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 گنید نگید دینگ

 یا گله آموزه دانش که دینکش یطول و دیچیپ ان یژ ی مدرسه کل تو زنگ صدای
 .اومدن رونیب

 «.دیرس انیپا به رسما آن یژ یرستانیدب امتحانات ، ۶۰۰۲ سال»

 هی تا که بود جینتا اومدن یبرا انتظار کردنیم دیبا اموزا دانش که یکار تمام حاال
 .دیرسیم انیپا به گهید ی هفته

 و دز لبخند پسرش به دیرسیم نظر به کیش یلیخ که کچل مسن مرد هی ،یبا هایو
  .داد تکون دست براش

 «.بابا»

  .دیدو پسرش سمت به لبخند با یبا ویها ژانگ

  .زد لبخند مسن مرد «بود؟ چطور امتحان» 

 سواال چون بدم نشون موییتوانا تمام تونستمن» .داد تکون سرشو یبا ویها ژانگ
 سخت یسواال از پر همشون ایمحاسبات و ایخال یجا ها، یتست بودن، سخت یلیخ

 گهید یتا سه اون یبرا و کنم حل تونستم دوتاشو فقط یمحاسبات تا ۰ نیب از بودن،
 از یبخش هی تونمیم نیقوان طبق سم،یبنو تونستم حلو راه از ییبخشا هی فقط

 «رمیبگ ازشونویامت

 .«شهیم کم مقدار هی تیاضیر ی نمره انگار پس نطوریا که» .کرد اخم یبا هایو

 مطمئنم .بود سخت همه یبرا ست،ین یمشکل» :داد جواب خنده با یبا ویها ژانگ
 «.بشم ینظام یاکادم وارد تونمیم خوردن اب مثل
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 نگ،ف لو معروفت، یهمکالس اون افتاد، یاتفاق هی میبود منتظرت یوقت یراست اوه»
 «.کرد غش جلسه سر

 «!؟یمطمئن ؟یگیم فنگو لو کرد؟ غش» .شد گشاد یبا ویها ژانگ یچشما

 و بردنش امبوالنس با اره» .کرد دییتا سر با -یوبایها ژانگ مادر- لونگ یز ژانگ
 «.زننیم حرف راجبش دارن همه کن نگاه دن،ید همه

 ادم عالمه هی بود راست داد، گوش دقت با و کرد نگاه رو بر و دور یبا ویها ژانگ
 چند وضوح به و زدنیم حرف کرده غش جلسه سر که یاموز دانش راجب داشتن

  .دیشن فنگو لو اسم هم بار

 درست مشکل برام مدرسه تو پسره نیا بابا» :گفت یخوشحال با یبا ویها ژانگ
 نظر به یول بود بهتر من از هاش مهارت و ها درس ی همه تو بایتقر اون .کردیم
 !«وفتهیم هم نابغه جناب واسه یحت بد یاتفاقا رسهیم

 .ودب خوشحال یلیخ اتفاق نیا از داشت لوفنگ از که یا نهیک بخاطر یبا ویها ژانگ
 یبا ویها ژانگ نیا و نداشت یبا ویها ژانگ کار به یکار چوقتیه لوفنگ واقع در
 .کردیم رفتار بشیرق مثل اون با لوفنگ یها مهارت و ها نمره بخاطر که بود

 و هشناسینم اصال رو یواقع یایدن پسره نیا !هاها» .دیخند تمسخر با لونگ یز ژانگ
 تییدا میبر ایب کن ولش ...رفت حال از و کرد هول ینطوریا استرس کمی بخاطر

 «.داده بیترت مفصل یمهمون هی برات و شهیم تموم امتحانات امروز دونستیم

 «؟؟ییدا» .زدن برق یبا ویها ژانگ چشمای

 رو شدیم گذاشته بهشون که یاحترام و داشتن که یثروت تمام ژانگ ی خانواده
  .بود مبارز هی اون که چون .بودن جان ییدا نیهم ونیمد

**** 
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 !«نداره راه اصن ..نداره امکان» 

 سر لوفنگ ممکنه چطور» .زدیم داد داشت رونیب بود اومده سالن از تازه که ون وی
 فنگ لو یروان ثبات !نینکن یشوخ من با !استرس؟ بخاطر اونم کنه، غش جلسه

 «.شده نیتحس بارها ها مرز یدوجو یمعلما توسط یحت

  .بودن برادر مثل اما نداشتن یخون ی رابطه هم با نکهیا با لوفنگ و ون وی

 پدر م،یدید خودمون یچشما با اتفاقو نیا هممون ...ون» :داد حیتوض ون یو یبابا
 «.رفتن مارستانیب به امبوالنس همراه و شدن زده وحشت معلولش برادر و فنگ لو

 الشح نمیبب رمیم من .مارستانیب نیتر کینزد باشنش برده دیبا بیمارستان؟»
 سمت دیدو باد سرعت با و مادرش پدر به داد لشویوسا «.خورمیم ناهار بعدا .چطوره

 .مارستانیب

*** 

 ان یژ ی هیناح مارستانیب

 دلبخن زور به شد،یم خارج مارستانیب از برادرش و پدر همراه به که یحال در لوفنگ
  .ادیب کنار موضوع نیا با نتونه لوفنگ که بودن نگران برادرش و پدر و زدیم

 «.میبخور ناهار و خونه میبر ایب خوبه، حالم من بابا»

 حال نیا با .بزنه زار نهیبش خواستیم دلش واقع در یول دیرسیم نظر به اروم فنگ لو
  .ستین ریتعغ قابل گذشته و رفتنشهیپذ بکنه تونهیم که یکار تنها که دونستیم

 «...فنگ فنگ»

 کینزد دور از که دید رو یکیکوچ ی هیسا و برگشت صدا منبع سمت به فنگ لو 
 دیدو سمتش به تند انقدر و شد زده جانیه ون یو دنید با لوفنگ ون یو ...شدیم

 .شد عرق سیخ لباساش که
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 «بود؟ چطور یمحاسبات اخر سوال تا سه ون»

 داونق بود دواریام پس .بندازه نگاه اخرو سوال تا سه بود نکرده وقت یحت فنگ لو
 یدیام هنوز ینطوریا کنن، حلشون باشن نتونسته هم هیبق که باشن بوده سخت

 .داشت وجود شیقبول یبرا

 ایمحاسبات نیب و بود یسخت امتحان کال بودن، سخت یلیخ» :داد جواب ون وی
 کن پاره کون همشون گهید یچهارتا اون یول بود تر اسون کمی هیبق از یسوم

 «.بودن

 .رونیب داد نفسشو فنگ لو

 «.هووف» 

 .داشت دیام یکم هنوز اون

*** 

  فنگ لو ی خانه / شب ۷ ساعت د /خردا ۶۲

 تیسا یرو یمرز ی نمره نطوریهم و ازمون جینتا خرداد ۶۲ هشتِ ساعت بود قرار
  .رهیبگ قرار

 داره الزم که یا نمره حداقل بشه ۶ رتبه یِاکادم وارد بتونه نکهیا یبرا اموز دانش)
 ه(یمرز ی نمره

 یب اب و بود نشسته بود برادرش و خودش به متعلق که یاتاق در ییتنها به فنگ لو
 یرو ۸ ساعت جینتا بودن گفته که درسته کرد،یم رفرش رو تیسا هم پشت یقرار
  .شدیم داده قرار تیسا یرو زودتر کمی معموال اما رهیگیم قرار تیسا

 نان انگیج ۶ رتبه ینظام یاکادم وارد بتونم نکنم فکر» .کرد فکر خودش با فنگ لو
 به نطوریهم و بودم کرده تموم رو یخال یجا و یتست یسواال من خب یول بشم
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 هی یول نکردم تموم رو یدوم چند هر .بودم دهیرس یمحاسبات اول سوال دوتا
 انسش خوش اگه پس کنهیم اضافه ازیامت بهم قاعدتا که نوشتم حلشو راه از ییبخشا
 بد که هم ویانسان علوم و علوم رم،یگیم یاضیر امتحان از ازیامت ۶۶۰ حدودا باشم
 هرتب یاکادم وارد و رمیبگ رو یمرز ی نمره تونمیم شانس کوچولو هی با پس .ندادم
 «.بشم دوم

 ازیامت خب یول بود بهتر یاول قطعا( ۶ رتبه و ۶ رتبه یاکادم) یاکادم تا دو بین
 کمی هنوز یول بود زده دشویق االنم نیهم فنگ لو پس داشت الزم هم ییباال یلیخ
  .داشت ۶ رتبه یاکادم واسه دیام

 «؟؟مهوو»

 کنمیم خواهش ایخدا» .بودن داده قرار تیسا یرو جوینتا د،یپر جا از فنگ لو 
 «.یامنظ یاکادم برم تونمیم رمشیبگ بتونم اگه .رمیبگ رو یمرز ی نمره کن کمکم

  .کرد پیتا مشخصاتشو و اسم و دیکش قیعم نفس هی بود مضطرب فنگ لو

  .داد نشون دویجد ی صفحه هی تاپ لپ

 فنگ لو :اموز دانش یخانوادگ ونام نام

  مرد :جنسیت

 ۱۲۶۲۶۶۶۶۰۶۰۸۰۲۰۸۶۶۶۶ ی:دیآ

 ۰۸۷۸۲۱۶۰۲۷۸۶۰۷۲۲ :ازمون کد

 ۶۶۲ :یانسان علوم امتیاز

 ۶۶۶ :علوم امتیاز

 ۶۶۸: یاضیر امتیاز
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 ۰۰۷ :ازهایامت مجموع

 ۰۲۶ :یمرز ی نمره

 

 .تمفهپایان فصل -
 


