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 كِ دٍ تب آدم هسي ثَدًذ، سٍاًِ ي ضوسي خبًنسٍصي  اص سٍصّب هص يَسف ثِ ّوشاُ خبًوص  

 .ثيوبسستبى ضذًذ

دكتش تَي اتبق دس حبل هطبلؼِ ثَد؛ ًبگْبى هتَجِ ضذاص ثيشٍى صذاي آُ ًبلِ هي آيذ،ثب تؼجت اص جب 

 ثلٌذ ضذ ٍثِ طشف دس سفت ٍپشسيذ چي ضذُ پذس جبى ؟

ًِ كِ،  هبضب اهلل  هبضب اهلل !! فكش كٌن هَس چطن كشدى..! آقبي دكتش خَة خَة ثَدم ّب: هص يَسف

 ...!!خيلي جٍَ هًَذٍم 

 دقيقب چكبستًَِ؟..خَة حبال ثگزسين!! جٍَى: دكتش

صاًَ ّب ..ّب........ًِ سوت چپ قفسِ سيٌِ هَ..........ًِ ًفس هَ.......ّوي سشهَ: هص يَسف

 ..!!ًِ كوش هَ.........هَ

  #دكتش دس حبل گشفتي فطبسخَى$هشاقت سالهتي تَى كِ ّستيي؟!!! خيلي خَة .. خيلي خَة: دكتش 

 .. هَ خَ خيلي ثِ فكش سالهتي خَ ّستن: هص يَسف

 حبال ثفشهبييذ هطكلتَى اص كي ضشٍع ضذ؟..! خَة ايي كِ خيلي خَثِ : دكتش 

 !دٍضٌِ گوًَن ًصف ضت : هص يَسف

 ضوب كِ ايٌقذس ثِ فكش سالهتي تَى ّستيي، هطوئٌب يِ ضبم سجك خَسديي؟: دكتش

 .يِ كبسِ كلِ پبچِ خَسدم.غزاي هَ خَقذيِ ثچِ ثَد..ثلِ: هص يَسف

 !!؟؟؟.....كلِ پبچِ؟اًٍن يِ كبسِ ؟ثب ايي ٍصى؟ثب ايي سي؟ثب ايي فطبس خَى: دكتش

 فشار خون                                          



 

 

كِ اٍسم دسست .جبي ضوب خبلي خيلي خَضوضُ ثَد فقط يِ خَسدُ اي ًوكي كن ثَد! ّب: هص يَسف

 .كشدٍم

 « چِ طَسي؟»تؼجت :دكتش ثب 

 ...خَة خَة ضذ.! الحوذ اهلل  خبًن هب ًوكذٍى ثيبسدُ ثَد كِ اٍسم تًَجِ ثشختن: هص يَسف 

 !!؟..يؼٌي ضوب ثب ايي سي يِ ًوكذٍى  پش تَ غزاتَى خبلي كشديي: دكتش 

 ..!ّب ،ّش چٌذ كن ثَد ٍلي اص ّيچي ثْتش ثَد: هص يَسف

 ًگفتيي ًوك ثشاتَى سوِ؟ غزاي چشة ثشاتَى ضشس داسُ؟! آخِ تَ ايي سي: دكتش 

آسام تش  هي $!اضكبل خَ اصغزا ًجَد!آقبي دكتش چِ هي فشهبييذ؟ غزاي ثِ ايي خَثي : هص يَسف

 ...!ٍس هَ حسَدي هكٌِ ٍتًَجِ چيضي ثشختِ! فكش كٌن ايي صًكِ ، ًكِ خيلي جٍَ هًَذم #گَيذ

اٍ ّوِ !  حيف ! ؟ هَ چص ديذى تَس ًذاسم ؟ هَ ثذ تَس هبين؟  حيف ...؟ هَ..هَ: ضوسي خبًن 

ثب قْش سٍثش هي گشدًٍِ ٍ صيش لت ، ! ثطكٌِ اي دست كِ ًوك ًذاسُ..! صحوت كِ هَ ثش تَ كطيذم

 ..هص يَسف سٍ ًفشيي هي كٌِ 

فطبست ثبال هيشُ ّب ، خذاي ًكشدُ سكتِ هي . ثشات خَة ًيست !خبًَم ايٌقذسحشظ ًخَس:  دكتش

 ....ثيب ايي ليَاى آة سٍ ثخَس  ثلكِ آسٍم ثطي !-كٌي

 ثؼذضن حتوب سفتيي گشفتيي خَا ثيذيي؟! خَة هي فشهَديي : دكتش

 ..!ًِ آقبي دكتش خَد خبًن خَ ٌّطستن ،يِ ًَضبثِ اي ثضدم تَ، سگ:  هص يَسف

 ..!ًَضبثِ؟  آخِ پَكي استخَاى  هيبسُ، قٌذ خًَتَى ثبال هيشُ: دكتش

هيجيٌيذ كِ ]؟؟ ...!!!ّوص يِ ثطشي ثَد..!يكِ ًذًٍِ فكش هكٌِ چٌذُ ثخَسدم #ثب دلخَسي$: هص يَسف

 [سبلون

 ...هي فشهَديي!   آسُ داسم هيجيٌن  # ثب طؼٌِ $: دكتش

 ..!ٍسفتن دخَضذم!ًخ سيگبسآخشاى ضَ ثكطيذم2: هص يَسف

 !!!سيگبس؟ آخش سيْبتَى؟ فطبس خَى: دكتش

 ؟؟..آخش كيَ ديذيي كِ خَديِ پبكت سيگبسثيوبس ضَ: هص يَسف

 يِ پبكت دس سٍص؟: دكتش

 ...!چِ كٌن پَلوَ دگِ ًوشسيذ ! ضوبّن فْويذي؟ كِ چِ كن ثَ: هص يَسف



 

 

 خبًَم ضوب ّن اّل سيگبس ّستيي؟.!  خَة، خذا سٍ  ّضاس هشتجِ ضكش: دكتش

اّل دٍد .ثشٍدّي خَس اٍ كص هَسسيگبس ؟ هَ فقط قليَى خَس داسم #ثبػصجبًيت $: ضوسي خبًن

 ....ًين

 قليًَن هي كطيي؟: دكتش

 ..!سيگبس كطُن قليَى خَ ّن سبلوِ ّن دٍديٌجِ اصسٍي اٍ سد هطَ!پِ ًِ پِ : ضوسي خبًن

ضشسش خيلي ..اهب چَى ثب ضذت ثيطتش دٍدسٍ ثبال هي كطي !خيلي ّب ايي فكشسٍ هي كٌي: دكتش 

 ًگفتيي ضوب چِ كبستًَِ؟ ..! ثيطتشُ 

 .چطوَ ، سيبُ تبسيك هطَ؛ خلقن تٌگِ؛ هبستن چٌذثبس اص صهيي خَسٍم.سش هَ َّا ًذاسُ : ضوسي خبًن

 ؟..حتوب ضوب ّن اص ّوَى كلِ پبچِ خَسديي ٍتَش ًوك ّن سيختيي : دكتش

اي آقب هگِ هب چٌذُ .   آقبي دكتش يِ رسُ كن ًوك ضذُ ثَدهِگِساست  #يَاضكي$: ضوسي خبًن

 .ال اقل ثگَيَي خَسدٍ هشد.ػوشكٌِن 

 .ثْتَى ّن هيبد كِ چيضي ًخَسدُ ثبضيي #ثبتوسخش$دكتش 

 چِ گفتِي؟#يِ َّ داد هي صًِ$: ضوس خبًن 

 اّل ٍسصش ّن ّستيي؟!ّيچي:دكتش

 توَم ثبصيُ الوپيك سِ ٌّطستن ًگبُ كِشدُم چِ ضَتي كِشد سضبصادُ؟–ّب : ضوسي خبًن 

 هٌظَسم ايٌِ كِ ٍسصش هيكٌيذ ؟! ًِ : دكتش

 .يِ خَسدُ صجحْب دستبًخَس ثبال هي ثشم  يِ چشخي هِذُم  :ضوسي خبًن 

سش ٍقت ثخَسيذ تبفطبس خًَتَى تٌظين ثطِ – ثشاتَى داسٍ هي ًَيسن –!خيلي خَة ثسِ: دكتش 

غزاّبي چشة ،پش ًوك ،ًَضبثِ ٍضيشيٌي ،سيگبس قليَى ،ٍسصش ًكشدى حشظ ٍجَش خَسدى ّوِ .

 15ي ايٌْب فطبس خًَتَى سٍ ثبال هيجشُ  ثشاي قلت  سيِ ٍكال ثذًتَى ضشس داسُ  ثِ جبش سٍصي 

دقيقِ پيبدُ سٍي كٌيذ هيَُ سجضي  ضيش لجٌيبت  ثيطتشي ثخَسيذ  ًوك سش سفشُ ًيبسيذ تب ًِ فطبس 

خَى تَى ثبال ثشُ ًِ پَكي استخبى  كوش دسد ثگيشيذ ًِ هطكل قلجي تٌفسي ثشاتَى پيص ثيبد ؛ 

 .ثفشهبييي  

 دست ضوب دسد ًكٌِ يؼٌي اگِ اي كبسُ س اًجبم ثذم خَة هطِن ؟:هص يَسف ٍ ضوسي خبًَم 

  100"ثلِ .دكتش 



 

 

خَة اگِ ضوب هِگِي حتوب دسستِ اص ايي ثِ ثؼذ سؼي هكٌِن سٍش #ثب ًبچبسي $: يَسف  ٍضوسي خبًن 

 .صًذگي خَدسػَض كٌِن 

 . هطوئي ثبضيذ ثِ ًفغ ضوبست : دكتش 

 .ثلٌذ هي ضًَذ ًٍسخِ سا هي گيشًذ خذا حبفظي هي كٌٌذ  ٍاص هطت ثيشٍى هي سًٍذ 

  دكتش دستص سا سٍي سشش هي گزاسد ًٍفس ػويقي هي كطذ ايٌب كي ثَدى ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


