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  )۱(آغاز جدید 

 

 هویت واقعی آن موجود چه بود؟ 

 توانست در واقعیت وجود داشته باشد. غریبی نمیوچنین موجود عجیباین

 » کااااع! کیکیکیکی!!!«

  …جون هجوم برد با چماقی در دست، به سوی کانگ

 وویژ! ووویژ! 

 او مجبور بود از آن در راهروی باریک، مدام جاخالی بدهد.

 زد.جون لبخند سپس کانگ

 تونم قدرتش رو جذب کنم.وایسا! نیازی به این کار نیست. من می

داد؛ طبیعتاً این قدرتی که در واقع جانیان و زورگویان را هدف قرار می
موش نگاه کرد، -جون فوراً به میمونتوانایی در اینجا مؤثر خواهد بود. کانگ

 اما یک پیغام غیرمنتظره، در انتظارش بود.

 [هدف نامعتبر]

 .]شود جذب تواندنمی سیاه جادوی انرژی[

 چی؟ برای چی؟

 چرا هدفش نامعتبر بود؟ 



رحمی به طرف اما حاال زمان نگرانی درباره چنین چیزهایی نبود. چماق با بی
 آمد. او می

سرعت حرکت کرد و موش به-جون شتابان عقب رفت. سپس میمونکانگ
 طرف او پرید... به

 بوووم!

 که به هوا پریده بود، چماقش را به زمین کوبید. درحالی

موش که چماق را در -جون به مچ دست میمونلحظه پاهای کانگدرهمان
 دست داشت لگد زد. پای راستش به شکم میمون اصابت کرد. 

 ~پوع

 » کااع!«

 موش جیغ کشید و عقب رفت. -میمون

 » ی خاصی نبود.هه، مسئله«

جون هنوز هم یک تکواندوکارِ دان سوم رغم حالت کند بدنش، کانگعلی
خصوص که حاال دو پا برای کار کردن داشت، پس دربرابر آن هیوالی بود. به

توانست انرژی جادوی سیاه را جذب کوتوله، وضعیتش مناسب بود. او نمی
 توانست مستقیماً به آن حمله کند. کند، اما می

 » آآآآآآآ!«

 خارج شد.  ۴۱۳موش دیگر نیز از اتاق -یک میمون سپس

 ووویژ! وووف! 



 سیلی از ضربات چماق! 

 جون عقب رفت و از آن دوری کرد . کانگ

 طرفش پریده بود نیز به عقب برگشت. موشی که به-میمون

 یک نبرد، دو دربرابر یک! 

زده نشد. او در ابتدا تنها از ظاهر عجیبش وحشت کرده جون وحشتکانگ
 بود... 

کردند ساده بود، شان استفاده میهایها از چماقحال، روشی که آنبااین
ها فقط یک تهدید کوچک بودند. مثل دو کودک دبستانی که بنابراین آن

های ابتدایی قد بچهطور قطع همها همچنین بهچوب در دست داشتند. آن
 بودند. 

  »!کااااع«

 ها به هوا پرید و چماق خود را تکان داد.موش-در این میان یکی از میمون

 وووییییژ! 

 سمت سر او در حرکت بود. چماق به

حال چرخید جون سرش را به نرمی خم کرد و از آن دوری کرد. درهمانکانگ
 ای زد. و با پای چپش ضربه

 ! --پوع

 کند. موش اصابت می-طور دقیق به شکم میمونپای چپش به



 » کوووع!«

ای که حتی بزرگساالن هم تحمل آن را بار لگد محکمی به آن زد. ضربهاین
طرف دیگر جون دوباره پای چپش را چرخاند و بهدشوار خواهند یافت! کانگ

 دوید گرفت.سرعت میموشی که به-میمون

 وووش! 

 » کووو!«

 جون بود. که دیگری زیر پای کانگها پنج متر پرواز کرد درحالیآن یکی از

 هنوز نمردن...

 ی دیگری شد.جون دوباره آماده حملهکانگ

 بوم! بوم! بوم! 

ها برخورد موش-جون بدون هیچ ترحمی بر سر میمونهای کانگمشت
 کرد. می

 » کوواااع!«

 دست آمد.]به تجربه[

 دست آمد.]گره به ۳[

است و بدون هیچ تأخیری  جون تأیید کرد که او تجربه دریافت کردهکانگ
 موش دوید. -طرف دیگر میمونبه

 بوم بوم بوم بوم...! 



 » کوووواع!«

 ی کاری، نابود شد. پس از زدن چند ضربه

 آمد.]دست به تجربه[

 دست آمد.]گره به ۴[

 او درست مانند یک بازی، از کشتن هیوالها تجربه کسب کرد. 

 ]۲۰٪تجربه [ ۱سطح 

 تجربه داشت.  %۲۰ی وضعیت خود او در پنجره

تجربه داشتند. پس به این معنا بود که اگر  %۱۰ها هر کدام موش-میمون
 یافت. تای دیگر هم کشته شوند، سطحش افزایش میهشت

 راستی، اصالً گره دیگه چیه؟ 

دست آورده ها بهموش-گره برای خالص شدن از دست میمون ۷جون کانگ
 بود. 

 پول رایجی هستند که تنها در جهان رویاهای تهی در دسترسند.] هاگره[

 دهد.]ی آغاز جنگ را میتر، به شما اجازههای بیشدست آوردن گره[به

 پول...

چیده کند. مثل یک بازی، تجربه و پول ممکن است از نیازی نبود آن را پی
قدر ارزش هگره در آینده چ ۷دانست که دست آورده شود. او میهیوالها به

 خواهند داشت. 



 ویییش. 

ها در دست داشتند، موش-هایی را که میمونجون یکی از چماقکانگ
 برداشت. 

 خوبه.داشتن یه اسلحه برای حفظ کردن استقامت و انرژیم 

 آورد. یاد میمتر طول داشت و شکل یک چماق را بهسانتی ۷۰

 ً  سخت و محکم! سبک اما نسبتا

خوشبختانه او موفق شد از کتک خوردن فرار کند و هیچ دردی احساس 
 نکند. 

 » کواااع!«

 » کیکیکی!«

 موش از اتاق بیرون آمدند. -حال، دو میموندرهمین

 » بازم اون اتاق لعنتی... چرا مدام از اونجا بیرون میان؟«

 آیا النه هیوالها بود؟ 

 ً  ها داشتن؟هم از این تیزی صبر کن! اونا قبال

 ووییژ! 

 صدای وحشتناک باد پخش شد. 

 » هووو!«



جون سرش را کج نکرده بود، تیر یک پیکان درست در جلوی او بود اگر کانگ
 توانست سر او را سوراخ کند. می

 ها در دست خود کمان داشتند. موش-در کمال تعجب، میمون

 » کنن!لعنتی! با تیرکمون کار می«

 ً شانس بود چرا که توانست از یک پیکان جاخالی دهد. شاید خوش او واقعا
ً درت شانس و اقبال او بود. درایناین ق  گیری برایدر تصمیم صورت، او واقعا

 افزایش شانس خود خوب عمل کرده بود! 

سمت او موش، تیر دیگری به-اما حاال وقت شاد بودن نبود. یک میمون
 پرتاب کرد... 

 وویییژ! 

بار، دیگر دیر شده بود و ساعد چپش را شکافت و باعث شد اما این
 ی کند. ریزخون

 » اییع! دهنشو!«

 جون به خود لرزید. کانگ

توانست زخمی طور میهچرا او مجبور بود چنین دردی را تحمل کند؟ چ
 ی یک تیر، نه شمشیر! وسیلهههم بآن  کند؟ تصور را شدن

 سر هم برایش کار نکرد.  دوبار پشت اششانسیخوش

 » آآآآخ...«



 ً کرد، اما اینجا رویاهای تهی در رویاهایش احساس درد نمی دردِ تیر! معموال
 کرد. بود و همان درد واقعی را احساس می

 » کیکیکی!«

 » کواهاها!«

کردند، پرتاب تیرهای دیگر می یخود را آماده هاموش-همچنان که میمون
 خورد. گیج و مبهوت به جلو تلوتلو می

 آه! این کثافتا!

 هم فشرد. را بههایش جون دندانکانگ

طور ممکن بود به خودش اجازه دهد تا تیرهای هوقت درنگ کردن نبود. چ
 تری به او اصابت کنند؟ بیش

 گفت: ای افتاد که میناگهان به یاد جمله

طور خالصه، چیز را از دست خواهی داد. بهاگر شکست بخوری همه«
 » شکست در جهان رویاهای تهی به معنای مرگ قطعیه.

خوبی از قدرت خوای مثل من یه جنازه بشی، بهفراموش نکن، اگه نمی«
وقت های من خوب گوش کن و هیچرویاهای تهی استفاده کن، به حرف

  »…شون نکنفراموش

 ً  مرگ در اینجا به معنای مرگ واقعی است.، این فقط یک خواب نبود. دقیقا

 تونم اینجا بمیرم!کاع! نمی



سمت جلو پش را نادیده گرفت و در حالی که بهبازوی چ جون دردِ کانگ
 چرخاند. برد چماق را در هوا میهجوم می

 بوم! بوم! 

 » کاااع!«

 » کییع!«

 ها با ضرباتش خرد شدند. موش-سر میمون

 دست آمد.]به تجربه[

 دست آمد.]هگره ب ۴[

 دست آمد.]ه[تجربه ب

 دست آمد.]هگره ب ۴[

 زد.نفس میحال نفسجون در همان و کانگ

 

  



 

 

 

 !یباال ببر نکارویسرعت انتشار ا یتونیتو م ،یراست

 .یکن تیرو دون یمبلغ نکاریا یبرا ر،یز  نکیل قیکه از طر  هیکاف فقط

 .شهیقسمت اضافه ترجمه و منتشر م کیبشه)در کل(،  تیهزار تومن که دون ۰۱ هر

 .یداشت یچون توام داخلش همکار شهیباشه، اسمت داخل کار نوشته م ادتی

 

 (دیکن کی)کل تیحما درگاه
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