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  )۲(غاز جنگ آ

داد و به دنبال افرادی ها ادامه میجون همچنان به گردش در خیابانکانگ
 ها بگیرد. تاریکی را از آنانرژی گشت که می

 بعد از مدتی. 

جون گروهی از مردان را پیدا کرد که در مقابل یک ساختمان بزرگ کانگ
و بالفاصله حدس زد که  داشتها ایستاده بودند. احساس بدی نسبت به آن

 ها چه افرادی هستند. آن

 گنگستر!

شلواری قرمز پوشیده وش بود و کتازندگی ی سومدههبه ویژه مردی که در 
 چشمانی به تیزی چاقو داشت. د و بو

 !یه متخصص

طور غریزی بهجون درگیر کند. کانگ دانست که نباید خودش را با اواو می
 را حس کند.  پوشیدهشلوار قرمز وکت که های مردیتوانست مهارتمی

 ...هممم

 اما او دیگر دلیلی نداشت که بخواهد از گنگسترها بترسد. 

را جذب اش جادوی سیاه انرژیبا ناپذیر بود. اگر جادوی سیاه شکست
تر از آن بودند که بتوانند حتی سر پا بایستند. ها ضعیفکرد، آنمی

  .جون به آن مرد خیره شد و بالفاصله از جادوی سیاه استفاده کردکانگ

 » ...؟«



 طرز عجیبی خوب بود. اما مرد به

 .شد ظاهردر همان حال چند پیغام 

 ].استکرده مقاومت هدف[

 ].نشد آوریجمع سیاه جادوی انرژی[

 باورنکردنیه! مقاومت کرد! 

های فیزیکی عالی قادر به مقاومت خواهند [افرادی با روانی محکم و مهارت
 بود.]

 ].تان رقابت کنیدتوانید میدان نبرد را باز کرده و در مبارزه با هدفمی شما[

تواند جذب رصورت برنده شدن، مقدار زیادی از انرژی جادوی سیاه مید[
 شود.]

 [تمایلی برای باز کردن میدان مبارزات دارید؟ بله/خیر]

 ].واحد انرژی جادویی سیاه مصرف خواهد کرد ۱ نبرد میدان کردن باز[

 میدون نبرد؟

پیروزی به معنای جمع کردن مقدار زیادی انرژی جادویی سیاه بود در حالی 
به معنای از دست دادن مقدار زیادی انرژی بود! در این  خوردنکه شکست 

 بود. صورت، باید خیلی مراقب می

 بازی حماقته!دونی مینه! جنگیدن تو نبردی که می

 را باز نکند. در آن لحظه. جون تصمیم گرفت که میدان جنگ کانگ



 .عجیبی را احساس کرد چیز

  .جون خیره شدبه کانگ یده بودکت قرمز پوش ی کهمرد

  »!وای«

 به طرف او در ،سرعت برگشت، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، اما آن مردبه

 حرکت بود. 

 » ! یه لحظه حواستو بده به من.اونجایی که تویی«

 .سرش را برگرداندجون ایستاد و کانگ

 من؟ـ 

 بله.ـ 

 کرد. راندازجون را بمرد قبل از اینکه چیزی بگوید، ظاهر کانگ

 ای داره یا نه.کنید ببینید با خودش اسلحه ـ بگردینش

 !نیمهیونگ چشمـ 

جون را بررسی کردند. حتی مطمئن شدند که چند نفر دویدند و لباس کانگ
 آورند. هایش را در میکفش

  ».نیمهیونگ نیست، چیزی«

قرمز پوشیده بود اخم کرد. پیش از اینکه دوباره از او  سپس مردی که کت
 نمود. سوال کند به چیزی نامطمئن می

 خواستی؟می ـ چی



 ـ بله؟

 بودی؟ زده زل بهم ـ چرا

 ...چیه زدن زل کردم،می نگاه داشتم ـ فقط

 هاه؟ کردی،می نگاه داشتی ـ پس

جون بی آنکه خجالت بکشد جواب روح بود ولی کانگچشمان مرد سرد و بی
 داد: 

 خواستم ببینم بازیگر یا فرد معروفی هستین یا نه...فقط میـ 

 بازیگر؟ـ 

ُ آخه میـ  ی خوبی هم داشتین، برق بود، چهرهورزرقدونین، لباساتون خیلی پ
 .خوامتون شدم معذرت میاگه باعث ناراحتی

 واقعیت همین بود؟دلیل ـ 

 بله.ـ 

 .کنید ؛ ولششانسی هستیی خوشزادهحرومـ 

 نیم.بله، هیونگـ 

 جون را گرفته بود، رهایش کرد. مردی که دستان کانگ

کارا اگه دوباره ببینم از این؛ شانس بودیزاده، امروز خوشهی حروم«
 » کردی، چشماتو از حدقه در میارم.

  .لنگان از آنجا دور شدجون برگشت و لنگانکانگ



انگیزی از با این منظره به او خندید. احساس نفرت یشلوارومرد کت
 جون به او دست داده بود. کانگ

ً ترسیدم خاطر یه آدم معلولهب«  » زیادی واکنش نشون دادم. . حتما

 اش گذاشت. جون دستش را روی سینهدر همین حال، کانگ

ً دوی سیاه نمیمرد قرمزپوش چیزی درباره جا چیزی حس  دانست، اما ظاهرا
کرده بود. در نتیجه نزدیک بود بمیرد. اگر او این کلمات را درباره مشهور 

 ً  خورد. کشید و بعد کتک میچشمانش را بیرون می بودن نگفته بود، احتماال

تر باید در مورد اینکه در آینده از جادوی سیاه استفاده کنم یا نه، بیش
 باشم.مراقب 

 خیلی ضعیف بود.  او افتاد کهخاطر اینهاین اتفاق ب

برد. او کرد و سطح خودش را باال میرویاهای تهی را باز می باو باید در 
رسید که به اندازه کافی قوی باشد تا که بتواند آن به جایی می ستبایمی

 قرمز را شکست دهد. مرد کت

خوای چشمای منو از کنین؟ میمیدم، به من قلدری تون میزودی نشونبه
 سرم در بیاری؟

ها را در او آن. خاطر سپردقرمز و زیردستانش را بهجون چهره مرد کتکانگ
 زد. ها دستی نمیکرد. ولی امروز به آنآینده از این موضوع آگاه می

ها به عنوان جون تنها کسانی را هدف قرار داد که به آناز آن زمان، کانگ
 جادوی سیاه اعتماد داشت.  هایهدف



های خالی هدف قرار و تا آنجا که ممکن بود جانیان و زورگویان را در مکان
 داد. می

 گذار کرد. وها گشتپس بعد از اینکه برای مدتی در خیابان

 ]۱۰۰/۱۰۰ سیاه جادویی انرژی[

 قبل از اینکه او بفهمد، تمام انرژی جادویی سیاهش را فراهم کرده بود. 

 جون ظاهر شدند. های جدید بالفاصله در مقابل کانگپیام

 .]استشده جمع تهی رویاهای در کردن باز برای کافی سیاهِ  جادویی انرژی[

 .]شد خواهد باز خواب هنگام در تهی رویاهای درب[

 هاه؟

باز شدن درب رویاهای  که درمورد ایخاطر کلمات غیرمنتظرههجون بکانگ
تهی ظاهر شده بودند متعجب شد. منظور آن جمالت از باز شدن درب در 

 هنگام خواب چه بود؟ 

خواب  دبایکه اما چرا وقتی  .شودمیباز  در هنگام خواب رویاهای تهیدرب 
 شد؟باز می دبو

 کم بهش فکر کنم.هبذار ی

 هایش؟ شاید در رویا

الی! وقتی به معنی کلمه فکر یخواب و رویای خ کرویاهای تهی! یعنی ی
خود را . اش برگشتجون با عجله به خانهکرد، مفهوم را پیدا کرد. کانگمی

 ً  روی تخت دراز کشید. اما به راحتی خوابش نبرد.  شست و فورا



ً  ۳ساعت   رفت.میبه خواب  ۹ساعت  بامداد بود. در صورتی که او معموال

 برم بهتره شاید نیست، جوابگو زیاد خوابیدن به خودم کردن وادار انگار 

 بخورم؟ آورخواب قرص کمیه

وابیدن کمک کند ولی در این ساعت از شب، خ برای او به ممکن است قرص
 ی قرص وجود نداشت. ای برای تهیههیچ مغازه

 خره خوابم ببره.أطور چشمامو ببندم تا بالفکر کنم همین ،دونمنمی

صبح  ۵آید تا باالخره ساعت او برای مدتی طوالنی وانمود کرد که خوابش می
 شد. 

 ].رویاهای تهی باز است بدر [

 انجام شد.] ۱موریت ما[

 . شد کامل مأموریت اولین باز و تهی رویاهای در

 . این یک رویا بود؟ یا واقعیت؟ کرد تعجب صداها این شنیدن از جونکانگ

 پس یعنی اینجا...؟

 ی خودش است. کرد که در خانهطور غریزی حس میهجون بکانگ

طرز عجیبی خالی بود. تخت، میز و حتی تلویزیون او اما به یک اتاق تنگ
 شد. چه اتفاقی درحال رخدادن بود؟ دیده نمی

های مرموز دست زد، لباس هایی ناآشنا پوشیده بود. وقتی به آنحتی لباس
 احساسی بدی به او دست داد.



 ؟ یه خواب؟چیه دیگه این 

البته که این یک رویا بود. اتفاقات غیرمحتملی ممکن است در یک رویا رخ 
 دهد.

 .]شدید تهی رویاهای دنیای وارد شما[

  


