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 رسوندن. شهیم تر سخت کردن شرفتیپ یبش تر یقو یچ هر»:کرد فکر لوفنگ
 کشهیم طول سال کی حدود احتماال هیثان بر متر ۳۵ به هیثان بر متر ۳۲.۸ از سرعتم

 زمان شتریب یحت احتماال برسونم ۸۰۰به لوگرمیک ۸۰۸ از قدرتمو نکهیا یبرا و
 .  کنم صبر کالج به رفتن تا دیبا{ مبارز} عنوان تنگرف یبرا مجبورم احتماال. برهیم

 هی که یزیچ اون به بدنم اندام تناسب که ممکنه بشم، کما وارد دوباره... اگه... اگه»
  «.برسه داره ازین مبارز

 به ربهض اثر در یهوشیب بخاطر مثال که ستین ییها نوع اون از کما نوع نیا که البته 
 یوت وحشتناک سردد د،یشیم واردش که ییکما بخاطر بلکه د،یبش دچار بهش سر

 .کنهیم نفوذ مغزتون یها سلول تمام

 رو سردرد تونستیم معموال اون اومدن؛ یم سراغش به یهرازگاه لوفنگ یسرددها 
 کما وارد که شدیم دیشد اونقدر درد ندرت به یول بره نیب از که یوقت تا کنه تحمل

 .بود اومده شیپ یاردوب حال به تا تیوضع نیا و. بشه

 زا لو شد، له نیماش ریز برادرش یپا که یوقت. بود لو یسالگ ۸ به مربوط کما نیاول
 باال یآور سرسام طرز به قلبش ضربان حال همون در و گرفت سردرد یناراحت شدت
 .شد خونش گردش سرعت خطرناک شیافزا باعث و رفت

 لطو یلیخ حادثه اون بعداز و رون،یب بزنه نشیس از خوادیم قلبش کردیم حس لو
 دوباره مادرش که یدرحال بود، لو یسالگ دوازده یبعد بار .شد کما وارد که دینکش

 هشد زده وحشت مادرش دادن دست از فکر از لو و بود شده یبستر مارستانیب یتو
 لقب ی دفعه مثل گرفت، یوحشتناک سردرد و داد دست بهش یعصب ی حمله بود،

 .شد کما وارد بعدش بالفاصله و رفت باال عتسر به قلبش ضربان
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 مارستانیب به شدن نهیمعا یبرا رو اون مرتبا فنگ ی خانواده کما، دو نیا از بعد
 علم یبرا هم هنوز مغز انگار نشد، داده صیتشخ لو یبرا یا یماریب یول بردنیم

 .بود مونده یباق نشده حل یمعما هی یپزشک

 اکم از که بار هر کردن، ادیز یکل مویبدن قدرت ماک تا دو»:کرد حساب خودش با لو
 کرده شرفتیپ یتوجه قابل طور به العملم عکس سرعت و سرعت و قدرت پاشدم
 و مکن پاس رو جودو یمقدمات امتحان میمستق تونستم که بود نیهم بخاطر و بودن

 ۷۱ تو رو{ نخبه} عنوان  تونسم زمیعز یها ژن از تشکر با و ارمیب دست ب عنوانشو
 مه شتریب یحت قدرتم بشم کما وارد دوباره اگه مطمئنم... ارمیب دست به یسالگ

 «.کنهیم شرفتیپ

 پس کنه، محافظت خودش از تا شهیم جادیا بدن توسط که واکنشه هی واقع در کما
 گهید که ییجا تا سرم رفتن کما تو از قبل. ستین هم یبد یلیخ زیچ یکل طور به

 .رسهیم خودش حد نیباالتر به قلبم ضربان و رهیگیم درد کنم تحمل نتونم

 .بود نصب روش هم شمار ضربان کی که کرد نگاه شیمچ ساعت به لوفنگ

 بتونم اگه ره،ینم قهیدق در تا ۷۳۰ یباال قلبم ضربان دنیدو وار وانهید از بعد یحت»
 «.شهیم یعال برسونمش قهیدق در تا ۳۰۰ به

 .باالست یلیخ قلب ضربان و وحشتناک سردرد شدن کما وارد یها نشونه از

 که یحد به قلبشو ضربان نتونست نیسنگ و سخت ورزش از بعد یحت... حال هر به
 .برسونه بود الزم رفتن کما تو واسه

*** 

 سنج قدرت دستگاه نیاول یجلو یزخم صورتیوو انگی جودو نیتمر سالن داخل
 ضربه چندتا یدست دو ینجوریهم و ومدینم نظر به یجد یلیخ اون. بود ستادهیا

 . دستگاه طرف انداخت
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 بنگ بنگ بنگ

 .  شد ظاهر شگرشینما ی صفحه یرو عدد چندتا بالفاصله و داد صدا دستگاه  

 ۸۵۹،۸۷۳،۸۲۹،۸۸۷.... 

 لک ومد،یبرنم دستش از نیتحس جز یکار کردیم نگاه داشت کناره از که فنگ لو
 رتشوقد حداکثر یحت نکهیا بدون انگی برادر اام دیرسیم لوگرمیک ۸۰۸ به اون قدرت
 . زدیم ییمشتا نیچن بزاره

 «.شهیم حساب خوب یلیخ کنن رد رو لوگرمیک ۱۰۰ که نیا اونا ی همه یبرا»

 ثلم زنمیم قدرت تمام با که ییمشتا از دونه هی فقط اگه »:گفت خنده با فنگ لو
 «.شدیم یعال بود تو یمعمول یمشتا از یکی

 .شونش رو زد و لوفنگ کنار ترف وو انگی

 کار یمقدمات تازه بودم تو همسن من یوقت سالته، نوزده-جدهیه فقط االن تو»
. یبش ارزمب یتونیم گهید سال دو تا یکنیم شرفتیپ یدار تو که یسرعت با. کردمیم

 «...شد میحسود! یهع

 .شد مرگ ذوق فنگ 

 یزمان ی بازه نیا چون رهیگیم یاموز دانش به سالو ۲۰ تا ۷۹ نیب افراد فقط دوجو
 تونهب تر عیسر اموز دانش شهیم باعث که داره رشدشو نیشتریب فرد که هست یوقت

 تدس به یشتریب قدرت ندهیا در که باشه داشته امکانشو و بشه یبند رتبه وارد
 .ارهیب

 . شد ایلیخ نیتحس باعث که اورد دست به یسالگ ۷۱ تو رو نخبه عنوان فنگ لو

 یواخیم بعدش. یبد رستانویدب یامتحانا دیبا تو یراست »:گفت خنده با وو انگی
 «؟یکن کاریچ
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 فارغ از بعد یمعمول ادم هی بشم، اماده ینظام یاکادم به رفتن یبرا خوامیم »:لو
 اعدتاق  یول بشه یمعمول ارتش هی تو هیپا سطح مامور هی تونهیم اونجا از یلیالتحص

 «.بشم ژهیو یروهاین وارد راست هی تونمیم یلیالتحص فارغ از بعد من

 اونجا کنمیم احساس یول... ها خوبه ینظام یاکادم... اوه ».دیگز لبشو وو انگی
 وننشیقوان ی همه دیبا یشد ژهیو یروهاین وارد نکهیا از بعد کنن،یم محدود تویازاد
 هترب همون. کنم تحمل نشونویقوان تونمینم وقت چیه که یکی من... یکن تیرعا رو
   «.بشم ازاد مبارز هی که

 راننگ خانوادمو خوامینم یول هیعال یلیخ بودن ازاد مبارز»: داد تکون سرشو فنگ لو
 بتنس شدن ارتش عضو و  اونجا از یلیالتحص فارغ ،ینظام یاکادم تو تیعضو کنم،

 .تره امن یلیخ شدن ازاد مبارز به

 : کنه ابانتخ نشونیب از تونهیم که داره راه تا چهار مبارز هی

 مبارز ذارهینم دولت صورت نیا در و تره امن همه از که ارتش تو تیعضو: اول راه}
 . داره مبارز خانواده یبرا هم ییایمزا نیا بر عالوه و کنه سکیر ادیز

 که ییاونجا از و. کمتره دسته نیا یها تیمحدود ، دوجو در تیعضو: دوم راه
یی ایمزا شده،ی گذار انیبن "هونگ" نیزم مرد نیتر یقو توسط( مرزها یدوجو)

 رانهیگ سختی لیخ نیقوان نکهیا بخاطر و داره وجود اون در شدن مبارزی برا هم
 .   دهیم مبارز به همی شتریبی ازاد نداره

 اوباش و اراذل ای مهمی اسیس حزب هی ای بزرگ تجارت هی در تیعضو: سوم راه
 .شدنه

 خطره در شهیهم جونش صورت نیا در که  مزدورای  دسته در تیعضو: چهارم راه
 .{دهیم مبارز به راه ۴ نیا نیب هم روی ازاد نیشتریب حال نیع دری ول
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 منی ول امنه شدن ارتش وارد»:گفت دادیم تکون سرشو کهی حال در وو انگی
 محتمل مبارزان" امتحان بتونم امسال کنم فک کنم،ی زندگی ازاد بدون خوامینم
 و کنمیم نام ثبت "انیجنگوی  مبارزه"ی برا فورا اون از بعد کنم پاس رو "ندهیا

 «.شم مبارز هی که کنمیم تالش

 قبول امتحانو که نیمطمئنی لیخ شما انگی برادر» :زد برق لوفنگی چشما
 «.دیشیم

 دست به رو الزم العمل عکس سرعت و قدرت که وقتهی لیخ من »: دیخند وو انگی
 هیثان بر متر ۳۵ بهی سخت به حالت نیبهتر در که سرعتمه ضعفم نقطه تنها اوردم،

 الزم حد به سرعتمو ازمون زمان تا کنمیمی سع و کنمیم نیتمر مدت نیا رسه،یم
 «.برسونم

 «.انگی برادری باش موفق» :فنگ لو

 مبارزی برا سخت چقدر که بود دهید چون بود خوشال انگی برادری برا فنگ لو 
 . بود شده کینزد دفشه به االن باالخره و کنهیم تالش شدن

 رمیم معلومه،» داد ادامه و «؟یکن کاریچی خوایم شدن مبارز از بعد انگی برادر»
 .«شمیم مرزهای دوجو عضو

ی قو ازی ادیز تعداد پخشن، هم ایدن دور و دهیم ادم بهی ازادی لیخ اونجا ستمیس»
 رمیم کنم تاستراح بخوام وقت هر تازه و دادن شرفتیپ اونجا خودشونو مبارزا نیتر
 «.کشمیم والیه چندتا و رونیب

 .داد تکون سرشو بگهی زیچ نکهیا بدون فنگ لو

 راه کردنی طی برا تو مطمئنم من کنه،یم انیغل استخونات توی وونگید» :وو انگی
ی کل نیا ببر، لذتی ازاد واز شو مرزهای دوجو عضوی...مناسب کامال ازاد مبارز هی

 «.کنهیم کمک بهت
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 . کرد مکث فنگ لو «...من» 

 داد ادامه خنده با  و داد تکون سرشو فتهیم دارهی اتفاق چه دیدیم که وو انگی
 ،یزندگ و مرگ مرزی رو و. بجنگن مجبورن شونیزندگ یبرا معموال ازادی مبارزا»:

 عیسر نیا مداوم، دنیجنگ نیهم بخاطری ول خطرناکه که درسته. کننیمی زندگ
 یمبارزا شتریب باشن کجا ستین مهم.. ؟ینیبیم. هقدرت شیافزای برا راه نیتر

  «.آزادنی مبارزا قدرتمند

 . دنیدرخشیمی ا کننده رهیخ نور با ابونیخی ها چراغ و بود دهیرس فرا شب

 ورمر ذهنش تو رو وو انگی با اش مکالمه زدیم قدمیی تنها به که نطوریهم فنگ لو
ی اکادم وارد که نیای ک. یخورهیم من درد به دوتاش فقط راه تا۴ نیا نیب ».کردیم

 که هنیای کی اون و بشم ژهیوی روهاین وارد بعدش و شم لیالتحص فارغ بشم،ی نظام
 «.بکشم والیه ازادانه و بشم مرزهای جودو تو معروف مبارز هی

 هست، هم خانوادم نفع به و تره امن شدن ارتش وارد »:کرد فکر خودش با فنگ لو
 ارزمب طرف اون از کنهیم مراقبتی خوب به زانمیعز از دولت رمیبم اگهی حتی نطوریا

 یازا در تونمیم و دهیم شیافزا تر عیسر قدرتمو غیتی  لبه روی زنذگ و بودن ازاد
 تنهای... آزاد و ادیز پول ع،یسر شرفتیپ. رمیبگی خوب پول هم والهایه کشتن
 «.بودنشه خطرناک بدش قسمت

 موضوع نیا به داشت بود کرده شروع رستانویبد اخر سالی وقت از فنگ لو واقع در
 .کردیم فکر

 برادر که دارن پسر تا دو کل در مادرم و پدر »:فرورفت فکر به دوباره فنگ لو
ی چطور رمیبم و شم ازاد مبارز هی منم اگه داره، تیمعلول االنم نیهم کمیکوچ

 بابا مامان ه،کن مراقبت ازش که داره ازین روی کی هم هوآ لو کنن؟ی زنذگ خوانیم
 سپ... فتهیم خانوادمی برای اتفاق چه رمیبم من اگه پس شنیم ریپ دارن گهید که
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 تونمیم بشم ژهیوی روهاین وارد نکهیا از بعدی نجوریا. بشمی نظامی اکادم وارد بهتره
 قدرتموی نطوریوا کنم بشونیترک جودو با و  رمیبگ ادی روی نظامی رزمی هنرها

 هر خانوادم به دولت و  رمیمیم مبارز  عنوان به هم رمیبم هاگی حت و بدم شیافزا
  «.دهیمی مستمر ماه

 .شهبی نظامی اکادم وارد که گرفت میتصم فنگ لو خانوادش راجب کردن فکر از بعد

 حد به دیبا هام ونمره  بشهی نظامی اکادم وارد تونهینمی کس هر حال هر به»
 «...دارهی بستگی انیپای امتحانا بهی چ همه کنن، قبولم تا برسن استاندارد
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