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 : دلیل سردرد لو فنگ4۴قسمت

  4۴قسمت  2جلد

. یدیکم از چایی که تازه دم کرده بود نوشلو فنگ  در اتاق ضبط ویدیو سکوت سنگینی حاکم بود.
میلیون دلار  22»اما نگاهش با تمرکز به صفحه بزرگ روی دیوار اتاق ضبط ویدیو خیره بود:

 «صله واریز شد.بلافاعده شو داده بود وها رزچینی؟ پولی که دوجوی م

 صفی از کلیدها در بالاترین قسمت پیج وجود داشت.

 «  .پیام جدید دارید 2»:نا پشت سر هم چشمک میزد و گفتویکی از ا

 باز کند. وها رلمس کرد تا پیام ور بیسیمش کیبوردصفحه می ورآانگشت لو فنگ به 

 }هاه{

 و یک پیام ویدیویی پخش شد. شد اولین پیام باز

 «.سلام، اقای لو فنگ»

 مرد میانسالی با کت و شلوار سیاه روی صحفه بزرگ ظاهر شد،

میلیون دلاری که ژو جی قولش رو داده بود تا  22نا  ئمن دستیار فرمانده ژو جی هستم. مطم-
برای خرید شمشیر، مهارت، تکنیک اسکرول میتونی اونهارو از شبکه داخلی الان بدستت رسیده. 

میلیون بیشتر نشده، نتورک داخلی رسید  422نا از وتا زمانی که قیمت ا . البتهکنی اینترنت تهیه
ها انتقال میده و لازم نیست تو هزینه رو بپردازی. هرچند، اگر قیمت رزخرید رو به دوجوی م

ر این . دکنیدمابقی هزینه رو پرداخت  ، شما بایدمیلیون تجاوز کرد، اقای لو فنگ 422اجناس از 
 «.یرسانمم حضورتانزمون مبارزه آتبریک فرمانده رو به اقای لوفنگ بابت موفقیتشون در  ین، منب

 ها ویدیو به پایان رسید.    صحبت تموم شدنبعد از 

 .ها خیلی خوب با من رفتار میکنهرزدوجوی م-

 .لو فنگ پیام دوم را باز کرد

 ویدیو بود. هی حاویاین پیام هم 
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  مبارز جدید دوجوسلام، با عرض احترام به »مهربان و لبخندی بر لب گفت: خانمی با چهرهای
هاست! اجازه بدید نحوه ی استفاده از مرزاین اولین ورود شما به نتورک دوجوی . «لو فنگ»

 «رو توضیح بدم.ها رزمزایای مختلف دوجو م

طومار چابکی و طومارهای ها، ای مختلف، تکنیکهمیتونید سلاحها، رزاول اینکه، در دوجوی م» 
های شمشیر و چیزهایی ازاین دست. همچنین های نیزه، طومارای مانند طومار تیغ، طومارحمله

های ای محافظ سیستم ارتباطی، بمبمیتوانید سلاح گرم پیدا کنید مثل، ابزار نقل و انتقال، دنده
ب و گنجینه هم میتونید ... حتی بعضی عناصر کمیاهای بخصوص داروهای ژنتیکیویژه، دارو

به محض پرداخت، و  نها رو بخریدوپیداکنید. تا زمانی که پول داشته باشید میتونید همه ا
 «.ساعت بدست شما میرسه 2۴تجهیزات ظرف 

افسر عالی رتبه ارتش یا حتی یک خدای جنگ بخواهید ها شما میتوانید از یک رزدر دوجوی م»
ن آ موزش دهد، البته تا زمانی که از پس پرداخت هزینهآشما را رو در رو از طریق اینترنت 

 «.بربیاید

اگر از امتیاز سهام بالایی برخوردار باشید، تمام کالاهای بالا »ویدیو لبخند زد و گفت: اخلد زن
 «نصف قیمت حساب میشوند!

 .لو فنگ از شنیدن این شوکه شد

 نصف قیمت؟

 02میلیونی رو با  422پس تا زمانی که از امتیاز سهام کافی برخوردار بود میتونست یک کالای 
نا جاهای زیادی میتونست از این امتیازات سهام استفاده کنه، هرچند در ئمیلیون بخره؟ مطم

 بود. 2حال حاظر امتیاز سهمش 

ا دارند، نه تنها میتونید با انه های زیادیامتیاز سهام استفاده»دختر درون ویدیو با لبخند گفت:
، بلکه به محض اینکه  امتیاز شما به مقداری مشخص برسه،  میتونید از اونها برای کالا بخرید

ها استفاده کنید، امتیاز بالاتر به معنای قدرت، نفوذ و مزایای مرزتماس با نیروهای ویژه دوجوی 
 .«هاسترزبیشتر در دوجوی م

 «...راه وجود دارد 2تیازات برای بدست اوردن این ام»



 

4 

 

ای در ازمیتونید نا، واول، شما با کشتن هیولاها و برداشتن یکسری تجهیزات خاص از اجساد ا»
 «.ها پول و امتیاز دریافت کنیدرزفروختن تجهیزات به دوجوی م

ها سرمایه گزاری کنید. هرچه مبلغ بیشتری سرمایه گزاری رزدر دوجوی مدوم، شما میتونید »
هزار دلار چینی در ازای یک امتیاز!  42... الانهم  شکنید، امتیاز بیشتری میگیرید. نرخی فعلی

 ارمیلیون دل 42در سیستم سرمایه گزاری، کمترین مبلغی که میتونید سرمایه گزاری کنید 
بیلیون هست. به کلام  422یتونه سرمایه گزاری کنه و بیشترین مقداری که یک جنگجو م، چینی
 «تیاز دریافت کنید!ممیلیون ا 42از طریق سیستم سرمایه گزاری میتونید ، دیگه

 با شنیدن ان حرفها لو فنگ نفس عمیقی کشید.

 چی؟

بیلیون دلار چینی، پولدارترین  42بیلیونه؟ بیشتر از اون قبول نمیکنن؟  422سقف سرمایه گزاری 
جهان ، پولدارترین  نبیلیون داره. از بین ثروتمندترین مردا 422چین فقط کمی بیشتر از مرد 

 بیلیون دلار چینیه. ۴22مریکایی داره که برابر با آبیلیون دلار  422مرد فقط 

ز ، بیشتر از بعضی اهای بزرگخانواده بعضی از دارایی، کل هسطحی سالبته رتبه بندی فورب
 که دارایی کل یک خانواده است. با این ثروتمنداست.

وری کنم که بهترین راه آقای لو فنگ، اجازه بدید یادآ»دختر درون ویدیو لبخندی زد و گفت:
نه تنها امتیاز مشارکت، بلکه ازین راه  .شکار هیولاست تو برای بدست اوردن امتیاز مشارکت

 « .اریدبیمیتوانید پول هم بدست 

اما برای خرید اجناس عجله نکنید. شما میتونید به پایگاه  داریبا وجود اینکه سرمایه کلانی د
بحث جنگجوها وارد شوید و چیزهایی که هر جنگجو باید یادبگیرد را با دقت فرابگیرید. موقع 

 «.ن نیاز پیدا میکنیدوانتخاب طومار یا خرید اسلحه به ا

 «ها برسن.مرزبه مقام بهترین جنگجوی خانه  قای لو فنگ بتوننآسرانجام، امیدوارم »

 ویدیو تعظیمی کرد و ویدیو به پایان رسید. اخلدختر د این حرف،بعد از گفتن 

 مده بود...وبند ا اون حرفازبان لو فنگ از شنیدن 
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از  تربیش ونظر لو فنگ رکه . چیزی کرددی پیدا میاا نیاز زیمرزهنا به شبکه اینترنتی خانه ئمطم
میتونست با پرداخت مبلغی، توسط یک فرمانده ارتش یا  بود که ود جلب کرده بود اینهمه به خ

 موزش ببیند.آحتی خدای جنگ بصورت شخصی و از طریق اینترنت 

 ناوای نداشت. میلیون دلار چینی داشت، اما برای خرید اسلحه عجله 22با وجود اینکه لو فنگ 
ای هکاربردا مرزه. وبسایت خانه بشهشنا آخوبی ه بها رزسعی داشت اول با شبکه داخلی خانه م

های مختلف وجود داشت: دریافت ماموریت، ارسال پنلای از گسترده . طیفداشتزیادی 
 موزش و سرمایه گذاری.آماموریت، چت، 

و ر ها یعنی گفتگوی مبارزان و فروشگاه اینترنتی نظر لو فنگپنلتا از بزرگترین  2با این حال، 
 به خودشون جلب کرده

 بودند.

م، طومار تیغ، سلاح گرچابکی،  فروشگاه اینترنتی شامل همه نوع تکنیک طومار دو یین، طومار
ی . به عبارت دیگه فروشگاه اینترنتی جایبودسلاح سرد، داروهای ژنتیکی، یک لوونشیانگ و غیره 

 برای پول خرج کردن بود.

 «مبارزان...گفتگوی »

 نمایان شد. «مبارزاناصول اولیه »روی بورد کلیک کرد و جمله  لو فنگ

 . دبو ایعظیمی از اطلاعت پایه خیلفقط  ،صورت نگرفته بودای توی این بخش هیچ مکالمه

 «روح خوان... ،روح خوان»

  -تا بالاخرهلو فنگ به خواندن ان صفحه برا پیدا کردن تعریفی از روح خوانی ادامه داد، 

 «...چی؟ این»

 ...لو فنگ تیتری دید

 «...توضیحی مقدماتی راجب روح خوانان»

لی کمی راجب روح خوانان دارند، یونجا که بنظر میاد که مردم اطلاعات خا ازداداشای گلم، »
 «.اجازه بدید یک توضیح سطحی راجب این موضوع بدم
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ده اطلاعاتی جنگجو لو فنگ بعد از خواندن این جمله خندید. مشخص بود که این به اصطلاح دا
 ها فقط یکسری پست نوشته شده توسط جنگجوها بود و اصلا رسمی نبود.

 «مبارزا اند.ا در دسته مبارز ترسناکترینروح خوانان »

از ابتدای زندگی خود این اول از همه، شما نمیتونبد تبدیل به روح خوان بشید، روح خوانا »
 !«توانایی رو دارن و بعدا ازش آگاه شدن

 کاملا به زبان محاوره ای نوشته شده بود، پست

اهی گآوقتی به  ولی گاهی برسن، ممکنه فقط یه جنگجوی معمولی باشنآقبل از اینکه به »
 «.حذف میشن جدولاونوقت از ... برسن

 «حذف میشن؟ جدولچرا از »

سام ای قدرت تلکینس یا حرکت اجرنوع روح خوان وجود داره. گروه اول دا 2خب اول از همه، »
اه های ربه عبارت دیگه، اونا میتونن با ذهنشون یک تیغ یا سوزن رو در حمله. هستنداز راه دور 

دور نشونه بگیرن و کنترل کنن! اجسامی که با تلکینسیس کنترل میشن از گلوله ی یگ تفنگ 
 .ترن. گلوله های یک تفنگ اسنایپری همیشه به هدف میخورناسنایپر سنگین خیلی قوی

دانه زاآمیتونه کنترل که قانون خاصی ندارد! نه تنها میتونن  خوان اجسامی که یک روح هرچند،
 «ه.سیبی که میزنن هم فرق میکنآحرکت کنن بلکه، 

نا واد با نیروی روحی نروح کنترل می کن گانکه خوانند ایبا این حال، قدرت یک سوزن یا تیغه
 ور گروهی از رهبرانند که می تونند هستاز خوانندگان روحانی  تعداد زیادی! هشقویتر می
  «.4بکشند

دسته دوم مستقیما از نیروهای روحیشان  ،ای که از تلککینس استفاده میکننددر کنار دسته»
 «برای حمله استفاده میکنن!

                                                           

 
مرتبه مختلف هستنتد: سرباز، فرماندهان و  3توجه داشته باشید:  در صورتی که فراموش کرده ای هیولاهای دارای 1

 رهبران دسته ها.
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و بدون ایجاد یک خراش  حمله میکنن هاا به روح هیولامنها مستقیوترن. اعجیب این دسته»
 هیولا رو از پا در میارن! 

 ی روحی بلدسون نیست، من شنید روح خوانانی که تکنیک حملهآهرچند، حمله به روح اصلا 
 «.باشن خیلی نایابن

در کنار حمله تنکینسیس و حمله روحی روح خوانان افسانه ای وجود دارند که تنکنیک های »
 «.ن نیستمئاونها مطم. اما من زیاد از بیشتری بلدند

 لو فنگ با دقت خواند و یک کلمه هم جا ننداخت.

میزان رشد روح خوانان هست! روح خوانان  من بیشتر بهش حسادت میکنمبا اینحال، چیزی که »
وی ن مقدار نیروزمانی که جوانند بدنشان توانایی تحمل ابرخوردارند.  ایقوی یروح نیروی ذاتا از

ای گاه درمیاند. وقتی بدنشان قوی و قویتر شد و به مرحلهآ، پس به حالت نیمه هروحی را ندار
 «نا خودش رو نشون میده!وخاص رسید، نیروی روحی ا

 «ن.تحمل کن نمیتونو ری روحی بیشتری ، نیروههرچه بدن قویتر باش»

 ،)مبتدی ، متوسط سلحشور  که عبارتند از مختلف سطح نه از ندها متشکلمبارزسطوح »
 سطح(! فتهپیشر ، متوسط ، مبتدی) مبارز و( پیشرفته ، متوسط ، مبتدی) سالار جنگ ،(پیشرفته
نیروی معنوی دارای دو سطح تفاوت است. به عنوان مثال  با مقایسه در معمولا   جسمانی آمادگی

، اگر سطح آمادگی فردی در سطح یک جنگجوی مبتدی باشد، آن روح خوان معمولا  یک 
جنگجوی پیشرفته خواهد بود! اگر بدن آنها در سطح یک جنگجو میانی بود ، آن روح خوان می 

 «تواند یک جنگ سالار مبتدی باشد...

 «...ره رشد بشدت شدید دارنددوروح خوانان یک »

روحی بالایی برخوردار است، برای مدتی در حالت  تکه یک روح خوان ذاتا  از قدر یینجاوازا»
 خود را نشاننیمه هوشیار باقی میمانند، زمانی که قدرت بدنی بالا رفت نیروی روحی خفته 

 «.دشومتر میورآن روند رشد روح خوان ومیدهد. بعد از ا

 .هبگیر ور شکشاز خواندن این قسمت نتونست جلوی  لو فنگ بعد

 پس...
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 .مخفیش خودشو نشون میدهکه قدرت روحی  یهبه این معن هوقتی یک روح خوان قویتر میش 
 !تحمل کرد زیاد روقدرت روحی  شهند میتمفقط با یک بدن قدر

 «.متفاوت است پس پتانسیل یک روح خوان بسته به میزان قدرتی روحی  است که در خود دارد»

ماهیتی به شکل مایع یا نیمه مایع نیمه جامد دارد. گاهی هم کاملا  مخفیشی روحی ژگاهی انر»
 «جامد است!

ها، اگر انرژی روحی شکل جامد بگیر، به این معناست که انژی روحی بشدت براساس افسانه»
ان د. همزمان با رشد بدنشنها بالاترین پتانسیل قدرتمند را بین روح خوانان دارنآ! قدرتمند است

 «.د میشود که حتی باعث قویتر شدنشان میشودآزاوقفه بیبدنشان  انرژی روحی درون

 «تموم بشه.، و دوره رشد سریعشان شان کاملا آزاد بشهروحی ژتا روزی که انر»

 .متن رو تا آخر خوندکنترل کرد  ولو فنگ هیجانش ر

رو  بهراج همقاله دیگتا  2به جستجو در پایگاه اطلاعات ادامه داد و توانست  فنگ لون، وبعد از ا
 .هح خوانا پیدا کن

به نظر  .تا شبیه به هم بودبه داده بودن نسئتوضیحاتی که ارا»:و گفت ن دادولو فنگ سری تک
 اشه!ب باید بخاطر قدرت زیاد روحیمطلایی  وپتاون  میاد حقیقت داشته باشه، با این حساب...
 «.گاهیم جون سالم بدر ببرمآخیلی خوش شانسم که تونستم از دوره 

زمانی که یک روح خوان به هوشیاری برسد،  م،مقاله پست شده خوند ۳ توبر اساس چیزی که 
هوشیاری شکست بخورن، ممکن  تواگر  ه.ناخوداگاهش منفجر میش تو روحیمقدار زیادی نیروی 

 !خونریزی بمیرن بخاطریا  هشذهنی  گیندوعقب م هتبدیل به ی

پس معلوم شد علت سردرهای خفبف دوره کودکیم چی »لو فنگ که تازه متوجه شده بود گفت:
 «.بوده. حتی چند بار به کما فرو رفتم

ته رو نداش روحی زیادمنم زیادی ضعیف بوده و تحمل نیروی بد که نظر میاد بخاطر این بودهه ب
. حالا سردرهام ن، سردرهام کمتر شددهزیاد شمیشده! حالا که قدرت بدنیم  و باعث سردردم

 «.دیگه برام هیچی نیستن
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 از وقتی که لو فنگ هوشیار شده بود سردردهاش از بین رفته بودند.

 «.شکلی بود که نیروی معنویم به خودش گرفته بود ،و تیره یباورم نمیشه گلوله طلای»

 شگفت زده شده بود.لو فنگ 

 روحی توش هست.بدونم چقدر نیروی  دوست دارم-

 

 از جلد دوم. هاردهمچقسمت  پایان -


