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اومده تو   ایبه دن یهفت ماهگ نکهیاما بخاطر ا یخواستن بایدختر ز هیاومد  ایبچه به دن

 دستگاه بود 

 

شد و رو به دکتر   یبود و در اخر عصب دیاصال حالش خوب نبود از اون بدتر حم نایژ

 گفت 

 

 نه بچه م!  یمن گفتم زنمو نجات بد  _

 

 ادیانشاهلل به هوش م شهیدرست م یچ دهمهینگران نباش_

 

براش افتاده  چرا به من   یهوشه چه اتفاق یهاان؟؟؟ االن جند روزه ب یداد زد : ک هوی

 د؟؟ یگینم

 

 .دیکن تیرعا مارستانهیب نجایا دیلطفا اروم باش _

 ده! واسه زنم افتا یچه اتفاق دیبگ دیکرد ینباشه منو روان اهیصدسال س خوامیم_

 

 شاروم با دیرو بازوش گذاشتم : حم دستمو

 

 ؟؟ یاروم باشم چطور _

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  یدک گمیم یچ نیییکنان انگشتشو واسه دکتر تکون داد : خب گوش ب ویتهد سپس

 ! کنمیرو سر همه تون خراب م مارستان یب نیا  وفتهیواسه زنم ب یاتفاق

 

به   نایاز پرستارا تو اتاق ژ یکیداد  ی باز کرد حرف بزنه که همون موقعه صدا  دهن

 دیگوش رس

 حالش بده! ضیدکتر... دکتر مر_

 

بلند   دیتو اتاق  ....   حم دن یپر قهیدکترا در عرض چند دق یخورد و همه  یتکون دیحم

 شد دنبالشون بره 

 

 از پرستارا جلوشو گرفت : اقا صبر کن کجا؟؟ یکی که

 

... از  میبود ستادهی خواست دنبالش بره که در رو بست  هر دو نگران پشت در وا دیحم

 اونو به بچه ش ببخشه! خواستمیخدا م

 

*** 

 حالش چطوره؟؟ _

 

 زد :حالش خوبه خداروشکر   یلبخند 
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ما رو  یخدا باالخره صدا شدیباال بردم و از خداروشکر کردم... باورم نم دستامو

 !دهیشن

 

نگاه کردم که اشک شوق تو   دیبار پشت سرهم خدا رو شکر کردم و به حم نیچند

 نگاهش بود 

 

 نمش؟؟ ییبب تونمیم ؟؟یجد_

 

 !دشینیییب دی تونیم یدارند به زود  ازینه فعال به استراحت ن_

 

لب خداروشکر رو زمزمه   ریو ز دیکش ییکه نفس اسوده ا دمیبعد از کنارم رد شد د و

 کرد
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