به ا یهم گذاشتم و سع یرا رو میهاپلک

آدم ناشناس را چطور  کیرقصم را با  یخاطره نیفردا صبح اول

 .  آوردمیم ادیبه 

            

                                 🩸🩸🩸 

 

 .  بامداد .. 2 ساعت

درشت دخترک انداختم که به من زل زده  یهابه چشم ینگاه

حرف  شیهاچشم یبود. نگاهش سوزان و نامفهوم بود. پشت آب

بود که از خواندش عاجز بودم. گردنبندش عقب رفته  یاناگفته

 نشسته بود . شیگلو یدرست رو بشیو غر بیبود و سنگ عج
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هر چه کمتر با داشتم از او راجع به سنگش بپرسم اما  دوست

 بهتر بود. میزدیهم حرف م

.  دیام کشام تا چانهگوشه ریوار از زنوک انگشتش را نوازش 

ام گذاشته بود و به من زل زده بود. عرق از شانه یدستش را رو

دستم را کنار سر دخترک  کیپشتم راه  گرفته بود.  یرهیت

ودم . با بالشت گذاشته بودم و بدنم را حصار تنش کرده ب یرو

را کنار زدم .  اشیشانیپ یشده رو ختهیر یدست آزادم تار مو

 سیدستم از عرق خ ریبود و تنش ز سیاز عرق خ اشیشانیپ

همه لطافت به خرج  نیبار بود که در رابطه ا نیشده بود. اول

 دیشا دادم،یطولش م نقدریبار بود که ا نیاصال اول دادم،یم
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 میکه شروع کرده بود یاهدرست از همان لحظ نکهیا یبرا

 خواهمی. موفق شده بودم تا همانطور که مودشده ب یذهنم خال

را فراموش کنم. گردنم را کج کردم و  زیچچند لحظه همه یبرا

نبود  ایدن نیدخترک دوختم. انگار در ا بینگاهم را به نگاه عج

  . 

 زدم :   لب

 « ؟  یاآماده »
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دختر  کیسوال را از  نیبار بود که ا نیدوم نیا خورمیم قسم

که در  یدخترک نیبود و دوم دینفر خورش نی. اول دمیپرسیم

ر د شهیهم یبا خود قرار گذاشته بودم که برا یلجباز تینها

و شکننده بود که اگر  فیچنان ظر یذهنم گمنام بماند. دخترک
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چه کاره  نکهیبه ا بودخانه وارد نشده  نیهمراه بهروز از در ا

بود،  دهیخواب من خوابچه بدون پوشش در رخت یبود و برا

 .   کردمیشک م

برق نشسته  توانستمیبود اما م کیزد. اتاق تار ییبایز لبخند

. دستش را باال آورد و پشت گردنم نمیبرا ب شیهاچشم یتو

 یرو یابالشت بلند کرد و بوسه یگذاشت. سرش را از رو

 گذاشت.  میهالب

 را دوست داشتم.  اشینسبتاً گوشت یهالب یو گرما یسیخ

جا کردم. دخترک بازهم زدم و خودم را جابه یمحو لبخند

 ام کاشت.  گونه یرو نباریکاشت ا یگرید یبوسه
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رقص  یکه آن را پشت خاطره یشگیهم یه آکولحظ کی

حرکت  کیامشب جا گذاشته بودم در وجودم جان گرفت و با 

 کارم را انجام دادم .  

. دمیرا در هم کش می. ابروهادیاز درد کش یبلند  ادیفر دخترک

 یگرید ادیانجام بدهم دخترک فر یگریحرکت د نکهیقبل از ا

به تنش افتاد.  یارزهمتعجب من ل یها. در مقابل چشمدیکش

انقباض  هیانقباض عضالت بدنش را حس کردم، بعد از چند ثان

حال رفته بود،  زکه ا یاش در حالرفت و تن شل شده نیاز ب

 اتاق پر کرد.   یکیقاب نگاهم را در تار

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشان  یعکس العمل چیه تواسنتمیشده بودم که نم جیگ آنقدر

 یزدم اما واکنش به صورتش یابدهم. در همان حالت ضربه

. دمیکش یجور شده بود. پوف یبرا ینشان نداد. عجب دردسر

ممکن بود به خاطر مواد اُور دوز کرده باشد و  نکهیبا فکر ا

از  یکه سر یدر حال افتدیبه گردن من ب اشیگند کار یهمه

نبض گردنش گذاشتم.  یدستم را رو دادمیتاسف تکان م یرو

آرامش  یاز رو یدستم نفس ریز یزیچ دنیکوب فیبا حس ضع

 :   دمیو از خودم پرس دمیکش

 «  بکنم ؟  یچه غلط دیحاال با »
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دخترک بلند شدم. با  یو از رو دمیکش یاو کالفه قیعم نفس

تخت بلند  یبا تعجب از رو دیسف یمالفه یرو یرگیت دنید

 شدم و چراغ خواب کنار تخت را روشن کردم.  

 هیشب یزیبود چ ختهیتخت ر یکه رو یاخون تازه دنید با

 شد.   دهیصورتم کوب یپتک تو

نور قرمز  ریدخترک ز یدهیبه صورت رنگ پر ینگاه یناباور با

نداشت.  یروح چیکه انگار ه یچراخ خواب انداختم، صورت

بودند  یپازل یهامثل تکه دمیدیکه در اتاق م ییزهایچ یهمه

   .نمیآنها را درست کنار هم بچ توانستمیکه نم

 و از حال رفته ...   دهیرنگ پر دخترک
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 تخت راه گرفته بود ...  یبدنش رو ریکه از ز یخون

که دستم را به طرف سرم  یدهانم را قورت دادم و در حال اب

بفهمم دور و برم چه  توانستمینم نکهیاز ا یبا درماندگ بردمیم

 لب زمزمه کردم :   ریخبر است، ز

   «دختر ...  یتو باکره بود »
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                             🩸🩸🩸 

 

 ینهیس یقفسه یبودم. نگاهم رو ستادهیوسط اتاق ا فیبالتکل

 شدیم نییو نا محسوس باال و پا فیشده بود، ضع خیدخترک م
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به ته  یمثبت حال و روز االنم بود. دست یتنها نکته نیو ا

و کالفه شروع به راه رفتن در اتاق کردم.  دمیکش شمیر

 یبه سرتا پا یانجام دهم. نگاه یچه کار قایدق دانستمینم

که نسبت به  یر حالحال و روزم د دنیخودم انداختم. با د

کرده بودم، به طرف حمام رفتم. دوش  دایخودم حس انزجار پ

. ختمیام رتن خرد شده یآب را باز کردم و قطرات آب را رو

 یهایامشب را دست از تلخ کیها قرار بود بعد از مدت

مشغول کنم.  راانباشته شده در ذهنم بردارم و خودم 

البته  افتم،یچاه ب یو تو میایقرار بود از چاله در ب دانستمینم

 دینبود. اول با کردمیکه من فکرم یآنطور زیچ چیه دیشا
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و خودم را  دمیپرسیم دیچه با یاصال برا شد،یم داریدخترک ب

آمده بود، پول  نجایخودش ا یدخترک با پا کردم؟یم یقاط

خودش در رابطه  تیو رضا لیشبش را گرفته بودم و با م کی

... حاضر بودم  یمقاومت نیبود، بدون کوچکترکرده  امیهمراه

از شامپو  نکهیلذت هم برده بود. بدون ا یقسم بخورم حت

گرفتم و  یاقهیدوش چند دق یاستفاده کنم با همان آب خال

زدم. نگاهم به دخترک افتاد که در  رونیبدون حوله از حمام ب

به  یتکان دادم و دست یتخت افتاده بود. سر یرو تهمان حال

رفتم.  میهابه طرف لباس میو مستق دمیکش سمیخ یوهام

با دخترک  دیفکر کردم با نیبه ا دمیپوشیم همزمان که لباس
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حالت رها کنم، از  نیاو را در ا توانستمیچه کار کنم؟ قطعا نم

 یبرا یحیچون واقعا توض رمیکمک بگ توانستمیهم نم یکس

 نیتم. بهتربود، نداش یبدنش جار ریکه از ز یدخترک و خون

 نیا خواستمیو از او م زدمیبود که به بهروز زنگ م نیکار ا

. دمیپوش یمن پاک کند. تنها شلوار یگند و کثافت را از خانه

 ستیکه ل یبرداشتم و در حال یپاتخت یهمراهم را از رو یگوش

 نییبهروز باال و پا یارهکردن شم دایپ یرا برا نمیمخاطب

دخترک را گرفتم و  یم و بازوتخت نشست یلبه کردمیم

و  دیچکیم امینیب یرو میتکانش دادم. قطرات آب از موها

. تن مرطوبم باعث انداختیو جا م افتادیم دیسف یمالفه یرو
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لباس  سیبا بدن خ نکهیکنم. متنفر بودم از ا دایپ یشد حال بد

 .  کردمیتحملش م دیبپوشم و حاال با
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 گفتم :   هوشیخطاب به دخترک ب یعصبان یلحن با

 «  ...  نمیدختر ... پاشو بب یآها »
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بهروز را گرفتم و تلفن را کنار گوشم نگه داشتم، در  یشماره

دخترک گذاشتم. با حس  یگونه یهمان حالت کف دستم را رو

انگار  دم،یخوردم و دستم را عقب کش یتکان اندازه،یب یسرما

 را لمس کرده بودم.   خیتکه  کیدخترک  یبه جا

 یادیفر تیبا عصبان د،یچیتلفن پ یکه تو ینحس زن یصدا با

 و تلفن را پرت کردم .   دمیکش

. دیریبگ. لطفا بعدا تماس باشدیمشترک مورد نظر خاموش م "

"  

که دستم را پشت گردن  یتخت بلند شدم و در حال یاز رو 

به  یاو ضربه دمیکش یادیفر دم،یکشیاز آب و عرقم م سیخ

به حالش  یخودم فکر دیکنار تخت زدم. با یچوب یپاتخت
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همچنان  یعنی نیبه خون کردم تازه بود، ا ی. نگاهکردمیم

 چینه ... ه ایخطرناک بود  دانستمیداشت. نم یزیخونر

با او رابطه  امیکه در زندگ یانداشتم ... تنها باکره یاتجربه

 ...   دیبود و خورش دیداشتم، خورش

 ذهنم زده شد ...  یتو یاجرقه

که از خواب بلند شده بود ضعف داشت  ی... صبح روز دیخورش

براش شربت و هزار  نیآو یهیبود ... من هم به توص حالیو ب

درست کردم که آخر سر با اخم و  گریرمار دجور کوفت و زه

 ...   شیتخم خانم و هزار جور نازو ادا
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فکرم را کامل کنم، به طرف آشپزخانه رفتم و با  نکهیا بدون

 یشربت را تو یآماده کردم. وقت یظیغل یعجله شربت آلبالو

افتادم که به خاطر افت قندم، جوانه  یشب ادی ختمیریم وانیل

دهانم فرو کرده بود. بعد از آن روز  یرا توشربت  یچطور بطر

برخوردمان را به خاطر داشته باشم  نیاول شهیهم نکهیا یبرا

شده بود. با عجله خودم را  خچالمی یشربت آلبالو جز جدانشدن

 یو استخوان فینح یهاشانه ریکنار تخت رساندم. دستم را ز

 یهکه سرش را بغل کرده بود لب یدخترک انداختم و در حال

لب زمزمه کردم  ریبازش گذاشتم و ز مهین یهالب یرا رو وانیل

  : 
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...  یچطور عالفمون کرد ینصفه شب نیبخور دختر ... بخور بب »

  » 
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طرف  کی. سرش به دادینشان نم یواکنش چیدخترک ه اما

آزاد رها شده بود. شربت  شیموها ییخم شده بود و خرمن طال

 رونیدهانش ب یاز گوشه شترشیاما ب ختمیدهانش ر یرا تو

 .   ختیر

 « ...  یلعنت »

شربت را به  وانیکه ل یتخت انداختم و در حال یرا رو دخترک

کنم همزمان  یرا خال تیا عصبانت کردمیپرتاب م واریطرف د
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را به  میها. به طرف دخترک برگشتم. دستدمیکش یادیفر

به سرعت  تیاز شدت عصبان امنهیکه س یکمرم زدم و در حال

 شدم.   اشرهیخ شد،یم نییباال و پا

رفتم و آن را  لیبلند شد. کالفه به طرف موبا لمیموبا زنگ

حس  لیموبا یفحهص یرو "آوات  "اسم  دنیبرداشتم. با د

 دیانداختم. حتما با میبه ساعت موبال یکردم. نگاه دایپ یبد

افتاده باشد که آوات ساعت سه نصفه شب به من  یاتفاق مهم

 زنگ بزند.  

 «  الو آوات ...  »
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 یکم دیکه به نظرم نگران و شا یآوات در حال یعصب یصدا

 :   دیوحشت زده بود از پشت تلفن به گوش رس

 «  ؟  ییاآکو کج »

 دم،یکشیم یکه پوف یبه دخترک انداختم و در حال ینگاه

 گفتم :  

 «  شده آوات؟ آپارتمانم ...  یچ »

از آوات  هیاز پشت تلفن آمد که با گر نیآو ادیداد و فر یصدا

برود. تازه  ترعیگاز بگذارد و سر یرا رو شیپا خواستیم

 و بوق شدم .   نیماش یمتوجه صدا
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 دنی. حس کردم نفس کشدیجوش امنهیس یدر قفسه یزیچ

 سخت شده بود.   میبرا

 :   دمیلکنت پرس با

 «  شده آوات ... حرف بزن ...  یچ »

باز هم بلند شد. با  نیآو یبزند صدا یآوات حرف نکهیاز ا قبل

فرو  امنهیزد، قلبم در س رونیب نیکه از دهان آو یحرف دنیشن

 .  ختیر

 «  چشمات رو باز کن ...  زمیهَناس ... هَناس عز »

 :   دمیکش ادیتوانم از عمق وجود فر یهمه با

 «  هناس چش شده آوات ... حرف بزن ...  »
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 یشده بود و حت نیسنگ شیکه صدا یدر حال واریطوط آوات

 مقدمهیو ب عیاز بغض را در آن حس کرد، سر ییهارگه شدیم

 ریت ،کندیم کیبه قصد کشت به هدفش شل یراندازیمثل ت

 خالص شدنم را رها کرد .  

سر شب رفته  نکهیآکو ... مثل ا مارستانیب مشیبریم میدار »

 هوشیزده به خودش ... ب هاتنیتو از انسلول لیسر وقت وسا

 «  ...  ای)...( ب مارستانیب مشیبریم میدار نیفعال ... من و آو

 دنیتوان شن نکهیا یبرا دیهم تلفن را قطع کرد. شا بعد

به  یبرا ایچند کلمه دن نیرا که با هم چارهیپدر ب کی یادهایفر

 بود، نداشت.   دهیاتمام رس
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 :   دمیکش ادیزانو زدم و فر نیزم یرو

 « هَناسَکَم ...  »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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                              🩸🩸🩸 

 

 )آکو(

که آوات آدرسش را داده بود، توقف  یمارستانیب یِنگهبان یجلو

 را باال ببرد. مارستانیب یکردم تا نگهبان مانع ورود

 نیرسانده بودم، فقط ا نجایچطور خودم را به ا دانمینم درست

که با بغض  یمیبه خاطر جنگ عظ میهاکه نفس دانمیرا م

 . شدیم نییباال و پا یراه افتاده بود، به سخت مینهفته در گلو

 کردمیم هیکه اگر گر افتمین هیتا به گر زدمیزورم را م یهمه

و چند سال، مقابل  یکه تا امروز، بعد از س یسدّ قدرتمند
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 یهااشک لیو س ختیریبنا کرده بودم، فرو م میهااشک

 . دادیرا به فنا م میهاساخته یم، همهتلنبار شده در روح و جان

 : دیبه من توپ ینگهبان بلند شد که با بدخلق رمردیپ یصدا

 <<...  یببر نیماش شهیآقا؟ نم یریکجا م >>

زحمت دهانم را که مثل چوب خشک شده بود باز کردم و با  به

 : دمینال یاخفه یصدا

 <<دارم ...  ضیمر >>

 دنیآورد و با د رونیب ینگهبانسرش را از اتاقک  یکم رمردیپ

 یبود، از رو دهیعقب دراز کش یصندل یکه رو یفیجسم ظر
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 داد،یبه دستم م یکه کارت یتکان داد و در حال یسر یتینارضا

 گفت :

 نکهی... به محض انذار  یدر ورود یرو جلو نتیماش >>

...  رونیب اریرو ب نتیماش یاورژانس داد لیرو تحو ضتیمر

 <<داره ...  تیبرا ما مسئول... رهیگیها رو مآمبوالنسراه  یجلو

 پدال گاز فشار دادم.  یرا رو میتکان دادم و پا یسر حواسیب

 یعنیکنده شدند،  شانیو قلب من همزمان با هم از جا نیماش

 دم؟یرسیبه هَناسم م گرید یقهیتا چند دق
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 یوفانداختم. پ حالیبه دخترک ب ینگاه عقب را باز کردم در

 ریرا ز گرمیو دست د شیهاشانه ریدستم را ز کی. دمیکش

 انداختم و او را بلند کردم.  شیزانوها

 : دمیکش ادیفر مخاطبیو ب دمیطرف اورژانس دو به

 <<کمک ...  ادیب یکی >>

با  نباریاز مقابلم رد شد که ا توجهیب دیبا روپوش سف یزن

 ام را تکرار کردم. خواسته یبلندتر یصدا

اش را رنگ شده یکه حواسش به من جمع شده بود ابروها نز

 : دیبه هم گره زد و پرس

 <<شده ؟  یچ >>
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 ؟ دادمیم یچه جواب دیبا حاال

بود که به  یاکشنده ریت شد،یکه از دهانم خارج م یاکلمه هر

 . زدیم طرف خودم کمانه

 باز کردم و گفتم : زبان

 << ... دونمیدرست نم >>

را  یداشت، کس تیّاهم شتریب شینگار حال دختر براکه ا زن

 ییجل تر بود راهنما یکه کم یصدا زد و با دست مرا طرف تخت

 کرد .

 یتخت گذاشتم و با چشم دنبال اثر یدخترک را رو حانیب تن

 گشتم . نیاز آوات و آو
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 یگرفته بودم. تنم به لرزه افتاده بود و ته دلم خال یبد سردرد

 . شدیم

 ...یلعنت

اُفت قند  دیبود که حاال با لیامشبم تکم یدردسرها ونیکُلِکس

 . کردمیهم به آن اضافه م

 <<داره؟ ...  یخاص یماریب ؟یباهاش دار یچه نسبت >>

 یاز حال عاد بایکه تقر یرگبار سواالتش را به طرف من زن

 .کردیخارج شده بودم، پرتاب م

 دمیپا چرخ یپاشنه یآوات از پشت سر رو یصدا دنیشن با

 بود . یرفتن سرم کاف جیگ یحرکت برا نیاما هم
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 را گرفت . میهاچشم یجلو یاهیس یهاله

آوات به  یچون جوانه هم شانه به شانه دمیدیاشتباه م حتما

 . آمدیطرفم م

 ... دخترک...... آواتجوانه

 از حال رفتم. زدم،یلب هناس را صدا م ریکه ز یحال در

 

 د ...دار ادامه
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

  

. دمیکشینفس م یآنقدر خشک شده بود که به سخت میگلو

 توانستمیبود. نم دهیبه هم چسبشده بود و  نیسنگ میهاپلک

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 توانستمینم یبود که حت یاز هم بازشان کنم. ذهنم آنقدر خال

کلمه در ذهنم چرخ  کیهستم. تنها  یکجا و در چه حال میبگو

 .   خوردیم

 :   دمینال یرارادیرا به زحمت از هم باز کردم و غ میهالب

 «  هَناس ...  »

 «  ران نباش جانم ... جانم ... خوبه ... نگ »

که نامش را به  یزن ینرم، نازک و آشنا یصدا نکهیاز ا قبل

آوات  یآشنا یشود، صدا نیدر گوشم ته نش آوردمیخاطر نم

 یکینزد ییزمزمه کنان از جا هیگر هیشب یبلند شد که با حالت

 گوشم بلند شد :  
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 «  شکرت ... شکرت که حالت خوبه ...  ایخدا »

 تشر به آوات گفت :  زن بلند شد که با یصدا

افت  هینبود که ...  شیزیچ ؟یکنیم ینطوریآوات ... چرا ا »

 « گذشت ...  ریقند ساده بود که خدا رو شکر به خ

 گفت :   یاگرفته یاما با صدا آوات

چرا  یلعنت ابتید نی... ا ای... خدا کردیاگه خدا بهش رحم نم »

از خودش  نیا  اره؟دیاش بر نمدست از سر برادر من و خانواده

تو کما ...  رفتیم دنیرسینبود و بهش نم مارستانیکه اگه تو ب

 « اونم از دخترش ... 

 تازه شروع به پردازش کرد.   ذهنم
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 ...   نی... خون ... تلفن آوات ... هناس ... انسول دخترک

داشته  یمخاطب نکهیرا به زحمت تکان دادم و بدون ا گردنم

 :   دمیبسته نال یهاباشم، با همان پلک

 «  هناس ... هناس کجاست؟  »

آوات  یهول زده یرفتن تخت را حس کردم و بعد صدا فرو

 بلند شد که دستپاچه گفت :  

 «  رحم کرد ...  تونییحالش خوبه داداش ... خدا به دوتا »

سرخ  یهاباز کردم. آوات با چشم مهیتا ن یرا به سخت میهاپلک

تخت،  یدستش را رو کیشده بود.  صورتم خم یرو یاشده

کنار صورتم گذاشته بود و با دست آزادش را دهانش را 
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 یبه صورتم زل زده بود. وقت یخاص یپوشانده بود و با نگران

 گفت :   عیکرد، سر افتینگاهم را در

 «  خوبه ... حالش خوبه ...  »

به تخت کنارمان  یابالشت برداشت و اشاره یرا از رو دستش

 از اشک شده بود، گفت :   زیلبر شیهاکه چشم یدر حالکرد. 

 یکرده بود ... برا قیواحد به خودش تزر هی...  میدیزود رس »

 «  ...  افتادین یاتفاق نیهم

 ی. همهدمیرس امیاش را دنبال کردم و به تخت کناراشاره رد

 نیبود در قاب نگاهم از ب دنیکه در آن لحظه قابل د ییزهایچ

 یکه موها یبسته در حال یهابا پلک یها جسم کوچکرفت و تن
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رها شده بود، نگاهم را پر  دیبالشت سف یروشنش رو یاقهوه

آرنجم جمع  یتو رامانده در وجودم  یکرد. اندک توان باق

اگر  کردمیشدم. با خودم فکر م زیمخیتخت ن یکردم و رو

 عروسک کوچکم را بغل کنم. دست توانمیدستم را دراز کنم م

 یآزادم را بلند کردم و به طرفش دراز کردم، تازه متوجه سوزن

 شدم که رگم را سوراخ کرده بود.  

 زدم :   لب

 «  ...  انیهناسکم ... هناس گ »
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کرد مرا به حالت درازکش  یام نشست و سعشانه یرو یدست

 تخت برگرداند.  یرو
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 دیدراز بکش آکو ... اون االن خوابه ... تو خودت هم با »

 «  ...  یاستراحت کن

ام قرار شانه یکه رو یفیظر یهاکه از دست ییو گرما آرامش

هرچند  یشد. رخوت ریسراز میهابه پلک میگرفته بود مستق

 یبود از رو کیه به در بدنم پخش شد. تنم سست شد. نزدکوتا

ام شانه ریقدم شد، دستش را ز شیتخت سر بخورم که آوات پ

 میسر جا تاتخت خواباند. مقاومت کردم  یانداخت و مرا رو

که هنوز هم کم جان بودم مغلوب آوات  ییبرگردم اما از جا

 .  دمیتخت دراز کش یشدم و عاقبت رو
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 دنیقرار گرفت. با د میهان مقابل چشمصورت ز بالخره

 :   دمیزدم و ناتوان نال یسبز و برّاقش، لبخند کمرنگ یهاچشم

 «  جوانه ...  »

و آرام با  دیکش اشیمشک یمقنعه یبه لبه یزد. دست یلبخند

 و لذت بخش بود، گفت :   نیریشماتش هم ش یکه حت یلحن

 دینبا تییغذا یهدو تا وعد نیبهت بگن که ب دیچند بار با »

 نکهیپنج ساعت فاصله باشه ... مگه ا تاًینها ایاز چهار  شتریب

 «  ...  یخواب باش

هناس بود آرام  خیکه نگاهم م یرا کج کردم و در حال سرم

 گفتم :  
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 «  توپ و تشرهات رو دوست دارم ...  نیچقدر ا »

 نیوآ توانستمینگاهم بازتر از قبل شده بود، م یکه پنجره حاال

چسبانده  اشیشانیرا که دست کوچک هناس را به پ نمیرا بب

 زد و لب زد :   یلبخند دینگاهم را متوجه خود د یبود. وقت

 «  ؟  یخوب »

 شیاقهوه یهاباد کرده بود و از چشم یبه طرز بد شیهاپلک

از  سیمانده بود. صورتش همچنان خ یباق یکیتنها خط بار

 میهاقلبم گذاشتم. پلک یردم و رواشک بود.  دستم را باال آو

 لب زدم :   نیآرام کردن آو یهم گذاشتم و برا یرا رو

 «  ... خوب ...  زمیخوبم عز »
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 را به طرف جوانه چرخاندم و خسته گفتم :   سرم

زده  به خودش ... براش خطر  نیخوبه جوانه ؟ انسول یمطمئن »

 «  نداشته ... 

آن نشست و با  یرو د،یکنار تخت را جلو کش یصندل جوانه

 گفت :   د،یچکیکه از آن آرامش م یاچهره

 یقندت حساب مینترس خوبه ... تو نگران خودت باش ... تنظ »

 «  به هم خورده ... 

 و گفتم :   دمیبه صورتم کش یدست

 «  آره ؟  یفتیامشب ش »

 «  ...  دیمن ... بود ... ببخش ریداداش ... تقص »
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صورتم برداشتم و نگاهم را به  یرا از رو آوات، دستم یصدا با

انداخته بود و با انگشت اشکال  نییآوات دوختم. سرش را پا

و  دمیکش یقی. نفس عمدیکشیتخت م یمالفه یرو ینامفهوم

چه از من  یباز هم به هناس چشم دوختم. برادرم برا

 زکه من ا یتیشکست در مسئول یبرا کرد؟یم یعذرخواه

 .  کردیم یت انداخته بودم عذرخواهدوش آوا یخودم رو

. دیایرا به طرف آوات دراز کردم و به او اشاره کردم جلو ب دستم

 به من و دستم انداخت.   یآوات نگاه مردد
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که  یبلند و در حال یصندل یجوانه بلند شد که از رو یصدا

 گفت :   کرد،یرا صاف م شیصدا
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هم به هناس  یسر هیمن برم به کارهام برسم ...  »

 «  آلومون بزنم ... خواب

تخت و من هناس رفت اما قبل از  نیب یهم به طرف پرده بعد

 آن را بکشد، مخالفت کردم و گفتم :  نکهیا

 «  ...  نمشیبب خوامیه رو نکش ... منه پرد »

مراقب خودت باش ...  "زد و با گفتن  یهم لبخند گرم جوانه

تخت  یبه طرف تخت هناس راه افتاد. لبه " شتیپ امیبازم م

هم  نیحلقه کرد. آو نیآو یرا دور شانه شیهانشست و دست

کرده بود،  دایپ ختنیاشک ر یبرا یگاه محکم هیانگار تک

شروع به  صدایداد و آرام و ب هیه دست جوانه تکسرش را ب
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بود که در قلبم  یریلرزانش مثل ت یهاکرد. شانه ختنیاشک ر

را بغل کرد و با  نی. جوانه هم در همان حالت سر آونشستیم

که صورت معصوم خودش هم از غم در  یدر حال یآرام یصدا

کرد. دستم که در دست  اشیهم شده بود، شروع به دلدار

 از آنها گرفتم .   اوات قرار گرفت به خودم آمدم و نگاهم رآ

کنار  یبرجسته یهاآوات و رگ یدر هم رفته صورت

که صورتش از فشار قرمز شده بود باعث  یدر حال اش،یشانیپ

ام من بود و خانواده ریتقص زیچاز غم بکشم. همه یشد آه

 .  دادندیتقاص آن را م

 به آکو ...  لعنت
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 «  ...  نمیکن بشکمکم  »

تخت  یو چرا اطاعت کرد. کمک کرد رو چونیهم ب آوات

برداشت تا از  یقدم اوردیسرش را باال ب نکهی. بدون انمیبنش

 نکهیرا گرفتم و با وجود ا شیکه بازو ردیمن فاصله بگ

. آوات دمینداشتند او را به طرف خودم کش یجان میهادست

و  ماش گذاشتشانه یروتخت نشست. دستم را  یهم ناچاراً رو

 گفتم :   یاما محکم فیضع یبا صدا

 یتو نبوده معذرت خواه ریکه تقص یزیوقت بابت چ چیه »

 «  نکن آوات ... باشه ؟ 
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 یسرِ آوات برا دانستمیرا به زحمت باال آورد. خوب م سرش

 یاز خودم برا یجز آکو ... گاه یهر کس شد،یخم نم یهر کس

 .  آمدیبدم م برد،یمن م آوات از یهمه حساب نیا

 تحکم گفتم :   با

 «  باال ...  اریسرت رو ب »

 ینفس پر درد یو در حال دیکش لشیبیو س شیبه ر یدست

 سرش را باال آورد و نگاهم کرد.  د،یکشیم

 یاز من دوست نداشته باش شتریاگه هناس رو ب دوننیهمه م »

دارم ... دوستش که من ... پدرش ... دوستش  یاون ی... اندازه

 «  ...  یدار
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 فیرد یهااورژانس و تخت یرا از آوات گرفتم و فضا نگاهم

 هیطرف  کیمختلف از  یهاکه با حالت یشده کنار هم و مردم

 دوختم.   رفتند،یم گریطرف د

 زمزمه وار گفتم :   ییصدا با

م ... نه که مسئول اون بچه یکمتر از منه ... من یلیگناه تو خ »

و جورم رو  یکنیم لطف مدر حق من و بچه یکه دار ییتو

 ...«   یکشیم

 آوات باعث شد باز هم به طرف او برگردم :   یصدا

 یستیبهز یاون روز جلو یهناس دختر منم هست ... وقت »

 یو گرفتمش بغل ... وقت دمشیبار بعد از تولدش د نیاول یبرا
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کنم ... از  آرومش کردمیم یبا جوانه بودم و سع نیماش یتو

به  دیهمون موقع تا االن هناس دخترم بوده و هست .... و من با

 «  ...  دیبا... من  بودیپدر حواسم بهش م هیعنوان 

دستم را  دم،یحرفش تمام شود، خودم را جلو کش نکهیاز ا قبل

. دمیآوات حلقه کردم و او را به طرف خودم کش یدور شانه

، دستم را پشت گردنش ام قرار گرفتشانه یسرش که رو

 گذاشتم و او را به خودم فشردم .  
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 کنان گفتم :   زمزمه

 «  بهتر از من آوات ...  یلی... خ یهست یتو پدر خوب »

که به حالت زمزمه با خودش  دمیرا شن شیزد اما صدان یحرف

 :   گفتیم
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من  افتادیبرات م ینشد اگه اتفاق تیزیخدا رو شکر که چ »

کار  یمن چ یابتید یتو کما یرفتیاگه م کردمیکار م یچ

 ...«   کردمیم

. کردیآوات را قانع نم آوردمیهم م یهینزدم. هر توج یحرف

پشت سر گذاشته  یه شب وحشتناکمن چ دانستیآوات که نم

 را به خاطر آوردم.   جانیفکر تازه دخترک ب نیبودم. با ا

 :   دمیآوات فاصله گرفتم و با عجله پرس از

 «  اون دختره ...  »

 و گفت :   دیکش یقینفس عم آوات

 «  ؟  مارستانیب یکه آورده بود هیمنظورت همون دختر »
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خبر داشت اما به  زیهمه چ تمام مدت آوات از یعنیخوردم.  جا

 یبود؟ خودم را نباختم و مثل آکو اوردهیخودش ن یرو

 از موضع قدرت گفتم :   یشگیهم

 «  مگه ؟  نجاسی؟ ا شیدیتو د »

از تک تک  یخستگ د،یکش شیهابه چشم یدست آوات

 . خسته گفت :  دیباریحرکاتش م

اال فشار و احتم دینشده ... دکتر گفت افت شد داریهنوز ب »

... دنبالت  افتهیحال ب نیمواد مخدر باعث شده به ا قیتزر

 «  تو و اون دختر ...  نیشده ب یچ ننیبب گردنیم

 لب با خودش گفت :   ریهم ز بعد
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 نیزم یرو یو افتاد یکه اونطور از حال رفت دمتید یوقت »

 «  نشدم ...  یچیمتوجه ه گهیروح از بدنم جدا شد آکو ... اصال د

که قصد مچ گرفتن داشت، با  یباال آورد و مثل کس را نگاهش

 :   دیپرس ینیبدب

 شونیاون بلبشو به زور راض یتو ؟یشناسیاون دختره رو م »

و با خودت صحبت کنن بعد اگه قانع  یش داریکردم که بذارن ب

 «  ...  یزیچ یسی... پل ینشدن زنگ بزنن حراست

 دمیفهمین مکم بود. اگر م یکی نیهم قای. دقدمیکش یپوف

که دمار از روزگار  کردیم یتختم چه غلط یدختر باکره رو کی

 .  آوردمیدخترک و بهروز با هم در م
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را راست و  هیرا باز کردم تا از آوات بخواهم فعال قض دهانم

با روپوش  یبکنم که زن یاساس یفکر شیکند تا برا سیر

 به طرفمان آمد و گفت :   دیسف

شده ... اصرار داره  داریاورژانس ب نیآورد که یآقا اون دختر »

به  ی... از طرف میریجلوش رو بگ میتونیبره ... ما هم نم دیبا

ما  یبرا نینداد یحیو توض نشیشما آورد نکهیخاطر ا

 «  داره ...  تیمسئول
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تمام  بایبه سرم انداختم، تقر ی. نگاهدمیبه صورتم کش یدست

 شده بود.  

 به پرستار گفتم :  خطاب

 «  ...  امیبره تا من ب نیاجازه ند قهیاگه ممکنه چند دق »
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آهسته از آنجا دور شد.  یهاتکان داد و با قدم یسر پرستار

کنار  یشد. دستش را دراز کرد و پرده تخت بلند یآوات از رو

که با هم در حال  ینیو جوانه و آو دهیهناس خواب یتخت را رو

 نهی. به طرفم برگشت و دست به سدیصحبت کردن بودند، کش

 گفت :

 «  نه ؟  ایچه خبره  یبگ یخوایم»   

 در آوردن سرم از دستم شدم و همزمان کالفه گفتم :   مشغول

 قایدق دونمی... البته خودمم نم گمیبرات مداستانش مفصله  »

 نمیبا دختره صحبت کنم ... بب دیافتاده ... اول با یچه اتفاق

 «  داستان از چه قراره ... 
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 دلم گفتم :  یدستم گذاشتم و تو یرا رو پنبه

 «  دردسر نشه ...  دوارمیام »

 

                                🩸🩸🩸 

 

 کردیم یسع یرک بود که چطور با بدقلقبا شک به دخت نگاهم

اش کرده بودند، که احاطه یخودش را از دست دو پرستار

 یکه تو ینیریبه دختر جذاب و ش یشباهت چینجات بدهد. ه

و  یاش پر از نگراننداشت. حاال چهره کرد،یم یلوند میخانه برا

در حال افتادن  یچه اتفاق میبگو توانستمیوحشت بود، اصال نم

 د.  بو
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دهان به  یاز گوشه رم،ینگاهم را از دخترک بگ نکهیا بدون

 آوات گفتم :  

بذارن  یرو ببند نهایبا پول دهن ا یجور هی یتونیم نیبرو بب »

بره ... چون مواد مخدر استفاده کرده  مارستانیدختره از ب

 «  بزنه ...  رونیب مارستانیاز ب هایراحت نیبه ا دنیاجازه نم

 گفت :   تیعصبان با

 «  از دست تو آکو ...  »

 از من فاصله گرفت :   نیسنگ یهاهم با قدم بعد

دهانم را قورت دادم و به طرف دخترک راه افتادم. بدون  آب

و تنها نگاهش کردم.  ستادمیا اشیقدم کی یحرف چیه
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 بهیغر کیکوتاه نگاهم کرد و مثل  یالحظه یدخترک برا

 نگاهش را از من گرفت.  

 ...  دمیفهمینوک سوزن هم نم ی... به اندازه دمیفهمینم

 :   دیپرستار بلند شد که از دخترک پرس یصدا

 مارستانیتو رو آوردن ب شونیدختر ؟ ا یشناسیاقا رو م نیا »

  » ... 

حبس شده  امنهیدخترک به طرفم جلب شد. نفس در س توجه

سوال  نیبه ا یچه جواب قایدخترک دق نمیبود. منتظر بودم بب

 یادیز یزهایچ ایدن نیبترسم نه ... در ا نکهینه ا دهد،یم

از آن موارد  یکیدختر اصال  نینبودند که آکو از آنها بترسد و ا
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شد.  خیصورتم م یرو یادخترک چند لحظه یرهینبود. نگاه خ

را که  اشیآب یهاو چشم دیرا در هم کش اشییطال یابروها

 .  چرخاندیصورتم م یژکتور روپرو کیشده بودند، مثل  رهیت

غنچه  یهاتا در کمال تعجب لب دیطول کش یالحظه چند

آنها نبود، از  یرو یرنگ چیاش را که بر خالف سر شب هشده

 :   دیهم باز کند و بگو

...  دمیرو ند شونی... اصال تا االن ا شناسمیآقا رو نم نیمن ا »

  » 
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 یآوات بود، همه ینهیقدش تا س یکه بلند یدر حال دخترک

 . اوردیب رونیرا از دست آوات ب شیتا بازو زدیزورش را م

و در مقابل نگاه پر از  میبود ستادهیا مارستانیب یروددر و کنار

 . میرفتیسوال مردم با هم کلنجار م

 :  دیفرباد کش باًیتقر دخترک

 «  برم ...  خوامیم ؟یکارم دار ی... بابا چ یولم کن لعنت »

نفوذ دخترک را چنان  رقابلینگهبان غ کیاما مثل  آوات

 ینگام تقال از رودخترک ه یمحکم نگه داشته بود که پاها

 شیپ یقهیاز بهتر از چند دق یلی. حالم خشدیبلند م نیزم

آزادانه عمل کردن  یاجازه فم،یخف یجهیحال سرگ نیبود، با ا
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و جلو رفتم.  دمیکش امیشانیبه پ ی. دستدادیرا به من نم

 پناهیب یجوجه کی. دخترک مثل ستادمیدخترک ا یروروبه

بودم بتوانم با نگاهم به عمق  اردویخودش را جمع کرد. ام

 یهاپشت چشم کردمیکه حس م یتیافکارش نفوذ کنم و واقع

دخترک با ترس و لرز  یپنهان شده بود، بفهمم اما وقت اشیآب

از قبل در افکارم دست و  شتریدهانش را باز کرد و حرف زد، ب

 پا زدم.  

 رونیکه کلمات منقطع از دهانش ب دیلرزیآنقدر م شیصدا

 .  آمدیم
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به همه گفتم  مارستانیبرم ... من که تو ب نیتو رو خدا ولم کن »

اون  یبرم خونه ... باشه ... هر چ دی... من با شناسمیشما رو نم

 «  اون بگه ...  یبگه ... هر چ

افتاد. قطرات درشت اشک از  هیهم در همان حالت به گر بعد

که  دیمروار یهادانه هیشب شیهاشد. اشک یجار شیهاچشم

 .  دیچکیم دشیخوش فرم و سف یگونه یرو

کلمه  کی یکه حت یکردم و با تعجب در حال زیرا ر میهاچشم

 :   دمیپرس دم،یفهمینم شیهااز حرف

 یچ یعنی؟  یشناسیمن رو نم یچ یعنیدختر ؟  یگیم یچ »

 «  اون بگه ؟  یهر چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دخترک به  یشده بود، اول نگاه جیهم که من مثل من گ آوات

 به من انداخت.   یو بعد نگاه

 روبه من لب زد :   آکو

 « آکو ؟  گهیم یچ »

که دخترک  فهممینم یزیمن هم چ میتکان دادم تا بگو یسر

 یدستش دور بازو یآوات که باعث شده بود حلقه یجیاز گ

خودش  یناگهان زیخ کیدخترک شل شود، استفاده کرد و  با 

 را از دست آوات نجات داد. 

که از کمان رها شده بود از من و آوات دور شد و از  یریت مثل

 شد  ریسراز مارستانیب یورود یهاپله
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@VIP_ROMAN 

 . دیاز من واکنش نشان داد و دنبال دخترک دو ترعیسر آوات

پله نگذاشته  نیاول یرا رو میهم دنبالش راه افتادم اما پا من

 جوانه پشت سرم بلند شد : یبودم که صدا

 نی... االن بهتر ششیپ ای... ب شهیم داریاس داره ب.. هنآکو . >>

 <<...  یوقته که کنارش باش
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مشتم  د،یکشیانتظارم را م یزیپشت در چه چ نکهیکر اف با

االن برگشته بودم؟ با احتمال  یهوا ماند. با چه حساب یتو

گرگ  کیمثل  کیآن هم شش صبح، مثل  دنم،یفراز با د نکهیا

شدم،  مانیلحظه پش کیپشت در انتظارم را بکشد،  یزخم
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@VIP_ROMAN 

 چهبه سر کو ی. نگاهستادمیعقب عقب رفتم و وسط کوچه ا

خودم را سرگرم  ینداختم. بهتر نبود حداقل چند ساعتا

. بعداً گشتمیخانه برم یشدن اهال داریو بعد از ب کردمیم

 کردمینازگل نمانده بودم جور م ینهار خانه نکهیا یبرا یابهانه

 جهینت نیبودم به ا دهیکه د یابهیغر یاما با وحشت از مردها

 ن خانه بود.  ممک یجا نیتردر حال حاضر امن دمیرس

همراهم نبود.  یزیچ میهابه دور و برم کردم. جز لباس ینگاه

نبود آنها هم باعث  یو تلفن همراهم نبود. اما حت فیاز ک یخبر

 میرا برا لمیبه نازگل زنگ بزنم و از او بخواهم وسا شدینم

 دادیاجازه نم دیچیپیکه در دل و کمرم م یفی. درد خفاوردیب
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به خاطر ترس و اضطراب  حتماالتمرکز کنم. ا یکاف یبه اندازه

 حال و روز افتاده بودم.   نیچند ساعت به ا نیا

که امشب سرم آورده بود بغض  ییو بال یفکر نازگلِ لعنت با

انجام  امیساده لوح یکه از رو یکردم. از فکر خودم و اشتباهات

افتادم. حق با فراز بود.  هیبه گر یآرام یداده بودم با صدا

به  دیام نبابودند. به جز خانواده یموجودات ترسناک هابهیغر

 .  کردمیم نانیاطم یکس

و  دمیکش وارید یدادم، کمرم را رو هیتک واریپشت به د از

قبل از  یهاخودم جمع شدم. مدام صحنه یتو وارید نییپا

. چطور با هول و وال رفتندیچشمم رژه م یشدنم جلو هوشیب
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 میزانوها یزده بودم.  سرم را رو رونینازگل ب یاز خانه

 یضطرابترس و ا کردمیم یسع میهاگذاشتم و با فشردن پلک

 ببرم.   نیکه به جانم افتاده بود، از ب

آغوش  کیآغوش بود...  هیداشتم،  ازیکه ن یزیبه تنها چ االن

 هایبدخلق یفراز با همه یگرم و امن ... مثل آغوش پدرم ... حت

 .  .. شیهایو تلخ

 یکه در باز شد و همزمان صدا دیرا شن میخدا دعا نکهیا مثل

 :   گفتیلب با خودش م ریغرغر فراز بلند شد که ز

دخترش شب بمونه  دهیدِ آخه پدر من ... آدم چطور اجازه م »

...  ارمیب ریطال رو گ نی... آخ که من اگه ا بهیغر یجا هی
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@VIP_ROMAN 

شما و  میل رحاز د گهیدفعه د هیکارش کنم تا  یچ دونمیم

 «  سو استفاده نکنه ...  تتونیاون مهربون

نان سنگک  دیخر یهفت باشد که فراز برا کیساعت نزد دیبا

 یاهیزده بود. سرم را باال آوردم و از پشت ال رونیاز خانه ب

 اشک به صورتش زل زدم.  
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#part _25 

 

 "اهلل بسم "لب  ریکه ز یرا پشت سرش بست و در حال در

 به طرف سر کوچه راه افتاد.   گفتیم

 کی یلحظه سرش را به طرف مخالف چرخاند. نگاهش برا کی

مطمئن نبود درست  نکهیلحظه به من دوخته شد. مثل ا

که  یجلوتر آمد و در حال دیبا ترد نیهم یبرا ند،یبیم

 :   دیپرس کرد،یم زیرا ر اشیمشک یهاچشم

 «  ؟ ...  ییطال ؟ تو »
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@VIP_ROMAN 

که  یو در حال دمیام کشگونه یدستم را با خشونت رو پشت

 تکان دادم.   دییتا یبه نشانه یسر زدم،یم ینیلبخند غمگ

ا ب د،یرا در هم کش شیاز طال بودنم مطمئن شد، ابروها یوقت

 گفت :   یهمان اخم وحشتناک جلو آمد و با بدخلق

 «  وقت صبح ؟  نیا ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا »

به او زل زدم. با تعجب  یاشک یهانزدم و با همان چشم یحرف

 زل زد و کالفه گفت :   امیاشک یهابه چشم

... دلم خوش بود  یکنیافسار پاره م یدار گهیدختر تو د »

 «  ..  ... اما تو ه یکنیرو م مراعات قلب بابا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلند شدم و  یناگهان زیخ کیتمام نشده بود که با  حرفش

 یکه به خاطر غر زدن تو ییهادست نیخودم را در آغوشش، ب

هوا مانده بود، انداختم. فراز که از حرکتم شکه شده بود در 

 عقب رفت.   یهمان حالت خشکش زد و چند قدم

دستم را دور گردنش  یبود که وقت ادیقدمان آنقدر ز اختالف

از  یمتر یچند سانت میحلقه کردم و خودم را به او فشردم پاها

تا فراز به خودش  دیطول کش یافاصله گرفت. چند لحظه نیزم

 :   دیپرس یجیرا دور کمرم حلقه کرد و با گ شیهادست د،یایب

 «  افتاده؟  یاتفاق ؟یکنیم هیگر یچ یشده طال؟ ها؟ برا یچ »
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سوال بدهم چون  نیبه ا دیبا یچه جواب دانستمیهم نم خودم

بودم چه شده. قرار من و نازگل فقط همان  دهیخودم هم نفهم

 ...   یشان بود اما وقتشبانه خانه یمهمان

با خودش بکند،  یممکن بود فراز چه فکر نکهیترس از ا با

 جور کردم و گفتم :   یادست و پا شکسته یویسنار

 ناینازگل ا یخونه یاما نشد ... جلو امیب خواستمیم شبید »

شدم ... بردنم  هوشیرو زد ... بعد ب فمیک یموتور هیبودم 

 «چشمام رو باز کردم فراز ...  مارستانی...  تو ب مارستانیب
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 یلبم گذاشت. آخ یرا گوشه نیآغشته به بتاد یپنبه نقره،

 . دمیگفتم و سرم راعقب کش

دستش را پشت گردنم گذاشت و با خشونت  یاما بدخلق نقره

 لبم گذاشت.  یپنبه را رو

که حس کردم مغزم هم همراه آن به گزگز  سوختیچنان م لبم

 یپر از اشک شد اما نقره با بدخلق میهاچشم یافتاده بود کاسه

 گفت :  

 نمیاون دختره بمون ... ا یحقته ... بهت گفتم شب نرو خونه »

 «  آخر و عاقبتش ... 
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افتاده  ختنیکه به اشک ر یبالخره درحال قهیاز چند دق بعد

به طرفم  یبودم، دستش را برداشت و چسب زخم کوچک

 گرفت.  

که  یرا پشت گوشش زد و با لحن شی. موهادیکش یقیعم نفس

 تر از قبل شده بود، گفت : مهربان

اون  یکرد یکرد زدت اما تو هم کار بد یفراز کار خوب گمینم »

ترته و گ... اون برادر بزر رونیب یاونها زد یموقع شب از خونه

داره ... بهش حق بده ... تازه حرمت بابا فرمان رو  رتیروت غ

 یگینگه داشت وگرنه به جون خودم لهت کرده بود ... دختر نم
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@VIP_ROMAN 

؟  مارستانیبردت ب ی... اصال ک یچ اومدیسرت م ییبال هیاگه 

  » 

کردن با چسب  یانداختم و خودم را مشغول باز نییرا پا سرم

 دم.  دستم نشان دا یزخم تو

 نقره بلند شد :   یصدا

 «  نه ...  یگیهست که بهم نم یزیچ هی »

را به طرف خودش  سمیام گذاشت و نگاه خچانه ریرا ز دستش

 کشاند.  

 یدر حال اشیشگیهم یرا باز کرد و با مهربان شیاقلوه یهالب

 گفت :   زد،یکه لبخند م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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شده  یه؟ چشد یبه خواهر بزرگت اعتماد کن ... به من بگو چ »

 «؟  سنیاز اشک خ نطوریا یآب یهاچشم نیکه ا
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@VIP_ROMAN 

به نقره اعتماد کنم و  شهیمثل هم توانستمیم نکهیفکر ا با

باال گرفته  امهیگر یکه صدا یحال در میبگو زیاز همه چ شیبرا

دستش را دور  کیبغلش انداختم. نقره هم  یبود، خودم را تو

 گرشیحلقه کرد و مرا به خودش فشرد و با دست د میهاشانه

 شد.   میمشغول نوازش موها

در  هینقره فشار دادم و با گر یاستخوان یرا به شانه امیشانیپ

 م بود، گفتم :  خودم هم نامفهو یکلماتم برا یحال

... اما گفت ... گفت دختر  میقرار بود فقط من و نازگل باش »

که نازگل باهاش دوسته تنهاست ... گفت پدر  شونهیهمسا

 ششیپ نییپا یطبقه میبر ای... ب انیوقت مهمون ریمادرش تا د
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@VIP_ROMAN 

خودش هم  ی... مامان بابا ادیدوستش م یمامان بابا یتا وقت

دوستش اونجا  یخونه میفتر ی... وقت میرفت ینبودن ... بعد وقت

 «  ...  های... از اون مهمون یبود ... مهمون یمهمون

آهِ آرامش  یتر شد و صداام سفتدست نقره دور شانه یحلقه

 .   دیچیگوشم پ یتو

 که نفسم بند آمده بود، گفتم :   یهق هق در حال با

شون زدم خونه... بعد از  دمیگفت که نفهم ییزهایچ هیبعد  »

...  ادینم ادمی یچیه گهیو د میموتور رو شند ی... صدا رونیب

بعد که چشمام رو باز کردم تو اورژانس بودم ... دو تا مرد بودن 

 «  ...  شناختمشونیکه نم
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دل و  یعالوه بر درد جسم یباال گرفت. درد روح امهیگر یصدا

 .  زمیاز قبل اشک بر شتریهر لحظه ب شدیکمرم باعث م

از  یکینقره ... نگاه  ترسمیشده ... من م یچ دونمیمن نم »

که انگار من رو  یجور هیبود ...  یجور هیاون مردها 

 «...  شناختیم
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آرامش و لطافت دست کوچک هناس را از دور گردنم  تینها با

خواب و  نیخواباندم. ب اشیتخت عروسک یباز کردم و او را رو

 گفت :   ینیریبا لحن ش یداریب

 «  ...  شمینرو بابا ... بمون پ »
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 و با تعجب گفتم :   آرام

 «  اس ؟ هن یداریتو ب »

 گفت :   شیهاباز کردن پلک بدون

 «  ...  شمیم داریب ینه خوابم ... اگه تو بر »

 زدم و گفتم :   یمحو لبخند

 «  ...  طونیش یا »

 یآرام یبا صدا نیکه هناس را بغل کرده بودم به آو همانطور

 گفتم :  

 «  ...  یاریهناس ب یدست لباس برا هی شهیم »
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 شیچند ساعت پ یاندازهیب یهاهیر گرکه هنوز به خاط نیآو

 گردو شده بود، لب زد :   هیشب

لباسش رو  دیحاال االن واجبه؟ بچه خوابه ... اونوقت حتما با »

 «  ؟  یعوض کن

 تکان دادم و گفتم :   یسر

... معلوم  مارستانیرو تخت ب دهیها خوابلباس نیآره ... با ا »

 «  .. . دنیرو اون تخت خواب یو چ یک ستین

لب  ریقانع کردن مرا نداشت، ز ییتوانا دانستیهم که م نیآو

 یکوچه گوشه یبا حرص گفت و از دراور عروسک یا "باشه "

 برداشت.   یدست لباس توخانه کیتخت 
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 کردم :  اضافه

 «  حموم ...  رهی... تا فردا که م اریمالفه هم ب هی »

 یرده بودم، روهناس خواب آلود را که لباسش را عوض ک یوقت

 :   دمیرا کنار گوشم شن نیآو یتخت خواباندم، صدا یمالفه

 «  تو بابا ...  یوسواست ما رو خفه کرد نیبا ا »

 تشر زدم :   یآرام یصدا با

 «  ...  شهیم داریشش ... آروم باش ... ب »

 پوزخندش بلند شد :   یصدا

...  دهیم ادیرو  یدار ... اقا داره به ما اصول بچه نیرو بب ایدن »

 «  که خودم بزرگش کردم ...  یااونم بچه
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خنک  یبرا یفیحر دیهم د نیگرفتم. آو دهیرا نشن حرفش

 حرفیزد. من هم ب رونیاز اتاق ب کندینم دایکردن داغ دلش پ

 یموها یچشم دوختم. دستم را تو دهیبه هناس خوا

که  یفرو بردم و شروع به نوازشش کردم. در حال اشییخرما

 و نرم هناس بودم با خودم گفتم :   دیپوست سف یرهیخ

 «  ...  نیحق با آو »

 

                               🩸🩸🩸 
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _29 

 

                              🩸🩸🩸 

 

 

مشغول خشک کردن  نهیآ یآمدم و جلو رونیحمام ب از

منتظر  نکهیبه در زده شد و بدون ا یاشدم. ضربه میموها

 کیاز طرف من باشد، در را باز کرد. آوات بود که با  یجواب
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را  شیپا زد،یم یکه لبخند پررنگ یتو دستش در حال ینیس

 ودستش انداختم  ینیه سب یاتاق گذاشت. با تعجب نگاه یتو

 :   دمیپرس

 «  ؟  هیچ نیا »

 ییبدجور خودنما بلشیو س شیر نیکه از ب یهمان لبخند با

 تخت گذاشت و گفت :   یرا رو ینیس کرد،یم

دستمون ...  یبخور تا باز کار نداد ایت ... ب... صبحونه یچیه »

 «  در ضمن ... 

 ینیس یروخودکار بود از  هیرا که شب نمیانسول سرنگ

 برداشت و گفت :  
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 «  ... تازه باز کردم برات ...  نیانسول نمیا »

رها کردم و خسته  یصندل ی. حوله را رودمیکش یقیعم نفس

 یرا از دستش گرفتم. لبه نیبه طرف آوات راه افتادم. انسول

صبحم با کنار زدن  نیمقدار انسول میتخت نشستم و بعد از تنظ

کردم. بعد هم  قیرانم تزر یکشاله یوام آن را تحوله یلبه

آن را  گذاشتمیم ار نیکه سرپوش سوزن انسول یکالفه در حال

 تخت رها کردم.   یرو

وجودم را گرفتو  یهمه قیهم همان حس بد بعد از هر تزر باز

هر بار  امیمطمئن بودم از امروز به بعد زندگ نکهیمخصوصاً ا
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که چطور  افتادمیهناس م ادی دمیدیرا م نیسرنگ انسول

 از دست بدهم.   نیانسول نیممکن بود او را به خاطر هم

فرو بردم و آنها را محکم  میموها یدو دستم را با خشونت ال هر

 .   دمیکش

 مانیپر و پ یلقمه کیصورتم ظاهر شد.  یآوات جلو دست

به دستش بعد هم  یگرفته بود. اول نگاه میو مربا برا ریپن

باز به من زل زده بود.  شینداختم. با همان نبه صورتش ا ینگاه

البته هر چند  میهالب یرو یمسر زیچ کیلبخندش مثل 

را  لقمهکه  یکمرنگ نشست. لقمه را از دستش گرفتم. در حال

 گفتم :   دمییجویم
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 «  ...  خونهیکبکت خروس م هیچ »

 یتخت نشست و لقمه یباال انداخت. چهار زانو رو یاشانه

که موقع  یولع دنیخودش گرفت. از د یبار برا نیا یگرید

نگاهم را  یمربا داشت، به خنده افتادم. وقت  ریخوردم پن

دهنش گرفته  یکه دستش را جلو یدر حال د،یمتوجه خودش د

 بود، گفت :  

... دوران  یکنیخوابگاه نگام م یهابچه نیتو هم ع »

و  ریرم پندا دنیدیها مخوابگاه بودم بچه یهم وقت ییدانشجو

انگار از فضا  کردنیچنان با تعجب نگاهم م خورمیمربا م

رو باهم  نیریشور و ش زیچ هی یتونیچطور م گفتنیاومدم ... م
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 نیا یماهم برا خورهیم ینجوریمامانم ا گفتمی؟ منم م یبخور

 «  ...  میعادت کرد

. لبخندش میمادرمان، من و آوات هر دو سکوت کرد یادآوری با

 کرد،یم یمربا باز یکه با قاشق تو یشد و در حال نیغمگ

 ور گفت :  زمزمه

اش رو چهره اتییدلم براش تنگ شده آکو ... دارم کم کم جز »

 «  ... کنمیفراموش م

گرفته بود از دستش گرفتم و در همان حال  میکه برا یالقمه

 گفتم :  
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _30 

 

 

ش پنج سالت بود ... تصادف کردن تو همه ی... وقت یحق دار »

 یهاآدم یو چند ساله از اون موقع گذشته ... چهره ستیاالن ب

 «  ...  شهیشدن خاطراتشون کم کم محو م یمیگذشته با قد
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لقمه نشان دادم تا کمتر در بحث  دنییورا مشغول ج خودم

 آمده بود، غرق شوم.   شیمن و آوات پ نیکه ناخودآگاه ب یتلخ

 «  زنگ زد ...  واریژ شیساعت پ مین »

زنگ بوده بود، خوشحال شدم اما با  واریژ نکهیدلم از ا یتو

به  کباریپنج سال،  نیا یچرا در همه نکهیاز ا یاوقات تلخ

 گفتم :   یگ نزده بود با بدخلقآوات به من زن یجا

 «  باز پول کم آورده بود؟  هیچ »

 و گفت :   دیکش یپوف اوات

 شهیباش ... چرا هم شیکم مثبت اند هیاز دست تو آکو ...  »

 «   ؟ینیبیرو م وانیل یخال یمهین
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 و با پوزخند گفتم :   دمیکش شمیبه ر یدست

ده که من بخوام به پر و مون یوانیاصالً ل نجایتو بگو آوات ... ا »

 واریچند سال منتظر بودم تا ژ نیا ینگاه کنم ؟ همه شیخال

به من زنگ بزنه و بگه دلم برات تنگ شده  کباری...  کباریفقط 

و من  ریآه یرفت تو جبهه هایلیداداش ... اما اونم مثل خ

خودش رو از من  رید مثل آهی... شا کشیشدم دشمن درجه 

حرف تلخ نزد ... زخم زبون نزد ... اما  دیجدا نکرد ... شا

 «  تموم ...  یعنیش رو باهام قطع کرده رابطه نکهیهم

که  یتلخ یهاحرف ینیسنگ یناش یهم به خاطر نفس تنگ بعد

 زده بودم، به طرف پنجره هجوم بردم و آن را باز کردم.  
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 :   گفتیاعتراض آوات بلند شد که م یصدا

االن  رونیب یبریرو م ستی... سر خ رو صاحبیببند اون ب »

 «  ...  یخوریسرما م

آزاد را استشمام کردم و بعد  یهوا یاهیندادم. چند ثان یتیاهم

چشم  ریاز ز نهی. آوات دست به سدمیهم پنجره را به هم کوب

 و گفت :   دیبلندش کش شیبه ر ی. دستکردینگاهم م

 «   ؟ینکیبخواد برگرده مخالفت م واریاگه ژ یعنی »

 :   دمیکش ادیتعجب فر با

 «  برگرده ؟ چطور ؟  خوادیواقعا م »
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نشسته بود،  میهالب یکه رو ینتوانستم لبخند نهایا یهمه با

کرد. او هم  دایدل و جرئت پ دیجمع کنم. آوات که لبخندم را د

 و باز هم مشغول لقمه گرفتن شد.   دیمن خند هیشب

سال  هی نیخودش که گفت ا درسش که پارسال تموم شد ... »

 «  ...  رانیبرگرده ا خوادیاونجا ... م ستادهیوا خودیهم ب

تخت  یافکارم غرق شده بودم بازهم لبه یکه تو یحال در

بپرسم  نکهینشستم و لقمه را از دست آوات گرفتم. جرئت ا

 کردیچه م رانیو بعد از برگشتش به ا رفتیکجا م واریژ

...  دیایزبان آوات بشنوم که خانه نم از دمیترسینداشتم. م
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زجر  ریآه یخال یاز جا یکاف یبزرگ به اندازه یخانه نیا

 من خارج بود.   یاز عهده واریژ یخال یواقعا تحمل جا کشد،یم

 «  ...  ادیترمه هم باهاش م »

آخش بلند شد. با تعجب  یرا چنان باال آوردم که صدا گردنم

 دیو البته شاد آوات انداختم و با ترد لکسیر یافهیبه ق ینگاه

 :   دمیپرس

ترمه  ی... برا یستیخوشحال ن نقدریداداشت ا یپس برا »

 «  ...  یزنیخوشحال م نقدریخانومه که ا

زد. سرش را مثل  ییرا باال آورد و لبخند دندان نما سرش

از لبخند آوات  قاًیکه عم یدر حال حیها تکان داد. با تفربچه
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گرفته بودم به  یانرژ یحت میبگو توانستمیودم و مخوشحال ب

 گفتم :   یشوخ

 گهیبار د هی یخوای... نکنه م یرو گرفت تیتو که جواب منف »

 «  ؟  یریبگ یجواب منف

 یهالب یلبخند رو نکهیشدم. به محض ا مانیلحظه پش همان

 یمساله را برا نیا دیآوات خشک شد با خودم گفتم نبا

اما آوات برخالف انتظار من محکم و پر  کردمیم یادآوری

 گفت:   نانیاطم

... به هر  رمیدفعه جواب مثبت رو ازش بگ نیا خوامینه م »

 «  که شده ...  یمتیق
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                              🩸🩸🩸 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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                                 🩸🩸🩸 
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 ) آوات (  

 ی. نگاهم مدام از صفحهکردمیپا و آن م نیفرودگاه ا یتو

. ضربان قلبم کردمیها را نگاه مساعت پرواز یبزرگ ونیزیتلو

نشسته بود. هر کس از  یعرق سرد میهاهیشق یباال رفته و رو

که منتظر حکم مرگش  دیدیرا م یآدم کردیور نگاهم مد

بار آرزو  نیاول یو برا دمیکش میموها نیب ینشسته بود. دست

 اندازه بلند نبود.   نیتا ا میکاش موها یکردم ا
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که هر کدام  یشدم شلوارم نگاهم را از ازدحام مردم دهیکش با

آن  یگرفتم و به هناس دوختم. تو رفتند،یطرف م کیبه 

گل  یکِلوش سبز با آن کاله و شال ستش و البته شاخه یپالتو

 دیرسیکوچکش گرفته بود به نظر م یهادست یکه تو یرز

 ذراندنگ یخوردن باشد. صحبت کردن با هناس برا یآماده

که  یدو پا خم شدم و در حال یبود. رو نهیگز نیوقت بهتر

 ختهیر شیهاشانه یرو ییبایهناس را به ز یحلقه شده یموها

 شده بود، نوازش کردم و گفتم :  

 «  جانم عمو جونم ؟  »
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خسته  دیرسیکه به نظر م یرا غنچه کرد و در حال شیهالب

 شده باشد، گفت :  

 «  خسته شدم  م؟یبر ادیعمو م یکیاون  یپس ک »

که سرم را جلو  یساعتم انداختم و در حال یبه صفحه ینگاه

 گفتم :  رم،یسرخ هناس بگ یز گونها یآبدار یتا بوسه بردمیم

به جمع  یچه عروسک خوشگل نهیبیم ادیجونم ... االن م ادیم »

 «  مون اضافه شده ... خانواده

بلند کردم.  نیبغل هناس گذاشتم و او را از زم ریز میهادست

 انداخت،یکه دست آزادش را دور گردنم م یهناس هم  در حال

 گفت :   نشیریبا آن لحن ش
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 «  تون اضافه شدم؟ منظورت منم که به خانواده »

 ستادهیا تیگ کیکه جلوتر نزد گشتمیم نینگاهم دنبال آو با

تر . من هم به خاطر هناس عقبندیرا بب واریبود تا زودتر از ما ژ

 یگرید یزهایاز هناس چ ریفرارم غ لیبودم، البته دل ستادهیا

 هم بود.  

که به  یکه با هر قدم یلدر حا یحواسیهناس را با ب جواب

 دادم :   رفت،یضربان قلبم باالتر م داشتم،یبر م تیطرف گ

 ومدهین ایمن ... اون موقع که عمو رفت شما هنوز دن زیآره عز »

... البته ما  دهیتا حاال شما رو ند واریعمو ژ نیهم ی... برا یبود

 کنمیاما خب فکر نم میتو رو براش فرستاد یهاعکس شهیهم
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رو  یعکس کس هی قیتا حاال نتونسته باشه که از طر یچکیه

 «  بشناسه ... 

بود، سوال  دهیمرا نفهم یهاکدام از حرف چیکه ه هناس

 :   دیپرس یگرید

 «  ؟  ستین نجایش اچرا رفته ؟ مگه خونه واریعمو ژ »

 یجواب چیدست گذاشته بود که ه یزیچ یرو قایدق هناس

 ینبود که بخواهم آن را برا یزیبود اما چ یعنینبود.  شیبرا

 کنم.   فیپنج ساله تعر یبچه کی

که به نظرم  یجواب نیرا گاز گرفتم و دستپاچه بتر امییباال لب

 گفتم :   امد،یم
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 «  چرا ... اما رفته بود اونجا درس بخونه ...  »

 :   دیو پرس امدیکوتاه ن هناس

 «  ته ؟ مدرسه نداشت که درس بخونه چرا رف نجایمگه ا »

 هناس گفتم :   یانتهایب یهالب کالفه از سوال ریز

.... به خر گفته برو  یشناسیچرا داشت ... اما تو عموت رو نم »

 «  ...  سمیمیمن جات وا
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _32 

 

 «  عمو خر شده ؟  یعنی »

 گذاشتم و گفتم :   نیزم یهناس را رو هیبه حالت گر بایتقر

 «  فعال که من خر شدم از دست تو ...  »

بعد از سه  واریژ یداد چون صدا یهناس چه جواب دمینفهم

 :   دیآمد و آزادانه به گوشم رس رونیسال از قاب تلفن ب

 «  آوات داداش ...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که آب دهانم را قورت  یرا هناس گرفتم و در حال منگاه

سالن  یباال آوردم و به انتها یگردنم را به سخت دادم،یم

و  دیسف یهادندان فیبا آن لبخند معروف که رد واریدوختم. ژ

که دستش را دور  یگذاشته بود در حال شیبرّاقش را به نما

شک ا اتاش از قطرسرخ شده یهاکه چشم ینیآو یهاشانه

حلقه کرده بود، به من نگاه  داد،یخبر م شیچند لحظه پ

 یبود و گردنش را با شال بافتن دهیپوش ی. کت کوتاهکردیم

 کرمش را پوشانده بود.  

 لب خطاب به هناس گفتم :   ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

...  ستین یخره ... ک یک گمیبعدا برات م میبر ای... ب زمیعز ایب »

  » 

 دم،یرا دنبال خودم کش کوچک و نرمش را گرفتم و او دست

 زیچ کیتنها به  دنشیبود. با د ستادهیا شیاما سر جا واریژ

 یابا خودم و ترمه یلج و لجباز یچرا از رو نکهیا کردم،یفکر م

 دنیکرده بود، د رونیاش ببار با آن وضع مرا از خانه نیکه اخر

 نیدر ا توانستمیبودم؟ م هبرادر کوچکم را به خودم حرام کرد

سه سال  داریاما من به د نمیسال حداقل پنج دفعهاو را بب پنج

 قانع شده بودم.   شمانیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

. هنوز هم با لبخند به من زل زده بود. ستادمیا واریژ یقدم کی

لبخند زدن را فراموش  واریما چند نفر، ژ نیخوشحال بودم از ب

حد و مرز مخصوص به  یب طنتیش شدینکرده بود. هنوز هم م

صورتش  یخواند. با حرص به اجزا یهاچشم یتو خودش را از

که  یتنک شیبدون نقص و ته ر ینیزل زده بودم، لبخندش، ب

کالم  کیدر  توانستمیصورتش نشسته بود، اگر م یرو

 پخته تر شده بود...   گفتم،ی، مکنم فشیتوص

دردسر تازه  کیکه هر بار  طانیچموش و ش واریژ نکهیفکر ا با

گندش را جمع  دیبا ریآه ایر دفعه من، آکو و ه کردیدرست م

 کردم.   یاپخته شده بود، خنده م،یکردیوجور م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگذاشت و سرش را به قفسه نیسر آو یرا رو دستش

 د،یلرزیکه از بغض م یاهم با چانه نیداد. آو هیتک اشنهیس

دستش مچاله  یبود، تو دهیکتش پوش ریز واریکه ژ یباف کرم

 کرد.  

 نکهیبه هم قفل شده بود تا ا یاقهیچند دق واریژ من و نگاه

او را از خودش  ن،یآو یشانیپ یرو یابا گذاشتمن بوسه واریژ

دستم فشار  یجدا کرد و جلو آمد. دست کوچک هناس را تو

 کیهنوز متوجه هناس نشده بود.  واریژ نکهی. مثل ادادمیم

. دیکش رونیدستم ب ی. هناس دستش را از تودیرس امیقدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

. با هر دو دست، ستادمیا واریژ ینهیبه س نهیجلو رفتم و س

 به صورتش زل زدم.  کیاش را گرفتم و از نزدشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام گونه ی آورد و رووسعت گرفت. دستش را باال لبخندش

فرو کرد و با  هامشیر یهناس دستش را تو نیگذاشت. ع

 بودم، گفت :   دهیکه کمتر از او د یتیجد

فرودگاه استقبالم  یایم یبا خودم گفتم البد وقت یمرد حساب »

بابانوئل  هی ی... تو که هنوز به اندازه یکنیم ییآب و جارو هی

 « ...  یو پشم دار شیر

بلند شدم. دستم را پشت  مانیهردو یخنده یصدا لهبالفاص

 واریتوان او را به خودم فشردم. ژ یاش انداختم و با همهشانه

ام مرا به هم کم گذاشت و با حلقه کردن دستش دور شانه

 آغوشش فشرد.  
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  میهابغض کردم. پلک یبا خوشحال ختهیآم یشدت دلتنگ از

قطره اشک تا  کی ختنیبا ر تا مبادا دادمیمحکم به هم فشار م

 بدهم.   واریدست ژ یامسخره کردنم بهانه یها برامدت

 از بغض کنار گوشم بلند شد.   ییهابا رگه واریژ یصدا

هم تنگ شده بود  تیزیچنگ لیبیو س شیر نیبرا ا یدلم حت »

 «  داداش ... 

کنم.  انیاحساساتم را با کلمات ب توانستمینگفتم. نم یزیچ

 تر کردم.  هام را محکمار دستتنها حص

                                                         

                                   🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ...  واریسالم عمو ژ »

از من فاصله گرفت. نگاهش را از من  واریهناس، ژ زیر یصدا با

 یر حالو د دیبه صورتش کش یدوخت. دست نییگرفت و به پا

به طرف هناس رفت و مقابل هناس  دیکشیم یقیکه نفس عم

 نشست.   نیزم یرو

 «  ...  یهناس باش دیسالم خانم کوچک ... شما با »

خانم واقعا متشخص جلو  میزد و با لبخند مثل  یلبخند هناس

 گرفت و مودب گفت :   واریآمد و شاخه گل را به طرف ژ

شماس ...  یگلم برا نیتون ... اادهبله ... من هناسم ... برادر ز »

  » 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  میهابه صورتم بکشم تا اشک ینوبت من بود تا دست حاال

 دنیکار دستم بدهند، متوقف کنم. با د نکهیقبل از ا اناًیاح

کردم  نیبه آو یهناس به خنده افتادم. نگاه یژست خانمانه

گفت هشتاد  شدیکه چطور با ذوق به هناس زل زده بود. م

 یبرا نطوریاکه  میبود انیآو ونید از ادب هناس را مددرص

دستش را دراز کرد و شاخه  واریوقت گذاشته بود. ژ تشیترب

 کردو گفت :   کیگل را از هناس گرفت. خودش را به هناس نزد

... از  یستیاورانگوتانت ن یاون بابا هیخوشبختانه اصالً شب »

 «  ...  یبه خودم رفت یخوشگل

 گفت :   با تعجب هناس
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@VIP_ROMAN 

 «  من کجا رفته عمو ؟  یخوشگل »

که هنوز  یدر حال واریهر سه نفرمان بلند شد. ژ یخنده یصدا

دست دراز کرد و هناس را که هاج و واج به  د،یخندیهم م

 و گفت :  دیبه آغوش کش کردفیما نگاه م یخنده

 یسگ اخالق نکهی... مثل ا تافهیخدا رو شکر عالوه بر ق »

 «  ...  یبه ارث نبردبابات هم 

                                                

                                   🩸🩸🩸 
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 ) طال (

 

 : زدیم میمادرم بلند شد که صدا یصدا
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@VIP_ROMAN 

 <<پسر علف سبز شد ...  نیا یپا ری... ز ایطال ... دختر ب >>

 

 نیاول نیو داستان نازگل، ا شیزدم. از چند شب پ یلبخند

 شرفتیپ نیو ا بردیبود که خطاب به من به کار م یاجمله

 .  شدیمحسوب م یخوب

 

رژ  "دم درم ... گهید هیثان یاالن مامان جونم ... س "تن گف با

 یاکننده دییبار آخر نگاه تا یو برا دمیلبم کش یرا رو یصورت

 به خودم انداختم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لیتشک یست خوب امیجلو باز آب یچرک و مانتو یصورت شال

موقع روز فراز خانه بود تا با  نیداده بودند، شانس آورده بودم ا

 : دیبگو یرا به هم برساند و با بدخلق میمانتو یهالبه تیعصبان

 

 "جلو بازت ... یمانتوها نیاز دست تو و ا ایخدا "

 

مشغول فر  شیپ یقهیچند دق نیرا تا هم امییطال یموها

شالم جا دادم و در  یکه توانستم تو ییکردنشان بودم را تا جا

 رونیباز اتاق  زدمیخودم  م یبرا یچشمک نهیآ یکه تو یحال

 زدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به مادرم انداختم که  یو نگاه ستادمیآشپزخانه ا یروروبه

 گاز بود . یرو یزیزدن چ دست به کمر مشغول هم

 نگاهم شد.  ینیمتوجه سنگ نکهیا مثل

 

 گفت : یبه طرفم برگردد با بدخلق نکهیا بدون

 

 یبابات و فراز از سر کار برگردن خونه باش نکهیتا قبل از ا >>

که چقدر حساسن ... مخصوصا با اون  یدونی.. خودت مطالها .

 <<...  یبه آب داد یدسته گل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چند  دیکشیکه پشت در انتظارم را م یاچارهیپسر ب الیخیب

 نیزم یرا رو میکه پا یبه طرف آشپزخانه رفتم و در حال یقدم

 نق زدم : دم،یکوبیم

 

که  ستیمادر من ... اون پسر نامزد منه ... دوست پسرم ن >>

باشک  میقا دیدوستان توجه کن -باشک  میبخوام باهاش قا

 هیدزدها  نیع ایکنم ...  یباز -موشک است  میلفظ درست قا

نفهمن که  هیکه بابام و داداشم و در و همسا امیبرم و ب یجور

 <<...  رونیباهاش رفتم ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یصاف کیبدون نگاه کردن دستش را دراز کرد و آبچکان  مادر

 مزمان که مشغول صاف کردن برنج بود، گفت : برداشت. ه

 

 یتا وقت یهر مرد یبدون دینامزدته ... درست ... اما با >>

...  سبهیغر هیت و محدمت نشده اسمش نرفته تو شناسنامه

>> 

 

 شده بود.  گرمم

 

 دادم : جواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از پشت  ستی... اما الزم ن سبهیبله... حق با شماس غر >>

ازدواجِ موفق  هی ی...  الزمه میحرف بزن یابهیتفنگ با هر غر

 <<شناخت ... 

 

 دست شروع به باد زدن خودم کردم . با

 

 : گفتیمادر بلند شد که به تمسخر م یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تیو بم شخص ریو ز نیکنیهمه رفت و آمد م نیتازه ا >>

... آخرش هم به دو سال  نیاریرو به هزار شکل در م گهیهمد

 <<... قربون اون شناختتون برم ...  نیریگیطالق م دهینکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به جانب گفتم : حق

 

 یدرست ... ول ادترهیز یلینه مادر من ... طالق تو زمان ما خ>>

که  میرو بشناس ریهمدگ میتونیکه نم تسیبه خاطر ابن ن نیا

 یسر هی...  ستیممکن ن گهیاز همد یکالً شناخت صد در صد

 یسقف زندگ هی ریباهاشون ز یها رو تا وقتآدم یهایژگیاز و

و  رونیبار برو ب زار... حاال ده ه یبشناس یتونینم ینکن

 <<فالن کار رو انجام بده ...  دونمیچم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لحظه سرش را  کی یحت نکهیون امدت مادر بد نیا تمام

در حال برنج صاف  اندازد،یبه طرف من ب ینگاهمیبچرخاند و ن

برنج  ریکفگ کی، کردن و جا انداختن آن در قابلمه بود

 پلو ...  ایلوب یهیما ریکفگ کیو  ختیریم

 

 ادیشده چون نسل ماها  ادتریما ز یطالق تو دوره زمونه >>

ارزش  زیچ چیرو تحمل کنه ... ه زیهمه چ ستیگرفته مجبور ن

بسه ...  گهید میما رو نداره و هر وقت که حس کرد یناراحت

  <<. از تاب و توان من گذشته .. گهید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدارن تو باز نییبیم یکه وقت ییهابچه نیاون وقته که ع >>

رو به هم  ی... زندگ زنیریرو به هم م یباز خورنیشکست م

 <<...  میزیریم

 

و در  دمیکش یکوتاه غیکنار گوشم، ج ایآر یامردانه یصدا با

 دیکوبیکه از استرس پر توان م یقلب یکه دستم را رو یحال

 گذاشتم از او فاصله گرفتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستش را  کیکه  ینفس نفس به او زل زدم که چطور در حال با

و  اشیور کیفرو کرده با لبخند  دشیشلوار کتان سف بیدر ج

 ن زل زده بود . به م حیالبته تفر

 

 مادرم بلند شد .  یصدا

 

سرش  یدم دست بود رو شهیرا که هم اشیعجله روسر با

 و خنده گفت :  یو دستپاچه با شوخ دیکش

 

 <<بگو ...  یزی... چ یااهللی... مادر به  ییپسرم شما >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداخت و گفت : نییسرش را با خجالت پا ایآر

 

 <<ارت نداشتم ... شرمنده نسترن خانم ... قصد جس >>

 

 گفت : د،یرسیآرام که فقط به گوش من م ییبا صدا بعد

 

نتونستم تحمل  دمیخانم رو شن نیمفصل ا یسخنران یوقت >>

شاهد رو منبر رفتنش  کی... اومدم تا از نزد اطیکنم بمونم تو ح

 <<باشم ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 در آوردم .  شیبرا یزبان

 

 مادرم بلند شد : یصدا

 

 <<فراز خودم ...  یهم جا یپسرم ... تو نداره یرادیا >>

 

 گفت : رلبیز یبلند شد که با سرخوش ایآر یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خوادینم گهیدامادتون د شمیم گهیچند وقت د شاهللیا >>

 <<خودم هستم خدمتتون ...  یفراز باشم ... جا یجا

 

را  شیاقهوه یهاکه چشم یباال انداخت و در حال ییابرو بعد

 گفت : کرد،یم زیر یبرا

 

 گهیعقد رو بگه د یخانم نزنه وسط سفره نیالبته اکه ا >>

 <<تحمل کنم ...  تونمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میکه مستق یاهیهمه اعتماد به نفسش و البته کنا نیا از

مادرم  یکه برا یباال انداختم و در حال ییام کرده بود، ابروحواله

 به طرف در راه افتادم .  دادمیدست تکان م

 

 <<حافظ مامان ... فعال خدا >>

 

 یکه جز جدانشد یهم خودش را به من رساند و با لبخند ایآر

و شش نوک  ستیکه مرا به طرف دو یصورتش بود، در حال

 گفت : برد،یپارک شده مقابل در م یمداد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من ... کجا ببرمت که از خجالت  ییخب خانمم ... نامزد طال >>

 <<؟  امیدرب تیزبون نیریاون ش

 

 

 

 یالدپو_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _36 

 

 (  ای) آر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به   یفتگیام گذاشته بودم و با شچانه ریدو دستم را ز هر

 . کردمینگاه م اشیاتورینیصورت کوچک و م

بود که برداشته  یکوچک یلقمه دنیبه من مشغول جو توجهیب

 بود . 

 

 . شدیجا مدر دلم جابه یزیچ زد،یکه م یهر پلک با

تا  کردیبه من نگاه م شیبشقاب غذا یکاش به جا یا

 و درخشانش، تازه کنم . ینگاه آب ریرا ز میهانفس توانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بالخره او را متوجه من کرد. سرش را  امفتهینگاه ش ینیسنگ

با تعجب  کردیرا غنچه م شیهاه لبک یبلند کرد و در حال

 گفت : 

 

 <<؟  یکنینگاه م ینطوریچرا ا هیچ >>

 

 زدم و گفتم : یمعمول لبخند طبق

 

 <<...  کنمیعشق م دنتیدارم از د یچیه >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از خجالت گرفت.  یرنگ محو شیهازد و گونه ینینمک لبخند

خجالت  نیهم کردیکه مرا عاشق طال م ییهایژگیاز و یکی

 یکه وقت یخجالت داد،یاز خودش بروز م یبود که گاه یحوم

 یآماده ریماده ش کیاز آن در صورت طال نبود از او،  یاثر

 .  ساختیحمله م

 

انداخت و  میغذا یدست نخورده بایبه بشقاب تقر ینگاه

 : دیپرس

 

 <<؟  یخورینم یزیتو چرا چ >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خنده گفتم : با

 

  <<...  رمیس آخه من غذام رو خوردم ... >>

 

 شیهارا باال انداخت و با کج و معوج کردن لب شیابرو یتا کی

 گفت : ،یدلخور و عصبان بایتقر یبا لحن

 

 نجایا میایب میخوایم یدونستی؟ مگه نم یغذا خورد یک >>

 <<؟ از دست تو ...  ایآر ینهار خورد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تیبا عصبان نطوریا یرا دوست داشتم، وقت تشیعصبان

پرت  زهیو با زبان به طرفت ن کردیا کج و کوله مر شیهالب

 دوست داشتم قورتش دهم.  کرد،یم

 

 یچطور تو بایو ز فیدختر ظر نیا یجا دانستیخدا م فقط

 . دلم تا چه اندازه محکم بود

 

 کردم و جواب دادم : یاخنده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

...  زمیشدم عز ریاز بس اون نگاه خوشگل تو رو خوردم س >>

با طال خانمش قرار نهار داره از شب  یبکنه وقتغلط  ایوگرنه آر

 <<بخوره ...  یزیقبل چ

 

گرفت که  یفتگیکوتاه رنگ ش یلحظه کی یبرا نگاهش

 آن را از خودش دور کرد . شیهابالفاصله با باال انداختن شانه

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_ردفوروا_و_یکپ#

 

#part _37 

 

 

 لب گفت : ریز

 

من رو  یبا چ ؟یکردیکار م یچ یزبون رو نداشت نیتو ا >>

 << ؟یکردیم یراض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را جلو دادم و با اعتماد به نفس گفتم : امنهیس

 

العاده دارم فوق یافهیق هی... عالوه بر زبونم ...  زهایچ یلیخ >>

 <<تر ... و از همه مهم یالبخند افسانه هی... 

 

خطاب به  یقلبم گذاشتم و با لحن خاص یرا رو دستم

به دهانم زل زده بود، گفتم  یطال که با ذوق خاص یِ آب یهاچشم

: 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاجنبنده چیه یاز طال برا ریقلبِ عاشق که به غ هی >>

 <<...  تپهینم

 

را  یکه بالخره طال پل ارتباط میمات هم بود یالحظه چند

به صورت سرخ شده اش  یکه دست یشکست و در حال

آن بلند شد.  یرا به عقب هول داد و از رو یصندل د،یکشیم

 یگوشه یبهداشت سیرا برداشت و به طرف سرو فشیک

 رستوران راه افتاد. 

 

 گفت : همزمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شدم ...  ری... س میبزنم دست و روم ... بعد بر یآب هیبرم  >>

>> 

 

رفتنش گرفتم و به  رینگاهم را مس " دلمزیبرو عز "گفتن  با

زنگ مخصوص  شیپ یقهیتلفن همراهم دادم که چند دق

لحظه فرصت  کی نکهیا یبلند شده بود و من برا امکشیپ

 نداده بودم .  یتیطال را از دست ندهم، اهم دنید

 

 . دمیهم کش یرا تو میناشناس، ابروها یشماره دنید با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به خواندن کردم . را باز کردم و شروع  امشیپ

 

 نیسنگ میهاکرد. نفس دنیمغزم شروع به جوش یتو یزیچ

 یقلب یتار شد. دستم را باال آوردم و رو میهاچشم یشد و جلو

 لب زمزمه کردم : ریگذاشتم و ز د،یتپیکه حاال به زور م

 

 هیبه شوخ نی... ا کنمیامکان نداره ... دروغه ... من باور نم >>

 <<. .. ی... شوخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشسته بود و حرفم را  میروفرد ناشناس روبه نکهیا مثل

 ارسال کرد .  یگرید امکیکه بالفاصله پ دیشنیم

 

تابان، نامزد طال،  ایمن، آر یکنار هم برا امیدو پ اتیمحتو

 فاجعه بود ...  هیشب یزیچ

 

که قراره تا چند  یتابان ... فکر نکنم اون دختر ایآر یآقا "

رو داشته باشه ... البته انتخاب  اقتتیلزنت بشه  گهیوقت د

بهت  شیاون دختر چند شب پ یخودته ... فقط خواستم بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد ... تا تهِ خط هم رفت ... تهِ تهش ... به نظرم به  انتیخ

  "نظر الزم باشه ...  دیتجد

 

 "... با مدرک ...  کنمیبهت ثابت م یاگه بخوا "

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _38 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

                               🩸🩸🩸 

 

 

 (  ای) آر

 

نگه داشتم و نگاهم را به طرف  نگیدر پارک یرا جلو نیماش

 طال چرخاندم.

 

که  یو با آب و تاب در حال دیرا به هم مال شیهادست طال

دهم،  صیرا تشخ یاش دلخورچهره یهیاز ته ما توانستمیم

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ت تو حالمون اما باز هم به خاطر نهار خوشمزه یزد نکهیبا ا >>

  <<ممنون ... 

 

 که تنگ شده بود، گفتم : یزدم و با نفس یزور لبخند به

 

  <<...  کنمیخواهش م >>

 

 ... اورمیب یلیحال بدم دل ینکردم برا یسع یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 امینفر به من پ کی نکهیا آوردم؟یطال م یبرا دیبا یلیدل چه

 نیا دیدر مورد تو گفته بود؟ با یوحشتناک یزهایداده بود و چ

را باور  شیهااز حرف کدامچیگرچه من ه کردم،یهم اضافه م

کرده  دایشوم که پ یمنکر حس بد توانستمینکرده بودم اما نم

 بودم . 

 

 رونیب یبهداشت سیطال از سرو نکهیض اهم به مح نیهم یبرا

 امیگوش کند،یکه آثار جرمش را پاک م یآمده بود، مثل کس

به طال امر  یاطرف پرت کرده بودم و با لحن سخت شده کیرا 

 . میکرده بودم که برگرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

درمان درد حال و روز  ییتنها یبه اندازه یزیچ کنمینم گمان

 االن من باشد . 

 

پدال گاز  یرا رو میشود تا پا ادهیپ نیاز ماش بودم طال منتظر

 یچند ساعت یکه امکان داشت حداقل برا ییفشار دهم و تا جا

 .  رمیاز طال فاصله بگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گذاشت اما   رونیب نیرا از ماش شیدر را باز کرد و پا طال

تا  رفتیام مکه نفس حبس شده یآخر درست وقت یلحظه

 : دین پرسآزاد شود، به طرفم برگشت و با سوظ

 

شده باشه ... مخصوصاً  یزیچ هی دیبا کنمیفکر م یهر چ >>

... فکر یدیم لیتحو یلبخند مصنوع یدار ینطوریتو ا یوقت

که بعداً  گمینم یزیشده اما چ تیزیچ هی فهممینکنم خرم نم

 <<...  یایخودت به حرف ب

 

 نشست . میهالب یرو یکمرنگ اما واقع لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ناراحت کردنم، مرا خوشحال کرد  یال به جاط ییدعوا یجمله

... 

 

 یو بَم من آگاه بود که تفاوت خنده ریطال آنقدر به ز نکهیا

من به  یبرا دادیم صیرا تشخ امیواقع یو خنده یمصنوع

را فراموش  زیچارزش داشت، آنقدر که همه ایدن کی یاندازه

که  ییمان را از جاگرفتم گردش شکست خورده میکردم و تصم

تلفن همراهم  امکیپ یادامه بدهم اما با صدا م،یرها کرده بود

 ماندم .  میسر جا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

صفحه از  یآمده رو امیبه طرف تلفن رفت و پ ارادهیب دستم

 ناشناس را باز کرد . یطرف همان شماره

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _39 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خوشم  یکه به دختر مقابلت دار یمهندس تابان ... از اعتماد "

افتاده  یچه اتفاق یاریخم به ابروت ب نکهیبدون ا نکهی... ا ادیم

باهاش دل و قلوه  یخونشون دار یخونه و جلو یبرش گردوند

رو کاش اون دخور هم قدرش  ی... فقط ا یکنیرد و بدل م

رو خراب  نتونی... باور کن دوست نداشم عشق ب دونستیم

به تو عنوان طال  یسرت کاله بره ... اون دختر ادیکنم اما دلم نم

 دونمیخاکستر هم ارزش نداره ... م یبه اندازه یشناسیم

اما من مدرک دارم ... تو فقط لب تر  یبهم اعتماد کن یتونینم

 "کن تا نشونت بدم ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ال بلند شد :ط یصدا

 

 <<بهت اس ام اس داده ؟  یشده ؟ ک ی... چ ایآر >>

 

به طال نگاه کنم،  نکهیو عجول بدون ا حوصلهیب حواس،یب

پرت کردم و همزمان با در  نیداشبرد ماش یتلفن همراهم را رو

 گفتم : نیگاز ماش یآوردن ناله

 

...  زنمیاومده ... بعداً بهت زنگ م شیبرام پ یکار فور هی >>

>> 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد و در را  یرلبیز یخداحافظ یاهم بدون حرف اضافه طال

طال اوج گرفت. در  یپا یاز جلو نیچطور ماش دمیبست. نفهم

ناشناس را  یتلفنم را برداشتم و شماره یناگهان میتصم کی

 گرفتم . 

 

 جواب داد : یلوند زن یکمال تعجب صدا در

 

 یلیبان ... خمنتظرت بودم مهندس تا نهایزودتر از ا >>

 <<به خدا ...  یخوددار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دمیکش ادیبه حرفش فر تیاهمیب

 

من و زنم رو  یکه دار یهست یک ؟یهست یکثافت ... تو ک >>

 دیدیکه به دهن مفتت اجازه م یهست یتو ک ؟یکنیم بیتعق

 << ؟یراجع به زن من حرف مفت بزن

 

جا دلم جابه یتو یزی. چدیچیتلفن پ یقهه قهه تو یصدا

 .  شدیم

 

 اش را فرو خورد و گفت :زن خنده بالخره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زن  ،یزنیم نهیسنگش رو به س یکه دار یاون یمطمئن >>

 یکیبغل  یبار که چک کردم اون دختر تو نیتوعه؟ آخه آخر

 <<زن شده ...  گهید

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_دفوروار_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _40 

 

                             🩸🩸🩸 

 

 ) آوات (

 

 یقی. نفس عممبل انداخت یخودش را رو یبا لبخند پهن واریژ

 و با لبخند گفت : دیکش

 

  <<...  شهیخود آدم نم یخونه جاچیه >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یتو دنشیرا برداشتم و با لبخند نگاهش کردم. از د یچا وانیل

به دور و برم  ی. نگاهکردمیم فیک شیصدا دنیخانه و شن

 خانه انداخت و گفت :

 

به خرج  قهیکم سل هیها ... بابا نکرده  رییتغ یچیه >>

 <<شده ...  یمیقد یقصرها نیا نیخونمون ع نیدادیم

 

به  ینیکه چ یمبل زد و در حال یبه دسته یاکف دست ضربه با

 ت :گف انداخت،یم اشینیب
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@VIP_ROMAN 

 

...  نجانیسه ساله ا ... نیکردیها رو عوض محداقل مبل >>

>> 

 

 گفتم : میخوردم و با باال انداختن ابروها یچا یقلپ

 

به هم  نجایا دمانیآکو دوست نداره چ یدونیخودت که م >>

 نیباشه که مامان آخر یهمونطور زیچ... دوست داره همه زهیبر

 <<...  دهیبار چ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهالب یمامان از دهانم لبخند رو یکلمه دنیشن با

 گفت : یدر هم فرو رفت و با بدخلق شیابروها د،یخشک

 

ها برنداشته؟ همه سال دست از سر مُرده نیآکو بعد از ا >>

 <<دارن ؟  یحق ایدن نیا یها هم تونگرفته که زنده ادیهنوز 

 

 دانستمینسبت به آکو که خوب م واریژ یریاز موضع گ کالفه

 یگذاشتم و از رو زیم یرا رو یچا وانیل خورد،یجا آب ماز ک

شلوارم فرو کردم و کالفه  بیج یمبل بلند شدم. دستم را تو
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@VIP_ROMAN 

 زیدادم و با ر هیمبل تک یرا به مشت میهامبل را دور زدم. دست

 گفتم : واریخطاب به ژ میهاکردن چشم

 

  << .. واریبکنم ژ یاتمام حجت هیبذار باهات  >>

 

 گفت : حوصلهیهوا تکان داد و ب یتو را دستش

 

من  یتو جلد داداش بزرگه و برام نطق کن یبر یخوایاگه م >>

ام که حوصله چند تا قاره اونقدر خسته ییجاجابه یبه اندازه

  <<ندارم ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ها باال از پله نکهی. به طرفش رفتم و قبل از اهم بلند شد بعد

 یطرف خودم برگرداندم. سع را گرفتم و او را به شیبرود بازو

تازه از سفر آمده  واریممکن خشمم را بخورم که ژ یکردم تا جا

نشسته  یدلخور یحال نتوانستم جلو نیرا ناراحت نکنم، با ا

 . رمیدر کالمم را بگ

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یانونق_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

 

#part _41 

 

از  یاثر چیکه ه واریژ یصورت جد یام را جلواشاره انگشت

 نبود، گرفتم و گفتم : اشیشگیلبخند هم

 

 نی... اواریژ خورهیحرفات از کجا آب م نیا دونمیخوب م >>

فرصت داشته تا ذهنت رو با  یکاف یبه اندازه ریپنج سال آه

نش به خودت مربوطه ... خودش پر کنه... او یهاچرت و پرت

کنم اما  تتینتونم به راه راست هدا گهیکه د یاونقدر بزرگ شد

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... حاال که بعد پنج یینجای... حاال که اواریژ دمیبهت هشدار م

دوباره کنار هم  مونمهینصفه و ن یتا خانواده یسال برگشت

اون افکار  یهمه یینجایجمع شدن، خرابش نکن... حاال که ا

 <<...  رونیب زیچت رو برو پو اهیس

 

 با التماس گفتم : بایهم گذاشتم و تقر یرا رو میها پپلک

 

... تازه رهیش درگگذشته یهاآکو هنوز هم با خودش و زخم >>

خرابترمون  گهی... خواهشاً تو د شهیداره به خودش مسلط م

 <<نکن ... 
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@VIP_ROMAN 

 

و ربهکه تمام مدت نگاهش را از من گرفته بود و به رو واریژ

چشم دوخته بود، باالخره پوزخند سردش را به طرف من پرت 

 کرد و گفت : 

 

که  ییرو خراب نکنم؟ به خاطر آکو؟ آکو یچ ،یبه خاطر ک >>

 ای دنم؟یفرودگاه د ادیبه خودش زحمت نداده بعد پنج سال ب

 یخونه؟ به خاطر ک ادیحداقل االن بعد پنج شش ساعت ب

مغرورِ خودخواه که جز  یِانسان خودرا هیآوات؟ به خاطر 

 ادتی ده؟ینم تیاهم یچیبه ه شیخودش و اون تجارت لعنت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به حکم بزرگتر  مونیزندگ یکار کرده؟ همه یرفته باهامون چ

... هر میبخور خواست،یکه اون م یهر گُه میبودنش مجبور بود

 یکوفت یخانواده نیا یبقا یبرا دونهیکه اون صالح م یکار

 اهیرو به خاک س ریآه نکهیکار کرد؟ جز ا یبهتره ... اما اون چ

که دوست  یبرم دنبال کار ناجازه نداد م نکهینشوند؟ جز ا

 <<دارم؟ 

 

را دو طرف  شیهاو دست دیکش رونیدستم ب یرا از تو شیبازو

و غم گفت  یام با دلسوزصورت مات شده یصورتم گذاشت. تو

: 
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@VIP_ROMAN 

 

آکو براش  که یشیآت یداره تو ایکه اون طرف دن یاون کس >>

آوات ...  مونهگهیبردار د زنهیدرست کرده دست و پا کرده م

که  ی... چهار تا برادر واریو ژ ری.. آکو ... آوات... آه. ادیب ادتی

... از من  میافتاد ایدن یجا هیحاال هر کدوممون زخم خورده 

رو بزنم به اون راه و بپرم بغل  مخود نکهیا ؟یدار یچه توقع

  <<قربون داداش؟ کدوم داداش؟ آکو ... بگم 

 

که بدون حضور مجرم  یدیتا حاال کدوم دادگاه رو د >>

  <<شه؟  لیتشک
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@VIP_ROMAN 

 

 . میبه طرفش برگشت واریآکو من و ژ یصدا با

 

دور کمرش  شیاکوتاه قهوه یپالتو ریدو دستش را از ز هر

دوخته بود  واریرا به من و ژ اشیحلقه کرده بود و نگاه نافذ رنگ

... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _42 

 

                           🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 دارمانید نیتر از آخراش که پختهمردانه یلذت به چهره با

صورتش را پوشانده  یکم پشت شی. رکردمیشده بود، نگاه م

که  رفتی. از خاطرم نمدادیبود که بزرگ شدنش را نشان م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تازه  یهاشیر تراش،شیو با ر ستادیایم نهیآ یروچطور روبه

 دیتراشیم نشان،پر پشت شد دیصورتش را به ام یجوانه زده

پرپشتش مسخره  یهاشیکه آوات را به خاطر ر یوقت ضایو ا

 . کردیم

 

صورتش، تنگ شده بود اما  یخندش، جز جدانشدنلب یبرا دلم

لبش به  یکه سهم من از لبخندش، تنها باال رفتن گوشه فیح

حالت پوزخند بود. از آوات فاصله گرفت و به طرف من آمد. 

 یدست د،یکشیم یو پر درد قیکه نفس عم یآوات هم در حال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

. کالفه به طرف کاناپه رفت و با حرص دیکش لشیبیو س شیبه ر

 آن نشست. یور

 

 نگاهم را از آوات گرفت که گفت : واریژ یصدا

 

 <<بَه داداش بزرگه ! تو کجا و خونه کجا ؟  >>

 

خراب کردن حال  یبرا واریژ ی. جملهاوردمیخودم ن یرو به

 . ماندینم جوابیکم بود اما قطعاً ب یادیخوش امروزم ز
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@VIP_ROMAN 

 خودش گفتم : هیشب یپوزخند با

 

 ستمی؟ چون من ن میاز تو بپرس دیل رو نباسوا نیا اناً یاح >>

پسر ...  ییم رفتم و به دفعه سر نزدم ، توکه پنج ساله از خونه

>>  

 

که  یقالب کرد و در حال اشنهیس یقفسه یرا رو شیهادست

 : دیپرس اورد،یدرم یبه حالت سوال یشیاش را نماچهره

 

 یبراقلمروش نشم ...  یآکوخان تو یگفتم مزاحم حکمران >>

  <<هم رفتم ...  نیهم
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@VIP_ROMAN 

 

 آوات بلند شد : یصدا

 

 <<...  واریژ >>

 

داشت. برخالف زبان  یزیها زبان تهنوز هم مثل آن موقع واریژ

زبانش  وار،یو سکوت آوات، سالح دست آموز ژ ریآه نیریش

 . دادیانجام م یاحمالت بُرّنده یبود که گاه
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@VIP_ROMAN 

ام خم شانه یروکه گردنم را  یقدم جلو رفتم و در حال کی

 گفتم : کردم،یم

 

حکومت  یبرا یاگه برگرد یکردیاونوقت با خودت فکر م >>

 نیفکر مسخره ا نی؟ نگو به خاطر ا اومدیم شیپ یمن مشکل

  <<...  یپنج سال رو به خودت حروم کرد

 

شلوار  بیج یسکوت کرد. دستش را تو یاچند لحظه واریژ

 به طرف من آمد.  یقدمفرو کرد و چند  اشیخاکستر یراحت
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@VIP_ROMAN 

 گفت : یرگذاریلحن تاث با

 

 ریتو تنها ش یکنیفکر م نکهیاشتباه تو کجاس ؟ ا یدونیم >>

  <<...  یجنگل نیا

 

 یکوتاه به قفسه یرفتم و با پشت دست چند ضربه جلو

خنک کردن دلم در  یبرا دیتماس شا نیزدم؛ ا اشنهیس

 رده بود. ک غیاز من در واریبود که ژ یحسرت آغوش
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@VIP_ROMAN 

لذت  مانیلفظ یکه از مجادله یو با پوزخند در حال محکم

 گفتم :  بردم،یم

 

قلمروش رو ترک  یطیشرا چیتحت ه یپادشاه واقع هی >>

 <<...  کنهینم

 

هناس  فیظر یبزند اما صدا یدهانش را باز کرد تا حرف واریژ

 اجازه نداد. 
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@VIP_ROMAN 

گرفته؟  یروسکبرام چه ع واریعمو ژ نیبب ؟یاومد ییبابا >>

 <<...  هیمن آب یچشما نیچشماش ع

 

 مهیشد و بحثمان ن دهیها کشپله یباهم باال واریمن و ژ نگاه

 تمام ماند ... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

 

#part _43 

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 

 ) طال (  

  

اش را به که باال تنه یاتخت نقره افتادم و خودم را به نقره یرو

را مقابل  لمیموبا یداده بود، چسباندم و صفحه هیتاج تخت تک
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@VIP_ROMAN 

که به لباس عروس ساده و  یگرفتم و در حال حالشیصورت ب

  با ذوق گفتم : کردمیعکس اشاره م یتو یدهیپوش

  

هم  ایآر هی دیناز و قشنگه ... نه؟ با یلینقره ... خ نیرو بب نیا »

شده فکر  یطور هیهفته اخالقش  هی نینشونش بودم ... البته ا

 ختهیکه سرش ر یهمه کار نیو ا یکنم به خاطر استرس عروس

 « ؟  هیباشه... نظر تو چ

  

دستش گرفته بود و  یکه گردنبند شبدرش را تو یدر حال نقره

تکان داد.  دییتا یبه نشانه یسر کرد،یم یبا آن باز حوصلهیب
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@VIP_ROMAN 

را مچاله  میهاکه لب یاش در حالحال و روز گرفته دنیبا د

 تشیام را بابا بعد از برطرف شدن عصبانتازه یگوش کردم،یم

بود، کنار گذاشتم و به  تهگرف میبرا امیقبل یِبه جبران گوش

 نقره گفتم : 

  

 « ه؟ینجوریا تافهیق یچ ی؟ براشده نقره  یچ »

   

 گفت : آرام

  

 « نشده ...  یزیچ »
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@VIP_ROMAN 

  

 میتصم کیبودم، بعد هم با  رهیهمانطور به او خ یالحظه چند

بغل نقره فرو بردم و شروع به قلقلک  ریسرم را ز یناگهان

                                                                          دادنش کردم.                                                                     

که  ینقره هم که با همان حرکت اول به خنده افتاده بود در حال

مرا از خودش جدا کند، با نفس نفس  یهادست کردیم یسع

 گفت :

  

 غیول کن ... ول کن تا ج ؟یشد یطال باز تو وحش یوا »

  «ها ...  دمینکش
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@VIP_ROMAN 

  

 یو عمداً نقاط دمیهم به خنده افتاده بودم اما عقب نکش خودم

آنها حساس بود، قلقلک دادم. نقره که از  ینقره رو دانستمیم

اشک راه گرفته  شیهاشدت خنده کبود شده بود و از چشم

فراز را  یبلند یخودش جمع شد و با صدا یتو نیبود، مثل جن

 صدا زد . 

  

 « ...  کشهیداره من رو م یوحش نیکمک ... ا ایفراز ب »
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@VIP_ROMAN 

 واریبه د یبد یکه در با صدا دیطول نکش شتریب هیثان چند

چهارچوب در ظاهر شد.  یشد و فراز تو دهیپشت سرش کوب

بود که حاال با نفس نفس و  دهیبا ترس دو نجایمعلوم بود که تا ا

به من و نقره انداخت و با اخم  ینگاه یاصورت در هم رفته

  : دیپرس

  

 «؟  زدیداد م ینطوریا یچ یشده ؟ نقره برا یچ »

  

 تیبه خودم گرفتم و با مظلوم یادهیمثالً ترس یافهیق من

 گفتم : یساختگ
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@VIP_ROMAN 

   

 « شده ...  وونهیداداش ... نقره د یچیه »

  

 ریز ی. دستدیکش رونیمن ب یدست و پا ریخودش را از ز نقره

که به  ییبا صدارا پاک کرد.  شیهاو اشک دیکش شیهاچشم

 تیگرفته بود با مظلوم شیهاو خنده شیادهایو فر غیخاطر ج

 گفت : 

  

... من رو از  کنهیم تیطال باز من رو اذ نیداداش فراز ا »

 « دستش نجات بده ... 
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@VIP_ROMAN 

  

 تیبه من و نقره که هر دو با مظلوم یاوا رفته یبا چهره فراز

. میدمان بکشانخو میتا فراز را در ت میمنتظر بود یساختار

داد و در  رونیرا ب قشیبازدم عم د،یبه صورتش کش یدست

 گفت :  رفت،یم رونیکه از اتاق ب یحال

  

به  تونهیشرک ... آدم نم یهم کردن مثل گربه هاشونافهیق »

بزنتشون ...  رهیکه بهش دادن، بگ یناقص یسکته نیخاطر ا

 « ماچشون کنه ...  رهیبگ خوادیدلش م شتریب
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فراز موقع   یبامزه یافهیبه هم و بعد به ق یو نقره نگاه من

 هیخودش شب یافهیاز ما ق شتریب م،یها انداختحرف نیگفتن ا

از در اتاق دور شود، از  نکهیشرک شده بود. قبل از ا یگربه

 . دمیو به طرف فراز دو دمیپر نییتخت پا یرو

 

 <<فراز ...  >>

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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اسمش از زبان من به طرفم برگشت. از فرصت  دنیشن با

بغلش انداختم و از  یجهش خودم را تو کیاستفاده کردم و با 

 یشدم. فراز که از حرکتم شکه شد بود، قدم زانیگردنش آو

نازگل و  یکه به خاطر رفتنم به خانه یفت. از وقتعقب ر

تا  مجاندار از فراز خورده بود یلیس کی ،یدزد فیک یهیقض

پدرمان با هم  یکه آن هم به زور جلو یکیامروز جز سالم و عل

 هیقض باً یبا من نزده بود. پدر و مادرم تقر یحرف چیه م،یداشت

 دیشب هم خر آن یهیرا فراموش کرده بودند و حسن ختام قض
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 امدهیتوسط پدرم بود اما متاسفانه فراز هنوز هم کوتاه ن یگوش

 بودم.  

 

 یتر کردم که صدا را دور گردنش تنگ میهادست یحلقه

 اعتراضش بلند شد :  

 

 «طال ...  یکنیم مخفه یدار »

   

 را لوس کردم و گفتم :   خودم
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ش کنم ... خفه امخوینداره ... م یخودمه ... به تو ربط یداداش »

  » 

 

باال رفتن از  یقدم اول را برا یعنی نیکرد، ا یآرام یخنده

باال آمد و دور  شیهاکرده بودم. کم کم دست تشیعصبان وارید

 کمرم حلقه شد.  

 

کس  چیکه ه یکه هنوز هم به خاطر دروغ یکرده در حال بغض

 :  آن خبر نداشت عذاب وجدان داشتم، گفتم  تیجز نقره از واق
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باشه ...  ینطوریقراره ا دونستمیداداش ... به خدا نم دیببخش »

 یکاف یبه اندازه یباهام قهر بود ینطوریچند روزه که ا نیا

 «  ...  دیشدم... ببخش هیتنب

 

 شتریفشار دست فراز دور کمرم ب گفتم،یکه م یاجمله هر

 را رفته بودم.   هینصف قض یعنی نیا شد،یم

 

 گوشم زمزمه کرد :   رید و زرا کج کر سرش
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 یبرا نکهیا یبرا رمیگی... اگه بهت سخت م امیاگه عصبان »

 «  ...  نیا... طال عمر و جون من تو و نقره ییطال کهیت هیمن 

 

 شیهارا گرفت و چشم میرا از خودش جدا کرد. هر دو بازو من

 گفت : تیرا به صورتم دوخت. با جد

   

من بود ... به عنوان  یایدن یو نقره همهاومدن ت ایقبل به دن »

عقاب مراقب  هیمثل  دیگرفته بودم که با ادیتر برادر بزرگ هی

 یمدت هیمامانم فوت کرد و بابا  یخواهرم باشم ... مخصوصاً وقت

گرفت ... ده سالم بود که بابا با مامان زهرا ازدواج  یافسردگ
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@VIP_ROMAN 

شت تو بغلم و بهم رو گذا ینوزاد موبور چشم آب هیکرد ... بابا 

 نیاز تو مثل جونم مراقبت کنم تا هم دیبه بعد با نیگفت از ا

تار مو فرق نذاشتم ... چه  هی یتو و نقره به اندازه نیامروز من ب

وجدانم  شیپ خواستمیبوده ... نم شتریبسا حواسم به تو ب

کم  ودر حق ت مینبود یشرمنده باشم که چون از مادر تن

کن طال ... به برادر رو که خط قرمزش دوتا گذاشتم ... درکم 

 یکار هی خوامیازت م یخواهرشن درک کن ...  درک کن و وقت

رو  تافهیبابا ... ق شیپ یریانجامش نده ... اما تو زارت م ینکن

 یبه ته تغار تونهیشرکت و اون هم که نم یگربه نیع یکنیم
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@VIP_ROMAN 

که  یاون شهیلوس خوشگلش بگه نه ... بعد هم که عاقبتمون م

 «  ...  یدید

 

اش را مقابل صورتم تکان داد و بع حالت تذکر اشاره انشگت

 گفت :  

 

 دونستیرو زدن ... خدا م فتیطال ... اون شب فقط ک نیبب »

 یفهمی... م افتهیهم ممکن بود برات ب یاگهیچه اتفاقات بد د

 «  ؟  گمیم یچ
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ردن سرم ک نییو با باال و پا دمیکش سمیبه صورت خ یدست

زد و با سر  یکردم. فراز هم لبخند دییحرف فراز را تا

 ام را پاک کرد.  گونه یانگشتانش اشک راه گرفته رو

 

 گفت :  اشیذات یهم با مهربان بعد

  

 ایبپوش که آر یزیچ هیهات رو پاک کن ... حاال هم اشک »

 «  باهم ...  نیبزن یدور هیت رو گرفته ببرتت زنگ زد اجازه
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) طال (  
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شدم دستم را به داشبرد  که گرفت مجبور یسبقت خطرناک با

 :  میو اعتراض کنان بگو رمیبگ

  

کم پات  هی ؟یبه سالمت یبه کشنمون بد یخوای... م ایآر یوا »

 ستیها نه پ ابونهیبردار... خ صاحبیاون گاز ب یرو از رو

 « ...یرال

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چی. هامدیبه وجود ن ایآر یسنگ شده یدر چهره یرییتغ چیه

 ییبه صورتش نبود، با ابروها دهیچسب یشگیاز لبخن هم یخبر

 رو زل زده بود. بودند، به روبه وستهیکه از شدت اخم به هم پ

خداحافظ آرام بود که  کیبودم  دهیکه از او شن یاکلمه تنها

به من  یبیفراز داده بود و بعد از آن هم با حالت عج لیتحو

سالم هم نکرده بود. من  یحت نم،یبنش نیماش یگفته بود تو

که واقعاً از رفتارش تعجب  یدر حال یاحرف اضافه چیه یبهم 

تک بانده  ابانیخ یتو ینشستم. وقت نیماش یکرده بودمف تو

مخالف سبقت گرفت،  نیال نیرو و ماشروبه نیماش نیاز ب

 گفتم :  هیبا گر بایو تقر دمیکش یغیج
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@VIP_ROMAN 

  

بگو  ،یخودت رو بکش یخوای... چته ؟ اگه م ی... روان ایآر »

 «شم ...  ادهیش من پقبل

  

خوردم و از ترس  یتکان د،یچیپ نیماش یکه تو یبلند یصدا با

 گذاشتم. د،یکوبیکه با وحشت م یقلب یدستم را رو

  

صدات رو بشنوم ...  خوامیخفه شو طال ... فقط خفه شو که نم »

 » 
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@VIP_ROMAN 

که  یماندم و بعد در حال اشیرخ سنگ میمات ن یالحظه چند

 ترنیو خشمگ دمیرا در هم کش میبود، ابروهاذهنم فعال شده 

 از خودش جواب دادم : 

  

 « خفه شو؟  یگیبه من م یحرف دهنت رو بفهم ... به چه حق »

  

از قفل بودنش  یدر رفت و عصبان یرهیبه سمت دستگ دستم

 : دمیکش ادیفر

   

 « شم ...  ادهیپ خوامی... م یرو نگه دار لعنت نیماش »
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@VIP_ROMAN 

  

دستش به  کیکه با  یدستش گرفت و در حال یرا تو میبازو

 یصندل یمرا به زور رو کردیفرمان را کنترل م یسخت

 برگرداند و با پوزخند گفت : 

  

 یبا شوخ زیو دعا کن همه چ نی... بش یسر جات لعنت نیبش »

ازت و  یمعذرت خواه هی شهیمسخره باشه که اون وقت تهش م

...  کنمیم تچارهینباشه ب ینطریراحت من که اگه ا الیخ

تابان  ایبه آر انتیتاوان خ دمیطال ... نشونت م کنمیم تچارهیب

 « ...  هیچ
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@VIP_ROMAN 

  

ماندم. به  میسر جا حرکتیب شیهاحرف دنیلحظه از شن کی

 باشند.   دهیاعتماد نداشتم که درست شن میهاگوش

 

  " انتیخ "

  

   زد؟یاز چه حرف م ایآر

 

که حس  یو با لکنت در حال برگشتم ایبه طرف آر حواسیب

 : دمیپشت سرم داغ شده بود، پرس کردمیم
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@VIP_ROMAN 

   

پسرونه رو  یمسخره یهایشوخ نی؟ ا یگیم یدار یچ »

 « ...  دمیتمومش کن ... خند

  

 رو دوخت. لحظه نگاهش را به من داد و بعد دوباره به روبه کی

 ایدهم. آر صیرا تشخ نیماش یزاگ گیحرکات ز توانستمیم

پشت  یهانیکه هم ماش کردیم یرانندگ حواسیر بانقد

هم من از ترس به  زدندیبوق م ایآر یبرا تیسرمان با عصبان

 بودم.  دهیچسب یصندل
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 زد و گفت :  یهم پوزخند باز

  

بغلت کرده بود  یهم که نصفه شب پیالبد اون لندهور خوشت »

 یهایو به خاطر افت فشار برده بودت اورژانس هم جز شوخ

 «پسرونه بود؟ نه ؟ 

   

 :  دمیپرس یواقع یتعجب با

  

 «  ؟ کدوم مرد؟ کدوم شب ؟  ایآر یگیم یدار یچ »
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 یقدرت رو یبا همه جواب سوالم دستش را باال برد و یجا به

بود که به عقب پرت  ادیصورتم کوباند. شدت ضربه انقدر ز

برخورد کرد. با راه گرفتن  شهیشدم و پشت سرم محکم به ش
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@VIP_ROMAN 

صورتم  یدستم را باال آوردم و رو ام،ینیاز ب یرو یداغ عیما

دم که مات به من و یرا د ایاز اشک آر یاهیگذاشتم. از پشت ال

که کرده  یخودش هم از کار نکهیثل ادستش زل زده بود، م

زد به خودش  مانیبغل برا نیال نیماش یبود متعجب بود با بوق

 زل زد . ابانیبه خ تیو با جد دیرا در هم کش شیآمد، ابروها

   

 و غضبناک گفت : نهیک پر

   

هم  خودی... ب سایوا یکه خورد یگه ی... پا یدروغ نگو لعنت »

 « که دستت برام رو شده ... رو مظلوم نکن  تافهیاون ق
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@VIP_ROMAN 

  

از کار  امیمغز یهاسلول یلحظه همه کیچطور اما  دمینفهم

 یرو من دست بلند " دمیکشیم ادیکه فر یافتادند و در حال

پشت  نکهیبه ا توجهیبه طرفش هجوم بردم و ب "کثافت ؟ 

 یکه حاال همه یکوچک یهافرمان نشسته بودف با مشت

 ریز روزگناه ام نیبه کدام دانستمینم که یحرصم را از غرور

و شانه  یله شده بود، در خودشان جا داده بودند، بازو ایآر یپا

که از حرکتم شکه  ایو سر و صورتش را هدف قرار دادم. آر

را از دست  نیکنترل ماش نکهیبدون ا کردیم یشده بود سع

 بدهد، مرا از خودش جدا کند.
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... االن تصادف  یسرجات لعنت نیبش " دیکشیم ادیهم فر مدام

که  یلیانتقام س نکهیجز ا یزیچ چیاما من به ه "... میکنیم

 دمیپرسیاز خودم نم یحت کردم،یفکر نم رمیخورده بودم، بگ

از کدام مرد و کدام شب  ایآر ایخورده بودم  یلیکه چرا س

پرت شدم اما قبل  لوبه ج نیماش ی. با ترمز ناگهانزدیحرف م

دور کمرم حلقه  ایفرو بروم دست آر شهیش یبا سر تو نکهیاز ا

چنان از به فرمان  میراه متوقف کرد اما پهلو یمهیشد و مرا ن

 ادی. فردیچیمغزم هم پ یشد که دردش تو دهیکوب نیماش

انداختم.  ایآر دیسف رهنیبه پ یو چنگ دمیاز درد کش یبلند
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 یاهنفس ی. صدادادمیهم فشار م یرا محکم رو میهاپلک

که  ییهانیو بازدم دردناک من عالوه بر بوق ماش ایآر یعصبان

بود که به گوش  یتنها صدا مان،یبه خاطر توقف ناگهان

بلند  ایآر یباز شد و صدا نیکه در ماش دینکش ی. طولدیرسیم

به  یشباهت چیکه ه ینفوذ رقابلیشد که با لحن سخت و غ

 گفت :  اشت،قبل ند یایآر

  

 «  شو ... ادهیپ »
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که بغض  یدر حال نیماش یشد و مرا تو ادهیهم خودش پ بعد

 را گرفته بود، تنها گذاشت.  میگلو یهمه

 

                                🩸🩸🩸  

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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                                 🩸🩸🩸 

 

نداشتم.  یراه فرار چیرا آنچنان محکم گرفته بود که ه میبازو

دست و پا زده بودم،  ابانیخ یهر چقدر هم تقال کرده بودم و تو

 آورده بود.  نجایمرا کشان کشان دنبال خودش تا ا توجهیب ایآر

 

و  ینیبا بدب یبعض ،یاوبا کنجک یکه بعض یبه مردم تیاهمیب

 ادیوجود داد و فر یبا همه کردندیبا ترحم نگاهمان م یبغض

 اشیارتباط یهاراه یکه انگار همه ایراه انداخته بودم اما آر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اعّم از گوش و چشم و زبانش را بسته بود و در افکار 

مرا دنبال خودش به  زد،یخودش دست و پا م ییایخولیمال

 ده بود. کشان یمقصذ نامعلوم

 

نشسته  یصندل یمطب دکتر رو یتو دیرسیبه نظر م حاال

 . میبود

هم  نیهم یسالن انتظار نبود برا یکه تو یما کس جز

 یاساده یهم که چهره ی. منشزمیآزادانه اشک بر توانستمیم

انداخته بود و مشغول  نییبه ما سرش را پا توجهیداشت ب

 ایمن و آر بیغر و بیعج تیمتوجه وضع نکهیکارش بود، ا
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@VIP_ROMAN 

 نیا دنیبه د نکهیا ای اوردیخودش نم یشده بود و به رو

عادت داشت را مطمئن نبودم، در هر صورت حالم  هاصحنه

صد نفر هم مقابلم نشسته  نجایاگر ا یآنقدر بد بود که حت

 . دادمیبه رفتارم نم یاهمت نیبودم، کوچکتر

 

تا فرار نکنم.  دستم را محکم گرفته بود یاما مثل بت سنگ ایآر

 یکه انگار جا یاوانهیخودم را از دست مرد د نکهیاز ا باًیتقر

 یشده بودم، برا مانیخودم را گرفته بود، آزاد کنم پش یایآر

و  ایاز عرق آر سیخ مرخیکه به ن یهم با بغض در حال نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با  کردم،یبود، نگاه م دهیچسب اشیشانیکه به پ یسیخ یموها

 گفتم :  هیگر

  

 «  ؟یکه چ نجایا یکجاست؟ من رو آورد نجای... ا ایآر »

  

رو زل زده بود. با دست آزاد به روبه یحرف چیاما بدون ه ایآر

با هزار شور و  ایاز اشک و عرقم را که به خاطر آر سیصورت خ

 یناتوان یلب از رو ریکرده بودم، پاک کردم و ز شیذوق، آرا

 گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتونی... تا ابد که نم ایت متنفرم آربه خاطر رفتار امروزت از »

به بابام و  دیو اون وقت با رمیبالخره من م یرفتار کن ینطوریا

 «  ... یرو من دست بلند کرد یکه به جرئت یفراز جواب بد

 

 گفت : یادهانش را باز کرد و با لحن مسخره بالخره

  

ه من تو چ یبه جا رونیب میریم نجایاز ا یوقت نمیبب خوامیم »

 « ...  یدیبه بابات م یجواب

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از آن حرفم را  یآمدن زن مسن رونیباز شدن در اتاق و ب با

 خوردم.  

 گفت :  مانیبلند شد که خطاب به هردو یمنش یصدا

  

 «  داخل ... نوبت شماست ...  دییتابان بفرما یآقا »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ــوآکــ��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _48 
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@VIP_ROMAN 

 

باز هم  دویبلند شد و مرا دنبال خودش کش شیاز جا عیسر ایار

کردم  یشروع شد. سع ایهمراه شدن با آر یمقاوتم برا یپروژه

دستش  یهامشتش را از دور مچم باز کنم اما انگشت یگره

اتاق  یرا تو مانیحرکت هردو کیمثل سنگ شده بود. با 

تراش  ییطال یکه به چشمم خورد، تابلو یزیچ نیانداختو اول

 دکتر بود.  زیم یرو یشده یکار

  

 " مانیمتخصص زنان و زا یباقر مایدکتر فر "
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در اتاق متعجب شده بود،  مانیکه به خاطر حضور ناگهان دکتر

 یو ناراحت یو با لبخند مصنوع دیکش اشیبه روسر یدست

  گفت :

  

 « بهتون بکنم ؟  تونمیم ی... چه کمک دییبفرما »

  

نگاه  تمیبه من داد و مرا که مات و مبهوت به موقع یهول ایآر

 دکتر پرت کرد و گفت : زیم یرو باًیتقر کردمیم

   

 «  ...  شونیا یبرا خوامیبکارت م یگواه »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

                                🩸🩸🩸 

 

برگشتم  ایبودم به طرف ار دهیکه شن یزیچ هینسبت  دیترد با

 : دمیاز او پرس یاشده زیر یهاو با چشم

  

 « بکارت؟ ...ب ا؟یآر یگی.م..م یدار ی...چچ »

  

 د،یقلبم جوش یتو یزیپر از اشک شد. چ میهاچشم یکاسه

 یهیرا پشت ال ایآر ریرا بست. تصو میباال آمد و راه گلو

به سرعت با  اشنهیکه چطور س مدیدیاز اشک م یمیضخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سیاز عرق خ دشیسف رهنیچطور پ شد،یم نییخشم باال و پا

 بود.  دهیشده و به تنش چسب

  

نشسته بود و اجازه  میگلو یخنجر داغ تو کیکه مثل  یبغض با

 استفاده کنم، لب زدم :  یاز کلمات به خوب دادینم

  

 یتو همون آدم...  یکن یکار نیهمچ هیبا من  شهیباورم نم »

جونت دوست  یمن رو به اندازه یکردیکه ادعا م یهست

 « ؟یدار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهارا تکان داد. پلک ایآنقدر سوز داشت که قلب آر امجمله

با  د،یکشیم یکه نفس پر درد یهم گذاشت و در حال یرا رو

 التماس گونه گفت :  یلحن

  

ش به طال که پاک است چه منت گنیطال ... م کنمیخواهش م »

 « خاکش است ... برو و نشونم بده .... ثابت کن ... 

  

مشتش  یقلبم را تو یشد. کس ریچشمم سراز یاز گوشه اشک

. آب دهانم را قورت دادم دادیقوا فشار م یگرفته بود و با همه

 گفتم :  یو به سخت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « ...  یشنویاز طال نم یاسم گهیباشه اما بعدش د »

  

اش را به من و شده دیسف ی. چهرهدمیرخطرف خانم دکتر چ به

 زل زده بود.  مانیدوخته بود و با تعجب به هردو ایآر

  

 گفتم :  یلحن محکم با

  

 «  ؟  نهیمعا یدراز بکشم برا دیکجا با »
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@VIP_ROMAN 

                               🩸🩸🩸 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��ـوآکـــ��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _49 

 

                              🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دمیکش غیج

  

 ... دمیکش غیج

  

که به آن آلوده شده بودم  یفیکث یترس و نفرتم از باز یهمه

 ... دمیکش غیرا ج

  

از اشک  سیکه صورتم خ یو در حال دمیپر نییتخت پا یرو از

مانند گچ  یدیکه از شدت سف یاافهیکه با ق ایبود، به طرف آر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به حالت التماس را  میهاکه دست یشده بود، رفتم و در حال

 :  دمینال اد،یفر هیشب یباال برده بودم، با حالت

  

 « ... به خدا دروغه ...  ایدروغه آر »

  

صورتم شده بود، بدون پلک  خیم یبیبا حال عج ایآر نگاه

 ... یحت دنی... بدون نفس کشزدن

  

 یتو یزیبه طرف دکتر که چ دمیند یواکنش چیه ایاز آر یوقت

زانو زدم.  شیپا نییرفتم و پا کرد،یم ادداشتیمقابلش  یبرگه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به روپوشش زدم. دکتر که از حرکتم شکه شده بود، با  یچنگ

 اخم به طرفم برگشت و گفت : 

  

 «دختر ؟  یکنیکار م یچ »

   

 دم : ز زار

  

نبودم  یچکینکن ... به خدا من با ه تیخانم ... تو رو خدا اذ »

 « ... آخه چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  ضیبا غ کرد،ینجس به من نگاه م یش کیکه مثل  دکتر

  

نه  شناسمیکنم؟ من نه شما رو م تتیاذ دیخانم من چرا با »

را انجام دادم... از  مفهیدکترم که وظ هیآقا رو ... من فقط  نیا

کنم که متاسفانه من  دییکه بکارت شما رو تا نیمن خواست

 « کار رو انجام بدم ...  نیا تونمینم

  

 دم،یکوب میزانوها یرا مشت کردم و محکم رو میهادست

 :  دمیکش ادیهمزمان فر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبودم بکارتم رو از  یبا کس یدروغه ... دروغه ... چطور وقت »

 «  دست دادم ...

  

دلم  یتو یکه اندک یدر حال د،یکه به ذهنم رس یانکته با

که مثل  یایبه دکتر و آر یبند میشده بودم با لبخند ن دواریام

 گر بحث من و دکتر بود، گفتم : روح نظاره

  

به خاطر رابطه  شهیباشه ... آدم که هم گهید یمساله هی دیشا »

 « ...  دهیاز دست نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را دست  امیزندگ یتلخ ندانسته قتیر حقکه انگار تب دکتر

شده بود، با لحن تلخ  انمیدر م یکی یهاگرفته بود و جالد نفس

 را هم سر برد.  دمیام نیو سردش، آخر

  

رو بگم ...  قشیو زمان دق خیتار یقانون یمثل پزشک تونمینم »

بدم که شما در اثر رابطه بکارتتون  نانیبهتون اطم تونمیاما م

 «...  دیدست دادرو از 

   

که  یبه من دوخت و در حال یبینافذش را با حالت عج نگاه

 لبش نشسته بود، گفت :  یگوشه یپوزخند کوچک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

طرف  تیزور نبوده ... و با رضا یکه مطمئناً از رو یارابطه »

 «  بوده ... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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@VIP_ROMAN 

 

صورتش  یمحکم پتک رو یبود که ضربه یکس هیشب حالم

که خورده  یااز شدت ضربه یاچند لحظه ینشسته بود و برا

 حواسش را از دست داده بود. یبود همه

 

را جنباندم اما نتوانستم  میهارا باز کردم و لب دهانم

بود که راه  نیبه خاطر ا دیکنمف شا دیتول ییآوا نیکوچکتر

 یجنباندن تارها یاز آن برا ییهوا چیبسته شده بود و ه میگلو

 ای. نگاهم را از دکتر گرفتم و به آرکردیعبور نم امیصوت

از تنفر و انزجار بود.  زیلبر اشیمشک یهادوختم. چشم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  اشنهیو س دادیهم فشار م یرا محکم رو کشیبار یهالب

در  یرهی. دستش به طرف دستگرفتیم نییباال و پا یکند

 عقب گذاشت.  یرفت. در اتاق را باز کرد و قدم

  

 زد :  لب

  

 « ...  نمتیبب خوامینم گهیطال ... د یزنیحالم رو به هم م »

  

 یبه جا یازد. چند لحظه رونیهم به سرعت باد از مطب ب بعد

که با  یخودم آمدم و در حال به نکهیماندم تا ا رهیخ اشیخال
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@VIP_ROMAN 

. قبل از دمیپشت سرش دو دم،یکشیم ادیاسمش را فر هیگر

که  دمیرا د ایراهرو بگذارم، آر یپله نیآخر یرا رو میپا نکهیا

 رفت.  نشیرد شد و به طرف ماش ابنیاز عرض خ

 

و با هر دو آرنجم  دمیآخر را ند یآنقدر پرت بود که پله حواسم

هر دو دستم از آرنج تا نوک انگشتانش درد افتادم.  نیزم یرو

بلند شدم و به  نیزم یبه دردشان از رو تیاهمیاما ب کردیم

 میشدم که به مچ پا یزیتازه متوجه درد ت دم،یدو ایطرف آر

رو زدم و  ادهیرهگذران پ به یا. تنهدادینم یشرویپ یاجازه

 م. انداخت ابانیخ یخودم را تو هانیبه عبور ماش توجهیب
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@VIP_ROMAN 

  

 :  دمیکش ادیفر یبلند یصدا با

  

 « ... نرو ...  ایآر »

  

متوقف شد  نشیدر ماش یرهیدستگ یلحظه رو کی ایآر ذست

از رفتن منصرف شده  نکهی. با فکر ادیو گردنش به طرفم چرخ

از اشکم نشست که با  سیصورت خ یرو ییبود لبخند گذرا

 شد. را پوشاند، خشک  ایکه ناگهان صورت آر ینگران
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@VIP_ROMAN 

بوق بلند و  یقدمم را به طرفش برداشتم اما با صدا نیاخر

 نکهیماندم. قبل از ا میسرجا د،یچیگوشم پ یکه تو یممتد

 میبا قدرت به پهلو یزیسرم را به طرف منشا بوق بچرخانم، چ

 یاول به سمت باال و بعض بالیبرخورد کرد و مرا مثل توپ وال

افتادم  نیزم یروه پهلو پرت کرد. ب نیزم یچند متر جلوتر رو

از  یداغ عیشد. راه گرفتن ما دهیآسفالت کش یو صورتم رو

 را حس کردم. امقهیگوش و شق

 

 نیسنگ میها. پلکزدیتار شده بود و گوشم زنگ م میهاچشم

 یچهره دمیکه د یریتصو نی. آخرافتادیهم م یشده بود و رو
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@VIP_ROMAN 

 نشیماش یصندل یبود که رو ایدر هم رفته و متاسف آر

 نشست و آن را به حرکت در آورد...

  

 ...  یراحت نیرفت ... به هم ایآر

 

 غرق شدم...  یاهیهم افتاد و در س یرو میهاپلک

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _51 

 

                           🩸🩸🩸 

 

 (    واری) ژ

  

 ادیبرخورد کرد، آوات فر نیکه به سپر ماش یجسم سخت با

 .  دیکش یبلند

  

 « ...  واریژ شیخدا ... زد ای »
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@VIP_ROMAN 

  

قلبم باال رفته بود دهانم خشک شده بود. من و آوات هر  ضربان

که از حدقه  ییهاو با چشم میشده بود خیم مانیدو سرجا

که  میکردینگاه م یجلو به جسم یشهیزده بود، از ش رونیب

افتاده بود و مردم تک و توک به  نیزم یچند متر جلوتر رو

 طرفش هجوم آورده بودند. 

 

را به خودمان  مانیهر دو دیکش واریکه ژ یقینفس عم یصدا

 آورد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بعد  هیاما چند ثان میشد ادهیپ نیکداممان اول از ماش دمینفهم

و به طرف جسک افتاده کف  میشد ادهیپ نیهر دو از ماش

 .میرفت ابانیخ

 

 مردم را کنار بزند.  شیهاکرد با فشار شانه یسع آوات

  

 « ...  نیکنار بابا ... بر نیبر »

  

اش دست زدن به جسم افتاده یکه برا یترس و لرز در حال با

 دادم. وحشت داشتم، آب دهانم را قورت 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش گذاشتم و او را به طرف خودم شانه یرا رو دستم

را بسته  شیهاکه پلک یعروسک دنیلحظه با د کیبرگرداندم. 

 بود، جا خوردم.

 

 کی ایگرفته بودم آدم بود  ریکه ز یجسم مینبود مطمئن

 !ینیعروسک چ

 

که قسمت  یدر حال اشییطال یعقب رفته بود و موها شالش

 پخش شده بود.  نیزم یرمز شده بود، رواز خون ق اشییجلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یرا گرفته بود و گونه اشقهیاز خون از کنار شق یکیبار رد

شدن  دهیراستش خراش برداشته بود، احتماالً به خاطر کش

 آمده بود.  دشیبال سر پوست سف نیا نیزم یرو

 

 دادیو اجازه نم زدیگوشم زنگ م یپچ پچ مردم تو یصدا

 تمرکز کنم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_لغز#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _52 

 

  "کردن ...  ریرو ز چارهیکه دختر ب انیهمون نهایا "

  

  "...  سیزنگ بزنه پل یکی "

  

  "حواستون باشه در نَرَن ...  "
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

نگاه کن ... معلومه از اون  شونافهیق و ختینه بابا ... به ر "

  "پولداران ... 

  

  "...  شدنینم ادهیفرار کنن که پ خواستنیاگه م "

  

  "خاک ...  فی... چقدر هم خوشگل ... ح چارهیدختر ب "

  

بلند  "خفه شو  " کیشان داشتم برگردم و روبه همه دوست

 . میبگو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدختر افتاده رو بود و با قصاوت از یکه دست بعض یلیموبا

 . کردمیم لیبه هزار قطعه تبد گرفتند،یم لمیف نیزم

 

 دیکنینم یغلط چیکه ه یلعنت یشما " گفتمیبه آنها م دیبا

و  نیریبگ لمیف نی... فقط بلد رهیدختر بم نیا نیستادیوا نجایا

  "کمک کنه ...  تونیکیحداقل  های... لعنت دیچرت و پرت بگ

  

 ب بلند شد که گفت :آوات با تعج یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « س ... همون دختره نکهیا »

  

 یهاام را به طرف آوات چرخاندم. چشمخشک شده گردن

اش را با وحشت به دخترک دوخته بود. دستش را درشت شده

 نبض دخترک گذاشت. یجلو برد و رو

 

 ایمقدسات دن یهمه باًیهم فشار دادم و تقر یرا رو میهاپلک

قسم دادم که دخترک  شناختم،یم یتعداد اندک را، البته همان

 همچنان زنده باشد. 

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبض دخترک را  دنیکوب دیخوشحال آوات که نو یصدا با

 جان گرفتم. داد،یم

 

و نسبت  میایبه خودم ب نکهیا یبرا "س زنده " یجمله نیهم

 بود.  یالعمل نشان بدهم، کافبه دخترکم عکس

 

ه و گردن دخترک انداختم تا شان ریدستم را ز کی طیاحت با

 بلند کنم. نیزم یگردنش را تکان بدهم، او را از رو نکهیبدون ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که او را بغل  یانداختم و در حال میزانوها ریرا ز گرمید دست

 به آوات گفتم :  کردم،یم

  

 «  ...  مارستانیب میپشت فرمون آوات ... بر نیبش »

                                                                   

                                     🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _53 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 .انداختم اشیشانیپ یطرات درشت عرق نشسته روبه ق ینگاه

 یهااز نفس توانستمیترس و اضطراب وجودش را م یبو

 یمورد مناسب ریبشنوم. آه د،یکشیکه م ینامنظم و سطح

شک هر  نیآخر میروروبه یانتخاب کرده بود. مرد تپل و ساده

 ادست و پ یبزرگ بود، به قدر یخرابکار کی یبرا یآدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همان عامل  د،یرسینم چکسیترسو بود که به ذهن هو  یچلفت

 جانانه باشد.  یهایخرابکار یسر کی یبرا ینفوذ

 

 راه است .  نیترحل مساله، ساده یراه برا نیبهتر یگاه

 

ضربه زدن به من انتخاب کرده  یراه را برا نیترساده ریآه و

 بود، البته از نظر خودش ...

 

 میو با باال انداختن ابروها هم قالب کردم یرا تو میهادست

 اشاره کردم، شروع به صحبت کند. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کت  یو با پارچه دیکش اشیشانیپ یدستش را رو مچ

 شیهاچشم یبود، عرق راه گرفته تو دهیکه پوش یاچهارخانه

 را پاک کرد. 

 

 با لکنت از ته چاه بلند شد : شیصدا

 

  <<نکردم ...  یمن ... من کار >>

 

 : دمیپرس یشیام خم کردم و به حالت نماانهش یرا رو گردنم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تو چند روز  ؟ینکرد یها دستکارحساب یتو تو یعنیپس  >>

و  یحسابدار شرکت، نرفته بود ،یاتاق خانم توکّل یتو شیپ

 << ؟یجا نکرده بودچتد تا صفر جانانه رو جابه

 

صورتش به طور واضح  یدر هم رفت. پوست گندم اشچهره

استفاده کنارش افتاده بود،  یکه ب ییهاستقرمز شده بود و د

 .  دیلرزیم یبه طور واضح

 

 <<آقا من ... من واقعاً ...  >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سکوت باال آوردم و خسته گفتم : یرا به نشانه دستم

 

  <<...  یبر یتونی... م دونمی... م دونمیم >>

 

 اضافه کردم: رلبیز

 

رم ناراحتم که ذهنم فعالً برو ... چون اونقدر بابت کار براد "

هم تو  دی... شاستیخائن جوابگو ن یمجازات کردن تو یبرا

 یااز چه روش ناجوانمردانه ریآه دونهی... خدا میریتقصیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که چه  دونمیمجبور کردنت استفاده کرده... فقط م یبرا

 ریآه یکه وقت ییوالی... هدهیپوست برادرم خواب ریز ییوالیه

 شهیپای... من انتقام بردارم و نفرت بشهیم داریبخواد ب یزیچ

 " رم؟یرو از خودم، از تو بگ

 

 شیهاقدم عقب رفت و چشم کیکه  دیخورد، آنقدر شد جا

زد. سرش را به چپ و راست تکان داد و  رونیاز حدقه ب باًیتقر

 لرزان گفت : یهاتله بود، با لب کی نیا نکهیبا وحشت از ا

 

 <<ن ... مجبور بودم ... اخراج؟ به خدا م یعنیآقا  >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _54 

 

 انداختم و کالفه گفتم :  نییرا پا سرم

 

 <<... برو سر کارت ...  یستینه ... فعالً اخراج ن >>
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  دیایکم بود که حساب کار دستش بو مح یآنقدر جد لحنم

هم قرض  گرید یخودش، دو پا یبدون حرف عالوه بر دو پا

 زد.  رونیگرفت و از اتاق ب

 

کرده بود،  ریگ امنهیس یکه تو یبسته شدن در، نفس یصدا با

 . افتندیهم ب یام اجازه دادم روخسته یهاآزاد کردم و به پلک

 

  کردم؟یچه م ریبا آه دیبا من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وجه حاضر نبود از موضع  چیبرادر سرکش و مغرورم که به ه با

 کردم؟یچه م د،یایاش کوتاه باحمقانه

 جانم بود و حاال قصد جانم را کرده بود؟ یمهیکه ن یبرادر با

 

 کیدورتر از من در  لومترهایکه ک یریخطاب به آه رلبیز

 نیفرار از بودن و حضور من خودش را ب یبرا گریکشور د

 :کرده بود، گفتم ریغربت زنج یوارهاید

 

داداش؟  یکرد یچرا پشتم رو خال ر؟یآه یچرا باورم نکرد >>

 ریکه دارم ز یدیدیمن رو بودنت حساب کرده بودم... مگه نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اونم  ؟یرفت یچ یپس برا شم؟یله م تیمسئول نیبار ا

...من اونقدر برات ارزش یبزرگ نیاونم با تهمت به ا ؟ینطوریا

با  ،یسال برادر یبعد س یعنی ؟یم رو باور کننداشتم که حرف

کرده بود،  یماها پدر یکه برا یآکو، برادر ،یخودت نگفت

  <<ناموسِ ...  یدست بذاره رو تونهیم یچطور

 

به  یدست زنگ تلفن بلند شد. یتمام نشده بود که صدا حرفم

جواب  دم،یکشیم یکه نفس پر درد یو در حال دمیصورتم کش

 :  آوات را دادم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  <<الو آوات ...  >>

 

 لرزان آوات بلند شد :  یصدا

 

  <<...  یدختر هیزده به  واری... ژ مارستانیب ایآکو ... ب >>

 

 گفتم : یبلند یبلند شدم و با صدا یصندل یرو از

 

شده آوات؟  یچ قاًیباشه ... هول نکن آوات ... دقباشه ... >>

  <<حال دختره خوبه؟ 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  عیسر آوات

 

 یزیچ هی... اما  میمنتظر بمون دیفعالً ...با ستین معلوم >>

  <<آکو ...  گهید

 

را برداشتم،  میاتاق رفتم و پالتو یگوشه یطرف چوب رخت به

به طرف در اتاق راه افتادم و  کردمیرا تن م میهمزمان که پالتو

 : دمیاز آوات پرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 << ؟یزنیحرف م هیآوات؟ چرا نس هیچ >>

 

 و کالفه گفت : دیکش یپوف

 

 ی... همونمارستانیب شیس که اون شب آوردهمون دختره >>

ها از دستمون در بود... آخرش هم مثل جن گرفته یجور هیکه 

 <<زده به اون ...  واریرفت... ژ

 

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دارد _ینونقا_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _55 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

 

آنقدر  دم،یدویبه طرف اورژانس م یسرعت باور نکردن با

 دادیکه اجازه نم خوردیذهنم چرخ م یمختلف تو یفکرها

 فکر کنم.  یدرست و حساب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که اسمش را  یو دخترک واریبرخورد ژ دمیپرسیخودم م از

دور از  میتصادف انقدر برا نیواقعاً تصادف بود؟ ا ستم،دانینم

ذهنم رژه  یتو یزیاز هر چ شتریبودنش ب یذهن بود که عمد

ان دختر  یبرا یبود که اگر اتفاق نیتر ااما از همه مهم رفتیم

 . آمدیم واریسر ژ ییچه بال افتادیم

  

ا که دستش ر یدر اورژانس در حال یاز دور جلو واریژ دنید با

حالتش نشان از  نیبود، ا ستادهیا د،یکشیم ششیر نیمدام ب

 داشت. ادشیاسترس و اضطراب ز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود و نگاهش را  ستادهیرا تندتر کردم. پشت به من ا میهاقدم

. دستم را گشتیاحتماالً دنبال من م چرخاند،یم تیجمع نیب

 کردم :   شیاش گذاشتم و صداشانه یرو

 

 «  آوات داداش ...  »

 

صورتم  یرا تو اشیمشک یهاهول به طرفم برگشت. مردمک اب

 گفت :   یاگرفته یگرداند و با صدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «آکو ؟  یاومد »

   

به  دنیکه به خاطر دو یانداختم و در حال نییرا باال و پا سرم

 نفس نفس افتاده بودم، گفتم :  

 

 «  شده ؟  یآره ... چ »

 

 به دور و بر انداختم و گفتم :   ینگاه

 

 «  شده ؟  یکجاس ... دختره کجاس چ واریژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به طرف اورژانس راه افتاد و من هم ناچاراٌ دنبالش رفتم.  آوات

  

 : کردیم فیکه تعر دمیرا شن شیصدا

   

... معلوم  رنیاسکن بگ یت یدختره رو بردن از سرش س »

هم  واریبود ... ژ هوشیب مشیشده فعالً ... ما که آورد یچ ستین

 «  ت ... اونجاس

 

 و با غم ادامه داد :   دیکش نییرا پا شیصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مامور کنار  هی... االن هم  سیزنگ زد پل مارستانیحراست ب »

... کم مونده بود بهش دستبند بزنه ... نذاشتم  ستادهیوا واریژ

 «  آکو ... 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _56 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پوست  هیال کی کرد،یم واریکه از حال و روز ژ یفیهر تعر با

 گاهیمتهم، در جا کیرا مثل  واریژ نکهی. فکر اشدیتنم کنده م

 شدیببرند باعث م رونیب مارستانیقاتل با دستبند از ب کی

 . ردیآتش بگ امیعصب یتک تک تارها

 

 . ستمیآوات مجبور شدم با یتوقف ناگهان با

 

را بپرسم که  ستادنشیا لیرا باز کردم تا از آوات دل دهانم

 گفت :  یلرزان یهاو با لب دیخودش به طرفم چرخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « من بود آکو ...  ریتقص »

  

 :  دمیرا باال انداختم و پرس میابرو یتا کی

  

 « تو بود ؟  ریتقص یچ »

  

آن  یراهرو رفت و رو یگوشه یلزف یبه طرف صندل آوات

ناله  هیشب یگرفت و با حالت شیهادست نینشست. سرش را ب

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 واریپشت فرمون ... ژ نهیبش واریژ دادمیاجازه م دیمن نبا »

 <<نبود ...  رانیچند سال ا نیا

  

 شترینداشت و مشخص بود ب یمفهوم خاص شیهاحرف نکهیا با

را گردن  رهایتقص یهمه یبه خاطر استرس و فشار عصب

تر بود خودمان را واجب  نکهیبه ا توجهیخودش انداخته بود، ب

 میکردیو از حال دخترک پرس و جو م میرساندیم واریژ شیپ

 نشستم.  یصندل یاما جلو رفتم و کنار آوات رو

 

 اش گذاشتم و گفتم : شانه یرا رو دستم
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@VIP_ROMAN 

  

که  دوننیوع رو مموض نیتو نبوده آوات ... همه ا ریتقص »

افتاده  یچه اتفاق قاًیدق دونمیحرف نداره ... نم واریژ یرانندگ

 « نبوده ...  واریژ ریکه تقص دونمیرو م نیاما ا

  

 سرش را باال آورد. آوات

 

که  یاش را به من دوخت و مثل کسسرخ شده یهاچشم

 به خاطر آورده باشد، گفت :  یانکته
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@VIP_ROMAN 

 یاز آسمون خودش رو انداخت جلودفعه  خیانگار دختره  »

کارت  هی یهم باهاش نبود ... حت چکسیو ه یچی... هنیماش

 « !  ییشناسا

  

 مرا به فکر فرو برد. شتریب شیهاحرف

 

من  یرو یخاص ریبرخودمان تاث نیکه همان اول یدختر

 نیگذاشته و بعد باکره از آب در آمده بود و حاال کوچک تر

 دسر افتاده بود.برادرم به خاطر او به در
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@VIP_ROMAN 
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من پشت فرمون بودم ... اما  میگفتم بذار بگ واریآکو من به ژ »

 « کفش و گفت نه ...  یکله شق پاش رو کرد تو یپسره
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@VIP_ROMAN 

  

بلند شدم، همزمان دستم را  یصندل یتکان دادم و از رو یسر

 بغل آوات انداختم و او را هم دنبال خودم کشاندم.  ریز

  

 یپا واریکه ژ رفتیدر م ییجا هیکرد... اگه بعداً از  یکار خوب »

... میمشکل دوتا مشکل داشت هی یفرمون بوده اون موقع به جا

مشکل به  نیو ا فتهایدختره ن یبرا یاتفاق چیه دیتازه شا

 میکه گفت یخود حل شه اما اون وقت ببه خاطر دروغ یخود

 « تو دردسر...  تمیافیب
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@VIP_ROMAN 

 لب اضافه کردم :  ریز

  

باشه  شیدوم نیرو حل نکرده که ا یمشکل چیدروغ تا حاال ه »

 » ... 

  

 کالفه گفت :  آوات

  

 تیاذ روایتحمل کنم که ژ تونمی... اما نم دونمی... م دونمیم »

 « شه ... 
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@VIP_ROMAN 

و به طرف آوات  دمیکش یقی. نفس عمستادمیا میسرجا

 برگشتم. 

 

 شیهاکه به چشم یگرفتم و در حال میهادست نیرا ب صورتش

 گفتم :  تیزل زده بودم با جدّ

  

من رو نگاه کن آوات ... به جون خودت و خودش قسم ...  »

گه اون دختر ا یتار مو از سرش کم شه ... حت هی دمیاجازه نم

 » ... 
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@VIP_ROMAN 

حرف خشک شده  نیا یدفعه از شدت تلخ کیکه را  میهالب

 بودند، با زبان تر کردم و گفتم : 

  

رو  واریباشه ... من ژ ادتیرو  نی... ا رهیاگه اون دختر بم یحت »

...  گذرمیکار الزم باشه از جونمم م نیا ی... اگه برا دمینجات م

 «  ...  ذارمیمن برادرم رو تنها نم

 

                                   🩸🩸🩸 
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                                🩸🩸🩸 

 

 

 ) آکو (

  

زل زده بودم که  واریژ به نهیدر اتاق عمل دست به س پشت

گرفته بود و با  شیهادست نیچطور کالفه و خسته سرش را ب
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@VIP_ROMAN 

دوخته بود. آوات هم در  نیافتاده، نگاهش را به زم یهاشانه

نازک  شرتیسو کیکه  یواریدوش ژ یرا رو شیکه پالتو یحال

 یفلز یهایصندل یبود، انداخته بود و کنارش رو دهیپوش

 ود. مقابل اتاق عمل نشسته ب

 

بزنم اما  واریبه ژ یبه عنوان دلگرم یتا حرف رفتمیبار جلو م هر

 دادیچمبره زده بود و اجازه نم میمثل قفل دور مچ پاها یزیچ

 .ردیبگ تیذهنم رنگ واقع یتو یقدم فرض
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@VIP_ROMAN 

 آوردم،یرا به خاطر م شیبود اما مدام پنج سال پ یانصافیب

از  ینفر خبر کی تا میمنتظر بود یمقابل اتاق عمل وقت یوقت

چطور با غضب و نفرت به من  اورد،یب مانیبرا ر،یمانا، همسر آه

که سر  دانستیم ییبالها یو مرا مسبب همه کردینگاه م

تاسف خبر مرگ  تینها باکه دکتر  یمان آمده بود. وقتخانواده

که بود به طرف من برگشت و  یکس نیاول واریمانا را داده بود، ژ

 برم،ینم ادیکه تا آخر عمر از  یزل زد، نگاهبا نفرت به من 

 یکه حاضر بود برا یمن، آکو، مرد گفتیکه م ینگاه

کند، عمداً باعث مرگ همسر برادرم شده  یاش هر کارخانواده

 بودم.    
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@VIP_ROMAN 

                                                                                                                                          

 یپر و لخت یموها خورد؛یظاهرش چرخ م اتییجز نینگاهم ب

مرتب و آنکارد  لیبیو س شیبود، ر ختهیر اشیشانیپ یکه تو

که خودم آنها را پرورش داده  یامردانه یهااش، دستشده

 بودم، حاال ...  

از                                                                                              

کرده بود.                                                                                                   رییتغ یلیبودم خ دهیکه او را د یبار نیآخر

 اتاقم در شرکت، نگاه نافذش را به من دوخته یوبار، ت نیآخر

که  یخبر رفتنش را داده بود، درست از زمان یبود و با لحن تلخ

به مقصد آلمان از  شیمایهواپ یاز رفتنش خبردار شدم تا وقت
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@VIP_ROMAN 

خاک تهران بلند شده بود، کمتر از چهل و هشت ساعت طول 

 بود.   دهیکش

ها گذرانده بودم به که در آن ساعت ییهاهیبه تک ثان تک

 . مآوردیروز به خاطر م یروشن

  

از  دم؟یترسیم ریاز آه م؟یرا بگو قتیحق توانستمینم چرا

 یوقت نکهیاز ا د؟یایسرش ب ییاتفاق چه بال نیبعد از ا نکهیا

که منجر به مرگ مانا شده بود،  یآن شب و تصادف تیواقع

از  زتریاز شکست برادر عز داد؟ینشان م یبفهمد، چه واکنش

 باور نکند؟  راحرفم  نکهیهم از ا دیشا ای دمیترسیجانم م
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@VIP_ROMAN 

  

همه کاسه  نیتصادف ارزشش را داشت که ا کی نهایا یهمه با

 سر من شکسته بود؟  کوزه

  

ام داشتم، حاال از خانواده خانواده یکه به اعضا یعشق یهمه با

 تنها نگاه پر نفرتشان سهم من شده بود؟ 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 یبه راحت واریبودم که پنج سال ژ ستادهیا ییمن همانجا امشب

بود و مرا تنها گذاشته بود و حاال  دهیآب خوردن عقب کش

را تنها  واریو ژ رفتمیاگر م ؟یوقت انتقام بود؟ وقت تالف

که  یمشکلش را حل کند، داغ یاتا خودش به تنه گذاشتمیم

 شد؟یم کدلم نشسته بود، خن یپنج سال رو نیبه خاطر ا

بالشت بگذارم و بعد از  یراحت سرم را رو الیبا خ توانستمیم
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@VIP_ROMAN 

 کیاز حرص و بغضم کم شده بود  یکه کم یسالها در حال

 "نه  " کیها سوال یخواب راحت داشته باشم؟ جواب همه

که قرار بود با سوزاندن برادر  یقاطع و محکم بود. داغ

 بود.  دیزخم جد کیکوچکترم خنک شود، خودش 

 

اش دم خودش بود، شده بودم که طعمه یو روزم مثل مار حال

 خودم را خورده بودم.      دمیرسیو به هدف م رفتمیاگر جلوتر م

  

جلو  یقدم یقورت دادم و با دودل یدهانم را به سخت آب

انداخته بودند و  نییهر دو سرشان را پا روایگذاشتم. آوات و ژ
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 یگذاشتن رو یدستم را برا نکهی. قبل از ادندیدیمرا نم

 یخسته یدراز کنم، در اتاق عمل باز شد و صدا واریژ یشانه

 بلند شد:  یزن

  

 « ؟  هیک هیخانم تصادف نیهمراه ا »

  

 توجهیبلند شدند و ب شانیو آوات هر دو مثل فنر از جا واریژ

که دستم را مشت  یبه من به طرف زن رفتند. من هم در حال

و به  دمیکش یقینفس عم گرفتم،یرا گاز م میهاو لب کردمیم

هم  یکه شانه به شانه واریآنها ملحق شدم. پشت سر آوات و ژ
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@VIP_ROMAN 

که با توجه  یدهان زن هو همراهشان ب ستادمیبودند، ا ستادهیا

آن انداخته بود،  یوکه ر یدیبه لباس اتاق عمل و روپوش سف

 .  میدکتر باشد، زل   زد زدمیحدس م

  

 :  دیزودتر از ما زبان باز کرد و پرس آوات

  

 «  شد؟ عمل تموم شده ؟  یچ »

 

 یتر باشد، دستش را جلو از ما خسته دیرسیکه به نظر م زن

 . دیکش یاازهیدهانش گرفت و خم
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@VIP_ROMAN 

  

 گفت :  حوصلهیو ب عیسر

  

 یمهم یلیخ زیکه به سرش خورده چ یاخوشبختانه ضربه »

بود که خوشبختانه منجر به  کیکوچ یشکستگ هینبود، 

 یچهل و هشت ساعت هیحال  نینشداما با ا یمغز یزیخونر

 « تحت نظر باشه ...  دیبا

  

که رها  یقیرا بعد از بازدم عم شانیهردو یهاشدن شانه شل

 یمشوش قیقاد نیگزیآرامش جا نکهیاما قبل از ا دمیکردند، د
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@VIP_ROMAN 

روپوشش  بیرا در ج شیهازن دست م،یباشد که گذرانده بود

 اضافه کرد :  یفرو کرد و با لحن ناراحت

  

شده ... البته  بیمتاسفانه مشکل ما نخاعشه که دچار آس »

رو در  یتا بعد از به هوش اومدنش نظر قطع میمنتظر بمون دیبا

 «  هاش بگم ... ستون مهره بیمورد آس

 

                                    🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 

  

ساعت  یام را تکان دادم و نگاهگردن خشک شده یسخت به

 انداختم. امیمچ

 

 . هقیو پنج دق یو س هفت
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@VIP_ROMAN 

معاون  ،یمانیا یرا برداشتم و شماره لمیفوت وقت موبا بدون

گاوصندوق  دیاز من و آوات کل ریکه غ یتنها کس ام،یشخص

 شرکت را داشت، گرفتم.

 

امروزش را  یاتاقش نشسته و برنامه یبودم حاال تو مطمئن

اش در شرکت و هفت سال خدمت صادقانه ستیب کرد،یچک م

 اعتماد داشته باشم.  یاز هر کس شتریو بباعث شده بود به ا

  

 مهندس پرواز ...  ریصبحتون بخ ـ
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@VIP_ROMAN 

ام شروع به گرفتم و با انگشت شصت و اشاره یقیعم دم

 ام کردم. خسته یهاچشم دنیمال

  

امروزت رو کنسل کن... برو تو اتاق  یهابرنامه یهمه یمانیا ـ

 دیدادگاه ... با گاو صندوق سند خونه را بردار و برو یمن از تو

که  یکالنتر یبرا شیبعدش هم ببر یریبگ قهیوث دییحکم تا

 « بازداشت بوده ...  شبید واری... ز فرستمیآدرسش رو برات م

  

از قسمت مربوط  نکهیسکوت کرد، مثل ا یاچند لحظه یمانیا

از برگشتش  ادیبه احتمال ز نکهیجا خورده بود، خصوصاً ا واریژ
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@VIP_ROMAN 

 "به خودش آمد و بدون چون و چرا  عیخبر نداشت اما سر

 راحت شده بود، اضافه کردم :  المیگفت. من هم که خ " یچشم

  

 یقدرت و آشنا دار ی... از هر چ یمانیباشه ا ادتیفقط  »

 « باشه ...  رونیب واریقبل از ساعت ده ژ خوامیاستفاده کن ... م

  

قطع  تلفن را یمانیاز زبان ا "راحت  التونیخ " دنیشن با

 یدادم. بالفاصله شماره هیتک یصندل یکردم و سرم را به پشت

اش که به زور کلمات خسته یصدا دنیآوات را گرفتم و با شن

 گفتم :  آورد،یرا به زبان م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « شده ؟  داریشد آوات دختره ب یچ »

  

 و گفت :  دیکش یپوف

  

 « شد ؟  یچ وارینه ... ز »

  

 یرو یبکشم. به سخت یقینوبت من بود که نفس عم حاال

حالت بودم و حاال  نیهم یتو شبیجا شدم. ار دجابه یصندل

 بدنم خشک شده بود.  یهاتک تک عضله
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@VIP_ROMAN 

  

 « س ... خونه گهیتا دو ساعت د تاً ینباش ... نها وارینگران ژ »

  

زور و  یکه با همه شبید یهیکه هنوز از قض یهم در حال بعد

 رم،یرا بگ واریزداشت موقت ژبا یحرصم نتوانسته بودم جلو

 لب گفتم :  ریبودم، ز یعصبان

  

 « ...  گرفتمیجلوش رو م دیبا »

 

 تر از من جواب داد :  آوات کالفه 
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@VIP_ROMAN 

  

 ییجا هیبالخره  ،یباور کن آکو هر چقدر هم قدرتمند باش »

که از تو قدرتمندتره  یاون یو اجازه بد یعقب بکش دیبا

 «  ...  رهیبگ میتصم

 

 

 

 یپوالد_لغز#

 

🩸🩸🩸 
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 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

  

دل به حساب  یمشت کردم و تو میپا یآزادم را رو دست

 ینتوانسته بودم جلو ایهمه برو و ب نیکه با ا دمیخودم رس

 . رمیبماند، بگبزداشتگاه  یشب تو کیبرادرم  نکهیا

  

 « آکو ؟  ییکجا »

  

چرخاندم و بعد از پنجره به سمت  نیاتاقم ماش یرا تو نگاهم

شروع شده  فتشیکه تازه ش یو سرباز اسلحه به دست یکالنتر
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@VIP_ROMAN 

آوات  یتا برا دیچرا زبانم نچرخ دانمیبود، پرتاب کردم. نم

گرفته  لیرا تحو واریژ لیوسا نکهیبعد از ا شبیکه د میبگو

جا گذاشته  یکالنتر یاو را تو امیباطن لیرغم م یدم و علبو

پارک  یکالنتر یکه جلو نمیماش یاالن از تو نیبودم، تا هم

باشد  یازل زده بودم تا مبادا لحظه یکرده بودم، به در کالنتر

 را تنها گذاشته باشم.  واریکه ژ

  

 آن گفتم :  یجا به

  

 « اپارتمانم ...  »
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@VIP_ROMAN 

  

 دیکش یبا خودش کرد که نفس پردرد یه فکرآوات چ دانمینم

شد بهت  ی... خبر افتهینره، قندت م ادتیصبحونه  "و با گفتن 

تلفن را قطع  "خبر بده ...  رونیاومد ب واری... ژ زنمیزنگ م

 کرد. 

  

فکر کردم  نیبودم به ا رهیدستم خ یکه به تلفن تو همانطور

که نه  ی. دختردافتایم یچه اتفاق شد،یم داریدخترک ب یوقت

 ...  ینه نشان میاز او داشت یاسم
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@VIP_ROMAN 

تا  روزیآن هم بهروز بود که از د شناختینفر او را م کی فقط

اش را گرفته بودم اما جز خبر از هزار بار شماره شتریاالن ب

که پشت در  ینشده بود. همان موقع بمینص یزیچ اشیخاموش

ده بودم که به را مامور کر یچند نفر م،یاتاق عمل منتظر بود

داشتم سر بزنند  هروزکه از ب یادست و پا شکسته یهاآدرس

قطره اب  کیکنند، بهروز  دایاز او پ یاما موفق نشده بودند اثر

من ... به هر  یفرو رفته بود اما نه برا نیزم یشده بود و تو

 . کردمیم شیدایکه بود پ یمتیق
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@VIP_ROMAN 

 یرابطه برا یارکه کارش برقر یکه دختر کردمیفکر م نیا به

بچه پولدار  کیکه  دیدیو م دیم داریب یپول گرفتن بود وقت

حرکت دادن  یبه جا یسرش آورده بود، از خوشحال ییچه بال

 ینانش تو نکهی. احتماالً به حساب اآوردیبال در م ش،یپاها

که بتواند از  ییجا تا کردیتالشش را م یروغن افتاده بود همه

 .  دادمیاما من اجازه نم سواستفاده کند واریژ

 

 آوات فرستادم . یبرا یامیرا برداشتم و پ تلفن
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@VIP_ROMAN 

...  ارهیرو درب واریژ ادیم یمانیآوات ... االن ا یکالنتر ایب "

 نییپا یمانیا یتنها باشه و مجبور شه سرش رو جلو خوامینم

جمع و جورش کن لطفاً ... ببرش خونه ... اجازه نده  ایبندازه ... ب

به  یچیداشته و ه ی... احتماالً شب افتضاح مارستانیب ادیب

و  مارستانیب رمیکمکش کنه ... خودم م تونهیخونه نم یاندازه

  "... کنمیدختره و جمع و جور م

  

داشبورد  یاز تو حوصلهیداشبورد پرت کردم و ب یرا رو تلفن

 شهیکه آوات هم یکیک ق،یرا برداشتم و بعد از تزر نمیانسول
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@VIP_ROMAN 

باز کردم و شروع به  یلیم یبا ب گذاشتیداشبوردم م یتو

 خوردن کردم. 

  

خودم را به  شدمیاز آمدن آوات مطمئن م نکهیمحض ا به

. زدمیخودم با دخترک حرف م دی. بارساندمیم مارستانیب

 یادیمقدار ز یرا با وعده یآدم نیهمچ توانستمیاحتماالً م

 ...شدیعاً فلج نمبنشانم... البته اگر واق شیپول سر جا

 

                               🩸🩸🩸  
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _62 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

  

رساندم و از پرستار سر تا پا  یپرستار شنیرا به است خودم

 :  دمیپرس نوشت،یم یزیپرونده چ یکه تو یپوش یاسرمه
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@VIP_ROMAN 

  

 یاون خانم تصادف تی... خواستم بدونم وضع دیببخش »

 «  ؟  هیبستر وی یس یس یهنوز تو ایچطوره؟ به هوش اومده 

 

 یانداخت و با لحن وترشیبه من و بعد به کامپ یحالیب نگاه

 :  دیرسپ نیبدب باًیتقر

  

 «؟  دیباهاشون دار یشما چه نسبت »
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 یکوباندم. سع شخوانیپ یرا مشت کردم و رو میهادست

شده خشمم را کنترل کنم تا حرف  یبه هر نحو کردمیم

به بازگو کردنش  یارا عالقه ینزنم و البته بتوانم حرف یااضافه

 . مینداشتم بگو

  

سشگر زن مقاوت کنم و حال نتوانستم در مقابل نگاه پر نیا با

 بالخره گفتم :

   

 « با برادر من تصادف کردن...  روزید »

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انداخت و با  نییباال و پا دنیفهم یسرش را به نشانه زن

 پوزخند جواب داد : 

  

 ی... برادرتون چ هییبه اون دختر مو طال نیآها ... پس شما زد »

 « فرار کرده ؟  ای؟ گرفتنش 

  

 گفتم : یو عصبان دمیهم ساب یخشم رورا از  میهادندان

   

خانم ... اون دختر رو نرسونده  ستیبرادر من اهل فرار ن »

و  یمشت جان هیبازداشگاه وسط  یشب رو تو هیو  مارستانیب
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@VIP_ROMAN 

صحبت  ینطوریدزد و قاتل صبح نکرده که شما در موردش ا

مملکت قانون داره و  نی... خوشبختانه ا دیو پوزخند بزن دیکن

که  یینجایا شما...  ادیمسائل برب نجوریاز پس ا تونهیخوب م

رو  یکس یمثل قاض نکهینه ا یمردم جواب بد یهابه سوال

 «  ...  یقضاوت کن

 

را صاف  شیمن جا خورده بود، به زور صدا تیکه از عصبان زن

به  ینگاه کردفیکه خودش را جمع و جور م یکرد و در حال

 گفت :  مقابلش انداخت و آرام وریمانت
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@VIP_ROMAN 

به هوش اومده ... منتقل شده بخش ... آدرس و شماره تلفن  »

که  یاتاق خصوص یش توش هم داد ... االن هم خانوادهخانواده

 « براش گرفتن کنارشن ... 

  

که  یگرفت و به من داد و با لحن خاص وریرا از مانت نگاهش

 به کار برده بود، ادامه داد : یتالف یبرا

   

که به خواهرش  ییدوست داشت اونها یلیبرادرش خاتفاقاً  »

 « ...  نهیزدن رو بب
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@VIP_ROMAN 

فاصله گرفتم و عقب عقب  شنیبه حرف زن از است تیاهمیب

ذهنم جمع و  یبودم تو دهیکه شن یکلمات کردمیم یرفتم. سع

. من آن دختر را شدیدرست بگذارم اما نم یجور و سر جا

مه خودش را فروخته کل یواقع یبودم که چطور به معنا دهید

اش زن از خانواده نیبرده بود و حاال ا نیبود، بکارتش را از ب

 ییهاآدم نطوریکه ا کردمیفکر م شهی. همکردیصحبت م

 نکهیاز محبت خانواده برخوردار نبودند اما مثل ا دیعموماً نبا

 اشتباه فکر کرده بودم. 
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@VIP_ROMAN 

 شنیاست یجلو یکه من در افکارم غرق بودم مرد همزمان

را هم بشنوم،  شانیصدا توانستمی. نمدیپرس یزیو چ ستادیا

تا هر  رساندمیخودم را به دخترک م دیهم نداشت. با یتیاهم

اما به خاطر  کردمیرا مشخص م واریژ فیطور شده بود تکل

 ین هم قدمیهم یبودم برا دهیاتاق را نپرس یآوردم که شماره

 جلو گذاشتم.

 

گردنش را به  عیمرد گفت که سربه  یزیزن چه چ دانمینم

به من انداخت. رگ  ینیطرفم چرخاند و نگاه بد و خشمگ

به  شیهاچشم یدیبرجسته شده بودم و سف اشیشانیپ
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@VIP_ROMAN 

 یاش افتاد. رو. نگاهم به دست مشت شدهزدیم یسرخ

هم  هیصدم ثان یبه اندازه دی. شادیپا به طرفم چرخ یپاشنه

صورتم فرود  یم روکه دستش مشت شد و محک دیطول نکش

بود که تعادلم را از دست دادم  ادیاش آنقدر زآمد. شدت ضربه

 و عقب عقب رفتم. 

 

 اهیس میهاچشم یکوتاه جلو یهیو چند ثان زدیزنگ م گوشم

شد. مرد هم از فرصت استفاده کرد و به طرفم هجوم آورد، 

 ادیصورتم فر یمتر یلیم کیدستش گرفت و  یرا تو امقهی

 :  دیکش
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@VIP_ROMAN 

  

 « ...  ی... خواهرم رو بدبخت کرد یعوض کشمتیم »

 

                                   🩸🩸🩸  

                                              

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

 

 ژنیکه راه اکس دادیچنان دستش را دور گردنم فشار م مردک

 یاهیس میهاهم چشم نیهم یبه مغزم را بند آورده بود و برا

 . رفتیم

 

 نیقدرت عکس العمل را از دست داده بودم و ب یاچند لحظه تا

مرد و  یاندازهیدن بودم نه از قدرت باو در بال بال ز یهادست
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 نکهیا یبرا شتریب د،یچکیاش نفرت مکه از قطره قطره ینگاه

که از از مثالً برادر  یبلند مرد یشده بودم. با صدا ریغافلگ

مرا رها کند با خودم آمدم. دستم را مشت  خواستیدخترک م

ته داش تیدر آن موقع توانستمیکه م یقدرت تیکردم و با نها

 صورتش خواباندم.  یباشم با حداقل قدرت مانور رو

 

که دور گردنم  یدار یهم که بدتر از من توقع نداشت، حلقه او

انداخته بود، شل شد و عقب عقب رفت. مرد پشت سرش هم 

رنگ سردوشش )  دیسف یهالیو واکس یکه روپوش آب

که از لباس فرم افراد  ییکه جز ییهاهمون طناب ل،یواکس
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@VIP_ROMAN 

بود، از فرصت  مارستانیجز حراست ب دادی( نشان م ینظام

برادر دخترک را گرفت و او را از من  یهاکرد و شانه تفادهاس

باعث شد و البته  ژنیاکس یادفعه کیدور کرد. هجوم 

 .افتمیباعث شد به سرفه ب میهاهیکمبودش در ر

 

که کمرم را  یام را ماساژ دادم و در حالگرفته یدست گلو با

 به مرد انداختم.  یکردم، نگاه صاف

 

مهار کردنش اضافه شده بودند اما  یهم برا گریدو نفر د حاال

. شدیحرفش نم یبود که کس ادیخشم و حرصش آنقدر ز
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@VIP_ROMAN 

زده  رونیاز حدقه ب باًیتقر شیهاصورتش قرمز شده و چشم

 .رفتیم نییبه سرعت باال و پا اشنهیبود. س

  

 :  دیکش ادیفر

  

 « ...  شرفتیگذره کثافت ... از تو و اون برادر بخدا ازت ن »

  

در سرم  یزیاز دهانش چ " شرفیب " یکلمه دنیشن با

به اطراف به طرفش  توجهیمنفجر شد. مشتم گره خورد و ب

 بردم.  ورشی
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@VIP_ROMAN 

  

بلند  یبا صدا بردمیم اشقهیکه دستم را به طرف  همزمان

 گفتم : 

  

حق نداره شرف  ی... کس راجع به برادر من درست حرف من »

سوال ببره... اون اگه شرف نداشت که خواهرت  ریبرادرم رو ز

 « ... ابونیتو خ کردیرو ول م

  

را گرفته بودم. او هم از خدا خواسته  اشقهیمن بودم که  حاال

 یبار با آمادگ نیشده بود، خودش را آزاد کرد. ا یبه هر نجو
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@VIP_ROMAN 

که به  یخودم و مشت یبراشده بودم نه  قهیکامل با او دست به 

 زده بود.  واریکه در مورد ژ یحرف مفت یناحق خورده بودم، برا

  

 «  ؟  یکنیکار م یفراز بابا ... چ »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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بلند و متعجب مرد خطاب به برادر دخترک  یصدا نکهیا مثل

 ماند و به طرف مرد برگشت. شیبود که سر جا

 تیو مظلوم یکه در هم رفت و گرد تخس دمیرا د شیابروها 

 ها نشست که خطاب به مرد گفت : پسربچه

  

روز  نیکه طال رو به ا هییهمون عوض یخانواده نیبابا ا »

 « انداختن ... 

  

را گرفته بود و مشت  اشقهیم همچنان پدرش بود! دست پس

 بود. کیشل یسالح، آماده کیام مثل کرده گره

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

   

به  یاخم یجوگندم یو موها لیبیو س شیتازه وارد با آن ر مرد

 برادر دخترک کرد و تشر زد : 

  

خودش  اًیبرادرش نه خودش ... ثان یگیباشه باباجان ... اوالً م »

 « ت نبود ... رفتار درس نیهم بود باز هم ا

  

 دخترک مستاصل گفت :  برادر

  

 « اما بابا ...  »
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 بلند شد :  مارستانیاز افراد حراست ب یکی یصدا

  

 « ...  نیبر مارستانیاز ب دیبا نیاقا اگه تمومش نک »

  

وجه دوست  چیرا محکم گرفته بودم. به ه اشقهیکه  من

خترک من باشم. برادر د د،یکشیکه عقب م ینداشتم کس

را  شیهاهم فشار داد و بالخره دست یرا محکم رو شیهالب

به من  یزیآم دیعقب رفت. نگاه تهد تیباز کرد و با عصبان
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 یهابا قدم کردیکه با مشتش هوا را پاره م یانداخت و در حال

 زد.  رونیب مارستانیاز ب عیسر

  

 که دورمان را گرفته بودند، کم کم متفرق شدند.  یتیجمع

 

. از دمیو به طرف مرد چرخ دمیبه صورتم کش یهم دست من

است،  یمشخص بود، مرد جا افتاده و محترم لشیشکل و شما

 دیمرد با نیپس ا زد،یصدا م "بابا  "اگر برادر دخترک او را 

 . بودیپدر دخترک هم م
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داشت، پس حاال  یهم سر و ظاهر معقول و موجه بردارش

به  یاخانواده دیرسیه نظر مکه ب یبود که دخترک نجایسوال ا

تخت خواب من چه کار  یدارد، آن وقت شب تو یخوب نیا

 ؟  کردیم

 

ام شانه یآهسته جلو امد و دستش را رو یهابا قدم مرد

 . دمیخوردم اما خودم را عقب نکش یگذاشت. تکان

 

نثار  یدلم فحش یبودم. تو یمشت احتمال یحال آماده نیا با

زبان در مقابل  نطوریشده بود من امروز ا کردم که باعث واریژ
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از درست و غلطشان نداشتم،  یشناخت چیکه هنوز ه یقوم نیا

 بسته بود. 

  

 گفت :  یبرخالف تصورم مرد با مهربان اما

  

... خواهرش  یبهش حق بد دی... با دیبابت رفتار پسرم ببخش »

و ر تونهیمن نم یچارهی... دختر ب دهید یبد تیموقع یرو تو

 «پاهاش راه بره ... 

  

 زمزمه کرد :  یانداخت و با ناراحت نییرا پا سرش
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 « مونده ...  شیماه تا عروس هی یاونم وقت »

  

 چه خبر بود ؟  نجایا

 

 

                                 🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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#part _65 

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) فراز ( 

  

کردن سر  هیگر یکرده بودم اما دوست داشتم به جا بغض

که ادعا  یاطرافم را بکنم. مخصوصاً مرد یهاآدم یهمه

حال و روز  نیبود که خواهرم را به ا یبرادر آن نامرد کردمیم

آمده بود با لگد  میهاکه تا پشت لب ینداخته بود. بغضا
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زدم،  مارستانیب یمحوطه یفلز مکتین یهیکه به پا یمحکم

 کردم. یخال

 

 دیشا یحت دفیکش ریبود که تا مغز سرم ت ادیآنقدر ز دردش

کدامشان به  چیترک هم برداشته بود اما ه میاستخوان پا

 دردناک نبودند. که قلبم متحمل آن بود،  یدرد یاندازه

  

با ترحم  یو بعض یبا دلسوز یکه بعض یبه نگاه مردم تیاهمیب

 یرو کردند،ینگاه م وانهید کیآنها که به من به چشم  یو حت

به  یگرفتم. چنگ میهادست نینشستم و سرم را ب مکتین
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فکر کردم از  نیبه ا میهاقهیزدم و با فشار دادن شق میموها

طال را با خود برده بود تا امروز صبح  ا،یربعد از ظهر که آ روزید

طال را داده بودند، تا  یزنگ زده بودند و نشان مارستانیکه از ب

 استرس عمرش را تجربه کرده بود. نیلحظه بدتر نیخود ا

 

 ...  نیترو ترسناک نیترتلخ ن،یبدتر

  

که نرفته  ییکه با خودش نکرده بود و چه جاها ییفکرها چه

صحبت کرده بود تا  یصد بار با پدر و مادر تلفن از شتریبود. ب

اما از بخت بد، از همان  دادندیاز خواهرش م یآنها خبر دیشا
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او هم مثل ما در به  یاشده بود و خانواده دیهم ناپد ایموقع آر

 . گشتندیدر دخترشان م

 

در  یزیبود، چ دهیاز طال سر رس یشب بدون آمدن خبر یوقت

که امروز فراز  ی. بدبختدادیم یمیعظ یدل فراز گواه بدبخت

 بود.   دهیبار د نیچند

         

که  ییهاشیدکتر گفته بود از قرار معلوم بر اساس آزما یوقت

کوتاه به هوش آمدن خواهرش که  یقهیظرف همان چند دق
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@VIP_ROMAN 

طال انجام داده بودند، نخاع  ینهیما و معا یصرف گرفتن شماره

 شده بود. بیآس خواهرش به خاطر تصادف دچار

 

 نیاول شد،یگذرا بودنش بعداً معلوم م ای یکه ماندگار یبیآس

 بود. دهیرا د یبدبخت

 

 دهیتخت د یرو حالیو ب جانیاش طال رو بمادر خوانده یوقت

 یکمر خم شده ایافتاده بود  هیبلند به گر یبود و نقره با صدا

 اشیارته تغ یدردانه زیبود، عز دهیکه فهم یپدرش را زمان

چرخ دار بگذراند از  یصندل یعمرش را رو یهیممکن است بق
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 دنیهم د یبدبخت نیخرامروزش بودند. آ یهایبدبخت یهیبق

... ته اشیونیلیچند م یافهیو ق پیبرادر ضارب بود، با آن ت

که  یبار کار ریپول بتواند از ز یبود نکند به بهانه دهیدلش لرز

 برود؟ با خواهرش کرده بودند، در 

  

 یکرده بود. تلفن همراهش را از تو اشوانهیهمه فکر د نیا

 ایپدر آر یکامل دنبال شماره یلیمیدر آورد و با ب بشیج

کرده بودند و  دایکه خواهرش را پ دادیبه او خب م دیگشت. با

بپرسد  ایبتواند از او در مورد سرنوشت آر یکس نکهیقبل از ا

 باز هم از هوش رفته بود. 
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وقت  یبرا دیشا رش،یاخ یهاتماس نیب ایاسم آر دنید با

 ایآر یشماره ایکردن پدر و مادر آر دیو فرار از ناام یکش

 گرفت. 

هر بوق آزاد با  نیجواب بدهد و او ب ینداشت کس انتظار

 ریافتاده بود که خواهرش ز یچه اتفاق کردیخودش فکر م

فرو رفته  نیمقطره آب در ز کیمثل  ایرفته بود و آر نیماش

 بود؟ 
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. دیچیپ یگوش یتو ایآر فیضع یصدا ،یبوق بعد یبه جا 

مطمئن  دنیحال بود که فراز از شن یانقدر آهسته و ب یصدا

توهم زده  الیاز شدت فکر و خ دیبود. با خودش فکر کرد شا

فراز را صدا  یبلند شد که با خستگ ایآر یصدا یبود اما وقت

 .  ستادیا خیو س دیپر شیجا فراز از شدت تعجب از زد،یم

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 
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#part _66 

 

تصادف کرده ؟  یوقت یپسر؟ توبا طال نبود ییکجا ا؟یآر »

 «  پدر و مادرت چقدر نگرانتن ؟  یدونیم

            

. دادینم دنیفرصت نفس کش ایو به آر زدیحرف م یگبارر

آن طرف خط در حال جان دادن بود تا از حال طال  ایگرچه آر

که  ییهاپلک ینگاه غمبار طال از ال ادی یبپرسد. هنوز هم وقت
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 یرحمیکه چطور با ب افتادیاش نداشت، متا بسته شدن فاصله

 . کردیم سیخ ارپشتش  یرهیت یکرده بود، عرق سرد شیرها

 

ها را از آن صحنه دنشینفس کش یلحظه نیبود تا آخر مطمئن

را به  یعذاب نیآن از طال متنفر بود که چن یو برا بردیخاطر نم

 کرده بود.  لیاو تحم

  

 کرد.  سیرا با زبان خ شیهالب
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از فراز  شدیبلند م شیکه از ته گلو ییکَند تا با صدا جان

 : دیبپرس

   

 « ... طال ... خوبه ؟ طال  »

  

از تصادف طال خبر داشت؟  ایآر یعنیفراز در هم رفت.  یابروها

 پس کجا بود ؟ 

  

 :  دیزمخت شده بود، پرس یاعتمادیکه از فرط ب ییصدا با
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 « من اومده ؟  یسر طال یی؟ چه بال ایآر ییکجا »

  

کلمه جگرش سوخته بود با پوزخند  یواقع یکه به معنا ایآر

 :  گفت

  

 یلیس بهش بگو خ... اگه زنده یبهتره از خواهرت بپرس »

 دیکرده بود که با یبدبخت چه گناه یاینامرده ... ازش بپرس آر

 «  داد؟یاز دست م ینطوریو عشقش رو ا رتیغ

  

 : دیکش ادیفر باًیکه کالفه شده بود تقر فراز
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 « ...  نمیآدم بنال بب نی؟ ع کهیمرت یگیم یچ »

  

آنکه بداند چه  یکوتاه ب یدر چند جمله ایسرد آر یصدا

سرنوشت تک به تک آنها دارد، روح فراز را نشانه  یرو یریتاث

 گرفت : 

  

فراز ؟ خواهرت قبل  یفهمیکرد... م انتیخواهرت به من خ »

لذت  یرابطه داشته ... اونم نه از سر اجبار که از رو یکیمن با 

که  یمطب همون خانم دکتربرو  یباور کن یخوای... اگه م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که بهش  یابونیهمون خ ی... تو یاگهیهر دکتر د ایبردمش ... 

 « زد... نیماش

  

بود، حرف زدن را  دهیکه شن ییزهایچ ریکه تحت تاث فراز

 فراموش کرده بود با لکنت گفت : 

  

 « ...چ ...... چایآر »

  

 هام گذاشت . از اب یاحرفش را قطع کرد و او را در هاله ایآر اما
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دنبالم  گهی... د یرو کشت ایس بهش بگو آراگه هنوز زنده »

ندارم ... به  یکار چیاش هنگرد فراز ... من با طال و خانواده

تون خوردم آبرو مدت سر سفره نیکه ا یحرمت نون و نمک

 یکه تف سرباالست ... تف عشقم ... بابات عروس کنمینم یزیر

خودتون دست  یادهاما خانو دمیب مخودم جوا یهالیبه فام

که  ادیاونقدر از طال بدم م کنمی... حاال که فکر م ستیمن ن

 نیمرده باشه تا ا دوارمینه ... ام ایس بدونم زنده خوامینم یحت

 « من هم شما پاک شه ...  یشونیپ یننگ هم از رو
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 اشکه با هر کلمه دیحرفش را زد، تلفن را قطع کرد و نفهم ایآر

 .  آوردیاز آن سر طال م ترقیدق ایسر فراز و  ییچه بال

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 

  

 :  دیپرس یاگرفته یبا صدا مرد

  

 « برادرت کجاس پسر ؟  »

  

 "متاسفم  " کیبا  دیزدن بود. اولش با یحرف برا کیو  هزار

تا  دمیچشیدهانشان را م یبعد هم کم کم مزه کردم،یشروع م

مشکل را حل کنم اما نگاه نافذ  نیا توانمیو چطور م یک نمیبب
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زبانم را  دادیوجودش را نشان م یهایگمرد که عمق شکست

 . کردیها کوتاه محرف یلیگفتن خ یبرا

  

 کیبار یراهرو یدادم که تو یرا از مرد رفتم و به مردم نگاهم

 .  رفتندیم گریطرف به طرف د کیاورژانس از 

 زمزمه کردم :  همزمان

  

ه عمد بود ریتصادف غ هیکار رو عمداً نکرده ...  نیبرادر من ا »

 » ... 
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 ییآوات، دخترک موطال یهاکه طبق گفته کردمیاضافه م دیبا

بود و خودش عامل تصادف بود  دهیپر ابانیدفعه وسط خ کی

 زبانم را گرفتم. یاما جلو

 

کردنش فعالً به نفع من  یمرد و عصبان نیاحساسات ا کیتحر

 نبود. 

  

 .دیکش یو پر درد قینفس عم مرد
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باال آورد  زدندیحاال از اشک برق م را که اشیمشک یهاچشم

 و زمزمه کرد : 

  

 دیدختره من که با نیعمد .. در هر صورت ا ریچه عمد چه غ »

 « نشستن ...  لچریو یعمر رو هی یبه اندازه یتاوان بده ... تاوان

  

 :  دمیو پرس دمیکش بلمیو س شیبه ر یدست
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؟  یر؟ دکت ی؟ عمل ستین یراه چیگفته ؟ ه یدکترش چ »

معالجه بفرستم  یدخترتون رو برا تونمی؟ من م یوتراپیزیف

 « ...  هامارستانیب نیبهتر یخارج از کشور تو

  

همراه  شیقورت دادن آب گلو یانداخت. صدا نییرا پا سرش

 ادیلحظه  کی. دیکه به جانش نشسته بود، به گوشم رس یبغض

 پدرم افتادم. 

  

 م ؟به او فکر کرده بود یبار ک نیآخر
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را همراه  امیکه بعد از مرگش خاطرات کودک یهمان وقت دیشا

 کردم،یکه تند و تند پشت سر هم دود م ییگارهایس

مان ها همهشب بعد از مرگش بعد از مدت نی. اولسوزاندمیم

من و  نیب یریاز درگ ی. آن موقع خبرمیدور هم جمع شده بود

به هم زدن  یاکه بر ینبود، گرچه به لطف مانا و کسان ریآه

نکرده بودند، رابطه مان  غیدر یکار چیاز ه ریمن و آه یبرادر

مان که همه یمرگ پدر یترک خورده بود اما بالخره برا

 .  میدور هم جمع شد م،یدوستش داشت
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عمر  دادیکاش سرطان به پدرم اجازه م یذهنم گذشت ا از

 که به ییهااز ترک یلیخ دیداشته باشد که شا یتر یطوالن

 .  آمدیافتاده بود، اصالً به وجود نم مانیزندگ یصفحه

 

 رونیب امیغوطه ور در زندگ یهامرد مرا از افسوس یصدا

 .  دیکش

  

 هیمثل فراز خشم و غمم رو به  تونستمیکاش منم م یا »

 «  کنم ...  یخال ینحو
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��ــوآکــ��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _68 

 

 یکردیدقت م ادیاگر ز دیافسوس خاص و شا کطوری شیصدا

بودن اوضاع  یعیطب شدیحرص و خشم داشت که باعث م یکم

 نیبا مسبب توانستیم یرا بهتر درک کنم، وگرنه کدام آدم
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و پدرانه با لطافت  نطوریکه سر دخترش آمده بود، ا ییبال

 برخورد کند. 

 

خونش را  انداخت،ینفر به هناسم نگاه چپ م کیاگر  یکی من

. بعد بالفاصله با خودم فکر کردم من با  دانستمیحاال شده م

ته دلم  یزیباعث شد چ نیمرد رابطه داشتم و هم نیدختر ا

 . زدیفرو بر

  

 رونیب یسردرگم ظیمه غل نینفر زودتر مرا از ا کیکاش  یا

 .دیکشیم
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که  یبزنم، مرد در حال یحرف نکهیرا باز کردم اما قبل از ا دهانم

راه  مارستانیب یبه طرف در ورود د،یکشیم یقینفس عم

هر  دیرفتم. با یاآهسته یهاافتادو من هم پشت سرش با قدم

و  کردمیامروز تمام م نیرا هم هیقض نیشده بود ا یجور

 .  کردمیرا حل م واریمشکل ژ

 

                                   🩸🩸🩸 

 

و از آنجا  ستادیا مارستانیب یورود یهاپله یباال یالحظه مرد

 دایپ خواستیکه م یزیچ نکهیبه اطراف کرد. مثل ا ینگاه
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که  مارستانیب یمحوطه یهاداروارد چمنکرده بود که هدف

ند، به صورت پراکنده در آن جا گرفته بود یفلز مکتین یتعداد

 رفت. 

 

به مقصدش انداختم. به سمت پسرش که کنار  یدور نگاه از

 نیکه بدتر یکس هیشب یبیو غر بیبا حال عج مکت،ین کی

دستش  یرا تو لشیکه موبا یبود، در حال دهیخبر عمرش را شن

 را به پدرش دوخت.  روحشیگرفته بود، نگاه ب
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ز به حرکت فرا یهابه آنها دوخته شد که لب یبا کنجکاو نگاهم

 یرا زمزمه وار به پدرش گفت. دستم را تو یزیدر آمد و چ

چشم دوختم. پدرش  بشانیکتم فرو کردم و به حال عج بیج

 یبازوها یحرکت ناگهان کیمات بود و بعد در  یاچند لحظه

تکان  شونتکه او را با خ یدستش گرفت و در حال یپسر را تو

 :  زدیم ادیصورت فراز فر یتو داد،یم

  

 « بگو که دروغه ... دروغه ...  »
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ها به طرف آنها نگاه یهمه باً یآنقدر بلند بود که تقر شیصدا

 نیبود و مردم به ا مارستانیب نجایکه ا ییبرگشت اما از آنجا

نفر عادت داشتند،  کیها مخصوصاً بعد از فوت واکنش لیقب

شد و مردم به راه خودشان  یعاد زیبعد همه چ یچند لحظه

 که کرده بودم، فکر کردم .  یلحظه به فکر کیدامه دادند. ا

  

  "...  کردینفر فوت م کی یوقت "

  

 یبرا یاتفاق میمن و پدرش مشغول صحبت بود یوقت یعنی

 دخترک افتاده بودم؟ 
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 بکنم؟ یچه کار ایکجا بروم  دانستمینم

 

 یدردسر درست  و حساب کی یتو واریژ مرد،یدخترک م اگر

دخترک  شیتا خودم را پ دمیپا چرخ یپاشنه ی. روادافتیم

 یزانوها میهاکه مقابل چشم رمیبگ یبرشانم و از حالش خبر

 یپسرش او را نگه دارد رو نکهیو قبل از ا دیپدر دخترک لرز

 ولو شد .  نیزم

  

 :  گفتیپسر بلند شده بود که م یصدا حاال
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 « بابا ... بابا چشات رو باز کن ...  »

  

 بود.   یمردم عاد یبرا یزیهمچنان همه چ دیرسینظر م هب

                                             

                                  🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

تخت  یرو دهیبه دختر خواب یچهارچوب در با تعلل نگاه از

دخترک به طرف در بود و  مرخیانداختم. از شانس خوبم، ن

 شیهاپلک نکهی. با انمیبب یاش را به خوبچهره توانستمیم

 یدیباند سف ریز اشییطال یاز موها یبسته بود و قسمت اعظم

بود،  شدهخون قرمز  ای نیقسمتش به خاطر اثر بتاد کیکه 

که خودش  میبگو تیبا قاطع توانشتمیپنهان شده بود اما م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شبم را با او صبح کرده بود و  کیکه من  یبود، همان دختر

 نیاز بهتر یکیکه  کردمیخودم اعتراف م شیحداقل پ دیبا

 عمرم را گذرانده بودم.  یهاشب

 

که تا  مارستانیب دیسف یمالفه ریالغرش ز یپاها خیم منگاه

حرف پدرش درست بود و  یعنیگردنش باال آمده بود، شد.  ریز

 راه برود؟ توانستینم واریژ یلهیدخترک به وس نیحاال ا

   

شده بودم، دروغ  وانهیکلمه د یواقع یبه معنا گفتمیم اگر

پازل به  نیا یهاهتک توانستمی... دروغ نبود اگر نم گفتمینم
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چه  نجای. انمینقش و نگار سخت را کنار هم بچ نیبا ا ختهیهم ر

 گریماه د کیکه به قول پدرش  یخبر بود؟ دختر خانواده دار

 بود، آن شب با من ...   اشیعروس

 یخال امیشانیپ یدستم رو دنیحرصم را با محکم کش یهمه

 کردم. 

 

و به مغزم نفوذ کنم و را بکنم  امیشانیداشتم پوست پ دوست

بکشم تا بتوانم  رونیرا از آن ب ییایخولیافکار مال نیا یهمه

مشکل به وجود  یو رو رمیهم که شده آرام بگ یالحظه یبرا

 آمده تمرکز کنم.
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 بمیآن را از ج حوصلهیهمراهم زنگ خورد. کالفه و ب تلفن

 .دمیکش رونیب

 

زودتر به او زنگ  دی. بادمیکش یقیاسم آوات نفس عم دنید با

هم خبر به هوش آمدن  واریحاال ژ یریگیپ ی. هم برازدمیم

 دخترک و البته فلح شدنش ... 

  

 « الو آوات ؟  »
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آوات بلند شد. بدتر از من او بود که شب  یخسته یصدا

 بود.  دهیگذشته اصالً نخواب

  

 « ؟  ییشد؟ کجا یآکو ...چ »

  

 انداختم.  یبه راهرو خال ینگاه

 

 ادیحال پدرش بد شده بود و پسرش با داد و فر یوقت از

پدرش برساند و او را در  نیتوانسته بود چند پرستار به بال

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به طرف اتاق دخترک  یکنند، تا االن کس یاورژانس بستر

 بود.  امدهین

 

 یمالقات نبود اما با هزار ترفند نگهابان بخش را راض ساعت

پدر دخترک که مشخص  که همه دور یکرده بودم که از فرصت

و  دیایسرش آمده بود، جمع شده بودند، باال ب یینبود چه بال

 تا مطمئن شوم.  اندازمیبه دخترک ب ینگاه مین

  

 « ؟  یی... تو کجا مارستانمیب »
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 بلند شد :  د،یکشیم یقیکه نفس عم یآوات در حال یصدا 

  

فند ... رو آوردم خونه ... البته به زو با هزارتا تر واریژ »

 نیکه آو ی... االن  قرص خواب آور مارستانیب ادیب خواستیم

عروسک گرفته  نیآبش االن هناس رو ع وانیل یبود تو ختهیر

 « شه پاره مون کرده ...  داریب یعنی...  دهیبغل خواب

  

نشست و  میهالب یرو یاسم هناس لبخند کمرنگ دنیشن با

 حس کردم قلبم گرم شد . 
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 در کردم و گفتم : را به  پشتم

  

 مارستانیب ادین واریاجازه نده ژ یکنیم یآوات هر کار نیبب »

 خوامی... نم انیهم عصبان یلیخ نجانیدختره ا ی... خانواده

 « بزنن که ناراحتش کنن ...  واریبه ژ یحرف

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 آوات باال رفت :  یصدا ولوم

  

 « شده ؟ آکو حالش چطوره ؟ فلج ... فلح شده ؟  داریمگه ب »

  

و  یرا با عصبان میهاآوات، دست یدرمانده یصدا دنیشن از

 :  دمیغرَ یاکنترل شده یمشت کردم و با صدا یناراحت

  

... من با قانون و  افتهیب ستیقرار ن یاقاتف چیآوات ه نیبب »

که قرار  دونمیرو م نیندارم اما ا ییاتفاق آشنا نیا یماده
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رو به  واری... مطمئن باش ژ ادیب واریسر ژ ییبال چیه ستین

پول  هیکه  نهیا تشی... نها کنندیتصادف اعدام نم نیخاطر ا

 « کارش ...  یپ رهیم میدیم یاقلنبه

  

 « ...  ایآر »

  

 نکهیبدون ا آمدیاتاق م یکه از تو یانازک و گرفته یصدا با

 یسرسر یاز طرف جانب آوات بمانم، خذاخافظ یمنتظر حرف

به صورت دخترک  یکردم وبا عجله به طرف اتاق برگشتم. نگاه

خمارش را به سقف دوخته بود. به نظر  یآب یهاانداختم، چشم
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نامطمئن  به  یهاقدم. با کردینم ریس ایدن نیا یتو دیرسیم

نشان دهم.  یچه عکس العمل دانستمیطرف تختش رفتم. نم

 انداخت. نییو نگاهش را پا دیکش یقیدخترک نفس عم

 

لب زد  شناختیکه مرا نم یرا در هم کرد و مثل کس شیابروها

 : 

  

 « کجاست ؟  ایآر »
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گاه . ناندازمیرا باال ب مینوبت من بود که تعجب کنم و ابروها حاال

 . کردیم جیگ یمرا کم نیبود و ا هابهیدخترک به من مثل غر

  

 زدم :  لب

  

 «  ه؟یک ایآر »

  

درد داشت. دستش  نکهیدخترک در هم فرو رفت، مثل ا صورت

 باند سرش گذاشت، همزمان جواب داد :  یرا بلند کرد و رو
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 « کجاست ؟  ایشوهرم ... آر »

  

 نشست. میهالب یرو یاناخواسته پوزخند

  

 داشته باشم، گفتم :  یمخاطب خاص نکهیبدون ا آرام،

  

 یچه مار خوش خط و خال گهی! تو دیپس شوهر هم دار »

 « ...  یهست

  

 «کجاست ؟  نجای؟ ا نیهست یاقا شما ک »
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 کی. آوردیکم کم هوش و حواسش را به دست م نکهیا مثل

ال کرد با یتخت گذاشت و سع یدفعه هر دو دستش را رو

شده  جانیو ب نیآنقدر سنگ نکهیاش را بلند کند اما مثل اتنه

 .  توانستیبود که نم

  

که با  یثمریتالش ب یاش برابه صورت در هم رفته تیاهمیب

 :  دمیمشغولش بود، با تعجب پرس تیجدّ

  

 «؟  ادیب ادتی یخواینم ای ادینم ادتیواقعاً من رو  »
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 : جواب داد  یبا بدخلق دخترک

  

 « ... اصالً من کجام ؟  ادیب ادمیشما رو  دیاقا چرا با یگیم یچ »

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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چطور مرا  نکهیچرا زبانم بسته شد. چرا بحث ا دانمینم

شب تا صبح را با من سر کرده بود؟  کیکه  یوقت شناختینم

 تیذهن من بود، واقع یدختر تو نیا هیعل یزهایواقعاً چ دیشا

و مرا  ردیبگ یهم تصادف باعث شده بود، فراموش دینداشت. شا

بود چون  یبولق رقابلیغ یهیکه به نظر فرض اوردیبه خاطر ن

 ندارد. یمشکل چیه یدکتر گفته از لحاظ مغز

 نگفتم.  یزیمن هم چ هر صورت در

 

 ... اندازیدزد ن ادیگفتن سنگ را  میقد از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یزیدخترک خودش چ یکردم تا وقت یهم زبان بستم و سع من

را از بعد از شب مشترکمان ادامه  هیمن هم قض گفتینم

 . دادمیم

  

 « ؟  هیچ ادتهیکه  یزیچ نیآخر »

  

و به سوال من، خسته از بلند شدن  تیاهمیاما ب دخترک

نبود،  هیبه گر شباهتیکه ب یانشستن با صورت در هم رفته

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

  

 « تکون بخورم؟  تونمیبلند شم؟ چرا نم تونمیچرا نم »

  

بدنش کرده بود در رفت و محکم  لیکه ها یدفعه دست کی

 شد.   دهیتخت کوب یرو

 و گفت :  دیکش یبلند ادیفر

  

 « ده ... به من جواب ب یکی... من چمه ...  یلعنت »

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اندازهینکرد فقط ب هیگر کردمیکه فکر م یزیچ برعکس

 بود .   یعصبان

و فرصت من  زدیاتاق بر یبلندش همه را تو یصدا نکهیاز ا قبل

و دخترک  واریژ فیو روشن کردن تکل یبحث خصوص کی یبرا

کردم آرامش  یدهانش گرفتم و سع یخراب کند، دستم را جلو

 کنم . 

  

 «.. آروم باش ... آروم باش . »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهنش بردارد.  یکرد دستم را از رو یرا باال اورد و سع دستش

اش را محکم نگه دارم. به نظر کنترلش شانه یمجبور شدم برا

 نباشد . یابا رام کردنش کار ساده دیرسیم

  

 و با عجله گفتم :  تند

  

باال ...  انی... االن م نییت پا... خانواده رهی... آرومت بگ نیبب »

 یزیچ نیآخر دونمیباهات حرف بزنم ... نم دیاما قبلش من با

 ...«  یاما تو تصادف کرد هیچ ادتهیکه 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهش را به طرف خودم بکشانم. از  یتوانستم اب خوشبختانه

 واریبفهمد ژ یالبته مطمئن نبودم وقت د،یتقال کردن دست کش

 د. آرام بمان نطوریسرش آورده بود هم هم ییچه بال

  

 :  دمیپرس مشتاقانه

  

 « ؟  ادتهیتصادف رو  »

  

کم کم  نکهیهم فشار داد. مثل ا یرا رو شیهالحظه پلک کی

 . آوردیرا به خاطر م زیهمه چ
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@VIP_ROMAN 

 

بدهم که به شرط سکوتش دستم را از  شنهادیداشتم پ دوست

 اشیاحتمال یادهایبه داد و فر یدهانش بردارم اما وقت یرو

 . شدمیم مانیپش شنهادیپ نیادن ااز د کردمیفکر م

  

 « ؟  ادتهیتصادف  »

  

 یبود، به نشانه رهیبه من خ اشیآب یهاکه با چشم یحال در

 انداخت.  نییباال و پا یسر دییتا
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@VIP_ROMAN 

 دلم گفتم :  یتو

  

 « مثبت باشه ...  ینکته هی تونهیم نیا »

  

 دهانم را قورت دادم و گفتم :  آب

  

اما  مارستانی. برادرم رسوندتت بیف کردتو برادرم تصاد »

 « متاسفانه ... 

  

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _72 

 

که به  یدیکه با ناام اشیآب یهاترس را در چشم توانستمیم

مانده  رهیباشد، به من خ دهیهمرا ف تیواقع دیرسینظر م

دهانش را قبل از  یتا مزه گفتمیرا م نیا دیاما با نمیبودند، بب

 شود، بزنم.  یمدع یابرادر دو آتشه نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خوب شدنت  یبرا ادیاز دستم برب یدختر ... هر کار نیبب »

شرط دارم  هی... فقط  یرو من حساب کن یتونیانجام بدهم ... م

 « .. شرط . هی... 

  

اما  مینبود هیقض نیمقصر ا نکهیبودم که با وجود ا یبد آدم

ام اگر گربه را  میگذاشتیجبران اشتباهمان شرط م یبازهم برا

و  دیدیتا چه حد صدمه م واریمعلوم نبود ژ کشتمیدم حجله نم

 ... یبکنم... هرکار یهر کار واریژ شیمن حاضر بودم برا آسا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهنش  یکرد دستم را از رو یعدخترک باال آمد و س دست

شوم و دستم  مینگاهش باعث شد تسل تیبردارد. جذبه و جدّ 

 لرزش بلند شد :  یدخترک با کم یرا بردارم. صدا

  

 « سرم اومده؟  ییچه بال »

  

صورت  یدادم، تو رونیکه ب یقیرا همراه بازدم عم امجمله

 دخترک پرت کردم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده ...  بی... دچار آس دهیبه د... ضر نیینخاعت از کمر به پا »

 » 

  

 یچند لحظه یدخترک چنان مات من شده بود که برا نگاه

 یکوتاه قدرت عکس العمل را از دست دادم، چند لحظه

کوچکش  یدخترک پر از آب شد و چانه یهاکه چشم یکوتاه

شد  ادیکرد. غم نشسته در نگاهش آنقدر ز دنیشروع به لرز

بودم اما  یحساب یهیگر کی. منتظر دمیکه ناخودآگاه عقب کش

 . گفتیم یگرید زیتر دختر چ یچشمها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گذاشت. مثل  شیپاها یممکن دراز کرد و رو یرا تا جا دستش

. حرکت انگشتانش را کردیلمس و حسشان را امتحان م نکهیا

و خطوط  دادیو فشار م گرفتیرا م شیمختلف پا یجاها دمید

 . رفتیاز قبل در هم فرو م رشتیصورتش، هر بار ب یگرفته

  

 یرا رو شیهاسکوت به او چشم دوخته بودم که دختر پلک در

 هم گذاشت و سرش را به طرف مخالف چرخاند.  

 لرزانش بلند شد : یصدا

  

 « ...  رونیبرو ب »
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@VIP_ROMAN 

  

که  ییزهایچ یشده بودم. بروم ؟ پس داد و هوار و همه جیگ

 یار من کند؟ لعنتب یتیموقع نیدر چن توانستیدخترک م

 خودش هم چندان ناراحت نبود.  تیوضع یدخترک انگار برا

 

درک  یبه فرصت داشت و هنوز به مرحله ازیهم ن دیشا

عقب گذاشتم و به  یهم قدم نیهم یبود، برا دهینرس قتیحق

 طرف در رفتم . 

  

 بروم، گفتم :  رونیکامل از اتاق ب نکهیاز ا قبل
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@VIP_ROMAN 

  

که برات افتاده  یاتفاق یوره پابهت که گفتم من همه ج »

 « شرط ...  هیهستم ... فقط به 

  

. کردیبه من به طرف مخالف نگاه م تیاهمیهمچنان ب دخترک

 . شدیم نییبا سرعت باال و پا اشنهیس یقفسه

  

 یباز نکن ... طرف همه انیجر نیبرادرم رو به ا یپا »

 «  هات منم... حساب
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) طال (
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنم به  فیحال و روزم را در آن لحظه توص خواستمیم اگر

را کور کرده بودند،  شیهاکه چشم ماندمیم یاگمشده

مطلق غرق  یاهیاز خون وحشت و ترس در س سیخ صورتش

 قدم هم بردارد. کی یحت توانستیشده بود، نم

 

افتاده دستم را دراز  گفتند،یکه م یباور اتفاق یبار برا هر

 . گرفتمیم میاز ران پا یدردناک شگونیو ن کردمیم

 

 داشتم.   دنیدرد کش یبار بود که آرزو نیاول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را دوست داشته  دنید آدم درد کشچقدر دردناک بو دیفهمیم

 باشه ؟ 

 

 یرغم همه یلذت ببرد ؟ و من عل دنیاز درد کش نکهیا

داشتم تا  دنیبه درد کش ازیبودم بازهم ن دهیکه کش ییدردها

که تا قبل از تصادف  یبودم، ته خط دهیباور کنم به ته خط نرس

بود که دکتر  یاو حکم مسخره ایبرخوردم با آر کردمیفکر م

 ر مورد من داده بود اما حاال ... د
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@VIP_ROMAN 

تند افتاده بود که فرصت  یرو یطور امیزندگ اتفاقات

 شان فکر کنم. به همه کردمینم

 

 یو حکم ایکه به امروز آر گذاشتمیم نیعمر را سر ا کی دیبا

فکر کنم،  کردیرا عوض م امیکه قرار بود از امروز به بعد زندگ

 کیسرم آمده بود، به هزار و  ییالکه چه ب میایبا خودم کنار ب

 د،یبگو میرا برا قتینفر حق کیتا  زدمیسر م گریدکتر د

. من که گفتیدروغ م یتدکتر لعن کردیکه ثابت م یقتیحق

امکان  نیهم یکس نبودم و برا چیبا ه دانستمیخودم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دکتر درست باشد، عدم بکارت ... عدم  یهانداشت حرف

 ...  لیم یاز رو یتجاوز، رابطه

  

 یباز نیکه معلوم نبود خودش ا ییای... آرایهمه بدتر رفتار آر از

بود که من دختر  دهیباشد وگرنه از کجا فهم دهیمسخره را چ

  ستم؟ین

 

 ... یلعنت یایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به حال مرگ افتاده بود، قبل از بسته شدن  نیزم یرو یوقت

 ... به من رفته بود  تیاهمیبودم که ب دهیاو را د میهاپلک

 

 مهم نبود ؟ شیمرگم هم برا یحت یعنی

  

  دم؟یکشیدرد م شتریاز کدامشان ب دانستمینم

 

 رفتنش؟  ای ایتهمت آر از
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@VIP_ROMAN 

 یعمرم را رو یباق دیتازه با آمدمیکنار م نهایا یکه با همه بعد

به بعد  نیاز ا ستیقرار ن رمیکه بپذ گذاشتمیموضوع م نیا

 پاهام راه بروم ...  یرو

  

که مرا احاطه کرده بود از دور نگاه  یحجم از درد نیبه ا یتوق

که سرسختانه در حال کلنجار رفتن با آن بودم،  یکردم، بغض

 شد.  روزیبالخره پ

  

 دانستم،یاسمش هم نم یکه حت یابهیرا از مرد غر صورتم

که در حال  یهااز اشک یهابرگردانده بودم تا مبادا قطره
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@VIP_ROMAN 

که دهانش را باز  یا. از همان لحظهندیبب با آنها بودم، دنیجنگ

حالم را  ینیو خودبزرگ ب یگند غرور، خودپسند یکرده بود بو

 دنیاست که با د ییهابه هم زده بود. مطمئن بودم از آن آدم

 . کندیم هیحس قدرتش را تغذ گرانیضعف د

  

 نکهیاز ا شتریشرط گذاشته بود ب تمیجبران وضع یبرا یوقت

آدم تا چه  کیمتعجب بودم که  نیاراحت باشم از ابابت پاهام ن

 باشد؟ یعوض توانستیحد م
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@VIP_ROMAN 

 یگریداستان از زبان مرد د کیبرخورد امروزم را به عنوان  اگر

 اما حاال ...   کردمیباور نم دمیشنیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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 بند بند وجودم را گرفته بود. یناراحت
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@VIP_ROMAN 

و غمم را زار بزنم اما جز  ییتنها یداشتم همه دوست

از  یکار ختند،یریام مگونه یرو صدایکه ب یداغ یهااشک

 ستیکنارم ن چکسیچرا ه دانستمینم ی، حت آمدیدستم بر نم

 ؟ 

 ها گفته بود ...را به آن زیچهمه ایآر حتماً 

  

 نامرد ...  یایآر

  

 یقفسه یکوه رو یکه به اندازه یقلب یرا باال اوردم و رو دستم

 مشت کردم و زمزمه کردم :  کرد،یم ینیسنگ امنهیس
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@VIP_ROMAN 

  

 نی... تازه داشتم دوست داشتن رو باهات تمر یلعنت >>

که در قلبم رو به روت باز کنم؟  ی... مگه ازم نخواست کردمیم

؟ داغم  یرفت ینطوریچرا ا ؟یاما کجا رفت یاز کردم لعنتب

 <<...  ی... نقره داغم کرد ایآر یکرد

  

باور بود، چنان  رقابلیسخت و غ میآنقدر برا ایامروز با آر اتفاق

روحم انداخته بود که درد فلج شدنم را از  یرو یقیجراحت عم

 برده بودم.  ادی
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@VIP_ROMAN 

 ؟ سوال پر شده بود کیذهنم از  یهمه

  

بود  یبکارت لعنت کیوابسته به  ایآر یهاعاشقانه یهمه یعنی

 ؟ 

 به؟یدکتر غر کیچند جمله از  به

  

 چیبود که در باز شد. ه امیکنار یو خال دیسف واریبه د نگاهم

فراز با لحن  یصدا نکهینداشتم تا ا دنیفهم یبرا یاعالقه

 بلند شد.  یبیو غر بیعج
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@VIP_ROMAN 

 « شدن ...  داریعروس خانم ب که نمیبیبه به ... م »

  

را  میهااشک نیکار آخر نیهم گذاشتم. با ا یرا رو میپلکها

 راندم.  رونیب

 

 وقت عجز و البه و التماس نبود.  االن

 

انجام نداده بودم که حاال به خاطر آن حس  یکار اشتباه من

 یبرا یداشته باشم به کس ازیداشته باشم و ن یشرمسار
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@VIP_ROMAN 

و گردنم را به طرف  دمیکش یقینفس عم بخشش التماس کنم.

 فراز چرخاندم. 

  

 گفتم :  تفاوتیب

  

 یرو باور کرده باش ایآر یهااگه جرت و پرت ستیبرام مهم ن »

  » ... 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _75 

 

مثل  شیهابود. چشم ستادهیهمچنان کنار چهارچوب در ا فراز

چنان مرا نشانه  شیتکه ذغال داغ قرمز شده بود و گرما کی

 پوستم در حال سوختن است.  کردمیگرفته بود که حس م

 

. دیکوب اشیکنار وارید یرا مشت کرد و آرام رو دستش

 . دادیرا از زور خشم به هم فشار م شیهالب
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@VIP_ROMAN 

 

کنترل خودش گذاشته  یبود هر چه در توان دارد برا واضح

 بود. 

 

گرفته بود  ادیعمر  کیکه  یبرادر دادم،یبه او حق م دیبا

و  رتیغ یدهیتر خواهرش با دنسبت به خانواده از همه مهم

 دایپ یاتفاق چه حال نیا دنیتعصب نگاه کند حاال با شن

 . کردیم
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@VIP_ROMAN 

ود که در حال حاضر ب یزیدرست و غلطش کار نداشتم، چ با

 . دادیم لیفراز را تشک یذهن ینهیزم

  

 فراز بلند شد :  یخفه یصدا

  

که  ییبابت بال دوختمیو زمان را به هم م نیاالن زم دیبا »

کوه پشتت که  هی شدمیو م اومدمیاالن م دیسرت اومده ... با

باهات راه  گهیسرت که پاهات د یداداش ... فدا یبگم طال

 « ... اما حاال ...  شمی.. خودم پاهات م. انینم
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@VIP_ROMAN 

 :  دیاتاق چرخ یسرگردان تو یاچند لحظه نگاهش

  

... حالش هم خوب  وعهی یس یس یبابا سکته کرده طال ... تو »

طرف ...  هیپاهات افتاده بود از  یکه برا ی... شک اتفاق ستین

 «... قلبش گرفت ...  گهیطرف د هیاز  ایآر یحرفها

  

 از وحشت گشاد شد.  میهاچشم
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@VIP_ROMAN 

 یناتوان رو یتخت بلند شم اما وقت یبرداشتم تا از رو زیخ

تخت افتادم تازه به خاطر اوردم هنوز به لمس بودن نصف بدنم 

 عادت نداشتم . 

  

 : دمیکش ادیفر

  

 « شده فراز بابام کجاس؟  یچ »
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@VIP_ROMAN 

قدم عقب رفت. نگاه تلخش را به کم دوخت. با  کی فراز

زد و با تحکم  اشنهیس یقفسه یرو یااش ضربهانگشت اشاره

 لب زد : 

  

چطور بکشمت  نمیبابام مشخص شه ... تا بب فیتا تکل منتظرم»

 « دفعه ...  هی ای... با زجر 

  

 انداختم .  نییباال و پا دنینفهم یرا به نشانه سرم

  

 با تاسف گفت :  فراز
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@VIP_ROMAN 

  

 «  ... ... کاش  اوردنیکاش خبر مرگت رو برامون م »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 
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 ) آوات (  

 

را محکم گرفتم و او را به  شیو بازو دمیدو واریسر ژ پشت

اش و خسته حالیبه صورت ب یاهطرف خودم برگردانم. نگ

 انداختم . 

 

پف  یهابود اما پلک دهیخواب یبه زور قرص چند ساعت نکهیا با

کبود شده بود و  رشانیکه ز یاگود رفته یکرده، چشمها

پوسته پوسته  یکه از خشک شیهالب نییروبه پا یهاگوشه
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 شانیتا چه اندازه خسته و پر دادینشان م یشده بودند، همگ

 د.بو

 

آکو را که  یو از قضا جمله کردمیبا آکو صحبت م یتلفن یوقت

تکرار کرده  " نییدختره فلج شده ... از کمر با پا "گفته بود 

 بود.  دهیاز پشت در شن واریبودم، ژ

 

که  یرا در حال واریرا که چرخانده بودم، نگاه مات ژ سرم

 شده بود، شکار کرده بودم.  دیصورتش مثل گچ سف
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@VIP_ROMAN 

 واریژ نکهیتا ا میکردیهمانطور به هم نگاه م یالحظه چند

 نکهیاتاقش انداخت. قبل از ا یعقب عقب رفت و خودش را تو

سر راهم سبز شده  سیخودم را به او برسانم هناس با صورت خ

 .خواستیبود و آکو را م دهیبود. خواب بد د

 

 یاش توبغلم و خواباندن دوباره یاز آرام کردن هناس تو یوقت

رو شدم که شلخته  روبه یواریتخت خوابش فارغ شده بود با ژ

 رفتن بود. یتن کرده بود و آماده یلباس
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@VIP_ROMAN 

 دیفعالً نبا زدم،یم ادیکه پشت سرش فر دیمرا نشن یهاحرف

 شود.   یآفتاب مارستانیدور و بر ب

 

و البته  دنیخراب که حاصل چند شب نخواب یاعصاب با

که با  یبه هناس تیاهمی، بچند روز بود نیا یهااسترس

در  دیلرزیکه از بغض م یکوچک یو چانه دهیترس یهاچشم

را بغل گرفته بود و به ما نگاه  اشیکه عروسک خرس یحال

 :   دمیکش ادیفر کرد،یم
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... تو مارستانهیخونه ... آکو ب نیبش گنیچه مرگته بابا؟ م »

 «  ...  میکنیما حلش م نجایهم نیبش

 

 دهیکه به زور شن ییو خسته با صدا دیکش یقیعمنفس  واریژ

 گفت :   شد،یم

 

گند  گهینفر د هی ستین یازیبرم ... مقصر منم ... ن دیخودم با »

 «  من رو جمع کنه ... 

 

 گفتم :   کالفه
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@VIP_ROMAN 

 

در کار نبوده ...  یعمد چیکه افتاده ... ه هی... اتفاق واریژ نیبب »

ا فعالً بهتره دور و بر اون نداره ... ام یاصالً مقصر هیقض نیا

 «  ...  یخانواده نر

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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آمدم.  نییپا تمیاز موضع عصبان اشختهیحال به هم ر دنید با

 گفتم :  گرفتم و  میهادست نیصورتش را ب

 

... به برادرات اعتماد کن  واریژ افتهیب یاتفاق چیه میذارینم »

  » ... 

 

 لبش نشست.   یگوشه یپوزخند

 

 و برّنده گفت :   تلخ
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@VIP_ROMAN 

 ریآوات ... به آکو اعتماد ندارم ... آکو به آه نهیمشکل هم »

که به خاطر  یبه اون دختر کنه؟یرحم م یرحم نکرده ... به ک

 «  تا آخر عمر راه بره، رحم کنه؟  ستیمن قرار ن

 

ندارم  یازیکه ن یزیام به تنها چمحافظت از خانواده یبرا »

 «  رحمِ ... 

 

 واریژ یشانه یرا رها کردم و از باال واریآکو صورت ژ یصدا با

شده  ترقیکه عم یکه بدون برگشتن به طرف آکو با پوزخند

 اختم.  به آکو اند ینگاه ودی ستادهیا شیبود، سرجا
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@VIP_ROMAN 

 

 آمده بود که من متوجه نشده بودم؟ یک

 

و دستش  ستادیا واریآهسته جلوتر آمد. پشت سر ژ یهاقدم با

 گذاشت.   واریژ یشانه یرا رو

 

 «  ...  ییبابا »

 

کوچکش که به طرف آکو  یهاهناس و قدم زیر یصدا با

را دور  واریرها کرد. ژ واریحرفش را با ژ یآکو ادامه د،یدویم
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@VIP_ROMAN 

بغل آکو پرت  ینشست. هناس خودش را تو شیپا ید و جلوز

هناس را  یموها دیلرزیکه از عشق م ییهاکرد و آکو با چشم

 بود کرد.  

 

که هناس را بغل کرده بود بلند شد و به  ینزد. در حال یحرف

باشد  نییپا یطرف اتاق خواب هناس که آکو خواسته بود طبقه

ها به حداقل پله یرا رو هناس دنیپر نییتا خطر باال و پا

 برساند، رفت . 
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@VIP_ROMAN 

 شیکه محکم و بدون احساس سر جا یواریبه ژ همزمان

 بود، گفت :   ستادهیا

 

 «  ها ...  ی...نذاشت یگذاشت رونیخونه ب نیپات رو از در ا »

 

زد و در  یپوخند صدادار واریاتاق هناس رفت. ژ یهم تو بعد

 : گفتیلب م ریکه ز یحال

   

... خانواده ... هِه ... تو اگه به مفهوم خانواده  یعوض یزورگو »

 « حال و روزمون نبود ...  نیکه ا یاعتقاد داشت
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@VIP_ROMAN 

  

 زد.   رونیسرعت از خانه ب تیهم از با نها بعد

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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... خانواده ... هِه ... تو اگه به مفهوم خانواده  یعوض یزورگو »

 « حال و روزمون نبود ...  نیکه ا یاعتقاد داشت
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@VIP_ROMAN 

  

 زد.  رونیسرعت از خانه ب تیهم از با نها بعد

  

 دمیکشیم ادیکه اسمش را فر یهم پشت سرش درحال من

را زد  نیماش ریفرفره از دزدگ وارمثلیاما ژ دمیپشت سرش دو

 و پشت رل نشست. 

 

 ادیو فر دمیکاپوت کوب یو با مشت رو ستادمیا نیماش یروروبه

 :  دمیکش
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@VIP_ROMAN 

...  واریژ نییپا ایخر ؟ ب ستیاالن وقتش ن گمیدِ مگه بهت نم »

درب و داغون هستم ... نذار  یکاف یمن خودم به اندازه

 « سر تو بزمچه ...  زمشیبر

  

کردن با آکو تک و تنها باعث  یال زندگپنج س نیا نمیبیم »

... زود جوش...  یشده خلق و خوت مثل اون بشه ... خود رأ

 دیحرف فقط با یکنیاون فکر م نیتو هم ع نمیبی... م یعصبان

 « حرف خودت باشه ... 
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@VIP_ROMAN 

 میباعث شد سر جا دیچیپیگوشم م یکه تو ییآشنا یصدا با

 مانده بود. حرکتیکاپوت ب یخشک شوم. دستم همانطور رو

 

اش را نگاه کنم نداشتم و چهره اورمیسرم را باال ب نکهیا جرئت

 زل زده بودم.  واریجلو به ژ یشهیدر عوض از ش

 

هم مثل من شکه شده بود اما برخالف من با شجاعت از  او

 شده بود.  رهیبه او خ نیماش ینهیآ
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@VIP_ROMAN 

آکو  یاکه صد یقابل تحمل بود البته تا وقت یتا حد زیچ همه

که هنوز هم نگاهش  یبلند نشده بود که خطاب به تازه وارد

 گفت :  کردم،ینم

  

 « برادر کوچولو؟  یستادیچرا دم در وا »

  

بالخره  نکهیتا ا میبود ستادهیا یحرکت چیبدون ه مانهمه

 شد.  ادهیپ نیاز ماش واریژ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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 یدر چه حالت دانمیکه نم ییبه من و بعد به آکو ینگاه مین

 . دیبود، انداخت و به طرف در چرخ ستادهیتم اپش

  

 بلند شد :  شیصدا

  

 «   ؟یکنیکار م یچ نجای؟ ا ریآه »

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

 « برادر کوچولو؟  یستادیچرا دم در وا »

  

در  ،یزمان کیباال رفت.  یلبش به حالت عصب یگوشه

 "برادر کوچولو  "او را  یچندان دور، هر وقتنه  یهاگذشته

 کردیهم قفل م یتو یارا به حالت بامزه شیابروها زدمیصدا م

 :  گفتیم یو با بدخلق

  

 « ساله ما رو پاره کرده ...  یساعت س هیبرو بابا تو هم... برا  »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 میهاکه شانه یو در حال کردمیاش محواله یهم پس گردن من

 جواب دادم :  انداختم،یرا باال م

  

 «  ...  رونیب یای... زودتر ب یقل زرنگ تر باش یخواستیم »
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 یاهدور و برمان بودند، چشم غرّ واریژ ایهم هر اگر آوات  بعد

 .  کردندینثارمان م یادبیو ب رفتندیم مانیبه هردو

  

که  ییبود جز همان حس آشنا زیچهمه ریحاال در صورت آه اما

. صورت میدر صورتمان داشت ایدن نیاز بدو ورود مشترکمان به ا

از خشم و  یاهیشباهت به من نبود، ال یاش را که بمردانه

 حرص پوشانده بود. 

 

 زیرا با نفرت ت اشیمشک یهاطور خنجر مردمککه چ دمیدیم

 . انداختیروحم با آن خراش م یکرده بود و رو
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به من نگاه  میفرو برده بود و مستق بشیج یدستش را تو کی

 . کردیم

  

 :  دمیدلم نال یتو

  

 رینگاه تلخ و گزنده ز نیرو با ا مونی... برادر رینه آه ینجوریا »

 ،یاعتماد داشته باش مونیاً به من و برادرسوال نبر ... اگه واقع

 دیبا یگیکه در مورد من م ییزهایبهت بگه اون چ دیقلبت با

 « دروغ باشه ... 
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@VIP_ROMAN 

  

برگشت و با تعجب  ریشده و به طرف آه ادهیپ نیاز ماش واریژ

 :  دیپرس

  

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایا ریآه »

  

 اد : جواب د رد،ینگاهش را از من بگ نکهیبدون ا ریآه

  

 یپنج سال نیا نکهیخودم باشم؟ مثل ا یخونه دیچطور؟ نبا »

 « برم؟  دیکه واقعاً با نیکه رفته بودم باور کرد
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@VIP_ROMAN 

  

 کرد :  رییکالمش به من تغ مخاطب

  

 « که بهتره کالً برم ؟ نه ؟  نیهم با خودتون فکر کرد دیشا »

  

 اریاخت یکه ب ینگاهش کردم. بعد در حال رهیخ یالحظه چند

 گفتم :  رفت،یباال م میهالب یگوشه

  

 « بود ...  یخال شهیخونه هم نیا یتو تیخال یجا »
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@VIP_ROMAN 

 دانستمیبود. خودم هم م ستادهیا شیهمچنان سر جا آوات

 نیا توانستمیاما نم کنمیرفتار م یاز حد معمول عاد شتریب

 فرصت را از دست بدهم.  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 نمانیب ییزهایهنوز هم چ نکهیهم تظاهر به ا نقدریهم یحت

که در آتش  یآرام کردن من یکه واقعاً نبود برا یهست در حال

 بود.  یکاف سوختم،یم

  

 .. . میهنوز هم برادر بود نکهیبه ا تظاهر

 گفت :  واریبه ژ ریآه

  

 دهیش رو از قبل چشد ... البته برنامه یادفعه هیبرگشتنم  »

 « ...  میبود
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@VIP_ROMAN 

 به من انداخت و ادامه داد :  یمرموز نگاه

  

 « کنم...  زیتون رو سوپراهمه خواستمیم »

  

که از نگاهش حس  یدر حال یرا صاف کردم و به سخت میگلو

 گفتم : گرفتم،یم یبد

  

 « ...  ریتو آه ایب »

  

 تکان داد و با لذت گفت : دییتا یبه نشانه یسر
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@VIP_ROMAN 

  

 « حتماً ...  »

  

که پشت سرش پاک شده  نشیبا دست با ماش یهم در حال بعد

 بود، اشاره کرد و گفت : 

  

 «کنم؟  ینفر رو معرف هی تونمیم »

   

 انداخت. ریبه آه یسوال یآوات به ضرب باال آمد و نگاه سر

 شد و به طرف ما آمد. ادهیپ نینفر از ماش کی
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@VIP_ROMAN 

 

کنده شد  شیشد، قلبم از جا ادهیپ نیکه از ماش یکس دنیبا د 

 . 

  

 بود که واکنش نشان داد :  یکس نیاول آوات

  

 « چه خبره ؟  نجایا ریاه »

  

بود و با  ستادهیا ریدوخت که کنار آه یهم نگاهش را به زن بعد

 ه من زل زده بود. سبزش با تمسخر ب یهاچشم
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@VIP_ROMAN 

  

 « ؟  دیخورش »

  

بودنِ  دیبود تا از خورش دهیسوال را پرس نیا نکهیا مثل

 مطمئن شود.  دیخورش

  

به  مانمهینصفه و ن یزندگ یبرا یدیزنگ خطر جد ریاه یصدا

 ...دیشا انیسوت پا کیصدا در آورد، 
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@VIP_ROMAN 

کنم ...  یخانواده رو معرف دیفکر نکنم الزم باشه عضو جد »

بهتره ... بعد از  یمینباشه ... قد یمناسب یکلمه دیشا دیجد

 « طالقش از آکو ... خب ... 

  

با  کردیکه به من نگاه م یرا از آوات گرفت و در حال نگاهش

 کردیم یاکه تک خنده یرا در حال اشیجمله عمق برادر کی

خجالت اضطراب  یکه از رو ییهاآدم هیتا مثالً خودش را شب

 نشان داد :  داشتند، 

  

 «  ... همسرم ...  دیخورش »
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                                    🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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                                 🩸🩸🩸 

 

   ) آکو (
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@VIP_ROMAN 

که با شرارت به من زل زده  دیسبز خورش یهاچشم دنید با

 یشده بود که به خفگ نیبود، تهوع گرفتم. نفسم آنقدر سنگ

طرف  کیاز  سیمثل توپ تن ریآه یافتاده بودم. صدا

مغزم  یتو شیصدا نیطن خورد،یم گریام به طرف دجمجمه

 .رمیبگ جهیکه سرگ شدیباعث م

  

 "همسرم  "

  

  "همسرم  "
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@VIP_ROMAN 

کار را با من،  نیا ریبودم. امکان نداشت که آه دهیشن اشتباه

که  یکه وجودمان همزمان با هم شکل گرفته بود، برادر یبرادر

گرفتن انتقام  یبرا م،یکنار هم در رحم مادر جا خوش کرده بود

که دختر کوچکم او را به  یاز من با همسر سابقم، زن اشیالیخ

 را بکند.  رکا نیا شناسند،یعنوان مادرش م

  

 سرگردان شد، عقب عقب رفتم. میهاقدم

 

 اطیدارم اما من که وسط ح ازیتازه ن یبه هوا کردمیحس م 

بودم. دستم مشت شد و باال آمد. دوست داشتم با  ستادهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

توهمّات  نیا یبه سرم بزنم و همه یمحکم یهمان مشت ضربه

 ببرم.  نیمسخره را از ب

  

آنقدر به  توانستینم یتوهم چیبود، ه تیقعوا نکهیمثل ا اما

 "را موقع گفتن  ریآه شخندیباشد که ن کینزد تیواقع

شود.  یبکشد که ته دل من خال ریچنان به تصو "همسرم 

 شتیرا پ شیاقهوه یموها یاتکه دیبود که خورش تیواقع

که  یافتاده بود، زد و با ناز در حال رونیگوشش که از شال ب

 یهاکفشش به کف پوش یده سانت یپاشنهبرخورد  یصدا

رفت.  ریبه طرف آه کرد،یمثل مته ذهنم را سوراخ م اطیح
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@VIP_ROMAN 

باز  دیخورش یرا به رو شیهادست یهم با لبخند ترسناک ریآه

 کرد. 

 

که هر  ییهاو مکث دیخورش زیر ییهاقدم یحت کردمیم حس

 حساب شده بود.  کرد،یاو را لوند م شتریچه ب

  

 ... نه

  

 انصاف نبود ...  نیا
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@VIP_ROMAN 

گذاشته بود. حس  یبد زیچ یدست رو نباریانتقام ا یبرا ریآه

 توانستیکس نم چیرا پهن کرده بود که ه یاکردم سفره

 را جمع کند. آن

  

دستش گرفت و به طرف ساختمان  یرا تو دیدست خورش ریآه

 خانه راه افتاد. 

  

 با لکنت گفت :  آوات

  

 «  ؟  گهید هی! شوخ ری! آه دیچه خبره؟ خورش نجایا »
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@VIP_ROMAN 

 

که چطور با تعجب  کردمینگاه م واریو من به ز زدیحرف م وات

 نیسقف ماش یکه دستش را با شدت چنان به لبه یدر حال

 یشده دیبند سف توانستمیفاصله هم م نیکه از ا دادیفشار م

به  یهم که از بچگ واریژ ی. مطمئن بودم حتنمیانگشتش را بب

 رفت،ینم یسبار حرف ک ریجنگ طلبش که ز یهیخاطر روح

 مات مانده بود.  ریکار آه نیجور بود، از ا ریاز من با آه شتریب

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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 ت : باال انداخت و گف یاشانه ریآه 

  

قبالً زن  دیاتفاق افتاده؟ خورش یبیعج زیچ ؟یچه شوخ »

 « نداره ...  یداداشت بود، االن هم زن داداشته ... فرق

  

 :  دیکش ادیفر یامقدمه چیو بدون ه یناگهان آوات

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « ...  ریآه »

  

که فکش از شدت  یرا رها کرد  در حال دیدست خورش ریآه

رف آوات رفت. آوات هم از هم قفل شده بود، به ط یخشم رو

داده بود، فاصله گرفت  هیکه از همان اول به آن تک نیسپر ماش

 رفت.  ریکه گارد گرفته بود، به طرف آه یو در حال

 

 یبودند و با چشم و ابرو برا ستادهیهم ا ینهیبه س نهیدو س هر

کرده  ریگ ریآه مرخینگاهم به ن دند،یکشیهم خط و نشان م
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@VIP_ROMAN 

 یبه خودم آمدم که متوجه دلتنگ یر حالبود و با تعجب د

 او شدم.  یبرا اماندازهیب

  

 کی یپنج سال حت نیکه قبل از ا گرمیقل د یبودم، برا دلتنگ

 روز هم از او دور نبودم. 

 

وقت از  چیو ه میخانه بود نیهم یبعد از ازدوجمان تو هردو

 یامثل ذره ریتا بعداز مرگ مانا که آه میهم فاصله نگرفته بود

شده بود و تا امروز جز  دیکه از ابتدا وجود نداشت، ناپد
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 چیمن کرده بود، ه یحواله گاهیکه گاه و ب ییهاخونیشب

 .میبا هم نداشت یکیزیبرخورد ف

  

 گفت : د،یلرزیکه از خشم م ییبا صدا آوات

  

 «...  ریبرات متاسفم آه »

  

 : دیآوات زد و غرّ  ینهیتخت س یابا پشت دست ضربه ریآه
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@VIP_ROMAN 

نبود براش متاسف  یکس زد،یآکوخانتون گند م یچطور وقت »

 « بشه ... اون خوبه من بدم؟ 

  

 زد : یپوزخند ریآه

  

نه بابا ... تو  ه؟یچند ساله که نبود هوا برت داشته که خبر نیا »

 « ... برو کنار جوجه ... یهم آدم شد
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@VIP_ROMAN 

باال  میخطاب به آوات ابروها ریآه زیلحن تمسخرآم دنیشن با

را  ریکردن خشم آه نییباال و پا یبا کم توانستمیم د،یپر

 کنم اما نسبت به آوات، نه !  هینسبت به خودم توج

  

بود و به  ستادهیا شیسر جا حرکتیهمانطور ب واریژ

زل زده  ریبه آوات و آه حیبا تفر دیرسیکه به نظر م یدیخورش

 . کردیبود، نگاه م

 

 

 یپوالد_غزل#
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خلق تنگ  واریچند روز به خاطر تصادف ژ نیکه ا  آوات

کنترلش را از دست داد، دست  ریداشت، با حرف آه یاشده

به صدا در آمد، با  میاش که باال رفت زنگ خطر برامشت شده

دستم  یآوات را تو یو مشت باال رفته دمیدو نییعجله پا

 گرفتم. 
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@VIP_ROMAN 

کوچک از  یشعله کی یحت ریخودم قرار گذاشته بودم آه با

هم با آرامش  نیهم یبرا ند،یکه به جانم افتاده بود را نب یآتش

 گفتم :  ریخطاب به آه سوختم،یکه از دورن م یدر حال یظاهر

  

 « تو و ...  م،یخونه سهم دار نیز اهمون قدر که من و آوات ا »

  

که پوزخندش  یدیبه خورش نکهیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

مغز استخوانم را بسوزاند،  توانستیفاصله هم م نیاز ا یحت

 که منتظر به دهانم زل زده بود، گفتم :  یریکنم به آه ینگاه
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@VIP_ROMAN 

 ونهتینم ی... کس نیخونه باش نیا یتو نیتونیتو و زنت هم م »

 « ...  رهیجلوتون رو بگ

 

کرده بود محکم تر  ریدستم گ یمشت آوات که همچنان تو 

گرفتم و او را به طرف  گرمیدست د یرا تو شیشد اما من بازو

 ساختمان کشاندم.  

  

 اعتراض کرد :  یآرام یهم با صدا آوات
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@VIP_ROMAN 

چطور  ؟یبگ یچیه یخوایواقعاً نم یعنیتو چته آکو؟  »

 «  ؟یتحمل کن یتونیم

  

 و زمزمه کردم :  دمیرا پشت سر خودم کش آوات

  

... آزاده با هر کس دوست داره باشه  ستیزن من ن گهیاون د »

 » ... 

  

خشک  یهاکه لب یخانه فرستادم و در حال یرا تو آوات

 گفتم :  کردم،یم سیام را با زبان خشده
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@VIP_ROMAN 

  

تا هناس ... لباساش رو جمع کن ... حاضرش کن  شیبرو پ »

 شیممکن پ یجا نیجوانه ... االن امنتر شیفعالً ببرمش پ

 « س ... جوانه

  

 ادامه دادم :  یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

  

به عنوان زن و شوهر فعالً  ریو آه دیخورش ریتصو خوامینم »

 « ذهنش ثبت شه ...  یتو
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@VIP_ROMAN 

 و ناراحت ادامه داد :  دیکش بلشیو س شیبه ر یدست آوات

  

دفعه  هی...  فهمهیبالخره که م ؟یکن یمخف یخوایم یتا ک »

 « ...  نهیرو بب دیکه خورش

  

که  دمیچرخ ریدهانم گرفتم. به طرف آه یجلو یرا عصب مشتم

 یزیگوش هم آرام چ یبود و تو ستادهیکنارش ا دیحاال خورش

 . گفتندیم

  

 لب گفتم :  ریز
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@VIP_ROMAN 

  

مراقبت  ریو آه دیخورش یکه بتونم از هناس جلو ییتا جا »

که اونقدر بزرگ بشه که بتونه درک کنه ...  ی... تا وقت کنمیم

براش  یحیتوض چیباشه که ه ییزهایاالن شاهد چ خوامینم

 «  وجود نداره ... 
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                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

 چرخ دار داد و با بغض گفت :  یبه صندل یبا حرص تکان نقره

  

 « ها ببرمت باال ... پله نیاز ا دیبا ی... حاال من چطور یلعنت »
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@VIP_ROMAN 

  

زدن نداشته باشم، حس  یبرا یحرف نکهینگفتم، نه ا یزیچ

 وجود ندارد. میبرا ییگوش شنوا کردمیم

 

که از  ییتا جا میهاکلماتم را در فشار دادن لب یهمه

 دیخون سف دنیکه به علت نرس کیتنها دو خط بار شانیهردو

 مانده بود.  یشده بود، باق

 

 یو درب و داغان یچرخ زپر یهادسته یچنان رو میهادست

کرده بود، مشت کرده  دایمن پ یکه نقره به زور خودش برا
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@VIP_ROMAN 

کف دستم  کیبار یارهایش میهادم که حتم داشتم ناخنبو

 کنده بودند.

 

مرخص کند،  مارستانیمرا از ب نکهیا یبه نقره برا چکسیه

که مرا به  ییهاآدم یکمک نکرده بود، نه فراز نه مادر نه حت

 حال و روز انداخته بودند.  نیا

خانه  یبودم و از در ورود ستادهیچرخ ا یرو یحالیو ب خشک

 باز شده بود، به روبه رو زل زده بودم.  اطیروبه ح که
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@VIP_ROMAN 

متر بچرخانم،  یلیم کی یاگر سرم را به اندازه کردمیم فکر

و  زدیریساخته بودم، فرو م میهاکه در برابر اشک یسد محکم

تنه جور من و  کیکه قول داده بود،  چارهیب یخودم و نقره

 یمن جار یهاکه از غم یمیعظ لیدر س دیرا بکش امیبدبخت

 . میشدیغرق م شد،یم

  

نقره هم نتوانست  یمقدمه یو ب یناگهان یهیگر یصدا یحت

 کند.  جادیدر حالتم ا یریتاث

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یصندل یاپارچه یکه به پشت یاما از فشار دمیدیرا نم نقره

 زانو زده بود. نیزم یرو دمیفهم شد،یدار وارد مچرخ

 

 . شدیقبل مهر لحظه بلندتر از  اشهیگر یصدا

 

که وجودش را  یمثل جسم اشهیعمق وجودم بابت گر نکهیا با

اما  دیکشیدرد م د،یتراشیکند م یچاقو کیذره ذره مثل با 

فرو رفته بودم که از دور  احساسمیو ب یچنان در جلو سنگ

 .دیرسیبه نظر م تیاهمیدر نظرم ب زیهمه چ
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@VIP_ROMAN 

مخاطب  نکهین ابدو یبا لحن غمناک اش،هیگر یصدا یالالبه

 داشته باشد، گفت :  یخاص

  

بود که به سرمون اومد ... چرا  یچه بدبخت نی... آخه ا ایخدا »

 «گلم ...  ییبابام ... بابا ایشد؟ خدا ینطوریدفعه ا هی

   

 باز کردم.  یرا به سخت دهانم
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@VIP_ROMAN 

و چهار ساعت گذشته  ستیب نیخشک شده بود و در ا میهالب

به صورتم  جانیتکه گوشت ب کیل از شدت منفعل بودن مث

 بودند.  دهیچسب

  

که مطمئن نبودم متعلق به من است، به  ییزحمت با صدا به

 نقره گفتم : 

  

 «  ... نجایولم کن... برو تو خونه... من رو بذار هم »

 

 . افتادینداشتم نقره به خاطر من به دردسر ب دوست
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@VIP_ROMAN 

 

 بروم.  یکسبار منت  ریز نکهیتا ا رمیبم دادمیم حیترج

 

دوست من،  نیو بهتر ایخواهر دن نیزتریاگر آن شخص عز یحت

 نقره باشد.

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

بعد از چند روز جا خورده بود، ساکت  میصدا دنیکه از شن نقره

 شد. 

 

ماند اما بعد چهار دست و پا  حرکتیهمانطور ب یالحظه چند

که  یدر حال نیزم یرو میروچرخ دار را دور زد و روبه یصندل

از اشکش، با  سیبا صورت خ زد،یچنگ م میمانتو یهابه لبه

 گفت :  هیگر
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@VIP_ROMAN 

شده... فراز  یطال ... طالجونم... خواهر گلم... تو رو خدا بگو چ »

 « تو...  گهیم گه؟یم یچ

  

الغر و  یهاانداخت و نگاهش از من گرفت. شانه نییرا پا سرش

 شیصدایب یهیکه چطور از فرط گر دمیدیرا م اشیاستخوان

 . دیلرزیم

 

را به طرف  شیبه خودش مسلط شد و رو یاقهیاز چند دق بعد

 من برگرداند. 
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@VIP_ROMAN 

د. نمانده بو یزیاز خون چ ییایجز در شیهاچشم یدیسف از

که از فرط  یاصورتم گذاشت، با چانه یدستش را باال آورد و رو

و  دیصورتم کش یدستش را به حالت نوازش رو دیلرزیبغض م

 :  دیپرس

  

طال... خواهرم رو  شناسمیدروغه؟ آره؟ من تو رو م »

 « ش دروغه... همه گهیکه فراز م ییزهای... چشناسمیم

  

 لب گفت :  ریو زاز خشم پوشاند  یارا هاله صورتش
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@VIP_ROMAN 

 « ... یعوض یایاون آر »

  

 : دمیحس پرس یب

  

 « ؟  شهیمرخص م یبابا ک »

  

از اشکش را پاک کرد و با هق  سیبا پشت دست صورت خ نقره

 گفت :  یفیهق خف

  

 « ... اما طال ...  ششِی... آوردنش بخش ... مامان پ دونمینم »
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@VIP_ROMAN 

  

اوج گرفتن،  یجازها اشهیگذاشت و به گر میپا یرا رو سرش

 داد. 

  

 لب گفت :  ریز همزمان

  

 گهیکه بابا گفته من د یکار کرد یطال چ یطال ... وا یوا »

که مامانت دو روزه  یکار کرد یبه اسم تو ندارم... چ یدختر

کار  ی؟ چ زنهیمجسمه فقط کنار باباس و با بابا حرف نم هیمثل 

 «  ؟یستیفراز گفته خواهرش ن یکرد
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@VIP_ROMAN 

  

روح و جانم  یبود که رو یداغ شیهاحرف یبه کلمه کلمه

 گفتم :  یاما در کمال خوددار نشستیم

  

 نجایببرم بذارم تو کوچه ... من ا نجا؟یا یپس چرا من رو آور »

 « ... امبهیغر هی

  

 گرفت و با التماس گفت :  شیهادست نیرا ب صورتم

  

 « مردم؟ کوچه؟ مگه من  یطال؟ بذارمت تو یگیم یدار یچ »
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@VIP_ROMAN 

  

 یوار کیستریرا تکان داد و پشت سرم هم به حالت ه سرش

 گفت :  

 

... بابا و مامان و فراز ... من باورت گهیم یچ ایآر ستیمهم ن »

 « دارم ... باورت دارم طال... 

  

در حال شکستن بود، سرم را باال گرفتم و نگاهم  میهااشک سد

 از نقره دوختم.  ریغ ییرا به هر جا
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@VIP_ROMAN 

 بهیغر هیکه حرف  ییخونه باشم نقره ... جا نیتو ا خوامینم »

...  دنیم حیخونه بودم، ترج نیعمر دختر ا هیکه  یبه حرف من

 «  ...  ستیموندن ن یجا

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

مردم بفهمن  خواستیاگه حرف بابا و آبروش نبود که نم »

بابا  نکهیا یاونم برا یینجای... ال اهلل اال اهلل ... ا گهیدخترش د

 یرو قبول کنه ... وگرنه تو تو گهید ییرسوا هی تونهینم گهید

 « ...  یندار ییخونه جا نیا

  

پخش شد، من و نقره تکان  اطیح یفراز که تو یصدا

 یاما نقره از رو اوردمیخودم ن یمن به رو م،یخورد یسمحسو

 .  دیبلند شد و به طرف فراز دو نیزم

 گفت :  هیگر با
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@VIP_ROMAN 

... یها رو به طال بزنحرف نیا ادیدلت م یداداش فراز... چطور »

 « طالس خواهرمون ... 

  

اما او  دمیشنیفراز را م یبغل فراز انداخت. صدا یرا تو خودش

  . دمیدیرا نم

  

 هی... ایآر یسر من رو جلو نکهیخواهر من بود... قبل از ا »

 دمیکش ینقره چه زجر یدونیم چی... ه ارهیب نییپا بهیغر

 یخواهرم رو تو یعفت از دست رفته رتیغیب یایآر یوقت

 « ...  دیصورتم کوب
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@VIP_ROMAN 

  

 یکه طرف واقع دانستمیرا خطاب قرار داده بود اما من م نقره

  صحبتش من بودم.

  

که من  یکه بر اثر خشم، خش برداشته بود در حال ییصدا با

 :  دیکنم، غرّ دایآن پ یاز بغض هم تو ییهارگه توانستمیم

  

له  ایآر یپا ریمن چطور ز رتیغرور و غ فهمهیچه م یکس »

 « شده ... 
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@VIP_ROMAN 

 گفت : هیبا گر نقره

   

 نیا ایر... از کجا معلوم خود آ گهیدکتر د هیدکتر ...  مشیببر »

 « باشه؟  ختهینقشه رو نر

  

 زد :  ادیدردمند فر فراز

  

خواهرم رو  دیمرتکب شدم که با یآخ خدا ... من چه گناه »

 « ببرم دکتر... 
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@VIP_ROMAN 

که مرا  یطرف درد کی آزرد،یاز دو طرف مرا م شیهاحرف

که واقعاً حق من نبود و از طرف  یدر حال دانستیمقصرش م

و متاسفانه همچنان دل مرا  دیکشیم که خود فراز یدرد گرید

 . آوردیبه درد م

  

 به التماس افتاد .  نقره

  

 شیببرم دی... من مطمئنم ... اول با ستین ینطوریطال ا »

 «پاهاش راه بره ...  یرو دی... اول با یوتراپیزیدکتر... ف
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@VIP_ROMAN 

نقره را از خودش جدا  نکهیفراز آمد، مثل ا یهاقدم یصدا

را از او  میاما من همچنان رو آمدیه طرف من مکرده بود و ب

 گرفته بودم. 

  

چرخ دار بمونه ... حداقل  یصندل نیهم یبذار حداقل رو »

به  نیو مشکالت از ا یعروس نیبه هم خوردن ا یبرا ینجوریا

 « ... میخوب دار حیتوض هیبعدمون 

  

که  یرا از جانب آدم یرحمیحجم از ب نینتوانست ا میهاپلک

 ایصورت آر یاسمش تو یبا پشتوانه شیچند روز پ نیهم
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@VIP_ROMAN 

تحمل کند و  رد،یگیم ایمرا از آر ریبودم که انتقام تحق دهیکوب

آنها  یالدو قطره اشک از البه یهم افتاد و در کمال ناباور یرو

 . گرفتیرا از من م ایآرفراز انتقام  نکهیزد، مثل ا رونیب

  

کن...  سیرو راست و ر اطیح اونطرف یدارینقره ... اتاق سرا »

اون  یبرا ییجا گهیخونه د نیبذارش اونجا ... حق با اونه ... ا

 «  نداره ... 

 

                                🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                                 🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

  

 . دمیکوب نیزم یرا محکم رو تلفنم
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@VIP_ROMAN 

او را  یاصالً درست و حساب یلب با خشم خطاب به دخترک ریز

 زدم :  ادیبودم، فر دهیند

  

 « با اون وضع ...  ؟ی... کجا رفت یدِ لعنت »

  

آوات  یفاصله سر و کلهو بال دیخودش را به در اتاق کوب یکس

اتاق گرداند و با تعجب گفت  یرا تو اشمهیشد. نگاه سراس دایپ

 : 

  

 « ؟  واریشده ژ یچ »
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@VIP_ROMAN 

  

 امنهیبه نفس نفس افتاده بودم، س تیشدت عصبان از

 سرم را بکنم.  یو دوست داشتم موها سوختیم

  

به من و حرکات  یادرشت شده یهاکه با چشم یآوات روبه

 زدم :  ادیارم زل زده بودم، فرب وانهید

  

 « کار خودش رو کرد ...  یعوض رحمیکار خودش رو کرد ... ب »
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@VIP_ROMAN 

 بلمیس تیو با عصبان دمیکشیم میهالب یرا محکم رو دستم

 .دمییجویرا م

 

 به زمزمه کردن با خودم کردم :  شروع

  

 « سنگدل باشه؟  تونهیآخه آدم تا کجا م »

  

بود،  نیکالفه و خشمگ دیو خورش رین آهکه از وقت آمد آوات

 گفت :  حوصلهیب
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یشد وونهید وار؟یژ یگیم یچ »

  

 دم،یکرده بود از جا پر یکه مغزش اتصال یمثل مس کبارهی

به  آمد،یبه آوات که پشت سرم م تیاهمیآوات را کنار زدم و ب

 طرف اتاق آکو رفتم. 

 

به خانه برگشته بود، جوانه برده بود و  شیهناس را پ یوقت از

 اتاقش حبس کرده بود.  یخودش را تو
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@VIP_ROMAN 

 نکهیا یدنده بود که برا کیمغرور آنقدر غد و  یعوض مردک

به  گزدیککش هم نم د،یو خورش رینشان دهد از ازدواج آه

پنح سال  نیبودم که ا دهیشن نیخانه برشگته بود، وگرنه از آو

. مشتم را به در گذراندیوقتش را در آپارتمان خودش م شتریب

 . دمیکوب

 

 اتاق انداختم.  یرا به ضرب باز کردم و خودم را تو در
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@VIP_ROMAN 

و شلوار  رهنیرا درآورده بود و با همان پ شیکه پالتو آکو

 شیمن که صدا ادیبود با فر دهیتخت خواب یرو رونشیب

 شد.  زیمخیتخت ن یرو کردم،یم

 

 ریانداختن ت یکه آماده یمن در آن حالت که مثل کمان دنید با

به  یسوال یو نگاه دیرا در هم کش شیبودم، ابروها شیبه سو

و با  دمیکش رونیدست آوات ب ریام را از زطرفم انداخت. شانه

 به آکو گفتم :  یالحن خصمانه
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@VIP_ROMAN 

و  رتیجو غ هیاگه فکر کرده بودم هنوز  کردمیاشتباه م »

هست... آخه تا چه حد  تیاون وجود لعنت یتو تیانسان

 «  ...  یخودخواه باش یتونیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 تخت نشست.  یرو تفاوتیب یبا حالت آکو
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 کرد.  زانیرا از تخت آو شیپاها

 

رد و در کمال و فندکش ب گاریرا به طرف پاکت س دستش

 آتش زد.  یگاریآرامش، س

 

 یاتفاق چیهمه آرامش در حرکاتش که انگار ه نیا دنید از

که در خودم  ختیریاعصابم را به هم م یبود، به حد افتادهین

 کرده بودم.  دایبه قتل رساندش را هم پ لیپتانس
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لبش نگه داشته بود، با لحن  یرا گوشه گارشیکه س یحال در

 :  دیپرس یتفاوتیب

  

بتونم بهتر از  دیشا ینجوریشده... ا یچ یبگ شمیممنون م »

به  ازیکه مجرمش الل باشه که ن یخودم دفاع کنم... دادگاه

 « نداره... یقاض

  

 یتاسف تکان دادم و با خودم فکر کردم همه یبه نشانه یسر

 حد خونسرد هستن ؟ نیها تا اقاتل
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من و اون  نیب یمساله یوبهت گفته بودم دخالت نکن... ت »

داشته  ازیکه ن ستمیپنج ساله ن واریدختر دخالت نکن... من ژ

... من اون یهام دفاع کندوست یو از من جلو یایباشم تو ب

 « ...سمیمیوا شیدختر رو فلج کردم... حاال خودمم پا

  

 وارد بحث شد :  آوات

  

 یجا به هیشده ؟ نظرت چ یکار کرده؟ اصالً چ یمگه آکو چ »

 «  ؟یرجز خوندن، بنال
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 و با تمسخر گفتم :  دمیطرف آوات چرخ به

  

زنگ  یبده ... االن از کالنتر تیاقا دختره رو مجبور کرده رضا »

...  خوانیهم ازم نم هید یداده ... حت تیزدن ... گفتن رضا

هم ازش  مارستانی... مرخص شده ... بمارستانیزنگ زدم ب

 « نداشت...  یآدرس

  

که  یدر حال یاباال رفته یطرف آکو برگشتم که با ابروها هب

 خاص بود، به من زل زده بود.  حیتفر کیصورتش  یتو

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که دمش رو گذاشته رو  یکرد دشیتهد یچطور دونهیخدا م »

 « کولش و رفته ... 

  

 رونیبه ب نهیزد و دودش را با طمان گارشیبه س یقیپک عم اکو

 فرستاد. 

  

 گفت : و مرموز آرام

   

ها مشکالت بدون وقت یرو داشتم... بعض نیاز ا شتریانتظار ب »

 «مشکلن خودشون حل شدن... میاصالً متجه باش نکهیا
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 گفتم :  خورد،یاز کجا آب م دانستمیکه خودم هم نم یلحباز با

  

 ی... چه بخوایمن پاک کن یاون دختر رو از زندگ یتونیتو نم »

من حک شده...  یزندگ یاون دختر تو ینقش پاها یچه نخوا

حق  دمیآکو... اجازه نم یستین نجایا سییکه تو ر دمینشونت م

بعد من پشت اون  نی... از ا یکن مالیاون دختر هم مثل ماها پا

 «  دخترم در مقابل تو... 

 

                                    🩸🩸🩸 
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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                                  🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

درشت  یها. چشمدیبه صورتم کش یدست یبا مهربان نقره

 رنگش گود رفته بود. یاقهوه
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@VIP_ROMAN 

   

 گفت :  یاآرام و گرفته یصدا با

  

 «طال؟  یخوریو نمچرا غذات »

  

فرار از نگاخ پرسشگر نقره، به  یرا برگردانم و برا میرو

دلخوش کردن من،  یاتاق که نقره برا یکوچک گوشه یطاقچه

 یرو میهاکتاب یبایز دمانیسبز و چ یساده یزیروم کیبا 

 آن، نقشش داده بود، نگاه کردم. 
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 اطیح اتاقم را به اتاق کوچک آن طرف لیوسا یهمه نقره

اتاق  هیرا شب نجایکرده بود تا حد امکان ا یمنتقل کرده و سع

 یریتاث چیها ظواهر هوقت یخودمان درست کند اما بعض

به  یشباهت چیکه حس و حال آدم ه یندارند، آن هم تا وقت

 سابق نداشته باشد. 

  

به نقره حق  دیبه خاطرش با دیکالفه و خسته که با یکم نقره

  نق زد : دادم،یم

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صبح تا شب زل  ؟یخوریغذاهم که نم ؟یزنیچرا حرف نم »

 « بشه؟ کدوم مشکل قراره حل شه؟ یگوشه... که چ هی یزد

  

را در  امیرا به زحمت از هم باز کردم و سوال تکرار میهالب

 :  دمیچند روز از نقره پرس نیا

  

 « بابا خوبه ؟  »

  

 پرسم،یاز نقره مسوال را  نیچرا مدام ا دانستمیهم نم خودم

پدرم  دیبالخره نقره زبان باز کند و بگو نکهیا دیبه ام دیشا
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 یاتاق اظهار نگران نیبابت حال و روزم در ا ده،یاحوالم را پرس

و شک  تیحاال که از عصبان گفتیبودم نقره م دواریکرده، ام

و به هم خوردن قرار  ایآر یهاآنها در مورد حرف یهیاول

هم  یخانه فکرشان را رو یه بود، اهالازدواجمان کم شد

آمده فکر کنند،  شیبه اتفاقات پ یکنند منطق یبگذارند و سع

بود مرا  نیبه من بدهند اما حداقلش ا میحق را مستق نکهینه ا

 حیو از من توض کردندیاحضار م یبه دادگاه خانوادگ

 میبرو گریدکتر د کیبه  دادمیم شنهادیمن هم پ خواستند،یم

رها کرده  یتکه گوشت اضاف کیر کمال قصاوت مرا مثل اما د

 بودند.  
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@VIP_ROMAN 

 

 لیوسا یهیغذاها و بق نینداشتم از نقره بپرسم که  ا جرئت

 ایرا پدر و مادر فراهم کرده بودند  گرید یزهایمثل پوشک و چ

 خود نقره آورده بود. 

 

حبس کنم،  دمیام نیآخر یوارهاید نیداشتم خودم را ب دوست

 تیاهم شانیچند وعده غذا برا یهم به اندازههنوز  نکهیا

 داشتم.

  

 دستش را کنار گذاشت.  یپلو ایبشقاب لوب نقره
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@VIP_ROMAN 

 

بود،  ختهیصورتش ر یرا که تو اشیپر کالغ یاز موها یاتکه

 گاز گرفت.  تیعصبان یرا از رو اشینییکنار زد و لب پا

 

 یو مشخص بود به سخت ختیریحرص م شیهامردمک از

 بار من نکند.  یزیکنترل کرده بود تا چخودش را 

 

که نقره موقتاً آن را کنار تختم  رمیتحر زیم یصندل یرو از

 یشال مشک یهاکه لبه یگذاشته بود، بلند شد و در حال

 یکه تو ییدر امان ماندن از سوز سرما یرا که برا اشیبافتن
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 رتکیبه هم نزد د،یچیپیام شده بود، مکه خانه یداریاتاق سرا

 از من فاصله گرفت.   کردیم

 

 ییزل زد و بعد با صدا یخال واریدر سکوت به د یالحظه چند

 پر از افسوس گفت : 

  

...فراز هم  یمامان بابا ش الیخیب دیمدت با هیطال به نظرم  »

 « کم مونده خفه شه...  رتیمعلومه... از زور غ فشیتکل گهید
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خاندم. پشت به من به طرفش چر یکنجکاو یرا از رو نگاهم

 بود. ستادهیا
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 نیا رسد،یبه نظر م دهیخم یاز پشت کم فشیظر یهاشانه

ن زجر م یبه اندازه دیاز من نه اما شا شتریچند روز نقره ب

که مجبور بود خودش شخصاً  یبود، مخصوصاً وقت دهیکش

من را که فکر کردن به آن باعث  یشخص یکارها نیکوچتر

و  خودملج با  یکه از رو یباشم، بکند، من زاریاز خودم ب شدیم

رو به آن رو  نیلحظه از ا کیبودم چطور  دهیکه نفهم یزندگ

و نقره مجبور  دادمیبه خودم نم یحرکت نیشده بود، کوچتر

جسد را  کیفلج بود،  نییکه از کمر به پا یکس یبه جا شدیم

 . کردیجا مجابه
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 نازکش ادامه داد : یبا صدا نقره

   

 « شو...  اطیاون طرف ح یبابا و کالً خونه الیخیب »

  

 هیکه به خاطر گر ییشروع به لرزش کرد و با صدا شیهاشانه

 خفه شده بود، گفت : 

  

بار هم اسمت رو  هی یچند روز که اومده خونه حت نیابابا  »

 « ... کنهیم نی... فقط مامان که داره ناله و نفراوردهین
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با  یا. چند لحظهدیاوج گرفت. به طرفم چرخ اشهیگر یصدا

را با  سشیآلودش نگاهم کرد و بعد صورت خاشک یهاچشم

 پوشاند.  شیهادست

  

بگه  هامونلیان مجبور شد به فاممام یوقت یطال ... نبود یوا »

 « که عقد به هم خورده ... 

  

 توانستمیرا بند آورد، نه م میراه گلو یسفت و سخت زیچ

بزنم. قفل  یحرف توانستمینفس بکشم نه م یدرست و حساب

 سر خورد.  نیزم ینقره شل شد و رو یکرده بودم. پاها
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 یکه تو ییزانوها یداد و سرش را رو زمیرا به م اشکهیت

 شکمش جمع کرده بود، گذاشت و با خس خس گفت : 

  

دور و  یهاآدم کردمیوقت فکر نم جینامردن ... ه یلیخ »

که حاال هر چند دور اما بالخره هم  یهالیبرمون ... فام

 رینگیتو زم نکهیچه راحت ا میخانواده بود هیخونمون بودن... 

شده که  یچ نکهیبه ا دنیرو فراموش کردن و چسب یشد

 « طال ...  یبه هم ... وا ختهیر یعروس
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 من انداخت.  یبه صورت سنگ یرا باال آورد و نگاه سرش

 

مثل پتک ساختمان احساسات مرا با هر ضربه  شیهاحرف

 یریاما گرد و غبار بلند شده از آن تاث کردیتر از قبل م رانیو

 ام نداشت. در چهره

  

 یمژده زنگ زد چ بشید یدونیطال؟ م شهیباورت م »

... اما  ارهیرو درب یهمدرد یادا خواستیمثالً م گفت؟یم

... اصالً  شهیاتفاق افتاده داره خنک م نیا نکهیمعلوم بود از ا

... هم کردنیم یشون بهت حسود... همهانینطوریشون اهمه
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رو  ایآر یهم که تونست یهم به هوشت... وقت تیبه خوشگل

بود، خودشون رو بکشن... حاال  کم مونده ،یداشته باش

 ایآر نکهیا ایخوشحال باشن  یفلج شد نکهیبابت ا دوننینم

 « ولت کرده... 

  

 گرفت.  ینفس

 

 کیدرون من که  یطال یهابند آمده بود اما اشک اشهیگر

 گوشه کز کرده بود، تازه به راه افتاده بودند.  
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 هیکه بق ییزهایخودش زنگ زده بود تا من رو از چ الیبه خ »

که  ییهاحرف نهایا دونستمیخبردار کنه... اما من که م گنیم

 نیا دونمی... نمذارنیتو دهن مردم م هیخودش و خاله مرض

خاله  گنیماس؟ مژده واقعا دخترخالمونه؟ م یزن واقعاً خاله

 « ... کننیبا من و تو مثل دشمن رفتار م نهایمادر دوم آدمه اما ا

  

 دمیتا حد امکان محکم باشد، پرس کردمیم یعکه س ییصدا با

: 

  

 «  نقره؟  گنیم یچ »
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ها ممکن حرف نیا دنیشن نکهیا یداشتم نقره با بهانه انتظار

 نکهیگفتن مقاومت کند اما مثل ا یراحت کند، برااست مرا نا

 دلش را باز کرد.  یسفره مالحظهیانقدر دلش پر بود که ب
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بحث  یمدت هیپاهات تا  تیمامان به همه گفته به خاطر وضع »

مردم  گفتیاما مژده م میعقب انداخت ایازدواجت رو با آر

رو  هم تو خودت نیهم یقبلش ولت کرده... برا ایآر گنیم

 « ... نیماش یجلو یانداخت

  

تازه  د،یمرا متوجه خودش د ینگاه متعجب و دلسوخته یوقت

دفعه  کی. زدیمن م یها را جلوحرف نیا دیمتوجه شد که نبا

جلو آمد و خودش را  نیزم یبه خودش آمد، چهار دست و پا رو
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با  کرد،یرا بغل م میکه پاها یانداخت و در حال میزانوها یرو

 گفت :  هیگر

  

 ذارمیطال... نم شتمیشون برن به درک... خودم پهمه »

 « کنه...  تتیاذ یچکیه

  

 به من انداخت.  یرا باال آرد و نگاه پر محبت سرش

  

 ذارمیدکتر... نم متیتا ببر کنمیم یبابا و مامان هم راض »

 «  ...  افتهیبرات ب یاتفاق
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                                    🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

 به ضرب رو به سقف باز شد. میهاپلک

 

 اورم،یخودم را به خاطر ب تیموقع نکهیبدون ا یالحظه چند

 سقف بودم.  یو درشت رو زیر یهامات ترک
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آوردم به خاطر خواب  ادیام کم کم باز شد و به جمع شده ذهن

 حال افتاده بودم.  نیبدم به ا

 

حس و تلخ گزنده  کیبودم تنها  دهیکه د یکابوس وحشتناک از

از  ختهیبه هم ر ریتصاو یسر کی یمانده بود، به اضافه یباق

 بود.  دهیکه صورتش پوش یخودم و مرد

 

و با دست صورت مرد را  زدمیکه لبخند م دمیدیرا م خودم

اما در کمال  نمیصورتش را بب توانستمینم کردم،یلمس م

ته  یزبر توانستمیاب هم مدر خو یحت آوردم،یم ادیتعجب به 
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@VIP_ROMAN 

 یانگشتانم حس کنم. دستم را باال آوردم و نگاه ریرا ز ششیر

 به کف دستم انداختم. 

 

 زدم؟ی... چرا به مرد ناشناس لبخند میبیخواب عج چه

 

  بردم؟یبود که ... لذت م یکس هی... چرا حالم شبچرا

  

س ام کرده بودم، کابوکه تشنه یااندازهیب یحس گرما با

. دستم خوردمیآب م وانیل کی دیرا فراموش کردم. با بمیعج

 تخت بلند شوم اما نتوانستم.  یتخت گذاشتم تا از رو یرا رو
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@VIP_ROMAN 

 

وصل کرده بود و اجازه  میبه پاها ینیسنگ ینفر وزنه هی انگار

 تخت بردارم. یآنها را از رو دادینم

  

 «پاهام رو تکون بدم؟  تونمیچرا نم »

   

شده  داریب یخواب طوالن کیها از ه بعد از مدتک یکس مثل

افتاده  میپاها یکه رو ینازک یمسافرت یمنگ پتو یبود، با حالت

 بود، کنار زدم. 

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نبود...   یاوزنه نه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 نکهیرا لمس کردم اما با وحشت از ا میرا دراز کردم و پا دستم

 . ختیفرو ر امنهیس یقلبم تو کردمیحس نم یزیچرا چ
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@VIP_ROMAN 

 لکنت گفتم :  با

  

 «را... من چم شده؟ ... چچ »

   

را به خاطر  تیشده بود، واقع داریحاال به طور کامل ب ذهنم

کردند و با مشت به  یناز من نافرما میهاآورده بود اما دست

 افتادند. جانمیب یجان پاها
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@VIP_ROMAN 

 دیاالن که با ن؟یکنیچتونه؟ چرا کار نم ها؟یچتونه لعنت »

بفهمم  نیکمکم کن دی... بانیباش اورمیو  اری شهیهم شترازیب

 « سرم اومده... اونوقت شماها... ییچه بال

  

 . دمیکوب یترمحکم مشت

 

اما  دندیکشیدرد م یحساب دیاحس داشتند تا االن ب میپاها اگر

 یقلب من بود، قلب شسکته کرد،یوسط درد م نیکه ا یزیچ

 من ...
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@VIP_ROMAN 

 . رفتیم ادیرو به فر میصدا

  

 . دادمیبار بود که فلح شدنم واکنش نشان م نیاول نیا دیشا

  

که به من  ی... لعنت به اون کس ای... لعنت به تو آرهایلعنت »

 « ...یعنت به اون دکتر عوضزد... لعنت به من... ل

  

که حاال  ییمحکم به پاها یهاو حرصم را با مشت زدمیم غیج

 یحال، با همه نیبا ا کردم،یم یتکه گوشت بودند، خال کی

 ... زمیقطره اشک بر کی توانستمینم م،یهایبدبخت
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@VIP_ROMAN 

 

 نکهیبا وجود ا یخشک شده بودند، حت میهااشک نکهیا مثل

 کنم.   هیشتم گرلحظه دوست دا نیدر ا

 

حرصم تمام  نکهیساکت شدم، نه ا یجهنم یقهیاز چند دق بعد

 شده باشد، نه...

 

 پشت سرم هم، گرفته بود.  یادهایبه خاطر فر امیصوت یتارها
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@VIP_ROMAN 

کنارش دستم را  وانیپارچ آب و ل دنیرا چرخاندم. با د سرم

دور  نقدریاحمق چرا آب را ا یگذاشتم. نقره میگلو یرو

 بود؟  گذاشته

 

  دانست؟یو روزم را نم مگرحال

 

 جرعه آب جان بدهم.  کی یبودم برا حاضر

 

 . ختیریآب م وانیل کی میبود تا برا نجایکاش نقره ا یا

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لحظه  کی یآنقدر به من فشار آورده بود که برا یتشنگ

 را فراموش کردم.  میفراموش کردم پاها

 

بدنم  نییباال و پاکه  ییرا تکان دادم اما از جا امباالتنه

 افتادم.   نیزم یهماهنگ نبود، با صورت رو

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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#part _93 

 

 بد بود.  یلیخ وضعم

 

ا تخت ج یرو میافتاده بود و پاها نیزم یصورت و شانه رو با

 ام فرو رفته بود. گونه یزبر فرش تو یمانده بود. پرزها
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@VIP_ROMAN 

دهانم را باز  رم،یکرده بودم، دوست داشتم همان لحظه بم بغض

نقره سرکار بود دهانم  نکهیکردم تا نقره را صدا بزنم اما با فکر ا

 را بستم.

 

چون  دیرا صدا بزنم، شا یخانه کس یاز اهال خواستمینم

از قبل در  شترینشان ندهند و من ب یواکنش چیه دمیترسیم

 باتالق حقارتم فرو بروم. 

 

هوا  یرو نطوریهم شدینم کردم،یبه حال خودم م یفکر دیبا

 معلق بمانم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 دم،یکش نیزم یزدم و خودم را رو نیبه زم یکف دست چنگ با

و حرکت کردنم مثل جان  کردیم ریلباس و بدنم به پرز فرش گ

 کندن سخت بود. 

 

 امقهیشق یدرشت عرق رو یهاس نفس افتاده بودم و دانهنف به

 بدنم غرق عرق شده بود.  یراه گرفته بود، عالوه بر آن همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دصا متوجه  یآمد. از رو یتلپ یآنقدر جلو رفتم که صدا عاقبت

 یبودند وگرنه حس نیزم یحاال همسو با من رو میشدم که پاها

 درک سقوط نداشتم.  یبرا

 

 زیم یلبه نییپا نیرساندم. از ا زیم یخودم را پا همان حالت با

قابل دسترس به  ریغ میبرج برا یطبقه نیو پارچ آب مثل آخر

 . دندیرسینظر م

 

کردم دستم را دراز  یهم سع نیهم یبرا نم،یبش توانستمینم

 کنم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 . دمیخودم را باال کش توانستمیکه م ییجا تا

 

 . کردمیرا حس م میهاآمدن تک تک عضله کش

 

 یرو کردند،یتحمل م میهاکه عضله یرا از زور فشار میهاپلک

 .دادیهم فشار م

 

چه  دمینوک انگشتم پارچ آب را لمس کرد اما نفهم بالخره

تکان خورد، از کنار گوشم  زیم یافتاد که پارچ از لبه یاتفاق
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@VIP_ROMAN 

صورتم  یهزار تکه شد و چند قطره آب رو نیزم یگذشت و رو

 .دیپاش

 

 صورتم قرار دادم.  یو دستم را جلو دمیکش یغیترس ج از

 

 مثل قلب گنجشک به تپش افتاده بود.  قلبم

 

کف  یسیعاقبت با خ نکهیهمانطور گذشت تا ا یالحظه چند

 دستم به خودم آمدم.
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@VIP_ROMAN 

 یالکه البه یآب یهاصورتم برداشتم و به قطره یرا از رو دستم

 دم. دستم جا گرفته بودند، نگاه کر یارهایش

 

گذاشتم و  میهالب یمکث کردم و بعد کف دستم را رو یالحظه

 از رطوبت آب بچشند. یام کمخشک شده یهااجازه دادم لب

 

 به دور و برم انداختم. یهمان حال نگاه در

  

 ... ختهیبه هم ر تخت
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@VIP_ROMAN 

 ... جانیب یپاها

 

 ... کیتار اتاق

 

 اتاق... یگوشه یمیقد چریول

 

 شکسته...  پارچ

  

  شد؟یبدتر هم م نیمن از ا یخدا
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                                🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

 کی یهاکه چطور با لباس چرخاندمیکارکنان م نیرا ب نگاهم

و کد  یمشغول بسته بند تیّبه هم با جد هیو شب یدست آب

 بودند.  یارسال ایهزدن حعبه

 

را از  یاحمد یصدا دادیبزرگ سالن اجازه نم یهافن یصدا

را به  میصدا نکهیا یپشت تلفن خوب بشنوم و متقابالً برا

 : زدمیم ادیفر دیگوشش برسانم با

  

رو  زی... ته همه چیکنیم داشی... پیاحمد گمیبار م هی »

از  یزیچ هین... کاره ی... از کجا اومدن... چانی... کیاریدرم
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@VIP_ROMAN 

تا هفت جدشون رو  خوامیراسته... م نیگفتن... بب نایازدواج و ا

 « ... یاریدر ب

  

... زتونهیش رو مپرونده گهی. دو روز دتخت.. التونیبله آقا... خ »

 » 

  

کارش را  یاحمد دانستمیبود اما م ادیسه روز ز ایدو  نکهیا با

 ست،یزودتر از آن ممکن ن یعنیدو روز  گفتیبلد بود و اگر م

 ریغ یهاو واکنش واریبابت ژ نکهیبا وجود ا نیهم یبرا
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@VIP_ROMAN 

به  و دمیکش یاش در مورد دخترک نگران بودم، پوفمنتظره

 گفتم : یاحمد

  

دنبال اطالعات به تو و  کترمیچند روز برادر کوچ نیاحتماالً ا »

... شده با اطالعات ی...حواست باشه احمدشهیهات وصل مآدم

غلط گمراهش کن اما اجازه نده اون زودتر از تو به دختره 

 « برسه... 

  

در آنق واریژ دانستم،یکه م گفتمیم نیا یرا برا "زودتر  " نیا

شده بود به  یمتیمصر و البته زرنگ است که بالخره و به هر ق
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@VIP_ROMAN 

که از دست من  یو تنها کار دیرسیم خواست،یکه م یزیچ

دختر را  توانستمیکه خودم م یبود که تا وقت نیا آمدیبرم

 را از دور نگه دارم.  واریدست به سر کنم، ژ

  

 « چشم آقا...  »

  

 حسن ختام اضافه کردم :  یبرا

  

اون دختر اضافه شه... از چشم تو  یبه خونه واریز یاگه پا »

 « ... نمیبیم
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@VIP_ROMAN 

  

رو از اون  واریژ یاصرار دار نقدریچرا ا یبد حیتوض شهیم »

 «  ؟یدختر دور نگه دار

  

 یخوردم. رو یآوات از پشت سرم، تکان یصدا دنیشن با

 یادر هم رفته یبا ابروها نهی. دست به سدمیپا چرخ یپاشنه

 . کردینگاهم م یسوال

  

 گفتم :  یاحمد به
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@VIP_ROMAN 

 «  منتظرم...  »

 

 کیانداختم.  شیبه سر تا پا یبعد تلفن را قطع کردم. نگاه و

 یچند سانت شیهاشیبود. حس کردم ر دهیپوش یدست مشک

تر از قبل. سفت شیابروها یبود و گره شهیمتر بلندتر از هم

ت بودند، آوات از در عمار دیو خورش ریکه آه یدو روز نیا

 بود.  هبرج زهرمار شد کیبه  لیمن تبد یبرادر خنده رو

 

 نداشت.  یفیتعر چیحال من هم ه البته
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@VIP_ROMAN 

با ناز و  اشدهیکش یکه با آن پاها یدر حال دیخورش دنید

مثل سوهان  کرد،یم نییعمارت را باال و پا یهاکرشمه پله

 . دادیذهنم را خراش م

 

جوانه برده بودم،  شیهناس را پ یقتو داشیهم داد و ب هنوز

 ادیسرم فر یفراموش نکرده بودک، چنان با حرص و داد رو

هناس  تیروشن کنم که ترب شیکه مجبور شدم برا دیکشیم

بپرسد که  یهناس سوال دادمینظر من بود و من اجازه نم ریز

 او آزاردهنده بود.  یجوابش برا
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@VIP_ROMAN 

 گفت :  یبا بدخلق آوات

  

 یدیرو اعصابته که اجازه نم نقدریاون دختر ا هیچ...  ینگفت »

 «  شه؟  کیبشه نزد واریژ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

به  یزیاز اتفاق آن شب چ دینبا گرفتم،یخودم را م یجلو دیبا

و  دمیدهانم کش یرا تو میهالب نیهم یبرا گفتم،یمآوات 

من و  یهمچنان به او نگاه کردم. گرچه آوات پشت صحنه

چرا دوست نداشتم آن  دانمیحال، نم نیروابطم خبر داشت با ا

 را بازگو کنم.

  

و  دیبه صورتش کش یآمد. دست رونیب نهیحالت دست به س از

 کالفه گفت : 
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@VIP_ROMAN 

... خود افتهیدردسر ب یتو یخوای. نم یوارینگران ژ دونمیم »

که  دونمیندونه من م یهر ک یاحمقش چشاش کور شده... ول

 یاجازه بد دی... اما تو بایچقدر اون بز چموش رو دوست دار

... وجدانش کشهیداره عذاب م واریرو شه... ژباهاش روبه واریژ

 « ... کنهیدرد م

  

که نکند  دمیترسیم نیا اما از دمیفهمیآوات را م یهاحرف

ها ها باشد که دنبال تلکه کردن آدمدخترک از آن دسته از آدم

 بودند.
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@VIP_ROMAN 

را به هم  شیکه موها یو در حال دیکش یقینفس عم آوات

 گفت :  خت،یریم

  

 ...«  ادیداره م ریبهت بگم اه نجایاومدم ا »

  

 را باال انداختم و متعجب گفتم :  میابرو یتا کی

  

 «  نجا؟یا ادیداره م یچ یبرا ؟ریآه »
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ارث و  یتو رو یدوران امپراطور نکهیا یمعلومه... برا نکهیا »

 « ... شهیما داره تموم م راثیم

  

را  میهاپلک د،یچیسالن پ یکه تو ریبلند و محکم آه یصدا

 هم گذاشتم. یرو

 

 نکهیحمله بود. مثل ا یآماده شیقوا یبا همه ریآه نکهیا مثل

 ما بود.   نینبرد ب نیآخر نیا

 

                                      🩸🩸🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) طال ( 

  

دو روز  نیچسباند و طبق معمول ا اشنهیسرم را به س نقره

که  چارهیب یبا نقره ینرم کردن من که از سر لج و لجباز یبرا

 . دیام را بوسبود، قهر کرده بودم، گونه رتریتقصیاز همه ب

  

 «  ؟یجونم... قربونت برم هنوز با من قهر طال  »

  

که پارچ آب کنارم  یاکه درست از لحظه ینزدم. بغض یحرف

 یشکسته بود تا چهار ساعت بعدش که نقره برا نیزم یرو
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 نیزم یآوردن شامم آمده بود و مرا در همان حالت درازکش رو

فالکت بار خودم، وحشت  تیفرار از نگاه کردن به واقع یکه برا

از قبل  ترنیسنگکرده بود،  دایزده صورتم را پوشانده بودم، پ

راه تنفسم را بند آورده  باًیشده بود و حاال با گذشت دور تقر

کلمه آنقدر زار بزنم که  کیبا گفتن  دمیترسیبود و من م

گل  کیاز دست بدهم و مثل  میهااشک نیآب بدنم را ب یهمه

 آفتاب پژمرده بشوم. قاتل  یهاشعله ریجانش ز یرهیکه ش

  

دور ازت  نقدریمن احمق بود که پراچ آب رو ا ریتقص »

 « بود...  دهیگذاشتم... به خدا اصالً به ذهنم نرس
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دستم را باال  افتد،یب هیتا به گر رفتیکه م شیحس زخم شدا با

 دستش گذاشتم و آرام زمزمه کردم :  یآوردم و رو

  

راجع به اون روز  خوامی.. نم. گهیباشه ... باشه ... بسه د »

 « بشنوم...  یچیه

  

ناراحت کند،  نیاز ا شتریمرا ب نکهیا یهم قانع شد و برا نقره

 بحث را عوض کرد و گفت : 
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 «  حالت بهتر شه...  دنشیبا شن دوارمیخبر خوب ... ام هی »

  

که  یدر حال ،یاز خودش جدا کرد و با لبخند گل و گشاد مرا

را به هم زد و  شیهادست زد،یبرق م یوشحالاز خ شیهاچشم

 گفت : 

  

 « دکتر... یکردم بر یبابا و فراز رو راض »

  

 زد و گفت :  یچشمک
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 ...«   یکه تو بگ یهر دکتر نباریا »

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:19] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸 
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                               🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 

  

که  ریدنبال آه حوصلهیکتم رده کرده بودم و ب ریرا از ز دستم

ها بود که مدت یکسان یتا همه داشتیعمداً آهسته قدم برم

فرصت داشته  یکاف یاندازه بودند، به دهیکارخانه ند یاو را تو

 هیباشند تا از حضورش در کارخانه مطمئن شوند و به گوش بق

بعد  شیبزرگ که پنج سال پ زپسر دوم پروا ریآه "برسانند که 

زده بود و  رونیبزرگ با برادرش آکو از کارخانه ب یدعوا کیاز 

  "از او نداشتند، برگشته بود.  یخبر چیتا امروز ه
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به من بود و عقب عقب  شیرو د،یمن چرخبه طرف  ریآه

 را از دو طرف باز کرد و با لبخند گفت :  شیها. دسترفتیم

  

عوض شده ...  زیهمه چ دمیرو د نجایکه ا یبار نیاز آخر »

 « ...  ترشرفتهیبزرگتر... پ

  

 یبافت مشک یقهیاش خم کرد. با انگشت شانه یرا رو گردنش

 اصله داد و با چشمک گفت : که تن کرده بود، از گردنش ف

  

 « ... میو راه رو برات باز کن میتا ما بر یمنتظر بود نکهیمثل ا »
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 و خسته گفتم :  دمیکش یپوف

  

 نکهی... از اادیبدم م هیو کنا شیچقدر ن یدونیخودت خوب م »

 « طرف خودش رو پشت کلمات پنهان کنه...  ادیبدم م

  

 با پوزخند گفت :  ترفیهمانطور که عقل عقب م ریآه

  

 یتو یهستم که تو چطور خنجرت رو وقت انیبله ... در جر »

 «... یکنیقلبش فرو م یتو یچشم طرف زل زد
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و من هم پشت سرش  رفتیم یبه مقصد نامعلوم ریآه

شده  گریکدیها هم صحبت بعد از مدت نکهی. از ارفتمیم

او صحبت  با ریدل س کیها بود مدت بردم،یلذت م م،یبود

قطره  یو من برا مینکرده بودم، در واقع اصالً حرف نزده بود

تنفر و  یهر چند از رو رونیکه از دهانش ب یقطره کلمات

 . دادمیجان م مسخرت

  

 . ستادیا
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 یاش جدقفل کرد. چهره اشنهیس یقفسه یرا رو شیهادست

 شد و گفت : 

  

 نیکم با قوان هی ایتو... ب یوهیکردن به ش یباز گهیاما بسه د »

 « ... میکن یمن باز

  

و با  ستادمیا اشنهیبه س نهیرفتم. س اشیقدم کی تا

 :  دمیداشته باشم، پرس توانستمیکه م یلحن نیترصادقانه
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 یبرا نقدریبگو تا بدمش بهت... اونوقت ا ر؟یآه یخوایم یچ »

 « ...یکشیبه دست آوردنش زحمت نم

  

مردمک  میبود ستادهیحاال که مقابل هم او  میدو هم قد بود هر

 انحنا به هم زل زده بودند. کیدر  قاًیدق مانیهاچشم

 

 را به من دوخته بود.  اشیتو خال یمشک یهاچشم
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 شتریمرا ب نیتنفر و ا یبود، حت یاز هر حس یخال شیهاچشم

از من متنفر باشد اما  ری. حاضر بودم آهترساندیم یزیاز هر چ

 نباشد.  یخال تو نطوریا

  

از  شتریخطرناک است؛ ب کند،یرا حس نم یحس چیکه ه یآدم

 خودش...  یبرا یهر کس

  

صورتش ظاهر  یتو یرییتغ چیه نکهیبدون ا یالحظه چند

 لبش نرم و آهسته باال رفت.  یگوشه نکهیبود تا ا امرهیشود خ
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 گفت :  نهیاز پوزخند گرفت و آرام و با طمأن یطرح لبش

  

 یلبه یسادی... مغرور... وایهست ینوز هم همونجوره »

ها مثل آدم یو از اون باال به همه ایبرج دن نیبزرگتر

 نیا یکنی... فکر میکنیله شن نگاه م دیکه با ییهامورچه

 «  ... یاما سخت در اشتباه ییشاه داره و اونم تو هی یباز

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 از نفرت گرفت.  یحالت اشچهره

  

 یبزرگ منش نکهیاز ا یاز سخاوتت... مرس یمرس »

تا به  یبهم بد خوامیکه م یاون یخوایت که مپادشاهانه

 «...افتمیزحمت ن

   

 کرد.  یکوتاه یخنده
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... برعکس تو من به میکنیامتحان م نمیاشه ... اباشه ... ب »

 ای یبهم بد یتونیم نمی... ببدمیم تیهم اهم هیبق یهاحرف

 « نه...

  

قدم هم کمتر بود، آنقدر که  میاز ن نمانیب یآمد. فاصله جلوتر

 . شدیصورتم پخش م یتو رینفس داغ آه

  

شب  هی شیکه پنج سال پ یمانا رو بهم پس بده... همون »

تو و مُرد... بهم مانام رو پس بده آکو... بگو  نیماش ینشست تو

 « جسد مچاله شده از مانا...  هیشد که تهش شد  یاون شب چ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 کوتاه گرفت.  یالحظه یشب تصادف، برا یادآوریاز  قلبم

  

 ادامه داد :  یرحمیبا ب ریآه

  

که  یرو پس بد یمن رو زنده کن یخودت مانا  یاگه تونست »

رو از  زتیچبه تاوان مانا، همه کنمیم ی... وگرنه کاریچیه

 « رو... زتیآکو... همه چ یدست بد
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                                   🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

  

بودم و با  ستادهیهم ا ینهیبه س نهیکه س ریآکو و آه دنید با

 نکهیبدون ا دند،یکشیهم خط و نشان م یهر دم و بازدم برا

از آن  شتریب نکهیجدا کردنشان بکنم، با حس ا یبرا یتالش

کارخانه را تحمل کنم از آنها فاصله  یخفه طیمح توانم،ینم

 گرفتم. 
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 هیچشم بق یآنها جلو یو از برخورد احتمال ستادمیایم دیبا

چند روز آنقدر به  نیاما از شانس بدم ا کردمیم یریجلوگ

 یو زشت بودم که به اندازهشاهد اتفاقات تلخ  یصورت رگبار

نسبت به آکو  ریتنفر آه دنید یبرا ینوک سوزن هم تحمل

 نداشتم. 

 

چند سال افتاده بود، نگاه  نیکه ا یخوب به اتفاقات یوقت

 چیه یب یآدم وقت دادم،یحق م ریطرف به آه کیاز  کردمیم

که  یزیخراب، چ یذهن ینهیپس زم کیبا  یو منطق حیتوض

گرفتن جواب به  یهم برا دیبا دهد،یدست م دوست دارد، از

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گذاشتمیم ریآه یخودم را جا یبزند اما وقت یهر در

و آسمان از  نیکه زم شیآکو، برادر دو قولو دمیپرسیم

آنها بافته شده بودف خبر داشتند،  نیکه ب یمحبت سمانیر

 اعتماد او نبود؟  قیال

  

 زدم. رونیاز سالن ب عیسر ییهاقدم با

 

سقف بمانم، خفه  نیا ریز گرید یلحظه کیاگر  کردمیم حس

 یپرت کردم و اجازه دادم هوا اطیح ی. خودم را توشومیم

 را باز کند.  میهاهیر یشده راه بسته زییسوزدار پا
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که عاقبت از شدت  دمیبلعیبا حرص و ولع هوا را م یقدر به

 گرفتم و خم شدم.   میفشار دستم را به زانوها

 

آمدم و  رونیب ژنیاکس یزنگ تلفن همراهم از خلسه یصدا با

 یاگرفته یبا صدا اندازم،یبه شماره تلفن ب ینگاه نکهیبدون ا

 ش شده بودم، جواب دادم : که تازه متوجه

  

 « بله؟  »
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محسوس از  یاهیو گوش نواز با ته ما فینرم، ظر یصدا

 خجالت، آهسته گفت : 

  

 « آوات...  »

  

هم فکر کنم تا صاحب  هیهزارم ثان هی یه اندازهنبود ب الزم

محروم بودم،  دنشیبه سه سال بود از د کیکه نزد ییصدا

 . شناختمیهم او را م شیهانفس تمیر یازرو یبشناسم. من حت
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دچاز لرزش هم شده بود،  یکه حاال عالوه بر گرفتگ ییصدا با

 : اشتباه نکرده بودم، گفتم  نکهیمطمئن شدن از ا یبرا

  

 « ترمه؟  »

  

 لکنت گفت :  با

  

بهت زنگ بزنم... اما  خواستمی... نمدیآره... منم... ببخش »

 « مجبور شدم...
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 تکلمم را به طور کامل از دست داده بودم.  یقوه

  

 خودش ادامه داد :  ترمه

  

 یلیخ زیچ هیبهت بگم...  یزیچ هی دیبا نمت؟یبب شهیم »

 « مهم... 

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) طال (  

  

خبر دوباره  شیدکتر و آزما یکه نقره وعده شیدو روز پ از

 بودم.  دهیپوستم دو ریز یاداده بود، خون تازه
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خودم مراجعه  یبه دکتر انتخاب توانمیبودم که حاال م خوشحال

 را به همه ثابت کنم.  تیکنم و واقع

 

من  یبرا یاتفاق چیه دانستمیم یخودم بهتر از هر کس من

که عقلشان به  ییهاثابت کردن به آدم یبود اما برا افتادهین

دست و بالت  یتو یمدرک شهیهم دیگوششان بود، با چشم و

 . یداشته باش
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به هم  زیرآمیتحق یبرنامه نیناگفته نماند که حالم از ا البته

 یعمق عوض ایو البته به آر گرانیبه د نکهیا یاما برا خوردیم

 . دادمیحقارت تن م نیبه ا دیبودنش را نشان دهم با

 

دفعه از  کی است،یآرسر خود  ریز زیبودم همه چ مطمئن

من افتاده بود؟ از  یاتفاق برا نیآسمان به او الهام شده بود که ا

 نکرده بود؟ ریکجا معلوم آن دکتر را خودش اج

  

 ... دمیکشیعقب نم من
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 من در بروند. ریبار جواب تحق ریاز ز گرانید دادمینم اجازه

  

به  زیهمه چ یانداختم و با خودم گفتم، وقت میبه پاها ینگاه

تازه  کردمیراثابت م امیگناهیو من ب گشتیحالت قبل برم

 کنم. یعزادار میمرگ پاها یبرا توانستمیم دیشا

  

 در از جا پرسدم. یادفعه کیباز شدن  با

 

که از ترس به تپش افتاده بود، گذاشتم و  یقلب یرا رو دستم

من به  یابه خون نشسته یبه فراز انداختم که با چهره ینگاه
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. حالتش رفتیم نییاز فرط خشم باال و پا اشنهیبود. س رهیخ

 حمله بود.  یآماده یمثل گراز

 

سوراخ تنگ و نمور  نیمن به ا دیحکم تبع اطیح یتو یوقت از

 بود، البته تا االن ... دهیرا صادر کرده بود، او را ند

  

 و برنده و ترسناک شده بود، گفت :  زیت غیت هیکه شب ییصدا با

  

دم در؟ اومده گند اون شبش رو  گهیم یدوست پسرت چ نیا »

من با  دخترتون دسوت بودم اما به  گهیجمع کنه؟ اومده م
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@VIP_ROMAN 

...  دمیعقب کش ایآر نشیبد نیخواستیبه زور م نکهیخاطر ا

خودش اومده بود  الیاستغفراهلل... اومده بود دست بوس... به خ

  «ه؟گید یبود نیرو روشن کنه... با هم فشیتکل

  

آماده به  یآمد. آنقدر ترسناک شده بود که جز چهره جلوتر

 . دمیشنیم یزینه چ دم،یدیم یزیاش نه چحمله

 

تخت  یخودم را رو دادیجانم اجازه م مهیکه بدن ن ییجا تا

و به طرفم حمله  دیدفعه از جا پر کیکه فراز  دمیعقب کش

با  " دیکشیم ادیکه فر یرا از باال گرفت و در حال میکرد، موها
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@VIP_ROMAN 

دوهزار تومن  یسر تا پاش به اندازه نکهیکثافت؟ ا یبود نیهم

 تتیثیماها رو... ح یرو... آبرو ای... خودت رو... آرارزهیهم نم

 غی. جدیتخت کش یمرا از همان موها رو " ؟یفروخت یرو به چ

 دست فراز گذاشتم.  یو هر دو دستم را رو دمیکش

  

 زدم :  داد

  

 « فراز ؟ کدوم دوست پسر؟  یگیم یچ »

  

 صورتم کاشت.  یرو یمحکم یلیآزادش را باال برد و س دست
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 « ... یکه باهاش بود یهمون »

  

 :  دمیکش غیج

  

نبودم... من خواهرتم ... به ناموست تهمت  یچکیمن باه »

 « نزن... 
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 نیزم یتخت رو یاز رو یبه حرف من، مرا از موها تیاهمیب

اما هر چقدر که از کمرم  کردمیرا که حس نم می. پاهادیکش

 مانده بود، خرد شد. 

  

 « ... یولم کن لعنت »

  

که به  ییهابلند ناله یو صدا ادیبه داد و فر تیاهمیفراز ب اما

و به  دیکش نیزم یبود، مرا کشان کشان رو دنمیخاطر درد کش

 برد.  اطیح
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مدام با خودش  خودشان بودند، یایکه در دن ییهاوانهید مثل

 : کردیتکرار م

  

 « ...زنمیم شتی... آتزنمیم شتیآت »

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

پرت کرد و خودش از من  اطیرا وسط ح امدهیفایتن ب فراز

فرود آمدم،  نیزم یرو میهافاصله گرفت. با کف دست

. آنقدر دمیکش یاخفه ادیو فر دندیکش ریدستم ت یهااستخوان

 یبرا یبودم که حاال توان دهیکش غیرا ج اطیاتاق تا ح یفاصله

 م. نداشت دنیکش ادیفر
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 به فراز انداختم.  ینگاه

 

 یزهایلب چ ریگرفته بود و ز شیهادست نیرا ب سرش

 کیاز  ینامتعادل و عصب یهاو با قدم گفتیم ینامفهوم

 . رفتیم گرشیبه طرف د اطیح یگوشه

   

هم به زحمت در  نیهم یبرا ترساند،یوارش مرا م وانهید حالت

افتاده بود، گردنم را  میهاکف دست یوزنم رو یکه همه یحال

 یباق میکه برا ییصدا یبه طرف در چرخاندم و با ته مانده

 مانده بود، کمک خواستم : 
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 « مامان... مامان... نقره...  »

  

 د،یرسیخفه که به زور تنها به گوش خودم م ادیفر کیجز  اما

 یکم هم فراز را که آماده یصدا نینداشتم اما هم ییصدا

 جه من کرد. حمله بود، متو

 

خم شد  شیپاها یکنارم رو د،یبه طرفم پر یناگهان زیخ کی با

 از بغض و خشم گفت :  بیترک یو با حالت
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زور نزن... مامانت و بابا رفتن دکتر... نقره هم باهاشون  خودیب »

 « رفته... فقط منم و تو... 

  

 انداخته و زمزمه کرد :  نییرا پا سرش

  

خالص  یسکته گهیدفعه د نید... وگرنه اخدا رو شک بابا نبو »

 « ... زدیرو م

  

که به من هنوز هم  یرا باال آورد و نگاه خونبار سرش

 افتاده بود، انداخت و لب زد :  یدور و برم چه اتفاق دانستمینم
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برات کم بود؟ اگه  یزندگ نیا هیفقط بگو چرا؟ چرا طال؟ چ »

 « ...خوامینم یبگ یومدی... چرا نیخواستیرو نم ایآر

  

 نیاالن است که ا نکهیرا مشت کرد و باال برد. با فکر ا دستش

که  ییهام، تنها جاپلک د،یایصورتم فرود ب یمشت محکم رو

هم فشار دادم و  یفعالً قدرت حرکت دادنش را داشتم، رو

 منتظر ماندم. 
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فراز با  یعصب یدستم و صدا ریز یهاکییلرزش کم موزا با

صورت من  یرا باز کرد. فراز مشتش را به جا میهاپلک دیترد

 بود.  دهیکوب نیبه زم

  

 تکان داد و با افسوس گفت :  یسر

  

... خودت یازدواج کن ایکس مجبورت نکرده بود با آر چیه »

... فهممیبهش فکر کنم... نم خوامیم یکه گفت یبود

 « طال... فهممتینم
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ناخودآگاهش متوجه  ریشده بود، ضم جیهم مثل من گ فراز

و آسمان به من  نیروزها از زم نیکه ا ییزهایشده بود که چ

دنده  کیاما آنقدر  آمدیبا عقل جور در نم شدینسبت داده م

را گرفته  اشیفکر یهاانیجر یهمه یو متعصب بود که جلو

 دهیکه شن بود ییهاحرف کرد،یکه فکر م یزیبود و به تنها چ

 یموش کور که از رو کیو مثل  کردیکر نمبود، در واقع اصالً ف

 . کردیرا خراب م زیهمه چ کرد،یعمل م زهیغر
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لبخند من  دنینشست. فراز که با د میهالب یرو یتلخ لبخند

و شروع  دیرا در هم کش شیاز قبل شده بود، ابروها تریعصبان

 کرد.   شیهالب دنییبه جو

 

ه سر خودت و ما ک ییبه بالها ؟یخندیم یبه چ ؟یخندیم »

که پدر و مادرش از شدت  یسر اون پسر بدبخت ای ؟یآورد

 «  ؟یروان شگاهیببرنش اسا خوانیم یافسردگ

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _ 100 

 

 کرد.  دنیشروع به جوش میگلو یتو یزیچ ا،یاسم آر دنیشن با

 

کرد،  نییاز چند حس به طور همزمان دلم را باال و پا یبیترک

نبود  لیمیب اینه چندان دورم که به آر یهاگذشته بیحس غر

مملو  یگریمطمئن شده بود که دوستش دارم و حس د باً یو تقر

 ... یاز نفرت، بغض و دلخور
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  زد؟یاز چه حرف م فراز

 

  ؟یافسردگ از

 

  ا؟یآر

 

  ؟یروان شگاهیآسا
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آنقدر در نقشش فرو رفته بود و خودش را در  ایآر یعنی

از دست دادن من غرق کرده بود که پدر و  یشینما یافسردگ

 گرفته بودند؟  یکار نیبه چن میمادرش تصم

 

 هم دست بودند؟  ایپدر و مادرش هم با آر دیشا اصالً

 

مخالف بودند  ایواج من و آرو مادرش از همان اول هم با ازد پدر

راه انداخته بودند که  نیا یرا برا یشب باز مهیخ نیا دیو شا

 مرا از سر خودشان باز کنند. 
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 «  ؟یبه چ یدونی... مخندمیآره ... دارم م »

  

حالت را  نیا دنیانتظار د نکهیفراز پر از سوال شد، مثل ا نگاه

 از من نداشت.

 

تا چند  دیرسیو به نظر م رفتیکم کم خواب م میهادست کف

سقوط  اطیسرد ح یهاکییموزا یبا صورت رو گرید یقهیدق

 . کنمیم
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و  ریبا تحق ایکه آر یکه اون روز خندمیدارم به خودم م »

آشغال پرت کرد تو  کهیت کیکتک من رو کشون کشون مثل 

کردم... بهش گفتم به فراز و  دشیمطب دکتر با اسم تو تهد

 « ... اما...ارنیتا دمار از روزگارت درب گمیبابام م

  

شکستنش را در خودم  ییمعمول بغض کرده بودم اما توانا طبق

 . دمیدینم

  

جمه نشون داد و  هیکه نفرتش رو با  ایباز صد رحمت به آر »

 «  ؟یبابا چ ؟یرفت... اما تو چ
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 به من زل زده بود. یبیبا حال غر فراز

 

بگذارم، فقط بعد  یریدر او تاث میهاحرف نبودم تا با نیا دنبال

درد  نیاز بزرگتر شیکرده بودم تا برا داینفر را پ کیها از مدت

چند روز پوستم را سوزانده، گوشتم را آب  نیکه ا امیزندگ

 بود، حرف بزنم.  دهیکرده و استخوانم را تراش

  

 هیدروغ نیتربه راست و دروغش ندارم فراز که دروغ  یکار »

اون دکتر اون  دونمی... هنوز که هنوز نمدمیشن میزندگ یتوکه 
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که اومده دم در از کجا اومده...  یاون دونمیگفت... نم ایروز چ

حاال  یکه کمر بسته به زجرکش کردن من که حت هیک دونمینم

جز  یچکیه یکه برا گوشتم کهیت هیمن فقط  نکهیبا وجود ا

کنه، باز هم  سیت و ربدبخت که مجبوره من و راس یاون نقره

 «... دارهیمن برنم یتموم شده یزندگ نیدست از سر ا

 

 دهیبه خاطر بغض گرفته بود و کلمات منقطع و بر میصدا  

 . آمدندیم رونیاز آن ب دهیبر
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ارزش من به عنوان خواهرت به  یکه همه نکهیدردم از ا »

درست...  رمیمسخره بود؟ فقط همون؟ گ یهمون دخترانگ

 نکهیا یحق نداره خودش برا یمن بد عالم... مگه هر آدم رمیگ

 «  ره؟یبگ میرا بگذرونه، تصم شیچطور زندگ

  

کوتاه  یالحظه یزد که باعث شد برا یبلند ادیفر فراز

 را ببندم.  میچشمها

  

لَگَد  هیبا  دیپرتگاه بپره، با یخواست از لبه یهر آدم یعنی »

 «   م؟یکمکش کن
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 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 

🩸 
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 تکان دادم.  یسر
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 زدمیهرچقدر هم با فراز حرف م گفتیم یحس کی

نوک سوزن در افکار کورکورانه و  یبه اندازه توانستمینم

نفوذ شده بودند،  لرقابیسخت و غ مانیمتعصبش که مثل س

 وارد شوم. 

  

کنار با مشت و  یپرتگاه بکش یرو از لبه یهر ک ستیقرار ن »

که تو  ینجوری! ایبپر یخواستیبه جونش که چرا م یافتیلگد ب

 یهمون بهتر که اجازه بد ،یکنیرو براش سخت م طیشرا یدار

جونش رو  نکهینه  ا کشهیدفعه زجر م هیهمون  ینطوریبپره... ا
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 واشی واشیتا خودش  شهیتو ش یو بذار رونیب یه ذره بکشذر

 « شاهد مرگ خودش باشه...

  

گوش داد و بعد مثل  یهادر سکوت به حرف یاچند لحظه فراز

که به عنوان  یااز برنامه توانستیوجه نم چیکه به ه یآدم آهن

 کند، زمزمه کرد :  یچیبه او داده بودند، سرپ هیاول یداده

  

گند و کثافتت رو  ستیقلنبه سلنبه قرار ن یهافحر نیا »

 « ... زنهیگند کثافتت حالم رو بهم م یجمع کنه... بو
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 "،  " ستیکار من ن "،  "دروغه  "بزنم  ادیداشتم فر دوست

 اما زبان را بستم.  "باور کن...  ست،یکار من ن

 

عجز و البه  یکس یمغرورتر از آن بودم که برا کهیان یبرا دیشا

 . ستیفراز آدم باور کردن من ن دانستمیهم م دینم، شاک

  

 یخودم کار یبرا دیخودم با افتاد،یب یقرار بود اتفاق اگر

 . دیرسیبه داد آدم نم یکس ایدن نی. در اکردمیم

  

 که از خودم سراغ داشتم، گفتم :  یلحن نیترمحکم با
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 یتواالن من رو بکش و  نیپس هم ،یاگه من رو باور ندار »

 ی... دخترنهیهم ضتیدرد اون ذهن مر یباغچه چالم کن... دوا

 « چالش کرد...  دینداره رو با ایکه ح

  

 از تنفر من جا خورد.  زیاز لحن قاطع و البته لبر فراز

 

و فراز  افتمیب شیکه به دست و پا دیکشیرا م نیانتظار ا دیشا

 نطوریا امر یدر حق من کرده باشد اما وقت یانم لطف نیبا بخش

 جا خورده بود. رم،یکه حاضر بودم بم دیدیقاطع م
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 را از نگاهم بخواند.  تیّنگاهم کرد تا عمق جد یالحظه چند

 

 یشده بود اما دوست نداشتم جلو حسیکامالً ب میهادستم

 . افتمیفرزام ب یهاچشم

 

 آرام گفت :  ییکنارم بلند شد و با صدا از
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من با کشتن تو و آلوده کردن  یکنیم اگه فکر یکنیاشتباه م »

... کنمیخانواده رو بدبخت م نیا گهیبار د هیدستم به خون تو 

  » 

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

انداخت و با  زیم یرا رو شیلم داد، پاها اشیصندل یرو ریآه

 :  دیپرس یدارلحن خنده
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کش شلوار  نیدنبال من؟ ع یاز صبح افتاد یتو کار و بار ندار »

 « ... یایپشت سرم کش م

  

با  ند،یبنش میهالب یتا رو رفتیم رفتیکه م یلبخند

رفت،  نیاز ب امدهین ریآه یشوخ زیانگ نفرت یهیته ما یادآوری

 هم فرو رفت.  یاز قبل تو شتریب میدر عوض ابروها

 

 چرخاندم.  استشیاتاق ر یرا تو نگاهم
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@VIP_ROMAN 

امروز  نیزده بود تا هم رونیب نجایکه از ا شیپنج سال پ زا

 ونیو آماده با همان دکوراس زیصبح سپرده بودم اتاق را تم

 کیشده بود، بگذارند،  دهیچ ریآه یقهیسابق که بنابر سل

چنان  ریاما آه دیکردن خسته و کم جان ام یسوار یجاده برا

فکر نکرده بود،  شددر الک نفرتش فرو رفته بود که اصالً با خو

 مانده است.  یمثل سابق باق نطوریچرا اتاقش هم

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ــوآکــ��
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 102 

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

  

 « ... ارمیبتا بگم برات  یخوایم یچ نمیبب نکهیا یبرا »

  

که حاال تلخ شده بود،  یرا باال انداخت و با لحن شیابروها ریآه

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

  

 یخرابکار یترسیم ایم؟ من بچه یکنیمگه فکر م ه؟یچ »

 «  ؟یبلد زیهمه چ یفقط خودت یکنیکنم؟ فکر م

  

داد،  هیتک زیرا به م شیهاآرنج نباریرا جمع کرد، ا شیپاها

را  اشیتکه داد. نگاه نافذ مشک شیهااش را به مچ دستچانه

 :  دیپرس ینیبه من دوخت و با بدب

  

مثل  ؟یدیش رو باال کشبه سر سهام من اومده؟ همه یچ »

 «  زها؟یچ هیبق
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که از صبح بار من کرده بود،  یو درشت زیر یهاحرف برخالف

 بمانم.  یباق تفاوتیبار نتوانستم ب نیا

  

از  کردمیم یکه سع ییدادم و با صداهم فشار  یرا رو میهالب

 :  دمیتجاوز نکند، غرّ یحد معلوم

  

 یگشاد شده که هر حرف مفت نقدریا یدهنت از ک فهممینم »

 «  ؟یکنینثار من م گذره،یگذشته و م تیاز اون مغز لعنت
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 یرفتم و پرونده زشینگاه کنم به طرف م ریبه آه نکهیا بدون

 یه آوات به سفارش خودم هر ماه رورا ک زیم یرنگ گوشه یآب

برداشتم، آن را باز کردم  گذاشت،یم ریآه یاز سکنه یخال زیم

 . دمیکوب زیم یو رو

 

کاغذ کوباندم و با حرص  یرقم نوشته شده رو یرا رو انگشتم

 گفتم :  ریبه آه
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@VIP_ROMAN 

رو  یواقع یزهایهات چچشم ده،یاجازه م گهید یزهایاگه چ »

... سود انهیها نگاه کن... سود ماهرقمعدد و  نیبه ا نه،یبب

 « ... ارزش سهامت... انهیسال

 

 اشینگاه نافذ و سنگ ینیکه سنگ رینگاهم را از صورت آه 

بود،  زیم یرو قاب عکس که روگرفتم و به روبه کرد،یم تمیاذ

 دوختم. 

 

ذهنم را از پرواز حول عکس درون قاب  یکردم پرنده یسع

نداشتم در ذهن  یچندان دیکه ام ییهاحرف یمنع کنم و رو
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 لیدر مقابل س توانستمیتمرکز کنم اما نم افتاد،یجا ب ریآه

عکس، در ذهن من به راه انداخته  ینیریکه ش یخاطرات تلخ

 یصدا ربود که د یفیلرزش خف رشیحداقل تاث ستم،یبود، با

 من راه افتاده بود. 

  

پر بار کردن  یپنج سال برا نیا یتو یکه جنابعال یاون وقت »

 نیا کردمیم یسع نجایمن ا یمن گذاشته بود هینفرتت عل

وقت  چیرو سر پا نگه دارم! آکو ه ختهیبه هم ر یامپراطور

 ادتیرو  نی... اذارهینم ست،یکه مال اون ن یزیدست رو چ

 «باشه... 
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@VIP_ROMAN 

 

   

کاغذ مانده بود، زد و از  یدستم زد که همچنان رو ریز یاضربه

و من را دور زد و از کنارم  زیبه من زد، م یاتنه بلند شد. شیجا

 رد شد. 

 

را به خاطر  یو روز کردمیهمچنان به عکس نگاه م من

ثبت نام کرده  یتازه در کالس عکاس یوقت نیکه آو آوردمیم

که  یاشرفتهیفوق پ نیدورب یبرا یاالعادهبود و ذوق فوق

عکس  نیلبود، به عنوان او دهیتک دخترش خر یپدرمان برا
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 بارا که طبق معمول  واریآوات و ژ ر،یمن، آه ش،یاحرفه

مان را به خنده انداخته بود، خاص خودش همه یمسخره باز

ما چهار  یکه خودش را برا یدور هم جمع کرده بود و در حال

قلبمان دوست  میاو را از صم قیطر کینفر که هر کداممان به 

شما چهار تا رو به  عکس خوامیم "لوس کرد و گفت  م،یداشت

 . "مد ... یمجله یمردان قرن بفرستم برا نیترپیعنوان خوشت

 

 زشیم یاز عکس را قاب کرده بود و رو یکپ کیهم  ریآه

و  ریو عکس از آه زیم نیها بود اکه مدت فیگذاشته بود اما ح

 ما پنج نفر محروم مانده بود.  نیمحبت ب
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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بالخره موفق شد، نگاهم را از قاب عکس  ریآه یعصب یصدا

 اشیکه با وجود لحن عصبان شیهاجدا کند و به مردمک

 مانده بود، انداخت.  یو خال تفاوتیهمچنان ب
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@VIP_ROMAN 

  

از پول  نقدریا یعنی ؟یدیازش خررو  نیپس چرا سهام آو »

 شتریو آوات داره روز به روز ب یدست جنابعال ریبابامون که ز

 دیشا ای ؟یبخر خواستیکه م ینیاونقدر نوبد که براش ماش

مسخره  یامپراطور نیبهانه کم کم ما رو از ا نیبه ا یهم دار

 « ! یکنیم رونیب

  

نش را نگه دارد و نتوانسته بود، زبا نیکه آو زدمیحدس م دیبا

که خواسته بود،  ینیبا زحمت ماش نکهیحرص ا یالبته از رو

 دانستیخودش را لوس کرده بود. نم ریآه شیبود، پ دهیخر
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@VIP_ROMAN 

قلب من فرود  یو رو کندیم یرا پتک نیهم قاً یدق ریکه آه

 . آوردیم

  

هوا تکان دادم و در  یتو " الیخیب " یرا به نشانه دستم

  گفتم : ریجواب آه

  

قضاوت نکن...  یدونینم یزیپشت چ تیراجع به واقع یوقت »

چرا اون کار رو کردم سرکوفتش رو به من  یدونینم یوقت

 « نزن... 
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@VIP_ROMAN 

 باال انداخت و به تمسخر گفت :  یاشانه ریآه

  

 یبهش بگ یخواستیم نکهیبوده مثالً؟ ا یپشتت چ ه؟یچ »

 « ه؟ کن تیریچون دختره حق نداره پول خودش رو مد

  

 ریکه ز یآهسته در حال یهاگرفتم و با قدم ریرا از آه نگاهم

 یرا خال میعصبانت کردم،یرا تکرار م ریلب با خودم اسم آه

 کردم. 

  

 گفتم :  یدیدر کمال نا ام عاقبت
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@VIP_ROMAN 

  

 میکه تصم یمساله رو به آدم هیکس قدرت فهموندن  چیه »

 ازین یدتریمف یهاکار یرو برا میگرفته نفهمه، نداره... من انرژ

 یااون کله یو بخوام تو رمیچکش دستم بگ هی نکهیدارم تا ا

 « بکوبم...  خیم ،یپرش کرد مانیکه با س

  

به در خورد و  یابزند اما ضربه یدهانش را باز کرد تا حرف ریآه

از طرف من  یمنتظر جواب نکهیکه پشت آن بودف بدون ا یکس

 بماند، وارد اتاق شد. 
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@VIP_ROMAN 

را باال انداختم  میابرو یتا کی یمتعجب منش یچهره دنید با

به خاطر در نزدنش که خودش هم  زیآم دیتهد یو با نگاه

 متوجه آن شده بود، از او خواستم حرفش را بزند. 

  

 ریها آهکه بعد از مدت یهم دست و پا شکسته در حال یمنش

 جوابم را داد :  د،یدیاتاقش را م یرا تو

  

 «ون اومدن کارخونه... قربان خانومت »
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 یمنش یشانه یاز باال دیتمام نشده بود که سر خورش یاجمله

سبز کمرنش را  یهاکرده بود و چشم یظیغل شیشد. آرا دایپ

 اهیس یغرق کرده بود که از دور تنها دو حفره یاهیچنان در س

 .  آمدیدر صورتش به چشم م

 

 

با پشت دست  صورتش نشسته بود. یرو یاانهیوحش لبخند

اتاق  یمعمولش تو یرا کنار زد و با همان ناز و کرشمه یمنش

 آمد. 
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 به من انداخت.  یو پر از حرف بیعج نگاه

 

شده بودم اما از  دیخورش یبایمات صورت انصافاً ز نکهیا با

که چطور با  کردمیرا هم نگاه م یچشم حرکات منش یگوشه

ممکن اطالعات ضبط  یجاتا  نکهیا یولع به ما زل زده بود برا

و به  ادیکارخانه پخش کند، اطالعاتش ز یجاکند و بعد همه

 طور قطع با ارزش بودند.

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ــــوآک��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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دوران  یو حت دیباهم بودن من و خورش یسالها یهمه

را  شیپا دیوجه اجازه نداده بودم خورش چیطالقمان من به ه

ممکن  یکرده بودم تا جا یشرکت بگذارد، سع ایکارخانه  یتو

را از همه دور نگه دارمو مطمئن بودم اگر پدر  امیشخص یزندگ

ل به یکلفت من که بعدها تبد یهاکیاز شر یکی دیخورش

 یبه گوش کس دیششد، نبود ازدواج من و خور بمیرق
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و لوند جناب صدرا را همسر آکو  بایاما همه دختر ز دیرسینم

 . شناختندیم یشده بود به خوب

  

با همان غرور خاص خودم اجازه نداده بودم جز چند نفر  من

مورد اعتمادم در کارخانه از طالق من و  یمحدود از کارمندها

 خبردار شوند. دیخورش

 

نگه  یکرده بودم که بتوانم برا عیصدرا هم آنقدر تطم جناب

هم جناب صدا همچنان  دیکنم، شا اشیراز راض نیداشتن ا

 . میبه هم برگرد دیداشت که من و خورش دیام
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ازدواج کند،  ریکرفته بود با آه میتصم دیخورش یوقت یعنی

 را نگرفته بود؟  شیجلو

 

 شده بود؟  کیشر یباز نیاو هم در ا یعنی

  

از بودنش  نکهیاندخت. مثل ا دیبه خورش یهبا لبخند نگا ریآه

با برنامه  شانیخوشحال بود. شک نداشتم آمدن هردو نجایا

 بود.  یقبل یزیر
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@VIP_ROMAN 

از طالق من خبر نداشت و  ینداند کس ریممکن بود آه محال

زدن به من چشم ضربه یبرا یزیاز چ ریامکان نداشت آه

 کند. یپوش

  

 ام آمد. شانه یکیدستش را باال آورد، تا نزد دیخورش

 

 حبس شد.  امنهیحرکتش نفس در س دنید با

 

 نگاه کنم.  دیبه خورش یحت رینداشتم مقابل آه دوست
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 دینداشتم اتفاقات تلخ گذشته بازهم تکرار شود اما نبا دوست

 دیکه با یکه سرم آمده بود، شد، زن دیجد یچارگیب نیمنکر ا

دم بود که حاال زن خو کردم،یم یاز نگاه کردن به آن خوددار

نفر به  نیکه به عنوان اول یزن بد،یکشیم دکیپسوند سابق را 

از خون و گوشت دخترم  یمیکه ن یمن پا گذاشته بود، زن میحر

روز حاللِ من بود و حاال حاللِ  کیکه  یزن داد،یم لیرا تشک

 برادرم. 

  

 ام متوقف شد. شانه کینزد دیدست خورش خوشبختانه
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@VIP_ROMAN 

به طرف  مرخشین کی. دیچرخ یبه طرف منش پا یپاشنه یرو

 بود.  یبه طرف منش گرشید مرخیمن و ن

  

 گفت :  یبیلحن دلفر با

  

 شونی... من خانم ای... خبر رو اشتباه دادزدلمیآخ عز »

 « ... ستمین گهید یعنی... ستمین

  

 دیکه دستش را به طرف خورش ریآهسته کنار آه ییهاقدم با

 و دستش را گرفت. دراز کرده بود، رقت 
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 « با مجدداً ازدواج کردم...  شهیم یمن چند وقت »

  

 نینشاند و با ا ریآه دارشیر یگونه یرو یابندش بوسه پشت

بعد از ازدواج  هیدرست سه ثان دشیکار خبر ازدواج جد

 داد.  اشیقبل

  

 ریتیپرواز روزنامه داشت، مطمئن بودم ت اتیلبن یکارخانه اگر

 بود.  نیاولش ا
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 سیصدار از رئ نیدار معروف، مع هیدختر سرما یطالق پنهان "

با برادر کوچکتر  اشانهیکارخانه، آکو پرواز و ازدواج مخف

   "...  ریدار شرکت، آهسهام نیآکوخان، دوم

 

انتقام  یبرا یارحمانهیروش ب نیچن یبا چه قصد ریآه واقعاً

 گرفتن از من انتخاب کرده بود؟  

 

                                     🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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#part _ 105 

 

                                🩸🩸🩸 

 

  

 ) آکو ( 

  

خواب نشسته تخت یرو حرکتیچند ساعت بود که ب دانمینم

گذشته  یلیاز غروب آفتاب خ دادیاتاق نشان م یکیبودم. تار

 بود. 
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که با هر کام من  یبود و جز آتش دهیاتاق را بلع یهمه یکیتار

در اتاق  ینور یروزنه چیه دیکشیتنوره م گاریاز دل س

که از تاج  کردیهم مرا وادار نم یکیتار نیا یاما همه دیتابینم

 برق را بزنم. دیو کل رمیبگتخت فاصله 

  

کنجکاو کارمندان کارخانه که از  یهانگاه نیبعد از ظهر که ب از

از اتاق من شروع به پچ پچ کردن  یبه محض خروج منش

ازدواج همسر من که به  یعنیروز،  یمساله نیترداغ یدرباره

سرعت در نظر آنها سابق شده بود با برادرم کرده بودند، 
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حبس  کمیارآپارتمان تنگ و ت یخودم را توگذشته بودم، 

 کرده بودم. 

  

آمده بود، تازه تازه مقابل  شیپ میکه برا یافاجعه ابعاد

که چطور  رمیاندازه بگ توانستمیم شد،یروشن م میهاچشم

که  یزیمرا از چ یگرفته بودند زندگ میتصم دیو خورش ریآه

 ای ریاز آه کهنینه ا ترساند،یمرا م نیبود جهنم تر کنند و ا

 دانستمیکه م ییاز آکو دم،یترسیبترسم از خودم م دیخورش

اما  داردیدست برنم ردیبردارد تا انتقامش را نگ یزخم یوقت

 نه... 
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که  یریآه ر،یقدم مخالف آه کی یقدم، حت کیآکو  نکهیا

قرض داده  یگریبود که به بدن د گرشیآکو مانند روح د یبرا

 سوخته بود، بد هم سوخته بود...بود، بردارد اما دلم 

  

 یهمه ادیافتاده بودم،  دیازدواجم با خورش یروزها ادی ارادهیب

تداوم  یبه او برا امیباطن یلیمیکه با وجود ب ییهاتالش

 ییهانییباال و پا یهمه ادیکرده بودم،  مانیبه زندگ دنیبخش

 داشتم.  دیبا خورش یکه در زندگ
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@VIP_ROMAN 

هناس  ییتنها دنیبود تا با هر بار د یخوبپنج سال فرصت  نیا

 برد،یرنج م اشیکوچکم که چطور مظلومانه از نبود مادر واقع

رفته  دیبار ازدواج با خورش ریبه خودم لعنت بفرستم چرا ز

 نیجوانه ا نکهیتنها بماند، با ا نطوریبودم که حاال هناسم ا

 نیاواخر آو نیگذاشته بود و ا هیاو ما یبرا شتریسالها از مادر ب

گرفته  میکه بعد از مرگ پدرمان تصم سیهم از مادرش در انگل

 یبود تا آخر عمرش همانجا بماند، دل کنده بود به جوانه برا

را عوض  تیواقع شدیاما نم کردیهناس کمک م ینگه دار

مقصر داشت و  کی هیقض نیهناس من تنها بود و ا نکهیکرد، ا

 آن آکو بود ... 
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@VIP_ROMAN 

 

 ییهاوقت ادیافتاده بودم،  دیخورش یهاز و کرشمهنا یهمه ادی

 یغرورم برا یشکسته شده یهاو من با تکه زدیکه مرا پس م

و  رفتمیام سر پا بماند، باز هم به طرفش مخانواده نکهیا

 آنطور جوابم را داد و با...  دیخورش

 

خاطراتم دور کردم و به  نیتراز تلخ یکی یادآوریرا از  ذهنم

خونش را  دیبودم با دهیفهم یپرداختم. وقت شانهیقمرور ب

 دیبودم هناسم را حامله بودم، با دهیکه فهم فیاما ح ختمیریم
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 یاکردم نتوانستم از نطفه یاما هر کار گذشتمیاز هناس هم م

 . مکه از خون و گوشت خودم بود، بگذر

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 106 

 

را برداشتم و دستم  گارمیبود. پاکت س دهیبه انتها رس گارمیس

زنگ  یراه با صدا یمهیبرداشتن فندک دراز کردم اما ن یرا برا

 تلفن همراهم متوقف شدم. 
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@VIP_ROMAN 

  

 هم گذاشتم.  یرا رو میهاو پلک دمیکش یپوف

 

 یاطالعات دخترک اما حوصلهک ایآوات  ایداشتم  نهیگز دو

 را نداشتم. کدامشانچیه

 

هَناس و صورت  یادآوریهناس تنگ شده بود. با  یبرا دلم

سوخت،  امنهیدر س یزیگرفتم. چ یقیفرشته گونش دم عم

که در خودم خفه و سرکوب  ییهاحس یهمه هیشب یزیچ

 کرده بودم. 
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@VIP_ROMAN 

 

که مطمئن بودم از  یآوات یرا نداشتم، حت زیچ چیه یحوصله

زمان غذا خوردن و  کیبه طور اتومات ابتمید یبرا ینگران یرو

 . کردیم یادآوریرا  نمیانسول

  

صبرم را از دست  تیزنگ همچنان ادامه داشت. در نها یصدا

 یپاتخت یبه تلفن زدم و آن را از رو یچنگ تیدادم و با عصبان

احب شماره دستم را برداشتم. بدون نگاه کردن به صفحه و ص

 و جواب دادم. دمیسبز کش دیکل یرو
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 « بله...  »

  

 « الو آکو...  »

  

و  نیکه با لحن سنگ یمهربان جوانه در حال ف،یظر یصدا

 تیعصبان یاش مرا خطاب قرار داده بود، باعث شد همهخانمانه

 برود.  نیامروزم  از ب

 

را  میکه زانو یتخت رها کردم و در حال یرا رو گارمیس پاکت

 جواب دادم :  کردم،یلختم پنهان م ینهیدرون س
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@VIP_ROMAN 

  

 «جوانه ؟  ییتو »

  

 گرفت . یاز دلخور یاهیته ما شیصدا

  

 « باشه ...  یک یآره ... پس انتظار دار »

  

چرا  دانمیکه نم یشروع بحث یرا جمع جور کردم و برا خودم

 :  دمیشروع آن سکوت کرده بود، پرس یجوانه برا

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «؟  یخوب »

  

 جواب گفت :  حاضر

  

خونه و دِ برو  یذاریم یاریشما ! هنس رو م یاز احوال پرس »

 « ... یسینمیام که واکه در رو... مگه من لولوخرخره

  

 زدم .  یکج و محو لبخند
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 ینجوریکه ا ییهااز وقت ادیپره دختر! خوشم م یحساب توپت»

که  ییها. الحق که درس.. یکشیاز پشت تلفن برا آدم چاقو م

 «!  یگرفت ادیبهت دادم خوب 

  

 بپرسم :  گرید کباریباعث شد  نینگفت. هم یزیچ

  

...  دهیخبرها به گوشت رس ایفقط  یدعوا کن یزنگ زده بود »

 » 

  

 اش بلند شد . خفه یصدا
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 دونمیآره ... زنگ زدم خونه... آوات برداشت... برام گفت...نم »

 ...« واقعاً  بگم آکو... یچ

  

 و گفتم :  دمیحرفش پر نیب د،یبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

  

مال من نبود که حاال از دستش داده  دیمتاسف نباش... خورش »

واقعاً به من  میهم که زن و شوهر بود یاون موقع یباشم... حت

 یاز دست ندادم... اصوالً آدم وقت یزیتعلق نداشت... پس من چ

 «  ... دهیهم از دست نم یزیرو نداره، چ یزیچ
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 کی دانستمیاما خودم هم م زدمیجوانه م یها را براحرف نی

شد، تمام  گاریوصل مشکل دارد. مقاومتم در برابر س نیا یجا

پاکت در آوردم و فندک  یاز تو یدیجد گاریهم س نیهم یبرا
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 یآن گرفتم. منتظر بودم خودش شروع کننده ریرا ز امییطال

 صحبت باشد. 

  

 «؟  یکشیم گاریس یدار »

  

 یرهیاتاق خ یکیکه در تار یزدم و در حال یپک گاریس به

 جواب دادم :  آمد،یم رونیبودم که از دهانم ب یدود

  

 «مگه قرار بود نکشم ؟  »
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 گفت : یعصبان یو تا حد سرتق

  

 <<... یادنده هیخدا... آکو چقدر لجباز و  یوا >>

  

 دادم؟یبه چند نفر جواب پس م دیبا من

 

 ...  کسچیبود به ه معلوم

 

...  هیچه برسد به بق داد،یبه خودش هم جواب پس نم یحت آکو

 جوانه باشد. هیاگر آن بق یحت
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 یکه عمداً و البته از رو یگرفتم و در حال گاریاز س یقیعم کام

 گفتم :  داشتم،ینگه م امنهیدودش را در س یخودآزار

  

 «قطع کنم ...  دیبا یندار یاگه کار »

  

نبود  یسلول از بدنم راض کی یحت کردمیاعتراف م دیبا البته

 جوانه محروم کنم.  یکه تلفن را قطع کنم و خودم را از صدا

  

 جواب داد :  دلخور
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@VIP_ROMAN 

  

 یدود خفه کن یخودت رو تو نکهیا یبگم به جا خواستمیم »

... اما به خاطر نجایا ایب یدوست ندار دونمی... م نجایا ایپاشو ب

تون خونه یمادرش تو دنیهناس... هناس هنوز هم به خاطر د

االن  دیبهش بدم... تو با دیبا یحیچه توض دونمی... من نمجیگ

 یخال یجا تونهیمکس مثل تو ن چی... هیباشکنارش 

 «هناس رو پر کنه...  یهانداشته
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که فکم از شدت  یرا دهانم فاصله دادم و در حال گاریس

هم قفل شده  یجوانه بودم، رو شیکه پ یبار نیآخر یادآوری

 بود، به زور گفتم : 

  

که از  ییحرف رو بزنه اما تو نه ... تو نیا تونهیم یهر کس »

 امیچرا دوست ندارم ب یدونی... تو که م یخبر دار زیهمه چ

چرا از هناس فاصله گرفتم... جوانه من  یدونیت... تو که مخونه

نمونده  یزی... از من چایاز خودمم فاصله گرفتم... از تو... از دن

 «هناس پر کنم...  یبرارو  یزیچ یتا بخوام جا
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 جواب داد :  یبلند یصدا با

  

بهت حق بدم ... حق بدم  شهینم لیدل نیخبر دارم ... اما اآره  »

 هیاالن رو توج یتو رو ... آکو یزیچ چیو باورت کنم ... ه

 «...   کنهینم

  

 و آرام گفت :  دیکش نییرا پا یصدا

  

شب سرزده  هیکه  یهست یتو همون آدم شهیاصال باورم نم »

از  گهید یلحظه کی یحت نکهیا یما و برا یاومد خونه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

...  کردیدعوا م اریدخترش دور نمونه ... اونطور با سهراب و سام

اون روزها نداره ... تو اون  یبه آکو یشباهت چیاالن ه یآکو

 «کردم ...  تمادکه من باورت کردم و بهت اع یستین ییآکو

  

جوانه  یصدا یبوق اشغال از آن طرف خط به جا یهم صدا بعد

 ام اضافه شد.  سوخته مین گاریاتاق و س کیبه تار

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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                                   🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

  

اضطربم را  یاشهیش زیم هینوک انگشتانم  یمتوال یهاضربه با

 نیصبح که ترمه زنگ زده بود تا هم روزی. از دختمیریم رونیب

و  ستیب همه باًیبودم، تقر ستادهیکافه منتظرش ا یاالن که تو

 هپروت سر کرده بودم.  یهفت ساعتش را تو
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بودم چطور خودم را به خانه رسانده بودم، چطور در  دهینفهم

 شانیدایآکو پ ای واریژ دیبودم تا شا دهیانتظار کش یینهات

نفرشان از حال و روزم درد و دل کنم اما  کی یبشود و من برا

خودشان تا خرخره در مشکالتشان غرق  واریآکو و ژ نکهیمثل ا

 شدند. 

 

 شبیهم درد و دل کنم اما د ریحاضر بودم با آه یحت یلعنت

دند، گرچه درست بو امدهیهم ن دیو خورش ریآه یحت

 نه... ایخانه بمانند  نیا یقصد دارند تو دانستمینم
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. رمیتهوع بگ شدیفکرکردن به آنها در کنار هم باعث م اصالً

کاش در طالع  یخودم سوخته بود، ا ییتنها یدلم برا شبید

من اسم ترمه نوشته نشده بود تا من  یداستان عاشقانه

 نیا یرام کنم اما همهدل تنگ را آ یگرید یجا توانستمیم

 تر از قبل شده بود. سه سال دلم هر لحظه تنگ

  

کرده  زانیکه از سقف آو ییهازنگوله یکافه باز شد و صدا در

 یبه صدا یازیکه ن یرا اعالم کردند، کس یبودند، ورود کس

 یهااعالم حضورش نداشت، قلبم با تپش یزنگوله برا
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بودم تا به  اوردهیباال ن نامنظمش آمدنش را وعده داد. سرم را

 خودم فرصت دهم. 

 

 امنهیس یشدت تپش قلب، نفسم بند رفته بود و قفسه از

 شده بود.  نیسنگ

 

 بود.  زیم یو بدون گل رو دیگلدان سف خیم نگاهم

 

مقاوتم را در  یته مانده یصندل یهاهیشدن پا دهیکش یصدا

کرد،  ترمه تمام دنید یسرکش و عطش سوزاننده لیبرابر م
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که قاب نگاهم را پر کرد،  یزیچ نیسرم را باال آوردم. اول

 بود که ته آنها نشسته بود.   یترمه و غم مخصوص یآب یهاچشم

 زد.  ینیلبخند غمگ د،ینگاه مرا متوج هخودش د یوقت

  

گوش نوازش که تار و  یرا تکان داد و با صدا شیاغنچه یهالب

 : زد میصدا لرزاند،یپود وجودم را م

  

 « آوات... »

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سه سال، هزار بار با خودم قرار گذاشته بودم، عهد  نیا یهمه

که با صراحت  یابسته بودم، قسم خورده بودم که ترمه را، ترمه

خودش را  تواندیمان گفته بود، نمشش ماهه یبعد از رابطه

کند، کنار بگذارم اما نتوانستم به خدا  یمن راض رفتنیپذ یبرا

 وانستم. قسم که نت

  

را  نشیگیو لبخند غم اشیآب یهاچشم فش،یلط یصدا یوقت

ترمه لب  یوجودم در تمنا یبردم، همه ادیخودم را از  دم،ید

 زد : 
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 ...«  جان آوات  »
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دور  الیخینه نگاهم را ب ای اندازمیب نییداشتم سرم را پا دوست

 نیاول ینگاه ترمه که برا ینیو بر بچرخانم تا بتوانم طناب سنگ

من زوم شده بود از دور گردنم باز  یرو مانییبار از مدت آشنا

 . رمیاز او چشم بگ توانستمیدلتنگش بودم که نمکنم اما آنقدر 

 

آمده بودم، فرصت  رونیب دارشید یهیکه از شک اول حاال

 شوم.  قیاش دقچهره اتیدر خصوص یکردم کم
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 یکه با روسر یسبک و هماهنگ شیآرا ریز اشیآب یهاچشم

شده بود.  شهیاز هم باتریکه سر کرده بود، ز یبزرگ و آب

از شدت  دهیکش یهابا آن انگشت را فشیظر یهادست

 هم قفل شده بود.  یاضطراب تو

  

 ییما از جا بردمیلذت را م تیاز کنار ترمه نشستن نها نکهیا با

با  ینیهم نش یخوشحال نیاز ا شتریب توانستیکه قلبم نم

 ترمه را تحمل کند، گفتم : 
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به هم  مینیتا فقط بش نجایا ینگو که بعد از سه سال اومد »

 « ... میگاه کنن

  

 یزد و در حال یاحرف من به خودش آمد. لبخند دستپاچه با

 یو آنها را تو کردیفرو م اشیمشک یموها یکه دستش را تو

 گفت :  داد،یهول م اشیروسر

  

 «  ؟ینه... حق با توعه... خوب »
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که از سر  ییمتعجب شدم. بعد از ماجراها اشیبرخورد عاد از

 . میراحت با هم حرف بزن نقدریبود ا بیعج میگذرانده بود

  

ترمه  دیرسیبه نظر م نکهیکنم اما از ا ینداشتم بدخلق دوست

او به سرم آمده بود،  یکه به واسطه ییزهایبه چ یتیواقعاً اهم

 گفتم :  تینبود، با عصبان

  

من  ادیشده که بعد از سه سال  یحرفت رو بزن ترمه... چ »

 « ؟یافتاد
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 شد.  نیغمگ ترمه نگاه

 

نشست.  شیهاچشم یاز اشک هم تو ینازک یهیال دیشا یحت

 نثار خودم کردم.  " یلعنت "لب  ریز

 

 یبار در همان شرکت آلمان نیاول یبودم که وقت یهمان آوات من

 یباز سیبار پول و به قول خودش رئ ریز نکهیا یبرا واریکه ژ

سر کار رفته  که ترمه مشغول بود، یشرکت یآکو نرود از قضا تو

دختر  نیبودم با خودم قرار گذاشته بودم ا دهیبود، ترمه را د
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 یداشته باشم؟ همان آوات رمعم یباق یو شکننده را برا فیظر

  مرد؟یترمه م یکه برا

 

 گفتم :  یرارادیغ کامالً

  

 «شم...  یعصبان خواستمی... نمدینکن ترمه... ببخش هیگر »

  

آن را  اطیاحت تیدر آورد و با رعاجعبه  یاز تو یدستمال ترمه

جان  یرهیو نم اشکش که در واقع ش دیکش شیهاچشم ریز

 گفت :  یلرزان یمن بود، گرفت و با صدا
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... راستش اونقدر از یش یعصبان ینه... حق با توعه... حق دار »

بودم  دیناام نمتیبب یایو بعد ب یبه تلفن جواب بد یحت نکهیا

 «  برام لذت بخشه... هم  تتیعصبان یکه حت
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 یوانهیلذت بخش بود و من د میترمه برا یهاحرف چقدر

 بردم،یهم لذت م کردیترمه به من فکر م نکهیاز ا یعاشق حت

با لطوفت مرا مخاطب  نطوریمرا ا نکهیرسد به اچه ب

 . دادیقرار م شیهاصحبت

  

تلفنت رو جواب  دینبا یکه حت یدونیخوبه خودت هم م »

 « ... دادمیم

  

 به طرفم انداخت. ینگاه مظلوم ترمه
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 . دیخوش فرمش لرز یچانه

  

... دست ستیمن ن ریآوات... اما باور کن تقص دمیبهت حق م »

 نکهیکنم اما مثل ا تیرو اذ یکس خوامی... من نمستیمن ن

 « ... کنمیم تیدارم همه رو اذ

  

پنهان کرد. نگاهم به  شیهاهم صورتش را چشت دست بعد

 ترمه افتاد.  یمشک یموها
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 اتیخودش بودم که تازه متوجه خصوص دنیسرگرم د آنقدر

به  شد،یآدم اول عاشق م نکهیا ی. حاال معنشدمیاش متازه

تا  دادیبه خودش فرصت م یتازه بعد از عاشق اش،یواقع یمعنا

بودم  دهیترمه را د یشده بود. وقت یزیبفهمد عاشق چه چ

بود،  هترمه چشم شد یوجود واقع دنید یوجودم برا یهمه

بود اما  دهیاش را دشده یمشک یآنقدر که چشم سرم موها

 متوجه آن شده بود. 

  

 گفتم :  شد،یاز دلم بلند م میتقکه سوز و حزنش مس یلحن با
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 ی... من بهت گفتم به من فرصت بده تا جایکرد تمیاما اذ »

تموم شده...  یرعلیرو برات پر کنم... بهت گفتم ام یرعلیام

ت با خواهرت ازدواج کرده... اونها رفته... مرد موردعالقه

 نیب یکه خودت رو حبس کرد ییخوشبختن... فقط تو

  «کمکت کنم...  یدیگذشته و اجازه نم زندان یهالهیم

  

ترمه مقابل  نیگیکه صورت غم یروز یادآویکردم. با  سکوت

معذرت  "گفته بود  یلرزان یصورتم قرار گرفته بود و با صدا

رو  یرعلیام دیبا دونمی... متونمینم یآوات ول خوامیم

 ... تونمیفراموش کنم اما نم
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گوشه از ذهنم با  هیزهم اگه بخوامم با تو باشم با یحت

 و بعد رفت... "... هیرعلیام

  

باعث شد  نیکه زد مثل رانش زم یاما  حرف " ایدنبالم ن " نگت

مان بودند، که از ابتدا سر راه رابطه یو درشت زیر یهایسنگ

به ترمه را مسدود کنند و آن روز  دنیرس یبرا دنیدو یجاده

 .بودم دهیبود که ترمه را د یبار نیآخر

  

 و گفتم :  دمیکش یپوف
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 «  ؟یحاال چ »

  

 و نگاه اشک دیکش رونیب شیهادست نیصورتش را از ب ترمه

به من دوخت و  یابه خون نشسته یهاآلودش را با آن چشم

 لب باز کرد :

   

 « با من ازدواج کن آوات...  »

  

 خوردم.  یاکهی
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 گفتم :  ادیفر با

  

 «  ؟یچ »

  

 یتیکافه به طرفمان برگشت اما من اهم یتو یسرها یهمه

 ندادم و تکرار کردم : 

  

 « ترمه؟  یگیم یدار یچ »
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 و البته محکم و قاطع گفت : پردهیرک و ب ترمه

  

 ؟یکنیآوات... با من ازدواج م کنمیم یدارم ازت خواستگار »

 » 

 

                                      🩸🩸🩸  
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 ) آکو (  

  

 به در بزرگ کارخانه انداختم. ینگاه

 

وار  کیاتومات امیزندگ یسالها صبح طبق معمول هر روز امروز

و احتماالً  ریبه کارخانه آمده بودم اما فکر برخورد با آه

 تینگه داشته بود، نها میمرا سر جا ینامرئ یمثل سدّ دیخورش
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پاکت  کیدو ساعت کلنجار رفتنم شده بود آتش زدن نصف 

شده بودم و به در کارخانه  ادهیپ نیکه از ماش یدر حال گاریس

 دم. زل زده بو

 

پرت کردم و  نیزم یرا رو گارمیس یزنگ تلفن ته مانده با

از  شهیهم یآن را با ته کفشم برا یرفته یروبه خاموش یشعله

 بردم.  نیب

  

که خواستم رو  ییزهایچهل و هشت ساعتت تموم شده... چ »

 « که؟  یکرد دایپ
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 کنم.  دایپ یباعث شد حس بد یمضطرب احمد یصدا

  

 : لکنت گفت  با

  

اما  گمیرو کامل خدمتتون م یکردم... همه چ دایچرا آقا پ »

 دیدادن گفتم اول از همه به شما بگم... باور کن یخبر هیرفقا 

روزها جنس  نیمن نبود... من به همه سپرده بودم اما ا ریتقص

 « ناجور همه جا هست... 
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که زده بودم، پر و بال بدهم،  ییهانداشتم به حدس دوست

 ادیفر باًیاشتباه فکر کرده باشم، تقر نکهیا دیبا ام نیهم یبرا

 : دمیکش

  

 « ... شنومیم »

  

تلفن را پر کرد،  یهمه دیکش یکه احمد یقینفس عم یصدا

 گفت :  کرد،یدفعه خودش را رها م کیکه  یمثل کس
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آورده... مثل  ریبرادرتون آدرس دختره رو گ نکهیآقا مثل ا »

 « دختره...  شیپ رهیداره م نکهیا

  

 یتمام نشده بود که مشتم را چنان رو یاحمد یجمله هنوز

 .دیکش ریکه ستون فقراتم ت دمیکوب نیسقف ماش

  

آورده  ریگ واریکه ژ یآدرس اون دختره رو بفرس... اون آدرس »

 « ...  رهیو داره م

  

 گفت :  د،یلرزیکه م ییبا صدا یاحمد
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 دونمیالعات داده... نمبهش اط یک دمینفهم نیباور کن »

 « کدومشون به خاطر پول حاضر شدن حرف بزن... 

  

راننده پرت  یصندل یرا باز کردم و خودم را رو نیماش در

 کردم. 

 

و دخترک با توجه به  دیرسیبه دخترک م واریژ نکهیا فکر

که شروع به سواستفاده از او کند، باعث  یاو سابقه تشیوضع

 ند. گوشت تنم را بکن شدیم
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شل شدن و وا  شتریدور و برت که برا دو قرون ب یهااون آدم »

تون رو باهم دادن رو خودت بفرس به درک وگرنه خودم همه

حرف  گهیکلمه د هی نکهیبه درک... حاال هم بدون ا فرستمیم

کن... آدرس هم اس  لیمیبرام ا یکرد دایپ یهر کوفت یبزن

 « کن... 

  

 یها یبهانه دنیشن یه حوصلهرا قطع کردم چون ن تلفن

به او گوش  شتریهم اگر ب دیرا داشتم نه وقتش را، شا یاحمد

متوقف  یخواسته دانستمیخودم هم م شدم،یقانع م دادمیم
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 توانستمیمن نم یدور از ذهن بود. وقت یاز احمد واریکردن ژ

  توانست؟یم یاحمد رم،یرا بگ واریژ یجلو

 

که  دیکشیدست م وارید یر به همه جاخوب بلد بود، آنقد واریژ

لگد درست و  کیکند و بعد با  دایقسمتش را پ نیترفیضع

 . شدیاز همانجا وارد م قاًیدق یحساب

 

النفس  فیکردن آدرس دخترک گشته بود تا ضع دایپ یبرا

به  خواستیکند و هر چه را م دایرا پ یاحمد ینوچه نیتر

 به دست آورده بود.   یراحت
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. تلفن را جواب واریمصادف شد با زنگ ژ یاحمد امیپ آمدن

 بلند شد :  واریژ یبزنم، صدا یحرف نکهیدادم اما قبل از ا
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تا االن  دونمی... مرونیبکش ب یباز نیآکو... پات رو از ا نیبب »

 نکهیا یبرا دونمی... مششیپ رمیبهت خبر دادن که دارم م

 یبه هم تا نذار یزنیو آسمون رو م نیحرفت دوتا نشه االن زم

که  ستمیمن برسم بهش... اما خوب گوش کن آکو... من آوات ن

کبک  نیع یبرادر یبهانهببندم و به  زهایچ یلیچشمم رو خ

که پنج سال تمام  ستمیهم ن ریکنم تو برف...آهسرم رو ب

تو جمع کنم... اونقدر ازت  هیگوشه و نفرتم رو عل هی نمیبش

به طرفت حمله کنم...  میدلم جمع کردم که بتونم مستق یتو

 « بکش... لطفاً...  رونیپس پات رو از کفش من ب
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@VIP_ROMAN 

ه ب باً یتقر نیپدا گاز فشار دادم. ماش یممکن رو یرا تا جا میپا

 حالت پرواز در آمد. 

  

دفعه اون عقل ناقصت رو بنداز کار و به  هی... واریگوش بده ژ »

 هی... یکنیکه تو فکر م ستین یمن گوش کن... اون دختر کس

 « ... یدونیوسط هست که تو نم نیا ییزهایچ

  

 خسته گفت :  واریژ
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@VIP_ROMAN 

طر ازدواج کنه... اما به خا گهیاون دختر قرار بود چند ماه د »

گوشه و نامزد  هیگوشت افتاده  کهیت هیکار من حاال مثل 

 « ولش کرده...  شیعوض

  

همه  گفت،یم امیاما حس درون دمیشنیرا م واریژ یهاحرف

 . میتر از آن بود که ما از دور شاهدش بود دهیچیپ زیچ

  

... به روح بابا... به جون کنمی... درکت مواریخوب گوش بده ژ »

 گمی... نمیعذاب وجدان دار دونمیون هناس مخودت... به ج
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@VIP_ROMAN 

عذاب رو  نیا ی... اما اجازه بده من همهی... حق داریحق دار

 «نکن...  تی... تو فقط خرّدارمیخودم از دوشت برم

  

 واریژ یکه از آن خبر داشتم برا یقتیتا حق دیچرخینم زبانم

 بازگو کنم.

  

ر و برش معلوم بود او دو یکه از صداها یاما کالفه در حال واریژ

 است، گفت :  دنیرس یبرا یهم مثل من در حال رانندگ
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@VIP_ROMAN 

... با برداشتن یببر نیتو بهتره عذاب وجدان خودت رو از ب »

 ختهیهات ردست یکه رو یعذاب وجدان از دوش من، خون

 « ... شهیپاک نم

  

 بوق اشغال... یهم صدا بعد

  

 دمیکش ادیو فر دمیکوب ام را چند بار به فرمانگره کرده  مشت

 : 

  

 « ... ی... لعنتی... لعنتیلعنت »
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@VIP_ROMAN 

  

 یزنگ یرا باال بردم تا تلفن را پرت کنم که بازهم صدا دستم

 اش انداختم. به صفحه یبلند شد. نگاه

 

 یکه سع یو در حال دمیکش یقیاسم آوات نفس عم دنید با

و روز  آوات از حال نکهیرا کم کنم با فکر ا تمیعصبان کردم،یم

 یچند روز من خبر دارد و اگر اتفاق مهم نیا یختهیبه هم ر

 جواب دادم : زد،یبود، زنگ نم افتادهین

  

 «  الو آوات ...  »
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@VIP_ROMAN 

 

 : دیآوات به دلم چنگ کش فیضع یصدا

  

 «  ؟ییالو آکو کجا »

  

 ش،یبود که سه سال پ یآوات درست مثل روز یصدا ضعف

 بدون خبر از آلمان برگشته بود. 

 

بودم،  دهینصفه شب، آوات را با آن حال خراب پشت در د یوقت

که  یدر حال اش،یدر جواب سوالم بابت حال بد و حضور ناگهان

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کیمانده بود، در  یهم باق گریشش ماه د شیزایاز مهلت و

 را با ترمه داده بود.  اشیخبر به هم خوردن نامزد جمله

 

 ود. مثل همان شب ب قاًیدق شیو سوز صدا لحن

  

 :  دمیو دخترک را فراموش کردم و پرس واریلحظه ژ کی

  

 « افتاده؟  یشده آوات؟ اتفاق یچ »

  

 گفت :  یاگرفته یها مظلوم شد و با صدامثل پسربچه آوات
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@VIP_ROMAN 

  

 یکیبه  دینفر حرف بزنم... با هیبا  دیخونه؟ من با یایب شهیم »

 «  بگم... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 . دمیشدم و البته ترس نگران

 

از به هم خوردن  یناش یدر افسردگ یوقت یآوات را حت من

 بودم.  دهیحد لِه ند نیتا ا زد،یاش با ترمه دست و پا مرابطه

  

 « ت افتاده؟ برا یشده داداش؟ اتفاق یچ »

  

 خفه تر از قبل شد و گفت :   شیصدا

 « ...  ای... بستیآکو... حالم خوب ن شمیدارم خفه م »
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 قرار گرفته بودم.  یبد یدوراه در

 

قرار بود  گفت،یام مکه حس ششم برادرانه یواریطرف ژ کی از

 ی... آواتیآوات گریها بسازد و از طرف ددخترک داستان نیبا ا

 بار از من کمک خواسته بود.  نیاول یکه برا

  

 لب خطاب به خودم گفتم :  ریز
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 ی... فردا رو چرمیرو بگ واریژ یبه جهنم... من االن جلو »

 شهینم یاصطبل چیه یاسب چموش رو تو نیکارش کنم... ا

 « نگه داشت... 

  

را به طرف دور  نیکه  ماش یرا بلندتر کردم و در حال میصدا

 گفتم :  یبلندتر یو با صدابرگردان کشاندم 

  

 امیم... دارم مخونه دهیآوات... به ساعت نکش امیدارم م »

 «  داداش... 
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@VIP_ROMAN 

                                     🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 را باال رفتم و از همانجا داد زدم :  یورود یهاعجله پله با

  

 «  ؟ییآوات؟ آوات کجا »

  

و اضطراب  دنیکه به خاطر دو یدم و در حالرا باز کر یورود در

انداختم و  ییرایپذ یبه نفس نفس افتاده بودم، خودم را تو

 بلندتر گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

 

 <<آوات...  >>

  

چشمم به آوات  نکهیوجب به وجب خانه را رصد کرد تا ا نگاهم

 مبل نشسته بود.  یرو ختهیبه هم ر یافتاد. با سر و رو

 

فرو  یکیبود و خانه در تار دهیا کشر ییرایپذ یهاپرده یهمه

که  یکه مات آوات یجلو گذاشتم و در حال یرفته بود. قدم

چند  نیمبل ولو شده بود با خودم فکر کردم در ا یرو حالیب
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@VIP_ROMAN 

افتاده بود که برادرم  یبودم چه اتفاق دهیکه آوات را ند یروز

 شکسته شده بود.  نطوریا

 

 . کردیتر از قبل ماش وضعش را آشفتهآشفته لیبیو س شیر

  

خودش غرق بود که متوجه صدا  یایچنان در دن نکهیا مثل

 من نشده بود.  یهازدن

  

 یکاناپه خم کردم. دستم را رو یرا رو می. زانوستادمیا کنارش

 آوات گذاشتم و گفتم :  یشانه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « آوات...  »

  

را به طرف من چرخاند.  اشیمتوجه من شد. نگاه خال بالخره

 رش نشستم.کنا

 

 اش گذاشتم و او را به طرف خودم کشاندم. شانه یرا رو دستم
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 یهم که منتظر بود به طرفم خم شد و خودش را تو آوات

شروع به  شیهاآغوشم انداخت و بعد از چند لحظه شانه

 کرد.  دنیلرز

  

 یهیگر یخفه یصدا نیو ب دمیرا پشت گردنش کش دستم

 آوات، زمزمه کردم : 

  

 «  ... ستین یزی... چستین یزی. چشش. »

 

                                      🩸🩸🩸 
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 114 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

  

 . دمیکش یقیرنگ خانه انداختم و نفس عم دیبه در سف یهنگا
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@VIP_ROMAN 

بار بود که قرار بود  نیاول نکهیا یبرا دینداشتم، شا یخوب حس

 رینحو سرنوشتشان را ز کیکه هر کدام به  نمیرا بب ییهاآدم

 ...ییاز همه دخترک موطال شتریرو کرده بودم، ب

 

 . کردیم ینیقلبم سنگ یرو یزیچ

 

 کردمیفکر م نیو به ا فشردمیستم محکم مد یرا تو فرمان

 از کجا شروع کنم؟  دیبا

 

 نشان بدهم؟  یمقابل واکنششان چه واکنش در
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@VIP_ROMAN 

 

 را گرفته بود؟  تشانیرضا یاآکو با چه وعده دانستمینم هنوز

 

 نیتر نانهیو در خوشب کردندیباز م میاالن در خانه به رو اگر

 نکهیا دیه امب نم،یکنار دخترک بش توانستمیحالت م

که به احتمال  یاشده حسیب ینگاهم را از پاها توانستمیم

با چه  دیبا رم،یشده بود، بگ یپتو مخف ریز ای لچریو یرو ادیز

حال ممکن  نیدتریدر ناام دیدخترک که شا یهابه چشم ییرو

  کردم؟ینگاه م کرد،یبعدش نگاهش م یبه قاتل روزها
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@VIP_ROMAN 

را  شیهاباالتر آمد، پنجه رد،کیم ینیقلبم سنگ یکه رو یزیچ

 در گوشت حلقم فرو کرد و راه هوا را بست. 

 

 .دمیکش میگلو یدادنش رو یفرار دیرا باال آوردم و به ام دستم

 

  کردم؟یم یمعذرت خواه دیبا

 

  کردم؟یشروع م دیکجا با از
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@VIP_ROMAN 

و  کردیم ینیسنگ میهاشانه یآکو گفته بودم عذاب رو به

 یحال خودم انجام بدهم اما واقعاً چه کاربه  یاجازه بدهد کار

  آمد؟یاز دستم برم

دخترک  یپاها یو جا کردمیخودم را قطع م یپاها

  گذاشتم؟یم

 

عذاب را  نیآکو به روش خودش ا دادمیبهتر بود اجازه م دیشا

 یبرا یراه شهیآکو هم نکهیمن بردارد؟ مگر نه ا یهااز شانه

 حل مشکالت داشت؟ 
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 . شدمیم مانیاز آمدن پش دینبا نهایا یهمه با

 

شده بود  یبه هر نحو دیکار را کرده بودم و حاال با نیا من

جبران کنم اما  توانستمینم دیشا کردم،یرا قبول م تشیمسئول

 . دمیکشیعذاب م دیبود که با نیحداقلش ا

 

 یکار چیبودم که ه دهیرس ییبه جا امیبار در زندگ نیاول یبرا

که  یخودم، خوب یآن دختر که برا ینه برا آمد،ینماز دستم بر

راه  چیکه ه یتا خرخره فرو رفتن در باتالق یمعن نیاول یبرا

 . کردمیاز آن وجود نداشت، درک م ینجات
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@VIP_ROMAN 

 

 یرو یمرتکب شده بودم، با مداد خودم خط بزرگ یبزرگ گناه

 چیه دادیبودم که اجازه نم دهیکش امیکاغذ زندگ یهانوشته

 بود.  ختهیرا به هم ر زیچهمه نم،یرا بب یاکلمه

  

 دیها باآدم یدرک کنم که چطور بعض یبه خوب توانستمیم

که  قیدرد مزمن، زخم عم کیتا آخر عمرشان با  رندیبپذ

قلبش،  یرو یزیچ ینیبا سنگ د،یرسیهرگز به هم نم شیهالبه

که از  یها وقتذهنش شب یرو ینامرئ یفکر یزیراه رفتن چ

 کهحس بد  کی شد،یفارغ م یزیچ یمصنوع یهایمشغولدل 
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@VIP_ROMAN 

در  گریعادت کرده بود که د اشیبه مرور زمان آنقدر به بد

 یحال یجا کیغم،  کیکمبود،  کینقص،  کینظرش بد نبود، 

 ،یزیگر چیه ،یراه چیو قبول کنند ه ندیایبزرگ کنار ب یخال

 وجود ندارد.  یبرا یپادزهر چیه

 

به خودم فرصت  یاهیگذاشتم و چند ثان هم یرا رو میهاپلک

 دادم. 
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@VIP_ROMAN 

بار باز شدن راه  یبرا کدامچیکه ه دمیکش قینفس عم چند

در  ،یبا همان حس خفگ تیام افاقه نگرد، در نهابسته ییهوا

 شدم.  ادهیرا باز کردم و پ نیماش

 

 رفتیآب راه م ریکه ز یبه در انداختم و بعد مثل آدم ینگاه

 راه افتادم.شان به طرف خانه

 

فشار دادن زنگ مطمئن  یبودم، برا ستادهیدر ا یقدم کی

 بودند، از خودم...  ستادهیکه آن طرف ا ییهانبودم، نه از آدم
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@VIP_ROMAN 

حالت ممکن  نیترخودم مطمئن نبودم و من امروز در نامطئن از

 نیترسخت دیشا زادیآدم یبودم و برا ستادهینسبت به خودم ا

خودش و خودش قرار  نیباشد ب یزیهما چ ایدن دیشک و ترد

 گرفته بود. 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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هوا  یو پشت سرش قفل در، دستم تو یزن یصدا دنیشن با

 یتا جا ای برگردانم شیدستم را سر جا نکهیماند. قبل از ا

 یدر باز شد. حالت قرار گرفتنم طور رم،یممکن از در فاصله بگ

 نهیبه س نهیبود، س ستادهیکه پشت در ا یبود که با کس

 بودم.  ستادهیا

 

با  یکنجکاو یاز رو زدیکه نفس م یدر حال یزنقشیر دخترک

شده بود. دهانم را باز  رهیدرشتش به من خ یعسل یهاچشم

از پشت سرش  یانازک اما گرفته یکه صدا بزنم یکردم تا حرف

 بلند شد : 
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@VIP_ROMAN 

  

 « ؟یدر رو باز کن یلنگه یتونیشده؟ نم ینقره؟ چ »

  

 که گرفته تر از قبل شد، گفت :  ییهم با صدا بعد

  

دکتر...  امیب خوامی... از اول هم گفتم نمیتونیبهت گفتم، نم »

ت دادم... رو از دس زیبرام... من که همه چ کنهیم یچه فرق

تن لمس من رو از  نیتا ا یخودت رو خسته کرد خودیفقط ب

 « ... اطیتو ح یاتاق بکشون یتو
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@VIP_ROMAN 

 شده بود که گفت :  یعصبان نکهیا مثل

  

اون لونه موش... ولم کن به  یتو یبرم گردون خوادینم گهید »

بزنم...بلکه تو رو از دست  خیتا  اطیح نیهم یامان خدا... تو

 «م... خودم راحت کن

  

که حاال با اخم و ظّن  یدختر یهاو از شانه دمیگردن باال کش 

 به پشت سرش انداختم.  ینگاه کرد،یبه من نگاه م
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@VIP_ROMAN 

بودم اما  دهیدخترک را نشن یهرگز صدا نیقبل از ا نکهیا با

که به خاطر  یدرست حدس زده بودم. خودش بود، همان کس

بار فشار  ریقدر زآن یرا از دست داده بود، کس زشیمن همه چ

 بزند.  خیداشت  میبود که تصم

  

با  ،یکه انگار آنها را طال گرفته بود ییبود با همان موها خودش

فاصله با  نیاز ا ی... اما حتبایز تینهایو ب فیهمان صورت ظر

که درست مثل  ییانداخته بود و به پاها نییسرش را پا نکهیا

پنهان شده  لچریو یرو یمسافرت یپتو ریز جانیتصورم ب
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@VIP_ROMAN 

نشسته در صورتش را  غم توانستم،یبودند، زل زده بود هم م

 .نمیبب

  

 ...وارینقّاش داشت و آن من بودم... ژ کیکه  یریتصو

  

 « کنار...  دیبر دیندار یاگه کار د؟یدار یآقا... کار دیخشیبب »

  

ذهنم از  بیکه عج ییهم مرا با دست کنار زد. دختر موطال بعد

به  یسرش را باال اورد و نگاه کرد،یم یچیسمش سرپا یادآوری

 من انداخت. 
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@VIP_ROMAN 

 

 شیتا ابروها دیطول کش یاهینگاهم کرد، چند ثان یاهیثان چند

من  یچهره نکهیکرد. مثل ا کیرا به حالت اخم به هم نزد

 کورتر.  شیابروها یداشت که گره ییآشنا شیبرا

 

البته  کردمفینبود که تصورش را م یزیبرخوردمان چ نیاول

خوب و  یهافقط جنبه شخودمیبود اما من پ نیا تیواقع

که کم کم اثراتش  ینفرت نیرا در نظر گرفته بودم نه ا اشیعاد

 . دمیدیرا به چشم م
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@VIP_ROMAN 

 . شدیقلبم هر لحظه آهسته تر از قبل م ضربان

  

 دختر در هم رفت. صورت

 

به من  یکه با نفرت آشکار یرا مچاله کرد و در حال شیهالب

 زل زده بود، گفت :

  

 «  تو و در رو ببند...  اینقره.. ب »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 116 

 

به دختر بعد به من انداخت با  یکه با تعجب اول نگاه نقره

بدون  جیگ " یدر رو ببند لعنت "ختر که گفت د یدوباره ادیفر

قدم عقب رفت و در را  کیخبر داشته باشد،  یزیاز چ نکهیا

 یرا ال میهم بگذارد، پا یدر را کامل رو نکهیبست اما قبل از ا

 در گذاشتم.
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@VIP_ROMAN 

  

محکم باشد،  کرد،یم یکه سع ییکه جا خورده بود با صدا نقره

 تشر زد : 

  

 « نشو...  برو عقب آقا... مزاحم »

  

بود  نیکه کرده بودم ا یتنها کار دادم،یبه در نم یفشار چیه

از  کیبار یروزنه کیمثل  رم،یبسته شدنش را بگ یکه جلو

 . یاهیوسط س دینور و ام
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 گفتم :  آرام

  

 « باهاتون حرف بزنم...  دیمن با »

  

 جواب داد :  یعصب نقره

  

... آقا پات رو مینداربا شما  یما حرف ؟یهست یاصال شما ک »

 « در رو ببندم...  خوامیبردار... م
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@VIP_ROMAN 

 نینقره بخوانم. ا یو ترس را از صدا یحس نا امن توانستمیم

دو دختر تنها را بترسانم آن  نکهیرا دوست نداشتم، ا تیوضع

 یتو یجز آن دو نفر کس دیرسیکه به نظر م یهم در صورت

 خانه نبود. 

 

البته ممکن بود در ان صورت  ردم،کیم یخودم را معرف دیبا

من  شدندیبود که مطمئن م نیبدتر شود اما حداقلش ا تیوضع

 .امدمین تیآزار و اذ یبرا

 

 را قبالً کرده بودم.  تمیو اذ آزار
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@VIP_ROMAN 

 

 . زدیمن نم تیاز هو یحرف چیمطمئن نبودم چرا دختر ه گرچه

  

با دختر  یکه صدا دیهم طول نکش هیصدم ثان یبه اندازه فکرم

 :  گفتیخشم و غضب بلند شد که به نقره م

  

 یبگه... اصالً حرف خوادیم یچ نمیولش کن... در رو باز کن بب »

 «  ... رهیازم بگ خوادیرو م یچ گهیچز پاهام د نمیداره بزنه... بب

 

                                     🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو (  

  

به هم  یبه چهر یدم و نگاهداغ قهوه را دست آوات دا فنجان

 انداختم.  اشختهیر

 

به من  توجهیخودش غرق بود، ب یایکه همچنان در دن آوات

 خورد.  یکرد و قلپ کینزد شیهافنجان قهوه را به لب
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@VIP_ROMAN 

بغلم  یکه آوات تو یاکرده بودم، در واقع از همان لحظه سکوت

دون ساعت گذشته بود، ب کیافتاده بود تا االن که  هیبه گر

از  میکه آماده بود، برا یحرف کنارش نشسته بودم تا هر زمان

 نیبار آوات را در ا نیاول یکه باعث شد برا دیبگو ییزهایچ

 . نمیحال و روز بب

  

فاصله داد و گردنش را به طرف من  شیهافنجان را از لب آوات

که لبخند  یبه من انداخت و در حال یاچرخاند. نگاه خسته

 گفت :  ،زدیم یکمرنگ
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 « ممنون به خاطر اومدنت... حاال حالم بهتره...  »

  

 یبحث جد کیانقدر خوب بود که بتواند در  دیرسینظر م به

 شرکت کند. 

 

کردم تا  قینزدم، تنها با نگاهم آوات را تشو یحال حرف نیا با

بحث باشد. آوات هم که نگاه منتظرم را  یخودش شروع کننده

عمق درد نهفته در آن را  توانستمیکه م یقیبا نفس عم د،ید

 گفت :  رم،یاندازه بگ
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 « ... دمیعصر ترمه رو د روزید »

  

 یکه برا یقسمت اعظم اتفاقات توانستمیبگو... حاال م پس

 آوات افتاده بود، درک کنم. 

  

 رانیو یعشق برا یزن و البته کم کی یبه اندازه زیچ چیه

 نبود... یمرد کاف کیکردن 

  

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 117 

 

 

دستش گرفته بود و به آن زل زده بود اما  یقهوه را تو فنجان

که  یانگشتش رفته بود که از شدت فشار یبندها ینگاه من پ

 ه بود.شد دیسف داد،یم وانیبه ل
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 یدستش بشکند و دستش را زخم یفنجان تو دمیترسیم

 کند. 

 

 با همان حال ادامه داد :  آوات

  

ها بود... همون موقع نیآکو... بعد از سه سال... ع دمشید »

هاش... چشم یغم بزرگ تو هیخوشگل... ملوس و مهربون... با 

ه ک دمیدلم براش تنگ شده بود اما بر خالف دلم سرش داد کش

نشونش بدم که چقدر ازش  خواستمیکارش رو بگه... م

ها آدم یوقت هک نهیکار ممکن ا نیتر... که بگم مسخره دمیرنج
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رفتار  یبوده، عاد نشونیکه ب ییزهایبه چ زننیپشت پا م

 « کردنِ... 

  

 بود.  یشگیهم زهایچ یبا آوات بود. عوض شدن بعض حق

 

ها، طرز آدم نیب یدر رابطه زهایچ یسر کیها وقت یبعض

 گریکدیحسشان به  اینوع رفتارشان  گر،یکدینگاهشان به 

وجه قابل بازگشت نبود و  چیکه به ه کردیم رییچنان تغ

که آدم در آن موقع  یکار نیقبول تر رقابلیو غ نیمسخره تر

رفتار  یبود که بخواهد عاد نیحماقت انجام دادنش را داشت ا
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در بازار عشق،  دیخر یاز رو روزیکه تا د ییهاکند، مثل آدم

گرفته  میو امروز تصم دادندیهم م لیتحو عاشقانه یهانگاه

 باشند. گریکدیبودند تنها دوست 

 

باشد، پرت شدن از  دنیفقط بر ییزهایچ کیبود ته  بهتر

ماندن از  زانینه آو شه،یهم یو نابود شدن برا یپرتگاه نابود

و آسمان معلق  نیزم نیبکه  یدر حال یدرخت یدهیپوس یتنه

 . یمانده بود
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@VIP_ROMAN 

دوست  کنم،یبهش فکر م یزد که هنوز هم وقت ییهاحرف هی »

 «  ... رمیدارم بم

 

 زدم :  ادیدلم فر یتو

  

آکو  یچقدر برا یدونیاز مرگ حرف نزن آوات... مگه نم »

 « ... یارزش دار

  

 . داد کهیرا به آن ت اشیشانیرا باال آورد و پ وانیل آوات
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@VIP_ROMAN 

دوست دارد از عمد  د،یرسیکه به نظر م یدر حال خسته

 به گوش من نرسد، گفت : شیصدا

  

 « باهاش ازدواج کنم...  خوادیازم م »

  

 را از تعجب باال انداختم. میابرو یتا کی

 

که بد نبود. آوات عاشق ترمه بود، ترمه سه  هیقض ینجایا تا

ب رد داده بود و به او جوا یمیعشق قد کیبه خاطر  شیسال پ

 گذاشته بود.  شیشده بود و خودش پا پ مانیحاال ترمه پش
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@VIP_ROMAN 

 

بود،  دهیسه سال کش نیکه آوات ا ییدردها اشیمانیپش دیشا

بود،  دهیکه آوات کش یدرد عشق توانستیو نم کردیجبران نم

 بود که آوات ترمه داشت.  نیبرگرداند اما حداقلش ا

  

است، حاال به هر  یکاف ها تنها حضور معشوقعاشق یبرا

 ... یشکل
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 118 

 

 

که از آوات و  ینبود وگرنه با شناخت نیا زیهمه چ نکهیمثل ا 

 . دمیدیل مآوات را خوشحا دیاش به ترمه داشتم، باعالقه

  

 اش بودم که آوات گفت : ادامه منتظر
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 «... ستین نیش ااما همه »

  

 گفت :  سوازند،یکه دل آدم را م یرا باال آورد و با لحن نگاهش

  

باهاش  گهی... ممیداشته باش یازدواج صور هی خوادیازم م »

عشقش، و  ،یرعلیام یازدواج کنم تا باباش دست از سر زندگ

 « ترنم برداره... خواهرش 

  

 و بالخره زبان باز کردم :  رمیتعجبم را بگ یجلو نتوانستم
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 « آوات...  شمیمتوجه نم »

  

 و جواب داد :  دیکش شیموها نیب یدست

  

و ترنم، خواهر ترمه ازدواج کردن، ترمه  یرعلیام یاز وقت »

... به قول خودش کنهینم ی... زندگکنهیآلمان... ازدواج نم

... حاال دونهیرو مقصر م یرعلیگرفته... باباش هم ام یدگافسر

... دارهیاگه ازدواج کنه باباش دست از سر اونها برم گهیترمه م

 » 
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@VIP_ROMAN 

  

داشت در حق برادرم  میکه ترمه تصم یرحمیب دنیشن از

با خودش کرده بود که از  یبکند، زبانم بند آمد. ترمه چه فکر

 تفاده کند. محافظت از عشقش اس یبرادر من برا

  

 از اشک شد.  زیآوات لبر یهاچشم

  

قطره اشک  ینکن پسر که من به ازا هینکن آوات... گر هیگر "

. اگر ترمه رو دوست رمیگیانتقام م اشیبرادرم از باعث و بان
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از قبل از ترمه بدم  شترینکن... چون من هر لحظه ب هیگر یدار

   "... ادیم

 .کردیم هیو گر دیزلریها ممثل پسربچه اشچانه

   

 شیرعلیام یخودش رو فدا گهیبار د هی خوادیم ؟ینیبیم »

 « ... رمیمیبراش م دونهیکه م یکنه... من رو... من

  

 کرد :  یاخنده
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@VIP_ROMAN 

به من نگه و کارش رو بکنه... اما دلش  یچیه تونستهیگفت م »

فتن گ یحت دونهیکار رو با من بکنه... اما نم نینشده که ا یراض

رو سوزونده که دودش داره  گرمیج یطور هیحرف هم  نیا

 « ... کنهیم مخفه

  

 و نم اشکش را گرفت.  دیبه صورتش کش یدست

  

 رم،یگیم یکه مطمئن نبودم چه جواب یترس و لرز در حال با

 :  دمیپرس
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 «  ؟یگفت یتو چ »

  

 تکان داد . یسر

  

 « ...  یچیهنوز ه »

  

 کردم.  نفسم را رها نامحسوس

 

باشم اما با حرف آوات مثل  دواریبازهم ام توانستمیم یعنی نیا

 خشک شدم.  میشده بود، سر جا یکه دچار برق گرفتگ یکس

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

عشقم  یشیشوهر نما خوامیقبول کنم... م خوامیاما م »

 «  باشم... 

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

                             🩸🩸🩸 

 

 (   واری) ژ

  

اتاق کوچک طال نشسته  یرنگ و رو رفته یچوب یصندل یرو

که از حرکات نقره و  ینفرت نیسنگ یهازهیبودم. تنم را سپر ن

 یبه جا کردمیحال حس م نیکرده بودم با ا شد،یطال پرتاب م

که  باعث شده بود لباسم به تنم بپسبد، خون بود  یعرق شرم

کتم را در  شتمداشت. دوست دا انیبدنم جر یجاکه از همه

 جرئت سر تکان دادن نداشتم. قتاًیاما حق اورمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

د. مث شان نبواز خانواده یخانه نبود، خبر یکس نکهیا مثل

طال و نقره به   دنیدر حال حاضر تنها بودند. بهتر، د نکهیا

 را نداشتم.  یافرد اضافه دنید شیبد بود، گمجا یکاف یاندازه

  

نقره  یعصب یعاقبت با صدا نمانیو دردناک ب نیسنگ سکوت

مرا نشانه گرفته بود، شکسته  میکه مستق یزیئ لحن نفرت انگ

 شد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که سر  ییکارتون و بال یجهینت دنیاگه دمحترم...  یخب آقا »

... من و خواهرم نیتموم شد، بهتره زحمت رو کم کن نیما آورد

 « ... ییجا میبر دیبا

  

 به صورت نقره انداختم. یکوتاه نگاه

 

به نظر  یاتاق عسل یکیتار یسبز رنگ بودند اما تو اطیح یتو

آکو  کاش یآکو... آکو... ا یهاچشم هیشب یزیچ دندفیرسیم

که در گذشته فاصله نگرفته بود  یخوب اتیآنقدر از من و ذهن

 کمکش حساب کنم. یرو توانستمیتا م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

   

 را از نقره به طال دوختم. نگاهم

 

به من  یاحساس چیبدون ه خیمثل دو تکه  اشیآب یهاچشم

 دوخته شده بود.

 

 نمیبودم، به سپر ماش دهیرا د شیهاکه چشم یبار نیاول

شده بود و در  دیکش نیزم ینصف صورتش رو خورده بود،

شده بود ،  سیاز خون خ اشییطال یکه صورت و موها یحال

خون و  یو انجماد نگاه امروزش، در آن بحبوحه یبرخالف سرد
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@VIP_ROMAN 

 یهاکپل نینگاه طال را از از ب یتصادف و استرس و مرگ، گرما

 بودم اما حاال ... دهیبازش د مهین

  

و نامفهوم بود که زبانم بند آمده بود،  نیسنگ یبه قدر نگاهش

 زدن نداشتم.  یبرا یباز هم حرف آمدیگرچه اگر بند هم نم

  

که داشتم  یاتنها جمله دیشا د،یکه به ذهنم رس یاجمله نیاول

 را به زبان آوردم : 

  

 «  متاسفم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود، درد...  یکلمه کاف کیام تنها جمله فیتوص در

  

 ... من و طال یبرا درد

  

را پوشاند اما  شیهاچشم خیکوتاه  یلحظه کیاشک  برق

 گفت : یرحمیطال با ب تیرا آب کند، در نها خینتوانست 
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@VIP_ROMAN 

هات شونه یکه رو یمتاسفم تو بتونه از غذاب وجدان دیشا »

که به خاطر تو  یاز عذاب یکم کنه اما قطع کنه،یم ینیسنگ

 « ... کنهیدوش من کم نم یرو

  

. خودم هم دمیترسیم نی. از همختیدلم فرو ر یوت یزیچ

 دواریاما ساده لوحانه ام ستیکه کارم قابل جبران ن دانستمیم

که افتاده... شما  هی... اتفاقکنمیدرک م " یبودم که با جمله

هم  هیسر و ته قض "... افتهیاتفاق ب نیا دیخواستیهم که نم

بود که ما  یزیاز چ ترتلخ شهیهم تیواقع نکهیاما مثل ا دیایب

 . دمیکشیانتظارش را م
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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 گفتم :  مستاصل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دکترها...  نی... بهتردمیانجام م ادیاز دستم برب یمن هر کار »

... یوتراپیزیرمان ببرمتون خارج از کشور... فد یبرا تونمیم

که الزم  ی... هر کارایدن یارتوپدها نیبهتر شیپ یعمل جراح

 « ... ی... هر کارکنمیباشه م

  

 گفت :  تیبا عصبان نقره

  

پولتون  ینداره... با وعده یشما پولدارها که کار یبرا »

دکتر  نیدی... نشننیرو به نفع خودتون بچرخون ایدن نیخوایم
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@VIP_ROMAN 

 نکهیدرصد... شانس ا ستیدرصد... فقط ب ستیگفت؟ ب یچ

 « پاهاش راه بره...  یخواهر من بازم بتوهه رو

  

من درست  یزدن نداشتم. قضاوت نقره حداقل برا یبرا یحرف

من اگر پول نداشتم  اصالً  گفت،یهم درست م دینبود، شا

 دور و بر را نداشتم.  نیشدن ا یجرئت آفتاب

  

 طال با تمسخر بلند شد :  یدج یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یستین یتو اصالً آدم مغرور رسهیبرعکس برادرت به نظر م »

 » 

  

 آکو، سرم را باال آوردم و جواب دادم :  اتیخصوص دنیشن با

  

 ی... اون اشتباهکنهیمن و برادرم از غرور فرق م فیتعر »

ش که مقابل شما از غرور نیانتظار داشته باش دینکرده پس نبا

 یتیمن هم اگه در موقع دیبگذره... برعکس من... مطمئن باش

 « داشتم...  یاگهیبودم، رفتار د نیاز ا ریغ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیا یبه معنا نیمخالف صد در صد آکو و غرورش بودم اما ا من

من و آکو  دیعقا نیاز شکاف ب کرانینبود که اجازه بدهم د

ودمان نبود و خ نیهم که افتاده بود، ب یخبردار شوند، هر اتفاق

 ییاز آن بو دیمن نبودند، نبا یکه جز خانواده یگرانید

 . بردندیم

  

و  رحمیصورت طال که به نظرم ب ی. تودمیکش یقیعم نفس

 گفتم :  آمد،یدار م شین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به قول شما متاسفم  ایبه عقب برگردم...  تونمینم دونمیم »

 « ... کنهیرو جبران نم یزیمن چ

  

 رف نقره برگرداندم و گفتم : را به ط میرو

  

 « کنه...  ادتریدرصد رو ز ستیپول من نتونه اون ب دیشا »

  

 هم گذاشتم و گفتم : یرا رو میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیهست که آدم بتونه انجام بده... اگه ا یکار هی شهیاما هم »

بسته وسط  ی... اگه جادهزنمیس من مانع رو دور مجاده بسته

 ادی... اگه تو هواس، پرواز کردن رمیگیم ادیشنا  اس،یدر

مانع رد  ریو از ز کنمیرو م نی... اگه الزم بشه زمرمیگیم

 « ... تونمیداد... من م مانجا یکار هی شهیم شهی...  همشمیم

  

 در سکوت فرو رفت. یانطقم، اتاق چند لحظه رادیا بعد

  

 سکوت را شکست :  طال
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@VIP_ROMAN 

 « جبرانش هست...  یراه برا هی »

  

به طال  یحرف سرم را باال آوردم و نگاه منتظر نیا دنیشن با

 انداختم . 

  

 «  خونه ببر...  نیببر... من رو از ا نجایمن رو از ا »

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

صورتم با اخم به او زل زده بودم،  ینگاه سرگردانش را رو آوات

 انداخت. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را پوشانده  شیهارا که چشم اشختهیبه هم ر یدست موها با

ش را نشان بودن حال یعیرطبیکه غ یبود، کنار زد و با لبخند

 گفت : داد،یم

  

 « شدم، نه؟  وونهید »

  

 یمیتصم دیشا شیهایباز وانهیشروع د میداشتم بگو دوست

 یبا ترمه گرفته بود، نقطه اشینبود که در رابطه با ازدواج صور

 نکهیبود که برادر احمقم با وجود ا یاشتباه همان وقت نیآغاز ا

کرده بود که  یمرد میتقد ش،یترمه دلش را سالها پ دانستیم
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@VIP_ROMAN 

امتحان کردن شانس  یحاال شوهر خواهرش شده بود، برا

 نزدم.  یخودش، از ترمه شش ماه زمان خواسته بود اما حرف

 

 دنیشن یبرا تشیو روز آوات آنقدر بد بود که ظرف حال

 کی یگرفته بودم، وقت ادیبود، به مرور زمان  لیتکم حتینص

غلط  یریگ میتصم کی یلبه یوقت ینفر کم آورده بود، حت

 نداشت. یازین حتیبود، به نص ستادهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کم  هی یدار اجیاالن فقط احت یباال... جنابعال میبر ایفعالً ب »

... بعداً یمغزت بردار یدو سه روز رو از رو نیو فشار ا یبخواب

 «... میزنیراجع بهش مفصل حرف م

  

رتب تخت خواباندم و مشغول م یآوات را رو یسست شده تن

 سرش شدم. ریکردن بالشت ز

  

حرکت مچ دستم را محکم گرفت و نگاهم را به  کیبا  آوات

 .  دیطرف خودش کش
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@VIP_ROMAN 

 «آکو  »

  

 نگاهش کردم .  منتظر

  

 واریو ژ ریآه ستیشم... برام مهم ن تیاذ یخواینم دونمیم »

اما  یدیم تیّتو چقدر به ماها اهم دونمی... من مگنیم یچ

خودت  دونمیاما م گفتمیبهت م دیاقل بودم نباآکو... اگه ع

... زودتر بهت گفتم تا ازت بخوام اجازه یدیفهمیم یزود ای رید

 « ... یبد
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@VIP_ROMAN 

االن  نیرا هم هیداشت، سر و ته قض میآوات تصم نکهیمثل ا نه

 . اردیبه هم ب

 

تخت  یدستش بود، لبه یکه مچم همچنان تو یحال در

 . دمیکش میموها ینشستم. دست آزادم را تو

  

 و گفتم : دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیوقت نبا جی... آدم هیگیم یچ یدار یفهمیآوات... تو نم »

 یاحساس میگی... نمرهیبگ میاحساسات غرق تصم یتو یوقت

 « که متاسفانه عشقِ اما...  ستیعشق ن یکه دار

  

 و با درد گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

باشه... تو االن  دنیرس ایند یهاعشق یته همه ستیقرار ن»  

که دوست  مونهیبت م هی... برات از دور مثل یاعاشق ترمه

 شهی... میو پرستش کن تیزندگ یطاقچه یرو تشیبذار یدار

تو  شه؟یم یآخرش چ یدونیاما م فهممی... متینیزم یخدا
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@VIP_ROMAN 

... اولش یزنیم ف... براش حریزنیاون بت زانو م یهر روز جلو

اما کم  یهست یو فقط به حضورش راض یواخیازش نم یچیه

 نکهی... اکنهیم توونهی... سکوت دیشیکم... خسته م

نداره...  یجواب چیهات... لبخندهات... عشق و محبتت هحرف

بود و  یچ یکنیفکر م نی... اون وقت تازه به ایشیخسته م

به تحملت  ی... بستگیدیرس نجایشد که به ا یشد... چ یچ

... ازش یشیم وونهی... دیشیم وونهیروز د هیزه داره اما بالخ

بت و  ریز یزنیحرصت م یو آخرش با همه یشیمتنفر م

 تینیزم یاز خدا ینیبیو م یای... بعد به خودت مشیشکنیم

 یهاآوات... تو با دست نهیمونده فقط... آخرش هم کهیچند تا ت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... و یکه حاال ازش متنفر یعشق... یخودت عشقت رو کشت

 « ... یشیدش از خودت متنفر مبع

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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 هم گذاشتم و گفتم :  یرا رو میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بالها رو سر خودت  نیاجازه بدم که ترمه باعث شه ا تونمینم »

 « به برادرش صدمه بزنه...  یکس ذارهیات... آکو نمآو یاریب

  

 بودم، گفت :  دهیکه تا امروز از او شن یلحن نیتربا محکم آوات

  

شده باشه  یمتیبه هر ق یکن یکار یبخوا یوقت دونمیم »

من و  نی... اما آکو به جون خودت قسم اگه بیدیانجامش م

که تا آخر عمرت  رمیم یجور هی یو ترمه فاصله بنداز ممیتصم

... به جون خودت... به جون هناس  یاز من نشنو یاسم  گهید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اهل انتقام  ریه... مثل آرمیپا و م ریز ذارمیرو م مونیبرادر

 « ... رمی... فقط مکنمینم یهم لج و لجباز واریمثل ژ ستمین

  

 آوات پشتم را لرزاند.  دیتهد

  

 دوست داشت ؟   شتریبمان  یآوات ترمه را از من و برادر یعنی 

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمدم.  نییها پابه تنم دادم و از پله یو قوس کش

 

کنار تخت آوات نشسته بودم تا بالخره به زور قرص  آنقدر

فکر کردم حاال  نیبود. در اتاق را آهسته بستم و به ا دهیخواب

  دم؟یرسیبه کدام مشکلم م دیبا

 

 و دخترک...  واریژ ای دیو خورش ریآه

  

 یهناس تنگ شده بود اما دلم راض یاز همه دلم برا شتریب

و  دمیکش امیشانیبه پ یآوات را تنها بگذارم. دست شدینم
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 یهانشستم و به نرده نیزم یاتاق آوات رو یروهمانجا روبه

 دادم.  هیپله تک ییطال

 

دادم و  هیاز پشت به به نرده تک را دراز کردم و سرم را میپا

 هم گذاشتم.  یرا رو میهاپلک

  

 با زنگ تلفن به هم خورد. امینسب آرامش

 

 یهاو زمان را به ناسزا گرفتم و با همان پلک نیلب زم ریز

 بسته جواب دادم : 
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@VIP_ROMAN 

  

 « بله...  »

  

 « آکو؟  »

  

 و خسته گفتم :  دمیبه صورتم کش یدست

  

 « سهراب؟  ییتو »

  

 جواب داد : احساسیب
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@VIP_ROMAN 

  

 «باهات حرف بزنم...  دیآره منم... با »

   

پرش بزنم. پنج سال گذشته اگرچه روابط  ینداشتم تو دوست

من و سهراب در ظاهر و به خاطر جوانه بهتر شده بود اما 

ما با نفرت  یکه تخم رابطه میباش نیمنکر ا میتوانستینم

به  کردمیالشم را مت یکاشته شده بود، گرچه من همه همه

 کنم.  ینفرت چشم پوش نیاز ا هیخاطر بق
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 یپوالد_غزل#
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که در  یکس دانستند،یمرا در ظاهر خوددار م گرانید دیشا

اما فقط  کردیسکوت م هیت بقو درش زیر یهامقابل حرف

 .  گرفتمیاز آنها به دل م یانهیچه ک دانستمیخودم م
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@VIP_ROMAN 

به  نیتو و آو نیب یهیقض یدونیسهراب خودت خوب م نیبب »

 نیا سیمن رئ کننینداره... درسته همه فکر م یمن ربط

 تیتو و آو یهیمنم با قض دی... شادمیدستور م هیام و به بقخونه

اما خودت هم خوب  دمیکه به خودم حق ممخالف باشم 

 هایلی... جز من خمهیقض نیا کیسر کوچ هیمن  یدونیم

 « هستن که با ازدواج شما دوتا مخالفن... 

  

 بدخلق و مغرور جواب داد :  سهراب
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... تو رهیکه تو کتم نم یمخالف مونیسن ینگو به خاطر فاصله »

ما رو از من  ینوادهاول اومدنت به خا یانتقام روزها یدار

 «... یریگیم

   

 کلمه آتشم زد. یواقع یبه معنا اشجمله

 

بود که  ختهیسرم ر یو  آسمان رو نیچند روز آنقدر از زم نیا

 نیرا ان هم از طرف سهراب که ا یگریانگ د دنیتحمل شن

 کرده بود، نداشتم.  شهیش یچند سال خونم را تو
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@VIP_ROMAN 

ش... از وقت از خانواده چیخوب گوش بده سهراب... آکو ه »

گرفتن انتقام استفاده  یخونش... از خواهر و برادرهاش برا

 ی... مرد حسابنمی... آره من مخالف ازدواج تو و آوکنهینم

تره... خودت هم خوب خواهر من پونزده سال ازت کوچک

که سر راهته، مخالفت من اصالٌ به  یدر مقابل سد بزرگ یدونیم

 خوادیاون رو از سر راهت بردار... نم یمرد... اگه ادیحساب نم

 « ... یکن یهات رو سر من خالعقده

  

 جمله گفتم و تلفن را قطع کردم :  کی
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 هی... فقط گهیبار د هیفرصتت بود سهراب ... اگه  نیآخر نیا »

بهم نسبت  ستیکه حقم ن یزیو چ یبه من تهمت بزن گهیبار د

 یکو مخالف باشه چه اتفاقآ یوقت یکه بفهم کنمیم یکار ،یبد

از  ادی... اگه اون روز بیدیرو ند ی... تو هنوز مخالفت واقعافتهیم

 «... یشیم مونیپش یخواهرم رو دوست دار نکهیا

   

 خودش را نباخت.  سهراب

 

 زد و گفت :  یپوزخند
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@VIP_ROMAN 

که  یالیقدرتمند خ تیشخص هیرو با  هیبق یگرفت ادیتو فقط  »

 یکه برا ی... وگرنه من از همون موقعیناصالً وجود نداره بترسو

 یچه آدم دمیم فهمخونه یتو یبار پات رو گذاشت نیاول

 نیمن رو از دوست داشتن آو تونهینم یچی... هیهست

به دست آوردنش هر  یبرگردونه... اونقدر دوستش دارم که برا

که سر  یاگهیهر کس د ای... الزم باشه آکوخان کنمیم یکار

 «... زنمیکنار م رهیراهم قرار بگ

  

 گفت :  نهیو با طمان آرام
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@VIP_ROMAN 

 ذارمینم گهید دم،یبار طعم از دست دادن رو چش هیمن  »

 «  آکو... خواهر تو سهم منه...  ترسمیتکرار شه... من ازت نم

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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 ) طال ( 

  

 :  دیکش غیج نقره

  

 « طال...  یشد وونهید »

  

 گفت :     هیگر هیشب یو با حالت دیکش شیموها یرا تو دستش
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@VIP_ROMAN 

 تو مگه اون پسر رو اصالً  ؟یکه چ یخونه بر نیاز ا یخوایم »

خواد 2یاون پسره م ؟یک شیکجا؟ پ یبر یخوایم ؟یشناسیم

 « من رو ببر...  یگفت یتو رو کجا ببره اصالً؟  زرت

  

 گرفت .  شیهادست نینشست و سرش را ب نیزم یرو

  

 :  دینال

  

هوا  یرو رو شنهادتی... پیرو بگ نیاونم چه منتظر بود تو ا »

 « ... دیقاپ
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@VIP_ROMAN 

  

تفاوت در  یاما من ب کردیم ادیوجود داد و فر یبا همه نقره

 افتد،یکه ممکن بود، اتفاق ب یزیکه نسبت به هر چ یحال

تخت نشسته بودم. دروغ چرا اما ته دلم،  یبودم رو حسیب

مانده بود، از  ییزهایسابق چ یکه هنوز هم از طال ییجا

 دم،یترسیمرد، یرا بگ بانمیگر ندهیکه ممکن بود در آ یاتفاقات

 رونیخانه ب نیرا از ا میپا نکهیبه محض ا دانستمینم نکهیاز ا

گرفته  میاما تصم ترسدمیم افتد،یم میبرا یبذارم، چه اتفاق

 بودم با ترسم مبارزه کنم. 
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@VIP_ROMAN 

 نیاز ا ذارهیفراز م یکنیفکر م ؟یمامان چ ؟یاصالً بابا چ »

 « ؟یخونه بر

   

 یسرش را رو د،یمن نداز طرف  یواکنش چیه یوقت نقره

 افتاد.  هیبلند به گر یگذاشت و با صدا شیزانوها

 

هق هقش که اتاق کوچک و  یلرزانش و صدا یهاشانه دنید با

که  یتنها حس دی. شاکردیم شیسردم را پر کرده بود، دلم را ر

من در  اوریو  اریکه تنها  یامانده بود، نقره بود، نقره یاز من باق

 بود که سرم آمده بود.  ییهابتیمص یهمه
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چرخ دار انداختم، آنقدر از من دور بود که  یبه صندل ینگاه

 یخودم را به آن برسانم. بعد از آن روز توانستمیهچ رقمه نم

که سهمم نشده بود، مجبور شده بودم  یآب وانیل کی یکه برا

که به جان  یریتحق یبکشم، بعد از همه نیزم یخودم را رو

وقت  چیکه ه بودم، به خودم و غرورم قول داده بودم دهیخر

مثل سر تخت  یمسافت کوتاه ینکشم، حت نیزم یخودم را رو

 ش...تا ته

  

 آرام صدا زدم :  نیهم یبرا
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@VIP_ROMAN 

  

 « نقره؟  »

  

 مشغول بود.  هینداد و همچنان به گر یجواب

  

 «  نقره جانم؟  »

 

سرش  متوقف شد اما اشهیشد که گر میمتوجه صدا نکهیا مثل

بهتر بود که  دینکردم، شا ی. من هم اصراراوردیرا باال ن

 تر بتوانم حرف بزنم. تا من راحت افتدینگاهمان به هم ن
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@VIP_ROMAN 

  

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

  

اومدم خونه اما به  مارستانیس که از بهفته هی کیمن نزد »

هاش و ... البته فراز و کتکومدهین دنمیبه د یتو کس ریغ

بابا  گمیروزهام شده... با خودم م نیجز ثابت ا گهیش دهاتهمت

ترک برداشته...تعصب مردها از حسشون  رتشیمرده... غ

مرد و  گمیو م ارمها رو باور ندحرف نی... گرچه خودم اترهیقو

با منطقشون رفتار  دیها باآدم یندارن و همه یفرق چیزن ه

 افتهیب یمادرها هر اتفاق گنیمگه نم ؟یکنن اما مامان چ
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@VIP_ROMAN 

شون رو فراموش کنن... تو بگو از صبح که تو بچه توننینم

 هیمامان  یگردیسر کار تا چهار بعداز ظهر که کارگاه برم یریم

 کنه؟یکار م یدختر فلج من داره چ نیا گهیدفعه با خودش نم

 «  نه... 

 

 شدم و ادامه دادم:  نهیبه س دست

  

نه از خداشونم هست من خو نیا یاهال یبدون نکهیا یبرا نیا »

 رمیبم نکهیا دی... به اماطیح یکردن گوشه دیبرم... من رو تبع

 «  و بو کنم... 
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 از اشکش گفت :  سیسرش را باال آورد و با صورت خ نقره

  

 « ... انی... اونها االن عصبانمونهینم ینطوریکه ا شهیهم »
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@VIP_ROMAN 

  

 که دلم سنگ شده بود، گفتم :  یحال در

  

اما اگه  کردنیکه در موردم اشتباه م کنمیروز ثابت م هیمن  »

هم بشن من  کهیت کهیهام تچشم یاونروز جلو

 « ... بخشمشمونینم

  

و با ناله  دیشکلش لرز یقلب یانهنقره رنگ باخت. چ صورت

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

و  یینجای... تو ایبهشون حق بد دیتن... باطال... اونها خانواده »

ندارند... خودت که  یاما اونهام وضع خوب یکشیزجر م یدار

که جون و عمر بابا  یدونیچقدر دوستت دارن... م یدونیم

 نکهیقبل از ا... فراز هم عاشقته... مامان هم شهییدختر موطال

من باشه مامان توعه... اما درکشون کن... من و تو  یزن بابا

 « تا باور کنن...  کشهیدروغه... اما اونها طول م میدونیم

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند
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@VIP_ROMAN 

که از صبح تا شب  ییتو ؟یبهشون ثابت کن یخوایتو م »

خودم  یآب برا وانیل هی تونمیکه نم یمن ایسر کار  یریم

 «... زمیبر

  

ام، او خانواده یبه جا نکهیانداخت. مثل ا نییسرش را پا نقره

 داشت.  یبود که احساس شرمندگ

  

 شدم و گفتم : ترنرم
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@VIP_ROMAN 

 ستی... دکتر گفت بنمیبش نجایا تونمینقره... من م نیبب »

و  یوتراپیزیدرصد امکان داره راه برم اونم با هزار جور عمل و ف

 یبه اضافه نیه اگه ما خونه و ماشک گهیکوفت و زهرمار د

 میایش برباز عهده میتونیبازهم نم میطالهامون هم بفروش

 « نقره... 

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند بازهم

  

تازه اون مال اون موقع بود که من رو دوست داشتن نه االن  »

 « ... رمیتا زودتر بم نجایکه انداختنم ا
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@VIP_ROMAN 

  

 : ادامه دادم  یاز مکث کوتاه بعد

  

و خودم را بندازم رو  نمیبش نجایعمرم رو ا یهیبق شهیم »

 یتونیم ی... تو تا کیدوش تو... دعا دعا کنم که تو خسته نش

گذشته و  هفته هینگاه کن فقط  ؟یمن رو تحمل کن تیوضع

ماه دو ماه... چند سال نقره؟ اگه  هیهات گود رفته... چشم

به  نهایا یمهازه هت شه؟یم یمن چ فیتکل ؟یچ یازدواج کن

 یقیبه هر طر دیکه با مهیشونیپ یداغ بزرگ رو هیکنار که من 

 هیعمرم رو مثل  یهیبق خوامیکه شده پاکش کنم... من نم
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 خوامیو به حال خودم غصه بخورم... نم نمیبش نجایانگل ا

که در توانمه تالش کنم  ییتا جا خوامیخودم رو بکشم... من م

 « تا درستش کنم... 

  

 به من زل زده بود. حرکتینگفت، تنها ساکت و ب یزیچ نقره

  

 گفتم : مهربان

  

با  سهینه... در مقا ایهست  یاون پسره آدم بد دونمینم »

بود که  یاون ادم مسئول و منطق دمیکه من از برادرش د یزیچ
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@VIP_ROMAN 

دادم بازهم برگشته بود تا جبران  تیمن رضا نکهیبا وجود ا

 تونهینم ی... آدم بددهیم تیّ اهم هیبقکه به  یکنه... آدم

 « باشه...
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 و آنها را عقب تر دادم .  دمیکش میبه موها یدست
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@VIP_ROMAN 

  

نسبت به  دونمیرو م نیقراره چطور بشه... فقط ا دونمینم »

دارم...  ازیندارم... نقره من به راه فرار بزرگ ن یاون حس بد

تا بعدش  رمیکه به کمکش اول بتونم پاهام رو پس بگ یکی

 « خودم برم دنبال آبروم... 

  

 حسن ختام اضافه کردم :  یبرا

  

که خودش  یمن بکنه جبران کار یبرا یتازه اون پسر هر کار »

... اون خوامی...جبران مخوامیمن ازش صدقه نم کرده نقره...
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@VIP_ROMAN 

کار رو بکنه... وگرنه خودت  نیهم خودش اصرار داشت که ا

هزار تومن به عنوان  یدادم... حت تیکه من رضا یشاهد بود

وجدانش کم  عذاباز  خوادیم یکی ینخواستم... اما وقت هید

 نمیبب اون پسره رو نکهیکنه... چرا من کمکش نکنم؟ تا قبل از ا

 ینداشتم اما وقت یدیام جیفاصله گرفته بودم... ه ایدن نیاز ا

که  ادیدر ب یاز باتالق زنهیچطور داره دست و پا م دمشید

گفت از هر  تیاونطور با قاطع یتا االن کشتتش... وقت دیشا

... من و اون هر دو کنهیاستفاده م ردنشدرست ک یبرا یراه

خودش رو عقب  خوادیاون م ی... چرا وقتمیپرتگاه هی یلبه

 «  بکشه من بپرم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

  

 کاناپه نشسته بودم. یرو

 

 نیبه ا تیبود اما در واقع زیم یرو یظاهر نگاهم به گلدان آب در

. اورمیب رونیطال را از آن خانه ب توانمیچطور م کردمیفکر م

  گرفتم؟یم ییجدا یخانهاو  یبرا دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و همزمان  کردمیم یبستر یالکچر شگاهیآسا کیرا در  او

  کردم؟یدرمانش را شروع م یپروسه

که البته خودم هم چندان  آوردمیم نجایطال را ا دیهم با دیشا

 کار راغب نبودم.  نیبه ا

 کیبه  یازین گریبود د ختهیبه هم ر یکاف یبه اندازه خانه

 اشت. ند دیمشکل جد

  

 « ؟  واریژ یکنیفکر م یبه چ »

  

 خوردم و نگاهم را از گلدان گرفتم.  یتکان ریآه یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کاناپه ولو  یکه خودش را رو دمیرا د ریرا چرخاندم و آه سرم

که  یدر حال دیرا باز کرده بود و خورش شیهاکرده بود. دست

 بغلش نشسته بود.  یتو زد،یگاز م یبیس

 

 کردم.  دایپ یحال و روز حس بد نیدر اآنها  دنید با

 

 شهیکرده بود من هم یخانه زندگ نیدر ا دیکه خورش یسال دو

حکم  باً یهمسر برادر بزرگم که تقر قیکه ال یبا او با احترام

 پدرم را داشت رفتار کرده بودم اما حاال... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

وسط عوض  نیا ییزهایچه چ یجا کردمیفکر م نیبه ا یوقت

 .  گرفتیرا م میزجار سرتا پاشده بود، حس ان

 

 ریاز آه یکمرنگ یکه خاطره یزد، لبخند یلبخند ریآه

 گذشته در آن زنده بود. 

  

اون ور...  یریدماغت رو بگ یخوایآوات م نیتو هم ع ه؟یچ »

 دیبابا زن گرفتم... خورش ؟یبا من حرف بزن یخوایتو هم نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... پنج هایلیمثل خ دمینکش رونیآکو ب یهم از وسط زندگ

 «  جدا شدن رفت...  شیسال پ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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بود،  بشیس دنییمشغول جو تفاوتیکه ب دیبه خورش ینگاه

 نگاه کردم.  ریانداختم و بعد به آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رییتغ ریآه یچهره نکهیبا وجود ا کردمیاف ماعتر دیبا

نگاه  بهیغر کیبه  کردمینکرده بود اما حس م یچندان

 . کردمیم

  

کار رو  نیا یچرا؟ چرا دار "بپرسم،  آمدینوک زبان م تا

   " ر؟یآه یکنیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرتکب  ریدر حق آه یآکو چه گناه نکهیا یاداوریهر بار با  اما

از قبل از آکو متنفر  شتریو ب گرفتمیمزبانم را  یشده بود، جلو

 کار را کرده بود؟  نیمان اچرا با خانواده نکهیاز ا شدم،یم

 

حد پست باشد که با مادر  نیتا ا ریکرده بود که آه یکار چرا

محافظت از  نکهیا یدختر برادرش ازدواج کند که حاال آکو برا

د که با وجو یجوانه گذاشته بود، هناس شیهناس او را پ

کرده  دایمدت کوتاه هم پ نیکه در ا یعیطب ریو غ ادیز یعالقه

با  ادیبودم ز توانستهبه خاطر مشکالت به وجود آمده ن م،یبود

 او وقت بگذرانم. 
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@VIP_ROMAN 

  

 به تو آکو...  لعنت

  

 « ... رونیمون بالخره از اتاقش اومد ببَه بَه شاهزاده »

  

 ها انداختم.به پله ینگاه ر،یحرف آه با

 

آمد، به طرفمان آمد،  نییها پااز پله یخراب باً یبا حال تقر تآوا

کاناپه  یدادن سرش به پشت هیتکان داد و با تک مانیبرا یسر

 نشست. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 اش گفت : با همان لحن مسخره ریآه

  

 یکارخونه! نه تو نه آکو! چ یومدیچه خبرا داداش؟ امروز ن »

نکنه جاتون  ایشده؟ حضور من اونقدر براتون وحشتناک بوده 

رو تنگ کرده بودم؟ نترس من تو قسمت خودم دارم کار 

... شمیخان داداشت و تو نم یپادشاه ی... وارد قلمروکنمیم

زنش  یمکیاسمش به خاطر طالق قا یالبته فکر کنم آکو تا وقت

 «نشه... داشیها باشه، اون دور و بر پسر زبون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مان به هم وصل بود؟ متوجه نبود اسم آکو و او و البته همه ریآه

 

که عالوه بر  یحد کورش کرده بود که دود نینفرت تا ا یعنی

 د؟یدیچشم ما هم فرو بورد، نم یآکو ممکن بود تو

  

 اش گفت : پف کرده یهابا بستن پلک آوات

  

 «  ر؟یپاشم ببندمش آه ای یبندیدهنت رو م »
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@VIP_ROMAN 

دم. آوات بو دهیو کالفه ند یحد عصب نیوقت آوات را تا ا چیه

تعصب  کی شهیرا بدهد. هم ریعادت نداشت جواب آکو و آه

 یخاص نسبت به احترام به آن دو نفر به عنوان برادرها

 بزرگترش داشت.

 

به برادر  یدهانش را باز کرد تا جواب دندان شکن ریآه

با  یآکو که با لباس راحت دنیترش بدهد که با دکوچک

دهانش  یبود، حرف تو زل زده ریبه آه یاشده زیر یهاچشم

 ماند. 
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@VIP_ROMAN 

 « جمع شده...  یجمعمون حساب »

  

 ینفرت نشسته تو یبو شدیحرف را زد م نیبه مسخره ا ریآه

 کالمش را استشمام کرد. 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد و  یابه آکو اشاره اوردیسرش را باال ب نکهیبدون ا آوات

 گفت : 

  

 « بگم...  یزیچ هی دیآکو با نیبش »

  

صدر مجلس انداخت و  یتک نفره یکاناپه یبا آرامش رو آکو

 به جمعمان زل زد.  الیخیب

 

 نیهم هم ریمطمئن بودم آه گرفتم،یآرامشش آتش م دنید از

 حال را داشت. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نداشت؟  رتیغ یاآکو ذره یعنی

در او زنده  یاحساس چیو برادرش ه دیخورش دنید یعنی

 کرد؟ینم

 

 . دادینشان نم یزیکه چ صورتش

 

 حس و حال گفت :   یب آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گذاشتم و دوست دارم  یقرار خواستگار گهیدو شب د یبرا »

هم زنگ زدم...  نی... به آونیایم بتون به عنوان خانودههمه

فردا... به فرزانه جون هم  یبرا رهیبگ طیاز بل تونهیگفت م

بابا رو  یخال یاما گفت دلش رو نداره برگرده جا ادیگفتم ب

هم که شده جنگ  بش کی یتو مراسم... پس لطفاً برا نهیبب

 یمن تو یکنار و به عنوان خانواده نیرو بذار تونیخون

 «   ... نیحاضر ش میخواستگار

 

که از ابتدا در  یدیو البته خورش ریآهمن و  نکهیاز ا قبل

بود،  زیبود، نظاره گر همه چ بشیکه سرگرم س یسکوت در حال
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@VIP_ROMAN 

 یآکو با صدا م،ینشان بده یآوات واکنش یخبر ناگهان نیبه ا

 گفت :   یاگرفته

 

 میتصم هی میتصم نیکه ا میدینرس هینتج نیآوات... مگه به ا »

ت بنداز رو از کله س؟ ها؟ بهت گفتم فکر اون دختراحمقانه

 «  ... رونیب

 

 منتظر عالمت بود.  نکهیمثل ا د،یدفعه از جا پر کی آوات

  

 زد :  ادیفر
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@VIP_ROMAN 

  

 یجا یآکو... من نه... بهت گفتم... بخوا یدیرس جهیتو به نت »

 « ... کنمیم یقاط یریبگ میمن تصم

  

 چه خبر بود؟  نجایا

  

 با آرامش جواب داد :  آکو

  

 میمن به جات تصم یاز مغرت استفاده نکنکه  یتا وقت »

 « ... رمیگیم
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@VIP_ROMAN 

  

که رفتار  یاز اصل موضوع خبر نداشتم، در حال نکهیوجود ا با

بلند شدم و به  میبا خشم از جا دم،یدیرا از چشم اکو م ریآه

 : دمینشسته بود، توپ شیآکو که همچنان سر جا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

دختر  نیتو با ا ؟یریگیم میما تصم یبه جا یخسته نشد »

... درست رو بخون واریازدواج نکن آوات... سراغ اون نرو ژ

سهامت رو  نیازدواج نکن... آو نی... برو سر فالن کار... آوواریژ

فالن  ری... آهیبا سهراب ازدواج کن یحق ندار نیآو ...بفروش

 میقدرت تفکر ندار م؟یستیکار رو بکن... مگه ما خودمون آدم ن

 « مون؟کارههمه یکه تو شد

  

 به طرفم انداخت و گفت :  ینگاه مین آکو
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@VIP_ROMAN 

نرفته  ادمیچه مرگته؟ هنوز  یریگیم میتو که خودت تصم »

 «  ؟یکار کرد یامروز صبح چ

  

که  یکامالً موضوع آوات را فراموش کرده بودم در حالکه  من

ام را سر اکو گذشته یهایآورده بودم تا دق دل ریگ یفرصت

 کنم، گفتم :  یخال

  

 « از دستورت اطاعت نکردم؟  یریمیم یدار »
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@VIP_ROMAN 

اش نشان که کم کم اثرات خشم را در چهره یدر حال آکو

 گفت :  شوم،  تریاز کارم راض شدیو باعث م دادیم

 

و ارتباط باهاش  هیک یدونی... نمیشناسیتو اون دختر رو نم »

 « برات مضر باشه؟  تونهیچقدر م

  

 اعتراض کرد :  آوات

  

 «  ؟یزنیداد م ی... چرا داررهیآرومت بگ واری... ژنیبس کن »
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@VIP_ROMAN 

 . گفتیهم نم یزیاما چ دمیدیرا نم ریآه صورت

 

در مقابل آکو گارد گرفته همه  نیچرا ا دانستمیهم نم خودم

 بودم. 

 

 ...یباز سییچون خسته شده بودم، از ر دیشا

 

 ... رمیگیم میخودم تصم یداشتم خودم باشم که برا دوست

 

 بهانه بود.  نهایا یهم همه دیشا
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@VIP_ROMAN 

 

آکو متنفر شده بوم چون او را مقصر به هم خوردن  از

 . دانستمیم مانیزندگ

 

ن اتفاق تلخ در مورد مانا و آکو باعث آ شیپنج سال پ اگر

هر کداممان در  نکهی. نه امیمرگش نشده بود، ما کنر هم بود

و خال بود، خودمان  یاهیکه وجودمان انباشته از نفرت، س یحال

 . میمان حبس کنخود خواسته دیرا در تبع
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@VIP_ROMAN 

اعصاب  یآکو و رو یهایباز سیرئ یاز آن با وجود همه قبل

 ... میبودنش، بازهم خوشحال بود

 

 . میکه امروز نبود یزیچ

  

 آکو را به آتش بکشم.  نهایا یداشتم به خاطر همه دوست

  

به عواقب کارم و و  تیاهمیزدم و ب یطانیلبخند ش نیهم یبرا

انتقام خودم بکنم، صرفاً  یچهیرا باز گناهیآدم ب هی دینبا نکهیا
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@VIP_ROMAN 

حرف  تسیو نشانش بدهم قرار ن زمیآکو را به هم بر نکهیا یبرا

 حرف او باشد، گفتم : 

  

 یکنه... تو یبا ما زندگ ادی... اون دختر قراره بیتازه خبر ندار »

 «  خونه...  نیا

 

 دارد... ادامه

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (  

  

 تمیعصبان یلهیتیف ریبود که درست ز یتیکبر واریژ حرف

شدم، درد  دهیلحظه به آتش کش کیروشن شده بود، در 

 ییهاآدم یمثل همه دیبا داد،یفکر کردن نم یسوختن اجازه

 یهااما برق چشم دمیدویکه آتش گرفته بودند، با تمام قوا م
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@VIP_ROMAN 

نشسته  دیخورش یهالب یکه رو یالیخیب شخندیکه و ن ریآه

 بروز دهم.  یزیچ دادیبود، اجازه نم

 

دورنم بلند  یهاکه از سوخته یدود سوختم،یدرون م از

 را بند آورده بود.  دنمیراه نفس کش شدیم

 

حداقل  ای دمیکشیم ادیفر توانستمیبودم تا م ییکاش جا یا

 توانستینم یحت چارهیب یآکوبکوبم،  ییسر خودم را به جا

 یبرا یروزیپ یحرکتم به مثابه نیدستش را مشت کند، کوچتر
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 ستادهیجان من ا مهیبود که مثل الشخور دور بدن ن ییهاآدم

 ام کنند. هنوز هم جان دارم، تکه پاره یبودند تا بتوانند وقت

 

 دم،یترسیشده بود که از آن م یدرست همانطور زیچ همه

 واریکه انتظارش را داشتم آمده بود تا به ژ یطوردخترک همان

 صدمه بزند. 

 

به نفس نفس  تیبود که چطور از عصبان واریبه ژ رهیخ نگاهم

را  واریکتاب باز بود، ژ کیمن مثل  یافتاده بود، ذهنش برا
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راحت بود تا کتاب ذهنش را باز  میخودم بزرگ کرده بود و برا

 ر بخوانم. کا نیقصدش را از ا یکنم و به راحت

 

نفر  کیوارد کردن  دانستیاحمق نبود و خودش خوب م واریژ

ما که  یخورده بود به زندگ واریاز ژ یسخت یکه در ظاهر ضربه

هوا بود، تا چه اندازه دور از ذهن بود اما  یهم رو ینطوریهم

کند، حاضر بودم  یضربه زدن به من هر کار یحاضر بود برا

 بود.  هاالن گرفت نیرا هم مشیشرط ببندم که تصم
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کاش آنها  یاما ا شناختمیرا بهتر از خودشان م میبرادرها من

 شناخت را از من داشتند.   نیسوم ا کی

 

ترمه و  ریهم آنقدر درگ دیکه زبانش بند آمده بود، شا آوات

شده بود که فراموش کرده بود  زهایچ هیو بق یخواستگار

ود داشت که در مقابل امکان هم وج نیا د،یبگو واریبه ز یزیچ

هم در  نیهم یشده بود، برا میتسل واریژ یهایلج و لجباز

 مبل پرت کرد. یخودش را رو د،یمشیم یقیکه نفس عم یحال
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مرا نشانه گرفته بود به  میکه مستق یزیهم با لبخند ت ریآه

هم در  دیخورش د،یشد و او را به آغوش کش ترکینزد دیخورش

به من دوخته شده بود،  اششهیسبز ش یهاکه نگاه چشم یحال

 گذاشت.  ریآه یشانه یسرش را رو

 

شده  شانیشب باز مهیخ یتماشاچ یبار از وقت نیاول یبرا

 به هم خورد.  شانیبودم، حالم از هردو
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بود اما  یباال آوردنم حتم ماندمیآنجا م گرید یهیثان هی اگر

به  نهیو سمبل بلند شدم  یآرامش خودم را حفظ کردم، از رو

 . ستادمیا واریژ ینهیس

 

 زدم و آرام گفتم :  اشنهیبه س یاپشت دست ضربه با

  

که حقمه  یگرفتن انتقام یامروز به سهراب گفتم من برا »

 «  شماهم استفاده کنم اما...  یتار مو هیاز  ستمیحاضر ن
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🩸 
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 قدم عقب رفتم و با پوزخند گفتم :  کی

  

گرفتن انتقامشون از من که حقم  یاما اونها حاضرن برا »

 « از خودشون بگذرن...  ست،ین
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به آنها نگاه کنم،  ای میبگو گرید یکلمه هی نکهیهم بدون ا بعد

را از  نیکه به ماش ینیزدم. ح رونیعد از خانه ببه اتاقم رفتم و ب

دادم و خواستم تا  امیپ یبه احمد آوردم،یم رونیب نگیپارک

اش را از کند، دوست نداشتم شماره دایپ میترمه را برا یشماره

 آوات بردارم.  یگوش

 

 جوانه را گرفتم . یهم شماره بعد

  

 ند شد : بل فشیمهربان و لط یاز چند بوق کوتاه صدا بعد
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 « سالم...  »

  

 رونیاحساسات بدم را ب یهمه یقیکردم با بازدم عم یسع

 و آرام رفتار کنم.  زمیبر

  

 «  ؟یاسالم... خونه »

  

 :  دیپرسیکه با ذوق م آمدیهناس م طانیش یصدا
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 ؟ییکجا ییرو بده بهم؟ بابا یبابامه؟ جوانه جون بابامه؟ گوش »

 » 

  

 یهاهناس و خنده یگانهبچه یداص دنیدلم از شن ته

کردن هناس تلفن را دور از  تیاذ یجوانه برا یسرزنده

 دسترسش نگه داشته بود، گرم شد. 

  

 « ام؟یب یاخونه »

   

 اش را خورد و گفت : خنده جوانه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « که کم مونده هناس کچلمون کنه...  ایآره... ب »

  

 آمد.  یاز احمد یامیبا قطع کردن تلفن، پ همزمان

  

ترمه  یمضمون برا نیبا ا یامیپ یمعطل چیهم بدون ه من

 فرستادم . 

  

که بهت  ییبه جا ایآکواَم، برادر آوات، فردا ساعت پنج ب "

  "... گمیم
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را به  رمیکه مس یپرت کردم و در حال یصندل یرا رو تلفنم

لب خطاب به دخترک  ریز کردم،یم تیطرف جوانه هدا

 د،یرسیاما به نظر م امیشب در زندگ کیکه تنها  ییموطال

 عوض کند، گفتم :  امیرا در زندگ یادیز ییهاشب

  

... یکن ترختهیکه هست به هم ر ینیرو از ا میزندگ ذارمینم »

 «  داره...  یکه پا رو دم آکو گذاشتن چه عواقب دمینشونت م

 

                                     🩸🩸🩸 
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 ) ترمه ( 

  

تمام رژ  باً یافتاده بودم. تقر میهاشدت استرس به جان لب از

به  یو عال نقصیآن زده بودم تا در نظر آکو ب یکه رو یظیغل

 نظر برسم، خورده بودم. 

 

چشمم به در کافه خشک شده بود که البته  شدیم یساعت مین

ساعت  میکه از شدت استرس، ن یخودم بود، من ریاش تقصهمه

 ودم. زودتر آمده ب
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لحظه، هزار بار  نیداده بودم تا هم امیکه آکو پ شبید از

کاغذ ذهنم نوشته و  یمالقاتم را با آکو را رو یفرض یویسنار

 پاره کرده بودم.

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 
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بود که پدرم هم متوجه شده بود،  ختهیحالم به هم ر نقدرآ

 هیشب یبرگشته بودم، به قدر رانیبه ا یاهفته کی نیگرچه ا
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زنده شده بودم که پدر و مادرم متوجه حال  یهامرده

آکو  یمساله شبیکه د ییشده بودند اما از آنجا امیعیرطبیغ

برده بودند و  مبه حال خراب یپ شتریهم به آن اضافه شده بود، ب

 . دیدیم یرعلیاش را از چشم امطبق معمول پدرم همه

  

 ... یرعلیام

  

ام به عشق و عالقه یگرفته بودم همه ادیپنج سال  نیا

 یبکشم، البته نه برا ریاز ذهنم به زنج یارا گوشه یرعلیام

و عشقش  یرعلیفراموشش کنم که فراموش کردن ام نکهیا
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را فراموش  دنمیخواهم نفس کشبود، ب نیمن مثل ا یبرا

 ریاو و عشقش را به زنج نیا یرا فراموش کنم، برا دنمیکش

 گیبه زند یبودم تا بتوانم حداقل به صورت مصنوع دهیکش

 کمتر شود.  یرعلیبرگردم تا نفرت و حرص پدرم از ام یعاد

 

چرا من و خواهر بزرگترم  کردمیفکر م نیمن، هر بار به ا یخدا

 دمیرسیم یابه نقطه م،ینفر شده باش کیشق عا دیهر دو با

 را تمام کنم. یزندگ نیکه دوست داشتم ا
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خودم را  رانیرفتن از ا یبه جا شیهمان پنج سال پ دیبا من

کار را بکنم، محال ممکن   نیاما مطمئن بودم اگر ا کشتم،یم

و ترنم اجازه دهند، کنار  یرعلیمن و ترنم به ام یبود خانوده

 . هم بمانند

 

 عشقم به عشقش از خودم گذشته بودم... دنیرس یبرا من

 

که نامزد  یشش ماه کرد،یکه آوات فکر م یزیچ برخالف

اما  رمیکرده بودم آوات را بپذ یبا تمام وجود سع میبود

 یرفته بودم اما وقت شیپ ییجا کیتا  یعنینتوانسته بودم، 
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بودم که تا  ختهیبودم چنان به هم ر دهیترنم را شن یخبر بارار

غرق شده  دو سر کیتار یخلسه کیماه قبل از آمدنم در  کی

از طرف پدرم که  یرعلیطالق ترنم و ام دیبا تهد نکهیبودم تا ا

بود، به  دهیپرتگاه را به چشم د یلبه ستادنمیرا ا امیافسردگ

 یاز خودم برا گرید کباریگرفتم  میخودم آمده بودم و تصم

 یآوات را هم قربان دیعالوه بر خودم با نباریبگذرم و ا یرعلیام

که برق اشک و خشم را  یاهمان لحظه زو درست ا کردمیم

متنفر  ایبودم از خودم و دن دهیدر چشمانش د شنهادمیبعد از پ

 . کردمیکار را م نیا دیشده بود اما با
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و بعد نشستن  نیزم یرو یصندل یهیشدن پا دهیکش یصدا

 . اورمیسرم را باال ب باعث شد، زمیسر م یمرد

 

 همان نگاه اول او را شناختم. با

  

 بود...  آکو

  

 دیبودم و با دهیلب تاپ آوات د یعکسش را تو کباریفقط  من

نشسته بود، هزار برابر  میروکه روبه یمرد کردمیاعتراف م

از  شتریکه ب یزیبود، چ دهیبود که د یزیجذاب تر از چ
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بود که نگاه  یاقتدار و قدرت ،آمدیدر آکو به چشم م تیجذاب

مجبور  ودآگاهکه ناخ یجور کی کرد،ینافذش به آدم منتقل م

 .  یرا جمع کن تیدست و پا یشدیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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 کردم.  یلب سالم ریدادم و زدهانم را قورت  آب
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کافه که از  شخدمتیهم با سر جوابم را داد. همان موقع پ آکو

 م،یدهیابتدا به او گفته بودم که بعد از آمدن همراهم سفارش م

 گرفتن سفارش آمد.  یبرا

  

به من کرد و من هم که مجذوب نگاه سلطه  یابا سر اشاره آکو

 : وار گفتم  کیگرش شده بودم، اتومات

  

 « ... خوامیم یشکالت کیک کهیت هیفنجون قهوه با  هیمن  »
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 رفتینم نییپا میلقمه هم از گلو کی یمطمئن بودم حت حاال

 نگفتم. آکو هم آرام گفت :  یزیاما از ترس آکو چ

  

 « فنجون قهوه...  هی »

  

 . دمیشنیرا م یبار صدا نیاول

 

تا  هیکردنش شببود، لحن صحبت  یاش محکم و جدهچهر مثل

شباهت داشت اما  واریآن به ژ شتریآوات بود و ب هیشب یحد

 . دیکه با آوات را داشت، د یاثرات نسبت شدیاش مهچهر یتو
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 نیینزدم و منتظر ماندم آکو شروع کند. سرم را پا یحرف

ام الک زده یهاانداختم و خودم را مشغول باز کردن با ناخن

 نشان دادم. 

  

رو برات روشن کنم دخترخانم...  ییزهایچ هیتا  نجایاومدم ا »

 « ...  نکهیاول ا

  

 یگوشه گاریباز شدن فندک سرم را باال آوردم. آکو س یصدا با

 .دادیم رونیلبش را آتش زده بود و دودش را ماهرانه ب
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دو انگشتش گرفته  نیرا ب گاریکه س یزد و در حال یقیعم پک

 گفت : یلحن سردبود، به من اشاره کرد و با 

   

راه  یاز عشق برادرم به خودت برا یاشتباه کرد نکهیاول ا »

... منتظر دادن تاوان یت سواستفاده کردانداختن برنامه

 «اشتباهت باش... 
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و به هزار تکه  افتادیطاقچه م یکه از لبه یاشهیمثل ش قلبم

را به  زیسقوط کرد. آوات همه چ امنهیس یتو شد،یم لیتبد

 آکو گفته بود؟ 

 اش هم گفته بود؟ خانواده یاعضا یهیبه بق یعنی

 بود که شده بود.  یکار کرد،ینم یخودم نباوردم، فرق یرو به

  

 :  دمیمحکم باشد، پرس کردم،یم یکه سع ییصدا با

  

 «  ؟یکنیم دمیتهد یدار »
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 نکهیگرفت و بدون ا گاریاز س یگرید یکام ماهرانه آکو

 صورتش بدهد، گفت :  یتو یرییتغ

  

 اروی... به یریرو بگ یکار هی یجلو نکهیا یبرا دیتهد »

 هینبود...  دیکار رو نکنه... اما مال تهد نیکه ا یبد ماتومیاولت

 «  ... یکرد یکردیم دیکه نبا یخبر بود... چون تو کار

  

 را نباختم. به جلو خم شدم و گفتم :  خودم

  

 «ورده؟ آوات رفته بزرگترش رو آ »
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صورتم  یلحظه رو کی یهوا ماند و نگاهش برا یآکو تو دست

 قفل شد.

 و ترسناک شد. رهیسبزش ت یهاچشم

 

 یبود، رو دهیکه هنوز به نصفه هم نرس یرا در حال گارشیس

 گفت :  یبم یخاموش کرد و با صدا یچوب زیم

  

 یتونیو م یزرنگ یلیخ یدختر کوچولو... اگه فکر کرد نیبب »

بذار بکن من  یریبگ یآب گل آلود عشق برادرم به خود ماه از
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 هی یرو خشک کنم تا تو نتون نیزم یآب رو یحاضرم همه

 « ... یریهم بگ یماه

  

را  مانیهاو خشم نگاهش خفه شدم. سفارش تیبرابر جدّ در

 .  میکدام به آنها دست نزد چیگذاشتند اما ه زیم یرو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد :  آکو

  

بد  یوصل احمقانه دست رو نیسر گرفتن ا یبرادرم برا »

 یباهاش همراه دیبا میباطن لیگذاشته و من برخالف م یزیچ

 یخودت بکش لیمکنم به  دتیتا تهد ومدمین نجاهمیکنم... ا

که بخوام  یستین یمن اونقدر عدد بزرگ یکنار... چون تو برا

آوات  یتهحذف کردنت به خودم زحمت بدم... به به خواس یبرا

 یهاکه داره از چشم یزی... برعکس اون چذارمیاحترام م

سد راهتون بشم...  خوامیفعالً نم زنهیم رونیخوشگلت ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خوادیکه م یرصت بدم تا جورنه به تو که به آوات ف خوامیم

 « کنه...  یزندگ

  

 جواب دادم :  ییپررو با

  

 «  م؟یاجازه و فرصت تو بود رینکه من و آوات گ »

  

 زد و گفت :  یپوزخند آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دختر خانوم...  افتهینم یاتفاق چیمطمئن باش تا من نخوام ه »

 » 

  

از  حاال تشیجذاب یشده بودم، همه یغرور و تکبرش حرص از

 هیشب یدادم و با پوزخند هیتک یصندل یرفته بود. به پشت نیب

 پوزخند آکو گفتم : 

  

... آوات اونقدر بزرگ دیریگیخودتون رو دست باال م یلیخ »

 « ... رهیبگ میخودش تصم یهست که خودش برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هوا تکان داد و گفت :  یتو یدست آکو

  

 هیاون رو عل ستینهم  یازیبه دفاع تو نداره... ن یازیآوات ن »

 امیم خوادی... ما همونجور که آوات میکن ریمن ش

هست که دوست  یزیچ هیوسط  نی... فقط ایخواستگار

که اونها فکر  یدونیت گوشزد کنم... مخانواده ینداشتم جلو

 « ... هیواقع زیهمه چ کننیم

  

به حالت  باً یشدم و تقر زیمخیبه طرف اکو ن امیصندل یرو

 م : گفت ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « پست فطرت...  یلعنت »

  

کوتاه به طرفمان برگشت اما نه من نه آکو  یالحظه یبرا هانگاه

 . مینداد یتیّاهم

  

 کرد و زمزمه وار گفت :  کیهم سرش را به من نزد آکو

  

بدتر از من... من  یپست فطرت یلعنت هیخودت... تو هم  نیع »

تو از اول به  که دمیوسط کش نیا یت رو براخانواده یپا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... پس دهنت رو ببند و گوش بده... یمن تجاوز کرد یخانوده

 « ... گمیبار م هیرو  یزیچون من هر چ

  

قلبم  دادم،یهم فشار م یرا از زور خشم و حرص رو میهالب

 در حال مرگم... کردمیکه حس م دیکوبیچنان محکم م

  

... ازدواج یواقع ...یکنیخانم کوچولو با برادرم ازدواج م نیبب »

... بچه دار شدن... مسافرت... یواقع ی... عشق بازیواقع

 دیداره با ازیآل ن دهیخوب و ا یزندگ هیکه  یزی... هر چیمهمون

... یبرادرم کم بذار یاحساسات برا یتو دی... نبانیداشته باش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  ایدور  یزیریخودت م ایو خواهرت هم  یرعلیاون ام

اونها  ادیلحظه هم  هی یبرا یحت گهیتا د کشمیزحمتش رو م

کنه...  تیات بخواد برادرم رو اذهم رفته یتو یافهیکه ق یافتین

که  یزی... تنها چیکنیرفتار م یعروس خوب و واقع هیمثل 

که  نهیپام لهت کنم ا ریز گارمیته س هینخوام مثل  شهیباعث م

باشه و برادرم حس کنه خوشحاله...  یبا آوات واقع تیزندگ

سر جاش چون من  هیباشه اون تاوان اول ادتیالبته  ؟یدیهمف

 « ...  رهینم ادمی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریحد تحق نیبار بود تا ا نیپر از اشک شده بود، اول میهاچشم

در  ریتحق نیا یهابار خرابه ریز کردمیو حاال حس م شدمیم

 مشت کردم.  زیم یحال جان دادن بودم. دستم را رو

  

داد. فنجان قهوه را  هیتک اشیصندل یعقب رفت و به پشت آکو

به من  یفنجان نگاه یاز آن خورد. از لبه یبرداشت و قلپ

 انداخت و گفت : 

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دینبا یدونستیم دیاومدنت به انتخاب خودت بود ترمه... با »

 یباز نیا یتو دی... از اولش نبایآکو بذار یخانوده یدست رو

 «  ... یکن یمن باز نینبه قوا دیبا ی... حاال که اومدیاومدیم

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

در حال  یجد یانداختم که چطور با چهره واریبه ژ ینگاه

استرسم را از  نکهیا یسابق بودم برا یبود. اگر طال یدگرانن

که قرار بود به آن وارد شوم، با حرف  یاناشناخته طیمح نیا

 نیا واریسابق بودم نه حال و روز ژ یکنم اما نه طال هیزدن تخل

 . دادیاجازه را م

 

 و گفتم :  رمیزبانم را بگ یحال نتوانستم جلو نیا با
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@VIP_ROMAN 

  

... منم راهش رو نشونت نیبران کنج نیخودتون خواست »

 «... شمیخشم و غضبتون رو متوجه نم نیا لیدادم... اما دل

   

 ینامفهوم یگاز فشار داد و با صدا یرو شتریرا ب شیپا واریژ

 جواب داد : 

  

که ازم  یکه به تو مربوط باشه... من کار ستین یزیچ »

ه بود باعث شد یچ پرسمیازت نم ی... حتدمیانجام م یخواست

که من  یادو دفعه نیچرا ا نکهیا ای رونیب یت بزناز خونه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یچرا کس نکهیا اینبود...  یخواهرت کس ریت به غاومدم خونه

دختر اون  صالًشما ا نکهیمثل ا یجور هیمن رو نگرفت؟  یجلو

 « ... یستیخانواده ن

  

 :  دمیکش ادیفر یناگهان میتصم کیدر  شیهاحرف نینشد با

  

 « ار... نگه د »

  

 یجا خورد و برا واریبود که ژ یانقدر بلند و ناگهان ادمیفر

 را از دست داد.  نیکوتاه کنترل ماش یاهیثان
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@VIP_ROMAN 

  

 کردم :  تکرار

  

 «نگه دار...  »

  

بدم، در قفل بود  ایدر را گرفتم اما از بخت خوب  یرهیدستگ

 واریپرت کنم. ژ ابانیخ ینبود خودم را تو ینیوگرنه تضم

 را به طرف من برگرداند و با تعجب گفت :  سرش

  

 «  ؟یشد وونهیچته؟ چرا د »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 را به در کوباندم و داد زدم :  خودم

  

 یاجهنم دره چیبا تو ه خوامیرو نگه دار... نم تیلعنت نیماش »

 « ... جبرانت هم بخوره تو سرت... امیب

  

 نگه داشت.  ابانیخ یرا گوشه نیماش واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شد و به طرف من آمد. در ماشن را باز کرد اما  ادهیعجله پ با

را  شیهاپرت کنم، دست نیاز ماش هاوانهیمثل د نکهیقبل از ا

 بغلش افتادم.  یباز کرد و من تو

 

 خیتن  شیبازوها نیکه از ب یااندازهیب یلحظه از گرما کی

ام را احاطه کرد، جا خوردم اما به خودم آمدم و تقال کردم زده

 :  دیتر گرفت و توپمرا محکم واریاما ژ میایب رونیوشش باز آغ

  

دو  دی... اون وقت باابونیتو خ یخوریبس کن... االن با مغز م »

 « ... میتا خسارت بد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 فشرده شده بود، گفتم : واریژ یکه سرم به شانه یحال در

  

برو رد  نجایشدم... من رو بذار هم مونیولم کن... اصال پش »

 «   کارت...

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مرا گرفت و مرا از خودش جدا کرد.  یهاشانه واریژ

 

به صورتم انداخت که حتم دارم از شدت خشم و حرص  ینگاه

 قرمز شده بود، گفت : 

  

مثل  ی... انتظار ندارمیگفت یزیچ هیبابا... حاال ما  ایتاه بکو »

 « ... مینگ یچیسرش را ببرن ه خوانیکه م یمرغ

  

 زدم :  ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

جبران  یخوای... اگه میبپرس یچی... هیبگ یچیه خوامینم »

کن من دوباره رو پاهام راه  یکار هینگو... فقط  یچیه یکن

 یچیم... از هم... از خانوادهه... از من... گذشتنیبرم... هم

 « نپرس... 

  

 به من انداخت.  یقینگاه عم واریژ

 

از  اتییجز نیبار با ا نیاول یکه برا ینگاه ریز کردمیم حس

در  زیدر حال ذوب شدن بودم. سه چ دم،یدیو واضح م کینزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهش به وضوح قابل خواندن بود؛ عذاب وجدان، ترحم و 

 ... دیترد

  

که فعالً  یزیندادم، تنها چ تیکدامشان اهم چیه همن ب اما

راه بروم و بعد از آن  میپاها یبود که رو نیداشت ا تیاهم میبرا

 انش،یو اطراف واریکس، اعم از ژ چیبگردم و ه تیدنبال واقع

 ...بردندیم ییبو یتیواقع نیاز ا دینبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یمرا رو د،یکشیم یقیکه نفس عم یدر حال واریبعد ژ یکم

که زده بود  یعطر گرم یبرگرداند، کمربندم را بست، بو یلصند

 کرد و گفت :  یفیپخش شده بود، اخم ظر امینیب یتو

  

 « ... پرسمیت نماز خانوده یزیوقت چ چیه گهیباشه... د »

  

 را باال آورد و با لبخند گفت :  مخرشین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزه... من به اندااریدر ن هایباز وونهید نیاز ا گهیتو هم د »

... جا وبنیمع یآدم دارم که از لحاظ مغز میزندگ یتو یکاف

 « ندارم...  گهید یکی یبرا

  

 ییرا راه انداخت، با صدا نیپشت فرمان نشست و ماش یوقت

که  یواریگرفته شده بود، از ژ وارموانهید یادهایکه به خاطر فر

 : دمیبه جلو زل زده بود، پرس تیهمچنان با جدّ 

  

 «  م؟یریم کجا میدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به من  یعقب نگاه ینهیاز ا اشیمشک یهابا چشم واریژ

 انداخت و گفت : 

  

 «  تو هم باشه...  یبه بعد خونه نیما... که قراره از ا یخونه »

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

باز  میپا یچرخ دار را جلو یدر سمت را باز کرد و صندل واریژ

عاقبت  د،یچرخیچرخ دار، م یمن و صندل نید. نگاهش بکر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یانداخته بود با لحن نییکه سرش را پا یو در حال دیکش یپ.ف

 به خجالت گفت : ختهیآم

  

پرستار زبده و متخصص  هیاش شد وگرنه قراره کارهام عجله »

 « که شب و روزت کنار باشه اما حاال...  یداشته باش

  

 ینشست و در حال نیزم یرو میپا ی. جلودیکش یقیعم نفس

 گفت :  د،یکشیبه صورتش م یکه دست
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@VIP_ROMAN 

 گهیدو ساعت د یکی... احتماالً تا ستیخواهرم االن خونه ن »

خونه اصالً  یما تو یعنی... ستیخونه ن یهم تو ی... کسادینم

 «  ... میزن ندار

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 کردم؟یم یمن... داشتم چه غلط یخدا
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@VIP_ROMAN 

 

آن زن نبود؟ اصالٌ  یآمده بودم که تو یاخودم به خانه یپا با

  کردم؟یچه کار م نجایا

 

 احمقانه را داده بودم؟ شنهادیپ نیا چرا

 

 یدرم و فراز را طورنقره را مجبور کرده بودم که پدر و ما چرا

خانه  یتو آمد،یبردنم م یبرا واریژ یدست به سر کند که وقت

 نباشند؟ 
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@VIP_ROMAN 

خودخواه بودم که نقره را با فراز و پدر و مادرم تنها  نقدریا چرا

را  بتمیغ دانستیکه م یگذاشته بودم تا خودش به هر نحو

 دهد؟  حیآنها توض یبرا

 

 شگاهیآسا کیدازم در که با پس ان دیبود به آنها بگو گفته

سراغم را  ون،یلیدر م کی اناً،یام و اگر احشده یبستر

 یکه طال سفارش کرده بود، کس دیبه آنها بگو گرفتندیم

و بعد  بخشمیوقت آنها را نم چیکه ه دیآدرسش را نداند، بگو

 نیچاه به ا یکه در آن بودم تو یاها خودم را از چالهمثل احمق

 م. پرت کرده بود یقیعم
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بود که خودم زده بودم، خودم  یاما گند کردمیاعتراض م دیبا

با آن همه امکانات و  کرمیخانه ببر، فکر م نیگفته بودم مرا از ا

من  یبرا یاشرفتهیو دم و دستگاه پ یجدا یپول حتماً خانه

 نکهیخودشان آورده بود. اما از ا یاما مرا به خانه کردیم ایمه

خانه  نیا دانستمیهنوز نم دم،یترسیهم منشان دهم  یواکنش

از خودم ترس و وحشت  دیبود، نبا دهیمن د یبرا یچه خواب

 .  دادمینشان م

 محکم باشد، گفتم :  کردمیم یکه سع ییهم با صدا نیهم یبرا
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 « ... کنمیدرک م »

  

و  اندازدیبغلم ب ریمجوز دادم تا دست ز واریجمله به ژ نیهم با

چرخ دارم بگذارد.  یصندل یرو کرد،یمرا بغل مکه  یدر حال

را  مانیکوتاه بود اما همان هم نفس هردو یلحظه کیتماسمان 

که  یقرار داد و در حال یصندل یرا رو جانمیب یبند آورد. پاها

 به نفس نفس افتاده بود، گفت : 

  

که  هاکیاتومات نی... از ارمیگیم دیجد لچریو هیفردا برات  »

 « ... یبر یخوایهر جا م یحت بتونخودت را
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بزرگ و پر از  اطیبود اما نگاه به ح واریژ یهابه صحبت گوشم

با  یرنگ یآجر یآن ساختمان چند طبقه یبود که انتها یدرخت

به چشم  یبزرگ و کوچک رنگ یهاپنجره یادیتعداد ز

 . خوردیم

  

 یهارا گرفت و بدون حرف، چرخ امیصندل یهادسته واریژ

 یو مرتب زیر یهاسنگ نیکه ب یکیبار ریمس یرا رو یصندل

به  میمستق یاشده، بودند و جاده دهیچ نیزم یرو ینیکه تزئ
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 یطرف عمارت درست کرده بودند، به حرکت در آورد، عمارت

 :  گفتیرنگ و وارنگش از دور م یهاکه انگار با آن پنجره

  

   "عوض شه...  زهایچ یلیخ نجایکه قراره تا ایطال... ب ایب "

 

                                     🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 کیباز کرد و با لحن  میسد جلو کیثل را م شیهادست جوانه

 خطاب به من گفت :  یوحش واناتیح یرام کننده

  

 « بکش...  قیآروم باش آکو... آروم باش... نفس عم »
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 نیسکته کنم، ا تیاالن است که از شدت عصبان کردمیم حس

و نفسِ به خس خس  شده نیسنگ ینهیس یرا از قفسه

 یهمه کردمیکه حس م یااندازهیب یگرما یام به عالوهافتاده

 .زدمیحدس م سوزاند،یبدنم را از درون م

 

که در حال  یتعجب، حرص و وحشت از اتفاقات ت،یعصبان

 زدمیبه من داده بود که حدس م ییرویافتادن بود، چنان ن

 یآن را تو یبه قتل رساندن چند نفر را دارم اما همه ییتوانا

 میکرده بودم و آماده بودم تا مستقام متمرکز مشت گره کرده

 . مفک خوش فرم برادر کوچکتر چموشم بخوابان یرو
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و خشم بدون کنترل من  یفشار عصب نیا دمیترسیم نیا از

 یشود، برا یخال رد،یمرا بگ یجلو کردیم یجوانه که سع یرو

از شدت خشم  میهاکه لب یدر حال یهم با آرامش ظاهر نیهم

 شد،یم دهیهم ساب یکه ناخودآگاه رو ییهابا دندان د،یلرزیم

 گفتم : 

  

 « ... کنمیبرو کنار جوانه... خواهش م »
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هناس که تا قبل از تلفن آوات و  یآرام و وحشت زده یصدا

که  یدر مورد دخترک واریکه در حال صحبت با ژ نیآو یسوت

مان را کرده بود، در حال نگاه کردن قصد به هم زدن خانه

 بود کنار گوشم بلند شد : کارتون 

  

 « ؟یبر یخوایکجا م ؟ییبابا »

  

باال  یسر ینف یکه مشخص بود، وحشت کرده، به نشانه جوانه

 انداخت و گفت : 
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 یخون بذار نیپات رو از ا ذارمینه... به جون هناس نم »

... به جون میبا حرف زدن حلش کن ای... آروم باش... برونیب

 یخواستگار نیبر نیخوایرداشت که متا ف ذارمیخودم نم

 « ... یخونه بذار نیآوات پات رو از در ا

  

آن  یخوددار تیکنترل مشتم را از دست دادم و در نها عاقبت

 که کنار جوانه بود، کوباندم.  یانهیرا به آ

 

 یزندگ نیبه خودم و ا یجوانه و هناس، لعنت غیج یصدا با

زانو زدم و در  نهیآ یکستهش یهاکهیفرستادم و همانجا کنار ت
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 یتکه پاره ریبه تصو دم،یکشیاز خشم م یادیکه فر یحال

 نگاه کردم... نهیخودم در آ

 

 یهاقصد کرده بودند با تکه یکه برادرها یاپاره پاره یآکو

 را ببرند...  شیخودش، گلو یشکسته

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (
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کنار هم نشسته  مانیباطن یلیرغم م یعل انمینفر چهار

 ریو آه واریدر رابطه با ژ لیم نیاز ا یادیالبته درصد ز م،یبود

عدم  توانستمیخوب م شناختمیکه آنها را م یبود که من

 یدهم اما من با وجود صیتشخ شانیهارا در چهره تشانیرضا

تا بودم   راحتو نا یعصب واریاز ژ ایدن کی یکه به اندازه

ختم  کردمیمان روشن نمرا با حضور آن دختر در خانه فمیتکل

که با  یهمان عمق قاً،یاما عم کردمیرا اعالم نم نتیعصبا نیا

 یحاضر بود برا م،یکه از سر گذرانده بود ییزهایچ یوجود همه

جان بدهد،  یدیشک و ترد چیبدون ه شیهر کدام از برادرها
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اهر کردن هم غرق لذت و تظ یبرا یحتاز کنار آنها نشستن 

 بود. یشاد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 
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 چرخاندم.  مانیجمع نه نفر نیرا ب نگاهم
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که به نظر  یبزرگ یمبل سه نفره یرو یاتفاق یلیچهار نفر خ ما

 . میپنج نفر هم داشت، نشسته بود شیگنجا دیرسیم

 

شان به هر که حالت چهره یهم در حال نیو آو دیخورش

 کنار هم نشسته بودند.  داد،یرا نشان م اشیتینارضا یانندهیب

 

کرد، با نگاهم از او  ریبه هم گ یالحظه یبرا دیمن و خورش نگاه

شدنمان به که را قبل از داخل  ییهاخواسته بودم که حرف

او هم که به نظر  اورد،یب ادیترمه گوشزد کرده بودم، به  یخانه

را در هم فرو  شیمنظورم را متوجه شده باشد، ابروها د،یرسیم
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که به گردنش داد، نگاهش را از  یاو تاب طنازانه جیبرد و با پ

 من گرفت. 

 

که جوانه واقعاً به حرفش عمل کرده بود و اجازه نداده  ییجا از

 نکهیبزنم، فرصت ا رونیمراسم از خانه ب یبود تا لحظه

 را بزنم، از دست داده بودم.  میهاحرف

 

جوانه  یآوات با همکار مان،یاز برخورد احتمال یریجلوگ یبرا

به مراسم بروند و  واریژ نیبا ماش هیدنبالم آمده بود تا هم بق
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اتمام  نیآخر نکهینکند، هم ا ریآخر کاله من به آنها گ یلحظه

 را با من بکند.  یاحجت برادرانه

 

کافه به آوات  یاز برخورد آن روزمان تو یزیترمه چ نکهیا مثل

بحث و  کیکارم را راحت تر کرده بود وگرنه  نینگفته بود و ا

خالف  یبا آوات راه افتاده بود، گرچه من کار یحساب یدلخور

 که آوات خواسته بود انجام نداده بودم.  یزیچ

 

 یشیکه در نظر خودش نما یز ترمه خواسته بودم زندگا من

 کند.  یبرادرم واقع یبود، برا
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شده بودند به طرف  ادهیپ نیهمه از ماش یآخر وقت یلحظه

 گوشش زمزمه کرده بودم :  ریحرکت ز کیرفتم و در  دیخورش

 

... هر یبکن یخوایم ی... هر غلطدیخوب گوش کن خورش "

خونه باز کرده... همه رو  نیاره به اکه پات رو دوب یفیهدف کث

جهنم...  فرستمیجهنم... وگرنه خودت رو م یفرستیامشب م

که آوات حس  یکلمه چرت و پرت بگ کیکلمه... فقط  هیاگه 

 برادرم یبرا یجو خواستگار یباعث ش ایکنه  دایپ یبد

 نمیانداخت... ا یکه عرب ن ییجا فرستمتیشه، م نیسنگ
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از  ریکه آه یبا وجود نفرت دونمیچون م گمیمخصوصاً بهت م

تو...  مونهی... مکنهینم یکرده اما به ضرر آوات کار دایمن پ

 یهااز اون لب نکهیمن گرد نکن... قبل از ا یهات هم براچشم

... و دونمیبذارم بگم، م ،یکه از من متنفر ادیخوشگلت در ب

  " فهمه؟ری... شخورهی... منم حالم ازت به هم میچه تفاهم

 

 دمیصحت تهد دانستمینداده بودم اما خوب م یجواب نکهیا با

مثالً مشترکمان، توانسته  یرا باور کرده بود، در سه سال زندگ

 مرا بشناسد. یبود به خوب
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 
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 یپادشاه رو کی هیشب یسالن با حالت یپدر ترمه که باال یصدا

که  یآوات یرا رو زشینشسته بود و با نگاه ت یامبل تک نفره

انداخته بود و در افکار خودش غرق شده بود؛  نییسرش را پا

 آمدم.  رونیقفل کرده بود از افکارم ب
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 انیگتر ترمه و دامادم بتا خواهر بزر میمنتظر نکهیخب... با ا »

 « ... میبه هم زل بزن ینجوریهم شهیاما تا اون موقع هم نم

  

برد.  نیاز ب یجمع را تا حدود ینیکرد و سنگ یاهم خنده بعد

 به آوات انداخت و گفت :  ینگاه

  

رو  گریکه همد ستین یبار نیاول نیا نکهیخب پسر... با ا »

 یت به مراسم قبلمراسم نسب نیاما فکر کنم ا مینیبیم

داشته باشه... بالخره هم دختر من هست هم  یشتریب تیرسم

 « تو...  یخانواده
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ترمه موافقتش را  یوقت شیبا پدر ترمه بود. سه سال پ حق

برگشته  رانیاعالم کرده بود، خودش به ا یامتحان ینامزد یبرا

 م،یو گرفتن اجازه رفته بود یخواستگار یبود و همراه من برا

نبود، خود ترمه هم برنگشته  واریو ژ ریاز آه یزمان خبر آن

 بود. 

  

 و با استرس گفت :  دیکش شیموها نیب یدست آوات
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تا رسما ترمه  میمزاحمتون شد گهیاون دفعه نشد اما حاال د »

 « ... میکن یرو ازتون خواستگار

  

از سه  شتریب یلیاز آوات خ دادیکه نشان م یترمه با نگاه پدر

 قبل خوشش آمده بود، گفت :  سال

  

دامادم رو دم  دی... منم بایدم حجله بکش دیگربه رو با گنیم »

بعد از  نکهیاعتراف کنم از سماجتت و ا دیحجله بکشم... اما با

... یکرد یدخترم بازم ازش خواستگار شمیجواب رد سه سال پ
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راحت شده که واقعاً ترمه رو  المیخ ییجورا هیخوشم اومده... 

 « ... یخوایم

  

 بایز یگل گ رهنیبه ترمه انداختم که چطور با آن پ ینگاه

 دهیآوات فهم یهاانیهذ نیکه ب ییسه ربع با موها نیاست

 یاست و حاال ترمه آنها را مشک ییطال شانیبودم رنگ اصل

سرش را مثالً با  با،یمعصوم ز یفرشته کیکرده بود، مثل 

پردرش  همثل آب خوردن ب انداخته بود. دخترک نییخجالت پا

 آوات دروغ گفته بود.  یدر مورد خواستگار
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 ینجابت و مهربان نقصیب یپرده نیا ریز دانستمیمن م فقط

بود که به خاطر  یادهیترمه که در نظر همه دختر رنج کش

و  رحمیب یوالیخواهرش از عشقش گذشته بود، چه ه

 والیه نیا دنیبود. البته آوات هم چشم د دهیخواب یخودخواه

 قرار والیسحر عشق ه ریکه تحت تاث ییرا داشت اما از آنجا

 . کردیاما درک نم دیدیرا م تیگرفته بود، واقع

  

مادر ترمه که تا ان لحظه ساکت بود با  فون،یا یصدا با

دخترم  و شوهرش  " نکهیبلند شد و با گفتن ا یخوشحال

 رفت.  فونیبه طرف آ "اومدن... 
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 نکهیمشت شد، حدس ا شیپا یکه رو دمیرا دترمه  دست

 نبود.  یبه تب و تاب افتاده بود، کار سخت یرعلیام یدلش برا

 

 یاعشق سابقش کار اضافه دنیبا د کردمیدلم دعا دعا م یتو

قسم آوات  الیخیامشب ب نینکند تا من هم مجبور نشوم هم

 را به هم بزنم... زیچ شوم و همه

  

و ترنم، خواهر بزرگتر  یرعلیشد و ام که در باز دینکش یطول

 ترمه، وارد سالن شدند...  
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 )آوات(  
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و مدام  دیچرخیو ترمه م یرعلیام نیب یرارادیغ میهامردمک

اما  نمیترمه بب ای یرعلیاز جانب ام یبودم تا حرکت نیمنتظر ا

گفت  توانیم یبود، حت یعاد نشانیب زیهمه چ نکهیمثل ا

 شد،یکه آدم انتظارش را داشت وگرنه مگر م یزیتر از چ یعاد

قضا نافرجام به  زا یداستان عشق کیآدم با وجود گذراندن 

 بود؟  افتادهین یاتفاق چیبرسد که انگار ه یانقطه

 

 . دانستمینم یادیز زیآنها چ نیروابط ب اتیمن از جزئ گرچه
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بود که با احترام با من  یپسر محجوب، خونگرم و مودب یرعلیام

 یام برخورد کرده بود و بعد از سالم واحوال پرسو خانواده

 کنار ترنم نشسته بودند.  یحرف چیبدون ه یمعمول

 

 شیبودم اما حاال که فرصتش پ دهیعکس ترنم را د نکهیا با

از خودم  نمیبب کیترنم را از نزد توانستمیآمده بود و م

 یبرا اشیو ظاهر معمول افهیترنم با ق زیپه چ دم،یپرسیم

آنقدر جذاب بود که حاضر شده بود از ترمه بگذرد و  یرعلیام

من چه  گذشت،یمن اگر از ترمه کردمیفکر م نیبالفاصله به ا

 کردم؟یم دایپ یسرنوشت
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بود او را  امدهین شیانداختم. تا امروز پ یرعلیبه ام ینگاه

فشار افکار  ریبا ترمه، ز امیبار، در طول نامزد کی نم،یبب

ترمه  لیوسا یکرده بودند، همه لیکه ذهنم را تعط یوار وانهید

رو کرده بودم  ریکنم، ز دایپ یرعلیاز ام یعکس نکهیا دیرا به ام

سالها با خودم فکر  نیا یهمه م،نکرده بود دایپ زیچ چیاما ه

حد عاشقش  نیبود که ترمه تا ا یچطور آدم یرعلیام کردمیم

حق  افهیکه حداقل از لحاظ ق دمیدیشده بود و حاال به چشم م

 یرعلیرا با ام امافهیمطلب را اده کرده بود، مدام خودم و ق
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 وکه مرا از ا یکردن نقطه مثبت دایبا پ دیشا تا کردمیم سهیمقا

 سرتر نشان دهد، آرام شوم. 

  

ندونه فکر  یتو نخ پسره... هر ک یرفت یآوات... بدجور »

 «نه ترمه...  یرعلیام یخواستگار میاومد کنهیم

   

 میموها یتو یکه دست یحرف آکو به خودم آمدم و در حال با

 فتم. گر یرعلینگاهم را از ام دم،یکشیم
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که آکو را خطاب قرار داده بود، سرم را باال  ریآه یصدا با

 آوردم. 

 

به آکو اشاره کرد و گفت  یدهانش به طرز نامحسوس یگوشه از

 : 

  

بزن...  یحرف هی... یصندل یرو یچته مثل بت اعظم نشست »

رو راه  یخواستگار نیعرق کرد... زودتر ا نقدریآوات آب شد ا

... دمیکم کم دارم کنترلم رو از دست م گهیدبنداز بره... چون 

 « باال...  ارمیم نمیکنارت بش گهیکم د هی
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کنار  واریکنار هم نشسته بودند، من کنار آکو و ز ریو آه آکو

 هر چهار نفرمان جالب شده بود.  یافهینشسته بود. ق ریآه

 

پشت سر گذاشته  ییزهایچه چ میدانستیخودمان م فقط

رفتار  یعاد میمجبور بود نکهیا چه اندازه از او حاال ت میبود

 یبودم، برا دهیهم عق ری. استثناً با آهمیدر عذاب بود م،یکن

 هم به آکو گفتم :  نیهم

  

 «  کن آکو...  یکار هیزودتر  »
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 کرد و بعد روبه پدر ترمه گفت :  یاتک سرفه آکو

  

 یهارفسر ح می... برحاال که ترنم خانم و شوهرشون اومدن »

 « ... یاساس

  

که  یگذاشت و در حال زیم یرا رو وهیترمه هم بشقاب م پدر

 گفت :  د،یمالیرا به هم م شیهادست
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 «  درسته پسرم... بفرما ...  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 142 

 

تا  نیمشخص بود که پدر ترمه از من خوشش آمده بود و ا کامالً

 دیداشته باشم، شا یحس خوب شدیباعث م یحد نسبتاً مطلوب
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 نکهیبا ترمه و احساساتش به مشکل برخورده بودم اما ا

 بود.  یبا من ندارند، راض یاش مخالفتخانواده دمیدیم

  

 فت : و گ دیکش لشیبیو س شیبه ر یدست آکو

  

آوات رو خدمتتون  طیشرا  شیاگه خاطرتون باشه سه سال پ »

 « عوض نشده ...  یزی... از اون موقع چمیعرض کرد
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کردم. محال ممکن بود آکو از  میبلیس دنییبه جو شروع

به خاطر قسم من کوتاه آمده بود  نکهیبا ا د،یایموضعش کوتاه ب

 که خب حق هم داشت.  ختیریاما زهرش را م

 

را دوبار بخواهد و به خاطر من  یزیمغرورتر از آن بود که چ آکو

 قانونش زده بود.  ریز

  

کرد اما  یفیآکو را گرفته بود، اخم طر یکهیترمه هم که ت پدر

 گفت :  یو با لبخند مصنوع اوردیخودش ن یبه رو
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اون مجلس نه دختر و دامادم بودم نه  یبله... اما خب تو »

 یداره و بهتره همه یتریدفعه شکل رسم نیا شما... یخانواده

 «... میاریرسم و رسومش رو به جا ب

    

 من اشاره کند.  ینوبت او بود که به نبود خانوده حاال

 

اشاره کرده بود  یرعلیکه ما  به ام دانستیترمه از کجا م پدر

و  کردیصحبت نم یرعلینظر گرفته بودم، اصالً با ام ریاما او را ز

 کرد،یکه ترمه از آن صحبت م یغضب یبه خوب توانستمیمن م

 . نمیبه چشم بب
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بزند که مبادا کار خراب شود، خودم  یآکو حرف نکهیاز ا قبل

 شروع کردم :

  

 « بله... حق با شماست...  »

  

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

  

سال رو رد کردم ... دو تا برادر بزرگتر دارم...  یمن آواتم... س »

 هیخوبه...  میگرفتم... وضع مال سیرو از انگل میبازرگان سانسیل
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 یشرکت صادرات قطعات لوازم برق هیو  اتیلبن یکارخونه

که سهامش با برادرها و خواهرهام مشترکه...  میهم دار میدار

 هیکارخونه شب یو بازرگ یامور مال ریخودم هم به عنوان مد

به عنوان کار  کارمند مشغولم تا حق مطلب رو هی هیشب

 هی... امیهم اک یمرد ادا کنم... از لحاظ پس انداز مال یجوهره

ساکنم... بعد از  میپدر یخونه یواحد آپارتمان هم دارم اما تو

... چون میکنیم یازدواج هم اگه ترمه موافق باشه همونجا زندگ

 یما عرف بوده که پسرها بعد از ازدواج هم تو یخانواده وت

هم دارم  نیا لیاما خب پتانس میکنیم یزندگ مونیعمارت پدر

 « ... میجدا داشته باش یکه اگه ترمه دوست نداشته باشه خونه
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 یانداختم و منتظر ماندم تا اگر سوال نییهم سرم را پا بعد

 بلند شد : یرعلیام یبالخره صدا نکهیهست بپرسند تا ا

   

 « پدر و مادرتون فوت کردند؟  »

  

آشکار سرم را باال آوردم و  یپدر و مادرم با غم یادآوری با

 نیو آو میچشم برادرها یانداختم. از گوشه یرعلیبه ام ینگاه

 انداخته بودند.  نییکه چطور آنها هم سرشان را پا دمیرا د
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 غم جواب دادم :  با

  

 میکه به شهر مادر یسفر یبله... من سه ساله بودم که تو »

اون تصادف فوت کرد...  یمادرم تو... میتصادف کرد میداشت

 « رفت...  ایبه خاطر سرطان از دن شیپدرم هم پنج سال پ

  

 زد و گفت :  یلبخند محزون یرعلیام

  

 « ... امزتشونیخدا ب »
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 لب تشکر کردم : ریز

   

 «  ممنون...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 143 

 

 کردم و جواب داد : یکمرنگ یخنده
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کُرد کرمانشاه بودن که به خاطر کارشون  میپدربزرگ مادر »

... مادرم هم شیحدوداً نود سال پ یزیچ هیاومدن تهران... 

من آشنا شدن و  یپدر یمتولد تهران بودن... تهران با خانواده

مون متولد ... ما همهکننیپدر و مادر من ازدواج مبعد هم 

 شیبه اصل کرد ادشیز ی... اما مادرم به خاطر عالقهیتهران

 « انتخاب کرد...  یما رو کرد یاسم همه

  

 و آهسته ادامه دادم :  دمیدرد کش یاز رو ینفس
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بار بود که بعد از ازدواج پدر و مادرم  نیاون شب هم اول »

ن کرمانشاه که اون تصادف وحشتناک اتفاق بر خواستنیم

 « افتاد... 

  

گفت. من هم  یلب متاسفم ریانداخت و ز نییسرش را پا ترنم

 تشکر کردم.

 

انداخته  نییانداختم که چطور سرشان را پا هیبه بق ینگاه

 در افکار تلخ خودشان غرق بودند.   یبودند و هر کدام با ناراحت

 :  دیترمه پرس مادر
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 « ما رو قابل ندوستن؟  اوردن؟ین فیخانم تشر نیمادر او چرا »

  

آنها گفته بودم که پدرم چند سال بعد از مرگ مادرم  یبرا قبالً

ازدواج کرده بود و ما چهار برادر را صاحب  "فرزانه جون  "با 

ما چهار نفر چنان  یبرا خوردمیخواهر کرده بود که قسم م کی

 یاو خورده ستیب نیاکرده بود که در  ینیریعروسک ش

ذهن ما خطور نکرده  هلحظه هم ب کی یحت مانیخواهر و برادر

خواهر کوچک و  نی... آوستین یاز مادر با ما تن نیبود که آو

 مان بود. همه یدوست داشتن
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او  یخال یمادرش از جا ابیدر غ دیکه حس کرده بود با نیآو

 گشت و گفت : دفاع کند، به طرف مادر ترمه، پروانه خانم، بر

  

کردند... مادرم از پنج سال  یعذرخواه ومدنشونیبه خاطر ن »

ساکن  سیانگل یکه به خاطر درمان سرطان پدرم تو شیپ

سالها  نیشدن، بعد از فوت پدرم، همونجا موندگار شدن و ا

نداشتن اونقدر  یبرنگشتن... االن هم حال خوش رانیبه ا گهید

حتماً  یاصل مراسم یاما برابودم  ششیچند وقت پ نیهم منم ا

 « ... انیم
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 یکه بدون پوشش رو اشییطال یموها ریز یخانم دست پروانه

 گفت :   دیرها کرده بود، کش شیهاشانه

  

 ستنیآها... فکر کردم جون آوات خان پسر خودشون ن »

 « ... ومدنین

  

ا نه ت گریگفته بود اما د میدار مادرش برا شیقبالً از زبان ن ترمه

با  ریبار آه نیواکنش نشان دهد، ا یکس نکهیحد. قبل از ا نیا

 مان گفت : از همه یندگیبلند به نما یصدا
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نبوده... ما  مونیما کمتر از مادر واقع یهمه یفرزانه جون برا »

... فرزانه میندار یو ناتن یبه اسم تن یزیمون چخانواده یتو

 « ... میاشمونه... ما هم همه پسرجون هم مادر همه

  

ما  یفرزانه جون بعد از ورود به خانه گفت،یدرست م ریآه

شش سال منتظر بود تا ما چهار نفر او را به عنوان عضو  کینزد

آورده بود و  ایرا به دن نیبعد آو م،یریمان بپذخانواده دیجد

نثار ما نکرده بود  یزیسالها جز عشق مادرانه چ نیالحق که ا

بود که بعد از مرگش  ستهن به پدرم واباما متاسفانه آنچنا
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ممکن  یتا جا نکهیا یرا نداشت و آکو هم برا رانیحضور در ا

اقامتش را درست کرده  یاو کم کند کارها یبه بهبود افسردگ

 بود. 

  

 گفت :  ریوبا لبخند به آه اوردیخانم کم ن پروانه

  

 «خب خدا رو شکر...   »

  

با  واریعاقبت ژ نکهیتا ا میمان سکوت کردهمه یالحظه چند

 گفت :  یخوشمزگ
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 نیرد شدن... باور کن نشیدامادمون از گز یحاال اگه آقا »

 هی... زنهیو پشمم رو نم شیتنبله ر نی... نگاه نکنهیخوب یبچه

 نیپارچه اقاس... ا هیها موهاش رو بلند گذاشته ما کمم مثل زن

نش تموم موقع مصاحبه آب بد ختیداداش ما آنقدر عرق ر

 هیتون عروس خانم اجازه باشه...  تیکم تقو هیداره  ازیشد... ن

 « ... ارهیب یزی... چیی... چای... شربتیآب

  

زد و  واریژ یبه پا یمشت سبک ریافتاد و آه به خنده جمع

 :  گفتیکه م دمیرا شن شیصدا
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 « ها...  یالل گهینم یکس یتو حرف نزن »

  

را  مانیهاکه من و ترمه حرف ییآنجاارزشش را داشت. از  اما

 دور تند گذشت.  یمراسم رو یهیبق میقبالً زده بود

 

 کجوریکه با  یرعلیام نینگاه سنگ ریعقد و عروس را ز قرار

به من و ترمه زل زده بود، گذاشته شد،  یذوق خاص و آشکار

دوشش  یکه به خاطر ترمه رو یبار عذاب وجدان نکهیمثل ا

مراسم جز  یکه از ابتدا تا انتها یاد، ترمهبود، سبک شده بو
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 یمجبور گرم "نبود بپرسد یکینزده بود.  یچند کلمه حرف

که به  ییبایو ز فیپدرش انگشتر ظر یبا اجازه "دختر خوب؟ 

 انگشتش انداختم. یبودم تو دهیخر نیآو یقهیسل

 

بود اما من چنان امشب را  یشیامشب نما زیترمه همه چ یبرا

ترمه از  یواقع تیلحظه هم به ن کی یبودم که حت باور کرده

امشب را قبول  زیجواب مثبتش فکر نکرده بود. من همه چ

 داشتم. 
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@VIP_ROMAN 

که فقط خودمان دو تا  یپشت دستش زدم و جور یابوسه

 زمزمه کردم :  م،یبشنو

  

 «  دوستت دارم ترمه...  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

 نقره از پشت تلفن گوش دادم : ینارحت و خسته یصدا به

  

کرد  دادیکم داد و ب هیاصالً انتظارش رو نداشتم... اول فراز  »

خود فراز گفت، بهتر...  قهید ده دق... بعرهیگفت آبرومون م

اجازه  ی... گفت حاال که رفته حتستیچشممون ن یجلو گهید

طال فراز شده همه  یخونه... وا نیا یت برگرده توجنازه دهینم
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 ستی... انگار براشون مهم نگنینم یچیکاره... مامان و بابا هم ه

 « ... ادیسرت م یکه چ

  

 بلند شد. اشهیگر یهم صدا بعد

 

به خاطر  د،یچیپیدلم م یکه تو یقیدرد عم دانستمینم

به خاطر خودم و  اینقره بود  یسوزناک و مظلومانه یهاهیگر

که سالها  یمرا، دختر بهیمرد غر کیکه با حرف  یاخانواده

فروخته  یدست خودشان پرورش داده شده بودم، به راحت یتو
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@VIP_ROMAN 

خودم  یبرا متوجه شدم دلم کردمیبودند، حاال که خوب فکر م

 . سوختیم شتریب

  

که  یرا صاف کرد و در حال شیصدا یکوتاه یبا سرفه نقره

 گفت :  رد،یرا بگ اشهیگر یجلو کردیم یسع

  

 یتو فکرش نرو طال جونم... تو فقط مراقب خودت باش و سع »

... بعدش ی... دوباره رو پاهات راه بریراه شکن دوباره روبه

تا به همه  دمیدیانجام م ادیون باز دستم یهرکار ییدوتا

... کردنیمن اشتباه م یکهیدر مورد خواهر کوچ مینشون بد
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@VIP_ROMAN 

پر بود...  یلیدلم خ ارو از اولش بهت بگم ام نهایا خواستمینم

 « ... انصافنیب یلیخ

  

کرد اما خودش را  دنیشروع به لرز شیکلمات آخر صدا یبرا

 عوض کرد : حرفش را ،یسوال دنیکنترل کرد و با پرس

   

 « اونجا چطوره؟ خوبه؟  »

  

گذاشته بود،  ارمیدر اخت واریکه ژ  یبه اتاق نسبتاً بزرگ ینگاه 

 انداختم. 
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@VIP_ROMAN 

 

و  یاقهوه یاما ساده کیخواب ش سیسرو کیبا  ساده

 یهابزرگ که نور زرد و بنفشان از پشت پرده یرنگ یهاپنجره

 شیبرا یذوق که یالبته کس آورد،یآدم را سر ذوق م د،یسف

 مانده بود. 

 

خودشان  یمرا به خانه واریخودم گفتم اگر نقره بفهمد که ژ با

مشت مرد  هیکردم که  یزندگ یاخانه یآورده بود و حاال من تو

بود نقره را  نیا کنمیکه م یآن ساکن بودند، تنها کار یتنها تو

هم  دیشا خواستم،یرا نم نیاز قبل نگران کنم و من ا شتریب
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@VIP_ROMAN 

اما  بردیم نجایشده بود مرا از ا یمتیو به هر ق شدیم وانهید

 یبرا ییجا نجایمن نه دوست داشتم به آن خانه برگردم نه جز ا

 . بستمیماندن داشتم، پس بهتر بود دهانم را م

  

دکتر...  میهفته هم بر نیخوبه... برام پرستار گرفتن... قراره ا »

 «  ... میکنیکار م یچ مینیبعد با توجه به دستور دکتر بب

 

اتاق  نیا یمرا تو واریکه ژ روزیهم دروغ نگفتم. از د یلیخ

خانه  نیا یهاکدام از آدم چیگذاشته بود تا االن جز خودش ه

 بودم. دهیرا ند
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@VIP_ROMAN 

 

سامان داده بود و به چند  نییپا یهااز اتاق یکی یمرا تو 

ه ب  ییو خوش رو کیپرستار ش یبود سر و کله دهیساعت نکش

گفته بود به طور موقت تا  واریشده بود که ژ دایپ هیاسم هان

 یکه بتواند با توجه به دستورها یپرستار تخصص کیاستخدام 

کمک کند،  امیوتراپیزیانجام امور ف یدکترم به من برا یاحتمال

که توانسته  ییبود و تا جا یزن جوان و مهربان ماند،یکنارم م

 یلبخند نشسته رو یبود اما حتکرده  یدگیبود به امور من رس

پوستم  ریکه ز یقیحس خجالت عم توانستیهم نم شیهالب

 خاموش کند.  د،یدویم
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@VIP_ROMAN 

 

بالخره خواهرم  نکهیبا فکر ا کردیکارها را م نینقره ا یوقت

 ... بهیغر کیاما حاال با  کردمیبود، خودم را آرام م

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

را  میغذا ینیاتاق بود و پرستارس یهم تو یبهداشت سیسرو

کدامشان نشده  چیاز ه یخبر چیه گری. دآوردیاتاق م یتو

 دهیند کردیاز آن صحبت م واریهم که ژ یخواهر یبود، حت

دروغ گفته  واریژ دیکه شا افتادمیم فکر نیبودم و کم کم به ا

 بود. 

 

  د؟یرسیبود که به نظر م یواقعاً همان آدم واریکجا معلوم ژ از

 

 دهیاز ده هزار بار به ذهنم رس شتریفکر ب نیتا حاال ا روزید از

 . ترساندیاز قبل مرا م شتریبود و هر بار ب
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@VIP_ROMAN 

 

و  دمیشکیبغلم م یرا تو میزانوها کردند،یکار م میپاها اگر

 یترس یبا مچاله کردن خودم، در برابر پرتوها کردمیم یسع

در امان بمانم اما افسوس که اگر  کردند،یکه به طرفم حمله م

به پهلو به آن پهلو  نیاز ا توانستمینم یحت آمدیپرستار نم

 بچرخم. 

  

تکان  آمد،یکه به طرف اتاق م یکس یهامحکم قدم یصدا با

 خوردم. یبد
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@VIP_ROMAN 

 دانستمیخواب به اتاق مخصوص خودش که نم یر براپرستا 

که پشت در بود او  یکجاست رفته بود و مطمئن نبودم کس

 باشد. 

 

 انداختم.  میبه ساعت موبال ینگاه

 

 شب.  مهین یقهیو پنج دق یو س دو
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@VIP_ROMAN 

 یدرست پشت در اتاق متوقف شد، نقش پاها تو هاقدم

چه  یبرا دانمیود. نمافتاده ب آمد،یدر م ریکه ز ینور یکهیبار

 بودم.  دهیحد ترس نیتا ا

 

 باز شد. یرفت و در به آرام نییدر پا یرهیدستگ

 

پشتم  یممکن خودم را عقب بکشم اما وقت یکردم تا جا یسع

 یندارم. همه یبه تاج تخت خورد، متوجه شدم راه فرار

که پشت در بود با آرامش و سر حوصله بود، مثل  یحرکات کس

هم دوست  دیاز آن متوجه شود، شا یت نداشت کسدوس نکهیا
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@VIP_ROMAN 

اتاق بود زهره ترک کند، مخصوصاً اگر  یکه تو یداشت کس

 من است. هیو پا شب دستیفلج ب کیطرف  دانستیم

  

 لب گفتم :  ریز

  

خودت رو  ینجوری... چرا ارهیآروم باش طال... ارومت بگ »

و پاهات  یپسره استفاده کن نیاز ا یخوایم ینجوریا ؟یباخت

ت و خانواده ایاز آر یخوایم ینجوریا ؟یریرو ازش پس بگ

 «  جمع کن خودت رو دختر...  ؟یریانتقام بگ
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@VIP_ROMAN 

طاقت فرسا در باز شد و قامت چهارشانه و  یاز چند لحظه بعد

نسبت به نور در  ستادنشیطرز ا نکهیکه به خاطر ا یبلد مرد

نبود تا  دنیل دفرو رفته بود، صورتش قاب ییاز روشنا یاهیسا

که از چراغ  ینور کمرنگ ریقدم جلو آمد و درست ز کی نکهیا

 . ستادیا شد،یخواب کنار تختم ساطع م

 

 . دیاش را به طور واضح دچهره شدیم حاال
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@VIP_ROMAN 

کرده  یمعرف واریبود که خودش را برادر بزرگتر ژ یمرد همان

ه نداشت یوجه با برادرش کار چیبود و از من خواسته بود به ه

 را با خودش حل کنم. اوف...  زیباشم و همه چ

 

که با هم  یکه در همان برخورد یمرد مغرور و خودخواه همان

 بود.  دهیحالم را بهم زده بود و تنفر را مرا به جان خر میداشت

 

منتظر بود تا  نکهیبه من انداخت، مثل ا یسوزننده و نافذ نگاه

 میبرا کردمیس مکه ح ینگاه ند،ینگاهش را در من بب ریتاث

 ... ستین بهیچندان غر
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@VIP_ROMAN 
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بود و  ستادهیتختم ا کیجلو گذاشت، حاال نزد یگرید قدم

 . نمیاو را وضح بب توانستمیم
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@VIP_ROMAN 

فرو برده بود،  شیاشلوار پارچه بیج یودستش را ت کی

باز کرده  اشنهیس یتا رو باًیرا تقر اشیآب رهنیپ یهادکمه

 یکوتاهش را مدل دار باال داده بود، گردنش را رو یبود، موها

به من زده بود که انگار از  یاش خم کرده بود و طورشانه

 چه خبر است؟  نجایا د،یپرسیخودش و من م

 

ش که به خاطر نور قرمز چراغ خواب، حالت نافذ یهاچشم

مثل  ترساند،یاز قبل م شتریبه او داده بود که مرا ب یاانهیوحش

به  یکه با چه جرئت دیکشیخط و نشان م میبود که برا نیا

 او وارد شدم.  میحر
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@VIP_ROMAN 

  

نگاهش پوست و گوشتم  ینیسنگ ریحس کردم ز یوقت عاقبت

 د،یلرزیکه م ییصدا بودند، با گریکدیدر حال جدا شدن از 

 گفتم : 

  

 « سالم...  »

  

نگاهش  یزبانم در برابر جذبه کرد،ینگاهم م ینرمش چیه بدون

آکو مثل  د،یرسیمهربان به نظر م واریبند آمده بود، هرچه ژ
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@VIP_ROMAN 

 دشیحمله به آدم به عنوان ص یآماده یقلب سنگ یشکارچ

 .  کردینگاه م

 یو صورت کیبار یهالبمدت،  یبعد از انتظار طوالن بالخره

 گفت :   یبم یرا به حرکت در آورد و با صدا اشیرنگ

  

برات موضوع رو باز کرده بودم...  یکاف یفکر کردم به اندازه »

 « نه؟ 

  

کرده بود و اجازه  ریگ میهادندان نیزبانم ب کردمیم حس

که با خودم قرار  ییحرف بزنم اما از آنجا یبه خوب دادینم
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@VIP_ROMAN 

کس  چیه یراه پا گذاشتم جلو نیدر ا یودم از وقتگذاشته ب

 با شجاعت گفتم :  اورم،یکم ن

  

 « ... میزنیحرف م یراجع به چ دونمینم »

  

 گفت :  تیّبا همان جد آکو

  

 « خط قرمز بکش...  کیبهت گفته بودم دور برادرم رو  »
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@VIP_ROMAN 

دستم مشت کردم و  یتخت را دور از چشم آکو تو یمالفه

 گفتم : 

  

 « قبول کرده باشم...  ادینم ادمیمن  »

  

ذهنش راه بروم  یرو میهابا طرز برخورد و حرف کردمیم فکر

 یابدون ذرّه حسیکه همانطور ب دمیاش را دچهره یاما وقت

 به من زل زده بود، تعجب کردم .   رییتغ
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@VIP_ROMAN 

عقب رفتن نداشتم خودم را  یجا گریآمد، من هم که د جلوتر

تخت گذاشت و دستش  یرا رو شیآکو زانو یجمع کردم. وقت

کرد،  زیرا ر شیهاداد، نفسم بند آمد. چشم هیرا به آن تک

و  دیصورتش کش یکوتاه و مرتب نشسته رو شیبه ر یدست

 گفت : 

  

که به خاطر عذاب وجدان  ستمیگوش کن... من برادرم ن »

به عذاب  یادیچاله بندارم... چون اساساً اعتقاد ز یخودم رو تو

که  هیریزنج یانتها افتهیآدم م یبرا یوجدان ندارم... هر اتفاق

 « باشه...  ادتیرو  نی... امیخودمون شروع به بافتنش کرد
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@VIP_ROMAN 

الل  یآتش گرفتم. ترسم و جذبه تیصبانکردم از شدت ع حس

 آکو را فراموش کردم و با خشم گفتم :  یکننده

  

 هیبرادرت من رو فلج کرده مطمئن باش خودش  نکهیا »

نداشت من بخوام شروع به بافتن  یازیجداس... ن یرهیزنج

 «بکنم... یزیچ

  

 تاسف تکان داد و گفت :  یبه نشانه یسر
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@VIP_ROMAN 

... همونقدر کردمیکه فکر م یهست یهمون جور قاًیدق »

 «و فرصت طلب...  یعوض

  

را داشتم  یکه زد جا خوردم. انتظار همه جور واکنش یحرف از

 .شناختیرفتار کند که انگار مرا م یطور نکهیجز ا

  

 گفتم : یلحن متنفر با

  

رفتار  ینطوریبا من ا دمیحرف دهنت رو بفهم... اجازه نم »

 « ... یکن
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@VIP_ROMAN 

  

 گفت : یخند سردپوز آکو

  

هات چشم یکه تو یاون غرور یها رو به اضافهحرف نیا »

 ی... نه منشناسهینشون بده که تو رو نم یکیبه  کنهیم دادیب

 « ... شناسمیکه تو و امثال تو رو خوب م

  

کند، باعث تعجبم شده  یاز آنکه مرا عصبان شتریب شیهاحرف

ا بهتر از خودم که انگار مر زدیحرف م یجور کیبود، 

 . شناختیم
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دور و  یهاآدم یهمه یتونیخوب گوش کن خانم کوچولو... م »

و از  یاز پاهات سو استفاده کن یتونی... میبرت رو گول بزن

و  ریکه ز یباشه... من ادتیرو  نی... اما ایبرادرم سو استفاده کن

 نیا ریز یچه موجود یدونیگرفتم... من م ادیبمت رو خوب 

 « ده... یمثالً معصوم خواب یآب یهاشمچ

  

 یباز کردم اما بلند شدن اکو از رو یگرفتن حرف یدهانم را برا

 تخت و راه افتادنش به طرف در، حرفم را خوردم. 
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 آخر به طرف من برگشت و گفت :  یلحظه

  

که  کنمیخونه پاک م نیاثرت رو از ا یجور هی گهیچند روز د »

 «  ... یانگار اصالً نبود

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

  

را به به  امدهیبه هم چسب یهادر پلک یلوال ژیق ژیق یصدا با

 یآنقدر با بهت و وحشت به جا شبیزور از هم باز کردم، د
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زل زده بودم  دانستم،یکه اسمش را نم واریبرادر ژ یشده یخال

 ز حال رفته بودم. ا باًیتقر یبودم ک دهیکه نفهم

  

 «  ؟یداریب زمیعز »

  

شد و توانستم عالوه بر  شتریرفته رفته ب امیاریهوش

 گردنم را هم بلند کردم.  م،یهاپلک
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سرم  یلبخند گنده رو میکه با  یاو با مزه بایدختر ز دنید با

که  یبودم، خودم را جمع و جور کردم و در حال ستادهیا

 گفتم :  کردم،ینهان مرا پشت دستم پ امازهیخم

  

 « ... دارمیسالم... بله ب »

  

تخت  یبودن من مطمئن شده بود، رو داریکه از ب دخترک

کردم با لبخند  یشده بودم سع ارینشست. من هم که حاال هوش

دخترک  تیّنشانده بودم، هو میهاکه به زور لب یمهینصف و ن

 را بفهمم. 
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زد و  یعیده بود، لبخند وسش امیهم که متوجه نگاه سوال دختر

 گفت : 

  

 « ... واری... خواهر ژنمیمن آو »

  

زن هم جنس خودم  کی دنیکرد، د تیرنگ واقع یکم لبخندم

 داشتم.  یبودم، حس بهتر دهیخانه د نیا یتو

  

 «  منم طالم...  »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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به دست  قیمرا تشو ینیریرا جلو آورد و با لبخند ش دستش

 دادن کرد. 
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خانه  نینفر در ا کینداشتم، بد نبود اگر با  دیترد یبرا یلیدل

دستش گذاشتم و  یدستم را تو نیهم یبرا بودم،یدوست م

که  یبلند یهاخنرا با نا اشدهیو کش کیبار یهاانگشت

 یکرده بود، فشار اندک بایرا ز شیهاکه ناخن یمختلف یهاطرح

ش گرفت و با ذوق یهادست نیاما دستم را محکم ب نیدادم، آو

 گفت : 

  

 یتو صورتم... ول یخدا رو شکر... فکر کردم االنه که بزن یوا» 

 « ... یمهربون یلیخ
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 زدم.  یکمرنگ لبخند

  

 زد و گفت :  یادلبخند گل و گش نیآو

  

 « تو...  یچقدر هم خوشگل »

  

حاال که از  دانستمیم دم،یکش امختهیبه هم ر یبه موها یدست

بود،  ختهیبه هم ر یشده بودم سر و وضعم حساب داریخواب ب

 . دمیرسیم امیشخص یبه کمک پرستار به کارها دیبا
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د و با متوجه ش نیانداختم که آو میبه خودم و پاها یمعذب نگاه

 خجالت گفت :

   

 امینشد ب شبیمزاحمت شدم... د یزود نیصبح به ا دیببخش »

 نجایکه ا دمی... اما حاال اصالً اجازه نمی... تنها موندشتیپ

 « ... یداشته باش یبیاحساس غر

  

 گفت :  یمهربان شد، با دلسوز شیصدا لحن
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رت برام گفته که پدر و مادرت به خاطر وضع قلب پد واریژ »

که  یت رو گرفته تا وقتهم اجازه واریرفتن شهرشون... ژ

چقدر برات  دونمی... میما بمون شیپ یدرمانت رو کامل کن

ما نبود  یتو خونه دمی... اما قول میسخته که از اونها دور شد

 « ... ادیت به چشمت نخانواده

  

صورتم  یتو واریژ یهاحرف دنیبودم تعجبم از شن دواریام

 یمن تو رسدیبه نظر م نکهیهم ا لیباشد، به دو دلمشخص ن

 یلیکه حتماً دل امیمیبر ضد هم ت یکار دیبودم و نبا واریژ میت

 دروغ داشت، انجام دهم.  نیا یبرا
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بودم وگرنه  یدروغ راض نیبود که خودم هم از ا نیدومم ا لیدل

 یاز خانه نکهیبابات ا نیآو نیبه مثالً هم یحیچه توض دیبا

ساکن شده  بهیمشت غر کی شیزده بودم و پ رونیم بخود

 بودم. 

  

 ینفرت داشتم اما حاال به روز ییعمرم از دروغ گو یهمه

اما هر  بودمیدروغ شکرگذار هم م نیبابت ا دیافتاده بودم که با

گفتن دروغ بچرخانم،  یزبان را برا توانستمینم کردم،یم یکار

از دروغ گفتن  کردم،یم که در برابر دروغ یکارم، سکوت دیشا
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بود که از دستم  یکار البود اما به هر ح رتریتر و حقپست

 . آمدیبرم

  

 زدم.  یکمرنگ لبخند

  

 ادامه داد :  نیآو

  

 «... یخواهر داشت هی دمیشن »
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او تنگ شده  یچقدر دلم برا نکهینقره و ا یادآوریبا  صورتم

 بود در هم فرو رفت.

 

 یهانقره و ومحبت یخال یو نقره بودم جا که دور از خانه حاال

از قبل  شتریمن نثارم کرده بود، ب یکه از وقت بدبخت یلیبدیب

 چشم بود.  یتو

 

 یسر نقره خال طیکه از شرا یآن همه اخم و تخم و حرص فیح

 کرده بودم. 
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رفتن من از آن خانه تا  نکهیکاش کنار نقره بودم اما با فکر ا یا

 یوش نقره را سبک کرده بود، سعد یچه حد زحمات رو

 کنم.   دایپ یحس بهتر کردمیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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ام نشاند از افکار گونه یرو نیکه آو یعیسبک و سر یبوسه با

 زل زدم. نیبه آو یااندازهیبا تعجب ب آمدم و رونیخودم ب

 

از زور ذوق  اشیـ عسل یاقهوه یهاکه چشم یاما در حال نیآو

 گفت :  یابا حالت بامزه زد،یبرق م

  

که  یبه بعد همون حساب نیمن رو خواهر خودت بدون... از ا »

 « منم باز کن...  یرو یخواهر خودت باز کرد یرو
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زده شده بود که  خیمنجمد و  یدرونم به قدر نکهیا با

بود، حس  قشیرا همانقدر که واقعاً ال یزیهر چ توانستمینم

منکر  توانستمیکنم و نسبت به آن واکنش نشان دادم اما نم

 کرده بودم.  دایپ نیشوم که از حرف آو یحس خوب

 

 نیکه تا ا گرفتیانقدر نسبت به من سخت نم ایکاش دن یا

را  نیپر شور سابق، آو یمثل طال سفت و تلخ باشم، آن وقت

و محبتش نشان  یرا از ابراز دوست تمیو حس رضا کردمیبغل م

البته اگه  "زدم و اضافه کردم :  یدلم پوزخند یتو دادم،یم

  "... فتنیپاهام راه م
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دادم. با  نیآو لیبود که کج و معوج تحو یزورم لبخند یهمه

بود، پل  نیعلق به آوکه احتماالً مت یزنگ تلفن همراه یصدا

 نگاهمان خراب شد. 

 

که پا کرده بود در آورد و  یتنگ یشلوار ل بیرا از ج تلفنش

را  شیهااتاقک چشم یبیاش انداخت، برق عجبه صفحه ینگاه

که به طرف  یتخت بلند شد و در حال یپر کرد، دستپاچه از رو

 گفت : رفت،یدر م
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جواب بدم... پرستارت االن تلفن رو  دیطال جونم... با دیببخش »

 میریت بخور بعدش با هم مباال... صبحونه ادیت مبا صبحونه

 « تو رو سپرده دست من امروز... فعالً  واریدکتر... ژ

  

ها رفته بود و پشت به من به طرف پله رونیکامالً از اتاق ب حاال

چهارچوب در گذاشت،  یآخر دستش را رو یاما لحظه رفتیم

لختش  یمشک یبه طرف من برگرداند که موها یرسرش را طو

 سر خورد.  شیهاشانه یاز رو

  

 شرمنده بود . یمتاسف و تا حد نگاهش
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اتافاق  نیا خواستهینم واریبابات پاهات متاسفم... مطمئنم ژ »

... شناسمیبابتش ناراحته... من برادرم رو م قاًیو حاال عم افتهیب

 » 

 

                                   🩸🩸🩸 

 

  

 (  نی) آو

  

 و بالفاصله جواب دادم :  دمیسبز کش یدکمه یرا رو دستم
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 « جانم؟  »

  

 سهراب بلند شد :  یصدا

  

 « دلم...  زیسالم عز »

  

 فیک کرد،یخودش صدا م زیمرا عز یوقت شیصدا یاز گرم 

 . کردمیم
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کنان از  پچ پچ نیطرف اتاق خودم راه افتادم و همان ح به

 گفتم :  یرا بشنود، به شوخ مانیصدا یمبادا کس نکهیترس ا

  

 یبه من زنگ دینبا گهیآقاعه... مگه برادرهام نگفتن د یاوهو »

تنگ سالم و  یچسبونیهم م زدلمیاون وقت تو عز ؟یبزن

 «  لکت؟یع

  

از  بردمیم یاش بلند شد و من چه لذتخنده یبار صدا نیا

 . نداندمخیسهراب را م نکهیا
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مالقاتمان به من  لیکه اوا یسهرابم چقدر از مرد خشن نکهیا از

 شناسانده بود، فاصله گرفته بود.  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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بالخره  نکهیتا ا دادمیاش گوش مخنده یبه صدا یسرخوش با

 اش را قورت داد و گفت : خنده یکوتاه باق یبا چند سرفه
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گردن کلفتت بود  یهاخانم... اگه به حرف اون داداش طونیش »

 «... زدمیرو م دتیق شیچند سال پ دیکه من با

   

 یادآوری میبود که گذرانده بود یتلخ یسهراب روزها حرف

مرا به سوختن در تب و  یرحمیر با بسالها چطو نیا نکهیکرد، ا

 از سهراب محکوم کرده بودند.   یتاب دور

  

در سر  نییدادم و عاقبت پا کهیاتاق ت یرا به در بسته پشتم

را بغل کردم. امکان  مینشستم و زانوها نیزم یخوردم. رو
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من با سهراب عاقبت به  یحضور ای یتلفن یهانداشت، صحبت

 نشود.  حس تلخ و گزنده ختم نیا

 

اسم  یغرض چیآمد و بدون ه رونیب امنهیاز س یآه ناخودآگاه

 سهراب را صدا زدم : 

  

 « سهراب؟  »

  

 متقابالً جواب داد : سهراب
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 «جان سهراب؟  »

  

 :  دمیفرو بردم و پرس میموها یرا تو دستم

  

دارم از  م؟یاز هم دور باش ینطوریقراره ا یمن و تو تا ک »

 «سهراب...  شمینبودنت خفه م

  

 گفت :  نیسکوت کرد و غمگ یاچند لحظه سهراب
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اومدم  یدی... دیتو بخوا ی... گفتم هر چنیبهت گفتم آو »

نبود اما  یبدنم راض یمو هی نکهیبا وجود ا یدی... دیخواستگار

از برادرهات خواهش کردم که تو رو به من بدن... که بذارمت 

 چیمخالفن و ه دمید یقتهام و خوشبختت کنم... وچشم یرو

و گفتم  مشد یحاضر شن... آخرش راض ستیرقمه قرار ن

با هر  یتونیم یزن مستقل هی... تو خودت دزمتی... مبرمتیم

 تیبدون رضا ینه... گفت ی... گفتیازدواج کن یدوست دار یک

... ذهنم نیکار بکنم آو ی... چکنمینم یکار چیبرادرهام ه

 ریپ هینم... به خدا دوستت دارم... کار ک یچ دهیقد نم گهید

عاشقتم... نفسم تنکه از نبودنت... شبها تا صبح مثل  غمبریپ
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قراره  ایخدا گمیو م کنمیوجب به وجب خونه رو گز م هاوونهید

... فقط نیصبح کنم؟ داغونم آو نیرو بدون آو گهیچند شب د

 « م داشته... تو که سر پا نگه  یصدا

  

از قبل راه  شتریب میهااشک گفت،یسهراب مکه  یاهر کلمه با

که بود  ینیحال سهراب را بدتر از ا نکهیا یاما برا گرفتیم

تر از آن اما سهراب زرنگ دادمیرا قورت م امهیگر ینکنم، صدا

 تیخشمگ یبا لحن کالفه و تا حد نیهم یبود که نفهمد، برا

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ن؟یآو یکنیم هیگر یدار »

  

اندک  ییاز قبل بغض کردم و همان توانا شتریحرفش ب با

از  تریسهراب را عصبان نیصحبت کردن هم از دست دادم، هم

 قبل کرد. 

  

 گفت :  ادیفر هیشب یحالت با

  

آکو رو بنشونم سر  نیپنج سال مونده رو دلم تا ا نیآخ که ا »

 « اول جوانه... حاال هم تو...  خواد؟یجاش... چه از جون من م
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@VIP_ROMAN 

  

با  دادم،یکه بغضم را همراه آب دهانم قورت م یزور در حال به

سهراب و اکو در  یکه به خاطر مشکالت حل نشدن یمیغم عظ

 گفتم :  یاگرفته یپنج سال بود، با صدا نیا

  

 یفاصله گهی... فقط مخوادیسهراب... آکو بد من رو نم »

 « ... ادهیز یلیخ مونیسن

  

 ست دادم و با حماقت گفت : لحظه کنترل زبانم را از د کی
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@VIP_ROMAN 

... ی... تو از من پونزده شونزده سال بزرگترگهیخب دروغم نم »

  » 

 

که سهراب خورد، حس کنم.  یاکهی توانستمیهم م نجایهم از

جمع  یفرستادم و دهانم را برا یلب به خودم لعنت ریبالفاصله ز

 یاکه زده بودم، باز کردم اما سهراب با صد یو جور کردن گند

 گفت :  یسرد

  

بود من  می... به قول داداشت اگه زمان قدیاره خب حق دار »

 « پدرت بودم...  یجا
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@VIP_ROMAN 

  

 هم تلفن را قطع کرد...  بعد

  

 یبنا یاخفه یو با صدا دمیدهانم کوب یرا محکم رو دستم

 گذاشتم. هیگر

 

 اش را گرفتم اما خاموش بود... شماره بالفاصله

  

 شده بود...  از دستم ناراحت سهراب
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@VIP_ROMAN 

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

بعد از  د،یکوبیدهانم م یبه دهان دکتر بود. قلبم تو نگاهمان

سرنوشتم چه  نکهیها در حال حس کردن بودم، حس امدت

 یمختلف شاتیها و آزمادکتر عکس یوقت کردیم دایپ یشکل

مانده در تنم را تمام کرده بود، کنار  یکه از صبح اندک جان باق

 .کردیو دهانش را باز م گذاشتیم

  

در خطوط محو  یتوانستیکه م یبا اخم در حال واریژ عاقبت

 :  دیاز دکتر پرس ینیبا لحن سنگ ،ینیرا بب یصورتش، نگران

  

 « ه؟یدکتر؟ نظرتون چ یخب آقا »
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@VIP_ROMAN 

   

 نیبود که صبح آو یکجا و در حال انجام چه کار واریژ دانمینم

 دنیآورده بود و دکتر با د مارستانیبه کمک پرستار مرا به ب

و عکس داده بود  شیآزما یسر کیدستور  ام،یپزشک یپرنده

 دانمیکه نم ینیآو م،یبود ریتا بعد از ظهر درگ نیکه من و آو

 نیشده بود که از ا یمشکل چهاز اتاقم رفت دچار  نکهیبعد از ا

حالش  لیرو به آن رو شده بود، هنوز آنقدر راحت نبودم که دل

حالش به خاطر  نکهیا دیدر سکوت به ام نیهم یرا بپرسم، برا

 یسرزنده نیآو ماندم تا همان نیمن نباشد، منتظر ا یهمراه

 امروز صبح شود. 
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@VIP_ROMAN 

 

تر از حد معمول بود خلوت مارستان،یبودن ب یخاطر خصوص به

رفته بود، بعد از نهار  شیپ عیممکن سر یوکار ما تا جا

 زیفرارم از نگاه ترحم برانگ یکه به خواهش من برا یمختصر

 یبار با آن مواجه شده بودم، تو نیاول یکه امروز برا یمردم

بار به  نیاول یراکه ب یواریژ یسر و کله م،یده بودخور نیماش

 م،یبودم، از او متنفر شده بود دهیکه امروز کش یجرم حقارت

نشسته  یمطب دکتر منتظر نظر قطع یشده بود و حاال تو دایپ

 . میبود
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@VIP_ROMAN 

 ادامه داد :  ینیآب دهانش را قورت داد و با مکث سنگ واریژ

  

 « هست؟  یدیام »

  

عکس  یهم به بررس گرید یقهیچند دق واریبه ژ توجهیب دکتر

 پرداخت. 

 

 گذاشت.  زیم یها را روعکس عاقبت
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@VIP_ROMAN 

 یگذاشت، دست زیم یرا از رو اشیدرشت و قاب مشک نکیع

و همراه با  دیاما پرپشتش کش دیدست سف کی یموها یتو

که هنوز  یدر حال داد،یم رونیکه از عمق جان ب یقینفس عم

 بود، گفت :  زشیم یانباشته رو یاهم نگاهش به کاغذه

  

قول صد در صد بدم... پزشک معالج و جراحشون  تونمینم »

 دیرو دار نیدرصد شانس ا یس تینها ستیدرست گفتن... ب

... اونم مشروط به دیپاهاتون راه بر یرو دیکه بازهم بتون

پر  یو چندتا عمل جراح یتراپ ویزیف نیسنگ یهاجلسه

 « ... اما خب... سکیر
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@VIP_ROMAN 

  

 دهیکه از سوال پرس یواریژ یسرش را باال آورد. به جا بالخره

ورودمان ساکت  یکه از ابتدا یبه من میبود، نگاهش را مستق

 یتنها کس دیرسیکه به نظر م یبودم، دوخت و با لبخند در حال

 گفت :  دانست،یجواب م قیرا که واقعاً ال

  

احتمالش کمه... اما ... میرو ازدست بد دمونیام ستیاما قرار ن »

 «  ممکنه... 

 

                                🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 
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نگه  واریبلند ژ یشاس نیماش یچرخ دارم را جلو یصندل نیآو

بود که  یهمان نیماش نیداشت. درست به خاطر نداشتم که ا

ذهنم  یتو یدکتر بدجور یهانه... حرف ایگرفته بود  ریمرا ز
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@VIP_ROMAN 

 نی... و ایدالکی... امکی... شانس کم... رسکردیم ینیسنگ

تر  قیال رتم،نشان دادن نف یبرا واریاز ژ شتریب یوسط کس

 نبود. 

  

 کردم،یدست و پنجه نرم م مایکه من با مشکالت درون ینیح

 گفت :  نیخطاب به آو واریژ

  

 « ... طال رو ببر خونه... ییبرم جا دیمن با »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 واریلحظه هم به ژ کی یبود، دوست نداشتم حت نییپا سرم

مشکالت من نبود اما  یاگرچه مسئول همه وارینگاه کنم، ژ

صالح  طیاز آن را باعث شده بود و بنابر شرا یمیقطعاً بخش عظ

 بخواند.  میهانبود نفرتم را از چشم

  

در سکوت مرا به  نیو آو میکرد یچطور خداحافظ دمینفهم

 برد. نیطرف ماش

 

پر  یمتاسفانه آنقدر سبک شده بودم که به راحت ای خوشبختانه

 . شدمیجا مجابه نیکاه به کمک آو
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@VIP_ROMAN 

 

 بگذارد، آرام گفتم : نیماش یمرا تو نیآو نکهیاز ا قبل

   

 « بخوام؟  یزیچ هی تونمیم »

  

 اما مهربان جواب داد :  حالیب نیآو

  

 « جونم ؟  »

  

 انداختم و گفتم :  میروخلوت روبه یبه کافه ینگاه
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@VIP_ROMAN 

  

به دوستم زنگ  خوامیاون کافه؟ م یتو یمن رو ببر شهیم »

 « ...گردمی... بعدش خودم برمنمشی... ببشمیپ ادیبزنم ب

  

دروغ  نکهیا ینقره زنگ بزنم اما برا به خواستمیاصل م در

 گفت : دیبا ترد نینگفتم. آو یزیچ د،یایدر ن واریژ

  

 « فردا؟  میبذار یخوایم یستیخسته ن »
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@VIP_ROMAN 

تا چه حد به نقره و  دانستیاز کجا م نیزدم. آو یکمرنگ لبخند

 داشتم؟  ازین شیهاخواهرانه

  

نقره و دادن شد، عاقبت بعد از تلفنم به  یهم عاقبت راض نیآو

 . میستادیآدرس کافه، دم کافه منتظر ا

 

پرنده پر  ابانیخ یتو باً یسه بعد از ظهر بود و تقر ساعت

مدام به تلفن  نیبود. آو کافه نیباز هم هم یتنها مغازه زد،ینم

 خودم گفتم :  نکهیتا ا کرد،یهمراهش نگاه م
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@VIP_ROMAN 

م االن ... دوستزمیبرو عز یبر ییجا یخوایجون اگه م نیآو »

 «... ؟مونمیتنها نم ادی... زادیم

  

 چه کالفه بود، مستاصل گفت :  یبرا دانمیکه نم نیآو

  

 « ... زمیتنها بذارم عز شهینه... نم »

  

 . نجاستیا گرید یقهیداد که ده دق امیموقع نقره پ همان
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@VIP_ROMAN 

 شدمینداشتم به نقره برخورد کند، آن وقت مجبور م دوست

 کیسر هم کنم و حجم دروغها بالخره  یشتریب یهادروغ

 . اصرار کردم : انداختیرمیمرا گ ییجا

  

 « ... نگران نباش... ستین یزی... چزمیبرو عز »

  

 یشد. در حال یانقدر حاد بود که راض نیمشکل آو نکهیا مثل

 گفت :  کرد،یجا ماش جابهشانه یرا رو فشیکه ک

  

 « ... یبمونکافه منتطر  یحداقل بذار ببرمت تو »
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@VIP_ROMAN 

  

 کردم :  مخالفت

  

 «آزاد نبودم...  یهوا یوقته تو یلینه... بذار بمونم... خ »

  

به رفتن کردم، گرچه تا  یرا راض نیسر به زور خودم آو آخر

. از سکوت کردینگران به من نگاه م یآخر با چشمها یلحظه

هم  یرا رو میهادور و برم استفاده کردم و پلک یخال یفضا

 یرو یزینگذشته بود که چ یاقهیتم، هنوز چند دقگذاش
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@VIP_ROMAN 

به درون  امیبه خودم ب نکهیقرار گرفت و قبل از ا امینیب

 سقوط کردم...  یکیتار

 

 دارد ... ادامه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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@VIP_ROMAN 

 

 (  نی) آو

  

  " باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م "

  

 « ... یلعنت »

  

کنارم  یصندل یتلفن را رو دم،یکه کش یبلند ادیبا فر همزمان

به فرمان زدم  یمحکم یپرت کردم و با کف دستم چنان ضربه

 . دیکش ریدستم ت یهااستخوان یکه همه
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@VIP_ROMAN 

 

او را رها  تیکه با آن وضع ییطال یام براطرف دلشوره کی از

که بعد از تلفن امروز صبح  یسهراب گریکرده بودم و از طرف د

من  یآمده بود، تلفنش را رو شیپ نمانیکه ب یو دلخور

هم زنگ  مارستانیب ایبه خانه  نکهیخاموش کرده بود، جرئت ا

آورده بود که  ارمن فشبزنم نداشتم، عاقبت دلشوره آنقدر به 

و  نمیامروز سهراب را نب نیاگر هم دمیرس جهینت نیبه ا

هم  نیهم یبرا دهم،یرا برطرف نکنم، جان م اشیدلخور

تنها گذاشتنش  دانستمیکه م ییاز جمله طال زیهمه چ الیخیب
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@VIP_ROMAN 

شدم و به طرف سهراب پرواز کردم، البته اگر  یکار اشتباه

 ود. مانده ب اشانهیسهراب در آش

  

کنم،  دایمطبش پ یسهراب را تو توانستمیساعت از روز م نیا

کردم و چند  تیرا به طرف مطب هدا رمیهم مس نیهم یبرا

که در سکوت خفقان  یخاموش در حال نیماش یبعد تو یلحظه

 د،یکوبیقدرت م تیکه با نها یآور دور و برم به ضربان قلب

 نشسته بودم.   دادم،یگوش م
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@VIP_ROMAN 

قلبم  یدستم را رو دم،یکشیم قیعم یهاسکه نف ینیح

در قلبم که  دهیخواب ینیگذاشتم و زمزمه کنان خطاب به آو

 از جنس عشق داشت، گفتم : یروح

  

 « ... سهرابِ... سهراب... ستین یزیآروم باش... چ »

  

کش  میهالب آوردم،یکه اسم سهراب را به زبان م ینیح

 شدمیحالت م نیر دچار ا. هر باگرفتیو طرح لبخند م امدیم

من و  دارید نیاول کرد،یفکر م یچه کس دمیپرسیاز خودم م
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@VIP_ROMAN 

بدنم از شدت  نطوریبرساند که حاال ا یاسهراب ما را به نقطه

 عشق به سهراب بلرزد. 

 

 کی آمد،یضربان باال خوشم م نیاز ا کردمیاعتراف م دیبا

 یبرا یلیهنوز دل امیکه زندگ کردیم یادآوریبه من  یجور

 کیکه اتومات یقلب نکهیاز ا بردمیادامه دادن داشت، لذت م

 کرده بود.  دایپ دنیتپ یبرا لیدل کیحاال  د،یکوبیوار م

  

و توپ و تشر کردم و از  دیو شا یبدخلق یکم یرا آماده خودم

 شدم و به طرف مطب رفتم.  ادهیپ نیماش
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@VIP_ROMAN 

 

سرش را  میاهقدم یکه با صدا یبود، منش ماریاز ب یخال مطب

به من انداخت، با شناختنم  یآورد و نگاه رونیب توریمان یاز تو

 گفت :  زد،یکه لبخند م یشد و در حال زیخ مین یصندل یرو

  

 «  ... نیخانوم... خوش اومد نیسالم آو »

 

 

 و با خجالت گفتم :  دمیکش امیبه روسر یدست
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@VIP_ROMAN 

 « دکتر هست؟  ی... اقازمیسالم عز »

  

 بلند شد و به طرفم آمد.  زیپشت م از

 

کرده  یکه سهراب مرا به عنوان نامزدش معرف یهمان وقت از

 یخوب یرابطه مان،یبود تا امروز به خاطر اخالق خوش هردو

 . میداشت

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _ 154 

 

 

و حرف  یبود و از همه مهم تر اهل فضول ینیبا ادب و مت دختر

 یمن و سهراب یزدن نبود، سرش به کار خودش گرم بود و برا

خودمان هم مشخص نبود، آدم قابل  یمان براکه سر و ته رابطه

وسط مشکالت خودمان،  میبود، حداقل مجبور نبود یاعتماد

 . میمل کنرا تح هینگاه کنجکاو بق ینیسنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از لبخند گرفت :  یاش طرحرژه خورده یهالب

  

 « دکتر هستن...  یبله آقا »

  

 در هم رفت و گفت :  صورتش

  

امروزشون رو لغو  یقرارها یامروز صبح زنگ زدن همه »

 « اما اومدن مطب...  انیکردن... فکر کردم کار دارن نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه همه نطوریحالش بد بود که ا نقدریا یعنی ،یلعنت

 امروزش را لغو کرده بود؟  یهاتیزیو

  

 دلم گفتم :  یتو

  

سهراب چقدر رو آکو  یدونیخانوم... تو که م نیآو ایب "

اما تو  گهیبه آکو نم یچیحساسه... بار سهراب به خاطر تو ه

سهراب  یدونیکه م یزیرو چ یدست گذاشت یدرست رفت

 « حاال برو درستش کن...  ایروش حساسه... ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  رفتمیکه به طرف اتاقش م یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 گفتم: یمنش

   

 « ... زمیعز ششیپ رمیمن م »

  

گرفتم،  میلحظه تصم کینماندم، در  یگریحرف د چیه منتظر

 ایدر گذاشتم، بدون در زدن، مکث  یرهیدستگ یدستم را رو

م به به ورود یمبن یاتاق اعالم یسهراب تو یکه برا یهر عمل

اتاق انداختم،  یاتاق باشد، در را باز کردم و خودم را تو

را  درپشت  دیکه کل یبالفاصله در را بستم و در حال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که ممکن  یسهراب اینگاهم به اتاق  نکهیقبل از ا چرخاندمیم

را بستم و  میهاپلک افتاد،یباشد، ب ییهر جا یبود در هر حالت

 دادم . هیپشتم را به در تک

   

 شیپ یقهیاز چند دق ترنینفس افتاده بودم. قلبم سنگ نفس به

 را نداشتم.  میهاو جرئت باز کردن چشم دیکوبیم

  

گذشته بود که  هیاصالً چند ثان ای قهیچند دق قاً یدق دانمینم

 متعجب سهراب بلند شد :  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ؟یکنیکار م یچ نجایا ؟ییتو نیآو »

   

لذت  یگوش یب فلزخارج از قا شیصدا دنیمن شن یخدا

مرا مخاطب قرار  ی... وقتیعیو طب کیبخش بود؛ گرم، نزد

 . دادیم

  

 بسته، مظلوم جواب دادم :  یهاهمان پلک با

  

 « تو...  شیاومدم پ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نزد.  یحرف

 

باعث شد  نیگذاشتم و هم اشیرا به حاسب دلخور سکوتش

 ادی کردن را هیگر یعنیکنم،  هیبغض کنم اما دوست نداشتم گر

که توان دارم بجنگم،  ییداده بود تا جا ادمینگرفته بودم، آکو 

گفته بود که  زم،یقطره اشک نر کی یکس یجلو نکهیا یبرا

 گرانید نکهیا یراب یخوب لیبد نبودن دل نیاما ا ستیبد ن هیگر

 نبود.   نند،یرا بب میهاهیگر

من به لرزش  یکه ناخودآگاه و برخالف خواسته ییصدا با

 اده بود، گفتم : افت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

نداشتم...  یباور کن قصد بد ی... ولزدمیاون حرف رو م دینبا »

... خوامتیچقدر دوستت دارم... چقدر م یدونیخودت خوب م

 چیهم برام ه گنیم هیکه بق ییزهایچ ای مونیسن یفاصله

تنت رو...  ینداره سهراب... من فقط خودت رو... بو یتیاهم

مربوط به  هک یزی... هر چتیلعنت یآب یهاصدات... چشم

 « توعه... 

  

 حرفم را خورد...   یسهراب ادامه یهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 155 

 

 یهاکه لب یاچند لحظه ستاد،یا یاچند لحظه یبرا قلبم

 چیه ینشسته بود، ب میهالب یسهراب بدون حرکت رو

به رخ  کردند،یکه م یتنها کار ،یو عکس العمل یحرکت

 حضورشان بود.  دنیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

به خس خس افتاده  ژنیبند آمده بود، از کمبود اکس نفسم

را به هم دوخته بود،  میهاسهراب لب نکهیبودم، نه به خاطر ا

که جسمم تاب و  یذت بخشل اندازهیو ب یحس ناگهان یبرا

که به  یتوان تحملش را نداشت. عاقبت با زحمت بسار در حال

 یو رو مرا باال آورد حسمینظرم ضعف کرده بودم، دست ب

 اریکه با شدت بس یقلب یسهراب گذاشتم، رو ینهیس یقفسه

 . کوباندیوجود سهراب م واریخودش را به در و د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از زور  م؛یبود یفاوتو مت بیعج یهاو سهراب عاشق من

و  دیتپیو آهسته م کردینفرمان ضعف م کیاحساسات، قلب 

به  یکه خودش را طور شدیزده م انیچنان هج یگریقلب د

 که کم مانده بود، منفجر شود. دیکوبیم واریدر و د

   

عاقبت  نکهیشد تا ا یسهراب زندان یهادست نیب صورتم

 هنوز هم بسته بود. میهاسهراب ارتباطمان را قطع کردف پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاپلک یسهراب رو یهاشدن آرام سرانگشت دهیکش

اش کنار گوشم، آرام و مردانه یصدا دنیام همزمان با شنبسته

 . ندیبنش میهالب یرو یباعث شد لبخند کمرنگ

  

 « عروسک؟  یکنیچرا چشمات رو باز نم »

  

 م،کردیرا غنچه م میهاکه لب ینیرا لوس کردم و ح خودم

 جواب دادم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نمیبدخالق قرو اخم کنه... آخه ا رمردیپ نیا ترسمیآخه م »

 «اخم سهراب رو تحمل کنه...  تونهیعروسک کوچولو که نم

   

قلقلک داد چون با  یحرفم احساساتش را حساب نکهیا مثل

 گفت :  یلرزان یصدا

  

 « ... یرو نداشت نیریزبون ش نیآخ که تو اگه ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام نچسباند را به گونه شیهاام نشاند، لبگونه یور یابوسه

ام نگه داشت، گونه یمتریلیچند م یبلکه آنها را در فاصله

 . دیبوسیبود که مرا م شیهاعطر نفس شتریب

  

 گفتم : یلرزان یصدا با

  

م آکو و خانواده دیق یخوایسهراب؟ ازم م یخوایم یاز من چ »

 «رو بزنم و کنار تو باشم؟ 

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرا رو شیهاام گذاشت، دستشانه یسرش را رو سهراب

داده بودم، مرا  هیکه همچنان به در تک یکمرم گذاشت و در حال

 آغوشش گرفت.  یتو

 

 . دیچیسرم پ یتر از قبل توواضح عطرش

 

 . دمیآغوش سهراب د یرا باز کردم و خودم را تو میهاچشم

  

 جواب داد: سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پنج سال منتظر نبودم...  نیکه ا خواستمیرو م نینه... اگه ا »

... خواهر مونمیالزم باشه به خاطر تو تا آخر عمرم هم منتظر م

ازدواج  ریبا ام میاش بودما که خانواده تیمن، جوانه، بدون رضا

مون درست کرد... همه یمشکل برا یمساله کل نیکرد و هم

ه برامون همه اتفاق ک نیو ا سالهمه  نیکه با وجود ا یمشکالت

 خوامیهست... من نم مونیزندگ یافتاده هنوز هم اثراتش تو

 «  ... نیآو یتو هم مثل جوانه باش

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 156 

 

که  ی، مشتکمرم حس کردم یرا رو شیهاشدن دست مشت

 . دادیرا نشان م تشیعصبان

  

 داد :  ادامه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنار اومدم  بیو غر بیعج یرابطه نیا زیمن با همه چ »

که به اصرار جوانه  یتیمحرم یغهی... از اون صزی... همه چنیآو

مساله رو از  نیمن مجورم ا نکهیزنم تا ا یو تو شد میخوند

طر تو ...حضور کنم... فقط به خا یهم مخف اریسام یهمه حت

 کشم،ینفس م که ییمن مثل هوا یو کمرنگت برا مهینصفه و ن

ناآروم  یشیتو ازم دور م نکهیاما به محض ا کنهیآرومم م

 ی... راضنیآو کنهینم میراض مهیآرامش نصف و ن نی... اشمیم

 « اما هنوز نتونستم آروم شه...  شهیم م... داره چهل سالهستمین

  

 . دمیکش یو پر درد قیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دادم و از  هیسهراب تک یپلک بستم و سرم را به شانه بازهم

 اش نشاندم. شانه یرو یاسهراب بوسه یآب رهنیپ یرو

 

 شدمیکه به جانم رسوخ کرده بود، نم یااندازهیلذت ب منکر

گوشم وزوز  یکه مثل زنبور تو یااما منکر فکر آزاردهنده

سهراب قرار بود به کجا من و  نکهیفکر ا شدم،ینم کرد،یم

 یهاعطش عشقمان را با بوسه دیبا یتا ک کرد،ینم میرها میبرس

  کردم؟یخاموش م یواشکی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

   آمدند؟یکوتاه نم میبرادرها چرا

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

  

که کمربندم  ینیپارک کردم. ح یطال فروش یرورا روبه نیماش

 با ترمه گفتم :  یبا سرخوش کردیرا باز م

  

 « ... نییخب ترمه خانمم... بپر پا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به ترمه انداختم. یچشم نگاه یگوشه از

 

که  یریحر یرنگ و شال آب یصورت یبلند بهار یآن مانتو در

هم چون  دیشده بود، شا شهیاز هم باتریسر کرده بود، ز

 یقهیدق کی دیشا نکهیبا فراغ بال بدون ترس ا توانستمیم

 یب ییبایز نیترمه را نداشته باشم، به او نگاه کنم هم در ا گرید

 نبود.  ریتاثیحد و مرز ب

 

 یترمه و سرد یتفاوتیو ب یحالیآنقدر خوب بود که ب حالم

ترمه  میالبته از حق نگذر کرد،یناراحتم نم اشیآب یهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ه داد شنهادیخودش زنگ زده بود و پ ینداشت، حت یرفتار بد

 یکه اسم ترمه رو یاز آن وقت یوا م،یحلقه برو دیخر یبود برا

شده بود که از  پخشگوشم  یتو شیافتاده بود و صدا امیگوش

 کرد،یبا هم بودنمان دعوت م یهااز نشانه یکی دیخر یمن برا

پرواز  امیلیاسم فام هیشب یکم مانده بود از شدن خوشحال

 کنم. 

  

صورتش  اتیینشسته در جز یردکه س یهم با وجود زخم حاال

 یتلخ تیکردم با کنار آمدن با واقع یسع زد،یقلبم م یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که فعالً داشتم  یزیمان و دفن آن در عمق ذهنم از چرابطه

 استفاده را بکنم .   تینها

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ییدر هوا دنیآنقدر عاشق ترمه بودم که تنها نفس کش من

بود، چه  یترمه عطر بازدمش را در ان پخش کرده بود، کاف

اش به عنوان همسر راه بروم، حاال شانه به شانه نکهیبرشد به ا

داشت  دهیمخالف بود و عق ممیهر چقدر هم آکو با من و تصم

از عشق با  دهسرخورده و افسرده، شکست خور تیکه در نها

 .کنمیخودم گور عشقم را به ترمه م یهادست

 

بود من با  یمانیپش تشینها یاما حت گفتیآکو درست م دیشا

 . کردمیپرواز م یمانیپش نیدل و جان به طرف ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دیارزیم اشیمانیبه پش یکه عاشق یکینظر من  به

  

 . میراه افتاد یو به طرف طالفروش میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

 

 .ستادمیسرعت دادم و کنار ترمه ا میهاقدم به

 

 . کردینگاه م شیروبه من به روبه توجهیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دیشد یفرار وسوسه یبه دستش انداختم، برا ینگاه

 یهر دو دستم را تو ش،یبایو ز دیسف ترسناک گرفتن دست

 .برگرداندم میفرو کردم و رو میموها

  

ام با ترمه چه حد رابطه دانستمیبود که هنوز نم نیا قتشیحق

 یاشنامهیچه نما میکه راه انداخته بود یشیداشت، نما یو مرز

 . میگفتیم ییهاالوگیچه د دیداشت و ما با

  

 یحرکت، دست ترمه را تو کیزدم و با  ایدل به در عاقبت

 دستم گرفتم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .ادستیا شیخورد و سرجا یاکهی ترمه

 

به  یمان و بعد نگاه سوالگره خورده یهابه دست ینگاه اول

 صورتم انداخت.

  

 یبرا کباریزدم و در جواب سوال نگاهش صادقانه،  یلبخند

 مساله، گفتم :  نیروشن کردن ا یبرا شهیهم
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عاشقم  خوامیترمه... نم خوامینم یادیز یزیمن ازت چ »

... من یاریرو درب یالک یهاعاشق نیا یادا خوامی... نمیبش

کالً  نکهیا ی... نه برایتظاهر کن هیبق یجلو خوامیازت نم یحت

به  یحت خوامینم نکهیا ی... براستیذاتم ن یتظاهر کردن تو

چهارچوب آوات  ی... تویش تینوک سوزن هم اذ یاندازه

قلبت  نکهیبا هم بودنمون رو با علم ا شنهادی... من پیازاد

... فقط امیقبول کردم و باهاش کنار م سهگید یکیمتعلق به 

 ینکن غیخودت رو از من در یتونیکه م ییتا جا خوامیازت م

 « ترمه... 
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 صورت ترمه گرفتم و گفتم :  یرورا باال آوردم و روبه دستمان

  

 « ... امیدورش نم گهیبه جون خودت د کنهیم تتیاگه اذ »

  

را به تعجب و  شیانگاهش ج یکه سرد یدر حال یالحظه چند

 داد.  کرد،یترحم که حالم را بد م یکم دیشا

 

 یکه رو یاز لبخند متاسف ریبودم غ یهر عکس العمل منتظر

ترمه نشست، باال آمدن دست آزادش و گره شدن آن  یهالب

 ... میدور بازو
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وارده به قلبم را  جانیه یرا باز کردم تا با زدن حرف دهانم

 یزیکه از چ یرا برگرداند و مثل کس شیکنم اما ترمه رو هیتخل

 رفت.   یبه طرف طالفروش کردیفرار م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دهیاز پشت کش رهنمیکه پ میراه نرفته بود یچند قدم هنوز

آمد و  رونیشدم، دستم از دست ترمه ب دهیعقب کششد و به 

شد و مشت  یدست کس ریاس میهاتا به خودم آمدم شانه

بود که  ادینشست، شدت ضربه آنقدر ز امینیب یرو یمحکم

 ریاس میشد و اگر بازوها اهیس میهاچشم یلحظه جلو کی یبرا

 .  افتادمیم نیزم ینبود حتماً رو یدست کس

 

را به  میهاپلک زد،یم ادیکه اسمم را فر ترمه غیج یصدا با

هم فشار دادم اما  یبرود رو نیاز ب امیو منگ یجیگ نکهیا دیام
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شکمم نشست و بالفاصله  یبار تو نیکه ا یگریبا مشت د

 چشمم نشست.  ریها و زدنده یهمزمان رو یبعد یهامشت

  

ام ترمه جان از دست رفته یدر پ یپ یهاغیج یصدا با

 یهارا رها کنم اما دست میکردم بازوها یو سعبازگشت 

که  یایدر پ یپ یهاکرده بود و مشت ریکه مرا اس یقدرتمند

 یتیموفق دادیاجازه نم کرد،یمختلف بدنم را له م یهاقسمت

 . اورمیبه دست ب
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اما هر بود راه گرفتن  زدندیمشت م یالهیبا چه وس دانمینم

که  میهاپلک نیخون از ب انیرو بعد ج امیشانیپ یخون را رو

 رمیتنها تصو نم،یبب یضاربم را به خوب یافهیق داد،یاجازه نم

به من  یطانیلبخند ش کیبود که با  یمرد قد بلند و موبلند

چه خبر بود و سر و  نجاینکه ایا ایبه فکر خودم  کرد،یحمله م

فکر  نیشده بود، نبودم، به ا دایها از کجا پآدم نیا یکله

در  یداشت که پ یپشت سر من ترمه چه حال و روز کردمیم

 یها حتکه مشت ییاما از آنجا دیکشیم غیج وقفهیو ب یپ

 کنم.  یکار توانستمینم دادیفرصت فکر کردن نم
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که  رفتیم رونیب میکم کم از پاها ستادنیو توان ا حس

 یو حرف دادمیهام را از هم فاصله ملب دیها قطع کرد، بامشت

راه افتاد و  میهاکه از لب یو وحشتناک زیاما با درد ت زدمیم

 را تکان دهم.  میهالب توانمیمغزم را سوزاند، متوجه شدم نم

 

 . زدیو سرم زنگ م دادیخون م یمزه دهنم

  

گوشم  یتو یهیکر یمشت شد و صدا یدست کس یتو امقهی

 . دیچیپ
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بکشه...  رونیب ید توکّلبه اون داداشت بگو پاش رو از قراردا »

 یخال ریت هیچند تا مشت و لگد،  یدفعه به جا نیوگرنه ا

 « تو مخ تو و بعد خودش...  میکنیم

  

شدند، با رها  دیکه آمده بودند، ناپد یهم به همان سرعت بعد

 یرفت و رو نیاز ب میمانده در زانوها یتوان باق م،یشدن بازوها

 یهادست یگرم نیسرم به زمافتادم اما قبل از برخورد  نیزم

هم  یام روشده نیسنگ یهاترمه را حس کردم و بعد پلک

 افتادند.
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@VIP_ROMAN 

که احتماالً دورمان حلقه  یگنگ و نامفهوم مردم یصدا نیب

 ترمه به خودم آمدم.  یهیگر یزده بودند با صدا

 

را نداشتم.  میهابازکردن پلک ییبودم اما توانا اریهوش

داشت  یسع نکهیمثل ا د،یکشیتم مصور یرا رو شیهادست

 را پاک کند.  میهاپلک نیخون راه گرفته ب

 

از قبل  شتریمثل مسکن مرا ب شیهادست یگرم دانستینم اما

 . کردیخمار م
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 « هات رو باز کن... آوات... تو روخدا... آوات... آوات؟ چشم »

  

 شدم...  هوشیو ب دمیاش را نشنجمله یادامه

 

 

 یدپوال_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                              🩸🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  واری) ژ

  

 یهابه حرف کردم،یپارک م اطیح یرا تو نیکه ماش ینیح

 گفتم : دادم،یاز پشت تلفن گوش م یاحمد

   

 یو چهارساعته اما هر کار ستیفردا هفت صبح اونجاس... ب »

رو درآوردم براتون...  زشیها نرفت... همه چجمعه رباریز میکرد

 یزیراحت... چ التونیکردم... خ لیمیو بمش رو... براتون ا زیر

حال  نیکه قابل اعتماده... اما با ا نهیا دمیکه من ازش فهم
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با  دیهم که خواست یجورن... همودیکن یچک هیخودتون هم 

 هیکه الزم بود رو ته ییزهایچ ستیدکتر صحبت کردم... ل

 « براتون...  فرستمی... فردا صبح ممیکرد

  

که به  یآهسته در حال یهاشدم و با قدم ادهیپ نیماش از

 به طرف عمارت رفتم.  کردم،یآسمان دم غروب نگاه م

  

 یوتراپیزیف لیساو شهیکه م ییرو فراهم کن تا جا طشیشرا »

 شهیکه م ییبده تا جا یبیترت هیخونه حاضر کن...  یرو تو

 « خونه انجام بده...  یرو تو یوتراپیزیجلسات ف
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 جواب داد :  یاحمد

  

 « راحت...  التونیچشم آقا... خ »

  

در هر  باًیخوشحال بودم، تقر یدلم بابت حضور احمد یتو

بحر داشت که کارمان را ت یبه قدر میداشت ازیکه به ان ن یزیچ

از نقاط قوّت و قدرت آکو،  یکی دیشا انداخت،یراه م یبه خوب

 در دستگاهش بود.  یحضور احمد
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 انداختم.  نیاز ماش یخلوت و خال اطیبه ح ینگاه

  

به خاطر  یو طال برنگشته بودند؟ از وقت نیآو یعنیبود  بیعج

 یداحافظخ ل،یو مالقات با وک یمال یزهایخورده ر یسر کی

از سه ساعت گذشته بود و حاال به خانه  شتریب میکرده بود

 برنگشته بودند. 

 

کردم، دست خودم نبود از  دایپ یاز کجا اما حس بد دمینفهم

ام خانوده یکردن اعضا ریکه به خاطر داشتم نسبت به د یزمان

در بازگشت پدرم  ریتاخ یحساس و نگران بودم، به فرض با کم
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 گشتند،یز ساعت نه هرشب که از کارخانه برما ریو آکو و آه

خودم  یبه رو لحا نیبا ا شدم،یدچار اضطراب و استرس م

 گفتم : یو به احمد اوردمین

  

نتونست  یلیاگه به هر دل خوامینره... نم ادتیپرستار رزرو  »

 « کن...  دایرو پ یکیها هم جمعه یبمونه... برا یخال نجایا ادیب

  

 «  اعه... باشه آقا الس »

 

 کردم و جواب دادم :  یخداحافظ یاز احمد یبوق پشت خط با
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 « بله...  »

  

 . ختیدلم فرو ر یتو یزیترمه، چ یهیگر یصدا با

  

 «  وار؟یالو ژ »

  

دور و برش بلند  ینامفهوم یصداها نیاز ب فشیهق هق خف و

 شد .
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 :  دمیپرس مهیسراس

  

 «  ؟یکنیم هیگر یشده دختر چرا دار یالو ترمه؟ چ »

  

که  ینیح یقدرت کنترل خودش را داشت که حت خوشختانه

 جواب داد :  کرد،یم هیگر

  

سر آوات... کتکش  ختنیر ی)...( چند نفر مارستانیب ایب »

 « زدن... 
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 یهادرخت ینشسته رو یهاپرنده دم،یکه کش یبلند ادیفر با

 . دندیبه آسمان پر یدسته جمع اطیبلند ح

 

 نمیسرعت به طرف ماش تیو با نها دمیپا چرخ یپاشنه یرو

 . دمیدو

 

اطالعات  کردمیم یو سع کردمیبا ترمه هم صحبت م همزمان

که به او حمله کرده بودند به  ییهاآدم ایاز آوات  یشتریب

 دانستیاگر هم م دانستینم یادیز زیاما ترمه چ اورمیدست ب

 مارستانیت را به بکه آوا نیهم داد،یحال بدش اجازه نم
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بود، دست و پا  یرسانده بود و به من خبر داده بود، خودش کل

را تا  المیهم خ نیشسکته گفته بود حال آوات خوب است و هم

آرام  دمیدیخودم نم یهاگرچه تا با چشم کرد،یراحت م یحد

 . شدمینم

  

 یرا رو میپا "رسونمینگران نباش االن خودم رو م "گفتن  با

 دانمیاما نم زدمینفر زنگ م کی هی دیاز فشار دادم. باپدل گ

 آکو نرفت.  یگرفتن شماره یچرا دستم را برا
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@VIP_ROMAN 

و با  کردمیچه لج م یو برا یبا چه کس دانستمیهم نم خودم

اما خب به  کردمیم یحال آوات را از اکو مخف یتیچه قصد و ن

 را گرفتم که جواب نداد. ریآه یآکو شماره یجا

  

را  نیآنقدر شلوغ و نگران آوات شده بود که طال و آو ذهنم

 ازخاطر بردم... 

 

                                      🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 " یلعنت "لب  ریو ز دمیکوب زیم یدستم را رو یتو یپرونده

 دیافتاده بودم، کردم. با ریکه در آن گ یتینثار خودم و وضع

 کیمسائل را خودم را از نزد یو بعض زدمیبه کارخانه م یسر
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و نگاه پر سؤال و  ریآه نیاما حضور سنگ کردمیم یریگیپ

 . بستیمرا  میدست و پا هیبق زیرآمیتحق دیشا یحت

 

 زیکه ر ییرا با شرکت سرگرم کرده بودم اما از آن جا خودم

او بود،  تیمسئول یطهیمسائل مربوط به آوات و در ح یبعض

 افتاده بود.  میدر کارها یکور یهاگره

  

 ریهوا س یآوات که کالً تو یچند روز بعد از خواستگار نیا

چند شب نتوانسته بودم  نیودم آنقدر که انگرانش ب کرد،یم

که  یو دخترک واریطرف ژ کیبخوام، از  یدرست و حساب
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که در حال انجام  ییو کارها هایزیبودم طبق برنامه ر دواریام

که در  گریبزند و از طرف د واریصدمه را به ژ نیآن بودم، کمتر

 بود که من یآوات کردیم ینیحال حاضر ترازو به آن طرف سنگ

 یو حت ضیضد نق یهاحس توانستمیم یاز هر کس شتریب

 بود، درک کنم.  شیکه پشت لبخندها یتلخ

 

با دو انگشت  یخسته از فکر و حساب و کتاب در حال عاقبت

بدهم،  فیرا تخف شانیتا خستگ دمیمالیرا م میهاچشم

 آوات را گرفتم.  یشماره
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که از شدت  یترمه جواب داد در حال یکه صدا دینکش یطول

 گرفته بود...   هیگر

 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 )آکو( 

  

 دنیکه به خاطر دو یقیعم یهااز زور نفس امنهیس یقفسه

بودم در حال  دهیتا اورژانس کش مارستانیاز در ب اموقفهیب

 انفجار بود. 
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 با پرس و جو خودم را به اتاق آوات رساندم. بالخره

 

رسانده  نجایخودم را به ا یدر را باز کردم. تا وقت یال بدح با

ذهنم  یوحشتناک در مورد آوات تو یویبودم، هزار سنار

تنها  زادیبود که ذهن آدم یچه سرّ دانمیساخته بودم، نم

 کردیو آنقدر آنها را بزرگ م گرفتیاحتماالت بد را در نظر م

 .  گذاشتینم یخوب باق یهاحس ای دیام یبرا ییکه جا
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نگاه  یگرید زیتخت به چ یرو دهیجز آوات خواب نتوانستم

 . دادیکار را نم نیا یحال و روز آوات اجازه یعنیکنم، 

  

صورت کبود و ورم  یسالم تو یجا توانستمیفاصله نم نیا از

که کنار  یاباز بود و با ترمه شیهاکنم. چشم دایاش پکرده

به خط  شدیالبته اگر م کرد،یتختش نشسته بود، صحبت م

 یبود، برا دایورم کرده و کبودش پ یهاپلک نیکه ب یکیبار

 اکتفا کرد.  یکاف دید
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@VIP_ROMAN 

آوات در آن  دنیاز د نکهیسست اما محکم بود، با ا میهاقدم

با چاقو  یکس کردمیگرفته بودم و حس م جهیحال و روز سرگ

 میکه برا ییافتاده بود اما تا جا امیبه جان اعضا و احشا داخل

 یآن هم جلو دادمیامکان داشت خودم را محکم نشان م

و به من نگاه  دبلند شده بو یصندل یکه حاال از رو یاترمه

 . کردیم

  

که  یآوات تکان دادم و روبه یام را به سختخشک شده یهالب

 و خمارش را به من دوخته بود، لب زدم :  جینگاه گ
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 « سر ؟ پ یسر خودت آورد ییچه بال »

  

 هم متقابالٌ لب زد : او

  

 « ... خوبم... نگران نباش... ستین یزیچ »

  

 یحرص یو پشت سرش صدا دیچیاتاق پ یتو یپوزخند یصدا

 بلند شد :  واریژ

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آخر و عاقب  نمی... انیخودت بب یهابفرما آکوخان... با چشم »

... چوبش رو ی... تو حرص قدرت و پول داریجنابعال یکارها

 « ... میخوریاها مم

  

 دوختم.  واریو متعجب نگاهم را از آوات گرفتم و به ژ جیگ

 

 . کردیچه م نایا دانستمینه اصالً م دمیفهمیرا م شیهاحرف نه

  

 بلند به زبان آوردم :  یبا صدا دیکه به ذهنم رس یفکر نیاول
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@VIP_ROMAN 

 «   وار؟یژ یکنیکار م یچ نجایتو ا »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 
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 جواب داد :  واریژ یبه جا ترمه

  

 « ... نیشما زنگ بزن نکهیمن بهش زنگ زدم... قبل از ا »
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@VIP_ROMAN 

  

کنم؛  یذهنم حالج یتا حرفش را تو دیطول کش یالحظه چند

 نیاز من خبردار شده بود و خودش را به بالقبل  واریژ یعنی

 ... یعنیآوات رسانده بود اما به من خبر نداده بود؟ 

  

آوات در  دنیاز د شتریکردم ب دایپ واریکه از کار ژ یبد حس

کرد، انقدر حالم گرفته شد که دوست  تیحال و روز مرا اذ نیا

را  میرو نیهم یحرف بزنم، برا واریکلمه با ژ کی ینداشتم حت

به من زل زده  ینگاه کردم که با نگران یگرفتم و به آوات واریاز ژ
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@VIP_ROMAN 

 یو رو دمیرا جلوتر کش یندلبود و منتظر واکنش من بود. ص

 آن نشستم. 

  

دست  یکه دستم را رو یدر حال واریژ ایبه ترمه  تیاهمیب

 :  دمیآوات که کنارش بود، گذاشتم و پرس

  

آورده؟ حالت خوبه؟  بال رو سرت نیا یشده آوات؟ ک یچ »

 « حرف بزن... 
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@VIP_ROMAN 

 واریباز کند، ژ یگرفتم حرف یآوات دهانش را برا نکهیاز ا قبل

 جواب داد :  تیبا عصبان

  

 ییو با بال یکفشش کرد یکه تو پا تو هیآکو؟ ک هیک یتوکلّ »

چه خبره؟ آوات  نجایفرستاده؟ ا غامیکه سر آوات آورده برات پ

 یو خمار یهوشیب ی... اگه توزنهیکه الم تا کام حرف نم

هم لو  زیهمه چ یب یمسکن نبود که اسم اون توکلّ یداروها

 « ... دادینم
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@VIP_ROMAN 

آوات که با چشم و ابرو به  یدر هم رفته یافهیبه ق یپوزخند

 زد و ادامه داد :  کرد،یبه حضور ترمه در اتاق اشاره م یسخت

  

 طیربلیحد ز ترمه بفهمه که تا چه یترسیبرادر من؟ م هیچ »

سرت بره اما اوامر امپراطور  یبفهمه حاضر یترسیم ؟یآکوخان

زود عضو  ای ریشه؟ نترس... بالخره ترمه هم د ادیبزرگ ز

تا خرخره تو گل حرص و  فهمهیو خودش م شهیمون مخانواده

آکو  یهاخواسته یدااونم ف یخوای... البد ممیطمع اکو فرو رفت

 « سراغ ترمه؟  ادیب یوکلّت اروی نیا یترسینم ؟یکن
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@VIP_ROMAN 

در  نتیرفتف با عصبا نیخودم را گرفته بودم از ب یچه جلو هر

 زدم : ادیداشتم، فر یدل پر واریکه از ژ یحال

   

 « ... خفه شو... واریخفه شو ژ »

  

تنفر به طرفم انداخت و با  یاز رو یساکت شد، نگاه واریژ

 زد.  رونیاز اتاق ب یصدادار یهاقدم

 

 به آوات گفت :  یسرد یرش ترمه جلو آمد و با صداس پشت
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 امیم ری... برم زنگ بزنم که دشهی... بابام نگران مروقتهید »

 « امشب... 

  

 جواب داد :  حسیآرام و ب آوات

  

 « رو بردار بروخونه...  نمیماش »

  

 یشد و با خداحافظ یمن من کرد اما عاقبت راض یکم ترمه

 مرا مخاطب قرار دهد، رفت. نکهیااز آوات بدون  یکوتاه
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@VIP_ROMAN 

آوات نشست دلم را به  یهاکه از رفتنش در چشم یتلخ حس

 درد آورد.  

پشت تلفنش... نه به  یهاهی... نه به گریمغرور عوض دخترک

 ...اشیتوجهیو ب یسرد نیا

  

 یکردم به آوات نگاه دایاتاق خلوت شد، فرصت پ یوقت عاقبت

بزنم و موضوع امروز را باز کنم، در  یحرف نکهیکنم اما قبل از ا

را از پشت گرفت و مرا از  امقهی یباز شدف دست یبد یبا صدا

 بلند کرد.  یصندل یرو
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@VIP_ROMAN 

به من نگاه  یابه خون نشسته یهاکه با چشم یدر حال واریژ

 کوباند.  واریرا گرفت و مرا از پشت به د امقهی کرد،یم

  

 زد :  ادیصوتم فر یتو

  

 «   ؟یکار کرد یبا طال چ ؟یعوض یکار کرد یباهاش چ »

                                                                      

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) آکو ( 

  

 « ؟یکار کرد یبا طال چ ؟یعوض یکار کرد یباهاش چ »
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@VIP_ROMAN 

ام پشت سرم کوباند، چهره واریمرا به د یشتریبا شدت ب نباریا

 واریبه خاطر رفتار ژ شتریهم فرو رفت اما اخمم ب یاز درد تو

 را حدس بزنم.  لشیدل توانستمیبود که نم

 

 .دادیفشار م میگلو یدست چپش را به شکل قائمه رو واریژ

 

 شیهااز چشم د،ییسایهم م یرا از زور خشم رو شیاهدندان

 اشنهیس یرفتن قفسه نییباال و پا د،یچکیم تیخون عصبان

شکمم را سفره کند، به  دادیقدرت را م نیکه به او ا یاز خشم

 . دادمیچشم م
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@VIP_ROMAN 

  

 آوات به اعتراض بلند شد :  فیضع یصدا

  

 «  وار؟یچه مرگت شده ژ »

  

 زیمخیتخت ن یکه به زحمت رو دمیرا د چشم آوات یگوشه از

که به خاطر درد در هم رفته بود با تعجب  یشده بود و با صورت

 . کردینکاه م واریبه ژ

  

 جواب داد :  رد،ینگاهش را من بگ نکهیبدون ا واریژ
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@VIP_ROMAN 

  

... زنگ ستشیزنگ زد... طال ن نیآقا بپرس... االن آو نیاز ا »

 « شد...  یزدم خواهرش حدس بزن چ

  

سر دخترک آمده بود  ییچه بال نکهیبه دانستن ا یلیتما چیه

از رفتارش  واریژ تیّقصد و ن نمیبودم بب نینداشتم اما مشتاق ا

 چه بود.

  

 کرد و گفت : یغرّش کم جان آوات
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 « ... گهیبنال د »

  

 زد :  یپوزخند واریژ

  

 دهیرس یکافه اما وقت یامروز بعداز ظهر با طال قرار داشته تو »

شکسته  یگوش هیاز طال نبوده... از خواهرش فقط  یخبر چیه

طال قرار داشت،  ای یکه تو یاجا مونده... از اون کافه نیزم یرو

 « ازش نداشت...  یخبر یپرس و جو کرده... کس
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@VIP_ROMAN 

مشکل  دنیفشار داد، حس کردم نفس کش شتریرا ب دستش

خاطر  راه تنفسم، به یشده بود، نه به خاطر فشار دستش رو

 یهاخودم و با دست یپا یرو باً یبرادر کوچکترم که تقر نکهیا

 یاسر مساله بهیدختر غر کیخودم بزرگ شده بود به خاطر 

 دروغمن دست بلند کرده بود،  یکه از آن مطمئن نبود، رو

 بغض کرده بودم. گفتمینبود اگر م

  

 زد :  یپوزخند واریژ
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 یهزارتومن هی ینم وقتچرخدار او یصندل یدختر فلج رو هی »

 نکهیرفته باشه؟ جز ا تونهیکجا م ستین فشیهم ته ک

امپراطور اعظم به سربازاش دستور داده باشه اون دختر رو از 

 هیکنه و ببرتش  ستشیکنه... سر به ن رونیب شونیامپراطور

 «  کنه... ها؟  داشینتونه پ یچکیکه ه ییجا

 

و  واریمن، ژ نیب ینیسکوت سنگ واریژ یهاتمام شدن حرف با

 .دیچیآوات پ
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@VIP_ROMAN 

که به من  یکالمش، آوات متعجب از اتهام ریمنتظر تاث واریژ

چه  یتو یبه خاطر دخترک لعنت نکهیزده شد و من ناراحت از ا

 یکی یکیو  یاحترامیافتاده بودم و مجبور بودم ب یدردسر

 . نمیرا به چشم بب مانیبرادر یرهایشدن زنج

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 163 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوات گفت :  عاقبت

  

 هیکه آدم بدزده؟ کاش  اسی... مگه آکو مافواریژ شهیباورم نم »

از دود کردن و جوش  ری... غیاریکم به اون مغزت فشار ب

 « ... یدن هم استفاده کنفکر کر یآوردن ازش برا

  

 :  دیآوات از من پرس یهیبه دفاع تیاهمیب واریژ
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@VIP_ROMAN 

 ؟یکنیزبونت رو موش خورده امپراطور؟ چرا از خوت دفاع نم »

 » 

  

 به او انداختم.  ینیسنگ نگاه

 

را عقب راندم، از اول  واریحرکت ژ هیرا باال آوردم و با  دستم

 واریبدهم اما خشم نگاه ژکار را انجام  نیهم توانستمیهم م

در من به وجود آورده بود. من به خاطر  قیعم یتفاوتیب کی

به  واریاز برادر دخترک کتک خورده بودم و حاال ژ واریکار ژ

 بود...  یبیعج یشده بود! گردونه زیخاطر دخترک با من گالو
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@VIP_ROMAN 

  

 گفتم :  متاسف

  

 « ؟یکنیموضوع خبر نداره باور م نیاگه بگم من روحمم از ا »

  

 گفت :  یامن انداخت و با لحن خسته ینگاه بدون حرف واریژ

  

 « ... یراه چی... هیباور کردن نذاشت یبرا یراه چیه »

  

 گرفت .  یبد یزدم، آنقدر تلخ که دهانم مزه یتلخ لبخند
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@VIP_ROMAN 

  

 آوات بلند شد :  یصدا

  

 یه... اونقدر باورش دارم که بدونم  همکنمیمن آکو رو باور م »

 «  کنه... نه آکو؟  دایتا طال رو پ کنهیتالشش رو م

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 

 ) طال ( 
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@VIP_ROMAN 

. آمدینم ییصدا چیه نیانعکاس برخورد قطرات آب به زم جز

که به  ییهانفس یصدا توانستمیم کردمیاگر خوب دقت م

 . از رمق افتاده بود اموقفهیب یادهایخاطر فر

  

دفعه متوجه  کیبودم اما  ستادهیکافه منتظر نقره ا یجلو

اتاق که با  کیبه خودم آمدم در  یاتفاقات نشدم، وقت یمابق

 زدم،یحدس م کشیو تار گسترده یلوله کش یتوجه به شبکه

از  یکیبا طناب به  میهاکه دست یباشد در حال ییجا نیرزمیز

 دم.شده بو یها بسته شده بود، زندانلوله

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از شدت ترس و اضطراب زبان بند آمده بود اما  هیاول قیدقا

کردم، شروع به  دایرا پ تمیگذشت و موقع یاقهیچند دق یوقت

 نجایا دینفر که بگو کیزدن کردم و کمک خواستم، اقالً  ادیفر

 چه خبر بود.

 

به هوش  یاز وقت ایبودم  هوشیچند ساعت ب دانمینم درست

از  شتریب گذشتیاما هر چه م گذشتیآمده بودم، چقدر م

 . دمیترسیقبل م

 

 بود... خودم بودم و خودم... امدهیکس ن چیه
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@VIP_ROMAN 

  

خودم  یخوردم و با ترس تو یاکّهیدر  یلوال ریرجیج یصدا با

 دنیجمع شدم. ضربان قلبم باال رفت و دستم شروع به لرز

 میهاکرد. در باز شد و هجوم نور به درون اتاق باعث شد پلک

محکم و  یهابرخورد قدم یناخودآگاه بسته شوند. صدا

 شد. کیبه من نزد یکس یآهسته

  

را به نور عادت دهم و  امکیکردم نگاه خو گرفته از تار یسع

مشخص بود،  کلشیه یهیشخص تازه وارد که از سا یچهره

 دهم.   صیمرد است، تشخ
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@VIP_ROMAN 

  

 شروع به زمزمه کردم :  یوحشت نامحسوس با

  

 «  ؟یخوایاز جونم م یچ ؟یتهس یک »

  

 یاش را نشان داد، همهجلو گذاشت و چهره گریقدم د کی کرد

که  یزیبود از چ کیترس و وحشتم را فراموش کردم، نزد

 . اورمیشاخ درب دمیدیم

  

 بود...  واریبزرگتر ژ برادر
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 ... آکو
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 ) طال ( 

  

تا  کردمیم یعقب جمع شده بودم. سع یصندل یترس رو با

سبز نافذش از  یهاچشم ایرخ آکو  میممکن نگاهم به ن یجا

 داد،یمن نمبه  یحس خوب نشینگاه سنگ افتاد،ین نهیآ یتو

 تیآغوش آکو قرار گرفته بودم، تقو یتو یکه وقت یحس بد

بود  نیگو سن ادیآنقدر ز میروشده بود. جذبه و نفوذ مرد روبه

زانو زده بود و  میپا یجلو یبیبا حال غر حرفیب یکه وقت

چند لحظه زبانم  یطناب کرده بود برا یشروع به بازکردن گره
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 یبزنم با صدا یوانستم حرفت یبند آمده بود، عاقبت وقت

 :  دمیپرس یلرزان

  

 رونیتون بمن رو خونه یخواستیم ینجوریکار تو بود؟ ا »

  «؟یکن

  

 د،یلحظه دست از کار کش کیکه مشغول طناب بود،  آکو

به من انداخت،  یو پر از حرف بیسرش را باال آورد و نگاه غر

که  یشد، در حال دینگاهش توسط من ناام دنیاز فهم یوقت

 تکان داد و مشغول کارش شد.  یسر زدیپوزخند م
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 «با توام...  »

   

به  یفیدستش گرفت، لرز خف یدفعه هر دو دستم را تو کی

 تنم افتاد.

 یشد. تو ریبه قلبم سراز یگرم بود و حس متفاوت شیهادست 

را به چشم  اشیزل زد. فشرده شدن فک استخوان میهاچشم

 . دمیدیم

  

 زمه کرد : حرص زم با
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که  یمن مهم شد یتو اونقدر برا یباعث شده فکر کن یچ »

دور کردن تو از  یبرا یشب باز مهیخ نیهمچ هیمن بخوام 

 « م راه بندازم؟ خانواده

  

 یکننده دیآهسته شد اما آرامش منظور دار و تهد شیصدا

 قهیچند دق یهاجمله رینسبت تحق یشتریب ریلحنش تاث

 داشت.  ششیپ
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انگار از اول وجود  یبر یجور هی کنمیم یبهت گفتم کار  »

ها رو به طرفت جلب نگاه یکه بدتر همه نتی... با دزدینداشت

 « ...کنمیم

  

را به من  گرید یکلمه هیگفتن  یاجازه نکهیهم بدون ا بعد

 میرزانوهایرا ز گرشیام و دست ددستش دور شانه کیبدهد، 

 انداخت. 

 

افتاده  اشنهیس یبغلش بود و سرم رو یم توبه خودم آمد تا

 . دیچیپیسرم م یتپش آهسته اما محکم قلبش تو یبود، صدا
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 دنیو نفس کش کردیم ینیسنگ امنهیس یقفسه یرو یزیچ

 سخت شده بود.  میبرا

 

درشت  یهاکه دچار شک شده بودند، با چشم ییهاآدم مثل

سته بودم اعتراض نتوان یزل زده بودم، حت تمیبه موقع یاشده

 یادهیبگذارد، گرچه اعتراضم فا نیزم یکنم و بخواهم مرا رو

 ییاز آن جا گذاشتیم نیزم یاگر مرا رو ینداشت، چون حت

 نیزم یخودم را رو دیچرخ دار دور و برم نبود با یکه صندل

 . دمیکشیم
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راه بردنم،  یکه هزار رنگ عوض کرده بود تا برا واریژ برخالف

بدهد، کارش  یتیبه نظر من اهم نکهیآکو بدون ا رد،یگمرا بغل ب

 را انجام داده بود. 

 

بود که با  یکه از دستم برآمد آجازه دادن به تن یکار تنها

تن آکو  بیو غر بیعج یایدر در اشمهیهمان حس نصف و ن

 نبودم.  بهینسبت به آن غر ییکه گو یایغرق شود، در
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باال  کیتار یهااز پله یوقتبود،  یطوالن میکرد یکه ط یمسافت

 نیرزمیز یمتوجه شدم درست حدس زده بودم، تو م،یرفتیم

 حبس شده بودم. 

 

کلمه  کی یعقب نشاند و بدون گفتن حت یصندل یرو مرا

 پشت فرمان نشست و راه افتاد. 

  

که شجاعتم را جمع  یساعت عاقبت در حال کیاز گذشت  بعد

 :  دمیپرس کردم،یم
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 «   م؟یریم کجا میدار »
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جلو گرفتم  یصندل یدستم را پشت نیشدن سرعت ماش ادیز با

 :   دمیرا پرس جوابمیو باز هم سوال ب
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 «  ؟یبریمن رو کجا م یدار نجا؟یا یآورد یچ یمن رو برا »

  

 یبه طرفم برگردد، با لحن متاسف نکهیزد و بدون ا یپوزخند

 گفت : 

  

 « داد؟  ادیبهم  یکه برات افتاد چ یحضور تو... اتفاق یدونیم »

  

دادم  مرخشیبه ن یدو صندل نیب یمتعجبم را به از فاصله نگاه

رنج دست که آ یدست فرمان را گرفته بود و در حال کی. با 
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@VIP_ROMAN 

اش را پنجره گذاشته بود نوک انگشت اشاره یآزادش را لبه

 . دیکشیم شیهالب یرو

  

 ...یرسیتهِ آن به غم م یریرا بگ شیکردم اگر کالف صدا حس

  

مشت بخوره که ارزشش  یکس یگرفتم بهتره آدم برا ادی »

و فردا همون  یمشت بخور یکیامروز به خاطر  نکهیداره... نه ا

 «  مشت بخوابونه تو صورتت...  هی اروی

 

                                🩸🩸🩸 
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 ) آکوـ سه ساعت قبل ( 

  

 یداشبورد پرت کردم و به قصد آرامش زودگذر یرا رو تلفنم

فرمان  یرا رو امیشانیپ شد،یسهم من نم دانستمیکه م

 گذاشتم. 

 

 یقهیقزده بودم، چند د رونیب مارستانیبود از ب یساعت کی

خراب  یکه آوات برا یخودم و نگاه اخر و ملتمس نیاولش ب

 نکهیبه من انداخته بود در حال جنگ بودم تا ا شیاینشدن رو

 یکار را برا نیا نکهیا هیکردم و با توج یبالخره خودم را راض
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من کر  یهاحرف ابلکه انگار در مق یوارینه ژ کردمیآوات م

 راه افتادم.  شده بود، دنبال دخترک پر دردسر

  

 نکهیزنگ تلفن به ناچار سرم را باال آوردم و با فکر ا یصدا با

 شده بود، جواب دادم :  دایاز دخترک پ یانشانه

  

 « بله...  »

  

 « سالم عرض شد آکو خان...  »
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 خیس یصندل یرو شناختمیکه نم یاکلفت مردانه یصدا با

 شک گفتم :  را در هم گره زدم و با می. ابروهاستادمیا

  

 « شما ؟  »

  

از پشت تلفن بلند شد  یاز غرور زیمستانه و لبر یخنده یصدا

: 

   

من رو  دمی... البته حق میمیقد یآشنا هیدوست...  هی »

 «  اما خب...  ینشناس
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@VIP_ROMAN 

 

 کیمکالمات را  نیا دادیو تمسخر لحن مرد اجازه نم نانیاطم

 یهاهیال نیب دیفرض کنم. به ذهنم فشار اوردم تا شا یشوخ

 صدا بشناسم اما موفق نبودم.  نیمغزم صاحب ا دیو جد یمیقد

  

بگو  ؟یهست ی... کستیدوست ن شناستشینم یآدم با کس »

 « ... کنمیوگرنه تلفن رو قطع م

  

 جواب داد :  یخودش را ببازد با سرخوش نکهیبدون ا مرد
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@VIP_ROMAN 

بل قطع قطع کن... اما ق یخودته آکو خان... دوست دار لیم »

 دایپ یرو بهت بگم که برا ییاون دختر موطال یکردن بهتره جا

 «  ... یبه خودت زحمت ند نقدریکردنش ا
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 قطع شد.  یالحظه یم برانفس انیکورتر و جر میابروها یگره
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 :  دمیوار پرس زمزمه

  

 «  ؟یهست یتو ک »

  

 جواب داد : نانیبا اطم مرد

   

 نیب خوامیکه نم کی... اونقدر نزدکینزد یلیدوست... خ هی »

مثل  خوامی... نمافتهیزن دعوا راه ب هیتو و برادرت به خاطر 
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زن  یبرا گهیچند د هی واریتو و ژ نیب ر،یتو و آه شیپنج سال پ

 « ... افتهیاتفاق ب

  

چطور اما کنترلم را از دست دادم و و تا به خودم  دمینفهم

 بودم :  دنیکش ادیآمدم در حال فر

  

 « ؟یمن خبر دار یاز زندگ یهست یک ؟یعوض یتو کس هست »

   

 و خنده جواب داد :  یناشناس با سرخوش یصدا
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رف نگاه کردن کرد سالها رو ص نیدوست که ا هیدوست...  هی »

رو با عمل نشون بده... آدرس رو  شیدوست تونهیاما حاال م

 « ... فرستمیبرات م

  

زدم و  یادیفر د،یچیگوشم پ یکه تو یمقابل بوق اشغال در

 فرمان کوباندم.   یمشتم را رو

 

                                     🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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 ستادهیکه به زحمت سرپا ا یآوات دنیاتاق را باز کردم. با د در

 و سرزنش گر گفتم :   دمیبه طرفش دو آمدیبود و به طرف در م

 

هات دنده یمگه دکتر نگفت حرکت نکن برا ؟یچرا بلند شد »

 «   ست؟یخوب ن

 

 یکردم با نرمش او را رو یاش گذاشتم و سعشانه یرا رو دستم

 تخت بخوابانم.

   

 داد : جواب  حالیسست و ب آوات

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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 «  چه خبره؟  نمی... ببنییپا اومدمیخوبم آکو... داشتم م »

 

 میتسل یتالش چیو خسته بود که بدون ه حالیب انقدر

 یپتو را تا رو د،یتخت دراز کش یمن شد و دوباره رو یهادست

 :   دمیباال آوردم و پرس شیزانوها

 

 «   ؟یشام خورد »

 

 گفت :   دستم گذاشت و یاما دستش را رو آوات
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@VIP_ROMAN 

 

 «کار رو کرده بود؟ نیا یکجا بود؟ ک ؟یکرد داشیپ »

   

خودم هم  یزدن نداشتم، وقت یبرا یحرف یعنینزدم؛  یحرف

  دادم؟یبه آوات م دیبا یبودم چه خبر است چه جواب دهینفهم

 

 دم،یپرسیاوات بود و از خودم م یهمچنان به زانوها نگاهم

 بود؟  اش از نقشه ییفلج شدن دخترک هم جز
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@VIP_ROMAN 

به آن  یام را گرفت، تکانبار شانه نیدستم را رها کرد و ا آوات

 داد. گردنم را به طرفش چرخاندم. 

 

 سوزاند،یجگرم را م اشیلیکبود و زخم و ز صورت

که  یدر حال نیهم ینگاهش کنم، برا میمستق توانستمینم

که کرده بود  یکار یرا به عزا یتوکّل خوردمیدلم قسم م یتو

ام زل مشت شده یهاتخت نشستم و به دست یانم روبنش

 زدم. 
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نفر  کیبهتر بود  دیآوات منتظر جواب بود و شا دانستمیم

که امروز تجربه کرده بود، باخبر  یبیعج یزهایهم از چ گرید

 درد و دل نداشتم.  یهم برا یگرچه جز آوات کس شد،یم

 

 یگریآوات و د یکی دادندیم تیّدو نفر به من اهم ایدن نیا در

کار  ریجوانه را درگ خواستمیسر سوزن نم یجوانه... و به اندازه

 کنم.  

 کردم :   زمزمه
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 یمعرف یمیدوست قد هینفر بهم زنگ زد... خودش رو  هی »

 «  کرد... 

 

 :   دیپرس آوات

 

 «  بود؟  یک »

 

 گرفتم و کالفه گفتم :   میهادست نیرا ب سرم
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 دونمیآوات... اصالً نم شناختمشی... نممدونی... نمدونمینم »

رو  نهایکدوم از ا چی... چون هخواستیم یچ ایبود  یک

 دیاش تهداز هر کلمه ینگفت... لحنش دوستانه بود ول

 زیانگار همه چ یعنی دونستیم ییزهایچ هیآوات...  دیچکیم

 ی... جاواریو ژ نیب یو مانا... دعوا ریآه انی... جردونستیرو م

 « بماند...  گهیال هم که دط

 

 را به صورت آوات انداختم و گفتم : ینگاه
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دختره اعتماد نداشتم اما  نیبه ا یاناتیمن قبلش سر به جر >>

بود طال بهش ربط  یکه زنگ زد هر ک یحاال مطمئن شدم... اون

 یشیامروز طال هم نما یدزد انیجر کنمیحس م یداره... حت

 نیا دمیرس جهینت نیچون به ا بود... بازهم آوردمش خونه

 <<دختر تنها سر نخ من... 

 

 : دیدفعه و بدون مقدمه پرس کی آوات

 

 ش؟یشناختیمگه م یبهش اعتماد نداشت یاناتیسر چه جر >>

>> 
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 آوات خشکم زد.  یسوال نگاه با
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@VIP_ROMAN 

را کف  زیهمه چ ستیهم با خودم فکر کرده بودم بهتر ن قبالً

بدهم اما  صلهیرا ف هیبگذارم و قض هیو بق واریدست ژ

همراه  دیچون با دیچرا زبان قفل خورده بود، شا دانستمینم

 . دادمیم حیهم توض گرید یزهایچ یلیخ نیا

  

 گفتم :  دم،یکه کش یقیراه با نفس عمهم عاقبت

  

 خوامیجواب بدم نه م خوامیازم نپرس آوات... چون نه م »

 « سکوت کنم...  دمیم حیدروغ بگم... ترج
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 نگفت.  یزیدر جواب چ آوات

 

که حرفم  یتلخ ریدر هم رفته و تاث یچشم ابروها یگوشه از

 . آمدیرنماز دستم ب یاما کار دمیدیاو گذاشته بود م یرو

  

 " زنمیبهت سر م امیاستراحت کن داداش... شب م "گفتن  با

به در  دهیبلند شدم اما نرس میزدن از اتاق از جا رونیبه قصد ب

 آوات متوقف شدم :  یبا صدا
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@VIP_ROMAN 

مون... مون باشه آکو... همهسکوتت به نفع همه نیا دوارمیام »

  » 

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 ) آکو (

 

 هم گذاشتم.  یاتاق را آرام رو در

 

فکر  نیو به ا ستادمیا میلحظه سر جا کی تمیدرک موقع با

 . ستیچ امیبعد یکردم برنامه
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@VIP_ROMAN 

 

 جوانه بود.  شیکه پ هناس

 

 هم نبود.  دیو خورش ریاز آه یخبر

 

نشده  دایپ واریژ یبود و هنوز سر و کلّه ازدهی کینزد ساعت

او را از آمدن  اشیخبر یهاشاخک یدم به زودبود، مطمئن بو

دعوا  یراند بعد یخودم را برا دیو بعد با کنندیطال مطلبع م

 . کردمیآماده م
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 کردم،یم یحال واریتلفن امروز را به ژ انیجر یبا چه زبان حاال

 . دانستمینم

  

نکرده بودم،  قینوبت شبم را تزر نیانسول نکهیا یاداوری با

 یزیچ قیآشپزخانه شدم تا بعد از تزر یو راه دمیکش یپوف

 کنم.  دایخوردن پ یبرا

  

وجود داشتند  یبدون جواب ادیز یهاسوال یهر آدم یزندگ در

 انداختند،یپوشت ذهنش خش م یرو زیت غیت کیکه مثل 

روز در  کینبود، اگر  یقانون مستثن نیمن هم از ا یزندگ
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@VIP_ROMAN 

اطرافم جواب طلب کنم،  یایاز دن توانستمیبودم که م یتیموقع

با  باً یکه تقر دبو یابتید دیرسیکه به نظرم م یسوال نیاول دیشا

 توانستمیکه م یاریبس یهاآمده بود و مرا از لحظه ایمن به دن

 بگذرانم محروم کرده بود...  امیدر زندگ

 

 یکس نکهیبدون حساب و کتاب، بدون ا یهادنیباال و پر از

دچار افت قند  یتا مبادا هنگام بازرا چک کند  تمیمدام وضع

بتوانم درست و  نکهیبدون ا یمبادا در عالم بچگ نکهیا ایشوم 

از مقدار  شتریب هوایرا درک کنم، ب طمیمتناسب با شرا یغلط

 و شکالت و آبنبات بخورم.  ینیریمجاز ش
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@VIP_ROMAN 

 

وقت  چیه امیسال از زندگ یاز س شتریاز گذشت ب بعد

 نکهیا ایاز عاقبت کارم  نکهیبدون ا نتوانسته بودم با دل خوش،

 بخورم.  ینیریش ریدل س رد،ینفر مچم را بگ کی

 

 یدفعه رو کیبود که اگر  یفیعمرم وابسه با سوزن ظر یهمه

 .  آمدیسرم م ییمعلوم نبود چه بال گذاشتیمن عالمت نم

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _ 168 

 

 یآن صدا یدر از پشت سرم و دنباله یلوال ژیژقیق یصدا با

که مطمئن بودم متعلق به  یابلند و زنانه یهاتق تق پاشنه

 . ستادمیا پله یاست رو دیخورش

 

بود که  دیبه طرف صدا چرخاندم، خورش یحوصاگیرا با ب سرم

از  شتریکه ب یاز اتاق مشترک سابقمان، همان یراحتبا لباس 

 آمد.  رونیب الیخیمشترکمان شده بود ب یزندگ میدوسال حر
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@VIP_ROMAN 

 

 هیکه او را شب یلبخند کمرنگ ستاد،یها امن سر پله دنید با

زد و  کرد،یکم و محدود با هم بودنمان م یروزها دیخورش

 گفت : 

  

 «  ؟ییتو »

  

باز اتاق  مهیبه در ن یاه اشارهشان یاز رو ینرمش جیه بدون

که ناخودآگاه از زور حرص گرفته شده بود،  ییکردم و با صدا

 گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

  

 « اون اتاق نره؟  یتو یمگه من نگفته بودم کس »

  

 یتو یخمش چیه نکهیمثل همان روزها بدون ا قاًیدق دیخورش

 شانه باال انداخت و گفت :  یدیقیشود با ب دایصورتش پ

  

خونه  نیا یهااتاق یشده... اون اتاق از همه یمگه چ حاال »

اتاقمون دو برابر اتاق  یعنی... میهم دونفر ریبزرگتره... من و آه

 « خب... مینداشت یاگهید یشما مجردها باشه... چاره
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@VIP_ROMAN 

باال رفتم.  دیبه خورش دنیرس یها را براگرد کردم و پله عقب

 . میستادیهم ا ینهیبه س نهیس

 

عقب برود، سرش را باال آورد و  یاذره نکهیبدون ا دیخورش

 را با جسارت به من دوخت.  شیهازاغ چشم یسبز

  

 شمرده و تا حد ممکن آهسته زمزمه کردم :  یلحن با
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@VIP_ROMAN 

... گرچه ریآه ایرفتن به اون اتاق کار تو بوده  شنهایموندم پ »

تخت اون  یباشه که رو رتیغیحد ب نیتا ا ریآه دونمیم دیبع

 « هست...  وبیکم مع هیبخوابه... برادر من مغزش 

  

 گفت :  زد،یکه حالم را به هم م ییپروایبا ب دیخورش

  

 ...« نینترس... امشب اول »

   

 زدم :  ادیفر
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 « خفه شو... خفه شو...  »

  

 یابتوانم ذره دیرا باال بردم تا شا تمیمشت شده از عصبان دست

کم کنم اما دستم از  سوزاند،ینم را مت یهاکه رشته یاز خشم

 ادینداشت،  یریهوا ماند. تقص یفرمان من خارج شد و تو

زن جماعت بلند نشود، چه به  یرو یطیشرا چیگرفته بود در ه

 حق چه ناحق... 

 

 به من زل زده بود.  پروایاما همچنان ب دیخورش
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@VIP_ROMAN 

به نفس نفس افتاده بودم، حس  ییایحیهمه ب نیزور ا از

کرده بود، به  دایپ انیجر میهارگ یکه تو یخون کردمیم

باعث شد از پوست بدنم دود  نیبود و هم دهیجوش رس ینقطه

 .دیایب رونیب

 

گرفتن انتقام از من انتخاب  یرا برا یخوب روش ریکه آه الحق

 کرده بود. 

  

 و با نفرت گفتم :  دیدهانم کش یرا تو لبم
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 «  ... دیخورش یزنیحالم رو به هم م »

 از من جواب داد : دتریشد دیشا یهم با نفرت دیخورش

  

 ییاون روزها ادی ی... وقتیکنیکار رو م نیا شتریب یلیتو خ »

و رگ  یکردیخونه حبس م یکه من حامله رو تو افتادمیم

 یاون طرف برا یبرام... خودت داشت یکردیرو باد م رتتیغ

شد اون همه  یچ... یکردیزن برادر بدبختت موس موس م

 « فقط برا ما بود؟  رت؟یو غ یمردونگ

  

 نقطه ضعفم دست گذاشته بود.  یباز هم رو دیخورش یلعنت
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@VIP_ROMAN 

  

سرش بکشم که از  یادیبار چنان فر نیرا باز کردم تا ا دهانم

بازگو کردن  یوقت هوس بازکردن دهانش برا چیآن به بعد ه

و هق  ارویژ ادیداد و فر یموضوع را نکند که با صدا نیا

ها را گذشتم و با عجله پله رشیاز خ ن،ییاز پا نیآو یهاهق

 رفتم.  نییپا

  

که صورتش را  ینیکه باال رفته بود و آو واریدست ژ دنید با

 خشک شدم...  میسر جا پوشاند،یم
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@VIP_ROMAN 
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🩸🩸 
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#part _ 169 

 

 ) آکو (  

  

که صورتش را  ینیکه باال رفته بود و آو واریدست ژ دنید با

 خشک شدم... میسر جا پوشاند،یم
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@VIP_ROMAN 

  

داشته باشم،  میصدا یرو یکنترل چیه نکهیو بدون ا یرارادیغ

 زدم :  ادیفر

  

 «  ؟یکنیم یچه غلط یدار »

  

 گردنش را به طرف من چرخاند. هوا مشت شد.  یتو واریژ دست

 

 کیکه تنها دو خط بار دادیرا چنان به هم فشار م شیهالب

 یاختهیبا حالت به هم ر شیمانده بود، موها یکمرنگ از آن باق
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@VIP_ROMAN 

با  اشنهیس یبود. قفسه ختهیاش رعرق کرده یشانیپ یتو

 . شدیم نییشتاب باال و پا

 

 یتو دهیترس یجوجه هیانداختم، مثل  نیبه آو ییگذرا نگاه

جرئت تکان خوردن  یحت امدیخودش جمع شده بود، به نظر م

 را پشت سرم حس کردم.  دینگاه خورش ینیهم نداشت. سنگ

  

 گفتم :  نیو خشمگ دمیطرفش چرخ به

  

 « برو باال...  »
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@VIP_ROMAN 

  

و  چونیآنقدر از من شناخت داشت که ب دیخورش خوشبختانه

اش غرور و برافراشته یاهکه هنوز هم شانه یچرا در حال

 شیوضع برا نیکه ا یالیخیب شیبا نما داد،ینخوتش را نشان م

 ها باال رفت.  ندارد از پله یتیّاهم

 برگشتم.  نیو آو واریاز رفتنش مطمئن شدم به ظرف ژ یوقت

  

بود،  بیخودم هم عج میکه برا یقدم جلو رفتم و با آرامش کی

 :  دمیپرس
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 « وار؟یژ یکنیکار م یچ یدار »

  

 کردیم یسع نکهیهم گذاشت، مثل ا یرا رو شیهاپلک واریژ

داد و  رونیرا ب قشی. بازدم عماوردیآرامش خودش را به دست ب

 جواب داد : 

  

 « رو نکشم...  یوسط کس نیا کنمیم یدارم سع »

  

 با هق هق جواب داد :  نیآو
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@VIP_ROMAN 

فت که چند ... طال به من گشهیم ینطوریا دونستمیمن که نم »

 «... منم عجله داشتم... ادیدوستش م یقهیدق

   

 داد و با همان خشم جواب داد :  نینگاهش را از من به آو واریژ

  

هم آکو  دیشا ؟یبرس تیبه کثافت کار یبر یعجله داشت »

که خودش طال رو  ینیبرنامه رو بپچ یجور هیبودت که  دهیخر

 « بدزده... 
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@VIP_ROMAN 

تا کجا و چقدر  واریژ نکهیمات ا م،یندهر دو مات ما نیو آو من

که  ینیآو خت،یریم نیاز من متنفر بود که حاال زهرش را به آو

 مان قلب دوممان بود. همه یبرا

  

 واریبه ژ داد،یرا نشان م شیکه عمق ناباور یابا زمزمه نیآو

 گفت : 

  

که انگار  ریخانواده اومده... اون از آه نیبه سر ا یچ دونمینم »

از  نمی... ایقبول ندار یکدوممون رو به خواهر برادر چیه گهید

 « تو... 
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@VIP_ROMAN 

  

 کردفیم یسع شیهاکه با گاز گرفتن لب یهم در حال بعد

به طرف  یاافتاده نییبا سر پا گرفتیرا م شیهااشک یجلو

 ها رفت. پله

 

را گرفتم و او را مقابل  شیاز کنارم رد شود، بازو نکهیاز ا قبل

 . مدیخودم کش

 

 یپوالد_غزل#
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#part _ 170 

 

اش را که پوست سبزه ییهاافتاده و اشک نییسر پا دنیبا د 

 دلم تکان خورد.  یتو یزیچ کرد،یم سیخ

 

بودم  یاز خودم عصبان آنقدر که یعنینبودم؛  یعصبان واریژ از

 از او نبودم.

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینشسته رو یهااشک یداغ دم،یاش کشگونه یدستم را رو 

 ام را گرم کند. زده خیقلب  توانستیاش نمگونه

 

اش گذاشتم و نگاهش را به طرف چانه ریرا ز گرمید دست

 خودم کشاندم. 

  

 « سهراب؟  شیپ یرفته بود »

  

کردند.  دایپ یشتریت بقطرات اشکش سرع د،یلرز اشچانه

 ریتکان داد. انگشتم را نوازش وار ز دییتا یبه نشانه یسر
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@VIP_ROMAN 

اش گونه یرو یاسرم را خم کردم و بوسه دم،یکش شیهاچشم

 کاشتم. 

  

 کردم :  زمزمه

  

که  یینکن... مگه نگفتم تنها جا هیمگه بهت نگفته بودم گر »

 «  ه؟یها چاشک نیسر قبر من؟ پس ا یزیاشک بر یحق دار

  

شدت گرفت، صورتش را پشت  نیآو یهیحرف من گر با

 ها باال رفت.پنهان کرد و با سراعت باد از پله شیهادست
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@VIP_ROMAN 

 

به  نیآو ستادنیاز ا شده یو از قاب خال دمیکش یقیعم نفس

را دنبال کرد، بعد  نیچشم دوختم که با چشم رفتن آو واریژ

 یزیلب چ ریز دیکشیم شیبه موها یکه دست یهم در حال

 گفت. 

  

 شلوارم فرو کردم و جلوتر رفتم.  بیج یرا تو دستم

 

به من  یامتوجه من شد، سرش را باال آورد و نگاه خسته واریژ

چند  یطاقت فرسا یهاانداخت، معلوم بود او هم از کشمکش
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 هیتوج زیچ چیه ز،یچ چیساعت گذشته خسته شده بود اما ه

را  نیآو واریژ نکهیتوجه ا نبود، خت،یریم نیکه آو ییهااشک

 متهم کرده بود.  یبه کثافت کار

  

 گفتم :  واریو به ژ دمیکش یقیعم نفس

  

... امشب رو قاب کن وارینره ژ ادتیوقت  چیامشب رو ه »

بشه که  ادآوریبرات  ینیبیرو م نیتا هر وقت آو واریبکوب به د

... یسوالش برد ریجمله ز کی... با یخواهرت روفروخت

که خودت  ی... خواهریکه کثافت کار یومش کردمحک
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 دیراحت ق یلیخ تونستیپنج سال م نیا یهمه یدونیم

دلش اما به حرمت ما...حرمت  یرو بزنه و بره پ شدهخانوا

پا گذاشته  میعمر همه با هم سرش بزرگ شد کیکه  یاسفره

... شیشناسیکه تو نم یبه خاطر دختر ؟یرو دلش... به خاطر ک

... تیکه خودش رو از ناکجا آباد انداخته وسط زندگ یدختر

... رسوالیز یناموس خودت رو برد یباشه به خاطر ک ادتی

 «که به نانوس خودش تهمت بزنه... یبرادر

  

 . کردیمدت با حرص نگاهم م نیدر تمام ا واریژ
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که ما  یباشه آکو... چون تو بود ادتیرو  نهایا یتو هم همه »

 « جون هم...  به یرو انداخت

  

 یرا رو میهاپلک یبرگردم، با خستگ نکهیبدون ا ریحرف آه با

سکوت  ریهم گذاشتم. با خودم قرار گذاشته بودم در مقابل آه

 کنم. 

 

را  زیاز طرف من چه درست چه غلط همه چ یاحرف اضافه هر

 . کردیبدتر از سابق م

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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 چرخاندم و با غم گفتم :  ریرا به طرف آه مرخمین

  

... ستمیمن ن تونیدشمن واقع نیکاش شما دو تا بفهم یا »

 « ... خندهیکه داره بهمون م رونیاون ب هیکی

  

بمانم به طرف  یگریمنتظر حرف د نکهیهم بدون ا بعد

 ماندم.  میسر جا ریآه یاشپرخانه راه افتادم اما با صدا

  

 «   ...یباش ییزهایچ هی انیکارخونه... بهتره در جر ایفردا ب »
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@VIP_ROMAN 

 در راه بود... گرید یشب باز مهیخ کی یعنی نیا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

  

تحمل تر بود، هر چند  قابل کردمیکه فکر م یزیاز چ نگاهشان

 یسوال، تعجب و گاهاً پوزخند را در نگاه بعض شدیباز هم م

 . دید

 یهاو با قدم دادمیتکان م یمقابل سالم کارکنان سر در

 به طرف اتاق کارم رفتم.  یمحکم

  

 داد :  یابلند شد و سالم مودبانه شیمن از جا دنیبا د یمنش

  

 « اتاقتون منتظرن...  یت توسماوا یبرادراتون به همراه آقا »
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@VIP_ROMAN 

  

تکان دادم و به طرف اتاقم رفتم. فکر  دنیفهم یبه نشانه یسر

 یداشت، برا یچه کار مان،یخانوادگ لیسماوات، وک نکهیا

 در متوقف کرد.  یرهیدستگ یدستم را رو یکوتاه یهلحظ

 

 ژنیاکس یدر به جا نیمشخص بود پشت ا آمد،ینم یخوب یبو

 میبرادرها یبرا یمن که حت یاشت، نه فقط براد انیدردسر جر

 هم...
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مقابلش فرو  وریمانت یکه سرش را تو یرا به طرف منش گردنم

 برگردانم. کرد،یم پیتا یزیچ تیبرده بود و با جدّ

 

مثالً او از  نکهیا ایبپرسم  دیداشتم از حضور خورش دوست

 یجلو نه اما ای دانستیم یزیکه در شرف وقوع بود، چ یاتفاق

 زبان را گرفتم. 

 

 . کردمیم یبود که وقت کش نیا تیواقع
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 بیترک واریبمب با ژِ  نیا یبمب بود و وقت یبه معنا ریآه حضور

بمب  یباشم که ماشه نیمنتظر ا دیهر لحظه با یعنی شد،یم

مرگ دردناک  کیصورتم چکانده شود و بعد هم منتظر  یتو

 همراه با جان کندن باشم...

   

 یزیهر چ یکه خودم را برا یو در حال دمیکش یقیمع نفس

 در را باز کردم و وارد شدم.  کردم،یآماده م

  

بود که با  ریو آه دیکه به چشمم آمد خورش یزیچ نیاول

 ریبغل آه یتو باً یتقر دیکه خورش یاز هم در حال یکم یفاصله
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@VIP_ROMAN 

جلسات  یکه گاهاً از آن برا یبزرگ زیم ینشسته بود، باال

که من  ییهمان جا قاً ینشسته بود، دق میکردیه ماستفاد

زحمت  نمتوجه من شدند اما به خودشا شانی. هردونشستمیم

 سالم هم ندادند.

 

را مشت کرده  شیهاکه دست یطرف راستش در حال واریژ

 بوده و غرق در افکارش به آن زل زده بود، نشسته بود. 

 

که طبق  بدون قابش نکیکه از پشت ع یهم در حال سماوات

 یتو یهاجا خوش کرده بود، به ورقه اشینینوک ب یمعول رو
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من از  دنینشسته بود، با د زیم گریدستش زل زده بود طرف د

 بلند شد و سالم کرد.  شیجا

  

را صاف کردم و همزمان با باال آمدن  میصدا یشینما یسرفه با

 نگرفتم.  یکردم که جز سماوات جواب یسالم کل واریسر ژ

 

وجود  ییجا زیمن سر م یبرا دیرسیکه به نظر م ییآنجا از

خودم رفتم و همزمان با در آوردن کتم  زیندارد به طرف م

 نشستم.  یپشت صندل
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به سماوات که منتظر به دهان من زل زده بود، انداختم  ینگاه

 و با چشم و ابرو از او خواستم شروع کند. 

  

 از سماوات جواب داد :  عتریسر واریژ

  

 « سهامم رو از کارخونه و شرکت بفروشم...  خوامیم »

  

 رک و بدون مقدمه...   پرده،یب ح،یصر

 خوردم.  یاکهی
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 ریبودم که چطور مرا ز ریو آه دینگاه خورش زیت نیدورب متوجه

واکنش مرا به نفع خودشان  نینظر گرفته بودند تا کوچکتر

ز احساسات ا یاثر نیکردم کمتر یسع نیهم یضبط کنند، برا

 یکّهیحال به خاطر  نینکنم، با ا انیصورتم نما یرا تو امیدرون

 یدادم و با لحن هیتک یصندل یکه خورده بودم به پشت یناگهان

 :  دمیپرس یمعمول

  

 «  چرا اون وقت؟  »
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 به من انداخت و گفت :  یارهینگاه خ واریژ

  

 « ... خوامیم هیکارم سرما یبرا »
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من  نیب یهابود از حرف بهیغر کینداشتم سماوات که  دوست

 هم محترمه گفتم :  نیهم یبرا شد،یو برادرم خبردار م

  

منتظر  رونیب یاقهیلطف کنم چند دق شهیسماوات م یآقا »

 «  د؟یبمون

  

دفتر و دستکش را جمع کرد و  یاحرف اضافه چیهیب سماوات

 رفت.  رونیبا تکان دادن سرش از اتاق ب
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@VIP_ROMAN 

تر صحبت کنم، فقط راحت توانستمیم میکه تنها شده بود حاال

که  ییاما از جا رفتیم رونیهم از اتاق ب دیکاش خورش یا

شان دادن مخالفت با من که ن یبه عمد و برا ریآه دانستمیم

ما چند برادر از  یعنیجز خودمان  یمعتقد بودم بهتر بود کس

را با خودش  دیرشخو شد،یخبردار نم نمانیروابط ب اتییجز

که من معموالً او را  یدینگفتم، خورش یزیهمراه کرده بود، چ

 نکرده بودم.  یقاط مانیدر مسائل برادر

  

 : و گفتم  دمیبه صورتم کش یدست
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 ستی... الزم نیاز حساب بردار یتونیم یهر چقدر پول بخوا »

 « ... یسهامت رو بفروش یبخوا

  

 زد :  یپوزخند واریژ

  

 « ... میتو بود یممنون... لنگ اجازه »

  

 یلب خطاب به شخص نامعلوم ریز یاآهسته یبا صدا بعد

 اضافه کرد : 
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 « ... میریالبته فعالً که گ »

  

 یبا صدا نیهم یبرا اوردم،یخودم ن یدم اما به روبو دهیشن

 بلند گفتم : 

  

 « حرفت رو بلند و رسا بگو...  »

  

 و بلند گفت :  دیکوب زیم یدفعه دستش را رو کی واریژ
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تو هم  یامضا دیرو واگذار کنم با یسهام لعنت نیا نکهیا یبرا »

 « سند باشه...  ریز

  

 دهیاتاق د یرا تو یکه سماوات یاول ی. از همان لحظهدانستمیم

بودم حدس زده بودم چه خبر است، بعد هم که با گفتن سهام 

داشت  ازیبه موافقت من ن واریرا خواندم. اگر ژ هیتا ته قض

 بگذارد.  نجایرا ا شیمحال بود پا

 

 یرا برا واریاتاق باشد تا بفهمم او بوده که ژ یتو رینبود آه الزم

فکر چرخ  نیا یاکله یداشتم تو کرده، حتم کیکار تحر نیا
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به قول  خیکوه  یکه چطور از آب شدن ذرّه ذرّه خوردیم

 ندیبا چشم خودش بب نکهیمن لذت ببرد، ا یخودش امپراطور

تالش  مانیادگخانو راثیاز دست نرفتن م یمن چطور برا

 .کنمیم

  

برداشت و با پوزخند در  دیخورش یدستش را از دور شانه ریآه

 داد،یصورتش حرص و خشمم را نشان م اتییه جزک یحال

 گفت : 
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 هیمون رو مشخص کرد چرا بابا که سهام همه فهممیاصالً نم »

سهاممون رو  میتونینم یبند گذاشت که تا تو موافق نباش

 «   م؟یواگذار کن
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 زدم و جواب دادم :  یپوزخند
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 « ... شناختیپسرهاش رو م یچون بهتر از هر کس دیشا »

  

از خشم در  یهم فشار داد، برق یرا با خشم رو شیهالب ریآه

 روشن شد. شیهاچشم یمشک

  

و  دیبکو زیم یبلند شد، هر دو دستش را رو اشیصندل یرو از

 اش گفت : شده دیکل یهادندان نیاز ب
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@VIP_ROMAN 

رو داده که  اریاخت نیکه بهتا دهیتو د یتو یبابا چ دونمینم »

 یکس هست ؟یهست یمگه تو چ ؟یکن ییما فرامانروا یرو

تو هم  مییما... همونقدر که ما پسر بابا نیاصالً؟ تو هم ع

ه دست تو؟ مال و اموالش رو بد اریاخت دی... اما اون چرا بایهست

 » 

  

 زیم گریرفتم. سر د ریبلند شدم و به طرف آه زیپشت م از

 زیم یاو رو هیرا شب میها. دستستادمیا ریآه ینهیدرست قر

 گفتم :  یگذاشتم و با لحن مطمئن
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 یوقت یچون من مثل تو خودخواه نبودم... کجا بود دیشا »

کجا  کرد؟یم کهیت کهیسرطان داشت بدن بابا رو از درون ت

چشمش به در خشک شد که تو از اون خر  یوقت یبود

با  یو آخر عمر یبش ادهیپ فیکه سوارش شده بود یطونیش

 ره؟یبم میرو دار گریهمد یما برادرها هوا نکهیراحت ا الیخ

و  دنیدیبها م تونمارگونهیکه چقدر به افکار ب دیچون د دیشا

دلش  یرو آخر ی... لحظهنیباتالق غرق ش یتا کجا تو نیحاضر

 وندیهاش رو به هم پهم باشه...خون بچه یموند که هر چ

 « ... دهیم
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. آکو کردینگاهمان م حیبا تفر دیبا حالت منزجر و خورش واریژ

 .آوردمیرا در نم دیحضور خورش ینبودم اگر تالف

  

 گفت :  تیاز کوره در رفت و با عصبان ریآه

  

منه...  یهارگ یتوکه  یخون نیخون... خون... لعنت به ا »

از  یزیقاتل که چ یِ عوض یکه من رو با تو یخون نیلعنت به ا

 چکسیوصل کرده... لعنت به تو آکو... ه شهیناموس سرش نم

کثافت که  یبا تو نکهی... از ازنهیتو حالم رو به هم نم یبه اندازه
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و آخرش  یچشم داشت شبه نکهی... از ایباعث مرگ زنم شد

 «از خودمم متنفرم...  یخونم حت هی... صاحب شیهم کشت

  

که از هم جدا شده  یبار نیاز آخر ریفوران خشم آه نیاول نیا

گذشته که بعد از پنج سال با هم مالقات کرده  یتا هفته میبود

که از من داشت، نشان داده  یبود و چه خوب عمق نفرت م،یبود

 بود... 
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نشست،  قلبم یمثل سرب داغ رو یبه حرف کلماتش رو حرف

 یماندهیقلبم را سوزاند، مثل سنگ سرد شد و باق نکهیبعد از ا

 قلبم را له کرد. 

 

 . ستمیپاهام با یرو توانمیکردم نم حس

 

 نشستم.  زیو پشت م دمیرا عقب کش یصندل

 

متعجب شده  ریآه یادهایهم مثل من از فر دیو خورش واریژ

حال سوختن کوره در  یکه تو یاما مثل سنگ ریبودند، خود آه
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به طرفم پرت  میخشم و نفرتش را مستق یهابود، شراره

 .کردیم

  

اتاق  یکه تو یفرار از جوّ بد یو برا دمیکش امیشانیبه پ یدست

 :  دمیپرس واریساکن شده بود، از ژ

  

 «  ؟یواگذار کن یسهام رو به ک یخوایم ه؟یک دارتیخر »

  

 با مکث جواب داد :  واریژ
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@VIP_ROMAN 

ازم سهم کارخونه و شرکت رو بخره...  خوادیاون م ...ریبه آه »

  » 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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 ) آوات ( 
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@VIP_ROMAN 

 یشدم نگاهم را از صفحه یراض میهابا تار شدن چشم عاقبت

تلفن را  یبار صفحه نیآخر ی. برارمیهم بگخاموش تلفن همرا

 دمیدیاز ترمه م یکال کوچک سیم ای امیپ دیروشن کردم شا

 نبود...  یاما خبر

 

ها بود که ساعت نیبردن به ا یساعت و پ دنید اشدهیفا تنها

احوال  یترمه برا نکهیا یبرا میبود غرق در افکار و آرزوها

 ودم. به تلفن زل زده ب رد،یتماس بگ یپرس
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@VIP_ROMAN 

پرت  نیزم یتلفنم را رو تیلحظه از شدّت حرص و عصبان کی

 :  دمیکش ادیکردم و فر

  

 ی... به درک که به جاستمیبه درک... به درک که برات مهم ن »

 « ... به درک... یسنگ دار اتنهیس یقلب تو

  

 یرو یفرو بردم و خودم را با چنان شتاب میموها یرا تو دستم

. دندیکش ادیفر امدهیضرب د یهادندهتخت پرت کردم که 

که مطمئن نبودم  یهم فشار دادم، درد یرا از درد رو میهاپلک

 که سوخته بود...  یاز قلب ایبلند شده بود  امدهیاز بدن ضرب د
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@VIP_ROMAN 

  

 بود...   سوخته

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 : دیکش ادیزد و فر یبوق یکنار یراننده

   

 «  ؟یدیم راژیو ینطوریاتوبان ا نجایمگه ا یچته لعنت »

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پدال گاز فشار دادم.  یاز قبل رو شتریرا ب میندادم و پا یتیّاهم

 

 قهیچند دق دیشا کردم،یرا حس م نیاوج گرفتن ماش خودم

 مهم نبود...  کرد،یپرواز م نیزم یاز رو نیماش شتریب

 

 .. مهم نبود. زیچ چیحال حاضر ه در

 

که تا  یحرص توانستمیکه م یقیبه هر طر نکهیجز ا زیچ چیه

و  ریو آه واریبا ژ میبه خاطر دعوا شیب یقهیچند دق

 کنم.  یخورده بودم، خال دیخورش یپوزخندها
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@VIP_ROMAN 

 

که  دیکوبیدر حال انفجار بود، قلبم چنان با حرص م مغزم

 میهادست افتد،یتمام شود و از کار ب اشیانرژ دمیترسیم

و تمرکزم را از دست داده بودم، به محض اتمام حجتم  دیلرزیم

 ریکه امکان ندارد اجازه بدهم سهامش را به آه واریبا ژ

شروع به  ونمکه مواد مذاب در یبفروشد، با آرامش در حال

خم به  نکهیکرده بود بدون ا امیسوزاندن اعضا و احشا درون

 یم به مقصد نامعلومزدم و بعد ه رونیاز کارخانه ب اورمیابرو ب

 پدال گاز را فشار دادم. 
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@VIP_ROMAN 

بار پشت سر هم  نیچند یبه زنگ تلفن ندادم اما وقت یتیّاهم

افتاده باشد،  یممکن بود، اتفاق مهم نکهیزنگ زد با فکر ا

 جواب دادم: 

  

 « بله ؟  »

  

 پشت خط بود.  نیآو

  

 « ؟  ییسالم داداش؟ کجا »
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 تیهدا ابانیخ یهیبه حاشرا  نیرا کم کردم و ماش سرعتم

 کردم و توقف کردم. 

  

 یتیاز هر عصبان یکردم لحنم عار یو سع دمیکش یقیعم نفس

با من  واریو ژ ریآه کردم،یدعوا م یرا قاط نیآو دیباشد، نبا

 یباز نیرا وارد ا نینداشت که من آو یلیمشکل داشتند، دل

را به  یالنفرت پوچ و تو خ نیبار ا ییبه تنها دیکنم، خودم با

 . دمیکشیدوش م

  

 « شده؟  ی... چابونمیتو خ ن؟یجانم آو »
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@VIP_ROMAN 

  

 شیکه دوست ندارد صدا یمن من کرد و آهسته مثل کس یکم

 را بشنوند، گفت : 

  

هم درد داره...  دیکرده... شا یداداش فکر کنم آوات قاط »

 « ... یدرست و حساب دونمینم

  

 شدم.  نگران

  

   «شده مگه ؟  یدرد؟ چ »
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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بود... رفتم کمکش کنم  یجور هی... فقط از صبح دونمینم »

باشم اما  ششینبود... خواستم تو اتاق پ ایدن نیا یانگار اصالً تو

ش دادش اومد... همه یدفعه صدا هیرم... بعد گفت تنهاش بذا
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@VIP_ROMAN 

رو  شیگوش دمیبه درک... به درک... رفتم تو اتاق د گفتیم

... صورتش هم قرمز بود... هشد ری... خورد و خاکشنیزم دهیکوب

درد داشت... خواستم کمکش کنم اما سرم داد  نکهیمثل ا

 « ... دیکش

  

شتم و با بستن پنجره گذا یلبه ی. آرنجم را رودمیکش یپوف

نباشد که فکر  یزیدلم دعا کردم مشکل آوات چ یتو میهاپلک

 . کردمیم

  

 :  دمیپرس نیاز آو یاگرفته یصدا با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «  ومده؟ین یاز صبح کس »

  

 « نه...  »

  

 گفتم : نیرا راه انداختم و به آو نیماش

  

... فعالً دور و برش نرو... پرش به پرت کنمیباشه... حلش م »

 « نکنه...  ریگ
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@VIP_ROMAN 

 ترمه را گرفتم .  یکردم، شماره یخداحافظ نیاز آو یوقت

  

شده بود، با  یکه لحنم بازهم عصبان یدر حال شیصدا دنیشن با

 تمسخر گفتم : 

  

پرواز... عروس  یبه به ترمه خانم... عروس خانواده »

 ادشیبرادرشوهرش  یهاکدوم از حرف چیکه ه یفراموشکار

 « نمونده... 

  

 درک کرده بود. یکالمم را به خوب یهیخشن شد، کنا شیصدا
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@VIP_ROMAN 

  

 :   دیحرص و نفرت پرس با

  

 «  ؟یخوایم یچ »

  

 دادم و با پوزخند گفتم :  رییشان تغرا به طرف خانه رمیمس

  

و دلش رو  یبهت گفته بودم هر بار که برادرم رو ناراحت کن »

 « ... ین باشجانانه از طرف م یتالف هیمنتظر  دیبا یبشکن
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@VIP_ROMAN 

 خلق گفت :  بد

  

 « ... فهممیمنظورت رو نم »

  

 زدم.  یعتریوس پوزخند

  

 « ... دمیم حیتو راه برات توض »

  

 متعجب پرسد :  یلحن با
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@VIP_ROMAN 

 « خودت ؟  یتو برا یگیم یکدوم راه؟ چ »

  

 دادم :  حیتوض حوصلهیو ب عیسر

  

ز طرف ا یکه جنابعال رمیگیدسته گل قشنگ م هیتا من  »

خودت را مثل  یتو هم فرصت دار یآوات بد لیخودت تحو

... به ینامزدش آماده کن ادتیع رهیعروس پر ذوق که داره م

 زیسوپرا یبه بهانه ینجوریچون ا یزنیآوات هم زنگ نم

تا  وجمع و ور کنم... به بابات بگ یزد تیتفاوتیکه با ب یگند

 یآوات... رو یونهخ ی... هم نهار هم شام مهمونیایآخر شب نم
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@VIP_ROMAN 

 یبگ یخوب فکر کن... فکر کن چ یبزن یخوایهم م ییهاحرف

 « ... ادیکه آوات خوشش ب

  

که مشخص بود  یسکوت کرد و بعد در حال یالحظه ترمه

 با تمسخر گفت :  زند،یم یپوزخند جان دار

  

 یکه تو یو کار کنمیمن قبول م یاونوقت چرا فکر کرد »

 «  ؟دمیرو انجام م یگیم

  

 جواب دادم : نانیاطم با
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@VIP_ROMAN 

  

 ...دهیحق انتخاب نم یآکو به کس »

 یاگهید ینهیگز چیم وسط باشه هخانواده یپا یوقت مخصوصاً 

 «  ... ستین زیم یرو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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@VIP_ROMAN 

 ) آوات ( 

  

بود که از  یبه در خورد. نگاهم مات نور زرد رنگ یمیمال یضربه

 سقف جا انداخته بود. یپنجره رو

 

 کیکرده بود اما در عوض در  دایپ فیتخف میهادنده درد

غرق شده  اهمیو ناراخت کننده از افکار س کیتار یخلسه

 بودم. 
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@VIP_ROMAN 

 تفاوتیب یو لحن یگپشت در بود با خست نیآو نکهیفکر ا با

 گفتم :

   

 « ... نمیرو بب یکس خوامینم »

  

بلند  یفیظر یرفت و پشت سرش صدا نییدر پا یرهیدستگ

 شد : 

  

 « من ؟  یحت »
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@VIP_ROMAN 

 ادیفکر ز نکهیا الیترمه به خ یبایو ز فیظر یصدا دنیشن با

 شدم.  زیمخیتخت ن یباعث توهم زدنم شده بود، به سرعت رو

 

که  یدر حال یانبود، در عوض دست دخترانهاز ترمه  یخبر

مشتش گرفته  یرز قرمز را تو یهااز غنچه یکیدسته گل ش

 در مشخص بود.   یبود، از ال

 :  دمیپرس دیدهانم را قورت دادم و با ترد آب

  

 « ؟ییترمه تو »
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@VIP_ROMAN 

 یبایدر داخل شد. لبخند ز یسرش بعد هم خودش از ال اول

 لبش نقش بسته بود...  یرو

  

 «  ؟یخوایمهمون نم »

  

 گفتم :  یبا ناباور زدمیم یکه لبخند محو یکنان در حال زمزمه

  

... اما با ستمیمهم ن یلیبرات خ دونمی... میایفکر کردم نم »

بهم سر  یندارم که بخوا تیّاونقدر برات اهم دیخودم گفتم شا

 « ... یبزن
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@VIP_ROMAN 

  

م آمد. زد، در را پشت سرش بست و به طرف ینیغمگ لبخند

 گذاشت.   میپا یتخت نشست و دسته گل را رو یلبه

 گفت :  ینیلحن غمگ با

  

دوستت  یاونقدر که دوستتم دار تونمینم خوامیمعذرت م »

 «داشته باشم... 
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 ییهابر آرنج کهیتر همانطور که با ت نیغمگ یهم با لبخند من

 ،کردمیترمه به خواب رفتنشان را حس نم داریکه از شوق د

 جواب دادم : 

  

در  نی... تو از اهیکاف یینجایا نکهی... همزمیندارم عز بیع »

 نی... همرونیرفت ب گهیو غم من از در د هایتو... ناراحت یاومد

 « ... یکه اومد ی... مرسهیبرام کاف

  

 نگفت...  یزیچ ترمه
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@VIP_ROMAN 

به من نگاه کرد و بعد هم مشغول  یبا نگاه پر از حرف تنها

 تخت شد.  یرو ینامفهوم اشکال دنیکش

  

ها فرو گل نیبرداشتم و سرم را ب میپا یگل را از رو دسته

 بردم... 

 

 ... دادیدوست داشتن م یها بوبود اما به نظرم آمد گل بیعج

 

 عشق...  یبو
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 ترمه ؟   عشق

 

                                 🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 
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شدن مردد  ادهیپ یرا مقابل مطب پارک کردم اما برا نیماش

 نه. ایبود  یآمدنم کار درست نجایبودم، مطمئن نبودم ا

  

 رونیب نجایاز ا چنگ اعصاب وحشتناک کیبا  دمیترسیم

 بزنم. 

 

مطب و  نیا یاز ک دم،یپرسیبه فرمان بود اما از خودم م نگاه

 دوم باشد؟ یتو را آرام کرده بودند که حاال دفعه شیهاآدم
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@VIP_ROMAN 

با فرض  زدم،یم رونیب نجایاز ا نکهینداشتم به محض ا شک

تر حال خرابم، خراب رفتم،یو م آمدمیبا خودم کنار م نکهیا

راه  یزیچ کردمیه حس مک یدر حال نهایا یبا همه شد،یم

که  یشدم و در حال دایپ نیرا بند آورده بود، از ماش میهوا

 یاافتاده نییبا سر پا کردمیکتم فرو م بیج یرا تو میهادست

 مطب شدم.  یراه

  

استفاده از آسانسور از  یگرفتم به جا میتصم یوقت کش یبرا

 ها باال رفتم.پله
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 نمانده بود.  شتریب قهیمطب چند دق یلیتا تعط دانستمیم

 

آهسته به  یگذاشتم و سالم کیمطب بزرگ ش یرا تو میپا

با  یبود، کردم. منش لشیکه مشغول جمع کردن وسا یمنش

زد و جواب  یمن سرش را باال آورد، با شناختنم لبخند دنید

 داد : 

  

 «  د؟یپرواز... خوب هست یسالم آقا »
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@VIP_ROMAN 

انداختم. با  نییو پا باال یتنها سر اشیجواب احوال پرس در

 :  دمیاتاق کردم و پرس یبه در بسته یاسر اشاره

  

 « هنوز نرفته؟  »

  

 همان لبخند جواب داد :  با

  

 «بهشون خبر بدم...  نیبر نیخواینه... هستن هنوز... اگه م »

  

 مخالفت باال آوردم و گفتم :  یرا به نشانه دستم
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@VIP_ROMAN 

  

 « ... نیبهش نگ یزینه... چ »

  

 اتاق رفتم.  یتو تیّاهمیمخالفت باز کرد اما من ب یرا برا زبانش

 

و داخل شدم. در را  دمیکش نییدر را با تعلّل پا یرهیدستگ

 پشت سرم بستم. 

  

لپ تاپ مقابلش  یباز و بسته شدن در سرش را از تو یصدا با

 . دیکش رونیب
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@VIP_ROMAN 

 

به من  یچشم برداشت و نگاه یرا از رو اشیقاب مشک نکیع

 . دیرا در هم کش شینداخت. به محض شناختنم، ابروهاا

  

 جنباند :  یرا به سخت شیهالب

  

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا »

  

 زدم :  یکج و کمرنگ لبخند
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یپرسیم یچ یبرا یدونیتو که م »

  

کوباند و لپ تاپش را بست. مشخص بود  زیم یرا رو نکشیع

 .کردیم یخال یزیچ کیمرا سر  دنیحرص د

  

که  یتف به اون روز یعنیآکو...  دمیآدم به کَنه بودن تو ند »

... اون هم رو ارمیمن خواستم به خاطر جوانه از پرورشگاه بچه ب

 تونستمیکاش م یدست گذاشتم... هناس تو... ا یاچه بچه

پاک کنم بلکه  میبرگردم عقب تا اون روزها رو کالً از زندگ

 «م... بتونم از شر تو خالص ش
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@VIP_ROMAN 

   

و غرغر  یبدخلق نیچرا اما لبخندم وسعت گرفت، ا دمینفهم

که  یریبود، ام ریمن و ام نیب یاز پنج سال تنها رابطه شتریب

 اطرافم از من متنفر بود...    یهاآدم یهمه هیشب ایگو

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_واردفور_و_یکپ#

 

#part _ 178 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زدن نداشتم، فقط به قصد  یبرا ینزدم، از اول هم حرف یحرف

بخواهم به  آنکهیکه امروز ب یآمده بودم، دلتنگ یرفع دلتنگ

 را به هم آورده بود.  میگردو جمع شده بودم و گلو کی یاندازه

  

تاقش رفت. به ا یبلند شد و به طرف پنجره زیاز پشت م ریام

 نگاه کوچک هم به طرفم برنگشت.  مین کی یاندازه
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@VIP_ROMAN 

که از  یهمه سال هنوز نتوانسته بودم عمق نفرت نیگذشت ا با

افسوس  نیبزرگتر نیبود، کم کنم و ا رافتادهیمن به دل ام

 بود.  امیزندگ

  

 گفت :  یاگرفته یبا صدا ریام

  

 « ... نهکیم تمیبرو... حضورت اذ یندار یاگه کار »

  

بار  نیو اول دمیشنیحرف را از زبانش م نیبار نبود که ا نیاول

 . انداختیدرد را به جانم م نینبود که ا
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@VIP_ROMAN 

 

 بیکه امروز عج یانداختم و به خودم و بغض نییرا پا سرم

 میریفرصت دادم تا آرام بگ یاهیوجودم را لرزانده بود، چند ثان

نفر درون  کیداده بودم که اجازه ن ییسالها نیا یو مثل همه

 را پنهان کنم.  تیواقع ند،یام را ببشکسته

 

کردم و پشت سر هم پلک زدم، امروز مثل  یشینما یسرفه

و حاال هم  واریژ ش،یهاو حرف ریها شده بودم؛ اول آهدختربچه

 ... ریام
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@VIP_ROMAN 

 انهیتاز تشیاز ظرف شتریغروورم امروز ب دادمیاجازه م دینبا

 د،یالبداهه به ذهنم رس یکه به ف یبا فکر نیهم یبخورد، برا

 گفتم : 

  

 یو سهراب باهات حرف بزنم... ک نیاومدم راجه به آو »

دو نفر برن  نیا یو اجازه بد یبردار تیدست از لجباز یخوایم

 «  شون؟یسر زندگ

  

 مرا مهمان نگاهش کرد و با تمسخر گفت :  بالخره
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@VIP_ROMAN 

ست دارن بکنن... تو دو یمنکه اولش هم گفتم... هر کار »

شرط...  نینه حرف تو به عنوان برادر بزرگتر آو یکه گفت یبود

 » 

  

 گفت :  یتفاوتیباال انداخت و با ب یاشانه

  

دهن  یتو یمن رو گذاشت یهاچرا حرف دمیفقط نفهم »

 « خودت... 

  

 لبش به حال پوزخند باال رفت : یگوشه
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@VIP_ROMAN 

   

 یخواستیم ؟یاب نکنخر نیمن رو تو ذهن آو یخواستیم »

 یخواستیم ؟یرو به جون بخر نینفرت و بغض آو یتنه همه هی

 «  ؟یباش یخوب یداداش بزرگه

  

 جواب دادم :  قاطع

  

 نینسبت به ا یلیخ ادشونیز یذهن یمنم به خاطر فاصله »

هم رو حرفت  نیهم ی... براریام ستمین نیازدواج خوش ب

 چیسهراب ه یکنیکر مکه ف یموندم... اما با اون قسمت
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@VIP_ROMAN 

 رهیانتقام جوانه رو از تو بگ نگهیا ینداره و برا نیبه آو یاعالقه

 نی... سهراب واقعاً آوستمیازدواج کنه موافق ن نیبا آو خوادیم

 « رو دوست داره... 

  

 آن طرف پنجره دوخت.  یرا از من گرفت به منظره نگاهش

  

 گفت :  آهسته

  

 « ن... پس موافقتت رو اعالم ک »
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@VIP_ROMAN 

 . خواستمیرا نم نیمن ا اما

 

من  یخودش فکر کند که حرفش برا شیپ رینداشتم ام دوست

وجود  یندارد، دوست داشتم با همه یتیّمان اهمو خانواده

 دانستمیمان باور کند، ماز خانوده یحضورش را به عنوان عضو

را که دور از ما در  ییسالها ینداشت تا خاطره یراه چیه

پاک کرد اما  ایند یبزرگ شده بود، از حافظه یکیو تار ییتنها

 . کردمیتالشم را م دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انداختم. هرچقدر هم نگاه  ریبه ام یو طوالن رهیخ ینگاه

 .شدمینم ریس کردمیم

 

 یمن چه ارزش یبرا دانستیهم نم ریخود ام یحت چکسیه 

 داشت... 

 

 ... دیفهمیکاش م یا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

او هم مثل من  دیاما شا کردیا حس منگاهم ر ینیهم سنگ ریام

که از من داشت  یرغم به قول خودش نفرت یدلتنگ بود که عل

 داشت... ازیبازهم به نگاهم ن

  

خودم را جمع و جور کردم و در را به  دم،یکش یقیعم نفس

 زدن از اتاق باز کردم. رونیقصد ب

  

 ریبه ام بگذارم نگاه آخرم را رونیرا از اتاق ب میپا نکهیاز ا قبل

 انداختم و گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برگشتن...  واریو ژ ریآه یدونیم دونمی... مریخونه ام ایب »

 یاما حاال که تو نیسالها باهم در ارتباط بود نیا دونمیم

 یعیطب یچی... هستین یعیطب طیشرا دونمین... مخونه

که برامون افتادن... اما حداقل بذار  ی... نه ماها، نه اتفاقاتستین

ن اون خونه یو مامان هنوز تو ا... بذار اگه روح بابمیظاهر کنت

 « ... ننیمون رو دور هم بببار هم که شده همه هی یبرا

  

که  ریام یرا از او گرفتم و قصد رفتن کردم اما با صدا نگاهم

 ماندم.  میآخر بلند شد، سر جا یلحظه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شتم آرزوش رو دا شهیکه هم یزیاز چ دهیحضورت اجازه نم »

 تونمی... نمیکه چقدر تالش کن ستیلذت ببرم آکو... مهم ن

کاش  یبه خاطر جوانه ببخشمت... ا تونمیببخشمت... نم

 «  ... یکاش نبود ی... ایبرادرم نبود

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

#part _ 179 

 

 ) طال ( 

  

 یشگیبا همان خواب هم دم،یخودم از خواب پر ادیفر با

 ... یلعنت

 

 ادیرا از  اتشییجز یشدن همه داریکه به محض ب یخواب

 . گرفتیجانم را در برم مهیحس بد، تن ن کیتنها  بردم،یم
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@VIP_ROMAN 

اما  دمیدیصورتش را نم نکهیود اکه با وج یبودم و مرد من

نگاهش را،  ینیلبخندش را حس کنم و نفوذ سنگ توانستمیم

 . کردمیکه صورت کرد را نوازش م یمن

 

ته  یتا چند لحظه زبر شدمیم داریخواب ب نیبار که از ا هر

 . کردمیپوست دستم حس م یمرد را رو یهاشیر

 

 میهاود و لبخشک شده ب مینفس نفس افتاده بودم، گلو به

 ترک برداشته بود. 
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@VIP_ROMAN 

 چرخاندم.  کیاتاق تار یرا تو نگاهم

 

 . زدیچشمک م میبرا یچوب یپاتخت یرو وانیآب و ل پارچ

 

با  واریباز شد و ژ یبد یرا دراز کردم که در با صدا دستم

 اتاق پرت کرد.  یوحشت خودش را تو

 

 واریبار که ژ نیآکو مرا به خانه برگردانده بود، اول نکهیاز ا بعد

نبود، نه  یکدامشان خبر چیتا حاال از ه شبیاز د دم،یدیرا م

 ... نی... نه آوواریژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بال را سر من آورده بود،  نیکه مطمئن بودم ا ییآکو یحت نه

با من داشت را هنوز متوجه نشده بودم، به  یچه مشکل نکهیا

 ... امیزندگ نحلیمسائل ال یهیبق یدرک... او هم رو

 

بود و من مجبور بودم با  امدهیرستار تمام وقتم هم نپ یحت

 سر کنم.  ماند،یپرستار موقتم که شب نم

 

آمده بود که  نییپا یاز طبقه ینامفهوم ادیداد و فر یصدا فقط

 بودم. اوردهیاز آن سر در ن یزیتالشم چ یمن با وجود همه
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@VIP_ROMAN 

 دم،یفهمیخانواده را نم نیا بیو غر بیعج یرفتارها لیدل

  کرد؟ینم حیتوض کی قیکه افتاده بود مرا ال یاتفاقات یعنی

  

 :  دیپرس مهیبرق را زد و سراس دیکل

  

 «  ؟یشده طال؟ چرا داد زد یچ »

  

 چرخاندم.  واریرا به طرف ژ گردنم

 

 خوردم.  یاکّهیو بدون نقص و لختش  یکلیه یباالتنه دنید با
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@VIP_ROMAN 

 

 . دیباال پر میدرشت شد و ابروها میهاچشم

 

. دمیدیمرد را بدون بلوز م کیبار بود که  نیبود اما اول احمقانه

خانه  یوقت بدون لباس تو چیپدرم و فراز به خاطر من و نقره ه

 ادیز یاجتماع یهاو شبکه لمیف یراه نرفته بودند، گرچه تو

 بودم.  دهید
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@VIP_ROMAN 

 ریتصو دنینبودم اما خب زنده د یاچشم و گوش بسته دختر

اگر متعجب  دادمیبه خودم حق م نیهم یفرق داشت، برا

 . شدمیم

 

 یکه امکان داشت سوت ییکردم تا جا یسع نهایا یهمه با

 بود.  دهیمانده بود که بفهمند طال آفتاب مهتاب ند نیندهم، هم

 

و گفت  دیپرش کش یموها نیب یبه من دست تیّاهمیاما ب واریژ

 : 
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یزدیداد م یشده؟ چرا داشت یچرا ماتت برده دختر؟ چ »

  

که هنوز هم به خاطر خواب بدم بد  یرا باز کردم و در حال دهانم

 حال بودم، با من من گفتم : 

  

 « ... دمینبود خواب بد د یزیچ »

  

 گفت.  یا"باشه" رلبیو ز دیکش یقینفس عم واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاه  میبزن یحرف نکهیبدون ا مانیکوتاه هر دو یلحظه چند

 یدر حال واریعاقب ژ نکهیتا ا میتاق چرخاندسرگردانمان را در ا

 :  دیپرس رفت،یم یکه به طرف پاتخت

  

 «  زم؟یبرات بر یخوریآب م »

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

 

 

هم دنبال  دیشا خواستم،یمبود آب  دهیفهم نکهیمثل ا 

 . گشتیباز کردن صحبت م یبرا یابهانه

 

 یکه احتمالً به خاطر خواب آلودگ شیصدا یمتوجه گرفتگ تازه

 بود، شدم. 

 

 تکان دادم. دییتا یبه نشانه یسر ،یزیبدون گفتن چ آرام
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@VIP_ROMAN 

 واریتخت اهرم کردم که ژ یشدن رو زیمخین یرا برا دستم

دستش  یکه تو یآب وانیمد و همراه لزودتر از من به خودش آ

کمک به طرفم خم شد. به خاطر حرکت  یگرفته بود، برا

 شرتمیت یآب برعکس شد رو وانیل حواسش،یو ب عجوالنه

 .دمیکش یاخفه ادیخوردم و فر یآب تکان یاز سرد خت،یر

  

اتاق بود چطور  یکه از سر شب در هوا یآب دانستمینم

و شکمم  نهیس یباشد، هر بود قفسه خیحد  نیتا ا توانستیم

 آب سوزن سوزن شده بود.  یبه خاطر سرد
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@VIP_ROMAN 

 گذاشت و با عجله گفت :  یپاتخ یآب را رو وانیل واریژ

  

 « ... حواسم نبود... یاَه... لعنت »

  

 یبودم حاال به خاطر آب بدجور دهیکه پوش یچسب شرتیت

 واریژ کردمی. دعا دعا مکردیرا مشخص م رمیطرح لباس ز

را درک  تیسمج تر از آن بود که موقع وارینگاهم نکند اما ژ

 برود.  رونیکند و از اتاق ب
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@VIP_ROMAN 

وضعم بهتر از قبل  دیرا فاصله دادم تا شا رهنمیدو انگشت پ با

 میابروها امد،یم رهنمیبه طرف پ واریدست ژ دنیشود اما با د

 . دیباال پر

  

آورد که با  رهنمیپ اما دستش را به طرفم یبه چه قصد دانمینم

هوا متوقف شد.  یناخودآگاه من دستش تو دنیعقب کش

 فرو کرد.  شیموها یو ال دیدستش را عقب کش
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@VIP_ROMAN 

 یشکم و قفسه یدهیعضالت ورز توانستمیفاصله م نیا از

بود که  ییهامدل هیشب کلشی. هنمیرا به وضوح بب اشنهیس

 . دمیدیم نستاگرامیا یتو

 

تخت بلند شد و  یجه نگاهم نشد که از پامتو واریژ خوشبختانه

 گفت : کرد،یکه غرغر م یدر حال

   

اما  ادی... قرار بود پرستارت امروز بادیبگم ب نیبرم به آو »

 « نتونست... 
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@VIP_ROMAN 

شب تاب ساعت انداختم. ساعت از دو  یهابه عقربه ینگاه

 داریبه خاطر من از خواب ب نیگذشته بود و دوست نداشتم آو

 گفتم :  واریبه ژ نیهم یشود، برا

  

... االن ستین یزینداره... چ یبی... گناه داره... عخوادینم »

 « ... شهیخودش خشک م

  

 کالفه به طرفم برگشت و گفت :  واریژ

  

 « ... یخوریتا صبح سرما م ینجوریآخه ا »
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@VIP_ROMAN 

  

 رفت،یم رونیو زودتر از اتاق ب کردیکاش کمتر نگاهم م یا

 گریباشم و با دست د زیمخیدست ن کی یرو توانستمینم

 را از بدنم دور نگه دارم.  رهنمیپ

 

بود، حاال  واریمعذب شده بودم اما متاسفانه حق با ژ یبدجور

 را کم داشتم.  یوسط سرماخوردگ نیا

  

 و گفت :  دیکش یمتوجه شد که پوف دیهم شا واریژ
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@VIP_ROMAN 

ه بهت... خودت ک دمیباشه... بلوزت کجاس؟ لباست رو م »

 « ! ؟یعوضش کن یتونیم

  

به  یسر دم،یکشیخجالت م امیهمه خنگ نیکه از ا یحال در

اشاره  میهالباس یمثبت تکان دادم. با سر به کشو ینشانه

 کردم و زمزمه کردم : 

  

 « دوم...  یطبقه »
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@VIP_ROMAN 

 یکه جلو دیسف شرتیت کی یحرف چیهم بدون ه واریژ

تخت  یآورد و رو میلبخند بود، برا کریطرح است اشنهیس

 گذاشت. 

 

 رونیو به سرعت نور از اتاق ب دیپا چرخ یپاشنه یهم رو بعد

 زد.

 

 یرا رو سیخ شرتیمن هم با عجله لباسم را عوض کردم و ت 

 انداختم.  نیزم
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@VIP_ROMAN 

تخت دراز  یتمام شده بود رو واریکارم با ژ نکهیا الیخ به

 . دمیام باال کشو پتو را تا چانه دمیکش

 

از پشت  واریژ یهم بگذارم، صدا یرا رو میهاپلک نکهیااز  قبل

 در آمد : 

  

 «  تو؟  امیب تونمیکارت تموم شد طال؟ م »
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 . دمیکش یپوف
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@VIP_ROMAN 

گرچه با  گذاشتم،یدلم م یرا کجا واریدن با ژصحبت کر حاال

که پاسخ دادن به آن را حق خودم  ماندازهیب یوجود کنجکاو

 نبود.  جایب واریحضور ژ دانستم،یم

 

 یکه سع ییشدم و با صدا زیمخیتخت ن یرو یسخت به

 چیه دیخانه که شا یآنقدر بلند نباشد که خواب اهال کردمیم

 برهم نزد، جواب دادم :  ،شناختمیکدامشان را نم

  

 آره...  ـ
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@VIP_ROMAN 

چهارچوب در ظاهر  یلخت تو یبازهم با همان باالتنه واریژ

 شد. 

 

متوجه نشده  یعنی د،یپوشیم یکاش حداقل لباس ی... ایلعنت

 بود که من معذب بودم؟ 

 

که اخم  یموضوع، در حال نیحداقل نسبت به ا ال،یخیب واریژ

 خت نشست. ت یکرده بود جلو آمد و لبه

 

 .دمیرا نامحسوس عقب کش خودم
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@VIP_ROMAN 

  

 و گفت :  دیبه صورتش کش یدست واریژ

  

 «  بابت اون روز... متاسفم... طال...  »

 گفتم :  یاپوزخند ناخواسته با

  

دفعه از ناکجا آباد  هیبعد  دن؟یکه من رو دزد یهمون روز »

 انگار ؟یمشکل چیشد و من رو برگردوند؟ بدون ه دایبرادرت پ

 « خودش رد کرد...  یمن رو از وسط خونه
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@VIP_ROMAN 

 دفعه از دهانم در رفت و با تمسخر گفتم :  کی

  

 نیکرده بود شرّم رو از سر ا دیکه من رو تهد یهمون برادر »

 « کنه؟یخونه کم م

   

که مشخص نبود،  واریصورت ژ بیبه حالت عج توجهیهم ب بعد

درشت شده و  یهامتعجّب بود با چشم ایناراحت  ن،یخشمگ

 هم فرو رفته بودند، گفتم :  یکه حاال تو ییابروها
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@VIP_ROMAN 

و البته  یبهم بدهکار حیتوض هیاز متاسفم  ریبه نظرم به غ »

... اگه هم نه من یکن دایموندن من پ یبرا گهید یجا هی نکهیا

تو  خوامی... من نمکنمیبه حال خودم م یفکر هیخودم 

 « ... کنهیم تیاذ هاش روباشم که حضورم آدم یاخونه

  

 از نفرت گرفت.  یرنگ واریژ صورت

 

سرزنش کردم، با  امیو طلبکار یرا به خاطر حاضرجواب خودم

که در حال حاضر با آنها سر و کله  یاز مشکالت یلیسر خ نکهیا
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@VIP_ROMAN 

سر  ایحرصم را از دن یاما من هم همه دیرسیم واریبه ژ زدمیم

 . کردمیم یاو خال

  

حرکت  نیبا ا دیشا د،یاش کشفک قفل شده به یدست واریژ

 گفت :  یاگرفته یبا صدا کرد،یقفلش را باز م

  

 « رو بهت گفت؟  نهایآکو ا »

  

 انداخت و با خشم گفت :  نییسرش را پا بعد
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@VIP_ROMAN 

 «  فکر کرده؟  ی... با خودش چیلعنت »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 
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 نکهیها در مورد آکو درست نبود، با اکردم گفتن آن حرف حس

سر  ریآن روز ز انیاز آکو متنفر بودم و مطمئن بودم جر باًیتقر

کار را کرده بود، با  نیبه قصد ترساندن من ا دیآکو بود که شا
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@VIP_ROMAN 

زبانه  شیهاچشم یکه آشکارا تو یتنفر یاز شعله نهایا یهمه

 کردم . دایپ یحس بد د،یکش

  

 لکنت گفتم :  با

  

 خوامیبرسونم... من فقط م یبه کس یآزار خوامیمن... من نم »

 « برادرها...  نیب خوامیآروم باشم... نم ییجا هیتا وقت عملم 

  

 بلند گفت :  ییو با صدا دیدفعه از جا پر کی
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@VIP_ROMAN 

... نه یمونیخونه م نیهم ی... تو تویریجا نم چیه نجایتو از ا »

 یبیآس چیبه تو ه تونهیهم نم یاگهیآدم د چیآکو نه ه

 « ... دمیبرسونه... من اجازه نم

  

آخر به  یتخت بلند شد و به طرف در رفت اما لحظه یرو از

پوشاند. در  یاز مهربان یاطرف من برگشت، صورتش را هاله

من دستش را به حالت نوازش  یشدهدرشت  یهامقابل چشم

 گذاشت و مهربان گفت :  میموها یرو

  

 «  طال...  کنمیکنه... جبران م تتیاذ یکس ذارمینم »
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@VIP_ROMAN 

 

که پوست سرم را نوازش کرده بود، تا خود صبح  یدست یجا

 .سوختیم

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 « ... ریصبح بخ »
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 یدفعه با باز شدن ناگهان کی ریآه " ریصبح بخ " ادیفر با

 . دمیاز خواب پر میهاپلک

 

را  تمیتا موقع دادیسکوت فضا اجازه نم یاچند لحظه تا

 دهم.  صیتشخ

  

 بلند شد :  ریآه یصدا

  

همه سال خوردن و  نیشده... ا ادیساعت خواب بت اعظم ز »

... البته حق هم مال و اموال ما تنبلت کرده یرو دنیخواب
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@VIP_ROMAN 

 راثیارث و م یتو با دروغ و دغل رو ی... منم اگه جایدار

فقط  خواستیدلم م زدم،یخواهر برادرهاش مثل چمبره م

 « بخورم و بخوابم... 

  

به ضورتم  یاطرافم را شناختم. دست تیموقع ریآه یهاحرف با

 .دمیچرخ ریچپم به طرف آه یشانه یو رو دمیکش

 

پا انداخته بود  یمقابل تختم پا رو یچرم یپهکانا یرو الیخیب

 به من زل زده بود. صشیو با آن لبخند بدجنس و حر
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@VIP_ROMAN 

 . دمیکش یاازهیدهانم گرفتم و خم یرا جلو دستم

  

 از خواب ناراحت و پر از کابوسم گفتم :  خسته

  

 یبرا یایاز صبح زود م گهید ؟یدیرو جلو کش تیساعت کار »

 « زخم زبون زدن... 

  

را بستم، منتظر بودم  میهابالشت فرو کردم و پلک یرا تو سرم

 امروزش را بزند و برود.  یهاهیکنا یرهیج ریآه
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@VIP_ROMAN 

دفعه رو  نیبا زبونم زخم بزنم... ا خوامینم گهینه آکو... د »

کار  نیا تونمیبا چاقوم زخم بزنم... البته م یاومدم اگه اجازه بد

 «  ... یقبول کن ذارمیکه برات م یرو نکنم... اگه شرط

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

به جنب و جوش  ریآه دیاز آن بودم که به خاطر تهد ترخسته

م که ضربه خورده بود ریو آن و البته آه نیآنقدر از ا م،یافتیب

وجود داشته باشد که مرا  ایدر دن یادیز زیچ کردمیفکر نم

 متعجب کند. 

 

هم با  میهاباعث پلک ریکالم آه زیحال زهر تند و ت نیا با

 زدم. یغلت رند،یاز هم فاصله بگ یکنجکاو

  

 : ریبه سقف بود اما طرف صحبتم با آه نگاهم
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@VIP_ROMAN 

 « ها؟  ؟یدیکش یاباز چه نقشه »

  

 بود.  یمعمول ریکالم آه لحن

  

رفتم سراغ قانون...  یو خرابکار دنینقشه کش یبه جا نباریا »

» 

   

نظرم آمد، بحث جالب شده بود، گردنم را به طرفش  به

بالشت  ریرا از ز گارمیکه پاکت س یچرخاندم و در حال

 :  دمیپرس گذاشتم،یم میهالب نیب یو نخ داشتمیبرم
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@VIP_ROMAN 

  

 یکنیفکر م ایکرده  ریت گقانون... حرف تو گلو یخب آقا »

 «  ده؟ینشخوار کردنش مزه م ینجوریا

  

 لیرو که امروز قرار وک قتیحق نیا یادفعه هی خوامینه... نم »

 نیش ریبابا دستگ ینامه تیبابا و تو به خاطر سواستفاده از وص

مردود بشه نکوبم تو صورتت که  ینامه از لحاظ قانون تیو وص

 یچه حال نمیدوست دارم تو صورتت بب ...یفتیدفعه پس نا هی

 نیا یهایذغل باز خوامیمکه  یفهمیم یوقت یکنیم دایپ

 « همه رو کنم...  یچند ساله رو برا
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@VIP_ROMAN 

  

کردن و  اریهوش یبود که برا یاانهیهمان تاز ریآه یهاحرف

 هر روز الزم بود.  یبازگرداندم به روال دردسرها

 

 یبود، رو دهیچیدر وجودم پ هیکه به خاطر تاز یقیدرد عم با

 شدم و گفتم :  زیمخیتخت ن

  

 «  ر؟یآه یزنیزر نم یچرا درست و حساب »
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@VIP_ROMAN 

که صورتش را به  یو در حال دیکش یقیکرد، نفس عم ینچ ریآه

 گفت :  کرد،یقصد مسخره کردن من کج و کوله و مچاله م

  

 یباز لمیف یک یبرا ی... دارمونییکه خودمون دوتا نجایا »

 «  ؟یکنیم

  

 و گفتم :  دمینامرتبم کش یموها هی یدست

  

کنم؟  یباز لمیتو ف یجلو دیبا یچ ی... براری... آهری... آهریآه »

 « ها؟ 
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@VIP_ROMAN 

  

 اش کرد و به حالت تفکر گفت : گاه چانه هیرا تک دستش

  

ش اضافه نامه تیکه بابا به وص یاون بند یدونیتو نم یعنی »

 ازینتقال ارثمون به موافقت تو نفروش و ا یکرده که ما برا

به من  لیکه وک یزیچ ست؟یقابل قبول ن یاز لحاظ قانون میدار

اموالش بعد از فوتش  یحقوق بابا رو یبود که همه نیا گفتیم

 « مردودِ... 
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@VIP_ROMAN 

که پشت آن  یقتیاما متوجه حق مدمیفهیرا م ریآه یهاحرف

حس کردم  لحظه کینامه...  تیوص نیا یعنی شدم؛یبودم، نم

 ...فهممینم یزیاصالً چ

  

 صورتم نشست. یرو یقیعم اخم

  

 « ... فهممینم »

  

 نیدنبال ا دیبه من نگاه کرد، شا یاشده زیر یهابا چشم ریآه

 را درک کند.  میهانشسته در حرف قتیتا حق گشتیم
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@VIP_ROMAN 

  

در  ینتوانست خودش را قانع کند که با لحن تلخ نکهیا مثل

 ثل من اخم کرده بود، گفت : که او هم م یحال

  

 نی... عگذرهیم یچ تدهیاون مغز گند یتو ستیبرام مهم ن »

که هنوز اونقدر مدرک  فیح یحق با منه... ول دونمیم شهیهم

 یهمه یرو بزنم پا هاتیکثافت کار یجمع نکردم تا امضا

 «  خانواده...  نیا یهایبدبخت
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 مبل بلند شد و به طرف من آمد. یرو از

 

تخت نشسته  یرو جیکه مات و گ یتخت نشست و به من یلبه

 بودم، گفت : 
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رو  شیکه سه چهارم زندگ یزرنگ لیامکان نداره اون وک »

 تونهیکردن کتاب قانون کرده ندونه که بابا نم نییصرف باال و پا

نامه اضافه کنه... پس دو تا امکان وجود  تیبند رو به وص نیا

 « داره... 

  

 بود.  ریدلم اعتراف کردم حق با آه یتو

  

 صورتم گرفت و گفت :  یرودو انگشتش را باال آورد و روبه ریآه
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و تو سر  لیو وک یهمکارو با  دونستهیرو م نیبابا ا نکهیاول ا »

بوده و تو و اون  خبریبابا ب نکهیا ایمون رو کاله گذاشته... همه

 نیا ره،یگ هیقض نیا ینامرد که در هر صورت پاش تو لیوک

 « ... نیدیما چ یبرنامه رو برا

  

 ریباز کردم که با باال آمدن دست آه یزدن حرف یرا برا دهانم

 بزنم.   یه حرفچ دانستمیهم نم دیساکت شدم، شا

همه  نیتا ا نجایا اومدمیسر و صدا کنم نم خواستمیاگه م »

 « باهات معامله کنم...  نجایحرف بزنم... اومدم ا
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 گفت :  عیو سر دیکش یپوف

  

رو به  واریو سهام ژ یکنیامضا م یایخودت م یخودت با پا »

ن خواست یهم هرکار هیبق واریسهام ژ ری... به غیزنینام من م

 ی... وگرنه منم از راه قانونیکنیبا سهامشون بکنن مخالفت نم

 یمعلومه... چند وقت فشیکه تکل لی... اون وککنمیاقدام م

که به فرض  یثابت کن یایاب خنک بخوره... تو هم تا ب رهیم

که  دنیهمه رقبا فهم یاقدام دست نداشت نیا یمحال تو

 یممکنه حت یعنی. نداره.. یجناب پرواز بزرگ ارزش نامهتیوص
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 ریو البته ام نی... آوواریبه آوات... ژ دیسوال... با ریبابا هم بره ز

 « ... تازه... یجواب پس بد

  

که نفسم از شدت خشم بند آمده بود،  یزد و به من یچشمک

 گفت : 

  

 یدونیبهت تقلب برسونم اما خب... خودت م ستیقرار ن »

چشماش  یتو زنمیم ضربه فمیبه حر یچقدر دوست دارم وقت

 یبه جا دمیم حیداره... ترج یریمن چه تاث یکه ضربه نمیبب
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گل فرو  یرو تو فمیحر یپاها یاز پشت ضربه بزنم... وقت نکهیا

 « کردم قلبش رو پاره کنم... 

  

 :   دمیام نالشده دیکل یهادندان نیب از

 « بنال...  »

  

 گفت :  انهیوحش یشوق با
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هم  دیسؤسابقه هم اضافه شه... خورش وسط نیفکر کن ا »

رو بتونه هناس رو  یزی... هر چرهیگیهوا م ی... تویشناسیم

 « بهش برگردونه... 

  

 یتخت بلند شد. مثل کس یو از رو دیرا به هم مال شیهادست

خوشمزه آب دهانش را راه انداخته  یغذا کیکه  مانستیم

 بود. 

  

رو به  زینفر همه چ نیه اولبهتر نمیبیم کنمیحاال که فکر م »

 « ... ذارهیاون م ینذاره رو ریتاث یهر ک یآوات اعتراف کنم. رو
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 گفتم :  آرام

  

 « ... ریصبر کن آه »

  

را به طرف من چرخاند و منتظر نگاه کرد، گرچه  گردنش

به من دهانم  شتریلذت ب یخودش متوجه شده بود و صرفاً برا

 زل زده بود.
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کردن با  یباز ینجوریا ر؟یآه یکنیکار رو م نیا یچرا دار »

 «  وار؟یمن... برادرت؟ با ژ

  

 باال انداخت و گفت :  یاشانه

  

 « ... دمیبهش م یکم و کاست جیرو بدون ه واریمن حق ژ »

  

 غم گفتم :  با
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 ی... حواست هست با من دارریآه یکنیازش استفاده م یدار »

  « ؟یکنیپاره م کهیهم ت هیبق

  

 سخت شد.  ریآه صورت

  

 انعطاف گفت :  بدون

  

چشمات  یزجر رو تو شهیشدن باعث م کهیت کهیت نیاگه ا »

 «  هستم...  یباز نیمن تا ته ا نمیبب
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بودم و در سکوت به  دهیتخت دراز کش یرو حرکتیب همانطور

که  وتراپمیزیچشم به ف یاز گوشه لیاوا کردم،یسقف نگاه م
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اش فرو مجله یبعد از وصل کردن من به دستگاه سرش را تو

 چیساعت که ه میاما بعد از گذشت ن کردمیبرده بود، نگاه م

ارتباط شده  یقراربر الیخیم، ببود دهیاز جانب او نشن یاکلمه

دستگاه با  نیکه ا کردمیفکر م نیبه ا یزیاز هر چ شتریبودم، ب

 لرزاند،یحس دار بدنم را م یهاکه در قسمت یفیمور مور ضع

نه،  ایکند  شتریدرصد شانس راه افتادنم را ب ستیب توانستیم

و پوچ به جان  چیه یرا برا دهایو تهد رهایتحق نیا یمن همه

 بودم.  دهیخر
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@VIP_ROMAN 

شکم بخوابم،  یاز آن رو شتریحس کردم اگر ب یوقت عاقبت

بالشت بلند کردم و به  یاز رو یسرم را به سخت شوم،یخفه م

که شانه به  یورودش به اتاق در حال یکه ابتدا وتراپیزیف

کرده  یبود، خودش را دکتر معتمد معرف ستادهیا واریژ یشانه

 بود، گفتم : 

  

 « حالت بمونم؟  نیا یتو دیبا یم دکتر... تا کخان دیببخش »

  

آورد،  رونیمجه ب یبود، سرش را از تو یکه زن مسن دکتر

که داشت  یاساده نکیرا برداشت و آن را از بند ع نکشیع
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گفت  حسیانداخت و ب اشیبه ساعت مچ یکرد و نگاه زانیآو

 : 

  

 « مونده...  قهیهنوز ده دق »

  

بالشت فرو بردم. با زنگ تلفن  یتو و سرم را دمیکش یپوف

جواب  اندازم،یب یبه گوش ینگاه نکهیبدون ا حالیب همراهم

 دادم : 

  

 « بله؟  »
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 « سالم طالجونم...  »

  

ده  توانستمیم نکهینقره، خوشحال از ا یصدا دنیشن با

کار کسل آور را با نقره قابل تحمل  نیمانده از ا یباق یقهیدق

 : کنم، جواب دادم

  

 « سالم نقره...  »

  

 . میهم غرق صحبت شد بعد

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نشده  یراض نیآو نکهینقره با داستان ا یآن روز برا یهیقض

برگشته بود اما  شمیآخر پ یبود که مرا تنها بگذارد و لحظه

آمده بود مرا هم همراه خودش  شیپ شیبرا یچون کار فور

م و رفتنم را خواسته بودم به نقره زنگ بزن یبرده بود و وقت

هم که  واریتلفنم شده بودم، ژ یاطالع بدهم متوجه نبود گوش

اطالع نداشت به نقره زنگ زده بود  یو گوش نیاز رفتن من و آو

 اشیگوش ینقره ب امانیب یهادر مقبل زنگ واریکه خود ژ

را  الشیکردن من خ دایخبر گرفتن از حال من بعد از پ یبرا

با نقره  واریبا تلفن ژ یاقهیند دقراحت کرده بود، خودم هم چ
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را بابت حال خوبم راحت کرده  الشیخ وصحبت کرده بودم 

 بودم. 

 

 آن را نگرفت.  یبود اما نقره پ یرمنطقیو غ یعیرطبیغ داستانم

  

را از من جدا کرد  هامیدکتر س زدم،یکه با نقره حرف م ینیح

 یکند، با اشارهبرگرداندم دراز  یدستش را برا نکهیاما قبل از ا

قبل از  حرفیکار را نکند. دکتر هم ب نیسر از او خواستم ا

 رفت.  رونیبشوم از اتاق ب یزیمتوجه چ نکهیا
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 ارادهیب میزدن نداشت یبرا یحرف گرید یچرا اما وقت دمینفهم

 :  دمیاز نقره پرس

  

 «  از بابا و مامان... از... از فراز چه خبر؟ خوبن؟  »

 

 

 

 

 یالدپو_غزل#
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#part _ 186 

 

به خاطر  دیکه شا ییهم فشار دادم و با صدا یرا رو میهاپلک

راه را بند آورده بود، گرفته بود  میگلو یکه تو یدلتنگ یتوده

 به نقره گفتم : 

  

 «  نن؟یمن رو بب خوانینم رن؟یگینم یسراغاز من  »
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 ،یجمله مرا کم کیکلمه،  کینقره با گفتن  کردمیدعا م دعا

 بودم، برگرداند.  ستادهیآن ا یکه لبه یاز پرتگاه یکم

  

 حماقت لب زدم :  با

  

 «  ست؟ین ایاز آر ی... خبرایآر »

  

 سکوت کرد و عاقبت گفت :  یاچند لحظه نقره

  

 « نه؟  ای یرو بشنو تیواقع یداردوست  »
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هم فشار  یرا رو میهادستم فشار دادم، پلک یرا تو تلفن

 . کردمیحس م یزدن قطرات اشک را به خوب رونیاما ب دادمیم

 ناله گفتم :  با

  

پرتگاه  نیا یقدم بردارم... از لبه هی خوامیمن فقط م »

نقره اما  رمیم نیقدم جلو... پرت شم... از ب هی ای... یلعنت

 امیقدم ب هینه...  ایبا خودم مشخص...  فمیتکل نکهیحداقلش ا

بدتر  یچیکنم... ه دایسقوط نجات پ نیعقب و از ا امیعقب... ب

 « ... ینکن یول یسقوط کن یبخوا ستین نیاز ا
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 و با غم گفت :  دیکش یقیعم نفس

  

... یخونه غدقن... احمقانه نیا ینه طال... آوردن اسمت تو »

همه  نجای... اتیرذالت محض... اما واقع دی... و شایعیرطبیغ

 هیراحت ترن... به بق ینجوریانگار ا یول ی... تو رفتهیعاد زیچ

... هامونلیاز فام یکی شیهم گفتن فرستادنت شهرستان پ

 میدهن مردم هم بسته شده... قراره آخر هفته بر

 رهیداره م گنیم هم خوبه... ایفراز... آر ی... برایخواستگار

 « کانادا... 
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 زمزمه کردم :  رلبیز

  

 « بدون من ادامه داره...  یپس زندگ »

  

من  یهیگر یخفه ینگفت و در سکوت به صدا یزیچ نقره

تلفن را  یگوش یسرسر یمن با خداحافظ نکهیتا ا دادیگوش م

 قطع کردم. 
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کار  میاز قبل راه گرفته و حاال گنترل صدا شتریب میهااشک

 یدهانم گذاشتم و سرم را تا جا یشده بود، دستم را رو یسخت

 بالشت فرو بردم.  یممکن تو

  

اما با حس  ردیباال نگ مهیگر یتالشم را کردم را تا صدا یهمه

نفس کم آورده بودم ناچار دستم را برداشتم و اجازه  نکهیا

 .  ردیباال بگ ماهیگر یدادم، صدا

 زمزمه کردم :  ینامفهموم یبا صدا میهاهیگر نیب

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخال یجا یعنیراحت از من بگذرن؟  نقدریا توننیچطور م »

 ییاز اونها توننیها چطور مآدم کنه؟ینم تیرو اذ یچکیمن ه

 « بگذرن که باهاشون خاطر ساختن؟ 

  

 «  ؟یکنیم هیگر ینجوریا یدار یچ یبرا »

  

قطع شد.  د،یچیاتاق پ یدفعه تو کیآکو که  یبا صدا امهیگر

 . اوردمیبالشت باال ن یسرم را از رو

  

 ...  دمیام نشست، از جا پرشانه یکه رو یدست گرم و داغ با
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 ) طال (   

 

 هم نبود. ادیکه البته ز دمیکمر چرخ یستم روکه توان ییجا تا
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 یدستش را تو کیکه  یدر حال یاگره کرده یبا ابروها آکو

 . کردیفرو کرده بود به من نگاه م بشیج

 

از  سیچه دستپاچه شده بودم، صورت خ یبرا دانستمینم

 تخت دراز شده بودم.  یبدون لباس به شکم رو نکهیا ایاشکم 

 

بودم به خودم آمدم و  دهیپوش ریفقط لباس ز نکهیا دنیفهم با

تخت  نییپا یجانم مالفه مهیبا تن ن کردمیم یکه سع یدر حال

 زدم :  ادیبدنم بکشانم، فر یرا رو
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 « ... نی... برو ببرونیبرو ب »

  

 دمیچشم د یبالشت فرو کردم اما از گوشه یهم سرم را تو بعد

در  بشیج یاز تو تر شده بود و دستش را ظیکه اخم آکو غل

کالفه بود. از شدت  نکهیمثل ا د،یآورد و به صورتش کش

پوست آن  کردمیخجالت در حال ذوب شدن بودم، حس م

 گرفتینگاه آکو بود، ورقه ورقه آتش م ریقسمت از بدنم که ز

 . شدیبدنم کنده م یو از رو
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در خودم جمع شدم تا  دادیکه حس و حالم اجازه م ییجا تا

ام نشست و مرا شانه یگرم و بزرگ آکو رو یهادست نکهیا

قلّاب  امنهیس یرا رو میهادست نباریتخت برعکس کرد، ا یرو

 هم فشار دادم.  یرا رو میهاکردم و پلک

  

 به حالت التماس گفتم :  باًیتقر

  

 « ... برو... رونیتو رو خدا برو ب »
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زه درآورد، نامعلوم تنم را به لر یاز منبع یوحشتناک یسرما

 ییهابه لرزه افتاد، تق تق دندان میهاآنقدر سرد بود که دندان

 .آمدیم نمانیبود که ب ییتنها صدا خوردند،یکه به هم م

  

 از تعجب بلند شد :  ییهاآکو با رگه یصدا

  

 « چت شد دختر؟  »
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 ارمیکردم کنترل از دست رفته بدنم را بازهم به دست ب یسع

 یرو یکرد، انگار مرا رو تیبدنم سرا یبه همه لرزه نباریاما ا

 گذاشته بودند.  برهیو

 

به خاطر  دیحال افتاده بودم، شا نیچه به ا یبرا دانستمینم

آکو در آن حال و روز درست بالفصله بعد از ضعف  دنیشک د

 کرده بودم.  دایکه به خاطر تلفن نقره پ یاعصاب

  

 از کنم. را از هم ب میهاپلک توانستمینم یحت
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و از دور  فیآکو ضع یرفتن تخت را حس کردم و صدا نییپا

 :  دیچیگوشم پ یتو

  

 «  ؟یلرزیم یبابا... چت شد تو؟ چرا دار یا »

  

ام اما حس المسه افتادیکم کم از کار م امییشنوا حس

قفل  یهادست یداغ آکو رو یهاهمچنان برقرار بود؛ دست

رد آنها را از هم باز کند اما ک ینشست و سع امنهیس یشده رو

 نبرد.   شیاز پ یکار
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 یتشنج نیاما حس حضورش ب دمیشنیاز آکو نم ییصدا گرید

 . که به جانم افتاده بود، پررنگ بود
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 دانستمیکه م ییهاو بعد دست دمیشن یفیخش ضع خش

حلقه شد و مرا به آغوش  میهاآکو است دور شانه هیمتعلق 

 ام،یشانیبود که پ عیو سر یحرکتش چنان ناگهان د،یکش

 برخورد کرد.  اشنهیس یمحکم به قفسه

 

 گرشیو دست د فشردیدست تن لرزان مرا به خودش م کی با

 میموها نیاشته بود و سرانگشتانش را برا پشت گردنم گذ

 . چرخاندیم
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و عضالت بدنم به شدت منقبض بودند.  دمیلرزیهم م هنوز

گونه و  یهرم گرم نفس د،یگوشم چسب یبه الله یداغ زیچ

 سرم پخش شد:  یآکو تو یرا داغ زد، همزمان صدا امقهیشق

  

 « ... ستین یزیششش...ششش... آروم... آروم باش... چش »

  

را  میکه موها ینیکه پشت گردنم بود باالتر رفت و ح یدست

آکو چسباند، همزمان دست  ینهیسرم را به س کردم،ینوازش م

بود،  دهیچیکه انگار آکو آن را دورم پ یامالفه یاز رو گرشید
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 تیامن یحال گرما نیو با ا کردیم نییپشتم باال و پا یرو

 .کردیم ریرا به تنم سراز یبخش

 

گوشم زمزمه کرد و  یکار ادامه داد، آنقدر تو نیآکو آنقدر به ا 

مرا در آغوشش نگه داشت تا بالخره لرز از جانم رفت و آرام 

 گرفتم. 

 

 زده بودم.  هیگرفته بودم اما همچنان به آغوش آکو تک آرام
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نداشتم، مرا نگه  یهنوز هم حال خوب نکهیهم با فکر ا آکو

 داشته بود. 

 

که آکو مرا از  یهمان وقت نیداشتم، ع یبیغرو  بیعج حس

جور  کیبغلش گرفته بود،  یآورده بود و تو رونیب نیرزمیآن ز

 که انگار در قلب من خاطره داشت. یآرامش همراه با حس

 

 نیبودم پس ا دهیوقت آکو را ند چیه نیبودم قبل از ا مطمئن

  گرفت؟یاز کجا منشا م یحس لعنت
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از من  یبود که مشخصاً دل خوش یطرف آن آدم کیکه  یحس

مرا از سر  توانستیکه م یبه هر نحو کردیم ینداشت و سع

 خودش باز کند.

 

  آمد؟یچه بود و از کجا م یحس لعنت نیا پس

  

آکو با آرامش مرا از خودش فاصله  میهاشل شدن قفل دست با

 داد. 
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هم جمع شده بودم  یتو یانداخته بودم و طور نییرا پا سرم

 یاصداش خنده د،یرا فهم نیبدنم معلوم نباشد، آکو هم ا که

 یهاکه لبه یکه به نظرم به پوزخند شباهت داشت در حال

 بلند شد .  کرد،یم کیبه هم نزد امنهیس یمالفه را رو

  

 «رو...  زی... من که همه چیکشیهم م ینه بابا... چه خجالت »

  

 کی. دمیجا پراز  مانیزنگ تلفنش هردو یدفعه با صدا کی

به زور مرا  باٌیکه آکو تقر یو بعد در حال میلحظه به هم نگاه کرد

 رفت.  رونیاز اتاق ب خواباند،یتخت م یرو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 یزیچ کی یخال یدر پشت سرش بسته شد به نظرم جا یوقت

 .  دیکش ریدر وجودم ت دانستمیرا نم تشیکه ماه

  

 نیشد و ابه جانم افتاده بود که در باز  یبیرخوت عج حس

 نیشد، معلوم نبود کجا رفته و ا دایدکتر پ یدفعه سر و کله

 بود.  یآکو بودم، مشغول چه کار شیحالم پ نیکه من با ا یمدت

 

 :  دیآمد و با تعجب پرس کترینزد
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 «   ؟یتخت غلت زد یخودت رو »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 

 

 ��آکــــو��
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مرا از بردن اسم آکو منع کرد،  یچرا اما حس مرموز دانمینم

 یخودم غلت زده بودم برا نکهیمبادا دروغ ا نکهیاما از ترس ا

 توانستمیخودم نم نکهیکند با وجود ا جادیا یدرمانم مشکل
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بود،  خانه نیئن بودم آومطم نکهیکار را انجام دهم با فکر ا نیا

 گفتم : 

  

 « ... تونمیکمکم کرد... خودم نم نیآو »

  

بود  بیکارش شد، عج یکرد و مشغول ادامه یهم اوهوم دکتر

نقش  یریتصو چیذهنم جز آکو ه یتا چند ساعت بعد، تو

 نداشت.  
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                               🩸🩸🩸        

 

                      

 ) آکو ( 

  

 گفتم :  یآمدم و همزمان به احمد نییها پاپله از

  

 «  ؟یکرد داشیخب چه خبر؟ پ »

  

در  نکهیسراغ اصل مطلب رفت، از ا عیسر شهیمثل هم یاحمد

و  کردیو تملق نم یوقت چاپلوس چیه مانیهاصحبت
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ام من و خانواده یکه برا ینقص بدون یرا با کارها اشیوفادار

 یکی باً یبود که تقر نیهم آمد،یخوشم م داد،ینشان م کرد،یم

 افراد دستگاهم بود.  نیمورداعتمادتر

  

 « ... شش ماه رفته آلمان... ستین رانیآره آقا... ا »

  

که فقط خودم بشنوم،  یو آرام طور دمیرا در هم کش میابروها

 زمزمه کردم :  

... تو که ری... دِ خوک پگهید یقاره هی... رفته یوضبزدل ع »

کثافت...  ی... توکّلیریجوابش هم بگ سایوا یفرستیم غامیپ
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 یچند برابر اون دونهی... نمخورهیفکر کرده آکو فقط ضربه م

 « ... زنهیکه خورده، م

  

 «  ... گهید زیچ هی »

  

 افکارم را پاره کرد.  یرشته یاحمد

 

 کنارم رد شد و به طرف اتاق طال رفت. از  یمسن زن

  

 دلم گفت : یتو
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 « پرستار طالس...  دیبود و از کجا اومد؟ شا یک گهید نیا »

  

کردم و  میابروها نیب یدو انگشت شروع به ماساژ فاصله با

 خسته جواب دادم : 

  

 « شده ؟  یچ »

  

 «کنم... بهروز...  دایبراتون پ نیکه سپرده بود یاون »
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گمشده  دیشدم؛ کل خکوبیم میاسم بهروز سرجا دنیشن با

 ...میروزها نیا یختهیقفل افکار به هم ر

  

 « ... نیخواستیکه شما م ینه اونجور یکردم آقا... ول داشیپ »

  

 با تشر او را وادار به گفتن کنم، خودش ادامه داد :  نکهیاز ا قبل

  

مرده... مرگش  شیکردم آقا... دو هفته پ دایسنگ قبرش رو پ »

... اما خبر گهیرو م نیشواهد ا یعنیاعالم کردن...  یرو خودکش

 «  موثق دارم... کشتنش... بهروز رو کشتن... 
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 190 

 

 دنیبودم که شن امدهین رونیب یاحمداز شک حرف  هنوز

 میهاچشم کرد،یاش مرا صدا مهناس که با لحن بچگانه یصدا

  کرد؟یچه م نجایتا حد امکان گشاد شد. هناس ا
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هناس را  ریو آه دیخورش تیقرار نبود تا روشن شدن وضع مگر

  م؟یخانه نگه دار نیدور از ا

  

 «  ؟ییبابا کجا ؟ییبابا »

  

که سر کوچکش  یکوچک هناس در حال بتیا هت دینکش یطول

عمارت باال  یورود یهااز پله چرخاندیکردن من م دایپ یرا برا

 بودم.  ستادهیها اپله یدفعه متوجه من شد که رو کیآمد. 
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 زد :  ادیبه طرفم پا تند کرد و فر یخوشحال با

  

 « ... یباباجون »

  

به  یبرا میهاخم شدم و دست میزانوها یوار رو کیاتومات

 هناس از هم باز کردم.  دنیآغوش کش

 

به طرفم  دنیدو نیلخت و بلند هناس ح یموها یاقهوه رنگ

تن کوچه هناس،  ی. تا به خودم آمدم گرمازدیهوا برق م یتو
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 یکه قلبم به بهانه یزیهمان چ ام،یموجود زندگ نیترباارزش

 بغلم جا گرفت. یتو د،یتپیحضورش م

 

 یام گذاشت و حلقهگردن و شانه نیب ییا جاکوچکش ر سرش

 یقیدور گردنم قفل شد. نفس عم شیهادست فیکوچک و ظر

 قلبم از شوق عطر تنش به تپش افتاد. دم،یکش

  

از طرف هناس باشم،  یمنتظر جواب نکهیهمان حال بدون ا در

 زمزمه کردم : 
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 «آوردت؟  یک  »

  

کوچکش را به  یهادست د،یمن عقب کش لیرغم م یعل هناس

 هم زد و با ذوق شروع به صحبت کرد : 

  

 دیمامان خورش یجونم... چرا به من نگفته بود ییبابا یوا »

 « کنه؟  یقراره با ما زندگ

  

را در هم  میدستم گرفتم. ابروها یهناس را تو فینح یهاشانه

 :  دمیو با اخم از هناس پرس دمیکش
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 «  ؟یچ »

  

 بود، گفت :  دهیمن ترسکه انگار از اخم  هناس

  

اومد دنبالم مهدکودک... گفت از  ریخودش... امروز با عمو آه »

 « ... میباش نجایبه بعد قراره هممون باهم ا نیا

  

 کوچکش را به هم زد و با آب و تاب گفت :  یهادست
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 شیپ یمونیت؟ مخونه یکیاون  یریتو هم نم گهید یعنی »

 « من و مامان؟ 

  

که خرامان خرامان از  دمیرا د دیهناس خورش یهاانهش یرو از

زد و با  یبه من و هناس انداخت، پوخند یها باال آمد، نگاهپله

 شد. مانرهیخ ینگاه بدجنس

 

هناس  یشانیپ یرو یابود، بوسه دیکه نگاهم به خورش ینیح

 کاشتم و آرام گفتم : 
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 « ر دارم... عمو آوات... من با مامانت کا شیبابا جونم برو پ »

  

چرخاند. طفلک من،  دیمن و خورش نینگاه مرددش را ب هناس

قاب  کیرا در  دیآمده بود من و خورش شیهناس کم پ یبرا

که به  یانعکاس احساسات مختلف توانستمیو حاال م ندیبب

 . نمیبب یذهن کوچکش هجوم آورده بود به راحت

 

تاده بود و اف ریگ یبیمن در چه کشکمش غر یپنج ساله دختر

 . دادیجواب پس م دیبود و با دیخورش نهایا یمقصر همه
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 گفتم :  آرام

  

 «برات تنگ شده...  ی... عمو آوات دلش حسابییبرو بابا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 
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 اتاق آوات شد.  یآرام و بدون حرف راه هناس

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم گذاشتم و چند  یرا رو میهابسته شدن در پلک یصدا با

 .دمیکش قینفس عم

 

رفتم و  نییها پابه خودم مسلط شدم و عاقبت از پله یکم

 . ستادمیبه من زل زده بود، ا حیکه با تفر دیخورش یروروبه

 

آماده  گریکدیدوئل با  یکه برا هیمثل دو شوال یاقهیدق چند

که  یدر حال دیخورش نکهیتا ا میماند رهیبه هم خ شدندیم

شروع به  داد،یهوا تکان م یتو یالیخیب یدستش را به نشانه

 صحبت کرد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « زنگ بزن جوانه بهش بگو هناس رو آوردم...  یخوایم »

  

 انداخت و اضافه کرد :  هیصورتش سا یو نفرت رو یسخت

  

 یپنج سال از بچه نیمثل ا دمیاجازه نم گهیگو که دبهش ب »

 « من سواستفاده کنه... 

  

حق نداشت اسم جوانه را به زبان  دیبه جوش آمد. خورش خونم

 . اوردیب
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@VIP_ROMAN 

 

در  چکسیه دادمیبود که اجازه نم ییاز آن خط قرمزها جوانه

 اظهار نظر کند.  امیمورد حضور جوانه در زندگ

  

 ام گفتم : شده دیلک یهادندان نیب از

  

راجع به من  ی... هر زر مفتدیپره خورش یچوب خطتت حساب »

ها و حرف یگرفتم که جلو ادیسالها  نیا یبزن... تو یزنیم

 یگوشم دروازه... اونقدر هیگوشم در باشه  هی دیافکار شماها با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نداره... اما اجازه  تیّهاتون برام اهمحرف گهیکه د دمیکش

 « ... ینحرف بز ینطوریجوانه ا راجع به دمینم

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند

  

گرم  یمعلوم نبود سرت به کدوم گور یپنج سال نیا یهمه »

کرد... به پاش عشق و محبت  یدخترت مادر یبود، جوانه برا

روح هناس درست  یتو یلعنت یکه تو ییخالها ی... همهختیر

 « ... یکرده بود
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@VIP_ROMAN 

 یهاچشم یو روبه سبز دمیخودم کوب ینهیبه س یمشت

تر از قبل شده بود،  رهیت میهادر اثر حرف دیکه شا دیخورش

 ادامه دادم : 

  

روح معصوم هناسم کنده بودم  یبرا یکه من لعنت ییهاچاله »

تا آخر عمرمون  دیش پر کرد... من و تو بابا محبت خالصانه

 « ... میدست اون زن رو ببوس

  

 زدم :  یپوزخند
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@VIP_ROMAN 

که  ییکه از هناس سواستفاده کرده جوانه نبوده... تو یاون »

خنک کردن داغ دلت از هناس سواستفاده  یبرا یدار

من رو  یچارهیکه دختر من رو... دختر ب یلعنت ی... تویکنیم

خونه... تو  نیا یتو شیآورد یچ ی... برایجنگ کرد نیوارد ا

 حضور خال طر... اون بچه به خاهیچه جهنم نجایا یدونیکه م

از  شتریب یچ یشکننده هست... برا یکاف یمن و تو به اندازه

 « ؟یکنیم تشیاذ نیا

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 
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 یالتماس کنم پا دیکاش قدرتش را داشتم تا به خورش یا

که  یغرور، سد محکم یبکشد ول رونیب یباز نیهناس را از ا

 نیکدام ا چیاحساساتم را گرفته بود، ه لیس یسالها جلو نیا

 .دادیاجازه را نم

 

 :  دمیپرس نیغمگ و

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «نه؟  ؟یاصالً دوستش ندار »

   

 زد.  یلکسیلبخند ر ارد،یخم به صورتش ب نکهیبدون ا دیخورش

 

 یقهی یش را باال آورد و روجلو گذاشت، دست یقدم مین

 گذاشت.  رهنمیپ

 

گردنم نشست،  یقسمت برهنه یسرانگشتانش که رو یسرد

نه  رفتم،یقدم عقب م کی دیبه بدنم نشاند، با یالرز ناخواسته

حال  نیما را در ا یاگر کس رفتم،یم رونیخانه ب نیاز ا دیبا
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@VIP_ROMAN 

م مرا به البد باز ه افتاد؛یم یمعلوم نبود چه اتفاق د،یدیم

حاال هر  کردند،یم همبه همسر برادرم چشم داشتم، مت نکهیا

اما نگاه  کردیباور نم یکس دادمیم حیچقدر هم که توض

از خانه  دادیزدن داشت اجازه نم یبرا یگه انگار حرف دیخورش

 بزنم. رونیب

  

 با همان ناز مختص به خودش، لب باز کرد :  دیخورش

  

 هیکه دوست دارم  شمیازت متنفر مها اونقدر وقت یبعض »

 « چاقو تو قلبت فرو کنم... 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 را غنچه کرد. شیهالب

  

 رونیذره ذره ب خوامیچون م کنمیو تفنگ استفاده نم ریاز ت »

 یخون یرفتن جونت رو نگاه کنم... دوست دارم با قطره قطره

 نیکه من ا ییتقاص زجرها زهیریم تیکه از اون ورح جهنم

 « ... یپس بد دمیسالها کش

  

قدم عقب برداشتم و  کیکردم که  دایآنقدر توان پ بالخره

 دور کردم.  دیدست خورش یگردنم را از سرما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 غم گفتم :  با

  

دوستت  گمی... نمدیتالشم رو کردم خورش یمن همه »

داشتم... آره... به پشنهاد بابام و بابات باهات ازدواج کردم... اما 

 مونییزناشو یکه اون دوسال زندگ یدونیخودت هم خوب م

 یکه چطور برا یدیمن تا تهش به ازدواجمون وفادار بودم... د

 « تالش کردم...  مونیسرپا نگه داشتن زندگ

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم آوات سر  دوارمیدفعه از کوره در رفت. ام کی دیخورش

 هناس را گرم کند. 

 

 بود، بودم.  ششیکه پ یطرف نگران طال و زن کی از

 

اما دوست  میاز هم جدا شده بود دیمن و خورش نکهیا با

خبردار شود،  مانیخصوص یزندگ اتییاز جز ینداشتم کس

بد، مربوط به خلوت خودمان بود، تازه  ایهرچه بود، خوب 

کالف بازهم  نیا یهاگره یهمسر برادرم بود و با همه دیخورش

 . شدیبد آنها بد خودم م
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@VIP_ROMAN 

  

 یرو از اون حاملگ نی... ایدتالشت رو کر یآره... همه »

 « ... دمیفهم یاجبار

  

عقب رفت.  یقدم دهیهم ترس دیبردم، خورش ورشیطرفش  به

 :  دمیسکوت باال آوردم و آرام غرّ یدستم را به نشانه

  

... حرمت برادرم رو نگه دار... االن دیخجالت بکش خورش »

ون نحسم یگذشته یراجع به رابطه یکه بخوا ستین نیوقت ا

 « ... میحرف بزن
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@VIP_ROMAN 

  

 زد. یپوزخند
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طفره  تیار بحث در مورد واقع شهیهم نیطفره نرو آکو... ع »

 میحاملگ وقت حرفت رو باور نکردم که چیه یدونی... میریم

... مطمئنم که عمداً ینکرد یزیبوده و تو براش برنامه ر یاتفاق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یکن بندیپا ینکبت ی... تا من رو به اون زندگیکار رو کرد نیا

! با زن ؟ی... اونم با کیکرد انتیخ یبعد خودت به اون زندگ

 « برادرت... 

  

 گرفته بود.  تیاز شدّت عصبان امنهیس یقفسه عضالت

 

از انقباض  دیگذاشتم تا شا امنهیس یقفسه یرا رو دستم کف

 عضالتم کم کنم. 

  

 و با افسوس گفتم :  آرام
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@VIP_ROMAN 

  

 ینه برا یخواستیس... تو هناس رو نمش بهانههمه نهایا »

 گهید لیدل هی... یرو نداشت شیبه قول خودت آمادگ نکهیا

به  ها افتاد که من دارم با ماناسر زبون نکهی... به محض ایداشت

 یگذاشت شیبدون حرف پس و پ کنمیم انتیخ ریتو و آه

 مونیزور به زندگ هبابات هم مثل اون دوسال که ب گهی... دیرفت

و  یمحکم داشت یبهانه هی... گرفتیپا بندت کرد، جلوت رو نم

زن دلشکسته که به خاطر  هی یمن بود... شد انتیمثالً اون خ

من  یرها کنه... ول شوهرش مجبور شده بود دخترش رو انتیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ساله که  یلی... خدونمیرو م زی... همه چدیحورش دونستمیم

 « ... سوزمیم شیآتو دارم تو  دونمیم

  

 خورد. یتکان دیخورش

 

 و گفت :  دیلرز شیهاچشم یسبز

  

 «  ؟یگیم یدار یچ »

  

 هم گذاشتم.  یرا رو میهاپلک
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@VIP_ROMAN 

 

ز آتش گرفتن که ا یکرده بودم تا خاکستر دایفرصت پ بالخره

 کرده بودم، به باد بدهم.  یقلبم زندان یسالها تو نیجگرم در ا

  

... دمیدعوامون شد فهم تیکه به خاطر حاملگ یهمون موقع »

و بابات به زور  یقبل از ازدواج با من عاشق شده بود دمیفهم

 یریطالق بگ یخوایم دونستمیعقد... م ینشوندت سر سفره

 « ... ششیپ یو بر

  

 بسته شده بود.  میگلو هرا
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@VIP_ROMAN 

 

متهم شده بودم، خودم  انتیکه به خ یمن دانستیچه م یکس

 بودم.  دهیچش انتیخ

  

 یکه زن من بود یماه آخر هیکه اون  دمیفهم یحت یمن لعنت »

طالقت داده بودم اما  دمیفهم ی... وقتیباهاش درارتباط بود

خودم رو نکردم... نکردم و  یرو بکشم ول تونییدوتا تونستمیم

رو از دست دادم که برام مهم نبوده  یکه کس هیتوج نیبا ا

 هیگذشتم تا  رتمیدخترم رو حفظ کردم... از خودم و غ یآبرو

 «  "... یتو دختر اون زن "به دخترم نگه  یدفعه کس
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@VIP_ROMAN 

  

به من زل زده  یادهیدوختم، با رنگ پر دیرا به خورش نگاهم

 بود. 

  

... پدرت هم که یتو که آزاد بود ...فهممیرو نم زیچ هیفقط  »

که بهت به ارث  یپول ی... با همهتیفوت کرده... تو و آزاد

انتقام؟ چرا اون  یبرا ایهناس  یبرا ؟ی... چرا برگشتدهیرس

 « ها؟  ست؟ین شتیپسره پ

  

 مات ماند، بعد به خودش آمد.  یاچند لحظه دیخورش
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@VIP_ROMAN 

 

 رفت،یم یورود که به طرف در یباال انداخت و در حال یاشانه

 گفت : 

  

هم  چکسیمن برگشتم تا هناس رو با خودم ببرم... ه »

 « ... رهیجلوم رو بگ تونهینم

  

 کردم. شیصدا

  

 را به طرفم چرخاند و منتظرم ماند :  گردنش
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@VIP_ROMAN 

  

 چیوگرنه ه یرو دوست دار گهینفر د هیتو  دونستمیمن نم »

... دیخورش یفتگیبه من م دی... باشدمینم تیوقت وارد زندگ

راه  یباز نیا دیکمکت کنم... تا شا تونستمیم دیتا شا یگفتیم

 « ... افتادینم

  

 . دیلرز شیهالب

 

و صدمه  قیبار بود که احساسات رق نیها اولاز مدت بعد

 .  دمیدیرا م دیخورش یدهید
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@VIP_ROMAN 

  

 ی... براکردینم یعقب... فرق یدیکشی... تو مگفتمیبه تو م »

 ونیاشنات هیش... معامله یبودم... برا لهیوس هیفقط  بابام من

من رو به  ی... تو نبودبستیکه م شیارددالریلیم یقرارها یرو

 « ... من سوخته بودم... فروختیم گهینفر د هی

  

 «  م؟یسوخت یباز نیا یچرا من و هناس هم تو »

  

 زد. رونیاز خانه ب یبدون دادن جواب دیخورش اما
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                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

  

 دیخورش ر،یآه یزل زدم. به جا ریبه دهان آه منتظر

 کرد : را به هم زد و با آب و تاب شروع به صبحت شیهادست
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@VIP_ROMAN 

   

 «... میریبگ یمهمون هی میخوایم »

   

که موقع ذوق  یطرز صحبتش و برق ش،یهاهم زدن دست به

هناس بود،  هیدرست شب نشست،یم شیهاچشم یکردن تو

 .کردیمساله مرا نارحت نم نیبود ا بیعح

  

و  ریروزها فقط نسبت به آه نیکه ا یحوصلگیبا همان ب آوات

 :  دیپرس د،بریبه کار م دیخورش
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچ یبرا ؟یمهمون »

  

صورتش بهتر شده بود، به خاطر حضور ترمه که  یهایکبود

و چهارساعته کنار آوات بود تا  ستیالبته به خاطر اجبار من ب

 یعال اشهیآوات دوران نقاهتش را در آرامش بگذراند، روح

 بود. 

 

 یخنده یو صدا کردیترمه ذوق م دنیبار که از د هر

شعله ور  یتیته دلم چنان حس رضا شد،یاش بلند مدانهمر
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@VIP_ROMAN 

درست همان لحظه در آرامش  دادیم ییکه به من توانا شدیم

 . رمیبم

  

تر  خودش برده بود، پررنگ یاز روح مرا برا یبزرگ یتکّه آوات

 یو خون مشترکمان، حضور آوات کنارم آن هم وقت یاز برادر

 . ماندیروحم م یدر خاطره شهیباورم نکرده بودند، هم هیبق

 

او هم اماق وجودش باور  دیآوات هم شک کرده بود، شا دیشا

 بود...  یمن کاف یبرا نیکرده بود اما مانده بود و هم
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@VIP_ROMAN 

 آورد.  رونیمرا از فکر آوات ب دیخورش یصدا

  

... از میرو اعالم کن ریازدواج من و آه نکهیا یبرا یمهمون هی »

من رو  یکرده هنوز هم وقت یمون رو مخفکه آکو طالق ییاونجا

 « زن آکوام...  کننیفکر م ننیبیم

  

خشک  ی. نگاهم به چهرهدمیسابیهم م یرا رو میهادندان

تنفر  نیسنگ یهاهیال نیاز ب توانستمیها بود نمبود، مدت ریآه

را درک کنم،  اشیکه صورتش را پوشانده بود، احساسات عمق

کار  نیاز ا میبه طور قطع بگو انستمتویهم نم نیهم یبرا

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سابق، برادر  ریآه دانستمینه اما م ایاست  یراض دیخورش

خانواده  یهیخودش و بق شدیحاضر نم وقتچیمن، ه یدوقلو

 . ردیبگ یبه باز نطوریا هیرا در نظر بق

  

که به طرف  دمیافتاد اما آوات را د یچه اتفاق دمینفهم

 زد :  ادیتش فرصور یهجوم برد و تو دیخورش

  

که  یشیآت نی... خجالت بکش... ادیخجالت بکش خورش »

 « ... سوزونهیزودتر از همه خودت رو م یندازیم یدار
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به  صدایکه ب ریبغل آه یو تو دیخودش را عقب کش دیخورش

آوات  یهاهم از پشت دست واریآوات زل زده بود، جمع کرد، ژ

کند و  یشرویاز آن پ شتریرا گرفت و اجازه نداد آوات ب

 :  خواندیگوش آوات م ریهمزمان ز

  

 « آروم باش داداش... آروم باش...  »

  

 :  دیبا خشم به آوات توپ دیخورش
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متعهد  یبه کس رینه من... نه آه ؟یچته؟ چرا افسار پاره کرد »

 «  م؟یبترس میازدواج کرد هیبه بق نکهیاز ا دی... چرا بامیستین

  

 د : ز ادیفر آوات

  

همون  یخوایم وونهیبگو... د یزیچ هی یتو ریاه »

و آکو شرکت کردن  دیخورش یعروس یکه تو ییهایمهمون

از آکو انتقام  یخوایم ؟یکجا رفته لعنت رتتیغ ؟یدعوت کن

 « سر زبون...  یندازیمون رو مهمه یدار ینطوریاما ا ؟یریبگ
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 یربهبلند شد، با کف دست ض شیدفعه از جا هی ریآه

ممکن آوات را  یهم تا جا واریآوات زد، ژ ینهیبه س یاآهسته

 . دیعقب کش

  

 است، گفت :  نیغمگ آمد،یکه به نظر م یبا لحن ریآه

  

 یکه زنم بهم گفت آکو، برادر بزرگم، اون کس یمن همون وقت »

بدنش گذاشته بودم، نفسم به نفسش بند بود،  یکه روحم رو تو

شدم...  رتیغیگوش زنم، ب یزدم توبهش چشم داره و من 

زنم ترس از  یهاچشم یکه تو یبودم که اون شب رتیغیب
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رو  قو من احم کردیم دادیهاش بچشم یبودن با آکو تو

حساب اعتماد به برادرم، رفتم سفر و زنم رو تنها گذاشتم و 

آکو  رونیآکو آوردم ب نیبرگشتم، جسد زنم رو از تو ماش یوقت

... رتیحرف بزن آوات الّا غ زیبا من از همه چرو نکشتمش... 

 « آکو کردم... یهرزگ یکه زنم رو، مانام رو قربان رتمیغیمن ب

  

به من به  ینگاه میمان، بدون انداختن نبه همه توجهیهم ب بعد

 باال رفت.  یطبقه

 

 حکمفرما شد. نمانیب ینیاز رفتن آوات سکوت سنگ بعد
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ه طرفش اتاقشان راه افتاد اما بلند شد و ب دیخورش عاقبت

و محکم  ستادیمن ا یکوتاه شانه به شانه یهیچند ثان یبرا

 گفت : 

  

... از دوست و انیآکو... همه هم م شهیبرگزار م یمهمون نیا »

 «  ... تیکار یتا رقبا لیآشنا و فام

                                                                        

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _ 195 

 

 ) آکو (  

 

و  اهیبودم افکار س دواریگرفتم. ام گاریاز س یقیعم کام

 گاریکه ذهنم را اشغال کرده بودند هم همزمان با س ینامفهوم

 شوم.  وانهینبود د دیکنند وگرنه بع میرهاو  رندیآتش بگ
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که از  یبودم وبه نقش دود دهیتخت به پشت دراز کش یرو

 سقف افتاده بود، زل زده بودم.  یرو گارمیسوختن س

 

که  یاز خاک در حال یتل ریبهروز ز یشدن سر و کله دایپ

بود که  یقتل یبرا یپوشش اش،یگفته بود خودکش یاحمد

طال و حضور  بیرفتار عج یه بود، به عالوهنشد ریقاتلش دستگ

که  یلیخوب و اص یخانه با وجود خانواده نینامفهومش در ا

 داشت، مرا به مرز جنون کشانده بود. 

 

 طرف...  کی هایدل مشغول نیا یهمه
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 کیکرده بود،  یکه خودش را دوست من معرف یناشناس مرد

 ...  گریطرف د

 

کار  یجا کی یتا بفهم یباش داشته ینبود هوش سرشار ازین

 نکهیبود اما ا یامرد ناشناس و طال قطعاً رابطه نیدارد. ب رادیا

 .  دانستمیبود را نم یاچه رابطه

چطور  دانستیاما اگر نم دانست؟ینم ای دانست؟یطال م یعنی

 ممکن بود؟ 
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 آمدیبه نظرم آوردم،یمشترکمان را به وضوح به خاطر م شب

  کرد؟یم یمن چه کار شیما نه آنقدر که نداند پطال مست بود ا

 

را به خاطر داشتم، طال لذت  مانیعشق باز اتییتک جز تک

 برده بود و من هم... 

 

که تجربه کرده بود احساس گرما  یآن شب و حس یادآوری با

با  نباریآتش زدم و ا یگرید گاریفرار از آن س یکردم، برا

 نداختم. را دور ا اشلهیتیف یشتریسرعت ب
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صبح کنم و حس و  بهیغر کیرا به  یمن شب آمدیم شیپ کم

بود اما حاال  امدهین شیاصالً پ یعنی اورم؛یحالش را به خاطر ب

 طال... 

 

 بغلش کرده بودم...  نیرزمیز یتو یوقت

 

اش را به قصد آرام و خشک شده دهیاتاق تن لرز یتو یوقت

 کردنش بغل کرده بود... 
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ذهنم را بسته بودند،  یکه دست و پا ییرهایزنج ... قفل ویلعنت

 یهابا آن چشم ییحضور دخترک موطال ریکم بود حاال زنج

 راه تنفسم را بند آورده بود.  یزده، مثل طناب دار خی یآب

 

با آن  ییمرور کردم، دخترک موطال گرید کباریرا  امجمله

 زده...   خی یآب یهاچشم

 

 زده...  خی یآب یهاچشم
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برخوردمان به خاطر  نیدخترک را در آخر یتازه یهچهر

 دهیتخت دمر خواب یرو ریلباس ز کهیبا آن دو ت یآوردم، وقت

خودش را  یمن تشنج کرده بود، دخترک جور دنیبود و با د

نبود تا چند  دیبع کردیجمع و جور کرده بود که آدم فکر م

 با توجه به نیاز شدت خجالت آب شود و ا گرید یقهیدق

شب را در آغوش هم به صبح  کیمن و دخترک که  تیوضع

 بود.  بیعج یاز کم شتریب یکم میرسانده بود

 

دخترک را وادار  یزیدوست داشتم بدانم چه چ از همه شتریب

حرف و  چیکند و بدون ه میکرده بود تا بکارتش را به من تسل
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برگردانده بود،  نجایاو را ا یزیبرود و بعد چه چ یاخواسته

 نبرد بود؟  دانیمن م یکه برا یاخانه یرست تود

 

 ... شناسدیکه انگار اصالً مرا نم کردیرفتار م یجور دخترک

 

از گرما و  یخبر چیشده بود، ه گریآدم د هیانگار  دخترک

 را پر کرده بود، نبود...  اشیآب یهاکه آن شب چشم یشوق

 

به من زل  خیاز پشت دو تکه  شناختمیکه من م یدخترک انگار

 زده بود...
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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به  ریانتقال سهم آه یامشب و قرار محضربرا یفکر مهمان با

به  یاقهیچند دق یو دخترک را برا دمیکش یپوف واریژ

 بپردازم.  یدهنم راندم تا به مسائل فعل ترقیعم یهاقسمت
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سر و  میبود به کارها یادیساعت ده بود و تا شب فرصت ز هنوز

 من...  یبود اما نه برا یمهم یامشب اتفاق یسامان بدهم. مهمان

 

به غرور من ضربه  یمهمان نیبا ا کردندیفکر م دیو خورش ریآه

گرفته بودم  ادیاما من  کردندیکه البته اشتباه هم نم زدندیم

مهم  کشت،یکه مرا نم یهر چند دردناک تا وقت یاهر ضربه

آپارتمان  نیخودم را در ا یداشتم چند ساعت ازینبود، فقط ن

کنم و باز هم به  دیرا تجد میخلوت و ساکت حس کنم، قوا

 مبارزه برگردم.  گیر
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 زدم،یآتش م یدیجد گاریکه س ینیرا برداشتم و ح تلفنم

 ترمه را گرفتم. یمارهش

  

که تنفرش نسبت به من  اشحوصلهیب یکه صدا دینکش یطول

 بلند شد :  د،یباریم شیاز تن صدا

  

 «  ؟یخوایم یچ »
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بود اما از دست و پنجه نرم کردن با ترمه لذت  یبدجنس

که با برادرم  یدوست داشتم او را به خاطر کار بردم،یم

در هر حال  گرفتم،یخودم را م یزجر بدهم اما جلو کرد،یم

 نیا کردمیخودم را مجبور م دیآوات عشق ترمه بود و من با

 . رمیمساله را بپذ

  

 «سالمت کجاس عروس خانم؟  »

   

. به خنده افتادم اما دمیاش را از پشت تلفن شنقروچه دندان

 بروز ندادم.  یزیچ
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ترس به آن  یچطور کم دانستمیخاص خودم که م تیجدب با

 اضافه کنم، گفتم : 

  

 «... رونیب یکن... قراره با آوات بر یت رو خالامشب برنامه »

  

 :  دیکش ادیفر هیشب یترمه حالت یصدا

   

من  ؟یخوایاز جون من م یدست از سر من بردار آکو... چ »

 « ... تیشب باز مهیشدم عروسک خ
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 تکاندم و جواب یاشهیش یگاریجا س یرا تو گاریس خاکستر

 دادم : 

  

به  دیبا تیشب باز مهیعروسک خ یبرادر من رو کرد یوقت »

 یتو یدونیعروس خانم... مگه نم یکردیفکر م زهامیچ نیا

 یتوقع داشته باش دیداره... نبا یجواب هی یهر کار ایدن نیا

 « ... ادیسر خودت ن یاریم گهید یکیکه سر  ییبال

  

  گفت : یآرام گرفت و با لحن متاسف ترمه
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 ،یاگه تو احمق ش؟ینما نهایا فهمهیآوات نم یکنیفکر م »

 « ... ستیبرادرت ن

  

 هوا ماند.  یتو دستم

 

بود. آوات  گاریخاکستر س ریشعله ور شده ز یسرخ یپ نگاهم

 ... دیفهمیم

  

به حرف ترمه  یجواب نکهیرا جمع و جور کردم و بدون ا خودم

 بدهم، گفتم : 
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 یخوب نقش باز یرعلیپدرت و ام یه جلواونقدر ک دوارمیام »

هر  یکه بتون یکن ینقش باز یجور هیآوات هم  یبرا ،یکنیم

 «ترمه...  یما دورش کن یشده امشب از خونه یجور

 

کالمم را  یهیبعد هم تلفن را قطع کردم، مطمئن بودم ترمه کنا 

گرفته بود و دست از پا خطا  یرعلیدر رابطه با پدرش و ام

  .کردینم
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 یبرا توانستمیم ینبود چقدر از من متنفر شودف تا وقت مهم

را به جان  زیفراهم کنم همه چ یبهتر طیام شراخانواده

 . دمیخریم

 

 یلیخ ینبود که بتوانند چشمشان را رو واریو ژ نیمثل او آوات

که اگر  دادیو عکس العمل نشان م دیدیببندد، آوات م زهایچ

 . دادمیاجازه را نم نیو من ا دیکشیزجر م توانستینم

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:23] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 (  واری) ژ

  

بزرگ  یو بعد به ساعت چوب امیاول به ساعت مچ یاکالفه نگاه

بودم که  دواریکار ام نیبا ا دیسالن انداختم. احمقانه بود اما شا

 . نمیدو زمان متفاوت بب
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 جواب دادم :  حوصلهیبود، ب ریزنگ خورد، آه تلفنم

  

 « بله؟  »

  

 جواب داد :  یعصب ریآه

  

 لیبود... االن دفترخونه تعط ازدهیقرامون ساعت  ؟ییکجا »

 نجایکه ا یبت اعظم نیا تونمینم نیاز ا شتریب گهی... دشهیم

 « ه تحمل کنم... نشست
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 یفرو کردم و کالفه شروع به قدم زدن تو میموها یرا تو دستم

 سالن کردم. 

 

 شده بود.  گرمم

 

محضر کار  یتو نیاز ا شتریب ریگذاشتن آکو و آه تنها

 نبود. یاعاقالنه
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... زنگ ومدهی... اما هنوز نریآه ادیقرار بود پرستار ساعت ده ب »

هم  چکسیکار کنم؟ ه یچ یگی. م..دهیجواب نم زنمیهم م

 « اون دختر رو تنها بذارم...  تونمی... نمستیخونه ن

  

 دفعه از کوره در رفت :  کی ریآه

  

 یکیقوز... حاال  یفلج هم شده قوز باال یبابا... اون دختره یا »

 یخودت دردسر درست کرد یرو جمعش کنه... برا نیا دیبا

 « احمق... 
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 فشار دادم و مستاصل گفتم :  امیانشیدستم را به پ کف

  

 « بخورم؟ ها؟  یچه گه یگیم »

  

 جواب داد :  یبا بدخلق ریآه

  

 ریخون ز یآوردیدختره رو م یداشت یکه وقت یهمون گه »

بره از  گمیاون دور و برِ... م دیزبونت مزه داده بود... خورش

.. راه .رونیمراقبت کنه... تو بزن ب یجنابعال یگندکار یپروژه

 اروی نی... من ارهیمیکم تنها باشه نم هی... حاال دختره ایب افتیب
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بره به  ومدشیتا دوازده... پرستار هم اومد ن دارمیرو نگه م

 « درک... 

  

آماده  اشییتنها یطال را برا دیهم تلفن را قطع کرد. با بعد

  کردم؟یم

 

اشتم را ند شیرو نکهیبود هم ا ریخودش هم وقتگ نینه ا اما

از تو را  ینگه دار ییآورده بودم که توانا یاتو را به خانه میبگو

 آن نداشتم.  یتو
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@VIP_ROMAN 

زدم. پشت  رونیداشتم از خانه بو کتم را بر  چییسو یحال بد با

باز  موتیرو را با ر نیکه در ماش یفرمان نشستم و در حال

دختر  دنیپدال گاز فشار دادم اما با د یرا رو میپا کردم،یم

 بود، ترمز کردم...  ستادهیکه پشت در ا یزنقشیر

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 نیبود که قدش به زور تا سپر ماش زیو ر فیآنقدر نح دخترک

تن کرده بود، صورتش که  یسرتا پا مشک پیت ی. تودیرسیم

 بود.  دهیخسته و به شدّت رنگ پر

 

شدم تا عکس العمل  رهیبه او خ یادر هم رفته یابروها با

که به  یانهیدخترک خودش با س نکهیتا ا نمیرا بب اشیبعد

به طرف در سمت راننده آمد  رفتیم نییباال و پا دنیخاطر دو

 زد.  شهیبه ش یاو با انگشت ضربه
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 و گفتم :  دمیکش نییپارا  شهیش

  

 « ؟  دییبفرما »

  

 گفت :  زد،یکه هنوز هم نفس نفس م یدر حال دخترک

  

 رید دی... ببخشدیپرستار جد امیسالم... من... من... محسن »

 « کردم... 
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@VIP_ROMAN 

مضطرب بود، آرامش داشت.  نکهیا نینرم و در ع شیصدا

تا  کردمیز مپروا باً یتقر دیانداختم، با امیبه ساعت مچ ینگاه

و آکو  ریاز آه دیچقدر با دانستیو خدا م دمیرسیبه محضر م

 رشیو تاخ دیپرستار جد نهایا یو مقصر همه دمیشنیحرف م

 بود. 

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند

  

 « ... به سالمت... ی... خانم شما اخراجدیپرستار سابق جد »
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@VIP_ROMAN 

باال  یادختر و ابروه یدرشت شده یهابه چشم تیّاهمیب

 دایها شباهت پدفعه به مرده کیصورتش که انگار  ایاش رفته

پدال گاز فشار  یرا رو میرا باال دادم و پا شهیکرده بود و ش

 یخودش را رو باً یو تقر دیدو نیدادم اما دخترک فرزتر از ماش

 سپر پرت کرد. 

 

مثل صاعقه  نیتصادف با طال  و برخوردش با سپر ماش یخاطره

با وحشت  تیبه موقع توجهیرخورد کرد و باعث شد ببه سرم ب

 پدال گاز فشار دهم.  یرا رو میپا
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@VIP_ROMAN 

به خاطر نبستن  امیشانیبود که پ ادیترمز آنقدر ز شتاب

 شد.  دهیکمربند، به فرمان کوب

  

 گفتم...   یو آخ بلند دیچیسرم پ یتو یوحشتناک درد

 

                                🩸🩸🩸 

 

  

 کو ( ) آ
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@VIP_ROMAN 

تلفن را قطع کرد و دستش را باال برد. با خودم گفتم االن  ریآه

بکوبد اما به خودش مسلط شد و  نیزم یرا رو یاست که گوش

 . دیکش شیموها یتو یدر عوض با حرص دست

  

 :  دمیو پرس دمیکش یقیعم نفس

  

 «  ومد؟ین »

  

 جواب داد :  حوصلهیب
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 «برسه اصالً... ... فکر نکنم دارهینه... برنم »

  

و  بردمیداشت، لذت م یمان که حداقل ظاهر عادمکالمه از

 ممکن به آن شاخ و برگ بدهم.  یدوست داشتم تا جا

  

 « ... ینگه دار نجایرو ا اروی نیا میبتون نیاز ا شتریفکر نکنم ب »

  

گردنش را به طرفم چرخاند، باز هم همان نفرت سابق به  ریآه

 صورتش برگشت. 
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@VIP_ROMAN 

... نداره... امروز نشه، فردا هست بیع ی... ولادیتو که بدت نم »

 » 

  

 مینشسته بودم، کمرم خشک شده و پاها یصندل یبس رو از

 خواب رفته بود. 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  تفاوتیباال انداختم و ب یاشانه

  

 چی... تحت هکنمیم یکار گمیم یوقت یدونیخودت خوب م »

هر کس فرق  ی... پس مطمئن باش برازنمینم رشیز یطیشرا

 «  ... کنهیمن نم یکنه برا

 

 لب زمزمه کرد :   ریرا از من گرفت و ز شیرو ریاه

 

 « ... کردمیاما اشتباه م شناسمتیفکر کردم م »
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@VIP_ROMAN 

  

آن نشست و  یمقابلم رفت و رو یچوب یهایطرف صندل به

 کرد.  یزندان شیهادست نیسرش را ب

 

در چه منجالب سرد و  میبرادردوقلو دانستمینبودم اگر نم آکو

 .   زدیدست و پا م یکیتار

 

من همانطور بودم که  نکهیاز ا م،ینوک زبانم باال آمد که بگو تا

 ... دمیترسیدم اما باز هم سکوت کردم، مشناخته بو ریآه
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@VIP_ROMAN 

 دیرسیاز آن خبر نداشت و به نظر م چکسیکه ه ییزهایچ از

 ...  دمیکشیرا تا ابد به دوش م قتشیبار حق دیمن با

 

 «  ؟  ریآه »

 

 به طرفم انداخت.   یرا باال  آورد و نگاه منتظر سرش

 

 شی. راض..دهی... به حرف من گوش نمریحرف بزن آه ریبا ام »

سهمش رو قبول کنه...  ادیکن ب شیخونه... راض ادیکن ب

رو  شتریاون ب ای... تو ادیهر دوتون از من بدتون م دونمیم
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 دمیکدومتون اجازه نم چیبه ه دونمیرو م نی... اما ادونمینم

ذهنتون  یتو یالیاون انتقام خ یرو قربان هیبق ایخودتون 

 «  ... نیکن

 

امروز منتظر  یراه افتادم . برا یدر خروجشدم و به طرف  بلند

 بود.   یماندن کاف

 

 «   ؟یایامشب م »
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@VIP_ROMAN 

 میسر جا آمد،یم نیو لحنش که به نظرم غمگ ریآه یصدا با

 . ستادمیا

 

 یکه لبخند کج یو در حال دمیپا به طرفش چرخ یپاشنه یرو

 گفتم :   زدم،یم

 

 «   ام؟ین یخوایازم م یزبونیبه زبون ب یدار کنمیچرا فکر م »

 

. در جواب دمیدیاز صورتش نم یزیبود و چ نییپا سرش

 سکوت کرد. 
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@VIP_ROMAN 

  

اجرا  نیا یرو برا یشب باز مهیخ نی... مگه اریآه امیم »

که اون همه خرج و  امیپس م ن؟یمن رو بچزون نینکرد

 « نمونه...  جهینتیزحمتتون ب

  

 دیبپاهاش کو یاش را رومشت شده یهادست ریدفعه آه کی

 گفت :  یبلند یو با صدا

  

 « لعنت به تو آکو...  »
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@VIP_ROMAN 

خورد و با  یبود، تکان لشیکه مشغول جمع کردن وسا دفتردار

 به ما انداخت.  یتعجب نگاه

  

به  نهیبلند شد و به طرفم آمد، س اشیصندل یاز رو ریآه

 :  دیپرس یبیو با حال غر ستادیا امنهیس

  

 ن؟ییپا یچرا سرت رو انداخت ؟یکنیچرا از خودت دفاع نم »

 «... یگینم یچیچرا ه

   

 زمزمه کردم :  بیو غر آرام
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@VIP_ROMAN 

  

بود اگه من رو حرمت  و شناخت  یاو احمقانه ادیتوقع ز »

 « حساب باز کرده بودم...  مونیبرادر

 

پنج سالها بود...  بالخره  نیمن در ا یاظهار نظر رسم نیاول نیا

 یزیچ میرمستقیدم و هر چند غکنترل زبانم را از دست داده بو

 گفته بودم...
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@VIP_ROMAN 

 نیبه ا آمدمیم نییپا یکیدفترخانه را دو تا  یهاکه پله ینیح

 یکار درست هیو بق ریاز آه تیپنهان کردن واقع کردم،یفکر م

 نه؟  ایبود 

 

را  تیواقع دنیتحمل شن ریکه آه دانستمیرا م نیا فقط

 نداشت... 

 

عذاب بکشم تا  رینگاه نفرت آهبار  ریمن ز دادمیم حیترج

 نگاه کنم... دنشیبه عذاب کش نکهیا
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@VIP_ROMAN 

 را نداشتم...  قتیبازگو کردن حق ییهم من توانا دیشا

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 . ستیفرستادم که آمدنم ممکن ن ریآه یبرا یامیپ

 

را از دست دخترک که با خجالت دستش را به  خی یسهیک

 گذاشتم.  امیشانیپ یطرفم دراز کرده بود، گرفتم و رو

 

 نییرا پشتش پنهان کرده بود و با سر پا شیهادست دختر

 زل زده بود.  نیبه زم یاافتاده
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@VIP_ROMAN 

هم  یرا رو میهاو پلک دادم هیکاناپه تک یرا به پشت سرم

چشمم گم  یگذاشتم. دوست داشتم دختر هر چه زودتر از جلو

 دردسر داشتم. یکاف یشود، به خاطر او به اندازه

  

 بسته گفتم : یهاهمان چشم با

   

... لطفاً دمی... خسارت قرارداد رو مزنمیتون زنگ مبه موسسه »

 « ... نی... راه خروج رو که بلددییبفرما

  

 . دمیدختر از جا پر یو بدون مقدمه فیهق هق ضع دنیشن با
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@VIP_ROMAN 

 

به خازر  اشیگوشت یهابه صورت دخترم انداختم، لب ینگاه

بود. چطور  سیصورتش از اشک خ یو پهنا دیلرزیم هیگر

گذشته بود،  اشهیکه از شروع گر هیچند ثان نیممکن بود در ا

  زد؟یهمه اشک بر نیا

 

 وکش قرمز شده بود. پف کرده و ن کشیبار ینیب

 

انجام  دیبا یچه کار دانستمیتعجب به او زل زده بودم، نم با

 دهم. 
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@VIP_ROMAN 

  

 رمی... بابت تاخنیکار رو نکن نیا کنمیپرواز خواهش م یآقا »

 نیدست من نبود... من به ا نیباور کن ی... ولخوامیمعذرت م

 نیتقال کردم تا ا یموسسه هم کل یدارم... تو اجیشغل احت

 دیبا دونمیرو به من بدن... اگه از دستش بدم واقعاً نمشغل 

 « کار کنم...  یچ

  

کنم اما  دایپ یباعث شده بود حس بد اشهیگر کنمیم اعتراف

را  امیشگردش باشد، ابروه یو زار هیممکن بود گر نکهیبا فکر ا

 و گفتم :  دمیدر م کش

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

دم که آ دیخانم محترم شما هنوز شروع نکرده نشون داد »

دختر هست که  هیاتاق پشت سرتون  ی... تودیستین یمسئول

از صبح تنهاست... شما از امروز صبح طبق همون  باًیتقر

 دیبود یفسخش کنم، مسئول هر اتفاق خوامیکه م یقرارداد

 نیر ایماهرانه از ز یلی... و شما خافتهیاون دختر ب یکه برا

 یکه برا دید... متاسفم اما شما نشون دانیدر رفت تیمسئول

 « ... دیستین یآدم قابل اعتماد یمهم نیبه ا یفهیوظ
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@VIP_ROMAN 

و انتقام به هم خوردن قرار  کردمیم یرو ادهیداشتم ز دیشا

 یرا از دخترک ریآه نیبعد از ا یهایامروز و البته کج خلق

تا چه حد در مشکالت غرق  زدیزار م اشافهیکه ق گرفتمیم

 است. 

  

 

 یپوالد_غزل#
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 ادامه داد :  دخترک

  

داشت که حاضر  تیّاهم یشغل اونقدر نیمن داشتن ا یبرا »

 «... نتونیماش ریبودم برم ز

  

 شدم.  قیاش دقچهره یتو

 

 یواضح یو درماندگ یستگسال داشت اما خ ستیزحمت ب به

همه اصرار  نیصورت کم سن و سالش نقش انداخته بود. ا یرو
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مرددم  یریگ میدر تصم یکم دیباعث تعجبم شده بودو شا

 کرده بودم. 

  

 گرید کباری دیاگر دخترک را رد کنم با نکهیبا فکر ا عاقبت

 دادم،یو پرونده و ... را انجام م قیتحق یمسخره یپروسه

 دادم و گفتم :  تکان یسر

  

و چهارساعته  ستیب دیاتاق پشت سرتون... با یطال تو »

 « ... دیباش ششیپ
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@VIP_ROMAN 

 ینشسته رو یهاها با پشت دست اشکمثل دختربچه دخترک

به  زد،یم ینیکه لبخند غمگ یاش را پاک کرد و در حالگونه

 طرف اتاق طال راه افتاد. 

 

                                    🩸🩸🩸  

 

 

 ) طال (  

 

 گفتم :   خواست،یورد م یکه پشت در اجازه یبه کس تفاوتیب
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@VIP_ROMAN 

 «  ... دییبفرما »

 

 یرو حرکتیشده بودم تا االن ب داریصبح که از خواب ب از

ها به که از پنجره یرنگ یتخت نشسته بودم و به رقص نورها

 کرده بودند، زل زدم.  دایدرون اتاق راه پ

 

 . دانستیرفته بودم، خدا م شیزدن پ ادیرز فربار تا م چند

 

 یبرا چکسیکرده بودم اما ه هیگر وقفهیهم ب یساعت کی

بود،  امدهیزندان کوچک ن نیاز من به ا یحال نیگرفتن کوچکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زل زده بودم و  یاو حال تنها به گوشه حسیعاقبت من هم ب

 ردآویحضور مرا به خاطر م یبالخره کس کردمیفکر م نیبه ا

 نه.   ای

 

بلند  یدختر یبهیغر یبود که صدا یرنگ یهاشهیبه ش نگاهم

 شد :  

 

 «  سالم...  »

 

 به طرف صدا برگشتم.  یکنجکاو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

قرمزش  یهابود و با چشم ستادهیدرگاه ا یتو ینقش زیر دختر

 به من زل زده بود.

 

 کرده بود.   هیگر نکهیا مثل

 

 سوظن جواب دادم :   با

 

 «  شما؟  سالم... »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گرفته بود، جلو  هیهنوز هم به خاطر گر یصدا ایکه گو دخترک

 گفت :  یآمد و با لبخند مصنوع

 

 «  ... دتونیپرستار جد »

  

   

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

 

#part _202 

 

  ) آکو (

  

 :  دیبا شک پرس یاحمد

  

از  تونمیمن خودم م د؟یبر دیخوایخودتون م نیآقا مطمئن »

 « ... امیپسش برب
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@VIP_ROMAN 

 یکه احمد یسبقت گرفتم و به طرف آدرس میروروبه نیماش از

 کرده بود، فرستادم.  دایپ میبروز برا یاز نوچه

  

 « باهاش حرف بزنم...  خوامینه... خودم م »

  

 یرغم مخالفت ینگرفته بود عل ادی یزیچ تیجز تبعکه  یاحمد

 نگفت.  یزیموضوع داشت، چ نیکه با ا

 

 پرداختم.  یرا قطع کردم و در سکوت به رانندگ تلفن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زنگ زده  یزده بودم، احمد رونیاز محضر ب نکهیبعد از ا یکم

 دیکرده است، شا دایبودم و گفته بود دست راست بهروز را پ

 کالف را باز کنم.  نیا یهااز گره یاو کم قیاز طر توانستمیم

  

 زنگ تلفن همراهم بلند شد.  یصدا

 

 بود.  جوانه

 

 را پارک کردم و جواب دادم :  نیماش
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@VIP_ROMAN 

 « سالم جوانه...  »

  

 بلند شد :  یاز دلخور یاهیبا ته ما فشیلط یصدا

  

 « سالم جناب تودار...  »

  

 زدم.  یکمرنگ لبخند

 

من زنگ  یاحوال شانینه درست زمان پرخوب بود که جوا چه

 زده بود. 
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@VIP_ROMAN 

  

 « سالم...  »

  

 تخس گفت :  یهادفعه مثل دختربچه هی

  

 دیامشب بفهمم؟ تو نبا یراجع به مهمون دیاز خورش دیمن با »

 « ؟یبگ

   

 فعال شد.  امیمغز یسنسورها

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 باز کرده بود؟  یشب باز مهیخ نیجوانه هم در ا یپا دیخورش

 

 من دارد .  یبرا یجوانه چه ارزش دانستیب مخو یلعنت

 

 ... دیبه تو خورش لعنت

 

 . دمیفرمان کوب یرو صدایرا مشت کردم و ب دستم

 

 بو ببرد.  امینداشتم جوانه از ناراحت دوست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد :  جوانه

  

... چرا کنهیکارها رو م نیداره ا دیخورش شهیاصالً باورم نم »

 «  ؟رهیگیجلوش رو نم ریآه

  

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

  

کدومشون رو  چی... انگار هدونمینم یچیه گهی... ددونمینم »

 دیجد یهاسابق رفتن و آدم یهاجوانه... آدم شناسمینم

 « اومدن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

در سکوت به حرفم گوش داد، عاقبت با  یاچند لحظه جوانه

 گفت :  یالحن دلسوزانه

  

 « کنن...  تتیاذ خوانیم دونمیامشب نرو... م »

  

 زدم.  یتلخ لبخند

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ت که دنبال طعمه نکهیجوانه نصف لذت شکار به ا یدونیم »

بهشون  خوامی... نمدونیرو م نیهم ا دیو خورش ری... آهیبدو

بدم... اگه قراره  کنهیکه داره فرار م یالذت دنبال کردن طعمه

کنم  یکم باز هیباشم، پس بذار منم  یباز نیا یمن طعمه

 « باهاشون... 

  

قانع کردن  یگرفته بود از عهده ادیپنج سال  نیکه در ا جوانه

 وارد شد .  یگریاز در د اد،یمن برنم

 

 و گفت :  دیکش یپوف
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@VIP_ROMAN 

  

تنها  ینجوریمنم دعوت کرده... ا دی... خورشامیپس منم م »

 «  ... یستین

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _203 

 

 زدم :  ادیرا از دست دادم و فر امیدفعه خوددار کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « نه... جوانه... نه...  »

  

 جا خورده بود، با ترس زمزمه کرد :  ادمیکه از فر جوانه

  

 « آکو...  »

  

به  کردمیم یکه سع یهم گذاشتم و در حال یرا رو میهاکپل

 خودم مسلط باشم، گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

 « داد بزنم...  خواستمی... نمدی... ببخشدی... ببخشدیببخش »

  

را  میهاپنجره گذاشتم و با نوک انگشت لب یرا لبه آرنجم

 نوازش کردم. 

  

 غم زمزمه کردم :  با

  

به  یکاف یباز شه... تو به اندازه هیقض نیپات به ا خوامینم »

حضور  نکهی... پنج سال کابوس ایدیخاطر من صدمه د

 « ... کنهیآورد ولم نم تیسر تو و زندگ ییام چه بالناخواسته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 زبان به اعتراض باز کرد :  جوانه

  

... هر کس ستیحرف درست ن نیا یدونیآکو... خودت که م »

که  ییسالها چه کارها نیمن ا یتو برا دونمیندونه خودم م

 « ... ینکرد

  

 به حرفش ادامه دادم :  تیّاهمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شون دور نگه داشتم... نذاشتم پنج ساله که تو رو از همه »

 یچشمشون نباش یجلو دیکه شا ننیعمارت بب یرنگت رو تو

من سو استفاده کنن  یو فکرشون نره که بخوان از ارزشت برا

سراغت...  انیب ذارمی... نمهگی... نه امشب نه هزار شب د

که بتونم  یوقت ات دارم اما تنگه هیتو سا ینطوریدوست ندارم ا

 «  ازت محافظت کنم برام بسه... 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشسته بودم و به در خانه  نیماش یساعت بود تو کی کینزد

 دون،یاز مرگ بهروز، فرگفته بود بعد  یزل زده بودمو احمد

 یهمه ش،یکارها کیگرمابه و گلستانش و البته شر قیرف

بودم از خانه  دواریو حاال ام گذراندیخانه م یوقتش را تو

به  عتراضا یکمرم برا یهاکه مهره یبزند. درست وقت رونیب

 شد ... دایپ یمرد یصدا درآمدند، سر و کله

  

 زدم :  شیو صدا گذاشتم رونیب نیرا از ماش میپا کی

  

 «  دون؟یآقا فر »
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@VIP_ROMAN 

  

به  ازیخمار از ن یسرش را به طرف من برگرداند، چهره مرد

 موادش را به من دوخت. 

 

مسن تر به  یلیاما به خاطر مواد خ دیرسیبه چهل نم سنش

 . دیرسینظر م

 

 یپشت سرم انداخت. به تا نیبه من و بعد به ماش ینگاه

با  آمد،یقدم جلو م کیکه  یر حالرا باال انداخت و د شیابرو

 :  دیپرس یلحن کش دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « شما ؟  »

  

 یتو یحساب دونیو مرتبش، فر کیبهروز و ظاهر ش برخالف

باعث شد با خودم فکر کنم فرقشان عالوه بر  نیهم زد،یذوق م

کلمه او را  یواقع یبود که به معنا یادیو مرئوس در اعت سییر

 به خاک نشانده بود. 

  

را پشت سرم بستم. در  نیشدم و در ماش ادهیپ نیاز ماش لکام

 گفتم :  دادمفیم هیتک نیکه به ماش یحال
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@VIP_ROMAN 

  

... دادمیبهش م دیبا یپول هیبه بهروز داشتم...  یحساب هیمن  »

 « ...کنمینم داشیپ گردمیدنبالش م یهر چ هیچند وقت یمنته

  

رده بودم، پهن ک شیکه برا یاتله یتو دونیبودم فر دواریام

 . افتدیب

  

کدر  یهاپول از زبانم برق خواستن در چشم یکلمه دنیشن با

 اش نشست. و غرق خون شده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جلو آمد و گفت :  گریقدم د کی

  

 کشیعمرش رو داده به شما... من شر هیبهروز چند وقت »

 «  ... بده به من... هیکیبودم... حسابمون 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _204 
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@VIP_ROMAN 

 را مثالً متعجب نشان دادم :  خودم

  

 «  ؟یچ یمرده ؟ برا »

  

که انتظارش را داشتم در دامم افتاده  یزیزودتر از چ دونیفر

 بود. 

 

 یسد سستحد  نینفر تا ا کی یخمار کردمیوقت فکر نم چیه

 نفود باشد.  یبرا
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@VIP_ROMAN 

 به من کرد و گفت :  یادهیکوتاه نگاه ترس یلحظه کی یبرا

  

 «  ؟یسیتو پل »

  

 را نگرفت.  اشیهم پ دونیتکان دادم. فر ینف یبه نشانه یسر

  

 تونهیشد... فکر کرد م یها قاطآقا... با کله گنده دونمیم یچ »

 « سه... اما نتونست... گنده بر یکهیت هیاز قبال اونها به 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پولم را  فیهمانطور که شک کرده بودم، بو داشت. ک هیقض پس

 گرفتم.  دونیفر یهاچشم یدر آوردم و جلو

 

 درونش را شمردم.  یهاتراول یو البته به کند عمداً

 

دانستن  یبود که مرا برا شیهاچشم یتو یاانهیوحش برق

 . کردیم دوارتریام قتیحق

  

 گذار باشد، گفتم :  ریتاث کردمیم یه سعک یلحن با
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@VIP_ROMAN 

 « ؟یبردار کهیت هی یتو چرا نخواست »

   

 گفت :  الیخیباال انداخت و ب یاشانه دونیفر

  

 « من مثل بهروز خر نبودم...  »

  

 :  دیها بود که پرسهمچنان به پول نگاهش

  

 «  ؟یبود هاشیاز مشتر »
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@VIP_ROMAN 

کردم. چه  دایدم پنفرت تنها جس بود که نسبت به خو حس

  دادم؟یبه او م دیبا یجواب

 

 نیبه ا دیمن هم در لجن غرق بودم؟ اما فکر کردم شا نکهیا

 جلب کنم.  شتریاعتمادش را ب توانستمیشکل م

  

 «آره...  »

  

 فیبه خودم بگو... چند تا خوبش رو برات رد یآگه خواست »

 « ... کنمیم
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@VIP_ROMAN 

  

 .  اورمیکردم االن است که باال ب حس

 

که آن را به طرف  یو در حال دمیکش رونیدسته تراول ب کی

را بشنوم،  شیهاتا حرف ستادمیگرفتم. منتظر نا دونیفر

گفتن  یبرا یادیز یزهایچ دونیبودم که فر دهیفهم نقدریهم

 داشت. 

 

 زدم.  رونیفرمان نشستم و به سرعت باد از آن محله ب پشت
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@VIP_ROMAN 

 ا رو کرده بود. نفر دستش ر کیرا داشتم که  یمجرم حس

  

 را گرفتم و بدون مقدمه گفتم :  یاحمد یشماره

  

 چیبدون ه ی... ببرنش انبار... چند روزنیریرو بگ دونیفر نیا »

بترسه و خمار  یحساب خوامی... منیکن شیفقط زندون یحرف

 «  بعدش...  نیکار کن یچ گمیشه... بعد خودم م

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ـوآکـــ��
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _205 

 

 ) آوات (

   

 به صورتم انداختم. ینگاه نهیآ یتو 

 

نمانده بود،  هایاز کبود یمحو شده بود و اثر باً یها تقرزخم رد

 ییهادقت متوجه کتک یبا کم شدیز هم مهنو نهایا یبا همه
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@VIP_ROMAN 

هنوز به طور  میهادنده نکهیکه خورده بودم، شد به خصوص ا

جرکت  ایکامل جوش نخورده بودند و موقع خم و راست شدن 

 . گرفتیبدجور درد م یناگهان

 

دعوت ترمه  شدیباعث نم امختهیبه هم ر ینه درد نه چهره اما

 رفتن رد کنم.  رونیب یرا برا

 

 بود ترمه به من اشاره کند تا با سر به طرفش بروم.  یکاف
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@VIP_ROMAN 

امشب و البته سکوت  یرا از مهمان امیناراحت کردمیم یسع

 شیکه برا یشب باز مهیقبول هر خ یآکو و کوتاه آمدنش برا

بود اما خودم را با  ختهیاعصابم را به هم ر دند،یدیتدارک م

 کهیزیبهتر از چ یلیمان خاوضاع رابطه نکهیفکر ترمه و ا

 کردم،یآرام م رفت،یم شیکرده بود، پ یزیبرنامه ر شیبرا

رفتار ترمه هنوز هم سرد بود، هنوز هم مشخص بود که عاشق 

 یهر چند کوچک سع یبه بهانه نکهیاما حضورش، ا ستین

از  یادیرا با من بگذراند، مرا تا حد ز یشتریتا اوقات ب کردیم

 . دیکشیم رونیق شده بودم، بکه در آن غر ییهاکیتار
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@VIP_ROMAN 

 دمیزنگ تلفن همراه دست از نگاه کردن به خودم کش یصدا با

 و به طرف تلفن رفتم. 

  

زدم و در  یتلفن لبخند پهن یصفحه یاسم ترمه رو دنید با

 که قلبم به تپش افتاده بود، جواب دادم :  یحال

  

 «  زم؟یجانم عز »

  

 آرامش بلند شد :  یصدا

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آوات... سالم  »

  

بود. دروغ  شیصدا یتو یشگیهم یتفاوتیآرامش و ب همان

 ینداشت اما سع یریتاث چیه امهیروح یرو گفتمیبود اگر م

 . اورمیخودم ن یکردم به رو

  

 «  ؟یخوب »

  

 مانیسر صحبت را چطور باز کنم که هر دو دیبا دانستمینم

 . میشو تیکمتر اذ
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@VIP_ROMAN 

  

 ترمه ادامه داد :  خود

  

 « افتاده...  یاتفاق هیممنون... آوات راستش  »

  

که ترمه  یاز خبر بد شتریمرا ب نینگران بود و ا یکم لحنش

 . کردیحاملش بود، نگران م
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@VIP_ROMAN 

 میموها نیب یدست ال،یوقت فکر و خ امیشگیعادت هم به

تخت  یکه لبه نطوریو به طرف تختم رفتم. هم دمیکش

 گفتم : نشستم،یم

   

 « ه؟ینطوریچرا ا ی؟ صداشده ترمه یچ »

  

 و گفت :  دیکش یقیعم نفس

  

شما دعوتمون کردن  یامشب برا یرعلیراستش ترنم و ام »

و  ستیرستوران... البته من بهشون گفتم تو حالت خوب ن
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@VIP_ROMAN 

دعوتشون رو رد کردم اما خب... به هر حال... خواستم  باًیتقر

 « بهت بگم... 

  

 و ترنم... یرعلیام

  

 ... یرعلیام

 

صحبت  یرعلیاز ام یترمه وقت یحس کردم لحن صدا چرا

 عوض شده بود؟ کرد،یم
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@VIP_ROMAN 

اسم  یاش هم وقتتن صدا و لهجه یخودم فکر کردم حت با

 کرده بود.  رییرا صدا زده بود، تغ یرعلیام

 

 ... نه... نه

 ... کردمیم اشتباه

 . شدیگران تمام م میبرا تیحساس نیشده بودم و ا حساس

  

 و به حرف ترمه فکر کردم.  دمیکش یقیعم نفس
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@VIP_ROMAN 

و ترنم و در  یرعلیکه در توانم بود از ام ییتا جا توانستمیم

  ؟یکنم اما تا ک یو ترمه دور یرعلیواقع از برخورد ام

 

  شدم؟یدور م یالیخ یهیسا نیاز ا دیبا یک تا

 

دور شوم،  هیسا نیاز ا شتریکه هر چه ب دانستمیرا م نیا

 کینزد یالیخ یهیسا نیآنقدر به ا دیاب شد،یبزرگتر م

را به وجود آورده بود به چشم  هیسا نیکه ا یتا جسم شدمیم

 اشهیاز سا یترس کمتر اشیجسم واقع دیشا   دم،یدیم

 داشت. 
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@VIP_ROMAN 

  

 «  ترمه...  میایو ترنم بگو امشب م یرعلیبه ام »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _206 

 

                                 🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ) آوات ( 

  

 یکه ضربان باال یدستم انداختم و در حال یاسپرتم را رو کت

 یآب در حال جوش تو هیکه شب یقلبم و حس نامفهوم اما تلخ

ها از پله کردمیکنترل م قیمع یهابا نفس کردیدلم قل قل م

شد. نگاهمان به هم  دایآکو پ یآمدم، همزمان سر و کله نییپا

 گره خورد. 
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@VIP_ROMAN 

مرد و زن  نیتر بود، چندشلوغ کردمیکه فکر م یزیاز چ خانه

با  یهر کدام مشغول کار شناختمیکدامشان را نم چیکه ه

 . رفتندیم گریطرف خانه به طرف د کیعجله از 

 

 گریتا چند ساعت د دادیها نشان مجنب و جوش نیا یهمه

افتاده  نمانیکه ب یخانه بعد از سالها از مرگ مانا و اتفاقات نیا

 . شدیم یادیز یهاآدم یرایبود، پذ

  

 : دیجلوتر آمد و پرس هیبق الیخیب آکو
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@VIP_ROMAN 

 « ؟یریم ییجا »

  

 تکان دادم و آرام گفتم : یسر

   

 «آکو...  گمی... مرونیب میبر آره... ترمه ازم خواست امشب »

  

انداختم، دوست نداشتم موقع بازگو کردن  نییرا پا سرم

 یشوم، نامرد رهیقدرتمند و نافذ آکو خ یهادر چشم امینامرد

خودم هم  یبرا یداشت اما حت یقابل توجه لیکه اگرچه دل

 ...هیبق ایقابل درک نبود چه برسد به آکو 
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@VIP_ROMAN 

  

بود که  میهاکفش یواکس خوردهبه نوک براق و  رهیخ نگاهم

 دادم : حیآکو توض یبرا

  

از من و ترمه دعوت کردن که شام رو  یرعلیامشب ترنم و ام »

 یتو دیامشب با نکهی... منم... منم با امیرستوران بخور یتو

اونها فکر کنن که  خواستمیاما خب... نم بودمیم یمهمون

مجبور شدم قبول هم  نیهم یازشون فرار کنم... برا خوامیم

 تمیتنها بذارم اذ یهمونم یقراره تو رو تو نکهیفکر ا یکنم... ول

 «... کنهیم
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@VIP_ROMAN 

  

که در  یدر حال یاافتاده نیینفس با سر پا کیرا  میهاحرف

ام به باد سرزنش گرفته فرار بزدالنه یعمق وجودم خودم را برا

 بودم، گفتم.

  

 یخودش نقطهکوتاه در سکوت در افکار  یهیچند ثان آکو

نگاه کردن هدف گرفته بود تا  یصورتم برا یرا تو ینامعلوم

 سکوتش را شکست : شیابروها دنیعاقبت با در هم کش نکهیا

  

 « ؟  کنهینم تتیاذ یرعلیام دنید یمطمئن »
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@VIP_ROMAN 

  

 یهمه نینشاند. برادرم از ب میهالب یرو یلبخند تلخ حرفش،

 یام کند، تنها با نگرانهحوال توانستیکه م ییهاها و نگاهحرف

 یکاف یدوئل امشب به اندازه یبود برا دهیاز من پرس

 نه؟!  ایبلد بودم  یربازیشمش

 

 از دست تو آکو...  امان

 

 ... یکه به ما دار یو مرز حدیب یاز دست مهر و عالقه امان
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@VIP_ROMAN 

و  ریآه وار،یژ یهاچشم یاز جلو ینفرت توخال یکاش پرده یا

 دایپ یتا آنها هم مثل من حس خوب ترفیکنار م ریام

 .  کردندیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

آکو  ینهیبه س نهیآمدم و س نییمانده را پا یباق یپله چند

من بلندتر بود، در واقع آکو از  یمتر ی. آکو چند سانتستادمیا

اکو که با اخم به  یشانه یمان بلندتر بود. دستم را رواز همه

 من زل زده بود، گذاشتم و گفتم :

  

که قراره اتفاق  یزیهرچ یمن خوبم داداش... خوبم چون برا »

 دونستمیترمه رو قبول کردم م یدارم... من وقت یآمادگ افتهیب

از  یه تنها به عنوان جز مهمن رمیبپذ دیهم با یرعلیام

 «اش... از خانواده ییکه به عنوان جز شیزندگ
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@VIP_ROMAN 

کرد، نگاهش را جز به  یزندان شیهادست نیصورتم را ب آکو

 نفرت لب زد :  دیجز صورتم چرخاند و با حرص و شا

  

که  یزیچ یرو که تو توش مجبور باش ییایاون دن خوامیم »

 یو همه ایرم... اون دنبب نیاز ب ،یقبول کن یدوست ندار

 یاگهیهر خر د ای یرعلیام ایترمه باش  خوادیهاش رو... مآدم

 « احساساتت بذاره...  یکه پا رو

  

همزمان دو حس مختلف را در دلم شعله ور کرد،  حرفش

مانند آکو پشت سرم و  یو قدرت از حضور کوه یشاد ت،یامن
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@VIP_ROMAN 

گذاشتن  رپایکه مبادا ترمه به خاطر ز یحس ترس و تلخ

 یگاه اشیمهربان ی. آکو با همهندیآکو صدمه بب نیقوان

 زیچ چیکه ه شدیم یچنان ترسناک و قدرتمند یوالیه

 . بودجلودارش ن

 

اکو  یهاقدم عقب رفتم، دست کیچرا اما ناخودآگاه  دمینفهم

 از صورتم جدا شد و در هوا ماند. 

 

رفتم و  یبه طرف در ورود رمینگاهم را از در بگ نکهیا بدون

 گفتم : نیهمان ح
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@VIP_ROMAN 

  

 نکهیقبالً هم بهت گفتم آکو... من ترمه رو با وجود ا »

هم به  زشی... همه چرفتمیبود پذ گهید یکیعاشق  دونستمیم

نکن... من دوستت دارم آکو...  تشیآکو... اذ دمیجون خر

حاضرم برات جون  افتهیاگه پاش ب یدونیخودت هم که م

 الاما حا دمیخط قرمز نکش مونیربراد یبدم... تا حاال تو

 «داداش...  ری... ترمه خط قرمزمه... لطفاً ازش فاصله بگکشمیم

  

به من  ینافذ آکو که با حس خاص یهم در مقابل چشم.ها بعد

 زدم.  رونیزل زده بود از خانه ب
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@VIP_ROMAN 

 

که  اشیخانوادگ یآکو در چهارچوب قانون اساس کردمیم دعا

 برساند...  بیبود به ترمه آسب مانیاش خون خانوادگجوهره

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 ( واری) ژ
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@VIP_ROMAN 

  

 یاتاقم به خودم با آن حوله یقد ینهیآ یکه تو یحال در

 یبا حوله دم،کریکه به کمرم بسته بودم نگاه م یدیسف

 گرفتم.  دیچکیم میکه از موها یآب یکوچک

 

را باال انداختم و  میکوتاه به در خورد. ابروها یضربه دو

 گفتم.  یکوتاه دییبفرما

 

 یو پرستار طال با آن جثه دیپا چرخ یپاشنه یرو یبه آرام در

 کوچکش از چهارچوب در گذشت. 
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@VIP_ROMAN 

 

به  ی، باال آورد و نگاهبود نییرا که بدو ورودش به اتاق پا سرش

 من انداخت.

 

 نگیتوپ پ یلختم به اندازه یباالتنه دنیبا د شیهاچشم

گاز گرفت  یارا به حالت بامزه اشینییپنگ درشت شد، لب پا

خاک به سرم...  یوا " گفتیبلند م یکه با صدا یو در حال

 رفت و در را محکم بست. رونیاز اتاق ب "... دیببخش

 

 بزنم.  ییشد لبخند گذراباعث  حرکتش
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@VIP_ROMAN 

 

 تر بود. بامزه کردمیکه فکر م یزیاز چ دخترک

 

از  کیو بار یقلم یجفت پا کی یهیبه در انداختم، سا ینگاه

 ام را جلب کرد.در توجه ریز

 

کردن دخترک به سرم زده بودم،  تیچرا هوس اذ دانمینم

 یهم دوست داشتم قبل از مهمان دیشا یکاریب یاز رو دیشا

 یکم شدیشروع م گریکه تا چند ساعت د ییپرماجرا ناًیقی

 سرگرم شوم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 یکه همه ییام، همان روزهاگذشته یروزها طنتیش حس

جا  نمانیب یکه غم یخانواده خوشحال و شاد در حال یاعضا

 " ختنیکرم مر " یبه قول آوات برا ینداشت، از هر فرصت

را هدف در وجودم زنده شد و دخترک  کردم،یاستفاده م

 گرفت. 

 

درشت  یهاچشم یکه خاطره ینیباال انداختم و ح یاشانه

به طرف در  کردمیخودم مرور م یشده از خجالتش را را برا

 . دمیکش نییدر را پا یرهیدستگ یحرکت ناگهان کیرفتم و با 
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@VIP_ROMAN 

 

 یادفعه کیداده بود با باز شدن  هیبه به در تک دخترک

 بغلم افتاد.  یتو باًیدرتعادلش را از دست داد و تقر

 

دادن و تماشا کردن  یجا خال یبرا یفرصت کاف کردمیم فکر

 . کردمیاتاق دارم اما اشتباه م یپرتاب شدن دخترک را تو

 

 نیزم یاز پشت رو دیکش یکوتاه غیهم همراه دختر که ج من

 افتادم. 
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@VIP_ROMAN 

از درد  یاخفه ادیافتاد که فر نیزم یرو یبا چنان شتاب کمرم

 هم فشار دادم.  یرا رو میهاو پلک دمیکش

 

عاجز بودم اما  تمانیکوتاه از درک موقع یتا چند لحظه نکهیا با

لختم  ینهیس یقفسه یکوچک دخترک را رو یهادست یداغ

 . کردمیحس م

 

 دمیرا از هم فاصله دادم دخترک را د میهاپلک یوقت عاقبت

را  شیهاخودش را جمع کرده بود، پلک نیجن کیکه مثل 
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@VIP_ROMAN 

هم فشار  یتر روکه چطور با قدرت هر چه تمام دمیدیم

 . دادیم

 

چندم سقوط کرده  یبود که از طبقه یو روزش مثل کس حال

 هاش را بسته بود. فرار از نگاه کردن به مرگ پلک یبود و برا

 

خودم هم کِنِف شده بودم اما از  باً یتقر نکهیچرا با ا دانمینم

 تادم. دخترک به خنده اف دنید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کوتاه و احتمالً  یهاو بازخورد نفس شیهادست یجز گرم به

 یقهیکه به خاطر دوش چند دق یپوست یمنقطع از ترسش رو

 نیحس از بودنمان در ا چیقبلم همچنان مرطوب بود، ه

 نداشتم.  تیوضع

 

 .  کردمیآنقدر کوچک و کم وزن بود که اصالً حسش نم دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _209 

 

 یکه سع ییرا صاف کردم و با صدا میگلو یشینما یسرفه با

 باشد، گفتم :  یتا حد ممکن جد کردمیم

  

بازم  ایشده  یطوالن یکاف یوضع به اندازه نیبه نظرت ا »

 «؟  یبمون ینجوریهم یخوایم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 به خودم دادم. یحرفم تکان یدنباله

 

به خودش داد و به سرعت برق و  یشد، تکان اریهوش دخترک

 بلند شد.  میباد از رو

 

دور  یحوله یهاکه به هزار زور و زحمت لبه یهم در حال من

 بلند شدم.  نیزم یاز رو رساندم،یکمرم را به هم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش و ساده یمشک یبه روسر یدست به دختر انداختم، ینگاه

 سرش مرتب کرد.  یو آن را رو دیکش

 

 بود.  نییهمچنان پا سرش

 

 داشت.  یفینظرم آمد بدنش لرز خف به

  

 گفت :  یلرزان یبزنم دخترک با صدا یحرف نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... نیبودم تا لباستون رو بپوش ستادهیدر وا رونی... بدیببخش »

 «شد و افتادم...  یچ دمی... من نفهمدفعه در باز شد هیبعد 

  

 باال آوردن دستم حرفش را متوقف کردم.  با

 

جور مواقع  نیکه طبق معمول ا ای¬خنده یچرا به جا دمینفهم

چون  دیکردم، شا دایپ یحس بد نشست،یم میهالب یرو

در  توانستیکه م یگریبا هر حس د تیعصبان یدخترک به جا

بود و از من  تسادهیمقابلم ا یل بدکند، با حا دایحالت پ نیا

 . کردیم یخودم معذرت خواه طنتیو ش یشوخ یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

کرده بودم به خود  دایکه پ یدر کمال حماقت حس بد اما

 دخترک برگرداندم.

   

 « ؟یکار داشت یچ »

  

کرده بود  میرا پشتش قا شیهابود. دست نییهمچنان پا سرش

 زانیآو یبا لب و لوچه دهیمظلوم و ترس یهاو مثل دختر بچه

 .زدیحرف م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خواستم بگم اگه امکانش هست از االن تا فردا صبح بهم  »

 «... دیبد یمرخص

   

 هم فرو رفت. یاز قبل تو شتریب میابروها

 

 :  دمیتوپ یبدخلق با

  

مشغول  نجاینصف روز هم نشده که ا هیخانم شما هنوز  »

نشده  یچینوز هصبحت... حاال ه ری... اونم بعد از تاخیشد

؟ مگه من با  اون شرکت هماهنگ نکرده  یخوایم یمرخص
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیو ا یبفرستن که دنگ و فنگ مرخص یبودم که پرستار

 میرو نداشته باشه... گفته بودم من به آدم فول تا زهایچ

از طال رو  ینگه دار طیشرا انمیدارم چون خودم و اطراف اجیاحت

 « ... میندار

  

 جواب داد :  د،لرزی¬یه خاطر بغض مکه ب ییبا صدا دخترک

  

اما واقعاً  ستیام به جا نخواسته دونمیبله... حق با شماس... م »

زودتر خودم  دیخبر بد دادن... با هیاالن بهم  نیمجبورم... هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ستیام خوب نخانواده یاز اعضا یکیرو برسونم خونه... حال 

 » 

  

 شستم. تخت ن یتر کردم و لبهرا محکم امحوله

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند

  

بهانه رو نداشته  نیآره؟ موندم اگه ا ض؟یالبد مامانت مر »

 « ن؟یگفتیم یچ د،یباش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز ک دمیحرف سرش را باال آورد. نفه نیدختر با شنذن ا 

 هیکرده بود که حاال صورتش از گر ختنیشروع به اشک ر

 قرمز شده بود.  اشینیها و نوک بچشم س،یخ

 

بدون وقفه پر  شیهاو چشم دیلرزیم کشیکوچک و بار یانهچ

 . شدیم یو خال

 

 نامفهوم بود.  یهاپر از حرف نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چیبزند اما عاقبت بدون گفتن ه یرا باز کرد تا حرف دهانش

شبتون  "با گفتن  ختیریکه همچنان اشک م یدر حال یحرف

ش و فکر خود یخال یزد و من را با جا رونیاز اتاق ب " ریبخ

 اندازه تلخ شده بود، تنها گذاشت...  نیچرا زبانم تا ا نکهیا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _210 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو (

  

که  یشلوارم فرو کرده بودم و در حال بیج یرا تو دستم

اتاق به  یاز در بازمانده واریاتاق ژ واریم را به داشانه

فکر  نیبه ا دادمیو پرستار تازه وارد گوش م واریژ یهاصحبت

 رییهمه او را تغ نیا واریژ ییپنج سال جدا نیا یعنی کردمیم

که به نظر  یخترکحد نسبت به د نیداده بود که حاال تا ا

 رحمیدارد، بدر اوج ضعف از او درخواست مساعدت  دیرسیم

 باشد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها را در زد و راه پله رونیاز اتاق ب ییصدایب یهیبا گر دخترک

 گرفت.  شیپ

 

 آنقدر پرت بود که متوجه من نشد.  حواسش

 

 آخر او را صدا زدم. یسرش را افتادم و پله پشت

   

 « صبر کن...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به  شیهاکه پشت دست یو در حال ستادیمن ا یصدا با

 . دیبه طرفم چرخ د،یکشیصورتش م

 

و ساده  یمیانداختم، مانتو شلوار قد شیبه سرتا پا ینگاه

باد کرده  هیکه به خاطر گر ییهاصورت بچگانه و چشم ،یمشک

 بود. 

 

 گفت : ریبه صورتم انداخت و آرام و سربه ز ییگذار نگاه

   

 «بله ؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 :  دمیدادم و پرس هیها تکپله یچوب یهانرده به

  

 «دختر؟  هیشکلت چم »

  

 کرد و جواب داد :  یفیهق هق ظر دخترک

  

 « آقا...  یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دم،یکشیکه آن را به آتش م ینیو ح دمیکش رونیب یگاریس

 دهان گفتم : یاز گوشه

  

 «  ؟یجواب بد پرسهیبزرگترت سوال م یندادن وقت ادیبهت  »

  

 کرد.  دنیشروع به لرز شیهاشانه

 

 تم : و گف دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یرو حل نکرده... در حال یمشکل چیکردن تا حاال ه هیگر »

 « به دردت بخوره...  شتریب یلیگفتن مشکلت به من ممکنه خ

  

و گفت  دیکش شهای¬اش را به چشمدست مشت کرده دخترک

 : 

  

باشم...  ششیحداقل پ ایببرمش دکتر...  دی... باضیمادرم مر »

» 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرا تو گارمیال رفتم و خاکستر سوسط ه یسنگ زیطرف م به

 کردم.  یخال یگاریرسیز

  

... ی... خواهریازش مراقبت کنه؟ پدر ستین یاگهیکس د »

 « ؟یبرادر

   

 تکان داد.  ینف یبه نشانه یسر

 

داشته باشد،  تیواقع کردیم فیکه تعر یداستان اگر

همه  نیبه سن و سال او با ا یحدس بزنم دختر توانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانه  نیچه حاضر شده بود شش روز هفته را در ا یبراظرافت 

 از طال سر کند.  یپرستار یبرا

 

تا مبادا به خاطر جواب دادن به آن  دمیرا نپرس یگرید سوال

 غرورش شکسته شود.

   

شان که به خانوده ییهاآدم یبرا یاحترام خاص شهیهم من

 قائل بودم.  دادند،یم تیّاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود اگر  یانصافیمادرش بود پس ب یدختر برا یهاهیگر اگر

خودمان  م،یبود دهیها را داشک نیا مانیمن که هردو ای واریژ

 .  میزدیرا به آن راه م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خاموش کردم و گفتم  یگاریرسیز یرا تو مگاریس یمانده یباق

 : 

  

اومده... بگو هر  نیدم در ماش یرو جمع کن... تا برس لتیوسا »

اگه الزم بود مادرت رو ببر  یببرتت... حت یخوایجا م

و هم  نیحساب کن... هم ماش ی... امشب رو مرخصمارستانیب

 «ش قابل اعتمادن... راننده

  

 گفت :  یبا ناباور دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « پرواز...  یاما آخه آقا »

  

 رفتمیها باال مکه از پله یهوا تکان دادم و در حال یرا تو دستم

 حرف بزنم، جواب دادم :  واریتا با ژ

  

 الیپروازترم... پس با خ یپروازِ... من از اون آقا یآگه اون آقا »

 « راحت برو... 

  

 . دمیچشم پرواز کردنش را د یگوشه از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  نیرفتم، همان ح واریو به طرف اتاق ژ دمیکش یقیعم نفس

دخترک را با او هماهنگ کردمف  یهیدادم و قض امیپ یاحمد

اضافه کردم ممکن است دختر پول نداشته باشد و به حساب 

 یهانهیحواسش به هز کردیکه دخترک طلب م یحقوق

 دخترک باشد. 

 

ارد اتاق هنوز هم باز بود، آهسته و بدون صدا و واریاتاق ژ در

 شدم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیتخت نشسته بود، زانوها یلخت رو یبا باالتنه واریژ

 نیرا مدام ب شیهاکرده بود و انگشت شیهاگاه دست هیتک

 . دیکشیم شیموها

 

 یفکر ایکه ناراحت  یزمان دانستمیرا از بر بودم و م عادتش

 . کردیم یلختش باز یبا موها نطوریا انداختیذهنش را خط م

  

 « دختره رو فرستادم بره...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به طرفم  یدفعه سرش را باال آورد و نگاه گنگ کیمن  یصدا با

 ام کرد. حواله

 

فاصله گرفته بود. کم  ایدن نیاز ا یاقهیچند دق یبرا نکهیا مثل

را در هم  شیو به تبع آن ابروها دمیکم منظور حرفم را فه

 :  دستایا مروی¬تخت بلند شد و روبه یاز رو د،یکش

  

... یدخالت کرد ستیکه بهت مربوط ن یتو کار یبه چه حق »

به تو  یربط شیچیاون پرستار رو من استخدام کردم... ه

 «نداره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 زدم و گفتم :  یپوزخند

  

 «دختره بره به مادرش سر بزنه؟  اومدیزورت م یبابت چ »

  

 جواب داد :  تیبا عصبان واریژ

  

 یتو کار یریگیم ادیتو  یداره... کن یبه تو ربط گهیاونش د »

 یکار هیآکو؟ حاال هم  یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن

امشب  یاون دختر از من حساب نبره هم برا گهیکه د یکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو دستم... اونم امشب که وقت سر خاروندن  یطال رو گذاشت

 « ... میندار

  

که  یگفت و در حال ی"اَه  " تیبه هوا زد و با عصبان یمشت

طرف اتاق به طرف  نیکالفه از ا زد،یدستش را به کمرش م

 رفت.  گرید

  

 آتش زدم و با آرامش گفتم :  یگرید گاریس

  

 « نگران طال نباش... اون با من....  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 من به اش¬شانه یکه از رو واریمتعجب ژ مرخیبه ن یتیّاهم

امشب  دیشا کردمیفکر م نیندادم و تنها به ا کرد،می نگاه

 رونیب ییزهایچ کیزبان طال  ریبود که از ز یت خوبفرص

 بکشم... 

 

چطور طال سر از رخت خواب من در آورده  نکهیتر اهمه مهم از

 بود...  
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 
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#part _212 

 

 ) آوات ( 

  

از احساسات  چکدامیکه در توانم بود ه ییتا جا کردمیم یسع

 را نشان ندهم.  امیدرون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفتار کنم که  یآنقدر عاد یرعلیداشتم مقابل ترمه و ام دوست

آنها  نیب یمثلث عشق چیعالوه بر خودم آنها هم باور کنند ه

 است.  یعاد زینبوده و همه چ

 

 دیرا با یاصل یهرستوران تا محوط نگیکوتاه پارک مسافت

بود تا بتوانم  یمن فرصت خوب یبرا نیو ا میآمدیراه م ادهیپ

 خودم را جمع و جور کنم.

 

 . آمدیکنارم راه م یحرف چیبه ترمه انداختم که بدون ه ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جز سالم  نیکرده بودم تا ا نمیاو را سوار ماش یاصل از وقت در

 شتریمرا ب یحتاسترس و نارا نینزده بود و ا یگریحرف د چیه

طرف، فکر کردن به  کیحس و حال خودم  کرد،یاز قبل م

طرف  کی کرد،یم دایپ یچه حال یرعلیام دنیترمه با د نکهیا

 ... گرید

 

امشب  یکه ترمه برا یاالعادهفوق پیت لیکردم با تحل یسع

که درست رنگ  یبلند آب رهنیزده بود، فکرم را منحرف کنم، پ

آن  یکه رو یدیخوش دوخت و سف یوبود و مانت شیهاچشم

 و متناسب با لباسش...  بایز شیتن کرده بود و البته آرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 فیظر یفرشته نیا نکهیترمه و فکر ا ییبایز دنیسو د کی از

ساخته بود  یهنر اتورینیم کیصورتش از او  اتییکه جز بایو ز

مان، متعلق به باطن رابطه بیو غر بیعج یداستانها یبا همه

و از طرف  دادیبه من م یااندازهید، حس غرور و لذت بمن بو

 نیتا ا یرعلیام دنید یترمه امشب برا نکهیبا فکر ا گرید

را  امیعصب یهابود، تک تک رشته دهیاندازه به خودش رس

 . سوزاندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نوک  یکه حت یو من در حال میدیبه سالن رستوران رس بالخره

ز کردم و اجازه دادم ترمه در را با زدیهم نبض م میهاانگشت

 اول وارد شود. 

 

اشاره کرد و آرام و  یامحض ورودمان ترمه با دست به نقطه به

 گفت :  حالیب

  

 « اونجان...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با  دمیو ترنم رس یرعلیدستش را دنبال کردم و به ام رد

بدون توجه به  زدیو البته عشق برق م یکه از شاد ییهاصورت

 . کردندیم پچ پچ مگوش ه یاطراف تو

  

دستم گرفتم و  یدستش را تو رم،یاز ترمه اجازه بگ نکهیا بدون

 .... دمیاو را دنبال خودم کش

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _213 

 

که با توجه به  میهادست یتوخورد، دست سردش  یتکان ترمه

که  ییاما از جا دیبزرگ بود، لرز یادیترمه ز یهاظرافت دست

 ازیجز هم ن یزیلحظه به چ نیاو هم متوجه شده بود در ا

 به دستم دادم.  ینکرد و فشار یمخالفت م،یندار

 

 دلگرمم کرد.  یادیحرکت کوتاه تا حد ز نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

متوجه ما  یرعلیام که ترنم و میجلوتر رفته بود یقدم چند

استقبالمان جلو  یبلند شدند و برا یصندل یشدند، از رو

 آمدند. 

 

که به صورتمان چسبانده  یمصنوع یو ترمه هم با لبخندها من

 . میشد کیبه آنها نزد میبود

  

 میبتوان میبود دواریکه ام یدر سکوت در حال یاهیثان چند

نفر  نیاول نکهیا ات میبه هم نگاه کرد م،یافکار هم را حدس بزن

 خودش را جمع و جور کرد و گفت :  یرعلیام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « ترنم... ترمه...  ن؟ینیبش میستادیوا ینطوریچرا هم »

  

قابل  شیدر صدا یحس خاص چیه زد،یترمه را صدا م یوقت

 نبود.  یحالت خاص ایحس  چینبود. در صورتش هم ه صیتشخ

 

آن  یه روترنم را ک یو صندل ستادیپشت سر ترنم ا خودش

ترنم هم  د،یها عقب کشجنتلمن هیشب ینشسته بود با حرکت

 . دیپاش یرعلیبه صورت ام یلبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به طور نامحسوس دستش را  دمیچشم ترمه را د یگوشه از

و با حرص  دیکش رونیدستم ب یبود از تو رمیکه تا آن لحظه اس

 نشست.  یصندل یرو

  

به من که  ینگاهکه حاال خودش هم نشسته بود،  یرعلیام

از من  یاباالرفته یهمچنان سرپا بودم، انداخت و با ابروها

 :  دیپرس

  

 « آوات؟  ینیشیچرا نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تکان  دییتا یکه سرم را به نشانه یخودم آمدم و در حال به

 نشستم.  یرعلیام یروکنار ترمه و روبه دادم،یم

 

از تک تک حرکاتم مشخص بود،  یو سردرگم یدستپاچگ

کرده  نیتمر نجایکه قبل از آمدنم به ا یاعتماد به نفس یمهه

 یکه خودم را برا یرفته بود و من تنها در حال نیبودم، از ب

که  ینیفرار از جوّ سنگ یبرا کردمیسرزنش م نجایآمدن به ا

و به  چرخاندمما چهار نفر بود، نگاهم در سالن رستوران  نیب

 ییایالعاده روفوق یردازاکثراً پر دور و برم و نورپ یزهایم

 پرداختم.  وارهاید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _214 

 

... میبعد سفارش بد نیایتا شما ب میمنتظر بود یرعلیمن و ام »

» 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 برگرداند.  زیوباره به مام را دترنم مرکز توجه یصدا

 

تن کرده و  یکیالعاده شمانتو شالوار ساده اما فوق ترنم

انداخته  اشیمشک یموها یرو ییبایرا به حال ز اشیروسر

 بود. 

 

 یدهم الهه کی اشییبایکرده بود اما ز ییبایز شیآرا نکهیا با

 . شدیمن، ترمه، نم ییبایز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که منو را به طرف من  یو در حال دیکش شیبه موها یدست ترنم

 ادامه داد :  گرفت،یم

  

دوست  یشما چ دونستمیاما نم دونمیترمه رو م یقهیسل »

... میبعد سفارش بد نیایشما ب میصبر کرد نیهم ی... برانیدار

 » 

  

 ستیبه ل یمنو را از دستش گرفتم. نگاه یلبخند کمرنگ با

 سفارش دادم.  ایکه حس  الزان یدر حال لیمیغذاها انداختم و ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دست خودم  شیرا صاف کردم و با لحن عاشقانه که ادا میصدا

 نبود، به ترمه گفتم : 

  

 «  زم؟یعز یخوریم یترمه جان... چ »

  

 به طرفم برگردد، آرام جواب داد :  نکهیبدون ا ترمه

  

 «  ... خورمی... منم همون رو میخوریتو م یهر چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را مشغول کرده بود که متوجه  آنقدر ذهنش یزیچ یعنی نیا

 سفارش داده بودم.  یینشده بود من چه غذا

 

 ردیرا بگ مانیهاگارسون را صدا زد تا سفارش یرعلیام یوقت

 اشیحال شانیپر لیفرصت کردم تا رد نگاه ترمه و در واقع دل

به دست ترنم بود، در  رهیخ اشیآب یهارا درک کنم؛ چشم

صحبت با  نیکه ح یرعلیام واقع نه دست ترنم بلکه دست

 . کردیگارسون با ظرافت پشت دست ترنم را نوازش م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ترمه چنان درهم رفته بود که آدم با خودش فکر  صورت

 نیتراز دردناک یکی دنیبابت د دنیزجر کش یدر حال کردیم

 اتفاق بود. شیهست که تا کنون برا ییهاصحنه

  

شد و به طرف ما از صحبت با گارسون فارغ  یرعلیام بالخره

 برگشت. 

 

و با  دیکه تن کرده بود، کش یدیسف رهنیپ یقهیبه  یدست

 :   دیلبخند پرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ره؟یم شیخب... چه خبر؟ کاراتون خوب پ »

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _215 

 

 

 نیاز ا دیقصد صحبت کردن ندارد؛ شا دیرسیکه به نظر م ترمه

تا  دانستمیکه خوب م یکه اگر زبان باز کند، بغض دیترسیم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که خودم  یبشکند، بغض آورد،یفشار م شیچه اندازه به گلو

به ترنم زجر  یرعلیعشق ام دنیرا داشتم، ترمه از د اشهیشب

 .دمیکشیعذاب م یرعلیامعشق ترمه به  دنیو من از د بردیم

  

 عاقبت خودم جواب دادم :  

  

 « آره... خوبن... ممنون  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستش شدم که همچنان مشغول نوازش دست ترنم  متوجه

و از  یرارادیکارش غ دیرسیبود، مطمئن نبودم اما به نظر م

 عادت بود.  یرو

 

دوست داشتم حضورم را  نکهیا ایحسادت بود  یاز رو دانمینم

که شک نداشتم مثل من از  یترنم یو حت یرعلیرمه و امبه ت

که هر چند ترمه به آنها افسار کنترل زده بود اما  ییهانگاه

عشق و البته غمشان شد که  یمنکر چاشن شدیبازهم نم

 یدست ترمه گذاشتم، تازه متوجه سرد یدستم را رو

 ریشدم اما در کمال تعجب ترمه دستش را ز شاناندازهیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کیو مشغول صحبت با ترنم شد و مرا با  دیکش رونیبدستم 

 ذهنم تنها گذاشت.  یتو یخال یجا

 

معمول در  یهاهم تا آوردن غذاها جز حرف یرعلیو ام من

 . مینگفت یزیچ یعروس یمورد کار و البته کارها

  

 دنیبغض دار ترمه و د یهانگاه نیچطور شام را ب دمینفهم

 .میدادن اوضاع خورد جلوه یعاد یبرا یرعلیتالش ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

امشب  یو ترنم هم متوجه شده بودند دعوت و دورهم یرعلیام

 کیبه محض تمام شدن شام با  باًیتقر نیهم یاشتباه بود، برا

 . میقصد رفتن کرد یسرسر یخداحافظ

 

که با  میگذاشت رونیب نگیرا از رستوران به قصد پارک مانیپا

 . میماند مانیسرجا یرعلیحرف ام

  

 یدور هینداره من و باجناقم  یاز نظر شماها اشکل مگیم »

 « کم؟  هی نیبا هم؟ شما خواهرها هم با هم خلوت کن میبزن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دمیپرسیکه از خودم م یدر حال گره یکه ابروها ینیبدب یکم با

دارد، به او زل  یتیّچه ن "دور زدن  "به اصالح  نیاز ا یرعلیام

 زدم. 

 

 یرا تو فشیک یکه دسته یدر حال فکرم را به زبان آورد و ترمه

 :  دیرفت و پرس یرعلیبه طرف ام فشرد،یدستش م

  

 «  ر؟یشده ام یچ »

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  یرعلیام یحد نسبت به لحن ترمه وقت نیبه من که تا ا لعنت

 حساس بودم.  زد،یصدا م

 

 به طرف ترمه برگشت و گفت :  یبا مهربان یرعلیام

  

 « ت حرف بزنم... استرس نداره...کم با آوا هی خوامی... میچیه »

  

که به  یرا به طرف ترمه گرفتم و در حال نمیماش چییسو

 به ترمه گفتم :  کردمینگاه م یرعلیام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ... رمیگیهم ببر خونه... فردا ازت م نی... ماشزمیبرو عز »

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _216 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد :  ادیفر دیخورش

  

باشه... وگرنه  یمهمون نیا یتو دیبهت گفتم هناس امشب با »

 « ... یدونیخودت م

  

 یقسمتها شتریکه ب دینگاهم را از لباس باز خورش یحس بد با

 یتو یکالفگ یگذاشته بود، گرفتم و از رو شیرا به نما بدنش

 سالن چرخاندم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که سرش  یمبل نشسته بود و در حال یخسته و کوفته رو ریآه

 داده بود، به سقف زل زده بود.  هیکوتاه کاناپه تک یرا به پشت

 

را  شیپا کیکه  یهم آن طرف سالن پشت به ما در حال واریژ

گوش  دیمن و خورش یود به دعواانداخته ب گرشید یپا یرو

 .دادیم

 

که از داغ جگرم بلند  یو سوزان قیرا همراه بازدم عم تمیعصبان

تا مبادا  دمیجنگیکه با خودم م یدادم و در حال رونیب شد،یم

 بزنم با آرامش جواب دادم :  دیبزنم که نبا یحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

از چوب خطت  شتریب یلیخ یلی... خدیخوب گوش کن خورش »

کنترلم رو از  یدید یبارک هی... یریاعصابم راه م یرو یدار

 « کردم...  مونتیپش نجایدست دادم و از اومدن به ا

  

 یکه تن کرده بود، جذبه یکه در آن لباس شب باز دیخورش

گذاشته بود،  شیبه نما یو مرز حدیرا با سخاوت ب اشیوحش

 قدم جلو آمد.  کیدستش را به کمر زدو 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که همسر من بود سرکش و  یمثل همان وقت قاًیدق دیخورش

که  ییو بار بود که من تا جا بندیب دنیالبته در لباس پوش

 هیشب ریآه نکهیاما مثل ا کردمیتوانسته بودم او را کنترل م

 من نبود. 

  

 تیاش را با عصبانسرخ شده یهاکه لب یدر حال دیخورش

 جواب داد :  جنباند،یم

  

 ؟یآب کن ریسر منم ز یخوایم ؟یر کنکا یچ یخوایم ه؟یچ »

 « ... هایبعض نیع
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@VIP_ROMAN 

  

 یشد، من رهیخ دیبه ضرب باال آمد و به من و خورش ریآه سر

 شود.  دهیخواب دیصورت خورش یکه دستم باال رفته بود تا رو

  

 زد و گفت :  یپوزخند دیخورش

  

آره؟  گه؟یرو م قتیکه حق یدهن یتو یبکوبون یخوایم هیچ »

 » 

  

 کاناپه بلند شد و به طرفمان آمد.  یاز رو ریآه
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 گفت :  یبم یصدا با

  

 « دستت رو غالف کن آکو...  »

  

ها که به طرف پله یتاسف تکان دادم و در حال یبه نشانه یسر

 تا هناس را از خانه ببرم، جواب دادم :  رفتمیم

  

روت دست بلند نکردم... چه  یمن اون موقع که زنم بود »

 « به حاال... برسه 
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 و گفتم :  دمیچرخ دیپا به طرف خورش یپاشنه یرو

  

... خودت من رو خوب دیخورش اریسگ من رو باال ن یاون رو »

و همه  یمهون نیتموم شه... امشب و ا تمی... اگه ظرفیشناسیم

سرت  یرو یجور هی یکه امشب دعوت کرد ییهااون عروسک

ش رو بکنه نتونه به هر چقدر آوار ریکه آه کنمیخراب م

 « جسدت برسه... 

  

 زدم :  ادیبندش فر پشت
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 شیپ برمشیهناس رو جمع کن... امشب م یها... لباسنیآو »

 « جوانه... 

  

را از پشت  شیبازوها ریبزند که آه یجلو آمد تا حرف دیخورش

 ییبا لبها دیگوشش زمزمه کرد که خورش یتو یزیگرفت و چ

 ساکت شد...  داد،یشار مهم ف یکه از شدت خشم رو

 

                                 🩸🩸🩸  
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 ) آکو ( 

  

م به گفته بودم خود واریاتاق طال بود. به ژ یبه در بسته نگاهم

پرستار دردسر  یبرا نکهیا یهم برا کنمیم یدگیدخترک رس

 یکه ظاهر مانییتنها نیبه نظرم ا نکهیدرست نکنم هم ا
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گرفتن اطالعات از  یکرده بود برا دایو قابل قبول پ یمنطق

کم حاضر شدن  یاما متاسفانه فاصله خوردیدخترک به درد م

 ریکله زدن با آهجوانه و سر و  شیو بردن هناس پ یمهمان یبرا

 یبرا یها و البته نگرانمهمان دنیو سر رس واریو ژ دیو خورش

با هم تا چه  یرعلیترمه و ام دنیبا د دانستمیکه نم یآوات

سرم را شلوغ کرده بود که  یاندازه ناراحت شده بود، به قدر

با  باً یسر کوچک بزنم؛ اما حاال که تقر کی به طال ینتوانسته حت

 یرا حت هایو بعض شناختمیاز آنها را م یلیکه خ هااکثر مهمان

کرده بودم بهتر بود به  کیسالم و عل شناختمیبه اسم هم نم

 بزنم.  یطال سر
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 گرفتم،یفاصله م نجایا نیبهتر که تا حد امکان از جو سنگ چه

خبر ازدواجش را با طال  ریکه آه گرید یقهیکه تا چند دق یجوّ

 . شدیهم م ترنیگسن نیاز ا کرد،یاعالم م

 

 یطرف اتاق طال برنداشته بودم که با صدا هیقدم  کیاز  شتریب

 ماندم.  میمنحوس پشت سرم سر جا

  

 « ... یپرواز بزرگ... چه سعادت یبَه بَه ... آقا »
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 . دمیپا به طرف صدا چرخ یپاشنه یو رو دمیکش یپوف

 

ه خودش آنقدر گند الیکه به خ یبود، مردک منحوس یاکبر

در  شیکه از چند نسل پ یبود که بتواند با من و بِرَند نام دار

و  نیتراز باسابقه یکیما دست به دست شده بود تا  یخانواده

کند، رقابت  دیکشور را تول یاتیمحصوالت لبن نیالبته موفق تر

بود که پشت سر هم  لو چند سا نیباطلش چند الیکند اما خ

 . خوردیشکست م
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که کمربندش را صاف  یو در حال دیطاسش کش یبه کله یدست

داد و  گرشیدستش را به دست د یتو السیجلو آمد. گ کردیم

 گفت :  یهیکر یبا خنده

  

امشب رو گرفتم تا  یمهمون یدعوتنامه یصادقانه بگم...  وقت »

بهم زنگ بزنه و بگه اشتباه  یکیچند ساعت منتظر بودم 

 « شده... 

  

که خودم را به  یدر حال یالیخیو با ب دمیبه طرفش چرخ کامل

 گفتم :  زدم،یآن راه م
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 « بوده ؟  بیو غر بیعج نقدریا شیچ »

  

 دانستمیکه م یگرید یجواب دهد، صدا یاکبر نکهیاز ا قبل

از سهامداران قدر شرکت )...(  یکی یشکار دونیمتعلق به فر

 نیناشناس ماندن با چند یبرخوردمان، برا نیکه در آخر

از سهام شرکتش را که به خاطر  یسطه، قسمت بزرگوا

 حراج کرده به نام خودم کرده بودم، بلند شد.  یمشکالت مال
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تخصص من نبود اما بد نبود  یطهیسهام شرکتش در ح گرچه

و  کردمیهم مُهر م یگرید یخودم جاها یاز محدوده ریغ

به دل گرفته بود،  نهیاز همان موقع از من ک یشاکر دونیفر

او به وجود آوردم تا  یرا برا طیشرا نیمن عمداً ا کردیفکر م

 . اورمیسهامش را از چنگش در ب
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ارش فرو شلو بیج یکه دستش را تو یدر حال یشکار دونیفر

 آمد،یبه طرف من م یآهسته اما محکم یهابرده بود و با قدم

 جواب داد :  یاکبر یبه جا

  

 هیمعامله و مذاکره هم افتخار  یبرا یکه حت یآخه آکو خان »

ش رو به خونه یکس بهیعج دهیو مصاحبه رو نم دنینظر د

تعجب کردم... نه  یاکبر یدعوت کنه... و البته منم مثل آقا

 « متعجب شدند...  نجایا یهااز آدم یلیمن که خ تنها
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 جواب دادم :  یو البته نرم تیو با جدّ  دمیکش یقیعم نفس

  

جور کارها رو خودم شخصاً انجام بدم...  نیمن عادت ندارم ا »

سهام و معامله و به قول شما مصاحبه  ریدرگ ادیخودم رو ز

خرده  ریوقت خودش را درگ چیه یواقع سییر هی... کنمینم

 «... کنهینم هایکار

  

 اریدر هم رفت اما با آمدن  یکوتاه یلحظه یبرا شانیهاافهیق

حمله کردن به من  یبرا یاجان تازه دانیبه م دشانیجد یکمک
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عمالً و البته با احترام او را  کباریکه  یدیجد اریکردند،  دایپ

 نی... خودبزرگ بیسراب دیکرده بودم، مج رونیدفتر کارم ب

امشب دعوت کرده  یبرا یناب یهاچه مهمان دیمتوهم... خورش

 بود. 

  

فرصت رو  نیکه بهمون ا میاز همسر سابقتون تشکر کن دیبا »

بار هم که شده اجازه دادن شما و عمارت  هی یدادن تا برا

... البته مطمئنم خودتون اونقدر خوب مینیرو بب تونیپادشاه

م جدا شدنتون با ازدواج رغ یکه عل دیقدر حضورش رو دونست
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نگه  تونادهخانو یهنوز هم اون رو تو شونیبرادرتون با ا

 « همسرتون حاال...  نکهی... براتون سخت نبوده؟ ادیداشت

  

شروع شد اما من خودم را نباختم  یاصل یهاهیو کنا شین تازه

 و با آرامش جواب دادم : 

  

 توننیم شنیهم جدا م یکشور آزاده... زن و مرد هی نجایا »

 تونهیم توننیکه فکر م یهر جور دوست دارن با هر کس

 یزیهر دوشون چ یخوشبختشون کنه ازدواج کن... من برا

 « ... خوامیموفق نم یو زندگ یخوشحال

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

سالن به عرق کردن افتاده بود  یکه حاال به خاطر گرما یاکبر

صورت و گردنش را خشک  یدیکه با دستمال سف یدر حال

 با تمسخر گفت :  رد،کیم

  

 « ... یو متعصب هست یرتیغ یلیبودم خ دهیشن »

  

لبخندم به وجود  ایدر صدا و  یرییتغ نیکوچکتر نکهیا بدون

 جواب دادم :  اورمیب
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@VIP_ROMAN 

که شما فکر  یو تعصب رتی... اما نه اون غنطورهیبله.. هم »

خوب و آرام  طیشرا نکهیا یو تعصب من برا رتی... غدیکنیم

 نکینه ا اورمیکه برام مهمن به وجود ب یانیاطراف یبرا یبخش

کنم...  تیاذ ستمیکه بهشون متعقد ن ییزهایاونها را به خاطر چ

 » 

  

که  دانستمیدرست بود، من اگر م یتا حد زدمیکه م یحرف

 هیداشتن  یعشق و عالقه صرفاً برا یاز رو دیو خورش ریآه

مطمئن بودم که خوب با هم ازدواج کرده بودند و  یزندگ

 یهیکه در روح رندیآنقدر از من و هناس فاصله بگ توانندیم
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 یینداشتم اما از جا ینکنند، مشکل چندان جادیا یهناس خلل

را نه  ششانیزهر ن یسهیک یهر دو مثل دو افع دانستمیکه م

به لرزه درآوردن  یضربه زدن به من که برا یتنها برا

با ازدواجشان مخالف  دندکریم زیت امیچهارچوب خانوادگ

 بودم.  

 

 یپوالد_غزل#
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 یانرژ یکاف یراند مبارزه به اندازه نیاول یحس کردم برا یوقت

 طال رفتم.  به طرف اتاق یکوتاه یگذاشته بودم با عذرخواه

 

منتظر جواب بمانم، داخل اتاق  نکهیبه در زدم و بدون ا یاضربه

 خشک شدم...  میحال و روز طال سر جا دنیشدم. با د

  

از  سیخ یبه حالت دراز کش با صورت باً یتقر نیزم یرو طال

احتمالً از فرط هق هق کبود شده  شیهاکه لب یاشک در حال

 بود، افتاده بود. 
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 یاز رو یاتاق سرش را باال آورد و نگاه یمن تو حس حضور با

 وحشت به طرفم انداخت. 

 

 کیانداختم که  دشیاش به تشک سفرا از سر شانه نگاهم

خوب دقت کردم  یآن افتاده بود، وقت یبزرگ خون رو یلکه

طال  یکیاز خون را که از کنار تخت تا نزد یکیتوانستم رد بار

 . نمیه بود، ببشد دهیفرش کرم رنگ اتاق کش یرو
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بپرسم  یآمده سوال شیرا باز کردم تا از طال بابت وضع پ دهانم

 گفت :  ادیبه حالت فر باً یکه طال تقر

  

 « ... رونی... برونیبرو ب »

  

سالن  یتو یهاطال به گوش مهمان یمبادا صدا نکهیترس ا از

دراور اتاق  یدستم را رو یتو وانیکه ل یبرسد در حال

 نیزم یرو شیپا یا عجله به طرف طال رفتم، جلوب گذاشتمیم

 یاخفه یدهانش گذاشتم و با صدا یزانو زدم و دستم را رو

 : دمیغرّ
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 « ساکت... ساکت...  »

  

خودش  کردیم یو سع دادیتکان م یاش را به سختباالتنه طال

 نکهیرا غقب بکشد اما من با قدرت او را نگه داشته بودم، تا ا

 :  دمیتوپ یم را از دست دادم و با لحن ترسناکبالخره کنترل

  

 « ... نمیلحظه بب هی رهیدِ آرومت بگ »
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 یهادفعه آرام گرفت اما درست همان لحظه چشم کی طال

 کرد.  دنیشد و مثل ابر بهار شروع به بار زیلبر اشیآب

 

که دستم را از  ینیح نیهم یوضع ممکن را نداشتم برا تحمل

آرام شده بود،  یادیرا تا حد ز یبا لحن اشتمدیدهانش برم یرو

 گفتم : 

  

 « نکن...  هیآروم باش... دختر خوب... خب؟ گر »
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ممکن هق هقش را خفه کند، من هم در  یتا جا کردیم یسع

 ینگاه دادم،یآرام کردنش به او فرصت م یکه برا یاهیچند ثان

 کنم.  ادیمنشا خون را پ دیبه دور و بر اتاق انداختم تا شا

  

پازل اعّم از  یهاکه با کنار هم گذاشتن تکه دینکش یطول

 خون... 

 

تخت بلند شده بود، متوجه  یاز رو نکهیطال و ا یهاهیگر

 که افتاده بود، شدم...   یاتفاق
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با  دوارمیشرمنده... ام یکن یرانندگ یمجبور شد نکهیبابت ا »

 میبزن یدور هیکه من رو دعوت کرد  ییاروی نیا یخودت نگ

... من کنمیم یو من دارم رانندگ یصندل یخودش لم داده رو

 « .. .نمیبعد از عمل قلبم به ترنم قول دادم که پشت فرمون نش

  

بود  ازدهی کیبود، ساعت نزد کیخلوت و تار ابانیبه خ نگاهم

 دانستیبود، خدا م دهیبه اوج خودش رس یو احتماالً مهمان

که سالها منتظر پاره  یآکو تک و تنها وسط آن همه گرگ

شده بود، آن وقت  نیو خون یکردنش بودند، تا االن چقدر زخم
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 یکنارِ من برا کهده بودم را بغل کر یغم دخترک یزانو نجایمن ا

 بودم نه؟!  ییبرادر با وفا خت؛یریسابقش اشک م یمعشوقه

 

به  ای ماندمیبه خودم وفادار م دیبا دانستمیبود نم نیا مشکل

 برادرم...

  

 خت،یریم میهاکلمه یاز همه یحوصلگیکه ب یدر حال آهسته

 جواب دادم : 
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لذت  یلیخ یرانندگ... من خودم از هیچه حرف نینه... ا »

 « ... برمیم

  

حس  یتکه پاره کردن تعارف، گلو یبه جا توانستمیم کاش

دم و  دادینشسته بود و اجازه نم امنهیس یقفسه یکه رو یبد

 انجام دهم، پاره کنم.  یبازدمم را به خوب

 

که  دمیرا د یرعلیچشم ام یرو بود اما از گوشهبه روبه نگاهم

گذاشت و بعد  شیپا ید و آنکارد شده رواول کتش را در آور

 شد.  لیبه طرف من متما یکم
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 : دیزد و پرس ییدندان نما لبخند

   

 «  ؟یرانندگ ای یدوست دار شتریترمه رو ب »

  

منظور پشتش  توانستمیمتعارفش که نم ریو غ یناگهان سوال

 در هم رفته واکنش دهم :  یرا درک کنم باعث شد با ابروها

  

 «  د؟یببخش »
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سرم را  گفتم،یدهانم م یجمله را از گوشه نیکه ا همزمان

 چرخاندم.  یرعلیبه طرف ام یکم

  

 گفت :  الیخیباال انداخت و ب یاشانه یرعلیام

  

 «  ؟یدوست دار شتریکدوم رو ب گمیسوالم واضح بود... م »

  

شان باز شده بود و از که حاال گره ییزدم و با ابروها یپوزخند

 بودند، گفتم :  دهیت تعجب باال پرشدّ
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ام نسبت به من به ترمه با عالقه یفکر نکنم عشق و عالقه »

 « باشه...  اسیقابل ق یاگهید زیچ چیه

  

به  یکه دست یگفت و در حال یا" خوبه"لب  ریز یرعلیام

 گفت :  د،یکشیم لشیبیو س شیر

  

 ؟یعاشق کن اون رو دوباره یعشق اونقدر هست که بتون نیا »

 » 
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 یبه جا زدم،یدر آن لحظه م دیکه با ییهاحرف یهمه یجا به

تنها  دادم،یدر آن لحظه نشان م دیکه با ییهاهمه واکنش

 یگلو یمتمرکز کنم و به جا میهاتوانستم حس بدم را در دست

 آنها را دور فرمان حلقه کنم.    یرعلیام

 

 یپوالد_غزل#
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از طرف من  یمنتظر جواب دینبا دانستیکه خودش م یرعلیام

ادامه  دهد،یخجالت م یمزه دیرسیکه به نظر م یبماند با لحن

 داد : 

  

فکر کردن به  یحت دونمیچون م گمیحرف آخرم رو اول م »

 کنمی... درکت مکنهیم تیها هم تا چه حد تو رو اذحرف نیا

نه  ای یدونیم دونمیچون منم مثل خودت عاشقم... عاشقم و نم

مرگ هم رفتم  یکه دوستش دارم تا پا یبه زن دنیرس یاما برا

متعلق به  کمالحاال هم... حاال هم تمام و  یو برگشتم... حت

که  ییم با فکر به روزهاباز ه میو از هم به بچه دار میاگهیهمد
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 لرزمی... ملرزمیبه خودم م سوختمیتب داغ نداشتنش م یتو

 ییهامبادا دوباره اون روزها برگردن... خوب به حرف ترسمیو م

 نکهیصرف نظر ا گمیم یزیگوش کن و بدون هر چ زنمیکه م

 خوامیمن م نکهیا یخودمم سخته فقط برا یبرا یگفتنش حت

با  یتونیکه م یهست یگه تو اون کسترمه خوشبخت باشه و ا

 یمن حاضرم براتون هر کار یعشقت ترمه رو خوشبخت کن

 میما مجبور باش نکهیقبل از ا خوامی... اما میکنم... هر کار

از  شهیهم یو برا یری... خودت دست ترمه رو بگمیبکن یکار

باهات حرف  خواستمیهم امشب م نیهم یبرا... یبر نجایا

که ازت بخوام از  هیرمنطقیغ یخواسته نمدویبزنم... م
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رو بدون که رفتن و دور شدنت  نیاما ا یو بر یت بگذرخانواده

... هیبزرگ یلیتون کمک خدو نفره یحفظ رابطه یبرا ایدن نیاز ا

 » 

  

  خواست؟یاز من چه م یرعلیام دم،یتعجب به طرفش چرخ با

 

 ام بگذرم؟ خانواده از

 

 را ندارد کنارش باشد؟  یجز من کس مدانستیکه م ییآکو از
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@VIP_ROMAN 

نسبت  اماندازهیحفظ عشق ب یبرا خواستیاز من م یرعلیام

 به ترمه از برادرم آکو بگذرم؟ 

 

  دم؟یرسینقطه م نیمن به ا یعنی

  

 یقیکه نفس عم یسکوت کرد و در حال یالحظه یرعلیام

 گفت :  د،یکشیم

  

شق ترمه دست و ساله که من دارم تو عذاب وجدان ع یلیخ »

درست بهش جواب  تونستمیوقت نم چیکه ه ی... عشقزنمیپا م
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باز هم  میکه با هم نامزد هم بود یهمون موقع یبدم... حت

 « نتونستم... 

  

بود که درست  یاصاعقه دم،یشن یرعلیکه از دهان ام یاجمله

 یرا تو " یچ " یکه کلمه یمغزم فرود آمد. در حال یرو

ترمز  یرا رو میدفعه پا کی دم،یکشیم ادیفر یرعلیصورت ام

 متوقف کردم.  ابانیرا وسط خ نیگذاشتم و ماش

  

جا خورده بود چند  امیکه به خاطر حرکت ناگهان یرعلیام

 :  دیآهسته پرس نکهیبود تا ا رهیبه جلو خ یالحظه
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 « ... یدونستینگو که نم »

  

نامزد  یه مدتترم دانستمینم دانستم،یبود که نم نیا تشیواقع

 یکه رابطه تیواقع نیپنهان کردن ا یبود و حاال برا یرعلیام

 نیبه ا یانبود که مساله یمیآنقدر صم امندهیمن و همسر آ

 شده بود.  رید یلیو البته حفظ غرورم خ دیرا به من بگو یمهم

  

 و گفت :  دیبه صورتش کش یدست یرعلیام
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 «... میشیادف مرو بزن بغل... االن باعث تص نیماش »

   

اتفاق  نیا اتییاز جز گرید یقهیاگر تا چند دق نکهیحس ا با

از  دیمصرّانه و شا دهمیدست خودم م یخبر دار نشوم کار

که قفل  یرا خاموش کردم و در حال نیماش یفکریب یرو

حبس  نیماش یرا تو یرعلیتا خودم و ام زدمیرا م یمرکز

 :  دمیکنم، غرّ

  

 « ... خورهیاز جاش تکون نم نیماش نیا ینزن حرف یتا وقت »
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 اشیصندل یبه دور و برش انداخت، رو ینگاه یرعلیام

 یهانیاز ماش یو به پشت سر نگاه کرد، هنوز خبر دیچرخ

 یهانیاز ماش یخلوت و خبر ابانینبود اما هرچند خ گرید

ترمز کرده  یاصل ابانیدر خ نکهینبود اما با توجه به ا گرید

 سابکه به ح ینیماش گرید ینبود تا چند لحظه دی، بعبودم

سرعتش را باال برده بود از پشت به ما  ابانیخلوت بودن خ

 .  زدیم

 

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 
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 ت : گف یبا نگران یرعلیام

  

که  یاچارهیآوات؟ خودمون به درک اون ب یشد وونهید »

 «  ؟یچ ادیسرش ب ییبال هیما  یجایممکنه به خاطر توقف ب
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 گفتم :  یااندازهیام با حرص بشده دیکل یهادندان نیب از

  

 « نه؟  ای یزنیحرف م »

  

 یعصبان د،یرسیکه بر خالف ظاهر آرامش که به نظر م یرعلیام

 جواب داد :  یبلند یبا صدا یعصبان ست،یرا خوب بلد نشدن 

  

ترمه بهت نگفته البد  یحرف بزنم؟ وقت یراجع به چ »

موضوع  نیراجع به ا ی... تو هم حق نداریکه بدون خواستهینم

 یبا همه ی... تو ترمه رو انتخاب کردیرو تحت فشار بذار یکس
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 یدونیاما م یخبر ندار یلیخ اتشییاز جز دیکه شا یاگذشته

بسّه.. نه من نه ترمه بهت  نیبوده... هم یموضوعش چ تیّکل

 « ... میدیکه مرده نم یانبش کردن قبر گذشته یاجازه

  

که کم کم به قه قهه  یاحرص به خنده افتادم، خنده یرو از

 شد.  لیتبد

  

 گرفتم و گفتم :  یرعلیام را به طرف اماشاره انگشت
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گند مرده رو همه  یقبر رو کند و بو که سنگ یبود یتو کس »

... یتعفن رو جمع کن یبو نیا دیجا پخش کرد... حاال خودت با

 » 

  

تندتر از حد معمول  شیهاکه صورتش قرمز و نفس یرعلیام

 جواب داد :  یشده بود، با لحن متاسف

  

اون سه  یهمه نکهیپسر؟ ا یفکر کرد یبا خودت چ »

اتاقش نشسته و مثل  یترمه تو من و ترمه، یرابطه یچهارسال

خاطراتش از من نوشته فقط... من و  یدفترچه یها تودختربچه
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نمونده بود که ترمه  یلی... خی.. نامزد رسممیترمه نازمد هم بود

 « و رفت آلمان...  ختیوسطش به هم ر

  

که در آن لحظه به من دست داده بود،  یاز حس بد هرچقدر

 کم بود.  زدمیحرف م

 

از بابت  المیرابطه، خ نیطرفه بودن ا کی دین با اماال تا

 راحت بود. یرعلیام
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اما حاال متوجه شده بودم  دانستمیرا بدون منظور م شیهانگاه

 میبرا نیبودند و ا گریکدیمدت نامزد  کیو ترمه  یرعلیکه ام

 نبوده ...  لیمیهم نسبت به ترمه ب یرعلیبود که ام یمعن نیبه ا

  

تا حد امکان محکم و بدون لرزش  کردمیم یسع که ییصدا با

 باشد، جواب دادم : 

  

 «  ؟یتو ترمه رو دوست داشت »
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 ی. معنکردیبزند تنها به من نگاه م یحرف نکهیبدون ا یرعلیام

 رونیب شیهاکه از چشم یحرف دم،یفهمینگاهش را نم

حتماً  کردمیفکر م نیتنها به ا دادم،یرا گوش نم ختیریم

 ترمه را دوست داشته که با او نامزد کرده بود. یرعلیام

 

من به چشم  یبه ترمه یگریهر مرد د ای یرعلیام نکهیا فکر

خواستن نگاه کند چنان خونم را به جوش آورد که قبل از 

به مغزم باعث شد، دستم را مشت کنم و با تمام قوا  دنشیرس

 ... اوردمیفرود ب یرعلیصورت ام یرو
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 اشینیب یکه دستش را رو یگفت و در حال یآخ یرعلیام

 شد...  دهیکوب شهیبا سر از پشت به ش گذاشتیم

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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داشتم،  لیبه خواباندنش م داًیمشت دوم را شد نکهیاز ا قبل

 خودم را کنترل کردم.  اورمیصورتش فرود ب یرو
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نشانه  یرعلیبه طرف ام دیام را به حالت تهداشاره انگشت

که درست از تنفر نشسته در قلبم سرچشمه  یگرفتم و با لحن

بسته سرش را به  یهاکه با پلک یرعلیام یبرا گرفت،یم

که  یدست یهاانگشت نیداده بود و از ب هیتک یصندل یپشت

بود،  گرفتهاز خون راه  یاکهینگه داشته بود بار اشینیب یرو

 :  دمیخط و نشان کش
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مهربون تر از مادر  یهینه ترمه... نه من... به تو به عنوان دا »

 نجایتا برامون دل بسوزونه و بهمون خط بده که از ا میندار ازین

 «  نداره... یازین چیه ی... ترمه هم به ترحم جنابعالمیبر

  

 گفتم :  یاما با لحن ترسناک دمیکش نییرا پا میصدا

  

... یکه ترمه نامزدت بوده فراموش کن یبرات بهتره اون زمان »

 « ذهن تو باشه...  یخاطره تو هیزنم به عنوان  ادیخوشم نم

  

 صورتش برداشت.  یدستش را از رو یرعلیام
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آهسته  در هم رفته از دردش را به طرف من برگرداند و صورت

 گفت : 

  

هنوز به زنت نظر دارم؟  نکهیا ؟یفکر کرد یتو راجع به من چ »

ترحم؟ نه حضرت  یاز رو زنمیکه دارم م ییهاحرف نکهیا ای

که ترمه من رو ترک  یکدوم... همون موقع چیمُشت... ه یآقا

 ی... حتدمیروش خط کش شهیهم یرفت من برا رانیکرد و از ا

م... اگه یبه سابق برنگشت هم که برگشت بازهم یوقت

امشب  یهابود که نگاه نیا یباهات حرف بزنم برا خواستمیم
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 نیکنیکه فکر م یزیتون از اون چتو و ترمه نشونم داد رابطه

... االن هم که تو و ترهکیپرتگاه نزد یبه لبه شتریب یلیخ

 یلیخ دمیت رو نسبت به خودم دخشمت رو... حرص احمقانه

االن  نیرو هم زیتهِ تهِ همه چ ذارقبل شدم... پس ب مطمئن تر از

 یلی... خشناسمیخوب م یلیبرات بگم آوات... من ترمه رو خ

... آخرش فقط تو یرسینم جاچیبهتر از همه... تو با ترمه به ه

 یقلب و روحت... ترمه از من یتو میعظ یحفره هیو  یمونیم

 وقفهیسال بکه چند  یکه عاشقم بود، گذشت آوات... از من

خونده بود که حاضره برام جون بده... پس مطمئن  گوشم یتو

 «... گذرهیآب خوردن هم از تو م یباش به راحت
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که به جانم وارد شده بود،  یسخت یمات ضربه یالحظه چند

 ماندم. 

 

 کردمیزل زده بودم و با خودم فکر م یرعلیصورت ام به

نقش  نیترکه مهم شنومیم یآکو را حاال از دهن کس یهاحرف

 . کردیم یمن و ترمه را باز یترسناک و عاشقانه لمیف

 

 میبرا نیماش یبسته یدر فضا دنینفس کش کردمیم حس

که نسبت  یخشم یلحظه همه کیشده بود،  رممکنیغ یکار
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و  میعظ یحسیب کیرفت و دچار  نیداشتم از ب یرعلیبه ام

تم و در سکوت در را باز انداخ نییشدم. سرم را پا لیبدون دل

 شدم.  ادهیکردم و پ

 

 حالم کم کند.  یاز بد توانستیقدم زدن م دیشا

 

شد و  ادهیپ نیاز ماش یرعلیتا ام دیطول کش یالحظه چند

 به او راهم را ادامه دادم.  تیّاهمیزد اما من ب میصدا
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که  یاجمله زد،یبلند شد که با من حرف م یرعلیام یصدا

 ییتوانا یکه حت یاود بتواند مرا از باتالق کشندهب دواریام

 نجات را هم از من گرفته بود، نجات دهد.  یدست و پا زدن برا

  

وقت عاشق ترمه نبودم... من ترمه رو دوست  چیمن ه »

بود که دوستم  یداشتم... دوستش داشتم چون تنها کس

ست دلم رو شک یترکم کرد... وقت یداشت... اما تموم شد... وقت

باور کردن  یدوست داشتنش هم تموم شد... برا یو رفت... حت

 یتونیوقت نم چی... هی... حس کنیحسش کن یدار ازیحرفم ن

 « ... یرو که رفته دوباره از اول دوست داشته باش یکس
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                                   🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

پازل اعّم از  یهاکه با کنار هم گذاشتن تکه دینکش یطول

تخت بلند شده بود،  یاز رو نکهیطال و ا یهاهیخون... گر

 که افتاده بود، شدم... یمتوجه اتفاق

  

 نبودم...  یخجالت آدم

 

حرص و  یچند سال از رو نیکه ا یاسف روابطعرض ت با

کرده بودم، به  دایپ طیکه بنابر شرا یو عاطف یروح یخالها

 میاز مسائل خجالت زده نشوم برا یلیاز خ گریکه د یااندازه

 حال و روز...  نیطال در ا دنیراه باز کرده بود اما د
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قرمز شده بود و هق هق  هیاز شدت گر اشیآب یهاچشم یوقت

. ختیریرا به سکسکه داده بود، حال و روزم را به هم م شیجا

 نبود.  یزبانش هم بند آمده بود، کار سخت دیشا نکهیحدس ا

 

که از سر  ییزهایمن و طال با توجه به چ نیب گفتیم منطقم

به اسم خجالت وجود نداشت پس چرا  یزیچ م،یگذرانده بود

  د؟یلرزیم نطوریدخترک ا
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به  تیّاهمیام را بژل زده یکه موها یحالو در  دمیکش یپوف

 به در انداختم.  ینگاه ختم،یریحالتش به هم م

 

طال  شیپ نیاز ا شتریاگر ب دمیترسینشده بود، م یخبر هنوز

فرار از آنها  یبا خودشان فکر کنند که برا هیاتاق بمانم، بق یتو

  رها کنم. نطوریطال را هم شدیام اما نمکرده میخودم را قا

  

 طال به خودم آمدم و باز هم به او چشم دوختم.  یهیگر یصدا با
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@VIP_ROMAN 

انجام دهم، مثل  یاصالً چه کار ایبزنم  یچه حرف دانستمینم

گشاد  شرتیلرزان طال در آن ت یهافلج به شانه یهاآدم

 باًیافتادن سرش تقر نییکه با خاطر پا ییطال یو موها یاسرمه

زل زده بودم و مدام از خودم  صورتش را پوشانده بود، یهمه

و  یهمه لوند نبود که با آ یطال همان دختر دمیپرسیم

بود و بعد هم شب را بغل خودم به  دهیمن رقص یبرا تیّجذاب

 صبح رسانده بود؟ 

  

که با هم  یبار از مدت زمان نیاول یبرا دیو بدون اراده شا آرام

 او را به اسم خواندم :  م،یآشنا شده بود
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@VIP_ROMAN 

  

 « ؟ طال »

  

 د،یشنیبار بود اسمش را از زبان من م نیاول دیهم شا طال

از اشکش را به من  سیسرش را باال آورد و نگاه معصوم و خ

 دوخت. 

 

 . دیلرزیهمچنان هم م شیهاشانه

  

 :  دمیپرس دیدهنم را قورت دادم و با ترد آب
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@VIP_ROMAN 

  

 « شده؟ مگه تو... مگه تو...  ینطوریچرا ا »

  

که فکر  یزیکه بر عکس چ یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 خجالت بکشم، گفتم :  توانستمیهنوز هم م کردمیم

  

 « مگه پوشکت نکرده بودن؟ ...  »

  

 . اورمیجمله را به زبان ب نیکنده بودم تا ا یجان چه
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به من انداخت و در  یقطع شد و نگاه گنگ یاطال لحظه یهیگر

 گفت :  دهیبر دهیبر شده بود، دتریشد اشهیکه گر یحال

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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شده... بعد...  سیخ دمیدفعه د هی ی... ولیچرا... چرا... ول »

... درش آوردم... خواستم برم خودم رو بشورم یچون خون

 «...اما

   

مرا  شیهاکرد با دست یاش را قطع کرد و سعدفعه جمله کی

 کیستریه ادیبه حالت فر باًیاز خودش دور کند. همزمان تقر

 وار گفت : 

  

 «  ... رونی... برو برونیبرو ب »
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اجازه  کردیام مکه حواله یاو پراکنده هدفیب یهامشت

 یکه بعض ینیح همان نیکنم با ا دایطال تسلط پ یرو دادینم

کردم طال را  یسع نشست،یصورت و دهنم م یها رواز مشت

 آرام کنم. 

  

 « کمکت کنم...  خوامیآروم باش دختر... آروم باش... م »

  

 یبغلم تقال کرد تا عاقبت با هق هق بلند یآنقدر تو طال

 بغلم رها کرد.  یخودش را تو
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@VIP_ROMAN 

نشست،  امنهیس یقفسه یاش که روعرق کرده یشانیپ یگرم

ترحم به حال  هیشب یزیدلم تکان خورد، چ یتو یزیچ

 که به خاطر خجالت از من به خودم پناه آورده بود.  یدخترک

 

 یرا دور شانه میهاو دست دمیکش یپردرد قیعم نفس

 دخترک حلقه کردم و او را به خودم فشار دادم. 

  

 اشییطال یکه موها یسرش گذاشتم و در حال یرا رو امچانه

 گفتم :  کردم،یرا نوازش م
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@VIP_ROMAN 

که... االن  افتادهین یدختر خوب... اتفاق ستین یزیچ »

 « ... کنمیم فیهم دو سوته رد نجایحموم... ا برمتیم

  

 :  دیزد و نال دمیسف رهنیبه پ یرمقیچنگ ب طال

  

... ینیحالت بب نیا یمن رو تو خوامی... نمرونیفقط برو ب »

 « ... نهیحالت بب نیا یرو تومن  یچکیه خوامینم

  

 میها را ندارحرف نیمن و او که ا مینوک زبانم آمد به طال بگو تا

 زبانم را گرفتم.  یاما جلو
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@VIP_ROMAN 

 

چه خبر بود سکوت کم  نجایا دمیفهمیکه نم یوقت تا

 بود.  نهیگز نیخطرتر

 

که ترمه را بغل کرده بودم،  یبحث اضافه در همان حالت یجا به

 انداختم.  شیزانوها ریاش برداشتم و زز دور شانهدستم را ا کی

  

 گرفته بود، گفت :  هیکه به خاطر گر ییبا صدا حالیب

  

 « ... نیمن رو بذار زم ؟یکنیکار م یچ یدار »
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 یداشت برا یاختصاص یبهداشت سیاتاق طال سرو خوشبختانه

 یصندل یحمام ببرم و رو یتو میتوانستم او را مستق نیهم

شده  هیته یطال طراح تیکه احتماالً با توجه به وضع یمخصوص

 بود، گذاشتم . 

  

 به طال گفتم :  رفتمیم یکه به طرف در خروج ینیح

  

 « ... اریلباسات رو درب »
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@VIP_ROMAN 

ماندم.  میکه طال گفت سر جا یابلند و وحشت زده " یچ " با

 دلم گفتم :  یحدقه چرخاندم و تو یرا تو میهاچشم

  

انگار نه انگار من و  یکنیرفتار م یجور هیو دختر... از دست ت »

 « ... میکرد ییتو باهم چه کارها

  

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 
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#part _226 

 

طرفش با آرامش به  اوردم،یخودم ن یبه رو یزیحال چ نیا با

درشت شده از تعجب و  یهابرگشتم و در مقابل چشم

 وحشتش گفتم : 

  

خودت رو  دی... بالخره باارمیب زیبرات لباس تم خوامیم »

 « نه...  ای یبشور
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که  یبرداشتم و در حال شیرفتم و دوش متحرک از جا جلوتر

شلوارم  نکهیبه ا تیّاهمیاز طال دور بود ب یآب را کم ریش

 باز کردم و دوش را در دسترس طال گذاشتم.   ،شدیم سیخ

 

 :  دمیتحکم پرس با

  

 « کمکت کنم؟  ای یاریشلوارت رو درب یتونیم »

  

 و با ترس جواب داد : عیسر طال
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 « ... تونمیآره.. آره م »

  

 :  دمیانداختم و پرس نییرا پا سرم

  

 « کجان؟  لتیوسا »

  

 نکهیبفهمد هم ا لیوسا بودم طال هم منظورم را از دوارمیام

با  دانستمیالزم را داشته باشد وگرنه واقعاً نم یزهایچ

 دیبودند چطور با ستادهیدر ا رونیکه ب یادرّنده یهاگرگ

 . کردمیم شانهیته
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@VIP_ROMAN 

  

 جواب داد :  شد،یم دهیکه به زحمت شن ییبا صدا طال

  

... فقط تونمیدارم... خودم م زیاول همه چ یکشو یتو »

 « چرخ دارم رو...  یصندل

  

رفتم و  رونیحرفش بمانم، از حمام ب یمنتظر ادامه نکهیا بدون

 برق را زدم تا طال کارش را راحت انجام دهد.  دیکل

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و انداختن  دمیسف رهنیکه کردم در آوردن کت و پ یکار نیاول

 یبود تا چروک نشوند. دست نهیو آ زیمقابل م یصندل یآنها رو

 . دمیو مستاصل دور خودم چرخ مدیکش میموها نیب

 

که طال  انداختیم یهمان شب ادیو مالفه مرا  نیزم یرو خون

افتاده بودم و من مدام از خودم  یتخت خون یرو هوشیب

 نیچن میدختر باکره خودش را تسل کی دیچرا با دمیپرسیم

 کند؟  یطیشرا

 

 . دمیپرسیکه همچنان از خودم م یسوال
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دروار را باز کردم و  یکشو یس پرتو با حوا دمیکش یپوف

 که الزم بود، برداشتم.  ییزهایچ

 

 و به طرف حمام رفتم .  دمیکش یقیعم نفس

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 نییراحت سرم را پا یلیخ متوانستیباز بود و م مهیتا ن در

 نیاز ا شتریطال ب یدادم برا حیو داخل شوم اما ترج اندازمیب

به در زدم و  یاضربه نیهم ینکنم، برا جادیا یحس ناامن

 منتظر جواب ماندم. 

  

به زور به گوش  هیطال که به خاطر گر یخجالت زده یصدا

 بلند شد : د،یرسیم

   

 « تو...  نیاین شهیم کارم تموم شده... فقط... فقط »
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 گفتم : یبخش نانیلحن اطم با

  

از اون سر  یتونیتو... تو که نم امیم بندمیمن چشمام رو م »

 دمیم یکه بخوا ییزهایحوله و چ امی... منوریا یایحموم ب

 «اصالً نگاهت نکنم...  دمیبهت... قول م

   

 با اعتراض گفت :  طال

  

 « ... خوامینه... نم »
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 . کنمیکردن هناس تالش م یراض یدارم برا کردمیم حس

 

 گفتم :  یلبخند کمرنگ با

  

اصالً نگاهت نکنم... باشه؟ اگه خواستم نگاهت کنم  دمیقول م »

 « بزن... باشه؟  غیج

  

 نکهیبه حساب ا د،یکه سکوت طال طول کش یالحظه چند

ق هوا عر یکه به خاطر گرما یانداشت، آرام با باالتنه یمخالفت
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را  میپا کردم،یکه چراغ حمام را خاموش م یکرده بود در حال

 حمام گذاشتم.  یتو

 

 حس کند.  یشتریب تیطال امن یکیتار یبودم تو دواریام

 

نگاه کنم،  میپا یجز جلو یزیبه چ نکهیکورمان بدون ا کورمال

طال گذاشتم و  یپا یکه همراه خودم آورده بودم رو ییزهایچ

 : دمیپرس

   

 « کمکت کنم؟  ای یخودت بپوش یونتیم »
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 تند تند جواب داد :  طال

  

 « ... رونیب دیبر شهینه... فقط اگه م »

  

که منتظر ماندم تا طال  ینیزدم. ح رونیحرف از حمام ب بدون

 کند تلفن همراهم زنگ خورد.  میصدا

 

ناشناس  یشماره دنیبا د آوردمیم شلورام در بیرا از ج آن

 و جواب دادم :  دمیا در هم کشر میابروها
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خشک  میسر جا دمیکه ار پشت تلفن شن ییآشنا یصدا با

 شدم. 

 

بودند، گفته  دهیاو را دزد یطال را وقت یبود که جا یمرد همان

 کرده بود.  یکه خودش را دوست من معرف نیبود، هم

  

 « سالم عرض شد خدمت آکوخان...  »

  

 قفل شدند.  یرارادیغ میهادندان
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 :  دمیآنها غرّ نیزور از ب به

  

 «  تو؟  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 با خنده جواب داد :  مرد

  

... گفتم میوقت بود با هم صحبت نکرده بود یلیبله من... خ »

 «ازت بپرسم...  یاحوال هیم زنگ بزن

   

 زدم :  ادیدست خودم نبود، فر اشیکه بلند ییصدا با

  

 « ؟یخوایم یاز من چ ؟یلعنت یهست یتو ک »
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 کیجز  شیبرا زیهمه چ دیرسیکه به نظر م یبا همان لحن مرد

 جواب داد :  ست،یبزرگ و خنده دار ن یشوخ

  

... ارمیبه دستش مبخوام خودم  یزی... اگرم چیچیفعالً ه »

خواستم  ی... منتهیتو خودت رو به زحمت بنداز ستین یازین

بزرگ برات دارم...  زیسوپرا هی گهید یقهیبگم تا ده دق

اتفاق  یت... خواستم قبلش بهت بگم که وقتخونه فرستمشیم

 نیا یتو ماز طرف من بوده... منم دوست داشت یافتاد بدون

رو برات  تهیبه جاش هدشرکت کنم اما نشد...  یمهمون

 « ... فعالً خداحافظ پسرجون... فرستمیم
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@VIP_ROMAN 

  

 قطع شد.  میبزنم تلفن رو یبخواهم حرف نکهیاز ا قبل

 

و از خودم  میمانده بود رهیدستم خ یبه تلفن تو یالحظه چند

 مانده بود.  قهیچند دق قهیتا ده دق دمیپرسیم

  

 زد : میصدا طال

  

 « ... دیببخش »
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 نییربات به طرف حمام راه افتادم، با همان سر پا کی مثل

انداختم و او را  شیزانو ریشدم، دستم را ز کیافتاده به طال نزد

 بلند کردم.  یصندل یاز رو

 

که به خاطر تلفن ناشناس  یچرا اما حس بد و اضطراب دانمینم

 یهادور شانه میهادست یگرفته بودم با تنگ کردن حلقه

 ردم. ک هیطال تخل فینح
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را  هاقهیذهنم دق یکه تو یبه تخت انداختم و در حال ینگاه

از طرف طال بمانم،  یمنتظر جواب نکهیبدون ا شمردمیم

 :  دمیپرس

  

 « بخوابونمت؟  دیشده... کجا با فیتخت که کث »

  

بغلم جمع کرده بود آهسته  یکه مثل جوجه خودش را تو طال

 جواب داد : 

  

 « پنجره...  ریچرخ دارم... ز یصندل یرو نیمن رو بذار »
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@VIP_ROMAN 

  

که به خاطر  یوار حرفش را اجرا کردم و در حال کیاتومات

ام با طال معذب شده بودم به طرف پنجره رفتم تماس تن برهنه

 نشاندم.  اشیصندل یو طال را رو

 

 رونیتا لباسم را بپوشم و از اتاق ب دمیپا چرخ یپاشنه یرو

و شکستن  اطیح یاز تو یراندازیت یصدا دنیبزنم اما با شن

 خم شدم...  میبلند طال ناخودآگاه سر جا غیو ج هاشهیش

  

 شده بود...   قهیدق ده
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _229 

 

 ) طال ( 
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اکشن و  یهالمیف ینهیدرست مثل پس زم یراندازیت یصدا

و البته  تربیتر، مهصد برابر وحشتانک یزینبود، چ یسیپل

نفر  کی کردمیکه با خودم فکر م کی... آنقدر نزدترکینزد

 کرده بود.  یپر را کنار گوشم خال یاسلحه

  

 بلند شد :  ادیآکو به حالت فر یصدا

  

 « سرت رو بخوابون طال...  »
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حسم اجازه  مهیکه بدن ن ییآکو باعث شد تا جا یصدا رهشدا

را با دست  میهاچرخدار خم شوم، گوش یصندل یرو دادیم

 .دمیترس کش یاز رو یاخفه غیپوشاندم و ج

 

بودم  دواریام دادم،یهم فشار م یرا با تمام توان رو میهاپلک 

 بتوانم از خودم محافظت کنم.  نیبا ا

  

که دست  دیهم طول کش هیصدم ثان یازهبه اند کنمینم گمان

مضطرب آکو بلند  ینشست و صدا میهامچ یرو یگرم و بزرگ

 شد :

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « از کنار پنجره ببرمت...  دیبا »

  

 از طرف من بماند، مرا بغل کرد. یمنتظر حرف نکهیا بدون

 

خودم را  ارادهیب دیکوبیکه قلبم مثل گنجشک م یدر حال 

مشت شده و  یهاکه دست یدر حال بغل آکو جمع کردم و یتو

را  امیشانیپ گذاشتم،یقلبم م یتصادفاً رو یام را روگره کرده

 لخت آکو چسباندم.  ینهیبه س
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@VIP_ROMAN 

مختلف در آغوش آکو جا  لیبار نبود که به دال نیاول نیا

االن از او آرامش نگرفته  یبه اندازه یزمان چیاما ه گرفتمیم

 بودم.  

 

 یآکو مرا برا یقبل هم وقت یقهیدقمراحل را چند  نیا

حمام برده بود و برگردانده بود، از سر  یخودم تو زکردنیتم

 کردم،یکه فکر م یزیاما آن موقع به تنها چ میگذرانده بود

 نیا تیحس خجالت و البته انزجار خودم بود اما حاال امن

 را راحت کرده بود. المیآغوش خ
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سرم  یکه از تن آکو تو یعطر تلخ یام به بوکه توجه ینیح 

 ریقلبش درست ز عیبود، جلب شده بود، با کوبش سر دهیچیپ

 بود؟  دهیآکو هم ترس یعنیانگشتان کوجکم به خودم آمدم؛ 

خودم  کیرا همچنان بسته نگه داشته بودم اما زا نزد میهاپلک

راه  دهیخم زدمیبغلش حدس م یو آکو و طرز قرار گرفتن تو

تر سخت شیبرا تیوضع نیحمل من در او احتماالً  رفتیم

 شده بود.  نیتند و سنگ شیهاشده بود که نفس

 

مخصوصم  یصندل یحمام برد و رو یهمان حال مرا تو با

 گذاشت. 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مردها و  ادیداد و فر یقطع شده بود اما صدا کیشل یصدا

 اتاق بلند شده بود.  رونیها از بزن غیج

  

 ردیاز من فاصل بگ نکهیقبل از ا را از دور باز کرد اما میهادست

 ناخودآگاه گفتم :  د،یلرزیکه به خاطر بغض م ییبا صدا

  

 «  ... ترسمی... من منیمن رو تنها نذار »
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را از هم فاصله  میهاسرم نشست، پلک یو که روآک دست

 دادم.
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@VIP_ROMAN 

تنها  نم،یصورت آکو را واضح بب دادیحمام اجازه نم کیتار 

که به  یمردانه و تنومند بتیو ه اشیمشک یهابرق نافذ چشم

 بود.  دنیقابل د مینفس نفس افتاده بود، برا

  

 که یکوچکش را به خاطر کابوس یدهیکه دختر ترس یپدر مثل

عجله  یدست نوازشش را هر چند از رو کرد،یبود، آرام م دهید

 . دیکش میموها یرو

 

هنوز هم مضطرب بود اما مشخص بود در تالش است  شیصدا

 تا مرا آرام کند : 
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 یجز من پاش رو تو چکسیه دمیجات امنه... قول م نجایا »

 « اتاق نذاره...  نیا

  

 زد.  رونیمام باز ح یااضافه حیتوض چیهم بدون ه بعد

 

که از پشت در  یمیعظ یاهویه نیبسته شدن در اتاق ب یصدا

 گم شد.  آمد،یم

 

                               🩸🩸🩸  
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 ) آکو ( 

  

را  شیهاکه دکمه ینیتخت برداشتم و ح یرا از رو رهنمیپ

 زدم.  رونیتاق باز ا بستمیم

 

از  یلیصف طو دنید یرا داشتم حت یاهر صحنه دنید انتظار

مرا نشانه گرفته باشد اما  ماًیاسلحه به دست که مستق یهاآدم

طرف سالن به  کیکه وحشت زده از  یتیآن با جمع یبه جا

جرئت  یکس نکهیرو شدم. مثل اروبه رفتندیم گرشیطرف د

 بذارد.  رونیرا از عمارت ب شیپا کردینم
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@VIP_ROMAN 

 

 یخرد شده بود. احتمالً پنجره یرنگ یهاشهیسالن پر از ش کف

 نشانه گرفته بودند.  یراندازیت یو بزرگ سالن را برا یسراسر

 

 دهیصدمه د یکس رم،یکار بگ یکدام گوشه دیبا دانستمینم

 نه؟  ایبود 

 

  کردم؟یرا آرام م تیجمع دیبا
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 یآن هم وقت کردم،یچه م دهیترس یهاحجم از آدم نیبا ا اصالً

دل  یاز چه قرار بود؟! وسط همه انیجر دانستمیکه نم

 تیجمع نیکه ب نیو آو واریژ ر،یآه یبرا ینکران میهایمشغول

از  المیخ یوقت دیرنگ داشت، شا یزیاز هر چ شتریبودند ب

ن بلبشو را سامان یا توانستمیبهتر م شد،یبابت آنها راحت م

 بدهم. 

 

 وارینگذشته بود که ژ یلیخ امیقلب یکردن به  خواستهاز فکر 

 ظاهر شد.  میروبه ینگران یو چهره یخون یهابا دست
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 رفت.  میدر آن حال، حس کردم رمق از پاها دنشید با

  

 لب زد :  یباز کرد و با حال بد یرا به سخت دهانش

  

 « آکو...  »

  

 بود...  ختهیر اشیآب رهنیپ یبود که رو یمات خون نگاهم

 

 

 یپوالد_غزل#
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 نیبه ا هدفیکه دور و برم با وحشت ب ییهاو مکان، آدم زمان

 رونیکه ب ییهاو اسلحه یخطرات یهمه رفتند،یسو و آن سو م

که با  ییهاآدم یام و همهعمارت من و خانواده نیاز ا

با من بود را فراموش  تشانیمسئول یبه شکل نجایحضورشان ا

 کردم. 
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@VIP_ROMAN 

ها کم کم مات و بعد محو رنگ یو حت واریدور و بر ژ اشکال

که کم  یبود که و خون واریجاندار مقابلم ژ ریشدند، تنها تصو

 مانده بود از نوک انگشتانش بچکد. 

 

محکم و استوار  دادیاجازه م امیکه غرور ذات ییتا جا میهاقدم

 امیلرزش درون شدیحال نم نیراه افتادند اما با ا واریبه طرف ژ

بدنم مثل زانوها و  یرونیب یهارا که آهسته به قسمت

 گرفت.  دهیناد کرد،یم تیسرا میهادست
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صورتش را  میهارساندم و با دست واریز یقدم کیرا  خودم

از زخم به چپ  ینشان نیکردن کوچکتر دایپ یقاب کردم و برا

 و راست تکان دادم . 

 

 .اندازمیب یگرید ینگاهم را جا دمیترسیچرا م دانمینم

   

 گفتم :  د،یلرزیم اریاختیکه ب ییصدا با

  

 «  ؟یخوب »
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گذشته  یروزها هیساکت و مظلوم به من زل زده بود، شب واریژ

به من به  واریه عنوان نفرت وجود نداشت و ژب یزیچ نمانیکه ب

 . کردیم هیعنوان برادر بزرگترش تک

  

 تکان داد .  ینف یبه نشانه یسر واریژ

  

ذهنم رژه  ینامفهوم اطراف رو یکه صداها یوحشت در حال با

 :  دمیپرس خت،یریو تمرکزم را به هم م رفتیم

  

 « ؟  یشد یزخم »
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  سرش را تکان داد . بازهم

  

 کالفه شده بودم.  یو نگران یخبریب نیا از

  

 « قربونت برم؟  هیها چخون نیپس ا »

  

 . اندازمیب شیبه سرتا پا یبار به خودم جرئت دادم تا نگاه نیا
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@VIP_ROMAN 

به طرف  شیهاشانه یصورتش برداشتم و از رو یرا از رو دستم

م کن دایرا پ یزخم احتمال گاهیسُر دادم تا بتوانم جا شیهادست

 یپارگ ینکردم، نه خون، نه حت دایپ یزیاما جز خون تازه چ

 ...شیهالباس یرو یکوتاه

   

لرزان  یبودم صدا واریژ یکه مشغول اسکن سرتا پا ینیح

 بلند شد :  واریژ

  

 « ... ریآه »
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 زهایچ یلینسبت به خ کردمیچند وقت با خودم فکر م نیا اگر

 یادیز زیکه چ دمیچش نییاشده بودم و آنقدر باال و پ تفاوتیب

 . کردمینمانده بود، اشتباه م یمتعجب کردن من باق یبرا

 

هاش شکمم را نفر با ناخن کیبود تا  یکاف ریاسم آه دنیشن

از  یاکه هنوز قطعه یبکشد و در حال رونیپاره کند، جگرم را ب

 نقدریدردناک... هم نقدریآن به من وصل بود، آن را بجود، هم

 ترسناک...
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#part _232 

 

اشتباه  نکهیا دیزل شدم، به ام واریرا باال آوردم و به ژ سرم

که در هم  یبا صورت واریرا از صورتش بخوانم اما ژ اشیلفظ

 ام را رد کرد .  رفته بود، خواسته
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خورده  ریکنار پنجره بود... ت ریشد... آه یراندازیت یوقت »

 « خورده... االن...  شهیتنش هم شده ش یبازوش آکو.. همه

  

که  یاش نماندم و به سرخت باد در حالتمام کردن جمله منتظر

 . دمیبه طرف پنجره دو زدمیرا کنار م تیجمع

 

گذاشته بود و  اشیخون یبازو یکه دستش را رو ریآه دنید با

 شدم.  خیم میزانو زده بود سر جا نیزم یبا درد رو
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@VIP_ROMAN 

جگرم خام خام خورده شده بود حال  ریحال آه دنیبا شن اگر

 حال قلبم را پاره کرده بود.  نیدر ا دنشید

 

نشسته بودند و با  نیزم یرو ریکنار آه نیو آو دیخورش

 . کردندیبا او صحبت م یادر هم رفته یهاصورت

 

 یاما پاها کردمیم یو کار رفتمی... جلو مرفتمیجلو م دیبا

ام... شده نیام... قلب سنگام... نفس قطع شدهخشک شده

قدم از قدم  دادندیکدام اجازه نم چیو تهوعم... ه جهیسرگ

 بردارم... 
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@VIP_ROMAN 

 

را زخم کرده بودند به  ریکه تن آه ییهاشهیتک تک ش انگار

سوزش و درد گلوله را  شدیم یته بودند، حتبدنم خودم فرو رف

 حس کنم.  میبازو یرو

 

 کیروحش را در  نکهیداشته باشد، ا گریقُل د کیآدم  نکهیا

 شد،یچه دردناک م یبه اشتراک گذاشته باشد گاه گریبدن د

 . یدیکشیکه ناخودآگاه همراهش درد م یهمان وقت
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 نیسنگ ینهیس یقفسه یرا به زحمت باال آوردم تا رو دستم

 شدم.  مانیام بذارم اما با زنگ تلفن پششده

 

پخته  مانیآش را برا نیکه ا یمرد ناشناس گفتیششم م حس

گفتم  نیشماره به حس ششم آفر دنیبود، پشت تلفن بود، با د

 جواب دادم : یو با لحن ترسناک

   

 نکهیکه از ا ارمیسرت م یینکنم... وگرنه بال داتیدعا کن پ »

 « ... یش مونیپش یرو بلداسمم 
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@VIP_ROMAN 

مرد با همان لحن مطمئن و مسخره کننده بدون  یصدا

 بلند شد :  دمیبه خاطر تهد یلرزش نیکوچکتر

  

بهتر از اون  یلی... خشناسمتی... میتونیم دونمیم »

... یشناسیتو من رو نم نهیاحمقت... اما مشکل ا یبرادرها

 تونمیم ییهایباز ... چهادیازم برم ییچه کارها یدونینم

 « باهات بکنم... 

  

کوتاه حواسم  یالحظه یباعث شد برا ریبلند آه "آخ  " یصدا

 را از تلفن و مرد ناشناس پرت کرد. 
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 نینکران آو یهابه چشم تیّاهمیپا تند کردم و ب ریطرف آه به

 یکه با تلفنش مشغول صحبت بود، کنارش رو یدیو خورش

 زانو زدم.  نیزم

 

احتماالً بدون  دیچیپیبه خودش م یزیکه از درد و خونر ریآه

زانو زده بود من بودم،  شیروکه روبه یمتوجه باشد کس نکهیا

 یخودش را تو باً یداد و تقر هیتک امنهیس یسرش را به قفسه

را شناخت از  شیآغوشم انداخت. تنم که آغوش برادر دوقلو

 . دچند سال به ضربان افتا نیا یشدت دلتنگ
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _233 

 

 یکه حواسم بود به بازو یآزادم را باز کردم و در حال دست

مخلوط از  یبیکه با حس غر ییهاآوات نخورم با پلک یزخم

 یخشم و نفرت از آدم ر،یآه یهازخم دنیدرد د ،یغمِ دلتنگ
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@VIP_ROMAN 

ام چه از جان من و خانواده دانستمیو نم شناختمیکه او را نم

بازو و  یخون رو یزاز قرم یحد و مرز یب یو نگران خواستیم

 را به خودم چسباندم.  ریبسته شده بودند، آه ر،یآه رهنیپ

 

را در  ریو آه رمیبم نکهینداشتم جز ا ییآرزو چیآن لحظه ه در

 .  نمیحال و روز نبآن 

 

 مرد بلند شد :  یصدا

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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خبرت  گهید یبعد یزهایسوپرا یامشب بسه... برا یبرا »

 هی یاصل یقبل شروع باز خواستمیبار هم م هی نی... اکنمینم

 هی... دوست ندارم با یبدم تا خودت رو جمع و جور کن یمهلت

و خودت ر دونمیکنم... م یباز خبریاز همه جا ب جیگ فیحر

راحت باشه  التیاما خ یندازیم زهایچ نیو ا سیزحمت پل یتو

ها لحظه نیا یبهت بکن... م اونقدر برا توننینم یکمک چیه

رو داشتم... پس به نظرم االن  زیمشتاق بودم که حساب همه چ

ها رو خورده شهیش نکهیا ادیکه از دستت برم یکار نیدتریمف

 «... یاز وسط خونه جمع کن
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 یتو ریشدن آه حالیتلفن همزمان شد با ب شدن قطع

 آغوشم...

  

 نیرا ب ریکه صورت آه یپرت کردم و در حال یارا گوشه تلفن

 زدم :  ادیاز عمق وجود فر گرفتمیم میهادست

  

 « داداش...  ریآه »

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال (  
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@VIP_ROMAN 

  

حلقه شد و  میر بازودو یبودم که دست یداریخواب و ب نیب

سرد  یهایبه کاش یآلودگ را که به خاطر خواب امیشانیپ

فرو  یگرم یبود، فاصله داد و دنبالش در جا دهیحمام چسب

که چند ساعت گذشته را در ترس و  ییعطر آشنا یرفتم و بو

 نان. خواب چدیچیسرم پ یلرز با خاطرش گذرانده بودم تو

 نیه بود که از انجام کوچکترکرد ریبدنم را درگ یاعضا یهمه

که بعد از ترس و  یبیهم آرامش غر دیعاجز بودم، شا یحرکت

و سرد  کیحمام تار یآکو تو دیچند ساعت به ام نیکه ا یلرز

و چند نفر  شودیدر باز م گرید یچند لحظه نکهیبا استرس ا
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@VIP_ROMAN 

که در  یآغوش یواسطه هب رند،یگیاسلحه به دست مرا نشانه م

شده بود، باعث شده بود  یبودم در تنم جار آن جا گرفته

 نشان دهم.  یواکنش چینخواهم ه

 

که احتمالً تختم بود،  ینرم و خنک یجا یامن مرا رو آغوش

 باال آمد.  میهاشانه یکه تا رو ییپتو یبعد گرم یخواباند و کم

  

بلند  یمرد یخسته یشد و صدا دهیکش میموها یرو یدست

 شد : 
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... کاش هیچ یباز نیا ینقش تو تو مدونستیکاش م »

 کنمی... حس مییموطال یکس هست قاً یتو دق دونستمیم

 « معماس...  نیحل ا دیکل نیشناخت تو اول

  

شدم که با حضور  یخواب میو تسل دمیرا نفهم شیهاحرف یباق

 اتاقم آرام بخش شده بود.   یمرد تو
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 ) آکو ( 

  

کمان  نیو رقص رنگ یرنگ یهاتابش نور از پس پنجره نیاول با

 دنیکش گاریس نیح وقفهیب شبیسقف اتاق که از د ینور رو
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 که کنار یامبل تک نفره یبه آن زل زده بودم گرفتم و از رو

 طال بود، بلند شدم. 

 

 به صورت غرق در خواب طال انداختم.  ینگاه

 

ساعت بدون  نیتخت خوابانده بودم تا ا یکه او را رو شبید از

 فرو رفته بود.  قیبخورد در خواب عم یتکان نیتر کوچک نکهیا

 

راحت شده بود از  ریاز آه یتا حدود المیخ نکهیبعد از ا شبید

 یبه خاطر استرس و خستگ نکهیبا ا برگشته بودم، مارستانیب
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@VIP_ROMAN 

از چهار  شتریکه ب ییطال یادآوریبند نبودم اما با  میپاها یرو

 چیاتاقش که ه رونیب یایساعت را با اضطراب و وحشت از دن

حمام گذرانده بود به طرف اتاقش  یاز آن نداشت تو یخبر

افتاده بودم  شیهاشانه یکه گردنش رو یو او را در حال دمیدو

 کردم.  دایداده بود پ هیحمام تک واریرا به د اشیشانیو پ

 

 شدّت سرما خودش را بغل کرده بود.  از
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 یگربه کیتخت بخوابانم مثل  یاو را بغل کردم تا رو یوقت

را به تنم  اشیشانیبغلم جمع کرد و پ یملوس خودش را تو

 . دیمال

 

ل مب یگرفتم شب را رو میچه اما تصم یبرا دانستمینم درست

 . دیرسیبه صبح نم دانستمیکه م یکنار تختش صبح کنم، شب

 

 اتاق تنها بودم...  نیاز ا رونیچون ب دیشا
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مانده بودند، من هم اگر  مارستانیب یهر دو تو دیو خورش نیآو

 یگوشه کیکه به طال داده بودم، نبود حتماً  یطال و قول

 ریکنار آهبود  شانیهاو متلک هیبق دیکه دور از د مارستانیب

و  تیو شکا یهایاز کاغذباز واریژ یاما وقت کردمیصبح م

و خودش را به  بودفارغ شده  سیمسائل مربوط به پل یهیبق

تنها  نیو آو دیخورش نکهیرسانده بود با حساب ا مارستانیب

 به خانه برگشته بودم.  ستندین

  

که نگاه آخرم را به طال  ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 زدم.  رونیاز اتاق ب مانداختیم
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@VIP_ROMAN 

 

وسط سالن  ختهیآوات که با سر و وضع به هم ر دنید با

 میسر جا کرد،یبود و با وحشت به دور و برش نگاه م ستادهیا

 . دمیرا در هم کش میو ابروها ستادمیا

 

 دیمن به طرفم دو دنیبا د د،یلحظه آوات به طرفم چرخ همان

 :  دیو با ترس پرس

  

انگار جنگ بوده...  ه؟یچرا اونطور رونیکو؟ بچه خبره آ نجایا »

» 
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 شد،یبلند م امیکه از نگران یبه سوالش با بدخلق تیّاهمیب

 :  دمیپرس

  

 « چرا خاموشه؟  تیگوش ؟یتا حاال کجا بود شبیاز د »

 

که مبادا مردک ناشناس از تنها بودن آوات  شبید ینگران از

که هر  ینزدم، نگران یحرف اوردیسرش ب ییاستفاده کند و بال

آوات مرا تا مرز سکته  یاز گوش باشدیخاموش م دنیبار با شن

 .  بردیم
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قطع کرده بود حالم بدتر شده بود،  میترمه تلفن را رو یوقت

که خودم هم  ییجا کیزنگ زده بودم تا از  یعاقبت به احمد

 کردن آوات شروع کند .  دایپ یکجا بود برا دانستمینم

  

جواب  د،یباریصورتش م یاز تک تک اجزا یردرگمکه س آوات

 داد : 

  

 «  ... رفتمی... داشتم راه مابونیتو خ »
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 :  دمیو با تعجب پرس دمیاز قبل در هم کش شتریرا ب میابروها

  

اون  ؟یمگه با ترمه قرار شام نداشت ؟یرفتیراه م ابون؟یتو خ »

 « رو روم قطع کرد...  یدختره چرا گوش

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

اطراف نگرانش کرده بود اما  یختگیکه معلوم بود به هم ر آوات

 یرا متوجه شده بود که به جا تمیام عمق عصباناحتمالً از چهره

که افتاده بودم خودش را ملزم به  یاز اتفاقات دمیسوال پرس

 .دانستیم میهادر مورد سوال حیتوض

 

که نفس  ینیو ح دیکش اشختهیموهاش به هم ر نیب یدست

واقعاً  نکهیآرام و البته بدون ا دیکشیم یو پر درد قیعم

 بخواهد، جواب داد : 
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@VIP_ROMAN 

زدم  ادهیکردم پ یوامون شد... منم قاطتو فکر کن دع »

شد... تا  یچ دمیاونقدر راه اومدم که اصالً نفهم گهی... دابونیخ

 « ... نجایرفتم اومدم خونه... بعد هم ا یتاکس نکهیا

  

 به من انداخت.  یرا باال آورد و نگاه سرش

 

پف کرده بود، اگر آوات را  شیهاقرمز و پلک شیهاچشم

 ختنیاشک ر یکه به خودش اجازه دانستمیو نم شناختمینم

که برداشته بود،  ییهاقدم یهمراه همه کردمیفکر م دادینم

که به خاطر  یمحو یهادر خط یبود. خستگ ختهیاشک ر
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 دادیبافتاده بود،  اشیشانیپ یها و روکنار پلک یخوابیب

 .کردیم

 

که  یکه نامرتب تا شده بود و کت اشیطوس رهنیپ یهانیآست

 یختگیافتاده بود عمق به هم ر شیهاشانه یچروک رو باًیتقر

 . دادیپوش و مرتبم را نشان م کیش شهیبرادر هم یدرون

 

 یاز دستش ناراحت بودم و هنوز هم تنم به خاطر نگران نکهیا با

اخم کنم،  شینتوانستم به رو نیاز ا شتریاما ب دیلرزیم شبید

 دانستیخدا م دادم،یبه او حق م یتا حد نکهیمخصوصاً ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چه  ،یرعلیام افه،یاو، ترمه و آن پسرک خوش ق نیب شبید

 و روز کشانده بود.  حال نیافتاده بود که برادرم را به ا یاتفاق

  

بار از  نیاول یکه خودم هم برا ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

جواب  کردم،یاوضاع دور وبرم را نگاه م یبررس یبرا شبید

 دادم : 

  

 هی دیو بعداً با امیدر حد مرگ از دستت عصبان نکهیبا ا »

 یاما فعالً کارها میبزن بشتیصحبت مفصل در مورد حرکت د

 « بهمون حمله کردن...  شبی... دمیبکن میدار یترمهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 قدم به عقب برداشت.  کیکه خورد  یاکّهیاز شدّت  آوات

 

 ف شد.کوتاه متوق یاهیثان یبرا اشنهیرفتن س نییو پا باال

 

 لب زد :  دادیم رونیبازدمش را ب یکه به ست ینیح

  

 « ؟یحمله؟ ک ؟یچ »

  

 تکان دادم.  یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را به کمر زدم و به طرف اشپزخانه راه افتادم تا  میهادست

کنم، در همان حالت  قیام را تزرصبحانه نیانسول یهیسهم

 آوات گفتم :  یبرا

  

... کشهیطول نم یلیستن خندون نیآوات... اما ا دونمیمنم نم »

... دیند یخاص یصدمه یکردن... کس ربارونیخونه رو ت شبید

که  یخونه بودم و آمبوالنس اومد... جز چند نفر یتو یتا وقت

بودن و دو سه تا خراش  هاشهیش کینزد یراندازیموقع ت

 «  بود...  دهیند یخاص یصدمه یبرداشته بودن کس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _236 

 

 

ضعف  میزانوها رفتیم شیکه از بازو یو خون ریآه یادآوری با

 .میخبر را چطور به آوات بگو نیا دانستمیرفت اما نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبا به خاطر آوردن بدن شل شده یالحظه یبرا میهاپلک 

با وحشت او را بغل کرده بودم و  یوقت میهادست یتو ریآه

 اطیطول ح یگریهر کس د ای واریژ ن،یآو د،یبه خورش توجهیب

و بعد به  نیاو را به ماش عتریتا هر چه سر دمیدویرا م

 هم افتاد...  یبرسانم، با ضعف رو مارستانیب

 

 نجات جان خودم یبرا داشتمیکه در آن لحظه برم یقدم هر

 ...ریبود نه آه
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@VIP_ROMAN 

 یبسته بود که اگر اتفاق ریجانم آنقدر به جان آه دانستمیم

 ... آوردمیدوام نم یلیمن خ افتادیم شیبرا

 

برانکارد خواباندم و بعد  یاو را رو یحس و حالم وقت از

 عملش را پر کردم.  یتنامهیرضا

  

بودم و  دهیها را دصحنه نیا یشده بودم که همه یسنگدل چه

ام را از درون آشفته یریتاث نیظاهرم کوچتر نکهیاال بدون اح

و خوردن صبحانه آماده  نیزدن انسول یمثل هر روز برا ردیبگ

 . شدمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 . آمدیکم کم به خودش م نکهیآوات بلند شد، مثل ا یصدا

  

 « کجان؟  وار؟یژ ن؟یآو ر؟یحال همه خوبه؟ آه »

  

 . میآشپزخانه بود یتو مانیهردو

 

 . دمیدیبه آوات بود و صورتش را نم مپشت

  

 گفتم :  آرام

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « ... ریآه شی... پمارستانیخوبن اما موندن ب واریو ژ نیآو »

  

 . دمیبه خودم لرز یالحظه یزد که برا یبلند ادیچنان فر نباریا

 

 را گرفت. میجلو آمد و بازوها عیسر یهاقدم با

 

 :  دیکش ادیرصورتم ف یبه بدنم داد و تو یدیتکان شد 
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@VIP_ROMAN 

م سکته یاطالعات دادن... دار یبرا یدیلفتش م نقدریچرا ا »

 «آکو...  یدیم

  

بغض  یبا صدا د،یلرزیکه م ییهادفعه آرام شد و با چانه کی

 گفت :  یآلود

  

 « آره؟  ؟یگیشده که نم شیزیچ ریآه »

  

 کیخوب است اما آوات  ریرا باز کردم تا بگوم حال آه دهانم

 و پشتش را به من کرد.  دیعقب کش دفعه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیکشیم ششیمو و ر یرا با حرص تو دستش

 

 یپوالد_غزل#

  

 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 را به طرفم چرخاند و گفت : صورتش

  

 ینطوریتو ا شدیم یزیاگه چ دونمیمنشده...  شیزینه... چ »

 « ... یبود ستادهینا الیخیمن ب یروروبه

  

تکان دادم و همانطور که به طرف  دییتا یبه نشانه یسر

 گفتم :  رفتم،یم خچالی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بهم  نیآره... خطر از سرش رفع شد... حالش خوبه... صبح آو »

ود خورده ب ریداد که بهوش اومده حالش هم خوبه... ت امیپ

 « بازوش... 

  

به  نکهیتا ا د،یدور خودش چرخ فیسردرگم و بالتکل آوات

 طرف در آشپزخانه راه افتاد . 

  

 « ... مارستانیبرم ب دیبا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را بلند  میبذارد، صدا رونیرا از آشپزخانه ب شیپا نکهیاز ا قبل

 کردم : 

  

االن  یفرصت هست... البته جلو ریسر زدن به آه یبرا »

 هیتا راجع به  ینیبش یایب دمیم حیاما ترج رمیگینم رفتنت رو

 نیکه پشت ا یباهات حرف بزنم... راجع به کس ییزهایچ

 «  ... انیجر

 

 

                                   🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) طال ( 

  

 « خانم... خانم...   »

  

که  یخواب قیعم یهاهیگوشم از ال یتو یزن یناآشنا یصدا با

 آمدم.  رونیرفته بودم، بدر آن جا گ

 

 خورد.  یتکان یبه آرام میام نشست و بازوهاشانه یرو یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میرو انجام بد تونیشخص یکارها دیبا د؟یشینم داریخانم ب »

 « ... دیشیم تیوگرنه اذ

  

 تشیاز ماه یزیکه جز حس نبودنش چ یزیچ یحس خال با

که  ییا جات کردمیرا باز م میهمانطور که بازوها دانستمینم

 کنان جواب دادم :  ازهیزدم و خم یغلت توانستمیم

  

 « قرار ندارم...  اینقره... بذار بخوابم... امروز با آر »

  

 جواب داد :  صدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « من بلوطم... پرستارتون...  ه؟یخانم... نقره ک »

  

پرستار ذهنم که تا آن لحظه همچنان خواب  یکلمه دنیشن با

گذشته خودش را سرگرم کرده بود، به  یروزها یطال یایو با رو

 سرعت فعال شد.

 

 حد ممکن از هم باز کردم.  نیرا تا آخر میهاپلک 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باد کرده  ینیمتورم و ب یهاپلک ده،یرنگ پر یبا صورت پرستار

 بود.  ستادهیسرم ا یو قرمزش باال

  

 بکنم.   یو سردرگم تنها توانستم سالم آرام جیگ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که دستش را پشتم  یزد و در حال یمصنوع یلبخند دخترک

جواب سالمم را  کرد،یم زیخیتخت نم یو مرا رو گذاشتیم

 داد : 

  

اول  دیتحمل کن دیتونیو م دیستیگرسنه ن یلیخانم اگه خ »

 « ... بعد ببرمتون حموم... میکارهاتون رو انجام بد

  

را به خاطرم  شبید یخطرات محو شده یحمام همه یکلمه

 آورد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چطور سر از تخت خوابم در آورده بودم  دمیاز خودم پرس تازه

 تو حمام خوابم برده بود.  یآن هم وقت

 

برم انداختم تا  به دور و یها نگاهدفعه مثل برق گرفته کی

و البته تخت خواب  نیزم یرو خون دنیواکنش پرستار را با د

 از خون نبود...  یاثر چیاما در کمال تعجب ه نمینب

 

 ... نیزم یرو نه

 

 تخت...  یمالفه نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اتاق نبود...  یشده بود تو یتخت هم که خون یجلو فرش

 

خجالت و  از یکرده بود حس زیپرستار اتاق را تم نکهیفکر ا با

عالوه بر آکو دخترک هم مرا در  یعنیانزجار وجودم را گرفت، 

 بود.  دهیحال د نیا

  

 امیشانیپ یو رو دیلرزیم میرا به زبان آوردم، صدا فکرم

 درشت عرق نشسته بود.  یهادانه
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یکرد زیرو... تم نجایرو... ا نجایتو ا »

  

 به من انداخت و جواب داد :  ینگاه پرستار

  

هم دست نزدم...  یچیاالن اومدم خانم... به ه نینه... من هم »

 » 

  

که  یاز اتفاق یزیپس خوشبختانه دخترک چ دم،یکش یپوف

لحظه خوشحال شدم اما با فکر  کی دانست،یافتاده بود، نم

 آکو...  یعنیکار را نکرده بود،  نیاگر پرستار ا نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 من...  یخدا یوا

 

شده به  درشت یهاگذاشتم و با چشمدهانم  یرا رو دستم

 دخترک زل زدم. 

 

 :  دیبا تعجب پرس پرستار

  

 « افتاده؟  یخانم... اتفاق »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییبه خودم آمدم و با صدا نکهیمات او بودم تا ا یالحظه چند

 به بحث جواب دادم :  ربطیگرفته کامالً ب

  

 « به من نگو خانم... اسمم طالس... طال صدام کن...  »

  

محو  یکه لبخند یبه من انداخت و در حال ینگاه گنگ دخترک

 جواب داد :  زد،یم یاما واقع

  

 « باشه... من بلوطم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من و  نیب یاسم پل ارتباط یرد و بدل کردن ساده نیا و

که قرار بود تنها  یبود، دخترک میروپوش روبه اهیدخترک س

 عمارت باشد...   نیهمزبان من در ا

                                          

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

  

آدرسش را داده بود، پارک  یکه احمد یرا مقابل انبار نیماش

 شدم.  ادهیکردم و پ

 

 چیدور و برم ه یلومتریور و برم انداختم، تا چند کبه د ینگاه

بهروز را  قیرف ،یمتروک که احمد یانبار کینبود جز  یخبر

دور از  نجایاو را ا شدیم یکرده بود. چند روز یدر آن زندان

 شدیکه م یینگه داشته بودم تا به وقت مناسب تا جا زیهمه چ

 . رمیاز او اطالعات بگ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیقبل از ا دیدر آوردم و آتش زدم، باپاکت  یاز تو یگاریس

به  شیها برادر جلد جلّاد آدم کش که قطع کردن نفس آدم

به خودم مسلّط  یبود، کم گارشیس لتریپرت کردن ف یراحت

 . شدمیم

 

را به  شیکه پا یمسلّم دیکه افتاده بود و تهد یبا اتفاقات گرچه

 . کردمیکار را م نیام گذاشته بود اگر الزم بود همخانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام را که در مال عام من و خانواده ینشده بود کس دهییمادر زا از

 کند... دیتهد

 

 ریکه الزم بود از ز یزیاصرار کرده بود تا خودش هر چ یاحمد

 زبان مرد بکشد اما اجازه نداده بودم. 

 

و بم روابط افتخار  ریز گشت،یم یدنبال چه اطالعات یاحمد

 را؟  رمیاخ زیآم

به آب داده  یتر که فقط خودم بدانم چه دست گلبه همان

 بودم. 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

راه  یپا له کردم و به طرف انبار ریرا ز گارمیس یمانده ته

 افتادم. 

  

 یوحشتناک لوال یناله یرا با صدا یو بزرگ انبار یآهن در

 پاشنه چرخاندم و باز کردم.  یاش روزنگ زده

 

و دم  کیرتا مهین یبه فضا ینور صبحگاه یکبارهی هجوم

بسته و دست و  یهاکه با چشم یباعث شد مرد یانبار یکرده

 ییهاالوگید ادیگره خورده بود، با فر یکه به صندل ییپا
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@VIP_ROMAN 

نفر  کی نکهیگفته بود به محض ا یرا که احمد اشیشگیهم

 گفتیکرد میرا باز م یسر زدن و دادن آب و غذا در انبار یبرا

 ، به زبان آورد :

   

 نیولم کن ن؟یخوایم یاز جون من چ ن؟یهست یشماها ک »

 « اصالً؟  نیزنیبرم... چرا حرف نم

  

 نیکه از ا یدرشت عرق یهااش، دانهو کالفه دهیکش لحن

که  ییکه تا جا یمشخص بود و بدن اشیشانیپ یفاصله رو

به خودش  یصندل یرو داد،یاجازه م شیدست و پا یرهایزنج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرد  یچند روزه یان از خمارنش نهایا یهمه خورد،یم چیپ

 داشت. 

 

 ستادم،یا اشیقدم کیآهسته به طرفش رفتم،  یهاقدم با

کردم و تا کمرمقابلش خم  میهاگاه دست هیرا تک میزانوها

 شدم. 

 

گند عرق آنقدر حالم را به هم زده بود که دوست نداشتم  یبو

ها مرد تن دیرسیکه به نظر م ییدهانم را باز کنم اما از آنجا

زودتر  دیفرد ناشناس بود با تیّهو دنیفهم یسرنخ من برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تقال  شتری. مرد که حضورم را حس کرده بود بکردمیم یکار

 کرد . 

  

 زحمت گفت :  به

  

ندارم... ولم  یچیمن ه ؟یخوایاز جونم م یچ ؟یهست یتو ک »

... مگه شهر هرته؟ نیکرد یزندان نجای... چند روزه من رو انیکن

» 

 

 و کالفه گفتم :  دمییهم سا یرا رو میهاندندا 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

که  یبد یخوب گوش کن... اگه چند تا جواب درست و حساب »

به  یجاده خاک یبزن یرد کارت اما اگه بخوا یبر کنمیولت م

تا  ذارمیقبرت... نعشت هم م کنمیرو م نجایا دهینکش قهیدق

 « رفهم؟یالشخورها باهاش مست کن... ش

   

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

دهانش را  نکهیبه خود گرفت اما قبل از ا هیحالت گر اشچهره

اش را ام را در آوردم و لولهباز کند، اسلحه یزدن حرف یبرا

 گذاشتم.  اشیشانیپ یرو

 

چند  یکه برا یزبانش را از ترس حس کردم و نفسآمدن  بند

 متوقف شد.   هیثان

 

فشار اسلحه سرش را به عقب هول دادم و با تمسخر اضافه  با

 کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

و  یالوات یسال ده ماهش رو پ هیکه از  یمعتاد مفنگ هی یبرا »

خونه  ادیکه م یو اون دو ماه شهیگم و گور م هاشیکثافت کار

سه وعده مشت و لگد و کمربند  یروز نون و آب، یبه جا

 یش... آره شهر هرته... تنها کسزن و بچه یسر سفره ذارهیم

که فکر نکنم تنشون  نهاتدنبالت بگرده زن و بچه تونهیکه م

جواب بده... وگرنه  گمیم یهات بخاره... پس هر چکتک یبرا

 « ... حله؟ گردهیت هم نمدنبال مرده یمطمئن باش کس

  

 نگفت.  یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

درک  یاسرمه یپارچه ریپنهان شده ز یبسته یهاآن چشم با

 سخت بود.  میهاحرف ریتاث دنیحالت صورتش سخت و د

 

 :  دمیاز قبل فشار دادم و غرّ شتریاسلحه را ب یلوله

  

 «  ؟یگفت یچ دمینشن »

  

خورد و سرش را به  یاکّهیآنقدر بلند بود که مرد  ادمیفر

 انداخت .  نییباال و پا دییتا ینشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 لب گفتم :  ریزدم و ز یشخندین

  

 « خوبه...  »

  

 اش گذاشتم. شانه یآوردم و رو نییرا پا اسلحه

  

... اگه حوصله کنمیم کینباشه شل لمیجوابت باب م اگه»

هر جواب اشتباه  یداشته باشم مرگ آرومت رو نگاه کنم، به ازا

... ممکن هم یریبم یزیخونر تا بالخره از کنمیم کیشل نقدریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنم تو مخت و  یخال ریت هیهست با همون جواب اشتباه اول 

 « خالص... 

  

 افتاده بود.  هیبه گر مرد

  

 ی... چه جوابدونمینم یچیام... هکاره چیآقا به خدا من ه »

 « بدم... 

  

 فشار دادم . شتریرا ب اسلحه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

راجع به بهروز و اون ... یکه ندون پرسمینم یزینترس... از چ »

 «شده...  یباهاشون قاط یکه گفت ییهاکله گنده

   

انداخت و با ناله و  نییمرد باال رفت. سرش را پا یهیگر یصدا

 گفت :  هیگر

  

هم من  یخدا لعنتت کنه بهروز... هم خودت رو بدبخت کرد »

 « رو... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ز بهروز خوبه... خوبه... از جوابت خوشم اومد... حاال بگو... ا »

 «  خواستن؟یم یچ

  

 گفت :  د،یکشیرا باال م اشینیکه آب ب یدر حال مرد

  

 « ... کشنی... اونها من رو منیآقا اگه شما من رو نکش »

  

 زدم :  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دست من  ری... اگه از زیبه نظرم بهتره االن نگران من باش »

 ریاز ز یتا بخوا یفرصت دار یلیاون وقت خ یرفت رونیزنده ب

 « ... یدست اونها در بر

  

 .  دمیکش یپوف

  

... هر یدونیم یبود... هر چ یچ قاًیحاال بگو... معامله دق »

 «  ... بگو... یچ
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 
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#part _241 

 

 زد : ناله  مرد

  

 « آقا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش فاصله دادم و رو را از دست دادم، اسلحه را از شانه کنترلم

اسلحه را  یآزاد کردم. لوله ریته انبار ت یخال یهابه جعبه

 از کنار گوش مرد رد شود.  ریگرفتم که ت یطور

  

حس  کیآنقدر نزد یارا از فاصله کیشل یکه گرما و صدا مرد

 یتو داد،یاش اجازه مبسته یو پاکه دست  ییکرد تا جا

 وحشت و ترس گفت :  یاز رو یادیخودش جمع شد و با فر

  

 « ... گمیباشه... باشه.. م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هق هق شروع کرد :  با

  

 یک دونمیدو سال بهروز... نم نیثابت ا یهایاز مشتر یکی »

تور  یها که افتاده بود تواز اون پولدار خفن دونمیبود... فقط م

دخترهاش  نی... اونم بهتربردینس بهروز... براش دختر مشا

 « ... رونیب کشهیمو رو از ماست م اروی گفتیرو... م

  

 یلعنت یتا بفهمم من همان مشتر خواستینم یادیز هوش

 بودم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کردم اما  دایحس تهوع و انزجار را نسبت به خودم پ همان

 . را بشنوم شیهاحرف یهیناچاراً مجبور بودم بق

  

وقت  چیاز کجا... بهروز ه دونمیهام نمبه جون جفت بچه »

 یهمه خواستیبشم... م کشیمنم شر خواستینگفت... نم

کله  هیچطور اما  دمی... نفهمبیپولش رو خودش بزنه به ج

عالمه پول داد  هی شنهادیشد... پ دایپ ارویتر از اون گنده

 یمشتر گها نکهی... جز اخواستیهم ازش نم یچیبهروز... ه

رو  گهیکه اون م یبهروز زنگ زد و دختر خواست... اون دختر

 « ... میبراش ببر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 یکی یکی میهارا حدس زده بودم اما حاال حدس شینجایا تا

 ... گرفتیم تیرنگ واقع

 

 بود.  اوردهیسر از رخت خوابم در ن یطال اتفاق پس

  

قلبش  یور نباریو اسلحه را ا دمیرا در هم کش میابروها

 گذاشتم. 

  

 « خودتون نبود؟  یاون دختر، از دخترها یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

اعصابم راه  یرا که بدجور رو اشینیتکان داد. آب ب یسر مرد

 جواب داد :  یو با بدبخت دیباال کش رفت،یم

  

... دمشید قهینه آقا... دختر بهروز نبود...من فقط چند دق »

من رو دور نگه داره تا  زدیزور م امرزیگفتم که بهروز خدا ن

 هیشد دختره...  ادهیپ ارویاون  نی... از ماشتونستیکه م ییجا

کاره باشه...  نیا خوردیمست... آقا بهش نم ییدختره موطال

... تازه حال و روزش خوردینمکارها  نیسر و وضعش اصالً به ا

بود... تا  دهیهم درست درمون نبود... انگار تا خرخره مواد کش
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@VIP_ROMAN 

 نیخودش بند نبود... ع یاصالً رو پا دمشیکه من د ییجا

خود بهروز  یجا شد تا وقتو اون جابه نیعروسک تو دست ا

 « کرد و رفت...  نشیسوار ماش

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فکر فرو برد. نشئه بودن طال را  یتو یمرد مرا حساب یهاحرف

حس گرفتن مواد  یبرا کردمیبودم اما فکر م دهیخودم هم فهم

که  ییزهایچ یمرد به همه یهافیمصرف کرده بود اما با تعر

 حساب کرده بودم، شک کردم. شانیرو

 

 نیگفتن داشته باشد با ا یبرا یشتریب زیمرد چ آمدینظر نم به

 اشیشانیپ یاسلحه را رو گرید کباریحسن ختام  یراحال ب

 گذاشتم و گفتم :

   

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یزی... هر چشافهی... اسمش... قیدونیم یاز اون مرد چ »

 « بود؟  یچ نشیماش

  

گذاشت و گفت  یزار یبند آمده بود دوباره بنا اشهیکه گر مرد

: 

  

 یوقت... فقط دمشی... من اصالٌ نددونمیهام نمبه جون بچه »

... قد بلند با دمشیکرد از پشت د ادهیپ نیدختره رو از ماش

 « ... شافهینه ق دونمی... به خدا نه اسمش رو مدیسف یموها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . خوردیبه هم م اشیو زار هیاز گر حالم

  

 گفتم :  یبدخلق با

  

ها زر نزن... دهنت رو ببند و بگو بچه نیباشه... باشه... ع »

بهت نگفته؟ هر  یزی... چیهروز حرف زدبا ب یبار ک نیآخر

 « مربوط بشه...  یکه به اون مرد و دختره و مشتر یزیچ

  

به  خورد،یرا فرو م اشهیکه گر یتکان داد و در حال یسر مرد

 زحمت گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

تو  دونمی... نمدمشیند گهیکه دختره رو برد د یبعد اون شب »

ش نه خونه کرده بود... میخودش رو قا یکدوم سوراخ موش

 « ... فقط شب آخر زنگ زد بهم... دیرسیم هایبود.. نه به مشتر

  

 یمکالمه نیبهروز در آخر کردمیوجود آرزو م یهمه با

 رونیب نجایرا از ا میوگرنه پا دادیم یسرنخ اشیتلفن

 . گشتمیدنبال سوزن در انبار کاه م دیبا گذاشتمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بره... گفت به خاطر معامله فلنگ رو ببنده و  خوادیگفت م »

افتاده بود دنبالش...  هیمشتر نکهیدردسر افتاده... مثل ا یتو

 گفتیم شهیبهروز هم از ترس زرد کرده بود... آخه هم

... بهروز کنهیبخواد م ی... هر کاررهیخرش م یلیخ شیمشتر

 نکهیکنه... مثل ایدو تا چک بخوره دهنش رو باز م دونستیم

... بهروز دهیبود بهروز داره وا م دهیگنده هم فهمکله  ارویاون 

 هیزودتر از مشتر خوادیم اوریکه اون  دونستمیم ینگفت ول

در بره...  خواستیهم بهروز م نیهم یکنه... برا دایبهروز رو پ

ببرم... گفت  یپاسپورت جعل یسر هیازم خواست براش پول و 

 هینگ بزنه و به رابطش تا بعداً بهم ز دهیم ومن ر یشماره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

منظورش رو  یبهم بگه... درس و حساب یمهم یزهایچ

 خواستیکه م ییزهایش تا چرفتم خونه ی... اما وقتدمینفهم

 فیرد هاسیش پلاز سر کوچه تا دم خونه دمیبدم بهش د

 « ... رونیب ارنیش مو دارن جسد بهروز رو از خونه ستادنیوا

  

قف کند با سکسکه را متو اشهیکه موفق شده بود گر مرد

 اضافه کرد : 

  

... اگه اون رابط دمیآب... منم ترس ریسرش رو کرده بودن ز »

 نیبه ا شدیمنم باز م یپا زد،یبه من زنگ م یلعنت
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@VIP_ROMAN 

آب... منم خودم  ریز کردنیاون م نی... سر منم عیکارکثافت

 « نکردم...  یرو آفتاب

  

فکر  نیبه ا دم،یرا نشن گفتیکه م ییهاو پرت چرت هیبق

که بهروز از آن حرف زده  یکه هر جور شده بود رابط کردمیم

قدم به مرد  کی توانستمیآن وقت م کردمیم دایبود پ

 کیبود، نزد انیجر نیکه شک نداشتم پشت ا یناشناس

 ...  شدمیم
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#part _243 

 

 (  واری) ژ

  

انداختم. همانطور که  دیبه خورش ینگاه ییدر باز دستشو از

 :  دیاز من پرس کردیمرتب م نهیآ یشالش را تو
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@VIP_ROMAN 

سر برم خونه... هم دوش  هیمن  ؟یچند ساعت هی نجایا یهست »

 « .. ارمیب ریآه یخرت و پرت برا یسر هیهم  رمیبگ

  

و  ریتکان دادم و نگاهم را به آه دییتا یبه نشانه یسر

 اش انداختم. هم افتاده یرو یهاپلک

 

که به  ییهامسکن ریکه به هوش آمده بود تحت تاث شبید از

 شده بود.  یو مصنوع قیخواب عم میخاطر درد گرفته بود تسل

 

 آمد و به طرف در راه افتاد . رونیب ییاز دستشو دیخورش
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@VIP_ROMAN 

  

 « خونه...  ادیکنم ب یهم راض نیآو کنمیم یعس »

  

 و گفتم :  دمیکش میو کالفه دستش به موها خسته

  

بردش  دونمیسهراب اومده... نم شیپ یقهینه... چند دق »

 « کجا... ولشون کن بذار راحت باشن... 

  

 رونیباال انداخت و از اتاق ب یاشانه تفاوتیهم ب دیخورش

 رفت. 
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@VIP_ROMAN 

 

انداختم و با پوزخند  ریبه آه اشیخال یامتداد جا را در نگاهم

 گفتم : 

  

زن گرفتنت شدم... خوب شد حداقل  نیا یکشته مرده »

 « ... مارستانیو امروز موند ب شبیکرد د رتیغ

  

 « جوجه؟  یتو کار بزرگترت دخالت نکن ینگرفت ادیهنوز  »
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@VIP_ROMAN 

زدم و به طرفش  یلبخند ریآه رمقیو ب فیضع یصدا با

 . دمیدو

 

همچنان  یهاتخت نشستم و همانطور که به پلک یلبه

حالش آنقدر خوب  نکهیاز ا یاش زل زده بودم، با خوشحالبسته

 یبود که بتواند به من تشر بزند، دست سالم و آزادش را تو

 دستم گرفتم و گفتم : 

  

 «  گه؟ید یدرد ندار ر؟یآه یخوب »
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 به انگشتانم دادم. یفیضع فشار

 

 به من انداخت :  یباز کرد و نگاه خمار مهیرا تا ن شیاهپلک

  

 « آره... خوبم...نگران نباش...  »

  

خشک شده و ترک  یهادهانش را قورت داد و لب آب

 .دیاش را به هم مالبرداشته

 

 :  دیآرام پرس چرخاند،یاتاق م یکه نگاهش را تو همانطور
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 «  د؟یدیند بیکدومتون که آس چیخوبن؟ ه هیبق ؟یتو خوب »

  

 زدم و گفتم :  یآرامش بخش لبخند

  

 « ... یکه کله پا شد ی... فقط تو بودمیمون خوبنه... همه »

  

 و گفت :  دیکش یقینفس عم ریآه

  

 « ها مال منه ؟ خون نیا »
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 تکان دادم.  یسر یناراحت با

  

که احتماالً به خاطر درد در هم گره  ییکالفه با ابروها ریآه

 ده بودند، گفت : خور

  

 یبودن؟ چطور اومده بودن تو یشد؟ اونها ک یچ شبید »

 « خونه؟ 
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@VIP_ROMAN 

ها از باز بودن در به خاطر مهمون نکهی... مثل ادونمینم »

 میکه گذاشته بود یمصرفیاستفاده کردن... اون دوتا نگهبان ب

... عمارت رو بستن اطیدم در رو داغون کردن... اومدن تو ح

 « ... رونی... از عمارت زدن بمیایبه خودمون ب گلوله و تا

  

 «  ن؟یگفت سیبه پل »

  

به در خورد و  یابزنم که ضربه یرا باز کردم تا حرف دهانم

 بلند شد :  یمرد یآشنا یدنبالش صدا
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@VIP_ROMAN 

 « تو؟  امیب تونمیم »

  

 یو از رو دمیها از جا پرمثل برق گرفته ریام یصدا دنیشن با

  آمدم. نییتخت پا

 

که  یدر حال ریام یو سر و کله دیچرخ پاشنه یرو یبه آرام در

از هم باز شده بود با دسته گل  یبه لبخند کمرنگ شیهالب

 شد.  دایدستش گرفته بود، پ یکه تو یکیکوچک اما ش
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@VIP_ROMAN 

و بعد به من انداخت و با لحن مردانه اما  ریبه آه یاول نگاه ریام

 گفت :  یبا محبت

  

 «  که؟یکوچداداش  یچطور »

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _244 
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@VIP_ROMAN 

 

 کیکه نزد یابه صورت مردانه و جا افتاده رهیخ یالحظه چند

بودم، دوختم. کم کم لبخند  دهیند کیبه سه سال بود از نزد

فرمان داد تا  میوسعت گرفت و به پاها میهالب ینشسته رو

 . افتمیراه ب ریبدون حرف به طرف ام

 

 زیم یدستش را رو یبودم، دسته گل تو ستادهیا اشیقدم کی

اش خم کرد و با شانه یکوچک کنار در گذاشت، گردنش را رو

برابر اصل آکو بود به  یکه حاضر بودم قسم بخورم، کپ ینگاه

 من نگاه کرد.
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@VIP_ROMAN 

 

همه  نیآکوست به ا گریقُل د ریگر مطمئن نبودم که آها 

 . کردمیبود شک م ریآکو و ام نیکه ب یشباهت

 

 

مانده  یقدم باق کیو با کنار زدن افکارم  دمیکش یقیعم نفس

 فرو رفتم.  ریرا پر کردم و در آغوش ام نمانیب

 

را  گرشیدستش را پشت گردنم و دست د کیهم  ریام

 . دیکشکتفم  نیوار بنوازش
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@VIP_ROMAN 

  

 گرفت و آهسته گفت :   یقیعم دم

 

 «  دلم برات تنگ شده بود...  »

 

 اما بغض کرده بودم.  لینبودم به چه دل مطمئن

 

 نیمادر پا به ا کیپدر و  کیاز  م،یبود یبرادر خون ریو ام من

که  یهم رفته تنها همان هشت ماه یاما رو میگذاشته بود ایدن

 یآلمان آمده بود با هم زندگ به ریمن و آه دنید یبرا ریام
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@VIP_ROMAN 

برخورد  چیامروز ه نیتا هم اشیو بعد از خداحافظ میکرده بود

 . مینداشت یکیزیف

 

با هم صحبت  یریتصو ای یسه سال هر بار که تلفن نیا در

 یو حسرت همه یاز بغض، دلتنگ یمیحج یتوده کردمیم

و  دآوریرا بند م میمان راه گلوتا ابد از دست رفته یروزها

 حاال...  نیحرف بزنم، مثل هم دادیاجازه نم

 

سه  ینه به اندازه گفتمیم ریدر جواب ام دیحاال که با نیهم

 عمر دلتنگم.  یهمه یسال که به اندازه
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@VIP_ROMAN 

 

شده  نیو زبان سنگ زدمیم دیکه با ییهاحرف یهمه یجا به

 آغوشم را تا یتنها حلقه دادیاش را نماجازه امیاز سر دلتنگ

اعتراض  یتر کردم آنقدر که صداکه توان داشتم تنگ ییجا

 بلند شد :   ریام

 

 «... واریلِه شدم ژ »
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@VIP_ROMAN 

 ریاز ام دمیکشیکه به صورتم دست م ینیخودم آمدم و ح به

 یهمه ریانداختم تا مبادا ام نییفاصله گرفتم. سرم را پا

 . ندیام را بببد جمع شده در چهره یهاحس

 

از ابراز  یلیتا چه اندازه حساس بود، خ ریام دانستمیم خوب

ما را به عنوان ترحم در نظر  یو منطق یاحساسات معمول

 .  رفتیخودش فرو م یها توو تا ساعت گرفتیم

  

 : دمیپرس یزدم و با کنجکاو یشینما یسرفه
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@VIP_ROMAN 

 « مارستانه؟یب ریآه یدیتو از کجا فهم »

   

 اد :  و جواب د دیکش شیدستش به موها ریام

 

صحبت کردم... اونم بهم گفت... منم خودم رو  نیبا آو »

 «  ... مارستانیرسوندم ب

 

 گفت :   ریبه ام یبا دلخور ریآه
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@VIP_ROMAN 

بال اومد سرمون وگرنه دکترجونمون اصالً محل  نیخوب شد ا »

 «... ذاشتینم

  

بزرگتر را به خودش گرفت و ادامه  یهابرادر یمهربان لحنش

 داد :  

 

 یکه تو خودت رو از ماها دور گرفت ینجوریا عرفتمیب »

چه برسه به برادرها... نگو که  کننیهم از هم فرار نم هابهیغر

 میچرا ما شد دونمینم ی... ولمیبرگشت واریمن و ژ یدونستینم

 « بسم اهلل...  یجن و تو شد
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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#part _245 

 

 تا کنار تخت جلو آمد. ریسر به ز ریام

 

 . دیرا بوس ریآه یشانیحرف خم شد و پ بدون
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@VIP_ROMAN 

 

 هم افتاد.  یکه با آرامش رو دمیرا د ریآه یهاپلک

 

او گذاشته بود،  یشانیپ یرا رو شیهابا مکث لب ریکه ام ینیح

را گرفت و با لبخند  ریام یاال آورد و بازودست سالمش را ب

 گفت :  یامردانه

  

 « منم تنگ شده بود؟  یدلت برا »

  

 تخت نشست.  یفاصله گرفت و لبه ریبه خنده افتاد. از آه ریام
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@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یاانداخت و با لحن سخت شده نییرا پا سرش

  

 « خونه...  امیچرا نم یدونیتو که م »

  

 دنیدلم شروع به جوش یبه آکو دوباره توو حرص نسبت  نفرت

 کرد.
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@VIP_ROMAN 

 توانستیم ریبا جوانه نبود ام اشیلعنت یآکو و آن ماجراها اگر

جبران  یبرا میتوانستیکه م ییمان تا جاما برگردد و همه شیپ

 . میکردیمان تالش مگذشته از دست رفته

 

د در کیکه افتاده بود تنها  یحال و روز و اتفاقات نیبا ا اما

 دیآنطور که با شدیاضافه شده بود؛ چرا نم مامیبه دردها گرید

 .میرفتیپذیمان را در جمعمان مبرادر تازه برادر شده دیو شا

  

 با تحکم گفت :  ریآه
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@VIP_ROMAN 

 یتو هم دار میاون خونه سهم وحق دار یهمونقدر که ماها تو »

... رو بابات اتفاقات پنج سال قبول کنم تهیتوج تونمی... نمریام

اون خونه به عنوان پسرش راه  یتو تو ننیهمه منتظرن تا بب

 « ... یریم

  

 و درمانده گفت :  دیبه صورتش کش یخسته دست ریام

  

 نیاون خونه به ا یتو میبا خوامی... هر بار که مریآه تونمینم »

دلم  دونهیممکنه به آکو بربخورم... فقط خدا م کنمیفکر م
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@VIP_ROMAN 

... فقط اون نمشیلحظه هم نب هی یاما حت رمیبم خوادیم

 « ... ستین

  

 تکان داد و با حرص گفت :  یسر

  

 « ... ریکه افتاده رو فراموش کنم آه یاتفاق تونمینم »

  

 قدم جلو رفتم و با افسوس گفتم :  کی
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@VIP_ROMAN 

که سالهاس هم هم  یاخودت... ما و خانواده یتو دار »

تقاص آکو  دیودت باچرا ما و خ ؟یکنیآکو م یرو فدا میبدهکار

 « م؟یرو پس بد

  

اش را به من سرش را باال آورد و نگاه به خون نشسته ریام

جواب دادن به من باز  یدهانش را برا نکهیدوخت، قبل از ا

 با تحکم بلند شد :  ریآه یکند، صدا

  

 ریام دونمی... تحت فشارش نذار... من خوب مواریبس کن ژ »

 « ... کنمیکش مبه آکو داره... در یچه حس
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هر دو  ریو ام رینگفتم. آه یزیانداختم و چ نییرا پا سرم

 در برابر آکو داشتند... یمشابه تیموقع

 

هر دو و همسرانشان به خاطر حضور آکو در چه  یزندگ 

 بود.   افتادهیکه ن یقیعم یهادرّه

 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _246 

 

انداخت و  ریبه ام ی. نگاهدیکش یو پردرد قینفس عم ریآه

 گفت : 

  

بخورم و  ریمن ت یدوباره ک ستیو معلوم ن یینجایحاال که ا »

باهات صحبت  یزیچ هیراجع به  دی... باییتو دوباره رخ بنما

 « کنم... 
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@VIP_ROMAN 

نه... منتظر  ایدر بحث آنها شرکت کنم  توانمیم دانستمینم

 را روشن کند.  فمیتکل ریماندم تا آه

 

شد، با  ریبه من نگفت و مشغول صحبت با ام یزیچ ریآه یوقت

 یچرم یاتاق بمانم به طرف کاناپه یتو توانمیم نکهیفکر ا

 آن نشستم.  یاتاق رفتم و رو یگوشه

  

داده؟ البته نه مفاد  ریینامه رو تغ تیکه آکو وص یدونیم »

ما باشه...  یهامعامله یپا دیاون با یامضا نکهیرو... مثل ا یاصل
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@VIP_ROMAN 

تو سهم  یداده و به همون اندازه برا رییهامون رو تغسهم

 «گذاشته... 

  

 گفت :  یاگرفته یو صدا یبا بدخلق ریام

  

 یپاپاس هیکرده... همون موقع هم بهش گفتم که من  خودیب »

 لیاز اسم و فام یمن حت ینیبی... خودت که مامخویهم نم

رو  میپرواز هم استفاده نکردم و با همون اسم رادمهر دارم زندگ

 « ... کنمیم

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با خشم گفت :  ریآه

  

رو دارم که بهت بگم غلط  نیبه عنوان برادر بزرگترت حق ا »

اون ثروت حق توعه... ماها  یو همه یلی... اون اسم و فامیکرد

 نی... اما امیت رو بهت برگردوناز دست رفته یسالها میتونینم

 «... میبرات بکن میتونیکار رو م هی

  

که راجع به  ییهاوقت یتخت بلند شد، مثل همه یاز رو ریام

 یبا صدا رفتیو از کوره در م میکردیمساله صحبت م نیا

 گفت :  یاکنترل شده
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که  یینهایا ی. همهبحث رو وسط نکش.. نیا کنمیخواهش م »

آکو رو به  یمن برادر نکهیبه ا شهیسرش وصل م هی یگیتو م

کنم... بشم  یبشناسم... آکو رو به عنوان برادرم معرف تیّرسم

 ینهیو هزار تا وصل و پ یکیبشه  مونیپدر ی... خونهکشیشر

متنفرم... اونقدر از  و... من از آکریآه خوامی... اما نمگهید

به عنوان برادر  میزندگ یتو شیادفعه هیخودش و حضور 

 یتا آخر عمرم همون بچه دادمیم حیمتنفرم که ترج

 « هم خون آکو بمونم...  نکهیبمونم تا ا یپرورشگاه
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و  یطوالن یقیدقا یبرا مانیسه نفر ریام حیاز اعتراف صر بعد

 . میسکوت کرد نیسنگ

  

آکو را لعنت  بود که نیا آمدیکه به نظرم معقول م یکار تنها

 و تمام... میکن

   

 گفت :  ریآه عاقبت

  

... و متاسفانه برادر آکو... ییتو برادر ما یچه نخوا یچه بخوا »

هم به اسم تو شده...  گهید ییزهایچ یلیاون پول و سهام و خ
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 شنهادیپ هیمن برات  ،یو دوست ندار تشونیخوایاگه نم یول

از  یکه دوست دار ینجوراو یتونیکه هم م شنهادیپ هیدارم... 

... فکر شیکم بسوزن هی یتونیم نکهیهم ا یریآکو فاصله بگ

 یکه بدون یپنج سال اونقدر آکو رو شناخته باش نیا یکنم تو

و به خودش و محبت به  یکه دوست نداره انجام بد یکار یوقت

 « ... سوزهیچقدر م یکن یمحلیب مونیقول خودش خون

  

 یبا ابروها ریکنم. ام دایپ یحس بد باعث شد ریآه یهاحرف

 زل زده بود.  ریبه دهان آه یاگره خورده
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در  یکه اثرات درد نوظهور به خوب یدر حال یبا خستگ ریآه

 بود، گفت :  دایاش پچهره

  

 « سهمت رو بفروش به من...  »

  

  پرواند؟یسرش م یتو یاچه نقشه ریآه

 

   ر؟یسهم من بعد سهم ام اول
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _247 

 

 (  نی) آو

  

سهراب گذاشته بودم و خودم را غرق  یشانه یرا رو سرم

ام تفت زده یموها نیاش که با محبت بمردانه یهادست نوازش

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آنها انداخته بودم،  یبا عجله رو شبیکه د یشال ریکه از ز

 کرده بودم.  خورد،یچرخ م

 

شده بودم و  دیخورش نیکه با اضطراب سوار ماش شبید از

رسانده بودم تا االن از شدت استرس  مارستانیخودم را به ب

 هم نگذاشته بودم.  یرا رو میهاکوتاه پلک یالحظه یبرا یحت

 

 افتد،یب ریآه یبرا یفاقرا داشتم که مبادا ات نیوحشت ا مدام

 یلیخ یخود مساله یخورده بود به خود شیکه به بازو یریت

 رینکند ز نکهیمثل ا امییایخولیمال ینبود اما فکرها یترسناک
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نشان  تیّحساس یهوشیدچار مشکل شود، به مواد ب یهوشیب

 گریوحشتناک د یویو هزار سنار دیاین رونیب یهوشیدهد، از ب

بردند که به محض  نیام را از بمانده یاقچنان رمق و توان ب

روشن شدن هوا به سهراب زنگ زدم و از او خواستم خودش را 

 ... یگرید زیهر چ ای ژنیبه آرامش داشتم، اکس ازیبرساند، ن

 

 دانستمیکرده بودند آرامم کنند اما م یو آکو سع ریام وار،یژ

 شیپ کنمیم دایرا پ امیکه آرامش کامل و واقع ییتنها جا

 سهراب است و خالص... 
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 کرد،یم یتن سهراب به قلبم جار یکه گرما یحاال رخوت و

که بدون  ییهمان بازوها نیب باً یآنقدر آرامش بخش بود که تقر

 بودم.  دهیحرف مرا قفل خودشان کرده بود، خواب

 

عقب نشسته بودم و سرم را  یصندل یسهراب، رو نیماش یتو

 بودم. سهراب گذاشته  یشانه یرو

 

قرار گرفته بودم که جز سهراب و عطر تنش  یو مکان یزمان در

 .  خواستمینم یااضافه زیچ

 : کردیزمزمه م یشعر میلب برا ریز سهراب
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 باشد شانیتو در باد پر یکن مو فکر

 جاده و منظره و نم نم باران باشد 

  

تو در باد  یفقط فکر کن مو وانه،یاز شاعر و د شودیپر م شهر

 باشد شانیپر

  

 گفتم :  یو با لحن کش آلود میخندد

  

 « کلک؟  یکردیو رو نم یشاعر بود »
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@VIP_ROMAN 

  

رفت و  نییباال و پا دنیبه خاطر خند اشنهیس یقفسه

 گرفت.  یشتریوسعت ب شیهانوازش

  

 دونستمیبودم و عاشقت نشده بودم، نم دهیتو رو ند یتا وقت »

 «  دوست دارم... نقدریشعر رو ا

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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#part _248 

 

بغلش جمع  یتو شتریاز سر آرامش کردم و خودم را ب یاخنده

 کردم. 

  

 کردم،یکه خودم را لوس م ینیرا غنچه کردم و ح میهالب

به زبان  گرید کباریبودم،  دهیبار پرس که از صبح هزار یسوال

 آوردم. 
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 « حالش خوبه؟  ریآه یسهراب مطمئن »

  

 داد و با صبر و حوصله جواب داد :  میبه بازوها یفشار

  

خواب آلودته... خوبه  یبشم که تو صدا یآره قربون اون ناز »

 « خوبه... نگرانش نباش... 

  

و  شدیتر از قبل متراح المیخ زد،یبار که سهراب حرف م هر

 . کردیم دایپ انیجر میهادر رگ یآسودگ
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 «  ن؟یآو گمیم »

  

 جواب دادم :  آهسته

  

 « جونم؟  »

  

نشاند. حس خوب  امیشانیپ یرو یارا کج کرد و بوسه سرش

 دلم شروع به قُل زدن کرد.  یآب داغ تو یچشمه کیمثل 
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... یدوست دار شتریب برادرهات یهیرو از بق ریفکر کنم تو آه »

 « نه؟ 

  

از  یاش برداشتم و نگاهشانه یحرف سهراب سرم را از رو با

 تعجب به صورتش انداختم.  یرو

 

 شیو ته ر کردینم غهیبود سهراب صورتش را سه ت هامدت

را  اشیمشک یو موها یآب یهاچشم تیکه جذاب یامردانه

 کرده بود.تر از قبل صورتش را پخته کرد،یچند برابر م
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 ییبایبتوانم ز دیمن بود تا شا شنهادیپ شیته ر گذاشتن

 دیچرخیاو م یکه رو یمردانه و چشم کسان یاش را کمهچهر

دور کند اما از بخت بد سهراب جذاب تر از قبل نه تنها قلب 

 یکنده بود، چند بار شهیکه قلب مرا هم از ر گرید یدخترها

سهراب با خنده  اق برگردد امساب یگفته بودم تا به همان چهره

 زده بود.  رشیز

  

 کردم و گفتم :  یاخنده
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@VIP_ROMAN 

اندازه  هیسهراب؟ من هر پنج تاشون رو به  هیچه حرف نیا »

 « دوست دارم... اما خب.. 

  

 ها کردم و گفتم :بچه هیرا شب امافهیق

  

 « ترم... راحت هیاز بق ریکه با آه شمینم نیمنکر ا »

  

 را گرفت و با خنده گفت :  امینینگشت نوک ببا دو ا سهراب

  

 « ... کنهیلوست م هیاز بق شتریچون ب یراحت »
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@VIP_ROMAN 

  

 هم گره زدم و حق به جانب گفتم :  یرا تو میهادست

  

رو  یی... آوات هم تا آکو موافقت نهایچیکه اصالً ه واریخب ژ »

دم ... آخ به خدا آکنهیاخم م ی... آکو هم وقتکنهینم ینده کار

 ریکنه... فقط آه میتا خودش رو قا گردهیفقط دنبال سوراخ م

 «... کشهیتنه جور همه رو م هیخودش 

  

 کردیم یکه سع یرا جلو داد و با لحن اشنهیس سهراب

 ترسناک باشه، گفت :
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لوس  دیبا گهیم دخونه یاومد یاز االن بگم ها... وقت »

خانم  هی دی... باخوامیکنار... من زن لوس نم یرو بذار هاتیباز

بگم  یبگ یهر چ ستمین ریآه نی... من عیباش اریتمام ع

 « باشه... 

  

 « باشه...  یخواهرم بگه نگ یهر چ یکنیم خودیشما ب »

  

کرده بود و به  نیماش یاش را از پنجره توکه کله واریژ یصدا با

 ...  میدیاخم به سهراب زل زده بود، هر دو از جا پر
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 یوالدپ_غزل#
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🩸🩸 

🩸 
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 « باشه...  یخواهرم بگه نگ یهر چ یکنیم خودیشما ب »
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@VIP_ROMAN 

کرده بود و به  نیماش یاش را از پنجره توکه کله واریژ یصدا با

 ...  میدیدو از جا پر اخم به سهراب زل زده بود، هر

  

تکان داد، سهراب  شهیدادن ش نییدستش را به عالمت پا واریژ

 شیهاکه شانه ینیو ح دیکش نییرا پا شهیوار ش کیهم اتومات

و منتظر  دینامحسوس تا حد امکان عقب کش کرد،یرا راست م

 زل زد.  واریبه دهان ژ
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@VIP_ROMAN 

و  یهمه غدّسهراب با آن  اتیبا اخالق و روح یمرد نکهیا باور

از ده سال از خودش  شتریکه ب واریژ خیمنتظر توب یکدندگی

 کوچکتر بود، بماند. 

 

 کیو با  دهدیرا تاب م شیهالیبیس واریاالن ژ نکهیا تصور

باعث  دیآیسهراب در م یاز خجالت شوخ یحساب یگوش مال

در کنترل  نکهیکه رفته رفته بدون ا یبزنم، لبخند یشد لبخند

 شد.  لیتبد یصدادار یه خندهمن باشد ب
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@VIP_ROMAN 

و بعد سهراب نگاه متعجبشان را به من دوختند که  واریژ اول

 به خنده افتادم.  یتیموقع نیچرا در چن

  

 گفت :  یبا اوقات تلخ واریژ

  

 یخواستگار نی... نشسته تو ماشایحیب نقدریآخه دختر هم ا »

... تازه رهیگیقلوه م دهیرو گرفته و دل م شیکه قبالً جواب منف

بگرده سوراخ  نکهیا یبه جا نهیبیهم داداشش رو م یوقت

هرّ و کر  کنهیرو باز م ششیشه ن میکنه بره توش قا دایموش پ
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 نیبه ا یدیچسب یاومد یاازه... اصالً تو با چه اجندازهیراه م

 « برو خونه اصالً...  ای.. ریو ام ریآه شیپاشو برو پ به؟یپسر غر

  

که دستم  دیبدتر به خنده افتادم، آنقدر شد واریژ یهاحرف با

 ادامه دادم.  دنیدلم گذاشتم و با کمر خم شده به خند یرا رو

  

از خودش  دیشا کرد،یدر سکوت و تعجب به من نگاه م سهراب

اما  کندیچه م نیماش یمن خل وضع تو شیپ دیپرسیم

 واریژ یهاپشت حرف دانستمیکه من م دانستیسهراب نم

 بود.  دهیخواب یر شوخچقد
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@VIP_ROMAN 

 

تا چه اندازه از سهراب  واریکه ژ دانستمیم یبهتر از هر کس من

 .دیآیخوشش م

  

لبش را به حالت  یبه طرف سهراب برگشت، گوشه واریژ

که با دست به من که از شدت خنده  ینیتمسخر باال برد و ح

 گفت : کرد،ینفس کم آورده بودم، اشاره م

  

 یریبه نظرم عروسک بگ ؟یریرو بگ نیا یخوایم ییخدا »

... عروسک یتر و خشکش هم بکن دیرو با نی... ایتر راحت

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از اول بزرگش  ینیبش دیرو با نیو تمام... ا یکنیم یباهاش باز

... ما چند نفر ارهیبه دست ب یتی... البته فکر نکنم موفقیکن

تو  دونمیم دی... بعمینگرفت یاجهینت یول میتالش کرد یلیخ

 « ...یهم بتون

  

شد و  واریژ یشینما یسهراب متوجه بدخلق وار،یحرف ژ نیا با

 آمد.  رونیکه گرفته بود، ب یکوتاه از گارد یابا خنده
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@VIP_ROMAN 

صورتم که به  یهاچهیبه من که در حال مالش دادن ماه ینگاه

خاطر خنده درد گرفته بودند، انداخت و با لحن آرام و 

 گفت :  یاعاشقانه

  

...  ادهیعروسک رو بتونم داشته باشم از سرمم ز هی نیمن هم »

  » 

 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _250 

 

 

 . زدیوجودم فرو بر یزیباعث شد چ شینشسته در صدا عشق

 

 واریبه حضور ژ نکهیآمدم و بدون ا رونیخنده ب یحال و هوا  از

 سهراب غرق شدم.  یدهم در نگاه آب تیّاهم
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@VIP_ROMAN 

داشتم، خبر  میروکه به مرد روبه یخدا از عمق عشق فقط

 یاما رو رمیحاضر بودم بم دانستیداشت، فقط او بود که م

 ای یبه خاطر درد، نگران یخط نیصورت سهراب کوچتر

 . افتادین یناراحت

 

نگاهم را جواب  زد،یکه از عشق برق م ییهابا چشم سهراب

 کردیاز قبل مرا در خودش غرق م شتریو هر لحظه ب دادیم

هم چفت  یاز لذت رو یکه با طرح ییهالب دنیبوس یوسوسه

شده بودند قلبم را به تپش انداخته بود، مطمئن بودم سهراب 

 حال را دارد.  نیهم هم
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@VIP_ROMAN 

  

 . شدندیاز مها فقط با بوسه ابراز عاشقانه یبعض

  

مثبت  لمیخودتون رو... انگار آدم داره ف نیبابا... جمع کن یا »

 « ... هر لحظه ممکنه... نهیبیهجده م

  

 حرفش را خورد.  یادامه

 

سهراب  یشینما یسرفه یبه صدا یاافتاده نییهم با سر پا من

 گوش دادم.
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 « ... ننتیبب خوانیم ریو ام ریسهراب... آه نییپا ایب »

  

شده بود سرم را باال  یکه دچار برق گرفتگ یدفعه مثل کس کی

را  ینه بلند کردم،ینگاه م واریکه با وحشت به ژ ینیآوردم و ح

و سهراب هر دو به طرفم  واری. ژدمیکش ادیاز ته گلو فر

 برگشتند. 

  

که به  یاضطراب کردمیم یکه سع ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 کنم، گفتم :  جانم افتاده بود، کنترل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «  وار؟یژ یچ یبرا »

  

 گفت : تیتکان داد و با جدّ یسر واریژ

   

 مردونه یهابه حرف ی... خانم فضول بهتره بذارینخودچ »

 « شون برسن... 
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@VIP_ROMAN 

تکان داد، دستش را به طرف  دییتا یبه نشانه یسر سهراب

 نیاشرا از م شیپا نکهیبرد و در را باز کرد اما قبل از ا رهیدستگ

 زدم.  شیبه بازو یبگذارد چنگ رونیب

 

نگاه مهربانش را به من دوخت و به  د،یبه طرفم چرخ سهراب

 گفت :  ینرم

  

من رو  خوانیبرادرات که نم ن؟یآو یهست ینگران چ »

 «بخورن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وحشت داشتم.  ریرو شدن سهراب و امکرده بودم، از روبه بغض

به طرف  شتریراب را بتکان دادم و سه ینف یبه نشانه یسر

 خودم کشاندم. 

 

را  نیکه متوجه اضطراب و استرسم شده بود، در ماش سهراب

آزادش را دورم حلقه کرد و مرا به طرف خودش  یبست و بازو

 . دیکش

 

سرم در آغوش سهراب پنهان شود، نگاهم به  نکهیاز ا قبل

  فاصله گرفت. نیانداخت و از ماش نییافتاد که سرش را پا واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و با  دادیفشار م اشنهیس یکه سهراب سرم را به قفسه ینیح

 از عطر تنش مشت شوم ، گفت : دادیسخاوت اجازه م

  

بشه... االن من بدون در نظر گرفتن  یچیه ستیقرار ن »

که  ی... به عنوان مردششونیپ رمیدارم م ریکه با ام یمشکالت

 « با خواهرشون ازدواج کنه...  خوادیم

  

 

 یپوالد_لغز#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _251 

 

رشد  میگلو یاز تو شتریکه هر لحظه ب یبا بغض یسخت به

از حد  شیب میهم صدا نیهم یبرا کردم،یمبارزه م کردیم

 معمول گرفته بود. 

 

 :  دمیستم مشت کردم و نالد یرا تو راهنشیپ
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@VIP_ROMAN 

 هیاون  ایناراحت شه...  ریام یبگ یزیچ هینه سهراب... اگه تو  »

کدومتون  چیه خوامی.... من نمیبگه تو ناراحت بش یزیچ

 « ... من هردوتون رو دوست دارم... دیناراحت ش

  

 ؟یفرار کن ریرو شدن من و اماز روبه یتونیم یبه نظرت تا ک »

هر بار برخوردمون چقدر به خودت استرس وارد  یراب ایتا ابد؟ 

 «  ؟یکن

  

 جواب دادم :  یلجباز با
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@VIP_ROMAN 

 « تا هر جا که بشه...  دیبا هم دعوا نکن شهیباعث م نیاگه ا »

  

ام گذاشت و چانه ریمرا از خودش جدا کرد، دستش را ز سهراب

گفت  کند،یم یادآوریرا  یافراموش شده یکه نکته یمثل کس

 : 

  

 زونیهاش آولپ کنهیبغض م یلوس که وقت یخانم کوچولو »

با هم  یاچه رابطه ریرفته من و ام ادتی نکهی... مثل اشهیم

عوض  شینسبت به پنج سال پ زهایچ یلیدرسته خ م؟یدار
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@VIP_ROMAN 

که ماها هر چقدر هم  یدونستیشده... اما تو خودت خوب م

 « ... میمون شگذشته الیخیب میتونینم میعوض ش

  

کاشت و  امیشانیپ یرو یانزدم. سهراب جلو آمد، بوسه یرفح

 گفت : 

  

 ریو ام ریتا با آه هینباش... اتفاقاً فرصت خوب یچینگران ه »

ور اونور پاسمون  نیمدت به ا نی... از بس آکو امیصحبت کن

امتحان  تگهید یمدت بهتره شانسم رو با برادرها نیداده ا
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@VIP_ROMAN 

باهم صحبت  یشد داریخواب... بکنم... االن هم برو خونه و ب

 « ... با خودت ببرش...نیماش یهم رو چیی... سومیکنیم

  

 زد و گفت :  یچشمک

  

 «... نمتیبهانه دارم تا دوباره امروز بب هی ینجوریا »

  

 نیاز طرف من بماند از ماش یمنتظر حرف نکهیهم بدون ا بعد

 من بست.  یشد و در را رو ادهیپ
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@VIP_ROMAN 

را  واریژ یبرود، صدا مارستانیطرف ساختمان ب به نکهیاز ا قبل

 :  گفتیکه به سهراب م دمیشن

  

تا خواهرم رو که  نییفکر نکن برام راحته سرم رو بندازم پا »

 زهایچ نیا دیمق دیبغل... شا یریبگ یباهاش ندار ینسبت چیه

 یچیدارم... اما ه یچه حس یدرک کن دینباشم اما به هر حال با

 دونمیدل خواهرم هم با توعه... چون م دونمیم... چون میگینم

... ندازنیسنگ م ودنتونباهم ب یپا یپنج ساله دارن جلو

 « چون بهت اعتماد دارم مَرد... 
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@VIP_ROMAN 

به اصرار جوانه من و سهراب محرم شده  دانستینم واریژ

که زن خودش را به آغوش  واریو سهراب نه تنها خواهر ژ میبود

 .... دیکشیم

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _252 
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@VIP_ROMAN 

 

 کل (  ی) دانا

  

 یهانگاه یانداخته بود تا از همه نییسرش را پا سهراب

 کند، دور کند.  دایپ یتالق ریامکه ممکن بود با نگاه  یاحتمال

 

سهراب کنار رفته بود،  دید یهم از محدوده ریام خوشبختانه

را از پشت به هم گره زده  شیهاکه دست یدر حال پنجره یلبه

نشسته  یبه حالت معذب یکاناپه یکه رو یبود پشت به سهراب

 از پنجره زل زده بود.  رونیب یبود به منظره
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@VIP_ROMAN 

 

 ای کندیشرکت م ریبحث او و آه یود اصالً تومطمئن نب سهراب

اتاق گذاشته بود جز  یرا تو شیاز سهراب پا ینه چون از وقت

 نزده بود.  یسالم حرف

 

 یمتوجه خشم ستادنشیاما از طرز ا دیدیاش را نمهچهر دیشا

که در وجود  ینسبت به او داشت شده بود، همان خشم ریکه ام

 زیلبر یجلو نیخاطر آو و سهراب به دیجوشیخودش هم م

 . گرفتیشدنش را م
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@VIP_ROMAN 

از  ریکه به غ ستیاچه سرنوشت مسخره نیا دیفهمینم

 ریبه ام دیبا اشیزندگ یهازن نیو تنهاتر نیترمادرش مهم

  شدند؟یمربوط م

 

 گرفت!  اشدهیناد توانینم قیطر چیکه به ه یهم ارتباط آن

 

 .. .نی... و حاال آواریجوانه... بعد ماه اول

  

و عنوان درست  لیبدون دل نیاز ا شتریبا هم بودنتون ب »

 « ... ستین
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@VIP_ROMAN 

  

. به دیکش رونیب رینفرت ام یایاو را از در ریآه حرف

 ینداشت، برا نانیبودند اطم دهیکه شن یحرف یبرا شیهاگوش

 : دیپرس دیبا ترد نیهم

  

 « متوجه نشدم...  »

  

احتماالً به خاطر  که یو با اخم دیکش شیبه بازو یدست ریآه

 درد بود، گفت : 
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@VIP_ROMAN 

... یچند ساله با خواهرم یرو چه حساب گمیواضحه... دارم م »

 « ... ی... نامزدشیشوهرش

  

خودش  یمحرمش است اما جلو نیآو دینوک زبانش آمد بگو تا

 را گرفت.  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد :  محکم

  

کنم... اما  یخواهرتون هر کار یکه حاضرم برا یمرد »

 یخودشونم که معن نیمنم ع کننیفکر م هایمتاسفانه بعض

ما  دنیاجازه نم نیهم یعشق و دوست داشتن رو نفهمم... برا

به سرانجام  شیپوقت  یلی... وگرنه خمیکنار هم باش

 « ...  میدیرسیم
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@VIP_ROMAN 

 یهاتوانست شعله یو سهراب به راحت دیبه طرفش چرخ ریام

 . ندیحرص و خشم را در صورتش بب

 

 ... کردیم اشیراض نیهم

 

از  ریام ینهیک دادندیدست به دست هم م نیآسمان و زم اگر

 . شدیدل سهراب پاک نم

 

که نفرت  شدندیک مکه با خواهرش کرده بود پا ییکارها مگر

 سهراب پاک شود؟
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@VIP_ROMAN 

  

 گرفت : رینگاهش را از ام ریآه یصدا با

  

 یسر هیخودش  یدکتر... من نه آکوعم که برا یآقا نیبب »

که تو نقضشون کرده  یسفت و سخته داشته باش نیقوان

که به خاطر جوانه باهات تفاهم نداشته... پس  رمی... نه امیباش

تو  نی... هر بیبنداز کهیت یزنیم با من حرف یوقت ستیالزم ن

و پنج سال  تونتهو اکو و جوانه بوده به خودتون و گذش ریو ام

شما به خواهرم صدمه  یگذشته دمیمربوط... اجازه نم شیپ
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@VIP_ROMAN 

هر چه  خوادیکه م یبزنه... در حال حاضر من فقط برادر دختر

 «... ارهیدرب یخواهرش رو از بالتکلف عتریسر

  

 گرفت و گفت :  ریاش را از آهالفهنگاه ک سهراب

  

 « البته اگه اجازه بدن...  خوامیرو م نیمنم هم »

  

 بدون مقدمه گفت :  یآه
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@VIP_ROMAN 

 یبرا گهید ی... آخر هفتهدمیش رو من بهت ماجازه »

 « خوبه؟  یو نامزد یخواستگار

  

 خورد.  یاکّهیچنان بدون مقدمه بود که سهراب  ریآه حرف

 

و معذب بود شل کرد و  نهیآن زمان دست به سرا که تا  بدنش

 داد.  هیکاناپه تک یبه پشت یبا خستگ

 

  ن؟یهم
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@VIP_ROMAN 

 صادر شده بود؟  نیبا آو اشینامزد یاجازه یعنی

  

 رونیانداخت، همچنان پشت به آنها از پنجره ب ریبه ام ینگاه

 اصالً متعجب شده باشد. دیرسیبه نظر نم کرد،یرا نگاه م

   

 مه کرد : زمز حواسیب

  

 « پس آکو؟  »

  

 زد و گفت :  یلبخند مرموز ریآه
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@VIP_ROMAN 

  

پنج شنبه  یخوایتو نگران اون نباش... اگه خواهرم رو م »

 «...میمنتظرت

   

 یخواستگار یکه برا یقرار نیبا ا ریآه دانستیخدا م فقط

 به پا کند.   یداشت چه آتش میتصم گذاشتیم

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _254 

 

 (  واری) ژ

  

 یصندل یپارک کردم. سرم را به پشت اطیح یرا تو نیماش

ام را که از خسته یهاپلک یاچند لحظه یدادم و برا کهیت

 هم نرفته بودند، به هم چسباندم.  یرو شبید
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@VIP_ROMAN 

و  یو شب نخواب یفشار خستگ ریبدنم ز یهاتک استخوان تک

 توانستمیکاش م یا دیکشیم ریالبته استرس اتفاقات افتاده ت

 یعالمه کار برا کی نکهیبخوابم اما با فکر ا یهم صندل یرو

 یو همانطور که کتم را رو دمیکش یانجام دادن داشتم پوف

 شدم.  ادهیپ نیاز ماش انداختم،یتم مدس

 

... به زدیحالم را به هم م راهنمیپ یخون خشک شده رو یبو

 داشتم... اجیاحت یدوش فور کی
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@VIP_ROMAN 

وسط  دانستمیبه حال و روز طال بود... نم یدگیرس نشیترمهم

 دلم جا بدهم.  یهمه مشکل او و پاهاش را کجا نیا

 

... معلوم نبود گرفتمیم یاز آن دختر پرستار هم خبر دیبا

 نه...  ایصبح آمده بود 

 

 من... یخدا

 

سرم آنقدر  شدیباعث م الیهمه مشکل و فکر و خ نیا 

 . اندازمیدهم آن را بکنم و دور ب حیشود که ترج نیسنگ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به طرف  یاشل و وارفته یهاانداخته بود و با قدم نییرا پا سرم

ها درخت نیکه از ب یزیر یهیگر یعمارت راه افتادم که با صدا

 ماندم.   میسر جا آمدیم

آن طرف باغ  یهادرخت نیرا به طرف صدا چرخاندم، از ب سرم

 بود؟  دهیرس نیآو یعنی. آمدیم

 

 هیهم اهل گر دیخورش ماند،یکه گفته بود منتظر سهراب م او

 باغ باشد...  یتو توانستیکردن نبود... طال هم نم
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@VIP_ROMAN 

 به طرف منشا صدا رفتم.  کردمیمکه به صاحب صدا فکر  ینیح

 

شدم متوجه جسم مچاله  کیبه صدا نزد یکاف یبه اندازه یوقت

 استخر ته باغ نشسته بود.  یشدم که لبه یاشده

 

 پر سوز و گدازش داشت.  یهیلرزانش نشان از گر یهاشانه

  

 گفتم :  یبلند یصدا با

  

 « تو...  یآها »
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@VIP_ROMAN 

  

و به طرف من پشت به  دیا پردفعه از ج کیمچاله شده  جسم

 . ستادیاستخر ا

  

 طال بود...  پرستار

 

 یاول یکه دفعه یاساده یمشک یهمان مانتو شلوار و روسر با

 هیکه به خاطر گر یصورت یبود به عالوه دهیپوش دمیکه او را د

 کبود شده بود.  باًیتقر
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قدم عقب رفت اما متوجه نشد  کیمن دستپاچه شد،  دنید با

 ... ستین نیاز زم یخبر شیپا ریزکه 

  

 آب افتاد... یو تو دیکش یغیج میهامقابل چشم در

  

 زل زدم.  اشیخال یها به جامثل شک زده یالحظه چند

 

قدم جلو رفتم و به سطح صاف و  کیبه خودم آمدم و  نکهیا تا

  آمد؟یآب زل زدم، پس چرا باال نم حرکتیب
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 :  دیکش ادیآورد و فر رونیاش را از آب بدفعه کله کی

  

 « کمک...  »

  

 آب فرو رفت...   ریحرف بالفاصله ز نیاز گفتن ا بعد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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بزرگ و  یهاجکه با بهت به مو دیهم نرس هیبه صدم ثان دیشا

 رهیدخترک خ ثمریب یهاکه به خاطر دست و پا زدن یکوچک

افتاده است،  یچه اتفاق قاًیدق کردمیبودم و با خودم فکر م

 . دمیآب پر یتا کتم را پرت کردم و تو دیطول نکش یلیخ

 

 وقفهیآب ب یبه حضور من تو توجهیرا دور کمرش که ب دستم

 یوقت دم،یبه طرف خودم کش انداختم و او زد،یدست و پا م

 میهادست نباریرا کنترل کنم، ا شیتوانستم حرکت دست و پا
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 رونیحلقه کردم و سرش را از آب ب اشنهیس یرا دور قفسه

 آوردم.

 

که با خودم گفتم االن  دیبلعیهوا را م یدخترک با چنان ولع 

 منفجر شود.  ژنیاز فشار اکس شیهاهیاست که ر

 

بود  دهیکه بلع یادیبه خاطر آب ز اشیتنفس یهاتالش یهمه

 نداشت. یخس خس پر صدا ثمر کیجز 
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@VIP_ROMAN 

چند  یبرا میبرو رونیاز آب ب نکهیدادم قبل از ا حیترج 

استفاده کند اما دخترک که هنوز در توهم  ژنیاز اکس یالحظه

خودش را از من جدا کند،  کردیم یسع دیلرزیغرق شدن م

 .کردیمرا بدتر  تشیتقال وضع نیهم

 

با  توانستمیدخترک آنقدر سبک وزن بود که م خوشبختانه

 کیهم  نیهم یآب نگه دارم، برا یدست هم او را رو کی

 دستم را آزاد کردم و آن پشت گردنش گذاشتم . 
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با لحن  د،یچکیکه قطرات آب از صورتم م یدر حال آرام

 گفتم :  یشوخ

  

... وونهید ین بچسببه م دی... االن بارهیششش... آرومت بگ »

 « ... یشیغرق م یاگه از من دور ش

  

 یو مدام آب تو دادیهم فشار م یرا رو شیهاکه پلک دخترک

 شیهاحرفم، دست دنیبا شن کرد،یدهانش را با سرفه خارج م

را دور گردنم حلقه کرد و خودش را به من چسباند، آنقدر 

 نبود.  یافاصله چیتنمان ه نیکه ب کینزد
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@VIP_ROMAN 

 

 بغلم پنهان کرد.  یگردنم گذاشت و خودش را تو ریرا ز سرش

 

 . میشو تمانیتا متوجه وضع دیطول کش یاقهیدق چند

 

که آب از سر و  یبود در حال دهیکه به من چسب یو دخترک من

دخترک  سیخ ی. تازه متوجه موهادیچکیم مانیهردو یرو

نرم  یدخترک را باز کرده بود و موها یمشک یشدم، آب روسر

 آب رها کرده بود.  یبلندش را تو و
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@VIP_ROMAN 

که به گمانم  یهمراه با منشا نامعلوم یو خنک زیدل انگ عطر

رطوبت و آب مخلوط شده  یبا بو یدخترک بود در حال یموها

 . دیچیپ امینیب یبود، تو

 

 چیه امیدرون یسرد بود اما تن من دستخوش گرما آب

 . کردیرا حس نم ییسرما

 

 در آن حالت بمانم.ها ساعت توانستمیم
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@VIP_ROMAN 

بود که آدم با  دهیکه از ترس جانش چنان به من چسب دخترک

اگر او را از خودش جدا کند، دخترک دوام  کردیخودش فکر م

 .آوردینم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ینداشتم اما وقت تیبه ترک آن وضع یلیبود اما تما احمقانه

نفس  دمیدخترک را شن یهابه هم خوردن دندان یصدا

او  گرفتمیکه باز هم کمر دخترک را م ینیو ح دمیکش یقیعم

 استخر بردم.  رونیرا همراه خودم به به طرف ب

 

بان لحظه دخترک را از خودم جدا کردم تا او را به طرف نرد کی

کردم اما  تیاستخر هدا یوارهیقرار گرفته در د دیو سف یفلز

 یاخفه غیو با ج دیترس افتدیآب ب یدوباره تو نکهیدخترک از ا

 خودش را به من چسباند.  
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@VIP_ROMAN 

 زدم و گفتم :  یاآرام کننده لبخند

  

 « تو آب...  یافتیدوباره ب ذارمینترس... من پشتتم... نم »

  

 نردبان گذاشتم.  یم گرفتم و رودست یدستش را تو کی

 

و ظرافت دست دخترک تعجب کردم،  یلحظه از کوچک کی

 ها بود. مثل دست بچه
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@VIP_ROMAN 

از من نردبان را محکم  تیاما به تبع دیلرزیم دیمثل ب دخترک

 گرفت. 

 

را به نزدبان  گرشیکرد که دست د دایبعد آنقدر جرئت پ یکم

نردبان  یرا رو شیاعاقبت خودش را از من جدا کرد و پ رد،یبگ

 گذاشت.

   

هم نترس...  یچیدختر خوب... حاال برو باال... از ه نیآفر »

 یتو یخوریوگرنه باز سُر م یذاریحواست باشه پات رو کجا م

 « آب... 
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@VIP_ROMAN 

  

. دخترک خسته و میآمد رونیبود هر دو از آب ب یهر زحمت به

خودش جمع  ینشست و از شدت سرما تو نیزم یلرزان رو

 شد. 

 

 گرفتم.  دیچکیکه از م یو آب دمیکش میبه موها یدست

 

 یمن کنارش رو نیهم یتر بودم، برااز دخترک خسته خودم

 گذاشتم،یم نیزم یرا رو میهاکه دست ینینشستم و ح نیزم
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@VIP_ROMAN 

آسمان  یگردنم به عقب به آب دنیرا دراز کردم و با کش میپاها

 زل زدم. 

 

 ک از شدت سرما...دختر یهابرخورد دندان یهم صدا باز

 

 به اطرافم انداختم.  ینگاه 

 

برداشتم و  نیزم یکتم به طرفش رفتم، آن را از رو دنید با

خودش  یتو یاافتاده نییدخترک که با سر پا یهاشانه یرو

 جمع شده بود، انداختم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 خورد و با وحشت سرش را باال آورد.  یتکان دخترک

  

 زدم :  یلبخند

  

دو روز هم  یتونیهمه ترس نم نیبا ا ؟ییترسو نقدریتو چرا ا »

 «ها...  یخونه بمون نیا یتو
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@VIP_ROMAN 

 یافتیبود ب کیمن نزد یتو که با صدا "دلم ادامه دادم  یتو

مون خونه یچطور یدیدیو م یبود نجایا شبیآب اگه د یتو

  " ؟یکردیکار م یرو بستن به رگبار چ

  

 

 یپوالد_غزل#
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 شبیآورده بود که د یدخترک ترسو چه شانس نکهیفکر ا با

 روزمید یرحمیبودم حرفم، ب دواریکه ام ینبود با لبخند نجایا

 :  دمینکند، پرس یادآوریدخترک  یرا برا

  

 « حال مادرت خوب شد؟  »

  

انداخت  نییسرش را پا آوردیبه خاطر نم یزیکه انگار چ دختر

 جواب داد :  یآرام یو با صدا

  

 « ممنون... بهتره...  »
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@VIP_ROMAN 

  

 . دادیم حیتوض شتریکاش ب ی... انیهم

 

با او  روزمیدچار عذاب وجدان برخورد د یریآن همه درگ وسط

 شده بودم. 

  

 « دختر خوب...  دمیاسمت هم نپرس یمن حت »

  

 افتاده گفت :  نییهمان سر پا با
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 « بلوط... بلوط بامداد...  »

  

 ...ی... چه اسم جالببلوط

  

 را به زبان آوردم.  فکرم

  

 « اسم به گوشم نخورده بود...  نیتا حاال ا »

  

 «خون...  »
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 دیسف یبه چهره یو هراسان نگاه دمیبلوط از جا پر ادیبا فر  

 اش انداختم. شده

 

 . دیرس امیخون رهنیاش به پاه وحشت زدهنگ رد

  

 به او گفتم :  یعصب یبا خنده همراه

  

 « ... ستینترس... مال من ن »

  

 :  دمیعوض کردن بحث پرس یبرا
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@VIP_ROMAN 

  

 «  ؟یدار یمشکل ؟یکردیم هیگر یداشت یاونجور یچ یبرا »

  

از  شبید انیکند، جر دایخون کش پ یهیاگر قض دمیترسیم

برود،  نجاینبود دخترک از ترس جانش از ا دیبع دهانم بپرد،

 دایطال پ یهم برا گریپرستار د کی دیوسط با نیحاال ا

 .کردمیم

  

 گفت :  د،یچکیکه از آن غم و اندوه م یبا خجالت با لحن بلوط
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 «... ستین یزیچ »

  

 یزیچ " یاز جمله شتریب یلیخ دمیکه من د یاهیاون گر »

 « . داره.. حیتوض " ستین

  

 یبه ادامه یچه اصرار دادیم حیبه خودم توض دینفر با کی

به  نکهیبود قبل از ا تریکه منطق یبحث داشتم، آن هم وقت

 یزییپا یکه هوا یو سوز سرد مانیهالباس یسیخاطر خ

مان را عوض و لباس میبه عمارت برگرد میداشت، سرما بخور

 . میکن

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «   بتونم کمکت کنم... دیبگو... شا »
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@VIP_ROMAN 

دفعه تلخ  کیکه  یهم گره خورد و با زبان یبلوط تو یابروها

 شد، گفت :

  

دروغگو  نیکه با وجود حال بد مادرم بهم گفت روزیالبد مثل د »

 «  ن؟ینداد یشبانه روز بهم مرخص هی یبه اندازه و

  

را به  زیبلوط همه چ کردمیکه فکر م یزی... پس برخالف چبوم

به دل گرفته  یآن شب را حساب ینهیخاطر داشت و البته ک

 بود.
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@VIP_ROMAN 

از  یکمرنگ یهیکه ال دید امافهیدر ق یزیبلوط چه چ دانمینم

 گفت :  ترس صورتش را پوشاند و با هول و وال

  

 « نداشتم... متاسفم...  ی... منظوردیببخش »

  

که به خاطر بغض گرفته  ییبا صدا اشیخواه وسط معذرت بعد

 بود، گفت : 
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@VIP_ROMAN 

روم بوده...  یادیفشار ز شبی... از دستیمن حالم خوب ن »

باعث شده  نیروم بوده و هم یادیچند وقت فشار ز نیا یعنی

 « ... خوامیدم... معذرت مکنترل زبونم رو از دست ب یگاه

  

 نگفتم.  یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 

کتم را که  یهاکه لبه ینیانداخت و ح نییاما سرش را پا بلوط

 یخودش برا الیبه خ کردیم کیدوشش بود به هم نزد یرو

 من گفت :  یکمرنگ کردن دلخور
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 نکهیبد شده... و من بابت ا یلیچند وقت خ نیحال مادرم ا »

 « ... کردمیم هیاون رو تنها بذارم گر تیوضع نیورم با امجب

  

 شده بود. ختهیبرانگ امیکنجکاو

   

 « خواهر و برادرت؟  ایپدر؟  ست؟ین یاگهیکس د »

  

که به  یمشک یسرش را باال آورد و مظلومانه با آن موها بلوط

و کوچکش را  دیخاطر خشک شدنش پف کرده و صورت سف

 : قاب گرفته بود، گفت 
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م ساله هیمن  ی... پدرم وقتمیرو ندار ینه... من و مادرم کس »

رو  یکس گهیاز همد ریبود فوت کرده... من و مادرم به غ

 « ... میندار

  

چقدر  نکهیپدرم افتادم، ا ادیاز مرگ پدرش صحبت کرد،  یوقت

 دلتنگش شده بودم. 

 

متوجه شدم مادر من هم  کردیاز مرگ پدرش صحبت م یوقت

هم سن و سال آن موقع بلوط بودم مرده بود و من  یست وقتدر
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از او داشته باشم، بزرگ شده  یاخاطره نیکوچکتر نکهیبدون ا

 بودم. 

 

خودم و بلوط  نیب یااندازهیب یدفعه حس همزاد پندار کی

 حس کردم. 

 

 دهیکش نمانیب میبود دهیکه کش یاز درد مشترک ینامرئ یپل

 :  میقلب خطاب به بلوط بگو میصمشد که مرا وادار کرد از 

  

 « متاسفم...  »
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که  ینیپشتم را به بلوط کردم و ح یگریحرف د چیبدون ه و

 در غم مادر و پدرم غرق شده بودم به طرف عمارت راه افتادم. 

 

                                     🩸🩸🩸  
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _259 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آوات ( 

  

 نگرفتم.  یجواب چیترمه را گرفتم اما ه یباز هزارم شماره یبرا

 

 . دادمیرا از دست م امیکم خوددار کم

 

را بابت ترمه و  امیو دل نگران تیعصبان یداشتم همه دوست

کرده  فیتعر میآشپزخانه برا یه آکو توک ینامفهوم یزهایچ

 کنم.  یخال یزیچ کیبود سر 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بودم و متوجه شده  دهیها را از زبان آکو شنآن حرف یوقت از

شده بود و من  دایاز ناکجا اباد پ ینامعلوم زیچ یبودم سر و کله

که  یدیکرده بود، تهد دیکه دوست داشتم تهد یکسان یو همه

آن را مشخص  "نامعلوم  زیچ "بود  دهیآکو فهم یهااز گفته

 نکرده بود. 

 

 . میهوا بود یکلمه رو یواقع یمعنا به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که نتوانسته بودم خودم را به  میبود ختهیبه هم ر آنقدر

 برسانم.  مارستانیب

 

خرد  یهاشهیمبل نشسته بودم به ش یها روبهت زده مثل

 .کردمینگاه م نیزم یرو یشده

 

 نکهینفس کم آورده بودم با فکر ا الیاز شدت فکر و خ یوقت

اش شماره گرداندیمرا به خودم برم حایترمه مثل دم مس یصدا

 نشد.  بمینص یزیبوق آزاد چ یرا گرفتم اما جز صدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش شماره گرید کباریفقط  گر،ید کباریخودم قرار گذاشتم  با

 .  رمیرا بگ

  

ا را در تا چه اندازه م گرهاید کباریفقط  نیهم داندیخدا م "

  "... کشاندیمان مروابط عاشقانه یهایاهیقعر س

  

 ترمه بلند شد :  یانتظارم صدا برخالف

  

 « ؟یخوایاز جونم م یچ ه؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بودم تا با  فیذهنم رد یکه تو یاکلمات عاشقانه یهمه

 دهیخشم خواب دنیرا آرام کنم با شن نمیگفتنشان قلب سنگ

 . ترمه کنار رفت یدر صدا

 

 .  گفتیم کیبه خاطر حماقتم به من تبر دیبا یکی

 

 یمنتظر ناز و نوازش عاشقانه نکهیا یآن حال بدم به جا با

 قدم شده بودم.   یابراز عشق پ یترمه باشم، خودم برا

 

 :  دمیپرس یاگرفته یبا صدا 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «  ؟یدیچرا تلفنت رو جواب نم »

  

 پوزخند ترمه بلند شد :  یصدا

  

صدات رو بشنوم... حالم از صدات به  خوامی... چون نمواضحِ »

 « ... خورهیهم م

  

 و گفتم :  دمیرا در هم کش میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «چه طرز صحبت کردنه...  نیترمه... ا »

   

 :  دیکش ادیفر ترمه

  

 «  که حالش بد شده؟ ها؟  یگفت یرعلیبه ام یچ شبید »

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _260 

 

 مبل بلند شدم.  یرا پا کنم از رو امییدمپا نکهیا بدون

  

 زدم :  ادیاز ترمه فر تیتبع به

  

 «داره؟  یبه من چه ربط یرعلیترمه؟ ام یگیم یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم همون  یرعلیام ... ربط خودت ویسر من داد نزن لعنت »

 دهیکارش کش شبیکه د یبهش گفت شبیکه د ییزهایچ

 «  مارستان؟یب

  

 کرد.  یتداع میرا برا شبید یترمه خاطره یهاحرف

 

 ... یرعلیو اعتراف آخر ام یرعلیبا ام میهاحرف

 

 جلو رفتم.  کردمیفکر م شبیکه به د همانطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیمغزم کش تا میکه از کف پا یسوزش وحشتناک و ناگهان با

 گفتم.  یماندم و آخ بلند میشد، سر جا

 

کف  یبزرگ رنگ یشهیتکه ش کیانداختم،  میبه کف پا ینگاه

 .  زدیفرو رفته بود و خون از آن فواره م میپا

 

 یکند با لحن یتوجه نیبه آخ من کوچکتر نکهیاما بدون ا ترمه

 : دیکش ادیاز بغض و نفرت فر ختهیآم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخواستیو م یدونستیم ض؟یقلبش مر یدونیمگه نم »

که  یاون مشت دونمیاما من م گهینم یرعلیآره؟ ام ش؟یبکش

اگه  ی... فکر کرد یضرب شست جنابعال دهیچشمش خواب ریز

 «  ؟یکور خوند شم؟ینباشه من عاشق تو م یرعلیام

  

 مبل افتادم.  یعقب عقب رفتم و رو یزخم یهمان پا با

 

از  یابدهم، تک خنده تیّاهم میدرد پابه  یاذرّه نکهیا بدون

 گفتم :  یاکردم و با دهان باز مانده یناباور یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با  یرعلیام ؟یکنیدعوا م یرعلیبا من به خاطر ام یتو دار »

ترکت کرد و رفت  یدوستش دار یلیخ دونستیم نکهیوجود ا

 «  رم؟یمیبرات م یدونیکه م یبا خواهرت؟ با من

  

باشه آوات...  ادتیرو  نیرو ترک نکرد... ا من یرعلیام »

 چیکرده... تو در ه ریکه قلب من رو تسخ هیتنها مرد یرعلیام

... فعالً هم بهم زنگ نزن... یریاون رو بگ یجا تونهینم یطیشرا

 » 

  

 هم تلفن را قطع کرد. بعد

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 د،یچیپیگوشم م یکه تو یکه به بوق اشغال یمن هم در حال 

که از آن  یو خون میپا یفرو رفته تو یشهیشبه  دادمیگوش م

 راه گرفته بود، زل زده بودم.

   

 بلند شد : واریژ یوحشت زده یکه صدا دینکش یطول

   

 « آوات...داداش پات... »

  

 برگرداندم.  واریها نگاهم را به طرف ژبهت زده مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . کندیصحبت م یزیراجع به چه چ دمیفهمینم

 

 دستش گرفت.  یرا تو میو پا دیبه طرفم دو واریژ

  

 «  بخواد...  هی... تا ته رفته آوات... فکر کنم بخیوا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از عشقش سابقش کرده بود  یترمه و دفاع یهاحرف درد

آدم  کی هیشده بود، حالم شب دهیکوب جگاهمیگ یمثل پتک تو

 . کردیاما درک نم دیدیو م دیشنیشده بود که م یضربه مغز

 

 یمتوجه حالم شده بود، سرش را باال آورد و نگاه سوالکه  واریژ

 به صورتم انداخت. 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _261 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  

 «  ده؟یشده؟ رنگت پر ینطوریا تافهیآوات؟ چرا ق »

  

خس خس  هیکه شب ییرا باز کردم و با صدازحمت دهنم  به

 در حال مرگ گفتم :  یآدم

  

 «... رونیرو بکش ب شهی... خوبم... شواریخوبم ژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مو و  یسیتازه متوجه خ د،یکش شیبه موها یدست واریژ

 لشیدل توانستمیبودم که نم ریّشدم اما آنقدر متح شیهالباس

 کند. از او بخواهم لباسش را عوض  ایرا بپرسم 

  

که  رونیرو بکشم ب نی... ارونیرو بکشم ب شهیش یچ یچ »

 « دکتر...  میبر دیبا قیعم یلیخ دیخون... با یایدر شهیم نجایا

  

حرکت  کیتمام شود خم شدم و با  واریحرف ژ نکهیاز ا قبل

 . دمیکش رونیرا ب شهیش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بود، خون با فشار  ینیب شیپ واریشد که ژ یزیچ همان

 زد.  رونیز زخم با یادیز

 

 زد :  ادیزخم گذاشت و فر یهول کرده دستش را رو واریژ

  

 « ... چته؟ یروان »

  

 قیحال و روز آن دقا حیتوض یبرا یمناسب یکلمه " یروان "

 من بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  یو دستور آرام

  

ها کوفت نی... توش باند و ااریرو ب هیاول یهاکمک یبرو جعبه »

 «... یلعنت نیببند ا یزیچ هی ایهست... ب

   

به طرف  کرد،یبارم م راهیبد و ب رلبیکه ز ینیح واریژ

 .دیآشپرخانه دو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  تیّاهمیشده بودم، ب میهم که تازه متوجه سوزش کف پا من

 یهاگذاشتم و پلک نیزم یرا رو میپا کد،یچیکه م یخون

 به سوزش افتاده بودند بستم.  لیدلیام را که بخسته

  

 «من...  یخدا یوا »

   

را باز  میهاچشم د،یچیسالن پ یکه تو یزن یناآشنا یصدا با

 کردم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرا رو واریکه کت ژ یدر حال سیسرتا پا خ یزنقشیر دختر

 من زل زده بود.  یخون یدوشش انداخته بود به پا

 

 ... دخترک...واریبود... کت ژ سیهم خ واریژ

 

 . فکر بد به ذهنم حمله کرد کیو  هزار

  

 گفتم : یبا لحن بد و شکاک ناخودآکاه

   

 « باشن؟  یخانم ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

من بلوطم... پرستار  "انداخت و با گفتن  نییسرش را پا دختر

 . دیبه طرف اتاق طال دو "طال خانم 

 

باند را  یکه با دست پوشش پالستک یدر حال واریموقع ژ همان

 زانو زد . میپا یجلو کردیپاره م

   

 « ... نی... حاال ببمارستانیو ب هیبخ دین نکشاگه کارمو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 "کرد با گفتن  یچیرا باند پ میکه توانست پا ییتا جا یوقت

 دم،یمبل دراز کش یرو "حاال برو و دست از سرم برادر... 

را از  یهر گونه بحث یگذاشتم و اجازه میهاچشم یدستم را رو

 گرفتم.   واریژ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _262 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آوات ( 

 

 نیسنگ میهاشدم، پلک اریآکو هوش یزمزمه یخفه یصدا با

 . خوردیبود و تکان نم

 

 کرده بود.  ییشروع به خودنما میپا درد

 

 یرا زخم زیشان همه چک رهیام نفدرد از کف پا تا جمجمه ریت

 م،یهاکه از پشت پلک یاز همه زخم وحشتناک شتریب کرد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که باعث شده  یهم سردرد دیشا سوزاند،یتخم چشمم را م

 .  رمیبود، تهوع بگ

 

 اشیتا بلند زدیزورش را م یکه همه ینیاکو ح یعصب یصدا

 را کنترل کند، گفت : 

 

 «چش شده؟  یدینفهم »

 

بلند شد که در جواب حرف  یرمعمولیغ یرفتگبا گ واریژ یصدا

 آکو گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم رفته بود تو  شهیش هینشسته رو مبل...  دمینه... اومدم د »

 الیخیبه کنار... انگار اصالً درد نداشت... ب نهایا یپاش... همه

 « مبل...  ینشسته بود رو

 

 کنترل گفت :  رقابلیغ یبا خشم رلبیز آکو

 

 « ... خورهیاز کجا آب م یهمه چ دونمی...  من که میلعنت »

 

 و گفت :  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دی... پاش باکنهیهم جذب نم گهیقطره خون د هیباند  نیا »

 «  واریبخوره ژ هیحتماً بخ

 

 جا کرد.آن را جابه یدستش گرفت و کم یرا تو میپا یکس

 

را از  میگفتم و پا یهم آخ بلند نیهم یجان گرفت، برا درد

تکان  نیاما هم دمیکش رونیکه آن را گرفته بود، ب یسدست ک

 ادیکند و فر دایپ یشتریباعث شد، درد وسعت و شدت ب

 بکشم.  یگرید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ر؟یشمش ایخورده بودم  شهیسرم آمده بود، زخم ش ییبال چه

به مراتب کمتر از  ریبالفاصله جواب خودم را دادم، زخم شمش

 بودم.  دهیترمه کش یهابود که امروز از حرف یدرد

 

که  یزیاز زخم جسم بود ، تنها چ تریروح هزار برابر کار زخم

درد جهان  نیتردردناک یآن را در زمره شدیباعث نم

 بگذارند، کشنده نبودنش بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادیکه روحش را از دست م یکس دانستینم چکسیه یعنی

 مرده ؟ 

 

 شیهاکه از کف دست یینشست، گرما امیشانیپ یرو یدست

 تنم کرد.  یمرا متوجه سرما شدیسرم پخش م یتو

 

شده؟ آوات...  ینجوری... مگه چند ساعته اواریکرده ژ خی »

 « ... نمتیآوات چشمات رو باز کن بب

 

 بلند شد : واریژ یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دادیداد و ب نقدریباهاش کلنجار رفتم اما ا یاقهیدق ستیب هی »

نگ زدم خودت شدم...بعد هم ز الیخیکرد و بداخالق بود ب

 « ... یبه حالش بکن یفکر هی... بلکه یایب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 صورتم نشست.  یآکو رو دست

 

 . باز کردم مهیرا تا ن میهاتوانم را جمع کردم و پلک یهمه

 

اش از هکه خطوط چهر یدر حال یادر هم رفته یبا ابروها آکو

زانو زده  نیزم یهم رفته بود، کنار کاناپه رو یتو یشدّت نگران

 بود. 

 

 یدما گرشیدستش گرفته بود و با دست د یدستم را تو کی

 . کردیبدنم را چک م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیرا باز کردم و به زور نال دهانم

 

 « آکو؟  »

 

 گفت :  یزد و با مهربان یکمرنگ لبخند آکو

 

باز  هامیقد نیع که؟یداداش کوچ یبه روز خودت آورد یچ »

 «  ؟یخودت رو درب و داغون کرد یزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خشک شده بود.  میگلو

 

 .دمیام کشخشک شده یهالب یرا رو زبانم

 

 میبود، مطمئن بودم حالم فقط به خاطر زخم پا نیسنگ سرم

 . ستین

 

حد مرا به هم  نیترمه تا ا یهاحرف نکهیخودم به خاطر ا از

را نگفته بود که  یزیبود، منزجز شده بودم، ترمه چ ختهیر

 ندانم، پس چه مرگم شده بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 برگشت و گفت : واریبه طرف ژ آکو

  

 « ... مارستانیببرمش ب ؟یاریآوات رو م یپالتو »

 

 زور گفتم :  به

 

 « ... خوادینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شد. چند  میپا تیوضع یمشغول بررس نداد و یتیّ اما اهم آکو

را به  میپالتو کرد،یکه سرفه م یدر حال واریبعد ژ یقهیدق

 دست آکو داد. 

 

 یرا تو واریکه دست ژ دمیبازم آکو را د مهین یهاپلک نیب از

 : دیدستش گرفت و پرس

  

 «  ؟یداغ ندریتو چرا ا »

 

 گفت :  یگذاشت و با نگران واریژ یشانیپ یرا رو دستش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... واریژ یتب دار »

 

به  یدست دفیکش رونیدست آکو ب ریرا از ز اشیشانیپ واریژ

 یبه طرفم آمد و  مرا رو "خوبم  "و با گفتن  دیکش شیموها

 کرد. زیمخیکاناپه ن

 

 نیمبل نشستم تازه متوجه شدم سرم چقدر سنگ یرو یوقت 

 شده بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  میرد پالتوکمک ک کردیلب غرغر م ریکه ز یهم در حال آکو

 تن کنم. 

 

 یادیگذاشتم اما درد باعث شد فر نیزم یرا رو میپا حواسیب

 بکشم. 

 

 واکنش نشان داد.  عیسر آکو

 

 « ... نیپات رو نذار زم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشست که پشتش رو به من بود،  یطور نیزم یرو میپا یجلو

پشتش  یرا رو واریو من و ژ نشستیکه م میهایبچگ نیع

 . میکن یبه قول خودمان اسب سوارتا  کردیسوار م

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... نیتا ماش برمتیرو کولم... خودم م ایب »

 

 تکان دادم :  یسر

 

 « ... امیخودم م خوادینم »

 

 تیشانه به طرفم چرخاند و با عصبان یش را از روگردن آکو

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینطوریزخمت چقدر بازه که ا دونهینکن... خدا م یلجباز »

 « کولت کنم زود باش...  دیبغلت کنم با تونمی... نمادیخون م

 

 

کُپُل  "لب  ریکه به مسخره مرا ز واریو با کمک ژ دمیکش یپوف

 کو سوار شدم. آکول آ یرو کرد،یخطاب م " شیشَل ر

 

 نیزم یمرا از رو گرفت،یم میپا ریکه دستش را ز ینیهم ح کو

 بلند کرد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو خواباندم و  یشانه یناخودآگاه سست شد، سرم را رو تنم

 کردم.  زانیآو شیهارا از شانه میهادست

 

حضور آکو آنقدر آرامم کرده بود که به خودم اجازه  احتماالً

 هم بگذارم و با آرامش بخوابم.  یرا رو میهادادم پلک

 

کرد که در  یاکه متوجه شل شدن تنم شده بود خنده آکو

که  یدر حال یآکو نادر بود. با مهربان یکمال تعجب برا

 تنگ شده بود، گفت :  شیهانفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « جات راحته داداش؟ بالشت و پتو بدم خدمتت؟  »

 

نگفت.  یگرید یزیجواب دادن نداشتم. آکو هم چ حال

کرد، کمربندم را بست و  نیچطور مرا سوار ماش دمیهمنف

ترمه بود  کردمیکه فکر م یزیرا روشن کرد. به تنها چ نیماش

... 

 

 توانستمیم یرعلیآن هم بر سر ام مانیدعوا نیکه با اول یمن

 نه؟ ایبمانم  ختهیبه هم ر یرابطه نیدر ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) طال ( 

 

 :  دیگذاشت و آرام پرس یپاتخت یمرطوب کننده را رو بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ارم؟یبراتون ب دیخواینم یزیچ د؟یندار یاگهیکار د »

 

تنم را به  یزیتم یکه بو یرا پشت گوشم زدم و در حال میموها

که به کمک بلوط کرده بودم به مشام  یم خوبخاطر حما

 گفتم :  دم،یکشیم

 

 « کم...  هی نیبش ای... بی... خسته نباشزمینه عز »

 

کنار تخت  یصندل یبا خجالت رو یمخالفت چیبدون ه بلوط

 شد.  شیهاکردن با انگشت ینشست و مشغول باز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و فوق  یبودم بلوط ادم خجالت دهیچند ساعت فهم نیهم در

النه کرده  شیدر چشمها یبود و البته غم بزرگ یاده کم حرفالع

را  شیهالب یمهربان یکه از رو یگاهیگاه و ب یبود که لبخندها

من  یهم برا نیاما هم کردیجلوه م یمصنوع داد،ینقش م

گذاشته بود  نیا خونه یرا تو میپا یکه از وقت یبود؛ من متیغن

هم  کیه نداشتم حاال پنجر یرنگ یهاشهیو ش واریجز در و د

 نیآو یرو توانمیم کردمیفکر م لیکرده بودم. اوا دایصحبت پ

 رفته بود.  نیاز ب دمیحساب کنم اما ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که باعث شد نسبت به  یاسرکوب شده یهاها حساز مدت بعد

شدند و مرا وادار کردند،  داریبمانم، ب تفاوتیب رونیاتفاقات ب

 بپرسم :

 

 « شده بود؟  ی... چاومدیسر و صدا م رونیب »

 

 آهسته جواب داد :  بلوط

 

 « بودن...  دهیپرواز پاشون رو بر یبرادر آقا نکهیمثل ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که مرا  یوقت ری. تصوافتمیآکو ب ادیباعث شد  "برادر  " یکلمه

 میموها یکه دستش را رو یوقت ایتا حمام بغل کرده بود، 

چشمم  یجلو د،کنیگذاشته بود و گفته بود از من مراقبت م

 زنده شد. 

 

 :  دمیکنترل زبانم را داشته باشم، پرس نکهیا بدون

 

 « آکو؟ چش شده؟  »

 

 سرش را باال آورد و گفت :  بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... فکر کنم اسمشون آوات شونگهینه... آکو خان نه... برادر د »

 « بود... 

 

حس بدم را  لی. خودم هم دلدمیکش یقینفس عم ناخودآگاه

 . دمینفهم

 

به من انداخت. چند  یسرش را باال آورد و نگاه متعجب بلوط

عوض کردن جو به وحود  یسکوت کردم و عاقبت برا یالحظه

 آمده گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  زم؟یچند سالته عز یخب بلوط جان... نگفت »

 

 زد و گفت : یالبخند خسته دخترک

  

 « و دو...  ستیب »

 

 زدم و گفتم :  یبزرگ لبخند

 

 « ... میوسالمه... پس همسنو د ستیمنم ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بپرسم اما بلوط با عله به طرف  یشتریب یزهایداشتم چ دوست

 در رفت . 

 

 ایحاضره  نمیچطوره... بب تونییغذا یبرنامه نمیمن برم بب »

 « نه... 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _265 

 

                                                                     

 ) بلوط ( 

 

طال بکنم، گرچه  یبه حال غذا یطرف اشپزخانه رفتم تا فکر به

 یهاصحبت یبود که دوست نداشتم پا نیآمدنم ا رونیب لیدل

خانه با چه  نیا یبودم تو دهیکه هنوز نفهم ییطال نم،یطال بنش

 . شناختمیکس را نم چیدر واقع ه کند؛یم یزندگ یعنوان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کیبعد آکو پرواز و امروز هم  شناختم،یپرواز را م واریژ فقط

 بود... آوات...  دهیرا د گرشانیبرادر د

 

 نجایا لیاز دال شدمیمحبور م دیشا رفتیم شیبحثمان پ اگر

و  زدمیم هیگر ریز دیطال صحبت کنم، آن وقت با یآمدنم برا

 ریگ نیسرطانش زم شرفتیچون مادرم به خاطر پ گفتمیم

مادرم که اجازه  رتیکه تا امروز به خاطر غ یشده بود و من

مان من کم دستش باشم و دو نفره یزندگ ینداده بود در سالها

 یبود، حاال برا دهیرا کش مانینفره جور زندگ کیخودش 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را بکنم  یدختر پولدار یدم پرستاردرمان او مجبور بو ینهیهز

 که همسن خودم بود. 

 

اگر حرف  کردم،یصحبت نم چکسیمن از مشکالتم با ه نه

 ریز دیو بعد از آن با افتادمیم هیآنکه بخواهم به گر یب زدم،یم

 .دمیخریترحمشان را به جان م ه،ینگاه بق ینیسنگ

 

 مانهیاکه همس یمثل شب شد،یاز دستم خارج م یالبته گاه 

 دهیبه مادرم رفته بود او را د یسرکش یبرا یخبر داده بود وقت

 واریاز ژ ریو من با تحق دیچیپیکه از درد و تهوع به خودش م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریو تحق یرحمیخواسته بودم اجازه بدهد بروم اما او با ب

 نگذاشته بود. 

 

مادرم را به امان  کردم؟یچه م دیبا آمد،یبرادرش آکو نم اگر

کرده  دایکه را با هزار زحمت پ یکار دیق ای کردمیم خدا ول

روزمره به  یهانهیهز یهیو بق یآن وقت گرسنگ زدم؛یبودم م

  آوردم؟یمادرم را از کجا م یماریکنار، خرج ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از شدت بغض نفسم بند  یامروز صبح... صبح زود در حال و

رفتنم  یپا نکهیو قبل از ا دمیمادرش را بوس یشانیآمده بود، پ

 زده بودم.  رونیشل شود از خانه ب

 

فکر  نیگلو خفه کرده بودم و به ا یرا تو امهیطول راه گر تمام

 دیبرسد چطور با امیکه نوبت مرخص گرید یتا هفته کردمیم

 . میایمادرم کنار ب یبا دور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قول داده بود حواسش به مادر  مانییطبقه بال هیهمسا اگرچه

مراقبت از مادرم  یبرا بهیغر کیبه  توانستمیباشد اما تا کجا م

 نداشت اعتماد کنم؟  یکه حال خوب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 آشپزخانه را باز کردم.  در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یسرش را رو نشسته و زیکه پشت م واریژ دنید با

 دیو نبا دهیخواب نکهیگذاشته بود. با فکر ا شیهادست

بروم اما با  رونیگرفتم از آشپزخانه ب میمزاحمش شوم تصم

 میاش که مرا خطاب قرار داده بود، سر جاگرفته یصدا دنیشن

 ماندم : 

 

 «  ؟یخوایم یزیچ »

 

 از آن سرش را باال آورد و نگاهم کرد.  بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سرخ شده و صورت تب دارش جا خوردم.  یهاچشم دنید با

حال خراب  نیاز ا یاثر میکه کنار استخر بود شیساعت پ کی

 .ستیخوب ن دیرسینبود اما حاال به نظر م

 

سوالم  دیشا نکهیتا نوک زبانم آمد حالش را بپرسم اما با فکر ا 

نگفتم، هر چه نبود من  یزیبداند، چ یو البته گستاخ یرا فضول

را از  میپا دیو نبا امدمیر مستخدم به حساب مجو کی نجایا

بحث را عوض کردم و گفتم  نیهم یبرا کردم،یدرازتر م ممیگل

 : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « طال خانم ...  یاومدم نهار ببرم برا »

 

که فکر  یحرف زده بودم طال واکنش واریراجع به برادر ژ یوقت

 ایطال همسر  دیکنم خواهر آنهاست نشان نداده بود، پس شا

 دیرسیبود. هر چه بود به نظر م نهایا هیشب یزیچ اید نامز

 است.  تریمیصم هیاز بق واریطال و ژ یرابطه

 

 داد و خسته گفت :  یرا به صندل اشکهیت
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@VIP_ROMAN 

 «درست کنم؟  یکنم... چ یامروز نوبت منه آشپز »

  

 :  دمیبا تعجب پرس رم،یزبانم را بگ ینتوانستم جلو نباریا

 

 « ا... نوبت شماس؟ مگه شم »

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « ...  ای... مگه شما آشپز پرسمیسوال رو م نیا دیببخش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یگذاشت و به سخت زیم یرا قطع کرد. دستش را رو حرفم

 رفت،یم خچالیبه طرف  یکه به سخت ینیبلند شد. ح شیجا

 گفت : 

 

ا غذ ی... خودمون نوبتمیندار زهایچ نینه... ما آشپز و ا »

 « ... میکنیدرست م

 

 یاش نگاه کردم که تا کمر توافتاده یهانگفتم و شانه یزیچ

 .گشتیم یزیخم شده بود و دنبال چ خچالی
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@VIP_ROMAN 

 :  دیپرس کرد،یکه سرفه م ینیح

 

 « بپزم؟  یخاص یطال غذا یبرا دی... بادونمیمن نم »

 

 یچطور تا االن به موضوع غذاها نکهیبه ا توجهیو ب حواسیب

 نداده بود، جواب دادم :  تیّطال اهم

 

بخوره که هضمش راحت تر  ییبهتره غذا تشیبا توجه به وضع »

چرب هم بهتره نباشه... برنج هم تا حد  یلیخ یباشه... غذاها

 « امکان... 
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@VIP_ROMAN 

 

تعادلش را از دست  جهیتمام نشده بود که با حالت سرگ حرفم

 گرفت . نتیکاب یدستش را به لبه افتد،یب نکهیداد اما قبل از ا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 :  دمیقدم جلو گذاشتم و پرس کی ناخودآگاه

 

 « حالتون خوبه؟  »

 

 گذاشت و با سرفه گفت :  نتیکاب یدستش را رو یتو سبد

 

 « ... خورمیکر کنم سرما خوردم... من بد سرما مف »

 

برود،  رونیتا از آشپزخانه ب شدیکه از کنارم رد م نطوریهم

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 

 هیطال هم سفارش  یرستوران... برا زنمیامروز رو زنگ م »

 « ... دمیم گهید زیچ

 

 

 خجالت گفتم :  با

 

 « من غذا درست کنم؟  نیخوایم »

 

 باال رفته از تعجب گفت :  یابروهاو با  دیطرفم چرخ به
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@VIP_ROMAN 

 

 « ... یندار یآشپز یبرا یافهیتو وظ »

 

 زدم و گفتم :  یکمرنگ لبخند

 

 « اما خب...خب...  دونمیبله م »

 

 نییدر آورده بودم پا یپررو باز نکهیرا از خجالت از ا سرم

 انداختم و گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

 « ... دمیانجام نم دیاگه دوست ندار »

 

 اش بلند شد. خنده یدفعه صدا کی

 

به او انداختم که با سخاوت  یرا با تعجب باال آوردم و نگاه سرم

 . دادیلبخند نشان م نیرا ح دشیسف یهادندان فیرد

 

که معلوم بود  نطوریختم شد. ا یطوالن یابه سرفه اشخنده

 گرفته بود.  یسخت یسرماخوردگ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمد،یم در یکه به سخت ییاش تمام شد با صداسرفه یوقت

 گفت : 

 

به  شمیهم خوشحال م یلی... من خیکنیچقدر زود قهر م »

 « بخورم...  یخونگ یرستوران غذا یغذا یجا

 

زدم و با  یلبخند نیهم یگرفتم، برا یانرژ اشمانهیلحن صم از

 شجاعت گفتم : 

 

 « تون به کارم برسم... ... منم با اجازهدیپس شما استراحت کن »
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@VIP_ROMAN 

 

که  یآشپزخانه انداختم. با احتساب زمان یا توهم خودم ر بعد

 یگذاشتم، دوساعت ازمیو مواد مورد ن لیکردن وسا دایپ یبرا

گاز آماده شده  یکه رو ییهااز قابلمه تیتا با رضا دیطول کش

 بزنم. رونیبودند از آشپزخانه ب

 

 من... طال را فراموش کرده بودم. یخدا
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@VIP_ROMAN 

از  میته بود. مستقاتاق نشس یدو ساعت بود که تنها تو 

بلند  یصدا دنیاما با شن دمیآشپزخانه به طرف اتاق طال دو

 ماندم.  میاز پشت سرم سر جا یمرد یسرفه و ناله

 

 یکه رو دمیرا د واریژ دم،یپا به طرف صدا چرخ یپاشنه یرو

بود و با ناله  دهیدراز کش یاز عرق سیکاناپه با صورت سرخ و خ

 . دیچیپیبه خودش م

 

 بلند شد.  زد،یکه مرا صدا م یطال در حال یلحظه صدا همان
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@VIP_ROMAN 

بود  نیمن ا یفهیو با خودم فکر کردم وظ دمیکش یقیعم نفس

 ... واریبه طال برسم تا به ژ

 

آب  یها کاسهرمان نیپرستار طال بودم... قرار نبود ع من

 اربابم شوم.  یهیبردارم و مشغول پاشو

                                                          

                         

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 

 ) طال ( 

 

 به طرفم انداخت.  یدر را پشت سرش بست و نگاه سوال بلوط

 

  « د؟یداشت یکار »

 

 زدم...  یسرد لبخند

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داشتم...  ادیکه ز کار

 

بود که بپرسم اگر پرستار من بود پس چرا دو  نیا نشیترمهم

 ساعت تمام مرا تنها گذاشته بود؟   

 

تخت تنها و بدون هم زبان  نیا یاز دو ساعت بود که رو شتریب

زل زده  میرو به رو نییاز هرگونه تز یو خال دیسف واریبه د

 بودم. 
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@VIP_ROMAN 

با حضور  نکهیا یامروز صبحم را برا یشاد یهمه جیتدر هب

کرده بودم از دست دادم  دایهم صحبت پ کیخانه  نیبلوط در ا

 یکارها یبلوط را فقط برا واریژ دمیرس جهینت نیو به ا

 یو نجات من از ورطه یآورده بود نه هم صحبت امیضرور

مرا نابود  میاز کار افتادن پاها شتریب دیو غم که شا ییتنها

 نیآن در با خودش نگفته بود ا رونیکس ب چیه یعنیکرده بود؛ 

چند بار به  یروز یدختر تک و تنها از شدت افسردگ

 کرد؟یفکر م یخودکش
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@VIP_ROMAN 

 یدر حال هدفیو البته ب حسیآمدم و ب رونیب الیفکر و خ از

کرده بودند  نییرا تز واریکه د یکوچک یرنگ یهاشهیکه به ش

 گفتم :  کردم،ینگاه م

 

تخت  نیبه ا کنمیکنار پنجره؟ حس م یمن رو ببر یتونیم »

 «شدم...  خیم

 

کنار من باشد،  دیدوست داشتم به بلوط نشان دهم که با دیشا

 یلیتما چیشدنم نمانده بود وگرنه ه وانهیتا د یزیهم چ دیشا

 نیتنها به ا دنشیبا د نداشتم، یلعنت یبه استفاده از آن صندل
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@VIP_ROMAN 

اثبات  یرا از دست نداده بودم برا میاگر پاها ردمکیفکر م

 کجا بودم؟  امیگناهیب

 

تکان  دییبه عالمت تا یکه از افکار من خبر نداشت، سر بلوط

 یآورد و برا کیچرخ دارم را نزد یداد و به طرفم آمد، صندل

 نشستن کمکم کرد. 

 

 کیشد؛  داریروزها ب نیا یبدم در مورد طال یهااز حس یکی

زبان را  دیو من با کردیکارها به کمک م نیتریمعمول یبرا نفر

 نکشم.  غیج یتا از شدت بدبخت گرفتنیگاز م
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@VIP_ROMAN 

 

داشتم بلوط را پس بزنم،  لیتما یصندل یاز نشستن رو شتریب

 شدیباعث م نیو هم زدیکلمه حرف نم کیبلوط  نکهیا یبرا

ند را ب میاز قبل راه هوا شتریکه هر لحظه ب یبغض وحشتناک

  شود. ترنیسنگ ییحس تنها افتیاز در آورد،یم

 

انجام  یخواستیکه از او م یتنها کار یبلوط مثل آدم آهن اما

 و خالص... دادیم

 

 ... یبپرس چرا فلج شد یلعنت
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@VIP_ROMAN 

 

 یکوچک یمسافرت یشدم، بلوط پتو ریجا گ یصندل یرو یوقت

 را به طرف پنجره برد.  یانداخت و صندل میپا یرو

 

 دیوز یمیکه بلوط پنجره را باز کرد، باد خنک و مال یقتو همان

 هم انداخت.  یرو یرا با خوشحال میهاو پلک

 

 

ام زنده کرد که پوست مرده ریرا ز یباد چنان حس خوب یخنک

 را کودکانه به زبان آوردم :  امیناخودآگاه حس قلب
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@VIP_ROMAN 

 

وقت بود  یلی... خژنیمن... هوا... باد... اکس یخدا یوا »

 « ون نکرده بودم... حسش

 

 متعجبش بلند شد :  یانتظارم از سکوت بلوط؟ صدا برخالف

 

 « ؟یوقت چ یلیوقته؟ خ یلیخ »

  

 گفتم : الیخیباال انداختم و ب یاشانه
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@VIP_ROMAN 

رو  چند هفته نیآزاد نبودم... ا یهوا یوقته تو یلیآره... خ »

 « تخت بودم...  یرو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 
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داشتم بلوط سر صحبت را باز کند و از من و حال و روزم  انتظار

 تیّخانه به حضور من اهم نیا ینفر از اهال کیچرا  دیبپرس
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@VIP_ROMAN 

ت تکه گوش کیمرا به عنوان  یپا واریژ مینداده بود تا من بگو

جنگ به  دانیباز کرده بود که فرقش را با م یااضافه به خانه

 کرد ...  تبودم اما بلوط سکو دهینفهم یخوب

 

 تر از قبل کرد.  مرا کالفه نیا و

  

 داد :  شنهادیعوض پ در

 

 « ... رونیببرمتون ب تونمیم دیاگه بخوا »
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@VIP_ROMAN 

 . دمیرا در هم کش میابروها

 

 نیآکو و آو وار،ی، من جز ژرفتن نداشتم رونیبه ب یخوب حس

 بودم. دهیخانواده را ند نیا یاز اعضا چکدامیه

 

 یایدن یدر تنها شب کرده بود گاه نیکه پشت ا ییروزها

 . کردیاز در فکرم را مشغول م رونیب
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@VIP_ROMAN 

که  شناختمیآن طرف در را نم یهاکدام از آدم چینه تنها ه من

خودم هم  الیهم که به خ ییدر مورد آنها زیچ چیه باًیتقر

 . دانستمینم شناختم،یم

 

آن طرف وحشت  یناشناخته یایاز دن کردمیاعتراف م دیبا

 داشتم...

 

 

 یکنجکاو یاما از طرف کردمیبلوط را رد م شنهادیپ دیبا

که  ییو البته حس رها یکنجکاو داد،ینم یریگ میتصم یاجازه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریخود زنجکه روحم را به  یو افسرده و تخت یاتاق خال نیاز ا

 کرده بود. 

 

 :  دمیپرس دیکردم و با ترد سیرا با زبان خ میهالب

 

 « س؟ خونه یک یدونیم »

 

 باال انداخت و گفت :  یاشانه بلوط
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@VIP_ROMAN 

پرواز، فکر کنم آکوخان، رو  ی... من فقط برادر آقادونمینم »

... واریپرواز منظورم ژ یکه برادرشون رو بردن... خود آقا دمید

 ایهست  یباال کس یطبقه دونمی... نمدمید نییپا یقهاونم طب

 « نه... 

 

 زدم و گفتم : یآن وضع لبخند یتو

 

من راحت باش... به  شیپرواز شد... پ یپرواز آقا یآقا چقدر»

... میزنیتر حرف مراحت ینجوریصداشون کن... ا کیاسم کوچ

» 
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@VIP_ROMAN 

 

 میند نو با لبخ دیکش یتکان داد بعد پوف دییبه عالمت تا یسر

 گفت :  یبند

 

خونه واقعاً چندتاس...  نیا یهاتعداد آدم دونمیگرچه من نم »

 » 

 

 زبانم از دستم در رفت.  کنترل

 

 « ... نطوریمنم هم »
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@VIP_ROMAN 

 

 .  دیاز تعجب باال پر شیبلوط درشت شد و ابروها یهاچشم

 

 کیباز شد اما  دنیسوال پرس یاحتماالً برا مهیتا ن دهانش

 :  دیبست و پرسدفعه دهانش را 

 

... نیکمکتون کنم لباس گرم بپوش رونیب میبر نیخوایاگه م »

 « کم سوز داره...  هیهوا  رونیب

 

 زدم و با تکان دادن سر موافقتم را نشان دادم.  ایرا به در دلم
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@VIP_ROMAN 

 

سرم انداخت و  یرو ینازک یکمد شال بافتن یهم از تو بلوط

دوشم  یبود رو دهیکه نقره در چمدانم چ یبزرگ یشنل پشم

 انداخت. 

 

به حرکت در آمد و به طرف در راه افتاد،  یچرخ صندل یوقت

 ضربان قلبم باال رفت.

 

کاش، بلوط راز دلم را  یو با خودم گفتم ا دمیکش یقیعم نفس

با صحبت کردن با او اضطرابم را کم  توانستمیو م دانستیم
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@VIP_ROMAN 

 نفر که کیبه سمت آکو هم رفت، حداقل  یکنم، ذهنم حت

 با او راجع به احساسات مختلفم صحبت کنم.  شدیم

 

بار توانستم  نیاول یموقع بلوط در را باز کرد و من برا همان

 . نمیدر را واضح بب رونیعمارت ب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 چرخاند .  یرا به طرف در ورود یصندل بلوط

 

را در هم  میاز سالن، ابروها یمرد یسرفه و ناله یصدا با

 . ستدیو از بلوط خواستم، با دمیکش

 

 « بود؟  یک یسرفه یبلوط؟ صدا یدیتو هم شن »

 

و مفهومش را  یکه معن یآهسته و با لحن خاص بلوط

 گفت :  دم،یفهمینم
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@VIP_ROMAN 

 

 دهیکاناپه خواب یاومدم رو یباشن... وقت واریژفکر کنم آقا  »

 «خوب نبود...  یلیبودن... حالشون خ

 

 از قبل در هم گره خورد.  شتریب میابروها

 

 بد بود؟  واریژ حال

 

باعث شد از بلوط  نیو د تیاحساس مسئول ،یدلسوز حس

 ببرد. واریژ شیبخواهم مرا پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ودم اما به هر بال را سرم آورده ب نیخودش ا واریبود ژ درست

مرا به حال خودم رها کند، قانون او را ملزم به  توانستیحال م

تا  نیمانده بود و هم شیخطا یپا وارینکرده بود اما ژ یکار

البته  گذاشت،یرأفت و بخشش م یاو جا یدر قلبم برا یحد

مرا از چه  جانیب یپاها نیا نکهیکه با فکر کردن به ا یبخشش

که  یروز دیشا رفت،یم نیبود، از بمحروم کرده  ییکارها

بدوم  قتیو دنبال حق ستمیبا میپاها یرو توانستمیم

 را ببخشم.  واریژ توانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یسه نفر یچرخ دار را تا کاناپه یبدون اعتراض صندل بلوط

 برد.  ونیزیبزرگ مقابل تلو

 

از عرق در  سیسرخ و خ یابا چهره حالیکه ب واریژ دنید با

به خودش  گفت،یم ینامفهوم یزهایلب چ ریزکه  یحال

 . دیچیپیم

 

 گفتم.  یآرام " یوا "دهانم گذاشتم و  یرا رو دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... کیبلوط ... من رو ببر نزد »

 

 میهابه کمک دست توانمیم نکهیا رشیپذ یهنوز آماده ذهنم

اگر  کردمینداشت، فکر م ارمیرا به حرکت ب یصندل یهاچرخ

 گریو د گذارمیم دییفلج بودنم حکم تا ینم، روکار را بک نیا

 نداشتم.  یعاد تیبرگشتن به وضع یبرا یراه

 

مرا  یاستخدام شده بود که خواسته نیا یهم که انگار برا بلوط

 را کنار کاناپه متوقف کرد.  یاجرا کند، صندل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به چه  دانستمیرا صدا نزده بودم نم واریکه تا امروز ژ ییآنجا از

 پرواز؟  یآقا ای وار؟یآقا ژ وار،یرا صدا بزنم؟ ژ او یلقب

 

که زمان  دمیرس جهینت نیکرد به ا واریکه ژ یصدادار یسرفه با

هم  نیهم یبرا ست،یمسائل ن نیفکر کردن به ا یبرا یمناسب

 زدم :  شیصدا د،یلرزیم جانیاز ه یکه کم ییبا صدا

 

 «  وار؟یژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهاآن زمزمه یجابه صدا کردنم نشان نداد، به  یواکنش

 بلندتر شد. 

 

 گذاشتم. شیبازو یجلو بردم و رو دیرا با ترد دستم

  

 زدم :  شیبار بلندتر صدا نیا دوباره

 

 «هات رو باز کن... چشم وار؟یژ »

 

 باز کرد و نگاه خمارش را به من دوخت.  مهیرا تا ن شیهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اش را تکان داد و گفت : خشک شده یهالب

 

 « طال...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _271 

 

 بود، گفتم :  شیهوش و حواسش سر جا نکهیاز ا خوشحال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « حالت خوبه؟  »

 

 نیتکان داد و به زور ب ینف یو به نشانه یگردنش را به سخت 

 گفت :  شیاهسرفه

 

 « ... رمیگیم شیدارم آت کنمینه... حس م »

 

 . دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « دکتر...  یبر دیبا »

 

شانه  یزد و رو ی، غلترا بست شیهاحرف پلک یجا به

 . دیخواب

 

 گذاشتم.  اشیشانیپ یدستم را جلو بردم و رو یرارادیغ

 

 نگران کننده بود.  شیباال تب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

توان  واریژ دیرسیتم، به نظر نمبه حال و روزش انداخ ینگاه

آژانس هم  یو دکتر رفتن را داشته باشد، شماره یرانندگ

 یهمراه مارستانیرا تا ب وارینفر هم ژ کی دینداشتم، تازه با

 . کردیم

 

 دکتر رفتن به جا نبود... یاصرار برا پس

 

 بود...  یوضع عجب

 

 طرف بلوط برگشتم و گفتم :  به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

قرص  ؟یاریدستمال ب هیاسه آب ولرم و ک هیبرام  یتونیم »

 « ... اریب یکرد دایهم اگه پ نوفنیو استام یسرماخوردگ

 

بود، نگاهش را از او  رهیخ واریهم که تا آن لحظه به ژ بلوط

 آشپزخانه شد.  یراه حرفیگرفت و ب

 

 دستش برگشت.  یکاسه تو کیبعد با  یکم

 

 گذاشت و گفت : زیم یدستم رو یرا جلو کاسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «نکردم...  دایقرص پ یگشتم ول »

 

مادرم بود که  شهی. همکردمیم هینفر را پاشو کیبار بود  نیاول

 .کردیم هیفراز را پاشو اینقره و 

 

کردن و گرفتن آبش  سیرا از بلوط گرفتم و بعد از خ دستمال

 گذاشتم.  واریژ یقهیو شق یشانیپ یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده  هوشیب دایاز تب ز دمینشان نداد، ترس یواکنش واریژ

 باشد.

 

 بود.  ستادهیکنارم ا یواکنش چیبدون ه بلوط

 

کارم را تکرار کردم اما هر بار که تبش را چک  یبار چند

 ندارد.  یادهیفا شدمیمتوجه م کردمیم

 

 به بلوط انداختم و گفتم :  ینگاه دهیترس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کار کنم؟  ی... چنییپا ادیبلوط... تبش نم »

 

 د شد : لرزان بلوط بلن یصدا

 

اورژانس... ما که خودمون  نیزنگ بزن دیبا دی... شادونمینم »

 « ... مارستانیب مشونیببر میتونینم

 

به او  یگذاشتم و با وحشت تکان واریژ یشانه یرا رو دستم

 نشان نداد.  یواکنش یفیخف یجز ناله واریدادم اما ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .افتمیب هیمانده بود به گر کم

 

 کیبعد با  یقهیشد و رفت، چند دقدفعه بلوط بلند  کی

 و دستمال برگشت.  گرید یکاسه

 

 گفت :  آرام

 

 نییتبش رو پا میبتون یدو نفر دیکمکتون کنم... شا دیبذار »

 نیتونیم ینجوریبه پشت بخوابه... ا نی... کمکش کنمیاریب

 « ... نیهم خنک کن اشنهیس یگردن و قفسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  گرینفر د کیشدن  دایپهم از خدا خواسته خوشحال از  من

 یدستم را رو رد،یسامان را به دست بگوضع نابه نیا تیریمد

 گذاشتم.  واریژ یشانه

 

 « ؟یبه پشت بخواب یتونی... مواریژ »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نزد.  یحرف واریژ

 

 اش را گرفتم و او را به پشت خواباندم. خودم شانه ناچاراً

 

 یو گردنش گذاشتم اما هر کار یشانیپ یرا رو سیخ دستمال

را  اشنهیس یرا باال بزنم و قفسه شرتشیکردم نتوانستم ت

 گوش دادم.  اشنهیبه خس خس س یکنم، تنها با نگران هیپاشو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  واریژ یکه پا دمیرا برگرداندم و بلوط را دلحظه صورتم  کی

آن آب  یآب گذاشته بود و مشت مشت رو یکاسه یتو

 . ختیریم

 

 نگران بود...  یمهربان و کم صورتش

 

 « طال؟  »

 

 نگاهم را از بلوط گرفتم و به دهانش دوختم.  واریژ یبا صدا 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خمارش مرا نشانه گرفته بود.  نگاه

 

 زد :  لب

 

 « ؟یبخشیمن رو م »

 

 و به کارم ادامه دادم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « ... ستیها نحرف نیاالن وقت ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستش گرفت، پوست تب دارش  یدفعه مچ دستم را تو کی

 وجودم را داغ کرد.  یسرما

 

 به زور در آمد : واریژ یصدا

 

 « ... یبخشینم یعنی نیا »

 

مشغول کارش  یاهافتاد نییبه بلوط انداختم که با سر پا ینگاه

 بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهیکه مشغول پاشو یبه بلوط یتیّاهم چیه واریبود ژ جالب

 بود، نداشت.  شیپا

 

 را گفتم :  تیواقع نیبرگشتم و غمگ واریطرف ژ به

 

 «نه... حداقل فعالً نه...  »

 

 زد.  یلبخند تلخ واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدسته یرا بست، سرش را رو شیهارا رها کرد، پلک دستم

 داد.  هیکاناپه تک

 

 یاز رو دیرسیبه نظر م د،یرا در هم کش شیابروها نباریا

 کار را کرده بود .   نیا یناراحت

 

 برو...  نجاینگفت از ا یحت

 

 ... پوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من است که او را  یفهیپررو با خودش فکر کرده بود وظ پسرک

 کنم؟  هیپاشو

 

 .  کردیفکر نم نیهم آنقدر حالش بود بود که به ا دیشا

 

 .میهر صورت من و بلوط بدون حرف به کارمان ادامه داد در

 

از قبل  شتریهر لحظه ب واریتب ژ م،یکردیم هیهر چه پاشو اما

 . رفتیباال م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _273 

 

 

 ) آکو ( 

 

 پارک کردم.  اطیح یتو شیرا سر جا نیماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شاگرد نشسته بود. یصندل یبه آوات انداختم که رو ینگاه

 

نشسته  نیماش یو تو میآمده بود رونیب مارستانیاز ب یوقت از

را از من گرفته  یهر صحبت یاجازه شیهابود با بستن پلک

اما  میمن هم به خاطر حال بدش مراعات کرده بود م،یبود

 یزیچه چ دمیفهیم دیصبر کنم، با توانستمینم نیاز ا ترشیب

 دانستمینکه میبودم، مخصوصاً ا ختهیحال آوات را به هم ر

شروع  شبیاز د هیقض نیبهانه بود و ا کیتنها  شیپا یدگیبر

 شده بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هاابانیشب تا صبح سرگردان خ کیکه برادرم را  یاهیقض

 کرده بود .

 

 شروع کردم : یعاد

 

 «خونه...  یتو میبر نکهیکن... قبل از ا فیخب... تعر »

 

 و سرد آوات بلند شد :  گرفته یصدا

 

 « آکو... رو اعصابم راه نرو...  ستین یزیچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به خاطر حرف آوات با  امیدرون تیجنگ با عصبانّ  نیح

 گفتم :  یظاهر یآرامش

 

 «به ترمه نداره؟  یربط یعنی »

  

 :  دیغرّ آوات

 

 «  نه... »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  الیخیو ب یمعمول

 

با اون  شبیشده که تو د یاز ترمه بپرسم چ دیپس خودم با »

بال سرت  نیبعد هم امروز ا یراه رفت ادهیشهر رو پ هیحال 

 « اومد؟ 

 

تمام نشده بود که آوات همزمان که  یدرست و حساب حرفم

 زد :  ادیفر د،یکوبیداشبورد م یدستش را رو

 

 « اره... ند یبه تو ربط »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دمیرا در هم کش میابروها

 

 ادامه داد :  ادیکه منفجر شده باشد، با فر یمثل بمب آوات

 

 یکس چیدست از سر من بردار... مشکالت من و ترمه به ه »

 « الخصوص تو...  یربط نداره... عل

 

قرمز شده بود، کف  تیّحاال از شدّت عصبان اشدهیپر رنگ

 و با حرص گفتم :  دیکش شیوهام یرا با حرص رو شیهادست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

عشق من  یتا ثابت کن یستادیمنتظر وا رونیکه اون ب ییتو »

 « ... یبه ترمه اشتباهه... اما کور خوند

 

را با درد  شیهاحرف به آوات بود و کلمه به کلمه حسمیب نگاه

 ...دمیخریبه جان م

 

حساب  شیکه رو یتلخ از زبان آدم یهاحرف دنیشن درد

 ...یریبگ اشدهیناد یبود که بخواه یاز حد ادتریز یکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نشکن آکو...  "

 

 ...اریبه ابرو ن خم

 

 ...یشکنینم یچیبا ه تو

  

 هاشون... حرف نه

 

 هاشون...طعنه نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تو رو بشکنه...  ستیقرار ن یچیه

 

 نده...  تیاهم یول بشنو

 

 "... شهیم تموم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _274 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  صالیخشم و بغض با است نیب یبا حالت آوات

 

 مونیکی یبرا یمشکل هیتا  یمنتظر کنمیش حس مهمه »

ما رو  یو بخوا ی... لباس سوپر من بپوشیای... تا تو بادیب شیپ

 « ... یجمع کن

 

 دیکه با ییادهایفر یهمه یبه جا دیتند شده بود، شا میهاسنف

 خفه کرده بودم.  امنهیس یتو یول زدمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گذاشت و ناله کرد :  اشیشانیپ یرا رو مشتش

 

 « ما بردار...  یهایدست از نبش قبر کردن بدبخت »

 

و  دمیکش یقیموقع تلفن همراهم زنگ خورد. نفس عم همان

جواب  دادم،یرا با انگشت مالش م میهاچشم یکه گوشه ینیح

 دادم : 

 

 « بله؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « پرواز...  یسالم آقا »

 

هم بالفاصله  یکردم و منش یدفتر بود. سالم آرام یمنش

 داد :  حیتوض

 

شرکت  شیپ یجناب مهندس اگه خاطرتون باشه دو هفته »

سهام بهشون  دیخر ی)...( سفارش دادن... شما هم خودتون برا

 « ... نیداد دشنهایپ

 

 شد.  ادهیپ نیباز شد و آوات لنگان لنگان از ماش در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... یلعنت

 

 کجا راه افتاده بود؟  یلیزخم و ز یآن پا ای

 

 باز شود؟  اشهیتا بخ رفتیراه م شیپا یرو

 

کنن... اما من به  میقرار تنظ هیامروز زنگ زدن تا باهاتون  »

 نی... با ادیندار یضورتبان گفتم که شما معموال مالقات ح یآقا

 « حال اصرار کردن به شما بگم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  "تابان "

 

  "تابان "

 

بود  شیوقت پ یلیبودم؟ قرارداد مال خ دهیاسم را کجا د نیا

 بودم.  دهیاسم را تازه شن نیاما من ا

 

کرده بود در نظرم  لیمیا میبرا یکه احمد یادفعه پرونده کی

 زنده شد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  "تابان  ایآر "

 

 "تابان  ایهندس آرم "

 

 «  ه؟یچ کشیاسم کوچ »

 

 « تابان...  زیپرو »

 

 اشتباه کرده بودم... پس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اضافه کرد :  یمنش

 

شرکت رو به پسرش  تیریوقته که مد یلیتابان خ زیالبته پرو »

 « هم وقت مالقات خواستن...  شونیتابان... ا ایواگذار کرده... آر

 

 بود... خودش

 

 تابان...  ایآر
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@VIP_ROMAN 

 طال...  زدنام

 

 با طال به هم خورده بود...  اشیکه عروس یکس همان

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

 دارد _یقانون_گردیپ_و_حرام_فوروارد_و_یکپ#

 

#part _275 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شدم و  ادهیپ نی. از ماشزدیبه آوات انداختم که لنگ م ینگاه

 گفتم : 

 

 « وقت مالقات باهاش جور کن... امروز بعداز ظهر...  هیم برا »

 

کتم سر دادم و به طرف آوات  بیج یرا تو یهم گوش بعد

 . دمیدو

 

که وزن بدنش  یدوشم گذاشتم، طور یرا گرفتم و رو دستش

 خودم افتاد.  یرو اشیزخم یاز طرف پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد و گفت :  یغرولند آوات

 

 « ... تونمیخودم م »

 

 ندادم.  یتیّاهم اما

 

 و مالقات امروزمان بود.  ایآر ریذهنم درگ یهمه

 

 بکشم؟   رونیب یاطالعات به درد بخور ایاز آر توانستمیم یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نزد.  یهم حرف آوات

 

 .مینزو یعمارت حرف تا

 

تا به آوات کمک کنم به اتاقش  میها رفتبه طرف پله میمستق

 یه دراز به دراز روک واریژ دنیبرود و استراحت کند اما با د

سرش را گرفته بودند، سر  یکاناپه افتاده و طال و پرستارش رو

 ماندم.  میجا
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@VIP_ROMAN 

 :  دیپرس یاز من فاصله گرفت، جلوتر رفت و با نگران آوات

 

 « شده؟  یچ »

 

را  اشیبه طرفمان برگشت، در جواب سوال آوات نگاه آب طال

 لوم گفت : به من دوخت و مظ زدیکه از اشک برق م یدر حال

 

 گهی... دومدین نییتبش پا میکرد یتب داره... هر کار »

 «کار کنم...  یچ دونمینم
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@VIP_ROMAN 

 دلم تکان خورد.  ته

 

و  یآب یهاچشم ایبود  واریخبر حال ژ دنیبابت شن دانمینم

 .  خواستیو از من کمک م کردیملتمس طال که به من نگاه م

 

کاناپه بلند شد و  نییپالنگان لنگان جلو رفت، پرستار از  آوات

 را به آوات داد.  شیجا

 

 داد :  حیدخترها توض یبرا آوات
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@VIP_ROMAN 

 «... کنهیبد تب م واریژ »

  

 گذاشتم.  واریژ یشانیپ یطرفشان رفتم، دستم را رو به

 

که وحشت کرده بودم به آوات  ینیح یااندازهیب یحس گرما با

 گفتم : 

 

 مارستانیب مشیونباالس آوات... اگه تا برس یلیتبش خ »

 « ؟یتشنج کنه چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _276 

 

 هم رفت. یتو یمن از نگران هیآوات هم شب یچهره

 

 به او داد .  یرا گرفت و با ترس تکان محکم واریژ یبازو

 

 گفت :  یبلند یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « شو...  داریب واریژ وار؟یژ »

 

بعد از چند بار صدا زدن آوات توانست  واریژ خوشبختانه

 باز کرد.  مهیرا تا ن شیهاپلک

 

مان صورت همه یاز رو حواسیسرخ و تب دارش را ب نگاه

 نکهیکداممان را نشناخت که بدون ا چیه نکهیگذراند، مثل ا

 هم انداخت.  یرا دوباره رو شیهانشان بدهد پلک یواکنش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و کنار سر  دمیراهم عقب کش یرخدار طال را از جلوچ یصندل

 زانو زدم . نیزم یرو واریژ

 

دستم گرفتم، نگاهش را به خودم برگرداندم و  یصورتش را تو 

 گفتم : 

 

 ؟یرو پات راه بر یتونیداداش... چشات رو باز کن... م واریژ »

 «  مارستان؟یب میبر یحاضر ش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود وگرنه بغل کردن  واریحرف به حرف کشاندن ژ نیاز ا هدفم

 نطوریا دینداشت، شا یکار میبرا نیماش یو نشاندنش تو واریژ

 از اضطرابم را کم کنم.  یکم توانستمیم

 

 کردیم یماریب نیکه ح ییهاو تب واریژ میبچه بود یوقت از

که به  یبار نیو آخر نیاول کرد،یمان را وحشت زده مهمه

ال داشت و از همان وقت، خاطر تب باال تشنج کرد پانزده س

بود که مبادا  زیوحشت انگ جانیه کیتب کردنش همراه با 

 تشنج کند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زمزمه کرد :  جانیبه من انداخت و ب ینگاه گنگ واریژ

 

 « آکو؟  »

 

و چرا،  چونیکه ب یقبل شده بود، همان وقت هیشب لحنش

 یبرا حرفیو تهمت برادر هم بودم، ب یو نفرت، دلخور نهیکیب

 و نفسمان به نفس هم بند بود...  میدادیهم جان م

 

 ... میبود برادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم .  زشیمخیمبل ن یاش اندانم و روشانه ریرا ز دستم

 

 که خودش بشنود، جواب دادم :  یطور آرام

 

 « ... یشیداداش... خوب م یشیجانم داداش؟ خوب م »

 

ه حرفم کرد، شک داشتم اصالً متوج یاجواب تنها ناله یجا به

 شده باشد . 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به کمکمان آمد، با  واریبلند کردن ژ یهم بلند شد و برا آوات

شدم که به خاطر  یاش متوجه درددر هم رفته یابروها دنید

 . دیکشیم اشیزخم یپا یرو ستادنیا

 

تا  اوردیفشار ن شیپا یرو یگفته بود حداقل دو سه روز دکتر

 خوب جوش بخورد.  اشهیبخ

 

 : هول گفتم با

 

 «پات باز نشده...  یهاهیتا بخ نیبلند نشو آوات... بش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _277 

 

که  یخشم به من انداخت، خشم یاز رو ینگاه آوات

 نکهیا ایبود  شمانیپ قهیچند دق یدعوا یدنباله دانستمینم

 بود. امدهیش نحرفم به مذاقش خو

 

 هم فشرد و گفت :  یرا رو شیهادندان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یرو ببر واریپام خوبه... بذار کمک کنم ژ »

 

 گرفتیدستم شکل م یتو یرا که مثل عروسک موم واریژ

 به پرستار طال انداختم و گفتم :  یمبل نشاندم، نگاه یرو

 

 « اتاقش...  یخانم رو ببر تو »

 

 فتم و به آوات گفتم : را گر واریبغل ژ ریز بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یتا باز کله پا نشد نیببرمش... تو برو بش تونمیخودم م »

 

 یرا راه بردم اما با حس گرما واریژ حالیسه قدم آهسته و ب دو

بود و  صیلباس هم قابل تشخ یاز رو یتنش که حت یاندازهیب

ساعت  کی دیشا واریبا وضع راه آمدن ژ نکهیالبته حساب ا

مبادا تا  نکهیاز ترس ا م،یبرس مارستاتیبه ب دیکشیطول م

حرکت دستم را  کیکار دستمان دهد با  مارستانیبه ب دنیرس

 بلند کردم.  نیزم یانداختم و او را از رو شیزانوها ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبود پس جز ناله و  ایدن نیا یکه از شدت تب تو خودش

کنان نشان نداد اما آوات اعتراض  ینامفهوم واکنش یهازمزمه

 گفت : 

 

 «  ؟یگردیبرم یآکو؟ چرا دار یکنیکار م یچ »

 

 جواب دادم :  رفتمیها مکه به طرف پله ینیح

 

 « ... نییپا ادیتبش ب دیدوش... شا ریببرمش ز خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود و به من نگاه  ستادهیرا به طرف آوات که سر پا ا گردنم

 گفتم : تیچرخاندم و با عصبان کرد،یم

 

 « آوات...  نیتم بشبهت گف »

 

 یهاکه با چشم ییطال ایآوات  یحرص یافهینکردم تا ق صبر

به  یاتنها اشاره نم،یبب کردیاش به من نگاه ممظلوم شده یآب

 کردم و گفتم : دانستمیپرستار که هنوز اسمش را نم

 

 « دنبالم...  ایب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  ییکنم اما از آنجا ینداشتم به پرستار طال امر و نه دوست

مجبور  شدیبلند م دیکمک کند و آوات هم نبا توانستیطال نم

 .رمیبودم از دخترک کمک بگ

 

 هم دنبالم راه افتاد .  دخترک

 

 گفتم :  رفتم،یها باال مکه از پله ینیح

 

 «  ه؟یاسمت چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  آرام

 

 « بلوط...  »

 

استرس به نفس نفس  یهم از رو دیشا واریکه از وزن ژ ینیح

 ده بودم، گفتم : افتا

 

اتاقش اون  ؟یاریرو ب واریژ یهابرام حوله و لباس یتونیم »

 «اتاق من...  نجایا ارشی... بهیآخر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 واریخودم را تن ژ یحوله دادیبود اما وسواس اجازه نم احمقانه

 کنم! 

 

به طرف حمام رفتم  میهم در اتاق خودم را باز کردم، مستق بعد

 گفتم :  وشهیب باًیتقر واریو به ژ

 

و باهم  میاون موقع که بچه بود نیببرمت حموم... ع خوامیم »

 « حموم...  تمیرفیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _278 

 

 یرا در آوردم و گوشه شرتشیوان خواباندم، ت یرا تو واریژ

 حمام انداختم.

 

و  لیشدن موبا سیخ الیخیز کردم و بمتحرک را با دوش

تن  یو آب ولرم را رو ستادمیکنار وان ا بمیج اتیمحتو یهیبق

 باز کردم.  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دینال جانیرا باز کرد و ب شیهاخورد، چشم یتکان واریژ

 

 « شده؟  یچ »

 

 .  دمیصورتش کش یکردم و رو سیرا خ دستم

 

کار دستمون  کنمی... دارم خنکت می... تب دارستین یزیچ »

 « ... یند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 وان را گذاشتم تا پر شود.  درپوش

 

 . دیحمام گذاشت و خواب یبالشتک لبه یهم سرش را رو واریژ

 

 شانه و گردنش گرفتم.  یرا رو دوش

 

 . شستمیرا م واریصورت ژ کردمیمشتم را پر از آب م مدام

 

 بلند شد : واریژ یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « سردمه آکو...  »

 

دستم  ریز یگذاشتم، با حس خنک اشیشانیپ یرا رو دستم

 . دمیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 

 یلبه یآوردن گذاشتم رو نیکه خواست ییزهای... چدیببخش »

 « تخت... 
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@VIP_ROMAN 

 یرفتم، بلوط با حالت رونیلرزان بلوط از حمام ب یصدا با

 ستادهیچهارچوب در ا یتو یاافتاده نییرفتن با سر پا یآماده

 بود. 

 

تخت برداشتم، چشمم به لباس  یرا از رو واریژ یتن یحوله

 تخت بود. یافتاد که رو یریز

 

 ... اوپس

 

 نبوده باشد...  یبودم دخترک خجالت دواریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را مجبور کرده  بهیدختر غر کیبفهمد  نکهیاز ا واریالبته ژ و

 کردن لباس بگردد منفجر نشود . دایپ یرا برا شیبودم کشوها

 

 ضعمان بخندم اما وقتش را نداشتم. داشتم به و دوست

 

به حمام برگشتم، آب وان را  " یبر یتونیممنون... م "گفتن  با

به نظر  د،یایب رونیوان ب یکردم و کمک کردم از تو یخال

 جان گرفته بود.  یکم واریژ دیرسیم
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@VIP_ROMAN 

 به زور گفت :  واریبردم که ژ سشیرا به طرف شلوار خ دستم

 

 « ؟یکنیکار م یآکو... چ »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 زدم و گفتم :  یپوزخند
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@VIP_ROMAN 

چند دفعه لباس تنت  دونهیمن خودم بزرگت بچه...خدا م »

 « کردم... پس خجالت نداره... 

 

معذبش نکنم اول حوله را  نیاز ا شتریب نکهیا یحال برا نیا با

 سشیش انداختم و کمربندش را بستم بعد شلوار خدوش یرو

 حمام پرت کردم.  یرا در آوردم و گوشه

 

 « بغلت کنم؟  ای ؟یراه بر یتونیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یقدم برداشت. وقت کیمخالفت تکان داد و  یبه نشانه یسر

به خم شدن داشت جلو رفتم،  یزباد لیم شیزانوها دمید

بغلم بود او را از  یتو باًیکه تقر ینیرا گرفتم و ح شیهاشانه

 بردم. رونیحمام ب

 

 تخت خودم خواباندم.  یرا کنار زدم و گفتم و او را رو یروتخت

 

 پتو رفت.  ریبود بدون مخالفت ز جیهم که همچنان گ واریژ

 

 گذاشتم.  اشیشانیپ یدستم را رو گرید کباری
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یحاال استرسم برا م،یبود که آمده بود یتر از وقت خنک یلیخ

تا به دکتر خودمان  توانستمیرفتن کمتر بود، م ارستانمیب

 .  دیایزنگ بزنم و از او بخواهم ب

 

 . میبرس واریبه ژ میتوانستیخانه بهتر م یتو

 

شدم، حس  سمیخ یهاتازه متوجه لباس دم،یکش یقیعم نفس

به من دست  سیلباس خ دنیکه موقع پوش یشگیانزجار هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را تنها  واریژ توانستمیاما نم رمیدوش بگ کردیداد، وادارم م

 بگذارم. 

 

 یدکتر را گرفتم، وقت یرا تنش کردم و شماره واریژ یهالباس

آمده بود حداقل  نییرا راحت کرد حاال که تبش پا المیدکتر خ

 یآسودگ یاز رو ینفس آمد،ینم شیپ یدکتر مشکل دنیتا رس

 .دمیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پنج  شدیم م،یبودیتبش م یمراقب باال رفتن ناگهان دیبا فقط

را به بلوط  واریژ خواستمیکه براز دوش گرفتن م یاقهیدق

 بسپارم. 

 

که  یرفتم و سراغ بلوط را گرفتم، فعال تنها کس نییها پاپله از

بلوط و طال،  یحساب کنم بلوط بود اما به جا شیرو توانستمیم

 . آمدیها باال ماز پله یکه به کند دمیآوات را د

 

 گفت :  آهسته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... اطیطال رو برده تو ح »

 

 گفتم : رفت،یگوش آوات نم یچرا حرف تو نکهیاز ا بدخلق

 

 «  ؟یپات راه افتاد نیتو چرا با ا »

 

 اخم جواب داد :  با

 

 « چطوره؟  واریم... ژبس کن آکو... مگه بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 
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 ��آکــــو��

 

#part _280 

 

 

را گرفتم و کمک کردم  شیرفتم، بازو نییها پاعجله از پله با

 بگذارد.  نیزم یرا کمتر رو شیپا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خوادی... زنگ زدم دکتر... گفت نمنییخوبه... تبش اومده پا »

 « ... ادی... خودش داره ممارستانیب میبر

 

 . دیکش یقیعم نفس

 

 کی یه اندازهگرچه ب داد،یبه من نم یآوات حس خوب سکوت

بودم از آوات  دهیشن نیماش یکه تو ییهابابت حرف ایدن

ذهنم  یها آنها را هم به گوشهحرف یهیدلخور بودم اما مثل بق

بود  افتادهین یکه انگار اتفاق کردمیرفتار م یرانده بودم و طور

 بسته بود.  ورا از ر ریآوات شمش نکهیاما مثل ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ر آوات گفتم : ناراحت از رفتا یو کم خسته

 

 واری... برو بخواب... خودم حواسم به ژارمیمسکن م هیبرات  »

 « هست... 

 

 : دیتوپ آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

م آکو لطفاً... من پنج ساله اریبچه رو درب یپرستارها یکم ادا »

 یچه غلط دونمیکار کنم... خودم م یچ یکه تو بهم بگ ستین

 « بکنم... 

 

 . ستادیاتاق من ا یجلو

 

جلو رفت و  گرفت،یکه از من فاصله م ینیز کرد و حرا با در

 نشست.  واریتخت کنار ژ یلبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها از پله دادمیم رونیب تینفسم را باعصبان ینیهم ح من

 رفتم.  اطیبه طرف ح میرفتم و مستق نییپا

 

 اطیح یچرخ دار طال را گرفته بود و او را تو یصندل بلوط

 .چرخاندیم

 

و منتظر  ستادندیمن ا دنیوط و طال با درفتم، بل شانیکینزد تا

 نگاهم کردند.

 

 به بلوط انداختم و گفتم :  ینگاه
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@VIP_ROMAN 

 

ممکنه تب  ؟یکنار برادرهام بمون قهیباال... چند دق یبر شهیم »

... اما آوات به خاطر ستین تفهیوظ دونمیبره باال... م واریژ

 «بکنه...  یکمک تونهیپاش نم

 

 ر جمله بچسبانم اما نتوانستم. لطفاً هم آخ کیداشتم  دوست

  

 نیچرا خودت ا دیپرسیبه من انداخت، از آنها که م یسوال نگاه

 ؟یکنیکار را نم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خودم چه مرگم شده بود.  نگفتم

 

  رم؟یدوش بگ دیبه خاطر وسواس با گفتمیم

 

در حال حاضر کنار  خواهمینم کردمیاعتراف م دیهم با دیشا

ناراحتم  نیاز ا شتریبزند و ب یحرف دمیترسیآوات باشم، م

 کند. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبود اما چون  یمهم یخود مساله یمن به خود یناراحت

دوست نداشتم  رد،یگیبعد از آن عذاب وجدان م دانستمیم

 کارمان به آنجا برسد. 

 

 به طال انداخت.  ینگاه بلوط

 

گفت و  یرلبیحال چشم ز نیکار نبود با ا نیبه ا لیما یلیخ

 به حرکت در آورد. طال را  یصندل

 

 مخالفت کرد :  طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... شمیپ ای... کارت تموم شد باطیتو ح مونمینه... من م »

 

 رفت. یاافتاده نییهم با سر پا بلوط

 

 ماندم...  میطال سر جا یهم راه افتادم اما با صدا من

 

 «آکوخان...  »
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@VIP_ROMAN 
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 ��آکــــو��

 

#part _281 

 

 « آکوخان...  »

 

از اول  دم،یشنیبار بود اسمم را از زبان طال م نیاول نیا

که با هم گذرانده  ییهارغم لحظه یتا امروز عل مانییآشنا

 وقت مرا به اسم صدا نزده بود.  چیه میبود
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@VIP_ROMAN 

 شک داشتم اسمم را بداند...  اصالً

 

بود، محکم بود و در  یخاصجور  زد،یمرا صدا م یوقت لحنش

 حال مظلوم...  نیع

 

 که ظرافت خاص خودش را داشت. ییبا صدا البته

 

 ... چه مرگم شده بود؟ عجب

 

  کردم؟یم لیطال را تحل یصدا یذهن یریهمه درگ نیا وسط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را به او دوختم و  امینگاه سوال دم،یپا چرخ یپاشنه یرو

زودتر خودم را به منتظر ماندم تا حرفش بزنم. دوست داشتم 

 یاقهیباال برسانم و قبل از آمدن دکتر دوش چند دق یطبقه

 . رمیبگ

 

 د،یکش یقیهم گذاشت و نفس عم یرا رو شیهاپلک طال

را باال  اشینگاه آب زدیرا پشت گوش م اشییطال یموها ینیح

 آورد. 
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@VIP_ROMAN 

 اش را به حرکت در آورد و آرام گفت : برجسته یهالب

 

 «  ن؟یکرد زیاتاق من رو تم شبید شما... شما »

 

موضوع صحبت کنم، با توجه به  نینداشتم راجع به ا دوست

 یحت ایتحمل آن وضع و  دانستمیطال م شبیحال و روز د

سخت بود و بالطبع هر حرف  شیصحبت کردن از آن چقدر برا

و  کندیم تیکند طال را اذ یادآوریرا  روزیحرکت من که د ای

 ییطال م،کن تیدوست نداشتم طال را اذ لیا دلب ای لیدلیمن ب

 که هنوز به او اعتماد نداشتم.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را صاف کردم و گفتم :  میصدا

 

تموم شد... سوال و جواب تموم  شبیهمون د شبیبحث د »

 «  شد... 

 

با  نباریطال بازهم بلند شد، ا یهم برگشتم تا بروم که صدا بعد

 خجالت...
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@VIP_ROMAN 

 کردمیفکر م یعنی... ادیتون مچرا از من بد دونمیمن نم »

 « ... دمی... و خب... بهتون هم حق مدونمیم

 

از تعجب مرا به طرف  یطال مثل موج بیو غر بیعج یهاحرف

 طال کشاند. 

 

 . ستادمیچرخ دارش ا یقدم جلوتر رفتم و مقابل صندل چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال ممکن  یکلمات بعد نکهیقلبم باال رفته بود، فکر ا ضربان

معما  نیحل ا یبرا ینجات دهد و سرنخ یز سردرگماست مرا ا

 تندتر نفس بکشم.  شدیبدهد، باعث م

 

بود  دهیچیکه دورش پ یشال بافتن یهاشهیکه با ر ینیح طال

 ادامه داد :  یاافتاده نییبا سر پا کردیم یباز

 

 تمیبا توجه به وضع خوامیمن م نیفکر کن دمیبهتون حق م »

 « ده کنم... و خب... از برادرتون سو استفا
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@VIP_ROMAN 
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 ��آکــــو��

 

#part _282 

 

 زد و گفت :  یپوزخند

 

 یاگهی... اما من... من راه دکنمیکار رو م نیواقعاً دارم ا دیشا »

 « ندارم... 
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@VIP_ROMAN 

 هم اضافه کرد.  گرید یگره کینداد بلکه  یتنها سرنخ نه

 

طال خم  یدستم گرفتم، رو یچرخ دار را تو یصندل یهادسته

من جا خورده بود سرش را باال آورد و  یکیشدم، طال که ازنزد

 اش به من نگاه کرد. درشت شده یهابا چشم

 

زل زدم و شمرده شمرده  شیهاچشم یدر رنگ آب میمستق

 گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

 دختر تصادف هیمن... برادرت با  یخودت رو بذار جا »

دختره کم مونده تو و برادرت رو به خاطر  ی... خانوادهکنهیم

خونه و  یایدفعه م هیخواهرشون بکشن... بعد  تیوضع نکهیا

 یرو جمع کرده و قراره برا لشیکه بار و بند ینیبیدختره رو م

 نیتر... ساده هکن یشما زندگ یخونه یمدت نامعلوم تو هی

  «... نهیا رسهیکه به ذهنت م یسوال

 

را رها کردم، دستم را باال آوردم و نوک  یصندل یدسته

طال اما  دم،یطال کش یعروسک ینیب یغهیت یانگشتم را آرام رو
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@VIP_ROMAN 

به من زل  کردیم دادیکه ترس در آن ب ییهابا چشم حرکتیب

 زده بود. 

 

بود که باهم گذرانده  یانگشتانم درست مثل شب حرکت

 ... میبود

 

را در  ییاز آشنا یبتوانم برق دیتا شا کردمیکارها را م نیا عمداً

 کردیاما طال نه تنهامثل آن شب نگاهم نم نمیطال بب یچهره

به او  نقدریچرا ا دیپرسیمدام م اشدهیبلکه با نگاه ترس

 ام؟شده کینزد
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@VIP_ROMAN 

 

  آورد؟یطال مرا به خاطر نم یعنی

 

 د؟یدرخشیاش مکه آن از بودن با من در چهره یلذت

 

... دیکشیداشت به خاطرت عربده م یکه اونجور یرادراون ب »

 « ... هیحدس بزنم آدم موجه تونستمیکه از ظاهرش م یپدر ای

 

طال خط  یگونه یو با نوک انگشت رو دمیکش یقیعم نفس

 انداختم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 یبود که تو چرا به جا نیا دیکه به ذهنم رس یسوال نیکمتر »

 «  ؟ییما شیت پخانوده

 

 . دیرزطال ل یچانه

 

 هیچشمش نشست و نگاهش  یاز اشک تو یلحظه برق کی

نبود  یدفعه آنچنان مظلوم شد که دلم را سوازند، کار سخت

که  یغم کرد،یرا پنهان م یطال غم بزرگ نکهیحدس ا

 ... شدیبه من مربوط م شیتا کجا دانستمینم
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@VIP_ROMAN 

 

 را از من گرفت و گفت :  شیدستم زد، رو ریز یبدخلق با

 

... که اگه ستمی... من دختر اونها نستنیمن ن یخانوادهاونها  »

 هی یوضع بخوام به خونه نیحال و روزم نبود که با ا نیبودم ا

 « پناه ببرم...  بهیغر

 

 :  دمیو با اخم پرس دمیخوردم، خودم را عقب کش یتکان

 

 «  ؟یچ »
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@VIP_ROMAN 

 

 طال دختر آنها نبود؟  یعنی

 

 چه خبر بود؟  نجایا

 

 :  دمیسو سردرگم پر جیگ

 

 « تو...  یعنی... یعنی »
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@VIP_ROMAN 

 

#part _283 

 

 ت؟یعصبان یاز رو ایبود  یطال جد حرف

 

 در مورد حرف طال نزده بود... یزیچ یاحمد

 

 یو به پشت دیخودش را عقب کش توانستیکه م ییجا تا

و  یرا از من برگرداند و با بدخلق شیرو د،یچسب یصندل
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@VIP_ROMAN 

نداشت،  شیپ یقهیاز ظرافت چند دق ینشان چیکه ه ییصدا

 گفت : 

 

گفتن در مورد اونها ندارم... فقط خواستم  یبرا یزیمن چ »

آدم  هی... من فقط ادیاز من بدتون ب ستین یازین دیبدون

که خودش داره به خاطر برادر  یبدشانسم که عالوه بر مشکالت

 « ... ترقیچاه عم یچاه افتاده تو هیناخواسته از  ایخواسته  شما
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@VIP_ROMAN 

کرد آنها را  یگذاشت و سع یچرخ صندل یرا رو شیهادست

توان چرخاندنشان را آن هم  فشیظر یهاتکان دهد اما دست

 نداشتند.  اطیح یهاچمن یرو

 

 لب گفت :  ریها افتاد و زخشم به جان چرخ با

 

بود به خاطر تب کردن  کیزدکه چطور ن دمیامروز د »

 ی... برانیکه چقدر دوستش دار دمی... دنیافتیبرادرتون پس ب

از  خوامیرو راحت کنم که من نم التونیخواستم خ نیهم

 «... خوامیبرادرتون سو استفاده کنم... من فقط م
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تنها  یصندل د،یکشیم یصندل یرو هدفیرا ب شیهادست

 .رفتیمتر جلو و عقب م یچند سانت

 

 یطال را تو یهاو سر و ته حرف دمیهم کش یرا تو میابروها

 ذهنم به هم رساندم. 

 

 اش نبود... دختر خانواده طال
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@VIP_ROMAN 

به مرد ناشناس  زدیکه طال از آن حرف م یقیچاه عم یعنی

 مربوط بود؟ 

 

 بهروز؟  ای

 

با بهروز داشت که سر از رخت خواب من در  یچه ارتباط طال

 آورده بود؟ 

 

 میکه با هم گذرانده بود یبه شب یااشاره چیطال ه اچر

  کرد؟ینم
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@VIP_ROMAN 

 

 آمدم. رونیطال از فکر ب غیج یصدا با

 

و با  گفتیم راهیو زمان بد و ب نیلب نامفهوم به زم ریز

 . زدیضربه م یکوچکش به صندل یهامشت

 

 شیپا یطال را گرفتم و رو یهاوار جلو رفتم و دست کیاتومات

 نکردم.  شانیگذاشتم اما رها

 

 گفت :  هیبغض و گر نیب یبا حالت طال
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@VIP_ROMAN 

 

 نیا تونمینم یتکونش بدم... من وقت تونمی... نمتونمینم »

 « رو تکون بدم چطور پاهام رو تکون بدم...  یچرخ لعنت

 

 گفتم :  آرام

 

 « آروم باش طال... آروم باش...  »
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _284 

 

 از اشکش را به من دوخت.  سیسرش را باال آورد و نگاه خ طال

 

 ...نمیوضع بب نینداشتم، دوست نداشتم طال را در ا یخوب حس

 

 ها نداشتم... کردن آدم هیبا گر یخوب یانهیوقت م چیه
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@VIP_ROMAN 

 ... کردیم تمیطال اذ یهیبود که گر نیهم یبرا دیشا

 

را  اشیلعنت یهانکند و اشک هیاز او بخوام گر داشتمدوست

 پاک کنم...

 

پاهام  نکهیپاهام راه برم... به محض ا یرو خوامیمن فقط م »

 « ... دمیقول م رمیخونه م نیاز ا رهیجون بگ

 

را رها کردم  شیهابه هم نگاه کردم، عاقبت دست یالحظه چند

را گرفتم و  شیاهرفتم، دسته یپشت صندل یحرف جیو بدون ه
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@VIP_ROMAN 

به عمارت بردم تا به  ختیریکه در سکوت اشک م ییطال

 دست بلوط برسانم. 

 

چطور  نکهیبا تعجب از ا دمیعمارت رس یورود یهابه پله یوقت

 :  دمیآمده بود، پرس اطیح یها توطال با وجود پله

 

 «  ؟یها اومداز پله یچطور »

 

 رفته بود، گفت : گ هیکه احتماالً به خاطر گر ییبا صدا طال
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@VIP_ROMAN 

 « بلوط بغلم کرد...  »

 

چطور توانسته  فشیظر یخودم فکر کردم بلوط با آن جثه با

 . اوردیب نییها پابود طال را از پله

 

 . کردمیها مپله نیا یبرا یفکر دیبا

 

  گرداندم؟یچطور طال را برم حاال

 

 نبود...  یاجز بغل کردنش چاره دیرسینظر م به
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@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  ستادمیا شیروروبه

 

چرخت  یبرا ییجا هی ارمیرو م یکیتو... بعداً  برمتیخودم م »

 « ... اطیح یتو یایب یدرست کنه که راحت بتون

 

حضور  یبرا شیپ یقهیبودم که چند دق یهمان کس من

و حاال شخصاً  دمیکشیمان خط و نشان مطال در خانه لیدلیب

 بودم؟  اشیبه فکر فراهم کردن اسباب راحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تعجب کرده بود که  میخلق و خو رییتغ نیکنم طال هم از ا فکر

به او  تیّ اهمیبه من زل زد اما من ب شیهابا درشت کردن چشم

 شیهارا دور شانه گرمیو دست د شیزانو ریدستم را ز کی

 بلند کردم.  یصندل یانداختم و او را از رو

 

 شیهاشانه یرو یارهیگ چیلخت و بلندش که بدون ه یموها

هوا رها  یتو یصندل یرها شده بود به خاطر بلند شدنش از رو

 شدند...

 

 اعتراض طال بلند شد :  یصدا
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@VIP_ROMAN 

 

 «  ن؟یکنیکار م یچ »

 

که از تن کوچک  کردمیفکر م یبه حرارت شتریندادم، ب یجواب

بار نبود که طال را بغل  نیاول شد،یدخترک بلند م فیو ظر

قبل به حرارتش فکر  یهااز دفعه ترشیب نباریاما ا کردمیم

 ... کردمیم

 

از آبم  خبسرهنیکه چنان تنم را گرم کرده بود که پ یحرارت

 خشک شده بود ... 
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@VIP_ROMAN 

 

را به هم گره زده بود و ناخودآگاه  فشیظر یهاهم دست طال

 .  کردیگذاشته بود و گرما رو دو چندان م امنهیس یقفسه یرو

 

کاناپه گذاشتم و با  یفتم، طال را روباال ر یورود یهاپله از

 زدم.  رونیاز عمارت ب " ارمیاالن چرخت رو م "گفتن 

 

طال گذاشتم و به  یسالن جلو یچرخ بلند کردم و تو بالفاصله

 ها باال رفتم... سرعت باد از پله
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@VIP_ROMAN 

 یو آوات دهیخواب واریبه ژ تیّاهمیرا به اتاقم رساندم و ب خودم

پنهان کرده بود به  شیهادست یوتخت سرش را ت یکه لبه

 چمپاتمه زده بود گفتم : نیزم یبلوط که کنار تخت رو

 

 <<طال...  شیپ نییبرو پا >>

 

 یحمام انداختم و  دوش آب سرد را رو یهم خودم را تو بعد

 سرم باز کردم.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _285 

 

 ) آکو ( 

 

 . کردمیرا مرتب م سمیخ یبودم و موها ستادهیا نهیآ یجلو

 

 دانستمیم دیبه ساعتم انداختم، وقت نهار بود و بع ینگاه

 شود.  دایآشپزخانه پ یتو یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 

موارد آوات غذا درست  یکه معلوم نبود کجاست، باق نیآو

 بود .  نیکه او هم حال و روزش ا کردیم

 

سر  کردیم یآشپز یکین گذشته که هر بار قانو دانستمینم

پنج سال  هیما شب زی... چه چدانستمیم دینه... بع ایبود  شیجا

 بود که غذا درست کردنمان باشد؟  شیپ
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@VIP_ROMAN 

 رونیب ی. احتماالً کارمان به غداخوردیغذا م دیبا واریژ

لحظه هم از طال  کی... طال چه خورده بود؟ چرا ذهنم دیکشیم

 شد؟ینم یخال

 

و دادن  واریژ یسرم برا قیدکتر بعد از تزر خوشبختانه

حالش خوب است رفته بود، من هم سر  نکهیاز ا نانیاطم

 حمام کرده بودم.   یشتریحوصله با آرامش ب

 

 یهاو آوات با چشم دهیتختم خواب یرو واریمدت ژ نیا یهمه

اتاق نشسته  یتک یکاناپه یرو یازده رونیقرمز و از حدقه ب
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@VIP_ROMAN 

زل  نیافکارش غرق شده بود با اخم به زم یکه تو ینیو حبود 

 زده بود. 

 

 یزده خیوسط بکشم و جوّ سرد و  یبحث آمدینوک زبانم م تا

 کردمیفکر م نیبه ا یخودم و آوات را گرم کنم اما وقت نیب

 مانیبارم کند، پش یزیچ تیّممکن بود آوات باز هم با عصبان

 مینشسته در گلو ینیس سنگمنکر ح توانستمیاما نم شدمیم

 شوم. 
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@VIP_ROMAN 

 میکه برا یپنج سال من بود، تنها کس نیا ییتنها دارا آوات

مانده بود، مرا باور کرده بود و کنارم مانده بود، حاال  یباق

 کردینثار من م لیدلیکه ب یزبان تلخش و خشم تش،یعصبان

که با برادرشان دعوا کرده  ییهاباعث شده بود مثل پسربچه

اما غرورم اجازه  نمکتک خورده بود بغض ک یحت دیو شا بودند

و بابت رفتار آوات با خودم  رفتمیجلو بروم، تازه جلو م دادینم

  کردم؟یاز او م یعذرخواه

 

قرار مالقات امروز را  ایداده بود که آر امیپ یوسط منش نیا

 بود.  رفتهیپذ
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@VIP_ROMAN 

 

 یکم نیها را داشت و هماز سوال یلیجواب خ دیکه شا ییایآر

 یجار میهادر رگ تیشدن به واقع کیاز نزد نیریاضطراب ش

 ...کردیم

 

 

 کیبه آوات انداختم، در همان حالت  ینگاه نهیآ یتو از

 ... یعالمت ایحرکت  نیبود، بدون کوچکتر شیساعت پ
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@VIP_ROMAN 

افتاده بود... فقط  یاو و ترمه چه اتفاق نیب دمیفهمیمن م اگر

کرده بود که زنده زنده  یچه غلط قاً یترمه دق دمیفهیم

 یتا بفهمد باز کردمیرا پر از کاه م شیو تو کندمیپوستش را م

 داشت.  یکردن با برادر آکو چه عواقب

 

 بلوط از آن طرف در آمد :  یبه در خورد و صدا یاضربه

 

 « تو؟  امیب تونمیم »

 

 « تو...  ایب »
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@VIP_ROMAN 

 

اش خجالت زدهاتاق آمد، نگاه  یبلوط تو یباز شد و اول کله در

 اتاق آمد.  یاتاق چرخاند و با مکث تو یرا باال آورد و تو

 

به صورت  یو منتظر به من نگاه کرد، نگاه سوال ستادیا همانجا

 :  دمیاش انداختم و پرسگانهبچه

 

 « شده؟  یزیچ »

 

 انداخت و زمزمه کنان گفت :  نییرا پا سرش
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@VIP_ROMAN 

 

ر طال خانوم رو دادم... نهار... نها یمن امروزغذا پخته بودم برا »

غذا  نیدونستینم دی... گفتم شانییپا نیومدین دمیاما د

 « حاضره... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 بود!  یدختر عجب
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@VIP_ROMAN 

 

 یاز رو نکهیا ایکار را کرده بود؟  نیا ینیریخود ش یبرا یعنی

 کار را کرده بود؟  نیا یو مهربان یریپذ تیمسئول

 

 :  دمیپرس دیترد با

 

 «  ؟یچرا تو غذا پخت »

 

 ترس گفت :  یخورد، عقب رفت و با کم یاکهی
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@VIP_ROMAN 

حالشون خوب نبود...  واری... آقا ژخواستمی... من نمدیببخش »

 « من خواستم کمک کنم... 

 

فکر کرده بود من او را به خاطر کمکش مواخذه  دخترک

  نم؟کیم

 

تا تبش را چک کنم و از خواب  رفتمیم واریکه به طرف ژ ینیح

 کنم در جهت رفع و رجوع گفتم :  دارشیب
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@VIP_ROMAN 

که تو کالً  دمیپرس نیا ینبود... برا یبه معذرت خواه یازین »

 « ... یآشپز یبرا یندار یافهیوظ

 

 کاناپه لم داده بود.  یهمچنان صامت رو آوات

 ... دانستمیرا نم بشر چه مرگش شده بود نیا

 

 جواب داد :  بلوط
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@VIP_ROMAN 

غذا درست کنن اما چون  خواستنیم وارینکردم... آقا ژ یکار »

کم سوپ هم  هیپختم...  یزیچ هیحالشون خوب نبود من 

 « پختم... 

 

من  " نکهیبلند شد و با گفتن ا شیدفعه آوات از سر جا کی

به طرف در  لنگان لنگان "... خوامیبخوابم... نهار هم نم رمیم

 رفت. 

 

غذا  یکه به بهانه گفتیبود حرفش را خطاب به من م مشخص

 خوردن دور و برش نپلکم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 . ادیاما دلم نم "به جهنم  " میبلند بگو یداشتم با صدا دوست

 

به بلوط انداختم که  یرفت نگاه رونیآوات از اتاق ب یوقت

 بود.  ستادهیمستاصل وسط اتاق منتظر ا

 

 درست نبود.  نجایا یبزرگ زیچ کیشده بود امروز  هم متوجه او

 

او  "... یبر یتونیممنون تو م "و با گفتن  دمیکش یقیعم نفس

 کردم.  رونیرا از اتاق ب
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@VIP_ROMAN 

 

 . میاتاق بود یتو واریفقط خودم و ژ حاال

 

بودم و به  ستادهیسرش ا یباال حرکتیهمانطور ب یالحظه چند

 صورتش زل زدم.  اتییجز

 

آزادانه بدون  توانستمیبار بود که م نیبرگشته بود اول یوقت از

را سوراخ کند نگاهش کنم  میهاخشمش چشم یهازهین نکهیا

که در تب  یپنج سال اورم،یپنج سال را در ب نیا یو تالف

 برادر کوچکم جان داده بودم.  یبرا یدلتنگ
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@VIP_ROMAN 

 

بود که  بلشیو س شیکرده بود ر رییکه در نظرم تغ یزیچ تنها

کرده بود که  یتر از وقترا مردانه اشافهیتر شده بود و قبلند

 رفته بود. 

 

را  واریژ دیتمام شده بود، با باً یبه سرمش انداختم، تقر ینگاه

اش بردم شانه یکیبخورد، دستم را نزد یزیتا چ کردمیم داریب

باز  دیبا کردمیم داریرا ب واریصبر کردم، اگر ژ لیاما به دو دل

 لیدل کردم،یکه از من متنفر بود تحمل مهم نگاهش را 

 رابیس واریژ دنیاز د هنوزبود که دل دلتنگم  نیا امیبعد
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@VIP_ROMAN 

را صرف  گرید یقهیداشت اگر پنج دق یبینشده بود، پس چه ع

  کردم؟یم دنشید

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _287 

 

تخت گذاشته  یکه آرنجم را لبه ینیو زدم و حتخت زان یپا

 را از نظر گذراندم.  واریبودم صورت ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  شدینم داریب دیترکیغرق خواب بود که اگر بمب هم م چنان

 ییهاخاطر حرف بزنم، حرف نانیتا اطم کردیم قیمرا تشو نیا

 . اورمیبه زبان ب توانستمیوقت نم چیه یداریدر ب دیکه شا

 

 ه کردم :زمزم آرام

 

من اون آدم  یرو بگم... تا بدون زیهمه چ تونستمیکاش م یا »

 گمی... نمیازم متنفر نباش نقدریو ا ستمیذهنته ن یکه تو یبد

 ی... از وقتنیرفت ریتو و آه یچند وقت... از وقت نیخوبم... نه ا

و متهمم کردن به زن دو تا  میشونیبه پ دیچسب یناموسیانگ ب
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@VIP_ROMAN 

بد افتاد  یهااون اتفاق ریاومدن ام اب ی... وقتبرادرم چشم دارم

رو تا آخر عمرم به دوش بکشم... از  ریو من مجبور شدم تنفر ام

... واری... من بدم ژی... جاده خاکیجاده خاک یاون موقع زدم تو

کاش  ی... ایرو بفهم نیکاش ا ی... استمیشماها بد ن یبرا یول

ر درک یو تو و آهرو بگم  عتیبرسه که من بتونم واق یروز

 « ... کنمیکه چرا سکوت م نیکن

 

اش خنک شده یشانیرا به پ میهابردم و لب نییرا پا سرم

 چسباندم.
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@VIP_ROMAN 

 « دلم برات تنگ شده بود داداش کوچولو...  »

 

کنم، سرمش را دور  داریاو را از خواب ب نکهیهم بدون ا بعد

اتاق  و از دمیرا پوش رونمیب یهاانداختم، در سکوت لباس

 زدم.  رونیب

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 

 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

 نییها پادستم انداختم و حاضر و آماده از پله یرا رو کتم

 آمدم. 

 

بزنم و سر پا  نیبه طرف آشپزخانه رفتم تا انسول میمستق

 برسانم.  ایبخورم و بعد خودم را به آر یزیچ

 

بود سر  یزیخانه مشغول شستن چآشپز یبلوط که تو دنید با

 ماندم.  میجا
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@VIP_ROMAN 

کرده بودم، حداقل مجبور  دایپ نجایخوب که دخترک را ا چه

 رو شوم. کردنش با طال روبه دایپ ینبودم برا

 

را از دست داده  دنشیتوان د اطیح یامروز تو انیاز جر بعد

 بودم.

 

به وقتش لطفش  دیبود، با یکمک حساب کی میبلوط برا امروز

 . کردمیجبران مرا 

 

 کردم تا بلوط را متوجه حضورم کنم.  یاسرفه
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@VIP_ROMAN 

 

به طرفم برگشت. با  عیخورد و سر یتکان میصدا دنیشن با

 کرد.  یانداخت و سالم نییسرش را پا دنمید

 

ها از قابلمه یکیسالمش را دادم و به طرف گاز رفتم، در  جواب

 ختم. را باال اندا میسوپ ابروها دنیرا برداشتم و با د

 

 « ؟ینهار سوپ درست کرد یبرا »
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��
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 آب را بست و جواب داد :  ریش بلوط

 

نهار... سوپ هم کنارش  یدرست کردم برا مهینه... خورشت ق »

 «درست کردم... 
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@VIP_ROMAN 

 دمیجنگیدرون با خودم مکه از  ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

که بلوط فکر نکند او را به عنوان  میبگو یام را طورتا خواسته

 . کشمیم یگاریآوردم و از او ب ریمستخدم گ

 

 افتاده بودم...  یریگ عجب

 

 « ... یکمک کرد یلیامروز خ »

 

 و زمزمه کرد :  دیکش اشیبه روسر یدست بلوز
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@VIP_ROMAN 

 « نکردم...  یکار »

 

که  یدر حال یناچار یو از رو دمیکش میبلیسو  شیبه ر یدست

و البته آوات و ترمه را به فحش  واریدلم خودم و ژ یتو

 گفتم :  دم،یکشیم

 

 « ... یتونیاگه م یانجام بد خوامیهم م گهیکار د هی »

 

 مظلومش را به من دوخت.  شیهارا باال آورد و چشم سرش
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@VIP_ROMAN 

 گفت : مودب

 

  «... دییبفرما کنمیخواهش م »

 

اما  ستیتو ن یفهیکارها وظ نیکدوم از ا چیه دونمیم »

 « بود...  ختهیکم بهم ر هیاوضاعمون امروز 

 

  آوردم؟یدخترک م یبرا لیچه دل قاًیدق
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@VIP_ROMAN 

لج و  یممکن بود از رو بردمیرا م واریژ یاگر من غذا نکهیا

 غذا نخورد؟  یلجباز

 

 کی یبه اندازه یگاه میبرادرها دادمیم حیتوض نکهیا

  شدند؟یم منطقیسه چهارساله لجباز و ب یپسربچه

 

 بهانه آوردن ادامه دادم : با

 

 یو مجبورش کن ؟یکم غذا ببر هی واریژ یبرا یتونیم »

 ششیخودم پ تونمی... نمییاالن برم جا نیهم دیمن با ؟یبخور
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@VIP_ROMAN 

... فقط یدیباشم تا غذا بخورم... آوات هم که وضع پاش رو د

  «مونده تو... 

 

 را کج و معوج کردم و گفتم :  میهالب

 

 ییهابا آدم یبتون یخودت پرستار نکهیفکر کنم با توجه به ا »

 «... یایکنار ب شنیکله شق م یضیکه وقت مر

  

 نکهیبه دهانم زل زد، مثل ا یادرشت شده یهابا چشم بلوط

 توقع نداشت.  
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@VIP_ROMAN 

 

بعد هم  کرده بود هیرا پاشو واریدخترک... اول که ژ چارهیب

 رشیکمد برادرم دنبال لباس ز یمجبورش کرده بودم تو

دهانش  یها غذا تومثل بچه خواستمیبگردد، حاال هم از او م

 بگذارد.

 

بالخره با  نکهیدر همان حالت ماند تا ا یاچند لحظه دخترک

 و خجالت قبول کرد.  یتیمخلوط از نارضا یحالت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد و از آشپزخانه را از غذا و سوپ پر  ینیس عیهم سر بعد

 رفت. رونیب

 

به  کردمیها دنبال مکه با نگاهم باال رفتنش را از پله همانطور

 نه؟  ایآوات غذا ببرم  یفکر کردم برا نیا

 

 چارهیصورت دختر ب یغذا را تو میاگر به بلوط بگو دمیترسیم

 بکوبد... 
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@VIP_ROMAN 

 یاما وقت رفتیاز کوره در نم ای شدینم یمعموالً عصبان آوات

از او فاصله  یتوانستیکه م ییتا جا دیبا دیرسیحالت م نیبه ا

بابت غذا خوردن  امیباطن لیرغم م یعل نیبنابرا ،یگرفتیم

احتماالً آوات گرسنه بود، سر پا دو سه لقمه خوردم و از  یوقت

 زدم. رونیخانه ب

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��وآکــــ��
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@VIP_ROMAN 

 

                                                                    

 ) بلوط ( 

 

 .گفتمیم راهیبودم و به خودم بد و ب ستادهیدر ا یجلو

 

با  نکهیآکو را رد کنم، نه ا یاخواسته توانستمیکاش م یا

خرده  دیچه با یبرا ستین امفهیوظ یخودم فکر کنم وقت

از خجالت در  نکهیا یبرا شتریرا انجام بدهم، ب شانیهاشیفرما

 باشم. تیموقع نیحال مرگ بودم دوست نداشتم در ا
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@VIP_ROMAN 

 

 دایتا لباس پ گشتمیبا ترس و لرز کشوها را م یهم وقت هنوز

 کنم فراموش نکرده بودم!

 

به من و مادرم چقدر کمک  شبیآکو د نکهیبا فکر ا عاقبت

مان فرستاده بود، راننده تا دم خانهکرده بود و مرا با راننده 

باشم من و مادرم را هر  لیما یآکو حت یگفته بود به خواسته

و حاال نوبت من بود تا با  بردیم میکه بخواه یمارستانیب

لطفش را جبران کنم  واریکمک به ژ یاش برابرآوردن خواسته

ر را هم د نیخودم را جمع و جور کردم و در زدم، البته ته دلم ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آب افتاده بود و  یبه خاطر من تو وارینظر گرفته بودم که ژ

سرما خورده بود و در اصل من مسئول حال خرابش بودم، اصالً 

به طور  دیهم سوپ درست کرده بودم تا شا نیهم یبرا

 .کنمکمک  وارینامحسوس به ژ

 

به در زدم، چند  یادادم و ضربه رونیاسترس ب یرا از رو نفسم

 نیا دانستمینم امد،ین یجواب چیماندم اما ه منتظر یالحظه

اتاق  یشجاعت را از کجا آورده بودم که در را باز کردم و تو

 .دمیسرک کش
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@VIP_ROMAN 

بود، مستاصل  دهیتخت خواب یکه همچنان رو واریژ دنید با

 . ستادمیا میسر جا

 

 را گرفتم و داخل شدم اما در را پشت سرم نبستم.  ممیتصم

 

 . ستادمیارفتم و کنار تخت  جلو

 

دوست نداشتم به گوش  قاً یکه عم یدر حال یفیضع یصدا با

 برسد، گفتم :  واریژ
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@VIP_ROMAN 

 « پرواز؟ ...  یآقا »

 

 نداد.  یجواب

 

بود که  قیعم یکردم اما خوابش به قدر شیصدا یبار چند

 . دادینشان نم یواکنش چیه

 

اگر غذاها سرد شوند خوردنشان  نکهیو با فکر ا دمیکش یپوف

 گذاشتم و جلو رفتم. زیم یرا لبه ینیدارد، سن یلطف
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@VIP_ROMAN 

که تکانش  ینیاش گذاشتم و حشانه یرو دیرا با ترد دستم

 گفتم :  دادم،یم

 

 «  وار؟یآقا ژ »

 

 باز شد و دستش دور مچم قفل شد ... واریژ یهادفعه پلک کی

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

 میها سر جابود که مثل برق گرفته یچنان ناگهان حرکتش

 خشک شدم.

 

قرمز و  یهاام به چشمشده یاز دست زندان امدهیترس نگاه

را به من دوخته بود، مثل  بشیافتاد، نگاه غر واریژ یخسته

  کنم؟یچه م نجایا د،یپرسیاز من م نکهیا

 

 یقلبم به جا کردمیحس م که یقلبم باال رفته بود، طور ضربان

 . دیکوبیدهانم م یتو امنهیس یقفسه
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@VIP_ROMAN 

 

نبود، به من زل زده بود اما به  ایدن نیا یتو واریژ نکهیا مثل

 دیاز آزاد شدن دستم ناام یبه من فکر کند، وقت دیرسینظر نم

به خودم دادم، زبانم را که مثل  یآزاد شدن تکان دیشدم به ام

 حرکت دادم و گفتم :  یچوب خشک شده بود به سخت

 

 « ... نینشد داریصداتون زدم ب یهر چ »

 

 بدم.  حیتوض شتریباعث شد ب واریسرگردان ژ نگاه
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@VIP_ROMAN 

 کردم و اضافه کردم :  یپاتخت یغذا رو ینیبه س یاسر اشاره با

 

 « براتون نهار آوردم...  »

 

بالخره دهان  نکهینگاهم کرد تا ا رهیهمانطور خ یالحظه چند

 گفت :  یاگرفته تینهایب ید و با صداباز کر

 

 «  ؟یاریبهت گفته بود برام نهار ب یک »

 

  کرد؟یهم م یمگر فرق شدم،یمنظور سوالش نم متوجه
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@VIP_ROMAN 

 

 واریتکان دادم همان لحظه دست ژ دنینفهم یبه نشانه یسر

 . دمیشل شد و من خودم را عقب کش

 

م رفته بود ه یتو یکه به طرز وحشتناک ییهم با ابروها واریژ

 دستش گرفت.  یشد و سرش را تو زیخیتخت نم یرو

 

که  یاقلبم گذاشتم و با لبخند خجالت زده یرا رو دستم

 ینیکه به طرف س ینیکرده بودم ح یاسترسم را پشتش مخف

 گفتم :  رفتم،یم
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@VIP_ROMAN 

 

... ازم خواستن براتون نهار رونیبرادرتون، آکو خان، رفتن ب »

 « ... ارمیب

 

 ام چسباندم و اضافه کردم :جمله یانتها یاهخند دستپاچه

 

 « ... نیتا غذاتون رو بخور سمیگفتن کنارتون وا »
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 ینیداشتم س میبردم، تصم واریرا بلند کردم و به طرف ژ ینیس

با  واریکار را بکنم ژ نیا نکهیبگذارم اما قبل از ا شیپا یرا رو

 تاب کرد. را به هوا پر ینیزد و س ینیس ریز یحرکت ناگهان کی

 

که صورتم را با دست  ینیزدم و ح یغیترس ج یرو از

داغ  یحال کاسه نیبا ا دمیخودم را عقب کش پوشاندمیم

 غمیج یشکمم برگشت، درد سوختن باعث شد صدا یسوپ رو

 باالتر برود. 

 :  دیکش ادیفر واریژ
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@VIP_ROMAN 

... اصالً تو چرا به حرف آکو یاریآکو غلط کرده گفته غذا ب »

 « مگه من تو رو استخدام نکردم؟  ؟یدیگوش م

 

را از بدنم فاصله دادم تا کمتر بسوزد، از شدّت سوزش به  مانتو

شده بود،  وانهید واریکلمه ژ یواقع یافتاده بودم. به معنا هیگر

صورتم  یغذا رو تو ینیو پوچ س چیبود که به خاطر ه وانهید

 پرت کرده بود. 

 

به شدّت فشار داد و در گرفت و  شیهادست نیسرش را ب واریژ

 همان حالت ادامه داد : 
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... چرا دست کنهیم موونهی... آکو داره دکنهیم موونهیداره د »

 «  داره؟یاز سرم برنم

 

داده بودم و با  هیتک واریدفعه نگاهش به من افتاد که به د کی

 با داد گفت :  زدم،یام را باد مشکم سوخته هیگر

 

 « ... رونیب... برو رونیبرو ب »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نییها پااز پله هیزدم، با گر رونیهم بدون حرف از اتاقش ب من

 رفتم و به خودم گفتم : 

 

  "... رمیخونه م نیمن از ا "

 

 نیا یکه به عنوان محل اقامتم تو یاتاق کوچک یرا تو خودم

که هنوز باز  یچمدان کوچک هیخانه داده بودند، انداختم و با گر

 رونیم و بدون سر زدن به طال از خانه بنکرده بودم، برداشت

 زدم. 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) آکو ( 

 

که خودم را  ینیساعت به زمان قرارمان مانده بود و من ح مین

 نکهیا کردم،یفکر م ایتلخم مشغول کرده بودم به آر یبا قهوه
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به هم  لیصحبت را به طال و دل دیبا یاو با چه بهانهچطور 

 متیآنقدر احساس صم ایبکشانم که آر شانیخوردن زندگ

 دلش را باز کند.  یکند که خودش سفره

 

 یبه در خورد و منش یانگذشته بود که ضربه یاقهیدق چند

 وارد اتاق شد . 

 

چهار...  مونده به ساعت قهیتابان اومدن... هنوز پنج دق یآقا »

 «  ان؟یبگم ب
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سر  یو با اشاره دمیکش میبه موها یدست دم،یکش یقیعم نفس

 کردم.  دییتا

 

تابان وارد  ایبه در نواخته شد و آر یکوتاه یبعد ضربه یکم

 اتاق شد. 

 

آدم شکست  کی دیبه ذهنم رس دنشیکه با د یزیچ نیاول

به  صورتش را یداشت اما وقت یو مرتب کیخورده بود، ظاهر ش

نشسته در  یعیرطبیغ یطرف من برگرداند متوجه خستگ

 شدم.  اشیمشک یهاچشم
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 گرفتم :  ایشدم و دستم را به طرف آر زیمخین امیصندل یرو

 

 « سالم... مهندس تابان...  »

 

 دستم گذاشت و آهسته گفت :  یدست سردش را تو ایآر

 

 « سالم...  »
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هم  ایآر ند،یکردم بنشبه مبل کردم و تعارف  یادست اشاره با

 نشست. حرفیب

 

 سفارش دادم.  یرا برداشتم و دو فنجان چا تلفنم

 

 « ... دیدوست داشته باش یچا دوارمیام »

 

بود، نگاهش را باال  رهیاش خخورده گره یهاکه به دست ایآر

 گفت :  حواسیآورد و ب
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 « بله... ممنون...  »

 

بود و البته با  یاافهیشدم، مرد خوش ق قیصورتش دق یتو

داشت، حاال سوال  یاتوجه به شرکت پدرش ثروت قابل عرضه

چند روز به  یمرد را آن هم وقت نیا دیق دیبود طال چرا با نیا

 من کند؟  میمانده بود، بزند و خودش را تسل اشیعروس

 

 کاره نبود؟  نیکه ا یهم وقت آن
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 رونیهنم بطال را فعالً از ذ یآب یهاتکان دادم تا چشم یسر

 برانم : 

 

من رو  دیخواسته بود یچ یخوب... من درخدمتم... برا »

 « د؟ینیحضوراً بب

 

 لیمبل به طرفم متما یکه رو ینیتکان داد و ح یسر ایآر

 گفت :  شد،یم

 

 « باهاتون ببنده...  خواستیکه پدرم م یدر مورد قرارداد »
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@VIP_ROMAN 

 

را  ایآر یچاوارد اتاق شد،  یبا دو فنجان چا یموقع منش همان

گذاشت و از اتاق  میمرا هم جلو یگذاشت، چا زیم یمقابلش رو

 رفت.  رونیب

 

 تیّکه اهم یزیکه به تنها چ ینیو ح دمیبه صورتم کش یدست

 گفتم :  یمصنوع یقرارداد بود با حالت دادمینم

 

شرکت  یکه قراردادها دیهست انیدر جر هیبق قیحتماً از طر »

 « نه خودم...  کنندیم یریگیهام پرو معاون
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 ینه برا نمی... اما من خواستم خودتون رو ببدونمیبله... م »

 « دارم...  گهید یخواسته هی... من میندیقرارداد بب نکهیا

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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از  یاچه خواسته ایداستان جالب شده بود، آر آمدینظر م به

 من داشت؟ 

 

 ممکن بود کارش به طال مربوط باشد؟  یعنی
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@VIP_ROMAN 

 

 امیحال خوددار نیباعث شد ضربان قلبم باال برود، با ا جانیه

 را حفظ کردم. 

 

 انداخت و آهسته گفت :  نییسرش را پا ایآر

 

 « ... نیقرارداد رو نبند نیا خوامیازتون م »

 

شدم،  لیه جلو متماجالب بود که ب میآنقدر برا حرفش

 :  دمیپرس یگذاشتم و با کنجکاو زیم یرا رو میهاآرنج
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خودم که  یکه نه تنها برا یقرارداد یخواینبندم؟ تو از من م »

به  یشرکت شما هم پر سوده نبندم؟ من به کنار... دار یبرا

 « پسر...  یزنیضرر خودت حرف م

 

 شل شد.  شیهاشانه د،یبه صورتش کش یدست

 

... اموونهیمن د دیکنیس... فکر مام احمقانهخواسته دونمیم »

پدرم ضرر کنه... اما در حال حاضر  خوامی... من نمدیحقم دار

 « سود کنه...  خوامینم
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 . شدمینم شیهامتوجه حرف واقعاً

 

 « ... فهممیمنظورت رو نم »

 

 و گفت :  دیکش ینفس صدادار ایآر

 

 « من راحت تر صحبت کنم...   دی... پس بذاردیحق دار »

 

 به صورتش زل زدم .  یکنجکاو با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... از پدرم شهیهم یبرم... برا رانمیاز ا خوامیمن م دینیبب »

شعبه از شرکت خارج از کشور کمکم  هی سیتاس یخواستم برا

ش برم مخالف... بهانه ششیمن از پ خوادیکنه... اما چون نم

 یادیز یهیکه ما سرما دیدونیشراکت و قرارداد با شماس... م

که  یاهی... سرمامیکنیم ابا شرکت شم مونیکار انیرو وارد جر

حاال  گهیرو بهانه کرده... م نیدارم... پدرم ا ازیرفتن ن یمن برا

 یریتو سراز افتهیشما داره م یبه واسطه نجایکه کارمون ا

ج خار رانیاز سهامش از ا میقسمت عظ هیبذاره من با  تونهینم

 «برم...  تونمینرسه من م جهیشم... اما اگه با شما به نت
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 یهاها و استداللرا از دهانش گرفتم، متعجب از حرف نگاهم

 دادم.  هیتک یصندل یعقب رفتم و به پشت ایآر

 

 شکمم گذاشتم.  یرا گره زدم و رو میهادست

 

 . کشاندمیبود تا بحث را به طال م یحاال وقت مناسب دیشا

 

 ایکه ناخودآگاه آر ینزنم تا اعتماد یابودم حرف اضافه دواریام

 به من کرده بود از دست نرود. 
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که تو  ییبشم اما از اونجا تیوارد مسائل شخص دینبا دیشا »

 ایممکن من  نکهیبه ا تیّاهمیو ب ینشست بهیکنارِ من غر

هات فقط به سود خودم فکر کنم و با پدرت به حرف توجهیب

ها رو به پدرت حرف نیها امثل خاله زنک ایببندم قرارداد 

 رسهی... به نظرم میکیهات ماز برنامه مقدمهیمنتقل کنم، ب

 « بتونم ازت بپرسم... 

 

 :  دمیشدم و آهسته پرس لیجلو متما به
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 « ؟یبر رانیاز ا یخوایم یچ یبرا  »

 

صورتش را پوشاند و  یارهیت یهیخورد، سا یتکان ایآر

 به هم گره خورد. شیابروها

  

 گفت :  یاگرفته یصدا با

 

 گهیکور... د یهاگره یسر هی... و یمشکالت شخص یسر هی »

 « رو تحمل کنم...  نجایا تونمینم نیاز ا شتریب
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 وز و روانشناس فرو بروم. دلس یهابود در جلد آدم نیا وقت

 

که  یمرد یصدا یو حرص تو یدیهمه ناام نی... ابهیعج »

 « ازدواج کنه...  گهیبودم قرار تا چند وقت د دهیشن

 

 هم رفت.  یاز قبل تو شتریب ایآر یچهره خطوط
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 شد .  ترنیصورتش سنگ یافتاده رو یهیسا

 

 دیکنیله مکه باهاشون معام ییهاو بم آدم ریبودم ز دهیشن »

 « ازدواجم به هم خورده؟  دیدونیپس چطور نم دیاریدر م

 

 لبم باال رفت.  یگوشه

 

 گفتم :  الیخیخوردم و ب یقلب چا کی
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به هم خوردن ازدواجت بود که البته  لیدل دونمیکه نم یزیچ »

 « ندارم...  دنشیفهم یهم برا یلیدل

 

 خبر شده بود.  تا بفهمم چه دادمیاز درون داشتم جان م حاال

 

 بود.  ریبا خودش درگ نکهیکالفه شده بود، مثل ا ایآر

 

 گفت :  عاقبت

 

 «  د؟یشیشراکتتون با پدرم م الیخیاگه بهتون بگم ب »
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 زدم و گفتم : یبدجنس پوزخند

 

من  شهیتو باعث م یدونستن مسائل شخص یکنیچرا فکر م »

 « بزنم؟  ادیم رمیکه گ یاون همه پول دیق

 

 کالفه تر از قبل با حرص گفت :  ایآر

 

 « ... دونمی... نمدونمینم »
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 لب با خودش گفت :  ریز

 

 ؟یگذاشت تیموقع نیا یخدا لعنتت کنه طال که من رو تو »

 بهیغر هی یرو جلو رتمیغ دیخدا لعنتت کنه... که حاال من با

 « حراج کنم... 

 

  طال؟

 

  کرد؟یرا لعنت م طال
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 را ؟ نیمگغ یدختر چشم آب همان

 

 چرخ دار شده بود؟  یصندل ریکه اس یدخترک همان

 

  کرد؟یبغل من مثل جوجه کز م یکه تو ییطال

 

 ادیبودم، دوست داشتم فر یشدّت استرس در حال خفگ از

  "... گهیدِ بنال د "بزنم 

 

 که گفت :  دیحرفم را شن ایآر دیشا
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تصورش رو  دیتونیمشتاقم... اونقدر که نم رانیرفتن از ا یبرا »

 نیا ادیهوا من رو  نیا یتو دنینفس کش نکهیا ی... برادیبکن

کرد...  انتیکه عاشقش بودم بهت خ یچطور دختر ندازهیم

 «مطمئن بودم دوستم داره...  باًیکه تقر یاونم وقت

 

 شیهادندان د،یکشیکه درد م یدر هم رفت، مثل کس صورتش

 :  دیغرّ نشانیکرد و از ب دیرا به هم کل
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دفعه من رو از  هی... یحیتوض چی... بدون هیلیدل چیبدون ه »

حاضرم براش  دونستیم نکهیوسط بهشت داشتنش با وجود ا

 « پرت کرد وسط جهنم...  رمیبم

 

 بودم...  اشلهیکه من وس زدیحرف م یانتیاز خ ایآر

 

 بود! یبیو غر بیوضع عج عجب

 

 یدم از پنجرهبو گرشیکه خودم باز یبودم و داستان نشسته

 . کردمینگاه م گرینفر د کی دید
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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ام موقع چهره نکهیبه ا تیّاهمیدهانم را قورت دادم و ب آب

 :  دمیچطور بود، پرس ایحرف در نظر آر نیگفتن ا

 

 انتیبهت خ یچ یت برادوستت داشت؟ اگه دوستت داش »

 « کرد؟ 
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 . کردیاصالً نگاهم نم ایآر خوشبختانه

 

 درد و دل باز شده بود .  یدلش برا سر

 

من  فهممی... نمفهممیوقت هم نم چی... فکر کنم هدونمینم »

ذهنم رو  خوادیداده... گرچه دلم نم حیترج یرو به کدوم کثافت

ما  یخت تو رابطهکه خودش رو اندا یشرفیبا شناختن اون ب

 « مسموم کنم... 
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 شیروروبه کردیکه از او صحبت م یکثافت دانستینم ایآر

چه  یبرا دانستیکثافت هم نم نیخود ا یحت ینشسته بود، ول

 او و طال افتاده بود.  یدر رابطه

 

 دلم ضعف رفته بود.  ته

 

 شده بود؟  یانیچه جر ریبدانم درگ نکهیبدون ا من

 

 :  مدیپرس حسیب
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 «  ؟یدیازش نپرس »

 

 زد :  یپوزخند ایآر

 

رو نگفت که کالً  لشی... اما نه تنها دلدمیهم پرس یلیچرا... خ »

رفتار کرد انگار  یجور هیلحظه  نیتا آخر ی... لعنترشیزد ز

 « شده...  یچ دونهیاصالً نم

 

ما  یایلحظه از دن کیشد، انگار  خیم زیم یبه گوشه نگاهش

 با خودش گفت : فاصله گرفت و
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... کردمیرفتار کرد که اگه مدرک نداشتم باورش م یجور هی »

 » 

 

 ایآر نکهیحساس شود اما مثل ا ایآر شتریسوال ب ای دمیترسیم

ماجرا غرق شده بود که متوجه نبود دارد  نیا یچنان در تلخ

 . کندیم فیتعر بهیغر کی یماجرا را برا ازیتا پ ریس

 

 : دمیپرس دیترد با
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یخودت مچش رو گرفت »

 

 پررنگ شد و گفت :  ایآر پوزخند

 

 « راپورتش رو داد...  یکینه...  »

 

را  ایآر یهاگذاشتم، اگر حرف میگلو یرا باال آوردم و رو دستم

باشد  دهیطال اصالً نفهم نکهیباشم پس احتمال ا دهیخوب فهم

 دور و برش چه خبر است وجود داشت... 
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@VIP_ROMAN 

 ... من... طال یعنی

 

 که راپورت طال را داده بود؟  یکس

 

من آمده  شیچه پ یرا دوست داشت پس برا ایکه آر ییطال

 بود؟ 

 

 افتاده...  یچه اتفاق داندیآخر گفته بود نم یکه تا لحظه ییطال

 

 ... شناختیکه مرا نم ییطال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود؟ یطال هم مثل من قربان یعنی

 

 م؟یبود یچه کس یو طال قربان من

 

 طال را پاره کرده بودم؟ یر شده بودم و گلوخنج من

 

 بود؟ گناهیطال ب یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��
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 یمحو شده بود و به جا ایآر یچهره د،یچرخیدورسرم م ایدن

فته ... دست مرا گردیخندیم ینیریکه با ش دمیدیآن طال را م

در  یبا طناز یبود و وادارم کرده بود همراهش برقصم... وقت

را نوازش کرد  میآخر که موها ی... لحظهدیخندیرخت خواب م

هم اجازه داده بود تا کارم را  یرو شیهاو با گذاشتن پلک

 بکنم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود؟  یشان بازهمه یعنی

 

 طال بود؟  یباز

 

 خورده بود؟ یطال هم باز ای

 

که پشت  یو هر کس ایاز خودم... طال... آر خورد،یم به هم حالم

 ماجرا بود...  نیا
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@VIP_ROMAN 

بلند  امختهیذهن بهم ر یهاکه از ته مانده ییزور با صدا به

 :  دمیپرس شدیم

 

 «  ؟یکار کرد یباهاش چ »

 

که عالوه بر خشم  یکه متوجه من نبود با پوزخند و لحن ایآر

 درد هم داشت، گفت : 

 

 یباور کردم! خودت رو بذار جا یراحت نیهمفکر نکن به  »

 انتیبده که طرفت بهت خ امیاز ناکجا آباد بهت پ یکیمن... 
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@VIP_ROMAN 

رفت  نقدریکرده تا ته خط هم رفته... اولش شک کردم... اما ا

... خوره افتاده بود به جونم که تونمینم گهید دمیرو مخم که د

اما کرد  دییتا هممطمئن شم... مدرک هم داشتم... دکتر 

راحت دروغ  نقدریچطور ا دونمی... نمرشیخودش زد ز

 « قابل باور...  نقدری... اگفتیم

 

به من انداخت اما مثل  یدفعه سرش را باال آورد، نگاه کی

من  یهم خوددار دیمتوحه حال بدم نشده شد، شا نکهیا

از حال خرابم  یانشانه چیه رونیبود که از ب ادیز نقدریا

 ادامه داد :  نهایا ینداشتم، با همه
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@VIP_ROMAN 

 

... کنمیم فیشما تعر یرو برا نهایچرا دارم ا دونمیخودمم نم »

رو  یقرارداد لعنت نیو ا نیبهم ترحم کن نکهیا یبرا دیشا

خفه شدم... خفه شدم از  نکهیا یهم برا دی... شانیش الیخیب

که تونستم بگم برادرش بود...  یسکوت... به تنها کس

مادرم... دوست و  ومن نامردم... اما پدر فکر کنه  خواستمینم

من به خاطر فلج شدن طال ولش کردم  کننیآشنا... همه فکر م

 رتمیطال قلب من رو شکسته... روح و غ دونهیکس نم چیاما ه

 «رو شکسته... 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بار نفرت گفت :  نیانداخت و ا نییهم سرش را پا باز

 

اش بوده... اما که باه ی... خودش و اون نامردکشتمشیم دیبا »

 « فقط ترکش کردم...  هارتیغیمثل ب

 

 یصندل یاز رو رم،یتهوعم را بگ ینتوانستم جلو نیاز ا شتریب

 ینیبلند شدم و ح زیها از پشت مبلند شدم و مثل برق گرفته

 ییدهانم گذاشته بودم به طرف دستشو یکه دستم را رو

را از دست  مایدر را کامل ببندم خوددار نکهیقبل از ا دم،یدو

 دادم و باال آوردم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که با طال گذرانده بودم عق  یهر لحظه از شب یادآوری با

 ... دانستمیو نم دانستمیکه م ییزهای.. خودم را... چ.زدمیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 :  گفتیم ینکه با نگرا دمیرا شن ایآر یصدا

 

 «  اد؟یاز دست من برم یشد؟ چه کمک یپرواز؟ چ یآقا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را نداشتم.  یاکلمه چیگفتن ه ییمن توانا اما

 

بعد  یرفت، کم رونیشد از اتاق ب دیهم که از من نا ام ایآر

 .زدیمرا صدا م یاآمد که با لحن وحشت زده امیمنش یصدا

 

حال  نیمرا در ا یو منش ایآر نکهیبد بود اما تصور ا یلیخ حالم

با  نیهم یاز خودم منزجر شوم برا شتریب شدیباعث م ندیبب

 :  دمیکش ادیمانده بود فر میکه برا یتوان تینها

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... رونیب دیبر »

 

 شیخدمت کردنش کنارم برا یطوالن یکه سالها یمنش

 یبه معن " رونیبرو ب " میگویم یمشخص کرده بود که وقت

 گفت :  ایبه آر یآرام یبا صدا حرفیب!  است، رونیبرو ب

 

 «... رونیب دییبفرما »

 

 اعتراض کنان گفت :  ایآر
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@VIP_ROMAN 

 « ... ستی... حالش خوب نشهیکه نم ینطوریآخه ا »

 

 . دمیشنیرا م شانیاما صدا دمیدیرا نم آنها

 

 آرام به او گفت :  یمنش

 

 یمهندس خوب شد با هماهنگ ی... حال آقادییشما بفرما »

 « ... ذارمیم گهیقرار د هیبراتون  شونیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شد، باال آوردن من هم تمام شد  یاتاق از حضورشان خال یوقت

 ... ستمیسر پا با توانستمیشده بودم که نم فیضع یاما به قدر

 

 یکم دیتا شا دمیزحمت چند مشت آب به سر و صورتم پاش به

تاه کو یالحظه کی یاز التهاب حال بدم تمام شود ، نگاهم برا

 به آکو نداشتم... یشباهت چیافتاد، ه نهیآ یخودم تو ریبه تصو

 

قرمز  یهاو چشم امدهیرنگ پر ام،ختهیو به هم ر سیخ یموها

 ام ....شده
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@VIP_ROMAN 

 و رو شده بود... ریز میایدن

 

 :  دمیپرس شهیش یتو یببر زخم از

 

 « ؟  یقربان هی ایقهِاره  گریباز هیطال  »

 

 دیچکیم امینیکه از نوک ب یآبو  دمیبه صورتم کش یدست

زدم،  رونیب ییاز از دستشو امجهیگرفتم و با وجود سرگ

 زدم.  رونیرا برداشتم و بدون کت از اتاق ب نمیماش چییسو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیبلند شد و پرس زیاز پشت م دنمیبا د یمنش

 

 «  حالتون بهتر شده؟  »

 

بدون استفاده از  حواسیتکان دادم و آشفته و ب یسر

شدم و به طرف  نیزدم، سوار ماش رونینسور از شرکت بآسا

 خانه راندم. 

 

 یباز نینقش طال در ا دمیفهمیهر طور که شده بود م دیبا

  ست؟یچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...کنم دشیبا اسلحه تهد شدیاگر مجبور م یحت

 

                                      🩸🩸🩸 

                                                                 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) بلوط (
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@VIP_ROMAN 

به هم  میهاشده و مژه نیسنگ میهاپلک هیشدّت گر از

 بود ... دهیچسب

 

ام کرده ساک عالوه بر سوزش پوست شکمم کالفه ینیسنگ

نبود، از آن  نیسنگ نقدریا یساک لعنت آمدمیم یبود، وقت

 بود... یطوالن یراه سنگالخ نیبدتر ا

 

 : کردمیخودم زمزمه م یبرا هیبا گر رلبیز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نجایاز خود متشکر... من ا یهاپولدار... آدم یهایعوض »

... نیکشی... تازه سرم داد منیخواست یپرستارم... اما ازم کلفنت

بدبخت  یهاآدم بوده... ما نیهم شهی... همزننیبهم صدمه م

 مینیچیمدت م یطوالن یصد هزار تومنمون برنامه یکه که برا

 « نداره...  بیب نداره... عیچشم... ع میبگ نیگیم یهر چ دیبا

 

که از  یرا پاک کردم و با وجود سمیپشت دست صورت خ با

 دادم :  یبه خودم دلدار د،یلرزیم هیشدّت گر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دایدوباره کار پ رمی.. م.ستینداره... کار که قطع ن یبیع »

رو تحمل کنم...  هاوونهید نیا ستمی... در عوض مجبور نکنمیم

 » 

 

در  توانستمیبالخره م یراه طوالن نیبعد از ا نکهیاز ا خوشحال

 یشدن ساک از تو دهیرا تند کردم اما با کش میهاقدم نم،یرا بب

 خوردم اما قبل از یدستم تعادلم را از دست دادم و سکندر

دور کمرم حلقه شد و مرا به  یدست افتمیب نیزم یرو نکهیا

 خودش چسباند. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرخورد کرده بود و تو واریمختلف به ژ لیکه به دال یبار چند

بغلش افتاده بودم، توانسته بودم عطر گرم و تند مختص به 

بدون باز کردن  نیهم یبه خاطر بپرسم، برا یتنش را به خوب

که  یکس دمیهم گذاشته بودم فهم یکه از ترس رو ییهاپلک

 بود.  واریدنبالم آمده بود و مرا بغل کرده بود، ژ

 

 آمدم.  رونیدست و پا زدم و از بغلش ب یمعطلیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  یانداختم، با لباس راحت واریبه ژ یو نگاه دمیدر چسب به

دستش گرفته بود با  یکه ساکم را تو یدر حال ییدمپا

 . کردیه مخمار و سرخ به من نگا یهاچشم

 

 اش بلند شد : گرفته یصدا

 

 « خونه...  یتو میبرگرد ایب »

 

 ... دمیترسیم ختهیبه هم ر یافهیق نیاز ا دمیترسیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . گرفتیفاصله م هاوانهیاز د دیبود و آدم عاقل با وانهید واریژ

 

 گفتم :  یلرزان یبه در چسباندم و با صدا شتریرا ب خودم

 

 « کار کنم...  نجایا خوامینم گهیبرم... د خوامینه... من م »

 

هم فشار داد، دستش را آنقدر محکم  یرا رو شیهادندان واریژ

 که با خودم گفتم پوست سرش کنده شد.  دیکش شیموها یتو
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@VIP_ROMAN 

 یاش را چنان تودستش انداختم، دسته یساک تو ینگاه

شده بود و  دیکه بند انگشتانش سف دادیمشتش فشار م

 برجسته شده بود.  شیبازوها یرو یهارگ

 

 ترسناک شده بود... یهالمیمثل ف طمانیشرا

 

 شیروشدن مرد روبه لیبه تبد رهیکه با دست بسته خ یدختر

 گرید یقهیبود و خبر نداشت تا چند دق یوحش وانیح کیبه 

فکر باعث شد به  نیهم شد،یم شیروروبه وانیح یطعمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و فرار  زنمیرا م لمیو وسا ساک دیاگر الزم باشد ق میخودم بگو

 .  کنمیم

 

دستم را آرام و  رفتیبا خودش کلنجار م واریکه ژ ینیح

باال آمد و  واریدفعه سر ژ کیبه طرف قفل در بردم که  صدایب

خشم و  یبه من نگاه کرد، برخالف تصورم از نگاهش به جا

 ...دیچکیخون غم م

 

 شیهاچشمهم به  نشیغمگ یدهانش را باز کرد صدا یوقت

 اضافه شد و او را در نظرم مظلوم جلوه داد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 
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اتاق کردم... من  یکه تو ی... به خاطر کارخوامیمعذرت م »

کنم اما حالم خوب نبود... قبلش  تتیاذ خواستمیواقعاً نم

زمان و مکان اشتباه قرار  یبود... تو تو فشار روم یلیخ

 « کردم...  یتو خال یحرص و خشمم رو رو ی... و من همهیگرفت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم  یرا تو میداشتم به طرفش هجوم ببرم، گلو دوست

 نیمبادا ا دمیو آنقدر فشار دهم که خفه شود اما ترس رمیبگ

 . اندازمیباشد و خودم را دردسر ب یشیآرام نما یپوسته

 

 گفتم :  مآرا

 

 « برم...  خوامیم دینداره... فقطم ساکم رو بد یبیباشه... ع »

 

قدم به طرفم آمد، من  کیبا خشم  واریدرست بود، ژ حدسم

 . دمیهم از ترس خودم را عقب کش
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@VIP_ROMAN 

 

 محتاط شد و گفت :  یکه متوجه ترسم شده بود کم واریژ

 

 یعصبانندارم... من اون لحظه  تیاز من نترس بلوط... من کار »

 « خونه...  میبرگرد ایکنم... ب تتیاذ خوامیبودم... نم

 

 تکان دادم.  یبه عالمت نف یسر

 

 گفت :  یهم با درماندگ واریژ
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@VIP_ROMAN 

 ایروت... ب ختمیداغ ر یتو خونه... من خر غذا میبر ایباشه ب »

بزن به پوستت... بعد خودم برات آژانس  یکوفت هی میبر

 « ... یبر رمیگیم

 

بود که باعث سوزش شکمم شد اما  یمثل محرک روایژ حرف

 واریساک دستم را به طرف قفل در بردم اما ژ الیخیمهم نبود، ب

حرکت مچ  کیانداخت و با  نیزم یاز ساک را رو عتریسر

 در گذاشت.  یرا رو گرشیدستم را گرفت و دست د

 

 کرد.  دنیشروع به تپ دهیگنجشک ترس کیمثل قلب  قلبم
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@VIP_ROMAN 

 

مان آنقدر کم بود که هم قفل شد، فاصله یتو روایمن و ژ نگاه

 . شدیصورتم پخش م یتو وارینفس گرم ژ

 همان حالت لب زد :  در

 

من از عذاب وجدان  یخونه بر نیحال و روز از ا نیاگه تو با ا »

 « ... شمیم وونهید

 

 و خسته گفت :  دیکش یپوف
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@VIP_ROMAN 

ل کنم تحم تونمی... نمکشمیرو م ایدن یمن دارم عذاب همه »

 «... یتو هم بهشون اضافه ش

 

 . میماند رهیهمانطور به هم خ یالحظه چند

 

از خواهش و تمنا بود اجازه  زیکه لبر واریژ اهیس یهاچشم

که مرا  مانستیم نیا نینشان دهم، ع یعکس العمل دادینم

 کرده باشد.  زمیپنوتیه
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@VIP_ROMAN 

 ینیبود دستم را گرفت و ح دهیکه مرا آرام شده د واریژ عاقب

مرا با  داشتیبرم نیزم یساکم را از رو گرشیکه با دست د

 دنبالش رفتم.  صدایبه طرف عمارت برد، من هم آرام و ب دیترد

 

در گذاشت و مرا  یساک را جلو واریژ میوارد عمارت شد یوقت

مرا  د،یرا عقب کش یدنبال خودش تا آشپزخانه برد، صندل

رفت و  هانتیاباز ک یکینشاند و خودش سر وقت  زیپشت م

را جست و جو کرد و عاقبت  شیتو یآورد، کم رونیب یاجعبه

 کرد و به طرف من برگشت.  دایپ خواستیکه م یزیچ
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@VIP_ROMAN 

دستش سوزش شکمم را به خاطر  یپماد تو وپیت دنید با

 آوردم. 

 

را باز کرد،  وپیدر ت کردیکه لبش را کج و معوج م ینیح واریژ

 زیم یرا رو وپیکرد و ت یپماد نوک انگشتتش خال یکم

 را به طرف شکمم آورد.  اشیگذاشت دست پماد

 

 میمانتو یهاکمال تعجب دست آزادش را به طرف دکمه در

 آورد و همزمان گفت :
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@VIP_ROMAN 

 « جاش تاول نزده نباشه...  دوارمیام »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:28] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _299 

 

 میبخورد از سر جا مینوک انگشتانش به مانتو نکهیاز ا قبل

 کشان گفتم :  ادیفر باًیو تقر دمیپر

 

 «  ن؟یکنیکار م یچ »
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@VIP_ROMAN 

در  میهااول به من که با دست یاباال رفته یبا ابروها واریژ

هوا  یخودش که تو یهامقابلش گارد گرفته بود بعد به دست

 یهنش رفتار مرا حالجذ یتو نکهیکرد، مثل ا یمانده بود نگاه

 .کردیم

 

 :  دیتعجب پرس با

 

 « برات پماد بزنم...  خوامیم »
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@VIP_ROMAN 

بار بعد از  نیچندم یهمه وقاحتش باز ماند، برا نیاز ا دهانم

کردم و خودم و بخت بدمان را  یخانه حس ناامن نیورودم به ا

در آوردن چند لقمه نان مجبور بودم در  یلعنت کردم که برا

 کار کنم.  یانه روزخانه شب نیا

 

حد  نیتا ا شدینم نیبر ا لینبودم اما دل یمن آدم معتقد دیشا

 بلوزم را باال بزنم. واریژ یباشم که جلو ایحیب

 

زد و با  یاکه خودش متوجه شده بود لبخند دستپاچه واریژ

 گرفتن پماد مقابلم گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 

 « خودت بزن...  گردونمی... من روم رو برمایب »

 به دیترد با

 زیم یکرم را رو نکهیاش نگاه کردم تا ادست دراز شده 

داد و شروع به  زیرا به م اشکهیگذاشت و برگشت، از پشت ت

از اضطرابم را  یکار قصد داشت کم نیبا ا دیحرف زدن کرد، شا

 کم کند.

 

 یبدم... البته نه فقط برا حاتیتوض یسر هی دیبابت رفتارم با »

 یو بخوا یخونه زندگ نیا یو قراره توت نکهیا یرفتارم... برا
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@VIP_ROMAN 

ممکنه  تتی... ذهنیشنویو م ینیبیرو م ییزهایچ هی ینخوا

 « رو بگم...  ییزهایچ هیعوض شه... بهتره خودم  یلیخ

 

که  ینیکردم و ح واریرفتم و کرم را برداشتم. پشتم را به ژ جلو

 گفتم : یلرزان یبا صدا کردم،یرا باز م میمانتو یهادکمه

 

... بهتون که گفتم دیبد حیمن توض یبرا یزیچ ستیالزم ن »

 « ... رمیخونه م نیمن از ا

 

 گفت :  یعصبان واریژ
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 « کردم...  یمن که بابت رفتارم معذرت خواه »

 

چروک شده  یقرمز شده بود، پوستش هم کم یسوختگ یجا

بود که به  یباشد اما جور یپماد کاف نیبودم هم دواریبود، ام

 . ماندیحتماً م شینظرم جا

 

که با خودم فکر  ینیکردم و ح وارینثار ژ یدلم لعنت یتو

 اطیبا احت رمیبگ هیاز او د یسوختگ نیبابت ا توانمیم کردمیم

 و ترس مشغول زدن پماد شدم. 
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 را به خاطر درد گاز گرفتم و گفتم :  لبم

 

 « بمونم...  نجایا شهینم لیدل نیا یمنم قبول کردم ول »

 

 گفت :  تیباعصبان ارویژ

 

 « ... افتهینم یاتفاق گهیکنم د نیاگه تضم »

 

 هوا ماند.  یتو دستم
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 ییجا نجایبهتر از ا خواستمیرا م تشیمردد بودم، واقع یکم

 . کردمینم دایکار پ ییبرا

 

 ازمیاز ن شتریحقوقش ب کرد،ینم تمیاذ یلیاز طال خ مراقبت

خودشان  یبودنم به عهده انجیا یهانهیهز یبود  و البته همه

مادرم و  یکم وکاست برا یپولم را ب یهمه توانستمیبود و م

 کنار بگذارنم.  شیمداوا
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@VIP_ROMAN 

کنم اگر از دستش  دایکار را پ نیالتماس توانسته بود ا یکل با

 اورمیب ریگ نیا یبه خوب یکار توانستمیمعلوم نبود م دادمیم

 نه...  ای

 

 واریژ یگر یبه وحش یاما وقت اورمیب ریگ یدوباره شغل اصالً

 . شدمیمردّد م کردمیفکر م

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

#part _300 

 

 کرد و ادامه داد :  دایدل و جرئت پ دیکه سکوتم را د واریژ

 

... یکنم به من به خاطر خشمم حق بد فیاگه برات تعر دیشا »

پرستار تمام وقت که بتونه  هیآوردم...  ریگ یتو رو به سخت من

 ییجورا هیو چهار ساعته کنار طال باشه  ستیهفته رو ب یهمه

کردن سوزن تو انبار کاهِ... تازه فکر کنم طال ازت  دایمثل پ

امروز  دمینبود اما فهم بحالم خو نکهیخوشش اومده... با ا
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@VIP_ROMAN 

بود فاصله گرفته بود...  یمتحرک یخوشحال بود... از اون مرده

 » 

 

 . میزدیو با هم حرف م ستادهیبه هم ا پشت

 

 گفت :  واریژ

 

 یبرا ادیم یکیبه بار  یا... هفتهمیما تا حاال خدمتکار نداشت »

 یکارها به عهده یو باق یکردن خونه... اما آشپز زیتم

 هیبوده که پدرم مخالف بود  نیا لمونیاز دال یکیخودمونه... 
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باخبر  مونیزندگ یخونه باشه و از مسائل خصوص یتو بهیغر

 تیاهم یلیخو طرز فکر مردم  یخصوص میشه... به حر

نفوذ بود اما  رقابلیخونمون مقدس و غ ییجورا هی... دادیم

 «که افتاده... کارت تموم شد؟  ییهاحاال... با توجه به اتفاق

 

 ینیتم و حگذاش زیم یرا بستم، پماد را رو میمانتو یهادکمه

 جواب دادم :  گشتمیبرم واریکه به طرف ژ

 

 « ... دیبگرد دیتونیبله... م »
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 زیو پشت م دیرا عقب کش هایاز صندل یکیبرگشت،  واریژ

 ینیمکث ح یبه من کرد، من هم با کم یانشست، با سر اشاره

از قبل  شتریکه حاال ب یسوختگ یجا یکه دستم را رو

 نیینشستم و با سر پا یصندل یرو گذاشتمیم سوختیم

 گوش دادم .  واریژ یهابه حرف یاافتاده

 

که افتاده... حضور  ییهااتفاق یکجا بودم؟ آها... با همه »

باشن...  نجایا دیندارن اما با یکه درسته باهمون نسبت ییهاآدم

 « ... میکن یمخف یرو از کس یزیالزم باشه چ گهیفکر نکنم د
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 گفت :  یهم مشت کرد و با لحن خاص یتو را شیهادست واریژ

 

اون حال بدم طال بهم گفت  یتو نکهیا یبودم برا یمن عصبان »

اسم آکو رو از  نکهیا یبودم برا ی... عصبانبخشهیمن رو نم

... خورهیکه انگار نه انگار من حالم ازش به هم م دمیزبونت شن

 « ... یاریبرام غذا ب گهیبه تو م

 

 :  رمیبانم را بگز یجلو نتوانستم
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 دیتب داشت ینگرانتون بودن... وقت یلیبرادرتون که خ »

 « ... افتنیبود پس ب کینزد

 

 گفت :  یزد، با حرص آشکار یپوزخند واریژ

 

 نیکه ا ی... اون کسیکنیپس تو هم گول زده... اشتباه م »

 « برادرمه...  ختهیخونه رو به هم ر

 

 گفت :  یند تلخزد و با لبخ اشقهیبه شق یاضربه
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 کشهیکرده که فقط داد م مغزیب یوونهید هیکه من رو  یاون »

 « آکوعه... 

 

 ... دمیفهمیرا نم شیهاحرف

 

که آن شب به خاطر حال  زدیحرف م یاز همان مرد واریژ

 مادرم به من کمک کرده بود؟ 

 

کم  واریبرادرش و تب کردن ژ یزخم یپا یکه برا یکس همان

 ن بدهد؟مانده بود جا
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _301 

 

صحبت کند که من شناخته  ییاز همان آکو وارینبودم ژ مطمئن

 بودم! 

 

کار کرده... تو  یکه آکو چ یخودت بفهم شکهیطول نم یلیخ »

ج سال ... پس بذار راحت بگم... پنییجز ما ییجورا هیهم االن 

جز  یچکیآکو باعث مرگ همسر برادرم شده... مانا... ه شیپ
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@VIP_ROMAN 

... ریافتاده... آه نشونیب یچه اتفاق دونهیخودش و مانا نم

که تو هنوز  یبرادر... اون میکردیم یمون با هم زندگهمه

 نکهی... با ازدنیبود مشکوک م ی... آکو و مانا چند وقتشیدیند

... بعد میآوردیخودمون نم یرو اما به میزده بود ییهاحدس هی

 کنهیگفته بود که فکر م ریکه مانا به آه دمیاز مرگ مانا فهم

 « آکو بهش چشم داره... 

 

 گفتم.  یآرام یدهانم گذاشتم و وا یرا رو دستم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و با حرص و خشم در  دیکوب اشیشانیپ یدستش را رو کف

 بغض کرده ادامه داد :  دیرسیکه به نظر م یحال

 

 یآدم نطوریداده بود که آکو ا نانیهم به مانا اطم ریآه »

... اعتماد زدیم یحرکت هیکاش همون موقع  ی... اما استین

کرد... البته حق هم  چارهیمون رو باش به آکو همهکورکورانه

 «کار رو بکنه...  نیبرادر با برادر ا کنهیباور نم یچکیداشت... ه

  

 خجالت گفتم :  با
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 « ... دیکن فیمن تعر یرو برا نهایا ستیالزم ن »

 

 ادامه داد :  الیخیاما ب واریژ

 

رو  ری... در هر صورت آهیهرچ ایآکو بود  ینقشه دونمینم »

 یقرارداد فرستاد اونور... برادر احمقمم که به اندازه هی یبرا

که قرار بود برگرده حال  یبه آکو اعتماد داشت رفت... شب ایدن

مسموم شده بود... که بعد از مرگش  نکهیمثل ا مانا خوب نبود...

برادر احمق من رو  خواستهیو م ودهاون موقع حامله ب دمیفهم

استراحت  خوادی... مانا اون روز گفت ممیکنه... بگذر زیسوپرا
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حالش خوب باشه... از بعداز ظهرش  ادیم ریآه یکنه تا وقت

فرودگاه دنبال  می... آکو هم خونه نبود... من و آوات رفتدیخواب

... میرفت ییکه دوتا میچرا اونقدر خر شد دونمی... نمریآه

که  میراه برگشت بود یخونه... تو موندیم دیبا مونیکیحداقل 

 هی... با گرکردهیم هیگر گفتیم ری... آهریمانا زنگ زد آه

تلفن  یکنه... ول تمیاذ خوادیخونه... م نیایتو رو خدا ب گفتهیم

دوباره  مینتونست میکرد یهر کار مونییتا قطع شد... سه

 ی... اما وقتمیتا خونه روند یلبا چه حا دونمی... نمرمشیبگ

و بادکنک بود... مثل  ینبود... همه جا کاغذ رنگ یکس میدیرس
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@VIP_ROMAN 

بده...  ریبه آه ینطوریرو ا شیخبر باردار خواستهیمانا م نکهیا

 « بوده...  یزیچ یدزد کردیشده بود... فکر م وونهید ریآه

 

شده بود،  رهیخ یزیکه به روم ینیرا با غم تکان داد و ح سرش

 ادامه داد :  یبا لحن سوزناک

 

رو فراموش  ریآه یدهیترس یهاام چشمزنده یتا وقت »

به حد جنون مانا رو دوست داشت... کارش از  ری... آهکنمینم

به عشق مانا بود...  یوونهیگذشته بود... واقعاً د یعشق و عاشق

... ما اون شب عالوه بر مانا کردیم یو زندگ دیکشیاون نفس م
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@VIP_ROMAN 

سابق  ریوقت اون آه چیه گهی... دمیهم از دست داد ریآه

 « نشد... 

 

غرق  واریداستان را بدانم اما ژ یهیداشتم بق دوست

 احساساتش ادامه داد : 

 

 میآکو زنگ زد... گفت بر سیپل میزنگ بزن نکهیقبل از ا »

... با سر و میکرد داشی... پشت در اتاق عمل پستانماریب

... تصادف کرده بود... نه فقط خودش که با مانا... یصورت خون

بود... گفت مانا بهش زنگ زده که اگه دور و  نشیماش یمانا تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... آکو هم رفته اهس بره دنبالش و بروسونتش فرودگبر خونه

 «... اوردیدووم ن... مانا کننیراه تصادف م یتو یبود... ول

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _302 

 

آب  یبطر کی خچالی یبلند شد، از تو شیدفعه از سر جا کی

 . دیرا سر کش شیبرداشت و آب تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یبود که چطور با هر قلپ آب شیگلو بکیبه س نگاهم

 . رفتیم نییباال و پا خوردیم

 

که  یکس یگلو یبرا خیآب  مینوک زبانم آمد بگو تا

با خودم فکر کردم چرا نگران  یسرماخورده بود بد است اما وقت

 صاحب کارم شدم زبانم را گاز گرفتم و ساکت شدم. 

 

 یبار به جا نیرا بست، ا خچالیشد در  یخال یبطر یوقت

 یهداد، دهانش را باز کرد تا ادام کهیت خچالینشستن به 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از جا  مانیطال هر دو غیج یکه با صدا ردیداستان را از سر بگ

 . میزد رونیو به سرعت از اشپزخانه ب دمیپر

 

 یاو را تو یتخت افتاده اما وقت یحتماً از رو کردمیفکر م اول

تا خودش را  دادیجانش را تکان م مهیکه بدن ن دمیبغل آکو د

 رونیب بردیم رونیاو را از سالن ب الیخیکه ب ییاز دست اکو

 خشک شدم.  میسر جا اورد،یب

 

 :  دیکشیم غیج طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یخوایاز جونم م ی... ولم کن... چیولم کن عوض »

 

زود به خودش  یلیهم مثل اول من خشک شده بود اما خ واریژ

 به طرف آکو هجوم برد :  د،یکشیم ادیکه فر ینیآمد و ح

 

 « ؟  یکنیم یچه غلط یدار »

 

برگردد همانطور که طال را محکم بغل کرده  نکهیا بدون اام آکو

از  زدیکه طال به سر و صورتش م ییهابه مشت تیّاهمیبود ب

تماماً  ییبه او برسد در کشو واریژ نکهیزد و قبل از ا رونیسال ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام در را زده وحشت یهاو مقابل چشم دیسالن را کش یاشهیش

 قفل کرد... 

 

به من و  ینگاه مین نکهیکرد و بدون اپشتش را به ما  بعد

که  یبا صورت اندازدیکه به جان در افتاده بود ب یواریژ

 ینبود طال به بغل از جلو یسنگ یپرتره کیبه  شباهتیب

 شد...  دیناپد مانیهاچشم

 

طرف  نیا واریکه من و ژ یدر حال آمدیو داد طال م غیج یصدا

 ...میشده بود یخانه زندان یدر تو
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_زلغ#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _303 

 

 (  واری) ژ

 

تا با شکستنش هر چه زودتر به آکو  کوباندمیرا به در م خودم

تا  شدیطال هر لحظه دورتر از قبل م ادیفر یو طال برسم، صدا

آکو و گاز  نیماش یهاکیشدن الست دهیکش یبا صدا نکهیا

 رفت.  نیادنش از بد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... افتدیطال ن یبرا یاتفاق کردیدلم دعا م یتو

 

 بدهکار بودم...  ایدن کی یبه طال به اندازه من

 

خودم را  توانستمیچطور م آوردیسرش م ییاگر آکو بال حاال

 ببخشم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که در  یبه درد تیّاهمیو ب کوباندمیرا با شانه به در م خودم

 یچرا برا فرستادمیبه خودم لعنت م د،یچیپیم میهااستخوان

 خانه باز کرده بودم؟  نیطال را به ا یبا آکو پا یلج و لجباز

 

 یکه آکو سر مانا آورده بودم بازهم پا ییاحمق با وجود بال منِ

 خانه باز کرده بودم؟  نیرا به ا گرینفر د کی

 

 « شده؟  یچ وار؟یژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به خاطر  ینیو حنگران آوات از در فاصله گرفتم  یصدا با

روح و جسمم بود به نفس نفس افتاده بودم  یکه رو یفشار

ها گرفته ها دستش را به نردهپله یبه او انداختم، باال ینگاه

 یهم رفته بود و پا یبود و همانطور که صورتش از درد تو

 بود.  ستادهیلنگه پا ا کیرا باال گرفته بود،  اشیزخم

 

که به نظرم بازهم تب کرده  ینیحو  دمیکش میبه موها یدست

 بودم، جواب دادم : 

 

 « آکو... آکو طال رو با خودش برد...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خودم را به در کوباندم. گرید کباریهم  بعد

 

 متعجب آوات بلند شد:  یصدا

 

 «  ؟یبرد؟ کجا برد؟ مطمئن ؟یچ »

 

 نزدم.  یحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جز زیچ چیبه طور کامل قفل کرده بود، آنقدر که به ه ذهنم

 ... کردمیو کشتن آکو فکر نم یکوفت یخانه نیرفتن از ا رونیب

 

را تمام  یباز نیا شهیهم یبرا کباریو  کشتمیآکو را م دیبا

 . کردمیم

 

 آوات بلند شد :  یصدا

 

خودت رو نکوبون به اون در المصب... مگه لوال داره  نقدریا »

 « عقب...  سای... واشیبشکن یکه بخوا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرد، از در فاصله  تیتازه ذهنم شروع به فعالحرف آوات  با

به گلدان کنار در انداختم، دستم را دراز کردم تا  یگرفتم، نگاه

 زد :  ادیهشدار گونه فر یبرش دارم که آوات با لحن

 

... فقط گلدون رو شکنهینم زهایچ نی... اون در با اهاینکن »

  «... یکنیم مونچارهی... بیشکنیسر و صورتت م یتو

 

 زدم : ادیبه طرف آوات برگشتم و فر تیعصبان با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر طال  ییتا االن چه بال ستیکار کنم؟ معلوم ن یچ یگیم »

 « بهشون...  رسونمیهر طور شده خودم رو  دیآورده؟ با

 

ها نشسته بود و مثل پله نییبه بلوط افتاد که پا چشمم

خودش را جمع کرده بود و با وحشت  یاگنجشک باران خورده

 به من زل زده بود... 

 

 شده بود...  ریاس یاخانه وانهیوسط چه د چارهیب دختر

 

 دادنش را نداشتم.  یدلدار طیسوخت اما واقعاً شرا شیبرا دلم
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@VIP_ROMAN 

 

آمد، چشمم به بلوط افتاد که  نییها پااز پله یبه سخت آوات

افسوس  یبه نشانه یها کز کرده بود، سرپله نییپا بانهیغر

 بلوط گرفت :  تکان داد و به

 

 تونمینم گهیمن د ؟یمبل بهم بد یرو از رو میگوش یتونیم »

 « سمیرو پام وا
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _304 

 

 ستدیبا شیپاها یاز آن رو شترینتوانست ب نکهیهم مثل ا بعد

 ت : پله نشست و آرام گف یکه همانجا رو

 

نه  یداره... مطمئن باش نه جان لیدل هی یهر کار یآکو برا »

بتمرگ  قهیدق هی... پس ارهیسر طال ب ییتبهکار که بخواد بال

 « ... میبکن دیچه کار با نمیبب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مبل برداشت  یبلند شد، تلفن را از رو شیاز جا عانهیمط بلوط

شت به بلوط وح یاو به دست آوات داد، آوات نگاه دلسوزانه

را به عقب  شیکه موها ینیزد و ح یزده انداخت، لبخند کمرنگ

 گفت :  دادیهول م

 

 « بزن دست و روت...  یآب هیآب بخور...  وانیل هیبرو  »

 

بدون چون و چرا اطاعت کرد و  یآدم آهن کی هیهم شب بلوط

 راه افتاد. ییبه طرف دستشو

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عجب به گرفت و بعد از چند لحظه در کمال ت یاشماره آوات

 که پشت تلفن بود گفت :  یشخص

 

 «  ؟یکنیم یچه غلط یدار یبگ شهیالو... آکو؟ م »

 

 جواب تلفن آوات را داده بود؟  آکو

  ؟یراحت نیهم به

 ما قفل کرده بود؟  یدر را رو یحیتوض چیبدون ه یهم وقت آن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو پشت تلفن حرف  نکهیتکان داد... مثل ا یسر آوات

 را از کنار گوشش برداشت.  ی...بعد هم گوشزدیم

 

 . دیکش یقیهم گذاشت و نفس عم یرا رو شیهاپلک

 

 شیچند لحظه پ یمتجاوز و آدمربا یآکو نکهیتعجب از ا با

قدم جلو  کیجواب آوات را داده بود،  یمعمول یلیچطور خ

 :  دمیرفتم و پرس

 

 « گفت؟ طال رو کجا برده؟  یشد؟ چ یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  حسیب

 

سوال بپرسه... کارش که تموم  یسر هیازش  ادخویگفت م »

 « ... ارهیسرش ب ییبال ستی... قرار هم نگردونهیشد برش م

 

 گفتم :  ناباورانه

 

 «  ؟یراحت نیبه هم ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نزد.  یحرف آوات

 

 را باالتر بردم :  میصدا

 

انگار  یکنیرفتار م یجور هی... آوات چت شده؟ چرا یدِ لعنت »

 « ها؟  تادهافین یاتفاق جیه

 

 جواب داد :  حوصلهیب آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکنه کس یآکو بخواد کار یکار کنم؟ مگه وقت یچ یگیم »

 « ره؟یجلوش بگ تونهیم

 

 گفتم :  ادیفر با

 

 « همه...  میراحت ش کشمشیدنبالش... م رمیم »

 

 زد :  ادیکه آتش گرفته بود فر یهم مثل کس آوات

 

 « ...واریبس کن ژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 قدم عقب رفتم.  کیخوردم و  یتکان آوات ادیفر از

 

 اوردم،یبودم به خاطر نم دهیآوات را شن ادیکه فر یبار نیآخر

 نبود! ادیآوات اصالً اهل داد و فر

 

 زد :  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دختره را از ناکجا آباد  ینه... به نظرم آکو حق داره... ورداشت »

... چون آکو گفت دور و بر دختره مونیتو خونه زندگ یآورد

 « ... خر... گهید ینرو؟ خر

 

 حرص گفتم : با

  

دست آکو تا ببندتت به هر  یکه افسارت رو داد یتو خر »

 «... خوادیکه م یآخور
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _305 

 

 . دیآوات پر رنگ

 

 خشم گفت :  با

 

 « .. حرف دهنت رو بفهم بزمچه. »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نوبت من بود پوزخند بزنم :  نباریا

 

عروسک  یبهت بگه که شد یکیچرا؟ بهت زور داره؟ بذار  »

... یریتا بم ریبهت بگه بم هیآکو... که کاف یشب باز مهیخ

 « ... هیکاف

 

آمد که با تحکم  ریآه فیضع یتمام نشده بود که صدا حرفم

 گفت :

 

 « ... واریساکت شو ژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اعتراضش  یبه طرف صدا چرخاندم که صدارا چنان  گردنم

 بلند شد. 

 

اش را به گردنش خورده ریدر را باز کرده بود، دست ت ریآه

داده بود و با خشم به من نگاه  واریرا به د اشکهیبود، ت ختهیآو

 . کردیم

 

 گفت :  یاگرفته یبا صدا آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یستین مارستانیتو چرا ب »

 

همچنان به من بود اما جواب  قد جلو  آمد نگاهش کی ریآه

 آوات را داد :

  

 دیهم گفتم خورش نیهم یرو نداشتم... برا مارستانیحال ب »

مرخصم کنه... من رو گذاشت خونه... خودش رفت دنبال 

 « هناس... 

 

 مبل نشست. یکنارم رد زد و رو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گذاشت و  اشیزخم یبازو یلحظه دستش را رو کی

 را بست.  شیهاپلک

 

به  میزدیکه هنوز از خشم نفس نفس م یوات هم در حالو آ من

 . میبود رهیاو خ

 

بود نگاهش  انینما شیکه هنوز هم درد تو یبا لحن ریآه عاقبت

 :  دیمن و آوات چرخاند و پرس نیرا ب
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@VIP_ROMAN 

 « به جون هم؟  نیافتاده بود ینطوریخب چتون بود که ا »

 

 ... شدیآکو م هیمواقع درست شب نطوریا

 

که آکو در حرکاتش نشان  یو فرمانده یرت و صالبتقد همان

 هم داشت . ریآه داد،یم

 

 کالفه گفت :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چندتا سوال داشت ازش... برش  هیآکو طال رو برده... گفت  »

 « ... گردونهیم

 

 اضافه کردم :  تیعصبان با

 

 « ... ارتشی... منم نشستم سر جام تا بیراحت نیههه... به هم »

 

 

 

 یدپوال_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یالیخیبا ب ریآه

 

 ؟یشناسیمگه آکو رو نم اد؟یاز دستت برم یکار یفکر کرد »

 » 

 

 کوره در رفتم. از

 

 « ؟یگیم ینطوریا یدِ تو هم که دار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  ینیزبیبا ت ریآه

 

به منم  یکه به آوات گفت ییهاهمون حرف یخوایالبد م »

 « ... یبگ

 

 . دمیکش یپوف

 

 کردم.  دایپ یبد حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من با آکو مشکل داشتم  زدم،یها را به آوات مآم حرف دینبا

 اما بحث را به آوات کشانده بودم. 

 

 گفت :  یزیبا آرامش غم انگ ریآه

 

 دیدوست دارم آکو رو بکشم... شا یلیبگم منم خ دیبا »

 یخوب سابق... وقت یبه روزها میحل شه... برگردهامون مشکل

 « ... میدیپری... به هم نممینبود نیو خشمگ یعصبان ینطوریا

 

 انداختم.  نییرا پا سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوات بلند شد :  نیغمگ یصدا

 

 ی... براشهیاون روزهامون تنگ م یها دلم براوقت یلیمن خ »

... دلم نبود یزیو رفاقت چ تیمیجز صم نمونیکه ب ییهاوقت

رو تازه  یزیچ هی یدونی... اما ممیدوباره برادر ش خوادیم

 «... دمیفهم

  

 بغض کرده گفت :  ییدهانش را قورت داد و با صدا آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... میوقت برادر نبود چیما ه »

  

 را باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم.  سرم

 

 بزند.  هیگر ریمانده بود ز کم

 

... میکردیمرگ هم نم یوقت آرزو چیه میما اگه برادر بود »

وقت به زن تو  چیآکو ه میکردیباور م میاگه واقعاً برادر بود

 « وقت باعث مرگش نشده...  چیچشم نداشته... ه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود.  رهیبه آوات خ یواکنش چیبدون ه ریآه

 

را قانع کند  ریمن و آه کردیم یبار نبود که آوات سع نیاول نیا

 آکو مقصر بود. 

 

مانا اشتباه  نکهیمن باور ا ی... براریآه یدونیخوب م خودت »

اصالً دروغ  یحت ایکرده  ادیداغش رو ز ازیپ ایمتوجه شده 

 « راحت تر از بستن تهمت به آکوعه...  یلیخ گفتهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها باال رفت اما وسط را از ما گرفت و لنگان لنگان از پله شیرو

و با افسوس خطاب  انداخت ریبه من و آه ینگاه ستاد،یها اپله

 گفت :  ریبه آه

 

عشق باعث  کنمی... درک میعاشق بود کنمیمن درکت م »

اما  ی... تو عقلت رو از دست دادیعقلت رو از دست بد شهیم

رو به خودت  نیا تیقلبت که هنوز هست... ته اون قلب لعنت

عمر برادرت بود... تو خط به خطش  یکن که آکو همه یادآوری

رو خودت تا ته  شهیبود... بق بهیغر هی.. اما مانا .یرو حفظ بود

 « برو... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریمن و آه یها باال رفت و در اتاقش را به روهم از پله بعد

 بست....

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _307 

 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  کردمیتکرار مو پشت سر هم  کوباندمیرا به در م خودم

 

 « ولم کن... در رو باز کن برم...  »

 

عقب  یصندل یکه تازه تلفنش تمام شده بود، تلفن را رو آکو

 گفت :  الیخیپرت کرد و ب

 

 « ... یبر ییجا ستیزور نزن... تا من نخوام قرار ن خودیب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از بغض حرص بود که  شتریاما ب افتمیب هیمانده بود به گر کم

 . رندیراه بگ میهااشک دادیاجازه نم

 

در را باز کنم که اگر آکو  توانستمیبا آکو بود، نه تنها نم حق

از  یپاها نیمن با ا کردیم ادهیپ نیو مرا از ماش آمدیکوتاه م

 یرو ابانیخ یخودم را گوشه توانستمیم تاًیکار افتاده نها

 بکشم.  نیزم

 

 به من...  لعنت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 توانستمیبود که م نیبودم حداقلش ا دهافتایاز کار ن میپاها اگر

داشت  میآکو تصم دانستیپرت کنم، خدا م نیخودم را ماش

 . اوردیسرم ب ییچه بال

 

 هیعاقبت شب دیایکه قرار بود سرم ب ییحقارت و بال فکر

به آکو که  توجهیشد و ب دهیبغضم کوب یبه توده یچکش

دم و با پوشان میهابود صورتم را با دست یمشغول رانندگ

 افتادم.  هیبلند به گر یصدا

 

 آکو بلند شد :  یگرفته یکه صدا دینکش یطول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نکن...  هیگر »

 

 ندادم .  یتیّاهم

 

 گفت :  یاز خشم و کالفگ یآکو با ته رنگ یصدا

 

 « نکن...  هیگر گمیبهت م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو تا چه  دانستمینم دم،یترس شیخشم نشسته در صدا از

 میصدایب یهاهق هق نیهم ب نیهم یحد خطرناک بود، برا

 جواب آکو را دادم : 

 

از  یکار چیو ه ادیسرت ب ییقراره چه بال یدونینم یوقت »

 «  اد؟ینم تهیگر ادیدستت برنم

 

در جواب سوال  توانستیکه آکو م ییهاجواب یهمه نیب از

 گفت :  یمعمول یبا لحن اورد،یمن ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیوقت گر چیهم ه میندگز طیشرا نینه... من در سخت تر »

 « نکردم...  هیوقت گر چیه یعنینکردم... 

 

 ییساکت شدم و با تعجب با صدا یالحظه یبرا هیگر نیح

 گفتم :  یتودماغ

 

 «  ؟ینکرد هیاصالً گر یعنی »

 

و  سیخ شیهامژه نیصورتم برداشتم و از ب یرا ا ز رو دستم

آدم مرا  نیا با تعجب به آکو زل زدم، انگار نه انگار نمیسنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کی یکه انگار مرا برا کردیصحبت م یبود، طور دهیدزد

 آورده بود.  رونیب یگردش معمول

 

 یدست فرمان را گرفته بود و آرنج دست آزادش را لبه کی با

 به رو به رو زل زده بود.  تیّ پنجره گذاشته بود و با جد

 

  نگاهم گفت : ینیبه سنگ تیّاهمیباال انداخت و ب یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مال  هیکنم... گر هیوقت به خودم اجازه ندادم گر جینه... ه »

گوشه و  هی ننیشیکه موقع حل مشکل م هیفیضع یهاآدم

 « من نه...  ی... ولهیگر ریز زننیم

 

 گفتم :  نیو غمگ مظلوم

 

 «  ؟یحلش کن یخوایمن مشکلم که م »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _308 

 

 

 نیترمز گذاشت و ماش یرا رو شیام آکو پاتمام شدن جمله با

 متوقف شد.  یبد یبا صدا

 

 یاما حت میتصادف کن یتوقف ناگهان نیداشتم به خاطر ا انتظار

هم با  نیهم یبرا امد،یاطراف هم ن یهانیبوق ماش یصدا

 انداختم.   نیاز ماش رونیبه ب ینگاه یکنجکاو

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در  بیوحشتناک و غر یهابلند با شکل یهاو برج آپارتمان

 دهیسر به آسمان کش یاما خلوت و بدون گذر ضیعر ابانیخ

 بود. 

 

کردم،  دایپ یبیهم رفت، حس عج یناخودآگاه تو میابروها

از قبل  تربیکه با هر بار چرخاندن نگاهم در اطراف عج یحس

 . شدیم

 

 ود... ناآشنا ب میحس برا نیا تیّماه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اسم بگذارم...  شیرو توانستمینم

 

 نی... اما نه... ممکن نبود... اشناختمیآنجا را م کردمیم حس

نس قبل از منم  نیها... نه تنها من که چندخانه نیمحله... ا

 ... میها بذارمحله نیرا در ا مانیپا یحت میتوانستینم

 

 بود؟  یچ یحس لعنت نیا پس

 

 « آپارتمان منه...   ینیبیکه م یااون خونه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یزیشگفت انگ یبا ورود ینگاهش را گرفتم، برج مجلل رد

 بود.  هالمیف یتو یها پنج ستارههتل هیشب

 

را  نجایازقبل شد. من ا دتریشد ییآشنا بیعج حس

 ... دانمیرا نم یاما چطور و ک شناختمیم

 

ه آپارتمانش مرا ب دیبود که چرا آکو با نیتر امهم یمسئله اما

  اورد؟یب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من... از شدت ترس و اضطراب  یخدا یممکن بود... وا یعنی

که حتم  ییهادهانم گذاشتم و با چشم یرا رو میهادست

بزنند سرم را به طرفش  رونیداشتم کم مانده بود از حدقه ب

اش خم کرد و نگاه سبزش را به شانه یچرخاندم، گردنش را رو

 من دوخت. 

 

خاص و  یآکو با حالت م؛یبود رهیهمانطور به هم خ یالحظه چند

 یخودم را تو دیچرا با نکهیمن با ترس... ترس و افسوس از ا

  انداختم؟یم یدردسر نیچن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودمان هرچقدر هم از جانب فراز و پدر و مادرم  یخانه

که برخوردار  یزیاز حداقل چ دمیدیم یاعتمادیو ب ییاعتنایب

 بود...  تیبودم امن

 

و آکو هر بار به شکل  واریژ یکه از وقت آمدنم به خانه یتیمنا

 .  گرفتیقرار م دیمورد تهد یآورمتفاوت و رعب

 

 :  دمیلکنت پرس با

 

 « نجا؟یا یمن رو آورد یچ یبرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... خشم... بهت... و دیمکث نگاهم کرد، ترد یابا لحظه آکو

 بود...  صیآکو قابل تشخ یبود از چهره یزیسوال چ

 

را صاف کرد، نگاهش را از من گرفت و با  اشنهیس عاقبت

 آرامش جواب داد : 

 

 « ... رمیهام رو بگاز سوال یسر هیجواب  خوامیم نکهیا یبرا »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زیرا ر شیهاکه چشم ینیبه من انداخت و ح ینگاه بازهم

 گفت :  یکرده بود با لحن ترسناک

 

 رمینگ خوامیت مکه از یکه جواب یو مطمئن باش تا وقت...  »

 «... میگردیبرنم

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _309 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ترس را  توانستمیکه م ییشد، تا جا داریلجوج و درونم ب یطال

 زدمیزورم را م تیکه نها یاز وجودم راندم و با لحن یابه گوشه

 تا آرام باشد، گفتم : 

 

 شیهست مطمئنن جوابش پ یاما هر چ هیسوالت چ دونمینم »

 « ... ستیمن ن

 

 به جوابم نداد، در عوض بدون مقدمه گفت :  یواکنش چیه آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دمیامروز نامزدت رو د »

 

 شیهاکج کردن لب نیبه فرمان زد و ح یادو انگشت ضربه با

 گفت : 

 

 « تابان... ای... آراینامزد سابقت رو... آر »

  

 از زبان آکو جا خوردم...  ایاسم آر دنیشن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بند  اشیواقع یاما زبانم به معنا " ؟یچ " میداشتم بگو دوست

 آمده بود. 

 

 ... زدیو حالم را به هم م انداختیبه دلم چنگ م یکس

 

بود و اجازه  دهیبه سقف دهانم چسب یاخشک شده زبان

 حرف بزنم؟  دادینم

 

  گفتم؟یم یچ قاًیحرف بزنم دق انستمتویاگر هم م یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو گفته بود؟  یرا برا زیهمه چ ایآر یعنی

 

 با خودش کرده بود؟  یآکو چه فکر حاال

 

 هم مرا به آپارتمانش آورده بود؟  نیهم یبرا

 

 با خودش فکر کرده بود که من...  البد

 

 نکهیکه احتماالً متوجه الل شدن من شده بود که بدون ا آکو

 از طرف من بماند ادامه داد : یجوابمنتظر 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میراجع به هم خوردن ازدواجتون حرف زد »

 

توانستم به خودم مسلّط شوم، هنوز هم حرکت دادن  بالخره

 گفتم :  تیزبانم سخت بود اما در نها

 

و  هیهر کس یبه هم خوردن ازدواج جز مسائل شخص لیدال »

 « ..ربط داشته باشه. یاگهیفکر کنم به کس د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یارو به من بود و با هر کلمه مخرشیزد، ن یپوزخند آکو

 هیو زاو یجا شدن فک استخوانجابه توانستمیم گفت،یم

 .نمیدارش را ب

 

پس مسائل  ؟یکنیم یمن زندگ یتو خونه یرفته دار ادتی »

ام ربط به من و خانواده یکنیکه فکر م یاز اون شتریب تیشخص

 « داره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیکه ب یبروم اما از اتفاقات زیخ نهیس ابانیودم کف خب حاضر

به هم خوردن ازدواج  یکوفت لیافتاده و البته دل ایخودم و آر

 صحبت نکنم.  امیلعنت

 

 نکهیبردم و با ا رهیهم دستم را به طرف دستگ نیهم یبرا

را زده بود شروع به ور رفتن با در  یآکو قفل مرکز دانستمیم

 کردم.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم به  یبرم... کار تونیلعنت یاالن از خونه نیماگه من ه »

دست از سر من و نبش قبر  گهیبرادر گرامتون نداشته باشم د

 « ؟  دیداریبرم هامیکردن بدبخت

 

 دیآیاز دستم برنم یکار دانستمیخودم را به در کوباندم. م و

 نیدست بگذارم و منتظر ا یبود تا دست رو نیاما بهتر از ا

که فقط خدا از آن خبر داشت سرم  یاکو برنامهتا آ نمیبنش

 کند.  ادهیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _310 

 

 به من و حرکاتم نداشت.  یتوجه چیاما ه آکو

 

 اومدیبه نظر نم دمیکه من د ییایتو؟ اما آر یهایبدبخت »

 نیا هیشب شتریرو داشته باشه... ب یبدبخت کردن کس ییتوانا

 «سقوط کرده باشه...  یبود که خودش تا ته بدبخت

 

 ادامه داد :  یبیلحن غر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردیشده بود که داشت تالش م تیاونقدر از طرف تو اذ »

 « بره...  رانیاز ا شهیهم یبرا

 

 خشک شد. رهیدستگ یرو دستم

 

 سقوط کرده بود؟ ایآر

 

 بودم؟ او را بدبخت کرده  من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 برود؟  رانیاز ا شهیهم یبرا

 

 ها مرا ناراحت کرده بود؟ حرف نیا دنیشن چرا

 

 ایکه سرم آورده بود، هنوز هم به آر ییبا وجود بالها یعنی

ها و بودم برخالف قصه دهیفهم نکهیا ای دادمیم تیّاهم

چندان  یبعد از رفتن زندگ ایام آرگذشته یروزها اتیحدس

  هم نداشت... یراحت

 

  رفت؟یم واقعاً
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مقصر  نکهیا تیمن واقع رفتیم رانیاز ا شهیهم یبرا ایآر اگر

  کردم؟یثابت م ینبودم را به چه کس

 

که به  ییکرده بود که آکو دایپ یصورتم چه حالت دانمینم

 باال انداخته و پوزخند گفت :  یطرفم برگشته بود با ابروها

 

 یناراحت شد نطورینش او از رفت یدوستش دار نقدریتو که ا »

 «  ؟یکن انتیبهش خ یچطور تونست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  انت؟یخ

 

  زد؟یاز چه حرف م آکو

 

  کرد؟یرا تکرار م ایآر یهاحرف

 

 ... مینگاه کرد تمانیلحظه به موقع کی

 

انداخته بود و  ریگ نیماش یمرا تو ایکه آر یهمان روز انگار

 ... شدیتکرار م خت،یریرگبار تهمتش را سر من م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که مرا متهم کرده بود...  یروز همان

 

 مینه تنها از دست دادن غرور، خانواده و آبرو تشیکه نها یروز

آن روز  دادمیرا از دست داده بود... نه... اجازه نم میبود که پاها

 تکرار شود...  گرید کباری یلعنت

 

 سوال ببرد.  ریآکو حرمتم را ز دادمینم اجازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورت آکو  یستم را باال بردم و رود یناگهان میتصم کی با

 خواباندم. 

 

 طرف خم شد...  کیآکو به  یسنگ صورت

 

 استخوان فکش کف دستم را خراش داد...  زیت یکردم لبه حس

 

 همانطور سرش را خم کرده بود.  آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خشک شده بودم، من  میکه بود یدر همان حالت مانیهردو

 هم فراموش کرده بودم.  دنینفس کش یحت

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _311 

 

برخوردمان جذبه و  یکه از همان لحظه ییمن به آکو نکهیا باور

ذهنم از او  ینهیکه دررفتارش داشت در پس زم یتحکم خاص
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودم هم سخت  یزده بودم، برا یلیشاه ساخته بود، س کی

 کو... بود چه برسد به آ

 

آمده  رونیکه خورده بود ب یلیس یهیاز شک اول ایکه گو آکو

 گذاشت.  یلیس یباال آورد و جا یبود، دستش را به آرام

 

چه  یلیس نیبابت ا گرید یقهیتا چند دق دانستیم خدا

از  یبا پاها یاتاقک فلز نیکه در ا یمن گرفت،یاز من م یتقاص

شتم اما اگر قرار بود تقاص فرار ندا یبرا یراه چیکار افتاده ه

 ارزشش را داشت تا از خودم دفاع کنم...  دیمرگ باش یلیس نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «وقت نبودم...  چی... هستمیمن خائن ن »

 

 صورتش را گرفته بودم و به فرمان چشم دوخته بود. آکو

 

 :  دیلرزیم میکرده بودم و صدا بغض

 

و مادرم... نه اون به اصطالح پدر  ی... نه حتاینه تو... نه آر »

 « ... یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که قصد به زبان آوردنشان را داشتم مثل  یکلمات کردمیم حس

 اما مهم نبود...  دادندیرا خراش م میچاقو گلو

 

بدونه  نکهیبدون ا یرحمیکه با ب یاون دکتر عوض ینه حت »

 « ... تیگفت که من با رضا ارهیسر من م ییچه بال

 

 هم. از آن نتوانستم ادامه بد شتریب

 

 انداختم.  نییرا پا سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکرده بودند و رو دایمن راهشان را پ یاجازهیاشک ب قطرات

 یاکه با آن بلوز مردانه یصورتم راه گرفته بودند و پشت دست

 . ختندیریکه بلوط تنم کرده بود مچاله کرده بودم، م

 

 گفتم :  یبود. با حس خفگ نییپا سرم

 

ام رو ول کردم؟ خونه و خانودهچرا  یبدون یدوست دار یلیخ »

 رمیاومدم کم تحق یکه از وقت ییچرا پناه آوردم به شماها

اتاق...  هی یتو نمیانداخت یگوشت اضاف کهیت هی نیع د؟ینکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزندگ یمهم نباشه؟ چرا برا یکس یمن برا یکه زنده و مرده

 «کنه  نیشما شدم ع

  

 ه دادم : و با هق هق ادام دمیصورتم کش یدستم را رو پشت

 

چون  دمیرو ندارم... به برادر تو چسب چکسیچون ه نجامیا »

نجاست پرت کردن  کهیت هی نیپدر و مادر و برادرم من رو ع

که اونم  دادیم تیّ... فقط خواهرم بهم اهماطیح یگوشه یانبار

آدم فلج  هیجور  خوادینم گهید نکهیروزها خوشحال از ا نیا

 « ... ادینمرو بکشه اصالً دور و برم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چشم در چشم شدم که با  ییرا باال آوردم و با آکو سرم

 به من زل زده بود.  بشیسبز غر یهاچشم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _312 

 

شده  نیکه از درد و غم سنگ یقلب یرا مشت کردم و رو دستم

 . دمیبود، کوب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 باال رفته بود :  میصدا

 

 انتیکه به قول خودش از من خ ییای... آرایمن بدبختم نه آر »

خارج از  رهیم هیروح رییتغ یاز دست داده؟ داره برا یچ دید

 ؟یاما من چ کنهیاونجا هم دوباره از اول شروع م رهیکشور... م

و فرار کنم...  رونیبپرم ب نیماش نیاز ا تونمینم یکه حت یمن

گند و کثافت خودم رو  نیاز ا نآزادشد یبرا تونمیکه نم یمن

مورچه  هی یبه اندازه تونمیراه برم... نم تونمیبکشم... چون نم

 «راه برم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نثار خودم کردم.  یگریهم باال رفت و مشت د گرمید دست

 

 ادامه دادم :  زدمیکه پشت سر هم به خودم مشت م ینیح

 

رابطه داشتم... اما بهم  یکِو  یمن روحمم خبر نداره با ک »

آشغال انداخت دور...  کهیت هیمن رو مثل  ای... آرانتکاریگفتن خ

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یحت گریشده بود، د نیو زبانم سنگ رفتیم جیگ سرم

اما درد دلم باز شده  نمیآکو را واضح بب ریتصو توانستمینم

 بود...

 

ان هالک شدم... خودم رو خراب کردم... اما مام یمن از تشنگ »

 « بابام انگار نه انگار... انگار من...  

 

حس کردم،  میهاآکو را دور مچ یمردانه یهادست یگرم

از آن به خودم مشت  شتریرا گرفت و اجازه نداد ب میهادست

 بکوبم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یباورم نکرد... التماس کردم من رو ببرن دکتر... ول یچکیه »

 ایرف آربهم فرصت نداد... ح چکسیگوش نداد... ه یکس

 « از حرف من ارزش داشت...  شتریبراشون ب

 

 که آهسته گفت :  دمیرا شن شیصدا 

 

 « آروم باش...  »

 

 از آن توان ندارم...  شتریب کردمیم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را از دست داده بودم... امیانرژ یهمه

  

... ابونیتصادف کردم... افتاده بودم تو خ دیولم کرد... د ایآر »

 « ... اما برنگشت... رفت

 

 را گرفت.  میهاآکو باالتر آمد و شانه یهادست

 

 ذهنم زنده شد... یتو یگنگ ریتصاو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دمیرقصیم

 

 دستش گرفته بود...  یشراب را تو السیکه گ یمرد

 

گذاشته بودم و با لبخند به او نگاه  یگردن کس یرا رو دستم

 ...کردمیم

 

 که داشتم زمزمه کردم :  یتوان نیآخر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میشونیکه به پ یانگ نیخسته شدم... خسته شدم از ا گهید »

 « چسبوندن... 

 

 بغل گرم آکو افتادم...  یهم افتاد و تو یرو میهاپلک

 

که در وجودم  ییلذت بخش و آشنا ینتوانستم از گرما اما

 فرو رفتم... یخبریب یایاستفاده کنم و در دن د،یچیپ

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _313 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 ) آوات ( 

 

 بودم و به سقف زل زده بودم.  دهیتخت دراز کش یرو

 

جز  یبه خانه برگشته بودم کار مارستانیصبح که بعد از ب از

تخت و فکر کردن نداشتم، فکر کردن به  یرو دنیدراز کش

  ز؟یچ چیچه؟ به ه

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نه  کردیم دمانیکه تهد یو کسامروز صبح آکو  یهابه حرف نه

به  یکه امروز صبح شکسته بود نه حت یبه ترمه و قلب و غرور

 طال را با خودش برده بود؟  یآکو چرا و با چه هدف نکهیا

 

سر و  یکوتاه که افکار ب یهیچند ثان یبرا دیشا ،یگاه فقط

و  آمدندیم رونیذهنم ب یستیو ن یکیام از از عمق تارته

که امروز صبح به  ییهابه حرف گرفتند،یدشان مبه خو یشکل

 ... کردمیآکو زده بودم فکر م

 

 ... شدمیو از خودم متنفر م کردمیم فکر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کدامشان  چیاما ه رفتمیپذیآکو را نم یروش ابراز عالقه دیشا

آن هم  شد،یها به آکو نمزدن آن حرف یبرا یقابل قبول لیدل

ها و حش چقدر به خاطر حرفرو یشهیش دانستمیکه م ییآکو

ترک  هیو بق ریو ام واریو ژ ریچند سال آه نیا یرفتارها

 برداشته بود... 

 

  چرا؟

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به خاطر عشق سابقش با من دعوا  یابه خاطر ترمه چرا

که مطمئن بودم برخالف ترمه عاشق  یکرده بود با برادرم، کس

 من است دعوا کرده بودم؟ 

 

 ه بود؟ حماقت نبود پس چ نیا اگر

 

که  ییهاکه دوستمان داشتند با خاطر آدم ییهاآدم رنجاندن

 دوستمان نداشتند؟ 

 

 طال...  انیو داد جر ریگ نیاما در ا زدمیبا آکو حرف م دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دیرسیبود که به نظر نم ختهیآنچنان به هم ر مانیزندگ وضع

 جمع و جور کردنش را داشته باشد...  ییتوانا یکس

 

منتظر  نکهیکه پشت در بود بدون ا یدر خورد و کسبه  یاضربه

و در را باز کرد.  دیکش نییدر را پا یرهیمن باشد دستگ یاجازه

بودم، گردنم را  دهیتخت دراز کش یوار رو بیهمانطور که صل

 باال آوردم و نگاه متعجبم را به در دادم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود و با حالت  ستادهیچهارچوب در ا یترمه که تو دنید با

و با  دمیرا در هم کش میابروها کردیبه من نگاه م یذبمع

 گفتم :  یبدخلق

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایا »

 

بودم که دوست نداشتم فعالً دور و برم  دهیاز دستش رنج چنان

 باشد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به آرام کردن خودم  ییرا در تنها یچند روز دادمیم حیترج

که  میبگو ییزهایکنار ترمه باشم و چ نکهیمشغول باشم تا ا

 یدلش را بشکند، دوست نداشتم دلش را بشکنم نه برا دیشا

قلبم فرو  یکه خنجرش را تو یوقت یحت یدر هر حالت نکهیا

که دوست نداشتم من  نیا یکرده بود، عاشق او بودم بلکه برا

 هم مثل خودش دل شکن باشم... 

 

 یداخل شدن مردد و منتظر اجازه یکه مشخص بود برا ترمه

 زد و با لکنت گفت :  ی، با خجالت لبخندمن بود
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@VIP_ROMAN 

 « امروز صبح... من... خب...  انیراستش... بعد از جر »

 

معلوم بود در انتخاب کلمات  د،یکش یو صدادار قیعم نفس

 دچار مشکل شده بود 

 چطور منظورش را برساند.  دانستینم و

 

 به تپش افتاده بود.  قلبم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _314 

 

 

 

 

شدم و منتظر به دهانش  زیمخیتخت ن یرو میهابر آرنج هیتک با

 زل زدم. 

 

 به خاطر رفتارش آمده بود؟  ییدلجو یترمه برا یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ترمه از  نکهیراه افتاده بود... کم نبود ا یدلم عروس یتو

 آمده باشد! نییموضعش پا

 

 گفت :  عیکرد و سر یاسرفه

 

بتونم... معذرت  دی... شانجایکردم... اومدم ا یرو ادهیز »

 « کنم...  یخواه
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@VIP_ROMAN 

به  یزخم یپا نیبپرم و با هم نییتخت پا یمانده بود از رو کم

بغلم فشار دهم که  یطرف ترمه هجوم ببرم و آنچنان او را تو

 اما نه...  دیایدر ب شیهااستخوان یناله یصدا

 

که چطور با حماقتم دلش را شکانده  افتادمیآکو م ادی یوقت اما

 خوش نشان دادن به ترمه زود بود...  یرو یبرا دمیدیبودم م

 

خودم  هیترمه که تنب هینه تنها تنب رفتمیپذیترمه را نم نکهیا

 بود... 
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@VIP_ROMAN 

باالتر از  یهیو چه تنب شدمیم هیبه خاطر رفتارم با آکو تنب دیبا

بدنم او را صدا  یهاکه تک تک سلول یادور ماندن از ترمه

 ... زدیم

 

 یاز رو یکه نفس ینیتخت انداختم و ح یهم خودم را رو باز

 گفتم :  یبارغم یبا پوزخند دمیکشیدرد م

 

 ؟یرعلیام شیپ یرفتیم نجایا یممنون... اما بهتر نبود به جا »

تو رو  ی... مطمئناً وقتمارستانیبالخره اونه که افتاده رو تخت ب
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@VIP_ROMAN 

 یکنیبا عشق نگاهش م یدار یکه چطور نهیسرش بب یباال

 « ... شهیزود سرپا م

 

ها، جمله نیا یکه گفتن هر کلمه دانستیفقط خدا م یعنی

 میدر جمالت تا چه اندازه برا یحت یرعلیقرار دادن ترمه و ام

 سخت و دردناک بود... 

 

 بکنم؟  توانستمیم یچه کار اما
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@VIP_ROMAN 

 یتا آخر باز دیقبول کرده بودم... و حاال با را یباز نیا خودم

 ...باختمیکه به قول آکو م ی... تا وقتکردمیم

 

 زیمخیتخت ن یترمه وحشت زده رو یناگهان یهیگر یصدا با

چهارچوب در بدون  یبه او انداختم که چطور تو یشدم و نگاه

 نیزم یرو رد،یفاصله بگ اشهیاول تیقدم از موقع کی نکهیا

که صورتش را پوشانده  ییهازده بود و از پشت دست چمباتمه

 .کردیم هیبود با تمام قوا گر

 

 معادالتم... یهمه
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@VIP_ROMAN 

 ... یرعلیام

 امروز صبح...  یدعوا

 ... آکو

 ... هیتنب

به  باً یتقر میبه درد پا توجهیو زمان را فراموش کردم و ب نیزم

 طرف ترمه پرواز کردم. 

 

 میکه به کف پا یبه خاطر فشار زانو زدم، نیزم یرو شیپا کنار

 دنینکش ادیفر یکه برا دیاز درد کش یریآمد، زخمم چنان ت

 نیکه با ا رمیرا آنقدر محکم گاز بگ امینییمجبور شدم لب پا
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@VIP_ROMAN 

به  گریدرد د کیرا فراموش نکردم که  میکارم نه تنها درد پا

 اضافه کردم...  یهادردم

 

 هیمن به خاطر گر یمهتر یهاکه شانه یمهم نبود تا وقت اما

از آرام کردن و به آغوش  ریغ یزیچه چ د،یلرزیم نطوریا

 داشت؟  تیّاهم دنشیکش

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _315 

 

 

انداختم و او را  کشیبار یهارا دراز کردم، دور شانه میهادست

که صورتش را  یترمه هم با همان حالت دم،یبه طرف خودم کش

 یداغش را به قفسه یشانیبغلم جا گرفت و پ یپوشانده بود تو

 چسباند.  امنهیس

 

عقب رفته بود، من هم از  یکه سر کرده بود کم یساتن یروسر

 یرا آنقدرعقب دادم که رو یفرصت استفاده کرده و روسر
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@VIP_ROMAN 

 امینیر بد شیافتاد و اجازه داد عطر خاص موها شیهاشانه

 . چدیبپ

 

را به مشام  شیموها زیو عطر دل انگ دمیکش یقیعم نفس

 . دمیکش

 

 زدیبغلم م یکه ترمه تو یفیظر یهاکه قلبم از هق هق ینیح

کردم با  یسرش گذاشتم و سع یام را رودرد گرفته بود، چانه

 نوازش پشتش او را آرام کنم. 
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@VIP_ROMAN 

 « .. نکن قربونت برم. هی... گرزمینکن عز هیگر »

 

به  یصورتش برداشت و چنگ یدستش را از رو کی ترمه

 گفت :  دهیبر دهیبر شیهاهق هق نیزد و ب امیمشک شرتیت

 

نبودم...  ینجوریا یبد... ول یلیشدم آوات... خ یمن آدم بد »

کردن... من... من فقط  تیمن آدم دل شکستن نبودم... آدم اذ

 « ... دونمیزخم خوردم... من... نم
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@VIP_ROMAN 

 یهاهیگر یبه من فشار داد، گرچه ناراحت شتریرا ب دشخو

 توانستمیفکر کنم اما نم یگرید زیبه چ دادیترمه اجازه نم

خودم  یکیهمه نزد نیاز ا یکه ناش یبهت رم،یبهتم را بگ یجلو

 و ترمه بود...

 

که  مانیهاهم من و ترمه جز گرفتن دست شیسه سال پ یحت

من اتفاق  وگرنه ترمه که  ییروبه خاطر پرو یالبته آن هم گاه

 نداشت اما حاال...  یلیم چیه
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@VIP_ROMAN 

را  شیهادست د،یکش رونیبغلم ب یدفعه خودش را از تو کی

 گفت :  د،یلرزیکه م یاهام گذاشت و با چانهشانه یرو

 

 کنمیم ی... دارم سعکنمیتالشم رو م یمن دارم همه »

 تونمی... نمونمتیندم... اما نم تیّ فراموشش کنم... بهش اهم

هم تو  کنمیم تی... هم دارم اونها رو اذزنمیآوات... دارم گند م

 « رو... 

 

 مچاله شد :  صورتش
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@VIP_ROMAN 

 « ... شمیم تیتون دارم اذاز همه شتریبه خدا من ب یول »

 

 زل زده بودم.  انشیغم به صورت گر با

 

 یچون خودم هم عشق دمیفهمیم دم،یفهمیرا م شیهاحرف

کنم... اما  شیبود که رها نیاش اکه عاقالنه دمیکشیم را به دل

از ترمه  توانستمی... به خود ترمه قسم که نمتوانستمینم

 بگذرم... 
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@VIP_ROMAN 

 سشیخ یگونه یرا باال آوردم و سرانگشتانم را آرام رو دستم

 . دمیکش

 

که در اشک غرق  شیهاچشم یزدم و به آب ینیغمگ لبخند

 شده بود زل زدم. 

 

 را به ترمه نشان دادم.  امیناتوان میهاچشم با
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@VIP_ROMAN 

تو رو تمام و  تونمیم ی... چطورمیبکن دیکار با یچ دونمینم "

کنم  یکار تونمیم یخودم داشته باشم... چطور یکمال برا

  "... یو خودت زجر نکش یرعلیمن و ام نیب گهید

 

را خواند که با  میهاچشم یناگفته یهاترمه حرف نکهیا مثل

 گفت :  یلرزان یهالب

 

 « ببر...  نجایمن رو از ا »
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _316 

 

 کردم.  یکمرنگ اخم

 

 « ؟  یچ »

 

 را از سر گرفت.  اشهیگر دوباره
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@VIP_ROMAN 

... میرو نشناس یکس چیدور که ه یمن رو ببر... ببرم به جا »

 « ... میدو تا باش فقط خودمون

 

 دهیشن یرعلیاز زبان ام شبیکه نبود که د ییهاحرف نهایا

 بودم؟ 

 

را به ترمه منتقل کرده بود و ترمه به  شیهاحرف یرعلیام یعنی

بود  دیرا داده بود؟ نه... بع شنهادیپ نیا یرعلیخاطر حرف ام

 کار را بکند...  نیا یرعلیام
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@VIP_ROMAN 

از  یرعلیچند سال ام نیابودم که  دهیزبان خود ترمه شن از

 یو خارج از احوال پرس یصحبت خصوص چیه باًیعمد تقر یرو

 با ترمه نداشت...  یخانوادگ

 

جو  دیو البته ترد گریسوال و جواب د کینداشتم با  دوست

 را خراب کنم...  نمانیخوب بوجود آمده ب

 

 « باشه آوات؟  »
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@VIP_ROMAN 

و  دمیکش امختهیبا هم ر یبه موها یآمدم و دست رونیفکر ب از

 کالفه گفتم : 

 

... میعوض کن میتونیجامون رو م م؟یترمه؟ کجا بر یگیم یچ »

... اما خودمون رو میعوض کن میتونیاطرافمون رو م یهاآدم

... میعوض کن میتونیرو که نم نهایحسمون؟ فکرمون؟ ا ؟یچ

 «رو حل نکرده...  یمشکل چیرفتن ه

  

که حاال کمتر شده  یاهیبا گرانداخت و  نییباال و پا یسر ترمه

 بود، گفت :
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@VIP_ROMAN 

  

 «... میتونیچرا... چرا... م »

 

 گذاشت.  میهالب یرا رو شیهاهم بالفاصله لب بعد

 

 حبس شد...  امنهیدر س نفس

 

 ...ستادیا دنیاز تپ قلبم

  

 خشک شد... میهادر رگ خون
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@VIP_ROMAN 

  

 گشاد شد...  یهاچشم

 

 زدم...  خی

 

 گرفتم...  آتش

 

 دم... ش خاکستر

 

 در حال افتادن بود... یاتفاق
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@VIP_ROMAN 

شور شده  شیهاترمه که به خاطر اشک یاقلوه یهالب یگرم

 ... دمیفهمیبود را نم

 

چون ترمه از من  دیطول نکش شتریب یاهیچند ثان تماسمان

 فاصله گرفت. 

 

زد  ینیکه همچنان با بهت به او زل زده بود لبخند نمک یمن به

 گفت :  کرد،یرا پاک م شیهااشککه با پشت دست  ینیو ح

 

 «  ؟یکردیفکر م ی... به چدمتیبوس یبهم بگو آوات... وقت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شده جواب دادم :  مسخ

 

 « ... یچیه »

 

 باال انداخت . یاشانه

 

که  ییزهایهست تا به اون چ یراه هی شهیهم یدید »

 « ... میفکر نکن م،یفکر کن میخواینم
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@VIP_ROMAN 

رفش را بفهمم... تا به خودم ح یتا معن دیطول کش یالحظه

 میهادست نیو به طرفش هجوم ببرم... صورتش را ب میایب

 ... رمیبگ

 

سرخش که از هم باز مانده بود، بود که  یهالب خیم نگاهم

 زمزمه کنان گفتم : 

 

 « بچشم...  هایلعنت نیطعم ا نکهیمن بدون ا »
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@VIP_ROMAN 

بود،  که خمار شده یو با لحن دمیکش شیهالب یرا رو انگشتم

 ادامه دادم : 

 

 « حس لمسشون رو لمس کنم...  نکهیبدون ا »

 

 قرمزش زدم . ینینوک ب یابوسه

 

عاشقت شدم... سه سال تمام هم  نهایا یمن بدون همه »

 «عاشقت موندم... حاال که... 
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@VIP_ROMAN 

 را دوباره به هم وصل کردم...  میهارا تمام نکرده لب حرفم

 

 ود... من و ترمه ب یبوسه نیاول نیا

 

صورتش را  زدیکه نفس نفس م ینیترمه ح قهیاز چند دق بعد

 گفت :  تیو با مظاوم دیعقب کش

 

 یهر جا ایدور... مثل آلمان...  یجا هی ؟یبریپس من رو م »

وقت  چیه گهی... که دشهیهم یطرفه... برا هی طیبل هی... با گهید

 « ... میبرنگرد رانیبه ا
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@VIP_ROMAN 

 

 ... دمیاو را بوس گرید کباریحواب  یجا به

 

ماندن و  نجایا نیب دیبا دانستمینم یوقت دادمیم یجواب چه

 کردم؟یرا انتخاب م یکیآکو و رفتن و ترمه 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _317 
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@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

 دهیاببه جسم خو یکیچند ساعت بود در سکوت و تار دانمینم

 کیهوا تار یبودم ک دهینفهم یتخت زل زده بودم، حت یرو

 شده بود.

 

گذاشته بودم تا احتمال هر  لنتیسا یهمراهم را رو یگوش

خودم  الیببرم، به خ نیخارج را از ب یایبا دن یگونه تماس

 ... رمیبگ میبهتر فکر کنم و البته تصم توانستمیم نطوریا
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@VIP_ROMAN 

 دادیم یگناهیب یبو ییهاحرف طال را، یهاحرف نکهیا میتصم

 نه!  ایباور کنم 

 

 یطال سرباز جبهه کردمیقبول م دیپس با کردمیاگر باور م که

بودم در حال مبارزه در  دهیکه هنوز نفهم یخودم بودم، سرباز

من کرده  یبودم طال را قربان دهینفهم یجنگ بود؛ جنگ دانیم

 طال...  یمرا قربان ایبود 

 

تخت خورد به خودم آمدم، با  یکه طال رو یتکان کوچک با

 قدم جلو گذاشتم.  هی دیترد
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@VIP_ROMAN 

 

 یرو یکترینزد یتخت گذاشتم واز فاصله یرا لبه آرنجم

 توانستمیاش تنها مچهره فیتوص یصورت طال خم شدم. برا

 کلمه به کار ببرم... عروسک... کی

 

. حس دیچرخیاتاق م یدر تارک اشییطال یکه موها یعروسک

 . آوردیفشار م امنهیس یاتاق قفسه یکیدم تارکر

 

چراغ را  شدم،یبلند م دیسخت شده بود. با میبرا دنیکش نفس

نام و  یب زیاما چ کردمیها را باز مو پنجره کردمیروشن م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام را از صورت طال بکنم، شده خینگاه م دادیاجازه نم ینشان

ل زدم که کم اش زبرجسته یهابسته و لب یهاآنقدر به پلک

اش از برجسته یهابکرد و ل دنیشروع به لرز شیهاکم پلک

 آن خارج شد.  نیاز ب ینامفهوم یهم باز شد و آوا

 

 یکردم، نفس گرم کیگوشم را به دهانش نزد یکنجکاو یرو از

 یلرزش نیکه به صورتم خورد بند بند بدنم را مور مور کرد، از ب

تمرکز  دنیشن یانستم براتو یکه به جانم افتاده بود به سخت

 کنم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نجاینکردم... مامان... بابا... تو روخدا... ا یبه خدا من کار »

 « ... ادیخوشم نم ییسرد... من از تنها

 

با  تیدر نها نکهیتا ا شدیبلندتر از قبل م شیهر کلمه صدا با

 . دیاز جا پر یبلند ادیفر

 

قدم عقب  کیشکه شده بودم  اشیهم که از حرکت ناگهان من

 .  دمیپر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش که نگاه وحشت زده ینیشده بود ح زیمخیتخت ن یرو طال

 . دیکشینفس م یبلند یبا صدا چرخاندیاتاق م یرا تو

 

که به طال  ینیو ح دمیکش یقیرا جمع کردم، نفس عم خودم

 آرام گفتم :  شدمیم کینزد

 

 «طال... آروم باش...  »

  

از  یبلند غیبود، ج دهیشن یکیتار انیمرا از م یکه صدا طال

 :  دیترس کش یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « کجاس؟  نجایا ؟یخوایاز جونم م یچ »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _318 

 

 کردیکه گمان م یالیدادن موجود خ یفرار یرا برا شیهادست

 .دادیهوا تکان م یصاحب صدا است تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به سر  یاحتمال یهاضربه رفتنیدم شجاعت دادم و با پذخو به

را دور  میهادست یناگهان میتصم کیو صورتم جلو رفتم و با 

 . دمیانداختم و او را به آغوش کش شیهاشانه

 

 چیکردم که ه یزندان میهادست نیمحکم او را ب یقدر به

 نمانده بود...  نمانیب یافاصله

 

تن خودم و طال با هم مخلوط  یگرما قلبم باال رفته بود، ضربان

حرارت که در  نیا میبگو توانستمیشده بود آنقدر که نم

 تب طال! ایشده بود، تب تن خودم بود  یجار میهارگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرده بود، شروع به صحبت با  دایکه پ یبیفرار از حال عج یبرا

 طال کردم : 

 

 « ... ستین یزیآروم باش... چ »

 

 بلند شد :  دیدطال با تر یگرفته یصدا

 

 « آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم :  یلبخند کمرنگ ناخودآگاه

 

 « آره... آکوام...  »

 

من آکوام آرام  نکهیبا دانستن ا دیطال با کردمیفکر م چرا

  رد؟یبگ

 

از روح و روان من شده بود  یروزها جز ثابت نیبود طال ا درست

 بودم که مزاحمش شده بودم... یابهیطال فقط غر یاما من برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیزد و نال رهنمیبه پ یچنگ طال

 

 «  ؟یاریسرم ب ییچه بال یخوایکجا؟ م یمن رو آورد »

 

 نداشتم او را از خودم جدا کنم. یلیم چیه

 

 همان حالت گفتم :  در

 

 « باهات ندارم...  یکار چیآپارتمان منه... نترس... ه نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ه... بود که سرنوشتت را عوض کرد یآپارتمان نجایا نگفتم

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _319 

 

 

ناجوان  ینشسته که نقطه سر خط باز یتخت یرو نگفتم

 افتاده بود...  ریبود که او ناخودآگاه در آن گ یامردانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... نگفتم

 

 ... بردمیسوال م ریکار خودم را ز نیبا ا چون

 

 بغض گفت :  با طال

 

 یمن رو برگردون خونه... نه خونه یندار یاگه باهام کار »

 « مامان بابام...  شیخودمون... پ یخودتون... خونه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یداغ یهاگرفت، به زحمت وسط اشک اشهیدفعه گر کی

 گفت :  دهیبر دهیبر خت،یریاش مگونه یرو

 

 « و برادرته... درسته باورم نکردن... اما بهتره... بهتر از تو  »

 

که او را محکم بغل کرده  یدفعه بدون مقدمه، همانطور کی

 مطمئن گفتم :  یموهاش گذاشتم و با لحن یبود، دستم را رو

 

 « من باورت دارم طال...  »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 طال بند آمد.  یهیگر

 

 هم متوقف شده بود.  دنشینفس کش یکردم حت حس

 

 را تکرار کردم :  امجمله

 

 یهات... گور بابادختر... تک تک حرف کنمیمن باورت م »

 « ... ایآر یهاچرت و پرت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخودش حالج یتا طال حرفم را برا دیطول کش یالحظه چند

 کند. 

 

از  دانستمیکه نم یازهیغر یبه خودش داد اما من از رو یتکان

تر را تنگ میهادست یشده بود حلقه دایاش پکجا سر و کله

 به خودم فشار دادم.  شتریکردم و او را ب

 

 کمال تعجب طال هم آرام گرفت.  در

 

 :  گفتیتمسخر م هیشب یبلند شد که با حالت شیصدا اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

باور  دیکه با ییهاآدم خوره؟یباور کردن تو به چه دردم م »

 «  کنه؟یم یچه فرق گهینکردن... د کردنیم

 

م را از اما کنترل زبان میجمله را بگو نیدلم ا یداشتم تو دوست

 دست دادم و گفتم :

 

من به دردت  یبه اندازه چکسیاما باور کردن ه شهیباورت نم »

 «... خورهینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 متعجب طال بلند شد :  یصدا نباریا

 

 «  ؟یچ »

 

 شد.  شتریب شیتقالها

 

را گرفتم و او را از خودم جدا کردم اما اجازه  شیهاشانه ناچاراً

 برود.  ییجامن  یهادست یندادم از محدوده

 

 به من دوخت.  ینیرا با بدب اشیآب نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نفر  کینگاه  ینیسنگ ریبار در عمرم حس کردم ز نیاول یبرا

 کم آورده بودم. 

 

 را به طور کامل نداشتم... قتیگفتن حق یی... من توانانه

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _320 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دادن و  حیتوض یبار بود که برا نیدوم نیجوانه ا انیاز جر بعد

 حرف زدن کم آورده بودم... 

 

 کم آورده بود...  آکو

 

 دختر افتاده بود...  نیا یکه برا یاتفاق یجلو

 

 من افتاده بود...  یلهیکه ناخواسته به وس یاتفاق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهارا از چشم میهاکه چشم ینیدهانم را قورت دادو ح آب

 گفتم : دم،یدزدیطال م یآب

  

ام... من و خانواده یاومده... برا شیپ یاناتیجر هیطال...  نیبب »

که به  ییجا هیچه خبره... اما تو... از  اوردمیکه من هنوز سر درن

 «... یسر در آورد یباز نیکجاس وسط ا دونمیجون هناسم نم

  

 ت : را تکان داد و سردرگم گف شیهاشانه دیبا ترد طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به تو و  یمن افتاده چه ربط یکه برا ی... اتفاقفهممیمن نم »

 «ت داره؟ خانواده

 

و جوابش  دیپرسیم دیکه طال با یتنها سوال دیو شا نیترمهم

 که من از جوابش عاجز بودم...  ینیبود، هم نیهم گرفت،یرا م

 

گرفته بود، جواب دادم  یکه از شدت درماندگ ییبا صدا عاقبت

 : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بال رو سرت آورده هم من... هم تو... به  نیا یبفهمم ک یوقت »

 « ... میرسیجواب سوالمون م

 

 در هم رفتم . شیابروها

  

 « ... فهممی... نمفهممینم »

 

و زبون در مقابل طال را  فیضع یقدرتمند سابق، آکو یآکو

 کنار زد.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  رشیطال تاث یرو دانستمیکه م یتیاعتماد به نفس و جدّ با

 گفتم :  گذاشتیم

 

 «نه؟  ای یرو بفهم قتیحق یخوایتو م »

  

 تکان داد.  دییتا یبه نشانه یشده بود، سر جیکه کامالً گ طال

 

 زدم و گفتم :  یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیتا سر از ا ی... کمکم کنیکمکم کن دیخوبه... خوبه... پس با »

 « ... امیدر ب دهیچیپ یمعما

 

 شده بود. امرهیخ یباز مهیبا دهان ن طال

 

 شده بود...  زیبدجور هوس انگ شیهانظرم آمد لب به

 

که  یسرنخ نیکه به جانم افتاده بود اول یافرار از وسوسه یبرا

 به نظرم آمد به زبان آوردم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیهم یاون شب بهت مواد داده باشن... برا زنمیمن حدس م »

 «... ادینم ادتی یچیه

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _321 

 

 (  واری) ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر و  یام نشست، با وحشت از کابوس بشانه یکه رو یدست

اما با همان حرکت اول  دمیکه در آن فرو رفته بودم، پر یته

 یادآوریرا  دنمیطرز بد خواب د،یچیکه در گردنم پ یزیدرد ت

 کرد. 

 

 : دمیکش میته گلو از یاخفه ادیفر

  

 « آخ...  »

 

 چشمم ظاهر شد.  یبلوط جلو صورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اثرات ترس را به  شدیبود و م دهیبعد از ظهر رنگ پر مثل

 . دیصورتش د یوضوح تو

 

 گفت :  یاگرفته یصدا با

 

 « شد؟  یچ »

 

 یام را روبدن خشک شده ینیو ح دمیبه گردنم کش یدست

  جواب دادم : دادمیکاناپه تکان م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بدنم خشک شده...  »

 

 گرفته و آرام گفت : یبا همان صدا بلوط

  

 « شده ...  نطوریا دنتونیبه خاطر بد خواب »

 

 نزدم.  یحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هال  یکه از آباژور گوشه یآن در نور قرمز کمرنگ یجا به

 به صورت بلوط زل زدم.  آمدیم

 

بزنم به او  یسر کردمیم یادآوریبعد از ظهر مدام به خودم  از

از ترس نشسته در جانش کم کنم اما  یکنم کم یو سع

 نتوانسته بودم. 

 

 گفت : ریبزنم اما بلوط سربه ز یرا باز کردم تا حرف دهانم

 

 « آکوخان طال خانم روبرگردوندن...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : ادیو با فر دمیپر میاز جا نباریا

  

 « ؟یک ؟یچ »

 

بمانم به طرف  از طرف بلوط یمنتظر جواب نکهیهم بدون ا بعد

 نگه داشت .  میبلوط مرا سر جا یاما صدا دمیاتاق طال دو

 

... گفتن دنیآکوخان رفتن... اما طال خانم تو اتاقشون خواب »

 « ... کننیشدن صحبت م داریبهتون بگم فردا صبح که ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

طال گفته بود امشب سراغش نروم،  نکهیا دنیبا شن میبگو اگر

خون  ین سرم منفجر شد، پردهدرو تینهایبا قدرت ب یبمب

کرده بودم که  دایپ یشد، قدرت زانیآو میهاچشم یجلو یرنگ

را  شانیدستم بودند گردن هر دو یاگر طال و آکو جلو

 . شکستمیم

 

قدم به  کیهم فشار دادم،  یرا از شدت خشم رو میهادندان

چشم  یآخر از گوشه یطرف اتاق طال برداشتم اما در لحظه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از ترس به  دیکه شا ییهابا دندان دهیکه رنگ پر دمیبلوط را د

 مانده بود .  رهیبه من خ خوردیهم م

  

بود که مرا متوقف کرد،  یچه قدرت و با چه منطق دانمینم

 تمیآتش عصبان یرو یرا کنار زد و آب میهاچشم یجلو یپرده

 . ختیر

 

 از چارهیبلوط و ترسش مرا به فکر انداخت دختر ب دنید دیشا

 بود، سوخته بود...  دهیصبح هزار جون تنش و ماجرا کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ما خبر دار  یتلخ خانوادگ قیکرده بود، بعد از حقا یدار ضیمر

طال توسط  دنیبعد از آن شاهد دزد یکم یشده بود، با فاصله

 ... ریمن و آوات و آه یشده بود، دعوا یآکو بود و در خانه زندان

 

 بود تا از حال برود.  یجنگ من و طال کاف دنیفقط د حاال

 

 دحترک سوخت.  یبرا دلم
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _322 

 

 دواریکه ام یزیقدم به طرفش رفتم و با لحن محبت آم کی

 بگذارد، گفتم :  شیرو یخوب ریبودم بتواند تاث

 

 «حالت خوبه بلوط؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودش را بغل کرد و  بود، با دست دهیجلو آمدن مرا دکه  بلوط

 تکان داد. ینف یبه نشانه یسر

 

و آب دهانش را با صدا قورت  دادیهم فشار م یرا رو شیهالب

 دادیکرده بود و اجازه نم ریگ شیدر گلو یزیانگار چ داد،یم

 حرف بزند. 

 

تر شده بود و عالوه بر  دهیاز قبل هم رنگ پر صورتش

 . دیلرزیهم م شیهافک و شانه ش،یهاندندا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آرام باش به  یو کف دستم را به نشانه ستادمیا اشیقدم کی

عقب رفت،  یبیطرف بلوط گرفتم اما بلوط با وحشت غر

آن  یکه رو یگلدان بزرگ یگرد زیحواسش نبود، از پشت به م

 نیزم یرو یبد یخورد و گلدان با صدا یتکان زیبود خورد، م

 افتاد. 

 

 یبلند غیتکه تکه شدنش آنقدر بلند بود که بلوط ج یصدا

من هم که ناخودآگاه دست و  د،یپر شیو با وحشت از جا دیکش

چطور اما  دمیرا گم کرده بودم به طرف بلوط رفتم، نفهم میپا

 بغلم افتاد.  یبلوط تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یافتاده اما وقت یکه اولش متوجه نشده بودم چه اتفاق من

فشرد،  امنهیس یزد و سرش را به قفسهبه لباسم  یبلوط چنگ

و لرزانش  فیضع یهارا دور شانه میهابه خودم آمدم و دست

 حلقه کردم و او را به خودم فشردم. 

 

آرام کننده پشت بلوط  ینوازش یکه دستم را برا یمدت تمام

 بود...  یدختر چقدر بغل نیا کردمیبا خودم فکر م دمیکشیم
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@VIP_ROMAN 

که به  یزیچ نیاول نکهیتا ا میحالت بوددر همان  یاقهیدق چند

 ذهنم آمد به زبان آوردم : 

 

 «  ؟یبر نجایاز ا یخوایم »

 

 را ترک کند.  نجاینداشتم بلوط ا دوست

 

 هق هقش بلند شد شد :  نیاز ب یبلوط به سخت فیضع یصدا
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@VIP_ROMAN 

... از برادرات... از ترسمیبرم... من از شماها م خوامیآره... م »

 « خودت... 

 

 نداشتم.  یحرف

 

ما بود و به  یروز در خانه کیبلوط فقط  گفتم،یم دیبا چه

 بود.  دهیماجرا د یجنگ الیسر کی یاندازه

 

 گذاشتیکولش م یاو بود دمش را رو یهم جا یگریکس د هر

 . کردیو فرار م
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@VIP_ROMAN 

 

 زد :  یگریبلوط حرف د اما

 

کار  یوباره کد ستیبرم... معلوم ن نجای... اگه از اتونمیاما نم »

 « مامانمم... پول اجاره...  یکنم... داروها دایپ

 

 رفتیباالتر م اشهیگر یبا هر کلمه صدا زد،یحرف م همچنان

 . 

 

 « شش... شش... آروم باش...  »
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@VIP_ROMAN 

 

 بودم، گفت :  دهیکه تا امروز از او شن یلحن نیترمظلوم با

 

 «بدبختم؟  نقدریمن چرا ا »

  

 یرمق از پاهاش رفت و بدنش تو د،زیکه حرفش را م ینیح

 بغلم شل شد. 

 

 « شد بلوط؟  یچ »
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@VIP_ROMAN 

 زحمت گفت :  به

 

 «برم بخوابم...  دی... بارمیدارم از حال م کنمیحس م »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _323 

 

به طرف اتاقش  هم خودش را از من جدا کرد و سالنه سالنه بعد

 راه افتاد. 
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@VIP_ROMAN 

و  کیبه اندام بار شد،یکه از آباژور پخش م ینور قرمز یتو

 بلوط زل زدم.  فیظر

 

من ببندد، دستم را باال آوردم  یدر اتاقش را به رو نکهیاز ا قبل

 شیپ یکه تا چند لحظه ییگذاشتم، جا امنهیس یقفسه یو رو

 مأمن بلوط شده بود.

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

 تخت زدم.  یرو یغلت

 

که به  یسردرد زد،یزنگ تلفن به سردردم را دامن م یصدا

 ریگ نیمرا زم شدیم یچند ساعت شبید یرو ادهیخاطر ز

 کرده بود. 

 

طال را به عمارت برده بودم به آپارتمان  نکهیبعد از ا شبید

 یبود خورده بودم، برا که در توانم ییبرگشته بودم و تا جا

 . دادیسرم جوالن م یکه تو یضیاز افکار ضد و نق ییرها
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@VIP_ROMAN 

 دادیزنگ خوردنش اجازه نم وقفهیب نیتلفن همراهم با ا حاال

 بدهم.  نیخواب تسک یلهیسردردم را به وس

 

 یپاتخت یزحمت دستم را دراز کردم و تلفن را از رو به

 برداشتم. 

 

 افتاده بود نگاه کنم، جواب دادم. که  یابه شماره آنکهیب

 

و  ستادمیا خیتختم س یکه از پشت تلفن بلند شد رو ییصدا با

 کشان گفتم :  ادیفر
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@VIP_ROMAN 

 

 تو؟  ـ

 

 یخنده یو ناشناس پشت تلفن بود. صدا بهیمرد غر همان

 پخش شد و بالفاصله بعد از آن گفت : یگوش یتو اشیلعنت

 

 آکوخان...  ریصبحت بخ ـ

 

 باز کردم اما مرد گفت : دنیکش ادیفر یارا بر دهانم
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@VIP_ROMAN 

 ...ستیاول صبح خوب ن یبرا جانیهمه ه نیعا... عا... ا ـ

  

 نییتخت پا یتجسم کردم، از رو میرولحظه مرد را روبه کی

 اطرافم را پاره کردم.  یو با مشت هوا دمیپر

 

  ؟یخوایام ماز ون من و خانواده یچ ؟یهست یتو ک ؟یلعنت ـ

 

 گفت :  حیکرد و با تفر ینچ نچ مرد

 

 ... دهیمزه نم یباز گهیرو بگم که د زیاگه االن بخوام همه چ ـ
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@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  ادیفر

 

و مطمئن باش تو هر  یهست یروان ماریب هی ی... تویروان ـ

 ... کنمیم تکهیت کهیو زنده زنده ت ارمیم رتیگ یبر یسوراخ

 

 شد :  یبار جد نیاول یبرا شیصدا لحن

 

 نجایت تا اف زدنت باش پسرجون... تو و خانوادهمواظب حر ـ

 شتریرو ب تیبار بده نی... با توهنیبه من بدهکار ادیهم ز
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@VIP_ROMAN 

 یهات رو باز کن و خوب گوش بده... من سنکن... حاال گوش

منتظر نشستم... منتظر شماها... تک تکتون...  هیتو سا الهیس

. نه من آدم نه تو.. ون... چمیکن یکم رو باز هیوقتشه  گهیاما د

خودم هم که شده بهت  یسرگرم ی... حاال برامیستین هاهیسا

من و  نیکه ب یقدم از اون هزار قدم کی... که دمینشونه م هی

 ... یخودته پر کن

 

 دهنم خشک شده بود. یتو زبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _324 

 

 ت گفتم : زحم به

 

از خودت نشونه  ی... داریهست یریزنج یروان هیتو واقعاً  ـ

قطره  یافتیب رمیاگه گ یدونیکه بهت برسم؟ مگه نم یدیم

  زم؟یریقطره خونت رو م
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@VIP_ROMAN 

 به حرفم نداد، در عوض گفت :  یتیّاهم

 

راجه  یدونی... فکر کنم خوب مشیو چند سال پ یتصادف س ـ

 ...زنمیبه کدوم تصادف حرف م

 

 بوق اشغال...  یهم صدا بعد

 

که  یبودم، کدام تصادف؟ تصادف دهیمرد را نفهم یهاحرف

 کنم.  دیاز مرد پ یسرنخ توانستمیم
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@VIP_ROMAN 

 .  شدمیم جیگ شتریب کردمیفکر م شتریچه ب هر

 

 قرمز را لمس کردم. یدکمه وارکیاتومات

 

 ماندم.  رهیدستم خ یبه تلفن تو یاهیثان چند

 

و  دمیکش یقیصفحه نفس عم یرو رین اسم آهظاهر شد با

 جواب دادم : 

 

 بله؟  ـ
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@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یبا لحن سخت و بدون انعطاف ریآه

 

... میامشب حتماٌ عمارت باش... سر ساعت نه... مهمون دار ـ

 ... دهیتهد هیآکو...  ستیخواهش ن نیا

 

 هم تلفن را قطع کرد... بعد

 

 گذاشتم؟یدلم م یکجا دیرا با ریآه
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@VIP_ROMAN 

بودم که زنگ  امدهیکه شده بودم در ن یاز شک دو تلفن زهنو

 در را زدند. 

 

ساختمان بود چون زنگ در واحد  یبود احتماالً از اهال یکس هر

 را زده بودند. 

 

 به طرف در رفتم و در را باز کردم.  نیسنگ یهاقدم با

 

 خشک شدم.  میبود سر جا ستادهیآوات که پشت در ا دنید با
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@VIP_ROMAN 

 آوات انداختم.  یبه سرتا پا یاال رفته از تعجب نگاهب یابروها با

 

 شیپا یرو ستادنیا یمعلوم بود هنوز هم برا ستادنشیطرز ا از

 دچار مشکل بود. 

 

 «آوات؟  یکنیکار م یچ نجایتو ا »

 

حرکت مرا بغل  کیانداخت و بعد با  میسرتا پا ینگاه آوات

 کرد.
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@VIP_ROMAN 

 رفتم.  قدم عقب کیبود که  یناگهان یبه قدر حرکتش

 

گرم آوات که کنار  یهاهمانطور مات تنها به نفس یالحظه چند

 . دادمیگوشم صدادار بلند شده بود، گوش م

 

کردم  یآوات را گرفتم، سع یدستم را باال آوردم و بازو عاقبت

 مانده بود.  شیاما آوات مصرانه سر جا اورمیب رونیاو را از بغلم ب

 

 «  ؟یآوات؟ خوب »
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@VIP_ROMAN 

 بلند شد :  آرامش یصدا

 

 « که گفتم...  ییها... بابت چرت و پرتخوامیمعذرت م »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _325 

 

 « که گفتم...  ییها... بابت چرت و پرتخوامیمعذرت م »
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@VIP_ROMAN 

 

نم در سکوت به حرف آوات اجازه دادم تا در ذه یاهیثان چند

 . افتدیجا ب

 

ادامه  کرد،یتر مدستش را تنگ یکه حلقه یاما همانطور آوات

 داد : 

 

وقت دوست ندارم  چیکه ه هیزیناراحت کردن تو تنها چ »

 « انجامش بدم... 
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@VIP_ROMAN 

 هی... و ی... ناراحتم کردیکار رو کرد نیاما ا "دلم گفتم :  یتو

ته  دونمی... چون میکنیکار رو م نیبازم ا گهیبهم م یحس

اونقدر دوستتون دارم که از  افتهیب یکه هر اتفاق یدونیدلت م

 دهیناخودآگاهت اجازه م ریبه ضم نی... پس همگذرمیشماها نم

 یبرا یراه هی شهیهم نکهیا ر... فکیکه بازم من رو برنجون

  "برگشت هست... 

 

دردناک نتوانستم منکر حس  یهاییشگویپ نیا یبا همه اما

که  ینیپوستم دواند، ح ریآوات ز یه عذرخواهشوم ک یخوب
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@VIP_ROMAN 

 یمیآوات را گرفتم و با فشار مال یبازو زدمیم یلبخند کمرنگ

 او را از خودم جدا کردم. 

 

از در فاصله گرفتم،  ندازمیب یبه صورتش نگاه نکهیا بدون

 پشتم را به او کردم و گفتم : 

 

 « . پات بده.. یبرا ستادنیسر پا وا یتو... اونجور ایب »

 

که  ینیآن انداختم و ح یخودم را رو رفتم،یطرف کاناپه م به

کف پوش خانه گوش  یآوات رو نیسنگ یهاقدم یبه صدا
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@VIP_ROMAN 

 نجایممکن بود حضور آوات ا یعنی دمیاز خودم پرس سپردمیم

 من باشد؟  یبرا یانشانه

 

 کیرا با  شیپ یقهیتلفن چند دق خواهدیکه از من م یانشانه

 بگذارم؟  انینفر درم

 

از فکر  میروروبه یتک یکاناپه یافتادن آوات رو یشل یصدا با

 به او زل زدم.  یروحیآمدم و با نگاه ب رونیب الیو خ

 

 « آکو؟  »
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@VIP_ROMAN 

 

 .خوردیکه تکان م دمیآوات را د یهالب

 

 سر جوابش را دادم .  یاشاره با

 

پر حجم و  یو طبق عادت موها دیکش بلشیبه س یدست آوات

 بلندش را به عقب هول داد :  دیشا

 

 «  ؟یخوب »
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@VIP_ROMAN 

 : دمیپرس ربطیو ب دمیکش یپوف

 

 نیصبح به ا یپات چطور نیبا ا نجام؟یا یدیاز کجا فهم »

 «  ؟یاومد یزود

 

 انداخت .  نییرا پا سرش

 

و بعد  یطال رو آورد دمینتونستم بخوابم... د شبید »

 « ... نجایا یاومد نکهینبود حدس ا ی... کار سختیبرگشت
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@VIP_ROMAN 

 دنیکش شیپ یبرا یهر چه دنبال بحث یعنینزدم،  یحرف

 . دیرسیبه ذهنم نم یزیچ گشتم،یم

 

 یتا تلفن مرد ناشناس را برا گشتمیم یکلمات مناسب دنبال

 . کردمینم دایپ یزیبدهم اما چ حیآوات توض

 

خطرناک  یمانور روان کی ایمسخره  یشوخ کی زیهمه چ دیشا

 زخم یاز رقبا یکیذهن من از طرف  ختنیبه هم  ر یبرا

را به دوش  زیبار همه چ ییام بود و بهتر بود خودم تنهاخورده

 آوات هم همراه خودم نگران کنم...  نکهیبکشم نه ا
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@VIP_ROMAN 

 

دوست دارد در مورد  دانستمیبود، م یآوات سوال یچهره

تا مرا  ردیگیزبانش را م یطال سوال بپرسد اما جلو انیجر

 دلخور نکند. از قبل  شتریب

 

از  یجا شد، با حالت ناراحتمبل جابه یرو یبا کالفگ آوات

 کاناپه خم شد.  یبلند شد و پشت به من رو شیجا
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _326 

 

 اخم کردم و به طرفش خم شدم.  یکنجکاو با

 

 برگشت. لحظه بعد به طرفم  چند

 

 که  یدرنگیتعجب به تلفن همراه سف با

 . کردیدستش گرفته بود نگاه م یتو
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@VIP_ROMAN 

 :  دیپرس رد،یبگ ینگاهش را از گوش نکهیا بدون

 

 « مال توعه؟  نیا »

 

 نگاه کنم، نه...  ینوبت من که با تعجب به گوش حاال

  کرد؟یمن نبود اما در آپاتمان من چه م یگوش

 

حدس زدم  کردندیخانه رفت و آمد م یکه تو ییهافکر زن با

ذهنم  یتو یادفعه جرقه کیاز آنها باشد اما  یکیمتلق به 

 خورده شد. 
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@VIP_ROMAN 

 

 گذرانده بود...  نجایکه طال ا یشب

 

را  یتلفنش شده بود، گوش یکردن با گوش یمشغول باز یوقت

 گریمبل انداخته بودم، بعد هم د یاز دستش گرفته بودم و رو

 بود...  سراغش را نگرفته

 

طرف آوات هجوم بردم و تلفن را از دستش گرفتم و آن را  به

 شلوارم جا دادم.  بیج یتو
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@VIP_ROMAN 

 کارم چه بود؟  لیدل دانستمیهم نم خودم

 

 نیب تیآوات به واقع نکهیاز ا ایطال کنجکاوم کرده بودم  تلفن

 ببرد وحشت داشتم؟  یمن و طال پ

 

 :  دیپرسکه از حرکتم جا خورده بود با تعجب  آوات

 

 « شد؟ مال توعه؟  یچ »

 

 .  دمیتکان دادم و نگاهم را دزد دییتا یبه نشانه یسر
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@VIP_ROMAN 

 

 باال انداخت و به طرف آشپزخانه رفت.  یاشانه الیخیهم ب آوات

 

 :  دیپرس شد،یکه از من دور م ینیح

 

 «  ؟یصبحونه خورد ؟یزد نیانسول »

 

 جواب دادم :  آرام

 

 « نه...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در آوردم و  بمیرا از ج یت استفاده کردم، گوشنبود آوا از

 خاموشش انداختم.  یبه صفحه ینگاه

 

 تمام شده بود.  شارژش

 

تا همان لحظه روشنش کنم،  کردیمرا وادار م یبیعج حس

به  یسرنخ دیکه شا هیتوج نیام را با ابچگانه یحس کنجکاو

 .کردمیآرام م اورم،یدست ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از شدت  یهول و وال در حالطرف اتاق خوب رفتم و با  به

 به لرزش افتاده بود.  میهادست جانیه

 

 بزنم.  شیتوانستم سوکت شارژر را سر جا یسخت به

 

خاموش تلفن منتظر بودم  یکه با نگاه کردن به صفحه همانطور

آوات  یبا صدا ردیروشن شدن نفس بگ یبه اندازه چارهیتلفن ب

 :  دمیاز جا پر

 

 « ؟یکنیکار م یچ یدار »
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@VIP_ROMAN 

  

پرت کردم و به طرف آوات  یپاتخت یتلفن را رو یرارادیغ

 برگشتم. 

 

آوات با  نکهیتا ا میبه هم نگاه کرد یلحظات یبرا مانیهردو

 :  دیپرس دیپر از سوال و ترد یلحن

 

 « آکو...  یکنیم میگنده رو قا زیچ هی یدار »
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@VIP_ROMAN 

 یانهاعتراض باز کردم اما آوات دستش را به نش یرا برا دهانم

سکوت باال آورد، لنگان لنگان به طرف آشپزخانه راه افتاد و 

 گفت :

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _327 

 

نخوردم...  یچی... صبحونه حاضر کردم... خودمم هزیسر م ایب »

 « اونجا برام بگو چه خبره؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شانه به طرف من چرخاند و محکم  یرو. گردنش را از ستادیا

 گفت :

 

 یصبح گفت روزیکه د یمخصوصاً راجع به اون مرد ناشناس »

 ... میدر موردش حرف بزن شتریب مینتونست یول

 

که از  یو به بخار مینشسته بود زیبعد هر دو سر م قهیدق چند

 . میزل زده بود شد،یبلند م یاستکان چا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود  شیپ قهیکه چند دق یبودم چطور تلفن نیفکر ا در

 نکهیبر ا یمبن امیحدس یآوات بازگو کنم، راجع به رابطه یبرا

 نه؟ ای میمربوط بود بگو هیقض نیطال هم به ا

  

 . میگرفتم سر بسته فقط در مورد تلفن بگو میسر تصم آخر

 

دارم در مدارک مربوط به تصادف جست  میاضافه کردم تصم و

 از نظرمان پنهان مانده بود... یزیچ دیو جو کنم... شا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  شتریب شیحرفم تمام شد آوات که با هر کلمه ابروها یوقت

 گفت :  یبا لحن سخت شدند،یم کیبه هم نزد شتریب

 

که با بابا و مامان  هینکنه منظورش از تصادف، تصادف »

 « ... ریمامان وام یعنیسر اون بوده؟  ری... نکنه تصادف زمیداشت

 

 یشوخ هیداستان نه تنها  نیکردم ا دایپ نیقیه بود ک همانجا

 بود... یکه خون باز یروان

 

                                  🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ) طال ( 

 

 برداشت و به طرف در رفت.  میپا یصبحانه را از رو ینیس بلوط

 

 «بلوط؟  »

  

 و به طرفم برگشت.  ستادیا شیمن سر جا یصدا با

 

حس  دیدزدیکه م یو البته نگاه اشدهیرنگ پر یچهره دنید

 . کردیبه من منتقل نم یخوب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تخت اشاره کردم .  یدست به لبه با

 

 گفتم : یمهربان با

  

 « ... نجایا نیبش ایب »

 

دستش به طرفم  ینیپا و آن پا کرد، عاقبت با س نیا یکم بلوط

تخت  یتخت گذاشت و خودش کنارم لبه نییرا پا ینیآمد، س

 نشست. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدستش را رو یناگهان میتصم کیو با  دمیکش یقیعم نفس

 دستم گرفتم.  یمشت شده بود، تو شیپا

 

 خورد و نگاه شفافش را به من دوخت.  یتکان بلوط

 

 «  کنم؟یم تتیمن اذ ؟یناراحت یکنیکار م نجایا نکهیاز ا »

 

دهانش گذاشت و از پشت  یبالفاصله دست آزادش را رو بلوط

 گفت : آن با خجالت 
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@VIP_ROMAN 

 

 « خانم...  هیچه حرف نینه... ا »

 

 دادم :  تذکر

 

 « قبالً هم بهت گفته بودم به من نگو خانم... من طالم...  »

 

 . دیدستم لرز یبلوط تو دست

 

 کرد.  یآرام یانداخت و معذرت خواه نییرا پا سرش
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _328 

 

 کردم :  سیخ میهارا با لب زبانم

 

چون  م؟یقراره چه مدت با هم باش دونمیبلوط... من نم نیبب »

پاهام خوب بشه و بتونم دوباره راه بر از  نکهیمن به محض ا

تو به  یرو نجامیکه ا یمدت ی... دوست دارم تورمیم نجایا
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@VIP_ROMAN 

م جز هم ندار یتوقع چیعنوان دوستم حساب کنم... ازت ه

 « ... یبا من راحت باش نکهیا

 

 گفت :  عانهیمط بلوط

 

 « ... دیشما بگ یچشم هر چ »

 

 شبیکه از د یو حال خوب یباال انداختم و با سرخوش یاشانه

رد و بدل شده بود،  نمانیکه ب ییهابه خاطر حضور آکو و حرف

 کرده بودم، گفتم :  دایپ
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@VIP_ROMAN 

 

 « و بد کرده؟ حالت ر ی... چنمیشروع بگو بب یپس برا »

 

گره  یهاافتاده به دست نییبا همان سر پا یاقهیچند دق بلوز

آرام و پر از  یبالخره با صدا نکهیمان زل زده بود تا اخورده

 به حرف آمد :  یدیترد

 

اومدم با خودم قرار گذاشتم که جز  نجایکار به ا یبرا یوقت »

بعد از نکنم اما از  یاگهید زیچ چیکارم ذهنم رو مشغول ه
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@VIP_ROMAN 

به خودم  کنمیحس م دمیکه شن ییزهایو چ روزید اناتیجر

 «چند تا جواب بدهکار شدم... 

 

 : دمیپرس یکنجکاو با

  

 « ؟یدیشن یچ روزیمگه د »

  

 گفت :  بالفاصله

 

 «... یچیه »
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@VIP_ROMAN 

  

 زدم و گفتم :  یلبخند

 

 « ... میدوست هم باش میخوای... من و تو مزمیراحت باش عز »

 

 یطوالن قیبه من انداخت، بعد ز دقا یدیپر از تردنگاه  بلوط

سربسته  یلیخ یکلنجار رفتن با خودش عاقبت با دو سه جمله

بود،  دهیشن واریکه از زبان ژ یزیو مانا، چ ریاز داستان آکو، آه

 داد.  حیتوض میبرا
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@VIP_ROMAN 

 آکو؟  یعنیمن...  یخدا

 

را خاص خودش  ریکه از همان اول تاث ی... امکان نداشت مردنه

 کرده باشد...  یکار نیمن گذاشته بود چن یرو

 

 لکنت گفتم :  با

 

 «  ؟یتو مطمئن »
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@VIP_ROMAN 

که ممکن  یخاله زنک یهااز آدم یلیداشتم بلوط مثل خ انتظار

 ادیاش را زآب و تاب قصه نانیبا اطم م،یبود به آنها برخورد کن

 کند اما با تحکم گفت :

  

که آکو خان  شناسمیزه مرو به همون اندا وارینه... من آقا ژ »

 دیی... نه تاکنمیرو رد م یزی... دو روز... پس نه چشناسمیرو م

 « ... کنمیم

 

 یحرف بلوط به افکار در هم و برهمم اجازه لیبه تحل تیاهمیب

 جان گرفتن دادم...
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _329 

 

 

 برخوردم با آکو...  نیاول
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@VIP_ROMAN 

بود که همه  دهیخط و نشان کش میبرا مارستانیب یتو یوقت

نداشته  واریبه ژ یکه کار یبه شرط ردیگیرا گردن م زیچ

 باشم... 

 

کرده بودم  دایکه آن موقع از آکو و غرورش پ یاز نفرت جدا

مثل آکو حسادت کرده  یداشتن برادر یبرا واریبعدها به ژ

 بودم... 

 

بود آکو به  دیکرده بع فیکه بلوط تعر یبا توجه به داستان بعد

 برادرش چشم داشته باشد...  یزن حامله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آورده بود...  رونیب نیرزمیمرا بغل کرده بود و از آن ز یوقت

 

آغوشش را حس کرده  تیتن و امن یبار گرما نیاول یبرا یوقت

 بودم... 

 

بغل کرده  ریبا لباس ز و آکو مرا دمیلرزیم وارکیستریه یوقت

انجام  یگرید یکارها توانستیکه م یو آرام کرده بود، در حال

 دهد... 
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@VIP_ROMAN 

 یکرده بود و با مهربان دایمرا با آن وضع وسط اتاق پ یوقت

 کرده بود...  زیتم یریتحق ایحس ترحم  چیبدون ه

 

 مرا معذب نکند چراغ حمام را خاموش کرده بود...  نکهیا یبرا

 

که در آن موقع به من دست داده بود، درک  یختلفم احساسات

 کرده بود... 

 

 مرا بغل کرد...  یراندازیموقع ت یوقت
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@VIP_ROMAN 

 آوردنم برگردد...  رونیب یقول داد خودش را برا یوقت

 

 قولش وفا کرده بود... به

 

 که زده بود... یاضربه نیآخر و

 

 باور کرده بود...  مرا

 

 ... کنمیکه کفته بود باورت م یکس نیاول

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از باور  ینقره هم با وجود ماندش کنارم هرگز کالم یحت

 نگفته بود...  کننیاشتباه م کرانید نکهیا ایکردنم 

 

 آکو... یول

 

خانه است و بارها به  نیکه گفته بود مخالف امدنم به ا ییآکو

بود که در  یکرده بود... اما تنها کس دمیمختلف تهد یهاشکل

 داشت... و حاال...  را میخانه هوا نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سخن  یزیاز چ نانیبا اطم توانمیبلوط حس کردم م برخالف

 .  میبگو

 

 نطوریآکو ا کنمیشناخت منم مثل تو کمه بلوط... اما حس م »

 واریژ کنمی... اما حس مگهیدروغ م واریژ گمی... نمستین یآدم

سوتفاهم بد و  هی زیهمه چ دی... شادونهیرو نم قتیحق یهمه

 « ماناس که مرده...  هیگ باشه... و متاسفانه تنها شاهد قضبزر

 

دروغ  هی یآکو هم مثل من قربان دیشا "دلم اضافه کردم :  یتو

  "باورش نکرده...  یشده... و کس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکیاز قبل نسبت به آکو حس نزد شتریتصور باعث شد ب نیا

 کنم...  دایپ

 

گرفته  قرار یمشابه تیکردم من و آکو هر دو در موقع حس

 کرده بودم...  دایهمزادم را پ نکهی... مثل امیبود

 

 « سوالم رو بپرسم؟  تونمیم »

 

 کردم .  قیتشو دنیانداختن سرم بلوط را به پرس نییباال و پا با
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@VIP_ROMAN 

 

که تا حد ممکن  ییدستم بود با صدا یکه هنوز دستش تو بلوط

 بود، گفت :  دهیکش نییپا

 

 «  ه؟یو آکو خان چ واریا ژبپرسم نسبت شما با آق تونمیم »

 

 بود.  دهیقسمت ماجرا رس نیتر سخت
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@VIP_ROMAN 

 یجواب دانستمیبلوط آشنا نبودم نم اتیکه با روح ییآنجا از

 رییبلوط را نسبت به من تغ دیتا چه حد طرز د دادمیکه م

 ...دادیم

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _330 

 

دوست  م،یبلوط بگو یگرفتم صادقانه برا میحال تصم نیا با

اگر  ،یزمان کیسر هم کنم و بعد  یبلوط داستان ینداشتم برا
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@VIP_ROMAN 

 نییپا یسرم را با شرمندگ شدمیمجبور م شدیدروغم رو م

 ... اندازمیب

 

 گفتمیراست هم م یزمان کیاگر  شدیاگر دروغم رو م تازه

 ... کردیباور نم

 

 هم گفتم :  نیهم یبرا

 

 هی یتو شی... من چند هفته پینیبیخودت که وضع من رو م »

 « پشت فرمون بود...  واریتصادف پاهام رو از دست دادم... ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خارج شد.  شیهالب نیاز ب یآرام آه

 

 دادم :  ادامه

 

نسبت به من نداشت... اگه  یتیمسئول چیه واریطبق قانون ژ »

که من از  دادیم هید یمقدار هی دیبا تاً ینها دادمینم تیرضا

 یبود که پا ییهااز اون آدم واریاون هم گذشتم... اما خب... ژ

خواست جبران کنه... قرار شد  نیهم ی... براموندیکارش م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

راه شه عمل روبه یبراکه وضعم  یطول مدت درمانم تا وقت

 « بمونم...  نجایا

 

کان دادن سرش گفت شده بود، همزمان با ت جیکه انگار گ بلوط

 : 

 

 « اومدنتون؟  نجاینداشتن با ا یتون کجان؟ مخالفتخانوده »

 

 نیکه از آخر یانقره یپدر و مادرم و فراز و حت یادآوری با

 خودم رفتم.  یاز من نگرفته بود، تو یاحوال چیه گریتماسمان د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یاشرمزده یهم متوجه شد که با لحن بلوط

 

... یکنم... محض کنجکاو یفضول خواستمی... من نمدیببخش »

 « بود... 

 

 رونیرا برداشت تا از اتاق ب ینیبلند شد و س مهیهم سراس بعد

 جمله جواب سوالش را دادم :  کیبزند که با 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خواهر دارم که اونم  هیرو ندارم بلوط... فقط  یمن کس »

هم  نیهم یتمام وقت از من مراقبت کنه... برا تونستینم

 « ... نجایا اومدم

 

 به من انداخت.  ینگاه متاسف بلوط

 

 باال رفت.  یلبش با حالت خاص یکم گوشه کم

 

 تیپوشاند و در نها یو مهربان یاز همدرد یرا حالت اشهچهر

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خواهر شما  ی... فقط به جاکنمیفکر کنم حستون رو درک م »

ن خرج مراقبت ازش و در آورد یدارم که برا ضیمادر مر هیمن 

 « رو به تن بمالم...  زهایچ یلیخ یپ دیدرمانش با

 

 زد.  رونیانداخت و از اتاق ب نییهم سرش را پا بعد

 

 دمیپرسیبودم، از خودم م رهیخ اشیخال یکه به جا ینیح

اندازه سخت و دردناک  نیها تا ااز آدم یبعض یچرا زندگ

 چرا من؟ چرا بلوط؟ شد؟یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 داخل اتاق شد.  واریبه در خورد و ژ یاضربه

 

صورتش مشخص بود  قیگره خورده و خطوط عم یابروها از

 را از رو بسته بود...  ریشمش

 

 من...  یهم برا آن

 

 ...دانستمیرا نم شیچرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستش بخار  یبود، از ماگ تو دهیپوش یو شلوار راحت شرتیت

 .شدیبلند م

 

شده  داریتازه از خواب ب دادیاش نشان مپف کرده یهاپلک

 بود. 

 

 گفت :  یاگرفته یصدا با

 

 «  ؟یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که بابت خودم و  یزدم و با فاکتور گرفتن از ضد حال یلبخند

 بلوط خورده بودم، گفتم : 

 

 «ممنون... خوبم...  »

 

 :  دیانعطاف پرس بدون

 

 «کجا بردت؟  روزیآکو د »

  

 قرار گرفته بودم.  ییهستم که مورد بازجو یکردم مجرم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « فت آپارتمانشه... گ »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _331 

 

 

ماگ را فشار  یکه با حرص بدنه دمیرا د شیهاانگشت بند

 .دادیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 « گفت اصالً؟  یکارت داشت؟ بهت چ یچ »

 

 . کندیبود که با نفرت از آکو صحبت م مشخص

 

 ...میبگو واریبه ژ یزیچ ایآر یدر مورد مساله داشت امکان

 

 کار ممکن بود اما ناچاراً گفتم :  نیتردروغ گفتن سخت نکهیا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مطمئن شه من به خاطر پاهام قصد سو استفاده  خواستیم »

 « از شما رو ندارم... 

 

بود که  نیزد، مطمئن نبودم پوزخندش به خاطر ا یپوزخند

 اشیآکو را به خاطر نگران نکهیا ای حرفم را باور نکرده بود

 ... کردیمسخره م

 

 تمسخر گفت :  با

 

 « باور کرد؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  یواقع یلبخند

 

 « بله... باور کرد...  »

 

نگران  یاش عوض شد، جلو آمد و با لحندفعه حالت چهره کی

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بگو طال... من قول دادم ازت محافظت کنم...  تتیاگه اذ »

بدم  یکه شده... اگه بابتش الزمه آکو رو گوش مال یمتیق به هر

 « ... کنمیکار رو م نیا

 

نسبت به آکو  شیکه در صدا یهمه خصومت نیچرا از ا دانمینم

تعصب  کی نکهیکردم، مثل ا دایپ یحس بد کردیم دادیب

 کرده بودم.  دایخاص نسبت به آکو پ

 

که  یا لحنو ب دمیرا در هم کش میهم ابروها نیهم یبرا

 ناخودآگاه تلخ شده بود، گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که کردن تنها  ییداهایداد و ب یرغم همه ینه... اتفاقاً عل »

چند وقت واقعاً مراقب من بوده... به نظرم  نیبوده که ا یکس

 یبرا یفکر هیدادن برادرتون زودتر  یگوش مال یبهتره به جا

دوست  چین هبرم... چو نجایتا من زودتر از ا دیمن بکن یپاها

 «شه...  وابرادرها دع نیندارم به خاطر من ب

  

از پشت  یگرفتم و آفتاب صبحگاه واریرا از ژ میهم رو بعد

 زل زدم.  یرنگ یهاشهیش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال... گوش بده...  »

 

 «  ؟ییعمو جون؟ بابا »

 

 مهیحرفش ن آمدیاتاق م رونیکه از ب یاو بچگانه زیر یصدا با

 تمام ماند. 

 

با  یابه طرف در برگشت که چطور دختربچه مانیر دوه نگاه

بودم و  ستادهیچهارچوب در ا یتو اشیکنجکاو آب یهاچشم

 ... کردیبه ما نگاه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبه طرف دحتربچه رفت، رو زدیکه لبخند م ینیح واریژ

 را به طرفش باز کرد .  شیهازانوهاش خم شد و دست

 

 «... نمیبب ایفسقل عمو؟ ب یکجا بود »

 

به من انداخته بود، مثل  یکه چطور دختربچه نگاه سوال میدید

که از دستم بر آمد  ی. تنها کاردیکشیاز من خجالت م نکهیا

 بزنم.  یبود که لبخند نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد و به طرف  دایجرئت پ دهیبچه هم که لبخند مرا د دختر

حلقه کرد و خودش  واریرا دور گردن ژ شیهادست د،یدو واریژ

 ش انداخت . بغل یرا تو

 

 گفت :  یهم با مهربان واریژ

 

 « تو رو آورد؟  یمن... ک یجونم... چشم آب یا »

 

 را عمو صدا کرده بود...  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود...  شیبرادرها یبچه پس

 

که مرده بود و چون اسم مامان را آورده بود پس  ریآه همسر

 ...خوردیخط م ریآه

 

 آکو... ایآوات  ماندیم

 

 آکو باشد؟  ید بچهممکن بو یعنی

 

 آکو ازدواج کرده بود؟ یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...آکو

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _332 

 

ازدواج و نسبت دادن آن به آکو باعث شد حس  یکلمه تکرار

به سمت بد بودن  یکه کم یبیکنم، حس عج دایپ یبیعج

در هم فرو بروند و با  میباعث شد ابروها هم نیبود، هم لیمتما

 نگاه کنم.  یچشم آب یبه دختر بچه یبیحال غر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را بلند شده  واریژ یهاآمد، دست رونیب واریاز بغل ژ دختربچه

 بود گرفت و گفت : 

 

 دهیرو که جوانه جون برم خر دمیعروسک جد میبر ایعمو ب »

 « ... میبر اینشونت بدم... ب

 

به من انداخت و به دختربچه  ینگاه د،ین چرخبه طرف م واریژ

 گفت : 

 

 «... زمیعز امیتو برو هناس... منم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

و حرکت  دینکوب نیرا زم شیهم برخالف انتظارم، پا هناس

 نکرد.  یابچگانه

 

به من انداخت و با تمان دادن  یدرشتش نگاه یهاچشم با

 . دیدو رونیسرش از اتاق ب

 

 گفت : و دیکش یقینفس عم واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به تو نداره... اما حضور تو  یمن و برادرم ربط نیمشکل ب »

 « کنه طال...  دیمشکل رو تشد نیممکنه ا

 

 .  دیصراحت کالمش باال پر نیاز ا میابروها

 

 زد و گفت :  یکه متوجه حرفش شده بود، لبخند واریژ

 

بگم حضورت  خوامیمنظورم رو اشتباه برداشت نکن... نم »

 تتیآکو اذ ترسمیم نکهی... نه... منظورم اکنهیم متیاذ نجایا

... و من خورهیشاخ من و آکو به هم م نیهم یکنه... برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... افتهیبرات ب یکه مسئول تواَم اتفاق یتا زمان خوامینم

 « ... نباشکه حواسم بهت هست... نگران  نهیمنظورم ا

 

 باال انداختم و گفتم :  یاشانه

 

 « ... نه به من... یبه برادرت بگ دیها رو باحرف نیفکر کنم ا »

 

دستش خورد و با خنده  یماگ تو اتیاز محتو یاجرعه واریژ

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... گمیبه اونم م »

 

رفت، من هم طبق معمول هر روز در  رونیهم از اتاق ب بعد

 اتاق زل زدم.  یوارهایبه د ییتنها

 

 «  ن؟یهست یشما ک »

 

وردم و گردنم را با شدّت به طرف خ یدختربچه تکان یصدا با

 صدا چرخاندم.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را پشتش گره  شیهاکه دست ینیهمان هناس ح ای دختربچه

 کرده بود با نگاهش مشغول اسکن کردن من بود.

  

 دانستمیکه نم یدر حال دیدهانم را قورت دادم و با ترد آب

 یکه به نظرم برا یبدهم، جواب به دختر بچه یحیچه توض دیبا

 گفتم : آمد،یم یمنطق تیعآن موق

  

 « من طالم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگریمنتظر جواب د نکهیبه من انداخت، مثل ا ینگاه هناس

 بود. 

 

 را ادامه دادم :  حاتمیزدم و توض یبند مین لبخند

 

 نجایمدت ا هیعموتم... قراره  یمیقد یهااز دوست یکیمن  »

 « بمونم... 

 

 قدم جلو آمد. کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «بودم؟  دهیرو ندتا حاال شما  یچطور »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _333 

 

 گفتم :  مهربان

 

 « بودم...  دهیمنم تا حاال شما رو ند »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دختربچه  دانیتوپ را در م توانستمیم نکهیاز ا خوشحال

 گفتم :  اندازم،یب

 

 « و دارم؟ ر یبا ک ییحاال من افتخار آشنا »

 

و گفت  دیدرخش اشیآب یهازد، چشم ییبایلبخند ز دختربچه

 : 

 

 « من هناسم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  یکنجکاو با

 

 یشما رو تو یخب هناس خانم... چطور شده من تا حاال صدا »

 «  دم؟یخونه نشن

 

آنقدر قابل  کردیم نیسبک سنگ دیفکر کرد، شا یکم هناس

 اعتماد هستم

 نه.  ایرا بدهد که جواب سوالم  

 

 گفت :  عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « جوانه جون...  شیپ رمیمن م ستین نجایبابا آکو ا یآخه وقت »

 

 نیبند رفت... آکو... هناس دختر آکو بود... چرا تا هم نفسم

که از ناکجا آباد  یآکو مرد قدرتمند کردمیامروز صبح فکر م

 یهاتهمت اهیدفعه ابر س کیمن شده بود و  یوارد زندگ

و برق  تیجذاب ریکه دورم را احاطه کرده بودند با شمش ییروانا

من  ییتاز تنها کهی ادسبز نگاهش پاره کرده بود و به سرعت ب

 شده بود...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...کنمیباور م یبا گفتن کلمه تنها

 

که بارها مرا به  یچرا با خودم فکر کرده بودم مرد دانمینم

ام کرده بود تنش مرا آر یآغوشش دعوت کرده بود، با گرما

 مجرد و تنها باشد؟  دیبا

 

و و  نیریش یدختربچه هیبودم آکو پدر  دهیفهم نکهیاز ا چرا

 ناراحت شده بودم؟  باً یبود، تقر بایزن احتماالً ز کیهمسر 

 

 :  دادیرا ادامه م حاتشیهناس آمد که توض یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

. ..مونمیجوانه جون م شی... منم پادیها نمشب یلیبابا آکو خ »

 » 

 

  گفت؟یوسط چه م نیا دیبود؟ پس مامان خورش یک جوانه

 

 آکو نبود؟  یاصل یخانه نجایا

 

  نم؟یبودم همسر آکو را بب کنجکاو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو دل برده بود چطور بود؟  هیشب یکه از مرد یزن یعنی

 

 ... بودیم یزن خوشبخت دیبا

 

و برخالف  دیپرستیاش را ممثل آکو که خانواده یمرد داشتن

هر  توانستیحتماً م کردیم کیبعد شل دیپرسیاول م هیبق

 را خوشبخت کند... یزن

 

 تکان دادم .  یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ست؟یتون نخونه نجایا یعنی »

 

 تکان داد :  دییتا یبه نشانه یسر هناس

 

 « باالس..  یچرا... اتاقمم طبقه »

 

تخت گذاشت و با ذوق  یرا لبه شیهادست د،یطرفم دو به

 اش گفت : بچگانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهام رو نشونت بدم؟ من کلباال عروسک یطبقه میبر یایم »

 « دارم...  یعروسک و اسباب باز

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _334 

 

 

 گفتم :  حالیزدم و ب ینیغمگ لبخند

 

 « ... زمیعز تونمینم »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  آمد،یبه نظر م دیبع یسنش کم یبرا که یبا ادب هناس

 

و  نیمثل بچه کوچولوها پاهام رو بکوبم زم دینبا گهیم ییبابا »

اما...  ستین یاکن... کار مؤدبانه یرو مجبور کنم باهام باز هیبق

 » 

 

کردن  یانداخت و با انگشت شروع به باز نییپا یرا کم سرش

 با مالفه کرد و گفت : 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... هیهاش آبدارم شکل شماس... چشم یاربب هیآخه من  »

 « ... خواستم نشونتون بدم... هییموهاش هم طال

 

 یاام را از دست داده بودم با نوک انگشت ضربهحوصله نکهیا با

 هناس زدم و گفتم : یعروسک ینیبه ب

 

 « ... هیمن آب نیخودت هم که ع یهاچشم »

 

 « ... یهست یبشما شکل بار ی... ولستمین یاما شکل بارب »
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@VIP_ROMAN 

 کردم.  یصدادار یدلم نشسته بود، خنده یکه تو یوجود غم با

 

از دمغ بودن  یهناس توانسته بود مرا کم نکهیاز ا خوشحال

 یغم یادآوریاش را نوازش کردم اما با گونه یبا مهربان اردیدرب

 که داشتم، گفتم : 

 

 « اما خب...  میایدوست دارم باهات ب یلیخ »

 

 به پاهام کردم و گفتم :  یاشارهنگاه ا با
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@VIP_ROMAN 

 امیراه برم و ب تونمیپاهام رو حرکت بدم... نم تونمیمن نم »

 « اتاقت... 

 

 دیانداختم. شا میبه پاها یاش نگاهبچگانه یبا کنجکاو هناس

هم  نیهم یبرا د،یدیآدم فلج م کیبار بود که  نیاول

 بفهمد.  یرا به خوب میهامفهوم حرف توانستینم

 

 «  ن؟یشد ضیمر یعنی »

 

 کرده بودم.  بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دادن...  حیسخت بود توض چقدر

 

 توانستم سر تکان دهم... تنها

 

 :  دیرا به من دوخت و پرس اشیآب یهاچشم

 

 «  ن؟یاومد ایبه دن ینجوریا »

 

 گرفته گفتم :  ینفس با
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@VIP_ROMAN 

 

تو راه برم و  نیع تونستمیاومدم م ایدن ی... منم وقتزمینه عز »

 « شدم...  ضیمر ینطوریا می... اما به خاطر حواس پرتبدوم

 

 « هناسسسس ...  »

 

به در  یخورد، نگاه یاز سالن هناس از تکان واریژ یصدا

 انداخت و بعد رو به من گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 یبا هم باز دیتا اگه دوست داشت امیبرم... بازم م دیمن با »

 « ... میکن

 

 رفت.  رونیکرد و از اتاق ب یخداحافظ

 

 شوم...  رهیرفتنش خ ریبه مس یتوانستم با نگاه غم بار نهات

 

و نفوذ کالمش را از پدرش به ارث  تیجذاب ایکه گو یادختربچه

 برده بود...
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@VIP_ROMAN 

                                   🩸🩸🩸 

 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 آکو ( ) 
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@VIP_ROMAN 

 

 نگه داشته بودم.  نییرا به زور پا میصدا

 

وجه  چیبود و به ه واریبا ژ یباال مشغول باز یطبقه هناس

 را بشنود...  میادهایفر یدوست نداشتم صدا

 

 ... افتادهین یاتفاق کردمیم یادآوریبه خودم  مدام

 

 بود و حق داشت.  نیهم مثل من برادر بزرگتر آو ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیکه بدانم ا شناختمیرا م ریبود که آنقدر آه نیدردم ا اما

 نیو هم کندیجز ضربه زدن به من فکر نم یزیروزها به چ

 بترسم...  نیآو یبرا شدیباعث م

 

 رینفرت آه دانستمیم دیبع افتادیم شیبرا یاگر اتفاق چون

 ... دادیرا به او م دنشیاجازه د

 

 به آوات انداختم. ینگاه
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@VIP_ROMAN 

زل زده بود،  نیاناپه نشسته بود و به آوک یهم بدخلق رو او

 را بغل کرده بود.  شیمبل نشسته و زانوها یکه رو ینیآو

 

 شده بود؟  ریآه یباز کیهم شر نیآو یعنی

 

به جلز و ولز من و خلق تنگ آوات نگاه  حیکه با تفر یکس تنها

سرگرم کردن هناس از جمعمان رفته بود،  یکرده و به بهانه

 یشب باز مهیخ نیدر ا واریمورد دست داشتن ژ بود... در واریژ

 شک نداشتم... 
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@VIP_ROMAN 

 از سر گرفتم :  ریرا با آه حرفم

 

بار اومدن...  هیاونها  اد؟یب یبه سهراب گفت یچ یبرا »

 مهیخ نیدوباره ا یخوایم یچ یجوابشون هم گرفتن... برا

 «  ؟یرو راه بنداز یشب باز

 

انداخت و  دیخورش یهادستش را دور شانه یالیخیبا ب ریآه

 گفت : 

 

 « دو تا فرق داره...  یبا اون خواستگار یخواستگار نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یگذاشت و مشغول باز ریآه یهاشانه یسرش را رو دیخورش

 شد.  ریآه یهابا انگشت

 

 .خوردیبهم م شیاداها نیاز ا حالم

 

بهتر  یکنم و چه کس ینفر خال کیداشتم حرصم را سر  دوست

  د؟یاز خورش

 

 اول باال آورد :   یاش را به نشانهانگشت اشاره ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم نبود...  واریمن نبودم... ژ یقبل یخواستگار یتو نکهیاول ا »

 « ... میهم نبود... حاال هر سه تامون هست ریام

 

 را باال آورد :  اشیبعد انگشت

 

و سهراب االن هم زن و شوهرن... پس چرا ما  نیآو نکهیدوم ا »

خودمون  یبرف و به رو یتو میو مثل کبک بکنسر خودمون ر

 « ... شونیبرن سر خونه زندگ می... بذارمیارین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزیچ ختنیفرو ر یو آوات در صدا نیآو ادینامفهوم فر یصدا

 دلم گم شد...  یتو

 

من  هیکه شب ییبا صدا ریبلند شد و رخ به رخ آه آوات

 گفت :  د،یلرزیم

 

 «  ر؟یآه یگیم یچ »

 

 :  دیاز خودش پرس نباریو ا دیچرخ نیآوبه طرف  بعد
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@VIP_ROMAN 

 «  ن؟یآو »

 

همه اشک  نیفرصت کرده بود ا یبلند شد، ک شیاز جا نیآو

 بود...  سیاما صورتش خ دانمیرا نم زدیبر

 

که  یآوات به من یکه به جا ینیرا بغل کرد و با لکنت ح خودش

 مثل روح تنها شاهد اتفاقات دور و برم بودم، گفت : 

 

کار رو  نیشما ا یبدون اجازه خواستمی... نمخواستمیمن نم »

 «بکنم... اما... 
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 
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مثل نوک  شیهاهیخوب صحبت کند. گر دادیاجازه نم هیگر

 .کردیقلبم را جدا م یسطح یهاهیال یاخنجر داغ شده

 

 ... کردینم هیگر شدیتا مجبور نم نیآو دانستمیم بخو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... تونمیاز سهراب بگذرم...نم تونمیاما من نم »

 

 پوشاند. شیهارا با دست صورتش

 

من و  نیبه ازواج ش یکه شماها راض یجوانه گفت تا وقت »

... بابا هم ستیدرست ن ینطوری... گفت امیسهراب محرم بش

 « ن خودم تونستم... که فوت کرده بود... م
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@VIP_ROMAN 

تمام ماند اما من نماندم تا به  مهین نیآوات حرف آو ادیفر با

اتاق  یخودم را تو دم،یها باال دوگوش دهم. از پله شانیهاحرف

 جوانه را گرفتم. یانداختم و شماره

  

 :  دیچیتلفن پ یمهربان و گوش نوازش تو یبوق صدا نیدوم با

 

  «سالم عرض شد آکو خان...  »

 

 مانده بود، گفتم :  میکه برا یتوان یهیته ما با
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@VIP_ROMAN 

 « چرا؟  »

 

 :  دیسکوت کرد و بعد مردد پرس جوانه

 

 «شده آکو؟  یچ »

 

گذاشتم. به زحمت  میگلو یرا باال آوردم و رو دستم

 حرف بزنم.  نکهینفس بکشم، چه برسد به ا توانستمیم

 

 را به در بسته داده بودم.  امهیتک
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@VIP_ROMAN 

 

کردن بلد  یآره؟ مگه تو هم تالف یکن یتالف یتخواسیم »

 «  ؟یبود

 

 جوانه مضطرب شده بود.  یصدا

 

 یمن چ ؟یچ یشده؟ تالف یآکو... چ یگیم یچ فهممیمن نم »

 « کار کردم مگه؟ 
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@VIP_ROMAN 

 یادهیدرد کش یجوانه نبود، بلکه آکو میهامخاظب حرف گرید

ده حساب کرده بود، زخم خور شیکه رو یبود که از تنها کس

 بود... 

 

 نشستم.  نیزم یشد و رو دهیدر کش یرو پشتم

 

که به  یقلبم؟ اون موقع ای یغرورم رو بشکن یخواستیم »

که خوب  یبه من... به من نکهیبدون ا یو سهراب گفت نیآو

 یهیو بق نیخونم رو خرج آو یقطره به قطره یدونستیم

 « برادرهام کردم... محرم بشن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با عجله گفت :  ستیبود موضوع چ دهیکه فهم جوانه

 

 « آکو... آکو... من...  »

 

 هم گذاشتم و گفتم :  یرا با درد رو میهاپلک

 

 « نگو...  یچیه »

 

 غم ادامه دادم :  با
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@VIP_ROMAN 

 

کس و کارها... بدون  یهمه سال... مثل ب نیخواهر من... ا »

 گهیمرد د هیبه پنج تا داداش گردن کلفتش بگه... زن  نکهیا

 یسر خر گهیباباهه که مرده... پس د ی. با خودتون گفتبود..

 «... میندار

  

 با بغض گفت : جوانه

  

 « بدم...  حیآکو... بذار برات توض »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفتم :  دمیقلبم کوب یرا رو مشتم

 

 ؟یکار کرد یبا من چ ؟یکار کرد یآخ جوانه... آخ جوانه چ »

وان من که تاوان دادم... من بدخبخت که هنوز دارم تا

 « ... اما حاال... دمیرو م شیپنج سال پ یهاقاتفا

 

 افتاده بود... هیبه گر جوانه

 

 . کوباندمیرا از پشت به در م سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تو حساب کرده بودم... اما اشتباه  یسالها فقط رو نیا »

حال و روز من  کردمیاگه فکر م کردمی... اشتباه مکردمیم

 « برات مهم... 

 

 جوانه قطع کردم... یروهم تلفن را  بعد

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ) بلوط ( 

 

 واریژ یطناب بودم که با صدا یها روپهن کردن لباس سرگرم

خوردم و همراه با  یدفعه کنار گوشم بلند شد، تکان کیکه 

 . دمیاز جا پر یکوتاه غیج

 

 دمیرا د واریو ژ دمیپا به طرف صدا چرخ یپاشنه یرو عجله با

 . کردیبه من نگاه م یبا لبخند پهن نهیکه دست به س
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@VIP_ROMAN 

 میبزنم و بگو یداشتم در جواب لبخندش پوزخند دوست

دارد اما تنها توانستم  حیتفر چارهیدختر ب کیترساندن  یکجا

از طال را که تازه شسته بودم  یکه مالفه ینیبکشم و ح یپوف

 کردم .  یلب سالم ریز آوردم،یشسته در م یهاسبد لباس

 

و رو  ریبا نوک کفش مشغول ز نهیدست به س نطوریهم واریژ

شد و با  اطیکف ح یمصنوع یهاکردن خاک و کندن چمن

 گفت : ییپررو
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@VIP_ROMAN 

همه ترست و البته اوضاع درب و  نیبا ا بهیعج یلیبرام خ »

 « ر؟ کا نیسر ا یموند یچطور نجایداغون ا

 

 حرص مالفه را چندبار تکاندم. یرو از

 

 اخم و بدخلق گفتم :  با

 

 «قبالً هم بهتون گفتم... مجبورم... مجبور...  »

 

 گفت :  یبا مهربان واریژ
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@VIP_ROMAN 

 

 نیکه دخترش حاضره براش ا یزن خوشبخت دیمادرت با »

 «رو بکنه...  یفداکار

  

را در اوج عمرش  ییطال یهامادر مهربانم که سال یادآوری با

که  یمن گذرانده بود، در حال یبه پا ییبایو ز یجوان

مرا همراه خودش  ایبعد از پدرم ازدواج کند، حاال  توانستیم

 ایدخترش به جان بخرد  یرا برا یداشتن ناپدر سکیببرد و ر

من  یاما به پا ندترکم ک شهیهم ینفر بسپارد و برا کیمرا به 

 تا جبران کنم... مانده بود و حاال نوبت من بود 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نشان دهم نه تنها مادر و پدرها عاشق فرزندانشان هستند و  تا

ها هم آنقدر عاشق بکنند که ما بچه یآنها هر کار یحاضرند برا

 . میکن یهر کار میتوانیکه م میهست مانیمادر و پدرها

 

 گفتم :  یرلبیو ز آرام

 

 « نبوده...  یوقت زن خوشبخت جیمادر من ه »

 

 سکوت کرد.  یااما چند لحظه دانمینه را نم ای دیشن واریژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفت :  دیکش یقینفس عم بالخره

 

 «  کنه؟ینم تتیطال اذ یکارها »

 

و  واریژ دانستمیبه صورتش انداختم، حاال که م یتعجب نگاه با

طال تاوان  یبا نگهدار واریندارند و در واقع ژ ینسبت چیطال ه

نسبت به هر  یمتفاوت دنید دادیکه کرده بود، پس م ییخطا

 کرده بودم...  دایپ شانیدو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بود که به  دایرا پ یدر نظرم ارزش مرد واریطرف ژ کی از

 یسم یحشره گرید یاز طرف ماند،یکارش م یپا یهر نحو

و فکر  یاعتمادیو زهر ب زدیبه مغزم م یشین یگاه ینیبدب

اده کرده بود در طال سو استف یپناهیاز ب واریژ دیشا نکهیا

 ...شدیذهنم پخش م

 

 یخانه کی شیبرا ایببرد  شگاهیآسا کیطال را به  توانستیم

 ... ردیجدا و پرستار بگ
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@VIP_ROMAN 

خودشان آورده بود  یو چرا او را به خانه یبا چه قصد نکهیا

 بود...  زیسوال برانگ میبرا

 

کمتر از  یلیزحمت و کار طال خ میرا باز کردم تا بگو دهانم

است که انتظارش را داشتم اما همان موقع تلفن همراهم  یزیچ

کارم  فرمیونیام که حاال به رنگ و رو رفته یمانتو بیج یتو

 شده بود، زنگ خورد.  لیتبد

 

 انداختم.  واریبه ژ ینگاه یدستپاچگ با
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@VIP_ROMAN 

 نییپا یهافرو برد و با شانه بشیج یرا تو شیهادست واریژ

 افتاده از من فاصله گرفت . 

 

فاصله  واریاز ژ یهم از فرصت استفاده کردم و چند قدم من

 گرفتم... 

 

 یصدا دنیبخت بدم تلفن خراب شده بود و تنها راه شن از

بلندگو  یرا رو شیبود که صدا نیکه پشت خط بود ا یکس

 بگذارم...
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@VIP_ROMAN 

                                    🩸🩸🩸 

                                         

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _338 

 

 (  واری) ژ

 

 شدم.  نیزم یرو یهازهیضربه زدن به سنگر مشغول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... کردمیبلوط چه م شیپ نجایا دانستمیهم نم خودم

 

 بود...  شبیبرخورد د یادامه دیشا

 

 نیزم یپشت بلوط رو شبیدبود که  ینگاه یدنباله دیشا

 مانده بود. رهیاتاقش خ یها به در بستهشد و تا ساعت دهیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  دمیآمده بودم و آوات را د نییها پااز پله یهم وقت دیشا

 جهینت نیچطور از شدت خشم به نفس نفس افتاده بود... به ا

 خشم آوات را ندارم... دنیبودم توان د دهیرس

 

 یآمدم دست آوات باال رفته بود تا رو نییها پااز پله یوقت

 خوابانده شود...  نیصورت آو

 

ما پنج برادر  یعمرش را از آوات که از همه یلیس نیاول نیآو

 تر بود خورد... تر و با گذشتمهربان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گمشو  " گفتیکه م ریآه ادیو با فر دیکش غیج نیآو یوقت

هم  ریآه یحت دمیفهم "... یزنیاتاقت... حالم رو بهم م یتو

شکستن غرور  یبرا یزیآومسأله را دست نیا نکهیرغم ا یعل

ما ترک  یآکو از طرق جوانه کرده بود اما غرور او هم به اندازه

 برداشته بود... 

 

نشان داده  نیبه آو یکه عمق دردم را با زدن پوزخند یمن

 ...نیبودم... هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ورت ص یرا تو قتیحق نیا ریآه یبودم نبود من وقت مطمئن

شب  مهیبود که من از خ یمعن نیدر نظر آکو به ا کوباندیآکو م

 نبود...  نیا قتیاما حق برمیلذت م یباز

 

شده  تیتک تکشان اذ یبود که من هم به اندازه نیا قتیحق

 بودم...  دهیبودم اما بر

 

ام به جان هم که در آن خانواده ییهانگاه کردن به صحنه از

سالها به خون  نیکه ا ییهاانتیو خها دروغ افتادند،یم

 ... خوردیحالم به هم م م،یکرده بود مانیخواهربرادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... مانیهاالنه کرده در چشم یهاینفرت و دلخور نید از

 

 میدادیهم جان م یروز برا کیما چند نفر که  نکهیا دنید

 آور بود... عذاب میبه جان هم افتاده بود نطوریحاال ا

 

 فرار کرده بودم...  هم نیهم یبرا

 

 خودم را با هناس و بعد با بلوط سرگرم کرده بودم... اول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاتفاقات زندگ نیترآشپزخانه تلخ یکه تو روزیکه از د یبلوط

 کردمیبازگو کرده بود حس م شیرا برا میخودم و برادرها

 کنم...  فیتعر شیرا هم برا یگرید زیهر چ توانمیم

 

 میبود که وارد حر یابهیغر نیبلوط اول بعد از سالها نکهیا فکر

چند  یشده بود و ط مانیمن زندگ یختهیو به هم ر یخصوص

 یمخف زیبود پس حاال چ دهید یایاتفاقات باور نکردن دیروز شا

 نمانده بود...  نمانیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نسبت  یباعث شده بود تا حد زهایچ نیا یهمه یو مجموعه 

 کنم...  دایپ تیمیبه او حس صم

 

حس  نجایشدنم به بلوط باعث شود ا کیمراقب بودم تا نزد اام

 کند...  دایپ یناامن

 

 بود... دهیبار شیخانه برا نیا واریاز در و د یکاف یاندازه به
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _339 

 

 او صحبت کنم.  وار دنبال او آمده بودم با کیاتومات حاال

 

صحبت کردن مد نظرم نبود اما بعد  یبرا یموضع خاص اول

 در ذهنم خورد...  یاجرقه

 

هم  یبود و از طرف دهیطال رس یچند روز بلوط به کارها نیا

 داشت...  یبودم که وقت اضاف دهید
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@VIP_ROMAN 

 

 روزیکه د یامهیاز خورشت ق یامروز کم یهم وقت نیهم یبرا

خورده زهر مارمان شده بود، مزه کرده پخته بود و به لطف آکو ن

 یاآشپز فوق العاده تواندیفکر افتاده بودم بلوط م نیبودم به ا

 باشد... 

 

به هم خورده  شیوقت پ یلیما هم که خ یاز قضا قرار آشپز و

پس  خورد،یم د،یرسیبود و هر کس هر چه به دستش م

 آشپز تمام وقت الزم بود...  کیداشتن 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که تلفن  کردمیم ینیمقدمه چ شنهادمیادن پد یبرا داشتم

 بلوط زنگ خورد. 

 

از نظر من تلفنش را جواب  یدور باً یتقر یو گوشه دیدو بلوط

 داد. 

 

متوجه  نکهیخر مغزم را گاز گرفته بود که بدون ا دیشا دانمینم

 ها دنبالش رفتم... شود از وسط درخت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که بلوط تلفن را  دمیرا نشان ندادم اما در کمال تعجب د خودم

 بلندگو گذاشته بود.  یرو

 

متوجه شدم که پشت خط مادرش در حال  شانیهاحرف از

 بلوط بود...  یعجز و ناله از دور

 

هفت روز هفته را در خانه  نطوریاما ا ردیحاضر بود بم نکهیا

 تنها نماند. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آنقدر از  کردیم یکه سع ینیکه ح یابلوط با بغض خفه یصدا

 به من نرسد، بلند شد : شیتا صدا ردیبگمن فاصله 

  

 یبدون تو... وقت یمنم هر لحظه یمامان... به خدا برا دونمیم »

کار کنم  ی... اما چمونهیمثل جهنم م ییاون خونه تنها یتو تو

کردم...  نییکار باال و پا یکه چقدر برا یدیمامان... خودت د

کم بود که نه تنها  درنقیکه بود پولش ا امینبود... اون یکار چیه

که پول اجاره خونه و  دیرسینم کمونبه خرج خورد و خورا

به  تونمیم ینطوری... فقط اکردیتو رو هم جور نم یداروها

 « برسم...  یحد هیهامون تا خرج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد :  هیبا گر مادرش

 

خونه مادر.... برگرد سر درس و مشقت... من خودم باز  ایتو ب »

 « ... سر کار رمیم

 

 افتاده بود. هیهم حاال به گر بلوط

 

... تازه هر چقدر یبا اون حالت کار کن یتونیآخه شما که نم »

 « ... میداروهات رو بخر میتونیبازم نم یهم کار کن
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@VIP_ROMAN 

 

 و اشک گفت :  ادیبا فر باً یتقر مادرش

 

... هم یاصالً خدا من رو زودتر بکشه تا هم تو راحت ش »

دخترم تو اوج  میضیگذره که به خاطر مرخودم... خدا ازم ن

 « درسش رو ول کرده و شده کلفت مردم...  یجوون

 

 دمیفهم زد،یبلوط که پشت سر هم مادرش را صدا م یصدا از

 مادرش تلفن را قطع کرده بود. 
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@VIP_ROMAN 

دست مالفه  کیکه چطور با  دمیها بلوط را ددرخت یالالبه از

تلفن همراهش  گرشید بغلش مچاله کرده بود و با دست یرا تو

 یهاهیلرزانش گواه گر یهاچسبانده بود، شانه اشیشانیرا به پ

 بود...  شیصدایب

 

 یهادر شانه یدرماندگ دنیمکالمه و د نیا دنیاز شن آنقدر

لحظات  یکرده بودم که برا دایپ یبلوط حال بد یافتاده

 جم بخورم...  میاز جا توانستمینم یطوالن
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _340 

 

 بلوط به خودم آمدم.  یهادور شدن قدم یصدا با

 

به خودم و بلوط فرصت دادم بعد به طرف بلوط  یالحظه چند

 ها شده بود رفتم. که باز هم مشغول پهن کردن لباس

 

 کوتاه او را متوجه خودم کردم.  یاسرفه با
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@VIP_ROMAN 

 

سرخ و دماغ باد کرده و  یهابه من انداخت، چشم ینگاه بلوط

 هیمشغول گر شیپ یکه تا چند لحظه دادیقرمزش نشان م

 کردن بوده... 

 

بلوط  فینح یهاشانه یکه رو ینیلحظه از فکر بار سنگ کی

سخت شد.  میبرا میهاباال نگه داشتن شانه کردیم ینیسنگ

 ا ول کند... بلوط مجبور شده بود درسش ر یعنی

 

 دارد...  پلمیفرم استخدامش نوشته بود د یتو بلوط
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@VIP_ROMAN 

 

 نشان دهم...  یرا عاد امافهیکردم ق یسع

 

 یکوچک رییگرفته بودم تغ شیپ یقهیکه چند دق یمیتصم یتو

 دادم... 

 

 مان بود... به نفع همه نطوریا دیشا

 

 «  کنه؟ینم تتیبلوط اذ یکارها یگفت »
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@VIP_ROMAN 

 دمغ جواب داد : و  ریسر به ز بلوط

 

 « نه...  »

 

 گفتم :  یو با لبخند مصنوع ستادمیا نهیبه س دست

 

 « خوردم...  تمهیراستش امروز از خورشت ق »

 

 گفتم :  یو با لبخند مصنوع ستادمیا نهیبه س دست
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@VIP_ROMAN 

 « خوردم...  تمهیراسش امروز از خورشت ق »

 

  گفتم : یرا باال انداختم و با بدجنس میابرو یتا کی

 

 « ... یداشته باش یدست پخت خوب نقدریا ادیاصالً بهت نم »

 

 جواب داد :  تفاوتیبرداشت و ب یگریلباس د بلوط

 

 « ممنونم...  »
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@VIP_ROMAN 

در خودش فرو رفته  شتریب کردمیکه فکر م یزی... از چرینخ

 بود که البته حق هم داشت. 

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

طال  یکارها یتو یکنیو فکر م یخواستم بگم اگه فرصت دار »

 «  ؟یهم بکن یآشپز یتونیم ادینم شیپ یمشکل

 

 بلوط به طرف من برگشت. نگاه
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _341 

 

 

 کردم : اضافه

 

... شهیبابتش هر چقدر هم مد نظرت باشه به حقوقت اضافه م »

 » 
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@VIP_ROMAN 

 فکر فرو رفت...  یتو لوطب

 

 رفت،یذهنم رژه م یکه تو یزیبود تا چ یفرصت خوب نیهم

 کنم.  دایپ

 

... یهمزمان به طال هم برس یرسیو نم یتونیاگه خودت نم »

انجام  یهم برا یکار چیه نجا؟یا یاریب یرو سراغ دار یکس

اما رسماً  ادی...درسته به اسم مستخدم آشپزخونه ممیدادن ندار

اهل  یبه جز آکو کس نجاینهار و شام درست کنه... ا فقط

 « ... کنهیسر هم م یزیچ هیکه اونم خودش  ستیصبحونه ن
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@VIP_ROMAN 

 

 زد.  یبلوط برق یهاچشم

 

 خواستمیکه م یزیتوانسته بودم ذهنش را به سمت چ یعنی

 سوق دهم؟ 

 

 نقشم فرو رفتم و ادامه دادم :  یتو

 

ما  یبمونه... خونه نجایهم نهتویخانم مورد اعتماد... اگه م هی »

 نکهی... و اشهیخارج شهر... رفت و آمد براش سخت م باًیتقر
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@VIP_ROMAN 

 افتهیبراش ب یراه اتفاق نیا یتو نکهیا تیواقعا قبول مسئول

 « ... ینیبیرو م مونیبرام سختمه... خودت که حال و روز زندگ

 

 را کج و معوج کردم :  میهالب

 

 یکه فقط برا یکن دایرو پ یسک نیهمچ هیالبته فکر نکنم  »

خانم تنها  هیجا ساکن باشه... مگه  هیآشپزخونه بخواد  یکارها

 «... ادیهم درب ییاز تنها ینجوریکه ا

  

 گفت :  عیسر بلوط
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@VIP_ROMAN 

 

رو سراغ دارم... اتفاقاً دست پختش هم  یکیچرا... چرا من  »

 «خوبه...  یلیخ

   

 زدم.  یکمرنگ لبخند

 

روشنش باعث شد حس  یهاچشمنشسته در  یخوشحال برق

 پوستم بدود و ته دلم گرم شود...  ریز یخوب

 

 گفتم :  یجد یاچهره با
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@VIP_ROMAN 

 

از  می... چون مستقیضمانش رو بکن یتونیقابل اعتماده؟ م »

که  ستین یجز خودت کس کنمیموسسه استخدامش نم

 « ضامنت بده بهم... 

 

که  یکها خوشحال از عروسدختربچه هیشب یابا چهره بلوط

 شد.  کیگرفته بودند، نزد هیهد شیبرا

 

 ی... همهدمیکه الزم باشه م یمن خودم هر ضمانت »

 «خودم...  یپا تشیمسئول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _342 

 

که در طول  ییهابلوط و چشم یخوشحال دنیکردم با د حس

نفسم بند رفت و  زد،یبار بود که برق م نیاول نماییآشنا

 شد.  نیسنگ امنهیس یقفسه

 

 گذاشتم.  امنهیس یقفسه یرا باال آوردم و رو دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 راه نفسم را باز کنم...  قیعم یکردم با چند سرفه یسع

 

 بلوط را پوشاند .  یهچهر یاز نگران یاهاله

 

 « حالتون خوبه؟  »

 

 تکان دادم و گفتم :  دییتا یبه نشانه یسر

 

 « سر کار؟  ادیب تونهیم یاز ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 حال مرا فراموش کرد .  بلوط

 

 ذوق گفت :  با

 

 « ... نجاسیشب ا یاالن برم دنبالش... برا دیاگه اجازه بد »

 

 گفتم :  آرام

 

 « خوبه...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از او فاصله گرفتم که  "باشه برو  "گرد کردم و با گفتن  عقب

 د : ز میبلوط صدا

 

 «  وار؟یآقا ژ »

 

 خشک شدم...  میاسمم از زبان بلوط سر جا دنیشن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میهم قبالً صدا دیالبته شا زدیم میبار که بلوط صدا نیاول نیا

بار بود که اسمم از زبان او  نیزده بود اما در هر صورت اول

 توجهم را جلب کرده بود. 

 

 ا بزند. به طرفش برکردم منتظر ماندم حرفش ر نکهیا بدون

 

 « نداره؟  یبیمادرمه... از نظر شما ع گمیکه م یخانم نیا »

 

 دختر؟  یکار بود یکجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را داده بودم تا  شنهادیپ نیعمداً ا یداشت وقت یبیع چه

 ... یمادرت را کنار خودت داشته باش

 

مرا  یخانه اشیتنها بماند نه تو از نگران چارهینه زن ب نطوریا تا

 ... یجهنم بدان

 

 ... یاجاره خانه بده یاز پولت را برا یقسمت یمجبور شو نه

 

 یچرا به جا ندیخبردار شوند بگو تمیّاز قصد و ن هیاگر بق دیشا

او را به کار  بردیکه از سرطان رنج م یکمک کردن به زن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با وجود  دادمیشان جواب مبودم و من به همه دهیکش

بودم، مطمئنم  دهیکه در بلوط نسبت به مادرش د یاعالقه

دهد و  امانج یکار نیمادرش کوچکتر دادیبلوط اجازه نم

 ... دادیکارها را سر و سامان م یخودش همه

 

 بود که مادر و دختر کنار هم باشند...  نیا یکارم تنها برا نیا

 

 ... گذراندیرا م اشیزندگ یروزها نیآخر دیکه شا یمادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ن مادرش برخالف من داشتم بلوط قبل از از دست داد دوست

فرصت را نداشتم، فرصت داشته باشد از تمام لحظات  نیکه ا

 بودن با مادرش استفاده کند... 

 

شده بودم، جواب سوال بلوط را  نیکه با فکر مادرم غمگ ینیح

 آرام دادم : 

 

نداره... البته اگه حضور مادرت باعث نشه که از  یرادینه... ا »

 « ... یکارات و طال غافل ش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یبا خوشحال بلوط

 

 « ... خورهیراحت... آب از آب تکون نم التونینه... خ »

 

خوشحالش که  یصدا دنیبا شن گرفتمیاز او فاصله م یوقت

 زدم...  یلبخند پهن "شکرت...  ایخدا "گفت 

 

رفته بودم و باز هم در  نیاز ب شمیپ هیچند ثان یو هوا حال

 م...کارم غرق شده بود یجهیلذت نت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یزیاز چ شترینقش ب زیدختر ر نیکردن ا خوشحال

 انتظارش را داشتم به دهانم مزه داده بود... 

 

 خاص... یمزه کی

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _343 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

خوردم و از در فاصله  یکه به در خورد تکان یکوتاه یضربه با

 گرفتم. 

 

دو  باً یجوانه قطع کرده بودم تقر یکه تلفن را رو یوقت از

 ینشسته بودم و به نقطه نیزم یکه رو شدیم یساعت

 زل زده بودم...  ینامعلوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه از پشت در خبر سقط بچه گذشتیم یحول روز ذهنم

 دم... بو دهیرا شن ریجوانه و ام

 

 فرمان گذاشته بودم...  یکه سرم را رو یروز

 

 آن روز داشتم... هیشب یهم حال امروز

 

 بودم... دهیبه ته خط رس نکهیا حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود و مثل طناب دار اجازه  دهیچیکه دور گردنم پ یخط

 نفس بکشم... دادینم

 

 از پشت در آمد :  نیآو انیو گر فیضع یصدا

 

 « . داداش... تو رو خدا.. »

 

 ... ی... با برادرت بد کرده بودنیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کالم با تو حرف  کی یبد که دوست نداشتم به اندازه آنقدر

 بزنم... 

 

 و زار زد :  دیبه در کوب یمشت

 

بهم بگو از  ریمثل آوات من رو بزن... مثل آه ای... برونیب ایب »

بهم پوزخند بزن... اما  واریچشمش گم شم... مثل ژ یجلو

اون اتاق  یخودت رو تو ینجوریساکت نباش... ا ینجوریا

 « حبس نکن... 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد :  هق

 

 «نکن...  ینطوریا یمن رو بزن... کتکتم بزن آکو ول ایب »

  

 من...  یچارهیب خواهر

 

برخودشان  نیکه از اول یو سهراب نیآو کردیفکر م یکس چه

 باشند... دهیرس نجایاز هم متنفر بودند، حاال به ا یبه قدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زده بود حاال به  یلیبرخورد به سهراب س نیکه در اول ینیآو

برادرانش گذاشته بودم و در خفا ازدواج  یخاطر عشقش پا رو

 کرده بود...

 

 بلند شدم.  نیزم یرو از

 

راحت  نیآو امدنیبابت ن المیهم خ نیهم یقفل بود برا در

 بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رونیدست لباس ب کیرفتم و  میهاطرف کمد لباس به

 ... دمیکش

 

 « نکن با من...  ینجوریغلط کردم آکو... ا »

 

 هم گذاشتم.  یرا رو میهاپلک

 

قلبم خش  یچطور رو نیآو یدرد صدا دانستینم چکسیه

 ... انداختیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بکنم...  یکار توانستمینم اما

 

 را نشان داده بود...  نمانیب یکارش عمق فاصله نیبا ا نیآو

 

 ...ستمیفاصله ن نیا مودنیمن حس کردم آدم پ و

 

 جوانه بود...  شیرکارهایاز تقص یکیکه  یافاصله

 

 ... جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  ن؟یآو ایمرا سوزاند  شتریب جوانه

 

 را تن کردم.  میهالباس

 

 .دمیکش میبه موها یدست حواسیب

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _344 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نهیدرون آ یو شکست خورده نیبه مرد غمگ یرسرس نگاه

 انداختم. 

 

 تا از پا افتادنش نبود...  یزیچ

 

 یرو یآبدار یدهیلحظه و هر ساعت از هر طرف کش هر

 ... شدیم دهیصورتش خواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نوش جان  گرید یدهیکش کیصورتش را صاف نکرده بود  هنوز

 ... کردیم

 

 نهیخودم در آ ریتصو یگاه بدنم کردم و رو کهیرا ت میهادست

 هم شدم... 

 

 د،یکوبیکه به در م ییهاو مشت نیآو یهاهیگر یصدا نیب

 خطاب به خودم زمزمه کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو  شهیتموم م یک تیجون سگ نیا ؟یاریدووم م یتا ک »

نباشه... اما  التیخ نیتو... آکو خان قدرتمند ع دیخان؟ شا

 گهیشده د یتو مخفنقاب  ریکه ز ی... اونیمعمول یمن... آکو

 «... دهیبر

 

 : دمیدرد کش یاز رو ینفس

 

 «تا راحت شم؟  رمیمی... چرا نمیلیخسته شدم... خ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چیو ه زیچ چیقدرتمند که ه یتکان دادم و نقاب آکو یسر

او را در هم بشکند به صورتم زدم و به طرف  توانستیکس نم

 در رفتم. 

 

زانو  نیزم یشدم که رو روبه رو ینیدر را باز کردم و با آو قفل

 زده بود. 

 

 سرش، صورتش را باال آورد.  یمن رو یهیافتادم سا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتش کبود شده بود و خون  یرو یادست مردانه یجا

 لبش راه گرفته بود.  یاز گوشه یکیبار

 

 . کردیبه من نگاه م یلرزان یچانه با

 

مهم  شیکه برا یشگیهم یو مثل آکو دمیکش یقیعم نفس

  شهیاند، او همکرده یچه کار شیود خواهر برادرهانب

را گرفتم و او را  نیآو یهاخم شدم، شانه ستاد،یایم پشتشان

 بلند کردم.  نیزم یاز رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دیکشیجانم را به آتش م یامظلوم و شرمزده نگاه

 

 ... نیآو یخودم نه برا ی... نه براآمدیاز دستم برنم یکار اما

 

 .دمیصورتش کش یکبود یرو یدست

 

 در هم رفت .  شیابروها

 

 که به خاطر چند ساعت سکوت گرفته بودف گفتم :  ییصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کار رو کرده؟  نیا یک »

 

 زد :  هق

 

 «آوات...  »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _345 

 

اعصابش از دستش در رفته روزها افسار  نیکه ا یاز آوات امان

 . کردیم یبیعج یبود و کارها

 

معقول تر از آن بود که آوات  زدمیرا م نیمن آو نکهیا احتمال

 کار را بکند.  نیمهربان و آرام ا شهیهم

 

عکس العمل  نیکرده بود که ا تشیآنقدر اذ نیهم کار آو دیشا

 را نشان داده بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یتا ک »

 

 بود، گفت :  ریاش در دست من اسنهکه هنوزهم چا نیآو

 

 «  ؟یچ یتا ک »

 

 جان کندن گفتم : با

  

 « مهلت داره؟  یتا ک تغهیص »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد.  دتریشد اشهیگر

 

 نامفهوم شروع به زمزمه کرد :  رلبیز

 

کار  نیشما ا یداداش... غلط کردم... غلط کردم بدون اجازه »

 « م نکن... هرو کردم اما تو رو خدا با گرفتن سهراب تنب

 

 سست شد.  شیزانوها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهادستم را دور شانه افتاد،یب نیزم یرو نکهیاز ا قبل

 دادم. هیانداختم و او را به خودم تک

 

 : دینال

 

 « ... هیمسی... قلبم وارمیمیمن بدون سهراب م »

 

 گفتم . یا "خدا نکنه  "دلم  یتو

  

 تحکم گفتم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یتا ک »

 

 خجالت گفت :  با

 

 « شش ماهش مونده...  »

 

 انعطاف گفتم :  بدون

 

 « ... نیفسخش کن نیفردا بر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد :  رهنمیبه پ یچنگ نیآو

 

 « آکو...  »

 

 انداختم و گفتم : نییرا از خودم جدا کردم. سرم را پا نیآو

 

تا مامانت  گهیمراسم امشب رو بنداز چند روز د یتونیاگه م »

خودش رو  یینها یو خواستگار یدمراسم نامز ی... بگو براادیب

 « آماده کنه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رفتم.  نییها پااز پله یاافتاده نییهم با سر پا بعد

 

 اشیخوشحال یصدا یبه جا نیسوزناک آو یهاهیگر یصدا

 بلند شد. 

 

 تمیاعالم رضا یحرف من نه به معنا نیا دانستیم خودش

من و  نیب بود یزیرفتن چ نیاز ب یازدواجشان که به معنا یبرا

 ...  نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مثل اعتماد... یزیچ

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _346 

 

 ) آکو ( 

 

 گذاشت و گفت :  زیم یرا مقابلم رو یاپرونده یاحمد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

موقع  سیکه پل یزیتصادف... همون چ اتییجز نیآقا ا »

 «  ده همون موقع مختومه شده... داده... پرون لیتصادف تشک

 

 را کنار زدم.  پرونده

 

 ریکه باعث مرگ مادرم و گم شدن ام یاتفاق اتییجز نکهیا دل

 نداشتم. نمیشده بود، بب

 

 فرو کردم و مستاصل گفتم :  میموها یرا تو دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیسرنخ...  هیباشه...  یزیچ هی دیهست... با یزیچ هینه...  »

 « ... یزیهر چمعمول...  ریاتفاق غ

 

 « چرا فراموش کرده بودم...  یلعنت »

 

گرفتم و به او دوختم  زینگاهم را از م یاحمد یرلبیحرف ز با

 به من زل زده بود.  یمتفکر یکه با چهره

 

 و گفتم :  دمیرا در هم کش میابروها
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@VIP_ROMAN 

 « شده؟  یچ »

 

 زد و گفت :  یلبخند کج یاحمد

 

... نیون شاهد اون ماجرا بودرفته بود... شما خودت ادمیآقا  »

 « افتاده...  یبه اون موقع چه اتفاق تونهیکس مثل شما نم چیه

 

 به چپ و راست تکان دادم :  یرا به عالمت نف سرم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 باً ی... از شب تصادف تقرمیبچه بود یلیمن و برادرهام خ »

از پشت بهمون زد...  یزیچ هی نکهی... جز اادینم ادمونی یچیه

... یچیه گهی... بعد هم که دیزیچ ینیهمچ هی ای.. .ونیمثل کام

 «ته دره...   میافتاده بود دمیکه شن ینجوریا

 

درشت شده و  یهاگفت و با چشم یبلند "؟  یچ " یاحمد

 به من نگاه کرد.  یادهیباال پر یابروها

 

 هم متقابالً اخم کردم.  من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تعجب  محض یرا حت شیصدا یبود احمد افتادهیحاال اتفاق ن تا

 باال ببرد... 

 

 دیخود را عقب کش یکه متوجه حرکتش شده بود، کم یاحمد

 لبش گفت :  یگوشه یو لبخند کمرنگ یاافتاده نییو با سر پا

 

 «  زده شدم...  جانیه قهیدق هیشرمنده اقا...  »

 

 و بدون حرف نگاهش کردم .  یکنجکاو با
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 رق زدن کرد. را برداشت و با عجله شروع به و پرونده یاحمد

 

نوشته علت تصادف  نجایپرونده رو خوندم... ا نیآقا من ا »

 نکهیبه ا یااشاره چیراننده اما ه یسرعت باال و خوب آلودگ

 یباعث سقوط تو نیاز پشت ماش یزیهرچ ای ونیبرخورد کام

 « درّه شده نوشته نشده... 

 

 حبس شد...  امنهیدر س نفس

 

 قف شد . متو یالحظه یقلبم برا ضربان

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لکنت گفتم : با

 

 یلیاز پشت زد بهمون... خ ونیاما من مطمئنم... مطمئنم کام »

به  کردمیکه من تا حاال فکر م یهم زد بهمون زد... اونقدر

 «... میتصادف کرد ونیخاطر کام

 

 :  دیبا تعجب پرس یاحمد

 

 « د؟یتا حاال گزارش تصادف رو نخونده بود یعنی »
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _347 

 

 بلند شدم و هراسان گفتم :  زیپشت م از

 

 صینتونستن تشخ دیسرعت باال؟ شا یچ یعنینه... نه...  »

 « بدن... 
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@VIP_ROMAN 

 تکان داد :  یسر یاحمد

 

 یجاده نیتوش تصادف کرد یانه آقا... فکر نکنم... جاده »

شاهد نباشه... اگه  یاونقدر خلوت باشه که کس که ستین یفرع

 « به شما زده باشه...  یونیواقعاً کام

 

 :  دمیحرفش پر وسط

 

و  ریآه ی... خودم دستم رو جلوادمهیمطمئنم زده.... خوب  »

 « ... ادینم ادمی گهیآوات گرفتم تا پرت نشن جلو اما بعدش رو د
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@VIP_ROMAN 

 

 در فکر فرو رفت و ادامه داد :  یاحمد

 

 « ا توجه به جاده و البته ساعت فوت مادرتون... ب »

 

 دهانم را قورت دادم...  آب

 بود...  نجایقسمت تصادف ا نیبدتر

 

 میمورد چقدر برا نیهم متوجه شد صحبت کردن در ا یاحمد

 سخت است که ادامه نداد : 
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@VIP_ROMAN 

 

دو نفر بودن  یکیحداقل  یعنیمساله... پس  نیبا توجه به ا »

 یزیگزارش تصادف چ یده باشن... اما توکه شاهد برخورد بو

 « ننوشته... 

 

 ... میسکوت کرد مانیهردو

 

 گفت :  دیبا ترد یاحمد
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@VIP_ROMAN 

عوض  ی... گزارش اصلمیخونیم میکه ما دار یزیچ دیپس شا »

 « شده... 

 

 نیکه آخر یدر حال یقرمز رنگ دست احمد یبه پرونده رهیخ

در ذهنم  دیبوسیرا م ریتپل ام یهادست یمادرم وقت یخاطره

 زنده شد. 

 

 ... یعنی

 

 بود؟  دهیبه قتل رس مادرم
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@VIP_ROMAN 

 نباریسال برگشته بود تا ا یو اند یحاال قاتلش بعد از س و

 مان را بکشد؟همه

 

 زمزمه کردم : بیعج یحال با

  

گزارش رو نوشتن... اگه  نیکه ا ییبگرد دنبال اون مامورها »

شده باشه از  ...یاحمد رونیقبر بکششون ب یمردن از تو

 « ... پرسمیافتاده م یها بپرسم اون شب چه اتفاقمرده

 

 « چشم آقا...  »
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@VIP_ROMAN 

 

 رفتن از اتاق عقب رفت .  رونیقصد ب به

 

 «  د؟یندار یاگهیکار د »

 

 ذهنم جرقه زد.  یتو یزیچ

 

 بودم اشتباه کرده باشم...  دواریام
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@VIP_ROMAN 

پرورشگاه  انیو بم جر زیر خوامی... مخوامیم مگهید زیچ هی »

بردتش پرورشگاه...  یک نکهی... ایاریهم درب ریبرادرم ام

 « ... یاگهید زیرفته و هر چ یچطور

 

 با تعجب نگاهم کرد.  یاحمد

 

 بگردد... یزیدنبال چه چ دیبا دیپرسینگاهش م با

 

 زمزمه کردم :  یگذاشتم و با خستگ زیم یدو دستم را رو هر
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@VIP_ROMAN 

 « پرورشگاه در آورده باشه...  هم عمداً سر از ریام ترسمیم »

 

مات و  م،یبود دهیکه شن یهمچنان در شک خبر یو احمد من

به در زد و بعد از  یکوتاه یضربه یکه منش میبود حرکتیب

 گفت :  آورد،یاتاق م یکه سرش را تو ینیاجازه گرفتن ح

 

 «مهندس... جوانه خانم اومدن...  یآقا »

 

 

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _348 

 

 . دندیاز شدت تعب باال پر میابروها

 

 بود؟  نجایا جوانه

 

 نداشت!  امکان

 

 ...آوردمیبود را خوب به خاطر م نجایکه جوانه ا یبار نیآخر
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@VIP_ROMAN 

 

 ...شیسال پ پنج

 

 را خورده بودم... امیزندگ یهاضربه نیتراز مهلک یکی یوقت

 

دور و بر  نیجوانه هرگز ا یبودم بعداً از آن سر و کله طمئنم

 ... شودینم دایپ
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@VIP_ROMAN 

از  "آقا؟  دیندار یاگهید ریام " گفتیکه م یجواب احمد در

متعجب به  یتکان دادم و با همان چهره یسر یحواسیب یرو

 کند.  ییاشاره کردم جوانه را راهنما یمنش

 

جوانه با  آمد،یم یوالنکه به نظرم ط یقیبعداز دقا عاقبت

 چهارچوب در ظاهر شد.  یتو یاخجالت زده یچهره

 

 یقیو درد عم یدلخور توانستیتعجب از حضورش هم نم یحت

 بدهد.  نیکه از طرف جوانه به جانم افتاده بود، تسک
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 با همان آرامش مختص به خودش گفت :  جوانه

 

 « تو؟  امیب تونمیم »

 

 انیر شده در جانم را به خاطر جرانبا یهایکردم تلخ یسع

 قمیبا بازدم عم ریام یتصادف، فکر قتل مادرم و دور شدن عمد

 برانم.  رونیب

 

 نشستم.  یصندل یرفتم و رو زمیطرف م به
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@VIP_ROMAN 

 گفتم :  آرام

 

 « ... نیبش ایب »

 

 کرد،یکه چادرش را خانمانه را مرتب م ینیح ریسر به ز جوانه

کردن با  یمشغول باز یهر حرف یمقابلم نشست و به جا

 انگشتانش شد. 

 

و فندکم بردم،  گاریو دستم را به طرف س دمیکش یپوف

آن را آتش بزنم  نکهیگذاشتم اما قبل از ا میهالب نیب یگاریس
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@VIP_ROMAN 

جوانه و قلبش ضرر داشت با  یبرا گاریدود س نکهیبا فکر ا

لعنت  ینامعلوم زیلب به چ ریرا پرت کردم و ز گاریس یبدخلق

 م. فرستاد

 

 گفت :  تیبا مظلوم جوانه

 

 «نباش آکو...  یعصبان ینطوریا »

 

 و گفتم :  دمیدهانم کش یرا تو میهالب
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@VIP_ROMAN 

 « ... ستمین یعصبان »

 

احساساتم  یگرفتم همه ادیوقته  یلیمن خ "دلم گفتم  یتو

  "کنم...  یرو مخف

 

 دادم و خسته گفتم :  یرا به صندل امهیتک

 

 «  نجا؟یا یهمه وقت اومد نیکه بعد ا یداشت یکار »
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@VIP_ROMAN 

اما  آوردیبود که دلم را به درد م نیغمگ یبه قدر اشچهره

 کنم.  یدردش کار فیتخف یبرا توانستمینم

 

خوار درمانگر و غم کیبه  ازیآنقدر درد داشتم که ن خودم

 داشتم... یحساب

 

 که هرگز نداشتم...  یزیچ

 

 معصومش را باال آورد.  نگاه
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _349 

 

 «... یبدم... و ازت بخوام من رو ببخش حیاومدم برات توض »

 

 به او انداختم .  یمیمال نگاه

 

 « نکن...  تی... خودت رو اذستین حیبه توض یازین »
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@VIP_ROMAN 

 مصرّانه گفت :  جوانه

 

کنم  تتیمثل اونها اذ خوامی. نمباشم.. هیمثل بق خوامیمن نم »

 « ... ارمیخودم ن یو به رو

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند ناخواسته

 

من از هر طرف چقدر تحت فشارم...  یدونیخوبه خودت م »

 « اون وقت تو... 
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@VIP_ROMAN 

 شد .  یبه لبخند کمرنگ و تلخ لیتبد پوزخندم

 

 مکشیم یکه من چ یدونستیدور و برم م یهاتو بهتر از آدم »

 « جوانه... 

 

 دست صورتم را پوشاندم و خسته گفتم :  با

 

 یهاآدم یهاهیو کنا شی... با نری... امواری... ژریمن با آه »

 نهایا یاطرافم... با نگاه سر و متنفرشون... دارم هر روز با همه

 « رو...  نی... اون وقت تو... آوجنگمیم
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@VIP_ROMAN 

 

 : صورتم برداشتم و گفتم یرا از رو میهادست

 

سهراب بشه؟ تو  یغهیص یگفت نیبه آو یچ یبرا »

 « داره؟  یبرادرهام چه معن یهیبق ایمن  یبرا نیا یدونستینم

 

 گفت :  هیبا گر جوانه

 

تر کنار هم باشن... سهراب و اونها راحت خواستمیمن فقط م »

 یکنار هم عاشقانه زندگ هیرو دارن که  نیهر دو حق ا نیآو
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@VIP_ROMAN 

وقته پا در هوا  یلیخ ریمخالفت تو و ام کنن اما به خاطر

 «کمکشون کنم...  خواستمیموندن... فقط م

 

 آورد :  نییرا پا شیصدا

 

 یینکنه خدا دمیترسیش ماونها اونقدر عاشقن که من همه »

حداقل از عواقب بد  ینطوری... اافتهیب ینکرده اتفاق بدتر

 « ... میکنیم یریبعدش جلوگ

 

 : پوزخند زدم  دوباره
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@VIP_ROMAN 

 

دهن من بسته  ینطوریا نیفکر کرد تونییهم سه تا دیشا »

 « ... ریدهن ام ی... حتشهیم

 

 بلند شد و به طرفم آمد.  جوانه

 

نگاهش  یکه جنگل به خون نشسته ینیو ح ستادیا زیم مقابل

 به من دوخته بود، گفت : تیرا با مظلوم
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@VIP_ROMAN 

م... بهت صدمه بزن خواستمینم یقسم بخورم باور بکن یبه ک »

 » 

 

 گرفت و آرام گفت :  زیم یرا با ضعف به لبه دستش

 

 « کنم...  تشیاذ خوامیکه م یهست یآدم نیتو آخر »

 

 جمع شد :  میغم نشسته وجودم در صدا یهمه

 

 « ... یکرد تی...  بد هم اذیکرد تمیاذ یول »
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@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  لب

 

حاال  ؟یدیدرد کش نقدریت سقط شد هم همبچه یوقت »

 «  م؟یشد حسابیب

 

متوقف شد،  یالحظه یبرا اشک زشیجوانه مات ماند، ر نگاه

 و با ترس گفت :  دیلرز شیهالب

 

 «به هم ندارن... اشتباه نکن...  یربط هیدو تا قض نیا »
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@VIP_ROMAN 

  

نگاهم را از جوانه گرفتم  دمیکشیکه م یقیبا نفس عم همزمان

 کنار دوختم.  واریو به د

 

 « ... کنمیباور م »

 

 

 یپوالد_زلغ#

 

🩸🩸🩸 
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 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 رد،یمبادا نفسش بگ دمیلحظه ترس کیبه هق هق افتاد،  جوانه

 یبلند شدم و از منش زیهم با عجله از پشت م نیهم یبرا

بعد هم جوانه را به طرف  اورد،یآب قند ب وانیل کیخواستم 

 کردم.  تیمبل هدا

 

که هنوز  یمبل نشست و در حال یرو یادهیبا رنگ پر جوانه

 گفت :  کرد،یم هیهم گر
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@VIP_ROMAN 

تهمت  دنیبدون شن یتو عادت ندار دونمی... میکنیباور م »

خودت رو باور نکرده تو همه رو  یچکیچون ه دونمی... میبزن

 « ... اما... یکنیباور م

 

 نگاهم کرد . تیمظلوم با

  

 گفت :  د،یزلریکه م یاچانه با

 

 «نه؟  یبخشیاما من رو نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من آن را به  یآب قند آورد و با اشاره وانیل یموقع منش همان

 از آن خورد.  یو چرا قلپ چونیدست جوانه داد، جوانه هم ب

 

به جوانه که  یرفت، نگاه رونیاز اتاق ب یمنش نکهیاز ا بعد

 منتظر به دهانم چشم دوخته بود انداختم و گفتم :

 

 « دروغ گفتم...  دمیاگه بگم آره بخش »

 

 جوانه باز هم راه گرفتند.  یهااشک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... کردمیم هیهم از درون گر خودم

 

خش بزرگ افتاده... از طرف تو... از طرف خواهرم...  هیته دلم  »

... من ومدیوقت از من خوشش ن چیکه ه یاز طرف سهراب یحت

اال... فکر کنم باهاش نداشتم اما ح یمشکل چیوقت ه چیه

 « وقت دلمون صاف شه...  چیه گهید

 

 انداختم.  نییرا پا سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز همه بزرگتر که دروغه اما اونقدر گمیخش تو بزرگتر... نم »

 « ... کنمیفراموش م ای... بخشمتیهست که نتونم االن بگم م

 

 گفت :  هیبا گر جوانه

 

 «... ترسمیم یگیم ینطوریا یآکو وقت »

  

که  یآب وانیل ریزدم، دستم را ز یرا باال آوردم، لبخند نگاهم

با هم  یتماس نکهیصورتش گرفته بود، گذاشتم و بدون ا یجلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بخورد. همزمان  گریمجبورش کردم چند قلب د میداشته باش

 گفتم : 

 

ام زنده یمن هستم نترس؟ نگفتم تا وقت یمگه نگفتم تا وقت »

 «  د؟یبترس ای. ..دینیبب بیکدومتون آس چیه ذارمینم

 

 آب قند را قورت داد و گفت :  جوانه

 

 « ... یچرا...گفت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خنده گفتم :  با

 

... امیباش و بهم فرصت بده باهاش کنار ب یخوب یپس بچه »

هم  یکی نیبستم... ا زهایچ یلیخ یهام رو رومن چشم

 « ... تونمیم

 

 دیکرد که شا یاداوریجوانه به من  یهاچشم یخوشحال برق

 یلیبود که خ ییهاخوشحال کردن آدم نیزم یرسالت من رو

 ... دادندینم تیّ به خوشحال کردن من اهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پس فکر کن  کنهیخوشحالت م نینداره جوانه... اگه ا یبیع "

 چیکه انگار ه کنمیرفتار م یمن فراموش کردم... منم جور

ازت ...  بذار فقط خودم بدونم که ته دلم چقدر افتادهین یاتفاق

ها زخم نیا ینداره... تو زخم بزن... من همه بیدلخورم... اما ع

که در حقت  یبتونم کار ینطوریا دیشا خرمیرو به جون م

بتونم غم ته دلت رو بابت از دست  دیکردم جبران کنم... شا

بشم  تیدادن اون بچه کم کنم... حاال هر چقدر هم خودم اذ

وقته که گذاشتم به  یلی... من از خودم گذشتم... خستیمهم ن

 "خاطر تک تکتون... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

احتماالً آن شب  نکهیبر ا یحرف آکو مبن یاز آنکه رو شتریب

فکر  نیبه ا شتریمواد مصرف کرده باشم، فکر کنم ب دیبا

بودم که  دهیدر آکو ند یانشانه چیامروز ه چرا تا کردمیم

آنوقت به خودم اجازه  دیمتوجه بشوم ازدواج کرده است، شا

بغلش  یتو امر یلیحاال به هر دل یکه تو یدفعات دادمینم

 لذت ببرم...  تشیگرفته بود، از گرما و امن

 

 بود...  نیا تیواقع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رده بودم تنش لذت ب یخودم بخواهم از آکو و گرما آنکهیب من

 به عذاب شده بود... لیتبد میو حاال همان لذت برا

 

 ! دمیکشیچه عذاب م یمطمئن نبودم برا فقط

 

 نکهیا ایمرد متأهل لذت برده بودم  کیچرا از آغوش  نکهیا

 اصالً آکو چرا متأهل بود؟ 

 

 « تو؟  امیب تونمیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  آمدم. رونیب الیهناس از فکر و خ یو بچگانه فیظر یصدا با

 

در داخل  یبه هناس افتاد که چطور سر کوچکش را از ال نگاهم

به من زل زده  یدرخشان یآب یهاکرده بود و با لبخند و چشم

 بود . 

 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 

 « ... زمیآره عز »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییهادستش گرفته بود با قدم یسبد تو کیکه  ینیح هناس

 کوتاه داخل اتاق شد. 

 

 «  زم؟یعز هیاونها چ »

 

 ادیز شیکه مشخص بود وزن سبد برا یدر حال یبه سخت هناس

 گذاشت و جواب داد :  نیزم یاست کنار تختم آمد، سبد را رو

 

 « هام... عروسک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیتعجب پرس با

 

 « هات؟ عروسک »

 

و آن را  دیکش رونیاز درون سبد ب یزیخم شد و چ هناس

 مقابلم گرفت. 

 

 ش انداختم.دست یبزرگ تو یبه بارب ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که هناس از آن صحبت  یهمان عروسک نیا دمیفهم 

 . کردیم

 

 گفتیهمانطور که هناس م اشیآب یهاو چشم ییطال یموها

 من بود.  هیشب

 

آورد و با  رونیکوچکش را از پشت عروسک ب یکله هناس

 لبخند گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من... من  شیپ یایب یبود و نتونست ضیچون پاهات مر »

 « ... میکن یتا باهم باز نجایرو آوردم ا هامعروسک

 

که  ینیهناس بغض کردم، ح یمحبت کودکانه و صادقانه از

 یمات شده ریاز اشک پر شده بود به تصو میهاچشم یکاسه

 هناس چشم دوختم.

 

 یکند، برا میبزنم و شکستن بغض رسوا یحرف دمیترسیم

 تکان دادم.  یهم سر نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیهات من، خم شد و عروسکخوشحال از موافق هناس

آورد و همانطور که اسم و  رونیسبد ب یاز تو یکی یکی

آنها را کنار  دادیم حیها توضرا عروسک اشییآشنا یخچهیتار

 . دیچیتخت م یمن رو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها بود طعم محبت صادقانه و که مدّت ینم یکودک برا یمهربان

ارزشمند بود که  یبود، به قدر دهیبدون قصد و غرض را نشن

 کرد.  دنیمحبت و مهر کودک در قلبم شروع به جوش

 

که شده بود نشان بدهم  یحس را به هر نحو نیداشتم ا ازین

را از هم باز کردم و با  میها. دستشدمیخفه م دیوگرنه شا

 گفتم :  دیلرزیکه م ییصدا

 

 « هناس؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را به من دوخت .  اشیسرش را باال آورد، نگاه سوال هناس

 

 « بغلم؟  یایم »

 

 شیپ دانمیدرشتش به من زل زد، نم یآب یهابا چشم هناس

تخت آمد و خودش  یکرد که رو یاخودش چه حساب کودکانه

 بغلم جا کرد.  یرا تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهمه ادیبه  ،دیچیپ امینیخوب تنش در ب یبو یوقت

 هیشده بود، به گر غیچد وقت از من در نیکه ا ییهایمهربان

 افتادم.

 

را دور تن کوچکش حلقه کردم و همانطور که سرم  میهادست

کردم هق  یسع بردمیلخت و پرپشتش فرو م یموها نیرا ب

فراتر نرود و بچه را نترساند  یهقم را کنترل کنم تا از حد خاص

 .رمیلرزش تنم را بگ یجلو توانستمیاما نم

 

 هناس بلند شد :  یتا صدا دیطول کش یکم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکنیم هیگر یدار »

 

. چه مرگم شده دادیاجازه نم هینه اما گر میداشتم بگو دوست

 بود؟ 

 

 اش، تکرار کرد :کودکانه یبا مهربان هناس

  

 «  ؟یکنیم هیگر یچ یبرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ...نیه... هم... خاله دلش تنگ شدییبابا ستین یزیچ »

 

خوردم، به سرعت از هناس فاصله  یآکو تکان یمردانه یصدا با

گرچه  ند،یرا نب میهاگرفتم و صورتم را برگرداندم تا آکو اشک

 یکه برا دادیآکو نشان م یهاحرف

 شده بود. رید یکاف یکارم به اندازه نیا

  

را به هم  شیهابود، با شوق دست دهیکه پدرش را د هناس

 . دیبکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دیپر نییتخت پا یکه چطور از رو دمیچشم د یگوشه از

خم شده بود و  شیزانوها  یکه رو ییبغل آکو یخودش را تو

 او باز کرده بود، انداخت.  دنیبه آغوش کش یرا برا شیهادست

 

و نشان  نجایآکو از آمدنش به ا یبرا یزبان نیریبا ش هناس

کو هم با عشق به او آ زد،یبه من حرف م شیهادادن عروسک

 . کردیرا نوازش م شیزل زده بود و موها

 

 آورد و گفت :  نییآکو هناس را از بغلش پا عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « عمو آوات... دلش برات تنگ شده...  شیهناس بابا برو پ »

 

 ریمات تصو شدیم یابه من که چند لحظه ینگاه هناس

 گفت :  دیبودم، انداخت و با ترد میروروبه

 

باشم تا  ششیپ شهی... نمکنهیم هیطال جون داره گر آخه »

 « نکنه؟  هیدلش تنگ نشه و گر گهید

 

و گفت  دیکوچکش را بوس یهاهناس زانو زد، دست یجلو آکو

 : 
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@VIP_ROMAN 

 

کم  هیعمو آوات  شیاالن برو پ ی... منتهشهی... مزمیچرا عز »

هات طال جون... تا برگشتنت هم عروسک شیپ ایدوباره ب گهید

 « طال جون تا سرگرم شه... باشه؟  شیر پرو بذا

 

که با  ینیبه من و پدرش انداخت و عاقبت ح ینگاه هناس

 گفت :  کرد،یبه من نگاه م یمهربان

 

 شتیپ امیم شهیبه بعد هم نینکن طال جون... از ا هیگر گهید »

 «دلت تنگ نشه...  گهیتا د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _353 

 

 زد.  رونیتکان داد و از اتاق ب یخداحافظ یبه نشانه یدست بعد

 

 میعاقبت صدا م،یبه هم انداخت یو آکو هم در سکوت نگاه من

 گرفته بود، صاف کردم و با لبخند گفتم :  هیرا که به خاطر گر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... هیمهربون یلیدختر خ »

 

که در را  ینیوارش کرد و حشل بیج یدستش را تو آکو

 قدم به طرف من آمد.  کی بست،یم

 

که جوانه براش  هیو زحمت تیبه خاطر ترب شیمهربون »

 « ... دهیکش

 

  کرد؟یوسط چه م نیا دیپس خورش جوانه؟

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم و گفتم : یمصنوع لبخند

 

 « وقت گذاشته باشه...  تشیترب یبرا یلیخ دیپس مادرش با »

 

 شد. ساکت  یالحظه آکو

 

 گرفته شد و عاقبت گفت :  اشچهره

 

هنوز متوجه نشده باشه که هناسم چه  دیمادرش شا »

 « ... هیجواهر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شده بودم، ناخودآگاه گفتم : جیکه گ من

  

 « ؟یچ »

 

 کنار تختم نشست و گفت :  یکاناپه یجلو آمد، رو آکو

 

از  شتری... هناس بمیمن و همسرم بعد از تولد هناس جدا شد »

 « س... جوانه تیحاصل ترب یر کسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... آکو طالق گرفته بود؟ بوم

 

 ... پس جوانه ؟یعنی

 

به خاطر  یزیچ نکهیزد، مثل ا یزیکمرنگ و محبت آم لبخند

 آورده بود که با لطافت گفت : 

 

 «منه...  یزندگ یهاآدم نیاز با ارزش تر یکیجوانه  »

 

 کردم.  داینسبت به جوانه پ یحسادت خاص حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ایجوانه خواهرش بود؟ نکند جوانه نامزدش  دانستمیم دیبع

 دوست دخترش بود؟ 

 

داشتند که آکو دخترش را به  گریکدیبا  یکینزد یرابطه حتماً 

او  تیترب یتوانش را برا یاو سپرده بود و البته او هم همه

 گذاشته بود. 

 

 فکر فرو رفت و با خودش زمزمه کنان گفت : یتو آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فاصله دارن  نقدریو هناس ا دیخورش نکهیاز ا شهیهم »

نسبت به جگر  نقدریا تونهیمادر م هیچطور  دونمینگرانم... نم

 « ش سرد باشه... گوشه

 

مدت از جانب او  نیکه ا ییهایمادرم و سرد یادآوری با

 بودم، بغض کردم.  دهیچش

 

 هناس دوختم.  یهاعروسک فیرا از آکو گرفتم و به رد نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  یاز مادر هناس سردتر بود... اونم وقت یلیادر من خم »

 « داشتم...  جیبهش احت شتریب یلیخ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _354 

 

 که فقط خودم بشنوم، گفتم :  یطور آرام

 

 « ... یاداشتم نه جوانه ییمن نه آکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «کن طال... رو من حساب  »

  

 بود. دهیآکو حرفم را شن نکهیا مثل

 

 به او انداختم.  یاترس سرم را باال آوردم و نگاه خجالت زده با

 

انداختم و  نییسرم را پا اوردم،ینگاهش تاب ن ینیسنگ ریز

 گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کمکم  ستین یازی... ندیستیبدهکار ن یچیشما به من ه »

 «... دیکن

  

 «طال؟  »

 

 آکو سرم را باال آوردم و به آکو چشم دوختم.  یتحکم صدا با

 

 . کردیبه من نگاه م یبیبا حال عج آکو

 

 در هم گره خورده بود.  یبه طرز بد شیابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یاخشم فروخفته با

 

و کمکت  کنمیباورت م کنم؟ینگفتم باورت م شبیمگه د »

 « شده؟  یچ یبفهم کنمیم

 

 یببر زخم کیفته بودم، مثل اش لکنت گراز جذبه ناخودآگاه

 به من چشم دوخته بود. 

 

 «چرا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  تیبا عصبان آکو

 

تا  زنمیم یحرف یطال... من وقت گمیکه م هیبار نیآخر نیا »

 کنمیگفتم باورت دارم و کمکت م ی... وقتمونمیتهش پاش م

... مونمیحرفم م یهم پا رمیاگه الزم باشه بم یمطمئن باش حت

 » 

 

 « اما آخه چرا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سکوت باال آورد.  یرا به نشانه دستش

 

 آکو گفت :  نکهیتا ا میبود رهیدر سکوت به هم خ مانیدو هر

 

 « خب برام از اون شب بگو...  »

 

 :  دمیپرس جیگ

 

 « کدوم شب؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفت :  دیکش بلشیو س شیبه ر یدست آکو

 

 « اتفاق افتاده...  نیکه ا یهمون شب »

 

به تنم  یلرز دانستمیکه از آن نم یزیکه چ یشب یدآورای با

 نشست... 

 

فرو بردم و با  امقهی یکه امکان داشت تو ییرا تا جا سرم

 خجالت گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « که افتاده کدوم شب...  یاتفاق نیا دونمیمن اصالً نم »

 

 حرفم را خوردم.  یادامه

 

 کنارم فرو رفت.  تخت

 

 ست.نش حسمیب یپا یآکو رو دست

 

ها چرا حال برق گرفته دانمیحس نداشت اما نم میپا نکهیبا ا 

 کرده بودم . دایرا پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _355 

 

 زنمیکه حدس م یبه من گوش کن طال... بهت گفتم اونطور »

 یزیکه چ کنمیدرکت م نیهم یبهت مواد داده باشن... برا دیبا

 ییچند وقت جا نیا دی... بااری... اما به ذهنت فشار بادین ادتی

 « ... یزیچ هیاتفاق خاص...  هیکرده باشه...  ی... کاریرفته باش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ذهنم خورده شد.  یتو یاجرقه

 

 یاندازهیب یهایریمن به لطف سختگ یکه زندگ ییآنجا از

 . میبزن رونیاز خانه ب میتوانستیفراز من و نقره کمتر م

 

 دایتر پراحت دیشا زدیکه آکو از آن حرف م یاتفاق خاص پس

 .شدیم

 

 گفتم : دیترد با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... شینه... اما من چند هفته پ ایبه درد بخوره  ستمیمطمئن ن »

 نیهم یبا دوستم دعوام شد برا ی... وسط مهمونیرفتم مهمون

گوشمم هم همون رو زدن...  فمیراه ک ی... اما تورونیزدم ب

دفعه تو  هیشدم... بعد  هوشیب ابونیموقع گم کردم... تو خ

نفر من رو رسونده بود  هی نکهیشدم... مثل ا داریب مارستانیب

 « ... مارستانیب

 

 یهاکه زده بودم فکر کردم، توانستم تکه یخودم به حرف یوقت

 ... نمیبنش شیسر جا یدور و برم را تا حد یختهیپازل به هم ر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهانم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیکش ینیه

 

 ام گفتم : خفه یادهایفر نیب

 

 « ... همون شب... یعنی »

 

 ... یعنی. نه... رندیدوباره راه بگ میهامانده بود اشک کم

 

که از آن آتش  یبه حال بد من با لحن تیّ اهمیاما ب آکو

 گفت :  د،یباریم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «... اون دوستت... اسم و آدرسش رو بده »

 

 به حرفش ندادم.  یتیّاهم

 

 با خودم گفتم :  وارکیستریه هاوانهید مثل

 

 « من... اون دکتر راست گفته بود...  یعنینه... امکان داره...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شد. صورتم را مقابل  ریدر دست آکو اس میهادفعه شانه کی

 گفت : ادیفر هیشب یخودش گرفت و با لحن

 

بهت و با  یتو یست تا برگوش کن طال... بعدا فرصت ه »

که از پشت بهت خنجر زده... االن فقط اسم اون  یخودت بگ

 « دوستت رو بگو... 

 

 آکو بند آمده بود.  ادیاز فر زبانم

 

 توانستم لب بزنم :  تنها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نازگل...  »

 

 هم دست و پا شکسته آدرسش را دادم... بعد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _356 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با  یآکو رفته بود و من و هناس سرگرم باز شدیم یساعت چند

 یهاحرف ریگرچه ذهن من آنقدر درگ م،یبود شیهاعروسک

شده بود  آوردمیاز آن به خاطر نم یزیکه چ یآکو، نازگل و شب

 . دمیفهمیهناس را نم یها و کارهاکه نود درصد حرف

 

بود  شیهااز عروسک یکیاز زبان  یزبان نیریمشغول ش هناس

 را از جا پراند.  مانیاتاق هردو رونیاز ب یادیفر یکه صدا

 

رو  نیدست آو ادیکه ب یبهش گفت یآکو... برا چ یکرد خودیب »

 « ببره؟  رهیبگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یجوجه تو کیکه مثل  ینیعروسکش را بغل کرد و ح هناس

جمع شد،  یتخت و پاتخت در حد فاصل شدیخودش جمع م

 با وحشت به در بسته دوخته شد.  اشیآب یهاچشم

 

 جواب داد :  ادیآکو بلند شد که با فر یآشنا یصدا نباریا

 

 «  اومد؟یهم از دستمون برم یاگهیمگه کار د »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 د،یکشیم ادیکه بر سر آکو فر ییصاحب صدا توانستم

 دهم؛ آوات بود... صیتشخ

 

... ذارمیدوش اون پسره نم یهم رو نیآو یهآره... من جناز »

 نیچه برسه به حاال که ا اومدیهمون موقع هم ازش خوشم نم

 « رو کرده...  یزیآبرور

 

 انداختم.  دهیبه هناس ترس ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانه آمده بودم  نیبه ا یبودم، از وقت دهیهم مثل او ترس من

ر وحشتناک پشت د یهاکه به جر و بحث ییهاکم نبود وقت

ام از خودم از کار افتاده یو هر بار با نگاه به پاها دادمیگوش م

 حماقت کرده بودم؟  نجایآمدن به ا یچرا برا دمیپرسیم

 

 روبه هناس گفتم :  آرام

 

 « هناس؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لرزانش را به طرفم چرخاند،  یهاکه مردمک ینیح طفلک

 جوابم را داد . 

 

 « بله طال جون؟  »

 

 : زدم و گفتم  یلبخند

 

 «بغلم؟  یایب یخوایم یترسیاگه م »

  

 گفت :  یاافتاده نییعروسکش را بغل کرد و با سر پا هناس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « طال جون...  ترسمیمن نم »

 

 د،یچکیآکو م یهاکه از چشم یبود که متوجه شدم غرور آنجا

 بود.  دهیبه دخترش هم به ارث رس

 

نشان  هیمثل آکو ضعفش را با گر ینداشت دختر مرد امکان

هم  شتریبه آن اعتراف کند، حاال اگر پنج سال ب یحت ایدهد 

 نداشت. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یهم در حال نیهم یراه را اشتباه رفته بودم، برا پس

 گفتم :  کردم،یام را مظلوم مچهره

 

 « ... ترسمیم یلیخوش به حالت... اما من خ »

 

 طرفش خم شدم و ادامه دادم :  به

 

مامانم من  دمیترسیآخه هر وقت م ؟یمن رو بغل کن شهیم »

 « ... ستین چکسیاالن ه کردامایرو بغل م

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _357 

 

 صداقت زدم. یگول زدن هناس که از رو یحرف را نه برا نیا

 

 یقیحقاو  ییدر، بلکه از تنها رونیب ینه از صداها دمیترسیم

 که ممکن بود بفهمم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خورده بودم، چه به  یخود کیخنجر را از  نیا دمیفهمیم اگر

را نداشتم تا مرا بغل کند...  یبودم و کس دهیترس آمد؟یروزم م

 تا آرامم کند... 

 

 بغل چقدر نجات بخش است...  کی یگاه

 

به  یسرش را باال آورد و نگاه مردد د،یکه حرفم را شن هناس

با  د،یرا د میهاچشم یالتماس صادقانه ینداخت، وقتمن ا

را  شیهابغلم جا گرفت. دست یاز تخت باال آمد و تو تیمظلوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دور گردنم حلقه کرد که انگار او بود که مرا به آغوشش  یطور

 دعوت کرده بود. 

 

بکند،  یفکر نیهم از خدا خواسته اجازه دادم هناس چن من

را  شیهاردم که بتوانم گوشبه خودم فش یتنها او را طور

 یادهایبه خاطر داد و فر توانستیکمتر م نطوریا دیشا رم،یبگ

 وحشت کند.  رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کی گفتندیپشت در با خودشان نم یگنده یهاآدم یعنی

پنج ساله که مادرش هم کنارش نبود تا چه حد  یدختربچه

  د؟یترسیم

 

 آکو آمد :  یصدا

 

 یخوایم ن؟یرو دل آو یرو بذارداغ عشق  یخوایم ؟یکه چ »

 شیدلش پ یاونم وقت ؟یازدواج اجبار هیتن بده  یمجبورش کن

من ده  ادیآره داداش... اگه تو از سهراب بدت م س؟گهید یکی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییسر جوانه چه بالها یدونی... خودت که مادیبرابرش بدم م

 « ... یسرم آورده... ول

 

 :  دیکش ادیفر آوات

 

کار رو  نیاونها عمداً ا ؟یایکوتاه ب یواخیآکو؟ م یچ یول »

 « کردن تا دست ما رو بذارن تو پوست گردو... 

 

 گفت :  متیمال یبا کم آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 غهیبدون اطالع ما ص یانتخابش رو کرده آوات... وقت نیآو »

موافقت  ایما داشته بسته... مخالفت  شیکه پ یاکرده... پرونده

 «نداشته...  یما از اولش فرق

  

حرف بزند با داد  ادیجز با زدن فر توانستیکه انگار نم تآوا

 گفت :

 

انتخابش رو کرده... منم انتخابم رو  نی... آویگیآره راس م »

و هر  یخواستگار انیب دی... هر وقت عشقشون کشکنمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... من خواهر ستمیکدومش ن چیاما من تو ه یکوفت کار

 «... کنمیاالن قطع م نیرو با آو میبرادر

 

 سوخت.  نیآو یبرا دلم

 

 یعاشق مرد نیبودم، آو دهیفهم شانیهاکه از حرف نطوریا

مخالف بودند و دور از چشم  شیشده بود که برادرها

راه دلش را رفته بود و حاال برادرها او را طرد  شیبرادرها

 ... کردندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یسهراب چقدر بد بود که برادرها به خاطر حضورش راض مگر

 اهرشان بگذرند! شده بودند از خو

 

 زیرا ت میهاگوش د،یلرزیبغلم م یهناس تو فیکوچک و ظر تن

 دنیرا بشنوم اما دخترک جز لرز اشهیگر یکرده بودم تا صدا

 . دادینشان نم یواکنش چیدر بغلم ه

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یاو را آرام کنم اما جز فشار دادنش تو نستمتوایکاش م یا

 .  آمدیاز دستم برنم یبغلم کار

 

کرده بودم و فکر  دایکه از او پ یآکو با توجه به شناخت یعنی

 گذشت؟یم نیاز آو کند،یم یاش هر کارخانواده یبرا کردمیم

 

آرام اما محکم و قاطع آکو بلند  یلحظه سکوت و بعد صدا کی

 شد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیآو ینطوریا ذارمی... نمیکار رو بکن نیا دمیاجازه نمبهت  »

 « ... یکن ریرو تحق

 

آوات آمد، حس کردم آوات هم  یپوزخند سوزاننده یصدا

که به خاطر تعصبات  ییفراز بود، برادرها هیشب یکی

 نکهیبه ا توجهیب زدند،یخواهرشان را م دیشان قاحمقانه

 . در عوض آکو... دمانیچقدر تنها م شانچارهیخواهر ب

 

 ...آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

با  خوادیهر جور دلت م ینداره آکو... تو مختار یبه تو ربط »

 یبرا یتونی... اما نمرهیگیجلوت رو نم ی... کسیرفتار کن نیآو

 « ... یکن فیتکل نییمن تع

 

 .  دیکه تن من و هناس لرز دیکش یآکو چنان داد نباریا

 

راه  یزیآبرور یناسم بخواآوات... به جون ه یکنیتو غلط م »

 دیدیکدومتون ند چیسگ من رو که تا حاال ه یاون رو یبنداز

 « ... ینیبیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نزد.  یحرف آوات

 

 گفت :  آکو

 

 « صبر کن آوات... نرو..  »

 

 یاما بعد از چند لحظه صدا دادنمیافتاد را نم یچه اتفاق نکهیا

  .زدیحرف م یشتریب متیبا مال نباریآکو بلند شد، ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو را  تیاز شخص گرید یگوشه کیکه باعث  ییهاحرف

 بشناسم. 

 

اطرافم  یهاآدم یکه نشان داد آکو متفاوت با همه یاگوشه

 است. 

  

شده  تیاذ نیکه از کار آو یمنم ناراحتم... فکر کن تنها کس »

اشتباه کرده... بر  نی... آوریو آه واریژ ی... من... حتییتو

 یک دونهی... خدا مدمشینبخشمنکرش لعنت... منم 

 یچ میتنهاش بذار میفکر کن اگه بخوا نیببخشمش... اما به ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ؟یکن ریسهراب تحق یخواهرمون رو جلو یخوایم شه؟یم

که سهراب با خودش فکر کنه  یتنهاش بذار یجور هی یخوایم

به خودش اجازه بده هر  ینجورینداره؟ ا یما ارزش یبرا نیآو

 « ... ارهیواهرمون دربسر خ خوادیم ییبال

 

 آکو خش برداشت.  یصدا

 

اگه  یخواهرمونه... حت نی... آوامیب نییپا میمن و تو باال بر »

بازم خواهرمون  میبکش رونیمون باسمش رو از شناسنامه

کنار هم  یدر هر حالت دیو خانواده با میاخانواده هی... ما مونهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میرو ول کن گریطا همدبمونه... اگه قرار باشه وقت اشتباه و خ

 «  ن؟بهیکه با هم غر کیارد ییهابا آدم یپس چه فرق

 

 آرام گفت :  آوات

 

 نییکه سرش رو انداخت پا یپس اون موقع م؟یااالن خانواده »

 یاهر خراب شده دونمینم ایو کارها رفت محضر  کسیب نیع

که پونزده سال ازش بزرگتره خانواده  یمرد یغهیو شد ص

 « نداشت؟ وجود 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _359 

 

 

 گفتم.  یآرام یوا

 

 یکار خوب نیبه آوات حق بدم! آو یادیتا حد ز توانستمیم

 نکرده بود!
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با غم جواب داد :  آکو

 

تو  نی... منم عفهممی... میگیم یچ فهممیآره... م »

سر  هیچون  یدونی... خودت مشتری... دِ المصب بامیزخم

 « ... سوزمیس من دارم دوبله و سوبله مجوانه هیقض

 

 اسم جوانه...  بازهم

حد سوزانده  نیداشت که آکو را تا ا یآکو چه معن یبرا جوانه

 بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اش؟ معشوقه اینامزدش بود  جوانه

 

 ادامه داد :  آکو

 

آره  میگیم میدار میرو تنها بذار نیاالن آو میاما اگه بخوا »

 کنهیاالنش هم فکر م نی... سهراب تا همکسیب نیآو

 میزنی... ممیپشتش باش یو کار... اما ما وقت کسیخواهرمون ب

هم بکنه  یهر اشتباه نیآو میدیتو دهن سهراب... نشونش م

به  کنهیغلط م ینجوریخونه به روش بازه... ا نیباز هم در ا

 « تر بگه... ل نازکاز گ نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیکش یقیعم نفس

 

ش پشتش باشه... ارزش داره خانواده یلیخ یهر آدم یبرا »

 « ... شتریدختر ب هی یبرا

 

 کرد و گفت :  یاخنده آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تو و ترمه هم من طاقچه باال بندازم و بگم  یخوبه تو عروس »

 یکه من راض یکنیازدواج م یبا دختر ی... بگم چون دارامینم

 « ... ستمیبرادرت ن گهید ستمین

 

 بدخلق گفت :  آوات

 

 « نکن...  سهیمقا نیمن و ترمه رو با سهراب و آو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودش را داشت،  یعاشقانه ی... پس آوات خان هم قصهعجب

 کردمیکه فکر م یزیاز چ شانیخانواده و ماجراها نیا

 بود... تردهیچیپ

 

 تم : زدم و خطاب به آوات گف یدلم پوزخند یتو

 

 نیت اما آوبا دختر مورد عالقه یبر یتونیچطور تو م "

مرد هر  هیچه قانون نیش؟ امرد مورد عالقه شیبره پ تونهینم

  " تونه؟یاما زن نم کنهیدوست داره م یکار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کمال تعجب آکو فکر مرا به زبان آورد. در

  

و اون  یچون مرد ای تره؟نیرنگ نیچطور؟ خون تو از آو »

 « فرق داره؟  دختر

 

 من...  یخدا

 قاًیکه آکو دق یزده بودند... پل یفکر من و اکو پل نیب انگار

 ... زدمیکه اگر من بودم م زدیرا م ییهاهمان حرف

 

 سکوت کرد.  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آکو توانسته بود او را خلع سالح کند.  نکهیا مثل

 

 گفت :  یابا محبت پدرانه آکو

 

... اما دمی... بهت هم حق ممکنیرو درک م تتیمن عصبان »

 مونیکه بعداً پش یکن یباعث شه کار تیعصبان نیاجازه نده ا

 هی دیاتاقم با ای... بعد بیخنک ش ریدوش بگ هی... حاال برو یش

 « بگم...  ییزهایچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیکرد و پرس یاسرفه آوات

 

 «  ؟یچ »

 

 « راجع به تصادف...  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _360 

 

 گفت :  یبلند یبا صدا آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکرد دایپ یزیچ ؟یچ »

 

 خورد.  یبغلم آرام گرفته بود تکان یکه تو هناس

 

 نیاز ا شتریتا بچه را ب رندیبزنم ساکت بگ ادیداشتم فر دوست

 نترسانند.

 

 را گفت : نیآکو هم هم اتفاقاً 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادیداد و فر یکاف یآوات... به اندازه نییپا اریصدات رو ب »

بحث  هی ی... مغز منم برادهیترس یلی... هناسم تا االن خمیکرد

 زیساعت وقت بده تا برات همه چ هی... بهم کشهیواقعاً نم گهید

 « رو بگم... 

 

 یاقهی. چند دقامدیکدامشان ن چیاز ه یگرید یهم صدا بعد

که به طرف اتاقم  یراسان کسه یهاقدم یتا صدا دیطول کش

 بلند شد.  آمد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو بلند شد که  یدهیترس یدفعه در باز شد و چهره کی

 :  دیپرس م،یکه در بغل هم بود یبه من و هناس تیّاهمیب

 

 « هناس کو؟  »

 

 یقیبغل من آرام گرفته بود، نفس عم یهناس که تو دنید با

 ت و جلو آمد.هم گذاش یرا با آرامش رو شیهاپلک د،یکش

  

 «  ؟ییهناس بابا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یآورد و نگاه مردد رونیبا مکث سرش را از بغل من ب هناس

 آکو انداخت. 

 

 را باز کرد و با اشاره به هناس گفت :  شیهادست یبا مهربان آکو

 

 «  ؟ییبغلم بابا یاینم »

 

آکو خودش جلو آمد،  نکهیتکان نخورد تا ا شیاز جا هناس

به هناس التماس کرد تا به  شیهاو با چشم دستایما ا کینزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ازیبغل ن نیاز هناس، آکو به ا شتریآغوشش برود، حدس زدم ب

 داشت. 

 

 آمد و به طرف آکو رفت.  رونیهناس از بغلم ب عاقبت

 

 یبغل هم فرو رفتند، نفس حبس شده یپدر و دختر تو یوقت

 آکو آزاد شد.

 

قب عقب رفت و ع فشردیبغلش م یکه هناس را تو همانطور

 کاناپه نشست.  یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حضور مرا فراموش کرده بود که شروع به صحبت  نکهیا مثل

بود،  دهیکه مثل گربه به پدرش چسب یکردن زمزمه وار با هناس

 کرد :

 

 رمتیگیم نقدری... االن ادی... ببخشدیببخش ؟ییبابا یدیترس »

 « ... دیترست بره... ببخش یبغل تا همه

 

 . دیبوسینقطه از صورت هناس را م کی اشهر کلمه با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _361 

 

که در آن فرو  یگرم و امن یلحظه آنقدر به هناس و جا کی

از اشک  زیلبر میهاچشم یکردم که کاسه یرفته بود، حسود

 شد. 

 

کاش  یردم و به خودم گفتم ارا دور خودم حلقه ک میهادست

ترسم را دور کند... نه...  کردیم یو سع کردینفر مرا بغل م کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مثل آکو را  یمرد میبهتر بگو ایکس را نداشتم...  چیمن ه

 برادر نمونه... کیپدر و  کینداشتم... 

 

بار  نیچندم یبودم برا دهیکه امروز از زبان آکو شن ییهاحرف

 بود..  من باال برده شیاو را پ

 

 سرم افتاده بود...  یرو اشهیکه سا آنقدر

 

 آرام هناس بلند شد :  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بابا؟  »

 

 جواب داد :  یبا مهربان اکو

 

 « جان بابا؟  »

 

 گفت :  تیبا مظلوم هناس

 

که تو من رو  ییهاوقت نی... من عدهی... طال جون ترسییبابا »

سه... اما بغل من بغل تا ترسم بره گرفتمش بغل تا نتر یریگیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گهیبغل؟ تا د یریاونم بگ شهی... بابا مستیمثل تو بزرگ ن

 « نترسه؟ گناه داره؟ 

 

باال بپرند. همزمان با حرف  میهناس باعث شد ابروها حرف

تازه  نکهیمن شد، مثل ا یرهیهناس نگاه آکو باال آمد و خ

 متوجه حضور من شده بود... 

 

 ... کردینگاهم م یبیحالت غر با

 

 آن عاجز بود... دنیبود که از فهم یزینگاهش چ ته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . ختیریسبزش م یهااز چشم یادیز ینگفته یهاحرف

 

 آکو لب زدم :  روبه

 

 « س... بچه »

 

 به حرف هناس ندهد.  یتیّ اهم یعنی نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یبه قدر شیپ هیبودم که چند ثان یمن همان کس حاال

ادت کرده بودم که به بغل آکو بود، حس یتو نکهیا یهناس برا

 افتاده بودم!  هیگر

 

 صورت آکو گذاشت و تکرار کرد :  یدست کوچکش را رو هناس

 

 « باشه بابا؟  »

 

مبل بلند شد و  یاز رو ردینگاهش را از من بگ نکهیبدون ا آکو

 به طرف من آمد.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شروع به عرق کردن  میهاقلبم باال رفت و کف دست ضربان

 کرد. 

 

 داشت مرا بغل کند؟  میآکو تصم یعنی

 

 شدّت استرس و اضطراب به نفس نفس افتاده بودم.  از

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _362 

 

اما تا االن تنها بنا به  کردیبار نبود که آکو مرا بغل م نیاول نیا

... از یواسته و از روکار را کرده بود نه خودخ نیا ازیو ن تیموقع

 چه؟  یرو

 

از  شدمیتخت بلند م یکاش پاهام توان داشت تا از رو یا

 ... کردمیفرار م نجایا

 

 ...دمیترسیچون م دیرا هم مطمئن نبودم؟ شا شیچرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... دمیترسیمن داشت، م یکه رو یبیعج ریآکو و تاث از

 

 !ادمدیکارها را م یلیخ یبه خودم و دلم اجازه دینبا من

 

 تخت نشست.  یکنارم رو آکو

 

صورتم حالم  یآکو رو یهابود اما هرم داغ نفس ادیز مانفاصله

 از قبل دگرگون کرد.  شتریرا ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بزند.  رونیدهانم ب یمانده بود قلبم از تو کم

 

حرکت،  کیبغلم گذاشت و بعد با  یهناس را تو متیبا مال آکو

 قه کرد. حل مانیاش را دور هردومردانه یهادست

 

به ذهنم  فیتوص کیکردم تنها  دایکه آن لحظه پ یحال یبرا

 : دیرس

 

  "دفعه آرام گرف...  کیکه  یطوفان یایدر "
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که هناس را به خودم فشار  یدر حال یمخالفت چیه بدون

فشار  اشیاستخوان ینهیس یقفسه یسرم را رو دادم،یم

دم و به خودم که در ذهنم داشتم عقب ران یافکار یدادم. همه

 اجازه دادم لذت ببرم... 

 

فهم و شعورش را به من  گرید کباریکه امروز  ییاز آکو من

عقب راندن ترسم مرا در آغوش  ینشان داده بود و حاال برا

 ... بردمیمحکم و امنش جا داده بود، لذت م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو شکسته  یرلبیز یکه در آن فرو رفته بودم با صدا یاخلسه

 شد : 

 

 « ... دیکدومتون بترس چیه دمینم اجازه »

 

 دادیهناس قرار داده بود؟ اجازه نم فیردمن هم هم یعنی

 بترسم؟

  

 ...دیپوستم دو ریز یچرا اما حس خوش دانمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _363 

 

 ) آکو ( 

 

 کردیعقب و جلو م شیموها نیبهمانطور که دستش را  آوات

 مانده بود.  رهیفرض خ یرو شیپا یجلو ینامعلوم یبه نقطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با  ینیتخت نشسته بودم و ح یلبه نهیهم دست به س من

تن کوچک و  یآعوش طال و گرما یتا تجربه دمیجنگیخودم م

 یاشده زیر یهاکنم با چشم رونیرا از ذهنم ب اشیعروسک

 آوات را در نظر گرفته بودم.  یلاحتما یهاواکنش

 

دفعه و بدون فکر کرده بودم، فکر  کیکه  یسر صبر به کار بعداً

فعالً  کردم؛یم یبابتش از طال عذرخواه دیشا یحت کردم،یم

 . زدمیبا آوات در مورد تصادف حرف م دیبا

 

 و گفت :  دیکش یقیرا با نفس عم نمانیآوات سکوت ب عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شدم...  جیمن گ »

 

 زدم و جواب دادم :  یپوزخند

 

 « بود...  بیعج یشدیاگه نم »

 

 یرا به پشت اشهیبرداشت، تک شیدست از سر موها بالخره

 داد،یتکان م یسرگردان یکه سرش را از رو ینیکاناپه داد و ح

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ارویچرا خود  نکهی... اول افهممیهست که نم زهایچ یلیخ »

 ادتهیتو  دونستیرونده؟ از کجا متو رو بفرسته سمت پ دیبا

 «از پشت بهمون زده؟  یکیبوده 

  

 باال انداختم و گفتم :  یاشانه

 

از جونمون  یچ یروان نیا دونمیآوات...  نم دونمینم »

 « بهمون سرنخ بده؟  دیاصالً چرا خودش با خواد؟یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دیپرس یبا کنجکاو آوات

 

راننده... حاال ما  یآلودگگزارش نوشته خواب  یآکو... تو نیبب »

 « ... ی... ولتمیو دنبالش نرف میاون موقع بچه بود

 

 فکر فرو رفت.  یتو یارا قطع کرد و لحظه حرفش

 

 :  دمیپرس یمن با کنجکاو نباریجلو خم شدم و ا به

 

 « آوات؟  یکنیفکر م یبه چ یدار »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هدفیپشت سر من ب ییکه نگاهش جا ینیح آوات

 :گفت  د،یچرخیم

 

از پشت زده باشه بهمون...  دیبا یکی یگیکه تو م ینجوریا »

 دیمونده پس بع ادتیو  یدیرو فهم نیکه تو ا یهمونطور

 ینگته شده باشه...اون موقع بابا آکو نیبابا هم متوجه ا ستین

بهش گفتن  ی... حتماً وقتهیبه چ یپنج ساله نبوده که نفهمه چ

 « اعتراض کرده و ...  میداون تصادف کر یبه خاطر خواب آلودگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  دیرا باال انداختم و با ترد میابروها

 

 «  دونسته؟یرو م نیبابا ا یگیم یدار »

 

 و گفت :  دیبلندش کش شیبه ر یدست آوات

 

من در  یها... اگه حدس و گمانستمیآکو... مطمئن ن دونمینم »

ه باش دهیمورد تصادف درست باشه پس امکانش هست بابا فهم

 « س... کاسه مین ریز یاکاسه هی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _364 

 

 

 از قبل گفتم :  ترجیرا قطع کردم و گ حرفش

 

 یکه بابا رفتار ادینم ادمیوقت  چیسالها... من ه نیا یول »

 «نشون داده باشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 ادامه دادم :  یاگرفته یاکردم و با صد یمکث

 

بوده که زن و  یبابا مرد یعنیها حرف نی... با ایدونیم »

 « ... دونستهیش رو کشتن... و خب... اون مبچه

 

 تر از من گفت :گرفته ییزد و با صدا یپوزخند آوات

 

 « ... نهیزم یآدم کره نیبابا خوددارتر یدونینگو که نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اضافه کرد :  آهسته

 

 « تو...  نیع »

 

 حرف در خاطرات پدرم غرق شدم.  یجا به

 

و  نیترمحکم بودن مهربان نیکه در ع یپدر

به او برخورد  امیبود که در زندگ یآدم نیتریداشتندوست

 کرده بودم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... هیاز بق شتریب یلیخ دیشا م،یبود کیو پدرم به هم نزد من

 

 ... کردینم یوجود داشت، از من مخف یزیبودم اگر چ مطمئن

 

سرطان  یآوردم، وقت ادیبا هم بودنمان را به  یروزها نیآخر

مشت استخوان  کیبود و از او جز  دهیجانش را مک یرهیش

 نگذاشته بود... یباق یزیپوست چ یپوک و قدر

 

زودتر از آنکه سر برسد،  یلیپدرم مرگش را باور کرده بود، خ 

 گفته بود...  می... برایبکت یاز نسخه ریکرده بود، غ تیوص میبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... فرزانه مادر نیبه مو... راجع به تک تک پسرها... آو مو

 ... زی... همه چنیآو

 

نفر قصد  کیکه  کردیموضوع اشاره م نیبه ا دینبا یعنی

 جانمان را کرده بود؟! 

 

 ...کردیآوات اشتباه م دیشا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردیم... آدم فکر گفتینم یزیتو الم تا کام چ نیبابا هم ع »

فکر  زیچ چیهم به ه کنهیفکر م زیدر آن واحد هم به همه چ

 « ببر قدرتمند...  هی... سازهیببر م هیازتون  نی... و همکنهینم

 

را باال آوردم و به آوات نگاه کردم که چظور من و پدرم را  سرم

 . کردیم فیبا هم توص سهیدر مقا

 

دش غرق بود، که در افکار خو ینیح یبا لبخند کمرنگ آوات

 ادامه داد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگرفتن شیاز درون در حال آت یوقت یتونیبابا م نیتو هم ع »

 طیشرا ستیصورتت... مهم ن یرو یلبخند سرد بچسبون هی

... چقدر خون دل نیچقدر سخت باشه... چقدر ضربه بخور

 « انگار نه انگار...  رونی.. اما از بنیبخور

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _365 

 

 صورت من قفل شد.  یرو نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد :  لب

 

 «چطور؟  »

 

 کردم :  تکرار

 

 « چطور؟  یچ »

 

 گفت :  یبا غم و دلسوز آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیبشنو شهیباعث م یتو؟ بابا؟ چ ؟یتحمل کن یتونیچطور م »

 یلیاما س نیبخور یلیس شهیباعث م یچ ن؟یو حرف نزن

 «  ن؟ینزن

 

 زدم و گفتم :  ینیلبخند غمگ 

 

محافظت ازتون هر  یبرا می... حاضرمیچون دوستتون دار »

ما  نیکه شماها خوب باش ی... تا وقتی... هر کارمیبکن یکار

 « ... میرو تحمل کن یزیهر چ ینیسنگ یتونیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قلبم گذاشتم.  یحرف دستم را باال آوردم و رو نیا با

 

نگه  امنهیکردم که راز داستان مانا را در سرا مجسم  خودم

 محافظت کنم... محافظت کنم...  ریداشته بودم تا از آه

 

 ... راز

 

 دور تند افتاد...  یرو یبه طور ناگهان ذهنم

 

 من و پدرم از زبان آوات...  یهاشباهت

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با آوات بود...  حق

 

 ... میهم بود هیو پدرم شب من

 

 ...میمان داشتبه خانواده یااندازهیب لیعشق و م مانیدو هر

  

 ...میاحمقانه و دور از ذهن بکن یکارها شدیهم باعث م نیهم

 

 ... مینگه داشته بود نهیمن راز مانا را در س یوقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  یزیاز چ یبا خودم قرار گذاشته بودم که هرگز کالم یوقت

 ... مینگو یزیچ یکس یبه سرم آمده بودم برا

 

 که دوستشان داشتم محافظت کنم...  ییهابتوانم از آدم تا

 

چقدر به  قتیاگر رو شدن حق کردیهم نم یفرق میبرا نیب نیا

 نفع من بود... 

 

 ... ردیاتفاقات انتقام بگ یاز باعث و بان توانستیم ای
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  ادیو فر دمیدفعه از جا پر کی

 

 « ... نهیهم »

 

 :  دیجا خورد و متقابالً داد کش آوات

 

 « ... دمیچه مرگته؟ ترس »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _366 

 

 

بودن به زبان  دهیکه فهم یزیوار چ یبه آوات طوط تیّاهمیب

 آوردم : 

 

رو بدون توجه به درد و  یبزرگ نیراز به ا تونمیمن م یوقت »

خودم نگه دارم... پس  شیون پمحافظت ازت یعواقبش، فقط برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... دونستهیبابا هم م دیبابا هم بتونه... شا ستین دیبع چیه

بزرگ  یباز هی یما رو قاط نکهیا یبرا ی... ولدهیفهم یحت دیشا

 « نگفته...  یزینکنه... چ

 

 و گفت :  ستادیبلند شد، پشت سرم ا آوات

 

 « بابا عمداً بهمون نگفته؟  یعنی »

 

 زده گفتم :  جانیگشتم و هطرف آوات بر به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اگه بهمون بگه ما چهار نفر اونقدر  دونستهیبابا م دیشا »

 هیول کن قض میریانتقاممون رو نگ یکه تا وقت میهست وونهید

 « ... دهیترسیبابا م دی... شامیستین

 

محکم  خوردیتکان م جانیمرا که از شدت ه یهاشانه آوات

 :  دیگرفت و پرس

 

با  دونستهیم یهر چ یعنی نیبابا مرده... ا ی... ولباشه... باشه »

 «خودش برده... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زده تر از قبل  جانیو ه دمیکش رونیرا از دست آوات ب خودم

 گفتم : 

 

منه  یآچار فرانسه ینه... همه رو نبرده... همونطور که احمد »

 « دونه داشت...  هیبابا هم 

 

 کردم :  مکث
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@VIP_ROMAN 

 یلیخ یکه احمد یور... همونجوربه درد بخ یآچار فرانسه هی »

 ییزهایچ هی دیبابا هم با یپس آچارفرانسه دونهیم زهایچ

 « بدونه... 

 

 زد و گفت :  یلبخند آوات

 

 «  م؟یاریب ریآچار فرانسه رو از کجا گ نی... حاال اهیعال »

 

 جواب دادم :  یمعمول یلیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نگران نباش...  کنهیم داشیمن پ یآچار فرانسه »

 

 یو شماره دمیکش رونیب بمیج یرا از تو امیهم گوش عدب

 رونیرا از دستم ب یدفعه گوش کیرا گرفتم اما آوات  یاحمد

 تخت پرت کرد.  یتماس را قطع کرد و تلفن را رو د،یکش

 

 :  دمیکرده پرس اخم

 

 «  ؟یکنیکار م یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قدم جلو آمد.  کی آوات

 

زل  میهاچشم یرا دو طرف صورتم گذاشت و تو شیهادست

 زد . 

 

 بودم، گفت :  دهیکه تا امروز از او شن یلحن نیتر یجد با

 

 ی... اون راز بزرگنمیفعالً جعبه ابزارت رو بنداز دور... بگو بب »

محافظت  یاز من در مقابل چ یدار ه؟یکرده چ یکه مخف

 « ؟یکنیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _367 

 

بود که نه  ادیز یبه قدر شیهاچشم یاهیس یجذبه

نگاهم را از نگاهش جدا کنم نه به او نگاه کنم، در  توانستمیم

کمال تعجب قدرت انتخاب کلمات هم از دست داده بودم؛ 

اتفاقات افتاده بود  نیکه ا شیاز پنج سال پ نکهیا یتعجب برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بار  نیاما اول دندیپرسیسوال را از من م نیبار نبود که ا نیاول

 توانستمیرا گم کرده بودم و نم میدست و پا نطوریبود که ا

 ریکه در آن گ یاآمدن از چاله رونیب یکلمات مناسب را برا

 کنم.  دایافتاده بود، پ

 

 گفتم :  آرام

 

 « آوات...  »
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@VIP_ROMAN 

 حرفم را قطع کرد، دیکه کش یاخفه ادیآوات با فر خوشبختانه

 یسخت و تا حد میخودم ادامه دادن جمله برا یچون برا

 بود.  رممکنیغ

 

گرفته بود تکان  شیهادست نیکه صورتم را ب همانطور

 به من داد و با حرص گفت : یدیشد

 

که سر هم  یپشت اون داستان یبزرگ زیچ هی دونمیمن که م »

 « ... دونستمیهست... از اول هم م یکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سالها گفته بود در  نیکه ا یزیالف چآوات برخ نکهیا فکر

ذهنش  یکه تو یبه من شک داشت و در حال اشیدرون یخفا

را داشت و تنها با تظاهر کنارم مانده  واریو ژ ریآه ریهمان تصو

 دلم سقوط کند .  یتو ینیسنگ زیبود باعث شد چ

 

را با  شیهاکه دست ینیدفعه مرا رها کرد و ح کی آوات

 کنار پنجره رفت.  دیکشیم شیموها یتو تیعصبان

 

پشت پنجره زل  یداد و به منظره هیتک واریرا به د شیهادست

 زد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

وجود  یو راز کندیاشتباه فکر م میبگو توانستمینم یحت

 . بردمیسوال م ریرا ز شمیپ یقهیندارد، چون حرف چند دق

 

که همه جا را گرفته بود در  ینیمحو سکوت سنگ یاقهیدق چند

عاقبت آوات آهسته گفت  نکهیتا ا میغرق بود شانمانیر پرافکا

: 

 

 « وقت بهت شک نداشتم...  چیمن ه »
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@VIP_ROMAN 

به  ربطیکوتاه و بدون مقدمه و البته ب یجمله کیهمان  با

شاد و البته آرام  یبود، به قدر دهیکه خودش از من پرس یسوال

که آوات  یلبم نشست، لبخند یرو یکمرنگ یشدم که لبخند

 . ندیآن را بب وانستتینم

 

 « ... یامکان نداره به زن برادرت چشم داشته باش دونمیم »

 

 را به طرفم چرخاند و گفت :  گردنش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یت رو توچند وقته نیا یوجه رفتارها چیبه ه ن،یکه ا »

 کنهیکه بهروز برات جور م یرنگ و وارنگ یهاآپارتمانت و زن

 « نداره...  تیسنخ

 

که کم مانده بود  ینیا به زور تکان دادم و حبازم ر مهین دهان

 زدم :  یادیبزنند فر رونیاز حدقه ب میهاچشم

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به من  یهمانطور که با لبخند کج د،یکامل به طرفم چرخ آوات

داد و  کهیاتاق ت یقد یبه پنجره نهیدست به س کرد،ینگاه م

 گفت : 

 

... یاریا رو دربهتا ته آدم یفقط خودت بلد یفکر کرد ه؟یچ »

 «  ؟ییکه به فکر ما یفقط خودت

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _368 

 

 باال انداخت و گفت :  یاشانه

 

هوات رو داشته  تونمینتونم کنترلت کنم اما حداقل م دیشا »

 «باشم... نه؟ 

  

نظر داشته  ریرا ز میمن و کارها آوات تمام مدت نکهیا دنیفهم

که  ییهاکنم؛ اول مثل پسربچه دایباعث شد دو حس متفاوت پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال  یهیآوات قض نکهیمچشان را گرفته بودند و دوم ترس از ا

  دانست؟یرا هم م

 

  دانست؟یم یگرید یزیچ چه

 

 جوابم را داد :  اشیبعد یجمله با

 

 ریرف جوانه و امکه از ط یبد یبه خاطر ضربه دونمیم »

 « ... یکثافت غرق کرد یخودت رو تو یخورد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم،یکه فکر م یزیاز چ شتریآوات ب نکهی... مثل انه

 ... عالوه بر ظاهر از باطن هم خبر داشت...دانستیم

 

 دستش گرفت و گفت :  یام را توآرامش جلو آمد، شانه با

 

ر انگ به خاط یآکو... تو دونمیم خوبیهر کس ندونه م »

 هی... به اشتباه... بعد یچشم داشتن به زن برادرت طرد شد

بار قلبت  نیاول یکه برا یشد... زن دایجوانه پ یدفعه سر و کله

 « رو تکون داد... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نییکه از سر گذرانده بودم سرم را پا یاحساسات یادآوری با

 انداختم. 

 

اومد که دفعه کاشف به عمل  هی... اما یخواستیتو جوانه رو م »

 « جوانه زن برادرته... 

 

من که  یزندگ تیواقع نیترلحظه سکوت کرد و بعد تلخ کی

کوتاه  یدر چند جمله کردمیخودم هم تکرارش نم یبرا یحت

 به زبان آورد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یکه به زور تو رو واردش کرده بودن... دروغ یداستان »

ادرت رو شد... تو زن بر یواقع زیگردنت انداخته بودن... همه چ

 « ...یخواستیم

 

 گفتم : آمد،یکه به زور در م ییصدا با

 

 دمیکه فهم ی... اما از اون وقتخواستمیمن... من جوانه رو م »

به اون چشم نگاهش  گهیبرادرمه به جون هناسم د ریام

 ریام شیدر توان داشتم گذاشتم تا دوباره پ ینکردم... هر چ

 «برگرده...  
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یداد و با مهربان میهاشانه به یفشار اندک آوات

 

تو چه  دونمیندونه من م یداداش... هر ک دونمی... مدونمیم »

جز  ریپنج سال ام نیا نکهی... با وجود ایکرد یاز خود گذشتگ

براش  تیبرادر یبهت نداده تو با همه یزیچ ینفرت و تلخ

 « . ..فهمهیخره که نم نقدریچرا ا دونمی... فقط نمیجون داد

 

 زدم.  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتا چه اندازه روحم را زخم ریرفتار ام دانستیکس نم هچ

 کرده بود. 

 

سال گذشته به هزار شکل مختلف تالش کرده بودم تا  پنج

 یکه شده رابطه یو به هر نحو اورمیرا به دست ب ریبخشش ام

 یجواب ریاما جز ابزار تنفر از طرف ام میکن میرا ترم مانیبرادر

 ته بودم. نگرف

 

 ادامه داد : آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _369 

 

... که البته یها خودت رو سرگرم کردچرا با اون زن دونمیم »

رقمه به  چیکه ه یرو کرد ایکار دن نیترو اشتباه نیتراحمقانه

... کنمینداره... اما درک م یطرب شناسمیکه من م یواقع یآکو

که به  یرو... همون حس تیحس واقع نکهیا یبرا کنمیدرک م

 دشیو تبع یگذاشت بروش سرکو تیخاطر حرمت و انسان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گم  دهیکه با هر رابطه بهت م یزودگذر یهاحس نیب ،یکرد

 « ... یکن

 

 و سرم را باال آوردم. دمیکش یقیعم نفس

 

 . به آوات انداختم یقیعم نگاه

 

لبخند  کردمیصورتش نگاه م اتییبه جز شتریچه ب هر

 . شدیتر مظاهر شده بود، پررنگ میهالب یکه رو یکمرنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که من حس کرده بودم  ینفر حس کی نکهیبار از ا نیاول یبرا

 .بردمیلذت م کردمیحس م

  

 غم گفتم :  با

 

از  شتریو ب شتریبود که هر بار ب نیکه کردم ا یاما تنها کار »

 « قبل سقوط کردم... 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در  یزیکه ناخواسته با طال کرده بودم چ یکار یادآوری با

شروع به  د،یتپیکه قبلم م یاهمان نقطه امنهیس یقفسه

 سوزش کرد. 

 

را به راه انداخته بودم که طال  یانیانتقام از خودم جر یبرا من

 را در خودش غرق کرده بود. 

 

 نینفر ا کیه من نداشته باشد و ب یطال ربط یبود مساله ممکن

مشکلش با طال در حق خود طال انجام داده باشد  یکار را از رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز نفش فعل نیاما ا شدیم ریدرگ یگریو اگر من نبودم آدم د

 . کردیکم نم یزیداستان چ نیمن در ا

 

 « آکو؟  »

 

 آوات به خودم آمدم .  یصدا با

 

 گفت : یبا مهربان آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که فکر  یزیاز اون چ شتریمن ب یرات گفتم که بدونرو ب نهایا »

... یمانا تو مقصر نبود انیجر یتو دونمی... مدونمیم یکنیم

که به  دونمیم نمیحاضرم بابت اثبات حرفم جونم رو بدم اما ا

احتمالش هست که مانا مقصر  یهمون اندازه که تو مقصر نبود

 « بوده باشه... 

 

  و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 

 « آوات... من...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میحرفم را بگو یهینداد بق اجازه آوات

 

که  دمی... دیپنج سال خراب شد نیا یکه چطور تو دمیمن د »

ازت  یکه هچ دمیهات مرده... دچشم یتو یچطور زندگ

به خاطر عذاب  نیا کردمیاحمقانه فکر م ینمونده... ول

... یافتاد ریآه یوجدان... که چرا تو وسط خراب شدن زندگ

 ی... چرا تو باعث سقط بچهیچرا تو پشت فرمون بود نکهیا

 یرو نگه دار دیخورش یچرا نتونست نکهی... ایو جوانه شد ریام

 واریو ژ ریچرا آه نکهی... ایخانواده بساز هیهناس  یتا برا

 « باورت نداشتن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دمیکشیکه به دوش م ییهاعذاب ینیچه خوب از سنگ آوات

 شت.خبر دا

 

از همه به خاطر  شترینبود... تو ب نیش اهمه دمیاما حاال فهم »

 «... یدر عذاب بود یکردیم دیکه با یسکوت

 

 گرفت و گفت :  شیهادست نیصورتم را ب بازهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کمش رو  هی... یش رو بگهمه یتونیبه من بگو آکو... اگه نم »

 شتمیمن پ ی... که بدونیستیتنها ن یبگو که بدون نقدریبگو... ا

 «داداش... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _370 

 

 گفتم :  یتکان دادم و با ناتوان یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آوات...  »

 

 گفت :  دیکرد و با ترد یاخم آوات

 

 دتیهم مربوطه؟ آره؟ تهد هیروان اروی نینکنه مانا هم به ا »

 « کرده؟ 

 

 و بدخلق گفتم :  دمیرا عقب کش دمخو

 

 « آوات...  یریاعصابم راه م یرو یدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . ستادیا نهیدست به س آوات

 

 « هست...  یزیچ هیپس  »

 

 به من به طرف در راه افتاد . تیّاهمیب

  

هست...  یزیچ هی دونمیاما من م یگینم یزیباشه... تو چ »

رو تموم  هیقض نیآدم ا نیبار ع نیتا ا میگیم ریپس به آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ازت حرف  تونهیبهتر از من م یلیخ ری... مطمئنم آهمیکن

 « بکشه... 

 

را از پشت  شیبازو دم،یدنبال آوات دو ریاسم آه دنیشن با

 گرفتم و اجازه ندادم در را باز کند . 

 

زد و  یاش گرفته بود، لبخندحربه نکهیخوشحال از ا آوات

 منتظر به دهانم زل زد. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دانستمیکه هنوز هم نم یدر حال حوصلهیو ب دمیکش یپوف

 نه، گفتم :  ایدرست است  کنمیکه م یکار

 

... اون میکردینبود ما فکر م یبدون که مانا اون کس نقدریهم »

 هیدزد بود...  هی... مانا فقط شهیکه عاشق برادرم و زندگ یزن

 « ... دهیچیپ یبرنامه هیدزد با 

 

 به من انداخت و با لکنت گفت :  ینگاه یسردرگم یاز رو آوات

 

 « ... یعنی... یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هوا تکان دادم و  یتو یبودن بحث دست تیّاهمیب ینشانه به

 گفتم : 

 

 شیش هم خوب پاومده بود... اتفاقاً برنامه یدزد یمانا برا »

که  یزیکه طمع گرفتش که چرا دوبرابر چ یتا وقت رفتیم

 « ببره، ندزده...  تونهیم

 

 اشیکه تنها خودم معن یقیمانا پوزخند عم یبچه یادآوری با

 زدم و گفتم :  دانستمیرا م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «... یسه برابر حت ای »

 

 خشکش زده بود.  آوات

 

حال و روز افتاده بود، اگر  نیبه ا قتیسوم حق کی دنیشن با

  کرد؟یم دایپ یچه حال دیشنیرا م اشهیبق

 

آوات  یرا برا زهایچ هیبق نکهیهمان لحظه قبل از ا درست

 تلفنم زنگ خورد.  م،یبگو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

رفتن  رونیتا از ب گذاشتمیدر م یکه کف دستم را رو ینیح

کنم، همانطور که در  یریجلوگ اشیاحتمال یآوات و خرابکار

 آوات زل زده بودمف جواب دادم : یزدهوحشت یهاچشم

 

 « بله؟  »

 

د اون دختره در مور دیکه خواسته بود ییزهایسالم آقا... چ »

 « نازگل... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به آوات جواب دادم :  رهیخ

 

 «بگو...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _371 

 

دم  میآقا... پرس و جو کردم چرا دختره بعد از ظهر که رفت »

 ش رفتن مسافرت... اصفهان...خونش نبود... دختره با خانواده

 یک ستیمرده... معلوم ن هاشلیاز فام یکی نکهیمثل ا

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییزهایچ هیرد  دیکه خواسته بود ی... اما همونجورگردنیبرم

 « کردم...  دایدختره رو پ یرو بزنم ساق

 

 : دمیکردم و پرس یاخم

 

 «معتاده؟  یعنی ؟یساق »

 

 شتریب تونمیم دیبد یشتریفکر نکنم آقا... البته اگه فرصت ب »

روز  هی نیا ی... توارمیهم در ب هیقض نیا یتا ته و توبگردم 

 یساق گهیرابط د یسر هیهاش و دوست قیفقط تونستم از طر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بار بوده که  نیخودش اول یکه طبق گفته یکنم... ساق دایرو پ

اصالً  گهیهم د ون... بعد ادهیخریدختره ازش جنس م

 « ... دشیند

 

 :  دمیپرس دیترد با

 

 « فته؟ راس گ ؟یمطمئن »

 

که به گناه  ارنیدر ب یجور هیبله آقا... دادم پدرش رو  »

 « راحت باشه...  التونیش هم اعتراف کرده... خنکرده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 همچنان به دهانم زل زده بود.  آوات

 

 یرا مخف یگرید یبرادرم چه رازها گفتیخودش م شیپ دیشا

 کرده بود؟

 

 « مواد گرفته؟  شیاز ساق ینازگل ک »

 

 «... شیپ تهچند هف »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میکه من و طال به هم برخورد کرده بود یهمان موقع یعنی

 

 از نقشه بود...  یینازگل هم جز پس

 

 «  ده؟یخر یچ »

 

 «گُل...  »

 

 خشک شده بود.  دهانم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیپرس یسخت به

 

 «  شه؟یم یباعث فراموش یزهرمار نیا »

 

 جواب داد : یاحمد

  

 یبعد از مصرف باعث فراموش یانزم یدوره هی یبله آقا... تو »

 « ... شهیم

 

 : دمیام غرّشده دیکل یهادندان نیب از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

سنگ هم شده  ری... از زیمن احمد دایدختره رو برام پ نیا »

تهران صبر کنم...  ادیم یتا وقت تونمیکن... نم دایآدرش رو پ

 «اصفهان...  رمیخودم م

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

سراندم و دوباره به  بمیج یتلفن را تو یاز چشم احمد بعد

تر از قبل شده بود که درشت ییهاآوات نگاه کردم که با چشم

 به دهانم زل زده بود. 

 

 باز مانده بود.  مهیشده بود و دهانش ن دیسف صورتش

 

 خنده گفتم :  با

 

 «  ه؟دیچرا رنگت پر »
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@VIP_ROMAN 

 گفت :  یآب دهانش را قورت داد و به سخت آوات

 

 « به مانا داره؟  یتلفنت ربط نیا »

 

ام خم کردم و شانه یزدم، گردنم را رو یلبخند یبدجنس با

 گفتم : 

 

 یلی... خیشنوینم یزیاز من چ شتریاوالً مطمئن باش ب »

... خب... یدیفهم یدونستیم دیکه با یزیاز اون چ شتریب

 «قع... دروا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 باال انداختم و ادامه دادم :  یاشانه

 

 « ... یبدون یزیقرار نبود چ »

 

 بشنود، گفتم :  نکهیلب بدون ا ریو ز دمیکش یپوف

 

 « ابزار احساساتت قرار گرفتم...  ریفکر کنم تحت تاث »

 

 دلم اضافه کردم :  یتو بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تو دونستن هست... و  یبرا زهایچ یلی... هنوز خستیمهم ن "

  "داداش...  یکدومشون خبر ندار چیاز ه

 

 در برداشتم.  یرا از رو دستم

 

 آوات را گرفتم و او را از در فاصله دادم.  یشانه

 

زل زدم و با  شیهاچشم یگرفتم، تو میهادست نیرا ب صورتش

 تحکم گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم که به  نیفراموش کن... فکر ا یدیو شن یدید یهر چ »

 چییسو هیمثل  ریآه دنی... فهمطورنیهم یبگ یزیچ ریآه

 یپروسه هیکه باعث راه افتادن  مونهیروشن خاموش م

 « ... شهیخطرناک م

 

 زدم :  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گوشه و نگاه کنه...  هی نهیمثل من و تو فقط بش تونهینم ریآه »

 اتشیو رد شدن از خصوص یکه... خوددار شیشناسیم

 « بکنه...  دیبکنه که نبا یی... ممکنه کارهاستین

 

 و گفت :  دیاش کشخشک شده یهالب یزبانش را رو آوات

 

 « بدم...  یجواب تونمیفکر کنم... نم تونمیاالن نم »

 

 تیکه با عصبان ینیگرفت و ح شیهادست نیرا ب سرش

 گفت :  د،یکشیرا م شیموها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « چه خبره...  نجایا فهممی... نمشمیم وونهیدارم د »

 

 رفت.  رونیر زد و با عجله از اتاق بهم مرا کنا بعد

 

 . دمیکش یقینفس عم یناراحت یرو از

 

آوات نگاه  یخال یرا به کمرم زدم . با افسوس به جا میهادست

 . کردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 
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 گفتم :  رلبیز

تلخ باشه... اگه  یمخصوصاً وقت سخته.... قتیتحمل حق »

 کیشر دونمیکه م یزیدونستن چ یساکتم... اگه شماها رو تو

 ی... براستی... از غد بودنم نستین میاز خودخواه کنمینم

... دیشماهم مثل من طعم تلخش رو بچش خوامیکه نم نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به جون  ور هایسخت ی... من حاضرم همهدیش تیاذ خوامینم

 دونمی... مدیشماها آروم باش نکهیبه شرط ا مخریبخرم و م

... اما شهیم تیاالن هم اذ ریآه دونمیاالن هم سخته... م

بد و بدتر انتخاب کنم... مجبور بودم انتخاب کنم  نیمجبورم ب

 هیعشقش  نکهیا دنیمتنفر بودن از من و فهم نیب ریآه

تر کدومش کم ارهیب ایدن هرو ب والیبچه ه هیو قراره  والسیه

 هی دوارمیاشتباه انتخاب نکرده باشم... ام دوارمیدرد داره... ام

 « ... یانتخاب سرزنشم نکن نیبه خاطر ا یروز

                                                                                 

                               🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) طال (  

 

 . به در خورد  یاضربه

 

 « ... دییبفرما »

 

قد بلند و  دنیباز شد و آکو آرام وارد اتاق شد. به محض د در

پهنش که از چهارچوب در گذشت ضربان قلبم باال  یهاشانه

حسم  مهیکه بدن ن ییجور حس معذبانه تا جا کیرفت، با 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یالب سالم آهسته ریخودم را جمع کردم و ز دادیاجازه م

 آکو دادم. 

 

آمدن از بغل آکو  رونیکه بعد از ب یااندازهیب یگرما از هنوز

را به قل قل انداخته بودم خنک نشده  میهاخون درون رگ

 بودم. 

 

چشمم هم از شدّت  یهاپشت مردمک یحت کردمیم حس

 . سوختیگرما م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شلوارش کرد.  بیج یرا تو شیهابا سر جوابم را داد، دست آکو

فته بود، حس کردم او هم به خود گر یبیاش حالت عجچهره

 مثل من معذب شده بود. 

 

چند  تیاحساسات آکو هم مثل من به خاطر وضع نکهیفکر ا با

 یمانیپش یحت ایهر چند تحت عنوان خجالت  شمانیساعت پ

 کردم.  دایپ یشده بود، حس خوب نییباال و پا

 

به احساسات مرد  یتوانسته بودم سوزن کوچک نکهیا از

 کردم.  دایل آکو بزنم حس غرور پمث ینفوذ رقابلیغ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میقرار بود راجع به دوستت نازگل حرف بزن »

 

 نییباال و پا یسر حواسیآمدم و ب رونیآکو از فکر ب یصدا با

 انداختم. 

 

 آکو سخت و بدون انعطاف ادامه داد :  

 

ن اصفهان... ش اما نبودن... انگار رفتهدم خونه میامروز رفت »

 « برم اصفهان...  خوامیمنم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  یاخفه ادیفر

 

 «  ؟یچ »

 

 :  دیو کالفه پرس دیبه صورتش کش یدست آکو

 

 «  ؟یچ یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنار در فاصله نگرفته بود، انگار دوست داشت زودتر از اتاق  از

 برود.  رونیب

 

 جواب سوال آکو گفتم :  در

 

برات مهم که  نقدریچرا ا نکهی... اول ایهمه چ یبرا یچ »

 « ... یخودت شخصاً تا اصفهان بر یخوایم

 

 و با اخم گفت :  دیکش یقینفس عم آکو
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@VIP_ROMAN 

 « ... دمیجواب نم یبکنم به کس خوامیکه م یکار یمن برا »

 

 دنیبا تحکم و صالبت زد که جرئت پرس یرا به قدر حرفش

بار زور  رینبود که ز ینکردم اما طال آدم دایرا پ یگریسوال د

 برود. 

 

زبان آکو حرف بکشم اما  ریاز ز توانستمینم دیشا حاال

 یبرا دادم،یرا انجام م دیکه با یبه روش خودم کار توانستمیم

رفتن از اتاق  رونیکه پشت به من در حال ب ییهم به آکو نیهم

 بود، گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «... امیباشه... پس منم م »

 

 با مکث گردنش را به طرف من چرخاند.  آکو

 

کمرم راه  یرهیت یرو یعرق سرد زشیترسناک و ت نگاه

 انداخت اما خودم را نباختم و گفتم : 

 

از تو به من مربوط باشه...  شتریب یلیخ هیقض نیفکر کنم ا »

 «... امیپس من م
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@VIP_ROMAN 
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تو به من مربوط باشه...  از شتریب یلیخ هیقض نیفکر کنم ا »

 « ... امیپس من م

 

 . دندیبه هم چسب شیآکو در هم رفت، ابروها صورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یاگرفته یصدا با

 

 «وضع؟  نیبا ا یایب یخوایکجا م »

 

آنها  یرو توانستمینم نکهیو ا میپاها تیبه وضع میمستق ریغ

قت چند و نیکه ا یخوب یهاحس ی. همهکردیراه بروم اشاره م

لحظه دود شد و به هوا  کیکرده بودم در  داینسبت به آکو پ

ساختمان و خراب شدنش هم  کیاز منفجر شدن  یرفت، حت

 . دیکمتر طول کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از سوم  میدفعه برا کیکه آکو  ینیزدم و ح یسرد پوزخند

 گفتم :  حسیشد، ب لیشخص به سوم شخص تبد

 

 لیما تحممن وضعم رو به ش ستی... قرار ندینگران نباش »

 « کنم... 

 

شب که از پشت پنجره  یکیرا برگرداندم و به تار میهم رو بعد

 زل زدم.  د،یکشیرا به رخ م امیزندگ یرگیت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو و بسته شدن در را بشنوم تا  یهاقدم یبودم تا صدا منتظر

کرده  یمخف میهاپشت چشم یکه به سخت یبالفاصله بغض

 بودم، آزاد کنم. 

 

 :  کردمیتکرار مذهنم مدام  یتو

 

... آکو هم ستیبهتر ن یکیاز اون  چکسین... ههمه مثل همه "

اطرافت فرق داره... اما اونم  یهابا آدم ی... فکر کردهیمثل بق

 یکی... اونم کنهیآدم فلج نگاه م هیبهت به چشم  هیمثل بق

 "... ازت متنفرم... ازت متنفرم... هیمثل بق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 یغرق شده بودم که دست گرم خودم نیغمگ یحل و هوا در

 ام نشست. مشت شده یهادست یرو

 

 یدفعه رو کیکه  یگرم یهاخوردم. با نفس یسخت تکان

 صورتم پخش شد، نگاهم را از پنجره گرفتم. 

 

 یچند سانت یآکو در فاصله یبرق سبز چشمها دنید با

 ریرا از ز میهادست دم،یبا وحشت خودم را عقب کش امیمتر

 شکمم جمع کردم.  یو تو دمیکش ونریدستش ب
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@VIP_ROMAN 

 

که نه تنها صورتم که کل  یداغ یهاکم و نفس یفاصله نیا

ام کرده بود که چنان معذب و دستپاچه کردیبدنم را گرم م

 نشان دهم. یواکنش توانستمینم

 

گفت  گرفته یکه به صورتم زل زده بود با همان صدا ینیح آکو

 : 

 

 « ... خوامیمعذرت م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تیخصوص نیکه اول یاز زبان مرد یمعذرت خواه ندیشن

را  میشکل گرفته از او در ذهنم غرورش بود باعث شد ابروها

که  یهم نتوانست غبار یمعذرت خواه یاما حت اندازمیباال ب

 قلبم نشسته بود، پاک کند.  یرو

 

را از او  میباز هم رو دم،یممکن خودم را عقب کش یجا تا

 سخت گفتم :  زدم،یره زل مکه به پنج ینیگرفتم و ح

 

 « به ترحم ندارم...  یازیمن ن »
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@VIP_ROMAN 

 زدم :  یپوزخند

 

که خودم هم  یعتیگفتن واق یبرا یمعذرت خواه نطوریهم »

 «... دونمیم

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 شم بلند شد. کنار گو دیکه آکو کش یقینفس عم یصدا

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هم آرام گفت :  بعد

 

که از  امییها... اما بدون من از اون آدمیشناسیتو من رو نم »

نشون  یها براخاص آدم یژگیو استفاده از و دنیبه رخ کش

چند وقت...  نیا یعنیخودم متنفرم... اما امشب...  یدادن برتر

 » 

 

 آلود گفتم :  بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... نیبد حیتوض خوادی... نمستیمهم ن »

 

 شیپ یام نشست اما برخالف دفعهشانه یرو نباریآکو ا دست

نشان ندادم.  یواکنش دمیکش رونیدستش ب ریکه دستم را از ز

آرام کردن  یتماس تا چه حد برا نیاعماق وجودم که ا دیشا

 نبض گرفته بود، واجب بود.  یاز ناراحت امنهیس یکه تو یدل

 

 گفت :  یبیلحن غر با

 

 « حق ندارم ناراحتت کنم... من  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که به خاطر حرفش  یآکو عالوه بر حس بد نیآرام و غمگ لحن

تخت  نیرا به ا امیکه زندگ یتلخ تیکرده بود و البته واقع دایپ

گره زده بود، بالخره مقاومتم را شکست؛ قطرات بزرگ اشک 

 صورتم راه گرفتند.  یمن رو یاجازهیب

 

ف مخالف چرخانده بودم تا آکو را تا حد ممکن به طر صورتم

 .ندیرا نب امهیگر

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام به گوش آکو هق هق یتا مبادا صدا گرفتمیرا گاز م میهالب

 برسد. 

 

 شیبرا هینکرده و گر هیوقت گر چیگفته بود که ه کباری آکو

هم  نیهم یبرا ستیجز ضعف و فرار از مشکالت ن یزیچ

درتمند باشم خودش ق یدوست داشتم در مقابل آکو به اندازه

صورتم را به  یام نشست و با نرمچانه ریدستش ز یاما وقت

 بکنم.  یمقاومت چیطرف خودش برگرداند نتوانستم ه
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@VIP_ROMAN 

 یهاسبزش زل زده بودم، چشم یهامقاومت در چشم بدون

 ... نشیسبز و غمگ

 

 شده بود؟!  نیخاطر من غمگ به

 

 .  دیام کشگونه یشصتش را آرام رو انگشت

 

 ان گفت : کن زمزمه
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@VIP_ROMAN 

... یطال... تو هنوز اول راه یباش نهایاز ا تریقو یلیخ دیبا »

 « ... یریرو پس بگ قتیحق یتونینم ینجوریا

 

که هق هقم صدادار  ینیاز دستم خارج شد، ح امهیگر افسار

سد مقاومتم را در  یزیچه چ نکهیبه ا تیّاهمیشده بود، ب

بودن  یقو یکه برا ییهاقانون یمقابل آکو شسکته بود و همه

 :  دمیپا گذاشته بود، نال ریدر مقابل آکو ز

 

 « خسته شدم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _376 

 

 هیانداختم و با گر نییدست آکو بود پا یرا که هنوز تو سرم

 ادامه دادم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وضع  نی... حق با توعه... من با اادیاز دستم برنم یکار چیه »

چه برسه به  امیخودم برب یکارها یاز عهده تونمیپاهام نم

 «بگردم... تازه...  قتیدنبال حق نکهیا

  

 به لرزه افتاده بودند.  هیاز شدّت گر میهاشانه

 

به حال من داره؟ برگشتن  یرو بشه چه فرق قتیاگه حق یحت »

داشتم نبودن... برگشتنشون به  زایبهشون ن یکه وقت ییهاآدم

کنم؟  یگرفتم بدون اونها زندگ ادیمن  یوقت خورهیم یچه درد

» 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 صورتم گذاشت.  گریرا باال آورد و طرف د گرشیدست د آکو

 

را پاک  میهاکه با انگشت شصت گونه ینیرا باال آورد و ح سرم

صورتش نشسته  یکه رو یو کمرنگ نیبا لبخند غمگ کردیم

 زل زده بود.  میهاچشم یبود، تو

 

 ادیاما با  افتادیب هینظرم کم مانده بود تا خودش هم به گر به

 دیبا دمیبودم فهم دهیاز او شن نیماش یکه آن روز تو یحرف

 آکو را به گور ببرم.  یهااشک دنید یآرزو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

قلبم چنان مچاله  افتدیب هیآکو به گر نکهیلحظه از فکر ا کی

 .. شد به نفس نفس افتادم.

 

 نبود...  یمثل آکو راحت یاشک مرد قدرتمند دنیتحمل د نه

 

صورتم برداشت و  یرا از رو شیهادست دیکه حالم را د آکو

مرا بغل کرد، من هم  اطیحلقه کرد و با احت میهادور شانه نباریا

منحصر به فرد آغوش آکو  یروز گرما کیبار دوم در  یکه برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغلش جمع  یودم را تواز خدا خواسته خ کردمیرا حس م

 کردم. 

 

راحت به  الیآکو باعث شده بود با خ یهادست تیّامن

 بدهم .  ختنیر یاجازه میهااشک

 

فرو کرد و مشغول نوازششان  میموها نیدستش را ب کی آکو

 : کردیلب زمزمه م ریهم ز نیشد، همان ح

 

 «  ... آروم باش... آروم... ستین یزیشش... شش چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

راحت  الیکرده بودم تا با خ داینفر را پ کی نکهیفکر ا من با اما

 .  کردمیم هیبلند گر یبا صدا زم،یاشک بر شیبرا

 

باز شد و پشت سرش  یبد یدفعه در با صدا کی نکهیا تا

 بلند شد :  واریژ یدهیترس یصدا

 

 « ... هیگر یشده طال چرا دار یچ »

 

 . میو آکو به سرعت نور از هم فاصله گرفت من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریخودش تعب یبود چطور برا دهیکه د یاصحنه واریژ دانمینم

 زد :  ادیکرد که با خشم و حرص فر ریو تفس

 

 «آکو؟  یکنیم یچه غلط یدار »

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _377 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو ( 

 

 « آکو؟  یکنیم یچه غلط یدار »

 

را بغل گرفته بود گرفتم  شیرا از طال که با خجالت زانوها نگاهم

 دادم.  واریو به ژ

 

که از فرط خشم قرمز و  یدر هم گره خورده و صورت یابروها با

 . کردیبه من و طال نگاه م یامچاله شده بود با حالت خصمانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را در هم  میمن هم متقابالً ابروها ظشیجواب اخم غل در

 گفتم :  یاگرفته یو با صدا دمیکش

 

 « داره؟  یبه تو ربط »

 

از  دیشا دادم،یم یجواب نیچرا چن دانستمیهم نم خودم

ناشناس بدنم را داغ کرده بود  یکه از منبع یادفعه کیحرص 

به طور واضح روشن کنم که  واریژ یبرا دادیبه مغزم فرمان م

 . میبه او ندار یربط چیه یمن و طال در هر حالت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

لحظه مات نگاهم کرد، بعد  کیه از جوابم جا خورده بود ک واریژ

 قدم جلو آمد.  کیزد و  یپوزخند تیعصبان یاز رو

 

 یتو واریکه از پشت سر ژ نمیبلوط را بب زیتوانستم جسم ر تازه

چشم به طال نگاه کردم که  ی. از گوشهکردیاتاق را نگاه م

 زل زده بود.  واریچطور با وحشت و تعجب به ژ

 

زد  امنهیس یبا پشت دست به قفسه واریکه ژ یسبک یهضرب

بدوزم که صورتش را  واریو به ژ رمیباعث شد نگاهم را از طال بگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نفرت  یبو توانستمیصورتم نگه داشته بود، م یمتر یلیچند م

 به وضوح بشنوم.  شدیبلند م شیهاکه از نفس یو انزجار

 

 دلم گفتم :  یتو

 

  " ؟یازم متنفر نقدریکه ا واریژ کار کردم یمن باهات چ "

 

 گفت :  یزل زد و به سرد میهاچشم یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اما االن به کردمیرو تصور م هاتیتا حاال فقط کثافت کار »

 « ... یچه آدم هست نمیبیچشم خودم م

 

 :  دمیصورتش غرّ یرا پس زدم و تو دستش

 

 « باش...  یزنیکه م ییهامراقب حرف »

 

به تذکر من  تیّاهمیتاسف تکان داد و ب یشانهبه ن یسر واریژ

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شه... بعد جوانه که  تیاذ ریاون از مانا... که باعث شد آه »

... حاال هم طال... رهیش رو بپذنتونه خانواده ریام یکرد یکار

 نیا یتو ادیب یلیکه به هر دل یالبد پس فردا هم هر دختر

 «خونه؟ 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _378 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیکه چطور بدون ا نمیچشم توانستم طال را بب یگوشه از

 انداخت.  نییبزند، سرش را پا یحرف

 

  زد؟ینم یحرف چرا

 

اگر او را بغل کرده بودم چون خودش اجازه داده  گفتینم چرا

 بود؟ 

 

گفت و به سرعت از اتاق  یمآرا یکه وا دمیهم بلوط را د بعد

 زد.  رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 پوزخند گفت : با

 

 «  ؟یدختر فلج هم بگذر هیاز  ینتونست »

 

بار تهمت و نفرت  ریرا ز یادیز یهامانا لحظه انیاز جر بعد

از  شتریب یلیخ نباریسکوت کرده بودم اما ا انمیاطراف اساسیب

 شدم.  تیدفعات قبل اذ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چرا  نکهیکرده بود، ا تمیاذاز همه سکوت طال  شتریب دیشا

 ستیآنطور ن زیکه همه چ کردیبلند نم واریژ یرا برا شیصدا

 یعنیخودش فکر کرده بود... من به درک...  شیکه او پ

 خودش هم مهم نبود؟ یبرا چسباندیم واریکه ژ ییهاوصله

 

 زشیبا زبان ت تشینامحسوس من به وضع یاشاره کیچطور با  

به  واریژ میمستق یو حاال در مقابل اشاره ردکیمرا تکه و پاره م

 فلج بودنش سکوت کرده بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  ورشیو  میهاباعث هجوم خشم به مشت شانیافکار پر نیا

دستم مشت کردم و آنقدر او را  یرا تو اشقهیشد.  واریطرف ژ

 کوباندم.  واریعقب راندم که پشتش را به د

 

مات و بدون واکنش  یاکه از حرکتم شکه شده بود لحظه واریژ

آزاد کردن  یرا برا شیهابه خودش آمد و دست نکهیماند تا ا

درون من  یدر مقابل ببر خفته توانستیباال آورد اما نم اشقهی

 بکند.  یها افسار پاره کرده بود کاربعد از مدت

 

 :  دمیصورتش غرّ یخشم تو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بدم  تادی زهایچ یلیکردم خ یمن بزرگت کردم احمق... سع »

 «ش گند زدم... همه یتو نمیبیاما م

 

 زدم :  یپوزخند

 

به  دادمیم ادتی... که اگه گند نزده بودم واریبه تو گند زدم ژ »

 ادتی... یاول قضاوت نکن یهی... همون ثانیتهمت نزن چکسیه

 « سوال...  ریز ینبر هابهیغر یحرمت برادرت رو جلو دادمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 من زل زده بود. اخمو، در سکوت به  واریژ

 

 نوبت من که با تاسف سر تکان بدم.  حاال

 

آدم  هیتا فلج بودن  یکه زبونت رو نگه دار دادمیم ادیبهت  »

 « ... یصورتش پرت نکن یانگ تو هیرو به عنوان 

 آرام گفت :  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رمیگ ؟یخودت رو تبرئه کن یخوایسوال بردن من م ریبا ز »

گند  ی... پس بویگد درست کردظاهرش رو با دو تا مشت و ل

 «  ؟یکنیکار م یکثافتت رو چ

 

 به طال کرد و گفت :  یاسر اشاره با

 

 زد؟یضجه م یکه داشت اونجور یکردیکار م یبا طال چ »

 « آره؟  ؟یکردیاز ضعفش سو استفاده م یداشت

 

 گفت :  یالحن مسخره با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آره برادر؟  »

 

حرف  یبرا یجواب نکهیا یسکوت کردم نه برا یاهیثان چند

طال از پشت سرم بلند  یکنم. منتظر بودم تا صدا دایپ واریژ

آرام کردن من بغلم کرده بود  یبرا چارهیب یآکو دیشود که بگو

 بود.  هیطال هم مثل بق نکهیاما مثل ا

 

را گرفت و مرا  یهاشانه یفکر طال غرق شده بودم که دست در

 . دیعقب کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  گفتیم تیبلند شد که با عصبان آوات یسرش صدا پشت

 

 « چتونه؟  »

 

تکان دادم.  واریژ یبرا ینگاه کردن به آوات و طال سر بدون

 زدم. رونیخودم را از دست آوات آزاد کردم و با عجله از اتاق ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _379 

 

 ) طال ( 

  

 شود.  یشدن اتاق از حضور آکو باعث شد ته دلم خال یالخ

 

پشت سرش  کردیکه اسمش را صدا م ینیهم بالفاصله ح آوات

 رفت.  رونیاز اتاق ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفت اما من  رونیبدون نگاه کردن به من از اتاق ب نکهیا با

نسبت به من نشسته  شیهاکه در چشم یسرزنش توانستمیم

 بود، حس کنم. 

 

 داشت...  حق

 

که در مقابل چرت و  یداشت مرا سرزنش کند، من حق

 ختیریم رونیب واریکه مثل نقل و نبات از دهان ژ ییهاپرت

 سکوت کرده بودم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دانمیرا خودم هم نم شیچرا چرا؟

 

که  یکه آکو را تنها گذاشته بودم تا درد دانستمیرا م نیا فقط

 بودم بکشد...  دهیروز خودم کش کی

 

از خودش  توانستیم یبود که هر آدم یپست تینها نیا و

 نشان دهد. 

  

از اشک بود به چهارچوب در  زیشان لبرکه کاسه ییهاچشم با

 بلند شد :  واریژ یصدا نکهیزل زده بودم تا ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 «  کرد؟یم تتیداشت اذ »

  

از  ماًیکه مستق یخشم به طرفش برگشتم و با لحن درد آلود با

 گفتم :  ،گرفتیقلبم منشأ م

  

 « شد آکو بود نه من...  تیکه اذ یکس »

  

 کرد :  میصدا دیکرد و با ترد یاخم واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال؟  »

  

مات  یتاسف تکان دادم و همانطورکه به چهره یبه نشانه یسر

که به زور نگهشان داشته  ییهااز پشت اشک واریژ یشده

 گفتم :  کردم،یبودم نگاه م

  

خونه من رو  نیا یبود که تو یتنها کس نکهیا یشد برا تیاذ »

 «... دیدیآدم م هیمثل 

  

 پوزخند ادامه دادم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 یتو یپرتم کرد یگوشت اضاف کهیت هینه من مثل تو که مثل  »

... یکنیفلج بودنم رو جبران م یخودت دار الیاتاق و به خ نیا

 « ... یکنیاما اشتباه م

  

ام گونه ینشسته رو یهااشککردم و با پشت دست  یاخنده

 را پاک کردم.

   

 حرص گفتم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز من برا یکه دار نکهیا نمیبیکه من م یزیچ یول »

 «... یکنیچزوندن برادرت استفاده م

  

 بلند گفتم :  یصدا با

  

 « بلوط؟  »

  

 شد.  دایاش پکنم سر و کله شیدوم صدا یبرا نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیبر ختم،یریکه م ییهااطر اشککه کلماتم به خ ینیح

 یرو ینگاه بمونم، پتو واریبه ژ نکهیشده بودند، بدون ا دهیبر

 را کنار زدم و به بلوط گفتم :  میپا

  

 «  ... زود باش... اریرو ب میصندل »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

#part _380 

 

 یصندل یسکوت از حرفم اطاعت کرد و مرا رو هم در بلوط

 نشاند. 

  

 جلو آمد، دستم را گرفت و با اعتراض گفت : واریژ

  

 « طال؟  یریکجا م »

  

 گفتم :  تیرا به طرفش برگرداندم و با عصبان نمیخشمگ نگاه
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@VIP_ROMAN 

  

کنم... اونم  یتا بابت سکوتم از آکو معذرت خواه رمیدارم م »

من رو  یهاهیگر کردیم یاشت سعقبلش د یقهیچند دق یوقت

 « آروم کنه... 

  

 دلم گفتم : یتو

  

آکو  دادیم تیّاهم هاشهیکه به گر یکه انگار تنها کس یمن "

  "از دست داد...  شیپ یبود که اونم چند لحظه
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@VIP_ROMAN 

حرف  توانستمیبه من انداخت. نم یقیدر سکوت نگاه عم واریژ

از  زینگاه خودم لبر میوبگ توانستمینگاهش را بخوانم اما م

 نفرت و خشم بود. 

 

 با آکو باعث شده بود از او متنفر شوم.  واریرفتار ژ دنید

 

هم حرف نگاهم را خواند که دستش را آرام  واریژ دیشا

 برداشت. 

 

 رفت.  رونیکرد و بعد در سکوت از اتاق ب یاخم
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@VIP_ROMAN 

 

 ام را آزاد کنم. تازه توانستم بغض حبس شده واریرفتن ژ با

 

 ریبلند ز یچسباندم و با صدا امنهیس یرا به قفسه امچانه

ام سرم را باال آوردم شانه یزدم. با نشستن دست بلوط رو هیگر

 و نگاه اشک آلودم را به او دوختم. 

 

که مثل من مچاله  یدر صورت شیهااز اشک چشم زیلبر یکاسه

 شده بود به من زل زده بود. 
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@VIP_ROMAN 

 زدم :  لب

  

من رو آروم  خواستی... فقط مکردینم یار بدک چیآکو ه »

 « کنه... 

  

 تکان داد.  دییتا یبه نشانه یسر بلوط

  

 «آکو...  شی... پرونیمن رو ببر ب »

   

 و گفت :  دیکش یقینفس عم بلوط
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@VIP_ROMAN 

  

 « ... آقا آوات هم رفت دنبالش... اطیرفتن تو ح »

  

 خانه بود. یاکو هنوز تو یعنی نیا

 

ام فلج شده یپاها نیبزند و من با ا رونیخانه باز  دمیترسیم

 نتوانم دنبالش بروم. 

  

 «کمکم کن بلوط...  »
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@VIP_ROMAN 

به کمک  ختمیریاشک م صدایکه ب ینیچطور ح دمینفهم

 رفتم.  اطیو به طرف ح دمیبلوط لباس پوش

 

 سالن چرخاندم.  یرا تو نگاهم

 

 نبود.  یکس خوشبختانه

 

 یهابلوط دسته م،یرفت نییا پاهاز پله یکمک بلوط به سخت با

 یهازهیسنگر یرا رو شیهادارم را گرفت و چرخچرخ یصندل

 به حرکت در آورد.  اطیکف ح
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@VIP_ROMAN 

 

 ینیح اطیحاکم بر ح یکیاطرافمان غرق سکوت بود، تار یفضا

 زیرا رعب انگ دهیسربه فلک کش یهادرخت یهیکه سا

 به فضا داده بود.  یآرامش خاص کرد،یم

 

 .  دمیکش میهاهیرا به ر زیپاک و تم یو هوا دمیکش یقیعم نفس
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

#part _381 

 

که از  یدود یاز رو راندیمرا جلو م هدفیکه بلوط ب نطوریهم

 . میرا مشخص کرد رمانیمس شد،یها بلند مدرخت یالالبه

 

استخر  یکه لبه نمینستم اکو و احتماالً آوات را ببتوا بالخره

 بودند.  دنیکش گارینشسته بودند و در سکوت مشغول س

  

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت :  بلوط
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@VIP_ROMAN 

  

 «  ک؟یبرم نزد »

  

 کردم.  نییرا باال و پا سرم

 

 یرو یحرکت چرخ صندل یکه صدا میشد کیآنقدر نزد یوقت

رسد، گردن آوات به طرفمان به گوش آوات و آکو ب نیزم

 . دیچرخ
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@VIP_ROMAN 

از  یکام د،یرا در هم کش شیمن و بلوط ابروها دنید با

 گرفت و گفت :  گارشیس

  

 «  ن؟یکنیکار م یچ نجایا »

  

 و با شجاعت گفتم : دمیکش یقیعم نفس

  

 « با آکوخان کار داشتم...  »

  

 . دیمن و آکو چرخ نینگاهش ب د،یآوات باال پر یابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بودم اکو به طرفم برگردد اما آکو که انگار اصالً متوجه  تظرمن

 کردیکه به آسمان نگاه م ینیح الیخیحضور من نشده بود، ب

 مشغول کرده بود.  گاریخودش را با س

  

بالخره  نکهیتا ا کردیرفت و آمد م نمانیب دیآوات با ترد نگاه

لبش گذاشت و  یرا گوشه گارشیبلند شد، س شیاز جا

آرام از آکو  یهاطور که خاک شلوارش را تکاند با قدمهمان

 فاصله گرفت. 
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@VIP_ROMAN 

از کنارم رد شد و به طرف  اندازدیبه من ب ینگاه نگهیا بدون

 عمارت برگشت. 

  

 به بلوط گفتم :  آرام

  

 « ... خودت هم برو خونه لطفاً... کیمن رو ببر نزد »

  

 که گفتم انجام داد. یکار حرفیب بلوط

 

 گذاشت.  مانیبلوط تنها دمیاستخر رس یار آکو لبهکن یوقت 
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@VIP_ROMAN 

 

 دمیترسیم دم،یترسیم اندازمینگاهم را به آکو ب نکهیا جرئت

اما  نمینب کردیگاه م هیمثل تک میکه آکو را برا یآن حس

 آکو زل زدند.  مرخیشان به نمصرانه از گوشه میهاچشم

 

بار کام  که با هر اشیدلم هماهنگ با فک استخوان یتو یزیچ

 . خوردیتکان م خورد،یتکان م گاریگرفتن از س

 

 رونیو دودش را ماهرانه ب گرفتیم گاریاز س یقیعم یهاکام

 . دادیم
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@VIP_ROMAN 

  

 . کردیگوشتم را پاره م یمثل خنجر داغ سکوتش

  

 گفتم :  یبغض آلود یتوانم را جمع کردم و با لحن یهمه عاقبت

  

 «  ... دیببخش »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

#part _382 

 

 نشان نداد.  یواکنش آکو

 

 جا نشد. هم جابه متریلیم کی یسرش را به اندازه یحت

 

هم ساخته  امنهیآدم ک کیاز او  اشاندازهیغرور ب دمیترسیم

 باشد. 
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@VIP_ROMAN 

 شدم.  میهابا انگشت یانداختم و مشغول باز نییسرم را پا 

  

لحظه  هی یبرا زنهیها رو ماون حرف واریژ دمید یوقت »

رو  یکه برادرش بود ییراحت تو نقدریا واریژ ی... وقتدمیترس

با  بردیسوال م ریز م،یبود بهیمن و بلوط که دو تا غر یجلو

 «  کرد؟یکار م یبودم چ بهیغر هیکه  یمن

  

 . دندیچکیدستم م یدرشت اشک رو یهاقطره

  

 هق هق گفتم :  با
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@VIP_ROMAN 

  

 نینسبت به من ندارن ا یبد دیکه هنوز د ییتنها جا »

 «بزنم و محکوم شم...  یحرف دمیترسیس... مخونه

   

 یهاآدم نیترکینزد یکه به واسطه یبد یروزها یادآوری با

و ادامه  دمیدرد کش یاز رو یدور و برم گذرانده بودم، نفس

 دادم : 

  

آشغال تف کردن...  هیو مادرم من رو مثل  برادرم... پدر »

 « کار رو بکنه...  نیهم هم واریژ دمیترسیم
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@VIP_ROMAN 

  

نفس  یحت ایحرف بزنم  یبه خوب دادیو بغض اجازه نم اشک

 بکشم. 

  

 گفتم :  دهیبر دهیبر

  

بازم  دمیترسیبهم نگاه کنن... م یبازم همونطور دمیترسیم »

 « تنها شم... 

  

 « تتم؟ مگه نگفتم من پش »
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@VIP_ROMAN 

  

زد، سرم را  یآکو بالخره زبان باز کرد و خطاب به من حرف یوقت

به او دادم اما اکو  مینگاهم را مستق نباریبا سرعت باال آوردم. ا

 گارشیبدون نگاه کردن به من همچنان به دود کردن س

 مشغول بود. 

  

 گفت : ینرمش چیه بدون

  

 ی... برایکن هیبه من تک یتونیبرات مشخص کرده بودم که م »

 بغلت کردم نه؟  نمیهم
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@VIP_ROMAN 

  

 انداختم.  نییرا باال و پا سرم

 

 . رمیآکو را بگ ریتار شدن تصو یکردم با پلک زدن جلو یسع

  

 گفتم :  مظلوم

  

 «... خوامیمعذرت م »
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@VIP_ROMAN 

معذرت  الیخیخاموش کرد و ب نیزم یرا رو گارشیس آکو

 من گفت :  یخواه

  

... بهت یکنم به من اعتماد کن به زور مجبورت تونمیمن نم »

... اگه کنهیم تیرو اذ یهر آدم واریزبون ژ شین دمیحق م

 ی... مشکلیرو از دست ند واریکه ژ یرفتار کن یجور یخوایم

 « ... ستین

  

 به من کرد. ینگاه بالخره
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@VIP_ROMAN 

 گفت : نانیاطم با

  

نداره  هی... برخالف من اونقدر حاشهیبرادرم آدم قابل اعتماد »

 « ه از براش از کاه کوه بسازن... پس... ک

  

بلند شد، او هم مثل  نیزم یگاه کرد و از رو کهیرا ت دستش

 آوات مشغول تکاندن خاک لباسش شد. 

  

به من دوخت و  زدیبرق م یکیرا که در آن تار شیهاچشم

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

  

ازت محافظت  یخوایکه م یبتونه اونجور واریژ دوارمیام »

 «  کنه... 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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#part _383 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گذاشت،  میکه حرف آکو رو یریتاث یبرا فیتوص کی تنها

 بود... سقوط...  یکاف

 

که از آن خبر  یزیمرا به چ ایکه آر یبدتر از وقت یسقوط

 نداشتم متهم کرده بود... 

 

 میاز پاها توانمیبودم نم دهیکه فهم یبدتر از وقت یسقوط

 استفاده کنم... 

 

 . رفتیم چیخشک شده بود و سرم گ میگلو
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@VIP_ROMAN 

 

آکو مرا باور نداشته باشد، کنارم نباشد و مرا به  نکهیا تصور

 یمثل کس کرد،یم دیحال خودم رها کند، حال بدم را تشد

که از  یگم شده بود، کس یو علف ابیب ریشده بودم که در کو

حد  نیرفتن نداشت... نبود آکو مرا تا هم یبرا ییقضا پا

 ... کردیسرگردان و ناتوان م

 

وصل شده بودم،  یصندل نیبه ا یبار از وقت نیاول یبرا

 را به طرف چرخشان بردم و آنها را لمس کردم.  میهادست
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@VIP_ROMAN 

ها را به حرکت که با خودم گذاشته بودم چرخ یرغم قرار یعل

 در آوردم. 

 

 کوه بود...  کیجا کردن جابه یبه اندازه میحرکت برا هر

 

 یهمه یبرا دیدختر شا کیقبول فلج بودن  یبه اندازه یکوه

 عمر... 

 

 یکه ممکن بود بعد از آکو تنها شعله ییتنها ینیبه سنگ یکوه

 خاموش کند...  کرد،یرا روشن م امییکه تنها ینور
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@VIP_ROMAN 

 

 میورروبه یعکس العمل چیهمانطور خاموش بدون ه آکو

 دارد.  رنظریرا ز میهابودم، به نظر با دقت واکنش ستادهیا

 

 یبار صندل نیاول یکه برا یمن یبرا نمانیب یچند قدم ریمس

 . آمدیراه ممکن م نیتریبه نظر طوالن راندمیچرخ دار را م

 

از عرق شده  سیکه از شدّت تقال لباسم خ ینیزحمت ح به

 گفتم :  دهیبر دهیبود، بر
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 « ت اعتماد دارم آکو... من به »

 

که باال گرفتن سرم  دیرس یام با آکو به حدفاصله یوقت

زل بزنم، دستم را باال  میهادر چشم یبه راحت توانستمیم

زدن باال و  که به خاطر نفس یانهیس یقفسه یآوردم و رو

 گذاشتم و گفتم :  د،یپریم نییپا

 

 « ... دمیت شنراجع به تو و زن برادر مرده ییزهایچ هی »
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@VIP_ROMAN 

 تواندیچنان در هم گره خورد که به نظرم آمد م شیابروها

بسازد و مرا با آن به دار  یاالن از آنها طناب محکم نیهم

اش که کوبنده یهاجمله ای راهیلحظه منتظر بد و ب کیبکشد. 

ندارد، ماندم اما در کمال  یکه به من ربط یدر کار یفضول یبرا

و لرزانش مشخص  دهکه از فک قفل ش یتعجب آکو با خوددار

حرفم  یصورتش بود، منتظر ادامه یکه رو یبود تنها با اخم

 ماند. 

 

 بودم، گفتم :  دهیترس نکهیهم با ا من
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 « ... کنمیکدومش رو باور نم چیاما ه »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _384 

 

 

 شیابروها انیم یسبزش برق زد و گره یهابودم چشم ئنمطم

 بود.  یو خنث حالتیشل شد، صورتش اما طبق معمول ب یکم

 

 نشان داده بود، گفتم :  یبالخره واکنش نکهیاز ا خوشحال
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@VIP_ROMAN 

 

من  یبرا مارستانیب یکه اون روز تو یمرد کنمیمن باور نم »

م و خودش ش کینزد واریکه حق ندارم به ژ دیخط و نشون کش

 کیکه نزد ی... همون مردرهیگیرو گردن م زیهمه چ تیمسئول

 چیتب کردن برادرش سکته کنه... بخواد به ه یبود برا

که  یتو اون مرد ستمیکدومشون صدمه بزنه... من مطمئن ن

 « ... یهست کننیفکر م هیکه بق یستین

 

 

 در سکوت نگاهم کرد. یاچند لحظه آکو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ذهنش چه  یها، توآن چشم پشت دانستیخدا م فقط

  کرد؟ی. حرفم را باور مگذردیم ییزهایچ

 

ذوقم بزند  یندارد تو یازیبا گفتن به باور کردن من ن نکهیا ای

چرخم را گرفت و در  یهادسته یحرکت ناگهان کیاما آکو در 

چرخ را به سمت خودش  شدیصورتم خم م یکه رو یحال

 . دیکش

 

 . شدیدو انگشت هم نم یه اندازهب مانیهاصورت نیب یفاصله
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@VIP_ROMAN 

 

چند  گاریس یکه بو ینیح شیهاکه هرم داغ نفس همانطور

و تنم را  شدیصورتم پخش م یرو داد،یرا م ششیپ یقهیدق

 زمزمه کرد :  سوزاند،یم

 

 «  ؟یشناسیمن رو نم یوقت یکنیباور م یچطور »

 

 لیحرفش به دل نیآکو ا یاحتمال یهاجواب یهمه نیب از

 یرویلحظه حس کردم ن کیآرام بخش بود.  میبرا ینامعلوم

ام را گرفت و بدون به جسمم نفوذ کرد، کنترل و اراده یخارج

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بخواهم دستم را باال آورد و آن را به طرف صورت آکو  نکهیا

 برد. 

 

من نشسته بود و مرا در خودم حبس  یجا گرینفر د کی انگار

 کرده بود. 

 

آکو متوجه  دیشا نیهم یشده بود برا در هم قفل مانیهاچشم

. هر چه تالش کردم رفتینشد که به طرف صورتش م یدست

به خودم  نکهیرا کنترل کنم و قبل از ا امینتوانستم دست لعنت
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@VIP_ROMAN 

آکو را لمس کرد. آکو  شیته ر یزبر میهانوک انگشت میایب

 به دستم انداخت.  یخورد و نگاه یتکان

 

 س شد.حب مانیهردو ینهیدر س نفس

 

آکو به  یرهیبه نگاه خ تیّاهمیکرده بود ب ریکه مرا تسخ یکس

دستم با فشار دست، نگاهش را به طرف خودم برگرداند و آرام 

 زمزمه کرد : 
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@VIP_ROMAN 

 یبخوا نکهیمدت بدون ا نیا یآکو... تو شناسمتیمن م »

... با رفتارت با من... با هناس... با یخودت رو به من نشون داد

... من باورت دارم آکو... گمیم نیهم یبرادرهات... برابلوط... با 

 » 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _385 

 

 زدم و گفتم :  یتلخ لبخند
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@VIP_ROMAN 

معذرت  یچطور شمیپ یقهیچند دق یبابت سکوت دونمینم »

 یاسط قصهبا تنها گذاشتنم و کنمیکنم... خواهش م یخواه

 «نکن...  مهیچه نقس توش دارم، تنب دونمیکه هنوز نم

 

من  لیمیدستم که ب یحرف دستش را باال آورد و رو بدون

 بود، گذاشت.  ششیته ر یمشغول حس زبر

 

با  داندیم یروادهیلمس صورتش را از زرف من ز نکهیفکر ا با

آکو اما  دمیکش رونیدستش ب ریحس بد و خجالت دستم را از ز

 تر گرفت و آن را به صورتش فشار داد. دستم را محکم
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@VIP_ROMAN 

 

زدم و  یااز واکنش آکو لبخند کوچک و ناخواسته خوشحال

 انداختم.  نییرا بدانم سرم را پا لشیدل نکهیبدون ا

 

بزند اما آکو تنها در سکوت  یبودم تا آکو حرف نیمنتظر ا مدام

 .دادیصورتش فشار م یدستم را رو

  

آکو  یهادست نیهوا ب یرو دمیخودم آمدم و د دفعه به کی

 . رمیاس

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو زدم و گفتم  یقهیبه  یو با ترس چنگ دمیکش یکوتاه غیج

 : 

 

 « آکو؟  یکنیکار م یچ »

 

شده بود،  رهیبدون نگاه کردن به من همانطور که به جلو خ آکو

 گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 نیا نی... زمیبمون اطیح یکه تا فردا صبح تو یخواینم »

... شهیسخت م تی... حرکت صندلهیت از باغ هم سنگقسم

 « خونه...  برمتیدارم م نیهم یبرا

 

 دهیآکو را نفهم یهاکدام از حرف چیبود که ه نیا تیواقع

تن آکو را حس کرده  یکه گرما یبودم، درست از همان وقت

 ایبخواهم  انکهیکرده بودم ب دایبغلش پ یبودم و خودم را تو

 ییتنش غرق شده بودم، همان جا یایدر درمتوجه بشوم  یحت

بودم  هخودم اعتراف کرد شیدر خلوت پ شیکه چند ساعت پ

 ... بردمیکه از آن لذت م
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@VIP_ROMAN 

 

 کباریرا بداند،  شیچرا نکهیمثل من که بدون ا یآدم یبرا و

را تجربه کرده بود، حماقت بود که اگر  زشیشدن همه چ چیه

 !بردیلذت نم شیهااز لذت

 

 

که  ییبه آکو بدهم تا جا یجواب نکهیبدون ا نیهم یبرا

 اشنهیس یقفسه یسرم را رو یبه طرز نامحسوس توانستمیم

که واقعا لذت برده بودم  یبار نیها از اخرگذاشتم و بعد از مدت

 به خودم اجازه دادم لذت ببرم...
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _386 

 

 ) آکو ( 

 

از خودم نشان دادم  شیپ یقهیکه چند دق یاز رفتار متعجب

 تخت افتادم و به سقف زل زدم.  یبه پشت رو
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@VIP_ROMAN 

 یتختش گذاشته بودم و با سرعت نور تو یطال را رو نکهیا با

طرح حضور طال را  توانستمیبودم اما هنوز هم م دهیاتاقم پر

بغلم  یو را هنوز هم توا کردمیبغلم حس کنم، حس م یتو

 دارم. 

 

از آن خودم  تربیبود اما عج بیعج یکاف یحس به اندازه نیا

روز سه بار آن هم داوطلبانه هر بار به  کیبودم که در طول 

خودم دست و پا کرده بودم، طال را بغل کرده  دیکه شا یابهانه

گرفته بودم  میزودتر از عقلم تصم میهابودم؟ چرا؟ چون دست

 طال را طلب کرده بود؟ و 
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@VIP_ROMAN 

 

تر تر و من کالفهنامفهوم زیهمه چ کردمیفکر م شتریچه ب هر

 . شدمیاز قبل م

 

سر و ته و فکر به طال باعث شده بودم  یب یفکرها هجوم

 ... رمیسردرد بگ

 

 ... شناسدی... مرا مکندیگفته بود باورم م یوقت یلعنت
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@VIP_ROMAN 

 یگره کیه هر لحظ یحل نشدن یمعما کیدختر مثل  نیا

 ... آوردیبه وجود م میوجودش برا یدر حل معما دیجد

 

  بردم؟یطال را به اصفهان م اگر

 

که با او بوده  یمرد دیفهمیکه طال م گفتیم یزینازگل چ اگر

 من بودم؟

  

بود که  نیا میروزها نیوحشت ا نیبزرگتر دمیلحظه فهم کی

سرش آورده  ییبخواهم چه بال نکهیمن بدون ا دیفهمیطال م
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@VIP_ROMAN 

باورم نداشت و  گرید شد؟یاز من متنفر م یعنی... یعنیبودم... 

  کرد؟یم میرها هیمثل بق

 

زدم  یتخت غلت یدردناکم گرفتم و رو یشانیرا به پ میهادست

دوختم اما با  یپاتخت یبه چراغ خواب رو هدفیو نگاهم را ب

 خیتخت س یشارژ بود رو یکه تو یرنگ دیسف یگوش دنید

 م. نشست

 

 یطال... بعد از ظهر که به خانه آمده بودم بالخره فرصت یگوش

 بدون شارژ را به برق بزنم...  یآورده بودم تا گوش ریگ
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@VIP_ROMAN 

 

شارژ شده بود به طرفش  یتا االن به قدر کاف نکهیفکر ا با

 هجوم بردم و آن را روشن کردم. 

 

به رمز  ازیروشن شدن ن یکه انتظارش را داشتم برا همانطور

 دایکه در دست پ یرمز و شکست ریدرگ ادیشت اما من زدا

خورده بودم نداشتم... چون بدون  یگوش اتیکردن به محتو

 "آالرم  ینهیشده بودم که پس زم یبخواهم محو عکس نکهیا

 شده بود. " دیرمز را وارد کن
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@VIP_ROMAN 

 طال...  عکس

 

با لبخند  ی... وقتیاقرمز و کت سرمه یبافتن کیبا  نیماش یتو

زل زده بود.  نیبه لنز دورب شیهاچشم یآب یاز پنجره یبیدلفر

چسبانده بود  شیهالب یکه رو یو لبخند ییطال یبا آن موها

 فرشته... کیعروسک شده بود... عروسک  کی هیشب

 

 نیسنگ میهاعکس بودم که پلک اتییچقدر غرق جز دانمینم

 شد و خوابم برد...
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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 ��آکــــو��

 

#part _387 

 

 ) ترمه ( 

 

نفس  کردم،یدرون پاکت نگاه م اتیکه به محتو همانطور

نشاندم و زنگ در را  میهالب یرو یلبخند پهن دم،یکش یقیعم

 زدم. 
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@VIP_ROMAN 

 

 بلند شد :  فونیاز آ یدختر فیظر یکه صدا دینکش یطول

 

 « بله؟  »

 

لحظه ساکت  کی نیهم یبرا دم،یشنیمصدا را  نیبار ا نیاول

 :  دیپرس گرید کباریدختر  نکهیماندم تا ا

 

 « د؟ییبفرما »
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 گفتم :  جیگ

 

 «م... ترمه »

  

 سکوت کرد.  یاهیچند ثان دختر

 

که مطمئن  یباز شد، من هم در حال یکیت یدر با صدا عاقبت

 دم. در را هوا دادم و داخل ش کردیچه م نجاینبودم دخترک را ا
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@VIP_ROMAN 

با عقب راندن  کردمیم یدرختان را ط نیکه مسافت ب همانطور

ام که دادم آنقدر زود آمده یدواریفکر حضور دختر به خودم ام

کنم تا هم بتوانم  ریزدن از خانه غافلگ رونیآوات را قبل از ب

گرفته بودم بدهم هم جوابش را به  شیکه برا یاهیهد

 سم. که آن روز داده بودم بپر یشنهادیپ

 

بود  یزیهمان چ قاًیدق نجایهم مطمئن نبودم رفتن از ا خودم

 ییداشتم اما از آنجا ازیمن به آن ن میبهتر بگو ایکه من و آوات 

خودم از  دنیکش رونیو ب یرعلیفراموش کردن ام یکه من برا

که  یدر هرراه باًیتقر زدمیکه در آن دست و پا م یجهنم
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@VIP_ROMAN 

ودم پس خودم را به قدر امتحان کرده بودم شکست خورده ب

 راه هم امتحان کنم.  نیکه ا دمیدیمحق م یکاف

 

من و  یارتباط یهاراه یاگر همه زدمیعالوه حدس م به

 کند.  دایپ یشتریب یالیقطع شود آوات هم آرامش خ یرعلیام

 

پاشنه بلندم که هر چند قدم  یهابا وجود کفش یطوالن راه

 نیچند رفتیها فرو مگسن نیشان بپاشنه زینوک ت کباری

 برابر شده بود. 
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@VIP_ROMAN 

چشمم  کردمیعمارت نگاه م یرنگ یهاشهیکه به ش همانطور

مان که به خاطر فاصله یابه مرد قد بلند و چهارشانه

بدهم، افتاد که به طرفم  صیاش را تشخچهره توانستمینم

 . آمدیم

 

 میهااستقبال از من آمده بود به قدم یآوات برا نکهیفکر ا با

 . دمیسرعت بخش

 

 نم،یاش را ببکه توانستم چهره دیرس یمان به حدفاصله یوقت

 تر کردم. را آهسته میهاقدم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و با اخم به او زل  دمیرا در هم کش میبخواهم ابروها آنکهیب

من داشت که به محض  یرو یریبشر چه تاث نیا دانمیزدم. نم

 شد،یم زیم لبردر وجود ایدن یهایتلخ یبرخورد با او همه

کافه  یکه بود آن روز تو ییهانیو توه ریاحتماالً به خاطر تحق

 بارم کرده بود.

 

 که تا سر حد مرگ از او متنفرم! دانستمیرا م نیهر چه بود ا 
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _388 

 

کنم تا به آکو برخورد نکنم اما راهم را عوض  شدیکاش م یا

حساب  یهابا قدم میمن هدف آکو بودم که مستق نکهیمثل ا

دست به  امیباطن لیرغم م یشده به طرفم آمد، من هم عل

 .ستادمیمنتظرش ا نهیس
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@VIP_ROMAN 

کردم و نگاهم را  یسالم رلبیز میستادیهم ا یروروبه یوقت

 . دمیدزد

 

 « عروس خانم؟  یاریسرت رو باال نم »

 

 . زدیمرا عروس صدا م یبودم وقت تنفرم

 

و  پیبرادر بزرگتر شوهرم که از ت یبه جا کردمیم حس

در واقع پدرشوهر مستبد  دیباریآدم جنتلمن م کی اشافهیق

عروسش را جز ملک  شیبود که به رسم صد سال پ یو ترسناک
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@VIP_ROMAN 

و منتظر بود من دست از پا خطا کنم  کردیو امالکش حساب م

 . دهمان آوات دفن کن یعنیپسرش  یزنده جلو تا مرا زنده

 

 را با نفرت باال آوردم و تخس گفتم :  سرم

 

 « حضرت آقا... اوامرتون اجرا شد... دییبفرما »

 

 به من کرد و گفت :  ینگاه احساسیسرد و ب آکو
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 یچون اگه بخوا یکنیاوامرم رو اجرا م یکنیم یکار خوب »

 «... ینیبیبد م یکنکه گفتم عمل  یزیبرخالف اون چ

 

 یتو یزیآکو باعث شد چ یهاواضح حرف نیو توه دیتهد

 شروع به قل قل کند.  میهارگ

 

مثل دست  گرفتیکه از نفرتم منشأ م یتینهایب قدرت

مرا به طرف آکو هل داد، مشتم را باال برد و محکم  یقدرتمند

 فرود آورد.  اشنهیس یقفسه یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیکش ادیصورتش فر یتو

 

 « کثافت؟ ها؟  یکنیم دیکه من رو تهد یهست یک یفکر کرد »

 

 یمحکم یلیصورتش س یدستم را باال بردم تا رو نباریا

 هوا گرفت.  یکرد و دستم را تو یدست شیبخوابانم که آکو پ

 

 را به من دوخت.  اشیو سنگ حسیب صورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از صد نگاه  کردمیاعتراف م دیبود اما با یخنث نگاهش

 تر بود. اک، ترسناکخشمن

 

عمالً از ترس فلج شده بودم اما خودم را نباختم و با  نکهیا با

بودم بتواند عمق  دواریزل زدم، ام شیهاچشم یتو ییپررو

 نفرتم را بخواند. 

 

 بود که به حرکت در آمد :  شیهادر صورتش لب رییتغ تنها
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@VIP_ROMAN 

 هیکه  یمن آکوام... همون کس ام؟یمن ک یبدون یخوایم »

 ی... همون کسیرو شروع کرد یبهت اخطار داد بد باز یروز

که مطمئن به خاطر آزار  یخون یهاکه حساب تک تک قطره

سر وقت  یروز هیبرادرش رفته داره تا  یتو از پا یهاتیاذ

 « ... ارهیرو سرت در ب شونیتالف

 

 گفت :  یتربه دستم داد و با لحن آرام اما ترسناک یتکان

 

رستوران با اون عشق سابقت  یاون شب تو رسمپیازت نم »

خونه بردم  نیجنازه رو از ا هیکه صبحش من  یکرد یچه غلط
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@VIP_ROMAN 

 ییچه بال پرسمیتا زخم پاش رو جمع و جور کنم... نم رونیب

بهم زد که  ییهاو حرف ستادیروم ا یکه تو یسرش آورد

 پرسمی... نمادیب رونیوقت از دهن آوات ب چیامکان نداشت ه

 یادهیفا چیه یبکن یهی... هر توجیبد یحیهر توض نکهیا یبرا

کرده بودم رد  نییکه برات تع یینداره... از رو خط قرمزها

گرفتن حرف آکو چه  دهیناد یباز ینی... حاال وقتشه ببیشد

 «داره...  یمعن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _389 

 

 یگاریکه س ینیهم در کمال آرامش دستم را رها کرد و ح بعد

کنار زد و به طرف  دم،یلرزیمرا که از شدّت خشم م زدیآتش م

 پارک شده بودند، رفت.  هانیکه ماش ییجا

 

منفجر  تیاالن است که قلبم از شدّت عصبان کردمیم حس

 شود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . کردمیصورتم را به وضوح حس م یرو یهاکردن رگ باد

 

 . کردمیقتل آکو فکر نم یجز نقشه زیچ چیذهنم به ه یتو

 

پام له کنم و انتقام تک  ریرا ز جانشیداشتم جسم ب دوست

 اما نه...  رمیرا از او بگ شیتک حرفها

 

 دایپ یو ناگهان بیآرامش عج د،یکه به ذهنم رس یفکر با

 کردم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ذهنم تکرار شد :  یآکو تو یجمله

 

و  ستادیروم ا یکه تو یسرش آورد ییالچه ب پرسمینم "

وقت از دهن آوات  چیبهم زد که امکان نداشت ه ییهاحرف

  "... ادیب رونیب

 

بود که آکو  نیرا در مورد آکو اشتباه نکرده باشم ا زیچ کی اگر

از  یاو چه ضربه دادیم شیبه خواهر و برادرها یادیز تیّاهم

 دادیم تیّبه آنها اهم که ییهاآدم ندیتر که آکو ببمهلک نیا

 ... کنندیو ترکش م دادندینم تیّبه او اهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حد آوات را دوست داشت پس حتماً دوست  نیآکو تا ا اگر

 را ترک کند... نجایا شهیهم ینداشت آوات برا

 

 بود...  نیهم

 

 زدم.  یلبخند بدجنس رمیکه قرار بود از آکو بگ یفکر انتقام با

 

ل نشستن پشت فرمان بود کردم، با را به آکو که در حا پشتم

از  یاثر نیبه خودم مسلط دشم تا کوچکتر قیچند نفس عم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آوات  یکه برا یاهینماند، هد شیپ یقهیچند دق یریدرگ

جا کردم و با اعتماد به نفس به دستم جابه یگرفته بودم تو

 طرف عمارت راه افتادم. 

 

 داشتم،یبرم یشتریبا صالبت ب نباریکه ا ییهابا قدم هماهنگ

 زمزمه کردم : 

 

... رمیگیآکو خان که چطور آوات رو ازت م نیو بب نیبش »

رو  یکیمن و تو  نیکه آوات ب یرو وقت تافهیدوست دارم ق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که خط قرمزها  ییتو نیا نیو بب نی... بشنمیبب کنهیانتخاب م

 « نه من...  یرو رد کرد

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _390 

 

 ) بلوط ( 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیاول یبرا شیپ یقهیهمان نامزد آوات را که چند دق ای ترمه

 اشیکه با عجله معرف ینیبودم و آکو ح دهید فونیبار در آ

 ییمارا به طرف اتاق آوات راهن زدیم رونیاز خانه ب کردیم

 کردم.

 

که حاال من عالوه بر پرستار  رفتمیپذیرا م قتیحق نیا دیبا

 .شدمیخانه محسوب م نیخدمتکار ا یطال به نحو

 

 که مادرم آمده بود.  یاز وقت مخصوصاً 
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@VIP_ROMAN 

 

 واریکه ژ ینیبا ماش شدیم یساعت کیمادرم که  یادآوری با

 به طرف یآمده بود با خوشحال نجایفرستاده بود به ا شیبرا

 اتاقم پا تند کردم . 

 

که با متانت خاص خودش  دمیدر را باز کردم مادرم را د یوقت

تا شده و جا دادنشان در کمد شده  یهامشغول در آوردن لباس

 بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

متوجه  نکهیبا عشق به صورتش زل زدم تا ا یالحظه چند

 نگاهم شد. ینیسنگ

 

 داد.  لمیتحو یها گرفت و لبخندرا از لباس نگاهش

 

اش کم چهره یوجه از مهربان چیسرطان به ه کیتار یهیسا

 نکرده بود. 

 

 یرا پشت سرم بستم و به طرف مادرم رفتم و کنارش رو در

 نشستم .  نیزم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آرامش گفت : یبا صدا مادرم

 

رو جمع کنم... خونه  هالهیتا سر صبر وس یذاشتیکاش م یا »

 « . دفعه.. هی ینجوری... اامیبدم بعد ب لیرو تحو

 

 باال انداخت و گفت :  ییابرو

 

 « شد...  یچ یادفعه هی دمیمن هنوز نفهم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم و گفتم :  یاخنده یسرخوش یرو از

 

رو  واریدفعه ژ هیمامان... انگار خدا از آسمون  دمیمنم نفهم »

ها آب روغن وقت یبعض نکهی... با انییفرشته انداخت پا هیمثل 

داره...  ادیآدم رو ز یبونه و هوامهر یلیاما خ کنهیم یقاط

جهنم... اما  امیقراره ب کردمیفکر م نجایتازه اومده بودم ا یوقت

که البته بعدش ازم  شیبداخالق موردچند  یبه استثنا واریژ

 نجایکرد که اصالً فکر نکنم ا یکرد کار یمعذرت خواه

 « ... ینجایخدمتکارم... حاال هم که تو ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به من زل زده  یاشده زیر یهابا چشم نشدم که مادرم متوجه

 بود. 

 

 و گفتم : دمیرا به هم کوب میهادست یخوشحال با

 

 «... هیبهتر از عال یزیچ هی تیوضع نیمن ا یبرا »

 

 متوجه نگاه مادرم شدم.  بالخره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم  نیهم یخودم را جمع جور کنم، برا دیکردم با حس

 :  دمیام را خوردم و مظلوم پرسخنده

 

 « مامان؟  هیچ »

 

 تکرار کرد :  یبا لحن خاص مادرم

 

 «  وار؟یژ »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخاص متیبخواهم با صم نکهیدفعه متوجه شدم بدون ا کی

که با توجه به اخالق مادرم  یتیّمیحرف زدم، صم واریدر مورد ژ

 داشت.  حیبه توض ازیبو دار و ن یکم

 

جواب  کیبه خودم هم  دیحس کردم عالوه بر مادرم با نکهیا با

 بدهم، خودم را به آن راه زدم و گفتم :  یدرست و حساب

 

صداش  کیبه اسم کوچ تونمیم میخب االن که پشت سرش »

 « پشت سرش بهش بگم ارباب...  یکنم... نکنه انتظار دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مادرم به  بیکردم اما نگاه عج یزیمصلحت آم یهم خنده بعد

 برنگشت.  یحالت عاد

 

نگاهش را تحمل کنم، با  انستمتوینم نیاز ا شتریهم که ب من

 یزدم ول رونیاز اتاق ب "به طال بزنم  یسر هی دیبا "گفتن 

 :  دمیمادرم را شن یرلبیز یزمزمه

 

 « دختر...  یگیباشه که م ینیهم دوارمیام »

 

 بودم...  دواریام نیهم به هم خودم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود که در آن کار  یکه صاحب قصر یبه مرد یکینزد حس

 داشتم... ازیبود که به آن ن یزیچ نیآخر کردمیم

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _391 
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@VIP_ROMAN 

 (  نی) آو

 

 .  دیچیتلفن پ یاش توخسته یاز دو بوق صدا بعد

 

 « الو؟  »

 

را از  میصدا یگرفتگ که امکان داشت ییکردم تا جا یسع

پنهان کنم  گرفتیچند روزم منشأ م نیا یوقفهیب یهاهیگر

 جواب دادم :  یهم با انرژ نیهم یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « سالم عشقم...  »

 

 جواب داد :  حالیاما ب سهراب

 

 « ... نمیسالم آو »

 

که  یزینشسته بود، چ یبیعج یغم و ناراحت شیصدا پشت

 نگرانم کرده بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتو یعصب یهات بلند شدم و همانطور که با قدمتخ یرو از

 به سهراب گفتم :  یاتاق مشغول قدم زدن شدم، با نگران

 

 « سهراب... حالت خوبه؟  »

 

 جواب داد : حالیهمانطور ب سهراب

 

زنگ  یزود نیشده صبح به ا یزیچ ؟ی... تو خوبزمیآره عز »

 «  ؟یزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مئن شدم که شک داشتم االن مط شیپ یهیتا چند ثان اگر

زنگ  لیوقت دل چیوسط مشکل دارد. اوالً سهراب ه نیا یزیچ

هم  لیبدون دل یحت میچون عادت داشت دیپرسیزدنم را نم

 تم،یگرفیتماس م گریکدیمان با روزانه یرفع دلتنگ یصرفاً برا

 زود هم نبود.  یلیدوماً االن صبح خ

 

 یکیزیبا سهراب برخورد ف میاز برادرها یکیمبادا  دمیترس

از  هیبق نکهیا انیاز جر زیچ چیکه من ه یداشته است در حال

نگفته  یزیچ هیآوات و البته قهر بق یلیو س یپنهان یغهیص

 بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تا آن  تواندیمادرم نم نکهیا یقرار پنج شنبه را به بهانه تنها

 موقع خودش را برساند، کنسل کرده بودم. 

 

 «  ؟ی... پشت خطنیآو »

 

 یاحساسم به قدر یشهیچند روز باعث شد ش نیا یروح فشار

 یهااز تکه یتلنگر یو نازک شود که با کوچکتر فیضع

 یهم با بغض نیهم ینماند، برا یجز غبار باق یزیاش چشکسته

 نشسته بود، گفتم :  میدر صدا ارادهیکه ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « گفته؟ آوات؟ آکو؟  یزیچ یشده؟ کس یچ نیجون آو »

 

سهراب هم  د،یاز چشمم چک قطره اشک کی بالفاصله

 مستأصل و دستپاچه گفت : 

 

 « ... زمینشده که عز یزیچ ن؟یآو یکنیم هیگر یدار »

 

 کردم :  یپافشار
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@VIP_ROMAN 

 « ... نیشده... بگو... جون آو یزیچ هیچرا  »

 

همان  دیشا گفتمیکه خطاب به سهراب م ییهاجمله

 بود که آرزو داشتم از زبان سهراب بشنوم.  ییهاجمله

 

را  یچند روز چه جهنم نیبه جان خودش قسم بدهد که ا مرا

آتشش از دست دادن  زمیکه ه یاز سر گذرانده بودم، جهنم

گاهم را از دست  هیتک نکهیبود، حس ا میاعتماد برادرها

 از همه آکو...  شتریام... بداده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عالوه بر آن  کند،یسهراب خلع سالح م هامهیگر دانستمیم

 خودم خورده بودم. که به جان یقسم

 

 که سهراب گفت :  دینکش یطول

 

که  ستین ینکن... مشکل هی... تو فقط گرزمیباشه... باشه عز »

من  یکه بدون گمیبخوام ذهن تو رو باهاش مشغول کنم فقط م

 مارستانیب یکم کارها هی... کنمینم یرو ازت مخف یچیه

 «به هم خورده...  دمونیجد
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _392 

 

کرده بودم تا ذهنم را با آن  دایپ یزیچ نکهیاز ا خوشحال

با  کردمیرا پاک م میهاکه اشک یمشغول کنم در حال

 :  دمیپرس یکنجکاو

 

 «  دتون؟یجد یهمون پروژه »
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@VIP_ROMAN 

 

 رستانمایب کیاحداث  ریدرگ شدیم یدو سال اریو سام سهراب

 بودند .  گرید یخصوص

 

 « ... زمیآره عز »

 

 یاومده؟ شما که همه شیپ یشده؟ چه مشکل یخب چ »

 « دفعه؟  هیشده  ی... چدیکارهاتون رو کرده بود

 

 و گفت :  دیکش یقینفس عم سهراب
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@VIP_ROMAN 

 

دبه در  یاصل یاز سهامدارها یکی... ی... دکتر اصالنیچیه »

... میسهامش رو بخر دیبا ای باشه... خوادینم گهید گهیآورده م

 « ... گهید یکیبه  فروشتشیم ای

 

 تکان دادن و گفتم :  یسر

 

 کیشر یکیبا  دینداره... شما در هر صورت با بیخب ع »

 « ... گهید یکی... حاال اون نه دیش
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@VIP_ROMAN 

 کرد و گفت :  ینچ سهراب

 

دو  نیها ناراحتت کنم... ابحث نیبا ا خوامی... نمزمیعز نیآو »

روش...  میمغزمون رو گذاشت یمن و سام یکاف یز به اندازهرو

 « بفهمه که البته...  یزیجوانه چ میتازه نذاشت

 

 آورد و اضافه کرد :  نییرا پا شیصدا

 

 « ... میبهش بگ دیبا یبه زود »
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@VIP_ROMAN 

حد  نیآمده بود که سهراب تا ا شیپ یکردم مشکل جد حس

جوانه هم باز  یپا دیبا ینگران و درمانده شده بود که حت

 اشینگران کردمیم یکه سع ییهم با صدا نیهم یبرا کرد،یم

 کنم، گفتم :  یرا مخف

 

نتونم  دیهست بگو... شا یشده؟ هر چ ی... چزمیسهراب عز »

 « گوش کنم...  تونمیکمکت کنم اما حداقل م

 

 باال انداختم و گفتم :  یاشانه
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@VIP_ROMAN 

 «... دیم رسهم به ذهن یراه حل دیشا یدیخدا رو چه د »

 

 و عاقبت گفت :  دیکش یپوف

 

که من و  یکیسهمش رو بفروشه به  خوادیم نکهیمشکل ا »

با  می... از قدمیش کیباهاش شر میتونیرقمه نم چیه یسام

 هی... و یزنسیو ب یشغل یهارقابت یسر هیبابام مشکل داره... 

که اصالً دوست ندارم برات باز شکنم...  ثیحرف و حد یسر

که  کنهیدار م شهکتمون با هم نه تنها اسم ما و بابا رو خدشرا

 « بهمون...  زنهیم یهم ضرر مال یمطمئناً کل
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@VIP_ROMAN 

 

 شده گفتم :  جیگ

 

تا سهامش رو  نیبگ یدکتر اصالن ی... برانیخب مخالفت کن »

 «بفروشه...  گهید یکیبه 

 

 زد : یپوزخند سهراب

  

رقمه  چیه هگوشش خونده ک یتو یطرف چه ورد دونمینم »

مثالً  یمیقد یها... به خاطر حسابرهیحرف حساب تو کتش نم
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@VIP_ROMAN 

خودمون  ای... میبهمون لطف کرده... تا فردا صبح مهلت دار

 « ... ارویبه اون  فروشتشیم ای میسهام رو بخر

 

 :  دمیپرس یکنجکاو با

 

 «  ن؟یخریخب چرا خودتون سهمش رو نم »

 

 ناراحت جواب داد : سهراب
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _393 

 

که  یمهلت کم یتو مونینگینقد یاز بخت بد من و سام »

 میتونیکه جورش کنه... تا فردا نم ستیداده اونقدر ن یاصالن

 ی... براکنهی... چک مدت دار هم قبول نممیپول رو حاضر کن

 «... میکن گهیکار د هی دیبا یهم من وسام نیهم

 

 گفتم :  مضطرب
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@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکار کن یچ یخوایم »

 

 میبود که خونه رو بذار نیا دیکه به نظرمون رس یتنها راه »

فعالً  میتونیم میفروش... اگه تا بعد از ظهر قرارداد ببند یبرا

 «... میشون رو ببنددهن همه

  

 :  دمیجا پر از
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@VIP_ROMAN 

 یاما سهراب اونجا خونه ؟یخونه رو بفروش یخوایم ؟یچ »

که شما سه تا چقدر اونجا رو دوست  دونمی... من متونهیپدر

 « ...دیدار

 

 شد .  نیغمگ تینهایسهراب ب یصدا

 

بود که ما رو به پدر و مادرمون وصل  یزیخونه تنها چ نیا »

کار  نیا میدار یاز مشکالت مال شتری... بمیمجبور ی... ولکنهیم

رو  نجای... بابام امیدیو رسم پدرمون انجام م حفظ اسم یرو برا
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@VIP_ROMAN 

و تا چند ساعت  اریدوست داشت اما مطئنم من و سام یلیخ

 « ... کنهیم درکرو  میکه با جوانه حرف بزن گهید

 

 گفتم :  ناراحت

 

 « اما سهراب...  »

 

به  توانستمیذهنم زده شد. من م یتو یاجرقه یادفعه کی

 سهراب کمک کنم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با عجله به  زدمیم رونیکه بعد از چند روز از اتاقم ب همانطور

 سهراب پشت خط گفتم : 

 

 « ساعت صبر کن...  هیسهراب فقط  »

 

 « کنم...  ؟صبریچ »

 

 ضربان قلبم باال رفته بود، گفتم :  جانیکه از شدّت ه یحال در
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@VIP_ROMAN 

ساعت سر جات بمون و  هی یآره... فقط بهم اعتماد کن... برا »

 « ه نگو تا من خودم رو برسونم باشه؟ به جوان چیه

 

 کالفه گفت :  سهراب

 

ساعت هم  هی نیا ؟یگیم یمعلوم هست چ چیه ن؟یآو »

 « خونه رو بفروشم...  یتا عصر دی... من باهیکل

 

 و خطاب به سهراب گفتم :  ستادمیا ریدر اتاق آه یجلو
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@VIP_ROMAN 

ساعت صبر کن...  باشه عشقم؟ به خاطر  هیساعت...  هیفقط  »

 « ن؟ م

 

که  یقیبعد از نفس عم نکهیچند لحظه سکوت کرد تا ا سهراب

 گفت :  د،یکش

 

 « ... نیباشه... به خاطر تو... من بهت اعتماد دارم آو »
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@VIP_ROMAN 

و  ریممکن بود آه نکهیبه ا تیّاهمیب میتلفن را قطع کرد یوقت

بدون در زدن خودم را  نمیپشت در بب یرا با چه وضع دیخورش

 م.اتاق انداخت یتو

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _394 

 

 نهیآ یحوله دور کمرش جلو کیلخت و  یبا با باالتنه ریآه

 . کردیرا شانه م سشیخ یبود و موها ستادهیا
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@VIP_ROMAN 

 

 نبود.  دیاز خورش یخبر خوشبختانه

 

به من  یاباال رفته یگرفت و با ابروها نهینگاهش را از آ ریآه

 نگاه کرد. 

 

 همان لحن خاص مخصوص خودش گفت :  با
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@VIP_ROMAN 

از  ام؟یچ ونیصبح زود پرنسس رو مد یحضور ناگهان نیا »

و  یکردن ما چهار نفر به خاطر گند خودت گذشت هیتنب ریخ

 «  رون؟یب یبعد چند روز از اتاق اومد

 

 کالمش گفتم :  یهیبه کنا تیّاهمیب

 

 اجیامم رو از کارخونه بفروشم... به پولش احتسه خوامیم »

 « دارم... 
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@VIP_ROMAN 

قدم جلو  کیآورد و  نییدستش را پا یتو یشانه ریآه

 گذاشت. 

 

 « خب؟  »

 

 دارم.  یبدهم چه قصد حیتوض دیبا یعنی نیا

 

 « رو بخرم...  یمارستانیب هیمقدار سهام  هی خوامیم »

 

 :  دیمرموز پرس ریآه
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@VIP_ROMAN 

 

 « بنگاه...  یبر دیبا نجا؟یا یچرا اومد »

 

 باال انداخت و اضافه کرد :  یاشانه و

 

 « و البته آکو...  »

 

 :  میقدم جلو بروم و بگو کینوبت من بود که  حاال
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@VIP_ROMAN 

حسابت  یکه تو ییدر حال حاضر فقط تو دونمیم نکهیا یبرا »

 خوامیبهم اونقدر که م گهیساعت د هیکه تا  یپول دار نقدریا

 نیبعداً سر ا یتونیکه م یهست یبته تنها کس... و الیپول بد

انتقال سهم  یو امضاش رو برا یریموضوع با آک سر شاخ بگ

 « ... یریبگ

 

 زد.  یبرق ریآه یهاچشم

 

 به در کرد و گفت :  یااشاره
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یخوایم یچ قاًیتو... بگو دق ایو ب ندیدر رو بب »

 

اما به خاطر  دشویآکو از دستم ناراحت م دانستمیم نکهیا با

و  اریدوست نداشتم سهراب و سام کردم،یکار را م نیسهراب ا

 را بفروشند...  شانیپدر یجوانه خانه

 

 ...کردمیم یکه عاشقش بودم هر کار یمرد یبرا من
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _395 

 

 ) ترمه ( 

 

زدم و نگاهش را به طرف خودم  یآوات بشکنصورت  یجلو

 . دمیکش

 

 آوات؟  -
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 گفت :  یخودش آمد و با حواس پرت به

 

 جانم ؟  -

 

 زدم و گفتم :  یبیدلفر لبخند

 

 سر کار ؟  یبر یخواینم -

 

ساعت بعد از آمدنم به ذهنم  کی باًیبود که تقر یسوال نیا

 بود.  دهیرس
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@VIP_ROMAN 

 

دقّت کردم  یبود اما وقتفکر کردم نرفتنش به خاطر من  اول

 رفتن نداشت .  رونیمتوجه شدم که از اول هم قصد ب

 

 تکان داد و گفت :  ینف یبه نشانه یسر آوات

 

 ...مونمیم نه... امروز رو خونه -
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@VIP_ROMAN 

و  یحواس پرت نیآمده بود؛ اوّل ا شیپ یبودم مشکل مطمئن

صورتش بعد هم سر کار نرفتنش...  ینشسته رو یگرد ناراحت

 خانه بماند .  یآمد آوات عمداً تو یم شیپکم 

 

 یبدون مقدمه کف دستم را رو دم،یخودم را جلو کش یکم

هنوز هم سابق که یروزها یترمه یصورتش گذاشتم و با مهربان

 از آن در وجودم مانده بود، گفتم :  یکم

 

 شده ؟  یزیچ -
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@VIP_ROMAN 

 به دستم ک بعد به صورتم انداخت .  یبا تعجب اول نگاه آوات

 

ابراز احساسات و تماس به  یشدن من براقدم شیداشت پ حق

 زشیبود که حاال لحن محبت آم زیتعجب برانگ یقدر کاف

 کند .  شتریتعجبش را ب

 

 کرده بودم .  بریتغ نطوریچرا ا دانستمیهم نم خودم

 

گرفته بودم انتقامم را  میتصم اطیح یکه تو یااز لحظه درست

خودم و  نیسالها ب نیکه در ا یمحکم وارید رمیاز آکو بگ
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@VIP_ROMAN 

و ترمه کنار هم  یرعلیام دنیبودم تا با د دهیاحساساتم کش

 .  ختیکمتر زجر بکشم فرو ر

 

را به خودم حرام کرده بودم؛  یهر حس باًیسالها تقر نیا

 ... یعشق... تنفر... مهربان

 

از  یکیبعد از سالها آکو باعث شده بود بالخره از  یوقت اما

استفاده کنم و از او متنفر باشم، ناخودآگاه  امیمیقد یهاحس

هم حاال با  نیهم یشده بود، برا داریهم ب گرمید یهاحس

 بودم مهربان شده بودم .  شهیاز آنکه هم شتریآوات ب

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اعمالم دست خودم نبود .  کنترل

 

آوات شدم و منتظر  شیکردن با ر ینوک انگشت مشغول باز با

 بزند .  یماندم تا حرف

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت :  واتآ

 

 ... زمیعز ستین یزیچ -
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 نداشتم .  شتریب یو دماغ کنجکاو دل

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _396 

 

آوات  یکه برا یاهیداشتم تا زودتر هد جانیاز آن ه شتریب

 خواستمیکه م ییرا به جاگرفته بودم، بدهم و بعد بحث 

 بکشانم . 
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@VIP_ROMAN 

را  میهابه خودم گرفتم و همانطور که لب یمثالً ناراحت لحن

 گفتم :  کردم،یغنچه م

 

 باشه حاال تو به نگو...  -

 

 یهادر حال خودش رفته بود که با چشم نکهیاما مثل ا آوات

 زل زده بود .  میهابه لب یاخمار شده

 

 کردم .  یاخنده یبدجنس یز روا دمیمنظورش را فهم یوقت
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@VIP_ROMAN 

 شیپا یرو باًیتقر دم،یتخت جلو کش یخودم را از لبه یلوند با

 نشسته بودم . 

 

 بسته زمزمه کرد :  یهاو با پلک دیکش یقینفس عم آوات

 

 ... یخوب یاومم... چه بو -

 

پشت  یبردم و رو ترنییصورتش پا یدستم را از رو کف

 ریبردم و از ز ترنییپا کم کم دستم را دم،یگردنش کش
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@VIP_ROMAN 

اشکال  دنیمشغول کش میهاکرده بود، با ناخن که تن یشرتیت

 شدم .  ینامفهوم

 

 به تنش افتاد .  یفیخف لرز

 

که قبل آمدنم با  ییرا جلو بردم و عمداً گردنم را جا صورتم

 گرفتم .  اشینیب کیعطر شسته بودم نزد

 

 یکه کم ییگرفت و با صدا یتریدم طوالن نباریا آوات

 گفت :  د،یلرزیم
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@VIP_ROMAN 

 

 دختر... یزد ییچه عطر خوش بو -

 

 اشنهیس یقفسه یرا رو گرمیکردم و دست د ینخود یخنده

 گذاشتم . 

 

 .  شدیم نییبا سرعت باال و پا اشنهیس یقفسه

 

بود  یاجنبهیو مطمئناً آوات هم مرد ب کردمینم یکار خاص من

ها در عطش من سوخته بود و تمدّ دانستمیکه م ییاما از آنجا
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@VIP_ROMAN 

 نیبا کوچکتر یحت ینفر را دوست داشته باش کی یالبته وقت

به آوات  دیپس با ،یشدیو از خود به خود م کیتماس هم تحر

 . دادمیحق م

 

 دم،یدیم یرعلیکه از طرف ام یحرکت نیکوچکتر یهم برا من

 .  شناختمیسر از پا نم

 

د از او دور و بدون او خواهم تا اب نکهیو ا یرعلیفکر به ام با

از آن از خودم بدم آمد که  شتریکردم، ب دایپ یماند، حس بد

 در بغل آوات به فکر شوهر خواهرم افتاده بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خنک کردن دل خودم  یداشتم برا میبد بودم که تصم دیشا

آن  یرعلیاما آنقدر بد نبودم که با فکر ام رمیآوات را از آکو بگ

 کنم.  انتیبه آوات خ یتیموقع نیهم در چن

 

آوات صورتش  یبود که وقت ادیز یهر حال حس بدم به قدر در

 یبخواهم تو آنکهیرا نشانه گرفت، ب میهاکرد و لب کیرا نزد

 و از آوات فاصله گرفتم .  دمیذوقش بزنم، صورتم را عقب کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��وآکــــ��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _397 

 

مرا که تا چند  یخال یکه هنوز هم جا یآوات در حال یهادست

از هم باز  دیکشیمحبوس بودن به رخ م نشانیب شیپ یقهیدق

به موها و  دنیدست کش یبالخره به بهانه نکهیمانده بود تا ا

 یعادتش بود، تظاهر کرد اتفاق باً یکه تقر یکار شش،یر

خودم را بغل کردم  یاافتاده نییسر پامن با  یاما وقت افتادهین

 .  ردیخودش را بگ ینتوانست جلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلند  شیهادیاز شک و ترد دیسخت شده که شا یلحن با

 :  دیپرس شد،یم

 

 کرد ؟  تتیاذ یزیترمه؟ چ -

 

 کردم .  نییرا باال و پا نگاه کردن به صورتش سرم بدون

 

م گذاشت و اشانه یدستش را رو د،یخودش را جلوتر کش آوات

 مهربان گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 من بود؟  ریتقص -

 

 کرد :  یاخنده

 

مزه کردنت  ریاز خ تونهیکه آدم نم ینیریش نقدریدِ آخه ا -

 بگذره... 

 

 ام گذاشت و سرم را باال آورد . چانه ریرا ز دستش

 

 را جز به جز صورتم چرخاند و گفت :  نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... یردک یرو بهم معرف یخوردن نیکه ا یخودت بود -

 

 . دیکش امینییلب پا یشصتش را رو انگشت

 

 زد و گفت :  یکج لبخند

 

هات دست یحت ینخوا یتا وقت میوگرنه من بهت گفته بود -

 ...رمیگیهم نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ینیصورتم را با دست عقب راندم و ح یتو ختهیر یموها

 گفتم :  زدم،یم یالبخمد دستپاچه

 

شدم... اما به خاطر کار  ... ناراحتینکرد یتو کار اشتباه -

 خودم...

 

تمسخر  یکه بو یرا باال انداخت و با لحن خاص شیابروها آوات

 :  دیپرس شد،یو تعجب از آن بلند م

 

 کارمون... یگیم یعنی -

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد و گفت :  تمانیبه وضع یاانگشت اشاره با

 

  ؟یقدم شد شیاشتباه تو بود؟ که پ -

 

که ته دلم از  ینیم و حمخالفت تکان داد یبه نشانه یسر

 خودم متنفر شده بودم، گفتم : 

 

 یراض یبرا یااهیاز هر وس خواستمینه... اشتباه بود چون م -

 کردنت استفاده کنم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیبا اخم پرس آوات

 

 کردنم؟  یراض -

 

 یرا از رو هیجوابش را بدهم، خم شدم و ساک هد نکهیا بدون

آوات  یوردم و جلورا در آ شیتو یبرداشتم، جعبه نیزم

 گذاشتم . 

 

 هم گرفتم که نشون بدم ... نهایا یحت -
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _398 

 

 بدون حرف خم شد، جعبه را برداشت و درش را باز کرد .  آوات

 

ت گف یلبخند مچهیو با ن دیکش یجعبه سوت اتیمحتو دنید با

: 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داماد...  شیپ ادیبودم که عروس با حلقه ب دهیند وقتچیه -

 

 هم با خم کردن جعبه با طرفم بعد

خودم و آوات  یدقت و ظرافت برا تیکه با نها یست یهاحلقه

 سفارش داده بودم نشان داد . 

 

 گفتم :  محکم

 

 یکه هنوز از لحاظ روح یراه ی... حتیدارم از هر راهمن -

 کنم...  تیتا راض کنمیاستفاده م ستمین شخودم آماده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دیمشکوک پرس آوات

 

  ؟یبه چ -

 

 دهانم را صدادار قورت دادم و گفتم :  آب

 

 ... میبر -

 

 داد :  بالفاصله واکنش نشان آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  م؟یبر -

 

 تخت انداخت و گفت :  یها را روحلقه یجعبه

 

 هیما هم ... پس کنهیرو حل نم یمشکل چیبهت گفتم رفتن ه -

 ... میدیانجام نم دهیفایکار ب

 

 جواب دادم :  طاقتیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نشونت دادم...  یرو عمل شدهیمنم فا -

 

کردن من به  یراض یکه معلوم بود برا یتربا لحن مهربان آوات

 گفت :  برد،یکار م

 

 ستی... الزم نمیشیهم م نجایا میخوشبخت ش میما اگه بخوا -

فاصله  ایدن هی میکه دوستشون دار ییهاخودمون و آدم نیب

راحت با فراموش  یلیخ میتونیکه م یاتا از گذشته میبنداز

 ... میفرار کن م،یکردنش ازش بگذر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دستم گذاشت و گفت :  یرا رو دستش

 

 ترمه...  کنهیبهتر بگم فرار کردن مشکل رو حل نم ایرفتن  -

 

و با  دمیکش رونیدستش ب ریکوره در رفتم، دستم را از ز از

 گفتم :  تیعصبان

 

 ترم... راحت ینجوریآوات... من ا کنهیمال من رو حل م -

 

 گفت :  یمن با لحن خشن یهم متقابالً البته نه به اندازه آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تره؟ آوات چطور راحت یدیاز خودت پرس ؟یپس من چ -

 

 آمدم.  کوتاه

 

 میصدا یمهربان کردمیم یکه سع ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 باشد، گفتم : رگذاریتا حد امکان تاث
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آوات؟ حداقل بهش فکر کن... به  یبهش فکر کن یتونیاما م -

از  یکیحق رو دارم که به عنوان  نیخاطر من... فکر کنم ا

 ... یبهش نگاه کن زتیم یرو یهانهیگز

 

 ماند و بعد آرام گفت : رهیبه صورتم خ یاچند لحظه آوات

 

 ...کنمیباشه... بهش فکر م -

 

 یدستش را به نشانه رد،یلبخندم وسعت بگ نکهیاز ا قبل

 باال آورد و گفت :  دیتهد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خوامیچون نم کنمیموافقم... بهش فکر م یعنیاما فکر نکن  -

 یو خودرا کتاتوریآدم د هیمشترکمون از من  یزندگ یتو

 ... یبساز

 

 من بس بود...  یهم برا نیهم اما

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _399 

 

 ) آکو( 

 

که  یکس دنیدفتر گذاشتم با د یرا تو میپا نکهیمحض ا به

منتظر من نشسته بود،  نیقیقطع به  یمقابل منش یِ صندل یرو

 ماندم.  میسر جا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به پشت سرم انداختم.  یچشم نگاه یگوشه از

 

 ه بود.متوجه من نشد هنوز

 

فرصت دارم تا مالقاتمان را که  یبه قدر کاف رسدینظر م به

روز  کینه را به  ایام جا داشته برنامه یتو آمدینم ادمیاصالً 

امروز پر و در  یبه اندازه تمیکه ظرف یروز کی اندازم،یب گرید

 شدن نباشد. زیسرر یآستانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و پشت  یاررگب یهاامروز صبحم با ترمه و البته اتفاق یدعوا

طال با آن  یکه به واسطه یحال یبه عالوه شبیسر هم د

بغلم گرفته  یطال را تو یکه گوش یبودم و بعد در حال دهیخواب

کرده بود  فیبودم از خواب بلند شده بودم، اعصابم را آنقدر ضع

 ام نداشتم .در برنامه ایآر یبرا ییجا چیکه ه

 

 نیدر دوم شیپ یقهیچند دق نیکه درست هم ییایآر

او خونم با نفرت و حرص  دنیبودم با د دهیمالقاتمان، فهم

که در حق  یاز نامرد نکهیا یبرا دیشا د،یآیبه جوش م یخاص

در نظرم به  نکهیا یهم برا دیطال کرده بودم خبر داشتم، شا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  ودشو حماقت خ لیمثل طال را با م یقدر احمق بود که آدم

 دست داده بود. 

 

 یحال حیتوض دادیآزارم م ایکه در رابطه با آر یگرید یمسأله

 دایخودش و طال پ انیدادن جر حیبود که آن روز بعد از توض

 کرده بودم. 

 

  گفتم؟یچه م ختمیچرا آنطور به هم ر دیپرسیم اگر

 

 من بودم؟  دیکردیکه تو و طال از آن صحبت م ینامرد نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ا نداشتم. اش روجه حال و حوصله چیهر صورت به ه در

 

که عقب  ستمین ییهاآوردم من از آن آدم ادیبعد به  اما

از آن  ییرا راه رها یو به بعد موکول کردن هر اتفاق دنیکش

 بداند. 

 

هر چقدر هم سخت و دردناک همان  یزیبودم هر چ معتقد

بخواهم زجر انتظار  نکهیاول تمام شود بهتر است تا ا یدفعه

 خرم.مبارزه را به جان ب نگیر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یرا داشتم، برا یزیدست و پنجه نرم کردن با هر چ ییتوانا من

محکم  ییهامعمولم را به خود گرفتم و با قدم یافهیهم ق نیهم

 به طرف اتاقم راه افتادم. 

 

من سرشان را بلند کردند و  یهاقدم یبا صدا شانیدو هر

 به من انداختند.  ینگاه

 

 حیشروع به توض ایه به آربالفاصله بعد از سالم با اشار یمنش

 کرد.  یدست شیخودش پ ایدادن کرد اما آر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که دستش را به طرفم گرفته بود با  ینیو ح ستادیا میرو یجلو

 گفت :  یلبخند مچهین

 

 « مهندس پرواز...  ریصبح بخ »

 

 به دستش انداختم.  ینگاه دیترد با

 

ز سالم به سمتم درا یبه نشانه یمرام آکو رد کردن دست در

 ریتصو نیا توانستمیحال نم نیشده بود وجود نداشت اما با ا
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@VIP_ROMAN 

 فشیظر یهاطال را نوازش کرده، دست یروز کیدست  نیرا ا

شده بود  فیکث یباز کی یکه طال قربان یرا گرفته و بعد در حال

 کنم.  رونیب ذهنمها او را پس زده بود، از دست نیبا هم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 15:34] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _400 

 

 هیچند ثان یبود دستم را جلو بردم و به اندازه یهر سخت به

 . دمیدستش گذاشتم و بالفاصله دستم را عقب کش یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اش باال انداخت. متعجب از حرکتم نامحسوس شانه ایآر

 

تکان  یمنش یبرا یدست رفتم،یکه به طرفم اتاقم م همانطور

خطاب  کنمیرا جمع و جور م ایدادم که بداند خودم حضور آر

 گفتم :  ایبه آر

 

 «  ام؟یچ ونیرو مد یادفعه هیمالقات  نیا »

 

 را به داخل دعوت کردم.  ایباز گذاشتن در اتاق آر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  آمد،یکه پشت سرم م ینیح

 

هماهنگ  یقبلش با منش دی... بادیبابت سر زده اومدن ببخش »

گرفتم خواستم شانسم رو  میتصم یادفعه هیاما چون  کردمیم

 « ... نمتونیرو بب یتونستم بدون وقت قبل دیامتحان کنم... شا

 

 انداختم و نشستم.  یصندل یپشت یرا رو کتم

 

 ام گذاشتم و منتظر به دهانش زل زدم. چانه ریرا ز دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم حالم ازت به  "حالت  توانستمیکه م ییکردم تا جا یسع

ام راه را به چهره "... زودتر حرفت رو بزن و گم شو خورهیم

 ندهم . 

 

 گفت :  ند،یبنش نکهیبدون ا ایآر

 

و بهم  دیحرفام نشست یخواستم بابت اون رو که مردونه پا »

 یشغل تیموقع یکه با احساساتم برا نیرو داد نیشانس ا

 «تشکر کنم...  رمیبگ میخودم و پدرم تصم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و گفت :  یلبخند مچهین

 

از اول به  گهیبار د هیچند روز اونقدر فرصت داشتم تا  نیا »

 « نگاه کنم...  زیهمه چ

 

 اش گفت : بسته یهاو با پلک دیکش یقیعم نفس

 

رو نداره که من به خاطر از زار و  نیدختر هرزه ارزش ا هی »

و  و به خودم ایبگذرم و بخوام برم اون طرف دن نجایا میزندگ

 « کنم...  لیرو تحم ییام تنهاانوادهخ
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@VIP_ROMAN 

 

 میرویتوان و ن یاز زبانش همه "دختر هرزه  "لفظ  دنیشن با

که ناخودآگاه مشت شده بودند،  ییهارا به کار بردم تا دست

 صورتش نخوابانم. یرو

 

طال به  دانستینم دانست،یطال را هرزه م زیچ همهیب مردک

 اده بود! افت یگناه نکرده در چه حال و روز

 

 . دمیمالیرا به خاک نم ایروز پشت آر کینبودم اگر  آکو

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  د،یلرزیاز خشم و نفرت م میکه صدا یزحمت در حال به

 

احساسات تو  یچهیمن و شرکتم باز یفکر کرد نیبه ا »

... میرو عوض کن مونیمِتَد کار میکه با تب و لرز تو بخوا میستین

» 

 

 داخت و گفت : ان نییسرش را پا ایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم اومدم تا بگم  نیهم یدرسته... حق با شماس... برا »

 دیدونیکه م یو هر جور نیاون روزم رو فراموش کن یهاحرف

 «... یمعمول یمعامله هی... مثل دیریبگ میتصم

 

 یهیتکان دادم و منتظر ماندم تا بق دییتا یبه نشانه یسر

 حرفش را بزند و بعد برود. 

 

 د،یطول نکش شتریچند لحظه ب اشیریگ میو تصم ایآر سکوت

 برود .  رونیعقب گرد کرد تا از اتاق ب
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@VIP_ROMAN 

 گفت :  آرام

 

فرصت نکردم تا حالتون رو بپرسم... اون روز به خاطر  »

 « من حالتون بد شد؟  یهاحرف

 

را که طبق  زیم یرو یهااز پرونده یکیفرار از جواب،  یبرا

برداشتم و  گذاشتیم زمیم یرو یمعمول هر روز صبح منش

 سخت گفتم : 

 

 « بهترم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _401 

 

 

بداند حرف  ایسخت و بدون انعطاف گفتم که آر یقدر به

 زدن وجود ندارد.  یبرا یگرید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زد اما قبل از  نرویاز اتاق ب "فعالً  "هم با گفتن  نیهم یبرا

 یکنترل نکهیخارج شود بدون ا دمید یرهیکامل از دا نکهیا

 :  دمیافتاده پرس نییزبانم داشته باشم با همان سر پا یرو

 

 « نظرت رو عوض کرد؟  یچ »

 

مطمئن  نکهیبه من انداخت، مثل ا یاش نگاهشانه یاز رو ایآر

 باشد.  دهیحرف را از زبان من شن نینبود ا

 

 ت : گف آرام
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@VIP_ROMAN 

 

 « نفر آشنا شدم...  هیبا  »

 

 ناخودآگاه باال آمد.  سرم

 

 شده بود.  یبودم نگاهم پر از سوال و شگفت مطمئن

 

 به عنوان حسن ختام گفت :  ایآر
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@VIP_ROMAN 

اعتماد  گهیبار به نفر د نیآخر یبا خودم قرار گذاشتم برا »

 « کنم... 

 

 زد.  رونیهم از اتاق ب بعد

 

 کرد؟  نیگزیطال را جا یاحتر نیبه هم ؟یراحت نیهم به

 

کتم کردم و تلفن طال  بیج یبخواهم دستم را تو نکهیا بدون

 صفحه انداختم.  یبه عکس رو ینگاه دم،یکش رونیرا ب
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@VIP_ROMAN 

 توانستیم یطال باعث شد با خودم فکر کنم چه کس لبخند

 طال باشد؟  نیگزیجا

 

 هم داشت؟  نیگزیطال هم جا مگر

 

 بودم به خاطر آوردم.  دهیکه چ یاطال برنامه یادآوری با

 

 سکینه اما در حال ر ای کنمیم ینبودم کار درست مطمئن

 . دمیخریانجام دادنش را به جان م
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@VIP_ROMAN 

 فرستادم :  واریژ یبرا یامیهمراهم را برداشتم و پ تلفن

 

 "کار واجب دارم باهات...  هیشرکت...  ایپاشو ب "

 

 همان موقع تلفنم زنگ خورد. درست

 

 پشت تلفن است.  یخبر بد میبگو توانستمیه هم مبست چشم

 

  د؟یشنیم یهم خبر خوب اشیزندگ یآکو تو مگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گرفت.  نیقیصفحه رنگ  یرو ریاسم آه دنیبا د حدسم

 

 گفتم : حوصلهیبلندگو گذاشتم و ب یرا رو تلفن

 

 یرو بنداز... بعد قطع کن... چون کل تکهیزخمت رو بزن... ت »

 « کار دارم... 

 

 از آن طرف خط بلند شد.  ریآه یخنده یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکرده  شیپنج سال پ یهابا خنده یفرق چیبه ظاهر ه یاخنده

 نیا دانستمیرا حفظ بودم م ریکه خط به خط آه یبود اما من

 . دهندیجز تمسخر و تنفر نم ییبو چیها هخنده

 

منم  یندار یبه سالم و احوال پرس یاباشه... حاال که عالقه »

فردا صبح  یت رو براندارم... زنگ زدم بگم برنامه یصرارا

 « کن... از محضر وقت گرفتم...  یخال

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند
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@VIP_ROMAN 

 « خب؟  »

 

 رمیسهامشون رو به من فروختن... االن دارم م نیو آو ریام »

تو...  یامضا مونهیمحضر مقدماتش رو جمع و جور کنم... م

باشه  ادتی یبزن یهر حرف نکهیز افردا صبح منتظرتم... قبل ا

آکو...  دی... بایاون امضا رو بزن دی... بایندار یحق انتخاب چیتو ه

» 
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _402 

 

 (  نی) آو

 

 تکان داد و گفت :  یسر سهراب

 

 « رو قبول کنم...  نیا تونمینه... نم »

 

 زدم و گفتم : یلبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

با  تونمیسهراب... من م یریمن رو بگ یجلو یتونیتو نم »

گرفتم سهام  میبخوام انجام بدم... حاال هم تصم یپولم هر کار

 « رو بخرم...  مارستانیاون ب

 

 گفت :  عیو سر دیکش یقینفس عم سهراب

 

 « ... دمیهفته بهت پس م نیهم یمن اون پول رو تو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگرید یرا رو میپا کیکاناپه دادم،  یرا به پشت امهیتک

گر را حسابگر و معماله یهاآدم یافهیکه ق ینیانداختم و ح

 گفتم : گرفتم،یم

 

سهامم باهام  دیراجع به خر یتونیم یهر وقت خواست »

بخوام سهامم رو بفروشم...  دونمیم دی... اما بعیصحبت کن

 «ز دستش بدم... دارم... دوست ندارم ا یخوب کیشر

 

 مشغول بود که متوجه منظورم نشد. یبه قدر ذهنش
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@VIP_ROMAN 

 ییهافرو کرده بود و با قدم بشیج یکه دستش را تو همانطور

 گفت :  کرد،یم یرا ط گرشیطرف اتاق طرف د کی یعصب

 

به  خوامیو من نم یکنیمن م یکار رو برا نیا یدار دونمیم »

 « خاطر من با آکو... 

 

 انداخت.  رونیورد و نگاهش را از پنجره برا خ حرفش

 

 قدم به طرفش برداشتم.  کیکاناپه بلند شدم و  یرو از
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@VIP_ROMAN 

 « سهراب؟  یبا آکو چ »

 

 شانه به طرف من چرخاند .  یرا از رو گردنش

 

 . دیکوب اشیشانیرا مشت کرد و کالفه به پ دستش

 

 « مسأله حساسه...  نیا یآکو چقدر رو دونمیمن م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قرار است به محض برگشت بمب آکو  دانستمیهم م خودم

حلش در حال حاضر  رقابلیغ یمنفجر شود اما سهراب و مشکل

 بود.  زیچ نیترمهم میبرا

 

 . ستادمیسهراب ا پشت

 

قفل  اشنهیس یقفسه یرا از پشتش رد کردم رو میهادست

 کرد. 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دو تا کتفش چسباندم و همانطور که  نیماب ییرا جا امیشانیپ

 میهارگ یکه تو یبا آرامش دم،یکشیعطر تنش را به مشام م

 کرده بودم، زمزمه کردم :  دایپ انیجر

 

دوست داره هر  نکهیا یآکو رو برا لیوقت دل چیگرچه ه »

 یکس چیو ه میاز اون کارخونه داشته باش کهیت هیکدوممون 

رو  نیما باهامون شراکت نداشته باشه درک نکردم اما ا ریغ

ته قلبش من رو  شیکه برخالف ظاهر خشک و سنگ دونمیم

 « ... کنهیدرک م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گذاشت.  میهادست یدستش را باال آورد و رو سهراب

 

 کرد و گفت : یاخنده

 

 «  کنه؟یهم حس م یزیمگه اون کوه چ »

 

که  یلب در حال ریکه انداخته بود، ز یاکهیبه ت تیّاهمیب

 گفتم :  شنود،یمطمئن بودم سهراب نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما  دونمیهست رو نم یچ احساسیب یاون پوسته ریز نکهیا »

 « داره...  یآکو قلب بزرگ گهیحسم م

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _403 

 

 (  نی) آو

 

 . ستادمیدر ا یجلو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مردد بودم.  داخل شدن یبرا

 

و حاال فروش سهامم  غهیرا بابت ص تشیآکو عصبان دمیترسیم

کند اما آنقدر استرس داشتم که  یسرم خال یرو کجای ریبه آه

رغم ترس  یعل نیهم یتا شب صبر کنم برا توانستمینم

با آکو داشتم بعد از سر و سامان  ییارویکه از رو یوحشتناک

بود  دهیکش میبرا ریکه آه یدادن کارم با سهراب و دادن چک

 شرکت شدم.  یراه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم .  ستادهیپشت در ا حاال

 

 «... ستیمهندس ن شیپ یداخل... کس نیریخانم؟ نم نیآو »

 

نگاهم را از چهارچوب در گرفتم و به او دوختم  یمنش یصدا با

 دیمش یاقهیبه من که چند دق یادرشت شده یهاکه با چشم

 . کردیاه مدر خشکم زده بود، نگ یجلو

 

 یزیآبرور نیاز ا شتریب نکهیزدم و قبل از ا یادستپاچه لبخند

زنده  دوارمیام "در را گرفتم و با گفتن  یرهیدستگ اورم،یدر ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اتاق انداختم و بالفاصله  یخودم را تو " امیب رونیاتاق ب نیاز ا

 دادم.  کهیدر را بستم و به پشت آن ت

 

و نگاه  دیکش رونیبلش بمقا یکاغذها یسرش را از تو آکو

 متعجبش را به من دوخت.

 

 نیتا تعجبش بابت حضور من از ب دیطول کش یالحظه چند

 را در هم بکشد.  شیبرود و ابروها

 

 متنفر هم نبود. اینبود، دلخور  یعصبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یحس چیبود که ه یکه سهراب گفته بود مثل کس همانطور

 ندارد. 

 

 انداخت.  نییرا پا سرش

 

کردن کاغذها کرده  نییه خودش را مشغول باال و پاک همانطور

 بود، گفت : 
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@VIP_ROMAN 

... الزم نبود امیراجع به فردا صبح گفت... منم گفتم م ریآه »

 « ... یایب نجایتا ا یبکوب

 

 دهانم را قورت دادم و آرام گفتم :  آب

 

 « بهم زنگ زد...  دونمیم »

 

 گفت :  یبا لحن سخت آکو

 

 « ... میندار یپس کار »
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@VIP_ROMAN 

 

حالت آکو،  نیچشمم دور شو! تحمل ا یاز جلو یعنی نیا

سخت  یبه قدر دهد،یبه حضورت نم یتیّکه انگار اهم یحالت

 بود که ضعف کردم. 

 

به خاطر بغض  میکه صدا ینیلرزانم را حرکت دادم و ح یزانوها

 گفتم :   د،یلرزیم

 

 « ... خوامیمعذرت م »
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@VIP_ROMAN 

 نداد.  یتیّاهم آکو

 

 دادم : ادامه  یسخت به

 

به سهراب  خواستمیکنم... من فقط م تتیاذ خواستمیمن نم »

رو  شونیپدر یبه خاطر اون پول خونه خواستنیکمک کنم... م

و  اریسهراب و سام یاون خونه چقدر برا دونستمیبفروشن... م

 « داره...  تیّجوانه اهم

 

 کردم اما اسم جوانه را عمداً آوردم.  یبدجنس
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@VIP_ROMAN 

 

 یکه جوانه در نظرش داشت کم یبه خاطر ارزش بودم دواریام

 رفتارش کند.  یو نرمش قاط یمهربان

 

 آکو سرش را باال آورد.  بالخره

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _404 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 حضور جوانه توجهش را جلب کرده بود.  نکهیا مثل

 

که  ینیپرت کرد و ح زیم یودستش را ر یتو یکاغذها

 از تک تک حرکاتش مشخص بود، گفت :  یکالفگ

 

... یریراحت اون پول رو از من قرض بگ یلیخ یتونستیم »

که من اجازه  یدونستیاصالً قرض هم نه... خودت خوب م

 « شن...  تیاذ یامسأله نیهمچ هیاون سه نفر سر  دادمینم
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@VIP_ROMAN 

 

 : اندختم و جواب دادم  نییرا پا سرم

 

... شناسمیآره داداش... مطمئنم... اما اخالق سهراب رو م »

 « کمک رو قبول کنه...  نیامکان نداشت ا

 

 اضافه کردم :  آرام

 

 « اونم از تو...  »
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@VIP_ROMAN 

 زد. یو پوزخند دیشن آکو

 

 . دمیگفت که نفهم یزیلب چ ریز

 

 «کار غرورش رو حفظ کنم...  نیبا ا خواستمیمن م »

 

 سکوت کرد.  یاچند لحظه آکو

 

 و گفت :  دیکش یقینفس عم بالخره

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا  دادمی... من اون پول رو میمن و بگ شیپ یایب یتونستیم »

سهراب اصالً  نکهی... بدون ایاز طرف خودت به سهراب بد

 یاز طرف من برا هیهد هی... یهم نبود پس بد یازیبفهمه... ن

 «... کترمیخواهر کوچ

 

 خجالت گفتم :  با

 

 « غرور خودم رو حفظ کنم...  تونستمیوقع نماون م »

 

 نگاهم کرد.  یبا حالت خاص آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

لحظه به نظرم آمد که  کیاما  کردمیاشتباه م دیشا

 زد.  یبرق شیهاچشم

 

 :   دیاش خم کرد و پرسشانه یرا رو گردنش

 

تا من سهامت  یومدیچرا ن ر؟یآه شیپ یقبول... اما چرا رفت »

 « رو از بخرم؟ 

 

 حبس شد.  امنهیس یتو نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به آن  یچه جواب دیکه مطمئن نبودم با یهمان سوال قاًیدق

 بدهم. 

 

 گفتم :  دستپاچه

 

اونقدر باهم  ای... ی... تو قبول نکنامیتو ب شیاگه پ دمیترس »

شه... وقت سهراب  ریشدنت که د یراض یبرا میکلنجار بر

 « کم بود...  یلیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد .  یپوزخند آکو

 

 گفت :  یاصلحن خ با

 

فقط  یدونستیچون م ریآه شیپ یخانم... رفت نینه... آو »

 شیپ یرفت ی... تو در حالسهیمن وا یجلو تونهیکه م ریآه

 یبرا انیجر نیچقدر از ا ریآه یدونستیکه ته دلت م ریآه

 یبا خودت بگ نکهی... بدون اکنهیکردن من استفاده م تیاذ

از  کنمیتر مقیدرهام رو عمبرا نیب یکارم چاله نیبا ا دیشا

 « که من بودم...  ی... در حالیخواست ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _405 

 

 بلند شد.  اشیصندل یرو از

 

 اتاقش رفت و پشت به من گفت : یقد یطرف پنجره به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یلیکنه... اونم به دال تیمن رو اذ دیفروختن سهامت شا »

... اومدمیشماها قابل درک نباشه... اما باهاش کنار م یبرا دیشا

... کننیم ییها موقع عاشق شدن چه کارهاآدم دونمیچون م

بود که تو  نیکرد ا تمیکه اذ یزی... چنینکرد آو تمیاذ نیا

داره و بازم  یه چه عواقبیاونطرف قض ریبودن آه یدونستیم

 « ... یرو کرد کار نیا

 

 و ادامه داد :  دیکش یقیعم نفس

 

 « ؟ی... به مادرت زنگ زدمیتمومش کن نجایرو هم هیقض نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 

 « نه...  »

 

 خسته گفت :  آکو

 

 دمیبرگشتش هم انجام م ی... کارهازنمیخودم امروز زنگ م »

 دی... من بایعقد هم عروس یبرابتونه بمونه هم  یمدت هیکه 

 « ... کنمیبرگشتم تمومش م یبرم اصفهان... وقت یچند روز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

                                  🩸🩸🩸 

                                                                         

 (  واری) ژ

 

 یاز رو یادهرا باال انداختم و همانطور که تک خن میابروها

 گفتم : کردم،یتعجب م

 

 نیهمچ هیمن  یباعث شده با خودت فکر کن یاون وقت چ »

 «  دم؟یم یااجازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و با همان لحن حق به جانبش گفت : یلبخند کج آکو

 

طال با  یاجازه یباعث شده با خودت فکر کن یاون وقت چ »

 « توعه؟ 

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 کنم؟یکار م یچ نجایپس من ا ستیا من نش باگه اجازه »

 « ... یبکن یخوایکه م یسراغ کار یرفتیراحت م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشست و همانطور که  زشیباال انداخت. پشت م یاشانه آکو

 گفت :  کرد،یرا خم م یصندل یپشت

 

 «... یچیدست و پام نپ یبهت اخطار بدم تو نکهیا یبرا »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _406 

 

منفجر شود و هر چه به ذهنش  شهیداشتم مثل هم انتظار

در سکوت کامل به  یاهیچند ثان یبارم کند اما وقت دیرسیم

 من زل زده بود به شک افتادم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه خودش را رو ینیبود ح دیبع واریکه از ژ یبا آرامش بالخره

 م گفت : و آرا دیکاناپه جلو کش

 

 « شرط...  هیبه  چمیپیدست و پات نم یتو »

 

 ام خم کردم و زمزمه وار گفتم :شانه یرا رو گردنم

  

اگه اون  ی... حتدهیباج نم یآکو به کس یدونیخودت خوب م »

 « باشه...  مغزشیآدم برادر کوچتر ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و جواب داد :  یلبخند واریژ

 

داداش  یدونیم نکهیا یل برا... اویدیبار رو م هی نیاما ا »

قدرت  شتریب یبه خودت بقبولون یخوایکه م یاز اون مغزتیب

مثل سابق  زهایچ یلیکارهات گره بندازه... دوماً خ یداره تا تو

 « ... ستین

 

شلوارم فرو بردم  بیج یبلند شدم، دستم را تو یصندل یرو از

 رفتم.  واریشمرده به طرف ژ یهاو با قدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاه کردن به صورتم  یبرا واریکه ژ یطور ستادمیا شیروروبه

 . گرفتیسرش را باال م دیبا

 

نگه  واریهم تراز با ژ باً یکه صورتم را تقر ینیخم شدم و ح یکم

 وار اما محکم گفتم : داشته بودم، زمزمه

 

... واریتو ژ ی... حتدمیباج نم یهمونطور که گفتم من به کس »

کار رو بکنم... نه تو  نیا خوامیاال هم مکه نخوام... و ح یتا وقت

 « ... رهیجلوم رو بگ تونهیهم نم گهید چکسینه ه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 برگشتم.  زمیباال انداختم و به طرف م یاشانه

 

 ستین یمشکل یبمون شمیپ شتریب یحاال هم اگه دوست دار »

 « ... یاگه نه راه خروج رو که بلد

 

 د شد : بلن واریژ یقدم برنداشته بودم که صدا دو

 

 « پس درست حدس زده بودم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گردنم را آنقدر چرخاندم تا بتوانم از  ستادم،یا میجا سر

به  یچشم نگاهش کنم. بلند شده بود و با لبخند کج یگوشه

 .کردیمن نگاه م

  

 : دمیپرس

 

 «  ؟یرو حدس زده بود یچ »

 

 . اندازدیباال ب یابود تا شانه وارینوبت ژ حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که برات  یشرط یکه بدون یاونقدر باهوش هست دونمیم »

 یچرا هی... چرا؟ یبود که به سوالم جواب بد نیگذاشتم ا

 یو برا یکه شب بر یبد تیّبه طال اهم نقدریا دیبزرگ... چرا با

طال اونطور ازت دفاع  دیچرا با نکهیا ؟یآروم کردنش بغلش کن

 یاهانهبه چه ب وحاال  نکهیا اد؟یازت ب ییدلجو یکنه و برا

 « اصفهان؟  یطال را با خودت ببر یخوایم

 

 .  دادمیگوش م شیهادقّت به حرف با

 

 قدم به طرف من برداشت و ادامه داد :  کی واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم  نیهم یبپرسم... برا خوامیم یچ یدونستیم دونمیم »

 یو زد یدر آورد یقلدر باز یشرطم را قبول کن نکهیبدون ا

 « مون... لهمعام یکاسه کوزه ریز

 

 گفت :  الیخیب

 

 « ... یجواب بد یخواینم یعنی نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را بدانم و بعد  شیهاحرف یکرده بودم تا همه سکوت

 خودم سر هم کنم.  یبرا یاهیدفاع

 

 زد و گفت :  یبشکن یبا خوشحال واریژ

 

 «رو داد که من دنبالش بودم...  یهمون جواب قاًیو سکوتت دق »

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _407 

 

 .  دیبه من چسب باًیجلو آمد که تقر آنقدر

 

 یتو یچ نکهی... اونم فعالً... ادونمیرو نم زیچ هیفقط  »

هست که اول اون همه مخالف  یتو و طال هست؟ چ یگذشته

از همه  شتری... حاال هم بهش بیشدن من بهش بود کینزد

 « توهم منه...  ای یاتفاق نهایا ی... نگو که همهیکیبهش نزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیهم گذاشتم و از درون به حال خودم گر یرا رو میهاپلک

 کردم. 

 

 قاًیگرفته بود و حاال دق ادیهوش و جسارتش را از خودم  واریژ

اما فراموش کرده بود قصد به  بردیمن به کار م هیهمان را عل

 را داشت.  یکس دام انداختن چه

 

 . دمیپا چرخ یپاشنه یو رو دمیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از دهان باز  نکهیاما قبل از ا ستادمیا واریژ ینهیبه س نهیس

شد  دایپ ریام یدر باز شد و سر و کله اد،یب رونیب یام حرفشده

 . 

 

 دیکه با ییهاذهنم بود از جمله حرف یکه تو یزیهر چ باًیتقر

 رفت.  نیب از زدمیم واریبه ژ

 

 گفتندیبود که م نیبار مثل ا نیاول یبرا نجا،یا ریام دنید

 از غرب طلوع کرده بود .  دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 برگشت. دیمرا د یکه صورت وا رفته واریژ

 

به عقب  یجا خورده بود چون قدم ریام دنیاو هم مثل من از د 

 برداشت و گفت : 

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایداداش ا ر؟یام »

 

به طرفمان آمد، در را پشت سرش  یابا صورت در هم رفته ریام

 بست. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را داد :  واریاش را به طرف من گرفت و جواب ژاشاره انگشت

 

 « ... دهیبرام کش یادوباره چه نقشه نمیاومدم بب »

 

بود که از  یکوتاه " یچ "که توانستم بدهم،  یواکنش تنها

پنج سال  یهم وقتآن  نجایا ریدهانم خارج شد. شک حضور ام

 اللم کرده بود .  باً یزده بود تقر ریرا با ت امهیگذشته سا

 

 :  دیپرس ینیسرش را به طرفم چرخاند و با بدب واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «آکو؟  یکار کرد یچ »

  

باعث شد کم کم به  ریام یاما کنترل شده یعصب یهانفس

 بود که یتر از آن جرممهم بود اما مهم ریحضور ام م،یایخودم ب

 من نوشته بودند . یندانسته به پا

 

خطاب به من  یبلند یبا صدا ریبزنم ام یحرف نکهیاز ا قبل

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگذشته یدنبال من؟ چرا دار یهات رو فرستادچرا آدم »

 « ها؟  ؟یکنیمن و نبش قبر م اهیس

 

 را کنار زدم .  واریژ

 

 و با تحکم گفتم :  ستادمیا ریام یروروبه

 

 یآدم سوال بپرس نی... و اگه عریام نییپا اریصدات رو ب »

 « ... دمیجوابت رو م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردیم یسع نکهیهم فشار داد، مثل ا یرا رو شیهاپلک ریام

 را کنترل کند. تشیعصبان

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _408 

 

 اش گفت : شده دیکل یهادندان نیاز ب عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کدوم  یمن بدبخت تو نکهیدنبال ا یچرا دوباره افتاد »

توپ فوتبال دست به دستم  نیع یپرورشگاه بودم و چطور

 «  ؟یکن تمیاذ شتریکه هست ب ینیاز ا یخوایم کردن؟یم

 

چطور از آن سر در  نکهیاما ا کندیاز چه صحبت م دمیفهم

 . دانستمیآورده بود را نم

 

 دادن باشد.  یآدم سوت یاحمد مدانستیم دیبع

 

 و گفتم :  دمیرا در هم کش میابورها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یدیتو از کجا فهم »

 

 زد و گفت :  یبه صورتم انداخت، پوزخند ینگاه ریام

 

 «پس راسته؟  »

  

 بلند شد :  واریاعتراض ژ یصدا

 

 « وسط چه خبره...  نیبگه ا یکی ر؟یراسته؟ آکو؟ ام یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 واریمن به ژ یشانه یو همانطور که از باالکرد  یدست شیپ ریام

 گفت :  کرد،ینگاه م

 

رو  ییروزها ینفر بهم زنگ زد... گفت برادرت داره پ هیامروز  »

از  ارهیسر در ب خوادیپرورشگاه بودم... م یکه من تو رهیگیم

کار رو کرده تا ثابت کنه من  نیدفعه ا هیکجا اومدم... گفت 

بگه اشتباه  نکهی... اسگهید زیچ هیبرادرشم... حاال دنبال 

دو سه تا زنگ زدم به  یوقت اام هیشده... اول فکر کردم شوخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپرونده هیآقا افتاده دنبال  ینوچه میفهمد ممیقد یدوستا

 « ... یمیقد

 

 :  دیصحبتش به من برگشت و پرس طرف

 

شده؟ دِ  یاشتباه هیوسط  نیا نکهیآکو؟ ا یهست یدنبال چ »

 ی... خودت گفتیرو خودت رو آورد یان ا ید المصب جواب

 «   ه؟یبرادرتم... پس حاال دردت چ

 

 بلند شد.  امیگوش امیپ یموقع صدا همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رونیب بمیج یزل زده بودم تلفنم را از تو ریکه به ام همانطور

 اش انداختم. به صفحه یآوردم و نگاه

 

 از طرف مخاطب ناشناس داشتم.  یامیپ

 

 ریز نیهم یدارد، برا امیپ نیبه ا یاالن ربط بودم وضع مطمئن

 را باز کردم :  امیپ ریام نینگاه سنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتو ریام دیاگه درست حساب کتاب کرده باشم االن با "

 یلیبرادرت خ یهاضعف ... متنفر... نقطهیدفترت باشه... عصبان

بچه زرنگ...  یزد ی... درست حدشنیم کیتر از تو تحرراحت

... دمیباهات جنگ ییم... خسته شدم از بس تنهاگفت ریمن به ام

نه...  ایبکنم...  نرم یادست و پنجه هیگفتن با برادرهات هم 

 " ؟یکنیچرا خودت باهاشون دست و پنجه نرم نم

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _409 

 

 « آکو؟  گهیم یچ ریام »

 

که معموالً موقع صحبت با  یاز تنفر و خشم یعار یبا لحن واریژ

 را به زبان آورد.  نیمن داشت ا

 

بود  ستادهیا ریکه جلو آمده بود و کنار ام واریبه ژ ینگاه

 انداختم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بسته بود  خیچند لحظه به طور کامل  یذهنم برا گفتمیم اگر

 . کردمیاغراق نم

 

زن  یبرا یالً چه حرفبدهم، اص یچه جواب دیبا دانستمینم

 گفتمیرا م زیهمه چ دیبا ایداشتم؛  میرو شیداشتم! سه راه پ

کار گذاشته بودند، اگر با  میکه برا افتمیب یاتله یممکن بود تو

 چه؟  انداختمیرا به خطر م واریو ژ ریام قتیگفتن حق

 

تار مو  کی یخطرا را به جان بخرم ول یبودم خودم همه حاضر

و آن  گفتمینم یزینه بهتر بود چ ایکم نشود  میااز سر برادره

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و بعد  شدیچه م ریمن و ام نیب انیجر دانستیوقت خدا م

 میدروغ هم بگو توانستمیم شد؛یجوانه به داستان باز م یپا

 میخودم و برادرها نیوضع ب شدیاما اگر بعداً دروغم آشکار م

 . کردمیرا بدتر از قبل م

 

بار  نیاول یبرا قتیبا گفتم حق دیشا دیلحظه به ذهنم رس کی

 درست کنم. ریکرده باشم تا روابطم را با ام دایپ یفرصت

 

نگاه  ریکه ز یداشتم، فرصت یریگ میتصم یبرا یفرصت کم 

 . دیرسیبه نظر م شهیتر از همکوتاه واریو ژ ریام نیسنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تشر زد :  ریام

 

ه دروغ که ب یگردیم یتو ذهنت دنبال راه یشد؟ دار یچ »

 «  ؟یسرهم کن گهید

 

دو برادرم  نیهم گذاشتم. من با ا یرو یرا با خستگ میهاپلک

  کردم؟یم یزبان نفهمم چ

 

 « ... ریام نیبب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بار دوم زنگ خورد و من خوشحال از  یموقع تلفنم برا همان

از گرداب  یاقهیکرده بودم تا چند دق دایپ یابهانه نکهیا

 کنم.  داین غرق شوم، نجات پکه قرار بود در آ یمهلک

 

 . دمیرا در هم کش میرو صفحه ابروها یاسم احمد دنید با

 

 « بله؟  »

 

 « سالم آقا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود که مرا نشانه گرفته  ریام یعصبان میهاچشم خیم نگاهم

 بودند. 

 

 « شده؟  یسالم... چ »

 

 « امروز نشست...  یآقا پرواز توکل »

 

 ریرا باال امداختم، پشتم را به ام میابروها یاسم توکل دنیشن با

 لب گفتم :  ریکردم و ز واریو ژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بالخره جرئت کرد برگرده...  »

 

 ادامه داد :  یاحمد

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _410 

 

 « ... یول دیکه خواسته بود هیهمونطور زیآقا همه چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیکرده پرس اخم

 

 «  ؟یول »

 

چقدر سوته دور و برشه...   یتوکّل دیدونیآقا خودتون که م »

... دردسر میش دارنگه میتونینم یلی... اما خمیانداخت رشیگ

 « برامون...  شهیم

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بترسم؟  دیبا ترسم؟یم یبه نظرت من از توکلّ »

 

 :  جواب داد نانیبا اطم یاحمد

 

 نیزم یاز رو یجور هینعشش رو  دینه آقا... اگه شما بخوا »

 « نشده...  دهییکه انگار از اول از مادر زا میداریبرم

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نغس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « که نوک زبونته بگو...  یزیاون چ »

 

که  میهست یاون ناشناس ریکه فعالً درگ ییاز اون جا »

رار از کجا بهمون حمله کنه... ق میدونیو نم کنهیم دتونیتهد

 « ... میعمل کن اطتریکم با احت هیبهتر باشه  دیشا

 

بود، اما من آنقدر  یبودم اعتراف کنم اما حق با احمد متنفر

که سر آوات آورده بودم،  ییبال یبرا یخشمم از توکّل ریدرگ

 خوب فکر کنم.  توانستمیشده بودم که نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پشتم را سوراخ کرده بود، به  ریامو  وارینگاه ژ ینیازسنگ کالفه

 گفتم :  یاحمد

 

 « آدرس رو برام بفرس...  »

 

 ریو ام واریپا به طرف ژ یپاشنه یتلفن را قطع کردم و رو یوقت

 مواجه شدم که گفت : واریبا سوال ژ دمیچرخ

  

 « که اون بال رو سر آوات آورده بود؟  یهمون عوض ؟یتوکلّ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ن دادم. تکا دییتا یبه نشانه یسر

 

 :  دیداشته باشد، پرس یمخاطب خاص نکهیبدون ا ریام

 

 « سر آوات اومده؟  ییچه بال ه؟یچ انیجر »

 

 جوابش را داد :  واریژ

 

 یرو فرستاد سر وقت آوات... حساب یکی شیچند وقت پ »

قرارداد با آکو رقابت داره... به  هیسر  نکهیکتکش زدن... مثل ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از آکو زهر چشم  تونستیت مخودش با کتک زدن آوا الیخ

 « و از قراردادش حذفش کنه...  رهیبگ

 

کرده  دایبحث پ یبرا یموضوع ریو ام واریژ نکهیاز ا حوشحال

نجات دهند، به طرف  شیپ یقهیبودند تا مرا از دردسر چند دق

برسم و حسابش را  یرفتم تا برداشتن کتم زودتر به توکلّ زمیم

 کف دستش بگذارم .

 

 خورده بود با لکنت و بهت گفت : یتکانکه  ریام

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ن؟ینگفت سیخب چرا به پل »

 

 زد و گفت :  یپوزخند واریژ

 

 « ... دیآکو خان خوش اومد یبه امپراطور »

 

 .  دمیرا پوش کتم

 

 به من انداخت و گفت :  یها نگاهمثل پسربچه ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم به  نیهم یبوده؟ آره؟ برا یقانون ریغ یجنگت با توکلّ »

 «  ؟یگینم سیلپ

 

گفتم  داشتمیرا برم چمییزدم و همانطور که سو یکمرنگ لبخند

 : 

 

نکردم و نخواهم کرد...  یقانون رینترس... من تا حاال کار غ »

 یاونجور تونهینم سیکه پل نکهیا گمینم سیبه پل نکهیا لیدل

 « حساب کنه...  هیتصو یبا توکلّ خوامیکه من م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ریصورت ام یر راه افتادم و توو آماده به طرف د حاضر

دور و برش در حرکت است،  اناتیمشخص بود کندتر از جر

 گفتم :  یجد

 

من  یقانون امپراطور یگذاشته که تو یزیدست رو چ یتوکلّ »

 « جرمش مرگه... 

 

مخلوط از  یگذاشت و با لحن ریام یشانه یرو یدست واریژ

 گفت :  یو شوخ یجد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو بگم اما استثناً با امپراطور  نیا مکردیوقت فکر نم چیه »

 « رو کف دستش بذاره...  یحق توکلّ تونهینم سیموافقم... پل

 

 به من کرد و گفت : ینگاه

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _411 

 

 « ... امیمنم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  مخالفت باال آوردم یرا به نشانه دستم

 

 « ... واریژ »

 

 و محکم گفت :  ستادیا میرواما روبه واریژ

 

 یهمونقدر که آوات برادر توعه برادر منم هست... منم وقت »

رو  یدوست داشتم سر توکلّ  دمیاش رو دبدت لت و پار شده

... گرچه به همون اندازه دوست نطوریقطع کنم... االن هم هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تو به  یبه خاطر گسترش امپراطور دارم سر تو هم بکنم... چون

برسم... پس اگه  یبه توکلّ م... اما فعالً الزمیحال و روز افتاد نیا

که من زودتر از تو  یدونیم یبرو... ول یتنها بر یدوست دار

 « ... منم دارم... یخودت رو دار یها... اگه تو آدمنجایا رسمیم

 

از جسارت  کردمیفکر م نیصورتش زل زده بود و به ا یتو

 نکهیاز ا ای دیآیخوشم م دادیکه به برادرش م یتیّو اهم واریژ

قدرتم را  م،یبرا دنیبود و با خط و نشان کش ستادهیمن ا یجلو

حس کردم خوشم  تیو در نها دیآیبرم م برد،یسوال م ریز

 !دیآیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد :  ادیاجازه نداد موافقتم را اعالم کنم، فر ریام

 

 «  ن؟یاریدرم یباز ایماف نیونه؟ چرا دارشما دو تا چت »

 

 . میزد یناخودآگاه لبخند واریو ژ من

 

بود  یعیما بزرگ نشده بود طب نیبا من و ع ریکه ام ییآنجا از

 نیدارد، ا ییهاو روش نیما چه قوان یخانواده دانستیاگر نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همه  نیهم یپنج سال هم خودش را از ما دور گرفته بود، برا

 بود.  بیعج نقدریا در نظرش زیچ

 

شده  کیاش نزدناخواسته بالخره به ما و خانواده ریام نکهیا از

 امیو پ شیپ یآنقدر که کشمکش چند لحظه بردمیبود، لذت م

اجازه نداد از  واریمرد ناشناس را فراموش کرده بودم اما حرف ژ

 لذتم لذت ببرم. 

 

 را گرفت و گفت :  ریام یشانه واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیهم ا یریگیم ادی ییزهایچ هی... هم ایو هم ببه نظرم ت »

تو داشته دنبال  یگذشته یکنه تو فیراه تعر یتو تونهیآکو م

 « ... گشتهیم یچ

 

 نداشتم .  یگریراه فرار د یعنی نیا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _412 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نه؟  ای یحرف بزن یخوایم »

 

دهانم  یکه دستم را رو ینیپنجره گذاشتم و ح یرا لبه آرنجم

شاگرد کنارم  یصندل یکه رو ریو در جواب ام گذاشتمیم

 نشسته بود، آرام گفتم : 

 

... خوادیم یادیبگم تمرکز و حواس ز خوامیکه م یزیچ »

هست که تا چند روز بعدش  نیاحتمالً هضمش هم اونقدر سنگ

 یکنه... فکر کنم موقع برگشتن اونقدر انرژ رتونیگ نیزم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلی... گرچه فکر نکنم خمیکار رو بکن نیکه ا میداشته باش

کنار  ش... آوات هم نتونست خوب باهادیخوب باهاش کنار با

 « ... ادیب

 

 عقب باال رفت.  یاز صندل واریژ اعتراض

 

 «  دونه؟یآوات م ؟یچ »

 

 به جاده بود.  نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « اوهوم...  »

 

 گفت :  واریژ

 

... از ستین یشخص یمسأله هی یعنی یبه آوات گفت یوقت »

مون مربوطه... به همه یعنیهم مربوطه پس  ریکه به ام ییاونجا

 » 

 

 گفت :  یبدخلق با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چرا فقط آوات  ؟ینذاشت انشیبپرسم چرا ما رو در جر شهیم »

 « رو داشته بفهمه چه خبره؟  نیحق ا

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

... کنهیمن رو ادم حساب نم یجز آوات کس نکهیا یبرا »

رو ندارم که بخوام باهاش صحبت  یدرواقع من جز آوات کس

حضرت واال و بگم  شیپ میب نکهیا یهم به جا نیهم یکنم... برا

 « آوات...  شیرفتم پ شهیداره له م یک یپا ریمون زخرخره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هر دو ساکت شدند.  ریو ام واریژکوبنده بود که  یبه قدر حرفم

جمع  یگرچه سکوتشان را دوست نداشتم اما به هر حال برا

بکنم  یبا توکلّ خواستمیکه م ییبال یکردن ذهنم و تمرکز رو

 بود . دیمف

 

 بلند شد :  ریام یکه صدا دینکش یطول

 

 « کجا؟  رمیم میاالن دار »

 

 جواب داد :  واریژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میبد شیکم گوشمال هی. تا ..یتوکلّ شیپ رمیم میدار »

 

 :  دیبا تعجب پرس ریام

 

به جونش...  نیافتیو م نیریگیجلوش رو م نیریم ینجوریهم »

 » 

 

 زدم.  یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خوشحال بودم؛  تمیته دلم چقدر از موقع میبگو توانستمینم

 کار مشخص...   کیانجام  یبرا نیماش کی یتو واریو ژ ریمن، ام

 

 بلند شد .  واریژ یقهقهقهه  یصدا 

 

 « ... ستیدکتر کالً تو باغ ن یآقا »

 

لبخند  هامیانداختم که چطور مثل قد واریبه ز ینگاه نهیآ از

 ایمتشکر بودم؟ از مرد ناشناس  یاز چه کس دی. بازدیم

  ؟یتوکلّ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  ینیو ح دیاش تمام شد خودش را جلو کشخنده یوقت

 آورده بود، رو به من گفت :  جلو یدو تا صندل نیسرش را از ب

 

 یتو چه باغ قاً یتا بفهمه دق یت رو نشونش بدچطوره اسلحه »

 « ... زنهیقدم م یدار

 

 کردم .  یاخم

 

 «  ؟یدی... چرا جوّ مواریژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اما داد زد :  ریام

 

 «اسلحه؟  »

  

 

 به خودش گرفت و گفت :  یمعصوم یافهیق واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رونیب یت رو بکشونجا اسلحهدفعه ا هی یخوایم ه؟یخب چ »

بره که چه  یتوکلّ یقبضه روح شه... آبرومون هم جلو ریام

 « ... میش کنکم آماده هی... گفتم میکرد تیترب یداداش سوسول

 

 شد و گفت :  رهیصورتم خ یتو ریام

 

 « ؟یتو اسلحه دار یعنی »

 

 نقاب نفرتش را از من برداشته بود و در ریبار بود ام نیاول نیا

 . کردیم یموردم کنجکاو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کند، تا من  دایمکالمه ادامه پ نیبکنم تا ا یبودم هر کار حاضر

و  ریام یروز ناخواسته زندگ کیکه  ییبتوانم خودم را نه آکو

شان را کرده بود و بچه دیتهد ریناخودآگاه ام ریجوانه را در ضم

ه ناخواست ایکشته بود، خودم را، برادر بزرگترش را که خواسته 

به دوش  یامپراطور نیا واریژ لجور به قو یطوالن یسالها

دستم را از  کیهم  نیهم یبود، به او بشناسانم، برا دهیکش

 رونیام را بفرمان برداشتم و داشبورد را باز کردم، اسلحه یرو

 گذاشتم... ریام یپا یو رو دمیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _413 

 

 ییهاانداختم که چطور با چشم ریبه ام یچشم نگاه گوشه از

 شیپا یرو یکه دو برابر حد معمول شده بود چنان به اسلحه

 . ردیاسلحه او را گاز بگ دیترسیزل زده بود که انگار م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یجد یبا لحن دادمیام را قورت مکه به زحمت خنده همانطور

 گفتم : 

 

 « ... رهیگیرس گازت نمنت »

 

 رد،ینگاهش را از اسلحه بگ نگهیکرد و بدون ا یاسرفه ریام

 :  دیو تلخ از من پرس یجد

 

 «  ؟یتا حاال باهاش آدم هم کشت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتم نشست. از شدّت  یشد و رو ینیسنگ یلیس ریام سوال

به  عیلحظه کنترل فرمان را از دست دادم اما سر کیبهت 

بودم که به  یآنقدر آدم بد رین در نظر امم یعنیخودم آمدم؛ 

 بپرسد.  یسوال نیخودش اجازه بدهد از من چن

 

رفت و در عوض  نیاز ب ریو ام واریحضور ژ یخوشحال یهمه

من چقدر از  نکهیرا گرفت، حس ا شیجا یاحس تلخ و گزنده

 که تا سر حد مرگ دوست داشتم دور بودم.  ییهاآدم

 

 سخت گفتم :  رم،یم را از جاده بگنگاه و تمرکز نکهیا بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نه... آدم نکشتم...  »

 

سکوت  ریبالخره ام نکهیتا ا میمان ساکت شدنفر سه هر

وجه از او انتظار  چیکه به ه یرا با گفتن حرف نمانیب نیسنگ

 نداشتم شکست :

 

 « نداشتم آکو...  یمنظور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

م از دست را ه نیبود عالوه بر فرمان کنترل ماش کینزد نباریا 

 بدهم! 

 

 یکه قبل از برادر شدنمان از من متنفر بود، برادر ی... برادرریام

به من  یجز خشم و نفرت حس مانییکه در تمام طول آشنا

خودش  یوهیرا درک کرده بود و به ش امینداشت حاال ناراحت

 گذاشته بود؟  شیپا پ ییدلجو یبرا

 

عرق  میهاکف دست ضربان قلبم باال رفته بود و جانیفرط ه از

 کرده بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از  رینشان دهم و آن وقت ام یواکنش نیکوچکتر دمیترسیم

دارش دلم را  شیبا زبان ن شهیهم نیشود و ع مانیحرفش پش

 بشکند.

 

کرده  دایکه از آن پ یبیو حس خوب و البته عج ریام یجمله

 یصورتم قرار گرفته بود، حت یمتریلیم کی یبود مثل حباب

 نفس بکشم مبادا حباب بترکد.  مدیترسیم

 

 خودش به حرف آمد :  ریبدون واکنش ماندم تا بالخره ام آنقدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ن؟یاسلحه دار یچ یبرا »

 

حبس شده پشت  یهاحرف توانستمیم نکهیاز ا خوشحال

کنم  هیتخل یگریکه نفسم را بند آورده بود با کلمات د میهالب

 ، جواب دادم :باشد یمعمول کردمیکه تالش م یبا لحن

 

 هی شیزندگ یبا اونها تو یعنیقدرت و پول داره  یکی یوقت »

 « هم داره... خطر...  گهید زیچ
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@VIP_ROMAN 

 نیانداختم، همانطور که سرش را از ب واریژ هینگاه  نهیآ یتو از

من و  یرا پشت صندل شیهاجلو آورده بود، دست هایصندل

را  "خطر  " یمعن واریانداخته و درفکر فرو رفته بود. ژ ریام

 . دانستیخوب م

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _414 

 

 . ربرداشتمیام یپا یشدم و اسلحه را از رو خم

 

 ادامه دادم :  گذاشتم،یداشبورد م یکه اسلحه را تو ینیح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «مراقب... الزمه...  یها براوقت یبعض »

  

 قتیحق دنیکه از فهم یمثل آدم درشت شده یهاچشم با ریام

 شکّه شده باشد من زل زده بود.  یوحشتناک

 

 داد،یم رونیکه نفسش را ب ینیو ح دیکش شیبه موها یدست

 زمزمه کرد : 

 

 « ... ترهبیو عج تردهیچیپ کردمیکه فکر م یاز اون »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداخت و گفت :  واریبه ژ ینگاه مین

 

 « آوات؟  ر؟یآه ن؟یشماها هم دار »

 

که سالها بابت  یحرص یادآوریبزند با  یحرف واریژ نکهیاز ا قبل

 و آوات خورده بودم، گفتم :  واریمسأله از جانب ژ نیا

 

 « مخالفن...  یو آوات کالً با هر خشونت وارینه... ژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد.  یآمده بود، پوزخند رونیکه از فکر ب واریژ

 

سابق فرو رفته و با  واریقالب ژدر  دمیاش فهمحالت چهره از

 از زبانش باشم.  یاحرف ناراحت کننده دنیمنتظر شن

 

 توپ پر گفت :  با

 

مراقب از من و آوات  یاون اسلحه رو برا یخواستیتو نم »

ازمون مراقبت  یخواستیمون... چون اگه واقعاً متو پاچه یبکن

دور...  ینداختیت رو ماحمقانه یهایاز بلندپرواز یلیخ یکن
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@VIP_ROMAN 

 دی... اما ما بای... قدرت داشته باشینفر اول باش یخوایتو م

مشت  هیاون اسلحه و  یجا... بهتر نبود به میجورش رو بکش

استفاده  مونییتوانا تیاز نها دیما با نکهیخزعبالت بابت ا

کم حرص و طمعت  هی... میباال بر میتونیکه م ییو تا جا میکن

از اسلحه استفاده  میاها مجبور نباشدور... تا م یختیریرو م

 « ... میکن

 

 ... نیشدن حرفش مصادف شد با توقف ماش تمام

 

 آدرسش را داده بود...  یکه احمد ییهمانجا درست

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیرا از ماش مینگاه کنم در را باز کردم و پا واریبه ژ نکهیا بدون

 شدن گفتم :  ادهیگذاشتم اما قبل از پ رونیب

 

 ینقش داشته باش یحساب پس دادن توکلّ یتو یخوایاگه م »

 یو طبق معمول به همه نجایهم نیشو... اگه نه بش ادهیپ

 «فکر کن که من ازتون گرفتم...  ییزهایچ

  

 . دمیرا به هم کوب نیشدم و در ماش ادهیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آوردم و همانطور که به انبار  رونیو فندکم را ب گاریس پاکت

به  کردمین قرار داشت نگاه مترمافکه چند متر آنطر یاخرابه

آتش زدم. اشتباه کردم،  یگاریکردم و س کهیت نیسپر ماش

 نیا ییالاقل من توانا شد،یدرست نم ریو ام واریمن و ژ یرابطه

 را نداشتم که درستش کنم. 

 

شدند و به طرفم  ادهیپ نیاز ماش واریو ژ ریکه ام دینکش یطول

 آمدند. 

 

 گفت : یآرام یبا صدا واریژ
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@VIP_ROMAN 

 

تو  ایباهات دعوا کنم...  ایمن چقدر داد بزنم  ستیمهم ن »

که اون  قتیحق نی... ایزیچقدر با سکوتت اعصابم را به هم بر

 « ... شهیاومد عوض نم شیآوات پ یاتفاق به خاطر تو برا

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _415 

 

 

 هم گذاشتم.  یرو یرا با خستگ میهادم و پلکز یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

له  میپا ریگذاشتم و آن را ز نیزم یرا رو گارمیس یمانده یباق

به طرف انبار راه افتادم  ریو ام واریکردم. بدون نگاه کردن به ژ

 ماندم.  میسر جا واریژِ یاما با صدا

 

 « ... ایتو ن »

 

پا به طرفش  یپاشنه یرا باال انداختم، رو میابرو یتا کی

 :  دمیو پرس دمیچرخ

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد :  واریژ یجلو امد و به جا ریام

 

 یحیو به توض سایوا نجای... تو امیایش برمعهده واریمن و ژ »

 « ... یفکر کن که قراره بعد برگشتنمون بد

 

کنار  یبحث و جنگ برا یکردم، آماده شانیبه هردو ینگاه

 زدن من بودند.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیچند ثان نیهم در ا ریاست، ام واریژ ینقشه ستمدانیم

 من به آنها داده بود، قانع کرده بود.  دنیکش گاریکه س یفرصت

 

 بود.   نیآمدنش هم از اول هم لیدل احتماالً

 

حرص دارم که اگر نتوانم شخصاً با او  یآنقدر از توکلّ دانستیم

 . شومیم تیاذ یحساب کنم حساب هیتصو
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@VIP_ROMAN 

ها را حساب یسر کیکه دوست دارم  دانستیرا م عادتم

کار را نکنم از درون خودم را  نیکنم و اگر ا هیشخصاً تصو

 .  خورمیم

 

 نامرد...  واریژ

 

 یلعنت نیآن ماش یلحظه تو کی یبرا یبودم اگر حت احمق

 یعاد میمن و برادرها نیب ینشسته بودم و تظاهر کردم رابطه

 است...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 واریهم که شده من و ژ کباری یدم برابودم اگر فکر کر احمق

 ...میدار یکسانیمقصد 

 

که به ذهنم آمد آرام  یمانده بود منفجر شوم اما با فکر کم

 شدم. 

 

زدم و همانطور که با دست به انبار اشاره  یکمرنگ لبخند

 گفتم :  کردم،یم

 

 « ... دیبرگرد مونمیمنتظرتون م »
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@VIP_ROMAN 

 

من انداختند و بعد به طرف  به یهر دو نگاه مردّد ریو ام واریژ

 انبار راه افتادند. 

 

 نیرا به ماش امهیتک زدمیآتش م یگرید گاریکه س همانطور

 گفتم :  شانیدادم و خطاب به هردو

 

کاش به  یا کنهیروزها آرزو م نیاز ا نیبگ یفقط به توکلّ »

 یراض گرفتیکه از دست دادن اون قرارداد ازش م ییزهایچ

 « قراره از دست بده...  نیکه بعد از ا ییزهایچ ... نه بهشدیم
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@VIP_ROMAN 

 

 ام. کرده دایپ یتالف یبرا یگریبود راه د دهیکه فهم واریژ

 

حرف به طرف انبار راه افتادند و به من اجازه دادند در  یب

غم و درد درونم  یهمه میکه در آن بود یبرهوت ابانیسکوت ب

 کنم.   یخال دنیکش گاریرا با س

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

به  یرا دور انداختم و نگاه گارمیزنگ تلفن از س یصدا با

 اش انداختم.صفحه

 

و جواب دادم  دمیرا در هم کش میخانه ابروها یشماره دنید با

 : 

 

 « الو؟  »

 

البته و  فیظر یرا داشتم جز صدا ییهر صدا دنیشن توقع

 طال... یخجالت زده
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@VIP_ROMAN 

 

 « سالم...  »

 

 شدند.  قراریرا بدانم ب لشیدل آنکهیب میپاها

 

 فاصله گرفتم و شروع به راه رفتن کردم .  نیماش از

 

 :  دمیتعجّب پرس با

 

 « افتاده؟  یطال؟ اتفاق ییتو »
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@VIP_ROMAN 

 

که ممکن بود  یبد یهااتفاق یجمله باعث شد همه نیهم

 شوند. داریذهنم پد یمن باشد، توزنگ زدن طال به  لیدل

 

خودش افتاده  یحت ایاوات  ایهناس  یبرا یبود اتفاق ممکن

 باشد؟ 

 

 یک دونستمیمزاحم بشم اما چون نم ینطوریا خواستمینم »

 « زنگ زدم...  یقرار برگرد
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@VIP_ROMAN 

حرف  یبار بود که من و طال تلفن نیاول نیشدم ا متوجه

 . میزدیم

 

 . دیرسیبچگانه به گوش م یاز پشت تلفن کم شیصدا

 

 یرو ینکته باعث شد ناخواسته لبخند کمرنگ نیهم کشف

 .ندیبنش میهالب

 

 خوب است .  زیاز کجا اما مطمئن شدم همه چ دانمینم
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@VIP_ROMAN 

 نرمش گفتم : با

 

تا  یتونستیشده که نم یدختر خوب... چ یستیمزاحم ن »

 « ... یبرگشتن من صبر کن

 

 ت : گف یاهیهمان خجالت اول با

 

نه... بلوط گفت  ای یگردیخب راستش اصالً مطمئن نبودم برم »

 « ها نه... شب یبعض یایها مشب یبعض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود؟  دهیرفت و برگشت مرا از بلوط پرس یطال برنامه یعنی

 مهم بود؟  شیبرا

 

از  رینفر غ کیبار بود که  نیاول نیگمانم بعد از پنج سال ا به

 . دادینشان م آوات به آمد و رفت من واکنش

 

 :  دمیپرس یکنجکاو با

 

 «  ؟یمن رو از کجا آورد یشماره »
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@VIP_ROMAN 

کرده  ویس نکهیبلوط تلفن رو برام آورد... شماره رو مثل ا »

 « ... دیبود

 

 تکان دادم .  یسر

 

کردم که راحت بتونه بهم زنگ  وشیهناس س یآره... برا »

 «بزنه... 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 
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🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 

 . مینزد یاز آن نه من نه طال حرف بعد

 

 خود طال گفت :  نکهیا تا

 

 « بخوام؟  یزیچ هی شهیم »

 

لحن مهربان  یمظلوم زد که نتوانستم جلو یرا به قدر حرفش

 و حرفم را نزنم.  رمیام را بگشده
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@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یدار ازین یزیچ »

 

 بغض آلود شد : شیدفعه صدا کی

  

... دهیبا خواهرم حرف بزنم اما جواب نم خوامیچند روزه م »

 « هم خواستم...  نیهم یشده... برا یچ دونمینم

 

 حرفش را تمام کند.  نذاشتم
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@VIP_ROMAN 

 رمیکنم برام بفرس... م داشیپ تونمیکه م ییآدرس جاها »

 « دنبالش... 

 

 که جا خورده بود با لکنت گفت :  طال

 

 « . من... واقعاً ممنون... اوم.. »

 

 یسرسر یخداحافظ واریو ژ ریام یشدن سر و کله دایپ با

 کردم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بفهمد طال به من زنگ زده  واریژ نکهیچرا اما با فکر ا دانمینم

 . کردمیم دایپ یحس بد

 

و عرق  زدندیهر دو نفس نفس م ستادندیا میروروبه یوقت

 را پوشانده بود.  شانیشانیپ

 

 بود.  یخون شانیچشم هردو یدیسف

 

 یلحظه دلم به حال توکلّ کی ریو ام واریحال و روز ژ دنید با

 سوخت. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یاگرفته یبا صدا ریام

 

 «خب؟  »

 

 . دمیرا فهم منظورش

 

 صحبت کنم.  شانینوبت من بود تا برا حاال
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@VIP_ROMAN 

 دهیرس جهیکه طول راه با خودم فکر کرده بودم و به نت همانطور

از آن را به  یحداقل بخش ای قتیبهتر است حقبودم که 

مان را رابطه شتریب یهابا دروغ نکهیتا ا میبگو شانیهردو

 .میکه هست بکن ینیتر از اخراب

 

نفهمند،  دانستمیم دیشدن ماجرا و جلو رفتمان بع دهیچیپ با

 فیتا شکل تحر دندیشنیرا م تیبهتر بود از زبان خودم واقع

 ... هیبق اش را از زبانشده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشان داده چه بخواهم  ریناشناسمان با خبر دادن به ام دشمن

هم  نیهم یبرا کندیباز م یباز نیرا هم به ا هیبق یچه نه پا

کنم اما هنوز مطمئن نبودم  یدست شیبهتر بود خودم پ

 نه.  ای میرا بگو زیهمه چ توانمیم

 

 گفتم :  سربسته

 

تنت به پرورشگاه گم شدن تو و رف یهیقض زنمیحدس م »

 « نبوده...  یو تصادف یاتفاق
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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#part _418 

 

 ) آکو (

 

 ینقره باشد ته مانده زدمیکه حدس م یدختر دنید با

 خاموش کردم و جلو رفتم .  میپا ریرا ز گارمیس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جلو رفتم و  دمیرا ند یکس یو وقتبه دور و برم انداختم  ینگاه

 آرام گفتم : 

 

 نقره خانم؟  -

 

 خورد و به طرفم برگشت .  یتکان دخترک

 

درست  میبگو توانستمیاش به طال مچهره اتییشباهت جز از

بود که در  یاکننده رهیخ ییبایحدس زدم، تنها فرقشان ز

 صورت طال نشسته بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  کردیگاه مبه من ن ینیو بدب دیبا ترد دخترک

 

 ترساندمیتا نقره را نم کردمیانعطاف و نرمش خرج م یکم دیبا

به هم  یحساب واریو ژ ریکه اعصابم به خاطر ام ییاما از آنجا

 رفتارم نداشتم .  یرو یبود کنترل ختهیر

 

هم  نیهم یبرا م،یرا به آنها بگو تیواقع یبودم همه نتوانسته

صورتشان ظاهر  یدفعه تو کیکه  ییهاسوال یدر جواب همه

 رفتم و گفتم :  نیشده بود، به طرف ماش
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@VIP_ROMAN 

 

 آوات هم باشه...  دی... بامیزنیشب حرف م -

 

هم آنقدر شکه شده بودند که بدون حرف دنبالم  واریو ژ ریام

 چیه میبا تهران برگشت ینشستند، تا وقت نیماش یآمدند و تو

 رد و بدل نشد .  نمانیب یاکلمه

 

 و ته دنبال نقره آمده بودم .  سریفرار از افکار ب یبرا حاال

 

 ...واریمن آکوام... برادر ژ -
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@VIP_ROMAN 

 

لرزانش را تکان داد و گفت  یهانقره درشت شد، لب یهاچشم

 : 

 

 ... دییبله... بفرما -

 

 هم رفت .  یدفعه تو کی صورتش

 

 :  دیترس پرس با
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@VIP_ROMAN 

 طال افتاده؟  یبرا یاتفاق -

 

 :  دمیم پرستکان دادم و با اخ یسر

 

 دیزدیبهش زنگ م ای دیدادیهاش رو ماگه جواب تلفن -

 ... دیبپرس بهیغر هیحالش رو از  دیمجبور نبود

 

 کرد .  دنینقره شروع به لرز یچانه
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@VIP_ROMAN 

بغلش  یرا تو فشیقدم عقب برداشت و همانطور که ک کی

 با بغض گفت :  دادیفشار م

 

 ... دیدونینم یزیشما چ -

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

مظلوم طال و خجالتش پشت تلفن که از من  یصدا یادآوری با

نگذاشته  شیکه تا آن لحظه تنها یسراغ تنها آدم خواستیم

 دنیدلم شروع به جوش یاز نقره تو یبیحرص عج رمیبود، بگ

 کرد . 

 

و مادر و برادر نامردش طال را تنها  نقره هم مثل پدر اگر

 گذاشته باشد چه؟ 

 

 هم دل طال را بشکند...  گرینفر د کی دادمی. من اجازه نم..نه
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@VIP_ROMAN 

 قدم جلو گذاشتم .  کیزدم و  یپوزخند

 

 یپشت خواهرت رو خال هیمثل بق نکهیا دونم؟یرو نم یچ -

  ؟یکرد

 

 ... گریقدم د کی

 

 . رفتیمهم همزمان با من عقب عقب  نقره
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@VIP_ROMAN 

عمر باهم بودن رو به چند  هی... یعمر خواهر برادر هی نکهیا -

 ... یفروخت بهیمشت غر هیتا حرف مفت از 

 

 سرشار از نفرت و خشم شد : لحنم

 

 دایتر از خواهرت پکوتاه واریو د یگشتیدنبال مقصر م نکهیا -

 ... ینکرد

 

 یهابرادر ای کنمیلحظه متوجه نشدم نقره را سرزنش م کی

 خودم را...
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@VIP_ROMAN 

 

نفرت  تون؟یانصافیرو؟ ب تونینامرد دونم؟یرو نم یچ -

 تون رو؟ کورکورانه

 

 یرا نداشت داد میهاتحمل حرف نیاز ا شتریکه انگار ب نقره

 و گفت :  دیکش

 

با طال رابطه  خوادینم گهی... شوهرم دکنمیدارم ازدواج م -

 داشته باشم... 
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@VIP_ROMAN 

 خوردم.  یرو نداشتم تکان هیجتو نیکه انتظار ا ییآنجا از

 

 بهت گفتم :  با

 

  ؟یچ -

 

 انداخت .  نییسرش را پا نقره

 

 هیلرزانش مشخص بود گر یهااما از شانه دمیدیرا نم صورتش

 .  کندیم
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@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  دهیبر دهیبر هیگر نیح

 

... شرط دونهیطال رو م یهی... نامزدم قضکنمیدارم ازدواج م -

با طال در  دهیحرف بزنم... فراز هم فهم با طال دیگذاشته نبا

طال شم... وگرنه  الیخیب دیارتباطم... برام شرط گذاشتن... با

 ...دمیرو از دست م یهمه چ

 

صورتم  یرو سیبود که با دست خ یلیاش مثل سجمله هر

 .  انداختیچند برابر حد نرمال را به جانم م یو درد نشستیم
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@VIP_ROMAN 

 

 

 ممکن بود، گفتم :  ریغ میبراکه باورش  یبهت در حال با

 

  ؟یذاریتو... خواهرت رو تنها م یعنی -

 

 یکه هنوز هم رو یبدون باال آوردن سرش در حال نقره

 خم شده بود، گفت : شیزانوها

 

 مجبورم...  -
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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ام را به زحمت پشت سرم کشاندم، شده نیسنگ یپاها

 جهیرا به زحمت باز نگه داشته بودم، سرگ نمیسنگ یهاپلک

 . کردیاوضاعم را بدتر م
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@VIP_ROMAN 

 

 را هول دادم.  یاشهیها باال رفتم، در شاز پله یسخت به

 

 آوات بلند شد :  یخانه نگذاشته بودم که صدا یرا تو میپا هنوز

 

 « آکو؟  یکجا بود »

 

ها رفتم، به آوات به طرف پله توجهیرا پشت سرم بستم و ب در

 گفتم :  یاگرفته یبا صدا نیهمان ح
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@VIP_ROMAN 

 «م... خونه »

 

 

 یکه تا چند لحظه ییتنها با آباژور کنار مبل، جا کیتار سالن

 آن نشسته بود، روشن شده بود.  یآوات رو شیپ

 

 بود .  یعصبان یقدم به طرفم برداشت. کم کی آوات

 

تا با  یقرار گذاشت واریو ژ ریکه با ام یشب دیاون وقت چرا با »

براشون  هیچ انیجر دونمینم یکه هنوز درست و حساب یمن
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@VIP_ROMAN 

چند ساعت گم و گور  یبرا یبد حیکه افتاده رو توض ییهااتفاق

 «  ؟یشیم

 

به  رهیخ دم،یشنینم یاما من درست و حساب زدیحرف م آوات

فکر غرق شده بودم که آوات از کجا  نیاتاق طال در ا یدر بسته

چه  واریو ژ ریام دنیچند ساعت بعد از د نیدر ا دانستیم

 چیبدون ه هاوانهیچطور مثل د نکهیسر من آمده بود، ا ییبال

 ینقره را پشت سرم جا گذاشته بودم و خودم را تو یحرف

چند  یپرت کرده بودم و به طرف آپارتمانم رفتم، برا نمیماش

 دیخودم را با ا*ل*ک*ل خفه کرده بودم تا شا یلساعت متوا
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@VIP_ROMAN 

 یکه باق یکنم، راه دایبه طال پ قتیگفتن حق یبرا یبتوانم راه

 طال را نشکند.  یهامانده

 

حاال همه کسش را از دست  میچطور به طال بگو نکهیفکر ا با

 شیهاچشم یکند، چطور تو یراه را تنها ط یباق دیداده و با

 قتیحق نیا رفتنیو پذ دنیکه با شن یددر مینگاه کنم و بگو

 شدم.  وانهید باً یبهتر شود، تقر ستیقرار ن کشدیم

 

طال  یبود که ماجرا نیا تیبهانه بود، واقع نهایا یهم همه دیشا

رغم  یعل یطوالن یکه سالها یتلخ تیو حرف نقره واقع
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@VIP_ROMAN 

به  یلیبا آن فرار کرده بودم مثل س ییرواز روبه رفتنشیپذ

 مرا از پا در آورده بود.  باًیهم تقر نیانده بود و همصورتم کوب

 

است من تا  شیکه او تازه ابتدا یراه گفتمیبه طال م دیبا چطور

 یزیو شکست چ یجز خستگ دانستمیاش را رفته بودم و مته

 ؟ ردیگیدستت را نم

 

دلش را  دیچطور با گفتم؟یرا به طال م نهایا یهمه دیبا چطور

  شکستم؟یم
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@VIP_ROMAN 

 به من داد .  یمحکم یام نشست و تکانشانه یآوات رو تدس

 

 «  ؟ییآکو؟ کجا »

 

 یهارا از در اتاق طال گرفتم و به آوات دادم که با چشم نگاهم

 بود.  ستادهیصورتم ا یمتریلیم کی یاشده زیر

 

 کرد و گفت :  یظیاخم غل قهیاز چند دق بعد

 

 «  ؟یمست »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تکان دادم. یسر حواسیب

 

ام را گرفت و مرا کامل به طرف با هر دو دست شانه آوات 

 خودش برگرداند. 

 

 :  دیپرس یشد و جد قیصورتم دق یتو

 

 « شده؟  یچ »
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@VIP_ROMAN 

 یهادست یشده بود که کم مانده بود تو نیآنقدر سنگ بدنم

 آوات از حال بروم. 

 

داشتم سوال و جواب آوات زودتر تمام شود تا بتوانم  دوست

را انتخاب کنم  یکیاتاقم  یتو دنیخواب ای طال شیرفتن پ یبرا

 بود. ستادهیاما آوات مصرّانه منتظر جواب ا

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

#part _421 

 

 گفتم :  کالفه

 

 « ... ولم کن... یچیه »

 

 داد و گفت :  میهابه شانه یآوات فشار اما
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@VIP_ROMAN 

 یکه تو رو نشناسه... نه من کنهیبارو م یرو کس یچیه نیا »

 یدونیم یخونه... اونم وقت یایتو مست ب دمیوقت ند چیکه ه

 « هناس هست... 

 

 . دمیکش یهم گذاشتم و پوف یرا رو میهاپلک

 

چطور از دستش خالص شوم، چون مطمئن بودم  دانستمینم

 ی به کسطال انیکلمه از جر کیامکان ندارد  افتادیب یهر اتفاق

 . میبگو یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 گفت :  ینگران یبا کم اوات

 

 « شده آکو؟  یزیچ »

 

زدم،  یواقع یلبخند کمرنگ ول د،یکوب اشینگران یبرا دلم

 یصورتش گذاشتم و همانطور که تو یدستم را باال آوردم و رو

 زل زده بودم، گفتم :  شیهاچشم

 

آکوعه نه  یشده باشه برا یزینگران نباش داداش... اگه هم چ »

 « شماها...  یبرا
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@VIP_ROMAN 

 

تمرکز کنترل بحث را به دست  یکردم با کم یهم سع بعد

 . رمیبگ

 

 «  ؟یبهشون گفت یبودن؟ چ نجایا واریو ژ ریام »

 

 که هنوز هم نگران بود، جواب داد : یدر حال آوات
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@VIP_ROMAN 

... ی... که تو هم باشمینگفتم... فردا تو شرکت قرار دار یزیچ »

به اون دو تا گوالخ بگم...  اصالً  دیبا یچ نمدوینم ییمن تنها

 «  م؟یبهشون بگ هیکار درست

 

ها رفتم. آزاد کردم و به طرف پله شیهادست نیرا از ب خودم

را به  انیامشب جر نیتا بتوانم هم افتادیاز سرم م یمست دیبا

 . میطال بگو

 

 « آکو؟  »
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@VIP_ROMAN 

 و گردنم را به طرفش چرخاندم .  ستادمیا میجا سر

 

 گفت :  مهربان

 

 « ... باشه؟ یرو من حساب کن یدونیبشه... بدون م یهر چ »

 

زدم  یبود. در جوابش لبخند یآرام شدنم کاف یجمله برا نیهم

 و به طرف اتاقم رفتم. 

 

 . ستادمیدوش آب سرد ا ریحمام انداختم و ز یرا تو خودم
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@VIP_ROMAN 

 

 ... آمدمیبه طال به خودم م قتیگفتن حق یبرا دیبا

 

همه کس را  یخال یتا بتوانم جا ستادمیایآمقدر محکم م دیبا

 طال پر کنم... یبرا

 

 گرداب غرق شود... نیطال هم مثل من در ا دادمینم اجازه

 

 نداشته باشد... یعاقبت بد ممیبودم تصم دواریام
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@VIP_ROMAN 

اش با که رابطه یدر رابطه با جوانه درست همان وقت شیپ سالها

قول را به خودم و  نیبود هم همبه هم خورده  اریسهراب و سام

روز من با از  کیکه  ییجوانه دادم که اجازه ندهم او هم تنها

 ام تحمل کرده بودم، تحمل کند. دست دادن خانواده

 

 شده بودم...  شهیمن بودم که تنهاتر از هم نیعاقبت ا و

 

 را تجربه کنم. انیجر نیبا طال هم هم خواستمینم
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🩸🩸🩸 
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🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _422 

 

 ) طال ( 

 

که از  یاتاق در نور کمرنگ یکیبودم و در تار دهیپهلو خواب یرو

 غرق شده بودم .  آمدیاتاق م یپنجره تو
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@VIP_ROMAN 

آنقدر در انتظار آکو به چهارچوب در زل زده بود که  میهاپلک

خواب آماده بود کم مانده  یارا داد و مرا بر میبلوط غذا یوقت

 . افتمیب هیبود به گر

 

به من و  دیآکو فراموش کرده بود؟ حق داشت چرا با یعنی

  داد؟یم تیّام اهمخواسته

 

اشتباه کرده بودم به او زنگ زده بودم. چرا با خودم فکر  اصالً

که آکو در حقم کرده  یکرده بودم که با دو سه تا حرف و ترحم

 تاده است؟ اف یبود، اتفاق
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@VIP_ROMAN 

 

 یجا یچطور و از ک دمیفهمیغرق بودم و نم یکیتار یتو

به  کردم،یبه آن فکر م تیدر آن موقع دیکه با ییزهایچ یهمه

چطور سرم آمده بود،  دانستمیکه هنوز نم ییبال ای میپاها یجا

 پر شده بود، آکو...  زیچ کیذهنم تنها از  یهمه

 

ر نقره باشم که چرا چند به فک نکهیاز ا شتریاالن هم ب یحت

چرا آکو  کردمیفکر م نیاز او نداشتم به ا یخبر چیبود ه یروز

 نبود؟  نجایا
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@VIP_ROMAN 

 « تو؟  امیب تونمیم »

 

شدم و  زیخمین یتختم به سخت یتو دم،یآکو از جا پر یصدا با

 شدم.  رهیبا وحشت به در بسته خ

 

هم تو شیبه آکو فکر کرده بودم که حاال در مورد صدا آنقدر

 سرم آورده بود!  یی! آکو چه بالزدمیم

 

 «  ؟یداریطال؟ ب »
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@VIP_ROMAN 

 توهم نزده بودم. نه

 

 بود.  ستادهیآکو بود... پشت در ا 

 

گذاشتم و لبخند  د،یتپیکه با سرعت م یقلب یرا رو دستم

 زدم.  یبزرگ

 

 خودش آرام جواب دادم :  مثل

 

 « ... دارمیب »
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@VIP_ROMAN 

 

 شیآکو پا یچهارشانه بتیرفت و بعد ه نییدر پا یرهیدستگ

اتاق گذاشت، در را پشت سرش بست، چراغ را روشن  یرا تو

 . ستادیهمانجا ا یاکرد و لحظه

 

خمارش سرخ شده بود و  یهاتن کرده بود، چشم یراحت لباس

 . دیچکیآب م شیاز موها

 

 :  دمیپرس د،یکه به ذهنم رس یسوال نیاول
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@VIP_ROMAN 

 «  سه؟یچرا موهات خ »

 

تخت  یبه طرف من آمد و لبه د،یکش شیابه موه یدست آکو

 . رفتیراه م نینشست. سنگ

 

 گفت :  یاگرفته یصدا با

 

 «حموم بودم...  »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _423 

 

 گفتم :  نگران

 

 « ... یخوریسرما م ینجوریخب ا »

 

 دیچرا با کردمیرا هم اضافه م نیا امیقبل یهابه سوال دیبا

 . بودیمهم م میآکو برا یسرماخوردگ
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@VIP_ROMAN 

 به من انداخت.  ینگاه معنادار آکو

 

دراز کرده بودم  ممیاز گل شتریرا ب میپا نکهیهم از ا خودم

 . میو نگاهم را دزد دمیخجالت کش

 

بالخره آکو  نکهیتا ا میسکوت کرد مانیهر دو یالحظه چند

 گفت : 

 

 « ... دمیمروز نقره رو دا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهش  ینگران یو البته کم یرا باال اوردم و با کنجکاو سرم

 گشتیم یبود که دنبال راه یاش مثل کسکردم. حالت چهره

 بدهد.  یتا خبر بد

 

فراز افتاده  یحت ایپدر و مادرم  یبرا ینکند اتفاق نکهیفکر ا با

ما هنوز هم بود بغض کردم. درست بود مرا رها کرده بودند ا

 ام بودند .خانواده

 

 « افتاده؟  یکس یبرا یاتفاق »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهم مرا مطمئن کرد اتفاق نیآکو در هم رفت، هم صورت

 افتاده که آکو دوست ندارد از آن صحبت کند. 

 

خودم را گرفته  یجلو یبه سخت رد،یبگ امهیمانده بودم گر کم

 د،یلرزیکه م ییهم با صدا نیهم یبرا زم،یبودم تا اشک نر

 گفتم : 

 

 «هست بگو... من تحملش رو دارم...  یهر چ »

 

 و خسته گفت :  دیکش یقیعم نفس

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « چطور آسونش کنم...  دونمینم »

 

 گفتم :  حسیو ب آرام

 

 « فقط بگو...  »

 

 انداخت . نییسرش را پا آکو

 

 « ... کنهیخواهرت داره ازدواج م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بزنم مشکل نقره امکان نداشت حدس  گذشتیسال هم م صد

 ییهایبدبخت یبا وجود همه نکهیته دلم از ا نکهیباشد! با ا نیا

را در  اشیعاد یسر من خراب شده بود نقره زندگ یکه رو

جور  رفتیم شیپ یگرفته بود و به سمت خوشبخت شیپ

 شده بود اما لبخند زدم و گفتم :  یخاص

 

چند  نیا شلوغ بوده که یلیخوبه... پس سرش خ یلیخ نکهیا »

 « ... میباهم حرف بزن میروز نتونست
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@VIP_ROMAN 

را باال  شیابرو یبه من انداخت. بک تا ینگاه متعجب آکو

 انداخت و گفت : 

 

  «؟یمطمئن »

 

 گفتم :  الیخیباال انداختم و ب یاشانه

 

 « باشه؟  تونهیم یمگه چ ن؟یهم یچ یعنی »
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@VIP_ROMAN 

 لنگد،یکار م یجا کی دانستمیکه خودم هم ته دلم م یحال در

 بزرگ و بد...  یجا کی

 

 دانمیافتاده اما نم یچه اتفاق قاًیدق میبگو توانستمیم یحت

زده بودم. چرا آنقدر شجاع نبودم تا به  یچرا خودم را به نفهم

من حالم خوبه...  "و با گفتن  دانمیرا م زیهمه چ میآکو بگو

نسته که توا یکنم؟ تنها کار رونیاو را از اتاق ب "نگرانش نباش 

از  یابود که به طور واضح و احمقانه نیبودم انجام بدهم ا

 کردیپا و آن پا م نیگفتنش ا یکه آکو برا یقتیحق دنیشن

 فرار کنم.
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _424 

 

 کرد و گفت :  سیرا با زبان خ شیهالب آکو

 

 نقدریا دوارمیبگم درد داره... ام خوامیکه م یزیچطال...  »

 « ... یدردش رو تحمل کن یکه بتون یباش یقو
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@VIP_ROMAN 

 نشست.  میهاچشم یاشک تو برق

 

که با جان کندن  ییبه آکو دوختم و با صدا میرا مستق نگاهم

 کرده بود، گفتم :  دایپ یفیتنها لرزش خف

 

با من در ارتباط  نهتوی... احتماالً به خاطر شوهرش نمدونمیم »

 « باشه... 

 

 نییسرش را باال و پا دییتا یزد و به نشانه ینیلبخند غمگ آکو

 انداخت . 
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@VIP_ROMAN 

 

 زد :  لب

 

 « متاسفم...  »

 

 ینداشتم. از پشت پرده میهااشک یرو یکنترل گرید حاال

 :  دمیاشک به آکو زل زدم و نال

 

 «بدبختم؟  نقدریمن چرا ا »
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@VIP_ROMAN 

 . دیکوبیم امنهیس یسهنفر با مشت به قف کی

 

 یگذاشتم. حت کرد،یکه درد م یمحل یرا باال آوردم و رو دستم

 سخت شده بود. میهم برا دنینفس کش

 

 یبود رو ریسراز ریکه از ش یمثل آب صدایآرام و ب میهااشک 

 . ختیریم میهاگونه
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@VIP_ROMAN 

من تنهام؟ مگه  دونستیدلش اومد؟ مگه نم یچطور »

 نقدریا یکس رو ندارم؟ چطور چیه ایدن نیا یتو دونستینم

 « راحت ترکم کرد؟ 

 

 را گرفت و گفت :  میهاجلو آمد، شانه یکم آکو

 

 « آروم باش دختر...  »

 

 . ردیدرد آرام بگ دیزدم تا شا امنهیس یبه قفسه یمحکم مشت
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@VIP_ROMAN 

 باال رفت :  میصدا

 

که برام مونده بود از  یتنها کس یآروم باشم وقت یچطور »

که بود از اول باهام بود... حاال  یدادم؟ نقره تنها کس دست

 «... ستین یچکیه گهید

  

 مصرّانه گفت :  آکو

 

 « آروم باش طال... آروم...  »
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@VIP_ROMAN 

و پشت سر هم به  دادمیبدنم را تکان م هاوانهیمن مثل د اما

 . زدمیخودم مشت م

 

که باشد  یها آنقدر قومشت نیاز ا یکیبودم  دواریام احمقانه

 بودم... دهیکلکم را بکند. به ته خط رس

 

ام که حال و روز... آن وقت تنها عضو خانواده نی... در امن

که  یامرا رها کرده بود... راه حل مخمصه دانستیرا م قتیحق

 افتاده بودم اگر مردم نبود چه بود؟  ریدر آن گ
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@VIP_ROMAN 

 دستش گرفت. یمشتم را تو آکو

 

 همچنان آرام بود.  شیصدا 

 

 « خودت رو کنترل کن طال...  »

 

 من کنترلم را از دست داده بودم.  اما

 

 .  زدمیمرا آرام کند، م کردیم یکه سع ییو آکو خودم
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@VIP_ROMAN 

 دهیکار از برق کش نیکه ح یدفعه مثل دستگاه کی بدنم

 قفل کرد.  شود،یم

 

 یگرفت. حت خیاز  ینازک یاهیرا ال میو سر تا پا ستادیا قلبم

 بسته بودند...  خیهم  سماحسایب یپاها

 

حال و روز افتادم اما  نیاول متوجه نبودم چرا به ا یاهیثان کی

گرفت تازه  یبازم را به باز مهین یهاآکو لب یهالب یوقت

 افتاده بود... یچه اتفاق دمیفهم
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@VIP_ROMAN 
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#part _425 

 

 و ( ) آک

 

آرام کردن  یبرا یراه چیه نکهیا ایبود  یمست یاز رو دانمینم

عمق وجودم  نکهیهم به خاطر ا دیشا د،یرسیطال به ذهنم نم

 ازیاز طال خودم بودم که به آرام شدن ن شتریب دانستمیم

 داشتم. 
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ها همان حرف آمدیم رونیکه از دهان طال ب یبه تک کلمات تک

دل خودم تلنبار کرده بودم و  یالها توبود که س ییهاو عقده

 . دمیشنیحاال از زبان طال م

 

که  دانستمیرا م نینداشتم، فقط ا یلیدل چیهم ه دیشا

 حماقت کرده بودم... 

 

 یفوران احساسات آن کیطال و خودم را به خاطر  یرابطه

 خراب کرده بودم. 
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 که به همان حالت ییهابا دست حرکتیاز طال که ب شتریب

 مانده بود، خودم شکه شده بودم.  یقبل

 

که  یآن موقع که ذهنم تمام عواقب بد یبود اما حت بیعج

باز هم  کردیم نییداشت، باال و پا یدر پ امیحرکت ناگهان

 بردارم.  شیاقلوه یهالب یرا از رو میهانتوانستم لب

 

متفاوت باز  یکه آن شب تجربه کرده بودم به شکل یحس همان

از لذتم فقط لذت  نباریهمان لذت را... اما ا کردمیبه مهم تجر
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آن شده بود که از شدت  یهم قاط یگرید یها... حسبردمینم

 دهم... صیرا تشخ تشانیماه توانستمینم جانیه

 

 دیبکند، داد بزند و مرا هول دهد تا شا یبودم طال حرکت منتظر

دست من  کنترلش آمدیرا که به نظر م جبمانیبتوانم اتصال ع

را به من  شیهااما طال بدون حرکت لب میقطع کن ستین

 سپرده بود. 

 

 «  ؟یینجای... اییبابا »
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 یاهال یهمه باً ینفر آن ساعت از شب که تقر کی نکهیا احتمال

که بعد از آن  یبودند، مچ من و طال را وسط حرکت دهیخانه خواب

 نیترحمقانهشده بودم، ا ریجوانه و ام یروز که باعث سقط بچه

 نکهیبود و احتمال ا ونیلیدر م کی ردیبود، بگ امیحرکت زندگ

 ... اردیلیدر م کینفر هناس باشد،  کیآن 

 

 هناس؟  چرا

 

گوشم  یمتعجب هناس تو یصدا نکهیهر صورت به محض ا در

 از طال فاصله گرفتم و به طرف هناس برگشتم...  د،یچیپ
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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دستش گرفته بود  یکه دست عروسکش را تو یدر حال هناس

 اشیآب یهاهمانطور که چشم اشیبا لباس خواب عروسک

از حد معمول بزرگ شده بود، با تعجب به من و طال نگاه  شتریب

 دانستمی. هنوز به صورت طال نگاه نکرده بودم و نمکردیم

 نشان داده بود.  یام چه واکنشنسبت به بوسه
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 یهناس؟حت ایطال  ترسم؟یم شتریاز کدامشان ب دانستمینم

 نه!  ای دهید تیمطمئن نبودم هناس من و طال را در آن موقع

 

بود که معلوم نبود او را  یطال طور یروطرز نشستنم روبه چون

 یحالت چیباشد چون در ه نطوریبودم ا دواریالبته ام دم،یبوس

دهم، چنانکه  حیهناس توض یصحنه را برا نیا توانستمینم

 بدهم !  حیخودم توض یحت ایطال  یبرا توانستمینم
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بودم  دواریکه ام یبه طرف طال برگردم در حال نکهیا بدون

 آرامم به گوشش طال برسد، گفتم :  یزمزمه

  

 « متأسفم...  »

  

قرار گرفته باشم  یتیموقعچندان در  امیدر زندگ آمدینم ادمی

تر از احمقانه یمیبدهم اما با تصم حیکه فرار را به قرار ترج

بلند شدم و به طرف هناس رفتم، او را بغل  امیقبل میتصم

 زدم.  رونیکردم و با خاموش کردن چراغ از اتاق ب
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را دور گردنم حلقه کرده بود و مثل گربه  شیهادست هناس

  بغلم جمع شده بود. یتو

  

 گفتم :  آرام

  

 «  ؟یکردیکار م یاتاق طال جون چ یتو ییبابا »

  

 جواب داد :  یآلودخواب یبا صدا هناس
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طال  شی... اومدم پیبابا... اومدم تو اتاقت نبود دمیخواب بد د »

 «جون... 

  

 :  دمیپرس یکنجکاو با

  

 «عمه؟  ایعمو آوات  شیپ یچرا نرفت »

  

که هناس بعد از من به آوات  دمیپرسیم نیا یسوال را برا نیا

 . کردیم هیتک نیو آو
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 اش جواب داد : با صداقت کودکانه هناس

  

 «عروسکه... دوستش دارم...  هیآخه طال جون شب »

  

دخترم هم  نکهینشست، مثل ا میهالب یرو یکمرنگ لبخند

که  ییبه طال داشت، طال یحیتوض رقابلیخودم کشش غ هیشب

 با من و دخترم چه کرده بود! دمیفهمینم

  

 «  ؟ییبابا یکار داشت یطال جون چ شیپ »
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از او  شتریبود که من ب دهیرا پرس یهناس همان سوال بالخره

 من دنبال جوابش بودم. 

 

اگر ما را در حال  دانستمیکه از هناس داشتم م یشناخت با

 . رفتیسر اصل مطلب م میبود، مستق دهید گریکدی دنیبوس

  

 دادم و در جواب گفتم :  رونیآسوده ب یالیرا با خ نفسم

  

منم اومده  رمیازم خواسته بود از خواهرش براش خبر بگ »

 « بودم خبر بدم... 
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 از آن را...   یرا گفتم البته بخش تیواقع

خم شدم تا در اتاق هناس را باز کنم متوجه شدم چند  یوقت

 .  بغلم خوابش برده.. یاست تو یاقهیدق

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 یباز شد و سر و کله مهیتا ن د،یاش چرخپاشنه یآرام رو در

بزرگ صبحانه  ینیکه طبق روال هر روز صبح س یبلوط در حال

ها و حرکاتش شد. قدم دایاتاق پ یتش گرفته بود تودس یرا تو

 دیتول ییصدا نیو آرام بود که کوچکتر اطیبا احت یرا به قدر

 . کردینم

 

که من مثل  دیفهمیبود وگرنه م افتادهیهنوز به من ن نگاهش

 میآکو رها شبیکه د یدر همان حالت باً یچوب خشک شده تقر

به در زل زده  یادهسرخ ش یهابا چشم داریکرده بودریال ب
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من و هر  یدرش را به رو شبیکه آکو د ییبودم، همان جا

بود  فتادهکه ا یاتفاق یبرا توانستیکه م یهیتوج ای حیتوض

 بدهد، بسته شده بود. 

 

 بالخره به من افتاد.  نگاهش

  

بدتر بود  کردمیکه فکرش را م یزیحال و روزم از چ نکهیا مثل

دست به زحمت  کینطور که با خورد و هما یکه بلوط تکان

 اشنهیس یقفسه یرا گرفته بود، دست آزادش را رو نهیس

 گذاشت و گفت : 
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 «  ؟یداریطال جون ب یوا »

  

 تکان دادم.  یسر حسیب

  

 :  دیپرس دیتخت گذاشت و با ترد یرا لبه ینیس

  

 «  ؟یدار یحالت خوبه؟ مشکل »
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 یبدهم، دو ضربه یجواب توانستمینم یعنیندادم؛  یجواب

 نیقدرت تکلمم را از ب باًیخورده بودم تقر شبیکه از د یمهلک

 برده بود. 

  

نامحسوس  یتخت نشست و وحشت ینگران جلو آمد، لبه بلوط

 گفت : 

  

 «  ؟یدیخواب شبیاصالً د »

  

 تکان دادم .  یسر بازهم
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 دستش گرفت.  یرا دراز کرد و دستم را تو دستش

 

مشخص  میبدنم را برا یعیرطبیغ یمرا سرما تن بلوط یگرما

 شد.  

  

 گفت :  یبلند یبا صدا بلوط

  

 «  ؟یکرد خیچرا  »
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 هم رفت .  یتو یاز شدت نگران صورتش

  

 « فکر کنم فشارت افتاده...  »

  

کردم و با  یدست شیتحت بلند شود که من پ یاز رو خواست

 را گرفتم.مانده بود، دستش  میکه برا ییروین یته مانده

 

 به دستم انداخت. یبا تعجب نگاه بلوط
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 ییام را با زبان تر کردم و با صداخشک شده یهازحمت لب به

 متعلق به من نباشد، گفتم :  آمدیکه به نظر م

  

 «  نرو بلوط... لطفاً...  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 مستأصل گفت :  بلوط
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 « ... یبخور ارمیب یزیچ هیبرم  »

  

 :  دمیهم گذاشتم و نال یرا رو میهاپلک

  

 « نفر حرف بزنم لطفاً...  هیدارم با  ازینه.. ن »

  

 به بلوط انداختم.  ینگاه

 

 یبرا یاما سکوتش را عالمت مثبت آمدینم یراض یلینظر خ به

  و شروع کردم : دمیادامه دادن د
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فکر  ؟ینفر حساب باز کن هی یتا حاال برات اتفاق افتاده رو »

که  یکنه باور کن یکار هیفرق داره...  ایدن یبا همه یکن

هاش... با با کارهاش... با حرف ؟یکن هیبهش تک یتونیم

 « ... هاشتیحما

  

 و مردد جواب داد :  جیگ بلوط

  

 یاتفاق برا نیکنم ااما چرا... فکر  یگیکه م ینه به اون صورت »

 « منم افتاده... 
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 جواب دادم :  نیغمگ

  

 یوقت کنه؟یازت سواستفاده م یوقت یدرک کن یتونیپس م »

 یحیتوض چیه ن؟ییپا کنهیاوج و بعد پرتت م برتتیدفعه م هی

 یبرا یبود لهیوس هیانگار تو فقط براش  ده؟یهم بابتش نم

بهت نگاه نکنه...  ین حتفوران احساساتش... که بعد او یهیتخل

» 

  

 از قبل گفت :  ترجیگ بلوط
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 « کرده؟  تتیاذ یبده طال... ک حیدرست توض »

  

 ییزهایچ یداشتم همه دم،یشنیبلوط را نم یهامن حرف اما

 یبلند نه برا یبا صدا نباریبه آنها فکر کرده بودم ا شبیکه از د

 :  گفتمیقانع کردن خودم م یبلوط که برا

  

بهش دارم... بهش اعتماد  یچه حس دونستمینم شبیتا د »

دادم... از کنارش بودن  هیدارم... بهش پناه آوردم... بهش تک

 « ... دونمینم ای... برمیلذت م
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 باال انداختم و گفتم :  یاشانه

  

 یفرق داره... با همه دونستمیش... فقط مهم همه دیشا »

 « ... اما... نمیراره ببق ای دمیکه تا حال د ییهاآدم

  

بود، مشت  دنیقلبم که از فشار غم در حال ترک یرا رو دستم

 :  دمیکردم و نال
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رو ندارم...  یقبل یهاکدوم از حس چیه کنمیحاال حس م »

 « ... کنمیحس م یحت

  

 گفت :  ینیغمگ یبا صدا بلوز

  

 «  ؟یازش متنفر شد »

  

انداختم و با غم زمزمه به بلوط  یاشک نگاه یپشت پرده از

 کردم : 
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 «  ... دونمیبلوط... نم دونمینم »

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 

  

که  یمنتظر حرف نکهیتکان دادم و بدون ا یمنش یبرا یسر

 داشت بزند، بمانم در اتاق را باز کردم.  یسع
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را  یمنش یاتاقم حرف نگفته یتو واریو ژ ریآوات، ام دنید با

 خواندم. 

  

 ستادهیکه احتماالً پشت سرم ا یبه طرف منش نکهیا بدون

 مرا بشنود برگردم گفتم :  یاحتمال یهاخیبودم تا توب

  

 « مون قهوه لطفاً... همه یبرا »

  

 بستم.  شیرا رو هم در بعد
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 دنیبه خاطر نخواب میهاکه چشم یو کالفه در حال حوصلهیب

رفتم، همانطور که کتم را  زمیبه طرف م سوختیشب قبل م

 نییروبه آوات که با سر پا انداختم،یم یصندل یپشت یرو

 کاناپه نشسته بود، گفتم :  یرو یاافتاده

  

 « آوات...  یگفتیرو م زیخودت همه چ »

  

به من انداخت  یفکر بود سرش را باال آورد، نگاه یکه تو واتآ

 گفت :  حواسیو ب
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خبر  اتییاز من از جز شتری... تو بیگفتم بهتره تو هم باش »

 « ... یدار

  

 پرت کردم.  یصندل یرا رو خودم

 

که  واریکه مقابل آوات نشسته بود و بعد به ژ ریبه ام ینگاه

به من نگاه  یاشده زیر یهاچشمکنار پنجره با  نهیدست به س

 انداختم.  کردمیم
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 زدم و گفتم :  یپوزخند

  

 « رو باور کنن...  ادیکه از دهن من در ب یزیفکر نکنم چ »

  

 کرد و با تشر گفت :  یاخم آوات

  

 « ... ستین هایمسخره باز نیلوس نشو آکو... االن وقت ا »
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د و مرا به حال خودم بود که دوست داشتم برون نیا قتیحق اما

 شتریفکر کنم، ب مانیناگهان یبگذارند تا بتوانم به طال و بوسه

 دفعه صحنه را ترک کرده بودم.  کیچرا  نکهیاز آن به ا

 

 یکه چرا نتوانسته بودم برا دادمیم حیتوض شیبرا دیبا چطور

 برگردم؟  حیتوض کی

 

 د! در مورد من کرده بو ییچه فکرها شبینبود از د معلوم
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 یرا رو میهالحظه پلک کی یبرا نکهیرا بدون ا شبید یهمه

 هم بگذارم فکر کرده بودم... 

  

کند،  یبه من نگاه نکهیبدون ا ریبزنم، ام یحرف نکهیاز ا قبل

 داشته باشد، گفت :  یآنکه مخاطب خاص یب

  

پرورشگاه  انیکه جر یداشتم... از همون گهیتلفن د هی شبید »

 « رو گفت...

  

 ذهنم به صدا در آمد.  یخطر تو ریآژ
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@VIP_ROMAN 

 

 را فراموش کردم.  شبیطال و اتفاقات د یلحظات یبرا

 

 رفتم .  یبلند شدم و به طرف امر زمیپشت م از

  

را کنترل کنم،  جانشیه زانیم کردمیم یکه سع یلحن با

 :  دمیپرس

  

 «  خب؟  »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _430 

 

تلفن را  انیقبل از من جر دادینشان م واریآوات و ژ یچهره

 بودند.  دهیشن

  

 و گفت :  دیکش یقینفس عم ریام
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که راه انداخته بودم خبر داشت  یگفت تا حاال فقط آکو از باز »

... هم نیشرکت کن میباز یتون توهمه خوامیاما از امروز م

خوش  دمی... قول منیکه دوست دار ییهاآدم خودتون... هم

 « بگذره... 

  

آن  یتو یکه نگران یرا به طرف من گرف و با لحن شیرو بعد

 مشخص بود، گفت : 

  

 « سرمون اومده آکو...  ییچه بال قاًیدق یبگ شهیحاال م »
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 حبس شده بود آزاد کردم.  امنهیکه در س یزحمت نفس به

 

 ییهاآدم دیتهد یبر تیثل عصبانم یاحساسات مختلف هجوم

ترس  ند،یبب یانکند صدمه نکهیبابت ا یکه دوست دارم، نگران

را بفهمم باعث شد  تیآنقدر قدرتمند نباشم تا واقع نکهیاز ا

 پاهام ضعف کنند. 

  

گفتم  دادمیآوات نشستم و همانطور که گردنم را ماساژ م کنار

 : 
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داره  ایسرمون اومده  ییبفهمم چه بال کنمیم یدارم سع »

 « ... ادیم

  

 ریکه کنار ام ینیبالخره دست از سکوت برداشت، ح واریژ

 گفت :  نشست،یمن م یروروبه

  

 « از اول بگو...  »
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کداشمان را  چیگرفته بودم ه میکه تصم امیباطن لیرغم م یعل

 ییاز جا اورم،یرا هم ب هیقض نینکنم و خودم سر و ته ا ریدرگ

 شروع کردم...  امدیم ادمیکه 

 

 از اتفاقات فاکتور گرفتم...  یبعض از

 

بود که خبر  یتماس من با مرد ناشناس وقت نیاول نهیا مثالً

 طال و آدرسش را داده بود...  دنیدزد

 

 به طال شک داشتم...  لیاوا نکهیا ای
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خودم هم سخت بود،  یدادنش برا حیکه توض یلیدال به

سوال  یبرا یبه طال حت یکس از من ریبه غ خواستمینم

 شود...  کینزد دنیپرس

  

                                  🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 ) آکو ( 
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 یکرد و با صدا سیاش را با زبان خخشک شده یهالب ریام

 گفت :  یاگرفته

  

عمداً من رو سپردن  یعنیبوده؟  ی... اون تصادف عمدینعی »

 « پرورشگاه؟ 

  

 جواب داد :  آوات

  

 « ... رسهیبه نظر م ینجوریا »
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 خت،یریرا به هم م شیموها یکالفگ یکه از رو یدر حال واریژ

 گفت : 

  

 خوادیکه م هیروان هی دی... شاگهیاصالً از کجا معلوم راست م »

 « ... دونمی... چمزهیبرذهنمون رو به هم 

  

فکر فرو رفته بودم، انداخت و  یتو قاً یبه من که عم ینگاه

 ادامه داد : 
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 یکتک داره باز یبه جا ی... منتهیمثل توکل هیکی دیشا »

 « ... میسالها کم دشمن نداشت نی... اندازهیراه م یروان

  

 من جواب داد :  یبه جا آوات

  

هاس... اول حرف نیاز ا تریجد خی... قضکنمینه... فکر نم »

... ممکن بود کشته بده... و مطمئناض یشب مهمون یراندازیت

 انی... بعد هم جردونستهیکه راهش انداخته هم م یاون کس

 « عوض شدن گزارش تصادف... 

  

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یسرسر یبهانه کیدل خودش را با  نکهیاز ا دینا ام واریژ

 فت : داد و گ هیکاناپه تک یخوش کند به پشت

  

که  ریام انیجر ریبه غ م؟یبکن دیکار با یخب حاال چ »

 یاگهیکنه، سرنخ د دایبراش پ یبتونه جواب یاحمد دوارمیام

 «  م؟یدار

  

 سه نفرشان به من نگاه کردند... هر

  

 « ... نی... و البته آودونهینم یزیچ ریآه »
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@VIP_ROMAN 

  

 کرد :  فیبار بعد از سالها از من کسب تکل نیاول یبرا

  

 « ... نه؟ میبگ ریبه آه دیبا »

   

 که از اول ذهنم را مشغول کرده بود...  یزیچ همان

 

از من او را  ریمبادا نفرت آه دمیترسینبود اما م ییبه جا ترس

 نباشد...  مانیکند که به نفع خودش و برادرها یمجبور به کار
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 کردمیکه دعا م یهم گذاشتم و در حال یرا رو میهاپلک

 مانده باشد، گفتم :  یسابق در وجودش باق ریاز آه یل کمحداق

  

کن دهنش رو بسته نگه داره و  ی... فقط کارواریبهش بگو ژ »

 « نگه...  دیبه خورش یزیچ

  

مطمئن بودم هر  دیرا مطمئن نبودم اما در مورد خورش ریآه

 ... کردیمقابلش را انتخاب م ینقطه قاً یکه من باشم، دق ییجا
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 اشهیشر سا توانستمیمادر دخترم نبود تا م دیخورش کاش یا

 کاش...  یپاک کنم... ا مانیرا از زندگ

 

                                    🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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ت سرشان رفت اما قبل از پش واریرفتند، ز رونیو آوات ب ریام

 کردم :  شیبرود، صدا رونیاز اتاق ب نکهیا

  

 « ... واریژ »

  

 به من انداخت.  یرا به طرفم چرخاند و نگاه سوال گردنش

  

 « ... یاصفهان... خواستم بدون میریمن و طال فردا صبح م »
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را به هم گره زد، همانطور که در را پشت سرش  شیابروها واریژ

 :  دیپرس بست،یم

  

 « من و طال؟  »

  

 :  دمیتوپ

  

 « ... ستی... االن وقتش نواریبس کن ژ »
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به حرف من  یتیّاهم نکهیبدون ا واریحال مطئن بودم ژ نیا با

جواب  واریاما در کمال تعجب ژ زندیبدهد، حرف خودش را م

 داد : 

  

 « اون دفعه هم بهت گفتم شرط داره...  یباشه... ول »

  

 زدم :  یدپوزخن

  

 « برادرش...  یحت دهیباج نم یمنم بهت گفتم آکو به کس »
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 با آرامش گفت :  واریژ

  

 « ... یمجبور »

  

 را باال انداختم و گفتم :  میابروها

  

 « نه؟  یکنیاون وقت تو مجبورم م »

  

باال  یاتکان داد و همانطور که شانه ینف یبه نشانه یسر واریژ

 :  گفت انداخت،یم
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 « ... کنهیطال مجبورت م طیشرا ینه... ول »

  

 ام خم کردم . شانه یرا رو گردنم

  

 داد :   حیتوض واریژ

 

 هیفلج... به  نیی... از کمر به پاستین یاون دختر هر دختر »

 دیکاراش کمکش کنه... بع نیتر کیکوچ یداره که برا ازینفر ن

ارها رو براش بکنه... ک نیکه بخواد ا یباش یتو اون کس دونمیم
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باشه که  یکی دیاونجا پس با تشیببر یخوایپس اگه واقعاً م

داشته  یاگهید یانهیگزکمکت کنه... فکر نکنم جز بلوط 

 «  ... یباش

 گفتم :   الیخیب

 «  ... برمیپس بلوط رو م »

از صورت  یکم یخم شد، صورتش را در فاصله زیم یرو واریژ

   من نگاه داشت و گفت :

سر  تونمینتونم متوقفت کنم آکو... اما مطمئن باش... م دیشا »

 « ... یایچاله بکنم... پس به نفعته باهام راه ب یراه کل
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                                 🩸🩸🩸  

                                                                             

 ) طال (  

  

 حالیکه به در خورد نگاهم را از پنجره گرفتم و ب یاضربه با

 گفتم : 

  

 « ... دییبفرما »

  

چهارجوب در جا خوردم، همزمان  یآکو تو کلیشدن ه دایپ با

مثل خوره به جان روحم  شبیکه از د یضیضد و نق یهاحس
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افتاده بودند، پر رنگ شدند، عالوه بر آن ضربان قلبم به طرز 

 د. باال رفته بو یبیعج

  

خودش همانطور  نکهیحرف به صورتش زل زده بودم تا ا بدون

 شروع کرد :  بست،یکه در را م

  

هم  واریاصفهان... بلوط و ژ میافتیاومدم بگم فردا راه م »

 « ... انیم
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سخت بود.  میآمده بود برا رونیکه از دهان آو ب یحرف باور

 نیدم؟ ابو دهیشن یزیو چه چ دمیکشیرا م یزیانتظار چه چ

 از احساسات برده بود؟   ییمرد اصال بو

  

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 زدم.  یپوزخند تیعصبان با
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را  تمیچه دنبال کلمات مناسب گشتم تا عمق نفرت و عصبان هر

از شدت  نکردم، انگار زبانم دایپ یزیبه آکو نشان دهم، چ

 شده بود.  نیحرص سنگ

 

را  میبود که پوزخند زنان رو نیا دیکه به ذهنم رس یکار تنها

 و به پنجره زل بزنم.  رمیاز آکو بگ

  

 گفت :  یکامالً معمول یبا لحن اکو
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 یزیحال هر چ نی... با اارهیب دیبا یچ دونهیبلوط خودش م »

... میکن هیبه بلوط بگو تا برات ته یدار ازیکه به نظرت ن

 زیکه چ میکنیهم هماهنگ م وتراپیزیدکترت و ف یبرنامه

 دایاون مثالً دوستت رو زود پ دوارمی... اممیاز دست ند یادیز

 « ... میکن

  

اضافه کرد  کردمیمن همچنان در سکوت به پنجره نگاه م یوقت

 : 

  

 « ... یندار یمشکل یعنیفکر کنم سکوتت  »
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گردنم را به طرفش  تیکنم، با عصباننتوانستم سکوت  نباریا

 چرخاندم و گفتم : 

  

 ی... نه باهات حرفامیباهات ب خوامینه م نکهیا یعنیسکوتم  »

اتاق  نیا یتو گهید یقهیدق هی خوادیدلم م یدارم... نه حت

 «... یباش

   

 را از او گرفتم.  میرو دوباره
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گه دارم اما ن یظاهرم را تا حد امکان آرام و خنث کردمیم یسع

عرق کرده بود و قلبم با  میهاباز هم از شدت استرس کف دست

 .دیکوبیشدت م

 

که از آکو  یبود، با شناخت یرو ادهیها به آکو ززدن آن حرف 

ام را بکند، ان وقت از دست من با کله نجاینبود هم دیداشتم بع

 ! آمد؟یبر م یام چه کاراز کار افتاده یپاها نیا

  

  «طال؟  »
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 دنیکه از د یرغم ترس یمحکم و قاطع آکو باعث شد عل لحن

 آکو داشتم به طرفش برگردم. یدر چهره میهاحرف ریتاث

 

از خشم نبود در عوض  یاثر کردمیکه فکر م یزیچ برخالف

 انداخته بود .  هیصورتش سا یرو یغم نامحسوس

  

 و گفت :  دیکش یقیعم نفس

  

 « دلته بگو...  یتو یهر چ »
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 تعجب گفتم :  یهم با کم نیهم یرا نداشتم، برا انتظارش

  

 «  ؟یچ »

  

 کنار تختم نشست. یآمد و کاناپه جلوتر

دوخت و آرام و شمرده گفت  شیپا یجلو ینگاهش را به نقطه 

 : 

  

و  یاعتمادیکردن... از ب تمیاذ زهایچ یلیخ میزندگ یتو »

ه دوست داشتم... ک ییهانفرت برادرهام تا از دست دادم آدم
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... میمجبورم احساسات واقع نکهیاز ا شتریکدومش ب چیاما ه

 « ... یدونی... مکنهینم تمیرو... پنهان کنم اذ میواقع یهاحرف

  

و رو به من با تعجب به دهانش  دیکش یو پردرد یقیعم نفس

 زل زده بودم، گفت : 

  

ون... هام بخچشم یمنتظرم اونها حرفهام رو از تو شهیهم »

 دیطال... با شنیکه کردن بشن اما نم یخودشون متوجه اشتباه

 ی... کسیدار یکه پشت نگاهت چه حرف ی... بگیبهشون بگ

 « که بتونه حرف نگاهت رو بخونه... الاقل من ندارم...  ستین
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 :  دمیتکان دادم و پرس یسر

  

 «  ... یزنیها رو به من محرف نیچرا ا »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 سرش را باال آورد.  بالخره
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 تخت نشست.  یشد و لبه بلند

 

 امنهیس یرا تو میهاو دست دمیخودم را عقب کش یاراد ریغ

 زد و به من گفت :  یحرکتم لبخند تلخ دنیجمع کردم. آکو با د

  

که من  یرو بکش یتو هم درد خوامینم نکهیا یبرا »

حرف  خوامی... مارهیدرد آدم رو از پا در م نی... اکشمیم

بابت اون بوسه از من  یو بگ یهام زل بزنچشم ی... تویبزن

بهت قول  ی... وقتفمیمن در نظرت چقدر کث ی... بگیمتنفر

... اما در یدادم مراقبت باشم... ازت خواستم بهم اعتماد کن
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رفتم... بگو  حیو بعد بدون توض دمتیت بوسعوض بدون اجازه

گم  نجایحق نداشتم ازت سواستفاده کنم... بگو گورم رو از ا

 « کنم... حرفت رو بزن طال وگرنه مثل من... 

  

 تیدر آن موقع دیرا زد که من با ییهاآن حرف یهمه آکو

به آنها فکر  تیکه در اوج عصبان ییهاهمان حرف گفتم،یم

نشسته بود و با  میروحاال... حاال که آکو روبه یکرده بودم ول

دو  یهمه کردیاز طرف من خودش را محکوم م یزبانیزبان ب

حس تنفر  یهکه با خودم کرده بودم، هم ییدوتا چهارتا
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که امروز صبح راجع به آن با بلوط صحبت کرده بود از  یمرموز

 ذهنم جان گرفت ... یتو زیچ کیرفت، تنها  نیب

  

بود که وجدان آکو را  یتیآکو از بان من واقع یهاحرف دیشا

که دوست داشت اعتراف کند و بابت آن  یزیچ داد،یآزار م

مرا ترساند  نیو هم اوردیبه زبان ب توانستیمجازات شود و نم

 ... 

  

بودم؟ در آن لحظه  یاهوس لحظه کیآکو تنها   یمن برا یعنی

 مهم نبود...  میراب یزیبوسه را بدانم چ یمعن نکهیجز ا
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به ذهنم  توانستیم ندهیکه در صد سال آ یسوال نیتراحمقانه

 :  دمیبرسد، پرس

  

 «  ؟یاون بوسه... هوس کرد یعنی »

  

متعجب  دمیکه پرس یمن از سوال یبه اندازه باً یهم تقر آکو

وار جواب سکوت کرد و بعد زمزمه یطوالن یلحظات یشد. برا

 داد : 
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 «نبود طال...  نه... هوس »

  

 نیا دنیکرده بود با شن ریگ میکه در گلو ینفس میبگو اگر

 حرف از زبان آکو آزاد شد، دروغ نگفتم. 

  

نه،  ایجواب اکو را بشنونم  توانمیم نکهیبابت ا دیترد با

 :  دمیپرس

  

 « بود؟  یچ یپس برا »
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 امیشانیپ یرو ختهیر یرا باال آورد و با لطافت موها دستش

 شت گوشم زد. پ

 

حس  کردیکه به پوستم برخورد م شیهاسر انگشت یگرما

 دایکه پ یاوج حس خوب کرد،یم دایپ انیدر تنم جر یخوب

 ام گذاشت . گونه یبود که کف دستش را رو یکردم وقت

 

 روز را با فکر تنفر از او بگذارنم؟  کیتوانسته بودم نصف  چطور

 

 یپوالد_غزل#
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#part _435 

 

 تکان داد و گفت :  یجواب سوالم سر در

  

... گفتمیبرات م شبیهمون د دونستمی... که اگه مدونمینم »

 یاحساسات تلخم رو برا دی... شاستمین ییمن آدم دو رورو

 نیکنم اما اهل ا یکه دوست دارم مخف ییهانکردن آدم تیاذ

 « ... ستمیکارها ن

  

 را تکرار کردم : سوالم
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 «پس چرا؟  »

  

 . گشتمیم یدنبال چه جواب دانستمیهم نم خودم

  

 هم گذاشت و آرام جواب داد :  یرا رو شیهاپلک

  

 « ...میدار ازیحس کردم هردومون بهش ن نکهیا یبرا دیشا »
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صورتش دنبال جواب  یبه جواب آو تو تیاهمیمن ب اما

 که دلخواه خودم بود...  ی.. جواب.گشتمیم

  

امروز  "صورتم برداشت و با گفتن  یدفعه دستش را از رو کی

 زد .   رونیاز اتاق ب "رو خوب استراحت کن 

 

                                     🩸🩸🩸 

 

 ) بلوط ( 
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نگاهم  یمادرم در حال ذوب شدن بودم، جور نینگاه سنگ ریز

 یبودم، سفر دهیسفر به اصفهان را چ یبرنامهانگار من  کردیم

 کلفت را داشتم!  کیکه انگار نه انگار من در آن نقش 

  

 :  دیو بدون انعطاف پرس تلخ

  

 « نه...  »

  

خبر سفر را به من و مادرم داده بود و  وارینه را از صبح که ژ نیا

کمک به  یبدهد من برا مؤدبانه از مادرم خواسته بودم اجازه
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از  شتریگفته بود و هر بار ب یده بار باًی همراهشان بروم، تقرطال

 .کردیم یقبل ته دلم را خال

 

 مرا اخراج کند.  نکاریا یبرا واریژ دمیترسیم

  

 گفتم :  آوردم،یدر م هیگر یکه ادا ینیح

  

حتما بره اکو و  دی... طال بامیریکه نم حیتفر یمادر من برا »

به عنوان پرستارش برم...  دیمنم با ببرنش... خوانیم واریژِ
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من رو بابتش  تونهیم واریبرم... من تعهد دادم... ژ دیبا یعنی

 « احراج کنه... 

  

 تر از قبل گفت : محکم مادرم

  

 « پسره راحت نباش...  نیبا ا نقدریمگه بهت نگفتم ا وار؟یژ »

  

 و مبهوت گفتم :  جیگ

  

 « ... امیطورنیمامان... من که گفتم پشت سرش ا »
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بلند شد، همانطور که به  شیرا به کمرش گرفت و از جا دستش

 گفت :  رفت،یطرف در م

  

اگه اخراجت کنه... من پنبه و  ی... حتیبر ذارمینه... نم »

 « کنار هم...  ذارمیرو نم شیآت

  

 و گفتم : دمیسرش دو پشت

  

 « مامان؟  شیکدوم پنبه و آت »
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 تیردنش را به طرفم چرخاند و با عصبانگ ستاد،یدفعه ا کی

 گفت : 

  

چرا  کنه؟یچطور نگاهت م دمینفهم ی... فکر کردواریتو و ژ »

 «  اصفهان باهاشون؟  یطال بر یبه بهانه خوادیم

  

 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _436 

 

که  ینیشود ح داریاز خواب ب یلیدفعه با س کیکه  یکس مثل

 به خودم آمدم .  سوختیصورتم م

 

  کرد؟یصحبت م واریاز کدام ژ مادرم

 

  کردم؟یکار م شیکه برا یمرد

 

 کدام نگاه؟  از
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  گرفت؟یرنگ ترحم م یکه در نظر من هرازگاه ینگاه

 

 دمینال خوردند،یکه با وجود لرزش به زحمت تکان م ییهالب با

 : 

 

 مامان؟  یگیم یارد یچ -

 

صورتم جدا  یلحظه از رو کیمادرم نگاه غضبناکش را  اما

جانم را به تقاص  یقصد کرده بود ذره ذره نکهیمثل ا کرد،ینم
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مرتکب  یاز آنکه بدانم چه گناه خبریرا ب چارهیکه من ب یگناه

 شدم بمکد . 

 

لحظه تصور کردم مبادا مادرم با خودش فکر کرده باشد در  کی

 یخودش ساخته بود من هم به اندازه یکه برا یالیخ ریتصو

 گناهکار بودم...  شتریب یحت ای واریژ

 

در هر  باًیبود چه تقر نیا دانستمیکه من از مادرم م یزیچ

 از پسر دختر مقصر بود...  شتریب یاهر مسأله یحت ای یاشتباه
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 یاقاتف داد،یدختر اجازه نم یمادرم اکثراً تا وقت یدهیعق به

 ... افتادینم

 

همه  نیامثال ا ای کردیراحت برخورد م یاگر فالن پسر کم مثالً

 ! یاش را صادر کردبود که تو اجازه نیا یبرا

 

 ...دادیمرا تا سر حد مرگ زجر م دهیعق نیهم و

 

دور  یهارفتار آدم میتوانیبه مادرم بفهمانم که ما نم نکهیا زجر

 ... میو برمان را عوض کن
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به حالش  یدختر فرق کینبودن  ایبودن  نیسنگ یگاه نکهیا

شده و چه  نییتع شیطرف مقابل از پ یرفتار یالگو کند،ینم

 ... کردینم ی... فرق چندانیگریتو چه هر آدم د

 

را کرده بود را  یچه کرده بود و مادرم چه برداشت واریژ نکهیا

در مورد  دمدایکه اجازه نم دانستمیرا م نیاما ا دانستمینم

 بکند...  ییفکرها نیمن چن
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#part _437 

 

 ... واریدر مورد ژ یحت ای

 

از  شتریو ب ستیتهمت ن نیمستحق ا کردمیکه حس م یواریژ

 از او دفاع کنم... دیبا ابشیدر غ کردمیآن حس م

 

 بکشم...  شیرا پ واریاقالنه نبود حرف ژبه نظرم ع اما
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@VIP_ROMAN 

حساس شده بود و حاال هرچقدر هم با منطق  واریژ یرو مادرم

 .  دادیعکس م یجهینت زدم،یحرف م واریاز ژ شیبرا

 

حساس و نسبت به آن گارد حالت  زیچ کی ینفر  رو کی یوقت

 نیاز ب یراه، تالش برا نیبدتر رد،یگیحمله م یو حت یتدافع

 حالتش است... بردن 

 

 کند... میخودش حالتش را تسل یاجازه بده دیبا

 

 ... بردمیم نیحالت را از ب نیبا مبّرا کردن خودم ا دیمن با و

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مامان...  -

 

 اما اجاره نداد حرفم را بزنم.  مادرم

 

 و ترحم گفت :  یدلسوز ت،یمخلوط از عصبان یبا حالت خودش

 

مثالً تو رو  کننیس ملحظه هو هی... تو ننیشون همهمه -

جلو... به عقل جن هم  انی... با هزار جور نقشه منیداشته باش

 یآقا و خوب بدن ول نقدریخودشون رو ا یکه چطور هیرینم
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...  بعد که شهیکه خودشون هم باورشون م نقدری... ادنیم

آوردن... بعد اون وقته که دلشون رو اومدن جلو... به دستت 

 دوست داشتنشون رو خورد... گول دی... نبایزنیم

 

 :  دمیحرفش پر وسط

 

 ... یکنیاشتباه م یمامان دار -

 

 واریتا ذهن مادرم را به کل از ژ دیبه ذهنم رس یدفعه فکر کی

 پاک کنم... 
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حرف به ظاهر  دانستمیکه نم یو بدون فکر در حال احمقانه

 داشته باشد، گفتم : یممکن است چه عواقب تمیّاهمیب

 

فکر  یاگهیطال رو دوست داره... اصال به دختر د ارویژ -

 ...یکنیکه تو فکر م ییزهایاون چ یبرا ی... حتکنهینم

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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#part _438 

 

 ) آکو ( 

 

را زدم اما قبل از  نیماش ریکردم، دزدگ یرا ط ابانیخ عرض

 ییاسمم از جا دنیدر برسد با شن یرهیتم به دستگدس نکهیا

 و به طرف صدا برگشتم .  ستادمیا میپشت سرم، سر جا
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از  یابا لبخند شرورانه ابانیخ گریکه طرف د یمرد دنید با

به  میمستق رفتند،یرو راه م ادهیپ یکه تو یاندک تیجمع انیم

 . دمیرا در هم کش میمن زل زده بود، ابروها

 

 صیقابل تشخ یمرد به خوب یبه خاطر فاصله چهره هنکیا با

ژل  یبلندش که در مدل خاص مهین دیسف ینبود اما موها

که تن کرده بود در نظرم آشنا به  یکیخورده و کت و شلوار ش

 توانستمینم آوردمیاما هر چه به ذهنم فشار م دیرسینظر م

 . اورمیرا به خاطر ب مانییآشنا ینحوه ایاسمش 
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بودم  ستادهیکه ظاهرا منتظر او ا دیمرا متوجه خودش د یوقت

را نگاه  ابانیچپ و راست خ هانیماش بیکه در تعق یدر حال

 به طرف من آمد. کرد،یم

 

اش را که چهره اتییو توانستم جز دیرس امیبه چند قدم یوقت

اسمش را به خاطر  نمیجوان بود بب دشیسف یبا موها تناسبیب

 یادآوری نی... و هممانییآشنا یرا هم نحوهآوردم، هم خودش 

که تا چند  ییتر شود، ابروهاسف میابروها یباعث شد گره

گره  ییآشنا یاز رو و حاال ییبه خاطر عدم آشنا شیپ یهیثان

 خورده بود...

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لبش چسبانده بود... یرو یمن مرد لبخند بزرگ برعکس

 

 داد،یتمسخر م یکه بو یانداخت و با لحن میبه سرتاپا ینگاه

 گفت : 

 

داغون  کردمی... فکر میترسر حال کردمیکه فکر م یاز اون »

 «تا حاال...  یشده باش

 

 و گفتم :  دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من  یافهیشده که در مورد ق دایت پبعد پنج سال سر و کله »

 «اون روزها...  یها... اونم با توجه به اتفاقینظر بد

 

 زد .  یکج و عصب لبخند

 

 نفرت گفت :  با

 

 « ؟یکشیم شیاون موقعت رو پ یهایبحث کثافت کار یدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به آنها  ینیگذاشتم و ح نیسقف ماش یرا رو میهاآرنج

 کالفه گفتم :  کردمیم هیتک

 

 هی... وسط یتو؟ تو خودت شروع کرد ایمن  یکارکثافت »

خوشم  ی... من از نامردیجاده خاک یزد یرقابت سالم کار

رو عادالنه شکست  هامفیحر ی... همهرمی... و طرفش نمادینم

 یمردونه باز ی... تو رو هم شکست دادم... اما تو جنبهدمیم

 نیهم ی... برایشکستت موندن رو نداشت یکردن و مردونه پا

که اون طرف  یگذاشت یزیهم به جبران شکستت دست رو چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با  یکار من بود... منم دستت رو قلم کردم... یهاخط قرمز

 «... کنمیمثل تو م یهاآدم یهمه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _439 

 

 نیب یهرازگاه هانیبوق ماش م،یبود ستادهیا ابانیخ کنار

 . دیپریجمالتمان م

 

 قدم جلوتر آمد.  کی
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@VIP_ROMAN 

 . هم لبخند مضحکش را حفظ کرده بود.. هنوز

 

 آرامش گفت : با

 

بکشم...  شیمون رو پتموم شده یهایتا بحث باز ومدمین »

بگم... زنت از منم دعوت  کیاومدم تا بابت دعوت اون شب تبر

 «کرده بود اما نتونستم خودم رو برسونم... 

 

 را باال انداخت و اضافه کرد : شیابرو یتا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «زن سابقت...  دیببخش »

 

 به او زل زده بودم.  ینشواک ایحس  چیه بدون

 

حد  نیکه در مقابل من داشته بود تا ا ینفرت از باخت نکهیا باور

کرده بود که بعد از پنج سال سر راه مرا  فیاو را خوار و خف

را داشته  تمیعصبان کیزن سابق قصد تحر یو با کلمه ردیبگ

 سخت بود...  میباشد، برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به خودم  یحرف نیننبودم که با چ یمن آدم دانستینم یعنی

 بلرزم ؟ 

 

 ام گذاشت .  شانه یجلو آمد، دستش را رو گریقدم د کی

 

 به تنم انداخت.  یفیبد انزجار لرز خف حس

 

 یشد که آماده هیشب یلحظه در نظرم به الشخور کی اشچهره

 بود... دنیدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گذار گفت : ریتاث یتا حدود یو با لحن آرام

 

سال ازت متنفر بودم و منتظر  همه نیکه ا شمینم نیمنکر ا »

 دمیفهم یوقت یبودم تا بهت ضربه بزنم... هنوز هم هستم... ول

 خواستمیافتاده با خودم گفتم: ) مرد اصال نم یبرات چه اتفاق

 «تقاص بده... (  ینجوریا

 

 ادامه داد : یاافتاده نییسر پا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از سخته زن ادم با برادرش ازدواج کنه... سخته مدام  یلیخ »

اون موقع که زن من بوده برادرم بهش  یعنی یخودت بپرس

 «چشم داشته؟ 

 

 ...نه

 

 ...کردمیرا تحمل نم یکی نیا

 

 سوال ببرد .  ریرا ز ریحق نداشت آه یکس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیانتقام از من با خورش یفقط برا ریکه آه دانستمیم من

 ازدواج کرده بود... 

 

ها را به حرف رگیجسم د کینداشت برادر من، روحم در  امکان

الشخور بازنده و گرسنه  نیا یهاحرف هیشب ییهاو تهمت

 باشد ... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _440 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهانش خورد کنم اما  یرا تو مشیهارا باال بردم تا دندان دستم

دستم  اشیگهاننا یدر اصل ضربه ای یادفعه کی یبا جمله

 هوا ماند .  یتو

 

همون  یش هم دنبالهوحشتناکه آدم شک کنه بچه یلیخ »

 نیهمچ هیزنش و برادرش باشه... سخته آدم با  یعشق پنهان

 «مواجه شه...  یقتیحق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زبانم به سقف دهانم  ستاد،یلحظه قلبم از حرکت ا کی یبرا

جمد و من میهاو راه هوا را بند آورد، تک تک عضله دیچسب

 از دستم خارج شد...  میهاکنترل استخوان

 

اش شده بود که سرش را جمله ینیمتوجه سنگ آمدینظر م به

 به صورتم انداخت .  یقیباال آورد و نگاه عم

 

 گفت :  یفیکش آمدند و با لذت کث یبه آهستگ شیهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیاز ا ترنیریش یانتقام چی... هخواستمیرو م نی... همنهیهم »

 « لحظه قفل کنه...  کی یکه آکو خان شده برا ستین

 

قدم عقب رفت و در  کیام برداشت، شانه یرا از رو دستش

 گفت :  د،یمالیبه هم م شیهاکه دست یحال

 

هم  هیمن بق ریبه غ دونمیم یوقت برمیم یچه لذت یدونینم »

شده  یبد ی... دوره زمونهکننیموضوع پچ پچ م نیراجع به ا

به خون خودش هم اعتماد کنه...  تونهینم یحت گهیدم دآکو... آ

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود، فرصت کردم تا حداقل  یاو احمقانه مشغول رجزخوان یوقت

ام را سفت در ظاهر خودم را جمع و جور کنم، مشت شل شده

 یعنی آمد،یفرود م دیکه با اورمیفرود ب ییکنم و آن را همانجا

 اش... دهان وامانده

 

 یعقب رفت و تو یبود که چند قدم ادیز یضربه به قدر شدت

 افتاد...  ابانیخ

 

 ... ستادمیا میسنگ سر جا مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جنون شده بودم...  دچار

 

 ریام را زخسته یهانفس لیرا، دل امیرا، عمر و زندگ هناسم

 سوال برده بود... 

 

 من مجنون وار منتظر مرگش بودم...   حاال

 

 ... دیرشو خو ریبعد آه کشتم،یاو را م اول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شدن ترمز  دهیو کش نیبوق ماش یهمان لحظه صدا درست

 آمد... ابانیسنگفرش خ یرو

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _441 

 

منتظر  یاحساس چیهیب حال،یب یاکه مثل مجسمه همانطور

در  نیماش یهاچرخ ریرا له شده ز میروبودم تا الشخور روبه

درست  نیاما ماش نمیکه با خون خودش خفه شده بود بب یحال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شان آنقدر کم بود که سپر فاصله ستاد؛یا اشیمتر یچند سانت

 مرد شده بود .  یقهیمماس شق نیماش

 

 متوقف شد...  ایدن یاهیچند ثان یبرا

 

که  یاراننده یمرد که از وحشت خشکش زده بود، برا یبرا

 یو برا دیایسرش ب ییقرار است چه بال دانستینوز نمه دیشا

به  نیزدم اگر ماش بیلحظه به خودم نه کیکه فقط  یمن... من

از حالتم  بی! اما عجشدمیمن قاتل م مردیو م زدیمرد م

آن  یتمرد وق ینشدم چون هر بار که زنگ صدا مانیپش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 د،آمیدر سرم به صدا در م زد،یها را راجع به هناس محرف

 . رمیگیآرام نم زمینفر را نر کیخون  یتا وقت کردمیحس م

 

راننده که  نکهیقبل از ا یکوتاه یلحظه یمن و مرد برا نگاه

شده بود و به  ادهیپ مهیسراس نیحاال به خودش آمده و از ماش

 در هم گره خورد .  آورد،یطرف مرد هجوم م

 

 ر خود دارد... ام را دنگفته یهاحرف یبودم نگاهم همه مطمئن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه وقت قیآنقدر عم کرد،ینگاهم م یقیبا وحشت عم مرد

حال خوبش را با  خواستیراننده کنارش نشست و از او م

و  ردیکردن نشان دهد نتوانست نگاهش را از من بگصحبت

 جوابش را بدهد . 

 

 او لب زدم :  روبه

 

 « ... یبعد مُرد یدفعه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که دور مرد  یتیبه جمع توجهیشدم و ب نیهم سوار ماش بعد

 یشماره افتادمیکه به طرف خانه راه م ینیجمع شده بودند ح

 آوات را گرفتم . 

 

 « جانم آکو؟  »

 

 گفتم :  حسیب

 

 « ن؟ خونه ریو آه دیخورش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جا خورده بود،  ممقدمهیکه از لحنم و البته سوال ب آوات

 :  دیپرس

 

 « شده آکو؟  یچ »

 

 :  دمیفشار دادم و غرّ میهانگشتا نیرا ب فرمان

 

 « نه؟  این خونه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در حال فکر  دیرسیکه به نظر م یدر حال دهیبر دهیبر آوات

 است، جواب داد : 

 

 « شده آکو؟  یآره تازه اومدن... چ »

 

از  نیبود، کم مانده بود ماش نیسرعت ماش یبه عقربه نگاهم

 پرواز کند .  نیزم یرو

 

 :  و مطمئن گفتم آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نشده... نگران نباش داداش...  یزیچ »

 

 هم تلفن را قطع کردم .  بعد

 

نشده بود فقط آکو قرار بود برادر و زن برادرش را  یزیچ

 بکشد... 

 

                                🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوات ( ) 

 

تلفن قطع شد،  نکهیآکو به محض ا یوجود آرامش صدا با

 ضربان قلبم از شدّت ترس و اضطراب باال رفت .

 

و کنترل  یکه در خوددار دانستمیم شناختم،یآکو را م من

 یهاحس مبهم از همان حس کیاحساساتش ردخور ندارد اما 

 ...  لنگدیکار م یجا کی خواندیگوشم م یام، مدام توبرادرانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بروم و  دیو خورش ریآه شیچه کار کنم! پ دانستمینم

قبل از  میکنم و بعد به آکو بگو رونیرا از خانه ب شانییدوتا

بفهمند  دیخورش ای ریبود آه یاند؟ نه... کافاو رفته دنیرس

 اندازند،یخط ب یقیاعصاب آکو، حاال به هر طر یرو توانندیم

آکو  یاحتمالآتش  یحرص روو  یآن وقت خودشان با خوشحال

 ! ختندیریم نیبنز

 

را با به هم  امیکه فشار کالفگ ینیزدم و ح رونیاتاقم ب از

راهرو مشغول راه رفتن  یتو کردمیم هیتخل میموها ختنیر

را  یکوچک یکه حوله ینیح واریشدم، درست همان لحظه ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به من  توجهیآمد و ب رونیاز اتاقش ب دیکشیم شیموها یرو

همانطور  تاد؛دفعه نگاهش به من اف کیها رفت اما ه طرف پلهب

 :  دیبه طرفم آمد و پرس دیکشیرا در هم م شیکه ابروها

 

 « شده؟  یآوات؟ چ »

 

 یرو سشیخ یبه صورتش انداختم؛ موها ینگاه حوصلهیب

سرخش مشخص  یهاها و چشمبود، از گونه ختهیر اشیشانیپ

 بود.  آمده رونیبود تازه از حمام ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود...  نیخودش بنز وارینه... ژ گفتم؟یم واریژ به

 

حس بود و قرار  هیفقط  زیهمه چ دیشا کردم؟یم یغلط چه

 یفکر خودم را آرام کردم اما برا نی. با اافتدیب ینبود اتفاق

منتظر آکو  اطیح یگرفتم تو میهک که شده بود تصم اطیاحت

را  واریواب ژج یهم همانطور که سرسر نیهم یبمانم برا

 رفتم .  نییها پااز پله دادمیم

 

 « نشده...  یزینه چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمد .  نییها پانشد و دنبالم از پله المیخیاما ب واریژ

 

 «  ؟یدیانگار جن د هیجور هی تافهینشده چرا ق یزیاگه چ »

 

 را ندادم .  جوابش

 

بودند  ستادهیهال ا یتو دهیطال و بلوط که لباس پوش دنید با

 لحظه مکث کردم .  کی

 

 :  دیزودتر از من به خودش آمد و از آنها پرس واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ن؟یریم ییجا »

 

 جواب داد :  ییبا کم رو طال

 

 « ... میبگرد اطیح یکم تو هی »

 

 تیبا توجه به موقع اطیح یمبادا حضورشان تو نکهیترس ا با

 کردمیم یکه سع یکند با لحن دهیچیرا پ تیآکو وضع یاحتمال

 :  گفتم بلوط و طال به باشد مهربان و دبانهٔ  امکان مو یا جات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... گهیبه چند ساعت د نیگردش رو بذار شهیاگه م »

 

 دیپرس واریآنها ژ جای به اما شد الٔ  پر از سو شانیهر دو نگاه

 : 

 

 « شده آوات؟  یچ »

 

 یآکو که تو دنیجواب دادن به طرف در رفتم اما با د بدون

 خشک شدم...  میبود سر جا تادهسیچهارچوب در ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سرعت رسانده بود؟  نیخودش را با ا چطور

 

 شده بود...  خیصورت آکو م یرو نگاهم

 

 مانیو چند سال برادر یس نیبود که در ا یزیصورتش چ در

 بودم...  دهیهرگز ند

 

 ... ترساندیکه مرا از آکو م یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _443 

 

به جمعمان انداخت اما  یروحیکه انگار آکو نبود، نگاه ب آکو

به طرف  شناسدیکداممان را نم چیکه ه یمثل کس تفاوتیب

 ها رفت . پله

 

 :  دیکش ادیفر همزمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «... ری... آهدیخورش »

 

 دم،یبه طرفش دو ،یکه انگار آتش به جانم انداخته بود من

 اش را از پشت گرفتم و متوقفش کردم .شانه

 

 گفتم :  د،یلرزیم جانیکه از شدت ه ییصدا با

 

 « شده؟  یآکو داداش صبر کن... چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . ستادمیا شیروو روبهرا گرفتم  شیبازوها

 

پوستش  ریز یاش که انگار خونشده دیصورت سف دنید با

 خوردم .  یاکهینداشت،  انیجر

 

که رنگ  شیهاصورتش را قاب کردم و به چشم هر دو دست با

 سبزشان مات و ترسناک شده بود چشم دوختم .

 

نفس  یمن زوم کرده بود به قدر ینگاهش که حاال رو یجذبه

 قفل کرد .  یگفتن هر حرف یبودم که زبانم برا ریگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یزیبرخورد ت یصدا میکردیحرف به هم نگاه م یکه ب همانطور

 بلند شد :  دیخورش یها و بعد صداه پلهکفش زنانه ب یپاشنه

 

 «  ؟یزنیآکو؟ چرا داد م هیچ »

 

ها دوخته شد. بدون آکو از صورت من جدا شد و به پله نگاه

 دیپلک زدن صورتش را آزاد کرد و با آرامش به طرف خورش

 نامطمئن به طرفشان رفتم .  یهارفت، من هم با قدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمد.  نییها پالهاز پ دیهم با اخم دنبال خورش ریآه

 

که  ییآرام بود. از آنجا دیرس دیخورش یقدم کی یتا وقت آکو

و بعد  دیکه آکو به خورش ینگاه توانستمیپشتم به آنها بود نم

گواه  دیشدن صورت خورش دیاما سف نمیانداخت، بب ریبه آه

 بود .  زیهمه چ

 

بجنبم اتفاقات  ریاگر د دمیآکو فهم یهاتکان خوردن شانه با

 ...  ستیکداممان ن چیدر انتظار ه یخوب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنده شد و به طرف آکو هجوم بردم اما قبل  نیزم یاز رو پاهام

را به قصد خفه کردن دور  شیهابه او برسم آکو دست نکهیاز ا

 حلقه کرد ...  دیگردن خورش

 

 زدم :  ادیفر

 

 « آکو...  »

 

 هاش را از پشت گرفتم . را او رساندم و شانه خودم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شکه به آکو نگاه  یاهیکه چند ثان ریآه د،یخورش غیج با

آکو را گرفت و با  یهابه خودش آمد و دست کردیم کردیم

ش خفه یدار یچه مرگت شده آکو... واش کن لعنت ``گفتن 

 کرد دست آکو را جدا کند .  یسع ``... یکنیم

 

به جمعمان  واریطال و بلوط و بعد اضافه شدن ژ غیج یصدا

 یهابه همراه دست و پا زدن دیدا کردن آکو از خورشج یبرا

اش وحشتناک قطع شده یهاخرخر نفس یکه صدا دیخورش

را فراتر  زیبودم، همه چ دهیبود که تا آن روز شن ییصدا نیتر

 تصوراتم ترسناک کرده بود . یاز همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپهن آکو برا یهاکه به خاطر کلنجار رفتن با شانه ینیح من

 :  گفتمیه نفس نفس افتاده بودم با التماس مب دنشیعقب کش

 

 « ... یکنیش مخفه یآکو دادش... ولش کن... دار »

 

 .  دیشنیرا نم می... انگار اصال صدادادینم یتیاهم چیآکو ه اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش دور گره خورده یهاانگشت ریو آه شیهامچ دست واریژ

 یود سعخ یرا گرفته بودند و هر کدام به نوبه دیگردن خورش

 گره کور را باز کنند .  نیا کردندیم

 

اکو  یاز عهده میتوانستینم یسه نفر وار،یو ژ ری... آهمن

 ... مییایبرب

 

کشتار  نیماش نیبرادرم افتاده بود که به ا یبرا یاتفاق چه

 شده بود؟  لیتبد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _444 

 

 :  زدیم ادیگوشش فر یتو واریژ

 

 « ... یشد وونهیآکو... آکو د »

 

 ...  افتدیکم مانده بود به التماس ب ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را کرده  دیقصد جان خورش یعکس العمل چیآکو بدون ه اما

هم افتاد و بدنش  یرو دیخورش یهاکه پلک یبود و تا وقت

 را باز نکرد...  شیهاشد دست حالیب

 

افتاد من، آکو  ریبغل آه یتو جانیکه ب دیحال خورش دنید با

 ... میدیعقب کش واریو ژ

 

 زل زده بود...  دیخورش یشده دیاما با ترس به صورت سف ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتش  یتو یهجوم برد و مشت ریدفعه آکو به طرف آه کی

 خواباند... 

 

 ریبغل اه یرا از تو دیآکو بدن خورش میبه خودمان آمد تا

را که به خاطر بُهت از انجام هر عکس  ریو آه دیکش رونیب

 اشنهیس یقفسه یپرت کرد، رو نیزم یعجز بود، رو یالعمل

 نشست و به قصد کشت مشغول زدنش شد ...

 

قفل مانده  مانیفلج سر جا یهاهر دو مثل آدم واریو ژ من

 .  میبود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مرده  میدانستیبود که نم یدیطرف به خورش کیاز  نگاهمان

زل زده  ییبه آکو گریافتاده بود؛ از طرف د نیزم یزنده رو ای

 گرفته بود...  شیهاباد مشت ریرا ز ریآه رحمانهیکه ب میبود

 

دهم متعلق  صیتشخ توانستمیکه آن موقع نم یفیظر یصدا

 آهسته گفت :  ه،یبه طال بود با گر

 

 « آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دیبه گوش آکو نرس شیصدا اما

 

 گفت : ریکو بلند شد که خطاب به آهآ یعوض صدا در

 

به  نیبا من بکن نیخوایم یبهتون گفته بودم هر غلط -

آخ نگفتم... فقط بهت گفتم دور  یبهم زد یاجهنم... هر گلوله

دارم خط بکش... اما حاال... به خاطر تو... به  تیکه دو ییهاآدم

به هناس  کنهیخودش هم رحم نم یکه به بچه یخاطر تو و زن

 من...  یمن... به فرشته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فرود  ریصورت اه یو رو بردیباال م وقفهیرا ب دستش

 ...آوردیم

 

 . میبه خودمان آمد واریو ژ من

 

زانو زد و  نیژم یرفت، کنارش رو دیبه طرف خورش واریژ

 دستش را با ترس و لرز به طرف نبض گردنش برد.

 

 ...مردیم دیاگر خورش یوا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... شدیقاتل م آکو

 

 به قتل برادر خودش داشت... میکه در حال حاضر تصم ییاکو

 

 .  دمیبه طرفش دو دادیدستش جان م ریز ریفکر که آه نیا با

 

 یباعث شد قلبم برا ریآه یصورت خون دمیکنارشان رس یوقت

 :  دیکش ادیهمزمان آکو فر ستد،یبا یالحظه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ال... به سؤ ریمن رو بردن ز گریمن رو... ج یبه خاطر تو بچه -

روم گفتن... زنم و  ی... تویفهمیدخترم گفتن حروم زاده... م

گوش خودم باهم بودن... بهم گفت دخترم، دخترم  ریبرادرم ز

 یرو یرو تو نینفر ا هی... اگه ستی... هناس منم هناسم نستین

 کار کنم؟ ها...  یم بگه چبچه

 

چنان سوز  تیآکو عالوه بر خشم و نفرت و عصبان یصدا

 داشت که جگرم را آتش زد...  یردناکد

 

 سر آکو آمده بود...  ییچه بال دمیفهمیم حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بست ...  خی میهادر رگ خون

 

طال  غیج یشل شد صدا میهاکه دست یاهمان لحظه درست

 به آکو گفت : هیآمد که با گر

 

 « آکو... تورو خدا ولش کن...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گردنش را به طرف هوا ماند،  یاکو تو در کمال تعجب دست و

برگشته بود به طال  یکه به حالت انسان یصدا چرخاند و با نگاه

 نگاه کرد... 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _445 

 

 هم مثل آکو به طرف طال برگشتم .  من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از که  یآورده بود و با صورت کمانیدارش را نزدچرخ یصندل

شده بود به آکو چشم دوخته بود؛ پشت سرش  سیخ هیگر

بغل  یکه از وحشت درشت شده بود تو ییهابلوط با چشم

 مادرش پنهان شده بود . 

 

 گفت :  هیجلوتر آمد و با گر د،یکه توجه آکو را به خودش د طال

 

 « ... نوریا ایآروم باش اکو... ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهالند شد و با قدمطال مسخ شده بود ب یکه انگار با صدا آکو

 سست به طرفش رفت . 

 

 گفت :  یادهیغم و لحن کش با

 

 « آروم باشم؟ ها؟  یچطور »

 

 زد :  ادیو فر دیکوب اشنهیس یبه قفسه یمشت

 

 « ... ترکهیداره م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نشستم .  نیزم یرو ریفرصت استفاده کردم و کنار آه از

 

 اش گذاشتم و زمزمه کردم : شانه یرا رو دستم

 

 «  ؟یداداش خوب ریآه »

 

آخش و حرکت نامحسوس گردنش نشان داد به هوش  یصدا

 است . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلیوضعش خ دمیبلند شود فهم نیزم یکرد از رو یسع یوقت

 .  ستیبد ن

 

 زنان بلند شد :  ادیبار فر نیآکو ا یصدا

 

کار رو  نیبا دخترم... با دخترم... ا یآروم باشم وقت یچطور »

کثافت  نیا یگذاشتن... حاال چطور یزیچکردن؟ دست رو بد 

 « کار کنم؟  یکار کنم طال؟ چ یرو جمع کنم... چ

 

 زل زده بود...  دیانداختم که با ترس به خورش واریژ هی ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نه! اینه! زنده بود  اینبضش را گرفته بود  دانستمینم

 

 آمده بود... دیسر خورش ییاگر بال یوا

 

 یکردم و کمک کردم از رو ریآه یهاگاه شانه هیرا تک دستم

 شود . زیمخین نیزم

 

 :  دیکش ادیبا درد فر آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ترکهیقلبم داره م »

 

طال  ادیقر یدارد اما وقت یاحساس یاش جنبهکردم جمله فکر

به  یبرخورد جسم محکم یو بعد صدا زدیکه آکو را صدا م

تباه بار در آن روز اش نیچندم یبرا دمیفهم دمیرا شن نیزم

 کرده بودم . 

 

را گرفته بودم گردنم را به طرف آکو چرخاندم  ریکه آه همانطور

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدستش را رو کیکه  ینیطال ح یپا یدرست جاپ نیزم یرو

طال را گرفته بود،  یزانو گرشیقلبش گذاشته بود و با دست د

 زانو زده بود .  

 

 بلند شد :  ریاه یبهت زده یصدا

 

 «آکو ؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دارش به چرخ یصندل یکه رو ینیح غیطال با ج ریهخالف آ بر

را  شیهاشانه فشیظر یهاطرف آکو خم شده بود و با دست

 :  زدیگرفته بود، او را صدا م

 

 « آکو؟ آکو چت شد؟  »

 

کنارش نشستم و  دم،یرا رها کردم و به طرف آکو دو ریآه

 را گرفتم و صورتش را به طرف خودم برگرداندم .  شیهاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جرعه هوا  کی یبازش که برا مهیکبود ن یهالب دنید با

که  یکه صورتش را پوشانده بود و رگ یعرق سرد دند،یلرزیم

برجسته شده بود، روح از تنم جدا  اشیشانیگردن تا پ یاز رو

 شد .

 

 .  دادیقلبش فشار م یرا رو دستش

 

 ناله لب زد :  با

 

 « ... نفس بکشم تونمی... نمتونمیقلبم... نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _446 

 

 انداختم .  اشنهیس یبه قفسه یزده نگاه وحشت

 

کرده بودم! مثالً با نگاه کردن به  یبا خودم چه فکر دانمینم

 یو بفهمم در چه حال نمیقلبش را بب توانمیم اشنهیس یقفسه

 است . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کلمه فلج شده بودم...  یواقع یمعنا به

 

رنگش برد و  یآب رهنیپ یهادستش را به طرف دکمه یوقت

 حرکتیکرد آنها را از هم باز کند هم ب یسع حالیلمس و ب

 بودم!

 

بدنم  یترسناک بود که همه یبه قدر قشیعم یهانفس یصدا

 .  لرزاندیرا م
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@VIP_ROMAN 

 بکنم !  دیبا یچه کار دانستمینم

 

 گفت :  ادیطال به خودش مسلط تر بود که با فر ختانهخوشب

 

 « بکش...  قیبکش آکو... نفس عم قینفس عم »

 

 دیرسیرا تکان داد اما به نظر م اشنهیس یبه زحمت قفسه آکو

که هر لحظه کبودتر از  شودیوارد نم شیهاهیبه ر ییهوا چیه

 . شدیم شتریب اشنهیس یقبل و خس خس قفسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد  یسع نباریطال برداشت و ا یزانو یاز رورا  دستش

اش را شانه یدفعه دست کیرا پاره کند اما نتوانست،  رهنشیپ

 .  دیگرفت و او را عقب کش

 

 بلند شد :  ریآه یصدا همزمان

 

 « نفس بکش آکو... نفس بکش...  »

 

آکو را بغل گرفته بود و  یافتاد که چطور باال تنه ریبه آه نگاهم

 یهاحرکت دکمه کیکه خودش با  یدر حالبا کف دست 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داد،یرا ماساژ م اشنهیس یرا کنده بود، قفسه رهنشیپ

به خاطر تورم  شیهااز پلک یکیخون آلود بود و  ریصورت آه

 بسته شده بود .  

 

که  یدر حال جانیرا باال آورده بود و ب شیهااز دست یکی اکو

را چنگ  ریهآ یقهیبسته شده بود،  مهیتا ن شیهاپلک

 .  انداختیم

 

و هنوز  نمیبیرا به چشم خود م یاصحنه نیچن کردمینم باور

 زنده بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از دستم  یکار چیو ه دادیجان م میهاچشم یجلو آکو

 ...  آمدیبرنم

 

 ادیمدام فر دادیاکو را ماساژ م ینهیس یکه قفسه ینیح ریآه

 : دیکشیم

 

 « . ... نفس بکش..ینفس بکش لعنت »

 

 دفعه نگاهش را به طرف من برگرداند و داد زد :  کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « زنگ بزن اورژانس آوات...  »

 

 رهیخ شانیبه هر دو حرکتیکه همچنان مات و ب دیمرا د یوقت

 زد :  یبلندتر ادیبودم فر

 

 « چه مرگت شده آوات؟ زود باش...  »

 

در آوردم و  بمیج یخودم آمدم و دستپاچه تلفنم را از تو به

 اورژانس را گرفتم .  یشماره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اضافه کرد :  ریآه

 

 «  ... میبکن دیبا یبگو چه غلط ریزنگ بزن ام »

 

 میهاچشم یطال جلو رمیاورژانس را بگ یشماره نکهیاز ا قبل

انداخت و کشان کشان به  نیبه زم یصندل یخودش را از رو

 طرف آکو رفت ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _447 

 

اپراتور اورژانس از  یلحظه که مات حرکت طال بودم، صدا همان

 پشت تلفن آمد.

 

کلمات را  توانستمیکه به زحمت م یهول و اضطراب در حال با

اکو را شرح دادم و آدرس خانه را  تیکنار هم بگذارم وضع

را بشنوم، تلفن را  اشههیمنتظر نماندم که توص یدادم، حت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که چطور خودش  کردمیقطع کردم و همانطور که به طال نگاه م

 را گرفتم .  ریام یشماره کشاند،یرا تا کنار اکو م

 

 بلند شد :  شیصدا بالفاصله

 

 « سالم داداش...  »

 

که همان لحظه  یبه خاطر بغض میکه صدا یمقدمه در حال بدون

 م : جوانه زده بود، گرفته بود گفت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نفس  تونهی... نمکنهیقلبم درد م گهی... اکو حالش بد... مریام »

 « بکشه... 

 

 .  زدیبا آکو حرف م یارام یبا صدا ریآه

 

 از پشت خط بلند شد : ریام یوا رفته یصدا

 

 « شده آوات؟  یچ ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تکان  میقدم از سر جا کی یهنوز نتوانسته بودم به اندازه من

جانش را از  یکه انگار ذره ذره کردمیکو نگاه مبخورم، فقط به ا

 ...  دادیدست م

 

 بغض گفتم : با

 

 « ... میکار کن یچ میدونی... نمریام دونمینم »

 

 مضطرب شد : ریام یصدا
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@VIP_ROMAN 

 « اورژانس...  نیزنگ بزن »

 

 « ... میزد »

 

 جواب داد : ریام

 

 « خوبه... به هوشه آوات؟  »

 

به  گریباز بود اما د مهین شیهاپلکبه اکو انداختم،  ینگاه

 .  زدیشدّت قبل نفس نفس نم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمینال

 

 « ... ری... امدونمینم »

 

 ازیگم شده بود و ن یکیرا داشتم که در تار یاپسربچه حس

 نفر چنگ بزند ...  کیداشت به دامن 

 

روشنش  ینور چیبود که ه یمن همان دلتنگ یآکو برا نبود

 ...کردینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد :  یمحکم یا صداب ریام

 

... فقط اوات ادی... االن اورژانس منیباشه... باشه... هول نکن »

 « باشه؟  نیتکونش ند

 

 « باشه...  »

 

 .  دیدویم نکهیآمد، مثل ا شیهاقدم یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اونجاس...  کی)...( که نزدمارستانیب برشیاحتماال اورژانس م »

 می... مستقرسمیرژانس ماحتماال بعد او یول افتمیاالن راه م

 « ... چندتا از دوستان اونجا هستن... آوات... مارستانیب رمیم

 

توانستم جوابش را بدهم، حرف زدنم مصادف بود با  یسخت به

 ...میهااشک ختنیر

 

 «  ن؟یدار نیسیتروگلیتو خونه ن »

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 در آن مشهود بود، گفت : یکه حاال نگران ییو با صدا کالفه

 

 « ... زیقرص قرمز ر هی... یرزبونیز »

 

 « فکر نکنم...  دونمی... نمدونمینم »

 

 که به نفس نفس افتاده بود، گفت : یمهربان در حال ریام

 

 « ... یدار نیباشه داداش... خودت رو جمع کن... برو بگرد... بب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آکو انجام  دنیاضافه کرد که تا رس گرید زیهم چند تا چ بعد

 ...  میده

 

کردن قرص به آشپزخانه  دایپ یبلند شدم تا برا میاز جا یقتو

بلند  شیاز جا دیخورش کردیکه کمک م دمیرا د واریبروم، ژ

 شود... 

 

 جان هنوز زنده بود...  سگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _448 

 

 ) طال ( 

 

نفر  کیاز من دور کرد انگار  دیکشآکو را عقب  ریآه یوقت

دنبال اکو رفتن را  یِکه پا یمن یاز بدنم را قطع کرد؛ برا یعضو

 نبود .  یگرید فیتوص نینداشتم جز ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جرعه هوا  کی یبرا ریدر بغل آه جانیکه چطور ب دمید یوقت

از  یرا فراموش کردم، خودم را... پاها زیهمه چ داد،یجان م

به ما نگاه  یقیکه هر کدام به طر ییهاآدم یام... حتدست رفته

او را صدا بزنم و  نکهیاکو تا قبل از ا نکهیفکر ا ی... حتکردندیم

نفر را  کی باً یدست بردارد، تقر رشاز او بخواهم از زدن براد

 کشته بود... 

 

در  یگرید ریتصو چیافتاده بود که جز آکو ه میبرا یاتفاق چه

 !؟ شدینگاهم ظاهر نم یپرده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو  کیبود که نزد نیا رفت،یکه در ذهنم رژه م یزیچ تنها

امکان  ایدر دن یزیچ نیو اگر چن رمیرا بگ شیهاباشم، دست

 را به او بدهم...  میهادارد، نفس

 

چطور و به چه  یاحساس یحمله نیا دانستمیهم نم خودم

 دانستمیرا م نیبه قلب و روحم دست داده بود، تنها ا یلیدل

را داشت که  یهمان درد میحال و روز برا نیآکو در ا دنیکه د

چرخ گوشت درد داشته  یقرار بود زنده رد شدن بدنم از تو

 باشد... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اورمیکنار بودنش بال درب یپا برا یبه جا توانستمیکاش م یا

 ... شدیاما نم

 

کنار ساحل پرت شده بود و  ایرا داشتم که با موج در یماه حال

 .  رساندیجور شده خودش را با آب مهر  دیحاال با

 

 پرت کردم .  نیزم یرو یصندل یخودم را از رو فکریب

 

 یچشمها شدیوگرنه م رفتینم یگرید زیچ یآکو حواسم پ جز

 .دیشان را داز حدقه در آمده همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردمیبودند درک م یرا که هر کدام مشغول کار واریو ژ آوات

 یکمک به من قاط یبرا چرا بلوط خودش را حداقل نکهیاما ا

 .  دمیفهمینم کرد،یماجرا نم

 

خودم  یبه راحت توانستمیاز فرش نبود و م یخبر خوشبختانه

 کف سالن بکشانم . یهاکف پوش یرا رو

  

خودم را  سوخت،یبه خاطر تقال م امنهیس یقفسه ینیح

به  توجهیگاه بدنم کردنم و ب هیکنارش رساندم، آرنجم را تک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دست  گرم،یبا دست د آمدیام مبه دست و شانهکه  یفشار

 دستم گرفتم .  یقلبش افتاده بود تو یرو جانیآزادش را که ب

 

صورتم حواسم را پرت  یرو رینگاه آه ینیلحظه سنگ کی یبرا

حواس و وجودم دوباره  یآکو همه فیکرد اما با خس خس ضع

 به طرف آکو برگشت . 

 

که در اثر  یمثل برگ یماندگو در یکه از شدت بدبخت ییصدا با

 : دمیباد و طوفان به لرزش افتاده بود، نال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو؟ چت شده؟  »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _449 

 

 مهین یهاپلک نیبه طرفم چرخاند و از ب یرا به سخت گردنش

 به من انداخت .  یحالیبازش نگاه ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را فراموش کرده بود اما متوجه حرکت  ریحضور آه بالکل

آکو را  یعضالن ینهیس یقفسه وقفهیبودم که ب شیهادست

 .  دادیماساژ م

 

 یدست شیبزند اما من پ یرا تکان داد تا حرف شیهالب آکو

 گفتم :  دهیبر دهیافتاده بودم، بر هیکه به گر یکردم و در حال

 

م باش و نفس بکش... االن آمبوالنس حرف نزن... فقط آرو »

 « ... ادیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو مخمور و دردمند در حال گرفتیاکو نگاهش را از من نم اما

 بود، به من زل زده بود...  زیناگفته لبر یهاکه از فشار حرف

 

 در نگاهش درد خواند و... غم... شدیم زیاز همه چ ترواضح

 

صورتش را هم  متوانستیکاش هر دو دستم ازاد بود تا م یا

 یفیفشار ضع آمدیکه از دستم برم ینوازش کنم اما تنها کار

 ...  کردمیوارد م شیهابود که به انگشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در آن جهنم در حال سوختن بودم که  قهیچند دق دانمینم

را چنگ  ریاه یقهیهم افتاد و دستش که  یآکو رو یهاپلک

 افتاد .  اشنهیس یقفسه یزده بود شل شد و رو

 

 :  میاسمش را صدا زد ادیهر دو با فر ریو اه من

 

 « آکو...  »

 

 ریمن و آه یهادست نیهمان لحظه آوات آکو را از ب درست

 خواباند . نیزم یو رو دیکش رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اکو را  یهابرداشتم تا باز هم بتوانم دست زیطرفشان خ به

 یظاهر شد و در جا میهامقابل چشم یدفعه سد کیاما  رمیبگ

 فرو رفتم .  یمگر

 

 کردم خودم را آزاد کنم . تقال

 

تر کرد و تنگ میهارا دور شانه شیهادست یدر عوض حلقه او

 چسباند .  اشنهیس یسرم را به قفسه
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@VIP_ROMAN 

 بست .  میرا به رو یهر حرکت راه

 

 یکه حاال مرا محکم تو وارینگران ژ یآرام و تا حد یصدا

 :  دیچیگوشم پ یبغلش گرفته بود، تو

 

ششش آروم باش... بذار کارشون رو بکنن... حالش خوب  »

 « ... هی... نگران نباش... آکو مرد قوشهیم

 

 چه؟  شدیخوب نم اگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  آورد؟یبه دخترش زده بودند دوام نم یبار تهمت ریز اگر

 

 چه؟  آمدیسر آکو م ییبال اگر

 

  شد؟یهناس چه م فیتکل

 

 من؟  و

 

اگر  نکهیجز ا دانستمیرا نم میهاکدام از سؤال چیه جواب

 ... مردیطال م آمد،یسر آکو م ییبال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _450 

 

 ) آوات ( 

 

که پشت در اتاق  یقلبم طول مدّت یوقفهیب یهاخاطر تپش به

 .  دیچیپیم امنهیس یقفسه یتو یفیبود درد خف ستادهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از آکو بشنوم خودم هم سکته کنم . یخبر یتا وقت دمیترسیم

 

 یاز آن رو شتریاضطراب و دلشوره اجازه نداد ب جان،یه

 ییهابلند شدم و با قدم میاز جا نم،یبنش یفلز یصندل

را سست  میزانوها یکه ضعف و لرزش محو ینامتعادل در حال

 .عرض کم مسافت راهرو را قدم زدم  کرد،یم

 

که سمت چپم، مرا از  یتا حد امکان به در کردمیم یسع

قرمز رنگ  بیترک اندازم؛ین ینگاه کرد،یسرنوشت آکو جدا م

 . ختیریدر، اعصابم را به هم م یورود ممنوع نوشته شده رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیا یطرف راستم را هم نگاه کنم، آن وقت برا توانستمینم

 .کردمیم دایسؤالم پ یبرا یجواب دینشوم با وانهید

 

 یشده بود، رو سیخ هیکه از گر یبود؛ طال با صورت نیا سؤالم

 ؟  کردیچرخ دار چه م یصندل

 

 ؟  ردیاز آکو بگ یبود خبر نیا منتظر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبتوانم ذهنم را برا دیکردم تا شا دایپ یخوب یدفعه بهانه کی

 دیهم که شده بود از آکو دور کنم، آن وقت شا یکوتاه قیدقا

 . کردمیو سکته نم گرفتیآرام متپش قلبم 

 

را  اشیصندل یهاکه چرخ یدر حال شیپا یرفتم و جلو جلو

 زانو زدم.  گرفتم،یم

 

که تا آن موقع در خودش مچاله شده بود و در سکوت  طال

به طرفم  یحالیسرش را باال آورد و نگاه ب خت،یریاشک م

 انداخت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چه کار  نجایسم اداشتم بپر میتصم اشافهیق دنیاز د قبل

  کند؟یم

 

که من  یآکو را با اورژانس برده بودند در حال نکهیبعد از ا چرا

با داد و  رفتمیبه اتاقم م چمیبرداشتن سوو یبرا حواسیب

 او را دنبال آکو ببرد ؟  خواستیم واریاز ژ هیگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها کنار پله جانیکه ب یدی... خورشواری... ژریموقع من... آه آن

 اشیصندل یداشت طال را رو یکه سع یبلوط یود و حتافتاده ب

 تا خودمان...  میبه عالمت سؤال شباهت داشت شتریبگذارد، ب

 

 ... ردیگیم یمیچه تصم واریژ نمینماندم تا بب منتظر

 

 نه...  ای دیایهم همراهم م ریآه نمینماندم تا بب یحت

 

را انداختم و آمبوالنس  نیماش یسرعت نور خودم را تو با

 کردم .  بیتعق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تخت آکو که به خاطر معطل شدن  نکهیبعد از ا قهیدق چند

 اطیپشت سر آمبوالنس در ح دنمیو دو نیپارک ماش یبرا

از من جلو افتاده بود، پشت در بسته پنهان شد، سر  مارستانیب

به من انداخت و وارد اتاق  ینگاه میشد؛ ن دایپ ریام یو کله

 شد . 

 

 .  دادیطال را هول م یکه صندل یدر حال واریژ بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ندانستن تکان  یبه معما یهر دو سر یجواب نگاه سؤال در

 انداختم .  یصندل یدادم و خودم را رو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _451 

 

 پا و آن پا کرد و بعد آرام گفت :  نیا یکم واریژ

 

برسم...  ریو آه دیخونه... برم به خورش گردمیمن برم آوات »

 «  دوتاشون داغونن...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مشت گنده هم  کی ریو آه دیداشتم عالوه بر خورش دوست

 بخوابانم اما سکوت کردم . واریصورت ژ یتو

 

 آکو؟   ایمهم بودند  دیو خورش ریآه

 

طرف طال رفت و با گفتن  یبیکه با حالت عج یهم در حال واریژ

 زد .   رونیب مارستانیند جمله از بچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بپرسم تنها  تیدر آن موقع توانستمیکه م ییهاسؤال یجا به

 گفتم : 

 

 « ؟یکنیم هیگر یچرا دار »

 

 نیکه دنبالش بودم در جواب ا ییهاجواب یبودم همه دواریام

 . ابمیسؤال ب

 

 یکلمه شیهاهیگر نیچنان مظلومانه سرس را تکان داد و ب طال

 شدم .  یرا تکرار کرد که بدتر عصب `` دونمینم ``
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ام بلندتر با هر کلمه یدست خودم نبود وقت میصدا کنترل

 : شدیم

 

براش جون  هیاز شدت گر یکه دار هیچ ه؟یتو و برادرم چ نیب »

ببرتت اصفهان و به ختطر تو حاضره  خوادیکه م هیچ ؟یدیم

 « باج بده؟  واریبه ژ

 

اش به هق هق مظلومانه تیاهمیگرفتم و ب را فشینح یهاشانه

 بود، ادامه دادم :  یفشار عصب ریکه تحت تاث یرحمیبا ب

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که بغلت  هیتو اتاقته؟ چ وقتیکه وقت و ب هیچ نتونیب »

 « دنبالته؟ ها؟  یکه ه کنه؟یم

 

 .  دادیهم فقط سرش را تکان م طال

 

 ادامه دادم : شیاتفاقات چند ساعت پ یآور ادی با

 

بود صدات رو  یکه فقط کاف ؟یبرادرم مهم یبرا نقدریچرا ا »

شده  یچ دمیازش پرس یهر چ نکهی... ارهیبشنوه تا آروم بگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو برات  یتا همه چ یبود تو ازش بپرس ینگفت اما کاف یچیه

 « بگه؟ ها؟ 

 

 ریام یدفعه صدا کیکه  دمیکش ادیآخر را محکم فر ی``ها  ``

 آمد :

 

 «  ؟یکشید مآوات؟ چته چرا دا »

 

 مثل ناقوس مرگ بود ... میبرا ریام یصدا

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هجوم بردم : ریرا رها کردم و به طرف ام طال

 

 « ها؟  ر؟یاکو چطوره ام »

 

 انداخت...  نییسرش را پا ریام

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _452 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که ممکن بود در آن  یبد یهاحس یاش همهافتاده نییپا سر

 کرد . ریزمان داشته باشم به وجودم سراز

 

 یهالرزان شانه یهاقدم جلو گذاشتم، با دست کیترس  با

 را گرفتم.  ریام

 

 : دمیپرس وارزمزمه

 

 « براش افتاده؟  یچه اتفاق »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهانم را که مثل سنگ شده بود به زحمت قورت دادم و  آب

 اضافه کردم :

 

 « س اصالً ؟ ندهز »

 

 را باال آورد .  سرش

 

به صورتم انداخت و آرام  یقینگاه عم اشیمشک یهاچشم با

 گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «آره نگران نباش...  »

 

 گفتم : هیگر هیشب یبا حالت طاقتیب

 

 «  ه؟ینطوریا تافهیپس چرا ق »

 

آزاد  میهادست نیرا از من گرفت، خودش را از ب شیرو ریام

 ت :کرد و کالفه گف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاتو چشم خوامیم یچطور باشه وقت مافهیق یانتظار دار »

 دیشد یحمله هیبرادرمون  یکیبرادرم نگاه کنم و بگم اون 

 « بپرم بغلت؟  ایداشته؟ بخندم؟  یقلب

 

دلم  یتو یزیچ یقلب یکنار حمله `` دیشد ``صفت  دنیشن با

ند چ نیا یهازشیاز ر ترنیتر و سهمگوحشتانک خت؛یفرو ر

 ساعت ... 

 

 ریو از ام نمیکندم تا بتوانم کلمات مناسب را کنار هم بچ جان

 بپرسم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « االن... االن حالش چطوره؟  »

 

 زد و جواب داد : یلبخمد محو ریام

 

 « خوبه... خوبه خدارو شکر...  »

 

 دفعه رها شد .  کی امنهیحبس شده در س نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ارام گرفته بود،  یکمقلبم که حاال  یکه دستم را رو همانطور

 یفاصله گرفتم و عقب عقب خودم را رو ریگذاشته بودم از ام

 انداختم .  یصندل

 

که  یدر حال ینیریش یبه طال افتاد که با خنده نگاهم

 یقفسه یبود دستش را رو سیهمچنان خ اشیآب یهاچشم

 شده بود ...  رهیخ ینامعلوم یگذاشته بود و به نفطه اشنهیس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما  دانستمیدختر و برادرم چه بود را درست نم نیا نیب نکهیا

داشت  تیدختر واقعاً اهم نیا یکه برادرم برا دانستمیرا م نیا

 ... نیو ا

 

 داشت...  یبیحس عج خب

 

 : دمیپرس ریطال شدم و از ام الیخیب

 

 «  نمش؟یبب تونمیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان داد : ینف یبه نشانه یسر ریام

 

i یتو ی... احتماال  دو روزومدهیش ننه... فعالً به هو » cu  تحت

 « بخش...  ادینظر باشه... بعدش م

 

 گفتم :  دیام نا

 

 « ها!  یبندازم؟ تو مثالً دکتر ینگاه مین هینداره االن  یراه »

 

 با دست مشغول ماساژ گردنش شد و خسته گفت :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم با  ینجوری... همکنمیکار نم مارستانیب نینه... من که تو ا »

 « رو سرش بودم...  یباز یهزارتا پارت

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _453 

 

 گذاشتم،یهم م یرا رو میهاکه پلک ینگفتم و در حال یزیچ

 انداختم .  نییسرم را پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یدر حال زیداشتم تا فارغ از همه چ ازین یاقهیچند دق به

آکو لذت ببرم؛ در  یآرام گرفته بودم از لذت خبر خوب سالمت

نامطمئن جلو آمده و  ییهابا قدم ریام قهیچند دق نیهم

 بود .  ستادهیا میروروبه

 

را  میهاخودم حس کردم، چشم ینگاهش را رو ینیسنگ یوقت

 باز کردم و با سؤال نگاهش کردم . 

 

 لکنت گفت : جواب بدهد با  دیبا دیهم که فهم ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خونه...  رمی... مرمیم گهیمن د »

 

 بماند؟  نکهیداشتم؛ ا ریاز ام یچه توقع دانستمیهم نم خودم

 

تمام  ریام نکهیوسط فراموش کرده بودم؟ ا نیرا ا یزیچ چه

 با نفرت از او گذرانده بود ؟  ریرا با ام اشیمدت پنج سال برادر

 

 عقب عقب رفت .  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یچطور با کلمات مناسب از فرصت دانستمیکه نم یحال در

 یفوق العاده گزاف یو آکو آن هم به بهانه ریدادن ام یآشت یبرا

 به دست آمده بود به نحو أحسن استفاده کنم، گفتم :

 

 « ... رینرو ام »

 

 به من انداخت .  یو پر از حرف نینگاه سنگ ریام

 

 بلند شدم و به طرفش رفتم .  میجا از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال بزنم اما  یرا جلو ینیچن نیا یهانبودم تا حرف لیام یلیخ

 یزیاز چ ینامعلوم لیبخواهم نخواهم طال به دال نکهیبا فکر ا

بود مسأله را فراموش کردم و  ترکیبه ما نزد کردمیکه فکر م

 گفتم :  ریبه ام

 

 « فرصته...  نیبهتر نیا »

 

منظور  یخوبکه خودش به  یو البته انکار در حال دیبا ترد ریام

 حرفم تکرار کرد :  دانست،یمرا م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « فرصت؟  نیبهتر »

 

 جواب دادم : دادم،یکه سرم را با غم تکان م ینیح

 

تا  ؟یپاک کن اهیپنج سال کم نبود تا ذهنت رو از اون افکار س »

 «  ره؟یحاضره برات بم یدونیکه خودت م یریرو بپذ یبرادر

 

نگاهش را از من  داد،یت مکه آب دهانش را قور یدر حال ریام

 گرفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دستم گرفتم و مصرانه ادامه دادم :  یرا تو اششانه

 

کنارش باش... مطمئن باش در حال  شهیم داریآکو ب یوقت »

داره خوشحالش  ازیاونقدر که بهش ن تونهیجز نم یچیحاضر ه

 « کنه... 

 

تا  کردمیدعا م شناختمیکه م ییهازبان یدلم به همه یتو

که  یکنار آکو بماند و آکو از حضور برادر رد،یحرفم را بپذ ریام

 یاجان دوباره خورد،یچقدر حسرت داشتنش را م دانستمیم

 ...  ردیبگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  افتمیمانده بود به التماس ب کم

 

 « رو...  لینفرت بدون دل نیو تموم کن ا ریبمون ام »

 

که  یاقهیقچند د م،یدر همان حالت ماند یطوالن یاقهیدق چند

 مانیرا در زندگ زهایچ یلیعاقبتش قرار بود خ دانستمیم

 عوض کند .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _454 

 

و خودش را  دیکش رونیدستم ب یاش را از توشانه ریام عاقبت

 .  دیعقب کش

 

 به طال انداخت .  کوتاه یالحظه یبه من و برا ینگاه

 

 گفت :  د،یبگو توانستیکه م یلحن نیتلختر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نه...  »

 

 میتصم نیپشت ا دهیخواب یرحمیکه از حجم ب یمن یبعد برا و

 مات شده بودم، ادامه داد : 

 

که زنم به خاطر سقط کردن  یکه پشت در اتاق یهمون شب »

فکر  نیو به ا میکه برامون معجزه بود نشسته بود یابچه

 یبهش بدم... همون وقت دیخبر تلخ رو چطور با نیا کردمیم

 نیم رو کشت و عاشق زنم شد... من همون موقع اکه آکو بچه

 « رو چال کردم آوات...  یبرادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

باشد که خودش را به  یهمان مرد ریام کردمینم باور

 ! ردیرسانده بود تا از احوال آکو خبر بگ مارستانیب

 

 تر از قبل زمزمه کرد :نداخت و آراما نییرا پا سرش

 

 « ... میستیبهت گفتم من و آکو برادر ن »

 

 هم پشتش را کرد به طرف سالن راه افتاد...  بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

 

 یرفته بود و من در بهت جا ریکه ام شدیم یساعت کی

که به  شیرنگ رو ینوار آب با میروروبه دیسف واریبه د اشیخال

 نییپا یاز طبقه ژهیو یهابخش مراقبت یعنوان عالمت راهنما

 زل زده بودم .  شد،یشروع م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حالت  نیترکه در مظلوم ییکلمه با طال کی توانستمینم یحت

دارش کز کرده چرخ یصندل یممکن در سکوت مطلق کنارم رو

 بود، حرف بزنم . 

 

که  میکار را اشتباه رفته بود یکجا کردم،یفکر م نیبه ا فقط

 بود؟  دهینقطه رس نیبه ا مانیبرادر

 

 رونیب الیخوردم و از فکر و خ یاکّهی بمیج یلرزش تلفن تو با

 آمدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دمیبه صورتم کش یصفحه دست یرو واریاسم ژ دنید با

 جواب دادم :  حالیب

 

 « بله؟  »

 

 اش آمد : خسته یصدا

 

  «سالم داداش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  واریرا داشتم که جواب سالمش را بدهم، ژ نیحال ا یحت

 سر اصل مطلب رفت :  میمتوجه حالم شده بود، مستق

 

 « حالش چطوره؟  »

 

 زدم و گفتم :  یاناخواسته پوزخند

 

 « ... مارستانیب یموندیاگه برات مهم بود م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _455 

 

 جواب داد :  یبا تلخ واریژ

 

رو جمع  تهیافر نیخونه تا ا اومدمیاگه برام مهم نبود نم »

 تیاز آکو شکا یپزشک قانون رفتیداشت م یکنم... لعنت

 «کنه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حال آکو بود از  یمسبب اصل دیخورش نکهیدفعه با فکر ا کی

 گفتم :  ادیکوره در رفتم و فر

 

 یانجام بده...  ک خوادیدلش م یجهنم... بذار بره هر غلط به »

 « کثافت...  یکهی... زنترسونهیرو م

 

متعجب و ترسناک  یو تا حد نیدفعه با نگاه خشمگ کی

بخش مقابل به من نگاه  یپرستار ستگاهیا یکه تو یپرستار

را  میهاکه لب یآوردم و در حال نییرا پا میصدا یبلند کردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و با  دمیکش یقینفس عم دادمیهم فشار م یخشم رواز شدت 

 گفتم : واریبه ژ یآرامش ساختگ

 

 « خوبه...  ی... ولهوشهیخوبه فعال ب »

 

 تلفن پخش شد .  یتو واریژ قینفس عم یصدا

 

که مطمئن بودم بعدها از  یدر حال امیباطن لیرغم م یعل

 :  دمیپرس شوم،یم مانیسؤالم پش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  گه؟ید مارستانیب یایم »

 

 گفت :  دیسکوت کرد و بعد با ترد یاقهیچند دق واریژ

 

من خوشحال شه... فکر نکنم اومدنم کار  دنیفکر نکنم از د »

 « باشه...  یاعاقالنه

 

 باشد...  یهم خبر واریقرار نبود از ژ یعنی نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که بغض بزرگ و  یبزند در حال یگریحرف د واریژ نکهیاز ا قبل

 سخت گفتم : یکرده بود با لحن ریگ میگلو یتو یسفت

 

 « ... ریرو بده آه یگوش »

 

 بلند شد :  واریاعتراض ژ یصدا

 

 « آوات...  »

 

 را کنترل کردم و گفتم :  میصدا یزحمت بلند به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 چیه یصدا خوامی... حرف نزن که نمواریحرف نزن ژ »

 هی دی... باریرو بده به آه یکدومتون رو بشنوم... فقط گوش

 « م بهش... بگ یزیچ

 

 نگفت .  یگرید زیچ واریژ

 

که  یکار دادینشان م شیهاقدم یخش خش و بعد صدا یصدا

 .  دادیاز او خواسته بودم انجام م

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گوشم  یتو ریآه یخسته و گرفته یبعد صدا یقهیدق چند

 :  دیچیپ

 

 « بله؟  »

 

خشم و  دیکردم تا حد امکان به خودم مسلط شوم، با یسع

بهتر از  یو چه کس کردمیم ینفر خال کیسر  یغمم را رو

  ر؟یآه

 

 گفتم :  یلحن محکم با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

برادر جوونت  ینیتا بب ؟ینیتا دسته گلت رو بب یاینم »

iتو  یچطور cu تو؟  یکارشده؟ اونم به خاطر کثافت یبستر » 

 

 تر از من جواب داد : محکم ریآه

 

داشتم  ازیکه ن ییزهایچ... من همهمارستانیب امینه... نم »

همون  قاًینمونده... من دق دنید یبرا یزی... چدمید نمیبب

 « باشم...  دیکه با امییجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _456 

 

 خوردم .  یاکهی ریحرف آه از

 

آن  ریمحض را از طرف آه یرحمیصراحت و البته ب نیا توقع

 ینه چندان دور برا یادر گذشته دانستمیکه م ییآکو یم براه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیهم با ترد نیهم ینداشتم، برا دادندیجان م گریکدی

 :  دمیپرس

 

حال و روز آکو رو  نیتو ا ؟یخوایکه م یهست ییهمونجا »

 «  ؟یخواستیم

 

 جواب داد :  یلحن محکم با

 

به  یه وقتحس کن خواستمی... مخواستمیرو م نیهم آره... »

... بهش انگ زننیکه از ته قلبش دوست داره تهمت م یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کهیت هیکه  یهم برادرش باشه... برادر هیطرف قض هی... زننیم

داره...  یاز روح خودش رو تو وجودش گذاشته... چه حس بد

 یهم همه رهیدوست داره اون لحظه هم خودش بم یچطور

 « . ها رو زدن بکشه..حرف نیکه ا ییهاآدم

 

 قورت دادم و زمزمه کردم :  یدهانم را به سخت آب

 

 « ... ریآه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از غم و اندوه گرفت، با همان لحن  یرنگ شیصدا یهیما ته

 ادامه داد : 

 

... پنج ساله ستادیبودم که آکو امروز ا ییهمونجا قاًیمنم دق »

نگفت اما  میصورتم مستق یتو یکس دی... شانجامیهم

مانا و  یهاتر از همه حرف... مهممیدیشنیهاشون رو مزمزمه

قلب من نگرفت؟ فکر  یکنیاز آکو... فکر م هاشتیشکا

نرفتم؟ چرا... رفتم... من هر  شیمن تا مرز مُردن پ یکنیم

... رمیو هر روزش مُردم... آره من برگشتم تا انتقام بگ قهیدق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گرمیکه ج ی... قسم خوردم همونطوردمیکه کش یانتقام درد

 «بزنم...  شیآکو هم آت گریگرفت... ج شیآت

 

به جمله  لیتبد میهادر گوش ریکه از دهان اه یاکلمه هر

 .  افتادیاز قبل به لرزش م شتریقلبم ب شد،یم

 

آکو  یکه نه تنها گلو ریانتقام آه شیطرف دلم از زهر ن کی از

و  یمان از جمله خودش را نشانه رفته بود، زخمهمه یکه گلو

که  یزجر یبرا گریاز طرف د د؛یلرزیبه خودش م دهیدرد کش

 اما نه...  شکستیبود م دهیکش ریآه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 چیه کرد،یبرادرش را، آکو را باور م ر،یاگر آه نکهیفکر ا با

 .  دادمیحق م شتریبه طرف اول ب افتادیها نماتفاق نیکدام از ا

 

 :  زد و ادامه داد یکه از افکار من خبر نداشت، پوزخند ریآه

 

اگه آکو االن در حال مرگم بود من  یپس مطمئن باش حت »

به  یآکو چ نمیبب خوامیچون نم اومدمی... نماومدمیاونجا نم

که االن  ییوالیه نیبه ا لیسرم آورده... چطور من رو تبد

 « هستم کرده... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که قلبم را پاره پاره  یهم گذاشتم و با درد یرا رو میهاپلک

 گفتم :  ریآه خطاب به کرد،یم

 

نکرده و مانا  یکار چیآکو ه خورمیکه قسم م یهمونطور »

 نجایامروز ا نکهیاز ا یروز هیکه  خورمیقسم م گفته،یدروغ م

 « ... یشیم مونیپش ینبود

 

که رمق از جانم رفته بود  یهم تلفن را قطع کردم و در حال بعد

 پخش شدم .  یصندل یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _457 

 

 ) آوات ( 

 

 ریآه یهاحرف یلیس ینیکه به خاطر سنگ یفیوز وز خف هنوز

نرفته بود که تلفنم دوباره زنگ  نیاز ب دیچیپیگوشم م یتو

 خورد .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نفر  کیبا  یکه دوست نداشتم حت یدر حال حالیو ب خسته

تلفن نگاه  یبه صفحه نکهیزنم، بدوت احرف ب ایدن نیدر ا گرید

 کنم، جواب دادم : 

 

 « بله؟  »

 

بند  کردیکه هق هق م یترمه در حال یآشنا یصدا دنیشن با

 دلم پاره شد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که خدا  یابلند شدم و خطاب به ترمه میاز سر جا مهیسراس

گفتم  یبلند یهست با صدا یپشت خط در چه حال دانستیم

 : 

 

 «شده؟  یچ ...زمیترمه؟ عز »

 

اسم مرا  تیاش بلند شد که با مظلومو گرفته فیضع یصدا

 :  خواندیم

 

 « آوات؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به من نگاه  یطال که با کنجکاو یرنگ یهابه چشم توجهیب

 جواب دادم :  کرد،یم

 

 « شده قربونت برم؟  یجان آوات؟ چ »

 

 باال رفت .  اشهیگر یصدا

 

داغ افتاده بودم و زنده زنده در روغن  کردمیم حس

 .  سوختمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « حرف بزن...  زم؟یشده عز یچ »

 

 کردیم یکه سع یآمد و بعد در حال قشیعم یهانفس یصدا

 به خودش مسلّط شود، گفت : 

 

بد داشتم...  یلیخ یدعوا هیآوات... با بابام  ستیحالم خوب ن »

 «  شه؟ی... مشهیم

 

 حرفش را بزند . یهیاجازه نداد، بق بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ها بود در که ساعت یاگرفتم و تن خسته واریرا به د دستم

 :  دادم هیتک واریمعرض طوفان حوادث له و لورده شده بود به د

 

 «  ؟یچ شهیم »

 

 بودم، گفت :  دهیکه تا امروز از او شن یلحن نیتربا مظلوم ترمه

 

هر کار  ای... راه برم... رونیبزنم ب خوامیدنبالم؟ م یایب شهیم »

 « تنها باشم...  خوامی... اما نمیاگهید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را به حرفش اضافه کرد که تا همان لحظه فکر  یاهم جمله بعد

 : برمیرا با خودم به گور م دنشیشن یآرزو کردمیم

 

 «  که تنها نباشم...  یباش شمیتو پ خوامیم »

 

 :  شدیم نییذهنم باال و پا یتو زیچ کیآن لحظه فقط  در

 

 حاال؟  چرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنار هم  میتوانستیکه من و ترمه م ییهالحظه یهمه نیب از

  کرد؟یلحظه را انتخاب م نیا دیترمه چرا با م،یباش

 

 ترمه و آکو باشم؟  نیکه من مجبور به انتخاب ب یالحظه

 

 آکو ؟  ایلحظه امتحان من بود  نیا

 

 گرفته بود صبر و تحملش را بسنجد... میتصم ایکه دن ییآکو

 

 است . کیانتخاب نزد یلحظه دیشد با ادآوریه ترم یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  شم؟یپ یایدنبالم آوات؟ م یایم »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _458 

 

 ) آوات ( 

 

 جرئتم را جمع کردم و آرام گفتم :  یهمه
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@VIP_ROMAN 

 « ... یترمه... من االن... جا »

 

 یرا از رو میهاکه پلک ینیو ح دمیکش یدناکو در قیعم نفس

 دهیبا کلمات بر گذاشتمیهم م یرو یو درماندگ یخستگ

 اضافه کردم : دهیبر

 

 « ... امی... بتونمی... افتادم... نمریگ یبد یجا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ترمه  یهانفس یصدا یآن طرف خط که حت نیسنگ سکوت

و باالتر  ضربان قلبم را باال د،یرسیهم در خالل آن به گوش نم

 . بردیم

 

 گفتم : دیترد با

 

 « ترمه؟  »

 

زده شده  خیکه مثل سنگ، سخت و  تفاوتشیآرام و ب یصدا

 بود در جواب من گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « باشه...  »

 

 بوق اشغال... یهم صدا بعد

 

 یک دانمیاش را گرفتم و اما خاموش بود؛ نمشماره بالفاصله

تلفنش را  یاهیچند ثان یفاصله نیفرصت کرده بود در ا

 خاموش کند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه صدا ینیزدم و ح واریبه د یمحکم یکف دست ضربه با

دلم به  یتو کردم،یهم خفه م یرو میهارا با فشردن لب ادمیفر

 لعنت فرستادم .  ام،یخودم و شانس لعنت

 

خودم و ترمه را به  یفرصت به دست آمده در رابطه نکهیا باور

 .  دیگنجیبودم، در ذهنم نم از دست داده یراحت نیهم

 

 یاز وجودم رفته بود، عقب عقب رفتم و خودم را رو توان

 انداختم .  یصندل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم  یپرت کردم و سرم را تو امیکنار یصندل یرا رو تلفنم

 گرفتم . 

 

در  کردمیفکر م نیبه ا دمیکشیم شهیرا از ر میکه موها ینیح

  م؟یبود رتچارهیآکو، کداممان ب ایحال حاضر من 

 

... نجای... من ادیبر یچند ساعت هی دیتونی... مدیاگه بخوا »

 « ... مونمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش کنار گوشم، سرم را بلند آرام طال با لحن مظلومانه یصدا با

 به او انداختم .  یکردم و نگاه خسته اما متعجب

 

 بود .  رهیبه من خ یو درشتش با مهربان یآب یهاچشم

 

بودم،  دهیحرفش را خوب و درست نشن دمکریکه فکر م ینیح

 تکرار کردم :

 

 «  ؟یچ »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهانش را قورت داد و جواب داد : آب

 

و به  دیبمونم تا شما بر نجایا یچند ساعت تونمی... من مگمیم »

 « ... دیکارتون برس

 

 بود .  دهیام با طال را شنمکالمه یعنی نیا

 

 ازیکه ن یسته یتیخودت در وضع مینوک زبانم آمد بگو تا

کنار برادرم به  یتوانینفر کنارت باشد، چطور م کی یدار

 اما با گاز گرفتن زبان ساکت شدم .  یعنوان همراه بمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سنگدلم، زبانم را بند  یبرادرها سهیو معرفت طال در مقا مرام

 نیبه نقص طال کوچکتر توانستمیکه نم یآورده بود، جور

 یام برااز احساسات صادقانه آهسته نیهم یام بکنم، برااشاره

 طال گفتم : 

 

حس  خوامیشه و کنارش نباشم... نم داری... اگه اکو بتونمینم »

 « کنه منم تنهاش گذاشتم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ترکینزد یرا به حرکت در آورد و کم اشیصندل یهاچرخ طال

 .  ستادیا

 

 صورتم زل زد و گفت :  یتو

 

 دارینکنم تا فردا هم ب... فکر هوشهیبرادرتون گفتن فعال ب »

 « ... شهی... اون اصال متوجه نبودتون نمنیشه... تا شما برگرد

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _459 

 

 ) طال ( 

 

 که هنوز هم مردد بود، گفت :  یدر حال آوات

 

 « خونه؟ یبرگرد یخواینم ؟یستین تیطال؟ اذ یمطمئن »

 

 تکان دادم و گفتم :  دییبه عالمت تا یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « راحت...  التونیبله خ »

 

 دیشا نکهیا کند،یاشاره م تمیبه وضع میمستق ریغ دانستمیم

دار را تحمل کنم اما آوات که چرخ یصندل نیاز ا شترینتوانم ب

کرده  دایپ ییرویکنار آکو بودن ن یناخودآگاه برا دانست؛ینم

 اندازد،یمرا از پا ب توانستینم کسچیو ه زیچچیبودم که ه

 . گرفتیم رچشمهاز کجا س دانستمیکه نم ییروین

 

پولش، کارت  فیک یهمراه و از تو یگوش بش،یج یتو از

 گذاشت .  میپا یاش را در آورد و آنها را رو یاعتبار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شدن...  ویها به اسم توش سشمار یرمز نداره... همه میگوش »

... 98۷0... رمز کارتمم واریاومد زنگ بزن ژ شیپ یاگه کار

 « باشه؟ 

 

با سر  الشیکردن خ راحت ینداشتم اما برا یازین نکهیا با

 کردم .  دییرا تا شیهاحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با حالت  یو عقب عقب در حال دیکش شیبه موها یدست

i یبسته یبه درها یخاص cu یبه طرف انتها کرد،ینگاه م 

 راهرو رفت . 

 

 « ... امیم گهیدو سه ساعت د هین م »

 

 و به من زل زد .  ستادیدفعه وسط راه ا کی

 

بدون مقدمه  ینیزبیدر همان حالت ماند و بعد با ر یاهیثان چند

 :  دیپرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نه؟  یتو برادرم رو دوست دار »

 

لحظات  یو مغز و قلبم، هر دو برا دیخشک میهارگ یتو خون

 از کار افتادند .  یکوتاه

 

شد که اصالً مطمئن نبودم سؤال  شانیو پر جیگ یبه قدر هنمذ

 دمینه، تنها به خودم آمدم و د ایبودم  دهیآوات را درست شن

 دم،یدیرا از پشت مه م امیکه نه تنها آوات بلکه خودم و زندگ

 مه جواب سؤال آوات مه شکن آن بود .  یمهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  د،یرا د امیکه سکوت طوالن آوات

 

نداره...  ی... چون جوابش به من ربطخوامیت جواب نممن از »

 « اگه آره...  یول

 

 که رنگ التماس داشت، گفت :  یلحن با

 

رو داشته باشه...  نیا تینکن طال... فکر نکنم آکو ظرف تشیاذ »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد... دیناپ ظیهم در همان مه غل بعد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _460 

 

 ) طال ( 

 

آنقدر آرام که اگر خوابم  خورد،یتکان م یبه آرام میهاشانه

 شوم . داریبود ممکن نبود ب ترنیسنگ یکم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از هم فاصله گرفتند و مرا  لشانیبرخالف م نمیسنگ یهاپلک

 کردند .  قیتشو میرومات روبه ریتصو دنیبه د

 

 د : کنار گوشم بلند ش ییصدا

 

 «  ؟یهست یمنتظر کس نجایحالت خوبه؟ ا زم؟یعز »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میروشد که توانستم زن روبه ادیرفته رفته آنقدر ز امیاریهوش

تن کرده بود و صورت  یدیروپوش سف نم؛یرا واضح بب

 قاب گرفته بود .  یاهیس یاش را با مقنعهکودکانه

 

ام تن خشک شده دم،یخودم د یاش را روشده خینگاه م یوقت

 یروب صندل کردندیاعتراض م میهاکه استخوان یرا در حال

 یقهیدارم صاف کردم و آهسته جواب سؤال چند دقچرخ

 را دادم .  ششیپ

 

 « ممنون... خوبم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداختم :  اشنهیس یرو کتیبه ات ینگاه

 

 ``قلب و عروق  دنتیدکتر مهوش صداقت، رز ``

 

 زد و گفت :  یمهربان لبخند

 

 « ... یستادیوا نجایدو ساعته ا ؟یندار ازین یزیه چب »

 

 به دور و برش بعد به من انداخت و گفت :  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تیوضع هی یتو نقدریا ستیبرات خوب ن تتیبا توجه به وضع »

 « ... بودن

 

 زدم و سکوت کردم .  یتلخ لبخند

 

i یکه به در بسته یدر حال خودش cu گفت :  کرد،ینگاه م 

 

 «  ؟یارد ضیمر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهاپلک یآکو وقت یدهیرنگ پر یچهره درنگیسؤالش ب با

 هم افتاد در نظرم زنده شد .  یرو

 

ام که چانه ینیبغض کردم و ح یبخواهم از شدت دلتنگ آنکهیب

 یبه خاطر مبارزه با بغض به لرزش افتاده بود، سرم را به نشانه

 انداختم .  نییمثبت باال و پا

 

 :  دیبه من انداخت و پرس یهنگا یکنجکاو با

 

 «تو...  یباشه؟ به جا نجاینبود که ا یاگهیکس د »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  یدر حال رم،یبغضم را بگ ینتوانستم جلو گرید نباریا

مخاطبم  نکهیبدون ا ختند،یریصورتم م یقطرات اشک رو

 باشد، جواب دادم :  میروواقعا فرد روبه

 

 « نداره... رو  یکه اون توعه انگار کس ینه اون کس »

 

 انداختم و زمزمه وار گفتم :  نییرا پا سرم

 

 « من...  نیع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _461 

 

 :  دیباز هم پرس نکهیبرقرار شد تا ا نمانیب یکوتاه سکوت

 

 « داره؟  یباهات چه نسبت »

 

 مغزم که به دست قلبم افتاد . زبانم نه در دست  کنترل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « دارم...  ایکه تو دن هیزیتنها چ »

 

 .  امدیترحم زد که چندان به مذاقم خوش ن یاز رو یلبخند

 

 «  ه؟یاسمش چ »

 

 زدم : لب

 

 « آکو... آکو پرواز...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و بعد از  دیهم کش یفکر کردن تو یرا به نشانه شیابروها

 گفت :  یمکث کوتاه

 

 « که امروز آوردن؟  یضیهمون مر »

 

 اشاره ضیبغض کردم، هر بار که به آکو به عنوان مر بازهم

 . شدیوجودم بغض آلود م یهمه کردیم

 

 انداختم . نییسرم را باال و پا حرفیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد و گفت :  یبرق شیهاچشم

 

 « برادرت؟  ایشوهرته؟  »

 

  کرد؟یدر موردم م یکدام چه فکر چیه گفتمیم اگر

 

با آمدن آوات  ادیچون به احتمال ز م،یدروغ بگو انستمتوینم

 .  شدیدستم رو م
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@VIP_ROMAN 

 از بغض جواب دادم :  زیلبر یصادقانه با لحن نیهم یبرا

 

 « که دارم...  هیزیچ یکدوم... فقط همه چیه »

 

در همان حالت به صورتم زل زد؛  یاو چند لحظهخورد  یاکهی

 . حرفم را بفهمد  یتا معن کردیتالش م

 

انداختم و اجازه دادم هر جور دوست  نییهم سرم را پا من

 داشت مرا قضاوت کند . 
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@VIP_ROMAN 

 یکه مثل نقل و نبات تو ییهاو تهمت امیزندگ ریاخ اتفاقات

کرده بود  تفاوتیب زیدامنم انداخته بودند مرا نسبت به همه چ

 . 

 

 «  ؟یباش ششیپ یخوایم »

 

 یم را باال آوردم و در حالاش سرو بدون مقدمه یسؤال ناگهان با

بزند  رونیاز فرط تعجب کم مانده بود از حدقه ب میهاکه چشم

 به او نگاه کردم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  کردیو لبخند نگاهم م یمهربان با

 

 دارم را گرفت . چرخ یصندل یهاآمد و دسته جلو

 

 « با بودنت کنارش مشکل داشته باشه...  یفکر نکنم کس »

 

در حال افتادن بود به  یچه اتفاق ستمدانیکه هنوز نم من

به آن  کتریماندم که با هر لحظه نزد رهیعالمت ورود ممنوع خ

 ...  رفتیضربان قلبم باال و باالتر م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبپرد و خودش زودتر از من برا رونیب امنهیمانده بود از س کم

 آکو پرواز کند... دنید

 

 بود...  دهیآکو به جنون رس دنیاز فکر د قلبم

 

                               🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _462 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دایرا پ یآسمان یفرشته کیحکم  میصداقت که حاال برا دکتر

که بتوانم  یاکه تخت را درست به اندازه ینیکرده بود ح

و  کردیم میگذارم و به آکو نگاه کنم، تنظاش برا لبه میهاآرنج

 همزمان گفت : 

 

... گرچه امیپرستار شنیمن تو است یداشت ازین یزیاگه چ »

 « ... زنمیسر م امیخودم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو گرفتم و به دکتر صداقت  مرخیزحمت نگاهم را از ن به

 چشم دوختم . 

 

دانش قدر  تینهایب نکهیبزنم، با ا یتوانستم لبخند کوتاه تنها

رفتنش و تنها گذاشتنم با آکو لحظه  رونیب یبودم اما برا

 .  کردمیم یشمار

 

 هم متوجه شد .  خودش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یحالش خوبه... خطر رفع شده... به خاطر خستگ ``گفتن  با

از اتاق آکو  ``... شهیم داریکه خوابه... نگران نباش ب ادشهیز

 رفت .  رونیب

 

 من و آکو را تنها گذاشت...  و

 

 ... زمیفرصت داشتم با فراغ بال به آکو زل بزنم و اشک بر حاال

 

 بود ... دهیتخت خواب یرو صدایو ب آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پنهان شده بود... ژنیماسک اکس ریاز صورتش ز یاعظم بخش

 

 ... رفتیم نییباال و پا یبه آرام اشنهیس یقفسه

 

بودم دستم را جلو بردم  رهیخ اشیکه به فک استخوان همانطور

شکمش گذاشته بود،  یاش را که رودست سرم خورده و

صورتم نگه داشتم که کف  یرو یبرداشتم و آن را طور

 ام را محکم گرفته بود . گونه شیهادست

 

 صداش کردم : آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  »

 

سرمان و  یمنظمش، بوق بوق دستگاه باال یهانفس یصدا اما

بود که آکو  یشدن زماندار کاف فشارسنج تنها جواب یپر و خال

 .  دادیم

 

 سیگونه، چانه و بعد گردنم را خ یادیاشک با سرعت ز قطرات

 .  کردندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیکه به خاطر بغض تنگ شده بود، بر یلرزان و نفس ییصدا با

 گفتم :  دهیبر

 

نداره اگه  بی... عیشیم داریحالت خوبه... زود ب گنیهمه م »

... اما یاحت کناستر دیچند ساعتم چشمات بسته باشه... با

 « سخت...  یلی... خمن سخته یهم برا نشیهم

 

 کردم و ادامه دادم :  ییصدایهق ب هق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بسته بودن چشمات هم سخته... اونقدر که  قهیدق هیمن  یبرا »

 « ها رو تحمل نکنم... لحظه نیو ا رمیبم خوادیدلم م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _463 

 

که  شیو برا دمیسر هم چند بار کف دستش را بوس پشت

 به من در خواب بود، گفتم :  تیاهمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دختر فلج و بدنام که  هیکه منتظرته  یاگه تنها کس دیببخش »

 نیتو کوچه بخوابه... به هر حال ا دیتو نباشه با یاگه خونه

... ستهیبا کنهیم تتیاذ که یهرچ یتنه جلو هی خوادیدختر م

 » 

 

 گذاشتم . اشیعضالن یبازو یرو یابوسه نباریرفتم و ا جلو

 

همه که رفتن من  یمن کنارتم... جا نیشو... بب داریتو فقط ب »

 « ... مونمیم شتیهستم... خودم پ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتش گذاشتم و مشغول  یآزادم را جلو بردم و رو دست

 اش شدم .نوازش گونه

 

حواسم  یو گهگاه دیپریم نییذهنم باال و پا یوآوات ت سوال

 ... کردیرا پرت م

 

  `` ؟یدوستش دار ``

 

 دکتر صداقت ... سوال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  `` ؟یباهاش دار یچه نسبت ``

 

 که داده بودم :  یجواب

 

  ``... زمهیهمه چ ``

 

سه جمله را به هر نحو ممکن به هم ربط  نیا کردمیم یسع

 دهم ... 

 

 :  دمیال رسسو کیبه  تینها در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 )) دوستش دارم؟ (( 

 

خورد و  یدستم تکان یآکو تو یهاهمان لحظه انگشت درست

 به لرزش افتاد .  شیهاپلک

 

نشان دهم، به  یالعملچه عکس دانستمیکه نم یدر حال شٌکه

 ماندم . رهیصورتش خ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باز  مهیرا تا ن شیهاعاقبت پلک یدر پ یاز لرزش و تالش پ بعد

در  یکه حت یبز و خمارش را به من دوخت، نگاهکرد و نگاه س

بود که نفسم را  ریهم چنان نافذ و نفس گ یو ناتوان یماریاوج ب

 .  آوردیبند م

 

حرکت  نکهیتا ا میبود رهیبدون حرف به هم خ یاهیثان چند

بم و  یو بعد صدا دمید ژنیماسک اکس ریرا از ز شیهالب

 اش بلند شد : گرفته

 

 « طال...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خشک  یهالب نیکه اسمم را از ب یاهمان لحظه رستد

 ... دمیاش شنشده

 

 ...دمیرا متوجه خودم د شیهاچشم یسبز یوقت درست

 

 ام حس کردم... گونه یرا رو شیهاکه نوک انگشت یوقت درست

 

 کردم ...  دایموقع جواب سؤالم را پ همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داشتم... دوستش

 

 ... دادمیجان م شیبود و برا جانم

 

 که داشتم لب زدم :  یعشق یهمه با

 

 « جانِ طال؟  »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _464 

 

 ) طال ( 

 

 جان طال؟  -

 

 تشیکه نگاه خمار سبز رنگش جذاب یدر حال یحرف چیه بدون

 برابر کرده بود به من زل زده بود .  نیرا چند

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یآکو چه فکر نکهیبه ا تیّاهمیو ب دمیخودم را جلو کش یکم

 یختهیبه هم ر یبا خودش بکند با دست مشغول نوازش موها

هم دستش را که حاال  گرمیشدم؛ با دست د اشیشانیپ یرو

 .  دادمیتخت گذاشته بودم فشار م یکنارش رو

 

 کرد .  ینم تیّوجه از من طبع چیبه ه حرکاتم

 

را در  امندهیخودم و آ یدور گذشته، وقتنه چندان  یروزها

به  یگاه ینبودم و حت لیم ینسبت او ب نکهیبا ا ایکنار آر

 یکه برا آمدینم ادمیاو را دوست دارم،  کردمیم کتهیخودم د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قدم شوم؛  شیپ شیهاگرفتن دست یحت اینوازش کردن 

 اما حاال...  آمدیبود که جلو م ایآر شهیهم

 

لحظه هم از آکو دور  کی یحت توانمیکردم نم یحس م حاال

 ... بمانم

 

 بود ... رهیبه من خ یهم با نگاه پر حرف آکو

 

چند قطره اشک راه خودشان را  یکرده بودم و هر از گاه بغض

 یناراحت یاز رو میهاهیاما گر کردندیباز م میهاپلک نیاز ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پا بند یرو شیهاباز بودن چشم ینبودند؛ در واقع از خوشحال

 داشتم!  یینبودم؛ البته اگر پا

 

 کردم :  زمزمه

 

 « ؟یخوب »

 

 . هم گذاشت  یاش را روخسته یهاپلک یالحظه یبرا آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یشده باشد دستم را رو هوشیمبادا دوباره ب نکهیاز ا ینگران با

 امرهیرا باز کرد و دوباره خ شیهااش گذاشتم که آکو چشمگونه

 شد .

 

 امهیاول یبود و حاال عالوه بر خوشحال قلبم باال رفته ضربان

 هم داشتم .  ینگران

 

اکو  یاما درست همان لحظه، صدا کردمیدکتر خبر م دیبا

 تر از قبل بلند شد : گرفته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خوبم...  »

 

 یجلو زدیچنگ م اشنهیس یکه با دست به قفسه یاصحنه

 زنده شد . میهاچشم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _465 

 

 

 د،یلرزیخفه شده م یهاکه از فشار بغض و اشک ییهالب با

 :  دمیپرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  کنه؟یقلبت درد نم گهید »

 

 زد و آرام گفت :  پلک

 

 « نه... خوبم...  »

 

نسبت به قبل راه  یشتریبا شدت ب میهادفعه اشک کی

 گرفتند. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمینال آمد،یم رونیحمت بکه به ز ییصدا با

 

چند  یبرا یکار رو با من نکن آکو... حق ندار نیا گهید »

... یبذار یکه امروز انداخت یجهنم نیا یساعت هم من رو تو

 « باشه؟ 

 

و  دیکش رونیدستم ب ریتمام شدن حرفم آکو دستش را از ز با

 خودش دستم را نبتریبه حس بدم پر و بال بدهم ا نکهیقبل از ا

 قلبش گذاشت .  یگرفت و آن را رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دادیقلبش آهسته و منظم نوک انگشتانم را قلقلک م ضربان

 

 نیکه محکم ب یاش عالوه بر دستسوزان و برّنده نگاه

انگار  کرد،یام ماش قفل شده بود، دستپاچهمردانه یهاانگشت

 کم مانده بود او را ببوسم!  شیپ یقهینه انگار خودم تا چند دق

 

 .  رمینگاهم را از بگ توانستمینم نهایا یهمه با

 

 :  دیکه بند بند وجودم لرز یکرد، طور میصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال؟  »

 

 جواب دادم :  اریاختیهم ب باز

 

 « جان طال؟  »

 

که  یبم یهم گذاشت و آرام با همان صدا یرا رو شیهاپلک

ام جهاول برخوردم با آکو تو یبودم از همان روزها دهیحاال فهم

 را به خودش جلب کرده بود، گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « االن...  یبه اندازه میزندگ یوقت تو چیمن ه »

 

 .  دیکش یقیعم نفس

 

که صورتش را پوشانده بود  یرنگیبازدمش از ماسک ب بخار

 بود .  دایپ

 

 « االن...  االن... یبه اندازه »

 

 به دستم داد .  یفشار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هستم  یزیاز چ یکه من جز مهم دادیبا حرکاتش نشان م انگار

 .  کردیکه از آن صحبت م

 

دکتر صداقت از پشت سرمان  یتمام نشده بود که صدا حرفش

 گفت : جانیآمد که با ه

 

 «من به هوش اومده...  یخدا یوا »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _466 

 

 ) آکو ( 

 

  شدم . اریطال هوش یزمزمه یصدا با

 

 یرا از هم باز کنم، حت میهاتوان نداشتم تا پلک یااندازه به

 نیبا ا گفت،یآنقدر تمرکز نداشتم که متوجه شوم طال چه م

لذت  یبینامفهوم هم به طرز عج یزمزمه نیاز ا یحال حت

 . بردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  کردیدرست کار نم ذهنم

 

به خاطر داشتم درد  یکه درست و حساب یزیچ نیآخر

که مرا  ری... آهدیچیپیم امنهیس یبود که در قفسه یدیشد

که کنار گوشم زمزمه  یزیبغلش گرفته بود، چ یمحکم تو

بودم... آوات... بعد طال...  دهینشن یو من درست و حساب کردیم

مسکّن عمل کرده بود و آرامم  کی هیکه در اوج درد شب ییطال

 کرده بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهم  یشدن پنجره کیبود که قبل از تار یریتصو نیآخر طال

بود که قبل از  یحس نیبودم؛ حس حضورش آخر دهید دهید

به خودم  یوقت ت،یشدن حس کرده بودم و بعد در نها حسیب

 دنیبعد از د میهامقابل چشم ریتصو نیآمده بودم، طال اول

 کردم.  یتجربه م یحسیبود که بعد ب یحس نیو اول یکیتار

 

غوطه ور  یکیکه چطور در تار آوردمیبه خاطر م یبه طور مبهم

که دستم را  یبودم و بعد طال را حس کرده بودم، کنارم، در حال

 ییهاحرف زد،یدستش گرفته بود و کنار گوشم حرف م یتو

 حاال فراموششان کرده بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکیکه چطور از تار آوردمینم ادیبه  یدرست و حساب یحت

امر کرده بود، فقط  نیبه ا یطال چه کمک ایبودم  آمده رونیب

غرق شده بودم  یکیدر تار یکه درست وقت دانستمیرا م نیا

وجودم را چنان غرق خودش کرده  یلحظه همه کیحسِ طال 

لحظه  کیانجام دهم که فقط  یبودم که حاضر بودم هر کار

 .   رمیدستم بگ یرا تو شیهاکنار طال باشم و بتوانم دست

 

 شیصدا یبودم؛ وقت دهیشده بودم و طال را کنارم د داریبعد ب و

 کردم و او با محبت جانش را نثارم کرده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 امنهیمعا یدکتر بود که برا آوردمیکه به خاطر م یزیچ نیآخر

 جلو آمده بود و بعد دوباره از حال رفته بودم . 

 

 ریبه خودم آمدم و غ میهاانگشت نیب یزیتکان خوردن چ با

 را محکم کردم .  میهاانگشت یگره یاراد

 

دستم رو فشار داد... آکو  ``طال که گفت  یذوق زده یصدا با

دستم  یبه خاطر آوردم که چطور دست طال را تو `` ؟یداریب

 قلبم گذاشته بودم .  یگرفته بودم و آن را رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هنوز دستش را درست در همان  دمیموقع بود که فهم همان

 ستم گرفته بودم . د یحالت تو

 

و آنها را  رمیدستم بگ یرا تو میهاتوانستم کنترل پلک بالخره

 از هم باز کنم . 

 

ظاهر شد، با  میهاچشم یبازهم طال جلو شیپ یدفعه هیشب

 تر از قبل ... خسته یاچهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _467 

 

همه  یحیقابل توض ریکه به طرز غ یدر حال اشیآب یهاچشم

 یااندازه یو محبّت ب یبا مهربان ختیریرا درونم به هم م زیچ

 .  بود رهیبه من خ

 

 زمزمه کرد : آرام

 

 «  ؟یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم .  دییحرفش را تا میهاهم گذاشتن پلک یرو با

 

م در سکوت به عروسک چش حرفیب نطوریداشتم هم دوست

 کنارم زل بزنم .  یآب

 

شود و  یخال یگرید زیذهنم از هر چ شدیباعث م حضورش

که در حال حاضر  یباالتر از معجزه بود، من یزیمن چ یبرا نیا

حال و روز  لیبود که به دل نینداشتم ا ازیکه ن یزیبا تنها چ

 فکر کنم . امیفعل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

م از که دوست نداشت یامن معجزه بود، معجزه یدختر برا نیا

 نگاه کردن به او دست بکشم .

 

 ام گذاشت . گونه یرا جلو آورد و رو دستش

 

 یپ قتیحق نیبا سرانگشتانش مشغول نوازشم بود به ا یوقت

اندازه لذت  نیبه ا امیدر زندگ یلمس چیبردم که تا آن روز از ه

گرفته بودم...  شیهاکه از لب یانبرده بودم... درست مثل بوسه

... نه بردمیبردم که از طال لذت م یپ یگرید قتیو بعد به حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تر پررنگ یوقت قتیحق نیاتنها از لمسش که از حضورش... 

 شیهاو اجازه داد هرم داغ نفس دیشد که خودش را جلوتر کش

از  یبه صورتم بخورد... آن وقت بود که متوجه شدم حت

 رنگش...  ی... و بعد نگاه آببرمیلذت م شیهانفس

 

 من داشت. هیشب یتیطال هم موقع کهنیا مثل

 

 یخوب و لذت بخش یهاحس یداشتم در مقابل همه دوست

خسته بودم،  ینامعلوم لیلبخند بزنم اما به دل دادیکه به من م

 لبخند زدن ...  یبرا یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که ناخودآگاه در هم و در افکار خودمان غرق شده  همانطور

ستم گرفته بودم، د یکه هنوز هم دستش را تو یدر حال میبود

 طال آرام گفت :

 

 « به آوات زنگ بزنم...  دیبا »

 

 ینیآمدم و ح رونیقبلم ب هیچند ثان فکریب یایدفعه از دن کی

 :  دمیکه اخم کرده بودم پرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یبه آوات زنگ بزن »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _468 

 

 و دستپاچه جواب داد : جیگ طال

 

 « اوهوم... آره...  »

 

 .  گشتمیبرم یواقع یایکم به دن کم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « مگه آوات کجاس؟  »

 

 یزیچ کیمتوجه شدم  د،یرا دزد اشیآب یهاطال چشم یوقت

 .  ستیوسط درست ن نیا

 

 قلبم باال رفته بود... ضربان

 

 انتظار... یحت دیبغض... شا ای دیجور ترس، ام کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم .  یتازه متوجه شده بودم کجا و در چه حالت گاران

 

 یسرم آمده بودم اما حتماً اتفاق ییچه بال دانستمینم درست

 بودم . مارستانیب یافتاده بود که تو میبرا

 

اتاقم چه  یاز خودم بپرسم پشت در بسته  توانستمیم حاال

 منتظرم بود.  یکس

 

 جوانه... ... نیآوات و آو وار؟یژ ای ریام ر؟یآه
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@VIP_ROMAN 

 داشت اگر توقع همه را داشته باشم؟  یرادیچه ا اصالً

 

 تا لب مرگ رفته و برگشته بودم ؟  نکهینه ا مگر

 

حد نبود که در  نیهر چقدر هم بد و تلخ بود در ا اختالفاتمان

 مرا تنها بگذارند...  یتیموقع نیچن

 

 شیقلوبا برادر دو  ری... آهکردیکار را با من نم نیا ری... آهنه

 ... کردیکار را نم نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بپرسم و با جوابش  دمیترسیاز طال بپرسم، م دمیترسیم

از هم بپاشم، بفهمم  امیدر زندگ یگریاز هر وقت د شتریب

ندارد  یتیّ عاشقشان بودم اهم ییهاآدم یام هم براجنازه یحت

 . 

 

 بودم .  دهیو تنها ند دفاعیب نقدریوقت خودم را ا چیه

 

بار غرورم را کنار گذاشتم و از طال  نیاول یبرا نهایا یهمه با

 :  دمیپرس

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  مارستانه؟یتو ب یک »

 

 در سکوت نگاهم کرد .  یاچند لحظه طال

 

بار با لرزش  نیاول یکه برا یخودم جرئت دادم و در حال به

 گفتم :  دم،یجنگیم میصدا

 

 « چکس؟یه »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _469 

 

که با سکوت جوابم را داده بود گرفتم و  ییرا از طال نگاهم

 سقف دوختم . 

 

ساختمان چند طبقه سقوط  کیلحظه از  کیدر  کردمیم حس

 کی یفرود آمده بودم، به اندازه نیزم یکرده بودم، با مغر رو

 بودم اما زنده بودم...  دهیمرگ صدمه د

 

 خودم تکرار کردم :  با
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@VIP_ROMAN 

 

 « آوات؟  یحت »

 

که  یها مظلومانه در حالطال بلند شد که مثل بچه یصدا

به گوشم  یتلخ قتیبود اشتباهاً با چه حق دهیخودش هم فهم

 کند :  هیآوات را توج بتیغ کردیزده بود، تالش م یلیس

 

قراره زود  ی... ولاومد... فکر کنم با ترمه شیپ یبراش کار »

 « من...  شیرگرده... تلفن و کارتش هم گذاشت پب
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@VIP_ROMAN 

برادرش را که  دیچرا آوات با میمن زبانم را گاز گرفتم تا نگو و

 کیبه دست  افتاد،یب شیبرا یممکن بود هر لحظه هر اتفاق

راندن  یاز عهده یبه درست فشینح یهادختر فلج که دست

 بسپرد؟  آمد،یبر نم اشیصندل یهاچرخ

 

 ... یتوجهیهم ب دینبود؟ شا یاطیاحتیب یکم

 

 بودم آرام گفتم :  رهیکه به سقف خ همانطور

 

 « طال؟  یدونیرو م یزیچ هی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به طرفش  یحت ایاز طرف طال بمانم  یمنتظر جواب نکهیا بدون

 برگردم، ادامه دادم : 

 

نبوده که  نجوریا میتو زندگ یعنی...ستمیمن آدم درد و دل ن »

رو  یهمه چ شهیهام حرف بزنم... همسحس کنم بعد از ح

... بدون غر زدن... بدون اخم... هیتو خودم... بدون گال ختمیر

شد مثل سنگ سر  یخوردم آخ نگم...  هر چ یگرفتم هر چ ادی

 میزندگ یبار تو نیاول یبرا خوامی... اما حاال... مسمیجام وا
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@VIP_ROMAN 

چه  دونمیکه نم ییتو شیاعتراف کنم... غر بزنم... گله کنم... پ

 « ... یدستته که قفل زبونم رو باز کرد یدیکل

 

 ینیو ح دمیکش یقیهم گذاشتم، نفس عم یرا رو میهاپلک

زمزمه  گرفتم،یم دهیناد دیچیپیقلبم م یکه تو یزیدرد ت

 کردم : 

 

درد  یلی... خیلی... خلحظه نیا ییدرد داشت طال... تنها »

 «داشت... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _470 

 

 گوشم بلند شد :  کینزد ییبغض آلود طال از جا یزمزمه

 

وقت  چی... نه االن... نه هذارمی... من تنهات نمشتمیمن پ »

 « باشه؟  یاگهید

 

 را باز کردم و سرم را به طرف طال چرخاندم .  میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود .  ستادهیصورتم ا کیداز اشک نز سیصورت خ با

 

 .  دمیاش کشگونه یآزادم را باال آوردم و رو دست

 

 زمزمه کردم :  یسخت به

 

 « نکن...  هیگر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را کف دستم گذاست و  شیاقلوه یهارا کج کرد و لب صورتش

تنم را گرفت  ییو گذرا فیبه آن زد؛ همزمان لرزش خف یابوسه

 و البته لذت ... 

 

 کرد . را تکرار  حرفش

 

 « ... باشه؟ ییحس نکن تنها گهیآکو باشه؟ د شتمیمن پ »

 

 با طال...  گریبار د نیاول کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شهیهم گفتم،یم هیها را به بقحرف نیمن بودم که ا شهیهم

 کنم.  هیبه او تک خواستیگاه بودم و حاال طال از من م هیمن تک

 

زدنش  یبرا کردمیفکر م شیپ یقهیکه چند دق یلبخند

 نشست .  میهالب یام ناخودآگاه روتهخس

 

که انگشت  ینیح گرفتیکه درست از قلبم نشأت م یمحبّت با

 گفتم :  دم،یکشیطال م یهاپلک یشصتم را رو

 

 « تنهام...  کنمیحس نم گهید »
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@VIP_ROMAN 

 

 ...  گفتمیرا م قتیحق و

 

 ... جوانه... نی... آوواری... ژری... آوات... امریآه

 

و با نبودشان  خواستمیبودنشان را م که ییآنها یهمه

تنها  بودند از نظرم محو شده بودند، دهیرا به رخ کش امییتنها

 طال بود...  کردیم ییکه در نظرم خودنما یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یبرا شیهادست یناتوان ایکه با وجود فلج بودنش  طال

احتماالً خودش هم  نکهیها با وجود احرکت در آوردن چرخ

کنارم  آمد،یمن بر نم یاز دستش برا یادیر زکا دانستیم

 مانده بود ... 

 

 شده بود...  زمیطال همه چ کبارهی

 

 که داشتم... یزیآن چ یهمه

 

 ...طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _471 

 

 

 ) آوات ( 

 

ترمه در  فیز ککه ا یدیدوازده بود که با کل کینزد ساعت

خواب آلود را که  یشان را باز کردم، ترمهآورده بودم، در خانه
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@VIP_ROMAN 

 ینیبغلم جمع شده بود به خودم فشار دادم و ح یمثل گربه تو

 از عطر تنش مست شده بودم، آهسته در را پشت سرم بستم . 

 

 ستیقدم برنداشته بودم که با خودم گفتم درست ن کی هنوز

خانه بروم،  یو  بدون اطالع تو اندازمیب نییسرم را پا نطوریهم

ممکن بود  نکهیرغم ترس از ا یهم برگشتم و عل نیهم یبرا

 خانه خواب باشند، زنگ در زدم .  یاهال

 

بلند  فونیپدر ترمه از پشت آ یخسته یتا صدا دینکش یطول

 شد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟ییآوات تو »

 

مع بغلم ج یتو شتریخورد و خودش را ب یبغلم تکان یتو ترمه

 کرد . 

 

 میهالب یرو رفتیکه از حرکت ترمه م یزحمت لبخند به

 گفتم :  یآرام یتکان دادم و با صدا یجمع کردم، سر ندیبنش

 

 « تون ترمه رو آوردم... بله... با اجازه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که در باز  اوردمیخودم ن یحرف در را زد، من هم به رو بدون

 بود ! 

 

انتظارمان  یاخسته یفهایکه با ق دمیسالن پدرش را د یورود

 .  دیکشیرا م

 

 گفتم :  آهسته

 

 « ... ریسالم... شب بخ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تکان داد .  یترمه سر پدر

 

 مانیانداخت و همانطور که راه را برا دهیخواب یبه ترمه ینگاه

 باال اشاره کرد و آرام گفت :  یبا سر به طبقه کرد،یباز م

 

 « ببرش تو اتاقش لطفاً...  »

 

تخت خواباندم  یاتاقش شدم، ترمه را رو یراه حرفیبهم  من

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مردد گفتم :  کردم،یاش را نوازش مکه گونه همانطور

 

 «  ؟یاریرو درب رونتیب یهالباس یشیم داریب زم؟یترمه عز »

 

 نیچندم یکه برا نیماش یساعت آخر تو مین باًیکه تقر ترمه

در  زدمیر مرا دو هاابانیخ هدفیبار به درخواست ترمه ب

تکان داد و خواب آلود گفت  یفرو رفته بود، سر یقیخواب عم

 : 
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@VIP_ROMAN 

 « . بخوابم فقط... ..خوامینم »

 

 .  دیهم دوباره خواب بعد

 

را عوض کنم تا راحت بخوابد  شیهاداشتم خودم لباس دوست

 .  رمیاز ترمه نگ یکار واکنش خوب نیبا ا دمیترسیاما م

 

در سکوت به  یخداحافظ یبرا یاقهیهم چند دق نیهم یبرا

بار حس کرده بودم سهم  نیاول یکه امشب برا یصورت دختر

 را به نام خودم زده بودم، زل زدم .  شیایاز دن یکوچک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _472 

 

 بردمیم میرووبهر یبایز یکه از تابلو یآن لحظات جز لذّت در

 .  کردمیفکر نم یگرید زیبه چ

 

بروم و  رونیاهسته عقب گرد کردم تا از اتاق ب یهاقدم با

که احتماالً پدر ترمه منتظر بود تا از من بشنود به او  یحیتوض
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@VIP_ROMAN 

 میهاخورده بود چشم یلیکه س یدفعه مثل کس کیبدهم اما 

 زد و آکو را به خاطر آوردم .  یلحظه برق کی

 

 .  ستادمیا میسر جا حرکتیمات و ب مانطوره

 

 :  دمیسؤال پرس کیخودم تنها  از

 

سرم آمده بود که آکو را فراموش  ییچند ساعت چه بال نی)) ا

 کرده بودم؟ ((
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@VIP_ROMAN 

 .  کردمیو مبهوت به دور و برم نگاه م جیگ

 

به آنجا  دنیاما تا رس رفتمیم مارستانیاالن به ب نیهم دیبا

هم به طرف  نیهم یبرا شدم،یم وانهید الیر و خاحتماالً از فک

 .  دمیکش رونیترمه رفتم و تلفن همراهش را ب فیک

 

 خودم را گرفتم و منتظر ماندم تا طال جواب بدهد .  یشماره

 

پچ پچ بلند  هیشب یآرام طال با حالت یکه صدا دینکش یطول

 شد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بله؟  »

 

 : نگه داشته بودم نییرا به زحمت پا میصدا

 

 « طال آواتم...  »

 

 «صحبت کنم...  ادیز تونمیسالم... من نم »

 

 دفعه نگران شدم .  کی
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@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  دمیکش میموها نیب یدست

 

 « شده؟  شیزیآکو چ ؟ییچرا مگه کجا »

 

 همانطور آهسته و آرام جواب نداد :  طال

 

زه ... اجادهی... به هوش اومده... اما االن خوابنینه نگران نباش »

با تلفن  نجایا شهیاما نم ششمیبمونم...  من پ ششیدادن پ

 « متوجه شدن قطع کنم...  نکهیقبل از ا دیصحبت کرد با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شده بود...  داریب اکو

 

 خوب بود...  حالش

 

 زدم .  یو لبخند بزرگ دمیکش یاز سر آسودگ یقیعم نفس

 

 قلبم نبود .  یرو نیسنگ یاز وزنه یاثر حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دود شد و به هوا  امیخوشحال یکه طال زد همه یبا حرف اما

 رفت . 

 

 دیستین دیفهم ی... سراغ شما رو گرفت اما وقتزهیفقط... چ »

... فکر کردم جمع و جورش کنم اما خب یناراحت شد... من سع

... دیخودتون رو برسون دیتونیداشته باشه... اگه م دهینکنم فا

 « ... دیش باششد باال سر داریاکه تا صبح دوباره ب

 

به  دیحاال با دمیپرسیاز خودم م کردیطال تلفن را قطع م یوقت

  آوردم؟یتا از دلش در م دادمیم حیآکو توض یبرا یچه زبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _473 

 

 ) آکو ( 

 

از  خواندیقرآن م که کنار گوشم یفیآهسته و ظر یصدا با

وار از  کیاتومات میهافاصله گرفتم و اجازه دادم پلک یکیتار

 .  رندیهم فاصله بگ
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@VIP_ROMAN 

 

در  یبعد از چند بار پلک زدن از حالت تار میروروبه یمنظره

 آمد . 

 

به اطراف  یام را به زحمت تکان دادم و نگاهخشک شده گردن

 انداختم . 

 

نشسته بود و آهسته  یصندل یجوانه که کنار تخت رو دنید با

 کی خواند،یم یزیدستش چ یتو یبیقرآن کوچک ج یاز رو

 را باال انداختم .  میابرو یتا
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@VIP_ROMAN 

 نه

 فکرم را به زبان آوردم :  بالفاصله

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا »

 

 از حد معمول گرفته و سخت شده بود .  شیب میصدا

 

که  ینیسرعت حخورد با  یاکّهی میصدا دنیکه از شن جوانه

 به طرفم خم شد .  بست،یکتابش را م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیهالب ییبایو لبخند ز دیدرخشیسبزش م یهاچشم

 کش داده بود . 

 

 «  ؟یخوب ؟یشد داریب »

 

 گفتم  .  یاخفه ``اوهوم  ``لب  ریز

 

 گفت :  د،یلرزیکه به خاطر بغض م ییبا صدا جوانه

 

 « مردم و زنده شدم...  نجایآکو... تا اومدم ا دمیترس یلیخ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جوانه و محبت  یهاحرف یرو توانستمیچرا اما نم دانمینم

 کالمش تمرکز کنم . 

 

نگاه سرگردانم را  ستیخودش ن یسر جا یزیچ نکهیحس ا با

 اتاق چرخاندم .  یتو

 

 کرد .  ریبه تنم سراز یبودن اتاق حس بد یخال

 

  گشتم؟یم یچه کس دنبال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...ای میبرادرها

 

 کجا بود؟  طال

 

 :  دمیو رک پرس حیرا به طرف جوانه برگرداندم و صر میرو

 

 « طال کجاس؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لحظه با  کی یخورده بود برا یلیکه س یمثل کس جوانه

 مات شده به من زل زد .  یاافهیق

 

 کرد :  تکرار

 

 « طال؟  »

 

 ترکم کرده بود؟  هیطال هم مثل بق کردمیفکر م نیمن به ا و

 

 کرار کردم :را ت سؤالم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « طال کجاس جوانه؟  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _474 

 

خودش را  یکم کردیهمانطور که صورتش را مچاله م جوانه

 و گفت :  دیجلو کش

 

 « آکو؟  یگیم یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  ماندم رهیلحظه با اخم به جوانه خ کی

 

بود که جوانه طال را  نیبود... طال نبود... درستش ا نجایا جوانه

از طال  ینشان چیاما از تعجبش معلوم بود ه ندیکنار من بب نجایا

بودم؟ پس آن همه حس  دهیطال را خواب د یعنیندارد...پس 

که داده بود تا  یکه از حضور طال برده بودم... قول یخوب... لذت

 نگذارد... میتنها

 

 بود؟  الیو خ خواب زیهمه چ یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قلبم  یتو یقیبودنش باعث شد درد عم یفکر و منطق نیا

هم فشار دادم  یرا از شدّت درد رو میهاآنقدر که پلک چد،یبپ

با  دیقلبم گذاشتم؛ جوانه هم که حرکتم را د یو دستم را رو

 ترس جلو امد و اسمم را صدا زد .

 

 «  ؟یآکو خوب »

 

فرو رفتم و  یگرم یدر جا به جوانه بدهم یجواب نکهیاز ا قبل

 نگران آوات کنار گوشم گفت :  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو داداش قلبت درد گرفت؟  »

 

 گفت :  یبا نگران جوانه

 

 « ... ادیآوات برو بگو دکتر ب »

 

 بکنند، آرام گفتم :  یکدامشان کار چیه نکهیاز ا قبل

 

 « خوبم...  خوادینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو رو دمیعقب کش چشم باز کنم خودم را نکهیهم بدون ا بعد

 .  دمیتخت دراز کش

 

 نم،یاز طال را بب یخال ینداشتم چشم باز کنم و فضا دوست

 ... نمیرا بب امییتنها

 

 آرامش بلند شد :  ینشست و صدا امیشانیپ یآوات رو دست

 

 « ... یکنینگام نم یکه حت یازم دلخور نقدریا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را تکان دادم تا دستش را بردارد .  سرم

 

 گفتم :  وصلهحیب

 

 « ام آوات... خسته »

 

 چیکلمه هم حرف بزنم، از ه کی یحوصله ندارم حت یعنی نیا

 ...زیچ

 

 جوانه...  یکس را نداشتم حت چیو ه زیچ چیه یحوصله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _475 

 

  باز هم به حرف آمد : آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دونمیاصالً نم کنم داداش... هینبودنم رو چطور توج دونمینم »

 « نه...  ایکرد  شهیتوج شهیم

 

 گفت :  یجوانه آمد که با لحن معذب یصدا

 

 « ... نیهاتون رو راحت بزن... تا شماحرفرونیمن برم ب »

 

 زد .  رونیآمد که شتاب زده از اتاق ب شیهاقدم یهم صدا بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شدن  دهیکش یصدا نکهیساکت بود تا ا یاحظهچند ل اتاق

آوات بلند  قیکفپوش اتاق و بعد نفس عم یرو یصندل یهاهیپا

 شد. 

 

 کرد و گفت :  یکوتاه یخنده

 

وساطتتمون رو بکنه اما  دیتا شا میما رو باش جوانه رو آورد »

 «  فلنگ رو بست... خواستمشیهمونجا که م قاًیدق

 

 نزدم .  یحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یکالفک با آوات

 

روت رو ازم  ینجوریآکو حداقل چشات رو باز کن نگام کن... ا »

 « برنگردون... 

 

را باز  میهاچشم امیباطن لیم رغمیو عل دمیکش یقیعم نفس

 کردم و به طرفش برگشتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قرمز خمار و  یهاکه چشم یاش در حالخسته و آشفته یچهره

 یتعث شد اخم کوتاهاش را به من دوخته بود، بپف کرده

 وضع او از من بدتر باشد .  آمدیبکنم،به نظر م

 

 « ... یشد ریدلگ نجایطال گفت بابت نبودنم ا یوقت »

 

  طال؟

 

که داشتم  یآن حس و حال خوب یبود... همه یطال واقع پس

 خواب نبود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نشسته بود،  میهاکه در چشم یبودم آوات متوجه برق دواریام

 .  شدینم

 

 یرا رو شیهاهمان موقع پلک قاًیآوردم چون آوات دق نسشا

 .  دیکش یهم گذاشت و آه

 

  

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _476 

 

 گفت :  کرد،یکه ناله م یدر حال آوات

 

 « معذرت بخوام...  دیبا یبا چه زبون دونمینم »

 

از  شتریکه ذهنم ب یو در حال دمیکش یردو پرد قیعم نفس

 طال بود، خسته گفتم :  ریآوات درگ

 

 « فراموشش کن آوات...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و با اضطراب گفت :  دیخودش را جلو کش آوات

 

 « نه؟  یبخشیمن رو نم یعنی نیا »

 

و به  گرفتمیرا از او م میکه رو یزدم و در حال یپوزخند

 شیجوانه رو شیپ یقهیدق کنار تخت که تا چند یخال یصندل

 خودم گفتم :  یبرا نیغمگ کردم،ینشسته بود نگاه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... پس سهیباشه سهم تو کمتر از بق دنیبخش یبرا یزیاگه چ »

 یهاآدم دنیروز بخوام شروع به بخش هینگران نباش... اگه 

 « ... اگه...  یشیاطرافم بکنم تو اول

 

که حاال به وضوح  یهم گذاشتم و در حال یرا رو میهاپلک

 زمزمه کردم :  آوردم،یرا به خاطر م امیهوشیاتفاقات قبل از ب

 

بابتش ناراحت باشم...  دیکه با هیزیچ نیحال و روز االنم آخر »

 «قبل اون بودن که قلبم رو شکستن...  زهایچ یلیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... ((هیبق یدلم ادامه دادم :  )) تو هم رو یتو

 

 اعتراض کرد :  آوات

 

 « بدم برات...  حی.. بذار توضآکو. »

 

 گفتم : یعصب یکم

 

با  شمیبلند م یببخشمت بگ نکهیراجع به ا گهید یکلمه هی »

 « تو صورتت...  کوبمیم یکیجونم  یته مونده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من ساکت ماند، خوب  تیدر بهت عصبان یاقهیچند دق آوات

مگر  زدمینم ینبودم، حرف هیو کنا یاهل شوخ دانستیم

 گرید یکلمه کی دانستیانم انجامش دهم، مبتو نکهیا

 . خوردیبخشش حرف بزند، مشت م

 

 آورد،یرا به خاطر م یزیکه چ یدر حال قهیاز چند دق بعد

 کرد و گفت :  یادندان قروچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها رو راجع به هناس گفته؟ بگو تا اون حرف یکدوم عوض »

 « ... زمیخونش رو بر

 

 ندادم .  جواب

 

 وات برگرداندم و گفتم :  را به طرف آ میرو

 

 « خوبه؟  ریآه »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در آن زمان از آوات  توانستمیبود که م یسؤال نیتراحمقانه

 یبودم که نگران برادر ایآدم دن نیترمن احمق دیبپرسم... و شا

 بودم که مرا تا مرز مردن برده بود و البته

مردن دنبال  یقبل از آن من بودم که کشان کشان او را برا 

شده  داریب یدست خودم نبود درست از وقت دم؛یکشیم مخود

 ریکه ز یدر حال ریآه یاز ذهنم صورت خون یابودم گوشه

 .  دیپریم نییدستم در حال جان دادن بود، باال و پا

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _477 

 

 نیاز جانم با چن زتریعز یه روسرم آمده بودم ک ییبال چه

 دست بلند کرده بودم؟  یقساوت

 

را در  شیخورد، ابروها یاکّهیمن  یاز سؤال بدون مقدمه آوات

 به من زل زد .  یاهیو چند ثان دیهم کش

 

 شد .  یافتاده بود، خال شیبرا یاتفاق دیشا نکهیدلم با فکر ا ته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ال برد . را با شیهالب یگوشه یکم لبخند کمرنگ کم

 

 اش را از  هم باز کرد و گفت : خطوط چهره یمهربان

 

ها فکر ... اولشدیم میشما دوتا حسود یبه رابطه شهیهم »

به  یلیخ واریاما بعد... من و ژ نطورهیا نییچون دو قلو کردمیم

با ما جفت و جور  نکهی... نه امیکردیم یشما دوتا حسود

 نیدیرو تو جمعتون راه نم واریژمن و  میحس کن اینه...  نینباش

شما دو تا...  دید شدیعمقش... م ا... امنینه... انصافاً کم نذاشت

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یادآوریبه بحثش پر و بال بدهد،  نیاز ا شتریداشتم ب دوست

چند  یبه اندازه میبود دهیاز کجا به کجا رس ریمن و آه نکهیا

 بار مُردن درد داشت. 

 

 من ادامه داد :  یدر هم رفته یاچهره الیخیآوات ب اما

 

... دو تا دوست... نیاز برادر بود شتریب یزیچ هیشما دوتا   »

 « ... قیرف

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دوختم،یکه به سقف چشم م یزدم و در حال یسرد لبخند

 اش را کامل کردم  : جمله

 

 « روح تو دو تا بدن...  هی »

 

 گفت :  آوات

 

لش رو تو احوا یوقت ستین بیبرام عج نیهم یبرا »

رو  یمهریب نینباشه که ا بیعج یحت دی... شایپرسیم

 « ... اما... یزنیو دم نم ینیبیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و با افسوس گفت :  دیکش یآه

 

سرش اومده  ییچه بال نکهی... اریآه فهممیکه نم یزیاما چ »

 « و سنگدل شده...  رحمیحد ب نیکه تا ا

 

 یتم، برارا نداش ریتحمل صحبت در مورد آه نیاز ا شتریب

 بحث را عوض کردم و گفتم :  نیهم

 

 « خونه؟ حالش خوب بود...  یطال رو برد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد و گفت :  یاخورد، اخم بامزه یاکّهیباز هم  آوات

 

 « طال؟  یباشه... ول امیکنار م ریبا آه »

 

 صورتم آورد و گفت :  کیرا نزد صورتش

 

 نی... ببهیعج ... رفتار تو هم باهاشبهیتو عج یبرا هاشهیگر »

افتاده بود  یاون شب قبل تصادفش... چه اتفاق ه؟یشما دوتا چ
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@VIP_ROMAN 

اما اون نه... طال  مارستانیو برده بودش ب شیشناختیکه تو م

 «  ه؟یواقعاً ک

 

 :  دیرا باال انداخت و پرس شیابرو یتا کی

 

 «  ه؟یتو ک یطال برا »

 

 دستپاچه شده بودم، خودم را نباختم .  یکم نکهیا با
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@VIP_ROMAN 

 امیکه مواظب بودم احساسات درون یدر حال روحیب یصورت با

 صورتم نداشته باشند، گفتم :  یرو یبازتاب نیکوچکتر

 

 «آوات؟  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _478 

 

 « هوم؟  »

 

 :  دمیپرس یجد یلحن با
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@VIP_ROMAN 

 

 «جواب پس بده؟  یبه کس یزیه چآکو راجع ب یدیتا حاال د »

 

 کرد .  یظیاخم غل آوات

 

 بود که گرفته بودم .  یاش جوابوار رفته صورت

 

از من  یجواب چیبه بعد هم ه نیپس مطمئن باش از ا »

 « ... یریگینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اعتراض باز کرد اما درست همان لحظه  یدهانش را برا آوات

 :  دیچیاتاق پ یتو یزن یصدا

 

 « . پرواز.. یآقا »

 

 .  میو آوات هر دو به طرف صدا برگشت من

 

 یکه تو یکه صورتش پشت سبد بزرگ گل یدر حال پرستار

 بود .  ستادهیچهاروب ا یدستش گرفته بود پنهان شده بود، تو
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@VIP_ROMAN 

 بلند شد و به طرف پرستار رفت .  شیاز جا آوات

 

 «  ه؟یچ نیا »

 

 سبد را دست آوات داد و گفت :  پرستار

 

گذاشته... گفته  شیاست یپرستارها شیسبد رو پ نیانفر  هی »

 «  آکو پرواز... یآقا یبرا

 

 گفت :  ینیبا بدب آوات
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@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یک »

 

از اتاق  `` دانمینم ``باال انداخت و با گفتن  یاشانه پرستار

 رفت .  رونیب

 

آنها  یالکه البه یبه گلها انداخت و کارت ینگاه مشکوک آوات

که سبد را کنار تخت  یو در حال دیکش ونریپنهان شده بود، ب

 مشغول خواندش شد .  گذاشت،یم
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@VIP_ROMAN 

و  شدیم ترقیاخمش عم گذشتیم شتریلحظه که ب هر

 ... تردهیصورتش رنگ پر

 

 :  دمیپرس آرام

 

 « شده؟  یچ »

 

 جواب داد : حسیب آوات

 

 «... یچیه »
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@VIP_ROMAN 

 

 : دمیپرس یعصب یشدم و با لحن زیمخیتخت ن یرو یسخت به

 

 «  ه؟ینوشته از طرف ک یچ گمیم »

 

طفره رفتنش نماندم، دستم را دراز کردم و کارت را از  منتظر

به اعتراضش مشغول خواندن شدم  تیّاهمیو ب دمیدستش قاپ

 . 
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@VIP_ROMAN 

که تا  یاونقدر سرپا بمون دیپسر... با یزود سرپا ش دوارمی)) ام

ر منتظ گودرونیوقته که ب یلی... من خیکن یش باهام بازته

که  نیبش ییهافیبه حر لیبودم تا تو و برادرهات تبد ستادهیوا

اگه  فهیرو تموم کنم... ح شمیتموم سالها پ مهیبتونم کار ن

... پس یریحرف مسخره بم تابه خاطر دو سه  ینجوریا یبخوا

  ؟یکنیکار م یچ هایبا اصل کار

                 

 

 ت... ((دوست دار تو و خانواده        
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _479 

 

که فشار  ینیام نشست، حشانه یرو دیآوات با ترد دست

 گفت :  داد،یبه آن م یاندک

 

 « ... میکنیم داشیآروم باش داداش... پ »

 

که فکّم از  یدر حال رمیها بگنگاهم را از نوشته نکهیا بدون

 گفتم :  د،یلرزیشم و نفرت مخ
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@VIP_ROMAN 

 

 هیاما  کشمشی... نمکنمیم داشی... پکنمیم داشیبالخره پ »

 « کاش مرده بود...  یهر لحظه آرزو کنه ا کنمیم یکار

 

را ماساژ  میهاکه شانه یتخت نشست و در حال یکنارم رو آوات

 گفت :  داد،یم

 

اضطراب و االن بهش فکر نکن... دکتر گفته هر  یآره... ول »

 « برات حکم سم رو داره...  یاسترس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیهاکدام از حرف چیاما من ه زدیحرف م آوات

هر  یمرد ناشناس کجا کردمیفکر م نیتنها به ا دم،یشنینم

مرا  اتییوضوح و با ذکر جز نیمن بود که به ا یروز زندگ

 ! دم؟یدیاما من او را نم دیدیم

 

که راجع به هناس زده بودند،  ییهاحرف انیبود که از جر کجا

 خبر داشت ؟ 

 

  آمد؟یبه چشمم نم چرا
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 «  د؟یشما دو تا خوب »

 

 یجوانه نگاه من و آوات را به طرف در کشاند، جوانه تو یصدا

از  زیسبزش لبر یهابود و چشم ستادهیچهارچوب در مظلوم ا

 را به ما دوخته بود .  دشیترد

 

مرد  امیکه بابت پ یاجهیرگو س امیذهن یهایوجود آشفتگ با

 زدم و گفتم :  یکرده بودم، لبخند کمرنگ دایناشناس پ

 

 « تو...  ایب »
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@VIP_ROMAN 

 

 جلو آمد و با محبت گفت :  زدیهم همانطور که لبخند م جوانه

 

 « حالت خوبه؟  »

 

 تکان دادم .  دییتا یبه نشانه یسر

 

 افتاد .  زیم یدفعه نگاهش به سبد گل رو کی

 

 باال انداخت و با تعجب گفت :  را شیابروها

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « رفتم نبود...  یاز کجا اومده؟ وقت نیا »

 

 دستپاچه جواب داد :  آوات

 

 « از دوستامون فرستاده...  یکی »

 

 .  دیرا جلوتر کش یهم بلند شد و صندل بعد

 

 « زن داداش...  نیبش ایب »
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@VIP_ROMAN 

 

نشست و با لحن  اشیصندل یباال انداخت، رو یاشانه جوانه

 گفت :  یسوزانه و البته نگراندل

 

حال و  نیآکو که ا یاریبه خودت فشار ب نقدریا دیچرا با »

 « روزت باشه ها؟ 

 

تخت دراز  یکه به کمک آوات رو یزدم و در حال یپوزخند

 جواب دادم :  دم،یکشیم
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@VIP_ROMAN 

دوتا  نی... اارنیجوانه... بهم فشار م ارمیمن به خودم فشار نم »

 « .. باهم فرق داره. یلیخ

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _480 

 

 «؟ییبابا »

 

 یام روشده یاالتیخ کردمیکه فکر م یهناس در حال یصدا با

 به منبع صدا انداختم .   یشدم و نگاه زیمخیتخت ن
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@VIP_ROMAN 

 

 نشده بودم.  یاالتیخ نکهیمثل ا نه

 

غرق  اشیآب یهاکه چشم یدر حال یر لبا بلوز و شلوا هناس

 یتو هیکه با گر ینیخون شده بود دستش را از دست آو

به طرف من  هیو با گر دیکش رونیبود، ب ستادهیچهارچوب در ا

 .  دیدو

 

 بلند شد و با تعجب گفت :  یصندل یاز رو جوانه
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایهناس ا »

 

 مینداشت، مستق یتوجه چیه بار به جوانه نیاول یهناس برا اما

نتوانست  یشد اما وقت زانیتخت آو یبه طرف من آمد و از لبه

 هیرا به طرفم دراز کرد و شب شیهادست د،یایاز تخت باال ب

 او را بغل کنم .  خواستیاز من م هیتر بود با گرکه بچه یزمان

 

 ستم؟یمرا متهم کند که پدر هناس ن توانستیم یکس چطور

که از  یاشک ینبودم پس چرا با هر قطره اگر پدرش
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@VIP_ROMAN 

و خودم را  کندینفر پوست تنم را م می ختیریم شیهاچشم

  د؟یکشیبه آتش م

 

 یدست شیبلند کنم اما آوات پ نیزم یشدم تا او را از رو خم

را  شیهابغلم گذاشت، هناس هم دست یکرد و هناس را تو

 گفت :  هیدور گردنم حلقه کرد و با گر

 

 «منم ببر...  یبر یخوایتو رو خدا نرو... هر جا م ییاباب »
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@VIP_ROMAN 

که سر و  ینیحلقه کردم و ح فشیرا دور تن نح میهادست

که از بغضش بغض  یدر حال کردمیصورتش را بوسه باران م

 :  کردمیکرده بودم، پشت سر هم تکرار م

 

 « ندارم برم بدون تو...  ییجا ؟ییکجا برم بابا »

 

که  ینیش را از خودم فاصله دادم و حزحمت تن کوچک به

 با غم گفتم :  کردمیرا نوازش م شیموها

 

 «  زنه؟یم شیقلب بابات رو آت هاتهیگر یدونیمگه نم »
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@VIP_ROMAN 

 

داغش  یهاو اشک دمیکش فشیصورت لط یرا رو میهاانگشت

 پاک کردم .  د،یچکیقلبم م یرو میکه مستق

 

آکو...  یعمر و زندگنکن  هینکن قربون چشات برم... گر هیگر »

 » 

 

 مظلومانه گفت :  هناس
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@VIP_ROMAN 

داد  نی... عمه آوزدیحرف م واریداشت با عمو ژ نیعمه آو »

 یخوایبابا م ...ایاون دن یریم میبکن تتیاذ نقدریاگه ا زدیم

 « نکنم...  تیاذ دمیمنم ببر... قول م ا؟یاون دن یبر

 

 یتوکه هناس را با خشونت  ینیو ح دمیکش یپردرد نفس

 نیبه آو یسرم را بلند کردم تا نگاه ترسناک دمیکشیبغلم م

بغل آوات جمع شده  یکه چطور تو دمشید یاما وقت اندازمیب

 او هم سوخت .  یدلم برا کرد،یم هیبود و در سکوت گر
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@VIP_ROMAN 

را به طرفش دراز کردم، او هم از خدا خواسته خودش را  دستم

 هیگر ریبلند ز یابغلم درست کنار هناس انداخت و با صد یتو

 زد .

 

 را کنار گوشش بردم و آرام گفتم :  سرم

 

 «  نترسون...  نیاز ا شتری... بچه رو بنیششش او »

 

صورتم  یدستش را رو د،یایب رونیاز بغلم ب نکهیبدون ا نیآو

 گذاشت و با هق هق گفت : 
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@VIP_ROMAN 

 

 «داداش؟  یخوب »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _481 

 

 گفتم : خسته

 

 « آره... خوبم...  »

 

 گفت :  هیچسباند و با گر امنهیس یسرش را به قفسه نیآو
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@VIP_ROMAN 

 

... صبح بلند دمیخواب میاومدم خونه... مستق رید شبیمن د »

 زدم،یحرف م واریداشتم با ژ یشده... وقت یچ دمیشدم فهم

 یبمونه خونه... نشد... برا کردم ی... هر کاردیهناس هم شن

 « آوردمش...  نیهم

 

 یو هناس نیرا دور آو میهادست یکه به زحمت حلقه یحال در

 :  جواب دادم کردمیتر مبودند، تنگ دهیکه هر دو به من چسب
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 شترینکن... هناس ب هینداره... گر بی... باشه... عزمیباشه عز »

 « ... ترسهیم

 

و  کردیبغلم هق هق م یمن تو یهاحرف به توجهیاما ب نیآو

 :  گفتیلب م ریز

 

...چه ارهیبه سرت م یداره چ ریبه سرمون اومده... آه یچ »

 « ... ادیداره سرمون م ییبال
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@VIP_ROMAN 

سرخ به  یهابه آوات و جوانه انداختم که هر دو با چشم ینگاه

 ما زل زده بودند .  ریتصو

 

 کردم :  زمزمه

 

از دستم  یک یزندگ نیا یرازهیش دونمی... نمنیآو دونمینم »

 « جمعش کنم...  دیبا یچطور دونمیدر رفته که حاال نم

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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@VIP_ROMAN 

 

 غذا انداختم .  ینیس یتو یلیمیرا با ب قاشقم

 

غذا را به  ینیبلند شد وبه طرفم آمد، س یصندل یاز رو آوات

 ت : طرفم هول داد و گف

 

 « ... یکنیم یبا غذات باز یساعته دار هیاکو...  یبچه شد »

 

 را آوات گرفتم و بدخلق گفتم :  میرو
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@VIP_ROMAN 

 «  شم؟یمرخص م یخسته شدم... ک »

 

 داد :  جواب

 

 « ... گهیدو سه روز د »

 

 یرا درست و حساب لشیکه دل یشده بودم در حال کالفه

 ... دانستمینم
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@VIP_ROMAN 

 یهاهنوز هم تنم از چنگبه خاطر هناس بود.  دیشا

 یسع نیآو ایکه هناس هر دفعه که آوات، جوانه  یامعصومانه

 زد،یم میبا ترس به بازوها اورندیب رونیاو را از بغلم ب کردیم

 .  کردیدرد م

 

 امدهیپرستار هم دلش ن یمظلوم بود که حت یبه قدر دخترم

  ببرد. رونیبود بعد از تمام شده وقت مالقات هناس را ب

 

بود، آوات او را برده بود و  دهیبغلم خواب یکه تو یوقت عاقبت

 تنش... دنیو بوس دنییبو یبرا زدیحاال دل من پر م
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _482 

 

که از صبح هزار بار تا نوک  ییهم به خاطر طال بود، طال دیشا

ه بود از آوات حالش را بپرسم اما هر دفعه غرور، ترس زبانم آمد

 .  شدیو بُهت مانعم م یسردرگم شانیو بزرگتر از هردو

 

من چه  یطال برا کردم،یام فکر مهزار بار به طال و رابطه ازصبح

 . رفتمیسؤال طفره م نیبود؟ اما هر بار از جواب دادن به ا
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@VIP_ROMAN 

 

بودم  دهیته بودم، فهمقرار گرف تیموقع نیکه در ا یبار نیآخر

 یلرزش نه تنها خودم را در پ نیجوانه قلبم را لرزانده بود و ا

کرده  رانیاحساس در نطفه و نیخفه کردن ا یکه برا یتالش

که سالها  یبرادرانه را با برادر یرابطه کیبود که شانس 

بود و حاال خودم، قلبم و  هبرد نیبودم، از ب دهیانتظارش را کش

 یاقصه میمبادا طال هم برا دیترسیوجودم م یهامانده یباق

 جوانه بسازد.  هیشب
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@VIP_ROMAN 

کنم امروز زن  رانیرا و اشیکه اگر من نبودم تا زندگ ییطال

 بود.  یگریمرد د

 

 یدر قفسه یدفعه آتش کیو طال در کنار هم  ایفکر آر با

 شعله ور شد .  امنهیس

 

سرم را گرفته  یرو به آوات که همچنان باال یاگرفته یصدا با

 را بخورم، گفتم :  مارستانیب یآبک یبود تا غذا

 

 « رو بدن بلوط...  یزنگ بزن خونه... بگو گوش »
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@VIP_ROMAN 

 

 داشت،یتلفن را برم ریآه ای واریکه ژ یدر صورت خواستمینم

 چند کلمه... یبه اندازه یمجبور بشوم با آنها صحبت کنم، حت

 

 :  دیعجب پرسرا باال انداخت و با ت شیابروها آوات

 

 « بلوط؟  ؟یچ »

 

 کرده بود .  امیعصب یکم لیدلیب یکالفگ
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@VIP_ROMAN 

چند  هیانجام بده بعد  گمیکه م ینکن آوات... کار چمیسؤال پ »

 « ... رونیبرو ب قهیدق

 

 با اخم به من زل زد .  آوات

 

 نگاهش معذب شده بودم .  یزیت ریبار بود ز نیاول

 

کرد و تلفنش را  بشیج یوهمانطور با اخم دستش را ت عاقبت

 گفت :  گرفت،یرا م یادر آورد، همانطور که شماره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زبونت چه  نیبا ا دونستمیوگرنه م یکه کله پا شد فیح »

 « کنم... 

 

 زد،یم یکه لبخند کج ینیرا کنار گوشش گذاشت و ح یگوش

 گفت : 

 

 یشده که به جا یخجالت نقدریتا حاال آکو ا یدر ضمن از ک »

 «  اره؟یبا طال حرف بزنم اسم بلوط رو م خوامیگه مب نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهانش را ببندم اما همان موقع  یرا باز کردم تا با غرّش دهانم

 که پشت تلفن بود، گفت :  یآوات به کس

 

رو ببر بده بهش... بعد  یسالم بلوط... طال کجاس؟ ... گوش »

 «تنهاش بذار... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _483 

 

 را ازدستورات آوات باال انداختم .  میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به دست  ینیکه س یبغلم انداخت و در حال یرا تو یگوش آوات

 گفت :  یبا لحن جد رفت،یبه طرف در م

 

ت رو جور کردم... عاشقونه یهاصحبت یقشنگ فضا رو برا »

قشنگ  یکه بخور ارمیم ریگ یزیچ هی نمیبب رمیتا من م

 « الوهات رو بترکون... 

 

بودم که آوات  رهیرفتنش خ ریبه دست همچنان به مس تلفن

 به من انداخت .  یشانه نگاه یو از رو ستادیلحظه ا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر از  بیو غر بیعج نقدریا ی... چطورهیطال ک دونمیمن نم »

.. اما .هیو چش با تتر رابطهما در آورد... و از همه مهم یخونه

چطور با  دمی... دختیریکه چطور برات اشک م دمیاون شب د

از کنارت  شیذاشتیازت دل کند و رفت خونه... اگه م یبدبخت

نفر  نیاول یشد داریب یکه چطور وقت دمیو د...خوردیجم نم

چه  قایشما دوتا دق دونمی... هنوز نمیسراغ اون رو گرفت

ش من تا ته کنهیه طال خوشحالت م... اما  اگدیهم دار بهیربط

 « باهاتم... 

 

 رفت و در را پشت سرش بست.  رونیهم از اتاق ب بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آوات فرو رفته بودم تلفن را  یهاکه در بهت حرف همانطور

 کنار گوشم بردم و آهسته گفتم : 

 

 « طال؟  »

 

 بلند شد :  فشیضع یصدا

 

 « سالم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ینیبار سنگ کردمیم حس دم،یکش یقینفس عم ناخوداگاه

 نیبا بازدمم از ب کردیم ینیسنگ امنهیس یقفسه یاز صبح رو

 رفت . 

 

 : دیپرس

 

 «  ؟یخوب »

 

دادم  هیکه آوات پشت سرم مرتب کرده بود، تک ییهابالشت به

 و گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آره... خوبم...  »

 

 مظلوم گفت :  طال

 

برادرت اصرار  یجلو دمیبمونم... اما خجالت کش خواستمیم »

بهم  یجور هیاومدنم  مارستانیهم به خاطر ب ینجوریکنم... هم

 « بود...  یجور هیهم  واریاومدم ژ ی... تازه وقتکردینگاه م

 

 زدم .  یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حس  د،یکشیم میهابچه یکه طال جلو یچرا از خجالت دانمینم

 چیبودم که ه یزیچ یکرده بودم؛ در حال تجربه دایپ یخوب

 طال بودم ...  ونیرا مد نیوقت تجربه نکرده بودم و ا

 

لحنش  یکه تو یبزنم تا طال را از خجالت یداشتم حرف دوست

 گفتم :  نیهم یبود، نجات دهم برا

 

 « افتادم...  ریگ نجایاما ا قرار بود ببرمت اصفهان... »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مطمئن گفت :  طال

 

... یکه خوب ش نهیکه مهم ا یزی... بعداً... چستیاصالً مهم ن »

 » 

 

 گفتم :  خسته

 

عقب  قتیچند روز از به دست آوردن حق ستیبرات مهم ن »

 «  ؟یافتاد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفت :  دیکش یقیآه عم طال

 

و  دنیبا فهم دی... شاکنهینم یفرق ...کنمیبهش فکر م یوقت »

 یلیکردن س تمیکه اذ ییهابتونم به آدم قتیکردن حق دایپ

... کنهینم یاما در اصل موضوع فرق رمیبزنم و عفتم رو پس بگ

 «... شمیسابق نم یوقت طال چیمن ه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _484 

 

 با طال بود .  حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

همه  یرا برا تیواقع م،یتوانستیروز م کیمن و طال  دیشا

و  میسابق را برگردان یکوطال و آ میتوانستیاما نم میآشکار کن

را  قتیحق یبرا مانیو جو جست مانیحرکت دست و پا نیهم

 .  کردیکند م

 

 کردم :  شیصدا آهسته

 

 « طال؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از زبانش به تپش افتاده بود اما طال  ``جانم  `` دنیشن یبرا دلم

مثل خودم آهسته جواب  یهم بدجنس دیخجالت شا یاز رو

 داد : 

 

 « بله؟  »

 

که مطمئن نبودم چه  ینم را قورت دادم و در حالدها آب

 ام نشان بدهد، گفتم : به خواسته یواکنش

 

 « برام از خودت بگو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 متعجبش بلند شد :  یصدا

 

 «  ؟یاز خودم؟ چ »

 

 باال انداختم و جواب دادم :  یاشانه

 

 « ... یدوست دار یهر چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما  دانستمیرا م زیهمه چ باًیبود که من تقر نیا تیواقع

مشتاق بودم؟!  نقدریطال ا یصدا دنیشن یچرا برا دانمینم

 شیهاحرف یام زا پامانده یباق یهادوست داشتم تمام ساعت

 .  نمیبنش

 

 دیکه کلمات را با ترد یرا صاف کرد و در حال شیصدا طال

 گفت :  کرد،یانتخاب م

 

 « بگم؟  یمثالً از چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جواب  یاو با خشم فروخفته مدییهم سا یرا رو میهادندان

 دادم : 

 

 « بگو؟  ایاز آر »

 

 باال رفت .  شیدفعه صدا کی

 

 «  ؟یشناسیرو از کجا م ایتو آر ا؟یآر »

 

 زدم و جواب دادم :  یپوزخند ایآر یادآوری با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میداشت یکار یبا هم معامله »

 

 حجم نیبا ا دانستیدفعه دستپاچه شده بود و نم کیکه  طال

 :  دیاز اطالعات چه کند، پشت سر هم پرس

 

من  دونستیاونه؟ م یدیاز کجا فهم ؟یمطمئن ؟یچطور »

 « شمام؟  یخونه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که مطمئن نبودم  یدر حال دیپرسیکه م ییهابه سؤال توجهیب

 :  دمیبودم، پرس دهیکش شیرا پ ایچرا بحث ار

 

 «  ؟یداشت که دوستش داشت یچ ایآر »

 

 :با تعجب گفت  طال

 

 «  ؟یچ »

 

 از خشم گرفته بود .  یناخواسته رنگ لحنم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یداشت که عاشقش شد یچ ایآر »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _485 

 

دردناک بود که اصالً توقعش  یبرا یسؤال به قدر نیا دنیپرس

 را نداشتم .

 

که از ان سرما و  ییاند و بعد با صداساکت م یاچند لحظه طال

 گفت :  د،یباریغم م

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نبودم آکو...  ایمن عاشق آر »

 

 قلبم باال رفت ... ضربان

 

 سکوت کرد و بعد ادامه داد :  هیثان چند

 

که االن از عشق  یکه باهاش بودم شناخت یاون موقع نکهیبا ا »

شتن دوست دا دیحسم بهش شا دونستمیدارم نداشتم اما م

 «... ستیباشه اما عشق ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرده  دایپ یبیحس عج ایطال عاشق آر دمیشنیم نکهیا از

که وجود طال باعث آن  ییهااز لذت گرید یکی دیبپدم، شا

 .  شدیم

 

 ادامه داد :  خودش

 

داشت... من هم دوست  یخوب تیبود... موقع یپسر خوب ایآر »

هم بهش  نیهم ینبودم... برا لیمیداشت... منم نسبت بهش ب

 « جواب مثبت دادم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نبود؟  لیمیب ای! نسبت به آرمیاول برگشت یهم سر نقطه باز

 

 حرص گفتم :  با

 

 « نه؟  ؟یشد تیاذ یلیبابت رفتنش خ »

 

 کرد .  مانیسؤالم پش دنیمرا پرس شیصدا غم

 

 « آره...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  یپوزخند

 

مرد ترکت  یپس چرا وقت ؟یعاشقش نبود یگیمگه نم »

 «  ؟یناراحت شد

 

 جواب داد :  نیهمانطور غمگ طال

 

 «حساب کرده بودم...  ایآر یرو نکهیا یبرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لحظه ساکت شد و بعد گفت : کی

 

ها وقت ی... گاهستیاحساستمون ن زیچهمه شهیهم »

 « ... میریبگ میشن... تا تصم زیهمه چ دیتعهداتمونن که با

 

 با طال بود...  حق

 

که بارها احساساتم را کشته بودم  دمیفهمیم یمن دیرا شا نیا

. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گریدختر د کیرا با  ایآشنا شدن آر یهیقض دیبا دانستمینم

 نه؟ ای کردمیم فیتعر شیبرا

 

موضوع او را برنجانم و تز  نیبا گفتن ا دمیترسیطرف م کیاز  

موضوع را نداند به بازگشت  نیاگر طال ا دمیترسیم گریطرف د

 کند هم مرا ...  تیهم او را اذ دیام نیبماند و ا اردویام ایآر

 

از آن به  شتریاجازه نداد ب دیکه پرس یطال با سؤال خوشبختانه

موکول  یگریرا به وقت د یریگمیموضوع فکر کنم و تصم نیا

 کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یوقت دوست نداشت چیرو ه دیخورش ؟یتو چ »

 

 زدم و گفتم :  یصدادار پوزخند

 

 لیم دیوقت به خورش چیمن ه یداشت لیم ایآراگه تو به  »

 «... آخر یبودم... تا لحظه بندینداشتم... اما خب به تعهداتم پا

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _486 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

غرق  دیمشترکم با خورش یکه در خاطرات تلخ زندگ همانطور

فکر کردم  نیهم گذاشتم و به ا یا رور میهاشده بودم، پلک

 سر باز بزنم . د،یچرا آنقدر قدرتمند نبودم تا از ازدواج با خورش

 

نتواند مرا  دیپدرم شا شنهادیبه خودم قبوالنده بودم که پ چرا

 خوشحال کند اما امکان ندارد ناراحتم کند . 

 

گذرانده بودم،  دیکه کنار خورش ییبه سالها یاما وقت حاال

هناس و  دنیاما د میکه به ظاهر از هم جدا بود ییهاسال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دنبال  نیآو ایاش که چطور در جوانه بچگانه یهاییتنها

با  نکهیاز ا میهاهیتمام ثان یبه اندازه گذشتیمادرش م

 .  دمیکشیآشنا شده بودم، زجر م دیخورش

 

 زجر بود ؟  نیمقصر ا یکس چه

 

  پدرم؟

 

را به  گرانید امیزندگ یدفعه نیشمارتریب یخودم که برا ای

 داده بودم .  حیخودم ترج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آورد .  رونیآهسته مرا از افکارم ب طال

 

 « آکو؟  »

 

 در جوابش گفتم . یاآهسته ``هوم  ``

 

 .  زدیموج م دیترد شیصدا در

 

 «  ؟یوقت عاشق نشد چیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام جان گرفت . بسته یهاجوانه پشت پلک یچهره بالفاصله

 

که در مدت  یحس توانستمیهمه سال هنوز هم نم نیا از بعد

سرزده در قلبم جوانه زده بود و بعد آن روز در  یکوتاه

که  دمیدیکه جوانه را م یپشت درخت در حال مارستان،یب

مهر و مومش  شهیهم یبرا کرد،یمراقبت م ماریب ریچطور از ام

 نه...  ایکرده بودم عشق بود 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سالها بود به حرمت برادرم  اتشیحتودر بسته و م یجعبه نیا

 مهر و موم مانده بود... 

 

به خاطر او هم  یکه طال در من داشت حت یقیعم ریوجود تاث با

و رو  ریحسم را به جوانه ز اتیمحتو گرید کباریحاضر نبودم 

 کنم . 

 

 هم گفتم :  نیهم یبرا

 

 « که بخوام راجع بهش حرف بزنم...  ستین یزیچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود که طال بعد از  رگذارینم آنقدر محکم و تاثگمانم لح به

 بحث را عوض کرد .  شیاسکوت چند لحظه

 

 «  ؟یشام خورد »

 

ام را چهره مارستانیب یو آبک نمکیب یطعم بد غذا یادآوری

 در هم برد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ارهیب ریگ یاگهید زیچ هیبدمزه بود... آوات رفته  یلینه... خ »

» 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _487 

 

 

 

 اش بلند شد . خنده یصدا کدفعهی

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش اول در گوشم بعد در خنده یصدا د،یخندیو رسا م بلند

 انداز شد .  نیقلبم طن کینزد ییجا امنهیس یقفسه

 

 .  دمیشنیاش را مقهه قهه یبار صدا نیاول نیا

 

 نشست .  میهالب یرو یکم رنگلبخند  ناخودآگاه

 

 ...  بردمیلذت م شیهاخنده یصدا دنیشن از

 

 ...  کردیم که مرا آرام یلذت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که با چند سرفه  یاش تمام شد در حالخنده یوقت بالخره

 گفت :  کردیرا صاف م شیصدا

 

 « حرف رو از تو بشنوم؟  نیا شدیباورم نم »

 

  کردم و با تعجب گفتم : یکمرنگ اخم

 

 « غذاها رو بچشم؟  یمزه دیچرا؟ من نبا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد و گفت :  یزیر یخنده طال

 

فکر  رهیراه م یتو که وقت یبه قلدر یآخه تو ذهن من آدم »

ها از طعم غذا مثل پسربچه ستیپادشاهه اصال بلد ن کنهیم

 « ... رهیبگ رادیا

 

 .  دیهم خند باز

 

 «  ...یغذا بخور کردمیراستش اصال فکر نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نوبت من بود بخندم .  حاال

 

 «  ؟یآدم اهن ای وال؟یه هی ؟یساخت یذهنت چ یاز من تو »

 

 زدم و با افسوس گفتم :  یتلخ لبخند

 

 « ... تونمیوعده غذا نخورم نم هیمن اگه  »

 

رو به هم نزن لطفاً... قبول  میتصورات ذهن نیاز ا شتریاُ.. اُ... ب »

 « خته... آکو شکمو باشه برام س نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و احتماالً  کردینفر مرا شکمو خطاب م کیبار بود  نیاول نیا

 .  ماندیمرتبه هم م نیاخر

 

شکست خورده و ناراحت  یاز طال یپشت تلفن تا حد یطال

دارش شده چرخ یروزها که به جرم ناکرده محکوم صندل نیا

مالقاتمان شده بود،  نیاول یطال هیبود فاصله گرفته بود و شب

برقصم با آن لبخند  شیکه مرا مجبور کرده بود همپا ییطال

 ... یو عروسک نیریش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ــوآکــ��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _488 

 

 

 

 تر از قبل شد . تلخ لبخندم

 

 « غذا بخورم ...  دیزدن با نی... بعد انسولستمینه... شکمو ن »

 

 ... گریبار د نیاول کیهم  نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کی یو دلخواه خودم برا لیبه م نیو انسول ابتیزدن از د حرف

 ... بهیغر

 

 ...بهیداشت تا غر شتریکه به آشنا شباهت ب یابهیغر

 

 .  دیلرز یطال کم یصدا

 

 «  ؟یدار ابتید »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چه بگذارم؟ یلرزشش را پا دانستمینم

 

 تعجب؟  ای ترحم؟

 

موضوع را به  نیا نکهیاز ا کردم و دایپ یفکر ترحم حس بد با

 شدم .   مانیطال گفته بودم پش

 

 سرم آمده بود؟  ییبال چه

 

 « ... ابتید یسنت برا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  یحرفش تمام شود با لحن سخت نکهیاز ا قبل

 

 ایبه سن و سال  ی... ربطیدارم... از سه چهار سالگ کی نوع »

 « ... هیکی... ژنتیندار یو الغر یچاق

 

 بود .  ساکت طال

 

از خودم متنفر  شتریآه و ناله و ابراز تأسفش بودم تا ب منتظر

 گفت :  یاشوم اما طال با لحن بامزه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خودم  شیشکمو پ یشد... تازه داشتم با تصور آکو فیح »

 « ... کردمیم فیک

 

 بلند شد : اشدهیبر دهیجمالت بر نیاش بخنده یصدا

 

من خط و  یبرا یجورکه اون یخدا... فکر کن اون مرد یوا »

 « خدا...  یکنه... ول هیبشقاب غذا گر هی یبرا دیکشینشون م

 

 رفت .  نیاز ب شمیپ یقهیحس بد چند دق یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نداشت اما ترحم  یو مفهوم خاص یطال معن یهاحرف دیشا

 .  مردیاز قبل م زتریپله عز نیچند میطال را برا نینداشت و هم

 

گم  د،یچیاتاق پ یدفعه تو کیه آوات ک یطال در صدا یجمله

 شد : 

 

 « اومده؟  یک نیآکو بب »

 

 به در افتاد .  نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  یبود در حال ستادهیچهارجوب در ا یکه تو یکس دنید با

 زمزمه کردم :  دادم،یتلفن را از گوشم فاصله م

 

 « د؟یکنیکار م یچ نجایفرزانه جون... شما ا »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _489 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیآرا یهاچشم ریکه دستمال را ز یجون در حال فرزانه

کلمه  کیتا کنار تختم جلو آمد و بدون  دیکشیاش مکرده

 بغلش گرفت .  یحرف سرم را تو

 

شکه شده بودم که نتوانستم  شیادفعه کیاز حرکت  یقدر به

 هم . از خودم نشان د یحرکت

 

 آمد :  یطال از پشت گوش یصدا

 

 « شد؟ الو...  یآکو؟ چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

عقب رفت و من  یهمان لحظه فرزانه جون کم خوشبختانه

 برم... فعال... (( تلفن را قطع کردم .  دیتوانستم با گفتن )) من با

 

که اشک  یبغلش در آورد، در حال یجون سرم را از تو فرزانه

که  ییچرخاند و با صدا صورتم ینگاهش را تو خت،یریم

 گفت :  د،یلرزیم

 

 «  ؟یسر خودت اورد ییچه بال »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گذاشت .  اشنهیس یقفسه یدوباره سرم را رو بعد

 

را  شیاش جاو بدون مقدمه یادفعه کیاز حضور  امهیاول بهت

مان و که با آمدن فرزانه جون به خانه امیکودک یبه حس آشنا

از قبل  شتریهر روز ب اشیمهربانمادرم با  یخال یپر کردن جا

 .  کردیدر وجودم رشد م

 

 را گرفتم .  فشینح یرا باال اوردم و بازوها میهادست

 

 گفتم :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... نیخوبم فرزانه جون... نگران نش »

 

 هیمخلوط با گر یجون بدون فاصله گرفتن از من با لحن فرزانه

 گفت : 

 

 نمیدخترم رو بب یا عروست رانیهمه سال برگشتم ا نیبعد ا »

هنوز عرقم خشم نشده چمدونم رو باز نکردم  دونستمیاما نم

 « پسر بزرگم...  ادتیع مارستانیب امیب دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم .  یلبخند

 

باز هم پسر بزرگش بودم و  زدمیاگر من او را مادر صدا نم یحت

 بود .  میزندگ یهااز لذت یکیمن  یبرا نیا

 

 آوات بلند شد :  یصدا

 

 هیخونه...  نی... گفتم بمونستین شیچی... هنیبابا لوسش نکن »

 « ... نی... قبول نکردنیایبعد ب نیکم استراحت کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با ظرافت  یفرزانه جون از من فاصله گرفت و در حال بالخره

کنار تختم  یصندل یرو کرد،یرا پاک م شیهاچشم ریز

 نشست . 

 

فرصت  یاقهیچند دق دانستمیاتاق چرخاند، م یرا تو نگاهش

 تا به خودش مسلط شود . خواستیم

 

 یبرا تیموقع نیبعد از چند سال در ا مانیادفعه کی دارید

 مان شکه کننده بود .همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _490 

 

 خودم سر صحبت را باز کردم .  عاقبت

 

 «  ن؟یمداو یک »

 

 را دوباره به من دوخت و گفت :  نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادینگفتم تا مجبور نشه ب نی... به آودمیامروز صبح رس »

 « سرت اومده...  ییچه بال دمیخونه فهم دمیرس یدنبالم... وقت

 

 زدم و گفتم :  یکمرنگ لبخند

 

 « ... حالم خوبه... ومدهیسرم ن ییبال »

 

  به اوات انداختم و گفتم : ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « فرزانه جون رو ببر خونه...  »

 

مثبت تکان داد و به طرف فرزانه جون  یبه نشانه یسر آوات

که گرچه  ییرفت اما فرزانه جون دستش را باال آورد و با صدا

 گرفته شده بود اما همچنان محکم گفت :  هیبه هاطر گر

 

 حیبار توض ریاز ز ینجوریبرم تا ا یمن رو بفرست یتونینم »

 « ... یدر بر دادن

 

 همان لبخند گفتم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « در برم؟  دیبا یچ حیتوض ریاز ز »

 

 را با تأسف تکان داد و گفت :  سرش

 

از  ی... وقترانیبرگشتن ا واریو ژ ریبهم گفت آه نیآو یوقت »

سر  ییبال هیآخر سر  دونستمیگفت م ریو آه دیازدواج خورش

 « ... نیکنمسخره رو تموم  یباز نیتا ا ادیم تونیکی

 

 اخم آلود گفت :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... ومدهیکدومشون ن چیسر ه ییفعالً که بال »

 

 انداخت و گفت :  مانیبه هر دو یجون نکاه تند فرزانه

 

ترکش کوچولو از  هیتازه  نیآخرشه؟ نه... ا نیا یکنیفکر م »

 « رو سر هم...  نیندازیم نیکه دار هیهمه بمب نیا

 

 فت : طرف من خم شد و گ به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم  دیرو گردن خورش ی... رد کبوددمیرو د ریآه یافهیق »

 « ... نطوریهم

 

 دهانم را قورت دادم و نگاهم را از او گرفتم .  آب

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _491 

 

 گفت :  ینیو غمگ رگذاریجون با لحن تأث فرزانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که نفسش به نفس برادر دو قلوش بند  ییآکو شهیرم نمباو »

رو  شافهیروش دست بلند کنه که نشه ق یجور هیبود حاال 

 « داد...  صیتشخ

 

 شد .  شیر ریدر هم و برهم آه یاز تصور چهره دلم

 

 یتو یو دلخور تیبلند شد، چند قدم با عصبان یصندل یرو از

کوچک کنار تخت  زیبه م ندیبنش نکهیاتاق رفت و بعد بدون ا

 داد .  هیتک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چطور به  دیرفت و ند ایپدرتون از دن نکهیها از اوقت یبعض »

 « ... شمیخوشحال م دیجون هم افتاد

 

 یاناخواسته یهوا تکان داد، ضربه یتو تیرا با عصبان دستش

که مرد  یکارت اشجهیاتاق زد که در نت یبه سبد گل تو

که از درخت کنده  یل برگفرستاده بود مث مانیناشناس برا

 نیزم یفرزانه جون رو یپا یهوا سر خورد و جلو یرو شدیم

 افتاد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبه طرف کارت هجوم برد اما فرزانه جون کارت را از رو آوات

من و آوات  یزدهوحشت یهابرداشت و در مقابل چشم نیزم

شروع  میقفل کرده بود ینشان دادن هر عکس العمل یکه برا

 کرد . به خواندن 

 

تر از قبل به درشت شیهاچشم خواند،یکه م یاهر کلمه با

 .  زدیزل م یکلمات بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیپرسیم یاگر سؤال دانستمینداشتم او را بترسانم، نم دوست

چه خبر  دانستمیخودم نم یوقت دادمیم دیبا یهم چه جواب

 بود؟! 

 

ا به ر اشدهیآورد و نکاه سرگردان و ترس نییکارت را پا یوقت

 کرد و گفت :  یدست شیمن و آوات دوخت، آوات پ

 

 « ... هیفرزانه جون... شوخ ستین یزیچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بزنم اما فرزانه جون مثل  یرا باز کردم تا من هم حرف دهانم

 یخال یبه فضا رهیفاصله گرفته باشد، خ ایدن نیکه از ا یآدم

 گفت : 

 

کار  یچ دیهمه سال باز هم برگشته؟ آره؟ حاال با نیبعد ا »

 «  م؟یکن

 

  شناخت؟یجون مرد ناشناس را م فرزانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _492 

 

حرف از زبان فرزانه جون  نیا دنیاز شن یو آوات به قدر من

را از دست  یکه قدرت نشان دادن هر واکنش میمات شده بود

 .  میداده بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغلش گرفته بود  یکه کارت را تو یفرزانه جون در حال خود

 قدم جلو آمد و گفت :  کی

 

... کنمیکه من فکر م ستین یزیاون چ نیبگ کنمیخواهش م »

» 

 

مخلوط  یزودتر از من خودش را جمع و جور کرد و با لحن آوات

 و خنده گفت :  یاز شوخ

 

 « بعد...  یکنیفکر م یشما چ میبدون دیما اول با »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداخت .  مانیبه هردو یجون نگاه مردد فرزانه

 

 دهانش را قورت داد و گفت :  آب

 

 «  د؟یشناسیکارت رو فرستاده م نیکه ا یکس »

 

 و گفتم :  دمیرا در هم کش میابروها

 

 «  م؟یدونیفرزانه جون که ما نم یدونیم یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبود، حرفبه صورتم زل زده  یلرزان یهاجون با چشم فرزانه

 .  کندیرا پنهان م یزیچ کرد،یتر ممرا مطمئن نیو هم زدینم

 

 شده بود .  یعصب یکم لحنم

 

 « حرف بزن فرزانه جون...  »

 

کنار سبد  زیم یقدم عقب رفت، با دست لرزان کارت را رو کی

 گفت : د،یدزدیکه نگاهش را م ینیگل گذاشت و ح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یچیه »

 

 یتو تیکه از شدت عصبان یمبادا درد را مشت مردم تا دستم

و  نیزتریاز عز یکی یزدن رو ادیبا فر دیچیپیقلبم م

 بدهم .  نیتسک امیزندگ یهاآدم نیترمحترم

 

 :  دمیام غرّشده دیکل میهادندان نیب از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که برگشته؟ برگشته و قراره برگشتش برامون دردسر  هیک »

 « شه فرزانه جون؟ 

 

 نییدستش را مچاله کرد و با سر پا یتوجون دستمال  فرزانه

 به طرف در راه افتاد .  یاافتاده

 

 «ام... برگردم خونه... خسته دیمن با »

 

 دیو  شا نیتراز زنده یکیخودم رفتن  یهاکه حاال با چشم من

کنترلم را از دست دادم اما  دمیدیسرنخم را م نیتنهاتر

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باز کنم  دنیکش ادیرف یدهانم را برا نکهیخوشبختانه قبل از ا

و او را  گرفتیرا م شیهاکه شانه ینیو ح دیآوات به طرفش دو

 به طرف خودش برگرداند . 

 

 که خاص خودش بود، گفت :  یو ارامش یمهربان با

 

به  یچه کمک یدونیبگم فرزانه جون... نم یدونیم یهر چ »

 نیکه ا ینگرانت کنم اما اون کس خوامی... نمیکنیبهمون م

 یباز هیداره ما رو با  ستیبارش ن نیارت رو فرستاده اولک

 میکه بخوا هیبزرگتر از اون یلیخ هی... قضکنهیم دیتهد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در دنبالش  بهدر  میما چند وقته دار...میازش رد ش یسرسر

 « ... مینبرد شیاز پ ی... اما کارمیگردیم

 

و البته  نمیفرزانه جون را بب یدهیترس مرخین توانستمیم

 داشت.  نیبه او هیزاو نیکه از ا یو حصر حدیباهت بش

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _493 

 

 تکان داد و دستپاچه گفت :  یجون سر فرزانه
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@VIP_ROMAN 

 

 « ... دونمینم یزیمن چ »

 

 و کالفه گفت :  دیکش یپوف آوات

 

 یاون کارت رو ک یدونستیچطور م یدونینم یزیاگه چ »

 «فرستاده؟ 

 

که کم مانده بود  یدر حال یادر هم رفته یجون با چهره فرزانه

 بزند، گفت :  هیگر ریز
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@VIP_ROMAN 

 

 نیاز ا یادیز زیوقت نذاشت چ چی... پدرتون هشناسمشینم »

بوده... قبل از  یمیدشمن قد هی دونمیمن فقط م ماجرا بفهمم...

 « . کنم پدربزرگتون... پدر مادرتون... تولد شماها... فکر کنم..

 

 دست و پا شکسته و نامفهوم بود .  شیهاحرف

 

 فشار استرس مضطرب شده بود . ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرتب کردن کلمات و جمالت بهم  ریمه ذهنم درگ ینیح

 بود به آوات گفتم :  اشختهیر

 

 «  اب خنک بده بهش...  وانیل هی... نهیآوات کمکش کنه بش »

 

 :  دمیاز او پرس نشستیم یصندل یبه کمک آوات روکه  ینیح

 

 شناسه؟یرو م یمیدشمن قد نیاون ا مون؟یپدربزرگ مادر »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دفعه سر  کیاش را آب را از دست اوات گرفت و همه وانیل

 .  دیکش

 

نگاهش را به طرف من  داد،یآب را به دست آوات م وانیل یوقت

 برگرداند و گفت : 

 

تصادف و  انیبعد جر دونمیرو م نیط ا... فقدونمینم »

صحبت کرد...  یبار با پدربزرگتون تلفن هیاش پدرتون پرونده

رو  نیاما ا دمیشون رو نشنمکالمه یمن درست و حساب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود... بعد از اون  یاز پدربزرگتون عصبان یلیپدرتون خ دونمیم

 «قطع شد...  شهیهم یشون براهم رابطه

 

 یهیهنوز در شک قسمت اول که یو آوات در حال من

 :  میهمزمان با هم گفت باًیتقر م،یبود شیهاحرف

 

 « تصادف؟  »

 

 کامل کرد : یبلند و متعجب یمان را با صداجمله آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همه سال از ما  نیو ا دونستهیتصادف رو م انیبابا جر یعنی  »

 « بوده؟  یعمد نکهیکرده؟ ا شیمخف

 

بود چه گفته، دستش را  دهیفهمدفعه  کیجون که انگار  فرزانه

من و آوات  نیدهانش گرفت و  نگاه سرگردانش را ب یجلو

 چرخاند . 

 

 :  دیوحشت پرس با

 

 « د؟یدونیشما پسرها راجع به تصادف م »
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@VIP_ROMAN 

 

 گذاشت.  دمانییتا یو بهت من و اوات را پا سکوت

 

 گفتم :  یلحن سخت با

 

 «.. .یبگو فرزانه جون... هر چ یدونیکه م یهر چ »

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _494 
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@VIP_ROMAN 

 

 یغرق در اشک به من و آوات نگاه ییهاجون با چشم فرزانه

 گفت :  یلرزان یکرد و با صدا

 

 « ... دیماجرا بدون نیاز ا یزیشما چ خواستیپدرتون نم »

 

که  یو در حال نشست شیزانوها یرو شیپا یجلو آوات

 گفت :  گرفت،یم شیهادست
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@VIP_ROMAN 

... ستیمهم ن گهیفرزانه جون... اما االن د میدونیرو م نیا »

 « باز شده...  هیقض نیپامون به ا میچه نخوا میچون چه بخوا

 

صورت آوات  یدستش را ازاد کرد و رو کیجون  فرزانه

 گذاشت .  

 

 . به آوات و بعد به من انداخت  یامادرانه نگاه

 

 گفت :  یلرزان یصدا با
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@VIP_ROMAN 

 « ... دونمینم یادیز زیبهتون گفتم منم چ »

 

 ادامه داد :  میبکن یآوات به حرفش اعتراض ایمن  نکهیاز ا قبل

 

کالفه  یمدت حساب هیپدرتون  ادیب ایبه دن نیاو نکهیقبل از ا »

س... منم کارخونه یکارها ریدرگ کردمیشده بود... فکر م

دم... تازه حامله شده بودم... خودم اونقدر سرگرم شماها بو

 « ... کردمیکارهاش دخالت نم یمشغله داشتم که تو

 

 و ادامه داد :  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود... احساستش رو به زحمت نشون  یپدرتون آدم خوددار »

 « بد بود...  یلیشب حالش خ هی...اما  دادیم

 

 حرص گفت :  یبست و با غم و البته کم چشم

 

مون و چند ساله ستیب یزندگ یبار تو نیو اخر نیاول یبرا »

 « پدرتون مست کرد... 

 

 همان حالت ادامه داد :  در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیهم خوددار بود اما از ب یمست یتو یحت نکهیبا ا »

 « اش کرده... کالفه یچ دمیفهم هاشونیهذ

 

 را به من دوخت و گفت :  نشیسرد و غمگ نگاه

 

 « بوده...  یمدبود تصادف ع دهیفهم »

 

 .  ختیدلم فرو ر یتو یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 زیکاش همه چ یا کردمیمدت در خلوت آرزو م نیتمام ا در

در کار نباشد، مادرم کشته نشده  یباشد، عمد یشوخ کی

 دهینرس یبه نابود دانستمیکه نم یزیسر چ مانیباشد و زندگ

 دمیکشیبود که انتطارش را م یزیتر از چتلخ قتیباشد اما حق

 . 

 

 قاًیدق دمینفهم یبود... حت دهیو چطور فهم یک دمینفهم »

 میزندگ گفتینه... فقط م ایبوده  تیپشت اون قضا یک دهیفهم

که زنش  گفتیم یعوض هیو پوچ نابود شده... مدام از  چیسر ه
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@VIP_ROMAN 

 شناختیرو م یاون عوض دمیرو، مادر شما رو کشته... اما نفهم

 » 

 

 باال انداخت .  یاشانه

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ـوآکـــ��

 

#part _495 

 

نگفت...  منم که  یزیهم چ یمست یتو یحت گهیبعد اون د »

کار کنم...  یچ ایبگم  یچ دونستمیاونقدر شکه بودم که نم
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@VIP_ROMAN 

رو با من روبه نکهیا یبرا دیصبحش باباتون زودتر رفت... شا

 تونستمیکه حالم از شب قبل بهتر بود تازه م... اما من نشه

رو سر  حشتناکو یوالیه هیافتاده...  یبفهمم چه اتفاق

انداخته بود... نگران پدرتون بودم... نگران  هیم ساخانواده

 « شم...  وونهیتو شکمم... کم مونده بود د یشماها... نگران بچه

 

 کرد و گفت :  یزندان شیهادست نیرا ب سرش

 

برم تو اتاق پدرتون از پشت در  نکهیتم کارخونه... قبل ارف »

... پدربزرگتون بود... بهش دمیشنیهاش رو مداد یصدا
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@VIP_ROMAN 

من و  یبال رو سر زندگ نیتوعه... تو ا ریش تقصهمه گفتیم

 « ... یهام آوردزن و بچه

 

 قلبش گذاشت و گفت :  یرا رو دستش

 

اون  ایدف تصا انیپدربزرگتون هم تو جر زنمیحدس م »

 « نقش داشته...  زدیکه ازش خرف م یعوض

 

 وانیقلپ آب خورد، همانطور که ل کیرا دراز کرد و  دستش

 ادامه داد :  دادیدستش فشار م یآب را تو
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@VIP_ROMAN 

 

 « تلفنش رو قطع کرد رفتم تو ...  یوقت »

 

 ساکت شد .  یالحظه چند

 

 یرو بگه... قسمت دادم بگه و قتیاز پدرتون خواستم حق »

 ایشماها  ایسر خودش  ییقراره بال نکهی... اکنهیم دمونیتهد

... افتهیاتفاق نم نیا گهی... اما پدرتون قول داد دادیم بمن و بچه

...گفت اشتباه کرده... میفراموش کن دیبوده رو با یگفت هر چ

... دمی... من اشتباه فهمکردهیمکه فکر  ستین یزیاصالً اون چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد... چطور ارومم کرد... اونقدر استرس  میچطور راض دونمینم

... ارمیسر خودم ب ییبال هیو اضطراب داشتم که کم مونده بود 

بود حرفش رو  نیا دیکه به ذهنم رس یکار نیترعاقالنه

اما  گنیم یکه داره الک دونستمیته قلبم م نکهی... با ارمیبپذ

 « کردم...  اورب

 

 ت : و گف دیچشمش کش ریز یهابه اشک یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دروغ خوشحال باشم تا  هیرو با  میزندگ یهیدادم بق حیترج »

ترس و لرز  یعمرم رو تو یهیبق قتیبه خاطر حق نکهیا

 « بگذرونم... 

 

 اتاق مشغول قدم زدن شد .  یبلند شد و تو یصندل یرو از

 

دنبالم... پدرتون ازم قول  ادیخودش م قتیحق دونستمینم »

شما پسرها راحت از  دونستی.. مبه شماها نگم. یزیگرفت چ

 « اومد دنبالتون...  هیقض نیاما خب خود ا نیگذرینم هیقض نیا
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@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _496 

 

 ) آکو ( 

 

تلفن همراهش  گذاشتیتخت م یرا لبه میکه پالتو همانطور

 باال انداخت و جواب داد :  ییحه ابروصف دنیزنگ خورد، با د

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 «  وار؟یبله ژ »

 

آوات در هم رفت و با لحن  یچه گفت که ابروها واریژ دانمینم

 گفت :  یتلخ

 

 «  زهاس؟یچ نیحق داره... االن وقت ا »

 

 دانستمیم دیاما بع زدیحرف م یزیاز چه چ واریژ دانمینم

 دایپ یاهم بهانه نباشد؛ حتماً باز دیو خورش ریمربوط به آه

 سؤاستفاده کنند .  امیماریکرده بودند تا از من و ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دستم را دراز کردم و پالتو را برداشتم، بعد از  حوصلهیب

 گذشت چند روز باز هم ضعف داشتم . 

 

با لحن  دیمالیرا م شیهاهمانطور که با دو انگشت چشم آوات

 گفت :  یاخسته

 

 ییجا هیالخره خودشون از ب وار؟یژ میکار کن یچ یگیم »

 « زود...  ای ری... دفهمنیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمدم .  نییرا تن کردم و از تخت پا میپالتو

 

رفتن  یطرف دلم برا کیاز  کرد،یم ینیرفتن سنگ یبرا میپاها

 گریطال و هناس به تپش افتاده بود، از طرف د دنیبه خانه و د

حالم را بد  واریو ژ دیخورش ر،یرو شدن با آهفکر بودن و روبه

 .  کردیم

 

آنها  ایبار بود که دوست نداشتم کنارشان باشم  نیگمانم اول به

چند  نیا نکهیحس حضور آوات هم با وجود ا یحت نم،یرا بب

مربوط به من از کنارم جم نخورده بود باز  یانجام کارها ریروز غ
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@VIP_ROMAN 

 یبود که آن شب برا یقیعم ییتنها ادآوریو  نیسنگ میهم برا

 .  بودمحس کرده  امیر در زندگبا نیاول

 

به آپارتمان خودم بروم، طال و هناس هم  توانستمیکاش م یا

را  ییهامجبور نبودم آدم گریهمراه خودم ببرم، آن وقت د

من خارج  یتحملشان از عهده دیرسیتحمل کنم که به نظر م

طال را  یامشکل هناس را حل کرد اما با چه بهانه شدیبود... م

 ؟! دمیکشیم رونیخانه ب از ان
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@VIP_ROMAN 

 امیم می... فعالً دارشهیم یچ نمیبا گفتن )) باشه بب آوات

 ... (( تلفن را قطع کرد . خونه... باشه... باشه

 

 و به طرف من برگشت .  دیکش یقیعم نفس

 

 . دنمینگاهم خواند که منتظر شن از

 

 هم گذاشت و گفت : یرو یرا با خستگ شیهاپلک
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@VIP_ROMAN 

 شیامشب بره پ خوادیفرزانه جون م نکهیمثل ا بود... واریژ »

 «  رو به هم بزنه... یسهراب و جوانه و قرار خواستگار

 

 شدن ذهنم در هم گره خورد .  ریهمزمان با درگ میابروها

 

 : دمیپرس گرفته

 

 « به خاطر من؟ من خوبم...  ؟یچ یبرا »

 

 باال انداخت و گفت :  یاشانه آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود که با دو سه روز حل  نیاگه ا ...ستین نیفقط هم »

و اکو حل  ریاه نیمشکل ب یتا وقت گهیم نکهی... مثل اشدیم

 « ... هیمنتف ینشه بحث عروس

 

 طرف در راه افتادم و پوزخند زنان گفتم :  به

 

 « کالً بزنه...  داماد دار شدن رو دیق دیپس با »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _497 

 

 پشت سرم راه افتاد .  آوات

 

 «  ؟یکن شیراض یتونیزنگ زده بود بگه تو م واریژ »

 

سرد و تازه بعد از چند  یبرخورد هوا م،یزد رونیب مارستانیب از

 کنم . دایپ یروز به صورتم باعث شد حس خوب

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هوا را  دادیاجازه م میهاهیکه ر ییو تا جا دمیکش یقیعم نفس

 .  دمیبه درونشان کش

 

 اطیمردم در ح یاهویباد به ه یصدا انیبستم و در م چشم

 گوش دادم .  کارستانیب

 

 « آکو ؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به او  یرا از هم باز کردم و نگاه میهاآوات پلک یصدا با

 انداختم . 

 

 لبخند به صورتم زل زده بود .  با

 

 زدم :  لب

 

 «  ه؟یچ »

 

 .  دیبغلش کش یحرکت مرا تو کید و با حرف جلو آم بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نشان ندادم .  یواکنش چیه هیجا خوردم که تا چند ثان آنچنان

 

با  کردیتر مرا تنگ شیهادست یهمان طور که حلقه آوات

 گفت :  یمخلوط از غم و خوشحال یلحن

 

 « ... که از دستت ندادم... یچقدر خوبه که هست »

 

 قینفس عم نیزدم با ا حدس د؛یکش یقیهم نفس عم بعد

 .  خوردیبغضش را م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

با دست چند ضربه به  زدم،یم یکه لبخند محو همانطور

 پشتش زدم و ارام گفتم :

 

 هیمن... حاال ولمون کن... مردم دارن  یباشه برادر احساسات »

 « ... کننینگاهمون م یجور

 

 . دیبه صورتش کش یمرا رها کرد و بالفاصله دست آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

راه افتاد، همانطور گفت  نیا به من کرد و به طرف ماشر پشتش

 : 

 

 ؟یزنیخونه باهاش حرف م میبر ایفرزانه جون  یزنیزنگ م »

 » 

 

نشستم، کمربندنم را بستم و همانطور که ته دلم  یصندل یرو

 یبودم که چرا باعث شده بود کار یاز دست چرخ اتفاقات کفر

چند ساعت  یبرا یتطال ح داریکه د چدیبپ میدست و پا یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنارش  یشتریو مرا گذراندن زکان ب افتدیب قیهم به تعو

 محروم کند به آوات گفتم : 

 

... نگران اون نباش... کنمیباهاش صحبت م خونه مینه رفت »

 « ... گهید یجا هی میبر دیاالن با

 

 و گفت :  دیکش یپوف آوات

 

 دیبا کارخونه... االن فقط ایشرکت  یبر یخواینگو م »

 « آکو...  یاستراحت کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نگاه کردم که با سرعت  یبه آمبوالنس نیماش یشهیپشت ش از

 .  آمدیباال م مارستانیب داربیش یاز ورود

 

 گفتم :  آرام

 

 یکنم تو خواستگار شیراض دی... بانایرایام یخونه مینه... بر »

 « ... ادیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 
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 ) آکو ( 

 

 یو جوانه را ط ریآسانسور تا واحد ام یکه فاصله همانطور

 :  دیپرس دیآوات با ترد م،یکردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بودنمون حله؟  نجایا یمطمئن »

 

 گفتم :  الیخیب

 

عمارت  ومدین یبا لج و لجباز ریپنج سال ام نیدرسته ا »

... پس چه یبود نجایبودم... تو هم ا نجایخودمون... اما من ا

 «  ؟یریراه م دیبا ترد نقدریکه ا بهیو غر بیاالن عج زشیچ

 

 د،یکشیم شیبه موها یو همانطور که دست دیکش یقیعم نفس

 جواب داد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هنوز هم با هم کنار  ریکه تو ام نهیا تیآره... اما خب واقع »

بره رو اعصابت... تو  تتیوضع نیا یاالن تو خوامی... نمنیومدین

 ریو رو اعصاب راه رفتن ام ینه بد اخالق یخوایاالن آرامش م

 « رو... 

 

حرفش را  زدم،یکه زنگ واحدشان را م ینیزدم و ح یپوزخند

 اصالح کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... نه من با اون... در ضکن نگران نباش ومدهیاون با من کنار ن »

از درد  یمیزخم قد هیبابت  ستیعادت کردم... قرار ن گهیمن د

 « ... چمیبه خودم بپ

 

که احتماالً متعلق به جوانه بود از آمدن سر  ییهاقدم یصدا

 شد .  کمانیمان دستپاچه شده بود، از پشت نزدزده

 

 و با تعجب گفت :  دیرا در هم کش شیابروها آوات

 

 «  زنه؟یتا حاال آکو غر م یاز ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

طمئن نبودم از کجا به که خودم هم م یجواب در حال یجا به

از  یبه گله گذار یناخونک یگاه امیشگیسکوت هم یجا

زدم؛ درست همان موقع  یلبخند کج کنمیاطرافم م یهاآدم

با  کردیکه چادرش را مرتب م یدر باز شد و جوانه در حال

 ظاهر شد .  مانیرولبخند روبه

 

 زد و گفت :  یدر جواب لبخندش، لبخند آوات

 

 « ه... سالم جوان »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب سالمش را داد و نگاه متعجبش را به من انداخت .  جوانه

 

 دینبا ؟یمگه امروز مرخص نشد ؟یکنیکار م یچ نجایآکو؟ ا »

 «  ؟یخونه استراحت کن یبر

 

بود، از  فیگذشت سالها جوانه هنوز هم همانقدر مهربان، لط با

ان مالقاتم نیکه اول شدیساطع م یوجودش همان نور و آرامش

را کنار  اریهناس سهراب و سام یهیگر یصدا یبه هوا یوقت

 یآن موها ایدر اتاقش را باز کردم و او را  مقدمهیزده بودم و ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که تاپ و شلوار  یلسبزش در حا یهابلند و چشم ییطال

هناس را آرام  کردیم یسع یبود و به سخت دهیپوش یادخترانه

 .  کند، توجهم را به خودش جلب کرده بود

 

همان موقع از  رینبود و جوانه و ام ریاگر ام دانستینم یکس

  افتاد؟یمان مهمه یبرا یهم طالق گرفته بودند، چه اتفاف

 

اما  دانمیبه جوانه داشتم را هنوز هم نم یچه حس نکهیا

داشتم که  ریرا به ام ترشیبود هزار برابر قو یهر حس دانمیم

 توانستم از جوانه بگذرم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باز کردم تا جواب جوانه را بدهم که همان موقع سر و انده

شد که  دایاز پشت سرش پ دهیخواب آلود و ژول ریام یکله

 :  دیبدون نگاه کردن به در از جوانه پرس

 

 « جوانه؟  هیک »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها و خطوط صورتش بود؛ به وز دور چشمخواب هن یهاله

زنگ از خواب  یبوده و حاال با صدا فتیش شبید ادیاحتمال ز

بود، همان موقع نگاهش به من و آوات افتاد که همانطور  دهیپر

 .  میبود ستادهیکه دم در ا

 

کرد، کم کم اخم  کیاش را تارتعجب چهره یهیسا ابتدا

  اش را پوشاند و گفت :چهره یکمرنگ

 

 «  ؟یباش مارستانیب دیمگه نبا ؟یکنیکار م یچ نجایآکو؟ ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خمارش که به خاطز خواب خمار  یمشک یهارا از چشم نگاهم

با  گرید کباریشده بود، گرفتم، دوست نداشتم دلم را 

 نسبت به خودم بشکنم .  ریام یتفاوتیب

 

 ییاکه دلم هنوز هم از زخم تنه یباال انداختم و در حال یاشانه

به گوش  نکهیلب بدون ا ریز سوخت،یم مارستانیآن شبم در ب

 برسد، گفتم :  ریام

 

 « ... ضیمر ادتیاومدم ع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اوضاع را به دست گرفت و من و آوات را  تیریجوانه مد بالخره

 به داخل دعوت کرد . 

 

 گفت :  کرد،یم ییراهنما ییرایکه ما را به طرف پذ همانطور

 

 « کن...  داریهام بدست و روت... بچهبزن  یآب هی ریام »

 

 :  دمیمبل نشستم و با تعجب پرس یرو

 

 « ها؟ بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به آشپزخانه رفت، از همانجا جواب داد :  جوانه

 

تو رو  یتابیب نکهیآورد... مثل ا واریژ شبیآره هناس رو د »

هم نبود ما سه تا  ریسرش گرم شه... ام نجای... آوردش اکردیم

تا االن  نیهم ی... برامیکرد یه شب باهم بازهم تا نصف

 « ... دنیخواب

 

بدون حرف به اتاق خوابشان رفت تا دستورات جوانه را  ریام

 هم طبق معمول از من فرار کند .  دیاجرا کند، شا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آوات به دعوت  ایچند سال هر وقت من  نیبود، ا نیهم شهیهم

با هر  میرفتیمشان بردن و آوردن هناس به خانه یبرا ایجوانه 

وقت در حضور جوانه بد  چیه کرد،یاز حضور من فرار م یبهانه

 یهینکرده بود اما سکوت ادامه داد و سا یبدقلق ای یخلق

بود که چقدر از  نیا یایگو افتادیصورتش م یکه رو یناراحت

 یتا حد امکان برا نکهیکنار من بودن معذب است، من هم با ا

جوانه اصرار  نکهیا کم کرده بودم مگر ارفت و آمدم ر اشیراحت

برادر کوچک چموشم به قلبم فشار  یبرا یدلتنک ای کردیم

 !  آوردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را باال انداختم و رو به آوات گفتم :  میابروها

 

 «  نجا؟یهناس رو آورده ا واریژ ینگفت شبیچطور تو د »

 

برداست و  زیم یرو یچوب یجا شکالت یاز تو یشکالت واریژ

 گفت :  کرد،یطور که پوششش را باز مهمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هناس  ریذهنت رو درگ خواستمیبابا؟ اوالً نم گفتمیم یچ »

مگه  اً یهناس... ثان شیپ میبر یعالفمون کن یکنم که نصفه شب

 «  ه؟یبیعج زیبودن هناس چ نجایا

 

که مشغول  دمیبه آشپزخانه انداختم و جوانه را د ینگاه

 .  بود وانیدر ل یچا ختنیر

 

جوانه بشنود به آوات  نکهیبه جلو خم شدم و ارام بدون ا یکم

 گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... نجایا ادیاجازه داده هناس ب دیخورش نهیا بیعج »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:52] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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🩸 
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او را وادار  د،ینداشتم جوانه بفهمد که حماقت خورش دوست

کردن مقصر  دایو به دنبال پ دیایتا از جوانه خوشش ن کردیم

 یرابطه یخودش در سرد یو پنهان کردن نقش اصل نیدروغ

 اش با هناس انگشت مادرانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دور کردن  یبرا یو از هر راه ردیرا به طرف جوانه بگ اتهام

به گردن او دارد،  یحق مادر باً یهناس و جوانه که تقر

 .  کردیسؤاستفاده م

 

کمتر جرئت جوالن دادن داشت  دیخودم باشم خورش یوقت ات

بودم  یبستر مارستانیچه ب یچند روز نیا زدمیاما حدس م

هناسم  یعنیداشته باشد،  ییقدرت خودنما یکاف یبه اندازه

 داده بود ؟  تیبه جوانه رضا دیکرده بود که خورش یتابیچقدر ب

 

 .  دیکش یریت پناهمیو ب انیاز تصور دختر گر قلبم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کنارمان نشست .  ینیریو ظرف ش یچا ینیبا س جوانه

 

 به من انداخت و گفت :  ینگران نگاه

 

 یاتفاق چیکن انگار ه هیجور هی تافهیآکو من نگرانم... ق »

... یاالن استراحت کن دیتو با ی... انگار هنوز قبول نکردافتادهین

نره خدا  دتای... یاین رونیتا چند روز اصالً از رخت خوابت ب

 «  چقدر بهت رحم کرده...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قبل از  دمیشنیم مهیجوانه را نصفه و ن یهاکه حرف یحال در

را از  ینیریآوات واکنش معمولش را انجام دهد و ظرف ش نکهیا

شهد دار  ینیریش کیمن بردارد، دستم را دراز کردم و  یجلو

 به آن زدم .  یبرداشتم و گاز بزرگ

 

 ض آوات بلند شد : اعترا یصدا بالفاصله

 

 « ؟یداشتیرو برم ترشنیریاز همه ش دیآکو؟ حاال حتماً با »
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@VIP_ROMAN 

 ینیریکه واقعاً از طعم ش یزدم و در حال دنیرا به نشن خودم

 رو به جوانه گفتم :  بردمیلذت م

 

رو مشخص  نیسهراب و آو فیاول تکل کنمیاستراحت هم م »

 « ... کنمیکنم بعد استراحت م

 

 خورد و گفت :  یاهکّی جوانه

 

 میایقرار نشد ب گهیمگه... مگه د ن؟یسهراب و آو ؟یچ »

 « ... یخواستگار

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  مظلوم

 

به  ن؟یدلخور غهیص انیشده آکو؟ هنوز بابت جر یزیباز چ »

من بود... از دست اون دوتا ناراحت  ریش تقصجون خودم همه

 « تو رو خدا...  نینباش

 

 که با هول و وال گفتم :  افتادیب هیمانده بود به گر کم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میخوایجوانه... نگران نباش... من و آوات م ستین یزیچ »

 « ... میذره اختالط کن هیبا داداش عروس  یقبل از خواستگار

 

شاد و خواب آلود هناس اجازه نداد جوانه حرفش را بزند  یصدل

 : 

 

 « جونم...  ییسالم بابا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یدر حال ریکه ام ییدادم، جا را از جوانه به در اتاق نگاهم

آکام  یدستش گرفته و از لپ گوشت یدست هناس را تو

 بودند . ستادهیا گرفت،یم یابوسه

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _501 

 

قدم به طرف هناس برداشتم که  کیمبل بلند شدم و  یرو از

 .  دیبه طرفم دو کردیرا رها م ریکه دست ام یهناس در حال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  یرا به وسعت دلتنگ میهاخم شدم و دست میزانوها یرو

 بغل کردنش باز کردم . یکه به دختر کوچکم داشتم برا یعشق

 

از هر  شتریبودم ب یبستر مارستانیکه در ب یچند روز نیا

اتفاق جان به در  نیفکر کرده بودم اگر از ا نیبه ا یزیچ

او را  دیخورش آمد؟یسر هناس م ییچه بال مردمیو م بردمیمن

برادرنشان مراقبت  میتیاز  دیبا میبرادرها ای بردیبا خودش م

  کردند؟یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را تا  شیهاکوچک دست یبغلم انداخت و حلقه یرا تو خودش

 امکان دور گردنم قفل کرد .  یجا

 

 که هنوز هم خواب آلود بود، گفت :  ییصدا با

 

 « خونه؟  میبابا؟ بر شمیپ یاومد »

 

 :  فرو بردم و زمزمه کردم شیموها نیرا ب سرم

 

 « خوش بوت بشم....  یموها نیآره قربون ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را از دور گردنم باز کند، صورتش را  شیهادست نکهیا بدون

 مقابل صورتم گرفت و گفت : 

 

 «منم با خودت ببر...  ی... هر جا رفتیینرو بابا گهید »

 

... (( ذارمیتنهات نم ینجوریا گهی... دییگفتن )) باشه بابا با

  . دمیرا بوس فشینرم و لط یگونه

 

 « عمو آوات... منم بغل...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یآکام سرم را باال گرفتم؛ آکام در حال یو بچگانه زیر یصدا با

را به طرف من دراز  شیهابود دست ریبغل ام یکه هنوز هم تو

بعد از بغل کردن هناس او را  شهیل همکرده بود تا طبق معمو

تا آکام  میدادیانجام م نیا یکار را برا نیا لیهم بغل کنم، اوا

 کیبه  لینکند اما بعدها تبد تبه هناس حساد یدر عالم بچگ

 شد .  نمانیقانون نانوشته ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بود، آکام را  زانیآو میکه هناس خودش را به پا همانطور

صدادار از لپش گرفتم و گفتم  یند بوسهگرفتم و چ ریاز بغل ام

 : 

 

 « عمو؟  یافهیخوش ق یچطور »

 

آوات  یکه به لطف آموزش عمو و برادزاده یهم طبق عادت آکام

و همانطور که با  دیام را بوسگونه شد،یکه هناس را هم شامل م

 جواب داد :  کرد،یدرشتش به من نگاه م یآب یهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خوبم عمو...  »

 

 آمد :  مانیکیآوات از نزد یصدا

 

 « ش رو بده با هناس... آکو... آکام رو بده جوانه ببره صبحونه »

 

دور تن کوچک آکام حلقه شد و او را از من   ریام یهادست

دست  برد،یجدا کرد، همانطور که آکام را به طرف جوانه م

 هناس را گرفت و بدون نگاه کردن به من گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها را بغل ... بچهیبلند کن نیجسم سنگ دیامدت نب هیتا  »

 « نکن... 

 

 یخودم زدم، لبخند یبرا ریام یاز حس نگران یکمرنگ لبخند

 برابر لذتش درد و غم داشت .  نیکه چند

 

 نشستم . میطرف مبل رفتم و سر جا به

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _502 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کارت  ایها رو ببر آشپزخونه صبحونه بخورن... خودت ببچه »

 « دارم... 

 

 یقهیبه طرفم انداخت اما چند دق ینگاه متعجب و سؤال ریام

 مبل تک نفره نشست و گفت :  یرو میروبعد روبه

 

 « خب...  »

 

 سر اصل مطلب رفتم .  میمستق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ؟یارند یمشکل نیسهراب و آو یخواستگار انیتو که با جر »

 » 

 

 :  دیرا باال انداخت و مردّد پرس شیابرو یتا کی

 

 «  ؟یچه مشکل »

 

 جواب داد :  انداخت،یباال م یاکه شانه یدر حال خودش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وقت حل  چیاگه منظورت مشکلم با شخص سهراب که ه »

 نیب یکه پنهون یاغهی... اگه منظورت هم با اون صشهینم

ردن که با جوانه و حساب نک یچیخودشون خوندن و ما رو ه

 « کردم...  هشونیبابتش اتمام حجت کردم و تنب نیآو

 

 :  دیپرس کرد،یرا کج و معوج م شیکه ابروها یدر حال آوات

 

 «  ؟یبا ازدواجشون مخالف یعنی »

 

 به من کرد و با تمسخر گفت :  یااشاره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم نداره... در  یریآکو کوتاه اومده مخالفت من تاث یوقت »

 « ... ضمن

 

 به خود گرفت و ادامه داد :  یجد یحالت یاچهره

 

... اگه افتمیاش در ببا جوانه و خانواده گهیدفعه د هی خوامینم »

 یاونقدر سهراب رو دوست داره که حاضر شده پنهون نیآو

شه... مخالفت من  شغهیپنج تا برادرش بفهمن ص نکهیبدون ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اگه سهراب  ی... حتشخوادیواقعاً م نینداره... آو یریتاث چیه

 «  براش نباشه... یآدم مناسب

 

که اصل منظورم بود به زبان  یو حرف دمیکش یقیعم نفس

 آوردم : 

 

 «  ؟یایم یپس شب خواستگار »

 

 خورد و تکرار کرد :  یاکّهیحرف  نیا دنیبا شن ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچ »

 

 من آوات جواب داد :  یجا به

 

به عنوان داداش عروس...  ... توگهید یهست شیتو خواستگار »

 « جوانه به عنوان خواهر داماد... 

 

که دستش را  یانداخت و در حال گرید یپا یرا رو شیپا کی

 با پوزخند و البته آهسته گفت :  گذاشتیکاناپه م یلبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و چند سال  یبعد س دیبعد پنج سال... آخ ببخش یعنی »

  «بابات... با زنت...  یخونه یاریرو م فتیتشر

 

اول  یشده بود نگاه گنگ تیواقع نیکه انگار تازه متوجه ا ریام

 به آوات و بعد به من انداخت .

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _503 

 

 خارج شد .  ینامفهوم یلرزانش، آوا یهالب نیب از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آوات بلند شد :  یخنده یصدا

 

 «  ...یکنیم ریتو منگنه گ ینجوریا ادیم مآخ خوش »

 

 انداخت .  نیینگفت و سرش را پا یزیچ ریام

 

 یاز خانه ینداشت؛ دور یراه چیمتاسفانه ه ای خوشبختانه

که مطمئن  ییکه در آن متولد شده بود، جا ییجا اش،یپدر

در آن خانه  ریام دنیلحظه د کی یبودم روح پدر و مادرمان برا

 یلج و لجباز یسرگردان بودند از رو ،یسرگردانسالهاس در 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 انیپا یبالخره به نقطه دیرسیاش با من به نظر ماحمقانه

 بود . دهیرس

 

را خطاب به  نمانیسرش را باال آورد و سکوت ب ریام بالخره

 جمله شکست :  نیآوات با ا

 

 « ... یبه من و آکو بد یاقهیچند دق هی شهیم »

 

 بدون انعطاف جواب داد :  و یجد یبا لحن آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیثان هی... نه...  یکن تشیرو اعصابش و اذ یبر یخوایاگه م »

 « ... دمیهم بهت نم

 

 زدم و خودم به آوات گفتم :  یلبخند

 

 « ... آوات... برو »

 

با خشم  دیکشیرا در هم م شیکه ابروها یاما در حال آوات

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آوات و ...  »

 

 گفت :  یو عصب دیکش شیموهابه  یحرص دست با

 

 تیبزنه؟ باز دوباره قلبت رو اذ شیپاشم کن باز دوباره بهت ن »

جمعت کردم... دکترت گفته  مارستانیاالن از ب نیکنه؟ هم

 « رو...  نیفشار و اضطراب برات سمه... بفهم ا

 

 کرد و گفت :  ریرا به ام شیرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

م ازت همچنان ه یول امیم یبگ ؟یبهش بگ یچ یخوایم »

اصالً  ای... امیب نیمجبورم به خاطر آو یبگ مونم؟یمتنفر م

 نیآو یازت متنفرم که از خواستگار نقدریا یبگ یبرگرد

 « ... امیو نم گذرمیم

 

 .  کردیتر ماز غم گرفت که خشم آن را پررنگ یرنگ لحنش

 

 نگه داشته بود .  نییرا تا حد امکان پا شیصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چند  نیکه ا ینجوری...  همخورهیبهت م شتریب یآره دوم »

 یلعنت یخودت و آکو که تو نیب یسال به خاطر مسأله

... یفاصله گرفت مونهیاز بق یراحت حلش کن یلیخ یتونستیم

 «... بابات یخونه یومدین

 

 .  آوردیقلبم را به درد م شیو حسرت نشسته در صدا درد

 

به  یار اندکاش گذاشتم، فششانه یرا دراز کردم و رو دستم

 کردم :  شیاش دادم و صداشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آوات... آروم باش داداش...  »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _504 

 

 رو به من گفت :  یبلند یو با صدا دیپر شیآوات از جا اما

 

 هیمونده؟ آروم بودن  یبرا ییباشم آکو؟ اصالً جا یآروم چ »

 یخونه میاومد مارستانیبنداز... از ب تمونینگاه به وضع

 ادیب میبرادرمون با هزارتا خواهش و تمنا التماس کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتنها خواهرمون که پدرش مرده و ماها جا یخواستگار

 نکنهتو دهنم بکوبه که  چارهیکه هر لحظه قلب من ب م؟یپدرش

و چند  یرادر سبگه قلب ب یزیچ هیباز گل کنه  ریام یرگ گاو

 « .... مارستانیباز کارش بکشه ب رهیم درد بگساله

 

که  انداختمیبه آشپزخانه م ینگاه میکه ن یشدم و در حال بلند

به  شاندهیو ترس یرنگ یهاچطور جوانه، هناس و آکام با چشم

را  شیهاو شانه ستادمیآوات ا یما زل زده بودند، رو به رو

 گرفتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ل زدم و گفتم : ز شیهاچشم یتو

 

 « ... دنیها ترسآروم باش داداش... بچه »

 

 گفت :  یبا درماندگ آوات

 

 یو نابرادر نهیو ک یهمه دلخور نیخسته شدم آوات... از ا »

 « برادرهام خسته شدم...  نیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کیدرد و حرف روز دل آوات تلنبار شده بود که حاال  چقدر

 ... دفعه از کوره در رفته بود

 

 اشختهیبه هم ر یصورت قرمز شده از خشم و موها یراب دلم

 .  دیتپیم

 

 یآوات و دردش کار یبرا توانستمیخودم متنفر بودم که نم از

 کنم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرا  یگناه نکرده ریزده بودم تا ام یسالها به هر درد نیا

خش  کی یببخشد و فراموش کند اما نتوانسته بودم حت

 .   زماندایب ریام یسنگ وارید یکوچک رو

 

بتوانم او را  دیکه در آن لحظه به ذهنم آمد تا شا یکار تنها

و سرش  اندازمیب شیهارا دور شانه میهابود دست نیآرام کنم ا

 بچسبانم .  امنهیس یرا به قفسه

 

داداش... درست  شهی)) درست م میبگو توانستمینم یحت

 نه .  ایدرست بشود  یزی... (( چون مطمئن نبودم چشهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را منظم  شیهابغلم نفس یها توکه آوات مثل بچه همانطور

 بلند شد و به طرف اتاق خواب راه افتاد .  شیاز جا ریام کردیم

 

مظلوم آکام بلند شد که از مادرش  یبسته شدن در صدا با

 :  دیپرس

 

قهر کرد عمو آکو عمو آوات رو بغل کرده اما  ییمامان... بابا »

 «  اون رو بغل نکرده؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _505 

 

 یبغل من در اورد و در حال یزد، سرش را از تو یاسرفه آوات

با لحن  دیکشیصورتش م یکه کف دستش را با فشار رو

 گرفته بود، گفت :  شیکه صدا یدر حال یشوخ

 

 « لوسِ...  یلیآره عمو جون... بابات خ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در آوردن جوانه و  یکه برا نشیصورت گرفته و غمگ یبرا دلم

آن را خوشحال  کردیم یها از آن حال و هوا به زحمت سعبچه

 .  سوختینشان دهد، م

 

 .  دمیرا بوس اشیشانیگرفتم و پ میهادست نیرا ب صورتش

 

 زمزمه کردم :  آرام

 

 «  ؟یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیپرس حالیبدستش گرفت و  یرا تو امشانه

 

 «  ؟یاره... تو خوب »

 

مثبت تکان دادم، از اوات فاصله گرفتم و  یرا به نشانه سرم

فرار از ما در آن پناه  یبرا ریکه ام یهمانطور که به طرف اتاق

 جواب آکام را دادم :  رفتمیگرفته بود م

 

 « ناراحت نباشه...  گهیبابات رو بغل کنم تا د رمیمن م »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

داشته  تیواقع زنمیکه به آکام م یآرزو داشتم حرفچقدر  و

 باشد... 

 

صورتم  یکه نگاه نگرانش را رو یرا گرفت و در حال میبازو آوات

 گفت :  چرخاند،یم

 

 گهیبار د هیتحمل ندارم  گهینکن آکو... من د تیخودت رو اذ »

 « ... باشه داداش؟ نمیتو رو اونطور بب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  یبا لحن متعجبرا باال انداختم و  میابروها

 

 یتو نگران ینطوریعمرم رو ا یهیبق یخوایآوات؟ م »

که ممکنه اعصابم رو به هم  ییهاآدم یمن رو از همه ؟یبگذرون

 «  ؟یناراحتم کنن دور کن ای زنیبر

 

 جواب داد :  یجد یلیخ آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کلمه  یواقع یکه به معنا یدیدیآره... تو هم اگه برادرت رو م »

بدتر از من  یلیچشمات در حال جون دادن باشه... خ یجلو

 « ... یبود

 

ته دلم از ابراز محبت و توجه آوات  گفتمینبود اگر م دروغ

نفر از  کیحداقل  نکهیخوشحال بودم؛ خوشحال از ا تینهایب

که دوستشان داشتم هر چند دست و پا شکسته  ییهاآدم

که  یو در حال اوردمیخودم ن یاما به رو دادیعشقم را پس م

 گفتم :  الیخیب انداختم،یباال م یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دور  یهارو بدون نود و نه درصد آدم نیا ی... وللتهیهر جور م »

 « سخته...  یلیو برم رو اعصابن... پس کارت خ

 

بزند خودم را به در اتاق رساندم،  یگریحرف د نکهیاز ا قبل

جواب بمانم  منتظر نکهیبه در زدم و بدون ا یکوتاه یضربه

 داخل شدم . 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _506 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شده بودند،  پیبا پرده ک شیهاپنجره یکه همه کیتار اتاق

بود اجازه  دهیسرش کش یتا باال آن را رو ریکه ام ییپتو

 دهد .  صیحضور مرا تشخ دادینم

 

 بلند شد :  اعتراضش  یصدا

 

 «کم تنها باشم...  هیدارم  ازیحالم خوبه جوانه... فقط ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قمیکه استرسم را بابازپم عم ینیدهانم را قورت دادم و  ح آب

بود ذهنم را به خود  یکه چند وقت یزیچ دادم،یم رونیب

 مشغول کرده بود به زبان آوردم : 

 

عاشق  وقت عاشق... چیه کنمی... فکر مکنمیمن فکر م »

 « جوانه نبودم... 

 

 یسرش برداشت و رو یپتو را از رو میصدا دنیبا شن ریام

 شد .  زیخ میتخت ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتم زوم شده بود، مطمئن نبودم  یرو اشیمشک یهاچشم

که خودم هم  یحرف ایاتاق شکه شده بود  یاز حضورم تو

 بابتش شکه شده بودم . 

 

کنم، تکرار کردم  افتیدراز او  یواکنش نکهیا دیرا به ام امجمله

 : 

 

 « وقت عاشق جوانه...  چیه کنمیفکر م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدستش را تو یبا حالت عصب ریتمام نشده بود که ام حرفم

 گفت :  یبلند باً یتقر یهوا تکان داد و با صدا

 

 یاول شخص رو با جوانه و عشق تو ریبسه... بسه... لطفاً ضم »

 « جمله جا نده...  هی

 

 تر گفت : و آرام دیکشبه صورتش  یدست

 

 « مغزم از تو شروع به پختن کنه...  شهیباعث م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادم،یم هیاتاق تک یکه از پشت به در بسته همانطور

 گفتم :  فیبالتکل

 

 « حرف  بتونم آرومت کنم...  نیبودم با گفتن ا دواریام »

 

 گفت :  زدیکه پوزخند م یسرش را باال آورد و در حال ریام

 

 هیدفعه به  هیهمه سال  نیباعث شد بعد ا یت چاونوق »

 «  ؟یبرس یاجهینت نیهمچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یآب یهاطال با آن چشم ریتصو ریبعد از سؤال ام بالفاصله

 ظاهر شد .  میهاچشم یدرشتش جلو

 

راحت و وضوح  الیهم گذاشتم تا بتوانم با خ یرا رو میهاپلک

 .  نمیطال را بب ریتصو

 

 همان حال گفتم :  در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داشتم... دنبال اسمش  بیحس عج هیچند وقت  نیا »

سر بزنم  ییزهایهم مجبور شدم به چ نیهم ی... براگشتمیم

 « خاکشون کرده بودم...  شیوقت پ یلیکه خ

 

 آمد :  ریمتعجب و کنجکاو ام یصدا

 

 «  ؟یچه حس »

 

 گفتم :  ارادهیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « داداش...  شمیفکر کنم... فکر کنم دارم عاشق م »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _507 

 

 « ... شمیفکر کنم... فکر کنم دارم عاشق م »

 

 یبرا یبلند حت یرا با صدا یاجمله نیبار بود چن نیاول نیا

 یری... آن هم امگرینفر د کیچه برسد  آوردمیخودم به زبان م

بود؛ اما حاال که  اعتمادتریمن بنسبت به  ایدن یکه از همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عمق  توانستمیآورده بودم تازه م را به زبان یزیچ نیچن

 .  نمیچشم بب اکه در حال اتفاق افتادن بود ب یزیچ

 

درشت  یهاکه با چشم دمیرا د ریرا باز کردم و ام میهاچشم

به خودش گرفته بود  یبیاش حالت عجکه چهره یشده در حال

 .  ردکیبه من نگاه م

 

ذهنم باال و  یکه به زبان آورده بودم تو یاجمله شتریچه ب هر

 نکهیاز ترس ا رفت،یضربان قلبم باال و باالتر م شد،یم نییپا

 گذاشتم .  شیبپرد، دستم را رو رونیب امنهیس یمبادا از قفسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بلند شد :  ینامحسوس یبا نگران ریام یصدا

 

 « چت شد آکو؟  »

 

 قیعم یهارت دادم و پست سر هم نفسدهانم را قو آب

 .  دمیکش

 

 «خوبم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام را گرفت و آمد و به طرفم امد، شانه نییاز تخت پا ریام

 سؤالش را تکرار کرد : 

 

 « دفعه؟ قلبت گرفت؟  هیچت شد  »

 

 صورتش گذاشتم و گفتم :  یآزادم را رو دست

 

ها آوات و بچه رونیب رهیخوبم... شلوغش نکن... صدات م »

 «  ... ترسنیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تیمرا به طرف تخت هدا گرفتیام را مهمانطور که شانه ریام

 کرد و گفت : 

 

 « کم...  هی نیبش ایباشه... ب »

 

مهربانش را نشانم  یرو ریشدنم ام ضیبا مر دانستمیم اگر

 . کردمیکله پا شدن اقدام م یبرا نیزودتر از ا دهدیم

 

 تخت نشستم .  یرو ریکمک ام به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « قرصات کجان؟  »

 

کنم تا  رونیطال را از ذهنم ب ریتصو کردمیم یکه سع یحال در

 جواب دادم :  رد،یضربان قلبم آرام بگ دیشا

 

... شمی... االن خوب مشیاریب یبر خوادیآواته... اما نم شیپ »

 « ... نیکم تپش قلب گرفتم هم هی

 

 .  دیکش یپوف ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز همه تیکه عدم رضا یرا عقب داد و در حال شیموها

را  شیتخت نشست، زانوها یکنارم رو خت،یریحرکاتش م

 گرفت .  شیهادست نیکرد و سرش را ب شیهاآرنج گاههیتک

 

ازادانه عطر برادرم را استشمام  نطوریبود نتوانسته بودم ا مدتها

و  ندیکنارم بنش صدایب نطوریبود ا امدهین شیپ دیکنم؛ شا

 لم باشد . منتظر خوب شدن حا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم  یشده بودند رو نیحس خوب سنگ نیکه از ا میهاپلک

 ینیکردم بغض سنگ یگذاشتم و با قورت دادن آب دهانم سع

 ببرم .  نیرا بند آورده از ب میکه گلو

 

که در آن فرو رفته  یاخلسه ریاز چند لحظه سکوت ام بعد

 شکست.  میبود

 

 «  ؟یتو... تو واقعاً عاشق شد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یوالدپ_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _508 

 

 

که گفته  یزینسبت به چ ریام نکهیا یکه از خوشحال یحال در

به  دمیگنجینشان داده بود در پوست خودم نم لیبودم تما

 اکتفا کردم و جواب دادم :  یلبخند کمرنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جمله رو به تو گفتم اصالً  نی... راستش تا االن که ادونمینم »

درست و  تونمیاالن هم نم یبهش فکر نکرده بودم... حت

 « بهش فکر کنم...  یحساب

 

 :  دمیبستم و پرس چشم

 

 «  ؟یاعاشق جوانه یدیفهم یتو ک »

 

را باال انداخته بود به  شیابرو یتا کیکه  یدر حال ریام سر

 .  دیطرفم چرخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اضافه کردم :  بالفاصله

 

که دارم  یبه خودم کمک کنم بفهمم حس ینجوریا خوامیم »

 « نه...  ایعشقه 

 

 در همان حالت جواب داد :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ایعشقه  یکنیکه حس م یاون یبفهم یتونینم ینجوریتو ا »

... مال تو نداره یبه تجربه یشباهت چیمن ه ینه... چون تجربه

 « ... ستین چکسیه هیشب چکسیه

 

 تکان دادم .  یسر

 

 گفتم :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  ی... نگاش کنم... از وقتریکنارش باشم ام خوامیم »

 یکی... خواستیرو م زیاومدم فقط دلم دو تا چ مارستانیب

 «هناس...  یکیاون... 

 

بود،  بیخودمم غر یکه برا یانداختم و با خجالت نییرا پا سرم

 آهسته گفتم : 

 

 حشیتوض شهیهم هست که نم گهیحس و حال د یسر هی »

 «داد... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلند شد .  ریام یخنده یکمال تعجب صدا در

 

دهانش گرفته  یمشتش را جلو کردیکه به من نگاه م همانطور

 . دیخندیم یزیر یبود و با صدا

 

را  ریبار بود ام نیاول نیا نکهیا یاندازهینظر از بهت ب صرف

با حالت  خندد،یاخم و نفرت به من م یکه به جا دمیدیم

 گفتم :  یعدفا

 

 «  ؟یخندیم یبه چ یدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با همان خنده جواب داد :  ریام

 

 « ... یدیکش شیکه چند لحظه پ یبه تو و اون خجالت »

 

 اش باالتر رفت . خنده یصدا

 

 یتو هم تو نمیزنده بمونم که بب نقدریا کردمیفکر نم یعنی »

 « ... یموارد خجالت بکش نجوریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفتم :  دمیکوب شیپشت دست به بازو با

 

برادر بزرگترت رو  یچون دار یبکش دیخجالت رو االن تو با »

 « ... یکنیمسخره م

 

 باال رفت .  ریام یقهه قهه یصدا

 

 « ... ینیخودت رو بب دیآخه با »

 

 را از من گرفت و گفت :  شیرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « هست؟  یحاال کس »

 

تخت صاف  یکه برق گرفته بودش رو یدفعه مثل کس کی

 و گفت :  ستادیا

 

 هیداشت گر مارستانیبود که تو ب ینکنه همون دختر »

 « بود؟  ی.... اسمش چ کرد؟یم

 

 زد و گفت :  یبشکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  تصادف کرد...  واریکه با ژ یطال... همون »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _509 

 

 گفت :  یاانداخت و با لحن بامزه نییرا باال و پا سرش

 

 ینی... دست رو عروسک چیاقهیخوشم اومد... خوش سل »

 « ... یگذاشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در  ریام دیرسیکه به نظر م یقیحقا ادیدفعه از حجم ز کی

بودم، دستپاچه  خبریو من هنوز از آن ب دانستیمورد من م

 یباال واریو به د گرفتمیم ریکه نگاهم را از ام ینیشدم و ح

همان اقتدار مختص به  کردمیم یکه سع یبا لحن دادمیتخت م

 آکو را داشته باشد، گفتم : 

 

 «روت رو کم کن بچه...  »

 

 اما سر خوش جواب داد :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چه  دونهی... فقط خدا مواری... روش هم کرده به دخدا یوا »

از خجالت روت رو  ینجوریتو مخته که ا یثیافکار خب

 « ... یبرگردوند

 

 ادامه داد .  دنیبلند به خند یهم با صدا بعد

 

اتاق آورد، نگاه  یدفعه در باز شد و آوات سرش را تو کی

 مانیکه هر دو جا خورده سر جا ریمتعجبش را به من و ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از شدت  شیکه ابروها ینیانداخت و ح م،یخشک شده بود

 گم شده بودند، گفت :  شیموها نیتعجب ب

 

 « ق رو اشتباه اومدم؟ فکر کنم اتا »

 

همچنان به دهانش زل  میکه متوجه منطورش نشد ریو ام من

 که خودش ادامه داد : میزده بود

 

 ادمیها داشتم که از اتاق یکیمن دو تا برادر بداخالق تو  »

 « ... دمیشون رو شنخنده یبا  صدا نیآخر ادینم
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@VIP_ROMAN 

 

 د،یالمیکه پشت گردنش را م ینیزد و ح یلبخند کمرنگ ریام

 انداخت .  نییسرش را پا

 

 گفت :  یمخلوط از غم و شاد یبا لحن آوات

 

 « ... نمیصحنه رو بب نیبا چشم خودم ا خواستمیم »

 

 «  ؟یایم قهیدق هیعمو آوات...  »
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@VIP_ROMAN 

 برد .  رونیآکام، آوات سرش را از اتاق ب یصدا با

 

بار  نیاول نیا نکهیکه با حرف آوات به فکر ا یهم در حال من

 م،یدیخندیکنار هم م یو دلخور نهیبدون ک ریبود که من و ام

به لرزه افتاده بود،  دیفرو رفته بودم دستم را که به خاطر ترد

 گذاشتم .  ریام یشانه یباال بردم و رو

 

را با  اشیمشک یهاخورد و به طرفم برگشت، چشم یتکان ریام

 به من دوخته بود .  یبیحالت غر
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@VIP_ROMAN 

 کردم و گفتم :  سیان خرا با زب میهالب

 

... به ... به خاطر جوانه... به خاطر گذشتهریام خوامیمعذرت م »

 « که ناخواسته باعث شدم سقط شه...  یاخاطر بچه

 

عوض  ینفرت و غم و دلتنگ نیماب یزیچ ریام یهاچشم حالت

 .  شدیم

 

 :  دمیپرس کرد،یکه قلبم را مچاله م یحسرت با
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman
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 ��آکــــو��

 

#part _510 

 

من  یبتون ؟یفراموش کن یکار کنم تا جبران شه؟ تا بتون یچ »

که عاشقته و حاضره  ی... برادرینیرو فقط به عنوان برادرت بب

اش سر و کله یکه از بخت بدش بد موقع ی... نه مردرهیبرات بم

 «  ر؟یبکنم ام دیکار کنم با یچشد...  دایپ گتیزند یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیبالخره غمگ نکهیمات به صورتم بود تا ا یاچند لحظه ریام

 گفت : 

 

ازت  یزیچ هینه... بذار  ای یعاشق شد یدونینم یگفت »

 « بپرسم؟ 

 

از  شدیتا آنجا که م خواستمیاش بود، مشانه یهنوز رو دستم

 یابرادرانه یهاآغوش یهمه یاستفاده کنم و تالف ریآرامش ام

فشردن شانه در  نیشده با هم میکرده بود غیدر گریکدیکه از 

 .  اورمیب
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@VIP_ROMAN 

 

... بهش یاشتباه بزرگ کرد هیفکر کن در حق طال  نیبه ا »

نه...  اما  ایببخشتت  یبتون یستیکه مطمئن ن یزد یاصدمه

تون ... رابطهشیتا ببخشتت... تا داشته باش یتالش کن یخوایم

شه... به  دایپ ریآه ای واریژ یبنده... اون وقت سر و کله مو هیبه 

 وقتیازدواج کنن... وقت و ب اهاشمند شن... بخوان بطال عالقه

 یزیکنارش باشن... طال رو ازت دور و دورتر کن... به طال اون چ

 « آکو؟  یکنیم دایپ ی... چه حسخوادیرو بدن که م

 

 حبس شد .  امنهیدر س نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نقطه ضعف من گذاشت  یناخواسته دست رو ایاسته خو ریام

 بود . 

 

بودم که آن بال را سرش  یمن کس دیفهمیروز طال م کی اگر

  افتاد؟یم یآورده بودم چه اتفاق

 

و  کردندیسؤاستفاده م تیاز موقع واریژ ای ریآن موقع آه اگر

 چه؟  کردند،یاز من دور م شهیهم یطال را برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در ذهنم  یمیوحشتناک و عظ یفکر انیدفعه چنان جر کی

 یبخششم از رو یو تقتضا ریبه ام تیاهمیگرفت که ب انیجر

 تخت بلند شدم و به طرف در راه افتادم . 

 

خودم را به طال برسانم، او را  کردم؛یفکر م زیچ کیبه  تنها

 هرگز رها نکنم.  کریو د رمیبگ میبازوها نیب

 

اگر در  کردم،یودم جدا مهم از خ هیثان کی یطال را حت دینبا

که آن شب با او  یمرد دیفهمیم ییجا کیاز  هیثان کیآن 

  افتاد؟یم یبود، من بودم چه اتفاق
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@VIP_ROMAN 

 

 دیرا از زبان خودم بشنود، نبا زیچتا همه بودمیکنارش م دیبا

 برود .  نیرابطه به آن بند بود از ب نیکه ا ییاجازه بدهم، مو

 

 یاما صدا زدمرونیاز اتاق ب ریبه ام تیّاهمیرا باز کردم و ب در

 نگه داشت .  میاز پشت سرم مرا سر جا ریام

 

... اگه اونقدر که یهم دوستش دار یلیآکو... خ یدوستش دار »

پس  یمن جوانه رو دوست دارم طال رو دوست داشته باش

 « ببخشمت...  تونمیوقت نم چیکه ه یدرک کن یتونیم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ت : لحظه سکوت کرد و بعد گف کی

 

 « ... نگران نباش... یخواستگار امیم »

 

 .  دمیرسیزودتر به طال م دیتا جوابش را بدهم، با نماندم

 

 

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _511 

 

 ) آکو ( 

 

 :  آمدیاعتراض آوات از پشت سرم م یصدا

 

 « برات بده... ندو...  ؟یدویم یآکو؟. چرا دار »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه رو یآوات و البته فشار یبه تشرها تیّ اهمیمن ب اما

که در نظر  یتند یهابا قدم کردیم ینیسنگ امنهیس یقغسه

 . رفتمیشباهت داشت به طرف طال م دنیآوات به دو

 

چند روز  نیامکان نداشت در ا دانستمیم نکهیبود، با ا احمقانه

ترس  ریام یهاکرده باشد اما حرف دایپاز آن شب  یطال سرنخ

 دهیبار فهم نیاول یکرده بود، انگار برا داریدر من ب یبیعج

را از او پنهان  یراز بزرگ دیاز دست ندادن طال با یبودم که برا

طال را  خواهمیبودم نم دهین بار فهمیاول یکنم، عالوه بر آن برا

 از دست بدهم . 
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@VIP_ROMAN 

 

 نکهیجله باال رفتم و بدون اعمارت را با ع یورود یهاپله

به طرف اتاق طال  میمستق اندازم،یبه سالن ب ینگاه نیکوچکتر

 رفتم . 

 

طال را با دم و  وتراپیزیکه ف یموقع بلوط در حال همان

 زد .  رونیاز اتاق ب کردیم یکه دستش بود، همراه یدستگاه

 

 :  دمیاز بلوط پرس اندازمیبه زن ب ینگاه نکهیا بدون
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@VIP_ROMAN 

 « اتاقه؟  یتوطال  »

 

من شکه شده بود تنها توانست  یادفعه کی دنیکه از د بلوط

 تکان دهد .  یسر

 

 اتاق انداختم .  یرا کنار زدم و خودم را تو شانیدو هر

 

 دادم .  کهیرا بستم و از پشت به آن ت در
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@VIP_ROMAN 

سر بود با  یاز باال شیطال که مشغول بستن موها یهادست

 هوا ماند .  یمن تو دنید

 

 گرفت .  یاز تعجب بعد خوشحال یاول رنگ اشچهره

 

 لکنت گفت :  با

 

 « ؟یکنیکار م یچ نجایآکو... تو... تو... ا »

 

 کردن قفل در را لمس کرد .  دایپ یبرا دستم
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@VIP_ROMAN 

 

 را بست و ادامه داد :  شیموها طال

 

 «  ؟یخوب ؟یمرخص شد »

 

تکان مثبت  یسرم را به نشانه زدم،یکه قفل در را م همزمان

 دادم . 

 

 :  دیو پرس دیرا در هم کش شیابروها طال
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@VIP_ROMAN 

 «  ه؟ینطوریا تافهیچرا قآکو »

 

 را تند کردم و به طرفش رفتم .  میهاندادم، قدم جواب

 

 زبان بع اعتراض باز کرد :  طال

 

 «آکو چرا حرف...  »
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@VIP_ROMAN 

مان را آنقدر کم کردم حرفش را تمام کند فاصله نکهیاز ا قبل

را  میهاو لب اندازمیرا پشت گردنش ب میهادستکه توانستم 

 بگذارم .  شیهالب یرو

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _512 

 

 ) طال ( 
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@VIP_ROMAN 

 یرا رو شیهالب مقدمهیاجازه نداد حرفم را تمام کنم، ب آکو

 یهاانیرج یام که همهگذاشت و نه تنها جمله میهالب

 را قطع کرد .  امیفکر

 

به  میهاکه از لب یکامالً قفل شده تنها در لذت گرم یذهن با

 شده بود، غرق شده بودم .  یبدنم جار یهاسلول یهیبق

 

از قبل  تریرا دو طرف صورتم گذاشت و حرص شیهادست آکو

 شد .  میهابا لب یمشغول باز
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@VIP_ROMAN 

 شیهادر رگ خون یکه به جا یاز تعجب حس خوب قلبم

گذاشته بود،  یخودکش یبنا امنهیکرده بود در س دایپ انیجر

و شکمم به  نهیسقفسه یحوال یینفس کم آورده بودم و جا

حال حاضر بودم خفه شوم اما از اکو  نیسوزش افتاده بود، با ا

 .  رمیفاصله نگ

 

بودم که قبل از آن هرگز تجربه نکرده  یزیچ یحال تجربه در

 دیبا دانستمیکه افتاده بود خوب م یوجود اتفاقات بودم و با

 بگذارم، عشق...  یتجربه چه اسم نیا یرو
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@VIP_ROMAN 

 یاذرّه میعاشق آکو شده بودم برا یچطور، چرا و ک نکهیا

 مهم بود آکو بود ...  میکه برا یزینداشت، تنها چ تیّاهم

 

از من  یاذرّه نکهیرا برداشت اما بدون ا شیهاآکو لب بالخره

 شیهادست نیهمانطور که صورتم را محکم ب ردیصله بگفا

چسبانده بود، زمزمه  امیشانیرا به پ اشیشانیگرفته بود و پ

 کرد : 

 

 مارستانیب یکه تو یچند روز نیبهتر از ا یلیاالن خوبم... خ »

 « بودم... 
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@VIP_ROMAN 

 

مفهوم داشته باشد، هزار و  کیهزار و  توانستیم اشجمله

فکر  یاما من تنها به اوج اوردیوجود ب من به یمختلف برا کی

 آکو به آن پرتاب شده بودم . یکه با جمله کردمیم

 

چند روز  نیبود... ا دهیمرا بوس نکهیخوب بود... بعد از ا اکو

خوب نبود... اما حاال خوب بود... حاال که کنارم  مارستانیب

 یهمه یمن به اندازه یبرا نیبود خوب بود... هم ستادهیا

تر خوب یزیعاشق چه چ کی یخوب بود... برا ایدن یهابخو

 اشد؟حال معشوقش در کنار او خوب ب نکهیاز ا
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@VIP_ROMAN 

 

 دمیکه فهم ییقلبش گذاشتم، جا یرا باال آوردم و رو دستم

دارم،  یزندگ یروزها برا نیاست که ا یلیتپشش تنها دل

 بود.  دهیجمله به انتها رس یواقع یکه به معنا یزندگ

 

کجا بروم... به نظر  دیبا ایکجا هستم  دانستمیبود نمن آکو اگر

 تمام شده بود...  میبرا زیجز آکو همه چ دیرسیم

 

 گفتم :  یو ناراحت یمخلوط از خوشحال یلحن با
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@VIP_ROMAN 

 « ... یخوشحالم خوب »

 

هم گذاشتم تا از هرم  یرا رو میهاحرف پلک نیگفتن ا با

 ذت ببرم . ل شدیصورتم پخش م یگرم آکو که تو یهانفس

 

کردن با آنها  یبرد و مشغول باز میموها نیدستش را ب کی آکو

 شد . 
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@VIP_ROMAN 

 نکهیتو اتاق... با ا ادیبمونم اما االنه که بلوط ب نجایا خوامیم »

جوّ رو برات  خوامیبدم اما نم حیتوض یچکیه یعادت ندارم برا

 « ... زمیبه هم بر

 

 .  اورمیب پا بال در یبه جا یمانده بود از خوشحال کم

 

 دوست داست کنارم بماند...  آکو

 

آن بود  سیکه خود رئ یاحال مرا در خانه یراحت مراعات

 ...  کردیم
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@VIP_ROMAN 

 

  خواستم؟یچه م گرید

 

 « ... امیمن برم... بازم م »

 

از طرف من بماند  یمنتظر واکنش نکهیحرف بدون ا نیگفتن ا با

زد  رونیز اتاق بزد و به سرعت باد ا میهابه لب یکوتاه یبوسه

 و عطر تنش تنها گذاشت .  یخال یو مرا با جا
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _513 

 

 ) آکو ( 

 

 بودم .  لباس دنیاتاق مشغول پوش یتو

 

که  یو البته حرارت مارستانیبودن در ب یاز چند روز بستر بعد

را  یحمام حساب کیبدنم را باال برده بود  ی دماطال دنیبا بوس

 .  کردیطلب م
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@VIP_ROMAN 

 

که خودم هم بابت آن شکّه  یامقدمهیب یبوسه یاداوری با

دست برداشتم ، نگاه  میشده بودم از خشم کردن موها

از  یکیبودم  دواریاتاق چرخاندم، ام یسرگردانم را در فضا

 گم شده بود؟ چه مر ودیو بگ دیایاتاق به حرف در ب لیوسا

 

 بلند شد : میروروبه ریتصو ینهیاز پس زم ریام یصدا

 

 « ... یهم دوستش دار یلیآکو... خ یدوستش دار »
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@VIP_ROMAN 

 آوردم و با خودم تکرار کردم :  نییپا میموها یرا از رو حوله

 

 « دوستش دارم؟ من... طال رو دوست دارم؟  »

 

 میز زانوهابود که توان ا نیسنگ میبرا یجمله به قدر مفهوم

 اش نشستم . رفت، به طرف تخت رفتم و لبه

 

ام را شده نیگذاشتم و سر سنگ میهاگاه آرنج هیرا تک میزانوها

 گرفتم .  میهادست نیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ناله مانند گفتم :  یلحن با

 

شه که با  یعاشق دختر دیهمه آدم... آکو با نیا نیاز ب یعنی »

 « چرا... چرا... رو نابود کرده...  شیخودش زندگ یهادست

 

 .  کردمیم نیینم دارم باال و پا یموها نیرا مدام ب دستم

 

 دفعه با ترس گفتم :  کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جا فقط از همه خبریاگه ب ؟یباشه چ یقربون هیاگه طال فقط  »

اگه من عالوه بر  ؟یبه دام انداختن من طعمه شده باشه چ یبرا

 «  ؟یهم باشم چ شینابود لیدل له،یوس

 

قلبم دستش را  یاز ترس و اضطراب از تو یوحشتناک یتوده

 را محکم گرفت، قصد خفه کردنم را داشت .  میدراز کرد و گلو

 

 کلماتم صدا نداشتند .  د،یرسینم امیصوت یبه تارها ژنیاکس

 

 لب زدم :  دادم،یرو ماساژ م میکه قلب و گلو یحال در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اشم... در حق طال مرتکب شده ب یجرم نیهمچ هیاگه من  »

 چی... هاگه عاشقم هم باشه یاگه عاشقش هم باشم... حت یحت

 « من رو ببخشه...  تونهیوقت نم

 

شامل برمالشدن  قتیبود برمال شدن حق دهیبه ذهنم نرس چرا

 !شد؟یهم م ینقش من در آن شب لعنت

 

  کندم؟یخودم گور خودم را م یهابا دست یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  کردم؟یم یچه کار دیبا

 

را استفاده کنم،  امیرزبانیوقتش شده تا قرص ز ردمکیم حس

چشمم  یکه آوات جلو یقرص یدستم را دراز کردم تا بسته

جعبه در  یقرص از پو کیتخت گذاشته بود بردارم،  یرو

 آوردم، همان موقع که دهانم را باز کردم در باز شد . 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _514 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 زبانم گذاشتم و به طرف در برگشتم .  ریرا ز قرص

 

 که با اخم به من زل زده بود، جا خوردم .  ریآه دنید با

 

اتاق حبس  یکه برگشته بودم خودس را تو یچند ساعت نیا

ظاهر  نجایبود، حاال بدون مقدمه ا امدهین رونیکرده بود و ب

 شده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دید و پرسباز کر دهان

 

 «  ؟یخوب »

 

سؤال نشان دهم اما بهتر  نیداشتم تعجبم را نسبت به ا دوست

 به خاطر قرص سکوت کنم .

 

 قدم جلو آمد و سؤالش را تکرار کرد :  کی ریآه

 

 «  ؟یخورد یرزبونیز ؟یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نه؟ ای دادیم تیبه من و حالم اهم ریآه کردمیباور م دیبا

 

 گرفتم و گفتم :  ریرا از آه میروقلبم آرام گرفت  یوقت

 

 « تو اتاق؟  یایمهمه که بدون در زدن م نقدریکارت ا »

 

 میموها یتخت بلند شدم، همانطور که حوله را رو یرو از

 رفتم .  نهیبه طرف آ دمیکشیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد و گفت :  یاسرفه ریآه

 

 « ... دمیشن ارویو آوات راجع به اون  واریاالن از ژ نیهم »

 

 گرفت :  تیاز عصبان یرنگ لحنش

 

 « آکو؟  یچرا تا حاال بهم نگفته بود »

 

انداختم و مشغول شانه کردن  یصندل یدسته یرا رو حوله

 شدم .  میموها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم و جواب دادم :  یپوزخند

 

خودم بشم...  یبرا تیطانیش یهامزاحم نقشه خواستمینم »

نقشه گرفتن جونم  یراحت برا الیخواستم اجازه بدم با خ

 « ... یبکش

 

 .  دمیرا د شیابروها دنیچشم باال پر یگوشه از

 

 زد و گفت :  یسوت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « که نطقت باز شده...  نمیبیم »

 

 که آوات هم به آن اشاره کرده بود ... یزیچ همان

 

 برگشتم و خسته گفتم :  ریطرف آه به

 

کمک  یخوایم ای یکن گهید یبهانه هی نمیا نجایا یاومد »

 « م؟یش رو کم کنشرّ یکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیکش یقینفس عم ریآه

 

 هیتنفر از من نه تنها به خودش که به بق یبه بهانه دمیترسیم

 هم صدمه بزند . 

 

 تکان داد و گفت :  یسر

 

م صدمه به خانواده یکس دمیاجازه نم یدونیخودت خوب م »

 « بزنه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سوخت .  دلم

 

 گفتم :  نیغمگ

 

 «  ستم؟یت نهمن خانواد ؟یپس من چ »

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _515 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

لحظه از  کیزد، ماسک نفرت  یبرق ریآه یمشک یهاچشم

را آنقدر  شیهانگاهش افتاد و سرگردان نگاهم کرد، لب یرو

 یزیچ یرنگ دیسف کیهم فشار داد که جز خط بار یمحکم رو

 .  آمدیبه چشم نماز آن 

 

 هنوز هم کبود و زخم بود .  صورتش

 

بعد از گذشت چند روز هنوز هم باد کرده  شیهااز پلک یکی

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حال و روز  نیسر حد مرگ از خودم متنفر بودم چه او را به ا تا

صدمه  ریسرم آمده بود که به آه ییانداخته بودم، چه بال

از جمله  زیهمه چ یپسالم ماندش  یکه برا یریآه زدم،یم

 بودم ؟ دهینفرت خودش را به تن مال

 

 شیهادست یرا تو میهاحرکت شانه کیقدم جلو آمد، با  کی

 به من داد . یگرفت و تکان محکم

 

 زد :  یاخفه ادیمخلوط از غم و خشم فر یصورتم با لحن کینزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یلعنت یمن نبود یتو خانواده »

 

ود که زبان ناخودآگاه بند آمده چنان در هم رفته ب اشچهره

 بود . 

 

 به من داد .  یگرید تکان

 

 «  ؟یم نبودحرف بزن آکو؟ خانواده »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم بگذارم .  یرا رو میهابلندش باعث شد پلک ادیفر

 

مشتش فشار   یرا تو میهاکه با قدرت شانه ینیاما ح ریآه

 با داد ادامه داد :  داد،یم

 

ونم دوستت نداشتم؟ ها؟ مگه از ج شتریمگه من ب یلعنت »

بودم  یو زنده شم؟ من بدبخت آدم رمیتا بم ینبود آخ بگ یکاف

 نییو زنده بمونم؟ ها؟ من که با به باال و پا یکه تو سکته کن

هام اعتماد ... به چشمکردمیشدن قندت خودم سکته م

 می... زنم رو... زندگیکی... آکو یکینداشتم اما به تو چرا... خدا 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اومدم جسدش رو دادن بهم... تو  یپردم دست... اما وقترو س

فقط  ؟یکار کرد یمن چ یبا مانا ؟یکار کرد یبهم... چ یداد

 « بگو آکو... 

 

دوست داشتم  دادم،یهم فشار م یرا محکم رو میهاپلک

به  یکه زندگ یو خودم را از نکبن و نفرت رمیلحظه بم نیهم

 کرده بود، رها شوم .  لیتحم میروزها

 

 تکانم داده بود که سر درد گرفته بودم .  آنقدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یازم متنفر باش یآکو... حق ندار یمحکومم کن یحق ندار »

 « ... یبال رو سرم آورد نی... خودت ایطلبکار ش یحق ندار

 

 «  ر؟یآه یکنیم یچه غلط یدار »

 

را از پشت گرفت و او را از  ریآه یقهیآوات بود،  ادیفر یصدا

 کرد . من جدا 

 

 :  دیو توپ ستادیمقابلم ا یمانند سدّ ریبه آه رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یکن تشیاذ یمگه بهت نگفتم حق ندار »

 

که به نفس  ینیو ح دیاش کشبه صورت قرمز شده یدست ریآه

 :  دینفس افتاده بود، غرّ

 

 « نداره...  یبه تو ربط »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _516 

 

 و نفرت گفت :  تیّقدم جلو رفت و با عصبان کی آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چرا ربط داره... خوب هم ربط داره... بهت گفتم حال آکو  »

 یای... فشار و استرس براش سمّ... اونوقت تو مستیخوب ن

 « ها؟  ؟یقاتل ؟یضیرو سرش؟ مر یندازیداد و هوار راه م نجایا

 

و آوات را  رفتمیجلو م دیمسلّط شوم، باکردم به خودم  یسع

خراب شده من و  یرابطه دادمیاجازه م دینبا کردم،یآرام م

 .   ردیهم بگ شانهیدامن بق ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جلو  د،یلرزیم ریآه یادهایفر دنیکه هنوز هم از شن ییپاها با

کردم او را به طرف خودم  یرا گرفتم و سع شیرفتم، بازو

 برگردانم . 

 

 « ... سین یزی.. داداش... چآوات. »

 

رفت و  ریاما خودش را از دست من آزاد کرد، به طرف آه آوات

 گفت : 

 

 « هست...  یزیچ هیچرا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود، به طرف  دهیکه باز ماسک نفرتش را پوش یهم در حال ریآه

 آوات آمد و با تمسخر گفت : 

 

 « کار کنه...  یچ خوادیم نمیولش کن... بذار بب »

 

و خودم را  دمیشوند، دو زیاالن است با هم گالو نکهیدس اح با

 ینهیس یبه قفسه یاقرار دادم، با کف دست ضربه نشانیماب

 قدم عقب راندم .  کیزدم و آنها را  شانیهر دو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیلحن مخصوص به آکو توپ با

 

... نیخونه حرمت بشکن نیتو ا نیاز ا شتریب دمیاجازه نم »

 « ... بسه

 

 یاعتراض باز کرد اما تو یکرد و دهانش را برا یاخم آوات

 :  دمیصورتش غرّ

 

 « برادر بزرگته... احترامش رو نگه دار...  ریبسه... آوات... آه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که همچنان خصمانه به آوات نگاه  ریرا به طرف آه میرو

 برگرداندم و با خشم گفتم :  کردمیم

 

با  یدوست دار ی... بهت گفته بودم هر کارریغالفش کن آه »

اون  یبزن بیآس هیمن به بق یبه بهانه یمن بکن اما اگه بخوا

 « ... ینیبیآکو رو م یرو

 

زل  اشیصورت زخم یقرار گرفتم، تو ریآه یرو به رو کامل

 زدم و محکم گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاون باز یتو ی... باشه؟ وگرنه به جورریپا رو دمم نذار آه »

 « ... یاز کجا خورد یکه نفهم کنمیناک اوتت م یکه راه انداخت

 

 « چه خبره؟  نجایا »

 

چهارچوب در  یگرفتم، تو رینگاهم را از آه واریژ یصدا با

 بود و با اخم به ما زل زده بود .  ستادهیا

 

 زد :  لب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... دهی... هناس ترسادیم نییدادتون تا پا یشده؟ صدا یچ »

 «آروم شه...  دیطال تا شا شیبردمش پ

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _517 

 

 و جواب دادم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « نشده...  یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مارستانیبعد از مرخص شدنم از ب واریبرخورد من و ژ نیاول نیا

 بود . 

 

 انداختم و گفتم :  ریبه آه ینگاه

 

 « حرف بزنه...  وندمیاومده بود راجع به دردسر جد ریآه »

 

در  ریآه نکهیتا ا میساکت ماند یاچهار نفرمان چند لحظه هر

به حرف  نشستیآن م یو رو رفتمیکه به طرف تختم م یحال

 آمد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  م؟یکار کن یچ دیحاال با »

 

را  اشهیداخل اتاق آمد و در را پشت سرش را بست، تک واریژ

الب کرده بود به ما ق نهیس یکه رو ییهابه در داد و با دست

 نگاه کرد . 

 

آن  یاتاق رفت، خودش را رو یگوشه یهم سراغ کاناپه آوات

سرش را  د،یکشیم یو صدادار قینفس عم ینیپرت کرد و ح

 گرفت . شیهادست نیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیپرس ریآه از

 

 « فرزانه جون رو؟  یهاتصادف رو بهت گفتن؟ حرف انیجر »

 

 دییتا یبه نشانه یدوخت، سررا به من  نشینگاه غمگ ریآه

 :  دیلب خطاب به مرد ناشناس غرّ  ریتکان داد و ز

 

 «کثافت قاتل...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داشته باشم، گفتم : یمخاطب خاص نکهیا بدون

 

 « فعالً تنها سرنخ بابابزرگمونه...  »

 

 با تمسخر گفت :  واریژ

 

 « ...میشناسیرو نم یکس نیهمچ هیکدوم بابابزرگ؟ ما که  »

 

 و گفتم :  دمیخم به طرفش چرخا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... میکنیم داشیپ »

 

 :  دیاز من پرس ریآه

 

که عمارت رو ببنده به گلوله...  هیو وحش شرفهیاگه اونقدر ب »

رو عمداً  ریحدس تو ام نیع ایرو بندازه ته درّه  نمونیماش

 « بفرسته پرورشگاه... 

 

 باال انداخت و گفت :  ییابرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کنه...  ی... اومده بکشه نه شوخهیروانقاتل  هیپس طرف  »

 

 گفت :  دیشد و با ترد کمانیقدم نزد کی واریژ

 

 «  م؟یبگ سیبه پل »

 

کاناپه نشسته و  یبه آوات انداختم، ساکت و خاموش رو ینگاه

 در فکر فرو رفته بود . 

 

 من جواب داد :  یبه جا ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بره...  اگه تونسته باشه گزارش تصادف رو عوض کنه و در »

 « بندازه...  رشیگ یزود نیبتونه به ا سیپل دونمیم دیبع

 

 و اضافه کرد : زد  یپوزخند

 

 « حداقل قبل ما...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و حرص خاص خودش کار  یوانگیبا د ریآه دمیترسیم نیهم از

 اندازدیرا در خطر ب مانهیانجام دهد و خودش و بق یادهینسنج

 . 

 

 دادم : هشدار

 

 «...  میطرف یبا چ میدونی... ما نماریدرن یبازکله خر  ریآه »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _518 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 م،یسابق بود ریقدم به طرفش برداشتم، اگر آکو و آه کی

چند  یاما حاال کحبور بودم فاصله گرفتمیرا م شیهاشانه

 را حفظ کنم .  مانیقدم

 

 نگران گفتم :  یلحن با

 

 « ممنوع؟  یخر باز ر؟یباشه آه »

 

 .را از من گرفت  شیزد و رو یپوزخند ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جلو رفتم و گفتم :  یعصب

 

 « ... ریبا تواَم آه »

 

 یگردنش را به طرفم چرخاند، دهانش را باز کرد تا حرف ریآه

کنار تخت بود،  زیم یبزند اما با زنگ تلفن همراهم که رو

 ت شد .ساک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به تلفن مسلّط بود،  ریتلفن را بردارم، آه نکهیاز ا قبل

 اش انداخت .به صفحه ینگاه

 

 زد .  یو پوزخند دیکش یسوت

 

صفحه  یاسم جوانه رو دنیکردم و تلفن را برداشتم، با د یاخم

 کردم .  یاخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یجفت چشم مشک هی یاتاق جلو ینبودم تو مطمئن

دردسر  نکهینه اما با فکر ا ایاب بدهم ام کرده بودند جواحاطه

 بود، همانجا جواب دادم :  شتریرفتن ب رونیب

 

 « الو جوانه؟  »

 

و  غیجوانه و ج یهیگر یصدا د،یکه به گوشم رس یزیچ نیاول

 داد آکام بود . 

 

 .  ختیفرو ر قلبم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آهسته و لرزان شد :  میصدا

 

 « جوانه؟  »

 

 شد : بلند  یجوانه با مکث کوتاه یصدا

 

 « آکو؟  »

 

 کرد و آرام گفت :  یفیهق هق ظر بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آروم باش مامان جان...  »

 

 هیبلند گر یمخاطبش باشد، با صدل زدمیکه حدس م یآکام اما

 .  کردیم

 

 میروبود، بلند شد و روبه دهیام را دکه در هم رفتن چهره ریآه

 .  ستادیا

 

 :  دیاخم پرس با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شده؟  یچ »

 

 که انگار روح از تنم جدا شده بود به جوانه گفتم : من  اما

 

 کنه؟یم هیآکام چرا داره گر ؟یکنیم هیگر یجوانه؟ چرا دار »

 » 

 

 .  وستندیو آوات هم به ما پ واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با هق هق گفت :  جوانه

 

 « ... رمیآکو... ام »

 

 ریآه یبه شانه یبرود، چنگ رونیجان از بدنم ب نکهیاز ا قبل

 :  دمیآشکارا نگران به دهانم زل زده بود، انداختم و نالکه حاال 

 

 «اومده؟ برادرم چش شده... ریسر ام ییچه بال »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _519 

 

 گفت :  یاخفه ادیدستش گرفت و با فر یرا تو میبازو ریآه

 

 « چش شده؟  ریام »

 

 ینهیاز پس زم توانستمینم آمد،یجوانه م یهیگر یصدا

جوانه و  یهیگر یصدا شتریبدهم کجاست، ب صیتشخ شیصدا

 . شدیتلفن پخش م یآکام بود که تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

برعکس انگار وجود  کردیدرد نم د،یکوبیبه زحمت م قلبم

 نداشت .

 

 میپاهاکه  یبودم بتواند مرا از باتالق دواریبود، ام ریبه آه نگاهم

 بکشم .  رونیکرده بود ب ریدر آن گ

 

 به زحمت گفت :  جوانه

 

 « ... مارستانیب ایب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میپاها یرو توانستمی، به زحمت مشده بود نیسنگ میهاپلک

 .  ستمیبا

 

 :  دمینال

 

 « سرش اومده...  ییکالم بگو چه بال هی »

 

 گفت :  ادیبا هق هق و فر جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بعد تو و آوات خواست به دونمیمبه خدا... ن دونمینم »

نذاشته بود  رونیش... پاش رو از در آپارتمان ببخوره کله ییهوا

 « زد بهش... بعد در رفت...  نیماش هیکه 

 

 خم شد .  میزانوها

 

که دستشان  یواکنش نشان دادند و در حال عیو آوات سر ریآه

 .  فتمایب نیزم یو اجازه ندادند رو گرفتندیبغلم م ریرا ز

 

 ادامه داد :  جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بدن غرق خون شوهرم رو  نکهیجز ا دونمینم یچیمن ه »

 « ... میترسی... من و آکام مایبردن اتاق عمل... آکو تو رو خدا ب

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

 

 .  دیکش یادیفر ریآه

 

 « ... شرفشهیکار خود ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریمرا محکم گرفته بود به طرف آه یلحظه شانه که تا آن آوات

 دهانش گذاشت و با تشر گفت :  یدستش را رو د،یدو

 

ساکت باش...  رونیبندازمون ب یخوای... اگه نمسی... هسیه »

 » 

 

 یبه خودش داد، از آوات فاصله گرفت و با صدا یتکان ریآه

 گفت :  یتریتر اما عصبانآرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برادرم اون توعه و معلوم  یت؟ وقتساکت باشم آوا یچطور »

 « نه...  ای رونیب ادیزنده ازش ب ستین

 

 یبه در بسته دنیاش را دنبال کرد، با رساشاره ریمس نگاهم

و پر  قیآن نفس عم یاتاق عمل و عبارت ) ورود ممنوع ( رو

 هم گذاشتم .  یرا با درد رو میهاو پلک دمیکش یدرد

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _520 

 

 

 ؟  دیایسرمان ب ییبود چه بال قرار

 

 ادامه داد :  یبا لحن دردمند ریآه

 

... نمیبیم ینجوریش رو ازن و بچه یآروم باشم وقت یچطور »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 وارید یگوشه نیزم یجوانه که چطور رو دنیداشت، د حق

به خودش چسبانده  یآکام را طور خودش جمع شده بود و یتو

 یآرام ماندن باق یبرا ییاز تنش است، جا ییبود که انگار جز

 .  گذاشتینم

 

زانو زده بود و مدام خواهش  نیزم یهم کنارش رو سهراب

نفر  کیحداقل اجازه دهد  ایبلند شود  نیزم یاز رو کرد،یم

به  سحیببرد اما جوانه مثل مجسمه ب رونیآکام را از آنجا ب

 .  دادینشان نم یزل زده بود و واکنش شیروروبه ینقطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما بعد با ساکت  کردیم هیمادرش گر یهم اول پا به پا آکام

بغل مادرش کز کرده بود و در سکوت با  یشدن جوانه تو

نگرانش نگاه  ییبه عموها و دا اشدهیترس یآب یهاچشم

 شده بودند .  وانهیپدرش د یبرا یکه چطور در نگران کردیم

 

کنار  یزیچطور آوات چ دمیکردم، د ریبه آوات و آه ینگاه

بغل گرفت و او را دورتر از  یزمزمه کرد، سرش را تو ریگوش آه

 برد .  هیبق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عالوه بر  ریآه یبودن برا نجایا کردیآوات درک م دانستمیم

روز مرگ مانا بود، آن روز هم پشت در  ادآوری  ریحال ام ینگران

 یزیبود اما جز جسد همسر برادرمان چ ستادهیعمل ااتاق 

 .  مینگرفت لیتحو

 

 نیخاطره دوباره تکرار شود سرم را ب نیمبادا ا نکهیفکر ا با

 ممکن فشار دادم . یگرفتم و تا جا میهادست

 

عالوه بر  ریآه یبودن برا نجایا کردیآوات درک م دانستمیم

بود، آن روز هم پشت در روز مرگ مانا  ادآوری  ریحال ام ینگران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزیبود اما جز جسد همسر برادرمان چ ستادهیاتاق عمل ا

 .  مینگرفت لیتحو

 

 نیخاطره دوباره تکرار شود سرم را ب نیمبادا ا نکهیفکر ا با

 ممکن فشار دادم .  یگرفتم و تا جا میهادست

 

 ام نشست . شانه یرو یدست

 

 بود .  ستادهیرا باال آوردم، سهراب مقابلم ا سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نگاهش کردم .  منتظر

 

 گفت :  آرام

 

 « نه؟  میبگ نیبه آو دیبا »

 

 تکان دادم و جواب دادم :  یمنف یبه نشانه یسر

 

 « فعالً...  مینه... صبر کن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اضافه کردم :  یدواریام با

 

رو راحت  الشیخ سین شیچیه نکهیدفعه با خبر خوب ا هی »

 یداغون هستن... از عهده یفکا ی... برادرهام به اندازهمیکن

 « ... میایهم بر نم نیآو

 

 انداختم .  نییسرم را پا دوباره

 

 و گفت :  دیکش یپوف سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکام رو ببرم  ذارهی... نممیجوانه بکن یبرا یفکر هی دیبا »

 « ... ستیبراش خوب ن نجای... اباشه رونیب ... بهتره بچهرونیب

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « کنه...  شیراض تونهیفقط آکوعه م »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _521 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  واری) ژ

 

 « کنه...  شیراض تونهیفقط آکوعه م »

 

به آکو انداختم؛  یچرخاندم و نگاه یام سرتمام شدن جمله با

بسته سرش را به  یهاککنارم نشسته بود، با پل یچند صندل

 دهیکه خواب یکس هیو آرام، شب حرکتیداده بود، ب هیتک وارید

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به او  یترقیکردم و نگاه دق کیبه نزد یرا با نگران میابروها

 انداختم . 

 

داد و  ریآه یوقت یساکت و بدون حرکت بود؟ حت نقدریا چرا

انه هم به خودش نداده بود، به جو یهوار کرده بود هم تکان

 .  دادینشان نم یواکنش

 

و جلو  شدیاو متوجه آکو م دیبه آوات انداختم، شا ینگاه

 رفته بودند .  ریاما آوات و آه آمدیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو افتاده بود؟  یبرا یقلبم باال رفته بود،نکند اتفاق ضربان

 

 دیرا کنار زدم و به طرف آکو رفتم، خم شدم و با ترد سهراب

کرده بودم دستم را دراز کردم و  یالب تهکه از ترس ق یدر حال

 اش گذاشتم . شانه یرو

 

 کردم :  شیصدا آرام

 

 « آکو...  »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یارا باز کرد و نگاه خسته شیهامن  با مکث پلک یصدا با

 من انداخت . 

 

 :  دمیدادم و پرس رونیب یآسودک یرا از رو نفسم

 

 «  کنه؟یقلبت درد نم ؟یخوب »

 

 هم گذاشت .  یرا رو شیهاباره پلکنداد و دو یجواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به سهراب انداختم که باز هم کنار جوانه نشسته بود و  ینگاه

 . کردیصحبت م شیبرا

 

 خم شدم و گفتم :  نیزم یآکو رو یجلو کالفه

 

 « آکو...  »

 

 ها به من انداخت . مرده هیشب یباز کرد و نگاه چشم

 

 گفتم :  مستأصل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبرا یفکر هی... رونیب یانه رو ببرجو ؟یبکن یکار هی شهیم »

 «  ؟یآکام بکن

 

 به طرفم انداخت . یروحینگاه ب آکو

 

 محکم آمده بود ؟  شهیهم یسر آکو ییبال چه

 

که دستش را  ینیبالخره ح نکهینگاهم کرد تا ا یاهیثان چند

بلند شد و  شیاز جا دادیفشار م اشنهیس یقغسه یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به  شیجوانه رفت، سهراب جا به من و سهراب کنار توجهیب

 آکو داد و خودش مشغول صحبت کردن با جوانه شد . 

 

جوانه از دور آکام شل شد،  یهابعد در کمال تعجب دست یکم

 را گرفت و آکام را از آغوش جوانه در آورد .    شیهاآکو دست

 

بغل آکو جمع  یبه کت آکو زد و خودش را تو یکه چنگ آکام

 کرد . 

 

 پدرانه مشغول نوازش آکام شد .  یحالتبا  آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _522 

 

 به جوانه گفت و بعد به طرف من آمد .  یزیبسته چ یهاپلک با

 

 . ستادمیبلند شدم و مقابلش ا میزانوها یرو از

 

درشتش را با  یبآ یهابه آکام کردم که چطور چشم ینگاه

کودکانه و  یچهره دنیبه من دوخته بود، با د یترس و نگران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  و جوانه بود لبخند ناخواسته ریاز ام یبیکه ترک نشیریش

 نشست .   میهالب یرو یاخسته

 

 آهسته گفت :  آکو

 

 « بخوره سرش...  ییهوا هی... رونیآکام رو ببر ب »

 

خودش را  یشگیهمان تحکم هم یبا وجود خستگ یلحن

 میمثل سابق مخالفت کنم و بگو توانستمیکاش م یداشت، ا

از  یمنتظر خبر نجایا مارستانیب اتیح یبه جا دهمیم حیترج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از آن در  یتوانش را نداشتم، اگر خبر بد قتاًیبمانم اما حق ریام

  دنش؟یشن یتر از آکو برامحکم یچه کس آمدیم رونیب

 

را از من برگرداند و در  شیام رورا دراز کردم اما آک میهادست

کت آکو چنگ  یهاتپل و کوچکش به لبه یهاکه با دست یحال

 پنهان کرد . بغل آکو یسرش را تو زدیم

 

 کنارم افتادند .  یبا ناراحت میهادست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کار خودش را کرده بود،  یپنج ساله و دور یفاصله نیا

 .  کردیم یبیام با من غربرادرزاده

 

پدرانه  یبرد و با لحن نییسرش را پا دیرکت آکام را دکه ح آکو

 و مهربان به آکام گفت : 

 

 « ؟یرینم واریبغل عمو ژ »

 

 جواب داد :  آکام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نه...  »

 

 ادامه داد :  آکو

 

 رمیگیبغل تو رو نم رمیگیکه من هناس رو م یمثل وقت »

 یبغل من ول یاومذ شهیهم ناراحت م واریعمو ژ یشیناراحت م

 « ... یریل اون نمبغ

 

به او بعد به من  یسرش را از بغل آکو در آورد، نگاه آکام

را به طرفم  شیهارا جمع کرد و بعد دست شیهاانداخت، لب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکام را  زدمیکه از ته دل لبخند م یدراز کرد، من هم در حال

که نسبت به  یعشق تیو با نها دمیاش را بوسبغل کردم، گونه

 او داشتم گفتم : 

 

 « ... یبرم فسقل تیقربون اون مهربون »

 

 مارستانیبه من کرد و من هم آکام را از ب یابا سر اشاره آکو

 بردم .  رونیب

 

                                  🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  واری) ژ

 

 ؟  دییبله بفرما -

 

و سرم را از پشت به  دمیکش یقیبلوط نفس عم یصدل با

 دادم . هیتک یصندل

 

 و آهسته گفتم :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «بلوط؟  »

 

 « برادرتون خوبه؟  د؟ییشما واریآقا ژ  »

 

کردن با اسباب  یبه آکام انداختم که مشغول باز ینگاه نهیآ از

سرگرم کردنش  یبرا مارستانیب یبود که از بوفه یکوچک یباز

 گرفته بودم . 

 

 و جواب دادم :  دمیکش یپر درد قینفس عم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بلوط...  ونمدی... نمدونمینم »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _523 

 

 

 

 :  دیبا تعجب پرس بلوط

 

 «  د؟یستین مارستانیمگه ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام را فشار دادم و گفتم : خسته یهاپلک

 

... نی... تو ماشرونیهنوز تو اتاق عمله... من با پسرش اومدم ب »

 « دم بهت... زنگ ز

 

 چرا به بلوط زنگ زدم؟  دمیبود که از خودم پرس همانجا

 

سؤال  نیبلوط هم هم یادفعه کیپشت سکوت  نکهیا مثل

 جواب دادم :  مانیهم صادقانه به هر دو نیهم یبود، برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نفر حرف  هیبا  دی... بایتو بود دیکه به ذهنم رس یکس نیاول »

 « ... زدمیم

 

بودم نسبت به  دهیگفت، هنوز نفهم یلب اوهوم ریز بلوط

 دهیاما در مورد خودم فهم کندیمن چه فکر م یبرخوردها

مادرش هر  یکه برا یزحمت کش زنقشیپرستار ر نیبودم که ا

 ام رو جلب کرده بود . توجه یبدجور کردیم یکار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به گوش آکام برسد، ادامه  میخسته و آرام تا مبادا صدا یلحن با

 دادم : 

 

 « ... شهینفر بهم بگه حال برادرم خوب م نیدارم  زاین »

 

 یبلوط با لحن آرامش بخش نکهیتا ا دیطول کش هیثان چند

 گفت : 

 

 « ... دینگران نباش شهیحالش خوب م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم . فشیو لط حیبه لحن مل یلبخند

  

 «  ؟یبا مادرت راجع به اصفهان صحبت کرد »

 

بود  یو بن منتف خیز باوضاع اصفهان رفتن ا نیبا ا دانستمیم

کنم،  یکردن بت بلوط را طوالنبود تا صحبت یخوب یاما بهانه

ذهنم  یرا برا ریام  یبلوط اضطراب و نگران یصدا نکهیمثل ا

 .  کردیتر مقابل تحمل

 

 جواب داد :  بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آره اما راستش...  »

 

جا جابه یصندل یهمانطور که رو دم،یرا در هم کش میابروها

 گفتم :  دم،شیم

 

 «   ؟یراستش چ »

 

 جواب داد :  یبا لحن ناراحت بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ستیموافق اومدن من به اصفهان ن یلیخ »

 

 از قبل شد .  ترظیغل اخمم

 

 « چرا؟  »

 

 «... ینطوریهم »

 

 کرده بود، با اصرار گفتم : دایپ یبد حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « هم که نه... راستش رو بگو...  ینجوریهم »

 

 من کرد اما عاقبت گفت : من  یکم بلوط

 

 نیهمچ هی بهیکه من با دو تا مرد غر ستیاز نظرش درست ن »

 « برم...  یسفر

 

کنترل زبانم را داشته  نکهیزدم و بدون ا یپوزخند ناخودآگاه

 باشم، با تمسخر گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « من بهت نظر دارم؟  کنهینکنه مادرت فکر م »

 

 گفت :  یلحن تلخ که با امدیبه مذاق بلوط خوش ن امجمله

 

مثل شما به  یکه امکان نداره آدم میدونیهم من هم مادرم م »

 « من نظر داشته باشه... 

 

 زده بودم... طبق معمول... گند

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اجازه نداد رفع و رجوعش کنم، با همان لحن تلخش گفت  بلوط

 : 

 

به کارهام برسم... انشاهلل حال  دیمن با دیحاال اگن اجازه بد »

 « هم خوب بشه...  برادرتون

 

 هم تلفن را قطع کرد . بعد

 

 دستم انداختم و با خودم گفتم :  یبه تلفن تو ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدختر عاد هی... خوبه دختره برات واریخاک تو سرت ژ »

به حال  ی... وایاریدر م یخر باز ینطوریو اون وقت ا ستین

 « اصال دختره برات مهم نبود...  نکهیا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _524 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اکو زل  ینهیس یبه قفسه یاهیچند ثان کباری قهیچند دق هر

با وجود  شدمیشدنش مطمئن م نییاز باال و پا یوقت زدم،یم

بود،  دیکه از آکو بع یبسته و سکوت یهابابت پلک امینگران

 ییهاکه با چشم دادمیم یریو به آه گرفتمیمنگاهم را از او 

با  کباری قهیچند دق رنشسته بود و ه یصندل یغرق خون رو

 .  دیکشیم شیموها نیب یخشم و نفرت دست

 

در  آمدیاز دستم برم یآرام کردنشان چه کار یبرا دانستمینم

 تر بودم .که خودم از همه نا آرام یحال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفتن ما آنقدر کالفه شده بود که از  بعد از ریگفته بود ام جوانه

که من راجع به او و  ییهابابت حرف دیزده بود؛ شا رونیخانه ب

 آکو زده بودم کالفه شده بود. 

 

 جنون رسانده بود ...  یحدس و گمان مرا به مرحله نیا

 

دو زانو  یرو شیپا یشدم و به طرف آکو رفتم، جلو بلند

گذاشته  یصندل یرو کنارش حرکتینشستم، دستش را که ب

 یابردم و بوسه میهادستم گرفتم و به طرف لب یبود، تو

 پشتشان زدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را با وحشت باز کرد، نگاه  شیهاخورد و پلک یتکان آکو

 سرگردانش را به دور و بر دوخت . 

 

 داد و آهسته گفت :  رونیمتوجه من شد بازدمش را ب یوقت

 

 « شده؟  یزیچ »

 

 غم گفتم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو...  یستیوب نخ »

 

 پلک بست و گفت :  دوباره

 

 « ... ستمینه ن »

 

 به دستش دادم و زمزمه کردم :  یفشار

 

 «... نگران نباش... شهیحالش خوب م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اتاق عمل و  یکه به در بسته ینیرا از من گرفت، ح نگاهش

بلند شده بود و   نیزم یاز رو شدیم یاقهیکه چند دق یاجوانه

 ینیداده زل زده بود با لحن غمگ هیاتاق عمل تک یهبه در بست

 گفت : 

 

 « هدف...  هیکار داشتم آوات...  هیفقط  میزندگ یمن تو »

 

 را بست :  شیهاپلک

 

 « مراقب شماها باشم... اما حاال...  نکهیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شیهادست نیدستم در آورد، سرش را ب یرا از تو دستش

 :  دیگرفت و نال

 

 « کار داشتم و خرابش کردم...  هیفقط خراب کردم...  »

 

 یتو ینیگرفتم و ح میهادست نیاز رفتار آکو، سرش را ب شکه

 با تحکم گفتم :  زدمیزل م شیهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ستیتو ن ریآورده تقص ریسر ام ییچه بال وونهیاون د نکهیا »

 «  ؟ها؟یبکن یتونستیکار م یآکو... چ

 

افکار  اهیس یایدر به من نداشت، انگار در یاما توجه آکو

 خودش غرق شده بود .

 

 زد :  لب

 

بزنه  یاکار کنم؟ اگه بخواد بازم بهتون صدمه یچ دیبااالن  »

 «  ؟یچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _525 

 

 و گفت :  دیکش رونیب میهادست نیرا از ب سرش

 

 « ... واریژ ای ریآه ای ارهیسر تو ب ییبال هی نباریاگه ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آرام کردنش باز کردم اما همان موقع در اتاق  یرا برا دهانم

 آمدند . رونیب ریو جراح ام اریعمل باز شد و سام

 

 .  میخشک شده بود مانیو آکو هر دو سر جا من

 

هم  ریو دکتر پا تند کردند، آه اریو سهراب به طرف سام جوانه

از  دمیترسیکه م میفقط من و آکو بود ستاد،یرشان او کنا دیدو

 ییتا جا مانیصندل یحال فاصله نیبا ا م،یجم بخور مانیجا

 میرا نشنو شانینبود که صدا ادیبودند آنقدر ز ستادهیکه آنها ا

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مان به را در وجود همه یکه انگار عطش مرگ و زندگ اریسام

 گفت : حیصر د،یدیم یخوب

 

 « ... نی. نگران نباشس..زنده »

 

 یبغض جوانه شکست و صدا اریسام یبعد از جمله بالفاصله

 سکوت سالن را شکست .   اشهیبلند گر

 

 .  میداد رونیب یآسودگ یاز رو یو آکو همزمان با هم نفس من

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بغلش گرفت، همانطور  یبه طرف جوانه رفت و او را تو سهراب

 :  کردیزمزمه م دیکشیپشتش م یوار روکه دستش را نوازش

 

 «آروم باش قربونت برم...  »

 

 ییهابلند شد و با قدم شیگرفت، از جا واریبه د یدست آکو

آهسته به طرفشان رفت، من هم دنبالش رفتم، خبر زنده بودن 

 داده بود . مانیبه پاها یاجان دوباره ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میستادیو دکتر ا اریسام یروروبه

 

مان به همه یسال خودمان بود، نگاههم سن  باًیکه تقر دکتر

 انداخت و گفت : 

 

 « نداشت... اما...  یمغز یزیخوشبختانه خونر »

 

سر پا ماندن دستم را به  یشد، برا یاما خال نیدلم از ا ته

 گرفتم .  آکو یهاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیمان پرستر از همهشجاع ریآه

 

 « دکتر؟ حال برادرم خوبه؟  یآقا یاما چ »

 

 و گفت :  دیبه صورتش کش یتدس دکتر

 

... دهید یادیز یبوده... برادرتون صدمه دیشد یلیتصادف خ »

چپش از چند جا  یهاش ترک برداشتن... پاچندتا از دنده

 « شکسته... متاسفانه هر دو دستش هم شکسته... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 فیدرست باشد، با تعار دمیشنیکه م یزینبودم چ مطمئن

 د . بو یگچ یمجسمه کی ریدکتر ام

 

 :  دیآرام اما محکم پرس ییبا صدا آکو

 

 « درسته؟  شهیاما خوب م »

 

 زد و گفت :  یلبخند دکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چند  هیتا دوباره سر پا شه...  کشهی... اما طول مشهیخوب م »

... چون دیریپرستار بگ کنمیم هی... توصخوادیوقت م یماه

 « مراقبت ازش سخته... 

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 (  ) آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

امشب را در  ریام شتریمراقبت ب یدکتر برا صیتشخ بنابر

 .  ماندیم ژهیو یهامراقبت

 

و دکتر  اریکه سام یزیبود اما طبق چ امدهیبه هوش ن هنوز

 وجود نداشت .  یننگرا یگفته بودند، جا

 

رفته بود و ما  ریام دنید یکه جوانه برا شدیم یاقهیدق چند

 نکهیبعد از ا واریژ م،یبود ستادهیسه نفر پشت در منتظر ا

بردن آکام به عمارت  یراحت شده بود برا ریخبالش بابت ام

جوانه  میکه هر چهار نفرمان مطمئن بود ییبرگشته بود، از آنجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مراقبت از  تیمسئول دمانخو دیبا خوردین نمتکا ریاز کنار ام

به عهده  یو جوانه به حالت عاد ریام تیآکام را برگشتن وضع

 .  میگرفتیم

 

کنار هم  بهیمثل دو غر حرفیکه ب ریبه طرف من و آه آوات

 آمد و گفت :  مینشسته بود یصندل یرو

 

خونه... من  ادیخونه... جوانه که امشب نم نیشما دو تا بر »

 « ... ششیپ مونمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  میهمزمان با هم جواب داد ریو آه من

 

 « ... میمونینه... ما م »

 

زد و بعد  یانداخت، لبخند محو مانیبه هر دو ینگاه آوات

 گفت : 

 

 « ... خوادینم »

 

 به من کرد و گفت :  یااشاره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یاستراحت کن دی... بایتو که امروز صبح مرخص شد »

 

 ادامه داد :  ریبه آه رو

 

 « باشه خودم باشم بهترم...   ی... اگه کارترهجوانه با من راحت »

 

 .  دیکش یپوف ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگران من و جوانه نباش... سهراب هم هست... البته سهراب  »

رو جمع و جورش کنه... تو خودت  نیخونه آو نیسر ببر هیرو 

نده پس آکو... کم مو شیپ یمارستانیکله ب هیچند شبانه روزه 

 «... یافتیب

 

 شیبدنم ماندن پ یهاتک تک سلول نکهیبود، با ا ریبا آه حق

 دیاما به خاطر آوات هم که شده بود با کردیرا طلب م ریام

 .  گشتمیبرم

 

 . دیباریآوات م یاز چهره یخستگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

برگشتش به خانه و  یبرا یخوب یو مراقبت از من بهانه من

 استراحت بود . 

 

اعتراض  یآوات را که برا یبلند شدم و بازو یدلصن یرو از

 گرفتم .  شد،یآماده م

 

 یخونه... آکام امشب حساب می... من و تو برگهیراس م ریآه »

 « بهتره...  می... من و تو باشرهیگیپدر و مادرش رو م یبهانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را باال انداخت و با تعجب گفت :  شیابرو آوات

 

 تونهی... آدم نمنیکنیفقت مموا زیچ هیشما دو رو  یوقت »

 « مخالفت کنه... 

 

 تکان دادم و گفتم : یسر

 

 « ... امیرو روشن کن ب نیبرو ماش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انداخت و با گفتن ) باشه (  ریبه من و آه ینگاه مشکوک آوات

 رفت . 

 

 برگشتم .  ریو به طرف آه دمیکش یقیعم نفس

 

 مقدمه گفتم :  بدون

 

... خودمون ازش میریپرستار بگ ریام یبرا خوامی... نمریآه »

 « ... میمراقبت کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تکان  دییتا یبه نشانه یجا شد و سرجابه یصندل یرو ریآه

 داد . 

 

ها هم ممکنه جوانه ... شبششیپ میبر ینوبت یسخت نکهیبا ا »

 « معذب شه... 

 

 را قطع کردم و گفتم :  حرفش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ما  شیپ شهیخوب م یعمارت... تا وقت ادیکن ب شیراض »

اما  کننی... اگه من بگم قبول نمریمن آه شیکنن... راض یزندگ

 «... یکن شیراض یتونیتو م

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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                                🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 (  واری) ژ

 

 یکه آهسته راه ییپاها یبودم که با صدا یداریخواب و ب نیب

 شدم .  اریآشپزخانه هوش

 

 میپا یرو یزیچ ینیبه خودم دادم، با حس سنگ یتکان

 به دور و برم انداختم .  یرا باز کردم و نگاه میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میپا کی یهناس و آکام که هر کدام سرشان را رو دنید با

و سرم را به  دمیکش یبودند، کالفه پوف دهیگذاشته و خواب

 دادم .  هیکاناپه تک یلبه

 

ها نشدن بچه داریب یبرا دانشتمیبود که م نیا یبرا امیکالفگ

کرده  داریمرا از خواب ب شیپا یکه صدا یکس ریمجبورم از خ

 یبرگشته بودم برا یاز وقت دانستمیکه م یبود، بگذرم، کس

اتاق طال حبس کرده بود، من هم به  یفرار از من خودش را تو

رو شدن با او طفره از روبه شانیهایریگها و بهانهبچه یبهانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از چه  دیبا دانستمیرفته بودم، بهانه آورده بودم چون نم

 را درست کنم .  امیاستفاده کنم تا خرابکار یکلمات

 

زخم را تا  نیاگر دهان ا دانستمیحاال آخر شب بود و م اما

 .  ماندیم یباق شهیهم یبرا اشیزشت بستم،یباز بود نم یوقت

 

 فرو رفته بودند .  یقیها کردم، هر دو در خواب عمبه بچه ینگاه

 

 زدمیم ایکه دلم را به در ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 یرا دور تن کوچک آکام حلقه کردم و او را از رو میهادست

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خواب کلمات  یمبل خواباندم، آکام تو یبلند کردم و رو میپا

 شدن آرام گرفت .  دارین بگفت اما عاقبت بدو ینامفهوم

 

ها آمد، احتماالً جا شدن ظرفآب و جابه یآشپزخانه صدا از

 بلوط مشغول ظرف شستن شده بود . 

 

اگر  دانستمیدادم، نم رونیو نفسم را با آرامش ب دمیکش یپوف

 دیچه با گرفت،یپدر و مادرش را م یو بهانه شدیم داریآکام ب

 .  کردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاشد، چشم داریبود، از بخت بدم هناس بنوبت هناس  حاال

چرخاند و خواب آلود  کیتار مهیدرشتش را در سالن ن یآب

 گفت : 

 

 « بابام کو؟  »

 

هناس به پدرش زدم، همانطور  یهمه وابستگ نیبه ا یلبخند

 آرام گفتم :  کردمیرا نوازش م شیکه موها

 

 « عشق عمو...  ومدهیهنوز ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 داد : خواب آلود جواب  هناس

 

 « ... ادیتا بابام ب مونمیم داریپس من ب »

 

هم افتاد و  یرو شیهاحرفش تمام نشده بود که پلک اما

 .  دیخواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مبل بلند شدم و به طرف  یاز آکام و هناس از رو فارغ

زد و  رونیآشپزخانه راه افتادم، همان موقع بلوط از آشپزخانه ب

 .  ستادیا امنهیو به س نهیس

 

به صورتم انداخت و بدون حرف مرا دور زد و از  ییراگذ نگاه

و با گرفتن  دمیاز او جنب عتریزد اما من سر رونیآشپزخانه ب

 او را به طرف خودم برگرداندم .  شیبازوها

 

 گفت :  یعصب یبا لحن بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ولم کن...  »

 

 .  دمیکش یقیعم نفس

 

 حیتوض شیبعد برا کردم،یشروع م یاز معذرت خواه دیبا

 زنم،یگند م شهیها بودم که همکه من از آن دسته آدم دادمیم

 یمانیکه ته دلم بابتشان احساس پش  زنمیم ییهاحرف

ها نبودم از آن دسته آدم کردمیرا هم اضافه م نیا کردم،یم

 خواهندیم هک ییهارفتن آدم یجلو ایکنم  یکه معذرت خواه

رفتن  یجلو امیکه در زندگ گفتمیبعد م رم،یبروند بگ
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@VIP_ROMAN 

 چیه زدمیبلوط نگرفته بود، حدس م یرا به اندازه چکسیه

به  ییکارفرما چیبلوط ناز نداشت و ه یبه اندازه یپرستار

 . دیخریمن ناز نم یاندازه

 

 امیقبول معذرت خواه یتا بلوط را برا گفتمیرا م نهایا یهمه

که  یحرفکه خودم هم از  یشان در حالهمه ینرم کنم اما به جا

 شکه بودم، گفتم : زدم،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چم  دمیفهمیمامانت نبود خودمم صد سال نم یزیاگه ت دیشا »

... فرق یستین یشده... مامانت حق داره بلوط... تو برام عاد

 «  ...ادییبخوام دنبالت م نکهی... نگاهم بدون ایدار

 

  

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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                                  🩸🩸🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو ( 

 

 یکه خستگ یبا لحن دیکشیرا م یاشهیکه در ش ینیح آوات

 گفت :  د،یباریاز آن م

 

 اروی نیا یکه تو گفت ینجوریآکو... ا بهیعج یلیبه نظرم خ »

ا اگه ... امیزیچ ،یامیپ ،یزنگ یکنیم یغلط هیهر دفعه 

... ستیازش ن یخبر چیکار اون بوده باشه... چرا ه ریتصادف ام

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  میشد کیسالن تار وارد

 

 انداختم .  آمدیدر م ریاز ز یبه در اتاق طال و نور ینگاه

 

 جواب دادم :  آرام

 

 یتو یکار خودش بوده... ک دونمیرو م نیا ی... ولدونمینم »

از خونه زده  ریام یوقت قاً یاونم دق ره؟یکوچه با اون سرعت م

 «  رون؟یب
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@VIP_ROMAN 

 

شد، مثل  دایبلوط پ یبزند، سر و کله یآوات حرف نکهیاز ا قبل

زد و خودش  رونیکه از کمان در رفته باشد از آشپزخانه ب یریت

که اسمش  یدر حال واریاتاق طال انداخت، پشت سرش ژ یرا تو

 . دیدو رونیب زدیرا صدا م

 

که  یخشک شد، در حال شیر جادفعه متوجه ما شد، س کی

با نفس نفس به من  انداختیرفتن بلوط م ریبه مس ینگاه مین

 و آوات گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کو؟  ریآه مونه؟یم مارستانیب یک ن؟یبرگشت »

 

 دادیبه من و آوات اجازه نم میبود دهیکه د یاصحنه بهت

 . میصحبت کن

 

 نیبود... بافتاده بود ذهنمان را مشغول کرده  یچه اتفاق نکهیا

 افتاده بود ؟  یو بلوط چه اتفاق واریژ

 

 باال انداخت و گفت :  ییآوات ابرو عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یسالمت رو قورت داد »

 

 اتاق طال انداخت و گفت :  یبه در بسته ینگاه

 

 «  م؟یخریما ب هیخبر »

 

 و دستپاچه گفت :  دیکش شیموها نیب یدست واریژ

 

 « نه...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سالن کرد و گفت :  یبه انتها یادست اشاره با

 

 « ها رو مبل خوابشون برده حواستون باشه... بچه »

 

 دمانیو از د دیها باال دوچشم به هم زدن از پله کیهم در  بعد

که  یپنهان شد، همان موقع در اتاق طال باز شد و بلوط در حال

 نییآمد، با سر پا رونیاز اتاق ب کردیچراغ اتاق را خاموش م

کرد و بعد به اتاق خودش و مادرش  یاسالم آهسته یادهافتا

 رفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آوات گفت :  نکهیتا ا میبود ستادهیو آوات همانجا ا من

 

اگه  دم؟یفقط من د ایدستپاچه شده بود  واریژ یدیتو هم د »

 واریژ ی... چون مطمئنم از وقتبهیغر بیعج یلیکه خ ینجوریا

 « نشده...  وقت دستپاچه چیتا االن ه ایاومده دن

 

 دنیاشاره کرده بود رفتم، با د واریکه ژ ییزنان به طرف جا قدم

 زدم و کنار مبل زانو زدم .  یقیهناس و آکام لبخند عم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبه چهره یکیو در تار دمیهر دو نفرشان را بوس یشانیپ

 معصومشان نگاه کردم . 

 

 آوات آمد که آهسته کنار گوشم گفت :  یصدا

 

از  نی... اون از تو و طال... اشهیداره خطرناک م گهیخونه د نیا »

 « و بلوط... فقط من بدبخت موندم...  واریژ

 

 گفتم :  الیخیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... اریب ریتو هم دست ترمه رو بگ »

 

و  دیکش یپوف نشست،یمبل م یصدا رو نیبا کمتر ینیح آوات

 گفت : 

 

 هی یداداش... ترمه پاش رو تو ستیهم ن یراحت نیبه هم »

هم  نجایا یعروس یبرا ی... حتمیبر رانیفش کرده که از اک

 « ... میکنیهمونور عقد م گهی... مستین یراض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرو یدرست وسط قلبم نشست، عرق سرد یدردناک ریت

 پشتم راه گرفت . 

 

 یکه برا ییبا صدا رمیها بگنگاهم را از صورت بچه نگهیا بدون

 گفتم :  کندم،یمحکم ماندنش جان م

 

 «  ن؟یبر رانیاز ا نیخوایم ؟یچ »

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

#part _529 

 

 شده بود، دستپاچه گفت :  اشیکه انگار متوجه سوت آوات

 

 « ... ستین یزی.. چزده. یحرف هی ینجوریداداش... هم یچیه »

 

 به لرزه افتاده بود .  بخواهم نکهیمن بدون ا یسر تا پا اما

 

 ؟  رفتیآوات م اگر
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@VIP_ROMAN 

که  یمانده بود، تنها کس یباق میبود که برا یتنها کس آوات

تلخ  یسالها نیا یباورم کرده بود و همه دنیبدون سؤال پرس

 نکرده بود .  میو دردآور را کنارم مانده بود و رها

 

  ماند؟یاز آکو چه م رفتیآوات م اگر

 

ن له شده از رفتن آوات جان سالم به در ت نیا دانستمیم

 ... بردینم

 

 ... میو مجبور به سکوت بود دانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یازیو ن اندازهیعشق ب یبه بهانه یبا خودخواه توانستنینم

 که به آوات دارم از او بخواهم نرود . 

 

از ترمه متنفر بودم اما در هر صورت او عشق برادرم بود و  من

دور از من  ایرا آن سر دن شانیزندگ ندگرفتیم میاگر تصم

 آغاز کنند، من حق اظهار نظر نداشتم . 

 

 یباق ییبود که آوات بفهمد تنها دارا نیا دمیام یروزنه تنها

 ام هست و نرود ... مانده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نزدم .  یحرف

 

از من  عتریرا دور تن هناس حلقه کردم که آوات سر دستم

 و هناس را بغل کرد .  دیجنب

 

 نگاهم کند گفت :  نکهیا بدون

 

بلند  نیسنگ زیتو اتاقشون... دکتر گفته چ برمشونیمن م »

 « ... ینکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  کندیفرار م یزیکه از چ یکس هیشب د،یها باال دواز پله بعد

 

 مانده بودم .  میسر جا یاما با حال بد من

 

 آکام را بغل کرد .  نباریبعد آوات برگشت و ا قهیدق دو

 

 نگاهم کند، گفت :  نکهیا بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکام  ترسمی... مخوابونمیها رو امشب تو اتاق خودم مبچه »

 «... رهیپدر و مادرش رو بگ یبلند شه بهانه

 

 قدم دور شد . چند

 

 ارمیب ای یخوریتو هم برو بخواب... قرصات رو خودت م »

 « برات؟ 

 

 دهانم را به زحمت قورت دادم و گفتم :  آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نگران نباش...  خودم خورمیم »

 

 یخاله یو فرزانه جون امشب خونه نیآو میشانس آورد »

... دوننینم یزیچ ریام انیاز جر نیهم ی... براموننیم نیآو

 « ... یند یحواست باشه فردا صبح سوت

 

 تکان دادم .  یسر

 

 اتاقش شد .  یراه ریهم با گفتن شب بخ آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ماندم و حس بدم... من

 

 اتاق طال شدم ...  یهفکر را بدون

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _530 

 

 ) آکو ( 

 

 .  دمیکش نییپا یدر را به آرام یرهیدستگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یمهتاب که از پنجره یاتاق را با نور کمرنگ یتو یکیتار

 صورت طال افتاده بود، روشن شده بود .  یکوچک رو

 

 یاتاق گذاشتم، سر طال از رو یرا تو میپا نکهیمحض ا به

 اتاق چرخاند .  یرا تو اشدهیبالشت بلند شد و نگاه ترس

 

 گفت :  یلرزان یصدا با

 

 « شده؟  یچ ؟ییبلوط تو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اتاق رفتم و در را پشت  یچراغ را روشن کنم تو نکهیا بدون

 سرم بستم . 

 

که  یبلند یا صدابود که ب دهیبلوط صورتم را ند نکهیا مثل

خودش را باال  شد،یم دهیترس در آن به وضوح شن یهارگه

 گفت :  د،یکشیکه مالفه را تا گردنش باال م ینیو ح دیکش

 

 « ... کشمیم غیاالن ج ؟یکار دار یچ ؟یهست یک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبه جوجه یکیکه خودم را از تار ینیداشتم ح دوست

ما مچاله شدن دلم و بخندم ا دادمینشان م میروروبه یدهیترس

 د،یچیپیطال م یآب یهاکه در قلبم بابت ترس چشم یدرد

 اجازه نداد .

 

 نانیمحکم و اطم یبا لحن رفتم،یکه به طرف تخت طال م ینیح

 بخش گفتم : 

 

 « ... یبترس یکه آکو هست حق ندار یاتو خونه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که حاال  یو با لحن دیکش یقیمن نفس عم یچهره دنیبا د طال

 آورد،یم نییکه مالفه را پا ینیترس بغض داشت، ح یجابه 

 گفت : 

 

 « ... دمیآکو؟ ترس ییتو »

 

اش گونه یتخت نشستم، دستم را دراز کردم و رو یلبه

 گذاشتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یهم گذاشتم و اجازه دادم آرامش و لذت یرا رو میهاپلک

 یهایو نگران شیکرده بود، تشو دایپ انیدر سر انگشتانم جر

 ببرد .  نیروزم را از بام

 

دستم نشست، چشم باز  ینشستن دست کوچک طال که رو با

 کردم . 

 

 یبه من زل زده بود، من هم متقابالً لبخند یلبخند کمرنگ با

 زدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال به  نکهیتا ا میکردیدر سکوت به هم نگاه م یالحظه چند

 حرف آمد : 

 

 « حال برادرت خوبه؟  »

 

 یسر ریتر از حال و روز درب و داغان امدک فیتعار یادآوری با

 تکان دادم و خسته گفتم : 

 

 « مهمه...  نیس... فعال همزنده »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش برداشتم اما طال اجازه نداد و گونه یرا از رو دستم

 را قفل انگشتانم کرد.  اشدهیکش یهاانگشت

 

 گذاشت .  شیپاها یرا گرفت و رو دستم

 

بودم و از خودم  رهیمان خهقفل شد یهابه دست یالحظه چند

 به من دارد؟ یطال چه حس دمیپرسیم

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _531 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میهادست ایکند  هیگر میبرا کندیم بیکه او را ترغ یحس چه

گوشم  یتو یلیس کی بوسمیاو را م یوقت ای ردیرا بگ

 نخواباند؟!  

 

نگاه  مانیهاکه هنوز هم به دست یو با ربط در حال ربطیب

 گفتم :  کردم،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلیتصادف خ یما... تو شیپ ادیمدّت ب هیبرادرم  دیشا »

ازش مراقبت کنه...  ییتنها تونهی... زنش نمدهیصدمه د

 « ... میمراقبش باش دیخودمون با

 

 گفت :  طال

 

 نجامیکه ا یچند وقت نیا... دمیتا حاال اون برادرتون رو ند »

 « ... ومدهیاصالً ن

 

 غم جواب دادم :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نذاشته...  نجایبرادرم تا حاال پاش رو ا »

 

 باال انداخت و با تعجب گفت :  ییابرو طال

 

 «  ؟یچ »

 

شدم و با  میهاچشم یگوشه دنیدو انگشت مشغول مال با

 گفتم :  یخستگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بچه بوده  ریام ی... وقتگمیروز برات م هیداستانش مفصلِ...  »

 نکهیتر از اقبل ری... من با اممیتصادف گمش کرد هی یتو

و  ی... بعد سمیبا هم چند تا برخورد بد داشت میبرادر میبفهم

قسمت  نینتونست با ا ری... خب اممیکرد داشیچند سال که پ

  «رو ببخشه...  ییزهایچ هیو  ادیکنار ب

 

 و گفت :  دیکش یعد پوفساکت ماند و ب یاچند لحظه طال

 

رمان  هیکه براتون افتاده مثل  یتون و اتفاقاتاِم... خانواده »

 « ... مونهیجذاب م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 « البد نقش اولش هم منم...  »

 

 کرد و گفت :  یکوتاه یخنده طال

 

براتون باشه تا  یخونه فرصت نیاومدنش به ا دوارمیام »

 « ... دیت کنتون رو درسرابطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اتاق انداختم و  یخال یبه فضا ینگاه دم،یکش یقیعم نفس

 گفتم : 

 

 « ... کنهیم ینشت گهید یجا هی رمیگیاز هر جا م »

 

بدون حرف مشغول نوازش پشت انگشتانم شده بود،   طال

 .  کردیآرامشش مرا مست صحبت کردن م

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طرف...  هی دونهیمن رو مقصر م واریژ نکهیطرف... ا هی ریآه »

 هی نکهیبار بغل کردنش مونده رو دلم... داغ ا هیکه داغ  یریام

 « بره...  خوادیبار بهم بگه داداش... حاال هم آوات... م

 

 :  دیآهسته پرس طال

 

 « کجا؟  »

 

 باال انداختم و گفتم :  یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... شهیهم یبره... برا رانیبا زنش از ا خوادیم »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _532 

 

باشم...  نجایبود تا ا لهیوس هی زیچهمه کنمیروزها فکر م نیا »

 » 

 

 و مبهوت گفتم :  جیگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یچ یعنی »

 

 و خسته خطاب به خودم زمزمه کردم : دمیکش یقیعم نفس

 

 « خورم... از جام جم ب تونمیام که نماونقدر خسته »

 

کنار  یآوردم و به طرف کاناپه رونیرا از دست طال ب دستم

 پرتاب کردم و گفتم :  شیتخت رفتم، خودم را رو

 

 « ام... خسته »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیمظلومانه پرس طال

 

 « در بره؟  تیکار کنم تا خستگ یچ »

 

 زدم و با خنده گفتم :  اشیبه مهربان یلبخند

 

کاناپه  نیهم یتاق خودم... رومجبورم نکن برم باال تو ا »

 « بمونم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یاخواسته نیچن یروز زدمیبه عمرم هم حدس نم یعنی

 یبا طال بودن کارها یآکو برا نکهیداشته باشم اما مثل ا یکس

 .  کردیم یبیعج

 

بود، مالفه را تا  دهیهمانطور که روبه من خواب د،یدراز کش طال

 فت : و با خنده گ دیگردنش باال کش ریز

 

نداره...  یبیع یفردا صبح قبل اومدن بلوط فرار کن یاگه بتون »

» 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کاناپه جمع شدم، همانطور که  یرا در آوردم و رو میهاکفش

خمار از خوابم را به  یهاچشم گذاشتمیسرم م ریدستم را ز

 د،یدرخشیکه در صورتش م یو درخشان یآب یطال و دو گو

 دوختم . 

 

 :  گفتم یکشدار یصدا با

 

 « ... ارمیدر ب یموش و گربه باز دیخودمم هم با یتو خونه »

 

 .  میهم هر دو به خنده افتاد بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را از هم باز نگه دارم .  میهاپلک توانستمیزحمت م به

 

کم نفس  یفاصله نیطال در ا شیحاال که پ آمدینظر م به

 رفته بود .  نیاضطراب و استرسم از ب یهمه دمیکشیم

 

نه را مطمئن نبودم اما مطمئن  ایدختر را دوست داشتم  نیا

کنارش بخوابم بار  نطوریهر شب هم توانستمیبودم اگر م

 . گذاشتمیم نیطول روز را سبک زم نیسنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آرام و آسوده بخوابم . توانستمیاز چند روز م بعد

 

 طال محروم بمانم . یاز صدا آمدیدلم نم اما

 

 «  طال؟  »

 

 طال اصالً خواب آلود نبود . خالف من  بر

 

 « جانم؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیبه جوابش زدم و پرس یلبخند

 

 «خونه؟  نیا یتو ؟یراحت نجایا »

 

هم انداخت  یرو نیرا سنگ میهاپلک شیاسکوت چند لحظه 

 طال بازشان کردم .  یاما با صدا

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دیکش یو صدادار قیعم نفس

 

که آرزومه تا  ی... اون مردادینم ادمیازش  یچیکه ه یشب »

اون  یچ یبرا ارمیسر در ب دی... شاارمیاش رو به خاطر بچهره

 هیش فقط بال رو سرم آورده... تصادفم... فلج شدنم... همه

 « کنم...  دایخونه... تا تو رو پ نیا یتو امیبود تا ب لهیوس

 

از قبل مرا در خواب فرو  شتریهر لحظه ب ییمثل الال شیصدا

 .  بردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تار شده بود .  رشیتصو

 

 :  دیرسیحاال از دور دست به گوش م شیصدا

 

 «تا تو رو دو... »

 

 تمام نشده بود که در خواب فرو رفتم . اشجمله

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « تا تو رو دوست داشته باشم...  »

 

 یبرا یزمان مناسب یحت دیبود، شا یاپردهیو ب حیصر اعتراف

 نیاز ا شتریقلب کوچکم ب کردمیاعتراف نبود اما حس م نیا

 را ندارد .  یبزرگ نینگه داشتن راز به ا شیگنجا

 

 که عاشقش شده بودم؟!  یبهتر از مرد یرازداز چه

 

 درد و دل بود ...  یبرا نهیگز نیبهتر آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که از قضا فلج هم بود  یمن، دختر بدنام نکهیدرد ا گفتن

پادشاه  کیکه کم از  یبه نام آکو شده بود، مرد یعاشق مرد

 نداشت . 

 

آکو در  یکه چهره یبدون برنامه، نصفه شب در حال حاال

 و نور مهتاب پنهان شده بود، اعتراف کردم .  یکیمخلوط تار

 

هم گذاشتم  یرا رو میهاحرف پلک نیاز گفتن ا بعد بالفاصله

 .  نمیآکو را نب یتا چهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدهیترس یهانفس یکه جز صدا یاز چند لحظه در حال بعد

 را باز کردم .  میهاپلک آمدیاتاق نم یتو ییخودم صدا

 

لبخند  دیدیکه چطور خواب هفت پادشاه را م ییآکو دنید با

 زدم .  یتلخ

 

 بود .  دهیحرفم را بشنود خواب نکهیز اقبل ا احتماالً
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرا یوقت خوب دیو با خودم فکر کردم ) شا دمیکش یپوف

ضد  ریحال نتوانستم از خ نیحرف نبوده... ( اما با ا نیگفتن ا

 که خورده بودم بگذرم .  یحال

 

 نداشت ...  بیع

 

 یخودم تالف یخواب آکو رو برا یقیبه طر شدیم دیشا

 .  کردمیم

 

 نبود .  ادیکاناپه و تخت ز یهفاصل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و دستم را دراز  دمیتخت کش یرا بدون سر و صدا رو خودم

از صورت آکو  یکم یکه سر انگشتانم در فاصله یکردم، طور

 قرار گرفته بود . 

 

اگر آکو خوابش  نکهیکردم اما بعد با فکر ا دیلحظه ترد کی

انم را آرام بود سرانگشت دهیمرا شن ینبرده بود اعتراف عاشقانه

 .  دمیکش اشینیب یغهیت یرو میو مال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مطمئن  یاما بعد وقت دمیکه خورد دستم را عقب کش یتکان با

 یبردم و رو ترنییدستم را پا شدینم داریشدم از خواب ب

 .  دمیکش شیهالب

 

را  میهاها به خواست خودشان لبلب نیکه ا یفکر چند بار با

 . زدم  یلمس کرده بودند لبخند

 

 زمزمه کردم :  آهسته

 

 «... یعاشقتم جذّاب لعنت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _536 

 

 ) آکو ( 

 

 و جواب دادم :  دمیسبز کش یدکمه یرا رو دستم

 

 «  ر؟یبله آه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و خسته گفت :  دیاز پشت تلفن کش یقیعم نفس

 

 « دم... کر شیراض »

 

 صورت زدم.  یبه پهنا یلبخند

 

شده بود به عمارت  یراض ریام اورم،یمانده بود بال در ب کم

 ...  دیایب

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چند وقت از تنم در رفت .  نیا یو کالفگ یخستگ یهمه

 

 گفتم :  ریبه آه یخوشحال با

 

 « ... یالحق که قلُ خودم  »

 

کار بر  نیا یاز عهده ریاز آه ریغ یگریبودم هر کس د مطمئن

 .  آمدینم

 

 کرد و گفت :  یدست شیپ ریتلفن را قطع کنم که آه خواستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  »

 

با  یو نفرت نهیک چیهیدرست مثل گذشته بود، ب شیصدا لحن

 را ادا کنم . امیحق بزرگتر خواستیاز من م شیصدا

 

 جواب دادم :  متیمال با

 

 « جانم داداش؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خش برداشته بود .  شیصدا

 

بدنش خرد شده... جوانه هم با  یدرد داره... همه یلیخ ریام »

 « ... کنهیم هیعالمه گر هیش هر آه و ناله

 

به سوزش  دیکشیدر آن لحظه م ریکه ام یبا تصور درد قلبم

 افتاد . 

 

دردش را به تن خودم منتقل  یداشتم تا همه یکاش قدرت یا

 .  بردینم شیپاز  یبار قدرت آکو راه نیاما ا کردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  نیو غمگ آرام

 

... دردهاش میو تنهاش نذار میکنارش باش ینداره... وقت بیع »

 « ... میفقط کنارش باش ...شنیبراش فابل تحمل م

 

که  یی... آکوریام ایجمله آکو بود  نیمخاطب ا دانستمینم

 تینهایب یرا به اندازه شیوسعت دردها شیانتهایب ییتنها

 ده بود . کش دا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... شیبزنم با گفتن ) برو پ دیبزنم که نبا یحرف نکهیاز ا قبل

زنگ بزن... ( تلفن را  نیداشت ازیهم ن یمراقبش باش... هر چ

 قطع کردم . 

 

                                       🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 گفتم :  خسته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وز ساکن اصالً هن دونمیکرمانشاه... نم یاز روستاها یکی »

 « نه...  ایاونجان 

 

 «... زنمیشون رو مهفته رد همه هی ریچشم آقا ز »

 

کمتر  دیهفته را مشخص کرده بود تا بگو کیعمداً  دانستمیم

 توقع نداشته باشم .  نیاز ا

 

روز بود  کی مانیروز هم برا کی یحال و روز حت نیبا ا نکهیا با

 اعتماد کنم .  یبه احمد نکهینداشتم جز ا یااما چاره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « منتظرم ...  »

 

 را قطع کردم .  تلفن

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _537 

 

 دو روز بعد (  - واری) ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که از  یریمثل ت زدیم رونیبلوط که از آشپزخانه ب دنید با

 کردم . و راهش را سد دمیبه طرفش دو شدیکمان رها م

 

 را باال آورد .  اشدهینگاه ترس بلوط

 

 یبازگربهموش و نیحرف از کنارم رد شد اما من که از ا بدون

را گرفتم و او را با خشونت به طرف  شیخسته شده بودم، بازو

 خودم برگرداندم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد خودش را آزاد کند اما  یو سع دیکش یکوتاه غیج بلوط

تر کردم و با لحن کنترل را محکم میهادست یمن مصرّانه گره

 :  دمیغرّ یاشده

 

 « باهات حرف بزنم...  دیندارم... فقط با تیکار »

 

 گفت :  یلرزان یبا صدا کرد،یکه همچنان تقال م بلوط

 

 چیاون ه ریغ یطالس باشه... ول یاگه حرفتون راجع به کارها »

 « باهاتون ندارم...  یحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  دمییهم سا یرا رو میهادندان

 

زدم؟ دو روزه  یبلوط مگه من حرف بد یکنیم ینطوریچرا ا »

 تهیکه سا یدر رفت یجور هیبسم اللّه...  یمن شدم جن تو شد

 « ... دمیهم ند

 

دو روز  نیکه ا دمیجمله فهم نیبر بلوط خودم هم با ا عالوه

 سخت گذشته بود .  میچقدر برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را از من برگرداند .  شیرو بلوط

 

کار سکوتش را در  نیهم فشار داد، با ا یرا محکم رو شیهالب

 .  دیکشیمقابل سؤال من به رخ م

 

 به او دادم و گفتم :  یتکان

 

کردم گفتم  یغلط هیکردم؟  یزدم؟ کار بد یمن حرف بد »

 «  ؟یای... بگم گُه خوردم کوتاه مادیازت خوشم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نگاهم کند، آرام گفت :  نکهیبدون ا بلوط

 

 «... ستمیمن از اون دخترهاش ن »

 

اش را خوب  یمعن نکهیبا ا نکهیبا وجود ا یبلوط حت حرف

 .  امدیبودم، به مذاقم خوش ن دهینفهم

 

 :  دمیو پرس دمیرا در هم کش میابروها

 

 «  ؟یگیم یکدوم دخترها؟ چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نگاهش نفرت و  یهیرا به طرفم برگرداند، ته ما شیرو بالخره

 .  زدیحرص برق م

 

 خشم گفت :  با

 

به خاطر پول مجبورن کار کن... بعد صاحب  ییاز اون دخترها »

 یچون پول ندارن حاضرت تن به هر کار کنهیکارشون فکر م

خرش  دیبا دو تا دوستت دارم و وعده وع توننیم ایبدن... 

 « کنن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بهت لب زدم :  با

 

خزعبالت  نیتو رو خر کنه؟! ا خوادیم ی... کیگیم یدار یچ »

 « ه؟یچ

 

 یخنده یناباور یکه از رو یتکان دادم و در حال یسر

 گفتم :  کردم،یم یصدادار

 

 « ... یفکر رو راجع به من بکن نیباعث شده ا یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شل شوند، بلوط هم از  میهادست یباعث شده گره یناباور

 فرصت استفاده کرد و خودش را آزاد کرد . 

 

 گفت :  کرد،یکه شالش را مرتب م یو در حال ستادیا میروروبه

 

پولدار از قماش خودشون  یهابه قول مادرم آدم نکهیاول ا »

 یسرگرم ی... ماها رو براکننیانتخاب م یزندگ یبرا

دختر  هی نکهی... اتونی... بعد هم از حال و روز زندگخوانیم

 « ... کنهیم یتو خونتون زندگ ینسبت چیبدون ه بهیغر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _538 

 

 ) آکو (

 

 . ستادمیپله ا نیآخر یبلوط رو یبلند و حرص یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پولدار از قماش خودشون  یهابه قول مادرم آدم نکهیاول ا »

 یسرگرم ی... ماها رو براکننیانتخاب م یزندگ یبرا

دختر  هی نکهی... اتونیو روز زندگ ... بعد هم از حالخوانیم

 «... کنهیم یتو خونتون زندگ ینسبت چیبدون ه بهیغر

 

بودنش را  ایبلوط اجازه نداشت طال  دم،یرا در هم کش میابروها

 . خانه قضاوت کند  نیدر ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رنگ  یاکه با چهره دمیرا د واریخم کردم و ژ یرا کم سرم

به بلوط  دادیفشار مهم  یرا رو شیهاکه لب یدر حال دهیپر

 زل زده بود . 

 

 یهااما از دست دمیدیبلوط به من بود و صورتش را نم پشت

بودم  تشیمتوجه عصبان اشیکنارش و لحن حرص یمشت شده

 . 

 

 ادامه داد : بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ازم خوشتون  نیاگه به حرفتون که گفت نیپس بهم حق بد »

ا االن هزار رو داشتم ت طشینکردم... اگه شرا ییاومده اعتنا

زده بودم... اما به خاطر مادرم  رونیخونه ب نیدفعه از ا

 « ... تونمینم

 

 از بلوط خوشش آمده بود؟! عجب...  واریژ

 

 آورد و گفت :  نییرا پا شیصدا بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  گمیرو م نیکه غروروم رو بشکنم اما ا ستمین یمن آدم »

هنوز مسائل  یلیهستم که با وجود خ یمن چطور آدم دیبدون

 یو مال یاز لحاظ کار نجایا یجا به اندازه چیموندم... ه نجایا

... پس مجبورم سرم رو شمهیبرام خوب نبوده... تازه مادرمم پ

 « ... دنیو خودم رو بزنم نشن نییبندازم پا

 

 شد : یعصبان بازهم

 

... و اگه ارمیب لیمادرم دل یبرا دیاالن هم اگه بخوام برم با »

بوده که صاحب کارم ازم خوشش  نیطر ابفهمه که به خا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... خودش با برم سر کار ذارهینم گهی... دکنهیاومده... غوغا م

 « سر کار...  رهیوجود حال بدش م

 

 خش برداشت .  شیصدا

 

... من از اون دخترها نیپس تو رو خدا دست از سرم بردار »

 کنمیم یچون به خاطر پول دارم کلفت نیکه فکر کن ستمین

 « ... دمیتن م یبه هر کار پس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چه  واریبپرند؛ مگر ژ رونیکم مانده بود از صورتم ب میابروها

 ! زد؟یها را محرف نیبه دخترک داده بود که بلوط ا یشنهادیپ

 

 . زد  رونیفکر بودم که بلوط با سرعت از سالن ب نیهم در

 

 یآرام و خسته یصدا نکهیماندم تا ا میسر جا یالحظه چند

 :  زدیآمد که با خودش حرف م ارویژ

 

 یمن فقط ازت خوشم اومده...  چ ؟یگفتم لعنت یمگه من چ »

کار  یازت سؤاستفاده کنم؟ چ خوامیم یباعث شده فکر کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیا ایپولدارم؟  نکهیا ؟یفکر رو راجع به من بکن نیکردم ا

 چارهیب یکه من و روزگار برا یکردم با پناه دادن به دختر یسع

  «کرده بودم جبران کنم؟  یکیدست به کردن 

 

 خودم گفتم :  شیو پ دمیکش یپوف

 

 ینه تو یبه خودش بزن دیها رو باحرف نیکله پوک... ا واریژ »

 «جوابت رو بدن؟  واری... در و دیسالن خال

 

 آمد و بعد فرو رفتن مبل. شیهاقدم یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ل مب یبه او انداختم؛ رو یها خم شدم و نگاهنرده یازرو

 گرفته بود .  شیهادست نینشسته بود و سرش را ب

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _539 

 

 

 ییهاکه با قدم ینیهم ح نیهم یبه من نبود برا حواسش

 لب زمزمه کردم :  ریز رفتمیم اطیحساب شده به طرف ح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یسوسک هیبزمچه... برا بق یارمتر زبون د هیفقط برا من  »

 

 به دور و برم انداختم .  ینگاه اطیح یتو

 

را بغل کرده  شیاستخر نشسته و زانوها یبلوط که لبه دنید با

 بود راهم را به طرف او کج کردم . 

 

که از  یانجام دهم، گرچه با شناخت یبودم کار درست دواریام

را جمع و  هیخوبم قض دیو زبانش داشتم شک نداشتم با واریژ

 جور کنم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را  طیشرا نیبه مغزش وصل نبود و هم واریزبان ژ متأسفانه

 .  کردیسخت م

 

 زشیر یهیگر یبه صدا یاو چند لحظه ستادمیبلوط ا کنار

 گفتم :  دمیکشیم یقیکه نفس عم یگوش دادم، عاقبت در حال

 

.هر تو چشه.. یلی... خیانتخاب نکرد هیگر یبرا یخوب یجا »

 « ... نتتیبیم ادیاز هر طرف ب یک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش را به دور و و نگاه وحشت زده دیمن از جا پر یبا صدا بلوط

 بر دوخت . 

 

 بلند شد .  نیزم یبه من انداخت و بالفاصله از رو ینگاه

 

 انداخت و آهسته سالم کرد .  نییرا پا سرش

 

ن و بدو یکه به آسمان آب ینیاستخر نشستم و ح یاما لبه من

 گفتم :  کردم،یابر نگاه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کار رو بکنم  نیروز بخوام ا هینکردم اما اگه  هیمن تا حاال گر »

هات رو اشک هیبق ستیخلوت... به نظرم خوب ن یجا هی رمیم

 « ... نیبب

 

 بود .  ستادهیهمچنان سر پا ا بلوط

 

 گفتم :  یکنارم کردم و دستور یخال یبه جا یادست اشاره با

 

 « ات حرف دارم... باه نیبش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از من  یادیز یمردّد ماند و بعد در فاصله یاچند لحظه بلوط

 نشست . 

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 یبه خاطر مادرت از برادرم مرخص دمیبار که د نیاول »

گل کرده بود با  واریژ یلج باز نکهیبا وجود ا یخوایم

ه و توت رو در ... بعد هم تیخودم بهت اجازه دادم بر تیمسئول

و  یمادرت درست رو ول کرد یضیبه خاطر مر دمیآوردم فهم

 « ... یکنیکار م یدار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یاقهی یبه بلوط انداختم، سرش را تو یچشم نگاه یگوشه از

 .  کردیم یباز شیهافرو برده بود و با ناخن

 

جالب  واریژ یدختر برا نیدر ا یزیداشتم بدانم چه چ دوست

به  واریبودم ژ دهیسالها ند نیشش آمده بود، ابود که از او خو

 ابراز عالقه کند . یکس

 

کدامشان  چیدوست دختر داشت اما با ه ییداشتم چند تا خبر

 نشده بود... حاال بلوط...  یجد یوارد رابطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  یانعطاف چیو بدون ه یجد

 

من  یبدون نکهیبرات گفتم، اول ا زیرو به خاطر دو تا چ نیا »

پاش رو بذاره تو  دمیرو بشناسم اجازه نم یکس نکهیا بدون

 یخوب یوجهه نجایموندن طال ا یکنیم... پس اگه فکر مخونه

 « ... یکنینداره اشتباه م

 

 بالفاصله واکنش نشان داد :  بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «و دخالت نداشتم... من فقط...  ی... من قصد فضولدیببخش »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _540 

 

  

 

 را باال آوردم و حرفش را قطع کردم .  دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یراجع به طال دار یکه هر فکر اشتباه گمیم نیا یرو برا نیا »

 نی... هم من هم برادرم هم اهیقربان هیدور... طال فقط  یبنداز

 « ...  میخونه در مقابل طال مسئول

 

 هم گذاشتم و زمزمه کردم :  یرا رو میهاپلک

 

هاش رو قضاوت آدم یدونیرو کامل نم یداستان هی یوقت »

 « نکن... 

 

 مظلوم گفت :  بلوط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... خوامیمن...  من... معذرت م »

 

 ندادم و ادامه دادم :  اشیبه عذرخواه یتیّاهم

 

... یتو احترام من رو به دست آورد یکه بدون نهیدوّم ا لیدل »

 شهیهم دنیشون اهمئت محد به خانواده نیکه تا ا ییهاآدم

 « من محترمن...  یبرا

 

 ... (( ییاز آکو گهید ینسخه هیدلم گفتم )) تو  یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  میبرس واریوقتش بود به ژ حاال

 

 یچ شهیدر توج دونمیگفته... نم یچ قاًیبرادرم دق دونمینم »

که بهش  یا صفتاز اون ده ت یکیبرادرم  دونمیبگم اما م دیبا

 « نداره...  یچسبوند

 

 ساکت بود .  بلوط

 

 گفتم :  ترمهربان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اون افکارت رو بنداز دور...  یخونه نیا یتو یتا وقت گمینم »

دست از پا خطا نکنه...  یمن حواسم بهت هست تا کس گمینم

خونه  نیا یهااگه منم نباشم آدم یحت دونمیچون م گمینم

خود  یجا گهیهم د واری... ژکننینم هاغلط نیوقت از ا چیه

 « دارد... 

 

 زدم و گفتم :  یلبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بزرگش شناسمیتو دل مامانم بود م یرو از وقت واریمن ژ »

بهت گفته  ی... وقتشهیپسرم محسوب م ییجورا هیکردم... 

 « ... ادیحتماً م ادیازت خوشش م

 

  در آورد و گفت : یاقهی یبالخره سرش را از تو بلوط

 

 « اما مامانمم...  »

 

 کمرنگ شد .  لبخندم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گمیداره... نم تیاز وضع یچه تصور قاًیمامانت دق دونمینم »

که هر  دونمیرو م نی... فقط اگهیدرست م ای کنهیاشتباه م

عشقش  یعشق و دوست داشتنته... از رو یگفته از رو یزیچ

رها ما پدر و ماد یکه همه هیکار نی... اکنهیم اطیاحت

از طرف  یخطربدونه  یمطمئن باش وقت نمی... اما امیکنیم

 « ... کنهیموضعش رو عوض م کنهینم دتیتهد واریژ

 

 شدم .  بلند

 

 گفتم :  تکاندم،یکه خاک شلوارم را م ینیح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به من  گهید نشینه... ا ای ادیخوشت م واریاز ژ دونمینم »

به نظرم  یدوننظر من رو ب یخوای... اما اگه مستیمربوط ن

 « ... یفرصت بهش بد هیارزشش رو داره 

 

راه افتادم اما با  نیرا به بلوط کردم و به طرف ماش پشتم

 ماندم .  میسر جا یزیچ یادآوری

 

 طرف بلوط برگشتم و گفتم :  به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نگو...  واریبه ژ یزیامروزمون چ یهااز صحبت »

 

 راهم را گرفتم . هم بعد

 

 خودم گفتم :  با

 

 « داره... یبه من آلرژ »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _541 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) طال ( 

 

 از عالم خواب فاصله گرفتم .  میموها نیب یحس نوازش دست با

 

را کش داده بود،  میهالب یکه ناخودآگاه لبخند کمرنگ ینیح

 به خودم دادم . یکش و قوس

 

 نشست .  امیشانیپ یرو نباریگر انوازش تدس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را بسته  میهانه در هر صورت پلک ایخواب بودم  دانستمینم

 ردیرا بگ میهاسلول ینگه داشتم و اجازه دادم حس خوب همه

 . 

 

 آرام آکو کنار گوشم بلند شد :  یکه صدا دینکش یطول

 

 « طال؟  »

 

 .  دمیها از خواب پربرق گرفته مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چرخاندم .  کیرا با وحشت در اتاق تار میاهچشم

 

 .  کردینگاهم م یصورتم خم شده بود و با مهربان یرو آکو

 

 تعجب لب زدم :  با

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایآکو ا »

 

 چرخاندم و ادامه دادم :  کیاتاق تار یرا تو سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « وقت شب...  نیا »

 

که کتش را در  ینیتخت نشسته بود ح یکه تا ان موقع لبه آکو

 اتاق رفت .  یگوشه یهابلند شد و به طرف کمد لباس آورد،یم

 

 شدم و چراغ حواب کنار تخت را روشن کردم .  خم

 

 گفت :   کرد،یکه در کمد را باز م ینیح آکو

 

 «... ییجا هیببرمت  خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  اورمیمانده بود از تعجب شاخ در ب کم

 

 گفتم :  یبلند یصدا با

 

 «  ؟یچ »

 

مرا  شیهالب یطرفم برگشت و با گذاشتن انگشت اشاره رو به

 به سکوت دعوت کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یکن دارشونیب یخوایهمه خوابن... م رونیششش... ب »

 

 کمد شد .  یهم پشتش را به من کرد و مشغول گشتن تو بعد

 

 یهم جدّ  نیهم یوجه قانع نشده بودم، برا چیاما به ه من

 گفتم : 

 

 « آکو؟  یکنیکار م یچ یدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبافت بزرگ یکه پالتو و روسر ینیباال انداخت و ح یاشانه

 گفت :  د،یکشیم رونیب

 

 « ... رونیب برمتیدارم م »

 

 انداخت .  میپا یرا رو پالتو

 

 یبرا دانستمیکه نم یدر حال نهینکردم و دست به س یتوجه

 گل کرده بود، تخس گفتم :  امیچه رگ لجباز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ! ام؟یاگه ن »

 

 تخت نشست .  یبا آرامش کنارم رو آکو

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _542 

 

 یصورتم چرخاند و زمزمه وار با لحن ینافذ و جذابش را تو نگاه

 گذار گفت :  ریتأث
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیه از اهر جور شد یدونیم یاگه آکو رو خوب شناخته باش »

 « ... برتتیخونه م

 

 میهادست نیکه دوست داشتم همان لحظه صورتش را ب آخ

اش لحن شاهانه یقاط تیجدّ یو بوسه بارانش کنم، وقت رمیبگ

شده بود خودم را کنترل کردم و با  یاما هر جور شدیم

 پوزخند گفتم : 

 

 « ... کشمیم غی... جیمن رو ببر یتونینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . زد  یکج لبخند

 

 « کنترل کنم...  تونمیهم م غتیج »

 

 پوزخند زدم :  دوباره

 

 « آکو خان...  یبه خودت مطمئن یلیخ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیعاشق خودش و غرورش بودم اما ته دلم از ا نکهیا با

 شده بودم .  ینسبت به من مطمئن بود حرص نقدریا

 

که آکو  اورمیزدن ب غیج یفکر دهان باز کردم تا ادا بدون

هم  یرو مانیهاز من واکنش داد و با چفت کردن لبزودتر ا

 مرا در دم خفه کرد .  یشینما غیج

 

 اش غرق شدم . بخوام در بوسه آنکهیسر شد و ب میو پا دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به نفس نفس افتاده  مانیکه هر دو یبعد در حال یهیثان چند

قبل  تیاز من جدا شد و بدون نرمش با همان جدّ میبود

 اش گفت : بوسه

 

 « تونستم...  یدید »

 

بوسه  یکه در خمار یهم پالتو را برداشت و آن را تن من بعد

 شده بودم کرد . جانیمست و ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... منم هر بار با کمال یداد بزن یهر چقدر دوست دار یتونیم »

 « ... کنمیساکتت م لیم

 

 اما ساکت شده بودم .  من

 

را با  نمشایلخت و پر یسرم انداخت و موها یرا رو یروسر

 آن هول داد .  ریدست ز

 

 و مهربان گفت :  دیام کشبه گونه یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یبه من اعتماد دار »

 

 تکان دادم .  دییتا یبه نشانه یسر

 

 ریدستش را ز کیهم با گفتن )) خوبه (( پتو را کنار زد،  آکو

حلقه کرد و  میهارا دور شانه گرشیانداخت و دست د میزانوها

 تخت بلند کرد .  یا از روحرکت مر کیبا 

 

 گفتم :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلند  نیسنگ زیچ ستیآکو... برات خوب ن نیمن رو بذار زم »

 « ... یکن

 

 شتریداد و مرا ب میبه بازوها یبه صورتم کرد، فشار ینگاه آکو

 گفت :  رفت،یبه خودش چسباند؛ همانطور که به طرف در م

 

 « ... خوادینم »

 

را گرفته بودم اما به  ایدن یجا نیترو راحت نیبهتر نکهیا با

 .  دمیترسیخاطر حال آکو م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  نگران

 

 «  ...میمن رو بذار صندل »

 

 گذاشت .  کیپا به سالن تار صدایرا باز کرد و آرام و ب در

 

 جواب داد :  آرام

 

 « ... ستین یبه صندل یازیپاهات... ن شمیمن م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _543 

 

 ) طال ( 

 

بود که بعد از  ییهاروشن مغازه یهااز پنجره به چراغ نگاهم

 نشده بودند .  لیشب هنوز تعط مهین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم .  دهیاز خانه را ند رونیب اتیبود مردم و ح هامدت

 

 یال روحآن هم با ح کباریبه عمارت آمده بودم فقط  یوقت از

دکتر شده بودم و فرصت آن را نداشتم تا  یراه یفوق العاده بد

 به مردم آن طرف پنجره فکر کنم .

 

 «  س؟یسردت ن »

 

 بم آکو نگاهم را از پنجره گرفتم .  یصدا با

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میکه سرش را به من چرخانده بود مشغول تنظ ینیح آکو

 .  صورت من بود  یرو یبخار یچهیکردن در

 

کنار تو باشم  ی: )) تا وقت میبلند بگو یبا صدا داشتم دوست

زبان سرکشم را  ی... (( اما جلوکنمیحس نم ییسرما چیه

 اکتفا کردم .  یگرفتم و به زدن لبخند کوچک

 

 « نه خوبم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیروخلوت و بدون عبور روبه ابانیتکان داد و به خ یسر آکو

 زل زد . 

 

 ینیمرتب، ب شیود؛ رب اشیجدرخ مردانه و میبه ن نگاهم

در حالت  یکه حت یپر پشت یابروها اش،دهیو کش یاستخوان

-سبز یهانشسته بود، چشم نشانیب یهم اخم کمرنگ یعاد

 که صاحبش بودند .  یو نگاه نافذ یعسل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  بردیهم ضربان قلبم را باال م یرو نهایا یهمه بیترک

 دنیبوس یسرکشم برا لیهر لحظه با م کردیمجبورم م

 صورتش مبارزه کنم .  اتییجز

 

 : دمیاز جا پر اشیجد یصدا با

 

 «  ؟یزل زد نطوریا یبه چ »

 

دستپاچه گفتم  دم،یدزدیکه نگاهم را م ینیخوردم و ح یتکان

 : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یچیه »

 

 گفت . یلب )) اوهوم (( ریز آکو

 

 یکردم و همانطور که به شلوار گل گل سیرا با زبان خ میهالب

 آرام گفتم :  زدم،یکرده بود زل م میبلوط پاکه سر شب 

 

 «  م؟یریم میکجا دار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « جا...  چیفعالً ه »

 

 کردم و نگاهم را باال آوردم .  یفیظر اخم

 

 ادامه داد :  کرد،یرا کم م نیکه سرعت ماش یدرحال آکو

 

 « ... میبخور یزیچ هی خوامیفعالً م »

 

طور که کمربندش را باز نگه داشت، همان ابانیرا کنار خ نیماش

 :  دیبه من کرد و پرس ینگاه کرد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یخوریم یبستن »

 

 انداختم .  ابانیبه خ یرا باال انداختم و با تعجب نگاه میابروها

 

 پارک کرده بود .  یبزرگ یفروش یبستن یروروبه آکو

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��وآکــــ��

 

#part _544 

 

 خوردن با آکو ته دلم را قلقلک داد .  یبست تصور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خنده گفتم :  با

 

 «روشنِ؟  یبخار یهوا؟ البد وقت نیا یتو یبستن »

 

 باال انداخت .  یاشانه

 

 « ... رمیبگ یزیچ ،یاوهیبرات آبم یخورینم یاگه بستن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیهم یبخورم برت خوردیکه آکو م یزیداشتم هر چ دوست

 هم با لبخند گفتم : 

 

 « ... ریمنم همون رو بگ ی... برایدیخودت خر یهر چ »

 

دستم  یرا تو نیماش چییکن سو ینیتکان داد و ح یسر

اومدم باز کن... ((  یرو بزن... وقت ریبا گفتن )) دزدگ گذاشتیم

 شد .  ادهیپ نیاز ماش

 

 شدم .  رهیرفتنش خ ریزدم و به مس تشیبه حما یلبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که سرم آمده  ییهابتیمص یحاال من با وجود همه نکهیا باور

بودم ته دلم را شاد  تیابهت و جذاب نیبا ا یبود کنار مرد

 . کردیم

 

 ستادیکنار آکو ا یپیکه دختر قد بلند و خوش ت دمید یوقت اما

 .  دیپر کش امیشاد یبه او گفت همه یزیو با خنده چ

 

فروش شد  یا مرد بستنتکان داد و مشغول صحبت ب یسر آکو

 آکو نشد .  الیخیاما دخترک ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... یلعنت

 

با  یاصالً به چه حق خت؟یریآکو عشوه م یچشم من برا یجلو

 جوابش را داده بود؟  یآکو با چه جرئت کرد؟یآکو صحبت م

 

در را باز کردم اما همان  یرهیرا زدم، دستگ نیماش ریدزدگ

آوردم  ادیبگذارم به  رونیب نیرا از ماش میموقع که خواستن پا

 )) فلجم... (( .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به هم  امیخوب و آفتاب یحال و هوا یطوفان یمثل هوا بغض

 . ختیر

 

به  دادمیدستم فشار م یرا محکم تو رهیکه دستگ همانطور

فکر  نیاشک بود به ا یآکو از پشت پرده یمات شده ریتصو

 یحس خوباز کنار آکو بودم  شیپ یقهیکردم برخالف چند دق

 نداشتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام طرد که از خانه و خانواده یبا خودم فکر کرده بودم من چطور

مانند  یکنار مرد توانمیاز کار افتاده م یپاها نیشده بودم با ا

 آکو بمانم؟ 

 

بودن کنار  قیباعث شده بود با خودم فکر کنم من ال یزیچ چه

 آکو هستم؟ 

 

داشتن  یبرا یشتریشانس ب یفروش یبستن یلوند تو دختر

 آکو داشت تا من...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییبلند شد، از آنجا یفکر باعث شکستن بغضم با صدا همان

 دیبه گوش آکو رس مهیگر یباز کرده بودم صدا مهیکه در را تا ن

 . 

 

 را به طرفم چرخاند .  گردنش

 

 ینیبه س توجهیب زدمیحال و روزم که آنطور زجه م دنید با

 . دیبه طرفم دو نشخوایپ یرو یبستن یحاضر شده

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _545 

 

 ینینشست و ح شیزانوها یرو میپا یرا کامل باز کرد، جلو در

با وحشت و  گرفتیم شیهادست یرا تو سمیکه صورت خ

 گفت :  ینگران

 

 «  ؟یکنیم هیگر یچت شده؟ چرا دار زمیطال عز »

 

 هیبه گر یشتریاش باعث شد با شدت بمهربان جمله زمیعز

 .  افتمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  ادیفر هیشب یهم با حالت اکو

 

برات افتاده؟ حرف بزن... حرف بزن...  یشده طال... اتفاق یچ »

 » 

 

 ینیرا دور گردنش حلقه کردم و ح میهاحرف دست یبه جا اما

خودم و عشق به حال  دادمیگردنش جا م ریکه سرم را ز

 . ختمیکه به او داشتم اشک ر یفرجامیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که مرا به خودش  ینیرا دور تنم حلقه کرد و ح شیهادست آکو

 گوشم آرام زمزمه کرد :  ریز داد،یفشار م

 

 « شده؟  ی... جانم... چزمیجانم عز »

 

 هق هق گفتم :  با

 

 « آکو؟!  شهیپاهام چرا خوب نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جدا کردن من از  یبرا یالشت نیکوچکتر نکهیبدون ا آکو

 شد .  یروسر یاز رو میخودش بکند مشغول نوازش موها

 

 و محکم گفت :  آرام

 

 « ... شهی... خوب مشهیخوب م »

 

 ها نق زدم . بچه مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شم... کنارت راه  ادهیپ نیاز ماش خوامیراه برم... م خوامیم »

 « برم... 

 

رغم  یباز کرد و عل را از دور گردنش میهاحرف آکو دست میا با

 آورد .  رونیمرا از آغوشش ب امیباطن لیم

 

 صورتم چرخاند و گفت :  یمهربانش را تو نگاه

 

 « دفعه؟  هیشد طال؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یانداختم؛ خبر یفروش یبه بستن یآکو نگاه یشانه یرو از

فروش با تعجب به من  یبستن یهادختر لود نبود اما فروشنده

 .  دندکریو آکو نگاه م

 

 یدهم، برا حیآکو توض یحال بدم را برا دیچطور با دانستمینم

فرار از جواب  یبرا دمیکشیرا باال م امینیکه ب ینیهم ح نیهم

 ها گفتم : دادن مثل بچه

 

 « آکو...  میبر ریرو بگ هامونیبستن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادم .  کهیت یو به صندل دمیهم خودم را عقب کش بعد

 

 بلند شد .  آکو

 

بگرد دنبال  امیو م رمیس... تا مبحث تموم شده نیکر نکن اف »

م سکته هاتهیبا گر یجواب قانع کننده که چرا داشت هی

 « ... یدادیم

 

 .  دیدو یفروش یهم به سرعت به طرف بستن بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 من... یخدا

 

 بودم؟  دهیشن درست

 

و ناراحت شده بود که کم  دهیمن ترس یهیاز گر نقدریا آکو

 ود دور از جانش سکته کند؟ مانده ب

 

 کرد؟یرفتار م نطوریمرد با من ا نی... چرا اایخدا

 

 که حس کنم عاشقم شده ...  یطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _546 

 

 ) طال ( 

 

 .  کردمیفرو م یظرف بستن یتو یلیمیرا با ب قاشق

 

 بود .  دهیو حال خوبم پر حس یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هر چه  رم،یکمال تعجب دوست داشتم از آکو فاصله بگ در

به چشم  شتریب میها و کمبودهاضعف ماندمیکنارش م شتریب

 .  آمدیم

 

را  یبستن یهابا ولع قاشق که آکو دمیدیچشم م یاز گوشه اما

 .  خوردیم یگریبعد از د یکی

 

که با  یشده بود در حال مایچشم ریکه متوجه نگاه ز آکو

 گفت :  کرد،یدور دهانش را پاک م یدستمال کاعذ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « خب بگو...  »

 

خوردم، تازه  یقاشق بستن  کیفرار از جواب دادن،  یبرا

 شدم .  یانسکافه یمتوجه طعم خوب بستن

 

 خوردم .  گریقاشق د کی

 

 را به طرف آکو برگرداندم و با دهن پر گفتم :  میرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یاز چ »

 

 خوردن شده بود، جواب داد :  یکه بازهم مشغول بستن آکو

 

 « ... تیادفعه هی یهیاز اون گر »

 

 ماندم .  رهیپشت پنجره خ یفروش ینگفتم و به بستن یزیچ

 

 « ... یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفت :   دیکش یپوف آکو

 

رو از هم  مونیاحساسات درون ستیطال... قرار ن گهینشد د »

 « ... میکن یمخف

 

 متعجبم به طرف او برگشت .  نگاه

 

که من از  میگذاشته بود گریکدیبا  یقرار نیهمچ یک و آکو من

 بودم؟!  خبریآن ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیپوستم دو ریکه ز یحال نتوانستم انعکاس حس خوش نیا با

 کنم .  یمخف

 

 مهین ینشان دهم اکو خم شد و بستن یواکنش نکهیاز ا قبل

 یزنیبا گفتن )) تا تو حرف م برداشت و میپا یخورده را از رو

 ... (( فهیآب شده ح خورمیرو م یبستن نیمن ا

 

 شکّه شده بودم؟!  شتریاز کدام قسمت حرکتش ب دانستمینم

 

 ! خورد؟یرا م یدهن یبستن نکهیا ای یبه بستن ادشیز یعالقه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  رتیح با

 

 «  ؟یدوست دار یبستن نقدریا »

 

 جواب داد :  خورد،یم یبه سختآب شده را  یکه بستن آکو

 

بخورم...  ادیز ذارهیدوست دارم... اما آوات نم یلیآره... خ »

 خوامیم ستیاصالً بخورم... حاال که ن ذارهیاگه بتونه نم یعنی

 «... ارمیاز عزا در ب یدل هی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _547 

 

 به سرعت فعال شد .  امیذهن یسنسورها

 

 ادیفر یبا حالت بردمیهجوم م یکه به طرف ظرف بستن ینیح

 گونه گفتم : 

 

 « ... یخوردیم دینبا یهمه بستن نیآکو قندت... ا یوا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ممکن باال برد اما چون  یفرار از من دستش را تا جا یبرا آکو

رد و برعکس خو نیبه سقف ماش یبستن یخواسش نبود کاسه

صورت آکو  یآب شده رو یلحظه بستن کیشد و در عرض 

 .  ختیر

 

 آکو  م،یدر همان حالت ماند یاقهیچند دق مانیدو هر

من در  خت،یریاز آن م یانسکافه یکه بستن یلیبیو س شیر با

 آکو خم شده بودم .  یکه رو یحال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  میبلند به خنده افتاد یبه صدا مانیدفعه هر دو کی

 

با  آوردیو اقتدارش نفس آدم را بند م تیّکه جذاب ییآکو دنید

 دار... خنده یافهیآن ق

 

سر  دمیخندیدلم گذاشته بودم و م یکه دستم را رو همانطور

برگشتم، آکو هم با لبخند خم شد و با چند برگ دستمال  میجا

 . مشغول پاک کردن صورتش شد  یکاغذ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو کم یجد یبا لحنتمام شد  مانیهاخنده یوقت عاقبت

 نگران گفتم : 

 

 «  ست؟یبد ن یاون همه بستن یجدا از شوخ »

 

کتش بود،  یاز رو یبستن یهاکه مشغول پاک کردن لکه آکو

 جواب داد : 

 

که  زنمیم شتری... فردا هم چند واحد بزنمیم نینه من انسول »

 «امشبم جبران شه...  یروادهیز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ز هم قانع نشده بودم، گفتم : که هنو یو در حال دمیکش یپوف

 

 « ؟یمن رو بخور یدهن یبستن یخواستیاصالً چطور م »

 

 گفت :  الیخیباال انداخت و ب یاشانه

 

 « ... یکنیم ی.. چه فرقدمیمن که تو رو بوس »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نییخون و خجالت به صورتم باعث شد سرم را پا هجوم

 ادامه داد :  یبا سرخوشاما آکو اندازمیب

 

ها گذشته... خجالت نداره که... حرف نیاز ا گهیمن و تو د کار »

 » 

 

سرم را باال آوردم  نیهم یبرا دم،یرا نفهم بشیحرف عج یمعن

 و گفتم : 

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  دیکش ششیبه ر یدست د،یرنگ آکو پر کردمیاشتباه نم اگر

 . را از من گرفت  شی(( رو یچیبا گفتن )) ه

 

  هم دنبالش را نگرفتم . من

 

 نکهیتا ا میبود نیماش نیغرق در سکوت سنگ یاقهیدق چند

 زبان باز کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

افتاد  ادمی... افتاد ادمی...دمیاون دختر رو کنارت د یوقت »

 « راه برم...  تونمینم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _548 

 

 صدایب میهاانداختم و اجازه دادم اشک نییهم سرم را پا بعد

 پشت دستم بچکند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشست و دست  میهادست یرو دست آکو کیکه  دینکش طول

ام گذاشت، نگاه مهربانش را به من دوخت و چانه ریرا ز گرشید

 گفت : 

 

که بهش  زنمیهم نم ی... حرفستمین یالک دیمن اهل دادن ام »

قراره پاهات  گمی... نمامیاش بر نممطمئن باشم با بدونم از عهده

 نیا تونمی... اما مافتنین دی... شاافتنیراه ب دی... شاافتنیراه ب

 یکه هر آدم ییش باهاتم... تا ته جارو بگم طال که من تا ته

خوب  یاش بره برابه خواسته دنیرس یبراقدرت داشته باشه 

اگه پاهات ... برمیو م کنمی... تو هم کول مرمیشدن پاهات م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رمتیگیم ایدن اگر هم نه... تا ته زنمیراه اومد که باهات قدم م

 « ... بغل

 

 کلمات از دهان آکو نیکه با ا یاز هجوم اعتماد و قدرت قلبم

زبانم که از کار  افتد،یکم مانده بود از کار ب ختیریم رونیب

 افتاده بود . 

 

 گفت : تیبا جدّ  آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از کار افتادن پاهات  ادی یت خواستبعد هر وق نیپس از ا »

 « ... به من که پاهاتم... باشه؟ افتیمن ب ادیبه جاش  یافتیب

 

 صورت مردانه و پر محبتش افتادم .  یرهیخ یالحظه چند

 

 یناجوانمردانه یهایسخت یکه انگار آمده بود همه یمرد

 را بشورد و ببرد . امیزندگ

 

 تکرار کرد : آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « باشه؟  »

 

آغوش آکو پرت کردم و  یخودن را تو یزدن هر حرف یجا هب

با بغض زمزمه  دادمیجا م شیگردن خوش بو ریسرم را ز ینیح

 کردم : 

 

 « من رو ببر خونه...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  کردیحلقه م میهارا دور شانه شیهادست آکو یوقت

که آکو  ییاز آن به بعد هر جا دمیفهم د،یبوسیرا م میهاقهیشق

 من است . یباشد، خانه

 

                                   🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 یکه از خستگ ینیهم گذاشتم و ح یاتاق طال را آرام رو در

 ها باال رفتم .نداشتم، از پله ستادنیا ینا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خوردم  یتکان بد که دفعه از پشت سرم بلند شد ییصدا با

به کوبش افتاده که با شدّت  یقلب یهمانطور که دستم را روو

 به طرف صدا برگشتم .  گذاشتمیبود م

 

 یبا بدجنس یکیکه در آن تار دیسبز خورش یهاچشم دنید با

 .  دمیکش یپوف دیدرخشیو نفرت م

 

 زیو البته نفرت انگ بایز یرا از چهره میداشتم رو دوست

 .  رمیبگ میروروبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  حوصلهیو ب خسته

 

چند روز خبر نحست تو  نیور که افکر کردم گذاشتم تو گ »

 «... یعمارت نبود

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _549 

 

 

 

 زد و با نفرت جواب داد :  یپوزخند

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ی... وقتیچند روز بهت فرصت بدم تا سر پا ش خواستمیم »

  « ...یکه مرده باش فهیح رمیگیحالت رو م

 

 نوبت من بود تا پوزخند بزنم . حاال

 

 انداختم و گفتم : شیبه سر تا پا ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که اونقدر برام  ی... نفسادینفست جا ب یهم منتظر بود دیشا »

که به خودم اجازه ندادم قطعش کنم... اجازه  یبود ارزشیب

 « ... ینکبت بارت ادامه بد یدادم به زندگ

 

 .  دیدرخش دیخورش یهاچشم

 

را  میهاعمق سوزاندن حرف توانستمیم شیهالرزش لب از

 .  رمیاندازه بگ

 

 را به او کردم و به طرف اتاقم راه افتادم .  پشتم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از پشت سرم بلند شد :  دیخورش یصدا

 

 دنشید یهناس رو ازت گرفتم و آرزو یوقت نمیبب خوامیم »

 «  نه؟ ای یخونیم یکُر ینطوریهم ا یرو با خودت به گور برد

 

گردنم را به طرفش  دیاسم هناس از دهان خورش دنیشن با

 چرخاندم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که در  ییهاحس یانعکاس همه دیخورش یدهیترس نگاه

 شده بود .  انیام نماچهره

 

 گفتم :  یلحن آرام اما ترسناک با

 

نرفته؟ با  ادتیهناس وسط اومد که  یکه پا یآخر یدفعه »

 « قبلم رو تموم کنم...  یتموم دفعه همیکار ن تونمیم لیکمال م

 

 گفت :  ییمانده بود خودش را ببازد، با پررو که کم دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... تیقبل اون من کلکت رو کندم... به کمک برادر جون جون »

 « ... میاری. هناس رو از دستت در م..ریمن و اه

 

و پر قدرت بود مه من  نیسهمگ یکه خوردم به قدر یتکان

 ها پرت شوم . د از پلهمانده بو

 

 .  کردمیباور نم دمیشنیکه م یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کمک کند تا هناس را،  دیداشت به خورش میتصم ریآه یعنی

از آن خبر  یبه خوب ریکه آه یزیام را، بند جگرم را، چبچه

 ! رد؟یداشت،از من بگ

 

 با حرص ادامه داد :  د،یام را دکه نگاه مات شده دیخورش

 

... دهید ییهابرات چه خواب ریآه ینیصبر کن تا بب »

هناس هم از  یو خودت... حت یمونیکه تهش تو م یییهاخواب

 « ... یدیدست م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها به من حرف نیاز گفتن ا دیرسیکه له نظر م یهم در حال بعد

حرص و نفرت شده و  میلحظه تسل کیشده بود و در  مانیپش

 یشد و خودش را توشان را لو داده بود با دو از کنارم رد نقشه

 اتاقشان انداخت . 

 

 د؟یایسرم ب ییبود چه بال قرار

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _550 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریام یآه و ناله یهم گذاشتم تا صدا یرا محکم رو میهاپلک

 نیوات حو آ واریژ ر،یاز حد آه شیب اطیبا وجود احت یحت

 را نشنوم .  جا کردنشجابه

 

مبادا  نکهیبود از ترس ا یبستر مارستانیکه ب یچند روز نیا

اضافه  شیبه دردها یگریو درد د ردیمن حالش را بگ دنید

اتاقش بگذارم؛ فقط از  یرا تو میکند، جرئت نکرده بودم پا

شان همه کردیم یکه مردانه سع شیهاناله یپشت در به صدا

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چند  نیرا ا انههم جو یگاه دادم،ینطفه خفه کند گوش مرا در 

 . دادمیم یروز مثل روح سرگردان شده بود، دلدار

 

چند روز  نیو همه کس دست شسته بود، ا زیاز همه چ جوانه

 ینگذاشته بود، حت رونیب مارستانیرا از ب شیدفعه هم پا کی

 فیحر گریو آوات د واریو ژ نیکه من، آو یآکام دنید یبرا

 .  شدمیو جوانه نم ریام یبرا اشیدلتنگ

 

را  ریام یبا چه ترفند ریآه نکهیمرخص شده بود، ا ریام بالخره

عمارت بگذارد را  یرا تو شیبار پا نیاول یکرده بود تا برا یراض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گچ بود به  یبدنش تو یهمه باًیکه تقر ریاما حاال ام دانستمینم

 شیکمک کردن پ یراکه مرا که ب یو آوات واریژ ر،یکمک آه

قلبت بده... (( کنار زده بود،  یراقدم شده بودم با گفتن )) ب

 باال جا گرفته بود .  یطبقه یبزرگ باال یهااز اتاق یکی یتو

 

 ریام نکهیجوانه اصرار داشتند با توجه به ا یو برادرها پزشک

 یبرا یو حت دیایب رونیاز تخت خواب ب تواندیها نمتا مدّت

 یدارد، پرستار مجرّب ازیرفتن هم به کمک ن ییدستشو

اما ما چهار نفر قاطعانه مخالفت کرده بودم؛ فکر  میاستخدام کن

 هم موافق بودند .  ریجوانه و ام کنمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیجوانه سرم را که تا آن موقع ب زیر یهیگر یصدا با

به سالن  یمحبوس کرده بودم، باال آوردم و نگاه میهادست

 انداختم .  یخال

 

 یکه سرش را رو ینیآخر ح یپله یجوانه رو دنید با

نبل بلند شدم و با  یاز رو کردیم هیگذاشته بود و گر شیزانوها

 به طرفش رفتم . صدایب ییهاقدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

غرق شده بود که متوجه نشد  اشهیگر یدر حال و هوا یطور

 پله نشستم .  یکنارش رو

 

 فتم : آرام گ نکهیساکت ماندم تا ا یاقهیدق چند

 

 مارستانیتو ب ایهاش وقت شتریباهات آشنا شدم ب یاز وقت »

 « ... یکردیم هیگر یداشت ای میبود

 

را  شیهاکه کف دست ینیمن ح یوحشت زده از صدا جوانه

 به دور و برش انداخت .  ینگاه د،یکشیصورتش م یمحکم رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و همانطور که مصرّانه تالش  دیکش یقیمن نفس عم دنید با

 :  دیبغضش را همراه آب دهانش قورت دهد، پرس کردیم

 

 «  ؟یینجایا یاز ک »

 

 زدم .  ینیغمگ لبخند

 

 یسبز غرق در اشکش انداختم، به واسطه یهابه چشم ینگاه

 تجربه نکرده بودم .  امیکه در زندگ ییزهایدختر چه چ نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گرفتم و گفتم :  یقیعم دم

 

 ادیب ریام خواستیم چند سال چقدر دلم نیا یدونینم »

 « ... عمارت

 

 گفتم :  یرلبیغم و ز با

 

 «خونه...  ادیب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _551 

 

 آرام و با همان بغض فروخورده گفت :  جوانه

 

 « آکو...  ترسمیم »

 

 یتم که بداند تا وقتبه او دوخ یمحکم و مصمّمم را طور نگاه

با وجود  یوجود ندارد، حت دنیترس یبرا یزیمن هستم چ

 که جوانه را ترسانده بود چه بود .  یزیچ دانستمینم نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد :  جوانه

 

 «بوده...  یکه تصادف عمد دمیشن ریو آه سیاز دهن پل »

 

 ..بدهد. یسوت نیچن ریبود آه دی... بعیلعنت

 

 :  دیپرس زد،یکه دو دو م ییاهبا چشم جوانه

 

 « آره آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دایتصادف پ یدر صحنه یخط ترمز چیه سیکه پل ییآنجا از

و  ردیبگ ریرا ز ریآمده بود تا ام نینکرده بود، مشخص بود ماش

 .  میبه جوانه بگو دیرا چطور با تیواقع نیا دانستمیبرود، اما نم

 

 عوض گفتم :  در

 

... پسرتون نجاسیا ری... امیینجای.. تو انترس جوانه. یچیاز ه »

 یاتفاق چیه دمیمن باشم اجازه نم ی... تا وقتنجاسیهم ا

 « ... افتهیبراتون ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریام یبودم که برا یکه انگار من مقصر اتفاق یبا لحن جوانه

 افتاده، گفت : 

 

 «  ؟یشد کجا بود ینجوریا ریام یوقت یگیاگه راس م »

 

خودش در  نکهیماندم تا ا اشرهیخ یورلحظه با اخم و نابا کی

 گفت :  رفت،یباال م اشهیگر یکه صدا یحال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... من فقط سیتو ن ری... تقصدیآکو... ببخش دیببخش »

بار  هینکنه  ترسمیم نیکه افتاده... از ا ی... از اتفاقدمیترس

 « تو...  یحت ای... آکام... ریام ی... براافتهیاتفاق ب نیا گهید

 

 حال مهربان گفتم :  نیمحکم در ع یلحن با

 

افتاد من  ریام یاون اتفاق برا یحق با توعه جوانه... وقت »

نبودم... نبودم چون حواسم رو جمع نکرده بودم... چون دشمنم 

... کنمیاشتباه رو نم نیا گهیرو دست کم گرفته بودم... اما د

اال ب یطرفم... چون هر بار به طبقه یبا ک دونمیچون حاال م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... مطمئن نمیبیرو م فلتملحظه غ کی یجهینت کنمینگاه م

 نیا یهاکدوم از آدم چیه یبرا یاتفاق چیه ذارمینم گهیباش د

 « ... افتهیخونه ب

 

 یگوش داد، بعد در حال میهابا اخم به حرف یاچند لحظه جوانه

 باز مانده بود، گفت :  مهیکه دهانش ن

 

 « آکو؟  هیدشمن؟ دشمن ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردیرا خطرناک م تیتنها وضع تینظرم طفره رفتن از واقع به

 . 

 

از خودش در برابر خطر محافظت کند  توانستیچطور م آدم

 !دانست؟ینم یزیخطر چ تیّ از ماه یوقت

 

تک تکمان در  یپرواز بود و به اندازه یاز خانواده یعضو جوانه

به  یحت یرخط دادیو اجازه م مُردیخطر بود، البته اگر آکو م

 شود ! کیجوانه نزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم... فیتعر شیو آرام و سر بسته برا دمیکش یقیعم نفس

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _552 

 

 (  واری) ژ

 

بودم،  دهیتخت دراز کش یرو یابسته چند لحظه یهاپلک با

بود  و حاال به  ختهیا به هم رحالم ر تیدر آن وضع ریام دنید

 داشتم .  ازین یکاوریر قهیچند دق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بالشت بلند  یکه به در خورد سرم را از رو یکوتاه یضربه با

 گفتم .  یآرام دییو بفرماکردم 

 

اتاق  یرا تو شیاز اشک پا سیخ یاباز شد و بلوط با چهره در

 گذاشت . 

 

در دلم  یزیچ ختیریاش مگونه یرو صدایکه ب یاشک دنید با

 سقوط کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  میهاکه به زحمت دست ینیو ح دمیپر نییتخت پا یرو از

بلوط حلقه نشود،  یهاتا دور شانه کردمیبه زحمت کنترل م

 :  دمیپرس

 

 «  ؟یکنیم هیگر یشده؟ چرا دار یچ »

 

 تکان داد و با بغض گفت :  یچیبه عالمت ه یسر بلوط

 

نداره چند  بی... عختهیحالش به هم رکم  هی... مامانمم یچیه »

 « ! ؟رمیبگ یساعت مرخص
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را آنقدر مظلوم به زبان آورد که کم مانده بود بپرم  اشخواسته

 لِه کنم .  میبازوها نیو او را ب

 

 به بغل کردن بلوط مشتاق شده بودم؟  نقدریا یک از

 

 :  دمیسرطان مادر بلوط نگران جلو رفتم و پرس یادآوری با

 

 « شده؟ زنگ بزنم اورژانس؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  کرد،یم هیها گرکه مثل دختر بچه بلوط

 

ببرمش  دی... خودم باشهیم ینطوریها اوقت ینه... بعض »

 « دکترش... 

 

رفتن  یچه به خودم فشار آوردم نتوانستم به بلوط اجازه هر

هم  نیهم یاجازه بدهم تنها برود، برا توانستمینم یعنیبدهم، 

زودتر از بلوط  داشتمیپولم را برم فیو ک چیکه به سوو ینیح

 زدم و گفتم :  رونیاز اتاق ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... مامانت اطهیتو ح نمیدکتر... ماش رسونمتونی... مایب »

 «  اد؟یراه ب تونهیم

 

تکان داد و گفت  یسر یجیبند آمده بود، با گ اشهیکه گر بلوط

 : 

 

 « آره...  »

 

  تکان دادم و گفتم : یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «دم در...  ارمیرو م نیماش »

 

                              🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _553 

 

 

 (  واری) ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغل مادرش را گرفته بود و هماهنگ با او  ریکه ز ینیح بلوط

 آمد .  رونیتاق دکتر باز ا داشتیبر م جانیکوتاه و ب یهاقدم

 

 :  دمیپرس یرا کنارشان رساندم و با نگران خودم

 

 « شد؟  یچ »

 

 اش را به من دوخت و جواب داد : نگاه خسته بلوط

 

 « ... چند تا قرص و دارو و سرم نوشت... یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مطب  یگوشه قاتیکه مادرش را به طرف اتاق تزر ینیح

 دکتر گفت : یروبه منش  بردیم

 

تو  قهیچند دق رمیگیمادرم رو م ینداره تا داروها بیع زمیزع »

 «  ؟یکنارش بمون شهیتنهاش بذارم؟ م قاتیاتاق تزر

 

بلند  زیاز پشت م دیرسیبه نظر نم یهم راض یلیکه خ یمنش

گرفته شدنم توسط بلوط ناراحت  دهیاز ناد یشد اما من که کم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از دستش  همیب یدفترچه دنیبودم به طرف بلوط رفتم و با کش

 با تحکم گفتم : 

 

 « ... امیمادرت تا ب شیبمون پ »

 

از طرفش بمانم از  یمنتظر عکس العمل نکهیهم بدون ا بعد

 زدم . رونیدرمانگاه ب

 

                               🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که دست به  یآورد و به من رونیاتاق ب یسرش را از تو بلوط

 داده بودم، گفت :  هیتک واریبه د نهیس

 

 « مادرم باهاتون کار داره...  واریآقا ژ »

 

که مدام  یبه خاطر بلوط دیهم بود، شا یتو میهاهم اخم هنوز

 .  دیدزدینگاهش را از من م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تخت در  یاتاق گذاشتم و به طرف مادر بلوط که رو یرا تو میپا

که  یشده بود به سرم دهیکش شیرو یدیسف یکه مالفه یحال

 شده بود چشم دوخته بود .  زانیسرش آو یاالب

 

 کردم و آهسته گفتم :  یاسرفه

 

 « سالم...  »

 

 مادر بلوط به طرفم برگشت .  نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دلم تکان  یتو یزیو دردمندش چ دهیرنگ پر یچهره دنید با

مرگ را  شدیکه م یآخر یپدرم درست روزها ریخورد؛ تصو

 شد . زنده  میهاچشم یجلو دیاش ددر چهره

 

که  یاو کشنده نیهمان درد سنگ دیبلوط هم با نکهیفکر ا با

 .  دمیبه خودم لرز دمیکشیبودم، م دهیمن کش

 

 .  دیکشیبلوط هم همان درد را م آمدینم دلم

 

 « پسرم...  یزحمت افتاد یتو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را جمع کردم و با خجالت گفتم :  حواسم

 

 «  ن؟یندارم... بهتر یکار »

 

نگاهش را به سقف دوخت و با  د،یکش یپردردو  قیعم نفس

 گفت :  یلحن معنادار

 

 « االن آره مادر بهترم...  یبرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 حال گفتم :  نیام نداشتم، با ابه جمله یاعتقاد خودم

 

 « ... دی... نگران نباششهیحالتون خوب م یبه زود »

 

 به پشت سرم افتاد . نگاهش

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _554 

 

 گفت :  مادرانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یذاریتنهامون م قهیبلوط مادر به دق »

 

 . میبه هم انداخت یو بلوط هر دو دستپاچه نگاه من

 

از  کردیمن و مادرش را نگاه م یکه با نگران یدر حال بالخره

 رفت .   رونیاتاق ب

 

 مادر بلوط بلند شد :  یه صدارفتنش زل زده بودم ک ریمس به

 

 « ... مونمینم ایدن نیا یتو ادیز دونمیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش آنقدر بود که سرم را جمله یبه طرفش برگشت، تلخ نگاهم

 انداختم .  نییدر سکوت پا

 

که بعد من  یپس بهم حق بده اگه نگران بلوطم باشم... بلوط »

 « ... مونهیتک و تنها م ایدن نیا یتو

 

 آوردن سرم آهسته گفتم :  باال بدون

 

 « از خودش مراقبت کنه...  تونهی... مهیبلوط دختر قو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  ارم؟یمادرش باعث شد سرم را باال ب حرف

 

 « در مقابل تو؟  یحت »

 

 :  دمیکردم و پرس یعصب یخنده

 

 « از خودش در مقابل من محافظت کنه؟  دیمن؟ بلوط چرا با »

 

 گفت :  تیبا جدّ مادرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که االن بهش  یممکنه گول بخوره که اون حس نکهیا یبرا »

 « عشقِ...  یدار

 

کرده بود که نه تنها در  امیبا چند کلمه چنان ضربه فنّ مادرش

 دانستمیم دیآن لحظه قدرت تکلّم را از دست داده بودم که بع

 هم بتوانم صحبت کنم .  نیبعد از ا

 

 گفتم :  یریبعد از سکوت نفس گ عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « . من... من.. »

 

نبود؛ فقط  ادبیب ایلحنش تند، طلبکارانه  امد،یکوتاه ن مادرش

 یاست و برا اشییمحکم بود که بدانم بلوط تنها دارا یطور

 .  کندیم یمحافظت از او هر کار

 

نگو نه که برق چشات  ؟یندار یپسرم؟ بهش حس یتو چ »

مدرک قابل  هی... حست عشقه؟ پس کنهیدستت رو رو م

 نیامشب از ا نی... اگه نه من و دخترم هماریاد برام باعتم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هست که من بتونم سرم رو  ییجا هیبالخره  ...میریعمارت م

 « ... نیبذارم زم

 

 ... نه

 

که من به آن  ییجا شه،یهم یرفتن بلوط ان هم برا فکر

مختلف سر  یهاهر روز به بهانه گرینداشته باشم، د یدسترس

به من وارد کرد که قدرت از  یفشارچنان  میراه هم سبز نشو

 تکلّمم باز گشت .  یدست رفته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلوط را از دست بدهم، گفتم : خواهمینم نکهیاز ا نانیاطم با

 

 «که قابل اعتماد باشه؟  ارمیبراتون ب یچه مدرک »

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ��عاشق شد رفت  نمی.ن: اپ

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _555 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

بعد از چند ساعت کلنجار رفتن با جوانه و آرام کردنش  بالخره

 یتوانسته بودم با گرم کردن سرش به آکام حداقل چند ساعت

 فکرش را از دشمن مرموزمان دور کنم .

 

 کجاست . ریهآ دانستمیو آوات که رفته بودند، نم واریژ

 

او نباشد  شیبزنم پ ریبه ام یسر خواستمیبودم حاال م دواریام

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریدر اتاق ام یروکه روبه یمن درست وقت یخوش شانس از

 آمد .  رونیب ریدر باز شد و آه ستادمیا

 

 . میستادیهم ا ینهیبه س نهیس

 

 را در هم گره زد .  میذهنم ابروها یبلوط تو یهاحرف یجرقه

 

  رد؟یتا هناس را از من بگ کردیکمک م دیبه خورش ریهآ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یابا لحن خسته ریآه

 

 « حمومش دادم...  »

 

 گفتم :  یلحن سخت با

 

 « ... ششیبرم پ خوامیم ده؟یخواب »

 

 شد .  شیهاچشم دنیدو انگشت مشغول مال با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « دو تا مسکّن دادم بهش... االنه که خوابش ببره...  ینه ول »

 

 تکان دادم .  یسر

 

 ریرا کنار زدم، آه ریدر بردم و آه یرهیرا به طرف دستگ دستم

 . و به طرف اتاقش رفت  دیهم خودش را کنار کش

 

 آمد :  ریآه یدر را باز کنم، صدا نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ماجرا اومد رو ماجرا که نشد... دو سه  نقدریآکو... ا یراست »

و  نیانتقال سهم آو یبرا ...رمیگیقرار محضر م هی گهیروز د

... اما بهم وکالت ادیب تونهیحال و روزش نم نیبا ا ری... امریام

 « داده... 

 

 از قبل در هم گره خورد .  شتریب میابروها

 

 وکالت دادن بود ؟  ریبه آه ریام

 

 کار را کرده باشند ...  نیتر اقبل یلیخ دیبا حتماً 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چطور  مینگو ریآهو به  رمیزبانم را بگ یکردم جلو یسع

و  کردیم دینفر جانمان را تهد کیکه  یوضع نیدر چن تواندیم

سهم  دیرا تا لب مرگ برده بود، به فکر خر مانیاز برادرها یکی

 باشد .  شیاالرث خواهر و برادرها

 

از در  یکم دمیکشیم یقیکه نفس عم یدر حال نهایا یجا به

 . ستادمیا شیرورفتم و روبه ریفاصله گرفتم، به طرف آه

 

 از او بلندتر بودم .  یمتر یسانت چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به حساب  ایدن نیدر ا گرمید یمهیکه ن یصورت برادر یتو

 زل زدم و آرام گفتم :  امدیم

 

 ی... چرا داریکار کن یبا اون کارخونه چ یخوایم دونمینم »

 یمن رو از صندل یبخوا دونمیم دیبع ؟یخریرو م هیسهام بق

که  یشناسی... چون اونقدر من رو منییپا یاریب یرعاملیمد

 یخوایم ی... هر کارستین جامچیاونجا به ه تیریمد یبدون

به حساب  ذارمیم و بندمی... من چشام رو مریبکن آه یبکن

 « که رو دلته... اما...  یخنک شدن داغ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دانستمیکه م یام را به طرفش گرفتم و با لحناشاره انگشت

 گفتم :  داد،یم دیدخون و ته یبو

 

... به جون یریبا کارهات هناس رو ازم بگ یاما اگه بخوا »

 « خودش... 

 

به  احساسیکه ب ریآه یسنگ یچهره یرا رو میهاپلک

 بستم و ادامه دادم :  کرد،یگوش م میهاحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 وقتچی... هوقتچی... هریآه رمیمیبه جون خودت که برات م »

 «... بخشمتینم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _556 

 

 ) آکو ( 

 

 ییهاو با قدم دمیکش یقیکردم، نفس عم ریرا به آه پشتم

 رفتم .  ریبه طرف اتاق ام عیسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا اگر  دمیکش نییممکن پا یصدا نیدر را با کمتر یرهیدستگ

 بود، مزاحمش نشوم .  دهیخواب ریام

 

که کم مانده بود  ریآه یو برّنده قیفرار از نفوذ نگاه عم یبرا

 و در را پشت سرم بستم .  دمیاتاق پر یپشتم را سوراخ کند تو

 

به  یداده بودم نگاه هیکه با سکوت پشتم را به در تک ینیح

 انداختم .  ریام

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تمام تنش در  باً یکه تقر یدر حال اشیلیکبود و زخم و ز صورت

شکمم فرو رفت  یچند بار تو ییشده بود مثل چاقو گچ پنهان

 آمد .  رونیو ب

 

آورده بود در خون  ریبال را سر ام نیکه ا ینبودم اگر کس آکو

 . غلتاندمیخودش نم

 

 یهم رنگ و بو مانیاچند دهه یرا دوست داشتم، دور ریام من

 کباریدوست داشتن داده بود اما حاال که انگار  نیبه ا یخاص
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  شتریاز ب یلیخ دمیپس گرفته بودم فهم ایرا از دن او گرید

 دوستش دارم .  یلیخ

 

که قلبم از مهر و محبت به او به جوشش افتاده بود با  ینیح

 به طرفش رفتم .  صدایآهسته و ب ییهاقدم

 

بدن از  یهنوز هم نم دار بود، عطر حمام و شامپو شیموها

 . شدیتنش بلند م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تخت  ینو زدم، هر دو آرنجم را روزا نیزم یتخت رو کنار

 داریمبادا او را از خواب ب نکهیکه از استرس ا ینیگذاشتم و ح

 یاصورتش خم شدم و بوسه یکنم ضربان قلبم باال رفته بود رو

 کاشتم .  اشیشانیپ یرو

 

 .  دمیخورد، بالفاصله خودم را عقب کش یتکان ریام پلک

 

گفت  یآخ دادیم به سرش یهمزمان که تکان نامحسوس ریام

 .  دیرا در هم کش شیو ابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خمارش را باز کرد، نگاه دردآلودش  یهاکه پلک دینکش یطول

 صورت من ثابت کرد .  یاتاق چرخاند و رو یرا تو

 

 :  دیخشکش را با زبان تر کرد و نال یهالب

 

 « آکو؟  »

 

 نشسته در کالمش جگرم را پاره کرد . درد

 

 م : جواب داد یمهربان با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « جانم داداش؟  »

 

 شیابروها یباعث شد گره نیهم د،یکش یقینفس عم ریام

 آخش بلندتر بشود .  یهم برود و صدا یاز قبل تو شتریب

 

 شیرا برا دنیاش نفس کشترک برداشته یهادنده احتماالً

 سخت کرده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهادست انگشت کیکه با  ینیشدم و ح کینزد دستپاچه

را  گرمیدست د کردمیگچ دستش را نوازش ممانده از  رونیب

 گفتم :  شیگذاشتم و با تشو اشیشانیپ یرو

 

 « شد؟  یجانم داداش... چ »

 

 را به طرفم خم کرد و مظلوم گفت :  سرش

 

 « درد دادم آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آرام کردن درد برادرم بغض کرده بودم  یبرا یهمه ناتوان نیا از

 . 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _557 

 

 

 

 گفتم :  یخش افتاده از بغض و ناراحت ییصدا با

 

 « کار کنم تا همون کار رو بکنم...  یکار کنم برات؟ بگو چ یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکردن داروها دایپ یدهانم را قورت دادم و نگاهم را برا اب

اتاق  یتو زدیاز آنها حرف م ریکه آه ییهاو مسکّن ریام

 چرخاندم . 

 

 «  ارم؟یبرات مسکّن ب »

 

 بسته جواب داد :  ییهابا پلک ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مسکد  دینداشت... فکر کنم با دهینه... تازه خوردم... فا »

 « استفاده کنم...  یقیتزر

 

 گفتم :  شدم،یبلند م میکه از سر جا همانطور

 

 « برات بزنه...  ادیبرم به جوانه بگم ب »

 

به دستم داد مرا متوقف  ریام یهاکه انگشت یفیشار ضعف اما

 کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود  ریاس ریبه دستم که حاال در دست ام یمتعجب نگاه

 انداختم . 

 

 چشم باز کرد و آرام گفت :  ریام

 

 « نرو آکو...  »

 

 گفتم :  آرام

 

 « شده داداش؟  یزیچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  به من انداخت . ینگاه معنادار ریام

 

که در نگاهش بود به  یحرف ریتم و اجازه دادم امنشس میجا سر

 .  اوردیزبان ب

 

 « آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پدرم کف دستش  میافتادم، هر وقت درد داشت میهایبچگ ادی

تا درد  کردیو آنقدر نوازشمان م گذاشتیم مانیشانیپ یرا رو

 .  دادیرا به خواب م شیجا

 

گذاشتم  ریام یشانیپ یکار را کردم، دستم را رو نیهم هم من

 او را نوازش کردم .  کردیکه پدرم م یکار هیو شب

 

 یرا رو شیهاپلک یابود چند لحظه امدهیهم انگار بدش ن ریام

 هم گذاشت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سکوت گفت :  قهیاز چند دق بعد

 

به هوش  ابونیکف خ قهیبهم زد تا چند دق نیماش یوقت »

 هی قهیاون چند دق یتو یزیچ هی... درددنداشتم اما میبود

 ایدن یدردها یهمه یتو مغزم رژه رفت که به اندازه یجور

 « کرد...  تمیاذ

 

 گفتم :  آهسته

 

 « داداش؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به من انداخت .  یباز کرد و نگاه پلک

 

 «  شه؟ی... آکامم مثل خودم بدون پدر بزرگ مرمیاگه اونجا بم »

 

 گرفت و ادامه داد :  ینفس

 

 یهم... برا نیهم یباشه آکو... برا پدریم ببچه خوامیمن نم »

 « ... نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را در هم گره زد . شیگفت و ابروها یآخ

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _558 

 

که  یاگرفته یبه دستش دادم و با صدا یمحکم فشار

 در آن مشخص بود، گفتم :  یبغض به خوب یهانشانه

 

 « ... ریچرت و پرت نگو ام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خسته و دردآلودش را باال آورد .  نگاه

 

برام افتاد آکو... خواست  ی... هر اتفافگهیاز االن تا هر وقت د »

 « به پسرم باشه... باشه؟ 

 

 حرف زدن را از من گرفته بود .  یبغض اجازه یتوده

 

 .  دیکف دستم لرز ریام یهاانگشت

 

 « باشه آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میهالب نیاز ب ییکه مطمئن نبودم صدا یزحمت در حال به

 نه، گفتم :  ای شودیخارج م

 

شکنجه  یبرا یها نزن... راه خوبحرف نیوقت از ا چیه گهید »

 « ... ستیدادن من ن

 

 و ادامه داد :  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ت بدم آکو... اما اگه بدونم بعد من تو پشت شکنجه خوامینم »

آکام رو بسپرم دست  خوامیم راحته... مابت بچهب المیخ یآکام

 « تو... 

 

 را بست و با درد گفت : شیهاپلک

 

درد داره... متنفرم از اعترافش  یجمله برام مثل چ نیگفتن ا »

جوانه رو داشته  یهوا تونهینم یچکیاما بعد از من جز تو ه

 « باشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تشر او را ساکت کردم :  با

 

. فکر درد و مسکّن باعث شده چرت و پرت ..ریام گهیبسه د »

 « ... یبگ

 

 « اما...  »

 

 گفتم :  محکم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که آکام  افتهیتو ب یبرا یاتفاق دمیاوالً تا من هستم اجازه نم »

بار از  هی نیداشته باشن... ا ییو جوانه اصالً بخوان بعد از تو

... من حواسم به یچه نخوا یچه تو بخوا اً یدستم در رفت... ثان

 یزیچ نیهمچ هی دیر سه تاتون هست... ثالثاً اون منم که باه

 « ازت بخوام... 

 

را به خاطر  شیبسته ابروها ییهاکه تا آن موقع با پلک ریام

 یگره زده بود، گردنش را به طرفم چرخاند و با نگاهدرد در هم

 :  دیمسکّن خواب آلود شده بود، پرس ریکه تحت تأث
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچ »

 

 زدم .  یکمرنگ لبخند

 

 « باهات راجع به دوست داشتن حرف زدم...  ادتهی »

 

 تکان داد .  دییتأ یبه نشانه یسر

 

... نبودم حواست یلی... به هر دلیلیاگه به هر دل خوامیازت م »

 « به طال باشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیمردّد پرس ریام

 

 «شده آکو؟  یچ»  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _559 

 

 :  مینوبت من بود چشم ببندم و با غم بگو حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بزرگ در حق طال  یلیاشتباه خ هیبخوام  نکهیمن بدون ا »

که در حق تو و جوانه  یبزرگتر از اون یلیخ دیکردم... شا

برام  یاشتباه قراره چه عواقب نیا دونمیمرتکب شدم... نم

  «داشته باشه اما... 

 

 حرفم را خوردم .  یادامه

 

 ادامه دادم :  یآرام یانداختم و با صدا نییرا پا سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... من رو به عنوان برادرت ادیاز من خوشت نم دونمیم »

تو و جوانه رو پاره  میحر یکنیحس م دونمی... میرفتینپذ

بخوام بعد از من حواست به طال  نکهیا دونمیم نمیکردم... ا

 ریرو ندارم... آه ی... اما جز تو کسهیادیز یستهخوا یلیباشه خ

 « بره...  خوادی... آوات هم که میچیکه ه واریو ژ

 

 .  دیحرفم را بر یبا لحن متعجب ریام

 

 « کجا بره؟  خوادیآوات م ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جواب  اورمیسرم را باال ب نکهیزدم و بدون ا ینیغمگ لبخند

 دادم : 

 

 خوادیانگار نم کنهیرفتار م یورج هینگفته...  یزیفعالً که چ »

دوست داره...  یلی... من رو خشناسمیبره... اما من برادرم رو م

اگه بخواد انتخاب  دونمیبرام کم نذاشته... اما م یبرادر یتو

 یچ یبرا دونمیکه نم یا... ترمهکنهیکنه ترمه رو انتخاب م

 « ساز رفتن کوک کرده... 

 

 دلم ادامه دادم :  یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

رفت  ضشیبرادر مر شیموندن پ یکه به جا ی) مثل اون شب)

 عشقش... (( شیپ

 

کلمات را  یکه ناخودآگاه بعض یآرام در حال ریام یصدا

 بلند شد :  د،یکشیم

 

... اما یزنیاز کدوم اشتباه در حق طال حرف م دونمینم »

 « باشه... 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  زتریتر عزبه برادر کوچک یرا باال آوردم و نگاه پر مهر سرم

 جانم انداختم . 

 

 گرید یقهیبسته شده بود، تا چند دق مهیتا ن شیهاپلک

 .  دیخوابیم

 

 زحمت گفت :  به

 

 « حواسم به عشقت باشه آکو... قول...  دمیقول م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بسته شد و سرش  شیهارا تمام نکرده بود که پلک حرفش

 بالشت خم شد .  یرو

 

 ...عشقم

 

 عشقم بود؟  طال

 

که از من داشت قول محافظت  یبرادرم با وجود تنفرکه  یعشق

 از او را داده بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قول است ... دانستمیکه م یقول

 

 تر بود.راحت المیخ حاال

 

به  تواندیمرا ترک کند م تیواقع دمیاگر طال با فهم دانستمیم

 پناه ببرد .  ریام

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _560 

 

 کی م؛یداشت یادهیچیوار و پ رهیچه سرگذشت دا ریو ام من

از دست او به من پناه آورده بود و حاال  ر،یروز جوانه، عشق ام

 تا پناهش باشد .  سپردمیم ریمن طال را، به ام

 

 بودم .  رهیاش خدر سکوت به چهره یاهیثان چند

 

 یهنوز هم دستم را تو ریتم، امانداخ مانیهابه دست ینگاه

 دستش گرفته بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از ته دل زدم .  یلبخند

 

رد و بدل شده بود  نمانیکه امروز ب ییهابا حرف کردمیم حس

 ریکه ام یسنگ وارید یرو یبالخره توانسته بودم خراش کوچک

 من و خودش باال برده بود، بکشم .  نیب

 

خم شوم و صورت غرق خوابش  یفکر باعث شد رو نیهم

 را ببوسم .  اشیشانیپشت سر هم چند بار پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چهارچوب در  یگرفتم، جوانه تو ریدر نگاهم را از ام یصدا با

 بود .  ستادهیا

 

 زد :  لب

 

 «  ده؟یخواب »

 

 تکان دادم .  دییتأ یبه نشانه یسر

 

 به طرفمان آمد .  صدایب ییهارا پشت سرش بست و با قدم در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  خسته

 

 نیس با اعاقالنه دونمی... نمرهیگیرو م ریام یام بهانهآک »

 « نه...  ای نتشیبب ریوضع ام

 

 نشود .  داریب ریبود تا ام نییپا مانیصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ... تو نگران نباشنهیکه بچه چند ماه پدرش رو نب شهینم »

که بچه اصالً  ریام شیباال پ ارمیآکام رو م یجور هیخودم 

 «نشه...  متوجه حال بد باباش

 

نشست و با عشق به صورتش زل زد  ریتخت کنار ام یرو جوانه

 . 

 

 گفتم : آرام

 

 « کم استراحت کن...  هیتو هم  دهیحاال که خواب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از اشک بود . زیلبر شیهاچشم

 

 با لبخند گفت :  رد،یبگ رینگاهش را از ام نکهیا بدون

 

 «  نگاش کنم... خوامیبخوابم... م خوامینه... نم »

 

 بست و با عشق گفت :  پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهش  تونمیتا م خوامیاز خدا گرفتمش... م گهیبار د هی »

 « کنم... 

 

 .  میاتاق بود یبعد من و جوانه تو یقهیدق چند

 

صورت  خیجذّاب نشسته بود، م لمیف کی یکه انگار پا جوانه

 شده بود .  ریام

 

قفل شده  ریکه در دست ام یکه هنوز بابت دست ینیهم ح من

 .  کردمینگاه م شانیبود غرق لذت بودم به هر دو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و زن برادرم...  برادر

 

 ریکه جوانه عاشق ام نقدریروز طال هم هم کی شدیم یعنی

 !شد؟یبود عاشق من م

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _561 

 

 ) آکو ( 

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 « الو آقا؟  »

 

را  یبستم و جواب احمد ریجوانه و ام یرا آرام رو ریاتاق ام در

 دادم : 

 

 «  ؟یشده احمد یچ »

 

 « اصفهان؟  دیکه قرار بود بر ادتونهیآقا اون دختره نازگل  »

 

 در دلم سقوط کرد . یزیرا بدانم چ لشیدل آنکهیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب

 

 « آره...  »

 

که  یزیروزها هر چ نیبپرسم، ا یگریال دنداشتم سؤ جرئت

به دلم  یقیممکن بود طال را از من دور کند وحشت عم

 .  انداختیم

 

 « آقا برگشتن تهران... خواستم بهتون بگم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نشست .  امیشانیپ یرو یسرد عرق

 

 « بکنم...  خوامیکار م یچ کنمیباشه... خبرت م »

 

پشت  واریام را به دست شدههم تلفن را قطع کردم و تن س بعد

 . دادم  هیسرم تک

 

 یهم گذاشتم و تالش کردم ترس و ناآرام یرا رو میهاپلک

 بدهم .  رونیب دمیکشیکه م یقیعم یهلرا با بازدم امیدرون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدر حال نییپا یبلند طال از طبقه یهیگر یدفعه با صدا کی

فکر  یزیچ ای یبه کس نکهیکه بند جگرم پاره شده بود بدون ا

 .  دمیدو نییها پاکنم از پله

 

به او خودم  توجهیاما ب دمیبا بلوط به در اتاق طال رس همزمان

 اتاق انداختم .  یرا تو

 

 یدستش گرفته بود و با صدا یطال که صورتش را تو دنید با

 .  دمیبه طرف تختش دو کردیم هیبلند گر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیپرس ینگران با

 

 «طال؟ چت شده؟  »

 

 :  دیهم پرس وطبل

 

 « شده؟  یطال خانم چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال بردم تا  یهاتخت نشستم، دستم را به طرف دست یلبه

 :  دیکش ادیرا پس زد و فر میهااما طال دست نمیصورتش را بب

 

 « ... رونیب نیبر »

 

فکر و  کیکه هزار و  یو در حال دمیرا در هم کش میابروها

 فتاده بود تکرار کردم : پس زدن طال در ذهنم ا نیبابت ا الیخ

 

 « چت شده طال؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیکش غیاما ج طال

 

 « ... نیتون ولم کن... همهنیولم کن »

 

 :  دیچیاتاق پ یتو واریژ یصدا

 

 « شده؟ آکو؟ طال؟  یچ »

 

 .  کردیم هیبه ما تنها گر توجهیاما ب طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را تحمل کنم.  شیهاهیگر نیاز ا شتریب توانستمینم

 

 د گرفته بود . در قلبم

 

به ما زل  یسؤال یاو بلوط انداختم که با چهره واریبه ژ ینگاه

 زده بودند . 

 

 گفتم :  شانیبه هر دو رو

 

 « ... رونیب نیبر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد و جلو آمد .  یاخم واریژ

 

 « اکو؟  یگیم یچ »

 

 زدم :  یبلند ادیدفعه فر کی

 

 « ... رونیبرو ب گمیبهت م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام را آنقدر ترسناک کرده بود که خشم چهره دانستمیم

 . دیایب واریحساب کار دست ژ

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _562 

 

 نکهیشدم و قبل از ا کیبسته شدن در به طال نزد یصدا با

قفل کردم و او را که  شیهارا دور شانه میهاکند، دست یحرکت

 یتو دیلرزیم هیکه از شدت گر یاباران مانده ریز یهمثل جوج

 بغلم گرفتم و با تمام وجود له خودم فشردم . 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با محبت گفتم :  شمیپ یقهیلحن ترسناک چند دق برخالف

 

 « ... آروم باش... زمیآروم باش عز »

 

 :  دیآمده بود، نال نییپا یاهیگر یکه حاال صدا طال

 

 « اکو...  »

 

 «  جانم... »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود  نیرا به قلبم که از شدت درد سنگ اشیشانیپ طال

 فشار داد و گفت : 

 

زنگ زدم نقره... دلم براش تنگ شده بود... اما جاش فرزام  »

مامان  یاز دهنش در اومد بهم گفت... صدا یبرداشت... هر و

به نقره زنگ  گهی... بهم گفتن داومدیبابام هم از پشت تلفن م

دختر خراب مثل  هیخواهرش با  دهیگفت اجازه نم نزنم... بهم

 « من رابطه داشته باشه... 

 

 .  گرفتیاز قبل درد م شتریو قلبم هر لحظه ب گفتیم طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من آورده  ییبه اصطالح خانواده، چه به روز عروسک موطال نیا

 بودند ؟!

 

 هق طال باال رفت .  هق

 

من خراب  اکو؟! ها؟! به خدا ستمیمگه من خواهرش ن »

 « ... ستمی... به خدا نستمین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیموها نکهیجز ا آمدیبر نم یکار چیاز دست من ه و

)) نه  کردمیکه زمزمه م ینوازش کنم و پشت سرم در حال

 قهیشق ،یشانی... (( پیتر... تو از برگ گل پاکیستی... نزمیعز

 را ببوسم .  شیو موها

 

ر کردم تا کم کم بدنش تکرا شیهاهیگر نیکار را ب نیا آنقدر

 . دیخواب میهادست نیشل شد و ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به تاج تخت  امهیکه تک یبه خودمان دادم و در حال یتکان

 یهابغلم گرفتم و به پلک یبچه تو کی هیطال را شب دادمیم

 اش زل زدم . و بسته سیخ

 

 یغهیبعد ت ش،یهالب یانگشتم را آرام و نرم اول رو نوک

 .  دمیکش امدهیو به هم چسب سیخ شیهاو مژه اشینیب

 

اش گونه یرد اشک حک شده رو یکف دستم را رو عاقبت

 گذاشتم و زمزمه کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

. اونقدر طال.. یترکم کن قتیحق دنیبا فهم ترسمیم نیاز ا »

رو  قتیوقت حق چیبه ذهنم اومد نذارم ه یکه حت ترسمیم

 ی... من تویباش کنارم تیداشت اگه در نها یبی... چه عیبفهم

تو هم از دست  تونمینم گهیاونقدر از دست دادم که د میزندگ

 « ... اما... رمیمیم یبدم طال... اگه تو بر

 

 یاداوریطال ساکت شده بود با  یهاهیکه با تمام شدن گر قلبم

 باز هم به تقال افتاد .  شیهاهیگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تتیچقدر داره اذ قتیکه گم شدن حق نمیبیم یوقت »

کار رو در حقت انجام بدم... اگه قراره  نیا تونمی... نمکنهیم

نداره  بیشه بذار اون من باشم نه تو... ع تیاذ یکیوسط  نیا

و زشت رو از روت  نیبار سنگ نی... اما ارمیاگه من بدون تو بم

 « ... دارمیبرم

 

بغلم نگه داشته بودم تلفن همراهم را  یکه طال را  تو همانطور

 فرستادم . یاحمد یبرا یامکیو پ در آوردم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قرار مالقات  هیفرصت  نی... در اولاریب ریآمار دختره رو گ »

 « بده...  بیمن و اون ترت یبرا

 

 ینطوریا دیکنم، شا دایرا پ قتیداشتم اول خودم حق میتصم

 دایبودنم پ گناهیب یبرا یتا مدرک کردمیم دایپ یفرصت

 . کردمیم

 

 ستان طال را از دست ندهم...دا نیته ا شدیم دیشا

 

 ...مردمیم دادم،یطال را از دست م اگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _563 

 

 ) آکو ( 

 

 اتاق هناس را باز کردم .  در

 

به زبان خودشان مشغول  یکه با خوشحال دمیو آکام را د هناس

 بودند  . یباز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کنار هم زدم .  شانیبه حضور هر دو یقیعم لبخند

 

موضوع آنها  نیبا هم بزرگ شده بودند و ا باً یو هناس تقر اکام

کاش  یا کرد،یم ترکیخواهر و بردار به هم نزد کیرا از 

 کیآنها به هم نزد یبه اندازه توانستندیهو م شانیپدرها

 شوند . 

 

خانه  نیو آکام به ا ریام نامطلوب اما بالخره یلیچند به دال هر

 آمده بودند .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خانه به  نیشان در انوه دنیبودم پدر و مادرم هم از د مطمئن

 من خوشحال بودند .  یاندازه

 

 « ها ؟ بچه »

 

 هر دور به طرفم برگشت .  یرنگ نگاه

 

 « ... ییبابا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « عمو...  »

 

 .  دندیهم هر دو به طرفم دو بعد

 

 دنشانیدر اغوش کش یرا برا میهاتلبخند خم شدم و دس با

 باز کردم . 

 

 بغلم فشار دادم به هناس یرا تو شانیخوب هر دو یوقت

 گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میجمع کن بر یدار کیو ماژ یمداد رنگ یهناس بابا... هر چ »

 « ... میبکش یبا آکام نقاش

 

را به هم  شیهادست یبود با خوشحال یکه عاشق نقاش هناس

 ش رفت . و به طرف کمد دیکوب

 

کوچک  یبود بازوهل لشیهناس مشغول جمع کردن وسا یوقت

 .  دمیو تپل آکام را گرفتم و او را به طرف خودم کش

 

 و مهربان گفتم :  دمیخوش مدلش کش ییطال یبه موها یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بابا تنگ شده؟  یدلت برا ییعمو »

 

 تکان داد .  یمظلومانه سر آکام

 

 :  و گفتم دمیرا بوس اشیگوشت لپ

 

 « ... باشه؟ میبکش ی... باهاش نقاشییبابا شیپ میبر میخوایم »
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@VIP_ROMAN 

 د،یدرخشیم یاز خوشحال اشیآب یهاکه چشم یدر حال اکام

 .  دیباال پر یبا خوشحال

 

و  یعالمه مدادرنگ کیموقع هناس با چند برگه کاغذ و  همان

 امد .  کیماژ

 

 گرفتمیرا م که دست هناس یبغلم گرفتم و در حال یرا تو آکام

 با خنده گفتم : 
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@VIP_ROMAN 

 ینقاش گهید زیچ هیرو  میخوایبابا... م خوادیکاغذ نم »

 « ... میبکش

 

 یهایکه گچ بدنش پر از نقاش یدر حال ریبا تصوّر ام لبخندم

 تر شد . هناس و آکام شده بود، پررنگ

 

بتواند با حال و روز به هم  دنیکش یبودم آکام با نقّاش دواریام

 ...  دیایکنار ب ریام یختهیر

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

#part _564 

 

 ) آکو ( 

 

به  نهیس ریها بستم که با آهو جوانه و بچه ریام یاتاق را رو در

 شدم .  نهیس

 

 انعطاف گفت :  بدون

 

 « محضر...  میبپوش بر »
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@VIP_ROMAN 

 

 کردم .  اخم

 

 زدم :  تشر

 

 « ش؟یرو آت یچته تو... نشست »

 

 را به من کرد و به طرف اتاقش راه افتاد .  پشتش

 

 بلند از پشت سرش گفتم :  یصدا با
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@VIP_ROMAN 

 

 « خوبه...  یلیخ گذرهیم یت چاگه من بفهمم تو اون کلّه »

 

 .  میآمد نییها پابعد هر دو حاضر و آماده از پله یقهیدق چند

 

هر دو سر  آمد،یسالن م یوکه از ت یزیر یهیگر یصدا با

 .  میماند مانیجا

 

حرف  شیبرا هیبغل مادرش کز کرده بود و با گر یتو نیآو

 .  زدیم
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@VIP_ROMAN 

 

 تیبعد چند سال تازه پسرها رضا شه؟یم ینطوریمامان چرا ا »

 هیشد...  یزیچ هیاما هر دفعه  یخواستگار ادیدادن سهراب ب

بحث  گهیبار د هی اگه ترسمی... مریدفعه هم ام هیدفعه اکو... 

 « ... ادیب شونگهید یکیسر  ییبال هی ادیب شیپ یخواستگار

 

 دهان گفتم :  یرا باال انداختم و از گوشه میابرو یتا کی

 

 « ... خوادیخواهر من چقدر شوهر م نیا »
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@VIP_ROMAN 

 جواب داد :  ریآه

 

داره  هیما نقدری... واقعاً طرف اشناسمیسهراب رو نم نیمن ا »

 «  کنه؟یبراش جلز و ولز م ینجوریا داره اکه خواهر م

 

 و جواب دادم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 نیآو ی... ولادی... االن هم نماومدیمن از سهراب خوشم نم »

 « که به خاطرش از ماهم گذشت...  یدیدوستش داره... د
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@VIP_ROMAN 

 زدم و اضافه کردم :  یکج لبخند

 

و  نیآو نیب یچ دونمی... نمدمیرو نفهم یزیچ هیفقط  »

 نیهمچ هیبه  یسهراب گذشت که از اون همه نفرت و لجباز

 « ... دنیرس یعشق

 

 زمزمه کنان گفت :  ریآه

 

 « ... یاز عشق و نفرت بدون یاگهیبهتر از هر کس د دیتو با »
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@VIP_ROMAN 

 باال انداختم و گفتم :  یاشانه

 

... عشق اگه عشق باشه تا یکه به نظرم در اشتباه ییاون تو »

 « هم بشه...  ی... حاال هر چمونهیعشق م ایته دن

 

 را همراه آب دهنم قورت دادم و گفتم :  بغضم

 

 نیا میباشه تا اخر هفته جمع کن یحرف بزن... اگه اک ریبا ام »

 « و سهراب رو...  نیداستان آو
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@VIP_ROMAN 

 زدم .  رونیاز سالن ب ریهم زودتر از آه بعد

 

 بزنم .  ریام آهرا به ن نیو آو ریمحضر سهم ام یبود تو قرار

 

 . میمانده بود ریاز سهام کارخانه فقط من و آوات و آه حاال

 

 دارد...  یانقشه ریبودم آه مطمئن

 

 نه...  یاچه نقشه اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _565 

 

 ) آکو ( 

 

 شاگرد نشست .  یصندل یرا باز کرد و رو نیدر ماش یاحمد

 

 « سالم آقا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تکان دادم .  یسر

 

 جلو به اموزشگاه زبان بود .  یشهیاز ش نگاهم

 

چشممان به جمال نازگل روشن  گرید یقهیبود تا چند دق قرار

 بشود . 

 

 گفت :  دیبا ترد یاحمد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها...  میایاز پسش برم د؟یایب دیخوایخودتون م نیمطمئن آقا»

 » 

 

 فتم : گ محکم

 

 « نه...  »

 

هم  قهیدق کی یدلم اضافه کردم که تحمل نداشتم حت یتو

 اصل داستان معطل کنم .  دنیفهم یهم برا رترید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز اموزشگاه احمد یزنقشیآمدن دختر ر رونیبا ب همزمان

 دستش را باال اورد و گفت : 

 

 « اونه اقا...  »

 

 هیشب شتریداشت، ب یاساده یافهیو ق پیت دخترک

بال را سر طال  نیکه ا ییوالیمثبت بود تا اصالً ه یهادختربچه

 آورده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قضاوت کرد، زمزمه  افهیق یرا از رو یکس شودینم نکهیفکر ا با

 کردم : 

 

 «  ه؟یت چحاال برنامه »

 

 گفت :  کرد،یرا باز م نیکه در ماش ینیح یاحمد

 

دست و پا  سوله یتو گهیساعت د هیآقا...  دینگران نباش »

 « ... شهیم متونیبسته تقد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به دخترک انداختم که دستش را  یتکان دادم و نگاه یسر

 بلند کرد .  یتاکس یبرا

 

 لب گفتم :  ریز

 

که  ینشده کس دهیی... از مادر زاکنمیم چارهیتک تکتون رو ب »

 « کنن...  تیکه آکو دوس داره اذ ییهاآدم

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  امدیسوله م یاز تو ادشیو فر غیج یصدا

 

 گفت :  یتیبود، با نارضا ستادهیکه کنارم ا یاحمد

 

 یدادی... اجازه ممیاقا دست و پاش و چشماش رو که بست »

داد و هوارش رو  یصدا یپرته کس نجای... امیدهنش هم ببند

 « فت؟ ... اما جسارتاً سر خودتون درد نگرشنوهینم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود  نجایآوات افتادم، اگر ا ادیزد و  گارمیبه س یقیعم پک

داد و هوار  یقلبم مضّر بود حساب یکه برا یدنیکش گاریبابت س

 .  انداختیراه م

 

 خودم هم ترسناک بود، زمزمه کردم :  یکه برا یلحن با

 

 خوامیبکشه... م غیج تونهینه بذار دهنش باز باشه... تا م »

.. باشه. دهینترس نقدریا شیوقت تو زندگ چیرسه که هاونقدر بت

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشسته در  یرحمینزد، احتماالً او هم از ب یحرف یاحمد

 نیچون اول دیبودم؛ شا دهیبود، خودم هم ترس دهیترس میصدا

تا چه اندازه  دیطال وسط باش یپا یوقت دمیدیبار بود م

 . شومیترسناک م

 

دخترک قطع  یکه صدا یر حالد یطوالن قیبعد از دقا بالخره

له کردم و به طرف  میپا ریرا ز گاریس لتریف نیشده بود سوم

 سوله رفتم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _566 

 

شده بود گردنش را بلند  حالیدر، دخترک که ب ژیق یصدا با

 غیگرفته بود، ج شیهاادیداد و فر که به خاطر ییکرد و با صدا

 زد : 

 

 « ... نیولم کن ن؟یخوایاز جونم م یکمک... کمک... چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  ییاما از آنجا دادیتکان م یصندل یخودش را رو همزمان

محکم  یکاف یبسته بود به اندازه یکه احمد ییهاطناب یگره

 .  بردینم شیاز پ یبود، کار

 

بود  دهیرا شن میهاقدم یکه صدا یشدن من در حال کینزد با

 با ترس گفت : 

 

 «  ؟یهست یتو ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  ارام

 

کار  یباهات چ خوامیم نهی... مهم اسیمهم ن امیمن ک نکهیا »

 « کنم... 

 

 گفت : هیکه از ترس به نفس نفس افتاده بود با گر دخترک

 

ن ... مگه منیخوایاز جونم م یبرم... چ نیتو روخدا ولم کن »

 « کار کردم...  یچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صورتش خم شدم  یدستم گرفتم، تو یرا تو یصندل یهادسته

دخترک را  یتا زهره کردمیم دهیعمداً لحنم را کش یو در حال

 بترسانم گفتم : 

 

 « ... یکه از طال گرفت خوامیرو ازت م یزیهمون چ »

 

بود که او را تا سر حد مرگ بترسانم، حاال به هر  نیهدفم ا تنها

 ...یقیطر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بند آمد، سرش را باال آورد و لب زد  اشهیاسم طال گر دنیشن با

 : 

 

 « طال؟  »

 

 از چه قرار است .  هیقض دانستیم پس

 

 باعث شد نفرت در وجودم قل بزند . نیهم

 

 چرا؟
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که نسبت به دخترک تهوع گرفته بودم، گفتم :  یحال در

 

 خوامی... مدمینمداره... به تو مثل طال مواد  یفرق هیفقط  »

 « ... یرو زنده حس کن زیهمه چ

 

 را کنار گوشش بردم و لب زدم : سرم

 

ت همون در خونتون تا خانواده یجلو نذازمتیبعد هم م »

 « ... طال سر اون آوردن یکه خانواده ارنیرو سرت ب ییبال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم و ادامه دادم : یمکث

 

 « ... شهیحسابمون با هم صاف م ینجوریا »

 

را تا حد امکان  شمیدخترک فاصله گرفتم، دوست داشتم نما از

 اجرا کنم .  یواقع

 

 افتاد .  هیدفعه به گر کیکه تا آن لحظه ساکت بود  دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نکردم...  یمن نبود... من کار ریبه خدا تقص »

 

 کردم .  اخم

 

 دیباشد که بع یزیاگر هم چ زد؟یاز چه حرف م دخترک

از دستم در  دادمیخودم را مشتاق نشان م باشد، اگر دانم،یم

 هم گفتم :  نیهم یبرا رفت،یم

 

... رمیتا ازت سؤال بپرسم... آوردمت تاوان بگ نجایا اوردمتین »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یصندل یکه خودش را رو یو داد در حال غیاما با ج دخترک

 گفت :  داد،یتکان م

 

سر  ییبالقراره چه  دونستمی... اصالً نمدونمیبه خدا من نم »

 کردمی... من بدبخت دستش آتو داشتم... اگه قبول نمارهیطال ب

 « ... شدمیم چارهیوقت ب... اونگفتیم مبه خانواده

 

 که ضربان قلبم باال رفته بود، گفتم :  یکردم و در حال یاخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  اد؟یاون بال سر طال ب خواستهیم یک ؟یک »

 

 با هق هق گفت : دخترک

 

 «نقره...  »

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _567 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نقره؟  »

 

 دیکامپوتر شروع به پردازش کرد تا شا کیبا سرعت  ذهنم

 یابه نقره یربط چیکه ه یکند، نقره نام دایرا پ ینقره نام

 که خواهر طال بود، نداشته باشد .  یانقره شناختم،یم

 

 گفت :  کرد،یم هیگر یزیکه با حال رقّت انگ ترکدخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هام خودش برنامه یآره نقره... به خدا اون مجبورم کرد... همه »

 « بود... من فقط مجبور بودم اجراشون کنم...  دهیچ

 

 نیخواهر با خواهرش چن کیامکان نداشت، امکان نداشت  نه

 نیخونِ خودش را به چن توانستیبکند، مگر آدم م یکار

 بکشاند؟  یخفّت و خوار

 

خودش به دروغ متوصّل  ییرها یدخترم برا نکهینفرت از ا با

دخترک را گرفتم و صورتش را  یشده بود جلو رفتم، چانه

 صورتم قرار دادم .  یروروبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیغرّ

 

 شتریتا ب کنهیدروغ گفتنت فقط من رو راغب م خفه شو... »

... چرا با طال اون کار رو زجرت بدم... راستش رو بگو کثافت

 « ؟یکرد

 

 :  دیکش غیج دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برات مدرک  یکنیاگه حرف من رو باور نم ...گمیدروغ نم »

 «  ...ارمیم

 

 زدم :  لب

 

 « مدرک؟  »

 

دست من بود، سرش را باال  یاش توکه هنوز هم چانه دخترک

 انداخت .  نییو پا

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

د... با دو نفر رو هماهنگ کر زیآره... نقره خودش همه چ »

 زنهیمن م یطال از خونه یهماهنگ کرد که اون شب وقت

خواست  یزیچ هیرو بزن... که اگه بعداً  فشیک یالک رونیب

 ینجوری... ادهیباشه که دزد زده بهش و ترس نیا ادیب ادشی

... اومدیم ربا عقلش جور د زیهمه چ اومد،ینم ادشیطال  یوقت

 » 

 

 .  شدیم نییباال و پا با سرعت امنهیس یقفسه

 

 .  دیچیپیدر قلبم م یفیخف سوزش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یاز رو یغیدخترک دادم، دخترک ج یبه چانه یمحکم فشار

 .  دیدرد کش

 

 :  دمیغرّ میهادندان نیب از

 

 «  ه؟یمدرکت چ »

 

 ام کرده بود، گفت :که کالفه ییهاهق هق نیب دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیپ برمتونیم نی... اگه بخواشناسمیاون دو نفر رو م »

 « ... تو رو خدا... نیبهم نداشته باش یاونها... فقط تو رو خدا کار

 

 یام را در آوردم و رودخترک اسلحه یهابه التماس تیّاهمیب

 گذاشتم . اشیشانیپ

 

 م،یهاطال پشت پلک یبود اما چهره یرو ادهیکارم ز دیشا

 .  ختیریم تمیّآتش خشم عصبان یرو ینیبنز

 

 . دیکشیم وارکیستریه بیادهایشت سر هم فرپ دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  ادیفر 

 

 نیچه غلط نمیخفه شو... خفه شو و کم زر بزن... بنال بب »

که ازت داشت شروع  ییاونشب... مو به مو... از اون آتو نیکرد

 « کن... 

 

 . کردیم هیاما فقط گر دخترک

 

 :  دمیشک یبلندتر ادیاسلحه سرش را به عقب هول دادم و فر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نکن... حرف بزن...  هیگر »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _568 

 

 زار زد :  دخترک

 

 « باشه... باشه...  »

 

 به نفس نفس افتاده بود .  هیخاطر گر به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرد  دمی... تهددمیبود که تو پارک مواد خر دهینقره من رو د »

... اون وقت گهینکنم به بابا و داداشم م یه باهاش همکاراگ

... شدینابود م می... زندگذاشتنیم م... اگه زندهشدمیم چارهیب

 « برم...  رانیاز ا ذاشتنینم گهید

 

 زدم .  یپوزخند

 

 لب گفتم :   ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از نقره  دینبا یفهمیرو نابود کردم م تیزندگ یوقت »

 « آکوعه...  یازش بترس دیکه با یاحمق... اون یدیترسیم

 

کرده  دایپ شیهااشک یرو یشتریدخترک که حاال کنترل ب 

 بود، ادامه داد :

 

طال مواد  یوهی... تو آبمرمیبگ یمهمون هیمجبورم کرد  »

کردم که طال نتونه بمونه و بزنه  یزیبرنامه ر یجور هی... ختمیر

کرده  داین پدوست پسرم برامو یخونه دو نفر رونی... برونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بترسوننش...  فشیبودن منتظر طال بودن... قرار بود با زدن ک

 « بعد هم بردنش... 

 

از بدنم در آتش خشم و نفرت  یارشته گفتیکه م یاکلمه هر

 .  سوختیم

 

هزار  یسرش آورده بودم که روز ییبود بال میرونقره روبه اگر

 مرگ کند .  یبار آرزو

 

 زحمت گفتم :  به

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بردنش؟  کجا »

 

 تکان داد .  یسر

 

 ییدوست پسرم... از اونها یهااز دوست یکی شیبردنش پ »

 « ... کننیکه دختر جور م

 

 .  زدیبهروز حرف م از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آوردم .  نییرا پا اسلحه

 

 افتاد .  هیبه گر یآسودگ یاز رو نباریا دخترک

 

 گفتم :  حسیب

 

 « ... وامخیادرس دوس پسرت و اون دو تا الدنگ رو م »

 

 گفت :  دیبا ترد دخترک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « باهاش کات کردم...  »

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 «کرد...  داشیپ شهیکجا م به درک... بگو »

 

 را پشت کمرم گذاشتم و به طرف در رفتم .  اسلحه

 

 گفت :  هیبا گر دخترک

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تو رو خدا ولم کنن...هر  ن؟یاریسرم ب ییچه بال نیخوایم »

... تو رو دمیم نیهم بخوا یگفتم... هر ادرس تمدونسیم یچ

 « ... نیبر دیخدا ولم کن

 

 زدم .  رونیاز سوله ب شیادهایبه داد و فر توجهیب

 

 گفتم :  رلبیزدم و ز یپوزخند

 

 ن؟یدست گذاشت یاکو یطال ینابودت کنم... رو خوامیم »

 «... سنیبنو خیکه تو تار ارمیسرتون م ییبال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...  رساندمید خودم را به نقره مشب نشده بو دیبا

 

 ...نقره

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _569 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

منتظر بود تا در مورد  نهیکه دست به س یبه احمد تیّاهمیب

نشستم، همان موقع  نیماش یکند، تو فینازگل کسب تکل

 .  تلفن همراهم زنگ خورد

 

 « الو آوات؟  »

 

 مقدمه گفت :  بدون

 

 « شاخ در آوردم...  دمیاالن شن یزیچ هیآکو  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  المیهم خ نیهم داشت، هم یعالوه بر تعجّب شاد لحنش

 نبود .  یبد زیافتاده بود چ یهر اتفاق کرد،یراحت م

 

 « شده؟  یچ »

 

 و گفت :  دیخند آوات

 

 « داداشمون نبود...  واریگار ژ... اصالً انشمیاومد پ واریاالن ژ »

 

 و داد نازگل بلند شد .  غیج یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نشود .  یزیرا بستم تا آوات چ نیماش در

 

 « خب؟  »

 

 آوات بلندتر شد و گفت :  یخنده

 

 « گفت؟  یحدس بزن چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 توانستمیم گشت،یطال و نقره و نازگل نم یذهنم در پ اگر

 .  دادیماجازه ن شیتشو نیکنم اما ا اشیهمراه

 

 شد، گفت :  دیاز من نا ام نکهیلحظه ساکت شد اما بعد از ا کی

 

 « ... یبره خواستگار خوادیگفت م »

 

 گفتم :  ارادهیب

 

 «  ؟یخواستگار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 داد :  جواب

 

 نشونیب ییزهایچ هیآره... اونم از بلوط... حدس زده بودم  »

 «  کنه... شیحد که بخواد رسم نیتا ا گهیهست اما نه د

 

 بودم، تعجّب کردم . زیهمه چ انیدر جر باً یتقر نکهیهم با ا من

 

 برسند .  یخواستگار یزود به مرحله نقدرینداشتم ا انتظار

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد :  آوات

 

به  شهیحرف رو زد اما گفت روش نم نیا واریژ شهیباورم نم »

 « ... بگه ریتو و آه

 

 کردم و گفتم :  یاخنده یناباور با

 

 « ... دهیبع واریز ژا »

 

 گفت :  یقسمت حرفم نداد و با سر خوش نیبه ا یتیّ اهم اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شه که اونم  یعشق و عاشق یبخواد قاط واریفقط مونده بود ژ »

 « شد... 

 

 نازگل افتادم .  ادی یدست احمد یاشاره با

 

 آوات گفتم :  به

 

 « الً؟ فع یندار ی... کارمیزنیخونه حرف م امیباشه داداش... م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کن هنوز هم خوشحال بود، گفت :  آوات

 

 « نه داداش... مراقب خودت باش... فعالً...  »

 

 یرفتم، به طرف احمد رونیب نیقطع شدن تماس از ماش با

 رفتم و گفتم : 

 

 «... شیکه ازش آورد ییدختره رو برگردون همونجا »

 

 تکان داد .  دییتا یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بودم، گفتم :  رهیرفتنش خ ریکه به مس همانطور

 

به  نیافتاده... اما از ا یخونه... انگار نه انگار اتفاق یریاالن م »

 یمن که قدم به قدم پشتته زندگ یهیبا ترس سا دیبعد با

 یکه تا مرز خودکش یمدّت اونقدر بترس هی خوامی... میکن

... رمیگیرو ازت پس م یی... بعد اون وقت حساب نهایبر شیپ

 « به نقره برسم...  دی بافعالً
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _570 

 

 

 ) آکو ( 

 

 یهاسهیکه به زحمت با ک یقامت کوتاه پدر طال در حال دنید با

 اورد،یدر ب بشیج یرا از تو دیکل کردیم یدستش سع دیخر

 .  دمیو به طرفش دوپا له کردم  ریرا ز گارمیس

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از دستش  هاوهیم لونیبود نا کیکه نزد یاهمان لحظه درست

 را گرفتم .  سهیدستم را دراز کردم و ک افتدیب

 

 گفت :  یبود، با مهربان دهیام را ندکه چهره مرد

 

 « دستت درد نکنه پسرم...  »

 

 .  میهمزمان با هم سرمان را بلند کرد مانیدو هر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود هزار  دهید مارستانیکه او را در ب یبار نیاز آخر اشچهره

 تر شده بود . و شکسته رتریبرابر پ

 

به من نگاه کرد، مثل  یاخورده گره یبا ابروها یاهیثان چند

 بود . اوردهیهنوز به طور کامل مرا به خاطر ن نکهیا

 

 گفت :  رلبیز عاقبت

 

 « شما همون...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : ندادم حرفش را تمام کند،  اجازه

 

 « که با دخترتون تصادف کرد...  امیمن برادر همون »

 

ها را از پرتغال لونیرا در هم گره زد، نا شیدفعه ابروها کی

 گفت :  یو با لحن سخت دیکش رونیدستم ب

 

 « دختر من تصادف نکرده اصالً...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده  داشیکه بالخره پ یدیهم مشغول باز کردن در با کل بعد

 بود، شد . 

 

 گفتم :  یلحن سخت با

 

هم  ایدختر دارم که حاضرم به خاطرش از اون دن هیمن  »

که از  ینسبت به دخترتون... کس دیتونیم یبرگردم... چطور

 «  د؟یباش تفاوتیب نقدریا گرتونهیبند ج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قفل بود اما  یتو دیبه من مشغول جا انداختن کل توجهیب مرد

 .  شدیموفق نم کرد،یهر چه تالش م

 

من و  کردن... یمنم در حقم اشتباهات بزرگ یخانواده »

سؤال بردن... ناراحت شدم... دلم شکست...  ریحرمتمون رو ز

 « وقت ولشون نکردم...  چیغرورم له شد... اما ه

 

 میدر را به رو نکهیخانه رفت اما قبل از ا یرا باز کرد و تو در

که  ستادمیچهارچوب در ا یتو یکردم و طور یدست شیببند پ

 نتواند در را ببند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اعتراض گفت :  با

 

 « ... سیتا زنگ نزدم پل رونیب دیمن بر یاز خونه »

 

 سنگ مانند گفتم :  یاچهره با

 

 « چرا ولشون نکردم؟  دیدونیم »

 

 زدم :  یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یفقط وقت دیها نباآدم دونستمیچون مرد بودم... چون م »

 هامبهیگل و بلبله... که اون موقع غر زیچکنار هم باشن که همه

کنارشون باش که کم آوردن... که  یوقت یهستن... اگه جنم دار

 « ... نیا یعنیکج رفتن... که خانواده... عشق... 

 

 مرد غرق خون شده بود . یمشک یهاچشم

 

 گفت :  داد،یرا فشار م شیهاکه لب ینیح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خونه  نیدفعه از ا هی... میطال خودش نخواست ما کنارش باش »

 یبرگرده... وقت میخواست میشد مونیپش یرفت... وقت

 گهید دهیم حی... گفت ترجخوادیگفت ما رو نم مشیخواست

 « از ما نشنوه...  یوقت اسم چیه

 

 کرده و متعجّب گفتم :  اخم

 

 « طال نخواسته؟ خودش بهتون گفت؟  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _571 

 

 تکان داد .  یسر یبا ناراحت مرد

 

 لب خطاب به خودم گفتم :  ریز

 

 خینقره داغت کنم که تو تار یجور هی.. نقره... نقره. »

 « ... سنیبنو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از طال داشته  یانهینقره چه ک دمیپرسیکه از خودم م ینیح

 بلند شد : پدر طال  یرفته، صدا شیپ نیکه تا ا

 

 « به شما داره آقا؟  یچه ربط زهایچ نیاصالً ا »

 

 زدم .  یپوزخند پررنگ اوردم،یکه سرم را باال م ینیح

 

 به طال دارم .  یمن چه ربط دانستیطال از کجا م پدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به خودم  کردمیم یکه سع ینیدهانم را قورت دادم و ح آب

 مسلّط باشم، گفتم : 

 

 « ... دیایب ییجا هیباهام تا  دیبا »

 

 :  دیتوپ داد،یکه در را فشار م ینیزد و ح یپوزخند مرد

 

 « ... سیبرو آقا... برو تا زنگ نزدم پل »

 

 لبم به حالت تمسخر باال رفت .  یگوشه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بدم...  نهیگز یکه به کس ستمین یمن آدم »

 

آن را باز کردم که مرد که تا ان موقع  یبه در دادم، طور یفشار

از دستش  دیخر یهاسهیبسته بود، به عقب پرت شد و ک در را

 پرت شد .  اطیح یتو

 

 قدم جلو رفتم .  کی

 

 زد .  یچرخ اطیح یناخودآگاه تو میهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرده  هیو گر دهیبزرگ شده بود، خند نجایطال ا نکهیفکر ا با

 د،یجوش امنهیس یدر قفسه یزیبود، چ دهیبود، نفس کش

 .  دیکشی مکه مرا به طرف طال یزیچ

 

 و با تحکّم خاص خودم گفتم :  ستادمیمرد ا ینهیبه س نهیس

 

 یلیهس که روحتون هم ازش خبر نداره... خ زهایچ یلیخ »

 « ... زهایچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم :  یپوزخند

 

ندونستن  یسرما یتا آخر عمر تو ذاشتمیبه خودم بود م »

م ... اما چون به طال قول دادم آبروش رو برگردوننیجزغاله ش

 « ... دیبدون دمیاجازه م

 

 :  دیپرس د،یترسیم ینامعلوم لیکه بن دل مرد

 

 «  ؟یمن دار یبه طال یتو چه ربط »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم .  یصدادار پوزخند

 

 ینفر تو کی یخانه نبود وگرنه سر و کله یکس نکهیا مثل

 .  شدیم دایپ اطیح

 

... همون ستیشما ن یوقته طال یلیشما خ یشما؟ طال یطال »

 « ... نیکرد یکه پشتش رو خال یقعمو

 

 بغض کرده گفت :  یبا لحن پدرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « پسر...  یخبر ندار یچیتو از ه »

 

 گفتم :  حسیب

 

 « ... دونمیم دیکه فکر کن یاز اون شتریب »

 

 بزند، گفتم :  یگریمرد حرف د نکهیاز ا قبل

 

دست و پا بسته  ای... دیایخودتون باهام م یپا ایحاال هم  »

 « ... برمتونیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _572 

 

 ) آکو ( 

 

 به اطرافش انداخت و گفت :  یطال نگاه پدر

 

 « کجاس؟  نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خبر داده بود، نقره را  یانداختم که احمد یابه سوله ینگاه

 .  انداخته بود ریآن دست و پا بسته گ یتو

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « ... نیهاش رو بشنوحرف دیهست که با یکی »

 

 .  آمدیشد که به طرف ما م دایاز دور پ یاحمد یو کله سر

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شدم . ادهیپ نیماش از

 

 شد .  ادهیطال هم پشت سرم پ پدر

 

هم طبق برنامه به  یکردم، احمد یبه احمد یاسر اشاره با

 د . دستور دا شیهانوچه

 

 نفر پدر طال را گرفتند و دست و پا و دهانش را بستند .  چند

 

 دهانش خفه شد .  یرو یبه خاطر پارچه ادشیداد و فر یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 طرفش رفتم و گفتم :  به

 

 یکار یجلو دیکه بتون دیفکر نکنم اونقدر قدرت داشته باش »

 « ... دیبکنم ساکت بمون خوامیکه م

 

 گفتم :  یبه احمد رفتمیمکه به طرف سوله  همانطور

 

تو... حواست باشه صداش در  ارشیبعد من ب قهیچند دق »

 « ... ادین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 یصندل یرو یادیداد و فر چینازگل، نقره بدون ه برخالف

 نشسته بود . 

 

 شرارت را از تنش بشنوم . یبو توانستم،یهم م نجایهم از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم؟! دهیبو را نشن نیاول ا یدفعه چرا

 

تالشش را  تیکه نها ییبا صدا د،یرا شن میهاقدم یصدا یوقت

 محکم باشد، گفت :   کردیم

 

 «  ؟یهست یتو ک »

 

 گفتم : حسیب

 

 « قاتلت...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

پشت سرش  یخال یآوردم و به فصا رونیام را بهم اسلحه بعد

 کردم .  کیشل

 

 و خودش را جمع کرد .  دیکش یکوتاه غیج نقره

 

 که به نفس نفس افتاده بود، گفت :  ینیح

 

 « نه؟!  یاز طرف طال اومد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قدم به طرفش رفتم .  چند

 

 کردم و گفتم :  یصدادار یخنده

 

 « ... یستیاز مرحله پرت ن یلیخوبه... پس خ »

 

 آرام گفت :  نقره

 

 نیه اب دیبدون دیمنم مثل نازگل بترسون دیخوایاگه م »

 « ...ترسمینم هایراحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 
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 ��آکــــو��

 

#part _573 

 

 زدم . یپوزخند

 

فکر  میکه ولش کرد ی... با اون حالدیسگ جون ادیخوشم م »

 نکهیبمونه... چه برسه به ا ادشیاسم خودش هم  کردمینم

 « ت هشدار بده... بخواد به تو زنگ بزنه و به
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@VIP_ROMAN 

که ترسش را پشت لحن  یصاف کرد و در حال یانهیس نقره

 گفت :  کرد،یم یمخف زشیت

 

ندارم که نازگل بخواد بابتش بهم هشدار بده... هر  یزیمن چ »

 «   گفته دروغه... یچ

 

 باال انداختم و گفتم :  ییابرو

 

 « گفته؟  هاینازگل چ یدونیتو از کجا م »
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 لحظه سکوت کرد و بعد گفت : کی نقره

 

 «  من اون کار رو با طال کردم... نکهیا »

 

 به پشت سرم انداختم .  ینگاه

 

که  دمیسوله پدر طال را د یانتها یخال یهاپشت جعبه از

 .  کردیبه من و نقره نگاه م یاشدهدرشت یهاچطور با چشم
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@VIP_ROMAN 

ت سکو نیا زدمیحدس م آورد،یاز خودش در نم ییصدا چیه

که  یاتا اسلحه شدیاجرا م شیروبود که روبه یشیاز بهت نما

 گذاشته بود .  اشقهیشق یرو یاحمد

 

 گفتم :  رلبیز

 

 «  هنوز مونده... »

 

 گفتم :  حیطرف نقره برگشتم و با تفر به
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 « با طال کردن...  یکار هی یدونیپس م »

 

گاه ناخودآ شیهاحرف نیکه انگار متوجه شده بود، ب نقره

 جمع کرد .  یصندل یخودش را رو یفیداده بود با لرز خف یسوت

 

 ام خم کردم و با حالت تعجب گفتم : شانه یرا رو گردنم

 

که  رمیاصالً گ ؟یدوست طال رو بشناس دیاصالً تو ورا با »

اومدن  گهیم زنهیکه بهت زنگ م نتونهیب ی... چشیشناسیم

 هی ی... باشه... ولگهینازگل دروغ م رن؟یحساب طال رو پس بگ
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@VIP_ROMAN 

خودت  نکهیدروغه؟ جز ا یدونیرو بگو... تو از کجا م یزیچ

 « ... تهیلعنت خودسر  ریش زهمه نکهی... جز ایتوش دست داشت

 

 .  اوردیکم ن نقره

 

با  ی... چه ارتباطیهست ی... اصالً تو کیگیم یچ فهممینم »

 « ها؟  ؟یطال دار

 

 طرف نقره رفتم .  به
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 نهی... مهم اامیک سیهم گفتم... مهم ن هاتیطونیش قیبه رف »

 « ... رمیازتون بگ نیکه با طال کرد یاومدم تقاص کار

 

 کردم و گفتم :  کیشل یرا آماده اسلحه

 

 « از کجا شروع کنم...  دونمیفقط نم »

 

چطور  کرد،یم یباز اشیطال افتادم که چطور با چرخ صندل ادی

خوردن  یکه برا یچطور شب ،دیکشیکف اتاق خودش را م

افتاده بود  هیبه خاطر راه نرفتن به گر میرفته بود رونیب یبستن
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@VIP_ROMAN 

از کار  یکه طال با غم به پاها یگرید یهاوقت یو همه

 ... کردیاش نگاه مافتاده

 

 گذاشتم ... شیزانو یرفتم و اسلحه را رو جلو

 

 ... دیلنگیتا آخر عمر م ماندیزنده م اگر

 

 تقاص دادن بود، نه؟  یبرا یخوب شروع
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#part _574 

 

 شیپ یقهیچند دق کیاسلحه را به خاطر شل یکه گرما نقره

 .  دیکش یغیهنوز هم داغ بود، حس کرد، ج

 

 « ...ولم کن... یولم کن لعنت »

 

 یشگیهم یآکو یبه جا ردمکیکه حس م یحرص در حال با

 :  دمیغرّ  داد،یدرونم جوالن م والیه کی
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@VIP_ROMAN 

 

 ایدن خوامیاز پاهاش استفاده کنه...م تونهیطال نم یوقت »

 « نکنه... 

 

پدرش را از پشت سر  فیخف ادیداد و فر یصدا توانستمیم

 بشنوم . 

 

پدر طال که دخترش  هیشب یپدر، پدر کی یبودم، برا خوشحال

 فرزندش؟!  دنیباالتر از عذاب کش یبود چه مجازات را رها کرده
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سوزاندن جگر من استفاده  یاز هناس برا ریکه آه همانطور

سوزاندن پدرش  یکرده بود، من هم از خواهر برادر طال برا

 .  کردمیاستفاده م

 

 بودم؟  والیه

 

 شده بودم؟  یعوض

 

  ز؟یانگو نفرت منزجز
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@VIP_ROMAN 

به  شانیقصه به سزا نیبد ا یهاحال حاضر جز رساندن آدم در

 .  کردمیفکر نم یزیچ

 

 وقت داشتم تا از خودم متنفر باشم .  بعداً

 

 گفت :  ادیبا داد و فر نقره

 

زدم  نیمن نبود... مگه من با ماش ریفلج شدن طال که تقص »

 « بهش که حاال بخوام با پاعام تقاص پس بدم؟ 
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 گفتم :  یزدم و با لحن سرد یپوزخند

 

 گهیجور د هیپس  یدوس ندار یباز یروش رو برا نیااگه  »

 « ... میکنیم یباز

 

 بمیج یشدم، اسلحه را پشت کمرم گذاشتم و از تو بلند

آوردم و  رونیآورده بود، ب میبرا یکه احمد یکوچک یبسته

 انداختم .  شیپا یرو

 

 « که طال رفته... میریرو م یهمون راه »
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@VIP_ROMAN 

 

 فتاده بود، گفت : که از ترس به نفس نفس ا نقره

 

 « ... یگیم یچ فهممینم »

 

که  ینیزانو زدم و ح شیپا یقدم به طرفش رفتم، جلو کی

 گفتم :  داشتم،یبرم شیپا یبسته را از رو
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@VIP_ROMAN 

به  یکه نازگل رو محبور کرد ی... از همونیکشیاول مواد م »

 برتتیبهروز... بهروز هم م شیپ فرستمتیطال بده... بعد م

 « ... یکه طال رو فرستاد ییهاونهاز خ یکی

 

 را باز کردم و گفتم :  بسته

 

به اون نامزد  یجور هیخونه... اون وقت  فرستمتیبعد هم م »

 یایدفعه به خودت م هی... بعد بگرد بگرد... دمیت خبر مپخمه

 « ... یکار از کار گذشته... منته ینیبیم
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 زدم و گفتم :  یکج لبخند

 

 یو کجا ضربه فن یه روحش هم خبر نداشت کبرخالف طال ک »

به  یدور و برت چه خبره... ول یدونیم قهیبه دق قهیشد... تو دق

اگه بکنن با نشون دادن  ای کننیباور نم ایبگه  یهر کس

 «... شهی... دست خودت هم رو میکنیکه رو م ییهامدرک

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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#part _575 

 

 ساکت ماند .  یچند لحظه ا نقره

 

بود که در سوله  ییدستم تنها صدا یتو یخش بسته خش

 .  آمدیم

 

 گفت :  یانقره با لحن شجاعانه عاقبت
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@VIP_ROMAN 

ندارم... نازگل هم به  یشاهد چیه گنیبهروز مرده... پس د »

معتاد  هیحرف  ی... اگر هم بزنه کزنهینم یخاطر خودش حرف

 « ... کنهیرو باور م

 

 زدم .  یحرص لبخند

 

 صفت ... طانیش یلعنت

 

 کردم به خودم مسلّط باشم .  یسع
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 «  رش؟یز یزنیپس نم »

 

 زد .  یپوزخند کمرنگ نقره

 

 یهر کار ...رمیندارم جلوت رو بگ یمهمه؟ من االن قدرت »

 شهیممن ه ...یدیبکن... تو من رو از سر کارم دزد یدوس دار

از دستت راحت شم  نکهیموقع خونه بودم... به محض ا نیا

 گهی... اونوقت دیقانون یو پزشک تی... شکاسیپل یاداره دمیم

 «  ؟یدونی... مسیبند ن یدست کس
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@VIP_ROMAN 

من  شیآالیمعصوم و ب یاز خون طال طانیش نیا نکهیا باور

 بود، ممکن نبود . 

 

م ابت نامزد پخمه... بهیبه چ یچ دونمیبه قول خودت من م »

 « ... امیباهاش کنار ب تونمی... مستمیهم نگران ن

 

 نیبه ا دانستمیکه م یفینقره، حر یهامات حرف یالحظه چند

 شدم . شود،یرام نم یزود

 

 بود، گفتم :  یکه تعجبّش واقع یبا لحن باألخره
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@VIP_ROMAN 

 

 «... نه؟! یستین مونیپرصد هم پش هی یبه اندازه »

  

 توانستمیکه نم یضیکرد، احساسات ضد و نق ریینقره تغ لحن

 مشخص بود .  شیصدا یبدهم، تو صشانیاز هم تشخ

 

باشم؟  نجایا خواستمیخودم م یباشم وقت مونیپش دیچرا با »

 » 

 

 به پدر طال انداختم .  یرا چرخاندم و نکاه گردنم
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@VIP_ROMAN 

 

سرش  ییآخر نقره چه بال یهاهم معلوم بود جمله نجایهم از

 د . آورده بو

 

 را بشنود .  اشهیبودم آنقدر توان داشته باشد که بق دواریام

 

 مشتم فشردم .  یرا تو بسته

 

 حرص گفتم :  با
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یبال رو سرش آورد نیکار کرده بود که ا یطال باهات چ »

 

 زد و گفت :  یبارپوزخند نفرت نقره

 

اون  از شتریب یبود ول یعنی طال؟ طال اصالً برام مهم نبود... »

هر  یِعوض یکهی... زنرمیحال مادرش رو بگ خواستیدلم م

مادرِ من... بعد اون برادر و پدر  یِزندگ یکه اومد رو ییجا

 هیطال و مامانش شده بودن...انگار نه انگار  یاحمقم... که برده

 «هست...  مه یابدبخت مادرمرده ینقره
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@VIP_ROMAN 

 

#part _576 

 

 ... نیرا داشتم جز ا یهر جواب دنیشن توقع

 

حرص ازدواج مجدد  یطال را فقط از رو یزندگنقره... یعنی

 پدرش نابود کرده بود؟

 

 را به زبان آوردم :  فکرم
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@VIP_ROMAN 

 « ... اومدیاز زن بابات خوشت نم نکهیا یبرا ن؟یهم »

 

 زد :  یگریپوزخند د نقره

 

ها چون بابام بعد بچه نیع یواقعاً فکر کرد یعنیزن بابا؟  »

کار رو  نیکار رو کردم؟ نه... من ا نیمرگ مامانم زن گرفته ا

 « ... رمیانتقام بگ والیه هیکردم تا از 

 

 ادامه داد :  یاتکان داد و با لحن بغض گرفته یسر
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 یحت یچیکار کرده... ه ی... اون زن با من چدونهینم یکس »

 « بابا و برادرم... 

 

 گفتم :  ضیو با غ دمیرا در هم کش میابروها

 

 «  ؟یرو سرت اورده کن سر طال آورد ییهمون بال »

 

 دهانش را قورت داد . اب
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@VIP_ROMAN 

م بود اومد نه... اما هزار برابر بدتر سرم آورد... من پنج ساله »

خودش من و برادرم رو سپرد  الیمون... بابام به خخونهتو

 ..میش تا  کمبود مادر رو حس نکندست

گرفتن با  ادیکار  یخبر نداشت... فرزام بزرگتر بود و به بهانه اما

سر  زیهم برگشتن همه چ ی... وقارونیب زدیبابام از خونه م

سر  ییاون فاصله چه بال یتو دونستینم یچیجاش بود... ه

ردن ک یهال یلهیکه به قول مادر طال تنها وس ی... منادیمن م

 هیمجبورش کرده بود با  باباش نکهیا یاش بودم، عقدهعقده

 « مرد زن مرده که دو تا بچه داره ازدواج کنه... 
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@VIP_ROMAN 

 وار تکان داد :  کیستریرا ه سرش

 

 یاون قاشق داغ ای زدیبهم م وقتیکه وقت و ب ییهااز کتک »

 یرو ذاشتیم کردمیم یکه تو عالم بچگ یهر اشتباه یکه برا

 « نبود...  یکس دیوقت تو د چیکه ه یی.. اونجارونم.

 

 ... کردمیبودند که فکر م یزیاز چ والتریخانواده ه نیا

 

 و عطوفت ؟  یرفته بود در مهربان یکس یبه چ طال
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... فکر کردیکردم به بابام بگم اما بابام باور نم یسع یچند بار »

که اگه به  کردیم دمی... تهدگمیم ییرو حساب زن بابا کردیم

گوش نداد  یگفتم و کس نقدری... منم اارهیبابام بگم بدتر سرم م

هاش هم لج کردم... کثافت اول هیشدم و با خودم و بق دیکه ناام

راحت شد بابام  الشیخ یجاش نمونه... وقت کردیم یکار هی

از گفتن  گهیو منم د کنهیجوره حرف من رو قبول نم چیه

 یکهیشروع شد زن شیبدن یهاشدم... شکنجه مونیپش

 « ... یروان
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 دهیکه شن یتلخ قیو فرصت داد تا حقا دیکش یقیعم نفس

 بودم هضم کنم .

 

داغم کنه... اما  ایکتکتم بزنه  تونستیبزرگ که شدم نم »

داشتم  یرو ول نکرد... هر خواستگار شیروح یهاشکنجه

 خواستمیتا بابام ردش کنه... م خوندیگوش بابام م ریز نقدریا

... اگه ذاشتی... اما نمرونیازدواج کنم از اون خونه بزنم ب

ردش  یابهانه هی بهباز هم  اومدیهم برام م یخواستگار خوب

بار گفتم بذار شوهر کنم برم... گفت کور خوندم  هی... کردیم

خودش  یطال یتا وقت ادیب رمیشوهر خوب گ هیاگه اجازه بده 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیباشه... کنکور دادم گفتم از اشوهر بهتر از من نکرده  هی

بابام رو  اوردم... گهیشعر د هی... زد و دانشگاه ازاد رمیشهر م

زخم  نقدری...ای... نه ازدواجینه درس نذاره برم... هخام کرد ک

و شش سال سن موندم تو خونه دارم از  ستیزبون زد که با ب

 یدیتول هی یکه مجبور شدم برم تو خورمیبابام م بیج

 یزندگ اون خونه یها تو... دختر خودش مثل ملکهیرگرکا

 «... کردیم هیبه حالم گر ندرالیساما من بدبخت... کردیم

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _577 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دم،یشنیجز نقره م یداستان را از زبان هر کس نیاگر ا دیشا

 .  شدمیممتأثر  قاًیعم

 

 هینقره به گر یقصه دمیبا شن ندرالیقول خود نقره س به

 .  افتادیم

 

 ینقره که برا یکه واقعاً نه برا یتکان دادم و در حال یسر

مادرش شده بود، متأسف  ییایخولیرفتار مال یکه قربان ییطال

 که هنوز هم بهت زده بود، گفتم :  یبودم، آرام و با لحن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هی ی... چرا نخواستیدیهمه نقشه کش نیا چرا طال؟ تو که »

 «  ؟یاریسر زن بابات ب ییبال

 

 گفت :  یاخش افتاده یزد و با صدا یپوزخند نقره

 

بابام هم  گریج خواستمیاگه فقط اون بود آره... اما م »

 زیدختر عز یاش وقتبسوزنم... دوست داشتم کمر خم شده

درش پشتش بود تا ما نکهیسالها به خاطر ا نیاش که ادردونه

 خواستمیچ، بشکنه... م برهیعرش باال رفته بود، آبروش رو م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تونست درد من یم دیکه شا یمن، تنها کس یفرزام، برادر تن

رو درک کنه اما خودش رو زد به اون راه و بدتر از همه طال شد 

 « بزنم...  شیفرزام هم آت رتیرگ غ خواستمینور چشمش... م

 

 . م را چرخاند گردنم

 

 زل زده بود .  نیافتاده، به زم یهاکه با شانه دمیطال را د پدر

 

 که دوبار... کباریکمر پدرش را شکسته بود... نه  نقره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و ادامه داد :  یپوزخند ترسناک نقره

 

رو دوس نداشت... بابام رو دوست  شیزندگ کهیاون زن »

که دوست  یزینداشت... از من و فرزامم متنفر بود... تنها چ

که عمداً اسمش رو طال گذاشته بود تا  ییطال داشت، طال بود...

م باالتر باشه... منم نقره بودم... نقره بودم و نقره که نقره یاز من

هزاربار  یگرفتم که روز زشا یداغش کردم... طالش رو جور

 « بود...  اوردهین اشیکاش به دن یآرزو کنه ا

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یپدرت خواست طال رو برگردونه قبول نکرد یچرا وقت »

 

 باال انداخت .  یاشانه

 

 شیکرده بودم پ یکه خودم طراح یاخالف نقشه دیچرا با »

 برم؟ برخالل فرزام که طال رو انداخت دور... 

... فلج شدن طال شدنیو زنش به مرور زمان داشتن نرم م بابام

فلج شدنش رو بابا و  نیهم ونستمدیم نبود... نمتو برنامه

... اگه طال رنشیتا بخوان دوباره بپذ ذارهیم ریمامانمم تأث
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال بشه نفر  کردیم یکار هیدوباره  کهیاون زن گشتیبرم

 هیطال  یدورش کنم... برا رواول... اونجا بود که به سرم زد طال 

از  خوانیکردم که فکر کنه بابا و مامانش م ینقش باز یجور

کردم که فکر  ینقش باز یجور هیاونهام  یاون خونه برن... برا

پول  یکیبه  یبره... حت خوادیو م ستین مونیکنن طال پش

 « در خونه خودش رو دوس پسر طال جا بزنه...  ادیدادم ب

 

 .  دمیدهانم کوب یرا باال آوردم و محکم رو مشتم

 

 .  زدینبض م میهاقهیو شق دیکشیم ریت قلبم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _578 

 

 یالیخیبا ب د،یدیبندش حال و روز مرا نمکه به خاطر چشم نقره

 لحنش حس لذت مشخص بود، ادامه داد :  یهیکه ته ما ینیح

 

که  ییاون پسره که بهش زده بود تا جا شیطال رفت پ یوقت »

 «کردم...  ادیداغش رو ز ازیتونستم پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نفرت راه صحبت کردنم را بند آورده بود،  یتوده ینیح

 گرفتم .  اشیشانیپ یروام را باال آوردم و روبهاسلحه

 

را از حضور نحس نقره  ایو دن کردمیم کیلحظه شل نیهم دیبا

 .  کردمیپاک م

 

را با  میهاپدر طال از پشت سرم پلک یداد خفه یصدا با

 هم گذاشتم .  یرو یحوصلگیو ب یتگخس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زنده ماندن  یبود، برا دهیکه شن ییزهایچ یبا وجود همه یعنی

  زد؟ینقره دست و پا م

 

نقره را نکشم بلکه  نکهیا ینه برا شدم؛یبه خودم مسلّط م دیبا

 ! کشتمیآخر قصه نقره را نم دنیتا فهم نکهیا یبرا

 

 «  ؟یبا بهروز آشنا شد یچطور »

 

 جواب داد :  کسلیر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ازمون گرفت تا  یادیدوست دوست پسر نازگل بود... پول ز »

 اروی نکهیبدون ا ...هاشیاز مشتر یکیطال رو بندازه به 

بود  ریگ ارویاون  یپا افتادیهم م یاگه اتفاق ینجوریبدونه... ا

 « نه ما... 

 

 یتو یدیبه آن باز شده بود، درد شد میکه پا یباز یاداوری با

 نییکه مجبور شدم اسلحه را پا دیآنقدر شد د،یچیبم پقل

 فشار دهم . امنهیس یقفسه یو دستم را رو اورمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال را از او  یکه دخترتنگ ینحس را به خاطر آوردم، شب آنشب

 یزیرام برنامهخانه یبدانم حضورش تو آنکهیگرفته بودم ب

 است .  طانیش

 

 ار دادم .هم فش یرا از درد و حرص رو میهالب

 

 خم شده بود .  هامشانه

 

 ... شکستمیم هیبق یجلو نجایا دی... نبانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...  نندیشکستش را بب گرانینبود که اجازه دهد د یمرد آکو

 

 و سرم را باال آوردم .  دمیکش یقیعم نفس

 

 بپرسم نقره خودش ادامه داد :  یگریسؤال د نکهیاز ا قبل

 

 یاز اون پولدارها دونمی... فقط مشناختمیرو نم ارویمن اون  »

رو  ارویبهروز عمداً  یخفن بود... خودم حدس زدم... انگار

 « انتخاب کرده بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  آمدیبا منطق جور در م شیهاحرف

 

نفر که  کی گذاشتم،یبهروز را کنار نقره م کیشر یهااگرحرف

مرد ناشناس باشد  زدمیچند، حدس م نیبا توجه به اتفاقات ا

 کرده بود .  کردن استفاده تیاذ یاز طال برا

 

 به حال طال سوخت .  دلم

 

 هر دو طرف سوخته بود ... از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرد  یاگر من هم نبودم طال آن شب طعمه یهر حال حت در

 ...  شدیم یگرید

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _579 

 

مرد  یاگر من هم نبودم طال آن شب طعمه یحت هر حال در

 .  شدیم یگرید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 حس مختلف را در وجودم زنده کرد . نیفکر چند نیا

 

 یشدن طال به خاطر من، رو یکه فکر قربان یبار یسبک اول

ممکن  نکهیانداخته بود، بعد حرص و خشم از فکر ا میهاشانه

 .  افتدیب یصفت وانیبود طال در دام مرد ح

 

 :  دمینفرت رو به نقره غرّ با

 

 « ت رو... خواهرت رو... خانواده یتو... حاضر شد یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را نشان گرفتم .  اشیشانیرا باال آوردم و پ اسلحه

 

نفس  نمیبیم کنمیفکر م یمرگ برات کمه نقره... اما هرچ »

 « حرومه...  دنتیکش

 

 پدرش از پشت سرم بلند شد :  ادینقره و فر غیج

 

 «ه... نزن... ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دهانش را کنار زده  یرو یچطور پارچه نکهیاز ا یکنجکاو با

آنقدر تقال کرده بود که که  نکهیبود، گردنم را چرخاندم؛ مثل ا

 پارچه شل شده بود .

 

 .  دیبه طرفمان دو یاحمد یبه اسلحه تیاهمیب

 

 من و نقره انداخت و با التماس گفت :  نیرا ب خودش

 

 « و خدا نزن... نزن... تور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به خاطر  ینیچپ و راست کرد و ح هدفیسرش را ب نقره

از حضور پدرش مطمئن شود، با  توانستیچشم بندش نم

 :  دیپرس دیترد

 

 « بابا؟  »

 

 طال به طرف نقره برنگشت . پدر

 

اش و اسلحه ستادیکنارم ا زد،یکه نفس نفس م یدرحال یاحمد

 را به طرف من گرفت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اورد و عقب  نییاش را پابه او انداختم، اسلحه یکوتاه نگاه

 .  دیکش

 

 بغض گفت : با

 

سنگش رو به  یبه تو داره که دار یطال چه ربط دونمیمن نم »

که در حق طال  ینفر به خاطر ظلم هیاما اگه قراره  یزنیم نهیس

 «شده مجازات شه اون منم نه نقره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم .  اخم

 

 گفتم :  یرحمیب با

 

کن در حق طال شده فقط با مردن نقره مجازات  یظلم »

 « تقاص پس بدن...  دی... همه باشهینم

 

 زد :  ادیزودتر از پدرش فر نقره

 

 «با من بکن...  یخوایم یبابام رو ول کن... هر کار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  یپوزخند

 

که دختر بابات رو به  یی... توشهینه بابا... تو هم بابا سرت م »

 « ... یکل ممکن ازش گرفتش نیبدتر

 

 :  دیغرّ نقره

 

 «نداره...  یبه تو ربط »
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _580 

 

 زدم .  یسرد لبخند

 

 « هم به من ربط داره...  یلیاتفاقاً خ »

 

 : کرده بود، گفت  سیطال که حاال برق اشک چشمانش را خ پدر

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با من بکن... اصالً من رو بکش  یبکن یخوایم یآقا هر کار »

 « راحتم کن... 

 

بلند  یبا صدا انداخت،یم نییکه سرش را پا یدفعه در حال کی

 افتاد .  هیبه گر

 

 کشدیکه م یعمق درد شدیسوزدار و دردآور بود، م اشهیگر

 اندازه گرفت .  یبه راحت

 

 لب خطاب به خودش گفت :  ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گهیعذاب راحت شم... د نیتا از ا رمی... بمرمیکاش بم یا »

کار رو  نیدخترم با خواهرش ا دونمیم یکنم وقت یچطور زندگ

همه  دونمیم یام رو راس کنم وقتکمر شکسته یکرده... چطور

رو  مادرمیخودمه... خودم دخترم رو...دختر ب ریتقص زیچ

خودم نگفتم نکنه  به بار هیکه  یانداختم تو دامن اون زن...زن

 « راس نباشن...  گهیکه راجع به دخترم م ییهاحرف

 

 پدر طال مرا به فکر انداخت . یهاحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گلوله نبود، حق با  کیبه شل یازیکشتن پدر طال ن یبرا دیشا

 بود .  یاو مردن بهتر از زندگ یخودش بود، برا

 

 زد :   ادیفر هیرا باال آورد و با گر سرش

 

رو داغ  میشونیکه پ یننگ نیم کن... بزن من رو از ابزن راحت »

 « کرده نجاتم بده... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش تعادلش رو به هم بسته یهاکه دست یدر حال یسخت به

 یروجلو امد و روبه ستاد،یا میروبلند شد و روبه زد،یم

 .  ستادیام ااسلحه

 

درد و  یالبود، شباهتش با طال البه اهشیس یهابه چشم نگاهم

 .  زدیذوق م ینگاهش النه کرده بود، تو یکن تو یرنج

 

 «  نقره من رو بکش... یبه جا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم،یم یکه پوزخند یفکر کردم و بعد در حال یالحظه چند

 گفتم : 

 

 « ... شهیخوش به حالت م تو کمه... ینه مُردن برا »

 

 گفتم :  یاحمد به

 

 « هاش رو باز کن... دست »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نانیاطم یرا باز کرد اما برا شیهاستاطاعت کرد. د یاحمد

 اش را پشت سر مرد گذاشت و گفت : اسلحه

 

 « ... پاشونمیمغزت رو م یبردار حسابیقدم ب »

 

 در آوردم و رو به پدر طال گرفتم .  یکتم کاغذ یتو از

 

 تحکم گفتم :  با

 

 « امضاش کن...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیپرس خت،یریکه هنوز هم اشک م مرد

 

 «  ه؟یچ نیا »

 

 گفتم :  حسیب

 

 « وکالتنامه...  »

 

 بستم و ادامه دادم :  پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به اجازه  یازیطال خواست ازدواج کنه ن یوکالتنامه که وقت هی »

 «و حضور تو نباشه... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _581 

 

 فت : و گ دیبه صورتش کش یطال دست پدر

 

 « چچچراا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خشم جواب دادم :  با

 

 « قسمتشه...  هی نیفکر کن ا ؟یستیمگه دنبال مجازات ن »

 

 دفعه به خودش آمد و گفت :  کی مرد

 

 «توعه؟  شیتوعه آره؟ دخترم پ شیطال پ »

 

 کاغذ گذاشتم .    یدرآوردم و رو یخودکار نباریجواب ا بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و شمرده گفتم :  آرام

 

 زیدو تا چ نیبه طال فکر کن نیبه بعد هر وقت خواست نیاز ا »

دختر شما  گهیطال د نکهی... اول انیگوشتون کن یزهیرو او

از  نیو بهش فرصت نداد نی... همون موقع که باورش نکردسین

منه...  شی... دوم اره... طال پدود شد زیچخودش دفاع کنه همه

 یخواهمعذرت یبرا دمینم ازهکه اج ی... منایاز االن تا آخر دن

 « ... نیرد ش شیقدم کیاز 

 

 گفت :  یطال با لحن مردد پدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ...کنمیامضاش نم »

 

 خباثت گفتم :  با

 

 «  ؟یحق انتخاب دار یکنیچرا فکر م »

 

 را باال اوردم و رو به نقره گرفتم .  اماسلحه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برات  یکیاون  یدخترت هم به اندازه نیا نمیبذار بب »

 « نه؟  ای ارزشهیب

 

 نگاه کردن به صورتش ادامه دادم :  بدون

 

 « ... دو... کی... شمارمیتا سه م »

 

 پدر طال بلند شد :  ادیاز چکاندن ماشه فر قبل

 

 « ... باشه... یباشه لعنت »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوردم .  نییزدم و اسلحه را پا یپوزخند

 

 به پدرش انداختم و با تأسف گفتم :  یمنزجر نگاه

 

که با  یانجات نقره یبرا ؟یشد یراض یراحت نیهمبه  »

 « آورده...  تیسر زندگ ییچه بال یدیخودت شن یهاگوش

 

 به نقره کردم .  یااشاره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  صفت... طانیش نینجات ا یبرا »

 

 شد :  ترقیعم پوزخندم

 

نامه اون وکالت یحاضر ؟یاز طال بگذر گهیبار د هیاز  یحاضر »

 دونهیکه خدا م یدست من یو بسپارو طال ر یرو امضا کن

 «  ام؟یک

 

 را با تأسف تکان دادم . سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انگار خودش هم  کرد،ینگاهم م یبیطال با حال غر پدر

 در حال افتادن است . یدور و برش چه اتفاق دانستینم

 

 به کاغذ کردم و با تمسخر گفتم :  یااشاره

 

که هس  یزینگران نشو... مطمئن باش وضعش بدتر از چ »

 « ... امضاش کن... شهینم

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _582 

 

اش را به پشت سر پدر طال سر اسلحه ینگاه من احمد با

 :  دیچسباند و غرّ

 

 « ... الّایامضاش کن...  »

 

ر طال که ترساندن پد ینقره را نشانه رفتم اما نه برا دوباره

 کارش برسانم .  ینقره را به سزا خواستمیم نباریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در  یکالم چیسکوت کرد و بعد بدون ه یاطال چند لحظه پدر

انداخته  هیصورتش سا یرو یو نامفهوم بیعج یکه هاله یحال

 بود، امضا کرد .

 

 برگه را از دستش گرفت .   یاحمد

 

به طال قدم  کیحس کردم  دم،یکش یقینفس عم ناخودآگاه

 ام . شده ترکینزد

 

 ...طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سرم را هم کردم و  ستادم،یقدم جلو رفتم و کنار نقره ا کی

 که نقره هم به زور بشنود، گفتم :  یکنار گوشش آرام طور

 

 فهی... حفهیسره کنم اما ح هیکارت رو  نجایدوست داشتم هم »

تموم کنم... اما از امروز منتظرم  نجایدفعه ا هیرو  زیچهمه

باش... هر لحظه... هر ساعت... منتظر باش آبروت رو ازت 

... منتظر باش یطال رو ازش گرفت یکه آبرو ی... همونطوررمیبگ

ناکجا آباد کنم...  یرهو تو رو آوا رمیت رو ازت بگخانواده

که طال اواره شد... منتظر باش نامزدت رو از دست  یهمونطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

منتظر باش ز دست داد...که طال نامزدش رو ا ی... همونطوریبد

که طال پاهاش رو از دست  ی... همونطوریپاهات رو از دست بد

 « داد... 

 

نشان از  عشیکوتاه و سر یهاو نفس یشانیپ ینشسته رو عرق

 .    آوردیزود او را از پا در م ای ریداشت که د یااندازهیترس ب

 

 قلبش گذاشتم و زمزمه کردم :  یرا رو اسلحه

 

 « و زود داره اما سوخت و سوز نداره...  رید »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چشم پدر طال را نگاه  یشدم و همانطور که از گوشه بلند

به  کرد،یبه نقره نگاه م حسیکه چطور مات و ب کردمیم

 گفتم :  یاحمد

 

 « رو جمع و جور کن...  نهایا »

 

 زدم .  رونیگرفتم و از سوله ب یرا از دست احمد برگه

 

 برخوردمان نخواهد بود . نیراخ نیا دانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زود من  ای ری... دشدیم دایپدر طال پ یکله زود سر و ای رید

 ...رفتمیم سراغ نقره

 

 یکه از ابتدا ینشستم دستگاه ضبط کوچک نیماش یتو یوقت

ضبط  یدر اوردم و صدا بمیام با نقره روشن بود از جمکالمه

 کردم .  رهیشده را ذخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نقره  الیخیامروز ب یاما عمداً برا دانستیجز خودم نم یکس

صدا را به  نیدر زمان مناسب ا یشده بودم، دوست نداشتم وقت

 درونم خبردار شود . یوالیاز وجود ه رسنم،یدست طال م

 

 ...  ماندیخودمان م نیب اورم،یکه قرار بود سر نقره در ب ییبال

 

صدا  نیانسخه از  کیفرستادن  کردمیم دیکه با یکار نیاول

 نقره بود... یچارهینامزد ب یبرا

 

 ...  ایحساب آر دنیرس بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _583 

 

 ) آوات ( 

 

 ترمه را گرفتم .  یشماره ن،یبا توقف ماش همزمان

 

 از دو بوق جواب داد :  بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « اومدم...  »

 

اما  چسباندیهم تنگش م زمیعز کی خواستیم مدل چقدر

که  یمدل کردم،یمدل ترمه عادت م نیبه ا دیبا دانستمیم

 گرینفر د کیرا خرج  شیهازمیعز یقبل از من همه کباری

 کرده بود . 

 

 یصندل یبعد ترمه در را باز کرد و خودش را رو قهیدق چند

 پرت کرد .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم و با عشق گفتم :  یلبخند

 

 « ... زمیالم عزس »

 

 گفت :  حوصلهیو ب دیکش یپوف

 

 « سالم...  »

 

 را به طرف صورتش دراز کردم، همزمان که دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیپرس زدم،یصورتش افتاده بود، کنار م یکه رو ییتار مو 

 

 « ... یشده که حوصله ندار یباز چ »

 

 و بدخلق گفت :  دیکش رونیدستم ب ریرا از ز صورتش

 

  «... یچیه »

 

 کردم و گفتم :  یمکث

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یافهیق نیشده... نه از ا یزیچ هی دونمیترمه... من که م »

 شهیتو خونه حرفت م یوقت دونمی... از اونجا که مزونتیآو

 « دنبالت...  امیب یزنیزنگ م

 

 گفتم :  یاو با لحن بامزه دمیاش کشگونه یدستم را رو کف

 

 « شده...  یحاال به عمو بگو چ »

 

 یکمرنگ یبالخره مقاومتش را کنار گذاشت و با خنده هترم

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نکن آوات...  یشوخ »

 

 خودش به حرف آمد :  نکهیمنتظر ماندم تا ا یکم

 

 « باز با مامانمم دعوام شد...  »

 

 بست .  پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  یرعلیدعوات شد تا االن ام یرعلیکه تو با ام یاز اونروز »

نمم که انگار فقط ترنم دخترشه... مون... ماماخونه ومدنیترنم ن

 « داد و هوار کرد...  یمن بوقم... کل

 

 گفتم :  ینیکردم و با بدب اخم

 

 «  ؟یکه چ »

 

 تکان داد و با بغض گفت :  یسر ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خونه  نیبود که زودتر از ا نینگفت اما منظورش ا میمستق »

و ترنم هم درست شه...مامانمم  یرعلیام انیبرم... بلکه جر

 « ... نهیش رو ببدختر مورد عالقه قهیتونه هر دقب

 

حمله کردن به مادر ترمه بود، چفت  یرا آماده یزحمت دهان به

 کردم . 

 

از خودش به  ریغ یکردم احتماالً ترمه دوست ندارد کس فکر

 و خنده گفتم :  یهم با شوخ نیهم یبزند، برا یمادرش حرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر  میری... ممیریگیم یزودتر عروس ینجوریچه بهتر...ا »

 « ... مونیخونه زندگ

 

 تکان داد و گفت :  ینف یبه نشانه یسر ترمه

 

 «... سین یآوات اما دائم هیراه حال خوب نیا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _584 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زل  اشیآب یهاکه به چشم یدهانم را قورت دادم و در حال آب

 گفتم :  زدم،یم

 

 «  ه؟یمنظورت چ »

 

 با غم گفت :  ترمه

 

دفعه هم  هیماها  ینجوری... امیهم کرد یمثالً عروس »

و ترنم  یرعلیجن... ام میشی... ما ممیدور هم جمع ش میتونینم
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@VIP_ROMAN 

 هیقض نیحرص سر ا یبسم اهلل... بعد مامان بابام هر چ شنیم

 « . ..چارهیب یسر من و تو زنیریدارن م

 

و بدون عبور زل زدم  یخال یرا از ترمه گرفتم و به کوچه نگاهم

 . 

 

که  یزیچ د،یرسیم رانیحرفش به رفتن از ا تینها دانستمیم

 .  کردیچند وقت مدام تکرار م نیا

 

 و کالفه گفتم :  دمیکش میموها نیب یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

رو حل  یمشکل چیترمه قبالً هم بهت گفتم فرار کردن ه »

 « .. تازه... .کنهینم

 

 یزنده شد با آن عرق سرد یهاچشم یآکو جلو گرفته یچهره

 یبروم رو رانیممکن است از ا نکهیا دنیکه آن شب با شن

 صورتش نشسته بود . 

 

درد نشسته در  توانستمینگفته بود اما من که م یزیچ

 .  نمیاش را ببچهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ازیآکو به من نم رو تنها بذارم ترمه... خانواده تونمیمن نم »

 « داره... 

 

 ام نشست . شانه یترمه رو دست

 

 بلند شد :  فشیظر یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دو  یخانواده یبرا دی... اون موقع بامیمن و تو ما بش یوقت »

... کنهیرو درک م نیآوات... مطمئنم آکو هم ا یمون بجنگنفره

» 

 

                              🩸🩸🩸 

 

 (  ) آکو

 

 یخال واریبه د یحس چیقطع کردم و در سکوت بدون هرا  تلفن

 زل زدم .  میروروبه دیو سف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . زدیگوشم زنگ م یترمه تو یهاحرف

 

 یرفتن بود و به خاطر من پا رو هی یآوات... آوات راض یعنی

  گذاشت؟یدلش م

 

 یعنی گذاشت؛یپشت سر م یکی یکیبند بند بدنم را  یناراحت

آن هم آوات؟  زد؟یاش صدمه موادهبه خان گرید کباریآکو 

 شده بود؟  دنشینفس کش لیچند سال دل نیکه ا یآوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 د،یرسیکه دست خودم هم به آن نم یته دلم، در عمق اما

نفر در  کی نکهیخوشحال از ا زد،یبرق م یکمرنگ یخوشحال

 نیبه ا دینبااما نه... گذشتیاز خودش به خاطر من م ایدن نیا

 .  ردیپر و بال بگ دمدایحس اجازه م

 

 اتاق آوات را گرفتم .  یشماره ماً یرا برداشتم و مستق تلفن

 

 « جانم داداش؟  »

 

 « اتاقم آوات... کارت دارم...  ایب »
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@VIP_ROMAN 

 

 نهیها دست به سبعد آوات مثل پسربچه یقهیدق چند

 نشسته بود .  میروروبه

 

 پرپشتش لیبیو س شیر ریز شترشانیصورتش را که ب اتییجز

 شده بودند به دقت از نظر گذراندم .  یمخف

 

 ... یعنی

 

  نم؟یقرار نبود هر لحظه آوات را بب گرید یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را؟ نیزم یبرادر رو نیبهتر

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _585 

 

 فت : و گ دیشده بود، خند دستپاچه امرهینگاه خ ریکه ز آوات

 

 « آکو؟  یکنینگاه م ینطوریچرا ا »

 

 .  دمیجنگیرا بند آورد م میکه راه گلو یقدرت با بغض یهمه با
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@VIP_ROMAN 

 

  چرا؟

 

که  یاز آدم دیبا گرید کباریچرا  دیو بگو دیاینفر ب کی فقط

  گذشتم؟یدوستش داشتم م

 

 گفتم :  صادقانه

 

 « نه؟!  ای امیاش برباز عهده تونمیم پرسمیدارم از خودم م »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یمخلوط با نگران یبه لبخند لیاش تبدکه حاال خنده آوات

 شده بود، گفت : 

 

 «  ؟یآکو؟ خوب »

 

را به  یو سنگ تفاوتیب یرا جمع و جور کردم، نقاب آکو خودم

 چهره زدم و گفتم : 

 

 « اونجا؟  ای نیریگیم یعروس نجایا »
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@VIP_ROMAN 

 اخم کرد .  آوات

 

 « اونجا؟  ای »

 

 گفتم : الیخیدادم و ب هیتک یصندل یپشت به

 

 « با ترمه...  نیکن یزندگ نیخوایکه م ییاونجا »

 

 شد .  ظتریآوات غل اخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو؟ درست حرف بزن...  یگیم یچ »

 

 گفتم :  گرفتم،یکه موقع معامله به خودم م یاافهیبا آن ق یجد

 

هم  استشیر شنهادی... پرانیشعبه بزنم خارج از ا هی خوامیم »

 « بدم به تو...  خوامیم

 

 یصندل یاز رو نکهیبود تا ا رهیبه صورتم خ یاچند لحظه آوات

و  دیکوب زیم یدفعه مشتش را رو کیبلند شد و به طرفم آمد، 

 گفت :  یعصبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یلیآکو... خ یامسخره یلیخ »

 

 نوبت من بود اخم کنم .  حاال

 

 « س؟ مسخره تجارتمون رو توسعه بدم کجاش خوامیم نکهیا »

 

 خاص خودش گفت :  تیبا همان عصبان آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که اون شب از دهنم در رفت  یبه خاطر اون حرف یدار نکهیا »

 « ... یندازیرو راه م یشب باز مهیخ نیا

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 « آوات...  رهیتأثیب گمینم »

 

 ترمه گذاشت . شیپ قهیرا تلفن چند دق یاصل ریتأث نگفتم

 

 ... یلیاز خ شتریب یلیام... خلحظه حس کردم خسته کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...ریو اه مانا

 ...ریو ام جوانه

 و ترمه... آوات

 ...دیخورشو خودم

 ...طال

 ...واریژ

 ناشناس...  قاتل

 

 رفته بود .  لیاز الزم تحل شتریبود توانم ب نیا تیواقع

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... سیش ناما همه »

 

 گفت :  یبا بدخلق آوات

 

برم... بعد فکر  خوامیمن م یدیتو اون شب شن نهیا شهمه »

وسط  یشعبه رو انداخت نی... حاال ارمیبه خاطر تو نم یکنیم

 « رفتن بهانه داشته باشم...  یکه من برا

 

 زدم .  یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _586 

 

 «... یستینه... اما فقط فقط تو ن دی... شاآره دیشا »

 

 تر گفت : آرام یکم آوات

 

 «  ؟یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که تا موقع آمدن آوات به اتاقم  از ذهنم  ییفکرها یهمه

 گذشته بود به زبان آوردم . 

 

و عالف  کاریرو نگاه کن...پنج ساله گذشته رو اونطرف ب ریآه »

 تهیمرد کار و فعال چقدر دونمیکه م یریآه یبرا نیا بود...

... رهیم ذارهیدوباره م یروز هیمرگ... االن هم مطمئنم  یعنی

 « ... افتهیهم دنبالش راه ب واریژ سین دیبع

 

 هم گذاشتم و خسته گفتم :  یرا رو میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « و دم و دستگاه سهم دارن...  التیتشک نیاونهام از ا »

 

با غم به من زل  باز کردم و نگاهم را به آوات دوختم که چشم

 زده بود . 

 

راهمون از هم جدا شده آوات... اما  میچه نخوا میچه بخوا »

کار  دی... شامیبد ییسمت و سو هیبهش  میتونیهنوز هم م

بندازه که  ادمونی... شماها اونور...نوری... من ایشکل نیکردن ا

 « ... میاهنوز هم خانواده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لب گفت :  ریز آوات

 

 « آکو...  »

 

 زدم .  ینیغمگ بخندل

 

 چقدر عاشقتم... یدونیداداش...خودت م کنمیمن درکت م »

کار رو  نیا خوامی... اما ازت مینباشه اگه نباش ایدن خوامیم

مخالفم اما ته  نکهی... با ای... تو ترمه رو انتخاب کردیبرام بکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داداش... دلم  یخوشبخت ش نکهیجز ا خوامینم یچیقلبم ه

آرامش تو و ترمه  یبرا اگه ...نمیرو بب تیشحالخو خوادیم

 مایکه تو و ترمه رو سوار هوپ هیواجبه آکو اون رانیرفتن از ا

 «... کنهیم

 

 زبان به مخالفت باز کرد :  آوات

 

 « آکو...  »

 

 را قطع کردم :  حرفش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... در ضمن... نمیرو نب گریهمد گهید سیقرار ن »

 

 م :و گفت دمیبه صورتم کش یدست

 

هم راحت  یارهیقاتل زنج ارویاونور از دست اون  نیاگه بر  »

 «تره... راحت المیخ ینجوری...انیش

 

 بالفاصله واکنش نشان داد :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو تک و تنها بمون یما رو بفرست یخواینکنه م ؟یپس تو چ »

 « ... یاریدرب یباز وونهید

 

 تکان دادم .  ینف یبه نشانه یسر

 

 « رو روشن کنم...  ییزهایچ هی فیاول تکل دیبا یتهنه... من »

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاتاق انداختم، برگه یگوشه یچوب رخت یبه کتم رو ینگاه

 زده بود .  رونیب بشیاز ج یدیسف

 

 «رو با طال روشن کنم...  فمیتکل دیبا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _587 

 

 (  ) آکو

 

 آوات انداختم .  دیپر از خر یهابه دست ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اما از  میخانه را انجام ده یدهایخودمان خر آمدیم شیپ کم

 دیخر ست،یامشب آماده ن یاوات برا کردمیکه حس م ییانجا

 کنم .  دایآرام کردنش پ یبرا یکردن را بهانه کرده بودم تا راه

 

 کردم .  شیرا بستم و صدا نیماش در

 

 « آوات؟  »

 

 گفت .  یاخفه هوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم :  دمیکش یپوف

 

 « االن؟  هیچ یهات برااون اخم »

 

 زد .  یپوزخند

 

خواهرم من و چهارتا برادر کردن  نکهیا ی... از خوشحالیچیه »

آدم  هی میکن مشیتقد یرو دور زده تا دو دست شگهیکلفت د

 « ... گنجمیتو پوست خودم نم یعوض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را خودش  دیخر یهاسهیک یسر آوات که از حرص همه پشت

 گرفته بود، به طرف عمارت راه افتادم .  ییتنها

 

 گفتم :  الیخیب

 

آتو بدم دست  خوامیپوستت نگه دار... نم ریرو ز تیخوشحال »

که بعدا بکوبن تو سر خواهرم که ماها ولش  اریسهراب و سام

 « بمونه... خودمون  یهس تو ی... بذار هر چمیکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به طرفم برگشت و با لحن  ستاد،یا شیدفعه سر جا کی آوات

 :  دیپرس یبیعج

 

 « آکو؟  یچطور »

 

 کردم .  اخم

 

 «  ؟یچ یچطور »

 

 که گم شده باشد، سرگردان گفت :  یمثل کس آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یرفتار کن یجور هی ؟یفراموش کن ؟یبگذر یتونیم یچطور »

  « افتاده؟ین یاتفاق چیکه انگار ه

 

 به عمارت کرد و ادامه داد :  یاسر اشاره با

 

اشغال مزاحم رفتار  کهیت هیچند ساله باهات مثل  نیا ریام »

که روز  شنومیهات رو نمقدم یصدا یکرد اما االن... فکر کرد

و گوشت رو  یشیرد م ریو شب چند بار از در اتاق ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یازخودت رو بند ریآخ ام یصدا دنیدر تا با شن یچسبونیم

 « تو اتاق؟ 

 

چند روز از ترس  نیبستم و خودم را مجسّم کردم که ا پلک

ام را شده زیلبر یهارا ناراحت کند، برادرانه ریحضورم ام نکهیا

 دادن پشت در محدود کرده بودم .  کیبه کش

 

همه قدرت رو از  نیآکو؟ ا یباش ینجوریا یتونیم یچطور »

 «  ؟یاریکجا م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که چند روز  یبه آوات انداختم، برادر یهباز کردم و نگا پلک

 یبرا قمیو تشو تیبند دلم را همزمان با اعالم رضا شیپ

 پاره کرده بودم .  ران،یرفتنش از ا

 

 جواب دادم :  آرام

 

با خوب و  نیهم یبرا از عشق داداش... من عاشق خانوادمم... »

 « ... امیبدش کنار م

 

 مراهم بلند شد . تلفن ه امکیپ یتمام شدن حرفم صدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تلفن انداختم .  یبه صفحه ینگاه

 

از قاتل  یباز هم خبر دمیناشناس، فهم یشماره دنید با

 ها بود منتظرش بودم . که مدت یناشناس شده بود، خبر

 

خواهرت رو گذاشتم  یخواستگار یهی)) پشت در خونه هد

 پرواز... ((  یآقا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _588 

 

که  یبه آوات تیّاهمیکه ضربان قلبم باال رفته بود، ب ینیح

در را باز کردم  دم،یبه طرف در دو د،یپرسیحال بدم را م لیدل

نگاهم را  نیزم یرو ییکوچک و مقوا یبه جعبه تیّاهمیو ب

 .  دمیند یزیچرخاندم اما چ ابانیخ یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پشت سر بلند شد  زدیکه نفس نفس م یآوات در حال یصدا

 : 

 

 «  ؟یدیشد آکو؟ جن د یچ »

 

زانو زد و  نیزم ی(( جلو آمد، رو ه؟یچ نیبا گفتن )) ا بالفاصله

 دستش را به طرف جعبه برد . 

 

 زدم :  ادیدفعه فر کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نه بهش دست نزن آوات...  »

 

به من  ید و نگاهکه جا خورده بود، سرش را باال آور آوات

 انداخت . 

 

 منتظر جواب بود .  اشیسؤال نگاه

 

مشتم فشار  یرا که تا آن لحظه از شدّت اضطراب تو تلفنم

 صورتش نگه داشتم .  یروباال آوردم و روبه دادمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بخون...  »

 

 اخم آلود آوات بعد از چند لحظه از صفحه جدا شد .  نگاه

 

 ران اوات بودم، گفتم : که تنها نگ یدر حال صادقانه

 

 « آوات...  هیچ یلعنت یاون جعبه یتو دونمینم »

 

و  یمخلوط از شوخ یکه هنوز هم متعجب بود، با لحن آوات

 گفت :  ینگران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « به نظرت بُمبه؟  »

 

 « بُمب؟  »

 

 .  میهر دو به عقب برگشت ریآه یصدا با

 

 بود .  ستادهیپشت سرمان ا یبا لباس راحت ریآه

 

 :  دیبلند شد و پرس اتآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایا »

 

 جواب داد :  ریآه

 

دفعه  هی... رفتمیبابامه... داشتم توش راه م یخونه اطیح »

 «شما دو تا برق گرفتتون...  دمید

 

 آمد و به آوات گفت :  جلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « پشت سرت آوات؟  نیرو زم هیاون چ »

 

 با خنده گفت :  آوات

 

 « ... دیبُمب شا »

 

 را باال انداخت .  شیابروها ستاد،یا شیسرجا ریآه

 

 اضافه کرد :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پشت در  دیداد بر امی... االن پاروعهی یخواستگار یهیهد »

مگه توش  گمیبهش دست نزن... منم م گهی... آو مدیبرش دار

 « بُمبه... 

 

خودم جلو رفتم و بدخلق و البته نگران از حضور آوات و  نباریا

 گفتم :  ریآه

 

قاتله... مامانمون رو کشته...   اروی گمیبُمبه... اما م گمینم »

اون جعبه گل و  یداداشمون هم نفله کرده... مطمئن باش تو

 « ... سین ینیریش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دیبود فقط مرا تهد یکاش فقط خودم بودم تا هر خطر یا

 را...  رینه آوات و آه کردیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _588 

 

جلو آمد، با دست آوات را کنار زد و همانطور که خم  ریآه

 گفت :  شد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نه فکر نکنم بمب باشه...  »

 

 هم کنارش نشستم و گفتم :  من

 

 « نه...  ای هیاکار عاقالنه دونمینم »

 

 گفت :  یجد یلیخ آوات

 

  « س؟یپل میزنگ بزن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریبدهم، همان موقع آه ریبه آه یرا باال آوردم تا جواب سرم

 دستش را دراز کرد و در جعبه را برداشت . 

 

تا  میقفل کرد میکه بود یمان در همان حالتهمه یاقهیدق چند

 گفت :  قشیدادم بازدم عم رونیآوات همزمان با ب نکهیا

 

 « بمب خط خورد...  ینهیگز »

 

 شدم .  میهالب دنییمشغول جو ریاز دست آه یعصبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رنگ درآورد و به دست من  دیپاکت سف کیجعبه  یاز تو ریآه

درون جعبه بود،  اتیکه نگاهم به محتو یدر حال دیداد، با ترد

 پاکت را پاره کردم . 

 

از  ریآه اندازمیدرون پاکت ب اتیبه محتو ینکاه نکهیاز ا قبل

به خاطر خون  شدیکه رنگ سف یامردانه رهنیدرون جعبه پ

 رونیب آمدیخشک شده بود به چشم نم شیکه رو یادیز

 .   دیکش

 

 : دیپرس آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ه؟یمال ک یخون رهنیپ نیا »

 

 لب جواب داد : ریز ریآه

 

 « ... دونمینم »

 

 عکس در آوردم .  یپاکت تعداد یاز تو همزمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بحث  راهنیو آوات که هنوز هم در مورد پ ریبه آه توجهیب

 ها انداختم . به عکس ینگاه کردند،یم

 

 . آوردیبه قلبم فشار م یتوپ سنگ کیعکس مثل  هر

 

 چه خبر بود؟  نجایا

 

 افتاد .  نیزم یرو یکاغذ یها برگهعکس نیب از

 

 برداشت .  نیزم یمتوجه شد و آن را از رو ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بلند خواند :  یکاغذ نوشته بود، با صدا یکه رو یزیچ

 

از تصادف چند روز  خواستمی... مریام برادرتونه... رهنیپ نیا »

 یخودم داشته باشته باشم اما وقت یبرا یادگاری هی ششیپ

چرا... جسد تک  رهنشیبه جسدش نگاه کنم، پ تونمیم

 « تکتون... 

 

 با حرص گفت :  رلبیدستش مچاله کرد و ز یرا تو کاغذ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یکثافت عوض »

 

 . ها زل زده بودم ز هم به عکسبه من افتاد که هنو ینگاه

 

ها زد و مشغول نگاه کردنشان شد، آوات به عکس یچنگ ریآه

 هم کنارش نشست . 

 

 گفت :  یبا سردرگم اوات

 

 «  ه؟یچ نهایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ها جواب داد : نگاه کردن به عکس نیح ریاه

 

ها و ... آکام... هناس... در حالتری... امواریمن... آکو... تو... ژ »

 « مون... خط قرمز رو صورت همه هیها مختلف... با نزما

 

 و گفت :  دیکش رونیب ریاز دست آه یعکس آوات

 

 « ... یتو ی... وقتیوقت ره؟یام نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را من کامل کردم .  اشجمله

 

 « پرورشگاه بوده...  یتو یوقت »

 

 گفتم :  یااندازهیبستم و با غم و درد ب پلک

 

از اون موقع  یعنیگاه عکس داره پرورش یتو ریاز ام »

و  دهیبرادرمون رو عمداً ازمون دزد یعنی... شناختتشیم

 « فرستاده پرورشگاه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یبا سردرگم ریاه

 

 «... نهای... انهایا »

 

 :  دیدفعه پرس کی آوات

 

و آکام و  مییفقط ما س؟ین نجایا نیاز آو یعکس چیچرا ه »

 «  س؟ین نیهناس؟ چرا آو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_زلغ#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _589 

 

 ) آکو ( 

 

آوات و  ر،یمن، آه یجمع چهارنفره ینگاه مهربانش را رو جوانه

بود،  دهیدراز کش یرو ریکه ام یاکه دو طرف کاناپه واریژ

 :  دیگرداند و پرس م،ینشسته بود

 

 « ... میرو نشون کن عروسمون نیاگه اجازه بد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد .  یضیلبخند عر آوات

 

 « ماهم دست شماس...  یزن داداش... اجازه کنمیخواهش م »

 

 .  دیفهمیحرف آوات را خوب م یمعن د،یجوانه لرز یهالب

 

 اشیخوددار یمن، آوات گاه یتوپ و تشرها یرغم همه یعل

 .  پراندیم ییهاکهیو ت دادیرا از دست م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کند .  فیبه من انداخت تا از من کسب تکل یگاهن جوانه

 

جوانه را  یهم گذاشتم و با لبخند کمرنگ یرا رو میهاپلک

 کردم . قیتشو

 

از  شتریب یاز کنار سهراب که با آن کت و شلوار مشک جوانه

 نیرفت، آو نیجذاب شده بود بلند شد و به طرف آو شهیهم

 نشسته بود .  کنار مادرش یعروسک یدر آن کت و دامن صورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیدیکاش پدرم زنده بود تا عروس شدن تک دخترش را م یا

  . 

 

 اجازه گرفت .  نیاز مادر آو جوانه

 

 «شما فرزانه خانم...  یبا اجازه »

 

عدم  حضور  یتیاثرات نارضا شدیجون که هنوز هم م فرزانه

به وضوح  یخواستگار یرا تو اریمادر سهراب و جوانه و سام

 تکان داد .  یسر د،ید صورتش یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کریکدیبا  شیآنها سالها پ میداده بود حیتوض شیچه برا هر

 .  میاو را کامالً قانع کن میقطع رابطه کرده بودند، نتوانسته بود

 

کمرنگ فرزانه جون مصادف شد با لحن آرام اما محکم  لبخند

 سهراب که خطاب به او گفت : 

 

 « صبر کن جوانه...  »

 

 گره خورده به او افتاد .  یوهابا ابر نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گوش سهراب گفت :  ریکه ز دمیرا د اریسام یهالب حرکت

 

 « چته سهراب؟  »

 

اش عرق شده یشانیبه پ یدست د،یکش یقینفس عم سهراب

 و رو به ما گفت :  دیکش

 

 « بگم...  یزیچ هیاول  دیبا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  تیبا جدّ  ریآه

 

 « خب؟  »

 

 . دستپاچه بود  یکم سهراب

 

تون معذرت رو نشون کنم از همه نیآو نکهیقبل از ا دیبا »

 « بخوام... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _590 

 

با لحن  ریآه نکهیدر سکوت فرو رفت تا ا یاچند لحظه جمع

 گفت :  یمعنادار

 

 «  ؟یبرا »

 

 اخت و گفت : اند نییسرش را پا سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... میکرد نیکه من و آو یکار یبرا »

 

 زد و گفت :  یپوزخند واریژ

 

... همون روز هم جوابت رو یاون روز هم معذرت خواست »

 « ... میداد

 

 روز؟  اون

 

   زد؟یاز مدام روز حرف م واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد و گفت :  یپوزخند سهراب

 

... تا به ارمیب لیمن دل نیاون روز که شما چهارتا اصالً نذاشت »

 « خودم اومدم... 

 

 بزنند .  رونیاز صورتم ب میمانده بود ابروها کم

 

 چه خبر بود؟  نجایچهار نفر؟ کدام روز؟ ا کدام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یابه تک تک افراد حاضر در جمع انداختم، تنها چهره ینگاه

 فقط من؟  من بودم و ... دیدرخشیکه عالمت سؤال در آن م

 

 کردمینپرسم، حس م یرا گرفتم تا سؤال زبانم یزحمت جلو به

 .  شودیخودم ختم م ریبه تحق تیبپرسم در نها یهر سؤال

 

 شیهادنده تیکه به خاطر درد و اذ ریبه ام ینگاه سهراب

 معموالً ساکت بود انداخت و گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حرف  زهایچ نیراجع به ا دینبا یشب نیهمچ هی یدرسته تو »

و جوانه دوباره تکرار شه... ما با  ریام یهیقض خوامیزد اما نم

... اما به خاطر عشق میمون موافق نبودبه خانواده ریورود ام

با  وقتچیه مینتونست نیهم یبرا ...میخواهرمون سکوت کرد

من و شماهم تکرار  یبرا داستان نیا خوامی... نممیایهم کنار ب

 « شه... 

 

که به  یر حالد یاشک یهاانداخت که با چشم نیبه آو ینگاه

 مادرش چنگ انداخته بود به دهانش زل زده بود .  یبازو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بکنه...  ریماها گ نیب نیآو خوامینم »

 

 شیاز جا ریآه نکهیتا ا میمان ساکت ماندهمه یالحظه چند

 بلند شد و به طرف سهراب رفت . 

 

 و گفت :  ستادیا شیروروبه

 

 «  ؟یایب میداد تیرضا غهیبه خاطر ص یکنیفکر م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

افتاده  یمطمئن بودم اتفاف نکهیرا از ا شمیبد چند لحظه پ حس

 کنار زدم و بلند شدم .  خبرمیکه از آن ب

 

را  ریو حرف آه ستادمیسهراب ا ینهیبه س نهیس ریآه کنار

 ادامه دادم : 

 

 میکن یکار هی میتونستینم میخواستیاگه م یکنیفکر م »

 «  ؟ینیرو نب نیرنگ آو گهید

 

 سهراب نشست . یشانه یرو ریآه دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

پرواز تا  یسهراب اما خانواده دونمیت رو نمتو و خانواده »

 تونهینم یچیرو واقعاً انجام بده... ه ینخواد کار یوقت

بد  ایبدون خوب  یینجایمجبورش کنه انجامش بده... پس اگه ا

از  یعضو گهیبعد د نیو از ا میذفتیما حضورت رو پذ

 «  ... یشیمون حساب مخانواده

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _591 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زل  اشیآب یهاچشم یکه تو ینیرا گرفتم و ح گرشید یشانه

 گفتم :  زدم،یم

 

خودت  ،ذنگرانیباش نینگران آو نکهیا یپس بهتره به جا »

تو دست  یون انگشتر رو بکنکه ا یا... چون از اون لحظهیباش

... سهراب... بازم ادیفقط خم به ابروهاش ب هیخواهرمون... کاف

 ی... اون موقع چشمم رو روادی... فقط خم به ابروهاش بگمیم

 « ... کنمیو زنده زنده چالت م بندمیم یابرادر جوانه نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  یفیخورد، لرز خف یاکّهیبود که سهراب  یآنقدر جد لحنم

 حس کردم .  یبه بدنش نشست به خوبکه 

 

 آوات بلند شد :  یصدا

 

 « وجه...  چیه هی... یخواهرمون رو ناراحت کن یحق ندار »

 

 تخس گفت : واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها دارن و... مشکل نیو... زن و شوهر از ا هیدعوا نمک زندگ »

 زیو... شوهرشه و فالن... همه رو بر انیخودشون از پسشون برم

 « دور... 

 

 ادامه داد :  تآوا

 

 ییاستثنا چی... هیتر بگبه خواهرمون از گل نازک یحق ندار »

 « ... ی... وگرنه با ما طرفهم نداره

 

 گفت :  یآرام اما محکم و جد ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خواهرم از  یاومد رو سرت... اگه بدون لیاگه عزرائ یحت »

 «   ... یکنی... جوابش مشهیمردنت ناراحت م

 

 زدم . یکمرنگ لخند

 

 اعتراض جوانه بلند شد :  یصدا

 

 « ... دور از جونش... هیها چحرف نی... اریعه... ام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  الیخیب ریام

 

 «... یگفتم بگم که بعداً نگن نگفت »

 

 شد و گفت :  رهیبه سهراب خ ریام

 

خواهرم رو بسپارم دست  یروز هی کردمیوقت فکر نم چیه »

... بهت حق مینداشت یخوب یی. من و تو آشناتو... سهراب..

 ی... اما حق نداریاز من نداشته باش یاگه دل خوش دمیم

... اگه بفهمم به خاطر یکن یرو از من سر خواهرم خال تیناراحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خجالتت  زا یجور هیسهراب به جون آکام  یکرد تشیمن اذ

 « ... یاز کجا خورد یکه نفهم امیدرم

 

مانده از حال برود، پرواز کم  یبرادرها یوسط رجزخوان سهراب

 دیکه هر کدام با تهد ریبه دست من و آه هیبا تک دیشا

 سر پا مانده بود . م،یرا گرفته بود شیهاشانه

 

بلند شد و با  اریسام م،یساکت شد یاهیما چند ثان یوقت بالخره

 به سهراب گفت :  یالحن بامزه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بکش یخور وهیاالن خودت رو با اون کارد م نیبه نظرم هم »

 « ... یکنیپرواز هم کم م یزحمت برادرها ینجوریسهراب... ا

 

 همه نشست . یهالب یرو یکمرنگ یخنده

 

 و خنده گفت :  یبا انرژ جوانه

 

عروسش...  شیپ نهیبش ادیب نیداداشم رو... بذار نیولش کن »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دمیعقب کش ریو آه من

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _592 

 

 نشد و با خنده گفت :  الیخیاما ب اریسام

 

هام دقت رو تعداد برادر زن رمیباشه خواستم زن بگ ادمی »

 شیحواسم رو از ش دیبا رمیراه م ابونیتو خ یکنم... وگرنه وقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکنه...  کیبهم شل ریهام با تاز برادرزن یکیطرف جمع کنم 

 « ش ناراحت شده... اخن شکستهچون زنم به خاطر ن

 

 .  میمان کمرنگ و پررنگ به خنده افتاده بودهمه گهید نباریا

 

کرد  نیانگشت آو یرا تو یمتیگران ق نیانگشتر تک نگ جوانه

 را به سهراب داد .  شیجا نیصورت آو دنیو با بوس

 

 .  میدست زد شانیبرا یخوشحال با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از همه جلو رفتم .  زودتر

 

و همانطور که خواهرم را با تمام عشق  دمیرا بوس نیوآ یشانیپ

 گفتم :  دادم،یفشار م میبازوها نیب

 

 «  برادر... مبارکت باشه... خوشبخت شو...  زیمبارکت باشه عز »

 

 ند،یبگو کیتا تبر رفتندیو سهراب م نیبه طرف آو هیبق یوقت

ف آوات او را به طر یاز فرصت استفاده کردم و با گرفتن بازو

 خودم کشاندم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شده آکو؟  یچ »

 

 کردم .  اخم

 

 «  ه؟یاون رو و چهار نفر چ انیجر »

 

 .  دینگاهش را دزد آوات

 

 « ... یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ام شده دیکل یهادندان نیدادم و از ب شیبه بازوها یفشار

 :  دمیغرّ

 

 «... بپرسم ریبرم از آه ای یگی... مگهیدِ نشد د »

 

از پشت سرم بلند  ریآه یواب بدهد، صداآوات ج نکهیاز ا قبل

 شد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میو آوات رفت ریو ام واریروز من و ژ هی... غهیص انیبعد از جر »

اگه  می... بهش گفتمیمطب سهراب... تا جا داشت کتکش زد

نگفت و اجازه داد  یچی... اونم هکردیم یخواهر خودش بود چ

ون حق با و جوانه هم سکوت کردن چ نی... آومیکارمون رو بکن

 « ما بود... 

 

 ته دلم سقوط کرد ...  یزیچ

 

 از کار افتاد ...  یبه طور کل ذهنم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به کار ببرم .  یکلمات را به درست توانستمینم

 

 آوات شل شد .  یاز دور بازو دستم

 

 گفتم :  دیترد با

 

 « ... نیچرا به نگفت نکهیتون به کنار... اکار احمقانه یچرا »

 

 فت : اعتراض گ آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « که...  میبهت نگفت نیا یآکو... برا »

 

 گفت :  یرحمیبا ب ریآه

 

من و زن و  یبه زندگ یچون همون موقع که گند زد مینگفت »

 می... نگفتیرو پاره کرد مونیبرادر یرشته یم رو کشتبچه

 یحت گهیکه د یچه اونقدر ازمون فاصله گرفت یچون چه بخوا

 « ... و الساّلم ...یشیبرادرمون هم حساب نم

 

 رفت .  نیبه من زد و به طرف آو یاهم تنه بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مرا که مات مانده بودم به طرف خودش برگرداند و با  آوات

 وحشت گفت : 

 

 دونستمیهاش نده... بهت نگفتم چون مگوش به چرت و پرت »

 کردمیدق م کردمیکار رو نم نی... اما من اگه ایکنیمخالفت م

خودم  اومدنیهم نم هینگفتم... اگه بق نیهم یآکو... برا

 « ... رفتمیم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آزاد  شیهادست یرا از آوات گرفتم، خودم را از تو نگاهم

 ها رفتم . افتاده به طرف پله یهاکردم و با شانه

 

 «بدم برات...  حی... بذار توضیریم یآکو کجا دار »

 

 تنها باشم... یاقهیداشتم چند دق ازین

 

 فکر کنم...  ریاه یهابه حرف باشم و تنها

 

 ... (یشی...برادرمون حساب نمیشی) برادرمون حساب نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _593 

 

 ) طال ( 

 

خوشحال کردنم مرا ناراحت  یبه جا رونیسوت و سات ب یصدا

 یکه برا ییهابودن آدم خوشحال نکهیو افسرده کرده بود؛ نه ا

 نکهیداشتند را دوست نداشته باشم، از ا تیّآکو اهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو باشم، حس  یآن لحظه یاز خوشحال ییجز توانستمینک

 داشتم .  یبد

 

 لب با خودم غرغر کردم :  ریز

 

اتاق هس که  نیا یتو یکی گنیاصالً با خودشون نم یعنی »

 « ... رهیگیدلش م

 

 و به غرغر ادامه دادم :  دمیاال کشسرم ب یرا تا باال پتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خواد؟یها مخنده نیاتاق هس دلش از ا نیا یتو یکی گنینم »

 » 

 

 «  ؟یبخند خوادیدلت م »

 

 آمدم .  رونیپتو ب ریها از زآکو مثل برق گرفته یصدا با

 

 .  کردیبود و به من نگاه م ستادهیچهارچوب در ا یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانه  یاهال یکه همه تیعموق نیچطور در ا نکهیاز ا متعجب

 :  دمیاتاقم شده بود، پرس یسالن مشغول جشن بودند، راه یتو

 

 « ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا »

 

 زد و گفت :  یمحو لبخند

 

 « ... ییبزنم بهت... با خودم گفتم تنها یسر هیاومدم  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغلم گذاشته  یتو یرا دو دست ایاش دنآکو با جمله گفتمیم اگر

 نگفته بودم .  بود، دروغ

 

صورتم نشست و صادقانه و با عشق زمزمه  یرو یپهن لبخند

 کردم : 

 

 « ممنون...  »

 

 به پشت سرش کرد و گفت :  یاسر اشاره با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلوط رو صدا بزنم کمکت  تونمیم یاگه دوست داشته باش »

 « ... رونیب میبر یکنه حاضر ش

 

 فتم : گ یشتریرا باال انداختم و با تعحب ب میابروها

 

 « تو بله برون خواهرت؟  رون؟یب امیمن ب »

 

 گفت :  الیخیباال انداخت و ب یاشانه

 

 «  به؟یآره... کجاش عج »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم :  اب

 

 « ... منم که... یمراسم خانوادگ نیآخه ا »

 

 محکم بودن، مهربان گفت :  نیکه در ع یبا لحن آکو

 

 « طال...  یاخانواده نیوقته عضو ا یلیتو خ »

 

 بود که زبانم بند آمد .  نیسنگ یبه قدر اشجمله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد :  آکو

 

... سگهید یکی... یستیتو ن سبهیخونه غر نیا یکه تو یاون »

 » 

 

 آوات بلند شد :  یدفعه صدا کی

 

 « ... ایب ؟ییآکو؟ کجا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به پشت سرش انداخت و بعد دوباره من نگاه ینگاه مین آکو

 کرد . 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _594 

 

 «... یکمکت کنه لباس مناسب بپوش ادیب گمیبه بلوط م »

 

از  ییآکو مرا جز نکهیمن است، ا میشدم منتظر تصم متوجه

از  شیپ یقهیچند دق یو دلتنگ غم یهمه خواندیاش مخانواده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیپ رونیب خواستیدلم نم گریکه د یرفت، جور نیب

تنها باشم و به آکو فکر  خواستیباشم، دلم م هیبق یهاآدم

 کنم . 

 

 « تو برو... من خوبم...  »

 

 گفت :  یعصب آوات

 

دونه از  هی... میریعکس بگ میخوایعروس خانم... م گهید ایب »

 «هامون کمه... داداش بزرگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  لبخند

 

 « . من خوبم... برو.. »

 

 گفت :  نانیبا اطم آکو

 

 « ...امیبازم م »

 

 کردم .  شیدر را ببندد، صدا نکهیرا به من کرد، قبل از ا پشتش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  »

 

 را به طرفم چرخاند .  گردنش

 

روزها  نیا ی... بودنت رو تویکنارم نکهیممنون به خاطر ا »

 چیحت ه... تکنمیفراموش نم یطیشرا چیوقت، تحت ه چیه

 «... یطیشرا

 

                                  🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

 تا دم در رفتند .  اریو جوانه همراه سهراب و سام نیآو

 

 ...  میمن مانده بودم و برادرها حاال

 

 .  اندازمیکدامشان ب چیبه ه ینگاه مینداشتم ن دوست

 

مه زده بود که کرده بودند آنقدر به غرور و احساسم صد یکار

 بتوانم فراموشش کنم .  یراحت نیبه ا دانستمیم دیکه بع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بودم تا  دهیرا بخش نیغرورم گذاشته بودم و آو یپا رو من

بعد  ست،یدست ن کیما  یفکر نکنند خانواده هیسهراب و بق

 .  گرفتندیم دهیعمالً مرا ناد میبرادرها

 

 جلو آمد و گفت :  آوات

 

 « .. بدم. حیآکو بذار توض »

 

 را باال آوردم و گفتم :  دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میبر شهینم گهینداره آوات... تموم شده... االن پ یبیع »

خوب بوده  نیآو یبرا نجایامشب که تا ا خوامیعقب... نم

 « ... خراب شه

 

 باال شدم .  یطبقه یهم به سرعت راه بعد

 

که به آوات گفتم  یانداره بیپشت ع دانستمیخودم م فقط

 وجود داشت .  بیعچقدر 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نییبا ساکت شدن پا نکهیاتاقم راه رفتم تا ا یتو یاقهیدق چند

 گرفتم .  شیراه اتاق طال را پ

 

 به در زدم و در را باز کردم . یکوتاه یضربه

 

 .  کردیتختش نشسته بود و به پنجره نگاه م یرو طال

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _595 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد .  یمن سرش را به طرفم چرخاند و لبخند کمرنگ یصدا با

 

و ظرافت  ییبایهمه ز نیخودم فکر کردم چطور ممکن بود ا با

 نفر جمع شده باشد؟  کیدر 

 

قطع  یاچند لحظه ینفسم برا امنهیس یشدن قفسه نیسنگ با

 شد .

 

 طال را ندارم .  شیگنجا کردمیم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آرام گفت :  طال

 

 « مهموناتون رفتن؟  »

 

 اتاق شدم و در را بستم .  داخل

 

 « آره...  »

 

 تخت نشستم .  یرو کنارش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و با افسوس گفت :  دیکش یقیعم نفس

 

 « ... شهیم میبه خواهرت حسود »

 

دستم گرفتم، همانطور چه به انگشتان  یرا تو دستش

 بودم، گفتم :  رهیخ اشدهیکش

 

 « چرا؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یوقت یچون برادرهاش در هر حال برادرش بودن... حت »

 « اشتباه کرده بود بازهم تنهاش نذاشتن... 

 

 پدرش و نقره افتادم .  ادیحرف طال  با

 

باال انتظار زمان مناسب را  ینقره، طبقه یضبط شده یهاحرف

 .  دیکشیبرمال شدن م یبرا

 

 « طال؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  مهربان

 

 « جانم؟  »

 

باهاشون  یدوست دار یگناهیت بفهمن تو بخانواده یوقت »

 «  ؟یکار کن یچ

 

 ساکت شد . یالحظه چند

 

 گفت :  نیغمگ عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بهش فکر کردم...  یلیچند وقت خ نیا »

 

 را از من گرفت .  شیو رو دیکش رونیدستم ب یرا از تو دستش

 

 شیپ گهید مدونیرو م نی... اما ادونمینم گهی... ددونمینم »

 « ... گهیندارم... انگار د ییاونها جا

 

 کرد .  بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « جا ندارم...  جاچیه گهید »

 

 یکنینکن دختر... چرا فکر م یانصافیدلم گفتم )) ب یتو

 آکوعه... ((  شیپ ایتا آخر دن گهیتو د یجا ؟یندار ییجاچیه

 

 لحظه به خودم آمدم و گفتم چرا حرف دلم را به زبان کی بعد

  آورم؟ینم

 

  خواهم؟یتو را م گفتمیبه طال نم چرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _596 

 

منتظر  خواستم،یکه م یقتیرو کردن حق یبرا نکهینه ا مگر

 دنیبودم تا وجود طال را با عشق خودم پر کنم که با فهم

 . مرا پس نزند  قتیحق

 

 گفتن بود .  یفرصت برا نیاالن بهتر دیشا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را دراز کردم و هر دو دستش را گرفتم .  دستم

 

 « طال تو...  »

 

 آمد . واریژ یتمام نشده بود در باز شد و بالفاصله صدا حرفم

 

 یگره خورده یهابود و هنوز متوجه دست یگوش یتو سرش

 من و طال نشده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دیشک رونیرا ب شیهادست طال

 

 یاومده... برا هاتشیطال دکترت زنگ زد... جواب آزما »

 یخارج برا میکنیخوب باشه اعزامت م هاتشیعمل... اگه ازما

 « عمل... 

 

 :  دیپرس ینیبه ما دو نفر انداخت و با اخم و بدب ینگاه واریژ

 

 « آکو؟  یکنیکار م یچ نجایتو ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 « نداره بچه؟  یبه تو ربط یدیهنوز نفهم »

 

 بالفاصله گارد گرفت .  واریژ

 

 « چرا اتفاقاً ربط داره... خوب هم ربط داره...  »

 

 داشت .  یبه گوشمال ازین واریژ نکهیمثل ا نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  واریطال آمد که به ژ یبزنم صدا یحرف نکهیاز ا قبل

 

 « ... عمل کنم؟ دوباره راه برم تونمیم یعنی... یعنی ؟یچ »

 

به طال  یبینگاه غضبناکش را از من گرفت و به حالت عج واریژ

 گفت : 

 

 دواری... اما دکترت اممیریرو بگ هاتشیجواب آزما دیاول با »

 یآلمان برا میریباشه تا اخر ماه م یاک زیبود... اکه همه چ

 « عمل... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دفعه به خودم آمدم .  کی

 

 به کار افتاد .  ذهنم

 

 ؟ آلمان؟ عمل؟ از کشور خارج

 

پدرش  یبه اجازه ازیکه در رابطه با طال ن ییزهایچ یهمه

 داشت. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آن وقت  رفت،یپدر طال م شیو پ دانستیهم م واریژ مطمئنن

 افتاده بود ...  یمن و پدرطال و نقره چه اتفاق نیکه ب دیفهمیم

 

 ... دیفهمیهم طال م بعد

 

 االن وقتش نبود...  نه

 

  شد؟یه مطال چ یپاها پس

 

 کردم؟یچه کار م دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _597 

 

 (  ) آکو

 

نگذاشته بود،  یباق میبرا یتمرکز چیطال ه یمسأله نکهیا با

 شرکت شدم . یراه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به مطب دکتر  واریبا طال و ژ بودم که ختهیبه هم ر یحد به

 رفته بودم .ن

 

 . کردمیم دایمشکل پ نیحل ا یبرا یهر چه زودتر راه دیبا

 

سالن  یرا تو میپا یاافتاده نییرا باز کردم و با سر پا در

 گذاشتم . 

 

 بلند شد :  یمنش یصدا بالفاصله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دیمهمون دار ...ریسالم جناب پرواز... روزتون بخ »

 

 د : آم ییآشنا یتمام شدن حرفش، صدا با

 

 « پرواز...  یسالم آقا »

 

و نگاه متعجب و  اورمیباعث شد سرم را باال ب ایآر یصدا نیطن

 .  اندازمیبه او ب یاحوصلهیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر  ییتوانا گهیپسر... د سیدلم گفتم : )) نه االن وقتش ن یتو

 و کله زدن با تو رو ندارم... (( 

 

 آمد و دستش را به طرفم دراز کرد . جلو

 

انداختم و با خودم فکر کردم  شیهابه دست یرگمسرد نگاه

کرده بودند؟! که  تیرا اذ میرا بفشارم که طال ییهادست دیبا

 را پس زده بودند؟!  میطال

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که صدا همانطور

 از پشت سرم بلند شد :  یگرید یآشنا

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجای... پسر تو اایآر »

 

درشت  یهاکه با چشم دمیرا چرخاندم و پدر طال را د ردنمگ

 زل زده بود . ایبود و به آر ستادهیپشت سرم ا یاشده

 

 گفته بود :  جیهوا مانده بود، گ یکه تو یبا دست ایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  نجا؟یآقاجون... شما ا »

 

هم  یرو یرا با خستگ میهاپلک ینیو ح دمیکش یپوف

 گفتم :  گذاشتم،یم

 

 « ... سیاالن وقتش ن. نه...نه.. »

 

 کیاش از نزدلرزان بود و چهره شیهاطال جلو آمد، قدم پدر

 مالقاتمان شده بود . نیاز آخر رتریپ یلیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  د،یچکیاز آن م یکه دلخور یبا لحن ایآر روبه

 

 « اومدم دنبال دخترم...  »

 

 باال انداخت و گفت : ییابرو ایآر

 

 « دخترتون؟  »

 

 زد :  یپوزخند پدرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نه؟  شیشناسیآره دخترم... طال... م »

 

 کرد و نگاهش را از پدر طال گرفت . یاخم ایآر

 

در موردش  یحد از طال متنفر شده بود که حت نیتا ا یعنی

 ؟ دیپرسیسؤال نم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مثل  ینقره طال از شر آدم یبه واسطه نکهیبودم از ا خوشحال

 راحت شده بود .  ایآر

 

روبه من که در سکوت به آنها زل زده بودم،  نباریطال ا پدر

 گفت : 

 

 « دخترم کجاس؟  »

 

 به پدر طال زدم .  یپوزخند نباریا

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیبرگردانم، شا شانیرا سر جا شانیبود تا هر دو یخوب فرصت

برنامه داشتم  شینبود که برا یزیچ نحایا شانیاحضور به دفعه

 اما هنوز هم فرصت بود . 

 

 :  کردم و گفتم یبه منش یااشاره

 

 یقرارها یهمه نییپا یبا خط طبقه ...رونیب دییشما بفرما »

 « نه...  ای نیبرگرد زنمی... خودم زنگ منیامروز رو کنسل کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رونیب فشیداشتن کبا بر نکهیلحظه مردد ماند تا ا کی یمنش

 رفت .

 

 یرحمیبسته شدن در به طرف پدر طال برگشتم و با ب یصدا با

 گفتم : 

 

 هیکه با  یهمون کس شیباشه... پ دیکه با ییدخترت همونجا »

 « دستش...  یکاملش رو داد اریامضا اخت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستش  یرا تو امقهیدفعه پدر طال به طرفم هجوم آورد،  هی

 چسباند،یم واریکه از پشت مرا به دمچاله کرد و همانطور 

 زد : ادیفر

 

من رو با جون  یکه داشت یازم گرفت یاون امضا رو وقت یلعنت »

 « ... یکردیم دیدخترم تهد یکیاون 

 

 نکردم تا خودم را آزاد کنم .   یتالش چیه

 

 زدم و گفتم :  یسرد لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سرنوشت طال که برعکسش رو ؟یباور کنم به فکر دخترات »

 « ... گهیم

 

 :  دیکش ادیطال فر پدر

 

م گول نداره... من و خانواده یربط چیسرنوشت طال به تو ه »

طال  یشده برا یچ میدی... حاال که فهممی... اشتباه کردمیخورد

 « ...  میکنیجبران م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبودن را  قیعم یهاحفره شدیم یراحت نیمگر به هم جبران؟

 پر کرد؟ 

 

 و گفت :  جلو امد ایدفعه آر کی

 

 « اشتباه؟  »

 

 ایبه آر یپدر طال بودم که پوزخند یهادست ریهم اس هنوز

 گفتم :  یرحمیزدم و با ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال رو مفت از چنگت در  پسرجون... یبه کاهدون زد »

 «آوردن... 

 

 

بزند، زمزمه  رونیکه کم مانده بود از حدقه ب ییهابا چشم ایآر

 کرد : 

 

 «  ؟یچ »

 

 گفتم :  شانیانداختم و خطاب به هر دوباال  یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «هر دوتاتون... ...نیخورد یباز »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _599 

 

 رمیدر آن لحظه عکس بگ ایآر یاز چهره توانستمیکاش م یا

 تا بعداً به طال نشان دهم . 

 

 :  دیپرس یبا سردرگم ایار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچ یعنی »

 

 دفعه اخم کرد و گفت :  کی

 

 « به شما داره؟  یاصالً طال چه ربط »

 

 گفت :  ایبه من داد و در جواب آر یطال تکان پدر

 

 « که زده به طال...  هیبرادر همون شونیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیاش غرّ شده دیکل یهادندان نیب از

 

 « تر از آش؟ داغ یچرا شده کاسه دونمیفقط نم »

 

 .  شدیکم صبرم تمام م کم

 

 کردم و جواب پدر طال را دادم :  یکمرنگ اخم

 

 « نه من...  دییتر از آش شده، شماداغ یکه کاسه یاون »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  کردیکه مبهوت به من نگاه م دمیرا د ایچشم آر یگوشه از

 

 رونیب تونیشما خودتون طال رو از خونه و زندگ »

 نکهیا یو به جا دیگرفتازش ن یخودتون سراغ...دیکرد

... خودتون دیبه نقره اعتماد کرد دیبا خودش حرف بزن میمستق

 « ... دیاون برگه رو امضا کرد

 

 کیرا گرفتم، با  شیهارا باال آوردم و مچ دست میهادست

 را آزاد کردم و گفتم : امقهیحرکت 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « به شماها نداره...  یربط گهیطال د »

 

 :  دیطال بازهم غرّ پدر

 

 هیم داره؟ من و خانواده یدِ مرتبکه اصالً به تو چه ربط »

 نقدریا ...مینقره رو خورد یها... گول حرفمیکرد یاشتباه

 کرد،یکرد که اگه خودش اعتراف نم یخوب نقشش رو باز

 « ... میامکان نداشت باور کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گفت  یاخش افتاده یگرفت و با صدا شیهادست نیرا ب سرش

 : 

 

که  ی... کارافتاده یکه ناخواهر ریمن که گ یطال تمدونسیچم »

... به خاطر نفرت کنهیبا دشمنش نم یچکینقره با طال کرد... ه

 هیخودش... دختر از برگ گل پاکتر من رو انداخت تو دامن 

 « ... رهیباز تا عفتش رو ازش بگزن یعوض

 

 شیهاشانه رفت،یقدم عقب م کی گفتیکه م یاهر کلمه با

 تر... واضح شیو بغض در صدا هیو گر شدیاده تر از قبل مافت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

...((، من رهیباز که عفتش رو ازش بگزن ی))عوض یکهیت آن

 ... امی.. خود عوضبودم

 

 پدر طال را مخاطب قرار دادم :  میرا فراموش کردم و مستق ایآر

 

رو به  هیسر و ته قض یمعذرت خواه هیبا  نیخوایم ؟یحاال چ »

از دلش  نیکن یخونه و سع نشیو تموم؟ ببر نیاریهم ب

 «  ن؟یاریدرب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم .  یپوزخند

 

... در واقعا اصالً راحت ستین هایراحت نینه جناب... به ا »

طال رو  یدل شکسته یممکنه بتون ری... غرممکنهی... غسین

 « ... یدوباره بند بزن

 

 گفتم :  یترآرام یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... نه یخواه... نه جبران... نه معذرتخوادیرو نم نیطال هم ا »

بود که  نیا خواستیکه م یزیشما رو... تنها چ گهید یخت

 « نداره... و البته...  یگناه چیاون ه دیبدون

 

اش مثل گچ انداختم که چهره ایبه آر یچشم نگاه یگوشه از

 شده بود . دیسف

 

 دادم :  ادامه

 

 « ... تونیشرمندگ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبه لرزش افتاد، برا ایآر یرفم، زانوهامخض تمام شدن ح به

 یاجهیگرفت اما تنها نت زیدستش را م افتادین نیزم یرو نکهیا

 بزرگ و شکستنش بود .  یاشهیکه گرفت انداختن گلدان ش

 

 افتاد...  نیزم یرو ایشکستن گلدان، آر بیمه یبا صدا همزمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _600 

 

قفل شد  نیزم یافتاده رو یایآر یمن و پدر طال هر دو رو نگاه

 . 

 

 : دیشده بودند، از من پرس رنگیکه کامالً ب ییهابا لب ایآر

 

 « چه خبره؟  نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شمرده به طرفش رفتم .  یهاقدم با

 

بود، گذاشته  زشیم یرو یکه منش یوانیپارچ آب و ل یتو از

 پر کردم .  یآب وانیل

 

 ایآب را به طرف آر وانیکه ل ینیخم شدم و ح میزانوها یرو

 با پوزخند گفتم :  گرفتمیم

 

 « ... یخنک ش دیبخور... شا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اب را کنار زد . وانیرا باال اورد و ل دستش

 

 طرف صحبتش من نبودم .  انگار

 

انگار طال ممکنه؟ دکتر گفت رابطه تجاوز نبوده...  یچطور »

 « خودش خواسته... 

 

 ...حیوق یِ لعنت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

روز ناموسش  کیکه  یدختر یاز رابطه توانستیم یچطور

 حرف بزند؟  بهیمن غر یبود، جلو

 

شود  دهیکوب اشیرتیغیب یرو رفتیکه م یزحمت مشت به

 کنترل کردم . 

 

 و گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 «  ه؟یفرق من و تو چ یدونیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میهابه من بود اما شک داشتم متوجه حرف ایآر روحیب نگاه

 بشود . 

 

که طال انتخاب  ی... کسی... مَردش بودیتو نامزد طال بود »

که  یکنه... کس هیبهت تک شیزندگ یهیبق یکرده بود تا برا

 نیا یدونیعمرش رو کنارت باشه... م یهیحاضر شده بود بق

 «  ؟یچ یعنی

 

 دادم . تکان  یبه عالمت نف یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یدادیبهش فرصت م یدونستی... که اگه میدونینه نم »

تا جون  یکردیولش نم ابونیخودش دفاع کنه... که وسط خ

... چطور دلت ایآر کنهیکار رو با دشمنش هم نم نیبده... آدم ا

ها؟  ؟یکار رو بکن نیا یعاشق شدیکه ادعات م یاومد با دختر

 » 

 

 قلبش نشست .  یوباال آمد و ر ایآر دست

 

 دستم بود .  یاب هنوز هم تو وانیل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  م؟یکجا بود »

 

 گذاشتم .  ایکنار آر نیزم یرا رو وانیل

 

 « ... یفرق من و خودت رو بدون دیکه با ییاونجا »

 

افتاد، با آن  امیافتادم که گذر طال به زندگ یاول یروزها ادی

 ...  یبد ذهن ینهیزم شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از برادرم به  خوادیم کردمی... فکر مشناختمیمن طال رو نم »

 یاز کجا افتاد تو دونستمیکنه... نم یخاطر اون تصادف اخاذ

 یبودم که به زحمت جلو نی... اونقدر نسبت بهش بدبمیزندگ

 « نکنم...  رونیم بتا اون رو از خونه گرفتمیخودم رو م

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 20:59] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _601 

 

 هم افتاد .  یرو شیهاو پلک دیلرز ایار یهالب

 

 را باال انداختم و با تأسف گفتم :  میابرو یتا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  ریاز عوامل تحق یکیتو  فهمهیم یوقت هیحس بد »

 « ... نه؟! یبود گناهیآدم ب هی یشکنجه

 

 باال انداختم .  یاشانه

 

 « ... میبگذر »

 

 دادم :  دامها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیم بمونه باخانواده شیم... پخونه یاجازه بدم تو نکهیا یبرا »

مجبور شد  وارهی... دختر بدونستمیرو در موردش م زیچهمه

 « ... شیشونیچسبوندن به پ یبرام بگه چه انگ

 

 گفتم :  ایصورت آر یمتریلیجلوتر رفتم و در چند م یکم

 

 « گفتم؟  یمن چ یدونی... مستیاون ن ریبهت گفت تقص »

 

 تکان داد .  یسر ایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اعترافات نقره و نازگل  یحاو یفلش کوچک بمیج یتو از

 :  انداختم و آرام گفتم ایکت آر بیج یدراوردم و تو

 

 یلیکه خ ی... زندگیکار کرد یچ تیبا زندگ نیبشنو بب »

کردن  نییبا دو سه تا پرس و جو و باال و پا یتونستیراحت م

 « ... یو طال رو داشته باش یرو باز کن شگره

 

است که  یحسرت اشیرگذاریتأث دانستمیکه م یبا لحن بعد

 گفتم :  ند،ینشیم ایبه جان آر نیبعد از ا یهمه یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاما با خودم گفتم هر کس شناختمشیمن باورش کردم... نم »

 « شانس هست...  هی قیال

 

 گفتم : گذاشتم و  ایآر یشانه یرا رو دستم

 

 یگناهیبودم که التماس ب بهیغر هی... من نهیفرق من و تو ا »

اما طال رو غرق خون وسط  یآشنا بود هیطال رو باور کردم... تو 

 « ... یول کرد ابونیخ

 

 .  دیاش چکگونه یرو یاشک یدوباره پلک بست، قطره ایآر

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 پدر طال از پشت سر بلند شد : یدفعه صدا کی

 

... یطال رو باور کرد یمرد یرد نکنه... مردنگآقا دستت د »

و عفت دخترم  قتیدنبال حق ی... رفتیت راهش دادخونه یتو

انجامش رو  یعرضه هیکه من و بق ی... کاریرو بهش برگردوند

... اما حاال دخترم رو بهم پس بده... تا بذارمش رو تخم مینداشت

 « چشمام... تا جبران کنم براش... 

 

 به طرف پدر طال برگشتم . شدم و  بلند

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آرامش گفتم :  با

 

... از کجا آدرس نیشناسیمن رو م یعنی نیینجایا یوقت »

 «  ن؟یآورد ریشرکتم رو گ

 

 طال جواب داد : پدر

 

 « از گوگل...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شدم .  کیقدم به او نزد کی

 

 « ... امیکیمن م یدونیپس م »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _602 

 

 گفت :  د،یلرزیکه م ییطال با صدا پدر

 

 « ... یریطال رو از من بگ یتونیفکر نکن با پول و قدرتت م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  یکج پوزخند

 

من طال رو ازتون نگرفتم... شما خودتون طال رو از دست  »

تم که فکر نگف نیا یقبل رو برا ی... در ضمن... جملهدیداد

 یگفتم که بگم همه نیا یکنم... برا یبا پولم کار خوامیم دیکن

 « که من دارم قراره برسه به طال...  ییزهایچ

 

 خورد .  یاکّهیطال  پدر

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادم : ادامه

 

که سالها طول  یامپراطور یس... ملکهملکه هیمن  شیطال پ »

 « تا بسازمش...  دهیکش

 

 و گفتم :  ستادمیا اشنهیبه س نهیپدر طال شدم، س کینزد

 

با طال بدم...  خوامیکه من م سین یزیاون چ یهمه نیاما ا »

 «  ندارن... یارزش چیپول و قدرت ه نهایکه ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را گرفتم و گفتم : میرومبهوت روبه رمردیپ یشانه نباریا

 

اگه بهش  یمن طال رو باور دارم... بهش اعتماد دارم... حت »

تا ثابت کنم اشتباه  جنگمی... مکنمیمشک کنم ترکش ن

 « ... کنمیم

 

 زدم .  یلبخند

 

... دیبه طال بد دیتونیوقت نم چیکه شما ه هیزیاون چ نیا »

 « ... دیطال رد ش یلومتریاز چند ک دیاجازه ندار نیهم یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از پشت سر باعث شد به طرفش بچرخم .  ایآر یصدا

 

 « ... نمشیبا طال حرف بزنم... بب دیمن با »

 

گفتم  یسرعت نور عقب گرد کردم و با تحکم و لحن ترسناک به

 : 

 

هم به  یلومتریچند ک یتو فاصله یشازده پسر... برا گهینه د »

 « ؟یدیفهم ...یبه طال فکر کن ی... تو حق ندارخورهیدرد نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبلند یبود، با صدا ستادهیکه هنوز هم به زحمت سرپا ا ایآر

 گفت : 

 

 «  ؟یطال هست یِداره تو ک ی به تو چه ربطاصالً »

 

 .  ستادمیا اشیقدم کی

 

 هامییچطور از دارا دونمیکه برعکس تو م امیمن همون »

 « مراقبت کنم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با حرص گفت :  ایآر

 

 « ... سیتو ن ییطال دارا »

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 یحت ینظرم عوض شد... فکر کردن به طال سهله... حق ندار »

که مال منه  یزیچ خوادی... دلم نمیاریاسمش رو به زبون ب

 « بچرخه...  هایاسمش هم تو دهن بعض یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

صورتم  یبلند شد و رو ایدفعه و بدون مقدمه مشت آر کی

 نشست ...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _603 

 

 ایآر ادیکرد که فر جیمرا گ یکوتاه یلحظه یضربه برا شدت

 مرا به خودم برگرداند . 

 

 « ... ییطال یکاره ینداره... تو چ یربط چیطال به تو ه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 صورتم بخواباند .  یرو یگریرا باال برد تا مشت د دستش

 

 میسر جا شهیبود مثل هم میاز برادرها یکیاگر  دیشا

هم حقم بود هم نبود  که  یزیبا چ دادمیو اجازه م ستادمیایم

 آنها...  یکنند اما فقط برا یخودشان را خال

 

 هوا گرفتم . یرا تو ایرا باال آوردم و مشت آر دستم

 

 من ثابت ماند .  یرو یالحظه یبرا ایآر یهاچشم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دستم فشار  یاش را توکه با تمام قدرت مشت گره کرده ینیح

 :  دمیغرّ دادم،یم

 

 « ... یدیهمطال ف یکاره من همه »

 

 خودش را نباخت .  ایآر

 

 « ... یی... به جرم آدم ربامیکنیم تیازت شکا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم و دستش را به عقب برگرداندم .  یپوزخند

 

کرد خودش را آزاد کند اما اما  یگفت و سع یآخ بلند ایآر

 میهارگ یکه تو یبیحرص عج یاز عهده توانستینم

 .  دیایبرب دیجوشیم

 

 « بکن...  یدوس دار یهر غلط »

 

 شد .  یبه لبخند بزرگ لیتبد پوزخندم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بذار چند تا یرو بکش تیزحمت شکا یخوایحاال که م »

 « هم دستت بدم...  گهید یبهانه

 

 یفاصله نیرا گرفتم و او را که در ا اشقهیتمام شدن حرفم  با

شده بود با تمام قدرت به عقب پرت   حرکتیب یاهیثان کی

 .  کردم

 

 مبل پشت سرش افتاد .  یرو یبد یبا صدا ایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ندادم خودش را جمع و جور کند، به طرفش هجوم بردم  فرصت

 گریبا دست د گرفتمیرا م اشقهیدست،  کیکه با  ینیو ح

 صورتش خواباندم .  یرو یمشت پر قدرت

 

 حرص گفتم :  با

 

... یو اسم طال رو آورد یبه خرقم گوش نداد نکهیا یبرا نیا »

 » 

 

 زدم .  یگرید مشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... هیهرک یهر ک یفکر کرد نکهیا یبرا نیا »

 

 انداختم .  نیزم یمبل بلند کردم و رو یرا از رو تنش

 

به صورتش زدم  یگرینشستم و مشت د اشنهیس یقفسه یرو

 . 

 

بهش  ی... تو غلط کردیکه به طال زد ییهااون حرف یبرا نیا »

 « ... یتهت زد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از دستم در رفته بود .  میهاتمش حساب

 

 افتاده بود .  میدست و پا ریز جانیب ایآر

 

 .  دادمیهم نم یتیّزنده است، اهم ایمرده  دانستمینم

 

را همراه با جمالت  میهاوار و بدون کنترل مشت کیستریه

 . کردمیم یصورتش خال یام روپراکنده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ورش رو له غر یدکتر... گُه خورد شیبرد یتو گُه خورد »

 « ... ونیایوسط خ یولش کرد ی... تو غلط کردیکرد

 

 زدم :  ادیفر

 

 « ... کثافت طال ناموست بود... رهیمیم ی... نگفتووونیح »

 

به صورت خون آلودش کردم  یو نگاه دمیلحظه دست کش کی

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم :  رلبیز

 

 یکه تو یی... دودمان خودت و اون باباکنمیم تچارهیب »

تو  نیافتیکه ب دمیبه باد م یجور هیرو بزرگ کرده  رتیغیب

 « ... کنمی... تا هفت نسل بعدتون رو داغ مابونیخ

 

و  دیکه قصد کشتن خورش یشده بودم؛ مثل همان روز وانهید

 را کرده بودم .  ریآه

 

 حلقه کردم و با نفرت گفتم :  ایآر یرا دور گلو میهادست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ادم  هی کنهیم نین توهم یکه به طال ی... آدمکشمتیم »

 « س... مثل تو... مرده

 

گذاشت  میهادست یرا باال آورد و رو جانشیب یهادست ایآر

 نداشت .  یادهیاما فا

 

دفعه  کیکه  کردمیحس م یرا به خوب شیهااوردن نفس کم

 کرد مرا عقب بکشد .  یرا گرفت و سع میهاشانه یدست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  آمدیم واریژ یصدا

 

 « آکو... ولش کن... ولش کن داداش...  آکو... »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _604 

 

 « آکو... آکو... ولش کن داداش...  »

 

 شد .  دهیسرم کوب یمثل پتک تو واریژ یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  داداش؟

 

  وار؟یداداش؟ از زبان ژ دم؟یشنیم درست

 

 مرا برادرش خطاب نکرده بود؟ واریژسال بود  چند

 

مانا در گوششان شروع  یهابود که زمزمه یبار وقت نیآخر

 وانهیخبر مرگ زنش د دنیبا شن ریکه اه یوقت ایشده بود 

 شده بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

فرصت  گرینفر د کیو  واریبه ژ یاهیفکر کوتاه چند ثان نیهم

 . بلند کنند ایآر یمرا از رو میهاداد تا با گرفتن شانه

 

در  نباریهجوم بردم اما ا ایبه خودم آمدم و به طرف ار دوباره

آوات  یاز پشت به هم قفل شده بود، صدا میهاکه دست یحال

 آمد : 

 

 « آکو... آروم باش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکرد او را از رو ینشست و سع ایکه کنار ار دمیطال را د پدر

 بلند کند .  نیزم

 

 زدم :  ادیفر

 

 « آوات برم بکشمش...  ولم کن... ولم کن »

 

 .  دیچربیزور آوات به من م اما

 

 :  دمیکش ادیروبه پدر طال فر نباریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دخترت رو ول کرد...  یرو... اون عوض یولش کن اون عوض »

 یوقت یدونیبهش فرصت نداد تا از خودش دفاع کنه... م

تا از خودش دفاع کنه،  دهیدویدخترت داشته دنبال شازده م

 « ه؟ تصادف کرد

 

 را گرفت .  میهاظاهر شد و شانه میرو یجلو واریژ

 

 ندادم و حرفم را ادامه دادم :  یتیاهم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « فلج شدن دخترته؟  یاصل لیاقا از دال نیا یدونیم »

 

 هوا ماند .  یپدر طال تو دست

 

شده بود به زحمت خودش را عقب  زیمخین نیزم یکه رو ایآر

 . دیکش

 

 « ... نیولم کن ...هایلعنت نیولم کن »

 

 عوض شد .  واریآوات و ژ یدفعه جا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیبلند غرّ یگرفت و با صدا شیهادست نیصورتم را ب آوات

 

 « آکو...  ریآروم بگ »

 

مان حبس شد همه ینهیآنقدر بلند بود که نفس در س ادشیفر

 . 

 

 قلبم گذاشت .  یدستش را رو کف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یمخلوط با نگران یتیعصبان با

 

 «... زنهیم ی... نگاه کن چطورادیاالن قلبت از جا در م »

 

تپش  نطوریحرف آوات تازه قلبم را به خاطر آوردم و هم با

 .  دیچیپیآن م یکه تو یفیو درد خف امانیب

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _605 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 فت : سرش را کج کرد و گ آوات

 

 یقوط هی زشیدوم م یکشو ی... تواریبرو قرصاش رو ب واریژ »

 «گذاشتم... 

 

 آزاد شد .  میهادست

 

تر رفتم اما آوات زرنگ ایفرصت استفاده کردم و به طرف ار از

اتاقم  یرا گرفت و تا به خودم امدم مرا تو میهااز من شانه

 انداخت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

داد  هیرد و بعد به آن تکاما اوات در را قفل ک دمیطرف در دو به

 . 

 

 خشم گفتم :  با

 

 « ولم کن آوات...  »

 

 زد :  ادیفر ایبه من خطاب به پدر طال و آر توجهیاما ب آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... امیاالن م نیهمونجا بمون قهیچند دق هی »

 

 نگاهش را به من دوخت و گفت :  بعد

 

رو  تی... اون قرص کوفتینیشیم یریگیآدم م یمثل بچه »

 یاز رو جنازه دیای... وگرنه به جون خودت قسم اکو یخوریم

 « ... رونیب یاتاق بزن نیتا از ا یمن رد ش

 

کف دستش گذاشته  یکه قرص ینیح واریباال امدن دست ژ با

 ... میاتاق حبس شده بود یو آوات تو واریمن و ژ دمیبود، فهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ن...الزم داشت از طرف م یحاتیقطعاً توض یحبس اجبار نیا و

 

 مبل رها کردم .  یزبانم گذاشتم و خودم را رو ریرا ز قرص

 

 : دمیپرس مخاطبیگذاشتم و ب امیشانیپ یدستم را رو کف

 

 «  ن؟یکنیکار م یچ نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اگر  ترسبدیبود، م دهیهنوز هم به در چسب د،یکش یپوف آوات

  تمامم را تمام کنم . مهیبروم و کار ن رونیب ردیاز در فاصله بگ

 

... با دمیرو دم در د واریسر اومدم شرکت... کار داشتم... ژ هی »

 « باال...  میداد و هوارت اومد یصدا

 

 گفت :  یاگرفته یبا صدا واریژ

 

 نکهیاومده بودم راجع به طال باهات حرف بزنم... اما مثل ا »

 « ... نجایا دهیحرف طال زودتر از من رس

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به طرفش رفتم و  دم،یاز جا پر روایاسم طال از زبان ژ دنیشن با

 :  دمیبا استرس پرس

 

 « گفته؟  یشده؟ دکتر چ شیزیطال چ »

 

 گفت :  یبیبا حالت عج واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو بگم... اما تو اول بگو...  نیاکو... اومده بودم که هم گمیم »

... نامزد شناسمشی... مایچه خبره؟ اون پسره آر نجایبگو ا

 «... چرا؟ یزدیکتکش م یشرکت؟ داشت یسابق طال... تو

 

 کیبا  یچرا جواب سرباال بدهم وقت کردم؟یم یمخف دیبا چرا

را تمام کنم؟ من آدم  هیقض توانستمیجواب سر راست م

 کردن نبودم ... میو قا دمیترس

 

 زل زدم و گفتم :   شیهاچشم یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... واریژ خوامیمن طال رو م »

 

 نداشت به آن نرسد...  امکان خواست،یرا م یزیچ یاکو وقت و

 

 خالص را رها کردم ... ریو ت دمیکش یقیعم نفس

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _606 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... واریژ خوامیمن طال رو م »

 

 . دمیرا د واریژ یهاخوردن و بعد ثابت ماندن چشم تکان

 

 یگوشه نکهیتا ا میماند رهیه هم خهر دو ب یاهیثان چند

 گفت :  یزد و با سردرگم یلبخند عصب د،یلرز شیهالب

 

 «  ؟یخوایطال رو م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را فشار داد و گفت :  اشیشانیکف دست پ با

 

 «  ؟یچ یعنی »

 

انقدر مغرورم که  کردیفکر م شناخت،یاز دور مرا م یکس هر

 بود.  نیقع همدر وا دهم،یاز خودم نشان نم یاحساس چیه

 

  ،یدلشکستگ ،یدودل ،یبود، ترس، سردرگم نیهم هم دیشا

نبودند که در چهره و حرکاتم  ییزهایچ ییغم، عشق و تنها

 مشخص باشد .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اما  کردیم ینیصورتم سنگ یرو شهیآکو هم یسنگ نقاب

 میهاخط و مرز داشته دیبا شهیهم یبرا کباریکه  ییحاال... جا

 بار...  نیو آخر نیاول یبد نبود اگر برا کردم،یم نییرا تع

 

 و با تحکم گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 دیرو با شی... واضح و معلوم... چواریژ خوامیمن طال رو م »

 « کنم؟  یبرات معن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیپرس دیآب دهانش را قورت داد و با ترد واریژ

 

 « آره؟  ؟یدوستش دار یعنی »

 

 قورت بدم . نوبت من بود آب دهانم را  حاال

 

 را دوست داشتم؟  طال

 

نه،  ای ودیکه به او داشتم دوست داشتن  یاسم حس دانستمینم

اعترافش را داشتم نه  یدر هر حال نه در آن لحظه آمادگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که آن را  یکس نیبود اول یدوست داشتم اگر بنابر اعتراف

که محرم اسرارم بود  یآوات یحت ای واریطال باشد نه ژ دیشنیم

 . 

 

 « نداره...  یبه تو ربط گهید نشیا »

 

 باال انداختم و ادامه دادم :  ییابرو

 

 « نداره...  یبه تو ربط شیچیدر واقعا ه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نپراند، تنها  کهیگارد نگرفت، داد نزد و ت واریخالف انتظارم ژ بر

 جلو آمد و گفت :  بیعج یبا حالت

 

 ییا جا... من قول دادم تسیآکو... االن وقت جنگ و دعوا ن »

مون باز خونه یکه در توانمه از طال مراقب کنم... من پاش رو تو

 دمیتو و طال بودم... حاال اجازه نم ییآشنا لیکردم... من دل

 « ... رهیبگ یبرادر من بخواد احساساتش رو به باز

 

 گفتم :  تیمن گارد گرفتم، با عصبان واریژ برعکس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگرفتم  یو بازر یوقت احساسات کس چیه میزندگ یمن تو »

 « ... رمیبگ یکه حاال بخوام احساسات طال رو به باز

 

 مستأصل گفت :  واریژ

 

از که بتونه سین یآکو؟ طال دختر تشیخوایم یچ یپس برا »

 «... ادیو ته برب سریب یهاپس رابطه

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _607 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  یکردم و با اوقات تلخ اخم

 

 شیو ته داشتم که طال بخواد دوم سریب یرابطه یمن ک »

 « باشه؟ 

 

 سرش را چپ و راست کرد و گفت :  یبا سردرگم واریژ

 

 فهممیکه نم دونمیرو م نیاکو... فقط ا دونمی... نمدونمینم »

 «... یبه اون دختر دار یتو چه ربط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بدهم اما آوات  واریبه ژ یجواب دندان شکنباز کردم تا  دهان

 : دیپرس واریدستش را به عالمت سکوت باال آورد و از ژ

 

 « شرکت؟  یاومده بود یچ یبرا »

 

 .  آمدیداد، به نظر خسته م هیتک زیعقب عقب به م واریژ

 

 گفت :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یوتراپیزی... دکتر گفت طال به درمان و فامیاز مطب دکتر م »

 « فرصت عمل کنه...  نیدر اول دی. با.جواب داده.

 

  دم؟یشنیم درست

 

 راه برود؟ شیپاها یرو توانستیطال م یعنی

 

 شده بود؟  دهیتاب یبالخره نور یاهیهمه س نیوسط ا یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را کنترل کنم چند قدم به طرف  امیبتوانم خوشحال نکهیا بدون

 رفتم و با لبخند گفتم :  واریژ

 

 « دوباره رو پاهاش راه بره؟  ونهتیم یعنیواقعاً؟  »

 

 به صورتم انداخت .  یقیسرش را باال اورد و نگاه دق واریژ

 

 دهیبرادرم شن نیکه تا آن زمان از کوچکتر یلحن نیتر یجد با

 بودم، گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چیبرق بزنن آکو... ه ینطوریبودم چشمات ا دهیوقت ند چیه »

 « وقت... 

 

 را ادامه نداد .  حرفش

 

 و گفت :  دیورتش کشبه ص یدست

 

بفرستم  دی... اما مجبور شدم... طال رو باامیب خواستمینم »

شون افتاده خبر دارم... قبل خانواده یکه تو یآلمان... از اتفاقات

که در مورد  یستیبگم فقط تو ن دیچطور با یبپرس نکهیاز ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... منم یحساس ذارنیمون مخونه یکه پاشون رو تو ییهاآدم

پدرش و  ی... اما اجازهفرستمشب عتریهرچه سر دی. باهستم..

 « ...  کشهیکه دارم طول م یاز اون وقت شتریرفتنش ب یکارها

 

 گفت :  نهیو دست به س دیکش یپوف

 

 « ناچاراً به امپراطور رو انداختم...  نیهم یبرا »

 

 به در کرد و گفت :  یااشاره شیبا ابروها بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دونمیم دیکه امپراطور راه انداخته بع یگرد و خاک نیکه با ا »

چه  یاجازه بده طال رو ببرم آلمان... راست یراحت نیباباش به ا

 « ... ایپسره ار نیخبره؟ ا

 

که تمام ذهنم پر شده بود از  یبه حرفش در حال تیاهمیب

 گفتم :  ش،یپاها یرفتن طال و راه افتادن دوباره

 

هم  یازی... نفرستمیطال رو مهفته  نینگران نباش... تا آخر ا »

 «... سین گهید کسچیه ایپدرش  یبه اجازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _608 

 

هم  یازی... نفرستمیهفته طال رو م نینگران نباش... تا آخر ا »

 « ... سین گهید کسچیه ایپدرش  یبه اجازه

 

 از آن ساکت نماند و گفت :  شتریب تآوا

 

که شما دوتا  هیطال چ یقصه ایچه خبره...  نجایا دونمیمن نم »

 « ... دونمیو من نم دیدونیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به پشت سرش کرد و گفت :  یاسر اشاره با

 

پس  ی...  اونها برادمید رونیکه من اون ب یزیاون چ یول »

ا دو سه تا مشت لگد که ب انیزیتر از چسمج یلیگرفتن طال خ

 « ... انیکوتاه ب

 

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پس  میتونیبازهم نم میهر چقدر هم قدرت داشته باش »

 « ... میایقانون برب

 

 و گفت :  دیکش یپوف

 

 « ... دهیقانون حق رو به پدر طال م »

 

 را کج و معوج کرد و گفت :  صورتش

 

 « اهاشون نباشه... حاال هر چقدر هم حق ب »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یابه طرف کتم رفتم و وکالتنامه میبرادرها یبه نگران تیّاهمیب

 آوردم .  رونیکه پدر طال امضا کرده بود، ب

 

 دادم و گفتم :  واریرا دست ژ کاغذ

 

رو انجام دادم... حاال طال قانوناً  شیمحضر یامروز صبح کارها »

  «در نداره...  رونیب یبه مردها یربط چیه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مشغول خواندنش شد  تیّبرگه را از دستم گرفت و با جد واریژ

 . 

 

 از در فاصله گرفت و به طرفم امد .  آوات

 

 .  کردیم ییخودنما لشیبیو س شیر نیب یبزرگ لبخند

 

 « تندتره...  یلیخ کردمیکه فکر م یاز اون شتیمَرد... آت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زد و  یگهمانطور که به برگه زل زده بود، لبخند کمرن واریژ

 گفت :  رلبیز

 

 «  خوبه... یلیخ نیا »

 

توافق نظر  زیچ کی یرو واریبار بعد از سالها من و ژ نیاول یبرا

کوتاه بدون نفرت به  یالحظه یکه برا واریرا نگاه ژ نیا م،یداشت

 .  دمیشده بود، فهم رهیمن خ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هر دو از  واریدست زدن آوات من و ژ یبلند و ناگهان یصدا با

 .  میدیجا پر

 

 ها ذوق کرده بود . مثل پسربچه آوات

 

 «  م؟یبخور ینیریش یخب پس ک »

 

 کردم .  اخم

 

 «  ؟یچ ینیریش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یالیخیباال انداخت و با ب یاشانه آوات

 

 « رو...  دمونیعروس جد ینیریش »

 

 مغزم منفجر شد...  یتو ی... نارنجک قدرتمندبوم

 

صورتم تکان  یو آن را جلو دیشک واریبرگه را از دست ژ آوات

 داد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بره خارج  دیطال با یدونستینم شیپ قهیچند دق نیتو تا هم »

تو از  یداشته باشه... ول ازین یابرگه نیهمچ هیعمل که به  یبرا

 « ... یبرگه رو داشت نیقبلش ا

 

که زبانم  زدیمسأله حرف م نیاز ا یبا چنان لحن محکم آوات

 . دیچرخینم گهید یهاگفتن حرف یبرا

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _609 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاعتراض باز شد اما آوات دستش را جلو یبرا واریژ دهان

 انداخت،یبه او م یکه نگاه خشم آلود ینیدهانش گرفت و ح

 گفت :

 

طال  انیجر یتو یاسوسه نیکوچکتر ی... اگه بخواواریژ نیبب »

 دونمی... چمیچرخشون بذار یچوب ال ی... بخوایاریو آکو ب

... به جون خودت ادیبه مذاق هرکدومشون خوش ن یبزن یحرف

 «  بعد سر خودم... ارمیسر تو م ییبال هیاول 

 

 و مهربان گفت :  یدوباره به من نگاه کرد و جد بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اما به  دهیرو م زهایچ یلیخ یبرگه به طال آزاد نیدرسته ا »

رو کنار تو به دست  یکه قراره طال اون آزاد سین نیا یمعن

طال را  توننیم گهیبه هزار شکل د رونیاون ب یها... آدمارهیب

 « آزار بدن... 

 

 را گرفت و ادامه داد :  امشانه

 

 « معطل نکن...  یدوستش دار یوقت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یشتدر مورد )) دوست داشتن (( بزنم، م یحرف نکهیاز ا قبل

 پدر طال آمد :  یشد و صدا دهیبه در کوب

 

 « ... دیدختر من رو پس بد دیای... برونیب دیایب »

 

 طرف در هجوم بردم اما اوات راهم را سد کرد و گفت :  به

 

 « بسپرش به من داداش...  »

 

 گفتم :  نیو خشمگ دمییهم سا یرا رو میهادندان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... کنمیرو معلوم م فشونینه... بذار خودم تکل »

 

 به پشت سرم کرد و گفت :  یاآوات اشاره اما

 

 « ... کنمی.. من حلش مشر نشه رشیبگ واریژ »

 

 شده بود .  واریدست ژ ریاس میبه خودم آمدم بازوها تا

 

 در را باز کند با خنده گفت :  نکهیقبل از ا آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یشاخ به شاخ ش تندهیاز االن با پدر زن آ سیخوب ن »

 

 .  دیپر رونیهم بالفاصله از اتاق ب بعد

 

ارام و  یهازمزمه جیبلند شد اما به تدر ادیداد و فر یصدا اول

 را گرفت .  شینامفهوم جا

 

 کندمیم شهیهم یبرا کباریرا  ایکاش آوات نبود تا کلک آر یا

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ری... اما آهیبرس یکه دوست دار ییبه طال یتونیچرا تو م »

 « ه دوستش داره رو داشته باشه... ک یزن تونهینم

 

 ...یلعنت

 

 پاریفکر کردم که ژ نیلحظه به ا کیلحظه...  کیفقط  چرا

ام باشد نه دشمن گذشته یهمان برادرکوچمتر روزها تواندیم

 ! ام؟یخون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم گذاشتم و  یرا رو میهابه عقب برگردم، پلک نکهیا بدون

 گفتم : 

 

افتاد  ریآه یکه برا یاتفاق ...واریژ یباور کن یخوایم یک »

 « من نبود...  ریتقص

 

 زد . یپوزخند

 

طال رو  ر،یداره به تقاص مانا و آه یرو وقت ایدن یبتون دوارمیام »

 «...  یکن یحرف راض نیبا گفتن ا ره،یگیازت م
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _610 

 

 (  ) آوات

 

را  ایخون آر یهابود که لکه یسیخ یبه ط میهاچشم نکهیا با

بود که افتاده و  یاتفاقات یاما فکرم پ شستیم نیزم یاز رو

 در حال افتادن بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از کجا و چطور بع طال  دانستمیکه نم کردمیفکر م ییآکو به

 دل بسته بود ...

 

 ... ریو آه واریژ به

 

 یبرا دیو البته تهد دیهزار وعده و وع که با ایپدر طال و آر به

 .  میاز دستشان خالص شده بود یمدت

 

 که افتاده بود... یاتفاقات یهمه به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...البته به خودم و ترمه و

 

 نیبه ا شتریب دمیدیبودن آکو را در مورد طال م یجدّ یوقت

 امیمن هم دنبال زندگ دهیوقت آن رس دیکه شا کردمیفکر م

 بروم . 

 

بسازد و  یاخانواده رد،یقرار بود آکو در کنار طال آرام بگ اگر

مثل قبل به  دیسابقمان را پر کند، پس شا یخانواده یخال یجا

 نبود .  یازیحضور من چندان ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 فرصت بود که به رفتن فکر کنم... نیحاال بهتر دیشا

 

 یمن برا یواقع لیرفتن را داده بود تنها دل شنهادیترمه پ یوقت

 آکو بود...  ییدنش تنهارد کر

 

 حاال...  اما

 

 باز اتاق آکو انداختم .  مهیبه در ن ینگاه
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@VIP_ROMAN 

 کیبه آکو زده بود که بعد از  یشیباز چه ن یلعنت واریژ دانمینم

مبل افتاده بود و به  یاز رفتنش اکو مثل سنگ رو میساعت و ن

 بود .  رهینقطه خ کی

 

تنها باشد،  یکم خواهدیم نکهیبودم جز ا دهیچه هم پرس هر

 نزده بود .  یحرف

 

سالن  یتو نیهم یبگذارم، برا شیتنها توانستمیهم نم من

 .  کردمیباز به او نگاه م مهیدر ن ینشسته بودم و از ال

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زمزمه کردم :  رلبیتأسف تکان دادم و ز یبه نشانه یسر

 

ازت  یها تنها بذارم... چطورآدم نیتو رو وسط ا یچطور »

 « اش؟ بگذرم داد

 

 لحظه تلفن همراهم زنگ خورد . همان

 

صاف کردم  یرا از ناراحت میصفحه، صدا یاسم ترمه رو دنید با

 و جواب دادم : 
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@VIP_ROMAN 

 « زم؟یجانم عز »

 

 از پشت تلفن آمد :  فشیظر یصدا

 

 «  ؟یسالم آوات... خوب »

 

 یمعمول یهاو گفتن حرف یبه احوال پرس یاقهیدق چند

 .  دیکش شیترمه بازهم بحث را پ نکهیتا ا میمشغول بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفتن  یرو برا متیناراحتت کنم آوات... اما اگه تصم خوامینم »

بعد  نیکن یعقد محضر هی نجایهم دیبا گهیبگو... بابا م یگرفت

 میرو هر جا و هر وقت دوست داشت ی... حاال عروسنیبر

 « ... میریبگ

 

 یرا تو از مال خودش ریغ یتلفن یبه آکو کردم؛ گوش ینگاه

 اش زل زده بود . دستش گرفته بود و به صفحه

 

  رفتم؟یم دیبا
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@VIP_ROMAN 

  د؟یایاز پسش برب توانستیم آکو

 

  م؟یایاز پسش برب توانستمیم من

 

 گفتم :  یلحن نامطمئن با

 

 « ... میکنیفرصت عقد م نیبه بابات بگو در اول »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم نتوانست  دیکش یخوشحال یکه ترمه از رو یغیج یحت

سرد کند؛ حسِ بدِ ترکِ  د،یجوشیقلبم م یکه تو یدحس ب

 برادرم... آکو... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _611 

 

 ) آکو ( 

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 :  کردمیدلم تکرار م یباز هزارم بود که تو یبرا

 

 سین... از ذست دادن طال قرار دمیمن طال رو از دست نم »

 « ... باشه یچیتاوان ه

 

شاگرد  یصندل یکوچک رو یبه ساک کاغذ ییگذرا نگاه

جرئت نداشتم نگاه  دم؛یانداختم و بالفاصله نگاهم را دزد

هم  نانینه تنها جرئت که اطم اندازم؛یبه آن ب یتریطوالن

 نداشتم . 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلیچه دل قاًیکه قصد انجامش را داشتم دق یکار دانستمینم

دوست داشتن... دوست  ای... ایترس بود  یروداشت؛ از 

از من از آن صحبت  ریهمه غ وار،یو ژ ریکه آوات، ام یداشتن

 ...  کردندیم

 

 خطاب به خودم گفتم :  یبلند یصدا با

 

 یبا خودت صادق باش آکو... اگه االن با خودت صادق نباش »

 « ... خورهیدردت نم چیصادق بودن به ه گهیپس د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حبس کرده  نیماش یعمارت، خودم را تو اطیح یووقت، ت رید

 بودم . 

 

 گفتم :  یترآهسته یدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 

 « آکو؟  یدوستش دار »

 

 برخودمان را به خاطر آوردم .  نیاول بالفاصله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاو چشم ییطال یهوا... با آن موهامست و سربه مهین دختر

 اش بودم... تجربه نیکه من اول یا... عروسک زندهیآب

 

 را به خاطر آوردم .  یدور یخاطره

 

 نکهیشده بود اما قبل از ا مانیشب بهروز دستپاچه پش همان

 را گرفتم .  شیطال را ببرد من جلو

 

  چرا؟
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از همان اول به او جذب شده بودم؟  چون

 

 بود... نیهم

 

 بدنم یهابودم سلول دهیکه طال را د یاقهیاز همان دق درست

 ... خواستندیش باشم طال را ماصالً متوجه ایبخواهم  آنکهیب

 

 بودم...  نجایا حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ببندم و طال را به  زیچهمه یچشمم را رو توانستمیکه م ییجا

بدهم، رازم هم همراه مرگ بهروز دفن شده  لیاش تحوخانواده

 ... نکهیا ایبود... 

 

 ... رمیبگ ایحقم را از دن نکهیا ای

 

 من بود...  حق طال

 

 ... میهانداشته یهمه جبران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... کردم  دایکه دنبالش بودم، پ ینانیفکر، اطم نیهم با

 

داخلش  اتیبه محتو یبرداشتم و نگاه یصندل یرا از رو ساک

ساده در دلش  یکه دو حلقه یکیو ش یچوب یانداختم؛ جعبه

 جا داده بود... 

 

 اتاق طال انداختم...  یرنگ یهابه پنجره یجلو نگاه یشهیش از

 

 کنم...  میتقس گرینفر د کیرا با  امیبود زندگ وقتش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _612 

 

 آمد،یدر اتاق طال م ریکه از ز یکیبود به نور بار یساعت کی

شبانه طال را  یاکاره نیمنتظر بودم تا بلوط روت کردم؛ینگاه م

 انجام بدهد تا بعد سر فرصت با او حرف بزنم .

 

عصر با خودم فکر کردم من با مادر بلوط قرار  امروز

در مورد بلوط صحبت  میگذاشته بودم، با برادرها یخواستگار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به دعوا هم منجر  تیدفعه که در نها کیکرده بودم اما جز آن 

ودمان صحبت نکرده شده بود با بلوط در مورد خودم و البته خ

 . بودم 

 

انداخت که با باز کردنش  یدفعات یهمه ادیاتاق مرا  یبسته در

 مچ آکو و طال را گرفته بودم . 

 

 یاجمله از ذهنم گذشت، لبخند ناخواسته نیا نکهیمحض ا به

 نشست .  میهالب یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با آن همه جالل و جبروتش... با طال...  آکو

 

گرفته  میتصم لیاوا دانستم،یطال م را در مورد زیچهمه من

خوب و بدش  ینکنم و او را با همه ییبودم در مورد پرس و جو

توانستم تنها قسمت دوم  یاما با وجود کنجکاو رمیبپذ

 .  رمیخوب و بدش را بپذ یعنیکنم؛  یام را عملخواسته

 

خوب  قتیسرزنش نکرده بودم؛ در حق ایاو را قضاوت  وقتچیه

طال  ینداشت، من در قبال پاها تیّهم اهم یلیبد طال خ ای

 اش افتاده بود . که در گذشته یمسئول بودم نه اتفاقات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آکو...  حاال

 

 : اورمیجمله را به زبان ن نیا نتوانستم

 

 « عاشق طال شد؟ طال هم...  یآکو ک »

 

دفاع از آکو به من تند شده بود،  یطال افتادم که چطور برا ادی

 ایو به آکو رساند  دیکش نیزم یودش را روکه خ یوقت ادی

 ... مارستانیو رساندن خودش به ب یتابیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم :  زمزمه

 

 «  س؟یداستان ن یهمه نیا کنمیچرا حس م »

 

 رونیب یاافتاده نییلحظه در اتاق باز شد و بلوط با سر پا همان

 اومد .

 

 یهاشدنمان در چشم رهیآمدن سرش، مصادف شد با خ باال

 ...  گریدکی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداخت و آرام گفت :  نییشد، سرش را پا دستپاچه

 

 « سالم...  »

 

 سالمش را دادم .  جواب

 

 «  م؟یکم حرف بزن هی یوقت دار »
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@VIP_ROMAN 

سر  یبا اشاره تیپا و آن پا کرد و در نها نیا یکم بلوط

 موافقتش را اعالم کرد . 

 

از  مبل کردم و خودم زودتر نیترکیبه نزد یادست اشاره با

 نشستم .  شیبلوط رو

 

 یبه کنارم کردم اما در کمال تعجب بلوط رو یچشم اشاره با

 . آن ننشست و مبل مقابلم را انتخاب کرد 

 

 سر اصل مطلب رفتم .  میو مستق دمیکش یپوف
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@VIP_ROMAN 

 

حرف زده؟  تیخواستگار امیب خوامیم نکهیمادرت در مورد ا »

 » 

 

 شد .  شیهابا ناخن یانداخترو مشغول باز نییسرش را پا بلوط

 

 جواب داد :  یرلبیو ز اهسته

 

 « آره...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیدهانم را قورت دادم و با جان کندن پرس آب

 

 « ... اون دفعه که من در مورد احساسم... اون دفعه »

 

 بالفاصله سرش را باال آورد و گفت :  بلوط

 

 « ... خوامیاون روزم معذرت م یهامن بابت حرف »

 

 میهالب یدادن به بلوط رو نانیاطم یبرا ییگذرا لبخند

 نشاندم . 
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@VIP_ROMAN 

 

 « ... گفتم مقدمهیب یلینداره... منم خ یبیع »

 

 را باال انداختم و صادقانه گفتم : میابروها

 

 ی... برامقدمهیمنتظره بود... و ب ریخودمم غ یراستش برا »

 «هم بهت حق...  نیهم

 

 دفعه گفت : کی بلوط
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@VIP_ROMAN 

 مونیپش نی... به مامانم بگیخواستگار نیاین نمکیخواهش م »

 «:... نیهس فراموش کن یزی... و هر چنیشد

 

ام در کمال درشت شده یهاباز مانده بود، چشم مهین دهانم

 بودند . رهیبه بلوط خ یناباور

 

 تکلم و تفکر را با هم از دست داده بودم .  قدرت

 

 را تکان دادم .  میهازحمت لب به
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@VIP_ROMAN 

 «چرا؟  »

 

 انداخت و زمزمه کرد :  نییسرش را پا بلوط

 

رو دوس دارم...  گهینفر د هیاما... اما من  نیلطفاً به مادرم نگ »

 «... یخواستگار ادیکم بهتر شه ب هی طمونیقراره شرا

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو ( 

 

 نهیبه س نهیس واریدر عمارت را باز کردم با ژ نکهیمحض ا به

 .  رفتیم رونیب نکهیشدم، مثل ا

 

کند از کنارش  ریپرمان به پر هم گ نکهیداشتم بدون ا میتصم

اش و حالت روح مانندش مرا سر شده دهیسف یبگذرم چهره

 نگه داشت .  میجا

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیپرس یکنجکاو با

 

 «  وار؟یژ یخوب »

 

 تازه او را متوجه حضور من کرده بود . میداص دنیشن انگار

 

 به من انداخت .  یاحوصلهیرا باال آورد و نگاه ب سرش

 

 لب گفت :  ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو؟  ییتو »

 

 گفتم :  نیهم یسؤال نداشتم، برا نیا یبرا یجواب

 

 « وقت شب؟  نیا یریکجا م »

 

 .  دیکش شیموها نیب یدست

 

 خسته گفت :  یلحن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «بزنم...  یدور هی رونیب مریدارم م »

 

 داد و ادامه داد :  رونیب یادیرا با شدت ز قشیعم بازدم

 

 « آزاد بخورم...  یدارم هوا ازین »

 

 بود .  ناراحت

 

حالت ممکن مرا پس  نیممکن بود با بدتر نکهیبه ا تیاهمیب

 گفتم :  یاش گذاشتم و با دلسوزشانه یبزند، دستم را رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « افتاده؟  یتفاقا وار؟یشده ژ یچ »

 

 گفت : حواسینشان نداد، ب شیهابه گرفتن شانه یواکنش

 

 « ممکنه افتاده باشه...  ینه... نه... چه اتفاق »

 

 نشیزد و به طرف ماش رونیبه من از سالن ب توجهیهم ب بعد

 رفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتو یبه ساک کاغذ یرفتنش انداختم، نگاه ریبه مس ینگاه

فاصله  نیاز ا توانستمیاتاق طال که مبه در  یدستم و بعد نگاه

 . نمیآن را بب

 

احتماالً طال تا زمان برگشتم  رفتمیم واریژ شیاالن پ اگر

کردنش نصفه شب  داریبود و خب، مطمئن نبودم ب دهیخواب

 نه .  ای دیرسیبه نظر م یکار جالب یخواستگار یبرا

 

کردم و به نثار خودم  یلب لعنت ریمشتم هوا را پاره کردم و ز با

 راه افتادم .  واریطرف ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  شیصدا

 

 « ... واریژ »

 

 کردم .  عیرا سر میهاقدم

 

 « پسر صبر کن...  واریژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _614 

 

 یکرد و سکندر ریگ یبه سنگ میبه او برسم پا نکهیاز ا قبل

باعث شد ساک از دستم رها شود و درست  ی؛ سکندخوردم

که همان لحظه به طرف من برگشته بود به  واریژ یپا یجلو

 افتاد .  رونیها بحلقه یبخورد، جعبه نیزم

 

 برداشت .  نیزم یخم شد و جعبه را از رو واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ام حبس شد .  نهیدر س نفس

 

صدم از ق یچه دوست نداشتم کس یبرا دانستمیهم نم خودم

 خبردار شود . 

 

 جعبه را باز کرد .  در

 

 را روشن کرد .  شیهاها چشمدرخشش حلقه انعکاس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیهالب یها زل زد، بعد کم کم گوشهبه حلقه یاهیثان چند

 باال رفت و پوزخند زنان گفت : 

 

 « ... یلی... خجالبه یلیخ »

 

 یرکه منظو دانستمیکه نم دارششیرا بابت لحن بد و ن خودم

 پشتش است، نباختم و محکم گفتم : 

 

 « جالبه؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ساکش گذاشت و به طرف من آمد .  یرا بست، آن را تو جعبه

 

 گرفت .  میهارا باال آورد و مقابل چشم ساک

 

تو از  کنهیم من رو رد مکه دختر مورد عالقه یهمون شب »

... و جواب مثبت یکنیم یت خواستگاردختر مورد عالقه

خونه باز کردم...  نیکه من پاش رو به ا ی... اونم دختریریگیم

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بدهم که  تیاهم واریبه کدام قسمت حرف ژ دانستمینم

 قتیحق ای واریجا نماند؛ جواب رد بلوط به ژ گرشیقسمت د

را مالقات  گریکدینبود من و طال هرگز  واریاگر ژ نکهیا

  م؟یکردینم

 

 ساک را از دستش گرفتم .  حرفیب

 

 با بغض و حرص گفت :  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم... ازت  یهمه سال در حد مرگ از دستت عصبان نیا »

 یکنم... همونجور تتیکردم اذ یمتنفر بودم... دروغ چرا... سع

آزارت بدم اما حاال...  ،یآزارم داد مونیبا از هم پاشوندن برادر

 » 

 

 به عمارت کرد .  یادست اشاره با

 

معشوق  هیخودم برات  یهادست اونها با یهمه یبه جا »

 « آوردم... عاشقت کردم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود ... مانیپش واریژ

 

 یآرامش و خوشبخت دیعشق و شا یمرا به طرف جاده نکهیا از

 سوق داده بود، ناراحت بود؟ 

 

 من ناراحت بود؟  یخوشحال از

 

 گفتم :  تیمظلوم با

 

 «  ؟یازم متنفر نقدریا یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  با نفرت گفت : واریژ

 

 « ... یتصور کن یتونینم »

 

 رونیحرکت از عمارت ب هیرفت و با  نشیهم به طرف ماش بعد

 زد . 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _615 

 

 ) طال ( 

 

 بالشت بلند کردم .  یکه به در خورد سرم را از رو یاضربه با

 

حدس بزنم، قامت  توانستمیقلبم م ی رفتهضربان باال یرو از

 من بود .  یآکو پشت در منتظر اجازه یمردانه کلیو ه دهیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وجودم را خنک  میبه آرامش حضورش که مثل نس یلبخند

 کرده بودم، زدم و آرام گفتم : 

 

 «  ...دییبله بفرما »

 

زد  برق را دیمعمول در را کامل باز کرد و وارد اتاق شد، کل طبق

 و در را پشت سرش بست . 

 

که به نظرم آمد  یزیچ نیبه صورتش انداختم؛ اول ینگاه

 کرده بود .  رهیبود که آن را ت یااندازهیو غم ب یگرفتگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رفت ... نیحس خوبم از ب یهمه

 

 زیمخیتخت ن یخودم داشته باشم، رو یرو یکنترل نکهیا بدون

 : دمیپرس یشدم و با نگران

 

 « شده؟  یآکو... چ »

 

 رفت،یکنار تخت م یهمانطور که به طرف کاناپه د،یکش یپوف

 جواب داد : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... سین یزیچ »

 

 از قبل گفت : ترخسته

 

 « ... سین یدیجد زیچ یعنی »

 

حالش به حال  شود،ینفر عاشق م کی یبودم وقت دهیشن

 یختگیبه هم ر دنیتا امروز که با د شود؛یمعشوقش وصل م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

درک  یبودم، مفهومش را به درست ختهیبه هم ر نطوریآکو ا

 نکرده بودم . 

 

 گفتم : آهسته

 

 « نه؟!  س،یحالت خوب ن »

 

که  ینیگذاشت و ح نیزم یدستش را رو یتو یکاغذ ساک

 جواب داد :  دوخت،ینگاه سبزش را به من م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یچ سی... مهم نسیهست حالم اصالً خوب ن یچند سال هی »

غلط... در هر صورت حالم بده...  ایبرم  کار کنم... راه درست رو

  » 

 

 گفتم : شیتشو با

 

 « آکو...  یکنینگرانم م یدار »

 

 .  دیشنیمرا نم یهااما حرف آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و درمانده گفت : خسته

 

 « ... یدونیرو م ریمن و برادر دوقلوم آه انیتو جر »

 

 ریهکرده بود؛ آکو و آ فیتعر میافتادم که بلوط برا یداستان ادی

 اش...مرگ مانا و بچه تیو مانا... تصادف و درنها

 

در گذشته داغ شده  امیاز خجالت فضول امیشانیکه پ یحال در

 با انگشتانم شدم .  یانداختم و مشغول باز نییبود، سرم را پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو که پنج ساله تو دلم نگه داشتم  یزیامشب چ خوامیم »

 «بهت بگم... فقط به تو طال... 

 

 ا به ضرب باال آوردم و به او چشم دوختم . ر سرم

 

کاناپه  یهم گذاشته بود و گردنش را لبه یرا رو شیهاپلک آکو

 . گذاشته بود 

 

 « ازدواج کردن...  شیو مانا هفت سال پ ریآه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و ادامه داد ... دیکش یقیعم نفس

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��ـــوآکـ��

 

#part _616 

 

 ) طال ( 

 

که  یو مثل کس دیکش یقینفس عم شیهاتمام شدن حرف با

کرده  دایحاال فرصت نشستن پ یمسافت طوالن مودنیبعد از پ

 داد . هیاش را به کاناپه تکاست، تن شل شده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را  مانیهر دو یو ترسناک نیسکوت سنگ یطوالن قیدقا یبرا

 در برگرفته بود . 

 

 توانستمیار از حال رفته بود اما من... من نمکه انگ آکو

 نکهیبودن هضم کنم، بدتر از آن ا دهیکه شن ییزهایچ

همه سال سکوت کرده  نیچه ا یدرک کنم آکو برا توانستمینم

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ساکت ماندن، آب دهانم را قورت  یتالشم برا یرغم همه یعل

 دادم و آرام گفتم :

 

 «  ؟یبهش نگفت یچ یبرا »

 

 آمد .  نییدوباره پا یباال رفت و با مکث طوالن اشنهیس یهقفس

 

 « فکر کردم بهم اعتماد داره...  »

 

 باال رفت .  یبا لبخند تلخ شیهالب یگوشه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیکه ا شناسهیفکر کردم اونقدر برادر دو قولش رو م »

لحظه هم از ذهنش  هی یبرا یها حتو پرت چرت نیفکرها... ا

 « ... کنهیعبور نم

 

 را به من دوخت .  نشیسبز غمگ یهارا بلند کرد و چشم سرش

 

 گفت :  یلحن سوزناک با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من به زنش چشم دارم؟  کنهیفکر م ریآه دونستمیاز کجا م »

که توان  ییکه با وجود مخالفت بابام با مانا تا جا یآخه چرا؟ من

ش ازدواج بتونه با دهتر مورد عالقه ریکه آه دمیداشتم جنگ

 « راجع به من بکنه؟  یفکر نیهمچ هی دی... چرا باکنه

 

 اش گذاشت . گونه یرا باال آورد و رو دستش

 

 زد .  یپوزخند

 

 « خوردم...  یلیبه خاطر ازدواج اون دوتا از بابام س یمن حت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیبه زم یآکو با آن همه غرور که حت هیشب یمرد نکهیا فکر

 خورده باشد .  یلیاز پدرش س فروشدیهم فخر م شیپا ریز

 

اتفاق بپرسم، خود آکو  نیا اتییبابت جز یسؤال نکهیاز ا قبل

 ادامه داد : 

 

 یلیمحبتش رو خ دیدوست داشت... شا یلیبابام ماها رو خ »

حس  یکمبود محبت وقتچیاما ما پسرها ه دادینشون نم

 « ... مینکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال انداخت .  یاشانه

 

 یداشت... با شجاعت باز اما به قدرت و ثروتش هم عالقه »

گذاست... مثل ازدواج  هیاز ماها هم ما ی... اونقدر که حتکردیم

... دی... خورشهاشبیرق نیتراز بزرگ یکیمن با دختر  یاجبار

کنه که من  ادهیپ ریآه یبرنامه هم رو نیهم خواستیم

 «نذاشتم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرد، انگار  نییصورتش باال و پا یهم کف دستش را رو بعد

 . دیکشیخورده بود، درد م شیکه سالها پ یلیوز هم از سهن

 

 تعجب گفتم :  با

 

با پدرت مخالفت  دیخودت و خورش یتو موقع ازدواج زور »

 « ... چرا؟ یستادیپدرت ا یتو رو ریاما به خاطر آه ینکرد

 

 زد .  یکج و کمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انجام  یخواهر و برادرهام هر کار یمن به خاطر خوشحال »

 «... دمیم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _617 

 

  

 با تأسف گفتم : 

 

بهت اعتماد  یکاف یکه به اندازه ییهاآدم یبرا ؟یچ یبرا »

 « ندارن؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  نیغمگ

 

 هیجاده  نیکنار اومدم که ا قتیحق نیوقته با ا یلیمن خ »

 « ندارم...  یون انتظارس... ازشطرفه

 

که فقط پدرش و  ریآه یاز گذشته میکه آکو برا یانیجر فکر

کرده بودند،  یمخف ریرا از آه قتشیآکو از خبر داشتند و حق

 . خوردیمانا چرخ م یهیاز قض شتریب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : آرام

 

رو در مورد خودش  قتیحق ریبه آه دیمانا با انیقبل از جر »

دوش  یبارش رو رو ینیکه پدرت سنگ یتقی... اون حقیگفتیم

موضوع  نیحق داره بدونه... اگه از اول ا ریتو گذاشته بود... آه

... اومدینم شیپ یهاانیجر نیکدوم از ا چی... هدونستیرو م

 » 

 

 خسته جواب داد :  آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگم...  ریبه آه یچیطال... من به بابام قول دادم ه تونمینم »

 « گور...  یخودم ببرم تو موضوع رو با نیا دیبا

 

کالفه  ریکه هنوز هم از سکوت آکو در برابر آه یدر حال مصرّانه

 و سردرگم بودم، گفتم : 

 

مانا داره  یدیکه فهم ی... همون موقعیگفتیم ریبه آه دیتو با »

 چیه یگفته بود ری... اگه اون موقع به آهکنهیم یچه غلط

 «  ...افتادیها نماتفاق نیکدوم از ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  شیبه ر یهم فشار داد، دست یرا رو شیهاپلک آکو

 گفت :  یاخفه تیّ و با عصبان دیکش لشیبیس

 

تو صورت برادرم  رفتمیطال؟ م گفتمیبهش م یچ رفتمیم »

رو بنداز باال که عشقت داره بهت  رتتیکه کاله غ زدمیداد م

 «  کنه؟یم انتیخ

 

 از آکو جواب دادم :  تریعصبان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اگه همون موقع به یتو مچش رو گرفت دیه... مانا فهمآر »

 گفتیو نم کردینم یدست شیموقع مانا پ... اونیگفتیم ریآه

 «... یتو بهش چشم دار

 

 دیباال پر کردیکه تا آن موقع به زحمت خودش را کنترل م آکو

 زد : ادیبود، فر نیغمگ یبیکه به طرز عج یو با خشم

 

... دمیکه رو بکشه که من کش یمون درده ریآه خواستمینم »

 ریکباب شده بود ز میو مردونگ رتیمن سوخته بودم طال... غ

تا اونم درد  گفتمیهم م ریبه آه رفتمیزنم... م انتیبار خ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  ینداشتم... وقت دیبه خورش یحس چیبکشه... تازه من ه

و اون  دیخودم و خورش خواستمیاز پا در اومدم که م یاونجور

که  اومدیسر برادرم م ییکثافتش رو بکشم چه بال یوقهمعش

به  نکهیکردم قبل از ا یهم سع نیهم یعاشق مانا بود، ها؟ برا

 « بدم...  صلهیرو ف هیبرسه خودم قض ریگوش آه

 

 دم؛یفهمینم آورد،یکارش م یکه آکو برا یلیکدام از دال چیه

و  دیرشخو انتیکه در مورد خ شیهاتنها به آن قسمت از حرف

 .  کردمیکه سر آکو آمده بود، فکر م ییبال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شد : فیآکو ضع ینشدم چرا، اما صدا متوجه

 

که شب تصادف از وجودش  یلعنت یاما اون بچه... بچه »

 « ... خواستمیخبردار شدم... اون شب قبل تصادف م

 

به شب تصادف نکرده بود اما  یاشاره شیهاحرف یتو آکو

 یگفت، دستش را رو یفید که آخ ضعحرفش تمام نشده بو

 افتاد . شیزانوها یتخت رو نییقلبش گذاشت و پا

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _618 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زل زده بودم .  میروروبه یوحشت به منظره با

 

 دادیهم فشار م یرا رو شیهابه طرف من بود، پلک اکو مرخین

 . 

 

 لب گقتم :  ریو ز آهسته

 

 « آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جواب نداد .  اما

 

کردم خودم را نبازم، از درون اتش گرفته بودم اما با  یسع

را حفظ کند خودم را  اشیخونسرد کرد،یم یکه سع یظاهر

 گفتم :  یلرزان یو با صدا دمیتخت کش یرو

 

 «  ؟یآکو... خوب »

 

ردم او را به طرف ک یاش گذاشتم و سعشانه یرا رو دستم

 خودم برگردانم اما موفق نشدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «رو صدا بزنم؟  یآکو... کس میترسونیم یدار »

 

به  بلند یبرود و با صدا نیمانده بود ظاهر خونسردم از ب کم

 یقیهمان لحظه نفس عم که خوشبختانه خود اکو افتمیب هیگر

 گفت :  یفیگرفته و ضع یو با صدا دیکش

 

 « ن نباش... خوبم... نگرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زبانش  ریز یآچرد و قرص رونیب یاکتش جعبه بیج یتو از

 گذاشت . 

 

با کف  دیکشیم قیعم یهاکه پشت سر هم نفس یحال در

خودم را جلوتر  داد،یرا ماساژ م اشنهیس یدست قفسه

حلقه کردم و از پشت خودم را دور گردنش میهادست دم،یکش

 را به او چسباندم . 

 

 خورد .  یفیخف تکان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نم،یسنگ را پشت گردنش چسباندم و اجازه دادم بغض امگونه

 سبک شود .

 

حاال محکم شده  شیپ یقهیکه برخالف چند دق ییبا صدا آکو

 بود، گفت : 

 

 « طال؟  یکنیم هیگر یدار »

 

 تر کردم .را محکم میهادست یندادم، در عوض گره یجواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیاز قبل پرس ترنگران

 

 « آخه دختر؟  یکنیم هیگر یچ یابر »

 

 مظلوم گفتم : و آرام

 

 « ... ترسمیم »

 

 : دیپرس آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یاز چ »

 

 کردم : اعتراف

 

 «  از دستت بدم... خوامینم »

 

 را حس کردم .  شیگلو بکیرفتن س نییو پا باال

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _619 

 

 گذاشت . میهادست یرا باال آورد و رو دستش

 

 « طال؟  »

 

 را صاف کردم .  میصدا

 

 « جانم؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  یزندگ یرازها نیاز بزرگتر یکیاالن تو  یدونیم »

 «  ؟یدونیم

 

 .  گفتم یاوهوم رلبیز

 

 چکسیرو بهت گفتم که تا امروز به ه ییزایچ یدونیم »

 « بگم...  چکسیم به هه خوامینگفتم؟ و نم

 

 دایپ آکو یبرا یگاهیجا نیچن نکهیاز ذوق اعتراف ا میهااشک

 کرده بودم بند آمده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به دستم داد .  یفشار

 

 کیرو باهات شر میزندگ یمسأله نیحاال که من بزرگتر »

 « ... یحاضرشدم...

 

 گفت :   و دیکش یقیعم نفس

 

 «  ؟یش کیرو شر زتیچ هیباهام  یحاضر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یسرمست گرما زد،یاز آن حرف م که آکو یزیاز چ حواسیب

 جواب دادم : شد،یاز قبل م شتریتن آکو که انگار هر لحظه ب

 

 « آره...  »

 

 : دیخند

 

 «  ؟یکنیقبول م خوامیم یازت چ یبدون نکهیبدون ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها از آکو جدا شدم و دفعه به خودم آمدم، مثل برق گرفته کی

 : بلند گفتم

 

 «  ؟یچ »

 

 .  دیبه طرفم چرخ آکو

 

 بود .  رهیبه صورتم خ ینگاه معنادار با

 

 « ... یش کیقلبت رو باهام شر خوامیازت م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از  یارا برداشت، جعبه یرا دراز کرد و ساک کاغذ دستش

 گذاشت .  میپا یآن را رو درون ساک درآورد و

 

جعبه را باز گونه شده بودم، ربات حسیکه از حرف آکو ب من

 کردم . 

 

هم که  یدرون جعبه همان مقدار حس یساده یهاحلقه برق

 برد .  نیداشتم از ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ازدواج کرده بود ؟  یاز من تقاضا آکو

 

 به زبان آوردم : دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول

 

 «  ؟یخوایراز قلبم رو م هیدر عوض  »

 

 بدون مکث، محکم و مقتدر جواب داد :  آکو

 

 «... اما... کنهینم ی... اون راز با قلبت برابریگیس مرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لحظه سکوت کرد : کی

 

 « کنه؟یم یاون با قلبت برابر ؟یکه بهت دادم چ یقلب »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _620 

 

 ماه بعد (  کی -) طال 

 

اش از عالم خواب مردانهنوازش سرانگشت  یحس آشنا با

 فاصله گرفتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم .  یسر خوش یاز رو یلب هوم ریکش آمدند و ز میهالب

 

داغش را  یهااز سرانگشتانش فراتر رفت، کف دست نوازش

 ام گذاشت .گونه یرو

 

 «  ؟یشینم داریب »

 

 نطوریا شیشده بود که صدا داریاو هم تازه از خواب ب احتماالً

 گرفته بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یلب نچ ریکردم و ز ینخود یخنده میهاباز کردن پلک بدون

 گفتم . 

 

خنده در آن واضح بود  یهاکه رگه یاش در حالمردانه یصدا

 کنار گوشم بلند شد : 

 

 « ... شهیاز روز قبل م شترینازت هر روز ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو به من  دانستمیکه م یآغوش یو تو دمیرا جلوتر کش خودم

 باز است، جا دادم . 

 

 ریسراز میهاتن لختش باعث شد لذّت آرامش به رگ یگرما

 یدیجد یچند هفته مرا وارد مرحله نیکه ا یشود، همان لذّت

 ریمراحل قبل را ز یهمه یاکرده بود، مرحله امیدر زندگ

وجود  یامرحله اصالً مرحله نیسؤال برده بود، انگار تا قبل از ا

 نداشت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 د،یبوسیکه سرم را م ینیکرد و ح را دور تنم حلقه شیبازوها

 گفت : 

 

آخرشه...  گهی... امروز دمیحاضر ش دی... باشهیم رمونیداره د »

 » 

 

 ...  شدینم باورم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قبل از عمل بود،  یهاشیو آزما یوتراپیزیروز ف نیآخر امروز

 یرو توانستمیبود، م اریبار دوم با من  یبعد از اگر بخت برا

 راه بروم .  میپاها

 

 گفت :  چرخاند،یم میموها یالکه دستش را البه همانطور

 

امروز عمل  کردیشدم... فکر م داریبا تلفن آوات از خواب ب »

قبل از عمل باهات صحبت کنه... مثالً  خواستی... میدار

 « آرومت کنه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیخند

 

خبر نداشت خانوم خوش خواب نه تنها استرس نداره که داره  »

 « ... برهیهم لذت م از بغل بنده

 

 نوبت من بود، بخندم .  حاال

 

 زدم :  شیصدا آرام

 

 « آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و آهسته جواب داد :  دیرا بوس امیشانیپ نباریا

 

 « جانم...  »

 

که  ییقلبش گذاشتم و با لذّت به صدا یرا درست رو امگونه

 شده بود، گوش دادم . امیزندگ یروزها همه نیا

برام مهم بود...  زی... دوتا چشما یتو خونه امیب نکهیقبل از ا »

بتونم دوباره رو  نکهی... دوم ارمیآبروم رو پس بگ نکهیاول ا

 « پاهام راه برم... اما حاال... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دمیرا بوس قلبش

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _621 

 

 

هر شب بغلت بخوابم و  تونمیم نکهی... همیتو کنارم نکهیهم »

اول و  چیه گهیشدم... د داریهر روز صبح تو بغل از خواب ب

 «... سیبرام مهم ن یدوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و بعد از چند لحظه سکوت گفت :  دیکش یقیعم نفس

 

داشتم طال...  میزندگ یاوالً و دوماً تو یلیمنم تا قبل تو خ »

هس که  یادیز یزهایچ رفتن... هنوز نیشون از بهمه گمینم

 «  ...ینیتربهشون برسم... اما تو حاال مهم میزندگ یتو دیبا

 

 .  شدیدلم آب م یبود که تو یقند آکو یبه کلمه کلمه

 

 یحاال من صدر همه نکهیا دار،یب اینبودم خواب بودم  مطمئن

 آکو بودم .  یهاخواستن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یاحمقانهبدانم چرا با چطور سؤال ا نکهیدفعه بدون ا کی

 ذهنم را مشغول کرد . 

 

 « هناس؟  ایترم من برات مهم »

 

 هوا ماند .  یتو آکو دست

 

 گفت :  آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچ »

 

 شدم .  مانیام پشهم از گفته خودم

 

 کردم .  یمخف اشنهیس یقفسه یاز قبل تو شتریرا ب سرم

 

 ناباور گفت :  یکم یبا لحن آکو

 

 « تره با عشقم؟ برام مهم امبچه یپرسیازم م یدار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را گرفت و صورتم را مقابل صورتش گرفت .  میهاشانه

 

 ناراحت بود .  ینبود، تنها ناباور و کم یعصبان

 

 باز کرد :  دهان

 

که قرارع از  یابچه ایترم اگه من ازت بپرسم من برات مهم »

ت؟ بچه ایطال؟ شوهرت  یدیم یچه جواب ،یمن داشته باش

 «م... بچه ای... زنم دمیجواب رو به سؤالت م منم همون

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ضعف  یداشته از خوشحال که قرار بود از آکو یافکر بچه با

که پشت  یاحال نتوانستم از حس آزاردهنده نیکردم اما در ع

 کنم .  یشده بود، چشم پوش یمخف سؤال آکو

 

لب با خجالت  ریام مچاله شد، صورتم در هم رفت و زو لوچه لب

 تم : گف

 

 ترسمینداشتم... من فقط م ی... منظور بدخوامیمعذرت م »

 « آکو... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یبه تنم داد و با مهربان یآرام تکان

 

نفس  یمگه من قسم نخورم تا وقت ؟یترسیم یاز چ »

اگه خودت هم من رو  ی... حتیطی... تحت هر شراکشمیم

 یس از چ... بازم کنارت باشم... بازم عاشقت باشم؟ پینخوا

 «  ؟یترسیم

 

 شد .  ترنیآکو سنگ یهااز حرف بغضم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باهام  ایباشه که دن یشوخ هیحضور تو  نکهیاز ا ترسمیم »

لحظه هم فکر  هی یکرده... من عاشقت شدم آکو... اما حت

به من فکر کنه... اما از  یمثل تو حت یآدم کردمینم

... بدون دیهفته طول کش کیتا ازدواجمون فقط  تیخواستگار

چطور  تو دونمیتو... من هنوز نم ی... نه خانوادهیمانع چیه

 «  ؟یکردکار رو نیپدرم ا یبدون اجازه

 

 ام چشم دوختم . ساده یرا باال آوردم و به حلقه دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفته... بدون  یآبرو نیزنتم آکو... با هم شهیمن هنوز باورم نم »

 « .. از کار افتاده. ی... با پاهایدخترانگ

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _622 

 

 ) آکو ( 

 

لذت  لرزاند؛یروزها دو حس متفاوت دم به دم تنم را م نیا

و چطور  یبودم ک دهیکه خودم هم نفهم یحضور طال، عشق

که  یقتیقلب و روح مرا ربوده بود و ترس، ترس برمالشدن  حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یصد پنهان کردنش را نداشتم، فقط منتظر زمان مناسب براق

 بودم .  ستادهیافشاکردنش ا

 

 «  ؟یکنیفکر م یبه چ یدار »

 

 .  دیکش رونیب الیطال مرا از فکر و خ یصدا

 

 یعنیانداختم؛  نهیدرون آ ییعروسک موطال ریبه تصو ینگاه

 مرا رها کند؟!  قتیحق دنیممکن بود طال با فهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پشت لبخند کمرنگم پنهان کردم و جواب دادم : را  ترسم

 

 می... کارهات رو انجام بده... بعد برادیم گهیساعت د هیپرواز  »

 « ... مارستانیب

 

نگرانش را به من  یهایآب د،یکش شیاز شانه کردن موها دست

 دوخت و گفت :

 

 « آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 حواس جمع جواب دادم : با

 

 « زم؟یجانم عز »

 

 . پلک بست نگران

 

 « ... افتنیاگه عمل خوب نباشه... اگه پاهام دوباره کار ن »

 

را از  شیهاتخت بلند شدم و به طرفش رفتم، شانه یرو از

 گفتم :  گذاشتم،یسرش م یسرم را رو ینیپشت بغل کردم و ح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « که نرفته؟  ادتی... سیدر کار ن یااگه چیه »

 

 گذاشتم و گفتم : حسشیب یپا یدستم را رو کی

 

 چیه سیمن و تو قرار ن یپا خوب بشه چه نشه زندگ نیچه ا »

... یچیطال... ه سیعمل ن نیبعد از ا یااگه چیبکنه... ه یرییتغ

 » 

 

 تلفن اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم .  زنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش به صفحه یبرداشت، نگاه زیم یتلفن همراهم را از رو طال

 گفت : یاانداخت و با لحن با مزه

 

 « جوانه جونه...  ریبگ ایب »

 

که تلفن را از دستش  یرا باال انداختم و در حال میابروها

 گفتم :  گرفتم،یم

 

 «  ؟یچ یعنیته جوانه،  یکه چسبوند یجون نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  الیخیباال انداخت و ب یاشانه

 

 « ... یچیه »

 

 کردم .  یفیظر اخم

 

 از طال یجمالت نامفهوم برا یسر کیدر  کباریفقط  من

 یعنیخودم و جوانه گفته بودم،  نیآمده ب شیپ یماجراها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودش فکر کند من هنوز هم نسبت به  شیممکن بود طال پ

 نبودم؟  حسیجوانه ب

 

تلفن کرده بود، هم حال من و طال  یماه، جوانه چند بار کی نیا

 رساند،یعمارت را به گوشم م یهم خبرها د،یپرسیرا م

 وات آنجا نبود. آ گریمخصوصاً حاال که د

 

جوانه  یهابود طال نسبت به تلفن امدهین شیامروز پ تا

 نشان دهد . یتیحساس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _623 

 

از قبل ذهنش را  شتریب کیافکار تار نکهیقبل از ا دی... بانه

اما  کردمیروشن م شیرا برا زیچ از قبل کنند، همه رتریدرگ

را  دارشچرخیکه صندل ینیقبل از باز کردن دهانم طال ح

 گفت : داد،یحرکت م

 

 « جواب بده تا قطع نشده...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هم رفت .  بعد

 

 یزندگ کردم،یو همانطور که با خودم فکر م دمیکش یپوف

 خودش هم را به دنبال دارد، جواب دادم : یمشترک دردسرها

 

 «  الو... »

 

 اش از پشت تلفن بلند شد :گرفته یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « سالم آکو...  »

 

 بود؟  یبه خاطر ناراحت شیصدا یگرفتگ

 

 شد . ظتریغل اخمم

 

 « شده؟  یزیچ ؟یجوانه؟ خوب »

 

 دمغ جواب داد : همانطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال خوبه؟  ؟ینشده... تو خوب یزینه چ »

 

 و با حرص گفتم : دمیکش میموها نیب یدست

 

 « ... یناراحت ینجوریشده که ا یزیچ هیدِ  »

 

 گفت : عاقبت

 

بحثشون شد  ریو آه ریو ام واریکم ژ هینشده بابا...  یزیچ »

 « باهم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تعجب گفتم : با

 

اونها که تا حاال باهم بحث  ؟یبحثشون شد؟ سر چ ؟یچ »

 « نکردن... 

 

 بغض آلود شد :  شیصدا

 

شده...  وونهیش رفتن دبلوط و مادر یکه از وقت واریسر تو... ژ »

هم پشتش  ریکرده بود... آه یشد... قاط شتریب گهیامروز د

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گفتن اونها عشقشون رو از دست دادن  ششونیدراومد... دوتا

که  ییهاشکست لیهم گفت بس کن... تو دل ریتو نه... ام یول

 « ... یستیاونها خوردن ن

 

ده بود ، از من کر ریکه ام یگرفت و اجازه داد بابت دفاع ینفس

 در دلم سقوط کند .   یزیچ

 

تا از  یریبلوط و مادرش رو بگ یجلو یتونستیکاش م یا »

 « نرن...   نجایا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دمیکش امیشانیپ یدستم را رو کف

 

 گفتم : یناچار با

 

 گهید نجایبا طال اومدم ا یجوانه؟ وقت کردمیکار م یچ یگیم »

التماس کرد  اون خونه نداشت... بلوط بهم یتو یبلوط کار

قبول  یدونیکنه... تو که م دایکار پ گهید یکمکش کنم جا

مادرش اومدم گفت به دل دخترش  یکار کنم وقت ینکردم... چ

ساله که  هیرو دوست داره... نه  گهید یکیرحم کنم... بلوط 

شده به  یراض دهیچند ساله... حاال که مادرش هم فهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که من فکر  شمیپپسره هم آورد  یازدواجشون... بلوط حت

 « ... گنینکنم دارن دروغ م

 

آتش گرفته بودم اما  وار،یژ یدل آتش گرفته یهم برا خودم

 . آمدیاز دستم برنم یچه کنم که کار

 

اون دو تا جوون عاشق رو  نیب کردم؟یم یچه غلط یگیم »

 « که برادر خودم به مراد دلش برسه؟  زدمیبهم م

 

 به دهان من زل زده بود .  یناراحت به طال انداختم که با ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  آوردمیم ییبال هیاگه به فرض محال سر اون پسر هم  »

... من هر شدیخوشبخت نم واریبه هم برسن، ژ واریبلوط و ژ

 یرو عاشق کس یکس تونمیچقدر هم زور داشته باشم، نم

رو دوست  یکیطرف از قبل  نکهیبه حال ا یوا گهیبکنم... د

 « ..داشته باشه.

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _624 

 

 و گفتم : دمیکش امیشانیپ یدستم را با تمام قدرت رو کف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از  ی... کاریعقد کنن... به زود خواستنیبلوط و اون پسره م »

 « ... اومدیبر نم یدست کس

 

 و با بغض گفت :  دیکش یآه جوانه

 

به بلوط  دی... اما در هر صورت نبادونمیآکو... نم دونمینم »

 « ... یکردیکردن کار کمک م دایپ یبرا

 

 را باال انداختم و با تعجب گفتم : میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... تو شنومیرو از تو م یزیچ نیهمچ هی شهیجوانه؟ باورم نم »

 «  یکه تو قلب جا کرد یو اون همه مهربون

 

 قورت دادم و گفتم :  یختدهانم را به س آب

 

مادرش رو به دوش  یضیبار مر ییاون دختر داشت تنها »

 درسش رو ول کرده بود تا کار کنه که یدونی... مدیکشیم

ش رو خانواده یعنیمادرش مجبور نشه با حال بدش کار کنه... 

که  ییهایسخت یمن...  من و همه نی... عقرار داده تیتو اولو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از منه...  گهیشکل د هی... بلوط کشمیم مخانوادهدارم به خاطر 

نفر  هیکه آرزو داشتم  یمن به خودم کمک کردم... همون کمک

 « به من بکنه... 

 

 لب گفت :  ریو ز آرام

 

 « نکرد...  چکسیه یول »

 

طال که به  نیغمگ یهابه چشم ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 گفتم : کرد،یمن زل زده بود، نگاه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اون  دونهیهم اگه واقعاً بلوط رو دوست داشته باشه، م واریژ »

تره...  اگه مفهوم عشق که عاشقشه خوشبخت یدختر کنار کس

 « ... اومدیکنار م هیقض نیتر با اراحت کردیرو درک م

 

که نسبت به جوانه داشتم، کرده  یروز با حس کیکه من  یکار

و عشق  ریه امعشق جوانه ب یحسِ خودم را قربان بودم؛ من

 کرده بودم . ریخودم به ام یبرادرانه

 

 بستم . چشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خون سین یازی... اما نیممنون هوام رو دار بگو ریبه ام »

 یاز من متنفرن... برا ریو آه واریکنه... ژ فیخودش رو کث

از  شترینفرت ب نیس تا به ابهانه هیاونها  یبرا زیهمه چ ن،یهم

 «قبل دامن بزنن... 

 

تخت پرت  یتلفن را قطع کردم و آن را رو یخداحافظ بدون

تخت نشستم و سرم را  یلرزان لبه یکردم؛ خودم هم با پاها

 کردم .  ریاس میهادست نیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 فیظر یهادست نکهیبه همان حالت بودم تا ا یاقهیدق چند

 یابغلش گرفت و بوسه یطال دور گردنم حلقه شد، سرم را تو

 انیپوستم جر ریز یلذت بخش یگردنم کاشت؛ گرما یرو

 گرفت . 

 

 گوش نوازش کنار گوشم بلند شد : یصدا

 

 « آکو...  کنمیمن بهت افتخار م »

 

 زدم .  یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیرا بوس میموها نباریا

 

 رو واریچقدر ژ دونمیم نکهیکه با وجود ا کنمیبهت افتخار م »

 واریروز ژ هینم ... مطمئیاما بازم کار درست رو کرد یدوس دار

 «رو بفهمه...  نیهم ا

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  یپوزخند

 

 « ... نمیاون روز زنده نباشم تا بب ترسمیم »

 

 یرا تو یازدهدفعه سرم را از بغلش در آورد، نگاه وحشت کی

فشار  شیهادست نیور که صورتم را بصورتم چرخاند و همانط

 گفت : داد،یم

 

 « نزن...  حرف رو نیحرف رو نزن آکو... ا نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 صورتم کاشت .  یرو یابوسه

 

 « از مرگ حرف نزن... باشه؟  وقتچیه »

 

 کرد . بغض

 

که  ی... منیتنها بذار ایدن نیا یمن رو تو یحق ندار تو »

 « جز تو ندارم...  رو یچکسیه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گرفتم .  شیهااز لب ییگذراقدم شدم و بوسه شیپ خودم

 

 کردم : زمزمه

 

 « ... دمی... قول مطال ذارمیمن تنهات نم »

 

را دور گردنم حلقه  شیهاطال دست رم،یفاصله بگ نکهیاز ا قبل

از  یمحکم یگذاشت، بوسه میهالب یرا رو شیهاکرد و لب

 آنها گرفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دیفاصله گرفتم اما طال عقب نکش میهاتمام شدن نفس با

 گردنم کرد .  دنیشروع به بوس

 

 .  خوردیدلم تکان م یتو یزیاش چهر بوسه با

 

رفت متوجه قصدش  رهنمیپ یهاکه به طرف دکمه دستش

که به طال داشتم طبق رول  یدیشد ازیو ن لیرغم م یشدم؛ عل

 ودستش را پس زدم  گذشت،یکه از ازدوجمان م یاسه هفته

بلند  میاز جا کاشتمیم اشیشانیپ یرو یاکه بوسه ینیح

 شدم . 
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@VIP_ROMAN 

 

 و کالفه گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 

 « کرده...  ریچرا پرواز د دونمینم »

 

از اتاق  نکهیاما قبل از ا زدمیبه دست و صورتم م یآب دیبا

 لرزان طال بلند شد : یبزنم، صدا رونیب

 

 « پاهام آره؟ آکو؟ به خاطر  یزنیچرا پسم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از قبل شد . ترقیعم شیصدا بغض

 

 « پاهام اجازه نده تو رابطه برات کامل باشم؟  یترسیم »

 

 . دیجانم را به آتش کش اشیبعد یجمله

 

بودم دوست  گهینفر د هیو قبل تو با  ستمیچون دختر ن ای »

 «  ؟یندار

 

 . دیدیام را نمبه طال بود، در هم رفتن چهره پشتم
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@VIP_ROMAN 

 

را به خودم  یبا هر بارذپس زدنش چه درد دانستینم طال

 ...کردمیم لیتحم

 

... پس چرا باهام یدونستیرو از اول م نهایا یتو که همه  »

 « ها؟  ؟یازدواج کرد

 

از  سیصورت خ دنیاش برگشتم، با دهق هق آهسته دنیشن با

که او را  ینیزانو زدم ح شیپا یجلو دم،یاشکش به طرفش دو

 آوردم .  نییدار پاچرخ یاز صندل گرفتمیلم مبغ یتو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...  میدر بغل هم فرو رفته بود نیزم یرو مانیهر دو حاال

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _626 

 

 ...میدر بغل هم فرو رفته بود نیزم یرو مانیهر دو حاال

 

کوچک به  یهابا مشت د،یایب رونیب تقال کرد تا از بغلم طال

 کردیپشت سر هم تکرار م هیو با گر دیکوبیم امنهیس یقفسه

: 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ولم  ؟یپس چرا باهام ازدواج کرد یخواستیاگه من رو نم »

 « ... چرا... چرا... یکردیم

 

آرام  یبرا یادیدستم گرفتم و با تالش ز یرا تو شیهامشت

 کردنش گفتم :

 

 « ... زمی... آروم باش عززمیآروم باش عز »

 

 گوش طال بدهکار نبود .  اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شیرا کنار پا شیهادست نکهیجز ا آمدیاز دستم برنم یکار

 . رمیبگ امنهیس یقفسه یقفل کنم و سرش را تو

 

 آرام گرفت .  یاتقال کرد اما عاقبت با هق هق خفه یکم

 

 فرصت استفاده کردم و گفتم : از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو  یچیکه تا حاال ه خوامتی... اونقدر مطال خوامتیمن م »

مثل  ییطال دیچرا نبا زم؟ینخواستم... چرا نخوامت عز نجوریا

 « رو تو نخوام؟ 

 

 گفت : دهیبر دهیبند آمده بود، بر اشهیگر

 

 «  ؟یزنیپس چرا پسم م »

 

 اورم،یب رونیسرش را از بغلم ب نکهیزدم و بدون ا یتلخ لبخند

 جواب دادم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... خوامتیرابطه م یفقط برا یبا خودت فکر کن استمخوینم »

 « ...  خوامیم من روحت رو یباور کن خوامیم

 

 .  دمیکش یقینفس عم بستم و پلک

 

طرف هم  هیشد... از  یادفعه هی زیچحاال که همه خواستمینم »

بهش  نمیوسط استرس ا نی... گفتم حاال ایاسترس عمل رو دار

 « اضافه نکنم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آوردم و  رونیبغلم ب یرا رها کردم، سرش را از تو شیهادست

 به صورت پف کرده و قرمزش انداختم .  ینگاه

 

 و گفتم : دمیهر دو پلکش را بوس پشت

 

ازش  یزیاما چ یدرسته که به قول خودت قبالً رابطه داشت »

من  ی... پس برای... انگار که تو اصالً انجامش ندادادینم ادتی

 نیاول زیتو همه چ ی... برایدختر باکره ندار هیه با ک یفرق چیه

 « ... ادیهم منتظر بودم تا زمان مناسبش ب نیهم یباره... برا
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@VIP_ROMAN 

 ها گفت :مثل بچهو دیاش کشگونه یدستش را رو پشت

 

 « پاهام خوب بشن؟  یمنتظر بود »

 

 تکان دادم .  ینف یبه نشانه یسر

 

اول آماده  خواستمیقط م... به جون خودت نه... فزمینه عز »

جسممون رو به اسم هم  نکهیقبل از ا خواستمی... میش

رو راحت کنم که من همه حوره باهاتم... چه با  التی... خمیبزن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرد... به عنوان  هیبه من به عنوان  خواستمی... مپایپا... چه ب

 « ... یشوهرت اعتماد کن

 

ش زل درشت یآب یهابا عشق در چشم ینیو ح دمیخند

 گفتم : زدم،یم

 

که عاشقشه و از قضا مال  یکه نخواد با زن هیکدوم مرد وگرنه »

 «خودش هم هس باشه؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 

#part _627 

 

 گفت : مظلوم

 

 «  ؟یپس دوستم دار »

 

بودم واز  رهیخ میروروبه یاتورینیم ریبه تصو یالحظه چند

حد به او عالقه مند شده  نیچطور تا ا و یک دمیپرسیخودم م

 بودم؟  
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « هناس؟  ای یتربرام مهم تو یدیازم پرس ادتهی »

 

 تکان داد .  یسر

 

 «  شه؟یم یاسم هناس چ یمعن یدونیم »

 

 گفت . ینچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودش... هناس  نیاسم هناس نفسه... ع ینفس... معن شهیم »

که  رهمینغسم بکشم... آدم تونمیاگه نباشه نم نفس منه...

 « ... اما تو... رهیمیو م شهینفسش قطع بشه خفه م

 

 : صورتش کنار زدم و ادامه دادم یرا از تو شیموها

 

 « بهت گفت قلبم رو بهت دادم؟  ادتهی »

 

 زد . یلبخند
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@VIP_ROMAN 

 امنهیس یقفسه یتو بهت دادم و جاش تو رو رو قلبم »

  «گذاشتم. 

 

 : زدم و گفتم امنهیس یقفسه یدست رو با

 

... یکه با بودنت من رو زنده نگه داشت ییقلبم تو یحاال جا »

 « ... رمیمی... اونوقت من میفکر کن تو نباش

 

 گفتم : الیخیباال انداختم و ب یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زنده بودنش رو  لیآدم دل شهیحاال از خودت بپرس چطور م »

 « دوست نداشته باشه؟ 

 

 یخال که مدام پر و ییهامات با چشم یاقهیچند دق طال

 عاقبت گفت : نکهیبه من نگاه کرد تا ا شد،یم

 

 « دوستت دارم...  یبگ نهایا یهمه یجا یتونستیم »

 

بغلم  یکه طال را تو ینیبلند به خنده افتادم و ح یصدا با

 و لذت گفتم : دمیکشیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « وستت دارم... هم د یلیمعلومه دوستت دارم... خ »

 

که تلفن همراهم  میبود گریکدی دنیو بوس دنیخند مشغول

 خورد .  زنگ

 

 تخت برداشتم . یرا دراز کردم و آن را از رو دستم

 

با پرواز پشت خط صحبت کردم؛ پرواز پرستار  یاقهیدق چند

از طال به ما  یمراقبت خصوص یبرا مارستانیبود که ب یرانیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودند و چند  یرانیش و همسرش هر دو اکرده بود، خود یمعرف

 . کردندیم یزندگ سیانگل شدیم یسال

 

 بود . یبزرگ یقوت قلب میبرا نجایپرواز ا حضور

 

کرده بود با  رییتغ سیمقصد من و طال از آلمان به انگل یوقت

و دکتر و محل  مارستانیها از ببرنامه یهمه نکهیتوجه به ا

روز قبل از من و طال عقد و  کیاقامتمان تا حضور آوات که 

تا  میآلمان شده بودند و قرار گذاشته بود یراه یزندگ یبرا

بود، حضور  ختهیرخوب شدن طال کمک دست من باشد، به هم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زبانمان در دست و البته هم رهیپرستار چ کیپرواز به عنوان 

معجزه  کیبا طال برقرار کرده بود، مثل  یخوب یکه رابطه یحال

 بود . 

 

 ...میتنها بود باًیطال تقر و نم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _628 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  شانیزندگ دمانیو ترمه که بعد از عقدشان، مشغول چ آوات

 ... شرکت در آلمان بودند گرید یشعبه سیتأس یکارها

 

 بودند ... ریممراقبت از اخوب شدن و ریکه درگ جوانه

 

جواب رد بلوط غرق شده بود  یهم که چنان در افسردگ واریژ

نکرد چه  یطال هم اعتراض من و یبه ازدواج بدون مقدمه یحت

 یکند؛ حاال هم که تازه گرم یبخواهد کمک نکهیبرسد به ا

متوجه رفتن بلوط و نقش من در رفتنش و بعد  رفتیبدنش م

 ازدواج طال و من شده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انفجارش آماده کنم . یهاترکش یخودم را برا دیبا دانستمیم

 

 بود... یمن طال قوت قلب بزرگ یحضور پرواز برا حاال

 

رساندن پرواز آمده  یکه برا یرا چند بار الیطال، دان همسر

و بدون  یبودم، برخالف پرواز و نشاطش، مرد جد دهیبود، د

 بود . یانعطاف

 

 : دیمشتاقانه پرس تلفن را قطع کردم، طال یوقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «هنوز؟  ومدهیگفت؟ چرا ن یچ »

 

 و جواب دادم : دمیکش یپوف

 

اومده...  شیپ یعمل اورژانس هیدکترت  یبرا نکهیمثل ا »

 « امروزمون کنسل شده...  یهابرنامه یهمه

 

بغلم  یرا گرفتم و او را تو شیهااش دستدر هم رفتن چهره با

 .  دمیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و گفتم : را نوازش کردم شیموها

 

امروز هم  هی... یهمه تحمل کرد نی... تو که ابهش فکر کن »

 « روش... 

 

 نگفت . یزیچ

 

 و گفت : دیکش یقینفس عم عاقبت
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@VIP_ROMAN 

 « آکو؟  »

 

 «  زم؟یعز جانم »

 

 آهسته شد . شیصدا

 

هم به عنوان من بهت اعتماد دارم... هم به عنوان مرد... »

 « شوهرم... 

 

 در آوردم .بغلم  یرا از تو او
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : یبا مهربان زد و یلبخند

 

 « م... من آماده »

 

نوجوان با استرس  یهادهانم را قورت دادم و مثل پسربچه آب

 گفتم :

 

 «  ؟یمطمئن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان داد . یسر با لبخند همراه

 

چند  و یس نیکه انگار در ا دیپوستم دو ریز یذوق و لذت چنان

 .اولم بود .. یسال عمرم دفعه

 

 ...جلو بردم. شیهاسرم را به قصد شکار لب حرفیب

 

 ... میشد یکیطال  من و نیزم یرو انجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شدنمان  یکی نیدوم نیا دانستمیاما من م دانستینم طال

 هست...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _629 

 

 ) آکو ( 

 

 « الو آوات؟  »

 

 اش بلند شد :خسته یصدا
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@VIP_ROMAN 

 

 « سالم داداش...  »

 

 کردم . اخم

 

 « مزاحمت شدم؟  ؟یخواب بود »

 

االن  خواستمی... اتفاقاً مینه... خواب نبودم... مزاحم هم نشد »

 « ... یکار کرد یبهت زنگ بزنم... بپرسم با طال چ

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 . دیدیبه طال انداختم که چطور خواب هفت پادشاه را م ینگاه

 

 رفتم و در را آرام بستم . رونیاتاق ب زا

 

شه... پس فردا صبح  ی... بسترمارستانیببرمش ب دیفردا با »

 « هم عمل داره... 

 

را حس کرده بودم با  مینشسته در صدا یکه انگار نگران آوات

 اش گفت :برادرانه یمهربان
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@VIP_ROMAN 

 « ... شهینگران نباش... حالش خوب م »

 

 مبل پرت کردم .  یو خودم را رو دمیکش یپوف

 

و به سقف زل  دادمیم هیمبل تک یکه گردنم را به لبه همانطور

 گفتم : زدم،یم

 

خوددار  شهیمثل هم تونمینگرانم آوات... اونقدر نگرانم که نم »

 « ... ارمیخودم ن یباشم و به رو
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@VIP_ROMAN 

 : دیپرس آوات

 

 به طال دیبا یبعد از عمل چطور نکهیا ای یعمل یجهینگران نت »

 «  ؟یرو بگ ایش و آرخانواده انیجر

 

به مراتب  یهم دارم، نگران یسوم یمن نگران دانستینم آوات

 ... یدو نگران نیبزرگتر از ا

 

 «  گفتم؟یهمون موقع بهش م دیبه نظرت با »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اصرار  ان،یکه از همان اول به محض خبردار شدن از جر آوات

م خودش با مشکل و اجازه بده میرا به طال بگو زیداشت همه چ

 گفت : یارو شو با حرص خفهپدر و برادر و نامزد سابقش روبه

 

... تو یکرد یکار درست گممی... اما نمیاشتباه کرد گمینم »

تو خودت... اگه من  یزیریرو م زیهمه چ یعادت دار

 ایشرکت و از قضا همون موقع با پدر طال و بعد هم آر اومدمینم

از چه  انیجر یگفتیاً تو بهم مکه عمر کردمیبرخورد نم

از طال  یکردیم نهمونطور که از من پنها یقراره... حاال هم دار

 « ... یکنیپنهان م
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@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : خسته

 

سر طال  ییچه بال گفتمیآوات؟ م گفتمیبهت م یآخه چ »

 « ش و نامزدش ولش کردن؟ آوردن و بعد خانواده

 

 اصرار گفت : با

 

باباش و  یدادهایبود که من وسط داد و ب نیآره... بهتر از ا »

 « بفهمم چه خبره...  ا،یپررو، آر یکهیاون مرت
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@VIP_ROMAN 

 

 کرد . یکوتاه یخنده

 

دنبال  شونیماهه فرستاد هی نیالبته با اون قسمت کارت که ا »

دم  رنیموافقم... خبرش رو دارم که هر روز م اهینخود س

 ایخوشبختانه کنن...  داتیپ توننیشرکت و کارخونه... اما نم

متأسفانه زبونشون هم کوتاهه... چون اگه بخوان داستان رو 

از  شتریب یلید خی... گرچه بارهیخودشون م یبگن اول آبرو

 یزجر دادنشون انجام بد یکه برا یبکشن... با هر کار نهایا
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@VIP_ROMAN 

 نیاز ا یموافقم اما طال هم حق داره بدونه... بذار اون هم قسمت

 « مجازات باشه... 

 

 شدم و گفتم : میهاقهیماساژ دادن شق غولمش

 

 یبد یرو شده طال ضربه انیاگه بخوام بگم جر دمیمن ترس »

بال  نیاگه بفهمه خواهرش ا ادیبه سرش م ی... فکر کن چبخوره

 میکه دار یو تالش هیروح یهمه ینجوریرو سرش آورده... ا

 « ... رهیم نیاز ب میدیگرفتنمون از عمل انجام م جهینت یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که طال بعداً از  ترسمیم نیاما از ا سیحرفت درست ن گمینم »

 خوامی... نمیشه که چرا همون موقع بهش نگفت یدستت شاک

 «... نیباهم به مشکل بربخور

 

 اتاقمان انداختم .  یبه در بسته ینگاه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _630 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من و طال چه من بخواهم چه نخواهم در  دانستینم آوات

 نکهیخورد، به محض ا میبه مشکل برخواه کینزد یاندهیآ

 ...  میرا به طال بگو قتیحق

 

رو بهت بگم که فکرت رو مشغول کنم  نیا دیآکو... نبا یراست »

 «... یزودتر گندش رو ببر یکه بدون گمیاما م

 

 ستم . صاف نش امیصندل یرو

 

 « شده؟  یچ »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیکردن... مثل ا دایپدر طال و برادرش آدرس خونه رو پ »

 « اون روز رفتن دم خونه... 

 

 : دمیو مضطرب پرس نگران

 

 « خب؟  »

 

 گفت : الیخیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و جوانه سپرده بودم حواسشون باشه...  نینگران نباش به آو »

و  واریو ژ ریردشون کرده بودن... نذاشته بودن به گوش آه

... که بعداً سؤاستفاده کنن... مخصوصاً برسه دیخورش

از دستت شکاره... فکر کنم  یکه حساب یانی... در جردیخورش

به جوانه  یهناس به طور موقت داد یماهه که سرپرست هی نیا

 نیا یاز همه شتریکه اون از نبودت استفاده نکنه ب ریو ام

 « ... هیسالها از دستت عصبان

 

و البته سکوت ترسناک  دیخورش تیبه عصبان تیاهمیب

 یموقع ازدواج من و طال چ، برخالف همه ریخودش و آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم، آب  دهیکش شانیطانیش یهاکه از برنامه ییوهایسنار

 : دمیدهانم را قورت دادم و نگران پرس

 

 «  ؟ینگفت یزیبهشون که از اصل ماجرا چ »

 

دادن  حیل داره که ترجش مشکنه... فقط گفتم طال با خانواده »

... همه یبعد از برگشتشون حلش کنن اما بالخره که چ

انجام  ی... اصالً بذار بفهمن... مگه طال کار اشتباهفهمنیم

 « داده؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کنترل زبانم را داشته باشم، گفتم : نکهیو بدون ا دمیکش یپوف

 

 « آوات...  سیش نهمه نیا »

 

 «  ؟یچ یعنی »

 

 گاز گرفتم .زبانم را  بالفاصله

 

 « پروندم...  یزیچ هی... یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دفعه از کوره در رفت . کی آوات

 

و رد  یکیکه م هایچیه نیلعنت بهت آکو... لعنت به تو و ا »

 «   ر؟یمانا و آه انیجر یبکن نمیو ا ینگ یخوای... میشیم

 

لب صدا  ریام کرده بود، اسمش را زکه حواله یاز لعنت متعجب

 گفت : تیبا عصبان زدم اما آوات

 

تر از خراب زی... حاال همه چیو مانا سکوت کرد ریآه یبرا »

طال سکوت نکن...  یبشه درستش کرد... اما برا گهیکه د هیاون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لیدل دی... شاکنهیم تچارهیسکوت ب دونمی... که مهیبگو چ

 یکه دار یزیچ نیبه طال هم انیگفتن جر یسکوتت برا

بار هم که شده به حرف  هی یو... برا... بگو آکیکنیم مشیقا

 « من گوش کن... 

 

 با آوات بود... حق

 

 یراز را تو نیاز آن ا شتریب توانمینم کردمیهم حس م خودم

ام را هم همان جمله رناخودآگاهمیضم دینگه دارم، شا امنهیس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کند،  کیشر تیعمداً به زبان آورده بود تا آوات را در آن واقع

 . کردیمرا نابود م یکه زندگ یتیواقع

 

 زدم و گفتم : ایرا به در دلم

 

 «که اون شب با طال بودم...   امیآوات من... من همون آدم »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _631 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تخت انداختم . یرو دهیخواب یبه طال ینگاه

 

هم  نیهم د،یآیبه هوش نم گریا چند ساعت دگفته بود ت دکتر

تا خودم را جمع و جور  دادیبه من فرصت م یکاف یبه اندازه

 .  افتدیکه ممکن بود ب یهر اتفاق یکنم، برا

 

آن  یرو صدایو آرام و ب دمیکنار تخت را جلو کش یصندل

 نشستم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از  اشییطال یطال و موها یدهیبه رنگ پر یاقهیدق چند

به  دیبا دمیزده بود نگاه کردم و از خودم پرس رونیکاله ب یبهل

 کدام مشکلم فکر کنم؟! 

 

 توانستیدارد، طال م یاجهیچه نت دانستمیکه نم یعمل به

 شده بود ؟ ریزنج یصندل نیتا آخر عمر به ا ای افتدیدوباره راه ب

 

 قتیحق نیترکیکه نسبت به دانستن تار یآوات و واکنش به

که با من  یمن داده بود هم فکر کردم، به اتمام حجت یزندگ

 کرده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

     

                                      °°°  

 

 ... که اون شب با طال بودم امیآوات... من همون آدم -

 

بود که در  یسکوت نیترنیسهمگ دم،یکه آن شب شن یسکوت

 بودم . دهیشن امیزندگ یهمه

 

 و گفت : دیکش یو صدادار یقینفس عم عاقبت

 

 ...که طال یدونستیتو... م یعنی -
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 حرفش را تمام کند، با عجله گفتم : نکهیاز ا قبل

 

از چه قراره آوات... من فقط تو دام  انیجر دونستمیمن نم -

 بود...  دهیخواهرش کش یافتادم که نقره برا یانقشه

 

 لب گفت : ریز آوات

 

 شده بود که تو...  ییهااون زن یطال قاط یعنی -
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم  یرو یو ناراحت ینیرا با سنگ میهاو پلک دمیکش یپوف

 گذاشتم .

 

حد شرمنده بوده  نیتا ا وقتچیه آمدینم ادمیبودم؟!  شرمنده

 باشم...

 

حال و روزم در مقابل آوات بود، پس با طال چه  نیا اگر

 !کردم؟یم

 

 ادامه داد : آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آره؟  افتاد،یاتفاق م نیبازم ا ینبود یاگه تو -

 

 خود مرگ بود .  میبرا یزیچ نیکردن و به زبان آوردن چن فکر

 

 گفتم : یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

 

 آره... -

 

 گفت : سردرگم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... مارستانیب ی... اون شب تویدونستیمدت م نیا یهمه -

کار  یباهاش چ یدونستیتو م ی... ولاومدینم ادشیطال 

 ...یکرد

 

 را گاز گرفتم و گفتم : لبم

 

من رو  گهیم نکهیمن روحم هم خبر نداشت که پشت طال و ا -

 ...هاساز اون زن یکی کردمی.. فکر م.هیچه داستان شناسهینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد : د،یشنیمرا نم یهاکه انگار حرف آوات

 

 خونه...  ارتشیب واریژ یخواستینم نیهم یبرا -

 

 : دیدفعه داد کش کی

 

 ...یو سکوت کرد یدونستیمدت م نیا ی... تو همهیلعنت -

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _632 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 که از خودم سراغ داشتم، گفتم : ییصدا نیترآهسته با

 

دور و  دمیفهم نکهی... به محض اهیچ انیجر دونستمیمن نم -

رو ثابت  شیگناهیتالشم رو کردم تا ب یه همهبرم چه خبر

 کنم... 

 

 دی... شایصادق باش نکهی... بدون ایتو باهاش ازدواج کرد -

... باهات باشه خواستینم دیفهمیرو م قتیاون دختر اگه حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یش کن... به خودت وابستهیاول عاشقش بکن یتو خواست

 ... نتونه ولت کنه دیاگر هم فهم

 

 ت :حرص گف با

 

 آکو... دونستمیو من نم یتو چقدر خودخواه بود -

 

 یبا افسوس واضح داد،یمن نم یهابه حرف یتیّ که اهم آوات

 گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... یآکو... بد آورد یبد آورد -

 

 زد . یپوزخند

 

 ... ی... بد کردیبذار واضح بگم... بد کرد -

 

 آوات... -

 

از  مانیادربار در طول بر نیاول یکه برا یرحمیبا ب آوات

 گفت : داد،یخودش نشان م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بخوام باهات حرف بزنم  ستمیمطمئن ن یلیدر حال حاضر خ -

 آکو... 

 

 قطع کرد .  میهم تلفن را رو بعد

 

                                      °°° 

 

اش به صفحه یدر آوردم و نگاه بمیج یتلفنم را از تو یگوش

 انداختم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زده بود  یوز نوبت عمل طالست اما نه زنگامر دانستیم آوات

 داده بود .  یامینه پ

 

دنبال اسمش گشتم، با چند لحظه  نیمخاطب یصفحه یتو

 زدم . یااسمش ضربه یتعلّل رو

 

اوات  یعنی د،یچیپیگوشم م یآزاد پشت سر هم تو یهابوق

  داد؟یجواب نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فن تل یتو یکس یشده بودم صدا دیهمان لحظه که ناام درست

 متعلّق به آوات نبود .  دمیکه برخالف ام ییصدا د،یچیپ

 

 « بله؟  »

 

 را داشتم . شیصدا دنیشن لیکه در آن لحظه م یآدم نیآخر

 

 و گفتم : دمیکش یپوف

 

 « ترمه... آوات هست؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

روز  یکه حت یبا همان نفرت قاًیدق ،یکیسالم و عل چیه بدون

نکرده بود، جواب  یتالش چیپنهان کردنش ه یعقدشان هم برا

 داد :

 

 « باهات حرف بزنه...  خوادینم یهست... ول »

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 

 «رو بده بهش...  ینداشته باش... فقط گوش یتو کار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد و گفت : یپوزخند

 

نشه من االن زن برادرتم...  ایاتفاقاً کار دارم اکو... باورت بشه  »

... فکر دوره یلیخ نتیزن تو و قوانکه ا ایاز دن یانقطه هی یتو

 « از توعه...  شتریکنم حق من از آوات ب

 

زدم؛  رونیاز اتاق ب عیسر ییهابلند شدم و با قدم میجا از

 استراحت طال را به هم بزند . میبلند شدن صدا خواستمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _633 

 

 

 هم گذاشتم و گفتم : یاتاق را رو در

 

رو بده به برادرم... تا بعداً سر  یلعنت یبرادر... اون گوشزن »

 « ... ینخون یکُر آکو یبدم که برا ادیصبر بهت 

 

 . دیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکُر گهیکه برده د یبخونم آقا... آدم یبرات کُر سین یازین »

 « ... خونهینم

 

 . من پوزخند زدم  نباریا

 

 ی... الکسازهیجنگ م ی... الکهیّزن برادرم توهم دونستمینم »

 یچ زهی... خب خانم برنده جاشهیهم برنده م ی... الکجنگهیم

 « دادن بهت؟ 
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@VIP_ROMAN 

 گفت : یلحن بدجنس با

 

و  یزدیم نهیکه تو سنگش رو به س یآوات رو... همون کس »

 یهایلیدم به دم من و احتماالً خ شیو راحت شیبه خاطر آسا

خودش ترکت  یو راحت شیآسا یبرا یکردیم دیرو تهد گهید

 « کرد... 

 

 را نباختم .  خودم
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@VIP_ROMAN 

 زیچ هیخودش رو داشته باشه  یآوات بخواد زندگ نکهیا »

 « ...هیعیطب

 

با اون همه مشکل دست و پنجه نرم  یکه تو دار یوقت »

 یکم ییزهایچ دمیکه من از زبون آوات شن ییزهایچ ؟یکنیم

 « نبودن... 

 

 نفرت گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... تو اگه میکنیکار م ینداره من و برادرم چ یربط چیبه تو ه »

 « براش باش...  یزن خوب یتونیم

 

 . دیهم خند باز

 

مجبورم که  یعنی... شمیبراش م ینگران نباش... من زن خوب »

 « ... یشیحذف م شیاز زندگ یبشم... مخصوصاً االن که تو دار

 

 .  ختیدلم فرو ر ته یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 دمیآوات فهم شبیشده... اما از حال خراب د یچ دونمینم »

 یباورهاش رو خراب کرد نکهی... مثل اادیحاال حاالها طرفت نم

 « ... گفتیهم راجع به ناموس م ییزهایچ هیبرادر... 

 

و بعد دوباره  رفتیقلبم تا دسته فرو م یتو ییچاقو هیثان هر

 . اوردینده بود دردش از پا درم بنما یزیچ آمد،یدر م

 

فعالً  خوادیاالن هم بهم گفت تلفنش رو جواب بدم و بگم نم »

 « باهات حرف بزنه... 
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@VIP_ROMAN 

 قلبم گذاشتم .  یرا رو دستم

 

 نیچن دیچرا آوات با دم،یپرسیدلم مدام از خودم م یتو

 نشان دهد؟  یواکنش

 

 داد آوات از پشت تلفن بلند شد : یصدا

 

 « ... ایرو قطع کن ب ی. گوش..ترمه »

 

 گفت : یبا سرخوش ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بهت نگم که  ادیبرادرت... در ضمن دلم نم شیبرم پ دیبا گهید »

من  یبرنامه رانیو رفتن از ا نجایاومدنمون ا انیجر یهمه

دل تو رو تو بسوزونم... اون موقع که من  نکهیا یبود... صرفاً برا

 دمیو تهد یدیکشینشون م ... برام خط ویکردیم ریرو تحق

... منم یبگم اگه تو آکوخان تتا به یصبر نکرد ،یکردیم

 هی نمیبب خوامی... میآوات رو ندار گهیام... خوشحالم که دترمه

رو نداره تا بهش دستور بده  یدور و برش کس یامپراطور وقت

 «  نه... ایبازم امپراطوره 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قطع کرد... میهم تلفن را رو بعد

 

 یپوالد_زلغ#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _634 

 

                             🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 .  کردمیتخت نشسته بودم و به طال نگاه م کنار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . شدیم نییگوشم باال و پا یآوات تو یهاحرف

 

 خودخواه بودم؟  یعنی

 

دستم  یطال را تو فیدست کوچک و ظررا دراز کردم و  دستم

 گرفتم .

 

 دم،یکش یوار پشت دستش مکه انگشتم را نوازش همانطور

 زمزمه کردم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال... من فقط دوستت دارم... چرا  آوات  ستمیمن خودخواه ن »

 «  فهمه؟یرو نم نیا

 

 به لرزش افتاد . میصدا

 

 نیا یبودنم تو نجایا یاگه تو درک نکن ؟یچ یاگه تو نفهم »

ترس نبودنته... از ترس  یبه تو بگم از رو نکهیبدون ا تیموقع

 « ... کنهیوصل م نیکه من رو به خاک زم یاکهیت نیاخر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم گرفتم و  یدستش را محکم تو دم،یکش را جلو خودم

که خودم  ییموها یالرا البه گرمیقلبم گذاشتم، دست د یرو

دم، گذاشتم و سرم را آزادشان کرده بو یکیاز حصار کاله پالست

 ممکن کنار سرش گذاشتم .  یتا جا

 

 کرده بود . خودیتنش مرا از خود ب فیلط یبو

 

... اول مامانم... دمیرو از دست م زمیچدارم همه نکهیمثل ا »

... جوانه... حاال هم ری... امنی... آوواری... ژریبعد بابام... آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ازت خواهش برام و هناس یفقط تو موند ایدن یآوات... تو

 « ... رمیمیم یترکم کن یترکم نکن طال... اگه بخوا کنمیم

 

 « آکو...  »

 

 برق از تنم رد شد . انیطال مثل جر یاما آشنا فیضع یصدا

 

 ادیکه تا آن لحظه داشتم از  یافکار یهمه دم،یپر میجا از

با از  کردمیقاب م میهاکه صورت طال را با دست ینیبردم و ح

 نم، جواب دادم :عمق جا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « جانِ آکو... عمرِ آکو...  زم؟یجانم عز »

 

 شیاقلوه یهاتنها لب شد،یاما باز نم دیلرزیطال م یهاپلک

 . زدیو اسم مرا صدا م خوردیتکان م

 

 « آکو...  »

 

 صورتش کردم . دنیبه بوس شروع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آره قربونت برم...  ؟ی... درد دارزمیجانم عز »

 

 .  دمیرا گرفتم و پشت و کفشان را بوس شیهادست نباریا

 

 باز کند .  مهیرا تا ن شیهاکم توانست پلک کم

 

بود  یزیچ نیباتریکه مرا نشانه گرفته بود، ز اشیخمار آب نگاه

 بودم . دهیکه تا آن زمان د

 

 از هم باز کرد و گفت : شتریخشکش را ب یهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شدن؟  یتموم شده عمل؟ پاهام چ »

 

 یاجلو رفتم، بوسه میشدن گلو نیزدم، با حس سنگ یلبخند

 صادقانه گفتم : یگرفتم و با عشق شیهااز لب

 

که  سین نیتر از امهم یچیلحظه ه نیا ی... توسیمهم ن »

 « ... نی... فقط همیچشمات رو باز کرد

 

 گرفتم و گفتم : اشیشانیاز پ یابوسه نباریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « دوستت دارم...  »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _635 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : ییبه من و طال انداخت و با خوش رو ینگاه دکتر

 

در حضور  ییبعد از عمل رو تنها شاتیآزما دمیم حیمن ترج »

که مرسومه... اما با اصرار شما که  یزیچانجام بدم... ماریب

 «... دیلحظه هم از همسرتون حدا بش هی یحت دیخواینم

 

 یبه چهره یدستم فشار دادم و لبخند یطال را تو دست

 نگرانش زدم . 

 

 گوشش زمزمه کردم : کنار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و عشق من و تو  یکه بشه خوشبخت یمن کنارتم طال... هر چ »

 « ... کنهینم یرییتغ چیبه هم ه

 

 دکتر تکان دادم .  یبرا یسر

 

 بیج یاز تو یکوتاه یلهیزد، م یبخش ننایلبخند اطم دکتر

 طال برد .  یروپوشش در آورد و آن را به طرف پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کوچک قرار بود  یلهینکردن آن م ایحس کردن  نکهیا باور

سخت  یسرنوشت من و طال را به دلخواه خودش رقم بزند، کم

 بود .

 

بعدش که دکتر  یقهیطال به هوش آمده بود تا چند دق یوقت از

رفتار کرده  یطور شیر حاضر شده بودند، طال با پاهاو پرستا

هم حاال دکتر بود  نیهم یبود که انگار اصالً وجود ندارند؛ برا

 نه! ایطال جان گرفته بودند  یپاها کردیم نییکه تع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبغلم مخف یکند، طال سرش را تو یدکتر کار نکهیاز ا قبل

 .کتم چنگ انداخت  یهاکرد و به لبه

 

 . دمیچیا دورش پر میهادست

 

دست و پا  یو با فارس دیطال کش یرا کف پا لهیم دکتر

 : دیپرس یاشکسته

 

 « دختر؟  یحس دار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شتریب شیهاانگشت نیمرا ب رهنینداد، در عوض پ یجواب طال

 مچاله کرد . 

 

 .  دیکوبیدهانم م یتو قلبم

 

 ؟ کردیحس نم یزیچ یعنی

 

  . دیکش گرشید یرا کف پا لهیم دکتر

 

 : دیپرس یسیشده بود که به انگل دیناام نکهیا مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یحاال چ »

 

که تا حد امکان  ییکردم با صدا یبردم، سع نییرا پا سرم

 : دمیمحکم باشد، پرس

 

 «  زم؟یعز یکنیحسش م »

 

 نداد .  یجواب

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از قبل گفتم : بلندتر

 

 « طال؟  یکنیحس م یزیچ »

 

 .  دیدفعه بغض طال ترک کی

 

سرش را  ینگران با وحشت و کند،یحس نم یزیچ نکهیکر اف با

 کردم . دنشیبغلم در آوردم و شروع به بوس یاز تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زمزمه کردم  میهابوسه نیبه حضور دکتر و پرستار، ب تیاهمیب

: 

 

 « نداره...  بینداره... ع بیع »

 

نه  ایاعتماد کنم  میهابه گوش توانمیم دانستمیکه نم یحال در

 گفت : ش،یهاهیکه وسط گر دمیال را شنط یصدا

 

 « حس کردم آکو... حسش کردم...  »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _636 

 

 آکو ( -) چند هفته بعد

 

که چطور  کردمیبه طال نگاه م دیخندیکه م ییهاذوق و لب با

 .  داشتیوتاه و لرزان برمک یهانوپا قدم یمثل کودک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ساخته بود  میبرا یریو تصو دیدرخشیم یاز خوشحال اشچهره

عوض  یزیدوست داشته باشم آن را با چ کردمیکه که فکر نم

 کنم .

 

نگاه مرا حس کرد که با لبخند به طرفم  ینیسنگ نکهیا مثل

 :  دیبرگشت و پرس

 

 «  ؟یکنینگام م ینجوریا یچ یبرا »

 

 اب دادم :ذوق جو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آب  وانیل هیمن براش  ذارهینم کنمیدارم عروسکم رو نگاه م »

 « ... ارمیب

 

 مشتش فشار داد .  یتو شتریواکر را ب یهاو لبه دیکش یپوف

 

حال صادقانه لبخند  نیاز فشار قرمز شده بود با ا صورتش

به  دنیدو یبرا امزهیبا غر کردیکه مرا وادار م یلبخند زد،یم

 ادیکه عمق ز یبغل کردنش مقابله کنم، لبخند طرفش و

 .  دادیرا نشان م اشیشاد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و غر نزنم : رمیخودم را بگ یجلو نتوانستم

 

 هایوتراپیزیف نی... همیاریبه خودت فشار ب دیدکتر گفت نبا »

 « ... رهیگیرو م تیانرژ یهمه

 

 داد : جواب

 

گوشه و  هی نمی... نگفت از صبح بشارمیگفت به خودم فشار ن »

 «شوهرم مثل خدمتکارها جلوم خم و راس شه...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به آشپزخانه انداخت و ادامه داد :  ینگاه

 

 یبرا یخوب نیتمر تونهیشوهرم م یآب برا وانیل هیاوردن  »

 « امروزم باشه... 

 

 گفتم : الیخیب

 

... یرو امتحان کن یاگهید یزهایبا کمک شوهرت چ یتونیم »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به طرفم برگشت . یادرشت شده یهابا چشم طال

 

 : دیپرس یاباال رفته یابروها با

 

 «  ؟یچ »

 

 گفتم : یشیطلبکارانه نما یبا حالت نهیبه س نهیبه س دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ،یاریو برام آب ب یتا آشپزخونه بر نکهیا یبه جا یتونیم »

 « ... ینیبغلم بش یایو ب یرو عوض کن رتیمس

 

باال  یانگاه کرد، عاقبت شانهبا تعجب به من  یاهیچند ثان طال

 انداخت و گفت :

 

 « تره... کوتاه نوریراه از ا »

 

 به طرف من راه افتاد .  بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم .  یکمرنگ لبخند

 

در کنار  دنینفس کش یکه حت یلحظات شاد یرغم همه یعل

ته دلم از حس نبود  یهرازگاه زد،یرغم م میطال آنها را برا

 حس از دست دادن...  هم دیشا شد؛یم یخال یزیچ

 

 

 

 گفت : آمد،یهمانطور که به طرفم م طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... گمیکه زنت شدم م یدوماه نیا یبار هزارم تو یبرا »

 کردمیبهت جواب مثبت دادم فکر م یوقت کنمیاعتراف م

زبونت  ریذره احساس از ز هی دنیکش یقراره تا آخر عمرم برا

 «... کردمیاشتباه م نکهیخودم رو بکشم... اما مثل ا

 

 و صادقانه گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 

 دونستمی. م..امیآدم ینجوریا دونستمیخودم هم نم »

و بدون  یسنگ کننیفکر م گهید یهاکه آدم یزیبرخالف چ

 « ... امیاحساسات نقدریا دونستمیاما نم ستمیاحساس ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کیمبل نشست و با  یخودش را به من رساند، کنارم رو بالخره

 .بغلم انداخت  یحرکت خودش را تو

 

 و گفت :  دیکش یقیعم نفس

 

که باهات آشنا شدم... چقدر خوبه که  یبار هزارم از وقت یبرا »

 « دارمت آکو... 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _637 

 

م و او را به خودم حلقه کرد فشیظر یهارا دور شانه میهادست

 فشردم .

 

گوشم چرخ خورد: )) خودخواه... خودخواه...  یآوات تو یصدا

)) 

 

گردنم جا  ریطال فرو کردم و سرش را ز یموها یرا ال دستم

 دادم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم : شیصدا آرام

 

 « طال؟  »

 

 احساس جواب داد : پر

 

 « جانم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ممیتقد نطوریجانش را ا شد،یخبردار م قتیاز حق اگر

 نه؟!   کرد،ینم

 

 «  ؟یتو واقعاً من رو دوس دار »

 

 لمیتحو ییبغلم درآورد و نگاه متعجب و اخمالو یرا از تو سرش

 داد .

 

 «... هیچه سؤال نیمعلومه که دوستت دارم... ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیشب دانستمیکه م یدهانم را قورت دادم و با ترس در حال آب

 ها شده بودم، گفتم :پسربچه

 

من رو  یبکنم بتون یاشتباه هیکه اگه  یدوستم دار اونقدر »

 « ؟یببخش

 

بودم، داشتم  دهیخودم هم ترس د،یعقب کش دهیترس طال

 امیداشتم با دست خودم خوشبخت گفتم؟یرا به طال م تیواقع

  دادم؟یرا به باد م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دستش گرفت و گفت : یصورتم را تو طال

 

 «  زم؟یشده عز یچ »

 

 بغلم گرفتم .  یت او را تودفعه با تمام قدر کی

 

 وجودم او را به خودم فشار دادم . یهمه با

 

باشد که از طال  یآغوش نیآخر نیا دمیترسی... مدمیترسیم

 ... از عشقم... شدیسهم من م
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@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  اورم،یاو را از بغلم درب نکهیا بدون

 

 «  بهت بگم...  یزیچ هی دیمن با »

 

 ت :به لباسم زد و گف یچنگ طال

 

 «شده؟  یاکو... چ میترسونیم یدار »

 

 ؟یعنیگرفته است، بغض بود  میکردم صدا حس
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@VIP_ROMAN 

 

 : دمیاز قبل به خودم فشار دادم و نال شتریرا ب او

 

 « بغلم بمون... باشه؟  یتو گنیکه م یاکلمه نیتو فقط تا آخر »

 

 تکان داد .  یسر

 

 .را انجام داد .. اشیکار زندگ نیترسخت بعد اکو و

 

 شروع کردم... اشیروح یهانقره و عقده انیجر از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 حرف زدم... ادشینازگل و اعت از

 

 ... به مادرش...دمیپدرش رس به

 

 ...  ایآر به

 

 ...قتیبرمالشدن حق به

 

 که سرآغاز داستان من بود...  یبه شب تیدر نها و
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یتو یاچه خنجر برّنده قتیبا گفتن حق دانستمیکاش م یا

 ...کنمیمقلبم فرو 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _638 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیاز ب یکه تنها برا میخورد پلک ها شهیکه به ش یاضربه با

هم افتاده بودند، با وحشت  یشان رورفتن سوزش چند ساعته

 از هم فاصله گرفتند . 

 

 یو بدون سکنه یخال ابانیبه خ و سرگردانم هدفیب نگاه

 افتاد . شهیپشت ش

 

به  یخورد مرا به خودم آورد، نگاه شهیکه به ش یگرید یضربه

 طرف صدا انداختم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاه نافذ  نهیشوهر پرواز که دست به س ال،یدان دنید با

در  دم،یبه صورتم کش یرا به من دوخته بود، دست اشیمشک

 م . شد ادهیرا باز کردم و پ نیماش

 

و در  ستادمیقد من بود، اهم قاًیکه دق الیدان ینهیبه س نهیس

زبانم به  یو فشار عصب یاز فرط خستگ کردمیکه حس م یحال

 : دمیپرس خورد،یدهانم چرخ م یتو یسخت

 

 « طال افتاده؟  یبرا یاتفاق »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باال  یبه طبقه یاتکان داد، با سر اشاره ینف یبه نشانه یسر

 کرد و گفت :

 

اتاقشه... به  یاومده تو ی... از وقتهیدر چه حال دونمیهنوز نم »

 ییپرواز هم گوشزد کردم که فعالً طرفش نره... جز آب و غذا

از زنده بودنش  یخبر فرستهیکه اکثراً دست نخورده پس م

 « ندارم... اما خب... 

 

 باال انداخت و گفت : یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  کم حرف بزنم... هیاومدم با خودت  »

 

 اش را... حال حاضر نه توان صحبت کردن داشتم نه حوصله در

 

حالت  نیآمدن از ا رونیمرا وادار به ب توانستیکه م یکس تنها

 یهمه کرد،یم دیکه با ییهاگله یبکند، طال بود؛ طال و همه

سرم  دیکه با ییادهایفر یدعواها، همه ناسزاها، همه

که  ییکارها ی... همهزدیم دیکه با ییهاکتک یحت دم،یکشیم

من تن طال را  ترافکه بعد از اع یسکوت سرد یبه جا دیبا

 و نداده بود... دادیمنجمد کرده بود، انجام م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به  ینگاه یرچشمیکه ز یدادم و در حال نیرا به ماش امهیتک

نازک که به زحمت  شرتیت کیکه چطور با  انداختمیم الیدان

آن شب،  یود جا داده بود، در سرمارا در خ اشدهیعضالت ورز

 یهاشلوارش فرو کرده بود و چشم بیج یدستش را تو

 و سردش را به من دوخته بود، گفتم : یمشک

 

 « تر از اونم که بخوام حرف بزنم... خسته یلیمن واقعاً خ »

 

 گفتم : رلبیو ز دمیرا مال میهاچشم یدو انگشت گوشه با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « هم بخوابم...  قهیدق هی یتسه شبانه روزه نتونستم ح »

 

 الیخیب ندیکارم عقب بش نیبا ا کردمیکه فکر م الیدان

 رفت . نیباال انداخت و به طرف ماش یاشانه

 

 « ... تو گوش کن زنمی... پس من حرف مسین ی... مشکلیاُک »

 

 شاگرد منتظرم نشست .  یصندل یهم رو بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکوره در بروم، روکه کم مانده بود از  ینیو ح دمیکش یپوف

 نشستم . یصندل

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _639 

 

 گفتم : یاحرص خفته با

 

 « خب...  »

 

 و گفت :  دیکش شیبه موها یدست الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «اونقدر بده که نتونه ببخشتت؟   یکه در حقش کرد یکار »

 

تا  کردمیکه به زحمت خودم را کنترل م یبستم و در حال پلک

 نزنم که به او برخورد .  یحرف

 

گرم که سه روزه بدون جواب و  تی... دم مردونگالیدان نیبب »

ازت ممنون هم  ...یت نگه داشتخونه یسؤال زنِ من رو تو

 شهینم لیدل نیهم باشه هستم... اما ا یهستم... هر جور جبران

 « کنم...  فیرو برات تعر میکه بخوام داستان زندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال انداخت و جواب داد : یاشانه

 

تو  یندارم از زندگ یاعالقه چیمطمئن باش منم ه »

 « ... اما... ارمیسردرب

 

 گرفت و گفت :  یقیعم دم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه چطور تو کنمیباال نگاهت م یکه طبقه یسه روز نیا »

نفر  هی ادی یاتاق طال زل زد یو به پنجره ینشست نتیماش

 « تو افتادم...  تیموقع یتو

 

 :  دیآورد، آنقدر که به زحمت به گوشم رس نییرا پا شیصدا

 

دوستش داشتم عذابش  نکهیکه من با وجود ا ینفر کی »

 « ... دادم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یبلند در حال یو بعد با صدا دیکش یقینفس عم دوباره

 همان اقتدار مختص به خودش بود، ادامه داد :

 

 « ... از خودت بگو... میمن بگذراز بحث  »

 

 کردیذهنم آوات را تجسم م یکه تو یزدم و در حال یپوزخند

بود و بعد با  دهیزبانم کش ریطال را از ز انیکه چطور با اصرار جر

مدت  یرا برا مانیبرادر یچند تا حرف جگر سوز رابطه

 تمام کرده بود .  ینامعلوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را به زبان آوردم : فکرم

 

 ینفر درد و دل کردم عاقبت خوب هیبار که با  نیآخر »

تو  زمیرو بر زیچعمرم همه یهیبق یبرا دمیم حینداشت... ترج

 « خودم... 

 

 کرد . ریصورتم گ یرو یاقهیچند دق الینگاه دان ینیسنگ

 

و  ی... خودرأکردمیکه تصور م یهست یهمانطور قایدق »

 « مغرور... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از خودم گوش دادم  فشیارتع یهیزدم و به بق یپوزخند

 

... اما یایمشکالت برب یتنها از پس همه یتونیم یکنیفکر م »

تازه اون  یرو از دست داد زتیچهمه یوقت یکنیاشتباه م

 « ... یفهمیموقع م

 

 .  خوردمیدرون حرص م از

 

 جواب دادم : یالحن کنترل شده با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من  ی.. تو جا.الیقضاوتش کن دان ینبود یکس یجا یتا وقت »

چه  یطیکه من تحت چه شرا یدونینم جهیدر نت ینبود

 « ... دمیرس نجایگرفتم که به ا یماتیتصم

 

 تکان داد . یسر

 

که سه روزه  ییطال بودم... طال یتو نبودم... اما جا یجا »

 ی.. من خودم رو سه سال تواتاق حبس کرده. یخودش رو تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... و عشقش به خودم بستمپرواز  یاتاق حبس کردم و در رو رو

 » 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _640 

 

 خوردم .  یاکّهی

 

چند ماه   نیکه ا یباور کنم زوج عاشق توانستمیم یسخت به

را از  یانیجر نیچت کردند،یم یچشمم خوشبخت زندگ یجلو

 سر گذرانده باشند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با افسوس ادامه داد : الیدان

 

 ایبوده  یچقدر بد بوده... عمد یکه با طال کرد یکار دونمینم »

 یتونیبوده مطمئنم م ینه... اما هر چ ای ی... حق داشتیسهو

 « ... یباش دواریام

 

 زدم . یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که با طال  یبرادر خودم با دونستن کار یفکر نکنم... وقت »

 « داشته باشم؟  دیبا یطال چه توقع کردم من رو رها کرد از خود

 

 باال دوخت . یرا از من گرفت و به طبقه نگاهش

 

 کرد،یو به ما نگاه م ستادهیپنجره ا یپرواز که تو یبرا یدست

 تکان داد .

 

 دفعه و بدون مقدمه گفت : کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  کرد... انتیپرواز به من خ »

 

 . دندیباال پر میابروها

 

که نه  ینه... دروغ گفت... دروغ گهیمرد د هیکه بره با  یانتیخ »

بود باعث مرگم هم بشه...  کیرو نابود کرد که نزد میتنها زندگ

 « برم...  رانیکه مجبور شدم از ا یمرگ با خفّت... در حد هی

 

 دهانم را به زحمت قورت دادم . آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و لطافت حضورش  یکه مهربان کردیصحبت م یهمان پرواز از

به  یبه قدر اشی با آن حال خراب روحباعث شده بود، طال

داشته باشد که از من بخواهد او  ازیحس حضور پرواز اعتماد و ن

 پرواز ببرم ؟  شیرا پ

 

 نفر بودند ؟  کیدو پرواز،  نیا

 

 را مخدوش کرده بود، ادامه داد : شیکه صدا یبا درد الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

م با تا بتون دیسه سال طول کش قای... دقدمیمن پرواز رو بخش »

کار رو کردم...  نی... اما ارمشیو دوباره بپذ امیخودم کنار ب

که باهام کرده  یچون عاشقش بودم... چون پرواز جدا از کار

... فقط یطال رو برگردون یتونیبود عاشقم بود... پس تو هم م

 « ... یبخوا دیبا

 

صورتش زل زده بودم که در  ینشسته رو شیو ته ر رخمین به

 ز کرد و گفت :را با نیماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کم به سر و وضعت برس  هیاگه بگم برو خونه  دونمیم »

 « باال...  ای... پس بیرینم

 

چند  مانییکوتاه آشنا یقهیچند دق نیمرد که در ا نیاز ا امان

 زده کرده بود .بار پشت سر هم مرا شگفت

 

طال برام مشخص کرده که از چند  یباال؟ اونم وقت امیب »

 « رد نشم؟  شیقدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گذاشت و به طرفم خم  نیسقف ماش یشد، دستش را رو ادهیپ

 شد .

 

 گفت : برد،یباال م یلبش را به حالت جذاب یکه گوشه همانطور

 

... اما تو گوش نده... طال از شهیزده م ادیها زحرف نیاز ا »

باال... حموم کن... غذا بخور... پرواز  ای... بادینم رونیاتاقش ب

 دونمینم یسه روز رو چطور سر کرد نی. ا..یدار ابتیگفت د

بخشش طال تالش  یتا برا یزنده بمون دیبه بعد با نیاما از ا

 « ... یکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _641 

 

 ) آکو ( 

 

 بود انداختم .  ستادهیچهارچوب در ا یکه تو الیبه دان ینگاه

 

 تنم را گرفته بود .  یهمه دیدتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکننده نییگذار و تعکه خودش قانون یمن، آکو، کس یعنی

به  یابهیدر دست مرد غر یبود حاال مثل عروسک موم طیشرا

به ساعت هم  مانییکه عمر آشنا یالیبود؛ دان الیاسم دان

  د؟یرسینم

 

 یکه خانه میبود ستادهیا یاقدرتم حاال در نقطه یو همه من

 من بود ؟  یتر از خانهزنم مناسب دنیخواب یبرا بهیغر کی

 

 سرم آمده بود؟  ییال چه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ساختنش زحمت  یکه تمام عمرم برا ییزهایچ یهمه یعنی

 بودم باد هوا بود؟  دهیکش

 

اما  دمیچیپینسخه م میمشترک برادرها یزندگ ترمه و یبرا

م رد عالقهخودم نتوانسته بودم سر جمع دو ماه هم با زن مو

 کنم . یسقف زندگ کی ریز

 

و  الیتحمل بودم که دان رقابلیو غ هیدر نظرش کر نقدریا یعنی

 داده بود ؟  حیپرواز را به من ترج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « تو؟  ایب ؟یسادیچرا وا »

 

به او  یآمدم، با حواس جمع رونیکه از فکر ب الیدان یصدا با

 نگاه کردم و گفتم :

 

 « ... ستمیمطمئن ن »

 

 : دیآهسته و با اخم پرس الیدان
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@VIP_ROMAN 

 «  ؟یاز چ »

 

 و البته کالفه گفتم : جیگ

 

 « باشه...  یسکوت کار خوب نکهیا »

 

 دوختم و ادامه دادم : الیبه دان میرا مستق نگاهم

 

... آخرش بهم شیپرواز سه سال صبر کرد تا تو ببخش »

 « ... نیوسط سه سال رو از دست داد نیاما ا نیدیرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 م . زد یتلخ لبخند

 

 « سه سال رو از دست بدم...  تونمیمن نم »

 

که ضربان قلبم باال رفته بود،  یباال انداختم و در حال یاشانه

 گفتم :

 

 « روز هم از دست بدم...  هی یحت خوامیمن نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

او را کنار  متیندادم، با مال یتیّشد اما اهم ظتریغل الیدان اخم

 زدم و وارد خانه شدم . 

 

 یتنگ شده بود، با صدا جانیاز فرط ه میهاه نفسک یحال در

 گفتم :  یاکنترل شده

 

 « طال؟  »

 

شد، لبخند  دایپرواز پ یکله زدم تا سر و شیصدا یبار چند

 نشانده بود . شیهالب یرو یمضطرب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «آروم باش... االن وقتش...  ؟یآکو... خوب »

 

را  رهیتگکه سر راهم بود رفتم، دس یادر بسته نیطرف اول به

 دادم و طال را صدا کردم . نییپا

 

 از طال نبود .  یاول خبر اتاق

 

 کردیو خواهش م دیدویدوم را همانطور که پرواز دنبالم م در

 آرام باشم، باز کردم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و پرواز بود ... الیخواب دان اتاق

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _642 

 

 « آروم باش...  آکو »

 

 کردم . دایاتاق درست را پ دمیقفل بودن در فهم با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود، برگشتم . ستادهیطرف پرواز که پشت سرم ا به

 

 « ... اریدر رو برام ب نیا دیکل »

 

احساسم داشته باشم،  یرو یکنترل نکهیبدون ا ناخودآگاه

 زدم : ادیخودم را به در کوباندم و فر

 

 « در رو باز کن...  نیا طال »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدر را باز کنم و طال را تو زدندیم ادیتنم فر میهاسلول یهمه

 یبه آغوش در آن لحظه از رو ازیو ن ادیفر نیا رم،یبغلم بگ

 یبود که تو یو حس بد ینگران شترینبود، ب یعشق و دلتنگ

 . دیجوشیقلبم م

 

 جواب داد : پرواز

 

 «  ت پروازه... هست... اونم دس دیکل هیفقط  »

 

 داد زدم : دوباره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

لحظه  هیندارم فقط  تیرو باز کن... کار یدر لعنت نیا ایطال ب »

 « ... رمیم نمتیبب

 

چند لحظه هم  یطال شده برا دنیدر آن لحظه جز د قتاًیحق

 نداشتم .  یگرید یخواسته

 

افتاده به تپش افتاده  کردمیکه حس م یاتفاق بد یبرا قلبم

 بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پرواز هم نگران شده بود . نکهیا لمث

 

 « چند روز در اتاقش رو قفل نکرده بود اصالً...  نیطال ا »

 

 به در زد . یاضربه خودش

 

 « ... همه مینگرانت زمی... عزیکنی... در رو باز مزمیطالجان عز »

 

 «شده؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شد . دایپ الیدان یسر و کله بالخره

 

 تم :عقب رفتم و به پرواز گف عقب

 

 «عقب...  ایب »

 

 برگردم، گفتم :  الیبه طرف دان نکهیا بدون

 

 « ... دمیدر رو م نیبعداً خسارت ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که در  یبه در زدم، طور یتمام شدن حرفم لگد محکم با

که قلبم را  یزیهمان چ نم،یاتاق را بب یشکست و توانستم تو

 به تکاپو انداخته بود . 

 

 ته بود...نشس نیزم یتخت رو نییپا طال

 

 بسته بود... شیهاچشم

 

 شانه خم شده بود... یرو سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دو دستش آزاد کنارش افتاده بود... هر

 

 ... رفتیکه از آنها خون م ییهادست

 

 کرده بود...  یخودکش طال

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _643 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : کردمیزمزمه م رلبیو ز فشردمیدش را به خودم مسر بدن

 

 «... ی... حق نداریبر یحق ندار »

 

جلو نشسته و به  یبه نگاه نگران پرواز که صندل تیاهمیب

که با سرعت و مهارت به طرف  یالیطرف ما برگشته بود و دان

 خی یشانیسرم را خم کردم و پ کرد،یم یرانندگ مارستانیب

 .  دمیوسطال را ب یزده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گوشش زمزمه کردم : کنار

 

از پا  ی... اگه بریلعنت ی... حق نداریتنهام بذار یحق ندار »

طال... به جون تو... به جون هناس قلبم  رمیمی... مامیدرم

 « ... سهیمیوا

 

 سرد و کبودش را بسته بود ... یهاپلک یواکنش چیهیاما ب طال

 

 ...نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...  دمدایطال را از دست م دینبا من

 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 آوات ( -) چند ساعت بعد 

 

تلفنم را  یکه صفحه یرو به نورروبه یخال واریاز د نگاهم

 روشن کرد افتاد .

 

 را دراز کردم و تلفن را برداشتم . دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یو تلفن شیاز طرف آکو بود، از چند هفته پ یصوت غامیپ کی

 من جواب بدهد، تا امروز با آکو یته بودم به جاکه به ترمه گف

 صحبت نکرده بودم . 

 

 دادم،یاما جواب نم زدیمرتبه زنگ م کی یحداقل روز لیاوا

 اش نبود .روزانه یهااز تلفن یبود خبر یادو هفته یکی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال  انیکه به جر یواکنش کردیگمان م دانستیکس نم هر

که  دانستینم یبود اما کس یروادهیاز حد و ز شیب دادمیم

 افتاده بود . میبرا یواقعاً چه اتفاق

 

فکر  شهیکه هم یرا در مورد از خودگذشت میباورها یهمه آکو

 دیکه با ییبرده بود، آکو نیدر وجود آکو هست از ب کردمیم

 .  کردیبعد با او ازدواج م گفتیرا به طال م قتیاول حق

 

 ضافه شده بود...ترمه هم ا نهایا یکنار همه در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داد،یاز خودش نشان م یبیچند روز رفتار عج نیکه ا یاترمه

از من فاصله  گرفت؛یاز کجا منشأ م دانستمیکه نم یرفتار

 یبعض یحت زد،یحرف نم خورد،یغذا م انیدرم کی گرفت،یم

 ...کردیم هیها در سکوت گرشب

 

... ماندیم جهینتیشدن به او ب کینزد یبرا میهاتالش یهمه

 . میشدیاز قبل از هم دور م شتریبرعکس ب

 

 ...   دیکشیترمه از بودن در کنار من عذاب م انگار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانه  کیو در  میکه عقد کرده بود یمدت نیا یدر همه ما

 میبود هیزن و شوهر به دو همخانه شب یبه جا میکردیم یزندگ

 .  کردندیم یکه در مسالمت زندگ

 

 دم و تلفن را برداشتم . را دراز کر دستم

 

با مضمون )) تلفنم رو جواب بده باهات کار واجب  یامیپ آکو

 دارم... (( فرستاده بود . 

 

 موقع تلفن زنگ خورد؛ آکو بود ...  همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تلفن زل زدم تا قطع شد .  یبه صفحه حسیب آنقدر

 

 نفر هیدارم با  ازیاز آکو آمد: )) بردار آوات... من ن یگرید امیپ

 حرف بزنم... ((

 

 یرحمیهم در کمال ب نباریزنگ خورد اما ا گرید کباری تلفن

 جواب ندادم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حد نسبت به آکو سنگدل  نیسرم آمده بود که تا ا ییبال چه

 شده بودم ؟

 

 تخت پرت کردم .  یرا خاموش کردم و آن را رو تلفن

 

 به سقف زل زدم .  نباریا وارید یجا به

 

نامفهوم ترمه که انگار  یهاو صحبت یاتهآهس یهیگر یصدا با

 زدم... رونیبلند شدم و از اتاق ب میاز جا زد،ینفر حرف م کیبا 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _644 

 

 ) آوات ( 

 

را بغل  شیمبل زانوها یلرزانش که رو یهاترمه و شانه دنید با

 زدم : شیبود، صدا کرده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ترمه؟  »

 

دستش گرفته بود، گردنش را به طرفم  یکه تلفن را تو یحال در

 چرخاند .

 

 که پشت خط بود، جواب داد : یکس به

 

 « مامان...  زنمیمن بعداً زنگ م »

 

 : دمیرا باال انداختم و پرس میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکردیم هیو گر یزدیبا مامانت حرف م یداشت »

 

صورتش  یرا محکم رو شیهارا کنار انداخت، کف دست یگوش

 گرفته بود، جواب داد :  هیکه به خاطر گر ییو با صدا دیکش

 

 « کم دلم براش تنگ شده بود...  هی... سین یزینه چ »

 

هم بلند شد و از کنارم رد شد؛ همان موقع دستم را دراز  بعد

 دستم گرفتم .  یرا تو شیکردم و بازو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تم :گف آهسته

 

 « ترمه؟  یریم کجا»

 

 زد : یاو دستپاچه یزورک لبخند

 

 « ... سین یبزنم دست و صورتم اگه مشکل یآب هی خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودم کشاندم،  یرواش ندادم، او را روبهبه بهانه یتیاهم

 کردم،یم یکه سع یدستم گرفتم و با لحن یاش را توچانه

 مهربان باشد، گفتم : 

 

با آکو داغون شدم... درسته  انمیبه خاطر جرچند وقته  نیا »

سرت  ییبال هی دمینتونستم کنارت باشم اما فکر نکن نفهم

 «اومده... 

 

را نوازش  شیبغلم گرفتم، همان طور که موها یرا تو او

 گفتم : کردم،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  زم؟یشده عز یچ »

 

کوچکش را دور کمرم حلقه کرد و سرش را به  یهادست یوقت

و فرار کردن  راحت شد قصد پس زدن المید، خدا هیقلبم تک

 ندارد . 

 

 گفت : نیغمگ

 

 « آوات...  »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دمیرا بوس شیموها

 

 « ... زمیجانم عز »

 

به زحمت بغضش را کنترل  نکهیگرفته بود، مثل ا شیصدا

 .  کردیم

 

 « نفر حرف بزنم...  هیدارم با  ازین کنمیمن... من... فکر م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اورم،یب رونیاو را از بغلم ب نکهیو بدون ازدم  یکمرنگ لبخند

 گفتم :

 

 « ... نجامیپس خوشبحالت که من ا »

 

اش را به من دوخت و آمد، نگاه مظلوم و کالفه رونیبغلم ب از

 جواب داد : 

 

روانپزشک حرف  هیبا  دی... فکر کنم بایستیمنظورم تو ن »

 « بزنم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _645 

 

 

 رفتم،یقدم عقب م کیکه  ینیرا باال انداختم و ح میابروها

 گفتم :

 

 « ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چند وقت بلندتر از قبل شده بودند،  نیکه ا میموها نیب یدست

 گفتم : یعصب یاو با خنده دمیکش

 

 « روانپزشک؟  ؟یچ »

 

 سالن شد . یتن توتکان داد و مشغول راه رف یسر ترمه

 

 جواب داد : کالفه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داد... به نظر خودمم  شنهادیآره...روانپزشک... مامانم االن پ »

 «بتونم...  ینجوریا دی... شاومدین یبد شنهادیپ

 

 حرفش را تمام کند با حرص گفتم : نکهیاز ا قبل

 

 «  ؟یدیتا حاال به حرف مادرت گوش م یترمه؟ تو از ک »

 

 بدهد و خودم گفتم : ندادم جواب اجازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... از کشور و خونه و میمن و تو چند ماهه ازدواج کرد »

... فقط شهیهم یغربت... برا می... اومدمیمون دل کندخانواده

 « خودمون دوتا... تک و تنها... 

 

 باال رفته بود .  میصدا

 

قدم هم به  کینه تنها  میبود نجایکه ا یمدت نیا یاما همه »

 یزیاون چ یهمه یکه انگاربه اندازه میبود نشده کیهم نزد

 « ... میهم فاصله گرفت میشده بود کیکه قبل از عقد به هم نزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باال رفته بود؛ بعد از  تیقلبم از شدت خشم و عصبان ضربان

و  دادمیبار بود که احساساتم را بروز م نیاول نیآکو ا انیجر

 یلمهابراز احساسات همه به خاطر ک نیمطمئن نبودم ا

 آمده بود .  رونیباشد که از دهان ترمه ب یروانپزشک

 

خونه با من  نی... انگار از حبس شدن تو ایکنیازم فرار م »

 یدیاجازه نم یاما حت می... من و تو زن و شوهریستین یراض

 « بغلت کنم... 

 

 آمد . نییپا یبا ناراحت میصدا ولوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کلمه از  هیبهت که من نتونستم  یرفتار کرد یجور هیتو  »

تو خودم...  زمیکه سرم اومده بگم... مجبورم همه رو بر ییبالها

 « تک و تنها... 

 

 را از دست دادم .  امیتوان و انرژ یدفعه حس کردم همه کی

 

 یتنم کوفته شده بود عقب عقب رفتم و رو یکه همه یحال در

 :مبل گذاشتم و با غم گفتم  یپشت یمبل افتادم، گردنم را رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودمون رو  ی... خانوادهمیخوشبخت ش نجایقرار بود ا »

 « ... اما... اما... میبساز

 

آکو را به خاطر آوردم  نیسبز و غمگ یهابستم و چشم پلک

انگار قرار  د،یبلعیکه چطور با نگاهش جز به جز صورت مرا م

 .  میداشته باش یگرید دارید ستین

 

 گفتم : رلبیز

 

 « ... میاز دست داد میکه داشت یانوادهانگار فقط همون خا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیحاکم شد، تا ا نمانیب ینیتمام شدن حرفم سکوت سنگ با

 ترمه به حرف آمد :

 

با روانپزشک  دیبا یگیکه تو م ییزهایچ نیهم یبرا قاًیدق »

که تو ازشون خبر  گهید یزهایچ یلیحرف بزنم... و البته خ

 « ... یندار

 

 نداختم .به او ا یکرده نگاه اخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو
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 گفت :  یعصب یبا لبخند ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کمینزد میعیکه من به حالت طب ییهااز معدود وقت نیا »

داره من رو از شدت عذاب وجدان  یعیحالت طب نیآوات... و ا

 « ... کنهیخفه م

 

 دم .جلو خم ش به

 

 «  ؟یترمه؟ عذاب وجدان چه کار یزنیحرف م یاز چ یدار »

 

 انداخت و گفت : نییرا پا سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... از نجایدر مورد آکو بگم... و اومدنمون ا یزیچ هی دیمن با »

شدم... هر شب  ینجوریبا آکو حرف زدم ا یکه تلفن یاون روز

 « ... نمیبیخوابش رو م

 

 یرا تو شیهارفتم، شانه به طرفشمبل بلند شدم و یرو از

 دستم گرفتم و گفتم : 

 

 «شده ترمه؟ آکو بهت زنگ زده؟  یچ »

 

 افتاد .  هیدفعه به گر کی

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... یاگه بهت بگم ازم متنفر ش ترسمیآوات... م ترسمیمن م »

 دهیبهم هشدار م نیکار رو کردم... هم نیچرا ا دونمیخودم نم

 « به کمک دارم...  ازیشدم و ن وونهیشدم... د وونهید دیشا

 

 گرفتم و با وحشت گفتم : میهادست نیرا ب صورتش

 

 « شده ترمه؟  یچ »

 

 گفت : شیهاهقهق نیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... نه به خاطر خودمون... نجایا امیمن... من... من عمداً گفتم ب »

برادرها فقط  نیاز ب دونستمیاز آکو جدات کنم... م خواستمیم

 شهیهم یبا اومدن تو برا خواستمی... میتو باهاش رابطه دار

 «تنها بشه... 

 

قلبش،  یخورده باشد، درست تو ریبود که ت یمثل کس حالم

 زنده بودم اما در حال جان کندن ...

 

 شل شد . میهادست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از قبل گفت : دتریشد یاهیبا گر ترمه

 

مغروره... مدام  یلیخ آکو نکهیبه خاطر ا کردمیاول فکر م »

سرم  ییکنم وه بالها تتیکه اگه اذ کشهین مبرم خط و نشو

فقط خودشه که خانواده داره  کنهیفکر م نکهی... به خاطر اارهین

 زهایچ نیبه خاطر ا کردمیو دوست داشتن بلده... فمر م

 «... رمیحالش رو بگ خوامیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عقب عقب  جانیب میکنارم افتادند و پاها هدفیب میهادست

 رفتند . 

 

که از  ییهاگرفت و مثل آدم شیهادست نیسرش را ب ترمه

 آمده باشند، گفت : رونیجنون ب

 

 هیآکو فقط  نمیبی... مکنمیفکر م شتریب یاما حاال هر چ »

 « کنم...  یخال یکیبود تا من خشم و غمم رو سر  لهیوس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ییبه دهانش و شرح بال یبه من که مثل کالبد خال نگاهش

 م افتاد . سرم آورده بود، زل زده بود

 

که واقعاً دوستت  یبود که آدم نیکه کردم ا یتنها کار یول »

 « ... رمیبکنه ازت بگ یداشت و به خاطرت حاضر بود هر کار

 

که واقعاً دوستت داشت و به خاطرت حاضر بود هر  ی))آدم

 ...((رمیبکنه ازت بگ یکار

 

  گفت؟یرا م آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گوش دادن به  یالتماسش تنها برا یکه من چشمم را رو یکس

 بسته بودم؟  شیهاحرف

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _647 

 

 ) آکو ( 

 

 « آب... آب...  »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خوردم . یتکان

 

که به ناچار در  یبسته بود، هنوز هم در خواب عصب میهاپلک

که  دمیشنیا مطال ر یبودم اما صدا ریآن فرو رفته بودم، اس

 .خواستیآب م

 

 !طال؟

 

 ؟ دمیشنیم درست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شده بود؟  داریروز ب که بعد از دو ییطال

 

به خودم بدهم و از خواب  یدیفکر باعث شد تکان شد نیهم

 بپرم . 

 

 .  دمیمبل بلند شدم و به طرفش دو یعجله از رو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  یتخت در آن لباس آب یرو دهیخواب فیو نح فیتن ظر یرو

 یسردم را رو یهاکه لب یخم شدم و در حال مارستانید بگشا

 زمزمه کردم : گذاشتم،یم اشیشانیپ

 

 « ... جانم... زمیجانم عز »

 

گفت، سرش را  یارا باز کند، هوم خفه شیهاپلک نکهیا بدون

 تکان داد و دوباره زمزمه کرد :

 

 « ... خوامیآب م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

پر  یآب وانیل دم،یاتاق دو یکوچک گوشه خچالیطرف  به

 صورت طال گرفتم . یکردم و آن را جلو

 

 آرام گفتم :  کردم،یرا نوازش م اشییطال یکه موها همانطور

 

 «  ؟یکنی... چشمات رو باز نمزمیطال عز »

 

 .  شدیاما باز نم دیلرزیم شیهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... زمیبرات آب آوردم عز »

 

کار را  نیما ابکشم ا شیهالب یرو یسیدستمال خ توانستمیم

 را باز کند... شیهاآب، چشم یبه بهانه دینکردم تا شا

 

قلب خسته را که در  نیا شدیم کردیرا باز م میهاچشم اگر

آرام  یدوشش حمل کرده بود کم یرا رو ایدن کیدو روز  نیا

 . ردیبگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  شیهاچشم یزدن، توانستم آب بعد چند بار پلک عاقبت

خودشان نبودند، خودشان که من  هیبکه ش ییهایآب نم؛یبب

 دلم را به آنها باخته بودم ... 

 

اتاق چرخاند که عاقبت متوجه  یسرگردانش را آنقدر تو نگاه

 ... شدیکاش متوجه نم یمن شد که ا

 

 سرد بود ...  شیهاچشم یآب

 

 مرا نشانه گرفته بود ...  یسرد نیا و
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را جنباند . شیهالب

 

 « آکو...  »

 

 جواب دادم : یدرارایغ

 

 « جانم...  »

 

 . میمات هم بود یاقهیدق چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دستم بود .  یآب هنوز تو وانیل

 

مغزم  اشیو زمخت یخط نگاه طال را بخوانم، سرد توانستمینم

 را از کار انداخته بود . 

 

که  یهر حرف یجا یرحمیرا تکان داد و با ب شیهالب

 بزند، گفت : تیدر آن موقع توانستیم

 

 «برو...  نجایاز ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _648 

 

بدنم را  یطال بود، حاال همه یهاحاال فقط محسور چشم سرما

 منجمد کرده بود . 

 

خودم را باخته بودم، درست از همان  گفتمینبود اگر م دروغ

بودم مدام با خودم  دهین طال را دکه بدن غرق در خو یالحظه

طال تمام شده بود که دست به  یبرا زیچالبد همه کردمیفکر م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود، از من و  دهیدست کش زیزده بود، از همه چ یکار نیچن

کرده  نیهم حس بد باختن تنم را سنگ نیهم یعشقم هم... برا

 بود...

 

 نقاب آکو شدم،یبه خودم مسلّط م دیبا دم؛یکش یقیعم نفس

امن  یعرشه ام،یدرون یهاطوفان دادمیو اجازه نم زدمیرا م

 حضورم را متالطم کند . 

 

 گفتم : نانیو با اطم محکم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کم آب بخور...  هی »

 

 گفت :  احساسیو ب سرد

 

 « برو...  نجایبهت گفتم از ا »

 

ترسناک  یآکو دانستمیکه م یدر حال یاخشم فروخفته با

 شده بودم، گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هات کم آب بخور... لب هیطال...  زنمیحرفم رو نم گهیبار د هی »

 « خشک شده... 

 

خشکش را با  شیهالب خواستینکردم چقدر دلم م اضافه

 کنم .  سیخ یابوسه

 

کارساز  یکاف یبودم لحن ترسناکم کارساز به اندازه مطمئن

به طرفم  یناراض یهم شد، طال با چهره نطوریهست، هم

.اما من  ردیرا از دستم بگ وانیتش را دراز کرد تا لبرگشت، دس

کردم، دستم را دراز کردم تا گردنش را بلند کنم و  یدست شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال متوقف  یهخف ادیکنم که با فر کیبه دهانش نزد وانیل

 شدم .

 

 «دستت بهم نخوره...  »

 

 وانیاز شکه شدن من استفاده کرد، دستش را دراز کرد تا ل 

 نیا شیهامچ دست قیعم یهااما زخم ردیبگآب را از دستم 

 اجازه را نداد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم را پشت گردنش  نکهیدهانم را قورت دادم و بدون ا آب

 کردم .  کیآب را به دهانش نزد وانیبگذارم ل

 

 یرا گرفت؛ من هم در حال شیآب خورد و دوباره رو یاجرعه

ذاشتم گ زیم یرا رو وانیشده بودم ل حسیطال ب یکه از جمله

 . 

 

 به طرف طال برگردم، زمزمه کردم : نکهیا بدون

 

 « چرا؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نداد . یتیاهم طال

 

 ؟ی... با من و عشقمون کردیچیکار رو با خودت که ه نیچرا ا »

» 

 

زد و  یپوزخند صدادار نکهیساکت ماند تا ا یاقهیچند دق طال

 گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو خواهر آشغالم و هرزه  ششیکه آت یکدوم عشق؟ عشق »

 « تو روشن کردن؟  یهایباز

 

 کرد . سکوت

 

 «آکو...  نمیبینم یعشق نحایمن ا »

 

را تا دسته در قلبم فرو  یزیهر جمله و کلمه خنجر داغ و ت با

 . کردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یاون موقع یچرا همه ؟یاگه عشق بود چرا دروغ گفت »

 ستم،یرو داشتم که موقع رابطه باهات باکره ن نیعذاب وجدان ا

آدم  هیو بودن با  یچرا اون موقع که هرزگ ؟ین گرفتخفه خو

چرا از اول  ؟ییتو یکرده بود نگفت یکیناشناس شب و روزم رو 

که ازت  ییهافحر یبه همه ؟یرو نگفت زیچصادقانه همه

با  ام؟یبا کدومش کنار ب دیشک دارم... حاال من با دمیشن

هنم ازت ذ یکه تو یاز اون قهرمان نکهیدروغت؟ با نقره؟ با ا

 یمست یمرد زن باز مونده هر شب تو هیساخته بودم حاال فقط 

... از اون مرد ناموس کردهیچه کارها که نم یبندوباریو ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برام  ناموسیدروغگو ب یه عوضیذهنم بود  یکه تو یپرست

 « با زن برادرش هم...  سین دیمونده که بع

 

 : دمیکش ادیاز آن تحمل کنم و فر شتریب نتوانستم

 

 «خفه شو طال...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _649 

 

 «خفه شو طال!  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . به تنش انداخت  یفیبلند و لحن ترسناکم لرز خف یصدا

 

 ییبه آن با صدا تیّاما بدون اهم دیچیپیقلبم م یتو یبد درد

 : تر شده بود، گفتمآهسته یکه کم

 

که چرا  ی... ازم ناراحت باشیباش یعصبان دمیبهت حق م »

 « رو زودتر بهت نگفتم... اما...  تیواقع

 

 به طرفش گرفتم و گفتم : دیام را به حالت تهداشاره انگشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « به من نگاه کن...  »

 

 را برنگرداند . شیرو

 

 زدم : داد

 

 « بهت گفتم به من نگاه کن طال...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به طرف من  شیترس رو یو از رو دهیستر میدانستیم

 برگرداند . 

 

خودم  الیبهت گفتم که به خ نیا یمانا رو برا انیمن جر »

 یبرا نکهیشم... نه ا کیرو باهات شر میراز زندگ نیبزرگتر

 « چاقوت دسته بسازم... 

 

 کم مانده بود سکته کنم .  یو ناراحت تیعصبان از

 

 ... یاقهیچند دق یاقل براحد زدم،یم رونیاز آنجا ب دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با غم و تأسف گفتم : رفتمیکه به طرف در م همانطور

 

... کنمی... بهش افتخار نمیکه گفت میاآره من همون هرزه »

سرم اومد که اون کارها  ییکه چه بالها ارمینم لیبرات دل یحت

و نفرت برادرهام تا  مدهیاز هم پاش یرو کردم... از خانواده

که  ی... تا عشق نافرجامم به زنمادرمیب یم و بچهزن انتیخ

و انگ نظر داشتن به زن  موندممعلوم شد زن برادرمه... که من 

هام رو دست یشون که پنج ساله هر چبرادرم و خون بچه

من  کنهیکه فکر م یی... تا برادر دوقلوشهیپاک نم شورمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دست نشونم  با رمیرو نابود کردم... پنج ساله هر جا م شیزندگ

که زن  ی... اونخواستیکه زن برادرش رو م یاون گنیم دنیم

که  ییهایکثافت کار لیدل نهایا چکدومی... هتهبرادرش رو کش

تا آخر عمر از  قشیکه کردم... که بابت تک تک دقا شهینم

 « خودم متنفرم... 

 

 

 گفتم : دم،یکشیکه با هر نفس درد م یبستم و در حال پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با  دمیتم چون اونقدر دوستت دارم که ترسبهت نگف »

 یخودخواه گهیدونستنش از دستت بدم طال... آوات راس م

 « ش به خاطر عشق بود... دوست داشتنت... همه یکردم ول

 

 . شدندیزده م دیسخت بود اما با میهاحرف یادامه گفتن

 

نقره  یاون شب چه من بودم چه نبودم در هر صورت نقشه »

رو  نیتا از خودم دفاع کنم... ا گمیرو نم نی... ادشیاجرا م

 «  ... یبذار دنمیبخش یبرا ییجا هی یبتون دیتا شا گمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سردش دوختم و گفتم : یآب یهاچشم یرا محکم تو نگاهم

 

 نیطال... تک تک ا رمیراه م نیاگه برگردم عقب بازم هم یول »

که  یی... تک تک زجرهاهایکار... تک تک کثافتهانیتوه

رو دوباره به جون  هایسخت نیا یهمه لی... با کمال مدمیکش

 « ... کشمیم

 

 گفتم : آهسته

 

 « چرا؟  یدونیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم بگذارم، با  یدر را رو نکهیزدم، قبل از ا رونیاتاق ب از

دادن بود، سرد طال در حال جان یهاکه از درد چشم یعشق

 گفتم :

 

 « کنم...  دایبرسم... و تو رو پاونها باعث شد به تو  یچون همه »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _650 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

 یدست نخورده ینیس دنیآمدن پرستار از اتاق و د رونیب با

 هیتک واریو سرم را از پشت به د دمیکش یدستش آه یغذا تو

 دادم . 

 

اتاق ولو شده  رونیب یصندل یمن که رو به حوصلهیب پرستار

 بودم، گفت :

 

 « خانمتون بازم غذا نخورد...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرده بودند، با  ریبدنم را خم یکه انگار همه یبودم طور خسته

غذا را از دستش گرفتم و با گفتن  ینیحال بلند شدم، س نیا

 اتاق طال شدم .  یممنون راه

 

را برگرداند  شیرو دیمرا د یبه در بود اما وقت میطال مستق نگاه

 . 

 

سرد و  یچند ساعت به قدر نیکه در ا اوردمیخودم ن یرو به

از به وجود آمدن هر  یریجلوگ یظالمه رفتار کرده بود که برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشستن  یاتاق را برا یجلو یخودم داوطلبانه صندل یتنش

 .انتخاب کرده بودم 

 

 تخت گذاشتم و گفتم : یرا لبه غذا

 

.. .یاریسر خودت م ییبال هی یبخور... از گشنگ یزیچ هی ایب »

 » 

 

 به طرفم برگردد، گفت : نکهیا بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... یبکنم و تو نذاشت خواستمیکه م یهمون کار قاًیدق »

 

 : دمیغرّ رلبیرا مشت کردم و ز میهادست

 

از  یکاف ینکش... که به اندازه شیرو پ یکه کرد یبحث کار »

 « ندارم...  تیظرف گهیقدر که ددستت شکارم طال... اون

 

 .  میساکت ماند یاقهیدق چند

 

 طال به طرفم برگشت و آرام گفت : نکهیا تا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یکار کرد یبا نقره چ »

 

 ندادم . یجواب

 

 یاز غذا برداشتم و آن را جلو یتخت نشستم، قاشق یلبه

 دهانش گرفتم .

 

 « قاشق بخور تا بگم...  هی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : حسیب

 

 « ندارم... راستش رو بگو...  لیم »

 

دهانش گذاشتم،  یدهانش را ببندد قاشق را تو نکهیاز ا قبل

 غذا نداشت .  دنیجز بلع یاطال هم چاره

 

اعتراض باز مرد که  یدهانش را برا د،یغذا را بلع نکهیمحض ا به

 به خوردش دادم .  یگریقاشق د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ن با وجود گرسنه بود، چو اشیبرخالف لج و لجباز نکهیا مثل

 غذا را خورد .  یدر هم رفته و ناراحتش، همه یافهیق

 

 : دیغذا تمام شد، آرام پرس یوقت

 

 « چرا؟  »

 

 دم،یبلعیکه جز به جز صورتش را با عشق م یدر حال مهربان

 جواب دادم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچرا چ »

 

انتخابت  یچرا اجازه نداد ؟یرو نگفت قتیچرا بهم از اول حق »

 «  قت؟یونستن حقکنم با وجود د

 

 : دیلرز اشینییپالب

 

 «  ؟یاریسر قلب عاشق من م ییچه بال یفکر نکرد نیبه ا »

 

 خودم هم گرفته بود . قلب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شدم و گفتم : کیبه او نزد یغذا را کنار گذاشتم،. کم ینیس

 

 «   م؟یببخش یکار کنم تا بتون یچ »

 

 را از من گرفت . شیرو

 

 «  طالقم بده...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _651 

 

 ) آکو ( 

 

 زنگ تلفن به خودم آمدم .  یصدا با

 

به  ینگاه نکهیام را از هم باز کردم و بدون اخسته یهاپلک

 تلفنم بندازم، جواب دادم : یصفحه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بله...  »

 

 « الو آکو؟  »

 

 تیبود که در آن موقع یزیچ نیبتریجع واریژ یصدا دنیشن

 داشته باشم . توانستمیم

 

به طال  یدر نگاه یکه از گوشه یکردم و در حال اخم

بود، با  دهیتخت خواب یاتاق رو یکیکه چطور در تار انداختمیم

 تعجب گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شده؟  یزیچ ؟یی... توواریژ »

 

 نگران ... یخسته بود و البته کم واریژ یصدا

 

 « ... اما مجبور شدم زنگ بزنم... روقتهیاونجا د دونمیم »

 

 شیاتاق طال که بعد از پ یروروبه یفلز یصندل یاز رو نگران

زده  رونیو واکنش از اتاق ب حرفیبحث طالق که ب دنیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کیبه  حسیآن نشسته و ب یرو شدیم یبودم، چند ساعت

 گفتم : ینقطه زل زده بودم، بلند شدم و با نگران

 

 «شده؟  یچنداره... بیع »

 

افتاده وگرنه امکان نداشت به من  یبودم اتفاق مهم مطمئن

 زنگ بزند . 

 

 .  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « سر اصل مطلب...  رمیم میمستق »

 

 دفعه و بدون مقدمه گفت : کی بعد

 

 « کردن...  ریرو دستگ ریآه »

 

 شدم . خکوبیم میسرجا

 

استفاده از  ییتوانم تواناب دیدهانم را قورت دادم تا شا آب

 .  اورمیکلمات رو به دست ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : اریبا تالش بس عاقبت

 

 «  ؟یچ »

 

تر از قبل شده بود، که به نظرم تنگ یاقهیرا به طرف  دستم

 بردم .

 

 « امروز رفته بود کارخونه... اونجا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 درد گرفته بودم . سر

 

 گفتم : واریحرف زدن ژ دهیبر دهیاز بر یعصب

 

 « شده..  یچ نمیبب کامل بگو »

 

 هی یقاط نکهیهاس... مثل او ماست ریراجع به ش یامسأله هی »

 « ها چند بار خفن قاچاق بوده... از محموله یسر

 

 زدم : ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « قاچاق؟  ؟یچ »

 

 جواب داد : واریژ

 

رو  یمانیجواب ندادن... ا یآره... البته هنوز درست و حساب »

 « ... ریآه یکارها فرستادم دنبال

 

 .  دمیفهمیرا نم واریژ یهاحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  قاچاق؟

 

 من؟  یکارخانه در

 

 ادامه داد : واریژ

 

فقط... االن اون رو  نیریسهامدار اون کارخونه تو و آه »

اومده  یاز وقت ریآه آکو... ییتو رعاملیبازداشت کردن... اما مد

... آکو رهیپاش گ کال ده دفعه هم نرفته کارخونه اما االن رانیا

 « افتاده تو دردسر...  ریبکن... آه یکار هی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیکش یقیعم نفس

 

 «  ران؟یا یبرگرد یتونیم »

 

 به طال انداختم . یدر نگاه یگوشه از

 

 ...اشیو خودکش طال

 

 ...اشییو در خواست جدا طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 در نظرم زنده شد... میبرادر دوقلو ریبعد تصو و

 

 دارد... یچه حال دانستیکه خدا م یبرادر

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _652 

 

 ) آکو ( 

 

 تخت گذاشتم و خسته گفتم : یطال را رو یهالباس ساک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میکار دار ی... کلیهات رو بپوشکمکت کنم لباس ایب »

 

 یهیدرست کردن قضکار، برگشتن و  یاز داشتن کل منظورم

 بود .  ریآه

 

که  گذشتیداده بود نم واریکه ژ یاز خبر یچند ساعت هنوز

را تحمل کرده  یچند سال سخت زندگ یبه اندازه یمن فسار

 بودم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طرف و آن طرف تلفن زده بودم که مغزم در حال  نیبه ا آنقدر

 انفجار بود .

 

ز دستم که ا یهم نگرفته بودم، تنها کار یاجهینت چیه

سرم  ییچه بال نمیبود که برگردم، برگردم و بب نیا آمدیبرم

 آمده بود . 

 

 « ... امینم ییمن با تو جا »

 

 .دمیسر طال از جا پر یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دمیبه او انداختم و پرس یحواسیب نگاه

 

 «  ؟یچ »

 

 گفت : الیخیباال انداخت و ب یاشانه

 

 « ... امینم ییگفتم من با تو جا »

 

 را باال انداخت و گفت : شیروهااب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رونیتا ب خوادیباشه... م رانیا خوادیخونه باشه... م خوادیم »

 « اتاق باشه...  نیا

 

 بود .  دهیکه زده بودم از پشت در شن ییهاتلفن پس

 

که حس  یدر حال رلبیدستم فشردم و ز یساک را تو یدسته

 : دمیتمام شدن است، غرّ رو به تمیظرف کردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بعداً به سین یلج و لجباز یبرا یخوب تیطال االن موقع »

 « ... یاز دستم ناراحت باش یعمر من فرصت دار یاندازه

 

 .  دیکش رونیرا از دستم ب ساک

 

 داد : جواب

 

از من  ی... ولیخوایکه م یتیهر موقع یتو یبر یمختارتو »

 « ... امینخواه که باهات ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد : یرحمیزد و با ب یپوزخند

 

... رمیگیاتاق تهوع م هیاز بودن باهات تو  یکه حت یاونم وقت »

 » 

 

 دردآور بود که ضعف کردم . یبه قدر شیهاجمله

 

 . افتمین نیزم یتخت گرفتم تا رو یرا به لبه دستم

 

 توان صحبت کردن هم از دست داده بودم .  یحت کردمیم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زحمت گفتم : به

 

 «  ؟یکه داده بود یولبود ق نیا »

 

 زدم .  یتلخ لبخند

 

تنه  هیهم بشه خودت  یهر چ ی... قول دادیبمون یقول داد »

 «... یهمه رو برام پر کن یجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _653 

 

 هوا ماند ... یطال تو دست

 

 « . طال.. سین یرسم عاشق نیا »

 

 گفت : یاگرفته یرا از من گرفت و با صدا شیرو طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به خاطر منفعت  ییقول دادم... آکو گهید یآکو هیمن به  »

 « خودش به من دروغ نگفته بود... 

 

 . دمیتخت کوب یرا رو مشتم

 

که از ترس  یاون روز یهنوز هم به اندازه من همون آکوعم... »

هم  دیشا دوستت دارم طال... از دست دادنت بهت دروغ گفتم،

 « ... شتریب

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چند  نیبار در ا نیاول یرا به طرف صورتش بردم تا برا دستم

ارتباط  یبرقرار یبرا یراه یراه زیاز کلمات تند و ن ریروز به غ

 .  میداشته باش

 

 گفتم : آرام

 

 « ... ای یاون روز دوستم دار یهنوز هم به اندازه ؟یچ تو »

 

 شده، گفتم : نیسنگ یقلب با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یاز همون اول هم دروغ گفت ای »

 

  یکه آب یبالخره در حال نکهیساکت ماند تا ا یاقهیدق چند

 گفت : یرحمیبا ب دوخت،یرا به من م شیهاسرد چشم

 

هم داشته  دنیانتظار دروغ شن دیبا گهیکه دروغ م یآدم »

 « باشه... 

 

 یکه کاف یجورصورتش متوقف شد،  یتریلیم کیدر  دستم

 او را لمس کند .  گرید کباریبود نفس بکشد تا سرانگشتانم 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دمیخند یناباور با

 

 « ... یگرفت شیرو در پ یکارم راه بد یتالف یبرا »

 

 را پس زد . دستم

 

 گفت : یآدم اهن مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پرستار خواستم به پرواز زنگ بزنه... پرواز هم قبول کرده  »

 « اونها بمونم...  شیشه پکارهام درست ب یتا وقت

 

دور و برم  دانستمیکه نم یرا تکان دادم و کالفه در حال سرم

 گفتم : گذرد،یچه م

 

 « خودت... کدوم کارها؟  یبرا یگیم یدار یچ »

 

 ساک درآورد . یاز تو یلباس طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طالق و برگشتم...  یکارها »

 

 از کوره در رفتنم را گرفتم . یزحمت جلو به

 

 روبه طال باال بردم و گفتم : دیام را به حالت تهداشاره انگشت

 

 تیموقع هیطال... االن تو اریسگ من رو باال ن یاون رو »

کردم  یسع شهیکه هم یی... ممکنه. بشم اون آکوامیبد

 « نباشم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بغلش پرت کردم . یلباس را برداشتم و تو ساک

 

 «م کالم... خت یای... تو هم با من مرانیا گردمیمن برم »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _654 

 

 ) آکو ( 

 

 . دمیکوبیم نیزم یرا  کالفه و صدادار رو میهاقدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میپا ینبود جا دیبودم که بع اتاق طال رژه رفته یبس جلو از

 افتاده بود . نیزم یرو

 

 نکهیرغم ا یه سر طال کرده بودم علک یادیاز داد و فر بعد

 یو جا رمیبگ میبازوها نیبود تا او را ب نیبدنم طالب ا یهمه

طال بلند کرده بودم،  یرا رو میکه با آنها صدا یتک تک کلمات

 زدم . رونیببوسم از اتاق ب

 

 به خودم هم به طال فرصت داده بودم .  هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مطمئن بودم  ود،شیدرست نم یزود نیبه ا زیچهمه دانستمیم

اما  دیایکنار ب قتیحق نیبه طال بدهم تا با ا یادیزمان ز دیبا

 بود .  ختهیرا به هم ر زیچافتاده بود همه ریآه یکه برا یاتفاق

 

 یمن برا لیتنها دل ریآه کردیگمان م دانستیکس نم هر

 ریآه یاگر پا یبود اما حت نشیبرگشتن است که البته بزرگتر

 .  گشتمید باز هم برمنبو انیهم در م

 

ما دست  یبود که چند نسل در خانواده ییاعتبار و آبرو بحث

 به دست حفظ شده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یشبانه روز یهاقدرت، اعتبار، دوست، دشمن، زحمت ثروت،

سالها سر راهمان  نیکه ا یمشکالت یرغم همه یمن و پدرم عل

 قرار گرفته بود . 

 

 : دمیلگرفتم و نا میهادست نیرا ب سرم

 

 « قاچاق از کجا اومد...  »

 

 .  دمیام نشست، از جا پرشانه یکه رو یدست با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نسبت به فرد ناشناس گارد گرفتم  یرارادیگرد کردم و غ عقب

 . 

 

و  دمیکش یپوف کرد،ینگاهم م الیخیکه ب الیدان دنید با

 گفتم : رلبیز

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایا  »

 

 باال انداخت و گفت :  یاشانه ستاد،یا نهیبه س دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « .. .کنم تییاومدم راهنما »

 

 زدم . یپوزخند

 

 کردم و گفتم : را به او پشتم

 

 « ندارم...  تییبه راهنما یازیممنون اما ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلند  الیو سرد دان الیخیب یقدم برنداشته بودم که صدا کی

 شد : 

 

 « سابق...  الیدان نیدنده... ع هیغد و  »

 

 به حرفش ندادم . یتیّاهم

 

 داد :  ادامه

 

 « رو از دست دادم؟  ایچ یغدّ نیسر ا یدونیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دردمند شد .  شیکردم صدا حس

 

که شکمش بود... پدر و مادرم... کشورم...  یازنم... بچه »

 « ... تمیهو

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _655 

 

 :  دمیبه او انداختم و با تعجب پرس یشانه نگاه یرو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ال؟یدان یهست یتو ک »

 

سؤال را  نیاز من هم ریکه ام آوردمیرا به خاطر م یروز

 بود . دهیپرس

 

 ریحس و حال آن روز ام توانستمیحاال م دیشا

 را درک کنم... 

 

 کرده بود .  دایکه از من پ ینفرت یحت و
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود که  یجواب هیشب یادین داد که تا حد زبه م یجواب الیدان

 داده بودم .  ریمن به ام

 

و طال به تو خوانیکه م نهی... مهم اامیمن ک سیمهم ن گهید »

 « ... نیکمک کنم کنار هم بمون

 

 گفتم : مصرّانه

 

 « اصالً...  سیبه کمک تو ن یازی... نمیمونیمن و طال کنار هم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نداخت و گفت :را باال ا شیابرو یتا کی

 

من  یپس چطوره که طال از پرواز خواسته تا وقت ؟یمطمئن »

کمکش کنه تا  کنمیو سرگرمت م زنمیدارم باهات حرف م

 یهالیدل یدر مقابل همه رون؟یبزنه ب مارستانیاز ب یواشکی

با فکر کردن بهت  یپرواز هم گفته حت یرمنطقیو غ یمنطق

  «کنارت باشه...  نکهی... چه برسه به ارهیگیتهوع م

 

 از من متنفر شده بود ؟  نقدریطال ا یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 فرار کند ؟  خواستیکه م نقدریا

 

 روح از بدنم پرواز کرده بود ؟  کزدمیحس م چرا

 

 مُردم ؟  کردمیحس م چرا

 

 ام گذاشت و گفت :شانه یرو یجلو آمد، دست الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیفا یم بکته ی... االن هر کاریبه نظرم بهتره بدون طال بر »

که بهت  ی... عشقینداره... طال ازت متنفره... قلبش رو شکست

زمان بگذره تا اون وقت  یاجازه بد دیداره فراموش کرده... با

 « کنار بزنه...  عشق نفرت رو

 

 تکان داد : یسر

 

 « ... که کارت به مشکل برخورده دمیطال شن یهاحرف نیاز ب »

 

 ام داد :به شانه یفشار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... کارهات رو جمع و جور کن و بعد رانیبه نظرم برگرد ا »

نداره...  یادهیتجربه ثابت کرده بودنت االن کنار طال فا برگرد...

 « ... میکنیاز زنت مراقبت م یبرگرد یمن و پرواز تا وقت

 

 ؟  نیهم

 

 ؟ رفتمیم دیبا

 

 نبود ؟  یدیام چیه یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 واقعاً از من متنفر شده بود ؟  طال

 

 ندارم ؟  یاگر بروم راه برگشت کردمیحس م چرا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _656 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حجم از غم قلبم را  نیکه ا یبار نیآخر آوردمینم ادی به

تا  دنیکه نفس کش یبار نیبود؛ آخر یکرده باشد، ک نیسنگ

 دآور شده باشد .در میحد برا نیا

 

 اهیرا س نمیبعد از ا یروزها یکیتار بستم،یرا م میهاچشم

 کیحالم را تار یروزها یاهیس کردم،یچشم باز م کرد؛یم

 .  کردیم

 

 قدم به عقب برگردم .  کیقدم جلو بروم نه  هی توانستمیم نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده  نیسنگ نطوریکه وجب به وجب تنم را ا یزیگمانم چ به

که اگر مجالش را داشتم با همراه بارشش،  یبود، بغضبود، بغض 

 .  دیباریجانم هم م

 

 آورده بودم . کم

 

 :  کردمیجمله را تکرار م کیتنها  رلبیز

 

 «  ...تونمینم گهی... دتونمینم گهی... دتونمینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم، نه؟!  دهیبود که من رس یینجایخط هم ته

 

نسبت به فکر من هم  یتروزها ح نیکه ا ماندمیم ییطال شیپ

 کرده بود ؟  دایتنفر پ

 

 دیرسیکه به نظر م گشتمیبرم یاو خانواده رینجات آه یبرا

 االن هم نابود شده بود ؟  نیهم

 

 ... دمیجنگیبودم و با خودم م ستادهیدر اتاق ا پشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دلم را انقدر جمع کنم تا  یشکسته یهاتا گوشه دمیجنگیم

 نکنند .  یزخمطال  شیرفتنم را پ یپا

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 

هزار برابر بدتر از انداختنش در  یسوزش سوخت،یم قلبم

 آتش...

 

 .  دمیکش نییپا یدر را به آرام یرهیدستگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تخت نشسته  یکه حاضر و آماده پشت به در رو دمیرا د طال

 . کردیرا نگاه م رونیبود و از پنجره ب

 

 تم :دهانم را قورت دادم و آرام گف آب

 

 « طال؟  »

 

 خورد و به طرفم برگشت . یتکان

 

 را برگرداند .   شیو رو دیرا در هم کش شیابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یلحن سخت با

 

کار کنم،  یچ خوامیبهت گفته م الیفکر نکن حاال که دان »

 « ... شمیم الیخیب

 

 و نفرت گفت : یلجباز با

 

م کنارت لحظه ه هی یحت ستمیازت متنفرم آکو... حاضر ن »

 « بمونم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کنم،  تشیاذ دمیترسیاما م نمیداشتم کنار طال بش دوست

 .  ستادمیهم کنار در ا نیهم یبرا

 

 یزیخوش تنش را حس کنم، چ یبو توانستمیهم م نجایهم از

 سابق و عاشق شده بود . یروزها تنها سهم من از طال نیکه ا

 

 :شلوارم فرو کردم و گفتم  بیج یرا تو میهادست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هی یهادوستت دارم یبا چه سرعت مونهیم هاوقتیآدم بعض »

 « ... شنیم لینفر به ازت متنفرم تبد

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _657 

 

 زد :  یپوزخند

 

بع  شهیم لیدفعه تبد هیکه  ییمثل صداقت و راستگو »

 « دروغ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 طال بود ...با  حق

 

بودم بتوانم نظر طال را  دواریکه هنوز هم ام یدر حال آهسته

 برگردانم، گفتم :

 

رو ازت  قتیحقحق با توعه طال... من بهت دروغ گفتم... »

باز که مرد زن هیپنهون کردم... قبل از تو سقوط کرده بودم... 

هان رو از تو پن اهیس یگذشته نی.. و اکم از کثافت نداره. یزیچ

وجودم عاشقت شدم...  یبا همه نهایا یکردم... اما در کنار همه

 ینشون دادم... با تالش برا بهتعشقم رو با اعتماد کردن 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از زبون  قتی... با در کنارت بودن... با گفتن حقتیگناهیاثبات ب

 « ... ریخودم، هر چند د

 

 گفتم : مستأصل

 

 دونمیش... ملحظه من رو ببخ نیاالن و هم نیهم گمینم »

... به جون خودت حاضرم چند سال صبر کنم... یخوایفرصت م

 یتونی... نگو طالق... نگو نمیبهم نگو ازم متنفر ینجوریاما ا

 « ... یکنار من بمون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 قلبم گذاشتم و با درد و بغض گفتم : یرا رو دستم

 

 «طال...  یشکنیقلبم رو م »

 

 نشان نداد .  یواکنش چیه

 

 هم داشته باشم ...  یواکنش چیظار هانت دینبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و به طرف طال  رفتیاز دستم م میافسار پاها نکهیقبل از ا دیبا

 ای زدم،یم رونیاز اتاق ب رمیتا او را در آغوش بگ دمیدویم

 .  کردمیم یتر خداخافظواضح

 

 ...امیبار در زندگ نیاول یبرا دیشا د،یلرزیم میصدا

 

تا  ذارمیمدت تنهات م هینگ کردم... و پرواز هماه الیبا دان »

امکانات  ی... آپارتمان خودمون با همهیایبا خودت کنار ب

و چهارساعته در خدمتت  ستیهست... به چند نفر سپردم ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و پرواز  الی... دانشهیبرات فراهم م زیچهمه یباشن... لب تر کن

 « اونها...  شیپ ای یباشخودمون  یخونه یتونیهم هستن... م

 

قدم از  کیقدم عقب رفتم، انگار  کیرا باز کردم و  در

 ... گرفتمیفاصله م امیخوشبخت

 

فرصت رو  نیا یخوایبهت فرصت بدم... اگه م دیمن با »

... هر جور رانیبرگرد ا میریگیم طیبرات بل ایبمون  نحایهم

 « ... یبخوا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهانم را همراه بغض قورت دادم . آب

 

 « ... رانیا گردمیمن امروز برم »

 

که مطمئن  خوردیم ینه حداقل تکان ای گشت،یکاش برم یا

 ... غیدارم اما در تیاهم شیبرا شدمیم

 

 را کنار گذاشتم و گفتم : یخوددار

 

 «  ؟یایباهام نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نداد . جواب

 

 عقب گذاشتم .  گریقدم د کی دیناام

 

 یشگیقدرتمند هم یتا به آکو کردمیتالشم را م یهمه

 .  توانستمیبار نم نیاول یم اما برابرگرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فکر  نکهیزودتر از ا شدم... الیخیب یعنیرفتنم  نیفکر نکن ا »

تو  گردونمی... برت مربغلمیز زنمتی... مگردمیبرم یکن

 « رو سرت...  ذارمیها رو مو تاج ملکه میپادشاه

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _658 

 

 

 گفت : یرحمیب با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرگشتبرو... نجایاکو... فقط از ا نمتیبب خوامینم گهید »

 ی... حتبخشمشونینم وقتچیسابقم بگو ه یبه خانواده رانیا

 یبه بابا ...نمشونیبب خوامینم وقتچیه گهی... و دایاون دن

 « رو نابود نکنه... نقره  گهیکه نابود کرد د سابقم هم بگو من رو

 

 آورد : نییرا پا شیصدا

 

 « حاال هم فقط برو... برو...  »

 

 زده بودم . رونیکامل از اتاق ب حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . میام را به طال بگوجمله نیوقتش شده بود آخر نکهیا مثل

 

 دیبگو یابرخوردش با معشوق چه جمله نیعاشق در آخر کی

 را نشان دهد؟  ستشیهست و ن یتا همه

 

 «دوستت دارم...  »

 

                              🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کینرفته بودم که  مارستانیب یدر محوطه یچند قدم هنوز

 زد . مینفر از پشت سر صدا

 

 طرف صدا برگشتم . به

 

 طال بود... پرستار

 

اش را باال آورد و را به من رساند، دست مشت شده خودش

 صورتم گرفت . یجلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اال رفت . قلبم ب ضربان

 

 زیچ آمد،یم رونیکه از دهان پرستار ب یزیهر چ کردمیم حس

 نبود .  یخوب

 

 از قبل شد . ترکیتار نباریا یکیتار

 

 « رو بهتون بدم...  نیطال گفت ا »

 

 . کردم  ضعف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را باز کرد . مشتش

 

 ...زدیطال کف دستش چشمک م یحلقه نینگ

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ( رانیا -) آکو 

 

 .گذاشتم  زیم یام را روو گذرنامه پاسپورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به من و بعد به مدارک انداخت .  ینگاه یمرد

 

 یزیجو کرد و عاقبت چمقابلش جست و ستمیس یتو یزیچ

 گفت . 

 

 شروع شده بود... یباز و

 

 یزیبرنامه ر میاز سالها قبل برا دانستمیکه آن موقع نم یباز

 ..شده بود.
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم... اشیاصل گریبدانم، باز نکهیکه بدون ا یایباز

 

 ... شدیشروع م نجایاز هم یواقع یباز

 

 و دروغ... قتیحق یباز

 

 و نفرت... عشق

 

 و دشمن...  دوست
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@VIP_ROMAN 

 «... دیپرواز... شما بازداشت یآقا »

 

 شروع شد ... یباز

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _659 

 

 ) طال ( 

 

 « ما...  یخونه میرو جمع کن بر لتیطال... وسا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 حسیرا شکمم جمع کردم و ب میتخت نشسته بودم، پاها یرو

 و حال گفتم : 

 

 « من خوبم پرواز...  »

 

 . گفتمیم دروغ

 

 دیشا م،یسالها از هم فاصله داشت یو حال خوب به اندازه من

 دو قاره...  یفاصله یزههم به اندا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال؟  »

 

 سرم را باال آوردم . کینزد یپرواز از فاصله یصدا با

 

 . کردینگاهم م یبود و با ناراحت ستادهیچهارچوب در ا یتو

 

 را به چهارچوب در داد و با افسوس گفت : اشهیتک

 

طال؟ هنوز چند ساعت نشده  یکنیرو م نکاریچرا با خودت ا »

و  یرو جا گذاشت الیمن و دان ،یمرخص شد انمارستیاز ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یتخت و زل زد یرو ی... تنها... نشستنجایا یاومد میمستق

 یتونینم ینجوریا ؟یکنیکار م یبا خودت چ ی... داریکیتار

 « ... یاریو دووم ب یادامه بد

 

 انداختم . نییرا پا سرم

 

 گفتم : رلبیز

 

 « ادامه بدم؟  تونمیم یچطور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سکوت کرد و عاقبت با غم گفت : یاقهیچند دق پرواز

 

 « ... دنشیبا بخش »

 

جز  دمیهفته مثل نفس کش کی نیکه ا یکردم، کار بغض

 شده بود .  میروزها یجدانشدن

 

 « بهم صدمه زده؟  نقدریا یببخشمش وقت تونمیچطور م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که هر بار با  ییهابتوانم تپش دیتا شا دمیبه قلبم کوب یمشت

 ساکت کنم .  لرزاندند،یرا م امنهیس یاسم آکو قفسه ادزدنیفر

 

که باهام  یهاش قلبم رو شکسته پرواز... روحم از کاردروغ »

 «  کرده ترک برداشته... 

 

 کرده بودم . فیتعر شیخودم برا دانست،یرا م زیهمه چ پرواز

 

چند شبانه روز  نیا یکه همه یکنم، کار هیگر خواستیم دلم

 خودم را گرفتم .  یه بودم اما به زحمت جلوانجام داد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : پردهیو ب راحت

 

بوده که اون شب  یکه آکو همون کس ستمیناراحت ن نیاز ا »

 دیبا رمیفاکتور بگ زهایچ یلیاز خ تونستمیباهاش بودم... اگه م

شدم که  یچونکه همسر همون مرد شدم،یخوشحال هم م

 « ناراحتم؟  یاز چ یدونیخودش اون کار رو باهام کرد... م

 

چهارچوب در به من گوش  یتو نهیهمانطور دست به س پرواز

 . دادیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [16.04.21 21:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _660 

 

 

ناراحتم که تا  نیناراحتم که بهم دروغ گفت... از ا نیاز ا »

رابطه  ریو از ز زدیپسم مها بعد ازدواجمون هر بار که مدت

 « ... کردیوجودم رو له م یهمه ریتحق کرد،یباهام فرار م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به خاطر قورت دادن مدام بغض گرفته شده بود .  میصدا

 

و  ستمیکه چون من دختر ن کردمیفکر م نیشب تا صبح به ا »

 « با من باشه...  خوادیبودم، آکو دلش نم گهینفر د هیقبل آکو با 

 

 زدم و با درد ادامه دادم :  میبه موها یچنگ

 

چون  گهیو سکوت کرد... م دیآکو آب شدن من رو د »

از دستت بدم دروغ گفتم... اما اگه واقعاً دوستم  دمیترسیم

 «   ... ذاشتیم تیالو یداشت، من رو تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مهربان گفت : پرواز

 

و  رنیپذیاشتباهشون رو م یطال... وقت کننیها اشتباه مآدم »

 « ... کننیبخشش م یازت تقاضا

 

 ندادم حرفش را تمام کند . اجازه

 

 مخلوط با غم گفتم :  یخشم با

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چشمامه...  یپرواز... مدام اون روزها جلو تونمی... نمتونمینم »

 یبرا یعمارتش... وقت یتو رمیو تحق ییتنها یروزها

بغل  قتیکه حق یدر حال دادمیجون م قتیبرمالشدن حق

 « ود... گوشم ب

 

خواب شوهرم باز به رخت شانیکه قبل از من پا ییهازن ادی

 . کردیم اموانهیشده بود، د

 

 بلند به زبان آوردم :  یرا با صدا فکرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدهیفکر کنم که آکو قبل از من هر شب زنگ م نیبه ا یوقت »

شبش رو با نفر رو جور کنه... هیتا براش  یبه اون بهروز عوض

مشت پول، طرف رو مثل جنس  هیو صبح با  ندهگذرویاون م

 « ... کردهیاستفاده شده تف م

 

و در طول اتاق شروع به راه  دمیها از جا پربرق گرفته مثل

 رفتن کردم . 

 

 یسخت و نامتعادل بود اما خشم و غم میهم راه رفتن برا هنوز

را از  امیمشکالت جسم یهمه د،یجوشیم میهارگ یکه تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از  یآن همه خون یبرا دمیبودم از جمله ضعف شد برده ادمی

 دست داده بودم . 

 

چرا  پرسمیها از خودم مبا فکر کردن به تک تک اون زن »

رو واقعاً بشناسم باهاش ازدواج کردم؟ به خاطر آکو نکهیبدون ا

 « ... یبه هاطر چ م؟یسرپناهیو ب ییضعفم؟ به خاطر تنها

 

 آرام گفت : پرواز

 

 «  ؟یخودت رو بکش یخواستیبود که م زهایچ نیطر ابه خا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم . یپوزخند

 

 انداختم .  میهادور مچ دیسف یبه باندها ینگاه

 

همزمان هم  تونمیخودم رو بکشم... چون نم خواستمیم »

 رمیمیعاشق آکو باشم هم ازش متنفر باشم... من براش م

... ببخشمش و کنارش باشم تونمیسابق اما نم نیدرست ع

... خوامیرو نم ایدن نیهم ا نیهم یکنارش باشم... برا تونمینم

 « ... خوامیرو بدون آکو نم ایدن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.04.21 09:53] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _661 

 

 ماه بعد (  کی -) آکو 

 

 جانیخشم و ه ت،یّ حجم از عصبان نیا توانستمیزحمت م به

 یماه در وجودم تلنبار شده بود، تو کی نیکه ا یادهکشن

 جسمم نگه دارم .
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@VIP_ROMAN 

 

و  زیهمه چ کردمیکه حس م یدر حال ینرمش نیکوچکتر بدون

افتاده بودم مقصر بودند،  ریکه در آن گ یطیهمه کس در شرا

 گفتم : یمانیروبه ا

 

اما  نجامیماهه من ا هی... شهیچوب خطتت داره پر م »

 اریخراب شده ب نی... فقط من رو از ایبکن ینتونست یکارچیه

 « ... رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جان و توانش را  یماه همه کی نیا دیرسیکه به نظر م یمانیا

 و جواب داد : دیطاسش کش یبه کله یگرفته بود، دست

 

... اما ابهامات پروند میتالشمون رو کرد یمن و برادراتون همه »

... پرونده میکردیکه ما فکر م هیزیاز اون چ شتریب یلیخ

 « ... یساز

 

گفتم  یاکنترل شده یحرفش را تمام کند، با صدا نکهیاز ا قبل

 : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... مدرک دارن از یخونیتو گوش من م یماهه دار هیرو  نهایا »

 یپا زی... همه چرهیدرز مدارکشون نم یال ی... موریمن و آه

 قهیر وثقرا یکه حت هیگنده و جدّ  زیچهمه نقدری... ارهیمن و آه

 « هم قبول نکردن... 

 

 زیم یاز آن خودم را کنترل کنم، مشتم را رو شتریب نتوانستم

 .  دمیکوب

 

 جا خورد . یمانیا
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@VIP_ROMAN 

 خشم گفتم : با

 

 یماه هی... یخونیگوشم متو یماهه دار هیرو  نهایا یهمه  »

داره  دونمیکه نم یحبسم در حال یواریچهارد نیا یکه من تو

 « ... ادیم ییچه بال رونیباون  میسر زندگ

 

ماه  کی نیانداختم که ا یبه اتاق کوچک و بدون امکانات ینگاه

را  مانیخانوادگ لیچند بار محل مالقات من و وک یاهفته

 نیکه ا یخدمات یرغم همه یکه عل یلیوک داد،یم لیتشک

 بار کم آورده بود .  نیام کرده بود، اسالها به من و خانواده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کوت کرده بود . س یمانیا

 

بلندتر از حالت معمول شده بود،  یکه کم میموها نیب یدست

 دادم،یم رونیو سوزانم را ب قیکه بازدم عم ینیو ح دمیکش

 : دمیپرس

 

 « حالش چطوره؟  ؟یدیرو د ریآه »

 

 پدرانه جواب داد : یبا لحن یمانیا
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@VIP_ROMAN 

 

 « ... شترهی... اون صبر و تحملش از شما بدینگرانش نباش »

 

 دلم جواب دادم : یتو

 

 نیا رونیزن و بچه نداره ب هیمثل من  ریآه نکهیا یبرا دیشا »

براشون  یاتفاق هیزندان که هر لحظه منتظر باشه تا در نبودش 

 « ... افتهیب

 

 را تکرار کردم . امیتکرار یهاسؤال شهیمعمول هم طبق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نشد؟  یاز آوات خبر »

 

 تکان داد . ینف یبه نشانه یسر

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.04.21 09:53] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _662 

 

دکتر و  یآقا وار،ی... آقا ژمیازش ندار یخبر چینه متأسفانه، ه »

که  یخبر نی... آخرسین ی... اما خبررنیگیپ یلیخواهرتون خ

که خواهرتون با خواهر زن آقا آوات حرف  هیهمون میازشون دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مدت برن سفر و  هی.. گفته ترمه خانم بهشون گفته قراره زدن.

 « نداشته باشن...  یبا کس یارتباط

 

 گفتم : رلبیهم فشار دادم و ز یرا رو میهاپلک

 

مرده باشه...  آکو دیشا یگینم معرفتیآوات؟ ب ییکجا »

 « ... یحداقل به مراسم ختمش برس

 

 ل کنم . آوات را تحم یدور توانستمینم نیاز ا شتریب
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@VIP_ROMAN 

به طور کامل به او  زیدر همه چ توانستمیبود، م یتنها کس اوات

 اعتماد کنم .

 

تا چه حد  کردیدرک م یاز طرف دانست،یطال را م یهیقض او

 نجایخودم ا یوقت دینگران کنار هم بودن هناس و خورش

 شده بودم، بودم . یزندان

 

 ... گشتیبرم دیبا آوات

 

 گفتم : یمانیکردم و رو به ا سیرا با زبان خ میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هس  ایدن ی... بگو آوات رو هر جایاحمد شیرو بفرس پ یکی »

 «داره...  ازی... بهش بگه آکو بهش نرانیکنه برگردونه ا دایپ

 

 جمالتم کشاندم . یانتها یشگیهم بحث را به سؤال هم بعد

 

من خودم شخصاً بتونم زنگ برنم  یکن یکار هی ینتونست »

 « باهاش حرف بزنم؟  و الیدان

 

 تکان داد . ینف یبه نشانه یسر
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@VIP_ROMAN 

 

 هینتونستم براتون  یشما حساسه... من حت ینه... پرونده »

قرار مالقات جور کنم با خواهر و برادراتون... چه برسه به تماس 

 « با خارج از کشور...  یشخص

 

 زدم و کالفه گفتم : میبه موها یچنگ

 

... کدوم قانون اسین اونور دن... زن مشهیکه نم ینجوریا »

 «  رم؟یتا از حالش خبر نگ رهیمن رو بگ یجلو خوادیم
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@VIP_ROMAN 

 به ساعتش انداخت . ینگاه یمانیا

 

کمکتون کنم که هر زمان که  تونمیحد م نیمن در هم »

 « حرف بزنم... و...  الیبا دان دیبخوا

 

که  یاش را به خود گرفت، حالتهمان حالت دلسوزانه اشافهیق

کرده  دایپ خیمن و طال ب نیب یهیقض دهیفهم دادیان منش

 است .

 

 : دمیپرس یدیناام با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یبا طال حرف زد »

 

 انداخت . نییرا پا سرش

 

صحبت کنن... من فقط تونستم از  خوانینم نکهینه... مثل ا »

... احوالشون رو نیکه بهم سپرده بود ییهاو رابط الیدان قیطر

 « کنم...  یریگیپ

 

 کردم و گفتم : سیرا با زبان خ میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زندان من چه  انینگفت طال بعد از خبردار شدن از جر الیدان »

 « نشون داده؟  یواکنش

 

 ادامه دادم : یدیو ناام دوارمیام نیب یحالت با

 

 « نخواسته برگرده؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که زندان افتادن من  ییدر جواب طال یمانیا یافتاده نییپا سر

که تا آن روز  یاز زخم هر خنجر شترینداشت، ب یتیاهم شیبرا

 خورده بود، درد داشت ...  امیدر زندگ

 

 ... درد

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _664 

 

 ) آوات ( 
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@VIP_ROMAN 

 « آوات؟  »

 

خاموش گرفتم و به او دادم  ونیزیترمه نگاهم را از تلو یصدا با

 . 

 

 نشست . نارمک

 

 زد و گفت : یکمرنگ لبخند

 

 « دوباره باهاش تماس گرفته...  نیترنم زنگ زد... آو »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مواقع تکرار کردم . نیرا در ا امیشگیهم حرف

 

 « حرف بزنم...  کدومشونچیبا ه خوامیگفتم که نم »

 

 گفت : نیغمگ

 

 نیت ابا خانواده ی... اما چرا داریاز دست من ناراحت دونمیم »

 «  ؟یکنیکار رو م
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@VIP_ROMAN 

 را برگرداندم .  میزدم و رو یپوزخند

 

 « ... کنهیمن دفاع م یداره از خانواده یک نیبب »

 

 ام آورد و آرام و مظلوم گفت :را به طرف شانه دستش

 

 یهاجلسه ینباش آوات... خودت که پا به پام تو انصافیب »

 « بوده...  یرارادیکارام غ یدی... خودت که دیمشاوره بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من و ترمه صورت  نیب یتا مبادا لمس دمیرا عقب کش امشانه

 شده بودم . نینسبت به تماسمان بدب بیروزها عج نیا رد؛یبگ

 

 « باهات نکردم...  یمنم کار »

 

 اضافه کردم : زبرلب

 

 «سوزم...  یکه خودم روشن کردم م یشیدارم تو آت »

 

 با بغض گفت : ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آوات...  مسوزیمنم دارم م »

 

 از قبل برگرداندم . شتریرا ب میرو

 

 مخلوط با غم گفتم : یخشم با

 

از  شتریب یبه و شهیور تر مشعله شیآت نیا یهرچ یدونیم »

 «  کنم؟یفکر م زیچهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سکوت کرده بود . ترمه

 

 چند روز مشغول سر و کله زدن با بغضش بود . نیمثل ا احتماالً

 

 . شدمیاز خودم متنفر م کردمیمحالش را حس  نیا یوقت

 

که فکر کرده  یحال و روز کشانده بودم، من نیترمه را به ا من

داشت،  یرعلیکه ترمه در قلبش به ام یبا عشق توانمیبودم، م

 .  میایکنار ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با همان کلمات  ناً یآکو رو ع یهاو حرف دمیکش یپر درد نفس

 ترمه تکرار کردم : یبرا

 

باشه... تو االن  دنیرس ایدن یهاعشق یهته هم ستیقرار ن »

که دوست  مونهیبت م هی... برات از دور مثل یاعاشق ترمه

 شهی... میو پرستش کن تیزندگ یطاقچه یرو تشیبذار یدار

تو  شه؟یم یآخرش چ یدونیاما م فهممی... متینیزم یخدا

... اولش یزنی... براش حرف میزنیاون بت زانو م یهر روز جلو

اما کم  یهست یو فقط به حضورش راض یخوایازش نم یچیه

 نکهی... اکنهیم توونهی... سکوت دیشیکم... خسته م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نداره...  یجواب چیهات... لبخندهات... عشق و محبتت هحرف

بود و  یچ یکنیفکر م نی... اون وقت تازه به ایشیخسته م

به تحملت  ی... بستگیدیرس نجایشد که به ا یشد... چ یچ

... ازش یشیم وونهی... دیشیم وونهیروز د هیداره اما بالخره 

بت و  ریز یزنیحرصت م یو آخرش با همه یشیمتنفر م

 تینیزم یاز خدا ینیبیو م یای... بعد به خودت مشیشکنیم

 یهاآوات... تو با دست نهیمونده فقط... آخرش هم کهیچند تا ت

... و یتنفرکه حاال ازش م یشق... عیخودت عشقت رو کشت

 «... یشیبعدش از خودت متنفر م
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@VIP_ROMAN 

 خودم هم بغض کرده بودم . حاال

 

کمکت  گهید یمشاور و دکتر و قرص و کوفت و زهرمارها »

اما کدومشون  یایکنار ب تیبا خشم و مشکالت روح کننیم

 « ها؟  رون؟یب یرو از قلبت بنداز یرعلیعشق ام کننیکمکت م

 

 : دمیکش یپوف

 

 « ...کدومچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم گذاشتم و گفتم :  یرا با درد رو میهاپلک

 

هم تو  شکنمیشکستنتم ترمه... دارم هم خودم رو م کینزد »

 نکهیا یشدم... برا وونهید نهیهم یرو... هم عشقم رو... برا

روشم که بهم گفتن ته جاده سقوطه روبه ییهابا آدم ترسمیم

 « اما من باور نکردم... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

#part _665 

 

 ) آوات ( 

 

 « کم غذا بخور...  هی ایآوات ب »

 

 حس جواب دادم : یو ب سخت

 

 « ... خورمینم »
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@VIP_ROMAN 

 یهادر جلسه یکردم مثل چند روز گذشته، درست از وقت فکر

که  ینفوذ رقابلیکرده و سدّ سخت و غ شرفتیاش پمشاوره

بود، ترک برداشته بود، مهربان و  دهیسالها دور خودش کش نیا

و حس  هایرغم بدخلق یکه عل یزیچ کشد؛یمظلوم نازم را م

کرده بودم ته دلم از آن لذت  دایکه نسبت به ترمه پ یبیعج

 . بردمیم

 

از مهر و  یچه کس م،یدروغ بگو توانستمیخودم که نم به

  د؟یآیمکه از طرف عشقش باشد، بدش  یمحبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وحشتناک شکستن ظرف به هم  یتصوراتم با صدا یهمه

 . ختیر

 

 ترمه بلند شد : ادینشان بدهم، فر یواکنش نکهیاز ا قبل

 

 « خسته شدم آوات...  »

 

 به طرفش برداشتم . یمبل بلند شدم، قدم یرو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاتکه شیپا یبود، جلو ستادهیدرگاه آشپزخانه ا یتو

 بود .  نیزم یشده رو ختهیر یظروف و غذاها یشکسته

 

 کردم . اخم

 

 « ترمه؟  یکنیکار م یچ »

 

 حرص جواب داد :  با

 

 « م... خسته گمیدارم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد . ترظیغل اخمم

 

 «  ؟یشد وونهید »

 

 .  دیکوب نیرا زم شیپا

 

 « شدم...  وونهیمتحرک منم د یمرده نیا یشد یآره... از وقت »

 

 گفتم : یرحمیزدم و با ب یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

متحرک...  یچرا شدم مرده یخوب بدون دیندونه تو با یهر ک »

 » 

 

برداشت و آن را  نتیکاب یبشقاب از رو کیحرف  یبه جا ترمه

 . دیکوب نیزم یرو

 

 خوردم . یشکستنش تکان یصدا از

 

 گفتم : یبلند یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « چته ترمه...  »

 

 شد .  نتیکاب یرو یهامشغول شکستن ظرف جوابیترمه ب اما

 

 ها به او زل زده بودم . مسخ شده مثل

 

 سیخ یبودم ک دهیکه نفهم یکارش تمام شد با صورت یوقت

 شده بود، رو به من گفت :
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@VIP_ROMAN 

 « برو آوات...  »

 

 خشک شد . دهانم

 

 زمزمه کردم : یناباور با

 

 «  ؟یچ »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _666 
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@VIP_ROMAN 

 

 

 به در کرد و گفت : یادست اشاره با

 

که من بدبخت قبل  یومدیبا خودت کنار ن یبرو... برو و تا وقت »

 « برنگرد...  شمیاز تو عاشق شدم پ

 

 گفت :  یصدادار یهیگرفت و با گر شیهادست نیرا ب سرش
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@VIP_ROMAN 

 چیبه جز تو ه خورمیآوات... منتظرتم... قسم م نجامیمن ا »

 تتیاذ نیاز ا شتریب تونمی... اما نمادینم میزندگ یتو یمرد

قسمت  نیا یتونست یبرو... برو و وقت یخوایاگه م یکنم... ول

 « ... ... برگرد خونهشمیبرگرد پ یریاز من رو کامل بپذ

 

 رفت . ریگ غامیپ یموقع تلفن زنگ خورد و رو همان

 

 خانه پخش شد : یتو ریام یکمال تعجب صدا در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یخبر هیچرا  ؟ییکجا ی... لعنترمیام ؟ییالو... آوات... اونجا »

رو با هزار تا  نجایا یلعنت بهت آوات... شماره ؟یدیخودت نم

 زیچهمه نجایاز خواهر زنت گرفتم... آوات برگرد... ا یبدبخت

 ازیآوات... بهت ن ایب بازداشتن... ریبهم... آکو و آه ختهیر

 « داره...  اجی... آکو بهت احتمیدار

 

 به ترمه انداختم . ینگاه

 

که احتماالً رفتنم از کنارش  یاترمه کردم؟یترمه را ترک م دیبا

 نداشت... یبرگشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ترمه ؟ ایتر بود مهم آکو

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

 

 گذاشتم .  نیزم یرا رو ساکم

 

به پرواز مانده بود اما  یبه ساعت انداختم؛ چند ساعت ینگاه

 خانه را تحمل کنم . یاز آن فضا شتریب توانستمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اتاق ترمه انداختم . یبه در بسته ینگاه

 

 اتاق حبس کرده بود . یخودش را تو شبید از

 

ارزش  میهم برا یخداحافظ کی یبه اندازه آمد؟ینم رونیب چرا

 قائل نبود ؟ 

 

 ام شود ...تم نجایهم زیبهتر بود همه چ دیشا
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@VIP_ROMAN 

 نه ؟! ای کردمیم یخودم خداحافظ دیبا

 

 ؟ دادیرا م جوابم

 

 داشت ؟  تیّاهم شیبرا اصالً

 

 یدر رو دنیدر قفل و بعد چرخ دیچرخش کل یصدا با

 .دارد  تیهنوز هم اهم ییزهایچ کی دمیاش فهمپاشنه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باز  هیاز زور گر شیهاکه چشم یخسته و شکسته در حال ترمه

 آمد . ونریب شد،ینم

 

 دستم انداخت . یبه ساک تو ینگاه

 

 افتاد . هیبه گر دوباره

 

 . آمدیاز دستم برنم یاما کار دادمیجان م اشهیگر از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا به خودم آمدم، خودش  د،یبه طرفم دو مقدمهیدفعه و ب کی

 گفت : هیبغلم انداخت و با گر یرا تو

 

ن رو ترک نکن... نرو آوات... اشتباه کردم گفتم برو... نرو... م »

 « ... شمیلطفاً... بمون پ

 

 ؟ شدیم یآکو چ پس

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

#part _667 

 

 (  ری) ام

 

 باور کنم . نمیبیرا که م یزیچ توانستمیم یسخت به

 

 یکه ساکش را رو یدر حال دهیخسته و ژول یاافهیبا ق آوات

 بود . ستادهیوسط سالن ا کردیول م نیزم

 

 . ستادمیزحمت و به کمک عصا سر پا ا به
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@VIP_ROMAN 

 

گچ بود و راه رفتن را  ریچپم بعد از چند ماه هنوز هم اس یپا

 سخت کرده بود . میبا وجود عادت برا یحت

 

 قدم به طرفش برداشتم . کی

 

 : دمیتعحب پرس با

 

 «  ؟یآوات؟ خودت »
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@VIP_ROMAN 

 د .ز یکمرنگ و کج لبخند

 

 « اش؟ ضبط شده یو صدا ریتصو که؟یداداش کوچ امیپس ک »

 

 یکه برا یآوات یمقدمهیو ب یادفعه کیاز حضور  امهیاول بهت

دفعه  کی یخبریرفته بود و بعد از چند ماه ب رانیاز ا شهیهم

 یرا به دلتنگ شیوسط سالن خانه ظاهر شده بود، کم کم جا

 . داد 

 

 شد ... ترعیرفته رفته وس لبخندم
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@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : ارادهیب

 

 « چقدر دلم برات تنگ شده...  »

 

 بغلش گرفت .  یرا باز کرد و مرا تو شیهاجلو آمد، دست آوات

 

زمزمه کرد  یآرام یگردنم گذاشت و با غم و صدا یرا رو سرش

: 
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@VIP_ROMAN 

 « منم دلم برات تنگ شده بود داداش...  »

 

 یهاه دندهک ییپشتش گذاشتم و تا جا یآزادم را رو دست

 او را در آغوشم گرفتم . دادیام اجازه متازه جوش خورده

 

جز جوانه و پسرم درک  یکس یرا برا یبار دلتنگ نیاول یبرا

 . کردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را نداشتم حاال  یجز جوانه کس ایمن که تنها بودم و در دن یبرا

با وجود  یحت میاز برادرها یکی یبرا یو دلتنگ داشتن خانواده

 بخش بود .  دردش لذت

 

که  ینیآوات ح نکهیتا ا میدر آغوش هم ماند یاقهیدق چند

 از من فاصله گرفت . دیبوسیرا م امقهیشق

 

 « ... ادیداداش... به پات فشار ن نیبش »

 

 کاناپه نشستم . یخدا خواسته رو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کاناپه افتاد،  یبدنش بود رو یکوه رو کیکه انگار وزن  آوات

 داد و به سقف زل زد . هیاپه تککان یسرش را به لبه

 

هم حال و  یگرید یزهایچ یبود عالوه بر خستگ مشخص

 بود .  ختهیروزش را به هم ر

 

 سؤال ذهنم را مشغول کرده بود . هزارات

 

 زده بود؟  بشیمدت کجا غ نیا نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از خودش نداده بود؟  یخبر چیه چرا

 

 کجا بود؟  ترمه

 

 یافتاده بود چه فکر ریآهآکو و  یکه برا یبه اتفاق راجع

 کرد؟یم

 

 یکه بابت حال و روز یها در حالسؤال نیا یهمه یبه جا یول

 : دمینگران بودم، پرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یآوات؟ داداش؟ خوب »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _668 

 

 

 جواب داد : حالیو ب دیکش یقیعم نفس

 

 « نه...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم . اخم

 

 «ترمه کجاس؟  »

 

 . دیکش یقیهم نفس عم باز

 

 « ... ومدین »

 

 بود.  امدنشیاحتماالً حال بدش مربوط به ترمه و ن پس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اشیشخص یکه دوست نداشتم پر زندگ یدر حال دیترد با

 : دمیکنم، پرس یفضول

 

 یمعمول ومدنین هیدوتاتون؟  یکه بد نبود... برا ومدنین نیا »

اومده بود، بود...  شیتو پ یکه برا یکه به خاطر مورد اورژانس

 « نه؟! 

 

 بپرسم، جواب داد : یترسؤال اضافه نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اونم ادیهم بد... بهش گفتم باهام ب یلی... خریچرا بد بود ام »

 « ... گردهیبرنم گهیگفت د

 

 شد : نیغمگ شیصدا

 

که  یاندهیاره گند بزنه به آاومدنم بدون ترمه قر نیفکر کنم ا »

ساختن  یکه برا یباهاش بسازم... من وسط جنگ خواستمیم

 « مشترک راه انداخته بود، ول کردم اومدم...  زیچ هی

 

 شد .  یدلم خال ته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که عاشقش بود، آمده بود ؟  یسر برادرم و زن ییبال چه

 

 : دمیپرس یناباور با

 

 «  ؟یپس چرا اومد »

 

 کوت کرد و بعد جواب داد :س یاقهیدق چند

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به هاطر ماها  زیعمرش از همه چ یبه خاطر آکو... آکو همه »

گذشت... حاال وقتشه من کنارش باشم... اگه تاوانش باختن تو 

درد  نیعمرم با ا یهیبق یبرا دیجنگم با ترمه باشه... پس با

 « ... آکو ارزشش رو داره... امیکنار ب

 

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 (  ری) ام

 

 « خونه هست؟  یهناس؟ اصالً کس وار؟یت کجان؟ ژزن و بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب دادم : حواسیکه در افکارم غرق بودم، ب ینیح

 

 شیهم پ واریبخورن... ژ ییهوا هی رونیها رو برده بجوانه بچه »

 مشونیاریجور کنن ب قهیقرار وث ننی... در به در دنبال اهیمانیا

 « ... رونیب

 

 و گفت :  دیبه صورتش کش یدست آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ریآکو و آه انیدارم تا بپرم وسط جر ازین یاقهیچند دق هی »

 « کجاس؟  دیخورش نمیاول بگو بب

 

چه از جان  دانستمیکه هنوز نم یزن د،یخورش یادآوری با

 زدم و گفتم :   یپوزخند خواست،یما م یزندگ

 

 نجایرو جمع کرد از ا لشیاشد وس ریدستگ ریآه یوقت »

دنبال کارها  افتهیم یمانیبا اون و ا یگه گاه گهیم واریرفت... ژ

 « ... خورهیچشم من آب نم یول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دیکش یپوف آوات

 

بخواد از نبود آکو استفاده  ترسمی... ممیمراقبش باش دیبا »

 « کنه و هناس رو ببره... 

 

 : دمیتعجب پرس با

 

 دیخورش جهیجرم آکو ثابت نشده در نتاوالً  تونه؟یمگه م »

بعد اون هم اگه  اًیکنه... ثان یدر مورد حضانت کار تونهینم

هناس  یپدر یشه ماها به عنوان خانواده شیاوضاع قاراش م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... قانون طرف ماس اوات... نگران میریحضانتش رو بگ میتونیم

 « نباش... 

 

 زد . یپوزخند سرد آوات

 

 سی... حاال که آکو نکنهیانون حکم نمو آکو ق دیخورش نیب »

 « بازه...  دیجولون دادن خورش یبرا دونیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _669 

 

 یخانواده کیام با خانواده یحد و مرزها دانستمیم نکهیا با

قبل جا  یفعهاز د شتریمتفاوت است اما هر بار ب یمعمول

 .  خوردمیم

 

 : دمیدهانم را به زحمت قورت دادم و پرس آب

 

 « بکنه؟ هناس رو بدزده؟  خوادیکار م یمثالً چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال انداخت .  ییابرو آوات

 

 .  دمیخند یناباور با

 

مگه شهر هرته؟ مملکت قانون داره... باشه قبول... قدرت و  »

حد...  نینه تا ا گهیاما د دهیاز کارها رو م یلیپول بهت توان خ

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 التیزد، از آنها که انگار به تخ یالبخند خسته اما بامزه اوات

 ... خندندیپسربچه م کی

 

 « آوات؟  »

 

نگاهمان را  دیچیسالن پ یکه تو واریمتعجب و بلند ژ یصدا با

 .  میاز هم جدا کرد

 

من خسته به آوات زل زده بود، او هم مثل  یاافهیبا ق واریژ

 .  کردیآوات را باور نم یادفعه کیحضور 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باز کرد و گفت :  واریرا به طرف ژ شیهابلند شد، دست آوات

 

 دونمیرو م نیبودم... فقط ا مایچند ساعت تو هواپ دونمینم »

 زحمتیرو کاناپه... پس ب نمیگذاشتم تا بش توانم رو نیآخر

 « . بغل بده داداشت.. هیبزغاله  نجایا ایخودت ب

 

 زد .  یلبخند تلخ واریژ

 

 ها شده بود . پسربچه هیشب اشچهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بغل آوات انداخت .  یتند کرد و با چند قدم خودش را تو پا

 

کارها  یبار همه باً یبازداشت شده بودند تقر آکو و ریآه یوقت از

ام اجازه شکسته یافتاده بود، دست و پا واریدوش ژ یرو

 بدوم . ارویژ یپا به پا دادینم

 

 رونیبا دست چند ضربه به پشت آوات زد و از بغلش ب واریژ

 آمد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یچرا خبر نداد ؟یاومد یک »

 

 چیماه بود از آوات ه کی کیآمد که نزد ادشیدفعه  کی

 . مینداشت یخبر

 

 گفت :  تیرا گرفت و با عصبان شیبازوها

 

 « ازت نبود؟  ی... چرا خبرکهیمرت یکجا بود »

 

 گفت :  الیخیاده و بس آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

داشت به هم  مونیبا ترمه به مشکل برخورده بودم... زندگ »

 « ... گرچه... خوردیم

 

 باال انداخت و گفت : یاآزاد کرد، شانه واریرا از دست ژ خودش

 

 « االن هم به هم نخورده باشه...  ستمیمطمئن ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کاناپه  یرو الیخیکه ب یهر دو با دهان باز به آوات واریو ژ من

چه  م،یدیپرسیو از خودمان م میکردیپخش شده بود، نگاه م

 سر برادرمان آمده بود ؟ ییبال

 

بدون مقدمه  واریژ ن،یبعد از چند لحظه سکوت سنگ عاقبت

 گفت :

 

... فردا تا وقت شونییدوتا یگذاشتن... برا قهیبالخره قرار وث »

 «  ... شنیدادگاه آزاد م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.04.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _670 

 

 

 شدم . زیمخیکاناپه ن یرو یخوشحال با

 

 «  وار؟یژ یگیراس م »

 

 زنگ تلفن بلند شد . یموقع صدا همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جوانه را جواب دادم : یرا دراز کردم و شماره دستم

 

 « ... یکرد رید ؟یی... کجازمیسالم عز »

 

 بلند شد : یابهیزن غر یصدا

 

 «  ن؟یشناسیمشماره رو نیشما صاحب ا دیببخش »

 

 هزار رفت . یقلبم رو ضربان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تنگ شده بود، حرف زدن را فراموش کرده بودم . نفسم

 

 « شده خانم؟  یزنمه... چ »

 

 کباریبالفاصله جواب داد اما در همان فاصله قلب من  زن

 و دوباره به کار افتاد .  ستادیا

 

 کیتصادف کوچ هی... همسر و پسرتون دینباشنگران  »

 « ... مارستانیب دیاریب فی... حالشون خوبه اما تشرداشتن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم تلفن را قطع کرد . بعد

 

 د،یاز آوات به طرفم دو ترعیسر دیکه حال و روز مرا د واریژ

که تلفن را از دستم  یزانو زد و در حال نیزم یرو میپا یجلو

 : دیپرس یبا نگران گرفت،یم

 

 « افتاده؟  یکس یبرا یاتفاق ر؟یشده ام یچ »

 

 ملحق شد . هم به او آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ام گذاشت و گفت :شانه یرا رو دستش

 

االن  اریآب ب وانیل هیبپر  واریژ ؟ینطوریا دهیچرا رنگت پر »

 « ... افتهیپس م

 

 بودم، تکرار کردم : دهیکه شن ییزهایبه آنها چ تیاهمیب

 

 « ... مارستاننیردن... بزنم... تصادف ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پشت تلفن  بهیبود که چرا زن غر دهیموقع به ذهنم نرس آن

که  ییعبارت همسر و پسر را به کار برد و به دختر کوچولو

 نکرده بود... یاحکم دخترم را داشت را اشاره میبرا

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

بود  یسخت یروزها ادآوریزندان  یلیر یباز شدن درها یصدا

از  رونیب دانستمیکه م یسخت یکه آنجا گذرانده بودم و روزها

 خواهم گذراند .  نحایا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یچه کس نجایاز ا رونیب دانستمیکه نم یدر حال دیترد با

 گذاشتم . رونیرا ب میمنتظرم است، پا

 

 به دور و برم انداختم . ینگاه

 

 نبود... یخبر

 

 در انتظار مرا بکشد... نینبود که پشت ا یکسدر اصل  یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... دیکشیمردم انتظارشان را م یدر خانواده نیا پشت

 که دوستت دارند...  ییهاآدم

 

 کدامشان را داشتم؟  من

 

 بودم و تنها....  تنها

 

بود که تا امروز با آن مواجه شده  یتیواقع نیتروحشتناک نیا

 بودم...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.04.21 12:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _671 

 

بود که تا آن روز با آن مواجه  یقتیحق نیتروحشتناک نیا

 شده بودم ...

 

خطاب به خودم  رلبیگذاشتم و ز قرارمیقلب ب یرو یدست

 زمزمه کردم :

 

 « نداره...  بینداره آکو... ع بیع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود .  نیسنگ میپاها

 

را  نیجان ا یکه بودم نداشتم، حت ییرفتن از جا یبرا یلیدل

 یپشت ماجرا یبدوم و بفهمم چه کس قتینداشتم دنبال حق

 قاچاق است .

 

 چه؟  یبرا

 

 کرده بودند؟  میکه رها یاخانواده یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دیکه شا یطال، روز یکه روز خودکش یآوات؟ آوات یبرا

دم، به او و خودم را گم نکرده بو دهیبه آن اندازه نترس وقتچیه

 داشتم و او پسم زد ؟  ازین

 

نه  ایدست داشت  انیجر نیکه مطمئن نبودم در ا یریآه یبرا

 ؟

 

من و عشق  وقتچیه تمیکه با وجود خلوص ن یریام یبرا

 را باور نکرده بود ؟  امیبرادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که از من متنفر بود ؟  یواریژ

 

 ؟  دادینم تیسر سوزن به من اهم یکه به اندازه ینیآو

 

مرا از دام  کردمیروز گمان م کیکه  یطال؟ عشق یبرا

 تراهیس اشدهیتنها فا یول دهدینجات م امیزندگ یهایاهیس

 بود ... زیچکردن همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زمزمه  رلبیزندان انداختم و ز یبه عبور و مرور جلو ینگاه

 کردم :

 

 دمیماهه تو زندان دارم جون م هیدلت اومد طال؟ من  یچطور »

 « نداشت؟  تینوک سوزن هم اهم یو به اندازهت یو برا

 

 .  میافتادم که با هم گذاشته بود ییقول و قرارها ادی

 

 زمزمه کردم : امیالیخ یطال با

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که خودم  یدروغ گفتم... دروغ هیدختر... من  ینامرد عالم »

 یخودم چ ؟یچ هامیخوب ؟یعشقم چ یاعترافش کردم... ول

همه  یبود اون من جا نیا ؟یدوستم دار یکردیکه ادعا م

 «  مونم؟یم شتیپ

 

 زدم . یسرد پوزخند

 

 شکسته بود... دلم

 

 هم شکسته بود... بد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...کردیم ینیدوش طال سنگ یرو شترشیکه ب یشکستن

 

 «  ؟یخوایم نیداداش ماش »

 

کنارم انداختم که مشغول پاک  یبهیبه مرد مسن و غر ینگاه

 . بود نشیماش یجلو یشهیکردن ش

 

  داداش؟
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم . یپوزخند

 

چهار تا برادر گردن کلفت داشته باشد بعد موقع آزاد  آدم

 او را برادرش خطاب کند؟! بهیمرد غر کیشدن از زندان 

 

 پولم انداختم .  فیبه ک ینگاه

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [26.04.21 12:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زندان شده بودم پول  یاز فرودگاه راه ماًیمستق که ییآنجا از

 همراهم نداشتم . یادیز

 

نه تا خودش رو  ایبرادرتون اصالً پول داره  نینامردها نگفت »

 « ... ییجا هیبرسونه 

 

 « مهمون من...  یاگه پول ندار »

 

 به او انداختم .  یحرف مرد سرم را باال آوردم و نگاه با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد : مرد

 

پولت رو نگاه  فیک ی... دارسیمنتظرت ن یکس دمید »

 « ... یکنیم

 

 به سر و وضعم انداخت . ینگاه

 

 «خوب باشه...  تیوضع مال خورهیاز سر و لباست م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 راه افتادم و گفتم :  نشیطرف ماش به

 

 « ... رمینگه دار پول بگ یدیاگه سر راه عابر بانک د »

 

 پیسته باشند وگرنه بارا نب میهاحساب کردمیدعا م دعا

 ...  رفتمیمنت م رباریز

 

 ...شدینم باورم

 

 ... آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

پرواز از زندان آزاد شده باشد  یامپراطور خانواده واریقول ژ به

 نداشته باشد...  هیدادن کرا یبرا یو بدتر از آن پول

 

 سرم آمده بود؟  ییبال چه

 

  دادم؟یجا م امیزندگ یرا کجا یو دلشکستگ ریهمه تحق نیا

 

 

                                 🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آکو ( 

 

 قفل چرخاندم و در را باز کردم . یرا تو دیکل

 

را  میهاهیخانه ر یگذاشتم و اجازه دادم هوا اطیح یرا تو میپا

 پر کند . 

 

هناس بود و  کردمیکه فکر م یزیحال حاضر به تنها چ در

 بس... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم... دهیند کینزد بود دخترم را از هاماه

 

 نکرده بودم... بغلش

 

 نکرده بودم...  شیبو

 

 ...دیتپیاو م یحاال قلبم تنها برا و

 

افکار در هم  یخوشرنگش همه یآب یهافکر به چشم با

 و به طرف عمارت پا تند کردم...  ختمیرا دور ر امختهیر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 د...بغل کردن هناسم بو آمد،یکه از دستم برم یتنها کار فعالً

 

 بعداً... یکارها را بگذارم برا هیبق توانستمیم

 

  د؟یکوبیم نطوریقلبم ا چرا

 

 و سرگردان؟ ناراحت

 

 زدم : ادیعمارت فر کینزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... بابا اومده... ایقربونت برم ب ییهناس بابا؟ هناس بابا »

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.04.21 12:33] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _673 

 

 ) آکو ( 

 

 « ... بابا اومده... ایقربونت برم ب ییهناس بابا؟ هناس بابا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  امدین یجواب

 

 ... دیاین رونیمرا بشنود و از اتاقش ب یبود هناس صدا دیبع

 

 هم خانه نبود ... یگریکس د انگار

 

 به سالن انداختم؛ ساکت و آرام ...  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزیهستند، تنها چ یو در چه حال کجا گرانیمهم نبود د میبرا

تن خوش  دنییهناس و بو دنیداشت د تیکه در آن لحظه اهم

 .  ردیقلب سرگردانم آرام بگ نیا دیاش بود تا شاکودکانه یبو

 

 ها باال رفتم . پله از

 

 . دمیطرف اتاق هناس دو به

 

 « هناس بابا...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لرزان  یهاانهش دنیهناس در را باز کردم اما با د دنید دیام به

تخت کوچک  ینشسته و سرش را رو نیزم یجوانه که رو

 خشک شدم . میهناس گذاشته بود سر جا

 

 : دمیپرس یلرزان یصدا با

 

 « جوانه؟  »

 

 خورد و سرش را بلند کرد . یتکان جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبدشکل رو یاز اشکش و کبود سیصورت خ دنید با

 بند دلم پاره شد . اشیشانیپ

 

 تکان خورد . یبا ناباورجوانه  یهالب

 

 «  ؟یآزاد شد یک ؟یکنیکار م یچ نجایاآکو... »

 

به سؤالش  تیاهمیبه جلو برداشتم و ب یقدم میزحمت ن به

 :  دمینال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « م کو جوانه؟ بچه »

 

 .  دیدفعه بغضش ترک کی

 

 . ختیفرو ر نهیس یتو قلبم

 

 را سوزاند .  میاز نوک سر تا فرق پا یبد درد

 

 ا تکرار کردم :ر سؤالم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « م کو؟ بچه »

 

 پوشاند و با هق هق گفت : شیهارا با دست صورتش

 

 « بود...  یمن عوض ریش تقصمن بود... همه ریتقص »

 

 ایتوجه کنم  دیچیپیکه توس سرم م یبه درد بد دانستمینم

 . اندازدیکه کم مانده بود قلبم را از کار ب یدرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آمده بودم تا همان موقع  ایه به دنک یااز لحظه امیزندگ یهمه

که با جان کندن به دهان جوانه زل زده بودم تا بفهمم چه 

 .  شدیچشمم رد م یسر دخترم آمده بود از جلو ییبال

 

 « سر هناسم اومده جوانه؟  ییچه بال »

 

 گفت : هیصورتش برداشت و با گر یرا از رو دستش

 

... میگشتیبرم می. داشت..رومیبردنش... اون رو آکام رو بردم ب »

به  مارستانی... تو بنمونیزد به ماش نیماش هی... میتصادف کرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

امبوالنس اومده اصالً هناس  یهوش اومدم... هناس نبود... وقت

 « ...مارستانیب ارنشینبوده که ب نیتو ماش

 

 .  دمیرا نشن اشیبعد یهاو البه عجز

 

گرفت از حال تنم را  یجادفعه همه کیکه  یقیدرد عم با

 رفتم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.04.21 12:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _674 

 

 ) آوات ( 

 

 در اتاقش نشسته بودم . پشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نمیآکو را بب توانستمیاتاق به طور کامل بسته نشده بود و م در

 بود .  دهیخواب صدایتخت آرام و ب یکه رو

 

 دادیبود که نشان م یدستگاه بیب بیمنظم ب یبه صدا گوشم

 با نبردن آکو رحم کرده بود .  گرید کباریروزگار 

 

و هشت ساعت خطرناک رو از سر گذرانده بود و با  چهل

 مساعد شدن حالش به بخش منتقل شده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 غشیج یعمرم تماس جوانه و صدا یلحظه نیتا آخر مطمئنم

 .  کنمیفراموش نم گفتیم جانیب یاز آکو هیرا که همراه گر

 

 مهیرساندم و برادر ن مارستانیچطور خودم را به ب دمینفهم

 کردم . دایپ وی یس یآ یجانم را آن طرف درها

 

 .  دمیام نشست از جا پرشانه یکه رو یدست با

 

 خوردم و نگاهم را از آکو گرفتم . یتکان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود .  ستادهیسرم ا یکوفته باال خسته و واریژ

 

لحظه  کی یبرا یحت چکداممانیو هشت ساعت بود ه چهل

 .  میهم آرام نگرفته بود

 

فرو رفته بود  یفرد آرام جمعمان آکو بود که خواب مصنوع تنها

 . 

 

 ... نی... آواری... جوانه... سهراب... سامری... امواری... ژمن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جا استفاده در همه مانیهاو آدم یتوان و قدرت و انرژ یهمه از

از  غیاما در میریاز هناس بگ یرد نیتا کوچکتر میده بودکر

 کوچک... ینشانه کی

 

رسانده  مارستانیشده بود، خودمان را به ب ریکه به ام یتماس با

 هناس گمشده بود . میدیو فهم میبود

 

کارش را درست انجام داده  دیکه خورش میمتوجه شد بالفاصله

 مارستانیب یراه جوانه و آکام را یتصادف عمد کیبود، با 

اورژانس  دنیکه قبل از رس یفرصت قهیکرده بود و در چند دق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیماش یجوانه به ضارب داده بود، هناس را از تو یجیگ

 بود و تمام...  دهیدزد

 

دنبال  واریزن و پسرش مانده بود و من و ژ شیپ ریام

 ییتصادف چه بال میدانستینم یکه حت میافتاد یابرادرزاده

 بود . سرش اورده 

 

فردا صبح شده بود و آکو از زندان آزاد  میبه خودمان آمد تا

 شده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه حت میزندان دنبالش برو یجلو میبود دهیتنها نرس نه

تا خبر  میکن ایّ آمدنش مه یخانه را برا طیشرا مینتوانسته بود

اش تاب که قلب خسته میبده یهناس را طور دنیدزد

 .  اوردیرا ب دنشیشن

 

 : دیپرت کرد و پرس یصندل یخودش را رو روایژ

 

 « نشده؟  داریب »

 

 و جواب دادم : دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نه هنوز...  »

 

 و گفتم : دمیکش میموها نیب یدست

 

 « ... تیوضع نیا ینشدنش بهتره تو داریب گمیبا خودم م »

 

 حرف دل مرا زد : واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

. نه ..دی... نه خورشنیقطره آب و رفتن تو زم هیشدن  »

 « هناس... 

 

 و با حرص گفت : دیکوب اشیشانیرا به پ مشتش

 

 میهم ندار یمدرک چی... هرهیبار نم ریهم ز شرفشیاون پدر ب »

 «... میبرس دیپدره به خورش قیکه از طر

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [26.04.21 12:33] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادم و خسته گفتم :را ماساژ د امیشانیپ

 

هناس کار اون  دنیدزد گفتمیم زدینم بشیغ دیاگه خورش »

 « ... سهیروان

 

 با نفرت گفت : واریژ

 

نه موقع  دیخورش فهممی... من نمشرفشهیکار خود ب »

نبود مادره... بوه اومد  ادشیاومدن هناس  اینه وقت دن یحاملگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادیه بعد پنج سال دفع هی... ایرفت اون سر دن الیخیو ب ایدن

تا  ارهیدر ب یباز یهمه شامورت نیهناس افتاده آخه که ا یچ

 « ... ارهیهناس رو از چنگ آکو درب

 

 زدم : یپوزخند

 

 « رو از اون شوهرش بپرس...  نیا »

 

 زد .  یهم متقابالً پوزخند واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کردم حتماً  داشیپ یوقت »

 

با آن مواجه شده  چند روز نیبود که ا یزیچ نیتربیعج نیا و

 .  میبود

 

 چیهمراه آکو از زندان آزاد شده بود اما بعد از آن ه روزید ریآه

 ...میاز او نداشت یخبر

 

 : دیپرس دیآهسته و با ترد واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ره؟یسر آه ریز زیچبه نظرت همه »

 

 من من کرد : یکم

 

 « هناس...  دنیکارخونه و قاچاق و دزد انیجر »

 

 دفعه گفت :  کی

 

 «رفته...  دینکنه با خورش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان دادم و کالفه گفتم : یسر

 

 « دور و برم چه خبره...  دونمی... نمواریژ دونمینم »

 

 . دمیکش یپر درد نفس

 

ش رو ... بچهمارستانیطرف برادرم افتاده رو تخت ب هیاز  »

نوبت دادگاهشه... اگه تا اون موقع  گهیماه د کی... دنیدزد

چند سال  دونهیخدا م مینکن دایپ شیگناهیب یبرا یمدرک

شون رابطه سیمعلوم ن ایحبس براش ببرن... زنش اونطرف دن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نه  یامیپ هدو روزه نه تلفنش زنگ نخورده ن نیچطوره که ا

که  هیشوهرش تو چه وضع ستی... انگار طال براش مهم نیچیه

 « ... خورهیاز کجا آب م هیممکنه بدونم قض

 

  انداخت و گفت :باال ییابرو واریژ

 

 سیشده که دهن آکو سرو دهیچ یطور زیچهمه یدقت کرد »

 « شه؟ 

 

 پوزخند زدم : دوباره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

از همه دوست داره دهن آکو  شتریکه ب یکس نهیجالب ترش ا »

رو از کارخونه  هی... اون بود که سهام بقرهیشه... آه سیسرو

که باشه... حاال هم  ریتا فقط خودش و آکو پاشون گ دیخر

 « زده...  بشیغ

 

 زدم . یتلخ لبخند

 

 « کار رو بکنه؟   نیبا برادرش ا تونهیبرادر چطور م هی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ش رو گرفتم... م رو ازم گرفت... منم بچهآکو زن و بچه »

 

 . میدیاز جا پر ریآه یبا صدا واریو ژ من

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.04.21 12:39] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _676 

 

 « ش رو گرفتم... م رو ازم گرفت... منم بچهآکو زن و بچه »

 

باور کنم؛  آمد،یم رونیب ریکه از دهان آه یحرف توانستمینم

برادرم  ستادهیا میروکه روبه یباور کنم مرد توانستمیاصالً نم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیباریکه از کالمش م یوجدانیو ب یرحمیاست؛ نه به خاطر ب

 شده بود .   رتریده سال پ دارمانید نیکه از آخر یظاهر یبرا

 

زودتر از من خودش را جمع و جور کرد، بلند شد و  واریژ

 .  ستادیا ریآه یروروبه

 

 «  ر؟یآه یکجا بود »

 

 را جمع و جور کردم، بلند شدم و گفتم : خودم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کار تو بود؟ هناس کجاس؟  »

 

مدت از  نیکه ا یفشار تیخشم در نها یادفعه کیهجوم  با

همه طرف به روح و جسمم وارد شده بود، به طرفش هجوم 

 واریدستم مچاله کردم و او را از پشت به د یرا تو اشقهیبردم، 

 .  دمیکوب

 

 زدم : ادیصورتش فر یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

احمق انتقام توهم ذهن  ؟یلعنت یکار کرد یبا اون بچه چ »

اش جز اون که باب یپنح ساله گرفت یدختربچه هیرو از  ضتیمر

 « ... ها؟ نداره شیرو تو زندگ چکسیه

 

 .  زدینم یحرف ریآه

 

 ها به من زل زده بود .مرده هیشب یاچهره با

 

 داد . یو غم بزرگ یرا به دلسوز شیدفعه خشم جا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یکار کرد یچ ر؟یآه یکار کرد یچ »

 

ترک برداشته بودند، گفت  یکه از شدت خشک ییهابا لب ریآه

: 

 

 « آوات... اما نشدم...  شمیآروم م کردمیفکر م »

 

 .  میکم شد، از هم فاصله گرفت اشقهیدور  میهادست فشار

 

 بدتر از او گفتم : یبا حال من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدونستی... مگه نمیچون به خودت ضربه زد یآروم نگرفت »

روح تو  هیشما دوتا  یدونستیاز خودته؟ مگه نم ییکه آکو جز

 « ... دیبدن هی

 

 به اتاق آکو انداختم . یچشم نگاه یگوشه از

 

 گفتم : یپوزخند تلخ با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تو قلب  یتو قلب آکو... زد یتا بزن یکه برداشت یاون خنجر »

 « ... وونهیخودت د

 

 و حال گفت :  حسیآمد که ب واریژ یصدا

 

 «  ؟یدونستیهناس رو ببره؟ تو م یکمک کرد دیتو به خورش »

 

 را گرفت . ریآه یآمد و شانه جلو

 

 گفت :  یناباور با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « تو بود؟ آره؟  یقاچاق برنامه »

 

 تکان داد .  یبه نشانه منف یسر ریآه

 

لخت  یبا بدن د،یکش رونیب واریدست من و ژ ریرا از ز خودش

آن انداخت و آرام و  یرفت، خودش را رو یشده به طرف صندل

 کالفه گفت : 

 

 « اره... خبر ند هیقض نینه... روحمم هم از ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دیتوپ واریژ

 

 « ؟یپس چ »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.04.21 12:39] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _677 

 

 گرفت و گفت : شیهادست نیسرش را ب ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییهاچه اتفاق گمیکرد... نم دامیپ دیخورش شیسال پ هی »

 هیآکو دارم  که از یکرد تا بخوام حرص میافتاد اما راض نمونیب

 ایدن یتو یچیو ه خواستیکنم... اون هناس رو م یخال ییجا

هم با هم  نیهم یارزش نداشت، برا آکو یهناس برا یبه اندازه

 « ... میتوافق کرد

 

در حق آکپ سر شده  ریآه یرحمیهمه ب نیاز ا میو پا دست

 .  ستمیبا میپا یرو توانستمیکه نم یبود، طور

 

 افتادم .  ریکنار آه یصندل یروعقب رفتم و  عقب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بهت گفتم :  با

 

 «  ؟یریبرادرت رو ازش بگ یبچه یتوافق کرد دیبا خورش »

 

 به سؤال من ادامه داد : توجهیب ریآه

 

قرار شد من اون رو دوباره وارد خانواده کنم، بعد سهام  »

بود که کنترل  نیم ا... برنامهارمیکارخونه رو از دست آکو درب

... تا عالوه ارمیرو از دست آکو درب ینه و ثروت و همه وکارخو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شهیکه هم یزیبر هناس قدرت و نفوذش هم از دست بده... چ

وسط  نی... ادادیم روامپراطور  هیو بهش حس  نازهیبهش م

 « ... زهیگرفتن هناس بر یبرا ییهابرنامه هیهم  دیخورش

 

 .  دیاش را به دهانش کوبمشت شده دست

 

خوردم... قبل  یکه خودم راه انداخته بودم، باز یوسط بازاما  »

قاچاق از آسمون افتاد  یم رو کامل کنم محمولهنقشه نکهیاز ا

 « ... میافتاد ریتو دامنمون... من و آکو هر دو با هم گ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از درون به جلز و ولز افتاده بود . مغزم

 

 بشنوم . امینیب یاش را توسوخته یبو توانستمیم

 

 : دیپرس ارویژ

 

 « و هناس کجان؟  دیاالن خورش »

 

 باال انداخت . یاشانه ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دونمینم »

 

 زد . یپوزخند واریژ

 

 « زنت کجاس؟  یدونینم »

 

 . سرش را باال آورد  ریآه

 

 انداخت و با پوزخند گفت : واریبه من و ژ ینامفهوم نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... سیزنم ن دیخورش »

 

بار  ریکه کم مانده بود ز یبا هم در حال همزمان واریو ژ من

 : میگفت م،ییایاز پا در ب میکه خورده بود ییهایلیس

 

 «  ؟یچ »

 

 زد . یلبخند کج ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ازدواج  وقتچیه دیخورشبود... من و یشیش نماهمه »

 « ... مینکرد

 

 آوار شد . یصندل یهم کنار من رو واریژ

 

 « رادرم انجام داده باشه... کارها رو ب نیا یهمه شهیباورم نم »

 

 گرفت . شیهادست نیو سرش را ب دیکش یپوف

 

 ... میسه نفرمان الل شده بود هر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دمیآکو از جا پر یادفعه کی ادیفر یصدا با

 

 «س.س.... هناس »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.04.21 12:39] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _679 

 

 .  میطرف اتاق هجوم برد به واریو ژ من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود و با  زیخ میتخت ن یرو یآکو که به سخت دنید با

که به بدنش وصل بود جدا کند،  یاتصاالت کردیم یسع یحالیب

 .  میماند مانیسر جا یاچند لحظه

 

و  میبه خودمان آمد زدیکه دوباره هناس را صدا م شیصدا با

 .  میدیبه طرفش دو

 

 گفتم : واریه ژب یحالت دستور با

 

 « ... میخوایبرو پرستارش رو خبر کن... بگو ارام بخش م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و جوانه  اریمتعلق به سهراب و سام مارستانیب نیکه ا ییجا از

پرستار و آرام  شدن آکو داریهماهنگ کرده بود با ب ریبود، ام

 بخش در دسترس باشد ! 

 

 هم به طرف آکو رفتم . خودم

 

و سرمش  وکتیآنژ یبود دستم را رو نیکه کردم ا یکار نیاول

 بگذارم تا آنها را نکند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکردم و او را رو یاش را گرفتم و سعشانه گرمیدست د با

 تخت بخوابانم . 

 

 « آروم باش داداش... آروم باش...  »

 

 جواب داد : یگرفته و خمار یبا صدا آکو

 

 « م... بچه شیبرم پ خوامیولم کن م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خواب حرف  یبود که تو یآدم هینبود؛ شب ایدن نیا یتو انگار

 .  زدیم

 

 ینداشت تا خودش را از دست من آزاد کند، برا یکاف زور

 .  زدیهم فقط دست و پا م نیهم

 

 « م... بچه شیبرم پ خوامیم »

 

که  آوردیاش را چنان دردمند و سوزناک به زبان مجمله یبچه

 .  ختیریفرو م نهیقلبم درون س
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... دیکشیم یچه درد درمبرا

 

  چرا؟

 

 تقاص کدام گناهش بود؟ نیا

 

 که به خاطر بغض گرفته بود، گفت : ییصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میری... مرخص که شذب میآروم باش آکو... اگه آروم باش »

 « هناس...  شیپ

 

 هوا ماند . یآکو تو دست

 

که به خودش  یدر همان حالت ماند؛ بعد مثل کس یالحظه چند

 به دور و بر خودش انداخت .  ی، نگاه گنگآمده باشد

 

 لب زمزمه کرد : ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « من کجام؟  »

 

از حالت ترحم  یبه خودش آمده و تا حد نکهیاز ا خوشحال

 شده بود، فاصله گرفته بود، گفتم : داریکه با آن ب یزیآم

 

... یینجایا هیکم حالتون خوب نبود... دو سه روز هی... یچیه »

 « به... اما االن حالت خو

 

 دفعه مثل برق گرفته گفت : کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... نجامیدو سه روز... من دو سه روزه ا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.04.21 12:39] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _680 

 

 دستم جان گرفت .  ریکردم عضالتش ز حس

 

 هیدختر من رو برده  یعوض دیدو سه روز اون خورش نیا یتو »

 « ... رسهیبهش نم یچکیکه دست ه ییجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیایب نییکرد از تخت پا یسع

 

 کنترلش کنم .  توانستمیزحمت م به

 

 ؟ آمدندیو پرستار نم واریژ چرا

 

 آکو همزمان با زورش باال رفت . یصدا

 

 « ... ولم کن... یولم کن لعنت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آروم باش آکو...  »

 

 . دیایب نییتا از تخت پا زدیم زور

 

که فقط من  یم رو برده... زنچطور آروم باشم؟ زن سابقم بچه »

 « ... از مادر بودن نبرده ییبو چیه دونمیم

 

دفعه سر  کیاما  دیپر نییمرا کنار زد و از تخت پا عاقبت

 . ستادیا شیجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را چرخاندم . گردنم

 

به آکو  یبیبود و با حال غر ستادهیچهارچوب در ا یتو ریآه

 .  کردینگاه م

 

 دستم شل شد .  یآکو از تو دست

 

 تالشم را کرده بودم تا سرم را از دستش نکند . یهمه

 

 قدم به جلو برداشت . کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : ریبه آه یرگذاریو با لحن تأث آرام

 

 «کار تو بود، نه؟  »

 

که به مقتول در  یبه آکو زل زده بود؛ مثل قاتل حسیب ریآه

 حال جان دادنش زل زده باشد .

 

 شد : نیآکو غمگ یاصد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یریتا هناسم رو ازم بگ ی... برگشتیبرگشت نیهم یبرا »

 

 ستادهیا هیگر یقدم کیکه  یخش برداشت؛ مثل کس شیصدا

 کردن نبود ... هیآکو که آدم گر یبود ول

 

 «  ...یرو بسوزن گرمیج یاومد »

 

 ...نیتلخ و غمگ د؛یخند

 

 « .. .ریآه یرو سوزوند گرمی... جیموفق شد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آمدند . واریموقع پرستار و ژ همان

 

 باال آوردم . ستیا یرا به نشانه دستم

 

از آن محتاج  شتریداشت اما ب ازیآکو به آن آرام بخش ن گرچه

اتفاق افتاده بود؛  شیبود که برا یتلخ قتیرو شدن با حقروبه

 سرش آورده بود ... ییچه بال ریآه نکهیا

 

 با بغض ادامه داد : آکو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بهت گفت؟  یروت چروبه یسوخته گریج نیا ادتهی »

 

 لحظه ساکت شد ... کی

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.04.21 12:39] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _681 

 

که چطور  دمیدیرا م شیهااز پشت شانه خورمیم قسم

 .  شدیو خم م دیلرزیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دور  یگه نکشبهت گفتم دور هناس رو خط بکش که ا »

 « ... کشمیرو خط م مونیبرادر

 

 را باال برد . شیصدا

 

 « به جون خودت قسم خوردم... که جونت قسم راستمه...  »

 

خودش  یهاکه با دست یریقسم راست آکو بود... آه ریآه جان

 که چند بار...  کباریجان آکو را گرفته بود... نه 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عمرم عذاب آورتر  یاهعذاب یکه از همه یااز چند لحظه بعد

 کردم،یاکو بلند شد، خسته و شکسته... حس نم یبود، صدا

 بود... تمام شده بود... دهیمطمئن بودم آکو به ته خط رس

 

 « ... یستین گهی... دریآه یستیبرادرم ن گهید »

 

چهارچوب در  یکه تو یابار از لحظه نیاول یبرا ریآه صورت

به حرکت افتاد و  شیاهبود، تکان خورد، مردمک ستادهیا

 . دیلرز شیهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... نطوریهم هم واریو ژ من

 

که خواسته و ناخواسته  ییهازخم یهمه سال، با وجود همه نیا

بود  دهیدست نکش مانیوقت از برادر چیه میبه آکو زده بود

 اما حاال... 

 

 ادامه داد : آکو

 

 قتیقکه اگه ح ستمین نیپس نگران ا یستیحاال که برادرم ن »

... حاال که برادرم یش وونهیبسوزه... که د گرتیج یرو بفهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دردها رو به جون بخرم تا تو کمتر درد  یهمه سیالزم ن یستین

 «... یبکش

 

 قلبم باال رفت . ضربان

 

 آکو را گرفتم . یرفتم و شانه جلو

 

 « آکو داداش... آروم باش...  »

 

 مت داد . به پرستار عال یابا دهان باز مانده واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که برادران پرواز راه انداخته بودند  یشیهم که از نما پرستار

 رفت .  یبیشکه شده بود با حال غر

 

لنگ  یکه هنوز هم کم یسالنه سالنه در حال ریبا او ام همزمان

 . ستادیا واریژ شیکه تازه از گچ در آمده بود، پ ییبا پاها زدیم

 

 مان انداخت .به همه ینگاه

 

 « چه خبر شده؟  نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آکو قفل شد . یرو نگاهش

 

 دیتو با ؟یچرا از رو تخت بلند شد ؟یشد داریآکو... ب »

تخت بخوابه باز...  ی. آوات  کمک کن رو..یاستراحت کن

 « ... خوامیرفت... آرام بخش م نیپرستار رو چرا فرستاد

 

 . دادمینم ریام یهابه حرف یتیمن اهم اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که آکو در آن بود  ی... اما از حالتدانمیچه نم ... ازدمیترسیم

 ... دمیترسیم

 

 یآکو ریبا آه اشیقطع برادر یکه انگار بعد از جمله آکو

 گفت : یبیشده بود با لحن غر یگرید

 

همونطور که  خوامیرو بهش بگم... م قتشیحق خوامیم »

که آکو با  هیکار نیرو بسوزنم... ا گرشیرو سوزوند ج گرمیج

 «... کنهینش مدشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.05.21 02:42] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _682 

 

همونطور که  خوامیرو بهش بگم... م قتشیحق خوامیم »

که آکو با  هیکار نیرو بسوزنم... ا گرشیرو سوزوند ج گرمیج

 « ... کنهیدشمنش م

 

 صورتم نشست .  یبود که رو ینیسنگ یلیمثل س اشجمله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  گریکه قسمت د رمیاش را بگکدام قسمت جمله دانستمینم

 دست نرود .

 

آنجا که  ایرا بسوزاند  ریجگر آه خواهدیم گفتیکه آکو م آنجا

 دشمنش شده بوذ .  ریآه

 

 ییهاما قفل نکرده بود که با قدم یبه اندازه ریام نکهیا مثل

شده بودند،  خیم شانیجارا که هر دو سر  واریو ژ ریشمرده آه

 کنار زد و به طرف آکو آمد .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اش را گرفت و آرام گفت :شانه ستاد،یآکو ا یروبه

 

... برگرد تو تخت... سیبرات خوب ن جانیآروم باش آکو... ه »

 « ... یاستراحت کن دیبا

 

از ما  یکیکه  دمیبار د نیاول یزد، برا ریدست ام ریآکو ز یوقت

 .  ندزیبرادرها را پس م

 

 را داد : ریپوزخند جواب ام با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آروم نبودم...  نقدریا میزندگ یتو وقتچیآرومم... ه »

 

 قدم جلو رفتم .  کیکردم و  دایجرئت پ بالخره

 

 « آکو...  »

 

 .  دیشانه به طرفم چرخ یاکو از رو گردن

 

 ام کرد و گفت :حواله یترسناک نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو از  ریآه تیگفتن واقع با نکهیآوات؟ از ا یترسیم یاز چ »

 « دست بدم؟ 

 

 زد .  یقیعم پوزخند

 

 « تو؟  نیع »

 

 دمیفهمیاش خطاب به من دلم را تکان داد، حاال مجمله یتو

داشت  یچه قصد قاًیدق زدیاکو از سوزاندن جگر حرف م یوقت

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : یعصبان یزد، کم شیصدا گرید کباری ریام یوقت

 

... قتیحق نمیا ن؟ینبود قتیحق همه مدت دنبال نیمگه ا »

 « من داده...  یکه تاوانش رو دختر پنج ساله یقتیحق

 

 رفت . ریقدم به طرف آه کی

 

 ها به دهان او زل زده بود .مثل برق گرفته ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یشباهت چیه مارستانیب یدر آن بلوز و شلوار ساده آکو

داشت که تازه از رخت خواب بلند شده بود ن ضیانسان مر کی

. 

 

 کرده بود ... دایقدرت و آرامش را از کجا پ نیا دانمینم

 

 « نه؟!  ،یگرفت یکه از دست داد یابچه یم رو در ازابچه »

 

 بودم .  دهیشن که از آکو یاخنده نیترترسناک د،یخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... فقط بهم بگو کدوم بچه؟ دمیرو فهم نیا »

 

داشتند  ریش و امکه خود یشانه خم کرد، عادت یرا رو گردنش

 . 

 

تا آخر  ؟یقراره داشته باش ای ؟یداشت یامگه تو اصالً بچه »

 « عمرت... 

 

 را فراموش کردم . دنینفس کش هیچند ثان یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بالخره واکنش نشان داد . ریآه

 

 «  ؟یگیم یدار یچ »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.05.21 02:42] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _683 

 

 باال انداخت . یشانه ا آکو

 

عمر  کیکه بابا مجبورم کرد  زنمیحرف م یزیدارم از اون چ »

 « ... یخودم نگه دارم... که تو نفهم یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گذاشت . ریآه یشانه یدستش را رو کی

 

 « ر؟یآه هیچ یدونیم »

 

 شده بود . دیمثل گچ سف ریآه صورت

 

 ادامه داد : یمعمول یلیخ آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چی... بدون هیشد میتصادف عق ی... توریآه یمیعقتو  »

وقت بود که داشت با  یلی... صفرِ صفر... بابا خی.. دکتریدرمان

نه...  ایبهت بگه  دونستی... نمکردیم یمسأله خودخور نیا

 هیبهت نگفت تا  نقدری... ایایاش برباز عهده ینتون دیترسیم

از اون  شتریب گهید... یو اومد یروز دست مانا رو گرفت

 « کنه...  یکار یمخف تونستینم

 

 اش را مچاله کرد و گفت :چهره آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سالهاس دارم خودم  یدونیبابا از مانا متنفر بود؟ م یدونیم »

ازدواج  یکردنش برا یکه چرا به خاطر راض کنمیرو سرزنش م

 یچه دردسر یخوردم و تو رو تو یلیشما دو تا ازش س

بوده...  نیهم اقتتیل نمیبیم کنمی که فکر مانداختم... اما حاال

هناس من رو، بده  رو،مثل تو که خون خودش  یوجودیب اقتیل

بود که  یهمون زن کثافت یارزشش به اندازه به،یغر هیدست 

که قرار بود  یشب بغل دوست پسر هیشب بغل تو بود  هی

 « اش مال و منال تو رو باال بکشه... بچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یباال رفت و رو ریشدن حرف آکو مشت آه با تمام همزمان

 .صورت آکو نشست 

 

 طرف پرت شد . کیبود که آکو به  ادیضربه آنقدر ز شدت

 

 . مینفر را صدا زد کیهر کداممان  واریو ژ ریو ام من

 

 او را بلند کند، پس زد .  کردیم یرا که سع ریدست ام اکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یوکنده شده بود و قطرات خون از پشت دستش ر سرمش

 ... میاش نبودمتوجه چکداممانیاما ه دیچکیم نیزم

 

 : دیغرّ اشدهیبه هم ساب یهادندان نیاز ب ریآه

 

 « ... یحرف دهنت رو بفهم عوض »

 

 و خون دهنش را تف کرد . دیخند آکو

 

 « بهت زور داره؟ درد داره... آره؟  ه؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد . یپوزخند

 

درد  یاال که دار... اما حیدرد رو نکش نیا خواستمیم »

... انگار دارم خنک کنمیدارم حال م یجور هی یکشیم

 « ... شمیم

 

 . ستادیسر پا ا دوباره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بابا  گمیو بهت م کنمیتو چشات نگاه م یوقت شمیخنک م »

... اونم قبول یشیدار نمقبل ازدواجتون به مانا گفت که بچه

مسأله  نیبا هم سر ا واشی واشی تونیکرد... قرار شد تو زندگ

... دیو مرگ بابا نقشه کش یضی... اما زن کثافتت با مرانیکنار ب

 » 

 

 زد : ادیفر ریآه

 

 « خفه شو آکو... خفه شو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یافاصله ینابود یتا سقوط در ته درّه ریآه کردمیم حس

 ندارد...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.05.21 02:42] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _684 

 

بچه بندازه تو دامنت... از اون دوست پسر  هی دینقشه کش »

تو بغلشون پالس بود،  یتو نبود یتر از خودش که وقتکثافت

 رونیآشغالش که تو از اون دوران ب یهایجوون ادگاری

 هیکنه سرت رو  تسهیخوب سرک ی... بعد هم وقتشیدیکش

 « چاک...  ش بزنه بهآب کنه و با دوس پسر و بچه ریز یجور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

صورتش  یرا گرفت و تو اشقهیبه طرف آکو هجوم برد،  ریآه

 زد : ادیفر

 

دلت رو خنک  یخوایها محرف نیخفه شو... خفه شو... با ا »

 « که هناس رفته... خفه شو...  یکن

 

که  میهر سه نفرمان آنقدر قفل کرده بود واریو ژ ریو ام من

زل زده  ییتنها به آکو م؛یبکن یحرکت نیکوچکتر میتوانستینم

 شده بود . ریاس ریکه در دست آه میبود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیخند آکو

 

هر  تونهیو اون م رهیمیراز هم م نیبا مرگ بابا ا کردیفکر م »

منم  دونستیکنه... نم یچقدر دلش خواست کثافت کار

ها رو زد... که من بهش نظر چرا اون حرف یدونی... مدونمیم

 نیچون مچش رو گرفته بودم... اولها...و پرت چرت نیدارم و ا

 « بار که مچش رو گرفتم با...  

 

 به آکو زد . یگریمشت د ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : ادیفر

 

 « من حرف نزن...  یخفه شو... خفه شو و پشت سر زن مرده »

 

 ادامه داد : یآکو با سرخوش اما

 

 نیزنت رو برات بخونم؟ ها؟  مگه ا یکارنامه یدوست ندار »

ها رو ازم حرف نیکه ا ینکرد شهیش یال خون من رو توپنج س

 « ها؟  ؟یبشنو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : ادیدوباره فر ریاه

 

 « خفه شو آکو...  »

 

 دفعه آکو را رها کرد .  کی

 

 عقب رفت . عقب

 

 گفت : واروانهیگرفت و د شیهادست نیرا ب سرش

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  «  بشنوم...  گهید یکلمه هی گهید خوامیبشنوم... نم خوامینم »

 

 چرا آکو سکوت کرده بود...  دمیفهمیم حاال

 

 پنج سال سکوت کرده بود... نیا چرا

 

که مطمئن نبودم  یبا لذت ریآه یبه حالت عصب توجهیب آکو

 منشأشش از کجا بود، ادامه داد :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز سفر برگرد یوقت خواستمیخوبش مونده... م یتازه جا »

 تونستمیم بود اما نمتنها آرزو تیخوشحال نکهیبهت بگم... با ا

آلوده شه...  فیاجازه بدم تن و روحت با وجود اون زن کث

بود... اون  دهیرو بهت بگم... مانا هم فهم انیجر خواستمیم

من اومد  نیراه فرودگاه... عمداً با ماش ی... تویکه برگشت یشب

کنه... خودش رو زد به  ادهیش رو پنقشه خواستیدنبالت... م

... که خوادیم دیفرصت جد هی... که مونهیه پش... کتیمظلوم

 « س... تو رو حامله یبخشش رو داره چون بچه اقتیاون ل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر  نیزم یزد و رو واریداد، پشتش را به د هیتک واریبه د ریآه

 لب گفت : ریرا با دست پوشاند و ز شیهاخورد، گوش

 

 « بشنوم...  خوامینم »

 

... که رشیا بود؟ که نزد زاوج وقاحت داستان کج یدونیم »

... گفت رشیمزد ز سیبرادرم ن یبهش گفتم اون بچه یوقت

... شهینابود م یبگ ری... اگه به آهیکار کن یچ یخوای))حاال م

کار رو  نیکه ا یتو هم که اونقدر برادرت رو دوست دار

 « ... ((... یکنینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بودم ...  یداستان نیچن ییشاهد بازگو کردمینم باور

 

اون بچه  دمیاجازه م نکهیا ؟یفکر کرد یگفتم راجع به من چ »

برادرم بزرگ شه؟ سرعتم باال بود... راهم رو  یبه عنوان بچه

کرد کنترل  یشد... سع وونهیکه مانا د یکج کردم برم کالنتر

که زن و مثالً  می... بعد هم تصادف کردرهیرو از دستم بگ نیماش

 «ت توش مُردن... بچه

 

 یوالدپ_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.05.21 11:53] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _685 

 

در اتاق حاکم  یطوالن یقهیچند دق یچند برا ینیسنگ سکوت

 شد .

 

 زل زده بود . نیبه زم یظیبا اخم غل ریام

 

به طرز  شیهاکه لب یشده در حال دیسف یابا چهره واریژ

 ل زده بود .به دهان اکو ز دیلرزیم ینامحسوس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رهیکه روح از بدنم جدا باشد از پشت به آکو خ یمثل کس من

که دشمنش را  یبود، مثل کس ستادهیا ریسر آه یبودم که باال

را تا دسته در قلبش فرو کرده  ریخلع سالح کرده بود، شمش

 .  کردینگاه م شیهاشدن خون از زخم یبود و حاال به جار

 

 نیشده بود، سرش را ب در خودش جمع وارید یپا ریآه

 یجلو نیبه زم یبیکرده بود و با حال عج ریاس شیهادست

 زل زده بود .  شیپا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باال آمد و به طرف  یموقع بود که دست آکو به آرام همان

تخت  یبود که از رو یآدم هیشب شتریقلبش رفت؛ حاال ب

 بلند شده باشد .  مارستانیب

 

 ریاما قبل از ما آخ میهمزمان به طرفش حرکت کرد ریو ام من

خودش را  هیکه از کمان رها شده باشد در صدم ثان یریمثل ت

 صورتش خواباند .  یبه آکو رساند، مشتش را باال برد و رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یو در حال دیعقب نکش ریافتاد، آه نیزم یبه پشت رو آکو

باد مشت  ریصورتش را ز نشستیم اشنهیس یقفسه یرو

 گرفت .

 

 نیهم یبرا د،یطول نکش شتریب هیت سه ثاناتفاقا نیا یهمه

حداقل تا  م،ینشان ده یواکنش مینتوانست چکداممانیهم ه

 زد :  ادیخطاب به آکو فر شیهامشت نیب ریکه اخ یوقت

 

 نیهمچ هیکثافت... مانا با من  یگی... دروغ میگیدروغ م »

 «... کنهینم یکار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جان و درد آلود گفت :  یب آکو

 

ت خونت به زنت چشم داشتم و بچهمن برادر هم نکهیباور ا »

کار رو  نیا بهیآدم غر هیزنت  نهیتر از ارو کشتم برات راحت

حرف  ر؟یآه یشناختیم شتریباهات بکنه؟ کدوممون رو ب

 « داشت؟  تیسند شتریکدوممون برات ب

 

 زد . یگریمشت د ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خفه شو... خفه شو...  »

 

به خودش آمد، به  ریم اما امقفل کرده بود میکه سر جا من

 زد : ادیگرفت و فر شیهارفت و شانه ریطرف آه

 

 یرپ قفسه ی... نشستوونهی... ولش کن دریولش کن آه »

 « ... وونهید سهیمی... االن قلبش از فشار وااشنهیس

 

 برگشت .  میجان به پاها ریحرف از زبان ام نیا دنیشن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دمیطرفشان دو به

 

 .  میو او را بلند کرد میرا گرفت ریآه یهاهر دو شانه ریو ام من

 

به خودش  حالیو ب جانیبه آکو بود که چطور ب نگاهم

 . دیچیپیم

 

 در تالش بود تا خودش را آزاد کند . واروانهید یبا حالت ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها حرف نیبا ا یخوای... تو مفهیدروغ کث هی شهیدروغه... هم »

 « ... یریزم بگانتقام رفتن هناس رو ا

 

 گاه بلند شدنش کرد و همزمان گفت :  هیدستش را تک کی آکو

 

و مانا مرد با خودم  میتصادف کرد ی... وقتریآه سیدروغ ن »

هم  یزیو آبرور یبوده که کثافت کار نیحکمتش ا دیگفتم شا

 « باهاش خاک شه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لبش را  یاز گوشه ختهیشد و با پشت دست خون ر زیخ مین

 د .پاک کر

 

 آرام شده بود . ریآه

 

که مانا عمداً انداخته بود سر  یفکر کردم تو به اون خزعبالت »

دفعه  هیمن رو خراب کنه که اگه من  ینجوریتا ا هیزبون بق

رو بکنه وصله و  نهایرو آب ا زمیش رو برزبون باز کردم تا پته

 « ... میشونیبچسبونه به پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو شد . کینزد واریژ

 

 ادامه داد : با غم  آکو

 

ت... و من همون برادر زن مرده شهیمانا برات م کردمیفکر م »

... روحمم خبر نداشت که تو ممکنه چه مونمیبزرگترت م

 شمیمن در نظرت م نکهی... ایکنیراجع به من م ییفکرا

 شمیت... مقاتل زن و بچه شمی... مایآدم دن نیترناموسیب

 « ... کتیدشمن شماره 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بلند شدن به آکو کمک کند اما آکو  یکرد برا یعس واریژ

بلند شد و با لحن  یدستش را پس زد، خودش به سخت

 گفت :  ریبه آه ینیغمگ

 

هس که بهم اعتماد  یقو نقدریا مونیبرادر کردمیفکر م »

مون رو رابطه تونهیم یخون و عشق برادر کردمی... فکر میکن

هم ارزش  یزیپش هازیچ نیا دونستمیمحکم نگه داره... نم

 « . نداره..
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از حال  ریمن و ام یهادست یتو ریکه تمام شد، آه حرفش

 رفت ... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.05.21 11:53] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _686 

 

 ) آوات ( 

 

 : دیآهسته پرس ریام

 

 « آکو؟  شیپ یرینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لب گفتم : ریزدم و ز یپوزخند

 

 « ز تو چه پنهون روش رو ندارم... ا »

 

 .کاناپه نشست  یکنارم رو ریام

 

 ام گذاشت و گفت :شانه یرا رو دستش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... ییروش بشه کنار آکو باشه تو دیکه االن با یاتفاقاً تنها کس »

 » 

 

 و گفت :  دیکش یپر از افسوس نفس

 

 «... یو باورش کرد یپنج سال فقط تو کنارش بود نیا »

 

 نیرد و بدل شده بود، آخر نمانیکه ب ییهاحرف نیرآخ ادی

 نداده بودم .  تیّکه از آکو گرفته بودم و به آن اهم یامیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و با غم گفتم : دمیکش میموها نیب یدست

 

 « هم گند زدم...  یآخرها گند زدم... حساب نیا یول »

 

 گفت : ریام نکهیتا ا میسکوت کرد یاقهیدو چند دق هر

 

خودش نگه  شیرو پ انیجر نیهمه سال ا نیا یچطور »

 «داشت؟ 

 

 . دیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  ریاون همه حرف سرد... زخم زبون... نگاه متنفر و سرد آه »

 « ... تهمت... واریژ

 

 گرفت . شیهادست نیرا ب سرش

 

 « داره آکو...  یاعجب دنده »

 

 زدم . یتلخ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهر کارهنوز باورت نشده آکو به خاطر ماها  نکهیمثل ا »

 «  ...کنهیم

 

 ام را گرفت .دوباره شانه ریام

 

 یخوابه... بذار وقت یچند ساعت هیاالن براش آرام بخش زدم،  »

 شیهناس... من پ تیتنها نباشه... مخصوصاً با وضع شهیم داریب

 «... مونمیم ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرگشت که بعد از شوک عصب ریبه طرف آه مانیهر دو نگاه

 ریکم مانده بود باعث به کما رفتن آه ریامکه به قول  یدیشد

 شود . 

 

 گفتم :  آرام

 

به  ریاز آکو، آه شتریشه... فکر کنم ب داریتا ب ششیپ مونمیم »

باشه... بعد هم گفتم که گند زدم به  ششیداره پ ازین یکی

 « ... نهیخودم و آکو... فکر نکنم دلش بخواد من رو بب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم . ریبه ام ینگاه

 

 « ... ششیو پتو بر »

 

 : دیخند ریام

 

 « نبودم براش...  یبرادر خوب نیمنم همچ »

 

 زدم . یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « داره آکو پس...  یخوب یعجب برادرها »

 

 ماندم .  ریآه شیآکو رفت و من پ شیپ ریام عاقبت

 

 شیهاپلک نکهینشسته بودم تا ا ریکنار آه شدیم یساعت مین

 کرد .  دنیشروع به لرز

 

 یدپوال_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [06.05.21 11:53] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _687 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم : شیصورتش خم شدم و صدا یعجله رو با

 

 «  ؟یداداش... خوب ریآه »

 

اتاق چرخاند و  یرا کامل باز کرد، نگاهش را تو شیهاچشم

 گفت :  حسیآرام و ب

 

 « من کجام؟  »

 

 را گرفتم .  دستش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گه؟ید یاالن خوب یکم حالت بد شد... ول هی... نمارستایب »

 « آره؟ 

 

 لب گفت :  ریرا به طرف سرش برد و ز دستش

 

 « آوات...  کنهیدرد م یلیسرم خ »

 

 « ... یبگم به هوش اومد ریبذار برم به ام »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دمیپا چرخ یپاشنه یرو

 

 دیکه با روپوش سف ینگاهک به طور کامل به مرد نکهیاز ا قبل

بود،  ستادهیاسک صورتش را پوشانده بود پشت سرم اکه م

 افتادم . نیزم یسرم خورد و رو یتو یزیچ افتد،یب

 

 که اسمم را صدا زد :  دمیرا شن ریآه جانیب یصدا

 

 « آواااات...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 غرق شدم ...  یاهیبعد در س و

 

                               🩸🩸🩸 

 

 (  ری) آه

 

 « آوااات...  »

 

بکنم مرد  یحرکت نکهیشدم اما قبل از ا زیمخیتخت ن یرو

قلبم گذاشت و با دست  یرا درست رو یاناشناس اسلحه

 تخت قفل کرد . یمرا رو گرشید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خودم را از دست مرد  دادیکه اجازه نم یجانیب نیا احتماالً

 کرد؛یبود که آوات از آن صحبت م یحال بد یآزاد کنم، دنباله

 یتوان زور زدم از رو یتوجه به اسلحه با همهحال بدون  نیبا ا

 تخت بلند شم .

 

 « کثافت...  یسر برادرم آورد ییچه بال ؟یعوض یهست یتو ک »

 

 افتاده بود .  نیزم یبسته رو یهابا چشم جانیب آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آورد و گفت :  کیصورتش را نزد مرد

 

نزدمش که سقط  یآروم باش پسر... برادرت خوبه... جور »

 « آسون مردنش...  نقدریا فهی. حشه..

 

 ریز اوردیسرم ب ییممکن بود اسلحه چه بال نکهیاز ا فکریب

 دستش زدم . 

 

 «  ... کثافت...یبرادرم رو زد یغلط کرد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زدن باز کردم  ادیفر یتازه به کار افتاده بود، دهانم را برا ذهنم

 یدستش را رو کیاز من واکنش نشان داد،  ترعیکه مرد سر

 گردنم فرو کرد .  یتو یآمپول گرشیدهانم گذاشت و با دست د

 

گردنم پخش شد و بالفاصله حس کردم  یتو یبیعج سوزش

 ام .فلج شده

 

 و گفت :  دیخند مرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دو نفره داشته  یمکالمه هیخوبه... گرچه دوست داشتم  »

بره  یفلج نی... تا اثر اییهاحرف نیتر از اچموش اما تو میباش

 « ... میرم حرف بزنوقت دا

 

 نگاه کردن بود . آمدیکه از دستم بر م یکار تنها

 

 افتاده بود...  نیزم یرو جانیهمچنان ب آوات

 

 ریکه ز یو مرتب و صورت دیسف یموها د،یبا روپوش سف یمرد

 ماسک پنهان شده بود ...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.05.21 12:14] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ـوآکـــ��

 

#part _688 

 

که قادر به انجامش  یپلک بزنم، تنها کار توانستمینم یحت

برادرم  یوقت یدنیبود، آن هم چه نفس کش دنیبودم نفس کش

 چیه توانستمیافتاده بود و من نم نیزم یرو یبا حال نامعلوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییقرار بود چه بال دانستمینم یحت ایانجام دهم  شیبرا یکار

 .  دیایسرم ب

 

 ؟  شدینم دایپ یکس یر و کلهس چرا

 

 اتاق چه خبر است ؟  نیا یتو گفتینفر با خودش نم کی یعنی

 

در آن  یانسان عاد کیکه به نظرم از  یاما با آرامش مرد

 و نشست . دیکنار تخت را جلو کش یدور بود، صندل تیموقع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آنها گذاشت . یپا انداخت و اسلحه را رو یرو پا

 

 به من فلج شده انداخت و گفت : ینافذ و ترسناک نگاه

 

رو  تیکه واقع ییهالحظه یچقدر دوست داشتم تو یدونینم »

 « ... نمیبب کیخودم از نزد یهاصورتت رو با چشم یفهمیم

 

 ؟  زدیحرف م تیکدام واقع از

 

 سرم خراب کرده بود ؟  یرا رو ایکه دن یهمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 من داشت ؟  یبه بدبخت یچه ربط بهیمرد غر نیا

 

 که به سرم زد، حس کردم آتش گرفتم ...  یفکر با

 

که بدنم نسبت به درد سوختن نشان داد،  یواکنش تنها

 بود که تند شده بودند ... ییهانفس

 

با  دیدیرا م میهانفس زیشدن هراس انگ نییکه باال و پا مرد

 .  دیوار خند وانهید یلذت

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

همه  یعنی.. رو برات نگفته. زیآکو همه چ نمیبیخوبه که م »

 ییزهایچ هیلذت گفتن  ینجوریکه بگه... ا دونستهیرو نم زیچ

 « من گذاشته...  یرو برا

 

 ...کثافت

 

کرده بود، چه  یاش را پشت ماسک مخفکه چهره یمرد نیا

 بود ؟  یکس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که از برمال شدن راز من توسط آکو خبردار شده  یکس چه

 بود؟ 

 

 گفت : الیخیب یو با حالتاش گذاشت چانه ریدستش را ز مرد

 

که من  یشد میعق یرو بهت بگم که تو تصادف نیمثال ا »

 « رو دادم...  بشیترت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که در حال  یهوا تکان داد و مثل کس یآزادش را تو دست

فراموش کرده باشد،  یکار نیاست که ح یاکردن نکته بازگو

 گفت :  الیخیب

 

بتر از قبل شد... جال یاما خب باز دیریهمتون بم خواستمیم »

و مشکالتتون... در ضمن مادرت هم مرده بود...  نیشما موند

 « بود...  یبزرگ تیخودش موفق

 

را  امنهیس یکه کم مانده بود قفسه زدیتند م یبه قدر قلبم

 پاره کند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را نابود  مانیبود که زندگ یمرد همان قاتل ناشناس نیا پس

 یکار چیه توانستمیو نمکرده بود و من جز نگاه کردن به ا

 بکنم .

 

را در مورد مانا هم  قتیکه حق یااز لحظه دیلحظه شا نیا

 تر بود .بودم سخت دهیفهم

 

 نکند ؟  یو کار ندیاش را ببخانواده یقاتل مادر و خوشبخت آدم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که  یدرد مجازات یمقدمه دمیکشیکه االن م یدرد دیشا

 ... دمیکشیم نیبعد از ا دیبا

 

 ادامه داد : دمر

 

پشت سرتون بودم... اومدم کنار  نیتصادف کرد یوقت »

... مُرده... هوشی... بدیتون آش و الش شده بود... همهنیماش

رو  ریسالم مونده بود... مادرت ام ریام یدونیغرقِ خون... اما م

خراش  هی یهم برادرت حت نیهم یسفت بغل کرده بود، برا

رو  ریزد سرم... ام یفکر هی برنداشته بود... همون موقع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ابونی... بردمش با خودم و ولش کردم تو کوچه خدمیدزد

 «... عاقبت سر از پرورشگاه در آورد

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.05.21 12:14] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _689 

 

 همان آکام... ای ریام

 

تاوان  یباز نیمان در ااز همه شتریب دیمن که شا ینوایب برادر

 داده بود...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و بشّاش گفت : یبشکن مرد

 

بابات و  یکردن با کارها یهم کردم... از باز گهیکار د یکل »

به جون  وقتیوقت و ب یهادیموش دووندن توشون تا تهد

مانا  انیجر یبدون تو کنهیم شتریشماها... اگه دردت رو ب

کنم  ادهیپ یانقشه هیوش ر خواستمیم یعنیدخالت نداشتم... 

داشته  ازیمن ن ینقشهبود که وسوسه و  یتر از اوناما زنت هرزه

که خودش بند رو از قبل آب داده  دمیبهش رس یباشه... وقت

 « بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 باال انداخت . یاشانه

 

که زحمتم کمتر شده اما خب...  شدمیخوشحال م دیبا »

من سر زنت آوردم... بال رو  نیدوست داشتم نگاهت کنم بگم ا

 « اما خب... 

 

 مانا... آخ

 

 ...مانا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...یاز من سوزاند یجگر چه

 

 ...یسرم آورده بود ییبال چه

 

و تحمل  رتیرنج غ دیتا شا مُردمیچرا نم مُردم؟ینم چرا

 ام برداشته شود... شده نیقلب سنگ یاز رو انتیخ

 

اختم سر مانا و آکو رو من اند ثیو حرف و حد هاعهیاون شا »

 یحروم زادگ انیجر د،یها... بعد هم که به لطف تو و خورشزبون

 « ... دمیکش شیهناس رو پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد . یچشمک

 

 یخوب بود یکمک هی یخودت خبر داشته باش نکهیتو بدون ا »

 « هام... برد نقشه شیپ یبرا

 

 کرد . ینچ نچ

 

منم به آکو بگو... اون شب با طال... بگو نقره طال رو هول داد  »

بهروز آکو رو  قیوقت بود از طر یلیبه کمک بهروز آکو رو... خ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم... منتظر بودم گاف بده... که طال افتاد سر  نظر گرفته ریز

 « راهمون... 

 

  زد؟یچه حرف م از

 

 به طال داشت . یمرد چه ربط نیا

 

 خواند که گفت  : میهاسؤال و تعجب را در چسم نکهیا مثل

 

 « ... گمیم یچ فهمهیخودش مبه آکو بگو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال آورد . میرا به حالت تسل شیهادست

 

 ینقش چیمن ه دیهناس و خورش انیرو بگم تو جر نیاما ا »

 « ش به لطف تو بود... نداشتم... همه

 

 ام گذاشت .شانه یرا رو دستش

 

 باعث شد بدنم مور مور شود...  تمامسمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... کردمیرا لمس مقاتل مادرم  یخون یهانبود دست کم

 

 «... یاز من تریطانیش یلیخ ییتو به تنها »

 

 افسوس تکان داد .  یبه نشانه یسر

 

کرد که جلوش سجده  دایآدم رو پ هی طانیفکر کنم بالخره ش »

 یسجده اقتیکار رو بکنه ل نیکه با برادر خودش ا یکنه... آدم

 « رو داره...  طانیش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دلم خنک شود ، در باز شد و  یرواش داغ جمله نکهیاز ا قبل

 اتاق گذاشت . یرا تو شیپا نیآو

 

 « ... ریداداش آه »

 

 . دیکش یغیدفعه ج کی

 

 «آوات داداش...  »

 

 گرفت... نیاش را به طرف آوو اسلحه دیناشناس از جا پر مرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم : ادیدلم فر یتو

 

 «... نه... فرار کن... برو... نینه... آو »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.05.21 12:14] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد،ینفر صحبت م کیکه با  ریآرام ام یزمزمه دنیشن با

 شدم .  اریهوش

 

 نقدری... چرا ازمیعز سیتو ن ریبار هزارم... تقص یبرا نیا »

 «  ؟یکنیم تیخودت رو اذ

 

 بغض آلود جوانه آمد : یصدا

 

من و تو هناس رو ول  دیمنه... آکو به ام ری... تقصریچرا ام »

 «  ه؟یک ریش رو نبود... تقصبرگشت... بچه یکرد رفت... وقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 من به حرکت در آمدند . یاجازهیب میهالب

 

 « هناس...  »

 

مات جوانه که کنار  ریاز هم باز شد و تصو میهاپلک همزمان

را گرفته بود  شیهاانهش ریکه ام یتختم نشسته بود در حال

 ظاهر شد .  میهاچشم یجلو

 

 متوجه من شدند و به طرفم آمدند .  شانیدو هر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زودتر از جوانه به حرف آمد : ریام

 

 « آکو؟  یخوب »

 

 تیبا عصبان گرفتمیکه سرم را م یدر حال یزیچ یآور ادی با

 گفتم : یاخفه

 

 « ... یزنیبار آخرت باشه بهم آرام بخش م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را گرفت . امانهش

 

 « ... یبه استراحت دار ازیآکو... ن سیحالت خوب ن »

 

 شدم . زیخ میتخت ن یبه آنها رو ت ّیاهمیب

 

 اعتراض کرد : جوانه

 

 « آکو؟  یکنیکار م یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آرامش جواب دادم : با

 

 « م... برم دنبال بچه خوامیحالم خوبه م »

 

 کرد مرا بخواباند .  یسع ریام

 

 یبستر دیبا گهینکن... تو حداقل دو سه روز د ی.. لجبازآکو. »

 « ... یباش

 

 دفعه مچ دستش را گرفتم . کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 قفل شد .  اشیمشک یهاچشم یتو نگاهم

 

 گفتم : تیجدّ با

 

 یلعنت نیاون ماش یهناس، آکام رو از تو یجا هیاگه  »

 یموندیو منتظر م یدیکشیتخت دراز م ی... تو رودنیدزیم

 «  افته؟یفاصله ب ایدن هیت تو و بچه نیب قهیو هر دق هیثانتا هر 

 

 مستأصل گفت :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رونیب یدر بزن نیحالت از ا نیآکو... اما اگه با ا یحق دار »

 « ... ادیاز دستت برنم یکار

 

 زد .  یتلخ لبخند

 

به عنوان مظنون  دی... خورشگردهیداره دنبال هناس م سیپل »

 میاز اون ما خودمون هم چند روزه داد... جدا بهیتحت تعق

از هناس  یخبر چی... اما همیگردیجا رو وجب به وجب مهمه

 « آکو...  سین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دیپرس جوانه

 

 «  ن؟یرفت دیپدر خورش شیپ »

 

 مثبت تکان داد . یبه نشانه یسر

 

اون دو تا  یدونیو آوات چند بار رفتن... خودت م واریژ »

زبونش  ریباشه بتونن از ز یحرفخشن هستن که اگه  نقدریا

 « بکشن... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم .  یتلخ پوزخند

 

 « ... نیستیپس معلومه کارتون رو بلد ن »

 

 . اخم کرد  ریام

 

 صورتش گرفتم و گفتم : یرا جلو دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و رگم رو پاره کنم  رونیرو بکشم ب نیخودم ا نکهیقبل از ا »

 « ... ریام اریخودت درش ب

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.05.21 12:14] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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و  دیکش یپوف ام،یمطمئن شد جد ینگاهم کرد، وقت ریام

 برداشت .  زیم یاز رو یاپنبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دیکه مشغول کارش بود، جوانه پرس ینیح

 

و  دیخورش یدونیاون م ده؟یکار پدر خورش یگیم یعنی »

 « هناس کجان؟ 

 

پس  دادیرگم فشار م یا که با حرص پنبه را رور ریام دست

 زدم و گفتم : 

 

 « ... قاچاق یسر خودشه... حت ریز زیهمه چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدند :  ادیو جوانه هر دو با هم فر ریام

 

 «  ؟یچ »

 

 گفتم : ریام به

 

 یرو انجام بده... لباسام کو؟ اصالً چطور صمیترخ یبرو کارها »

 «  مارستان؟یب نمیآورد

 

 ما بهت زده گفت :ا ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یزیچ ؟یدار یمدرک ده؟یخورش یقاچاق کار بابا یهامحموله »

 «  ؟یدونیم

 

 گفتم : الیخیباال انداختم و ب یاشانه

 

 نیتربزرگ دیما و پدر خورش یجنگ تن به تن خانواده یتو »

رو داره، مدرک  دنیکه ارزش بهرچالش کش یبیتنها رق دیو شا

 « ... سلهیوس نیبه درد نخور تر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اصرار کرد : ریام

 

 « ... یگیم یچ فهممینم »

 

 حیمشغول توض نجایدنبال کردن هناس ا یبه جا نکهیاز ا کالفه

 بودم، جواب دادم : ریدادن به ام

 

که کم از دشمن  هیبیرق دیبهش خوب فکر کن... پدر خورش »

ممکنه... شکست دادنش هم  ریگرفتنش غ دهینداره... ناد

باهاش صلح کنه...  خواستیبابا م نیهم یا... برنطوریهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جهی... اما نتخورهیآب م نجایهم از هم دیازدواج من و خورش

بود که به منم  نهایاز ا ترصفتیدندون گردتر و ب کهینداد... مرت

دامادش  یخودش بودم رحم کنه، تا وقت یاز خانواده ییکه جز

... اما بعد طالق میاومدیبا هم کنار م یبودم مثل دو تا خط مواز

 « ... دوباره از اول شروع شد زیهمه چ دیمن و خورش

 

 :  دیپرس جوانه

 

 « ؟یاز کجا مطمئن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که  یاز احتماالت یکیتو زندان بهش فکر کرده بودم...  »

اومدم  یدنبالش... وقت افتمیب رونیاومدم ب یوقت خواستمیم

 « مطمئن شدم که کار خودشه...  سیهناس ن دمید

 

 با تعجب گفت : ریام

 

که  ینگفت یمانیا یآقا قیاز طر یاون تو بود یچرا وقت »

 « باشه؟  دیخورش یسر بابا ریز زیممکنه همه چ

 

 پوزخند زدم : دوباره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شماها رو تو خطر  خواستمی... نمهیآدم خطرناک دیپدر خورش »

... اومدمیخودم از پسش بر م دی... بارو شدن باهاش بندازمروبه

 » 

 

 گفت :  تیچند لحظه ساکت ماند و بعد با عصبان ریام

 

از  نیآکو؟ ا یداریبرم تیاز خودگذشتگ نیدست از ا یک »

نگاه  ریبه خودت و آه نداره... یخوب یجهینت یخودگذشتگ
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@VIP_ROMAN 

که تو پنج سال نگه  یمون که به خاطر رازکن... به خانواده

 « ... هیدر مرز از هم فروپاش یداشت

 

 ...  دیحرفش را بر کیشل یصدا

 

 ...  ختیدلم فرو ر یتو یزیچ

 

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 چند ماه بعد (  -) آکو 

 

 « آکو؟  »

 

 گفتم .  یابرداشتم و هوم خفه زیم یرو لیرا از وسا نگاهم

 

 « خونه؟  یاینم »

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

به  حسیجا کردم و سرد و بدستم جابه یتلفن را تو یگوش

 پشت خط جواب دادم : یجوانه

 

 « .. نه. »

 

را بند  شیکه راه گلو ینیبغض سنگ توانستمیم شیهانفس از

 آورده بود، حس کنم .

 

 و گفتم :  دمیکش یپوف
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@VIP_ROMAN 

 « .. برم. دیجوانه؟ من با یندار یکار »

 

 جواب داد :  یلرزان یصدا با

 

 «... سیرسمش ن نیابدون  ینه ول »

 

 گفتم : خسته

 

 « جوانه؟  یرسم چ »
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@VIP_ROMAN 

 جواب داد : یعصبان یکم

 

بسم اهلل... پات رو  میجن و ما شد یچند ماهه تو شد نیا »

 « ... یزنی... به زور باهامون حرف میخونه نذاشت یتو

 

 گذاشتم و جواب دادم :  امیشانیپ یدستم را رو کف

 

... دمیکه چند ماهه رنگش رو ند یادنبال بچمم جوانه... بچه »

 « کجاس...  دونمینم
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@VIP_ROMAN 

 بغض آلود جواب داد : جوانه

 

خودت رو  یدنبال هناس نگرد... اما دار گمیباشه... نم »

رو  ریآکو... آه میریمیبا تو م میهم دار مونهی... بقیکشیم

 میخوایمتحرک... م یچند ماهه؟ شده مرده نیا یدید

 واریروانپزشک تا فقط حرف بزنه... ژ شیپ میبر میمجبورش کن

... به وارهیکارخونه و شرکت رو دوش ژ یبار تمام کارها ؟یچ

اما از درون داغونه... عذاب وجدان تو و  ارهیخودش نم یرو

کرده... از آوات برات بگم؟ چند روز  شوونهیبلوط د انیجر

که  سیترمه رو طالق بده... برات مهم ن خوادیم دمیشن شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اصالً برات  نمیصبر کن بب اس؟یماهه زنش اونطرف دن چند

چند ماهه  یشد عاشقشیکه ادعات م یمهمه زن خودت، دختر

 « ازت دوره؟ 

 

 زیکه گذشت چند ماه نفرت انگ یبرابر تک تک کلمات تلخ در

 سکوت کرده بودم . دادیرا نشام م امیزندگ

 

مهم نبود،  مهم نبود که انگار میبرا نکهیا ینداشتم نه برا یحرف

که فکرش را  یزیاز چ شتریخسته بودم؛ ب نکهیا یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گرفت،یکنار گوشم آتش م ای... آنقدر که اگر دنکردمیم

 .  کردمیرا حس نم شیگرما

 

 « من مشکالت خودم رو دارم جوانه...  »

 

 گفت : یبلند یصدا با

 

مشکالت خودتن...  یعنیتن... که اسم بردم خانواده ییهاآدم »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 افسوس گفت : با

 

ش رو تا حاال آکو خانواده ی... از کیتو باش نیا شهیباورم نم »

 «  دونه؟یاز خودش نم یجزئ

 

 جوانه بلند کنم .  یرا رو مینداشتم صدا دوست

 

فرو  تیو با عصبان دمیکوب زیم یام را رومشت شده دست

 گفتم : یاخورده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همه براش تو خسته شده... آکو خسته شده از بس  یاز وقت »

 دیمهم نبود... خسته شده از بس با چکسیه یبرا یول تنیاولو

 « جوانه؟  یدونیرو به دوش بکشه... م هیبار مشکالت بق

 

 ناخودآگاه باال رفت . میصدا

 

متحرک؟ به جهنم... بره خدا رو  یشده مرده ریآه یگیم »

 کنمیبابامه خودم رو کنترل م یبچه نکهیشکر کنه به جرم ا

هشدار داده  ریشده بود... من به آه ختهیگرنه تا حاال خونش رو

با هناسم نه...  یکنه ول یکنه باز یباز خوادیم یبودم با هر چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یا... پس جز خانوادهسیبرادرم ن گهیکه از اون روز به بعد د

 « ... سین یکنیازشون دفاع م یتو دار

 

 ادامه دادم :  یکم آورده بودم ول نفس

 

چند سال با من مثل سگ  نیکه ا یواریژ ؟یوارین ژنگرا »

زنم  یکه وقت یآوات اینه برادر بزرگترش؟  کردیرفتار م

 دهیبار تو عمرم ترس نیاول یبرا یکرده بود... وقت یخودکش

درست  زیداشتم تا فقط بهم همه چ اجینفر احت هیبودم و به 

؟ کرد ارک یرو جز آوات نداشتم اما آوات چ چکسی... هشهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مجبور نشد  یرو خاموش کرد و تا وقت شینداد... گوش تیاهم

خودش رو گم و گور کرد... پس آره... به درک که  رانیبرگرده ا

 « ... رهیطالق بگ وونهید یاز اون دختره خوادیم

 

 طال افتادم .  ادی

 

 یباهاش حرف بزنم ول کنمیم یکه چند ماهه سع ییطال؟ طال »

 «شم؟ انگار نه انگار من شوهر

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [14.05.21 10:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _693 

 

 و گفت : دیوسط حرفم پر جوانه

 

 « کرده؟ آکو...  یطال خودکش »

 

گفته بودم اما مثل  یزیچه چ میهاوسط حرف دمیفهم تازه

 بود ... ریدرست کردنش د یبرا نکهیا

 

 « شده؟  یو طال چتو  نیشده؟ ب یآکو... چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آوات شده  یهاکه خام حرف آوردمیرا به خاطر م یبار نیآخر

 اعتماد کرده بودم .  میهازدن حرف یبودم و به او برا

 

بودم چندان هم  دهیکه فهم یمن مانده بودم و برادر عاقبت

 ... ستیبرادر ن

 

 ... کردمیاشتباه را دو بار تکرار نم کیمن  نه

 

 ا تکرار کرد :ر شیهاحرف جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... اما دونمیهناسه م یحال خرابت برا نیآکو؟ حرف بزن... ا »

 « ... سین نیش اهمه

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 « نداشت...  یکه حرف زدم عاقبت خوب یبار نیآخر »

 

 بالخره گفت : نکهیچند لحظه ساکت ماند تا ا جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  ینگاه هیو  یایخونه؟ ب یایب کنمیچرا اصرار م یدونیم »

 «  ؟یدرب و داغونت بنداز یبرادرا

 

 زدم .  یتنها پوزخند جوابیب

 

 ادامه داد : جوانه

 

حالت  نکهیا ی... برایتو موظف کنمیفکر م نکهیا ینه برا »

ت خوب چون حال خانواده سی... حالت خوب نسیخوب ن

که حال و روز ماها برات  ی... چون هر چقدر هم تظاهر کنسین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چون  یتر... داغونیترمون داغونتو از همه سینمهم 

 « ... یکن یخوب شدن حالمون کار یبرا یتونیو نم یخواینم

 

 از بغض گرفت .  یدوباره رنگ شیصدا

 

خونه تا حالت خوب شه...  ایخونه... ب ایب گمیم نیهم یبرا »

... سهیتر از بقنه حال خوب تو االن برام مهم ای یچون باور کن

 « ... دنینقطه رس نیو آوات خودشون به ا واریو ژ ریآهچون 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینشان دهم، خداحافظ یواکنش شیهابه حرف نکهیاز ا قبل

 کرد و تلفن را قطع کرد .  یآرام

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

 

 به در زد . یاضربه پرواز

 

 « تو طال؟  امیب تونمیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جواب دادم : حالیب

 

 « ... زمیآره عز »

 

 باز شد و پرواز وارد اتاق شد .  یبه آرام در

 

 انداخت و گفت : میبه سرتا پا یمتأسف نگاه

 

 « ... سی... حالت خوب نمارستانیب میبر ایطال ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حال  نیبا ا زدم؛یحرف م یبودم که به سخت حالیب آنقدر

 زدم . یلبخند

 

 خوادیکار م یمواقع چ نیا یدکتر تو اًی... ثانیاوالً تو هست »

 « ... هیعیها طبحالت نیبکنه؟ ا

 

 تخت کنارم نشست . یرو

 

 را گرفت و مهربان گفت :  دستم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... گذرهیداره بهت سخت م یلیاما خب خ هیعیطب زمیآره عز »

 » 

 

 زدم و گفتم : یزورک لبخند

 

 « من خوبم پرواز... نگران نباش...  »

 

 : دیم پرسبه شکمم انداخت و آرا ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اون حق داره بدون داره پدر  ؟یبه آکو بگ یخوایهنوز نم »

 «  طال...  شهیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [14.05.21 10:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _694 

 

اون حق داره بدون داره پدر  ؟یبه آکو بگ یخوایهنوز نم »

 «  طال...  شهیم

 

 کمم گذاشتم . ش یدستم را رو بالفاصله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم و گفتم : یمضطرب لبخند

 

 « بدونه...  یزیچ خوامینه فعالً نم »

 

 گفت : یبا دلسوز پرواز

 

... چارهیطال؟ با خودت؟ با اون مرد ب یکنیکار م یچ یدار »

 « ... ایاون سر دن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دادمیانجام م ادیروزها ز نیکه ا یکردم؛ کار بغض

 

روزها با حس  نیدم؛ ارا دور شکمم حلقه کر میهادست

کار  نیدرون شکمم ا یحفاظت از نطفه یبرا یناامن نیکوچکتر

 . کردمیرا م

 

 «بدم پرواز... نه؟!  یلیمن خ »

 

 در هم رفت .  اشچهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آغوشش گرفت .  یمرا تو یرا باز کرد و با مهربان شیهادست

 

 بود، گفت : میکه مشغول نوازش موها همانطور

 

قرار گرفته  یبد طی... فقط تو شرایستیبد ن ... توزمینه عز »

 « ... یبود

 

 گفتم : هیگر با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دروغش قلبم رو  یمن دوستش داشتم... هنوز هم دارم... ول »

هامون با رابطه یکه تو افتادمیاون م ادی یشکست... وقت

و اون  ستمیکه براش نفر اول ن نییپا نداختمیخجالت سرم رو م

رو با خودم حمل کنم  ریحس تحق نینگفت... اجازه من ا یچیه

از اون عذاب  ومن ر تونستیم تیکه با گفتن واقع یدر حال

 «نجات بده... 

 

مدت هزار بار در  نیا زدمیرا م ییهادلم باز شده بود، حرف سر

 در دل تکرار کرده بودم .  یالیخ یخودم و آکو یخلوت برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  کردیرا نوازش م میدر سکوت تنها موها پرواز

 

 دادم : ادامه

 

که  یوقت اینشدم؟  وونهیزندانه د دمیفهم یوقت یکنیفکر م »

و من کنارش  زنهیدست و پا م یاالن داره تو وه جهنم دونمیم

 « ... ستمین

 

 و با هق هق گفتم : دمیقلبم کوب یمشت رو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من بهش قول داده بودم کنارش باشم اما نتونستم... نتونستم  »

از دستش  شتریب شهیباعث م نی... همششیببخشمش و برم پ

 نقدرینقطه رسوند که ا نیناراحت باشم پرواز... چرا من رو به ا

 « باشم...  یآدم بد

 

 بغلش در آورد و گفت :  یسرم را از تو پرواز

 

 « خودته...  ری... تقصسیآکو ن ریتقص یکه تو هست یینجایا»  

 

 قطع شد .  امهیاز حرفش شکه شدم که گر آنقدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را  یبار بود که پرواز طرف کس نیاول نیچند ماه ا نیا در

 . گرفتیم

 

 را پاک کردم و گفتم : میهاپشت دست اشک با

 

 « منه؟  ریتقص ؟یچ »

 

را به خودش گرفت که به ناچار  ییهاپرواز حالت آدم یچهره

 را بزنند .  یحرف دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... اما... یناراحت ش دیتو نبا ایکرد...  یکار خوب آکو گمینم »

 

 تخت بلند شد و به طرف در رفت .  یدفعه از رو کی

 

 «... کردمیدخالت م دیاصالً ولش کن... من نبا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [14.05.21 10:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _695 

 

 . دمیبه طرفش دو مهیاما سراس من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... کامل بزنصبر کن پرواز... حرفت رو »

 

 را گرفتم .  شیهاشانه

 

 « پرواز...  »

 

 طزفم برگشت.  به

 

 زد و گفت :  یتلخ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یبشنو یچ یخوایم »

 

 در هم رفت .  اشچهره

 

 تیموقع نیا یتو دیهر چقدر هم مقصر بود نباآکو نکهیا »

 یتو دهیخواب التماس یگوشات رو رو دینبا ؟یذاشتیتنهاش م

که گذرونده  یو  از روز بد زدیبهت زنگ مصداش هر بار که 

بهت بگم  یخوایم ؟یبستیم کرد،یبود برات درد و دل م

 یاحامله یدیفهم نکهیبود که به محض ا یاشتباه بزرگترت وقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدونیکه م ی... در حالیبگ یخوای... هنوز هم نمیبه آکو نگفت

 «  ؟یرو بشنو نیا یخوای... ماسیپدر دن نیآکو بهتر

 

 بودم .  دهیکه اصالً از پرواز ند یزیبود؛ چ یعصبان

 

کار رو با  نیعشق داره ا یکه ادعا یبدون آدم یبشنو ول »

 « بد باشه...  زی... حاال هر چقدر هم همه چکنهیمعشوقش نم

 

 « پرواز...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میبرگشت یهر دو به طرف در ورود الیدان یعصب یصدا با

 

 واز زل زده بود . به پر یعصب یابا چهره الیدان

 

بهش نگو... گفتم بذار خودش با خودش  یچیمگه نگفتم ه »

 « ... ادیکنار ب

 

 زد .  یپوزخند پرواز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو بکنه تو با  ینگم تا طال هم همون کار ی... گفتیآره گفت »

 « م داره تا دست و پا بزنم... ... چند سال تو بزرخ نگهیمن کرد

 

شان به من مربوط واز همهپر یهاحرف دمیبود که فهم آنجا

بود که در پرواز جمع  ییهااز آن عقده یادیبخش ز شد،ینم

 شده بودند . 

 

 جلو آمد . الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زخم  نیا یما تموم شده... چرا دار نیبحث ب نیپرواز... ا نیبب »

 «  ؟یکنیرو باز م یمیقد

 

 کالفه گفت :  پرواز

 

که  نمیبیارم ماون سه سال تو جهنم بودم... د نکهیا یبرا »

... تازه تو با وجود زنهیجهنم دست و وا م آکو هم مثل من تو

 یول یاما از پشت سر هوام رو داشت یقبولم نکرده بود نکهیا

خودم  ادی نمیبیآکو رو م یآکو رو داره؟ وقت یهوا یک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تفاوت  نی... با ادمیچند سال کشکه اون یزجر ادی... افتمیم

 « ه... چند برابر که زجر آکو

 

حرکت  کیپرواز را گرفت و با  یدر هوا مانده یهادست الیدان

 .  دیاو را به آغوش کش

 

 «... شهی... درست مسین یزی... چزمیآروم باش عز »

 

 نیافتادم که بارها مرا بغل کرده و هم ییآکو ادیلحظه  کی

 جمله را گفته بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم . بغض

 

 رو به من گفت : د،یایب رونیب الیاز بغل دان نکهیبدون ا پرواز

 

 شیکه تو زندگ یطوفان یآکو... بذار وقت شیپ رانیبرگرد ا »

نه... االن اون  ای شیببخش ریبگ میاومده تموم شد بعد تصم

شه که بعداً تو ازش طلب  یجور هیداره... نذار  ازیبهت ن

... یاری... چون ممکنه اون بخشش رو به دست نیبخشش کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  اشتنسخت تنهاشون گذ یروزها یکه تورو  ییها کساآدم

 «... بخشنینم یراحت

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _696 

 

 ) آکو (

 

که  یگرم و مطبوع یخانه گذاشتم، هجوم هوا یرا تو میپا

بدنم  یداشت، باعث شد عضالت سفت شده ینشان زندگ

شان همزمان با آنقدر که همه ؛یتنها اندک رند،یآرام بگ یاندک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ها پله نیافتاد، منقبض شدند؛ ا یورود یهاکه به پله ینگاه

بودند که هناس هر وقت از آمدن من خبردار  ییهاهمان پله

 انداختیبغلم م یو خودش را تو کردیم شانیکیدوتا  شدیم

 . 

 

معصومانه و خوش بو و لختش و نگاه  یخودش، موها یخال یجا

 ها قلبم را نشان گرفت . پله نییبود که از پا یسمّ ریت اشیآب

 

قلبم گذاشتم،  یاز هناسم را باال آوردم و رو یخال یهادست

 .  دیتپیم یبا خستگ یابهانه چیروزها بدون ه نیکه ا یقلب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لب زمزمه کردم :  ریز

 

خودش  که پدر نامردت تو رو به خاطر دل ییبابا؟ کجا ییکجا »

 « به عشقش برسه؟  ایول کرد و رفت اون سر دن

 

 زدم .  یپوزخند

 

ول کردم؟ فکر کردم طال بالخره بهم  یو ک یتو رو به خاطر چ »

 « ... گشتمیعمرم دنبالش م یکه همه دهیرو م یاون آرامش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 چند ماه زخم  نیکه ا یدرد یادآوریبستم و با  پلک

 م تکرار کردم :خود یطال خورده بودم برا یخال یجا

 

هم با خودش  میزندگ یهاکهیت نیطال آخر دونستمینم »

 « ... برهیم

 

 « آکو؟  »

 

 کنارم جا خوردم .  یکیاز تار واریژ یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که ته دل به شانس بدم  یو در حال دمیبه صورتم کش یدست

 ینصفه شب را برا نکهیکه چرا با وجود ا فرستادمیلعنت م

 شانیکی هی دیتخاب کرده بودم باز هم بابرگشتن به عمارت ان

که مطمئن نبودم بخواهم دوباره آنها را  ییهابرخورد کنم، آدم

 .  نمیبب

 

 جلو آمد و متعجب گفت :  واریژ

 

 « خونه؟  یواقعاً اومد ای نمیبیخواب م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداختم و پوزخند زنان لب زدم : نییرا پا سرم

 

 « خونه...  »

 

سکوت کرد تا  یانه اما چند لحظه ای دیشن وارینبودم ژ مطمئن

 ها راه افتادم .بدون باال آوردن سرم به طرف پله نکهیا

 

از وقتم را هم صرف صحبت  قهیدق کی ینداشتم حت میتصم

خودم را به اتاق هناسم  خواستمیبکنم، تنها م یکردن با کس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تخت خوابش غلت بخورم و بعد در  یرو یبرسانم، چند ساعت

با بو کردن و لمس  دیتا شا کردمیرا جمع م لشیاکه وس یحال

 رونیعمارت ب ازرا کم کنم  امیاز دلتنگ یاکردنشان بتوانم ذرّه

 بزنم . 

 

 ،یزنیکلمه هم حرف نم کیکه  یاونقدر ازمون متنفر شد »

 « نه؟! 

 

 . دمیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد : واریژ

 

که چند  ییهاحرفباشه تو حرف نزن... بذار من حرف بزنم...  »

 « اما جرئت نکردم رودررو بگم...  گمیماهه دارم تو ذهنم به تو م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _697 

 

 قفل زبانم را شکستم و گفتم :  عاقبت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بشنوم...  خوامینم »

 

را  میلند به طرفم آمد، بازوبا چند قدم ب واریراه افتادم اما ژ بعد

 گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند . 

 

 اش شوم .مجبور شدم چهره به چهره بالخره

 

 حرص و افسوس بود . ت،یاز غم، عصبان یبیترک حالتش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گفتن  یبه جا نکهیاز ا ؟یستین مونیاز حرف نزدن پش »

همه...  نیو آخر سر ا یشیم یمخف تیپشت نقاب سنگ تیواقع

 » 

 

 شد . ساکت

 

 ؟  دادیبغضش را قورت م یعنیشد؛  نییباال و پا شیگلو بکیس

 

 گفت : یاگرفته یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یهمه زجر بکش نیآخر سر ا »

 

 .زدم  یتلخ لبخند

 

رو  ینقاب سنگ نیاون موقع که ساکت شدم... اون موقع که ا »

 « ... یزدم به صورتم، به اندازه

 

 و بند انگشتم را نشان دادم . آزادم را باال آوردم  دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیهمچ هیبرادرهام  کردمیبند انگشتم فکر نم یبه اندازه »

 « رو بهم بدن...  یزجر

 

خودم را هم  یراه گلو یسفت زیچ واریعالوه بر ژ کردمیم حس

 بند آورده بود . 

 

 « حق بدم... اما تو...  ری... بخوام به آهیروز هی دیشا »

 

 گفتم : یااندازهیفتم و با غم برا گر واریژ یشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کار کرده بودم المصب؟  یبا تو چ »

 

انداخت و با درد  نییداد، سرش را پا میبه بازو یفشار واریژ

 گفت :

 

 نیو از ب ریمسئول حال آه یکه کرده بود یمن تو و کار »

 ایدن یخانواده نیآکو... من بهتر دونستمیمون مرفتن خانواده

که  ی. به خودمون و عشق..ایدن یبرادرها نیهتررو داشتم... ب

 سیکه مهم ن کردی... دلم رو گرم مکردمیافتخار م میبهم داشت

 « ... میهم رو دار شهی... ماها همافتهیب یچه اتفاق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آورد .  نییرا پا شیصدا

 

 « ... میدار تو رو »

 

 را باال آورد .  سرش

 

بودم با  دلخور آورد،یسرخش جانم را به درد م یهاچشم

آن لحظه تا زمان مرگم فاصله  یبه اندازه دیشا دنشیبخش

 او را دوست نداشته باشم .  شدینم لیدل نهایا یداشتم اما همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جانم دوست  یبرادرم را به اندازه نیهنوز هم کوچکتر من

مرا تا مرز  شیهاداشتم، آنقدر که اشک جمع شده در چشم

 .  بردیم شیجان دادن پ

 

 اشکش را گرفت و گفت : ختنیر یزحمت جلو هب

 

رو بندازم  یو تلخ یهمه سرد نیتا ا گشتمیدنبال مقصر م »

 ایبرادر بزرگ دن نیبهتر گهیآکو د نکهی... تا انتقام اگردنش

 «... رمیازش بگ سین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دلم باز شده بود . درد

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��ــــوآک��

 

#part _698 

 

نه  یآلمان... پنج سال تموم نه زنگ یرفت یبدون خداخافظ »

... چشمام به دهن آوات یغامیپ ینه حت ی... نه مالقاتیتماس

... یکنیکار م یچ نمیتا برام ازت حرف بزنه... بب شدیخشک م

 « نه...  ای ی... دوست دختر داریکنی... کار میخونیدرس م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ام باال رفت .خش گرفته یصدا

 

 دمید یوقت یدونی... می... بعد پنج سال برگشتیچیاما ه »

خودم رو نگه دارم نداشتم تا  یچارگیبا ب یستادیوسط سالن ا

 « بغل...  رمتینگ

 

 را فشار دادم . اششانه

 

هر  دیرو صورتم که با ذاشتمینم یاگه نقاب سنگ یدِ لعنت »

سالم و ابراز  یکه به جا اون مالقات بعد از سالهامون یقهیدق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیتو گذشت خون گر یهاهیو کنا هادیبا تهد یدلتنگ

 « ... کردمیم

 

 « آکو...  »

 

 آرام آوات از پشت سرم بلند شد . یصدا نباریا

 

چند ماه ازشان  نیکه ا ییهاتمام آدم دیامشب با نکهیا مثل

 .  کردمیمالقات م کجایفرار کرده بودم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نبود ؟  ریو اماز جوانه  یخبر چرا

 

 کیکه  یابار صد هزارم به خاطر عالقه یامشب برا دیبا البد

 . دادمیکرده بودم حساب پس م دایبه جوانه پ یزمان

 

 واریرا از دست ژ میبازو ندازمیبه آوات ب ینگاه نکهیا بدون

 آزاد کردم . 

 

 دیهر دو، شا دیآوات؛ شا ایاست  وارینبودم مخاطبم ژ مطمئن

 ... شانهم همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من اشتباه کردم... بدم اشتباه کردم... اما نه با نگفتنم...  »

روتون حساب کنم...  تونمیم کردمیبود فکر م نیاشتباه من ا

ها رو برادر و بدن که آدم رگ یخون تو نیا کردمیفکر م

 گهیپشت همد ،یطیموندن تو هر شرا دونستمی... نمکنهیم

ناخواسته  ای واستهکه خ یبا وجود اشتباهات یحت ستادنیوا

... کنهیخانواده م هیها رو ... آدمکنهیها رو برادر مآدم میکنیم

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که انگار  کردمیبه زبان خودم اعتراف م یداشت وقت درد

 نداشتم ... یبرادر

 

 جلو آمد . آوات

 

 یبزن ی... بخوایباش دهی... بریدلخور باش دمیآکو بهت حق م »

 «  ...میستیبرادر ن اما نگو که یجاده خاک

 

 به آوات انداختم . یمتأسف نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودنش جان داده بودم و او  یرا که برا یروز وقتچیه

خاموش کرده بود، فراموش  میبه من تلفنش را رو تیاهمیب

 . کردمینم

 

 غم خطاب به آوات گفتم :  با

 

عوض  تیواقع مشیاریبه زبون ن کدوممونچیاگه ه یحت »

 « ... میستیو ن میا برادر نبود... ماهشهینم

 

 اتاق هناس انداختم . یها باال رفتم و خودم را توهم از پله بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بودم و  دهیتخت هناس دراز کش یکه رو ریآه دنید با

 خشک شدم ... میعروسکش را بغل کرده بودم سر جا

 

 ...نه

 

 ...نه ریرا داشتم اما آه یهاآدم یهمه تیظرف

 

 به من انداخت .  یو نگاه دیر از جا پربسته شدن د یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ؟ییآکو تو »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _699 

 

 «  ؟ییآکو تو »

 

 و گفت :  دیکش شیهاچشم یدستش را رو پشت

 

 « ... نمیبیفکر کنم دارم خواب م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اواخر ندارد؛  نیا ریبه آه یشباهت چیلحنش ه کردمیم حس

که فراموش نکرده بود آکو  یریگذشته شده بود، آه ریآه هیشب

 است . شیبرادر دو قلو

 

و خش برداشته  نیسنگ لیبه چه دل دانستمیکه نم ییصدا با

 شده بود، جواب دادم :

 

 « آره... آکوعم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شده بود، به خودش آمد .  داریکه انگار تازه از خواب ب ریآه

 

 تخت گذاشت .  یدستش را رو یتو کعروس

 

 «  ؟یبمون یاومد »

 

 یریرفتار کنم، مثل آه یعاد توانمیکه م ییکردم تا جا یسع

 بود . تفاوتیب نمانیب اناتیکه به جر

 

 را بردارم . شیهالباس خواستمیطرف کمد هناس رفتم، م به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «بردارم برم...  لیوسا یسر هینه... اومدم  »

 

 را درک کردم .  تمیکه اخم کرده بودم موقع یدفعه در حال کی

 

 برگشتم و گفتم :  ریطرف آه به

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایا »

 

 نگاهش را از گرفت و به عروسک کنارش دوخت . ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 راهم ادامه دادم . به

 

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 

 « ؟ینیرو بب نقصتیشاهکار ب یخوایم »

 

 جواب داد :   نیغمگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شتریخودم ب یتو رو از بچه یبچه کردمیفکر م هشیهم »

 « دوست داشته باشم... 

 

 و ادامه داد : دیکش یپوف

 

 « که عاشقش بودم...  یبرادر یکم نبود... بچه »

 

 دهانش را صدادار قورت داد . آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برگشتم... نفرت از تو اجازه نداد هناس رو  یاما وقت »

 «  باهاش وقت بگذرونم... ایبشناسم... 

 

 .  دیکش یپر سوز نفس

 

 یآرزو داشتم برا شهیباشم که هم یینتونستم براش اون عمو »

 « تو باشم...  یبچه

 

 زدم و با حرص گفتم : یپورخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یازدواج کرد یشیکه با مامانش نما یشد ییدر عوض عمو »

 «... شیهم از باباس گرفت زندان... با نقشه یباباش رو انداخت

 

 یرا رو میهاو پلک دیچیپ امینیب یهناس تو تن کوچک یبو

 هم انداخت .

 

 یها مانده بود اما به رولباس یهناس بودم که رو یبو مست

 . اورمیخودم ن

 

 یپوالد_غزل#
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _700 

 

 

 ها شدم . لباس دنیبرداشتم و مشغول چ یساک

 

ها را تک تک لباس توانستمینبود تا م نجایا ریکاش آه یا

 با آنها خلوت کنم . یو ساعت میببو

 

چند  یدلتنگ توانستمیکاش خودم بودم و اتاق دخترم تا م یا

 فرو بنشانم .  یام را کمماه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  یازم متنفر »

 

 تو هوا خشک شد .  دستم

 

 متنفر بودم؟  ریآه از

 

 بودم؟  زمان عاشقش کیکه  یبرادر از

 

 گفت : یبا بغض آشکار ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  یچرا بهم نگفت »

 

 . دیکش یقیعم نفس

 

 « زم؟یتا خونش رو بر هیمانا چه کثافت یچرا همون موقع نگفت »

 

 تخت بلند شد و به طرفم آمد . یرو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من خاک  یاز من حامله نبود؟ چرا نگفت یمرد نگفت یچرا وقت »

 « مم؟یبر سر عق

 

 .  دمیدیاش را نمبود و چهره ریبه آه پشتم

 

بردارم رو  یکه بچه یکثافت نیتا من بشم ا یچرا سکوت کرد »

 «   رم؟یازش بگ

 

 گفت : نکهیساکت ماند تا ا یاقهیدق چند
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@VIP_ROMAN 

 میخود خرمه... خود لعنت ری... تقصسیسکوت تو ن رینه تقص »

 ی... برادر بدیبودم که تو بهم اعتماد نداشت یعوض نقدریا

خودمه...  ریآره... تقص کنمیبهت شک م یم... فکر کردبود

 « خود کثافتم... 

 

 .  رفتیهر لحظه باالتر از قبل م شیصدا کردمیم حس

 

 در همان حالت قبل بودم . من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرگ بردمت...  یکه هناس رو ازت گرفتم... تا پا یمن کثافت »

 «  ... دمیکارخونه و اعتبار بابا رو به لجن کش

 

 رم را باال آوردم . س بالخره

 

 دهیو رنگ پر دیصورتش سف کردیکه م یادیرغم داد و فر یعل

 بود .  

 

 . دیکوب اشنهیس یمشت به قفسه با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیخونه... شبانه روز به ا نیتو ا شمیم وونهیچند ماهه دارم د »

... کدوممون خشت اول رو اشتباه هیک ریتقص کنمیفکر م

 « .. مانا... ... من... تو... بابا.میگذاشت

 

 اتاق شد .  یمشغول راه رفتن تو یبیحال عج با

 

 «... دمینرس شتریب یکیش به اما ته »

 

 .  ستادیا شیجا سر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به خودش کرد و گفت :  یادست اشاره با

 

 «خودم...  »

 

اش را هناس اسلحه ینهیو آ زیم یدر کمال تعجب از رو بعد

 گذاشت . اشقهیبرداشت و کنار شق

 

 قدم به طرفش برداشتم . کیحشت و با

 

 «  ر؟یآه یکنیکار م یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.05.21 14:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��ـوآکـــ��

 

#part _701 

 

 

 ) طال (

 

به سقف زل  هدفیبودم و ب دهیتخت به پشت دراز کش یرو

 زده بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دم تخت افتاده بو یو افسرده رو حالیب شدیم یروز چند

 

 چیحال ه نیذهنم تلنبار شده بود، در ع یتو یادیز یهاحرف

 نداشتم .  یحرف

 

 ... کردمیآکو فکر م به

 

 مشکل پاپوش قاچاق را حل کند؟  توانستیم نکهیا به

 

  آمد؟یدر م یممنوع الخروج از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  آمد؟یدنبالم م یعنی

 

 ...اگر

 

 چه؟  مد،آیو دنبالم نم آمدیدر م یاز ممنوع الخروج اگر

 

 شد ... یدلم خال ته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکند، وحشت  یبه دست آوردنم تالش یآکو برا نکهیفکر ا از

 کردم ...

 

حرکت  هیدلم را قلقلک داد؛ حالتش شب ریز یزیلحظه چ همان

 در آب بود . یماه

 

 دلم گذاشتم .  ریز یرارادیرا غ دستم

 

 اراده گفتم : بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « مامان؟  یتکون خورد »

 

و  ریرا ز میایلحظه دن کیوتاه بود که انگار در ک یجمله نیهم

 رو کرد . 

 

 کرد .  یافکارم را تکاند و ذهنم را خال یهمه

 

 . کردمیفکر م زیتنها به دو چ حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

درک کردم که  اشیقیحق یبار به معنا نیاول یبرا نکهیا اول

که  یموجود دادم؛یرا درون رحمم پرورش م یاموجود زنده

 یبود که به اجبار پرواز از رو یشیحضورش آزما یتنها نشانه

 داده بودم .  ،یحالیتهوع و ضعف و ب

 

موجود زنده مرا مادر کرده بود، مرا مادر و آکو را  نیا نکهیا دوم

 پدر ... 

 

 بچه را به او نگفته بودم . انیکه من از ترس جر ییآکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ده که ش یمتیبچه را بفهمد به هر ق انیاگر آکو جر دمیترسیم

 . مرا برگرداند 

 

 خورد . یگریتکان د بچه

 

که بعد از  یلبخند نیزدم، اول یاکمرنگ و ناخواسته لبخند

 .  زدمیخودم و آکو م انیجر دنیفهم

 

 تخت نشستم . یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و آرام و مهربان گفتم : دمیشکمم کش یوار رورا نوازش دستم

 

 « سالم...  »

 

 کردم . بغض

 

 ناراحت؟  ایبودم  خوشحال

 

حس  یاز حرکت بچه و ناراحت از نبودن آکو برا خوشحال

 کردنش... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.05.21 14:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _702 

 

 

 « ... زنمیکه دارم باهات حرف م هیبار نیاول نیا »

 

 کردم . یتلخ یخنده

 

 « بگم...  دیبا یچ دونمینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد .  ترنیسنگ بغضم

 

نبودم تا االن... اصالً بهت توجه  یکه مامان خوب دیببخش »

م عاشقانه ی... زندگشهیداره نابود م مینکردم... آخه زندگ

 « ناخواسته نابود شده...  ایخواسته 

 

 و ادامه دادم : دمیقطرات اشکم کش یازادم را رو دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و من افتاده  یاتو چه مخمصه سیمعلوم ن ایبابات اون سر دن »

نبودم تا بتونم دروغش رو  یاز خودم متنفرم که اونقدر قو

 « سختش کنارش باشم...  یببخشم و تو روزها

 

 سرعت گرفته بود . میهااشک

 

دروغ  یول مونمیکنارش م یطیبهش قول دادم تحت هر شرا »

همه تنهام گذاشتن  یوقت رهینم ادمیگفتم... دروغ گفتم که 

 «اون کنارم موند... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از به زبان  یتلخ قیام، حقاو ته سریافکار ب تمداش

 یتو ینطفه یبار برا نیاول یآوردنشان وحشت داشتم را برا

 .  گفتمیدلم م

 

 زدم . یلبخند هیگر نیب

 

مامان... من بابات رو به خاطر دروغ گفتن ترک کردم  ینیبیم »

 «  ... گو بودمکه خودمم دروغ یدر حال

 

 روز عقدم را به خاطر آوردم . یهخاطر میهاحرف وسط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بچه  یروز عقدمان برا یخاطره دنیشن کردمیحس م چرا

 جالب باشد ؟

 

عقد  یدار سر سفرهچرخ یبا صندل نکهیمن از ا یدونیم »

 یکرد نگفتم چ ی... هر کاردیباشم ناراحت بودم؟ بابات فهم

رو  ... تو باباتدیزبونم کش ریناراحتم کرده... اما اخرش از ز

... ارهیداره که زبون آدم رو بند م یاجذبه هیاما چشمام  یدیند

ها کار داد دستم... بهش گفتم دوست ندارم با چشم نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بابات  یدونیسر سفره عقد... م نمیبش ایبرم محضر...  لچریو

 «کار کرد؟  یچ

 

 زدم . یتلخ لبخند

 

 یسر سفره یحت یدونیمحضر... م میبابات بغلم کرد رفت »

 «  اورد؟یعقد هم من رو از بغلش درن

 

 هق هق گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یمرد رو تنها بذارم؟ چطور نیتونستم ا یمن چطور »

 

 دادم :  ادامه

 

سرم اومده که هم دلم از خودم گرفته هم از بابات...  ییچه بال »

نموندم هم از خودم متنفرم  ششیکه پ دمیهم به خودم حق م

 « که تنهاش گذاشتم... 

 

 را روز قلبم گذاشتم . دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یوضع قرار داد نیا یآخ خدا... چرا من و آکو رو تو »

 

 یتو یرا با بچه میینها میدلم فشار دادم و تصم یرا رو دستم

 گذاشتم : انیدلم در م

 

 « بابات...  شیپ میبرگرد دیمن و تو با »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _703 

 

 ) آکو ( 

 

 « ر؟یآه یکنیکار م یچ »

 

 زد . یتلخ لبخند

 

 « راحت کنم آکو...  خودم رو خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به طرفش برداشتم . یقدم کوتاه مین

 

 را به طرفش دراز کردم و گفتم : دستم

 

 « اون اسلحه رو بده من...  »

 

 گرفت .  یشتریوسعت و البته غم ب لبخندش

 

که سرت آوردم بازم برات مهمه من زنده بمونم  ییبعد از بال »

 « نه؟  ای

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم .  اخم

 

هام چشم یکه بخوام جلو امیمن ک یفکر کرد ؟یشد وونهید »

 « ... یمغزت رو بپوکون

 

 کرد .  سیاش را با زبان خخشک شده یهالب

 

 « . ت رو ازت گرفته..که بچه امیمن همون »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مسبب از دست دادن هناس بود؛  ریآوردم که آه ادیبه  دوباره

 نبود .  یادآوری یبرا ینه... وقت خوب یول

 

... شهیکه افتاده درست نم یاتفاق یاگه خودت هم بکش یحت »

 « نداره...  یادهیپس فا

 

 فشار داد .  اشقهیبه شق شتریاسلحه را ب ریآه

 

 ... اددیقلب مرا فشار م ریسر آه یاسلحه به جا کردمیم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قلب من  چکاندیو ماشه را م کردیحماقت م ریاگر آه یوا

 .  ستادیایزودتر از او م

 

زد و با بغض گفت  اشنهیس یبه قفسه یادست آزادش ضربه با

: 

 

که  یهمه درد نیآکو... از ا شمیاما من راحت م شهیدرست نم »

شده... از  نیسنگ ینهیس یقفسه نیقلبمه... از ا یتو

که امکان  ییها... از صبحشنیصبح م یکه با بدبخت ییهاشب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نداره به خودم نگم چرا شب قبل تو خواب نمردم و راحت 

 « نشدم... 

 

 به سرش زد .  یمشت نباریا

 

 نیا دیشم... چرا بابام و تو با میعق دیچرا با نکهیاز فکر ا »

همه آدم  نیا نیچرا ب نکهی... از ادیکن یموضوع رو ازم مخف

مانا که  یگذاشتم برا کم یچ نکهی... اشدمیاشق مانا مع دیبا

 « کرد؟  انتیبهم خ
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 :  دیکش یقیعم نفس

 

 « ... یچرا تو بهم نگفت نکهیا »

 

 انداخت . نییرا پا سرش

 

 « که با تو کردم...  یکه با هناس کردم... کار یکار »

 

اش راه گونه یکه رو دمیاشک را د یهابست و من قطره پلک

  گرفت .

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چند  رینکرده بودم، آه هیهرگز گر امیمن که در زندگ برخالف

 کرده بود .  هیگر یبار

 

 پدر و مادرمان، مرگ مانا و حاال...  مرگ

 

 « ... تونمینم گهیادامه بدم آکو... د تونمینم »

 

زدند که همان لحظه به  ادیصدا فر کیبدنم  یهاسلول یهمه

 طرفش بدوم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 داد،یکه ماشه را فشار م یستش را در حالو د دمیطرفش دو به

 گرفتم ... 

 

 بود که بعد از آن به خاطر داشتم...  یزیتنها چ کیشل یصدا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _704 

 

 (  واری) ژ
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@VIP_ROMAN 

 

 .  میبود رهیآکو خ یخال یبه جا یاقهیو آوات تا چند دق من

 

 افسوس گفتم :  با

 

 « نه؟!  شهیدرست نم »

 

 .  دیکش یو پردرد قینفس عم آوات

 

 « نه...  ایمونده که بخواد درست شه  یزیاصالً چ دونمینم »
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@VIP_ROMAN 

 

 :  دمیآوات پرس از

 

 « دنبالش؟  یرینم »

 

 « ... دینه... تنهاش بذار »

 

 .  میمن و آوات به عقب برگشت ریام یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گردن  ریآکام خواب آلود را که سرش را زکه  یدر حال ریام

 رونیکرده بود، بغل کرده بود، از اتاق خوابشان ب یپدرش مخف

 آمد . 

 

و باز شدن گچ  ریبا وجود خوب شدن ام یچند ماه حت نیا

 و جوانه از عمارت نرفته بودند . ریام شیدست و پا

 

آماده کرده  شانیرا برا نییپا یبزرگ طبقه یهااز اتاق یکی

 . میودب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : کرد،یآکام را نوازش م یکه موها یدر حال ریام

 

جوانه  رونیب میشد... اومد داریهاتون بصحبت یآکام از صدا »

 « نشه...  داریب

 

 اعتراض کرد : یآرام یبا صدا آوات

 

از حرف زدن... از دعوا کردن  میطفره بر یه شهیآخه نم »

 « ... یحت
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@VIP_ROMAN 

 :و گفت  دیکش شیموها نیب یدست

 

که دنبالش  یزیبهم زنگ زد... چ یمن خواب بودم که احمد »

 « رو بگم  نیکنم که ا دارتونیکرده... اومدم ب دایپ میبود

 

 : میگفت یبلند یهمزمان با هم با صدا ریو ام من

 

 «  ؟یچ »

 

 بغل پدرش تکان خورد . یو تو دیترس آکام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به سرش زد و گفت : یابوسه ریام

 

 « بخواب...  ...ییبخواب بابا »

 

 .طرف آوات رفتم  به

 

 « کرده؟  داشیواقعاً پ ؟یچ »

 

 زد . یلبخند کمرنگ آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... دهیکرده اونقدر مهم که ما رو نجات م دایکه پ یآره... مدرک »

 « ... شکنهیهم اگه کله پا نکنه، پاهاش رو از زانو م یاون عوض

 

 گفتم : یخوشحال با

 

 لیو وک سیپل شیپ میردا برف نیهم م؟یهست یپس منتظر چ »

 « ... هاشیبدبخت یهیو بق

 

 باال انداخت و گفت : یاشانه اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دارم...  گهید شنهادیپ هی... اما من میبکن میتونیکار هم م نیا »

 » 

 

 : دیپرس ریام

 

 «  ؟یچ »

 

... میایخودمون از مخمصه درم میاگه ما مدرکمون رو رو کن »

 دایهم نجات پ ریق... آکو و آهروال ساب گردهیکارخونه برم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... چون دخترش، هناس رو برهی... اما اون بازم مکننیم

 « ... دهیدزد

 

 کردم . اخم

 

 «  ؟یچ یعنی »

 

 شد .  نهیدست به س آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نی... در عوض از بمیمعامله کن دیبا پدر خورش میتونیم گمیم »

.. کنه. سیما رو راس و ر یکارخونه یهیبردن اون مدرک، قض

 « آکو...  شیهم مجبور کنه که هنلس رو برگردونه پ دیخورش

 

 گفتم : کالفه

 

 میکه رفت شیکه نرفته همون چند ماه پ ادتیفکر نکنم...  »

با اعتماد به نفس حرف زد که اگه اسلحه هم  یطور ششیپ

 « گذاشت...  دیخورش گفتیرو مخش باز نم یذاشتیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شک  دیآکو به پدر خورش ییکه با راهنما شیچند ماه پ همان

 .  میدنبالش را گرفت م،یکرده بود

 

دست داشتن در  یکردن نه برا نییبعد از چند ماه باال و پا اما

و هناس نم پس  دیخورش یقاچاق نه خبر داشتن از جا یهیقض

 داده بود . 

 

 هی کیشل یباز کرد اما با صدا یزدن حرف یدهانش را برا آوات

 ساکت شد ... د،یچیکه در خانه پ یادفعه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _705 

 

 روح از بدنم جدا شد .  کیشل یصدا با

 

 و آکو بودند .  ریباال آه یطبقه

 

 افتاده بود؟  یاتفاق چه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آوات ( 

 

 ها باال رفتم . چطور از پله دمینفهم

 

 زدم : ادیو فر ستادمیباال ا یسالن طبقه یتو

 

 «  ر؟یآکو... آه »

 

 .   دندیها باال دواز پله ریو پشت سرش ام واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در  ریو ام واریخشک شده بودم، ژ میمن که سر جا برخالف

 اتاق آکو و بعد هناس را باز کردند .

 

هم پشت سرش  واریژ د؛یاتاق دو یخدا (( تو ایبا گفتن ))  ریام

 . 

 

 افتاده بود ؟  ریآه ایآکو  یبرا یاتفاق یعنی

 

 .  دمیاتاق دو یهم پشت سرشان تو من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زانو زده بودند، سر  نیزم یکه هر دو رو ریآکو و آه دنید با

 خشک شدم .  میجا

 

 گفت : یبا نگران ریام

 

 « بود، آره؟  نجایاز ا کیشل یصدا »

 

 نشست . نیزم یکنارشان رو واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جدا کرد .  ریاز آهآکو را گرفت و او را  یشانه

 

 افتاد .  نیزم یرو اسلحه

 

 زده به طرفشان رفتم .  وحشت

 

 را...  ریآه واریآکو را گرفتم و ژ من

 

 بدنش شدم .  یوارس مشغول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو؟  یداداش؟ خوب یخوب »

 

 از خون گشتم .  یبدنش را دنبال رد یجاهمه

 

زل  ریبدون نگاه کردن به من به آه یامات شده یبا چهره آکو

 زده بود . 

 

خورده باشد، به طرف  ریبه آه ریممکن بود ت نکهیوحشت از ا با

 .  دمیچرخ ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دمیکش یآسودگ یاز رو ینفس ریبدن سالم آه دنید با

 

 نخورده بود .  کدامشانچیشده به ه کیشل ریت انگار

 

 رفت .  ریبه طرف آه یجانیدفعه آکو مرا کنار زد و با ب کی

 

دستش گرفت و با  یرا تو ریکنار زد، صورت آه را واریژ

 زد :  ادیفر یجانیب

 

 « ها؟  ؟یکار کن یچ یخواستیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به آکو کرد و لب زد :  یجانینگاه ب ریآه

 

 « راحت شم...  خواستمیم »

 

 آکو بلند تر شد :  یصدا

 

همه باال سرم  نی... ایلعنت یبازم زجرم بد یخواستیم »

 « ا؟ بس نبود؟ ه نیآورد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلند شد .  یسخت به

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _706 

 

موضوع  دنیکه از فهم یبا دهان باز در حال ریو ام واریو ژ من

گرفته بودم خودش را  میتصم شیپ یقهیچند دق ریکه آه

 . میبه آنها زل زده بود میبکشد، شکه شده بود

 

 داد زد : آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... زنم رفت... برادرام بهم م رفت... بچهدیاز هم پاش میزندگ »

 « خنجر زدن ... 

 

 کف دست قلبش را فشار داد :  با

 

 «  ؟یبکش چشم من خودت خودت رو یجلو یخواستیحاال م »

 

 شد .  خم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ممکن بود حالش بد شده باشد، به طرفش  نکهیترس از ا با

 رفتم و گفتم : 

 

 «  ؟یآکو... خوب »

 

 را پس زد .  دستم

 

 کرد و گفت :  ریآه روبه

 

 «  ؟یداغ برادر رو دلم بذار یخواستیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

فشرده کرد و  نهیس یکه قلبم را تو یو با بغض طور نیغمگ

 گفت :

 

 « خنک نشده هنوز؟  گرتیجز انتقامته؟ ج نمیا »

 

 گفت .  یلب آخ ریخم شد و ز بعد

 

 ترس گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « قرصاش ...  ری... چت شد؟ امآکو »

 

 .  دیدو رونیب واریژ ریام یجا به

 

 گفت :  یگرفت و با لبخند تلخ ینفس آکو

 

 « ... رمیمینترس... نم »

 

 .  ستادیا راست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  ریبه آه دادیکه قلبش را مالش م یحال در

 

 دینه تو... منم که با ریخودش رو بکشه منم آه دیکه با یاون »

 « راحت شم...  یزندگ نیاز شر ا

 

 هم آرام آرام به طرف در راه افتاد .  بعد

 

 یکرده بود، تو یبغلش مخف یکه آکام را تو یدر حال جوانه

 به آکو زل زده بود .  یاشک یهاچهارچوب در با چشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگاهشان چه رد و بدل شد که جوانه خودش را  نیب دانمینم

 آکو باز کرد .  یو راه را برا دیعقب کش

 

 آب و قرص باال آمد . وانیل کیبا  واریموقع ژ همان

 

 : دیپرس آرام

 

 «  ؟یریم یدار »

 

 نداد ... یجواب آکو

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که قلبش را فشار  یرفت و در حال رونیصدا از اتاق ب یب یوقت

سابق را از  یآکو دیرفت، حس کردم شا نییها پااز پله دادیم

 ...میدست داده باش

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _707 

 

 ) آوات ( 

 

 اتاق هناس را آرام باز کردم .  در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تخت هناس  یچند وقت رو نیکه طبق معمول ا ریآه دنید با

 .  دمیکش یبود، پوف دهیدراز کش

 

 ییزجر آور بود که تا جا یبه قدر ریذره ذره آب شدن آه دنید

 نمیرا بب یمبادا برادر گرفتم،یاو فاصله م که امکان داشت از

کرده  کیبه قصد کشت به خودش شل شیچند روز پ نیکه هم

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مبادا  نکهیاز ترس ا شیبعد از اتفاق چند روز پ ریو ام واریژ

او را چک  کباری قهیهر چند دق اورد،یسر خودش ب ییدوباره بال

 .  کردندیم

 

از کوره در برود  رین است آهآنها هشدار داده بودم که ممک به

ما چند  یاطراف و نگران عیبه وقا ریآه یتیاهمیاما سکوت و ب

 از آکو بدتر بود .  ریحال آه دیشا بردیفکر فرو م نینفر مرا به ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

درد  دیتنها با ریآه شکستیآکو قفل زبانش را زودتر م اگر

 دیبا اما حاال عالوه بر آن کردیمانا را تحمل م یو هرزگ انتیخ

 .  دیکشیکه با آکو کرده بود هم م ییزجر عذاب وجدان کارها

 

 لب گفتم :  ریز

 

اما  یکار رو کرد نیا تیاز بزرگ دونمیم قربونت برم آکو... »

 « ... ادیبا از دست دادن تو کنار ب تونهینم ریخب... حاال آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داشتم که مجبور  ازیبه او و حضورش ن یحال به قدر نیا با

که در آن فرو رفته بود،  ینیو غمگ کیتار یلهیاو را از پبودم 

 .  اورمیب رونیب

 

 زدم : شیصدا آرام

 

 « داداش...  ریآه »

 

 ساکت و بدون جواب ماند . یاقهیدق چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بزنم، خسته جواب داد : شیدوباره صدا نکهیاز ا قبل

 

... بدبختانه هنوز یرو چک کن نیا یام... اگه اومدزنده »

 « م... ازنده

 

 اتاق شدم و در را پشت سرم بستم .  وارد

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 

 « داداش؟  یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . ستادمیا کشینزد

 

تخت  یرا باز کرده رو شیکه دست و پا یپشت در حال به

 بود و به سقف زل زده بود .  دهیهناس دراز کش

 

هم  شیصورتش را پوشانده بود؛. موها یبلند و نامرتب شیر

 ... نطوریمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رونیاستخوان ب توانستمیم یالغر شده بود که به راحت آنقدر

 .  نمیرا بب شیهاگونه یزده

 

 و گفت : دیکش یقیدر جوابم نفس عم ریآه

 

 « نه...  »

 

دادم و  هیتخت تک یرا لبه میهاتخت زانو زدم، آرنج نییپا

 گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ریآه »

 

 « آوات...  هیچ »

 

 یهاشکل یروتخت یکه رو ینداختم و در حالا نییرا پا سرم

 گفتم : دم،یکشیم ینامفهوم

 

ازت  شهی... اما میستادیوا ایدن یجا نیاالن بدتر دونمیم »

 « ... یبرام بکن یکار هیبخوام 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _708 

 

 تظر نگاهش کردم .را باال آوردم و من سرم

 

 هم گذاشت و گفت : یرا رو شیهاپلک

 

 دنمینفس کش یاز عهده یاما من حت ریآه خوامیمعذرت م »

 « بکنم...  یبتونم برات کار دونمیم دی... بعامیبرنم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم و گفتم :  سیرا با زبان خ میهالب

 

 «  ؟یچ آکو یبرا »

 

 زد و گفت : یتلخ لبخند

 

 « هم بلدم؟  یدر حق آکو کار یبکارمگه من جز خرا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زدن  یبرا ینگفتم چون در جواب حرف حقش، حرف یزیچ

 نداشتم . 

 

 بتوانم مجابش کنم، گفتم : نکهیا دیبه ام عاقبت

 

 میریهناس رو پس بگ میداشته باشم که بتون یراه هیاگه  »

 «  ؟یچ

 

 باز کرد و گردنش را به طرفم چرخاند .  چشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهابار جرقه نیاول یها براباشم، بعد از مدت اشتباه نکرده اگر

 .  دمیاش دچهره یرا تو یزندگ

 

 «  ؟یگیچرا به خود آکو نم »

 

 گفتم : مظلومانه

 

که  میما باش نیبار هم که شده ا هی یبرا خوامیم نکهیا یبرا »

آکوعه که پشت ماس...  شهی... هممیکنیم یکار هیبراش 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  یکیو  میهم ما بهش کمک کنبار  هیاگه شده  یحت خوامیم

 « ... میهاش رو حل کنمشکل

 

را  شیبالخره رو نکهیبه صورتم زل زد تا ا یاقهیچند دق ریآه

 گفت :  لیمیبرگرداند و ب

 

به درد  گهی... من ددیایاز پسش برب دیتونیم واریخودت و ژ »

 « ... خورمینم

 

 .زدم  یکج لبخند

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « کمک کنه...  تونهیمثل تو نم یچکیاتفاقاً ه »

 

 به طرفم برگشت .  باز

 

 دهیکه آکو از خودش نشون م یمن االن به قدرت و صالبت »

المصب برادر  یاما خب تو میستیبد ن وارمیدارم... من و ژ ازین

. من ..سین شهیتو شب یبه اندازه ایتو دن یچکی... هیدو قلوش

تو و  یط توکه انگار فق خوامیرو م یازت همون قدرت و صالبت

 « آکو وجود داره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود، تکرار کرد : دهیمرا خوب نشن یهاکه انگار حرف ریآه

 

 « ش رو ازش گرفتم؟ من برادر دوقلوش بودم و جگر گوشه »

 

 گفتم :  یادهانم را قورت دادم و با غم فروخورده آب

 

 یبتون دی... شایبا پس گرفتن هناس جبران کن یبتون دیشا »

 « ... یاریو به دست ببخشش آکو ر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم . یپوزخند

 

 « بتونه ما هم ببخشه...  دینه فقط تو... که شا »

 

مظلوم گفتم  خواستم،یرا م یزیچ ریکه از آه یزمان بچگ مثل

 : 

 

... کمکم کن دوباره آکو رو ریآه خوامیمن برادرم رو م »

 « خونه...  میبرگردون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _709 

 

 ) آوات ( 

 

 به خودم انداختم .  یاتاق نگاه یقد ینهیآ یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدلخوش یبودم نه از رو دهیها به سر و وضعم رساز مدت بعد

 یکوتاه یسر حال آمدن حال و احوالم که تا سقوط فاصله ای

 داشتم . 

 

 یختهیع به هم راوضا ر،یبد آه یشدن هناس، وضع روح گم

آکو  یبرا اماندازهیب یطرف دلتنگ کیکارخانه از  انیخانه، جر

 طرف ... کی

 

 یآکو را بغل کنم اما از شرمندگ خواستیبود اما دلم م بیعج

 نتوانسته بود زنگ بزنم .  یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میآپارتمانش حبس کرده بود اما پاها یخودش را تو دانستمیم

 شوم .  کشینزد توانستمیشده بود که نم نیآنقدر سنگ

 

 ؟  گفتمیم چه

 

 به زبان آوردم : نهیبلند رو به آوات درون آ یرا با صدا فکرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم؟ اونقدر ازت  یکه داداش گُه دیبگم... بگم ببخش یچ »

افتاده که  یتو و طال چه اتفاق نیب دونمیفاصله گرفتم که نم

 « بدوم زنت؟! اصالً زنت کجاس؟!  یینجایچند ماهه ا

 

 نهیبه آوات درون آ یآرام یشدم، با مشت ضربه نهیآ کینزد

 زدم و گفتم : 

 

که  یدینازیآوات... به خودت م تیبرادر نیخاک تو سرت با ا »

طال گُه  یهیاما سر قض یو مانا طرف آکو بود ریآه یهیتو قض

 « ها... گُه...  یکاشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیکش نرویگفتن به خودم ب راهیزنگ تلفن مرا از بد و ب یصدا

 

 باال انداختم . میترمه ابروها یشماره دنید با

 

 .  آوردمیبه خاطر نم میکه با هم حرف زده بود یبار نیآخر

 

 کرده بودم به ترمه فکر نکنم . یچند ماه سع نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو دلخور یدلتنگ ضیضد و نق یهاحس یشب وسط همه کی

 بزنم . خط امیاز زندگ شهیهم یگرفته بودم او را برا میتصم

 

 فرستاده بودم؛ طالق ... شیکوتاه برا امیپ کی

 

با درد نداشتن ترمه کنار  امیزندگ یهیگرفته بودم بق میتصم

 .  میایب

 

 چیکه ه یبا ترمه از اول هم اشتباه بود؛ اشتباه ازدواجم

 نداشت .  یجبران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...  گشتیکاش زمان به عقب برم یا

 

 جواب دادم : دیترد با

 

 « الوو...  »

 

 ترمه بلند شد : یگرفته یبعد صدا قهیدق چند

 

 « سالم آوات...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خشک شده بود .  دهانم

 

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم : یسخت به

 

 « سالم...  »

 

 «  ؟یخوب »

 

 را حس کنم . شیغم نشسته در صدا توانستمیم یراحت به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... ستمینه خوب ن »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _710 

 

به من که هنوز هم بند بند وجودم از درد ترمه درد  لعنت

 .  کردیم

 

 داشتم .  تیبود که در آن موقع یتنها راه سکوت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ترمه عاقبت گفت :  خود

 

 « دلم برات تنگ شده آوات...  »

 

 ترک برداشت . شیصدا بغض

 

 « ... کنمیم خواهش شمیبرگرد پ »

 

 .  دمیشنیحرف را از زبان ترمه م نیبار که ا نیاول نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حد مظلوم  نیتا ا م،یهم که از جدا شده بود یآن موقع یحت

 نگفته بود .  میرا مستق یاجمله نیچن

 

رخ  یفعل و انفعاالت دیشا ایبه او فشار آورده بود  ییتنها یعنی

 ؟  خواستیداده بود که او مرا م

 

که  ییهاوقت یبرخورد کنم؛ مثل همه یردم عادک یسع

لبخندش را  یحت یو او گاه شدیم زیاحساساتم به ترمه لبر

 .  کردیم غیهم از من در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... امیکه نم یدونیم »

 

 شهیهم یبرا یخوایآوات؟ واقعا م یخوایتو واقعا طالق م »

 «  ؟یبر

 

 گرفت . میصدا

 

که  یدونیم.. خودت خوب من موندن رو امتحان کردم ترمه. »

 « ... مینگرفت یجواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با بغض ادامه داد : ترمه

 

 « ... ... حداقل من گرفتممیچرا آوات... جواب گرفت »

 

 گرفت، آرام و مظلوم . اشهیدفعه گر هی

 

 خوامینم دونمیاما م هیکه بهت دارم چ یاسم حس دونمینم »

 « ... رمیخوام طالق بگ یاز دستت بدم... نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جمله از زبان ترمه  نیا دنیچقدر منتظر شن دانستیم خدا

 بودم ... 

 

 « آوات...  شمیپ ایب »

 

 گفتم : یلرزان یزحمت با صدا به

 

 « ... امیب تونمیترمه... نم تونمینم »

 

 گفت : سوزاند،یکه جگرم را م یبا لحن ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یدوستم ندار گهید »

 

 کردم : زدم و صادقانه اعتراف یتلخ لبخند

 

قبل  یاز لحظه شتریهر لحظه ب یچرا دوستت دارم... وقت »

 « دوستت نداشته باشم...  تونمیدوستت دارم چطور م

 

 گفت :  هیبا گر ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یایپس چرا نم »

 

 بستم : پلک

 

آکو رو تنها بذارم... اونبار هم که اومدم اشتباه  تونمینم »

 « کردم... 

 

 م :گرفت یو دردناک قیعم دم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قبل؟ اون موقع هم  یداره با دفعه یتازه اومدنم چه فرق »

 «دوستت داشتم اما نتونستم بمونم... بجنگم و ببرم... باختم... 

 

 را به زبان آوردم : امیزندگ یجمله نیتردردناک

 

شروع  دیقصه از اول هم نبا نیترمه... ا میمن و تو تموم شد »

 «...  شدیم

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _711 

 

 (  ری) آه

 

 یصندل ینشسته ر ریو ام واریژ نهیآ یتو اهمیس یهاچشم

 عقب را نشانه گرفت . 

 

 کداممانچیکه ه یاکه به خاطر سکوت چند ساعته ییصدا با

 به شکستنش نداشتم، گفتم : یلیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یایب یخوایم یمطمئن ریام »

 

 کنار نشسته بود .  یصندل آوات

 

و  دنیخط و نشون کش نیا ی... ماها تجربهریام گهیراس م »

 « ... میها رو داررجز خوندن

 

 گفت : یجدّ یابا چهره ریام

 

 « اگه نتونم مثل شماها باشم...  ی... حتامیب خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و مطمئن گفت : دیکش یقیعم نفس

 

م... درسته نسبت به شما متفاوت خانواده نیاز ا ییمنم جز »

من عقب  افتهیم یاتفاق یوقت شهینم لیدل نیبزرگ شدم اما ا

 « بکشم... 

 

 دهانش را قورت داد و ادامه داد : اب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هناس برگرده... منم  نیخوایهمون اندازه که شماهاذم »

 «... خوامیم

 

 یام را از توکه اسلحه یرا خاموش کردم و در حال نیماش

 گفتم : داشتم،یرد برمداشبو

 

پرواز با  یخانواده می... وقتشه نشون بدنیش ادهیپس پ »

 « ... کننیکار م یچ ذارنیکه پا رو دمشون م ییهاآدم

 

                                🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 (  ری) آه

 

 بلند شد .  زشیما از پشت م دنیبا د یمنش

 

 پاریژ یرفت و آمدها و با وجود شناختیچهار نفرمان را م هر

 .  میینجایچه ا یبرا دانستیم یچند ماه به خوب نیو آوات در ا

 

 گفت : رفت،یبه طرف در اتاق م یکه به حالت دفاع همانطور

 

 « ... نیشما رو بب توننیجناب فاخر االن نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دمیدیهمزمان با هم به در رس یو منش من

 

به  یه ترسناکنگا م،یبود ستادهیهم ا ینهیبه س نهیس

 لرزانش انداختم و گفتم : یاقهوه یهاچشم

 

 « برو کنار...  »

 

 زدم : یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... سیتو... بعد زنگ بزن حراست و پل میبذار ما بر »

 

 به زحمت شجاعتش را جمع کرد و گفت :  یمنش

 

 توننیداخل... گفتم که جناب فاخر نم دیبر دیتونیشما نم »

 « شما رو..

 

دستش را دراز کرد و  واریاش را کامل کند ژجمله نکهیااز  قبل

 یتو یباعث شد، منش نیهم د،یکش نییدر را پا یرهیدستگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شود،  نینقش زم نکهیاتاق پرت شود که خوشبختانه قبل از ا

 خودش را جمع و جور کرد . 

 

 زد،یکه خنده و غم هر دو در آن موج م یو با لحن دیخند واریژ

 دش گفت :لب خطاب به خو ریز

 

صحنه رو  نیخالت ا نیدوباره در ا یروز هی کردمیفکر نم »

 «  ... نمیبب

 

 را متوجه نشدم .  منظورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . میچهار نفرمان داخل اتاق شد هر

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _712 

 

ما وسط  دنیبا د دیخورش یفاخر با همان پدر عوض جناب

تلفن  پوشاند،یصورتش را م یظیکه اخم غل یاتاقش در حال

 گذاشت .  نیدستش را زم یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 همان صالبت خاص خودش گفت : با

 

 « چه مدلشه؟  نیا »

 

 باال انداخت . یاشانه آوات

 

 « ... شیمدل جنگ »

 

 جواب داد : د،یباریاش مکه نفرت از چهره یدر حال فاخر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دونمیدخترم کجاس... نه م دونمینه م گمیبار صدم م یبرا »

 « تون اومده... به سر کارخونه یچ دونمیهناس کجاس... نه م

 

 به در کرد و گفت :  یادست اشاره با

 

نون و  الیخیوگرنه ب دیرو ببر فتونیتشر دیحاال هم لطف کن »

... سیپل زنمیکه با برادر بزرگتون خوردم و زنگ م شمیم ینمک

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش را به فاخر شجاعت از دست رفته تیهم که از حما یمنش

کردن ما تا  یهمراه یرا برا شیهادست آورده بود، دست

 از هم باز کرد . رونیب

 

 « ... دییلطفا بفرما »

 

 فاخر رفتم . زیبه طرف م یبه منش تیاهمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه احمد یمدرک یکپ یکه حاو یفلش کوچک بمیج یتو از

آوردم  رونیکرده بود، ب دایسنگ پ ریز زا بایبعد از چند ماه تقر

 فاخر گذاشتم .   یجلو زیم یو رو

 

 لبخند گفتم : با

 

 ینجوری... ایزنگ بزن سیاالن به پل نیهم شمیممنون م »

 میخودمون بر سی... الزم نیکنیزحمت من و برادرهام رو کم م

 « ... سیپل شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  گفت الیخیب اورد،یخم به صورتش ب نکهیبدون ا فاخر

 

... یخودت و برادرت شد یگناهیاثبات ب الیخیچطور؟ ب »

 «خودت زندان و بعد حبس ابد؟  یبا پا یخوایم ؟یدیفهم

 

 زدم . یپوزخند

 

تو  میتونیعالوه بر خودمون م دمیفهم نمیا ی.. منته.دیشا »

 « هم زندان و بعد حبس ابد... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خورد،یماز کجا آب  دانستمیکه خوب م یخاطر نانیاطم با

 گفت : 

 

 « قاچاق بوده...  یکثافت کار یتو یمگه جز شما ک »

 

 کردم .  لمیبه ف یاابرو اشاره با

 

 « تا بهت بگم...  نیرو بب لمیاون ف »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تیمن زل زده بود تا صداقت و جدّ یهاکه فاخر به چشم ینیح

رو گرفت و او را در  یمنش یبازو واریرا بخواند، ژ میهاحرف

 کرد .  رونیاز اتاق ب کردیم ادیداد و فرکه  یحال

 

 گفت : بست،یدر را پشت سرش م یوقت

 

باش و به کارهات برس... تا ماهم بن کارمون  یخوب یمنش »

 « ... میبرس

 

 گفت : یعصب مهین یبا حالت فاخر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... فهممیکارهاتون نم نیا یمعن »

 

 زدم : یکج لبخند

 

 « رو نگاه کن تا بهت بگم... لمیف »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [28.05.21 14:09] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _713 

 

 خودش را جمع و جور کرد .  فاخر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

شب  مهیاالن بساط خ نی... همکنمینگاه نم یلمیف چیمن ه »

 « رو جمع کن و ببر...  تیباز

 

 . ستادیآوات کنارم ا نباریا

 

... اون موقع ینیبیدادگاه م یتو ینیخودته... اگه االن نب لیم »

 یشب باز مهیخ نیکاش حواست رو جمع ا یا یکردیآرزو م

 « ... یکردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادیو فر دیکوب زیم یرا رو شیهابلند شد، دست شیاز جا فاخر

 : دیکش

 

 « نکن بچه...  دیمن رو تهد »

 

 .  دمیکوب زیم یمن دستم را رو نباریا

 

 « نته نداشته باشه... تو چ یزیکه چ هیمال کس دیتهد »

 

 هم به ما ملحق شد .  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

فاخر  یرا برا لمیخم شد، فلش را به لپ تاپ زد و ف خودش

به  یبه زور نگاه ستادهیپخش کرد؛ فاخر هم در همان حالت ا

 صفحه انداخت . 

 

بالخره  نکهیبود را تا ا رهیبا دقت به صفحه خ یاقهیدق چند

 گفت :

 

 « ... کنهیبت نمرو ثا یزیچ لمیف نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  الیخیب واریژ

 

که  یما اون زمان کنهیرو ثابت نم یزیچ نیا یثابت کن یایتا ب »

 « ... میدیخر میخوایم

 

 زد .  یپوزخند فاخر

 

 « ... دیاالن هم باخت نیشما که هم ؟یکه چ »

 

 صورتش بردم .  کیرا نزد صورتم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یبازیم... بد هم یبازیمطمئن باش تو هم با ما م »

 

 : دیبلند خند یصدا با

 

 « ... یبرادر دوقلوت اهل هارت و پورت نیع ادینه... خوشم م »

 

 گفتم : یخودم را ببازم با لبخند کج نکهیا یجا به

 

 « ... ستمیبرادر دو قلوم ن نی... من اصال هم عیکنیاشتباه م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مردانه و محکم آکو را به خاطر آوردم . یچهره

 

 گفتم : یخاصغم  با

 

 یدونیاما م زنهی... با قدرت بهت ضربه مکنهیم یآکو رو باز »

 « ... سیتو مرامش ن یحقته... نامرد

 

که نکرده بودم، چه  ییخودم افتادم که با آکو چه کارها ای

 در حق برادرم کرده بودم .  ییهاینارد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خودم متنفر بودم . از

 

که  یشدیم نینگران ا دیبابود تو  نجایمن آکو ا یاگه به جا »

من  ی... وقتنه... اما من نه ای یپشت سرت مدرک جا گذاشت

قراره از کدوم سوراخ آسمون برات  یباش نیجلوتم نگران ا

 « اصالً وجود نداشته باشه...  دیکه شا یمدرک بباره... مدرک

 

 نفرت گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزیو چ... دست ری... بد هم شروع کردیتو با اکو شروع کرد »

... رو اسم دنیعمر براش زحمت کش هیکه پدرم و آکو  یگذاشت

که بر  یری... با آهیکنیپرواز... اما حاال با من تموم م یخانواده

کثافت قراره سرتا پات رو  نیو ا کنهیم یباز فیخالف آکو کث

 « به گند بکشه... 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [01.06.21 12:45] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یمخلوط از نفرت و تعجب و حت یبا حالت یاقهیچند دق فاخر

 پوزخند به صورتم زل زد . 

 

 پوزخند زنان گفت : عاقبت

 

االن  نیکه هم ییتو روز روشن وسط دفتر خودم جا یدار »

 دیمن رو تهد کننیحرف و کارات رو ضبط م نیدورب یکل

 « ... یازسیکه برام مدرک م یکنیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یوجودم را گرفت؛ طور یو قصاوت خاص یرحمیب

کنم و  یقلب فاخر خال یتو ریت کیهمان لحظه  توانستمیم

 جان دادنش را نگاه کنم . 

 

 . ستادمیا صاف

 

 انداختم .  واریبه آوات و ژ یچشم نگاه یگوشه از

 

که  یینسبت به سمت و سو یتینارضا شانیهر دو یچهره در

که از آنها  یبنابر قول دانستمیاما م دمیدیم ت،رفیبحث م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چیفاخر با من مخالفت نکنند، ه یگرفته بودم تا حداقل جلو

 .  زنندینم یحرف

 

 نینداشتم؛ احتماال ا یبود، خبر ستادهیکه پشت سرم ا ریام از

 .  گذشتیاز همه به او سخت م شتریوضع ب

 

 راندم .  رونیرا از ذهنم ب میچند لحظه برادرها یبرا

 

 « کار کنم؟  یچ خواستمیم امیب نکهیقبل از ا یدونیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به آوات کردم . یااشاره

 

که  می... همونطور که اونقدر گشتمیقرار بود باهات معامله کن »

 یزهایتا چ میهم بگرد شتریب میتونیم میکن دایرو پ لمیاون ف

 نهیا ادیکه از دستمون برم ی... حداقل کارمیکن دایپ یاگهید

 که تو ی... قرار بود تو همونجورمیببر نیکه اعتبارت رو از ب

 « ... در ضمن... یکن جمعگندت رو  ،یکارخونه گند زد

 

او به  یکه به واسطه یهناس افتادم و گند جبران نشدن ادی

 خودم و آکو زده بودم .  یرابطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « هناس رو برگردون...  »

 

 خنده زد .  ریدفعه ز کی

 

 .  میبود رهیشدن به او خ یعصبان بدون

 

 شود،یرام نم دیمثل فاخر با دو سه تا تهد یآدم دانستمیم

 بیرق نیکنار بزرگتر یفرصت برا نی او که از ا ًمخصوصا

 استفاده کرده بود .  اشیکار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که تمام شد، گفت : اشخنده

 

 یخوایم لمیف نیکارها رو با هم نیا یپسرجون... همه نیبب »

 «  ؟یبد انجام

 

 زدم . یگشاد لبخند

 

 « نه...  گهینه... د »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کوتاه تکان خورد .  یالحظه یبرا

 

 ادامه دادم : حیتفر با

 

 دمیدم و دستگاه به راهت رو د ی... وقتنجایامروز که اومدم ا »

 «  خودمون افتادم... یپلمپ شده یکارخونه ادی

 

 کردم . ینچ نچ

 

 « ... هشیهم تموم نم یراحت نیبه ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : روحیسرد و ب یحالت با

 

 نیا یکارخونه و همه نیا یفاخر... فاتحه کنمیم تچارهیب »

 « دم و دستگاه رو بخون... 

 

 گفت : یعصب یبا حالت فاخر

 

تو به فکر خودت و برادرت باش اگه اعدامتون نکنن، حبس  »

 « ابد رو شاخ هر دوتونه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم . یسرد لبخند

 

 « ... رمیرو گردن بگ زیچه من همهنه اگ »

 

 سه برادرم همزمان با هم اعتراض کردند . هر

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را در صورت  یریغافلگ یهابار در آن روز نشانه نیاول یبرا

 . دمیفاخر د

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [01.06.21 12:45] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _715 

 

گرفته بودم  مید روز در مورد آن تصمچن نیکه ا یزیچ صادقانه

 به زبان آوردم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... قاچاق و هر کوفت و زهر مار رمیگیرو گردن م زیچمن همه »

 ریز رهیموقع فقط سر منه مبه نافمون... اون یکه بست یاگهید

 « ... کننیم دایآب... آکو و کارخونه و نجات پ

 

 معترض شد : آوات

 

 «  ... ریآه »

 

 .  ندادم یتیاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گند زده بودم ... من

 

 هم گند زده بودم...  بد

 

 حرف بزنم ... را نداشتم تا با آکو شیرو یکه حت آنقدر

 

 پشت سرم را خراب کرده بودم...  یهاپل یهمه

 

 خودم نابود کرده بودم...  یهارا با دست زیچ همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قصد را  نیاالن هم هم نیخودم را بکشم؛ هم خواستمیم

با خودم فکر  دمیآکو را شن یآن روز عجز صدا یوقتداشتم اما 

 آکو بکنم .  یبرا یکار توانستمیکاش قبل از کردنم م یکردم ا

 

اما در عوض  شدمیاعدام م گرفتم،یرا گردن م زیچهمه اگر

 ...  کردندیم دایآکو و کارخانه نجات پ

 

 به فاخر ادامه دادم : رو

 

 « ته... اما تو... من آب از سرم گذشته... بد هم گذش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گرفتم . ینفس

 

ش بگذره از خانواده یآکو از هر چ یدونیکه م دونمیم »

تو...  یهارو دست زهیریمن اعدام شم خونم م ی... وقتگذرهینم

 » 

 

 زدم . یمتأسف لبخند

 

 « به حالت چون حسابت با آکوعه...  چارهیب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد . دنیشروع به پر پلکش

 

 ریگرم بود که قراره سر آکو هم ز نیبه اکه پشتت  دونمیم »

که آکو هس  یتا وقت یتونینم یدونی... وگرنه خودت میآب کن

 « ... ینیبیتو روز خوش نم

 

قرار گرفته بود  ریکه انتظارش را داشتم فاخر تحت تأث همانطور

. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ترسناک بود ...  شانیزخم خورده هم برا یآکو یآوازه یحت

 

 یکه اجازه نداد یاس دارم... از همون مردسرنخ از هن هیمن  »

 « . تو دامن برادر من.. شیدخترت باهاش ازدواج کنه و انداخت

 

 کی یکه توانسته بودم شده برا یوقت شبیکه د یزیچ نیا

 کنم، به خاطر آوردم .  یهم ذهنم را از مانا خال هیثان

 

 بودم . دهیاز او فهم دیخورش یهاوسط حرف کباری
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چیبا آن مرد ه اشیدر مورد روابط احتمال دیخورش گرچه

 خبردار باشد . دیاو از خورش زدمینزده بود اما حدس م یحرف

 

سراغش...  امیبگو که دارم م دیبه خورش تیتو تماس بعد »

نداره  یدر هر صورت حکمش اعدام... براش فرق ریبهش بگو آه

و هم خودش ر نیهم یش اضافه شه... براقتل هم به کارنامه

 « ... کنمیمردن کنه... چون بهش رحم نم یآماده

 

 انداختم . میبه برادرها ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... میبر »

 

روح از تن هر سه نفرشان  دیرسیکه به نظر م یهم در حال آنها

 جدا شده حرفم را اطاعت کردند .

 

 گرفتم .  شیاتاق را در پ رونیهم راه ب بعد

 

 یاش را روت گره شدهمش توانستمیعنوان حرف فاخر که م به

 گفتم :  نم،یبب زیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... کننیم دایآکو و کارخونه و کارمون در هر صورت نجات پ »

رو  دیزود خورش ای ری... من درهیگیآکو هناس رو پس م

تو هم با  لمیبا اون ف تونمیمن م ایبه درک... حاال  فرستمیم

 یمونی... در هر صورت تو متونمینم ایبکشم  نییخودم پا

 کننیبهت رحم نم نباریپرواز که ا یآکو... و آکو و خانواده

... دهیم یداشتن واقعا چه معن بیرق یفهمیفاخر... اون موقع م

  » 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [01.06.21 12:45] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _716 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ...دهیم یداشتن واقعاً چه معن بیرق یفهمیاون موقع م...  »

 

 رونیاز درون داغ کرده بودم اما از ب تیشدّت حرص و عصبان از

 فاخر زل زده بودم .  یهادر چشم یسرد و خنث

 

به طرز  تیاز عصبان اشینییکه لب پا یدر حال فاخر

 گفت :  د،یلرزیم ینامحسوس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلیفام یبا وجود رابطه یمن و پدرت و بعد من و برادرت حت »

 «... مینکرد دیرو تهد گهیهمد وقتچیکوتاه مدتمون ه

 

 گذاشتم و به جلو خم شدم . زیم یرا رو میهاهم دست باز

 

 آرامش گفتم : با

 

کردن با  یباشه باز ادتیرو  نیمن نه پدرمم... نه برادرم... ا »

 « من فرق داره... 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قدم به  کیفرو کردم و  بمیج یدستم را تو ستادم،یا صاف

 عقب برداشتم .

 

نابود کردن  شیکیدو تا کار قبل مردنم انجام بدم،  اگه بخوام »

 « توعه فاخر... 

 

 زدم . رونیهم از اتاق ب بعد

 

 .  دندیدو رونیب واریآوات و ژ ر،یسر من ام پشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حدس بزنم  توانستمیشان مو کالفه یعصب یهاقدم یصدا از

خودشان جمع کرده بودند تا سرم  یتو دادیتا چه اندازه داد و ب

 نند . ک یخال

 

 .  میبرس یمناسب یصبر کرده بودند جا خوشبختانه

 

 . مینشست نیماش یچهار نفرمان بدون حرف تو هر

 

رفت، آوات  رونیکارخانه ب یاز محوطه نیماش نکهیمحض ا به

 داد زد :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یبود سر هم کرد یها چچرت و پرت نی... اضیمر یروان »

 

 نگه داشتم . ابانیرا کنار خ نیماش

 

 جواب دادم : رمیرو بگنگاهم را از روبه نکهیا بدون

 

 « بود...  قتیحق »

 

 اعتراض کرد : واریژ نباریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ها غلط نیتو عمر بابامون از ا یما ک ؟یمدرک بساز یخوایم »

 «  ؟یتکرارش کن یخوایکه تو م میکرد

 

 جواب دادم : آرام

 

م... مخمصه نجات بد نیالزم باشه تا خودمون رو از ا یهر کار »

 » 

 

 از کوره در رفت . آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دایوضع نجات پ نی... االن مثال ما از ایکنیم خودیدِ تو ب »

 « برادرمون آزاد شه؟  هیبرادرمون اعدام شه  هی میکنیم

 

 من از کوره در رفتم . نباریا

 

 .  دمیفرمان کوب یکف دست محکم رو با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ست و به د یجور هیطناب  نیبخورم آوات؟ ا یچه گه یگیم »

ازش آزاد  میکه تا دست و پامون رو قطع نکن دهیچیپامون پ

 « ... میشینم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [01.06.21 12:45] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _717 

 

 

 داد زد : واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یتو باش دیقطع شده چرا با یدست و پا نیا »

 

 زدم :  ادیته دل فر از

 

طناب رو من با دست خودم زدم...  نیا یهاگره نکهیا یبرا »

 « رو راه انداختم...  یشب باز مهیخ نیمن ا

 

 

 آرام شد .  میصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . کردمیرا حس م یااندازهیب یخستگ

 

 : دمیفرمان گذاشتم و نال یرا رو سرم

 

اما خودم رو زدم حماقت... من هم آکو  ستمین یمن آدم احمق »

 «.. خانواده رو نابود کردم. نیهم ا

 

ام شانه یرو یدست نکهیدر سکوت گذشت تا ا یاقهیدق چند

 نشست . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلند شد :  ریام یاو صدا یفکر کردم آوات است اما به جا اول

 

 یبزرگ یها... منم عمداً حماقتریآه کنمیمن درکت م »

کردم... اما تالش کردم جبران کنم... با موندن... با درست کردن 

 « هام... خرابه

 

اتاق فاخر  یمدت بود؛ تو نیدر طول ا ریام یهاحرف نیاول نیا

 کلمه حرف نزده بود . کیهم 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داداش اما گرفتن هناس از آکو واقعا  گمیبهت دروغ نم »

نتونه  دی... شاسی... خوب نبود... دل اکو شکسته ینامرد

کم  یزیداشتنش چاز دوست نیا دمیببخشتت اما بهت قول م

... شهینابود م ینیه و اگه تو صدمه بب... آکو عاشقتکنهینم

 « نکن...  تشیاذ نیاز ا شتریب

 

 گفت : یشتریبا ارامش ب واریژ

 

 دیاز خورش یراس گفت ریشدن... آه دیهنوز زوده برا ناام »

 «  ؟یترسوندن فاخر گفت یبرا ای یسرنخ دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 فرمان بلند کردم .  یرا از رو سرم

 

 و گفتم : دمیبه صورتم کش یدست

 

 دیکه ممکنه از خورش شناسمیرو م یکینه... راس گفتم...  »

 « خبر داشته باشه... 

 

                              🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دمیبه در کوب یآرام یو ضربه دمیکش یقیعم نفس

 

چند ساعت  یرا وقت نیآپارتمانش است، ا یآکو تو دانستمیم

و همزمان با روشن شدن  دادم کیساختمان کش نییپا یمتوال

 .  دمیباال شدم، فهم یچراغ واحدش راه

 

 .  امدین یجواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفت و در  نییدر پا یرهیدر زدم تا بالخره دستگ گریبار د چند

 باز شد . 

 

چهارچوب در جا  یآکو تو یو آشفته دهیژول یچهره دنید با

 خوردم . 

 

 صدا زدم : یرا با ناباور اسمش

 

 « آکو؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یاخسته و گرفته یصدا با

 

 «  ؟یکار دار یچ نجایا »

 

 دهانم را قورت دادم : آب

 

 « ... نمیاومدم تو رو بب »

 

 زد و گفت : یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « به سالمت...  ؟یدید »

 

 صورتم بست...  یهم در را تو بعد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.06.21 02:08] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _718 

 

قدم به عقب  هیبود که  یشدن در به حد دهیکوب شدت

 برداشتم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه شکه شده بودم لبخند یرا باال انداختم و در حال میابروها

 زدم : شیزدم وآهسته صدا یناباور یاز رو

 

 « آکو؟  »

 

 به در زدم . یاجلو رفتم و ضربه دوباره

 

 « آکو؟  »

 

  افتاده باشد . ًاصال شیپ یقهینبودم اتفاق چند دق مطمئن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آکو بلند شد : ادیفر یصدا

 

 « برو آوات...  نجایاز ا »

 

 .  دیچرخیدهانم نم یشده بود و تو نیکردم زبانم سنگ حس

 

 مشکل بود . میحرکت از طرف آکو برا نیا باور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از دستم دلخور بود  یخراب کرده بودم و آکو حساب دانستمیم

 شدیته باشد  باعث ممن را نداش دنیتحمل د یحت نکهیاما ا

 فشرده شود . نهیس یقلبم تو

 

 . دمیرا به در کوب مشتم

 

 « ... کنمیدر رو باز کن آکو... خواهش م »

 

 .  امدین ییصدا چیه اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرده بودم . بغض

 

 . را سست کرده بود  میزانوها یپناهیب حس

 

 ؟  کردمیم یچه غلط ند،یمن را بب شدیحاضر نم یآکو حت اگر

 

 که به خاطر بغض گرفته بود، گفتم :  ییمان صداه با

 

هزارم اون  کی دونمیکردم... م یخرابکار دونمی... مآکو »

 « ... ینبودم که تو برام بود یبرادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دمیبه در کوب یمشت

 

 « ... یکار کرد یاصالً به من چه تو با طال چ »

 

 شده بود . نیبغض سنگ ینیاز سنگ نفسم

 

... هناس... ری... طال... آهیهست یبد طیاتو شر دونمیم »

 « کارخونه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از آن  شتریبتوانم ب دانستمیم دیکه بع دیلرز یبه حد میصدا

 بغضم را نگه دارم . 

 

بکنم تا درست شه... چون من  یغلط چیه تونمینم دونمیم »

... اما بذار یدیکشیتنه جور همه رو م هیکه  یی... توستمیتو ن

 « آکو...  کنمیهش م... خواباشم

 

آکو حرف  یرا به در چسبانده بودم برا امیشانیکه پ همانطور

 .. زدمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از قبل  شتریب میتر و پاهارفته رفته نامفهموم میهازمزمه

 .  شدیسست م

 

را بغل گرفته  میکه زانوها یدر حال نیزم یدر رو نییپا عاقبت

 بودم، نشستم... 

 

 من آکو در را باز نکرد .  یهایتابیب یوجود همه با

 

 آمده بود؟ سر آکو ییبال چه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چکداممانیه یدل رحم من که طاقت فرو رفتن خار به پا برادر

 را نداشت، کجا رفته بود ؟ 

 

 

                              🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [08.06.21 02:08] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _719 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گذاشتم و آن را دنبال  نیزم یچمدان کوچکم را رو یهاچرخ

 . دمیخودم کش

 

بار  نیصدم یبرا اطیاحت یکه از رو الیدان یهاحرف نیآخر

 تکرار کرده بود، به خاطر آوردم . 

 

 آکو بدونه؟  یخواینم یمطمئن -))  

 

 تکان دادم . یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...ششیپ رمیبعد م اولش کارم رو انجام بدم... دیآره... با -

 

 . دیکش یپوف

 

  ؟یکنیم یازش مخف یبچه؟ اون رو تا ک یهیقض -

 

 ام انداختم . به شکم کوچک اما برآمده ینگاه

 

 . کردیم ییبزرگ شده بود که حاال خودنما یبه حد بچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گرید یگشاد کم یهالباس دنیبا پوش توانستمیم خوشبختانه

  کنم . یهم حضورش را از آکو مخف

 

 گونه گفت : دیتهد الیدان

 

طال... آکو تا حاال دنبال بخشش تو بود...هنوز هم هس...  نیبب -

رو  زهایچ یلیتوقع خ دیبا یبرگرد یرو بدون وقت نیاما ا

و رک بگم چون تنهاش  هیبد تیموقع ی... آکو تویداشته باش

 ممکنه ازت دلخور باشه...  یگذاشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداختم . نییرا پا سرم

 

 گفتم : آهسته

 

 ... دونمیم -

 

 ادامه داد : الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بچه ممکنه  یهیکردن قض یرو بدون که مخف نیپس ا -

 رو بدتر از قبل کنه... یچهمه

 

 بغض گفتم : با

 

آکو فکر کنه به هاطر بچه  خوامی... اما نمدونمی... مدونمیم -

بد  طیشرا یبدونه به خاطر کنارش بودن تو خوامیبرگشتم... م

 ... ریتم... حاال هر چقدر هم دبرگش

 

 دوباره مخالفت کرد : الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یدونستیتو م شهی... بالخره که معلوم مکنهیم یچه فرق -

 هس از اول...  یابچه

 

 گفتم : یعصبان یکم

 

... وقتش برسه به ادیازم برنم ی... اما کاردونمی... مدونمیم -

 ...کنمیم یفکر

 

 االجبار سکوت کرد .و ب دیکش یقینفس عم الیدان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از چند لحظه گفت :  بعد

 

 ینگفتم دار به آکو یکه ازم خواسته بود یهمونطور -

گذاشته تا ازت  نجایکه آکو ا ییها... اون آدمیگردیبرم

 ... چوندمیخودم پ یوهیمراقبت کنن به ش

 

 داد : حیتوض میرفتنم را برا رانیا یبرنامه بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

راحت باشه... بهش  التی... ختدنبال انیفرودگاه م یتو -

و چهار ساعته  ستیبگو ببرتت... ب یخوایاعتماد کن... هر جا م

هم برات  دیدر خدمتته... هتلن برات گرفتم... خط و تلفن جد

هم برات باز کردم... پر... کارتش رو  دیحساب جد هی... ارهیم

 قراره بهت بده... 

 

 خجالت مخالفت کردم .  با

 

 ...امی... خودم از پس خودم برمسیکارها ن نیبه ا یازین -
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 باال انداخت .  یاشانه الیدان

 

... شمیبرات پول گذاشته پ نهایاز ا شتریب یلیشوهرت خ -

فعالً  خوانیچون نم یمال خودته... منته ینگران نباش همه

متوجه انتقال پول بشن ازش برداشت نکردم... نگران نباش... 

 ... ((فقط خودت رو برسون آکو

 

اکو  شیبودم تا پ الیفرودگاه منتظر دوست دان یمن تو حاال

 ...گرفتمیم یگرید یجا دیبرگردم اما قبل از آن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... امیپدر یخانه

 

 پدر و مادر و برادرم و نقره...  شیپ

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [08.06.21 02:08] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _720 

 

 (  روای) ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را قطع کردم .  یاحمد تلفن

 

 یام را که از شدت کم خوابخسته یهاو چشم دمیکش یپوف

 .  دمیمال ،یباش ختهیر شانیتو شهیمشت ش کیانگار 

 

 انداختم .  یصندل یام را روعقب رفتم و تن خسته عقب

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فکر  نیبه ا گذاشتمیم یصندل یکه گردنم را لبه همانطور

داشتم تا بتوانم از  ازیراحت مطلق نکردم به چند ماه است

 ؟  میایدرب یچند ماه جهنم نیا یخستگ

 

داشتم تا بتوانم خودم را جمع و جور کنم و  ازینه، چند ماه ن ای

 آکو بروم؟  شیپ

 

جرئت نکرده بودم با آکو  میبود دهیرا فهم قتیحق یوقت از

 بود ... لشیدل نیترو خجالت مهم یهمکالم شوم، شرمندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزهایمن و آکو چ نیشروع کنم، ب دیاز کجا با دانستمینم اصالً

که خودم مسئول شکستنشان  ییزهایشکسته بود، چ یادیز

 بودم . 

 

سر و  شدم،یرو مبا آن روبه دیکه با یتیفرار از واقع یبرا

مان را انتخاب پلمپ شده یسامان دادن به شرکت و کارخانه

 هم نداشتم . یگریکردم؛ راه د

 

هم از کارها سر در  ریام کرد،یم ریخودش س یایه در دنک ریآه

 دانستمیاما م کردیآوات هم در حد توان کمک م آورد،ینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از توان و  یادیاش با ترمه هم مقدار زحل نشده یهایریدرگ

 .  گرفتیرا م اشیانرژ

 

 شده بود . تیاهمیب شیبرا ایهم که انگار آتش گرفتن دن آکو

 

از  یخبر یروزها حت نیبردار شده بودم اخ یاحمد قیطر از

 بود؟  دهیشده بود؟ بر دیناام یعنی رد؛یگیاحوال هناس نم

 

کرده بودم متوجه  استیآکو ر یجا بایچند وقت که تقر نیا

مخصوصاً  ست؛یهم ن یشدم که امپراطور بودن کار چندان آسان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم داشته باشد  یگرید یکارها یاز امپراطور ریآدم به غ یوقت

 . 

 

 گفتم : یالیخ یلب خطاب به آکو ریز

 

جوانه و  انیآکو؟ طالقت؟ جر یش براومداز پس همه یچطور »

 « بدون ما؟  ییتنها ر؟یآه ر؟یام

 

زدم و خودم را به خاطر آوردم که چطور با حرص او را  یلبخند

 .   کردمیامپراطور خطاب م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را به خاطر آوردم .  یو تلفن احمد دمیکش یقیعم نفس

 

 برداشتم و غرغرکنان گفتم : زین یهمراهم را از رو لفنت

 

دلمون  یرو کجا اسمنی نیوسط حاال ا نیا میکم سمن دار »

 « ... میبذار

 

 آوات را گرفتم : یشماره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... میدلمون بذار یقاتل رو کجا نیا »

 

 ... لرزاندیبرخوردمان هنوز هم تنم را م نیکه آخر یقاتل

 

 « الو؟  »

 

 آوات بلند شد : یتهگرف یصدا

 

 «  وار؟یبله ژ »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.06.21 02:08] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _721 

 

 بلند شدم و با اخم گفتم : یصندل یرو از

 

 « آوات؟  یکرد هیگر »

 

 را صاف کند .  شیکرد با سرفه صدا یسع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  وار؟یشده ژ یزینه... چ »

 

 بدانم و بپرسم، گفتم : شتریست داشتم بدو نکهیا با

 

 یبالخره خونه نکهیزنگ زد... مثل ا یآره داداش... احمد »

 یس و داره با زنش توکرده... هنوز زنده دایپدربزرگمون رو پ

 « ... کنهیم یروستا زندگ

 

 : دیخند آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  م؟یمادربزرگ هم دار یعنی »

 

 . میباال انداخت یاشانه

 

 « دومشه... نه... زن  »

 

 گفت . یبا خنده آهان آوات

 

در  یو غم را به راحت یناراحت یهارگه توانستمیهم م هنوز

 حس کنم .  شیصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به اون قاتل  دنیرس یپدربزرگمون تنها سرنخ ما برا »

 « ... هیعوض

 

 برخوردمان را با قاتل ناشناس به خاطر آوردم .  نیآخر دوباره

 

 نیکه به آو یریو ت مارستانیشب بکه نرفته بعد اون  ادتی »

 سیزد چطور فرار کرد... هنوز هم بعد چند ماه نه ما نه پل

 هیمون پدربزرگ تازه دی... شارهیازش بگ یرد چینتونسته ه

 « بگه که کمکمون کنه...  یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گرفتم و ادامه دادم : ینفس

 

 گهیفکر د هی... اما افتمیامروز راه ب نیخودم هم تونمیمن م »

 « ارم... د

 

 : دیپرس آوات

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نه، جواب  ایکارم درست است  دانستمینم نکهیاز ا دیترد با

 دادم :

 

. ..ریو ام ری... من و تو و آکو و آهمیمون با هم بربه نظرم همه »

رو وا  ییهاسنگ هی میباشه تا بتون یسفر فرصت خوب نیا دیشا

 « ... میبکن

 

 .را به خاطر آوردم  نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هنوز هم  نیباشه... آو نیبه حضور آو یازیفکر نکنم ن »

 «... ستیخوب ن دیکه با یاونجور

 

بغل  یغرق خون را تو نیکه آو یاصحنه یادآوریهم با  هنوز

 ... دمیلرزیسهراب افتاده بود به خودم م

 

 من...  یچارهیب خواهر

 

                              🩸🩸🩸 

 

  ( ریآه -) فلش بک 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کرد که جلوش سجده  دایآدم رو پ هی طانیفکر کنم بالخره ش »

 یسجده اقتیکار رو بکنه ل نیکه با برادر خودش ا یکنه... آدم

 « رو داره...  طانیش

 

دلم خنک شود ، در باز شد و  یاش روداغ جمله نکهیاز ا قبل

 اتاق گذاشت . یرا تو شیپا نیآو

 

 « ... ریداداش آه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دیکش یغیدفعه ج کی

 

 «آوات داداش...  »

 

 گرفت... نیاش را به طرف آوو اسلحه دیناشناس از جا پر مرد

 

 زدم : ادیدلم فر یتو

 

 «... نه... فرار کن... برو... نینه... آو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرد  یکه مسخ شده باشد به اسلحه یمثل کس نیآو اما

 ناشناس زل زده بود . 

 

 به آوات انداختم . ینگاه

 

 ؟  آمدیبه هوش نم چرا

 

مضطرب  یکم داد،یلرزانش نشان م یناشناس که صدا مرد

 شده بود، گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر و  یتو مغزت... ب کنمیم یگلوله خال هی ادیصدات در ب »

 « تو... در هم ببند...  ایصدا ب

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.06.21 02:08] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _722 

 

 حرفش را گوش کند .  نیآو مکردیدعا م دعا

 

اهل  شتریبودم ب دهیکه کرده بود، فهم ییکارها ها وحرف از

 زجر کش کردن است تا کشتن . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . افتادینم یاتفاق چیه دیشا آمدیاتاق م یساکت تو نیآو اگر

 

 .  دیدیرا م میهاالتماس چشم نیکاش آو یا

 

مئن شدم مخالفت تکان داد مط یبه نشانه نیکه آو یسر با

 در شرف افتادن است .  یاتفاق بد

 

دفعه و بدون مقدمه  کیرا تکان داد و بعد  شیهالب نیآو

 : دیکش ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « سهراب... کمک...  »

 

 من آمده بود . دنید یبرا نیسهراب هم همراه آو نکهیا مثل

 

بود که به گاو نشان داده  یقرمز یمثل پارچه نیآو ادیفر

 کرد . کیحمله، شل یکه به جا یباشند؛ گاو

 

 یکجا ریت نمیهم گذاشتم تا نب یرا رو میهاکه پلک یکیشل

 را نشانه گرفته بود .  نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که با  یسهراب ادیو بعد فر نیآو ادیفر دمیکه شن یزیچ تنها

 .  زدیرا صدا م نیوحشت آو

 

 یکردم اتاق خال دایرا پ میهادوباره جرئت باز کردن پلک یوقت

 یو حال سهراب برا نیاز افتادن آو دمیود؛ فهماز ناشناس ب

 فرار استفاده کرده بود .

 

 . اندازدیب ریاو را گ توانستیم یکس دانستمیم دیبع

 

 نگاه کنم . نینداشتم به او جرئت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادیدر عوض سهراب فر آمدیدردمندش نم یآه و ناله یصدا

 : دیکشیم

 

 « . .قربونت برم. ...نی... چشمات رو باز کن... آوزمیعز نیآو »

 

 به اوات انداختم . ینگاه

 

 هم برادرم هم خواهرم را از دست داده بودم ؟  یعنی

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دیکش ادیفر سهراب

 

 « کمک... کمک...  »

 

 بودم .  یحرکت چیهم مثل سابق فلج و بدون ه هنوز

 

 را حرکت بدهم .  میهاپلک توانستمیم تنها

 

 نیزم دیرس یخون یکهیراز اوات باالتر رفت و به با نگاهم

 کرده بود .  نیاتاق را رنگ دیسف

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 صحنه شروع مجازات من بود ... نیبودم ا مطمئن

 

نه مجازات  ایاند مرده یدانستیکه نم یبرادر و خواهر دنید

مانده  اشیصفت طانیقاتل ناشناس هم در ش یکه حت یریآه

 بود . 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 آوات (  -زمان حال  )
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاز رو یشد، به سخت رونیکه از آسانسور ب واریژ دنید با

 بلند شدم .  نیزم

 

 یرا از رو امیتا قطرات اشک احتمال دمیبه صورتم کش یدست

 آن پاک کنم . 

 

را با تعجب باال  شیکه ابروها یآمد، در حال کمینزد واریژ

 گفت : انداخت،یم

 

 «  ؟یپخش شد نیچرا رو زم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.06.21 02:08] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _723 

 

 

گفتم  کردم،یم فیتعر فهیکه انگار لط یزدم و با لحن یپوزخند

: 

 

 «... دهیش راهم نمخونه یاکو تو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به من انداخت .  یبا تعحب نگاه واریژ

 

 نه ...  ایاست  تیواقع شنود،یکه م یزینبود چ مطمئن

 

به طرف در رفت و  کرد،یرا صاف م شیکه صدا یدر حال عاقبت

 به آن زد .  یاضربه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یاش را پشت در روکه من همه شیچند ساعت پ برخالف

 یدر آورده بود، نه واکنش یینشسته بودم و آکو نه صدا نیزم

 بلند شد : شینشان داده بود، صدا

 

 « برو...  نجایآوات از ا »

 

 ش را به طرف من چرخاند . سر واریژ

 

 زد : لب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «مگه؟  یینجایا یاز ک »

 

 کردم  و جپاب دادم : یتلخ یخنده

 

 « هس...  یدو ساعت یکی »

 

 پشت در گفت :  یو به آکو دیکش یپوف واریژ

 

باهات حرف  یمهم زیچ هیراجع به  دیاکو در رو باز کن... با »

 «... فشریبزنم... راجع به بابابزرگ و اون قاتل ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خسته در  یتا در باز شد و اکو دیطول کش یاقهیدق چند

 چهارچوب در ظاهر شد . 

 

 انداخت . واریبه ژ یاحوصلهیب نگاه

 

 .  انداختیهم به طرف من ن ینگاه مین یحت

 

 کردند . دنیدوباره شروع به لرز میزانوها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد . یلبخند کج واریژ

 

 « تو؟  میایب شهیم »

 

 یتیاش از نارضاکه چهره یو در حال دیکش یقینفس عم آکو

 کنار رفت . د،یدرخشیم

 

 .  میو بعد من وارد خانه شد واریژ اول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود که  یشماریب یگارهایکه به چشمم آمد، ته س یزیچ نیاول

 . کوه ساخته بودند  کی بایتقر

 

 بود ؟  دهیکش گاریهمه س نیا ضشیبا قلب مر آکو

 

 ...یادم معمول کی یالبته برانبود،  ختهیبه هم ر یلیخ خانه

 

پخش شده  یهاوسواس و مرتب تک و توک لباس یآکو یبرا

 محض...  یختگیبه هم ر یعنیو کاناپه  نیزم یرو
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@VIP_ROMAN 

 «  وار؟یژ یبگ یخوایم یخب... چ »

 

 خانه شکه شده بود با لکنت گفت : تیهم انگار از وضع واریژ

 

از  یکی یکرده... تو دایپدربزرگمون رو پ یجا یاحمد »

... به کنهیم یکرمانشاه... داره با زن دومش زندگ یروستاها

 « نظرم... 

 

 جلب شد که کف اشپزخانه پخش شده بود ... یزیبه چ توجهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مشغول صحبت کردن بود، به طرف  واریکه ژ همانطور

 آشپزخانه رفتم .

 

که  مینیرو بب یکه بالخره پدربزرگ هیبه نظرم االن فرصت خوب »

 هیاون  گهیبهم م یحس هیکرده...  شیازمون مخف یلیدالبابا به 

 نیهم ینداشته باش ی... اگه مشکلدونهیاز قاتل م یزیچ

 « ... میافتیراه ب میتونیامشب هم م

 

شکسته شده که کف آشپزخانه  یقلم یهانیانسول دنید با

 شد .  یته دلم خال یزیپخش شده بود، چ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زل زده بود برگشتم و  ارویطرف آکو که با اخم به دهان ژ به

 گفتم :

 

 « آکو؟  نیچ نهایا »

 

 به طرفم برگشت . آکو

 

 شد . ترظیغل اخمش
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@VIP_ROMAN 

 « ... یچیه »

 

 من هم اخم کردم . نباریا

 

 خچالی یتو نکهیا یکه به جا ییهانیتو به انسول ؟یچیه »

 «  ؟یچیه یگیم نن،یباشن، شکسته کف زم

 

 هم به طرفم امد .  واریژ

 

 : دیپرس کرد و بعد از آکو هانینسولبه ا ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  یزد نیانسول یبار ک نیآخر »

 

 نداد .  یجواب آکو

 

 آتش زد .  یگاریکاناپه نشست و س یرو

 

 گفتم :  داد،یذهنم جوالن م یکه تو یو نگران از افکار کالفه

 

 «  ؟یصبح زد ؟یزد یرو ک نتیانسول »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد .  گاریبه س یقیپک عم آکو

 

 « زدم...  نیانسول یربط نداره ک یکسبه  »

 

 کرد . واریبه ژ ینگاه

 

 «با بابابزرگ...  افتهیکارتون راه م امیاگه منم ن »
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.06.21 13:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _724 

 

چه  کردیبه من نگاه نم یحت شدیشدم آکو تا مجبور نم متوجه

 با من حرف بزند .  نکهیبرسد به ا

 

 بزنم .  هیگر ریمانده بود ز کم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  دادیبه حرف آمد وگرنه بغض اجازه نم واریژ خوشبختانه

 کلمه حرف بزنم .  کی یحت

 

 « اما خب...  میایش بربتنها هم از عهده شهیآره... م »

 

 دهانش را قورت داد و گفت : آب

 

 میحلش کن دیبا مون با همکه همه هیزیچ نیا کنمیحس م »

 « آکو... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آتش زد .  یدیجد گاریس آکو

 

 زد و گفت : یسرد پوزخند

 

 یی... من چند ساله تنهاادیهم از پسش برم یی... تنهادینترس »

 « .. ... آخ هم نگفتم.زنمیمشکالت سر و کله م یدارم با همه

 

 زد . گاریبه س یقیعم پک

 

 « ... دیسگ جون تر از من باش هیفقط کاف »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انداخت و آهسته ادامه داد : نییسرش را پا واریژ

 

 « آکو...  یحق دار »

 

که استخوانم را  یمن کرد و با لحن ینگاه سردش را حواله آکو

 گفت :  سوزاند،یم

 

 « ... رهید یلیجمله... خ نیا دنیشن یبرا رهید »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... سین رید یچیگرفتم ه ادیمن  »

 

 به طرف در برگشت .  نگاهم با تعجب ریام یصدا با

 

 بودند .  ستادهیراهرو ا یو جوانه تو ریام

 

 لب به من گفت : ریز عیسر واریژ

 

کنه  شیبلکه جوانه بتونه راض انیب ریگفتم جوانه و ام »

 «تو...  انی... در هم پشت سرم نبستم که بتونن بادیباهامون ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 د . ز یپوزخند تفاوتیگردنش را به طرف آنها چرخاند و ب آکو

 

 ریممکن بود؛ آکو به جوانه و ام ریغ میصحنه برا نیا باور

 پوزخند بزند؟ 

 

 یو جوانه هم هر دو متوجه پوزخند آکو شدند اما به رو ریام

 .  اوردندیخود ن

 

 جلو آمد و گفت : ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که در  هیکه من کردم بدتر از کارها ییبگم کارها تونمینم »

االن  نیامروز و هم نیهم گمینم نمی... اسیبدتر ن ایحق تو شد 

 « رو فراموش کن...  زیچهمه

 

 حرفش را تمام کند، جوانه به حرف آمد . ریام نکهیاز ا قبل

 

 « آکو؟  یبه سر خودت آورد یچ »

 

 کرد . بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « تموم شه؟  ایدن ی... منتظریحبس کرد نجایخودت رو ا »

 

 گفت : رلبیچشم بست و ز آکو

 

 « ده... وقته تموم ش یلیخ ایدن »

 

آکو جمع شده بود، سوخت  یکه در صدا یدرد یهمه یبرا دلم

. 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.06.21 13:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _725 

 

 لحن ممکن گفت : نیترنیبا غمگ جوانه

 

 « منه...  ریش تقصهمه »

 

 ختنیو شروع به اشک ر دیبغضش ترک میبه خودمان آمد تا

 کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را باز کرد و با اخم گفت : شیهاچشم آکو

 

 « توعه؟  ریتقص یچ »

 

با  دادیمشتش فشار م یچادرش را تو یهاکه لبه همانطور

 گفت : 

 

اگه فقط هناس بود...  یایش بربهمه یاز عهده یتونستیتو م »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد . دهیبر دهیحرفش را بر هیگر

 

 ینجوریشده... که تو ا من بود که... هناس... گم ریتقص »

 «  ... یشد

 

 را گرفت . شیهاشد و شانه کیاز پشت به جوانه نزد ریام

 

 « ... سیتو ن ری... تقصزمیآروم باش عز »

 

 .  دیکش یهم پوف آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تو  ریبرادرم تقص یزن سابق من با همدست یکارکثافت »

 « ... سین

 

 کاناپه بلند شد و به طرف اتاقش رفت .  یرو از

 

 دایپ یزی... اگه چدیکن ییرایاز خودتون پذ دیاگه خواست »

 « ... خچالی یتو دیکرد

 

 هر چهار نفرمان بست .  یهم در اتاق را به رو بعد

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و جوانه گفت :  ریبا عجله به ام واریژ

 

 « ... ادیب نیکن شیشما دوتا راض »

 

جوانه در پناه خودش  یهاکه هنوز هم شانه یدر حال ریام

 د با اخم گفت : گرفته بو

 

 دینبا میکنیخودمون فکر م یوقت میکن شیراض یچطور »

 «  اد؟یب

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد:  واریژ

 

 «  اد؟ین دیگیم »

 

 باال انداخت . ییابرو ریام

 

پنج ساله  نی... اسین یخوب یروح تیآره... االن آکو تو وضع »

هر  ..سیهم خوب ن ری... آهدمیند ینجوریوقت آکو رو ا چیه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بعد تو کننیکه راه داره دارن از هم فرار م ییون تا جادوتاش

 « هم؟ عالوه بر اون...  یجلو یاونها رو بذار یخوایم

 

 انداخت .  واریرا به من و بعد ژ نگاهش

 

 ریفقط آکو و آه هی... قضمیماها خودمون باهاش مشکل دار »

 « مونه... آکو با همه هی... قضسین

 

 : دینال واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کار کنم؟  یچ یگی... اما مریام ونمدیم »

 

 گفت :  کرد،یرا صاف م شیکه صدا یدر حال جوانه

 

 « ... ادیباهاتون ب کنمیم شیمن راض »

 

 جمع چرخاند . یرا تو نگاهش

 

مسافرت رو  نیا دیشده پنج نفره بر یهر جور کنمیحس م »

 «... دیبر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.06.21 13:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _726 

 

 مان به طرف اتاق آکو رفت . همه یهاهم در مقابل چشم بعد

 

 اکو وارد اتاق شد .  یاجازه با

 

اتاق بود بالخره موفق شدم بغضم را تکه  یجوانه تو یوقت تا

 تکه قورت بدهم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خش برداشته گفتم : یهمان صدا با

 

 ترسمیبه هم خورده باشه... م قند آکو میفکر کنم تنظ ریام »

 « ... ادیسرش ب ییبال هی

 

 تر شد .  ظیغل ریام اخم

 

 « شده؟  یچرا؟ چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به آشپزخانه کردم .  یادست اشاره با

 

 به طرف آشپزخانه رفت .  ریام

 

 کرد و گفت :  یاخم هانیانسول دنید با

 

 زده باشه نیانسول دونمیم دیکار رو کرده بع نیکه ا یآدم »

 « اصالً... 

 

 به دور و برش کرد . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « نه؟!  ایآکو  نجایدستگاه چک قند داره ا نیدونینم »

 

 از قبل شدم .  ترنگران

 

 یکه خودم برا یرا باز کردم و دستگاه هانتیاز کاب یکی در

 برداشتم . شیبودم از سر جا دهیآکو خر

 

 .دستگاه را از دستم گرفت و به طرف اتاق رفت  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یدر حال یآمد و با لبخند کمرنگ رونیموقع جوانه ب همان

 بود، گفت : سیخ هیهنوز هم صورتش از گر

 

 « باهاتون...  ادیم »

 

 لب گفت : ریز یو ممنون دیکش یقینفس عم واریژ

 

 . میاما هراسان به طرف اتاق رفت ریو ام من

 

 زل زده بود . نیتخت نشسته بود و به زم یرو آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ما سرش را باال آورد . ندید با

 

 « ! ه؟یچ گهی... دامیجوانه که گفت م »

 

 یزانو زد و تا آکو بخواهد واکنش شیپا یبدون حرف جلو ریام

نشان دهد دستش را گرفت و با سوزن چک قند نوک دستش 

 را سوراخ کرد .

 

 کرد دستش را پس بکشد .  یزد و سع یداد اکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یچته وحش »

 

که  یدستش را گرفت و همزمان من نوار قند اما با قدرت ریام

 . دستگاه گذاشته بودم جلو بردم  یاز قبل تو

 

گرفتن قطره خون آکو دستگاه را عقب بردم و با استرس به  با

 صفحه زل زدم . 

 

 گفت :  تیبا عصبان آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « چتونه شما دو تا؟ قند من به شماها...  »

 

 ...  دیدستگاه برق از سرم پر یعدد رو دنید با

 

 گفتم : ریبه ام دهانم را قورت دادم و وسط حرف اکو اب

 

 «قندش چهارصده...  »

 

 بلند شد و به طرف من امد .  اکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : دیرا از دستم گرفت و با تهد دستگاه

 

کلمه راجع به قند و  هینداره... اگه  یربط کدومتونچیبه ه نیا »

نه تنها شب  دیزنحرف ب یاگهیو هر کوفت و زهرمار د نیانسول

 « ... دیاسمم نشون گهید ییجا هی رمی... که کال مامینم

 

 .  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دم عمارت... دست از سرم  امی... شب خودم مدیحاالم بر »

 «... دیبردار

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [18.06.21 00:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _727 

 

 (  ری) آه

 

را گرفته بود و حاضر  ریکام بود که چطور گردن امبه آ نگاهم

 نبود از پدرش جدا شود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا  دادیبه او قول م کردیکه سرش را نوازش م ینیهم ح ریام

او برگردد اما آکام از  شیپ یو خوراک هیبا هد گریدو روز د

 .  شدیپدرش جدا نم

 

از زمان  ریآکام و ام ییجدا نیتریاحتماالً طوالن نیا دانستمیم

 تولد آکام است . 

 

سر کار بود و جوانه با هزار زحمت  ریکه ام ییهاوقت ریغ به

پدر و پسر اصالً از هم جدا نشده بودند  کرد،یآکام را سرگرم م

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شان زدم . سه نفره یخانواده ریبه تصو ینیریتلخ و ش لبخند

 

 ریام یرا به بازو اشقهیکه شق یاو جوانه ریدر آغوش ام آکام

 .  کردیداده بود و به آنها نگاه م هیتک

 

 لب خطاب به خودم گفتم :  ریز

 

 ریتصو نیا شهیکردم هم یکه با مانا زندگ یچهار سال هیتو  »

که رو بغل  یا... من باشم و بچهکردمیخودم تجسّم م یرو برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چرا  دمیاز خودم نپرس وقتچیعشقمونه... ه یجهیکه نت رمیبگ

 « ... میدار نشچهارسال اون همه اصرار داشت بچهاون  یمانا تو

 

 زدم .  یپوزخند

 

بودن من به  مینگو خانم برنامه داشته... منتظر بوده تا از عق »

 « نفع خودش استفاده کنه... 

 

 خودم زمزمه کردم :  یبرا یدهانم را قورت دادم و به سخت آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

م رو هبرادرم و خانواد یزندگ لییپنج سال تمام شدم عزرا »

که  یاخانواده نیبهتر کردمینابود کردم چون فکر م

 « داشته باشم از دست دادم...  تونستمیم

 

 « ... یمون رو نابود کردکه خانواده ینبود یتو تنها کس »

 

ام نشست به شانه یو دستش که رو واریژ یصدا دنیشن با

 طرف صدا برگشتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سه  یبه خانواده یمخلوط با شاد یمن با غم هیهم شب واریژ

 .  کردینگاه م ریام ینفره

 

 گفتم : آهسته

 

 « نابود کردم...  شهیاتفاقاً من بودم... من بودم که آکو رو از ر »

 

 زد : یلبخند تلخ واریژ

 

 « کارها کردم؟  یرفته من باهاش چ ادتی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیکش یو دردناک قیعم نفس

 

.. نه .ینه زنگ ازش رفتم... پنج سال تمام یبدون خداحافظ »

زخم زبون  یرو برا یفرصت چیهم برگشتم ه ی... وقتیحرف

 « ... دادمیزدن از دست نم شیزدن و ن

 

 دوخت و گفت : ینامعلوم یرا به نقطه نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردمیم هیتوج ینطوریام رو اچند سال رفتار احمقانه نیا »

باشم... حق دارم اون رو به  یکه حق دارم از دست آکو عصبان

که  یاالعادهفوق یخوب و برادر یخاطر به هم خوردن خانواده

 « ... نهیا تیسرزنش کنم اما واقع میداشت

 

ام را گرفته بود، گذاشتم و دستش که هنوز شانه یرا رو دستم

 آن را فشار دادم .  یهمدرد یبه نشانه

 

 ممکن گفت : یصدا نیتربا آرام واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... هیقض نیا یبدتر بودم تو من از تو هم نهیا تیواقع یول »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [18.06.21 00:04] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _728 

 

کالفه  آوردیفشار م واریکه انگار به قلب ژ ینیهمه سنگ نیا از

 را گرفتم .  شیهاو نگران بلند شدم و شانه

 

 ن ادامه داد :به م تیّاهمیب واریرا صدا زدم اما ژ اسمش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شه که تو رو درک کنه  دایپ یآدم هی ییجا هی یروز هی دیشا »

گند  نذاشتم... من به خودم و آکو یباق یچیمن ه ؟یاما من چ

 « زدم... گند... 

 

 «  د؟یگرفت یپس چرا فاز خداخافظ د؟یاینم تونییمگه دوتا »

 

 راشیو رو دیبه صورتش کش یدست واریژ ریام یصدا با

که  یکه به جوانه و آکام ینیزدم و ح ید؛ من هم لبخندبرگردان

 گفتم :  کردم،ینگاه م د،یپریم نییبغلش باال و پا یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یبالخره از پسرت دل کند »

 

 زد .  یلبخند مضطرب ریام

 

 «  م؟یجوانه و اکام رو تنها بذار یابه نظرت کار عاقالنه »

 

 زدم .  یبخش نانیاطم لبخند

 

سهراب و  شی... جوانه و اکام قراره برن پنترس داداش »

 « و مادرش هم اونجان...  نی... اواریسام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد . ترضیعر لبخندم

 

دورشونه... نترس  سیارتش هم که ادم و پل هی یبه اندازه »

 « داداش... 

 

 و گفت : دیکش یقینفس عم ریام

 

 « نگران باشم...  دینبا یگیآره... راس م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رخاند .سالن چ یرا تو سرش

 

 « آوات کو؟ حاضر نشده هنوز؟  »

 

 که انگار به خودش مسلّط شده بود، گفت :  واریژ

 

 ادیآکو ب ی... گفت وقتاطیچرا ساکش رو برداشت رفت تو ح »

 « ... زنهیزنگ زنگ م

 

 تکان داد و گفت :  یسر ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « با آکو حرف بزنه...  خوادیکنم م فکر »

 

 ا مشغول کرده بود به زبان آوردم :ر بود ذهنم یکه مدت یزیچ

 

 انیجر وقتچیآکو بود... ه شیپ شهیچند سال اوات هم نیا »

و در همه حال از آکو دفاع کرد...  شهیمانا رو باور نکرد... هم

 یباشه که مشکل یتنها مس دیرو شده آوات با یچحاال که همه

 « شده ؟  یچ نشونیب دونمیبا آکو نداشته باشه... نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جواب داد : ریام

 

 « رفت...  رانیباشه که آوات از ا نیبه خاطر ا دیشا »

 

 در بحثمان مداخله کرد : واریژ

 

... من نگاه آکو رو به آوات نهاسیاز ا شتریب یزیچ هینه...  »

 « ... از دستش دلخوره شتریب یلی... انگار خدمید

 

 باال انداخت .  یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « از ما...  شتریب یحت »

 

                               🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [18.06.21 00:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _729 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را از در گرفتم و به طرفش رفتم .  امهیآکو تک نیتوقف ماش با

 

 یرا خاموش کند در را باز کردم و رو نیماش نکهیاز ا قبل

 م .شاگرد نشست یصندل

 

 و گفت :  دیکش یپوف آکو

 

 « چته آوات؟  »

 

 کرده بودم، به زبان آوردم :  نیکه تمر ییهاحرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «اومدم باهات حرف بزنم...  »

 

 بستم : پلک

 

 « ازت معذرت بخوام...  »

 

 زد .  یقیعم پوزخند

 

 «  ؟یبابت چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . نمیرا بب آکو یرا باز کنم و چهره میهانداشتم پلک جرئت

 

 جپاب دادم :  آرام

 

 «طال نشون دادم...  تو و یهیکه نسبت به قض یبابت واکنش »

 

 را باز کردم .  میهاسکوت آکو بالخره چشم با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به حرفم  تیاهمیب یرا باال انداخت و با بدخلق شیابروها آکو

 گفت :

 

... دیایخودتون ب نی... شماهام با ماشامیخودم م نیمن با ماش »

 » 

 

 را نبازم .  کردم خودم یسع

 

پس  ینیبش نیماش هی یباهامون تو یستیحاضر ن یاگه حت »

 «  ؟یایسفر رو ب نیا یشد یراض یچطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که ممکن بود از زبان  یتلخ یهاحرف یهمه یخودم را برا دیبا

 .  کردمیآکو بشنوم آماده م

 

 بدون احساس جواب داد : یبا لحن آکو

 

  «به شما نداره...  یربط چیاومدنم ه »

 

از روح  یاهنوز هم ذرّه نکهیاز ا یخوشحال دیو شا یکنجکاو با

 : دمیمانده باشد، پرس یدر وجودش باق یزندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یپس چ »

 

را خاموش کرد،  نیماش رد،یرو بگنگاهش را از روبه نکهیا بدون

 باال انداخت و گفت : یاشانه

 

 « به خاطر آکام و هناس...  »

 

 دامه داد :لحظه سکوت کرد و بعد ا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 توننیرو از سر راه برندارم اون دو تا بچه نم یتا اون عوض »

 « داشته باشن...  یراحت یزندگ

 

 : دیاز دهانم پر یرارادیغ

 

 «  ؟یکردنش شد دایپ الیخیکه ب یهمون هناس »

 

 آکو به طرفم برگشت .  بالخره

 

 به من انداخت و با تأسف گفت : یمعنادار نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکه بدون یشناسیسال هنوز اونقدر من رو نمهمه  نیبعد ا »

 «  شم؟یهناسم نم الیخیبشم ب یهر چ الیخیمن ب

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [18.06.21 00:04] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _730 

 

 

و با فکر  اوردمیخودم ن یشده بودم اما به رو مانیحرفم پش از

چند ماه و  نیو در مورد ازبان آک ریبتوانم از ز دیشا نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تیکه سر خودش آورده بود، حرف بکشم و در نها ییبالها

 بکشانم، ادامه دادم :  ابتشیبتوانم بحث را به د

 

 پس چرا چند وقته خودت رو تو خونه ینشد الیخیاگه ب »

کردنش  دایپ ریگیپ هیچند وقت گهیم یاحمد ؟یحبس کرد

 « ... یندار دیبه پدر خورش یسابق... کار نیع یستین

 

 تکان دادم :  یسر یناراحت با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

انگار  یعنی ،یقندت شد الیخیب یاونم از وضع قندت... وقت »

 «... یدینم تیبه هناس هم اهم گهید

 

 بود .  ایکار دن نیترسخت میحرف برا نیا گفتن

 

هناس  الیخیب یعنی ادیسرت ب ییبال ستیبرات مهم ن یوقت »

 «... یشد

 

 شد .  رهیدر سکوت به صورتم خ یاچند لحظه آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آنطور که فکر  ابتشیکه وضع د دیبودم جواب بدهد؛ بگو منتظر

که آکو هنوز هم همان مرد  ستیبد و حساس ن کنمیم

 قدرتمند گذشته است . 

 

 ریو آه ریبزند هر دو در عقب باز شدند و ام یحرف نکهیاز ا قبل

 نشستند .  نیماش یتو واریو ژ

 

 .  میشکّه شد و آکو هر دو من

 

 به حرف آمد :  ریمخالفت بزند، ام یبرا یآکو حرف نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بهتره...  میبر نیماش هیبه نظرم همه با  »

 

 .  دیکش قیپلک بست و چند نفس عم آکو

 

 منفجر شود .  آکو دمیترسیم

 

برنامه را  نیانداختم تا بدانم ا ریو ام ریو آه واریبه ژ ینگاه

 بودند .  دهیکدامشان چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادینشان م ریآه یافتاده نییدر هم رفته و سر پا ی.افهیق

 وضع ناراحت است .  نیبدتر از آکو او از ا

 

 بودند .  هیقض نیپشت ا واریژ ادیو به احتمال ز ریام احتماالً

 

 رونیب نیمان را از ماشآکو همه کردمیفکر م یوقت عاقبت

 . را روشن کرد  نیو ماش دیکش یکند، پوف

 

 .  مینزد یحرف کداممانچیه میاز شهر خارج شد یوقت تا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریرا عاقبت آکو خطاب به آه نمانیو ترسناک ب نیسنگ جوّ

 شکست . 

 

 گهی... من بهش قول دادم درینرو آه نیدور و بر رام »

 « ... رنیما دور و برش نم یخانواده یهااز آدم کدومچیه

 

 ؟  نیرام

 

 لرزان گفت : ییاخورد و با صد یتکان ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ؟یشناسیرو از کجا م نیتو... تو رام »

 

 زد و جواب داد :  یپوزخند آکو

 

درصد فکر کن من عشق زن سابقم رو  هی... یدار اریاخت »

 « نشناسم... 

 

 ... ! بوم

 

 ! دیخورش عشق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هناس خبر دارد  یگفته بود احتماالً از جا ریکه آه یکس همان

 ؟ 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [18.06.21 00:04] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _731 

 

 

 با لکنت گفت :  ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « هناس خبر داشته باشه...  یآخه ممکنه از جا »

 

 گفت :  الیخیب آکو

 

رو فرستادم...  یکیاز هناس داشت داد... االن هم  یهر خبر »

 « ... دیسراغ هناس و خورش رهیداره م

 

 : میهمزمان گفتچهار نفرمان  هر

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه دادم : من

 

رو  یک ؟یهناس خبر داشت یهمه مدت از جا نیتو ا »

 « خبر نداشت...  یچیکه از ه یاحمد ؟یفرستاد

 

 بود .  یبا آرامش مشغول رانندگ آکو

 

 داد :  جواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  دیکه بدون نیبهت گفتم که... هنوز اونقدر من رو نشناخت »

رو  یکیاگه مرده باشم... االن هم  ی. حت..گذرمیم نماز بچه

از  تونستمی... اگه خودم مشمیفرستادم تا هناس رو برگردونه پ

خروج  یاجازه یدنبالش اما حت رفتمیخارج شم خودم م رانیا

 «از تهران هم ندارم... 

 

مدت  نیخودمان آکو ا الیکه به خ یمقابل ما چهار نفر در

ما را  شهیهم نیو عاش شسته بود دست از خودش و بچه

 کرد، ادامه داد :  ریغافلگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خارج شم برم  رانیاز ا یرقانونیآب خوردن بود تا غ نیبرام ع »

ادم نرمال  هیمثل  تونستمینم وقتچیه ینجوریدنبالش اما ا

کردن هناس رو سپردم به  دایپ نیهم یکنار دخترم باشم... برا

 یک برادوست قابل اعتماد... و خطرنا هیدوست...  هی

 « ... الی... داندیخورش

 

فکر کردم آکو  نیبود، تنها به ا یچه کس الیندادم دان یتیاهم

جوانب  یهم عاقل بود و همه یروح طیشرا نیدر بدتر یحت

او را  نیبدتر از قبل نشود و هم زیچتا همه دیسنجیکار را م

 .  کردیاز آن صحبت م واریکه ژ کردیم یهمان امپراطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دارم نه به  ازیمن نه به کمکتون ن دیگفتم که بدون رو نهایا »

 «... امیو ترحمتون... خودم از پس خودم و دخترم برم یدلسوز

 

 آرامش ادامه داد :  با

 

کنم... تنها بجنگم...  یگرفتم تنها زندگ ادیمن سالهاس که  »

ازم  ییدوست داشته باشم... تنها ییبشم... تنها یتنها زخم

از  یکی دیلحظه هم با خودتون فکر نکن هی یتمتنفر شن... ح

 «... بشکنه من رو ییتنها تونهیشماها م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 افتاد .  یاصل یجاده یتو نیماش

 

اش العادهفوق یرا باال برد و با مهارت رانندگ نیسرعت ماش آکو

 گذاشت . شیرا به نما

 

با خودم  میجاده گذراند یکه در سکوت تو یطول مدت تمام

 حق با آکو بود .  دیشافکر کردم 

 

 ... میواقعاّ آکو را نشناخته بود کداممانچیه ما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زده بود ...  یناموسیتو را نشناخته بود که به او تهمت ب ریآه

 

آکو قصد به هم  کردیرا نشناخته بود که فکر م هم آکو ریام

 اش را با جوانه دارد ...عاشقانه یزدن زندگ

 

اش بود، مسبب که عاشق خانواده ییآکو کردیم که فکر واریژ

 به هم خوردن خانواده بود ...

 

 طال خودخواه بود... انیکه فکر کرده بودم آکو در جر یمن و
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هناس شده است ... الیخیب آکو میچه فکر کرد یبعد وقت و

 

را  بود که آکو نیو هم میبرادرمان را نشناخته بود کدامچیه ما

 تنها کرده بود ...

 

 

 یوالدپ_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _732 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حال  نیبار با بدتر نیکه آخر یدر ستاد؛یدر ا یجلو نیماش

 از آن خارج شده بودم .  ایدن

 

 ! ا؟یحال دن نیبدتر

 

 یو سپردن خودم و پاها یخانه و انتخاب آوارگ نیرفتن از ا اگر

که آکو گفته  یبود پس دروغ ایدن زیچ نیبدتر روایفلجم به ژ

 یکه خودم را خودم را در خانه یآن چند ماه یبود و من همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اس،یحال دن نیبدتر کردمیحبس کرده بودم و فکر م الیدان

 چه بود؟! 

 

 کرده بودم؟! نه؟!  اشتباه

 

 کردمیفکر م نیبودم به ا ستادهیدر ا نیا یروکه روبه حاال

 نبود ... زیچ نیبود اما بدتر دروغ آکو بد

 

 بود ...  ایدن زیچ نیعکس العمل من بدتر یلو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهمه یبودم و به جا ستادهیا امیپدر یخانه یروروبه

 ... کردمیتو خانه به آکو فکر م یهاآدم

 

 بود، نه؟!  نیشدن هم عاشق

 

  ؟یحالت تنها به او فکر کن نیو بهتر نیبدتر در

 

پدر و مادر و خواهر و برادرم به آکو فکر  یکه به جا یمن مثل

  کردم؟یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش به که راننده ینیبه ماش هیبود که تک قهیچند دق دانمینم

و چهار ساعته در خدمت من بود به در  ستیب الیدستور دان

 خانه زل زده بودم که در باز شد . 

 

 حس کردم .   یبه خوب نهیقلبم را در س ختنیر فرو

 

 دیشا نم؛یداشتم کدامشان را پشت در ببآرزو  دانستمینم

 را...  کدامشانچیه

 

 !رفتم؟یم شهیهم یو برا گشتمیبرم نجاینبود از هم بهتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در باز شده بود و  رد،یترس کنترلم را در دست بگ نکهیاز ا قبل

که از شانس من با همان  یپدرم مقابلم ظاهر شده بود؛ پدر

 یو شدم، متوجه پدرنگاه اول متوجه من شد؛ من هم متوجه ا

 کرده بود ...  میرها یزندگ یروزها نیترکه در سخت

 

 د،یسف یبا گذشته نکرده بود؛ همان مو یفرق چیه ظاهرش

 یامرتب و اتوشده اهیس رهنیپ د،یکوتاه و مرتب سف یهاشیر

 شلوارش مرتب شده بود . یکه تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سابق بود ...  نیع زیچ همه

 

که به خاطر او سر من آمده بود  ییمادرم با وجود بال یعنی نیا

پدرم داشت  یهاشستن و اتو کردن لباس یبرا یهنوز هم جان

و  شیو پدرم... پدرم هم هنوز دل و دماغ مرتب کردن ر

 را داشت...  بلشیس

 

 آنها به وجود آورده بود ؟  یایدر دن یرییطال چه تغ نبود
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@VIP_ROMAN 

آکو  یایننکرده بود، د یرییام بدون من تغخانواده یایدن یوقت

 مانده بود ؟   رییهم بدون تغ

 

 لب زد :  پدرم

 

 « طال؟ بابا...  »

 

 ینیآمدن اسم طال از دهانش بغض تلخ و سنگ رونیمحض ب به

 وجودم را گرفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  بابا؟

 

  کند؟یاش را رها مجگر گوشه یپدر کدام

 

 جمله را به زبان آوردم : نیهم

 

 «  کنه؟یکار رو م نیبا دخترش ا ییکدوم بابا »
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _733 

 

هم  مردمیرا خش دار کرده بود اما اگر م میاگرچه صدا بغض

 بشکند . دادمیاجازه نم

 

را  شیقدم به سمتم آمد اما با باال آوردن دستم جلو کی پدرم

 گرفتم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فاصله بود  ابانیعرض خ کیظاهر تنها من و پدرم در  نیب حاال

 اما در باطن... 

 

 دم؛یدیپدرم را به وضوح م یهاچشم یشدن کاسه یو خال پر

 خشک شده بودند .  بیمن اما عج یهاچشم

 

اما بعد با خودم فکر کردم  میدر همان حالت ماند یالحظه چند

پدرم بفهمم که  یظاهر آراسته دنیبودم تا با د امدهیمن ن

 ینکرده بود، آمده بود برا یرییتغ چیه شانیایون من دنبد

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آنها  یکه خدا به جا یمحکم گاههیبار با نشان دادن تک نیآخر

 . ردمپشتم گذاشته بود، نشان بدهم شکست نخو

 

 قدم جلو برداشتم ... کی

 

 ...  گرید قدم

 

 را تا حد ممکن صاف کنم . میکردم صدا یسع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  شهیکه آکو هم بردمیبه کار مرا  یهمان تحکم و صالبت دیبا

 . بردیکار م

 

 ... آکو

 

مثل  ستاد؛یایحداقل پشتم م ایکاش آکو کنارم بود  یا

 ... شهیهم

 

 ...گشتمیبرم دیبا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... آمدمیو با آکو م گشتمیبرم

 

 خشک شد ...  نیزم یرو میپاها

 

 ... توانستمیآکو نم بدون

 

را کنار گذاشت و  یرگرد کنم که پدرم خودداعقب خواستمیم

را گرفت و سرم را به  میهاتا به خودم آمدم شانه د؛یبه طرفم دو

 قلبش چسباند . 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و پر از هوا شدند .  نیسنگ میهاشد و گوش حسیب بدنم

 

 یکه تو یزنگ یصدا انیپدرم را به زحمت از م انیگر یصدا

 دادم . صیتشخ د،یچیپیگوشم م

 

 « بابا؟  یطال؟ اومد یاومد »

 

و لمس در  حرمتیکنارم افتاده بودند، خودم هم ب میهادست

 بغل پدرم افتاده بودم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...  کردمیو حس نم کردمیرا حس م زیهمزمان همه چ انگار

 

بازوها  نیا نیآغوش ب نیعمر در هم کیکه  یاحساسات یهمه

را  کدامشانچیه گریآوردم اما انگار د ادیتجربه کرده بودم به 

مانده بود؛  یباق میبرا یاشان تنها خاطرهاز همه م؛کردیحس نم

 تر شده بود . پررنگ شهیدر عوض آغوش آکو از هم

 

 گفت : هیفشار داد و با گر اشنهیس یسرم را به قفسه پدرم

 

 « ؟ینیما رو بب یبدبخت ی... اومدیبالخره اومد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد؟  یحرف م یاز کدام بدبخت پدرم

 

 وسط بدبخت شده بود؟  نیا یگریجز طال کس د مگر

 

 زبانم قفل شده بود . اما

 

 شدمیپخش م نیزم یبغلش نگرفته بود، رو یپدرم مرا تو اگر

 . 
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@VIP_ROMAN 

 .  کردیم هیبلند گر یبا صدا پدرم

 

 « خواهرت رو تن کردم؟  اهیس ینیبب یاومد »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _734 

 

 « خواهرت رو تن کردم؟  اهیس ینیبب یاومد »
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@VIP_ROMAN 

  خواهرت؟

 

 من اصالً خواهر داشتم ؟  مگر

 

را در  یکه خواهر کردیصحبت م یا... نکند از همان نقرهنکند

 حق من تمام کرده بود ؟ 

 

 خوردم .  یفیرفت و تکان خف رونیاز بدنم ب یحسیلحظه ب کی

 

 بود ؟  ینقره تن چه کس اهیس
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@VIP_ROMAN 

 

 افتاده بود . یزبانم برنگشته بود تا بپرسم چه اتفاق قدرت

 

 شیرا با فشار دادن بازوها اشیناراحت یکه انگار همه پدرم

 گفت :  یواضح یهیبا گر کردیم هیمن تخل فیدور تن ضع

 

 اهیرو به خاک سمونبد ازمون گرفت... همه خدا تقاص تو رو »

 « نشوند... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در حال انفجار  یخبریور باز ز کردمیحس م یوقت درست

بغلش  یآغوشش در آورد، سرم را تو یبودم، پدرم مرا از تو

 چرخاند،یصورتم م یرا تو سشیکه نگاه خ یگرفت و در حال

 گفت :

 

نگاهت کنم  یبذار نگاهت کنم بابا... بذار اونقدر با شرمندگ »

اون موقع راحت شم از  دی... شانیزم یکه آب شم برم تو

 «دون شماها برام ساخته شده... که ب ییایدن

 

 حرف بزنم . خواستیم دلم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیخودش مرا از ا یهاخودش بود که با دست میبگو شیبرا

 کرد .  رونیخانه ب

 

که خودش  یهمان زد؟یکردن کدام خانه حرف م رانیاز و حاال

 برده بود؟  نیبا دست خودش از ب

 

 با التماس گفت :  پدرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بگو برعکس من یبا اون مرد خوشبخت بابا... بگو یخوببگو »

که ولت کردم به امون خدا اون پشتته... بگو تا  اهیرو س

نجات دختر  یاز آسمون شد فرشته بهیغر هیشرمنده شم که 

 « که من ولش کرده بودم...  یمن در حال

 

آکو را از زبان پدرم  یهاینبود که خوب بیعج میبرا چرا

 .  دمیشنیم

 

 د:ادامه دا پدرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و روش به خاطر تو  زدیسر نقره داد م یاون لحظه که اونجور »

 یفکر کردم... اونقدر عصبان زهایچ یلیبود به خ دهیاسلحه کش

که  دمید ی... اما وقتزهیخون نقره رو بر دمیترسیبود که م

حاضر  قتیحق دنیفهم یچطور برعکس من که پدرت بودم برا

آدم  هی رومروبه یهبیفکر کردم غر نیبه ا زهیبود خونه بر

 « ... سین یمعمول

 

 یقیآکو فقط گفته بود که به طر دانستم؛یرا نم نهایا من

 سرم آورده بود .  ییکه نقره چه بال دهیفهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  یبا لبخند تلخ پدرم

 

بهش  ریبا تحق یمشت و لگد... وقت ریرو گرفت ز ایآر یوقت »

و  مونهیکنارت م اون باورت داره... اون ا،یگفت که برعکس آر

بهش گفت چطور  یاز دست داده... وقت یبا حماقت چ ایآر

رو بفهمه...  قتیساده حق یبا دو سه تا پرس و جو تونستهیم

اون همه  یشانس داده... وقت هیگفت باورت کرده و بهت  یوقت

زد به اسم تو و ما رو پرت  ایمن و آر یقدرت و صالبتش رو جلو

 « ... رونیکرد ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _735 

 

 تر از قبل شد .اما تلخ ترعیوس لبخندش

 

 « ... یهست شیامپراطور یملکهبهم گفت تو یوقت »

 

 ام را نوازش کرد .را باال آورد و گونه دستش
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@VIP_ROMAN 

 « بابا؟ آره؟  یخوشبخت »

 

 . دانستمیو آکو نم ایاز برخورد آر زیچچیه من

 

چطور انتقام  کردمیفکر م نیذهنم به ا یگوشه کی شهیهم

بهتر از  یلیآکو خ نمیبیاما حاال م رمیرا از او بگ ایآر ریتحق

 من عمل کرده بود ... یانتقام یوهایسنار یهمه

 

 سوخته بود...  خواستمیهمانطور که م ایآر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو آتش را روشن کرده بود... و

 

 موضوع به من نگفته بود...  نیاز ا زیچچیه آکو و

 

کند اما مثل  زیمن عز شیو خودش را پ دیبگو توانستیم

را پنهان کرده  اشیکرده بود و در خفا مردانگ یمرد شهیهم

 بود . 

 

 ... دادیاش انجام مافراد خانواده یبرا شهیکه هم یکار همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردیکار مهمه شانیرا داشت و در خفا برا شانیهوا شهیهم

 .  آوردینم شانیبه رو یزیاما چ

 

 سؤالش را تکرار کرد . پدرم

 

 « بابا؟  یخوشبخت »

 

 را به خاطر آوردم .  زیچ کیسؤال تنها  نیجواب ا در

 

 ... آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... آکو

 

 ... آکو

 

 در خاطرم زنده نشد ...  یگرید زیسبزش چ یهاآکو و چشم جز

 

 قفل زبانم باز شد . بالخره

 

 هر چند آهسته اما محکم بود : میصدا
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@VIP_ROMAN 

 

 « آره با آکو خوشبختم...  »

 

 پدرم جگرم را سوزاند .  لبخند

 

 گفت :  یقیحسرت عم با

 

 « زد...  شیپس نقره فقط خودش و ما رو آت »

 

 :  دمیحرف بزنم، پرس توانستمیکه م حاال
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@VIP_ROMAN 

 

 « شده؟  ینقره چ»  

 

 کپارچهیکه صورتش  یپدرم سرعت گرفتند... به حد یهااشک

 شد...  سیخ

 

 ... زدیاشک بر نطوریبودم ا دهیند وقتچیه

 

 هق هق گفت :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

فرزام نقره رو کشت... خواهرش رو کشت... خودش هم فرار  »

 « کرد... 

 

 مرا بغل کرد . دوباره

 

هام از دستم رفتن... خدا انتقام تو رو بد ازمون گرفت... از بچه »

 «ام... نقره... مون... من... مادرت... فرزهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _736 

 

 ) طال ( 

 

 « بله؟  »

 

 حرف بزنم... دمیکشیم خجالت
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@VIP_ROMAN 

 

از خودم  یخبر چیبود خودم را گم و گور کرده بودم و ه هامدت

دفعه  کینگرفته بودم؛ حاال  یاز کس یخبر چینداده بودم و ه

 شده بود .  دایام پسر و کله

 

 گفتم : یلرزان یزحمت با صدا به

 

 « ... سالم »

 

 پشت خط خسته بود .  نیآو یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... شما؟ دییسالم بفرما »

 

که خواهر شوهرم مرا از پشت  کردمیم هیبه حال خودم گر دیبا

  شناخت؟یتلفن نم

 

از لفظ سابق گذشته شدم و  یکوتاه همان طال یلحظه کی

کرده  دایپ هیآکو با بق یکه به واسطه یخواهر شوهر و نسبت

پدرم  یهاحرف یادآوریکه بالفاصله با  یبودم، ذوق کردم؛ ذوق

 رفت . نیتلخمان از ب یو خداحافظ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 داشتم؛ آکو ...  ازین زیچ کیدر حال حاضر تنها به  

 

 عمرم دلتنگ بودم ...  یهمه یاندازه به

 

چند ماه با خودم حمل کرده بودم اما  نیا یمهرا ه یدلتنگ نیا

که سر نقره و فرزام  ییبال دنیپدرم... با شن یهاحاال... با حرف

 نیتلخم با پدرم... ا یام آمده بود... با خدحافظو خانواده

 .  آوردیبه قلبم فشار م شهیحاال آشکارتر از هم یدلتنگ
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@VIP_ROMAN 

 « جان...  نیطالم آو »

 

 نکرد .  یرییتغ نیآو یصدا یخستگ

 

 «  زم؟یعز یطاالجان؟ خوب ییتو »

 

 کرد : مکث

 

 « افتاده؟  یاتفاق »
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@VIP_ROMAN 

خودم را دور  نقدریا دینبا دم؛یخودم خجالت کش یمعرفیب از

افتاده که به او زنگ  یفکر کند اتفاق نیکه حاال او گرفتمیم

 بزنم . 

 

 « ... نگران نشو... زمینه عز »

 

 نیماش رونیمن ب یبنابر خواستهبه راننده انداختم که  ینگاه

 تر حرفم را بزنم . بود تا من راحت ستادهیا نهیدست به س

 

 « ... رانیراستش من برگشتم ا »
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@VIP_ROMAN 

 

 از ذوق گرفت . یرنگ شیصدا

 

 «  ؟یایواقعا؟ بالخره دکترت اجازه داد ب »

 

 دکتر و پزشک آورده بود .  لیدل بتمیغ یآکو برا احتماال

 

 و ادامه دادم : اوردمینخودم  یهم به رو من
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@VIP_ROMAN 

دفعه  هی خوامیخبر بدم برگشتم... االن نم به آکو نکهیبدون ا »

 « کجاس...  نمیهول کنه... زنگ زدم به تو بب نهیمن رو بب

 

 « سر رفتن کرمانشاه طال...  هی هیآکو و بق »

 

 را باال انداختم . میابروها

 

استان وسط د شیچه خبر بود که آکو و برادرها کرمانشاه

 قاچاق و زندان با هم رفته بودند؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم؟  با

 

 کی ریهمزمان ز توانستندیم ریو آکو و ام ریو آه واریژ مگر

  نند؟یسقف بنش

 

 «  ر؟یآکو و آه ؟یمطمئن ن؟یبا هم رفتن آو »

 

 : دیکش یقینفس عم نیاو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اتفاقات  یلیخ نجایچند ماهه ا نی... ا... با هم رفتنزمیآره عز »

 « کرده باشه...  فیازش تعر یزیچ آکو دونمیم دی. بعافتاده..

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _737 

 

 کار بود؟  یکجا نیآو

 

 ... میکلمه هم حرف نزده بود کیچند ماه من و آکو  نیا تمام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

صبر  ؟ی... تو فرودگاهزمیعز سیعمارت خودمون ن یچکیه »

سهراب  یدنبالت... من و جوانه و آکام خونه  امیکن االن م

 « دنبال توهم...  امی... ممیکه تنها نباش میینایا

 

 ام... من حامله دندیفهمیهمه م یاول کار نیهم یعنی نیا

 

 ... خواستمیکه نم یزیچ

 

هتل اصال...  ایمن برم عمارت...  شهی... مزمیهز نیاوممم... او »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بعد زن  میچند تا خونه دار نجایطال؟ ما ا هیها چحرف نیا؟! او »

 « برادرمون بره هتل؟ 

 

 کرد : فکر

 

خجالت  اری... نگو که از سهراب و سامنمیصبر کن بب »

 «  ؟یکشیم

 

 تکان دادم و با خجالت گفتم : یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... راستش... زمینه عز »

 

 یتا برا مگذاشتیم انینفر درم کیبچه را با  یهیقض دیبا

 داشته باشم...  یپنهان کردنش کمک

 

فعال راجع  هیبق خوامیهست که نم یزیچ هی... نیراستش آو »

 « بدون...  یزیبهش چ

 

 با اضطراب گفت : نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ن؟یافتاده؟ با آکو دچار مشکل شد یشده؟ اتفاق یچ »

 

 کوچک شکمم گذاشتم و گفتم : یبرآمدگ یرا رو دستم

 

 « ... نیم آومن حامله »

 

 خط سکوت مطلق بود . پشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رمیهم م نیهم ی... برابفهمه یزیچ یفعال کس خوامینم »

 « که آکو برگرده از کرمانشاه...  یهتل... اونجا راحتم... تا وقت

 

 گفت : ست،یمن ن یهاکه متوجه حرف یمثل کس نیآو

 

 «  ؟یطال؟ مطمئن یاحامله »

 

 با ذوق و خنده گفت : بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بچه... اونم  هی... آخ خداجون... یا... از داداشم حاملهیاحامله »

تو داداشم  یکه آکو هناس رو از دست داده... بچه یاالن... االن

 « ... گردونهیبرم یرو به زندگ

 

  هناس؟

 

 هناس را از دست داده بود؟  آکو

 

اگر او را از دست بدهد،  گفتیم شعیکه آکو هم یهناس

 ؟  شودیتمام م اشیزندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یبرا یگرید لیجز من و او دل گفتیکه آکو م یهناس همان

 ندارد ؟  یزندگ

 

 چند ماه از دست داده بود... نیرا عمالً در ا من

 

 هم از دست داده بود؟  هناس

 

 ...به تو طال لعنت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رها  اشیزندگ تیموقع نیبه تو که آکو را در بدتر لعنت

 ... یکرد

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _738 

 

 ) آوات ( 

 

 یرا که چند ساعت یبالخره فکّ  یراه نیرستوران ب دنید با

 خشک شده بود تکان دادم و گفتم :  وقفهیاز سکوت ب شدیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « دارم...  ییم هم دستشوبزن کنار آکو... هم گرسنه »

 

 یتو  گرید یقهیپنج دقاگر فقط  کردمیبود حس م تیواقع اما

 ریمعذب و ام واریافسرده، ژ ریآه ،یسنگ یکنار آکو نیماش

 نمیاخمالو که تمام مدت ساکت و بدون صدا مانده بودند، بنش

 .  شومیاحتماالً منفجر م

 

 مخالفت کرد : ریرا نگه دارد، آه نیآکو ماش نکهیاز ا قبل

 

 « ... میزودتر برس... بذار یاخودت رو نگه دار آوات... مگه بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : واریژ

 

پشت  مینیآکو بش یجا مونیکینه بذار بزنه کنار... حداقل  »

 « فرمون... 

 

رستوران نگه  یرورا روبه نیما آکو ماش یاظهار نظرها نیب

 داشت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادهیپ نیداشبورد درآورد و از ماش یو فندکش را از تو گاریس

 شد . 

 

را آتش  گارشیداد و س هیکت نیبه ما به کابوت ماش تیاهمیب

 زد . 

 

 چشم بود .  یخلوت جاده بدجور تو یکیدر تار گاریس آتش

 

در  کسچیو ه زیچچیبود که انگار به ه یآدم هیآکو شب ژست

 .  دادیو در واقع نم دهدینم تیاهم ایدن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با خنده و تمسخر گفت : واریژ

 

 « حساب نکرد...  جاشچیما رو به ه ادیخوشم م »

 

 به آکو بود . همنگا

 

سقفه خودش  هی ریباهامون ز نکهیبه نظرت حق نداره؟ هم »

 « ... هیکل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلند شد : ریمتأسف آه یصدا

 

رو شروع  یباز نیمنه... من بودم که ا ریتقص نهایا یهمه »

 « کردم... 

 

 بار شروع به اظهار نظر کرد : نیاول یبرا ریام

 

 « ... یکردینم باز یباز نیهناس رو به ا یکاش پا یا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که سرش را  ینیداد و ح هیتک شیرا به زانو شیهاآرنج ریآه

 گفت : داد،یفشار م شیهادست نیب

 

و کاش بابا  ی... اکردمیکاش من به آکو شک نم یکاش... ا یا »

پنج  نیا نکهیا یکاش به جا ی... اگفتنیرو بهم م قتیآکو حق

ور کنم و امم رو شعلهانتق شیکنم تا ات نیسال رو وقت صرف ا

 « بگه...  کردمیرو وادار مآکو نمیگرفتن هناس برنامه بچ یبرا

 

نگاهش کردم که چطور با حسرت به آکو زل زده  نهیآ یتو از

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خودم بودم که  نیا نمیبیم کنمیحاال که بهش فکر م »

تر بود تا انگشت رو بفهمم... برام راحت قتیحق خواستمینم

هرزه  هیتا بخوام قبول کنم زنم  رمیبه طرف برادرم بگ اتهام رو

 «بوده... 

 

 مییبه آکو بگو میاما جرئت نکرد میشد ادهیچهار نفرمان پ هر

 . دیایهمراهمان ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که انگار  یزاریتنفر و ب هیشب یو سردش، حس یسنگ صورت

 یصورتش النه کرده بود، فاصله و سکوتش همه و همه رو یتو

 ...  میشو کشیقدم نزد کی یحت دادیهم اجازه نم

 

                              🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _739 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شانیبه دست و رو یمشغول غذا خوردن و زدن آب هیبق تا

 آکو یکه برا ییپرس غذا کیبودن از فرصت استفاده کردم و 

 بردم .  شیگرفته بودم برا

 

 ینیداده بود و ح هیتک نیهم در همان حالت به ماش هنوز

طرف جاده نگاه شب آن یانتهایب یاهیبه س دیکشیم گاریس

 . کردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کیانداختم؛ احتماالً  شیافتاده کنار پا یگارهایبه ته س ینگاه

 پاکت را تمام کرده بود . 

 

کاپوت گذاشتم و آهسته  یا روظرف غذا ر ستادم،یا کنارش

 گفتم :

 

 « لقمه بخور...  هیرو بزن  نتیبرات غذا گرفتم... انسول »

 

له کرد و  شیپا ریرا ز اشهیزد؛ بق گارشیبه س یقیپک عم آکو

 برگشت .  نیبه طرف ماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را از  امیدر گذاشت خوددار یرهیدستگ یرا که رو دستش

او را به طرف  شیبازوو با گرفتن  دمیدست دادم؛ به طرفش دو

 خودم برگرداندم . 

 

 به من زل زده بود .  یظیبا اخم غل آکو

 

انجام دهد، هر دو  یآزاد شدن خودش حرکت یبرا نکهیاز ا قبل

 اش را گرفتم و گفتم :شانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بکن آکو...  یکار هیقهر کردن و ساکت بودن  یبه جا »

 

 بود...  امرهیدر سکوت خ یحرکتچیه بدونآکو

 

 مخلوط از التماس و دعوا گفتم : یحالت با

 

بگو... اصالً  راهیداد بزن آکو... دعوا کن... مشت بزن... بد و ب »

 « نکن...  ینطوریا یبزن بکش... ول

 

 نزد .  یحرف اکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دادم .  شیهابه شانه یتکان

 

 «بزن المصب...  یحرف هیدِ  »

 

باز کرد و  من دهانش را یو درماندگ یدر اوج ناتوان بالخره

 آهسته گفت :

 

 « گفتن داشته باشه...  یبرا یکه حرف زنهیحرف م یآدم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تنم را گرفت . یهمه یو ناتوان بغض

 

چقدر از دستم  یبهم بگ یخواینم ؟یبزن یندار یحرف »

 چیه ؟یکنیبه عنوان برادر روم حساب نم گهید یبگ ؟یدلخور

 «  ؟یندار یاحرف و گله

 

 گفت :  نیقورت داد و غمگآب دهناش را  آکو

 

ازت خاک  یخبریاون چند ماه ب یهام را توگله یمن همه »

 « ... کردم آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام را گرفت .را باال آورد و شانه دستش

 

 جوابیکه بهت دادم و ب یامیرو با پ تیمن و تو و برادر »

که به  ی... با دست ردیکه بهم زد ییها... با تهمتیگذاشت

 « ...  یزد امنهیاهات به سصادق بودنم ب

 

 گفت : لرزاند،یکه تار به تار بدنم را م یبست و با لحن پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سختم فراموش  یروزها ییتنها یهام رو توحرف یمن همه »

 «... یچینمونده... ه یحرف گهیکردم آوات... حاال د

 

 آمدند .  رونیاز رستوران ب هیزمان بق همان

 

 شد ... نیت و سوار ماشبه من انداخ ینگاه متأسف آکو

 

 میپا یجلو یکنده شده یآکو و چاله یخال یماندم و جا من

 در آن چال شده بود ... مانیکه برادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _740 

 

 (  ری) ام

 

 . افتادندیهم م یمدام رو میهاپلک

 

نشسته بودد،  ریمن و آه نیب وارینداختم؛ ژا هیبه بق ینگاه

 داده بود . هیتک یصندل یسرش را به پشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود .  بسته شیهاپلک

 

بودنش داشت از  داریراست که نشان از ب یبا گردن ریآه

 ... نطوریبه جاده زل زده بود؛ آوات هم هم نیماش یشهیش

 

 . مینیپشت فرمان بنش کداممانچیاجازه نداده ه آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکیآن تار یآکو انداختم؛ تو یهابه چشم ینگاه نهیآ از

 رهیبه جاده خ ایدن یبه همه تیاهمیب میهاسرد چشم یسبز

 شده بود .

 

برادرم رفته  یهناس رفته بود، آکو یاز وقت کردمیفکر م یگاه

سرد و بدون قلب داده بود؛  یآدم آهن کیرا به  شیبود و جا

 ...  یآدم مرده حت کی

 

 ت آمد :آوا یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « برو...  چیپ نیآکو... از ا نجاسیروستاشون ا »

 

صحبت  نیکرد؛ ا یکه آوات گفت ط یریبدون حرف مس آکو

 . رفتیمغزم راه م ینکردن آکو کم کم رو

 

 .  دمیکوب واریژ یدست به شانه با

 

 گفت : جیو گ دیاز خواب پر واریژ

 

 « شده؟  یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بدخلق جواب داد :  آوات

 

 « بده...  قیقآدرس د »

 

 ادرس داد . د،یمالیرا م شیهاکه چشم ینیهم ح واریژ

 

 دیسف یوارهایبا د طبقه کی یاخانه یکه جلو دینکش یطول

 . میرنگ توقف کرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو روشن بود و تو کیچهار و پنج صبح بود؛ هوا تار ساعت

 . آمدیبه چشم نم یاجنبنده چیه ابانیکوچه و خ

 

 گفت : ریآه

 

از  میتا صبح بشه؟ االن نصفه شب بر میصبر کن سیبهتر ن »

 «  م؟یهست یما ک میبگ میخواب بلندشون کن

 

 با پوزخند گفت : آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما  یچهل ساله پدربزرگمون کی... نزدمیهاتما نوه میبگ میبر »

 « ... میندار یازت خبر

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم : آب

 

 «  ؟یندونه چ یچیاگه اصالً ه »

 

 به تنش داد : یکش و قوس واریژ

 

 « ... کردیوگرنه بابا ارتباطمون رو قطع نم دونمیم دیبع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که در سکوت به خانه و  ییجز آکو م؛یمان حرف زده بودهمه 

 .  کردیخاموشش نگاه م یهاپنجره

 

 را باال انداختم و متفکّرانه گفتم :  میابرو

 

کار  نیبابابزرگمون اکرده،  رو بابا نبوده که ارتباطمون دیشا »

 « کرده...  رو

 

 به عقب کرد : ینگاه آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  نه؟یببرونخواد ما دیچرا با ؟یچ یعنی »

 

 کرد :  دییحرفم را تأ ریآه

 

 نحایشده که به ا یچ میدونی... ما که نمگهیراس م ریام »

 « ... دنیرس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _741 

 

 خواب آلودش ادامه داد :  یو با همان صدا دیکش یپوف واریژ

 

 « ... گهید دهینم ای دهیراهمون م ای... میزنگ بزن میبه نظرم بر »

 

را  شیکه عصا یدر حال یموقع در باز شد و مرد قد بلند همان

 آمد .  رونیدست گرفته بود از خانه ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پدربزرگمان  دیمرد با میاول متوجه شدبا همان نگاه  مانهمه

 یبلکه برا میباش دهیاز او د یعکس نکهیا یباشد، نه برا

که سهم من از او  یاش با مادرمان؛ مادرحد و اندازه یشباهت ب

 اش بود . قاب گرفته یهاتنها عکس

 

مرا  رندیاز من فرمان بگ نکهیبدون ا میچرا اما پاها دانمینم

 شوم . ادهیپ نیوادار کردند از ماش

 

رفتن  یما راهش را برا یپارک شده نیبه ماش توجهیب مرد

 ماند .  شیمن سر جا یگرفته بود اما با صدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... بابابزرگ »

 

  زدم؟یاسم صدا م نیاو را به ا دیبا چرا

 

 یکه تو میبود که بر خالف برادرها نیا دیکارم شا نیا لیدل

که با  کردندیر مفک نیبا حساب و کتاب به ا نیماش

 کردمیفکر نم وقتچیبکنند من ه یپدربزرگشان چه برخورد

 داشته باشم .  یپدربزرگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام هم با پدر و مادر کردن آکو و خانواده دایبعد از پ یحت من

پدربزرگم که شباهت  دنیرو شده بودم اما حاال با دام روبهمرده

داشت حس  امدهیمرده و هرگز ند نیاز والد یکیبا  یااندازهیب

 بودم . دهیاز آنها را د یکیکردم 

 

پدربزرگ و مادربزرگشان را به اسم بابا و  هایبودم بعض دهید

 . زدندیمامان صدا م

 

  کردم؟ینداشت اگر من پدربزرگم را بابا خطاب م بیع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...  مردمیکلمه نم نیآرزو به دل گفتن ا حداقل

 

 من به طرفم برگشت .  یبا صدا پدربزرگ

 

 : دیکرد و با اخم پرس زیرا ر شیهاچشم

 

 « شما؟  »

 

 گفتم : د،یلرزیکه م ییزدم و با صدا یمضطرب لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « من آکامم...  »

 

 . کردمیبار بود خودم را آکام خطاب م نیاول نیا

 

 باز شد . شیابروها نیخورد؛ اخم ب یاکّهی

 

 یاز تو ینکیدست گرفت و با دست آزاد ع کیرا با  شیعصا

 گذاشت .  شیهاچشم یدر آورد و رو بشیج

 

 شدند . ادهیپ نیپسرها از ماش همزمان

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیپدربزرگم لرز میهالب

 

 «  ؟یتو واقعاً آکام »

 

 میبود ستادهیهم ا مان که شانه به شانهبه جمع پنج نفره ینگاه

 گفت : یمخلوط از بغض و شاد ییانداخت و با صدا

 

 «  شم؟یپ دیبالخره اومد د؟یمن یشما پسرها... شما پسرها »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم . یمحو لبخند

 

او را  توانستمیبرسانم؛ م شیدلم را به آرزو توانستمیم انگار

 پدر خطاب کنم ... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _742 

 

 (  ری) آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که در  یمانیپر و پ یرا به سفره یوانیح یخانم کره معصومه

 پهن کرده بود،اضافه کرد .  مانیبرا قهیعرض پنج دق

 

 را سفت کرد و مهربان گفت : اشیروسر یگره

 

 «  د؟یکنیپسرها...چرا تعارف م دیبخور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیهم رفته شا یچند ماه رو نیبود اشتها نداشتم؛ ا هامدت

هم نخورده بودم؛ امروز هم مثل  یدرست و حساب یوعده کی

 روزها...  یباق

 

به سفره  یلیمیمن با ب هیانداختم؛ آنها هم شب هیبه بق ینگاه

 زل زده بودند . 

 

 یاقهیدادم که چند دق یرا از سفره و برادرها به پدربزرگ نگاهم

به ما  یبینشسته و با حال غر نیزم یرو یکنار بخار شدیم

 زده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چطور  میدانستینم کداممانچیبود آنقدر که ه ینیسنگ  ّجو

 .  میسکوت حاکم را بشکن دیبا

 

 یداشت را مطمئن نبودم اما برا یپدربزرگم چه حال نکهیا

و  یدفعه بعد از س کی نکهیکه ا دانستمیم میخودم و برادرها

که تا آن موقع از حضورش  یکن دایرا پ یچند سال پدربزرگ

که  یاست؛ آن هم پدربزرگ ینیسنگ یضربه یخبر ندار

 دنبالمانکه  یاز احتماالً از مرگ مادرمان و قاتل مینستدایم

 افتاده بود، خبر دارد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زد و با خجالت در جواب معصومه خانم، زن دوم  یلبخند آوات

 پدربزرگمان گفت : 

 

 « ... میغذا خورد شیکم پ هی... میستیممنون گرسنه ن »

 

 دفعه و بدون مقدمه گفت : کی واریژ

 

 «  م؟یهم خبر نداشتتا حاال از  یچطور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما از  کردیحد بدون مقدمه شروع م نیتا ا دینبا وارینظرم ژ به

 .  آمدیبه نظرم نم یگریهم راه د یطرف

 

 زوم شد . واریژ ینگاه پدربزرگ رو 

 

 زد و گفت :  یکمرنگ لبخند

 

شده  دایتون پسر و کله نجایهمه سال ا نیبعد ا یوقت یعنی »

 « ... دیستیهم ن خبریشته بکه گذ ییزهایاز چ یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 

عمره تو حسرت  هی... دیینجایتون اهمه شهیباورم نم »

 « ... دنتونمید

 

 تک تکمان چرخاند و گفت :  یرا رو نگاهش

 

 « ... واریدو قلوها... آوات... ژ »

 

 ثابت ماند . ریام یرو نگاهش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « مرگت رو باور نکرد...  وقتچیپدرت ه »

 

 ادامه داد : واریژ

 

 « چرا؟  د؟یعمره تو حسرتمون هیچرا  »

 

 روبه معصومه خانم کرد و گفت : پدربزرگ

 

 «  ؟یاریرو برام ب یمیقد یهاآلبوم یریمعصومه جان م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یالهیفقط وس ایبه بحثمان مربوط بود  یمیقد یهاآلبوم نکهیا

در هر  دانستم؛یرفتن معصومه خانم بود را نم رونیب یبرا

 ها شد . از اتاق یکیگفت و وارد  یصورت معصومه خانم چشم

 

 گفت : به سفره کرد و یادست اشاره با

 

 « ها... منم صبحونه نخوردم... بچه دیبخور »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینان از تو یاسفره شد؛ دستش را دراز کرد تا لقمه کینزد

 آکو بلند شد : یسفره بردارد که صدا

 

مون به شما داره... وگرنه بابام رابطه یاربط گنده هیاون قاتل  »

 « ... کردیرو با شما قطع نم

 

 یجمله آکو یعنی نیهوا خشک شد؛ ا یپدربزرگ تو دست

 به کار برده بود .  یدرست

 

 با صالبت خاص خودش ادامه داد : آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تر و برخورد گرم هیمون انتظار همه سال همه نیبعد ا دونمیم »

... اما میحداقل صبحونه بخور نکهی... امیرو دار ترمانهیصم

دومش باشه؟ اونم  یبرآورده شده که حاال دفعه یانتظارت ما ک

 میهس که دنبالمونه؟ که حاال که اومد رونیاون ب یکی یوقت

نکنه  میوحشت دار ستنین شمونیهامون پو زن و بچه نجایا

 « ... ادیسرشون ب ییبال

 

که سرش را باال آورد و  هوا بود یپدربزرگم همچنان تو دست

 انداخت . به آکو ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 :  دیپرس یاشده دیسف یهالب با

 

باز هم افتاده به  وونهیاون د دیکه ارسالن برگشته... نگ دینگ »

 « جون شماها... 

 

به دستش داد و آن را به  یدر هم رفتن صورتش بالخره تکان با

 طرف قلبش برد .

 

 لب گفت :  ریدرد ز با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ام رو ازم گرفت... حاال باز اومده سراغ شماها... دختر »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _743 

 

قلبش  یرو شتریدر هم رفت؛ دستش را ب شتریب اشچهره

 فشار داد و خم شد . 

 

 . دیاز جا پر ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شد؟  یچ »

 

 د :به زحمت جواب دا پدربزرگ

 

 « آخ خدا قلبم...  »

 

 و آوات هم جلو رفتند .  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قرص و  لونینا کیمعصومه خانم با  یموقع سر و کله همان

شد؛ آنها را به پدربزرگ داد و بدون حرف  دایآب پ وانیل

 شد . شیهاشانه دنیمشغول مال

 

 یبه صحنه یحس چیکردم که چطور بدون ه به آکو ینگاه

 . دکریمقابلش نگاه م

 

نشسته در وجود برادرم  یرحمیهمه ب نیالحظه از   کی

 . دمیترس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به جان  توانستیم یشده بود، ک مالحظهیهمه ب نیا یک آکو

 ؟ نشان ندهد  ینفر نگاه کند و واکنش کیدادن 

 

 حال پدربزرگ بهتر شد .  نکهیگذشت تا ا یاقهیدق چند

 

 « ات برس... معصومه جان... خوبم... برو به کاره یمرس »

 

 گفت : آکو

 

 « خب؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به او انداخت و گفت :  یانگاه خسته پدربزرگ

 

 « ... احساسی... سرد و بیپدرت نیالحق که ع »

 

 مقتدر جواب داد : آکو

 

 یبرام معن یحس چیباشه ه ونیم درمجون خانواده یپا یوقت »

 « نداره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ه بود عقب قلبش گذاشت یهمانطور که دستش را رو پدربزرگم

 داد . هیتک یعقب رفت و به پشت

 

 گفت : نیغمگ

 

 « نه؟!  ستمیخانواده ن نیاز ا ییمن جز »

 

 :  دیسؤال نداد، در عوض پرس نیبه ا یجواب آکو

 

 « که دخترات رو ازت گرفته؟  هیک ه؟یارسالن ک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را بست . شیهاپلک

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 

پدرت سر به مهر بمونه... قرار بود من و  نیراز قرار بود ب نیا »

 یزندان یروان شگاهیاون آسا یارسالن تا وقت مرگش تو

 قتیو آرامش بدون دونستن حق تیامن یبمونه... شماها هم تو

 « اما حاال...  دیرو بکن تونیزندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان داد : یرا با کالفگ سرش

 

 « ... رونیچطور از اونجا اومده ب فهممیاصالً نم »

 

 : دیسپر آوات

 

 «  ؟یروان شگاهیآسا »

 

 کرد . نییرا باال و پا سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بره  دی... باسوونهیاعدامش کنن اما بعد گفتن د خواستنیم »

 « ... یروان مارستانیب

 

 به حرف آمدم : بالخره

 

 « مرگ مادرمون؟  به خاطر تصادف و »

 

 نفس تکان داد : یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... میو ثابت کن یرو علن تصادف انیجر مینه... ما نتونست »

... ارسالن قاتل زنش بود... کردیهم به حالمون نم یگرچه فرق

 « شما پسرها...  یدختر من... خاله

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.06.21 21:56] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _744 

 

  خاله؟
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از خودم نشان دهم .  یکردم تعجب یسع

 

 کیاز حضور  دینبا م،یپدربزرگمان خبر نداشتکه از حضور  ما

 . میشدیقاتلمان متعجب م یخاله و بعد شوهر خاله یادفعه

 

 : دیپرس یلرزان یبا صدا آوات

 

 « ... فهممی... نمیمون؟ ... نمقاتل خاله »

 

 تکان داد :  یسر پدربزرگم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... ماش یخالهشما... دختر بزرگ من... ی.. خاله... رژان.آره »

 

 : دیپرس یبا سردرگم واریژ

 

 «  ه؟یچ انیآخه... جر یچ یبرا »

 

 یبرا دیرسیکه به نظر م یو در حال دیکش یپوف پدربزرگم

 گفت :  کند،یگفتن هر کلمه جان م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شک و  نیاخر سر هم سر هم داشت... دی... پارانوئبود وونهید »

 « رژانم رو کشت...  هادیترد

 

نشان داد داغ  دیچشمش چک یکه از گوشه یاشک یقطره

 دلش هنوز هم خنک نشده بود... 

 

 داد : ادامه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دادن که چون حالت  صیگرفتنش... اما تو دادگاه تشخ »

 شگاهیاعدامش نکردن... فرستادنش آسا سیسالم ن شیروح

 «... یروان

 

 گفت : یبا لحن سخت آکو

 

رم که چطور از ندا یبابت مرگ دخترتون واقعاً متأسفم... کار »

. اما چرا مادر ما رو کشت؟ چرا حاال فرار کرده.. شگاهیآسا

 « افتاده دنبال ماها؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جواب داد : زد و یتلخ لبخند

 

ش... مادرتون پسرش رو ازش گرفت... به خاطر بچه »

بچه رو بدن به برادر ارسالن... اما  یسرپرست خواستنیم

 « ما... کرد که بچه رو بدن به  یمادرتون کار

 

 : دیپرس واریژ

 

 «از مامان متنفر بوده؟  نیبه خاطر ا یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان داد :  ینف یبه نشانه یسر پدربزرگ

 

از مادرتون و پشت سرش شماها متنفره که  نیا ینه... برا »

 « ما بود مرد...  شیپ یپسرش... اردالن... وقت

 

 باال رفت :  میصدا

 

 « مرد؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عالوه بر  دمیبا دست پوشاند؛ حاال فهم را شیهاچشم پدربزرگ

 بود . دهیاش را هم دداغ نوه ش،یداغ دخترها

 

روز موقع  هی ما پنج سالش بود. شیاومد پ یآره... اردالن وقت »

زد بهش و تموم...  نیتو کوچه حواسمون ازش رفت... ماش یباز

 » 

 

را پوشانده بود قطرات اشک  شیهاکه چشم ییهاانگشت ریز از

 شد .  زیررس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لب انگار که با خودش فکر کند، گفت : ریز آکو

 

مامانمم  یهابچه خوادیافتاده دنبال ما... م نهیهم یپس برا »

 یتو نهیهم ی... برارهیخودش انتقام بگ الیرو بکشه تا به خ

و هناس و  میکه برامون فرستاد ما پنج نفر بود ییهاعکس

 « آکام... 

 

 دم :زدم و ادامه دا یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یباز نیا الیخیتا تک تکمون رو نکشه ب گهیبهم م یحس هی »

 «... شهینم

 

 موقع نگاه من و آکو در هم گره خورد . همان

 

 ... میمسأله تفاهم داشت کی یها هر دو رواز مدت بعد

 

تا خون  کردمیکه حس م یمان از دست قاتلخانواده نجات

 ... شدیداستان تمام نم نیا ختیرینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_زلغ#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.06.21 12:00] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _745 

 

 (  ری) آه

 

 سالن آمد . یخانم تو معصومه

 

انداخت و  م،یتلخ وا رفته بود قیبه ما که از هجوم حقا ینگاه

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... دیبخور یزیچ هیرو داغ کردم...  یچا »

 

وردن را به خاطر داشته اصالً خ کداممانچینبودم ه مطمئن

 .  میباش

 

 از سر سفره بلند شد .  آکو

 

 نگاه کند، گفت :  کداممانچیبه ه نکهیا بدون
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@VIP_ROMAN 

 « تهران...  می... برگردمیافتیتا راه ب دیرو بخور تونصبحونه »

 

 بزند .  رونیهم به در طرف در راه افتاد تا از خانه ب بعد

 

 رفته بود، گفت : جان گ یکه حاال کم ییبا صدا پدربزرگ

 

بهت سخت گذشته  نقدریا یمن شیکه پ یساعت هی نیا یعنی »

 « ... یمن بخور یخونه یلقمه از غذا هی یخوایکه نم

 

 جواب داد :  آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میکار دار یتهران... کل میبرگرد دیبا »

 

 زد .  رونیاز خانه ب یحرف چیهم بدون ه بعد

 

کرده  دایکه پ یبیو عج یاخالق سنگ یبودم؛ نه برا نگرانش

لقمه  کینه  میکه راه افتاده بود روزیاز د نکهیا یبرا شتریبود؛ ب

 یبرا یزده بود؛ فقط از هر فرصت نیغذا خورده بود نه انسول

 استفاده کرده بود .  دنیکش گاریس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخدا نیاما رژ ادیب ادتونیچقدر از مادرتون رو  دونمینم »

 « . بر عکس آکو... احساس بود... برعکس پدرتون..

 

 زدم .  یپوزخند محو ناخواسته

 

 یاحساس که آکو کردیسابق فکر م یهم مثل ما پدربزرگ

 .  ندارد 

 

 کرد : هیتوج آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شیچی... ههیبد یلیخ یروح ی... آکو االن تودیریبه دل نگ »

نفر بخواد به  هیما،  نی... وگرنه اگه از بسیسابق ن یآکو هیشب

 « شه اون آکوعه... مامان رفته با

 

 به حرف آمد :  واریژ

 

و چند  یدفعه بعد س هی... دیبه ما حق بد دیالبته شما هم با »

و  دیاگه اونجور که با نی... درک کنیاشما زنده میدیسال فهم

 « ... دیشا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دیوسط حرفش پر پدربزرگ

 

.. فکر .نمیمن نبود... پدرتون اجازه نداد شماها رو بب ریتقص »

 دیفهمیم ییجا هیبالخره از  دیاگه با من در ارتباط باش کردیم

 «... هیارسالن و مرگ مادرتون چ انیجر

 

 زد : یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرو برا میاز اون حرص داشت... من و کوتاه شتریاما ب »

شدن ارسالن مقصر مرگ  وونهیمراقبت از اردالن و مرگش و د

 « ... دونستیمادرتون م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.06.21 13:16] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _746 

 

 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برگشتم و  نیدفعه به طرف آو کی دیکه به ذهنم رس یفکر با

 گفتم :

 

 « عمارت...  امی... من نمنیآو »

 

چشم  ابانیبه من انداخت و دوباره به خ ینگاه کوچک مین نیآو

 دوخت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگیهتل؟ بعد نم یتنها بر یهوایحرفش هم نزن طال... م »

که زن  شهیمون رد ماز رو همه نیبا ماش ادیم اون موقع آکو

 « ! کرده؟یکار م یم رو تو هتل تنها چحامله

 

 با غرغر ادامه داد : نیبزنم که آو یرا باز کردم تا حرف دهانم

 

موشک راه  میقا اریبا سهراب و سام یاالن هم کل نیهم »

 « عمارت...  انداختم تا ببرمت

 

 و گفت :  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... گردنیحرف زدم... پسرها امشب برم واریبا ژ »

 

آکو را  توانستمیامشب م یها دلتنگبعد از ماه نکهیفکر ا با

 .  ختیدلم فرو ر یتو یزیچ نم،یبب

 

همه مدت در  نیبعد از ا میادفعه کیآکو به حضور  دانستمینم

 یرا هم نداده بودم، چه واکنش شیهانجواب تلف یکه حت یحال

 .  دادینشان م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که ممکن بود آکو  یایاز حجم دلخور دم؛یلحظه ترس کی

و پرواز که گفته  الینسبت به من داشته باشد، از حرف دان

 فراموش نکند .  طیشرا نیمرا در ا بتیبودند ممکن آکو غ

 

 «  ن؟یآو »

 

 « ... زمیجانم عز »

 

 بغض گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکار اون ناشناس دیبرده؟ شا دیهناس رو خورش نیطمئنم »

 « ... کنهیم دیباشه که تهد

 

 شد . نیغمگ نیآو مرخین

 

هم  دیخورش نکهیبوده... بعد ا دیکار خورش مینه مطمئن »

بوده که با  نیشون ااعتراف کرد که از اول نقشه ریزد آه بشیغ

 « ... رنیگرفتن هناس بخوان از آکو انتقام بگ

 

 و با پوزخند گفتم :  دمیکش یفپو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نبوده که اون رو  یاونجور از آکو یچیه دیخوب فهم ریکه آه »

آکو داشت  یدوست داشتم وقت یلی... خنیکردیفکر م هیبق

شون رو همه افهیبودم و ق نجایا کردیم فیرو تعر تیواقع

 « ... دمیدیم

 

 ترمز زد .  یرو مقدمهیب نیتمام شدن حرفم آو با

 

 یبسته بودم وگرنه خودم و بچه یمنیکمربند ا بختانهخوش

 . میشکمم با هم به فنا رفته بود یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : ادیفر نیآو

 

و مانا و آکو رو  ریآه انیطال؟ تو جر یدونستیتو م »

 «  ؟یدونستیم

 

 تکان دادم . یسر

 

 «چطور؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : الیخیب

 

 « .. رو گفت. انیآره... چند وقت قبل عقدمون برام جر »

 

 و گفت :  دیخند نیآو

 

 قتیهم حق گهینفر د هیعالوه بر آکو...  یعنیمن  یخدا یوا »

 « ما بوده...  شیمدت هم پ ی... همهدونستهیرو م
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@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.06.21 13:16] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _747 

 

 که تمام شد، گفت : اشخنده

 

 میرو قا قتیهم دست آکو و حق یتو هم شدندارم که  یکار »

دوستت داره که بهت گفته...  یلیآکو خ نکهی... کارم به ایکرد

خوب  یلیخ ش با آکوآوات که که رابطه یکه حت دونمیمرو نیا

 « ... دونستینم یزیبود چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم و گفتم :  یتلخ لبخند

 

 « دوستم داره...  یلیخآره آکو »

 

 داشتم .  مانیا زدمیکه م یبه حرفچقدر  دانستیخدا م و

 

 « من رو ببر آپارتمان آکو...  »

 

 را باال انداخت و گفت :  شیابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « عمارت که هس... ؟یچ آپارتمانش برا »

 

 و با خجالت گفتم :  دمیکش میبه موها یدست

 

آپارتمانش...  رهی... حتماً مرهیآکو عمارت نم دونمیم »

 « ... خوامیم

 

 خجالت خوردم . یحرفم را از رو یهیبق

 

 گفت : و دیخند نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بهش  ینیشوهرت برنامه بچ یبرا یخوای... مدمیآها... فهم »

 « ... یبگ تونینیراجع به ن

 

کرد و با لحن  کیجلو آمد، دهانش را به شکمم نزد دفعهکی

 گفت : یابچگانه

 

خالق برم که قراره داداش بدا یمن قربون تو بند انگشت یوا »

 « ... یاخالق کنما رو دوباره خوش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شکمم گذاشتم .  یو دستم را رو دمیخند

 

 سرش را بلند کرد و گفت :  نیآو

 

 اپارتمانش رو ندارم... آکو دیهست من کل یمشکل هیفقط  »

 « نداده...  چکسیقصرش رو به ه یکیاون  دیکل

 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 

 « رو به من داده...  دشیکل »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیاز ته دل خند نیوآ

 

از  نکهیآپارتمان نگه داشت؛ قبل از ا یساعت بعد جلو مین

 شود، گفتم :  ادهیپ نیماش

 

 رمی... خودم میدیزحمت کش یهم کل نجای... تا اجاننینه آو »

 « باال... 

 

 و گفت :  دیخند نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سر  نکهی... قبل از اشمیخلوتتون نم نگران نباش مزاحم »

باال کمکت کنم جمع  امی... برمیشه م دایپ آکو یکلهو

 « ... ی... تازه تنها هم نمونیکنجورو

 

که انگار تنها  ینیآو یگرفتم صادق باشم؛ حداقل برا میتصم

 دوست من بود .

 

صفرتاصدش کار خودم باشه... تمام طول  خوامینه... م »

 من رو یکارها یهمه شهیمن و آکو اون بوده که هم ییآشنا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... مثل مرتب کردن کیکار کوچ هیشده  خوادیرده... دلم مک

شام ساده رو براش انجام  هیپختن  ایتخت خوابش  ایخونه 

 « بدم... 

 

 . دیام را بوسبه من انداخت؛ جلو امد و گونه ینگاه مهربان نیآو

 

کارخونه  انی... رفتن هناس... جرهیبد یلیخ تیموقع یآکو تو »

 ...یرادرهاش... اون قاتل ناشناس عوضو زندان... مشکلش با ب

 « ... یبرگردون یاون رو به زندگ یتونیمطمئنم تو م یول
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@VIP_ROMAN 

 بودم...   دواریهم ام خودم

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.06.21 13:16] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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@VIP_ROMAN 

 یزیاما چتر بود  ختهیبه هم ر کردمیکه فکر م یزیاز چ خانه

و  گاریته س کوچک و بزرگ یهاام کرده بود تپهکه وحشت زده

 وسط آشپزخانه بود .  نیانسول یشکسته شده یهابعد قلم

 

 لب  گفتم :  ریدور خودم زدم و ز یچرخ

 

 « ... وونهید یسر خودت آورد ییچه بال »

 

 به اتاق خواب انداختم . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . زدیذوق م یتو ختهیتخت به هم ر نجاهمیهم از

 

که  یکار نیاول میکرد یکه با هم زندگ یچند ماه آمدیم ادمی

 مرتب کردن تخت خواب بود .  داد،یآکو هر روز صبح انجام م

 

بودم باورم  دهیکه آن دوران از آکو د یآن همه وسواس با

 بوده باشد .  آکو یخانه محل زندگ نیا کردمینم

 

 اتاق خواب شدم .  وارد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را کنار در گذاشتم و به طرف تخت خپاب رفتم . فمیو ک ساک

 

 تخت دراز بکشم . یداشتم رو یدیشد لیم

 

رفع  یبرا توانستمیکه م ییجا نیترکینزد کردمیم حس

 تخت بود . یرو رمیآکو جا بگ یبرا امیدلتنگ

 

 دمیو تا نشده دراز کش ختهیبه هم ر یهاتخت وسط مالفه یرو

. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .مشامم را پر کرد  یو همهلحظه عطر خنک آک کی در

 

 لحظه حس کردم ته دلم نبض زد . کی

 

 شروع به خنده کردم . یغم بزرگ با

 

بذار فردا  ؟یبابات ذوق کرد یقربونت برم مامان... تو هم از بو »

 یتو بغلش تازه اون موقع عطر تازه میبر ییدو تا ی... وقتادیب

 « ... هیعجب بهشت ینیبی... میشنویتنش رو م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .   دمیبالشت گذاشتم و به شکم چرخ یرا رو سرم

 

 بالشتم رفت . ریز دستم

 

 به دستم بلند شدم و بالشت را برداشتم .  یزیبرخورد چ با

 

 شده بودند .  میبالشت قا ریمن و هناس ز یهاعکس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزندگ با آکو سیبود که انگل یمن مال چند ماه یهاعکس

مختلف از من  یهادر حالت یاو آکو به هر بهانه میکرده بود

 عکس گرفته بود . 

 

 نگاهشان کردم .  کیبرداشتم و از نزد هاعکس

 

افتاده بود  شانیکه رو ییهاانگشت یها و جاحالت عکس از

 اند .دست آکو بوده یتو ادیمشخص بود ز

 

 دلم آتش روشن کردند ... یکردم تو حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

س مانده آکو فقط چند عک یچند ماه از من و هناس برا نیا

 بود؟ 

 

 یکه رو یانگشت یدرست جا د؛یاز چشمم چک یاشک یقطره

 عکس بود . 

 

 چشمم رد شد .  یاز جلو یاخاطره

 

 «  شه؟یم یاسم هناس چ یمعن یدونیم)) » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم . ینچ

 

خودش... هناس  نیاسم هناس نفسه... ع ینفس... معن شهیم »

هم که  یدمنفس بکشم... آ تونمینفس منه... اگه نباشه نم

 « ... اما تو... رهیمیو م شهینفسش قطع بشه خفه م

 

 صورتم کنار زد و ادامه داد : یرا از تو میموها

 

 « بهت گفت قلبم رو بهت دادم؟  ادتهی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم . یلبخند

 

 امنهیس یقفسه یتو بهت دادم و جاش تو رو رو قلبم »

 « گذاشتم. 

 

 ت :زد و گف اشنهیس یقفسه یدست رو با

 

... یکه با بودنت من رو زنده نگه داشت ییقلبم تو یحاال جا »

 « ... رمیمی... اونوقت من میفکر کن تو نباش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : الیخیباال انداخت و ب یاشانه

 

زنده بودنش رو  لیآدم دل شهیحاال از خودت بپرس چطور م »

 « دوست نداشته باشه؟ 

 

به  شد،یم یخال وکه مدام پر  ییهامات با چشم یاقهیدق چند

 عاقبت گفتم : نکهیآکو نگاه کردم تا ا

 

 « دوستت دارم...  یبگ نهایا یهمه یجا یتونستیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بغلش  یکه مرا تو ینیبلند به خنده افتاد و ح یصدا با

 با لذت گفت : د،یکشیم

 

 « ((هم دوستت دارم...  یلیمعلومه دوستت دارم... خ »

 

 نفسش بود و من قلبش...  هناس

 

 را از دست داده بود ... مانیهر دو بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ردیمیگفته بود بدون ما م یحرف بود؛ وقت حرف آکو دانستمیم

 ...مردیم یعنی

 

 زنده بود ؟  را بدانم... آکو زیچ کی خواستمیم تنها

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.06.21 13:16] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _749 

 

 (  ری) آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میزد رونیخانه ب از

 

 گفت :  ینیبا لحن غمگ پدربزرگ

 

ساله شب و روز چشمم به دره تا شماها  ی... سشهیباورم نم »

 ی... حاال که شماها با پانمیقبل از مرگم بب کهیبار د هیرو 

 « ... نجایا دیخودتون اومد

 

 . دیکش یو پر افسوس قیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دیگردیبرم دیار... ددیاخونه یدو ساعت هم نشده تو »

 

 گفت : یبا مهربان ریام

 

 دی... تازه شما هم بامیای... اما حتما دوباره مسیاالن وقتش ن »

 « تهران...  دیایب

 

 به ما انداخت و گفت : ینگاه

 

 « ها؟ مگه نه بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریتأث ریام یاز همه رو شتریپدربزرگ ب داریکردم د حس

 گذاشته بود . 

 

 ریبه ام یپدربزرگ چه حس دنیم با ددرک کن توانستمیم

 دست داده بود . 

 

 پدربزرگ را گرفتم . یشدم و شانه کینزد

 

 خورد و به طرفم برگشت .  یتکان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود،  هیمادرم شب یهابه چشم تینهایکه ب ییهاچشم یتو

 نگاه کردم و گفتم : 

 

 یلیشد... ما تهران خ نطوریاگه برخوردمون ا دیببخش »

... تازه حاال که یمشکالت کار یسر هی... میدار یریدرگ

هر چه زودتر دست  دیداره با یو چه هدف هیارسالن ک میدونیم

... زن و میهم خودمون دنبالش بگرد سیتا هم پل میبه کار ش

 نیبا ا نشونو خواهرمون هم تهرانن... تنها گذاشت ریام یبچه

 « اوصاف خطرناکه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با ذوق گفت : انداخت و ریبه ام ینگاه پدربزرگ

 

 « من؟  یجهینت ؟یبچه دار »

 

 زد و با خجالت گفت : یلبخند ریام

 

 « شماس...  کیکوچ »

 

 . دیخند پدربزرگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را روبه آسمان بلند کرد و گفت : شیهادست 

 

هام عاقبت به بچه دمیزنده موندم د نقدریشکرت... ا ایخدا »

 « شدن...  ریخ

 

 .  میزد یچهار نفرمان لبخند تلخ هر

 

 یهر کداممان در چه حهنم میگفتیپدربزرگ نم ینبود برا بهتر

  م؟یزدیدست و پا م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... آوات... بلوط... ... ترمهدی... هناس... من... مانا... خورشآکو

 ... جوانه... ری... امواریژ

 

تلخ کامش را  یهمه قصه نیهمه سال با ا نیبعد ا دیبا چرا

  م؟یکردیزهرتر از قبل م

 

 ادامه داد :  بزرگپدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حفظ کن... سپردمشون  یشون رو از شرّ اون روانهمه ایخدا »

 «به خودت... 

 

 لبم نشست . یرو یلبخند

 

به تون  کردمیاما حس م شناختمیمرد را نم نیا نکهیا با

 به مادرم... ایبودم  کیهمانقدر که به پدرم نزد کم،ینزد

 

 اون مدونستی... اگه مادیاز دستم برنم یکار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

االن خودم  نیهم شهیبا گرفتن جون من آروم نم یارسالن روان 

 « ... کردمیتون مهمه یرو فدا

 

 را پوشاند و مستأصل گفت :  شیهاچشم

 

تو  نمیو خودم بش ریشماها رو بفرستم تو دهن ش یچطور »

 « خونه... 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.06.21 13:16] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��وآکــــ��

 

#part _750 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جلو آمد و مهربان گفت :  آوات

 

که  یکار نیپامون برسه تهران اول نکهی... ما همدینگران نباش »

 گهید هیک میدونی... حاال که مسیپل شیپ میکه بر نهیا میکنیم

 « انداختنس راحته برامون...  ریگ

 

 گفت :  یاپدرانه یبا مهربان پدربزرگ

 

 « دش حواسش به شماها باشه... سپردمتون به خدا... خو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...  دیتک تکمان را بوس یشانیهم جلو آمد و پ بعد

 

 ند،یآکو پشت فرمان بنش نکهیقبل از ا م؛یرفت نیطرف ماش به

 راننده نشستم .  یصندل یکردم و رو یدست شیپ

 

داد  یروبه آکو که دهانش را برا بستم،یکه کمربندم را م ینیح

 گفتم : باز کرده بود،  ادیو فر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همه راه بدون استراحت و غذا فقط به  نیا یآدم عاقل چیه »

بخواد خودش و  نکهیپشت فرمون... جز ا نهیشینم گاریزور س

 « ... رو به کشتن بده هیبق

 

 به من انداخت . یحرص نگاه یاز رو آکو

 

 یاجبار رو یشاگرد نشست؛ آکو هم از رو یصندل یرو آوات

 نشست .    واریژو  ریعقب کنار ام یصندل

 

 زدم و راه افتادم .  یپدربزرگ و معصومه خانم بوق یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که آوات طبق عادت  میجاده نبود یتو یاقهیچند دق هنوز

 هشدار داد : 

 

 واشیکم  هی... ریآه یکنیم یرانندگ یچ نیع یباز که تو دار »

دستمون...  یدیم یشرّ هی شهیجاده شلوغ م گهیکم د هیبرو... 

 » 

 

 .  دمیخند ادمیترس آوات از سرعت ز نیا به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « باشه بابا...  »

 

کم کنم اما با  نیترمز گذاشتم تا از سرعت ماش یرا رو میپا

 شد .  یکه حس کردم ته دلم خال یزیچ

 

هر  نیسرعت ماش یدر پ یپ یهاچیجاده و پ بیخاطر ش به

 .  شدیم شتریلحظه ب

 

 اعتراض کرد : واریژ نباریا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو... دل و  هاچیپ نیا یریتند م یلی... خریآه گهیراس م »

 « م اومد تو دهنم... روده

 

 نداشت . یادهیترمز را فشار دادم اما فا دوباره

 

 لب گفتم : ریز

 

 «  کنه؟یکار نم »

 

 پوزخند زد :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « مغزت؟  ؟یچ »

 

 پشتم راه گرفته بود .  یرهیقلبم باال رفته بود؛ عرق از ت ضربان

 

 جاده... تیسرعت و وضع نیا با

 

به  دیبا ای میخوردینم یگرید نیو به ماش میآوردیشانس م اکر

 .  میشدیبه ته درّه پرت م ای میزدیدل کوه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... کنهی... ترمز کار نمرهیگیترمز نم »

 

با نگاه کردن به او التماس  نکهیا دیبه ترمز انداختم به ام ینگاه

 ان موقع آوات داد زد : هم افتد؛یکنم دوباره کار ب

 

 « ... ریمراقب باش آه »

 

 را باال اوردم .  سرم

 

 ما شده بود .  نیبه قصد سبقت وارد ال یگرید نیماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که فرمان را کج کردم و از  میمانده بود شاخ به شاخ شو کم

 جاده منحرف شدم...

 

از دستم خارج شد  نیکنترل ماش کردیآنجا که ترمز کار نم از

 درّه افتاد... یتو نیو ماش

 

و در  دیچیسرم پ یتو یاول درد وحشتناک یلحظه همان

 غرق شدم... یاهیس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [29.06.21 12:22] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _751 

 

 ) آکو ( 

 

 شدم .  اریهوش دیشد یحس درد با

 

 یاقطهن توانستمیو کشنده بود که نم ادیز یدرد به قدر وسعت

کم مانده بود  دانستمیرا به عنوان مرکزش مشخص کنم فقط م

 را از جا بکند . امیشانیاستخوان پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نتوانستم  کردمیکه م یدیرغم تالش شد یبودم اما عل داریب

 را از هم فاصله بدهم .  سمیشده و خ نیسنگ یپلک ها

 

 گرفت؛یاز کجا منشأ م میهاپشت پلک یسینبودم خ مطمئن

همه درد  نیکنده شده بود که حاال ا امیاقعا پبشانو دیشا

 .  کردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که ذهنم  یزیبودم، تنها چ یکجا و در چه حال دانستمینم اصالً

بود که از فرق سر تا  یدرد وحشتناک کردیآن را پردازش م

 .  سوزاندیرا م مینوک پا

 

تو ذهنم  یااز که از کنار گوشم بلند شد جرقه یآخ یصدا با

 شد . روشن 

 

 یا)) مراقب باش (( آوات و درد وحشتناک و بدون مقدمه ادیفر

 که پشت سرش بدنم را خُرد کرده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آنها را بلند کنم .  دادیاجازه نم میهاپشت پلک یسیخ

 

دستم  یتو یاستخوان دانستمیم دیکه بع ینیح یسخت به

 دم،یکش میهاسالم مانده باشد آن را بلند کردم و پشت چشم

 توانستم آنها را باز کنم .  یبعد به سخت یکم

 

را به نور  شیجا میهاچشم یجلو یپلک زدم تا تار یبار چند

اش رو به که حاال سقف مچاله شده نیآفتاب در اتاقک ماش

 شد،یاز کاپوت آتش گرفته بلند م یداخل شکم زده بود و نور

 داد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 توانستمیکه نم یذهنم را فلج کرده بودم؛ به قدر درد

 کنم . یمقابلم را حلّاج یپراکنده یرهایتصو

 

 ینیسنگ میتسل نکهیشد اما قبل از ا نیدوباره سنگ میهاپلک

 را برگرداند . امیاریآخ هوش یآنها شوم صدا

 

 « آخ  »

 

 را روشن کرد . کمیبود که ذهن تار یبرق دیآخ مثل کل نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود اما حاال درک هم بود .  درد

 

 کنار گوشم آمد . آخ از یصدا

 

وحشت گردنم را به طرف صدا چرخاندم که همان موقع از  با

درد نشدم و دنبال  میاما تسل دمیکش یاخفه ادیدرد فر یزیت

 آخ گشتم .  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که سرش  یبسته در حال یهاکنارم نشسته بود و با پلک ریام

 . کردیلب ناله م ریافتاده ز یصندل یپشت یرو

 

 ریجواب آخ ام توانستمیشکه بودم که نم تیاز وضع یقدر به

دور و  یجهنم دنید آمدیکه از دستم برم یرا بدهم؛ تنها کار

 . سوزاندیبرم بود که آتشش داشت قابم را م

 

 شهیسرش را به ش ریآن طرف ام یبا صورت غرق خون واریژ

 داده بود .  هیتک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 از یکه از خون قرمز رنگ یجلو در حال یصندل یآوات رو سر

 خت،یریم اشیآب یمردانه رهنیپ یچکه چکه رو اشقهیشق

 افتاده بود .  اشنهیس یرو

 

 یشهیش یکه چطور سرش تو دمیرا د ریآه یپشت صندل از

 رفته بود .  نیماش یشکسته

 

 « آخ...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دادم  ریو به ام گرفتممیروروبه یآخ نگاهم را از فاجعه یصدا با

 . 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 [29.06.21 12:22] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _752 

 

تر باشد سالم گرمینسبت به دست د دیرسیکه به نظر م یدست

 گذاشتم .  ریاش امشانه یرو باال آوردم و یبه سخت

 

 یرا صدا بزنم اما نتوانستم؛ دهانم مزه ریرا باز کردم تا ام دهانم

 .  دادیخون م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیدهانم را همراه خون قورت دادم تا اآب  یبار چند

 کنم . دیتول یاخفه یتوانستم صدا

 

 « داداش...  ریام »

 

 را باز کرد .  شیهابالخره پلک نکهیتکانش دادم تا ا یبار چند

 

به سقف زل زده بود  هدفیکه ب اشیمشک یهاچشم دنید با

 بزنم . هیگر ریمانده بود ز بغلم گذاشتند؛ کم یرو تو ایانگار دن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « داداش؟  یخوب »

 

 به طرف من برگشت .  نگاهش

 

اش را از که چهره یدر حال یبعد به سختپلک زد و یبار چند

 صاف نشست . یهم رفته بود کم یدرد تو

 

 درد گفت :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « شده آکو؟  یچ »

 

 انداخت . هیبه بق ینگاه بعد

 

 « خدا...  ای »

 

 بغض گفتم :  با

 

 « ... ریام دونمی... نمدونمینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 انداختم . واریو آوات و ژ ریبه آه ینگاه

 

 شانیباشند؛ صدا داریب ریهم مثل من و ام هیبق نکهیا دیام به

 نشان ندادند .  یواکنش چیکردم اما ه

 

 شیصدا داد،یکه تکانش م ینیرا گرفت و ح واریژ یشانه ریام

 زد :

 

 « ژژوار داداش... چشمات رو باز کن...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نداد .  یجوابچیه واریژ اما

 

برسم اما  ریبه خودم دادم تا به آوات و آه یتکان یسخت به

 . جا شد جابهخورد و یتکان نیهمان موقع ماش

 

 گفت :  یبا نگران ریام

 

 « شد؟  یچ »

 

 به دور و برم انداختم . ینگاه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . میبود یتیدر چه موقع دمیفهم تازه

 

راه به  یمهین نیماش یهابود؛ چرخ افتادهیته دره ن نیماش

 یادیمدت ز دیرسیکه به نظر م یزیکرده بودند؛ چ رهیگ یزیچ

 ندارد . تیرا در آن موقع نیداشتن ماشتوان نگه

 

 یمرگ هر پنج نفرمان قطع میافتادیته دره م نیهمراه ماش اگر

 بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اگر سقوط  شد؛یبود که از کاپوت بلند م یآن بدتر آتش از

 ... میشدیم منفجر میکردینم

 

 رونیب نیرا از ماش میشده بود برادرها یهر طور دیبا

 .  دمیکشیم

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _753 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 رونیب نیرا از ماش میشده بود برادرها یهر طور دیبا

 .  دمیکشیم

 

 «  وار؟یژ »

 

 رو گرفتم .روبه قیعم یگاهم را از درّهن ریبغض آلود ام یصدا با

 

 گذاشته بود . وارینبض گردن ژ یدستش را رو ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  امیزندگ یلحظه همه کیدر عرض  ریحرکت ام دنید با

ها، تهمت یهمه ها،یسخت یرد شد؛ همه میهاچشم یجلو

 یهمه ها،ینامرد یها، همهزخم یدردها، همه یهمه

فکر  ام،یطرف زندگ کیهمه و همه  ز،یچهمه ها،ینابرادر

زد ینبضش نم گفتیو م داشتیدستش را برم ریاگر ام نکهیا

  کردم؟یچه م

 

انداختم؛ حاال به زنده بودن آنها هم  ریبه آوات و آه ینگاه

 شک داشتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد و گفت : یکوتاه یخنده ریام

 

 « شکرت...  ای... خداسزنده »

 

 را گرفت . ریض آوات و بعد نبض آهجلو خم شد و اول نب به

 

تا در رابطه به آوات هم همان حرف را  دیطول کش هیثان کی

و بعد  ستادیا کباریمن  ضیاما در همان فاصله قلب مر دیبگو

 دوباره به کار افتاد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رینبض آه یتوانست دستش را رو یبالخره به سخت یوقت

ه انگار سرب داغ ک یاهیصبر کرد؛ چند ثان یاهیبگذارد چند ثان

 . دیچرخیام مو جمجمه نهیس یتو قفسه

 

 با وحشت گفت : ریام

 

 « شده...  یهر جور دیآکو... با زنهینبضش کند م »

 

 . از خودش در آورد  ییموقع آوات صدا همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد : شیبه طرف اوات برگشت و صدا ریام

 

 « آوات داداش؟  »

 

 زل زده بودم . ریمن خشک شده به آه اما

 

  زد؟یکند م نبضش

 

  آمد؟یسرش م ییبال نکند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اش را گرفتم .بغض به طرفش خم شدم و شانه با

 

 زدم : شیداشتم صدا میکه به برادر دوقلو یعشق یهمه با

 

 « داداش؟ داداش چشمات رو باز کن...  ریآه »

 

 در آمد : یآوات به سخت یصدا

 

 « آخ سرم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جواب داد : ریام

 

 « ... رونیب متیاریداداش... تکون نخور تا بآروم باش  »

 

 ها افتاده بود شده بودم که مثل مرده یریاما قفل آه من

 

 ...مردمیمن هم م مردیم ریآه اگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _754 

 

 ) آکو ( 

 

 « آکو؟ آکو؟  »

 

 ریوحشتناک آه ریام نشست از تصوانهش یکه رو یدست با

 فاصله گرفتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شده بود .  یانداختم؛ کمتر از ما خون ریبه صورت ام ینگاه

 

 . شدمیمطمئن م ریاز حال ام دیبه خاطر آوردم با تازه

 

 سالمم را باال آوردم و صورتش را گرفتم، با بغض گفتم : دست

 

 «  ر؟یام یتو خوب »

 

 نداخت . ا نییرا باال و پا سرش

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خوبم...  »

 

کمربندش را بسته بود وسط نشسته بود و یچون صندل احتماالً

 .شده بود  تیاذ مانهیکمتر از بق

 

 :  دیگرفت و پرس شیهادست نیصورت مرا ب ریام نباریا

 

 « . ..یدار یزیآکو... بدجور خونر یستیتو خوب ن یول »

 

 .  گرفتیشأت ماز کجا ن میهاپشت پلک یسیخ دمیفهم تازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نبود؛ دست مجروحم را به قصد پاک کرذن خون باال  حواسم

که مغز استخوانم را سوزاند دستم  یآوردم اما با درد وحشتناک

 هوا نگه داشتم . یرا تو

 

 : دیپرس ریام

 

 « شد؟  یچ »

 

 دست سالم دست دردمندم را گرفتم و گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... کنهیدرد م یلیخ »

 

 نیدست گرفت و آست یدست محروحم را تو طایبا احت ریام

 لباسم را باز کرد . 

 

 کبود و ورم کرده بود .  دستم

 

 کرد . ینچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ...  شکسته ًاحتماال »

 

 « آخ...  »

 

 . میآخ آوات به خودمان آمد یصدا با

 

 را صاف کردم . میصدا

 

 «  ؟یآوات خوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رو به من کرد و گفت : ریام

 

 « ... نرویب مشونیببر دیبا »

 

آورد  رونیو تلفن همراهش را بکتش کرد  بیج یرا تو دستش

 . 

 

 « ... دهیانتن نم یلعنت »

 

 .به دور و بر انداخت  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « دنبالمون؟  ادینم یکیچرا  »

 

 کمربند نبسته بودم . خوشبختانه

 

رومون اومد و به که از روبه ینی... اون ماشخلوته یلیجاده خ »

در  دهیاحتماالً ترس  میحال و روز افتاد نین به اخاطر سبقت او

 « ... رفته

 

 بردم . رهیسالمم را به طرف دستگ دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .در باز شد  خوشبختانه

 

 در چه حد است . نیتعادل ماش دانستمینم

 

به هم بخورد اما از  نیشدن من تعادل ماش ادهیبا پ دمیترسیم

 نیرا از ماش هیشدم تا بق یم ادهیزودتر پ دیبا گریطرف د

 .  کردمیو کمک خبر م آوردمیم رونیب

 

 گذاشتم . رونیب نیرا از ماش میپا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لب حرف زدم . ریخودم ز با

 

 شونیکیسر  ییبال یدیترس ؟یدیترس یچ یآکو؟ برا هیچ »

 ای ر؟یآه روحیصورت ب ای واریژ یبسته یهااز چشم اد؟یب

... سین دنیترسمرد جون آوات؟ اشتباه نکن... آکو یب یهاآخ

... درسته ازشون رونیب کشهیآکو برادرهاش رو از دهن مرگ م

 هی خوادینم ش... درسته دل... درسته قلبش شکستهدلخوره

... اما هنوز دتشونیکلمه باهاشون حرف بزنه... درسته نبخش

 « دوستشون داره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیسر ماش ییبدانم چه بال نکهیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

 گذاشتم .  رونیب نیرا از ماش میپا دآمیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _755 

 

 دنیبتوانم از د دیهم فشار دادم تا شا یرا محکم رو میهاپلک

مرا ببلعد، نجات  شیهاکه ممکن بود همان موقع شعله یجهنم

 کنم . دایپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیرا از ماش میرا جمع کردم و هر دو پا جرئتم یهمه یوقت

حداقل در  نیماش نکهیاول ا دم؛یفهم زیگذاشتم دو چ رونیب

 نکهیدوم ا خورد،یتکان نم شیحالت بدون وزن من از جا نیا

نود درصد مطمئن بودم عالوه بر دستم بدنم خُرد شده بود؛ 

 قدم بردارم . کی توانستمیکه نم یجور

 

 .  دمیچرخ

 

 حرف بزند .  ریبا آه کردیم یکه چطور سع دمیرا د ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم مهم نبود... روحم بعد  مردمیتصادف م نیا یاگه تو یحت »

... پس اگه رفتیم ایدن نیاز ا دادیبرادرهام رو نجات م نکهیاز ا

هات رو باز کن... امروز ... خوب گوشیدور و بر نیمرگ ا

... نفر بخوره چهار نیاز ا کدومچینوک انگشتت به ه ذارمینم

 زنمیکه م یدرز حرف یمو ال که یدونیم یرو بشناس اگه آکو

 « ... رهینم

 

 شلوارم در آوردم . بیهمراهم را از ج یگوش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دمیکش یدیاز ناام یاش پوفشکسته یصفحه دنید با

 

 به دور و برم انداختم . ینگاه

 

هم از  راه متوقف شده بود؛ هم از درّه یمهین  ًبایتقر نیماش

 .  میداشت یادیز یجاده فاصله

 

 . دادیآنتن نم نحایسالم بود اما حداقل ا ریام یگوش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تماس گرفتن با  یآوردن کمک چه برا ینفر چه برا کی دیبا

 نبود . یکس ریو جز من و ام رفتیاورژانس تا جاده م

 

 . آوردمیم رونیب نیپسرها را از ماش دیبا اول

 

بار مردن درد  کی یهر قدم به اندازهکه  یدر حال اطیاحت با

 را دور زدم . نیداشت ماش

 

 گفتم :  ریام به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو در  واریژ دیبهم نخوره اول با نیتعادل ماش نکهیا یبرا »

 « ... کمکم کن... ارمیب

 

 گفت :  یبا نگران ریام

 

 ای ی... اگه از درد از حال نریتونیآکو با اون دستت نم »

... ادیسر دستت م یجد یبال هی ای یکنازش استفاده  یتونینم

 » 

 

 زدم . یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باز کردم و گفتم :  اطیرا با احت نیماش در

 

 « .. .افتهیدر رو باز کرذم ن ریرو بگ واریبه نظرت مهمه برام؟ ژ »

 

 مخالفت تکان داد و گفت :  یبه نشانه یسر ریام

 

 « از دست تو آکو...  »

 

 به طرفم خم شد . یکم واریرا باز کردم؛ سر ژ در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش که خون پشتشان خشک شده بسته یهاپلک یبرا قلبم

 یقلبم را از تو خواستیکه دلم م یبود آتش گرفت به حد

آن موقع  دیله کنم، شا میپا ریبکشم و ز رونیب امنهیس یقفسه

 .  دمیکشیم یدرد کمتر

 

 تکان دادم تا احساساتم را کنار بزنم . یسر

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _756 

 

 داشتم . ازین یسرد و سنگ یبه آکو االن

 

 توانستمیبلند کردم؛ چون نم یام را به سختشکسته دست

گاه بدنش کردم و او  هیرا تکان دهم ساعدم را تک میهاانگشت

 .  دمیرا به طرف خودم کش

 

 مربند نبسته بود . هم مثل من ک واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو... آروم  یتکون ند ادیحواست باشه سر و گردنش رو ز »

 « کمکت کنم...  نییپا امی... تا من بنیبذارش رو زم

 

به نفس نفس افتاده بودم،  واریکه از درد و وزن ژ ینیح

 مخالفت کردم :

 

 ریممکنه طرف آه یش ادهیفعال... اگه پ نیتو ماش نی... بشنه »

... حواست به اون دوتا افتهیراه ب نیشه ماش نینگو آوات س

 « باشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیکه تا آن زمان کش یدرد جسم نیتروحشتناک میبگو اگر

 دروغ نبود .  دمیکشیبودم م

 

 نیگذاشتم و او را از ماش واریبغل ژ ریرا ز میهادست یوقت

لبم را گاز گرفتم که خون از  یاز شدت درد طور دمیکش رونیب

 شد .  یآن جار

 

در صورت  دانستمیکه م یارا تا فاصله واریجان کندن ژ با

 بردم .  ماند،یاز خطر در امان م نیانفجار ماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

االن است که  نیلحظه حس کردم هم کی ستادمیصاف ا یوقت

 قلب و مغزم همزمان با هم منفجر شوند .

 

 ایسرم  یشکستگ مرد؛یدرد م شتریکدامشان ب دانستمینم

 دستم؟ 

 

 گذاشتم . واریسر ژ ریدر آوردم و ز یرا به سخت مکت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ی.گذاشتم موهایشکمش م یرا رو شیهاکه دست همانطور

پشت دستش نشاندم و  یاخون آلودش را مرتب کردم، بوسه

 گفتم : 

 

 « ... دمیداداش... نجاتت م یشیخوب م »

 

 .  دمیدو نیبه طرف ماش بعد

 

 ود . ب اریهوش مهیمشغول صحبت با آوات ن ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «... یکمربندت رو باز کن یتونیم نیبب ریام »

 

 را باز کردم .  ریسمت آه در

 

 را گرفت و گفت :  ریآه یشانه ریام

 

 « ... شهیکمربندش باز نم »

 

 : دیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... شهیمال منم باز نم »

 

 ... یلعنت

 

 به دور و برم انداختم .  ینگاه

 

 برداشتم .  کهیورد دو تداشب یشده رو شکسته یهاشهیش از

 

 دادم . ریتکه را به ام کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... کمربند خودت و آوات رو یحواست باشه دستت رو نبر »

 « ببر... 

 

از   دیبا نیهم یراستم شکسته بود و بدون استفاده برا دست

 .  کردمیدست چپم که چندان به آن مسلّط نبودم استفاده م

 

 . دکریکار را سخت م نینبودم و هم مسلّط

 

کف دستم جا  یقیعم یدگیاز دستم در رفت و بر شهیش بالخره

 گذاشت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _757 

 

 تا مغزم استخوانم رفت .  سوزش

 

 .  دمیزدم و دستم را عقب کش یادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اال آوردم که ام را بپوشاندن زخم دست شکسته یبرا یرارادیغ

 .  دمیاز درد او نال نباریا

 

 داد زد : ریام

 

 «  ؟یشد آکو؟ خوب یچ »

 

 .  دادمیهم فشار م یرا از درد رو میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به زخم کف  یام را باز کردم و نگاهزحمت دست مشت شده به

 .  خواستیم یاساس یهیدستم انداختم؛ احتماالً چند تا بخ

 

 : دمینال

 

 «م... نشد... خوب یچیه »

 

از خوب... داشتم  ریبودم غ زیچهمه گفتم؛یدروغ م یول

 و به زحمت خودم را سر پا نگه داشته بودم... مردمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نداشتم تا زخم دستم را ببندم .  یزیچ

 

پاره شده بود  شترشیبه کمربند انداختم؛ خوشبختانه ب ینگاه

 . 

 

ه ک یدرحال یبا همان دست زخم دمیکشیکه م یوجود زجر با

نکند،  دایبا کف دستم تماس پ یلیخ شهیش کردمیتالش م

 .  دمیکمربند را بر یباق

 

 بود .  دهیکردم؛ کمربند خودشو آوات را بر ریبه ام ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیزودتر از ماش میکدام از برادرها گرفتمیم میتصم دیبا حاال

 به هم نخورد .  نیتا تعادل ماش ندیایب رونیب

 

خوب تمرکز  دادیکرده بود، اجازه نم اموانهیو سوزنش د درد

 کنم .

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

داداش؟  کنهیدرد نم تیی... جارونیب ایب واشی واشی ریام »

 «  ؟یحرکت کن یتونیاصال م

 

جات خونه پسر... اصالً آره خوبم... نگران توعم آکو... همه »

 « تو؟  ییچطور سر پا

 

 رفت،یبه طرف در م واشی شوای زد،یکه با من حرف م ینیح

 یمنتظر کوچکتر دیکوبیهزارتا م یکه قلبم باال ینیمن هم ح

 بودم .  نیاز طرف ماش یحرکت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شد انگار  ادهیگذاشت و پ رونیب نیرا از ماش شیپا ریام یوقت

 قلبم برداشتند .  یرا از رو ییلویصد ک یوزنه کی

 

 مانهیاز بق ریانداختم؛ به نظرم آمد ام شیبه سرتا پا ینگاه

 ینشسته بود و همه واریچون وسط من و ژ دیتر بود؛ شاسالم

 .  میها را ما دو نفر نوش جان کرده بودضربه

 

 دمیخریها را به جان مضربه یهمه لینبود با کمال م واریژ اگر

 افتاده بود . نیزم یحرکت روبودم که بدون یواریاما نگران ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کشمیم نیرو از ماش ریکه آه... همزمان با من ریخب ام »

 « ... رونیب اریتو هم آوات رو ب رونیب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _758 

 

 گفت : یبا نگران ریام

 

نگاه به خودت بنداز... االنه که به از حال  هیآکو...  یتونینم »

 « ... یبر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باز کردم و جواب دادم : را  ریسمت آه در

 

بابت شماها  المیاول خ رمیمن اگه قرار باشه امروز هم بم »

 « ... رمیمیبعد م شهیراحت م

 

 را گرفتم و او را به طرف خودم کشاندم . ریآه یهاشانه

 

 بغلم افتاد .  یشل و وا رفته بود که سرش تو یقدر به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبه اندازه کهنیآوردم با وجود ا ادیاو را بغل کردم به  یوقت

از دستش دلخور و ناراحت بودم اما به همان اندازه  ایدن یهمه

 دوستش داشتم؛ دوستش داشتم و از نداشتنش دلتنگ بودم .

 

 ییهابابت ناراحت بودن از دست آدم آکو دانستیم یکس چه

 ... کشدیم یکه دوستشان دارد چه زجر

 

و از او  زدیحرف م اریهوش مهیبا آوات ن ریکه آم ینیح

نه من از  ای دیایب رونیب نیخودش از ماش تواندیم دیپرسیم

را  ریرا باال آوردم، سر آه امیفرصت استفاده کردم  دست زخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دم،یبوسیرا م اشیخون یقهیکه شق ینیبغلم گرفتم و ح یتو

 گفتم : 

 

بشه... وگرنه آکو  تیچیه دی... نباریبشه آه تیچیه ذارمینم »

ازت دلخور  دمیم حینداره... ترج ایدن نیا یتو یکار گهید

 یتو چشما وقتچیه گهیباشم... باهات قطع رابطه کنم... د

 هی... ینگاه نکنم... اما فقط باش یم رو ازم گرفتکه بچه ییتو

 « فقط نفس بکش...  گهید یجا

 

 . دیکش رونیب الیبلند آوات مرا از فکر و خ ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دمیوحشت پرس با

 

 «  شد؟ یچ »

 

 زمزمه کرد :  آوات

 

 « پاهام...  »

 

 گفت :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ی... ولیایدر م نینکردن... از ماش رینداره... پاهات گ بیع »

... تا هر رونیب ارمتیسر پاهات اومده... من م ییبال هیاحتماالً 

 « ... کمکم کن یتونیجا که م

 

 . به من انداخت  یرا باال آورد و نگاه سرش

 

را به خودم  ریاز کار افتاده آه یهاه با آن دستمن ک دنید با

 . خورد؛ احتماالً انتظارش را نداشت  یاکّهی دادم،یفشار م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خودم گفتم : عاقبت

 

 « ... میهمزمان با هم باش دیبا »

 

 یهر دو همزمان با هم در حال ریرا گرفتم؛ من و ام ریبغل آه ریز

آوات و  د؛یکشیم یجانیب یادهایفر شیکه آوات از درد پاها

 شانیهر دو نکهیآخر قبل از ا یاما لحظه میآورد رونیرا ب ریآه

 خورد .  یتکان نیماش میاوریب رونیرا ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نتوانسته بود اوات را کامل  ریاما ام دمیکش رونیرا ب ریآه من

 . اوردیب رونیب

 

بود؛  ریآوات بزرگتر از ام کلیهم قد بودند اما ه ریو ام آوات

 بود . تریکلیچهار نفرمان هآوات از هر 

 

 زدم :  ادیفر

 

 « زود باش...  ریام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کم کم راه  نیکه ماش ینیگذاشتم و ح نیزم یرا رو ریآه

 .  دمیو آوات دو ریبه طرف ام افتادیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.0۷.21 10:03] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _759 

 

که  یکف دستم افتاده بود خون که یشکسته، زخم بزرگ دست

 .بود را فراموش کردم یمثل آب روان از آن جار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آوات را گرفتم  یهاشانه یشکسته و زخم یهاهمان انگشت با

حاال روبه سرعت گرفتن  نیکه ماش یدر حال ریو همزمان با ام

 .  میدیکش رونیآوات را ب رفت،یم

 

 .  میافتاد نیزم یهر سه نفرمان به هم خورد و رو تعادل

 

درد گرفتن نمانده  یبرا ییجا گریکه د کردیآنقدر درد م بدنم

آخ  ریاز افتادن حس نکردم؛ ام یزیهم چ نیهم یبود، برا

 .  دیگفت اما آوات داد کش یکوتاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مهیبود که او را از حالت ن یشدّت ضربه و درد طور احتماالً

 آورده بود .  رونیب یاریهوش

 

 .  رفتیبه طرف ته درّه م یمتوسط حاال با سرعت نیماش

 

 را جمع و جور کردم .  خودم

 

حال و روز  دنیانداختم؛ خوب بود اما با د ریبه ام ینگاه اول

 آوات نگران شدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 طرف خم شده بود . کیبسته و سرش به  شیهاچشم

 

 گرفتم و داد زدم :  میهادست یترس سرش را تو با

 

 « رو باز کن... آوات... آوات؟ آوات داداش... چشمات  »

 

 از من به خودش مسلّط بود .  شتریاما ب ریام

 

را  شیهارا باال داد و مردمک شیهاآوات را گرفت، پلک نبض

 نگاه کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  دیترد با

 

 « احتماالً به خاطر درد از حال رفته...  »

 

آوات نگاه  رنگیبه من که با وحشت به صورت ب ینگاه

 خت و گفت : اندا کردم،یم

 

 ری... وگرنه دمارستانیب مشونیشده برسون یهر جور دیباآکو »

 « ... شهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دفعه داد زدم : کی

 

 « ... شهینم رید یچی... هشهینم رینه د »

 

 .  ستادمیشدم و سر پا ا بلند

 

 ... ریو آوات در بغل ام کینزد ریتر... آهآن طرف واریژ

 

 ؟ جهنم نبود، پس کجا بود نجایا اگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به  یتیاما اهم دیچیپیسرم م یتو یداشتم و درد بد جهیسرگ

 آن ندادم .

 

 گفتم :  ریام روبه

 

اونجا  تیگوش نی... بب... برو سر جادهیمون سرپاترتو از همه »

 « ... اریرد شد... کمک ب یزیچ ینیماش هی ای... دهیآنتن م

 

 گفت :  دیبا ترد ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « تو رو تنها بذارم؟  »

 

 نبود . نیاز انفجار ماش یخبر

 

 « ... زود باش...  ... وقت رو تلف نکنریدِ برو ام »

 

 کرد .  یبیتکان داد و شروع به باال رفتن از سراش یهم سر ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را کنار  شانیهمراه کمک، هر سه تا ریتا وقت برگشتن ام دیبا

 .  بردمیبه طرف جاده م شدیکه م ییو تا جا گذاشتمیهم م

 

افتاده بود، صورتش  نیزم یانداختم؛ به شانه رو ریآهبه  ینگاه

 نبود . صیقابل تشخ ریاز خود آه یزیآلود بود که چآنقدر خون

 

درون  یدفعه انگار المپ کیقدم به طرفش برداشتم اما  کی

 د،یحالت تهوع امانم را برتار شد و میهاسرم منفجر شد، چشم

 افتادم .  نیزم یبدنم از کار افتاد و رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میبه برادرها یبسته شوند نگاه میهاپلک نکهیاز ا قبل

 انداختم . 

 

 : میبگو رلبیتوانستم ز تنها

 

 « ... نجاتشون بده... ایخدا »

 

 جا را گرفت... همه یاهیهم س بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _760 

 

 ) سهراب ( 

 

که تا آن لحظه  یانرژ یکه قطع کردم حس کردم همهرا  تلفن

 رفت .  رونیاز بدنم ب داشتیمرا سرپا نگه م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به اتاقم آمده  یانجام کار یاز همکارانم که همان لحظه برا یکی

 . دیشد و به طرفم دو امیبود متوجه ضعف بدن

 

 با تضطراب گفت :  گرفتیام را مکه شانه همانطور

 

 « التون خوبه؟ دکتر... ح یآقا »

 

 قورت دادم و گفتم :  یدهانم را به سخت آب

 

 « خوبم... خوبم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد : اصرار

 

 « ... دی... فکر کنم افت فشار داردهیپر یلیآخه رنگتون خ »

 

 زحمت خودم را سر پا نشان دادم و گفتم : به

 

 گهیچند ساعت د هی... فقط اگه ممکنه دینگران نباش »

 شیبرام پ ی... االن کارکنمینگاه م دیدکه آور ییهانامه

 « اومده... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد . یلبخند

 

 «  اد؟یاز دست من برم یدکتر... کار یآقا سین یمشکل »

 

 .  دمیکش میموها نیب یدست

 

 یتو ی... وقتیکنچیبرادرم رو برام پ شمیآره... ممنون م »

 « ... رمیباهاش تماس بگ تونمیبخشه تلفنش خاموشه... نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ماً... حت »

 

 شد .  دایپ اریسام یوحشتناک بعد سر و کله یقهیدق چند

 

 « جون...  یبَه دُک »

 

 تمام نشده بود که با بغض گفتم : حرفش

 

 « ... اریسام میشد چارهیب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یزیاز چ یحت تیبفهمد وضع اریبود که سام یطور لحنم

 .هم بدتر است  میگویمن م

 

 « شده داداش؟  یچ »

 

کرمانشاه بهم زنگ زدن... با تلفن  یهامارستانیاز ب یکیاز  »

 « ... ریام

 

 هم مثل من ضعف کرد .  اریسام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «شده؟  یچ »

 

 ... دادمیخبر مرگ پدرم را م دیبود که با یمثل روز حالم

 

 یتو چه حال ریام دونمی... نمیکرده انگار چپ نشونیماش »

 عتریسر یفتن هر چ... گمهیوخشونهیبق یبود اما حال چهار تا

 « کرمانشاه...  میخودمون رو برسون دیبا

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _761 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) سهراب ( 

 

 «سهراب؟  میکار کن یچ یگیم »

 

 کردم . ادیرا ز نیو سرعت ماش دمیکش میموها نیب یدست

 

 ریام کنهیمگه باور م یوانه بگ... االن به جیسام دونمینم »

 « ... نیآو ی... واضشیس... با اون قلب مرزنده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را در نظرم مجسّم کردم که بعد از  نیآو یچهره یوقت قلبم

 ریت افتاد،یم یبه چه حال شیخبر تصادف برادرها دنیشن

 . دیکش

 

 قلبم گذاشتم . یرا باال آوردم و رو دستم

 

 لب گفتم :  ریز

 

 «   ... نی.. آو.نیآخ آو »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یبا نگران اریسام

 

 « داداش؟  یخوب »

 

 گفتم :  صادقانه

 

دو  خدا... اون ی... خواهرم... زنم... واستمی... خوب نینه سام »

 « ... انیبرنم بتیمص نیا یتا از عهده

 

 گفت :  دانهیناام اریسام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 حالشون دیکرمانشاه؟ شا میخودمون دوتا بر یخوایم گمیم »

و جوانه رو آروم  نیدفعه با خبر خوب آو هیخوب باشه... 

 « ... میکن

 

 مخالفت تکان دادم . یبه نشانه یسر

 

نداد... اما معلوم  حیتوض ادی... پرستاره پشت خط زینه سام »

 ریکرمانشاه د میتا برس ترسمی.... مسیخوب نبود حالشون

 « شده باشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سالها با  نیکه ا یمشکالت یرغم همه یاما عل کردمینم باور

وحشت  شانیخال یپرواز داشتم اما از تصوّر جا یخانواده

 داشتم . 

 

تحمل  تونهیبهتر م نیسهراب... به نظرم آو میبگ نیاول به آو »

 « کنه تا جوانه... 

 

 گفتم :  نیغمگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ناراحتش کنم...  ی... چطوریسام ادیدلم نم »

 

 شجاعانه گفت :  اریسام

 

... تو فقط تو اتاق باش اگه حالش بد کنمیم کار رو نیم اخود »

 « داداش...  یشد کنار زنت باش

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 بعد (  قهیچند دق -) سهراب 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کبود شدند و  شیهاشد؛ لب دیدفعه سف کی نیآو یچهره

 بسته شدند .  مهیتا ن شیهاپلک

 

و غش کند، به طرفش  افتدیب نیزم یبه پشت رو نکهیاز ا قبل

 بغلم گرفتم . یو تو را تو دمیدو

 

 داد زدم :  ینگران با

 

 « ... زمیعز نیآو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با خودش آورده بود  اطیکه محض احت یآب قند وانیل اریسام

 به طرفمان آورد . 

 

 « بده بخوره...  ارهیتا هوش »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _762 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیآو گرمیکه با دست د یدست گرفتم و در حال کیرا با  وانیل

دهانش  یاز بدنم به خودم چسبانده بودم، جلو یرا مثل عضو

 گرفتم .

 

 « ... زمیبرم... بخورم عز قربونت بخور »

 

تا  شدیم عینرم و مط یمواقع مثل عروسک موم نیکه ا نیآو

 چند قلپ خورد . دادیاجازه م جانشیب یهابکه ل ییجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بکشم،  یخجالت اریاز سام نکهیرا کنار گذاشتم و بدون ا وانیل

 .شدم  شیمشغول نوازش صورت و موها

 

 گردنم گذاشتم و کنار گوشش زمزمه کردم : یگود ریرا ز سرش

 

هم و  یهات رو بذار رو... پلکزمیآروم باش عز قهیچند دق »

 « ... میکنی. بعداً بهش فکر ماستراحت کن..

 

 بغلم جمع کرد و آرام و مظلوم گفت :  یهم خودش را تو نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ان قسم بخور سهراب... قسم بخور زنده من به جون »

 « شون... همه

 

که از آنها  یاخبار نیو صادقانه آخر دمیرا بوس شیموها

 داشتم، گفتم : 

 

... ششونیکرمانشاه پ میبر دیبا یان... ولبه جون خودت زنده »

 » 

 

 بغلم در آمد .  یاز تو نیدفعه آو کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ها گفت : برق گرفته مثل

 

 « ... میکار کن یچطال... طال رو »

 

 :  دیپرس با اخم اریسام

 

 «  رانه؟یطال؟ مگه طال ا »

 

 .  دیاتاق چرخ یتو یبا سردرگم شد و بلند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . شدیمن نم یهاحرف اصالً متوجه انگار

 

تصادف کرده ممکنه اگه بفهمه آکو م؟یکار کن یچ ش روچهب »

 « سقط شه...  تکون بخوره بچه

 

  بچه؟

 

 طال حامله بود؟  یعنی... یعنی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو...  یمن... بچه یمن... خدا یخدا یوا

 

بلند شدم و به  میاز سرجا نیبودن حال آو یعیرطبیحس غ با

 طرفش رفتم . 

 

 « ... زمیآروم باش عز »

 

هم از  شگهید یبچه هیداداشم بفهمه  افتهیش بعد بچهب »

 « ... ارهی... دووم نمگهید نباریدست داده... ا

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یعیرطبیغ یو با حالت نیغمگ به من انداخت و ینگاه

 

... می... نه؟! اصالً به طال نگسین شونیچیه گمیسهراب... م »

دنبال  میه... بربگه بابا شدطال امشب خونه رو آماده کرده به آکو

طال رو خراب  زیسوپرا گهیتهران... د مشونیاریب نایآکو ا

 « ... مینکن

 

 سرم آمد . دمیترسیم که یزیاز چ بعد

 

 از حال رفت ...  میهادست یتو یهشدار قبل بدون نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _763 

 

 ال ( ) ط

 

 به خودم انداختم . یاتاق خواب نگاه یقد ینهیآ یتو 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ست شدن با  یمخمل که رنگش را پرواز عمداً برا یآب لباس

تنم نشسته  یرو یبایانتخاب کرده بود به ز میهارنگ چشم

 بود . 

 

 نیوقتم را گذاشته بودم؛ ا یموها و صورتم همه شیآرا یبرا

مقابل اعتماد به نفس کم و  تا خودم را در کردیکار کمکم م

 یگربه بازمقابله با آکو بعد از موش و یکه برا یاسترس

راه انداخته بودم، جمع و جور چند ماه با آکو نیکه ا یابچگانه

 دهیبه خودم نرس آکو یبرا وقتچیکنم؛ عالوه بر آن من ه

 اما حاال...  دادیاجازه را نم نیام ااز کار افتاده یبودم، پاها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مشخص نباشد  لباس گشاد بپوشم که بچه کی خواستمیم لاو

 شدم . مانیاما بعد پش

 

 داشت اگر من و بچه هر دو با هم به استقبال آکو یبیع چه

  م؟یرفتیم

 

 باشند .  دهیرس دیبه ساعت انداختم؛ با ینگاه

 

 اند . خبر داده بود که راه افتاده نیصبح زود به او واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گاز  یرو یدم شده یرق افتاده و غذاها و چاب یبه خانه ینگاه

 انداختم . 

 

 شده بود... دهیچ سفره

 

 ...دیایآماده بود تا آکو ب زیچهمه

 

به در زده شد  یاجمله از ذهنم گذشت ضربه نیا یوقت درست

. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کردم . یدارد، اخم دیکل آکو نکهیفکر ا با

 

 انداختم . ینگاه یطرف در رفتم و از چشم به

 

 از قبل شد . ترظیجوانه پشت در اخمم غل دنید با

 

را  نیاما ا دانستمیداشت را نم یچه کار نجایا نکهیا

که همه از جوانه  یرغم حس خوب یکه عل دانستمیم

 نکهیا یبرا دیبا او نداشتم، شا یخوب یمن رابطه گرفتندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو  دانستمیالبته م داد،یم تیآکو به او اهم کردمیحس م

 دتمحسا یجلو توانستمیاما در هر حال نم ستیوانه نعاشق ج

 .  رمیآکو دارد، بگ یکه جوانه رو یریتأث یرا برا

 

 زدم و در را باز کردم . یمصنوع لبخند

 

 « .. سالم جوانه. »

 

 یهاو چشم حرفم را تمام کنم صورت پف کرده نکهیاز ا قبل

 .  زدیدلم فرو بر یتو یزیجوانه باعث شد چ یاشک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد .  دنیپر نییشکمم شروع به باال و پا یتو چهب

 

 از مال من زد و گفت : تریمصنوع یهم لبخند جوانه

 

خونه دختر  یومدی... چرا نریبه خ دنیسالم طال جانم... رس »

 « خوب؟ 

 

 سؤال بپرسم : کیتوانستم  تنها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو افتاده، آره؟  یبرا یاتفاق »

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 ) سهراب ( 

 

 انداختم . میروروبه یبه لشگر شکست خورده ینگاه

 

 . میبود دهیرس شدیم یساعت دو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میمان بود و بعد از دو و نهمه یبرا مایهواپ طیبل خوشبختانه

 مارستانیب یتو اریجوانه و آکام، طال و سام ن،یساعت من، آو

 .  میدیکشیو انتظار م مینشسته بود

 

نگاه  میروروبه یهااز زن کدامچیه ینداشتم به چهره جرئت

 کنم . 

 

 ...نیطال... نه آو نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که بنابر  یهوشیب ریکنار ام حرکتیکه ب یاالبته جوانه و

حال  دنیکه با شن یآرام کردن شوک عصب یدکتر برا صیتشخ

کرده  افتیبه او دست داده بود، آرام بخش در شیبد برادرها

 . بود، نشسته بود 

 

 خوابش برده بود . ازیبغل سام یتو آکام

 

دور و برش چه  دیفهمینم سوخت؛یم چارهیب یبچه یبرا دلم

مرگ در حال  یکه حال و هوا دانستیرا م نیخبر است، فقط ا

 خفه کردنمان بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اتاق عمل انداختم .  یبه در بسته ینگاه

 

 اتاق عمل بودند ... یچهار نفرشان تو هر

 

 خُرد شده بود ... باً یوات تقرآ یپاها

 

 کرده بود ... یداخل یزیخونر واریژ

 

 و آکو هم...  ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اتاق عمل شده بودند ... یراه یمغز یزیدو با خونر هر

 

 نجایبابت حالشان به ما نداده بود اما تا ا یخبر مشخص یکس

 است...  هیحال آکو بدتر از بق میبود دهیفهم

 

قندش هم  یماریب میتصادف، تنظ یعالوه بر ضربه نکهیا مثل

متوجه شده  یاورژانس یهاشیآزما یبه هم خورده بود و ط

 بودند ...  دهید یجد بیآس شیهاهیبودند کل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به طال انداختم ... یچشم ریز نگاه

 

 شان بود...حال آکو بدتر از همه زدمیکه حدس م ینجوریا

 

  د؟آمیاش مسر طال و بچه ییچه بال مردیآکو م اگر

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _764 

 

 ) سهراب ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمد .  شمیاز کنار طال بلند شد و پ نیآو

 

خواستم او را  یرا دراز کردم و دستش را گرفتم، وقت دستم

 یهیکه به خاطر گر ییبغلم بنشانم مخالفت کرد و با صدا یتو

 رفته شده بود، گفت :گ وقفه،یب

 

طال داش  ترسمیبغلت اما م امیب خوادینه سهراب... دلم م »

 « جمعه...  نیا یبخواد... در حال حاضر اون تنها ادم تنها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نبود که با  یطور نیمخالفت کنم اما حال آو خواستمیم

 کند .  یرییمن تغ یمنطق ریو غ یمنطف یهابحث

 

 نشست .  کنارم

 

 « ... اریازشون ب یخبر هیسهراب برو  »

 

 را فشار دادم . دستش

 

 « ... گنیم انیباشه خودشون م یخبر زدلمیعز »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بغض کرد . دوباره

 

 « ... دهیطول کش یلیآخه خ »

 

 جواب داد...  نیهمان لحظه به بغض آو خدا

 

 اتاق عمل باز و همراهان برادران پرواز را صدا زدند ... در

  

                                🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 چند ساعت بعد (  -) سهراب 

 

بلند شدم و از اتاق  یصندل یآوات از رو یهاپلک دنیلرز با

 رفتم .  رونیب

 

 کردم و آرام گفتم :  نیبه آو یااشاره

 

... احتماالً به ششی... برو پادیآوات داره به هوش م ن،یآو »

 « رو گرفت...  هیها فعالً درد نداره اما اگه سراغ بقخاطر مسکّن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تکان داد .  یسر نیآو

 

 واریطال که مثل مجسمه به د رنگیب یگونه یرو یابوسه

شده بود  سیکه از خ یزل زده بود، نشاند و با صورت شیروروبه

 به طرف اتاق رفت .

 

 را گرفتم . شیبازو

 

 گفتم :  کردم،یکه صورتش را پاک م همانطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جلوش  ینجوریکن ا ی. سعبرم.. ستیخ یچشما نیقربون ا »

که بخواد با حال اونها کنار  سین یطور تشی... االن وضعینباش

 « ... ادیب

 

اتاق آوات  یبه زحمت بغضش را قورت داد و خودش را تو نیآو

 انداخت . 

 

 به طرف طال برگشت .  نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ها شده بود . مجسمه هیکلمه شب یواقع یمعنا به

 

کنان او را کشان  هیگر نیآو یوقت بود تا دهیخبر را شن یوقت از

بود، آورده بود و مثل  یکه آوات در آن بستر یکشان تا اتاق

 نکرده بود .  یحرکت چینشسته بود، ه یصندل یمجسمه رو

 

 شدم .  کشینزد

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [08.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _765 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

دخترم باشد  یجا توانستیداشت و م نصف سن مرا باًیتقر طال

 . 

 

 «  ن؟یطال خانوم؟ خوب »

 

 شکمش گذاشته بود .  یرا محکم رو دستش

 

 « طال خانم حالتون خوبه؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گرفته، سخت و  یاز پشت سر آمد؛ صدا ریام یدفعه صدا کی

 دردمند .

 

 باشد...  یلیتر از خسخت یلیخ دیبا ریام یبرا دمیفهمیم

 

 « کن طال...  یرو خال خودت هیبا گر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ییهاو ضربه هایکه چند ساعت بعد از تصادف تازه کوفتگ ریام

که به خاطر تصادف نوش جان کرده بود، خودشان را نجات داده 

 بود . ستادهیبودند به کمک جوانه سرپا ا

 

درب و داغان سالم و زنده تنها با چند  نیاز آن ماش نکهیا

 جزه بود... مع کیآمده بود،  رونیب یکوفتگ

 

 ریبه حرف ام یطال واکنش کردمیتصورم که فکر م برخالف

 چرخاند و گفت : ریطال گردنش را به طرف ام دهد،ینشان نم
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@VIP_ROMAN 

 « شده؟  یکنم؟ مگه چ هیگر یچ یبرا »

 

 شکمش فشار داد و گفت : یرو شتریرا ب دستش

 

 « ... میبابتش ناراحت باش میم بخوانشده که من و بچه یزیچ »

 

 انکار طال گفتم :  نیاز ا نیمگغ

 

 « نشده؟  یزیچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با درد گفت : ریام

 

 «  ؟یزیریاشک نم آکو یبرا »

 

 جواب داد : روحیب طال

 

 « کنم؟  هیمگه آکو مرده که بخوام براش گر »

 

بشنوم، جواب  شیهرگز در صدا کردمیکه فکر نم یبا بغض ریام

 داد :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هاشهی... کلادیبه هوش ن وقتچیکما طال... ممکنه ه رفته تو »

 « طال...  رهیمی... داره مافتنیدارن از کار م

 

 زل زده بود . ریبه دهان ام روحیب طال

 

 « ... نهیپدرش رو نب وقتچیت ممکنه هبچه »

 

 انداختم . ریبه صورت ام ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تصوّر کنم .  ریام یلحظه هم جا کی یخودم را حت توانستمینم

 

بود و  امدهیرفته بود اما هنوز به هوش ن شیخوب پ واریژ عمل

 نبود... یعیطب نیا

 

 آوات عمل شده بود... یپاها یشکستگ

 

 یرفته و دکتر چهل و هشت ساعت برا شیخوب پ ریآه عکل

 به هوش آمدنش زمان داده بود ...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو... آما

 

که طال قبول  یزیبود... چ ستادهیمرگ ا یقدم کیانگار  آکو

 ...کردینم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _766 

 

 (  واری) ژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شدیلذت بخش باعث م یآب بود؛ حس خنک یتو میپاها

 .  افتندیهم ب یرو میهاپلک

 

تنم را گرفته بود، آنقدر که دوست نداشتم از  یبیعج رخوت

 جم بخورم .  میجا

 

 ینجات جانت بلند شو یبرا دیاالن با نیهم فتندگیاگر م دیشا

 نیکه از ا یو با آرامش در حال شدمیم جانم الیخیب یو فرار کن

 .  ماندمیمنتظر مردن م بردمیرخوت لذت م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یچل بودخل و نقدریهم شهیهم »

 

خوردم،  یباعث شد تکان اشمقدمهیآکو و حضور ب یصدا

 :  دمیو با تعجب پرسگردنم را به طرفش چرخاندم 

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا »

 

 جواب داد :  زد و یامردانه لبخند

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایخودت ا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کنارم نشست و آرام گفت :  نیزم یرو

 

 « ... یخوب یچه هوا »

 

چند  یمن دنبال جوابم را گرفتم و نه آکو... هر دو برا نه

 . میسکوت کرد یاقهیدق

 

 ... مرخشیبه ن دوخته شده بود و نگاه من ایآکو به در نگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  وار؟یژ »

 

 کنند . میتا صدا نمیها بود منتظر امدت کردمیمحس

 

 جواب دادم :  یرارادیغ

 

 « جانم داداش؟  »

 

 آکو بسته شد .  یهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

لبش پر  یکه لبخند از رو یو در حال دیکش یقیعم نفس

 گفت :بود، آرام و با اندوه  دهیکش

 

تنگ شده بود که کنارت با  نیا یبرا شتریدلم ب کردمیم فکر »

از قبل  شتریداداش گفتنت ب نیا یاما دلم برا نمیآرامش بش

 « تنگ شده بود... 

 

کنترل  کهیدر بدنم جان گرفت، روح یگریکردم روح د حس

 من با اندوه گفت : یزبانم را در دست گرفت و به جا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... زیاش... بابت همه چداد خوامیمعذرت م »

 

 به طرفم برگشت .  آکو بالخره

 

گفت  برد،یم نیکم رخوت نشسته در جانم را از باندوه که کم با

 : 

 

 « ... واریژ یازم متنفر یبهم گفت »

 

 ذهنم جان گرفت . یتو یاخاطره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  ؟یازم متنفر نقدریا یعنی -))  

 ...  ((یتصوّر کن یتونی+ نم    

 

 را قورت دادم و گفتم : دهانم آب

 

 « بودم...  یازت متنفر نبودم آکو... من فقط عصبان »

 

 .قلبش گذاشت  یرا باال آورد و رو دستش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چشام نگاه  یکه با نفرت تو ی... هر بارواریژ یقلبم رو شکست »

... نامرد مگه یکه خودت رو از من دور گرفت ی... هر باریکرد

 « .. یمه زخم به قلبم زده نیکارت کرده بودم که ا یچ

 

 شد : شتریب شیصدا غم

 

... ارهیسنگ به قلبم فشار م نیکه پنج ساله ع یدرد »

جبران  دنیبخش هیبا  نخایا ی... زخم زبون... همههامییتنها

نداره...  یادهیمعذرت خواستنت فا نیهم ی... براواریژ شنینم

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... خوامیمعذرت م »

 

 آمدیکه از دستم برم یود... تنها کارنب یهیتوج چیه انگار

 ... خواهمیمعذرت م میبود که بگو نیهم

 

 با غم گفت : آکو

 

داداش  رهیمن د دنیمعذرت خواستن تو و بخش ی... برارهید »

 « کوچولو... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را از من برگرداند . شیهم رو بعد

 

اما همان موقع انگار  رمیاش را بگرا دراز کردم تا شانه دستم

 . دیمرا عقب کش نفر کی

 

 فاصله افتاد...  لومترهایک یمن و آکو به اندازه نیب

 

که هنوز در  نمیآکو را بب توانستمیم ادمانیز یوجود فاصله با

 نشسته بود ... ایلب در نیهمان حالت غمگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تا به آکو برسم اما  زدمیرا دراز کرده بودم و دست و پا م دستم

 نداشت .   یادهیفا

 

 یجلوآکو ریبرخورد کردم و تصو یمحکم زیه چدفعه ب هی

از آن لذت  شیپ یقهیکه تا چند دق یچشمم تار شد و رخوت

 به درد شد ... لیتبد بردمیم

 

 : دیچیگوشم پ یتو ییصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « به هوش اومد...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _767 

 

 ) ترمه ( 

 

 آوات را گرفتم .  یبار هزارم شماره یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یامان چند روز بود که با حس بد دلشورهمکالمه نیاز آخر بعد

و جز  گرفتمیاش را مشماره وقفهیکه به جانم افتاده بود، ب

 بمینص یزیمشترک مورد نظر خاموش است، چ یلعنت یجمله

 .  شدینم

 

 نیمبادا آوات با هم نکهیا یکه داشتم از نگران یدر حال عاقبت

مان را قطع کرده رابطه شهیهم یخاموش کردن تلفنش برا

 را گرفتم . نیآو یباشد، شماره

 

 از دو بوق جواب داد . بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 استرس گفتم : با

 

 «  زم؟یعز یجان... خوب نیسالم آو »

 

 پشت تلفن جا خوردم . یمردانه یصدا دنیشن با

 

 « ... نیرابم... شوهر آومن سه د؟یسالم ترمه خانوم... خوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عقد خودم و آوات و  یکیکه من دوبار،  یدکتر ی... آقاسهراب

 بودم .  دهیو سهراب د نیبعد عقد آو

 

 تر از قبل گفتم :زده خجالت

 

 « کار داشتم...  نیمزاحم شدم... با آو دیببخش د؟یخوب هست »

 

 به من من افتاد . سهراب

 

 « ... رهیاالن دستش گ نیراستش او »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میبرا یگریهر آدم د ایسهراب  ن،یبود که آو نیا تیواقع

مهم بود خبر گرفتن از  میکه برا یزینداشت؛ تنها چ تیاهم

 آوات بود .

 

 هم گفتم : نیهم یبرا

 

آوات دو روزه خاموشه... تلفن خونه هم  یراستش گوش »

هم  ایدن نوری... اشمیم وونهی... من دارم ددهیجواب نم یچکیه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یخبر نمیخواستم بب نیهم ی... براسیبند ن چکسیهدستم به 

 « ... نیاز آوات داره آو

 

 چند لحظه ساکت شد . سهراب

 

دواند،  شهیوجودم ر یتو ایبد دن یهاحس یدفعه همه کی

اصالً در وجودم حضور  دانستمیکه تا آن لحظه نم ییهاحس

 دارند . 

 

 ...ینگران
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...یلیلاز نبود آوات... حاال به هر د ینگران

 

 شجاعتم را جمع کردم و گفتم : یهمه

 

 « آوات افتاده؟  یبرا یاتفاق »

 

 گفت : یبا لحن آرامش بخش سهراب

 

 « داشته...  کیتصادف کوچ هی دینه... نگران نباش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 مبل افتادم . یسست شد و  رو میپاها

 

را به کار  کیکوچ یاتفاق افتاده بود که کلمه یبزرگ زیچ حتماً 

 د... برده بو

 

 « س؟ زنده نیراستش رو بگ »

 

 با عجله گفت :  سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... داره از درد ناله ششهیپ نی...اتفاقاً االن آوآره... آره »

 « ... کنهیم

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _767 

 

هم از آن  نیابغض کردم؛  کرد،یکه از درد ناله م یآوات یبرا

 که بود از وجودش خبر نداشتم .  ییهاحس

 

 : دمینال یچارگیب با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « صداش رو بشنوم؟  خوامیم شش؟یپ نیرو ببر یگوش شهیم »

 

 جواب داد :  سهراب

 

 دیترمه خانوم... بع ی... ولشیپ برمیرو م یباشه... گوش »

 « ... دهومیدر ن یهوشی... هنوز کامل از ببتونه جواب بده دونمیم

 

 . دادیکردن نمصحبت یاجازه بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نداره...  یاشکال »

 

 « چند لحظه...  هیباشه...  »

 

که قلبم را به درد  ییهاناله یخش خش تلفن و بعد صدا یصدا

 .  آوردیم

 

مشتش گرفته  ینفر قلبم را تو کیچرا اما انگار  دانستمینم

 .  دادیبود و فشار م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  تنگ شده بود . نفسم

 

و کنار آوات  دنید خواست،یکه در آن لحظه دلم م یزیچ تنها

 بودن، بود . 

 

 « آخ...  »

 

 آخ آوات بود .  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را کنار گوش آوات گذاشته بود چون  یسهراب گوش نکهیا مثل

 واضح بود .  شیصدا

 

 گفتم :  گرفت،یاز کجا نشأت م دانستمیکه نم یحس با

 

 « ... یوبخ بگو ؟ی... خوبزمیآوات عز »

 

هوش و حواس آوات سر  گفتیکه سهراب م یزیچ برخالف

 .بود، آنقدر که مرا شناخت  شیجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یلحن دردمند با

 

 «ترمه؟  »

 

 . دیترک بغضم

 

 «سرت اومده؟  ییچه بال زم؟یعز یجان ترمه؟ خوب »

 

 : دینال آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... کنهیدرد م یلیدرد دارم... پاهام خ »

 

 . دیدر بدنم جوش ییرویکردم ن حس

 

 بلند شدم و له طرف اتاق خواب رفتم .  میجا از

 

به آوات  دمیکشیم رونیتخت ب ریکه چمدانم را از ز همانطور

 دردمند پشت تلفن گفتم :

 

 « ... شتیپ امیکم تحمل کن م هی... زمیعز شتیپ امیدارم م »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوات...  شی... پگشتمیبرم دیبا

 

قلبم را به کار  یمرده یهاحس رگیبار د کیکه انگار  یآوات

 انداخته بود ... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _768 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) سهراب ( 

 

 را از کنار گوش اوات برداشتم .  یگوش

 

اطرافش نشان  یایبه دن یواکنش چیکه هنوز جز درد ه آوات

را برگرداند  شیهم فشار داد و رو یورا ر شیهانداده بود، پلک

. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را دوباره  شیانداختم؛ به زحمت پاها شیبه هر دو پا ینگاه

 سرهم کرده بودند . 

 

 یاشکش، چهره یهاکه از شدت فرو خوردن قطره نیآو

صورت آوات خم شد و  یکرده بود، رو دایپ یابرافروخته

 کرد :  شیصدا

 

 « بونت برم؟ قر یدرد دار یلیآوات داداش... خ »

 

 چرخاند .  نیگردنش را به طرف آو آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

کم به کم دیرسیکه به نظر م یپلک زد و در حال یبار چند

 گفت :  گردد،یاطرافش برم یایدن

 

 «  ؟ییتو نیآو »

 

 یدستش را تو د،یآوات را بوس یشانیخم شد و چند بار پ نیآو

 دستش گرفت و با بغض گفت : 

 

 « خوبم داداش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیدستش را بوس شتپ

 

 : دیحواس پرت پرس آوات

 

 «  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا ن؟یشده آو یچ »

 

 « ... نیبه روز خودتون آورد یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم فشار داد و با دست  یرا رو شیهاکرد، پلک یاخم آوات

 را فشار داد . اشیشانیآزادش پ

 

 گفت : یاگرفته یصدا با

 

 «  ه...تهران ک میگشتیبرم میما داشت »

 

 دفعه ساکت شد .  کی

 

 فرو رفت .  یکوتاه در سکوت ترسناک یقهیچند دق یبرا اتاق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آنقدر دست آوات را فشار داده بود که کم مانده بود،  نیآو

 .  دادینشان نم یواکنشچیبشکند اما آوات ه

 

 فروغشیبرداشت و نگاه ب اشیشانیپ یدستش را از رو یوقت

 یطوفان حساب کیمنتظر  دیبا دمیفهمرا به سقف اتاق دوخت 

 باشم . 

 

 که دست آوات را رها کرد . دیرا فهم نیهم ا نیآو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لب شروع به صحبت کرد . ریز آوات

 

پشت فرمون بود... گفتم  ریتهران... آه میگشتیبرم میداشت »

... فکر کردم داره رهیگیگفت ترمز نم ...دی... خندادهیسرعتش ز

 نیماش هیدفعه  هیکم نکنه... بعد رو که سرعتش کنهیم یشوخ

 « رو اومد... از روبه

 

 دهانش را قورت داد . آب

 

 : دیپرس یبرگشت و با لحن سرد نیطرف آو به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « برادرهام کجان؟  »

 

تا پشت  دانستمیکه م یبا شکستن آن بغض نیآو نکهیاز ا قبل

 قدم شدم . شیآمده بود، آوات را شکّه کند، پ شیهالب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _769 

 

 « خوبن آوات... نگران نباش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود، گفت : دهیکه انگار حرف مرا نشن اوات

 

 « ... ته درّه میافتاد »

 

 به من افتاد .  نگاهش

 

 « تو درّه؟  میافتاد یخوبن وقت یچطور »

 

 . ندیتخت بنش یکرد رو یدر کمال تعجب سع بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . میهر دو با عحله به طرفش رفت نیو آو من

 

کرد آنها را تکان  ینبود که سع شیحواسش به پاها نکهیا مثل

از  یادیتنها فر یهر حرکت یباعث شد به جا ادیبدهد اما درد ز

 درد بکشد . 

 

 « آخ پاهام...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتا جلو دمیکشیپر م نکهیافتاد، با ا هیهمان لحظه به گر نیآو

 .  دمیرسیبه آوات م دیاما با رمیرا بگ شیهااشک

 

 تخت خواباندم .  یرا گرفتم و او را رو شیهاشانه

 

 با درد تقال کرد . آوات

 

 « اونها...  شیبرم پ دیولم کن... با »

 

 جواب دادم : محکم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ن... تو قسم زنده زامین... به جون عزآروم باش آوات... زنده »

مسکن برات  هی... ی... بذار آروم شانیبستر رستانمایب نیهم

 « اونها...  شیاگه خودم نبرمت پ ستمیبزنن... مرد ن

 

 : دیعرق کرده بود نال ادیکه از درد ز آوات

 

ها؟ اگه  ستنین نجاین؟ اگه زنده و خوبن چرا ازنده یچطور »

هست...  مگه مرده  شهیرو سرم؟ اون هم ادیآکو خوبه چرا نم

 « کنارم نباشه...  باشه که
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود...  ستادهیمرگ ا یلبه نکهیآکو افتادم و ا ادی

 

 ام مشخص نباشد . چهره یتو یزیکردم چ یسع

 

ته دره...  نیافتاد یگینگاه به خودت بنداز مرد... خوبه م هی »

باشن؟ خب  ستادهیرو سرت وا ینیریبا گل و ش یانتظار دار

 « ن... نباش زنده تو درب و داغون... نگران نیاونهام ع

 

 زنده بودنشان تا آخر زنده بودن بماند ...  نیبودم ا دوارمیام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به هوش آمده  واریخبر داده بود، ژ اریسام شیپ یقهیدق چند

 بود .

 

 رفته بود . اریسام شیهم پ ریام

 

اش را از دست و اراده اریاخت یکه انگار همه ییهم طال جوانه

 .ل برده بود داده بود همراه خودش به هت

 

 ... میطال بود ینگران بچه مانهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اگر باز کند  نکهیا ایکه ممکن بود چشم باز نکند  ییاکو نگران

  شد؟یرو ماش روبههر دو بچه یخال یچطور با جا

 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 (  ری) ام

 

د و به قطرات سرم انداختم، بعد به صورت کبو ینگاه اول

 ... واریژ یدهیپررنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را باز کرده بود . شیهارحم کرده بود بالخره چشم خدا

 

 زدم : شیصدا

 

 « داداش؟  واریژ »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _770 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیلرز شیهاپلک

 

 . دمیاش را باال آوردم و پشتش را بوسسرم خورده دست

 

 زدم . شیفرو کردم و دوباره صدا شیموها یرا تو دستم

 

 « داداش... چشمات رو باز کن...  واریژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گوشش  خیدکتر گفته بود به هوش آمده و خطر از ب نکهیا با

کوتاه  دم،یدیاش را نمباز شده یهاگذشته اما تا خودم چشم

 .  آمدمینم

 

 را باز کند . شیهابعد از چند بار توانست چشم بالخره

 

 لب گفت : ریبه صورت من بود که ز حواسشیخمار و ب نگاه

 

 «آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  ختیدلم فرو ر یتو یزیچ

 

 تر از قبل گفت :واضح واریژ

 

 « آکو...  »

 

از کجا آمده  دانستمیکه نم یرا نوازش کردم و با بغض شیموها

 بود، گفتم :

 

 « داداش...  سین نجایاالن ا آکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیایچون مطمئن نبودم ب د،یآیبعدا م میبگو وانستمتینم

 

 « آکو مرده؟ آره؟  »

 

 خوردم .  یبد تکان

 

 وحشت گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرده  دیس... چرا باآکو زنده وار؟یژ یزنیم هیچه حرف نیا »

 « باشه... 

 

 آرام جواب داد : داریب ایخواب است  دانستمیکه نم واریژ

 

... من رهی... گفت دمیشسته بود... تو ساخل ندمشیخودم د »

 «موند...  اون ی.. ولاومدم.

 

افتاده بودم، خودم را نباختم  هیته دلم از وحشت به گر نکهیا با

 و گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... نبوده یزیداداش... چ یدیخواب د »

 

 شده بود . نیدوباره سنگ واریژ شیهاپلک

 

من رو  خواب نبود... خود آکو بود... ناراحت بود... گفت »

 «  ... آکو مرده... آره؟ بخشهینم

 

خم شدم و  واریژ یسؤال یهافرار از نگاه کردن به چشم یبرا

 . دمیرا بوس اشیشانیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  د؟یدیرا م یخواب نیهمچ دیبا واریژ چرا

 

 آکو واقعا...  دیشا

 

اتاق عمل کرده بودم  یهر چهار نفرشان را راه یوقت

 ...دمیترسیم

 

 ... دمیترسیهم م بد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... واریژ یایرؤ دنیحاال با شن اما

 

بار تا سر حد مرگ وحشت  نیاول یجوانه برا مانیاز روز زا بعد

 کردم...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _771 

 

 ) جوانه ( 

 

 پشت تلفن بودم .  ریام یصدت دنیاسترس منتظر شن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هفته  کیبه خاطر  اشیکه گرفتگ یاخسته یاصد عاقبت

 و استرس و وحشت مرگ بود، بلند شد : ینخواب

 

 «  زم؟یجانم عز »

 

سالها با هر بار جانم و  نیکه ا یزدم، لبخند یکمرنگ لبخند

همان  نینبود، ا یشوخ نشست؛یم میهالب یرو ریام زمیعز

 .  دادیمرا جواب م یهاروز به زحمت تلفن کیبود که  یریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیپر کش میهالبخند از لب ر،یتماسم با ام لیدل یادآوری با

 

 «  ؟یی... کجارمیام »

 

 . دیکش یقیعم نفس

 

 « ... آکو اومده شی... جواب آزمامارستانمیب شهیمثل هم »

 

 یرفت و رو میتوان از پاها خت؛یفرو ر نهیس یتو قلبم

 کاناپه سقوط کردم .  نیترکینزد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ر؟یامشد  یخب چ »

 

 بغض آلود شد .  ریام یصدا

 

که از  ریام یبغض صدا یجز امروز بود حتماً برا یتیموقع اگر

کرده بود، شاد  دایکه انگار بعد از سالها به آکو پ یمحبت و حس

 ... شکل نیاما نه حاال و به ا شدمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... وندیپ ستی... اسمش رفته اول لدهیجواب نم گهید زیالید »

 « ه... فرصتش هم کم

 

 کردم .  بغض

 

 هم اضافه شده بود . اشهیکما رفتن آکو کم بود درد کل به

 

فشار بود از هر طرف تحت  ریحاال که ام دیرا نباختم؛ نبا خودم

 .  باختمیمن هم خودم را م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهی... بالخره کلمیدیم شیمون ازمانداره... همه یاشکال »

 « ... خورهیبهش م مونیکی

 

 گفت : با بغض ریام

 

فرصت  نقدریسرمون جوانه؟ ا میزیبر یاگه نخوره چه خاک »

 « ... میبگرد میبر میندار

 

 .  ردیبگ امهیمانده بود گر کم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو رو ازمون  ادی... خدا دلش نمزمیتوکلت به خدا باشه عز »

 « داده بهش...  یتوراه هیخودش  ی... اون وقترهیبگ

 

 افتادم . ریام تماسم با یاصل لیدل ادیجمله  نیا با

 

... رفته... سیزنگ زدم بهت بگم که طال خونه ن نیا یبرا ریام »

 «کجا...  دونمینم

 

 متعجب گفت : ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « واقعاً؟  »

 

 گفتم : ینگران با

 

 کردمی... نگرانشم... آکام خوابه... داشتم حاضرش مریآره ام »

 « دنبالش بگردم...  رونیب میبر

 

که طال مثل  یاهفته کی نیو با فکر ادهانم را قورت دادم  آب

نقطه زل زده بود و  هیبود و به  دهیتخت دراز کش یمجسمه رو

 نزده بود با وحشت گفتم : یحرف چیساده ه یجز چند کلمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یسر خودش چ ارهیب ییبال هیاگه  »

 

 دوست روانشناسم صحبت کرده بودم . با

 

اوضاع  اشیشده بود که حاملگ یدیشد یدچار شک عصب طال

 را بدتر کرده بود .  
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از طال سر  یعیرطبیداده بود ممکن است هر عمل غ هشدار

هم من  نیهم یبچه؛ برا ایرساندن به خودش  بیآس یبزند حت

 و چهار ساعته از طال مراقبت کنم . ستیمأمور شده بودم ب

 

از نماز صبح خوابم برده بود و حاال طال را از دست داده  بعد

 بودم . 

 

 گفت : یهم با نگران ریما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... سین یعیطب تیاصال در وضع یاون االن از لحاظ روح »

 «  ؟یتلفن ؟یکارت ؟یهم با خودش برده؟ پول یزیچ

 

 دمیکن صبحونه بدم بهش د دارشی... اومدم بریام دونمینم »

 «... هیجاش خال

 

 دفعه گفت : کی ریام

 

 « آکو...  شیاومده باشه پ دیشا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 م . فکر رفت یتو

 

آکو نشان نداده بود...  دنیبه د یلیتما چیهفته ه کی نیا طال

 ممکن بود حاال... یعنی

 

 «  ر؟یام یستیآکو ن شیتو االن پ »

 

 گفت : آمد،یم شیهاقدم یکه انگار صدا ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باال... خدا  رمیترمه و اوات... دارم م شیبودم... پ نیینه... پا »

کنم...  دایطال رو پ دیاز کجا با... وگرنه نجایکنه اومده باشه ا

 یفکر هی... اگه زمیبهت عز زنمیبدم؟ زنگ م یرو چجواب آکو

دور و بر عمارت رو بگرد...  نیبا ماش ی... تونستیآکام کرد یبرا

 « ... یکن داشیپ یافتاده باشه... بتون هرا ادهیطال پ دیشا

 

 هم تلفن را قطع کرد .  بعد

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _772 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) طال ( 

 

 بود...  یخال یخال ذهنم

 

 .  کردمیسبز آکو فکر نم یهاجز چشم کسچیو ه زیچچیه به

 

 را ارام آرام باال رفتم . هاپله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکرده بود تا از  امیاریچهارم بود و ذهن من  یطبقه وی یس یآ

 .آسانسور استفاده کنم 

 

 .  کردمیکردن بچه را درون رحمم حس م نییو پا باال

 

 چیکه حضورش ه یاهفته کی نیا یبود؛ مثل همه قراریب

ام را بچه ایباشم  یمادر بد نکهیمن نداشت؛ نه ا یبرا یتیاهم

را از دست داده  تشیاهم ایدن یدوست نداشته باشم، انگار همه

 جفت چشم سبز...  کیجز  ایدن یبود؛ همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « لطفاً...  رونی... برو بیباش نجایا یتونی... شما نمزمیعز »

 

 سبز برداشت . یهاتمرکز ذهنم را از چشم یزن یصدا

 

بغلش زده بود  ریرا ز یاکه پرونده یدر حال یبا لباس آب یزن

 راهم را سد کرده بود .

 

 : دیچرخ زبانم

 

 «... نمیشوهرم رو بب خوامیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هفته به کار  کی نیبود که ا یاجمله نیتریطوالن نیا دیشا

 . برده بودم 

 

 زن باال رفت . یابروها

 

... مالقات ممنوع... مگر از پشت وعهی یس یآ نجایا زمیعز »

 « ... پزشک یاونم با اجازه شهیش

 

 شد . قیصورتم دق یانداخت و تو میبه سر تا پا ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد . یرعادیغ زیمتوجه چ نکهیا مثل

 

 «   زم؟یبه عزحالت خو »

 

 ندارم.  یحال عاد دانستمیم

 

 ... نامرتب و شکم برآمده یهاها... لباسمرده هیشب یصورت

 

 گفتم : مظلوم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

م... قرار بود اون شب بهش به شوهرم بگم حامله خوامیم »

خودش خبر تصادفش  یاز سفر برگشت... اما به جا یبگم... وقت

بار دوم  یام بگم داره براهآوردن... منم نتونستم بهش بگم حامل

 « ... شهیبابا م

 

که به  یگریزن و پرستار د زیوار در مقابل نگاه ترحم آم ونیهذ

 او ملحق شده بود،ادامه دادم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اسیدن یبچه نیترم خوشبخت... بچههیفوق العاد یبابا آکو »

... بوده ریآه ی... بابابابام ولم کرده یمنم بوده... وقت یبابا آکو

 « ... جوانه... هناس... نی... آوات... آوری... امواریژ یبابا

 

 داشتم . یخفگ حس

 

م هم باشه... بگم بچه یهمه آدم بوده...برم بگم بابا نیا یبابا »

 « مون باشه... بچه ی... زنده بمونه... بابارهینم

 

 شد . یدست ریاس میهادفعه شانه کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دیچیگوشم پ یتو دزیکه نفس نفس م ینیح ریام یصدا

 

 « ... یبرادرم نکرد یشکرت... شکرت من رو شرمنده ایخدا »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.0۷.21 14:13] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _773 

 

 (  ری) ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  د؟یشناسیخانم رو م نیدکتر شما ا یآقا »

 

ندم، همزمان طال را گرفتم و او را به طرف خودم کشا یهاشانه

 جواب دادم : 

 

 « بله... زن برادرمه...  »

 

 نگاه هر دو پرستار عوض شد .  رنگ

 

 و ترحم...  یدلسوز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « همسر کدوم برادرتون؟  »

 

 دهانم را قورت دادم و با غم گفتم :  آب

 

 « آکو...  »

 

 مؤدب گفت : تکان داد و یسر پرستار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پزشک  یون اجازهبد تونمیم... نمبه هر حال من شرمنده »

 « مالقات بدم...  یاجازه

 

 کرد خودش را از دست من آزاد کند . یخورد و سع یتکان طال

 

 «شوهرم...  شیبذار برم پ »

 

 گفتم : آرام

 

 « کنم...  یکار تونمیم نمیآروم باش طال... بذار بب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 پرستار گفتم : روبه

 

 ی، اشکالخودم بتونم با پزشکش حرف بزنم یباشه... تا وقت »

 «  نتش؟یبب شهیاز پشت ش قهینداره خانمش چند دق

 

 کرد .  ینچنچ پرستار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... االن وقتش رو ندارم زنمیحرف م یخودم با دکتر رحمان »

شماها  دمیاجازه نم دیبهش... نگران نباش زدمیوگرنه تلفن م

 « کنه...  خیرو توب

 

و  ریر آهدکت ،یبد، دکتر رحمان تیموقع نیشانس خوبم در ا از

وضع را برامان  نیدوران دانشگاهم بود و هم یآکو، هم کالس

 تر کرده بود .راحت

 

 :  نبود، گفت یکه راض پرستار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... شهیفقط از پشت ش »

 

 .  زدمیکمرنگ لبخند

 

 « ... شهیباشه... از پشت ش »

 

                             🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

 

 .  رفتیراه مقدم به قدم پشتم  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از حال بروم .  د،یترسیم نکهیا مثل

 

 کردمیحس م شدمیم کیهم داشت، هر قدم که که نزد حق

 .  شدندیاز قبل م ترفیپاهام ضع

 

 .  آمدیم توریمان غیج غیج یصدا

 

 نکهیتا ا رفتم،یجلو م مینگاه کنم، مستق ییبه جا نکهیا بدون

 بلند شد : ریام یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... طال نجاسیا »

 

بچرخانم و  شهیقدرتش را داشتم تا گردنم را به طرف ش یعنی

 ؟  نمیآکو را بب

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [20.0۷.21 14:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _774 

 

 (  ری) ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آمده بودم . نجایا بالخره

 

آکو را با آن همه دم و دستگاه از اتاق عمل  جانیتن ب یوقت از

منتقل کرده بودند، تا امروز فقط از دم در رد شده  وی یس یبه آ

 بودم .

 

 را...  رینه او و نه اه نم،یرا نداشتم او را بب نیا شجاعت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جانیتخت، ب یکنار هم رو یهادر اتاق قایکه دق یدو برادر هر

 افتاده بودند . 

 

را با چسب پوشانده  شیهاشده بود و چشم یچیآکو باندپ سر

 د . بودن

 

بازش رد کرده بودند ؛ دستش  مهیدهان ن یاز تو یقطور یلوله

بود،  دهیبر شهیهم که با ش گرشیگرفته بودند، دست د هم گچ

 . کرده بودند  یچیبلند پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نجات جانمان  یها برادست نیافتادم که آکو با هم یروز ادی

 .  دیجنگیم

 

اما روز  دهدیجان م مانیقبال هزار بار ثابت کرده بود برا آکو

 تصادف... 

 

که دکتر بعد از عمل  یچطور با دست افتادمیم نیا ادی یوقت

و بعد اوات  ریو آه واریژ اشیگفته بود، خرد شده و دست زخم

 . سوختیبود، قلبم از غم و غصه م دهیکش رونیب نیرا از ماش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشان  ریبود که اثراتش را با تأخ یآکو طور یمغز یضربه

 .  دادیم

 

که به  یکوتاه یقهیهمان چند دق کردمیفکر م نیبه ا یگاه

بود که تا جان ما را نجات بدهد؛  نیا یهوش آمده بود، فقط برا

خودم به هوش آمده بودم اما مطمئنم اگر آکو  نکهیچون با ا

 ...  مردمیمن هم م ینبود حت

 

برگشته بود تا مثل  ایدن نیبه ا قهیآکو فقط چند دق انگار

 جاتمان بدهد و بعد برود . ن شهیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که در حال  ییبه طال تیاهمیگذاشتم و ب شهیش یرا رو دستم

 زل زده بود، شروع به حرف زدن کردم .خودش به آکو یو هوا

 

 مخاطبم آکو بود .  نیچرا اول دانمینم

 

 « سالم آکو... زنت رو برات آوردم...  »

 

 گرفته و خش دار بود...  میصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مخلوط شده بودند...  هیرو اشک و گ بغض

 

بار  هیداره  کنمی... حس مکنمیشو... حس م داریتو رو خدا ب »

 « ... شمیم میتی گهید

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 

که انگار  ی... حالنمیحال بب نیا یتو رو تو شهیاصالً باورم نم »

خودت هم برا خودت مهم  ی... حتمیستیماها برات مهم ن

از  یعنی... میندار یخبر چیه الیاز دان انگار... آکو ما یستین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... یشیبابا م یس... دار... اکو زنت حاملهنطوریهناس هم هم

 « آکو...  ؟یاالن بر ادیدلت م یچطور

 

 بستم . پلک

 

 .فشار احساسات در حال خفه شدن بودم  از

 

شو... تا اخر  داریتو ب ؟یریازمون انتقام بگ یخوایم ینجوریا »

هر باش... روت رو بکن اونور... تو صورتمون عمرت باهامون ق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تف بنداز... در خونه رو رومون ببند... اما زنده باش... فقط زنده 

 « باش... 

 

 .  دمیتمام نشده بود که طال را د حرفم

 

دلش  یکه دستش را رو یدر حال یهشدار قبل چیبدون ه طال

 ، از حال رفت .  زدیاش را صدا مگذاشته بود و بچه

 

 

 یپوالد_زلغ#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.0۷.21 10:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _775 

 

 ) ترمه ( 

 

 به صورت غرق خوابش انداختم .  ینگاه

 

بعد از چند ساعت کلنجار رفتن با درد و ممانعت از  بالخره

روزها مثل نقل و نبات استفاده  نیکه ا یمسکّن افتیدر

  بود . دهیعاقبت خواب کرد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودش که  یخوب بود، هم برا مانیهر دو یآوات برا خواب

 شیحال برادرها الیاز دست درد و البته فکر و خ یچند ساعت

روزها جز نگاه سرد و اخم  نیکه ا یمن یهم برا شد،یراحت م

 از آوات نداشتم .  یآلودش سهم

 

 نشسته بودم .  نهیکنار تختش دست به س یصندل یرو

 

 تر رفتم .جلو یکم ناخودآگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یچند سانت یتخت گذاشتم و از فاصله یرا لبه میهاآرنج

 به صورتش زل زدم .  یمتر

 

 داد،یکه در ذهنم جوالن م یو ته سریلب افکار ب ریز ارادهیب

 زمزمه کردم : 

 

که  یشیم یهمون آوات هیشب یخواب یچقدر وقت »

 « ... شناختمیم

 

 و گفتم :  دمیکش یو پردرد قیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « که دوستم داشت...  یهمون آوات »

 

 به خودم زدم . یپوزخند

 

 « مهم هم نبود چقدر رو اعصابم...  »

 

 از خواب بپرد .  دمیترسیرا با ترس و لرز جلو بردم؛ م دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  اشیسرد و سنگ یدوست نداشتم چهره نکهیرغم ا یعل

 دوست نداشتم مزاحم وقت استراحتش بشوم .  نم،یبب

 

 مهم شده بود؟  میحد برا نیوات تا اا یک از

 

 یبه اندازه یمرد چیدر گذشته ه دانستمیخوب م خودم

 یرعلیکه به ام ینداشت اما با وجود حس تیاهم میبرا یرعلیام

 شده بود .  دایپ امیآوات هم در زندگ یداشتم، سر و کله

 

 سر راهم قرار گرفته بودند .  یادیز یاز آوات مردها قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خأل  دینفرشان را قبول کنم تا شا کی شدمیوسه موس یگاه

 کدامشانچیاز درد پر کنم اما قلبم به ه ریغ یزیدرونم را با چ

 بودم .  دهیآوات را د نکهیتا ا دادینم تیرضا

 

بودم توجهم را جلب  دهید واریهمان موقع که رفتارش را با ژ از

 کرده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانواده  یبودم که همه دهیفهم واریژ یکم کم به واسطه بعدها

جز آوات، آکو را طرد کرده بودند؛ از همانجا بود که مجذوب 

 آوات شده بودم .

 

همه رفته بودند،  یوقت بود،یمرد محکم م دینظرم با در

 بود .  ستادهیا

 

 من...  تیو رضا یخواستگار بعد

 

 ... زیبه هم خوردن همه چ بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

انگار همراه  میم نداشتبا ه یاکه رابطه یدر تمام سه سال اما

 . کردمیخودم دو خأل را حمل م

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.0۷.21 10:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _776 

 

را  یباز وانهیچه ان د یبرا فهممیم کنم،یکه بهتر فکر م حاال

 راه انداخته بودم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم . یبودم و از آوات خواستگار برگشته

 

بود  نیخودم آورده بودم، ا یآوات و البته برا یکه برا یانهبها

و ترنم بردارند  یرعلیکه پدر و مادرم دست از سر من و بعد ام

داشتم... بدون  ازیبود... من به آوات ن یگرید زیچ تیاما واقع

 خودم از آن خبر داشته باشم... نکهیا

 

که  ییاتا ج شدیتر متر و پررنگهر لحظه پر رنگ ازین نیا

چند ماه  یکه وقت ییکردم او را از اکو بدزدم، تا جا یسع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

متفاوت و دور از هم در جهان  یاز هم در دو نقطه خبریب

 گرفته بودم، برگردم .  میبدون مکث تصم م،یکردیم یزندگ

 

خبر تصادف و بعد  یبود که وقت یکه شدّتش در حدّ یازین

که سوار  یمدتبودم، در تمام  دهیآوات را شن دمیصدمه د

بود از تهران به  دهیکه طول کش یبودم و بعد زمان مایهواپ

 بود .  دهیدهانم کوب یکرمانشاه برسم، قلبم تو

 

 . دمیپرپشتش کش یابروها یانگشتانم را آرام و نرم رو سر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اجازه  دیدلت رو شکستم... با دونمی... میازم دلخور دونمیم »

نگار با کنارت بودن فقط چون ا یبذارم بز دی... بایبدم بر

 یرعلیبار از ام هیازت بگذرم... من  تونمی... اما نمدمیعذابت م

 « ... گذشتم

 

خواهرم  میخودم تقد لیافتادم که عشقم را با م ییروزها ادی

 گرفته بودم . شیکرده بودم و راه غربت را در پ

 

 کردم : بغض

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از هم  دیبا گذشتم... حاال خواستمیکه م یبار از اون هیمن  »

اگه بخوام تو  هیهم نامرد یلی... خهینامرد نیبگذرم؟ به خدا ا

 « هم از دست بدم... 

 

 یدر فاصله شیدو ابرو نیماب ییرا جا میهاشدم و لب خم

کند  داریاو را ب نمانیتماس ب دمیترسیکم نگه داشتم؛ م یلیخ

. 

 

 گفتم :  ارام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو بخوا یرگردکار کنم تا دلت باهام صاف شه؟ تا ب یچ »

 «  م؟یکن یدوباره با هم زندگ

 

 یگوشم خوند یمدت تو یهمه یبرگردم بهت وقت یچطور »

باهاش  ای نکهی... که ایمونیو عاشقش م یهست یرعلیعاشق ام

 « برم...  ای امیکنار ب

 

خوردم؛ خودم را عقب  یگرفته اما محکم اوات تکان یصدا با

 گذاشتم .  د،یکوبیرس مکه با ت یقلب یو دستم را رو دمیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یدیتو مگه نخواب »

 

 ادامه داد :  اوات

 

ش منتظر بودم جلوم رو همه رانیبرگردم ا خواستمیم یوقت »

و  یچشمام زل زد ی... اما تو تویموندنم بجنگ ی... برایریبگ

... از سگهید یکیکه زنم عاشق  امیبرم با خودم کنار ب یگفت

 « ... ادینم هم کوتاه یعشق لعنت نیا

 

 لکنت گفتم : با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «آوات... من...  »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.0۷.21 10:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _777 

 

و با درد  دیکش یقینداد حرفم را کامل کنم، نفس عم اجازه

 ادامه داد :

 

ترمه؟ چرا تو با خودت کنار  یجنگیبار تو نم هیچرا  »

تموم شده؟ چرا خودت رو  یرعلیکه داستان تو و ام یاومدینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عاشق  گهید گمینم ؟یکشینم رونیاز زندان فکر و عشق اون ب

بار،  هی م،یکع با هم بود یمدت یچرا همه گمیم ینباش... ول

 نیا حرفت شهیهم ؟یبار، به خودمون فرصت نداد هیفقط 

 «بود... 

 

 گفت :  تیعصبان یبست و با کم پلک

 

... مونمی... تا آخر عمرم عاشقش مامیرعلیام من عاشق »

بده... تو هم باهاش کنار  رییرو تغ تیوضع نیا تونهینم یچیه

 « ... ایب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شد . تریعصبان لحنش

 

رو جمع کردم و اومدم...  میمن باهاش کنار اومدم... بار و بندل »

 « ... میریگیسر پا شم طالق م نکهیبه محض ا

 

 زد . یدردناک پوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ت هم نباش... منکه بهت دست نزدم... نگران شناسنامه »

تا  ی... اون وقت فرصت داریاسمم رو از توش پاک کن یتونیم

 « ... یفمر کت یرعلیو به عشق ام ینیآخر عمرت بش

 

 شدم .  ناراحت

 

 از آوات... نه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اجازه  م،یکرده بود یکه با هم زندگ یمدت یخودم که همه از

از دست  یکی نیشود که حاال هم کمیزدنداده بودم آوات ن

 باشد .  شیزهایآو

 

بزنم اما همان موقع تلفن اوات زنگ  یباز کردم حرف دهان

 خورد . 

 

 به صفحه انداخت . ینگاه

 

 کرد و گفت : اخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... رهیام »

 

 داد :  جواب

 

 « خوبن که؟  ریشده؟ آکو و اه یزیجانم داداش... چ »

 

 بود .  ختهیر شیعالم در صدا ینگران یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود، خصوصا  دهیکش یچند روز چه زجر نیا دانستمیم خوب

 .  ندیرا بب واریژ یو حت رینتوانسته بود اکو و اه نکهیا

 

باشه تلفن  کیبا  نکهیپشت تلفن ساکت بود تا ا یاقهیدق چند

 .را قطع کرد 

 

 خت،یریاش ماز چهره یکه نگران ینیبه من کرد و ح ینگاه

 گفت : 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیزنگ زد... مثل ا ریاول ترمه؟ ام یطبقه یبر یتونیم »

خانم  هی گهی... میسونوگراف برتشیحال طال بد شده... داره م

 « تره... راحت ششیباشه پ

 

 گرفت . شیهادست یسرش را تو بعد

 

رو  ... جواب اکوادیش ببچه ایسر طال  ییخدا... اگه بال یوا »

 « ... میبد یچ

 

 :درد گفت  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  شه؟یتموم نم هامونبتیچرا مص »

 

آوات  یبرا امدیاز دستم برم یفکر کردم چه کار نیمن به ا و

 انجام دهم ...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.0۷.21 10:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _778 

 

 (  ری) ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به مانتور انداختم .  ینگاه

 

 گفت :  تکان داد و یسر یبا بدخلق دکتر

 

 «  ؟یاحامله یدونستینم »

 

 جواب داد :  یفیضع یبا صدا طال

 

 « ... دونستمیچرا... م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بودم . ستادهیاتاق ا نییپا من

 

بود،  ستادهیو ترمه کنارش ا بود دهیتخت دراز کش یرو طال

 نهیطال را معا توانستیشده بود که دکتر م دهیکش یپرده طور

 به طال داشته باشم .  یدیمن د نکهیکند، بدون ا

 

 جواب داد :  دکتر

 

همه تخت فشاره دختر؟  نیت اپس چرا بچه یدونستیاگه م »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بغض کرد . طال

 

 « شده؟  یزیم خوبه؟ چبچه »

 

 نیدر چن یتوجهیب یطال عمداً و از رو کردیکه فکر م دکتر

 جواب داد :  یقرار گرفته با بدخلق یبد تیموقع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باهاش مگه؟  یکار کرد ی... چافتهیمونده ب ... کمسیخوب ن »

ت به بچه نهایاز ا شتریحپاست ب دیبا یبود یاگه مادر خوب

 « ... سیبچه موندگار ن نیا گمی... منکه مبودیم

 

که از تپش  یاش قلب من افتاد، در حد(( جمله افتهی)) ب با

 .  ستادیا

 

که دوباره  طال بود یوحشت زده و مقدمهیب یهیبا گر احتماالً

 به کار افتاد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « م... خانم توروخدا... بچه »

 

ما عمداً  کردیتکان داد؛ انگار فکر م یسر یرحمیدکتر با ب اما

 .  میتا بچه را سقط کن میسر طال آورد ییبال

 

 طال بلند شد .  یهیششش ترمه از گر یکه صدا دینکش یطول

 

 :  دیکه به دکتر توپ دمیکمال تعجب ترمه را د در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خبر دادن  ینحوه نیچه طرز صحبت کردنه... با ا نیخانم ا »

 هی... بعد هم شهیم یزیچ هیهم نباشه حتماً  یزیشما اگه چ

بچه سقط شه؟  میخوایانگار ما عمداً م دیکنیرفتار م یجور

گذشته؟ تازه پاهاش رو عمل  یزن چ نیبه ا دیدونیم یشما چ

د شده... ذوق زده از اون چرخ دار بلن یصندل یکرده و از رو

اومده خبرش رو به شوهرش بده که خبر دادن  ایسر دن

هم داره از  شهیکما... کل یشوهرش تصادف کرده و رفته تو

ش از جنس سنگ باشن که تو زن و بچه نی... مگه ادهیدست م

 « بمون...  یعیبتونن سالم و طب یتیموقع نیهمچ هی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آورد . رونیرا از پرده ب سرش

 

 مهیدکتر و دهان ن یرهیکه خشک شده خ یتحکم به من با

 بازش بودم، گفت :

 

 هی شیپ میبری... طال رو مرآقایام اریدار بچرخ یصندل هی »

 « ... گهیدکتر د

 

 خودم آمدم . به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهانم را قورت دادم . آب

 

 « ترمه خانوم...  »

 

 مخالفت باال آورد .  یرا به نشانه دستش

 

 ریش ز... مطمئنم آکو هم دوست نداره زن و بچهاصالً و ابداً  »

 « ... سیرو بلد ن تیانسان هیباشن که اصول اول یدکتر هیدست 

 

 طال برگشت . شیپ دوباره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ت هم نباش... به حرف گربه ... نگران بچهزمیبلند شو عز »

 « ... ادیبارون نم اههیس

 

طب م یکردم و راه نیچطور طال و ترمه را سوار ماش دمینفهم

از  قهیشدم که ادرسش را از ظرف آن چند دق یپزشک زنان

 دوستانم گرفته بودم ... 

 

 بود و من خبر نداشتم... یعجب زن ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.0۷.21 12:32] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _779 

 

 (  واری) ژ

 

 دهانم گرفت و گفت :  یقاشق سوپ را جلو نیآو

 

 « ... زمیور عزبخ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را برگرداندم و گفتم :  میرو

 

 « ... ببرش لطفاً... نیآو تونمینم »

 

خوراندن غذا به من ناتمام  یتالشش برا نیکه چندم نیآو

 بشقاب رها کرد و کالفه گفت : یقاشق را تو ماند،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وعده هم  هی یچند روزه به اندازه نی... اواریژ گهیبس کن د »

به زور سرم  یخوایم ی... تا کیو حساب درست یغذا نخورد

 «  ؟یسرپا بمون

 

 رنگ غم گرفت . شیصدا

 

... یتخت بلند ش یاز تو یتونیکه نم یفیضع نقدریا نیبب »

 « ... یهات هنوز جوش نخورده... انگار تازه عمل کردزخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گرفت و چند بار  شیهادست نیتخت نشست، صورتم را ب یلبه

 .  دیام را بوسگونه

 

به هوش  یبهمون پس داد... با بدبخت گهیبار د هیخدا تو رو  »

 « ... یکنیم تیدوباره خودت رو اذ ی... چرا دارواریژ یاومد

 

 بستم و با غم گفتم : پلک

 

 «... کاش... نیاو مردمیکاش م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با بغض گفت : نیاو

 

خون  یکاف یقربونت برم... دلم به اندازه هیچه حرف نیا »

 «  ؟یکنیبدترش مهست... چرا 

 

 سوخت . نیاو یبرا دلم

 

 کم کرده بود .  لویچند روز چند ک نیا احتماالً

 

 را پاک کردم . سشیخ یرا باال اورد و گونه دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آوات...  شیبرم پ خوامیم ؟یاریدار مچرخ یصندل هیبرام  »

 

 گفت : ینگرانو یاز خوشحال بیترک یبا حالت نیاو

 

کتر گفت زخمات هنوز خوب جوش داداش؟ د یمطمئن »

 « نخورده... 

 

 زدم .  یاخسته لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتونیکمکم... تو نم ادیب... فقط به پرستار بگوزمیخوبم عز »

 « ... ینفر هی نییپا یاریمن رو از تخت ب

 

و  یبعد از چند روز از حالت افسردگ نکهیخوشحال از ا نیآو

زد و بعد دنبال  مایشانیبه پ یادرآمده بودم، بوسه یلیمیب

 رفت .  لچریپرستار و و

 

                              🩸🩸🩸 

 

 (  ری) ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و به طال گفت : یلبخند مهربان دکتر

 

 دی... باسمینوی... برات چند تا دارو مزمینگران نباش عز »

مدت... منظورم از استراخت  هی یاستراحت مطلق داشته باش

 « کون نخور... که از جات ت نهیمطلق ا

 

 با غم گفت : طال

 

م سقط گفت بچه مارستانیاخه دکتر ب مونه؟یم مبچه یعنی »

 « ... شهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 افتاد .  هیدوباره به گر بعد

 

 م یمثل تمام طول راه بغلش کرد و سع ترمه

 بدهد .  اشیممکن دلدار یتا جا کرد

 

 ادامه داد : دکتر

 

باش و با  ید راه نده... قو... به دلت بزمیعز مونهیم شاهللیا »

 « ت هم مراقب کن... مراقبت از خودت از بچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دادن به طال  یکه دکتر با زبان نرمش مشغول دلدار همانطور

 بودم . رهیبود به مچ دستم خ

 

 چشمم رفته بود .  یتو یحساب شیهاهیبخ یجا

 

جوانه را دم  بود که اکو یهمان وقت ادگاریو زخم  هاهیبخ نیا

جوانه را بدهد اما من با  یمان آورده بود که خبر باردارخانه

 شده بودم . وانهیآن دو نفر کنار هم د دنید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خانه حبس  یبسته بودم، خودم را تو شانیهر دو یرا به رو در

 را شکسته بودم . زیچهمه هاوانهیکرده بودم و مثل د

 

 و داد بود که دستم زخم شده بود...  ریهمان گ در

 

دلش  یاز حال رفته بودم و اگر آکو به صدا یزیخونرشدت  از

 گوش نداده بود و برنگشته بود من مرده بودم...

 

 هم آکو ... باز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به من خون داده بود ... مارستانیب یکه تو بوداکو

 

 یبه هوش آمده بودم، دکتر گفته بود با وجود گروه خون یوقت

 ...یه خونشانس آورده بودم برادرم، آکو، همان گرو ابمیکم

 

 گفتم : ادیفکر کامل از ذهنم نگذشته بود که با فر نیا

 

 یعنیبدم... اون بهم خون داده... پس  هیبهش کل تونمیمن م »

 «بدم...  هیبهش کل تونمینود درصد من م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اکو را نجات دهم ... توانستمیم من

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.0۷.21 14:40] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��ــــوآک��

 

#part _780 

 

 ) آوات ( 

 

 نبودم . یآدم مذهب من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبود جز دعا کار ینبودم اما حاال چند روز ازیدعا و راز و ن اهل

 نداشتم .

 

 ...دیایبه هوش ب واریژ کردمیم دعا

 

 را باز کند... شیهاچشم ریآه کردمیم دعا

 

دکتر جوابمان کرده  یآکو خوب شود و وقت یهیکل کردمیم دعا

 کی یهیکل مردمیدانسته بود، دعا م وندیبود و تنها راه را پ

 یگروه خون دانستمیکه م یکداممان به آکو بخورد؛ در حال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نمونده که  ادشیآوات  نجای. ) ا خوردیبه اکو نم کداممانچیه

هم با اونها بزرگ نشده  ریام ون... چهیکی و آکو ریام یگروه خون

به ذهنش  نیهم زودتر از ا ریم... اشناسنشینم یلیخ نهایا

بودن  دواریبده چون تا االن ام هیکل بود که به آکو دهینرس

نداشته باشه و تازه هبر  ازین وندیآکو بهتر شه و به پ یهاهیکل

 ... (دهیجواب نم وندیدار شدن که پ

 

 .  دیایکما در ب اکو کردمیم دعا

 

 ...دیاینطال و آکو  یسر بچه ییبال کنمیهم دعا م حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در  یارا هم باز کند و بغهمد بچه شیهاچشماگر آکو دانستمیم

 .  آمدیرفته از پا در م نیکار بوده و حاال از ب

 

 وانهیبمانم د نجایاگر ا دمیرس جهینت نیکه گذشت به ا یکم

 .  شدمیم

 

 انداختم .  میبه پاها ینگاه

 

 نداشت . یادهیکردم خودم را تکان بدهم اما فا یسع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زدم : داد

 

 « پرستار... پرستار...  »

 

 . امدین یکس

 

چند روز مثل  نیکه ا یاترمه رفت؛ ترمه یلحظه دلم برا کی

 بود .  دهیپروانه دورم چرخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرا امیخودم و دلتنگ نیکه ب یسنگ واریرغم د یهم عل من

بودم، قلبم به حضورش  دهیکش میبازوها نیفشتر دادن ترمه ب

 گرم بود .

 

را پاره کنم و  نمانیبا خودم عهد کرده بود که طناب ب نکهیا با

به قلبم  توانستمیکنم اما نم یتا آخر عمر با درد نبودنش زندگ

 یرزوها نیبود که در ا یزیکنار ترمه بودن تنها چ م،یدروغ بگو

 وصل کرده بود . یمرا به زندگ کیتار

 

 بدون سرانجام عرق کرده بودم . یشدت تقال از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « س؟یخراب شده ن نیا یتو یکس »

 

 « شده داداش؟  یچ »

 

 « آوات؟  یخوب »

 

 سرم را به ضرب باال آوردم .  واریو ژ نیآو یصدا دنیشن با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ان  یاهویلحظه فارغ از ه کی یانگار قلبم برا واریژ دنید با

 آرام گرفت . امیزندگ یروزها

 

 و بغض گفتم : یمخلوط از شاد یلحن با

 

 «  ؟ییتو واریژ »

 

 زد .  یکمرنگ لبخند

  

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.0۷.21 14:40] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _781 

 

 اش مشخص بود اما زنده بود . به وضوح در چهره یماریب اثرات

 

 یتو ریمثل آکو و آه ایمرده  ای کردمیمچند روز فکر نیا تمام

  . کنندیرا از من پنهان م قتیکماس و حق

 

 را هول داد .  واریدار ژچرخ یصندل نیآو

 

 :  دیپرس واریژ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « حالت بده؟  ؟یشده آوات؟ درد دار یزیچ »

 

اش را شد دستک را دراز کردم و شانه کمینزد نکهیمحض ا به

 گرفتم .

 

بکشم اما  یادیدرد ز شدیباعث م نیشده بودم و هم خم

وم، ارزش مطمئن ش واریبودن ژ نجایاز ا توانستمیم نکهیهم

 داشت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یفیضع یدستم گذاشت و با صدا یدستش را رو واریژ

 

 « داداش؟  یخوب »

 

 و جواب دادم : دمیکش یقیعم نفس

 

بهتر از  یلیخ نمیبیتو رو زنده م نکهیآره االن بهترم... هم »

 « ... شمیپ یقهیچند دق

 

                                 🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) آوات (

 

 « رو ببره؟  نیفرصت کرده ترمز ماش یه نظرت کب »

 

 ندانستن تکان داد .  یبه نشانه یسر واریژ

 

تر در مورد قاتل تا راحت کیکرده بود رونیرا از اتاق ب نیآو

 .  میکه قصد جانمان را کرده بود، حرف بزن یریزنج
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یترمز دستکار انیاز جر یکس سیاز ما برادرها و پل ریغ به

 شت . شده خبر ندا

 

 یادهیبفهمند؛ چه فا نیجوانه و آو یحت مینداده بود اجازه

حال و روز االنمان، ترس جانشان را  یبرا یداشت جز نگران

 حمل کنند ؟ 

 

 گفت : واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بعد از قتل رهینتونسته رد ارسالن رو بگ سیگفته، پل ریام »

 مونده تا آخر عمرش... یروان شگاهیتو آسا دیخاله، ارسالن با

 « اون تو بوده...  میهم که تصادف کرد یوقت یحت

 

 تعجب گفتم : با

 

 « کنه؟  یزیتونسته اون تصادف رو برنامه ر یپس چطور »

 

 تکان داد :  یسر واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ارسالن خان چند برابر ما پول و ثروت و ادم  نکهیمثل ا »

به  رسهیم نخایا یهمه شگاهیاسا رهیم نکهیداشته... بعد از ا

مالقات  شگاهیکه با ارسالن تو اسا یتنها کس یعنی. برادرش..

که داشته  شهیبه برادرش مشکوک م سیداشته... اون موقع پل

.. اما برادرش .کردهیم سیکارهاش رو راست و ر رونیب نیا

 « کنه...  یهم نتونستن کار نیهم یخارج از کشور بوده برا

 

 ا کردم . هنثار آن قاتل یلعنت رلبیرا مشت کردم و ز دستم

 

 . دیکش ینفس پردرد واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « االن هم که فرار کرده...  »

 

 گفتم : تیعصبان با

 

مون رو به رسماً همه وونهید نیا کنه؟یکار م یچ سیپس پل »

رو  واریکشتن داد... تازه االن هم هر لحظه ممکنه از در و د

 « سرمون خراب شه... 

 

 : کرد و گفت سیرا با زبان خ شیهالب واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آوات...  میهم دار گهیمشکل د هی »

 

 زدم . یپوزخند

 

ش... قاتل جر دو تا برادر لب مرگمون... هناس... طال و بچه »

 « ... یریزنج

 

 پلک بست . واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بکشه  یانقشه هی ری... قرار بود آهرهیموعد دادگاه اکو و آه  »

 « اما حاال...  ادیکوتاه ب دیخورش یکه بابا

 

 

 

 یالدپو_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _782 

 

 (  واری) ژ

 

 تنم را گرفته بود . یهاسلول یو حال مرگ همه حس

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نداشت، روحم هم  یانگار قصد بهبود کهیبر جسم زخم عالوه

 . کردیدرد م

 

 به کدام زخم برسم . دانستمینم

 

از زبان     شیپ یقهیکه چند دق ییطال ایآکو؟ آوات؟  ر؟یآه

را  و ترمه او ریاش در خطر است و امبودم که بچه دهیآوات شن

 متخصص برده بودند .  شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میلحظه هم رها کی یبودم حت دهیکه در مورد آکو د یخواب

 نکرده بود . 

 

 چه؟  مردیم آکو اگر

 

 دستم اورد،یرا بند ب میراه گلو یزیمرگ آکو باعث شد چ فکر

 زدم .  میبه گلو یرا باال آوردم و چنگ

 

 «  وار؟یژ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خوردم و سرم را به طرف در برگرداندم  یسهراب تکان یصدا با

 . 

 

 « ... دهیرنگت پر ؟یخوب »

 

 تکان دادم . یسر

 

 « سهراب؟  یخوبم... تو هنوز نرفت »

 

 زد . یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یچرت هینه آوات تا من برم خو شیپ ادیب رینه... منتظرم ام »

 « بزنم... 

 

که  یدر هتل آپارتمان نیچند روز سهراب، جوانه، آکام و آو نیا

 .  کردندیم یزندگ میکرده بوداجاره

 

من و آوات و آکو و  شیو جوانه به نوبت پ ریو ام نیو آو سهراب

به همراه نداشتند اما  یازین ریگرچه آکو و آه ماندند؛یم ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قلب خودمان  ستاد،یایان پشت در منفرم کی یبه هر حال وقت

 .  شدیآرام م

 

 زدم . یلبخند

 

از اوات بدت  نقدریکه از اولش ا ییتو کردمیفکر نم وقتچیه »

 « ... یرو بکن شیحاال پرستار اومدیم

 

 . دیخودش هم خند سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  کردیمرا شرمنده م یخستگ نیبود و ا خسته

 

 « ... کنهیبا آدم م یجالب یهایروزگار باز »

 

تکان داد  یباشد، سر دهیبه ذهنش رس یزیکه انگار چ سهراب

 و گفت :

 

 « بگم...  یزیچ هی... خواستم یآها راست »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نکهیبا احتمال ا میبود دهیبد شن یروزها از بس خبرها نیا

 دمی خبر سهراب هم بد است، گارد کرفتم و ال اخم پرس ًاحتماال

: 

 

 « شده؟  یچ »

 

 د :جواب دا سهراب

 

 شیبهم زنگ زد... گفت طال گوش شیپ قهیجوانه چند دق »

 « ... الیبه اسم دان زدهیبهش زنگ م یکیجا گذاشته... رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 فعال شد . امیکنجکاو یهاشاخک

 

کردن هناس را  دایگفته بود، پ نبود که آکو یهمان آدم الیدان

 به او سپرده بود ؟ 

 

 کردم . یفیظر اخم

 

 ادامه داد :  سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اول که زنگ یده دفعه گهیجوانه جواب داده بود... البته م »

جواب بده... که  ازدهمی یزده جواب نداده... مجبور شده دفعه

بلند شده که چرا طال  الیدان یتا تلفن رو برداشته سر و صدا

خاموشه...  شی... آکو هم چند روزه گوشدارهیرو برنم شیگوش

طال پشت خطه... که بعد  ردهکی... فکر مسیازش ن یخبر چیه

... نایتصادف و ا انیو بعد جر سیداده طال ن حیجوانه براش توض

» 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _783 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال انداخت . ییابرو سهراب

 

 هیهم گفته چند تا خبر در مورد هناس داره... و  الیدان »

 «به آکو بگه...  دیکارخونه با انیراجع به جر ییزهایچ

 

 زده به جلو خم شدم .  جانیه

 

شکمم جا خوش گذشته  ینبود که رو یقیبه زخم عم حواسم

 بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ام را به طرفم آمد، شانه مهیگفتم که سهراب سراس یبلند آخ

 تخت خواباند . یگرفت و مرا دوباره رو

 

حواست به خودت باشه...  ... اماهیمهم یهناس مسأله دونمیم »

 نیهم ی... برادیجورش رو بکش دیشماها با سیحاال که آکو ن

 « جور کن... هم زودتر خودت رو جمع و

 

 گفت : داد،یبه دستم م یآب وانیل یوقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... به من مربوط دیریباهاش تماس بگ تونیکیگفته  الیدان »

وات و آ ریبهتر ار ام یاما به نظرم تو باهاش حرف بزن سین

کارها  نیا یشماها تو یهم به اندازه ری... امهیباشه... آوات عصب

 «... یطرف ش الیبا دان دی... خودت باستیوارد ن

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 (  واری) ژ

 

 بودم جواب بدهد .  منتظر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بفرستم و خوپم  یامیپ یریگفته بود قبل از تماس تصو سهراب

 .  دادیرا جواب نم یهر تماس الی، چون دانکنم یرا معرف

 

حس  نیاز ا یکم دیرا بشناسم، شا الیدوست داشتم دان یلیخ

 . شدیور شده بود خاموش موجودم شعله یکه تو یحسادت

 

ماها به او  یحل مشکل هناس به جا یکه بود که آکو برا الیدان

 اعتماد کرده بود ؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نمیرا بب الیدان یم چهرهموقع تماس برقرار شد و توانست همان

. 

 

 شده بود . دهیاش با اخم پوشجذاب و مردانه یچهره

 

 «  وار؟یژ »

 

 کردم . یتکان دادم و دستپاچه سالم یسر

 

 ابهت هم داشت . ت،یعالوه بر جذاب الیدان یچهره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اما  دانستمیبا آکو را داشت نم یاچه رابطه الیدان نکهیا

 آکو ینبود که برا یمثل احمد یآدم ایپادو  الیمطمئن بودم دان

داشته  یمستقل یخودش امپراطور یبرا دیمرد با نیکار کند؛ ا

 باشد .

 

 « ه؟ی... آکو تو چه وضعدیداشت یتصادف بد دمیشن »

 

 زدم .  یتلخ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « جوانه نگفته؟  »

 

 تکان داد . یسر

 

جواب  تی... آکو فعالً تو موقعدی... گفت تصادف کردیلینه خ »

 « ... سیادن ند

 

 زد .  یکج لبخند

 

 « ... زدیحرف م یچرا رمز دونمینم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باال انداختم . یاشانه

 

 « اعتماد کنه...  بهیغر یعابه ادم تونهیچون نم دیشا »

 

 وسعت گرفت . الیکج دان لبخند

 

 « ... ستمین بهیجون... من غربچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _784 

 

 باال انداختم . ییابرو

 

 « ما نه...  ی... اما برادیشا آکو یبرا »

 

 . دیکش یقیعم نفس

 

 «  وار؟یچطوره ژ آکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

 

 « تو کماس...  »

 

 . دمیکوتاه د یچند لخظه یرا برا الیدان یهاشدن چشم ثابت

 

گرفته بودم، به نظر  الیکه از دان یاهیحس اول برخالف

 .  ستیچندان هم بدون حس ن د،یرسیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیو بگو دیایبه خودش ب الیتا دان دیطول کش یاقهیدق چند

 

 « نه؟  شه،یحالش خوب م »

 

 ختمیریدر جواب آن سؤال م دیکه با ییهااشک یهمه یجا

 زدم . ینیلبخند غمگ

 

 «  ...دونمینم »

 

 لب با خودش حرف زد : ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «... یتکون نخورده بودم لعنت ینجوریسال بود که ا یلیخ »

 

 تمام شده بود . صبرم

 

 « ... یراجع به هناس خبر دار یگفت »

 

 و گفت :  دیکش یقینفس عم د،یبه صورتش کش یدست الیدان

 

 « آره... بالخره ردش رو گرفتم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بودم .  دهیشن یخوبها خبر کردم بعد از مدت حس

 

 «  ؟یچ دیخورش ش؟یدید یکجاس؟ حالش خوبه؟ ک »

 

 کرد . ینچ

 

از  یکی یکردم... تو دای... فقط ردش رو پدمشینه ند »

از  یلیخ دیخورش نکهی... مثل اانیجنوب یکایامر یکشورها

 « که تا اونجا از دستش فرار کرده...  ترسهیبرادرت م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : طاقتیب

 

... میبهش برس میتا بخوا رهیاز دستمون در م ؟یخب حال چ »

 » 

 

 و محکم گفت : یجد

 

از  دمیو هناس با من... اجازه نم دینگران نباش... خورش »

... رانیا ارمشونیب تونمی... من نمییجا هیدستم در برن... اما تا 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سیگ، اونقدر قابل اعتماد ن دمیهم که من از اون زن د یزیچ

 دی... بارانیبفرستمش ا گاردیا محافظ و بادکه بخوام با چند ب

 « ... دیایخودتون ب

 

 گذاشتم . امیشانیپ یدستم را رو کف

 

 دیهم بع ری... اوات هم تا کمر تو گچه... امیچیه ریآکو و آه »

... امیب دی... خودم باارهیدرب هایکماندوباز نیبتونه از ا دونمیم

 » 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ما تا چه حد  یخانواده دکرینم یفرق شیکه انگار برا الیدان

 درب و داغان شده بود، گفت : 

 

نقطه بهتون برسونم،  نیترکیرو تا نزد دیبتونم خورش یوقت »

 «... کنمیخبرتون م

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _785 

 

 یبخنددر آن لحظه، ل امیذهن یهاتیمشغول یرغم همه یعل

 زدم و گفتم :

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... میکنیممنون... لطفت رو جبران م »

 

 گفت :  یجد

 

 « تشکرت رو نگه دار فعالً... هنوز هم هست...  »

 

 یگوش یدر صفحه الیدان ریدرشت شده به تصو یهاچشم با

 بودم .  رهیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود که حاال  دایپ مانیمرد از کجا در زندگ نیا یو کله سر

آکو  شهیکه هم یو جور کردنمان کرده بود؟ کارشروع به جمع 

  کرد؟یم

 

کمکتون کنه تا از شرّ فاخر  تونهیکردم که م دایرو پ یکی »

 « ... دیراحت ش

 

و  دینوش رنگشاهیدرون ماگ س یدنیجرعه از نوش کی الیدان

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  نهیمدلش ا ی... وقتشناسمیمن امثال فاخر رو خوب م »

سر کنه، پس  یبامبول نیهمچ هیدن شما ز کنار یبخواد برا

ها آدم نیا یکارنامه یها کرده... توغلط نیقبالً هم از ا یعنی

 « کرد...  دایپ هایخوراز گه شهیم شهیهم

 

 .  کندیجعل م گفتیم ریافتادم که آه یمدرک ادی

 

 م؟یکن دایپ هاشیکاراز کثافت یرد هی میپس چرا ما نتونست »

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت :  الیخی انداخت و بباال یاشانه

 

رو  هاشیبخواد گندکار یکه کس سین یفاخر ادم نکهیا یبرا »

نبود که  نیا یکنم برا دایمن تونستم پ ینیبیکنه... اگه م دایپ

رو زدم که فاهر باهاشون  ییهارد فاخر رو زدم... من رد اون

 « کرده...  یگند کار

 

 :اش را رو به من گرفت و گفت اشاره انگشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیکن دایرو پ یزیچ نیبرادرهات نتونست هیتو و بق نیا یو برا »

 « ... نیستین هایگندکار نیکردم چون شما آدم ا دایکه من پ

 

بود؟ آکو چه سر و  یچه کس الیبود؟ دان فیکث الیدان یعنی

 کرده بود؟  دایمرد پ نیبا ا یسرّ

 

 « دنبال آتو از فاخر؟  یآکو بهت سپرده بود که بگرد »

 

 تکان داد . دییتأ یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود دست فاخر  دهیآره... فکر کنم همون موقع که تازه فهم »

 « تو کاره... 

 

 میکردیخودمان فکر م الیکه ما به خ یآن مدت یهمه یعنی

 بود؟  زیچبود، به فکر همه دهیکش زیچآکو دست از همه

 

ه بود ما در فکر هناس؟ به فکر کارخانه و فاخر؟ و اجازه داد به

که داستان را جلو  مییما نیهم شده ا کباری یبرا نکهیا الیخ

  م؟یدست و پا بزن م،یبریم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بهت... تا  زنمیبرم... اما فردا زنگ م دیمن االن با واریژ نیبب »

... در دسترس باش پسر... به اون دیکار کن یبهت بگم با فاخر چ

از فکر و  افتهیزنگ بزنه... زن من داره پس م هیطال هم بگو 

 « ... فعالً الیخ

 

 . هم تلفن را قطع کرد  بعد

 

فکر کردم  نیخاموش تلفن انداختم، به ا یبه صفحه ینگاه

سر  زیچرا باز کند، همه شیهاچشم آکو یممکن بود وقت یعنی

 باشد؟ شیجا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _786 

 

 (  ری) ام

 

و  یدینداشتم به صورت طال نگاه کنم، در صورتش ناام دوست

 .  کردیم دادیمرگ ب

 

 تخت بخوابد . یو ترمه کمک کردند طال رو جوانه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  دیطال را بوس یقهیشق د،یطال باال کش یهاپتو را تا شانه ترمه

 جوانه گفت : روبه

 

برگردم  دیتم؟ بابزنم دست و صور یآب هیمن  شهیجوانه... م »

 « آوات...  شیپ مارستان،یب

 

 جواب داد : جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بمونه  شتریب گمیکم استراحت من... به سهراب م هیبمون  »

 « آوات...  شیپ

 

 خانوادهیمرا به هاطر ب شهیکه هم یسخت بود؛ سهراب باورش

 یحاال شوهر خواهرم شده بود، پرستار کرد،یبودنم مسخره م

  دکریرا م میبرادرها

 

 افسوس گفت : با

 

 « دختر...  یرنگ به رو ندار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دیکش اشیبه روسر یدست ترمه

 

آوات باشم بهتره... قلقش دست  شینه خوبم... خودم پ »

 « خودمه... 

 

 بود .  نطوریکه هم قتاً یحق و
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بدخلق و  یحساب یگاه هیبق یبرا ینگران ایدرد  یاز رو آوات

آرام کردنش را داشت،  ییتوانا که یو تنها کس شدیم ریگبهانه

 ترمه بود . 

 

 یکه نگاهم را از چهره یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 به جوانه و ترمه گفتم : گرفتمیطال م یدهیپررنگ

 

 « طال استراحت کنه...  می... بذاررونیب میجوانه... ترمه... بر »

 

 . دیترمه را گرفت و او را دنبال خودش کش یهاشانه جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

درست و  یوعده غذا هیحداقل  یینجای... تا امیآره بر »

 « ... یبدم بخور یحساب

 

 فیضع یدر را ببندم صدا نکهیاما قبل از ا میرفت رونیاتاق ب از

 طال بلند شد : 

 

 «  ر؟یآقا ام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مبادا حالش بد شده باشد، به طرفش پا تند کردم  نکهیترس ا با

: 

 

 « شده؟  یطال؟ چ هیچ »

 

 را باز کرده بود . شیهاچشم

 

 «  مونه؟یم مبچه دیمطمئن د؟یشما دکتر »

 

 تخت نشستم . یلبه
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@VIP_ROMAN 

 

 دیگفت؟ فقط با یدکتر چ یدیآره دختر خوب... مگه نشن »

 « ... یو به خودت و بچه برس یاستراحت مطلق داشته باش

 

 .  ختیر اشک

 

بار دوم  یآکو... هنوز بهش نگفتم داره برا شیبرم پ خوامیم »

 « ... شهیدر مپ

 

 بستم . پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم :  جانیو ب آرام

 

و اونوقت  شهیخوب م ونیینگران نباش... حال هر سه تا »

 «... یبهش بگ یتونیم

 

 را قورت داد .  بغضش

 

 «  ؟یشما بهش نخوره چ یهیاگه کل »
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@VIP_ROMAN 

 دستم انداختم .  یبه زخم رو ینگاه

 

ره شده باشه از ... اگه هم نخوخورهیبه احتمال نود درصد م »

 « براش...  میکنیم دایسنگ هم که شده پ ریز

 

آشپزخانه غذا  یکه ترمه تو یبعد در حال یقهیدق چند

جوانه رفتم که مشغول غذا  شیبود پ دهیو طال خواب خوردیم

 دادن به آکام بود .

 

 را باز کرد . شیهامن دست دنیبا د آکام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.0۷.21 15:18] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _787 

 

 « بغل...  ییبابا »

 

 با حرص گفت :  جوانه

 

 « لقمه غذا نخوره...  هیبکنه فقط  یحاضر هر کار یعنی »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم .  یکلنجار رفتنشان با هم لبخند نیا به

 

 کردم .  دنشیبغلم گرفتم و شروع به بوس یرا تو آکام

 

 : گفتمیم میهابوسه نیب

 

غذا  نیکردنات... قربون الج نی... قربون اییقربونت برم بابا »

تپلت که راه به راه بغل  یهادست نیخوردنت... قربون ا

 « از من...  یخوایم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ها گفت :خودش را لوس کرد و مثل بچه جوانه

 

 « ... یریت مقربون اون شازده یش که دارهمه ؟یپس من چ »

 

 .  دمیبغلم کش ینه را هم تودستم را باز کردم و جوا کی

 

 . دمیرا بوس سرش

 

 «... رمیعشقم... قربون تو هم م رمیقربون تو هم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود،  شیبا غذا یکه اکام مشغول باز یبعد در حال قهیدق چند

 و گفتم : دمیجوانه را عقب کش

 

ازت  یااجازه هی خوامیبگم... م خوامیم یزیجوانه به چ »

 « نگو... نه کنمی... فقط خواهش مرمیبگ

 

 گفت : ینگران با

 

 « ر؟یشده ام یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : مقدمهیب

 

 شیتا ازما مارستانیب رمیصحبت کردم... دارم م با دکتر آکو »

رو بدم به  مهیکل خوامیباشه م یاک هاشیبدم... که اگه ازما

 « آکو... 

 

 مات ماند . جوانه

 

 نداشته باشد .  یمخالفت کردمیدعا م دعا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از حد انتظارم گذشت تا  ترنیسنگ یبا سکوت یاقهیدق چند

 گفت :  یادهیپررنگ یجوانه با چهره نکهیا

 

 « ... هینامرد نیا »

 

 را نوازش کردم . شیموها

 

 «  زم؟یعز هینامرد شیچ »

 

 بغض گفت : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هر دوتامون هم  یکه برا ییطرف آکو... اکو هی ییطرف تو هی »

 « ... مونییدوتا میتنها بوپ ی.. اونم وقت.یکرده هم برادر یپدر

 

 بغلم انداخت .  یدفعه خودش را تو کی

 

آکو؟ فکر  یکار کنم؟ حت یمن چ ؟یبشه چ تیزیاگه چ »

 «  بخشه؟یبشه اکو خودشرو م تیزیاگه چ یکنیم

 

 . دیکوب امنهیس یرا به قفسه سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... مکنیم ینجات آکو هر کار ینه بگم... برا تونمینم یول »

 

 بغض گفت : با

 

 «... یمن... چه امتحان سخت یخدا یوا »

 

 گفتم : کردم،یرا نوازش م شیهاکه شانه همانطور

 

 « ... شهینم میچی... هشهینم میچیمن ه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جوانه نگفتم اما اگر الزم بود حاضر بودم قلبم را هم در  به

 بزنم... وندیو به آکو پ اورمیب

 

بلند  یو از آن تخت لعنت کردیاز مرا ب شیهاآکو چشم فقط

 ... شدیم

 

 داشتم... به برادرم... ازیبه آکو ن من

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.0۷.21 08:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _788 

 

 (  ری) ام

 

بودم؛ هزار  تیآن موقع یبار تو نیتا آن لحظه چند دانستمینم

 بار؟  ونیلیم کیبار؟ 

 

iبه  مارانیب تیزیو یشده بود برا اباره cu  آمده بودم. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دهیو لب مرگ د ییکما یهاضیسرم مر یموها یاندازه به

 وصل بود اما حاال... التوریبه ونت دنشانیبودم که نفس کش

 

به زور چسب بسته شده  شیهاکه پلک یآکو در حال دنید

ه طور ب اشنهیس یکه قفسه یلخت در حال یبودند با باالتنه

بودم  دهیکه د ییزهایچ یبا همه شدیم نییباال و پا یمصنوع

انگار نه انگار خودم پزشک بودم؛ حاال تنها برادر  کرد،یفرق م

ترم را از بزرگ برادر دمیترسیبودم که م یزده و نگرانوحشت

 دست بدهم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  نیو تن سنگ دمیکنار تخت را جلو کش یفلز یصندل

 ن انداختم .آ یام را روشدهلخت

 

 بود .  دهیبه هم چسب میهالب

 

 زدم :  شیرا باز کردم و صدا میهابود لب یهر زور و زحمت با

 

 « سالم آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم  یاش را تورا جلو بردم و دست پانسمان شده دستم

 گرفتم . 

 

 امنهیس یقفسه یدستش باعث شد قلبم تو یحالیو ب سرما

 سقوط کند . 

 

 ورت دادم و گفتم : دهانم را ق آب

 

 « ... دمیترسی... چون... چون مشتیپ ومدمیتا حاال ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 وندیبلند شده بود، بعد از عمل پ بلشیو س شیسر و ر یموها

 .  کردمیمرتبشان م دیبا

 

 به دستش دادم . یفیانداختم و فشار خف نییرا پا سرم

 

 « و اعتراف کنم...  نجایا امیب نکهیاز ا دمیترسیم »

 

زدم و بدون باال اوردن سرم با پوزخند خطاب به  یتلخ خندلب

 غرق خواب گفتم :  یخودم و آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو... بابت  دمتیوقته بخش یلیاعتراف کنم خ دمیترسیم »

... بابت یرفتنش شد نیباعث از ب یکه تو اتفاق یااون بچه

 « ... یبه جوانه داشت یزمان هیکه مطمئنم  یحس

 

 .  کردیاز قبل رشد م شتریبهر لحظه  میدر گلو بغض

 

با  تیهمه سال از رو خرّ نیاعتراف کنم که ا دمیترسیم »

اعتراف کنم مرگ  دمیترسیخودم لج کردم... با تو لج کردم... م

 « بود...  یمن لعنت ریتو نبود... تقص ریاون بچه تقص
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

زجرم  نیو هم شدیام کرده بود اما شکسته نمخفه بغض

 بودم . قشیکه ال یزجر داد؛یم

 

بهش فکر کردم... فکر کردم اگه من با  یلیساله خ پنج نیا »

نبودم... اگه اونقدر به عشقش  اونقدر  اریکثافت تمام ع هیزنم 

 دیچرا با یمطمئن بودم که برام مهم نبود تو عاشقش شده باش

م سقط شه؟ که اونقدر جوانه رو که بچه میدیرسیم یابه نقطه

 « شه...  ضیمرزجر بدم که قلبش 

 

 انداختم .  به صورت اکو یرا باال آوردم و نگاه سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بالشت خم شده بود .  یرو یبه طرف من کم صورتش

 

 زیرد شده بود، چ اشینیدهان و ب یکه از تو یقطور یلوله با

 نبود .  صیاز صورتش قابل تشخ یادیز

 

 یهاکلمه از حرف کیفرو رفته بود و  یقیدر خواب عم انگار

 .  دیشنیمرا نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ییمن خودم و جوانه رو به اون نقطه رسوندم... به جا »

شد...  دایتو پ یکلهوقت سر و... اونستون عشق جوانه بلرزه

 « ... یکه از هر لحاظ به من سر بود ییتو

 

 . گرفتمیرا از زور بغض گاز م میهالب

 

 نکهیزودتر از ا یلیزودتر ببخشمت... خ یلیخ تونستمیم »

 دمیکه فهم یاز همون موقع میبدم اعتراف کن هیبخوام بهت کل

گرم  یاونجور وقتچیگرم شد که ه یجور هیته دلم  یبرادرم

 « نبود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام خم کردم .شانه یرا رو گردنم

 

تو بودم به  کیبرادر کوچ نکهیاعتراف نکردم اما از ا وقتچیه »

 « ... کردمیخودم اعتراف م

 

 . مدیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بدم  هیتو اتاق عمل تا من بهت کل میریم میدار مونییدوتا »

 سکیر هی یعمل برا سیچون حالت خوب ن گهیاکو... دکتر م

 « عمل...  ری... که فقط خدا کمکمون کنه زهیوونگیبزرگه... که د

 

 :  دمیجان کندن نال با

 

 « ... یعمل تموم نکن ریکه ز »

 

 بستم . پلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ایکو تحمل کن... بجنگ... بجنگ و زنده بآ کنمیالتماست م »

 « ... یاز اون اتاق لعنت رونیب

 

 بغض ادامه دادم : با

 

... یستیمن بهت دلگرمم آکو... تو برام فقط برادر بزرگم ن »

 « نداشتم...  وقتچیه کردمیکه فکر م ی... پدریپدرمم هست

 

 .  دمیاش را بوسشده یچیباندپ یشانیرا خم کردم و پ سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نکن داداش...  میتی گهیبار د هیمن  »

 

 ... کردمیخطاب م یلفظ نیبار بود که آکو را با چن نیاول نیا

 

کرده  یکه تا آن روز به خاطر غرورم مخف یاحساسات یهمه با

 بودم...

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [30.0۷.21 08:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _789 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 (  ری) آه

 

 باور کنم . نمیبیرا که م یزیچ توانستمیمن

 

 بود؛ زنده و سالمت...  نجایا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بدن سوخته  یبرخوردمان نداشت؛ وقت نیبه آخر یشباهتچیه

بغلم گرفته و با  یرا تو اشییقابل شناسا ریغ باً یو تقر

 خاک گذاشته بودم .  یخودم تو یهادست

 

 دانستمیکه نم ییمن؟ آن هم جا یروروبه نجا؟یا حاال

 کجاست...

 

 گذاشتم . امنهیس یقفسه یرا باال آوردم و رو دستم

 

 : دمیخودم پرس از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « من کجام؟  »

 

 بلند شد : شیصدا

 

 « ... یباش یخواستیکه م ییهمونجا »

 

 داشت . یبیبعد از پنج سال حس و حال عج شیصدا دنیشن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شق که مرا عا یبود که قبالً بود؛ همان یهمان شیصدا زیچهمه

که در سرانگشتانت موقع  یمثل حس ف؛یکرده بود؛ نرم و لط

را  یحس چیاما چرا ه شودیم یساتن جار یپارچه کیلمس 

قلبم  یهاسابق تپش هیچرا شب خت؟یانگیدر من برنم

  شد؟یآور نمسرسام

 

 قدم به طرفم آمد .  کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مگه  ؟یمن باش شیپ یخواستیپنج سال نم نیا یمگه همه »

 شیهدف نبوده که پ نیبا ا یداشتیکه برم ییهامتک تک قد

 «  ؟یمن برگرد

 

 زد . یترسناک لبخند

 

 «  ؟یریتا انتقام من رو بگ یمگه آکو رو نکشت »

 

 ؟  زدیاز چه حرف م دانستمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شده بود؛ من آکو را کشته بودم؟  یخال یذهنم خال انگار

 

 دهم .آن را تکان  توانستمیشده بود؛ نم لویصد ک زبانم

 

 بود، گفتم : یهر جان کندن با

 

 « کشتم؟ نه...  من آکو رو... »

 

 به طرفم برداشت . گریقدم د کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  داشتمیخودم را برم دیجم بخورم، با میاز جا توانستمینم

 . کردمیفرار م

 

 یلیبه م بودنمانکینزد یبرا اقیآن همه عشق و اشت یک از

 شده بود ؟  لیفرار کردن تبد یبرا

 

 را به طرفم دراز کرد .  دستش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بعد خودت  یاول اون رو بکش یخواستی... میرو کشت تو آکو »

... میدوباره کنار هم باش میتا بتون یخودت رو بکش ادته؟یرو؟ 

 « سابق...  نیع

 

 شانه خم کرد . یرا رو گردنش

 

 یبه من دوخته بود انقدر ترسناک بود که نفسم برا ینگاه

  بند آمد . یالحظه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد،یشده بود که اگر دستش را دراز م کمیآنقدر نزد حاال

 .  ردیدستم را بگ توانستیم

 

 کار را هم کرد . نیهم

 

 رفت و افتادم . میدستم را گرفت توان از زانوها نکهیمحض ا به

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.0۷.21 08:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _790 

 

زانو زده بودم، دستم را گرفته بود  نیزم یرو شیپا یجلو حاال

 یهااز چشم کردمیکه حس م یدر حال کرد؛ینگاهم م و

 .  زدیم رونیآتش ب اشیمشک

 

... حاال منم اومدم دنبالت ببرمت یمن باش شیپ یخواستیم »

 « ... میتا ابد توش بمون میتونیم مونییکه دوتا ییهمون جا

 

 . بند امده بود نفسم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

حلقه کرده بود و با  میرا دور گلو شیهانفر دست کی انگار

 .  دادیزورش فشار م یهمه

 

 رونیاز حدقه ب میهاکم مانده بود چشم یشدت فشار و خفگ از

 بزنند .

 

... البته اگر تا ان موقع رمیمیم گرید یهیتا چند ثان دانستمیم

که  ییمانا دم؟یدینمرده بودم... اگر نمرده بودم چطور مانا را م

 مرده بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : یترسناک لبخند

 

... میتا ابد توش بمون میتونیم مونییکه دوتا ییهمون جا »

 « جهنم... 

 

 شد .  تمام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرده بودم و حاال مانا آمده بود تا مرا همراه خودش به  من

من و  هیشب ییهاآدم گاهیکه تا ابد جا ییجهنم ببرد؛ همانجا

 مانا بود...

 

 را به خاطر آوردم... زیچهمه

 

کارخانه... ارسالن و اردالن...  انیمانا... آکو... هناس... جر مرگ

 ... زیچکه من پشت فرمان بودم... همه یتصادف

 

 ته خط بود... نجایا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خط زنده ماندنم... ته

 

 ... سدیکه قرار بود روزگار مرا در جهنم بنو یخط شروع

 

 ...شدمیم میتسل دیبا

 

 یوقت کردم؟یکه حقم بود مبارزه م یبا مانا و جهنّم دیبا چرا

 بودم؟  قشیال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  یگرفتم مقاوت را کنار بگذرام و اجازه دهم خفگ میتصم

 . ردیوجودم را بگ یمرگ همه

 

موضوع را حس کرد که فشار دستش را  نیمانا هم ا نکهیا مثل

 کرد .  ترعیمکرد و لبخندش را وس شتریب

 

 کی یبه اندازه دیکم مانده... شا دانستمیمانده بود... م کم

 نفس... 

 

 دست مانا نشست و با تحکم گفت : یرو یدفعه دست کی اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « دست از سر برادرم بردار...  »

 

 نیزم یخورد و رو یکرد، مانا به عقب سکندر میمانا رها دست

 افتاد...

 

 پشت به من رو به مانا گفت : یمرد

 

 « برو به جهنم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از زمان  شتریباعث شد ب ژنیاکس یکبارهیاز هجوم  رانگا

جانم هم  یهیشوم؛ انقدر که ته ما حالیو ب نیسنگ یخفگ

 رفت...

 

 کردم،یاما حس م دمیدیمرد به من بود، صورتش را نم پشت

 ...شناسمیرا م شیصدا

 

 آکو بود...  انگار

 

 افتادم... نیزم یبسته رو یهاشدم و با پلک حسیدفعه ب کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.0۷.21 08:13] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _792 

 

 روز بعد (  کی -) جوانه 

 

 گفت .  یآخ کوتاه ریام

 

 طرفش هجوم بردم .  به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از  خجالتیدستم گرفتم و همانطور که به ب یرا تو دستش

تم گف دم،یبوسیدارش را م شیته ر یگونه واریحضور آوات و ژ

 : 

 

 « جانم... ...زمیجانم عز »

 

 یبود که با صدا امدهیبه طور کامل در ن یهوشیاز ب هنوز

 گفت :  رلبیز یفیضع

 

 « آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را بند آورد .  میراه گلو بغض

 

که پشت در  میافتاد یآوردلهره یهاآن ساعت یآکو و همه ادی

 .  میگذرانده بود اتاق عمل

 

 و سؤالش را تکرار کرد :  دستم را فشار داد ریام

 

 «کجاس؟  آکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آورد .  ریآوات را تا کنار تخت ام یصندل ترمه

 

 . دیرا گرفت و پشتش را بوس ریدست آزاد ام آوات

 

 گفت :  یاگرفته یو با صدا آرام

 

 « ... نگران نباش... خوبه داداشآکو »

 

 نه؛ در هر حالت ایمتوجه حرف آوات شد  رینبودم ام مطمئن

 .  دیارام گرفت و دوباره خواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که از  ییو ترمه انداخت و با صدا واریبه من و ژ ینگاه آوات

 گفت : انداخت،یسنگ خش م یشدت غم رو

 

عمل  ریقلب آکو ز نکهیاز ا نکهیاز ا نیبهش نگ یچیه »

بعد از  شیاریسطح هوش نکهیو دوباره کار افتاده... ا ستادهیا

 داریب یهم برا دمونیذره ام هیاومده و همون  ترنییعمل پا

 « ... میدیاز دست م میشدنش دار

 

 آورد و گفت : نییرا پا شیصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « به هوش اومده...  ریکه آه یاونم درست وقت »

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [31.0۷.21 13:06] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _793 

 

 ) سه ماه بعد ( 

 

                                    +++ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یزیچند سال براش برنامه ر که یکار نکهیبا ا ه؟یچ یدونیم »

 « کرده بودم، شکست خورد اما خوشحالم... 

 

 زد . یپوزخند

 

شما از ورشکست  ی... مرگ اون برارهیمیآکو م خوشحالم »

به خاک  یضرر داره... جور شتریشدن هزارتا کارخونه هم ب

 « ... هیمن کاف یکه برا زنتونیم

 

                                     +++ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ر؟یآه »

 

گرفتم و  شهیپشت ش دهیخواب ینگاهم را از آکو ریام یصدا با

 به او دادم . 

 

 زد . یکمرنگ لبخند

 

 « حواست کجاس داداش؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دمیکش یقیعم نفس

 

 « ... نجامیهم »

 

 ام گذاشت و گفت : شانه یرا رو دستش

 

 « کجا؟  یعنی جانیهم »

 

 ندادم . جواب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 و کالفه گفت : دیکش یپوف

 

 « ... یکنیبه اون فاخر کثافت م ینگو که باز دار »

 

 . کردمیبه فاخر فکر م  ًقایدق

 

که او را با  یوقت آوردمیرا به خاطر م شیهاجمله نیآخر مدام

کردم که اگر  دیفرستاده بود، تهد مانیبرا الیکه دان یمدرک

که زده بود، جمع نکند او هم همراه  یگند یدادگاه علن قبل از

 .  میکشاندیدار م یچوبه یخودمان پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کوتاه آمده بود .  فاخر

 

از  یکی میکه ما متوجه نشد یقیهمان روز به طر یفردا

 ییشد و بعد از بازجو ریخودمان دستگ یکارخانه یسرکارگرها

و  یصوالت صادراتهمراه مح گریاعتراف کرد که او و چند نفر د

 یاسم چیجا کرده بودند اما هکارخانه بار قاچاق جابه یواردارت

 از فاخر نبرده بودند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود اما  یکار را کرده بودند، قطع نیبه دستور فاخر ا نکهیا

 شده بود احتماالً نه...  ریخودشان دستگ لیبه م نکهیا

 

 فاخر عمداً آنها را لو داده بود .  زدمیم حدس

 

کرده بود که نگفتند با  دشانیفاخر چطور تهد دانستیم خدا

بعد از مرگشان هم از فاخر  یحت کنند؛یم یفاخر همکار

 .  دندیترسیم

 

 با تحکم گفت :  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خودمون دردسر  یدوباره برا سیفراموشش کن... قرار ن »

 « ... میبتراش

 

 تکان دادم . ینف یبه نشانه یسر

 

که کارخونه پلمپ بود  یاون چند ماه ی... توریام تونمینم »

هم  ی...  کلمیدیحبس کش ... من و آکومیضرر کرد اردیلیچند م

 « اعتبارمون به خطر افتاد... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [31.0۷.21 13:06] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _794 

 

 زل زدم .  گرفتم و دوباره به آکو میهادست یرا تو سرم

 

... دنیوسط دو نفر اعدام شدن... چند نفر حبس کش نیا »

نبودن...  یاصل یمهره یکه درسته اشتباه کرده ول ییهاآدم

... خندهیما م شیبه ر گردهیداره راست راست م یاصل یمهره

 » 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هم فشار دادم .  یرا با خشم رو میهادندان

 

از شرش  میتونیم یو به راحت میما ازش مدرک دار یاونم وقت »

 « ... میخالص ش

 

 با حرص گفت :  ریام

 

 رهیخودت هم گ یپا یکنمدرکت رو رو ی... اگه االن برریآه »

 یکرد میمدرک رو قا نیشما که سه ماهه ا گنی... موانهید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که گرفتن هم  یی... ممکنه اظهارات اونهایطرف جرم هیخودت 

 « نامعتبر شه... 

 

 گفتم :  مستأصل

 

 « بگذرم... ازش  تونمینم »

 

 به آکو انداختم . ینگاه

 

 « تقاص پس بده...  دیبا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

افتاده  یریتقاص پس بگ یکه خواست یبار نیآخر یجهینت »

 « ... رهیتخت... امروز و فرداس که بم یرو

 

 آوات برگشت .  یبه طرف صدا ریمن و ام نگاه

 

بود به کمک عصا و البته ترمه راه  یکه تازه چند روز آوات

 به من انداخت .  یبا اخم نگاه فتریم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بود که  نیسنگ یمن و آوات به قدر یچند ماه رابطه نیا

 .  دادیجواب سالمم را هم نم یحت یگاه

 

کرده  دایکه تازه از کما در آمده بودم و خودم را پ یروز همان

بود و  دهیرا بوس میهاصورت و دست یداریخواب و ب نیبودم ب

برگشته بودم اما از روز  یته بود که به زندگام رفقربان صدقه

 نشده بود .  بمینص یزیبعد جز اخم چ

 

 گهی... داشجهیشد نت نیا یکه انتقام گرفت یبار نیآخر »

 « ؟یکار کن یچ یخوایم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  یبا دلخور ریام

 

 « نبوده...  ریآه ریآوات؟ تصادف که تقص یگیم یچ »

 

وات مرا مقصر حال آکو آ کردمیفکر م نیمسخ شده به ا من

 .  دانستیم

 

 بغض گفت : یبا حرص و کم اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادیآکو به هوش نم نکهینبود... اما ا ریآه ریآره... تصادف تقص »

 نکهی... ادهیواکنش نشون نم چکسیه یبه صدا نکهیچرا... ا

س سطح طال تو گوشش بهش گفته حامله یوقت یحت

راجع به هناس  یوقت ینکرده... حت یرییتغ چیه شیاریهوش

 «... میکن داشیکه کم مونده پ میگفت

 

چند ماه جز پوست و استخوان  نیبه اکو انداخت که ا ینگاه

 نمانده بود .  یاز او باق یزیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گهیبمونه... د خوادینم گهیشسته... د ایدن نیآکو دست از ا »

 « ... ستیهاشم براش مهم نبچه یحت

 

 .  دیلرز شیکردم پاها حس

 

 گرفت و گفت :  شهیرا به ش دستش

 

منم هست...  ریتو که تقص رینه فقط تقص نیو ا رهیآکو داره م »

تنها  ی... من بودم که تنهاش گذاشتم وقتشتریب یحت دیشا

 «مون... من بودم... لعنت به من... لعنت به همه دشیام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [02.08.21 13:20] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _795 

 

 (  ری) آه

 

که از لحنش مشخص بود، خودش هم چندان به  ییبا صدا ریام

 ندارد، جواب آوات را داد : نانیحرفش اطم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نداره آوات... مسائل رو با هم  ریبه آه یتصادف ربط یهیقض »

 « نکن...  یقاط

 

 و ادامه داد : دیکش یقیعم نفس

 

خورده... خودش به سرش  یبد یکماعه... ضربه یآکو تو »

 « ... هیکه کماش طوالن یلیشده دل نهایا یداره... همه ابتید

 

 ستادهیچرخاند که پشت سر من ا ریگردنش را به طرف ام آوات

 بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «   ر؟یام یتو واقعا باور دار »

 

 باال انداخت . یاشانه

 

ماس...  یهاشونه یکه رو یچون بار یحق دار دی... شادیشا »

 «توعه...  یهاشونه یکه رو سین یبار یبه اندازه

 

 دهنم خشک شده بود .  یمثل چوب تو زبانم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نییذهنم باال و پا یتو نگیآوات مثل توپ بول یجمله مدام

 . شدیم

 

 گهی... دشجهیشد نت نیا یکه انتقام گرفت یبار نیآخر »

 « ؟یکار کن یچ یخوایم

 

 گهیبمونه... د خوادینم گهیشسته... د ایدن نیآکو دست از ا »

 « ... ستیهاشم براش مهم نبچه یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال آمد  یگذشت، صدا جمله از وراب ذهنم نیموقع که ا همان

 . 

 

 « کردم...  کیآخر رو من شل ریاما ت دیتون مقصرهمه »

 

 .  ستادیآوات ا یروبه  من رو یجلو آمد و شانه به شانه طال

 

 انداختم . مرخشیبه ن ینگاه

 

 از غم گرفته بود .  یارا هاله ششیآرایو ب ساده صورت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 چشم بود . یاش با وجود لباس گشادش توبرآمده شکم

 

چند ماه  نیاز حد طال در ا شیبه خاطر الغر شدن ب دانستمینم

 . بچه بزرگتر از حد معمول بود  ایبود 

 

 انداخت .  نییسرش را پا آوات

 

 میبود خبریاز  آن ب مانهیکه بق دانستیم یزیاو چ نکهیا مثل

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که من که کنارش  یبست و با آرامش و آهسته طور پلک

 را بشنوم، گفت : شیبودم به زحمت توانستم صدا ستادهیا

 

آکو به من گفت همه رو از دست داده... همه ترکش کردن اما  »

... اما رهیس به بودن من... به من گفت ترکش نکنم تا نمزنده

 « حاال... 

 

 رفت .  شهیبه ما سه نفر به طرف ش تیاهمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : داد،یم هیتک شهیرا به ش شیشانیکه پ ینیح

 

زنده  یبرا یابهانه چیه گهیمن ترکش کردم و حاال آکو د »

 « موندن نداره... 

 

 با اندوه گفت : آوات

 

 « ... رسهیصدامون بهش نم گهیاونقدر دور رفته که د »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عوض کردن جوّ  یبرا ریام کهنیساکت بودم تا ا یاقهیدق چند

 گفت :

 

نه  یامروز صبح که فرستادمت خونه قرار شد استراحت کن »

 « طال...  مارستانیب یایچند ساعت بعد باز ب نکهیا

 

بردارد، نگاهش را به  شهیسرش را از ش یکهیت نکهیبدون ا طال

 داد و آرام گفت : ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پست  که از شوهرش فقط دو ساعت مالقات هیکدوم زن »

 یباز یدر حقش پارت یلیداشته باشه؟ که اگه بخوان خ شهیش

و  نمیکنار تختش بش قهیبار بذارن چند دق هیبکنن چند روز 

 «... رمیهاش رو بگدست

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [02.08.21 13:20] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ره به آکو نگاه که دوبا ینیو با درد ح دیکش یقیعم نفس

 ادامه داد : کرد،یم

 

شد که نتونستم تحمل کنم تا  ادیدفعه اونقدر ز هی میدلتنگ »

 « فردا... 

 

 انداختم .  نییچرا اما سرم پا دانمینم

 

به فکر انتقام گرفتن از آکو بودم به طال فکر نکرده  یوقت چرا

 بودم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که قرار بود بدون شوهر بماند؟  یزن به

 

 راه است؟  یتو دانستمیکه نم یابچه به

 

 هناس؟  به

 

هناس  یبرا یمادر مناسب دیخورش دانستمیم نکهیا به

  شد؟ینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زنگ خورد . تلفنم

 

 گرفتم،یفاصله م ریآوات و ام که از طال و ینیو ح دمیکش یپوف

 جواب دادم :

 

 «  ال؟یالو دان »

 

با هم که  یچند ماه نیا یمثل همه یاحرف اضافه چیه بدون

 گفت : م،یصحبت کرده بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ریکردم آه دایهناس رو پ »

 

 و بعد دوباره به کار افتاد .  ستادیلحظه ا کی قلبم

 

 «  ؟یمطمئن »

 

 جواب داد :  سرد

 

 « آره... خود هناس...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تپش قلب گرفته بودم . جان،یشدت ه از

 

 : میدهانم بچرخانم و بگو یزحمت توانستم زبانم را تو به

 

درش  دیاز دست خورش یتونست ای ؟یکرد دایجاش رو پ »

 «  ؟یاریب

 

سر وقت  رمیکردم... اما امشب م دایفعالً جاش رو پ »

کن... هناس  سی... آماده باش... کاراهات رو راست و ردیخورش

 « دنبالش...  ایب هی... ترکهیترک ارمیرو با خودم م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بگذارد،  رانیا یرا تو شیپا توانستینم الیچرا دان نکهیا

 بود . بیعج

 

 :  دمیپرس دیترد با

 

 « ال؟یدان یکن یکار هیبرام  یتونیم »

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به  یتیاهم نیبود که انگار کوچکتر احساسیب یبه حد لحنش

با او ثابت کرده بود  امییچند ماه آشنا نیاما ا دهدیتو نم

 هیما ،یکه از او خواهش کن یانجام کار یجان برا یتا پا الیدان

 .  گذاردیم

 

 «  ؟یهم بفرست دیخورش یتونیم »

 

 کرد . یمکث

 

 « کار؟  یچ یخوایرو م دیخورش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اتاق آکو انداختم .  یشهیشان پشت شبه جمع سه نفره ینگاه

 

 «کنم تقاص پس بده...  یکار خوامیم »

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 ) طال ( 

 

خانه  یرا تو نمیهول دادم و تن خسته و سنگ را یاشهیش در

 انداختم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  اریسهراب و سام مارستانیکه آکو را به ب شیوقت پ چند

ما هم به عمارت برگشته  میجوانه در تهران منتقل کرده بود

 یمن بود و من به نحو یحاال خانه نکهیکه با ا یعمارت م؛یبود

 مهمانم...  کردمیحس م اما بدون آکو شدمیخانمش محسوب م

 

اتاق سابقم انداختم و به  یبه در بسته ینگاه شهیهم مثل

تخت خواب آکو دفن کنم اما  یها رفتم تا خودم را توطرف پله

 خشک شدم . میمادرم سر جا یبا صدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال مادر؟  »

 

 یمقابلشان رو نیکه آو دمیبرگشتم، مادر و پدرم را د یوقت

 تخت نشسته بود . 

 

 

 

 

 یوالدپ_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [06.08.21 23:11] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 .  دندیباال پر میابروها

 

بعد از  یهمه مدت، حت نیبعد از ا نجا،یرا ا دنشانید توقع

بود، نداشتم  امدهیپدرم رفته بودم و بعد دنبالم ن شیکه پ یوقت

 . 

 

 م گره خوردند . ه یآمدند و بعد کم کم تو نییپا میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا »

 

 نجایاالن از ا نیبد بود که انگار گفته باشم هم یبه قدر لحنم

 بروند .  رونیب

 

 آمد .  کمیبود اما مادرم نزد ستادهیکاناپه ا کیدورتر نزد پدرم

 

 به شکمم انداخت .  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را ناخودآگاه دور شکمم حلقه کردم . میهادست

 

خندانش  یهایاز اشک شده بود ل زیکه لبر ییهابا چشم رمماد

 را تکان داد و گفت : 

 

 « آره؟  یاحامله »

 

 به سؤالش ندادم . یجواب

 

 «  د؟یکنیکار م یچ نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  کرد،یم هیکه حاال آشکارا گر مادرم

 

 « م... شرمنده نکهیدارم بگم جز ا یچ »

 

 انداخت .  نییرا پا سرش

 

 .  کردیدر من زنده نم یحس چیلرزانش ه یهاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مهیکه تک و تنها بدن ن یمرده بودند؛ وقت میهاحس یهمه

 .  دمیکشیم نیزم یآب رو وانیل کی یجانم را برا

 

 زدم . یپوزخند

 

که با  ییکارها یهمه یبرا ؟یاکدوم قسمت شرمنده یبرا »

من تقاصش  و ینابود کرد چارهیکه از اون ب یو حق ینقره کرد

که دل  یوقت یبرا ؟یکه باورم نکرد یوقت یرو دادم؟ برا

اونطرف  یاون اتاق لعنت یبرم تو چارهیسنگت گذاشت من ب

 « ... تک و تنها... اطیح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  کردیم هیکردم؛ مادرم هم گر بغض

 

کرد و بعد با سرعت  یکوتاه یخواهکه معذرت دمیرا د نیآو

 اتاقش انداخت .  یا توها باال رفت و خودش رباد از پله

 

 گرفت .  شیهادست نیمبل اوار شد و سرش را ب یرو پدرم

 

 بغض ادامه دادم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیکه شما باور کن کردیم یصحنه ساز یجور هینقره  نیگیم »

از شما  یمن به انتخاب خودم رفتم... من به انتخاب خودم دور

 « رو انتخاب کردم... 

 

 .  دیلرز میصدا

 

 یچ خوره؟یم یبچه کجاس؟ چ نین مهم نبود اشما براتو »

 « که فلجه...  یااونم بچه پوشه؟یم

 

 بند رفته بود . نفسم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.08.21 23:11] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _798 

 

کنه گند  زیرو تم رمینبود که ز یکیمن فلج بودم مامان... اگه  »

 « ... داشتیبرم م

 

 کرده بود .  زمیاکو افتادم که چطور تم ادی

 

 از تنفسم بسته شود . ماندهیخاطره باعث شد راه باق نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گذاشتم .  میگلو یدستم را رو یحس خفگ با

 

 کنار گوشم بلند شد : ریام یام نشست و صداشانه یرو یدست

 

 « زن داداش؟  یخوب »

 

 داداش؟  زن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردیداداش صدا مو را مرا زناک یاز برادرها یکیکه  نیاول نیا

 . 

 

 کارش عمداً بود .  نیا کردمیم حس

 

 رم؛یبود فرصت داشتم تا از پدر و مادرم فاصله بگ ریکه ام حاال

 ...ایدن کی یبه اندازه

 

را شل کرده  میدست و پا یو همانطور که حس خفگ دمیچرخ

 بود، گفتم :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... سیبرم باال... حالم خوب ن خوامیم »

 

را به من و بعد به پدر و مادرم دوخت و با  اشینگاه جد ریام

 اخم گفت :

 

 « ... کنمیم ییرایباشه... برو باال... من ازشون پذ »

 

 اول را باال بروم .  یهم کمک مرد پله بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : هیمادرم با گر اما

 

مادر... چوبش هم  میطال مادر نرو... من و پدرت غلط کرد »

ه با جونش تقاص داد... فرزام هم که از ترس ... نقره کمیخورد

 میتونی... ماهم که نمابونهیکوچه و خ یاعدام و حبس آواره

 « .. .هیبق شیتو نه پ شی... نه پمیسرمون رو بلند کن

 

 هم فشار دادم .  یرا رو میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر  ییبودم چه بال دهیاز آن روز که شن گفتمیبود اگر م دروغ

 به آن نداده بودم .  یتیاهم چیبود، ه نقره و فرزام آمده

 

 کباب شده بود ...  شانیهر دو یبرا دلم

 

 بودم نه...  دهینقره را بخش گفتمینم

 

بودم فرزام موقع دعوا نقره را هول  دهیحاال هم که فهم یحت

به سرش همان موقع جان داده  نیداده بود و نقره با خوردن زم

 ... دیبخش میرگز نخواهبودم... و ه دهیبود هم او را نبخش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 باز هم دلم به درد آمده بود...  اما

 

 فرزام در حال فرار هم دلم سوخته بود...  یبرا

 

 گفت : تیبا جد ریام

 

 « استراحت کنه...  دی... اگه اجازه بدسیطال حالش خوب ن »

 

 پدرم آمد .  یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟ییتو برادر شوهر طال »

 

شوهرم  ینه خانواده اختشنینبود پدرم نه شوهرم را م زشت

 را؟ 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [06.08.21 23:11] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _799 

 

 جواب داد :  تیبا جدّ  ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « بله من برادر شوهر طالم...  »

 

 گفت :  ریبه ام یبا لحن غمنام پدرم

 

تان داس یتا کجا دونمی... نممیدختر بد کرد نیما در حق ا »

 « ... یخبر دار

 

 انداخت و جواب داد : نییسرش را پا ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اونقدرش رو خبر دارم که اگه طال بخواد بره تو اتاقش کمکش  »

 تونیهمراه رونیتا ب دیبر نجای... و اگه بخواد شما از اکنمیم

 « ... کنمیم

 

از داستان من خبر دار شده  شیچند ماهه همه کم و پ نیا

در  یاکو چه نقش نکهیماجرا و ا یچون و چراازبودند؛ البته نه 

 داستان من داشت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با  نکهیآکو بودم؛ ا یاز طرف خانواده یبد یهاواکنش منتظر

پرواز  یخانواده قیاوصاف در مورد من، مرا ال نیا دنیشن

 بود .  افتادهیاتفاق ن یزیچ نیندانند اما چن

 

بشنوم  شیداکه اصالً دوست نداشتم در ص یبا شرمندگ پدرم

 گفت : ریبه ام

 

 « حق داره...  »

 

 آنجا را تحمل کنم .  توانستمینم نیاز ا شتریب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را از پشت گرفت و  میگرفتم که پدرم بازو شیها را در پپله راه

 زد : میصدا

 

 « طالجان... بابا...  »

 

 افتاده بودم .  یبا بغض به خفگ دنیفرط جنگ از

 

که مرا  یبالً بود؛ همانبود که ق یلحنش همان یمهربان

 کرده بود . اشزدردانهیعز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . برنگشتم

 

 ادامه داد : پدرم

 

... نه فقط در میدخترم... ما بد کرد میبهت بگ میندار یچیه »

. گرفت..ما نقره تقاصش رو از تو یحق تو در حق نقره... به جا

... در سین ینجوریا یگفتیش م... تو خودت همهمیباورت نکرد

 نیکه نقره همچ دیرسیکه بود... به عقل جن هم نم یحال

 « باشه...  دهیکش یانقشه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 حق با پدرم بود .  شینجایا

 

بودم مواد  دهیبه کمک آکو نفهم کهیخودم هم تا وقت من

را از دست نداده  امیدخترانگ کردمیمصرف کرده بودم فکر م

 است .  نیتهمت سنگ کیتنها  زیبودم و همه چ

 

 ه داد : ادام پدرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کار رو  نیا میدیمثال فهم یافتاده بود وقت نییسرمون پا »

رفت تو هر  ادمونی. ..میرفت پدر و مادرت ادمونی ی... ولیکرد

 « ... یمونبچه یهم کرده باش یکار

 

 افتاد . هیبه گر مادرم

 

 میو اجازه داد مینقره رو خورد یگول نقشه میاشتباه کرد »

نقره گفت،  یوقت می...  اشتباه کرداطیتو اتاق اونطرف ح یبر

... اشتباه میباور کرد یمون براز خونه یخواستیخودت م

 « ازت نداره...  یکه گفت ادرس میحرف نقره رو باور کرد میکرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به تو نقره...  لعنت

 

 ... لعنت

 

کشتنش  ینبود خودم برا دیفرزام نقره را نکشته بود، بع اگر

 دست به کار شوم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رو میکه کرد ییاز کارها کدومچیه میتونیالجان بابا... ما نمط »

سرمون رو جلوت باال  می... تا اخر عمرمون رو ندارمیجبران کن

 « ... یما رو ببخش میازت بخوا میتونینم ی... حتمیاریب

 

 بغض آلودم را صاف کردم و گفتم : یزحمت صدا به

 

 «  ن؟یینجایا یچ یپس برا ن،یخوایاگه ازم بخشش نم »

 

 گفت : یابا لحن شکسته پدرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا اخر عمرم  دونمیطال... م یدوباره دخترم باش نکهیا یبرا »

 یبذارم... اما بذار اشتباه نیرو زم یشرمندگ نیبار ا تونمینم

 ادمونیهم بشه  ی... بذار هر چمیدوباره نکن میکه اونبار کرد

 یم برات... اسم پدرنکرد یپدر نجای... من تا امینره پدر و دختر

 « به بعد تالشم رو بکنم...  نیرو خراب کردم اما اجازه بده از ا

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.08.21 02:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _800 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  ری) ام

 

 اتاق طال انداختم .  یبه در بسته ینگاه

 

 قطع شده بود .  اشهیگر یصدا شدیم یساعت کی

 

نه که اجازه داده بود  ایکرده بودم  ینبودم کار درست مطمئن

 کند .  هیطال آنطور گر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از  یریحرف پدرش تمام شده بود طال مثل ت نکهیمحض ا به

 یبد یو در را با صدا دیاتاق آکو دو یکمان رها شده باشد تا تو

 بست . 

 

از اشک  شانیهر دو یکه چهره یو پدر و مادرش در حال من

بود، چند  دهیشان دنبال طال کشزدهو نگاه شرمنده و غم سیخ

را صاف  میعاقبت صدا نکهیتا ا میدر همان حالت ماند یالحظه

در  امیلیمیتا حد ممکن ب کردمیم یکه سع یکردم و با لحن

 آن مشخص نباشد، گفتم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «...  دیبخور ارمیب یزیچ هی دی... اجازه بددینیبش دییبفرما »

 

 و گفت :  دیبه صورتش کش یتدس پدرش

 

 « ... با اجازه... میمزاحم شد یلیهم خ نجایممنون پسرم... تا ا »

 

لحن  یو حال مهربان که هنوز در حس یبعد مرا در حال و

مرا پسرم خطاب کرده بود، فرو رفته بودم با  یاش وقتپدرانه

 سرعت برق و باد تنها گذاشتند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 طال بلند شد .  یهیگر یبعد از آن صدا قهیدق چند

 

را گرفتم و  شیآرام کردنش رفته بود، جلو یبرا نیآو یوقت

 .  زدیاجازه دادم اشک بر

 

همه غم و  نیبچه بهتر بود ا یخودش هم برا ینظرم هم برا به

خودش جمع  یهمه را تو نکهیتا ا زدیبر رونیغصه را با اشک ب

 کند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رندیاز من فرمان بگ نکهیبدون ا میبعد از چند ساعت پاها حاال

 مرا تا مقابل اتاق طال آورده بودند . 

 

 که با طال حرف بزنم، آرامش کنم .  کردیم بینفر مرا ترغ کی

 

 تیموقع نیکه طال را در ا خواندیگوشم م ینفر مدام تو کی

 تنها نگذارم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را گرفته بود و مرا به  میبود، بازو ستادهینفر پشتم ا کی انگار

با طال حرف  کردیزمزمه م میطال کشانده بود و برا زور تا اتاق

 او را آرام کنم .  آمدیکه از دستم برم ییبزنم و تا جا

 

 خانه نبود .  یکس نیآو جز

 

چند ماه گذشته  یبودند؛ مثل همه رونیو آکام که ب جوانه

کارخانه و شرکت حبس کرده بود که  یخودش را تو واریژ

از اتهام  نکهیبا وجود ا یان ماه اول حتنبود هم واریانصافاً اگر ژ

 واریاما ژ میخورده بود نیبا سر زم م،یقاچاق مبرّا شده بود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبه حالت عاد یادیرا تا حد ز زیچنفره همه کی باًیتقر

 برگردانده بود . 

 

برادرمان که به نظر  نیانتظارش را نداشتم کوچکتر وقتچیه

آکو بگذارد و  یپا باشد، جا ترالیخیب مانهیاز بق دیرسیم

 روز آکو کرده بود .  کیرا بکند که  ییبتواند همان کارها

 

کار را بکنند اما خب  نیا توانستندیهم م ریآوات و آه مطمئنم

که بابت  یروح یصدمه شان،یعالوه بر دوران نقاهت طوالن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یعاد یهاانیاز جر یادیحال آکو خورده بودند آنها را تا حد ز

 . عقب کشانده بود

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.08.21 02:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _801 

 

اش را در کار و بود اما صدمه دهیمان صدمه دهم مثل همه واریژ

 کرده بود .  یکارخانه مخف

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کمتر از خودشکار بکشد گفته  میبه او اعتراض کرده بود یوقت

را برپا و  اشیارد امپراطورد ازیشود ن داریآکو ب یبود که وقت

 .  ندیبب شهیقدرتمند مثل هم

 

عمق عشق و عالقه و  یعنی واریکار ژ نیکه ا دانستمیمن م و

 نسبت به آکو...  اشیالبته شرمندگ

 

سرپا  یاکو از کارخانه و شرکت و تالش برا دانستمیم خوب

ر که از آن متنف یداشتن آنها متنفر بود و حاال با انجام کارنگه

 را به اکو ادا کند .  نشید کردیم یبود، سع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود مرا هول داد و  ستادهیکه انگار پشت سرم ا یکس همان

نکنم و زودتر به طال  یچند ماه وقت کش نیتشر زد که با مرور ا

 برسم . 

 

 زدم،یبه در م یکوتاه یکه ضربه ینیو ح دمیکش یقیعم نفس

 گفتم : 

 

 « تو؟  امیب تونمیطال؟ م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یراه را برگردم اما وقت نیبودم خواب باشد تا من ا دواریما

کار را  نیا دیبا دمیطال بلند شد، فهم یو گرفته فیضع یصدا

 تا انتها انجام دهم . 

 

 « ... دییبفرما »

 

تخت نشسته و به  یکه رو دمیوارد اتاق شدم طال را د یوقت

 را بغل کرده بود . شیزحمت زانوها

 

 به زبان آوردم .  دیهنم رسکه به ذ یحرف نیاول
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ؟یخوب »

 

 زد و گفت :  یتلخ لبخند

 

 « نه...  »

 

 :  دیمکث کرد و پرس یکم

 

 « رفتن؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تکان دادم .  دییتأ یبه نشانه یسر

 

 بغض گفت :  با

 

خودم و مشکالت  یکه وسط مشکالت شما پا دیببخش »

 « خونه...  نیا یم هم آوردم توخانواده

 

 کنار تخت نشستم و گفتم :  یکاناپه یرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... مادر یاخانواده نیا ییجز دختر خوب... تو هیچه حرف نیا »

... تندهیت... آ.. مشکالتت... پدر و مادرت... گذشتهییما یبچه

 « از ماس...  ییجز تیچهمه

 

 انداخت و مظلوم گفت :  نییرا پا سرش

 

رهام  ها رو بهم نزدن؟ چراحرف نیم اپس چرا خانواده »

 « کردن؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که دوباره جان گرفته  یاهیدستش گرفت و با گر یرا تو سرش

 بود، گفت : 

 

کار کنم...  یچ گفتیبود تا بهم م نجایبود... ا نجایکاش آکو ا »

 » 

 

 شد . نییذهنم باال و پا یخودم و آکو تو یصدا

 

... نبودم... یلی... به هر دلیلیاگه به هر دل خوامیازت م _)) 

 ت به طال باشه... حواس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 حواست به عشقم باشه آکو... قول... (( دمی+ قول م   

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.08.21 02:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _802 

 

 ...یعنی

 

 قرار است کنار طال نباشد؟  یروز کی دانستیم آکو یعنی

 

 گوشم گفت : یتو یصدا همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... کمکش کن سبک شه... تو قول رهیگب میکمکش کن تصم »

حواست به عشق برادرت باشه... حاال وقتشه قولت  یداد

 « ... یکن یعملرو

 

 ... ایخدا

 

  کرد؟یخودم بود که با من صحبت م یصدا نیا

 

 کردم و گفتم :  سیرا با زبان خ میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  گفت؟یبهت م یبود چ نحایبه نظرت اگه آکو ا »

 

 گفتم :  زدم و یتلخ لبخند

 

 شهی... همطیشرا نیش رو تحت بدترکه خانواده ییآکو »

 «  د؟یدوست داشت و بخش

 

 به من انداخت .  یطال نگاه سؤال سیو خ یآب یهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریآکو در وجودم ت یخال یجا کردمیکه حس م یغم در حال با

 گفتم :  د،یکشیم

 

 تونمیطال... هر چقدر هم تالش کنم نم ستمین من آکو »

 نجایبگم اگه آکو ا تونمیذره... پس نم هی یباشم... حت شهیشب

بهت  رو زیچ هیخودم  یجا تونمی... اما مگفتیبهت م یبود چ

 « بگم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به خاطر آوردم چه حضور آکو  شیبستم و پنح سال پ پلک

 نیکه ا ینفرت و حرص یاورده بود؛ همه امیسر زندگ ییچه بال

 ادرم با خودم حمل کرده بودم . چند سال نسبت به بر

 

کرد طال... ناخواسته  یبد یآکو ناخواسته در حق من کارها »

 گهیجور د هی... کردیرفتار م گهیجور د هیاگه  دیاما شا ودی

 « ... افتادیها نماون اتفاق کردیفکر م

 

 درد گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ی... پنج سال تمام با نفرت ازش زندگدمشیمن نبخش »

و بدل  ردنمونیب یزیچ هیز حرف سرد و کناکردم... ج

با اون پنج  ی... به خاطر لج و لجبازکردمی... ازش فرار مشدینم

کتکش  نقدریبار ا هیخونه نذاشتم...  نیا یسال تمام پام رو تو

 یمرز خفگ تابار  هی... رهیدستم بم ریبود ز کیزدم که نزد

 « بردمش... 

 

 بغض آلود شده بود .  میصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از گناهش  شتریب یلیپنج سال خ نیآکو ا دمیفهمیم تازه

 تاوان داده بود... 

 

 « برام مونده؟  یچیدونیحاال م دلش رو شکستم طال... »

 

 . ردیبگ امهیمانده بود، گر کم

 

 « هاش رو باز کنه... دوباره چشم نکهیا یالتماسم به اکو برا »

 

 کاناپه بلند شدم . یرو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 قیاونها ال نکهیببخش طال... نه به خاطر ا پدر و مادرت رو »

سبک  نکهیا قی... الیآرامش قیتو ال نکهیبخششن... به خاطر ا

 «... یش

 

 گرفتم و ادامه دادم :  ینفس

 

رو به حالت  طیشرا میتونینم وقتچیه قیزخم عم هیبعد از  »

که از  ی... تنها کارهیرعادیبشه غ ی... اگه عادمیبرگردون یعاد

 میو اجازه بد می... ببخشمیکه ببخش نهیا ادیبرمدستموم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده بره...  نیسنگ از اون غم که روحمون رو یقسمت بزرگ

... یشیسابق نم یطال قتو چیه دونمیغم بره طال... م نیبذار ا

... اما اگه فقط شنیسابق نم یهاآدم وقتچیپدر و مادرت هم ه

و اونها رو آروم که با بخشش خودت  نهیا ادیکار از دستت برب هی

 «... یکن

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.08.21 0۷:16] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _803 

 

 (  ری) آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  کردمیبودم و به آوات و آکو نگاه م ستادهیا شهیش پشت

 

نشسته بود،  یصندل یرو طبق عادتش کنار تخت آکو اوات

زمزمه  شیلب برا ریدستش گرفته بود و ز یدست آکو را تو

 یهابا پلک تفاوتیساکت و ب شهیآکو هم مثل هم کرد؛یم

 .بود  دهیبه آوات خواب تیاهمیبسته ب

 

آکو حرف  یبرا یزیدوست داشتم بدانم آوات از چه چ یلیخ

 .  زدیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که تلفن اکو رو  یبابت اون روز نهیشیهر وقت کنارش م »

 یت خواهجواب نداد و بهش گفت خودخواه ازش معذر

 « ... کنهیم

 

کنار گوشم بلند شده بود، تکان  مقدمهیترمه که ب یصدا با

 خوردم .  یبد

 

 یدستم را رو دم،یکشیقدم عقب م کیکه ناخودآگاه  ینیح

 گذاشتم و با تعجب گفتم : امنهیس یقفسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دمتیترمه؟ ند یکنیکار م یچ نجایا »

 

ترمه جواب همان  یحیتوض رقابلینکردم که به طرز غ اضافه

 که آن لحظه در ذهن من بود، داده بود .  یسوال

 

 زد و گفت : یاخسته لبخند

 

 « ... ... ترسوندمتدیببخش »

 

 زدم و گفتم : یجواب لبخندش، لبخند کمرنگ در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... یافکر کردم خونه »

 

 . کردیم یترمه هم با ما در عمارت زندگ شد،یم یوقت چند

 

 م،یکردیم یخانواده در عمارت زندگ کیمثل مان همه حاال

 قاًیدق زیچعمارت بودند، همه یهم تو نیسهراب و آو یحت

 نیکه ا فیاما ح خواستیروز م کیبود که آکو  یهمانطور

 را نداشت . جمع آکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « اوات باشم...  شیپ خواستمیزود اومدم... م »

 

 تم :ترمه به آوات زدم و گف یبه محبت و وابستگ یلبخند

 

به آوات  نقدریا کردمیاصالً فکر نم دیازدواج کرد یوقت »

 « ... یبد تیاهم

 

 را کج و معوج کردم و گفتم : میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اولتون  یتون موقع نامزدکه از رابطه ییزهایمخصوصاً با چ »

 « ... و البته به هم خوردنش... دمید

 

بعد سکوت کرد و  یاقهیانداخت، چند دق نییسرس را پا ترمه

 آهسته و آرام گفت : 

 

 « ... یدرست فکر کرده بود »

 

 را باال انداختم .  میابرو یتا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 انداخت .  شهیبه پشت ش یسرش را باال آورد و نگاه ترمه

 

 « شکستم...  یلیکردم... دلش رو خ تیاذ یلیمن آوات رو خ »

 

 . دیکش یپوف

 

رفتار  یسرد یبرا یقابل قبول حیترمه توض یجمله نیا دیشا

 آوات نسبت به ترمه بود... 

 

 « رو شکستم...  هایلیدل خ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لب گفت : ریز

 

 « ... آکو رو یحت »

 

 رسماً از تعجب شاخ در آورده بودم . گرید حاال

 

 «  ؟یرو شکست دل آکو »

 

 انداخت . نییرا باال و پا سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که  دمشید یچرا وقت دونمیآره... دلش رو شکستم... نم »

 تیو اذ یراحت ی... که حاضره برادهیم تیبه اوات اهم یاونطور

راحت گردن من رو تو مألعام  یلینشدن آوات از طرف من، خ

 «بشکنه... 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [09.08.21 0۷:16] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 . داشت  یهمخوان با آکو قاًیدق فاتشیتوص

 

 داد و گفت :دهانش را قورت  آب

 

 یکارها رمیرو بگ نشیو توه ریانتقام تحق نکهیا یمنم برا »

 « کردم...  یبد

 

 .به اکو و بعد به ترمه انداختم  یتأسف نگاه با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 غم گفتم : با

 

 « باشه...  افتادهیهست که با آکو درن یکس ایموندم تو دن »

 

 .  میفرو رفت ینیو ترمه هر دو در سکوت غمگ من

 

 گفتم : یبعد با کنجکاو یلحظه چند

 

 « بوده؟  یگفته چ که آوات به آکو یتلفن و خودخواه انیجر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . باال انداخت  یاشانه

 

که گفت  دمیش شنو ته سریب یهاحرف نی... فقط بدونمینم »

به تلفنش جواب  یداشته، حت ازیکه آکو بهش ن یروز هی

 « نداده... 

 

سالها با  نیکه ا یده بود که آواتافتا یچه اتفاق یعنیکردم؛  اخم

آکو  یدر کنار آکو مانده بود به قول خودش وقت زیچوجود همه

 داشته او را تنها گذاشته بود ؟! ازیبه او ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد :  ترمه

 

 « از خودش متنفره که به اکو گفته خودخواه...  »

 

که به  ینیموقع آوات دست آکو را کنار گذاشت و ح همان

لنگان لنگان از اتاق  دیبوسیرا م آکو یشانیپ هشیعادت هم

 . آمد  رونیب

 

 من تکان داد و بعد با اخم به ترمه گفت :  یبرا یسر اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... مگه نگفتم بمون خونه ؟یکنیکار م یچ نجایا »

 

 هم مظلوم گفت :  ترمه

 

 « سر رفته بود...  محوصله »

 

  ارام تنها خطاب به ترمه گفت : یکم اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کش شلوار پشت سر  نیخودتون... چرا ع یخونه یرفتیم »

 « ... یایکش م یه من

 

 زدم .  دنیرا به نشن خودم

 

 مرگش شده بود؟  چه آوات

 

 ادامه داد :  اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... بعد هم مونمیم مارستانیکم ب هیحاال هم برو... من  »

 « خونه...  امیتنها ب خوامیم

 

 یبود بغض کرده خداحافظکه مشخص  یهم در حال ترمه

 زد .  رونیب مارستانیکرد و با عجله از ب یسرسر

 

 را از دست دادم و گفتم :  امیمحض دور شدن ترمه خوددار به

 

 « چه مرگته آوات؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد و راهش را از من گرفت و رفت .  یپوزخند

 

 .  دمیسرش دو پشت

 

 « با توعم آوات؟  »

 

 . ستادیا اوات

 

 «...کنمیم ینداره من با زنم چه رفتار یربط چیبه تو ه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را گرفتم و او را به طرف خودم برگرداندم . شیبازو

 

 « ... یاریدرم یگه باز ینحوریا یاتفاقاً به من مربوطه وقت »

 

 پوزخند گفت : با

 

 یکه خودش آخرت همه یکس گه؟یداره بهم م یرو ک نیا »

 «  اس؟یدن یهاگه

 

 و گفتم : اوردمیخودم ن یبه رو را بابت حرفش امیناراحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یحرف رو بزنم... من گه باز نیا دیاز همه با شتریاتفاقا من ب »

کردم...  تیکه دوستش داشتم رو اذ یدر آوردم... آدم

به  زنمی... حاال زل مدمشیببخشمش... اما نبخش تونستمیم

نبودم که  یگه نیکاش ا یا گمیو با خودم م جونشیجسم ب

 «  حاال هستم...

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم :  آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شهیعاشق پ یبا ترمه افتاده که تو یچه اتفاق قایدق دونمینم »

انتقام  یکه حق ندار دونمی... اما میافسار پاره کرد ینجوریا

... اگه ترمه رو انتخاب یریغلط خودت رو از ترمه بگ میتصم

با  یرآوات... حق ندا سایغلطت وا یپس مرد باش و پا یکرد

 «... یرفتار کن یاون دختر اونجور

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 [13.08.21 11:44] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 (  ری) آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

چشم به آکو نگاه  یکه از گوشه ینیو ح ستادیکنارم ا واریژ

 گفت : کرد،یم

 

داغ کرده بود؟ سالمش کردم  ینطوریکه ا یبه اوات گفت یچ »

 « بزنه تو صورتم...  خواستیم

 

 . دمیکش یپوف

 

 « کردم بلکه ادم شه...  حتشیکم نص هی... یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را باال انداخت . شیابروها

 

 « ... ینکنه راجع به ترمه باهاش حرف زد »

 

 گفتم : حوصلهیب

 

... هممون کشهیداره بابت آکو عذاب م یکاف یاره... به اندازه »

دوست ندارم آوات بابت ترمه هم درد  ...میکشیعذاب م میدار

 « بکشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیکش شیموها نیب یدست واریژ

 

و خم  چیپر پ یتون شاهد رابطهاز همه شتریبگم... من ب یچ »

 که ترمه چقدر اوات رو عذاب داد... دمیآوات و ترمه بودم و د

 « ناخواسته...  ایحاال خواسته 

 

 باال انداختم . یاشانه

 

 «  بخشتش؟ی... پس چرا آوات نمکنهیران مداره جب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را باال انداخت . شیابروها واریژ

 

به  یبا جبران پاک شه؟ هر جبران یمگه قراره هر گناه »

 « بخشش برسه؟ 

 

خودم  یدارد اما به رو یمنظور خاص واریژ کردمیم حس

 . اوردمین

 

 حالت ممکن جواب بدهم . نیتریکردم در منطق یسع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم دوستش  یلیآوات ترمه رو دوست داره... خ روایژ نیبب »

گذشت باز هم  نشونیکه ب ییزهایچ یداره که با وجود همه

اکو ذو بزنه و جمع کنه بره  دیباهاش ازدواج کرد... حاضر شد ق

که  خواتشیم یاونقدر یعنی نی... اشهیهم یآلمان... برا

که از نبودش دوست داشته باشه... حاال هم  شتریبودنش رو ب

 یوقت زنه؟یترمه قصد داره جبران کنه... خب ورا اوات پسش م

درد  نی... چرا خودش رو به اداشته باشتش خوادیدلش م

ببخشه؟  دینبا گهیبهش م یزیچ هیکشنده محکوم کنه چون 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

! ؟سین یبگذره؟ چون منطق یکیاز گناه  یراحت نیبه هم دینبا

 «س؟! چون ساده لوحانه

 

 رقابلیبا آرامش غ نکهیبود تا ا رهیبه من خ یاقهیچند دق واریژ

 گفت : یوصف

 

 ؟یآکو رو ببخش یراحته پس چرا خودت نتونست نقدریاگه ا »

 « ها؟ 

 

 خوردم . تکان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و زخم زبان  هیو کنا کهیسرم ت یموها یچند ماه به اندازه نیا

 ...... از طال... از همهریبودم؛ از آوات از ام دهیشن

 

بود که سرش را  پاریبود؛ ژ واریت کرده بود ژکه سکو یکس تنها

به کارخانه گرم کرده بود، تا ظهر کارخانه و بعد شرکت... 

 مارستانیب یتو یاقهیدو جا هم چند دق نیا یفاصله

 ... کردیبه آکو نگاه م شهیو از پشت ش گذراندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با اکو کرده بودم  ییبود که چه کارها اوردهین میوقت به رو چیه

 . 

 

تمام شده  هیتر از بقگران یلیخ میبرا واریژ یهیکردم کنا سح

 بود .

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 

... من خودم هی... هم تو... هم بقیحق دار وار؟یژ هیچ یدونیم »

ام پاک خورده ری... خودم به برادر شنمیزم یعالم رو نیترگه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نفرتش  شیسال تمام تو اتزدم... پنج یناموسیتهمت ب

 « ش رو ازش گرفتم... م... بعد هم بچهسوخت

 

 شد . ترعیوس پوزخندم

 

 «باشم بخوام به آوات مشاوره بدم...  یمن خر ک »

 

 را با حرص به هم فشار دادم . میهالب

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و نگاه کنم چطور  نمیاز االن تا آخر عمرم محکومم بش »

 کنم،یکه من م ی... چطور اشتباهاترنیراه کج رو م زامیعز

پشت دستش رو  تونیکی.. نگاه و سکوت... چون هر بار .کننیم

چرا خوابت  یبلد ییتو دهنم که تو اگه الال کوبهیمحکم م

 « ... برهینم

 

 پوزخندم بغض داشت . نباریا

 

که خودت  ییاز تو یخرف بخورم حقمه... حت ی... هر وحقمه »

 «... یبود ستادهیسالها پشت نفرتم ا نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکه احتماالً معذرت خواه یگفتن حرف یدهانش را برا واریژ

 همراهم آمد . یگوش یبرا یامیباز کرد اما همان موقع پ

 

را از او برگرداندم و به  میرو وار،یفرار از صحبت با ژ یبرا

 تلفنم نگاه کردم . یصفحه

 

 بود . الیاز طرف دان یلیمیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خودت  یکردم... دو روز فرصت دار دایو هناس رو پ دی)) خورش

هم  دیبهشون... اگه عالوه بر هناس خورش یبرسونرو 

با خودم... چون به  ارمی... اگه نه که من هناس رو میخوایم

قول و  ریز تونمیرو... و نم دیاکپ قول هناس رو دادم نه خورش

 «.. .ایزودتر ب یخوایرو م دیقرارم با اکو بزنم... پس اگه خورش

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [13.08.21 11:44] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) طال ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یرا از دست آکام گرفت و آن را تو عطر آکو یشهیش جوانه

 نینداشته باشد، همان ح یبه ان دسترس گریکشو گذاشت تا د

 گفت : 

 

 « که هست...  ادتی... تهیامروز نوبت سونوگراف »

 

 : را کج و معوج کردم و با غم گفتم  میهالب

 

 « ... ادمهیآره  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دمیکش یقیعم نفس

 

 « برم...  خوامیاما نم »

 

 کرد . یاخم جوانه

 

و دارو و دکتر  ازینرفته که با هزارتا نذر و ن ادتیچرا اونوقت؟  »

بچه  یو تونست یرو به سالمت گذروند تیاول باردار یسه ماهه

 « ... یرو نگه دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داد . و توپ آکام را به دستش  دیکش یپوف

 

 « نکن...  یاتاق باز نیا لیبا وسا نقدری... ایمامان ریبگ »

 

جا اتاق جابه نیا یتو یزیکه دوست ندارم چ دانستیم جوانه

 شود .

 

دست  لیوسا یهمه یاثر انگشت آکو رو خواستیم دلم

بار آکو آنها را  نیکه آخر یینخورده بماند، آن هم درست جا

 . لمس کرده بود و گذاشته بود 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

درد  یهمه یکه شبانه روز پا میروزها نیغار ا اری یبغض برا با

 گفتم : نشست،یم میهایها و دلتنگو دل

 

... زنها همه با یتنها بدون آکو برم سونوگراف خوادیدلم نم »

 « ... انیشوهراشون م

 

 صورتم راه افتادند .  یرو صدایشکست و قطرات اشک ب بغضم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیهم چارهیب یبچه ند،یرا بب میهانداشتم آکام اشک دوست

 .  زدیدست و پا م یادیز یو ناآرام یاالن هم وسط آشفتگ

 

 به توپش گرم بود .  یسر آکام حساب خوشبختانه

 

 اشک ادامه دادم : با

 

دارم، تنها  تیجنس تییامروز که نوبت تع خوادیدلم م »

 هی وامخیدکتر با ترحم نگاهم کنه که م خوادینباشم... دلم نم

 « ... ارمیب ایرو به دن پدریب یبچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لحظه مات ماند .  هی جوانه

 

 گفت :  رلبیز یازدهبهت غم با

 

 «... تهیجنس نییامروز تع »

 

 را گاز گرفت . لبش

 

 « نبود پس...  ادمیچرا  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آوات آمد . یصدا

 

 « شده؟  یچ »

 

 را پاک کردم . میهاو اشک دمیبه صورتم کش یدست

 

 و گفت :  دیرا جلو کش اشیروسر انهجو

 

 « نشده...  یچیه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با اخم گفت : آوات

 

 « ... دمیشن یراجع به دکتر و سونوگراف یزیچ هی »

 

 به من کرد و گفت : رو

 

 «  ته؟یطال؟ بچه اذ ستیحالت خوب ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سالم  یرو چهار برادر آکو یبودم که همه دهیرا خوب فهم نیا

 . داشتند  یادیاصرار ز بچه نیآمدن ا ایبه دن

 

 گفتم : آرام

 

 « ممنون...  میهر دو خوب »

 

 : دیدوباره پرس اوات

 

 « ؟یمطمئن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [13.08.21 11:44] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _807 

 

که دست آکام را  یگرفتن جواب مثبت از من در حال با

 رفت...  رونیاز اتاق ب گرفتیم

 

 با آرامش خاص خودش گفت : جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از خودت و بچه مراقب  دیسختته اما به هر حال با دونمیم »

 لشیشد هر دوتاتون رو سالم تحو داریاکو ب یکه وقت یکن

 « ... یبد

 

 ای نیرفتم تا با او نییها پااز پله یحالیساعت بعد با ب چند

رواز که کنار هر چهار برادر پ دنیدکتر شوم اما با د یجوانه راه

 ماندم .  میبودند سر جا ستادهیها اپله نییهم پا

 

 شد .  یدلم خال ته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دادن خبرش  یآکو افتاده بود که حاال برا یبرا یاتفاق نکند

شان بودند اما نه... چهره ستادهیمن به صف ا یجلو نطوریا

 باشند .  یبود که حامل خبر بد یزیتر از چتر و آراممهربان

 

 : دمیپرس دیترد با

 

 «  ن؟یجمع شد نجایافتاده همه ا یاتفاق »

 

 زد و گفت : یلبخند ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... سینه دکتر رفتن که اتفاق ن »

 

 گفت : یکمرنگ یبارخنده  واریژ

 

 « ... هیمون چبچه مینیدکتر بب میریم میدار »

 

 . را با تعجب باال انداختم  میابروها

 

 «  ؟یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .شانه باال انداخت  آوات

 

 مینیبب سی... دل تو دلمون نمی... جمع کن زودتر برینخودچ »

 « پسر...  ایمون دختره برادرزاده

 

 . دمیخند یناباور یرو از

 

 « دکتر؟  دیایبا من ب دیخوایتون مهمه یعنی »

 

 را برداشت و به طرف در رفت . نشیماش چییسو ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیتو ماشهم  نی... جوانه و ترمه و سهراب و اوگهیآره د »

 « منتظرن...  رونیب

 

 .  شدینم باورم

 

 را به زبان آوردم .  یناباور نیهم

 

مثل  میخوایپرواز رو م یکل خانواده د؟یگیم دیدار یچ »

 «مطب دکتر؟  میقشون بکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 لکنت ادامه دادم :  با

 

ما  میبگ می... برکننیمون م... مسخرهدنیاصالً راهمون نم »

 یسونوگراف هی یبرا میکرد یگر کشهشت تا آدم گنده لش

 « ساده؟! 

 

 جواب داد : نطوریجواب سؤالتم را خطاب به برادرانش ا واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغل مار  ریدنبال ز نقدریچرا ا مونکهیعروس کوچ نیا »

 « ... یساکتن ول یلیدو عروسمون خ نیاا گرده؟یم

 

 را گرفت و گفت :  واریژ یشانه ریاه

 

ما  یهاکه رو زن یاریم یاتحفه چه نمیبب ریخودت زن بگ »

 « ... یذاریعالمت م

 

بلوط را  ریکه انگار تصو دمیرا د واریژ یهامن غم چشم و

 از او نبود... ینشان چیکه ه یبلوط کرد؛یمنعکس م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را بلرزاند و برود ...  واریدل ژفقط آمده بود تا  انگار

 

عاشق، شرمنده،  ن،یدلشکسته، غمگ یهاآدم نیبا هم و

شوهرم را پر  یبود که آمده بودند جا هانیهم نیسربلند... ب

 توانستیفقط اکو بود که م دانستندیکنند که البته خودشان م

 مطب دکتر شدم . یها راهآدم نیاکو باشد... با هم یجا

 

از تعجب شاخ در آورده بودند  مارهایب هیو بق یکه منش بماند

 اما من خوشحال بودم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش همانطور که او دوست خانواده دیدید تا مکاش آکو بو یا

 یابچه تیداشت دور هم جمع شده بودند و منتظر خبر جنس

 بودند .

 

گفتم  یوقت دیدیم شانیهاکاش برق اشک را در چشم یا

 آکو پسر است... یبچه

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [1۷.08.21 12:02] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _808 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

عمارت باال  یورود یهاام را به زحمت از پلهخسته و کوفته تن

 . دمیکش

 

پله هم  کیباال رفتن از  یبرا یام حتروزها جسم خسته نیا

 . کردینم یاریمرا 

 

 دهیته خط رس رمردیپ کی کردمیاز دور به خودم نگاه م یوقت

با هر  کردیکه تصور م دمیدیو چند ساله م یآوات س یرا جا

 . کندیم یدزد هیکردن از سهم بق یروز زندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 م،یرفتیهمراه طال تا مطب دکتر م دیامروز که با نیهم قاًیدق

 یعصا را کنار گذاشته بودم؛ با خودم فکر کرده بودم اگر به جا

 شتریقوت قلب طال ب ستمیبا میدو پا یشدن به عصا رو زانیآو

 . شودیم

 

 نشاند. میهالب یرو یامروز لبخند تلخ ادی

 

به پزشکش  یکه تا هفت ماهگ یاآکو پسر بود؛ بچه یبچه

 دهد.  صیرا تشخ تشیاجازه نداده بود جنس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیا یاست، نشانه نشانه کی نیا میخودمان فکر کرده بو با

 نییتع یتا خودش همراه طال برا دیآیبه هوش م یآکو به زود

 یامطب دکتر شوند و شاهد لحظه ینوزادشان راه تیجنس

 یآن را با حس و حال خاص یهر پدر و مادر باًیکه تقر باشند

 . کنندیها اشتباه ماما خب آدم کندیتجربه م

 

را باردار بود که از پدر شدنش  یطال هفت ماهه پسر مرد حاال

عمرش  ایکه آ دانستیبار دوم خبر نداشت و فقط خدا م یبرا

 نه!  ایخبر را بشنود  نیکه ا ماندیم یباق ایدن نیآنقدر در ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . میمطب از هم جدا شده بود یتو

 

 ریبه عمارت برگشته بود؛ جوانه و ام یخستگ یبه بهانه ترمه

پنهان  هیروزها بابت در سا نیکه ا یاسترس یرغم همه یعل

پارک  نیترکیگردش به نزد یآکام را برا میشدن ارسالن داشت

به  یگحبس خان کیچند ماه را در  نیا چارهیبرده بودند؛ آکام ب

 کرده بود.  قراریب یادیاو را تا حد ز نیسر برده بود و هم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کارخانه شده بود تا خودش را آنجا  یکه مثل هر روز راه واریژ

برده  مارستانیو طال را به ب نیو آو ریحبس کند؛ سهراب، آه

 چیکه ه ییبود تا طال خبر پسربودم بچه را به آکو بدهد، آکو

اگر بشنود  یحت اینه  ای ودشنیکداممان مطمئن نبودم م

 نه...  ای دهدیم تیاهم

 

بروم اما بعد حس  مارستانیداشتم همراه آنها به ب میتصمم

که ترمه در  یمرا به عمارت برگردانده بود؛ عمارت یاناشناخته

 آن پناه گرفته بود. 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و در  شهیترمه بود که هم نیکه در چند ماه گذشته ا ییآنجا از

 نیاول نیا آمد،یشدن به من به طرفم م کینزد یهمه حال برا

 . آمدمیبار بود که من پشت سر ترمه م

 

من و ترمه عوض  یباعث شده بود جا یزینبودم چه چ مطمئن

 شود. 

 

شده بود،  مانیدعوا ریاتاق آکو در حضور آه یکه جلو یروز از

 ردیخودش را از من دور بگ نکهیشده بود؛ نه ا نیترمه سرسنگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آمدیکه قبالً در رفتارش به چشم م یاقیاشت دمکریاما حس م

 . آوردیموضوع حرص مرا در م نیرفته بود و ا نیحاال از ب

 

 قرار بود جبران کند؟  نکهینه ا مگر

 

 . ستمیبا میجمله از ذهنم باعث شد سرجا نیا گذشتن

 

  جبران؟

 

 با ترمه قرار جبران گذاشته بودم که خبر نداشتم؟  یک من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

باشد که  دهیکه او را بخش گذاشتیقرار جبران م یبا کس آدم

 بماند و من...  اشیبخواهد او در زندگ

 

 بماند؟  امیترمه در زندگ خواستمیم من

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [1۷.08.21 12:02] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _809 

 

 بماند؟  امیترمه در زندگ خواستمیم من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تنبل  یپاها کردمیجمله را به خودم تکرار م نیکه ا همانطور

ها باال کشاندم و به طرف شده از راه رفتن بدون عصا را از پله

که قبل از آمدن ترمه تنها متعلق به  یاتاق خوابمان رفتم، اتاق

من بود اما بعد از آمدنمان از کرمانشاه و مرخص شدنم از 

که اگر  یمن و ترمه مشترک شده بود، اتاق نیب مارستانیب

 یجسم یجوانه نبود تا در اوج حال خراب و روح یهامادرانه

زن و شوهر  کی یبه فکر باشد و اتاق را برا ییخودش و ما تنها

 نداشت. امیبا اتاق زمان مجرد یفرق چیجوان آماده کند، ه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من و ترمه زن و  کردیخودش فکر م الیجوانه، به خ چارهیب

اتاق خوابمان را  سیسرو استیکه با س میبود یشوهر واقع

کوچک من و ترمه  یزندگ یسفارش داده بود و آنجا را برا

هم انجام داده بود  ریخودش و ام یکه برا یآماده کرده بود؛ کار

آکو  یدر اتاق زمان مجرد خواهدیکه م گفتیو اگر طال نم

بکند،  یرییتغ نیمورد نظر آکو کوچکتر دمانیچ نکهیبدون ا

 . دادیاتاق طال و آکو هم انجام م یبراکار را  نیبماند، ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وقت آزادش را در عمارت  یکه سهراب هم عمالً همه ییآنجا از

آن دو نفر  یهم محل زندگ نیاتاق آو گذراند،یم نیآو شیما پ

 شده بود. 

 

چند اتاقه شده بود که هر کدام  یمیقد یهاخانه هیشب عمارت

را اشغال را  شیهاقاز اتا یکیاز پسرها و دخترها با همسرشان 

 کرده بودند. 

 

کاش پدر و مادرمان زنده بودند تا دور هم جمع شدنمان را  یا

 دیدیتا م کردیرا باز م شیهاکاش آکو چشم یا دند؛یدیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هم  شیپ خواستیم شهیکه او هم یمان همانطورچطور همه

 ...میامانده

 

 کاش...  یا

 

 . ستادمیپشت در اتاق ا هیگر زیر یصدا دنیشن با

 

و با دقت گوش دادمو ترمه بود که  دمیرا در هم کش میابروها

 ! کرد؟یم هیگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ترمه  ختنیتحمل اشک ر افتاد،یم نمانیب ینبود چه اتفاق مهم

 ممکن بود.  ریغ میبرا

 

 اتاق هجوم بردم و با توپ پر گفتم : یتو باًیتقر

 

 «ترمه؟  یکنیم هیگر یدار »

 

اش بلند کرد و نگاه بغل کرده یهازانو یسرش را از رو یوقت

مهم  دمیآلودش را مظلوم به من دوخت، فهم سرخ و اشک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیعاشق ا یو در هر حال شهیتا کجا فرار کنم، من هم ستین

 دختر بودم. 

 

تخت  یباشد، خودش را رو دهیمن ترس دنیاز د نکهیا مثل

 دیصورتش کش یجمع و جور کرد، پشت دستش را با عجله رو

 کرد.  یسالملب  ریو ز

 

 «  ؟یاومد یک یسالم تو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم که ترمه خودش را  ستادهیتخت ا یلبه باً یرفتم، تقر جلو

 جمع و جورتر کرد. 

 

 :  دمیپرس یگریکردم و سوالم را به شکل د یظیغل اخم

 

 «  ؟یکردیم هیگر یداشت یچ یبرا »

 

 را انکار کند، گفت :  اشهیگر تواندیبود نم دهیکه فهم ترمه

 

 «... دلم گرفته بود... ینجوریهم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  کردیم هیگر یگرید زیبودم به خاطر چ مطمئن

 

 نیبودم که بغض کند، ناراحت و غمگ دهیچند ماه هزار بار د نیا

پر از آب بشود اما  شیهاچشم یبلرزد و کاسه شیبشود، صدا

 نکرده بود.  هیوقت گر چیه

 

ک خودش فرو رفته چند ساعت بود که در ال دانمی... نمحاال

 ... ختیریبود و اشک م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یگرفته بود تالف میآمده انگار تصم شیهاکه سر چشم ییبال با

 . اوردیچند ماه را در ب نیا یهابغض یهمه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [1۷.08.21 12:02] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _810 

 

 

 ر ترمه آورده بودم. بال را س نیخودم متنفر شدم که چرا ا از
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@VIP_ROMAN 

که در مورد بخشش و  ییزهایافتادم؛ چ ریآه یهاحرف ادی

بدون ترمه  توانمینم دانستمیم یوقت نکهیا گفت،یجبران م

 . دادمیرا عذاب م مانیهردو دنشیکنم چرا با نبخش یزندگ

 

 صورت پف کرده از اشکش آتش گرفت.  یبرا دلم

 

 نیا تیخشم و عصبان یقلهاز  یاقهیداشت اگر چند دق یاشکال

را که عاشقش بودم  یو حال زن آمدمیم نییچند ماه پا

  دم؟یپرسیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ترمه نشستم.  کیتخت نزد یلبه

 

 . دمیکش شیموها یرا دراز کردم و رو دستم

 

 گذشتیکار را کرده بودم آنقدر م نیکه ا یبار نیآخر از

 د. لمس تن ترمه را فراموش کرده بودن یخاطره میهادست

 

 ریسراز میهابه دست شیاز موها یفیکردم به حس لط یسع

 ندم. تیاهم شد،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ریترمه تأث یبودم لحنم رو دواریکه ام یو نرم در حال آرام

 بگذارد، گفتم : 

 

 «ها؟  ؟یکنیم هیمثل ابر بهار گر یدار یچ یبرا »

 

 جواب بدهد، اضافه کردم :  نکهیاز ا قبل

 

 یچیبه خاطر ه هاهیگر نیا دونمیکه م... یچینگو به خاطر ه »

 « ... سین
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نسبت به قبل  شترینگفت؛ در عوض با شدت ب یزیچ ترمه

 . ختیاشک ر

 

را دراز کردم و  میهااز آن تحمل کنم، دست شتریب نتوانستم

 . دمیبغلم کش یرا تو فشیتن ظر

 

 یهینشست گر امنهیس یقفسه یسرش رو نکهیمحض ا به

که  یشد طور یه هق هق صدادار و ترسناکب لیتبد شیصدایب

 کردمیم یکه سع ینیرا گم کردم و با وحشت ح میدست و پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و صورتش را نگاه کنم از او  اورمیب رونیترمه را از بغلم ب

 :  دمیپرس

 

 «  زم؟یشد عز یشد؟ چ یچ »

 

بغلم  یبه صورتم انداخت و دوباره خودش را تو ینگاه ترمه

 انداخت. 

 

 هق زد :  کرد،یمشت م شیهادست یرا تو نمراهیکه پ ینیح
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برات بگم که چم  خوادیکه دلم م یدوباره اونقدر خوب شد »

 « شده... 

 

 زدم.  یتلخ لبخند

 

 توانستیآورده بودم که نم چارهیسر دختر ب ییچه بال نیبب

 . دیمشکلش را به من بگو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که خودم و ترمه را به آن رسانده بودم،  ییجا کردمیم حس

بود که آکو در موردش به من هشدار  یزیزار بار بدتر از چه

 داده بود. 

 

 شیکه دوست دارد دخترش برا یو مثل پدر دمیرا بوس سرش

 حرف بزند، گفتم : 

 

 « بهم بگو چت شده...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عاقبت توانست  نکهیبا خودش کلنجار رفت تا ا یالحظه چند

 هق هقش را کنترل کند. 

 

 گفت :  آرام

 

 یشد... وقت میطال پسره بهش حسود یبچه دمیه فهمامروز ک »

 « آکام رو بردن پارک...  ر،یجوانه و ام دمید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [1۷.08.21 12:02] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _811 

 

 

 را از سر گرفت. اشهیدوباره گر بعد

 

 کنم.  نانیاطم میهابه گوش توانستمینم

 

به طال و  نکهیاخالق بد من، به خاطر ا ینه برا کردیم هیگر ترمه

 شده بود.  اشیجوانه حسود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکه با ناباور یدر حال دیکه به ذهنم رس یفکر نیاول

 به زبان آوردم .  دم،یخندیم

 

 نشونیو حسادت ب هایکه در مورد جار ییزهاینگو که چ »

 «درسته...  گن،یم

 

 

 افتاده بود، گفت :  هیکه دوباره به گر یدر حال ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ش پسره... با وجود بچه دیفهم یشد وقت میبه طال حسود »

اما بازهم به خاطر مادر  ستیحال شوهرش معلوم ن نکهیا

شد که چطور نار  میشدنش خوشحال بود... به جوانه حسود

 کدومچیه تونمی... با خودم گفتم چرا من نمدیکشیآکام رو م

 یکه برا ممادر باش تونمیچرا نم رو داشته باشم... نهایاز ا

 نکهیا یدختر بودنش ذوق کنم... که بخوام برا ایپسر  دنیفهم

 « کنم...  یم رو خالببرمش پارک برنامه

 

 زد و گفت :  امنهیس یبه قفسه یمشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کدومش رو داشته باشه... من  چیه تونهینم چارهیب یاما ترمه »

 ایس من رو نخواست... ک چیوقت ه چیبودم... ه چارهیب شهیهم

من رو نخواد...  گهیکردم که د یکار هیاگر هم خواست من 

ترنم رو دوست  یرعلیترنم رو دوست داشت... ام شهیمامانم هم

اونقدر آزارت  وونهیداما من  میزندگ یتو یداشت... تو اومد

 « کردم...  لیعشقت رو به تنفر تبد یدادم که همه

 

 . زدیم امنهیس یبه قفسه یاش مشت کم جانهر جمله با

 

 کم آورده بود.  کردمیم حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را با  شیبود که کم مانده بود راه گلو دیشد یبه قدر بغضش

 ببند.  یخفگ

 

 شده بود؟  لیعشق من به تنفر تبد یهمه

 

که  گرفتمیآتش م یاشک ترمه طور یچرا با هر قطره پس

 آن را خاموش کند؟ توانستینم ایدن یهاآب یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کنارت  تونمینم یتو رو داشته باشم... وقت تونمینم یوقت »

 نکهینگاهت کنم بدون ا تونمی... نمرمیهات رو بگباشم و دست

 «شده...  رید زیهمه چ یبرا یو با نگاهت بهم بگ یبهم اخم کن

 

 ترمه به خاطر من بود؟  یناراحت یهمه

 

به خاطر  ترمه نکهیکرده بودم از ا دایپ یته دلم حس خوب چرا

 خت؟یرینداشتن من اشک م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به آنها  ختیریاشک م یکسان یآدم برا نکهینه ا مگر

 داد؟یم تیاهم

 

 گفت :  یتینهایغم ب با

 

 هیهم  کنمیم یعمارت دارم زندگ نیا یاالن که تو یمن حت »

که جوانه و طال رو به عنوان  یبرادرهات اونطور هی... بقمیمهمون

من رو  توننی... چطور مرفتنیرو نپذ من رفتنیعروسشون پذ

 تونمیوقت نم چی...من هرفتهیشوهرم من رو نپذ یوقت رنیبپذ

... مادر یکنم... شاد بهکه اون دوتا تجربه کردن تجر یلحظات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

هاش عاشق من و عاشق که آدم یاخانواده هیشدن... داشتن 

 « باشن...  گهیهمد

 

 . دادیدوباره مرا به سمت افکار بد سوق م ذهنم

 

ناراحت است که  نیا یافتاده و برا یرعلیام ادیترمه  نکهیا به

 تجربه کند.  یرعلیلحظات را با ام نیا تواندینم

 

 

 یپوالد_غزل#

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [1۷.08.21 12:02] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _812 

 

 

و  نیکه نگاه غمگ ینیآوردم و ح رونیبغلم ب یرا از تو سرش

 گفتم : دوختم،یام را به او مسرگشته

 

 ی... وقتیعاشق داشته باش یخانواده هی یخوایچطور م »

 «  ؟یداد گهینفر د هیعشقت رو به 

 

 افتاد.  هیدوباره به گر ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 او صورت مرا قاب کرد . نباریرا باال آورد و ا شیهادست

 

 گذاشت .  امیشانیپ یرا رو شیهاو لب دیرا باال کش خودش

 

به  شیهااز لب ایدن نیریحس ش نیتربیعج میبگو اگر

 شد دروغ نگفتم . ریسراز امیشانیپ

 

 در همان حالت گفت : ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « کنم؟  یرعلیعشق رو خرج ام نیا خوامیگفته من م یک »

 

 بغض ادامه داد : با

 

 « تو رو دارم؟  یچمه وقت یبرا یرعلیام »

 

 اورده بودم . کم

 

که  ییهاترمه، در مقابل اشک یصدا مقابل محبت و التماس در

 ... ختیریم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کم آورده بودم .  شیهامقابل هرم گرم نفس در

 

 : آمدیگوشم م یترمه همچنان تو یصدا

 

 «  ؟یفرصت رو بهم بد نیکار کنم که ا یچ »

 

 را مقابل صورتم گذاشت .  صورتش

 

 در هم قفل شده بود .  مانیهاچشم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ت شده بود .سخ میهم برا دنینفس کش یحت

 

  زدم؟یرا گول م یک

 

 .  خواستمیرا؟ ترمه را؟ من ترمه را م خودم

 

... نگاهش شیهارا... چشم شیهارا... عطر تنش را... لب خودش

را... همه  اشیرا... شاد شیهارا... اشک شیهارا... دست

 را...  زشیچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

مان به صفر بسته فاصله یهاچطور شد که با پلک دمینفهم

 شد...  یرا در جانم جار شیهالب ینیریو ش دیرس

 

                          🩸🩸🩸 

 

 ) آوات ( 

 

 « ... زمیآوات... آوات عز »

 

 شدم .  اریترمه هوش یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به دور  یرا به زحمت از هم باز کردم و نگاه نمیسنگ یهاپلک

 و برم انداختم . 

 

اش را با مالفه االتنهب کردیم یکه سع یدر حال یترمه دنید با

 و گفتم :  دمیپر میبپوشاند از جا

 

 « حالت بده؟  ؟یترمه؟ درد دار هیچ »

 

 را پوشاند .  اشدهیصورت رنگ پر یکمرنگ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... وارهی... ژخورهی... تلفنت چند باره داره زنگ مزمیخوبم عز »

 « داشته باشه...  یکار مهم دیشا

 

 ا برداشتم .را دراز کردم و تلفن ر دستم

 

 « که؟  یخوب یمطمئن »

 

 بغلم جمع کرد و آهسته جواب داد : یرا تو خودش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آره خوبم...  »

 

 زدم و او را به خودم فشردم .  یلبخند

 

 « ... واریجانم ژ »

 

روح از  دم،یرا شن واریژ یهیدار و لرزان از گربغض یصدا یوقت

 .  دیبدنم پر کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... حالش بد سی... حال آکو خوب ننمارستایب ایاوات داداش ب »

داداش...  ایفرصت باشه... زود ب نیآخر نی... ادیشده امروز... شا

 » 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.08.21 12:58] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _813 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... دی... شاسی... حال آکو خوب نمارستانیب ایآوات داداش ب »

 «. ..ایفرصت باشه... زود ب نیاخر نیا

 

                             🩸🩸🩸 

 

 طال (  -) چند ساعت قبل 

 

 انداختم .  ریبه اه یچشم ریز نگاه

 

 « ... دیافتیهمه تو زحمت ب نیا سیخودم برم... الزم ن تونمیم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دم؛یکشیخجالت م ریاز همه از اه شتریآکو ب یبرادرها نیب از

 هم ناراحت بودم . دمیکشیهم خجالت م

 

 ریکه اکو در مقابل عشق از آه یها و زجرعذاب یهمه ادی

 . شدمیم نیو از حضور در کنارش غمگ افتادمیگرفته بود، م

 

سپر  نهیکاش خودم در حق آکو بد نکرده بودم تا االن س یا

 . کردمیم رونیشان را بو همه کردمیم

 

 « ... سیزحمت ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سکوت کرد و بعد گفت :  یاقهیدق چند

 

. ..هس نگیتو پارک نیچند تا ماش یاگه رانندگ »

رفت و  یس... با هر کدوم راحتهم تو اشپزخونه هاشونچییسو

 « امد کن... 

 

نه دوست  ستمیبلد ن یکه رانندگ میدوست داشتم بگو نه

چه برسد  روم،یشکم بزرگ به زحمت راه م نیبا ا میداشتم بگو

 .  نمیپرواز بنش یخانواده کریغول پ یهانیماشپشت  نکهیبه ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 متوجه شد که گفت : ریآه خود

 

 « ... میمدت هست نی... خودمون ایتونیالبته فعال نم »

 

 انداختم . نییرا پا سرم

 

 ینیبا لحن غمگ ریآه نکهیتا ا میساکت ماند یاقهیدق چند

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « طال؟  ادیاز من بدت م »

 

 اال آوردم . را به ضرب ب گردنم

 

 خجالت گفتم : با

 

 «  ن؟یکنیم یفکر نیچرا همچ »

 

 باال انداخت . یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینسخه کردمیحس م کردمینگاه م مرخشیکه به ن حاال

 .  دمیدیاز اکو را م یگرید

 

چند ماهه تو با من سر جمع ده تا جمله هم حرف  نیا یتو »

 رونیشم اتاقت ب... اگه خونه بایستین رمی... هر جا من مینزد

 « ... یاینم

 

 گفت :  م،یخودم بگو هیتوج یبرا یاجمله نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از  شیاز برادر شوهر عوض هی... کدوم زنیالبته حق هم دار »

 « ... ادیکرده خوشش ب شهیش یقضا خون شوهرش رو تو

 

 گفتم :  یبدخلق با

 

 « ... هیچه حرف نیا »

 

 . دیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ینجوریروزها همه نسبت به هم ا نینداره... ا یاشکال »

به اکو زده... و  یزخم هی ینحو هیبه  ی...چون هر کسمیهست

 « خب... 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.08.21 12:58] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _814 

 

 باال انداخت . یاشانه

 

 «شد...  هیاز بق تریبا گرفتن هناس ازش... زخم من کار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 اکو افتادم؛ هناس نفسش بود و من قلبش ... یهاحرف دای

 

 نفسش را گرفتم و من قلبش را... ریاه

 

 ...دانستمیو من م دانستینم ریآه

 

 نبودم؟ ریمنفورتر از آه من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بکنم تنها  توانستمیکه م یهاتیو توج حاتیتوض یهمه یجا به

 گفتم :

 

 « ... خوامینداشتم معذرت م یاگه رفتار خوب »

 

 و گفت :  دیبه صورتش کش یدست ریآه

 

 « نه؟!  ینسبت به من ندار یبهتر تیفکر کنم تو هم وضع »

 

 را باال انداختم . میابرو یتا کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... فهممیمنظورتون رو نم »

 

 . دیخند یور کی

 

بزرگ به آکو  یبدهکار هیتو هم  کنمی... حس مدونمینم »

 « ... وگرنه تا االن... یدار

 

 .  دمیفش پرحر وسط
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اشاره کردم . یادست به مغازه با

 

 «  د؟ینگه دار شهیم »

 

 بلندم جا خورد و با وحشت گفت : یاز صدا ریآه

 

 «بچه خوبه؟  ؟یشده طال؟ خوب یچ »

 

 مغازه را رد نکند، گفتم : نکهیعجله و ناراحت از ا با

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « نگه دار...  یآره...ول »

 

 را با عجله نگه داشت . نیماش ریآه

 

 .نگرانش را به من دوخت  نگاه

 

 «  ؟یشده؟ درد دار یچ »

 

 شدم . ادهیپ نیرا باز کردم و از ماش کمربندم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیمغازه خر نیا یبرم تو قهیچند دق هیهر دو... من  مینه خوب »

 « ... گردمیدارم برم

 

 جواب بدهم . ریتا به سؤال اه نماندم

 

که با خودم  یدرفتم تا عه یبچگانه فروش یطرف مغازه به

 بسته بودم بشکنم .

 

کماست با خودم قرار گذاشته بودم تا  یاکو تو دمیفهم یوقت

 دوارمینکنم؛ ام هیته یزیبچه چ ینشود، برا داریآکو ب یوقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همراه  هیمثل بق توانمیو من م شودیم داریب یبودم اکو به زود

  مام لذت ببرم اما حاال...بچه یبرا یسمونیس دیشوهرم از خر

 

 یزیبچه چ یمغازه به دلم افتاده بود برا دنیچرا با د دانمینم

ام، او را عالوه بر عبارت بچه توانستمیکه حاال م یابخرم؛ بچه

 پسرم هم خطاب کنم . 

 

                                 🩸🩸🩸 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.08.21 12:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _815 

 

 چند ساعت قبل (  -) طال 

 

 به ساعتش کرد و گفت :  ینگاه ریاه

 

... اگه کارت تموم شد تا اون نجامیا گهیساعت د هیمن تا  »

 ادیب واریژ سپارمیخونه... اگه نه م گردونمیموقع خودم برت م

 « ... ستمیدنبالت... شب ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 : دمیکرده و نگران پرس اخم

 

 «  ؟دیبر دیخوایم ییجا »

 

 فکر بود، گفت : یکه تو ینیتکان داد و ح یسر

 

 « ... هیبرم ترک دیبا یدو سه روز هیآره...  »

 

 : دمیپرس یرارادیغ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « شده؟  یافتاده؟ خبر یاتفاق »

 

کردن هناس  دایپ یمشغول جست و جو برا الیدان دانستمیم

 بود .

 

 : دمیپرس یاز خوشحال یناش یناباور با

 

 «  شده؟ دایهناس پ »

 

 به دور و برش انداخت .  ینگاه ریآه

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دوست نداشت در موردش صحبت کند . نکهیا مثل

 

 اصرار گفتم : با

 

 « شده؟  ی... چدیراستش رو بگ »

 

 گفت :  یلیمیبا ب ریآه

 

 « ... دهیاز هناس به دستم رس ییخبرا هیآره...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : یو با خوشحال دمیرا با صدا به هم کوب میهادست

 

 «  ن؟یگینم یچیچقدر خوب... پس چرا ه »

 

 تخت انداختم .  یرو دهیخواب یبه آکو یچشم نگاه یگوشه از

 

خودت  شیخبر خوب رو پ نیهمه خبر بد... چرا ا نیوسط ا »

 «  ؟ینگه داشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . دیکش شیموها نیب یدست ریآه

 

 خواستمینگم... نم یبه کس یزینشه چ یقطع یگفتم تا وقت »

 « کنم...  ونمونتیشاد و پش

 

کرده بود به  یمخف شیهاحرف یالرا که البه یزیچ توانستمیم

 حس کنم .  یراحت

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم : اب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... دیکرده بود یکه از ما مخف سین یزیاون چ یهمه نیا »

 

 اکو گفت : هیشب یتیبا جد ریآه

 

 « شوهرت دختر خوب...  شیبرو پ »

 

 در راه است .  یدم اتفاقمطمئن ش گرید حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میدیترسیم م؛یدیترسیم ریمان از آرامش آهروزها همه نیا

کند  دایگرفتن انتقام پ یبرا یبالخره راه ریتا آه افتدیب یاتفاق

. 

 

 د،یرسیم یاجهیبه هر نت کرد،یم دایپ یبودم هر راه مطمئن

آکو بود که  نیا دیدیکه م یاحتمال یبا هر صدمه تیدر نها

 .  دیکشیعذاب م

 

 شدم . کشیقدم نزد کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : یتخس با

 

... شهیشوهرم تو کماعه... احتماالً اصالً متوجه حضور من نم »

 « هست...  ازیبه من ن شتریب نجایاما ا

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [21.08.21 12:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _816 

 

 گفت : حوصلهیب ریاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ال... ط »

 

 ندادم حرفش را کامل کند . اجازه

 

 کردم،یم تیرعا شهیکه هم یدوم شخص و سوم شخص ریضم

 فراموش کردم . 

 

 « آره؟  ؟یاریب ریرو گ دیخورش یخوایم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم فشار داد . یرا رو شیهالب

 

 « طال...  »

 

 گفتم : یناراحت با

 

ون خودم یاونم وقت ؟یراه بنداز گهیجنگ د هی یخوایم »

 « نه...  ای میببر میبتون سین دیکه بع میهزار تا جنگ دار

 

 بزند، گفتم :  یحرف ریآه نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یهمه الیخیکه ب ی... اونم از جنگمیما تازه با فاخر صلح کرد »

 یبود دو و اکو رو تا پا کیپرواز نزد یخانواده یاعتبار و زندگ

 « ... اعدام ببره

 

 ث را در دست گرفت و گفت : بالخره کنترل بح ریآه

 

رو معلوم  دیخورش فیاگه االن تکل م؟ینکن یکار چیه یگیم »

 « هم بخواد هناس رو بدزده...  گهیبار د هی سین دی... بعمینکن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفتم : یرحمیزدم و با ب یپوزخند

 

 « نه؟؟  یهم تو کمکش کن نباریا »

 

 خورد . یتکان ریاه

 

 ادامه دادم : یرحمیهمان ب با

 

که به  یبود یاما خودت کس ارمیدوست ندارم به روت ب »

 دیتو خورش یکه به واسطه یکمک کرد... اگه تو نبود دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدونیهناس رو ببره... خودت هم خوب م تونستینم وقتچیه

که آکو دور خونه و  ییوارهاید تونهینم یارتش چی... هریآه

 نوریکه ا ییونهانفر از ا هیخراب کنه... مگه  دهیش کشخانواده

 « طناب بفرستن...  هایاونور یبرا وارنید

 

هر دو  د،ییجویم تیرا از عصبان شیهاکه لب ینیح ریآه

 را از گرفت .  شیدستش را به کمرش زد و رو

 

 عنوان حسن ختام گفتم : به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نیحساب پس بده برو و ا دیبا دیخورش یکنیاگه فکر م »

کنار  دیباشه خودت هم با ادتی... اما ریرو پس بگ یحساب لعنت

 « ... یحساب پس بد دیخورش

 

 : دیکش ادیفر یبلند یدفعه با صدا هی ریآه

 

نداشته  دیبه خورش یکار کنم؟ از ترس فاخر کار یچ یگیم »

 « باشم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

i یکه در راهرو یافراد کم یرهیخ یهامقابل نگاه در cu  بودند

 و گفت : باال آورد دیاش را به حالت تهدانگشت اشاره

 

 یرو وقت نیطال... ا ستنین دنیپرواز اهل ترس یخانواده »

 یشدن و بلند شدن از رو داریکه شوهرت به محض ب یفهمیم

 « دنبال حساب پس گرفتن...  افتهیاون تخت ب

 

 به شکمم کرد و گفت : یااشاره
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

پدرش و اون موقع  نیبشه جانش یروز هیکه پسرت  یوقت »

از ترس گلوله سرش رو  وقتچیواز هپر یخانواده ینیبیم

 « ... دزدهینم

 

 گرفت . شیراهرو را در پ یانتها عیسر یهاهم با قدم بعد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [21.08.21 13:21] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _817 

 

 طال ( -) چند ساعت قبل 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دمیرا بوس اکو یشانیپ

 

اش گردن و شانه نیماب ییدم و جابر نییعادت سرم را پا طبق

 میهاهیر یتنش را تو یو بو دمیکش یقیگذاشتم، نفس عم

 .   دمیکش

 

 نشستم و آرام گفتم :  یصندل یتخت اکو رو کنار

 

 « ... زمیسالم عز »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نگرفتم .  یجواب

 

اما  شنودیرا نم میبود مطمئن شده بودم آکو صدا یوقت چند

 .  دادمیش ادامه مباز هم به صحبت کردن کنار گوش

 

 . دمیازادش را بلند کردم و پشتش را بوس دست

 

حال و روز آکو قورت دادم و  دنیرا با د امیشگیهم بغض

 به صورتش انداختم . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یهااستخوان شدیم یالغر شده بود که به راحت یقدر به

 . دیاش را دگونه

 

 یا؛ لولهاش شده بوداز چهره ییانگار جز یتنفس لعنت یلوله

 . شدیاگه اگر نبود نفس آکو قطع م

 

 تخت گذاشتم و شروع به حرف زدن کردم . یرا رو دستش

 

 « چند تا خبر برات دارم...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفتم : یمصنوع یو با سرخوش دمیکش یپوف

 

 « ... یزنیذوقم نم یتو گهید یالبته اگه مثل خبرها »

 

 گفتم :که دوست داشتم زودتر بدهم،  یاز خبر یسرخوش با

 

... کننیم یبا هم اشت واشی واشیفکر کنم اوات و ترمه دارن  »

چون امروز ترمه مثل قبال حواسش  گم؟یم نطوریچرا ا یدونیم

 نیاول یبه اوات نبود... اما اوات چشمش دنبالش بود... تازه برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اوات نموند و رفت خونه... اوات هم بهونه اورد  شیبار  ترمه پ

 « خونه...  رفت تهیکه پاهاش اذ

 

 صداقت گفتم : با

 

 نشونیب دونمیهست، زودتر خوب شن... نم یهر چ دوارمیام »

 یهست به نظرم ترمه دختر بد یافتاده اما هر چ یچه اتفاق

... خوادی... آوات هم اون رو مخوادی... مطمئنم آوات رو مادینم

 « هم برگردن...  شیهست حل کنن و پ یهر چ دوارمیام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گردنم را کج کردم و در سکوت به اکو زل زدم .  شدم، ساکت

 

 ... خواب خواب... یانشانه چی... هیرییتغ چیه

 

 زودتر بدهم . دیکدام خبر را با دانستمینم

 

 مان.... پسر بودن بچه ایشدن هناس  دایپ

 

 گرفتم هر دو خبر را با هم به او بدهم .  میتصم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم کف دستش  هدیکه امروز خر یزیاکو را گرفتم و چ دست

 . گذاشتم 

 

 را دورش حلقه کردم . اکو یهاانگشت

 

 گفتم : یبغض اشکار با

 

بودم آکو... منتظر بودم خودت  دهیبچه نخر یبرا یچیمن ه »

... اما امروز دلم میکار رو انجام بد نیتا با هم ا یش داریب

 « بخرم...  یزیچ هیخواست 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را فشار دادم . دستش

 

دستش  یرا تو یرنگ یآکو بفهمد پستانک آببودم  دواریام

 گذاشتم . 

 

رو  تشیجنس شهیکه نم هیمدل هیباشه گفتم بچه  ادتیاگه  »

 « داد... اما بالخره شد...  صیتشخ

 

 را کنار گوشش بردم و لب زدم . سرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هناس رو برگردونه بهش  ریکه بالخره قراره آه گهیچند روز د »

 « ادرش باشه... که قراره خواهر بزرگتر بر گمیم

 

 یقطرات داغ اشم رو دادمیبستم و همانطور که اجازه م پلک

 ادامه دادم :  زند،یتن سرد آکو بر

 

 «مون پسره آکو... پسر... بچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چسباندم و از عمق وجود زار  اشقهیرا به شق امیشانیهم پ بعد

 یباال توریمان غیهشدار و ج یبعد با صدا یزدم اما چند لحظه

 کو تکان خوردم و سرم را باال آوردم .سر آ

 

اما  دهندیهشدار م یزیها بابت چه چنبودم دستگاه مطمئن

و مرا از اتاق  ختتدیاتاق ر یپرستارها و بعد دکتر اکو تو یوقت

 افتاده بود ... یاتفاق بد دمیکردند، فهم رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ریبه ام خواستیکه از ما م دمینگاه متأسف دکتر را د یوقت

که جمع  میخانواده خبر ده هیار و دوست خودش بود و بقهمک

 حال آکو بدتر از قبل از شده بود .  دمیشوند، فهم

 

زمزمه کرد،  یزیچ ریدکتر کنار گوش ام یکه وقت یحد در

از  نیزم یشل شد و اگر سهراب کنارش نبود رو ریام یپاها

 حال رفته بود... 

 

 بود...  واکنش نشان داده میهابالخره به حرف اکو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شکل؟  نیچرا به ا اما

 

بچه خوشحال  تیخبر جنس ایاز برگشتن هناس  دینبا مگر

 شود؟ 

 

که کم مانده بود هر  یعزمش را جمع کرده بود، برود؛ وقت چرا

  ند؟یایب دنشید یدو فرزندش برا

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.08.21 11:50] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _818 

 

 (  ری) ام

 

 استرس به دهان دکتر زل زده بودم .  با

 

 انداخت .  نییاب دهانش را قورت داد و نگاهش را پا دکتر

 

را گرفت که من هم موقع دادن خبر بد به همراه  یحالت همان

 . گرفتمیم مارانمیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گرید کباریشوم...  میتی گرید کبارینه... قرار نبود من  ایخدا

 ... پدرم را از دست بدهم

 

 بود . ستادهیکنارم ا سهراب

 

آکو خواسته بود تنها با خودم صحبت کند اما سهراب هم  دکتر

 ستادهیخودم کنارم ا یو البته خواسته تشیبا توجه به موقع

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و چه  آمدمیبرنم تیموقع نیاز پس ا ییبودم تنها مطمئن

کم کند  تیموقع نیا ییکه قرار بود از تنها یکه کس بیعج

 چند سال گذشته...  یراب بود؛ دشمن خونسه

 

 « ... رجانیام نیبب »

 

 نگفته بند دلم پاره شد . هنوز
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@VIP_ROMAN 

 تونستمیتر مخواستم با خودت صحبت کنم چون راحت »

و متوجه حرفم  یبدم... بالخره تو خودت پزشک حیبرات توض

 « ... یشیم

 

 . دیکش یقینفس عم 

 

هم  شیاری... سطح هوشبرادرت افت کرد یاتیامروز عالئم ح »

 « اومد...  نییپا

 

 نام برد .  یهم چند اصطالح تخصص بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت :  جیگ

 

 تشیچند ماه وضع نیدفعه... ا هیامروز چش شد  دونمینم »

 « بود...  بلیاست

 

 را گرفتم . میگلورا باال آوردم و دستم

 

 ...را بدهد  اشیآمده بود تا خبر باردار ششیطال پ امروز
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@VIP_ROMAN 

  یکنترل بحث را در دست گرفت و با زبان تخصص ابسهر

شد که  یحال اکو و داروها و اقدامات دنیها مشغول پرسپزشک

 آکو انجام داده بود . یپزشک آن روز برا

 

را  شانیهااز حرف کدامچیپزشک بودم اما ه نکهیا با

 .  دمیفهمینم

 

 به دکتر انداختم . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

من  ادیبه خاطر غرور ز انمیسالها همکار نکهیرغم ا یعل

 .  مینداشت گریکدیبا  یمیچندان صم یرابطه

 

خبر  نیحامل چن کروزیمرد  نیهم کردیفکر م یکس چه

 باشد ؟ یوحشتناک

 

 اش را گرفتم . رفتم و شانه جلو

 

 «  د؟یکرد دیسامان راستش رو بگو... ازش قطع ام »
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@VIP_ROMAN 

 گفت : ناالن

 

به خدا باشه...  دتیگم... امب یچ دونمیمن واقعاً نم رجانیام »

 » 

 

 اش را گرفتم .دو شانه هر

 

 .  کنمیگفتن هر کلمه جان م یبرا کردمیم حس

 

 « ... خوامیکننده نم دواریام یراستش رو بگو... جمله »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _819 

 

 

ام چند قدم دورتر جمع منتظر خانوادهبه  یدست اشاره با

 کردم و گفتم :
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@VIP_ROMAN 

 شه؟یبدم... بگو حالش خوب م یرو چ نهایجواب ا دیمن با »

 «  م؟یکن یبگم باهاش خداحافظ

 

 بغض گفتم : با

 

 « سرمون...  میزیبر یقراره چه خاک بگو »

 

 یزیآمترحم متیدستم گذاشت و با مال یدستش را رو سامان

 گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چند سال چه  نیا دونهی... خدا میهم دکتر تو خودت »

 هی یدونیرفتن... خودت م ایدستت موندن  ریز ییهاضیمر

اما  میبه زنده موندنشون ندار یدیام چیه ییهاضیمر

بودن  کیکوچ نیهم در ع ییهاضیمر هی... موننیم

به خدا  دتیام گنیبهت م ی... پس وقتکننیمشکلشون فوت م

 « ... نهیهم یباشه برا

 

 به دستم داد . یانداخت و فشار نییرا پا سرش

 

 « نشه...  یااگه معجزه نهیا تشیاما واقع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انگار او مقصر گفت :  نکهیاز ا یشرمندگ با

 

... مدام هم داره بدتر سیمتأسفم اما حال برادرت خوب ن »

 « ... مگه معجزه بشه... ارهیتا فردا دووم ب دونمیم دی... بعشهیم

 

 رفت .  رونیشدن حرفش روح از بدنم ب تمام با

 

پخش شده  نیزم یرو ردیبغلم را بگ ریسهراب نبود تا ز اگر

 بودم ... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود؟  رحمیاندازه نسبت به من ب نیروزگار تا ا چرا

 

مثل آکو را  یبرادر دیخو گرفته بودم؛ چرا با امییکه به تنها من

 !داد؟یسر راهم قرار م

 

 ال خودم بود...رفتن آکو تاوان اعم دیشا

 

بودم که حضور آکو را پس زده بودم و قلبش را شکسته  خودم

 بودم... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...شکستیقلب خودم از رفتنش م دیبا حاال

 

                                🩸🩸🩸 

 

 

 ) طال ( 

 

و به طرف  دمیاز حال رفت از جا پر بایکه تقر ریام دنید با

 رفتم . ریدکتر و ام
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@VIP_ROMAN 

 . دیآن موقع کنارم بود دنبالم دو که تا جوانه

 

 « اروم باش...  یری... کجا مزمیطال عز »

 

 دکتر زدم و با ترس گفتم : نیبه آست یچنگ

 

 « سر شوهرم اومده؟  ییچه بال »

 

 به جوانه کرد .  یااشاره سهراب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرا دنبال  کردیم یکه سع ینیدستم را گرفت و ح جوانه

 خودش بکشد، گفت :

 

 « ... میزنیطال... بعداً راجع بهش حرف م مینیبش میبر ایب »

 

 را ازاد کردم . خودم

 

 التماس به دکتر گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دفعه  کیخوب بود... اما  ششیچش شد؟ ها؟ من رفتم پ »

 « ... دنیکش غیشروع کرد ج زیچهمه

 

کبود شده به طرفمان  یهاکه با چهره دمیو اوات را د ریآه

 امدند . 

 

 کردم . بغض

 

 « من بود؟  ریقصت »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.08.21 11:50] 
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 ��آکــــو��

 

#part _820 

 

 افتادم . هیگر به

 

 هیبه خدا فقط خواستم خوشحالش کنم... خواستم بگم قراره  »

 «خودش...  نیع میپسر داشته باش

 

 . دیکش ریدلم ت ریز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به درد ندادم . یتیاهم

 

بغلش پنهان کرد و  یرا تو نیاو واریکه چطور ژ مدید هیگر با

 برد .  یرا کشان کشان تا صندل ریسهراب ام

 

 شده بودم . زیمان بد بود اما من ترحم برانگهمه حال

 

 ادامه دادم :  هیگر با
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@VIP_ROMAN 

هناس رو دوست داره که بخواد به  یفکر کردم اونقدر »

 « شه...  داریخاطرش ب

 

 زدم : ادیفر هیبا گر شهیشت شو از پ دمیطرف اتاقش دو به

 

 « همه مدت...  نیبلند شو اکو... بلند شو بسه ا »

 

 پشت سرم کردم و گفتم : یزدهبه جمع فلک یادست اشاره با
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@VIP_ROMAN 

 میتونی... بدون تو نممیشد چارهینگاهمون کن... بدون تو ب »

 « ... میکن یزندگ

 

 . دمیکوب شهیمشت به ش با

 

که  ینگفت ؟یکنیت مخانواده یبرا یهر کار یمگه نگفت »

حاال به خاطر ماها  ؟یریبرامون بم ؟یبرامون جون بد یحاضر

 « زنده بمون... 

 

 گفت : هیام را گرفت و با گرجوانه شانه دست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تو شکمت گناه  ینکن... بچه تیخودت رو اذ نقدریطال... ا »

 « داره... توکلت به خدا باشه... 

 

االن قصد  نیفتاده بود که انگار همدلم به تقال ا یتو یطور بچه

 امدن داشت .  رونیب

 

 دلم گذاشتم . یشدم و دستم را رو خم

 

 را گرفت و وحشت زده گفت : میهاشانه جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شد طال؟  یچ »

 

اما با   ستین یزیچ میکردم کمرم را صاف کنم و بگو یسع

 یزدم و رو یگرید ادیفرو کردن چاقو بود فر هیکه شب یدرد

 به زانو افتادم .  نیزم

 

اسمم را صدا زدند اما  یبه طرفم هجوم آوردند و با نگران همه

 یگریواکنش د ادیجز فر توانستمیبود که نم ادیز یدرد به قدر

 نشان بدهم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : ادیفر جوانه

 

 « ... ارنیبرانکارد ب هیسهراب بگو  »

 

 کردم .  یاز ترس قالب ته میپاها نیب یسیحس خ با

 

 به جوانه گفتم : هیگرفراموش کردم و با ترس ورا  درد

 

 « آبم پاره شده جوانه...  یسهیک »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دوباره شدت گرفت . درد

 

 شنودیم اکو نکهیکه نگاهم به در اتاق اکو بود، با تصور ا ینیح

 زدم : ادیفر

 

 « م... اکو بچه »

 

 ... مردیو آکو داشت م امدیم ایداشت زودتر از موعد به دن بچه
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@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 

#part _821 

 

 ) طال ( 

 

دستش گرفته بود  یدستم را محکم تو کیهمانطور که  جوانه

با لحن بغض  کردیرا نوازش م امیشانیپ گرشیو با دست د

 گفت :  یآلود

 

  «... گهیکم د هیتالش کن طال... فقط  گهیکم د هی »
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@VIP_ROMAN 

 

 زدم :  ادینفس نفس فر با

 

 « ... تونمیجوانه... نم تونمینم »

 

 به جان کندن من گفت : تیاهمیب دکتر

 

داره طول  یلیت خفه شه... خزود باش دختر... کم مونده بچه »

 « ... کشهیم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 با دکتر بود . حق

 

 بود .  دهیاز حد معمول طول کش شتریب یلیخ مانمیزا

 

 از بچه نبود .  یاما خبر کردمیبود تالش م هاساعت

 

 ادیفر هیام را از دست بدهم با گرممکن بود بچه نکهیفکر ا با

 زدم :

 

 « ... سیانصاف ن نی... ااینه خدا »
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@VIP_ROMAN 

 

بود  نیدر مورد حرفم بکنند؛ مهم ا یچه فکر گرانینبود د مهم

 که انصاف نبود...

 

نم فکر ک نیبه ا توانستمیکه م یدر حال نجاینبود ا انصاف

فکر کنم که اگر  نیمنتظر من و پسرم است، به ااتاق اکو رونیب

 نه؟! ایاکو زنده است  میبرو رونیاتاق ب نیمن و پسرم زنده از ا

 

 ...ندیبیگفته بود احتماالً آکو صبح را نم دکتر
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@VIP_ROMAN 

 االن صبح شده بود، نه؟! تا

 

 حال بدم به طرف جوانه برگشتم و گفتم : وسط

 

 « خبر...  هیخبر...  هی... برو برام ونریجوانه... برو ب »

 

بزنم و صحبتم  یگرید ادیوحشتناک درد باعث شد فر یحمله

 کاره بذارم . مهیرا ن

 

 ام را از سر گرفتم :زحمت جمله به
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@VIP_ROMAN 

 

 « ... اریخبر از آکو ب هیبرام  »

 

خسته و  یبود با صدا دهیمن درد کش یکه انگار پا به پا جوانه

 گفت : یزخم

 

 «. حال اکو خوبه... تو به فکر خودت و بچه باش... طال.. »

 

 داد زد :  دکتر
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@VIP_ROMAN 

 « زور بزن دختر... زود باش...  »

 

 و التماس گفتم : هیجوانه را فشار دادم و با گر دست

 

س... بذار بدونم ارزش زنده اریتوروخدا جوانه... برو برام خبر ب »

  «نه... تو روخدا...  ایبجنگم  میزندگ یداره برا

 

 افتاده بود . هیهم به گر جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکرده آکو هم نباشه  ییاگه خدا یحرف رو نزن طال... حت نیا »

 «  ت... ... هم تو هم بچهیکن یزندگ دیتو با

 

 و غم اکو حاال به درد غالب شده بود...  هیگر

 

... نه زنده بودن خوامیرو نم یچی... بدون آکو هخوامینه... نم »

 « رو...  یچیرو... هم رو... نه بچه

 

 دوباره اعتراض کرد . جوانه
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@VIP_ROMAN 

 « طال...  »

 

 یقلبم بود برا یرو ایدن یکه فشار همه ینینفس نفس ح با

 بار التماس کردم : نیآخر

 

ازش... تا جون  اریخبر برام ب هیخبر...  هیتو رو خدا... فقط  »

 « ادامه بدم...  رمی... جون بگرمیبگ

 

 رفت .  رونیو ب دیصورتم را بوس جوانه
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@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _822 

 

 ) آوات ( 

 

 .  میبه طرف جوانه هجوم برد همه

 

همسرش را  یخسته یهاکه شانه ینیح ریاز همه ام اول

 گفت : گرفت،یم
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@VIP_ROMAN 

 

 « حالشون چطوره؟  ا؟یشد؟ اومد دن یچ »

 

 گفت :با بغض  جوانه

 

 « کن...  نشی... ممکنه مجبور شن سزارادینم اینه... بچه دن »

 

 داد و گفت : هیتک ریام به

 

 « ... کشهیداره درد م یلی... خسیحال طال خوب ن »
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@VIP_ROMAN 

 

پرواز در آن دست و پا  یبود که خانواده یچه جهنم نیا

  زدند؟یم

 

 افتادم . یصندل یعقب رفتم و رو عقب

 

 : دمیم و نالدستم گرفت یرا تو سرم

 

 « نجاتشون بده...  ایخدا »
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@VIP_ROMAN 

قلبش  یحلقه شد، سرم را رو میهاترمه دور شانه یهادست

 گذاشت و ارام کنار گوشم گفت : 

 

 « ... شهینگران نباش اوات... حالشون خوب م »

 

 دیبستم و اجازه دادم عطر تن ترمه مشامم را پر کند، شا پلک

 .  رفتیم نیاز استرس و اضطرابم از ب یکم

 

امده  مارستانیهمراه من تا ب یبا چه وضع و حال چارهیب یترمه

 بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دوش گرفتم هم معطل  یبرا یچقدر اصرار کرده بودم حت هر

 نشده بود . 

 

که قلبم را فشرده کرده  یو ترمه بعد از سالها انتظار و درد من

شدن چند  یکی نیا ینیریاما ش میشده بود یکیبود بالخره 

شدن به  یکی نیا ینیرینگذشته بود که ش شتریب قهیدق

 کاممان تلخ شده بود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ترمه خوشحال بودم همراهم امده بود  یدهیوجود رنگ پر با

 جهنم را تحمل کنم .  نیا توانستمینم ییوگرنه من تنها

 

 جوانه آمد .  یصدا

 

 « چطوره؟ طال من رو فرستاد حال اکو رو بپرسم...  اکو »

 

گرفته بود،  یکه به خاطر بغض و سکوت طوالن ییبا صدا واریژ

 جواب جوانه را داد :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « شه بهمون بگه...  ی... قرار شد اگه خبرششهیپ ریآه »

 

 آورد و با اضطراب گفت :  رونیب ریسرش را از بغل ام جوانه

 

 « س... نه؟! زنده یعنیپس  »

 

 زدم .  ینیغمگ پوزخند

 

باشد که مرگ و  دهیرس یابه نقطه مانیزندگ کردمینم باور

 موضوع بحثمان باشد .  آکو یزندگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیبه صورتش کش یدست جوانه

 

 « برم به طال بگم...  »

 

                                🩸🩸🩸 

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _823 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) جوانه ( 

 

 .  شدیتر مطال واضح یهیو گر غیج یهر قدم صدا با

 

 مانی... طال در حال زااشییتنها یبرا سوخت،یطال م یبرا دلم

بود و جز  اشیزندگ یهالحظه نیتراز سخت یکیو گذراندن 

از  یرا نداشت تا منتظرش باشد، خبر یشوهرش کس یخانواده

که بابت حال بد آکو  یترس یخودش نبود... دلم برا یخانواده

اگر خودش و بچه  یتح دانستیم نکهیا ی... براکردیحمل مت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یبذارند، باز هم کس رونیاتاق ب نیرا زنده از ا شانیپا

 انتظارش را داشت پشت در نبود .

 

 شوهرش... نه پدر و مادر و خواهر و برادرش...  نه

 

 حیما و طال، طال ترج یرغم بهتر شدن رابطه یعل دانستمیم

باشند تا من و برادر  نجایخودش ا یخانواده دادیم

 ... میشوهرها

 

 . ستادمیا میدفعه در ذهنم جرقه زد سر جا کیکه  یفکر با

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نه... ای کنمیم ینبودم کار درست مطمئن

 

 یلیبودم که طال بنابر دال دهیفهم شیچند ماه کم و پ نیا

 خودش قطع کرده بود .  یاش را با خانوادهرابطه

 

 . اجرا خبر نداشتم، پرس و جو هم نکرده بودمچند و چون م از

 

 دادندیرا م قتیو آوات و آکو حق واریگفته بود احتماالً ژ ریام

 نه...  هیاما بق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

نکرده بودم تا از  یکنجکاو کدامچیه ریو ام ریبودم آه دهیفهم

و آوات هم خودشان را  واریو البته ژ اورندیطال سر درب یهیقض

 دیشا شدم،یکنجکاو م ید اما من گاهبه ندانستن زده بودن

 .  اش برگردانم طال را به خانواده خواستیدلم م نکهیا یبرا

 

 یکه پدر و مادر طال برا یآن هم وقت کباریفقط  ریام خود

موضوع دخالت کرده بود؛  نیبخشش به عمارت آمده بودند در ا

 طال پدر و مادرش را ببخشد . دیبا طال حرف زده بود تا شا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را از طال خواسته  نیا یزیچه چ یبودم برا دهیاز پرس یوقت

 بود، جواب داده بود : 

 

فرصت نداشته باشه تا  گهید یلیبعداً که به هر دل خوامینم »

رو تجربه کنه که من  یپدر و مادرش باشه... همون حس شیپ

 « کنم...  یاالن دارم بابت آکو تجربه م

 

ودم آرزو کردم آکو زنده ب دهینم اشک در چشمانش را د یوقت

که چشم به راهش  ییهاآدم یبماند؛ نه فقط به خاطر همه

اگر آکو را از دست  دانستمیکه م یری... امریبودند، به خاطر ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را  یمیتیدرد  اشیبار در زندگ نیچندم یبرا دیبدهد با

 بچشد... 

 

  کرد؟یبود چه م نجایآکو ا اگر

 

 ای ریپر و بال بگ دهدیوالن مکه در سرم ج یفکر دادیم اجازه

 نه؟! 

 

 یگریبه کس د یازیبود، ن نجایاگر خود آکو ا دی... شادانمینم

 طال را پر کند .  یینبود تا بخواهد تنها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم  دیکه قصد انجامش را داشتم غلط بود... شا یکار دیشا

 یهم تو دی... شاشدیطال از دستم دلخور م دیدرست... شا

نفر مرا  کی... در هر حال انگار کردیدلش از من تشکر م

 کار را انجام دهم .  نیتا ا کردیم بیترغ

 

 برگشتم . هیبق شیسرعت عقب گرد کردم و پ به

 

بلند  شانیاز جا مهیبودم سراس دهیمن که راه را دو دنید با

 شدند .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با وحشت گفت : ریام

 

 «  ؟یزود اومد نقدریاومد؟ چرا ا ایشد جوانه؟ بچه دن یچ »

 

 داشته باشم، گفتم : یمخاطب خاص نکهیا بدون

 

 یوقت نیکن یکار هی... مارستانیب نیاریپدر و مادر طال رو ب »

 « سرش باشن...  یپدر و مادرش باال رونیب ادیطال از اون اتاق م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اخم کرد . واریژ

 

پدر و مادر طال باهاش  ی... تو خبر ندارسین یکار شدن نیا »

 « کار کردن...  یچ

 

 افسوس گفتم :  با

 

 «  م؟یکرد که ما با آکو ییبدتر از کارها »

 

 هم فشار داد . یرا محکم رو شیهاحرفم لب دنیبا شن واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که با  ییهاهم بدون مخاطب و البته نگاه کردن به چهره باز

نشسته بود،  شانیرو یمانیاز غم، درد و پش یاحرف من هاله

 ادامه دادم :

 

که  ی... با وجود قلبمیکرد که با آکو ییاکاره یبا وجود همه »

از دوست داشتنمون  وقتچی... شک ندارم همیازش شکوند

بود که  یمدرک اثبات حرفم هم وقت نیتر... مهمدهیدست نکش

تصادف سرش اومده بود تا  یکه تو ییبالها یبا وجود همه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بکشه  نیرو از ماش هیتوانش رو گذاشت که بق یذرّه نیاخر

 « نجات بده... و  رونیب

 

 .  گشتمیطال برم شیپ دیبا

 

طال هم  دهیاز دوست داشتن ماها دست نکشآکو یوقت »

 « ... نطورهیهم

 

 یپوالد_غزل#

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _824 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ) طال ( 

 

 نداشتم...  دنیکش غیج ینا

 

ام حاال تنها کنندهکر  یادهایو فر شیچند ساعت پ برخالف

 . دیرسیبه گوش م میاز گلو یفیخرخر ضع

 

  شد؟یاز جوانه نم یخبر چرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده  رید نیهم یممکن بود اکو مرده باشد و جوانه برا یعنی

 باشد؟ 

 

 : دمیلب نال ریافتادم و ز هیفکر مرگ اکو به گر با

 

قسم بهم برش  تی... تو رو به بزرگرشینه... ازم نگ ایخدا »

 « ون... گرد

 

 دوباره تشر زد :  دکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « زور بزن دختر... زود باش...  »

 

 .  دیدر همان لحظه جوانه رس درست

 

از دهانم  یاکلمه نکهیدستش گرفت و قبل از ا یرا تو دستم

 زمزمه کرد : د،یبوسیرا م امیشانیکه پ ینیح دیایب رونیب

 

هم  شمونی... پشمونهیآکو خوبه نگران نباش... هنوز پ »

 « ... مونهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 د؛یچیدلم پ ریز یدیتمام شدن حرفش درد شد با

که تا آن موقع تجربه کرده بودم؛ بعد  یدرد نیتروحشتناک

 که تنم را گرفت . یبیبچه و آرامش و رخوت عج یهیگر یصدا

 

 هیخنده مخلوط با گر یکه به خاطر دارم، صدا ییزهایچ نیآخر

 دکتر بود... یجوانه و شاد

 

 پسرم...  یآب یهاچشم و

 

                                 🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _825 

 

 (  ری) آه

 

سرش جدا  یباال وریلحظه هم از آکو و مانت هی یبرا یحت نگاهم

 .  شدینم

 

صاف  وریمانت یروکج و معوج  یهالحظه منتظر بودم تا خط هر

اگر به سرانجام برسد نه تنها از  دانستمیکه م یشوند؛ انتظار

 . ماندینم یزیآکو که از من هم چ

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نجای... ااما من نهآمدن بچه بودند  ایطال منتظر به دن شیپ هیبق

 آکو... منتظر بودم...  شیپ

 

اومدم  میمستق نیهم یجوانه تلفنش رو جواب نداد... برا »

 « .. .نجایا

 

کنار گوشم بلند  یمتر یکه چند سانت یابهیزن غر یصدا با

 . دمیشد، از جا پر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 به صاحب صدا انداختم .  ینگاه

 

 یاش را چادر مشککه صورت سبزه یدر حال ینقش زیر دختر

 به من زل زده بود .  اشیعسل یهاقاب کرده بود با چشم

 

 رد و گفت :ک یامحجوبانه یخنده د،یجا خوردن مرا د یوقت

 

 « ترسوندمتون...  دیسالم... ببخش »

 

 کردم .  اخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « شما؟  دیببخش »

 

که او زده بود  ییهاحرف بهیغر کینبود،  بهیبودم غر مطمئن

 . زدینم

 

 زد . یاخانمانه لبخند

 

من غزلم... دوست جوانه... البته همسرم هم با جوانه نسبت  »

 « داره... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و به ذهنم فشار آوردم . کردم  زیرا ر میهاچشم

 

 « عباس؟  ریام »

 

 هم گذاشت .  یرو دییتأ یرا به نشانه شیهاپلک

 

 ریکه با جوانه و ام یاو غزل و گذشته رعباسیمورد ام در

 یبودم اما تا امروز فرصت دهیشن ریداشتند از زبان جوانه و ام

 .  نمیرا بب کدامشانچیبود ه امدهین شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه داد :  غزل

 

از تهران  رعباسیبه خاطر کار ام هیچند وقت رعباسیمن و ام »

کنار جوانه باشم  دیکه با ینتونستم اونجور نیهم یبرا م،یرفت

فرصت  نی... اولمیکه برگشت هی... اما چند روزتیموقع نیتو ا

 « نشد...  یکه متأسفانه موقع خوب نجایخودم رو رسوندم ا

 

 جواب دادم :  حالیو ب آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « به زحمت نبود...  یازی... ندیف کردلط »

 

 زد .  یالبخند خانمانه غزل

 

 پشت پنجره دوخت و گفت :  یرا به آکو نکاهش

 

 « کم با طال حرف بزنم...  هیتا  نجایا امیجوانه ازم خواست ب »

 

 گفتم :  یمخلوط از نگران یو با لحن دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... مانهیادردش گرفته... تو اتاق ز شیطال چند ساعت پ »

 

 غزل در هم رفت .  یچهره

 

 گفت : ینگران با

 

 «حالش چطوره؟  »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _826 
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@VIP_ROMAN 

 تکان دادم و گفتم :  دانمینم یبه نشانه یسر

 

 « فعالً که اون توعه...  »

 

گرد راهرو عقب ینتهاچادرش را مرتب کرد و به طرف ا غزل

 کرد . 

 

 «  د؟یندار یجوانه... کار شیپس من فعالً برم پ »

 

 به اکو انداختم و آرام گفتم : یچشم نگاه یگوشه از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... دیزحمت افتاد ی... تودیاومد دینه... لطف کرد »

 

 جواب داد : غزل

 

همه به سالمت از  شاهللینکردم که... ا ی... کارکنمیخواهش م »

 « مرخص شن...  مارستانیب نیا

 

 . زدم  یتلخ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 چند قدم دور نشده بود که دوباره به طرفم آمد .  هنوز

 

از ابراز آن  یرا به خاطر اورده باشد ول یاکه نکته یآدم مثل

 گفت : کشد،یخجالت م

 

که مالقات آکو  دیهست یشما تنها کس دمیاز جوانه شن »

 « نرفته... 

 

 انداختم و گفتم :  را باال میابروها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ومدم؟یمن مالقات ن »

 

 به خودم کردم .  یادست اشاره با

 

 «  کنم؟یکار م یچ نجایپس ا »

 

 با آرامش گفت :  غزل

 

 «  ن؟یرفت ششیپ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم . یاخنده تک

 

 « ... ششمیاالن پ »

 

 به آکو انداخت .  ینگاه غزل

 

دم  د؟یکنارش نشست د؟یششیبرادرهاتون پ یهیمثل بق »

 یچه حس دیبهش گفت د؟یدستش رو گرفت د؟یگوشش حرف زد

 « برگرده و چشماش رو باز کنه؟  خوادیدلتون م دیگفت د؟یدار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

باز کردم اما غزل با لحن آرامش  یگفتن حرف یرا برا دهانم

 گفت :  یابخش و مادرانه

 

دلتون بهش  یها رو توحرف نیتا حاال هزار بار ا دونمیم »

ها رو بغل حرف نیو ا دیکنارش باش دیا مطمئن باش... امنیزد

 « داره...  یاگهیحس د دیگوشش بزن

 

 دلم جواب دادم :  یدهانم را قورت دادم و تو آب

 

 « کار رو بکنم...  نیا تونمیشم که نماونقدر شرمنده »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

خوانده بود، گفت  میهاچشم یرا از تو میهاکه انگار حرف غزل

 : 

 

 « بودم...  تیقعمو نیا یمن تو »

 

 کردم . سکوت

 

 کرده بود .  ریگ میگلو یتو میهاحرف یچرا همه دانمینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خاطرات  د،یرسیکه به نظر م ینیح یبا لحن غمناک غزل

 گفت :  کند،یدردناکش را مرور م

 

 « آکو بودم...  یمن جا »

 

 به دهانش زل زدم . یخوردم و با کنجکاو یتکان

 

 زد . یلبخند کج غزل

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _827 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ینقطه بودم... از دست همه نیهم یتو یروز هیمنم  »

 « بودم...  ریکه دوستشون داشتم دلگ ییهاآدم

 

 ما و آکو خبر داشت .  نیب انیغزل از جر یعنی نیا

 

 « رفتن...  ای برگشتن نی... بکردمیانتخاب م دیبا »

 

 کردم و گفتم :  شجاعتم را جمع یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یباعث شد برگرد یچ »

 

 گفت :  نانیبا اطم غزل

 

 « عشق...  »

 

 بغض گفتم :  با

 

 « ... طال هزار بار باهاش حرف زده... دهیگوش نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را بست و گفت :  شیهاچشم غزل

 

داقل تنها ح ایمنتظرشه...  که آکو سین یکس طال اون دیشا »

 «که آکو منتظرشه...  سین یآدم

 

 « زد بهم...  جوانه زنگ ؟یینجایغزل ا »

 

 یکه غزل را مخاطب قرار داده بود رشته یمرد جوان یصدا با

 پاره شد .  نمانیکالم ب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را گرفت .  شیهابه طرف غزل امد و شانه یمرد

 

 کرد . یمن و مرد با هم تالق نگاه

 

 به طرفم دراز کرد . جلو امد، دستش را مرد

 

 د،یباش ریآقا آه دی... همسر غزل... شما بارعباسمیسالم... ام »

 « ... ریبرادر بزرگ ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که هنوز در بهت  ینیدستم فشار دادم و آرام ح یرا تو دستش

 آخر غزل بودم، گفتم :  یجمله

 

به  ی... راضدیخوشبختم... به غزل خانم هم گفتم... لطف کرد »

 « ... میدزحمتتون نبو

 

 مردانه دستم را فشار داد . رعباسیام

 

مرخص  ی... انشاهلل برارتون سالم و سالمت به زودسفهیوظ »

 « ... شه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سر تکان دادم .  ینیغمگلبخند محو و با

 

 غزل کرد . روبه

 

زد من... مثل  ... زنگی... جواب ندادتیجوانه زنگ زده گوش »

 « اومده...  ایبچه به دن نکهیا

 

 خورد . موقع تلفنم زنگ همان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بود .  آوات

 

 بغض داشت .  شیصدا

 

پسر  هیاومد داداش...  ایبه دناومد... پسر آکو ایبه دن ریاه »

 « تپل مپل... سالم و سالمت...  یچشم آب

 

 زد .  هیگر ریهم ز بعد

 

 « ! ها؟ نه؟یببش روتا بچه کنهیباز نم چشماش رو چرا آکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را قطع کرد .  هم تلفن بعد

 

 از اشک شد .  پر میهاچشم یکاسه

 

 خطاب به من گفت :  یبا مهربان غزل

 

 «اومده؟  ایپسرش به دن یگینم چرا به آکو »

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [20.09.21 09:09] 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _828 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  ری) آه

 

بود حرف نزده بودم بود؛ انگار صد سال  دهیبه هم چسب میهالب

... 

 

دستگاه  یسر آکو و صدا یباال وریبوق بوق منظم مانت یصدا

که  یسکوت شکست؛یاتاق را م نیسکوت سنگ یتنفس مصنوع

بود  یاحال حاضر آکو که به خاطر فاصله تینه به خاطر وضع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 که با آکو ییافتاده بود؛ به خاطر کارها نمانیسالها ب نیکه ا

 کرده بودم . 

 

  کردم؟یاز کجا شروع م دیبا

 

 ای دمیبوسیرا م اشیشانیپ گرفتم؟یرا م شیهادست اول

  کردم؟یم شیصدا

 

 به صورتش انداختم .  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده بودند؛  شیبه ر لیتبد شیهاشیبود که ته ر یماه چند

 شیر یبود اما حت زیمرتب و تم ریکه به لطف آوات و ام یشیر

 یهاپنهان کند، گونه هم نتوانسته بود صورت الغرش را

سزشان مثل خنجر قلبم را سوراخ  یزیرا که ت اشیاستخوان

 کرده بود . 

 

که به خودم دادم، دستم  یاز بعد از کش و قوس فراوان عاقبت

 . را به طرف دستش بردم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم قرار گرفت،  یسردش تو یهادست نکهیمحض ا به

 قلبم سقوط کرد . یتو یزیچ

 

دستم گرفته  یبرادر بزرگترم را تو یاهدست یبار ک نیآخر

تا امروز  آوردمیکه به خاطر م یبار نیاخر نیبودم؟ چرا ب

که امروز از خودم بپرسم  نقدریفاصله انداخته بودم؟ ا نقدریا

 بار باشد؟ نیآخر نیممکن بود ا

 

 کف دستش را لمس کرد .  یزبر میهاانگشت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را برگرداندم .  دستش

 

 زدم .  ینیم کف دستش لبخند غمگبزرگ زخ یجا دنید با

 

 یبغض هم اجازه ام،دهیبه هم چسب یهاعالوه بر لب حاال

 . دادیصحبت کردن نم

 

 ریام فیتعر ادی دمیکشیرد زخم م یکه انگشتم را رو ینیح

 افتادم .

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کمربند من  دنیبر یآکو از چند جا شکسته بود و برا دست

که به لطف  یستمجبور بود از دست سالمش استفاده کند، د

بود اما آکو با همان دست  دهیشکسته تا عمق بر یشهیش

را در دست گرفته بود و  شهیش یشکسته یهم تکه دهیبر

 کمربند مرا پاره کرده بود .

 

که  یبه خاطر من ؟یرو تحمل کرد اون همه درد یچطور »

 « دخترت رو ازت گرفته بودم؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قفل زبانم را شکسته بود متوجه بشم  نکهیبودم بدون ا دهیفهم

 . 

 

 شکسته و بغض آلود بود .  میصدا

 

که در حقت  ییهایبد یبا وجود همه یتونست یچطور »

که توان  یالحظه نی... تا آخرمیمون در حقت کردکردم... همه

 «  ؟ینجاتمون بجنگ یبرا یداشت

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زمیلشک بر شدی... چرا نمشدیچرا بغض شکسته نم دانمینم

 ینیقلبم سنگ یکه رو یاز بار اندوه و درد یمک دیتا شا

 کنم .  یخال کرد،یم

 

 اش انداختم .بسته یهابه پلک ینگاه

 

اتاق زل زدم بهت... زل زدم و  نیا رونیچند ماه ب نیا یهمه »

که  ی... بشنویرو بشنو گذرهیدلم م یکه تو یدعا کردم حرف

قدر دلم ... چرمیبم خوادیام... چقدر دلم مچقدر شرمنده

تا بتونم تمام  افتهیمعجزه اتفاق ب هی شدیکاش م یا خوادیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که به قلبت  ییهازخم مهام رو... تماپنج سال، تمام حرف نیا

 « زدم رو پاک کنم...

 

 گرفتم .  نفس

 

چون قدرت  ... چون شرمنده بودم اکو...نجایا امینتونستم ب »

تو هست...  یهانفس بکشم که نفس ییرو نداشتم تو هوا نیا

 « اما حاال... 

 

 کردم . یکمرنگ یخنده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ایپسرت به دن گمیباشم که بهت م ینفر نیاومدم تا اول »

 « ... پسر تپل مپل سالمه هی گهیاومد... اوات م

 

 :  .شنود، ادامه دادمیمآکو نکهیفرض ا با

 

 « خوبه...  شونییحاال طال هم خوبه... حال دوتا »

 

 دایپ تشیدر وضع یرییتغ چیکردم اما ه نگاهش یالحظه چند

 نشد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آتش گرفته بود،  نهیس یکه قلبم تو یدر حال یدیناام با

زخم  یجا یرو یارا به کف دستش رساندم و بوسه میهالب

 زدم . 

 

 لب زدم :  همزمان

 

 « غلط کردم اکو... غلط کردم داداش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آکو را  شکست و قطرات کف دست میهاسد مقابل اشک بالخره

 کردند .  سیخ

 

 گرفت .  یشتریسرعت ب میهازمزمه

 

بد بودم...  نقدریغلط کردم داداش... ببخش... ببخش که ا »

 « ببخش داداش... 

 

داشته  ییبلندم ابا یاز صدا نکهیقدرت بدون ا یبا همه حاال

 . کردمیباشم هق هق م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « غلط کردم اکو... غلط کردم داداش...  »

 

 .  کردمیجمالت را تکرار م نیسر هم ا پشت

 

دفعه با تکان خوردن  کیخودم را فراموش کرده بودم اما  حال

 .  دمیدستم از جا پر یدست اکو تو

 

که کم مانده بود از حدقه  ییهاقطع شد و با چشم امهیگر

 شدم .  رهیخ بزند به دست اکو رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...  خوردیتکان م یاش به آراماشاره انگشت

 

 ...دادینگشتش را تکان ما آکو

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.09.21 23:3۷] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _829 

 

 ) طال ( 

 

 « چشمات رو باز کن طال...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و با آن  زدیم می... صدادیچیپیگوشم م یآکو تو یصدا انگار

 میهاچشم گفتیلحن خاص خودش که مرا عاشق کرده بود، م

اش را سرانگشتان مردانه یگرما توانستمیم یز کنم؛ حترا با

 .  کردمیحس م میموها یال

 

 « ... زمیشو عز داریب »

 

که مرا  ییآکو دم،یشنیآکو را م یمرده بودم که صدا احتماالً

 بود؟ دهیمرا بخش یعنیخطاب کرده بود؛  زمیعز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که به خاطر داشتم، چه بود؟  یزیچ نیاخر

 

 دم...ذهنم فشار آور به

 

 پسرم... اکو... آکو... اکو... یآب یها... چشمدیشد درد

 

تنم را گرفته بود،  یکه وحشت همه یدفعه در حال کی

 را باز کردم .  میهاپلک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شدم و  زیمخیبدنم داشته باشم ن یرو یکنترل نکهیا بدون

 زدم :  ادیفر

 

 « آکوووووو...  »

 

 ادیمان با فرهمز دیچیدل و کمرم پ ریکه ز یوحشتناک درد

 اتاق شد .  یتو یچند نفر یآشفته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکرد کنترل بدنم را تو یرا گرفت و سع میهانفر شانه کی

تالش  هدفیب دیدیتار م میهااما من که چشم ردیدستش بگ

 خودم را نجات بدهم .  کردمیم

 

 نفر تشر زد : کی

 

 « ... یکنیم تیخودت رو اذ یاروم باش طال... دار »

 

 :  دمینال جانیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شوهرم...  شیبرم پ خوامیاکو... م شیبرم پ خوامیولم کن... م »

 » 

 

 . دیچیاتاق پ یتو خنده یصدا

 

شون رو اول احوال بچه مانیاز اتاق زا یها وقتعجب... زن »

 « نه شوهرشون...  رنیگیم

 

  بچه؟
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

عضالتم برطرف شود، تن شل  یبچه باعث شد گرفتگ یکلمه

 نفر قرار گرفتم . کیام در آغوش شده

 

 که مرا بغل کرده بود .  یاز دهان کس ،آمدیسرم م یاز باال صدا

 

 یطال با چه حال یدونیآوات... تو که م اریدر ن یمسخره باز »

 « که رفت تو اتاق عمل... 

 

 و صاحبشان کم کم رنگ گرفتند .  صداها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بغلش گرفته بود .  یبود که مرا تو واریژ

 

 د :جوانه آم یصدا

 

 «  ؟یلیخ یطال؟ درد که ندار یخوب »

 

 .  شدندیواضح م رهایتصو حاال

 

تخت  نییدستش را گرفته بود پا ریکه ام یدر حال جوانه

 بودند .  ستادهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و ترمه دوشادوش هم کنار پنجره... اوات

 

 اتاق بودند . یهم تو اریو سهراب و سام نیآو

 

 نبود...  ریآه

 

 یاز نگران یشان نشانحالت چهره به جمعشان کردم؛ ینگاه

 نداشت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 برام مهم نبود...  زیچ چیه

 

 جز آکو... زیچچیه

 

 : دمینال زیترحم برانگ یشان کردم و با حالتبه همه ینگاه

 

 « آکو خوبه؟  »

 

 گفت :  یزد و با مهربان یلبخند اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « چند ماه...  نیا یهم خوبه... بهتر از همه یلیخوبه... خ »

 

و با وحشت  دمیکش رونیب واریام را از آغوش ژسست شده تن

 : دمیپرس

 

 «  ؟یچ یعنی »

 

 بود، گفت :  یاز سر خوشحال نباریکه ا یبا لطافت و بغض جوانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا صبح  شبی... ددهیانگار خدا داره جواب دعاهامون رو م »

کرده  دوارمونیآکو زنده بمونه اما حاال دکتر ام مینداشت دیام

هوش  به گهیبره احتماال تا چند روز د شیپ یورنجیاگه هم

 « . ..ادیم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.09.21 23:3۷] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _830 

 

 .  ختیفرو ر نهیس یتو قلبم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

با  نیبزنم او یحرف نکهیلرزانم تکان خورد اما قبل از ا یهالب

 خنده گفت : 

 

 « ... ینگران هووت هم باش دیبعد با نیتازه از ا »

 

 انداختم . نیبه او یگنگ نگاه

 

 با خنده گفت :  نیاو

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اقا دادشمون ریبه آه ینگران عشق آکو باش دیاز االن با »

 « رفته باال...  شیاریکه سطح هوش دهیرو شن ریاه یصدا

 

 ... شدمینم نیحرف او متوجه

 

نشسته در امده بود،  مهیکه حاال به حالت ن یتخت یمرا رو واریژ

 خواباند .

 

 گفت :  د،یخندیکه همراه بغض م یدر حال آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وقت ... اونمیخونیم نیاسیکنار گوشش  میسه ماهه دار »

بره دم گوشش صداش کنه داداش تا آکو  ریبود آقا آه یکاف

 « برقصه...  یبلند شه براش بندر

 

 خش دار گفت :  یهم با همان صدا ریام

 

 « ش آوات... حسود نبا »

 

 :  دیخند رد،یبگ اشهیکه انگار کم مانده بود گر آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یوقت کنمیم سی... فقط دهنش رو سروکنمینم یحسود »

داداشه انگار...  ریوسط... فقط آه نیا میما بوق نمیشه... بب داریب

 » 

 

به خنده افتادند و من هنوز در تالش بودم بفهمم دور و  همه

 برم چه خبر است ... 

 

 کرد،یم قیرا به سکوت تشو هیکه بق یدفعه جوانه در حال کی

 گفت : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... دو نفر پشت درن که زمیعز یطال جونم... مهمون دار »

 « اونهاس...  شی... پسر کوچولوت هم پشتیپ انیب خوانیم

 

و لذت  بیلفظ پسر کوچولو از دهن جوانه رخوت عج دنیشن با

 تنم را گرفت .  یبخش

 

من و اکو؟ سالم و سالمت؟ پشت در منتظر من؟ پسر  پسر

است  یکاف میبگو توانستمیکه انگار م یآغوش من بود؟ من

  ند؟یپسرم چند روز منتظر بماند تا پدرش را بب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دیپرس ریام

 

 « تو طال؟  انیب »

 

 پسرم چشم به در دوختم . تابیب

 

تو رو خدا... خوبه؟ اره  ارنشیبپسرم؟ آره... بگو اد؟یب یک »

 «  گه؟ید

 

 جلو آمد . ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

. االن تو بغل پدربزرگ و مادربزرگشه...   آره پسرت خوبه.. »

 « ... انیب یمنتظرن تا تو اجازه بد

 

 چند بار سقوط کنم؟  کروزیقرار بود در طول  ایخدا

 

 ...آکو

 

 ...پسرم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 پدر و مادرم...  حاال

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم :  آب

 

 «  کنن؟یکار م یچ نجایاونها ا »

 

 بستم و گفتم :  چشم

 

 « برن...  دیو بگ دیریم رو ازشون بگبچه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مخالف کرد .  جوانه

 

 «... اجازه بده... زمیطال عز »

 

به هم مخالفتم را  میهاتکان دادم و با فشار دادن پلک یسر

 نشان دادم . شتریب

 

 کنار گوشم گفت :  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... اما شونیببخش یراحت نیبه هم ینتون دیشا دونمیطال... م »

 هیبهشون  یکه دوستشون داشت ییروزها یبه خاطر همه

 « بده...  گهیفرصت د

 

 چرخاندم و جواب دادم :  واریرا به طرف ژ سرم

 

 ییتنهان گذاشتن... روزها میزندگ یروزها نیاونها تو بدتر »

 « ... واریچقدر برام دردآور بودن ژ یدونیکه تو خوب م

 

 کردم . بغض
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

روز خوبم قبولشون  یبخوام تو یحاال چطور ازم توقع دار »

داشتم نبودن...  ازیکه بهشون ن یبد یروزها یکنم؟ اونها تو

 « ... خورهیاالن بودنشون به چه دردم م

 

 اتاق گفتم :  یتو یهاو به آدم دمیکش یقیعم نفس

 

 دیاریب لچری... بعدش برام ودیریم رو ازشون بگبچه شهیم »

 «آکو...  شیبرم پ خوامیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [21.09.21 23:3۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _831 

 

 (  ری) آه

 

 .هم افتاده بودند باز شدند  یکه تازه رو ییهازنگ تلفن پلک با

 

 و بعد اتاق آکو مارستانیب یخال یبه راهرو یلحظه نگاه کی

 انداختم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در اتاقش  یکه اجباراً جلو یاقهیچند دق نیا دمیترسیم

 آکو افتاده باشد .  یبرا یبودم اتفاق دهیخواب

 

 دوباره زنگ خورد .  تلفن

 

 آوردم .  رونیبه بدنم دادم و تلفن را ب یو قوس کش

 

را در هم  میتلفن ابروها یرو ینا آشنا یشماره دنید با

 . دمیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دادم :  جواب

 

 « بله؟  »

 

  « ر؟یآه »

 

بود که مرا به اسم  یپشت تلفن چه کس یبهیغر مرد

  شناخت؟یم

 

 رفتم .  بلند شدم و به طرف اتاق آکو یصندل یرو از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که چطور از  کردمیفکر م شیکه به چند ساعت پ همانطور

کم مانده بود سکته کنم، دکتر و  شک تکان خوردن انگشت اکو

 کرده بودند.  رونیبودند و مرا ب ختهیاتاق ر یپرستار تو

 

بودم چطور  دهیاتاق کم مانده بود از حال بروم؛ نفهم رونیب

 حیدست و پا شکسته توض شیاوات را گرفتم و برا یشماره

 دادم که آکو انگشتش را تکان داده بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در  جانیخودم بودم که ب آوردمیکه به خاطر م یزیچ نیاخر

که با  یریمو ا شدمیم تیهدا یآوات به طرف صندل یهادست

: ))  کردیدکتر آکو را تکرار م یهاو بغض حرف یخوشحال

 ینجوری... همدهیرفته باال... واکنش نشون م شیاریسطح هوش

 ... (( شهیم داریبره ب شیپ

 

چه  دیپرسیم هیو با گر دادیرا تکان م میهاکه شانه یآوات بعد

 فهدیلب ب ریرا تکان داده و من ز زده بودم که اکو یحرف

بهش گفتم غلط کردم... » :  کردمیو تکرار م دادمیتکان م

 «گفتم غلط کردم داداش... 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

غلط  یبگ یزودتر بر یمردیم» :  گفتیکه با خنده م یواریژ

 « کردم؟ 

 

 من واکنش نشان داده بود؟!  یآکو به صدا یعنی

 

مانده  یاش هنوز هم نسبت به من باقبرادرانه یعالقه یعنی

 بود؟ 

 

 « ما؟ ش »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 پشت تلفن جواب داد :  مرد

 

 نیبه خاطر عشق اون ا دیکه خورش امیمن... من همون مرد »

 « رو راه انداخت...  یباز

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 03:2۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _832 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  ری) آه

 

به   بودم دهیشن که پشت تلفن ییهاو مات از حرف حرکتیب

 بودم .  رهیخ یخال یراهرو

 

خودم  امدند،یراهرو به طرفم م یکه از انتها یجماعت دنید با

 کردم .  را جمع و جور

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هیو بق دادیهول م چرخ دار طال را به جلو یصندل اوات

 .  آمدندیم همراهشان به طرف اتاق آکو

 

 بغل طال جا خوش کرده بود و یکه تو یکوچک جسم دنید با

 یتو یزیطال را به خودش نشانه گرفته بود، چ میگاه مستقن

 دلم سقوط کرد . 

 

 پسر آکو بود؟  یعنی

 

 را بدانم بغض کردم .  لشیدل نکهیا بدون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به چشمم آمد .  شهیاز هم شتریآکو ب یخال یکردم جا حس

 

 متوقف شد .  میپا یطال جلو یصندل

 

  به من انداخت . یسرش را باال اورد و نگاه طال

 

 بود .  دهیو رنگ پر خسته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بودم هر  دهیکه از جوانه شن یمانیداشت، زا یسخت مانیزا

 .  کردیدرد خود به آکو و حالش فکر م یاش به جالحظه

 

 به بچه انداختم .  ینگاه

 

 بود ...  دهیخواب

 

 به غم گفتم :  ختهیآم یلب با شاد ریز

 

 « مبارک باشه طال...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 د .کر یکمرنگ یخنده طال

 

 « ممنون...  »

 

 یبچه آب یهاصورت بچه بود... آوات گفته بود چشم خیم نگاهم

را  شیهاچشم توانستمیبود تا م دهیکاش نخواب یاست... ا

 ...نمیبب

 

 که از ذهنم گذشت به زبان آوردم . یفکر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « اکوعه...  هیچقدر شب »

 

 .  دیطال لرز یچانه

 

 انداخت .  نییباال و پا دییرا به عالمت تا سرش

 

ماندم تا  رهیام خبرادرزاده یهمانطور به چهره یالحظه چند

 لرزان طال بلند شد :  یصدا نکهیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بغل؟  شیریبگ یخوایم »

 

 به طال انداختم .  یرا به ضرب باال اوردم و نگاه متعجب سرم

 

 :  دمیپرس یاباال رفته یابروها با

 

 « واقعا؟  »

 

او را به  اطیجا کرد و با احتبغلش جابه یبچه را تو یبه سخت طال

 طرفم گرفت . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را دور تن  میهادست دیدهانم را قورت دادم و با ترد آب

 بچه حلقه کردم .  کیکوچ

 

 خورد . یتکان بچه

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [23.09.21 03:2۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _832 

 

 ترس بچه را تکان دادم .  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 با خنده گفت :  ریام

 

 « ... سیکه ن والیس... ه... بچهرینترس آه »

 

 را به خودم چسباندم .  بچه

 

حس کردم  خوردیبغلم تکان م یتن بچه را که تو یگرما یوقت

 .  دمیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکوتاه عاشق موجود تو یقهیچند دق نیکردم در هم حس

 بغلم شده بودم . 

 

او را محکم  ختین بچه رکه از بغل کردن و تکان داد ترسم

 بغلم گرفت، دهانم را کنار گوشش بردم و زمزمه کردم :  یتو

 

 « ... یسالم فسقل »

 

 و ادامه دادم :  دمیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « عمو...  یِفسقل »

 

 « آکو...  شیبچه رو ببره پ خوادیطال م »

 

 بغل طال گذاشتم .  یبه خودم آمدم و بچه را تو واریژ یصدا با

 

جوانه بود طال  یمتعلق به خانواده مارستانیبچون  دانستمیم

 آکو ببرد . شیبچه را پ توانستیم

 

 .  کردمیبه طال نگاه م شهیبعد از پشت ش یقهیدق چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دار آکو چسباند .  شیر یاش را به گونهرا باال برد و گونه بچه

 

 .  زدیلب حرف م ریو ز ختیریمثل ابر بهار اشک م همزمان

 

 یبود که در همه یاصحنه نیتردردناک نیا خورمیم قسم

 بودم .  دهید امیزندگ

 

 ... ایخدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

  د؟یکشیهمه درد م نیا دیکرده بود که با یچه گناه آکو

 

 پسرشان؟  یحت ایطال؟  ای

 

(( از  نمیصحنه رو بب نیا تونمیبا گفتن )) نم واریو ژ اوات

 زدند...  رونیب مارستانیب

 

 .  دانبال آوات رفت ترمه

 

 بغلش گرفت .  یکه به هق هق افتاده بود تو یاجوانه ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد .  یبغل سهراب خال یهم همه بغضش را تو نیاو

 

به  کردیم یکه قلبم را زخم یرغم درد یمن بودم که عل فقط

 بودم ... رهیخ میروروبه یصحنه

 

کوچکش صورت پدرش را  شیهاشده بود و با لب داریب بچه

تخت به کمک  یرو جانیو ب تحرکیکه ب یپدر د؛یبوسیم

 ... دیکشیدستگاه نفس م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... دمیدیصحنه را م نیا دیبا

 

 ... دمیکشیدرد م دیبا

 

 درد حق من بود...  نیا

 

 طال را خواندم...  یهالب یور حرف

 

 « اکو...  شمونیبرگرد پ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 03:2۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _833 

 

 (  ری) آه

 

 «  ال؟یالو دان »

 

 « ... ریسالم آه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به دور و برم انداختم .  ینگاه

 

 خلوت بود . مارستانیب اطیح

 

کردنم را  صحبت نینبود و هم میاز برادرها یخبر خوشبختانه

 .  کردیراحت م الیبا دان

 

 «  ؟یافتادیچطوره پسر؟ هنوز راه نآکو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زدم . یکمرنگ لبخند

 

 « ... شهیخوبه... انگار حالش داره بهتر م »

 

بود که در مدت  یلبخند نیاول نیزد، ا یلبخند الیدان

 ... بستیصورتش نقش م یرو الیبا دان امییآشنا

 

 « ... ریخوشحال شدم اه »

 

 تکان دادم .  یسر یقدرشناس با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  دیخورش داشتم... در مورد بیتلفن عج هی... امروز الیدان »

 « هناس... 

 

 اخم کردم .  الیدان

 

 دادم :  ادامه

 

 «  ؟یشناسیرو که م نیبهم زنگ زد... رام نیرام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ∆دی:عشق سابق خورشنرامی∆

 

 تکان داد .  یسر الیدان

 

 «... ... دوست پسر... نامزدشناسمیآره... م »

 

 زد .  یهم پوزخند بعد

 

تکرار  الیدان یودم براب دهیکه امروز شن یاتکان دهنده خبر

 کردم : 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

پسش بده به  ارهی... داره مدهیدزد دیو از خورشگفت هناس ر »

 «آکو... 

 

 خورد .  یتکان الیدان

 

 « ؟یچ »

 

 جواب دادم : جیگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه چطور هناس داره از دور دهیچند ماه د نیا نکهیمثل ا »

نتونسته تحمل کنه که اون بچه  گهید گهی... مشهیآکو آب م

 « ... کشهیره به خاطر اون زجر مدا

 

جمله از  نیا دنیکه من با شن دیرا پرس یهمان سؤال الیدان

 بودم :  دهیپرس نیرام

 

 « داره؟  نیبه رام یبه خاطر اون؟ چه ربط »

 

 تأسف گفتم : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دار شه... بچه تونهینم گهیبعد هناس د دیخورش نکهیمثل ا »

هناس رو  تونهیگفته که م دی... خورشخواستهیبچه م نیاما رام

 « شون بزرگش کنن... تا به عنوان بچه ارهیب

 

 زدم .  یقیعم پوزخند

 

 نکهیا دهیهم نشسته با خودش دو تا چهارتا کرده و د نیرام »

به نفعشه تا بخواد  شتریب یلیهناس بشه براش خ یپدرخونده

 ی... پدرخوندهسیبزرگ کنه... کم ن خودش رو یبچه نهیبش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حساب و کتاب  یکه مال و اموال باباش از عهده یبش یدختر

 « خارجه...  یاضیر

 

 : دیپرس دیبا ترد الیدان

 

 اره؟یشده که نظرش عوض شده؟ هناس رو پس ب یحاال چ »

 «  ؟یچ دیپس خورش

 

 باال انداختم .  یاشانه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « باشه...  دیخورش ینقشه نمیا ترسمی... مالیدان دونمینم »

 

 و اخم گفت :  دیردبا ت الیدان

 

 « ... خورنیم یدارن چه گه نمیبذار بب »

 

 کردم . یعصب یخنده

 

بهم زنگ زد تو  ی... وقتالیشده باشه دان رید ترسمیم »

 « فرودگاه بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 و کالفه گفت :  دیبه صورتش کش یدست الیدان

 

دنبالش... اگه  ادیم دی... اگه راس بگه که خورشریآه دونمینم »

داره... در هر صورت  یابرنامه هی دیخورش یعنیروغ بگه هم د

... باهاش در ختیبه هم ر میختیکه ر ییهااون برنامه یهمه

 «  ؟یتماس

 

 تکان دادم . یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « تا برم دنبالش...  زنهیزنگ م رانیآره... گفت برسه فرودگاه ا »

 

 ساکت ماند تا عاقبت گفت :  یاقهیچند دق الیدان

 

باشه  نجایهست البته اگه ا دیحواسم به خورش نجایمن ا »

... شتیپ انیچند نفر کار بلد ب سپرمیهنوز... اونحا هم م

... اونها خودشون حواسشون به تو شونیبشناس خوادینم

... مراقب رونیب زیبر یتو چنته دار ی... هر چریهست... اما آه

 « ... وچولواون دختر ک نطوریت باش... همخودت و خانواده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _834 

 

 هفته بعد (  کی - ری) آه

 

 امیبه سردر فرودگاه زل زده بودم و منتظر پ نیماش یتو از

 بودم .  نیرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اعتماد کرده بودم،  نیچرا و چطور به رام دانمیهم نم خودم

تنم را گرفته بود؛  یکه همه یبیغر یدیسرکوب ناام یبرا دیشا

که  ییهایخرابکار تینهایاز ب یکیبالخره  نکهیاز ا یدیناام

 .  شودیکرده بودم، درست م

 

بود؛ مخصوصاً  یکار سخت نیگفته بود مراقب باشم و ا الیدان

 ببرند .  ییبو انیاز جر میاز برادرها کدامچیه خواستمینم نکهیا

 

 انیتالشش را کرده بود تا از جر یهمه الیدو روز دان نیا

 .  اوردیسردرب نیو رام دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دیکه خورش ییقرار داشت؛ از جا شیسر جا زیچنظر همه به

از کشور خارج کرده حاال برا بازگشتش  یرقانونیهناس را غ

 یپا نیکه رام دادندیجواب پس م نیقوان یسر کیبه  دیبا

 بود . ستادهیشان اهمه

 

را با  انیجر نیو مقامات مربوطه ا سیتا پل کنده بودم جان

 را به داستان باز نکنند .  هیبق یخودم حل و فضل کنند و پا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  ییشک کرده بودند اما خب تا جا واریمخصوصاً ژ هیبق البته

جلوه داده بودم؛ البته به کمک جوانه؛  یعیرا طب هیقض شدیم

را در  یدیکلو  یروزها نقش اصل نیبودم ا دهیکه فهم یاجوانه

 .  کندیم یخانه باز انیجر

 

 الیکمک دان مطمئن شده بود بدون یوجود مخالفتش وقت با

 دهم،یانجام نم یکار نیکوچکتر سیقرار دادن پل انیودر جر

 را مسکوت بگذارد .  انیجر یقبول کرده بود مدت کوتاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جمع و جور کرده  یها و اتفاقات خانه را طوربود که تلفن جوانه

 نرسد .  هیبه گوش بق یود که خبرب

 

 آوردم که به مالقات آکو رفته بودم .  ادیصبح را به  امروز

 

دستگاه شکسته  بیب بیمنظم ب ی)) سکوت اتاق با صدا

 .  شدیم

 

به نظر  نیترسناک و سنگ نقدریا شهیاتاق از پشت ش رونیب

 .  دیرسینم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و  رساندیمآکو  یهاهیکه هوا را به ر یقطر یلوله دنید با

 ینیسنگ یوزنه کرد،یم نییرا منظم باال و پا اشنهیس یقفسه

 به قلبم فشار آورد . 

 

 انداختم .  شهیپشت ش یهابه آدم یرا چرخاندم و نگاه گردنم

 

 .  کردندیو آوات پشت پنجره به ما نگاه م طال

 

 نشستم .  شیو رو دمیکنار تخت را عقب کش یصندل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دستم گرفتم .  یبردم و دستش را تولرزانم را جلو  دست

 

نشان ندهد  یآکو واکنش دمیترسیقلبم باال رفته بود، م ضربان

 . 

 

 « سالم داداش...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یزخم دم؛یرا باال آوردم و زخم کف دستش را بوس دستش

 ینشان دادن عشق و محبت برادرانه یبود برا یانگار عالمت

 آکو به من... 

 

قلبم هنوز  یاش روورت الغر شدهبسته و ص یهاپلک داغ

 .  سوختیم

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم :  آب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دکتر گفته که حالت خوبه... پس چرا هنوز چشمات رو باز  »

 «اومده؟ حاال که...  ایهنوز؟ حاال که پسرت به دن ینکرد

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _835 

 

 شدم .  لیبه طرفش متما یکم

 

که به آکو  یمتوجه حرف یخوانآوات با لب ایطال  خواستمینم

 بشنود .  زنمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ادامه دادم :  آرام

 

که قرار هناس  ییحاال ؟یکنیحاال هم چشمات رو باز نم یحت »

 «  شت؟یرو برگردونم پ

 

 به دستش انداختم .  ینگاه

 

 دینشان داده بود اما ناام ینشواک چیقبل ه یدفعه برخالف

 نشدم .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نکهیا دینشان بدهد، به ام یاکو واکنش نکهیا دیتنها به ام نه

که  ییدر هوا دنیبتوانم با صحبت کردن با اکو و با نفس کش

که خدا  یاز شجاعت و قدرت یداشت کم انیآکو جر یهانفس

 کند .  دایپ انیدر خلقت آکو گذاشته بود در من جر

 

 ششیبرم پ نجایکردم داداش... قراره از ا دایو پهناس ر »

 شیبرادرش... پ شیتو... بغل تو... پ شی... پنجایا ارمشیب

 « عموهاش... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 آکو بلند شد :  یاز پرستارها یکی یصدا

 

برادرتون رو  خوادیپرواز؟ وقتتون تموم شده... دکتر م یآقا »

 « کنه...  تیزیو

 

 بود .  ستادهیمنتظر من ا در یبه پرستار کردم که تو ینگاه

 

 موافقت تکان دادم .  یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نشان دهد خم شدم  یاکو به خبرم واکنش نکهیاز ا دیناام

 .  دمیبوس یطوالنو قیآکو را عم یشانیپ

 

 گوشش زمزمه کردم :  کنار

 

که در حقت کردم  یبرام دعا کن آکو... دعا کن بتونم کار »

 « کوچولوت رو برگردونم... جبران کنم... دعا کن دختر 

 

تخت بگذارم  یگرفتم دست آکو را رو میتصم نکهیمحض ا به

 خشک شدم .  میها سر جامثل برق گرفته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بروم ... دادیدستم را گرفته بود و اجازه نم آکو

 

دستم را  یجانیاکو که با ب یهاکه به انگشت یدر حال یناباور با

 رستار گفتم : کردم و به پ یاگرفته بودند اشاره

 

 « گرفته...  دستم رو »

 

 گفتم :  هیبه آوات و طال با خنده و گر رو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ((گرفته...  دستم رو »

 

اش گونه یرو یطال که با خوشحال یهاآوات و اشک یهاخنده

همان  دیشنیمرا م یهاکه انگار حرف ییو آکو ختیریم

 شم...با نجایبود که به من قدرت و شجاعت داد تا ا یزیچ

 

 بودم...  نجایا حاال

 

کند  یبدهد و بعد خودش را معرف لیقرار بود بچه را تحو نیرام

اش در برابر دادگاه به خاطر سکوت چند ماهه صیتا بنابر تشخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جواب پس بدهد که با توجه به  دیهناس توسط خورش یدزد

در  یکرده بود احتماالً مجازات سخت یخودش همکار نکهیا

 انتظارش نبود . 

 

 سیو بعد هناس توسط پل ریهمانجا دستگ نیقرار بود رام اول

که  دمیهناس را شن یصدا یداده شود اما وقت لمانیتحو

توان تالش کرده بود  یبا همه ترسدیم هیو بق سیاز پل گفتیم

 .  دیایهم همراه هناس ب نیو ضمانت خودم رام تیکه با رضا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _836 

 

نازک و  یصدا یبه بند جگرم غرق آتش شده بود وقت بند

بودم که پشت تلفن پدرش را صدا  دهیهناس را شن نیغمگ

 .  زدیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دیتالش خورش یچند ماه با وجود همه نیگفته بود ا نیرام

سأله م نیخودش هناس نتوانسته بود به آنها عادت کند  و هم

 .  دیایعاقبت کوتاه ب نیباعث شده بود رام

 

 کجا بود؟  دیخورش حاال

 

خبر دار شده بود  انیجراز دیخورش یوقت نیرام یگفته طبق

کرده بود  یمعرف سیپل یخودش و هناس را به اداره نیکه رام

 جز فرار ناتوان شده بود .  یدر انجام هر کار دیو خورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 داشت .  ینخواهم الیبا حرف دان حرفش

 

 شده بود ...  دیناپد دیخورش

 

بود که  یزیچ همان قایدق دیشدن خورش دیناپد اما

 مان کرده بود . زدهوحشت

 

 :  شدیگوشم زمزمه م یتو الیدان حرف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یدگیچیبه اون پ یاکه با تو نقشه یدیفکر کن خورش نیبه ا »

 تونهیم ییهاچه غلط گهیتو هم دور زد د یو بعد حت دیکش

 زیبر یچنته دارتو ی... هر چری... دست کمش نگریبکنه آه

 تیامن تونهیکه م یزی... هر چسیخودت... پل یها... ادمرونیب

 « کنه...  نیت رو تأمخودت و خانواده

 

 نشسته بودم .  نیماش یتو نجایا حاال

 

باز شد  نیماش یدرها یدفعه همه کیکه  الیدر فکر و خ غرق

 نشستند . نیماش یو سه نفر تو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و به طرف  دمیکش رونیام را بخوردم که اسلحه یتکان چنان

راننده نشسته بود، نشانه گرفتم که  یصندل یکه رو یشخص

 رو شدم . دفعه با آوات روبه کی

 

 باال برده بود .  یارا به حالت مسخره شیهادست آوات

 

 پوزخند گفت :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکشیم اسلحه نهیبش نتیکه تو ماش یتو رو هر کس »

 « داداش؟ 

 

 عقب بلند شد :  یاز صندل واریژ یصدا

 

 یچ یکه بهشون بگ یبه برادرات اعتماد ندار یحت یوقت »

و رو همه اسلحه  یاعتماد نکن گهید چکسیبه ه یشده حق دار

 « ... یبکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

حدقه چرخاندم و اسلحه را پشت  یتو یرا با کالفگ میهاچشم

 کمرم گذاشتم . 

 

 «  ن؟یکنیمکار  یچ نجایا »

 

 زد .  یپورخند صدادار واریژ

 

دستگاه پرواز  یتو خیدونه م هی یدرصد فکر کن بتون هی »

 « و من خبر دار نشم...  یجا کنجابه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نوبت من بود پوزخند بزنم . حاال

 

اون رو  یهاالوگید یآکو دار یجا پا یکه جا گذاشت نمیبیم »

 « ... یدیم لمونیتحو

 

 فت : گ تیبا عصبان ریام

 

تو دهن  یخودت اومد یها؟ با پا ر؟یآه یکنیکار م یچ یدار »

 «  شمون؟یپ ادیراحت م ینطوریبه نظرت هناس هم ر؟یش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _837 

 

 

 ادامه داد :  آوات

 

دوممون  یهدفع نیکه ا میشانس بودخوش نقدریا یما از ک »

 « باشه؟ ها؟! 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جلو آورد و گفت :  یدو تا صندل نیسرش را از ب واریژ

 

 میقا یبرا یدار ینطوریا دمیدیم یداد... وقت فیک یول »

 « ... یکنیتالش م زیچکردن همه

 

 سرش گذاشتم و او را به عقب هول دادم .  یدستم را رو کف

 

 دادم .لم  امیصندل یرو یو با ناراخت دمیکش یپوف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از ان چهار نفر خبردار  یکیامکان ندارد  دانستمیهم م خودم

 دایروزها پ نیا واریکه ژ یاراتینشود؛ مخصوصاً با وجود اخت

 کرده بود . 

 

 ادامه داد :  آوات

 

هم هست وگرنه کشته بودمت تا حاال  سیپل یشانس آورد »

 «... ریآه

 

 زد .  یتلخ لبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

... مارستانهیرادرهامون رو تخت باز ب یکیاالن هم  نیما هم »

 « دوتا...  شیبکن یخواستیچرا م

 

 نگاه کردن به اوات گفتم :  بدون

 

 ریتقص هایاریو بدب هایخرابکار نیا یقبالً هم گفتم... همه »

 ینداره اگه برا یمن بودن... حاال اشکال یمنه... اصالً نقشه

 « . ..ماریسر خودم ب ییبال هیجبران کردنشون مجبور شم 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد : ادیفر ریام

 

 یبرا یخوایم شه؟یدرست م یکتی... فکر میکنیم خودیب »

هاش رو باز کنه و تو دِ المصب اگه آکو چشم ؟یآکو جبران کن

چقدر دوستت  آکو یدونی... نمشهیبدتر م زیچکه همه ینباش

ما سه  یلعنت س؟یاونم ن یداره؟ هنوز باورت نشده تو نباش

نداره...  یادهیفا چیه میزنیکنار گوشش حرف م میماهه دار

 « مرگ برگرده...  یتو رو بشنوه تا از لبه یبود تا صدا یکاف یول

 

 بودم . دهیند یرا عصب ریام تقدریا وقتچیه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به سرت زد، ما به درک...  یبعد که فکر خودکش یپس دفعه »

 « بدبخت باش...  یبه فکر اون آکو

 

 شد و در را محکم بست .  ادهیپ نیماشتمام شدن حرفش از  با

 

 بودم .  رهیرفتنش خ ریسه نفر هم در سکوت به مس ما

 

 ارام گفت :  واریژ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... هیمون عصباناز دست همه یعنی... هیاز دستت عصبان ریام »

 

 ادامه داد :  اوات

 

از  ییجز ما بزرگ نشده ما اون رو شیچون پ کنهیفکر م »

 انیدر جر یهم هست که گاه نیهم یبرا دونمیخودمون نم

 « ... رهیگیهامون قرار نمبرنامه

 

 ...نیرام امیتلفن امد و بعد پ یبزنم صدا یحرف نکهیاز ا قبل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... ((ای... زودتر بمی)) ما تو فرودگاه

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _838 

 

 (  ری) آه

 

نگاه به هناس انداختم که چطور همانطور که در  نهیآ یوت از

دست دست آوات را گرفته بود؛ انگار  کیبغل گلوله شده بود با 

 هم آوات بود .  ریهمزمان هم در بغل ام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

با ما  یچندان خوب یکه هناس رابطه میدانستیم واریو ژ من

 و آوات هر کدام به ریاست اما ام بهیندارد و نسبت به ما غر

 . شدندیخود پدر هناس حساب م قیطر

 

و به  میجلو نشسته بود هابهیمثل غر باًیتقر واریمن و ژ حاال

 با هم خلوت کنند .  میاجازه داده بود گرشید یهاهناس و عمو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

الغرتر شده بود و  یلیبودم خ دهیکه د یبار نیاز اخر هناس

رفتم و گ نیکه او را از دست رام یاهیاز ثان شدیباعث م نیهم

 جا کردم، خودم را لعنت کنم .  ریدر بغل ام

 

 کلمه حرف بزنم .  کی توانستمیانقدر بد بود که نم حالم

 

 به حرف آمد .  واریژ

 

 هی نجایا خواد؟ینم یدلت بستن س؟یت نهناس عمو گرسنه »

 « خوب داره...  یفروش یبستن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

زده  حرف را نیرا بکشند ا نمانیجو بد ب نکهیا یبرا احتماالً

 بود . 

 

 ریام ینهیس یبه قفسه شتریارام و مظلوم سرش را ب هناس

 فشار داد و گفت : 

 

 میریم نحایا امیقول داد ب نیبابا... عمو رام شیپ مینه... بر »

 « بابا...  شیپ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم فشار دادم .  یرا محکم رو میهاپلک

 

  بردم؟یرا کجا م هناس

 

 ؟ که در بستر مرگ افتاده بود یپدر شیپ

 

 با من و من گفت :  آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

جوانه جون... طال...  شیخونه... پ میاول بر یعمو... ول میریم »

تو  خوادیدلش م یلیهم هست که خ گهینفر د هیآکام... تازه 

 « ... نهیرو بب

 

 یحرف اوات تمام شد، هناس با صدا نکهیمحض ا به

 کرد .  هیشروع به گر یبد

 

از  نیکه کم مانده بود کنترل ماشبود  یناگهان یبه قدر زیچهمه

 دستم در برود .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نگه داشتم و با وحشت به  ابانیرا کنار خ نیزحمت ماش به

 طرفشان برگشتم .

 

از او  یبا دستپاچگ ریو اوات و ام کردیم هیگر هناس

 افتاده ...  یچه اتفاق دند،یپرسیم

 

 گفت : یشانیبا حالت پر هناس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ش بابام... اونهام همه شیپ نیبری... من رو نمنیگیم یالک »

 ی... اگه بخواببابا شیپ میریم یاگه غذات رو بخور گفتنیم

 « بابا...  شیپ میریم ینیبابا... اگه کارتونت رو بب شیپ میریم

 

 را با دست پوشاند و با هق هق گفت :  شیبایکوچک و ز صورت

 

من رو  یکه گفتن کردم... ول ییکارها یبه خدا من همه »

 « بابام...  شین پنبرد

 

 گفت : یداد و با غم بزرگ هیتن کوچکش را خودش تک ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بابات... اصالً بابت  شیپ متیبریعموجون... م میگینم یالک »

و  ششیدونشه تا بره پ هی یچشم به راهته... منتظر دختر بک

 « بوسش کنه... 

 

 به انداخت . ینگاه

 

 « مگه نه؟  »

 

 ... میکرد دییتأ مانهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یکما یهیقض دیچطور با که مینداشت ینظر کداممانچیه لبتها

 .  دادمیم حیهناس توض یرا برا اکو

 

 ادامه داد :  تیبا مظلوم هناس

 

 « دوستم نداره؟  گهیبابام باهام قهره، آره؟ د »

 

 با لطافت گفت :  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یدونی... بابات عاشقته... مگه نمهیچه حرف نینه عمو... ا »

 

درشتش را  یآب یهاکم شده بود، چشم اشهیکه حاال گر ناسه

 دوخت و گفت :  واریبه ژ

 

و  دیاگه هنوز عاشقمه پس چرا من رو داد به مامان خورش »

دنبالم؟ چرا بهم  ومدیچرا گذاشت من رو ببرن؟ ن ن؟یرام عمو

که با طال جون رفته بود خارج و هر  یزنگ زد؟ مثل اون وقت

 « بگه؟  ریتا بهم شب بخ زدیشب بهم زنگ م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خبر  زهایچ یو مابق یو دزد دیخورش انیهناس از جر یعنی نیا

 نداشت .

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [23.09.21 12:1۷] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _839 

 

 .  میانداخت گریکدیبه  یچهار نفرمان نگاه گنگ هر

 

 چه خبر است ... میبود دهیفهم انگار

 

 ؟  میگفتیچه به هناس م دیبا حاال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

در نظر  دیخورش یحال پدرش؟ خراب کردن چهره ت؟یواقع

 دخترش ؟ 

 

داشته باشد اما دلم  یتیاهم نیکوچکتر میبرا دیخورش نکهیا نه

بد تا  ریتصو کیبا  شدیکه مجبور م سوختیهناس م یبرا

 کند .  یآخر عمر زندگ

 

 به حرف آمد .  ریام عاقبت

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مامان  شیچند وقت پ نیت داره هناس... ابابات دوست »

ازت  تونستیبود و نم ضیچون بابات مر یبود دیخورش

 « مراقبت کنه؟ 

 

 زل زد و گفت :  ریدرشتش به ام یهابه چشم هناس

 

 «  ض؟یبابام مر »

 

 تکان داد .  یسر یبا ناراحت ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  دیمامان خورش شیپ یهم تو رفت نیهم ی... برازمیآره عز »

 « ... یاونها بود شیدت پم هی

 

 .  وستیپ ریهم به ام اوات

 

 دستش گرفت و گفت :  یکوچک هناس را تو دست

 

تا  دیشا میطال و جوانه... گفت شیپ میبر میگفت نیهم یبرا »

 « اون موقع حال بابات خوب بشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هناس را پاک کرد .  یهااشک ریام

 

 «  ؟یخوب کنبابام رو یتونی... نمیشما دکتر ریعمو ام »

 

 گفت :  میدادن جواب مستق یبه جا ریام

 

 « عمو؟  ادتهیخفته  یبایکارتون ز »

 

 کرد .  نییسرس را باال و پا هناس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

خواب  هیخفته شده... خوابه...  یبایز نیبابا آکو هم االن ع »

 «  شه؟ینم داریب یکه هر چقدر هم صداش کن قیعم

 

 :  دیکودکانه پرس هناس

 

 « شه؟  داریتا ب میکن بوسش دیبا »

 

آکو  یچند وقت بوسه بود که به سر و رو نینداشت ا خبر

 .  ماندندیم جوابیشان بو همه شدیم ریسراز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از پشت به ما  ینیبه هناس بدهد، ماش یجواب ریام نکهیاز ا قبل

 برخورد کرد . 

 

 . میتکان خورد مانهمه

 

 زدم : ادیفر یوحشت از تصادف قبل با

 

 «  ؟نیخوب »

 

 به هناس کردم . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «هناس؟  یخوب »

 

 تکان دادند .  دییبه عالمت تأ یسر همه

 

پشت سرمان انداخت  نیبه ماش یعقب نگاه یشهیاز ش واریژ

 و گفت : 

 

 نیبه ماش زنهیبدون عابر م ابونیخ هیکه تو هیک وونهید نیا »

 «  ؟ییروروبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 آمدند .شدند و به طرفمان  ادهیپ نینفر از ماش دو

 

 تکرار کرد :  ریام

 

 « ... نیبدون عابر؟ ع ابونیخ »

 

 حرفش را گرفت :  یدنباله واریژ

 

 « بهت زد...  نیکه ماش یوقت نیع »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آن دو نفر اسلحه به دست ما را نشانه  میبه خودمان آمد تا

 گرفتند . 

 

 نیهم از ماش گریچند نفر د م،ینشان ده یواکنش نکهیاز ا قبل

 ند و با اسلحه ما را نشانه گرفتند...آمد رونیب

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [24.09.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _840 

 

 (  ری) آه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جمع شده بود که  ریبغل ام یتو یهناس بود؛ طور یپ نگاهم

 .  شدیش نمآدم متوجه

 

 .  مینشسته بود یاتاق خال نیا یتو شدیم یساعت کی

 

با اسحله نشانه گرفته بودند، قفل  نیدور تا دور ماش یوقت

و  میمسلح نبود کداممانچیجز من ه نکهیخصوصاً ا م،یکرد

 هناس همراهمان بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رونیب نیماش یو هناس را از تو ریام میبه خودمان امد تا

 خودشان کردند . نیو سوار ماش دندیکش

 

 گذاشتند .  نقطه نیترفیضع یدست رو هایلعنت

 

 دایشان پمان سر و کلهخانه یکیدرست در نزد دیبا چرا

فعالً  نکهیها با دستور خودم و فکر اکه محافظ یی! جاشد؟یم

 برقرار است متفرق شده بودند؟  تیامن و امن انیجر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دور و بر عمارت  شهیسر آنها که هم ییچه بال دانستمینم اصالً

 رده بودند؟ شان را ناکار کهمه یعنیبودند، امده بود؟ 

 

 .  میبه هم انداخت ینگاه واریو ژ من

 

 : میگفت صدایو ب ارام

 

 « پدرش؟  ای دن؟یبه نظرت از طرف خورش »

 

 چشم بستم .  خسته
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

جربزه و دل و جرئت  نقدریو پدرش ا دیخورش دونمیم دیبع »

 « . بزنن.. یگندگ نیداشته باشن که بخوان حرکت به ا

 

 گفت :  یاخفه تیبا عصبان واریژ

 

شون مرده بودن که ... همهیکه جمع کرده بود یاون همه ادم »

 « راحت گرفتنمون؟  نقذریا نهایا

 

 جواب دادم : تیهم متقابالً با عصبان من
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که من تو گوش شما خرها خوندم که هرجا  ینیاسیاون همه  »

 «  ؟یچ د،یبا خودتون اسلحه داشته باش دیریم

 

 گفتم : رلبیو ز دمیکوب امیشانیام را به پمشت شده دست

 

... دیافتادیدردسر نم یاالن شماهاهم تو ن،یاومدیاگه نم »

 « فقط خودم بودم... 

 

 آوات از کنار گوشمان بلند شد : یصدا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « و البته هناس...  »

 

جان  یبرا کدامچیکه البته ه میبود دهیو ترس یعصب مانهمه

و البته هناس بود که  مانیجان برادرها م؛ینبود خودمان نگران

 . که دستمان امانت بود؛ امانت آکو.. یهناس ترساندمان،یم

 

 : دیپرس آوات

 

 «  م؟یکار کن یحاال چ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به دور و برمان انداخت . ینگاه

 

اتاق  یالهیم ی... از پنجرهیالهیوس چیبدون ه یاتاق خال کی

 ...میهست یباغ زندان کی نیزم ریمشخص بود که در ز

 

 جواب داد : واریژ

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نقطه ضعف  نینگران هناسم... هناس بزرگتر یول دونمینم »

مون رو همه توننیراحت م یلیماس... با استفاده از اون خ

 « ... کنن ریگنیزم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [24.09.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _841 

 

 .  ختیها را به هم رو آن دیکش شیموها نیب یدست اوات

 

بخوام بخورم اون بچه زهره ترک شه...  یهر گه ترسمیم »

 « ... کنهیاالن هم از ترس چشاش رو باز نم نیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .بلند شد و به طرف پنجره رفت  واریژ

 

 می... چه بخوامیدست بذار یدست رو میتونیبه هر حال نم »

 میش بکنماجرا شده... بهتره تال نیهناس وارد ا میچه نخوا

 « ... رونیب مشیببر نجایزنده از ا

 

 زد : ادیپنجره گذاشت و فر یلبه یرا رو دهانش

 

 « س؟ین یخراب شده کس نیا هیتو »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به طرف من و آوات برگشت و گفت : یالبخند مسخره با

 

عمراً  یبودم... ول دهید لمیصحنه رو هزار بار تو رمان و ف نیا »

.. کار رو انجام بدم. نیهم دیدمم باخو یروز هیکه  کردمیفکر م

 » 

 

 جواب داد :  اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ختنیهم دست از نمک ر تیموقع نیا یتو یحت یعنی »

 « ... یداریبرنم

 

 و هناس انداختم . ریبه ام ینگاه

 

 گفت : د،یآنها د یشدن نگاهم را رو یکه طوالن اوات

 

 «  ؟یکنیفکر م کنم،یکه من فکر م یزیتو هم به اون چ »

 

 جواب داد : واریمن ژ یجا به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... نهیدرستش هم هم »

 

 زدم : شیصدا آرام

 

 «  ر؟یام »

 

 یهناس دست بکشد، نگاه یاز ناز کردن موها نکهیبدون ا ریام

 به من انداخت .
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ریام یبرامون بکن یکار هی خوامیازت م »

 

و  میمسأله متفق القول هست نیا یمان روهمه دانستمیم

موضوع نداشته  نیاز ا یگریبرداشت د ریبودم ام وارمدیام

 باشد . 

 

 « کار بکن، باشه؟  هیکه افتاد تو فقط  یهر اتفاق »

 

 انداختم .  واریبه اوات و ز ینگاه میچشم ن یگوشه از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تر از از اما امروز مهم میدهیهم جانمان را م یبرا دانستمیم

رادر بزرگترمان ب یوجود داشت که زندگ یجان دادن ما هناس

 به ان وابسته بود... 

 

هم  یلیبه هوش امدن آکو خ افتادیهناس م یبرا یاتفاق اگر

 .  آمدیهناس کنار نم یخال یمهم نبود؛ چون با جا

 

هناس  یتونیکه م ییتو فقط حواست به هناس باشه... تا جا »

 « ... و بشنوه بهتره نهیکمتر بب یدار... هر چرو دور نگه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جا شد . بغلش جابه یبا هناس تو یه سختب ریام

 

که من جزوش نباشم؟ اونقدر  دیکن یکار هی دیخوایکه م دینگ »

 «  د؟یتون بدونکه من جزو نقشه دیبهم اعتماد ندار

 

 گفت : ینیبا لبخند غمگ آوات

 

از  یتونیکه م میتو پسر... اگه بهت اعتماد نداشت یاوونهید »

 « دستت؟ ها؟  میرو بدهناس  دیچرا با یایپسش برب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [24.09.21 10:55] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _842 

 

 ها گفت :مثل پسربچه ریام

 

دست و پاتون رو  یکه جلو میاعرضهیاونقدر ب نیکنیفکر م »

 «  رم؟یبگ

 

 .  دمیخندیم ریبه ام ینبود وگرنه حساب دنیخند تیموقع
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اب داد : جو واریژ

 

 « ... وونهید »

 

 غر زد : ریام

 

 « ن؟یدورم کن نیخوایپس چرا م »

 

 با غم گفت :  اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نجات کنه اون تو و  یماها کس نیچون اگه قرار باشه از ب »

 « ... نیهناس

 

 پوزخند زد . ریام

 

 یهوا گهید یکیاتفاقاً بهتره  تره؟نیچرا اونوقت خون من رنگ »

... کار با دیتر.. چون شماها از من زرنگهناس رو داشته باشه.

... پس بهتر دیهم بلد گهیاسلحه و هزار کوفت و زهرمار د

 « ... نیاز هناس مراقبت کن دیتونیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم و گفتم : سیرا با زبان خ میهالب

 

 « ... یانهیگز نیتو بهتر »

 

 زد : یاخفه ادیفر ریام

 

 « دِ چرا؟  »

 

 :با آرامش جواب داد  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... یپدر هیچون  »

 

 خورد .  یتکان ریام

 

 ما ثابت ماند .  یرو اشیمشک یهامردمک

 

 گفتم : یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

 

 « آکام بدون تو بزرگ شه؟  یدوست دار »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد : اوات

 

 لیاز همه دل شتریب یکس یاتاق برا نیا رونیب یاگه زندگ »

 « ... ییاشه اون توادامه دادن داشته ب یبرا

 

 کردم : اضافه

 

 ی... خودت هم برسوندست پدرش یهناس رو برسون دیتو با »

 « دستت پسرت... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

برقرار شده  نمانیب ینیچه جوّ بد و سنگ دانستیخدا م فقط

 بود .

 

داشته  یمعمول یزندگ کی هیمثل بق میما نتوانسته بود چرا

و مانا  دیفاخر و خورشارسالن و  انیجر ریدرگ دیچرا با م؟یباش

که  میانداختیقرعه م مانیچهار نفر نیب دیچرا با م؟یشدیم

 م،یافتاد ریباشد که در آن گ یااگر قرار به زنده رفتن از معرکه

  م؟یکداممان زنده بمان
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

گوش  ادیفر یبا باز شدن در و صدا نمانیب نیبد و غمگ جو

 شکسته شد .  یخراش زن

 

 .  میدیپرچهار نفرمان از جا  هر

 

افتاده بود  نیزم یرو جایو کبود ب یکه خون دیخورش دنید با

 ... دیبرق از سرمان پر

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [25.09.21 12:43] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _843 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 (  ری) آه

 

که کم مانده بود از حدقه در  ییهابسته شدن در با چشم با

 م . زل زد دیبه خورش دیایب

 

با  واریژ نکهیتا ا مینشان نداد یعکس العمل کداممانچیه

 گفت :  دیترد

 

 «  د؟یخورش »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خودم امدم و به طرفش رفتم .  به

 

کردم او را به حالت  یاش را گرفتم و سعشانه نکهیمحض ا به

 زد : یاخفه ادیو فر دیخودش را عقب کش اورم،ینشسته در ب

 

 « به من دست نزن...  »

 

بود او را به طرف خودم  شتریکه زور من ب ییاز آنجا اما

 برگرداندم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 صورتش جا خوردم . دنید با

 

آلود و کبود خون یتوده کیجز  اشیو عروسک بایصورت ز از

 نمانده بود .  دنید یبرا یزیچ

 

 دهانم را قورت دادم و زمزمه کردم : آب

 

 «سرت اوردن؟  ییچه بال »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلند شد : ریام یصدا

 

 « ... دهیتون... هناس خوابهمه نیآروم باش »

 

در  دیخورش دنیهنوز از شک د دادیکه لحنش نشان م آوات

 را داد :  ریجواب ام امده،یحال و روز به خودش ن نیا

 

 می... ما که آدم بزرگتیوضع نیا ی... بهتره بخوابه توآره »

 « بچه...  نیبه حال ا یوا گهی... دمیهنگ کرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زمزمه کرد : یسخت به دیخورش

 

 « هناس؟  »

 

 ممکن باز کرد .  یکبودش را تا جا ورم کرده و یهاپلک

 

 گفت :  یبا ناباور دیصورت مرا مقابل خودش د یوقت

 

 «  ؟یینجای... تو اریآه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . سوختینم شینوک سوزن هم برا یبه اندازه دلم

 

و  نجاستیچرا ا دیاز چه قرار است، خورش انیجر دانستمینم

که ته دلم از  دانستمیشدن ما دارد اما م دهیبه دزد یچه ربط

 .  بردمیآش و الش شدنش لذت م دنید

 

 نیمادرش در ا دنیواقعا اگر هناس نبود که نگرانم کند د در

 یبا خوشحال گذاردیم شیرو یریو روز چه تأث حال

 .  دمیخندیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم . اخم

 

 د . دلم تا چه حد از او پر بو دانستمینم

 

بال رو سرت  نیا یک د؟یخورش یکنیم یچه غلط نجایا »

 « آورده؟ 

 

دهانش را با سرفه  یخم کرد و خون گوشه یرا کم سرش

 داد .  رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دمیچندش خودم را عقب کش با

 

 به دور و برش انداخت .  ینگاه دیخورش

 

 « انداخته...  ریتون رو گپس همه »

 

 وارید یاو را گوشه ریه چطور امهناس ثابت ماند ک یرو نگاهش

 .  دیکشیم شیو کت خودش را رو خوابندیم

 

 غم زمزمه کرد : با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « هناس هم هست...  یحت »

 

 دادم .  شیهابه شانه یتکان

 

 «  ؟یبگو ک د؟یخورش یک »

 

از  یاش کمباد کرده یهاسبزش را که به خاطر پلک یهاچشم

  بودند به من دوخت و گفت : دایانها پ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ارسالن...  »

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [25.09.21 12:43] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _844 

 

 (  ری) آه

 

 شده بود .  شب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود به عنوان  دایکوچک آسمان که از پشت پنجره پ یتکه از

 .  میکردیساعت استفاده م

 

را جمع  دیخورش یهاانداختم، تا حد امکان زخم ریبه ام ینگاه

 و جور کرده بود . 

 

تا گردن  کردیکه انگار به زحمت خودش را کنترل م اوات

 را نشکند، گفت :  دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

چه  نجایا یتا بنال یکنیجونت استفاده نم یاگه از ته مونده »

 « ... رمشیحاضرم ازت بگ لیخبره با کنال م

 

 کرد . یادندان قروچه واریژ

 

 «سقف و نکشتنت...  هی ریباهات ز دنیسخته نفس کش »

 

 زد . یبه زحمت پوزخند دیخورش

 

 « ... مونهته خط همه نجایتر باش... اکم مهربون هی »

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به هناس بود .  نشیغمگ نگاه

 

 « ... میدور کن نجایهناس رو از ا میکاش بتون یفقط ا »

 

 باال انداختم . ییابرو

 

که از  ی... اگه به فکرش بودیچقدر هم تو به فکر هناس »

 « ... یکردیپدرش دورش نم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیکشیدرد م نکهیدلش را گرفت؛ مثل ا دیخورش

 

... بردمش تا از بردمشیاگه به فکرش نبودم که با خودم نم »

 « دست ارسالن نجاتش بدم... 

 

 خوردم . جا

 

 «  ؟یشناسیمگه تو ارسالن رو م »

 

 تکان داد .  دییتأ یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 کرد . یکوتاه یخنده واریژ

 

 ادمیدرموردش... بعد  یخواستم ازت بپرسم چرا به ما نگفت »

 « ... یاومد که احتماالً خودت هم همدستش

 

 اخم کرد . یبه سخت دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

وجود داره... و  دونستمیمن هم دست اون نبودم... من فقط م »

 یاز خانواده ییجز نکهیم رو بردم تا تاوان ابچه تیدر نها

 « ا جونش نده... پروازه ب

 

که احتماال به خاطر فرو خوردن خشم گرفته  ییبا صدا اوات

 بود، گفت : 

 

 «  ش؟یشناختیاز کجا م »

 

 جواب داد : ارام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  داده بود...  یهمکار شنهادیبه بابام پ »

 

 گفت : یمعمول یلیخ ریام

 

 یکه بابات برا یپاپوش انیارسالن تو جر یعنیپس  »

 « کرده بود، دست داشته...  مون درستکارخونه

 

 شده بود . هاوانهیحالش مثل حال د د؛یخند دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یلیکرد... از خ شینه فقط دست داشت که خودش طراح »

 « ... شیوقت پ

 

 جا شد . جان کندن جابه یسخت به

 

دار... از آکو و  یتون باهم بره باالبرام مهم نبود سر همه »

 نیا دمیفهم یهم هستم... اما وقتبرادراش متنفر بودم... هنوز 

... هناس رو برداشتم و شهیفقط به جون شماها ختم نم یباز

 « رفتم... 
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 . دمینفرت خند با

 

 « ؟یحال و روز افتاد نیشد به ا یچ »

 

 با غم گفت :  دیخورش

 

 لهی... و البته شماها رو با هم... من وسخواستیهناس رو م »

... میدادینم لشیمه هناس رو تحورق چیبودم... من و بابام که ه

...من شدم دیرسیمون نمهم زورش به همه یتک نفر

 « ... ارهیهناس رو ب نیگروگانش... تا رام
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 با تعجب گفت :  واریژ

 

دوستت داشت که بخواد چند سال زندون  نقدریا نیرام یعنی »

 « رو به جون بخره؟ 

 

 : دیپرس ریام
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 نیبه خودش زحمت بده تا رام رنقدیا دیاصالً ارسالن چرا با »

تون رو بکشه همه تونستیبندازه؟ م ریتا تو رو گ اره؟یبچه رو ب

 « و خالص... 

 

 « کنم...  هیرو تنب نیو رام دیخورش خواستمیم نکهیا یبرا »

 

 . شناختمیصدا را م نیا

 

بود و ما  ستادهیچهارچوب در ا یارسالن بود که حاال تو یصدا

  . کردیرا نگاه م
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.09.21 05:48] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _845 

 

 (   ری) آه

 

 شد .  دهیمان به طرف در کشهمه نگاه

 

اش در آلبوم مانده یباق یهاکه از معدود عکس یمرد ارسالن،

چهارچوب در  یتو مانیروحاال روبه م،یشناختیپدربزرگمان م
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قلب  یبا بهانه ریام شنهادیکه به پ یدربزرگبود؛ پ ستادهیا

 . میکرده بود یتصادف را از او مخف انیپدربزرگ، جر ضیمر

 

 . میشدیخبردار م گریکدیچند ماه دورادور از احوال  نیا

 

ارسالن و  انیبعد از مشخص شدن جر میاو قول داده بود به

او  شیرا آنجا و پ یمان مدت طوالنهمه المانیآرامش خ

 . میانبگذر

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 م؛یشدینبود آکو دچار مشکل م حیتوض یبرا یگاه فقط

 نکهیو ا اشیکه آکو به خاطر سنگدل کردیپدربزرگ فکر م

 داندیارسالن مقصر م انیمثل پدرمان، پدربزرگ را بابت جر

از پدربزرگ نگرفته بود؛ ماهم  یخبر چیچند ماهه ه نیا

قبول  احتماالً  باور سر کند؛ نیداده بودم پدربزرگ با هم حیترج

کماست و  یبود که بفهمد آکو تو نیتر از اموضوع راحت نیا

 . ستیبه زنده بودنش ن یچندان دیام

 

 یعکس بود اما با موها هیبه ارسالن انداختم؛ شب ینگاه

 ...دیسف
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صورت  یکه رو یمرتب شیبلندش، ته ر مهیو ن دیسف یموها

 یمشک یهااش جا خوش کرده بود، چشمجوان مانده باًیتقر

قاتل  کیرا نداشت،  وانهیآدم د کیاز  یکدام نشان چیه زش،یر

 ... وانهید

 

 یرو نکهیمان گذراند تا اهمه یرا با مکث از رو اشیوحش نگاه

 بود ثابت ماند.  دهیخواب وارید نییپا ریکه پشت ام یهناس

 

 شد.  کینزد شانیقدم به طرف هر دو کی
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آتش روشن  شانیکه کف پا ییهامثل آدم واریآوات و ژ من،

آنها  نیو مثل سد ماب میدیکرده باشند به طرفشان دو

 . میستادیا

 

 به ما انداخت.  ینگاه ارسالن

 

 لبش به حالت تمسخر باال رفت .  یگوشه

 

 و گفت :   دیکش بلشیو س شیبه ر یدست
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جلوم رو  نیتونیبخوام بکنم نم یهنوز باورتون نشده هر کار »

 «  ن؟یریبگ

  

 ام خم کردم و با پوزخند گفتم :  شانه یرا رو ردنمگ

 

 یبخوا یهر کار یتونیتو هنوز باورت نشده نم نکهیمثل ا »

 «  ... یبکن

 

 حرفم را گرفت و ادامه داد :  یدنباله واریژ
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و  یآب کن ریسر ما رو ز یتا حاال چند بار خواست قاًیدق »

 «   ؟ینتونست

 

و  دیهوا کش یتو یفرض یاداره میاش نبا انگشت اشاره ارسالن

 گفت :  

 

 «  م؟یدیبه کجا رس تیدر نها نیاما بب »
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 یو با تآسف دیکش یقیدوباره به هناس افتاد. آه عم نگاهش

 گفت :  

 

 «باز شه اما خب...  یباز نیها به ابچه یپا خواستیدلم نم »

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.09.21 05:48] 
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@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _846 

 

 باال انداخت و ادامه داد :   یاشانه
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 نیقطره خون از رژ هیمن به اردالنم قول دادم که اجازه ندم  »

 « راه بره...  نیزم یرو

  

 یهاکه چشم یبیبرق عج د،ییرا با خشم به هم سا شیهادندان

که از او  یاوانهیرا روشن کرده بود او را به د اشیمشک

 کرده بود.   هیشب م،یشناختیم

 

 «  ... دهیخروار خاک خواب هی ریاردالن من ز یاونم وقت »

 

 و گفتم :   ختمیر میصدا یور تونفرتم را از مرد روبه یهمه
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 یبهش قول نداد ؟یداد یبه اردالنت بابت مادرش چه قول »

 هی ریوقته ز یلیآخه مادرش هم خ ؟یریانتقام مادرش هم بگ

 «  ... دهیوابخروار خاک خ

 

 زدم و گفتم :  یکج لبخند

  

 نیتا آخر دیچون اون وقت با یتونیاومد... نم ادمیآها...  »

 «  ... یپاک کن نیزم یخون خودت رو از رو یقطره
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 گفت :   یاخفه تیرا مشت کرد و با عصبان شیهادست ارسالن

 

 « اتفاق بود...  هیمرگ رژان  »

 

 اصرار گفتم :   با

 

 « اتفاق بود...  هیاردالن هم  مرگ »

  

 تکان نخوردم. میقدم به طرفم آمد، از جا کی
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بود که قصد انجامش را  یکار نیاز ارسالن آخر دنیترس

 داشتم.

 

که  یزیچ نیآخر دادمیاجازه نم میریبم نجایقرار بود ا اگر

 ترس باشد.  ند،یبب میهاارسالن در چشم

 

 :   دیصورتم غرّ یمتریچند سانت یدر فاصله ارسالن
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اون زنده بود...  گرفتیاگه مادرت اردالن رو از برادرم نم »

تقاصش رو پس  دیهاش باقاتل پسرمه... خودش و بچه نیرژ

 « بدن... 

  

 کردم :  یناباور یاز رو یاخنده تک

  

 دی... شایکشتیاگه تو زنت رو نم ؟یریتر نمکم عقب هیچرا  »

قاتل پسرت  نی...  رژنیکن یدگهمه کنار هم زن دیتونستیم

... قاتل رژان... اردالن... یارسالن... تو خودت قاتل ستین

 «  ... ... قاتل همهنیرژ
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 بستم و با غم زمزمه کردم :   پلک

 

آرامش رو به پسرت  یبتون یریرو بپذ تیواقع نیاگه ا دیشا »

 «  ... یبرگردون

 

زل زد، مثل  به من یاقهیتمام شدن حرفم ارسالن چند دق با

 . کردیفکر م نکهیا
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 یرو یخراش نیکوچکتر توانستینم میهابودم حرف مطمئن

 . اندازدیارسالن ب یمارگونهیافکار ب

 

 یوانهید کی توانستیمن چطور م یساده یجمله چند

کشتن ما کرده بود و  یبرا یکار هر کار ینجایرا که تا ا یریزنج

 تیبود به راه راست هدا دهیرس جهیاتفاقاً در چند مورد به نت

 کند؟  

 

شد، انگار از فکر و  دایارسالن پ یدر چهره یبیعج آرامش

 راحت شده بود.   الیخ
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@VIP_ROMAN 

 

که  یااسلحه هیاز ثان یبه من انداخت، در کسر یتفاوتیب نگاه

 کرد...   کیآورد و به طرفم شل رونیپشت کمرش گذاشته بود، ب

 

                                🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.09.21 12:39] 
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🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _847 

 

 (   ری) آه
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 گرفته بود.  انیجر میهاانگشت نیخون از ب یگرما

 

زخم  یرا گرفته بود و آوات دستش را رو میهاشانه واریژ

که  یتا هر جور کردیهم تالش م ریام داد؛یام فشار مشانه

 .اوردیخون را بند ب انیشده بود جر

دهانم تلخ شد  یو مزه رفتیم جیبود، سرم گ دیشد یزیخونر

زدم و  یحالم خوب بود؛ آنقدر که لبخند کمرنگ نهایا یبا همه

 صدایبه من زل زده بودند آرام و ب یکه با نگران میروبه برادرها

 گفتم :  
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 «  ... دیخوبم... نگران نباش »

 

ساکت و نگران به من زل زده بودند. با دست  شانیتاسه هر

 :   دمیرا گرفتم و نال ریام یسالمم بازو

 

 «  من خوبم داداش... حواست به هناس باشه...  »

 

به من و زخمم انداخت و بعد به طرف  ینگاه صالیبا است ریام

 هناس رفت. 
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 به آنها انداختم.  یچشم نگاه یگوشه از

 

را  شیش گرفته بود و همانطور که موهابغل یهناس را تو ریام

 یزی: )) چ کردیزمزمه م شیبرا شیهابوسه نیب کردیناز م

... االن تموم هیباز نهایا ی... همهسین یزیعموجون... چ سین

بابات...  شیخونه... پ میریو م میریگیرو م مونزهی... جاشهیم

 ریامبابا؟ ((  شیپ میریباشه عمو؟ (( هناس جواب داد : )) م

تکان داد و جواب داد : )) آره عشق  دییتأ یبه نشانه یسر

و  ی... چشمات رو ببندیاین رونیاز بغلم ب یعمو... اگه قول بد
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ببرمت  میمستق نجایاز ا دمیقول م یشد بازشون نکن یهرچ

 بابا آکو؟ باشه عمو؟ ((   شیپ

 

 به حرف آمد :   ارسالن

 

آروم و  زیچهمه دمیآره بهتره چشماش رو ببنده... قول م »

 «  اون...  یبدون درد باشه... حداقل برا

 

 با نفرت گفت :  واریژ
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 «  خودت رو مرده فرض کن...  یبهش دست بزن یاگه بخوا »

 

 گفت :  یبیبا غم عج ارسالن

  

 «  االن هم مردم...  نیمن هم »

 

 گفت :  کرد،یکه خون سرفه م ینیح دیخورش

  

از  گهی... دیپرواز رو دار یو که خانوادهبذار هناس بره... ت »

 «   ؟یخوایم یجون اون بچه چ
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 نیزم یرو دیبرگشت، کنار خورش دیبه طرف خورش ارسالن

که با ترحم به جسم آش و الش  ینیدو پا نشست و ح یرو

 گفت :   کرد،ینگاه م دیخور یشده

 

ها رو پرواز... منم جون پرواز یجون اون بچه وصله به خانواده »

 دیهم با گهید زیچ هی... اما خب... هناس به خاطر خوامیم

به  دیتقاص پس بده... اون بچه نه فقط به خاطر پدرش که با

 «  خاطر مادرش هم تقاص پس بده... 
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 کردم و به مکالمات آنها گوش دادم .   اخم

 

 داد :   حیبه طرف ما برگشت و توض ارسالن

 

کنم... اما  هیو تنب دیخورش و نیرام خواستمیگفتم که م »

 «  چرا...  دیازم نپرس یکیهچ

 

 لب گفت :   ریبود ز دهیکه هنوز به من چسب واریژ

 

 «  ... وونهید »
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.09.21 12:39] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ��آکــــو��

 

#part _848 

 

آخ  یرا فشار داد، وقت دیاش زخم لب خورشنوک اسلحه با

 را درآورد، گفت :   دیخورش

 

... من درد یآکو رو ازش گرفت یکه بچه یش هیتنب دیتو با »

 نیکه ا ی... و قسم خوردم اون کسدمیجدا شدن بچه رو کش
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درد رو به آکو  نیکرده بکشم... تو هم هم لیدرد رو بهم تحم

 «  ... یمردن قی... پس تو هم الیکرد لیتحم

 

 را با تأسف تکان داد .   سرش

 

اما راه رو اشتباه  یبر رونیب یباز نیزنده از ا یتونستیم »

 «  ... یرفت

 

 . دیچیشانه و قلبم پ یتو یبد درد
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 هم فشار دادم.  یرا رو میهاپلک

 

 ام شده بود، گفت :  که متوجه آوات

 

 «  داداش؟  یخوب »

 

 . دمیترسیم شیپ یقهیچند دق برخالف

 

   کردم؟یه کار مچ آمد،یم میسر برادرها ییبال اگر
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 تکان دادم . دییتأ یبه نشانه یسر تنها

 

گفتن هر کلمه برابر با  کردمیکه حس م یدر حال یسخت به

 اضافه کردن درد بود، گفتم : 

 

ت رو تا نقشه یهمه سال صبر کرد نیهمه سال... چرا ا نیا »

 « ... یکن یت رو عملزودتر نقشه یلیخ یتونستیم ؟یاجرا کن

 

 به چپ و راست تکان داد .  یا به عالمت نفر سرش
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 دنتیکه از د شدمیوارد عمل م نهاینه پسر... اگه زودتر از ا »

... بردمیرنج و عذاب و ترس لذت نم یپدرت اون همه سال تو

 » 

 

 اسلحه مشغول خاراندن کف سرش شد .  با

 

 دوارمیعامل سرطان استرسه... ام نیترکه مهم دمیشن »

عامل مرگ  پدرتون...  شمیمن م ینطوری. چون ادرست باشه..

 » 
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@VIP_ROMAN 

 گفت :  د،یلرزیم تیکه از خشم و عصبان ییبا صدا واریژ

 

 « ... یفکر کردم فقط با مادرمون مشکل داشت »

 

 با خشم گفت : ارسالن

 

و  رهیمادرت چطور تونس پسرم رو از برادرم بگ یفکر کرد »

 « بده به پدربزرگت؟ با دعا؟ 

 

  زد : ادیفر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپول و قدرت پدرت پشتش بود... پدرت مادرت رو به اندازه »

تنها حکمش دور کردن  یاملکه قدرتمند کرده بود... ملکه هی

 « پسرم از عموش و کشتنش بود... 

 

 : دیوسط حرفش پر اوات

 

هم بد نبود... چرا  تتی... موقعیتو خودت کم پول و پله نداشت »

 « جلو...  یخودت نتونست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اش را باال اورد و به طرف اوات نشانه رفت .اسلحه نارسال

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [26.09.21 12:39] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _849 

 

 گفت : یتینهایخشم ب با

 

ضربه زد که  ییاز جاها یپدر کثافت تو شکستم داد... لعنت »

 « ... ادیاش برببرادرمم نتونس از عهده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

االن است که اوات را بزند با جان کندن اوات را  نکهیا فکر با

 . ستادمیاسلحه ا یعقب زدم و خودم جلو

 

نفر باشم  نیمن اول دادمیم حیترج رمیمان بمقرار بود همه اگر

 مرگ را مالقات کنم... 

 

 ... نمیرا بب مینبودم که مرگ برادرها یانقدر قو من

 

 زد : یودم، پوزخندمن که سپر آوات شده ب دنیبا د ارسالن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... زنمیتون رو م... بالخره همهزنمشیاالن آوات رو نزنم بعداً م »

 » 

 

 اورد .  نییرا پا اشاسلحه

 

و چهار سال در سکوت  یو چهار سال صبر کردم... س یمن س »

خوبه... اون موقع وارد شدم...  زیچهمه دمید ینگاه کردم... وقت

... مانا... زدن وارد شدم ضربه یکه تونستم برا ییاز هر جا

برادرها... طال... آکو...  نیب انی... جردیکارخونه... فاخر... خورش

... شهیم دایاز من پ یرد هی نیکه دچار مشکل شد ییهر جا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تالشم رو  ینباشه... اما خب همه ادمیخودمم  یممکنه حت

 «رو جهنم کنم...  تونیکردم که زندگ

 

 لذت گفت : به جمعمان کرد و با یااشاره

 

من  شیتون با هم به آت... همهدیالبته شماها هم کم نذاشت »

 « جون هم...  دی... مثل سگ و گربه افتاددیدامن زد

 

خودش را به طرف  واشی واشیانداخت که  دیبه خورش ینگاه

 . کشاندیما م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تمسخر گفت :  با

 

 « ... ششونیبرو... برو پ »

 

 گفتم : یفیضع یصدا با

 

و از اونجا برامون   یبود شگاهیآسا یسالها تو نیا یهمه »

... تو که در اومدن از اونجا برات اب خوردن یدیکشینقشه م

 «  ؟یومدیبود... چرا در ن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 گفت : تفاوتیباال انداخت و ب یاشانه

 

کارهام رو انجام بدم... اتفاقاً  تونستمیمن از همونجاهم م »

 « صبر و تحمل...  یبرا دادیساکت و اروم اونجا جون م طیمح

 

 زد . یچشمک

 

معطلم  یتونینم یدر ضمن... هر چقدر هم باهام حرف بزن »

مبادا سر  یبرا یکه گذاشته بود یپر محافظ نیتا اون ماش یکن

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 سیپا کردن... تا پلشون رو کلهها خبر دادن همهبرسه... بچه

 بکنه من یبخواد بجنبه و متوجه نبودن شماها بشه و کار

 ای رتمیگی سیپل کنهینم یمنم فرق یرو کشتم و براتونهمه

 « نه... 

 

 باال انداخت . ییابرو

 

و چهار  یشماها... اگه س دنیاعتراف کنم سخت بود دزد دیبا »

نکرده بودم امکان نداشت بتونم از پسش  نیسال براش تمر

 « ... امیبرب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیرا به هم کوب شیهادفعه دست کی

 

 « ... هیحرف زدن کاف گهی.. دخب... خب. »

 

 مان گرفت .را باال اورد و نشانه اشاسلحه

 

 ... دیدیتار م یهاچشم

 

 لذت گفت :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « از کدومتون شروع کنم؟  »

 

 انداخت .  نییرا باال و پا سرش

 

 دنیفکر کنم از هناس شروع کنم بهتره... دوست ندارم با د »

 « مرگ شماها زجر بکشه... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو از باال طور دیخند م،یو راهش را سد کن میایودمان ببه خ تا

 کینشانه گرفته بود، شل ریکه سر اسلحه هناس را در بغل ام

 کرد ...

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [2۷.09.21 13:43] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _850 

 

 (  ری) آه

 

زده  افتاده بود زل مانیپا یکه جلو یبه جسد حرکتیو ب مات

 .  میبود
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که به خاطر ضعف و  یدید یبا تار دیپلک زدم تا شا یبار چند

کرده بود مقابله کنم، آنوقت بتوانم واضح  جمیگ یزیخونر

 ... نمیبب

 

 نیزم یرا گرفت و او را از رو شیهاشانه د؛یبه طرفش دو واریژ

 بلند کرد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ز باشد که ا ینفر نیاول دیبا واریمان ژهمه نیبود ب بیعج

 مانیرو شیپ یو نسبت به فاجعه دیایدرب یجانیرخوت و ب

 . واکنش نشان دهد 

 

 گرفته بود، گفت :  یاخون جان تازه دنیکه با د ارسالن

 

 « ... یکیدرامات یعجب صحنه »

 

 زد و گفت : یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... نیقبل تموم کردنش خلوت کن یاچند لحظه دمیاجازه م »

 « س؟ . زندهالبته اگه هنوز زنده باشه..

 

 ... دیو خورش واریسر ژ یباال ستاد؛یسرشان ا یباال خودش

 

 : دمیآوات نال روبه

 

 « و هناس...  ریام شیبرو پ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مان همه یارسالن باال رفت، وقت یاسلحه یچطور وقت دمید

و همانطور که  دیممکن چرخ یتا جا ریخشکمان زده بود، ام

دش را سپر اسلحه کرده بود، خو یبغلش مخف یهناس را تو

 ... دیو البته خورش کرد

 

 خودش را سد راه اسلحه قرار داده بود ... دیخورش

 

 ییبو چیه یاز مهر مادر میکردیمان فکر مکه همه یدیخورش

 . خورده بود.. رینجات جان هناس ت ینبرده بود، برا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 رفت .  ریهناس و ام شیاطاعت کرد و پ آوات

 

 نیکم مانده بود آخر کردمیکه حس م یزحمت در حال به

 . دمیقطرات جانم را از دست بدهم، خودم را جلو کش

 

طول  ادیزنده ماندن، ز نیهنوز زنده بود اما ا دیخورش

 ... دیکشینم

 

 شیکه از جا یقلبش را نشانه گرفته بود و خون یکه باال یریت

 ... زدیفواره م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

اش را گرفتم هچرا اما دست سالمم را دراز کردم و شان دانمینم

. 

 

 یبه سقف زل زده بود به سخت هدفیکه تا آن موقع ب دیخورش

 گردنش را به طرف من چرخاند . 

 

انگار با هر دم و بازدم جانش را از دست  زد،ینفس م نفس

 .  دادیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زمزمه کردم : آرام

 

 « ... دیخورش »

 

 یهمه یخالصه دیآمد، شا رونیکه از دهانم ب یدیخورش

 ... میشناختیرا م گریکدیبود که  ییسالها

 

 ...میکه کنار هم بود ییروزها یهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مان گذاشته خانه یرا تو شیکه به عنوان زن برادر، پا یروز

 بود...

 

 ام شده بود...که مادر برادرزاده یروز

 

 انتقام گفت...  یاز نقشه میکرد و برا میدایکه پ یروز

 

 یکنار هم زندگ یکه به عنوان زن و شوهر صور ییروزها

 ... میکرد

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ...حاال

 

 !م؟یبود دهیته خط رس به

 

 یجلو توانستیزخم گذاشت اما  نم یدستش را رو واریژ

 . ردیرا بگ یزیخونر

 

 بود .  ستادهیسرمان ا یباال ارسالن

 

 زمزمه کرد : دیخورش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو...  »

 

 گفتم : یمیغم عظ با

 

 «  ؟یآکو چ »

 

 رخاند . را به طرف هناس چ شیهاچشم

 

 سرفه کرد .  خون
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام را گرفت . را باال آورد و شانه دستش

 

 : دینال خت،یریم رونیکه از دهانش ب یزحمت وسط خون به

 

 « هناس رو بسپر... بسپر... آکو...  »

 

جمله کرده  نیاش را صرف گفتن امانده یجان باق یهمه انگار

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تمام شد... حرفش

 

 د...شل ش واریبغل ژ یتو

 

 طرف خم شد... کیبه  سرش

 

 یبرا اشیسبز وحش یهاهم افتاد و چشم یرو شیهاپلک

 بسته شد...  شهیهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 [2۷.09.21 13:43] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

#part _851 

 

 (  ری) آه

 

ارسالن بلند  یصدا دیخورش یهابا بسته شدن چشم همزمان

 شد :

 

 ن؟یکنیم کیدرامات نقدریمرگ آسون رو ا هیچرا  مدونینم »

 « تون گلوله هست... همه یبه اندازه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دفعه  کیبدون مقدمه و  واریحرفش تمام نشده بود که ژ هنوز

 دستش زد و اسلحه را از دستش گرفت .  ریحرکت اول ز کیبا 

 

 بود . واریژ یارسالن هدف اسلحه حاال

 

 با نفرت گفت :  واریژ

 

 « ات رو ببر باال... دست »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دیو جاندارتر از من بود به طرف ارسالن دو ارتریکه هوش آوات

 پشت گردنش زد . یمحکم یضربه دیایو تا ارسالن به خودش ب

 

 افتاد . نیزم یرو حالیو ب هوشیب ارسالن

 

 با نفرت گفت :  آوات

 

 « ... یکه بهم زد یااون ضربه هیتالف نیا »

 

 :با تحکم گفت  واریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... روننیچند نفر اون ب سیدر رو ببند آوات... معلوم ن »

 

 ... شدینم باورم

 

 ورق به نفع ما برگشته بود؟  یعنی

 

 . انداختم  دیخورش ینگاه

 

 غرق خون...  یو ساکت با بدن خاموش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

بود همانطور که  دایپ شانیتو یکه برق شاد ییهابا چشم ریام

دش چسبانده بود با از بدنش به خو یهناس را مثل عضو

 .  کردیبه ما نگاه م یدواریام

 

 رفت . جیگ سرم

 

 . رفتیم یاهیس میهاچشم

 

 کم مانده تا از حال بروم .  دانستمیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دمینال یبدبخت با

 

 « تلفن داشته باشه...  دیارسالن رو بگرد... شا یهابیج »

 

 که متوجه حال بدم شده بود، به طرفم امد و گفت : اوات

 

 «  ر؟یآه یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یهاکردم نگاهم را از چشم یزدم و سع یجان مهین لبخند

 .  رمیبگ دیخورش

 

 « خوبم...  »

 

پاک شده... تو و  رونیب یبفهم یوقت یشیتر هم مخوب »

 « ... رونیب دیبزن دیتونیبرادرهات م

 

 شد...  دهیمان به طرف در کشنگاه همه یابهیمرد غر یصدا با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اش را به که اسلحه یدر حال یبا لباس شخص ییناآشنا مرد

بود و به ما  ستادهیچهارچوب در ا یطرف ارسالن گرفته بود تو

 ...کردینگاه م

 

 : دمینال

 

 «  ؟یهست یک گهیتو د »

 

 باال انداخت . یاشانه مرد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... الیسورِن... از طرف دان »

 

 ...دیخند

 

از از پس ارسالن پرو یقبل اومدنم خود برادرها نکهیاما مثل ا »

 « براومدن... 

 

 انداخت .  دیبه خورش ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کشیشل ی... اما خب اگه صدادمیبهش رس ریکه د فیح »

 « کردنتون...  دایپ شدیم رید دینبود... شا

 

غلبه کرد و  امییو ضعف به توانا یزیکه تمام شد خونر حرفش

 از حال رفتم... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.09.21 12:14] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _852 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 انداختم .  ریبه آه یچشم نگاه یگوشه از

 

هم افتاد و بدنش شل شد، به  یرو شیهاپلک نکهیمحض ا به

 .  دمیطرفش دو

 

 زدم :  شیصدا ادیرا گرفتم و با فر شیهاشانه

 

 «... ریآه »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دستم  یبسته تو یهاکبود شده و پلک یهابا لب ریآه اما

 افتاده بود . 

 

 با اضطراب گفت :  سورن

 

 « زنگ بزنم اورژانس...  دیبا »

 

 انداخت .  دیبه ارسالن و خورش ینگاه

 

 « ... سیو پل »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 در آورد و گفت :  بشیج یرا از تو تلفنش

 

 « و... گند ر نیزودتر ا دیبا »

 

 بلند شد :  واریاعتراض ژ یدفعه صدا کی

 

 « ... سیپل یب سیپل »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

در حال مردن بودم با تعجب سرم را  ریآه یاز نگران نکهیا با

 :  دمیبلند کردم و پرس

 

 «  ؟یچ »

 

 اسلحه را به طرف ارسالن گرفته بود . واریژ

 

 شده بودند، جوابم را داد :  اهیکه از نفرت س ییهاچشم با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا  ؟یراحت نیبه هم س؟یدست پل یارسالن رو بد یخوایم »

از اعدام فرار کنه و  ینداشتن سالمت روح یوباره به بهانهباز د

 « اره؟یسر ما ب ییبال هیو بعد دوباره بخواد  شگاهیبعد بره اسا

 

 را مسلح کرد .  اسلحه

 

 « ... مشیبکش دیبا »

 

 مداخله کرد . سورن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... برادرهات یشی... تو به جرم قتل اعدام موارینشو ژ وونهید »

 « ... هیباز نیا یارسالن برنده تیقت در نها... اونوشنیداغدار م

 

 جواب داد : واریژ

 

کثافت هم با  نیاما ا رمی... حاضرم ده بار بمسیبرام مهم ن »

 « خودم بکشم... 

 

 قفل کرده بودم . یواقع یبه معنا منکه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ... رینگران آه ایباشم  وارینگران ژ دانستمینم

 

افتاده بود به  مانیواز کجا وسط بلبش دانستمیسورن که نم اما

 تر بود... خودش مسلط

 

ها ما هستن... امن بچه اطی...  تو حرونی... هناس رو ببر بریام »

 « ... نهینب یزیو امانه... نگران نباش... حواست باشه چ

 

 بلند شد .  شیهم که مثل من مات شده بود از جا ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گفت : یحواس پرت با

 

 یبرا یفکر هی دی... باواریژ ستانماریب میرو برسون ریآه دیبا »

 « ... میبکن دیخورش

 

 با تحکم گفت :   واریژ

 

 « کثافت خونه...  نی... اون بچه هم با خودت ببر از ارونیبرو ب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

همانطور که هناس را به خودش فشرده بود تا مبادا به  ریام

با گفتن : ))  ندیجهنم بب نیاز ا یزیهم چ هیثان کی یاندازه

 زد .  رونیب نیرزمی... ((، از زواریژ اریدر ن یباز وونهید

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.09.21 12:14] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _853 

 

 ) آوات ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رفتند با تحکم  رونیب نیرزمیو هناس از ز ریام نکهیمحض ا به

 به سورن گفتم : 

 

 «زنگ بزن اورژانس...  »

 

 داد زد :  واریژ

 

 « سورن...  سیپل یزنگ بزن دمیاجازه نم »

 

 در کمال تعجب اسلحه را به طرف سورن گرفت .  بعد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

آنقدر  داد،یبه من م یحس بد میهادر دست ریتن آه یسرما

 که با وحشت و ترس گفتم : 

 

 تیارسالن به تو هم سرا یوونگی... دواریژ یشد وونهید »

 «کرده... 

 

 دم . کر ریبه آه یادست اشاره با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا حاال سکته نکرده  چارهی... هناس برهیمیبرادرت داره م »

دست  یوسط... اونوقت تو دار نیافتاده ا دیباشه... جسد خورش

 ... یوسط آدم بکش نیکه ا یزنیو پا م

 

 گفت :  صالیمخلوط از خشم و است یبا حالت واریژ

 

مادر  بدون محبت نکهیمامان... به ا به بابا فکر کن... به مرگ -

... دهیکش شیزندگ یتو ریکه ام ییهای... به بدبختمیبزرگ شد

 به بابا... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کرد :  ریبه آه یااسلحه اشاره با

 

و اک  ریآه یکثافت که زندگ یپدر شه... به مانا تونهینم ریآه »

 سیکه معلوم ن یی... به آکویمون رو جهنم کرد... به طالو همه

 « ... شهیبزرگ م مادریه بک یچشاش رو باز کنه... به هناس

 

 گفت :  متیبا مال سورن

 

 «پسر؟  یبا ارسالن دار یچه فرق یریانتقام بگ یاگه بخوا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 هم فشار داد : یرا محکم رو شیهاپلک

 

 «... سیبرام مهم ن »

 

 :  دمیام غربه هم قفل شده یهادندان نیب از

 

 «قتل عمد...  شهیبدبخت... م کننیاعدامت م »

 

 زد :  داد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «به جهنم...  »

 

 خورد .  یتکان ارسالن

 

اش را به طرف اسلحه واریبه طرفش هجوم برد اما ژ سورن

 سورن نشانه گرفت . 

 

 گفت :  میرا باال برد و با حالت تسل شیهادست سورن

 

 «آروم باش پسر...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شوم...  وانهیمانده بود د کم

 

  کردم؟یم یچ وانهیپسر د نیبا ا دیبا

 

  کردم؟یم یچ ریبا آه دیبا

 

 مستاصل گفتم :  دیکه به ذهنم رس یفکر با

 

 «... وونهیباشه باشه د »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیباال پر واریژ یابروها

 

 با تعجب گفت :  سورن

 

 « ؟یادم بکش واریهمدست ژ یخوایتو هم م ؟یشد وونهید »

 

 : دمینال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

رو  برادرم نکهی... جز اسیبرام مهم ن یچیدر حال حاضر ه »

 نیکه چشمم تو چشم ا ییجا هیو برم  مارستانیبرسونم ب

 «جسد نباشه... 

 

 گفت :  تیبا عصبان سورن

 

شماها رو نجات  نجای... من اومدم ادیآدم بکش دمیاجازه نم »

 «... دیکمکتون کنم آدم بکش ومدمیبدم... ن

 

 به نفس زدن افتاده بودم .  یشدت کالفگ از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.09.21 12:14] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _854 

 

 «کن...  شیمخف ییجا هیپس ارسالن رو ببر...  »

 

 با اخم گفت :  سورن

 

 ؟یگیم یدار یچ -
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  رمیرا بگ انهیبودم م مجبور

 

 «... سیزنگ بزن اورژانس... بعد هم به پل »

 

 مداخله کرد :  واریژ

 

 «نه...  سیپل »

 

 گفتم :  داد با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تو باغچه  میببر م؟یکار کن یجسد چ نیبا ا یخوایپس م »

 «وسط مرده؟  نیآدم ا هیانگار نه انگار  م؟یخاکش کن

 

 گفت :  واریژ

 

 « ؟یبد سیدر مورد ارسالن به پل یدار یحیچه توض »

 

 سورن کردم و گفتم :  روبه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ن نداره که ارسال یپس برات کار یباش الیدان یهااگه از ادم »

به روش خومون باهاش  میتا ما بتون یکن میقا ییجا هیرو 

 « ... میحساب کن هیتصف

 

 با خشم گفت :  سورن

 

 « کنم؟  یبا شماها همکار دیچرا من با »

 

 گفتم : مصرانه

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که ارسالن با  یدونیرو بهت گفته باشه م اتییجز الیاگه دان »

سر ما  ییهاکار کرده... چند تا ادم رو کشته... چه بال یماها چ

 هیشده؟  بشینص یچه مجازات نهایا یآورده... اما در مقابل همه

کشتن  یکه بهش اجازه داده تا با آرامش برا یروان شگاهیآسا

 « ... زهیما برنامه بر

 

 جواب داد :  سورن

 

 « قتل کنم...  خواممیآوات... نم ستمیمن قاتل ن »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تأسف اضافه کرد : با

 

 یگرفتن انتقامش کمک کردم برا یبرا الیبه دان نکهیهم »

 « هفت پشتم بسه... 

 

 کردم و گفتم :  نییرا باال و پا سرم

 

لحظه  نیسورن... اما اگه هم میستیمن و برادرهام آدم کش ن »

 یلیخ یرو به ماجرا باز کن سیپل یو پا ینبر نجایارسالن از ا

 « ... افتهیبدتر اتفاق م یزهایچ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : دوباره دخالت کرد واریژ

 

 « آوات...  »

 

 تمام قدرت داد زدم :  با

 

ما  یزندگ یهمه یانتقام لعنت نی... خفه شو... اواریخفه شو ژ »

 مونیکه از زندگ یزیچ نیتو اخر دمیرو نابود کرد... اجازه نم

 « ... یمونده نابود کن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سورن ادامه دادم :  روبه

 

... سیگ بزن پلببرن... زن نحایهات بگو ارسالن رو از ابه ادم »

 « رو جمع کنه...  یکارکثافت نیکه ا یزیامبوالنس... هر چ

 

 حرف آخر را زدم : واریبه ژ رو

 

 ی... به روش خانوادهدمیمنم بهت م یخوایتو انتقام م »

 « ... پرواز
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [30.09.21 12:14] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _855 

 

 (  ریآه -فته بعد ) دو ه

 

نکرده بود به  میرها جهیکه هنوز هم سرگ یلنکان در حال لنگان

 طرف اتاق آکو رفتم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دمیکش یپوف شهیاش پشت شطال و نوزاد چند روزه دنید با

 

که دست وبال گردنم را که حاال به خاطر تحرک از درد  همانطور

 . ستادمیطال ا کینزد دمیمالیم د،یکشیم ریت

 

اطراف را  یبراق پسرک که با کنجکاو یهاچشم دنید اب

 زدم . یلبخند ناخودآگاه دییپایم

 

 .  آوردیبه وجد م یپسر بود که مرا کم نیحال حاضر تنها ا در

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

سر خودت  ییبال هی یخوایخونه؟ م یطال؟ دختر چرا نموند »

 « .. .شهیم ضیمر مارستانیکوچولو تو ب نیا ؟یاریبچه ب نیو ا

 

 به طرفم برگشت . طال

 

 جا نخورد . دنمید از

 

بود که همه به آن عادت  یزیبودن من چ نجایداشت؛ ا حق

 کرده بودند . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خنده جواب داد :  با

 

که بالفاصله بعد از به هوش اومدنش بعد  گهیم یکس رو نیا »

 ادی... مرهیممکن بود بم ادیز یزیکه به خاطر خونر یعمل سخت

ارسالن رو گرفتن... هم هناس رو  سراغ آکو که بگه هم

 « برگردونده... 

 

 به اکو انداختم .  ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

از خودش  یواکنش گذاشتمیاتاقش م یرا تو میبار که پا هر

 اشیاتیعالئم ح ای دادیدستش را تکان م ای داد؛ینشان م

 . کردیم یمحسوس رییتغ

 

 سرش را تکان داد .  طال

 

 «  شش؟یپ یرینم »

 

 .  دیکش یقیعم نفس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 مونیمون بهت حسودهمه یعنی... ریآه شهیم میبهت حسود »

... فقط شناسهیاکو فقط تو رو م رونیب یای... انگار دنشهیم

 «... شنوهیتو رو م یصدا

 

 زد و ادامه داد :  ینیاما غمگ قیعم لبخند

 

دل  ایدن نیآکو تا حاال از ا ی... اگه تو نبودریازت ممنونم آه »

 « کنده بود... 

 

 بود تکان داد و کفت :  دهیبغلش خواب یتو صدایبچه را که ب طال

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

راحت  المی... خکنهیم یحرکت هی نمیبب خوامی... مششیبرو پ »

 « خونه...  رمیشه م

 

 کردیسخت م میخم و راست شدن را برا ریکه زخم ت یحال در

نوقدمم  یکه نسبت به برادرزاده یعشق یخم شدم و با همه

 .  دمیرش را بوسداشتم س

 

 کردم : زمزمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « خداحافظ عشق عمو...  »

 

 .رفتم  آکو شیهم پ بعد

 

 .  دمیعادت دستش را باال اوردم و زخم کف دستش را بوس طبق

 

 « سالم داداش...  »

 

 کردم .  ینیغمگ یخنده
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شو که  داریشکل مختلف بهت گفتم ب کیاونقدر به هزار و  »

بگم که  یزیچ هی خوامی.. فقط دلم مبگم. یچ دونمینم گهید

پشت در بسوزه... چشمات رو باز  یاون زن و بچه یدلت برا

 « هات... سر زن و بچه یباال یو برگرد یکن

 

 نکرد .  یحرکت چیه

 

 بودم . خسته

 

 باز نگه دارم...  ادیرا ز میهاچشم دادیاجازه نم جهیسرگ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دست اکو گذاشتم  یتخت رو یرا لبه سرم

 

متوجه تکان خوردن  گرفتمیکه از وجودش آرام م ینیح

 شدم . شیهاانگشت

 

دوباره نسبت به من واکنش نشان داده  نکهیاز ا یخوشحال با

 ... ستادیقلبم ا دمیکه د یزیبود، سرم را بلند کردم اما با چ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سبز و خمارش  یهاباز شده بود و چشم مهیاکو تا ن یهاپلک

 ... کردیبه سقف نگاه م یحاال با خستگ ،یها خاموشبعد از ماه

 

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [02.10.21 09:23] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _856 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نمیسنگ تینهایب یهابار چندم بود که پلک یبرا دانستمینم

 .  انداختمشانیهم م یو دوباره رو کردمیرا باز م

 

بدنم را در  یاعضا یکه همه میهاا پلکنه تنه ینیو سنگ خواب

 بر گرفته بود . 

 

 یتالش یرغم همه یرا باز کردم عا میهاکه پلک یدوم یدفعه

هم  متریلیم کی یکه کردم نتوانستن گردنم را به اندازه

 جا کنم .جابه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . ماندیدر خاطرم نم یادیز زیدور و برم چ ریتصاو از

 

 بودم . هدیکه نشن یواضح و مفهوم یصدا

 

پر کردنش  یبرا یتالش چیبود و ه یزیاز هر چ یخال ذهنم

 .  دادمیانجام نم

 

 بخوابم...  دادمیم حیترج

 

 .  زدیکه انگار مرا صدا م دیچیگوشم پ یتو ییناآشنا یصداه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 من...  اریاختیاما ب خوردندیتکان م میهالب

 

 ... شدیم نییباال و پا نشانیب یاکلمه

 

 

                                  🩸🩸🩸 

 

 ( ری) آه

 

 . امد  رونیآکو از اتاق ب دکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

به طرفش  یاز ترس و اضطراب و خوشحال یبا مخلوط مانهمه

 .  میرفت

 

 زد و گفت :  یلبخند دکتر

 

 « نشده اما نگران برادراشه...  اریهنوز کامل هوش »

 

 زدم .  یو لبخند کمرنگ دیباال پر میابرو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ادامه داد : ردکت

 

ناخوداگاهش  رینشده احتماالً ضم اریذهنش هنوز هوش »

 « مونده...  ادشیتصادف رو  یهاصحنه نیآخر

 

 : دیپرس واریژ

 

 «  م؟یکار کن یخب االن چ »

 

 با لبخند گفت : دکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « احتماالً آروم شه...  نتتونی... اگه ببشهیپشت ش نیایب »

 

                                🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 شدم : داریب د،یچیپیگوشم م یکه تو ییصدا با

 

 هی... برادرها و بقدیپرواز... چشماتون رو باز کن یآقا »

 « ... ننتونیبب شهیاز پشت ش خوانیتون مخانواده

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  م؟یبرادرها

 

 خانواده؟  هیبق

 

 یدر خطر بودند، حت میبرادرها نکهیجز ا دانستم،ینم زیچچیه

 هم بودند هم مطمئن نبودم...  یدر چه خطر هنکیا

 

که تا آن  ییهاقدرت را از کجا آوردم که پلک نیا دانمینم

 لحظه مثل سنگ شده بودند از هم باز کردم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... رو افتاد به روبه نگاهم

 

 آشنا بودند...  میبرا شهیپشت ش یهاادم

 

. سهراب... ترمه... ..نی... جوانه... آکام... آوری... آوات... امواریژ

که بغل  ی... و طال... و هناس...  و نوزاد کوچکری... و آهاریسام

 بود... رهیدرشتش به من خ یآب یهابا چسم ریآه

 

 بودند... نحایا شانهمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... امیزندگ یهاآدم یهمه

 

 ... کردمیرا درک نم شانهیخنده و گر لیدل

 

 یرفتن نفرت نیز با کردمیکه در موردشان حس م یزیچ تنها

 انداخته بود... هیصورتشان سا یبود که سالها رو

 

مقابلم همان  ریبود که تصو نیا دانستمیکه م یزیچ تنها

 بود سالها منتظرش بودم... یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 

 ...سالها

 

 ارام شدم...  کردمیم حس

 

 دنبالش بودم... شهیکه هم یواقع آرامش

 

 ... دیکوبیکردم قلبم سبک و آرام م حس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبا آرامش رو میهانشست و پلک میهالب یرو یکمرنگ لبخند

 هم افتاد...

 

 یبود که تو یمرد ادیفر د،یچیگوشم پ یکه تو ییصدا نیاخر

 :  دیچیاتاق پ

 

 «رررفت...  ضیمر »

 

 یپوالد_غزل#

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [02.10.21 11:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _857 
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@VIP_ROMAN 

 

 (  ری) آه

 

 نبود .  یباور کردن دمیدیمکه  یاصحنه

 

اکو بسته شد،  یهاکه چطور پلک دمیخودم د یهاچشم با

صفر شد و خط صاف و  داد،یکه ضربان قلبش را نشان م یعدد

 ظاهر شد...  وریمانت یرو یسبز

 

 چطور دکتر و پرستار به طرفش هجوم بردند... دمید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ما نگاه  ریبا لبخند به تصو شیپ یقهیاکو که تا چند دق دکتر

را با فشار  شیهاو نگران دست یجد یاافهیحاال با ق مردیم

 ...دادیاکو فشار م ینهیس یقفسه یرو

 

 .  دیلرزیکه بدن اکو و تخت م دادیمحکم فشار م یقدر به

 

 دستش شکسته بود... ریآکو ز یهابودم دنده مطمئن

 

 نبود...  مهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .شکسته.. یهابا دنده ی... حتباشد اکو

 

 یالهیحلقش فرو کردند و با وس یرا تو یاکه دوباره لوله دمید

 مشغول نفس دادن به آکو شدند ...

 

 .  زدندیدارو م اکو یمدام برا گهینفر د چند

 

 دادیبغلم اجازه نم یبچه تو یهیطال و بعد گر غیج یصدا

 کنم .  یمقابلم را حلّاج ریتصو
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@VIP_ROMAN 

 

 ...نطوریهم هم واریاوات و ژ ادیفر

 

 اتاق اورد .  ینفر دستگاه شوک را تو کی

 

را گرفتند  شیجلو یاتاق برود اما چند نفر یتو زدیزور م ریام

.. . 

 

اکو گذاشت و بدن  نهیس یقفسه یدستگاه شوک را رو دکتر

 اکو به باال پرت شد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بچه را ارام کنم .  توانستمینم

 

ادرش م غیو بچه را از ج زدینم غیج نطوریکاش طال ا یا

 ... کردیزده نموحشت

 

هناس و اکام را توب بغلش گرفت و با سرعت از  اریسام دمید

 برپا شده بود... نجاینباشند که ا یامتیاونجا دور شد تا شاهد ق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به مانتور و خط صافش کرد و دوباره  یبا تأسف نگاه دکتر

 اکو گذاشت .  ینهیس یقفسه یدستگاه شوک را رو

 

 . تخت بلند شد و محکم به تخت خورد  یاز رودوباره  اکو بدن

 

 .  لرزاندیقلبم را م نیو داد جوانه و آو غیو ج هیگر یصدا

 

 هم خط صاف ... باز
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@VIP_ROMAN 

 دیپر نییشوک داد و بدن اکو دوباره باال و پا گرید کباری دکتر

... 

 

 بود...  ستادهیاکو ا قلب

 

  چرا؟

 

 شیهابود... چشمکه حالش خوب شده بود... از کما درآمده  اکو

بود و لبخند زده بود... بعد قلبش  دهیرا باز کرده بود... ما را د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

قلبش دوباره به کار  کردندیم یبود... و حاال هر کار ستادهیا

 ...افتادینم

 

شده بود...  دیسف دیبه صورت اکو انداختم؛ مثل گچ سف ینگاه

که  یدبود... همان لبخن شیهالب یرو یاما انگار لبخند کمرنگ

 ما زده بود...  دنیموقع د

 

راحت شده بود و بعد رفته  الشیبود، خ دهیما را د اکو یعنی

 بود؟ 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد :  ادیفر هیبا گر آوات

 

 « آکو... داداش...  »

 

 شهیاوات را از ش کردیم یسع هیبا گر واریکه چطور ژ دمید

 جدا کند ... 

 

 بار چهارم به آکو شوک داد... یبرا دکتر

 

 بود...  دهیو شکست د یدیافراد اتاق ناام یرت همهصو یتو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 شدند ... اکو یمشغول ماساژ قلب دوباره

 

 نداشت...  یادهیفا اما

 

 با پرستار مشغول صحبت شد ... دکتر

 

 تأسف تکان دادند ... یبه نشانه یسر

 

 ...تکان خورد میهالب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ریزشده بود به خودم فشردم و  میتیاکو را در ان لحظه  پسر

 لب زمزمه کردم :

 

 «نکن... برگرد...  میتی. ماها رو برگرد داداش.. »

 

 جانیدستگاه شوک را دوباره به آکو وصل کرد و بدن ب دکتر

 شد...  نییباال و پا یاکو دوباره به طرز بد

 

 نرفت...  نیخط صاف از ب اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دکتر دستگاه را کنار گذاشت و از  یدر کمال ناباور عاقبت

 ... دندیآکو و نفس دادن به آکو دست کش یلبماساژ ق

 

 نیینگاه کرد و سرش را با تأسف پا شهیبه طرف ش دکتر

 انداخت ...

 

 مهم نبود...  میبرا هیبق ادیحال رفتن طال و داد و فر از
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

سر  وارید نییپا فشردمیکه پسر اکو را به خودم م ینیح

 خوردم... 

 

 . بود.. ستادهیقلب خودم هم ا کردمیم حس

 

 بود...  ستادهیا شهیهم یاکو برا قلب

 

 یهمه یمان برابود که اکو از همه یانتقام نیبدتر نیا و

 گرفت...  مانیهایبد
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [02.10.21 13:43] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _858 

 

 ) آوات ( 

 

 ... امکان نداشت... نه

 

 ... دیاز کار دست کشاز برگشت اکو  دیناام دکتر
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@VIP_ROMAN 

 

 حق نداشتند...  نه

 

 شوند...  دینداشتند ناام حق

 

قلبش  کردند،یتالش م شتریب ی... اگر فقط کمگشتیبرم اکو

 ... افتادیدوباره به کار م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مرا ارام  کردیم یافتاده بود، سع هیکه خودش هم به گر ترمه

ط نداشت، فق یتیاهم چیه میکند اما در حال حاضر ترمه برا

 اکو... 

 

 را عقب زدم . ترمه

 

 زدم : داد

 

 « ... نی... برش گردوننیدست بکش نینه... حق ندار »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 انیگر یبغل جوانه یکه تو یااز حال رفته یبه طال تیاهمیب

 .  دمیافتاده بود، به طرف در اتاق دو

 

را گرفته بود حاال در برابر من هم سد  ریام یکه جلو ینفر چند

 . شدند..

 

 « ... نیولم کن »

 

 نییمات شده پا دادیکه بچه را به خودش فشار م ینیح ریآه

 نشسته بود .  نیزم یرو وارید
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هیبلند گر یداده بود و با صدا هیتک شهیسرش را به ش واریژ

 .   کردیم

 

 .  زدیبغل سهراب هق هق م یتو نیاو

 

 زودتر از من خودش را آزاد کرد .  ریام

 

دستش گرفت  یرا تو جانشیو دست ب دیطرف تخت اکو دو به

 . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 : کردیم هیبلند گر یصدا با

 

داداش... تو رو خدا... تورو خدا نرو... جون هناس... جون  »

 « ... ریآه

 

 ...  دادیآکو را تکان م جانیها تن بو مثل بچه کردیم هیگر

 

 اشیبچگ یکه پدرش مرده بود و با همه یامثل بچه قایدق

 برگرداند .  ایاو را به دن کردیتالش م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هم که  هیبودم، آرام گرفتم؛ بق دهیکه د یاصحنه ریتأث تحت

 کردند ...  میرها دند،یارام شدنم را د

 

 ارام به طرف تخت آکو رفتم .  ییهاهم با قدم من

 

 جدا کنم...  جانیو ب روحیب ینگاهم را چهره توانستمینم

 

 لب زمزمه کرد : ریز

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... آکو داداش »

 

 ...کردمیآکو را حس نم حضور

 

 مانده بود...  شمیجسد پ کیبرادرم  از

 

 جان از تنم خارج شد . قت،یحق نیدرک ا با

 

 هیبغلم گرفت و با گر ریترمه ز افتمیب نیزم یرو نکهیاز ا قبل

 گفت :
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « اروم باش قربونت برم...  »

 

 گفتم : جانیو ب گنگ

 

 « وم باشم ترمه؟ برادرم مرده آکو... چطور ار »

 

اکو را بغل کرده بود و همانطور که  جانیها تن بمثل بچه ریام

 .  کردیم هیبغلش گذاشته بود گر یسرش را رو
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@VIP_ROMAN 

 . نمیبش نیزم یهمان اتاق رو یکمک کرد تو ترمه

 

 زل زده بودم .  اشک به اکو یابدون قطره مات،

 

 اکو... جسد

 

بوق ممتد نبود  یاز صدا یرا خاموش کرده بودند و خبر توریمان

 ... 

 

 بغلم انداخت .  یخودش را تو هیبا گر ترمه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ...کردیم هیگر آکو یترمه هم برا یحت

 

 با داد گفت : ریآن حالت بودم که ام یچقدر تو دانمینم

 

 « تکون خورد...  »

 

 شد و داد زد : بلند

 

 «تکون خورد...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 به آکو انداختم...  یکرده نگاه اخم

 

 زد :  ادیفر ریام

 

 « به خدا تکون خورد...  »

 

 شد . دایاز کجا پ اریسام یسر و کله دانمینم

 

 جدا کند .  کرد او را از اکو یرا گرفت و سع ریام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 زد : ادیفر یعیرطبیبا حالت غ ریام

 

 « ... خودم حس کردم تکون خورد... اریسام گمیبه خدا راس م »

 

 با ترحم گفت : اریسام

 

داره تکون  یداداش... فکر کرد یدادیتکونش م یداشت »

 « ... خورهیم
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@VIP_ROMAN 

 با داد گفت : ریام

 

 « که توهم بزنم...  موونهیمگه د »

 

 برد و روشنش کرد .  ورشیطرف مانتور  به

 

 ...سوختیم دلم

 

 شده بود... وانهیکه انگار واقعا از مرگ آکو د یریام یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شده بودم...  دواریمخودم... که ا یبرا ریاز ام شتریب

 

 را پس زد ... اریسام ریام

 

 زل زد .  توریبه انگشت اکو وصل کرد و با حرص به مان یالهیوس

 

 رفت... نیاز ب دمیام یخط صاف همه دنید با

 

 !ختند؟یریقطره اشک هم نم کی یلعنت یهاچشم نیا چرا
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@VIP_ROMAN 

 بود... درد

 

 ...میجاهمه

 

 بدنم... یهمه

 

 ...کردیروحم درد م یهمه

 

 شده بودم... حسیکه ب آنقدر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را بستم . میهاسر ترمه گذاشتم و پلک یرا رو امچانه

 

که جا خورده بودم  ینیو شلوغ شدن اتاق ح ریام ادیفر با

 را باز کردم .  میهاپلک

 

 افتاده بود... هیبه گر اریبغل سام یکه باز هم تو دمیرا د ریام

 

 گرفتند... و پرستار دور تخت اکو را دکتر

 

 به چشمم آمد... یزیآنها چ یتر از همهمهم اما
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 درآمده بودند...  یکه از صاف توریمان یکج و معوج رو خطوط

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [02.10.21 13:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _859 

 

 آکو (  _هفته بعد  کی) 

 

ام ن خشک شدهتخت تکان بخورم اما بد یرو یکردم کم یسع

 اجازه نداد . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .  دیبه طرفم دو اوات

 

 « بذار کمکت کنم...  »

 

 هم فشار دادم .  یرا با خشم رو میهاپلک

 

 در حال انفجار بودم .  یرخوت و ناتوان نیا از

 

 حرف بزنم .  یدرست و حساب توانستمینم یحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نم کما بود یتو یبه خاطر مدت طوالن نهایا یگفته بود همه ریام

 است . 

 

 اتاق آمد . یغذا تو ینیموقع طال با س همان

 

 گفت :  یو با نگران دیمن و آوات به طرفمان دو دنید با

 

 «  ؟ی... درد دارزمیآکو عز »

 

 به آوات کرد . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « ... ادیب ریبگم ام »

 

 را تکان دادم . میهازحمت لب به

 

 « ... خوبم... نننه»

 

با لب زدن  شتریبود... ب رممکنیغ یجز کارها میزدن برا حرف

 ... کردمیصحبت م انیبا اطراف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

طال کمک کن آکو صاف شه تا تخت رو تز حالت نشسته در  »

 « ... احتماال کمرش خسته شده... ارمیب

 

فرو  نهیس یرا گرفت، قلبم تو میطال بازوها فیدست ظر یوقت

 .  ختیر

 

 دختر را دوست داشتم... نی... من چقدر اایخدا

 

مصادف  میهاباز کردن چشم نکهیخوشحال بودم از ا چقدر

 سرم...  یو تر طال باال یآب یهاچشم دنیشده بود با د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بود...  دهیبود... مرا بخش شمیپ طال

 

که گذرانده بودم  یسخت یهانبود طال در ماه یدلخور گرچه

 را بروز بدهم... یخوشحال نیا دادیاجازه نم

 

 .. بودم اما دلخور. عاشق

 

 با اوات بود . حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کردم .  دایپ یتخت از حالت نشسته درآمد حس بهتر یوقت

 

 غذا رو برداشت و به طرفم آمد .  ینیس طال

 

چند روز قاشق را به طرف دهانم اورد؛ من هم  نیمعمول ا طبق

از دست طال غذا  نکهیاز خدا خواسته و خوشحال بابت ا

هنوز قدرت  میهادست کهنیدهانم را باز کردم؛ البته ا خورمیم

 نبود!  ریتأثیخوردن نداشتند هم ب یبرا یکاف
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یاو من به هفته گذاشتیدهنم م یقاشق قاشق غذا تو طال

 . کردمیبعد از به هوش آمدنم گذشته بود، فکر م

 

به نوبت همه  یشدم در اتاق خصوص داریکامالً ب یوقت نکهیا به

 به مالقاتم امدند . 

 

 جوانه...و  ریام اول

 

خدا را شکر  هیو با گر دیبوسیکه سر و صورتم را م یریام

 ...کردیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 من زل زده بود... هیکه تنها با گر جوانه

 

 ...واریآوات و ترمه و ژ بعد

 

از اشک دست و  زیلبر یهابا چشم ریهم مثل ام واریو ژ اوات

 ... دندیبوسیصورتم را م

 

از تعجب قفل کرده ابراز محبتشان  یمن در مقابل همه و

 بودم...
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که به خاطر داشتم تصادف بود... یزیچ نیآخر

 

نکند  نکهیبا وحشت ا امیداریاول ب یقهیکه چند دق یتصادف

ذهنم را اشغال کرده  یافتاده باشد همه یاتفاق میبرادرها یبرا

 بود .

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [02.10.21 13:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _860 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

آرام شدم اما  دم،یو آوات را سر پا و سالم د واریو ژ ریام یوقت

 قلبم را مضطرب کرده بود .  ریآه یخال یجا

 

... قدرت تکلم توانستمینم یعنیبپرسم...  ینداشتم کالم جرئت

 و حرکت را از دست داده بودم... 

 

 هم به مالقاتم آمدند . اریسهراب و سام ن،یآو

 

 را قذغن کرده بود .  یدکتر مالقات دسته جمع نکهیا مثل
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 اتاق امد... یدر باز شد و طال تو نکهیا تا

 

 اتفاق ممکن بود...  نیاورترتعجب میطال برا دنید

 

که  یبغلم انداخت و در حال یبدون مقدمه خودش را تو طال

... آنقدر که دیرا بوس میهالب دیچکیصورتم م یرو شیهااشک

 آوردم...  حس کردم نفس کم

 

از  یگرید یجاها دنیشد شروع به بوس ریس میهااز لب یوقت

 :  کردیزمزمه م شیهاصورتم کرد؛ وسط بوسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

دوستت دارم آکو... غلط کردم بهت گفتم دروغگو... غلط  »

 مهین قیرف دینبودم... ببخش شتیپ دیکردم گفتم طال... ببخش

 نکهی... قبل اتشیراه بودم... اومدم... به جون خودت اومدم پ

 « ... یومدیخونه منتظرت بودم اما ن ی... تویبفهمم تصادف کرد

 

 بغلم ماند .  یتو هیبعد با گر و

 

 آرام شدم دروغ نکفتم... میبگو اگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گوشم زمزمه کرد :  ریز یوقت

 

من مأمور  نیهم ی... برامیکن تزدهجانیه دیدکتر گفته نبا »

 « ... یهول نکن دنشیشدم بهت بگم تا با د

 

 قلبش گذاشت .  یو رو دیرا بوس دستم

 

 .  دادیضربان قلبش به من آرامش م حس

 

 « ... شمونیهناس برگشته پ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 که کم مانده بود روحم پرواز کند...  یمن و

 

که هناس را بغل کرده بود،  یدر حال ریدر باز شد و اه یوقت

 .  شگفت زده شدم یواقع یاتاق گذاشت به معنا یرا تو شیپا

 

 دهیبغلم دراز کش یتو ریبعد هناس به کمک آه یقهیدق چند

که  یریو آه کردیمند مخوش تنش بهره یبود و مرا از بو

 به کف ان زد و با بغض گفت : یادستم را باال آورد، بوسه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که کردم غلط  ییهاغلط یغلط کردم داداش... بابت همه »

 « ... یتکردم... دمت گرم که با رفتنت انتقام نگرف

 

 چند ماه...  نیاتفاقات ا انیبعد جر و

 

 شدن هناس... دایو پ الیدان یهاتصادف و کمک از

 

گفته بود تمام  یبیکه اوات با حالت عج یارسالن انیجر تا

 افتاده بود؟!  سیپل ریگ یعنیشده... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نکردم  ینگفته بودند، من هم کنجکاو میبرا دیعاقبت خورش از

 . 

 

را  یچه ناراحت یچه شاد یجانیه نیکوچکتردکتر  نکهیا مثل

 میهم برادرها نیهم یمثل سم کشنده دانسته بود؛ برا میبرا

 اطیاز اندازه احت شیچند ماه ب نیاتفاقات ا فیتعر یبرا

 ...کردندیم

 

 یخوشحال دنیبودم بعد از به هوش امدنم با د دهیدکتر شن از

 شیب جانیشدنم، دچار ه داریاتاقم بابت ب یشهیهمه پشت ش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یچند ماه و سابقه نیا یماریاز اندازه و به خاطر ضعف ب

 شده بودم .  یقلب ستیدچار سکته و ا امیقلب یماریب

 

از اندازه  شیب ایاح نکهیبه خاطر نداشتم اما مثل ا یزیچ خودم

شده بود اما در  دیبود و دکتر از برگشتم ناام دهیطول کش

 برگشته بودم . یبه زندگ تینها

 

 دانستمیاما من م اوردیم یعلم لیدل امیقلب ستیا یبرا ردکت

ام در کنار هم بودم که قلب خانواده دنیانقدر حسرت به دل د
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بود  ستادهیرا نداشته و از حرکت ا یخوشحال نیتوان ا امچارهیب

 ... بردیمرت به فکر فرو م نیو ا

 

  کردم؟یچه م یو دلشکستگ یحجم از دلخور نیا با

 

برگشته بود،  یبه روال عاد امیدر ظاهر زندگ که حاال

 نه؟! ای دمیبخشیم

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [03.10.21 15:00] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _861 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو (

 

را گرفته بودند، وارد عمارت  ربغلمیکه ز ریکمک آوات و ام به

 شدم . 

 

 شدم .  آرام دیچیعمارت در مشامم پ یآشنا یبو یوقت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یو جلسات فشرده مارستانیگذشته را در ب یهفته دو

حبس شده بودم اما با بازگشت به  یوتراپیزیو ف یگفتاردرمان

 خانه ازاد شده بودم . 

 

 کنار گوشم گفت : ریام

 

پاهات  ؟یریبگ ینفس هیرو کاناپه؟  مینیبش یخوایداداش م »

 « هنوز...  تنیاذ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بایتقر نکهیبا وجود ا یده بودم حتنکر ریام یهاداداش گفتن به

 ...کردیاز ان استفاده م شیهاجمله یدر همه

 

چه  ریشده بود، ام دیدکتر از برگشتم ناام یبودم وقت دهیشن

 به پا کرده بود...  یقشقرق

 

 ریاگر ام دیمتوجه برگشت من شده بود؛ شا ریام نکهیا مثل

معجزه دوباره قلبم که با  فیبه قول دکتر ضربان ضع دیفهمینم

به کمک دارو و اقدامات پزشک  توانستیبه کار افتاده بود نم

 ...مردمیشود و من واقعاً م تیتقو
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

ثابت کرذن  یبرا ریام نکهیمن چقدر ذوق کرده بودم از ا و

 بود...  دهیجنگ هیقلبم به بق فیضربان ضع

 

 را داد : ریجواب ام آوات

 

 « ... ارهیشار نبه خودش ف ادیآره دکتر گفت فعالً ز »

 

 آوات... آخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 وفادار من...  برادر

 

در مورد من و طال قلبم را  تیجایکه با قضاوت ب یبرادر

به تو  تمینهایکه با وجود عشق ب ی... شکستنیشکسته بود

 نشده بود...   میترم

 

 مبل نشستم .  یرو

 

 نشست و دستم را محکم گرفت .  ریام یجا طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 گوشم آرام گفت : کنار

 

 «  ارم؟یبرات ب یخوایم یزیآکو؟ چ یخوب »

 

از  یزیچ یبود و جز سرد دهیکه مثل پروانه دورم چرخ ییطال

 من نگرفته بود... 

 

 توانستمیاما نم دمیدیمظلوم و پر اشکش را م یهاچشم

که  ییهایچارگیاز ب شیرا از خاطر ببرم که با بغض برا ییروزها
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 دنیمرا از شن یاو حت و زدمیسرم خراب شده بود حرف م یرو

 ... کردیمحکوم م شیهانفس یصدا

 

 جواب دادم : سرد

 

 « خوبم...  »

 

 : دمیداشته باشم، پرس یمخاطب خاص نکهیا بدون

 

 «هناسم کجاس؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 جواب داد : جوانه

 

 « ... کشنیم یاکام... دارن نقاش شیپ »

 

 گفت : ریارام به ام واریژ

 

... سر بزنم شرکت دی... باامیمکارخونه... عصر هم ن رمیمن م »

 « زنگ بزنم بهم...  یداشت یکار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 زد : واریپشت ژ یاضربه ریام

 

 « . برو به سالمت.. »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.10.21 15:00] 

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _862 

 

فرو کرده بود و  بشیج یرا تو شیهاکه دست واریبه ژ ینگاه

 یاکمرنگ و صادقانه یل زده بود، انداختم و خندهز نیبه زم

 زدم . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شر فاخر را کم کرده بودند .  الیبودم به کمک دان دهیفهم

 

دوباره از اول کارخانه و  واریداده بودند که ژ حیتوض میبرا

 یکه چند ماه پلمپ و پرونده یشرکت را سر پا کرده بود؛ ضرر

 یسابق به سودده جبران و حاال طبق روال میقاچاق داشت

 .  میبود دهیرس

 

 . کردمیافتخار م واریژ به
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کوچکتر  ینسخه تیریدر کار تجارت و مد واریژ دانستمیم

 خودم بود . 

 

بودند اما  یخود امپراطور قدر یهم هر کدام برا ریو اه اوات

مرا به فکر  نیو هم کردیمثل من عمل م قایبود که دق واریژ

 نیبهتر واریوز نباشم، احتماالً ژر کیکه اگر  انداختیم

پرواز  یو تجارت خانوادگ راثیادامه دادن م یمن برا ینسخه

 بود . 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را به خاطر آوردم که به  یرا از نظر گذراندم و وقت واریژ یچهره

 مالقاتم امده بود . 

 

 بود و با بغض گفت :  دهیپشت دستم را بوس میایبه خودم ب تا

 

کار کنم  یچداداش... بگو خوامیت ممعذر زیچبه خاطر همه »

 « تا جبران شه... 

 

هم  واریبه او نگاه کرده بودم؛ خود ژ یبا لبخند متأسف یمن و

 ... ستیدر کار ن یبود که جبران دهیفهم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میبه قلب و روحم زده بودند، ترم هیو بق واریکه ژ یزخم

 ...شدینم

 

 . زخم چه کنم.. نیبا ا دیبا دانستمیمن هنوز نم و

 

 بود .  امدهیمرخص کردنم ن یبرا ریآه

 

 مشغول است .  ییگفته بود جا اوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کرده  یاز من مخف میافتاده که برادرها یبودم اتفاق مطمئن

 ... کردندیرفتار م بیشان عجچند روز همه نیبودند... ا

 

... دادیم دنینفس کش یبهتر بود... به من فضا برا ریآه نبود

روز او را  کیپس گرفته بود اما  میرا برا که گرچه هناس یریآه

او را از  ریکار آه نیاز من گرفته بود... من قسم خورده بودم با ا

 یکه مو ال گفتمیم شهیخط بزنم... و خب خودم هم امیبرادر

قلب و غرورم را شکسته بود...  ریه... آرفتیدرز حرف آکو نم

با همسر  اشیررا با ازدواج صو رتمیدخترم را گرفته بود... غ

 یدار کرده بود... باعث شده بود پاکسابق و مادر دخترم لکه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که همه از  ییسؤال ببرند... من را، آکو ریهناس کوچکم را ز

 یهانقشه یهابه واسطه کردندیم ادیاون به عنوان امپراطور 

 زندان کرده بود... یراه نیو توه ریبا تحق اشیطانیش

 

 ... مردمیم ریآه یابودم... بر ریعاشق اه من

 

که واکنش نشان داده بودم،  ییگفته بود به تنها صدا دکتر

وصل  میروح من به برادر دو قلو یعنی نیبود... ا ریآه یصدا

 بود... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ببخشم...  توانستمیاما نم شدمینم قتیحق نیا منکر

 فراموش کنم...  توانستمینم

 

 آورد .  رونیب الیها مرا از فکر و خبچه دنیخنده و دو یصدا

 

بغلش انداخت؛  یو خودش را تو دیبه طرف پدرش دو آکام

چند وقت خورده بود با  نیکه ا ییهناس اما طبق تذکرها

 بغلم نشست .  اطیاحت
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یبرا یدست طال بود و من هم تالش ریدستم هنوز اس کی

 . دادمیازادکردنش انجام نم

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.10.21 15:00] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _863 

 

 . دمیرا بوس میازادم را دور هناس حلقه کردم و موها دست

 

 « عمر و نفس بابا؟  یخوب »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

بغلش به  یافتاد؛ آکام را از تو ریام ینگاهم به پهلو موقعهمان

 باال برود . شرتشیت شدیباعث م نیو هم کردیهوا پرت م

 

 جا خوردم .  شیوپهل یرو یزخم آشنا دنید با

 

بدن خودم...  یبودم... رو دهیزخم را د نیا هیشب قایهم دق من

به جا مانده از تصادف است اما  یهافکر کرده بودم از زخم

 حاال... 

 

 « رو پهلوت؟  هیاون زخم چ ریام »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را حس کردم .  یخوردن همگ جا

 

و با خنده  دیکش نییرا پا رهنشیگذاشت، پ نیآکام را زم ریام

 گفت :

 

 « ... یچیه »

 

 گفتم : تلخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « دارم؟  یچیاز اون ه قایکه منم دق یچیه »

 

 کنم...  یرا حالج هیذهنم فشار اوردم تا قض به

 

... خوردمیم دیکه هر روز با ییمشابه... داروها یهازخم یجا

قندم تا مبادا دوباره از کنترل  میچک و تنط یاصرار دکتر برا

 . برساند.. بیآس امهیخارج شود و به کل

 

 به زبان آوردم :  دیکه به ذهنم رس یحدس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 «  ؟یداد هیتو به من کل »

 

 زد .  یلبخند مهربان ریام

 

 گفتم :  جانیقلبم گذاشتم و ب یرا رو دستم

 

 یاهیسر تنها کل ییاگه بال افتاد؟یبرات م یعمل اتفاق ریاگه ز »

 «  ؟یکار کرد یچ ریام ی... وای... واادیب یکه دار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یقلبم برداشت و تو یزانو زد، دستم را از رو میپا یجلو ریام

 دستش گرفت . 

 

که از دستم براومد تا حالت رو بهتر  یکار کردم؟ تنها کار یچ »

 « کنم انجام دادم... 

 

 زد . یکج لبخند

 

 « ... دادمیبهت م خواستنیاگه قلبم هم ازم م »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یریرا نداشتم؛ ام ریحجم از محبت از طرف ام نیتحمل ا توان

 که از من متنفر بود... 

 

  دم؟یدیروزها را م نیزنده بودم و ا من

 

 مرده بودم... دیشا

 

 یایدن نیکرده بودم... و ا یقلب ستیا یوقت ایتصادف...  یتو

که دوستم داشتند و از من متنفر  ییپس از مرگم بود... جا

 نبودند... 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هناس را  یده نقاشعوض کردن جو به وجود ام یبرا جوانه

 گرفت و نشانم داد . 

 

 با ذوق گفت : جوانه

 

 « ... یدیکش یبابا بگو چ یبرا »

 

 کذاشت .  ینقاش یاجزا یدست رو هناس
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « داداشمه...  نمیطالجونه... ا نیمنم... ا نیباباعه... ا نیا »

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.10.21 15:00] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _864 

 

هناس انداختم و تکرار  یبه نقاش یباال رفته نگاه یابروها با

 کردم : 

 

 « داداشت؟  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 خنده گفتم :  با

 

 «  ؟یمگه تو داداش دار »

 

 جواب داد :  یجد یلیخ هناس

 

 کیداداش کوچ شهی... پسر طال جون و تو مییبابا گهیآره د »

 « من... 

 

 رفت . لحظه ته دلم از حرف هناس قنج  کی
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 از گوشت و خون من و طال...  یپسر

 

 هناس زدم .  ینیبه نوک ب یاضربه

 

خواهر کوچولو  هی دیشا ؟یشیدار مداداش یدونیاز کجا م »

 « ... یداشته باش

 

 جواب داد :  هناس

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... امروز صبخ هیبابا... چشماش آب دمی... داداشم رو دیینه بابا »

... گفتن رونیردن بو عمو سهراب داداش رو ب نیعمه او

 « ... نکنه تیتو رو اذ هاشهیتا با گر مشیبریم

 

 گفت :  یالحن کودکانه با

 

 میریش مبابا... من و اکام همه کنهیم هیگر یلیآخه خ »

 ای خوابهیم ایاما اون  میکن یباهاش باز میخوای... مششیپ

 «بده...  ریبهش ش دیطال جون با ای... کنهیم هیگر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

به من زل  اشیآب یهانوزاد که با چشم کیاز  یبهمم ریتصو

 بود...  ریکه بغل آه یزده بود، در ذهنم شکل گرفت؛ نوزاد

 

 یشه با من و آکام باز داریکنه و ب هیبابا... بهش بگو کم گر »

 « ... کنه

 

 چرخاندم .  هیرا به طرف بق گردنم

 

 کنم...  لیو تحل هیرا تجز شانیهانداشتم چهره دوست
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 طال را...  یهاهیگر ای

 

 : دمیلکنت پرس با

 

 ؟یدیم ریتو بچه ش ؟یطال؟ داداش چشم آب گهیم یهناس چ »

 » 

 

 : دمیپرس مخاطبیهمه گذراندم و ب یرا از رو نگاهم

 

 « چه خبره؟  نجایا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 سکوت کردند .  یاقهیچند دق همه

 

 جوانه گفت : نکهیا تا

 

 « ... میبه طال و آکو فرصت بد یاقهیچند دق هیبه نظرم بهتره  »

 

 زد : یلبخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یتو نجای... همارنیو سهراب بچه رو ب نیآو زنمیزنگ م »

کرد  یقراریدور نرفتن که اگه بچه ب ادی... زننیماش یکوچه، تو

 « طال بتونه بهشون برسه... 

 

 داشت...  تیبچه واقع پس

 

 شد...  یخال تیبعد سالن از جمع و

 

  بود...مات صورت طال نگاهم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یکه هنوز دستم را رها نکرده بود، آن را بلند کرد و رو طال

 قلبش گذاشت . 

 

 شروع به صحبت کرد...  شیهاهیگر نیآرام و ب یصدا با

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [03.10.21 15:00] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _865 

 

خودش کتار امده  با ی... از وقتاستبود حامله دهیفهم یوقت از

 یبرا اشیمانی... از پشمرا ببخشد یبود تا دروغ و پنهان کار
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یآن مدت ترکم کرده بود... از شب برگشتش و مهمان نکهیا

داده  بیو گرفتن بخشش از من ترت اشیدادن خبر حاملگ یبرا

رفتنم خراب شده بود... از  مابود که با خبر تصادف و بعد به ک

به خدا  یوقت اشیی... از تنهاال سقط بچهو احتم یشوک عصب

التماس کرده بود تا به او و جسمش توان بدهد که بچه را سالم 

و  یسخت باردار یام نشود... از ماهامن بدهد و شرمنده لیتحو

که با دادن  ی... از شوکتیجنس نییخودش... از روز تع ییتنها

زودرسش  انمیحال بد من به طال وارد شده بود و باعث زا رخب

خودش  یسختش که هر لحظه به جا مانیشده بود... از زا

 بود... دهیاسترس جان مرا کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یتو ای آوردیم شهیکه طال بچه را پشت ش ییهاوقت یهمه از

تن من عادت  یتا بچه به بو گذاشتیتخت م یاتاق کنارم رو

 کند... 

 

ا و با دستور پزشک ت یهمگ میکردن بچه به تصم یبعد مخف و

 ... اماده کردن مقدمات

 

 قبل دچار شوک بشوم .  یمبادا مثل دفعه دهیترس دکتر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

دفعه قلب و  کیاز اطالعات که  یمیمن بودم و با حجم عظ حاال

 روحم را پاره کرده بودند... 

 

 پسردار شده بودم؟ من

 

  شد؟یماهه م کی گریکه چند رچز د یآب یهابا چشم یپسر

 

 بچه به بغل داخل سالن شد .... نیو اوموقع در باز شد  همان

 

 و بچه را از دستش گرفت...  دیبه طرفش دو طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و صورتش را  رفتیبچه م یقربان صدقه هیکه با گر ینیح

 به طرف من آمد .  دیبوسیم

 

شده بودم  یمات و سنگ یکه مثل آدم اهن یرا به طرف من بچه

 گرفت و گفت :

 

 «  ؟یپسرت رو بغل کن یخوایم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 میپا یرو اطیخودش پسرک را با احت د،یاز ند یواکنش یوقت

 گذاشت . 

 

 و درشت پسرک افتاد...  یآب یهابه چشم نگاهم

 

 من... پسر

 

 و خون و پوست آکو...  گوشت

 

 هناسم...  برادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ... دمیاش کشلرزانم را جلو بردم و با ترس به گونه انگشت

 

 لمس من و پسرم بود...  نیاول نیا

 

طال، حواسم به بچه  شتریبغلم جا کرد اما ب یخودش را تو طال

 بود... 

 

 بزنم؛ تنها گفتم : دیبا ینبودم چه حرف مطمئن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ییسالم بابا »

 

 . ..دیخند بچه

 

 من انگار تازه متولد شدم...  دیخند

 

بغلم که دست کوچک پسرمان را گرفته  یتو یبه طال گ ینگاه

 دلم گفتم : یردم و توبود و بعد به خود پسرمان ک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ایبه دن یکه برا ییتو رو نبخشم طال؟ تو تونمیم یچطور »

 یمن حت نکهی... بدون ایدیکش یهمه سخت نیاوردن پسر من ا

ازت دلخور باشم...  تونمیش رو کنارت باشم... چطور ملحظه هی

 » 

 

 . دمیرا دور تن طال حلقه کردم و سرش را بوس دستم

 

 خورد .  یتکان طال

 

 چند هفته بود...  نیحرکت من در ا نیاول نیداشت... ا حق
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گرفته بودم طال را  میکه انگار تصم دانستیهم مثل من م طال

 ببخشم... به حرمت پسرمان...

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [05.10.21 11:16] 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _866 

 

 ) آکو ( 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آکو؟  »

 

 اهم را از بچه گرفتم .طال نگ یصدا با

 

 کردیبود و به من و بچه نگاه م ستادهیبا لبخند کنار تخت ا طال

 . 

 

شدن بچع را  داریکه معلوم بود مراعات ب یآرام یصدا با

 گفت :  کند،یم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

... هناس تو بغلته و نگاهت به یدو روزه چشم ازش برنداشت »

 «س... بچه

 

 . دیخند

 

 « هنوز؟  ینشد ریس »

 

 یپوست گونه یزدم و انگشتم را با لطافت رو یکمرنگ لبخند

 .  دمیپسرم کش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 توانستیانسان م کیبود که  یزیچ نیترفیو لط نیترنرم

 لمس کند . 

 

به من فشار  شتریخورد و خودش را ب یبغلم تکان یتو هناس

 داد . 

 

 .  دمیرا بوس سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

اما  کرده بود رییپسرم تغ یبا حضور ناگهان میایچقدر دن هر

بود که  یخودش را داشت، نفس من... هناس نفس یهناس جا

 ... دمیکشیم

 

چند روز اجازه نداده بودم هناس و پسرم از کنارم جم  نیا

 بخورند . 

 

 گفتم :  ارام

 

 « ... شهیباورم نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 تخت نشست .  یکنارمان لبه طال

 

 دستش گرفت .  یآزادم را تو دست

 

... مخصوصاً حاال که تا دادیمن مبه  یمحبت طال حس خوب ابراز

را از طال کم کرده  امیبا خودم کنار امده بودم و دلخور یحد

بود و برگشته بود...  دهیبودم مرا بخش دهیفهم یبودم... وقت

اوردن پسرمان  ایبه دن یبرا یبدون من چه زجر دمیفهم یوقت

 بود... دهیکش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دادم :  ادامه

 

... هناسم یاشتم... تو نبودند یچیچشمام رو بستم ه یوقت »

بار  هیکه  یبود شمیشدم نه تنها تو پ داریب یوقت ینبود... ول

 « پدر شده بودم...  گهید

 

 عمق و رنگ گرفت...  لبخندم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بمیعمرم نص یبود که تو همه یزیسوپرا نیترقشنگ نیا »

 « شده بود... 

 

 زد .  یلبخند طال

 

 .  دیشدم و صورتم را بوس خم

 

 گفت :  یار گوشم با بغض و ناراحتکن آرام
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یحالت بد بود و ممکن بود از دستت بدم... همون وقت یوقت »

... اما کردمیفکر م زهایچ یلی... به خکردمیم مانیکه داشتم زا

... اگه تو... اگه فکر کردم هیاز بق شتریب زیچ هیاونها به  نیاز ب

 « تو... 

 

 کرد .  سیاشکش گردنم را خ یقطره

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [05.10.21 11:16] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _867 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

رو از دست  ایپدر دن نی... پسرمون بهترینباش یاگه تو »

 « ... دهیم

 

 دم،یبه طرف طال چرخ اورمیهناس را از بغلم درب نکهیا بدون

 را پاک کردم و لب زدم : شیهااشک

 

تنهات گذاشتم...  یبد تیموقع نیهمچ هی یکه تو دیببخش »

 « که کنارت نبودم طال...  دیببخش

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

را دور گردنم حلقه کرد و با بغض  شیهادست اطیبا احت طال

 جواب داد :

 

... اگه ترکمون شمونیپ ی... چون برگشتبخشمتیم »

 « ... دمتیبخشینم وقتچی... هیکردیم

 

 کرد : یآلود بغض یخنده

 

 « پسرمون...  میگیبچه... م میگیش مهمه یدقت کرد »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بلندش انداختم . یهابه مژه ینگاه

 

 .  دادیشکل عروسک م پسرم

 

 پسر عروسک هم داشتم .  کیدختر عروسک حاال  هیبر  عالوه

 

 «  ؟یبراش اسم انتخاب نکرد »

 

 با تحکم گفت :  طال

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « بهش فکر هم نکردم...  یبدون تو حت »

 

 ام گذاشت . شانه یهم بدون حرف سرش را رو بعد

 

 منتقل شود .  یگریبه د یکیدادم آرامش از  اجازه

 

 ... گریکدیبه ما... و از ما به  مانیهابچه از

 

عوض  یگرید زیچچیکه داشتم را با ه یزیکه بودم و چ ییجا

 ...کردمینم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را شکست .  نمانیطال سکوت ب نکهیا تا

 

 « آکو؟  »

 

 « جانم؟  »

 

 گفت :  کرد،یکف دست گردنم را نوازش م همانطور که با طال

 

 «  ؟یکار کن یبا برادرهات چ یخوایم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 بستم . پلک

 

 « بکنم؟  تونمیکار م یچ »

 

 «  شون؟یدیبخش »

 

 طال خمار شده بودم .  یهالمس دست از

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تونمیفراموش کنم... نم تونمیاگه ببخشم هم نم یحت »

 دهیزار برابر زجرم مه نیسابق رفتار کنم و هم نیباهاشون ع

 « طال... 

 

 سر طال گذاشتم .  یرا رو سرم

 

برم کع انگار نه  یجور هیسرم بذارم و برم...  زنهیم یگاه »

 « داشتم... برم و از صفر شروع کنم...  یاانگار گذشته

 

 کردم : میهابه همسر و بچه ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « با شماها بسازم...  دیجد یزندگ هیبرم به  »

 

 

 

 یالدپو_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.10.21 16:14] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _868 

 

 ) آکو ( 

 

 ها بستم . طال و بچه یرا ارام رو در
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 قدم برداشتم .  یسخت به

 

اجازه نداده  هیمرخص شده بودم، بق مارستانیاز ب یوقت از

 بودند تنها قدم بردارم اما حاال از فرصت استفاده کرده بودم تا

 کنم .  نیتنها راه رفتن را تمر

 

 قدم برداشتم . کیگرفتم و آرام  واریرا به د دستم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

مشغول  یپاگرد با حالت مرموز یکه تو ریآوات و آه دنید با

 .  ستادمیا میصحبت بودند اخم کردم و سر جا

 

... گردهیدر دنبالشون مداره در به سیپل ؟یبالخره که چ »

  « م؟یکنیکار م یفاخر رو چ

 

 آورد و ادامه داد :  نییرا تا حد امکان پا شیصدا آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 یپرونده ؟یچ دیاما خورش ریبه مرگ مامان ندارم آه یکار »

فاخر از مرگ  یکنیم همچنان بازه... فکر دیقتل خورش

 «  گذره؟یم دیخورش

 

  دم؟یشنیم درست

 

 ؟  دیخورش مرگ

 

هناس به  که به من گفته بودند بعد از پس گرفتن یدیخورش

 فرار کرده بود، مرده بود؟  ینامعلوم ینقطه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 را به زبان آوردم . فکرم

 

 « مرده؟  دیخورش »

 

 شدم .  یلحظه حس کردم خال کی ینفرتم برا یوجود همه با

 

 با تعجب و وحشت به طرفم برگشتند .  ریو آه اوات

 

 .  دیبه طرفم دو آوات
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

تنها  یزوده بخوا مگه دکتر نگفت ؟یتو چرا تنها بلند شد »

 «  ؟یوبدون کمک راه بر

 

 زده گفتم :  وحشت

 

 « مرده؟  دیخورش »

 

 گفت :  یبا نگران ریآه

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « آروم باش داداش...  »

 

 ارام باشم... توانستمیمن نم اما

 

 ... کردمیارام شده بود اما انگار اشتباه م امیزندگ کردمیم فکر

 

                               🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 و گفتم : دمیکش یقیتمام شدن حرف آوات نفس عم با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « االن ارسالن کجاس؟  »

 

 آوات جواب داد :  یبه جا ریآه

 

 « ... میحبسش کرد ییجا هی »

 

 تکان داد .  یبا تأسف سر اوات

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

و  میدادیم سشیپل لیتحو دینگو که با کنمیفقط خواهش م »

 « کارمون احمقانه بود اما...  مدونی... ممیکرد یاکار احمقانه

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.10.21 16:14] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _869 

 

 گفتم : تیتمام نشده بود که با جدّ  حرفش

 

 « ... نهیهم نیکار خوب کرده باش هیاگه  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام داده بود، گفتم :که ارسالن به خانواده یزجر یادآوری با

 

تقاص پس  دی... اون بارهیبم دنیارسالن بدون زجر کش فهیح »

 «پرواز...  ی. به سبک خانواده.بده.

 

                             🩸🩸🩸 

 

 ) آکو ( 

 

 گفت :  یآشکار یبا نگران ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  ؟یآکو؟ مطمئن »

 

اما  دمیخزیم نیزم یسخت بود اما شده بود رو میرفتن برا راه

 .  دمیسریبه ارسالن م

 

 ادامه داد :  شیهابه اعتراض آوات

 

 « رو برات ممنوع کرده آکو...  جانیدکتر ه »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . میدیکرده بودند، رس یارسالن را در آن زندان یاسوله به

 

 چیبدون ه یخال یسوله کیچند هفته ارسالن در  نیا

 شده بود .  یتنها زندان یاشکنجه

 

 با ارسالن چه کار کنند... نگرفته بود که میهنوز تصم میبرادرها

 

 نقدریگرفته بودند تا ا میگرفته بودند... تصم میواقع تصم در

از کشتنش منصرف شود،  وارینگه دارند تا ژ نجایارسالن را ا

 خون ارسالم مصمم بود . ختنیر یکه برا یواریژ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که ارسالن به جانمان زده  یقی... زخم عمدادمیحق م واریژ به

اما  بستیدهن م ی... فقط کمیخونش کم نختیبا ر دیبود شا

 ارسالن داشتم... یبرا یگرید ینه... من برنامه

 

 : دمیپرس ریاه از

 

 «  نجام؟یمن ا دونهیکه نم واریژ »

 

 تکان داد .  ینف یبه نشانه یسر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 در سوله را باز کرد .  اوان

 

را  میبازو ریسوله بگذرام، آه یرا تو میخواستم پا نکهیهم

 . رد ک ریاس

 

 گفت :  یگذار رینگاهمان در هم قفل شد با لحن تأث یوقت

 

... ارسالن ارزش میآورد رونیماها تازه تو رو از دهن مرگ ب »

 « ... یکن تیبابتش خودت رو اذ یرو نداره که تو بخوا نیا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 هم گذاشتم .  یرا رو میهاپلک دنیفهم ینشانه به

 

 هر دو نفرشان گفتم : به

 

 « ... نیبمون رونیب شما دو تا »

 

 بکنند، وارد سوله شدم .  یاعتراض نکهیقبل از ا و

 

                               🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [06.10.21 16:14] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ��آکــــو��

 

#part _870 

 

 ) آکو ( 

 

 سوله را شکست .  نیسکوت سنگ ارسالن

 

 « ... دیبهم سر بزن دیددفعه کدومتون اوم نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 نزدم .  یحرف

 

 آرام اما مطمئن به طرف ارسالن رفتم .  ییهاقدم با

 

چشمش را  یرو یدراز کردم و پارچه یرا به سخت دستم

 برداشتم . 

 

 هم فشار داد .  یرا محکم رو شیهافشار نور پلک با

 

 .  ندیمرا بب یبالخره توانست چهره نکهیپلک زد تا ا یبار چند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 خورد و گفت :  یاکّهیمن  دنید با

 

 « تو؟  »

 

 به خودش مسلّط شد و گفت :  بعد

 

 « ... یتا حاال هفت کفن پوسوند کردمیفکر م »

 

 زدم : یپوزخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

هنوز هم اون لبخند مسخره  یکفن بپوشم وقت تونمیچطور م »

 « لباته؟!  یرو

 

 . دیخند ترقیعم ارسالن

 

 .  دمیدیم کین را واضح و از نزدبار بود که ارسال نیاول نیا

 

 یهاکه چشم یوانگیاز د ی... با برق واضحریچهره اما پ خوش

 و کوچکش را روشن کرده بود .  یمشک
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ستون وسط سوله بسته شده بود .  به

 

 یلبخند رو از لب من پاک کن نیا یتونینم وقتچیتو ه »

 « پسر... 

 

 باال انداخت .  یاشانه

 

نتونستم خونتون  دی... شادمیرس خواستمیکه م یزیمن به چ »

 « ... امیباز نیا یمن برنده تیاما در نها زمیرو بر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نگاهش کردم .  یاشده زیر یهاچشم با

 

 و لذت ادامه داد :  یبا سر خوش خودش

 

ت رو نابود کردم... مادرت هم کشتم... تو مرگ من خانواده »

گرفتم... شماها رو انداختم رو ازتون  ریبودم... ام لیپدرت دخ

 « جون هم... 

 

 وسعت گرفت .  لبخندش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 «  نم؟یبیرو م یهمه خراب نیا یچطور لبخند نزنم وقت »

 

 .  ستادمیارسالن ا کینزد

 

 . خم شدم  اشیصندل یرو

 

 در هم قفل شده بود، گفتم :  مانیهاکه چشم همانطور
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

س هم دهاردالن، پسرت، زن یبفهم یوقت نمیبب خوامیم »

 « ؟یخندیم نطوریهم

 

 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.10.21 13:31] 

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _871 

 

س هم اردالن، پسرن، زنده یبفهم یوقت نمیبب خوامیم »

 « ؟یخندیم نطوریهم

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 لحظه مات ماند .  کیارسالن  یمشک یهاچشم

 

 لبش خشک شد .  یرو ضیعر لبخند

 

 گفت : یعیطب ریرامش غآ با

 

 « آکو...  یگیچرت و پرت م یدار »

 

 تأسف گفت :  با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « ... ذارهیم ریچرت و پرت رو من تأث نیکه ا یکنیو فکر م »

 

 .  اندازمینوبت من بود شانه باال ب حاال

 

شدن  ریدرگ نیمنم هم ی... به قول خودت براسیبرام مهم ن »

 « ... هیذهنت کاف یگوشه

 

 . دمیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

س و داره سرّ و که اردالن زنده شهیعوض نم تیواقع نیاما ا »

 « ... دهیادامه م شیمرّ و گنده به زندگ

 

 گفت :  نکهیساکت ماند، تا ا قهیچند دق ارسالن

 

 « ... کنمیباور نم یبکش نجایاگه خودت هم ا یحت »

 

 خواستمیرا که م یزیکتم، چ بیج یزدم و از تو یپوزخند

 م . آورد رونیب
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 « باور کردنت خودم رو بکشم؟  یبرا دیچرا با »

 

 زدم .  یکج لبخند

 

پسرت  یبا شناسنامه تونمیآب خوردن م یبه راحت یوقت »

 « ثابت کنم... 

 

 کردم .  اخم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 کی یذهنش را به اندازه میتوانسته بودم کوه عظ انگار

 هم که شده تکان دهم .  متریلیم

 

 گرفتم . را مقابل صورتش  شناسنامه

 

 «  ؟یشناسیرو م نیا »

 

 اخم کرد .  ارسالن
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

شده  لیلبش حاال به اخم تبد یلبخند رو نکهیاز ا سرخوش

 بود، ادامه دادم : 

 

 «  ادته؟ی شیخودت گرفت »

 

وفات  یچشمش شناسنامه را ورق زدم و به صفحه یجلو

 . دمیرس

 

 کاغذ زدم و گفتم : دیسف یبه نقطه یاانگشت ضربه با
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 « ... هیخال ینیبیم »

 

 با اعتماد به نفس گفت :  ارسالن

 

 شهینم نیبر ا لیدل یشناسنامه خال نیقسمت وفات ا نکهیا »

 « که پسرم زنده باشه... 

 

 کردم .  نییمثبت باال و پا یبه نشانه یسر

 

 « ... گهید یهالیدل یس برامقدمه هیآره... اما  »
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 با تمسخر گفتم : را به چپ و راست تکان دادم و سرم

 

... هنوز کارم باهات تموم سهیدفعه وا هیدوست ندارم قلبت  »

تو تا حاال چند دفعه  ینشده... مثل قلب من به خاطر کارها

 « ... ستادهیا

 

 

 یپوالد_غزل#

 

https://t.me/vip_roman
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.10.21 13:31] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _872 
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@VIP_ROMAN 

 

 سوله آمدند .  یتو ریموقع در باز شد و آوات و آه همان

 

 بودند . اوردهیطاقت ن انگار

 

 یبه آنها انداختم اما هر دو با سماجت تو یسرزنش بار نگاه

 نگاه کردند .  میهاچشم

 

 « تالش نکن...  خودیآکو... ب دهیروش جواب نم نیا »
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 نگاهم به طرف ارسالن برگشت، ادامه داد : یوقت

 

 «  ؟یبرد به کار یتالف یکه برا هیروش نیا »

 

 زد :  پوزخند

 

س که که پسرم زنده شهی... نه تنها باورم نمسین یروش خوب »

... شمیناراحت شدن، خوشحال م یاگه باورمم بشه به جا یحت

 » 
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 باال انداخت و با تعجب گفت :  شانه

 

 «  ؟یبد یباز یبردنم رو تو یزهیبهم جا یخوایم »

 

 نفس تکان دادم . یبه نشانه یسر

 

 « بدم ارسالن...  زهیبهت جا خوامینم »

 

 به خودش برگرداندم .  یگریخودش را به شکل د حرف
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 « نابود شده رو نشونت بدم...  یخانواده هی خوامیم »

 

و آوات انداختم؛ معلوم بود  ریبه آه یچشم نگاه یگوشه از

 .  شدندیکه در شرف افتادن بود، نم یمتوجه اتفاق

 

 داشتند .  حق

 

 چه خبر است .  میدانستیم الیمن و دان فقط

 

 « مرگ اردالن رو؟  اد؟یم ادتی »
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@VIP_ROMAN 

 

 .  دادیبه من م یحس خوب اشافهیرفتن ق درهم

 

... برادرت بهت گفت... دکتر اجازه یبود شگاهیتو آسا ادتهی »

 دیکه با ی... اونقدر خطرناک بودیکن نداد تو مراسم شرکت

 « ... کردنیم رتیزنج

 

 کردم .  زیرا ر میهاچشم
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 ؟یخارج ش شگاهیبه دکتر گفت نذاره از آسا یک یکنیم فکر »

 » 

 

 .  کردیم دادیدانستن ب یحرص و طمع برا شیهاچشم در

 

 « کار مادرم بود...  »

 

 .  دمیرا د ریاوات و آه یابروها دنیچشم باال پر یگوشه از
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@VIP_ROMAN 

... یدر رفتمردنت بود... اما تو قسر  کیمادرم طرفدار شماره  »

با گرفتن پسرت ازت انتقام  نکهیجز ا کردیآرومش م یچ

 « ! ره؟یبگ

 

مادرم افتادم؛ خاطرات اندک باهم بودنمان انقدر پررنگ بود  ادی

گرفتن انتقام از ارسالن بود  یبه قدر مرگ تشنه دانستمیکه م

باعث شده بود که با استفاده از قدرت پدرم اردالن را  نیو هم

 بسپرد .  اشیو به پدربزرگ مادر ردیبگ شیاز عمو

 

 اعتراض کرد .  ارسالن
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@VIP_ROMAN 

 

دلش  ینجوریاردالن رو از برادرم گرفت... ا یمادرت سرپرست »

 «خنک شد... امکان نداره مرگ اردالن رو جعل کرده باشه... 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [0۷.10.21 21:36] 

 

🩸🩸🩸 
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@VIP_ROMAN 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _873 

 

 فرت گفتم :ن با

 

 دونمیازش م نقدرینشناختم... اما ا ادیبه لطف تو مادرم رو ز »

 « مادرم چشم در مقابل چشم بوده...  یکه بگم قانون زندگ
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@VIP_ROMAN 

 

 به فکر فرو رفت .  ارسالن

 

چه  دادینشان م اشنهیس یقفسه عیشدن سر نییو پا باال

 قلبش است .  یرو یفشار

 

مشخص  شیدر صدا دیترد شک و یهاکه رگه یدر حال عاقبت

 بود، گفت :

 

 «اکو...  خورمیگولت رو نم »
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@VIP_ROMAN 

 

 منطقش مرا قانع کند، گفت : کردیم یکه سع یلحن با

 

کار رو کرده باشه، پس پدرت هم  نیاگه مادرت واقعاً ا »

نکرد من رو از زنده بودن ارسالن  ی... چرا پدرت سعدونستهیم

انتقام دنبالتون  یبرا سالها که من داشتم نیا یباخبر کنه؟ تو

 « ... گشتمیم

 

 دادم :  جواب
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@VIP_ROMAN 

... فقط مادرم... منم چند روزه دونستینم چکسیه »

 « دوست...  هی... اونم به کمک دمیفهم

 

 ... زدمیحرف م الیدان از

 

 میبرا الیکه دان یعکس آوردم و رونیهمراهم را ب یگوش

 ارسالن باز کردم . یفرستاده بود برا

 

که  یعکس در حال یاجزا دنیاما با د لیمیارسالن ب ابتدا در

 بود، مشغول تماشا شد .  دهیرا در هم کش شیهااخم
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@VIP_ROMAN 

 

 بپرسد : د،یتا با ترد دیطول کش یکم

 

 « اردالنه؟  نی... انیا »

 

 کردم . نییخنده سرم را باال و پا با

 

 « اصل جنس...  »

 

 زدم . یعکس بعد یرو
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@VIP_ROMAN 

 

بود...  یتصادف واقع انی... جردشیجد یاردالنه... با خانواده »

زنده موند... مادرم  هیاردالن تصادف کرد اما برخالف تصور بق

 یاخانواده شی... اردالن هم پسیهمون موقع فرستادش انگل

 « شد... که مادرم انتخاب کرد بزرگ

 

 کرد .  یبه تنم جار یقیارسالن لذت عم یشدن چهره دیسف

 

 باز کردم .  شیبرا یکی یکیرا  یبعد یهاعکس
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 « مختلفشه...  یهاتو سن هانیا »

 

 زد : ادیها بودم که فراز عکس یکی یرو

 

 « بزرگش کن...  »

 

 که گفته بود انجام دادم .  یکار

 

 گفت :  دیبا ترد قهیشد و بعد از چند دق قیعکس دق یتو
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 « انگار... انگار اردالنمه...  »

 

 زدم .  یکج خندیل

 

 « .. مطمئن باش پسرته... انگار نه. »

 

ارسالن را مات عکس گذاشتم و اجازه دادم در  یاقهیدق چند

 دست و پا بزند . یدی. ناام دیام د،یترد

 

 حس کردم خوب متزلزل شده بود، گفتم :  یوقت
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@VIP_ROMAN 

 

که  یس؟ در حالچرا بهت گفتم اردالن زنده یدونیم »

 نکهیکر ارو بهت نگم... با ف قتیحق نیا وقتچیه تونستمیم

 « ... یپسرت مرده تو زندون بپوس

 

 گذاشتم .  کریاسپ یرا گرفتم و تلفن را رو یاشماره

 

  با تعجب به حرکاتم زل زده بود  ارسالن

 

 همسن من بلند شد : یمرد جوان یصدا
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@VIP_ROMAN 

 

 «... سالم»

 

 سالمش را دادم : جواب

 

 « سالم اردالن...  »

 

بود که  ین واکنشافراد حاضر در سوله هما یشدن همه شکه

 . دمیکشیانتظارش را م
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 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [09.10.21 14:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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#part _874 

 

 « سالم اردالن...  »

 

 جوان پشت خط واکنش نشان داد : مرد

 

 « صدا نکن...  نیگفتم من رو به ا »

 

 . کردیدست و پا شکسته صحبت م یخاص یرا با لهجه یفارس
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@VIP_ROMAN 

 

 بزرگ نشده بود .  رانیوضوح مشخص بود که در ا به

 

بزنند به  رونیکه کم مانده بود از حدقه ب ییهابا چشم ارسالن

 دستم زل زده بود . یتلفن تو

 

و باور  گذاشتیرا کنار م شیهادیکم کم شک و ترد انگار

 که اردالن واقعا زنده است .  کردیم

 

 ن جواب دادم :خطاب به اردالن پشت تلف آرام
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@VIP_ROMAN 

 

 نی... اما ایصدات بزنم که باهاش بزرگ شد یبه اسم تونمیم »

... کنهینم یفرق چیمن ه یو پسرخاله یرو که تو اردالن تیواقع

 » 

 

 گفت : کالفه

 

... تو باشم یپسرخاله خوامیاردالن باشم... نم خوامیمن نم »

پدر  یمولباشم... من همون پسر مع چکسیه زِیچچیه خوامینم

 « ... هیو مادر خودم باشم کاف
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@VIP_ROMAN 

 

 . دمیدیارسالن م یهارا در چشم یتکه شدن زندگ تکه

 

 زدم : یپوزخند

 

 نیا یدونیدوستت داره... تو که م یلی... پدرت خاردالن »

 « کرده...  ییسالها به خاطرت چه کارها

 

 . دمیخوردن ارسالن را د تکان
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 زد و گفت :  یپوزخند اردالن

 

کرده...  کتیکه با برادر کوچ یکار ایمنظورت کشتن مادرته؟  »

 « شماها آورده؟  یکه سر زندگ ییبالها ای

 

 اضافه کرد :  یسیبغض به زبان انگل با

 

 « اون دختر کوچولو رو بکشه...  خواستیاون م »

 

 نگفتم . یزیچ
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@VIP_ROMAN 

 

 دادم خود اردالن با ارسالن اتمام حجت کند .  اجازه

 

انتقام مرگ من رو جعل کرد...  یه مادرت براندارم ک یکار »

خوب  یندارم زندگ ی... کارندارم ارسالن مادرم رو کشته یکار

قاتل  هیبفهمم پسر  یو باعث شد یبرد نیو آروم من رو از ب

 « ... امیروان

 

 میاردالن تصم نکهیتا ا دیچیاتاق پ یتو ینیسنگ سکوت

 را گفت : اشیینها
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@VIP_ROMAN 

 

... اجازه یریگیباشه که با من تماس م یربا نیاخر نیلطفا ا »

فراموش کردن  دیرو صرف هضم کردن و شا مونیزندگ هیبده بق

 «هامه... تو رگ یفیبکنم که چه خون کث قتیحق نیا

 

 هم تلفن را قطع کرد .  بعد

 

کردم و  یااشاره کردیآوات که با دهان باز به ماجرا نگاه م به

 گفتم :
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 « ... یبد لیو ارسالن رو تحو سیپل یزنگ بزن یتونیحاال م »

 

 ارسالن زل زدم .  یشده دیسف یبه چهره بعد

 

آسمون  یهاکنم مرغ یبهت گفتم که منتظر باش کار ادتهی »

 « کن...  هیبه حالت گر

 

 تأسف گفتم : با

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

راز با خودم نگه دارم...  هیاردالن رو مثل  انیجر تونستمیم »

 هیبق یزجر رو برا نیردم تا ااون پسر هم خراب ک یاما زندگ

 « ... یبارت بکشنکبت یزندگ

 

 تحکم گفتم : با

 

 «... یافتادیآکو در م یپرواز... با برادرها یبا خانواده دینبا »

 

 

 یپوالد_غزل#
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🩸🩸🩸 

 [10.10.21 06:49] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 ) آکو ( 

 

 .  دمیکشیم گاریو سداده بودم  هیتک نیکاپوت ماش به

 

 گوش نواز بود... یقیمثل موس میارسالن برا ادیداد و فر یصدا

 

 به سرم زد .  گاریس دنیکش یهوا
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@VIP_ROMAN 

نکردن پاکت  دایکتم فرو کردم اما با پ بیج یرا تو دستم

 .  دمیکش یپوف دیناام گاریس

 

هم  زهایچ نیبه ا دیاجازه داده بودم طال حاضرم کند با یوقت

 .  مکردیفکر م

 

 « ؟یکرد دایاردالن رو پ یچطور »

 

 انداختم . ریبه آه ینگاه
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 دادند .  هیتک نیو آوات دو طرفم به کاپوت ماش ریآه

 

 « نکردم...  داشیپ »

 

 : دیبا اخم پرس اوات

 

 «  ؟ینکرد داشیپ یچ یعنی »

 

که چه  کردمیچند روز را مرور م نیکه ا یارامش در حال با

 رده بودم، جواب دادم :ک ییفکرها و چه کارها
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@VIP_ROMAN 

 

 « نکردم چون ساختمش...  دایاردالن رو پ »

 

 با لکنت گفت : ریآه

 

 « ... یگیم یچ یدار فهممیآکو؟ نم یچ یعنی »

 

 یبرا ستند،ین یگاریس کدامچیو آوات ه ریآه دانستمیم

 بود . خودیب گاریدرخواست س نیهم
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 « . زد بهش.. نی... همون موقع که ماشاردالن مرده »

 

قفل کرده بودند در  یو آوات که انگار در اثر شوک قو ریآه

 سکوت به من زل زدند .

 

در آن  یبه سوله که ارسالن زندان یابا دست اشاره آوات

 مشغول داد و هوار بود، کرد و گفت :

 

 « ... یعنی »
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 باال انداختم . یاشانه

 

. اون دروغ گفتم... خودم اردالن رو ساختم... اون تلفن.. »

 « اون شناسنامه هم...  یها... حتها... اون عکسحرف

 

فکر کردم که چطور کمکم کرده بود تا ادم قابل  الیدان به

 یکی یهاعکس ایکنم  داینقش پ نیکردن ا یباز یبرا یاعتماد

به تصور ما از اردالن  یااز افرادش که از قضا شباهت فوق العاده

 داشت . 
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 .  دیاش پرو رنگ از چهره باال رفت ریاه یابروها

 

 دادم : ادامه

 

باور  چکسیاردالن رو باور نکرده... ه هیارسالن صددرصد قض »

عمرش در تالشه تا بره و  هیبق یبرا نکهی... اما همکنهینم

درصد هم شک کنه که نکنه  هی نکهیرو بفهمه... هم تیواقع

رو پسرش  تونهینم وقتچیاردالن هست... که اگه باشه اون ه

 « قاتله...  هیداشته باشه چون 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 :  دمیکش یقیعم نفس

 

 فیبدون کث تونستمیبود که م یانتقام نیبهتر نیبه نظرم ا »

م به خون ارسالن، خانواده یاز اعضا کدومچیکردن دست ه

 « ... رمیازش بگ

 

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

🩸🩸🩸 

 

 [10.10.21 08:59] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _876 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ) آکو ( 

 

بود از خودش جدا  دهیخوردن خواب ریبچه را که موقع ش طال

 کرد . 

 

 بغلم گرفتم .  یرا دراز کردم و بچه را تو دستم

 

و کوچک بچه را لمس  فیچند وقت هر بار کع تن ظر نیا نیع

 زدم .  یضیلبخند عر کردمیم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .  دیرا بوس امیشانیلباسش را مرتب کرد و پ طال

 

 «ت... شازده نین از ادل بک »

 

 کردم : زمزمه

 

 « ... تونمینم »

 

 سکوت کرد و بعد گفت : یاقهیچند دق طال
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 « آکو؟  »

 

 پسرم جواب دادم : یرهینگاه کردن به طال خ بدون

 

 «جانم؟  »

 

 « ... یبهم بکن یکمک هی خوامیم »

 

 بود...  یمظلوم اما جد لحنش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

و طال بود، گذاشتم و گفتم تختش که کنار تخت من  یرا تو بچه

: 

 

 « ... زمیجانم عز »

 

 انداخت و گفت : نییسرش را پا طال

 

 «  ؟یکه خبر دار نهایبرادرم و نقره و ا انیاز جر »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تکان دادم . یسر دییتأ ینشانه به

 

 تیبابام رضا یچرا... چون وقت دونمیفرزام فرار کرده... نم »

 « ... شهیبده اعدام نم

 

 از کردم و دستش را گرفتم .را در دستم

 

 بغلم گرفتم .  یو سرش را تو دمیرا به طرف خودم کش او
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام خجالت چهره دنیاز د نکهیدادم در آرامش بدون ا اجازه

 حرفش را بزند .  د،یبکش

 

و  ی... برش گردونیکن دایفرزام رو پ یتونیاگه م خوامیم »

هم اون رو  فرار نی... ارو بکشه شیمجازات قانون یکمک کن

 « هم پدر و مادرم رو...  کنهینابود م

 

 .  دمیرا بوس سرش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

تا کمکش کنه...  رمیگیرو م لیوک نی... براش بهترزمیباشه عز »

 » 

 

 . دیدستش گرفت و سرانگشتانش را بوس یرا تو دستم

 

 « هم ازت دارم آکو...  گهیخواهش د هی »

 

 . دمییرا بو شیموها

 

 « تر... تو ازم جون بخواه دخ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 انیبه پدر و مادرم کمک کن از اون محله برن... بعد از جر »

سابق رو نداره... براش  یتوان و انرژ گهینقره و فرزام... پدرم د

 «... شنیم تیاذ دونمیاما م سیمهم ن

 

 بستم . دییتأ یرا به نشانه میهاپلک

 

 ششونیو پ شونیببخش یخوایطال؟ نم یپدر و مادرت چ »

 «  ؟یباش
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 .بغلم جمع کرد  یرا تو خودش

 

 « ... نمشونیگرفتم تا اهر عمر نب می... تصمتونمینم »

 

 .  بغض داشت  شیصدا

 

 گفتم : یهم با بغض و خستگ من

 

 « ... تونمیمنم نم »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 را مثل عروسک به خودم فشار دادم و ادامه دادم : طال

 

... افتمیم هامییتنها ادی ی. وقتببخشمشون.. تونمیمنم نم »

نبود  ادیزندان افتادنم...  ادیکه به قلبم خورد...  ییهازخم ادی

 « هناس... 

 

در  دیطال دور کمرم حلقه شد؛ حاال مثل قفل و کل یهادست

 .  میهم فرو رفته بود

 

 « پس؟  یبکن یخوایکار م یچ »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 نیتررا اعالم کردم؛ سخت ممیدهانم را قورت دادم و تصم آب

 آن موقع گرفته بودم .  که تا یمیتصم

 

برم... من...  رانیاز ا خوامیم یو موافقت کن یاگه تو اجازه بد »

 « ... شهیهم ی... براتو... هناس و پسرمون

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 [10.10.21 13:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��

 

#part _877 

 

 ) آکو ( 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

را صاف کرد  شیهاهناس انداخت و مو یکوچک را رو یپتو طال

. 

 

مادر با تجربه از هناس و  هی یداشت اما به خوب یسن کم طال

 ... کردیبعد پسرمان مراقب م

 

مثل طال شده بود؛  یبودم هناس صاحب مادر خوشحال

که  یمخصوصاً حاال که مادر خودش را از دست داده بود، مادر
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

نجات جان هناس خودش را  یبرا کردمیفکر نم وقتچیه

 کند...  یقربان

 

 « از پس رفتن؟  ؟یایاز پسش برم یمطمئن »

 

 گفتم : نیغمگ

 

م رو قبال هم تجربه کردم... از برادرها و خانواده یمن دور »

 « چرا...  نباریاونبار به انتخاب خودم نبود اما ا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 تختش گذاشتم . یرا تو بچه

 

 « آکو؟  »

 

 کردم .  نگاهش

 

 «  ؟یذاریپسرمون اسم نم یچرا برا »

 

 . دمیخند
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

کارها  یاومدنش نداشتم... همه ایتو به دن ینقش چیمن ه »

اسمش  یی... دوست نداشتم با پررویخودت رو دست تنها کرد

 « هم انتخاب کنم... 

 

 گفت : یهام را گرفت و با دلبرآمد، شانه کمینزد طال

 

اسم با صالبت  هیمن دوست دارم اسمش به انتخاب تو باشه...  »

 « بشه...  هیمثل آکو... که خودش هم بعداً شبو قشنگ 

 

 به صورت پسرم انداختم . ینگاه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 .دوستش داشتم  ایدن یاندازه به

 

 را هضم کنم .  زیسوپرا نیهم نتوانسته بودم ا هنوز

 

 را نوازش کردم . اشگونه

 

پسر داشته باشم اسمش رو  هیدوست داشتم اگه  شهیهم »

اسمش  یس... معنکرمانشاه یهاکوهاز  یکیبذارم شاهو... اسم 

 «مثل شاه... مقتدر و شکوهمند... کوه بلند...  شهیم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ام گذاشت... شانه یسرش را رو طال

 

کم ازشاه باشه...  تونهیشاه م هیشاهو... مثل شاه... مگه پسر  »

 « ... ستیپسر آکو بودن ن یتر از شاهو برامناسب یاسم چیه

 

 وازش کرد و آرام گفت :پسرمان را ن یهم گونه او

 

 « پسرمون... پسر آکو... شاهو...  »

 

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

                              🩸🩸🩸 

 

 یپوالد_غزل#

 

🩸🩸🩸 

 

 [10.10.21 13:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 ��آکــــو��

 

#part _878 

 

 چند روز بعد (  -) آکو 

 

 یشب در حال یکیاستخر نشسته بودم و در سکوت و تار یلبه

کنم؛  یذهنم را خال کردمیم یشده بودم سع رهیبه آب خ که
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که از  ییزهایچ یهیو بق هاراهیها، بد و باز التماس یخال

 آمده بود... رونیدهانشان ب

 

 اوات... ادیفر

 

 می... تازه تونسترونیب متیدی... تازه از دهن مرگ کشی)) لعنت

ار کرده زرو لجن مونیچند ساله زندگ نیکه ا ییهااز دست ادم

 (( ؟یبر یخوای... بعد تو ممیبودن راحت ش

 

 ... قصد رفتن کرده بودم... بله
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

گذاشته  میکه اوات تنها یینتوانسته بودم روزها نکهیخاطر ا به

 بود فراموش کنم... 

 

 ...ریام بغض

 

... یبهت گفتم تو پدرم یکما بود یتو ی)) لعنت به تو آکو... وقت

اما باز  ی... برگشتینکن میتیمن رو بهت التماس کردم با رفتنت 

طعم داشتن خانواده رو  وقتچیمن ه یذاری... نمیبر یخوایم

 حس کنم... ((
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

  ر؟یام یکار بود یکجا

 

 یپدر تیبرا توانستمیکه م ییبا دست خودت سالها خودت

  شه؟یحاال من مقصرم مثل هم ؟یکنم از دست داد

 

 ملتمس و مظلوم... نگاه

 

 رو بذاره و بره؟ ((  شیامپراطور تونهیر چطور مامپراطو هی)) 
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

ام را از دست داده که به خاطر امپراطور بودنم، خانواده یوقت از

 بودم... 

 

 ...نیآو یهاهیگر

 

 نباری... رفتن تو امی)) نرو آکو... ما سالها ناخواسته بهم ضربه زد

 ... ((شهیخودخواسته م یکه ضربه

 

خورده بودم که حال ضد ضربه شده ضربه  نقدری... من انیآو

 هم نوش جان کنم... یگرید یضربه توانستمیبودم... م
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 دارش...سبز نم یهاو چشم جوانه

 

برام از برادرم برادرتار  میدوران زندگ نیترسخت ی)) تو

؟ش  یبر یخوای... حاال میکرد یسالها برام پدر نی... ایبود

 (( کنه؟یهاش رو ول مپدر بچه هیمگه 

 

من... دور شدن  یشانیبر دل و پ یشگی... جوانه... داغ همجوانه

از اول انجام  دیبود که با یهمان کار دیاز تو و داستانت شا

 ... دادمیم

https://t.me/vip_roman


 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 یلش نسبت به برخوردهاآرام شده یو نگاه تا حد ترمه

 ...مانهیاول

 

مغرور و از  یلیخ کردمی)) ازت متنفر بودم چون فکر م

از حدت به  ادیز تیو اهم فیتکل نیی... از تعیهست یخودراض

 یا کنمیکه آرزو م دمیرس ییکالفه بودم اما حاال به جا گرانید

 ... ((مثل تو داشتم یکاش منم برادر

 

 است... ریحرف د نیگفتن ا یبرا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

من  یکن یادآوریتا  یو دور کرد یآوات را از من گرفت یوقت

 ... یت دادمرا از دس یبرادر ستم،یآوات ن تیاولو

 

 ...ریآه و

 

نم دارش به من  یهاکه دستم را گرفته بود و با چشم یریآه

 شده بود .  رهیخ
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

که  یازم گرفت یوقت ایانتقام دن نی)) به جون خودت قسم بدتر

 تقاص پس بدم؟ ((  دیبا ی... تا کستادیهام اچشم یقلبت جلو

 

من...  ادامه داشته باشد که درد قلب یتا وقت دیتو شا تقاص

هناس... من هنوز  ی... درد دورزتیها و نگاه نفرت انگدرد حرف

 دیدرد من تو هم با یو احتماالً پا به پا ریآه دمیکشیهم درد م

 ... یدادیتقاص پس م

 

درد رو به خودت  نیا ی... پس چرا داریبر یخوایتو هم نم »

 «  ؟یکنیم لیتحم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 . دمیآوات از جا پر یصدا با

 

بودند  ستادهیبه صف ا میپشت سرم انداختم؛ برادرهابه  ینگاه

 . 

 

 گفت :  ریام

 

 « نرو آکو...  »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 جلو آمد . ریآه

 

 « آکو...  کنمیخواهش م »

 

 و گفت :بغضش را قورت داد  واریژ

 

 « ... میغلط کرد میگیاز االن تا اخر عمر هر روز م یاگه بخوا »

 

 

 یپوالد_غزل#
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

🩸🩸🩸 

 

 [10.10.21 13:58] 

 

🩸🩸🩸 

🩸🩸 

🩸 

 

 ��آکــــو��
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

#part _879 

 

 به جمعشان انداختم... ینگاه

 

 از جانم...  زتریعز یبرادرها

 

 بودند...  میبرادرها شانیهایو بد هایخوب یهمه با

 

 نبود...  یاهم از رفتنم بغض کرده بودم اما چاره خودم
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 بغض زمزمه کردم : با

 

فکرش هم  یحت چقدر دوستتون دارم... نیدونینم »

 « ... دیکنینم

 

 با غم گفت : واریژ

 

 «  ؟یریم یو دار یدوستمون دار »

 

 جواب دادم : یمیغم عظ با
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

که دوست داره بگذره...  یها آدم مجبوره از اونوقت یلیخ »

 « ... هیقانون زندگ نیترتلخ نیا

 

 گفت : یدیبا ناام ریام

 

 نکهیم بودم... به ابه داشتنت دلگر شهیمون همبا وجود فاصله »

راحت بود من نباشم حواست به زن و  المی... خیبرادر بزرگم

 « م هست... بچه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 . شان انداختم به همه ینگاه

 

 اما خطاب به همه گفتم : ریجواب ام در

 

کنارتون  دهیم اجازه نم... درسته قلب شکستهدرسته دورم »

برادرتونم...  شهیمبرم تا نفس بکشم... اما ه دیبمونم... درسته با

تا برگردم  دیداشته باش ازیبهم ن هی... کافدیلب تر کن هیکاف

 « ... شتونیپ

 

 بغض آلود گفت : ریآه
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 

 میخوای... ما تو رو ممیخوایحل مشکالتمون نم یما تو رو برا »

 « ... میباش خانواده هی میتا بتون

 

حقق ت یرا به هاطر آوردم که برا ییروزها یبستم و همه پلک

شکست خورده  تیخانواده جان کنده بودم اما در نها نیا

 بودم... 

 

 « وقته از دست رفته...  یلیخانواده خ نیا »
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 شان انداختم...به همه ینگاه

 

 ... میگذراندیبود که با هم م یشب نیآخر نیا

 

 ...میرفتیم شهیهم یبرا مانیهاصبح من و طال و بچه فردا

 

 ...میدو قلو برادر

 

 ...بانمیفداکار و پشت واتا
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 VIP_ROMAN@ غزل پوالدی آکو

@VIP_ROMAN 

 ام...گمشده برادر

 

خودم بگذارد...  یچموش و کوچکم که قرار بود جا پا برادر

ام به او گفته بودم برادرانه حتینص نیکه به عنوان آخر یبرادر

 .... عقد کرده فراموش کند شدیم یکه چند وقت یبلوط

 

 گفتم : صادقانه
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 یو سخت یچرا نقاب سنگ مدیاز خودم پرس نهیآ یروز تو هی »

...چون اگه افتهیچرا نم دمی... حاال فهمافتهیکه به صوزتم زد نم

 « لحظه هم بمونم...  هی یحت تونستمینم افتادیم

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 

به لحظه هم  یحت تونهینقاب نم ریز ینقابم افتاده... آکو »

 « بمونه...  نجایا

 

 زدم . یتلخ لبخند
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تلخ تموم شه... اما خب آکو  ینطوریداستانم ا دوست نداشتم »

وجود ندارن که به کام  یادیز یزهایچ ایدن نیا یگرفته تو ادی

 « اون باشن... 

 

 شان انداختم .به همه ینگاه

 

قلبم  یو دردمند هر چهار نفرشان تا آخر عمر تو سیخ صورت

 .  انداختیجا م
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ت رفته بودم... شدنشان از عمار داریفردا قبل از ب دانستمیم

 ... شهیهم یبرا

 

 ... گذاشتمیجا م نجایخودم هم ا میعالوه بر برادرها من

 

 ...ماندیم نجایآکو ا روح

 

 ...شیبرادرها شیپ
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 ...انیپا
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