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 ینجوخه چکش آتش: از جلد دوم ۱۸فصل 

 هشب تازه کار لو فنگ ینکرد که ا یفکر نم نشده بود، او یزه هو عصبان ژانگ
 .نده رو

 نه کمتر؟ یلیون،م 50-

 ه.بخور  ور یخواد کس یشد که انگار م یرهخبهش  یژانگ زه هو طور

 .نداد یتیلو فنگ اهم اما

و  نده بودمورد خو یندر ا» هارز م ی نهاخ«داخل و ر یادیز  یهاپست اون
توی  ! ورو قبول کرده شکست ،یارهب یینپا واول سرش ر یکه هرک نستدویم

، باشن یمساو های یتدو نفر در موقع هاگ ی،از نظر فن یطی،شراهمچین 
 .هکن یعذرخواه یدکه اشتباه کرده با یطرف

 هیلو فنگ به عنوان  یتحال، ژانگ زه هو قاطع بود و به وضوح از موقع ینا با
 .کرد یتازه کار استفاده م

 .قرار نگرفت تأثیر تحت فنگ لو …حال ینا با

 »...حرفم گوش کنخوب، به «

، ستانلو فنگ و ببر کوه«گفت:دوجوی محدودیت ها  ارشد یتانگ، مرب وو
 یلیونم ٣٠! ژانگ زه هو، ییندالر چ یلیونم ٣٠. یدکن ینیعقب نش تونهر دو

 یعتراضا یچ. لو فنگ، هیمکن یلغو ماینو و ما  یاربپولو  ینا یست،ن یادز  تبرا
 »ه؟ی، درستندار

 »همونکاری رو که عمو وو گفت انجام می دیم.ما «ن داد:وتک فنگ سر لو

 »؟تو چی ،ستانببر کوه«



 .وو تانگ به سمت ژانگ زه هو نگاه کرد

و  دیبلند شد و خند شاز جا یتبا عصبان نهمه به ژانگ زه هو افتاد و او نگاه
 م؟ر یاب یینپا ولوخرگوش کوچرای یه ب وسرم ر کنییم ممجبور  داری«گفت:

 !»یمبر  نیای، بابرادر  ی،! الئو لینیمگه تو خواب بب

 ١٠٠ یدبا ،یحل کن ومشکل ر ینا یخوا یاگر نم«:یدخند یموتانگ به آر وو
 »ت بدی.محافظت از برادرزاد یبرا یلیونم

حل  یبرا یلیونم ٣٠ ینکهم تا ابه کشور بد یلیونم ١٠٠م د یم یحترج من«
به لو فنگ نگاه کرد و با تمسخر  یسرده ژانگ زه هو ب »مشکل! یناکردن 
رک ت وشهر ر ینکه! بعد از ایستها ن یراحت ین، مبارز بودن به ابچه«گفت: 

 تیموقع ینتر  ترسناک ی . همهنچقدر ترسناک یوالهاکه همی بینی  یکرد
ن به ایاصالً  یاردوگاه نظام یوالهای. و هقبلی اتفاق می افتن ها بدون هشدار

 یفو ضع نتوسط ارتش بزرگ شد یوالهاهاون . شن یهم نم یکنزدسطح 
 ؟یکن یباز هامتا با گردیبر  یوگرنه چطور ،یریزود نم یدوارم. امننوع ینتر 

 .یستمدور ن یلیخجنگ ساالر  طحکنم، من از س یادآوری بهتذار ، بهدرست
ا اون ت یعنی می تونی ؟یبه سطح جنگ ساالر برستو تا  هکش یطول مچقدر 

 » موقع زنده بمونی؟

 نی. با اتون ممنونماز  اهمیت دادنتون یژانگ زه هو برا یآقا«:یدفنگ خند لو
محافظت  یبرا یلیونم ١٠٠بیشتر به فکر این باشین که چطوری  یدحال، شما با

 ».یدبه کشور بد تونبرادرزاداز 

 ».همف«

 !»یمبر  یاب«:گرفته شدصورت ژانگ زه هو 



د، مر  یلیاردم یک«زد: یادفر  یبعج ییچن گو عمداً دو بار با صداجنگی توپ 
 .»یلیاردم یک

 .صحبت نکردن و رفتن یگهژانگ زه هو د گروه

 یدادشروع به داد و بها رز دوجوی م ، افرادیدن طوری که اون گروه رفتند با
 .کردن

ً ژانگ زه هو دقاخالق « اونقدر بد که  ه.نگ یم یعاتکه شاون طوریِ هم یقا
بازم نمی خواد سرشو  نو اوه اشبرادرزاده یرکه تقصه . واضحنمیشه گفت

 .»پایین بیاره

 ١٠٠ دهیم یحترج ناو:«یدخند دادین موتک وکه سرش ر یوو تانگ در حال
 »کردن این مشکل بده! حل یبرا یلیونم ٣٠ ینکهتا ااهدا کنه  یلیونم

 !دارن مشارکت یازامت ر دوهو کشور دوجو 

شارکت م یاز، امتنکه انجام داد یبسته به کار نکه به کشور کمک کرد یکسای
رتبه دو  یازامت ١٠٠٠٠٠ستاره. رتبه ی یه  یازامت ١٠٠٠٠. ننک یم یافتدر 

مرد، دونگ نان  یهکه  ی. سالاستهرز دوجوی م سیستم نهمو که.. .ستاره
نجات داد، مدال قهرمان  یسر ببر یبا کشتن اژدها ور یرنظامیبائو، هزاران غ
 .کرد یافتچهار ستاره در 

مشارکت،  یازامتبدست آوردن  یبرادوجو  بهاهدا کردن پول نحوه مثل  درست
 .یدکن یکمک مالهم مشارکت به کشور  یازامتگرفتن  یبرا یدنتو یم

 .مشارکت یازامت یه ینهزار دالر چ 10

 !ستاره است یککه رتبه ه مشارکت یازامت ١٠٠٠٠ یندالر چ یلیونم  100



ه میمونه این که یحل ، تنها راههبا لو فنگ مذاکره کن دخوایژانگ زه هو نم اگر
 اشبرادرزادهبزاره و اهدا کنه اش به کشور برادرزاده یدالر برا یلیونم ١٠٠ که

 یاستاره، ژانگ هائو ب یکرتبه  یرنظامیغ یه. به عنوان رو بگیره ستاره ١رتبه 
 و لو خودش ینب یریدرگخاطر فقط به  ن. اومیشه برخوردارای  یژهاز حقوق و

 .هبه زندان بر  یمدت طوالنیه  یبرانه تو یفنگ نم

 یرنظامیشهروند غ یهاش تا برادرزاده به کشور بده یلیونم ١٠٠ هاگ حتی«
ضد بودن با یه اطر ماه به خ ٥تا  ٣ یدستاره باز هم با یک یرنظامیغ یه، بشه

 »!هرنج بکش یو کم هجنگجو به زندان بر 

 .اینو گفت داد ین موتک وکه سرش ر یچن گو در حالجنگی توپ 

مقصر  یمنتو یمکی رو پس  ،یارهب یینپاو خواد سرش ر ینم ناو هاگ«
 »یم؟نوبد

 »ه.ده چون پول دار  ینم یتیاهم ناو فکر کنم«

 .یدنبلند خند یبا صداها رز جنگجویان دوجوی م

 »...لو فنگ«

 .یدارشد خند یتانگ، مرب وو

جنگنده  جوخه یهوارد تو که  یمدب یبیترت یدژو گه، ما با یسطبق دستورات رئ«
 خارج ازتوی  توخود راحت تراینطوری می تونی . ساالرها بشی در سطح جنگ
صحبت کردم و به خاطرت هم امن تره! من  ینجوری. ابدی شهر آموزش

 ».فراهم کردمرو » ینجوخه چکش آتش«به رفتنت مقدمات 

 »؟نیجوخه چکش آتش«

 .ن دادوتک لو فنگ سر



اجازه داد ش بهاول  ون، از همهارزش قائل ناو یتونگ واقعاً برا هژو گ رئیس
 .جنگ ساالرملحق بشهجنگنده در سطح جوخه ی  یهبه 

 نش یمسرزمین های وحشی و وارد  کنن یترک مرو که شهرها  ییها جوخه
 یمت یه هندارن. معموالً اگ هم سطح مهارت حتی یک، شکار کنن ور یوالهاتا ه

ه عنوان ب یمت اون ،هشده باش یلجنگنده در سطح جنگ ساالر تشک یهفقط از 
 .دایدر سطح جنگ ساالر به حساب م یمت یه

 »...لو فنگ«

من «:دیبلند خند ینه لو فنگ زد و با صداوبه شضربه ای چن گو جنگی  توپ
ی ممحافظت  تاز  یبا من باش یم! وقتینچکش آتشی جوخه  یتانکاپ یبنا

 نیجوخه چکش آتش ی. ما اعضاچندتا چیز رو بگم ید، اما لو فنگ، اول باکنم
اما  ،ینعادت ک یوالبه شکار هبتونی تا می دیم  ینتمر  یبرا یفرصت تبهحتما 

 واریدام اعضابقیه ی فقط به کمک  نیتویو نم یسخت کار کن یدباتو هم 
 یمز تا نیمتویما م ی،دبوفق تو خود تونین یتمامور  ینبعد از اول ه. اگیباش

 ».یمکن تیرونب

 ».برادر چن، متوجه شدم«ن داد:وتک وو سرش ر یدفنگ خند لو

 نییبار سنگ یمت ه. اگهکن یم یزندگ یجوخه جنگنده در مرز مرگ و زندگ یه
 .ی دارهیادز خیلی  یر، تأثهداشته باش

 »…اینکه تونم آرامش داشته باشم. هم یپس م یدیفهماگر «

 »یدی؟خر  ور یزاتتسالح ها و تجهی همه «و گفت: یدچن گو خند



 رت یفیتبا ک یزاتسالح ها و تجهچنتا از  دارم آماده می شم تا نه، من هنوز«
صف نبتونم اونا رو دارم تا  یازستاره ن یکرتبه  یه، من به ااون ی. اما برارو بخرم

 »بخرم. یمتق

 .ن دادوتک وسرش ر یدیلو فنگ با ناام

 واییخم یست. به من بگو چساده  ینا«کرد: یدنشروع به خندیدفعه گو  چن
اما من دارم! من در  ،یندار یمشارکت کاف یازامتتو ! یخرمو من برات م یبخر

و اونا رنم همه تو ی. میستماز رتبه مشارکت دو ستاره دور نزیاد حال حاضر 
 »ه؟ستدر  ،یمنتقل کن مبه حساب وپول ینتو یبعداً متو بخرم و  یمتنصف ق

 .بله-

سرد  سالحمثل  یزاتیتجه«:ن دادوتک شو از کنارشونارشد وو تانگ سر  یمرب
ومارها طمثل  یزهایی. البته، چبخری توسط بقیهبدون مشکل  شهیم وگرم ر یا
 .»بخرنبرات  توننینمبقیه  ور

 .ن دادوتک فنگ سر لو

 بود در یدهکه خر » یاتندر نه مرحله یغهت«مثال، رایب نست،دویماینو  ناو
مشخص  یرهو غدوجوی رعد ، اتحاد زیرزمینی، هارز دوجوی م یهاداده یگاهپا

ه . بیده بودخر  ور» یاتندر نه مرحله یغهت« اول ی سه مرحلهلوفنگ . میشد
 .هه کناستفاد یتندر نه مرحله ا یغهمشکل از ت دونب نستتو یم یب،ترت ینا

بعد ، هاستفاده کن» یاتندر نه مرحله یغهت« از نهوو بتو یانگ هحال، اگ ینا با
 یغهت« طومارانتشار  و یکپ یناچون  گیر میشه،تاز یکبار گیر میوفته و دس

رو  طومار ینا یبراارباب رعد که حقوق شه  یمحسوب م» یاتندر نه مرحله
 . هکن ینقض م



 !یکن شینتمر  یحق ندار ،ینخراونو  اگه

 یشنمااونو داده  یگاه، پاهبخر  تبرا یزیچبدی اجازه  ییگه ابه شخص د اگه
 ی، حتهوجود ندار طومار  یددر مورد خر  یاطالعات یچکه هاونجایی . از ده یم
 حال، سالح ها و ین. با ایکن شینتمر  ینتو ینم ،ه اونو بدست بیاری هماگ

 .ندارنکپی رایت رو  یتنوع محدود ینا یزاتتجه

 یادداشتکه نیاز داری رو  ییزاتسالح ها و تجههمه ی لو فنگ، «گو گفت: چن
 ».مخر  یم تبرااونا رو برگشتم  یوقت ،کن

 .باشه-

 داشتیادکه کاغذ یت یه یرواونا رو ن داد و بالفاصله رفت تا وتک فنگ سر لو
 .هکن

※※ 
شبح  یغهت یلیون،م ٩نصف قیمت  ، ست لباس رزمِ ٥کالس  یزاتتجههمه ی 

چاقو  ده و یلیون،م ١٫٥ پنج یسپر سر یلیون،م ٣ دویِ نصف قیمت یسر
 یف. لو فنگ با کیلیونم ١٥. در مجموع بودن یلیونم ١٫٥، شیش یسر یپرتاب

 .ش مجهز بودخود یکیتاکت یو ساعت ارتباط

 .طبقه دوم خانه لو فنگ مکانی برای تمرین بود

و کرد. ل یروشن م ور ینو کل منطقه تمر  یدتاب یدم از پنجره م یدهسپ نور
 یزانو زده بود. فضا ینزم یبود و رو یدهگشاد پوش یلباس دوجو یهفنگ 

بود. فقط لو فنگ وسط نشسته  یبود و کامال خال ینگپ ١٠٠از  یشب ینتمر 
 .قرار داشتطومار  یه شبود، و جلو

 »...یتندر نه مرحله ا تیغه«



 خیلی سخته، یعنی» ی تندر نه مرحله ای تیغه«به نظر می رسه یاد گرفتن 
 بود و داشت نگاهش می کرد. هباز کرد وفنگ طومار ر لو«چرا 

 


