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 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 

 :خالصه

گذراندن واحد زیبا دانشجوی دوره اکرش نایس است و اهدایف دارد که یکی از آ هنا 

شود پرمشقت سیس مت عامل است، در این بنی اتفاقات انگوار مانع از حل این مشلک می

 .رودو زیبا ابز مه اب این درس لکنجار می

*** 

ام ی دانشکده اکمپیوتر نشس ته های خایل شست نفرهکنار پنجره بس ته، در یکی از الکس

دور از هیچ من است، پیدا کردن ماکین بهو هیچکس در الکس نیست، این انتخاب 

 .انساین، بدون هیچ صدای تش نج آ وری و من تهنا در افاکرم

ام، آ خرین صندیل در آ خرین ردیف رومی دراز کردهپاهامی را روی نش مینگاه صندیل روبه

رومی، س یاه روبهچزی است، به ختتهکه ُمرشف به مههانتخاب من است، جایی ۵۰۵الکس 

ای که از سقف ات کف زمنی ادامه های بس تهته الکس که کنارم است و پنجرهبه در بس  

 .دارد

ش نوم، ابید دانشجوهای صورت مهبم در کریدر دانشکده می رسوصدای چند پرس را به

 .هاستجا خمصوص آ نارشد ای دکرتا ابش ند چون من در طبقه پنجم دانشکده هس مت و این

دمه، ش نوم، تشخیص میش نای دیگری که میصدای پرسی را از میان دو صدای انآ  

ی مس تطییل کوچک در ،نگاه میکند کمن که از پنجرهحضورش را پشت در احساس می

ام و خود را به نفهمیدن اما من مهچنان به ُمحوطه بریون که از پنجره پیداست زل زده 

 :پرسدش نوم که از او میزمن، صدای دوستش را میمی

 یک تو الکسه مسعود؟ -
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 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 :دهدصدای او که به دوستش، کواته و مغگنی جواب می و

 .کسهیچ -

امی، متام حصبت ما در چند سن من است و چندین واحد ابمه الکس داش تهمسعود مه

آ ید دامن که از من خوشش میشود، میپرسد خالصه میسوال و جواب که مهیشه او می

خاطر چشامن اید بهها مهیشه هستند، شی پرسهاست، آ نویل او مه مثل بقیه

ها زند و برای آ نام چشمک میرنگ درش مت ابشد که روی پوست رنگ پریده خاکسرتی

 .دمهبس یار جذاب است ویل من امهییت منی

ساعت دیگر ساغر و اندازم، نمیآ ورم، نگاهی به ساعتش میام درمیموابیمل را از کوهل

عامل فردا رفع ای امتحان سیس مت جاست ات بر روند، قرار ما آ نمی ۲۰۲هس یت به الکس 

 .اشاکل کنمی

گریی دارم، اس تاد خستابر است که این درس را اب اس تاد امیین برمیعامل! دومنیسیس مت 

 .دهداست و از شانس من غری از او کیس این واحد را ارائه منی 

ر بزرگ روم، این دانشکده دو کریدو ها میکمن و آ رام آ رام به مست پهلوسایمل را مجع می

دارد و پنج طبقه است، آ سانسور دارد ویل تهنا اساتید حق اس تفاده از آ ن را دارند چون 

مهه های آ زاد بس یار زاید هستند و آ سانسور بیچاره کشش اینمهیشه دانشجوهای دانشگاه 

 .اکر را ندارد

ها هلگریند برای مهنی روی یکی از پرمس زانوهامی درد میهای طبقه دوم میوقیت به پهل

های طویل و بیمن، نور خورش ید که از پنجرهنشیمن که پرسی را از انهتای کرودر میمی

 .زمن مسعود ابشدگذارد درست تشخیصش دمه ویل حدس میاتبد منیعریض به داخل می
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 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

خوامه مرا اینجا تهنا گری بیندازد از روی پهل بلند گریم فرار کمن، منییک حلظه تصممی می

ها پاینی بروم که ساغر را خوامه از پهلتاکمن، میام را میی مشکیو مانتو ساده شوممی

های بیشامر از رسد و اب صدایی که مهراه نفسآ ید به من میکنان ابال میوهنبیمن هنمی

 :گویدشود میگلویش خارج می

ن حاال سالم زیبا جون، خدا را شکر که زودتر از هس یت رس یدی، هرچند فکر نکمن او  -

 .حاالها پیداش بشه

گرید و کشان کشان به که جوایب بدمه ساغر دس مت را میاز اینکمن و قبلسالم کواتهی می

 :دهدکند و ادامه میوکوهل میکنمی لبش را کجمست الکس حرکت می

شه؟! اب ات پوش یده بود! ابورت میهاش رو اتبهنظمه، دیروز جورابخییل شلخته و یب -

 !هاستسال سن هنوز عنی چبه 21

 :دمهاندازم و جواب میابال میشانه 

 !دومن کهش نامسش منیوعلیک میمن در حد سالم -

نش ینمی  شومی که خایل است، روی صندیل ردیف اول میمی ۲۰۲اب مه وارد الکس 

 .شوم ات ساغر سوالاتش را بپرسدآ ورمی و من منتظر میبساطامن را از کیف درمی

رود! وضع رد انگار صبح به صبح آ رایشگاه میسن من است، مهیشه آ رایش دااو تقریبًا مه 

عامل ی سوم است که سیس متچنان خوب نیست، دفعهست ویل درسش آ نشان عایلمایل

 .را گرفته است

رسد، های سفیدش منااین است میساعت بعد هس یت اب چهره خندان که دنداننمی

ابز به اکغذ خریه  هیچوقت او را اب ل*ب بس ته ندیدم حیت موقع امتحان جوری اب نیش

نشیند و بعد از سالم خواند، روی صندیل کنار من میشود که انگار دارد جوک میمی
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 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 :گویدمی

 .ها! من از بس خوندم گیج شدم، مهه را حفظ کردموای چبه -

ی مشکی کواتهش چروک است اب این حال کمن، مقنعهنگاهی به رس و وضعش می

ب است. زماین در دانشکده شایعه شده بود که مدل اش اب اینکه مک آ رایش دارد خو چهره

 .شده ویل بعد گفت یک روز بیشرت نرفته و از این اکر خوشش نیامده است

توامن بگومی وضع مایل هس یت هبرت از ساغر است، چشامن عسیل و موهای بور و می

 .العاده سفید است برعکس ساغر که گندمی و چشم و ابرو مشکی استفوق 

زمن، بنی این دو ات داف به قول پرسها البته خییل ساده هس مت، میی میمن لبخند مال

دمه نه اینکه دوست نداش ته ابمش، فقط به ای بدون آ رایش دارم امهییت به ظاهرم منیچهره

 .ها متام کردن درمس و گرفنت مدرک اکرش نایس استکمن و یکی از آ ناهدامف فکر می

در است ام که پش مت به صندیل به طوری نشس تهدرحال رفع اشاکالت ساغر هس مت، روی 

کمن، صدای پایش را دامن چه کیس وارد الکس شده ویل حضورش را حس میو منی

 :زندش نوم هس یت اب او حرف میمی

 عامل امتحان داری؟توام فردا سیس مت   -

آ ید رسم را ش نوم، او قدم به قدم ابالی رس من و ساغر مییک نوچ اب صدای مردانه می

کمن جواب پیچیده  ام و اب چند فرمول راییض تالش می، روی اکغذ ممترکز شده برمابال منی

دمه که مسعود در سکوت ابالی توامن از کفش و شلوارش تشخیص سوال را پیدا کمن، می 

 :پرسداست اب صدای مالمیی میرسم ایس تاده 

 چزی اوکیه؟مهه  -

زند ات جواب مسعود را دهد  میبرم ات جواب دمه، ساغر آ رام به دس متمن رسم را ابال منی
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پاتوق  انجمن

 رمان

 :دهددمه برای مهنی خودش جواب می ویل موضع خود را تغیری منی

 خوبه؛ دعا کن فردا مهمون پاس بش می تو مه فردا هس یت؟ -

کمن که به من خریه شده زیرچشمی نشیند، احساس میمسعود کنار صندیل ساغر می

سه ربع ابال زده به تن دارد، دستش  کمن، یک پریاهن چهار خانه که آ ستینش رانگاهش می

 :دهدبرد و کواته جواب میرا داخل موهای مک پشت خلت میس رنگش می

 .آ ره، مه زمان اب سیس مت عامل شامست  -

ای دارد که ابعث جذب هر دخرتی ای دارد هیلک عضالینمسعود پوست خییل تریه

 .شودمی

ندیل که مسعود نشس ته  شود و روی دس ته ص هس یت از صندیل کنار من بلند می

شوم خواهد، معذب میدهد و از او نظر میهایش را به پرس نشان مینشیند، انخنمی

دمه ات روی سوال ممترکز شوم ویل حصبت مصمیی هس یت اب انگش مت رو تق تق صدا می

 :گومیدمه و به ساغر میکند، آ س تنی مانتوام را ابال میمسعود اذیمت می

 .میام من مریم دستشویی و  -

گوید و ی کواتهی میام، ابشهکند فکر کمن فهمیده که عصیب شدهساغر مهبواتنه نگامه می

ی اول بروم زیرا در دستشویی طبقه دوم را شوم. جمبورم به طبقهمن از الکس خارج می

 .اندبس ته 

 فکر زمنرمس. در آ جنا آ یب به صورمت میروم و به دستشویی طبقه اول میها پاینی میاز پهل

 گردم،کمن یک ربع گذش ته که به کریدر ابال برمی

بیمن، روی صورتش یک دار میی چانهدم در الکس زین اب چادر مشکی ساده و مقنعه

 !ش نامسش فاطامی کامندوعینک بزرگ قاب مشکی است، می
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 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 کند؟اش نیست، حراست دانشکده است ویل آ جنا چه اکر میالبته این امس واقعی

دمه، چند تره از موهای خلت خرمایی رنگم را که از مقنعه بریون آ مده را به داخل هل می

 :پرمسروم و میبه مستش می

 مشلکی پیش اومده؟ -

شود، ابالی رس مسعود و هس یت اب صدای مرد حراست نگامه به داخل الکس کش یده می 

اند. مرد حراست اب صدای خش ین ایس تاده و آ ن دو بیچاره مظلومانه به من چشم دوخته

 :گویدمی

 .اکرت دانشجوییت رو بده خامن -

 :کمناندازم و پافشاری میابروهامی را ابال می

 !آ خه چی شده؟ -

 :گویدخامن حراست که کنارم ایس تاده اب امخ می 

 .حرف نباشه خامن، اکرت دانشجویی و اکرت ملیت رو بده -

شان هامی را به مرد که نزدیمک است ن روم و اکرتمن رسدرگم و گیج به مست کیفم می

س میی که دستش است کند، از یباندازد و نگاهی مه به من میدمه، نگاهی به اکرت میمی

 :دهندخرب می

 .ماشنی دم در رس یده  -

 :گویدرود و میهای بلند به مست در میسپس بدون اینکه حریف بزند اب گام

 .وسایلتون رو مجع کننی، ابید برمی دفرت حراست  -

 :و میگویدکند سپس رو به مسعود می

 .شام... مهراه من بیا   -
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

اند ویل خوامه از ساغر بپرمس چه شده و در این مدت که من نبودم چه غلطی کردهمی

 .شومیفاطامی کامندو مواظامبن است در نتیجه در سکوت سوار ماشنی می

ی بزرگ. دانشکده دانشگاه ما، دوازده دانشکده دارد به مهراه دو ابشگاه و یک کتاخبانه

 .آ یمیاکمپیوتر در انهتای دانشگاه است و ما اب اتوبوس از ورودی دانشگاه به اینجا می

دفرت حراست در کنار در ورودی دانشگاه است، یک ااتق کوچک است که یک 

ای پارچه اند. مردی اب پریاهن و شلوارتر از آ ن گذاش تهیاکمپیوتر قدمیی روی یک مزی قدمی

دهد های دانشجویی ما را به او میاست، حراست مرد اکرتساده پشت سیس مت نشس ته

 .ات امسامن را به عنوان خاطی ثبت کند

 .گویددست به س*ی*نه روی صندیل تکیه دادم و منتظر هس مت ات ببیمن چه می

نزدیک چشامنش گرفته و بعد از چند دقیقه، یک ابرو ابال مرد اکرت دانشجویی من را 

 :اندازد، نگاهی کنجاکوانه به من میکند و می گویدمی

 کین؟ها چاکر میتو که پایک دخرت خوب، بنی این  -

 :دمهکمن آ رام ابشد جواب مینشیمن و اب صدایی که سعی میروی لبه صندیل می

 .کردمیشتمی رفع اشاکل امتحان فردا رو میشام اصاًل گذاش تنی ما حرف بزنمی! دا  -

 :گویدگذارد و میاش میزند و دستش را روی مکربند شلوار پارچهمرد لبخند حموی می

 .توین بری ویل دیگه تکرار نشهمی   -

اتق بریون ام که خبواهد تکرار شود. از اکمن که بفهمد اکری نکردهطوری به او نگاه می

مامن. بیست دقیقه بعد خوحشال و روم و در کنار ماشنی ساغر، در پارکینگ منتظر میمی

 .کمنشان را درک منیآ یند. خونرسدیخندان مهراه مسعود می

رس ند دمه در صوریت که خییل عصبانمی. به من که میتفاوت نشان میمن مه خود را یب
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 :گویدت میمسعود اب لبخندی کجی که روی صورتش اس

 .تره هبت ات مسریی که ساغر مریهخوای برسومنت، مسری من نزدیکزیبا می -

رود. کند و میکمن، او مه خداحافظی میدمه و تشکر میرسم را به چپ و راست تاکن می

رومی ساغر و هس یت اب مه ی حیدرآ ابد مینشیمن، در راه که از جاده صندیل مکک راننده می

 :گویدکمن. هس یت اب نیشخند میمن ساکمت و به درختان اطراف نگاه می زنند ویلحرف می

 . ...تونن اب این اکرهاشون ما رو کنرتل کنناینا فکر کردن می -

 :پرسدکند و میساغر مه حرفش را اتیید می

 تو چند ابر ثبیت داش یت؟ -

 :دهدهس یت اب نیش ابز جواب می

 ی؟یس و هفت ابر، ازم تعهد گرفنت، تو چ -

 .ابر، از ممن گرفنت، انگار از مسعود مه تعهد گرفنت این وسط زیبا در رفت 42ممن  -

دمه، حوصهل ندارم وارد حبثشان بشوم. حیت به خاطر ثبت نفسم را اب صدا بریون می

 !خطاهایشان مه هبم پز میدهن

 .شود من فردا اب هس یت به دانشگاه بیامیرس می قرار میبه شهر که می

خوامن، ابید این درس را پاس شوم. تعدادی خالصه مامن و درس میات صبح بیدار می

 .نویسممی

 شودهشت امتحان رشوع میساعت 

هوا مکی رسد است، سوییرشمت را برمیدارم و رس موقع به قرار مریمس ویل هس یت یک ربع 

 .کنددیر می

شوم. سالم و احوال پریس آ لبالویی رنگ دارد، اتزه خریده است، سوار می 206یک 
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 .رور کمنکنمی، او بیشرت از من اسرتس دارد و میخواهد که جزوه را اب صدای بلند ممی

 .هبیی مکرنگی چروک دیروز رسش است اب سوییرشت ب رنگ گلهامن مقنعه

یکی جزوه گذارم، یکیبودم را ابالی داش بورد می موابیمل را که یک هفته پیش عوض کرده

 را ورق مزیمن،

کمن حوامس به جاده ابشد چون هس یت خییل رس به هواست و اب رسعت مه سعی می

 .راندمی

شومی که من انگهان سه رسابز را گرید، ما در سیس مت عامل غرق میمیماشنی ش تاب 

 :زمنور خیاابن هستند، فراید میبیمن که در حال دویدن به آ نوسط جاده می

 !هس یت! به پا  -

 کیلومرت بر ساعت ،رسعت دارند،۱۰۰خیاابن عریض است و مهه ماشنی ها بیشرت از 

و اب هامن رسعت ابال به فاصهل چند  ها را ندیده است زیرا بدون ترمزانگار هس یت مه آ ن

کشد، دس مت را روی آ ن زند، تری میشود. قلمب تندتند میمرت، از کنارشان رد میسانیت

 :گویددمه ات دردش فروکش کند، هس یت اب هیجان میگذارم و فشارش میمی

 دیدی؟ نزدیک بود بزنمی هبشون ها! اینا از کجا پیداشون شد هیویی؟ -

 :دمهواری جواب میهاب صدای زمزم

 . …ها آ ره! امحق -

تعجب میکمن ک هس یت از چه ذوق کرده است! ممکن بود به آ هنا بزنمی و ابعث مرگشان 

 !شومی

شود گفت این جاده مثل بزرگراه نیست و شومی. میی حیدرآ ابد میگذرد و ما وارد جادهمی

مردم در رفت و آ مد هسنت، شود اب رسعت ابال رفت، زیرا در اکرث راه مغازه هست و منی
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

شود و به مرور سیس مت عامل اب صدای به عالوه رسعتگری مه زاید دارد،خیامل راحت می

 .دمهبلند ادامه می

کند ام، نزدیک دانشگاه هستمی که هس یت چند سوال میتقریبًا نمیی از مرور را اجنام داده

ست و توهجیی به اطراف ندارم، گردم، رسم پاینی اهامی میکه برای جواب به دنبال خالصه

 گرید،امی، بعد دوابره ماشنی ش تاب میرسعت ماشنی مک میشود، به یک رسعتگری رس یده 

 ی چهار،ی سه. دندهدنده دو… دنده

معلوم نیست جواب سوال را روی کدام برگه نوش مت، آ هان… پیدایش کردم، رو به هس یت 

کنمی. فقط در یک حلظه برخورد میکمن ک جواب را بگومی، انگهان به چزیی حممک می

 .ای استبیمن، چزیی قهوهمی

هایش به شود و خوردههر چه بود به شیشه جلوی من اصابت کرد، شیشه خورد می

کند. چشاممن را که بس ته بودم ابز پاشد. ماشنی توقف میصورت و دست و بدمن می

 .کمنکمن و به دور و اطرامف نگاه میمی

کمن که بیمن، به هس یت نگاه میدر کنارمان بامیرس تاین به انم مدرس می مهه جا ماشنی است،

کند، رسیع به عقب بر چشامنش از ترس گشاد شده و به آ ینه جلو خریه خریه نگاه می

 .گردممی

 هس یت! چی بود؟ -

زند و گریه هس یت دو دست لرزانش را روی فرمان نگه داش ته و یک دفعه جیغ می

 :کندمی

 . ...زیبا! زیبا! زدمی به یه آ دم -

 :زمنکشد، فراید میکنرتلش را از دست داده، چشامنش را بس ته و فقط جیغ می
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 .ای اابلفضل -

کشد بدون توجه به سوزیش شوم، بدون توجه به قلمب که تری میرسیع از ماشنی پیاده می

کرده دوم، چهار مرت پشت رس ماشنی زین روی زمنی خیکه صورت و دس تامن دارد می

دهد، خون تریه رنگی از اش ابال رفته که بدنش را عراین نشان میایافتاده، پالتوی قهوه 

 .ای داردی قهوه ای رنگ شدهپشت رسش جاری است، موه

رمس، هوا رسد است اما ع*ر*ق از تیغه مکرم من اولنی نفری هس مت که ابالی رسش می

 جاریست،

روحند و در کرثی از اثنیه بس ته سعی میکمن خونرسدی خودم را حفظ کمن. چشامن زن یب

 ترمس ُمرد؟شوند. میمی

اش پخش زمنی شده را که در یک مرتیشوند، چادر زن را بیمن که نزدیک میمردها را می

 .کمن به او دست بزمناندازم، جرئت منیاش میبرمیدارم و روی بدن برهنه

 :زمنکمن و فراید میابید اکری کمن، دور و اطرامف را نگاه می

 .یکی زنگ بزنه آ مبوالنس -

 :دهدمردی از دور جواب می

 .من زنگ زدم، الان میان -

دوم ,از آ ید، به مست بامیرس تان مینوز جاده است و ماشنی میحوامس نیست که اینجا ه 

 :کمنشوم، از نگهبان درخواست مکک میدر کوچکی وارد ااتق نگهباین می

 . ...آ قا... بگنی دکرت بیاد، تصادف شده -

 :گویدمرد که پریاهن آ یب پوش یده اب خونرسدی می

 هول کردی؟ -
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

خندم، هوش و حوامس رفته است، این چه ه میدمه و ابلهاندس تامن را در هوا تاکن می

 !سوایل است که کرد

گردم، هنوز از ماشنی پیاده نشده ات ببیند چه دس ته گیل به آ ب داده پیش هس یت بر می

زمن لرزش صدای خودم را مه لرزند وقیت حرف میگریم، دس تامن میاست. موابیلش را می

 :ش نوممی

 .، زودشامره پدرت چنده؟ مهنی الان بگری -

 :پرسدکمن اب اضطراب میاب پدرش حصبت می

 شام کجاینی؟ هس یت خوبه؟ -

 .دمهدمه و گویش را به هس یت میکمن، توضیح کواتهی میرسیع حصبت می 

گرید. صدای آ ید و نبضش را میرسد، پرس تار مردی ابالی رس زن میآ مبوالنس می

 .ش نوماطرافیان را می

 .متوم کرده -

 .مرده -

آ ید، حالش هبرت از قبل شود، مهه چزی در چند اثنیه خالصه شد. هس یت میابورم منی

 .خواهد به دانشگاه برگردم و به کیس چزیی نگومیاست، از من می

 :پرمسام. اب تعجب و نگران میمن هنگ کرده

 خوای پیشت مبومن؟تو اینجا؟ تهنا؟ می -

ره هامن خنده ابلهانه به صورتش برگش ته، منیدامن پدرش چه به او گفته که آ نقدر هس یت دواب

 :گویدآ رام شده، اب خونرسدی می

 .نه عزیزم، تو برو ،الان ابابم میاد -
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

شود، مسخره قبول میکمن، ابید ماشیین پیدا کمن، بیست دقیقه دیگر امتحان رشوع می

 !ل فکر میکمناست، یک نفر مرده و من دارم به سیس مت عام

ی خوردشده از داخل ماشنی هس یت کیف و سوییرشمت را بر میدارم، نگاهی به شیشه

 .دمهاندازم، موهای زن الی شیشه گری کرده، چشاممن را حممک روی مه فشار میمی

دهد بیند که به دنبال ماشنی هس مت، پیش هناد میای که شاهد ماجرا بود مرا میراننده اتکیس 

 .را برساندات دانشگاه م

 :پرسدشوم مییک پیاکن دارد، مهرسش جلو سوار است، من که سوار می

 شام مه توی ماشنی بودین؟ چی شد؟ خوبنی؟ -

ها زمخ شده، حیت داخل دهامن مه فهمم که صورت و دس تامن از خورده شیشهمن اتزه می

خورده آ ورم و هامی خورده شیشه است. کفشم را در میشیشه رفته است. داخل کفش

 :گومیاند. اب گیجی میها گم شدهها را کف پیاکن مرییزم. موابیمل شکس ته و خالصهشیشه

 .منیدومن چی شد! ندیدمیش -

کمن، متوم ذهمن از تصاویر آ ن زن پر شده، چرا رسیع به دانشگاه مریس می، تشکر می 

 !ندیدمیش؟

 ها اتزه توزیع شده،رمس، برگهبه موقع به امتحان می

ای که ال به الی بیمن، موهای رنگ شدهدو ساعت امتحان مدام آ ن زن را میدر مدت 

شیشه ماشنی گری کرده بود، ابید اب رس به شیشه خورده ابشد و ابالی ماشنی پرت شده 

 .ابشد، یک پرواز کواته

اند. ها از ذهمن پریدهکمن مترکز را روی سوالات سیس مت عامل بگذارم ویل جواب سعی می

 .اندگرید. مهه رفتهنفری هس مت که اس تاد برگه را از او میمن آ خرین 
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

کمن، به دهد. در مسری مدام به اتفایق که افتاد فکر میزمن، جواب منیگ میبه هس یت زن

 .کمن، چندین و چند ابرام تعریف می رمس برای خانوادهخانه که می

زند. از او گذرد و خربی از هس یت نیست ات اینکه ش یب خودش زنگ میچند روز می

 :کمن، میگویدپرس و جو می

 .حامل این چند روز خییل بد بود، حیت رفمت پیش مشاور -

 :پرمسمی

 ابزداشتت نکردن؟  -

 :دهدخونرسدانه جواب می

نه، ماشنی بمیه بود. زیبا! تو دیدی که من ترمز گرفمت، مگه نه؟ پلیس میگه ماشنی خط  -

 .ترمز نداش ته

 :دمهکمن، من فقط رسعتگری را به اید دارم، جواب میفکر می

 .دومن، خییل رسیع اتفاق افتادیمن -

 :گویدهس یت اب الامتس می

 میای شهادت بدی که ترمز گرفمت؟  -

 :دمهاب تردید پاخس می

 کرد؟ابشه... این یک بود هس یت؟ وسط جاده چاکر می -

 :گویدکشد و میهس یت آ ه می

یش رفته بامیرس تان، دو ات دخرتش اوجنا بسرتی بودن، شوهرش دو هفته پ داش ته می -

 ... .فوت شده

 :گومیتر از قبل میانرحت
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 .ساهل میومد 60پس چبه داش ته. چند سالش بود؟ به نظر  -

سالشه،  ۱۴سالش بوده، من رفمت خاکس پاریش، دخرت بزرگش  42چهارات دخرت داش ته،  -

 ... .نانگار دایی هه مواظبشونه الا

 :گویدمیکند. هس یت خییل اب جعهل ش نوم که صدایش میصدای پدرش را می

 .من برم دیگه زیبا جون، فعال -

 .و بدون اینکه من جواب دمه قطع میکند

چهار دخرت؟! بدون پدر و حاال بدون مادر! بامیرس تان مدرس خمصوص کساین است که از 

شود؟ دخرت اند، حاال چه مینظر رویح مشالکیت دارند و دو دخرت او آ جنا بسرتی بوده

 ... .ا کوچک هسنتهساهل بوده پس چبه ۱۴بزرگش 

شوم، من شاهد مرگ یک نشیمن، به انگش تان پامی خریه مینگران و مغگنی روی ختمت می

 .زن بودم، مرگی در چند اثنیه

اند. من ابز سیس مت عامل را دو ماه از امتحاانت گذش ته و منرات را بر روی سایت گذاش ته

 .امافتاده 

 

 

 

 .پااین
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( اکربر مجموعه پاتوق  تضویر سارا م( به قمل )لسیس مت عام) داس تانک

 رمان

پاتوق  انجمن

 رمان

 

 

 است نویس نده نرش گردیده است.درخو این اثر در سایت پاتوق رمان به 

 توانید اب مدیریت لک سایت:میدر صورت هرگونه اهبامات 

 (  نسرتن آ قازاده) 

 قرار کنید. ارتباط بر 

 

 [ پاتوق رمان] 
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