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 آن موقع...

 1کنریز غول پیکر، در دىکده ی پاال ىایو مثل توده ای از ملخ بو زندگی برگشتند ىنگامی کو مرده ىا 
قربانی ىای خوش شانس تر در خواب سالخی پخش شدند، بدترین و تاسف بار ترین ساعت شب بود. 

ری داشتند. . بقیو سرنوشت بو مراتب بدتو مغزىایشان بلعیده شد شدند. جمجمو ىایشان باز  
برای مدتی کوتاه و پرتنش، مرده ىا و زنده ىا با ىم شریک دىکده بودند، ولی این موازنو، موازنو ای 

 جينمی بود و خیلی دوام نداشت. مسلما یکی از دو گروه دیگری را از بین می برد. ىنگامی کو ىیوالىای
ن ىا را می کشتند یا آلوده می کردند، دیوانو و شیطانی، شکار از ىمو جا بی خبر خود را می دریدند، آ

 خیلی زود مشخص شد کو این جنگیست کو زنده ىا قرار نیست ىیچ وقت از آن پیروز بیرون بیایند. 

 
منزجرانو مادرش را نگاه می کرد. نگاه می کرد کو چگونو بقایای دریده شده ی صورت 2برایان بری 

 شوىرش را می کند تا مغزش را پیدا کند.
ىنگامی کو شب ىا در حالی کو مست  ،اکثر مواقع راجع بو کشتن بابای برایان شوخی می کرد مامان 

تيدیدىای عجیب و  این بود، دیر بو خانو برمی گشت یا راجع بو فوتبال دىانش را نمی بست. ىنگامی کو
ر نبود. ولی حاال خنده ای در کا .ندرا از خودش در می آورد، برایان و پدرش ىمیشو می خندید یبغر   

برایان نمی توانست متوجو شود چرا دنیا این قدر ناگيانی عوض شد. یک شب یکشنبو ی معمولی بود. 
کمی تلویزیون تماشا کرد، تکالیفش را انجام داد، آماده بود کو بو رخت خواب برود و قبل از سپری شدن 

 یک ىفتو ی دیگر در مدرسو، شبی از رویاىای شیرین را پشت سر بگذارد. 
جیغ ىا چرتش را پراندند. خواب برایان سبک نبود، ولی با ىميمو ای کو آن شب در پاالزکنری بو راه افتاده 

 بود، حتی مرده ىا ىم نمی توانستند بخوابند. 
     در قسمت ساکت و دنج جاده زندگی  آن ىادر ابتدا، برایان فکر کرد کسی جشن گرفتو است. ولی 

بیرون آمده بودند و  3ميمانی گرفتن نبودند. آیا نوجوان ىا از شير لیمریک. ىمسایو ىایش اىل ندمی کرد
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 قصد داشتند در حومو ی شير سر و صدا و آشوب بو راه بیندازند؟  
افکار خالی شد و چراغ اتاق خوابش را روشن کرد، خیلی سریع متوجو شد کو  این ىنگامی کو سرش از

  پنجره بیرون را نگاه  س وحشت بودند. در حالی کو ازجشنی در کار نیست. جیغ ىا، خالصانو از جن
تعدادی از ىمسایو ىایش را دید کو می دویدند، جیغ می کشیدند و می جنگیدند. با وحشت نگاه می کرد، 

چگونو چاقوی دستو بلند را در سینو ی یکی از پسرانش فرو کرد، تلوتلو خورد و 4کرد کو خانم شاناىان 
  نو زد. سپس بو طور ناگيانی زا

پسر چاقوخورده باید فورا می مرد، چون چاقو قلبش را سوراخ کرده بود. ولی برایان در کمال تعجب مشاىده 
کرد کو با تکانی شدید چاقو را بیرون کشید، آن را بو گوشو ای انداخت و با زوزه ای سرشار از خون 

م بکشد. پسرش سر او را با خواىی، روی مادرش افتاد. خانم شاناىان فرصت داشت یک جیغ دیگر ى
 انگشت ىایش باز کرد و مشغول بیرون آوردن مغزش شد. 

ىنگامی کو پسر خانم شاناىان تکو ىایی از مغز مادر مرده اش را در دىان گذاشت و آن را با لذت قورت 
رش داد، برایان رویش را برگرداند و باال آورد. سپس در جستجوی محافظت، بو سرعت بو اتاق پدر و ماد

 رفت.
 آن ىا آن جا نبودند. 

انو رفت، جایی کو تابش نوری از آن دیده می شد. مثل یک کابوس بود. برایان با بی قراری بو سمت آشپزخ
با باز کردن در، والدینش را دید، ولی آن ىا را صدا نکرد. دلیلی نداشت. فورا این را فيمید. پدرش دیگر 

و بدنش بو طور مرگ باری بی حرکت بود. چیزی نمی شنوید. صورتش دریده شده بود   
مادر برایان ىم مشغول خوردن مغز شوىر مرده اش بود و بو نظر نمی رسید راجع بو ىر حرفی کو برایان 

روی بازوی چپش دیده می شد و قارچی سبزرنگ در حال  وخیمیبرای گفتن دارد، اىمیتی قائل باشد. زخم 
ىم حالت عجیبی داشتند، ولی برایان روی این جزییات  شت ىایشانگوول خوردن روی آن بود. دندان ىا و 

متمرکز نشد. دیگر تحملش را نداشت. در حالی کو بو آرامی گریو می کرد، از آشپزخانو ی مرگ دور شد 
 و بو سمت شب جیغ و خون فرار کرد. 
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کو نگاه می کرد، فاجعو برایان بو سمت خیابان اصلی پاالزکنری رفت. گریان، ناالن، جیغ زنان. ىر جا را 

مردمی کو شامل ىمسایو ىا، اعضای خانواده و . پوشانده بودندای در حال رخ دادن بود. اجساد، جاده را 
 دوستان می شدند،  در حال تغذیو کردن از مرده ىا و خوردن مغزشان بودند. 

   ال منطقی بو نظر کشمکش ىمو جا دیده می شد. برادر با خواىر، زن با شوىر، بچو با والدینش. اص
نمی رسید. انگار یک دیوانگی بزرگ روی دىکده سایو افکنده بود و بو طور تصادفی حملو می کرد. ىر 

کس کو سعی می کرد دیوانو ىای آدم خوار را سر عقل بیاورد، بو زمین انداختو و دریده می شد. تنيا 
کردند، سعی نداشتند کمک کنند و بو کسانی شانس زنده ماندن داشتند کو برای سوال کردن توقف نمی 

 طور کلی، دمشان را گذاشتند روی کولشان و دویدند.  
ولی برایان یک بچو بود و باور داشت بزرگترىا جواب ىمو ی سواالت را می دانند. باور داشت کو اگر بو 

م، یک دردسر بیفتی، باید ىمیشو دنبال کمک بگردی. برای ىمین بو دنبال یک افسر پلیس، یک معل
، بو راه خود ادامو داد.  دیگر ىر کس یا کشیش  

تنيا چیزی کو پیدا کرد، وحشت بیشتر بود. ىمو جا خون دیده می شد، ىمو جا جسد دیده می شد، 
ىمو جا دیده می شدند. ىیچ کس نمی توانست بو برایان بری کمک کند. یاور ىر مرد، زن ىیوالىای نامیرا 

د.  و بچو ای، فقط و فقط خودش بو   
برایان خودش را بو باالی خیابان اصلی رساند، با پشت سر گذاشتن چالش رد شدن از میان لشکری از 

پلیدی ىای خون خوار. وسط تب کشتن، ىدف کم نبود، بنابراین موجودات نامیرا بو یک پسربچو ی یازده 
 سالو توجو چندانی نشان ندادند. 

شد، مردی با پاىای باز و دست ىایی کو روی رانش قرار  باالی خیابان، جایی کو خیابان چند شاخو می
داده بود، خشونت را بررسی می کرد. ىیوالىای نامیرای زیادی در این قسمت جمع شده بودند. یا با زنده ىا 

درگیر بودند یا مغز کسانی را کو تازه کشتو شده بودند، می خوردند. ىیچ کس بو مردی کو وسط جاده 
بو او نمی کرد. بعضی از ىیوالىا، با شک و تردید رو بو او می غریدند، ولی کال ایستاده بود، حملو 

 کاری نداشتند. 



برایان سن کمی داشت، ولی احمق نبود. بيترین فرصتش برای زنده ماندن را دید و بو سرعت خودش را بو 
ری از سرعت آن رساند. ىنگامی کو احساس کرد شش ىایش در حال انفجار ىستند، درماندگی خروش آخ

 را بو او قرض داد. 
با گذشتن از کنار آدم کش ىای روانی و کوسو وار، برایان خودش را بو پای مردی انداخت کو نسبت بو 

حملو ىا مصون بود. سرش را باال برد و آماده بود کو برای زندگی اش تمنا کند. ولی وقتی صورت مرد را 
ولی شکم گنده ای داشت و چشم ىایش فوق العاده ناراحت  دید، توقف کرد. مرد قدبلند بسیار الغر بود،

کننده بودند. چشم ىایش دو برابر چشم ىای برایان بودند، بزرگ ترین چشم ىایی کو پسرک تا بو حال دیده 
بود.  بو طور نامعمولی سفید بودند و حدقو ی ریز و تاریکی وسط ىر کدام قرار داشت. برایان فورا بو یاد 

 جغدىا افتاد. 
مرد زیرلب گفت: " بلو، پسر کوچولو؟ " صدای نرم و مطبوعی داشت، مثل صدای یکی از گویندگان 

ىمان شب در حال تماشایش بود. با آن چشم ىای ترسناک، خیلی تناسب  برایانتلویزیون در برنامو ای کو 
 نداشت. 

م کمکم کن. خواىش می برایان در حالی کو پاىای مرد را گرفتو بود، نفس زنان گفت: " خواىش می کن
 کنم. پدرم مرده. مادرم ... " 

وقتی برایان سر تکان داد، نچ نچ کرد. " چو قدر غم انگیزه کو تو شاىد مرد پرسد: " مادرت کشتش؟ " 
چنین صحنو ی تکون دىنده ای بودی. ىیچ بچو ای نباید تو این شرایط تاسف بار قرار بگیره. بيت تسلیت 

 می گم. " 
ات نامیرا بو سرعت بو سمت آن ىا حرکت کرد و در حالی کو آب از دىانش می ریخت، یکی از موجود

 سعی داشت برایان را بگیرد.
مردی کو چشم ىای درشت داشت، نعره زد: " برو عقب! " ىیوال خطاب بو او غرولند کرد، ولی اطاعت 

 کرد و عقب رفت.
ی؟ " برایان خس خس کنان پرسید: " تو ... می تونی ... کمکم کن  

مرد اخم کرد. " می تونم، ولی با توجو بو این کو خیلیا تو موقعیتی خطرناک، شبیو بو موقعیت خودت قرار 
، ناعادالنست اگو بخوام بو تو بو طور مخصوص برسم! " برایان پاىای مرد را محکم تر فشار داد و گرفتن



خوام بمیرم. خواىش می کنم! " نالو کنان گفت: " خواىش می کنم! من کار اشتباىی نکردم. من نمی   
مرد آىی کشید و بو دور و برش، بو مرده ىا نگاه کرد. کمی درنگ کرد، ولی تصمیم گرفت رحم داشتو 

باشد. زیر لب گفت: " خیلی خب، ولی فقط برای تو این کارو انجام می دم. بقیو خودشون باید از خودشون 
 دفاع کنن. اسمت چیو؟ " 

 " برایان بری. " 
باید پاىامو ول کنی برایان. برگرد عقب و جلوی من زانو بزن. "  " تو  

 برایان با تردید گفت: " زانو بزنم؟ " 
مرد گفت: " بلو، بعد چشماتو ببند و آروم دعا کن. ىر دعایی. اگرم مذىبی نیستی، نمی خواد. ىر چند 

شدیدا منکر وجود خدان."من باور دارم دعا تو این شرایط بو آدم آرامش می ده، حتی بو کسایی کو   
 برایان پرسید: " اگو زانو بزنم و دعا کنم، تو بيم کمک می کنی؟ " 

 " بلو. " مرد لبخند زد. با این کو لبخند سردی بود، ولی پسرک را سرشار از امید کرد.  
 



  

 
فتن طعمو، نزدیک برایان پاىای مرد را ول کرد و گفت: " باشو. " نامیراىا متوجو این اتفاق شدند و برای گر 

آمدند. برایان آب دىانش را قورت داد، سپس چشم ىایش را بست و دیوانو وار دعا کرد. نمی توانست 
کلمات را خیلی خوب بو خاطر بیاورد، ولی تا جایی کو می توانست، سعی کرد کارش را خوب انجام دىد. 

نکند.  سعی کرد بو پدر و مادرش و غر زدن ىایش ىنگام رفتن بو کلیسا فکر  
مرد بلندقد با ميربانی بو پسرک نگاه کرد. سپس متوجو نزدیک شدن ىیوالىا شد و لبخندش را محو کرد. 

اگر قرار بود بو قولش عمل کند و پسرک را از مرگی دردناک توسط این ىیوالىای وحشتناک نجات دىد، 
 باید سریعا دست بو کار می شد. 



رایان. مطمئنم کو اون دنیا بو والدینت ملحق می شی. " مرد زمزمو کرد: " تو پسر شجاعی بودی ب  
سپس دست ىایش مثل مار حرکت کردند. برایان انشگت ىای دراز و استخوانی را ندید و فقط آن ىا را 
ىنگامی کو سرش را بو چپ و راست می چرخاندند، کمی حس کرد. صدای تند شکستو شدنی را شنید، 

ز این کو خودش ىم بداند، مرده بود. ولی دردی را احساس نکرد و قبال ا  
مرد جسد را انداخت و ىنگامی کو مرده ىای زنده جلو آمدند و جمجمو ی پسرک را دریدند، بی صدا برای 

سپس بو ساعتش نگاىی انداخت و صدای خرخرمانندی از خود درآورد. ىنوز تا صبح  او بدرود فرستاد.
 وقت زیادی مانده بود. 
تيای آستین ىایش را مرتب کرد و بو سمت دىکده بو راه افتاد.  برایان بری را تنيا با سرفو ای کوچک، ان

 گذاشت تا زالوىای نامیرا جمجمو اش را بشکافند و از مغز داغ و شیرینی کو داخلش بود، تغذیو کنند.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول

 حاال...

بفيمم  براقشمی تونم از چشمای ریز و  مستو و! من االن یو مشکل اساسی دارم. بابا بو درک ا برنزامبی
از کوره در بره. کو نزدیکو   

می ده  آبجوشوبابا یو قلپ از  داشتیم اخبارو نگاه می کردیم، گزارشی راجع بو حملو ی زامبی ىا تو ایرلند.
 پایین، بعد خرناس می کشو و کانالو عوض می کنو. 

  مامان اعتراض می کنو: " داشتم نگاه می کردم. " 
ابا با غرولند می گو: " دیگو نو. " ب  

مامان پافشاری می کنو: " ولی ميمو. ممکنو بو اینجا ىم حملو کنن. اگو این اتفاق افتاد، باید از کارایی کو 
. " 5الزمو انجامشون بدیم، اطالع داشتو باشیم تاد  

ىنوز تو شرایط شوخی  می دونو چی کار کنو، مگو نو؟ " بابا بيم چشمک می زنو و منم از این کو 6" بی
 کردنو، احساس راحتی می کنم. 
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7**نم بوسو ی خدافظی می زنم! "  " البتو. " پوزخند می زنم. " سرمو می گیریم الی پاىامو بو  
خندیدیم. مامان نچ نچی می کنو و قیافو می گیره. خوشش نمیاد وقتی حرف بد می زنیم. فکر می کنو 

و طور سر و کارش بو بابا افتاد. می تونست تا آخر عمرش فقط فحش چ منشونو ی بی تربیتو. نمی دون
 بده. 

. ىمش چرتو. زامبی؟ مرده ىایی کو زنده می شن تا زنده ىا رو بخورن؟ 8بابا می گو: " ساده نباش دیزی

                                                             
اصطالحی است که توصیه های ایمنی مربوط به مواقعی را که هوایپما در وضعیت اضطراری قرار دارد، تمسخر می کند. به طور کلی، معنای  

آن آمادگی برای مرگ می باشد.  
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 بی خیال. " 
 مامان می گو: " ولی اخبار داره می گو. عکس نشون دادن. "  

پیوتر ىر کاری کو بخوان انجام می دن. شرط می بندم بی ىم می تونو یو بابا می گو: " این روزا با کام
 چیزی رو ىمین لپ تاپ خودمون درست کنو کو بو ىمین اندازه واقعی بو نظر برسو. درست می گم بی؟ " 

رو ىم کم می کنم. "  9" زدی وسط خال. " سر تکون می دم. " با چند تا برنامو، روی جورج رومرو  
کنو. " اون دیگو کیو؟ "  مامان اخم می  

بعدش ىر دو تا بو قیافو ی حیرت زده اش قاه بابا خیلی جدی می گو: " رییس جميور آفریقای جنوبی. " 
 قاه می خندیم. 

صورت مامان قرمز می شو و از کوره در می ره: " خیلی خوبو، بشینید و مثل دو تا کفتار بخندید، ولی 
نن چی؟ اگو من و برایان رو بکشن، دیگو نمی خندی. " اگو زامبی ىا این جا بيمون حملو ک  

بابا می گو: " اگو بو غر زدن ادامو بدی، خودم با کمال میل میندازمت جلوشون. " صداش یو تن خاصی 
 داره کو من خیلی خوب باىاش آشنام. 

شدار یو بابا بو مامان خیره می شو. چشماش سخت گیر و عصبین. منتظرن کو بابا غرش کنو یا بدون ى
مشت حوالو ی مامان کنو. اگو این کارو بکنو، خودمو میندازم روش، مثل تمام دفعاتی کو قبال این کارو 

کتکش بزنو. کردم. عاشقشم، ولی عاشق مامان ىم ىستم و ىیچ وقت نمی تونم یو گوشو وایسم و اجازه بدم 
امشب یو کتک کاری اساسی پیش مشکل این جاست کو کار خاصی نمی تونم بکنم تا جلوشو بگیرم. شاید 

 رو داشتو باشیم. 
ولی بو جاش، بعد از یو مکث خطرناک، بابا نیشخند می زنو و کانالو برمی گردونو بو ىمون کانالی کو 

 اخبار پخش می کرد. باباست دیگو، مثل آب و ىوا غیرقابل پیش بینیو. 
کارو می کنم، تا چند روز می خاره.  پشت سرمو می خارونم. ىمین آخر ىفتو از تو زدمش. ىر وقت این

بو فیلمی کو از ایرلند پخش می شو، نگاه می کنم. از ىلی کوپتر گرفتو شده. دارن باالی پاالزکنری پرواز 
کارشو ساختن. زامبی ىای وحشی می کنن، دىکده ی کوچیکی کو ظاىرا روز یک شنبو،   

حال، ساختمون ىا رو می سوزونن، تا جایی کو کده خراب شده. سربازىا دارن با یو سری شعلو افکن بادى
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، بازخواستش کردبا خاک یکسان بشن. ىمو جا جسده. بابا می گو کو آدمکن. وقتی مامان راجع بو خون 
 گفت: " ورداشتن کچاپ بو این خوبی رو حروم کردن. " 

اد، خب منطقی بود. شاید وقتی داریم نگاه می کنیم، بابا می گو: " منظورم اینو کو اگو تو لندن اتفاق میفت
باور می کردم؟ ولی آخو ایرلند؟ یکی از ىمون جکای ایرلندیشونو. یو روز یو انگلیسی، یو ایرلندی و یو 

 زامبی ... " 
مامان پافشاری می کنو: ولی مرده ىا رو نشون دادن. با چند تا از بازمانده ىا کو تونستن بیرون بیان، 

 مصاحبو کردن. " 
ی می گو: " تا حاال راجع بو بازیگرا چیزی نشنیدی؟ " بعدش بو من رو می کنو. " تو کو این بابا با بی حال

 چیزا رو باور نمی کنی، می کنی؟ " 
تبدیل بو  10" حتی یو کلمشو. " بو تلویزیون اشاره می کنم. دارن یو کلیپ نشون می دن کو تو یوتوب

می گیره. پیژامو پاشو. چشماش سرشار از جنونو و  افسانو شده . یکی از زامبی ىا داره سر یو زن رو گاز
خودش ىم خونیو، ولی غیر از این دو مورد،ىمو چیش معمولی بود و تو یو جمعیت دو بارم نگاش نمی 

کردی. موقعی کو داشت یو تیکو از جمجمشو می کند و انگشتاشو فرو می کرد تو مغزش، زنو جیغ 
ىنش، دوربین می ره اون طرف و بعدش اگو با دقت گوش کشید. وقتی یو مشت کشید بیرون و گذاشت د

 می کردی، می تونستی بشنوی فیلمبردار داره استفراغ می کنو. 
صبح دوشنبو، کلیپ مثل ویروس تو اینترنت پخش شده بود، ولی برای اولین بار، اون عصر تو تلویزیون 

ی گفتن کلیپ نباید رو آنتن می رفت، مردم نشونش دادن. روز بعد داد و بیداد راه افتاده بود. روزنامو ىا م
بو خاطر یو چیز الکی کلی ناراحت شدن. اولین باری کو دیدمش، منو ترسوند. پدر رو ىم ىمین طور، 

حتی اگو اقرار نمی کرد. حاال فقط جنبو ی تفریح پیدا کرده. مثل موقعی کو یو فیلم ترسناک رو باالی یو 
ولی ىر چی بیشتر نگاش می کنی، بی مزه تر می شو. بار می بینی. اولین بار ترسناکو،   

 شوخی می کنم: " اون تیکو از مغزی رو کو خورد، باید می مالید رو سس. " 
 " بی! " مامان نفسشو تو سینو حبس می کنو. " راجع بيش شوخی نکن! " 

مایش یو فیلم در جواب می گم: " چرا کو نو؟ ىیچ کدوم از اینا واقعی نیست. بو نظرم می رسو پیش ن
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جدیده. صبر کن، چند روز دیگو خودشون میان می گن مردمو سر کار گذاشتن. اون وقت ىر کس 
 باورش کرد، احمق بو نظر می رسو، مگو نو؟ " 

" ولی پلیس و سربازىا ... " تو تلویزیون، یو تانک بو کلیسا شلیک می کنو، یو سوراخ رو دیوار ایجاد می 
تو پنيان شده بودن، معلوم می شن. این موجودات مثل خون آشام می مونن، شو و زامبی ىایی کو اون 

 روزىا زیاد بیرون نمیان. 
 من اصرار می کنم: " قسمتی از یو تبلیغاتن. بيشون پول دادن تا نقش بازی کنن. " 

 مامان اخم می کنو. " اگو بو مردم این طوری دروغ بگن، تو دردسر میفتن. " 
وسطش پول بنداز و کسی اىمیت نمی ده. ىر وکیلی کو از اینا بده.  خیلی مثل بوی بابا می گو: " دردسر

 دفاع کنو، یو چک تپل می گیره و قضیو حل و فصل می شو. " 
و می گو: " نمی دونم. دارن راجع بو حکومت نظامی حرف مامان سرشو بو چپ و راست تکون می ده 

 می زنن. " 
حرف می زنن. " یو قلپ دیگو می ده پایین. " حکومت عاشق ىمچین بابا بو تمسخر می گو: " البتو کو 

چیزیو. ىمو رو از خیابون بیرون می کنن، ما رو می ترسونن تا مثل موش یو گوشو قایم شیم. بيشون 
اجازه می ده شب ىر کاری کو می خوان بکنن. موقعی کو حواسمون نیست، یو سری مياجر دیگو منتقل 

ىمینو، یو نقشو برای این کو یو کاری بکنن ما رومونو اون ور کنیم تا اونا ىم  می کنن. شاید اصال قضیو
 یو مشت دلو رو کو بو بادوم زمینیم راضین و کارای ما رو می دزدن، قایمکی بیارن این جا. " 

 مامان شکاک بو نظر می رسو. " شوخی می کنی تاد. " 
 محکم می گو: " سر جواىرات تاجم شرط می بندم. " 

شاید  ازدواج کرد. پارانویدمان بيش نگاه می کنو، شاید داره بو این فکر می کنو چی شد کو با یو روانی ما
ىم داره تالش می کنو بو خودش بقبولونو کو بابا داره راست می گو تا کار بو جر و بحث بیشتر یا کتک 

 کاری کشیده نشو. 
بو حکومت نظامی زده می شو. اگو قرار باشو ىر بدترین چیز راجع بو این زامبی ىا، حرفاییو کو راجع 

باشم کو درش قفل شده، دیوونو می شم. البتو اکثر شبا، بو ىر حال تو خونو  یشب با مامان و بابا تو اتاق
می مونم. تلویزیون نگاه می کنم، وب گردی می کنم، با کامپیوتر بازی می کنم، بو موزیک گوش می دم. 



فتو بشو، زندانی باشم بيتره. ولی اگو حق انتخاب ازم گر   
با فکر کردن بو این مسالو، تنم می لرزه و از جام بلند می شم. " دیگو زامبی بسو. دارن خستم می کنن. 

 می رم بیرون. " 
 مامان می گو: " مطمئنم خیلی تصمیم خوبیو. اگو حملو ای در کار باشو چی؟ "

 " احمق نباش. " می خندم. 
کرده باشن، بو این جا ىم می تونن حملو کنن. ما خیلیم از ایرلند دور نیستیم. " بو " ولی اگو اون جا گیر 

نظر می رسو می خواد گریو کنو. " ىمو ی گزارشکرا می گن شبا میان بیرون. اگو بو لندن حملو کنن و تو 
 خیابون بگیرنت ... " 

، بيش نگاه می کنم. این کو طرفمو بگیره" بابا؟ " برای   
خیلی مطمئن نیست کو این  دیگو برای اولین بار بود کو می دیدمگو: " نمی دونم ... "  زیر لب می 

 ماجرا، زیر سر آزادی خواىای موذیو.
 با شکایت می گم: " نگو تو ىم می خوای شروع کنی. " 

 بابا شروع کرد بو جویدن لپاش. وقتی می خواست سخت فکر کنو، این کارو می کرد. 
"  –ش اجازه نده تاد. اون بیرون خطرناکو. نمی تونی " مامان می گو: " بي  

 بابا فریاد می زنو: " من ىر غلطی دلم بخواد می کنم! بيم نگو چی کار کنم، چی کار نکنم. " 
"  -با صدای جیغ مانندی می گو: " من نگفتم، من فقط داشتممامان   

 ومونده. این لحنو می شناسو. ىر دبابا آروم می گو: " ببندش. " و مامان ىم سریع زیپ دىنشو می بن
و قوطی رو می ذاره رو میز، آب دىنمو قورت می دم. بو جلو خم می شو . وقتی بابا ششناسیممی

انگشتاشو می شکونو و بو مامان چشم غره می ره. اونم داره می لرزه. خیلی باىوش نیست. بو نشونو ىای 
د. ولی حاال تو دردسر افتاده. حال بابا خرابو. ىشدار اولیو، حاالت صورتش، برش کلماتش، توجيی نکر 

 شاید امشب یکی بمیره. 
بو مامان نزدیک می شم تا ازش محافظت کنم. متنفرم از موقعی کو بابا منو می زنو. ولی از موقعی کو 

مامانو می زنو، بیشتر متنفرم. مامان لطیفو. من بیشتر شبیو بابام، یو فندق کوچولوی سرسخت. اگو بتونم، 
    حواسشو پرت می کنم و توجيشو از مامان منحرف می کنم. اگو خوش شانس باشم، فقط بيم سیلی 



می زنو. اگو خوش شانس نباشم و شروع کنو بو مشت زدن و لگد انداختن، مثل یو کاموا جمع می شم و 
تا رو مامان. ضربو ىاشو دریافت می کنم. اولین بار نیست. آخرین بارم نیست. بيتره رو من انجامش بده   

باعث می شو از جا بپرم. بابا نعره می زنو: " بی! "   
 من کو سعی دارم بو خودم نلرزم، با صدای ضعیفی می گم: " ىا؟ " 

بيم خیره خیره نگاه می کنو. بعد خرناس می کشو، قوطی رو دوباره بر می داره و آروم می گیره. " برو 
 ىر غلطی کو دلت می خواد، بکن. " 

ربان. " من لبخند می زنم و بيش بو شکل احمقانو ای احترام نظامی نشون می دم. " بلو ق  
 بابا پوزخند می زنو و می گو: " احمقی. "

منم کو احساس کردم اوضاع در حدی امن ىست کو یکم سر بو سرش بذارم، گفتم: " می دونم از کجا 
را بکنم. اگو بخواد، می شو باىاش خیلی . " وقتی حال بابا خوب باشو، می تونو از این کانشات می گیره
 خوب خندید. 

 نعره می زنو: " اوىو! "و بعدش یو کوسن بو سمتم پرتاب می کنو. 
من می خندم و جاخالی می دم. می دونم کو دیگو برای مامان مشکلی پیش نمیاد. از این پرتاب ناگيانی 

ن تر از فرار دقیقو نودی نیست. نمی دونم ىیچ چیز شیریغرق خوشی بودم و فکر می کردم دنیا زیر پامو. 
چرا بابا تصمیم گرفت لحظو ی آخر عقب نشینی کنو و سعی ىم ندارم بفيمم. خیلی وقت پیش بود کو بی 

 خیال خوندن ذىنش شدم. 
آخرین چیزی کو دیدم، مامان بود کو رفت تا کوسن رو از جاش برداره. بابا دوست نداره وسایل خونو این 

رف افتاده باشن. ميم نیست کو خودش اونو انداختو باشو اون جا. تمیز کردن کار مامانو. طرف و اون ط
  
  
 
 
 

 



 فصل دوم

از خونو کو اومد بیرون، سو طبقو پلو رو دو تا یکی کردم و اومدم پایین و چيار پلو ی آخرو ىم یو جای 
ر سمت راستم. یو نفر چند ماه طی کردم. موقعی کو داشتم بو سرعت رد می شدم، با کف دست زدم بو دیوا

گنده رو با اسپری روش نقاشی کرده بود و منم ىر وقت از کنارش رد می شدم، برای شانس  باسنپیش یو 
بيتر با کف دست می زدم بيش. بعضی از ىمسایو ىا سعی کرده بودن پاکش کنن، ولی ىنوز ىمون جا 

رافیتیم. اگو می تونستم نقاشی کنم، ىر شب می بود. محو شده بود، ولی ىنوز مبارزه می کرد. من عاشق گ
 رفتم بیرون و دیوارای لندنو پر می کردم. 

مثل یو گربو، خیلی شیک روی کتونی ىای کامال سیاىم فرود اومدم. وقتی برای اولین بار از جعبو بیرون 
واکس  می درخشید، ولی با دقت، با حسابی آوردمشون، یو خط قرمز روشون بود و مارک سازنده ىم

ابزار تبلیغ کسی نیست! 11بی اسمیتمشکی غلیظ کلشو سیاه کردم.   
کلی از نور روز باقی مونده. نمی دونم مامان راجع بو چی ىنوز ساعت ىنوز بو شیش نرسیده و 

مضطرب بود. حتی اگو زامبی ىا واقعی ىم باشن و حتی اگو بو این جا حملو ىم کرده باشن، تا یو ساعت 
پیدا نمی شو. البتو اگو اخبار درست گفتو باشو. دیگو سر و کلشون   

خودمو تو ویترین مغازه ىا چک می کنم. تی شرت و جین کامال سیاه پوشیدم، بدون ىیچ آرم و مارکی کو 
و زیاد پوشیدمشون. نو بو خاطر نشون بده سازندشون کیو. یو جاىایشون نخ نما شده، ولی بو خاطر این ک

 جنس بد. 
و باباش اون جا وایساده بودن. خال سیاه  12اه گذشتو بودم کو توقف کردم و برگشتم. وینیلتقریبا از خال سی

لباس ىا، اسباب بازی  کاست، فقط نوار و باباشوینیل برای کسایی کو تو فاز گذشتو بودن، یو بيشت بود. 
 شونویتیرین ر توسطی بودن، نگو می داشتن. یو باىا، کاله ىا و بقیو ی چیزىایی کو از متعلق بو قرون و 

 یو دستگاه ضبط ویدئو دیده بودم.
و. اجازه نمی ده سی دی و دی وی دی وارد خونش بشن مبابای وینیل عاشق مزخرفات مربوط بو قرن بیست

  کامپیوتر دارن، ولی تمام سایت ىای موزیک توش بالک شدن.  و دانلود رو ىم کو کال فراموشش کن!
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ىای قدیمیو. می گو کو آىنگ ىای دیجیتالی کاست  ترق تروق نوارمی گو موسیقی کال راجع بو صدای 
 ىوا رو بو تپش نمیندازن. 

بو پنجره نزدیک می شم و آروم بيش ضربو می زنم. وینیل سرشو میاره باال و اخم می کنو. خیلی بدش 
ه نمی کنو، میاد وقتی با باباش می بینیمش. بابای وینیل خوبو. سرش تو کار خودشو و الکی چیزی رو گند

ولی خب یکم عجیب غریبو. من فکر می کنم وینیل بو طور پنيانی از نوارىایی کو پدرش مجبورش می 
، ازش پیش ما زیر بار نمی ره یا وقتی باباشو مسخره می کنیم کنو تا بيشون گوش بده، خوشش میاد، ولی

فتم پدرش از سوراخ ىای کوچیکی دفاع نمی کنو. البتو تا موقعی کو زیاده روی نکنیم. یو بار بو شوخی گ
کو وسط نوارىاست، خوشش میاد. وینیل خیلی آروم بيم گفت کو خفو شم. دیگو الزم نبود چیز اضافو ای 

من از وینیل نمی ترسم، ولی می دونم اگو کار بو دعوا بکشو، پخش زمین می کنتم. چرا وقتی بگو. 
 مجبور نیستی، بیخودی پی کتک خوردن بری؟ 

  گیرم و زبونمو میارم بیرون. وینیل بيم عالمت نشون می ده، بعدش یو چیزی راجع بو باباش قیافو می 
می گو. بابای وینیل سرشو میاره باال، با سر بيم اشاره می کنو و لبخند می زنو. منم بيش سالم می دم، 

سرش باز می کنو. ىمون جوری کو ىمین چند دقیقو پیش بو بابام سالم دادم. وینیل میاد بیرون، درو با   
در حالی کو دارم دستامو بيم فشار می دم و با چشمای شيال بيش نگاه می کنم، با احساس بيش می گم: 

 " تو خیلی باحالی. "
ر مفت نزن. " ز وینیل با نیشخند می گو: "   

 جفتمون نیشخند می زنیم و مشتمونو می زنیم بو ىم. 
سو؟ "  وینیل می گو: " از موىات خوشم میاد. شماره  

 " لعنت بو اون. شماره دو. " 
 " چو خفن. "  

وینیل موىای بلند و فرفری داره. اونم دوست داره موىاشو از تو بزنو، ولی اون وقت مامانش گریو می کنو 
و اونم نمی خواد کو ناراحتش کنو. وینیل دل نازکو. ولی اگو الزم باشو، سرسخت ىم می شو. کمن کسایی 

حریفش بشن. کو بتونن تو دعوا   
 می پرسم: " مدرسو ی جدید چو طوره؟ " 



 وینیل چشماشو چرخوند. " باید اون امتحان لعنتی رو خراب می کردم. " 
 " بده؟ " می خندم. 

 " باورت نمی شو. " 
شرکت کرد. معلوم شد کو از ىمو ی ما رو ىم باىوش تره. مامانش از  13وینیل تابستون تو امتحان منزا

آورده بود. فکر می کرد پسرش انیشتین جدیده و ازش تمنا کرد کو بو یو مدرسو ی شیک خوشحالی بال در 
 بره. نمی خواست ما رو ول کنو، ولی وقتی اشک مامانش دراومد، اونم تسلیم شد. 

 حین این کو داریم راه می ریم و ىر از گاىی ىم یو مشتی بو بازوىای ىمدیگو می زنیم، ازش می پرسم: 
"  " چو جوریاست؟  

" خوبو. " شونو ىاشو میندازه باال. " فکر کردم خیلی خودشونو می گیرن، ولی اکثرشون با خود ما فرقی 
 ندارن. من وضعم خوبو، نو بيترین، نو بدترین. " 

 " معلما چو طور؟ " 
ونو   بعد از یو ىفتو کامال دیو خیلی دووم نمیارن.  تو مدرسو ی خودموندوباره شونو ىاشو میندازه باال. " 

  می شن. " 
     وینیل ىنوز فکر می کنو عضوی از ماست. در حال حاضر ىم ىست، ولی نو برای مدت طوالنی.

دوستای جدید پیدا می کنو و نمی شو مدرستو عوض کنی و بعد طوری رفتار کنی کو انگار چیزی نشده. 
 با اونا می چرخو. تا چند ىفتو ی دیگو، کال نمی بینیمش. کار دنیاست. 

 بيش می گم: " فکر کنم خودتو خراب کردی. " 
ع بو چی حرف می زنی؟ " اخم می کنو و می گو: " راج  

ا. " " زامبی  
 " خب کو چی؟ " 

 " اونا می رن سراغ بچو خرخونایی کو مغز گنده دارن. " 
 طعنو آمیز می خنده. " می دونی من چی تو رو دوست دارم بی؟ " 

 " چی؟ " 
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یری. " " این کو یو روز می م  
 شیيو می کشیم، مشتانو می زنیم بيم و می ریم سمت پارک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم

ما جوون تر از اونیم کو بو  عده ای از دار و دستو ی ما تو پارک ىستن، ىمون طور کو حدس می زدم.
ن خفن بو میخونو رامون بدن و این دور و برا ىم نمی شو کاری کرد. کنار تاب ىا می پلکن و سعی دار 

 نظر برسن. احمقا! آخو کیو کو سعی داشتو تو پارک خفن بو نظر برسو؟ 
استر اومد. حاال اون کیو کو ىمراه رفیق بشاش -سوت می زنو و می گو: " دودوری دودو، بی 14ترو

عصر بو خیر فرمانده! " ! نباشوماست؟ منو خنجر بزنید اگو رفیق قدیمیمون وینیل   
ارتای قدیمی لندنی استفاده کنو. بعضی وقت ىا بامزست، ولی زود لوس می شو. ترو عاشق اینو کو از عب

می پرسم: چو خبر؟ " می رم رو یکی از تاب ىا و پاىامو می گیرم باال تا ىمو بتونن حظ کتونی ىامو 
 ببرن. 

می گو: " برف تا کمر. "  15کاپر  
خمیازه می کشو.  16" دنبال زامبی ىستیم. " کری  

: " فکر کردیم وینیل ىم یکی از اوناست. " می گو 17بالیدفک  
 وینیل تالفی می کنو: " بیا منو بخور. " 

 " اگو زامبی بودم ىم این کارو نمی کردم. " از دماغش ىوا می ده بیرون. 
 می پرسم: " کس دیگو ای ىم میاد؟ " 

ه. انتظار کس دیگو دترو شونو ىاشو میندازه باال. " صحبتای راجع بو حکومت نظامی خیلی ىا رو ترسون
غافلگیر شدم تو رو دیدم بی. فکر کردی خونو می مونی. " ای رو ندارم.   

بخواد منو خونو نشین کنو. " کو با نیشخند می گم: " تيدید چند تا زامبی چیزی نیست   
 کری می پرسو: " از مرده ىای زنده نمی ترسی؟ " 

 " من از نفس ميلکت بیشتر می ترسم. " 
  خیلی خوبو آدم رفیقی داشتو باشو کو بشو مسخرش کرد.  من نیشخند می زنم. ىمو می خندن.
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کاپر یو پاکت سیگار میاره بیرون و بو ىمو تعارف می کنو. در این زمینو ىا خوبو. آخرین نخشو باىات 
ولی من کلی مسخره می شد،  نارنجی بودنشونبو خاطر  از کوتاه کردن موىاش، شریک می شو. قبل

خوشم میومد. منم مسخرش می کردم و براش اسم درست می کردم، ولی با خوبی.  ىمیشو ازش  
طی چند سال گذشتو برای یو سری از دوستام لقب درست کردم. در این زمینو خوبم. شگفت زده می شید 

موندن. نیاز نیست نابغو باشی تا یو مونارنجی رو ببینی و حیرون از این کو بعضیا چو طور تو این زمینو 
داش کنی کاپر. ولی بعضی از بچو ىا حتی از پس این یو کارم برنمیان. ص  

من از بالیدفک رگ و ریشو ی بيتری دارم. خونواده ی اون، ایرلندین. ىممون یو خرده خون ایرلندی تو 
رگ ىامون داریم، ولی خونواده ی بالیدفیک طوری رفتار می کردن کو انگار ىنوز تو باتالق زندگی می 

شب سیب زمینی می خوردن و آخر ىفتو ىم مراسم رقص ایرلندی برگزار می کردن. اگو اطراف کنن. ىر 
. سال ىا بو بشنوی از ىر اتاق رو 18دنیل اودانل خروشان خونو ىاشون می چرخیدی، می تونستی صدای

ش شناختو می شد. بعد یو شب داشتم تکرار "پدر تد" رو تماشا می کردم. یو کشی 20یا میک 19عنوان پدی
پیر ىی فحش می داد و می گفت: " ِفک! " اینو با اسم یو دىکده ی ایرلندی ترکیب کردم و رسیدم بو 

 بالیدفک. از اون موقع تا حاال، این اسم روش مونده. 
جدیده، آخرین مدل. محض تحسین سوت      کری یو آی پاد بیرون میاره کو بلندگوی داخلی داره. جدید 

ش رفتی؟ " می زنم. می پرسم: " چی ک  
کری با اوقات تلخی می گو: " نمی دونم منظورت چیو. " ولی نیشخندش مظلوم نماییشو خراب می کنو. ما 

بود.  21دیگو دانش آموز نمونو ی فاگینىممون بو وقتش یو چیزی رو کش رفتو بودیم، ولی کری   
ویزیون، زامبی ىا، بو یو سری آىنگ خوب گوش می دیم. کری سلیقو ی خوبی داره. بعدش راجع بو تل

جذاب و موزیک و مسائل جنسی حرف می زنیم. وینیل راجع بو دخترای مدرسش حرف می زنو و می گو 
آسون گیرن. وقتی داشت ماجراىای خودشو با اونا تعریف می کرد، ترو، کاپر و بالیدفک با دىن باز گوش 

خونیم. وقتی مزخرف بشنویم، فورا می دادن. من و کری بو ىم نگاه می کنیم و حدقو ی چشمامونو می چر 
می فيمیم. ولی بو وینیل نمی گیم کو خفو شو. گوش دادن بو این کو چو جوری بچو ىا رو خر می کنو، 
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 بامزه بود. 
بود، یکی از بچو ىای  22بعد از یو مدت، یو نوجوون الغر و سیاىپوست رو دیدم کو وارد پارک شد. تایلر

نو، وایمیسو، مردد می مونو و بعدش بر می گرده.  ىم سال با ما. وقتی ما رو می بی  
 داد می زنم: " تایلر! بیا این جا ببینم! " 

با دستپاچگی لبخند می زنو و بو ساعتش اشاره می کنو. قبل از این کو بتونم دوباره صداش کنم، غیبش 
 می زنو. 

"  " حیف شد. " نیشخند می زنم. " یو زجرکشی درست حسابی رو از دست دادیم.  
، مگو نو؟ " زیاده روی می کنیوینیل می گو: " یو کم   

 جواب می دم: " شوخی می کنم. " 
 وینیل زیر لب می گو: " تایلر خوبو. " 

اس می کشم. " نو نیست. " من خرن  
" مشکلش چیو؟ " قبل از این کو جواب بدم، با شیرینی سردی لبخند می زنو. "  وینیل بازخواستم می کنو:

گ پوستش کو نیست، ىست؟ " بو خاطر رن  
من بو وینیل اخم می کنم، ولی چیزی نمی گم. چون تا حدودی راست می گفت. بابا نژادپرست بود و بو 

این مسالو افتخار می کرد. از ىر کسی کو اىل انگلستان نبود، بدش میومد، خصوصا کسایی کو پوست 
بره تو  ىر روز بود و دوست داشت کو 23نکو کالکس کل تن. توی دنیای ایده آلش، حزب رىبر،تیره داش

با یو تیکو طناب کلفت و و با کلی از رفقای شنل پوش، با اسب رژه بره و نظم و قانون خیابون ىای لندن
. حفظ کنو  

بابا ىمیشو راجع بو تحمل نژادىای دیگو بو من ىشدار می ده. کتاب ىا و جزوه ىای آریایی بيم می داد. 
بود.  24کس داری کو خوندم، " سامبوی سیاه کوچک "یادم میاد اولین کتاب ع  

من بو چیزایی کو بابا بيشون اعتقاد داره، اعتقاد ندارم. نمی خوام مثل اون باشم، نو اون جوری. ولی بو 
خیلی زود یاد گرفتم کو رو حرفش حرف نزنم. برای ىمین یاوه سرایی و ىر حال باید باىاش زندگی کنم. 
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می خونم. بو شوخی ىای زشتش می خندم. حتی چند بار و کردم. ادبیات تنفر جار و جنجالو تحمل می 
می کشتن.  می زدن باىاش رفتم بو جلسو، اتاقی پر از مردای سفید پوست عصبی کو پاش میفتاد،   

مشکل نقش بازی کردن اینو کو بعضی وقت ىا معلوم نیست کی داری نقش بازی می کنی و کی قضیو 
ال ىای تظاىر بو نفرت، یکم روم تاثیر گذاشتن.  وینیل مثل زعال سیاىو، ولی جدی شده. ىمو ی اون س

فقط خودشو کو این طوره. فقط ىم بو این خاطر نبود کو بابام سقفو میاورد پایین اگو می دید با سیاىا و 
این مسلمونا می گردم. یو قسمتی از وجودم از تيدید کسایی کو فرق دارن، می ترسید. این قدر خوندم و 

قدر شنیدم و این قدر مجبور شدم بگم تا این کو االن بعضی وقتا خودم ىم یادم می ره کو بو این چیزا 
 اعتقاد ندارم.

راستشو بگم، متعجبم از این کو ىنوز با وینیل دوستم. از وقتی کوچیک بودیم، با ىم می پلکیدیم، قبل از 
داشتو باشم. وقتی بابا چند بار وسواس بیشتری این کو رو انتخاب کسایی کو باىاشون معاشرت می کنم، 

منو کتک زد و گفت دیگو نباید با اون بچو سیاه کوچولو کاری داشتو باشم، این دیگو باید آخرش می شد. 
سعی کردم بعد از این قضیو از وینیل دوری کنم، ولی نمی تونستم. خیلی خوب با ىم کنار میومدیم. منو 

می تونستم راجع بو ىرچیزی باىاش حرف بزنم. می خندوند، اذیتم نمی کرد،   
یاد گرفتم از پشت بابا قایمکی رد شم، ىیچ وقت تو خونو راجع بو وینیل حرف نزنم، ىیچ وقت نزدیک 
جایی کو زندگی می کنم، با ىم دیده نشیم. وینیل دوست پنيانی منو. اگو بابا می دونست، کارمو می 

سیاه ىم زیادیو. ساخت. تا جایی کو می دونو، یو دوست   
 وینیل کو دیگو لحن دعوا پیدا کرده، دوباره می گو: " ولمون کن، مشکل تایلر چیو؟ " 

 با ناراحتی می گم: " از قیافش خوشم نمیاد. چو فرقی می کنو؟ " 
وینیل می گو: " چند روز پیش باباتو دیدم. در کمال تعجب منو شناخت. فکر کنم در نظرش ىمو ی ما 

م. " شبیو بو ىمی  
 تری با ناراحتی می گو: " ىی، بس کنید. " 

وینیل بو ترو توجو نمی کنو و در حالی کو بو من چشم غره می ره، می گو: " بيم گفت راجع بو مدرسو ی 
جدیدم شنیده. بيم گفت چو چیزا کو این روزا بو شامپانزه ىا یاد نمی دن. ازم پرسید خودم می تونم موزامو 

 پوست بکنم یا نو. " 



ىنم خجالت می کشم. ولی بیشتر از اون، از خودم دحس کردم صورتم سرخ شد. از بابای بدجنس و بد
کشم، چون بو طور غریزی می خوام ازش دفاع کنم. می دونم اشتباىو. نباید این حرفو بو خجالت می 

ال پدرمو و خواد طرفشو بگیره، چون بو ىر ح وینیل یا کس دیگو ای می زد، ولی یو قسمتی از وجودم می
 منم دوسش دارم. 

 نگاىمو می دزدم و زیر لب می گم: " نمی تونم حرفاشو کنترل کنم. " 
 وینیل می غره: " ولی باىاشون موافقی؟ " 

" البتو کو نو! " تف می کنم. " تایلر یو بچو تخس نق نقوئو. اعصابمو خرد می کنو. ربطی بو سیاه بودنش 
 نداره. " 

طوالنی، با سردی بيم چشم غره می ره. بعد آروم می گیره. " اشکالی نداره. " وینیل برای یو لحظو ی 
 چشمک می زنو. " باید بو بابات بگی می خوای بیای با من زندگی کنی. " 

 نیشخند می زنم. " بو ىمین خیال باش! " 
ت کننده. می خندیم، مشتامونو می زنیم بو ىم و ىمو چی حل می شو. بو یو شکل عجیب، داغون و ناراح

 داشتن یو بابای نژادپرست، بعضی وقتا اصال آسون نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چيارم

رو می بینیم. دارن با ىم سیب زمینی سرخ کرده می  26و اللیپس 25بیرون یو مغازه ی کباب فروشی، سوزی
 خورن و سوزی ىم کبابشو برای بعدا نگو داشتو. 
پسر باید چی کار کنو تا این دور و اطراف، سیب زمینی  ترو آواز می خونو: " خانمای دوست داشتنی! یو

 سرخ کرده و بوسو طلب کنو؟ "
" خفو. " سوزی وقتی دستشو می گیره جلوی سیب زمینی ىا، خرناس می کشو. اللیپس لبخند می زنو و می 

. ترو پره  بغل  
قبل از این کو بیام ؟ " در حالی کو دارم با گرسنگی بو سیب زمینی ىا نگاه می کنم، می پرسم: " چو خبر

بیرون، شام خورده بودم. ولی ىر وقت سیب زمینی سرخ کرده می بینم کو ازش بخار بلند می شو، دلم 
 ضعف می ره. 

ببینیم، ولی  نیومدن. "  ىم رو 28و استگر لی 27الفنتاللیپس اخم می کنو. " قرار بود   
ی پسرىایی رو کو تا حاال دیده، ماچ کاپر با تردید می پرسو: " باىاشون چی کار داری؟ " اللیپس ىمو 

. ولی ىر وقت راجع بو قضیو ازش لب گرفتمکرده. منم چند وقت پیش برای این کو ببینم چو جوریاست، 
حرف می زنم، می گو کو دىنمو ببدنم. ولی کاپر تو چند ىفتو ی گذشتو یو رابطو ی درست حسابی باىاش 

 داشتو. 
زنگ گوشی جدید بيمون بده. " سوزی می گو: " قراره استگر لی یو سری   

. " کاپر اخم می کنو )استگر لی عاشق نیک کیوه، اسم مستعارش از روی 29" شرط می بندم بازم نیک کیو
 یکی از معروف ترین آىنگاش برداشتو شده بود( و اللیپس رو از ترو دور می کنو. 

. اون جایی از بازوش فریاد می کشو: " مواظب باش! "  و چند تا سیب زمینی ىم می ریزه زمیناللیپس 
 رو کو کاپر بشگون گرفتو بود، می مالو و خیره نگاه می کنو. 

. " کری می خنده. در کار نیست امشب احساسی"   
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اللیپس می گو: " امشب احساسی در کار نیست. " موىاشو با اوقات تلخی می ده باال، ولی ىیچ کس گول 
 ادا اطفارشو نمی خوره.  

ده رو بيم تعارف می کنو. " بیا، دیگو نمی تونم  لب و لوچو ی آویزونت رو سوزی سیب زمینی سرخ کر 
 تحمل کنم. " 

" دمت گرم. " من با اشتيا می خورم و بقیو ىم دورم جمع می شن. سی ثانیو بعد، سیب زمینی ىا غیب 
 شدن و ما ىم داریم لب و لوچمونو می لیسیم. 

ل یو گلو سگ ىار. " آه می کشو. بعد بو وینیل لبخند سوزی سرشو بو نشونو ی تاسف تکون می ده. " مث
 می زنو، تنيا کسی کو سیب زمینی سرخ کرده نخورد. " مدرسو ی جدید چو طوره؟ " 

خوبو. "  ونو ىاشو میندازه باال. " خودتون می دونید دیگو.وینیل ش  
 اللیپس می پرسو: " با مال ما فرق داره؟ " 

دارن. " " آره، کاسو توالت ىای زراندود   
. نفسشو تو سینو حسب کرد" نو!"   

 ىمو می خندن. 
 بيش می گم: " خنگی. " 

 کاپر محض پشتیبانی بازوىاشو میندازه دور گردنش و می گو: " از این حرفا نداریما. " 
زبونشو فرو کنو تو " قيرمان من. " اللیپس لبخند احمقانو ای می زنو، روی انگشتاس وایمیسو و می ره کو 

. حلق کاپر  
      م: " نو در مالء عام! " و بعد از خیابون می ریم پایین، ىمدیگو رو ىل می دیم و من نعره می زن

 می خندیم.
دخترا خبر خاصی ندارن. اونا ىم بو مثل ما حوصلشون سر رفتو.  سوزی و من یو کم جلوتر از بقیو راه 

و بودن، ولی می ریم و راجع بو مامان ىامون گپ می زنیم. وقتی ىم سن ما بودن، بيترین دوست ىم دیگ
. منم بر می گردم تا یو چک می زنم تو صورتش و بوس کنیمبعد بالیدفیک میاد و می گو ىمدیگو رو 

! " در آخر بو شوخی یو نو صورت نو بی! صورت دستاش، سرشو می گیره و می گو: " ساکتش کنم. با
 لگد بيش می زنم و قضیو تموم می شو. 



حسرت بو بطری ىا نگاه می کنیم. ه ىا وایمیسیم، با فروشی و با کنار پنجر  مشروبمی رسیم بو   
ولی االن گرفتنش . يم دادب یو بار بودیم. وقتی بچو بودم، بابا محض خنده خوردهاکثرمون یکی دو بار 

. بخوریمسختو. اگو یو چند سال دیگو صبر کنیم و ىیجدىو بگذرونیم، می تونیم بریم ميمونی و تا خرخره 
ز نگاه کردن و رویا دیدن کاری نمی شو کرد.ولی فعال غیر ا  

می خواستم یکم ىیجان ایجاد کنم. می رم داخل مغازه و مستیقیم می رم بو بقیو می گم: " صبر کنید. "  
سر قفسو. یو بستو ی شیش تایی از ارزون ترین مارکی کو می تونم پیدا کنم، بر می دارم تا اگو زد و 

نسوزه. مغازه دار پاکستانی کو پشت پیشخون وایساده بود، با نارضایتی  شاسنمون خوب از آب دراومد، دلم
 بيم نگاه می کنو. بيش می گم: " حساب کن بریم رییس. " 

 " ىیجده سالت نیست. " حتی ازم کارت شناسایی ىم نمی خواد. 
بو بابام بود، " چرا ىست. بدو حسابش کن. مشکلی ندارم. " یو کیف پول پاره پوره رو کو یو زمانی متعلق 

 درمیارم و یو ده دالری کو از جمعو دستم بود، ازش می کشم بیرون. 
می گو: " شما ىیجده سالت نیست. فروختن الکل بو افراد زیر ىیجده سال ممنوعو. لطفا مغازه ی من رو 

 فورا ترک کنید. " 
لی نمی تونم مزخرفیو، و ليجشو مسخره می کنم: " لطفا مغازه ی من رو فورا ترک کنید. " می دونم کار 

 جلوی خودمو بگیرم. 
 بيم می گو: " اگو نری، زنگ می زنم بو پلیس. " 

 " زنگ بزنی بو کی؟ " نیشخند می زنم. 
بو دوربین امنیتی اشاره می کنو. " کل اینا داره ضبط می شو. بيت پیشنياد می کنم الکلو برگردونی سر 

"  –جاش و   
م. صدای فس فس قوطی ىا درمیاد، ولی نمی ترکن. " خودت بستو ی شیش تایی رو ول می کن

 برگردونشون گاگول. " 
قیافش می ره تو ىم و خم می شو تا بيم حملو کنو، ولی جلو خودشو می گیره. بو در اشاره می کنو و 

 فریاد می زنو: " بیرون! " 
د خیلی آروم می رم من بيش می خندم و انگشت نشون می دم. بو دوربین ىم انگشت نشون می دم، بع



سمت در. تصمیم دارم بعدا این قضیو رو برای بابا تعریف کنم. می دونم کو می خنده، با محبت دستشو 
 می کشو رو سرم و می گو کارم خوب بود. 

وقتی می رم بیرون، کری فریاد می کشو: " دیوونو ای. " بعدش محکم مشت می زنو بو مشتم. ىمو دارن 
می زنو بو مشتم.  می خندن و ترو ىم مشت  

وینیل با ناراحتی لبخند می زنو. " ىمون بی ىمیشگی. " برای یو لحظو فکر کردم دوباره می خواد شروع 
  .کنو، ولی دیگو چیزی نگفت

 سوزی می پرسو: " واقعا کو انتظار نداشتی بيت بفروشتش، داشتی؟ " 
ندید کو اینو کش  و و نخ قوطی ىا بودت ولی خیلی" نو. " یو شکالت از زیر تی شرتم میارم بیرون. " 

 رفتم. " 
بعد تقسیمش می کنم. یو تیکو  ىورا کشیدن. ىر کدوم میان تا یو تیکو بردارن. اولش می زنمشون کنار،

و بعدش بو راىمون ادامو می دیم. ىمو ىنوز سر کاری کو  30برای ىر نفر. یو تشکر سریع از آقای کدبری
 کردم، سر و صدا می کنن. 

تنيا می رم سمت خونو. نگران زامبی ىام؟ آره حتما. من بی اسمیتم. این محلو ی منو. زامبی ىا باید بعدا 
 نگران من باشن! 
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 فصل پنجم

 
قدر  دوباره اون کابوسو دیدم. از موقعی کو یادم میاد، آزارم می داد. ىمیشو یو جور، ىمیشو ىمون

  ترسناک.
شدیم. من کنار پنجره نشستم، ولی بیرونو نگاه نمی کنم. تو رویا ىیچ وقت ما تو ىواپیماییم. ىنوز بلند ن

 بیرونو نگاه نمی کنم. 
معمولی ىم دورش یو زن کنارم نشستو و یو بچو ىم رو صدنلی وسط راىرو. بچو تنياست و یو کمربند 

ویا، عجیب بستو شده. درست نیست. تو ىواپیما، بچو ىا کمربندىای مخصوص خودشونو دارن. ولی تو ر 
 بو نظر نمی رسو. 

زنو داره با بچش گپ می زنو، معلوم نیست چی می گو و فقط یو سری صداىای عجیب غریب از خودش 
 درمیاره. بچو ىو بيش توجو نمی کنو. فقط مستقیم خیره شده. نمی دونم پسره یا دختر. لباس سفید پوشیده. 

رو زمین بلند می شو و مثل یو سگ وحشی پارس تو مسیر حرکت می کنیم. موتور می غره. ىواپیما از 
می کنو. رو صندلیم می لرزم. با پرواز مشکلی ندارم، ولی از بلند شدن متنفرم. بیشتر سال ىا سفر می 
کنیم. کاستا دل سول، قبرس، ایبیزا. ىر وقت کو می خوایم بلند شیم، مطمئنم کو موتور یيو خاموش می 

از انفجارش می میرم یا می سوزم و آىستو می میرم. وقتی می ریم ىوا، شو، ىواپیما سقوط می کنو و منم 
 ترس از بین می ره، ولی یکی دو دقیقو ی اول ... وحشت مطلق. 

کو یو چیزی بدتر از تصادف داره میاد. تو  توی این رویا ىم ىمینو. غیر از حس و حال کلیش. می دونم
تيدید کنندست، ولی این صدا بدتره. صداش گرسنست.ىوا احساسش می کنم. غرش موتور ىواپیما ىمیشو   

زنو شروع می کنو بو گریو کردن. دستاشو نمی بره باال. فقط راست می شینو، ىق ىق می کنو و اشک ىا 
از لپاش میان پایین. بيش خیره می شم، می خوام چیزی بگم. ولی از ترس چیزی کو قراره بیاد، خنگ 

 شدم. 
 بعدش بچو ىو حرف می زنو. 

 " گریو نکن مامانی. " 
صداش خیلی کمو، تقریبا یو زمزمست. ولی از صدای غرش موتور بیشتر بو گوش میاد. زن بو بچو نگاه 



 نمی کنو، گریش رو ىم قطع نمی کنو. 
 بچو می گو: " نترس مامانی. ما با توییم. ما ىمیشو با توییم. " 

. بو من نگاه می کنو. جای حدقو، دو تا گردی سر بچو بر می گرده. ولی دیگو بو مادرش نگاه نمی کنو
 سفید تو چشاشو. 

باید بامزه باشو، ولی نیست. خردسال عجیب غریب یو بچو زمزمو می کنو: " تو خوشمزه ای مامان. " 
خون از گوشو ی دىنش جاری می شو. ردیف دندون کامل داره و ىمو شکل نیش تیزن. حین حرف زدن،   

دونم کمربنده چی شد( من بيش خیره می شم و اونم بو من خیره می شو. زنی کو بین  بچو وایمیسو. )نمی
ماست، غیب شده. بچو شبیو عروسکو، نو حرکت می کنو، نو نفس می کشو. چشمای سفید، دندونای تیز، 

 خون. 
از بچو می گو: " نترس مامان. " لباش حرکت نمی کنن. بعد از یو لحظو گیجی،  متوجو می شم کو صدا 

 صندلی ىای جلو میاد. نگاىمو از بچو جدا می کنم و جلو رو نگاه می کنم. 



 
 

یو بچو ی دیگو بو باالی صندلی تکیو داده. می تونم صورت و شونو ىاشو ببینم، اون دست ىای بی 
نقص کوچولوشو. لباساش عین لباسای بچو ی بغل دستمو. ىمون چشمای سفید و دندونای تیز. ولی روی 

یکی خونی نبود. ىنوز نو.  لبای این  
 بچو ی جلویی زمزمو می کنو: " ما نجاتت می دیم مامانی. " 

 یو صدای دیگو از پشت سر شنیده می شو: " ما ىمیشو با توییم مامانی. " 
بچو ای کو تو ردیف من نشستو، حاال رو صندلی بغل منو. سرش کامال بو چونو ی من نمی رسو. بو جلو 

خیلی ساده با دست پسش بزنم. ولی حرکت نمی کنم. نمی تونم. خم می شو. می تونم   



 بچو می گو: " حاال تو باید بمیری مامانی. " بمیری  تو فضای کابین منعکس می شو. 
من نصفو نیمو بلند می شم و از باال، صندلی ىای جلو رو نگاه می کنم. ىمو جا بچست. ىمو وایسادن، 

اه می کنن. زمزمو می کنن: " بمیر. " بو صندلی ىا تکیو دادن و بو من نگ  
عقبمو نگاه می کنم. اونجام بو ىمین شکل. یو عالمو بچو کو بو صدنلی ىاشون تکیو دادن، ولی آروم و 

سر و صدا، با صورتایی خالی، چشمایی سفید، دىنای بازو دندونایی کو برق می زنن. بی   
ر می دم. فکر کنم دارم گریو می کنم، ولی از بچو ىیوالىا دور می شم و خودمو سخت بو پنجره فشا

مطمئن نیستم. بچو ىا از سمت صندلی ىا می خزن، نزدیک تر و نزدیک تر، یو جریانی ازشون ایجاد 
می شو، ىمشون شبیو بو ىمن. فقط انگشتاشون حرکت می کنو، اىتزازی از گوشت و استخون. در غیر 

 این صورت می تونستن پرواز کنن. 
رم نشستو، میاد رو پاىام و وایمیسو. پاىاش رو رونمو. با ىم چشم تو چشم می شیم. بچو ای کو کنا

جمعیت دور و برش ىستن. انگشتای باریک محکم پاىامو می گیرن. دور قوزک، دور مچ، دور بازوىامو 
می گیرن. یکی از بچو ىا گوشامو می گیره و سرمو می کشو عقب تا گلوم قشنگ معلوم بشو. بچو ىای 

ری رو سقف ىستن، مثل فرشتو یا خون آشام ازشون آویزونن. بیشت  
مامانی. " خون روی چونش خشک شده. پوستش  لحق شومبچو ای کو دقیق جلو رومو می گو: " بو ما 

 داره می ریزه. 
 بقیو زمزمو می کنن: " بمیر مامانی. " 

    و. چشماش سرخ بچو ای کو رو پامو، می غره: " تو عضوی از مایی. " یيو صورتش عوض می ش
      خطوط نفرت دور گوشت سرد و مرطوبش تاب می درخشن. لباش شکل یو نیشخند رو می گیرن. 

 می خورن. جیغ می زنو: " تو عضوی از مایی مامانی. " 
بچو می پره جلو و گلومو محکم می گیره. اونایی کو از سقف آویزونن، میفتن. بقیشون با فشار دور من 

ه و ردیفی از دندونای ریز و درخشان معلومن. ىمشون یو صدای نالو ی جمع می شن. دىن ىمشون باز 
 بیزارکننده ای در می آرن. 

 بعدش گاز می گیرن ... 
 



 

 فصل ششم

 ... بعدش بیدار می شم. 
دارم می لرزم و عرق می ریزم. بعد از کابوس ىمیشو این اتفاق میفتو. احساس می کنم داشتم جیغ می 

سال اخیر ىیچ صدایی از خودم درنیاوردم. اگو این اتفاق میفتاد، مامان و بابا بيم کشیدم، ولی تو این چند 
 می گفتن. 

برای خواب فقط زیرشلواری و تی شرت می پوشم. قبال پیژامو ىم می پوشیدم، ولی ىر وقت کابوس می 
 دیدم، پر از عرق می شدن و مجبور می شدم روز بعد درشون بیارم.

ی خورم سمت دستشویی. تو راه تی شرتمو درمیارم و میندازم جلوی تختم. می دونم بلند می شم و تلو تلو م
. چرکا کو صبح مامان میندازتش تو سبد رخت  

لرزون می شینم رو توالت. دستشویی ندارم. فقط الزمو یو مدت خارج از اتاق خوابم باشو تا لرز از بین 
 بره. 

بابا دیوونو می شو، تنيا موقعیو کو واقعا احساس ترس،  غیر از مواقعی کواز اون کابوس لعنتی متنفرم. 
بی چارگی می کنم. چیزی کو بدتره، اینو کو نمی تونم راجع بيش با کسی حرف  و گم شدن، نفيم بودن

منظورم  بزنم. اگو یو نفر تو سن من اقرار کنو از خواب یو سری بچو می ترسو، بقیو چی فکر می کنن؟ 
ن یا ىیوال بودن یا ىر چیز دیگو ای، باز یو چیزی. ولی آخو بچو! اینو کو اگو آدم خوار بود  

بابا پوستمو می کند اگو می فيمید ىنوز کابوس می بینم. وقتی بچو بودم و گریون می رفتم پیشش، بيم 
می گفت کو احمق نباشم. بچو ىا ترس ندارن. وقتی ىی مزاحمش شدم، با کمربند منو زد. چند ىفتو بعد 

زم کابوس می بینم یا نو. بو زور یو پوزخندی زدم و گفتم دیگو نو. پرسید کو با  
وقتی لرز بند اومد، بلند می شم و دست و صورتمو می شورم. عرق پشتمو با یو حولو پاک می کنم، 

بعدش وایمیسم و تو آینو بو خودم زل می زنم. چشمام بو خاطر ترس قرمز و تار شدن. فکر کنم بعضی 
آب می زنم و این قدر با مشت می مالمشون تا درد بيشون گریو می کنم، برای ىمین  وقتا آروم تو خواب

 بگیرن. دفعو ی بعد کو نگاه می کنم، فقط عصبانی بو نظر می رسم. این بيتره. 



چشمای آبی روشنمو بررسی می کنم و سر تراشیدمو تحسین. دو سر بازومو کش می دم و زخم زرد محو 
سر این بو وجود اومد کو چند ىفتو پیش، کنترلو زود بو بابا ندادم. تو آینو  .می مالونمروی بازوی چپم رو 

 بو خودم چشمک می زنم و زیر لب می گم: " دست مریزاد بی. " 
شیکممو ماساژ و عضالمو ورز می دم، بعدش بو زخم سفید محو روی رون راستم ناخن می زنم. شکل 

لگی داشتم بو وجود اومده بود. یو جور واکسن تب حرف " سی " کوچیکو. سر تزریقی کو تو دو سو سا
جدید بود. پول خوبی برای موشای آزمایشگاىی می دادن. مامان نگران بود، ولی بابا گفت اگو خطر 

 آسیب زدن داشت، ممکن نبود روی بچو ىای کوچیک امتحانش کنند. 
ی دونم چرا وارد مغازه ىا درست می گفت و واکسن حسابی گل کاشت. ىیچ وقت حتی سرما ىم نخوردم. نم

شایدم  شاید یو سری عوارض جانبی داشت و من خوش شانس بودم و تحت تاثیرشون قرار نگرفتم. نشد. 
 برای فرستادنش بو بازار، باید یو مدت صبر می کردن. 

اخم می کنم و دیگو بو زخم ناخنک نمی زنم. چو چیزا کو بو ذىن آدم نمیاد. ساعتمو چک می کنم. سو و 
یست و ىفت دقیقو ی صبحو. باید بخوابم، نو این کو یو زخم مسخره رو بررسی کنم. بو خودم پوزخند می ب

 زنم: " احمقی ... " 
یيو خشکم می زنو. تو آینو یو بچو رو می بینم کو رو سبد رخت چرکا وایساده. دستاش با خون قرمز 

ابری از مو قرمز از دىنش بیرون شدن، چشماش سفیدن، دندوناش برق می زنن. وقتی نفس می کشو، 
 میاد. 

چشمامو می بندم و تا پنج میشمرم. تند تند نفس می کشم و بو خاطر ضعیف بودن، بو خودم لعنت 
نگاه می کنم، کسی پشت سرم نیست.. وقتی دوباره فرستممی  

و موقعی از دستشویی تلو تلو می خورم و بر می گردم بو رخت خواب. یو تی شرت نو از کمدم درمیارم 
کابوس این قدر بترسونتم، اعصابم یو کو دارم می پوشمش، خیره می شم. بو خاطر این کو اجازه می دم 

 از دست خودم خرده. 
چشمام موقعی کو دارم زیر مالفو ىا قایم می شم، خطاب بو خودم زمزمو می کنم: " فقط یو رویا بود بی. " 

خوابم نمی ره.  و چشمک ىم بازن. دیگو می دونم کو امشب، حتی بو اندازه ی ی  
 " فقط یو رویا. فقط یو رویا. فقط یو ... "
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مدرسو. خستو و بداخالق. بیشتر از ىر موقعی از اون کابوس بدم میاد. من یو نوجوونم. باید راجع بو 
شم، این شدن با ستاره ىای سینما رویا ببینم، نو بچو ىای قاتل. مطمئن بودم وقتی بزرگ ب وشونو بو شون

 کابوس رو ىم پشت سر میذارم، ولی ىمچین شانسی نداشتم. ىنوز ىم ىر ىفتو، دو سو بار میاد سراغم. 
ىم بو زحمت تو کالس بو حرفای معلم گوش می دم. امروز دیگو کال بی خیال می شم و  تتو بيترین حال

خستم، دوست دارم الکی  روی کتابام نقشاشیای زشت می کشم. در زمینو ىای ىنری افتضاحم، ولی وقتی
 طراحی کنم. 

اکثر معلما بيم کاری ندارن. می دونن کو بيم امیدی نیست و بيم گیر نمی دن. اینم می دونن کو من 
یشون چند سال پیش باىام در افتاد. دعوا کرده بودم و فرستاده کسی نیستم کو بخوای باىاش دربیفتی. یک
رون وایسادم و یو چیزی در گوش ىمکارش زمزمو کرد. ىر دو شده بودم بو دفتر ناظم. معلمو دید کو بی

  نفر خندیدن. بعدش بلند گفت: " ولی از کسی کو ىمچین پدری داره، چو انتظاری می شو داشت؟ " 
یو نفر الستیکای ماشین اون معلمو ترکوند. یو نفر فيمید کو کجا زندگی می کنو و با آجر پنجره ی 

شماره تلفشنو بو دیوار محل چسبوند و کنارشم این پیغام رو گذاشت:  خونشو شیکوند. یو نفر عکس و
 محض خنده زنگ بزنید! 

نمی گم اون یو نفر کی بود، ولی وقتی اومد منت کشی بی اسمیت و با مالیمت گفت: " منو بابت چیزی 
 کو راجع بو بابات گفتم، ببخش. " دیگو کسی کاری بو کارش نداشت. 

از اکثر معلمامون خستو کننده تره. فقط من نیستم کو سر  31نزیوجونز ی ره. سر کالس تاریخ خوابم م
 کالساش خر و پف می کنم. 

یو چیزی فس فس می کنو و منم ضربتی بیدار می شم. نزدیک بود از  م" اخراجی! " یو نفر تو گوشا
 صدنلیم بیفتم. 

شن. از خنده روده بر می و کری  مفزجونزنزیو بيم اخم می کنو، موقعی کو   
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 خطاب بيشون می گم: " بچو پرروا. " بعدش آرنجمو می مالم بو اون جایی از میز کو بيش خورده بود. 
 جونزنزیو زیر لب می گو: " تموم شد؟ " 

 " ببخشید آقای جونز، فکر کردم موش دیدم. " 
ازده سیزده دو  تحقیقی بيم سو سال گذشتو سر ىرتوی بازم وزوز می کنو. بو جونزنزیو اىمیتی نمی دم. 

 داده، با این کو ىیچ کدومو تحویل نداده بودم. 
م غر می زنو. " چرا نمره ىات تو بقیو درس ىا بو اندازه ی نمره مامان بعضی وقتا راجع بو نمره ىای بد

ىات تو تاریخ خوب نیستن؟ " وقتی این جوری حرف می زنو، بابا بيم چشمک می زنو. اونم وقتی سنش 
نزیو کالس داشت. با طرز نمره دادنش آشناست. کمتر بود، با جونز   

با دىن بستو می خنده و صداشو پایین نگو می داره تا مزاحم  مفز" شرط می بندم خواب منو می دیدی. " 
معلم نشو. اگو بلند حرف بزنی، جونزنزیو ایراد نمی گیره. فقط ىمون جا ساکت وایمیسو و مودبانو بيت 

بدتره. چند تا از ما خواستیم امتحانش کنیم و فيمیدیم کو تا آخر کالس ىم نگاه می کنو. این طوری خیلی 
صبر جونز رو لبریز کرد. کاسو ی مشکلی نداره و این کارو انجام می ده. ىیچ وقت نمی شد   

می گم: " آره، یو کابوس تمام عیار بود. "  مفزبو   
اکثر ماىا مدرسو رو شروع کرد و از  یو سال دیرتر از گنده ترین و بزرگ ترین بچو ی سال ماست. مفز

. 32، مخفف متوشالحمفزاون موقع تا حاال دو بار رد شده بود. ىمین طوری ىم شد کو لقبشو گرفت. 
دوست داشتم من بو عنوان سازنده ی لقب شناختو بشم، ولی جزو لقب ىای من نبود. قبل از این کو یکی 

 بيم بگو، اصال نمی دونستم متوشالح کیو. 
جدیت می گو: " بعدا می تونی از رو جزوه ی من کپی کنی. "  کری با  

 منم تو دام میفتم. " جزوه؟ " 
کو لختو و جونزنزیو ىم کو خیلی  یپسویو نقاشی بيم نشون می ده. کری از من خیلی ىنرمندتره. عکس الل

نقاشی شده بود، داشت بيش درس می داد.  سرزنده  
نفسمو ی گیرم باال تا بکوبو روش. " یو وقت بو کاپر نشون ندی. " جلوی خندمو می گیرم و مشتمو براش م

 فرو می دم. 
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کنو. "  اصالحکری می گو: " امید داشتم اون بتونو اشتباىاتمو   
خرناس می کشو و این دفعو ىممون صدای خنده ىامونو  مفز" انگار کو اللیپس رو تو استخر ندیدی. " 

لخت  تو استخر عمومیخودشو ی گو اگو بو اللیپس یکم پول بدی، خفو می کنیم. یو داستان قدیمیو کو م
. تا جایی کو می دونم، درست نیست. ولی از کی تا حاال ىمچین چیزی جلوی پخش شدن یو می کنو

 داستان خوبو گرفتو؟ 
تاریخ تموم می شو )ای کاش!( و می ریم حیاط برای خوردن ناىار. یو بستو چیپس و یو تیکو شکالت رو 

از دخترای سال پایینی کش می رم. سعی می کنو مبارزه کنو، ولی دوستاش می کشنش و از دست یکی 
می برنش. خطر از بیخ گوشش گذشت. تو حال فعلیم حاضر بودم با کمال میل ببرمش تو توالت و ىمون 

 جا غرقش کنم. اگو دوستاش نمی کشیدنش و نمی بردنش ... 
می گذرونم. ىمون  الفنتو  33وزی، اللیپس، کاپر، دانگلوپ، کری، ترو، بالیدفک، سمفززنگ تفریح رو با 

کو معلوم نبود کجا بودن.  35و پاکس 34زردار و دستو ی ىمیشگی، بو استثنای لین  
یو کلیپ جدید از زامبی ىا تو اینترنت پخش شده. کاپر رو تلفنش بيمون نشون می ده. ویدئوی یو سرباز 

و عضو تیمی باشو کو برای از بین بردن شورشی ىای نامیراست. اگو کلیپ واقعی باشو، بو نظر می رس
پاالزکنری فرستاده شده بودن. احتماال آلوده شده بود، فرار کرده بود و بعدا سر و کارش بو یو سری آدم 

 رسیده بود. 
تو کلیپ، چند تا مرد دارن با بیل و کلنگ زامبی ىا رو می زنن. یکیشون بو بازوی سمت چپش چند بار 

و بازو ىم شل می شو. یو نفر دیگو بازو رو بر می داره و باىاش می زنو تو سر زامبیو.  ضربو می زنو
 تیمش تشوقش می کنن. 

اولین بار کو ویدئو رو می بینم، خندم می گیره. بقیو ىم اکثرا می خندن. بامزست کو یو نفرو با دست جدا 
 شده ی خودش چک خور کنی. 

وحشتی کو تو بیشتر دقت می کنم.  تاول بیاد، من رو جزییابعدش، وقتی کاپر چند بار می زنو از 
چشمای مرده. گرسنگی و خشمی کو تو چشمای سربازه. خال ىای خون خشک شده کو دور لب ىاشن و 
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معنیشون این بود کو قبل از برخورد با شورشی ىا غذا خورده. تیکو ىای بزرگی از استخون کو از 
 انگشتاش بیرون زده بودن. نیش ىاش.

وقتی یارو شروع می کنو بو زدن زامبی، کلیپ تموم می شو و می ذاره خودمون حدس بزنیم آخرش چی 
سرباز رو با یو تبر جدا می کنو و بقیو ىم زیر پا ليش  می شو. تصور می کنم یکی از اعضای گروه سر

ا نابود کردن می کنن، تا جایی کو مغزش کامال خمیر بشو. تو فیلما زامبیا رو ىمین جوری می کشن، ب
 مغزشون. تو واقعیت ىم ىمین طوره؟ فکر کنم، ولی مطمئن نیستم. 

 وقتی کاپر گوشیشو خاموش می کنو، ىمو ساکت می شن. چیزی کو دیدیم، ما رو ناراحت کرده. حتی 
نمی تونیم راجع بيش شوخی کنیم. ىنوز نو. در حال حاضر خیلی واقعی بو نظر می رسو. بو یو کم زمان 

اریم تا از جو خارج بشیم. احتیاج د  
شروع می کنو بو روده درازی درباره ی فوتبال تا این طلسمو بشکنو. خیلی متعصبو. ىمیشو می ره  الفنت

مسابقاتو از نزدیک می بینو. اکثر ىفتو ىا لحظات حساسو از تلویزیون تماشا می کنم تا بتونم راجع بو گل 
می کنو.ىا با بقیو حرف بزنم. ولی کال فوتبال خستم   

راجع بو مسابقو ی آخر ىفتو حرف می زنو و وقتی حرفش تموم می شو، محض نفس تازه کردن،  الفنت
 مکثی می کنو. 

 از کوره در می رم: " بسو دیگو. داری دیوونم می کنی. " 
اخم می کنو.  الفنت" کی با تو کار داشت؟ "   

اگرم نبندیش، می زنم نصفش می کنم. " بيش می گم: " تو.   
د شکایت بقیو بلند می شو. احساس آرامش می کردن از این کو حواسشون پرت شده و یو موضوع دیگو دا

بو خاطر چاقی یا قد بلند بيش داده نشد، بو خاطر اون چیزی بود  الفنتپیدا کردن تا بيش فکر کنن. لقب 
رد تا دوش بگیره. کو رفقاش برای اولین بار تو باشگاه دیدن، موقعی کو بعد از تمرین لباساشو در آو   

دستشو تدافعی می گیره جلو خودشو و با نیشخند می گو: " با اونجام کاری نداشتو باش. "  الفنت  
می پرسو: " حالت خوبو؟ امروز مثل ببر شدی. "  ترو  

 غر می زنم: " خستم. زیاد نخوابیدم. " 
 سوزی با دلسوزی می پرسو: " راجع بو زامبیا نگرانی؟ " 



نگ نباش. از امتحانا می ترسم. " بيش می گم: " خ  
دیگو از جوش میایم بیرون و بو ىمون روند روزمرمون بر ىمو می خندن و کلیپ رو فراموش می کنن. 

 می گردیم، انگار کو ىیچ اتفاقی نیفتاده. 
 دانگلوپ می گو: " اگو بیست نیاری، آکسفورد رات نمی دن. " 

ىوا می دم بیرون. " من کو کمبریجو ترجیح می دم. " از دماغم   
می گو: " یا خدا، تصور کن بری اون جا. " بيش خیره می شیم. " منظورم با بورس ورزشکاری و این  مفز

 جور چیزا. " 
 طعنو می زنم: " تا حاال دیدی من ورزش کنم؟ " 
 " نو، ولی شاید یو یو سری چیز دیگو ىم ... " 

د چی می خواست بگو. من درسم بده چون بيش می ره تو ىم و سعی می کنو یادش بیا مفزقیافو ی 
واقعا خنگو.  مفزاىمیت نمی دم، ولی   

. " بیا بریم. الزم نیست نگران کمبریج و آکسفورد باشیم. جای مفززنگ می خوره و منم می زنم پشت 
 تعجب داره اگو از ىمین جا ىم جون سالم بو در ببریم. " 

باال، لبخند می زنو و بی خیال ىر فکری می شو کو ذىنشو بو شونو ىاشو میندازه  مفز" آره، ولی ... " 
باقی نمی مونو. اگو زامبی ىا حملو کنن،  مفزخودش مشغول کرده بود. یو فکر خاص خیلی تو کلو ی 

  ىدف زامبیاست!  اصال الزم نیست نگران باشو. با اون مغز کوچیک، آخرین
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ساییو کو سرش  بو حرفای معلم توجو می کنم. نو بو خاطر این کو زیست شناسی. یکی از معدود کال
خوشم میاد.  36سیستم گوارشی کرم برام جالبو )بابا بی خیال!(، بو این خاطر کو از معلمش، آقای بورک  

بورک از ىمون روز اول منو تحت تاثیر قرار داد، موقعی کو وارد کالس شد و گفت: " می دونم اکثرتون 
میتی بو زیست شناسی نمی دید، ولی اگو اذیت نکنید، سعی می کنم براتون جالبش کنم. "  کوچک ترین اى  

بورک بيترین معلممونو، شاید تنيا معلم واقعا خوبی کو داریم. نمی دونم تو این خرابو چی کار می کنو. 
ىایی مثل باید تو یو مدرسو ی خوب درس بده، مثل مدرسو ی وینیل. این جا حروم می شو، بین الدنگ 

و کری و ... آره، اقرار می کنم ... من.  مفز  
و اخراج بشو یا این کو حداقل بابا مثل من از آقای بورک خوشش نمیاد و چند بار سعی کرد یو کاری کن

بره و بو ىم نژادای خودش درس بده. البتو عجیبو، چون آقای بورک با این کو پوستش کمی تیرست، ولی 
کو  نژادیادی مختلف داره. من فکر می کردم معنیش اینو کو می تونو عضو ىر چند تا پیش زمینو ی نژ 

یو تولو سگ  نق می زنو و منم مثل ر فکر نمی کرد. ىمش راجع بو بورکمی خواد بشو، ولی بابا این طو 
تو درست می گی بابا. " حالم از این کار  مطیع سر تکون می دم و زورکی می خندم. " آره بابا، نو بابا،

و ىم می خوره، ولی خب چی کار می تونم بکنم؟ اگو بيش می گفتم بورک معلم باحالیو، داغونم می کرد. ب
 سرمو بگیرم پایین و حرفی نزنم، راحت ترم. 

بورک بو شدت تالش می کنو تشریح کرم رو یو پدیده ی خیلی ميم نشون بده، ولی این مزخرفات بو سختی 
کو میگذره، ترو دستشو می گیره باال. " آقا؟ "  وجو آدمو جلب کنن. یو کمتمی تونن   

" بگو. " بورک آه می کشو و سرشو از روی کرم ىا می گیره باال. حالت صورتش نشون می ده کو اونم 
 مثل ما، این قست از درس براش خستو کنندست. 

 " می شو راجع بو زامبی ىا بحث کنیم؟ " 
 شلیک خنده. 

مسلما در تشریحش کمکتون می کنم. " بعدش کرم  بیاری، نوم یو دونشو بورک با خشکی می گو: " اگو برا
می زنو کنار. بو ترو پوزخند می زنم و شستمو می گیرم باال. خیلی باحالو وقتی بورک رو از مسیر  ىا رو
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اصلی کالس منحرف می کنیم. اغلب اجازه نمی ده این اتفاق بیفتو. ىمیشو اصرار داره کل کتاب رو زیر 
یم. ولی ىر از گاىی شل وا می ده. و رو کن  

 بورک می پرسو: " کیا اعتقاد دارن زامبیا واقعین؟ " 
در این  چند نفر دستشونو می برن باال، ولی خیلی نو. نو این کو ما اعتقاد نداشتو باشیم، ولی نمی خوایم

بو نظر برسیم. زمینو تو کالس مشتاق   
  یا این کو بر می گردیم سر کرم ىا. " می گو: " یاال، یا دستاتونو ببرین باال بورک

 ما غرولند می کنیم، بعد دستا آروم آروم می رن باال. خیلی زود ىمشون باال گرفتو شدن. 
 بورک آروم میشمره، بعدش با نرمی می گو: " چرا؟ " 

 با تعجب بيش نگاه می کنیم. 
و کلیپ دیدید؟ "  دوباره می گو: " چرا؟ چون تلویزیون نشونشون داده؟ چون ازشون عکس  

 یکی می گو: " آره. "
 " ولی این روزا با تجيیزات دیجیتالی ىر کاری کو بخوان انجام می دن، مگو نو؟ " نیشخند می زنو. 

 می پرسم: " آقا شما خوتون اعتقاد ندارید؟ " من جزو معدود کسایی بودم کو دستشو باال نگرفت. 
، ماژیکو وایت بردیو جور دیگو فکر کنیم. " می ره سمت تختو  می گو: " در واقع اعتقاد دارم. ولی بیاید

تلویزیونی؟ بعد سرشو بر می گردونو بو  سلایرفیلم یا بر می داره و می نویسو فریب رسانو؟ تبلیغات برای یو 
 سمت ما. " ایده ی دیگو ای دارید؟ " 

 " توطئست. " استگر لی خرناس می کشو. 
 بورک می پرسو: " حکومت؟ " 

آره. " "   
یرلند؟ مال ما؟ مال آمریکا؟ " ا" حکومت   

 استگر لی شونو ىاشو میندازه باال. " ىمشون. " 
 بورک می پرسو: " برای چی؟ چرا این قدر بیخودی زحمت بکشن؟ " 

  برای یو لحظو ىمو ساکتن و بعد لینزر، یکی از باىوش ترین شاگردای سال ما، دستشو می بره باال و 
  یش کو خراب شد. " می گو: " یو آزما



اضافش می کنو. " چو جور آزمایشی؟ "  وایت برد" خوبو. " بورک لبخند می زنو و بو   
لینزر می گو: " سالح شیمیایی. شاید داشتن امتحانش می کردن و یيو تصادفا تو ىوا یا آب پخش شد. یا 

 این کو از قصد پخشش کردن. " 
کدومش محتمل تره؟ " اشاره می کنو و می پرسو: "  الفنتبورک بو   

می گو: " نمی دونم. "  الفنت  
 " بی؟ " 

 با اطمینان می گم: " امتحان. " 
 پافشاری می کنو: " چرا؟ " 

 " پاالزکنری تو ناکجا آباده. اون طرفا آزمایشگاه ندارن. ىمش باتالقو. " 
 " عالیو بی. " 

تو اگو یو کالس دیگو بود، این کارو می کسیم نیست کو بخواد حالمو بگیره. الباحمقانو پوزخند می زنم. 
 کردن. 

 بورک با اشاره بو سوزی می گو: " ایده ىای بیشتر. " 
" وای خدا نمی دونم. " سرخ و سفید می شو و بعد سرفو می کنو. " بابام فکر می کنو کار تروریستاست. " 

می زنو. " یو بار دیگو بگو؟ "  پلکبورک   
روریستا. یيو اوضاع از کنترل خارج شد و زدن مردم عادیو کشتن. " فکر می کنو ارتش رفت سراغ ت

 بعدش این داستان زامبی رو دست و پا کردن تا بيونو ای باشو برای کشتن شاىدا. " 
ید بو نظر می رسو. ولی حاال در نظر می گیریمش. " ایده رو رو وایت بورد بورک زیر لب می گو: " بع

ت می کنو. می نویسو و بازم پیشنياد درخواس  
  یکی فکر می کنو زامبیا روبات ىایی ىستن کو وحشی شدن. یکی دیگو می گو آدم فضایین و این 

روانی ىا توسط موجودات بدون پیکری کو اىل یو سیاره ی دیگن، تسخیر شدن. کری بو ایده ی آزمایش یو 
کنترل می شن.  پیچ و تابی می ده و بو این نتیجو می رسو کو مردم توسط سیگنال ىای ماىواره  

لیو عرب ىا استفادش کنن. دیگو بو اون ویرونشون نیرو نمیفرستیم. بدبختا رو می گو: " می خوان ع
 دیوونو می کنیم و بعد ولشون می کنیم بو حال خودشون. خودشون خودشونو نابود می کنن. چو بيتر. " 



نیت شنیده می شو. بورک بچو مسلمون ىا از این حرف خوششون نمیاد. زمزمو ىایی از روی عصبا
 ساکتشون می کنو. 

می گو: " این ایده خیلی بعید بو نظر نمی رسو. بعضی از سیاستمدارىا حاضرن ىر کاری بکنن تا 
قدرتشون حفظ بشو و دشمنامونو از بین ببرن. کری داشت توىین می کرد. باید بزرگ شو و مثل الت و 

ش ىست. "  لوت ىا رفتار نکنو. ولی خب یو منطقی پشت حرف  
" من فکر نمی کنم خیلی وحشتناک باشو. " خرناس می کشم و با بدجنسی بو بچو مسلمون ىا چشم غره 

 می رم. " در واقع امیدوارم کو ىمین طور باشو. اونام اگو می تونستن، ىمین کارو با ما می کردن. " 
یو روز دیگو ادامو می دیم. بیایید  حثو: " این ببا صدای بلند می گوبورک قبل از این کو دعوا بو پا شو، 

 راجع بو ىمون زامبی ىا حرف بزنیم. کسی پینياد دیگو ای نداره؟ " 
چند تا ایده ی دیگو داده شد. بعد بورک وایمیسو تا اون چیزی رو کو نوشتو، بررسی کنو. زیر لب می گو: 

. یا وحشتناکیو، نیست؟ " نمی دونم این جملو رو خطاب بو ما گفت یا خطاب بو خودش" دن  
رو می کنو بو ما: " من نمی گم کو بو این ایده ىای عجیب غریب و بی پایو و اساس اعتقاد دارم، ولی 

اینا سواالتی ىست کو باید از خودمون بپرسیم. زندگی پیچیدست. کم پیش میاد جواب ىا رو بشو حاضر و 
باور کنیم و چیو باور نکنیم. ما الزمو کو ىمیشو  آماده پیدا کرد. افراد زیادی ىستن کو بو ما می گن چیو

ایراد داره. " شون اتردید داشتو باشیم و ببینیم کجای حرف  
بورک خیلی آروم کالس رو نگاه می کنو. بو نظر می رسو بو نوبت، بو تک تک ما خیره می شو. " بو 

رار بدید. دروغایی کو مردم ىیچ کس اعتماد نکنید. ىمیشو حرفی رو کو بيتون زده می شو، مورد سوال ق
بو خوردتون می دن، باور نکنید، حتی از طرف معلم یا مادر پدرتون. در آخر خودتون باید بفيمید چی 

 درستو، چی غلط. " 
بر می گرده سمت تختو و آه می کشو. " ولی یادتون باشو. حرومزاده ىای بد طینت و بدجنس زیادی تو 

ه، بعضیا نفسشونو تو سینو حبس می کنن. ولی اکثرمون اصال متوجو دنیا وجود دارن. " وقتی فحش می د
نمی شیم. " ميمو کو حواسمون بيشون باشو. ولی ىمیشو یادتون باشو، شاید خود شما بد طینت ترین و 

 بدجنس ترین آدما باشید. پس از ىمو بیشتر، حواستون بو خودتون باشو. " 
    بورک با دىن بستو می خنده، سرشو بو چپ و راست  ،درک کنیموقتی داریم سعی میکنیم منظورشو 



می چرخونو و تختو رو پاک می کنو. با خوش رویی می گو: " دیگو موعظو بسو. " بعدش با ىمراىی 
 شکایت بچو ىا، اضافو می کنو: " بر می گردیم سر کرم ىا ... "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نيم

داریم داد می زنیم، می خندیم و فحش می دیم، می ریم کالس آخرم تموم می شو و ما ىم در حالی کو 
بیرون. عموما خیلی سریع از ساختمون میام بیرون، ولی امروز بیشتر تو عمقش فرو می رم. تو سالن 

با تماشا کردنش ىم مشکلی ندارم. از  ، ولیدارن فوتبال بازی می کنن، ىر تیم پنج نفر. من بازی نمی کنم
  چرخیدن تو خیابونا بيتره. 

تا دانش آموز داره و قبال ، ترو، لینزر و من تو راىرو می پلکیم. مدرسمون خیلی بزرگو. ىزار الفنتکری، 
یو زمانی . ىمیشو این فاضالبی کو االن ىست، نبود. از این ىم جمعیت بیشتری تو خودش جا می داد

ولی طول زیادی کلی پول خرج این جا می کردن و کالس ىای بیشتر می ساختن. خیلی  عریض نیست، 
 داره. با ىمو ی پیچ و خم ىا، چند دقیقو طول می کشو از این سر برسی بو اون سر دیگو. 

غیر از چند تا حیاط کوچیک، فضای باز زیادی نداره. سالن پشت ساختمون، خیلی بزرگو. دیوارای محکم 
مصنوعی روشن می شو. داره، چند تا پنجره روی سقف درست کردن تا نور بیاد تو، ولی بیشتر با نور 

پرسنل مدرسو خوب بيش می رسن. می تونی توش فوتبال، بسکتبال، ىاکی و بدمینتون بازی کنی. میز 
فوتبال دستی و پینگ پنگ ىم داره. میزىا اون گوشو کنار جمع شدن، ولی زنگ ناىار میارنشون وسط، 

 برای کسایی کو دنبال سرگرمی دم دستی می گردن. 
پخش می شیم. یو جمعیتی دیده می شو و بازی اولم شروع شده. بازیکنا یو سال از ما  می ریم تو سالن و

بزرگ ترن، برای ىمین کلی اذیتشون می کنیم. سعی می کنیم حواسشونو پرت کنیم. یکی از بازیکنا بيمون 
 انگشت نشون می ده و ما ىم ىورا می کشیم. 

"  " اسکالی احمق. " می خندم. " عین روانیا می دون.  
 پاش چند ماه پیشبالو، ولی خیلی وقتو بازی نکرده. بحث می کنو: " بازی قشنگیو. " عاشق فوت الفنت

 شکستو بود و ىنوز کامل خوب نشده. 
 اذیتش می کنم: " وقت تلفی قشنگیو. " ولی این قدر جذب بازی شده کو بو من توجيی نشون نمی ده. 

کنم تا ببینم چی کار می شو کرد. یو گروه کوچیک سمت خیلی زود خستو می شم و دور و برو نگاه می 
. مشناسنمیاکثرشونو چپ ماست. دارن برای بازیکنا ىورا می کشن، ترکیبی از بچو ىای سال ىای مختلف. 



. 37ون توجيمو جلب می کنو. تایلر بیورولی یکیش  
من تيمت دزدی از پسرشو بابای من و بابای تایلر چند وقت پیش یو دعوای اساسی کردن. بابای تایلر بو 

زد. درست بود. چند بار پولشو برداشتم، مثل ىمین امروز کو از یو دختره شکالت کش رفتم. تایلر سوسولو 
و پول ىم برای برداشتن حاضر و آماده بود. ولی زیر بار نرفتم، تا این کو اون قدر عصبانی شدم کو از 

و گفتم کو دزدی کردم.  دىنم در رفت  
من تيمت دزدی زده، خیلی عصبانی شد.  یو راست رفت دم خونشون، بابام از این کو یو سیاىپوست بو 

بابای تایلرو کشید بیرون و تو خیابون باىاش دعوا کرد. قبل از این کو اوضاع بیخ پیدا کنو، سواشون 
 کردن. ما با سر بلندی عقب نشینی کردیم و بابای تایلر ىم دیگو کشش نداد. 

  ىمیتی نمی ده چو بالیی سر اون بچو ین کو بابا بيم گفتو بود امن دیگو از تایلر چیزی ندزدیدم، با ا
تاپالو ی متحرک میارم. بس کردم، ولی نو بو خاطر این کو بو احساس کردم با چالش روبرو شدم. بس 
کردم چون می دونستم بابا فکر می کنو من تایلرو بو خاطر نژادش ىدف می گیرم. این طور نبود. من 

بودنش ىدف می گرفتم. بو خاطر این کو اذیتش می کردی، تو دردسر نمیفتادی. تایلرو بو خاطر ضعیف 
 ولی وقتی خودمو از چشمای بابا دیدم، احساس ناراحتی کردم. انگار کو مثل خودش شده بودم.

ىیچ وقت بو بقیو نگفتم چو اتفاقی افتاد. واسو ىمین بود کو تو پارک، وینیل نفيمید کو قضیو ی من و 
. نمی دونم چرا مثل یو راز تو دلم نگيش داشتم. فکر کنم شرمنده بودم. نو بو خاطر تایلر شخصیو

 دزدیدن. بو خاطر این کو بابا قضیو رو بو نژاد ربط داد.  
با این کو دیگو از تایلر چیزی نمی دزدم، ولی ازش خوشم نمیاد. قیافشو کو می بینم، یاد اون شبی میفتم 

و می زد و منم احساس غرور می کردم و در عین حال، خجالت زده بودم. کو بابای من داشت بابای تایلر 
ىمشم بو خاطر این بود کو تایلر دىنشو بستو نگو نداشت و مثل بقیو ی قربانیا، با این قضیو ی دزدی 

 کنار نیومد. 
 داد می زنم: " ىی، تایلر. چرا دیشب نیومدی با ما بازی کنی؟ " 

رکی می خنده. بعدش بر می گرده تا بازیو تماشا کنو، بو این امید کو من تایلر روشو می کنو بو من و زو 
 بی خیال شم. ولی من تو مود بی خیال شدن نیستم. 
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 " اوىوی! بو من بی محلی نکن! " 
 " بيت بی محلی نمی کنم بی. " آه می کشو. 

 " چرا می کنی. " 
متمرکز می شن. کسی نمی خواد  بچو ىایی کو دور و برشن، خودشونو می کشن و کنار و رو بازی

 خودشو درگیر کنو.
تایلر آب دىنشو قورت می ده و با من رو در رو می شو. " داشتم دنبال یو نفر می گشتم. اون جا نبود، 

 واسو ىمین رفتم. " 
 یادش آوردم: " ولی تو حتی نیومدی سالم کنی. " 

می زنو بو دنده ىام، تشویقم می کنو ادامو بدم.  " آره بی ادبی بود. " کری با دىن بستو می خنده و با آرنج
" می دونم امثال شما خیلی از تمدن چیزی حالیشون نمی شو. " چند قدم می رم جلوتر. تایلر ضعیف و 

"  –مضطربو. " ولی فکر کردم تو آداب معاشرت در حدی بلد ىستی تا   
 یو نفر از کوره در می ره: " منظورت چیو، امثال شما؟  " 

می کنم و پلک می زنم. یو دختر سیاىپوست قد بلند اومده جلو. داره بو من چشم غره می ره. یو مکث 
. نمی دونم چی چی 38سال از ما بزرگتره. نانسی  
روچو می کنم. ق" مشکلی داری؟ " دندون   

" تو گفتی سیاىپوستا از تمدن   وایمیسو.ه. " میاد جلوی تایلری کو خوش شانسیشو باور نمی کنو، " آر 
یشون نمی شو. " چیزی حال  

 " من نگفتم. " پوزخند می زنم. 
 " چرا گفتی. " ىوا رو با فشار می ده بیرون. " شنیدم چی گفتی. امثال شما. " 

" شاید داشتم راجع بو خانوادش حرف می زدم. " با دىن بستو می خندم. " یا طرفدارای تیمی کو ازش 
 طرفداری می کنو. " 

دونم منظورت چی بود. " نانسی می گو: " نو، دقیقا می   
شونو ىامو میندازم باال و الکی خمیازه می کشم. نانسی مچمو گرفتو، ولی نمی تونم جلوی بقیو اقرار کنم. 
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کم آوردن تو طبیعت من نیست. ىیچ وقت نباید ضعف نشون بدی. باید تو ىر جنگی کو میاد طرفت، 
یتی کو تایلر داره. بجنگی. اگو این کارو نکنی، بقیو سوارت می شن. مثل وضع  

 با لحن کشیده ای می گم : " گیریم کو تو راست می گی. حاال کو چی؟ " 
 نانسی می گو: " من نژادپرستی رو تحمل نمی کنم. معذرت خواىی کن، وگرنو گزارش می دم. " 

 " من؟ " نفسمو تو سینو حبس می کنم. " نژادپرستی؟ تو خلی. مگو نو کری؟ " 
ولی چیزی نمی گو. نمی خواد درگیر بشو. کری آروم می خنده،   

"" بيش بگو من نژادپرست نیستم تایلر. بيش بگو ما دوستای خوبی ىستیم و فقط داشتیم شوخی می کردیم.  
نانسی می گو: " اونو ولش کن. حرفی داری بو من بزن. "    

کنم، با این کو  پوزخند محکمی می زنم. " باشو. " می رم نزدیک تر و یو راست تو صورتش نگاه می
مجبورم رو انگشتام وایسم. زیر لب می گم: " داشتم راجع بو سیاىا حرف می زدم. " می دونم دیوونگیو. 

معذرت خواىی می دونم اگو چقلیمو بکنو، نمی تونم خودمو تبرئو کنم. ولی دو تا انتخاب دارم. یا این کو 
ربیت من ت خواىی کردن تو تبدم. معذر ادامو  کنم، یا این کو بو بازی کردن نقش یو نژادپرست پوست کلفت

علی الخصوص از امثال نانسی. نبود،   
 نانسی منو ىل می ده. " تو آشغالی. " پوزخند می زنو.  

با یو راحتی ىشدار دىنده، دوباره تو جلد شخصیت سرشار از نفرتم فرو می رم و جوابشو می دم: " حداقل 
 آشغال سفیدم. " 

شده می شی. "  تی، آشغال اخراج " وقتی بو معلم بگم چی گف  
 طعنو می زنم: " کسی حالتو می گیره، این جوری  جوابشو می دی؟ می دویی می ری پیش معلم؟ " 

 " آره. "
شونو ىامو میندازم باال. " پس برو. بو ىر حال، حرف من علیو حرف توئو. ولی یادت باشو، داری می ری 

می کنم. ىلم دادی. حملو ی فیزیکیو و ىمو ىم دیدن. " از من شکایت کنی، منم می رم شکایت   
 " چرت نگو. " خرناس می کشو. 

" دستاتو بردی باال و منو ىل دادی. حملو ی مستقیمو. " می رم نزدیک نانسی و لبخند می زنم. " حاال کو 
ونم کو می خوای. قراره بو خاطر ىل دادن بو فنا بری، بيتره دیگو تا تيش بری. بیا، بزن ناکارم کن. می د



بستکتبالم ىست. "  صا برای ىمین بو دنیا اومدید. خب البتوشماىا خیلی دوست دارید بجنگید، مگو نو؟ ا  
انگشتای نانسی مشت می شن. داره می لرزه. می خواد منو بزنو، ولی اون وقت برتریشو از دست می ده. 

يم نیست اگو تحریک شده باشی، قانون اگو اولین ضربو رو بزنو، دیگو نمی تونو ازم شکایت کنو. م
 مدرسو می گو کو ىیچ وقت نباید واکنش نشون بدی. 

زمزمو می کنم: " زود باش. " بعدش از اون چیزی کو فکرشو می کنم، پست تر می شم و چند بار صدای 
 گوریل از خودم درمیارم. 

جیع می کشو و بيم سیلی می زنو. من می خندم.  نانسی  
" کل زورت ىمینو؟ " مسخرش می کنم:   

نمیارم باال تا از خودم دفاع کنم. بو طور  ودوباره بيم سیلی می زنو، چند تا ضربو ی ضعیف. حتی دستم
نمایشی داد می زنم: " بيم کمک کنید! این دیوونو شده. فکر کنم ىاری داره. نذارید گاز بگیره. می ترسم 

" –کو   
من مثل مار ىیس ىیس می کنم و بيش و پارش می کنو. یکی از انگشترای نانسی فرو می ره تو لپم 

سیلی می زنم. از زخم چند قطره خون میاد بیرون. دیدنش نانسی رو از کنترل خارح می کنو. خودشو 
میندازه سمت منو در حالی کو داره جیغ بنفش می کشو، سعی می کنو ناخناشو فرو کنو تو چشمام و بو 

رو صورتش تا جلوشو بگیرم. انگشتمو گاز می گیره.  ساق پام لگد بزنو. دستمو می ذارم  
دندون قورچو می کنم و دستمو می کشم بیرون. نانسی دوباره چشمامو ىدف قرار می ده. اعصابم خرد می 

می خوره بو گوشو ی صورتش.  مشتمشو، می رم عقب و یو مشت محکم روونو ی صورتش می کنم. 
      و کری راىمو سد الفنتراغش تا کارشو تموم کنم، ولی محکم میفتو زمین و داد می کشو. می رم س

 می کنن. 
  
 
 



 
 

 کری می گو: " آروم باش بی. اون بو اندازه ی تو سرسخت نیست. " 
"  –فریاد می زنم: " اىمیتی نمی دم. منو گاز گرفت. من قراره   

: " بی اسمیت! " زنویو نفر نعره می   
اومده. یکی از معلم ورزش ىا. واقعا لکنت زبون  39نت زبونیاستن لکیو نگاه میندازم و غرولند می کنم. 

 نداره، ولی بعضی وقتا زبونش می گیره. 
 نانسی وراجی می کنو: " دیگو کارت تمومو. " وسط اشک و درد و خشم، لبخند می زنو. 
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 با عصبانیت می گم: " تو اول منو زدی. " 
" بگو.  استن لکنت زبونیقارقار می کنو: " برو اینو بو   

، یو راست روبروی مرکز توجيم تو در حالی کومثل بچو ىا تف میندازم طرفش، بعدش بر می گردم و 
وایمیسم، طوری کو انگار ىیچ کار اشتباىی انجام ندادم. داره میاد طرفم. می دونم کو  استن لکنت زبونی

م ساس غرور ىحدی ىم این حسو دارم. ولی در کمال تعجب و ترس، احباید از خودم خجالت بکشم و تا 
این جوری حال یو دختر سیاه پوست مزاحمو گرفتم، حسابی بيم افتخار  می کنم. چون می دونم بابا بفيمو

 می کنو. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دىم

یو کامپیوتر پر زرق و منو می بره دفتر ناظم. خیلی تمیزه. ىمو چی سر جای خودشو.  استن لکنت زبونی
رو دیوارن. یو پالک کوچیک روی میزش ىست کو روش نوشتو شده خانم برق یو گوشست. گواىینامو ىا 

مبادا کسی شک کنو.  .، ناظم40لین رید  
نانسی بیرونو و منتظر نوبتش. من جلوی خانم رید نشستم و سرمو انداختم پایین. منتظرم کو شروع کنو. 

ن یکی از اولین دانش ىمون سالی کو من اومدم این دبیرستان، اونم انتقالی گرفت اومد ىمین جا. م
آموزایی بودم کو باید ادب می کرد، چند روز بعد از شروع کارش. از اون موقع تا حاال باید کلی خودمو 
 پیشش تبرئو می کردم. البتو در دفاع از خودم می تونم بگم کو چند وقت بود کارم بو کارش نیفتاده بود. 

عی می کنم بی قرار نشم. سس می زنم پرونده برای منو. خانم رید داره آروم یو پرونده رو ورق می زنو. حد
صورتم قرمزه و دستامو زیر پاىام گذاشتم تا یو وقت لرزیدنشونو نبینو. نباید نگران باشم. تو دردسر افتادم، 
درستو، ولی وقتی بابا بفيمو قضیو از چو قراره، حالمو نمی گیره. با این حال، کار اشتباىی کردم و خانم 

ز اون آدما نیست کو تو این شرایط بو آدم قوت قلب بده. با اون ردای سیاه، موىای نقره ای و رید ىم ا
 عینک دستو نازکش، انگار از وسط یو فیلم قدیمی اومده بیرون. 

 باالخره پرونده رو می ذازه کنار و می گو: " دوست ندارم وقتی دانش آموزام با ىم دعوا می کنن. " 
ی گم: " نانسی شروعش کرد. " مواظبم کو لحنم شبیو نق زدن نباشو. با صدای صاف و محکم م  

مشخص کنو. حدس  نانسیووضعیت  41خانم رید می گو: " وقتی کارم با تو تموم شد، می ذارم خانم پرایس
قراره تعریف کنو، با مال تو خیلی فرق داره.  لطفا بگو چی شد و اگو می  می زنم داستانی کو نانسی

. " تونی، صادق باش  
می خواستم قضیو رو بپیچونم، ولی جملو ی آخر بيم سیخونک زد. انگار کو می خواد منو بو چالش 

با وقار بو فنا برم، نو این بکشو. برای ىمین تصمیم می گیرم راستشو بگم. اگو قراره بو فنا برم، الاقل بيتره 
 کو غر بزنم و داستان بسازم. 

 " داشتم حال تایلرو می گرفتم. " 
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پرسو: " تایلر بیور؟ "  می  
 " آره، نانسی اومد دماغشو براش کشید باال و گفت کو من نژادپرستم. " 

 " بودی؟ " 
" نو. " اخم می کنم. " منظورم اینو کو آره، از یو لحاظ بودم. ولی چیز بدی نبود. گفتم امثال اون از تمدن 

 چیزی نمی دونن. " 
ای بود. " خانم زید زیر لب می گو: " کار احمقانو   

 من عصبی می شم، ولی چیزی نمی گم. چون راست می گو، واقعا احمقانو بود. 
زیر لب می گم: " حاال. " ادامو می دم: " نانسی برام شاخ شد. بيش گفتم کو بی خیال شو. نشد. بعد بيم 

 سیلی زد. " 
 خانم رید می پرسو: " اون اول زد؟ " 

 " آره، ىمو دیدن. " 
زدیش؟ " " تو ىم برگشتی   

" نو، اجازه دادم چند بار بيم سیلی بزنو. سعی کردم بو شوخی بگیرمش. ولی لپمو زخمی کرد و منم از 
 کوره در رفتم. " 

 " متوجم. چیز دیگو ای ىم ىست کو بخوای اضافو کنی؟ " 
فکر می  موذیانو بيم نگاه می کنو. انگار کو ىنوزمی خوام دیگو بیشتر از این چیزی نگم، ولی خانم رید 

کنو من توانایی گفتن حقیقت رو ندارم. " یکم صدای گوریل درآوردم. " آه می کشم و صورتم بیشتر قرمز 
 می شو. 

 " ىممم. " خانم رید دوباره پروندمو بر می داره و شروع می کنو بو بررسی کردنش. 
 یيو بی مقدمو می گو: " من پدرتو میشناسم. " 

 " بابامو؟ " اخم می کنم. 
گو: " بلو، ما نگرانی ىای یکسانی راجع بو اخالقیات رو بو فساد ملتمون داریم و سال ىاست کو تو می 

 جلسو ىای مشترکی حاضر می شیم. " 
    پلک زدم. گیجی یو راست تبدیل می شو بو حیرت. بابا تا بو حال راجع بو خانم رید حرف نزده بود.



مربیان ىمدیگو رو دیده باشن. نمی تونم تصور کنم جایی غیر از جلسو ىای اولیا   
خانم رید ادامو می ده: " پدرت یکی از اعضای شریف انجمنو. " یو پوزخندی دست و پا می کنم. " برای 

اعتقاداتش خستگی ناپذیر تالش می کنو. ىمیشو وقتی الزم باشو از چیزی حمایت بشو، حمایت می کنو و 
ون احتیاج داریم. افرادی مثل تو. افرادی مثل ایشداشت وقت و انرژیشو مصرف می کنو. ما بو  چشم بدون

محافظو کو می خوان بریتانیا رو دوباره کبیر کنن. کسایی کو آمادن تا با بی عاطفگی عمومی و  کسایی
. " کاری ىای سیاست پسند، مبارزه کنن  

مکث می کنو تا مطمئن بشو کو دارم حرفاشو متوجو می شم. متوجو ىم می شم. خانم رید ىم احتماال مثل 
بابا از مياجرا بدش میاد. فکر نمی کردم یو نفر با این مقام و منزلت ىم می تونو مثل بابای من این قدر 
کوتو فکر باشو. ولی حاال کو فکرشو می کنم، می بینم کو تو جلسو ىایی کو منم مجبور می کرد توشون 

دپرست پیدا می شو. شرکت کنم، ىمو جور آدم دیده می شد. فکر کنم از ىر طبقو و صنفی، آدم نژا  
رید نگاه می کنم، می گو: " این جا جای مبارزه نیست. با بو وجود  محین این کو دارم با تعجب بو خان

آوردن دردسرىای این شکلی، بو جایی نمی رسی. فقط بو کسایی کو می خوان ىدف ما رو با شکست 
باعث می شی پدرت بد بو نظر  وقتی خودتو این جوری بو دردسر میندازی،مواجو کنن، ميمات می دی. 

 برسو. و ىمین طور، ىمو ی ما. " 
" مبارزه نمی کردم. " خس خس می کنم. " فقط داشتم تایلرو اذیت می کردم و بعدش نانسی خودشو 

 انداخت وسط و ... " 
ز خانم رید لبخند ملیحی می زنو. " می دونم دخالت افرادی مثل نانسی، باعث ناامیدیو. منم مثل پدرت ا

سیاست ىای مربوط بو مياجرت تو این کشور ناراضیم. اجازه می دن افراد زیادی از دار و دستو ی نانسی 
وارد کشور بشن و بيشون حقوق و مزیت ىای بیش از حدی ىم اعطا می کنن. ولی ما باید معقوالنو 

دی و نظرات سیاسیتو مبارزه کنیم تا بو یک بریتانیای معقول برسیم. وقتی بزرگ تر شدی، می تونی رای ب
بیان کنی. اوضاع داره عوض می شو. نظر مردم داره بو سمت ما بر می گرده و ىمین طور ىم ادامو 

اگو ما بتونیم با آرامش و وظیفو شناسی رفتار  ،داره، ولی فقط و فقط اگو مردم بتونن بو ما اعتماد کنن
بيتر از این حرفاییم. حاال می تونی نیست. ما خیلی  کنیم. توىین ىا و دعواىای الکی در سطح ما

برگردی سر کالس. با خانم پرایس حرف می زنم. چون اون اول بو تو سیلی زد، مطمئنم می تون راضیش 



کنم یو کاری کنو قضیو ختم بو خیر بشو. ولی برای این کو مشکلی پیش نیاد، می خوام کو نانسی رو ببری 
 یو گوشو کناری و ازش معذرت بخوای. " 

"  –راض می کنم: " ولی اعت  
 خانم رید آب پاکی رو می ریزه رو دستم: " یا این یا اخراج موقت. " 

ساکت می شم. نمی تونستم راجع بو معذرت خواىی بحث کنم. می خواستم بگم کو این عادالنو نیست. 
نگیدم. من فکر کردم می خواد بیچارم کنو. انتظار نداشتم با من ىمدلی کنو. من واسو ی یو ىدف نمی ج

ی در عوض، مثل بابام نیستم. انتظار داشتم سرم داد بکشو، اخراج موقتم کنو، شاید ىم کال اخراجم کنو. ول
برای این کو جلوی یو دختر سیاه پوست صدای گوریل درآوردم. داره منو تحسین می کنو،  

ره. آزاردىندست فکر کردن بو اشتباىو. بو سرم زد و یو کاری کردم کو نباید می کردم. بد بود، ولی این بدت
 این کو یو زن در مقام خانم رید منو بو خاطر از کوره در رفتن و گفتن اون چیزا تحسین می کنو. 

ولی انتقاد از ناظمم برای نژادپرست بودن، چو قدر می تونست احقانو باشو؟ داره منو از مخصمو ای کو 
و از ىمچین پیشنيادی استقبال نکنم. منم ىیچ کدوم توشم، نجات می ده. یا باید قدیس باشم یا بیشعور ک

 نیستم. 
 زیر لب می گم: " باشو. " بعد از جا بلند می شم و می رم. 

  موقعی کو دارم رد می شم، بو نانسی نگاه نمی کنم. نمی تونم باىاش چشم تو چشم بشم. احتماال فکر 
اطر اینو کو خجالت زدم از این کو خانم می کنو بو خاطر اینو کو تنبیو شدم. ولی این طور نیست. بو خ

  رید فکر می کنو من نژادپرستم. بو خاطر این کو نگرانم از این کو شاید درست فکر کنو. 
 

 

 

 

 



 فصل یازدىم

تو راه خونو، بو این نتیجو می رسم کو بيتره بو بابا بگم قضیو ی تایلر، نانسی و خانم رید چیو. بو نظرم 
ینو کو کس دیگو ای بيش بگو. از من بشنوه، بيتر از ا  

در کمال تعجب، وقتی می رسم خونو، بابا ىم ىست. احتماال زود تعطیل شده. داره تو آشپزخونو با یو نفر 
 حرف می زنو. اثری از مامان دیده نمی شو. 

 جنبشبابا اکثر مواقع کسایی رو میاره تو خونو. ىمون طور کو خانم رید متوجو شده بود، بو شدت درگیر 
ىای مبارزه با مياجرا و سفید نگو داشتن بریتانیاست. کلی با سیاستمدارا بحث می کنو، پشت صحنو کار 

کمک می کنو کو نيضت ادامو پیدا کنو. انجام می ده و خالصو   
داره سخت تر و سخت تر می شو.  ىی ىمیشو سعی می کردم از اون قسمت از زندگیش دور باشم، ولی

منو با خودش می بره بو جلسو ىای مختلف. باىاش بو چند تا تظاىرات ىم رفتم. حاال کو بزرگ تر شدم، 
یو بارم منو تو یو خونو کو پر بود از مسلمونا. من بیرون وایسادم و اونم رفت تو. یو گفتگوی طوالنی  

م. باىاشون داشت. البتو بیشتر یو جور مسابقو ی فریاد کشیدن بود. می تونستم از بیرون صداشونو بشنو 
مسلمونا جیغ می کشیدن و بابا ىم بلندتر از اونا، داد می زد.  احساس حقارت و ترس کردم، نمی دوستم 

چی شده یا چی قراره بشو. مثل لیمو وسط خیابون وایساده بودم و مونده بودم اگو بابا نیاد بیرون، باید چی 
 کار کنم. 

پشت سرش وایساده بود. بابا بو من اشاره کرد و ولی باالخره بیرون اومدنشو دیدم و یو مسلمون اخمو ىم 
گفت: " من برای اینا می چنگم. برای بچم، زنم، دوستام. اگو برای ىر کدوم از اینا اتفاقی بیفتو، بر می 

 گردم این جا و ىمتونو می سوزونم. " 
خندید، زد پشتم بعدش بابا منو محکم بغل کرد. بو مسلمونو چشم غره رفتم و بيش انگشت نشون دادم. بابا 

و منو برد رستوران شام بخوریم. بزرگ ترین ىمبرگری رو کو تا بو حال دیده بودم، برام خرید. بعدا راجع 
 بيش احساس بدی پیدا کردم، ولی اون موقع رو آسمون ىفتم بودم. 

راه می  یو قسمت از من می دونو کو باید نقش بازی کردن رو تمومش کنم. می دونو کو دارم رو لبو ی تیغ
درآوردن ادای گوریل رم و اطمینانم از این کو کی بازیگرم و کی واقعا خودمم، کمتر و کمتر می شو. 

 جلوی نانسی نقش بازی کردن نبود. از عمق وجودم فوران کرد. 



نیستم. باید تو روش  بیمارباید بو بابا بگم نظرم باىاش یکی نیست. باید بگم کو این قدر مثل خودش 
ی آدم چو طور می تونو بو پدرش ىمچین حرفی بزنو؟ اون عاشق منو، می دونم. با این کو وقتی وایسم. ول

 عصبانیو، کتکم می زنو. اگو بيش بگم واقعا راجع بيش چی فکر می کنم، قلبش میشکنو. 
بابا خوشش نمیاد وقتی کو داره با دوست و آشنا راجع بو مسائلش صحبت می کنو، کسی مزاحمش بشو. 

مین با این کو گرسنمو، از کنار آشپزخونو رد می شم و یو راست می رم تو اتاقم. ولی بابا صدامو برای ى
 میشنوه و می گو: " بی، تویی؟ " 

 " آره. " 
 " یو دقیقو بیا این جا. " 

  لحن صحبت کردنش از حالت عادی آروم تره. متوجو می شم کو احتماال داره با یو شخص ميم حرف 
ر مواقع صداشو می بره باال و قلدره. ولی پیش کسایی کو بيشون احترام می ذاره، ساکت و می زنو. بابا اکث

 مطیعو. 
ار دیدن یو نفر کو کت شلوار پوشیده و یو لبخند گول زننده رو لباشو. ولی می رم تو آشپزخونو، بو انتظ

یو ىیچ کسی نیست وسط در یو لحظو مکث می کنم و با ناباوری خیره می شم. کسی کو پیش باباست، شب
 کو تا بو حال دیدم. 

مرد کنار میز وایساده و داره از فنجون قيوه می خوره. وقتی منو می بینو، ابروىاشو میندازه باال. عکس 
 العمل من براش جالبو. 

قدش خیلی بلنده، شاید نزدیکای صد و ىشتاد. خیلیم الغره، ولی شیکم گنده ای داره کو اصال با این ىیکل 
راه راىش پوشیده، بو زحمت نگيش داشتن. کتی جور نیست و دکمو ىای پیرىن سفیدی کو زیر ترکو ا  

یو کپو موی سفید نامرتب رو سرشو و پوستش ىم سفیده. نو سفید مثل زال ىا، ولی خیلی نزدیک. انگشتای 
 بلند و ترسناکی داره.

  

 
 



 
 

رین چشمایی ىستن کو تا بو حال دیدم، بزرگ ت مو معذب می کنن. با فاصلو ی زیادولی چشماشن کو آد 
تقریبا سفید سفیدن، غیر از یو حدقو ی کوچیک و سیاه کو وسط ىر کدومو. حداقل دو برابر چشمای من. 

بو محض این کو می بینش، فورا فکر می کنم: مرد جغدی. نزدیک بود بلند بگم، ولی بو موقع تونستم 
ابا توىین کنم، سقفو سوراخ می کنو. جلوی خودمو بگیرم. اگو بو یکی از ميمونای ب  

" خب، پس بی اسمیت بدنام اینو. " مرد با دىن بستو می خنده. صدای آدمای بافرىنگ و باىوشو داره.  
کو صبح یکشنبو، بابابزرگا بيش گوش می دن.  ادیوئو، ولی گوینده ی شبکو ایىای ر صداش شبیو گوینده 

 



رم و لبخند می زنو، انگار کو یو دردی داره و سعی داره بابا می گو: " آره. " دستشو می کشو رو س
 پنيانش کنو. " مدرسو چو طور بود؟ " 

ی و درشت مرد جغدی جدا کنم.نزیر لب می گم: " خوب بود. " نمی تونم نگاىمو از چشمای کارتو   
 مرد جغدی با خوشی و نشاط می گو: " بعضی از مردم فکر می کنن زل زدن بی ادبیو. ولی بو نظرم

 ىمیشو نشونو ی کنجکاوی صادقانست. " 
 " شرمنده. " از طعنو ی مودبانو قرمز می شم. 
خنده. " جوونا باید کنجکاو و بی رودربایستی باشن. با توجو " نیاری نیست شرمنده باشی. " مرد جغدی می 

   حنو بو سنت، نیاز بو پنيان کاری یا معذرت خواستن نیست. این چیزا رو بو پیرای فرتوت خاک ص
 خورده ای مثل من و پدرت واگذار کن. " 

بابا سینشو صاف می کنو و با تردید بو مرد جغدی نگاه می کنو. با مالیمت می پرسو: " چیزی می خواید 
 بپرسید؟ " 

" االن نو. " مرد جغدی خرخر می کنو و دست بلند و استخونیشو بو سمت من موج می ده. " می تونی 
ا شما خرسندم. " بری. از مالقات دوباره ب  

" دوباره؟ " اخم می کنم. مطمئنم کو تا بو حال این یارو رو ندیدم. امکان نداشت اون چشما رو ىیچ وقت 
 فراموش کنم.

 " وقتی بچو بودی، دیده بودمت. کوچولوی بامزه ای بودی. این قدر شیرین بودی کو می شد خوردت. " 
بامزه نیست و باعث می شو اصال نحوه ی انجامش ی مرد جغدی بو شوخی دندوناشو می زنو بو ىم، ول

  و پشت گردنم سیخ بشن.  موىای روی دست
بو بابا می گم: " می رم بو اتاقم. " بدون این گو چیز دیگو ای بگم، با عجلو از آشپزخونو می رم بیرون. 

بکنم،  شميمونیو جورایی حدس می زنم بابا دوباره منو صدا کنو و بگو کو یو خدافظی درست حسابی با 
 ولی بدون این کو چیزی بگو، می ذاره برم.

آرامشم بو ىم می ریزه. اون یارو تو آشپزخونو فکرمو بو خودش مشغول کرده، با اون چشمای درشت 
عجیب غریبش. کی می تونو باشو؟ اصال شبیو کسایی کو بابا تا بو حال دعوت کرده بود، بو نظر نمی 

 رسید. 



بعد ىدفون می ذارم تو گوشم و بو آىنگای آی پادم گوش می دم. چشمامو می  یو مدت وبگردی می کنم،
، کم کو میگذره ت ىا گم کنم.  یوبندم و سعی می کنم سرمو با موسیقی پر کنم. سعی می کنم خودمو تو ن  

 وقتی چشمامو باز می کنم، مرد جغدیو می بینم کو وسط چارچوب در اتاقم وایساده. 
فونو می کشم بیرون و سریع می شینم. فریاد می کشم: " عجبا! "ىد  

  مرد جغدی می گو: " در زدم، ولی کسی جواب نداد. " 
ده دقیقو ی پیش، یو وقت خودمو -نعره می کشم: " چند وقتو اون جا وایسادی؟ " بو این فکر میفتم تو پنج

 بو شکل ناجوری نخارونده باشم. 
نمی ره.   می گو: " فقط چند لحظست. " لبخندش ىیچ وقت از بین  

می پرسم: " بابام کجاست؟ " قلبم تند می زنو. برای یو لحظو ی روانی کننده، فکر می کنم کو غریبو بابامو 
 کشتو، شاید سوراخش کرده، و حاال داره آماده می شو کو بو من حملو کنو.

 مرد جغدی می گو: " تو آشپزخونو. اومدم از دستشویی تون استفاده کنم. 
ا اون چشمای گرد و درشت، بو من زل می زنو. یاد اون داستان قدیمی افتادم کو مامان ساکت می شو و ب

.  42برام می خوند: فقط می خوام تو رو بيتر ببینم عزیزم  
از کوره در می رم: " چی می خوای؟ " حاال کو بو حریم شخصیم تجاوز کرده بود، از دستش عصبانی 

برام ميم نبود کو بيش توىین کنم.  دیگو بودم و  
 " می خواستم ازت یو سوال بپرسم. " 

" آره؟ " با دقت بيش نگاه می کنم. منتظرم کو کوچک ترین حرکتی نشون بده تا جیغ بزنم و بابا رو صدا 
 کنم. 

 می پرسو: " ىنوز ىم اون رویا رو می بینی؟ " جیغ فورا رو لبام می میره. 
رش چیو. اونم می دونو کو می دونم. تو اون با صدای ضعیفی می گم: " کدوم رویا؟ " ولی می دونم منظو 

 چشمای ناراحت کننده و عجیب غریبیش می بینم. 
پدرت بيم گفت وقتی کوچیک تر بودی، ىمیشو مرد جغدی با مالیمت می گو: " اون رویا راجع بو بچو ىا. 

 این رویا رو می دیدی. " 
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ظر برسم، ولی صدام بیشتر شبیو ىق ىقو. " آخو برای چی باید اینو بو تو بگو؟ " سعی می کنم قلدر بو ن  
" من بو رویاىا عالقو مندم. " مرد جغدی لبخند سرشار از شعفی می زنو. " خصوصا رویاىایی مربوط بو 

 بچو ىیوالىا. " با صدای ریزی اضافو می کنو: " مامانی. " دقیقا عین صدای بچو ىای توی رویا بود. 
، بيم تجاوز کنیم. " قبل از این کو بابامو صدا کنم و بگم می خواستی " از اتاقم برو بیرون. " نالو می کن

 برو بیرون. "
" بابات می دونو من ىیچ وقت چنین کاری انجام نمی دم. " مرد جغدی ىوا رو از دماغش می کشو باال و 

 یو قدم میاد نزدیک تر. " تا موقعی کو نگی، نمی رم. "
شو؟ "  با فشار می گم: " نو، دیگو نمی بینمش، با  

مرد جغدی با دقت منو نگاه می کنو. بعد لباش برای تبدیل شدن بو یو لبخند گشاد تر و حال بو ىم زن 
" داری دروغ می گی. ىنوزم این رویا رو می بینی. چو جالب. "  باز می شن.از ىم تر،   

       میفرستو.  مرد قدبلند و الغر می زنو روی شیکمش، بعدش دستاشو می ذاره روی لباشو و برام بوسو
دوران عصر بخیر بی. از مالقات با تو بعد از این ىمو سال، خوشحال شدم. مواظب خودت باش. " 

 تاریکی پیش روی ماست. ولی فکر کنم تو بو خوبی باىاش کنار بیای. " 
با گفتن این جملو، بر می گرده، از اتاقم می ره بیرون و درو با دقت پشت سرش می بنده. ىدفونو دوباره 

گوشم. نمی تونم حرکت کنم. فقط رو تخت دراز می کشم و راجع بو چشمای درشتش فکر می  توی ذارم نم
 کنم. فکر می کنم بو این کو ماىیت سوالش چی بود. لرزم می گیره. 

 
 

  
 
 

 

 



 فصل دوازدىم

ع بو تا چند روز بعد بابا رو زیاد نمی بینم. انگار کو سعی داره از من دوری کنو. می خوام ازش راج
مالقاتی عجیبمون بپرسم، بفيمم اسمش چیو، از کجا اومده، برای چی اومده، چرا بابا راجع بو رویاىای من 

باىاش حرف زده. ولی مشخصو کو بابا نمی خواد دربارش حرف بزنو. ىر چیم کو بابا بخواد، ىمون می 
 شو. 

د می کنم گفتگوی سورئال من با مرد برای ىمین چیزی نمی گم. سواالمو تو دل خودم نگو می دارم و وانمو 
 جغدی ىیچ وقت اتفاق نیفتاد. 

 
روز جمعو بو موزه ی جنگای شاىنشاىی سر می زنیم. ىفتو ىا بود منتظر این اتفاق بودم و برای اولین 
بار، بعد از قضیو ی نانسی و اون بعد از ظير عجیب، احساس کردم روحم باز شده. زیاد بو اردوىای 

سال . پول نداریم و وقتی ىم کو بو حال خودمون رىا شیم، کنترلمون خیلی سخت می شو. مدرسو نمی ریم
و اونا ىم وحشی بازی درآوردن. معلما قسم خوردن  43تیت مدرنبردن  ست نفر از کالس مار روبیپیش، 

 دیگو ىیچ وقت بچو ىا رو اردو نبرن، ولی بو نظر می رسو یيو نظرشون عوض شده. 
جیغ و سوت بچو ىا، بورک از بلندگو می گو: " من انتظار ندارم مثل دختر پسرىای خوب رفتار  میون

کنید. ولی اعصابمو بو ىم نریزید. منو گذاشتن سرپرست شما و اگو کنترلتون از دست خارج بشو، من 
اره ىمو اون جا مسئولم. چیزی ندزدید، کاگرا رو کتک نزنید و سر موقع تعیین شده، برگردید بو جایی کو قر 

 جمع بشیم. " 
 ترو می پرسو: " آقا اگو ىمو ی این کارا رو انجام بدیم، بيمون جایزه ىم می دید؟ " 

 بورک می گو: " نو. احترام منو بو دست میارید. " 
عاشق موزه ی جنگی ىستم. قبال ىم اومده بودم این جا، وقتی دبستانی بودم. قرار بود بو چیزایی کو مربوط 

گ جيانی اول بود، نگاه کنیم. ولی بیشتر تانک ىا و ىواپیماىایی کو تو سالن اصلی بود، یادم بو جن
 میاد. 
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اون توپای نفسشو تو سینو حبس می کنو و می گو: " الفنتوقتی وارد باغ ىای بیرون از موزه می شیم، 
 المصبو نگاه کنید! غول پیکرن! " 

اشون کنید. " بورک می گو: " بعدا می تونید درست حسابی نگ  
التماس می کنو: " ای بابا، آقا. فقط یو نگاه کوچولو. "  الفنت  

 بورک چیزی نمی گو و فقط می ره جلو. ما ىم دنبالش می ریم. 
سالن اصلی ىنوزم جذابو. فکر کردم این دفعو کو ببینمش، ناامیدکننده بو نظر می رسو، ولی تانک ىا و 

 اپیما از سقف آویزونن. ارتفاع سقف تا زمین، سو چيار طبقو ای ىواپیماىا مثل ىمیشو باحالن. کلی ىو 
فوق   می برن باال و آه و اوه می کنن، بعدش با عجلو می ریم سمت تانک ىا. سرشونومی شو. ىمو 

العادن. حتی می تونی بری تو وانمود کنی داری می رونیشون. بزرگ تر اونیم کو پی این جور کارا باشیم، 
  ینمشون، انگار کو ده سالمون شده. مقاومت در برابر وسوسو ی تانک ىا غیرممکنو. ولی وقتی کو می ب

بورک چند دقیقو بيمون فرصت می ده تا بو میل خودمون بچرخیم. ما دومین گروىی ىستیم کو از مدرسو 
می رسیم. وقتی گروه سوم می رسو، بو یو گروه کلی تبدیل می شیم و می ریم طبقو ی باال، جایی کو 

مایشگاه مربوط بو ىولوکاست شروع می شو.ن  
بو خاطر ىمینو کو این جاییم. تو کالس خیلی رو ىولوکاست تمرکز نکردیم، حداقل تا جایی کو یادم میاد. 

ىرچند اگرم حرفی زده شده، احتماال من وسطش خوابم برده. ولی معلمامون اصرار داشتن کو این مبحث 
این خطر وجود داره کو شورشی بو راه  ا، با وجود این کو می دونستنميمو، برای ىمین ما رو آوردن این ج

 بندازیم و موزه رو خراب کنیم.
 قبل از این کو بریم تو، بورک ما رو نگو می داره و مطمئن می شو ىممون ىستیم. 

 کری ىوا رو بو می کنو و قیافو می گیره. " یو چیزی داره می سوزه. " 
یره، ولی در کمال تعجب، جونزنزیو کو اصال نمی دونستم ىمراه ما اومده، انتظار داشتم بورک حالشو بگ

 میاد و با صدای بلند، شروع می کنو بو صحبت کردن. 
. نو بو اردوی 44" یکی از عموىای من ليستانیو. وقتی سی و خورده ای سالش بود، فرستادنش بو آشویتز

ار اجباری. این قدر اون جا کار کرد کو بو ىمو رو با گاز خفو کردن، بلکو بو اردوی ککو مرگ، اون جا 
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چکش لو کردن. مدت زیادی دووم اسکلت تبدیل شد. گرسنو، شکنجو شده. استخون یکی از پاىاشو با 
آورد، بیشتر از اکثر کسایی کو اون جا بودن. ولی در آخر، بو خاطر این کو از یکی از نگيبانا غذا 

خفو شو، بدون این کو بکشنش. بعد آوردنش پایین، گذاشتن کو  دزدید، دارش زدن. اجازه دادن تا ده دقیقو
 حالش جا بیاد و دوباره دارش زدن، تا این کو مرد. " 

بيش زل می زنو و با لحن آروم،  گردونو،می  روشو بر کری تا جایی کو می کنو بو کری،جونزنزیو رو 
و یا این کو حد خودشو بشنون، می گو: " اگو بازم کسی شوخی کن صداشو ولی بلندی، طوری کو ىمو

 نشناسو، باید بو من جواب بده. " 
ولی نیست. ىمو خفو می شن و برای اولین باری کو یادم میاد، خفو باید بامزه باشو، یا حتی رقت انگیز، 

نیم. ی مو باقی م  
. اولش خیلی بد نیست، شاید یو کم خستو کننده باشو. توش مقدمات جنگ، بو قدرت وحشتناکونمایشگاه 

نازی ىا، دلیل این کو چرا کسی از یيودی ىا خوشش نمیومد و خالصو این جور چیزا رو یاد گرفتیم. رسید 
ولی وقتی کو بیشتر تو دنیای محلو ىای یيودی نشین،  اردوگاه ىای مرگ و اتاق گاز فرو می ریم، خیلی 

 زود تبدیل می شو بو کابوس. 
بودن و نازی ىا تعقیبشون می کردن، حال گیری  فیلمای قدیمی گرفتو شده از یيودی ىایی کو جمع شده

بود. ىمین طور واگن تشییع جنازه کو کپو ىای جنازه روش مینداختن و می بردن بو قبرىای دستو جمعی و 
و خفو یا سوزونده شده بودن. بود ک فش ىا و عینک ىایی کو متعلق بو کساییردیف ک  

و دفتر کوچیکو. مال یو دختر بود، تقریبا ىم سن من. ولی چیزی کو از ىمو بیشتر منو ناراحت می کنو، ی
توش داستان می نوشت و عکسای قشنگ و رنگارنگی ىم کشیده بود. وقتی بيش خیره می شم، بو این 

فکر میفتم کو من می تونستم جای دختره باشم. نشستم تو اتاق، می نویسم و نقاشی می کشم. بعدش می 
      ن بو اردوگاه مرگ، موىامو از تو می زنن، لختم می کنن، خفم برنم بیرون، تو قطار منتقلم می کن

می کنن، می سوزونمن یا این کو ىمراه با کلی غریبو، تو یو قبر نامشخص دفنم می کنن. حاال تنيا چیزی 
کو ازم مونده، یو دفتر احمقانست کو قبال توش طراحی می کردم، تو یو اتاق سرد و خالی کو دیگو کسی 

کنو.  توش زندگی نمی   
وقتی داریم از اتاق ىای شکنجو رد می شیم، بعضیا گریشون می گیره. من نو. ولی تنگ شدن حنجرمو 



احساس می کنم و چند بار ىم مجبور می شم نگامو بدزدم و موقعی پلک بزنم کو مطمئنم چشمام خشک 
و تونل تاریکو. موزه بیرون اومدن از نمایشگاه عین رسیدن بو نور بعد از قدم زدن تو ی باقی می مونو.

دیگو خیلی شبیو پارک ماجراجویی بو نظر نمی رسو. ىواپیماىا و تانک ىا، توپ ىا، اسلحو ىا و 
شمشیرىایی کو ىمو جا پخش شدن ... باىاشون آدم می کشتن. نو بازیگرا، نو تو فیلم. بلکو آدمای واقعی 

 مثل من و مامانم. مثل اون دختر کوچولو. 
ما کو اون اطراف ساکت وایسادیم، می گو: " چشم و گوش آدم باز می شو، مگو نو؟ "  بورک بو چند تا از

 " ىیوال بودن. " خرناس می کشم. 
 بورک ابروىاشو میندازه باال. " این طور فکر می کنی؟ " 

 " ىیچ انسانی نمی تونو ىمچین کاری انجام بده. " 
قط خودم بشنوم، بيم می گو: " شاید الزمو با بورک شونو ىاشو میندازه باال، خم می شو و طوری کو ف

 مياجرا ىم ىمین کارو انجام بدیم. " 
ازش دور می شم. در حالی کو شوکو شدم، نفسمو تو سینو حبس می کنم و   

 بورک دوباره ابروىاشو میندازه باال. " انگار کو تعجب کردی. " 
 اعتراض می کنم: " نمی تونی از این حرفا بزنی! " 

، می گو: " چرا کو نو؟ قضیو ی دعوات با نانسی رو شنیدم. و این کو چو طور حین این کو بيش زل زدم
 خانم رید بو خاطر دوستی با پدرت ماست مالیش کرد. " 

جا می دونی؟ " خرناس می کشم. ک" از   
می گو: " راز بزرگی نیست. بو نظرت اگو امثال پدرت و خانم رید بو ىدفشون برسن، اتاق گاز سرانجام 

ت؟ " مياجرا نیس  
داد می زنم: " نو! " وقتی بقیو با تعجب نگام می کنن، صدامو میارم پایین. " چو طور می تونی ىمچین 

 حرفی بزنی؟ " 
: " چون واقعیت ىمینو. عاقبت نفرت و تعصب ىمین می شو. بچو نباش بی. عین با عصبانیت می گو

 عقب افتاده ىا رفتار نکن. " 
"  –ل یو جامعن کو توش " اشتباه می کنی، اونا فقط دنبا  



بحثا رو قبال شنیدم. من نمی خوام بيت بگم باید طرف کیو بورک حرفمو قطع می کنو: " بسو. من ىمو ی 
بگیری. خودت اون قدر بزرگ ىستی کو بتونی انتخاب کنی. فقط می خوام بيت بگم کو مواظب باشی و 

ول کنی. خانم رید و پدرت فاشیست ىای بدونی کو داری تو چو مسیری قدم می ذاری و نتیجش رو ىم قب
 مدرنن. فقط یو احمقو کو طور دیگو ای فکر کنو. " 

 بعدش می ره و منو لرزون و مضطرب تنيا می ذاره. 
 راجع بو نازی ىا، راجع بو پدرم، فکر می کنم. 

 پیش خودم زمزمو می کنم: " درست نیست. یکی نیستن. " 
میاد و سوالی رو می پرسو کو خودم جرات پرسیدنشو ندارم: ىستن، ولی یو صدا تو سرم پاورچین پاورچین 

 مگو نو؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سیزدىم

تنيا قدم می زنم و راجع بو ىولوکاست و حرفای بورک فکر می کنم. می خوام با یو جور استدالل کو مو 
بو. ولی نمی تونم بو ال درزش نمی ره، برم و بيش نشون بدم کو این جور وصلو ىا بو بابای من نمی چس

 نتیجو ی خاصی برسم. 
بو نمایشگاه توجو نمی کنم. یو سری از رفقا از کنارم رد می شن و صدام می کنن کو برم پیششون، خیلی 

ىمش خودمو ولی سر تکون می دم و تنيا قدم می زنم. نمی تونم دفتر اون دختر رو از سرم بیرون کنم. 
ر می کنم. سرم خم شده روی صفحو ىا، شدیدا تمرکز کردم و از تو وضعتی کو توش گیر کرده بود تصو 

یو لشکر نازی عصبی کو قراره رو سرم خراب شن، خبر ندارم. خونو رو محاصره کردن، بو زور میان تو 
 و منو با خودشون می برن.  

قتی کو میام طبقو ىای پایین تر و می رم بو قسمت مربوط بو جنگ جيانی اول. برام آشناست. ای کاش و 
قبال اومده بودم، بیشتر توجو می کردم. اگو این کارو می کردم، شاید راجع بو دو تا جنگ جيانی 

داشتم، این کو چو طور یکیشون باعث بو وجود اومدن اون یکی شد و نازی ىا چو طور  ات بیشتریاطالع
کو دلشون خواست، انجام بدن. تونستن پیشرفت کنن و ىر کاری   

نگرىا رو می بینم کو بو طور مبيمی بو خاطر دارمش. یو مدل از سنگرای واقعی با یو بازسازی از س
اندازه ی واقعی، با این کاربرد کو بيمون نشون بده سربازىا چو شرایط فالکت باری رو پشت سر گذاشتن، 

ىر و قبل از این کو گلولو ی مسلسل سوراخ سوراخشون بکنو. تو ىزارتوی کابوس وار و باریک راه می رم 
از گاىی ىم مکثی می کنم تا رو جزییات دقت کنم، مثل سوراخایی کو سربازا توش می خوابیدن، چیزایی 

 کو می خوردن، موشای مصنوعی.
بو طور عجیبی این جا احساس بيتری دارم. حواس منو از فجایعی کو طبقو ی باال دیدم، پرت می کنو. 

د. سرباز با سرباز جنگید. میلیون ىا نفر مردن، ولی این جنگ وحشیانو بود، درست. ولی انسانی ىم بو 
اردوگاه مرگ و اتاق گازی در کار نبود. دختر کوچولوىای یيودیو جمع نمی کردن تا مسخرشون کنن، 

 شکنجشون کنن و بعدش ىم بکشنشون. 
نوز اگو می تونستم تو زمان سفر کنم، می تونستم بیام بو ىمین دوران. دورانی کو جنگ فاجعو آمیز ى

شروع نشده بود. دورانی کو مردم ىنوز پی نبرده بودن ىم نوعاشون چو قدر می تونن وقیح و پست باشن. 



با ىمچین جنگی مشکل نداشتم، ولی با جنگ بعدی چرا. بورک ىم کو گفت بابای من بيتر از یو نازی 
 نیست ...

بو خانم رید می گم. بورک نمی تونو خونم می جوشو و میاد تو لپام. نمی ذارم اون توىین بی جواب بمونو. 
 این جوری حرف بزنو. اگو چقلیشون بکنم، کارشو از دست می ده. از دستش خالص می شیم. چو بيتر.
ولی ىمون قدر کو دوست دارم بو بورک صدمو بزنم، دوست ندارم بيش صدمو بزنم. یو قسمت بو خاطر 

تر بو خاطر این کو حرفایی کو زد، روم تاثیر این کو ىیچ کس آدم زیرآب زن رو دوست نداره. ولی بیش
گذاشت. ىمیشو دوست داشتم این جوری فکر کنم کو من ىمو چی رو ىمون جوری کو ىست، می بینم. 
می دونم بابا قدیس نیست، ولی ىیچ وقت بو چشم ىیوال بيش نگاه نکردم. ولی اگو حق با بورک باشو و 

مو سال ىمپاش اومدم جلو، باعث نمی شو منم تبدیل بشم بو من طرف بابا رو بگیرم، اون جوری کو این ى
 یو ىیوال؟ 

بو خودم می گم ميم نیست کو ىیچ وقت تو روی بابا واینسادم. بو خاطر داشتن یو زندگی آروم، ىمیشو 
یو چيره ی متعصب از بدون این کو بو چالش بکشمش،  تم ووانمود می کردم منم مثل خودش نژادپرس

فکر نمی کردم ميم باشو. ولی اخیرا در این زمینو بو شک افتادم، حتی قبل از . دمخودم نشون می دا
 دعوام با نانسی. 

اشخاصی مثل من ىم اون روزا با نازی ىا کنار اومدن؟ بچو ىا ىم برای پدراشون نقش بازی کردن و وانمود 
ت داد کو تو روی کردن کارشون سرانجام بدی نداره؟ می شو فجایع اون جنگ رو بو بچو ىایی نسب

 والیدنشون واینسادن؟ 
حین این کو دارم رابطو ی پیچیدم با بابا رو بررسی می کنم، یيو می بینم جلوتر دعواست. دو نفر با یو 
زن ىندی درگیرن. زنو روسری سرشو، وسط پیشونیش یو خال نقاشی شده و لباس مواج و بلندی پوشیده. 

حین این کو بيشون خیره شدم، اون یکی مرده محکم می زنو تو یکی از مردا دستشو گرفتو جلوی دىنش. 
 شیکمش. زنو ىم مثل عروسکی کو انداختو باشنش، میفتو زمین. 

و پسره. داره گریو می کنو. یکی از اون دو تا مرد تو یو کالسکو یو بچو دیده می شو. احتماال یو سالشو 
 ورش می داره. 

ی کنم. این جا تاریکو و اونا ىم خیلی بو من نزدیک نیستن. ىر دو فریاد می زنم: " ىی! " اطرافو نگاه م



رید چو غلطی می تاشون سوییشرت تنشونو و کالشم کشیدن رو سرشون. نمی تونم صورتشونو ببینم. " دا
 کنید؟ " 

مردا بو سرعت از من دور می شن و بچو رو با خودشون می برن. زنو نالو می کنو و با درموندگی 
 دستاشو دراز می کنو. انگشتاش باز و بستو می شن و سعی دارن بچو ی دزدیده شده رو بگیرن. 

بو یا نو. وقت نیست بيش کمک بو سرعت می ردم دنبال مردا، بدون این کو وایسم ببینم زنو حالش خو 
 کنم. اگو گمشون کنم، تو پیچ در پیچ موزه ناپدید می شن و دیگو بچو ای در کار نیست. 

بو دنبال بچو دزدا، می رسم طبقو ی ىمکف. سرعتشونو تا حدودی کم کردن تا توجو کسی جلب نشو. می 
اومده. خوام فریاد بزنم، ولی بو خاطر ترس و دویدن تو پلو ىا نفسم بند   

و  قبل از ورودی مغازه ىای موزه، بر می گرده. میاد طرفمتقریبا بيشون رسیده بودم کو یکیشون وایمیسو و 
سعی داره منو بکوبونو زمین. وقتش نیست منصفانو جنگید. طرف چشماش چنگ میندازم. فس فس می 

. نالو می نم تو شیکمشکنو و دستاش شل می شن. یو کم برای خودم فضا درست می کنم و با زانو می ز 
کنو و میفتو زمین. از روش می پرم و بو راىم ادامو می دم. بو جمعیت حیرونی کو اطرافمونو، توجيی 

 نشون نمی دم. مردم با دىن باز خیره شدن، چند تا از دوستام ىم بینشون ىستن. 
می کنم، سمت راستو رسیدم جلوی در. اثری از مردی کو بچو رو دزیده، دیده نمی شو. سمت چپو نگاه 

نگاه می کنم، بعد می بینم کو داره بو سرعت می دوه طرف توپای غول پیکر و گذرگاىی کو پشتشو. فریاد 
 می زنم: " وایسا! " بعد دنبالش می دوم. 

 مرد قبل از وارد شدن بو توپا وایمیسو. بر می گرده و منتظر می مونو. بچو رو نزدیک سینش نگو داشتو. 
اط زیاد، چند متر جلوتر ازش وایمیسم. خیلی از من گنده تر نیست، ولی نمی خوام چیزی رو بو منم با احتی

 شانس واگذار کنم. شاید چاقو یا تفنگ داشتو باشو. 
 دندون قروچو می کنم و می گم: " بچو رو بذار زمین. " 

شبیو  ید.در جواب، مرده با دست آزادش کالشو می ده عقب. احساس می کنم رنگ از صورتم پر 
پوستش ناجوره. تیکو ىای بنفش روشو، چروکیدست و یو سری  موجودات جيش یافتو تو فیلمای ترسناکو.

اومدن. موىای خاکستری نامرتبی داره. چشماش زرد کم رنگن. یو سری از  رو لپاس ورنوار گوشتی ىم 
 دندوناشو از دست داده و اونایی ىم کو ىنوز موندن، خراب و سیاىن. 



متوجو می شم کو بو جای ناخن، فقط لبو ىای کثیف و خونی  شاره می کنو و منم بدون فکر کردنبو من ا
پوستی رو انگشتاش داره. بو من خیره می شو و چشماش درشت تر می شن، یکی از انگشتاشو کج می 

 کنو، انگار کو می خواد منو ىپینوتیزم کنو.
  

 
 

، ولی اون اشتباه احمقانو ای رو کو شخصیتای فیلمای بو سرم می زنو برم سمت این موجود جيش یافتو
ترسناک انجام می دن، تکرار نمی کنم. یو قدم می رم عقبو تا جایی کو می تونم، بلند داد می زنم، بو امید 

 این کو نگيبانا صدامو بشونو بیان. 



سرعت دنبالم پشت سرم صدای قدم ىای یو نفرو میشنوم. اون مردی کو پشت مغازه ىا زدم زمین، بو 
اومده. روش بو منو و بو سمتم تف میندازه. اونم شبیو یو جيش یافتست، انگار کو از یو جنگ اتمی زنده 

برای یو لحظو فکر می کنم این دو تا موجود عجیب و بیرون اومده و حاال توسط رادیواکتیو مسموم شده. 
یشنوم کو دارن فریاد می کشن و غریب می خوان بيم حملو کنن. ولی بعدش صدای اومدن کلی آدمو م

 ىميمو می کنن. یو زنی جیغ می زنو: " پسرم! بو پسرم کاری نداشتو باشید! " 
جيش یافتو ای کو بچو رو نگو داشتو، پشت سر منو نگاه می کنو و از شدت خشم، صورتش پیچ می 

  و چپ چپ نگام می کنو.  خوره. دوباره رو می کنو بو من
زبونش چروک و دلو داره.  با لذت لباشو می لیسو.  

، مرده بچو رو می بره باال و پرتش می کنو سمت من. من نحین این کو صدای پاىا نزدیک تر می ش
بو عقب رونده و مثل یو توپ می گیرم و سعی می بو بيترین شکل ممکن تو بغلم نگيش دارم. بچو ر  پسر

ی تپلش آروم می زنو رو دماغم. می شم و میفتم زمین. بچو می شینو رو زانوم و می خنده. با انگشتا  
. جيش یافتو ىا فرار کردن. حاال کو بچو رو ندارن، خیلی سریع حرکت می کنن. می سرمو می گیرم باال

 رسن بو در ورودی و چند ثانیو بعد، دیگو اثری ازشون دیده نمی شو. 
و لبخند شیطنت آمیزی قبل از رسیدن جمعیت، بو صورت بچو ىو خیره می شم. یو جورایی انتظار دارم ک

برنو و بگو: " نترس مامانی. " درست مثل بچو ىای توی رویام. ولی خب این اتفاق نمیفتو. این دنیای 
  واقعیو، نو یو کابوس. 

 بعدش بو اون دو تا مرد، بو اون پوست غیرعادی و اون چشمای زرد فکر می کنم و حیرون می شم. 

 

 

 

 

 



 فصل چياردىم

رمان صدا می کنو. منو بغل می کنو و از البالی ىق ىقاش از من تشکر می کنو و مادر بچو ىو منو قي
می گو کو من فوق العادم، بچشو نجات دادم، باید بيم جایزه بدن. غریبو ىا بيم نگاه می کنن و با 

نگيبانا و کارکنای موزه بيم تبریک می گن. شاگردای مدرسو با حیرت نگام می خوشحالی لبخند می زنن. 
ن. بورک لبخند رو لباشو. وقتی باىاش چشم تو چشم می شم، چشمک می زنو. کن  

نگيبانا سعی می کنن مشخصات مردا رو از من بگیرن. بيشون می گن کو چیزی ندیدم و کالشونو 
برنداشتن. راجع بو پوست عجیب، چشمای زرد و این کو شبیو جيش یافتو ىا بودن، چیزی نمی گم. اگو 

می رسم.  بگم، روانی بو نظر  
در برابر تعریف و تحسین بقیو تو مترو، حین برگشتن بو مدرسو، فقط شونو ىامو میندازم باال، اخم می کنم 
و چیزی نمی گم. بورک بو بقیو می گو کو منو تنيا بذارن و منم ساکت می شینم و بو صدای قطار گوش 

ت و چشم و لب اون مردا رو فراموش می دم. از پنجره بو تاریکی تونل ىا نگاه می کنم. نمی تونم پوس
کنم. اگو ىمو ی این چیزا زایده ی تخیلم بود، پس از اون چیزی کو فکرشو می کردم، تخیل فعال تری دارم. 
وقتی رسیدیم بو مدرسو، بورک ازم می پرسو کو خوبم یا نو. وقتی می بینو کو خوب نیستم، پیشنياد می ده 

طور مخصوصی بيم رسیدگی بشو، برای ىمین بيش می گم کو  کو زودتر برگردم خونو. نمی خوام بو
ترجیح می دم بقیو ی روز رو تو یو کالس خالی بشینم. بورک و خانم رید چند بار میان و بيم سر می 

زنن. خانم رید می گو کو مدرسو رو سربلند کردم، ولی در کل اکثر مواقع با افکارم تنيام. اگو می شد 
رو می کردم. ازشون دوری کنم، این کا  

دقیقو ىا کند میگذرن، ولی باالخره میگذرن. قبل از این کو زنگ بخوره، از مدرسو می رم بیرون تا با 
دوستام روبرو نشم. احساس عجیبی دارم، انگار کو بو طور وحشتناکی مریضم. فقط می خوام برم خونو، 

عیت بيتری داشتو باشم. استراحت کنم و آخر ىفتو رو سپری کنم، بو امید این کو دوشنبو وض  
وقتی می رم تو، جیغ می کشو و منو قيرمان وقتی برگشتم خونو، مامان قضیو ی موزه رو شنیده بود. 

کوچولوش صدا می کنو. بغلم می کنو و برام ىورا می کشو، می پرسو کو چیز خاصی برای شام در نظر 
ر چیزی کو خودش می خواد، ىمونو می دارم. نیشخند ضعیفی می زنم و می گم کو خیلی اشتيا ندارم، ى

 خورم. 



می خواد کو کل ماجرا رو براش تعریف کنم. دزدی، نجات، این کو چو طور تونستم از پس دو تا مرد گنده 
بربیام. سعی می کنم بی تفاوت باشم، ولی ىی اصرار می کنو. باالخره تسلیم می شم و شروع می کنم بو 

بو ظاىر مردا رو قلم می گیرم. قصد ندارم راجع بو اون، بو کسی صحبت کردن. البتو اون قسمت راجع 
 چیزی بگم. 

قبل از این کو حرفم تموم شو، بابا می رسو خونو. وقتی میاد و می بینو ما داریم با ىم حرف می زنیم، 
پوزخند می زنو. فکر می کنو کو داریم غیبت می کنیم. وقتی مامان براش تعریف می کنو کو چی شد، اخم 

 می کنو، می گو کو خفو شو و بعد مجبورم می کنو خودم از اول ىمو چیو تعریف کنم. 
غذای مورد عالقمو، ولی تو شرایط فعلی مزه ی مقوا می ده. مامان شامو آماده می کنو، چیپس و ماىی. 

 کارکنای موزه نباید، می گو کو ىی می گو کو من چو قدر شجاع بودم، چو قدر بو من افتخار می کنو
 اجازه می دادن کو با یو جفت جنایتکار خطرناک تنيا روبرو شم. 

 بابا چیز زیادی نمی گو. قیافو گرفتو. اخم و َتخمی کو خوب باىاش آشنام. از یو چیزی ناراحتو. مامان این
قدر ىیجان زدست کو متوجو نمی شو. ولی من می شم و دىنو می بندم. نمی خوام بیشتر از این ناراحتش 

تی تو این حال و ىواست، بيتره تا جایی کو می شو، چیزی نگفت. کنم. وق  
وقتی بعد از شام داریم تلویزیون نگاه می کنیم، باالخره معلوم می شو از چی ناراحتو. مامان ىنوز داره 

راجع بو بچو وراجی می کنو و این کو باید بو من مدال بدن. بابا با ناراحتی آه می کشو و می گو: " ای 
خیال این قضیو بشی دیزی. "  کاش بی  

 مامان با تعجب می پرسو: " تو بو این قضیو افتخار نمی کنی تاد؟ " 
بابا غرولند می کنو و بو من چشم غره می ره. من وانمود می کنم کو توجيم بو سرآشپزی جلب شده کو داره 

ردن شیکم شیش آموزش می ده چو طور می شو در عرض نیم ساعت، غذایی درست کرد کو برای سیر ک
  نفر کافیو. 

 بيم می گو: " البتو من خوشحالم از این کو تونستی رو پای خودت وایسی، ولی ... "
غرولند می کنم. چرا نمی فيمو کی وقتی حرفشو ادامو نمی ده، مامان با اوقات تلخی می پرسو: " چی؟ " 

 باید ساکت بمونو؟ 
نستم از چی ناراحتو. حاال معلوم شد.بابا آروم می گو: " اونا ىندی بودن. " نمی دو   



 مامان با حیرت می پرسو: " چو ربطی داره؟ " 
، بو نفع جامعو کار کردیم. " بابا 45دخونو ی تیمز" اگو بریم و یو دستو ىندی کوچولو رو بندازیم تو رو   

 می خنده، انگار کو فقط داره شوخی می کنو، ولی وقتی واقعا عصبانی باشو، متوجو می شم. 
ان اخم می کنو. " این جوری حرف نزن تاد. خنده دار نیست. تقصیر اون بچو نیست کو ىندیو. " مام  

بابا از کوره در می ره: " تقصیر منم نیست، ىست؟ " بو مامان چشم غره می ره، بعد بو من رو می کنو و 
... " با عصبانیت می گو: " خوبو کو می خواستی کمک کنی، ولی اگو یو بچو ی انگلیسی بود   

مامان با سردی می گو: " مسخرست. بچو ىا بی گناىن. تو بودی، می ذاشتی اون دو تا ىیوال بچو رو با 
 خودشون ببرن؟ " 

بابا می گو: " ىیچ کس بی گناه نیست. ما سواییم، اونا سوا. ىمیشو ىمین طور بوده، ىمیشو ىمین طور 
مبارزه کنیم، کی تموم می شو؟ چون بچو ی بانمک ىست. اگو بخوایم خودمونو بذاریم جای اونا و براشون 

دارن، باید بذاریم بمونن؟ بيشون امتیاز بدیم تا تولو ىای بیشتری پس بندازن، تا این کو رای دىنده ىاشون 
از ما بیشتر بشو؟ بچو ىا بزرگ می شن. مدرسو ىای خوبو خراب می کنن. خونو می خرن و محلو ىا 

وارد می کنن و بو بچو ىامون می فروشنش. می زنن یو جا رو منفجر می رو نابود می کنن. مواد مخدر 
ىمشون یو زمانی بچو بودن. ىمو ی تروریست ىا و انگالی کار دزد یو زمانی مثل ىمون پسر تو کنن. 

 موزه بودن. نمی تونیم نرم باشیم. نمی تونیم بيشون میدون بدیم. ىیچ وقت. " 
فکر کنم بابا از منم بیشتر حیرت کرده. تا حاال ىیچ وقت باىاش این مامان می گو: " اشتباه می کنی. " 

طوری حرف نزده بود. فکر نمی کردم بتونو. " آدمای بد تو این دنیا ىستن تاد. رنگین پوست و 
"  -سفیدپوست. نمی تونیم اجازه بدیم مردم بچو ىامونو بدزدن. اگو اجازه بدیم، بی رحما  

می خوره تو صورت مامان. با سر می خوره زمین و گریو می کنو. گلوشو دست بابا می ره ىوا و محکم 
می گیره و فشار می ده. دیوونگی از چشماش می باره. خودمو میندازم طرفش، سرش داد می زنم کو بس 
کنو. با دست آزادش منو می زنو، حتی محکم تر از حدی کو مامانو زد. از شدت ضربو میفتم کف اتاق، 

نشون نمی ده. کامال رو مامان تمرکز کرده.  ولی بابا توجيی  
" ىیچ وقت با من اون جوری حرف نزن. " بابا دندون قروچو می کنو. " نمی ذارم ضد من شی. اگو بازم 
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"  خوب... صدامو... میشنوی؟از اون حرومزاده ىا طرفداری کنی، می کشمت. میشنوی چی می گم زن؟   
از گلوی مامان صدای خفو شدن میاد. سعی داره سرشو تکون  ه.تکون می د سر مامانوبا گفتن ىر کلمو 

بده. داره با انگشتاش بازوىای بابا رو خراش می ده. برای یو لحظو فکر می کنم می خواد کارشو تموم 
کنو. بعد از این ىمو سال، بعد از این ىمو کتک، آخرش بو این جا ختم می شو. بو پاىام فشار میارم، 

پرم طرفش، می خوام جلوشو بگیرم و مامانو نجات بدم. می خوام قبل از این کو تيدیدشو آمادم کو دوباره ب
 عملی کنو، با مامان فرار کنم. 

ولی بعد انگشتای بابا شل می شن و عقب نشینی می کنو. چونو ی مامانو می گیره و با با بدجنسی بو 
زیر چشم چپش پف کرده. بابا داره گریو می کنو و از دماغش خون میاد. مامان چشماش نگاه می کنو. 

 خونو از رو لباش پاک می کنو و با عصبانیت لبخند می زنو. 
می گو: " خوب می شی. " انگار کو مامان خورده زمین. " برو برای ىممون یو لیوان چایی درست کن. از 

 اون پشت یو سیگارم وردار بیار. وقتی برگشتی، خوب می شی. درستو؟ " 
 و بو مرگ چند بار پشت سر ىم نفسو تو سینش حبس می کنو. انگشتای بابا مامان مثل یو ماىی ر 

 محکم تر می شن. 
 با لحن شدیدتری تکرار می کنو: " درستو؟ " این دفعو منتظر جوابو. 

 مامان خس خس می کنو: " بلو ... تاد. " 
نو. سعی داره ىق ىق بابا ولش می کنو. بلند می شو و در حالی کو داره تلوتلو می خوره، می ره آشپزخو 

 نکنو. می دونو کو اگو زیادی صدا دربیاره، بابا عصبانی می شو و دوباره روز از نو، روزی از نو. 
بابا بو من نگاه می کنو و منم منتظرم کو اولین ضربو رو دریافت کنم. اگو بخواد کتکم بزنو، ىمین جا 

ام جواب ضربو ىاشو بدم، حسابی دیوونو می شو. بيترین کار ىمینو. اگو بخو  وایمیسم و می ذارم کو بزنو.
با کتک ىا، با درد مشکلی ندارم. تا موقعی کو جای مامان امن باشو، می تونو ىر چو قدر کو دلش می 

 خواد، منو محکم بزنو. 
بابا آروم می گو: " البتو اینو بگم، " بعد مکث می کنو، می ذاره کو بدونم ممکنو ىر اتفاقی بیفتو. ممکنو 

  خنده یا بیاد و منو کتک بزنو. می ذاره کو بفيمم قدرتش ىنوز سر جاشو و من و مامان تحت نفوذشیم. ب
 " ای کاش اون جا بودم و می دیدم کو چو جوری با زانو زدی تو شیکم اون گوسالو. " 



ی ده، ىر دومون می خندیم. بابا بلند، من آروم. می زنو کانالی کو داره برنامو ی سوال و جواب نشون م
مامان چایی میاره. می خنده. از خودش حسابی راضیو.  سربلندیچند تا سوالو درست جواب می ده و با 

، می شینو کنارش لبخند شیطنت آمیزی می زنواونم . در باسنشحین این کو داره رد می شو، بابا می زنو 
 و دستی رو کو باىاش کتک خورده بود، می بوسو.

 
م و بو یو سری از آىنگای آی پادم گوش می دم. گریو می کنم. از اشک بعدا، تو اتاقم، رو تخت نشست

 متنفرم، ولی امشب نمی تونم جلوشونو بگیرم. خیلی درد ندارم. حتی سیلی اثری ىم بو جا نذاشتو. ولی 
خرد شدم. از درون احساس می کنم   

اشم، مثل ىمیشو. مامان نمی خوام بابا رو بو خاطر کاری کو کرده، سرزنش کنم. ىی براش بيونو می تر 
 نباید بو چالش می کشیدش. قلقش دستشو. باید می فيمید تو چو حالیو و ... 

نو. نمی تونم مامانو ىم سرزنش کنم. منم اشتباه کردم. نباید بو خاطر یو بچو ی ىندی خطر می کردم. 
بندازیمش بیرون. بابا باید می ذاشتم جيش یافتو ىا بچو رو با خودشون ببرن. یو نفر کمتر کو از کشور 

راست می گفت. سعی داشت بو ما نشون بده دنیا واقعا چو جوریو. باید گوش می دادیم. تقصیر اون نبود. 
 من نباید بچو رو نجات می دادم. مامان باید دىنشو می بست. 

یدا دائم اینو برای خودم تکرار می کنم. ىمش براش بيونو می تراشم و سعی می کنم باورشون کنم. شد
تالش می کنم کاراشو تبرئو کنم، چون بابای منو و منم دوسش دارم. ولی در اعماق وجود، می دونم کو 

 ىمش چرتو. 
وقتی این قدر شدید گریو می کنم کو صدای نالو ىام درمیاد، صدای موسیقی رو بو بلندگو منتقل می کنم 

شدن، صورتم از شدت تنفر و پریشونی،  تا بابا صدامو نشنوه. بعدش شدیدتر زاری می کنم. انگشتام مشت
 مچالو شده. 

و قلدره. زنشو می زنو. نژادپرستو. یو آشغال نفرت انگیز و کثیف. می خوام از شستش آویزونش کنم. اون ی
حین این کو داره از درد بو خودش می پیچو، مسخرش کنم و ازش بپرسم االنم بو خودش افتخار می کنو و 

ش کار درستیو. فکر می کنو زدن زن و بچ  



بعد بو خاطر ىمچین فکر نفرت انگیزی از خودم متنفر می شم. بابا چیزی رو می خواد کو بو نفع 
ىممونو. می خواد کمکمون کنو. حاضره ىر کاری بکنو تا ما بو راه راست ىدایت شیم. فقط موقعی ما رو 

 می زنو کو ناامیدش کنیم. باید بیشتر تالش کنیم. ما ... 
گیرم جلوی صورتم و نالو می کنم: " ازش متنفرم. " دستمو می   

 ولی اون بابای منو. 
 " ازش متنفرم. " 

 ولی اون بابای منو. 
 " ازش متنفرم. " 

 ولی ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پانزدىم

شنبو کند میگذره. کل روز می مونم خونو. چند تا از دوستام زنگ می زنن و می گن کو برم ببینمشون، 
می گم حالم خیلی خوب نیست. می گن ىمو راجع بو من حرف می زنن و این کو چو طور ولی بيشون 

 بچو ىو رو نجات دادم. طوری می خندم کو انگار اصال چیزی نبوده. 
برای شام، بابا ما رو می بره بو یو رستوران چینی. مامان لباس شیک می پوشو و محل زخمش رو ىم با 

چند لیوان مشروب می خورن. وقتی کسی حواسش نیست، بو منم یو قلپ آرایش می پوشونو. اونو و مامان 
، می خنده. قیافم یو طوری می شومی ده. وقتی   

 می گو: " نگران نباش. عادت می کنی. "  
بابا تا جایی کو می تونو، با کارکنای رستوران مودب برخورد می کنو. بامزست کو وقتی خارجیا غذاشو 

یایی، ىندی. می اکثر غذاىای مورد عالقش خارجین، چینی، ایتال لی نداره.سرو می کنن، باىاشون مشک
  دوباره تحریک شو.  دوست ندارم، ولی خوام اینو بيش بگم

مامان و بابا بعد از خوردن شام می رن میخونو و منم می مونم خونو. بابا با کف دست می زنو کف دستم 
پذیرایی کنم. سرمو می خارونو و پوزخند می زنو. منم  و بيم می گو کو با چیپس و شیرینی جات از خودم

در جواب پوزخند می زنم. ىیچ کدوم از ما دعوای دیروزو فراموش نکردیم، ولی باىاش کنار میاییم، مثل 
ىمیشو. دلیلی برای زندگی کردن تو گذشتو وجود نداره. اگو از ىمدیگو کینو بو دل می گرفتیم، خیلی وقت 

م. روانی شده بودیپیش   
فیلم تماشا می کنم، یکم تو اینترنت می چرخم، یو سری آىنگ جدید دانلود می کنم، یکم بازی می کنم، 

 دیر می رم بو رخت خواب. صدای اومدن زوج پیرو بو خونو نمیشنوم.

 
درست می کنو. با ىم یو کم رسمی  کبابوسط روز از خواب بلند می شم. بابا ىنوز خوابو. مامان داره 

کنیم. ىمیشو بعد از این کو اعصاب بابا خرد می شو، یکم طول می کشو بو حالت قبلی  رفتار می
 برگردیم. ىر دومون شرمنده ایم. 

کبابو و ىیچ  ساعت دو غذا می خوریم. بابا سردرد داره، ولی با این حال غذاشو تا تو می خوره. عاشق 



، می گو کو تنيا را مبارزه با سردرد ىمینو. وقت از کبابش چیزی باقی نمی مونو. ىمراه غذا آبجو می خوره
 عموما از دست پخت مامان تعریف می کنو، ولی امروز چیز زیادی نمی گو. با سردردش درگیره. 

 حین این کو مامان داره میزو جمع می کنو، زیر لب می گم: " خیلی خوب بود. " 
ی کو خیلی دوست داری. " ، ىمون46" دسرو ىم بعدا میارم. " مامان لبخند می زنو. " پاولوا  

البتو پاولوا دسر مورد عالقو ی باباست، ولی برام ميم نیست. بو ىم لبخند می زنیم. اوضاع داره بيتر می 
 شو. ىوای دور و برم دیگو خفو کننده نیست. 

تا بابا فوتبال تماشا می کنو. یو قسمتی از مسابقو رو ىمراه باىاش تماشا می کنم. یو چند  بعد از ظير، 
نظر پرحرارت راجع بو بازیکنای لیگ برتر می دم و این کو چو آدمای لوس و مفت خوری ىستن. عموما 

این کو با اشتیاق یاوه سرایی کنو. ولی امروز، فقط غرولند رد و بدل شدن این جور حرفا تضمینیو برای 
دردو از بین می بره. و سرشو می مالو، انگار کو این کار  لرزه می کنو. ىر از گاىی ىم بو خودش می  

چند تا از دوستای مامان میان مالقاتش. راجع بو صورتش چیزی نمی گن، حتی نمی پرسن کو حادثو ای 
پیش اومده یا نو. فقط شروع می کنن بو جیرجیر کردن راجع بو اتفاقی کو تو موزه ی جنگ افتاد، ولی 

رن آشپزخونو و بقیو ی حرفاشونو با زمزمو  مامان ساکتشون می کنو تا بابا دوباره عصبانی نشو. بعدش می
 ادامو می دن. 

وقتی فوتبال تموم می شو، می رم تو اتاقم و بو وینیل زنگ می زنم، بو امید این کو راجع بو موزه چیزی 
یده باشو. ىمچین شانسی نداشتم. نشن  

 " شنیدم کو ابرقيرمان جدید لندنی. " با دىن بستو می خنده. 
 " خفو. " 

  کار خودتن. " راست ید بفرستنت ایرلند، زامبیا " با
کیت کنم. " بيش ىشدار می دم: " یو کاری نکن بیام اونجا چَ   

ازم می پرسو شایعاتو شنیدم یا نو. ظاىرا پاالزکنری اولین جایی نبود کو مورد حملو ی زامبیا قرار گرفت. 
وری تو اینترنت پخش شدن، حداقل بو سو طبق گفتو ی پرونده ىایی کو قرار بود محرمانو باشن، ولی یو ج

 تا دىکده ی کوچیک و پرت ىم حملو شده، یکی تو آفریقا، دو تا تو آمریکای جنوبی. 

                                                             
46 Pavlova 



وینیل می گو: " اگو این راست باشو، می تونی شرط ببندی تو جاىایی کو ما ىنوز ازشون خبری نداریم ىم 
 ىستن. " 

رسونن. " بيش می گم: " ىمش مزخرفو. می خوان ما رو بت  
ىم چنان پا بر " شاید. " یو چیز نامفيومی زمزمو می کنو. " ولی بو نظر می رسو حکومت نظامی 

جاست. تو چند تا شير تو ولز اجراش کردن، از اون جا کو بو ایرلند نزدیکو. زندگی شبانو در لندن بو 
 زودی بو تاریخ می پیونده. " 

کر می کنی مردم این جا با ىمچین فشاری کنار میان؟ " خیلی طول نمی کشو. " خرناس می کشم. " ف
فوقش یو ىفتو یا حتی کمتر. تاثیر شایعت از بین می ره، حکومت نظامی برداشتو می شو، ىمو چی بو 

 حالت عادی خودش بر می گرده. " 
 " امیدوارم. " آه می کشو. 

سی چو طور تو مدرسو با من راجع بو تلویزیون و موسیقی گپ می زنیم. بعد بو وینیل می گم کو نان
برخورد کرد و بيم تيمت نژادپرستی زد. یو کم تند می رم و صد البتو اشاره نمی کنم کو صدای گوریل 

 درآوردم. وینیل اصال دلش نمی سوزه. 
 " اشاره می کنو: " خب، تو واقعا نژادپرستی. " 

فید برفی کو نیستی. " ن دارم با تو حرف می زنم. ساز کوره در می رم: " نو کو نیستم. م  
 با خنده می گو: " من تنيا دوست سیاىتم. " 

 " نو. " ىوا رو می دم بیرون. " تو تنيا دوست عقب افتادمی. " 
قبل از این کو بتونو باىام بحث کنو، قطع می کنم. با بدجنسی می خندم و از این کو شکستش دادم، 

و دوش داغ و طوالنی می گیرم. وقتی می خوای خوشحالم. یو مشت می زنم بو ىوا و بعد می رم و ی
اعصابت راحت شو، ىیچی مثل دوش آب گرم نمی چسبو. یو ساعت تو وان می شینم و بو رسوبات روی 
سقف و پنجره زل می زنم. احساس آرامش می کنم. زخم قدیمی روی رونم ىنوز می خاره، برای ىمین می 

بيش بخوره. وقتی دیگو اذیت نمی کنو، دوباره طاق باز  خارونمش. بعدش بر می گردم و می ذارم کو ىوا
 دراز می کشم. 

بعدش مامان و من با ىم تلویزیون تماشا می کنیم. بابا رفتو میخونو. مامان یو بستو شکالت باز می کنو و 



رو ترجیح می دم. ىیچی مثل  47با ىم می خوریمش. شکالتای بلژیکی. خوبن، ولی رز یا کوالیتی استریت
توت فرنگی نمی شو.  شکالت  

خیلی از ده نگذشتو کو بابا ىمراه با چند تا از رفقاش میاد خونو. وقتی میان تو، دلم آشوبو. فکر می کنم 
مرد جغدی ىم ىمراىشون ىست. ولی اونا فقط چند تا از رفقای ىم فکرش بودن. پوستر و جزوه دستشونو. 

و، ولی ازشون خواستو شده کو تبلیغات رو زود انتخابات محلی تا سو یا چيار ماه دیگو شروع نمی ش
شروع کنن. یکی از پوسترىا عکس یو زامبی رو کنار عکس یو مسلمون بمب گذار گذاشتو و بعد زیرش 

  می پرسو: از کدام یک بیشتر می ترسید؟ 
ود بابا و رفقاش عاشق این پوسترن. من و مامان وانمود می کنیم کو ما ىم ازش خوشمون اومده. بعدش ز 

می ریم کو بخوابیم. وقتی بابا داره بو این جور مسائل رسیدگی می کنو، دوست نداره کو ما دور و برش 
بپلکیم. مطمئنم کو باید کلی این ور اون ور بشم تا خوابم ببره، یا این کو دوباره کابوس می بینم، ولی این 

مثل مرده ىا. طور نیست. یو دقیقو بعد چشمام گرم می شن. بعدشم خوابم می بره.   
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 فصل شانزدىم

 .فکر می کنم. اولین بار نیست غایب شدن دوشنبو شده و حال و حوصلو ی مدرسو رو ندارم. راجع بو
ی دیدم، می تونستم ولی از این فکر کو باید تنيا تو خیابونا بچرخم، خوشم نمیاد. اگو آخر ىفتو رفقام رو م

م مدرسو رو بپیچونن. ولی االن دیگو برای این کار خیلی دیره، برای با چندتاشون قرار بذارم کو اونا ى
فردا غیبت کنم. بو جاش ىمین تصمیم می گیرم کو یو جورایی با قضیو کنار بیام. شاید   

ىمو ىنوز دارن راجع بو موزه حرف می زنن و این کو من چو طور بچو ىو رو نجات دادم. سوزی و 
     است می کنن ما جرا رو براشون تعریف کنم، بو خودشون اللیپس، با اون چشمای گشاد، وقتی درخو 

 می لرزن. انتظار دارن حکایتی سرشار از خون و خیانت و پيلوانی بشنون. 
 زیر لب می گم: " چیز خاصی نبود. خیلیم گنده نبودن. " 

داشت. کرو می گو: " چرتو. اونی رو کو خارج از مغازه تعقیب کردی، دیدم. باالی صد و ىشتاد سانتر قد 
 البتو زانویی کو زدی، خوب زدش زمین. " 

. حدس می زنم اگو اجازه می دادم، بعضی از يا کسی نیست کو از زانوی راست من حیرت کردهکری تن
دن و بوسش می کردن. ز احمقا زانو می   

ا بيم بگن قيرمانم، بذارن، ولی حال و ىوام عوض نمی شو. ميم نیست چند بار  تعریفا یکم روم اثر می
این حال نمی تونم بابا رو فراموش کنم، اون حقارتی کو تو چشماش بود و اون جور کو من و مامانو زد. 

        اگو فقط یو بار موقعیتش پیش میومد کو تو روش وایسم و بگم نژادپرست نیستم، ىمون موقع بود.
و نامرده، ازش می تونستم بگم از نظر من ىمو ی بچو ىا یکسانن و بابت این کو این قدر بی عاطفو 

 انتقاد کنم. 
 بو جاش ىمون جا وایسادم و سرمو انداختم پایین، بدون این کو چیزی بگم. مثل ىمیشو. 

رفتن بو کالس یو جورایی خیالمو راحت می کنو. می تونم این جا از چاپلوسی ىا دوری کنم. زنگ اول 
موزه کردم، رقص و آواز راه بندازه،  زیست شناسی داریم. نگران اینم کو آقای بورک راجع بو کاری کو تو

 ولی امروز نیومده، احتماال مریضو. بو جاش خانم رید میاد سر کالس. 
صبح خیلی افسرده کننده میگذره. از یو کالس می رم بو یو کالس دیگو و بو کسایی کو می خوان راجع بو 

حرفای معلم خیلی کم توجو  جمعو باىام حرف بزنن، محل نمی ذارم. موقع درس ىم نقاشی می کشم و بو



 می کنم یا اصال توجو نمی کنم. 
نو از من منحرف می کنو، و وجيشت الفنتزنگ تفریح دار و دستو ی ىمیشگی رو می بینم و وقتی 

 خوشحال می شم. 
" زنگ ناىار فوتبال بازی می کنم. " گل از گلش میشکفو. " روز جمعو رفتم دکتر. گفت دیگو مشکلم حل 

نم گفت کو احتماال تا چند روز آینده درد دارم و خیلی شدید تکل نرم، ولی دیگو چراغ سبزو شده. البتو ای
 گرفتیم. " 

این قدر ىیجان زدست کو می تونی قسم بخوری انگار داره تو فینال جام بازی می کنو، نو تو یو  الفنت
ا می خنده و قسم می ولی فقط بو طعنو ىای ممسابقو ی پنج تایی درپیت. یکم سر بو سرش می ذاریم، 

 خوره کو ىت تریک کنو و بيتر و گنده تر از ىمیشو برگرده. 
 اللیپس معصومانو پلک می زنو و می گو: " گنده تر؟ " 

 ىممون می خندیم، حتی کاپر کو اکثر مواقع حسوده. 
، ولی برای با فوتبال کاری ندارم از ما قول می گیره کو بیاییم و تشویقش کنیم. عموما موقع ناىار الفنت

موافقت می کنم کو بیام و حماقتشو تماشا کنم. و خوشحال نگو دارم، الفنتاین کو   
 سوزی بيش ىشدار می ده: " فقط بو کسی آرنج نزن، وگرنو بی میاد سراغت. " 

گیج می شو. احتماال تنيا کسیو کو قضیو ی جمعو رو نشنیده بود. خوشبختانو قبل از این کو مجبور  الفنت
خاطرش دوباره کلشو از اول تعریف کنم، زنگ می خوره و ما ىم بر می گردیم سر کالس.  بشم بو  

بو درد نخور، معلما ىم وراج. سعی می کنم خودمو با کشیدن عکسای زشت و لقب سازی برای اون  درسا
 دستو از دوستام کو لقب ندارن، سرگرم کنم. زنگ ناىار. 

و استگر لی می ریم سالن. اون جا پاکس، ترو و لینزرو می  با کاپر، کری، سوزی، اللیپس، بالیدفک
رشون دارن پچ پچ کنان دو نفحاال بو تیمش ملحق شده و  مفزداره خودشو گرم می کنو.  الفنتبینیم. 

بررسی می کنن. عجب دلقکایی!  تاکتیک تیمو   
سر راشون می رن کنار. استن لکنت زبونی داوره. سوت می زنو و بازی شروع می شو. بقیو ی بچو ىا از 

 یا گوشو ی زمین ردیف می شن تا بازی رو تماشا کنن، یا این کو می رن یو جای دیگو بپلکن. 
ىمون اول کار گیر می کنو. اگو کسی انتظار داشت بازی اولشو آسون بگیره، فورا نظرش عوض  الفنت



 می شد. با پا تکل می ره بو یکی از بازیکنا و می زنتش زمین. 
پاىاشو می مالو و نگران بو  الفنتىم اخطار می ده.  الفنتکنت زبونی ضربو آزاد می گیره و بو استن ل

چشمک می زنو. حاال  مفزنظر می رسو. بو محض این کو استن لکنت زبونی روشو بر می گردونو، بو 
ونی قراره نقش سرباز زخمی رو بازی کنو و از دلسوزی استن لکنت زب الفنتمی فيمم نقششون چی بود. 

سوء استفاده کنو تا ىر چو قدر کو دلش می خواد، تکل خرکی بزنو، بدون این کو کسی کاری بو کارش 
 داشتو باشو. 

! کارشو بساز! " الفنتحین این کو داره می دوه، داد می زنم: " برو   
ر . اونم بالفنتبقیو ىم ىمراه با من تشویقش می کنن. دروازه بان توپو می گیره و شوتش می کنو طرف 

می گرده، شوت می زنو و نزدیکو کو بو گل زندگیش برسو، ولی توپ چند سانتر اون ور تر از دروازه می 
 ره تو اوت. 

 الفنتداریم حال می کنیم. برای یو بار ىم کو شده، تو یو چیزی غرق شدم. مشتاقم کو بدونم ىدف بعدی 
لکنت زبونی باید کلی قیافو گرفتن و آه  کیو. اگو بتونو بازگشتش بو زمین رو با یو گل ترکیب کنو، استن

 کشیدنو تحمل کنو تا این کو یو کارت زرد نشون بده. 
بعدش تایلر بیور ىمو چیو خراب می کنو. میاد و می زنو بو آستینم. با شک بيش نگاه می کنم. ىیچ 

اد یو پیغام بيم وقت تا حاال این جوری سراغ من نیومده بود. حدس می زنم تو دردسر افتادم و اونم می خو 
 برسونو.

 با اوقات تلخی می گم: " چی می خوای؟ " 
 تایلر پوزخند شکننده ای می زنو. " می خواستم بگم بو خاطر اون روز، آفرین. " 

با ناباوری بيش خیره می شم. بقیو ىم تعجب کردن. احتماال امروز از تختش افتاده و با سر خورده زمین. 
سراغم و طوری رفتار کنو کو انگار می تونیم با ىم دوست باشیم، انگار کو  دیوونگیو کو این جوری بیاد

؟ 48اگو از من تعریف کنو، ىمو چی بینمون حل می شو. فکر کرده نلسون ماندالست  
 " فکر کردی برام ميمو راجع بو من چی فکر می کنی؟ " 

"  –و. فقط می خواستم رو صورت تایلر چین میفتو و آب دىنشو قورت می ده. " نو بی، البتو کو ن  
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می زنم تو سینش و اونم یو قدم می ره عقب تر. منم یو قدم می رم جلوتر و دار و دستو ىم دور و برمون 
شن. دیگو بو بازی توجيی ندارن و حاال توجيشون بو یو مسالو ی جدیدتر و اکشن تر جلب شده.  جمع می

، آلوده کنی؟ " دندون قروچو می کنم و دوباره " کی بيت اجازه داده ىوایی رو کو من توش نفس می کشم
 می زنم بو سینو ی تایلر. 

غر می زنو: " چرا این کارو می کنی؟ من فقط می خواستم بيت بگم کو فکر می کنم کاری کو انجام 
 دادی، عالیو، اون جور کو اون بچو رو نجات دادی. " 

در واقع، اگو می دونستم بچو ىو ىندیو، می  بيش می گم: " این کارو نکردم کو امثال تو رو راضی کنم.
 ذاشتم ببرنش. " 

صدای پوزخندىای دار و دستو شنیده می شو. چند نفرم بو طور نمایشی نفسشونو تو سینو حبس می کنن. 
فکر می کنن دارم شوخی می کنم و این حرفا رو می زنم تا سر بو سر تایلر بذارم. نمی دونن تو خونو 

ر جدیو. اگو بذارم تایلر تحسینم کنو، انگار طرف بابا رو ول کردم و طرف اونو چی شد و قضیو چو قد
 گرفتم. 

 " باشو. " تایلر آه می کشو. " ببخشید. دیگو بيت تبریک نمی گم. " 
 بر می گرده کو بره. بازوشو می گیرم و می کشونمش طرف خودم تا باىام رو در رو بشو. 

زنم تو سینش. " خودت شروعش کردی. دیگو باید تمومش کنیم. " " جایی نمی ری. " برای بار سوم می   
طراب و درموندگی. تو این چند سال خیلی اذیتش کردم، ولی ىیچ وقت از ضچشمای تایلر پر می شن از ا
ریزه میزست. من عموما با کسایی کو بيشون امیدی نباشو، دعوا نمی کنم. یو حدی پا رو فراتر نذاشتم. 

رم کو شانس داشتو باشن، کسایی کو ارزش کتک زدن داشتو باشن. تایلر دعوایی سراغ حریفایی می 
 نیست. احتماال ىیچ وقت فکرشو نمی کرد بخوام بزنمش.

  
 



 

 

ولی تو یو موقع اشتباه و با یو روش اشتباه، اعصابمو خرد کرد. می دونم عادالنو نیست. باید بابامو کتک 
با رو در نظر نگیریم، حداقل باید یکی از رفقای گنده ی تایلرو بزنم، . اگرم باوبزنم، نو یو جوجو مثل تایلر 

کسی کو ىمون قدر کو خوب می خوره، خوبم می زنو. ولی نمی تونم خودمو کنترل کنم. تو طول ىفتو 
د رو یکی خالیش کنم، تایلرم خودشو انداخت وسط خط آتیش من. عصبانیتمو جمع کردم. بای  

تاریکی رو صورتم برق می زنو، زیر لب می گو: " آروم باش بی. " ترو وقتی می بینو یو چیز   
 داد می زنم: " تو ىم می خوای؟ " 

 سرشو بو نشونو ی نو تکون می ده و ساکت می شو. 



بو نظر می رسو تایلر داره غش دوباره رو تایلر متمرکز می شم. دارم مثل یو سگ دندون قروچو می کنم. 
این اتفاق بیفتو، بيش سیلی می زنم. ىمون جور کو نانسی بيم سیلی زد، می کنو. ولی قبل از این کو 

 موقعی کو صدای گوریل درآوردم. 
 فس فس می کنم: " بیا، رو کن ببینم چی داری. " 

 تایلر می ره عقب و می گو: " من نمی خوام دعوا کنم. " 
 " بد شد. " دوباره بيش سیلی می زنم. " زودباش، منتظرم. " 

نو: " نو، نمی خوام. " جیغ می ز   
ولی با مشت می زنم تو شیکمش. مشت محکمی نیست، فقط یو جور آماده سازی برای اتفاقات بعدیو. 

تایلر دوال می شو، بعد زانو می زنو، گریو می کنو و شیکمشو می گیره، طوری کو انگار با چوب کریکت 
 زدم تو دنده ىاش. 

جور عکس العمال عادت ندارم. حالم گرفتو می شو. بقیو در حالی  بو تایلر خیره می شم. بو اینبا تردید 
کو سینو صاف می کنن، روشونو می کنن اون ور. متنفر و در عین حال، خجالت زدن. این قضیو داره 

بو شخصیت من بیشتر از تایلر ضربو می زنو. ىمو می دونن اون سوسولو. ولی این کو من با یو بچو نق 
نم ... نقوی بی آزار دعوا ک  

با عصبانیت می گم: " ولش کن. " پشتمو می کنم بو تایلر و دنبال یو ىدف دیگو می گردم. یو سری از 
بچو مسلمونا رو می بینم کو یو جا جمع شدن و بی خبر از ىمو ی این اتفاقات، دارن برای ىم جک 

نیم. تعریف می کنن. یو سال از ما بزرگترن، خیلی گندن. می تونیم عادالنو دعوا ک  
" بریم حال اون حروم زاده ىا رو بگیریم. " دندون قروچو می کنم و برای کسب پشتیبانی، بو دار و دستو 

 نگاه می کنم. 
ىیچ کس جواب نمی ده. از این کو حال و ىوام یيو این قدر عوض شده و این قدر تشنو ی دعوا شدم، 

وریشو دیگو نو. وحشت زدن. قبال از کوره در رفتنمو دیده بودن، ولی این ط  
 " چیو؟ " دندون قروچو می کنم. " ترسیدید؟ " 

کو نو. ولی بيتر نیست کو االن بی خیال شیم و بعد از زنگ حالشونو بگیریم؟ اگو  کری می گو: " البتو
حملو کنیم، تو دردسر میفتیم. "  این جا بيشون   



 درست می گو، ولی االن نمی تونم بی خیال شم. 
. " تف می کنم. " خودم حسابشونو می رسم. " " خیلی خب ترسوىا  

می رم سمت گروه. نمی دونم بقیو ىم بعد از این کو ببینن جدیم، دنبالم میان یا نو. اگو نیان، خرد و خمیر 
می شم. بدون نیروی کمکی شانسی ندارم. ولی ميم نیست. بذار تا جایی کو می خورم، منو بزنن. حداقل 

با انتظار یو خوشامدگویی گرم رو داشتو باشم. برام یو لیوان چایی درست می می تونم برم خونو و از با
کنو، دست می کشو رو سرم و بيم می گو کو مثل خودشم. شاید بو خاطر این کو دعوایی رو شروع کردم 

کو توانایی بردنشو نداشتم، ازم انتقاد کنو و بيم بگو کو زرنگ تر باشم. ولی بيم افتخار می کنو. عاشق 
وحیو ی جنگندگیم می شو.عاشقم می شو. در حال حاضر، تنيا چیزی کو تو دنیا اىمیت داره، ىمینو. ر   

   سو قدم می رم جلوتر و بعدش ىمو چی بو درک واصل می شو و ىمو ی دعواىای معمولی فراموش 
 می شن. 

سالن صدای جیغ بو صدای ىميمو ی عمومی غلبو می کنو. ىمو خشکشون می زنو و بو درىای اصلی 
خیره می شن. کامال بازن و می تونیم راىروی پشتشون رو ببینیم. جیغ ىا بلندتر می شن. چشمام گشاد 

     شدن و قلبم تند می زنو. بو طور غریزی می دونم معنیش چیو، ولی نمی تونم اقرار کنم. ىیچ کس 
کو ىممون مثل عروسک وایمیسیم و کاری انجام نمی دیم. نمی تونو. برای ىمینو   

نالو می کنو. میفتو و  پسر در حالی کو می لنگو، وارد سالن می شو. داره ازش خون میاد. ترسیده.  یو
می بینم کو یو قست از پشت گردنش کنده شده، نو، گاز گرفتو شده. از زخم خون می زنو بیرون. حین این 

کشن. از بعضیاشون  کو با دىن باز خیره شدیم، بچو ىای بیشتری وارد سالن می شن. ىمو دارن جیغ می
 خون میاد. ىمشون بيت زدن. 

یکی از دخترا با چشمای بو شدت متعجب بو ما نگاه می کنو، انگار کو تازه فيمیده اون جا ىستیم. اول با 
 وحشت سکوت می کنو. بعد جیغ می کشو: " زامبی! " 

 

 

 



 فصل ىفدىم

اذیتمون کنو. اگو قصدشون این بود،  می خوام شوخی باشو. می خوام کار یو کلو خری باشو کو می خواد
و بو  اقرار می کردم کو گول خوردم، خیلی خوشحال می شدم. ميم نیست کو گول خوردم. می خندیدم

تحسینشون می کردم.  عنوان قيرمان نخالو ىا  
 ولی خون، وحشت، جیغ ىا، ىمشون واقعین. 

 و زامبی ىا.
سریو کو نمیشناسمش. عرق گیر و پیرىنش پاره شدن. اولیشون رو کو داره میاد سمت ما می بینم. یو پ

شیکمش کامال دریده شده. حین این کو داره میاد جلو، دل و رودش می ریزن بیرون. چشماش متمرکز 
 نیستن، لبش ترک برداشتو و خونی شده. خیلی زمخت، ولی مصمم حرکت می کنو. 

اشو می کشو عقب. دندوناشو فرو می کنو پسر نامیرا دختری رو کو داشت جیغ می کشید، می گیره و موى
یو تیکو از گوشتشو می کنو و وقتی خون می پاشو تو صورتش، با خوشحالی ِغرِغر می کنو. تو گلوش.   

جيش خون رو تو دعوا، بازی و فیلم دیدم. ولی ىیچ کدومشون شبیو این نبود. ىیچ کدوم از چیزایی کو 
ه نکردن . قبال دیده بودم، منو برای چنین چیزی آماد  

باالخره طلسم میشکنو و غوغا بو راه میفتو. ىمو دارن یو جا جیغ میکشن. دانش آموزا دارن حلقو وار 
. خورن زمین و رو ىوا مشت و لگد پرت می کنن میدون، بو ىم برخورد می کنن، میفتن، محکم می  

دنبال زنده ىان، مثل گرگا شکار ، دختر، پسر، چند تا از معلما. می شوجریان بیشتری از زامبیا وارد سالن 
می کنن. حسابی اوقات خوشی رو سپری می کنن. تو اون شلوغی، بچو ىای زیادی سعی می کنن بو 

 سرعت از کنارشون بگذرن. شکار آسون. زامبیا فقط دستشونو دراز می کنن و می قاپنشون. 
ا از قربانیاشون رو تماشا می کنم. خوردم. مسخ شده و منزجر، دارم تغذیو کردن نامیراىمن از جام تکون ن

بعضی از بچو ىا حین این کو دارن گاز گرفتو می شن، از درد بو خودشون می پیچن، فحش می دن، 
زاری می کنن و ترحم گدایی می کنن. زامیبا اىمیت نمی دن. با دندون و انگشتاشون می درن، گاز      

 می گیرن، چنگ میندازن، پاره می کنن، می جون. 
تن لکنت زبونی فریاد می کشو: " بس کنید! " می ره جلو و سوت می زنو. سعی داره زامبیا رو عقب اس



 برونو. احمق فکر می کنو می تونو مثل خشونت تو زمین فوتبال، این فاجعو رو ىم کنترل کنو. 
  

 

 
در  معلم نی.یکی از زامبیا کو پسری ىم سن و سال من بود، با کلو می زنو تو سینو ی استن لکنت زبو 

چشم سمت چپش و می  . پسر انگشتاش رو فرو می کنو تو حالی کو نفس تنگی گرفتو، میفتو زمین
کشتش بیرون. حین این کو استن لکنت زبونی جیغ می کشو، پسر چشم رو قورت می ده. بعدش خودشو 

 میندازه رو قربانیش و سوراخ چشم رو می کنو تا بو مغزش برسو. 
ه و داد می زنو: " بیا! باید از این جا بریم بیرون! " ترو بازومو می گیر   



 " چی؟ " پلک می زنم. 
 " می کشنمون بی! " 

 بو زامبیا نگاه می کنم و سرمو تکون می دم. " ىممون رو نو، یو الگویی وجود داره. " 
 داد می زنو: " چی می گی بابا؟ " 

ن، چند نفرو گاز می گیرن، می ذارن کو فریاد وارد سالن می ش رو نمی کشن. اشاره می کنم. زامبیا ىمو
بکشن و فرار کنن. بعد از این اتفاقو کو رو یو ىدف خاص تمرکز می کنن، جمجمشو میشکنن و مغزشو 

وقتی شروع می کنن بو خوردن، ىمون جا می شینن، با حرص و ولع تیکو ىای مغزشو می می خورن. 
ندارن.  ذارن تو دىنشون و بو دور و برشون اصال توجيی  
 دوباره زیر لب می گم: " یو الگویی وجود داره. " 

قبل از این کو بتونم استداللم رو توضیح بدم، ترو داد می زنو: " ما داریم می ریم. تو اگو می خوای، می 
 تونی ىمین جا بمونی و بذاری کو بخورنت. " 

تی سمت چپ سالن می دون. بو ترو و بقیو ی اعضای دار و دستو خیره می شم. دارن بو گوشو ی پش
 غریزم بيم می گو کو اون جا یو خروجی اضطراری وجود داره. 

بو فاجعو زل می زنم، بو وحشی بازی بچو ىا، بو زامبیایی کو دارن می خورنشون. تا قبل از این، یو 
بو متوجو می شم کو اگو جورایی گیج بودم، گیج و بی خیال و آروم. ولی حاال کو خوب نگاه می کنم، 

 خودم نجنبم، مرده محسوب می شم. 
 نالو می کنم: " لعنتی! " بعدشم تا جایی کو می تونم، سریع می دوم دنبال بقیو. 

 

 

 

 

 



 

 فصل ىجدىم

سالن پشت مدرسو واقع شده. چند تا ساختمون پشتش ىستن، مغازه و کارخونو. راه مستقیمی بینشون وجود 
طر اصرار اولیای امور محلی ساختو شده بود. نداره، غیر از کوچو ی باریکی کو کو بو خا  

وقتی بو بچو ىا می رسم، ترو داره از یو در کوچیک رد می شو. بقیو جلوتر رفتن. حین این کو دنبالش 
می رم، بر می گرده و با اضطراب نگام می کنو، فکر می کنو کو زامبیم. وقتی منو بو جا میاره، لبخند 

و اجازه می ده منم رد شم. سریعی می زنو، بعد می ره کنار   
 دستشو باالی سرش تکون می ده و داد می زنو: " این ور! " 

 می گم: " داری چی کار می کنی؟ " 
 با دستپاچگی می گو: " باید بو بقیو کمک کنیم. " 

دستو دانش آموزایی رو کو دارن با زامبیا مبارزه می کنن، بررسی می کنم. خیلیا سعی دارن از در اصلی 
باال و برسن بو پنجره ىای روی سقف کو بو پشت بوم راه دارن،  نر کنن. بعضیا می خوان از دیوار بر فرا

ولی امیدی نیست. دیوار لیزه، بلنده، طناب و نردبونی ىم در کار نیست. بقیو از شدت فشار روانی افتادن 
یا ولشون کنن یا این کو بو امید این کو زامبزمین، گریو می کنن، دعا می کنن، سرشونو تکون می دن، 

 بیدار شن و بفيمن اینا ىمش کابوس بوده. 
 بو ترو می گم: " ولشون کن. " 

"  –" ولی نمی تونیم ىمین جوری   
" اگو ىی داد بزنی، زامبیا خبردار می شن. دوست داری بیان سراغ ما؟ " بو من نگاه می کنو. اشک تو 

کنیم، اینو کو بریم بیرون و کمک بیاریم. ترو، تنيا راه چشماش جمع شده. " بيترین کاری کو می تونیم ب
 نجاتشون ىمینو. " 

 ترو یو نگاه بو سالن میندازه، بعد فحش می ده و بعد از من میاد تو. 
، لینزر، کاپر، استگر مفز، الفنتما تو یو راىروی کوچیک ىستیم. من، ترو، بالیدفک، سوزی، اللیپس، 

د نفر دیگو ىم ىمراه ما ىستن. دو تا سیاىپوست، یو ىندی، سو تا لی، پاکس و دانگالپ. تایلر و چن



. 49مسلمون و یو سفیدپوست بو اسم ریک  
 ترو می پرسو: " کری کجاست؟ " 

 " یکیشون گرفتش. " سوزی ىق ىق می کنو. " سرشو باز کرد. دیدم ... مغزش ... اون ... " 
ی اومدن تو؟ از کجا اومدن؟ فکر کردم فقط شبا بلندقدترین سیاىپوستا نعره می کشو: " چو خبره؟ چو جور 

 میان. " 
بدون این کو چیزی بگیم، بيش خیره می شیم. بعدش من شونو ىامو میندازم باال. " این سواال رو بعدا ىم 

می تونیم بپرسیم. فعال بیایید قبل از این کو این حروم زاده ىای مغزخور بيمون برسن، از این جا بریم 
 بیرون. " 

می شو کو بین باز  رو بو ىمون کوچو ای. انتياشو جلو تو راىرو حرکت می کنیم. خروجی اضطراریبا ع
ىیچ وقت  چند بار سر مانور آتیش سوزی ازش رد شده بودم.  دو ساختمون پشت مدرسو ساختو شده بود.

از آتیش، برای فرار فکرشم نمی کردم باید یو روز اون کارا رو بو طور واقعی انجام بدم، اونم نو برای فرار 
 از زامبیا. 

بالیدفک اولین نفریو کو بو در می رسو. بو سمت میلو ای کو جلوی دره، حملو ور می شو و بيش فشار 
 وارد می کنو. 
 اتفاقی نمیفتو. 

سیاىپوست قدبلنده با عصبانیت می گو: " از سر راه برید کنار. " محکم بو میلو ضربو می زنو و فشارش 
 می ده. 

قی نمیفتو. اتفا  
 داد می زنم: " ىمو با ىم فشار بدید. " 

دور در جمع می شیم. انگشتامو می ذارم روی میلو. وقتی فشار می دیم، خیلی روون حرکت می کنو، 
 ولی خود در کوچک ترین تکونی نمی خوره. 

 ترو می گو: " بی خیال میلو شید. رو خود در تمرکز کنید. " 
حالی کو عرق از سر و رومون می ریزه، با تمام قدرت فشارش می دیم.  ساکت، با صورتایی قرمز، در  
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 در تکون نمی خوره.  
 بالیدفک می گو: " گیر کرده. " 

 تایلر می پرسو: " می تونیم ببریمش؟ " 
پال شده بود  پاکس داد می زنو: " با چی؟ " وقتی آبلو مرغون گرفتو بود، رو صورتش یو سری زخم پخش و

ین قضیو ىم این لقبو روش گذاشتیم. زخما عموما خیلی واضح نیستن، ولی حاال کو و بو خاطر ىم
صورتش از ترس مچالو شده، شبیو یو میمون وحشی بو نظر می رسید. نزدیک بود ازش جک بسازم، ولی 

  االن وقت نمک ریختن نبود. 
 

 



 
 اللیپس نالو می کنو: " ىممون می میریم. " 

عد بو امید یو راه حل، بو ترو نگاه می کنم و می گم: " ترو؟ " بيش می گم: " خفو شو. " ب  
 می گو: " این طرف ساختمون یو خروجی دیگو ىم ىست، طبقو ی باال. در اصلی ىم ىست. " 

"  –" فکر می کنی از کدوم یکی   
یو جیغ منو متوقف می کنو. سرمو می چرخونم. یو دختر کوچیک از بازوی سمت راست پاکس آویزونو. 

 دندوناشو رو گوشتش قفل کرده و داره تا رسیدن بو استخون می جوتش. 
زنو و دخترو می کوبونو بو دیوار. ول نمی کنو. با انگشتای دست آزادش، می زنو  یپاکس دوباره جیغ م

تو صورت دختره. ولی اون با یو حرکت سریع، بازوی پاکس رو ول می کنو، انگشتاشو می گیره و شروع 
دن اونا. پاکس بلندتر جیغ می کشو و میفتو رو زانوىاش. می کنو بو جوی  

می خوام برم سمتشون کو بچو سیاىو پیش دستی می کنو. یو چاقوی سبک تو دست راستشو. سینو ی 
دخترو برش می ده. دختره بی خیال پاکس می شو و مياجم جدیدشو عقب می رونو. بو شکافی کو رو 

می کنو، بعد خودشو میندازه سمت نوجوونی کو با چاقو بيش حملو سینش ایجاد شده، نگاه می کنو. غرغر 
 کرد. 

از حملو ی دختر جاخالی می ده و چاقو رو فرو می کنو تو صورتش. پسره آرامش خودشو حفظ می کنو. 
حاال وقتی فرو می ره، دختره از جا می پره، خودش ىم ىمین طور. می تونم وحشتو تو چشماش ببینم. تا 

کرده. ولی وقتی زامبی بو سمت انگشتاش حملو ور می شو، وحشتو کنار می زنو، دندوناشو ىمچین کاری ن
بو ىم فشار می ده و چاقو رو بیشتر تو سرش فرو می کنو. دختره در حالی کو جیغ می کشو و سعی داره 

چنگ میندازه.  سمتشانگشتاشو بگیره، بو   
 داد می زنو: " نگيش دارید! " 

ىمو عکس العمل نشون می دیم و می خوابونیمش رو زمین. دوباره سعی می کنو  ترو و من سریع تر از
بچو سیاىو رو بگیره، ولی اون انگشتاشو از دىنش دور نگو می داره. در حالی کو داره مثل سگ نفس 

نفس می زنو، چاقو رو بیشتر فشار می ده. دوباره. خون می پاشو. استخونا خرد می شن. ادامو می ده. 
و بعد، ىق ىق کنان داره قطعات مغز از سر دختره درمیاره .دختره می لرزه، نالو می کنو، بعد چند لحظ



بو ىم  محکم دندوناشوداره تشنج می کنو. پسره در سکوت مطلق ادامو می ده. حالت صورتش ترسناکو و 
باالخره دختره دیگو حرکت نمی کنو و چشماش تو حدقو ثابت می مونن. فشار می ده.   

ی پرسو: " مرده؟ " م ترو  
پسره بلند می شو، اشک رو از روی لپاش پاک می کنو و با صدای ضعیفی می گو: " آره. " بو شدت داره 

بو خودش می لرزه، خصوصا دست چپش. ولی دست راستش، دستی کو باىاش چاقو رو نگو داشتو بود، 
 مثل خود چاقو محکم و ثابتو. 

م مطمئن بشیم؟ " استگر لی می پرسو: " چو طور می تونی  
 پسر سیاىو غرولند می کنو: " مغزشو نابود کردم. " 

در حالی کو با اضطراب بو دختره نگاه می کنم، می گم: " این کار تو فیلما جواب می ده، ولی نمی دونیم 
 تو واقعیت چو جوریاست. اگو دوباره برگرده بو زندگی و حملو کنو چی؟ " 

ىممون بو فنا می ریم. "  خنده ی عصبی می کنو. " اون وقت  
دیوونو می شیم. با تعجب بيش نگاه می کنم و منم باىاش می خندم. یا باید این کارو بکنیم، وگرنو   

؟ " تونستی چاقو رو بیاریمی پرسم:  "چو جوری   
ین چاقو از خونو بیرون نمیام. زیاد پیش اومده تو خیابون بيم حملو کنن. " " ىیچ وقت بدون ا  

معلما پیداش می کردن ... " " اگو   
 " اون جماعت نمی دونن گربو کجا تخم می ذاره. " 

 لبخند گشادتری می زنم و بيش می گم: " من بیم. " 
"  50 " کاس.  

 " اسم دختر نیست؟ " 
. اسم واقعی محمد علی. " 51" مخفف کاسیوسو  

مو بيش نشون می دم. اونم می زنو روش. " باحالو. " مشت  
گو: " ما کشتیمش. "  سوزی با گریو می  
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 کاس می گو: " مجبور بودیم. " بعدش یو نفس عمیق و محکم می کشو. " باید از این جا بریم. " 
"  –سوزی می گو: " ولی   

با دندون قروچو می گو: " ببندش. " ىنوز توپ فوتبال تو دستشو. احتماال وقتی بازی متوقف شد، برش  مفز
 داشتو بود. 

تو خوبی؟ "  از پاکس می پرسم: "  
خونریزی داره و مثل یو پیر خرفت کو پارکینسون داره، بو خودش می لرزه، حتی بدتر از کاس، ولی سر 

تکون می ده. با نالو می گو: " زنده می مونم. " سوییشرتشو درمیاره و باىاش خون روی بازوىا و 
 انگشتاشو پاک می کنو. 

لی بو چو عنوان؟ " کاس چاقوشو می گیره رو بو پاکس و می گو: " و   
 " منظورت چیو؟ " پاکس اخم می کنو. 

 " ما ىمو زامبیا رو تو فیلم دیدیم. یکیشون تو رو گاز گرفتو. اگو تو ىم تبدیل بشی ... " 
پاکس با جیغ و فریاد می گو: " نمی شم! " وقتی کاس خیره خیره نگاش می کنو، پاکس برای کسب 

" بی؟ نمی ذاری کو کارمو بسازه، می ذاری؟ "  پشتیبانی رو می کنو بو من و می گو:  
کو تصمیم گیری بو من بو بقیو نگاه می کنم، ولی ىمو چشماشونو درویش می کنن. خوشحالن از این 

 واگذار شده. ترسوىای لعنتی. 
پاکس خس خس می کنو: " بی؟ " وحشت واقعی تو چشماش دیده می شو. اشکای تر و تازه رو لپاس 

ای زخم ىای آبلو مرغونش رو پر می کنن. " می خوای کو ... ؟ " جاری می شن و ج  
زیر لب می گم: " نو، ولی پشت ما بمون، باشو؟ اگرم بو این نتیجو برسیم کو داری تبدیل می شی، باید 

 ولت کنیم بو حال خودت. " 
"  –" ولی   

کاس. " نظرت چیو؟ بریم  " وقت جر و بحث نیست پاکس. قوانینو قبول کن یا چاقو رو. " رو می کنم بو
توش بمونیم تا کمک برسو؟ "  و سمت یکی از خروجی ىا یا یو جا رو پیدا کنیم  

کاپر می گو: " ىیچ کس بو اون بدبختا تو پاالزکنری کمک نکرد. کسایی کو زنده بیرون آمدن، کسایی 
کنن و بو ىر  بودن کو زود بیرون اومدن. سر و کلو ی سربازا کو پیدا شو، صحنو رو محاصره می   



، مردم و عادی و زامبیا با ىم. " شلیک می کننجنبده ای   
 کاس می پرسو: " بدویم؟ " 
 موافقت می کنم: " بدویم. " 

 و دویدیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نوزدىم

امتداد سالن قرار داره. با عجلو می ریم جلو تا این کو بو تيش می . این راىرو در خیلی پیشروی نمی کنیم
ارد راىروی بعدی می شیم. کنار این راىرو یو سری کالس ىست. یک چيارم راىرو رسیم و از اون جا و 

رو طی کردیم و بعد یيو صدای غوغای جمعیتی رو شنیدیم کو داشت جیغ زنان و نالو کنان، بو سمت ما 
 میومد.

 استگر لی می گو: " احتماال دارن می رن بو سمت خروجی سالن. " 
انیو ی دیگو زیر دست و پا ليمون می کنن. "  کاپر زیر لب می گو: " تا چند ث  

 سوزی با اضطراب می گو: " باید بيشون بگیم برگردن. " 
. " حرفای ما رو بشنونبا عصبانیت می گم: " احمق نباش. تحت تعقیبن. واینمیسن با آرامش   

 کاس می گو: " نمی تونمی از بینشون رد بشیم. " 
امبیا درست پشت سرشونن. " کاپر می گو: " اگرم بشیم، احتماال ز   

 سمت چپم یو در ىست. بازش می کنم و توشو نگاه می کنم. خالیو. 
 دستور می دم: " این جا. قایم می شیم، صبر می کنیم رد شن و بعد قایمکی میاییم بیرون. " 

 کاس می پرسو: " اگو زامبیا بومونو حس کنن چی؟ " 
ره. " شونو ىامو میندازم باال. " در ىر صورت قما  

چند تا از بچو ىای جلوی جمعیت بو راىرویی کو ما توش ىستیم می رسن. بیشنون زامبی ىم ىست و در 
حال گاز گرفتن، دریدن، شل زدن و کشتنن. داد می زنم: " داخل! " و ىمو دنبال من وارد اتاق می شن. 

 کسی اعتراض نمی کنو.
  ی در کار نیست. داد می زنم: " باید مسدودش وقتی ىمو داخل شدیم، درو کامل می بندم. البتو کلید

کنیم. " ولی چند نفر زودتر از این کو من بگم، دست بو کار شده بودن. چند ثانیو بعد، کاپر و بالیدفک 
ىر کدوم با یو نیمکت میان جلو و می ذارنش جلوی در. اسباب بیشتری جلوی در گذاشتو می شو و یو کم 

ت بین در و ماست.  کو میگذره، کوىی از میز و نیمک  
ترو با سر، بو شیشو ی ماتی کو روی ىر دو طرف در قرار گرفتو، اشاره می کنو و می گو: " اگو از 

 پنجره بیان، فایده نداره. " 



یو قدم می رم عقب و زیر لب می گم: " از پشت شیشو نمی تونن ما رو ببینن. اگو ساکت باشیم، 
" صدامونو ىم نمی تون بشنون.   

پرسو: " بو چی؟ "  کاس می  
 اخم می کنم. " برای چی این قدر رو این قضیو کو زامبیا می تونن بومونو حس کنن، اصرار می کنی؟ " 

 می گو: " یو سری فیلم دیدم کو توش می تونن بوی زنده ىا رو تشخیص بدن. " 
." بعد باشن داشتو یسرماخوردگی بدتبدیل شدن،  عبا غرولند می گم: " پس بیا امیدوار باشیم ىمشون موق

 ىممون ساکت یو گوشو چمباتمو می زنیم. 
صدای جیغ تو راىرو شنیده می شو. صدای مبارزه. یو نفر می خوره بو شیشو و شیشو ىم می لرزه. اولش 

فکر می کنم یو زامبیو کو می خواد بیاد تو، ولی احتماال فقط یو نفر بيش برخورد کرده بود، چون فقط 
 ىمون یو ضربو بود. 

"  -ای التماس ىای یو بچو رو میشنوم: " لطفا منو نخور! لطفا منو نخور! لطفا منوصد  
جیغ بنفش. چشمامو می بندم و حس می کنم پشت پلکام اشک جمع شده. امکان نداره. زامبیا واقعی 

م نیستن. پاالزکنری یو شوخی بود. خیلی بيش طعنو زدیم. سر کالس کلی خندیدیم و ایده پروری کردیم. دار 
کابوس می بینم. االنو کو بچو ىا از میز و نیمکت بخزن بیان باال و مامانشونو صدا کنن.اون وقتو کو 

 می فيمم دارم کابوس می بینم. 
زىی خیال باطل. این واقیعتو. وقتی خواب ببینم، یو جورایی می فيمم. ميم نیست چو قدر اون لحظو واقعی 

این چرا. ولی عیتو نداره. ىیچ وقت کامال حس واق امابو نظر برسو،   
. بعضیا گریو نمی ىمو دارن می لرزن و گریو می کننچشمامو باز می کنم و بو اطرافم نگاه می کنم. 

اللیپس چسبیده بو کاپر و زاری می کنو. اونم داره در گوشش حرفای آرامش دىنده . کنن، ولی بغض کردن
دانگالپ، تایلر، بالیدفک و دو تا از بچو مسلمونا زمزمو می کنو. لینزر داره دعا می کنو. تنيا نیست. 

  دارن بی پرده دعا می کنن. متوجو می شم یو سری دیگو ىم دارن دعا می کنن، ولی تو دلشون. 
پاکس چند متر اون ور تر از ما چمباتمو زده و داره بو خاطر زخماش گریو می کنو، سرشو تکون می ده 

چاقوش باز و براق تو دستاشو و منتظر اینو کو . ىست کاس بيشو زیرزبونی یو چیزایی می گو. حواس 
 بو محض تبدیل شدن پاکس بو زامبی، بپره طرفش و کارشو بسازه. 



زیر لب می گو: " می دونی چی از ىمو بدتره؟ " وقتی چند نفر از ما بيش زل می زنیم، با افسردگی  الفنت
 می گو: " بازگشتمو خراب کرد. " 

رناس می کشم: " بیشعور! " بی صدا می خندم. خ  
می گو: " بو ىر حال افتضاح بودی. "  مفز  

غر می زنو: " نو خیرم. "  الفنت  
ترو می گو: " ما بو یو نقشو نیاز داریم. " ما ىم با توقع بيش نگاه می کنیم. " نمی تونیم بی گدار بو آب 

 بزنیم و بی ىدف این جا ول بچرخیم. " 
کار کنیم؟ " کاس می پرسو: " پس باید چی   

 ترو می گو: " ىمین جا می مونیم تا آب از آسیاب بیفتو. صبر می کنیم پلیس پیدامون کنو. " 
"  –کاپر شروع می کنو بو اعتراض: " ولی تو پاالزکنری   

ترو با عصبانیت می گو: " این جا پاالزکنری نیست. مدرسست. نمی تونن یو گوشو وایسن و بذارن سربازا 
بکشن. اگو این اتفاق بیفتو، شورش بو پا می شو. بو محض این کو بتونن، میان، این جا  یو مشت بچو رو

رو پاکسازی می کنن و از کسایی کو زنده موندن، محافظت می کنن. اگو بتونیم برای یکی دو ساعت قایم 
 بشیم و لو نریم، کافیو. شایدم کمتر. " 

 رو نقشو ی ترو فکر می کنیم. 
 پلیس و سربازا بو مدرسو حملو کنن، این جا از بیرون امن تره. تو ایرلند بو ىر  لینزر می گو: " اگو

جنبنده ای شلیک می کردن. نمی دونن کی زامبیو و کی نیست، برای ىمین چیزی رو بو شانس واگذار 
"  ىر کی بو ىر کی می شو. نمی کنن " کاپر موافقت می کنو: "   

زامبیا پیدامون کنن ... من می گم بریم بیرون. بریم سمت راه  استگر لی زیر لب می گو: " ولی اگو اول
 پلو، بریم طبقو ی باال، خروجی رو پیدا کنیم، بریم بیرون و پشت سرمونو ىم نگاه نکنیم. " 

 یکی از بچو مسلمونا می پرسو: " اگو اون باال ىم درا بستو باشن چی؟ " 
 استگر لی می گو: " نیستن. " 

ی می کنو: " اونی کو بغل سالن بود، یادت رفتو؟ " بچو مسلمونو یادآور   
 استگر لی می گو: " اون بدشانسی بود. امکان نداره دو تا از خروجیا ىم زمان مسدود شده باشن. " 



مسلمونو می پرسو: " کی می گو شانس بود؟ فقط منم کو فکر می کنم این قضیو یو چیزی فراتر از یو 
رو مرتب چک می کنن. باید مطمئن بشن کو اگو یيو آتیش سوزی شد،  تصادف سادست؟ سرایدارا اون درا

کار می کنن. حاال دقیقا ىمون روزی کو بيشون احتیاج پیدا کردیم، مسدود شدن؟ من کو باور نمی کنم. " 
 ترو با عصبانیت می پرسو: " داری راجع بو چی حرف می زنی؟ " 

ن جا زندانی کردن. " مسلمونو می گو: " یو نفر مسدودش کرده. ما رو ای  
سکوت ترسناکی بین ما حاکم می شو. بو خودم میام و می بینم کو دارم بو کاس نگاه می کنم. اونم بر می 

 گرده و نگاه می کنو. از شدت ترس، چشماش گشادتر از قبل شدن. 
 از مسلمونو می پرسم: " اسمت چیو؟ " 

. " 52می گو: " سیز  
ىممون بکن و خفو شو. "  بيش می گم: " سیز، یو لطفی در حق  

 " چرا؟ " اخم می کنو. 
فعال بيتره دست با آرامش می گم: " اگو درست بگی، ىممون بو فنا رفتیم، پس بیا راجع بيش فکر نکنیم. 

 نگو داریم، بو امید این کو حرفت اشتباه باشو. " 
"  –" ولی   

یمون کرده باشن، نگرانی چو فایده ای :" اگو این جا بین یو سری زامبی گندیده زندانبازخواستش می کنم
 داره؟ "  

 می گو: " می تونیم یو نقشو ی درست و حسابی بکشیم. " 
خنده ی تلخی می کنم ." اگو یو نفر ىمو ی خروجیا رو مسدود کرده باشو کو دیگو نقشو ای وجود نداره. 

و، خیلی زود می فيمیم و اون وقت کارمون تمومو. باید باور کنیم اون در یو استثنا بود. اگو این طور نباش
 دیگو الزم نیست خیلی راجع بيش نگران باشیم. " 

 سیز بيم خیره می شو، بعد با بی میلی سر تکون می ده. 
می پرسم: " خب حاال چی کار کنیم؟ بمونیم یا بریم سمت خروجی؟ بیاین رای گیری کنیم. کی می خواد 

 بمونو؟ " 
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مرددن از این کو اولین رای مال اونا باشو. بعد لینزر دستشو میاره باال.  ىمو دور و برشونو نگاه می کنن،
      س نالو می کنو، کچند نفر دیگو ىم ىمراىیش می کنن. ولی قبل از این کو تصمیمی گرفتو شو، پا

 بر می گرده و باال میاره. 
 دانگالپ با دىن بستو می خنده. " گندت بزنن. " اون از ىمو بو پاکس نزدیک تره. 

و صدای غژغژ عجیبی شنیده می شو، مثل صدای چوبی کو داره میشکنو. حین این کو سعی دارم درکش ی
کاس با احتیاط کنم، پاکس می لرزه، بعد میفتو زمین و دیگو حرکت نمی کنو. صدا دوباره شنیده می شو. 

چرخونو.  بر می داره و چاقوشو الی انگشتاش می کو ىمون جا بی حرکت افتاده، یو قدم سمت پاکس  
"  –کاس می گو: " ىمو وایسید عقب. می خوام مطمئن شم   

 پاکس سریع بلند می شو، می پره سمت دانگالپ و یو تیکو از گوشت لپشو می کنو. 
و ىلش می ده بو یو سمت. پاکس شروع  گالپ جیغ می کشو، تلوتلو می خوره، بو کاس برخورد می کنودان

کی از بچو ىای سال پایینی و پاشو می گیره. ریک لگد می زنو، کرده بو حرکت. می ره دنبال ریک، ی
ولی پاکس ساق پاشو گاز می گیره. حین این کو ریک جیغ می کشو، پاکس رو بو می کنو بو سوزی و 

 گلوشو ىدف می گیره. 
کاس میاد وسط و با چاقوش بو پاکس حملو می کنو. پاکس سرشو میاره پایین و حملو می کنو. قبل از این 

 کو بخوره بو کاس، می دوم دنبالش و ىلش می دم. می خوره بو یکی از نیمکتا و پخش و پال می شو. 
نعره می زنم: " در لعنتیو باز کنید! " حین این کو بقیو می رن سمت توده ی میز و نیمکتای جلوی در، رو 

ون جاىایی کو زامبی می کنم بو پاکس کو بلند شده و دندون قورچو می کنو. یو قارچ سبز عجیبی تو ا
گازشون گرفتو بود، در حال رشده. خیلی کوچیکن، ولی مثل ابر کارآگاىی کو رو جزییات زوم کرده باشو، 

. نيشون می شم. ناخناشم از قبل بلندتر شدجمتو   
از ىر دست زدن بیرون و تیکو ىای  ن کونو ... صبر کن ... اینا ناخن نیستن. قسمتایی از استخون

دودوتا چيارتا می کنم. احتماال حین تبدیل،  یادم میاد و غژغژصدای . ىم بيشون چسبیدنگوشت و ناخن 
استخونا در حال دراز شدن و بیرون اومدن از گوشتش بودن. پایینو نگاه می کنم و می بینم کو از کفشاشم 

کاس  پاکس بو من نزدیک می شو، ولی کاس سوت می زنو و حواسشو پرت می کنو.استخون زده بیرون. 
 بو پاکس عالمت می ده و داد می زنو: " بیا پسر، بیا و بگیرش. " 



پاکس اخم می کنو و بو سرعت می ره سمت پاکس. کاس بيش ضربو می زنو. چاقو می ره تو سینش و 
قلبشو سوراخ می کنو، ولی پاکس اىمیت نمی ده. می ره جلو و کاس میفتو زمین. پاکس آرواره ىاشو باز 

کو صورت کاس رو گاز بگیره. دندوناش از اون چیزی کو یادم میاد، بلندتر و کلفت تر  می کنو و می ره
 شدن.

ولی قبل از این کو بتونو گاز بگیره، یکی از بچو مسلمونا می گیرتش، از روی کاس می کشتش کنار و 
رد می ىلش می ده یو طرف دیگو. پاکس میفتو، ولی یکی از ناخنای استخونیش بو چونو ی مسلمون برخو 

 کنو و باعث می شو ازش خون بیاد بیرون. 
داره ریک رو می کشو  مفزترو داد می زنو: " برید بیرون! " می بینم کو در بازه و ىمو ریختن تو راىرو. 

 و دانگلوپ ىم در حالی کو شل می زنو، دنبالشون می ره. 
ی گم: " بذار کمکت کنم. " یکی از بازوىای دانگلوپ رو می گیرم و در حالی کو نفس نفس می زنم، م  

 نالو می کنو: " ممنون. " یکی از دستاشو گذاشتو روی لپ گاز گرفتو شدش. 
رو پرت می کنم. می خوره بو پاکس. زمزمو می کنم: " واقعا متاسفم. " بو سرعت می چرخم و دانگلوپ 

 پاکس ىم دوباره می خوره زمین و بو طور غریزی شروع می کنو بو گاز گرفتن. 
و داد می زنو: " چی شد؟ " تر   

! ولش کن. " مفزداد می نم: "   
با تردید بو من نگاه می کنو.  مفز  

 غرولند می کنم: " گاز گرفتو شدن. ىمون بالیی کو سر پاکس اومد، سر اینا ىم میاد. " 
"  –ریک جیغ می کشو: " نو! منو ول نکنید! تبدیل نمی شم! نمی تونید ىمین جوری   

بی راست می گو. "  کاپر می گو: "  
 اللیپس اشاره می کنو و نالو می کنو: " نگاه کنید. " 

پاکس داره مغز دانگلوپ رو می خوره. با استخونایی کو از انگشتاش زدن بیرون، جمجمو رو شیکونده و 
داره با لذت محتوای لذیذ درونشو با ولع می خوره، مثل خوک. دانگلوپ ىنوز زندست. می لرزه و پلکاش 

شدت شوک و ترس می پرن. ولی جیغ نمی کشو. فقط می لرزه. از   
با لگد می زنو  مفزریک رو میندازه و ازش دور می شو. وقتی ریک سعی داره سینو خیز بره سمتش،  مفز



 تو کلش و پسر ىم با یو نالو میفتو زمین. 
مسلمونو رو می کنو سیز بو مسلمون خراش برداشتو کو داره خون رو از چونش پاک می کنو زل می زنو. 

 بو ما، آه می کشو و می گو: " شاید خراش مثل گاز نباشو. " 
 سیز آروم می گو: " ولی نمی تونم ریسک کنیم. " 

م سمت در ورودی. اگو تبدیل نشم و موفق بشم بو اون جا برسم، مسلمونو دوباره آه می کشو. " من می ر 
 سعی می کنم برای بقیو ی شما کمک بیارم. " 

رعت می ره سمت در و قبل از این کو سیز بتونو چیزی بگو، رفتو. بو س  
بو پاکس و دانگلوپ برای بار آخر نگاه می کنم. دلم آشوبو و اشک از لپام میاد پایین. بعد با نفرت فحش 

 می دم، می رم دنبال بقیو و دوستای مرده/نمردم رو تنيا می ذارم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیستم

کنیم. از پشت سر صدای جیغ میاد. صداىا از این دیوار بو اون دیوار، منعکس می  تو راىرو حرکت می
شن، انگار کو قرار نیست ىیچ وقت از بین برن. خیلی خوشحالم از این کو تو سالن نیستم. اوضاعش 

 حتی از اون موقع کو ازش اومدیم بیرون ىم بدتره. 
اىرو پخش و پال شدن. دانش آموزایی مثل ما، آخر راىرو می پیچیم سمت راست. جسدىای زیادی وسط ر 

خراش برداشتو، دریده شده، گاز گرفتو شده، خونی. مرده. حین این کو از بغلشون رد می شیم و محض 
، متوجو می شم سرشون باز شده و مغزشون سر جاش نیست. می شیماحتیاط، با اضطراب بيشون خیره 

  نخورده بود. ولی نمی شد راجع بو دل و رودش غیر از یکیشون، یو دختر کوچیک کو جمجمش دست
 ىمچین چیزی گفت. پخش زمین بودن.

 بغل دختر وایمسیم و زمزمو می کنم: " صبر کنید. " رو می کنم بو کاس. " چاقوتو بده. " 
 با سردی می گو: " ىیچ کس غیر از من بو این چاقو دست نمی زنو. " 

ن جا و آماده باش تا اگو تکون خورد، با چاقو بزنی تو با عصبانیت می گم: " خیلی خب. پس بیا ای
  سرش. " 

 " منتظر چی ىستیم؟ " لینزر دندون قروچو می کنو. 
 " باید یو چیزی رو فيمم. " 

"  –" فکر کردی کی ىستی؟ " جیغ می کشو. " یو جور   
کدوم حداقل  صدای غژغژی شنیده می شو. استخونا از سر انگشتای دختر کوچیک می زنن بیرون. ىر 

یک و نیم سانتر درازا دارن. لباش می لرزن و پشت دندوناش کو در حال کلفت شدن و بزرگ شدن ىستن، 
ناپدید می شن. بازوىاش پیچ و تاب می خورن، بعد می شینو و رو بو ما فس فس می کنو. گرسنگی رو 

نگشتاش لباسمو می گیره. می شو تو چشماش دید. من جیغ می کشم و می رم عقب. دنبال من میاد. با ا
 می خواد منو بخوره. 

وقتی دوباره جیغ می کشم، کاس میاد بغلم وایمیسو و از بغل، چاقو رو تا آخر فرو می کنو تو سر دختره، 
تا جایی کو فقط دستش بیرونو. می لرزه و چشماش تو حدقو می چرخن. چاقو رو تکون می ده و چند بار 

دختر میفتو زمین و بی حرکت باقی می مونو. بیشتر بيش فشار وارد می کنو.   



بو زور رو پاىام وایمیسم و پیرىنمو مرتب می کنم. دیوانو وار گوشتم رو بررسی می کنم تا ببینم خراشی 
روش دیده می شو یا نو. قلبم سریع می زنو. بقیو با شک بو من زل می زنن. کاس چشماشو باریک کرده 

 و محکم چاقوشو نگو داشتو.
شحالی نالو می کنم: " ىیچی. " شیکمم رو بيشون نشون می دم. " منو خراش نداد. می بینید؟ " با خو   

 کاس خرناس می کشو: " خوش شانسی. " 
" حاال بیایید از این جا بریم بیرون. یا این کو بازم می خوای بیشتر بررسیشون کنی؟ " لینزر دندون قروچو 

 می کنو. 
رسیدم. " بو بقیو ی جسدىا اشاره می کنم. " مغز. درست مثل فیلما. اگو " بو اون چیزی کو می خواستم، 

مغزتو بخورن یا این کو نابودش کنن، بو طور استاندارد مردی و دیگو برگشتی در کار نیست. باید این 
 جوری بکشیمشون. " 

"  –کاس می گو: " نو بابا، چو قدر تو باىوشی. بیایید   
. وقتی ما رو می بینن، چشماشون برق می وارد راىرو می شنو ی خونی اللیپس جیغ می کشو. چند تا بچ

 زنو و در حالی کو لنگ می زنن، میان سمت ما. 
 داد می زنم: " فرار کنید! " یو ثانیو بعد، داریم کالسا و جسدا رو مثل برق و باد پشت سر می ذاریم. 

ی دست خودم نیست. از پشت شونو عقبو زامبیا بی صدا دنبالمون میان. نباید پشت سرمو نگاه کنم، ول
دارن نزدیک تر می شن. نمی خندن یا موذی بو نظر نمی رسن. نفس نفس  نگاه می کنم و می بینم کو

 نمی زنن. مثل آدم آىنی، بی احساس دنبالمون میان. فقط چشماشون زندست. 
ی گیره. با جیغ کوتاىی یکی از زامبیا اللیپس رو کو بو زحمت تالش می کرد خودشو بو ما برسونو، م

 میفتو زمین و زامبی ىم شروع می کنو بو خوردن. 
 رو بو کاپر کو وایمسیو و می ره کو زامبیا رو متوقف کنو، داد می زنم: " نکن! " 

  داد می زنو: " مجبورم! " با لگد می زنو تو سر زامبی. اون یکی زامبی می پره طرفش. کاپر بلند نعره 
و سری مشت روونو ی زامبیا می کنو. ولی زامبیو پیرىنشو می کشو باال و گوشت و با آشفتگی ی کشومی 

نرم شیکمشو گاز می گیره. حین این کو کاپر از شدت درد و ترس جیغ می زنو، زامبیو سرشو میاره باال. 
ده ی اش قرمزن. میاد دنبال بقیو ی ما و کاپرو تنيا می ذاره تا درد بکشو، بمیره و بو یو مر لبا و دندون



 متحرک تبدیل بشو. 
می خوام بو کاپر و اللیپس کمک کنم، ولی نمی شو. کارشون تمومو. وقت تاسف خوردن نیست. اگو زامبیا 

منو ىم بگیرن، کارم تمومو. برای ىمین بو دویدن ادامو می دم و سعی می کنم بو دوستایی کو تنيا می 
ست دادم. ذارم، فکر نکنم. دوستایی بدبخت و بیچاره ای کو از د  

وقتی بو جایی می رسیم کو راىرو چند شاخو می شو، می پیچیم سمت چپ. ولی من یو نگاه کوتاه بو 
سمت راست میندازم و آرزو می کنم ای کاش این کارو نمی کردم. یو گروه دیگو از بچو ىا ىم اون جا 

و گروه زامبی بيشون ىستن. شاید اونا ىم ایده ی ما رو داشتن و می خواست برن سمت خروجی. ولی ی
گیر کردن، تعداد زیادی از دانش آموزای تبدیل شده گرفتنشون و دارن  شبیخون زده بودن. جلوی یو دیوار

از بین جمجمشون، مغزشون رو می خورن. بچو ىای گیرافتاده دارن جیغ می کشن، گریو می کنن و باال 
 میارن. ىمشون درموندن. ىمشون نابود شدن. 

آخر دستو، متوجو ما می شن و با ملحق شدن بو اون دوتایی کو پشتمون بودن، میفتن چند تا زامبی، 
روی یو  دنبالمون. تا یو راىروی دیگو ىم دنبالمون میان. پای بچو سیاىپوستی کو اسمش رو نمی دونم، 

      تیکو روده کو رو زمین افتاده، لیز می خوره. یو لحظو بعد، یکی از زامبیا می رسو بيش. مردونو 
می جنگو، ولی زامبیو گاز می گیره، چنگ میندازه و می زنتش زمین. ما تنياش می ذاریم و بو راىمون 

 ادامو می دیم. 
جسدای بیشتر. کف زمین خونی و لیزه. از بغل یو اتاق بو سرعت میگذریم. در بازه. یو معلمو می بینم کو 

ش. دوتاشون دارن بازوشو می خورن، دو تا توسط چيارتا زامبی بو وایت برد چسبونده شده. دارن می خورن
شونم پاىاشو و از اون جا دارن میان باالتر. اون زندست و داره آروم گریو می کنو. انگشتا، لبا و پلکاش 

 دارن خفیف و سریع می لرزن.
 



 
 

باال  بو یو راه پلو می رسیم. چند تا جسد روی پلو ىا افتادن. سعی می کنیم بو سختی از بیشنون رد شیم و
بریم. ولی ىممون جا نمی شیم. بو سختی بو ىم فشار وارد می کنیم. بو ىم آرنج می زنیم و فحش می دیم. 

 ىر کدوم می خوایم اولین نفری باشیم کو می رسو باالی پلو ىا. 
من بغل کاسم، جفتمون داریم ىل می دیم کو یيو صدای فریادشو میشنوم. بر می گردم. زامبیا گرفتنش. 

پای راستشو گرفتو، یکیشونم پای چپشو. ىر دو شون ماىیچو ىای ساق پاشو گاز گرفتن.  یکیشون  
کاس جیغ می کشو و بو زامبیا لگد می زنو. ولی اونا محکم چسبیدن. با ىم چشم تو چشم می شیم. بی 
 صدا التماس می کنو کو کمکش کنم، یو کاری کنم تموم شو. با کرختی سرم رو بو چپ و راست تکون 



دم و می رم کو چاقوش رو بگیرم. از من دورش می کنو.  می  
 زمزمو می کنم: " خواىش می کنم. دیگو االن بو دردت نمی خوره. " 

کاس رو بو من دندون قروچو می کنو و شروع می کنو بو زدن زامبیا. برای چند ثانیو نگاش می کنم، بعد 
و من توجو نمی کنن. درگیر مبازن، ولی مبارزه خیلی آروم می رم عقب. نو کاس و نو زامبیا، ىیچ کدوم ب

ای کو فقط دو نتیجو می تونو داشتو باشو. یا مغزشو می خورن و می میره، یا این کو مغزشو نمی خورن 
کاس رو از دست دادیم. برای ىمین تا جایی کو  در ىر صورتو کاس ىم تبدیل می شو بو یکی از اونا. 

، دنبال بقیو از پلو ىا می رم باال. در حالی کو لنگ می زنم کنم وممکنو، سعی می کنم از ذىنم پاکش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و یکم

آخر پلو ىا یو کم وایمیسیم تا نفسمون جا بیاد. دو تا زامبی پایین پلو ىا، ىنوز چسبیدن بو کاس و اونم داره 
 جیغ می کشو. کس دیگو ای رو نمی بینیم. 

رفو. " استگر لی نفس نفس می زنو: " خروجی اون ط  
باىاش آشنام. یو بار سر مانور آتیش سوزی ازش استفاده کردم. اگو بتونیم از در رد بشیم، توسط یو سری 

 راه پلو بو ىمون کوچو ای می رسیم کو اون یکی خروجی اضطراری ىم رو بيش باز می شو. 
م بیرون. " ترو می گو: " شاید بيتر باشو بریم روبروی ساختمون. می تونیم از پنجره ىا بپری  

 استگر لی می گو: " خروجی نزدیک تره. " 
 سیز زیر لب می گو: " ولی اگو مسدود باشو ... " 

 استگر لی اصرار می کنو: " باید سعیمونو بکنیم. بيترین امیدمونو. " 
تایلر می گو: " صبر کنید. " اولین باره کو بعد از بیرون اومدن از سالن حرف زده. " کافو تریا اون 

ست. " جا  
 " نمی تونی گرسنو باشی! " نفسمو تو سینو حبس می کنم. 

تجيیز کنیم. "  و" تو آشپزخونو چاقو ىست. می تونیم خودمونبيم چشم غره می ره.   
 اخم می کنم. ایده ی بدی نیست. از گروه می پرسم: " نظرتون چیو؟ " 

ىمین مثل سالنو. اگو زامبیا بو اون جا سوزی می گو: " بو نظرتون کافو تریا پر نیست؟ زنگ ناىاره، برای 
 حملو کرده باشن، دیوونو خونست. " 

 بالیدفک می گو: " ولی اگو اسلحو داشتو باشیم، شانس زنده موندمون خیلی بیشتر می شو. " 
موافقت می کنو: " ارزش نگاه کردنو داره. "  الفنت  

 " خیلی خب. " با سر بو تایلر اشاره می کنم. " بفرما. " 
صدای ریز جیغ مانندی می گو: " من؟ "  با  

 پوزخند کوسو واری می زنم. " ایده ی تو بود. اگو بيمون حملو شد، تو باید اولین نفر تو منوشون باشی. " 
باورش سختو کو تو چنین شرایطی می تونم این طوری شوخی کنم. ولی ىر چو قدر ىم کو بد بو نظر 

حاضر زندم. اونایی کو تو گروه ىستن، این شانس رو دارن کو برن برسو، نمی تونم دىنمو ببندم. در حال 



بیرون و یو روز دیگو رو ىم پشت سر بذارن. باید تا جایی کو می تونیم، سفت و محکم بو زندگی چنگ 
م، فجایع رو از ذىنمون پاک کنیم و با این قضیو طوری برخورد کنیم کو انگار یو امتحانو کو از قبل بزنی

چیزی کو امروز یاد گرفتم، اینو کو وقتی کاله پس معرکست، می تونی دست رو دست بذاری  اعالم نشده.
و بو فنا بری یا این کو بو خودت میای و ىر کاری الزم باشو، انجام می دی تا مشکلو پشت سر بذاری. 

 کو ق میفتوىمینشم در صورتی اتفا بعدا کابوس این چیزا رو می بینم، شاید روانم کامال نابود بشو، ولی
زنده فرار کنم.  از این مخمصو، بتونم خونسردیمو حفظ کنم و  

پشت سر تایلر تو راىرو می ریم جلو. ظاىرا ما تنيا کسایی ىستیم کو اومدیم این جا. مثل طبقات پایین 
آشوب نیست. یو لحظو بو خیالم میاد کو می ریم تو کافو تریا، ىمو دارن غذا می خورن و روحشونم از این 

کو اون پایین چو اتفاقی داره میفتو، خبر نداره. شاید فکر کنن می خوایم بذاریمشون سر کار. شاید بو 
ىشدارامون توجيی نکنن و غذا خوردنشونو ادامو بدن، بی خیال و بی خبر، تا موقعی کو زامبیا بیان 

 سراغشون. 
ایین، کافو تریا رو ىم بو تسخیر ولی وقتی می رسیم اون جا، فورا متوجو می شم واقعیت بو ىمون شدت پ

 خودش درآورده. شاید ىم با شدتی بیشتر. 
دانش آموزا، در کنار یو سری از معلما و خدمو ی آشپزخونو، بو یکی از دیوارا تکیو دادن. دارن نالو و 

زاری می کنن، ولی ىیچ کدومشون محض آزاد شدن تالش و مبارزه ای نمی کنو. بو نظر می رسو کامال 
شونو از دست دادن. امید  

توسط تعداد زیادی زامبی محاصره شدن، شاید صد تا یا حتی بیشتر. دارن کار زنده ىا رو دونو دونو      
 می سازن. یو سری رو گاز می زنن تا اونا ىم تبدیل شن، بقیو مغزشون خورده می شو. 

شرت پوشیدن، دارن حرکات زامبیا یو عملیاتو کو بو دقت تنظیم شده. گروه کوچیکی از مردا و زنا کو سویی
 رو کنترل می کنن. 

نفس تو گلوم گیر می کنو. داریم از بیرون، از دو تا پنجره ی گرد روی درىا، کافو تریا رو تماشا می کنیم. 
ىر کدوم بو نوبت، این نمایش وحشتو بررسی می کنیم. ولی وقتی نوبت من می رسو و کسایی رو کو 

، خشکم می زنو و نمی تونم نگامو از روشون بردارم. سوییشرت پوشیدن، می بینم  
تا بو دستوراتشون توجو بشو. فوت می کنن چند نفرن. ىر کدوم یو سوت دارن و ىر از گاىی توش 



دیده می شو و بعضی جاىا بنفشن. تو این قسمت  ونم جوش ىای دون دون چرکی پوستشون فاسده و روش
ون موىای بی حالت خاکستری و چشمای زرد کم رنگ ىا، تیکو ىای گوشت در حال کنده شدنن. ىمش

 دارن. نمی تونم داخل دىنشونو ببینم، ولی می دونم اگو می تونستم، زبونای چروک و دلو دار می دیدم. 
 

 
 

از ىمون نوع جونورایی ىستن کو تو موزه ی جنگ دیدم، ىمون جيش یافتو ىایی کو می خواستن بچو رو 
یار خودشون دارن، روی زامبیا مسلطن و ازشون برای بيره بردای منظم و بدزدن. شرایطو کامال در اخت

 موثر از زنده ىا استفاده می کنن. 



با این کو سیز درست می گفت. این شانس بد یا یو حملو ی خر تو خری نیست. برامون نقشو کشیده شده. 
مبیا ریختن تو سالن ىم بیشتر تا یو دقیقو پیش باور نمی کردم ممکن باشو، االن حتی از اون موقع کو زا

 احساس ترس می کنم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و دوم

، می ریم سمت خروجی. فکر نمی کنم کسی انتظار باز بودنشو داشتو باشو. ولی وکرخت و خنگ و شوک
  طوری وانمود می کنیم کو انگار سالخی تو کافو تریا رو ندیدیم، انگار کو نمی دونیم معنیش چیو.

یو دقیقو بعد رسیدیم بو در. بو میلو خیره می شیم. اگو بتونیم بشکونیمش و درو باز کنیم، فقط چند ثانیو تا 
 آزادی فاصلست. 

کسی بو میلو دست نمی زنو. ىمو از این کو اولین کسی باشن کو شکست می خوره، می ترسن. می ترسن 
م بو واقعیت بپیونده، ولی جرات امتحانشو نداریم. از این کو این امیدی رو ناامید کنن کو ىمو دوست داری

باالخره این منم کو آه می کشم و می رم جلو. میلو رو بو سمت پایین فشار می دم. صدای تیک ازش 
 درمیاد. یو لحظو مکث می کنم و دوباره فشار می دم. 

 ىیچ اتفاقی نمیفتو. 
دم و دوباره فشارش می دم، با تمام زور. چشمامو می بندم و سرمو بو در تکیو می دم. بعدش فحش می 

 ولی دارم وقتمو تلف می کنم. از جاش تکون نمی خوره. 
 ترو می گو: " بی. " 

 یکی از بدترین فحشایی رو کو بو ذىنم می رسو، روونش می کنم.
 با آرامش می گو: " بی، نگاه کن. " 

ه بودمش، ولی فکر می کردم فقط بر می گردم و یو چیزی رو سمت چپ، کف زمین می بینم. قبال دید
حاال می بینم کو دو تا پیکر وجود داره. یکیشون داره تکون می خوره، سر اون یکی رو می جوه و جسده. 

 مغزشو قورت می ده. 
حین این کو داریم با تنفر بيش نگاه می کنیم، زامبی قربانیشو کنار می زنو و وایمیسو. ىممون ىمزمان 

ی کنیم. نفسمونو تو سینو حبس م  
 داد می زنم: " خانم رید! " 

زامبی کو یو زمانی ناظممون بود، این طرف و اون طرف می شو. با یو نگاه توخالی بو ما زل زده، چونش 
خونیو و رگو ىایی از ذرات مغز روش دیده می شو. بو جسدی کو زیر پاشو، نگاه می کنم و تنم مورمور 

نرانیای خشکش راجع بو تاریخ، خستو نمی کنو. بیچاره. می شو. جونزنزیوئو. دیگو کسی رو با سخ  



خانم رید میاد سمت ما. ىیچ کس حرکت نمی کنو. بو نظر نمی رسو تيدید جدی باشو. لبخند احمقانو ای 
 رو لباشو و چشماش نامتمرکزن. داره شیکمشو می مالو. آروغ می زنو و آروم غرغر می کنو. 

ین خیال می مونو. " بچو ىندیو آه می کشو و می گو: " ع  
چشمای خانم رید رو پسره قفل می شن و بعدش اخم می کنو. یکی از انگشتاشو میاره باال و آروم تکونش 

 می ده. بعدش منو نگاه می کنو. دوباره لبخند می زنو. 
 

 
 

 خس خس می کنو: " بیییییییی. " 



ن حرف بزنن، می تونن؟ " داد می زنو: " لعنتی! چو طور حرف می زنو؟ زامبیا نمی تون الفنت  
خانم رید میاد نزدیک تر. االن دیگو دستش بو من می رسو، ولی من نمی تونم حرکت کنم. خشکم زده. 

بقیو می رن عقب، ولی کسی نمی دوه، جیغ نمی کشو و سعی نمی کنو منو ازش دور کنو. ىمو ىیپنوتیزم 
 شدن. این پدیده اسیرشون کرده، ىمین طور منو. 

با انگشتش کو ىیچ استخونی ازش نزده بیرون، لپمو نوازش می کنو وخطی از خون رو گوشتم بو خانم رید 
جا می ذاره. ولی بو من چنگ نمیندازه و سعی نداره منم مثل خودش کنو. چشماش رو چشمای من قفل 

 شدن. مجنون و در عین حال، آروم بو نظر می رسو. 
. زمزمو می کنو: " پ رررر. " با اون یکی دستش ىنوز داره شیکمشو می مالو  

سیز حواسشو پرت می کنو و می پرسو: " چو اتفاقی داره میفتو؟ زامبیا از کجا اومدن؟ اون جونورایی کو 
 سوییشرت پوشیدن، کین؟ " کی درا رو قفل کرده؟ " 

 ضربو  خانم رید رو بو سیزدندون قروچو می کنو. بعد دوباره بو من لبخند می زنو و بو کنار سرم، آروم
 می زنو. " بمووون. دوباره گرسنو ... زووووود. " 

 یو قدم می رم عقب و با صدای ضعیفی می گم: " ببخشید، دوست ندارم خورده شم. " 
خانم رید ناامید بو نظر می رسو. ولی شونو ىاشو میندازه باال و می شینو زمین. تیکو ىای مغز رو کو رو 

ش می مکتشون. چونشو، بر می داره و از نوک انگشتا  
دارم از ناظم زامبی دور می شم. منطقی نیست. شبیو زامبیایی کو تا حاال دیدیم، بو نظر نمی رسو. فقطم 

از انگشتاش استخون نزده بیرون. اثری از جای گاز یا بو خاطر این نیست کو می تونو حرف بزنو و 
 خراش ىم دیده نمی شو. نمی تونم ببینم از کجا زخمی شده. 

ام با دقت بررسیش کنم. ميم بو نظر می رسو. ولی ترو دخالت می کنو. می خو   
 " باید از این جا بریم بیرون. " 

 بحث می کنم: " ولی این عجیبو. اون با بقیو فرق داره. می خوام بدونم چرا. " 
ن تا ترو شونو ىاشو میندازه باال. " پس ىمین جا بمون و باىاش گپ بزن. من دارم می رم جلوی ساختمو 

از اون جا بزنم بو چاک. شاید درا رو مسدود کرده باشن، ولی نمی تونن تمام پنجره ىا رو ىم مسدود کرده 
 باشن. وقت این کارو نداشتن. " 



 سیز می گو: " درست می گو. پنجره ىا بيترین امیدمونن. " 
 یو نفر از پشت موذیانو می خنده و می گو: " شما امیدی ندارید. " 

ر می گردم و سو نفر سوییشرت پوش می بینم. کل عرض راىرو رو گرفتن و با بدجنسی بو سرعت ب
پوزخند می زنن. تقریبا مطمئنم اونی کو وسطشون بود، ىمونی بود کو می خواست بچو رو تو موزه بدزده. 

  م درست از آب دراومد. کَ شَ  بو من اشاره می کنو و می گو: " تو باید می ذاشتی بچو رو ببرم. "
د می زنم: " شما کی ىستید؟ چرا دارید این کارو می کنید؟ " دا  

نگران نباش. " صداش خش داره و مثل سماور قل قل می گو: " بستو می خنده و می  دىنجيش یافتو با 
ىمین آشو و ىمین کنو. اصال شبیو صدای آدم عادی نیست. " بو جمع ما خوش اومدی. ىمو جای لندن 

این شير تبدیل می شو بو شير زامبیا و فقط ىم ىمین یکی نیست. از فردا، . موقع غروب آفتاب، کاسو
 دنیا برای ماست. " 

حین این کو بو جيش یافتو، با اون پوست عجیب و چشمای زردش، خیره شدیم و از پیش بینیش وحشت 
کو  زده شدیم، سوتشو می ذاره دم لبش و توش می دمو. سو تا سوت تیز و بلند. این قدر گوش خراشن

مجبور می شم گوشمو با دستام بگیرم. بعدش جيش یافتو ىو سوتش رو میندازه و نیشخند می زنو. دستمو 
رو کو از پایین راىرو میاد، میشنوم. زامبیا در کوبیده شدن کلی پا روی زمین کو میارم پایین، صدای 

جيش یافتو ىا، دارن میان سراغمون.  جواب سوت  

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و سوم

فکر کردن نیست. از بغل یو دستو زامبی میگذریم و با علم بو این کو وقت زیادی نداریم، تو راىرو وقت 
 می دویم. 

حین این کو از کنار در باز یو کالس میگذریم، لینزر می پره و تو و جیغ می کشو: " من قایم می شم! " 
 بعد درو بو روی بقیو ی ما می بنده. 

ستگر لی سرش داد می کشو: " ولش کن! " سرعتشو کم می کنو، ولی ا مفز  
می ریم جلو. قلبم مثل چکش می کوبو بو سینم. نفس کشیدن برام سخت شده. من ىیچ وقت خیلی رو فرم 

نبودم. سیب زمینی سرخ کرده زیاد می خوردم و بو اندازه ی کافی نرمش نمی کردم. بو تدریج از بقیو عقب 
ىم ىمین طور. حساب مکان از دستم در رفتو. زامبیا دارن نزدیک میفتم. یو جا می پیچیم، یو جای دیگو 

صدای یو بار تر و نزدیک تر می شن. جيش یافتو ىای سوییشرت پوش ىم احتماال ىمراىشونن، چون 
 سوت میشنوم. 

نگاىم بو یو فضای باز میفتو. وایمیسم و داد می زنم: " بغل یو دازم از بغل یو پنجره رد می شم کو یيو 
یم. من دارم می پرم. " حیاط  

 ترو نعره می کشو: " نمی دونیم اون پایین چیو. می تونو پر از زامبی باشو. " 
پوزخند شیطنت آمیزی می زنم: " تنيا راه فيمیدنش ىمینو. " از پنجره دور می شم، بعد با سرعت خودمو 

شاىرگی پاره کنم، ولی  ای پرت می کنم سمت شیشو. صورتمو با دستم می پوشونم. بو احتمال زیاد یو رگ
 ترجیح می دم از خون ریزی بمیرم تا این کو مرده ىای زنده قورتم بدن. 

وجودم وحشت زدست، نصف دیگش خرکیف.  رد می کنم و دیوانو وار جیغ می کشم. نصفپنجره رو خ
کو داره بو بازوىام باز می شن و رو ىوا موج می خورن. برای یو لحظو ی کوتاه چشمم بو زمین می خوره 

بو شکل یو توده ی نامنظم می خورم زمین و بو طور عجیبی قل می خورم. نفسم بریده.  سرعت میاد طرفم.
تیکو ىای شیشو دستا و زانوىامو زخمی کردن. ولی زندم. خیلی بد زخمی نشدم. ميم تر از ىمو، حیاط 

 خالیو. 
 خطاب بو بقیو داد می زنم: " بیایید! " 

دنبالم میاد و یو قسمت دیگو از پنجره رو حین پریدنش خورد می کنو. حاال یو سوراخ سیز زودتر از ىمو 



گشاد ایجاد شده و ىمو می تونن بی دردسر بپرن پایین. پشت سر ما می پرن، محکم فرود میان و بلند می 
  شن. چند تا زخم و کبودی ایجاد شده، ولی ساق شکستو و شاىرگ پاره شده ای در کار نیست. 

 

 
 

 فقط سوزی و بالیدفک موندن. سوزی وحشت زده بو ارتفاع خیره شده. داره گریو می کنو. 
 بالیدفک می گیرتش و می گو: " عجلو کن. " 

 سوزی می زنتش کنار. " نمی تونم. از ارتفاع می ترسم. " 
 " اون قدرا ىم بلند نیست! " 



"  –" من   
شو، حرف سوزی رو قطع می کنو. لینزر چسبیده  صدای جیغی کو از پنجره ی اون طرف حیاط شنیده می

بو شیشو و صورتش بو شکل ناجوری پیچ خورده. زامبیا دورش جمع شدن. با یو تکون شدید، لینزر از 
معرض دید ما دور می شو. بو نظر می رسو کاس درست می گفت. زامبیا بوی زنده ىا رو خوب تشخیص 

 می دن. 
شو و خودتو بنداز زمین. " در حالی کو لبو ی پرتگاه رو نگو داشتو، بالیدفک داد می زنو: " پس آویزون 
 می ره عقب رو زانوىاش می شینو. 

"  –سوزی چشماشو می بنده و نالو می کنو: " باشو. ولی نمی تونم نگاه کنم. تو بيم بگو کجا باید   
ی گیره و اونم قبل از منظره ی مو آلودی از تکون خوردن چیزی دیده می شو. یکی از زامبیا سوزی رو م

و لبو رو ول می کنو، ولی قبل از این کو فرود این کو بتونو جیغ بکشو، رفتو. بالیدفک جیغ می کشو 
 بیاد، دستای مثل مار زامبیا می گیرنش و می کشنش باال. بالیدفک نعره می زنو و فحش می ده. 

نگاه می کنن. فکر می کنم االنو کو چند تا از زامبیا از پنجره ىای شکستو شده خم می شن و بیرونو 
بپرن پایین و کارمونو تموم کنن. ولی نور خورشید عصبیشون می کنو. خودشونو عقب می کشن، 

چشماشونو می گیرن و دوباره بو تاریکی راىرو پناه می برن، قبل از این کو زامبیای گرسنو تر یا شجاع تر 
می ریم تو. یو کم لنگ می زنیم. بو خاطر پریدن، پامون جاشونو بگیرن. نزدیک ترین درو پیدا می کنیم و 

ىنوز یو کم درد می کنو، ولی از این کو زنده موندیم، خوشحالیم. خیلی خوب می دونستیم ىمون بالیی کو 
 سر لینزر، سوزی و بالیدفک اومد، می تونست سر ما ىم بیاد. 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و چيارم

، استگر لی، تایلر، سیز، اون یکی پسر الفنت، مفز. من، ترو، از کل گروه، فقط نو نفر باقی مونده
مسلمونو و بچو ىندیو. حین این کو می دویم، سعی می کنم یادم بیاد از اول چند نفر بودیم، ولی فایده 
نداره. اسم و صورت مرده ىا رو فراموش کردم. مطمئن بودم اگو برای پنج دقیقو بشینم، یادم میاد. ولی 

سری شبح مبيمن. االن، فقط یو   
 دوباره پشت سرمون صدا میاد. زامبیا احتماال با ترسشون از نور کنار اومدن. تعقیب از سر گرفتو شده. 

ترو وایمیسو و نفس نفس می زنو: " دست نگو دارید. ما کجاییم؟ نمی دونم داریم بر می گردیم سمت سالن 
 یا این کو داریم می ریم نزدیکای ورودی. " 

نگاه می کنیم. ىر دو طرف کالس ىست، ولی ىیچ کدومشون رو نمیشناسم. ىمو ی و ندور و برمو 
منم مثل ترو گیج شدم. از نگاىای توخالی بقیو، می فيمم کو اونا ىم ىم بو نظر می رسن.  شکلراىروىا 

 ىمین طور. 
 تایلر با کمرویی سرفو می کنو و اشاره می کنو. " ورودی اون طرفو. " 

مطمئنی؟ " ترو می پرسو: "   
 لبخند کم رنگی می زنو و می گو: " آره، جيت شناسیم خوبو. " 

 " پس بیایید بریم. " 
بو اون سمتی کو تایلر اشاره کرد، حرکت می کنیم. بيتره درست گفتو باشو. اگو نو، قبل از این کو زامبیا 

 بتونن، خودم می کشمش. 
بلند می شم و کنم. ىر دومون می خوریم زمین. یو جا می پیچیم و بو یو پسر ىم قد خودم برخورد می 

 سرمو می مالم. متوجو می شم کسی کو بيش برخورد کردم، پاکسو و ناخودآگاه لبخند می زنم. 
 " پاکس! فکر کردم تو ... " 

دیگو ادامو نمی دم. پاکس با یو نگاه گرسنو بو من زل زده. یادم میاد آخرین باری کو دیدمش، داشت مغز 
و می خورد. بو انگشتای دست چپش نگاه می کنم و می بینم کو یو قارچ بو رنگ سبز کم رنگ دانگلوپ ر 

 داره تو محل گازگرفتگی وول می خوره. از نوک فاسد انگشتاش، استخون زده بیرون. 
ریک درست پشت پاکسو. داره لنگ می زنو و یو پاشو می کشو. از زانو بو پایین، یکی از پاىاشو از 



احتماال قبل از تبدیل شدن، پاکس یا یو یکی دیگو از زامبیا جویدنش. ولی خون زیادی دیده دست داده.  
 نمی شو. 

، مفزمثل پاکس با قدمای بلند میاد سمت من. مشخصا مغز دانگلوپ برای سیر کردنش کافی نبود. 
ساب نمی دانگلوپ بدبخت ىوش سرشاری نداشت، برای ىمین مغزش چیزی بیشتر از یو خوراکی سرپایی ح

 شد.
میاد و بو پاکس  مفزبو صورت پاکس لگد می زنم و عقب می رونمش. حین این کو سعی دارم بلند شم، 

، انگشتاش مثل پنجو ىای گربو خم مفزمحکم تر لگد می زنو. ریک با دستای کامال باز می پره سمت 
-جاخالی می ده. ریک میاد کارو یو سره کنو کو مفزشدن.   

ش عجیبی رو میشنویم و زامبی بو عقب پرت می شو. شیکمش تیکو پاره شده و کف کو یيو صدای غر  -
 زمین و دیوار پشت سرش خونی شدن. 

پاکس بلند می شو و دندون قروچو می کنو. دوباره میاد سمت من. یو غرش دیگو شنیده می شو و کلو ی 
 پاکس می ترکو. یو نفر داره تیراندازی می کنو. یو نفر تفنگ داره. 

مش گرم! د  
حین این کو ریک لنگ لنگون میاد جلو و دل و رودش داره می ریزه رو پاىاش، نعره می زنم: " سرش! بو 

 سرش شلیک کنید! فقط این جوری می شو کشتشون! "
 صدای شلیک تفنگ دوباره شنیده می شو و شقیقو ی ریک پاره می شو. بی جون میفتو زمین. 

قیو ىم ىمو برگشتن، دىنشون باز مونده و بو زحمت می تونن باور کنن بر می گردم تا تفنگدارو ببینم. ب
چیزی کو اتفاق افتاده، واقعیو. من انتظار یو دستو سربازو دارم، ولی چیزی کو می بینیم، یو آدم معمولیو 

 کو یو تفنگ شکاری دستشو. ىنوز نیاوردتش پایین و با خشونت از مگسک تفنگ بو من خیره شده. 
کنو: " گاز گرفتنت؟ " غرولند می   

 جیغ می زنم: " نو! " 
 " دروغ نگو! دیدم کو بيت حملو کرد. " خطاب بو بقیو می گو: " عقب وایسید! " 

بو مردی کو تفنگ داره، با دىن باز خیره شدم. اصال عادالنو نیست کو از دست زامبیا جون سالم بو در 
وم کنو. خیلی دوست داشتم تو کلو ی خرش منطق ببری و بعد یو احمقی کو حرف حالیش نیست، کارتو تم



فرو کنم، ولی بو نظر نمی رسو شانسی داشتو باشم، چون قشنگ وسط صورتمو ىدف گرفتو. ممکنو ىر 
  -ثانیو 

کن! نزن! اون دخترمو! " یو مرد دیگو داد می زنو: " صبر   
"  –مردی کو تفنگ داره، می گو: " ولی من دیدم   

گو، بو گوشم نمی رسو. چون بابا اون جاست، اون احمقی رو کو تفنگ داره، می بقیو ی چیزایی کو می 
 زنو کنار، آغوششو باز می کنو و دوال می شو تا منو بغل کنو. 

 با خوشحالی و آسودگی خاطر داد می زنم: " بابا! " 
 دستاشو دورم حلقو می کنو و محکم فشارم می ده: " ِبکی! دخترم! دخترم! " 

ی کنو و بغلم می کنو و منم اىمیت نمی دم چند تا زامبی و آدم احمق اون دور و بر ىست. بعدش بوسم م
دیگو اىمیتی ندارن. بابا منو دوست داره. زندگیشو بو خاطر من بو خطر انداخت. حاال ىمو چی درست 

 می شو. بابا منو نجات می ده. ىممونو نجات می ده. اون یو قيرمانو!



 

  

 

 

 

 

 



جمفصل بیست و پن  

مردی کو تفنگ دستشو، فستیوال بوسو و بغل کردمونو قطع می کنو و می گو: " تاد، " بابا سرشو میاره 
باال، اشک شوق، چشماشو براق کرده و داره مثل احمقا نیشخند می زنو. " بچو ىای ما این جا نیستن. باید 

 ادامو بدیم. " 
دو تا مرد بيم دست می دن. پشت مردی کو  نیشخندش محو می شو. بو سرم دست می کشو، بعد وایمیسو.

تفنگ دستشو، دو تا زنم ىستن. یکیشون سفیدپوستو و اون یکی ىم چینی. بابا لبخند غم انگیزی بو زن 
 سفید پوست می زنو، ولی رو بو اون یکی فقط اخم می کنو. 

 بابا از مرد تفنگدار می پرسو: " مطمئنی کو می خوای بری جلوتر؟ " 
رو میشناسو؟ " اکثرمون سرمونو بو  53رو بو بقیو ی ما می کنو. " کسی از شما جیمی ویلکینز " مجبورم. "

 نشونو ی تایید تکون می دیم. " دیدینش؟ " سرومونو بو نشونو ی تکذیب تکون می دیم. 
چی؟ "  54زن سفید پوست می پرسو: " لیندزی ىوگانو  

 لینزر. 
 زیر لب می گم: " زامبیا گرفتنش. " 

زن ماسید. با عصبانیت می گو: " نو! اشتباه می کنی. " قیافو ی   
 " دیدیم کو گرفتنش. " 

 جیغ می زنو: " کجا؟ " 
بر می گردم و اشاره می کنم. زن شروع می کنو بو دویدن. داد می زنم: " طبقو ی آخر بود. دیگو دیره. 

 اون مرده. " 
 ولی زن گوش نمی کنو. رفتو. 

دخترشو دیدیم یا نو، ولی ىیچ کدومشونو نمیشناسیم. با مرد تفنگدار بو  زن چینی از ما می پرسو پسر و
 سرعت می رن جلو و حین رد شدن، ىر اتاقو چک می کنن. 

 خطاب بو بابا زیر لب زمزمو می کنم: " دیوونگیو. خودشونو بو کشتن می دن. " 
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. منم می دونستم وقتی بیام می گو: " می دونم عزیزم. ولی مادر پدرا برای بچو ىاشون ىر کاری می کنن
 دنبالت، احتماال خورده می شم، ولی فکر کردن بو این مسالو جلومو گرفت؟ البتو کو نو. "

غرور بو بابا لبخند می زنم. اطرافو نگاه می کنو، رو بو دوستام لبخند می زنو، رو بو مسلمونا، بچو با 
بیرون. "  ونمی برمت ، از این جاینىندیو و تایلر قیافو می گیره. می گو: " بیا  

بابا از ىمون راىی کو اومد، بر می گرده و ما ىم دنبالش می ریم. داره سریع حرکت می کنو، ولی        
نمی دوه. وقتی ترو سرعتشو زیاد می کنو، می گو: " آروم تر. "    

سشو تو سینو حبس می کنو. " ولی زامبیا ... " ترو نف  
با خرناس می کشو. " فکر کردی ازشون خبر ندارم؟ " با  

 ترو اصرار می کنو: " باید بریم بیرون. " 
بی سر بال بال بزنیم، بو   بابا با آرامش می گو: " داریم ىمین کارو انجام می دیم. ولی اگو مثل مرغ

مشکل بر می خوریم، ىمون طور کو شما قبل از این کو پیداتون کنم، بو مشکل برخوردید. اگو آماده 
تا االن کار چندتاشونو ساختم. " یو میلو ی آىنی رو کو یا اون قدرا ىم سرسخت نیستن. باشید، این زامب

خونیو، بو سمت ما تکون می ده. " ولی باید از راه درست وارد شید، سر بو ىوا نباشید و مطئن باشید 
 وقتی دارن میان سمتتون، وقت و فضای کافی در اختیارتون ىست. "

اق معلما میگذریم. در بازه. چند تا از معلما رو تو اتاق می بینم. دارن بو سمت چپ می پیچو و از ات
 بقایای ىمکاراشون رو می جون. 

 بابا می گو: " دیگو ردت نمی کنن. " جفتمون می خندیم. 
بعضی امتحانا تجدیدی ىای پشت سر ىم می آوردم. " با دىن بستو می خندم. " ولی در زمینو ی زنده 

بیا، نمرم بیستو! " موندن در مقابل زام  
کو خودم دانش آموز این جا بودم، مدت زیادی میگذره. ولی این بابا با حس غریبی می گو: " از موقعی 

 جا رو طوری بو خاطر دارم کو انگار ىمین دیروز بود. تو پیدا کردن راىم مشکلی نداشتم. " 
کو از سالن بیرون اومدیم، ساعت  می پرسم: " چو طور این قدر سریع رسیدی این جا؟ " انگار از وقتی

 ىاست کو داریم می دویم، ولی مطمئنا بیشتر از یو ربع یا بیست دقیقو نمی شد. 
بابا می گو: " داشتم ىمین نزدیکیا کار می کردم. وقتی از رادیو خبر حملو رو شنیدم، مثل باد دویدم. 



کنن. " سعی کردم زنگ بزنم چک کنم اوضاع چو طوره، ولی تلفنا کار نمی   
می پرسو: " پس درستو؟ تو جاىای دیگو ىم ىمین اتفاق داره میفتو؟ "  الفنت  

بابا می گو: " آره، مدرسو ىا، بیمارستانا، مغازه ىا، کارخونو ىا، ىمو جا. بیرون رفتن از این جا آخرش 
ده ىای اصلی نیست. لندن تو آشوبو. ولی زامبیا ترجیح می دن تو سایو بمونن. اگو فقط از خیابونا و جا

 حرکت کنیم، احتماال بو مشکل بر نمی خوریم. حداقل تا شب. " 
 می پرسم: " مامان چی؟ " حاال کو یو نفر ىست کو مواظبم باشو، فکر مامان میاد تو سرم. 

 بابا می گو: " بو خونو یو سر می زنیم تا ببینیم اون جا ىست یا نو. " 
"  –" نمی شو بيش زنگ بزنیم و بگیم   

موبایل، مخابرات، ىمش. ایستگاه ىای عصبانیت می گو: " گوش نکردی؟ تلفنا از کار افتادن. با 
تلویزیونی و خیلی از ایستگاه ىای رادیویی ىم ىمین طور. ولی یو یارویی کو باىاش کار می کنم، یو 

راگیر شده. رادیوی پیشرفتو داره کو ىمو جور فرکانس رو دریافت می کنو. از ىمون طریق فيمیدم قضیو ف
حدودا از ... " ساعتشو نگاه کرد. " از ىمین یو ساعت پیش شروع شد. ولی فورا راجع بيش نشنیدم. ولی 
 بو محض این کو شنیدم، اومدم. " لبخند ضعیفی بو من می زنو. " فکر کردی می ذارم زامبیا قورتت بدن؟ "

کت کنیم. وقتی از این جا بریم بیرون، زیر می خوام گریو کنم و دوباره بغلش کنم، ولی وقت نیست. باید حر 
 نور خورشید تا حدودی در امانیم. اون موقع ىر چو قدر کو بخوایم، می تونیم ىمدیگو رو بغل کنیم. 

محکم و استوار، جلو می ریم و بو جلوی ساختمون نزدیک می شیم. برای اولین بار، بعد از بیرون اومدن 
داشتو باشم. نمی خوام سرنوشتو وسوسو کنم، ولی فکر کنم دیگو موفق  از سالن بو خودم اجازه می دم امید

 شدیم. 
میاییم بو یو راىرو کو فقط چند پیچ از خروجی اصلی فاصلو داره. ىمو ىیجان زدن. رسما می تونیم بوی 
آزادی رو احساس کنیم. یو در اضطراری آتیش سوزی جلو رومونو. بعد از این کو ازش رد بشیم، راىرو 

شاخو می شو. بپیچیم سمت راست، دوباره وارد مدرسو می شیم. بپیچیم سمت چپ، می ریم سمت  چند
 خونو. 

بابا درو ىل می ده. می لرزه، ولی باز نمی شو. اخم می کنو و دوباره فشارش می ده. نو خیر. می گو:  
" درست نیست. از ىمین جا اومدم تو. "    



وی در اون ورشو نگاه می کنو. با نالو می گو: " قفل شده. یو بچو ىندیو میاد جلو و از سوراخ کلید ر 
 زنجیر اون پشتو. " 

بابا ىلش می ده اون ور و داد می زنو: " چی؟ " خودشم از الی سوراخ کلید، اون طرف درو نگاه می 
 کنو. " کی ىمچین غلطی کرد؟ " 

سوت میشنوم، انگار حرفمو آه می کشم: " جيش یافتو ىا. " از پشت سرمون، ىمون نزدیکیا، صدای 
 شنیده بودن. " بابا! دارن میان! " 

بابا بو من زل می زنو. اول می پرسو از کجا می دونم تو دردسر افتادیم، بعد سرشو تکون می ده و با 
 شونش می کوبونو بو در. 
ن جا نگو فشن، غرولند می کنو: " برید عقب. یو زنجیر مسخره نمی تونو منو ایخطاب بو کسایی کو اطرا

 داره. " 
بو بابا نگاه می کنیم کو چو جوری پشت سر ىم خودشو می کوبونو بو در. در کلفت و سنگینیو. برای این 

ساختو شده کو موقع آتیش سوزی، جلوی شعلو ىای آتیشو بگیره تا پخش نشن. زنجیرم محکمو. بو نظر 
 تمرکز کرده و داره مثل دونده ی دوی نمی رسو بابا بو نتیجو برسو، ولی بو کارش ادامو می ده. کامال

 ماراتون  عرق می ریزه. 
چشمشمون میفتو بو ما و شل می زنن بر می گردم و بو راىرو نگاه می کنم. چيار تا زامبی واردش شدن. 

 دنبالمون. 
 نالو می کنم: " بابا! "

 نفس نفس می زنو: " دیگو آخراشو. " 
و سیز ىم ىمین طور. بابا بيشون  مفزنو کمک کنو. ترو خودشو پرت می کنو سمت در. سعی می ک

ىر چشم غره می ره، ولی بعد صدای شکستو شدنی میاد. بابا با خوشحالی فریاد می زنو: " ىمینو بچو ىا! 
 چی کو دارید روش خالی کنید. " 

ی پشت سر ىم خودشونو پرت می کنن سمت در. بازوىا و شونو ىاشون بعدا سیاه و کبود می شو، ول
 اىمیتی نمی دن. ميم نیست چو قدر کوبوندن الزم باشو، اینا تسلیم بشو نیستن. 

، استگر لی ، ىندیو و اون یکی بچو مسلمونو با درموندگی پرواز بابا و سو تا پسر دیگو رو بو در الفنت



گردم تماشا می کنن. مثل سگای وحشی شدن. من یکم عقب ترم و تایلر کنارم وایساده. دنبال یو چیزی می 
تا باىاش زامبیا رو عقب برونم، ولی چیزی پیدا نمی شو. دارن نزدیک تر می شن. تا االن می تونستن 

 شتاب بگیرن و بو ما برسن، ولی وقتی می بینن گیر افتادیم، دیگو عجلو ای ندارن. 
 داد می زنم: " بابا! " 

کنو سمت در.  خس خس می کنو: " فقط چند تا ضربو ی دیگو. " دوباره خودشو پرت می  
سر و کلو ی زامبیای بیشتری از انتيای راىرو پیدا می شو. خیلی زیادن. چند تا جيش یافتو ی سوت زن 

 ىم اون وسط دیده می شن و اونا رو بو سمت ما ىدایت می کنن. 
 " بابا! " 

 بابا بر می گرده و یيو صورتش مثل گچ سفید می شو. با صدای ضعیفی می گو: " یا خدا. " 
خوشحالی می کنو و  مفزخودشو می کوبونو بو در و صدای شکستو شدنش میاد. لوال از کار افتاده.  فزم

شروع می کنو بو تکون دادن در. بابا و سیز بيش ملحق می شن. جایی برای ترو باقی نمونده. از سر راه 
 کنار زده شده. 

 داد می زنم: " تقریبا بو ما رسیدن. " 
و، بعد بو زامبیا. فحش می ده. " باید سرشونو گرم کنی. فقط چند ثانیو ی دیگو الزم بابا بو من نگاه می کن

 داریم. " 
"  –جیغ می کشم: " چو جوری؟ نمی تونم کاری کنم تا   

  "  بابا نعره می زنو: " بچو سیاىو رو پرت کن طرفشون.
فراموش کردیم.  بو تایلر خیره می شم، تایلر ىم بو من. ىر دو مون گیجیم و موقتا زامبیا رو  

 بابا داد می زنو: " انجامش بده! " 
"  –زیر لب می گم: " ولی این تایلره. یکی از ماست. بيمون کمک کرده و   

 بابا جیغ می زنو: " اون شومینو پاک کن لعنتیو پرت کن طرفشون، وگرنو شالقت می زنم! " 
وقتی اعصابش خرده، جام می دم. یيو می بینم کو دستمو دراز کردم و دارم کاری رو کو گفتو، ان

درخواستشو ىمیشو اجابت می کنم. ازش اطاعت کنی، آسون تر از اینو کو تو روش وایسی. سال ىا آماده 
سازی جواب می ده. ترس رخنو می کنو. تو نقش دختر مطیع فرو می رم. نژادپرستی کو تو وجودمو، میاد 



 جلو و از این کو آزاد شده، بو وجد میاد.
خودکار بازوی تایلرو می گیرم و پرتش می کنم سمت زامبیا.  بو طور  

 حین این کو بيشون برخورد می کنو، جیغ می کشو: " نو! بی! نو! کمکم کن! " 
ىر پنج تاشون می خورن زمین. افتادن زامبیا شبیو افتادن میلو ی بولینگو. تایلر شروع می کنو بو بلند 

حشت زده شدم، می رم کو بگیرمش. با درموندگی می خوام کاری شدن. من کو فورا وجدان درد گرفتم و و 
جبران کنم. ولی قبل از این کو بتونم بکشونمش بو منطقو ی امن، یو زامبی تایلرو می گیره و رو کو کردم، 

یو گاز بو گردنش می زنو. تایلر سرفو می کنو و سفت می شو. خون از گلوش می پاشو بیرون. وحشت 
و چو طور سو تا از زامبیا دورشو می گیرن و لقمو ی انسانی خوش مزه ای رو کو پرت زده نگاه می کنم ک

 کردم سمتشون، می خورن. 



 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و ششم

امروز شاىد اتفاقات وحشتناکی بودم، ولی ىیچ کدومشون با این قابل مقایسو نیست. مرگ تایلر از ىمو ی 
انیش کردم. اجازه دادم بابا بيم زور بگو، مثل ىمیشو. کسایی کو تیکو تیکو شدن، بدتر نبود. ولی من قرب

 حاال بو خاطر این قضیو یو پسر مرده. بو خاطر من. 
موقعی کو بوی تایلر بقیو ی زامبیا رو جذب می کنو و اونا ىم نزدیک تر می شن، بابا درو باز می کنو و 

ریع بر می گرده و منو دنبال از خوشحالی نعره می کشو. ترو و بقیو خودشونو می چپونن تو. بابا س
 خودش می کشونو و از منظره ی وحشتناک نابود شدن تایلر بیور توسط زامبیا دورم می کنو. 

 نفس نفس می زنو: " زود باش، باید از این جا بریم. " 
ش غرولند می کنو: " گمشو کنار گاندی. دختر من يبابا بچو ىندیو رو از کنار در ىل می ده و خطاب ب

ی ره. " اول م  
منو ىل می ده تو، بعد دنبالم میاد. پسر ىندیو داره جیغ می کشو. سعی می کنو بعد از ما بلولو بیاد تو، 

ولی یو زامبی می گیرتش. جیغ بنفش می کشو و دستشو بو سمت ما دراز می کنو، التماس می کنو کو 
ه. نجاتش بدیم. بابا نیشخند می زنو، ىلش می ده عقب و درو محکم می بند  

می گو: " کمکم کنید اینو نگو دارم. " بدون سوال پرسیدن اطاعت می کنن. از  مفزبا عصبانیت بو ترو و 
شقاوتش تسلیم شدن. بی رحمی ای کو تو صداشو، روشون تسلط پیدا کرده، ىمون طور کو تو از ىراس 

 کل زندگیم رو من تسلط داشتو. 
کنو کو بشو باىاش درو مسدود کرد، ولی چیزی نیست. در  بابا دور و برو نگاه می کنو تا یو چیزی پیدا

درو فشار می ده تا زامبیا رو عقب نگو داره، نفس نفس می زنو: " خیلی خب،    مفزحالی کو با ترو و 
پو بشن و گیر کنن. یو مدت طول می کشو بفيمن چی بو چیو. شما بدوید برید جلو. ما حدس می زنم ک  

اریم و بعد دنبال شما می دویم، بو امید این کو بيمون نرسن. " اینو یو کم بیشتر نگو می د  
، استگر لی، سیز و اون یکی پسر مسلمونو می دون سمت چپ. دارن گریو می کنن و می لرزن، الفنت

 ولی بو راىشون ادامو می دن. آزادی حاال تضمین شدست. 
 بابا می گو: " برو بی. " 

 سرمو بو چپ و راست تکون می دم. 



ب می گو: " دختره ی احمق. " بعد حین تکون خوردن در بو عقب رونده می شو. " خیلی خب، پیش زیر ل
 من بمون. شما دو تا آماده اید؟ سو رو کو گفتم، درو ول می کنیم. " 

بعد بابا سریع داد می زنو: " یک دو سو! "  با اضطراب سرشونو تکون می دن.  مفزترو و   
ی کنن. زامبیا محکم درو فشار می دن و میشکوننش. ولی ىمون طور کو درو ول می کنن و سریع فرار م

بابا حدس زد، زامبیای زیادی سعی دارن یو جا از چارچوب رد بشن و اون ال گیر می کنن. چند ثانیو طول 
 می کشو تا دوباره بتونن رو بو جلو حرکت کنن. 

بینو کو دارم می رم عقب. داد می زنو:   بابا متوجو می شو ىمراىش نیستم. وایمیسو و بر می گرده. می 
" بی! چو غلطی داری می کنی؟ "    

 نالو می کنم: " نمی تونم. " 
میاد سمت من. وقتی می بینو زامبیا دارن گره شونو باز می کنن، وایمیسو. دستشو دراز می کنو و جیغ 

" –اشو بیا قبل از این کو می کشو: " بیا! این ىمو سختیو تحمل نکردم تا آخرش تو رو از دست بدم. پ  
الی کو دارم اشکای عصبانیت و تلخی رو از روی لپام پاک می کنم، حرفشو قطع می کنم و        در ح

آروم تر از حدی کو موقعیت بيم اجازه می ده، بيش می گم: " می تونی مشکل تو چیو بابا؟ تو از ىر  
 زامبی خون خواری ىیوالتری. " 

یرت بو من خیره شده، بيش پشت می کنم. بو مردی کو از از ىر کسی تو دنیا حین این کو بابا با ح
بیشتر دوستش دارم، بو مردی کو از ىر کسی تو دنیا بیشتر ازش متنفرم، پشت می کنم، لنگ می زنم و 

از این مرد، از خروجی، از امنیت، دور می شم. حین این کو با فریاد اسممو صدا می کنو، می رم بو 
. ترجیح می دم شانسمو بین زامبیا امتحان کنم تا این کو ساختمون منتيی می شوویی کو بو سمت راىر 

 دنبال ىیوالی نژادپرستی برم کو منو مجبور کرد تایلر بیورو بکشم. 

 

 

 



 فصل بیست و ىفتم 

می چرخم و می پیچم، تو راىروىا با شتاب حرکت می کنم، اشک از صورتم جاریو. نفس نفس می زنم و 
لو می خورم، ولی ىیچ وقت نمی خورم زمین و جایی گیر نمی کنم. پشت سرم رو ىم نگاه نمی کنم. تلو ت

 از دیدن اون چیزی کو قراره ببینم، می ترسم. زامبیا یا بابا، ىر کدومشون بو یو اندازه بدن. 
فرار می کردم و راه بقیو باورم نمی شو دارم این کارو انجام می دم. خیلی بو آزادی نزدیک بودم. باید ىم

وقتی اومدیم بیرون، حساب بابا رو می رسیدم. باید موقعی تو روش وایمیسادم کو پای زندگیم در میون 
 نبود. 

ولی نتونستم. برای این ىمو سال، ىر وقت کو من و مامانو می زد و برای ىر کسی کو سفید پوست نبود، 
ىی نقش بازی کردم و وانمود کردم ميم نیست.  قلدری می کرد، چیزی نگفتم. ىیچ وقت تو روش واینسادم.

فقطم نو بو خاطر این کو ازش می ترسیدم. چون واقعا دوسش داشتم. بابام بود. نمی خواستم واقعا اعتراف 
 کنم کو پلیده و بو طور غیر قابل درمانی مریض. 

نم ببخشمش. نمی تونم بو ولی منو بو یو قاتل تبدیل کرد. مجبورم کرد تایلرو پرت کنم سمت زامبیا. نمی تو 
نمی تونم بگم عوض      خودم دروغ بگم و بو عنوان یو حادثو ی غیر قابل اجتناب در نظر بگیرمش. 

می شو. من و تایلر بو ىم نزدیک نبودیم، دوست ىم نبودیم، ولی تا جای ممکن کمکمون کرد. اگو بو 
باید بو خاطر رنگ پوستش کشتو می شد. پسر خاطر تایلر نبود، شاید ىیچ وقت راىمونو پیدا نمی کردیم. ن

 ىندیو ىم ىمین طور. توسط مردی کو جز بو خودش و امثال خودش اىمیت نمی ده، قربانی شد. 
حرومزاده ىای بد طینت و بدجنس ه بودم، یادم میاد: " ند وقت شنیدیکی از حرفای آقای بورک رو کو چ

ون باشو. ولی ىمیشو یادتون باشو، شاید خود شما بد زیادی تو دنیا وجود دارن. ميمو کو حواسمون بيش
 طینت ترین و بدجنس ترین آدما باشید. پس از ىمو بیشتر، حواستون بو خودتون باشو. " 

سعی کردم ىمیشو نقش یو آدم خنثی و چاپلوس رو بازی کنم، ولی این نقش بازی کردن منو بو بو جایی 
اگو از این مخمصو غییره. این جا، امروز، ىمین حاال. کشوند کو حتی تصورشم نمی کردم. ولی وقت ت

زنده بیرون بیام، دیگو ىیچ وقت این جوری اشتباه نمی کنم. نمی تونم تایلرو بو زندگی برگردونم. این قضیو 
تا آخر عمر عذابم می ده و نمی تونم برای جبرانش کاری انجام بدم، ولی از این لحظو بعد، ىر کاری کو 

جام می دم تا با بابا و امثالش مقابلو کنم. قسم بو خونی کو ریختم، قسم بو زندگی ای کو الزم باشو، ان



 نابود کردم. 
بو یو تقاطع می رسم و می پیچم سمت راست، ولی زامبیا دارن تو راىروی جلوی روم رژه می رن. می رم 

 عقب و مستقیم می رم جلو. زامبیا میفتن دنبالم. 
و دختر کو آرنجش  گاز گرفتو شده و داره خون ریزی می کنو، لنگ می زنو و از یو اتاق رد می شم و ی

دنبالمون. پسریو ىم قد و اندازه ی خودم. لباساش تقریبا ریز ریز شدن. بو این  میادیو زامبی  ازم جلو میفتو.
 نتیجو می رسو کو من لقمو ی با ارزش تریم و دستشو دراز می کنو کو منو بگیره. 

، ولی بو اندازه ی کافی سریع نبود. انگشتای استخونی بو بازوم چنگ میندازن و بو گوشت جاخالی می دم
بی حفاظ روی مچم برخورد می کنن. داد می زنم و با یو لگد می کوبونش زمین. سعی می کنو با دندوناش 

. پامو بگیره، ولی بو موقع می کشمش عقب. یو لگد محکم می زنم تو سرش. بو راىم ادامو می دم  
ىیچ وقت نفيمیدیم یو خراش برای تبدیل کردن یو انسان بو   ن دویدن، وحشت زده بو خراش زل می زنم.حی

زامبی کافیو یا نو. شاید بی ضرر باشو و فقط گاز گرفتن یا تبادل آب دىن و خونو کو یو نفرو تبدیل      
تا یکی دو دقیقو دیگو، مثل پاکس می کنو. ولی روش شرط نمی بندم. فکر کنم دیگو کارم تمومو. احتماال 

 باال میارم، می لرزم، خرخر می کنم و فکرمو برای ىمیشو از دست می دم.  
بو یو راه پلو می رسم و ازش باال می رم. تصمیم می گیرم برم سمت پنجره ىای جلویی و از اون جا بپرم 

مدرسو برم بیرون، بتونن بيم کمک در آغوش امنیت. باید باور داشتو باشم ىنوز دیر نیست. شاید اگو از 
کنن، حتی اگو خراش عفونی باشو. امیدوارم کو نباشو، ولی اگرم باشو، شاید یو نفر بتونو بازومو قطع کنو 
یا یو دارویی بيم بده یا ... یا ... یو چیزی. ميم نیست کو االن بو مو بندم. بيتره بو یو چیزی امید داشتو 

بشم. باشم تا این کو کال بی خیال   
 ولی ىنوز از نصف پلو ىا باال نرفتم کو ىمین بارقو ی امید رو ىم برای ىمیشو از دست می دم. 

 یو نفر باالی سرم غرغر می کنو: " بدو، تا جایی کو می تونی، سریع بدو. " 
مون جيش یافتو ی تو موزه رو می بینم، ىمونی کو قبال ىم بيش برخورد کرده ىباال رو نگاه می کنم و 

و بو من خیره شدن. آب دىنشون راه افتاده، انگشتاشون سریع و ودم. تعداد زیادی زامبی پشت سرشن ب
 خفیف تکون می خوره، منتظر دستور حملن. 

وایمیسم و بو مردی کو چشمای زرد و پوست مایل بو بنفش داره، خیره می شم. داره بو طور آزاردىنده ای 



داری می ری بکی؟ "ریز ریز می خنده. داد می زنو: " کجا   
دنبال یو گوشو می گردم تا توش قایم شم. جز زامبی چیزی  و یو قدم می رم عقب. دارم آروم نالو می کنم

 نمی بینم. سرم داره گیج می ره و حالت تيوع دارم. دارم تبدیل می شم یا این کو فقط ترسو؟ 
گیرم جلو و نالو می کنم: " من  دستمو میچشمام تار می بینن، ىوش و حواسم دارن از کار میفتن.  

. " معینیش اینو کو ... ؟ " شتمخراش بردا  
. االن باید نگران مسالو ای نداره" بلو، ولی یو خراش کو  جيش یافتو دوباره بو طور آزاردىنده ای می خنده.

 چیزای دیگو ای باشی. بو نظرم می رسو یکی از دوستات می خوات باىات حرف بزنو. " 
پشت سرم اشاره می کنو. بر می گردم و تایلرو می بینم کو دقیقا یو پلو پایین تر از من  بو پلو ىای

و ىمو جاىای دیگو ای رو  وایساده. سرشو انداختو پایین. خون و رگو ی نازکی از قارچ سبز شونو، گردن
. نمی تونم چششماشو ببینم. هکو گاز گرفتو شدن، پوشوند  

دست راست تایلر بو طرفم پرتاب می شو. انگشتاش محکمن و تا حدودی  قبل از این کو بتونم چیزی بگم،
انحنا دارن. استخونایی کو از سر انگشتاش بیرون زدن، شکل یو سری خنجر ریزن. مثل چکش بو سینم 
کوبونده می شن، دنده ىامو خرد می کنن و دور قلبم حلقو می شن. وقتی از شدت درد، جیغ می کشم، 

م می کشو بیرون. ضربانشو چند بار تو دستاش می بینم. بعدش تایلر قلبو فرو می کنو تایلر قلبمو از بدن
 تو دىنش، می جوتش و قورتش می ده. 

چیزیو کو تو این زندگی می بینم. جویده شدن قلبم توسط تایلر. داره با بدجنسی نیشخند می زنو.  این آخرین
  شیرینو. معلومو ىمون طور کو مردم می گن، انتقام خیلی خیلی 



 
 

دارم میفتم. دنیا جلوی چشمام تیره و تار شده. سیاىی گوشو ىای چشممو می گیره، می تپو و موجی از 
 پوچی تاریک ىمو چی رو تو خودش غرق می کنو. 

 من می میرم. 

 

 ادامو دارد...

 


