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 : مذاکرات١٧فصل  ٢جلد 

 .دیقلب لو فنگ تپ

 نیب یتوز نهیدر مورد ک یادیز  یهاپست ،»هارز خانه م« صفحه چت در
ل تحت کنتر  یدر شش ستاد اصلمبارزان  ن،یدر چ مثالمبارزان وجود داشت. 

و وارد منطقه  ننترک ک وکه شهر روقتیحال،  نیبا ا! هستنو قانون دولت 
 .ارهوجود ند یزیحل و فصل چ یبرا یقانون چیه ،بشن والهایه

بدون  یکنند، مکان یدعوا مش اخلد والهایبود که مبارزان و ه ییجا نجااو
 یموارد پسرفتن،  یراه م یمرگ و زندگ نیدر مرز ب یقانون! مبارزان همگ

 .بود جیراخیلی کشند،  یم اشونه یریبه خاطر درگ ورهمدیگه که مبارزان 

 .باشن یاتفاق نیشاهد چن خوان ینم دولت و بزرگ یدوجوها همه

 !ها هستنثروت انسان مبارزان،

و  پس دولت مبارزه کنن. والهایبا ه تونن یکه م هستن  افرادی تنها مبارزان
. داشته باشن یداخل یگونه دشمن چیکه مبارزان ه نخوا ینمها انجمن

ه. حل کنو بین مبارزین ها ربه وجود آمد که بحث »یمذاکرات داخل« نیبنابرا
 . اگرهمه چیز رو پشت میز مذاکره حل کنیمبیاین ، خوب، دارین ازهم کینه
 .مسئله دیگه ایه، هه باشوجود نداشتشون حل یبرا یمطلقاً راه

 نی. بهتر یمبارزا شد جمعوارد  یکه به تازگ یتازه کار کیهنوز  تولو فنگ، -
 برای خودت دشمنی نسازی.ه نیکار ا

 ازیبه پول ن همینطور برای شروع:«ادامه دادارشد، لبخند زد و  یوو تانگ، مرب
 ».یدار

 .»باشه«:تکان داد یفنگ سر لو



 .ری پیش برهنطویهمبزار ، پس حل کنن ورمسئله تونند ینا ماو هاگ

دم، بو فیضع ه! اگبشم یژانگ هائو باراحت بیخیال نم تو یعمو وو، من نم«
 .»شکستنیم دست و پاهام

ای کاری که به شون کنیمباید مجبور  اما البته«گفت:سری تکون داد و  وو تانگ
 هارز دوجوی م ن کهفکر کنه ممکن در غیر اینصورت ،کامل بپردازن و که کردن

 ».سهتر  یم شوناز 

 »م؟چه مبلغی ازشون بخوا دیعمو وو، به نظر شما با:«دیلو فنگ پرس

 .هر یگب ییراهنماه بهتر  که فکر کرد ه همین خاطرب نست،ودینم ور نیقوان ناو

اهات درافتاده ب یفرد معمول کیاگر فقط «تأمل گفت: کمی ازبعد  تانگ وو
 وتلو فنگ، از طرف دیگه ! بیشتر بگیری نیدالر چ ونیلیم ٥٠از  دینبا، باشه

 ١٠ . کمتر ازیایب نییپا هم یلیخ دینبا هایی پسرز های دوجوی مهاز نخب یکی
 ینتو یم مناسبه. ونیلیم ٥٠تا  ١٠ نی! بهم نباید قبول کنی نیدالر چ ونیلیم

 .یانتخاب کن ر ه مبلغی یبه طور تصادف

 .ن دادوتک وکرد سرش ر یفکر م شکه به انتخاب ها یلو فنگ در حال

 .باشه-

 ما مالقاتبا تا  نایکه امشب ب شون بگمبه ،یموافق هاگ«:دیتانگ خند وو
 ».کنن

 ، ممنون عموبسیار خوب«:دیداد خند یتکان م وکه سرش ر یفنگ در حال لو
 .»وو

※※※ 



 رو کنار بزاره یاتندر نه مرحله غهیتطومار گشت تا ر به خانه ب وللو فنگ ا
در مورد مذاکرات  یشد تا اطالعات »هارز خانه م« یوارد شبکه داخل بعدش
 .هکن دایمبارزان پ نیب یخصوص

 !هینطور ای پس. ..اوه-

 .همرتبط یپول پرداخت میزان ابهم شهرت -

احساس کرد که  تیند و در نهاخو ور یادیز  یپست ها پشت سر همفنگ  لو
 .کرده پیدا یادهیامورد مذاکرات امشب  رد

 »ست.فنگ، وقت غذا«آمد: نییطبقه پا  ازمادرش  ،الن نیگونگ ش یصدا

 ».اومدم مامان-

 .رفت نییطبقه پا به وخاموش کرد  وفنگ برق ر لو

پدر  ،که خدمتکار مشغول پخت و پز بود یدر حال ن،ییطبقه پا منیاتاق نش در
 .و جابجا میکردنادرش بشقاب ها و کاسه ها رو م

 »لو هوآ کجاست؟ هنوز برنگشته؟«: دیپرس دیلو فنگ با ترد 

 ساله ٤٠حدودا  تاشون هر دو استخدام کرده بودن.در حال حاضر دو خدمتکار 
نگ چون لوفمراقبت از لو هوآ استخدام شد،  یفقط برا خدمتکارااز  یکی. بودن

، ت کنهمراقببرادرش باشه که از  یکس احساس آسودگی بیشتری میکرد اگرکه
 .هبر  رونیب شتریب هتونیمبرادرش 

 اچهیپارک در رفته برادرت «زد گفت: یکه لبخند م یدر حال شپدر ، لو هونگ گو
 »برمیگرده.همین االن زنگ زد و گفت که زود ، یآب لوفرین

  »؟همش میره اون پارکا روز  نیکه برادر ا یهچطور :«دیلو فنگ پرس



 .»هدوست دختر دار فنگ، برادرت « :دیخند یموبه آر، مادرش الن نیگونگ ش

 دوست دختر؟-

جامعه وجود در  یادیروزها افراد معلول ز  نیلو فنگ شگفت زده شد. اگرچه ا
ول معل والهایو از مبارزه با ه دنیکه در ارتش جنگ هاییسرباز  مثال داشتند،

، ازدواج کنند و شنب هابطتونن وارد ر  یم همبرگشتن... اگرچه افراد معلول 
حتی بیشتر از یه ماه نبود که اینجا بودن. چطوری میتونه اما  بشن.ر بچه دا

 توی همچین زمان کوتاهی وارد یه رابطه بشه؟

 دختر وقت هیبرادرت با  فنگ، به حرف مادرت گوش نده.:«دیلو هونگ گو خند
 .»رسیدنن مرحله ناو بههنوز  ولی، رونهگذ یم

 هیوارد  ونهکه بت ه، خوبهد یم تیاهمکی «فنگ از درون خوشحال بود: لو
 ».بشهرابطه 

 نیا و .هیاز زندگ یاتجربهاین  ،میشه یرابطه چ نیا جهیکه نت ستیمهم ن
 .هخوب برادرش یتجربه برا

※※ 
 .ژو، بخش باغ آسمان انگیشهر  ١آن-ییمنطقه 

 .ژانگ زه هو نگاه کرد شیبه عمو یژانگ هائو با

 عمو...-

 ن همشکرد. او یسپر استرسترس و  و بار ریاخ یروزها نیا یژانگ هائو با
 .هببر  رو نو او ادیب تیاز سازمان امن یکیکه  دیترس یم

                                                           
 هست.  "آن_یی"درستش  .نوشتم  "آن _ژي" مکان بخش باغ آسمان يبرااشتباها   1کتاب 15و  14در چپترهايمن به اشتباه مترجم انگلیسی:  نکته1 



 مکنیمحافطت  یهائو با از مینوتیکه م یهو، تا زمان«:گفت النگ  یز ژانگ
 ».میتحمل کن یدرده حتی اگه مجبورشیم ندار  یاشکال

 »!خیالت راحتبرادر، «

 بیرق یب یجانور وحش کیبود و احساس  یبزرگ و عضالن اریژانگ زه هو بس
 یزد و دندان ها یذاشت. ژانگ زه هو پوزخندیم یبر جا شاز خود وو درنده ر

 زمبار هیخرگوش کوچولو لو فنگ، فقط  اون«خود را نشان داد: یبرف دیسف
وسط که ت ییوالهایه نیتر  فیکه با ضع دبو نیکرد اکه  ی! تنها کارهتازه کار 

! هنودب ور نیقوان دیبا ن، اوهشب ه مبارزیمبارزه کرد تا  ارتش بزرگ شده بودن
کسی .. هوم، .کردندردسر درست ،کردنیدردسر درست م دیکه نبا یینهااو

 »!مرگ خودشهدنبال ، در بیافته ٢ستانببر کوهکه با 

، نفس هچقدر اعتماد به نفس دار  عمو دنیکه دالنگ و ژانگ هائو  یژانگ ز
 .ندیکش یراحت

 »م.ر  یم دیگه ، منینبه من بسپار  و دیگهنی، اخیله خوب«

 .رفتو  تکان داددستی ژانگ زه هو 

 داخل بود نفر کی بود.ارتقا داده شده شش چرخ و  ن،یهامر سنگ کی رونیب
 »؟یبرادر هو، آماده ا«زد: یم ادیزد و فر  یداد و لبخند م یکه دست تکان م

 دادمی ونتک ش روطور که دستونو همشد  نیزه هو سوار ماش ژانگ
 »ها بریم.رزدوجوی م بهو  یمبردار  ور پیر یبله، برو ل«:گفت

 حله!-

                                                           

 .که بعداً دوباره ذکر خواهد شد ش هستدر اصل نام مستعار نیا۲ 



 .ترک کرد وو به سرعت بخش باغ آسمان ر ادد یو قدرتمند آروم یصدا هامر

در بخش ها رز مهال طبقه دوم  یدر البژو، لو فنگ و گروهش عصر،  یحوال
 بودند. انگیژو شهر  نگیم

ر . عمو کونگ و برادیفنگ، چه تصادف«وگفت: دیبلند خند یوو تانگ با صدا
 ».هستند نجایبزرگت چن ا

از  یکیکرد.  یاحوالپرسایستاده بودن وو تانگ ی که کنار لو فنگ با دو نفر
 یصورتش بود که به نظر م یرو یو زخم دیرس یالغر به نظر م ارینها بساو

 .ش ترسناک بوداز وسط نصف کرده. فقط نگاه کردن به وصورتش ر دیرس

خیلی ه ک دیفهم شد یم شند بود که فقط با نگاه کردن بهتنوم یمرد گرید مرد
 .پرانرژیه

 »نگ.برادر چن، عمو کو«زد: ادیفنگ فر  لو

ژو، سه  انگیدر شهر  رزهامنبودند. در تاالر  یمعمول یدو نفر آدم ها نیا
ارشد وو تانگ، چن گو  یجنگنده در سطح فرماندهان جنگ حضور داشتند:مرب

ً از شکار ه»تیغه شاهین«و کونگ کوان » توپ آتش«  والی. وو تانگ قبال
 غهتی«و کونگ کوان » توپ آتش«چن گو  که یبازنشسته شده بود، در حال

 .ردنک یترک م والیشکار ه یاغلب شهر را برا »شاهین

 .بودن وی نگیدو نفر از افراد برجسته در حلقه مبارزان بخش م نیا

کمک ت مورد به نیدر ا . مطمئن باشهستیم تیوضعدر جریان فنگ، ما -
 !میکنیم

 .دیکانن چن گو خند ریفا



با ما  هیچوقتاونا ، نمغرور تندر دوجو  افراد که چقد ستیمهم ن ،یلعنت-
 ن.ش ینم ریدرگ

 کونگ کوان سر تکان داد دیهاک بل

  .معلومه-

 مدتی...از  بعد

نفر  ٢٠. حداقل نشستن یدر الب در دو طرف ها و دوجو تندر دررز دوجو م افراد
از دوجو تندر نفر  ٨که فقط  یحضور داشتند در حال هارز سمت دوجوی م در

 .بودند

ورد، م نیتانگ، در ا وو«بلند میخندید گفت:ه آدم احمق درحالیکه با صدای ی
 هک عه. ولی برادرزاده اون فقط یه پسرکوچولوعههو  یبرادرزاده ریواقعاً تقص

، پس اون بچه اصال چی ستین ممبارز  هی یحت ولیه اونفرد معم کیفقط 
 .»ستین تیاهمیب یاز یچ نیسر ابه بحث  یازین پس میفهمه؟

 یاز یچ این ر،یپ یل:«دیداد خند یتکان م وکه سرش ر یوو تانگ در حال
مهم نیست که ما چقد راجع به این موضوع نامطمئنیم. شما  .رو نگو هودهیب

 .»بگو یزی، چستانببر کوه مذاکره کنین درسته؟ اینجایین که دربارش

 قمه هیاز  ه،ش یم دهینام »ببر کوهستان«زه هو، که در حلقه مبارزان  ژانگ
 .هکن یاستفاده م کریغول پ یدو دست

در «:شد رهیلو فنگ خپس به و سلبخند زد ژانگ زه هو به  »وو یمعلم اصل«
. لو کوچولو، بده حیخودش توض مبدیبه لو کوچولو اجازه  دیمورد، با نیا

 »؟هکن یراض ور توکه  میحل کن وپرونده ر نیا دیبا جوریچ

 .خفه شو-



، سترزهام یبرادر خوب در دوجو کیلو فنگ «کونگ کوان گفت: نیشاه غیت
ش صدا اسم خودش که شما به هدار  ور تیصالح نیان هم لو کوچولو؟ او

 ».دیبزن

رحم در حلقه  یب یکونگ کوان مردتیغ شاهین زه هو وحشت زده شد،  ژانگ
 .هکن یعصبان نواو استخو یژانگ زه هو نم یحت نیبنابرا، مبارزان بود

 .... ژانگ زه هویآقا-

 ازم هار از براد سیاریبکه باعث شد  ضوعمو نیا«بلند شد و لبخند زد:لو فنگ 
.. .خودم نظر یکشم. اما برا یخجالت م یکممن  نی، بنابرامن دفاع کنن

ع ، موضوهبشکن ومن یو پا دست کرد تاتالش  یژانگ هائو با نکهای هومف،
خودشو نکار مثل اینکه مرگ یپدرم حمله کرد و ا هب ناما او مهمی نیست

 »بخواد!

 .زد ادیبود فر  یره شدهکه خ یفنگ در حال لو

ببر کوهستان . دندیخند هارز دوجوی م زه هو شوکه شد و مبارزان طرف ژانگ
با  قدم کیاست که فقط  شرفتهیپ یجنگجو هیارشد و  ه مبارزیژانگ زه هو 

ه بنگاهی  نیفاصله دارد. لو فنگ در واقع جرأت کرد با چن ساالر جنگح سط
ها رز دوجوی م مبارزان طرف این موضوع شجاعتش رو به بشه. رهیخ ناو

 !نشون داد

 !حرف بزن ؟یکار کنی چ یخوایلو فنگ، پس م همف،-

 .داشت یچهره بد ژانگ زه هو 

ً  تیعصبان  یسطح آمادگ ،درحال حاضر .ی نداشتتیاهم ژانگ زه هو واقعا
 به سطح ناو نبنابرای باالست،متوسط  یجنگجو هی یبرا لو فنگ یبدن



 ،اگه نیروی معنویش رو هم درنظربگیریم. بودشده  کینزد شرفتهیپ یجنگجو
 .هیجنگ ساالر مبتد در سطححداقل  ضردر حال حا ناو

بهتون احترام ن، لو فنگ، در اینصورت م. ینیدالر چ ونیلیم ٥٠، کالم کی«
 .»ازین موضوع بگذریم مینتو یو ممیذارم 

 .لو فنگ لبخند زد

 »؟!ونیلیم ٥٠ ،خیلی زیادهتوقعت «

 .شد رهیژانگ زه هو خ

 »مبلغ خیلی زیاده. نیا«با اخم گفت:تندر هم دوجو ارشد  یمرب یل

 .نگفت یزیفنگ فقط لبخند زد و چ لو

 .»ستین ادیز  مبلغ«لبخند زد: هارز دوجو م ارشد یتانگ، مرب وو

و باز هم  میکنیلغو م وپرونده ر نیا میدم و ونیلیم ٥ت لو فنگ، من به-
احترامی  چی. وگرنه به من، ژانگ زه هو، ههذار یم یمن باق یبرااحترامی 

 !نذاشتی

 .شد رهیژانگ زه هو به لو فنگ خ

 ون؟یلیم ٥-

» توپ آتش«چن گو   به یخوایم هاگ ی، حتاخم کردن هارز دوجو م طرف افراد
ارائه  ینییپا متیق نیچن دینبا ،احترام بزاری »تیغه شاهین«و کونگ کوان 

 !یعنی اصال احترام اونها رو نگه نداشتی ،ی بگینییپا یلیخ متی. اگر قبدی

 »؟ذاشتماحترام نوگرنه من به شما «



 ٥٠. مبگ یزیم چمن بدینژانگ زه هو، اجازه «گفت:به او خیره شد و لو فنگ 
 تونادمالقات با برادرز  یبرا ،میخواین فیدالر تخف هی یحته نه کمتر اگ ونیلیم

 »بشین.آماده  یتیدر آژانس امن

 


