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 شهر هیولا: ر نهچپت_دوم دلج

مبارزان  یبرای همه یباشکوه افتیض، حینن همودر  ؛جنب و جوش بود از بخش نظامی پر
 .ن بودآماده شد درحال مده بودناو که برای شرکت در آزمون رزمیمحتمل 

 بعد از ظهر.

بخش نظامی شمال شهر جیانگ نان و  والامقامبرخی از مقامات  همراه مبارز0861 نامید داخل
 بودن. ایستادهوپشت میز پذیرایی  هامرز یرعد و دوجو یرتبه دوجوم بلندمقامات از برخی 

 تون رو تحویلهاها و سلاحو یونیفرمبالا یید بیا احتمالی که نامشان خوانده میشود،مبارزان »
 «.بگیرین

 «ژو یان»

 «فنگ هی»

 «وانگ بینگ جیانگ»

…. 

 زدند. مبارزان ده افسر پشت میز حضور داشتند که یکی یکی اسامی را فریاد میدست کم 
 .میداشتنبرشون و زاتیتجه ورفتن ، میاسمشون گفته میشدکه  ی هماحتمالی

 «لوفنگ»

 .شد اون سریع به سمت اونها رفتگفته  لوفنگاسم  وقتی

 نترینیاز داری. سنگین که بهش ی، چکمه های رزمی و تیغ شبح سری دومتاین لباس رزمی»
ها و ت سلاحافسر سِ« .نداریمسنگین تر از این ، بود کیلوگرم۲6 که آماده کرده بودیم شمشیری

. داره و میتونه پیام ارسال کنه GPS ارتباطیه کهساعت  هی هم نای» وسایل رو به لوفنگ داد.
 .«هسپر شش ضلعی هیم این

مبارز احتمالی  یه »... چشمهای لوفنگ خیره شدبا نگاهی مشکوک به  افسر درحال صحبت
 «ه!خیلی عجیب، هرو درخواست کرد شبح سنگینیه ین تیغهمچ
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 .ترف برداشت و لوگرم بار روکی۹11سریع زد و  کمرنگی لبخند لو فنگ

…. 

شون رو که فکر میکردند براشون سلاح های درخواستی خود مبارز،0861از  کدومن هر ومید تو
رط شیه این  چون کردندمیاز سلاح سرد استفاده فقط  مگیهالبته ، کردن دریافت مناسب تره

شون وسایل همگی بعد از گرفتن .ممنوع بودندکاملا سلاح های گرم  و بود لازم برای امتحان رزمی
 .ننتجهیزات جنگی عوض کهاشون رو با لباس ها و لباسکه  به مناطق استراحت برگشتن

 خنده بود. پر از سرتاسر میدان

های نبرد، شلوارهای استاندارد نظامی و جلیقه جنگی با برخی از به چکمه نگفآن زمان لو در
همچنین سپر شش ضلعی و تیغ شبح خود را بر پشت داشت و ، کی لو مجهز شده بودمواد آلیاژ 

 صحبت میکرد. با مبارز کنارشبا خوشحالی 

 ی که بهشون مجهزهمه وسایل اگه»و گفت: کرداشاره به لباسش  هیجانمتکار با یک نوجوان خد
اونا برای  که این شلوار و جلیقهالبته  .ارزه می تاهزار 01تا  7حداقل  م کنار همشدم و بزاری

ر د تونن با این حال می، ستجنگنده نییه بهترین تجهیزات  دادنامتحان مبارزان به ما قرض 
ضد گلوله  بهتر از جلیقه هایکه خیلی  دفاع کنن Hهیولای درجه ضعیف ترین  ایبرابر چنگال

ی هیولا هو ی رو سوراخ کنه این تونه نمی هیچوقت یک گلوله معمولی ایه که توی شهر هست.
 «هم هیچوقت نمیتونه اینو پاره کنه. Hدرجه 

 «...تونی اون رو پاره کنینمیتو »

ونه نت هیولا اگه حتی»فت:روی لبهاش گ یاز سمت دیگه دختری با چهره ای خشن و لبخند سرد
 تو به اندام های داخلی ت رو بشکنهاستخوان ها تونه می ای که میزنه، ضربهلباس رو پاره کنه

 «.برسونه آسیب

ختر سپس به د «.ضعیف و شکننده نیست همچینم مونبزرگ برادر این» خدمتکار نوجوان گفت:
بریم اونجا و قدرت این برادرمون رو دختر کوچولو، چطوره که » و با تمسخر ادامه داد: خیره شد

 «تست کنیم؟

 «کافیه.»لو فنگ اخم کرد و گفت:
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 خندید. نوجوان خدمتکار «.برادر لو. ما به حرف برادر لو گوش میدیم چشم»

با  پخش شده بود. دهن به دهن بین جامعه مبارزا ی مرزهالو فنگ توسط دوجو استخدام خبر
و دوجو رعد  ی مرزهامبارز احتمالی، فقط سه نفر از آنها توسط دوجو0861 از بیناینحال 

 هستن. یخاص اعضای نستن که این سه نفردومیهم  مبارزان احتمالیو  استخدام شده بودن

و ، ودوجوی مرزهااستاد ارشد صدای شد. این میاز راه دور شنیده  «لوفنگ لوفنگ»صدای فریاد 
 تانگ بود.

 «عمو وو»

رد کزندگی می مینگ یوئهماه گذشته لوفنگ در بخش  . طیرفت شبه طرفهم لوفنگ سپس 
 نبود نزدیکبه هم ، کرد ن بخش زندگی میکه توی همو وو تانگبا مربی اصلی  نطبیعتاً او پس

 صدا میکرد. عمو وورا لوفنگ بطور دوستانه ای او چون 

 .«، با من بیالوفنگ»وو تانگ گفت:

م وآر آپارتمان هبه طبقه دوم ی اونها خیلی سریعو  نگفت بود اما چیزی خیلی مشکوکلو فنگ 
کنار هم نشسته بودن. لوفنگ به اطراف نگاه  اتاق نشیمن طبقه دوم افراد زیادی دن. تویرسی
ی مرزها از چهار بزرگ دوجوی یکیکه اون هم  رو شناخت فقط یکی آدما ... از بین همه اینکرد

 !بود ائونان، ژو گه ت شهر جیانگ

 «رئیس.»سلام کرد: لوفنگ با صدای بلند به او

در  ه بود وپوشید کمرنگی میدرخشیدننقره ای  ی که باژو جی تونگ، لباس جنگی تیره با قطعات
 «.نجا بنشینهوم، لوفنگ برو با وو تونگ او»گفت: م می خندیدکه آرو حالی

نقدرها هم دوجوی رعد، اون اودر مقایسه با  وایسا ببینم راجع به لوفنگ حرف میزدی؟ژو گه »
وقتی  و و نشسته بودژو گه تائ مردی تنومند با لباس رزمی بنفش تیره روبروی.« خوب نیست

و ر ما دو نفر رعد ویدوج»قفسه سینش میپیچه: داره تود که صدا رسیبنظر میصحبت میکرد 
 یه برابره و اون یکی همفنگ شما از نظر آمادگی جسمانی با لو شونیکی ه کهاستخدام کردزودتر 

 «اسلحه گرمه. ستفاده ازا در نابغه

 که بلافاصله در پاسخ بلند شدند.مرد جوان کنارش انداخت مرد تنومند نگاهی به دو 
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 «اسم من وان دونگه.»گفت:روی صورتش یه علامت بنفش  همراه باباوقار  ظاهری با نوجوانی

ه نظر زیبا ب اون بسیار.« هستش ما شیائو ماسم من»گفت:لبخند می زد  گه درحالی کهنوجوان دی
 اومددختر به دنیا می نوجوان استفاده کرد. اگه زیبا برای ایناز کلمه کاملا میشه  بله. می رسید

 ه میاورد.های زیادی به همرا با خودش سختیالاً احتم

 «میدونستین.البته از قبل  ام،لوفنگمنم »زد و سر تکان داد: لو فنگ لبخند

کی ی امتحان رزم امشب توی ببینیمبیا  ؟دیگه جرئت رقابت داریلوفنگ »گفت: مزقر نوجوان مو
 هخوشمز انگارجوری که  زدمیبرق  مزقر چشمان نوجوان مو« تونه مقام اول رو کسب کنه!می
 .بود مبازره طلبیرو دیده باشه، چشماش پر از رین نوع غذا ت

 «علاقه ای ندارم.شرمنده ولی »فنگ سرش رو تکان داد و گفت: لو

 .خفه شدکلا  گهو دی ه سردی کردخندیه  شاما بعد ه بودنوجوان باوقار شوکه شد

به نظر  یجالب آدم این بچه بنظر یگژو »:خندیدند رعد یدوجواز ژو گی تائو و مرد تنومند 
 یه جورایی ازش... باید بگم راحتی تحریکش کنندیگران به  دهاجازه نمی آرومه و کاملاً ؛رسهمی

 ...«داری که به دوجو رعد من بپیوندی برنامه ای  خوشم اومده. لوفنگ

 .«مسخرهبابا  برو بدو»:یکم بهش زل زد و گفتائو ی تژو گ

 مرد تنومند خندید.و بعد .« شوخی حالیت نیستا اصلا تو مردهی کنم.  شوخی می دارم فقط»

 «...شروع میشهامتحان رزمی به زودی چون  ما هم باید بریم»:گفتهم ژو گی تائو 

—————— 

ا ت کردند سرباز پیاده روی ساعت تحت فرمان ، حداقل نیممبارز احتمالی دیگه0861لو فنگ و 
غروب با تقریهم  بود و خورشیدشده عصر  دیگه ،شهر رسیدند هبه قسمت بیرونی ی همگیاینکه 

 .کرده بود

 [~~~]غرش 
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 نهمیز شونسینه از داره ونشلبق نردکمیحس مبارزا  که نعب آور بودچنان ر اونوحی هزوزصدای 
ل کدر  چنینهم شدشنیده میبا سیم خاردار احاطه شده بود  که شهردر سراسر  اون صدا .بیرون
 .، نگهبانی میدادنتحال گشدر  تعداد زیادی سرباز اطراف اون شهر و

گربه سایه  تا 011گراز خز آهنی،  تا 0۹11 .ولا وجود ندارههیبه اندازه کافی  اینجا نعجله کنی»
ی های بزرگکامیون دندییقه قچند د بعد نگ و بقیهفلو «ارین.بی دیگه ماستیف ببر تا 011 وژی 

 .میومد زوزه صدای ااوناز  کدومهر از  و ننمداودر حال 

 .…برای بررسی دقیق رفتند از مبارزا لو فنگ و تعداد زیادی

 تعدادی هیولا زندانی شده بودن.ا اوناز  کدومهر  ن و تویبودهایی از کامیون ها قفس هر کدوم تو

 «لوفنگ»

تونی بنا نمیشه که ب هم باشی ماهر و قویاگه  حتی»:گفت لوفنگبا خنده به  ارشد وو تانگ مربی
 توننحتی نمی شنبا احتمال مرگ روبرو مییا  ننییبخون موقتی  بعضی آدمابکشی! رو  هیولاها

که  هاین امتحان رزمی این برگزاری هدف اصلیبنابراین ؛ بذارن به نمایش شون وقدرتاز یک دهم 
رحم بارزه کنی و بیها مبا هیولا تنوتا پای جباید عادت کنی که  ، یعنییتربیت کنذهنت رو 

 «.باشی

 «.متوجه شدم»ن داد:وتک ش وسرلوفنگ 

 ه مبارزنها معادل یهستن. او Hاین هیولاها همه ضعیف ترین هیولاهای سطح »گفت:وو تونگ 
 تهاجمی ه که خیلیاین حال نقطه قوتشون . با اینشونهپایین هستن. نقطه ضعفشون هوش مبتدی

 «ره.می مییه مبارز احتمالی حداقل  رزمیهر امتحان  به خاطر همین همیشه توی ،و ظالمن

مرگ با هیولاهای پای که جنگیدن تا  ههیچ راهی وجود ندار معلومه د،ن دافنگ سرش رو تکو لو
 واقعی بی خطر باشد.

......... 

، میزان هیولاهای موجود در شهر به شهر Hای از هیولاهای ضعیف سطح از وارد شدن دسته بعد
 .زیاد شدبه مقدار قابل توجهی 
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 دینگ دینگ دینگ...

 «همه توجه کنن.»

 ،بلند کردن شون واحتمالی سر یهمه مبارزا د.رسی احتمالی ایمبارز مهصدای زنگ به گوش ه
 خطاب مخروبه در وسط شهر ایستاده بود و یآپارتمان سه طبقه هروی ی افسر نظامی هیدیدن 

از ساعت ... قبل رو دارهن قوانین هم همواین بار مبارزه امتحان »:گفتاحتمالی  ایمبارزهمه  به
 «رسه! صبح به پایان می 8م. امتحان فردا ساعت شروع می کنی امشب 06:01

وش چپ گن همینطور هم ، امتیاز بیشتری کسب می کنیولا بکشینتعداد بیشتری هی هرچی»
 ین احتمالیمبارز یادتون باشه که ن و بیارین.به عنوان اثبات قطع کنییی که میکشین رو هیولاهر 

 ست. کسانی کهتحت نظارت ماشما  کارهایحرکات و همه  ،ستننی با همدیگه مجاز به جنگیدن
 «شن!بلافاصله کشته می ذارنزیر پا می رو قوانین

ه مبارز رو خواهند درصد برتر حق تبدیل شدن به ی 81، مبارز احتمالی 0861شما  از بین»
 صدای« شرکت کنن. و باید در آزمون رزمی بعدی خورن شکست می درصد بقیه 01داشت! 

 افسر ناگهان سرد شد.

خواهند  نفر رد صلاحیت 87۹و  نفر قبول میشن 0116نفر شما،  0861گه، از به عبارت دی»
 «شد!

 01بطور باورنکردنی ای ، شروع به صحبت کردن دادنگوش می که اون پایین احتمالی مبارزین
 درصد رد صلاحیت میشن!

ا قبول میشه و اگر که بتونین دوت، جهت یادآوری، معمولًا اگه کسی بتونه سه تا هیولا رو بکشه»
 چید.افسر در گوش همه پی صدای« هیولارو بکشین دیگه قبولیتون به شانستون بستگی داره.

 و میزان آسیب صرف شد برای کشتن هیولاکه  که امتیازاتتون یکسان باشه، از زمانی اگر»
مورد  لاهارو به تعدادکه هیوبنابراین، وقتی؛ استفاده می کنیم رتبه هابرای تعیین  توندیدگی

 «سریع از شهر خارج بشین. و ن، عجله کنینیازتون کشتین
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 .و در ساعت ارتباطیتون فشار بدیندکمه کمک اضطراری ر اگه زخم بدی برداشتین یادتون باشه
پایان  ن دهندهنشو همچنین اون موقع، در اینصورت بلافاصله یه نفر برای نجاتتون میاد. ... البته

 ست.شما آزمون مبارز

 افسر پایین پرید.

 []وووووووش

با دو جهش پشت سرهم دیگه، عملا از  ؛ وارتفاع بودمتر  01از بالای آپارتمان تا زمین حداقل 
 .شهر خارج شده بود

 «بشین. و وارد شهر هیولا ن، حرکت کنیهمه مبارزان احتمالی» دستش رو تکون داد: افسر

 شهر هیولاها ریختند. داخل موجی سهمگین مبارز احتمالی مثل 0861

 «در رو ببندین.» افسر دستور داد:

 [ژییقیییی]

 بسته شد.کاملا  خروجی تنها دروازه

 !رسماً آغاز می شود ان مبارزهامتح

 

 از جلد دوم. همنقسمت  پایان -

 

 


