
 

  
 به نام ایزد منان

ی بلعیده شدهستاره  
Swallowed Star 

از تیم ناولیستئه ارا  



 فصل چهارم

 مترجم: نتیس

 لو هوآ را بیرون برده و لو فنگ هم برای از شام بعد پدر و مادر لو فنگ

 .تدریس خصوصی رفت

 سمان کامال تاریک شده بود.آ ششحوالی ساعت 

لو فنگ مانند یک  «.کنمتدریس خصوصی رو به زودی تموم می این کار»

بست بود اما جلویش بن  کرد.ها حرکت میپذیری در کوچهپلنگ، با انعطاف

 رامی با دستآبه  از ارتفاع دو متری پرید،او  بدنش در هوا پرواز کرد. تمام

 بعدی افتاد. یدر کوچه چپش به باالی دیوار ضربه زد و

 کرد.گرم می خودش را با دویدن قبل از تدریس

کیلومتر بر ساعت بود  45متر بر ثانیه یا  15و فنگ سرعت ل در حال حاضر

 نبود. اما برای گرم کردن خوب بود. هم کثر سرعتشاکه حتی حد

 زد.نفس نفس می

تونم این کار تدریس خصوصی رو و دیگه می تاسهیه ماه دیگه تا امتحان»

با « هزار دالر تو این نیم سال از تدریس خصوصی در اوردم. 20ول کنم. 



موزش اصول اولیه آخصوصی و ان نخبه پیدا کردن کار تدریس داشتن عنو

 برایش کاری نداشت. به افراد

 هزار دالر در ساعت بود. 100دستمزدش 

شد ماهانه داد که میموزش میآپنج روز در هفته و روزی یک ساعت 

 دالر. 2000

ره. گیهزار دالر در ماه می 3 یا 2کنه و اونوقت فقط بابا تمام روز رو کار می»

اون در میارم... این تر از بیش یکنم خیلفقط یه ساعت تدریس میکه من 

عنوانه! اگه بتونم عنوان مبارز رو  دارایدم معمولی و فردی فرق بین یه آ

روبه رویش را لو فنگ « ز اصلی میاد وسط.یکسب کنم اون وقته که سوپرا

 کامیون حمل بار را دید که جاده را سد کرده بود. نگاه کرد و یک

چند قدمی کنار  ی باال پرید ومتر 3-2کرد. ناگهان اصال سرعتش را کم ن اما

 و به دویدن ادامه داد. مدسپس پایین آ ،دیوار دوید

 به عالوه...

 .بود رام دویدهآمسکونی ساکت و  یقسمت بیرون یک منطقه بهلو فنگ 

 رویش نگاه کرد.روبه یایستاد و به منطقهاو 



 شده بود ترها کمتراکم خانه« که مامان و بابا باید زندگی کنن. اینجا جاییه»

در ند. مقدار زیادی گل و گیاه وجود داشتبه همراه  سازو استخرهایی دست

 .ندرا داشت انمخصوص خودش یباغچه ، حتی طبقات باالتر همهر ساختمان

 .ندهای مسکونی بلند، ویالهایی هم وجود داشتعالوه بر خانه

 با توجه به اینکه...

که هر کدام  ایگاه اصلی در چین قرار داشتندشش پ حال حاضر، در کل در

جمعیت  . مثالشتای دا. هر شهر جمعیت خیره کنندهیک شهر بزرگ بودند

چیزهایی  فضا کم بودبود. طبیعتا چون  نفر میلیون 200جیانگ نان تقریبا 

 ای بزرگی که حتی فضایهند. کاخبود قیمتبسیار کمیاب و گران مثل ویال

 .شتندبه مراتب قیمت باالتری دا نددکراشغال می هم یتربیش

 1801خوام برم به واحد می» لو فنگ به نگهبان خارج منطقه گفت:

 «ساختمون هجدهم.

 یک شماره تلفن تصویری را فشار داد و نگهبان« .یدکن یه لحظه صبر»

لو فنگه، » صدایی از تلفن تصویری گفت:. دوربین را به سمت لو فنگ گرفت

 «ر بیاد داخل.بذا

 « قربان. بله»



 نجا خارج شد.آفنگ از یک ساعت بعد، 

 «اینم از تدریس. حاال برم به جودو تا ببینم قدرتم افزایش پیدا کرده یا نه.»

ترین روی زمین بود که توسط قوی یبزرگ ترین دوجو «هامرز یدوجو»

 .ه بودساخته شد «هونگ»مبارز یعنی 

 .بودندها در سراسر جهان پراکنده دوجو

 شد.دوجو موزیش وارد آگ بعد از اسکن کارت شناسایی دانشلو فن

د حتی کر. فضایی که اشغال میبودثه جالعظیم یهیوالی دوجوی مرزها مانند

که  بودبه حدی بزرگ  اشی اصلی. ورودبودتر زرگک دبیرستان هم باز ی

ای نقره –سفید یسه سازهو . داخل دوجن بودندآده ماشین قادر به عبور از 

 .شتندکشتی مانند وجود دا

 «.1برادر»

 «درود برادر.»

حضور داشتند. همگی با در زمین چمن داخلی  دوجو اعضایاز زیادی تعداد 

 اش به او احترام گذاشتند.روی سینهبر دیدن عنوان لو فنگ 

                                                           

این برادر به معنای ادای احترام است و نشانهی ارتباط خونی نیست. تمامی برادرهایی که تا  1

د همین طورند.نشواخر این چپتر گفته می  



. یکی برای اعضای ه بودندبر اساس سطح جدا شددوجو اختمان داخل سه س

 .نخبه مبتدی، یکی برای اعضای متوسط و یکی هم برای اعضای

به  موزشی بودند،آهای بزرگ سالننخبگان  طبقات اول و دوم ساختمان

های دوجو در . استادرگ که چندین هزار نفر را در خود جای بدهندحدی بز

هزار عضو فقط در این  40-30ه بکردند. نزدیک این سالن تدریس می

 حضور داشتند.دوجو 

ه درسالگی شروع ک 16و بشوی که از دوجعضو  قادر بودیفقط در صورتی 

موزشی هدر داده آابع ارزشمند که من ن جاآسالگی از  سی بعد از اشی.ب

 د.شدیگر بازگشت به جودو برایت ممنوع می نددشمی

 ساله بودند. 20دار وجود داشتند که اکثرا موز عنوانآدانش چند تقریبا

 سال داشت. 18با این حال، لو فنگ فقط 

 «درود برادر.»

شنید. درود افراد را میرفت صدای سالم و لو فنگ همان طور که پیش می

اجازه ورود به  ن شد که فقط اعضای نخبهمان نخبگاتسوم ساخ وارد طبقۀ

 ن را داشتند.آ



 اییموزشآسوم چند صد متری طول و عرض داشت. مرکز بزرگ  طبقۀ

 ن حضور داشتند.آدر  بود که در حال حاضر چندین تن

 «.1کلهبی»

 «کله.هی بیا بی»

دیگر به  یی نخبهاعضا یموزش شد همهآهمین که وارد مرکز بزرگ 

 مدند.آاستقبالش 

با دیدن این افراد « لی. برادر وانگ، برادر یانگ، خواهر» لو فنگ فریاد زد:

 ساله بودند. البته که نخبگان 20ن همگی ت شد. این چندمی قلبش گرم

نبودند. در کل، بیش از  ین تعدادفقط همآن قسمت ژیها دوجوی مرز

رای تدریس نبود از روی بشان چون استادی ترصدها نفر بودند اما بیش

 آمدند.تنبلی نمی

و جای دیگری برای  که فقیر بودند نددمآموزش میآتنها افرادی به مرکز 

 .شتندتمرین ندا

 .داشتندموزش مختص خودشان را آمگی مرکز افراد پولدار ه

                                                           

بی ) فنگ است. که یک اسم مستعار صمیمی برای کلمۀلکله اینجا به معنی دیوانه نیست ببی  1

 ی(کله = فنگ ز

 



 بنابراین...

 دردنکای و ارزان قیمت زندگی میهای اجارهاین افراد در خانه یهمهتقریبا 

طبیعتا برای  ،بودندبندی شده وان افراد فقیر دستهنجایی که به عنآاز  و

مد آنجایی آلو فنگ از  یکلهلقب بی ند.دشمحسوب می گروهخودشان یک 

ثروتمند را به چالش کشید و هر سه  یسه عضو نخبه نیتاباز روی عص که

 کست داد.را ش

 «خوام ببینم قدرتم بعد از نیم ماه تمرین چقدر افزایش پیدا کرده.می»

سالن رفت. دو  یگوشه «دستگاه سنجش قدرت مشت»لو فنگ به سمت 

ی باش نخبهو یا حتی متوسط  . چه مبتدی،قرار داشتنددستگاه کنار هم وجود 

. حتی تست مبارز شدن هم دادیباید تست سنجش قدرت مشت را می

 بودند. 1های سنجش قدرتزمونآمل شا

و  و بدنش را شل کرد. نگاهش را متمرکز کرد لو فنگ نفس عمیقی کشید

. حرکت باشد منقبض شد یمادهآناگهان بدنش مانند یک شیر تنبل که 

نیرو را به کمرش  او یک ریسمان خمیده محکم شد و ثلستون فقراتش م

                                                           

 منظور از آزمون های قدرت همان سنجش قدرت مشت است. 1



مانند یک منتقل کرد که باعث افزایش قدرت در مچ راستش شد. مشتش 

 خورد کرد.دستگاه بر گوله پرتاب شد و به منحنی

 مشت لو فنگ با سرو صدا به دستگاه برخورد کرد.

 دستگاه به شدت لرزید.

 کیلوگرم. 809... دستگاه پدیدار شد یای روی صفحهاندکی بعد شماره

 «و رد کردی.ر کیلوگرم 800کله. بد نبود بی»

متر که چرم پوشیده بود خندید و کف زد. زخم  1.9الغر اندام با قد  یمرد

 روی صورتش داشت. ایوحشیانه

برادر یانگ. در مقایسه با تو این هیچی نیست. برادر یانگ » لو فنگ خندید.

 «شه کمکم کنی دستگاه سنجش سرعت رو روشن کنم؟می

برادر یانگ که اسمش یانگ وو بود در حال حاضر جز سه نفر برتر اعضای 

 خاطر سرعتش نبود خیلی وقت پیش ازبود. اگر بهمرزها  یدوجونخبه در 

 مقدماتی مبارز حذف شده بود. امتحانات

 بگذراند...زمون را آدو بایست می ،برای اینکه یک نخبه تبدیل به مبارز شود



. زمانی که بود نی مبارز یا مبارز محتملزمون امادگی جسماآزمون، آاولین 

حد  ت بهامادگی جسمانیآد که سطح شمشخص می ندیگذرامین را آ

 ی.دشکه یک مبارز محتمل می بودموقع ن آو استاندارد یک مبارز رسیده 

 .بودزمون نبرد مبارز آزمون، آدومین 

ی بلکه دشمبارز محسوب نمی ظر،مادگی جسمانی مورد نآفقط با داشتن 

واقعی یک هیوالی واقعی را شکست بدهی  ینبردر د توانستیمیوقتی که 

 کردی.میعنوان مبارز را کسب 

ن را کنان به سمت دستگاه رفت و آیانگ وو خنده« سنجش سرعت؟ باشه.»

 روشن کرد.

 دستگاه به کار افتاد.

متر طول داشت قرار گرفت.  60که  در قرارگاهی لو فنگ نفسی تازه کرد و

 سنجش سرعت قرار داشت. ۀکنار دستگاه سنجش سرعت ناحی

در چشم به هم زدنی، لو فنگ به حداکثر سرعتش رسید. با قدرت رکاب زد 

کمان رها شده و  یش داد. بدنش مانند تیری که از چلهو سرعتش را افزای

 . لو فنگ از ناحیۀورد بودآتندبادی را به همراه می در مسیر عبورش

 و کم کم سرعتش را کم کرد و ایستاد.سنجش سرعت عبور 



 «چقد شد؟» مد.آلو فنگ خندان به سمت دستگاه 

ردی. بد نیست، کم پیشرفت کهقبلیت ی کله، به نظر میاد از دفعهههه بی»

نمایان روی دستگاه  زده به شمارۀای حیرتگ با چهرهبرادر یان« .تبد نیس

 «بیا خودت ببین.» نگاه کرد.

 متر بر ثانیه بود. 23.8نمایش داده شده  شمارۀ .لو فنگ به دستگاه نگاه کرد

 «بد نیس.»

ز محتمل مادگی جسمانی مبارز یا مبارآزمون آلوفنگ چندان خوشحال نشد. 

شد. لو سه قسمت داشت که شامل قدرت، سرعت و واکنش سرعت می

به سطح استاندارد  ت استعداد خدادادی داشت وفنگ در واکنش سرع

 .بودمبارز رسیده 

 اما...

 100نیه یا متر برثا 26کیلوگرم و برای سرعت  900قبولی قدرت  ینمره

 .ثانیه بود 4متر در هر 

 

 

 


