
 

  
 به نام ایزد منان

ی بلعیده شدهستاره  
Swallowed Star 

از تیم ناولیستئه ارا  



 

 فصل دوم

 مترجم: یانیک

تا جای . دشیاستفاده مارزان  یااجاره یمنطقه کیعمدتا به عنوان  یبخش جنوب

و مربع  میعظ یبتون یهادکلها مانند از آپارتمان کیهر ممکن اشباع شده بود، 

 بودند.در معرض آفتاب ساخته شده  یریتوجه به قرارگ بدونبودند و  شکل

 واحد آپارتمانی مشخص بود. طبقه در وششسیاز ودوم طبقۀ سیلو فنگ  یخانه

 یخوای، مفنگ»فت: گ فتریم آپارتمانی دیگرکه به سمت  یدر حال نیو یو

 «؟یامشب به دوجو بر

تموم برم. بعد از  رونیمربوط به آموزش خانواده ب کار یه سری یبرا دیامشب با»

و  ی زدلو فنگ لبخند« دوجو. امشب منتظر من نباش. مبر هممکن ،کردنش

رد را  پلهلو فنگ چهار  هر قدم. رفتباال  هاسپس از پله دستش را تکان داد،

طبقۀ دوم  به تند و تیزپلنگ  کیمانند او در یک چشم به هم زدن . کردمی

 رسید.

 ...چهارم ۀسوم، طبق ۀطبق

 «تق! تق!»



بود و وقت کافی برای باز کردن  ریپذانعطاف اری، بسدویدوقتی می یحتلو فنگ 

 داشت. را پلهراه در ساکنان ریساراه 

 «میای؟ ، از مدرسهفنگ»

 «بله، عمو وانگ.»

 یعضو. به عنوان نگرفتقرار  ریوجه تحت تأث چیتنفس لو فنگ به ه روند

 شت.بخش نداآرامش یروادهیپیک با  یتفاوت باال رفتنسرعت  نی، ا«هنخب»

ساختمان ساخته  نیدر ا یآسانسور چیبه اتفاق ساکنان، ه بیقر یتاکثرنظر نابر ب

 شیفزاا نیساکن یاجاره ینهی، هزشدمیساخته  یاگر آسانسور بود. نشده 

 اریبسطبقه چند  باال رفتن ازاز ساکنان  یاریبس ی. در حال حاضر براافتیمی

 بود.آسان 

 حیف بود.ساختمان این ها ساختن آسانسور در نظر آن از

کشور به  کل ،کردکار می برقبا شهر  یدفاع ستمیو س بودجا که برق گران آن زا

 شت.دا اجیبرق احت

 ودوم!طبقۀ سی

از  یکیۀ لو فنگ که خانواد کردندزندگی می، هشت خانواده ودومۀ سیطبق در

 بود. هاآن



 کرد.، لو فنگ در را باز در دست دیکل «کچا!»

 شنیده شد.خانه  از داخل ییصدا «تویی؟رادر، ب»

 منینش کیو  اتاق کیلو فنگ از  ۀنگاه، خانیک . در بستلو فنگ در را « آره.»

 داشت. 1نگیپ وششو مساحتی برابر با سی تشکیل شده بود

، کردیم یزندگ شو مادر پدر و با برادر جانی، او در اآوردی که به یاد میزمان از

 .نگیپوشش سیمکان  نیچهار نفره، در ا ۀخانواد کی

 رفت.لو فنگ به سمت بالکن  «؟یخونیم ی، چوآهو»

کتابی نشسته و  لچریو یرو گونهماریبو  دیسفپوستی  باالغر  یبالکن، نوجوان در

 گرفته بود.دست  انگلیسی در

 یگذارهیسرما متخصص یسیپوال نیه، ااو» ،اش گرفتده، خندیرا د نیفنگ ا یوقت

بافیت از همه  سهام ی، خدایگذارهیسرما هایصمتخص بینمگه  ؟نیست

 «؟ستینمشهورتر 

 .دیفهمیو سهام نم یگذارهیسرما لو فنگ چیزی از

                                                           

 یک پینگ تقریباً 3.306 متر مربع است. 1



 بههای پوالیسی ایدهو  اتینظر به عالوه. ستیمن مناسب ن یاقعاً برابافیت و»

« .رمیبگ ادی یترشیب یزهایچ شونتونم ازیمپس ، نترکیخودم نزد یهاآرمان

 زد. یرا بلند کرد و لبخند کوچک سرشاندام نوجوان الغر

برادر  یبه پاها یناخواسته نگاه . اودیلو فنگ خند «بده.ادامه  مطالعهبه »

 کم سن و سال بود وقتیاحساس درد کرد... در قلبش ترش انداخت و کوچک

 هایشران پایین زیهمه چضربه دیدند.  نیماش توسطترش برادر کوچک یپاها

در  یزندگبرای ، معلول کی. به عنوان شدن او شدفلج  منجر به، که دخرد شده بو

دروس  قیفقط از طر حتی تحصیلش شت.قرار دا یادیتحت فشار ز یفعل یجامعه

 شد.انجام میاز راه دور  ینترنتیا

 شبرادر صورت نبود، دیدر معرض نور خورش یطوالن یجا که مدت زمانآن از

 ای داشت.مریضی ای، گوبود دیسفای طرز بیمارگونهبه

 بود.گرا درون یکم چون، شتندا یادیاو دوستان ز ...و

 کرد:فکر  در دلفنگ  لو

 یبرادرم حت و بزرگ کنن، ومن و برادرم ر دیو با ستین ادیز پدر و مادرحقوق »

 فقطه، پس نیاز حد سنگ شیب ستما ۀنوادوخبار مسئولیتی که روی  ه...معلول

 «کنیم. یزندگ یان اجارهوارز ینهوخ نیا توی تونیمیم



 «بدم! رییتغ رو موادهنوسرنوشت خ دیمن با»

 هی نکردم ینکردم، سع یحرکت چی، اما هنوز هچو شین رو مخفیانه دوست دارم»

 «رو شرووع کنم. رابطه

 رستانیدب توی یافراد نیازدواج کرد، بنابراشه توی هجده سالگی یطبق قانون م»

 توی دوران که هاییاونکنن. یازدواج م شنمی لیالتحصفارغ وقتیو  رابطه دارن

 «توی یه رابطه نیستم؟ من راچ ن اندکن.نداشت ایرابطه رستانیدب

 ،ستنیثروتمند ن متلف کنم! خانواده عشق و عاشقی رویندارم که  یچون وقت»

توی همه چیز تونم یفقط م رو ندارم. زیانگمعلم شگفت های یهییراهنما نیبنابرا

 «تکیه کنم.به خودم 

را نیز ایفا تختخواب  کینقش که  افتاد منیاتاق نش یمیمبل قد بهنگاه لو فنگ 

و  اتاقبا یک  ینهوخ نیا تویچهار نفره،  ینوادهوخ هیهمه سال،  نیا». کردمی

سال همه  نیا، در حالی که بعد از میتنها اتاق هست توی . من و برادرممنینش کی

 «...خوابنیم منیمبل اتاق نش یپدر و مادرم رو

 ۀنوخ هیکنن،  یبزرگ زندگ ۀنوخ هیبتونن توی م نوادهوخ کنم کهکاری میقطعاً »

 «ر.آسانسوبزرگ با 

 «.تخت بزرگ بخوابنیه  یپدر و مادر رو کنمکاری می»



 «تقال کنه. نقدریا هها مجبور نباشمدن از پلهاو نییپا برایبرادرم  کنمکاری می»

از درونش کامالً  دیتا نور خورش هباشداشته بزرگ  ۀنجریه پ دینه باوخاون »

 «ه!بدرخش

 اریاو بس لیدل نیهم بهبودند، کلمات بارها و بارها در ذهن لو فنگ تکرار شده  نیا

 بود.کوش سخت

 ...نیبنابرا

 تنها عضوی بود که ازشد و  ی سهشماره رستانیاز سه عضو نخبه در دب یکی او

 بودند. ثروتمند اریبس گردی نفر دو آمد.ط میمتوس یخانواده کی

* 

 .پر کردخیلی سریع را  یبرق یآب کتر ریش انیپایب انیجر« ~~هاها»

ل مب یروبا کتاب تاریخی در دست ، را به برق زد یکترلو فنگ  وقتی «...یچیچ»

 سپرد.پشت سر هم به خاطر میمهم کتاب را  یهانشست و قسمت

 ──ناگهان

 «!ید»



 کی ونو آب را در گذاشت نییرا پا ش. لو فنگ کتاببود دهیجوش یکتر آب

و  ختیر یکیفنجان بزرگ پالست کی ونآن را در نی. همچنریخت قیعا یبطر

 گذاشت. زیم یرو

 آره،تفاق افتاد... ی هونگ ژه اهاچیدر در هونگ ژه جنگ، میالدی 2026سال »

های درس بینحفظ کرد.  یکی یکیرا  یخیتار عیلو فنگ وقا« .2026سال 

عالقه  خیبه تار ترشیحال، ب نی. با ابود نیبهتر اتیاضی، لو فنگ در راشهمیشگی

 ..دید.یرا م 21قرن  خیهر وقت تار رای. زشتدا

 کرد.یم یاحساس ناراحت

 !بود اصالح انسان خیتار نیا

 رفت.لو فنگ به سمت برادرش  «آ.هو»

 داد.قرار  ش را روی زمیندست ونلو هوآ کتاب در ترکوچکبرادر  «بله برادر؟»

لو فنگ  «ازم بپرسشون. هایالیت کردم،کتاب  نیا توی وقسمت مهم ر 139من »

 .دی. لو هوآ گوش داد و خندبه او دادرا  خیکتاب تار

خوام یکنم. برادر، گوش کن، م تامتحان کهکنم یم دایفرصت پخیلی کم ، حتما»

 «آوره.خجالت، جواب بدیاشتباه  هاگ سوال بپرسم. هی

 د.یخند و کاناپه نشست یلو فنگ رو «بپرس.»



 یاژدها" بود که مردی»زد از او پرسید: را ورق می بکتا همین طور کهلو هوآ 

باعث شد هزاران نفر  این .نجات داد وکشت و صدها هزار نفر ر ور "یسر ببر

در ؟ ست؟ از کجاکیه. قهرمان بشننان منتقل  انگیج گاهیبه پا تیبا موفق شوناز

  «؟اتفاق افتاد نیا یخیچه تارفوت کرد؟ دقیقا  گیسال چند

 وف کشور مدال قهرمان چهار ستاره ربود که از طر "دونگ نان بائو" قهرمان»

 نیدرگذشت. ا یسالگ 39 در. هنگیز یتا انگیج وانیاهل  نکرد. او افتیدر

را باال  شیلو فنگ ابروها «ه...باشرخ داده  یالدیم 2018سال  دیاتفاق... با

 انداخت.

، چه ی، چه ماههیالدیم 2018سال  قیدق خیتار»به سوال کردن ادامه داد، هوآ  لو

 «؟یروز

 «.بود ژوئن 18کنم فکر ... هوم»گفت:  دیفنگ با ترد لو

لو هوآ سرش را تکان داد و گفت:  «جواب دادی.اشتباه  وسوال ر نی، اولهاها»

 نیبا ا فوت کرد. یسالگ 39و در  هنگیز یتا انگیج وانیدونگ نان بائو واقعاً از »

 «میالدی رخ داد. 2018ژوئن سال  16توی اتفاق  نیحال، ا

 «آه!»



قاطی با هم  رو 18و  16همیشه من » به تلخی خندید.فنگ به سرش زد و  لو

 «ادامه بده.، کنممی

در »زده شده بود. جانیه مشخصا لو هوآ «، سوال دوم.بده، با دقت گوش بخ»

 «میالدی... 2013سال 

* 

 گذشت.زمان به سرعت  به پرسش و پاسخ ادامه دادند وبرادر  دو

 63 تومطرح کردم و  سوال رو 68م. دیپرس وکتاب ر نیاسواالت از  یمین تا حاال»

نگاه  واریبه د زانیو به ساعت آو لو هوآ سرش را بلند «.یاشتباه داشت 5درست و 

 صفپرسم و نیم ازت سوال رو نیگردن. آخریبرم یزودبه  پدر و مادر»کرد. 

 «پرسم.یمت از هگیوقت دیه  ور شونهگید

 باال رفت.لو فنگ تمرکز  «بپرس.، سوال؟ باشه نیآخر»

 "نیراوانای بزرگ" یمهم دوره عی. وقاهیاساس اریبس یه سوال نیا»: دیپرسلو هوآ 

 «.مرور کن ور

قسمت از  نیترمهم ی بزرگرواناین یدوره رای، زداشت یجد ایچهرههوآ  لو

 بود. یاصالحات بشر خیتار



پیدا کردن.  وعیدر سراسر جهان ش یمتعدد یها روسیو، 21در آغاز قرن »

 2013 در نهایت در سال و 2009اچ وان ان وان در سال ، 2003سارس در سال 

نوع  روسی. با گسترش وشیوع پیدا کردبود  تروحشتناک یحتکه  Rنوع  روسیو

R ، ه وسیلۀ آنتی که مبارزه ب افتینوع مختلف جهش  ستیبه حدود باین ویروس

 یادیز یهاجهان کشته یکشورها ۀهم جهی. در نتکرد تردشوار وها رروسیو

 «.داشتن

 «تحت کنترل قرار گرفت. روسی، ویبخش پزشک شرفتیبا پ»

ش جهش خود نیتروحشتناک R روسی، ویالدیم 2015 هیحال، در ژانو نیبا ا»

 «شناخته شد! RR روسیو رو رقم زد که به عنوان

شد، یممنتقل بدن  عاتیما قیاز طر R روسیو یهااز جهش خیلیدر گذشته، »

 وندر شحال، طول عمر نی. با امنتقل بشنآب  قیاز طر نستنتویم شوناز یبرخ

بدن،  اتعیما قیاز طر تونهیم RR روسیو نیا هگی. از طرف دبودکوتاه  خیلیآب 

 حداکثر ! با طول عمرهم منتقل بشههوا  قیاز طر نهتویم ی... حتاز اون بدتر وآب 

 «سه ساعت در هوا!

  



 فصل سوم: شهر جیانگ نان

 مترجم: نتیس

درست زمانی که بیماری ار ار ظاهر شد، به سرعت در سراسر جهان گسترش »

پیدا کرد. تمامی اشکال حیات که نیاز به نفس کشیدن داشتن )اعم از انسان و 

 «جانوران پرنده( آلوده شدن.

 «ها متوجه بیماری ار ار شدن دیگه خیلی دیر شده بود.وقتی که انسان»

درصد رسید. در طی اون  30یزان مرگ و میر به بعد از سرایت بیماری ار ار، م»

تر میلیارد کم 2سه ماه، به غیر از مرگ جمعی از حیوانات، جمعیت جهان نزدیک 

 «شد!

 «میلیارد بودن. 5بازماندهایی که مقاومت طبیعی در برابر بیماری داشتن حدود »

 «.در طول این سه ماه وحشتناک، کل سیاره درد طاقت فرسایی رو متحمل شد»

میلیارد بازمانده متوجه مقاومت بدنشون شدن. تقریبا قدرت،  5و اینجا بود که »

سرعت، میزان تقسیم سلول و مقامت پوستی همشون حداقل دوبرابر شده بود! 

برداری دورۀ تونه به راحتی از قهرمان دومیدانی و وزنهحتی یه مرد معمولی می

 «قبلی جلو بزنه.

 «ت.و بعدش..... فاجعه سر گرف»



تر شدن. جانورانی که از بیماری هایی که در رفاه زندگی کردن خیلی قویانسان»

تری رو از سر گذروندن. طی ار ار جون سالم به در بردن شرایط به مراتب سخت

انگیزی فراتر از انسان رفت و بعضی تحوالتی که داشتن، قدرتشون به طرز شگفت

 «م شدن.تر هاز این جانوران وحشتناک حتی باهوش

با شروع حمله انبوهی از موجودات سازمان یافته در دریا، تعداد  2015سپتامبر »

 «های انسان حمله کردن.به قرارگاه« یافتهجانور: حیوانات تحول»شماری از بی

 «خون، جنون.»

های انفجاری که بهشون ها فهمیدن که سالحدر جنگ میان انسان و جانور، انسان»

ده. جانوران خزنده و تر جواب میط روی جانوران درجه پایینکنن فقافتخار می

تونستن خراشی ها حتی نمیهای آتشین نداشتن. گلولهپرنده هیچ ترسی از توپ

ها هاشون بندازن! جانوران چاالک و پرسرعت خیلی راحت از جلوی گلولهروی زره

 «دادن.جاخالی می

سر گرفتن، در کمال تعجب فهمیدن  ای رو ازهای هستهها حملهحتی وقتی انسان»

 «که...

هایی که در شعاع انفجار بمب توانایی دفاعی هیوالها خیلی زیاد بود، فقط اون»

بودن کشته شدن. هیوالهای مناطق اطراف خش هم برنداشتن. قدرت بمب 

ها انتظار داشتن نبود. اگرچه انبوهی از هیوالها رو کشت، اونقدری که انسان



تری هم شد. از بمب باعث به وجود اومدن هیوالهای ترسناک تشعشعات ناشی

ترینشون در اون سال گرگ آسمان خونین بود که مشهورترین و ترسناک

تونست پرواز کنه و صدها هزار نفرو بکشه. اون موقع بود که مردم فهمیدن می

 «شه!ای باعث جهش هیوالها میتشعشعات هسته

ها هم جنگجوهای شدن، اما از طرف انسانیاگرچه هیوالهای ترسناکی ظاهر م»

قدرتمندی پا به میدان گذاشتن. گرگ آسمان خونین توسط جنگجوی بسیار 

المللی شمارۀ دو: تونست پرواز کنه شکست داده شد. )رتبه بینقدرتمندی که می

 «ارباب اذرخش(.

این جنگجویان حجم عظیمی از شهروندان معمولی رو در زمانی حیاتی نجات »

ها به ارتش برای مقابله با این هیوالها کمک کردن. در همین زمان بود ادن. اوند

 «ای پدید اومدن.های حماسی و قهرمانانهکه داستان

با استفاده از بقایای اجساد هیوالها و فلزی به نام « کلوئو دسننا»دانشمند انسان »

تر از ب محکمکه روی ماه پیدا شد برای ساخت یک آلیاژ به مرات« طالی آبی»

الماس به نام الیاژ کلوئو استفاده کرد. جنگجویان قدرتمند با داشتن چنین سالحی 

 «که قادر به عبور از زره هیوالها بود دیگه نیاز نبود با دست خالی به میدان برن.

 این قسمت از تاریخ در ذهن لو فنگ کامال واضح بود.

 «در طی جنگ، قسمت عظیمی از شهر نابود شد.»



در قارۀ وهواشیا، کشور ها به سرعت شش پایگاه بزرگ برای انتقال جمعیت »

ترین تعداد رو دارن. از نظر احداث کردن. از لحاظ جنگجو... کشور من و هند بیش

 «تکنولوژی ایاالت متحده، اتحادیۀ اروپا و روسیه رهبر بودن.

ای ورهای جزیرهحد و مرزه، تمام کشاز اونجایی که تعداد هیوالها در منطقه بی»

 «نابود شدن.

 «حتی االن، دریا قلمروشون محسوب میشه.»

در جنگ میان بشر و هیوالها، تنها کشور هایی که قادر به دفاع از خودشون »

بودن هند، ایاالت متحده، اتحادیۀ اروپا، روسیه و کشور منن. باقی کشورها خیلی 

اتحادیۀ زمین با حضور پنج کشور ای وقت پیش نابود شدن. در چنین دورۀ بحرانی

های مرکزیش شکل گرفت. نیروهای متحد اتحادیه زمین برای به عنوان هسته

 «های انسانی متعددی در سراسر جهان کمک کردن.ساخت پایگاه

 زده شد.لو فنگ شگفت

ترین جنگ! در این جنگ، جنگی که پنج سال و نیم به طول انجامید، وحشتناک

میلیارد نفر بود. تنها سیستمی که توسط پنج  10دیک به تلفات در مجموع نز

های کشور حفظ شد دست نخورده باقی ماند. باقی بازماندگان کشورها در پایگاه

 انسانی مختلف با هم مخلوط شدند.



 حتی االن....

ها برتری را حفظ کردند. اما هیوالهای بیشمار موجود در دریا در خشکی، انسان

 ا به دست داشتند.همچنان کنترل آن ر

 لو فنگ روی کاناپه نشست.

، دوره نابودی عظیم انسان در طول تاریخ 2021تا   2013این هشت سال از»

 «بود!

 انداز شد.صدای ساعت در خانه طنین

بعد از ظهر  5داد االن ساعت ساعت دیواری پنج بار زنگ خورد که نشان می

 است.

 «یم.ی نابودی عظدوره»زده گفت: لو هوآ حیرت

تونم این فکر که دنیا قبل از نابودی عظیم چه شکلی برادر، راستش من اصال نمی»

کشور وجود داشته پس چند نفر اونجا  200بوده رو از ذهنم بیرون کنم. بیش از 

میلیارد. بعضی کشورها در معرض خطر فجیعی قرار دارن. فقط یه  7بودن؟ فقط 

 «ز روی نقشه محو کنه.تونه کل یه کشور رو اجونور قدرتمند می

 23برای همینه که کل دنیا شامل پنج کشور قدرتمند و » لو فنگ سر تکان داد. 

 «شهر بود.



در کل سیاره، در مجموع فقط پنج کشور ازجمله: چین، هند، ایاالت متحدۀ آمریکا، 

 23هایی مانند آمریکای جنوبی و آفریقا اتحادیۀ اروپا و روسیه وجود داشتند. مکان

 ر یا پایگاه را تشکیل دادند.شه

 چین شش پایگاه انسانی داشت که شهرهای اصلی فعلی هستند.

خانه فنگ در شهر یانگ ژو واقع در منطقه یی آن، یکی از هشت قسمت شهر 

 جیانگ نان بود.

میلیون بود. یانگ ژو در واقع در  200کل جمعیت شهر جیانگ نان نزدیک 

ز یک میلیون جمعیت داشت. پایگاه شهر منطقۀ یی آن شهر جیانگ نان بیش ا

جیانگ نان قبال از یوان جیان سو تشکیل شده بود. البته که یوان آن وی نیز وجود 

 2داشت.

* 

این مال خیلی وقت پیشه. االن سال »لو هوا به ساعت آویزان به دیوار نگاه کرد. 

تقریبا ی ما گذره. در جامعهسال می 30هس و از نابودی عظیم بیش از  2056

سال پیش خیلی  30ی ما از همه باید در یک دوجو آموزش ببینن. جامعه

 «تره.قوی
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 لو فنگ سرش را تکان داد.

تری پا به عرصه حضور سال، قطعا جنگجویان قدرتمند بیش 30اگرچه در این 

تری گذاشته و پیشرفت تکنولوژی تداوم داشته، اما همزمان هیوالهای وحشتناک

 ند.اهم متولد شده

در باز شد و زوج میانسالی داخل شدند. پیراهن مرد خیس از عرق و حاوی 

ست. زن سبد سبزیجات و های رنگی بود. کامال مشخص بود که بسیار خستهلکه

 گوشت در دست داشت. چندان قدبلند نبود.

 لو فنگ به سرعت بلند شد.

 ها والدین او بودند.آن« پدر، مادر.»

 ونگ چین الن.پدر لو هونگ گو، مادر گ

 لو هونگ گو خندید.

از آنجایی که پسرش به زودی « شم.هاها، فنگ بخون بخون. مزاحمت نمی»

 امتحان داشت حداکثر مطالعه از نظر لو هونگ گو بسیار حائز اهمیت بود.

لو هونگ گو سرش را پایین اورد و بطری بزرگ پالستیکی پر از آب را دید. هر 

کرد. بعد حاضر و اماده بود و این قلبش را گرم میگشت آب برایش بار که برمی



کشید و کرد کل محتویات بطری را یک ضرب سر میاز اینکه تمام روز را کار می

 داد.با رضایت نفسش را بیرون می

 گونگ چین الن خندید.

 «زود باش برو دوش بگیر، بوی گند میدی.»

ی اس به سمت گوشهلو هونگ گو خندید و بالفاصله برای تعویض لب« هاها»

 به خانواده خدمت کرده بود رفت.« حمام»ها تحت عنوان کوچکی از خانه که سال

 گونگ چین الن خندید و به دو پسرش نگاه کرد.

 «فنگ، هوآ، امروز مامان قراره گوشت کبابی درست کنه.» 

 لو هوآ بالفاصله فریاد کشید.

 «ی منه.گوشت کبابی غذای مورد عالقه»

بست تا شام درست کند را بندش را میخندید. مادرش که پیشلو فنگ هم 

تماشا کرد. او باهوش بود... مادر همیشه عصر بعد از کارش برای خرید مواد 

تر به فروش رفت و با اینکه مواد غذایی به تازگی صبح نبودند اما ارزانغذایی می

« مبارز»زودتر عنوان  باید»رفتند. لو فنگ به حمام نگاه کرد و با خود اندیشید: می

رو از آن خودم کنم تا مادر دیگه مجبور نباشه عصرا بره خرید و پدر اونقدر زیاد 

 «کار کنه.



 در قلبش...

لو فنگ همیشه آرزو داشت تا والدینش بتوانند استراحتی کرده و از نور خوشید و 

 غذای خوب در آرامش لذت ببرند.

 گ رفت.لو هونگ گو بعد از حمامش به سمت لو فن

 «فنگ، بابا باید یه چیزی رو بهت بگه.»

 «چی؟»لو فنگ به پدرش نگاه کرد. 

قضیه اینه فنگ که من هیچ وقت ازت » ای کرد. چه خندهلو هونگ گو نیم

تونی برام التحصیلی دبیرستانت چیه. مینپرسیدم که برنامت برای بعد از فارغ

کرد پسرش صحبت میلو هونگ به ندرت راجب این دست مسائل با « بگی؟

دانست که پسرش بسیار خواست که او را تحت فشار بگذارد. او میچون نمی

 سخت تالش کرده و عملکرد خیلی خوبی داشته است.

درست زمانی که لو هونگ فنگ این را گفت، سرعت حرکات آشپزی گونگ چین 

 دادند.ی پسرشان اهمیت میالن اندکی کند شد. والدین لو فنگ واقعا به آینده

 «کردم.بهش فکر میجوری راجعپدر. داشتم این»

آکادمی  »با توجه به  نمراتم، مطمئنم که  وارد شدن به » لو فنگ اضافه کرد: 

ی دوجو برام کار سختی نیست. حاال که عنوان نخبه« نظامی درجه یک جیانگ نان



مادر هم تونم توی آکادمی یه افسر نظامی بشم. پدر و رو هم کسب کردم می

 «ی ارتش بشن.تونن وارد قسمت خانوادهمی

 در ارتش هم طبقات مختلفی وجود داشت.

گرفت اما چیز خیلی زیادی نصیب سربازان معمولی البته چین سرباز به خدمت می

شد. اما مرد جوانی که عنوان نخبه را داشت و وارد آکادمی درجه یک جیانگ نمی

خوردار بود. کشور حتما روی چنین افرادی شد قطعا از هوش و قدرت برنان می

 داد.هایشان خانه میتری داشت و به خانوادهتمرکز بیش

ای ی یک افسر صدها برابر بهتر از یک خانۀ ارزان و اجارهشرایط برای خانواده

 خواهد بود.

خب اگه نتونی وارد آکادمی نظامی بشی چی؟ فنگ، اینقدر » لو هونگ گو گفت: 

 «نیار.به خودت فشار 

دوتا آکادمی نظامی اصلی توی جیانگ نان هست. اگه شرایط اونجوری که انتظار »

داشتی پیش نرفت و نتونستی وارد بهترین آکادمی بشی، هیچ اشکالی نداره اگه به 

لو فنگ به خوبی به نمراتش آگاه بود. در حالت عادی او قادر به « دومیش بری.

سانس بود درحالی که برای دومین آکادمی امتیاز باالتر از میانگین لی 50کسب 

 نظامی فقط نیاز بود که به میانگین برسد.



چنین ها. همها و متخصصهای فعلی فقط دو نوع وجود داشت: لیسانسهدر آزمون

هایی که باالی این خط بودند لیسانسه یک خط تقسیم کننده هم وجود داشت. آن

 د.انو کسانی که پایین این خط بودند مختصص

شم با داشتن عنوان نخبه توی آکادمی نظامی دوم هم افسر می» لو فنگ خندید. 

 «پس خیلی فرقی نداره.

 لیسانسه شدن...

 از هر ده نفر فقط دو نفر قادر به آن بودند. 

توانست چنین اما برای یک دانشآموز دبیرستانی از هر هزار نفر فقط یک نفر می

 عنوانی را کسب کند.

تماد به نفس داشته باشی عالیه. اما فنگ خیلی به خودت فشار نیار. اره، اگه اع»

لو هونگ گو سرش را به « خوایم، همین.من و مامانت فقط یه زندگی با ثبات می

 «این بچه فقط خیلی به خودش فشار میاره.» آرامی تکان داد. 

فقط  شم، باالخره جوونم واصال. من فشار زیادی رو متحمل نمی»لو فنگ خندید. 

 «انرژی و انگیزم زیاده.



ها خیلی مادر، پدر، برادر، بعد از آزمون»لو فنگ با صدای بلند اما در دلش گفت: 

ی مبارز تونین از داشتن یه زندگی خوب لذت ببرین. بعد از اینکه مرتبهزود می

 «رو کسب کردم شما دیگه مجبور نیستین انقدر سخت و فقیرانه زندگی کنین.

ها رو ها و قاشق چنگالزوباشین ظرف»ن خندید و درخواست کرد: گونگ چین ال

 «بچینین رو میز که شام حاضره.

 ها را بردارد.لو هونگ گو خندید و بلند شد تا ظرف« باشه.»

 «بوی سبزیجات معرکس.» لو فنگ سرش را در قابلمه کرد و بو کشید. 

 .لو هوآ با هیجان فریاد زد و ویلچرش را به طرف میز راند

 «من فقط بوی گوشت کبابی رو حس میکنم، آخ جووووون.»

 کردند.ی چهار نفره، زمان خوشی را سپری میخانواده

 


