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  "....نیاز خطرناک تر یکی ییایتالیا

  

پرت کردم. به صفحه  رونیخودمو از حمام به ب ونیجمالت از تلوز نیا دنیشن با

زل زده بودم. داشت دوتا جنازه  دادیاز محل حادثه رو نشون م ییکه عکس ها ونیتلوز

آمبوالنس  یبودن و داشتن اونارو تو دهیکش کیکه روشون پالست دادیم رو نشون

رو بند  سمیم افتاد و راه تنف نهیس هقفس یرو یوزنه ده تن کی. حس کردم ذاشتنیم

 غیکردم ج یتوش چاقو فرو کرده باشه. سع یکیکه انگار  سوختیآورد. قلبم انقدر م

 فرش کف اتاق افتادم.  یهوش رو یو ب ومدین رونیاز گلوم ب ییصدا چیبکشم، اما ه

  

  

  ازدهمی فصل
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بود که چشمامو  ادیو ز یباز کردم، اتاق روشن بود اما نور آفتاب انقدر قو چشمامو

بون باال پلک هام  هی. دستمو باال آوردم تا مثل سانمیبب یچیه تونستمیو نم کردیم تیاذ

افتاد  یچشمم به شلنگ سرم هویاما  رمینور کور کننده آفتاب رو بگ یقرار بدم و جلو

 چیه یول"شده؟ یچ"دمیذهنم از خودم پرس یزون بود. تویکه با سوزن به دستم آو

به اطرافم انداختم.  یچشمام به نور عادت کرد، نگاه یسوالم نداشتم. وقت یبرا یجواب

. به مارستانهیب نجایحدس بزنم که ا تونستمیشده بودم م داریکه توش ب یاز ظاهر اتاق

چشمم  یدوباره از جلو زیهمه چ هویافتاده و  یچه اتفاق ادیب ادمیمغزم فشار آوردم تا 

افتادم ضربان قلبم سرعت گرفت و با  ادشیدوباره  یاون....وقت مو،یرد شد. ماس

بوق زدن و  یکه بهم وصل بودن، صدا یی. تمام دستگاه هادنیشدت شروع کرد به تپ

در اتاق باز شد و دکتر به همراه چندتا  هیرفت .بعد از چند ثانهشدار دادنشون باال 

 چشمم به  یاومد داخل. وقت کوینیبا عجله وارد شدن و پشت سر اونا هم دوم رپرستا
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 ریگلوم گ یبعض بزرگ تو کیشدن.  یگونه هام جار یافتاد اشک هام رو کوینیدوم

دوباره در اتاق باز شد و  کرد،یحرف بزنم. بعض داشت خفه م م ذاشتیکرده بود که نم
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چهارچوب در ظاهر شد. همه افراد داخل اتاق رو کنار زد و اومد کنار من  یتو مویماس

و  دیبوسیگونه هاش گذاشت. انگشتامو م یوزانو زد. دستمو گرفت و ر نیزم یرو

 ود و گفت: و خسته ش بهم زل زده ب دهیترس ی. با چشم هاکردینوازش م

  

 من....  زمی....عزخوامیمعذرت م-

  

بشنوم، االن و  یزیچ خواستمیگونه ش برداشت و دهنشو پوشوندم، نم یاز رو دستمو

گونه  یرو یشتریحرفا نبود.اشک هام با شدت ب نیا یبرا یوقت و مکان مناسب نجایا

 بودن.  یاشک ها از سر غم نبودن و اشک خوشحال نیا دن،یباریهام م
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 خانم ا . ور َل-
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 یکه مشخص بود پزشکه اسممو زمزمه کرد و بعد پرونده ا یپوش دیمسن و سف مرد

 گفت:  یبود رو برداشت و مشغول مطالعه شد و بعد از مدت زونیتخت آو نییکه پا

  

واقعا  تتونیوضع م،یو کنترلش کن رمیرو بگ یحمله قلب یخداروشکر تونستم جلو-

لوله رو به  کیرگ ران پا  قی. از طرنیممکن بود جونتون رو از دست بدخطرناک بود و 

 نیحد بدون نی.در هممیکرد یو رگ گرفته و تنگ شده رو پاکساز میقلبتون فرستاد

ش اصطالحات و  هیاما بق نیمسلط هست یسیکه به زبان انگل دونمی. مهیبراتون کاف

 یو دونستنش هم براتون ضرورت نیاریکه فکر نکنم ازشون سر در ب هیپزشک اتیجزئ

 دیجونتون رو تهد یخطر گهیبوده و د زیآم تیموفق اتیکه عمل نیبدون نوینداره.فقط ا

 . کنهینم
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که االن  شدیبود، باورم نم مویچشمم فقط به ماس گه،یم یداره چ دمیفهمینم اصال

 و سالمت.  حیرو به روم، صح نجاست،یا
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 ل َ؟یشنویم، ورا صدامو -****** 

  

 . دیپلکمو باال کش یکیکردم  حس

  

 ! کشهیبا من نکن، اون منو م نکارویا-

  

هم کنارم نشسته بود و  کوینیفرش افتاده بودم و دوم یچشمامو باز کردم. رو یآروم به

 سرمو برگردوندم و  ی.وقتدیلرزیاز شدت ترس و استرس بدنش م
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 راحت شده باشه و گفت:  الشیانگار خ د،یکش یقیکردم، نفس عم نگاهش

  

 شکرت، ازت ممنونم.  ایخدا-
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 : دمیچه خبره، ازش پرس دمیفهمیبودم و نم جیگ

  

 افتاده؟  یچه اتفاق-

  

 کشو بودن. االن حالت بهتره؟  یشانس آوردم که قرصات تو ،یدوباره از هوش رفت-

  

 االن!   نیهم نمش،یبب خوامیکجاست؟ م مویماس-

  

 بلند شم.  نیزم یاز رو کردمیم یو سع زدمیداد م داشتم

 

  

569  

  

  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

7 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

برم  خوامیمنم االن م مو،یماس شیپ یبریکه هروقت دلم بخواد منو م یبهم گفته بود-

 . ششیپ

  

و بعد  گشتیجواب برام م هیغرق در فکر بود، انگار داشت ته مغزش دنبال  کوینیدوم

 زمزمه کرد: 

  

 یبوده اتفاق خوب یهرچ دونمیافتاده، اما م یچه اتفاق دونمینم قایهنوز دق تونم،ینم-

 شهیکه از رسانه ها پخش م یبه اخبار دینبا چوقتیباشه َل که ه ادتینبوده.ا ور 

که  یزی. چیو به لهستان برگرد یخارج بش رهیاز جز دیامروز با نی.همیاعتماد کن

 یبرات تو زیتو بوده .همه چ تیحفظ امن یبرا مویدستور ُدن ماس گمیاالن بهت م

اون  یتو یپوال یتونیر م یآپارتمان و ، حساب بانک کی ن،یورشو آماده شده. ماش

 . یخرج کن خوادیکه دلت م یپ هرکار ُیحسابو برا

  

 

  

570  

  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

8 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

ادامه  کوینی. دومشدیرو باورم نم میدیشنیکه م ییو حرفا کردمیوحشت بهش نگاه م با

 داد: 

  

همه شون  ن،یماش چیخونه و سوو دیکل ،یبانک یاسناد خونه، کارت هاتمام مدارک و -

دنبالت و تورو به  ادیفرودگاه ورشو م یچمدونت هستن. راننده تو ییجلو بیج یتو

تمام  یخونه پارک شده و اگر بخوا نگیپارک یتو دتیجد نی.ماشبرهیم دتیخونه جد

 . دمیبه اون خونه انتقال م دنتیرسرو قبل از  یدار یلیسیس یکه تو یلیوسا

  

 : دمیرو قطع کردم و پرس شیو سخنران کوینیوسط حرف دوم دمیپر

  

 . شمیم وونهیدارم د کو،ینیاون زنده ست؟بهم بگو دوم-
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