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 تو هیلو انی با حق .فنگ» .کرد نگاه فنگ لو به تیجد با و مشتاقانه انین انگیج
 عیسر احتماال تو آن یژ ی هیناح یمرزها یدوجو تو ،یکرد شرفتیپ عیسر یلیخ
 سال، دو فقط از بعد االن و یشد عضو بود سالت 61 یوقت .یهست اموز دانش نیتر
 و عمر سال 4 و کالج یبر اگه ،یاورد دست به مبارزو هی یها یژگیو یسالگ 61 تو

 :داد ادامه تیجد با و «ی!کنیم تیجنا خودت حق در یکن تلف اونجا تویانرژ

 اتفاق فرد یبرا شرفتیپ نیشتریب یسالگ 0۰ تا 61 نیب که یدونیم احتماال تو»
 هارچ اون و .یکنیم شرفتیپ تر کند و تر سخت بره باالتر سنت یچ هر و وفتهیم

 کردن شرفتیپ و خودت دادن نیتمر یبرا ییطال سال 4 کالج یریم که یسال
 کردن هدر مبارز هی دید هیزاو از و یکنیم خرابش رفتن کالج با که شهیم محسوب

 «...هیبزرگ گناه خوندن درس یبرا زمان نیا

 «!اووه»

 تو اوردنمین نمره انگار خب»:کرد فکر خودش با و بود ختهیر فنگ لو پر و کرک
 «!برام نشد بد هم یلیخ رستانیدب یامتحانا

 که چطوره یشد مبارز هی یرسم طور به که یوقت فنگ» .زد لبخند انین انگیج
 سمتق نیبهتر تو الیو هی یکن نکارویا اگه ،یوندیبپ من یمرزها یدوجو به و یایب

 خودش اسم به رو الیو یعنی) شیبفروش یتونینم که البته و کنمیم اماده برات شهر
 دالر هزار ستیب حداقل .دمیم هم حقوق بهت و (فنگ دست دتشیم یول زنهیم
 «!ماه در ینیچ

 من؟ هواس فقط ...یشخص یالیو هی» بود کرده کف رسما ومدینم باال نفسش فنگ لو
 «...یدالر هزار ستیب ...ستیب حقوق و

 از دور و یتجمالت واقعا یشخص یالیو یول نبود ادیز هم چنان ان دالر هزار ستیب
 .بود تصور
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 با الیو هی پس شهیم حساب ارزشمند واقعا نیزم و داره یاصل شهر تا 1 فقط چین
 نگیپ هی متیق شه،یم اعمال براش هم یادیز اتیمال کنهیم اشغال که یوسعت توجه

 هم نیهم و دالره هزار صدیس ستیدو تا ده چند نیب یمعمول ی خونه هی یتو6
 .ارنیب رو یا اجاره ارزون یها خونه تو یزندگ به مردم از یادیز یعده شده باعث

 ای الیو تو یزندگ به برسه چه گرونن، یادیز مردم شتریب یبرا هم یمعمول یها خونه
 !عمارت

 یمحدود تعداد و داره یشخص یالهایو یبرا یا رانهیسختگ نیقوان دولت نیهمچن
 .کرد یزندگ شونیکی تو بشه یخال پول با که ستین نطوریا و شهیم ساخته هم اونا از
 یزندگ شونیکی تو یبتون تا یباش داشته یخاص یاجتماع تیموقع و قدرت پول، دیبا

 دچن یشخص یالیو یبرا نگیپ هر متیق وحشتناکش تیمال بر عالوه چون ،یکن
 .هینیچ دالر ونیلیم

 بایتقر که نگهیپ 0۰۰ حدود کیکوچ یشخص یالیو هی».کرد حبس نفسشو فنگ لو
 خانوادم یبرا یول بفروشمش تونمینم نکهیا با و ...خورهیم اب ونیلیم صدیس ستیدو

 جبورم و کنهیم دایپ یمعن شونیزندگ ینطوریا .مونهیم ایرو مثل الیو یتو یزندگ
 «...بکشن زحمت انقدر رینم و بخور حقوق یبرا گهید ستنین

 ونهتینم وقت چیه احتماال هینفوذ با و بزرگ دار هیسرما که یبا ویهاِ ژانگ پدر یحت
 .کنه یزندگ ییالیو نیهمچ تو

 امکانات فنگ ؟یچ که خب دالر اردیلیم سه دو ریبگ اصال تو» :گفت نان جیانگ
 و ژهیو یروهاین افراد»:داد ادامه خنده با و «.ندارن یفرق ژهیو یروهاین با یلیخ دوجو

 وسط نیا که یفرق تنها دارن یخاص یها خونه و باال حقوق دو هر دوجو مبارزان
 اجازه بهشون که دارن «قتل مجوز» ما برخالف ژهیو یروهاین که نهیا داره وجود

                                                           

 
 .مربع متر 3.3 معادل1



 

4 

 

 یک ره توننینم که البته خب یول .بکشن رو یفرد هر کنه جابیا تیموقع اگه دهیم
 کرده مجبورشون که رو تیموقع دیبا چون .بکشن بخوان که وقت هر و خوانیم رو

 «.بدن گزارش کامل بکشن رو یکس

 «قتل؟ مجوز»

 هگید افراد که دارن مجوز ژهیو یروهاین که بود دهیشن باره نیا در هم قبال فنگ لو
 .بکشن یطیشرا تحت رو

 .داره خودشو خاص ازاتیامت هم ها مرز یدوجو حال هر به» :داد ادامه نان جیانگ
 زا بعد اونا و یبد گزارش دوجو به موضوعو نیا یتونیم فتهیب در باهات یکس اگه

 گزارش نان انگیج یتیامن سازمان به موضوعو اون، شدن دییتا و الزم یها یبررس
 «.دنیم یحساب درس هی طرف به هم اونا و دنیم

 پول، داشت، یخواه یچ همه یش ملحق مرزها یدوجو به اگه ».دیخند نان انگیج
 تا هاتو مرز و ها محدوده یتونیم نطوریهم .بخواد دلت که یچ هر و رفاه ت،یموقع

 «."امرزه یدوجو" روشه اسمشم خب که یبد گسترش یدار دوست که ییجا

 هک رو لو انی نیا» :کرد اشاره بود ستادهیا سرش پشت که لو انی به نان انگیج
 ونیلیم صد حدود و کشته رو خفن یوالیه هی ایتازگ و بوده من شاگرد قبال ینیبیم

 وت که یاستعداد با ه،ینیچ دالر ونیلیم صدیس معادل که زده بیج به ینیزم دالر
 «.ستین رممکنیغ اصال برات که مطمئنم یدار

 یلپو نیهمچ والیه هی کشتن با شهیم واقعا ...من یخدا» .بود افتاده فکش فنگ لو
 «؟...بوده یسطح چه تو کشته که ییوالیه یعنی !گرفت؟

 .فنگ لو ی شونه رو زد یاروم به و زد لبخند انین انگیج

 ابدا پس یاستعداد با واقعا تو .بده ادامه کردن تالش سخت به نطوریهم فنگ»
 «.نشو دیناام



 

5 

 

 .دیخند لو انی

 ییتوانا و استعداد تو که مطمئنم من نزن جا وجه چیه به شد که یچ هر جون بچه»
 مرحله اون به که یوقت و ...یدار رو مبارز ی هیشوال ی مرتبه به دنیرس یبرا الزم
 «.میکن شکار والیه چندتا هم با میبر که منتظرم مشتاقانه من یبرس

  .کردن ترک رو اونجا لو انی و انین انگیج حرفا نیا از بعد

 از وافکارش کالف کردیم یسع و بود ستادهیا نیتمر سالن وسط یهمونطور فنگ لو
 .کنه باز هم

 ینوع لو انی مرموز قرمز مو مرد و نان انگیج یمرب یصحبتا و ها خنده نیب فنگ لو
 .تگرف شکل فنگ لو یها لب یرو یلبخند کرد،یم حس یپرواز بلند و ییپروا یب

 یوق بسازه، خودشو راه ایدن نیا یتو بتونه تا باشه پروا یب دیبا مرد هی درسته...»
 «.ستین یخوب سرباز بشه ژنرال هی خوادینم که یسرباز» :که گفته جهان مبارز نیتر

 مبارز تونهینم باشه نداشته شدنو جهان مبارز نیبهتر یایرو که هم یمبارز پس
 «.باشه یخوب

 نداشته یازاد و باشه شده بسته دائم پات و دست توش که یا یزندگ از هدف»
 «.هبشکاف نویزم و بلرزونه اسمونو که بسازم رو یراه خودم یبرا دیبا من ه؟یچ یباش

 دارید نیا از بعد رن،یم شونیزندگ اهداف و ارزش دنبال افراد که هیسن ...یسالگ 61
 انجامش» .کرد رییتغ فنگ لو تفکر لو، انی مرموز، مبارز و انین انگیج یمرب با
 «...دمیم

 ارباب« جهان مبارزان قدرت ی رتبه نیدوم و »هونگ« جهان مبارز نیتر یقو
  .بودن کرده یگذار هیپا رو صاعقه یدوجو نیهمچن و مرزها یدوجو »صاعقه
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 اونا از نفر دو اگه پس بذارن، احترام بهشون که بودن مجبور بزرگ کشور پنج تمام و
 خارج نیتمر سالن از زنان لبخند فنگ لو نتونه؟ تا سه چرا باشه داشته وجود تونهیم

 .شد

 یچ منتظر پس دنبالشون بره که شهیم موفق یکس فقط یول دارن ییاهایرو همه
 .ست هیسرما نیتر بزرگ یجوون دوران وسط نیا و ؟یهست

 کدومش نکهیا یول داره وجود ندهیا یبرا مختلف احتمال شمار یب که هیزمان جوونی
 !بجنگ پس داره؛ فرد خود تالش به یبستگ فتهیب اتفاق

**** 

 ظهر ژوئن، 81

 نروزجش روز، اون .رفتنیم رستانیدب سمت به بخند و بگو حال در فنگ لو و ون وی
 درخواست یها فرم و گرفتنیم پلمید که یروز یعنی بود شونیلیالتحص فارغ

 .کردنیم پر رو کالج یبرا رشیپذ

 ینیمطم یجد یجد فنگ »:زد داد بایتقر و رهیبگ خودشو یجلو نتونست ون وی
 «؟یش قبول یتونیم رو ندهیا محتمل مبارز ازمون که

 ویژا انگی شهر یمرزها یدوجو به یجوال کمِی ون، اره» .زد لبخند ارامش با فنگ لو
 «.دمیم امتحان و رمیم

 مه تو که اموزا دانش ی گله و مدرسه اطیح به فنگ لو بودن، دهیرس مدرسه به اونا
 راهامون کنمیم حس» :کرد فکر خودش با و کرد نگاه زدنیم حرف باهم و دنیلولیم

 ییجدا یاهایدن تو انگار االن یول دونستمیم اونا از یکی خودمو قبال .شده جدا
 یول دنیم خونواده لیتشک و کننیم دایپ کار دانشگاه، رنیم اونا ...میکنیم یزندگ
 «.جداست ازشون من راه ...من
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 جدا هم از یاصل ساختمون یجلو مدرسه به شدن وارد از بعد ون یو و فنگ لو
 .برن شون مربوطه یکالسا به تا شدن

  «.فنگ لو برادر ...برادر» :دیشن که کردیم عبور راهرو از داشت فنگ

  .کردن استقبال فنگ از یگرم با که بودن ارشدا از چنتا

 هجلس سر فنگ لو که دمیشن» .دیشن تر دور یکم از رو ییپچا پچ یصدا فنگ لو
 «.کرده غش ازمون

 «!بده یلیخ که نیا یوا»

 مکک بهش شیقو ییشنوا و بود شده دهیورز مبارز هی بدن ی اندازه به فنگ لو بدن
  .بشنوه رو اونا یبحثا ی کلمه به کلمه که کردیم

  .بود فنگ لو کالس ،5 کالس

 «.نجاستیا فنگ لو»

  «!لو برادر»

 کردن، برخورد فنگ با خوب یلیخ همشون که بودن کالس تو اموزا دانش از یتعدا
 که دنبو هم ایبعض حال نیا با یول داشتن یخوب ی رابطه فنگ با اموزا دانش شتریب

 یم کالس کنار و گوشه از رو ییپچا پچ یصدا فنگ لو و ومدینم خوششون ازش
 .دیشن

 «.داشت رو نخبه اموز دانش عنوان یحت اون و بودن خوب یلیخ فنگ لو یها نمره»

 ،امتحان ی جلسه سر کردن غش ...فتهیب ممکنه یاتفاق نیهمچ کردیم فکر یک»
 «ی!ا یبدشانس عجب

 «...کرد سرزنشش شهینم گه،ید نهیهم یزندگ حال هر به»
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 العاده فوق مهارت و یعال یدرس یها نمره ، بود کالس ی بچه نیتر محبوب فنگ 
 از یلیخ بود افتاده براش یاتفاق نیچن که حاال یول داشت یرزم یهنرا تو هم یا

 فنگ با رابطشونم یحت نکهیا با .بودن خوشحال بخاطرش یمعمول یاموزا دانش
 ای بهتره ازشون که یکس ننیبیم که یوقت شنیم خوشحال نن،یهم ادما !بود خوب

 بد یاتفاقا پس خب« گنیم خودشون با و بخوره نیزم ینجوریا العادس فوق یلیخ
 .«فتنیم هم اون واسه یحت

 ونوپلمشید و رشیپذ یها برگه تا رفتنیم ها بچه و شدنیم خونده گو بلند از ها اسم
 .داشتن عهده به رو اونا دادن لیتحو ی فهیوظ سه درجه افسر تا سه رن،یبگ لیتحو

 «نیی وانگ»

 «النگ ایژ ویل»

 «فنگ لو»

 شیپ لحظه چند تا که ها بچه ی همه یناگهان طور به شد خونده فنگ اسم یوقت
 .شدن ساکت بودن گذاشته سرشون یرو رو مدرسه

 .نشده قبول ازیامت چهار اختالف با و کرده غش جلسه سر فنگ که دونستنیم همه
 یگواه ی شماره و ید یا بود الزم فرد هی جینتا کردن چک یبرا که یزیچ ی همه

 .دونستنیم همو مال همه و نبودن راز کدوم چیه که بود ازمون

 .داد لیتحو بهش رو فنگ پلمید و رشیپذ فرم نیولیک افسر

 «.میبر ایب فنگ» .شد ظاهر کالس در یجلو ون یو

  «.سایوا لحظه هی»:داد جواب فنگ

 .اشغال سطل انداخت و کرد لوله رو رشیپذ فرم یخونسرد با
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 .کردنیم لیتکم کالج به رفتن یبرا رو فرم نیا دیبا اونا .بود ختهیر پشماشون همه
  !اشغال؟ سطل تو بندازدش ینطوریا بود کرده جرئت یچطور اون

 یدار فنگ» :زد داد تعجب با بود بان هیکو ما اسمش که کالس یدخترا از یکی
 «؟یکن پر اونو یخواینم ،یکنیم کاریچ

 گهید سال هی مطمئنم تخصص یبرا بره فنگ نداره امکان» .شد شلوغ دوباره کالس
 «.شه قبول سانسیل که بخونه نهیبش خوادیم

 .کردنیم بحث موضوع نیا راجب داشتن همه

 از دوباره؟ ازمون تخصص؟» کرد نگاه ها بچه به بود ستادهیا در دم هنوز که ون وی
 هندیا محتمل مبارزان ازمون خوادیم داداشمون که کنمیم اعالم بهتون بونیتر نیهم
 «...ونازم پشت گهید سال هی نهیبش ای بره تخصص مزخرف کالس به دیبا چرا بده رو

ز یچ همه رنقدیا خوادینم» .رونیب دشیکش کالس از و گرفت ونو یو دست فنگ لو
 «.میبر ایب یبگ رو

 «محتمل؟ مبارز ازمون ؟یییچ»:گفتن هم با همه اموزا دانش

 «هست؟ ...شه قبول زمونوآ اون که ستین خوب یاونقد شده؟ دیوونه یعنی»

 به رو نخبه عنوان پارسال نیهم فنگ زد،یم بلوف داشت ون یو گمیم که من»
  «بشه؟ قبول محتمل مبارز ازمون امسال تونهیم چطور اورد دست

 زمال یبدن یامادگ و مهارت به فنگ لو که کردینم باور کالس تو کس چیه عتایطب
 .باشه دهیرس شدن مبارز یبرا

  ...یبشر فوق موجود هی ...ییماورا موجود هی یعنی مبارز

 !کردنینم باور که بود یعیطب
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 اشاره دوتاشون به نجایا که داره وجود داستان نیا او پول یواحدا انواع :6 توضیح
  بود ینیچ دالر منظورش دالر نوشتم که هم جا هر و ینیزم دالر و ینیچ دالر شده

 چرا و نه سانسیل یول شه قبول تخصص تونستیم فنگ چرا دونمینم منم : 8حیتوض
 قبول سانسیل یبرا الزم ی نمره از کمتر شدن قبول تخصص یبرا الزم ی نمره

 . شدنه
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