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 : کلاس رو وی۱۱جلد دوم چپتر

 .، کشتار ادامه داشتاصره شدهدر شهر مح

ی دکمه  یزیبه طور غر شوننبرد یناز مجروح شدن در اول بعدمحتمل  یاناز جنگجو عضیب
محتمل  یاناز جنگجو عضی دیگه. بشکست خوردن یجهو در نت فشار دادن ور یکمک اضطرار

 م بعدهقدرتمند  محتمل یاناز جنگجو عضیبمی پرید.  از شوکن رنگشو یولاه یهاز کشتن  بعد
 !نددش یزده م یجانهها یولااز کشتن ه

بلند وجود زه ی سا یهبزرگ در  یتیصفحه امن یه، اصره شدهنه چندان دور از شهر مح یجای در
 .داد ین مونش اتفاق می افتاد رو شهر از در هر بخشی چیزهایی که داشت که همه 

ومند تن یبا مرد یافسر نظام یه، بزرگسازه ی  ینا یاز اتاقها یکیدر  «!ییفضع یچه استراتژ»
د. دار یاندادند که کشتار در شهر جر ینشان مکناری  روی دیوارِ ی. صفحه هایدنوش یمشروب م

 ونمنیجوودوران  یاد نوم یولاهابا ه ها جوان ینمبارزه ا یتماشا»و گفت:  یدکش یمرد تنومند آه
 «ه!انداز یم

ال ح ینو در ع ین، که جوانتربیشترشون حول و حوش بیست ساله هستن، توی یه نگاه، آره»
 یهز ابعد ، یرپوانگ » ،یدکش یآه ینافسر ارتش همچن« اونهاست ینقطه زندگ ینشکننده تر

. یمدنان بو یانگدر شهر ج یی، ما تازه کارهادر گذشته پیر شدیم. برادر تا، ما دوهم زدن هچشم ب
 «هاها ،یهسترعد  یدوجو یسحالا تو رئ

 «یدیسرلشکر نرس مقام تو هم به مگه ،یآهن یمونم»: یدبلند خند یتنومند با صدا مرد

 شتری، بکرد ینگاه م یشترب ینگاه کرد. هرچ یشبا شوک به صفحه نما ینظام یمرب «هوم؟»
 «، عجله کن و نگاه کنیرپ وانگ »، شد یشوکه م

دوربین های زیادی درحال ضبط  که ییجااوداده شد. از  یشنما روی صفحه از شهر یلمف چندین
 .ردندک یم ییرتغ یکبارهر چند وقت  یشصفحه نما یرو یها یلم، فبودند

ز حالا ا ینهم»فشار داد و دستور داد:  یاز کنار وافسر ارتش بلافاصله تلفن ر «کرد؟ ییرتغ»
 .«یدقفل ش ش، رویدقفل کن محتملجنگنده  یرو 1۱شماره  یندورب

 .مداواز تلفن ی گیرایی صدا «بله»
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 «یدی؟د یچالان دقیقا ، ینآهن یمونم»به برادر خوبش نگاه کرد:  یدتنومند وانگ با ترد مرد

 .یدخند یبه طرز مرموز ینظام یمرب «می بینیش ی، به زودپیروانگ »

به طور  هیپنج گربه سا یدئوو ینکرد. در ا ییرتغ یقبل یلمبه ف یش، صفحه نمالحظه یکدر  فقط
 جویبودند و جنگ H سطح یهپنج گربه سا ینکردند. ا یحمله م محتملجنگنده  یکمداوم به 

واقع  دراین ، یدرس یجوان به نظر مخیلی شبح داشت و  یغت یه و یسپر شش ضلع محتمل یه
 !لو فنگ بود

 .مرد تنومند برق زد یچشما «اوه؟»

این بچه درواقع از این آزمون »، گفت یافسر نظام «یست؟ن یبچه قو ینا چطور؟ یندر مورد ا»
 «ستننده ک نهیوود شیکتکن ...به عنوان یه فرصت رایگان برای تعلیم دادن خودش استفاده کرده

 «کلاس رو وی!»

 یکه به لو فنگ حمله م یهمرد تنومند برق زد و به پنج گربه سا یچشم ها!« کلاس رو وی»
 ی، اما به راحتنکردایجاد  یچندانتغییر لو فنگ  یهاجاخالی دادن از  کدوم شد. هر یرهکردند خ

دو مرد قدرتمند  ینبه طور کامل ااین قدم های آروم طفره رفت. طعم  یهسا یاز هر حمله گربه ها
 !در بر گرفت ور

انجام  وکار ر ینا تونن یسطح جنگ سالار نم یاناز جنگجوی لخی ی، حترو وی کلاس تکنیک
 .دنب

مرد تنومند نفس  «!خارق العادست ،هیز. شگفت انگهیدرسرو وی  در واقع به کلاس ناو تکنیک»
 شیجسمان یسطح آمادگی به اندازه  شیک. تکنشهسال ۱1فقط  ناو»و گفت:  یدکش یراحت
به از تجر یک، تکنحال ین. با امیره بالاهم  تیجسمان ی، سطح آمادگاستعداد خوبیه . با هخوب

رو  وارد کلاس نیتو یم که صورتِ ین. فقط در اهش یم یناش یهل اولدرک روشن از اصو ونبرد 
 «.وی بشی

 «ی؟شناس یمنو او»: یدافسر ارتش با تعجب پر «؟شهسال ۱1 ناو یدیاز کجا فهم»

با مرد تنومند « به خدمت گرفتنو او ولا ی محدودیت هادوجوبخش ، . ****هلو فنگ ناو»
 لو ینداشت. ا یمزخرفخیلی مطمئنًا شانس  های محدودیت دوجوبخش » زد: یادفر یتعصبان
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 هم شیک، بلکه تکنتفوق العاده س یشجسمان ی، اما نه تنها سطح آمادگشهسال ۱1فقط فنگ 
 «؟هش یم یچ یندهدر آ ن، اوسن ینارو وی توی  ! کلاسهیزشگفت انگ

 ..…فهمیدن

رو وی  به کلاس یکیاز نظر تکن هم قدرتمند سطح جنگ سالار یانجنگجو یحت کهاینبا توجه 
 .هباش یعالخیلی  یدسطح با ینبه ا یدنرس یبرا تیککه تکن هیهی! بدیدننرس

 یناهم توی مهارت و اراده  ،یک. تکنهطرف یهفقط  یجسمان ی، سطح آمادگیمبارزه واقع در
 .هنقش دار ینهزم

 «!نه»

 ونابغه ر ینها ا یتمحدود یدوجو یمدباجازه  یمنتو یما نم»: یدکوب یزمروی محکم تنومند  مرد
 یمونم  یدمد وصحنه ر ینبا تو ا یدننوشموقع ! خوشبختانه من خوش شانس بودم و هبدزد
 «یآهن

 .یدخند یافسر نظام «؟یهت چبرنام»

 متقاعدش میمن هرطور شده »گفت:  خیره اه نگ یه مرد تنومند با« !مکنمی اونو متقاعد  ی؟چ»
 تیرن حومرد جو ینا یک، اما تکنهضوع نشده باشمو ینها متوجه ا یتمحدود یدوجو ید! شاکنم
که با  مهمف! مطمئناً خوش شانس یست؟فقط پول ن مگه این !میکنم ونو متقاعد. من اول اهیزانگ
 «ه!فاصله دار یلما ۱1111، وان دونگ نبا او یسهروبرو شدم. در مقا تعدادیجوان با اس ینچهم

 .یدخند ینظام افسر

 .«کن یهته مبعداً براویدیو رو  یناز ا یکپ یه، یآهن یمونم»تنومند گفت:  مرد

 .«یستن یمشکل حتما،»: ید، خندداد ین موتک وکه سرش ر یارتش در حال افسر

و دو  هی، دو گربه سایف، لو فنگ با سه ببر ماستاصره شدهمح یولاییشهر هداخل دم  یدهسپ در
همه ی کردن . جمع تحت محاصره قرار گرفت شده روبرو شد و یرانو یدر قسمت یگراز خز آهن

 .لازم داشت یانرژ یکم ینجادر ا یولاهفت ه ینا

 «هخوب»
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 «ادامه بده»

 «درست همینطوری»

به جلو و عقب قدم  و زد ، گهگاه به چپ، گاه به راست یقدم مانگار داشت م بود و ولو فنگ آر
 .. …وبدنش ر ی، گاهکرد یخم م وکمرش ر یکم ی. گاهزدیم

لمس  واز بدن لو فنگ ر ییمو تونستن ینم یحت یولا، هفت هیفحرکات کوچک و خف ینبا ا تنها
 .کنن

. در شد کرد یپرواز م شکه به سمت یفببر ماست یه، لو فنگ متوجه چشمی از گوشه  «غر غر»
و  یدچرخ یش، پایت. با نگاه به وضعهمزمان بودن ی آماده حمله یگهد یولایچهار ه شاطراف

 .بدنش فوراً حرکت کرد

 .فکر کرد یدانهلو فنگ ناام «!به سختی ضربه نخوردم ،یستخوب ن»

 ، اما به طرزهستنضربه زدن به بدن لو فنگ شرف  در یهگربه سا که پنج یدرس ینظر م به
در  حمله از یبه سخت ن، که باعث شد اومتر حرکت کرد یپنج سانت یدفعه، بدن لو فنگ یبیعج
 .بره

 

که  یدرس یبه نظر م «هیزچالش برانگ رو وی خیلی یکلاس افسانه ا یکتکن یاد گرفتنمطمئناً »
شکست  ناوبرای خود لوفنگ واضح بود، ، اما در واقع ... .. فنگ از همه حملات طفره رفته لو

 یبرا شچپ یبازوروی  یسپر شش ضلع روی شیمعنو یرویلحظه از ن یندر آخرچون خورد! 
 !هاستفاده کرد یشرانپ یروید نیجاا

 !کنه حرکترو متر  یسانت 5اون نست بود که لو فنگ تو یرون ینخاطر هم به

تمرین  شوخود یکشب تکنکل که لو فنگ  هیلدل ین، به همهمهمخیلی  تیک، تکننبرد یه در
ولًا ، که معماست یهاز اصول اول ای یقوخیلی مستلزم درک  تکنیکتمرین  .. …. معمولامی کرد

فرار از  یبرا ییراه ها یولابا ه یدن. و سالها جنگهکش یطول م کردن کارسخت با  ده سال 
ه بدون توجه ب ت، رفلکس هایکرد ینتمر یکه به اندازه کافزمانی . دبهت آموزش می د آگاهیت

 .شن یظاهر م یطشرا
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 !رفلکس ها ، تنوع آموزش ویهدر اصول اولقوی  درک

  .هقرار دارتا سه  ینا یدر بالاکلاس رو وی ... . هستن یکتکن یهسه سطح اصول اول این

از  ینتو یو م یدار تولاً کنترل کامل قدرت و بدن خودعمتو که  یِمعن ینه ابرو وی  کلاس
 جا خالی دادن. انواع یاز حمله استفاده کن کردنفرار یبه سخت یبرا یمقدار انرژ ینکتریکوچ

رو وی خیلی  کلاس یکتکن ینکها یلدل !همحاسبه شد یوترتوسط کامپ ینکه، درست مثل اها
! هش یم تبه یولامنجر به حمله ه ی، هر اشتباهیکن یفرار م یبه سختتو  یکه وقت ینِا ه،سخت

 .نش یبه شدت مجروح م کشته نشن ه، اکثر افراد اگیضربه می خور یولاه یهکه توسط زمانی 

ثر وواقعاً م نتر یفضع تاز خیلیکه  یولاهاییبا ه ین، تمررو وی کلاس یکبا تکن ینتمرزمان 
 .یستن

ر حداکثبا  ش. قدرت و سرعتفترگ یمورد حمله قرار م یولافنگ در حال حاضر توسط هفت ه لو
 ولایتوسط هفت ه محاصره شدن که در صورتخیلی سخته ، حال یند. با اش یاستفاده م شنتوا

 .یوجه لمس نش یچبه ه

 «م؟رو وی ا کلاس توی زنم من الان یحدس م»

 یاهکنم. البته گ یاستفاده مبا ظرافت جا خالی دادن  یبرا تهاحرک ینکتریمن از کوچهمینطور »
 که شبح ه ییغت ین، بنابراکرد یاحساس خستگ یلو فنگ کم «.اتفاق میوفته یاوقات اشتباهات

ازه خون ت یان. پنج جرفریاد زدن یبا ناراحت یولاهاشکوفا شد و هیدفعه کرد  نمی حمله هیچوقت
ر شدن و فرا یتمتوجه وضع هم یگه. دو نفر دفوراً کشته شدن یولااز هفت هتا  شد و پنج یجار

 .کردن

 ....«حال ینبا ا»

جور ، چه زد یلو فنگ لبخند «، مهارت من حداقل دو برابر شدهاون تمرین توی شببعد از »
 یولاهاا هب یمبارزه اجور ؟ و چه بشه یسهمقا یولاه یهبا  یواقع مبارزه یبا تجربه  نهتو یم یینتمر

 ؟بشه یسهلو فنگ مقا یدشد یناتبا تمر نهتو یم

جاخالی  یها یتکه محدود یبفهم نیوت یم تبدن یها یتمحدود یدنبا به چالش کش فقط
 .نکجادادن هات 
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 .بوده یدمفخیلی لو فنگ  یشب برا وناین تمر

گراز خز آهنی در یک مبارزه ی یک به  گربه ی سایه، و یهHسطح ،  یفببر ماست یهفنگ از  لو
 یلوک ۳111 نهتو یمشت م یه. بکشن ونفر ر یه تونن یم لایک قوی تره. به هر حال، هفت تا هیو

 !هیلو فنگ کاف یدجراحت شد یبرا یولاه یهاز  یییلوک 1111انرژی  یه، اما هقدرت داشته باش

 !دهبانجام  ور یدیشدتمرین  ینچتونه هم ینمهم  «وان دونگ»نابغه اون  حتی

 .بشید به قطعات مساوی تقسیم یولاتوسط هفت هه ، ممکنصورت ینا یرغ در

 !هامتحان کن ور یزیچ یند چنرک یلو فنگ جرات م اما

 ییرواز ن فقطتونه  ی، مبشهروبرو  یبا هر گونه خطر ن. اگر اوهدارشو خود یروح یروین ناوچون 
تفاده فرار اس یبراش و از نهک یتتقواونو  تا هاستفاده کن ششبح ه ییغت یاسپر ش روی یمعنو

 .هکن

وقعی م. که ببشهجان استفاده  یاجسام بروی  نهتو یفقط م یمعنو یروین ینکه ا خیلی بدِ» 
 ناو یروح یروی، نن دادولو فنگ سر تک «.هش یم اون، جذب هش یم یکشخص نزدبه یه ه ک

ز و چوب فلمثل  یزهاییچ هتون یفقط م ن. اویستقابل استفاده ن یواناتکنترل انسان و ح یبرا
 .ه بودیدبه لو فنگ بخش یادیز یشادواقعا  یمعنو یروی، نحال ین. با اهکنترل کن ور

 .همهارت دار یبه اندازه کافرو وی  کلاسجاخالی دادن )طفره رفتن(  یبرا ن. او…حداقل

از تونه  ی، مردک یاشتباه م نکه اوموقعی بود. رو وی  نوع متفاوت از طفره رفتن یه ین، االبته
الان توانایی جا خالی ، لحا ین. با اهاستفاده کن و ارتقای خودش یتتقو یبرا شیروح یروین

 !رهت یبعج یحت ین. و ایستنرو وی  یبدتر از کلاس معمول دادنش

 بییپ، بییپ، بیییپ{}

در سراسر هم  ینیسنگ ی، صدازمان نو. در همیچیددر کل شهر پگوش خراشی  یصدایدفعه 
 .«گردندرشهر ب یبلافاصله به خروجمحتمل مبارزان ی ، همه زمان تمام شد»، شهر پخش شد

 .یدلو فنگ خند« م شد؟وتممبارزه امتحان »
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 کلاس یها یکتکنتمرین  نداشته باشم یازین مکمک به یم برایروح یرویکه به ن یتا روزمن »

 یولالو فنگ گوش چپ پنج ه «.هرس یمرو وی هم  من به کلاس یکم. تکند یادامه م وررو وی 
 .رفت یولاشهر ه یشت و به سمت دروازه اصلاگذ شیفکاونا رو توی ، قطع کرد ور

 

 از جلد دوم. ازدهمیقسمت  پایان -


