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 )۲(میدان مجازات 

 قانونی بود که قوانین در آن وجود نداشت! ی بیاینجا منطقه

 جین تکانی خورد و یک قدم عقب رفت.سانگ

  »م...بیا صحبت کنی صبر کن ببینم! ،واای«

 چه مزخرفاتی! چیزی بیش از یک مشت خوب الزم داشت؟ 

 جین را گرفت و یکی از انگشتانش را عقب کشید. سانگبازوی  جونکانگ

 ! خخخخرج

 جین شکست. سانگانگشت 

 !» آآآآخ«

حال از ن تابهجورفت. کانگخشنی که هرگز در نبرد واقعی به کار نمی تکنیک
 وحشتناکی استفاده نکرده بود.  چنین تکنیک

 داد. جین ادامه جون به همین کارش برای باقی انگشتان سانگکانگ

 قررررچ! ترق! 

 » کمکم کنید...!ـ ! کآآآآخ!! کااااع«

 نجوجین را بشنود، اما این کانگسانگ هایزدن توانست صدای شیوناو می
 را توقف نکرد. 

 جین کرد. او با عصبانیت شروع به مشت زدن به صورت سانگ



 پوع، ووع، پوع! 

صورت  خرد کردنبرای  قدرتش مدتی بود که ورزش نکرده بود، اما
 جین کافی بود. سانگ

 ً ً  خیلی خشن بود؟ معلومه که واقعا اما خب که چی؟ این خشن بود.  واقعا
 ً کارش باعث ترس او شود. تا با این داشت . فقط قصدافتادنمیاتفاق  واقعا

به اندازه  جین کند. اگرمجبور بود که وحشت را وارد گوشت و خون سانگ
 انداخت. ت او را به دردسر نمیوق، دیگه هیچترسیدمی

 .هحال، همین کافیهربه

ای جین، مجازات به اندازهکرد که نابود کردن روح و جسم سانگاو فکر می
رفت ی دید او ظاهر شد با آنچه انتظار میبود. اما اطالعاتی که در محدوده

 متفاوت بود. 

 دریافت نکرده است.] را کافی مجازات هدف[

 ثانیه است.] ۱۰ باقیمانده زمان[

 هاه؟

حال مجازات کافی اینجین در شرایط مرگ و زندگی قرار داشت. باسانگ
 نبود؟ 

 خواد بکشمش؟خواد؟ نگو که ازم میتر میبیش

 توانست تردید کند. اگرقدر بد بوده ولی کشتنش؟ اما او نمیهمهم نیست چ

شد. جون نفرین میآن، خود کانگکرد، بعد از جین را تنبیه نمیاو سانگ
 جین خیره شد. هم فشرد و به سانگهایش را بهجون دندانکانگ



توانست در همان حالش مقصود و لرزید. او میجین از درد میسانگبدن 
 جون ببیند.هدف را در چشمان کانگ

 » یکی کمکم کنه...ـ ! یاه« 

 . زد ضربه جینسنگ سر به قدرتش تمام باجون اما کانگ

 قرچ! 

بار قدرت داشت. مشتش زد. اما اینپروا ضربه می، او خیلی بیلحظهاینتابه
جین برروی بدن سانگمثل صاعقه به زمین برخورد کرد و این پایان کار بود. 

 زمین افتاد. 

 فووو

چیز وحشتناکی بود که او در م مرد کشتن .کشید عمیقی نفس جونکانگ
 شد.واقعیت مرتکب نمی

 ً  !خیالیهفضای  هحالم که این یخوش لعنتی! من واقعا

 ً  مجازات وحشتناکی بود.  مجازاتی که به کشتن هدف نیاز داشت! این واقعا

 اید]جین را تنبیه کردهکافی چو سانگ یاندازه به شما[

 زودی ناپدید خواهد شد.]هب زمین این[

 ای اطراف شروع به تغییر شکل داد. فض

 .]شدید پیروز نبرد در شما[



ِ  شوید، ترقوی و کنید کسب تجربه خواهیدمی اگر[ رویاهای تهی را باز  در
 کنید.]

 تر بشم؟در رویاهای تهی؟ تجربه؟ قوی

 جون معنای اینجون بود، دوباره ناپدید شد. کانگپیامی که در مقابل کانگ

 فهمید.پیغام را 

 تونم سطح خودم رو باال ببرم؟پس این یعنی من می

تواند سطح او را باال ببرد. این کار این بدان معنا بود که کسب تجربه می
ً احمقانه بود اما کانگ قبول کرده بود که جادوی سیاه درست مثل  جون قبال

 یک بازی است. 

 باال بردن سطحم!

توانست مثل یک او میصورت، این موضوع بایستی اولویت او باشد. در این
 بازی سطحش را ارتقاً دهد! 

زندگی اصلی بازگشت.  محیطاز بین رفت و  مجازاتدر این میان، میدان 
جون و ها کانگدو نفر کنار خیابان ایستاده بودند. آن شبانه و رنگارنگ شهر.

 بودند.  جینسانگ

 ریده و وحشت زده به او خیره شده بود. پجین، رنگسانگ

 » نیم!-از جونم بگذر هیونگ-ا-ا«

جین خیره شد بعد از تنبیه، یک پایان کامل جون با سردی به سانگاما کانگ
 ی سانگ گذاشت و گفت: الزم بود. او دستش را دراز کرد و بر شانه



بیرون بریزی، بازم اون چرندیاتت رو  هبا اون دهن دیگه منو اذیت نکن. اگـ 
 ً  میری.می واقعا

 بله، بله. ـ 

ریخت درحالی که اشک میجین با حالتی عصبی و نگران تعظیم کرد. سانگ
 رسید که دیوانه شده. نظر میهاش آویزان بود! بو آب از بینی

 ً  فایده نیست.بی این میدون مجازات اصال

حساب چنین افرادی را توانست در آینده با استفاده از میدان مجازات او می
توانست کارهای وحشتناکی در جون میبرسد. حتی اگر وحشتناک بود، کانگ

ثیرگذار نبودند، اما باعث ترس و أفضای مجازی انجام دهد که در واقعیت ت
شود. این نوع افراد در معرض مجازات قرار وحشت طرف مقابل می

 گیرند. می

، باز کردن درب رویاهای تهی بود! و ترین چیزدر حال حاضر مهم حال،هربه
 واحد انرژی جادویی سیاه الزم بود.  ۱۰۰دست آوردن کار بهبرای این

کرد. امتیاز کسب می ۹۱او باید بود.  ۱۰۰از ۹انرژی جادویی سیاه فعلی او 
جون کانگ. از هرکسی دریافت کرد شد جادوی سیاه راحال، نمیبااین
 گناه نداشت. ی از افراد بیای به جذب اون انرژعالقه

ها تونم انرژی جادویی سیاهم رو از اونهای بد زیادی وجود دارن که میآدم
 .جمع کنم

جون قسم خورد که چگونه از جادوی سیاهش استفاده کند و تا جای کانگ
ممکن، فقط و فقط انرژی افراد بد را جذب کند! البته، معیارهای اقدامات بد 

 جون بود. نه باشد چون براساس قضاوت شخصی کانگممکن است ناعادال



 بار فکر کنم.من باید قبل از استفاده از جادوی سیاه سه

 در زمان قدم زدن مشغول فکر کردن بود.

 کنی؟کارا رو میآآآآ! چرا اینـ 

 هی! چی شده؟هیهیـ 

 کم مست کنی!هخانوم، فقط باید بیای باهامون یخوشگلـ 

ای با آزار دادن ی زنندهن بودند، صحنهاشی دوم زندگیدههچند مرد که در 
 ها درست کرده بودند.زن

 ببخشید، من سرم شلوغه!ـ 

 بابا، چرا سرت شلوغه؟ ایـ 

 پروا نداشت. افراد مست و بی آن ای به بودن باهیچ عالقه ،زن

های شِب شهر بود. در گذشته در واقع، این یک صحنه عادی در خیابان
گرفت. اگر او این موضوع را به پلیس گزارش ها را نادیده میجون آنکانگ

شد و به همین دلیل همیشه صحنه را ترک تر میداد، وضعیت جدیمی
 اما حاال اوضاعکشید. خواست کمک کند، بیهوده عذاب میکرد. اگر میمی

 کرد. فرق می

آرامی طرف مردان مست رفت. در همان زمان، آن جون بهکانگلنگان. لنگان
 دادند. تری را آزار میافراد مست با اصرار، زن کوچک

 دیگه بریم!بیا باهمـ 

 ولم کنید!ـ 



ها عالقه دارند، اما این دخترها به آن یکردند که همهدر اثر الکل، فکر می
کند. بار درمورد کارش فکر میفراتر از حقیقت بود. او گفت بود که سه

 خاطر، آخرین فرصت را به آن افراد داد. همینبه

جون با چشمان یک شکارچی که طعمه کانگو در آخر نتیجه قطعی شد. 
  ها نگاه کرد و گفت:خود را پیدا کرده بود به آن

 » هاتون. اون زن بهتون گفت نه!بس کنید و برید خونه«

 :کردن با تعجب گفتجون رو نگاه میبعد یکی از افرادی که کانگ

 چی؟ـ 

 ؟ن چی گفتیآلـ ا

طوری این ،این دیگه چیه؟ بهتره مشروب خوری رو تموم کنی و بری خونهـ 
ً قرار گرفتن جلوی هر زنی باعث می  ظر برسین.نزشت به شه که شما واقعا

 خوای گم بشی؟ست! نمیهزاده دیوونچی؟ این حرومـ 

 لنگی.  یزادهموو این چه ربطی به شما داره؟ تو فقط یه حرـ 

 خوای بمیری؟اون پای احمقانت مداخله کنی؟ می باکنی داری سعی میـ 

ها اول با آزار کردند که انتظارش را داشت. آنطوری رفتار میها همانآن
 .شروع کردندجنسی 

کنم هرچی این آشغاال مجاز به مست کردن نیستن. من مجبورشون می
 خوردنو باال بیارن!



جون به و مردی که کانگجون درخشید. انگیزی در چشمان کانگنور وهم
 سمتش در حرکت بود، ناگهان برگشت و شروع به استفراغ کرد. 

 قدر گیج شدم؟ بواااااع!اوع! چرا اینـ 

 !وووووعـ ا

 میرم...!اییییع! من دارم میـ 

پریده و دهانی که به سوی زمین نشانه رفته بود، ای رنگمردان با چهره
 نظر برسند. توانستند خشن بهنمی دیگر

 

 ]۱۰۰/  ۱۲ سیاه جادویی انرژی[

 ]۱۰۰/  ۱۵ سیاه جادویی انرژی[

 دریید کردند که جادوی سیاهش أجون ظاهر شدند و تجلوی کانگی کلمات

 حال پر شدن است. 

 ]۱۰۰/  ۱۸انرژی جادویی سیاه [

 .]کرد خواهد باز تهی رویاهای دربِ  سیاه، جادویی انرژی کردن پر[

د دیدندید. اگر افراد دیگر این کلمات را میجون میاین کلمات را تنها کانگ
  شدند. زده میزند، وحشتکه از ناکجاآباد بیرون می

 

  


