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  «...ازه؟؟؟؟یامت 561 یمرز ی نمره و ؟.. ازیامت 557»

 یاکادم به رفتن تا یکوفت ازیامت تا 4 فقط... تا 4 فقط » .دیکش یقیعم نفس فنگ لو
 .واه رفت شد دود ینظام یاکادم به رفتن یبرا فرصتم ازیامت تا 4 بخاطر دارم، فاصله
 «!نیا شد یخرخون سال دوازده از بعد عاقبتم اخر شهینم باورم

 یاکادم درک، به خب ینظام یاکادم برم تونمینم اگه »:کرد فکر خودش با بعد یول
 «!اصال کونم تو بره ینظام

 داد، حرکت هوا تو ریشمش مثل دستشو بعد و کرد تمرکز و کرد دراز دستشو فنگ لو
  .شد شکافته اشکارا هوا دستش ادیز سرعت بخاطر

 شدن مبارز یبرا االن یبدن لحاظ از احتماال .شده ادیز یلیخ قدرتم کما نیا بخاطر»
 اهدوم یکی اگه بشم، قبول رو «هندیا محتمل مبارزان» ازمون بتونم دیشا پس امادم

 «.امیم بر پسش از که مطمئنم کنم نیتمر سخت

 برخالف امتحانش ی نمره که درسته .بود ادیز یلیخ فنگ لو یریپذ انعطاف
 ودب شده ادیز قدرتش کما بخاطر یول بود ناراحت بخاطرش و بود شده کم انتظارش

 .بره باال نفسش به اعتماد دوباره که بود شده باعث نیهم و

 ونگگ گو، هونگ لو در یصدا دنیشن با شد، ییرایپذ وارد و کرد باز اتاقو در فنگ لو
 .برگشتن سمتش به ینگران با هوآ لو و الن نیژ

 شدن کم بخاطر رو تو وجه چیه به ما فنگ » .رفت سمتش به و شد بلند مادرش
 تو اخه االن، چرا اخه اه ...هیلعنت یضیمر نیا ریتقص همش م،یکنینم سرزنش نمرت

 «...ینداشت یا نشونه چیه بود سال چند که

  «اره؟ خوبه حالت که تو داداش» .شد بلند لچرشیو یرو هوآ لو
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 تو هم خانواده ی هیبق کردیم نگاه هاشو نمره داشت اتاق داخل فنگ لو یوقت
 خاطرب نکهیا با و بودن، دهید جوینتا و بودن شده تیسا وارد هوآ لو تا لپ با ییرایپذ
 .بودن فنگ لو حال نگران شتریب یول بودن ناراحت جینتا

 ما .نینباش ناراحت میضیمر بخاطر بابا مامان خوبم، که معلومه» .دیخند فنگ لو
 «.میباش شکرگزار بخاطرش دیبا ییجورا هی یحت

 «؟؟یچ»

 «م؟یباش شکرگزار»

 «!داده دست از عقلشو کامال داداش میشد بدبخت»

 ردف یزندگ اتفاقات نیتر مهم جز رستانیدب امتحانات بودن، متعجب خانواده ی همه
 تونستیم چطور بود شده خراب شیماریب بخاطر فنگ لو یامتحانا که حاال و بود

 !باشه؟ شکرگزار بابتش

 هر شدم؟ کما وارد دوبار بودم بچه یوقت ادتونهی .هوآ بابا، مامان،» .زد لبخند فنگ لو
 دفعه نیا و بود کرده دایپ شیافزا یتوجه قابل زانیم به قدرتم شدم پا کما از که بار
 مسالا کنم فکر و شده قبل از شتریب یلیخ میبدن قدرت کنمیم حس نطوره،یهم هم

 «.بشم قبول رو «ندهیا محتمل مبارزان» ازمون بتونم

 که بود هوآ لو نیا باالخره و کردن بدل و رد ییها نگاه هم با خانواده یاعضا ی همه
 «؟یگیم یجد یدار داداش» .شکست سکوتو

 «.گمیم یجد که البته»

 مسابقات وارد تونمیم شم قبول امتحانو نیا نکهیا از بعد» .شد تر پهن لوفنگ لبخند 
 «.ارمیب دست به رو مبارز عنوان بتونم امسال نیهم یحت دیشا بشم، مبارزان یرزم

 .بود مونده باز خبر نیا از دهنشون همه
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 یعنی بودن، تیبشر گروه نیتر یقو عضو یعنی ؟یچ یعنی مبارز هی میدونین
 ی طبقه نیباالتر به یعنی پول، عالمه هی یعنی خاص، امکانات از شدن برخوردار

 ی خانواده واسه هم یادیز سود که هیهیبد خب که دنیرس یاجتماع مراتب سلسله
 .شدنه ینظام یاکادم تو نخبه اموز دانش از بهتر یلیخ یلیخ نیا .داره فرد

 «!موال به یدار ولیا داداش» زد داد یخوشحال هوآبا لو «ما؟؟ ی خانواده از مبارز هی»

 نداره، حرف نیا» .فنگ ی شونه رو زد یخوشحال با گو هونگ لو «!هیعال نیا فنگ»
 «...هینظام یاکادم از بهتر یحت نیا

 رو یخوشحال نیا حاال !نیباش اروم» .دیخند خانوادش یشاد دنید با فنگ لو
 «.نشده یچیه که هنوز .شدم قبول ازمونو که یوقت یبرا نیبذار

 ...بشه مبارز هی واقعا فنگ اگه ساله؟ 18 مبارز هی »:زد داد یخوشحال با دوباره هوآ لو
 «!العادس فوق نیا ..نیا

*** 

 صبح 5 ساعت / روز اون یفردا

 مرزها یدوجو سمت به و زد رونیب خونه از فنگ لو که بود شیم و گرگ هنوز هوا
 «.باشه خلوت یلیخ دیبا اونجا االن »:کرد فکر فنگ لو افتاد، راه

 کل)دید نفرو 100 حدودا چمنا یرو و جاده تو شد، دوجو ی محوطه وارد فنگ لو
 یبرا کرد،یم سیتدر ها شب فقط دوجو یِمرب .(بودن نفر هزار چهل یس حدودا اعضا
 .بود شلوغ یحساب اونجا ها شب روز، برخالف نیهم

 .رفت دوجو ی نخبه یاعضا ساختمان سمت به فنگ لو

 «ورروم ورووم»
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 هی د،ید رو یرنگ دیسف ی مسابقه نیماش و چرخوند صدا سمت به سرشو فنگ لو
 تیقابل که مدلش نیتر گرون و نیتر دیجد اونم و مارتیناستون ی مسابقه نیماش

 .۱۹۱ تی.اچ.آر: ت،داش پرواز

 دهیشن نیماش نیا راجب ادیز خونه تو فنگ و بود مسابقه ینایماش عاشق برادرش
  .بود

 «.تاونجاس استون مارتین هی ووا»

  «!کنه پرواز تونهیم مدل نیا دمیشن .شه 191 مدل»

 «متشه؟یق ونیلیم 36 نهیماش اون یدونستیم»

 نویماش تا بودن شده جمع همه بودن پراکنده بر و دور اون که اموز دانش یتعداد
 .کنن نگاه

 رنگ موهاشو بود معلوم) یموقرمز کوتاه نسبتا مرد و ستادیا نیماش موقع نیهم در
 و دییپا برشو و دور شد، ادهیپ ازش بود دهیپوش دوجو نیتمر فرمیونی که) کرده
 بدون حال نیا با .ستادیا لوفنگ یرو نگاهش اما کرد نگاه یسرسر رو اموزا دانش

  .شد ساختمون وارد بگه یزیچ نکهیا

 یا اراده که ینگاه کرد،یم احساس اونو نگاه یزیت هنوز بعد هیثان چند تا فنگ لو
 .داشت خودش در مرگو یپا تا یمبارزات ی تجربه و نیفوالد

 یول بود صبح 5 حدودا ساعت نبود، اونجا کس چیه فنگ جز به و یخال نیتمر سالن
 .نبودن نیتمر سالن تو نفر 20 از شتریب هم شب تو یحت

 قدرت سنجش دستگاه سمت به فنگ لو «.شده ادیز چقدر قدرتم نمیبب میخوام»
 سنجش دستگاه با نکارویهم بعدش کرد، روشنش و برق تو زدش و رفت مشت

 .داد انجام داشت قرار دورتر یکم که سرعت
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 عنوان به کمرش از ستاد،یا مشت قدرت سنجش دستگاه یجلو و برگشت لوفنگ
 شمشت کرد، پرتاب دستگاه سمت به مشتشو و کرد استفاده روین کردن ازاد مرکز
 گاهدست یصدا شدن بلند باعث ادشیز یروین و کرد برخورد دستگاه به صاعقه مثل
  .شد

 «پنگ»

  «!نید نید نید» :داد صدا هم پشت بار سه دستگاه بالفاصله

 هی فقط ...اورد ینم در ییصدا نیچن دستگاه نیا معموال زد، برق فنگ لو یچشما
 ای کیلوگرم 1000 مشت قدرت نکهیا بده، ییصدا نیچن دستگاه که داشت وجود راه

 .باشه شتریب

  «1089» .کرد نگاه دستگاه شینما صفحه به فنگ لو

 900 بود الزم شدن مبارز یبرا که یقدرت اومد، وجد به فنگ لو «!ادیز چه وااو»
 اضافه کیلوگرم 280 یعنی 1089 حاال و 809 خودش یقبل قدرت و بود کیلوگرم

 !داشت رو الزم قدرت از شتریب یحت االن یعنی بود، شده

 «!!ولیا»

 به شوبدن و زدیم مشت دستگاه به جانیه با و تند تند و بود یعروس فنگ لو کون تو
 هم به چشم هی در داشت، ادامه دستگاه پنگ پنگ یصدا چرخوند،یم راست و چپ
 یتعداد دستگاه شینما صفحه و بود زده مشت دستگاه به بار 20 حدودا فنگ زدن
 :داد نشون رو عدد

 کیلوگرم 965 کیلوگرم، 923 کیلوگرم، 956 ، کیلوگرم 989

 «.کنمیم شیازما سرعتمو حاال خب»

 .رفت سرعت سنجش ستیپ سمت به فنگ لو
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 که میخداداد العمل عکس سرعت همراه به برسم الزم حد به هم رو سرعت اگه »
 «ندهیا محتمل مبارزان» ازمون تو میقبول دهیرس الزم زانیم به وقته یلیخ

 «ه...یحتم

 کنده جا از تفنگ ی گلوله مثل «ووووشششش» ...بعد و دیکش یقیعم نفس فنگ لو
 .کنهیم پرواز ستیپ یرو داره که بود نیا مثل سرعتش و شد

 هدیپوش اهیس لباس که یکچل مسن مرد کنار موقرمز مرد ساختمان چهارم طبقه در
 . کردیم صحبت باهاش و رفتیم راه بود

 از چقدر یدونیم اشنا، امروز دوست روزید لو انی» .زد یکیکوچ لبخند مسن مرد
 تو شهینم باورم ایخدا اه ... سال سه حدود گذشته؟ میدید همو که یبار نیاخر

 صد حدود دفعه نیا دمیشن ،یشد معروف چقدر ...یخودمون یکوچولو پسر همون
 «.شدم ریپ کنمیم حس کنمیم نگات یوقت هاها .بیج به یزد ونیمل

 «...موقع اون .انگیج برادر بود یشانس همش» .دیخند موقرمز مرد

 مرد ود هر که دیرس گوششون به نییپا ی طبقه از یفیضع یصدا «نید نید نید »
  .کرد متعجب رو

 اون یول ...بود مشت قدرت سنجش دستگاه یصدا نیا »: گفت تعجب با مسن مرد
 شتریب ای کیلوگرم1000 فرد مشت قدرت که ارهیم در یصورت در فقط رو صدا نیا

 1000 به حداقل قدرتشم و کنهیم نیتمر داره نییپا اون االن یکی یعنی نیا و باشه،
 «باشه؟ وو انگی تونهیم یعنی ...رسهیم تا

 «.میفهمینم نییپا مینر تا»:داد جواب موقرمز مرد

 یشباحا هیشب شتریب که دیسف لباس با یگرید و اهیس لباس با یکی مرد دو نیا
 طبقه به چهارم ی طبقه از یزدن هم به چشم در ومدن،یم نییپا ها پله از که بودن

 .دنیرس سوم ی
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 نیتمر سالن داخل به دو هر دیسف لباس با موقرمز مرد و اهیس لباس با مسن مرد
 با بعد هیثان چند و بود ستادهیا سرعت شیازما ستیپ یجلو فنگ لو کردن، نگاه

 .کرد دنیدو به شروع باد سرعت

متر  ۱۸۸۱: کردند نگاه دادیم نشون سرعت سنجش دستگاه که یعدد به مرد دو هر
 بر ثانیه.

 نیا ،28.1 سرعتشم و تا 1000 یباال قدرت فنگه، لو نیا»:گفت تعجب با مسن مرد
  «!تالعادس فوق

 یول ادیم نظر به جوون یلیخ پسره نیا انگیج برادر »:گفت نیتحس با قرمز مو مرد
  «.اورده دست به رو شدن مبارز یبرا الزم یبدن قدرت انگار

 دانش نیتر استعداد با از یکی فنگه، لو اسمش اره اوه ».کرد دییتا سر با مسن مرد
 «.شده سالش 18 امسال نیهم .اموزامونه

  «!جوونه یلیخ پس ؟18».زد برق موقرمز مرد یچشما

 مرد .کردیم نگاه بودن ستادهیا در دم که نفر دو نیا به داشت تعجب با فنگ لو
 یمرب هم مسن مرد و بود شده ادهیپ مسابقه نیماش از که بود یمبارز همون موقرمز
 و داشت مرزها یدوجو در رو نفوذ و قدرت نیشتریب که »نان انگیج« .بود دوجو
 .کردنیم صداش استاد همه دوجو رسومات طبق

 .کرد سالم فنگ «استااد»

 تو .یعیسر نقدریا که شهینم باورم من یخدا ...فنگ نجایا ایب» .دیخند نان جیانگ
 بیع لو انی .ارشدته و هیلو انی نیا کنمیم یمعرف ،یبش مبارز یتونیم االنم نیهم

 «نه؟ بگم بهش اسمتو که نداره
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 پسر نیا» .داد تکون سرشو و کرد نگاه فنگ لو به لو انی «!اخه یاشکال چه بابا نه»
 برخورد هم با دوباره ندهیا در ما دیشا .دهیرس یقدرت نیچن به یکم سن نیهمچ تو
  «...میکن

 .کرد نگاه فنگ لو به نان انگیج

 یچ هر جشینت ...یداد رستانویدب امتحانات قاعدتا پس سالته 18 که اونجا از فنگ»
 یرو بذار تمرکزتو ی همه !خورهینم دردت به اصال مدرسه شو، الشیخ یب شده که

 ده با مصادف )یجوال کمی ازمونِ یبرا یراست اوه ...«ندهیا محتمل مبارزان» ازمون
 یراحت به یدار که یقدرت با مطمئنم .بده امتحان و برو ژو انگی تانگ شهر به (ریت

  «.یشیم قبول

 .دیخند لو انی

 جااون نکن تلف رفتن کالج یبرا وقتتو کشکه، همش نایرستان؟ایدب امتحانات»
 مبارز که یوقت و جون بچه کن تمرکز تیرزم یهنرا یرو کنن،یم حروم استعدادتو

  «.کشهیم انتظارتو یدرخشان ی ندهیا اونجا .شو ملحق مرزها یدوجو به یشد

 که یطور بودن، برخوردار ییباال تیموقع از (موقرمز مرد و مسن مرد) مبارز دو نیا
 فنگ از مرد دو نیا حاال و نبودن یزیچ مقابلشون در پولدار افراد و استمدارایس

 .شه ملحق اونا به که بودن خواسته
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