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 ها مرز: خانه 3۳قسمت  2جلد 

نگ هنگ تعیین کرده بود به بیشترین حد خود رسیده بود، و او انتظارات زیادی اشرایطی که و 
 از لو فنگ داشت.

 «.متاسفم»:رام و متواضعانه گفتآلو فنگ با لحنی 

ها ملحق مرزبابت پیشنهادش ممنونم، اما من تصمیم گرفتم که به دوجوی  رعدمن از دوجوی »
 « .بشم. تابحال به منتقل شدن فکر نکردم، بنابراین واقعا متاسفم

 .شدنگ هنگ او

 پیشنهادش رد شده بود؟ 

 «ای بیشتر راجبش فکر کنی؟ونمیخ»تنومند با ابروهای بالا رفته شروع کرد: ردم

 «خیر...»گفت:  تعظیم کردلو فنگ 

 «.برم نیست، من باید ایچیز دیگه هاگ وانگجناب -

 .صلاح نبودندنش ورد کردن پیشنهاد بیشتر مبا  لو فنگ میدانست 

 فنگ خیره شد.به نگ هنگ با دقت او

 ه کشیدنآ نگ هنگ کار دیگری جزا. واین مرد جوان ذره ای دربرابر وسوسه متزلزل نشده بود  
میارم. نخیلی خب، بیشتر از این سرتو درد »:داد و خندید تکون ش رومد. دستواز دستش برنمی

 « .های دوجوی تندر من همیشه به روی تو بازهاگر موقعی نظرتو عوض کردی، دروازه

 «.نگاقای وآممنون »لو فنگ حین رفتن لبخندی زد:

ن دونگ بگید ابه و»درهم فرو رفت و فریاد زد:هنگ نگ ادرست بعد از رفتن لو فنگ، چهره و
 «!بیاد

 «.بله، فرمانده»

 .رفتنن دونگ ابرای صدا کردن وفورا افرادی که بیرون ایستاده بودند 

 .ها از دست دادممرزدوجوی  خاطرباورم نمیشه یه نابغه دیگه رو ب-
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 .و چشمانش را مانند ببری ریز کرد اش کشیدچانهنگ هنگ دستی به او

 رشهما داخل  یودوجمصدومیت وخیم بازنشسته شد،  بخاطرتش شبح ها براز وقتی فرمانده ا-
 «. لعنتی!همیشه توی تنگنا بودهها مرزدر مقایسه با دوجوی  جیانگ نیان

 بود!  عصبانی بودنگ او

 دوتا از بزرگترین دوجوها در کل جهان هستند! رعدها و دوجوی مرزدوجوی 

ای نها با چهرهآترین جنگجوها هستند! طبیعتا، سران ترین و دومین قویبنیانگذار دوجوها قوی
 «هستند! در برابر هم، واقعوده و خندادن از یکدیگر پذیرایی میکنند. اما در گش

 از نفوذ بیشتری برخوردار است. نیان ها در جیانگدوجوی محدودیت ،هرچند

 «فرمانده.»نگ نوجوان و خونسرد وارد شد:ون داو

یل ماهرتر بودن در رزمازمایی زمان ل! بدنگ هم، او پر از اعتماد به نفس بودون داحتی در نگاه و
 بود.زیاد شدن خودش نسبت به لوفنگ و بدست اوردن رتبه اول، اعتماد به نفسش درحال 

 زد.لبخندی  هنگ نگاو

با قدرت فعلیت، هنوز ... هرچندتو بهترین سرباز تازه وارد دوجوی تند هستی! ، ون دونگ ،همم-
 .بل قیاس با لو فنگ نیستیقا

 «فرمانده!»خورد:ون دونگ یکه 

 من قابل قیاس با لو فنگ نیستم؟

 «داری؟ شکبه حرف من »نگ هنگ ابروانش را بالا برد:او

ن میدونست که فردی که در جلوش ایستاده، قبلا یک جنگ سالار ، اون دونگ سر تکان داداو
به او عطا میکرد. قدرت و نفوذ او با  ایحقوق ویژه مربی ارشدلقب  . همچنین،قدرتمند بوده

 چطور میتونست دروغ بگوید؟  فردیجنگ برابری میکرد. همچین خدایان 
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هرچند  نیست. بدتر بزار صادقانه بهت بگم. توانایی بدنیت از اون»گفت: آروم و ملایمنگ هنگ او
 «ه.ندار ولو فنگ ر هی دادن تای توهم توانایی شکست ۳نبرد واقعی، حتی  هی توی

 رتعیفض همیشه نیست که یبه این معن اما زیاده خیلیشما  فعلیاختلاف اینکه ود جبا این، با و-
 جلو بزنی.نی. کاری که باید بکنی اینه که سخت کار کنی و از او ومیم ناز او

 !«کردن سقوط اونای از خیلیی ولیهای زیادی دیدم، من اعجوبه»

ی مرگ و زندگی قدم میزند! استعداد خوب تو فقط به این معناست که تو و روی لبهججنگ هی-
شده! تحت هیچ شرایطی  شروعتو  دورهسریع پیشرفت میکنی. حال که یک جنگجو شدی... 

تونم ب زمانیبگیری. امیدوارم  ن جلوشکست نخور، لو فنگ فقط اولین حریفیه که تو باید از او
 «م!بینب رو خدای جنگ جدید هتولد ی

 بعد از شنیدن این حرفا به جوش اومد.نگ ون داخون و

مرتبه  به در انتهاتا  همدام از دیگران پیشی بگیرباید  ن. اونهبله، لو فنگ تنها اولین حریف او
 !هخدای جنگ برس

اید ، بداشتی مبارزه میکردیخیلی خب، میتونی بری. تمام روز :»و گفتهنگ لبخندی زد انگو
 « .استراحت کنی

 «فرمانده!بله، »ون هنگ گفت:

 ترک کرد. ونجا روو با احترام ا

بار سنگین مربی ارشد رو قبول کرده چای نوشید. از زمانی  کمین داد و ونگ هنگ سری تکاو
نها بوسیله اوچه با جذب  به آنها، ن. چه با فشار اوردبرای پرورش عجوبه ها تلاش میکرد، بود

 خود.مدن به جودوی وپول برای او ر طوما

 «.ینده منو قافلگیر کنهآن دونگ ممکنه بتونه در ااین و»هنگ خندید: انگو

فنگ  لو سطحهرچند فعلا چیز زیادی ازش نمیخوام. خیلی عالی میشد اگر فقط میتوانست به »
ی خوبی. چه سرمایه. سالگی و چنین سطح آمادگی بدنی بالا.. 31کلاس رو وی توی برسه. هه... 

 .کرد دیگه بهش فکر نکنهچای نوشید و سعی دیگر داد و  کمی  نگ هنگ سری تکاناو
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 هستند.های خوبی سرمایهنگ فقط ون دا، لو فنگ و وبه هرحالدرسته، 

در بخش نظامی شمال شهر جیانگ نیان، لوفنگ و یانگ وو با لباس های معمولی در حال قدم 
 زدن  و صحبت کردن بودند.

ن دونگ موقع نگاه کردن به تو حالت عجیبی اچهره و، احمق:»گفتنگ وو با حالتی متعجب ای
گ خدای جن هه کی زودتر تبدیل به یببینتو رقابت کنه و  اد باودشت... اون حتی گفت میخ

 «!میشه

. ی میدونه قضیه از چه قرارهک»بود گفت:شده ن دونگ مشکوک الو فنگ که نسبت به حرفهای و
 «؟بنظر میاد ون دونگ منو  حریف خودش میدونه

ف حری عنواننگ هنگ را شنید لو فنگ ر به ان دونگ حرفهای واکه بعد از اینکه و خبر نداشت
 !خود میدید

 «.به خانوادم خبر بدم که امتحان رو قبول شدم یدبا»لو فنگ لبخندی زد و تلفنش را دراورد:

 «.نگ، تو هم باید نتیجه رو به خانوادت اطلاع بدیابرادر ی-

 «.رهآ»ید:ندن داد وخاافقت تکنگ وو سری به نشانه موای

 نگ وو هردو به خانه تلفن کردند.الو فنگ و ی

..... 

 

 بخش مین گیه. وان، شهر ینگ ژیدر یکی از هشت شهر پیشرفته جیانگ ن

با مرد ن ویلچر پسرشان لو هوا را حرکت میدادند و اقای لو هونگ گو و گونگ شین لآخانم و 
 .مسن و سالخورده ای صحبت میکردند

 .زمون مبارزه برمیادآلو فنگ خانواده شما حتما از پس  ،هونگ گو-

 «زمون مبارزه خیلی خطرناکه؟آاین »پرسید: و گنگ شین لن طاقت نیاورد
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نلان تحقیق کردیم و فهمیدیم که درواقع خیلی آفنگ گفته که هیچ خطری نداره، اما ما بصورت -
 ...هم خطرناکه

 «.تا حدودی خطرناکه درسته»پیرمرد طاس تایید کرد و گفت:

رصد احتمال مرگ د 5الی  ۳معمولا  ی معمولی،زمون مبارزهآم، در یک ربر اساس گفته های پس-
 ،محتملجنگجو  ود داره. به کلام دیگه، بیش از هزارجمعلول شدن و احتمالدرصد  1تا  5و حدود 

 «.کنار گذاشته میشن

 کردند، هردو بشدت مضطرب بودند.نگاه به هم ن  با درماندگی انگ شین لولو هنگ و گ

 «.حالش خوبه مطمئناروم باشید، فنگ شما آ»پیرمرد طاس خندید و گفت:

 .ن دادندتکونه تایید وبه نشرو  شونن سرالو هونگ و گونگ شین ل

 .بله درسته-

 .با اینکه این زن و شوهر در ظاهر این کار رو انجام دادن ولی در باطن همچنان مظطرب بودند

 .ه بودصندلی چرخدارش نشست یهای گره خورده روبا مشتگفت و نلو هوا چیزی 

 -ناگهان

با  و ن تلفنش را از جیبش دراورداگنگ شین ل.مدوصدا دراه ب تلفنی صدای زنگ شاد وگوشنواز
 «!این شماره فنگه:»ن نگاه کرد و گفتوخوشحالی به صفحه ا

 «.زودباش جواب بده»لو هنگ گو گفت:

 .زده بوداتفاق لبخنداین لو هوا به تلفن چشم دوخته بود، وحتی پیرمرد طاس هم از دیدن 

 «...الو»گنگ شین لن جواب داد:

قبول شدم. امشب برمیگردم خونه، پس  رو زمون مبارزهآمامان، من »صدایی از تلفن بلد شد:
 «.ماده کنیآبهتره یه شام خوب برام 

ای با خنده ونها روباز کرد و ا واش را مشت های گره خوردهلو هنگ گو از شادی خندید و لو هو
 همراهی کرد.
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باشه، باشه، مامان حتما کلی غذای عالی »ن که حسابی هیجانزده شده بود گفت:اگنگ شین ل
 «!ماده میکنهآ

------------ 

 بخش مینگ یو. -دوم اگوست، بعدازظهر، شهر ینگ ژو

 .تبریک میگم، لو فنگ برگشته-

 .ب خوردن بودآ لزمون مبارزه برای لو فنگ مثآتبریک به همگی، اون -

ز اها جنگجو دبا لبخندی خوشامد گفت. تعدااز جنگجوها  نفر حین وارد شدن لو فنگ به چند
نها آمردم عادی بسیار کمتر بود. در بخش مینگ یو، خانواده جنگجوها ساکن هستند. بعلاوه همه 

 داشتند. همدیگهبیعتا رابطه خوبی با ها بودند، پس طمرزعضو دوجوی 

 لو فنگ والدین و خدمتکار خانه را دید که همگی جلوی در خانه ایستاده بودند. 

 ...مامان، بابا-

 «.زودباش، بیا یچیزی بخوریم»بلافاصله خندید و گفت:هونگ گو لو 

از حالا به بعد، از نظر قانونی، لو سپری کردند،  واش اوقات خوشی راون شب لو فنگ و خانواده
 بود! مبارزفنگ حالا رسما یک 

 نیمه شب. 33 ساعت تا بعد از

 داخل اتاق ضبط لو فنگ در طبقه دوم خانه.

 بارزانم م، میتونی به نتورک بین المللیرسید جنگجواونا گفتن بعد از اینکه رسما به مقام » 
 «ها وارد بشم!رزدوجوی م

، برای وارد شدن به گواهی شناسایی یی خصوصاهبود، بعضی نتورک لو فنگ کمی هیجانزده
 وها اجازه ورود به نتورک اخنصاصی جنگجو ها ررزدوجوی م یامبارزفقط . نیاز دارن خاصی
 ها!رزی مخانه .دارند

 وارد بشی.  HRهستی، میتونی به کانال اتحادیه  مبارزتا وقتی که یک 
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 «.هارزی مخانه»تایپ کرد: درس سایتآلو فنگ در محل 

اینچ بود روی دیوار اتاق ضیط ویدیو ظاهر  222، صحفه ی بزرگی که دست کم لحظه ای بعد
 مد.وها بالا ارزشد. بلافاصله بعد صفحه وبسایت خانه م

 }بیییپ{

 ثبت کرد. ولو فنگ اثر انگشتش ر 

زرگ فحه بن مانند رودخانه خروشان از اتاق ضبط ویدیو بگوش رسید. همزمان، صموسیقی دلنشی
ها عکس لو فنگ را برخود داشت، و زیر ن پروفایلوپروفایل افراد مختلف را نشان میداد. یکی از ا

 :ان اطلاعاتی مانند

 نام: لو فنگ 

 جنسیت: مذکر

 ادرس: چین: شهرجینگ نان

 22532۳225521232222شماره شناسایی جنگجو: 

 مرتبه: سلحشور

 امتیاز 2اعانه: 

 دلار چینی  22222222: وجودیم

 

 از جلد دوم. یزدهمسقسمت  پایان -


