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. انقد غرق فکر بودم که نفهمیدم کی به خونه رسیدم. ماشینو داخل پارکینگ بردم و 

سمت راه پله رفتم وارد خونه که شدم با قیافه ی گرفته به مامان بابا سالم کردم. 

حظه در اتاقم باز شد . مادرم اومد سمت اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم. بعد از چند ل

چیزی شده؟ چرا انقد تو خودتی؟.... + یه چیزی شده ولی نمیدونم -داخل و گفت: 

یعنی چی. هرچی هست بگو. + مامان منو میخوان منتقل کنن به یه -چجوری بگم. 

چیییی؟ عمرا بزارم بری هلیا. دفعه ی قبل و اون دسته گلتو -بیمارستان تو اصفهان. 

اگه شده شغلتو بزاری کنار باید  -نرفته هنوز. +ولی این اجبار شغلمه . باید برم.  یادم

کنارش بزاری . ولی فکر اینکه از ما دور شی رو از فکرت بیرون کن . بدون هیچ حرف 

دیگه ای از اتاق بیرون رفت و اجازه صحبت کردن بهم نداد. هی این پا و اون پا کردم 

رد شد که چطوری راضیش کنم. با شنیدن صدای بابا و هزارتا فکر از تو مغزم 

خوشحال شدم حداقل میتونم بابا رو قانع کنم از اتاق رفتن بیرون و با دیدن قیافه بابا 

حدس زدم مامان همچیو گفته قربون سرعت عملش برم . منتظر عکس العمل بابا 

دی نزدیا گند بودم اما فقط نگاهم میکرد خواستم چیزی بگم که مامانم گفت: +حرف ز

اه مامان هی داری میگی اینو ول کن دیگه با حرف بابا ادامه _کاریاتو یادت رفته؟ 

از فردا دیگه سر کار نمیری. اینجوری انتقال به اصفهانیم -حرفم تو دهنم ماسید. 

حرف نباشه.همینکه گفتم. نمیخوام دوباره اون قضایا  -وجود نداره. + ولی بابا.... 

ریه سمت اتاقم رفتم. تو فکر بودم چیکار کنم که راضی شن. ولی تکرار بشه. با گ

امکان نداشت بابا میخواست نگهم داره خونه درو هم به روم قفل میکرد تصمیم 
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گرفتم خودمو لوس کنم و برای شام نرفتم ولی حسابی گشنم شده بود. ساعت رو نگاه 

م از اتاق اومدم بیرون، دقیقه شب رو نشون میداد. اخ جونی گفتم و ارو 30:12کردم. 

االن مامان اینا خوابن میرم شام میخورم به اتاق باباو مامان رسیدم از حرصم پامو 

اوردم باال ک لگدی به در بزنم ولی با صدای بابا پام رو هوا موند. +ببین کیان جان من 

 برات ارزش زیادی قائلم ولی نمیتونم این اجازه رو بدم صداش خیلی ضعیف شد. انگار

رفت ته اتاق سرمو چسبوندم به در صداش خیلی ضعیف و نامفهموم میومد ب جز 

کاظمی کی کیانه اسمش؟ هیچکس. +باشه قبوله میزارم بیاداصفهان ولی من هم شرط 

دارم ... با شنیدن این جمله دیگ اهمیت ندادم به بقیه حرفاش تو باس*نم جشواره 

دستم رو روی دهم گذاشتم که صدای بود سریع دوییدم تو اتاقم و درو اروم بستم 

جیغم بیرون نره. سریع دوییدم و وسایلمو جمع کردم کلی مانتو جور واجور برداشتم. 

اخ چ کیفی بده کرم ریختن به کیان و البته بیکار نشدنم. سشوارمو به زور توی 

چمدون جا دادم و زیپشو بستم. چمدون رو توی کمد قایم کردم، که بابا نبینه چشمم 

دقیقه رو نشون میداد. پوفی گفتم و دراز کشیدم با خیال  23:2ساعت اوفتاد  به

وای بابا خوابمه بزار بخوابم. +دختر _راحت خوابم برد. +هلیا بابا پاشو چقد میخوابی؟ 

تو به خرس گفتی زپلشک دیشبم ک شیفت نبودی پاشو وسایلتو جمع کن بری 

م  +چی؟ از سوتی که دادم خواب از وسایالمو جمع کردم بابا بزار بخواب_اصفهان 

چشام پرید و سریع نشستم . بابا خیلی متفکرانه زل زده بود بهم و منتظر جواب بود 

خب راستش بابای حرفاتو دیشی شنیدم نیشگونی از  _سرمو انداختم پایین و گفتم : 
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عه بابا چرا _پام گرفت و گفت : +حاال دیگ فالگوش پشت در وایمیستی؟ پدر سوخته 

به خودت توهین میکنی فداتشم. اتفاقی شنیدم دیگه +عیب نداره حاال شرطمم که 

 نه وقتی شنیدم اوکی دادید بقیشو گوش ندادم + خب میگم االن تو حق_میدونی؟ 

 

 

ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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