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 امتحان مبارزه  _چپتر هشت _ولوم دو

 یبقهط وئهی نگیم یصد و نود و نه منطقه آپارتمان شماره یبود؛ تو یجولا کیو  یشب س مهین
را ب گهید یکی وتر،یبرا کامپ یکیخواب،  یها برااز اتاق یکیدوم چهار تا اتاق وجود داشت که 

صف بود که ن نگیپ ستیحداقل صد و ب نیبود. اتاق تمر نیهم مخصوص تمر یکیمهمونا و اون 
 .رهیگیدوم رو م یطبقه یافض

 و از اونجا به اتاق دیتابیم وتریاز پنجره به داخل اتاق کامپ رون،یب یهاوقت بود و نور چراغ رید
 . شدیبازتاب م نیتمر

حال که به نظر خوش ینوران ینشسته بود و دو هاله نیزم یبا لباس دوجو، بدون حرکت رو لوفنگ
 .دندیچرخیبودن با سرعت به دور بدنش م

 تادنسیشدن و از حرکت ا کیکمتر شد آهسته به لوفنگ نزد مدت که سرعت اون دو هاله هی بعد
 یلیدر اصل دو خنجر بودن که با سرعت خ ینوران یاما اون لحظه مشخص شد که اون دو هاله

 .دنیچرخیبالا دور لوفنگ م

اگه  یول ست،ین یکار سخت ایکه الان دارم کنترل کردن و بلند کردن اش یایروح یرویبا ن »
 نییپنج تاش رو باهم کنترل کنم قدرت، سرعت و دقتشون پا ایدو خنجر، چهار  یبخوام به جا

 .«ادیم

 رو هم شامل یروح یانرژ نیتمر دش،یعلاوه بر کنترل کردن قدرت جدماه لوفنگ  نیا ناتیتمر
 .شهیم

ن باهاشو ده،یرو د یادیز یکرده مبارزها یزندگ وئهی نگیم یکه داخل منطقه یمدت نیتو ا اون
 !گردهیبرم یروح یرویبه ن  نزشیحرف زده و تونسته مطمئن بشه که قدرت تلک

 «قراره امتحان مبارزه رو بدم پس بهتره زودتر برم بخوابم. فردا»

 رو باز کرد و سمت اتاقش رفت. نیاتاق تمر یاشهیاز جاش بلند شد و در ش لوفنگ

×××××××× 
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 هی هیوو و... همراه با سرگروه انگیمبارز که شامل لوفنگ،  یآگوست بود. حدود س کمی ظهر
 ن.قطار رفت ستگاهیسمت ا تر،یمیمبارز قد

 ~~یکوچ ~~یکوچ

. دیرسیبه گوش م لیر یها روگوشخراش چرخ یو صدا شدیم ستگاهیداشت با سرعت وارد ا قطار
م ه یاپنجره چیه یحال کاملا بسته بودن، حت نیدر ع یقطار شلوغ و پر سروصدا ول یهاواگن

عالمه  هیهر کدوم  یهر واگن چند تا اتاق بود که تو یوجود نداشت. تو رونینگاه کردن به ب یبرا
 امتحان وارد قطار شده بودن. یبودن که مثل لوفنگ برا رزمبا

 رو نشون داد.... یفرد هیها بود روشن شد و صورت اتاق یکه تو یشگرینما یصفحه

 «اچ آر هستم. هیمن از اتحاد نده،یآ یمبارزها ز،یعز یمبارزها»

 ن؛یدیاتحاد اچ آر شن یلا دربارهتون قبمطمئنم همه»صفحه ادامه داد: یرو انسالیم مرد
 نیا یگهیداره. مطمئنم همه اسم د یادیز یسازمان مبارزها که اعضا نیترو پولدار نیتربزرگ

 !«ینیرزمیاتحاد ز __ن،یدیسازمان رو هم شن

نشسته بودن هر  گهیوو که کنار همد انگی. لوفنگ و داخل قطار ساکت شدن... یمبارزها یهمه
 دو نگاهشون به صفحه دوخته شده بود.

 یلیبودم خ دهیمنم شن گه؟ید یدیشن ینیرزمیاتحاد ز یقبلا درباره»و گفت: دیوو خند انگی
 « دارن!! یشتریکشور هم پول ب هیاز  یکه حت نیزم یسازمان رو نیپولدارن! پولدارتر

 «بودم. دهیشن آره»

کرده اطلاعات مختلف  یزندگ وئهی نگیم یمنطقه یتو که یماه هی نی. ادیهم خند لوفنگ
. بود زایچ نجوریمبارزها و ا یهااز اونا هم درباره سازمان یکیگرفته که  گهید یاز مبارزها یادیز

 ،شدنیقدرتمند کنترل م یهاو اروپا توسط خانواده کایمثل آمر ییجاها راوانا،ین یقبل از دوره
 یمورگان، خانواده یها: خانوادهخانواده نیاز ا ییها. نمونهانهیحالا چه به صورت آشکار چه مخف

نترل رو ک ایپول دن شتریگفت اونا عملا نصف ب شهیو... بودن که م سیاُناس یراک فِلِر، خانواده
دن ه حمله کرشدن که شروع ب داریپد ییولاهایه دیرس راواناین یدوره یوقت نحالیبا ا کردن؛یم

تر با کمک ارتش بزرگ یتر نابود شدن و کشورهاکوچک یاز کشورها یلیخ طیشرا نیو تو ا
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تر از قبل بشن، در اون ها مستحکمعمل باعث شده بود دولت نیقدرتمندشون دووم آوردن که ا
 برکنار ایکه قدرتشون ازشون گرفته بشه و  دنیترس یمیقدرتمند و قد یهااز خانواده یلیزمان خ

به  ایامضا کردن که همون اتحاد اچ آر رو به وجود آورد،  یابشن؛ پس با دولت و ارتش عهدنامه
 . یاتحاد حقوق انسان گهیعبارت د

وسط که ت هیهمون اتحاد نیا یمگه نه؟ ول رسهیقطعا خوب و قشنگ به نظر م یحقوق انسان اتحاد
 .قدرتمند و پولدار نشستن یهامرکزش خانواده که هیاتحاد نینام گرفت، ا ینیرزمیمبارزها اتحاد ز

 یهاتیمامور دیتونیشما م نجایمبارزهاست! ا یبرا یمرکز اطلاعات نیترما، بزرگ سازمان»
 یهمه نیب یپل ارتباط هینباشه سازمان ما  یدارن. هر چ ییکه تنوع بالا دیانتخاب کن یمختلف

رو  خدمات نیو بهتر دیشیاز ما م یکی یبه عبارت دیکشورهاست، پس اگه عضو سازمان ما بش
اروپا. سازمان ما  یهیو چه اتحاد کایباشه، چه آمر خوادیحالا از هر کجا که م نیکنیم افتیدر

 «که... دیوندیداره! بهمون بپ ایارتش رو تو کل دن نیتربزرگ نیقدرت، نفوذ و همچن نیشتریب

... 

 ه حرف زدن ادامه داد.ب قهیپونزده دق یطور برا نیهم انسالیمرد م اون

 داریصفحه پد یداشت رو یکه صورت خشک و خشن یمرد انسال،یمرد م یاز صحبت ها بعد
 شد.

ستم. ه یتیآژانس امن یفرمانده نیکنم. من جانش یخودم و بهتون معرف دی! بزارندهیآ یمبارزها»
و داره! ر ایارتش دن نیترقدرتمند ن،یمون چکه کشور بزرگ ستین یشک چیهست و ه ویاسمم ل

 «اشت!د دیرو خواه یبانیو پشت تیحما نیبهتر دیو مطمئن باش دیپس عضو ارتش و دولت بش

..... 

 صفحه اومد و شروع به صحبت کرد. یرو یدیشخص جد یمدت بعد

. مزنیصاعقه باهاتون حرف م یصاعقه هستم و از مرکز دوجو یدوجو سیبنده وانگ رئ دوستان،»
شده.  سیآذرخش تاس یمبارز، خدا نیتریو قو نیترعیسر صاعقه توسط یدوجو یمؤسسه

 «داره... یفراوان یصاعقه دورتادور جهان شعبه ها یدوجو

... 
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آشنا شدن و اسم ما رو  یتا موسسه و سازمان قبلهستن الان با سه نجایکه ا ییمبارزها یهمه»
 !«میمرزها هست ی. ما از دوجونیدیهم که از قبل شن

 صفحه دوباره عوض شد. یرو ریتصو

مبارز ساخته شده و الان  نیمرزها، توسط قدرتمندتر یمن ژو ِگ هست! دوجو اسم»
 !...«نهیزم یدوجو رو نیقدرتمندتر

... 

 مبارزها شروع شد.  نیحرف و بحث ب غیچهار تا تبل بعد

 یمرزها جا یدوجو کنمیمن که فکر م ؟یعضو کدومشون بش یخوایمبارز شدن، تو م بعد»
 .«هیخوب

 «. هاهاها.ارمیپول درب یکل تونمیم یطور نیا شم؛یم ینیرزمیعضو اتحاد ز من»

مرزها هم بهتر  یاز دوجو یشروط رو داشت، حت نیصاعقه بهتر یدوجو کنمیمن فکر م یول»
 «بود.

 قطار رو پر کرده بود. یمبارزها فضا جانیپر ه یو گو گفت

 .زدنیآروم حرف م یوو هم با هم با صدا انگیو  لوفنگ

پس منم حتما عضو  ن،یمرزها شد یتو عضو دوجو یو حت امییوقته که معلمم، سال بالا یلیخ»
از اتحاد  تونمیمرزها بشم هم بازم م یاگه عضو دوجو ی! در هرحال حتشمیمرزها م یدوجو

 میکن خابو انت زاتیتجه میبا هم بر میتونیرواله. تازه م یپس همه چ رم،یبگ تیمامور ینیرزمیز
 !«ینیرزمیمرزها و هم از اتحاد ز یجوهم از دو

 «و ارتش... ینیرزمیصاعقه، اتحاد ز یمرزها، دوجو یدوجو »

 هست. شوننیترقطعا ارتش قدرتمند نایا یهمه نیب دونستیم لوفنگ

ورها کش یحت نیشده، بابت هم لیقدرتمند تشک یعالمه خانواده کیهم که از  ینیرزمیز اتحاد
 دستشونه! ایباهاشون سر جنگ برندارن چون رسما کل اقتصاد دن کننیم یهم سع
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دو  نیدر ا تیعضو یدارن ول یقدرت کمتر یقبل یمرزها و صاعقه از دوتا یحال دوجو نیع در
 ! هیآزاد یدهندهگروه نشون

 کردیطور که به اطرافش نگاه م نیلوفنگ هم« قطاره؟ نیچند تا مبارز تو ا یکنیفکر م انگ،ی»
 واگن هستن. کیاز صد تا مبارز تو  شتریکه ب دیرس جهینت نیبه ا

ل فقط دو امتحان مبارز در طو نکهیبودم با ا دهیهستن. قبلا شن یلیخ»وو اخم کرد و گفت: انگی
ارز از هزار مب شتریکه ب یدر حد اده،یز یلیهر دفعه تعداد شرکت کننده ها خ شهیسال برگزار م

 !«ا امتحان بدنت انیم انین انگیاز شهر ج

 شوکه شده بود. لوفنگ

 «از هزار تا؟ شتریب»

 انگیشهر  تینفر و جمع ونیلیم ستینان حدود دو انگیشهر ج تیکه جمع ییاز اونجا هرچند
 . رسهیبه نظر م یتعداد شرکت کننده منطق نینفره ا ونیلیژو ده م

 ~بعد یمدت

 .«دیشدن باش ادهیپ یلطفا آماده رسه،یم ستگاهیبه ا یمحترم، قطار به زود یمبارزها»

به  نکهیصدا از بلندگو پخش شد، سرعت قطار آهسته آهسته کم شد تا ا نکهیبعد از ا یمدت
 .ستادیصورت کامل ا

اردوگاه بزرگ شدن  کیمبارزها وارد  میعظ تیزود جمع یلیهر اتاق واگن باز شد و خ یدرها
گ تانک بزر کی شد؛یم دهیاردوگاه د یرونیب یهاقسمت یتو یایبزرگ و قو یهاکه از دور سلاح

 شون بود.دست یمختلف یهاسرباز که سلاح یادیاش سمت خارج اردوگاه بود، تعداد زکه لوله

 .کردنیمبارزها به اطراف نگاه م یهیو بق لوفنگ

 «اردوگاه رو نگاه! رونیب»به دوردست اشاره کرد و گفت: جانیوو با ه انگی

 یاولیاردوگاه افتاد و چندتا ه یتیوو رو دنبال کرد که چشمش به مرز امن انگینگاه  لوفنگ
شدن به اردوگاه  کیهرچند اصلا جرئت نزد اوردن،یکه از دور صدا از خودشون درم دیگرسنه رو د
 رو نداشتن.
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 ~~!گاااااا

که باهاش روبرو شدن  یزیکننده باعث شد همه سرشون به سمت صدا بچرخه، چکر یزوزه هی
 .دنیکشیبود که به سمت آسمون زوزه م  نیک یفِ یولایها هصد

ها تاب. انگار کیروبرو بش ییولایبا هر جور ه یتونیم یها، اگه از شهر خارج بشتوجه به کتاب با»
 .«گفتنیراست م

 ایشهر  یتو توننیتنها م یمعمول یهاانسان»ادامه داد: جانیلوفنگ برق زدن و با ه یها چشم
 «نگه!بج ولاهایبره و با ه رونیاز شهر ب تونهیمبارزِ که م هیکنن، فقط  یزندگ ینظام یهااردوگاه

 !«یهمگ»

 توجهشون رو جلب کرد. دیرسیمبارزها م ینفر که به گوش همه کیبلند  یصدا

. شما هزار و ششصد و هشتاد دیخوش اومد انین انگیشهر ج یبخش شمال یاردوگاه نظام به»
 دوارمی. امدیکه قراره برگزار بشه شرکت کن یاامتحان مبارزه یکه تو دیاومد نجاینفر تا ا

 ...«دیبر رونیب نجایهمتون زنده از ا نهایتر از همه او مهم دیقبول بش شترتونیب
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