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به امبوالنس زنگ زدم و   دیچیبه طرفش رفتم و کنارش نشستم از درد به خودش مبپ

 تا اون موقعه دستشو گرفته بودم  

 

نگرانش بودم... دستشو محکم   یلیخ هیچ  دمیفهمیاما نم  گفتیلب م ریهم ز ییرایچ هی

 گرفتم  

 شده بود   یپاهاش همه خون نی ب مارستان یب میاومد و منتقلش کرد امبوالنس

  

  یاونم تو هفت ماهگ ارهیدکتر گفت که مجبوره عمل کنه و بچه رو در ب خانوم

 !می کن کاریچ میدونستیشد نم شتری...استرسمون ب 

 

رسوندن... دکتر اومد و گفت که   یو جمال خبر دادم که اونام خودشونو فور دیحم به

  ستیخوب ن نایاورده اما حال ژ ایدخترشونو سالم به دن

 

  تونستینم یزیچ نیو با ترس نگاهش کردم همچ ختیر یحرفش قلبم هر  نیا با

 داشته باشه!  قتیحق

 

 براش افتاده؟؟  یرو کرد به طرف من:چه اتفاق یعصب دیحم

 

 یو سرشو به معن  دیتو موهاش کش یدست  یکردم که عصب فی رو براش تعر یهمهچ

 نه تکون داد 
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 باشه  دیفکر کنم کار ام_

 

 سرشو تکون داد : اره مطمئنم کار اونه! دییهم به تا جمال

 

 م؟؟ یکن کاریچ دیخب با_

 کشمشیخودم م کنمیم دایرو پ کهیاون مرت  یچیه_

 

از دستش بر   یهر کار دونستمیترسناک بود م یلینگاه کردم...خ دیو واج به حم هاج

 ادیم

 ؟؟ یدست خودتو به خونش الوده کن دیچرا با ؟؟یشد  وونهید_

 

   رهیبم دیهه اون مرد با_

 

  نکهیقبل از ا ؟؟یاونو بکش یخوا یگفتم: جمال کم بود حاال م هویاما  یچطور  دونمینم

 بچه تون فکر کن   نایسراغ اون به ژ یبر

 

    ؟؟یکن یم یتو چرا انقدر ازش طرفدار_

 

 و به فکر شما هستم! کنمینم یکه ازش طرفدار یش یمتوجه م یفکر کن کمیاگه _
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 عجب _

 بله _

 

و  ارهین  دیسر ام ییرو قانع کنه بال دیکرد حم یهم به جمعمون اضافه شد و سع جمال

 شد یراض یتا حدود

 

که بازم  خواستیحالش خوب بشه ... دلم م کردمیخوب نبود... تو دلم دعا م نایژ حال

 برامون بخنده 

 

 بودو اصال حالش خوب نبود...   دهیکه رنگش پر دی...  حمرهینگران بودم نکنه بم همش

 

 شه ینگران نباش خوب م هیدختر قو ناینشستم :ژ کنارش

 

 ! ترسونهیبودنش منو م یقو  نیهم_
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