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  نیروی یک جنگنده _چپتر پنج _لوم دوو

استاد جیانگ نیان با استفاده از مزیت مبارز بودنش که استفاده از قطار شهری بدون خریدن 
هر . شراه افتادنبه سمت بخش مرکزی شهر  شدن و قطار سواربلیط بود استفاده کرد و سریع 

 نه قسمت بود که شامل بخش مرکزی و هشت بخش اطرافش میشد. انیجیانگ ن
وقتی که یک فرد و  از طریق قطار شهری ممکن بود فقط راه عبور و مرور بین دو بخش

از سه روز قبلش بلیط میخرید، تازه قیمت  باید معمولی میخواست سوار قطار بشه حداقل
 ،نشهر دیگه بره شهر به ی هاز ی نبخوا اینکه برای بیشتر افراد ها هم خیلی زیاد بود.بلیط
جمعیت دویست میلیون نفری توی  ... واسه همینمخیلی تخیلیهیه چیز ی سفر هزینهر بخاط

 هیچ وقت از شهر بیرون نمیرن.اکثرا شهر جیانگ نان 

××× 

 شهر جیانگ نان بخش مرکزی
 میرفتن. دوجوی مرزها به سمت مرکز اصلیزنان قدمرو هجیانگ نیان و لوفنگ توی پیاد

د به با لبخنکه جیانگ نیان  «خودمون میبینی؟ بخشلوفنگ، تفاوتی بین بخش مرکزی و »
اشاره میکرد. لوفنگ هم به اطرافش نگاهی  یبه چیزهای مختلفهمزمان  نگریستمیاطراف 

های بیشتری تو تره، ماشین اینه که شلوغ شونفرقتنها :»، سرش رو تکون داد و گفتکرد
چون  گفتمیو درست هم  «. بقیه چیزا معمولیه.ی دارهرگتبزر یروخیابون هستن و پیاده

 ..ی مکانی که الان داشتن توش راه میرفتن نبود.هیچ چیز خاصی درباره واقعا
الان خیلی تفاوتی نمیبینی، ولی به زودی متوجه منظورم »و گفت: زد جیانگ نیان لبخند

 «میشی.
 «الو؟»همون موقع گوشی جیانگ نیان زنگ خورد. جیانگ نیان گوشی رو درآورد و جواب داد:

جیانگ نیان، چقدر دیگه »ی نمایشگر گوشی نمایان شد. مرد کچل دوباره روی صفحهاون 
 «رسید؟می

 «حدود ده دقیقه دیگه اونجاییم.»
م های مهم بخش مرکزی اینجا عالمه از رئیس رُئَسا و آد هباشه، زنگ زدم یادآوری کنم که ی»

 «هستن، پس گندی بالا نیارید.
 «افراد مهم بخش مرکزی؟»ی متعجب گفت:جیانگ نیان با قیافه
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 ههمین طور که جیانگ نیان و مرد پشت تلفن با هم بحث میکردن، لوفنگ چشمش به ی
که دور  بود طوسی بلند دیوار سفید اون یه افتاد. قراد داشت روشه ب روکه  ی بزرگمنطقه

آسمون خراش، تابلوی بزرگی روش داشت که اون  قرار داشت.یک آسمون خراش آبی رنگ 
 دیده میشد. دورترها اش احتمالا از مایلنوشته

 دوجوی مرزها!
این مرکز اصلی »نگ نیان که انگار بالاخره تماسش تموم شده بود رو به لوفنگ گفت:اجی

 «گ نان.مون تو کل شهر جیاندوجوی مرزهاست! مرکز
 «چقدر سرباز اینجاست!»و گفت: نفس عمیق کشید هلوفنگ ی

وایساده بودن. حسی که  بیرون ساختمون مرکزی دوجوی مرزها، یک عالمه سرباز با تفنگ
دیدن مرکز به آدم میداد، انگار دیدن یک هیولا با تجهیزات و زره کامله. جلوی در ورودی هم 

 ود.تعداد سربازها از بقیه جاها بیشتر ب
« این سپاه دوجوی مرزهاست. امنیت داخل ساختمون هم زیاده.»جیانگ نیان با لبخند گفت:

 «برو داخل.»بعد لوفنگ رو سمت در اصلی هل داد و گفت:
بزارید »های قدیمی باقیمونده بود، گفت:که یک دست داشت و روی صورتش اثر زخم یمرد

ی سربازها از جلوشون کنار رفتن و براشون یک راه باز کردن. لوفنگ کل این همه« برن داخل.
 . ه بودحبس کرد از روی هیجان مدت نفسش رو

دستور رو صادر کرد، به سمت جیانگ نیان برگشت و لبخندی روی صورتش اون مردی که 
 «.یدنی بخوریممَرد! خیلی وقته اینجا ندیدمت. باید بعدا با هم یک نوش هی جیانگ!»نشست. 

 بعدش دستش رو روی «.اوکیه». داد تکون تایید ینشونه به رو سرش و زد  جیانگ نیان لبخند
 «لوفنگ، ایشون آقای لو هست، یکی از افراد قدیمی اینجا.»ی لوفنگ گذاشت و گفت:شونه

ه تونست حس کنه کمی «از آشنایی باهاتون خوشبختم آقای لو.»لوفنگ با صدای بلند گفت:
 .شای هستمبارز قوی ،ین مردا

 ی تایید تکون داد و لبخند زد.مرد سرش رو به نشونه «ماشالله.»
 و با گفتن این «زنیم. بای داخل ساختمون منتظرمونه.ما یکم عجله داریم، پس بعدا حرف می»

جیانگ نیان بار دیگه دست لوفنگ رو گرفت و با عجله به داخل ساختمون بردش. لوفنگ وقتی 
، حیاطی که شبیه یک پارک بزرگ بود با یک هحیاط ساختمونداخل  دید که ودش اومدبه خ

! اونجا بودشهم  حتی دریاچه و آبشار مصنوعی ،صخره و کوه مصنوعی ،ی گلعالمه بوته
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 تونست حس کنه هر یک نفری که از کنارش رد میشه یک فرد خاص و مهمه.لوفنگ می
 1که الان دیدیش نیوا»گفت:به لو فنگ راه میرفتن  جیانگ نیان آهی کشید و همین طور که

ه عالمه جنگید. قدیما با هم تو یمید یکی از دوستای قدیمی و خوبمه که همیشه با تمام وجو
ثلا مکه سختی زیادی کشیده.  کسیهبودیم. دوست خیلی خوبیه و  هم ی خطرناک همراهمبارزه

 «شکی خرد شد.گوریل آهنی م یدستش وقتی آسیب دید که با ضربه
 های استادش گوش میکرد.لوفنگ بدون اینکه چیزی بگه به صحبت

جیانگ نیان به برج اشاره کرد و ادامه  «های دوجوی مرزها اتحاد زیادی با هم دارن.رزمنده»
های دوجوی مرزها تو شهر جیانگ نان هست! هر نگاه کن، اون ساختمون برای رزمنده»داد:

 «ارج بشه یک رزمنده هست، حتی اگه به صورت مجازی باشه.کسی که از اون ساختمون خ
 «هر کس؟»لوفنگ شوکه شد. 

 های ساختمون که نگاه کرد دید که حدود صد نفر داخل ساختمونن. به شیشه
ان دویست میلیون نفر جمعیت داره، چطوری میتونیم کمبود رزمنده داشته یشهر جیانگ ن»

ی اول لابی هست. جایی که افراد این ساختمون، طبقهتو »جیانگ نیان خندید و گفت: «باشیم؟
های دوم تا نهم برای تمرین مبارزهایی میتونن بشینن و با هم حرف بزنن و غذا بخورن. طبقه

های دهم تا نوزدهم هم برای تمرین مبارزهایی ی جنگنده رسیدن هست. و طبقهکه به مرحله
ها به بعد هم مکان برگزاری کنفرانسهای بیستم ی جنگ سالار رسیدن. طبقهکه مرحله

 «هستن.
های مختلف با ها مرحلهاستاد، رزمنده»لوفنگ یکم از توضیحات گیج شده بود پس پرسید:

 «های جنگنده و جنگ سالار دارن؟لقب
ی ها بین مراحل جنگنده، جنگ سالار، و مرحلهرزمنده»توضیح داد: آروم جیانگ نیان آروم

ی جنگنده هستن و خیلی ها تو مرحلهمیشن. بیشتر رزمندهکمیاب خدای جنگ تقسیم 
ی جنگنده به سه قسمت تقسیم مونن. خود مرحلهعمرشون تو همون مرحله می هاشون تا آخر

ی و جنگنده ی متوسطی مبتدی، جنگندهمیشه که افراد مختلفی رو شامل میشه. جنگنده
ی ی جنگندهو قبول شدن جزء دستههایی که تازه آزمون ورودی رنخبه. خیلی از رزمنده

 «ی متوسطی.مبتدی میشن. ولی تو، لوفنگ... با قدرت الانت احتمالا یک جنگنده
 ی اینکه فهمیده تکون داد.لوفنگ سرش رو به نشونه

                                                           

 ضخمی بود و میگههمون مرده که یه دست نداشت و صورتش 1 
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 ها عددی نبود.مثل اینکه با وجود نیروش بازم بین رزمنده
ی جنگنده رو بکشی. ولی نمیتونی ی گرم مبارزهای مرحلهاسلحه هاحتمالا میتونی به کمک ی»

 هاز پس بیشتر مبارزهای جنگ سالار بربیای. به عنوان مثال اگه یک تفنگ سنگین رو جلوی ی
 هارعالیی که دعکس العمل و  زیاد جنگ سالار استفاده کنی، میتونه به راحتی با کمک سرعت

الار به خودی خود نخبه ی جنگ سهای مرحلهها جاخالی بده. رزمندهسرعت از جلوی گلوله با
 «محسوب میشن.

 «کاری.با اینکه استعداد داری، ولی هنوز جوونی، پس یک تازه»جیانگ نیان خندید و ادامه داد:
 اش رو ماساژ بده. تونست پیشونیلوفنگ فقط می

ای که عقاب قوی میدونست. به عنوان مثال اون رزمنده هایی رزمندهزیاد دربارهخیلی لوفنگ 
تونست بهشون بود. خودش حتی با قدرت روحش هم نمی همشکین تاج رو از وسط نصف کرد

 دست بزنه. 
اونهایی که حتی از جنگ سالارها قوی ترن، خدایان  و»:ادامه دادشوق شور و جیانگ نیان با 

ر کدومشون به راحتی میتونه وسط یک تیر جنگ هستن. اونها دیگه خیلی قوی هستن، ه
بارون راه بره بدون اینکه یک خراش کوچک برداره. سرعتشون به تندی صاعقه و سرعت عکس 

شون میتونه یک ساختمون رو خراب کنه. شون حتی از اونم بیشتره. یک مشت یا لگدالعمل
 «این قدرت یک خدای جنگه! ...خدای جنگ

 گوش میداد. هیجانلوفنگ با 
 جنگنده... جنگ سالار... خدای جنگ.

شاید بعد از استفاده از نیروی روحش،  با این حال ستجنگنده هی در حد با قدرت الانش فقط
 ی جنگ سالار برسه.نیروش زیاد بشه و بتونه به مرحله

  «استاد، آیا مراحل بالاتری از خدای جنگ هم هست؟»لوفنگ پرسید:
ی خدای جنگ افرادی هستن که بالاتر از مرحله»ادامه داد: جیانگ نیان لبخند زد و «بله. »

به این و میلرزونه! حتی کشورها هم  هستن. هر کدومشون قدرتی دارن که زمین و آسمون
. تو کل کشور چین فقط نخیلی کم پیدا میشهمچین افرادی احترام میزارن. ولی  هارزمنده

 «دو، سه تا ازشون هست.
 لوفنگ شگفت زده شده بود.

ای ی خدحتی تو چین، یکی از پنج کشور بزرگ، فقط دو یا سه نفر داشت که بالاتر از مرحله
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 جنگ بودن؟ 
خب  ی جنگنده، جنگ سالار و خدای جنگ قرار میگیرن.پس مبارزها معمولا تو سه دسته»

 یی که داشتیی جنگبه سابقه تالعملعکسو  ات علاوه بر نیرو، سرعتمرحلهموضوع اینه که 
  «.همربوطهم 

 «؟می جنگیسابقه»لوفنگ که دوباره گیج شده بود پرسید:
مبارز  هی متوسط باشی. ولی وقتی تازه یجنگندهه آره. لوفنگ، با نیروی بدنی الانت باید ی»

 فقط بعد کشتن تعداد معینی هیولا میتونی واقعا و مبارز مبتدی هستی همیشی، در واقع ی
ها بعضیها در بین جنگنده»ن آهی کشید و ادامه داد:جیانگ نیا «ی متوسط بشی.جنگنده

 هیه سری دیگ های بهتری استفاده میکنن،از تکنیکافراد  نیروی بدنی خوبی دارن، بعضی
داره، تنها راهی که میشه به طور مطمئن تو آستینش ای حقه هسرعت بیشتر و کلا هر کسی ی

 «.هاون فردی جنگی ی یک رزمنده رو حساب کرد، سابقهمرحله
 ی تایید تکون داد.لوفنگ سرش رو به نشونه

آره... حتی اگه نیروی بدنی دونفر زمین تا آسمون با هم فرق داشته باشه، یک نفر با نیروی 
 بدنی کمتر میتونه یکی که نیروی بدنی بیشتر داره رو بکشه!

وری افتخار این ط و همین طور تلاش کن و یک جنگ سالار شو»جیانگ نیان خندید و گفت:
 «مون میشی.منطقه

همون موقع لوفنگ با خودش فکر میکرد که اگه از نیروی روحش استفاده کنه نیروش چقدر 
 مشخصو قضیه این میشه؟ اون موقع نیروش در حد یک جنگ سالار هست؟ فقط زمان میتونه 

 کنه.
به یک ویلای سه طبقه  همین طور که لوفنگ و جیانگ نیان حرف میزدن و راه میرفتن، بالاخره

ویلا فضای خیلی زیادی رو اشغال کرده بود. مردی که پشت تلفن با جیانگ نیان اون رسیدن. 
 «جیانگ نیان زود باش بیا.»حرف زده بود از بالکن ویلا داد زد:

 «بیا بریم بالا لوفنگ.»
  .۲دست لوفنگ رو گرفت و با هم وارد ویلا شدن سریع جاینگ نیان
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