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  دعوای گروهی : مجدهچپتر ه

 توی زندان
 .شتناشون برگهسلول ها شروع کردن یکی یکی بهزندانی ،بعد از خوردن صبحونه

هاشون دراز توی اتاق سوم، سمت چپ راهروی جنوبی، چهار تا زندانی به آرومی روی تخت
ارباب لی حرف زدم و باهام برادر، موقع صبحونه با »کشیده بودن. یکیشون با صدای آروم گفت:

میشه  که های ارباب لیفرستیم. با دو تا از گوریلای هامون رو میموافق بود. سه تا از حرفه
 «، دیگه اون یارو لوفنگ هیچ جوره نمیتونه از زیرش رربره.جوریپنج نفر. این 

یدم نولی من ش»تتوی یک سگ سیاه داشت گفت:که  بود شون که یک مرد عضلانییکی دیگه
 «.هدرستخیلی این لوفنگ تونسته تنهایی از پس افراد نخبه بربیاد، به نظر کارش 

 «کُربا؟»
 شون زد.اسم خشک این دوتای اول با شنیدن

 «آره. اتفاقا الان کربا هم اینجا زندانیه.»مرد تک چشم ادامه داد:
فت و لحظه به فکر فرو ربعد یک  «بربیاد. ما با کربا دیگه محاله از پس»اولی با خوشحالی گفت:

 «ولی خب کربا اصلا چه شکلیه؟ هیچ کدوممون قبلا ندیدیمش.»پرسید:
ام وقت شو  میریمامشب با هم  .بزنیمبا ارباب لی حرف  میریم تابعد نهار »مرد یک چشم گفت:

هایی که ازش حرف میزد در هر چند سلاح «یادتون نره.هم هاتون حمله میکنیم. سلاحبهش 
 حد تیغ های کوچیک که از مسواک درست شده بودن بود...

های سخت گیرانه تو زندان انجام میشد، ولی با این حال زندان اونقدر با اینکه مدام بازرسی
در حدی که حتی تو یک همچین زندان بزرگی هم ؛ بزرگ بود که میشد از زیرش در رفت

نگ و اینجور چیزا میاوردن. مهم نیست چقدر یک زندان امن باشه، تا وقتی چند تا قاچاقی تف
هایی که تو این زندان دمآهست! البته  از قوانین راه فراری هیهمیشه اش میکنن، آدم اداره

ای یا خود ساخته از وسایل ای نیستن. فقط در حد سلاح های شیشههای گندههستن خلافکار
 زندان بود.

×××××× 
 «عصر به خیر برادر.» «عصر به خیر برادر لو.»
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ای که میدید بهش سلام میکرد. داستان دعوای لوفنگ وقتی از سلولسش خارج شد، هر زندانی
 خبر داشتن. قدرتشلوفنگ با چهار تا نخبه همه جا پیچیده بود. کل زندان دیگه از 

ش داخل که واقع فقط یک لابیهدر  ،فقط به اسم سالن غذاخوریهالبته تو سالن غذا خوری که 
 شد.ها پخش میغذا بین زندانی

 بشینن.  وننفر میتونستن دورش ینای که چندمیزهای بلند و نقره
از اونجایی که لوفنگ از پس تمرین انرژی  «غذا. جزبه  همه چی تو زندان خوبه، همه چی»

ژنتیکی دیشبش براومده بود، کل روز خوشحال بود. سمت پیشخوان رفت و غذایش رو از 
 ها گرفت. یک ظرف بود که توش یک چیزی مثل گِل بود.باننزندا

سرش رو تکون داد و با  نگسرش رو نزدیک برد و بوش کرد. بوی سیب زمینی میداد. لوف
 «همون غذای خام معروفه.پس این»:خودش گفت

در واقع بدترین  که ها میدن در واقع معروفه. بهش اسم غذای خام رو دادنغذایی که به زندانی
 پنج سنتفقط روزی  غذایی هست که میتونی گیر بیاری. اگه بخوای هر روز غذای خام بخوری

 ش چقدر داغونه.اکه فکر کنم خودش نشون میده کیفیت مواد اولیه پول نیاز داری
 ای. ای، و ظرف غذای نقرهای، میزهای نقرهسالن غذاخوری با دیوارهای نقره

 شدن و ظرف غذاشون رو میگرفتن.ها یکی یکی وارد سالن میزندانی
ی یکی از میزها نشست و سرش رو پایین آورد و شروع به خوردن کرد. همون لوفنگ گوشه

ها و حتی غذای سگ» ش شروع کرد به فحش دادن.نوجوون لاغر و عینکی کنار هموقع، ی
با اینحال با عصبانیت دو قاشق از غذایی که تو ظرفش  «ها هم از این بهتره چه وضعشه.خوک

 بود خورد. 
 «باختی، زود باش دو نخ سیگار بهم بده. بدو.»
 «میگی؟ واسه خودت چی»

میزدن، که فضای خیلی شلوغ سالن بزرگ غذاخوری، بیشتر از صد زندانی با هم حرف اون توی 
 و دناده بوتآورد. دو تا نگهبان با کلاشینکف کنار منطقه توضیع غذا ایسو درهمی به وجود می

بعد شروع به خندیدن و خوش و بش کردن. دوربین  ،کردنمیبا خستگی به داخل سالن نگاه 
 گرفت.امنیتی روی سقف از تک تک حرکاتشون فیلم می

 پنگ
 م نگاه کرد و با لبخندگ هی میز سه متری کنار لوفنگ نشست. به لوفنیک مرد یک چشم رو
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 پرسید:)) تو لوفنگی؟((
 لوفنگ نگاهی بهش انداخت و گفت:)) شما؟((

 «لانگ.»مرد تک چشم خندید و گفت:
روبروی تک چشم  و بودمرد تپل  هی اون «اژدهای تک چشم.»یک صدای آروم کنارشون گفت:

ه و نگاه سردی ب تا مرد عضلانی و قوی هیکل اومدن کنارش نشستننشسته بود. یک دفعه دو 
وقتی دیروز رفتیم بیرون، افرادت برادرم رو زدن، »تپل خندید و گفت:مرد تک چشم کردن. 

 «یک مشکل بزرگ. بهم بگو، قراره چطوری این مشکلو حل کنیم؟ ،نه؟ این یک مشکلهمگه 
لو، بهتره همین الان از جلو چشمم لی چاقا»مرد تک چشم چشماش رو چرخوند و گفت:

. اگه همین الان گورت رو گم نکنی، من رو مقصر ندون وقتی داشتن جسدت رو از اینجا گمشی
 «جمع میکردن.
اژدهای تک چشم انگار نمیخوای مذاکره کنی. مستقیم »ی سردی سرداد و گفت:مرد تپل خنده

 «میری سراغ دعوا؟
ید رس. به نظر میبود شون کرد. کنجکاو شدههاز کنار نگالوفنگ دو تا قاشق دیگه غذا خورد و 

 های بزرگ زندان میخوان دعوا کنن.دو تا از قدرت
اینقدر حرف مفت نزن مردک. »گفت: ن بودلبریز میشد درحالمرد تک چشم که صبرش 

 «مذاکره دیگه چیه. اگه اومدی اینجا حرف بزنی میتونی گورت رو گم کنی.
به درک انگار نمیشه با تو عین آدم رفتار کرد. »و عصبانی داد زد:مرد تپل با صورت خسته 

 «حمله کنین!
ی کنارش سریع از جاشون بلند شدن. یکیشون میز دراز رو بلند کرد و پرتش دو تا مرد گنده

 لگد بهش زد که مثل رعد و برق بود. هکرد سمت مرد تک چشم، و اون یکی ی
 «مون رو بزنی؟!جرئت میکنی رئیسچطور »
 «داداش بزن بریم!»

 و این طوری بود که کل سالن پر از هیاهو شد.
 پنگ

یکی از زندانی ها یک صندلی برداشت و باهاش دوربین امنیتی رو شکوند. هر دفعه یک دعوای 
. این طوری گروهی گنده شروع میشه اولین کاری که میکنن اینه که دوربین رو میشکنن

 ها یکی رو مقصر ماجرا بکنه.طوری بین زندانیپلیس مدرکی نداره و مجبوره همین 
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هاش رو بالا آورد تا جلوی لگدی که بهش زدن رو بگیره ولی از مرد تک چشم دست «اههه!»
دقیقا کنار لوفنگ  الان به طوری که پرت شدعقب به اونجایی که لگد قوی بود چند قدم 

 ایستاده بود.
 دنبالش. افتادندو تا مرد گنده سریع 

چشم هم سریع اومدن کنارش و یک دفعه لوفنگ مرکز یک دعوای  کهای مرد تزیردست
 بود. گنده

تونست بکنه این بود که از تنها کاری که می «باورم نمیشه گیر یک همچین چیزی افتادم.»
 جاش بلند بشه. ترجیح میداد درگیر دعوایی که هیچ ربطی بهش نداره، نشه. 

گ و یک دفعه یک تیغ از تو آستینش درآورد. مرد تک همون موقع مرد تپل دوید سمت لوفن
 چشم هم الان یک تیغ تو دستش بود و داشت آماده میشد که باهاش به لوفنگ حمله کنه.

لوفنگ یک دفعه احساس خطر کرد. قبل از اینکه بتونه کاری بکنه تو مچش دردی حس کرد، 
 لنگ پرید و از میز دور شد.انگار یک چیزی بدنش رو سوراخ کرد. همون موقع مثل یک یوزپ

 هاها
 ور شدن.ای که از اول کار اونجا بودن بهش حملهدو تا مرد گنده

عد ب «دارین خودتونو به کشتن میدید!»داد زد:و جریان از چه قراره که لوفنگ که فهمیده بود 
با مشت جلوی لگد هاشون رو گرفت. دو تا مرد گنده که گوریل صداشون میزدن تو دلشون 

کوچک لوفنگ دربرابر قدرت پاهاشون هیچی نیست، برای چی ازش  هاییدن. آخه مشتخند
 بترسن؟

 پنگ پنگ
ای که تو اومد. دو تا مرد گنده اونا صدای فرود اومدن ضربه و بعدش شکستن استخوناول 

 با تمام توانآنها خودشون و کشیدن. میاز درد زوزه  الان داشتن دلشون به لوفنگ میخندیدن،
 اونجا .و افتادن رو زمین تر بودمشت لوفنگ دور کردن و خوردن به میزی که کمی اون طرفاز 

 ریخته بود که آدم و شوکه میکرد.روی زمین اونقدر خون 
 .کردن روی زمین شروع به فریاد زدن ،بودشکسته شون مردهای عضلانی که الان پا

 «.آههههههه»
خشک شون زده بود. تنها چیزی که مرد تک تک چشم و تپل که کمی عقب تر وایساده بودن 

 «؟!وات دِ فاک»:چشم تونست قبل از به صدا دراومدن آلارم زندان بگه این بود
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 ونگ ونگ ونگ
 سریع بودن اتاق استراحت و جاهای مختلف که داخلها بانهمه زندان و صدای آلارم بلند شد

 جمع شدن تا گروه گروه وارد سالن غذاخوری بشن.
آسیب  او فهمید که نگاه کرد. رو کثیف کرده بود که خون اونا لباسش ودست لوفنگ به 

ای به دستش نرسیده. راست میگفتن افرادی که تمرین انرژی ژنتیکی انجام میدن نیروی جدی
مشت حدودا سه تا چهار هزار کیلوگرم دارن. این یعنی اینکه حتی یک گلوله هم نمیتونه 

ای که مرد تپل باهاش به لوفنگ حمله کرده بود فقط یغههاشون رو سوراخ کنه. تماهیچه
 هاش متوقف شده بود.پوستش رو بریده بود و توسط ماهیچه

 «پس شماها داشتین نقش بازی میکردین که به من حمله کنید.»
 لوفنگ با عصبانیت به مرد تک چشم و تپل نگاه کرد که باعث شد رنگ از روشون بره.

مرد تپل هم دنباله  «همه با هم بهش حمله کنید! الان آسیب دیده.»مرد تک چشم فریاد زد:
همین طور که داد میزدن و فریاد سر میدادن صندلی و میز بلند  «همه با هم!»روش گفت:

شون دست به کار رئیس ی حرفهدنبالبه هاشون هم کردن تا لوفنگ رو باهاش بزنن. زیردست
 شدن و همه با هم حمله کردن.

ها ضربه میزدن. ها و پاهاش مثل شلاق تو هوا به زندانیشبح بود. دست هگ مثل یلوفن اتحرک
 زا داشتن فقط حال هر در چون. نمیزد ضربه محکم خیلی لوفنگ معمولی، هایزندانی در برابر

م و تک چش ،شونرئیس تا دو ولی. دربرن زیرش از نمیتونستن که میکردن پیروی دستوراتی
 نداشتن. و بخشش و اش کنن لیاقت رحمیغ زخمیتپل که سعی کردن با ت

 بوم
شد  باعثوارد کرد که  تک چشمای به ضربه لوفنگ صندلی رو از وسط نصف کرد و چنان ضربه

 .تو هوا پرواز کنه
 ها و میزها میشکستن.میشد. صندلیت هرکی بهش حمله میکرد به عقب پر

 حس میشد!خیلی واضح تفاوت 
 تمرین ژنتیکی انجام داده و یک زندانی معمولی.تفاوت بین یک رزمنده که 

ها، اون نوجوونی رو دید که کنارش نشسته بود. ی زندانیلوفنگ به اطرافش نگاه کرد. بین همه
تمومش »نوجوون آروم نگاهش میکرد. یک دفعه دستش رو بلند کرد و با صدای بلند گفت:

 «کنید.
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 لوی لوفنگ پدیدار شد.هوا رد شد و نوجوون همون موقع ج از داخل ینور

 

 .جدهمهپایان فصل  -


