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 آن موقع ...

 تبدیل کردند. ولیاش دریدند و او را به یک هیوالی نامیرای مغزخور ها قلب بکی اسمیت را از سینهزامبی

شده تبدیل شد؛ عضو نادری از نامیراها که و به یک بازیافت به دست آوردچند ماه بعد، او دوباره عقلش را 

 اش را دارند. توانایی کنترل تمایالت وحشیانه

تر از دوران قبل از آن بود. در ابتدا او همراه با گروهی از برای بکی، دوران پس از مرگ به مراتب سخت

یگر ی دشدهشده در یک مجتمع زیرزمینی زندانی شد. غیر از بی و یک نوجوان بازیافتوجوانان بازیافتن

ی یک دلقک قاتل و شورش به راه انداختن در مجتمع، توسط سربازهای یشان پس از حملهیعنی ریج، بقیه

 افکن به دست به آتش کشیده شدند. شعله

؛ تشناخمیآن را که به زحمت  کندبیرون بیاید و لندنی را پیدا از مجتمع زیرزمینی زنده  موفق شدبی 

ی کرده بودند. آن چند انسانی هم که در طول راه مالقات کرد، به اندازه شها تصرفزامبی لندنی که

ح و ها را محض تفریاش که زامبیدشمنان نامیرایشان خبیث بودند: یک شکارچی به نام بارنز و دار و دسته

که به هر چیزی که در تیررسشان قرار  HMS Belfastی کشتند و تفنگدارانی روی عرشهمی گذرانیخوش

هایش نیز به هر کجا که قدم گذاشتند، آنجا را یافتهکردند. دلقک دیوانه و ارتش جهشگرفت شلیک میمی

 کردند. غرق میویرانی و وحشت  در

ن بزرگی پشت چشم لندن که پناهگاهی برای هال را پیدا کند؛ ساختماسرانجام بکی توانست کاونتی

. یک زامبی صدساله به نام دکتر اویستین آنجا را به مقر خود تبدیل کرده بود و شدمحسوب میامثال او 

گرفت. همچنین او چند انسان را نیز به ای را که طالب یاریش بود، زیر بال و پر خود میشدههر بازیافت

 در مجتمعی کار  استخدام خود درآورده بود؛ مثل
ً
بیلی بورک، معلم سابق بی، و ریلی، یک سرباز که قبال

 کرد که بی در آن زندانی بود. می

دکتر اویستین باور داشت خدا او را برای انجام ماموریتی برگزیده است. او گفت دلقکی که بی مشاهده 

های ر اویستین و فرشتهگزار شیطان است. اگر دکتحشی، خدمتومجنون و آقای داولینگ همان کرده، 

های دنیا نیز سقوط خواهند هایش را شکست ندهند، آخرین بازماندهیافتهزامبیش آقای داولینگ و جهش

  روحشان به تصاحب شیطان درخواهد آمد. کرد و 

 نگران اشآینده راجع بهیی وحشت داشت و بی گمان کرد که دکتر دیوانه است و با وجود این که از تنها

 رفت تا در جای دیگری از شهر برای خودش خانه پیدا کند. از آنجا هال پشت کرد و به کاونتیبود، 

 از استودیوی تیموتی جکسون سر درآورد؛
ً
اقامتگاه هنرمندی که اوقاتش را با به تصویر کشیدن  او نهایتا



ده عجیبی را که پیدا کر  یبچه کرد. تیموتیپری میدید، سهای آلوده به زامبی لندن میآنچه که در خیابان

رسید. میخی در سرش فرو داد. بچه جنسیت نداشت و شبیه به یک هیوال به نظر مینشان  ، به بیبود

 هنوز هم زنده بود. ی با این وجود به نوعی شد که چیزی نخورده بود، ولای میو چند هفته رفته

تعداد زیادی زامبی درخواست او را ، بچه جیغ زد و درخواست کمک کرد. کشیدوقتی بی میخ را بیرون 

ارد به زور و ،ها را شکستندها و پنجرهتختهبه طرف استودیو سرازیر شدند، ها گروه گروه آناجابت کردند. 

رد از بی درخواست ک بچهی بچه را برداشتند و شدند، تیموتی را کشتند و بعد از این که گهوارهساختمان 

 هاست. ترک کردند. بچه بی را مادر خودش صدا کرد و گفت او یکی از آن ها ملحق شود، استودیو رابه آن

بی از همراهی بچه هیوال و انجمن نامیرایش سر باز زد، ولی دیدش نسبت به دنیا و همچنین نظرش نسبت 

هایی شتن با خدا عوض شده بود، زیرا قبل از مرگ خواب بچهبه دکتر اویستین و ادعایش پیرامون ارتباط دا

 مثل این بچه بوددیده بود که از لحاظ ظاهری، رفتاری و کلماتی که بیان می را
ً
و با وجود  کردند، دقیقا

 قدرتی واال خواب
ً
ها را به عنوان یک نوع هشدار برایش تردیدش، به این نتیجه رسیده بود که مسلما

مهمی را ایفا کنند که او ها نقش همان مدرک فرستاده بود تا برای چنین روزی آماده شود؛ تا این خواب

 نیاز دارد.  برای پذیرفتن ادعاهای عجیب و باورنکردنی دکتر اویستین به آن

فابخش او شهای نشاط یکی از تونل به بازگشتش را به دکتر اویستین اعالم کرد و ،هال رفتبی به کاونتی

 ا آقای داولینگ آمادگی پیدا کند. ی در پیش رو بوارد شد تا هوشیاری و قدرتش را بازبیابد و برای مبارزه

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول

 حاال ...

 بهشت کسایی بود که گرافیتی کار می
ً
 کنن. هرکی هرچی دلشزیر ایستگاه واترلو یه تونله که قبال

 کشید و کسیم کاری به کارش نداشت. خواست رو در و دیوار و سقف میمی

سرجاشه.حسابیم تو  هنوزهنر  خود قف کردن، ولیزامبیا هنرمندا رو با اسپری و استنسیلشونو متو

اگه انسانا بتونن نامیراها رو بکشن و کنترل دنیا رو دوباره به دست چشمه و هر اینچ از تونلو پوشونده. 

 کنن. بندم مردم بازم میان اینجا و نقش و نگارای رو در و دیوارو تحسین میبگیرن، شرط می

 ومدم اینجا. ولی من امروز به خاطر گرافیتی نی

 به خاطر زامبیا اومدم. 

 به مرده
ً
دیم تو این تونل جوالن بدن. کار راحتیه. زامبیا گوشای حساسی های زنده اجازه نمیما معموال

 مون درد بگیره و دندونامون بلرزه. شن جمجم  دارن. صداهای زیر باعث می

را یه سری بلندگوی مخفی جاسازی کرد، هال، چند جا همین دور و بوقتی دکتر اویستین اومد به کاونتی

ه تو کنه زامبیایی کشه و به طور تضمینی یه کاری میبلندگوهایی که ازشون یه سری صدای زیر پخش می

ونو از آویز شده باشن، برن پی کارشون. به عبارتی این بلندگوها اراذل اوباش مغزخور و لبرد صدای پخشب  

 رن. داجلوی در پناهگاهمون دور نگه می

شه این صدای تکرارشونده رو تو تونل پخش نکردیم. ما دنبال یه تجمع بودیم و حدس ولی یه چند شبی می

 یه جماعتیو جمع می
ً
 کنه. زدیم که اگه بلندگوها رو قطع کنیم، فضای تاریک و ساکت تونل حتما

کت  شونو بچه که یه سریتا زامبی، ترکیبی از مرد، زن . بیست و پنج یا سیاز آب دراومدحدسمون درست 

 لباسای قشنگ تنشونه، یه سری لباس راحتی و
ً
 لختن، تو ناحیه و شلوار و کال

ً
 یه چندتا هم لخت یا تقریبا

 دندونای تیز .خورهنمی چشم به کدومشونهیچ صورت تو احساس از اثری ترینشن. کوچکدیده می

ی سبز که از جایی که موقع هایی از خزهتهبیرون و رش از انگشتای دست و پاهاشون زده ، استخوندارن

 از گرفته یا زخمی شده، رشد کردن.زنده بودنشون گ

 این از غیر. خودمونن از اونام. کنمزامبیا رو با یه کم اضطراب، ولی بدون انزجار، نفرت یا رحم وارسی می

 .  ندارم باهاشون فرقی هیچ نیست، اونا مال و فعاله من مغز که

ای ایی توی ارتش نامیراهباز سر شده،بازیافت هایروه شیش نفرم. بقیه هم مثل منن، فرشتهعضوی از یه گ

 نظر به نقصبی دارشمارک و یککارل کلی سمت چپ من وایساده و توی لباس درجهدکتر اویستین. 



ی آبی گشاد پوشیده و یه روسری سفید مانتو یه و وایساده من راست سمت کیارستمی اشتات. رسهمی

که از زمان خدمتش به عنوان یه زام هد  ایورش کرده. ریج هیکلی اون طرف کارل وایساده و لباس چرمیس

لباس محبوبش بوده تنش کرده. شین فیتز و جیکوب پگ کنار اشتات وایسادن. شین با اون گرمکن و 

 و پریدهنگر  جیکوب. رسهگردنبدن طالیی که از گردنش آویزونه، مثل همیشه شبیه الوات به نظر می

 . زنهیده که روی هیکل استخونیش زار میپوش پیرهنی و کرده پاش جین شلوار یه احوال مریض

 . نیستیم مسلح کدوممونهیچ

  «کافیه؟ تعدادشون کنینمی فکر»: پرسهمی و کنهکارل حین شمردن زامبیا اخم می

 رگیرد چندتاشون با خوایمی. خوبیه تناسب که من برای. یک به پنج»: گهمی و باال کشهشین دماغشو می

  «بشی؟

 «مردای زیادی بینشون نیستن.: »گهکارل می

  «تره؟پایین سطحشون زنا که اینه منظورت»: پرسهاشتات با لحن سردی می

. یگهد طبیعته قانون. نیستن ترقوی مردا از بیشترشون عادی حالت تو ولی نه،». گیرهکارل قیافه می

  «.برد سوال زیر توطبیع قانون شهنمی

 متوجه هامونمبارزه توی حاال تا. کنهمی سطحی مرگ همه رو همول. باشی زنده وقتی»: گهاشتات می

 داقلح نیستن، ای کنندهتعیین عامل قبل مثل دیگه عضالت. نشدم زنا و مردا بین ایاساسی فرق هیچ

 «.هاشدهبازیافت یا»: کنهمی اضافه کنایه  با «.هاشدهزنده توی نه

نبال خیله خب، د»کارل صدایی شبیه به آه کشیدن درمیاره. وقتی شش نداشته باشی کار آسونی نیست. 

بحث کردن نیستم. همه موافقن پیشروی کنیم؟ الزم نیست یه روز دیگه صبر کنیم تا یه سری دیگشون 

. دنمی تکون سر و میندازن باال هاشونوشونه همه و کنهدور و برشو نگاه می« بیان و اینجا قایم بشن؟

 «ای؟ی ریلی؟ آمادهچ تو. پیش به پس. خب خیله»

 خوشحال به نظر نمی
ً
 . رسهسرباز پشت سرمون وایساده. اصال

 «.بدم انجام کارو این کرد راضی منو زنگ شهنمی باورم»: گهزیرلب می

 . نکننمی عرق متحرک هایمرده. کنه تقلیدازش  تونهنمی ایشدهعرق کرده. این کاریه که هیچ بازیافت

 گیگذشت خود از نهضتمون برای باشیم آماده باید هممون. درنیار بازیبچه: »گهمی و زنهریج نیشخند می

  «.کنیم

  تو آره؟»: گهمی و کنهمی قروچهریلی دندون
ً
  «گذشتی؟ خودت چی از اخیرا

. کنیممی ولت جاهمین وگرنه کن، مومت غرغرتو هم تو حاال. ترحمم حس از»: گهریج با عصبانیت می



  «نه؟ یا ایآماده

  «.کنم فکر»: گهریلی با درموندگی زیرلب می
ً
. کنمنمی سرزنشش ولی. برهنمی لذت کار این انجام از واقعا

  گستاخ، و نوجوون زامبی مشت یه دست بسپری زندگیتو که این
ً
 . نیست ایساده کار اصال

م ضخیم چر  پایین به گردن از. شهمی شده ایجاد شکاف وارد ریلی و مشیمن و اشتات از هم جدا می

 شده. اگه جاسازیای محکم برای چشم روش یه محافظ شیشه که کرده سرش کاسکتپوشیده و یه کاله

 بآ معمولی، هایاندازیزامبیا بگیرنش، این تجهیزات خیلی به کارش نمیان، ولی حداقل در برابر چنگ

 . کننمی محافظت ازش شهمی پخش هوا تو که خونی و دهن

 از کدومهیچ کنمنمی فکر»: گهمی بلند صدای با و دهمی قورت دهنشو آب جلوتر، رهریلی چند متر می

 «رو دیده باشه، درسته؟ 1بنکسی جونورا شما

 کنو  زا که استخونایی و پوشوقتی ما وارد معرکه شدیم، زامبیا خیلی بهمون توجه نکردن. از زخمای خزه

 ه ما هم مثل خودشونیم. ک فهمیدن بیرون، زدن انگشتامون

 و شده جلب توجهشون ندمی نشون ناگهانی تکون یه با زنه،اما ریلی بحثش جداست. وقتی داد می

 از که شنمی ایشکننده نیشخند و چرم از شدهپوشیده هیکل متوجه. کننمی قفل ریلی رو نگاهشونو

ضربان قلبشو میشنون. بوی خون خالص و تازشو، عرقشو و غذاییو که امروز  صدای.همعلوم محافظ پشت

 بوی مغز خوشمزشو ... . کننصبح خورده، روی لب و زبونش استشمام می

 هجوم طرفمون به هم با همگی بعد. آوریهدلهره و نافذ صدای. کشنزامبیا با شعف و گرسنگی زوزه می

خونخواه که تنها قاتل  سری یه مثل درست شده، ساییده هم هب دندونای و لرزون انگشتای با میارن،

 هدفشون تو این دنیا حمله کردن و دریدنه. 

  خون و خونریزیه! وقت 

 

 

 

 

                   
 است.   گرافیتیی زمینهفعال در  معروف بنکسی نام مستعار یک هنرمند بریتانیایی 1 



 فصل دوم

 و ندبسینه از غیر که زنی طرف رممی من. شیممی گالویز ورحمله زامبیای با و ریلی جلوی ریمبا شتاب می

ده. مثل این که وقتی داشت حاضر پیچی بیگودی موهاش الی .نیست تنش چیزی گشاد شلوارک یه

 خفتش کرد.  خودش یخونه تو زنده هایمرده از یکی بیرون، بره شدمی

 سریع. بزنه ضربه بهم کنهمی سعی قروچهدندون با. کنمرگباری از ضربات سریعو نثار صورت و گردنش می

 لیمعط بدون. زمین خورهاز بغل می. کلش پس زنممی لگد یه چرخیدن حین و باال میارم پامو گردم،برمی

 استخون که طوری جمجمش، تو کنممی فرو مستقیم و محکم راستمو دست انگشتای. سراغش رممی

 . رهمی فرو زیره اون که ایپالسیده مغز توی انگشتام و شهمی سوراخ

و رون و تبی کشممی دستمو. کنهینم حرکت دیگه و درمیاره خودش از ضعیفی یناله صدای لرزه،زنه می

  دیگه حاال. کنمزمین خاکی تونل ولش می
ً
  .مرده واقعا

 تو زنممی آرنج با. گرفته هدف ریلیو. کرده باز هم از دستاشو. شهیه مرد داره با شتاب از بغلم رد می

 بادی توشون وجود نداره  –  2بیرون بکشم بادبانش از بادو تونمنمی. هاشدنده
ً
ولی قدرت ضربه از  –اصال

 و وننبشک رو دیگه سر یه تا آمادن که انگشتایی با زنه،می شل داره که این حین. کنهمسیر منحرفش می

 . دنبالش رممی کنن، کوتاه شهر سر از رو از دیگه زامبی یه شر

تر . ولی دکمبکش رو هاشدهاز این کار خوشم نمیاد. وقتی تو مجتمع نظامی زندانی بودم، راضی نشدم زنده

اویستین منو متقاعد کرد که این کار ضروریه. اگه قرار باشه تو جنگی که قرار بود در بگیره پیروز بشیم، 

 کنمیدستور اطاعت م از، متنفرم. بنابراین با وجود این که از این کار تقویت کنیم جنگاوریمونومهارت باید 

 شکنجه کنم. ودات بیچاره رو بیشتر از این جمو این خوامتمیز. نمی تر و و سریع ولی کشم،می و

 تعلیممون طوری زنگ استاد و داریم ویژه مهارت یه هرکدوممون. شلوغه سرشون هم هافرشته یبقیه

 از و مکنی امتحان خاصیو مهارتای امروز شده گفته بهمون. کنیم تمرکز قوتمون نقاط رو شده باعث که داده

 ضروری باشه. مهارت خاص من سرعت  منشی منحرف شدهتعیین آموزشی مسیر
ً
مگر این که مطلقا

 حملست. دستا و پاهای فرز و چابکی دارم. 

 تا هوا پرهمی گاهی از هر و زنهمی لگد و چرخهگروهمونه. شکوهمندانه دور تونل می 3یاشتات بچه کاراته

شده. نرم و مالیم رو زمین فرود  هکند طرف گردن روی از بعد یثانیه یه که ایکله نفر، یه یکله تو بزنه پا

                   
   2 یک اصطالح انگلیسی

 3 اسم یک اثر معروف در ژانر فیلمهای رزمی



 از وزامبی و کنه له توشه که مغزیو تا روش میاد پاشنه با ایشدهحساب طور به و پرهمیاد، به طرف کله می

 . بندازه کار

 نزدیک بهش دهمی اجازه حریفاش به. ترهدوپائه. از هممون قوی کلمه یه بولدوزربه معنای واقعی ریج 

 غزشونم که دهمی فشارشون اینقدر و کنهوبه تو کلشون، مثل خرس بغلشون میکمی دستش با بعد شن،

 قید خودش واسه من مثل. گهمی جک و خندهمی کشتن حین. بیرون زنهمی چششون و گوش سوراخ از

 . نکرده تعیین شرط و

ا فرود میاد، هشدهزنده روی کنه،می خیز و جست طرف اون و طرف این. بپره ملخ مثل تونهکارل شیکه می

جست و خیز  تونل تو دوباره و گیرهمی زیرپایی براشون و دهمی هلشون بشن، پال و پخش شهباعث می

کنه. ن کارو نبهش گفته که ایاستاد زنگ  ولی بکشتشون، راحت تونهمی. بزنه ضربه بهشون تا کنهمی

 ایجاد اغتشاشه. امروز نقشش گیج کردن زامبیا و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ظت محاف ذارنما رو پشت سر می که هاییشدهتو فاز کشتن نیست. موظفه از ریلی در برابر زندهجیکوبم 

 که هسرطانی ینتیجه. زامبی یه عنوان به حتی مریض، و الغره. بدوه سریع خیلی تونهکنه. جیکوب نمی

 بهش نهتوه میباش مجبور اگه ولی کشیدنه، درد حال در همیشه. کشتشمی داشت شدن تبدیل موقع

 هاگ که آمادست و کشهمی کنار سرگردون زامبیای راه سر از ریلیو جمعه، حواسش تونل تو. نکنه توجه

 بزنه به چاک.  و برداره ریلیو افتادیم، دردسر تو بقیمون و اومد پیش ایمساله

 متونیمی هممون ما. ترنمحکم ایانگشتای استخونی دست و پای شین موحنایی از مال هرکس دیگه

 اردیو دائم. کنه سوراخ سیمانو تونهمی شین ولی کنیم، فرو کهنه آجر و چوبتخته توی استخونامونو

 – دهخنمی داره ریج مثل اونم. درگیره باهاشون که زامبیایی رو میندازه خودشو و باال رهمی گیرهمی راستو

ند طالشو که دور گردنش آویزونه تا این که یکی از زامبیا گردنب -هبا هم خیلی جور شدجفتشون دوتایی 

 . کنهمی پارش و گیرهمی

 و شهیم زامبیا خیالبی دیگه. کشهنعره می پرهمیشین در حالی که داره تو تونل « گردنبندمو پاره کرد!»

 . گردنبندش سراغ رهمی

  «.نزن هم به آرایشو! شین»: گهاشتات با عصبانیت می

ه عزیزش دارایی به رسیدن برای داره. کنار زنهمبیو از سر راهش مییه زا.« نزن زر»: گهبا غرولند می
 
هل

 
 ل

 نهز می بغل از خودشو مونث زامبی یه کنه،می پاک گردنبندش رو از غبارو و گرد داره که این حین. زنهمی

 تو کنهیم فرو انگشتاشو میندازه، چنگ طرفش به زنه. زمین میفته غافلگیری از ناشی فریاد یه با. بهش

 . گیرهمی گاز چپشو یشونه و شیکمش

 و دهمی فحش اشتات. کنهمی کمک درخواست فریاد با. زنهمی سیلی شدهزنده به و کشهشین نعره می

 به هکنمی ول ریلیو و رهمی یادش شده داده بهش که دستوریو. بیشتره جیکوب سرعت ولی طرفش، رهمی

 . هش بلند جاش از باشه داشته فرصت شین تا کنار کشهمی. زامبیو کنه کمک دوستش به تا خودش حال

  «.شدم بدبخت»: کنهمی ناله بعد ثانیه یه بعد «کجاست؟ من لعنتی محافظ»: زنهریلی داد می

 ولی کنه، فرار تا گردهبرمی ریلی. شنچندتا زامبی سد دفاعیو شکوندن و دارن به ریلی نزدیک می

 سعی زنه یه که یکی اون. گیرهرفان. یکیشون که یه مرده کمرشو میز این حا ترسریع زنده هایمرده

 کاله کاستکتشو گاز بگیره.  کنهمی

 خانم ونهم بدم، سیارا به ریلیو مرگ خبر چطور که کنممی فکر این به و زنهبرای یه ثانیه سر جا خشکم می

که ریلی خجالتی جرات کرد پا  از این بعد. کنهمی درست غذا برامون که هالکاونتی تو آشپز پوششیک

 خواد. به سیارا نگفته بود امروز میکردن برقرار رمانتیک یپیش بذاره، دوتا انسان زنده با هم رابطه



 . کنه دلواپسش خواستنمی. بیاد باهامون

 یو کله سر یهو ولی. باشه نشده دیر هنوز کنممی خدا خدا دارم. ریلی طرف پرمسریع به خودم میام و می

 وشایگ زنه،می لگد گیرهمی گاز ریلیو کاسکت کاله داره که زنی یکله به شه،می پیدا آباد ناکجا از کارل

نکنیم، ولی  احساس دردو هازنده یزامبیا به اندازهشاید ما . کشتشونمی محکم و گیرهمی یکیو اون

 بعد و کنهمی جدا خودش از کارلو .شهمی ریلی خیالبی و کشهمی جیغ مرده. میاد دردمون بازم هرحالبه

 . طرفش زنهمی هشیرج

 ندازتشون،ب کار به و کنه آماده هاشوزنه دوباره رفته سراغ کاله کاسکت ریلی، ولی قبل از این که بتونه پنجه

 . کنه نشینیعقب کنهمی مجبورش کوتاه و سریع لگدای با و کنهمی خفتش اشتات

 قلبش .بیرون زنهمی سینش از. پشتش تو کنممی فرو دستامو از یکی. نمکاز عقب به مرد نامیرا حمله می

 بدون نتونمی زامبیا - گیرهنمی جلوشو اتفاق این. چکیدن به کننمی شروع انگشتام از ذراتش و ترکهمی

 حواسشو پرت می – بمونن زنده مغز استثنای به اندامی هر وجود
ً
 نیزه به ماهی مثل. کنهولی مسلما

 . کنه جدا من از خودشو تا زنهمی زور و پیچهمی خودش به درد شدت از شده کشیده

 اشدست تا کنممی نزدیک پشتش به سرمو. کنماون یکی دستمم دورش حلقه می و دارممحکم نگهش می

 وانگشتاش کارل کنه،می تقال داره که این حین. نکنن برخورد بهش دهمی تکونشون شالق مثل داره که

. شدهزنده راست چشم طرف کنهمی شلیک چپشو دست و کنهمی گیریهدف داره،می نگه خنجر مثل

 نیشخند بهش میره،می و شهمی حرکتبی داره که این حین بعد و رهمی فرو سرش تو مچ تا دستش

 .زنهمی

 « فکر کنم دیگه فهمیدی نباید با کلی دربیفتی.»

 ایجاد شکافای و کنهمی پاک لباسش رو از غبارو و گرد داره «خوبه؟ حالت تو»: زنمخطاب به ریلی داد می

 «خوبه؟ حالت! ریلی». رسهمی نظر به عصبی ایشیشه محافظ پشت . ازکنهمی بررسی چرمو روی شده

 . نکنم فکر»: کنهمی خسخس باشه آروم کنهدر حالی که داره سعی می
ً
 کوبجی. برنداشتم خراشی ظاهرا

 «کدوم گوریه؟

  «.کنهین کمک میداره به ش»

 نش*ک اعماق تا کنممی کمک هامچکمه به منم هال،کاونتی برسیم وقتی»: گهمی و کنهریلی غرولند می

 «.برن فرو

 ایدانهپیروزمن فریاد با نداره، سن سال نه هشت از بیشتر که گرفته که ایوریج حین این که سر پسربچه

 « اش.ب مودب»: گهمی



  «.کردی کمک بهمون چقدر که هم تو»: گمبا پرخاش بهش می

ه ، فقط یه هیوالی بیشتر ببشه تبدیل ریلی اگه. نیست مهم که من برای». باال میندازه هاشوریج شونه

  «.بهتر بیشتر هرچه که من نظر به. بکشیم قراره ما که شهجمع هیوالهایی اضافه می

 رو هپسربچ یقبل از این که جمجمه و طرفش رممیبا قدمای بلند   –نه برای اولین بار  – دمبه ریج فحش می

  « کن. ول رو بچه»: گمبهش می کنه له

  «کنی؟ دعوا باهام خوایمی». خندهمی« چرا؟»

 «.کنیم معاینشون باید هانه. ولی خودت که از قوانین خبر داری. قبل از نابود کردن بچه»

 « از قوانین متنفرم.»: گهمی و کنهریج اخم می

 تو جایی دیگه دید خواهی وقتاون و گمدرک. اگه از قوانین پیروی نکنی، به دکتر اویستین میبه »

 «.نداری هالکاونتی

  ههبچه. کنهمی ول رو بچه بعد و گهزیرلب یه چیزی می ریج
ً
 زامبیای یاندازه به. ریلی دنبال رهمی فورا

 ییوبندادست. کنممی متوقف حملشو احتر  خیلی و دنبالش رممی. زندست انسان مغز مشتاق بزرگسال

 نم،کمی ول دستاشو. زنمند میدستب پسربچه به و درمیارم بودم آورده خودم با موقعیتی چنین برای که

 روعش عصبانیت با پسربچه. زنممی دستبند پاهاش ساق دور به دفعه این و زمین رو بیفته تا دممی هلش

 . کنممی بررسی اوضاعو. زنهمی نق درموندگی با و کردن تقال به کنهمی

. رسنمی رو موندهباقی بالغ یهشدشین دوباره با زامبیا درگیر شده. اشتات و ریج دارن حساب چندتا زنده

 یهبچ آخرین سراغ رهمی بعد و زنهمی دستبند ترهکوچیک هم پسربچه از حتی که ایدختربچه به کارل

  پسره یه که موندهباقی
ً
 . من سال و سنهم تقریبا

 دیگه از اینجا به بعدش آب خوردنه. 

 دارن دیگه هایه شده. حین این که فرشتهرسید زامبیا یهمه حساب بچه تایه دقیقه بعد غیر از سه

ِدش، زننمی و کننمی تمیز و تر خودشونو
 

 رون یرو و کنممی معاینه زدیم بنددست بهشون که زندوناییو ق

 هابچه به که کرد این صرف زیادیو ایهسال اویستین دکتر. گردمشکل می c زخمای دنبال بازوشون و

 ایوهبچ اگه. کنن مقابله زامبیا ژن با کردده شدن، بهشون کمک میآلو صورت در که کنه تزریق واکسنی

 گذر با که هست امکانش چون هال،کاونتی به گردونیمششکل داشته باشه، برمی c زخم که کنیم پیدا

 . بشن بازیافت زمان

معمولین و از  یشدهزنده مشت یه. شهنمی دیده بچه تاسه این از کدوممتاسفانه زخم امید روی هیچ

 دعایی یه سریع براشون کنم،. خودمو آماده میه بودشد امضا نابودیشون مهر شدن تبدیل یهمون لحظه



 یه دونممی. شهمی بد حالم بدم انجام کارو این شم. هروقت مجبور میکشمشونمی دونهدونه و خونممی

ی با این حال یه جورایی کار ول ندارن، کشممی که بالغی زامبیای با فرقی هیچ و نامیران قاتل سری

 . رسهاشتباهی به نظر می

ریج هیچ مشکلی نداره مغز بچه زامبیا رو از  – بدن انجام کارو این کنم درخواست بقیه از تونستممی

 اگه تهگف و داده هشدار تکمونتک به زنگم استاد و طرفیم رحمیولی با دنیای بی –رون کلشون بکشه بی

 جیگر ور  دندون پس. باشیم نارنجیم و به درد دکتر اویستین بخوریم، نباید نازکبمونی زنده باشه قرار

 موقعیتمو رامه،کا شاهد خدا اگه امیدوارم فقط. بدم انجام کثیفو کار این کنممی مجبور خودمو و ذارممی

 خودم خودمو ببخشم.  بتونم وقتهیچ نکنم فکر که گرچه ببخشه، منو و کنه درک

محل  هشب من ولی قدش، بزنیم قولی به تا باال میاره دستاشو «.آفرین»: گهمی ریج شهوقتی کارم تموم می

  .ذارمنمی

 «.نت*ک تو کنتش روف کنممی کمک ریلی به و گیرممی گردنبندو اون»: زنمسر شین داد می

. بود بهم داده گردنبندو اون بابام ولی. شهنمی تکرار دیگه. ببخشید. زدم گند»: گهمی و گیرهقیافه می

 « مادرم برام باقی مونده. وتنها چیزیه که از پدر 

 .« از یه مغازه دزدیدیش پیش یهفته دیدم خودم. نگو** »: گهمی و کشهریج خرناس می

: گهیم و خندهمی ترتر شین. رممی غرهچشم شین به. خندیدن به کننبلند شروع می جفتشون با صدای

  «.بخشیدمنو می میومد کوتاه. شدامی اسکل داشت. گفتیمی بهش نباید»

. بود در خطر من زندگی. بخشیدمنمی من ولی»: گهمی و کنهمی قروچهدندون داره،ریلی کالهشو برمی

تبدیل بشم، راه برگشتی برام در کار نیست. تو حاضر شدی به خاطر یه گردنبند کسینه نشدم. اگه وا  من

، کاری کنی امنیت من به خطر گیر بیاری عینشو دیگه یکی تونیتخمی که هر وقت دلت بخواد می

 « بیفته؟

 ». شهلبخند شین از رو لباش محو می
ً
 شرمنر شرمندم. سرم به زد لحظه یه. زدم گند واقعا

ً
 .« دمیلی، واقعا

 . باشی بایدم»: گهریلی با بدخلقی می
ً
 یه دیگه بار یه اگه. کن جمع خوب حواستو الت، جوجه آقای ضمنا

 هم برام مهم نیست خراش بردارم یا گازم بگیرن. قبل از . کشمتمی خودم بیاد، پیش اتفاقی همچین
ً
اصال

 « . حالیت شد؟کنماین که تبدیل بشم، مغز تو یکی رو سوراخ می

 . دزدهمی ریلی از نگاهشو و دهمی تکون تایید یسرشو به نشونهشین 

 مبری بیایید حاال. بود عالی کارمون کنار، به این حاال». کشهمی هورا و زنهریج با صدای بلند دست می

 دونم،که نمی رو شما. بزنه بار مغز خورش برامون بگیم سیارا به و بدیم گزارش زنگ استاد به عملکردمونو



  «.کنهمی گرسنم همیشه کشتن ولی

 رس پشت موفقیت با امتحانو که حالی در بعد و کشنمی هورا و خندنمی هم بقیه لیسه،ریج لباشو می

، شدیم ترنزدیک جهنمیمون شدن التحصیلفارغ به قدم یه و شده بیشتر مهارتمون گذاشتیم،

 . هالکاونتی به گردیمبرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم

 کنیمیم تعریف براش. وایساده منتظرمون دهزنگ تو یکی از اتاقایی که توش شاگرداشو تعلیم می استاد

رو این مساله  همیشه. هم به ریزهمی اعصابش شهمی باخبر جیکوب و شین گلدست از وقتی. شد چی

 کنیم. که بهمون داده شده اطاعت  واضحیباید حواسمون جمع باشه و از دستورات که  کنهتاکید می

 خاموشی اعالم از بعد خواممی. نیست کار در استراحتی امشب»: گهخطاب بهشون با عصبانیت می

 زودیا این هب که نیست تمرینی باشید مطمئن. کار به کشمتونمی حسابی شبونه. ببینم اینجا جفتتونو

  «.بره یادتون

 . دهشین قیافه می گیره، ولی جیکوب فقط با دلسردی سر تکون می

  «بود؟ میلت مطابق عملکردشون چی؟ بقیشون»: پرسهزنگ از ریلی می

  «.کردآره، خوب بودن. مخشون خوب کار می»

یه لحظه مردد . شین کنهمرخصمون می دستش دادن تکون با و بیرون دهاستادمون باد از دماغش می

 ونلت به سر یه باید کنم رفک. شدم زخمی من ولی کنم، شلوغش خواماستاد، نمی» :گهوایمیسه و بعد می

  «.بزنم نشاط

شونش مشکل خاصی نداره، ولی زامبیا قشنگ . کنهمی معاینه شینو یزنگ شیکم و شونه« بذار ببینم.»

پرسه: می زنگ. خونیه زخمش ولی بیرون، نزدن داخلیش اندام از کدومسطح شیکمشو خراشیدن. هیچ

 « درد داری؟»

  «.بله»: گهشین می

 طرف عنوان هیچ به». شهمی دوال و کشهمی فریاد شین. زنهگ به یکی از زخما سیخونک میزن« خوبه.»

  «مفهمومه؟. باشه معلمت دیمی اجازه و کنیمی تحمل زخماتو درد. ریتونل نشاط نمی

  «.استاد...  بله»: گهمی و کنهمی خسشین خس

 شما زا بیشتر اونا امیدوارم. دیگم آموزشی گروه یه منتظر. همتونم با بیرون، برید دیگه حاال»: گهزنگ می

  «.کنن توجه من تعالیم به

. دهمی ماساژ زخمشو جای احتیاط با و زنهمی شل راه تو داره شین. بیرون ریممی اتاق از و کنیمتعظیم می

  «.شنیم عفونی خراشا این مطمئنم»: گهمی زیرلب

  «.انداختی خطر به ریلیو جون و کردی خراب وگروه کار تو. حقته بشن اگرم»: گهاشتات می

  «.زد گند جیکوبم چی؟ سرطانی بچه»: گهشین با عصبانیت می



 نگرانی خاطر به نه بده، نجات دوستشو جون خواستمی چون زد گند اون ولی. بله»: گهاشتات می

 «  رزش.ابی جواهر تیکه یه یواسه

 دهن اب پشتش، زنهمی دوستانه ریج که بده جوابشو تا کنهیم باز دهنشو و رهمی غرهشین به اشتات چشم

 یا،ب کنار قضیه با. کنیمی اشتباه تو گن،اونا راست می. گندهولش کن کله»: گهمی و خندهمی بسته

 « . حاال کی با من میاد بریم غذا بخوریم؟سرتو با یه چیز دیگه گرم کن و شو خیالبی

 . من جز به کننهمه اعالم آمادگی می

  «.اتاقمون به گردمبرمی دارم من»: گمبهشون می

 بخو ما کار ولی اومد، پیش جزئی خرابکاری یه حاال. بیا. دیگه نباش ضدحال»: گهمی و کنهکارل اخم می

  «.بگیریم جشن پیروزیمونو بریم بیا. بود

 .« م. حالم خوبها شما مشکلی ندار نه، ب»

 جداشون هم از شهدسته دوستی که نمی یه مثل «.خودته میل»: گهمی رسهمی نظر به خاطرکارل که آزرده

 به تونستممی کاشای که کنممی آرزو. شمارا و منم با حسرت بهشون خیره میسی دنبال رنمی کرد

 ودمو از اونا سوا کردم. خ راه چرا که دونممی حال عین در ولی بشم، تبدیل گروهشون از عضوی

 ین، بیرون آورده شدنم از تونل نشاط توسط دکتر اویستین و برخورد با بچهاز سقوطم از چشم لند

 یه ماه غیرانسانی
ً
ناخونامو سوهان کشید و اعضای گذشته. وقتی خشک شدم و دکتر اویستین  تقریبا

 هک خوابایی و هیوال بچه به راجع گذاشتم، سرکرد، راجع به ماجراهایی که پشت سازیپاک داخلی بدنمو 

 . زدم حرف باهاش دیدممی بهش شبیه هایبچه به راجع بودم زنده وقتی

 خیلی کردم توصیف براش رو بچه ظاهر وقتی ولی نیست، راحتی کار اویستین دکتر یخوندن چهره

 به ،دیدمز وجود چنین موجوداتی با خبر بود. ولی خوابایی که میا کنم فکر. رسیدبه نظر نمی غافلگیر

 و واضح تونمیی که میجا تا خواست ازم. رسیدنمی نظر به جالب براش کردن، احتشنار  که اندازه همون

 کنم.  توصیفمو براش خواب مبرهن

این شباهت  بودن؟ یکی همین مثل درست دیدی،می کابوسات تو که هاییمطمئنی بچه»ازم پرسید: 

 «تصور خودت نیست؟

 تمنتونس دیگه و ردمم   که این تا دیدم،وابا رو مینه. تا جایی که یادم میاد، کل عمرم این خ»بهش گفتم: 

البته و  شزدن حرف طرز خاطر به ظاهرش، خاطر به فقط نه بود، همونا مثل هم بچه این مطمئنم. بخوابم

 « چیزایی که گفت.

 سوال بینممی که خوابایی از بزنه، سر بهم اومد جغدی مرد وقتی زامبیا، یلهحم از قبل گمبه دکی می



 . کرد ترششفتهحرف آ این شنیدن. کرد

 ردهک مالقات رو ما جغدیچشم رفیق ترافالگار میدون توی مواجهتون از قبل دونستمنمی»زیرلب گفت: 

  «.بودی

 دونیمی. رسیده کنم. زیاد مهم به نظر نمیاشار  بهش نرسید ذهنم به وقتهیچ»شونه باال انداختم. 

  «کیه؟

 . داد تکون سر تایید یدکی به نشونه

 « اسمش چیه؟»

 بعد هب این از. ایهبرازنده اسم. شینهمهم نیست. راستش مرد جغدی بیشتر به دلم می»لبخند زد و گفت: 

  «.کنممی صداش اسم همین به منم

ها اطالعات بیشتری به دست بیارم، ولی دکتر اویستین گفت دوست داشتم راجع به مرد جغدی و بچه

 وقتش نیست. 
ً
 فعال

 وقتی  که طورهمون دم،می قرار هم تو اختیار در دارم، که اطالعاتیو یهمه. باش صبور کنممی خواهش»

هم اجازه بدی هروقت که صالح دیدم این کارو انجام ب باید ولی دادم، قول بهت اینجا اومدی بار اولین برای

 چه و باشن چیزی چه نماد توننمی کابوسا که این به راجع کنم، فکر مسائل این به راجع اول خوامبدم. می

  «.دارن مسائل یبقیه با ارتباطی

 ماقاع وجود به بتونم تا شدن ارسال برام واال نیروی یه توسط کابوسا کنممن بهش گفتم که فکر می

ایل بیشتری به باور درستی حرفایی که دکی موقع ورودم به اینجا زد داشته تم و ببرم پی دنیا درکغیرقابل

 باشم. 

 کدومیچه. رسیاگه اینطور باشه، پس تو اون چیزی نیستی که به نظر می»تر اویستین با آرامش گفت: دک

 یه دلیلی  داده، اخطار تو به قبل از خدا اگه. دیدننمی رو خوابا این بودن، زنده وقتی هافرشته از
ً
حتما

 « نگ ایفا کنی.پشتش وجود داره. شاید تو هم قراره نقش مهمی توی مبارزه با آقای داولی

 «این خوبه یا بد؟»پرسیدم: 

 غایت به یوظیفه که بگم اینو تونممی فقط. دونمنمی»صدای غرولند ریزی از خودش درآورد و گفت: 

 که مبگ بهت اینو باید ولی بترسونمت، خوامردم. نمیک نرم پنجه و دست باهاش سال ده چند من. خطیریه

  «.بشه گذاشته کسی شدو رو بار این نیستم راضی شخصه به

بعد پیشونیمو آروم بوسید و گفت که برگردم به اتاقم. گفت که روی چیزایی که براش تعریف کردم خوب 



سیریو که پیش رومه خوب درک م کنه کمک بهم تا دهمی انجام بربیاد دستش از کاری هر و کنهفکر می

 کنم و ازش منحرف نشم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهارم

 گاه میندازم. غیر از یه سری لباسن قفسم روی کتابای به بعد و کنممی عوض لباسامو اتاقم، به ردمگبرمی

 نظرم هب. ندارم ایدیگه چیز کتاب چندتا و قشنگ ساعت چندتا ویدئویی، بازی سری یه پاد،اضافی، یه آی

 هرش یه لندن روزا این. کنم اشغال شخصی لوازم با شده داده اختصاص بهم اتاق از که سهمیو نیست الزم

 . کنم پیداش بیرون برم تونمباشم می داشته الزم چیزی هروقت. پیکره و در بی

ل به لوازمش و جنسا کردن انبار برای یا نکرده پر کامل هاشوقفسه کسبقیه هم وضعشون همینه. هیچ
 
 و گ

 طال دگردنبن کلی شین. داره زیادی لباسای فشنه کار تو چون کارل. نزده شبیخون هالکاونتی هایگوشه

باهاشون ماکتای پرجزئیات  . اشتات چند صد بسته کبریت داره کهباحالن کنهمی فکر چون کرده جمع

 جیکوب.کنه، کار می4وارف ِکناری ماکت ساخت یعنی طرحش، ترینبلندپروازانه روی داره االن. سازهمی

 مادرش کیف تو خواهرش و مادر پدر، دنشکشته از بعد که خانوادگی کوچیک عکس چندتا از غیر

 نداره.  ایچیز دیگه کرد، پیداشون

 روز یه که گفتنمی بهم بودم زنده که موقعی اگه. سازینکتابای من همشون راجع به هنر و مجسمه

 وقتی .شهمی سپری دیر زمان اینجا ولی. زدممی نیشخند خونم،می کتاباییو همچین اشتیاق با شینممی

یوار باید بشینیم به در و د باقی اوقات ولی نیست، مشکلی دیممی انجام ماموریت یا کنیممی مرینت داریم

 زل بزنیم. 

 قبل مثل واسم فیلما. شمنمی نزدیک دیگه هایفرشته به زیاد من ولی بینن،می فیلم و کننبقیه بازی می

 . طورهمین هم ویدئویی هایبازی. ندارن جذابیت
ً
 روشون خیلی تونمنمی ولی نشدم، خیالشونبی کال

 گوش کم صدای با رو آهنگا که حساسن اینقدر گوشام ولی دم،یقی گوش میموس به هنوزم. بذارم وقت

  که اینجوریم. دممی
ً
 . دهنمی حال اصال

 عشقش کردبود و اغلب سعی میتو فاز این چیزا ولی از طرف دیگه هنر تازه برام جذاب شده. مامان خیلی 

. بود متنفر هنر از بابا دونستمکه می این خاطر به بیشتر کردم، مقاومت من. کنه منتقل منم به روهن به

 گاهن من به آمیزسرزنش دید یه با خواستمنمی و اینهنرمندا یه مشت آدم االف فیس و فساده کردمی فکر

 . کنه

 هر و ردنک جلب توجهمو کشیدمی دیدگاهمو عوض کرد. نقاشیایی که از زامبیا مالقاتم با تیموتی جکسون

این که هرکدوم  و بود برده کار به که مختلفی استیالی به راجع کردم،یم فکر بهشون راجع گاهی از

                   
  Canary Wharf 4 : یکی از محلههای  اقتصادی بزرگ انگلستان 



ر چندتا گالری س . برای یه مدت طوالنی نقاشیاشو بررسی کردم و بعد بهاثرگذار بودن رو نقاشی چجوری

 کنم. زدم تا با آثار نقاشای دیگه مقایسشون 

 ترسیدممی. جایی همچین برم کردمنمی جرات قدیما. افتاد کتابا به کارم و سر گالریا هایی مغازهتو

ه ی زامبیا شاهد کارامن و اونام به فقط االن ولی. بدزدم چیزی اومدم کنن فکر یا بخندن بهم کارکناش

 . دننمی اهمیت خنثی گردمغازه

نم، ولی هرچی بیشتر یاد گرفتم، بیشتر از عکسایی که قصدم این نبود که بشینم کتابا رو با دقت بخو

خوشم اومد. چندتا کتاب هنری برداشتم توشون بود و البته عکسایی که روی دیوارای گالری آویزون بودن 

و با خودم آوردم تا سر فرصت یه نگاه بهشون بندازم. به همین ترتیب خیلی زود ققسم به تدریج پر شد. 

کاری نداره. اینجا تو لندن کلی مغازه هست که بیست و چهار ساعته بازن و برای  پیدا کردن کتابای جدید

 روشفنیازی نیست. فقط باید هر از گاهی با یه زامبی کتاب اعتباریخرید کردن ازشون به پول نقد و کارت 

 . بزنی کله و سر غریب عجیب

ن دراز بکشیم و وانمود کنیم که دکتر اویستین دوست داره شبا استراحت کنیم. دوست داره رو تختامو

. ونمخمی کتاب بشمرم، رو هاخوابیم. تو این مدت به جای این که تو تاریکی دراز بکشم و گذر کند ثانیه

 تیدس کنسول با یا خوننچند نفر دیگه هم خودشون کتاب می. دهچراغ مطالعم گیر نمینور  به کسهیچ

 . کننمی بازی

 سرعت مطالعم پایین ب
ً
 قبال

ً
س داشته یاد عکز که کردم. اوایل کتاباییو انتخاب میبهتر شدهود، ولی جدیدا

ت و کلفتم می  تموم خوندنش به کنم شروع که کتابیو هر. خونمباشن، ولی االن کتابای آموزشی ک 

 . آخرش به رسممی زود خیلی کنه، جلب توجهمو کتاب یه اگه ولی کنم،نمی

دو لج پشت توضیح دارم،برمی چندتاشونو کنم،؟ به عنوانشون نگاه میحاال امروز حال چه کتابیو دارم

یادم نمیاد گ. گو ون وینسنت کامل هاینامه به رسممی که این تا جاشون سر ذارمشونمی بعد و خونممی

 اباکت بین از و کنممی اخم. کلفته خیلی چون مونداین کتابو با خودم آورده باشم. اگه میاوردم یادم می

 . کارله طرف از. میفته توش از یادداشت یه. بیرون کشمشمی

 تاب و آب با اغلب و داشت کتابخونش تو اینو از نسخه یه بابام. خوندیمی گوگدیدم داشتی یه کتاب راجع به ون

. گوب منم به اومد خوشت ازش اگه. بندازی بهش نگاه یه باشی داشته دوست شاید گفتم. کردمی تعریف ازش

 . بندازم بهش نگاه یه دممخو شاید



. چه واکنشی نشون بدمبه این توفیقای اجباری  دونمکنه. نمی لطف بهم کسی نمیاد خوشم. کنماخم می

 چرا .نشناسنمک یگوساله یه عینهو شم. اگه این کارو نکنم میدیگه حاال باید برم از کارل تشکر کنم

 خودشیرین. ی مسخرهبالش؟ تا اگه خواستم خودم برم دن نکرد معرفی بهم کتابو

 گوگنو تازه. رسم، ولی اینجوری لوس و ناسپاس به نظر میآشغال سطل تو کنم پرت کتابو زنهبه سرم می

 
ً
 پیش زیرلب دارم که حالی در. باشه خوبی کتاب رسهمی نظر به و عالقمه مورد هنرمندای از یکی واقعا

 آماده انفرادی یمطالعه ساعت چند برایخودمو   و کشممی دراز تختم رو رممی کنم،می غرغر خودم

 . کنممی

 طرف یه از. داده بهم عالی کتاب یه کارل. شهمی سپری سرعت به زمان و شممی هابه سرعت غرق نامه

 ونمبخ داده آشغال کتاب یه که این جرم به برم تونمنمی که اینه معنیش چون کنه،می اذیتم مساله این

م و خیلی زود کارل کرد کشف عالی و جدید کتاب یه که این از خوشحالم دیگه طرف زا ولی. کنم مسخرش

 . کنمو تشکر کردن ازش و چیزای دیگه رو فراموش می

 مطالعه غرق اسمیتو بی کردمنمی فکر وقتهیچ». برم و دور دنیای به گردونهیه صدای آروم منو برمی

 «.ببینم

 متوجه ور  – پرمآروم از جا می
ً
و یه نگاه به باالی سرم میندازم. معلم  –ود کسی به اتاق نشده بودم اصال

ل و گشاد رو لباش نقش بسته. بسابقم آقای بورک وسط چارچوب در وایساده و یه ل
 
تابو کبا احتیاط خند گ

 نکنمی قطع خودشونو گوش که هاییدیوونه به همیشه من»: گممی غرولند با و کنار ذارمشمی بندم،می

همچین کتابایی وسط بود شاید  پای مدرسه تو اگه. خوبیه خیلی کتاب این تازه. داشتم خاصی ارادت

  «.کردمبیشتر مطالعه می

 بابنا دوست کلی. بود شلوغ سرت موقع اون تو. پاش بشینی نداشت امکان. نه»: گهمی و خندهبورک می

 یبر که این جای به اگه. کردییم نباید ولی بکنی، باهاشون تونستیمی که بود کار کلی و داشتی

  « .ومدمی خوششون خیلی نکنم فکر خوندی،می کتاب خونه شستی، میباهاشون تو خیابون پرسه بزنی

 مدرسه تو که موقعی به نسبت. کنهمی نگاه الشو و دارهبرمی کتابو کنه،بورک طول اتاقو طی می

  موهاش و تادهاف گود چشاش زیر. رسهمی نظر به پیرتر خیلی دیدمشمی
ً
 ریخاکست کامل طور به تقریبا

. ولی یدرسمی نظر به قیافهخوش معلما یسه با بقیهدر مقای به نظرم بورک نبودم، ولی یشیفته من. شدن

  شده. االن شبیه یه پیرمرد شکسته 

  «.بخونمش داشتم دوست همیشه»: گهبورک می

 راجع بهش شنیده بودی؟»
ً
 « قبال



 – کتاب گنبه این می - 5هفت ستون حکمت. بود حالمن خوراکم شرح. نبودم اینریبله. خیلی آدم ه»

 ریس یه مثل من. باشم داشته خوندنشونو وقت دیگه االن نکنم فکر. بودن معروف گوگون هایولی نامه

  «.بمونم بیدار شبو کل تونمنمی ببرم، اسم تونممی که نامیرا موجود

بهش بگو بهت  اویستین دکتر سراغ برو اول البته. بگیرم گازت تحاضر  من خب»: گمبه شوخی می

 «.یبمون بیدار خواست دلت که قدرهرچه تونیواکسن بزنه. شاید به یکی از ما تبدیل بشی. بعدش می

  «.شدم واکسینه االنشم همین من»: گهمی و منه تخت کنار که جیکوب تخت روی شینهبورک می

 . زنممی زل بهش و شینمم میمنم رو تخت« واکسینه شدی؟»

یه مدت کوتاه بعد از این که شروع به همکاری با دکتر اویستین کردم، ازش خواستم واکسنو به منم تزریق »

 « کنه.

 باعث و کنهمی حمله بدنت به واکسن نشی، آلوده اگه چیه؟ کار این معنی دونیمی چرا؟»: زنمداد می

  «.میریمی دیگه لسا پونزده یا ده تا. بشی ذوب شهمی

 احتمال این که گیر یه زامبی بیفتمتا اون موقع زنده بمونم.  دونممی بعید. »میندازه باال هاشوبورک شونه

 ونمدبه مراتب بیشتره. اگه مغزمو نخورن و تبدیل بشم، دوست دارم شانس بازیافت شدن داشته باشم. می

  «.هیچیه از بهتر امید یکم حال این با لیو نیست، زیاد خیلی شونسشان بزرگسال افراد بیشتر

  «چی؟ برنداری خراش یا نشی گرفته گاز اگه». دممی تکون تاسف یسرمو به نشونه

. یدمکشخبری نیست. خیلیم انتظارشو نمی دوران کهنسالی از دیگه صورت این در». زنهبورک لبخند می

  «.ژیانر از سرشار و قوی و جوونم که بمیرم موقعی دارم دوست

   «.اقیانوسه وسط االن شی سوارش خواستیای که می. کشتیخیلی دیر کردی»: گمزیرلب می

 زیاد برگشتی که موقعی از بی؟ چطوره تو حال». شهرو به جلو خم می و خندهبورک با صدای بلند می

  «.ندیدمت

 تمرین. گیرمی زیادی یاد میخوبم. دیگه عادت کردم. دارم چیزا»باال بندازم.  هاموحاال نوبت منه شونه

 «.کنمخودم به نهضت کمک می ینوبه به دارم. سخته کردن

 «تا حاال به ماموریت فرستاده شدی؟»

  «.هالو آموزشی نزدیک به کاونتی فقط ماموریتای اکتشاف»

 ایساختمون و خیابونا گشتن شامل بیشتر که دنروتین زیادی انجام می اکتشاف ماموریتای هافرشته

                   
  5 عنوان خودریستنامهی توماس ادوارد لورنس )لورنس عربستان( 



 ض .دیممی پناه بهش هالکاونتی تو کنیم، پیدا کسیو اگه. شهمی هابازمانده کردن پیدا برای لندن
ً
منا

  که انسانی سرباز هر و هاشیافتهدنبال آقای داولینگ و جهش
ً
 . هستیم هم زدنه گشت حال در احیانا

از دست ندیم، باید به طور  عقلمونوالبته شکار مغزم یکی از اهداف اصلی ماموریتامونه. اگه قرار باشه 

 ساختمونای و هامدرسه بیمارستانا، گشتن جز کنننمی کاری هامنظم مغز بخوریم. یه سری از فرشته

 از ولی کرد، استخراج مغز قابلمه کردن پر برای جمجمشون از بشه که کنن پیدا اجسادی تا عمومی

 مه بایده که کنندیهخسته کارای از یکی این. کنیم کمک بهشون خودمون سهم به رهمی انتظار هممون

 انجام بدن.  کم و بیش

 ونچ کنم،می پیدا بدیم حس حال عین در ولی بیرون، بزنم هالکاونتی از اکتشاف یدوست دارم به بهونه

 ینیمبمی هاشویافتهجهش و داولینگ آقای دونیمنمی میفته، چی به کارمون و سر نیست معلوم وقتهیچ

آمریکایی و  بارنز، . قبل از این که بیام اینجا با یه گروه شکارچینه یا کننمی پیدا رو ما انسانی شکارچیای یا

 شیکرفقاش، برخورد داشتم. یه سری بازمانده هم هستن که حوصلشون سر رفته و با کشتن زامبیا وقت

 نهمی برای مردن، ونخودش زامبیا که اینه منظورم. کنننمی حساب کشتن کارو این اونا البته. کننمی

 مهم نیست.  براشون خیلی

به خارج لندن اسکورت  آدمو سری یه اونا. شدن فرستاده تریمهم ماموریتای به من گروهیایهم یبقیه

 ولی هنوز به من و. بدن انجام ایشدهتعییناز پیش وظایفکردن یا به جاهای خطرناکی فرستاده شدن تا 

 . نشده داده وریتاییمام چنین تو شرکت یریج اجازه

 « ؟میگذرونی چطور توفراغتاوقات»ه: پرسبورک می

 رنتاینت تو شهوانی داستانای از غیر که کنممی ساالییو اون جبران دارم». کنمبا سر به کتاب اشاره می

  «.خوندمنمی ایدیگه چیز

  «نه؟ کنی،می شوخی». زنهبورک چشمک می

 «که اشکالی نداره. شیطنت میک حاال»: گممی و زنمنیشخند می

 .« به سن قانونی رسیده باشی که شرطی به»: گهمی تلخیبورک با اوقات

 دسترسی اینترنت به سالگییازده ده از من. درنیار رو بزرگا آدم ادای من یواسه»: گمبا عصبانیت می

 نگاه یه رفتمی نباید من سن تو نفر یه کنیمی فکر نبودم؟ کنجکاو کنیمی فکر. داشتم قید و بندبی

. 6دنیا صدف ما بودهمه جار و جنجال واسه چیه؟ بچگی ما که مثل بچگی شما نبود.  این ببینه بندازه

                   
  6 یک اصطالح انگلیسی برگرفته از نمایشنامهی "همسران خوش ویندزور" شکسپیر به معنای این که دنیا در چنگ من )یا ما( است. 



  «.بخواد دلمون که چیزی هر دنبال بریم تونستیممی

  دنیا. گیمی تو که باشه طورهمین کنم فکر خب،». زنهمی لبخند دوباره و کشهآه می
ً
. دوب شما صدف واقعا

  «.ذارهمی خودشو تاثیر داره خوندن کتاب کنم فکر. کردیه نمیاستفاد الفاظی چنین از قدیما تو راستی

  «.نیستم کودن که من. ذارهمعلومه که داره تاثیر خودشو می»

  «.درمیاوردی اداشو وقتی حتی. نبودی وقتمهیچ و نیستی نه»: کنهبورک موافقت می

 من اب موضوعی یه به راجع که اومده که مشخصه. کنهمی نگاه بهش دقت با بارهدو و دارهبورک کتابو برمی

 تراح کار. کنم راحت براش کارو خوامنمی. گمنمی چیزی ولی چی، به راجع بدونم کنم فکر. کنه صحبت

 . خورهنمی من خونی گروه به کردن

 یدرجه به خوامه باشی. نمیت اشتباهی از این حرف داشتبرداش خوامنمی»: گهبورک با احتیاط می

 کتاب صرف زیادیو زمان داری شاید کنینمی فکر ولی. بود نخوندن کتاب مشوق که کنم نزول معلمی

 «کنی؟می خوندن

  «.نه»: دمجواب کوتاهی می

  «بی؟ چیه مشکل». شهمی جدی و کنار ذارهمی کتابو بعد خنده،بورک با دهن بسته می

 « هیچی. توپ توپم.»

 « نیستی. دکتر اویستین خودش متوجه شد و به من اطالع داد. نه،»

 « متوجه چی؟»

 با ات نکردی تالشی هیچ ولی اینجا، برگشتی داشتی بچه اون با که ماجرایی از بعد تو»: گهبورک می

  «.چرخیمین باهاشون. نداری کاری اتاقیاتتو با هم. کنی برقرار رابطه دیگه هایفرشته

  «.نمیاد خوشم ازشون که اینه خاطر به شاید»: گممی و باال کشمدماغمو می

 «.دیگه وهگر  یه تو بفرستنت کنی درخواست تونستیمی بود، اگه. باشه این مشکلت نکنم فکر»: گهمی

  «.بخوابیم باید کجا که گهفکر کردم اجازشو ندارم. دکتر اویستین بهمون می»

 اعصابت، رو رنتات و بقیه بعد از این همه وقت هنوزم دارن میوقتی تازه اومدی اینجا آره. ولی اگه اش»

  ولی. بشه موافقت میل کمال با بدی که گروهی تغییر درخواست با شاید
ً
 گهم نداری، مشکل اونا با واقعا

 «نه؟

 «.ریجه اصلیم مشکل»: گمزیرلب می

  «سازید؟با هم نمی»

 «.داشت اهمنخو وقتمهیچ نداشتم، وقتبهش اعتماد ندارم. هیچ»



 «چی؟ بقیه ولی»: کنهبورک پافشاری می

 . باال میندازم محکم و سفت هاموشونه

 با لومشک یه اگه. کنم کمک بهت بتونم شاید دهمی آزارت چی بگی بهم اگه»: گهمی آمیزیبا لحن محبت

 «.رسهنمی نظر به بد خیلی دیگه بذاری، میون در دوست یه

  من. ندارم احتیاج تدوس به من ولی»: گمزیرلب می
ً
 هافرشته با همکاری با. خوامنمی دوست اصال

  «.بشم دوست باهاشون خوامنمی ولی ندارم، مشکلی

  «چرا؟»: پرسهمی رسهبورک که غافلگیر به نظر می

 «.باشم تنها دممی ترجیح»: گمآروم می

 منظورم چیه.  بفهمه کنهمی سعی داره. کنهبورک اخم می

 «.نیست پیچیده اونقدرام»: گممی و مزنپوزخند می

 که اریک هر دوست یه کردن پیدا برای تو موقعیت تو نفر یه کردممی فکر. هست که من برای»: گهبورک می

 «.دهمی انجام باشه الزم

  «چشه؟ من موقعیت مگه»: پرمبهش می

 دوست ندارن با تو کوچکاص که زنده آدمای. نامیرایی یه تو خب»: گهمی
ً
. نباش داشته برخوردی ترینال

 ائلق اهمیت برات بشن وسوسه توننافراد کمی هستن که می. ندارن کارت به کاری که معمولیم زامبیای

  «.کنی پیدا دوستی ایدیگه جای کمه احتمالش بدی، رد جواب هافرشته دوستی پیشنهاد به اگه. شن

 « .خوامدوست نمیگفتم که من  بهت ولی»: کنمیادآوری می

 «.باشی تنها دنیا تو تونی. نمیبخوای باید»: کنهبورک اصرار می

  «.تونممی خوبم تونم،می»: گممی و کشمخرناس می

 «چرا؟»

 به»: گممی و کنممی فکر بیشتر ببرم کار به خواممی که کلماتی روی «.ترمبه خاطر این که اینجوری راحت»

 خون یاد و کنم، به استخونایی که از انگشتام زدن بیرون نگاه میبه دستام.« ترمینجوری امنا که این خاطر

 یوقتی زامبیا به مدرسمون حمله کردن تو اونجا نبودی. به بهونه. »شده ایی میفتم که ازشون چکیدهکس

فرار کنیم، ما رو  زامبیا دست از تا دویدیممیتو راهروها م یداشت وقتی. بودی گرفته مرخصی مریضی

 ی چندتا از دوستام مردن. سوزی، کاپر، لینزر و ...ندیدی. ندید

 ارهپوقتی آقای داولینگ به مجتمع زیرزمینی حمله کرد، اونجا نبودی. ندیدی زام هدا چطور مارکو تیکه

نشنیدی. بوی گوشتشونو که داشت  مرگشونو از قبل جیغ صدای داد، وترتیبشون جاش وقتی. کردن



 استشمام نکردی. وخت تو هوا سمی

 دار و دستشوقتی اون همه آدم تو میدون ترافالگار کشته شدن، پیش من نبودی. یا وقتی خواهر کلیر و 

  «وارد ایستگاه لیورپول شدن، جایی که به قبرستونشون تبدیل شد. یا وقتی تیموتی سالخی شد.

 «.بودم وحشتناکی چیزای شاهد منم»: گهبورک با غصه می

وقعی که عقلم اومد سر جاش، فقط و فقط شاهد همین چیزای مطمئنم که بودی. ولی من از م»

 ودموج من بگم خوامهرجا رفتم یا مرگ پیدا کردم یا اون منو پیدا کرد. نمی. گیوحشتناکی بودم که می

و هربار که یه گوشه وایسادم تا نفسی ولی این دنیا دنیای مرگه  -مهم باشم فکر نکنم اونقدرا هم  – شومیم

 به ادافت کارم و سر - گملبته منظورم نفس واقعی نیست، ولی فکر کنم متوجه باشی چی میا –تازه کنم 

  «.ی مرگفرشته

 ». کنهباالخره بورک صاف تو چشام نگاه می
ً
 بودم ائلق اهمیت براشون و میشناختم که کسایی تمام تقریبا

 اهدردو تحمل کنم. مطمئنم فرشتهخوام دوباره این م. نمیندار  طاقتشو دیگه. شدن گرفته ازم یا مردن یا

تو هم یا تبدیل . زننمی شبیخون اویستین دکتر به هاشیافتهآقای داولینگ و جهش و شنمی کشته

 .چیهمه به شهمی ده*ر راه وسط جا یه. بیرون ریزنمی رودتو و دل یا شیمی

 خواممی. بدم دست از یقرف و دوست خوام. دیگه نمیکنم حس چیزی افتاد اتفاق این وقتی خوامنمی

 نشون دشوخو مرگ دوباره تا شم قایم توش کنم پیدا لونه یه و بیام کنار قضیه با که باشم داشته اینو قدرت

  «.کنم تنهایی احساس که این تا باشم تنها دممی حترجی. بده

  «... بی»: گهمی ضعیفی صدای با. شنچشای بورک از حس دلسوزی پر می

 بذار کن ولم هم حاال. دادم بهت جوابمو منم و بگیری جواب اومدی تو. نگو چیزی»: شحرف وسط پرممی

  «.خواممی همینو فقط همه از. خواممی ازت همینو فقط. باشم خودم حال به

 صدایب شه،می بلند جاش از بورک باالخره تا زنمینقدر به کلمات زل میا و کنممی بازش دارم،کتابو برمی

 نیاید این تو باشه قرار اگه ولی بره، وضع این با خواستمالبته نمی. ذارهمی تنها منو و بیرون رهمی اتاق از

 که هست.  بمونه جوری همین باید چیهمه ندم، دست از عقلمو کشتارگاه این تو رحم،بی و پلید

 

 

 



 فصل پنجم

ستاد زنگ یه ماموریت م اداشت دوست. کنمدارم برای یه ماموریت اکتشاف دیگه خودمو آماده می

 باغ نزدیک دفعهاین که ستتو یه ناحیه بازم کارمون گشت زدن ولی دید،می تدارک برامون حسابیدرست

 . آپارتمانن از پر که هستن زیادی خیابونای بازار پشت. کاونته
ً
 ما کار وت ولی بودیم، زده سر اونجا به قبال

 . نیست جدیدی چیز تکرار

 و الباس خورشید نور برابر در محافظت برای ولی کنیم،نمی حمل سالح خودمون با بیرون، ریموقتی می

 رطو به هرکس لباسای. تنمون رو مالیممی ضدآفتابم کرم عالمه یه. پوشیمتکشای کلفتی میدس

 سبزی هایخزهصوصی براش آماده شده و روی هرکدوم یه سری سوراخ ایجاد شدن تا زخمامون و رشتهمخ

 . بشن معلوم هستیم، نامیرا اونا مثل هم ما دهمی نشون زامبیا به و بیرون زده ازشون که

  که کردم عادت بهش اینقدر. کنممی نگاه دقت با سینم روی سوراخ به و چرخونمژاکتمو می
ً
 یادم اصال

 صا االن ولی شد، گرفته شدن ناقص هامسینه که این سر حالم میاد یادم. داره فرقی چه قبل با نمیاد
ً
 برام ال

 . نیست مهم

 »: کنهیه نفر از پشت سر زمزمه می
ً
 که ستیه زامبی یه از نمونه ترینتوجهم، تو جالبگمی بازم و گفتم قبال

  «.اسمیت بکی دیدم حال به تا

کت و  تیپ معمولش. کنهنمی چندانی تغییر وقتهیچ دکی. زنممی لبخند اویستین دکتر به و گردمبرمی

با  هک پشتشکم ایشیکه. الی موهای قهوهپیرهن سفید اتو شده و یه کراوات  رنگ،کم شلوار خاکستری

 و گرم همیشه مثل ایشقهوه و عمیق چشای. شهدقت شونه شدن، چند تار خاکستری دیده می

 . بخشنآرامش

  «.گیمی همینو دخترا یهمه به بندممی شرط»: گممی و خندمبا دهن بسته می

 قلبم ق که جایی سینم، روی سوراخ دور ژاکتو تا کنهمی دراز دستشو «.گممی تو به فقط»: گهبا تاکید می
ً
بال

 . شهمی خیره صورتم به دقت با و کنهسرشو کج می.« آها. عالی شد». کنه تنظیم تپید،توش می

  «نه؟ گفت، هم تو به زدم بهش که حرفاییو بورک»: گممی تلخیبا اوقات

ح ترجی هک نیستی کسی اولین تو. کنممی درکت که بگم باید ولی نه، یا هست مهم برات دونمالبته. نمی»

داده تنها باشه و راه خودشو از بقیه سوا کرده. منم خودم این دوره رو طی کردم. چند سال طول کشید. به 

 قتوکاری کنم نسبت به کسی هیچ احساسی نداشته باشم، دیگه هیچاین نتیجه رسیدم که اگه بخوام 

 .« زد آسیب بهم خانوادم از رحمانهبی جدایی اون که حدی در نه بینم،نمی آسیب



 «شد؟ چی بعد خب»: پرسممی

 ورط به کردم،می کار باهاشون که کسایی با فاصله ایجاد و تعلق بندای تمام بریدن. بود خوب»: گهمی

  «.بود راحت برام ایغالفگیرکننده

  «دادن؟ اهمیت به کردی شروع دوباره که شد چی پس»: گممی و کنماخم می

 بلق از که بمونن کسایی پیش کنهمی مجاب رو هاشدهخیلی از زنده غریزه»: دهدکتر اویستین جواب می

  کنمنمی فکر من ولی میشناختن،
ً
 یلیدل، ی تو بدنشون نیستروح دیگه اونا. بدن اهمیت بهشون واقعا

 این به. کنممی رفتار شدهمدت فهمیدم منم مثل دارم مثل یه زنده. بعد از یه برای اهمیت دادن ندارن

 که خدا عقلمو بهم برنگردونده  تا من طوری رفتار کنم که انگار هنوزم یه حیوون بیشعورم. رسیدم نتیجه

 داشته رابطه مه با کنیم، مثل تولید بورزیم، عشق تونستیممی. بود انگیزوقتی زنده بودیم، زندگی شگفت

 زیاد یلیخ کردیمچون لذتی که تجربه می ولی. ببینیم آسیبم بود ممکن که بود این جانبیش اثر. مباشی

 . کردیمدردو تحمل می بود،

 هب شبیه فقط چیهمه االن. بورزیم عشق قبل مثل تونیمنمی ما. نشده عوض چیزی کنم وانمود خوامنمی

  که چیزیه
ً
 «.فعلیه زندگی پوچی تو شدن غرق از بهتر مبهم و تقلبی عشق یه حتی ولی. بوده قبال

باهات موافق باشم. اگه انتظار نداشتم یه سری از شماها رو به  نیستم مطمئن»: گمبا یه لحن رسمی می

 ماه ششی از بیشتر کدومتونهیچ به ببندم، شرط بود قرار اگه ولی. کردزودی از دست بدم، قضیه فرق می

  «.سال یه فوقش فوق حاال. دادمنمی وقت

  «موندم؟ زنده ساله صد از بیشتر من که این وجود با حتی»: پرسهمی

. آخرش سر پر شده از مرگ و نابودی و فقدان. حاال فقط ع اوضاع فرق داشت. دنیا منطقی بوداون موق»

  «.بگیرم بغل غم یزانو شه،تی تو، بورک یا هرکس دیگه کشته میوق خوامنمی من و رههممون به باد می

ه تو رات اشک نریزه، اگب کسی اگه باشه؟ چجوری باید ما واکنش بشی، کشته تو اگه»: پرسهدکتر آروم می

  «شی؟رو از خاطرمون محو کنیم و طوری رفتار کنیم که انگار اتفاقی نیفتاده، ناراحت نمی

 »: گمبا سرزندگی می
ً
 زار یا دبگیری جشن هفته یه شما نداره فرقی برام. مردم دیگه بمیرم، من وقتی. اصال

  «.بزنید

 اگه .کنممی درکت من گفتم، که طورکه مایلی. همون هرجور». دهدکتر اویستین با دلسردی سر تکون می

 برای که نیست این به ملزم ایفرشته هیچ. کنیمنمی تحمیلش بهت ما گردی،نمی دوست دنبال

 . باشه قائل اهمیت براشون هافرشته یبقیه با همزیستی

اهمیت قائل هستم و خواهم بود بی. بیلی بورک هم برات اهمیت قائله، چندین و چند نفر ولی من برات 



 مثل. کنی تکیه ما رو تونهمی کردی، پیدا نیاز دوست یه به و شد عوض نظرت اگه. طوردیگه هم همین

  «.همیشه

 «.بشید کشته من از قبل شما که این مگه»: گمبهش می

، و لپم طرف میاره دستشو شه،می محو لبخندش بعد «.ناقال ای»: گهیم و زنهلبخند می
ً
ا لی بو مختصرا

  «.ما پیش برگرد سرحال و سالم. بی باش خودت مواظب بیرون اون». کنهمحبت لمسش می

 از خواممی کنم،می قبول دوستیشو درخواست بگم بهش و کنم صداش خواممی. رهمی و گردهبرمی

 شم که بتونم بهش احساس نزدیکی کنم. و یه نفرو تو دنیا داشته با بشم آزاد تنیدم خودم دور که ایپیله

 . کنمولی این کارو نمی

 . تونمنمی

 . کنمنمی

یاد دوستای دوران تحصیلم میفتم. پدر و مادرم. مارک. تیموتی. دردی که به خاطر از دست دادنشون 

 : برگشتم هالکاونتی به که باری اولین برای نه اونم خورم،تحمل کردم. و پیش خودم قسم می

 هرگز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم

 تو. کنیممی وارسیش دقت با و زنیممی سر راهمونه سر که ساختمونی هر به و گردیمخیابونا رو می

 دارن که هاییشدهبهشون برخورد نکنه. آروم از کنار زنده خورشید نور تا کردن اطراق زامبیا خیلیاشون

دنبال زیرشیروونی و درای  باالتر طبقات تو تا باال ریممی هاپلهراه از و شیممی رد کننمی احتاستر 

 بگردیم.  شدهقفل

ت نجا زیادی انسانای من از قبل ولی نکردیم، پیدا ایبازمانده شدم، ملحق هااز موقعی که من به فرشته

ا کردن. وقتی تونستن این همه وقت تو و گروهای اکتشافی دیگه هم چندتای دیگشونو پید داده شدن

 باید خیلی زبر و زرنگ باشن. 
ً
 حتمیه دووم بیارن، مسلما

ً
 شهری که توش مرگ تقریبا

 کسایی که باهوش باشن ،زدنشون گول برای. وابستن شنواییشون و بویایی حس به شدت به هاشدهزنده

 واکنش انسان طبیعی بوی به فقط اونا. معنیهبی زامبیا یواسه عطر بوی - زننبه خودشون عطر می

 یکمش دور کنه، کار مخشون خیلی دیگه که اونایی. کننو کفش سبک و دمپایی پاشون می – دنمی نشون

 تراشنمی هت از سرشونو بشه، کمتر گوارشیشون سیستم و قلب ضربان صدای تا پیچنمی باند سینشون و

  و کنن عرق کمتر تا
ً
  .زامبیا پیداشون نکنن تا کننمی استفاده دیگه یهمبتکران راهکارای از کال

  کنه، چک ساختمونو یه زامبی یه وقتی شدن متوجه ترو جرات دل پر هایبازمانده
ً
 رهنمی دیگه معموال

 اگه نگهبان یا دربون بوده  هداشت عادت بود، زنده وقتی که این مگه سراغش،
ً
یه جا رو دوبار چک کنه، مثال

بعضی از انسانا مقرشونو توی ساختمونایی برپا کردن که زامبیا توش زیاد رفت و آمد برای همین باشه. 

 جاییو ادنمی زامبی یه چون لندنن، کل تو هاپناهگاه ترینکنن. منطق پشت این کار اینه که اینجور جاها امن

 . بگرده کنهمی زندگی توش که
ً
  و دارنرو نگه می دیگه زامبیای یخونه حرمت هاشدهزنده ضمنا

ً
 تقریبا

 . شدن ریزیبرنامه اینجوری .چرا دونیمنمی که ما. کنننمی تجاوز حریمشون به وقتهیچ

  که هاییفرشته
ً
 به رفتننمی وقتهیچ بودن، شده فرستاده هابازمانده اکتشاف ماموریتای به قبال

ه اطالعاتی که توسط کسایی کا توجه به ب حاال، ولی. بزنن سر بود شدهزنده سری یه یخونه که ساختمونی

 نجات دادیم بهمون داده شده، حواسمون به این قضیه هست. 

 بر رد ایسپری کردیم هیچ نتیجهوقتی از یه آپارتمان دیگه میاییم، در حالی که تمام زمانیو که اون تو 

  «.دهمی حالی چه اوه،»: زدن غر به کنهمی شروع ریج نداشته،

 « صبور باش.: »گهاشتات می

 »: گهمی و باال دهریج دماغشو می
ً
 اگه بدیم؟ اهمیت بهشون باید چرا ها؟زنده دنبال بریم باید چرا اصال



راشون ندیم خوبیت نداره. ولی تو این فرصت  اومدن، خوش که کنن پیدا هالوکاونتی بتونن خودشون

ی داولینگو مورد عنایت قرار کنیم و آقا خفت رو شکارچیا و بگیریم رو هایافتهجهش رد بریم تونیممی

 «.بابا تلفیهبدیم. این کار وقت

 «.آره»: گهمی و کنهشین طبق معمول از رفیقش پشتیبانی می

 . نزن راه اون به خودتو»: گهکارل با عصبانیت می
ً
  «.مجنیگما داریم به خاطر کسایی که هنوز زندن میاصال

 زمین یکره سرتاسر هاین نفرشون تو اردوگاها و جزیرهچند میلیو و چندین االن ولی آره،»: گهریج می

 مهم نیست که داره؟ توفیری چه مگه کنیم پیدا ما نفرم چند حاال. شدن پراکنده
ً
 .« اصال

 .«مهمه بدیم نجات که اونایی برای»: گهاشتات می

 . زنممی رفح ترمن دارم تو یه مقیاس وسیع! گی؟می راست! بابا نه»: گهمی و کشهریج خرناس می
ً
 کال

جریان دارن  اینور و اونور که ایجزئی مبارزات گفت دکی نه؟ مگه باشه، وسیع باید دیدمون مقیاس

 راچ پس. کاریه اصل یمبارزه داره جریان دلقک، نیروهای و ما بین اینجا، که ایمبارزه. معنینهمشون بی

 «ای سامری نیکوکارو دربیاریم.بخوایم اد که اونه از ترشلوغ سرمون کنیم؟نمی تمرکز روش

 «.گهمی چی ببینید کنید گوش»: دهمی تکون تایید یشین به شدت سرشو به نشونه

. هرسنمی ذهنشون به استداللی چون نمیندازن، راه بحث ولی کنن،اشتات و کارل به ریج و شین اخم می

 کنممی سعی و بشه خواسته ازم که دممی انجام کاریو فقط من. نیست مهم برام. ندارم خاصی نظر من

 .نکنم فکر روش زیاد

این دیگه باید پایان بحثی باشه که ریج توش پیروز شده، ولی جیکوب سکوت همیشگی سرشار از 

 «.مبودی انسان زمانی یه هم ما باشه یادمون که اینه خاطر به کنه فکر»: گهافسردگیشو میشکونه و می

 . الله کنی فکر شهمی راحت. زنهنمی حرف زیاد. زنیمریده زل میپبه این پسر الغر و رنگ

 یه ولا همون از که انگار. بیاد یادم قبلیم زندگی سخته برام. کنممی فراموش وقتا بعضی من»: گهآروم می

  «.بودم نامیرا

 «چی؟ که خب»: پرسهمی ریج شهوقتی جیکوب دوباره ساکت می

 برم هک کنممی فکر این به دارم، زیادی یفاصله انسانیت با کنممی احساس وقتی»: کنهجیکوب زمزمه می

 . شم ملحق هاشیافتهجهش و داولینگ آقای به
ً
 که هرجا. میگذرونن خوش دارن حسابی اونا ظاهرا

. دنمیت نمیاه خودشون از غیر کسهیچ به و کشنمی بخواد دلشون که هرکیو رن،می بخواد دلشون

 بهش متحرک هایمرده. کرده سقوط دنیا. بند و قید از رهایی یعنی حد این تا بودن رحمبی و وحشی

 یبقیه هم، رو بریزیم گروهش و دلقک با تونیم. میایمو از اونجا رونده هما هم از اینجا موند. شدن مسلط



 نق به ماست لذت ببریم. چه مانعی سر راهمومتعل که دنیایی از دیگه سال هزار چند تا و بکشیم رو انسانا

 « قرار داره؟

  «.داره شیشه خرده جنسم که منم این شما بین کردممی فکر بگو منو. خدا یا»: گهمی و خندهریج می

 تحمیل بوده، سرطان یطعمه که بدنی بدنش، به که دردی خاطر به و باال میندازه هاشوجیکوب شونه

 « راجع به این چیزا فکر کرده؟ذهن من اینجوریه. یعنی فقط منم که »و هم. ت رهمی قیافش شه،می

 هبقی ده،می تکون تایید ینشونه به سرشو اشتیاق با داره که ریج از غیر. کنهیه دور به همه نگاه می

 . دزدنمی نگاهشونو

 رو تونهمیگذره. نمیچی تو فکرمون  دونهمی. داره خبر ما درون از اویستین دکتر»: گهجیکوب می

 وسوسه و درموندگی تسلیم هست امکانش دونهمی چون کنه، باز حساب ام چرای و چونبی پشتیبانی

 . فعلیمون دشمن طرف بریم و بشیم

 از خارج امن پناهگاهای به هافکر کنم هدف این ماموریتای اکتشاف و نجات و اسکورت کردن بازمانده

ن خاطره از یاد بره یا معنی زنده بودن در ارتباط باشیم. چون اگه ای یبا خاطره که باشه این یواسه لندن

 « دیگه چه دلیلی برای وفاداری داریم؟خودشو از دست بده، چه چیزی جلودارمونه؟ 

 شاید جیکوب. شهمی برقرار طوالنی سکوت یه کنیم،حین این که داریم به حرفای جیکوب فکر می

 . هباش داشته شدن گفته ارزش که گهچیزی می کنه، صحبت وقتی ولی باشه، صحبتکم

  که همینه واسه»: پرسهریج ازم می
ً
 زا که کنیمی فکر این به داری کنی؟می دوری بقیه از اینقدر جدیدا

  «داولینگ؟ آقای پیش بری و بزنی خنجر بهمون پشت

 ا کسی که از پشت بهشتنه دستش، و دار و داولینگ آقای پیش برم بخوام اگه»: گممی و زنمنیشخند می

  «.کنممی ول فقط رو بقیه. تویی زنمخنجر می

  «.کردیمی فکر قضیه این به داشتی هم تو پس»: کشهبا قلدری منو به چالش می

 و کنممی غرولند آروم. بگیرم خودمو جلوی اومده پیش گذاشتنش سر به سر فرصت که حاال تونمنمی

 «.کنمر میفک زیادی چیزای به راجع من»: گممی

 « - بخوای اگه»: گهمی و سمتم گیرهیانگشت سبابشو به قصد تهدید م

  «.ریج»: حرفش وسط پرهاشتات می

 اگه. منیستی قائل خاصی امتیاز دخترا واسه اینجا. نکن طرفداری ازش بیخودی»: گهریج با عصبانیت می

  « - این

 «بنداز. راستت سمت به نگاه یه و شو خفه»: گهاشتات آروم می



 منم همین برای شن،می درشت چشاش. دهمی انجام گفت که کاریو یول ره،می غرهریج به اشتات چشم

 . میندازم نگاه یه

. هبغلش کوچیکم ییه مغازه میاد بیرون. یه زنه که یه بچه یخرابهکمتر از ده متر جلوتر از ما یه نفر از 

 دونم دختره یا پسر. نمی

 هآغشت بهش خودشونو که عطری بوی به وجهت با رن،که دارن جلو و عقب می هاشونولی با توجه به سینه

 .مطمئنم چیز یه از بینه،می رو ما که موقعی زن یزدهوحشت نگاه به توجه با و کردن

 اونا زندن. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 فصل هفتم

 تو شوصورت بچه. زنهمی زل ما به اونم و زنیمچند ثانیه میگذره و هیچ اتفاقی نمیفته. به زن و بچش زل می

 . نه یا داره خبر ما وجود از دونمنمی. کرده قایم زنه یسینه

 آسیبی بهت خوایمنمی ما»: زنهمی داد ایدوستانه لحن با و سرش باالی برهاشتات دستاشو می

 «.برسونیم

 یرشگ بتونیم که جایی مغازه، تو گردهبرنمی. چاک به زنهمی زنه خورهبه محض این که اشتات تکون می

 . دویدن به کنهمی شروع خیابون امتداد تو. بندازیم

 نمتوقفمو محکم و مختصر «!کنید صبر» یه با کارل. دنبالش دویممی جمعیبا اطاعت از غریزمون دسته

 . کنهمی

 و دمیا فرود فراری زن از ترعقب یکم. پرهمی بعد و دارهحین این که وایسادیم، کارل چند قدم بلند برمی

 وایمیسه، اونم و میاد فرود زنه از جلوتر متر چند دفعه این. قورباغه یه مثل پره،می دوباره بالفاصله

  .طرفش دوهبینه و میمی ساختمون یه تو باز در یه. گردهمی فرار راه دنبال درموندگی با و گردهبرمی

 «.باشه داشته وجود زامبی جین دو در اون پشت ممکنه. نیست ایعاقالنه کار»: گهکارل آروم می

 . وایسادیم حرکتبی هممون. بقیمون به بعد. زنهایمیسه و به کارل زل میزنه و

 و هشر متمایل مید طرف به دودلی با شه،می دور کارل از دیگه قدم یه کنه،زنه نفسشو تو سینه حبس می

 «هستید؟ چی شماها»: گهمی

 ما که اینه بدونی ناال الزمه که چیزی تنها. مفصله قصش»: گهمی و خندهکارل با دهن بسته می

 بهمون اگه. کنیم بازداشتت نیست قرار حتی. کنیمنمی حمله بهت ما. برسونیم آسیبی بهت خوایمنمی

 ترینو همین خیابون به راهت ادامه بدی و ما هم کوچکت تونیمی بزنی، حرف خواینمی و مظنونی

 .«هالکاونتی. روب و بشنو رو کلمه دو این فقط. کنیمنمی کردنت متوقف برای تالشی

 کرف. دویدن به کنهمی شروع بعد و لیسهمی لباشو دور اضطراب با زنه. خیابون وسط رهکارل آروم آروم می

 . کنمنمی سرزنشش. تلست یه کنهمی

  که این وجود با خوره،نمی تکون جاش از کسهیچ
ً
 دعا دلم ته. بدیم دستش از نمیاد خوشمون اصال

 دور. ازمبمی روحیمو. بینمشنمی دیگه و پیچهشو نگاه کنه. ولی سر خیابون میو پشت سر  وایسه کنممی

 حتی ریج.  کنن،می نگاه زن شدن ناپدید ینقطه به غصه با دارن همه. کنممی نگاه برمو و

 «- کردم فکر که من. کردی خودتو تالش تو حداقل. کارل نبود یار باهامون شانس»: گهاشتات می



 «.کن صبر»: گهمی و دماغش جلوی ذارهمی دستشو زنه،ه داره با امیدواری لبخند میکارل در حالی ک

عالمت نشون بدن که  زنه به خوانمی انگار که طوری خورن،انگشتای دست چپش دارن آروم تکون می

 و میسموای صدا و سر بی هافرشته یبرگرده. فکر نکنم همچین احتمالی وجود داشته باشه، ولی مثل بقیه

 هب بدم، وقت کامل یدقیقه یه کارل به خواممی. کنممی شمردن به شروع سرم تو. نمیشکنم سکوتو

 متقاعد همشونو تونیمشه و نمی خیالبی گممی بهش بعدش. کرد درخواست خودش که اندازه همون

 ...  باهامون شانسشاید  بعد یدفعه و کنیم

 خیابون وارد بعد و زنهمی زل بهمون و تو میاره سرشو قطف اولش. شهمی پیدا دوباره زنه یسر و کله

سره. که پ بدم تشخیص تونممی و کنهحاال دیگه داره بهمون نگاه می ههبچه. بغلشه تو بچه هنوزم. شهمی

 فقط چهار پنج سالشه، ولی معلومه خوب تربیت شده. صداش درنمیاد. 

 نظر زیر رو ما اضطراب با و کنهمی نگاه خیابون طرف دو هر هایزنه آروم میاد طرف ما. با دقت به خونه

 . لرزهمی خودش به داره. وایمیسه جاش سر بشه، نزدیک کارل به خیلی که این بدون. گرفته

  «.بگیری جلومو و بپری بازم تونستیمی»: گهمی

 . دهمی تکون تایید یکارل سرشو به نشونه

 «چرا این کارو نکردی؟»

 وردبرخ بهم بود ممکن بگیرم، جلوتو کردممی سعی اگه. بندازیم گیر رو تو خوایممین ما»: گهکارل می

  این. بشی خراشیده و کنی
ً
  «.نیست خوب اصال

 «پس شما زامبی هستید؟»

 « آره، یه زامبی خاص.»

 «از اون زامبیای مغزخور نیستید؟»

 کسیو ما. رو هازنده مغز نه ولی. ریممجبو. خوریممی خوبشم خوریم،می مغز ما اوه،». خندهکارل آروم می

  «.دارن از اون زامبیایی هستیم که رفتار دوستانه ما. کشیمنمی

 یچ هالکاونتی از منظورت چی؟ هالکاونتی»: پرسهمی. شهف میمتوق لرزیدنش ولی زنه،زنه لبخند نمی

  «بود؟

 مجبورت نداره، اشکالی بیای، ما ههمرا خواینمی اگه. مقره یه»: دادن توضیح به کنهکارل شروع می

 بهت ام. هالکاونتی به بیا بشی، خارج شهر از خوایمی و داری پناهگاه یا متحد به نیاز اگه ولی. کنیمنمی

  «.لندنه تو جا ترینامن. امنه جات اونجا. کنیمکمک می

  جاهیچ»: گهزنه می
ً
  «.نیست امن کامال



، نه»: کنهکارل موافقت می
ً
 از باید لاو برسونه بهت آسیبی بخواد که هرکس باشی، اونجا وقتی تا لیو کامال

  «.شه رد ما یجنازه روی

 « هستید؟ چی شماها»: پرسهمی و کنهزنه اخم می

 و لیمک کارل من که بگم باید هستیم، کی ما بدونی خوایمی اگه ولی مفصله، قصش گفتم که طورهمون»

 «.کنن معرفی خودشونو خودشون دنمی رجیحت بدی، اجازه بهشون اگه هم اینا

 وتصمیمش باالخره و کنهمی فکر بهش راجع بیشتر عقب، رهمی قدم یه کنه،زنه یکم این پا و اون پا می

 .« 8هستم و اینم پسرم ِدکالنه 7ِاما من»: گهمی و گیرهمی

ل و گشاد می
 
ما. حاال این دور و بر جاییو اِ  خوشبختم باهات آشنایی از»: گهمی و زنهکارل یه لبخند گ

 « داغ بخوریم؟ یمیشناسی بتونیم بریم یه فنجون قهوه

نه. شاید گفتنش یکم لوس به نظر برسه، ولی ز می لبخند میلش برخالف ِاما زنه،وقتی کارل این حرفو می

 که تمهس یینامیرا هیوالیی که این وجود با حتی. دیدم حال به تا که چیزاییه ترینکنندهیکی از دلگرم

 . تپهنمی سینش تو قلبی
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 فصل هشتم 

اداره بار تو کنزینگتون  9اسپرسو یه عموهاش از یکی که گهمی بهمون. کردکارل راجع به قهوه شوخی نمی

یاد بگیره. نظر پدر و مادرش  کارو فن و فوت تا زدمی سر اونجا هاو خودشم هر از گاهی آخر هفته کردمی

 یخونواده یه تو کارل. نشه هوا به سر خیلی کنهبهش کمک میکار کردن واسش خوبه و این بود که 

 . بشه قطع جماعت رعیت با ارتباطش خواستننمی پدرش و مادر کنم فکر. بود اومده دنیا به ثروتمند

 وت بقیمون. تو رهمی خرم و خوش و گیرهمی رو مااِ  سفارش کارل. کنیممی پیدا متروک شاپیه کافی

م. ِاما جدا ازمون وایساده. هنوزم مطمئن نیست وقتی برگشت، تصمیم درستو مونیمی منتظر خیابون

 خاصی طور به سینم روی سوراخ رسهمی نظر به. دهگرفت یا نه. دلکان داره با چشاش ما رو قورت می

 . کرده جلب توجهشو

  «.بزنی دست بهش مدمی اجازه بهت نبود، خطرناک اگه»: گممی و زنمبهش لبخند می

 با .پسرش سر به کشهمی نوازش دست و خندهمی ِاما. کنهمی قایم صورتشو و شهدلکان سرخ و سفید می

 همیشه»: گهمی من به خطاب «.کنن اذیتمون خواننمی. نترس نترس،»: گهمی ایعاشقانه و نرم صدای

 . بود خجالتی
ً
این وضعیت خجالتی بودن خیلیم چیز  باشه، ولی با تراجتماعی کردممی تشویقش قبال

 « بدی نیست. ساکت نگه داشتنش تا حاال که خیلی کار سختی نبوده.

  «.کنهمی جلب رو زامبیا توجه صدا». دممی تکون تایید یسرمو به نشونه

  «.طورهمین هم بو»: گهمی زیرلب و کنهاشتات با نگرانی دور و برشو نگاه می

 یدهشزنده چندتا پس از تونیمی. اگه پاش بیفته میکن خوف نیست نیازی حاال»: گهمی و خندهریج می

  «.بربیاییم گاگول

 . بزنه سر کارل به رهمی و «.نکنم ریسک دممی ترجیح من ولی»: گهاشتات می

  «کنن؟می حمله هم شما به دیگه زامبیای»: پرسهِاما ازم می

 »: دمجواب می
ً
 « یریم چرا.بگ خوردنشونو غذا جلوی بخوایم اگه ولی. نه معموال

 « پس ما داریم شما رو به خطر میندازیم.»

  «.اینجاییم االن همینه واسه. نیست چیزی ما برای خطر یکم». باال میندازم هاموشونه

 که وریط بازه، بناگوش تا نیشش. بیرون میاد مغازه از شهمی بلند بخار ازش داره که کارل با یه لیوان قهوه

 . گیرهب لیوانو تا کنهمی دراز دستشو و کنهما ازش تشکر میمادرش کشیده بیرون. اِ  شکم از رو بچه یه نگارا

                   
  9 نوعی قهوه که با فشار بخار آماده میشود. 



  «.نکنیم ریسک بهتره». داره برش تا زمین رو ذارهمی لیوانو احتیاط با و گیرهکارل جلوشو می« نه.»

میومد بهم  نفر یه صبح امروز اگه. هعجیب»: گهمی و گیرهمی قیافه داره،حین این که داره لیوانو برمی

 «... کنهمی سرو برام قهوه لیوان یه زامبی یه آفتاب غروب از قبل گفتمی

 و کنیمحرکت می 10سِترلِ  میدون طرف به بعد. کنیم توجه جلب خوایمنمی. آروم ولی خندیم،هممون می

 فرق هاشدهندهز  با چقدر که این و نیمز می حرف ِاما با خودمون به راجع. زنیممی حرف هم با آروم راه تو

 ماهیتی چه هال کاونتی تو مقرش و اویستین دکتر و کنیممی کمک زنده هایبازمانده به چطور داریم،

 راحتو نیمکت چندتا لندنه، غربی قسمت قلب وسط که کوچیکی پارک به رسیممی که موقعی. دارن

 . دهمی تکون حیرت با سرشو داره ِاما که حالی در کنیم،می اشغال

  «.آدمکشید همتون شما کردممی فکر. ببینم رو چیزا این خواب تونستمحتی نمی»

 زامبیا هب تونیمی بعد به این از که نکنی اشتباهو این وقت یه. هستیم آدمکش بیشترمون»: گهاشتات می

 یلیخ باشن ما به بیهش که زامبیایی. بدو سمتت، میاد داره یکیشون دیدی اگه. بدی دوباره فرصتیه 

  «.کمن

  «بیارید؟ دووم حاال تا تونستید چطور شما چطور؟ شماها»: پرسهشین می

  «.زیاد شانس البته و زیاد احتیاط با»: گهمی و کشهِاما آه می

 هاضاف سریع «هال؟کاونتی به ببریمشون و بقیه دنبال بریم خوایمی هستید؟ بازم»: پرسهکارل می

 رجیحت که کنیم. هیچ اجباری در کار نیست. ما درک میاونجا بری باشی داشته دوست اگه هالبت»: کنهمی

  «.نشی منحرف هستی آشنا خوب باهاش که مسیری از دیمی

مجبور بودیم تحمل کنیم و جاهایی که مجبور  که یایچیز  از متنفرم کنی؟می شوخی»: گهِاما با تلخی می

 همه تنهایی. معلومه که دوست داریم با شما بریم اونجا. ای بودیم توشون اقامت کنیم، از اون
ً
 از کاش قبال

 ...« شدیم وجودتون خبردار می

مونیم خودشو دزدیم و منتظر میگیم و نگاهای معذبمونو میکنه به گریه کردن. ما چیزی نمیشروع می

 خالی کنه.

بینم که داره موهای کنم، میه میی خفیف از خودش درمیاره و وقتی بهش نگادلکان یه صدای ناله

ی دیدم و البته اون بچههای وحشتناکی میفتم که تو خواب میکنه. یاد بچهمادرشو نوازش و لپشو ماچ می

 کنم به خودم نلرزم. گاه تیموتی و سعی میتو مخفی بیش از حد واقعی
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اشکا رو گرفته بودم. قبل از این  ببخشید. خیلی وقته جلوی این»گه: شه با ناله میِاما وقتی خالی می

 تترسیدم اگه شروع کنم به گریه کردن دیگه نتونم جلوشو بگیرم و از شدخواستم گریه کنم. مینمی

 «غصه و عصبانیت داد و هوار راه بندازم.

  «کشونه سمتت.ای نیست. یه جماعتیو میداد و هوار راه انداختن تو این شهر کار عاقالنه»گه: شین می

 « ببخشید.»گه: زنه و دوباره میزده بهمون نیشخند میکنه، خجالتِاما اشکاشو پاک می« له.ب»

تونستیم، خیلی دوست خواهی کنی. ما هم اگه میالزم نیست معذرت»گه: زنه و میاشتات لبخند می

 « داشتیم گریه کنیم.

 « تونید؟مگه نمی»زنه: ِاما پلک می

جام تونن انشیم. کارای زیادی هست که نامیراها نمیها مرده محسوب میمینهمتاسفانه نه. ما تو بیشتر ز»

 گریه کردن، عرق کردن، نفس کشیدن.
ً
  «بدن. مثال

  چسبید.»گه: کشه و میی قهوشو سر میده، آخرین جرعهِاما با ناباوری سرشو تکون می
ً
 «واقعا

 « تونم برات بیارم.اگه بخوای بازم می»گه: کارل می

ترسم بوش توجه زامبیا رو جلب کنه. خوام زیاد قهوه بخورم. میاالن نه. بذار یکم بگذره. نمی»گه: می

 « کنه؟می

تونن چیزای مختلفو به هم ربط بدن. واسه همینه که ها نمیشدهمطمئن نیستم. بیشتر زنده»گه: کارل می

 دیدم که به بویکنه. ولی ون میبوی عطر و عطر بعد از اصالحی که از بدن انسان ساتع بشه گمراهش
ً
 قبال

های ره سراغ غذا، چون مردهفکر کنم یادشون باشه فقط یه انسان زنده میواکنش نشون بدن.  غذا

 غیر از مغز.متحرک غذا نمی
ً
 «خورن. البته مشخصا

ه تونی همین جا وسط میدون بساط باربکیو را. میولی تو جات پیش ما امنه»گه: شین با افتخار می

 « سر و کلش پیدا شه با ما طرفه. این دور و بر فضولی که کثافتبندازی. هر 

کنه و حالت صورتش عوض مکث می...« کاش بینم. ایباربکیو! انگار دارم خواب می»خنده. ِاما ترتر می

 زندگیش با باربکیو گره خورده بود. هم می 11کاش شانای»شه. می
ً
تونست اینجا پیش ما باشه. عمال

 .« بپزهتو فضای باز غذا کارش این بود از بچگی استرالیایی بود. 

 « شان شوهرت بود؟»پرسه: اشتات با رعایت جوانب احتیاط می

شرشو از سرمون کوتاه کرد.  ی زامبیاتر از حملهنه، شوهرم خیلی قبل»گه: کنه و میِاما غرولند می
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کنه و بعد اخم می «رم آروم و دردناک هالک شده باشه.ات حمله بوده باشه. امیدواامیدوارم جزو اولین تلف

 از ته دل نمی»خنده. با دهن بسته می
ً
 سوزه.گم. ولی اگه بفهمم مرده، دلم براش نمیواقعا

شان یکی از دوستام بود. از روزی که زامبیا شهرو تسخیر کردن، با هم بودیم. شان مرد روزای سخت و 

تعطیالت ی شرایط جغرافیایی ناجور خودشو به چالش بکشه. بحرانی بود. همیشه دوست داشت تو

کردم دیوونست، ولی کرد. فکر میدره دور دنیا و با مرگ دست و پنجه نرم میرفت توی یه سری جهنممی

فقط در صورتی احساس رضایت  براش فرقی با برزخ نداره.گفت سپری کردن تعطیالت تو ساحل می

 خونین و مالین برگرده. ، جایی رفتکه وقتی می کردمی

بعد از حمله ارزش مهارتاشو فهمیدم. بدون شان خیلی دووم نمیاوردیم. بهمون یاد داد چطوری قایم شیم 

و اکتشاف کنیم. حرکات روتین زامبیا رو بررسی کرد، راجع بهشون اطالعات کسب کرد و بهمون کمک 

هر فرار کنم، ولی شان گفت اینجا شانس خواستم از شکرد همیشه ازشون یه قدم جلوتر باشیم. من می

خواستم ما رو به یکی از سکونتگاهای زنده موندنمون بیشتره، حداقل در حال حاضر. همیشه ازش می

ها ببره، ولی اون نسبت بهشون خوشبین نبود. گزارشای رادیو رو باور ی شهر یا یکی از جزیرهحومه

دوست نداشت جونشو بسپره دست یکی دیگه.  کنمفکر میکرد. منتظر بود آبا از آسیاب بیفته. من نمی

 «دوست داشت مستقل بمونه.

 «زامبیا گرفتنش؟»پرسم: می

کردیم. های دیگه رو هم با خودمون همراه میما سر راه بازمانده»ده. ی تایید تکون میِاما سرشو به نشونه

گفت به خودم اجازه ندم خیلی م میدر بهترین حالت تعدادمون به هشت نفر رسیده بود. شان همیشه به

 خیال بقیه شیم و هوای خودمونو داشتهبهشون وابسته شم. گفت اگه یه وقت تو دردسر بیفتیم، باید بی

 « مند بشیم.دوست بهره یه تونیم از موهبتگفت دیگه نمیباشیم. می

 «کرده.ر میمعلومه علقش خوب کا»گم: به یاد گفتگویی که با آقای بورک داشتم زیرلب می

ی خودش عمل کنه. طی چند ماهی که گذشت چندتا ، ولی نتونست به توصیهآره»گه: کشه و میِاما آه می

ی شهر. چند نفر دیگه حومها سوا کردن و رفتن به سمت از اعضامونو از دست دادیم. دو نفر راهشونو از م

 رهبری تو ذ
ً
کس رو حرفش حرف اتش بود. هیچبهمون ملحق شدن. شان همیشه رهبر گروه بود. اصال

 زد. نمی

باالش  یتو داروخونه بودیم. زامبیا طبقهکرد. یکی از اعضای جدید دیابت داشت. باید انسولین تزریق می

لونه کرده بودن. اومدن دنبالمون. همونی که دیابت داشت گیر افتاد. شان رفت نجاتش بده. نباید این کارو 

شد چیزی وقت نمیگرفت. ولی به خود شان هیچکردم، حالمو حسابی میکرد. اگه من این کارو میمی



 «بگی.

این قضیه مال چند ماه پیش بود. مایی که »دفعه آروم. هق کردن، ولی اینکنه به هقِاما دوباره شروع می

  «موندیم. بعد بقیه تصمیم گرفتن لندنو ترک کنن. من موندم. دیگهزنده مونده بودیم چند هفته پیش هم

کنه و تو بغل مادرش ده. اونم االن داره آروم گریه میی تایید محکم تکون میپسربچه سرشو به نشونه

 لرزه. می

 « کرد.خوب تونستی تا حاال دووم بیاری. اگه شان زنده بود بهت افتخار می»گه: جیکوب آروم می

د یه خواگزه. میرل لب پایینیشو میکشه باال. کاده و دماغشو میی تایید تکون میِاما سرشو به نشونه

ش. یهو یه فکری می یزی بگه و ِاما و دلکانو دلداری بده.چ
 
ل  زنه به ک 

 « بازی داره؟ِدلکان اسباب»پرسه: می

نه. هر چند وقت یه »گه: زنن. ِاما میدارن و به کارل زل میِاما و دلکان جفتشون از گریه کردن دست برمی

م و ریدارم، ولی زیاد اینور اونور میشب یه جا ساکن بمونیم، یه چیزایی براش برمیبار، اگه بخوایم چند 

 «یم.بازی باشتونیم خیلی به فکر اسبابوقتیم که در حال سفر هستیم، بارمون باید سبک باشه. نمی

ملیزفکرشو می»گه: شه و میکارل از جاش بلند می یم دور نیستیم. بهتر نیست بر 12کردم. خیلی از ه 

 «هال باهاشون بازی کنه؟بازی باحال براش پیدا کنیم تو کاونتیاونجا و یه چندتا اسباب

 «وقت جرات نکردم برم تو.دونم. من خودم چندبار از هملیز رد شدم. پر از زامبیه. هیچنمی»گه: ِاما می

وشی فر بازیاسبابخنده و راه میفته. فکر گشتن توی طبقات مختلف کارل می« به من که کاری ندارن.»

 معروف و پرسابقه به وجد آوردتش. 

 «خوای ما هم باهات بیاییم؟می»پرسه: اشتات می

 تره. راهایجا بمونید و از نور خورشید لذت ببرید. ِاما و ِدلکان تو فضای باز جاشون امننه. همین»گه: می

 « فرار بیشتری براشون وجود داره.

 « منم میام.وایسا، »گم: گیرم میجلوشو می

 « به نیروی کمکی احتیاج ندارم.»گه: کشه و میخرناس می

 همین»
ً
ازه تکنه. بد نیست یه نفر هواتو داشته باشه. کاری عیب نمیطوره. با این حال کار از محکممسلما

 « تونم یه سری خرت و پرت با خودم بیارم.اگه دستت پر شد، منم می

خوای بیای اشکالی نداره. فقط بذار از باشه، اگه می»هاشو میندازه باال. کنه و بعد شونهکارل یکم فکر می
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 «کنم.بازیا رو انتخاب میهمین االن بهت بگم که من اسباب

د بازی در میونه، نبایرسه که وقتی پای اسبابنگران نباش. من عقلم به این می»گم: با حالت خشکی می

 « تو کار پسرا دخالت کنم.

ی کوچیک داره صدامونو میشنوه. زبونشو گاز بچهیه جوابمو بده که یهو یادش میفته خواد کارل می

اقل به حد بازی تا شایداسباب ریم دنبال چند تیکهزنه و بعد میای به ِاما میگیره، نیشخند معصومانهمی

 یه لبخند رو صورت غمگین پسر نقش ببنده.  کمک اونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 نهمفصل 

 «الزم نبود بیای.»گه: ، کارل می13ریم سمت خیابون ریجنتشیم و میین که از میدون خارج میحین ا

 « نباید تنهایی جایی بری. ممکنه اتفاقی برات بیفته.»گم: کنم و میغرولند می

 « برات اهمیتی داره؟»پرسه: کارل می

 « ه چرا بینمون نیستی.خوام به آقای زنگ توضیح بدم تو دیگنمی»هامو میندازم باال. شونه

 « تو خودت بعد از این که از چشم لندن سقوط کردی، تنها بودی.»زنه. کارل لبخند می

کنن افتادم. حتی به دکتر اویستینم نگفتم. من اهل بهشون نگفتم ریج منو از روی چشم هل داد. فکر می

لی کردن نیستم. اتفاقی که روی چشم افتاد یه چیزی بود بین من و
 

ق  ریج.  چ 

 « مورد من استثنا بود.»گم: زیرلب می

 « فکر کنم از من خوشت میاد.»زنه. ی چشش یه نگاه بهم میندازه و نیشخند میکارل از گوشه

 « مگه این که خوابشو ببینی.»

 « تونی از من جدا شی.واسه همینه که اومدی. نمی»

 « در اصل به خاطر کتابه.»گم: هش میبعد ب« گی.آره، تو راست می»ادای خمیازه کشیدن درمیارم. 

 « زنی؟داری راجع به چی حرف می»کنه. اخم می

 « خواستم جبران کنم.گم.عالیه. تو بهم دادیش، برای همین میگوگو میهای وناون کتاب نامه»

 « یه کتاب بهم بدی.هم تونستی به جاش تو چیز خاصی نبود. می»گه: می

 « کتاب.حوصله نداشتم بگردم دنبال »

 « تونستی تشکر کنی.یا می»زنه.  نیشخند می

 « هیچ تشکری بهتر از نجات دادن جون طرف مقابل نیست.»گم: ای میبا لحن آهسته و کشیده

 « تو موجود عجیبی هستی اسمیت.»ده. ی حیرت تکون میکارل سرشو به نشونه

؟»
ً
 « واقعا

 نمی»
ً
باهات خوب باشم، مشخصه که تو هم رفتار  کردمسعی تونم بفهمم تو سرت چی میگذره. آره، اصال

دیدی جبرانش کنی. ولی به جای این که منو به عنوان دوست خودت قبول پسندیدی، وگرنه الزم نمیمنو 

 « کنی، قضیه رو اینجوری پیچیدش کردی.

 این وسط چیز پیچیده»گم: کنم و میغرولند می
ً
د. این روش ای وجود نداره. من از کتاب خوشم اوماصال
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 « من برای جبران کار خوبته.

 « تونی دوستم باشی.خب به جای این کارا می»گه: کارل می

 « دم جونتو نجات بدم.ترجیح می»

 « حتی با وجود این که ازم خوشت نمیاد؟»کنه: پافشاری می

 « من نگفتم ازت خوشم نمیاد.»

 «پس از من خوشت میاد؟»

 « اینم نگفتم.»

 « ؟ما رو سِر کار گذاشتی»کنه. چشاشو واسم تنگ می کارل وایمیسه و

کنم، مثل بقیه. تو فقط یه کسی هستی که من باهاش کار می»چرخونم. چشامو تو حدقه می« نه.»

، ولی نه چیزی بیشتر از این. من دنبال دوست ای با هم داشته باشیمروابط حسنهشم اگه خوشحال می

 « نیستم.

 بای»گه: کارل می
ً
 « د خیلی احساس تنهایی کنی.مسلما

 « بازی نیستیم؟احساس تنهایی راست کار خودمه. راستی مگه ما دنبال اسباب»دم: جواب می

منم . گهای نمیهاشو میندازه باال و راه میفته. چیز دیگهکنه، بعد شونهکارل یکم بیشتر بهم نگاه می

ز تونستم کاری کنم جماجت کرد که دیگه نمیخواستم اعصابشو خورد کنم، ولی اینقدر سطور. نمیهمین

 این که راستشو بهش بگم. 

 رسیم به هملیز. خطر، میبعد از یه راهپیمایی کوتاه و بی
ً
شدم، پر از بچه و میهر وقت از کنارش رد قبال

ساکته، هیچ اثری از زندگی ساختمونای بزرگ شهر نداره. ی بقیهگردشگر بود. ولی حاال دیگه فرقی با 

 ه. زنکنن، یه سایه سوسو میشه و فقط هر از گاهی حین این که زامبیا توش رفت و آمد میوش دیده نمیت

  «فروشی.بازیانگیز. دیگه بیشتر شبیه قبرستونه تا اسبابچقدر غم»گه: کارل می

 « خوای بریم یه جای دیگه رو امتحان کنیم؟می»پرسم: می

م تونم پیدا کنم. شاید یکرم توشو یه نگاه بندازم و ببینم چی مین میجورین. می جاها هم همیننه، بقیه»

خوای با من بیای یا این که بک. میی گندهشم عینعو یه پسربچهطول بکشه. اون تو من همیشه می

 « بازیا رو نگاه کنی؟خودت اسباب

م اون تو و با اون همه خوام بر نمی« بمونم و نگهبانی بدم. ه من اینجاراستش به نظرم بهتر »گم: می

. ای نمیاد باهاشون بازی کنهبازی روبرو بشم. منو یاد این حقیقت تلخ میندازن که دیگه هیچ بچهاسباب

 « دم.اگه چیزی دیدم یه ندا بهت می»



 « انتظار داری چی ببینی؟ فیل؟»گه: خنده و میمی

رم کنار تا دیگه تو از جلوی در می!« بازیات باشه گوگولیحواست به اسباب»گم: کنم و میغرولند می

 معرض دیدش نباشم.

کنم به قدم زدن. از جلوی من شروع مینقص برای دلکان بگرده، ره دنبال یه کادوی بیوقتی کارل می

واری رسم به دیشم تا این که میکسم بهشون دست نزده رد میبازی پر شدن و هیچویترینایی که از اسباب

یرم و گداد. به دور و برم یه نگاه گذرا میندازم و بعد انگشتای استخونیمو گاز می شه بهش تکیهکه می

دارم، ولی با وجود این همه تمرین و مبارزه، خراش کنم. توی وضعیت خوبی نگهشون میتمیزشون می

شه کرد. خراشا خیلی برام مهم نیستن، ولی دوست شه و کاریش نمیهاشون کنده میدارن و گوشهبرمی

رین کار به تمرتب و تر و تمیز باشن. فکر کنم این روزا سوهان کشیدنشون نزدیک مدارم انگشتای استخونی

 ناخن گرفتن باشه. 

ر می رشو کنم کثیفی زیرم و سعی میحین این که دارم با یکی از شکافای باریک ایجاد شده توی استخون و 

 میارم باال، ولی چیزی نمیِخش میشنوم. سرمو بکشم بیرون، از سمت چپ صدای ِخش
ً
بینم. احتماال

خش این دفعه از سمت راست کنم، ولی صدای خشفقط یه موشه. دوباره توجهمو معطوف استخونا می

ونم نتشه نور خورشید تو چشامه و باعث می گیرم.کنم و یه قدم از دیوار فاصله میاخم میشه. شنیده می

 کنم. بون چشام میباال و سایه تا آخر باز نگه دارمشون. دستمو میارم

 شه. تمام عضالتبهم منتقل می کنه و جریان الکتریسیتهیه چیزی محکم به پشت گردنم برخورد می

کنم از شدت درد بلند فریاد بکشم، شن. بالفاصله میفتم روی زمین. سعی میبدنم از کنترل خارج می

کنن به رقصیدن و های نور جلوی چشام شروع میارقهولی دهنم از کار افتاده. انگار پر شدم از جرقه. ب

 کور می
ً
 شم. موقتا

م کموقتی  شه تو دهنم. دستام پشت شه، یه مرد به سرعت میاد طرفم. یه پارچه فرو میتر میکم واضحدید 

خوام جیغ بزنم و درخواست کمک کنم، ولی هنوزم در بنده. میشن. یه نفر دیگه پاهامو میسرم بسته می

 گیره. ال تشنج کردنم و در هر صورت پارچه جلوی هر صداییو میح

کشه رو سرم. قبل از این که چشامو هم بپوشونه، مکث اون کسی که دستامو بسته بود، یه گونی کلفت می

آروم شروع م آرومدم و دنیای دور و برم  مونه بهش نگاه کنم. وقتی این کارو انجام میکنه و منتظر میمی

 ِچ ه برگشتن سر جاش، کنه بمی
 

نم کایش. یه لحظه فکر میم میفته به موهای جوگندمی و چشای قهوهش

 شاید دکتر اویستینه و اینم یه آزمون دیگست. 



 



 نمیشن و متوجه میبعد جزئیات صورت مرد به تدریج معلوم می
ً
دونم چرا این شم که دکی نیست. اصال

 یتره و قیافهباهتی به هم ندارن. این یارو خیلی چهارشونهفکر به ذهنم خطور کرد. این دو نفر هیچ ش

 دکتر اویستین هیچ
ً
وقت با یه پوکه باالی گوش سمت راستش اینور و اونور تهدید آمیزی داره. ضمنا

 رفت. نمی

 کنم جیغشم قضیه از چه قراره. دوباره سعی میبینم، یهو دوزاریم میفته و متوجه میرو می پوکهوقتی 

ا حداقل یه زنگ خطری باشه برای کارل، چون من که دیگه آب از سرم گذشته. ولی شکارچی بکشم ت

 نداره. عادت . به اشتباه کردن هکارشو خوب بلد

 « دوباره سالم، زیبای عجیب و کوچولوی من.»کنه: زمزمه می

کنم جیغ عی میبره، دوباره سکشه رو صورتم و منو تو تاریکی فرو میحین این که گونی رو تا آخر می

 فایدست. خوام اسمشو طوری فریاد بزنم تا به گوش تمام دنیا برسه، ولی بیبکشم. می

 «بارنز!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دهم

 کنم بهشون لگدکنن. سعی میذارن رو کولشون و امتداد خیابونو به سرعت طی میگیرا منو میگروگان

تم هنوز دارن به خاطر شوکی که بهم وارد شده منقبض بزنم، ولی دستا و پاهام ماهرانه بسته شدن و عضال

 کردم اینقدر دردناک باشه. تو سرمشن. تا حاال بهم شوک الکتریکی وارد نشده بود. فکر نمیو منبسط می

 شه مشغول باتری مکیدن بودم. ای میصدای زنگ میشنوم و انگار یه هفته

ن و بعد دراش محکم بسته می شن. موتورش به کار میفته و راه میفتیم. آخرین منو میندازن پشت یه و 

ی در حال حرکت بودم خیلی وقت پیش بود. حس عجیبی بهم منتقل ی نقلیهباری که سوار یه وسیله

ی نقلیه حالت حین حرکت تو وسیلهوقت . وقتی زنده بودم هیچکنمشه. یکم حالت تهوع پیدا میمی

 رگون شدن حس شنواییم باشه. تهوع پیدا نکرده بودم. شاید به خاطر دگ

 نمی
ً
 دیده بودمش، داشت گروهکیو رهبری اصال

ً
دونم چه اتفاقی داره میفته. بارنز شکارچیه. وقتی قبال

درک بود. ولی االن به جای این که از فرصتش کشتن. این قابلکرد که زامبیا رو محض تفریح میمی

 منو شکنجه کنه؟  خوادمیگیره؟ ه منو گروگان میاستفاده کنه و یه گوله خالی کنه تو سرم، چرا دار 

تونم فکر کنم و رسه همچین آدمی باشه. اون روز تو قسمت شرقی لندن، وقتی فهمید میبه نظر نمی

خواست بدون توجه به خرابو که میحرف بزنم، ولم کرد. حتی یکی از همرزماش، یعنی همون کولی کله

 نیستم بهم شلیک کنه، تهدید به مرگ کرد.  این مساله که من شبیه زامبیای دیگه

اید روزی که به بارنز برخورد کردم هنوز قلب رئوفی داشت. شاید از اون موقع به بعد فکر کرده و به ولی ش

 یه شکارم. شاید از سالخی کردن زامبیای بیشعور خسته شده و می
ً
خواد با این نتیجه رسیده که منم واقعا

 جواب متلکاشو بده.  تونهکسی در بیفته که می

کنم، گونی از رو سرم برداشته حین این که دارم طبیعت مردیو که حاال سرنوشتم تو چنگشه بررسی می

 ای رو لباش نقش بسته. رحمانهشه. بارنز جلوم رو پاهاش نشسته و نیشخند بیمی

ر افتادی و منم خالف دونستم منو فراموش نکردی. تو دردسمی»گه: ی آمریکاییش آروم میبا اون لهجه

کنم. ولی قصد ندارم بکشمت. اگه باهامون راه بیای، شاید از این ماجرا زنده بیرون این حقیقت وانمود نمی

 « خوای که اون پارچه رو از دهنت بیارم بیرون؟بیای. حاال می

 دم. ی تایید تکون میبه سرعت سرمو به نشونه

کشمت. بار اول که اگه سعی کنی منو گاز بگیری، می: »گهده و مییه چاقوی شکاری بهم نشون می

 « تو مغزت.کنم دندونات بهم برخورد کنن، اینو بی بر و برگرد فرو می



رم، ولی به محض این که دهنم غره میکنه تا پارچه رو برداره، بهش چشمحین این که بارنز دستشو دراز می

 میآزاد می
ً
کنم تا بهش نشون بدم قصد حمله ندارم. دور می برم عقب و از دستاششه، سرمو فورا

دستکش پوشیده. بار اول که دیدمش دستکش نداشت، ولی فکر کنم این چند وقته یه درجه بیشتر مایل 

تری داره. اگه قرار باشه به ما دست به ریسک کردن شده و حاال نسبت به قبل با زامبیا برخورد نزدیک

 کنی. بزنی، باید جوانب احتیاطو رعایت 

 «چجوری منو پیدا کردی؟»گم: کنم و میقروچه میدندون

 -و امثال تو –زدم تو ستر و مناطق مجاورشو زیر نظر دارم. حدس میشه میدون لای میچند هفته»گه: می

دیگه ابهت گذشتشو نداشته باشه، ولی هنوزم قلب شهر میدون شاید  زود سر و کلتون پیدا بشه. یادیر 

  «شه.محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 چند بار دیدم. ولی همیشه تو یه گروه بودی. نمی»ده: ادامه می
ً
خواستم وقتی کسی پیشته من تو رو قبال

ای که از گله دور افتاده باشه همیشه کار برهگرفتن شد. بیام سراغت. اونجوری کارمون سخت می

 تریه. راحت

تونستید جوابگوی نیاز ما باشید. ولی یه ومتون میالبته تو رو به طور خاصی هدف نگرفته بودم. هرکد

شی. کار دنیاست دیگه. عجیب غریبه. من به سرنوشت گفت که آخرش تو انتخاب میحسی به من می

 « کنن.تر از اونه که مردم فکر میی تصادف خیلی پیچیدهاعتقاد ندارم، ولی پدیده

سرمون نگه داره. خوشحالم نذاشتی چند ماه پیش  ی تصادفو باالیخدا سایه»گه: خنده و میراننده می

 « بکشمش.

خواست وقتی برای بار اول گذرمون به گذر هم رفیق شکارچی بارنز می« کولی؟»گم: کنم و میغرولند می

ذاره کولی بهم شلیک کنه، ولی در عوض اونم به عنوان افتاد منو بکشه. بارنز بهش اجازه نداد. گفت می

 کنه برای زامبیا. جا وسط خیابون ولش میکنه و همونمی مجازات کولیو فلج

 « نه؟مگه منو ببینی، دوباره کردی نمی شمفکر »گه: زنه و میکولی نیشخند می

نه تو این یکی جهنمی که توش هستیم. امیدوار بودم تا حاال توسط زامبیا : »گمو می کنمقروچه میدندون

 « پاره شده باشی.تیکه

 « کم گرفتیا.دست آهوی تیزپا رو این »کنه: ی میکولی خودستای

کردم بعد از اتفاقی که افتاد راهتونو از هم سوا برام عجیبه هنوزم با همید. فکر می»گم: زیرلب می

 « کنه.کنید. به هر حال بارنز تهدید کرد که به زانوت شلیک میمی

فقط یه سوء تفاهم جزئی »گه: ه و میزنچرخونه، از نیمرخ صورتش بهم نیشخند میکولی گردنشو می

ن یکم دار و گرونآفتابی مارکدرست مثل قبل یه عینک« بود. قیمت زده به چشاش. موهاش که رنگ کاه 

 های غیرنظامی پوشیدن. نسبت به قبل بلندتر شدن. جفتشون لباس نظامی مخصوص فعالیت

کنم بدون توجه به موقعیت سعی می« گی.تر از این حرفاست. راست مینیروی عشق قوی»گم: زیرلب می

 به کولی نیشخند بزنم.  منم در جواب ناجورم

 « من نظرم اینه که زبونشو از حلقومش بکشیم بیرون.»شه. حالت صورت کولی جدی می

 « االن زوده. شاید ارباب و بانوانمون بخوان که اول براشون آواز بخونه.»خنده. بارنز با دهن بسته می

 « چه خبره؟» پرسم:می

 « فهمی.به زودی خودت می»گه: بارنز بهم می

ریع بعد یه حرکت س« شه.وقتیم که بفهمی، حالت حسابی گرفته می»گه: کولی با لحن تمسخرآمیزی می



 گرفت میفتاد روم. رمیاد. اگه بارنز جلوی خودشو نمیدبه صدا ده و جیغ الستیکای ماشین انجام می

 « اظب باش!مو»گه: با عصبانیت می

شه و بارنز دوباره انداز رد میماشین از رو یه دست« خیالت تخت. این جیگر تو چنگ منه.»گه: کولی می

ای که بتونم با دندونای عفونیم شه قبل از وارد شدن به محدودهده و مجبور میتعادلشو از دست می

 گازش بگیرم، خودشو بکشه عقب و تعادلشو حفظ کنه. 

 « دم.دیگه بهت اخطار نمی» گه:بارنز می

 آدم نمی»گه: تلخی میکولی با اوقات
ً
ش قبولی کاهولی سرعتشو تا حد قابل« تونه باهات حال کنه.اصال

 ده. می

شه و طوری که فقط من بتونم کنه، بعد به سمت من متمایل میاخم میبهش بارنز از پشت سر همرزمش 

باید ولی ، ی آرامش خاطرت هست یا نهدونم این حرف مایهنمی»کنه: صداشو بشنوم، دِر گوشم زمزمه می

دونم. ولی به هر حال من ازت عذر دم بیزارم. برای تو فرقی نداره، میبگم که از کاری که دارم انجام می

 « خوام.می

تونست بهم بزنه بیشتر منو نگران ده از هر حرف تهدیدآمیزی که میاون نگاه غمگینی که تحویلم می

 کنه. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل یازدهم

 بیست الی سه دقیقه به رانندگی ادامه می
ً
 صاحابخراب و بیدیم. زیگزاگ رفتن بین ماشینای حدودا

کنن طرف هر از گاهی چندتا زامبی خودشونو پرت میشه. وسط خیابون باعث کم شدن سرعتمون می

ن، ولی اثر ضربه باعث می  گذاشته می شه بیفتن زمین و راحت پشت سرو 
ً
شن. زیاد پیش میاد کولی عمدا

ن زیر بگیره. هروقت به یکیشون ضربه می ه و کشزنه، هورا میاز مسیر منحرف شه تا یه سری زامبیو با و 

 ره تا کلشونو بترکونه. عقب میکنه و دندهبعضی وقتا هم ترمز می

ده کولی به تفریح گه و اجازه میمی، ولی چیزی نکنهکشه و لباشو با نارضایتی غنچه میبارنز آه می

ن باالخره متوقف می کنه. بعد از نگاه کردن به شه و کولی موتورشو خاموش میوحشیانش ادامه بده. و 

پره بیرون، به طرف در عقب زنن، میها برای مطمئن شدن از این که زامبیا اون دور و بر پرسه نمیآینه

صدای ِخرِخر گربه درمیاره و دستشو به طرفم « پیشی، بیا اینجا.پیشی، »کنه. ره و بازش مییورتمه می

 گیره تا بکشتم بیرون. کنه. پامو میدراز می

 « بذار پارچه رو فرو کنم تو دهنش.»گه: بارنز می

 « خورم.گیرم. قسم مینکن. گاز نمی»کنم: شه، ازش درخواست میوقتی بهم نزدیک می

کشه. فقط تا موقعی که شه ریسک کرد. خیلی طول نمیولی نمیکنم، من حرفتو باور می»گه: می

 « بذاریمت زمین صبر کن.

 خوشحالیده و اونم با . بعد سرشو واسه کولی تکون میدهفشارش میذاره سرجاش و بارنز پارچه رو می

ن می  هام. دهزنه به دنکشه بیرون. با یه صدای ِتِلپ میفتم رو زمین. کولی یه لگد محکم میمنو از و 

 کنه. تف می« کو اون دختر قوی، ها؟»

ن میاد بیرون و درای پشتیشو می لزومی نداره این »گه: ای میبنده با لحن خستهبارنز حین این که از و 

 .« کارو انجام بدی

 «زنم بهم شلیک کنی.خوای به خاطر این که دارم بهش لگد مینگو که می»گه: خنده و میکولی ِترِتر می

 « کنم چرا هنوز تو رو از گروه اخراج نکردم.بعضی روزا به این فکر می»کنه. نز اخم میبار 

به خاطر این که من کارم درسته. منم به خاطر »گه: ای میزنه و با لحن متکبرانهکولی دوباره بهم لگد می

ونم اعتراف کردن بهش دکنیم. میات کنار میام. ما هممون با هم کار میبانهلطهمین با این مزخرفات حق

 « ی جفتمون دردناکه، ولی ما به هم نیاز داریم.واسه

 « یرم.گتو پاهاشو بگیر، منم باالتنشو می»گه: بارنز انشگتاشو میشکونه، یه نگاه بهم میندازه و می



 « مطمئنی؟»پرسه: کولی می

 « خوره زمین.کنی با سر میآره. تو ولش می»

نو کنه. اول یکم مگیره و منو بلند میهامو میگیره. بارنز زیر شونهعد پاهامو میخنده و بکولی از ته دل می

تو دستاشون جا بیفتم، بعد راه میفتن. زور جفتشون زیاده و حمل کردن من براشون کنن تا اینور اونور می

خیلی زنم قرار نیست حمل کردن من فرقی با حمل کردن یه سگ کوچولو نداره. با این وجود حدس می

پذیرن. اگه زامبیا حمله کنن کارشون ساختست. یه دقیقه . وقتی من تو دستاشون باشم آسیبطول بکشه

کنن و به سمت شن، امتداد تیمزو طی میای باحال شهرداری رد میبعد، وقتی از کنار ساختمون شیشه

 پیچن، حدسم درست از آب درمیاد. چپ می

HMS Belfast  مت شرق وقتی داشتم برای اولین بار از س ونه رو آب شناوره. ندازی که روبروماتو بار

رد شدم. یه سری سرباز تا دندون مسلح روی کشتی مشهور و قدیمی دیده  میومدم اینجا، از کنارش

 بدون این کهمی
ً
بهم تیراندازی کردن تا این قضیه قشنگ روشن  ی سوال پرسیدن بدن،اجازه شن. قبال

ل ی قبرسه مثل دفعهها خبری نیست. هنوزم اون باالن و به نظر میی غریبههشه که از خوشامدگویی واس

سه ر کنن. به نظر میهای سنگین مجهزن. ولی به بارنز و کولی تیراندازی نمیکه دیدمشون، به اسلحه

 منتظرمون بودن. 

و  ذارن زمینو میشیم، منگن. وقتی وارد عرشه میبرن باال. چیزی نمیشکارچیا منو از گذرگاه کشتی می

رسه و روی عرشه نفر می دوازدهتر. تعدادشون حداقل به دارا میان نزدیکرن عقب. تفنگیه قدم می

ی توام با زنن و فقط با نفرترسه سرباز باشن، ولی کت و شلوار تنشونه. لبخند نمیپراکنده شدن. به نظر می

 تفاوتی بهم زل زدن. بی

این یکی از »پرسه: یه عینک آفتابی مثل مال کولی زده به چشاش می یکی از مردای کت و شلواری که

 « همون زامبیای سخنگوئه؟

 « آره.»ده: بارنز جواب می

 « پس باالخره موفق شدی و یکیشونو اسیر کردی.»گه: کشه باال و میمرده دماغشو می

 « دم.قسم خورده بودم که این کارو انجام می»

 

 

 



 



 « خیلی طول کشید.»

نی، ی بهتری کسب کتونستی نتیجهکردی میاگه فکر می»گه: ده و میارنز لبخند خشکی تحویلش میب

م بدم و بذارم شما برید خیابونخب می
 
ی گردگفتی. من با کمال میل حاضر بودم صبح تا شب اینجا ل

 «  کنید.

 « فکر کردی خیلی کارت درسته، نه، بارنز؟»کنه. مرد کت و شلواری اخم می

ی هآمادمدیره کنه. ارباب و بانوان هیئت من فقط کسیم که کارو تموم می»هاشو میندازه باال. ارنز شونهب

 « دریافت پیشکشی هستن؟

 « صبر کن برم ببینم.»گه: مرده می

بزنه  ترین حرکتی ازم سردارا منو نشونه گرفتن و آمادن تا اگه کوچکبارنز و کولی منتظر وایمیسن. تفنگ

 بارونم کنن. به فرار کردنه، گلوله که شبیه

 یکی بدو بدو میاد طرفمون. 
ً
ذارید بذارید ببینم! ب»: کشهفریاد میزنه نفس مییه مرد که داره نفسنهایتا

 کنن. نگهبانایی که دورمون کردن راهو براش باز می« ببینم!

ره. لباس زیادی براش تنگه و می بینم که لباس ملوانا رو پوشیده و داره رو عرشه یورتمهیه مرد چاقو می

 شه. شیکمش زده بیرون. شیکم پرموئی داره و الی موها خورده نون دیده می

زنه. متوجه سوراخ روی شینه رو زمین و با چشای گشاد و لبای لرزون بهم زل میمرد چاق روبروم می

سر کردم پختره. من فکر میاین که د»شه. کنه. لبخندش محو میشه و با دقت صورتمو نگاه میسینم می

 « باشه.

 « کنه؟کردم پسرا رو به دخترا ترجیح بدی. مگه فرقی میفکر نمی»گه: بارنز می

هاشو میندازه باال و دوباره لبخند شونه...« خب نه، فقط فکر کردم »ده. مرد چاق لباشو به هم فشار می

ننبارنز، مجبورش کن حرف بزنه. مجبورش کنه واسه د  »زنه. می خوام قبل از بقیه حرف بزنه. می 14د 

 « خوام اولین نفر باشم.صداشو بشنوم. می

 این یارو رو که مثل ملوانا لباس پوشیدهپشت سر  از بارنز به نگهبان کت و شلواری که عینک آفتابی زده و

بیرون  کشهز دهنم میهاشو میندازه باال. بارنز با احتیاط پارچه رو اکنه. نگهبان شونهدنبال کرده، نگاه می

 ره کنار. و از جلوم می

 دنزودباش دختر کوچولو. با دن»زنه. پریش نیشخند میده و مثل آدمای روانمرد چاق برام سر تکون می
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 « حرف بزن. بذار صداتو بشنوم.

سخره م چاقالو این لباس»دم. حال تحویلش میکنم و یه لبخند بیدنو خیلی آروم برانداز میسر تا پای دن

 « زیادی واست تنگه.

زنن. کولی یه صدایی از شه. بعضی از نگهبانا نیشخند میدن از شدت حیرت تا آخر باز میدهن دن

 زنه. خودش درمیاره ما بین خنده و خرناس. بارنز فقط داره بهم زل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 بره باال تا بهم سیلی بزنه. بعد یادشدستشو می...« تو ... تو »پته میفته: به تته شه وعصبانی می دندن

زنه، برام یه بوسه میفرسته  و با صدایی که مثل گیره. دوباره لبخند میمیاد من چیم و جلوی خودشو می

ل
 

ل سماور میق
 

چیزی خِر مارصفت. همون انگیزی. یه دختر پر دل و جراِت کلهتو شگفت»گه: مونه میق

  «خواستم. دختر کوچولو ما قراره کلی باهات حال کنیم.از همون چیزی که می نه، بیشترخواستم. که می

گه: با صدای محکمی میکوبه و شه، خطاب به بارنز و کولی دستاشو به هم میدن از جاش بلند میدن

ا از اتاق افسر . »همانده تبدیل شددر عرض چند ثانیه از یه آدم لوده به یه فر« مثل احمقا اونجا واینسید.»

 « بیارینش. بقیه منتظرن و ما هم عادت به منتظر موندن نداریم.

دن دن –بعد از این که پارچه رو دوباره گذاشتن تو دهنم  –کنن حین این که بارنز و کولی دوباره منو بلند می

رسه. حسابی تو دردسر افتادم. با ظر نمیره،  ولی االن دیگه بامزه به نجلومون راه میفته. مثل اردک راه می

 با آقای داولینگ یا مرد جغدی 
ً
این که این مرد چاق با اون لباس مسخرش از لحاظ ترسناک بودن اصال

شه. تری محسوب میمقایسه نیست، ولی به احتمال زیاد نسبت به اون دوتا تهدید به مراتب بزرگقابل

خواد و به دن منو واسه خودش میگه دنی یه حس بدی بهم میحداقل اون جونورا گذاشتن فرار کنم، ول

 کنه. این راحتیا ولم نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوازدهم

گن برن و از اونجا به قسمت پشتی کشتی که بهش میپله میبارنز و کولی منو از رو عرشه به سمت یه راه

م. دن  خونه. کنه و واسه خودش آواز میز میها جست و خیره، بعضی وقتا مثل بچهدن جلومون راه مید 

د تونه چنشیم که پر شده از میزای خیلی بزرگ. خیلی راحت میکنه و وارد اتاقی میدن یه دریو باز میدن

 فقط پنج نفر به صورت پراکنده توش نشستن، طوری که انگار 
ً
ده نفرو تو خودش جا بده، ولی فعال

تو اتاقن. کنار دیوار وایسادن و میزا رو احاطه کردن. همشون یه  تا نگهبانخوان نزدیک هم باشن. دهنمی

ری دستشونه و به سمت م   نشونه گرفتنش.  من سالح ک 

هو ید پایین؟ اگه یخواید اونا رو بیارگم شما نمیمی»گه: خنده و میکولی که معذب شده، با دهن بسته می

 « برخورد کنه.تصادفی یه تیر ازشون شلیک شه، ممکنه به من یا بارنز 

چهل یا پنجاه سال سن داره. از « اینجا از تصادف خبری نیست.»گه: یکی از زنایی که سر میز نشسته می

تر از این بود، شیکیکم لحاظ پوشاک سنگ تموم گذاشته و الماس و گردنبنده که ازش آویزونه. اگه 

 شد به چشم یه ملکه بهش نگاه کرد.می

فرماین. اگه ما به شما مثل همیشه درست می 15بانو جمیما»خنده. لند میشینه و با صدای بدن میدن

 « دیم.شلیک کنیم، از روی عمد این کارو انجام می

کنه تا منو از رو زمین بلند کنه و به حالت کولی کمک می کنه و بهبارنز به تهدید زیرپوستی توجه نمی

اسمش بکی اسمیته. یکی از »گه: ستن میایستاده نگهم داره. خطاب به شیش نفری که سر میز نش

 « زامبیای سخنگوئه.

گه. من خودم رو عرصه صداشو شنیدم. بهم توهین کرد. از این راست می»کنه: دن ابراز احساسات میدن

ی شیطون و گستاخ باید هرچه زودتر درس ادب یاد بگیره، ولی خب  در این که کارش خوشم نیومد. دختره

 « شکی نیست.تونه حرف بزنه می

کت و شلوار بنفش و شیکی که پوشیده بهش « وقت بهت شک نداشتیم بارنز.ما هیچ»گه: یه مرده می

شه شه. این باعث میزنه دور چشاش یکم چروک میرسه، ولی وقتی لبخند میمیاد. جوون به نظر می

که  ن بود که خیلی طول کشیدای که داشتیم ایفقط گله»رسه پیرتره. فکر کنم از اون چیزی که به نظر می

 « یکی از اینا رو برامون پیدامون کنی.

ه دار .« کنمشم، ولی آخرش کارو تموم میشاید کند بامن »گیره. کنه و قیافه میبارنز این پا اون پا می
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 کند نیست، ولی معلومه کهکنه. بارنز براشون نقش بازی می
ً
ن  و نگهبانای مسلحشواین آدما پیش  اصال

 کنه. س خطر میاحسا

ی اروپای شرقی داره. مثل یه شاهزاده لباس این یکی لهجه« پارچه رو بردارید.»گه: یکی دیگه از مردا می

 پوشیده. تاجم گذاشته رو سرش. 

کنه: کنه تا پارچه رو از دهنم برداره. در گوشم زمزمه میو دستشو دراز می« بله قربان.»گه: بارنز زیرلب می

 « شه.نت باش. اینا شوخی سرشون نمیمواظب حرف زد»

باس ها لگیرام که مثل پادشاها و ملکهشه، بدون این که چیزی بگم، به گروگانوقتی پارچه برداشته می

 زنم. پوشیدن زل می

 « خب؟»گه: زنه و میچرخونه، بهم زل میبانو جمیما یکی از انگشترای الماسشو رو انگشتش می

 شه. انگشتر چرخوندن بانو جمیما متوقف می« چیه؟»گم: می کشم باال ومن دماغمو می

 « باورنکردنیه.»گه: کشه و میآه می

همون کسیو « شنیدی؟ 16اول با من حرف زد. لوکا»گه: دن طوری که انگار تو یه مسابقه برنده شده میدن

 « من اول شدم.»ده. که کت و شلوار بنفش پوشیده مورد خطاب قرار می

دی کر کاش پرتش نمیکرد. ایمادرت اگه اینجا بود بهت افتخار می»گه: کنه و مینه خرخر میلوکا با طع

 « طرف زامبیا تا جون خودتو نجات بدی.

 .« راجع بهش حرفی زده نشهفکر کنم قرار گذاشته بودیم دیگه »گه: گیره و میدن قیافه میدن

از خودت برامون بگو دخترجون. اهل کجایی؟ » شه.کشه باال و به طرف من متمایل میلوکا دماغشو می

 « ایم مثل تو وجود دارن؟تونی حرف بزنی؟ کسای دیگهچجوری می

کنه، بعد با بدجنسی دم. بدون این که چیزی بگه منو وارسی میکنم و جوابشو نمیسرمو براش کج می

دم انگشت دستور میی بعد سوالمو جواب ندی، به یکی از نگهبانام اگه دفعه»زنه. نیشخند می

ی دست چپتو قطع کنن و بعدشم سرتو. من فقط به یه بار هشدار اعتقاد دارم، بنابراین اگه کوچیکه

 « دوست نداری همین امروز بمیری، حرف بزن.

ی تونم حرف بزنم یا چرا با بقیهدونم چرا مینمیچیز زیادی برای گفتن ندارم. »گم: عبوس و سرافکنده می

بگم  زنه بهشونخوام دکتر اویستینو به این عوضیا بفروشم. به سرم میدروغه، ولی نمی« دارم.زامبیا فرق 

های دیگه دیده. باید حواسمو جمع کنم، با احتیاط دروغ بگم و یکم من تکروئم، ولی بارنز منو با فرشته
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 حقیقتم قاطیش کنم. 

م. دنبال جواب بودیم، ولی تا حاال که زنیمن چند نفر مثل خودمو میشناسم. تو لندن با هم پرسه می»

 « کردیم زنده بمونیم.تونستیم، سعی میچیزی پیدا نکردیم، برای همین فقط تا جایی که می

یه ژاکت و شلوار سیاه رسمی « دختره هم به مغز احتیاج داره؟»پرسه: یکی از زنایی که سر میز نشسته می

  «لوکا، ازش بپرس به مغز احتیاج داره یا نه.»ی داره. حالپوشیده. موهاش جوگندمین. صورت خسته و بی

 « خودت ازش بپرس.»گه: لوکا با عصبانیت می

 « حرف بزنم. اون یه شیئه، نه یه آدم. ایناخوام با یکی از نمی»کنه. زنه اخم می

 « ولی من باهاش حرف بزنم، از نظر تو اشکالی نداره؟»گه: کنه و میلوکا غرولند می

 « تو تو اینجور موقعیتا عملکرد بهتری داری.»گه: زنه و میند میزنه پوزخ

دونم چطور تونستی هر دفعه وارد پارلمان . نمی17ای ویکیفایدهتو بی»گه: خنده و میلوکا زورکی می

 « بشی.

  «رحم بودن نسبت به کسایی که باعث نارضایتیم بودن.با بی»گه: احساسی میویکی با لحن خشک و بی

شه. از همه پیرتره. ریزنقشه و موهاش سفید باالخره صدای آخرین مرد توی اتاق شنیده می« وم باشید.آر »

 متوقف می
ً
کنه تا از نزدیک شه و طول اتاقو طی میشه. مرده از جاش بلند میشدن. جر و بحثا حضار فورا

شه وقت این میگیرم. ولی اونتونم گازش ببهم یه نگاه بندازه. اگه یکم به سرعت رو به جلو خم بشم، می

دونه. هیچ اثری از ترس تو صورتش آخرین کاری که تو زندگیم انجام دادم و پیرمرده خودشم اینو می

 بینم. نمی

دونن این اسم یعنی چی. . کسایی که روابط و ضوابط سرشون بشه، می18اسم من جاستین بازینیه»گه: می

هستن. ثروت و قدرتشون در حد من  19نا ارباب لوکا و دنیل وودمن مردبسیار  ثروتمند و قدرتمندیم. او

 « نیست، ولی حاال چند شیلینگ بیشتر فاصله ندارن.

 « شیلینگ دیگه چیه؟»پرسه: دن به شوخی میدن

بانو جمیما. به احتمال »کنه. ی پوشاک دیگه زیادی شلوغش کرده اشاره میجاستین به زنی که در زمینه

د و فشن دیدی.دی، عکسشو زیاد تو مجلهزیاد وقتی زنده بو  « های م 

 « کردم.های مد و فشن تلف نمیمن وقتمو با خوندن مجله»گم: کشم باال و میدماغمو می
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 مشخصه. اسم بانوی دیگمون هست ویکتوریا »زنه. کنه و یه لبخند تمسخرآمیز میبه لباسام نگاه می
ً
کامال

 «-و کار نداشتی، برای همین فکر نکنم زنم خیلی با سیاست سر . حدس می20ِوج

زد. ویکی وجو میشناسم. تا حاال قیافشو ندیده بودم. بابام زیاد راجع بهش حرف می»پرم وسط حرفش: می

 « کنه. خیلی از خارجیا خوشش نمیومد، مگه نه؟کرد خورشید از باسن ایشون طلوع میفکر می

ی با خارجیا ندارم. به شرطی که خارجیای دعوت من هیچ مشکل»گه: ویکی وج با یه لبخند سرد می

 « ای باشن که بتونن به سرزمین جدیدشون نفعی برسونن. پدرت یکی از حامیای من بود؟شده

گم ارادت خاصی قائل بود.لی ازت خوشش میومد. همیشه برای آدمای خشکآره. خی»  « مغز د 

عجب حیوون حقیر و »خنده. ، ولی فقط میانتظار دارم واکنشش به این توهین از کوره در رفتن باشه

 یه مثال بیمزهبی
ً
فایده و سطح بی یطبقه 21نقص برای توجیه حمایت من از اختگی شیمیاییای. دقیقا

   « کارگر. پایین

 به طور علنی از چنین عقیده»گه: اونی که تاج سرشه می
ً
آفرینی حمایت نکردی، مگه ی جنجالمسلما

 « نه؟

این کار  کردنای نیست. فکر مینه. مشاورای تبلیغاتیم گفتن که کار عاقالنه»گه: نه و میکویکی اخم می

 .« علیه من رای بدن بیان پای صندوق و ریک بشن شه اون موجودات پست تحباعث می

و باالخره جنتلمنی که تاج روی سرشونه شاهزاده تشریف »کنه: جاستین باالخره آخرین نفرم معرفی می

 « دارن.

 « ایشون اسم ندارن؟»پرسم: می

ن ها تو ایدم ازش استفاده نکنم. من یکی از آخرین شاهزادهترجیح می»گه: شاهزاده با یه تکبر شاهانه می

 « خواهم بود. بهتره مردم به صدا کردن عنوانم عادت کنن. آخرینشوندنیا هستم. یه روز 

 زنم. پوزخند می« دوست نداری شاه باشی؟»

ورزن. من ها عشق میکس از یه پادشاه خوشش نمیاد. ولی همه به شاهزادهاوه، نه. هیچ»گه: یشاهزاده م

 « شد. خواهددوست دارم بهم عشق ورزیده بشه. بهم عشق ورزیده 

زنه، صندلی رو آروم به طور نوسانی تکون گرده سر جاش و حین این که باهام حرف میجاستین برمی

ایم. وقتی دنیا سقوط کرد، از قضا ما اینجا تو لندن پیش هم بودیم. به جای رهمدی ما اعضای هیئت»ده. می

فرار، کاری که خیلیا تو موقعیت ما انجام دادن، ما محکم سر جامون وایسادیم و این کشتیو تحت اختیار 
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  21 اختگی شیمیایی به کاهش دادن میل جنسی انسان از طریق تزریق داروهای شیمیایی گفته میشود.   



ی تهی گذشتره و هم یادوارهگرفتیم، چون هم در مقایسه با یه ساختمون روی زمین دفاع کردن ازش راحت

 « باشکوهمونه.

 تازه من همیشه از کشتیای گنده خوشم میومد. ملوانا پرسنل نظامی مورد»گه: خنده و میدن ترتر میدن

 « ی منن. یونیفورمشون الیق پرستشه.عالقه

 « کنیم.باالخره یه روز دوباره به این دنیا حکومت می»گه: لوکا می

 « ه درست.و این دفع»گه: ویکی با گوشه و کنایه می

 « از اینجا؟»گم: با تردید می

تونی مطمئن باشی که البته که نه. این فقط یه مقر موقته. ولی می»گه: جاستین با عصبانیت می

 جود این زامبیای کثافترو از و اکنیم. وقتی اوضاع روبراه بشه و خیابونموقعیتمونو توی لندن حفظ می

کنیم و دنیا رو از قلب امپراطوری بریتانیای بازیابی می 23نگهاموو قصر باکی 22پاک کنیم، خیابان داونینگ

 « افتاد.کنیم، همون اتفاقی که همیشه باید میکبیر کنترل می

 «فرمانروایی کن بریتانیا.»زنه: دن از ته حنجره فریاد میدن

 « فکر کنم ارتش در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشه.»گم: زیرلب می

مزخرفه. سربازا زاده شدن برای اطاعت. احزاب ارتشی »گه: خنده و میدهن بسته می شاهزاده با

 « وقت دوام نداشتن. اونا به راهبرایی احتیاج دارن که توانایی هدایت کردنشونو داشته باشن.هیچ

 «گید خودتونید؟کنید این رهبرایی که میفکر می هم و شما»

سطحمون بودن و توانایی هایی که همایم هست؟ بازماندهکس دیگه»کشه: جاستین منو به چالش می

رقابت کردن با ما رو داشتن، بعد از به هم ریختن اوضاع مثل یه سری حیوون بزدل فرار کردن. اقشار 

ن بودن. ما ایستادگی کردیم و بدون شک این ایستادگی مورد قدردانی و یک همیشه پیروز میدودرجه

 « گیره.ستایش قرار می

شما »گم: کشم باال و مین توجه به اخطار بارنز که گفته بود مواظب حرف زدنم باشم، دماغمو میبدو

 « شه با پول قدرت خرید.همتون **خلید. پول دیگه اهمیت نداره. دیگه نمی

 « ی احمق.دختره»گه: بانو جمیما می

 « ی نادون.دختره»زنه: ویکی وج کنایه می

پول همیشه عامل مهمی بوده و »گه: که توش فرو رفته بود بیرون میاد و می صفتیدن از نقش مرد بچهدن

                   
22 Downing Street 
23 Buckingham Palace 



  «هست. ممکنه دیگه مثل قبل ارزش نداشته باشه، ولی در هر صورت طال و الماس ارزششونو حفظ کردن.

 « ی طال و الماس داریم.ی کافی ذخیرهما هم به اندازه»گه: لوکا با افتخار می

دونیم که از کجا و می»گه: مالونه و میشه، دستاشو طمعکارانه به هم میباز مینیش شاهزاده تا بناگوش 

 « تونیم طال و الماس بیشتری پیدا کنیم.می

نقصی برای بازیابی کنترل دنیا برخورداریم. لب کالم اینه که ما از موقعیت بی»ده: جاستین خاتمه می

شتی کط معلوم نیست کی. تا اون موقع ما مشتاق وقتپیونده. فقشک یه روز این اتفاق به وقوع میبدون

ه انگشتاشو بداره و کوبوند روی میز. از این کار دست برمیحین حرف زدن داشت انگشتاشو می« هستیم.

 «شی. بهم بگو خانم اسمیت، به مبارزه عالقه داری؟اینجاست که تو وارد ماجرا می»کنه. طرف من دراز می

 نگران نباش دختر عزیز، »گیره: واب بدم، سریع پی حرفشو میقبل از این که بتونم ج
ً
اگه نداری، اصال

 ...« کنی، وقتی که کشت و کشتار شروع بشه چون به زودی به مبارزه عالقه پیدا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سیزدهم

 جلوتر از کنه تا مطمئن شهدن سرعت قدماشو زیاد میاز اتاق افسرا میان بیرون. دناعضای هیئت مدیره 

 ارن. دهای تفنگاشونو رو من نگه میرن. نصف دیگه نوک لولهره. نصف نگهبانا باهاشون میبقیه راه می

 « اینجا چه خبره؟»پرسم: از بارنز می

صنعت سرگرمی تو هر حالتی رو بورسه. ارباب و بانوان ما دوست »گه: ده. به جاش کولی میجواب نمی

 « ی موردنیاز برای رسیدن به این خواسته رو هم در اختیار دارن.دارن که سرگرم بشن و بودجه

 ی قدرتدیگه االن نباید به پول اهمیت بدید. اون زالوهای تشنه»گم: زیرلب، بازم خطاب به بارنز، می

 « تونیم روزگار قدیمو احیا کنیم.وقت نمیکنه. ما هیچعقلشون درست کار نمی

 « کنم.دت مطمئن نباش. ولی الزمه که بگم نه، من به خاطر پول کار نمیخیلی به خو»گه: بارنز آروم می

کنی؟ تفریح؟ از دیدن عذاب کشیدن زامبیا لذت پس به خاطر چی کار می»گم: کنم و میغرولند می

 « بری؟می

 زنه. بارنز فقط بهم زل می

 « بارنز دالیل خودشو داره.»گه: کولی با حالت تدافعی می

 « و این که با کسی در میون بذارمشون یا نه به خودم مربوطه.»زنه: بارنز داد می

 « خواستم چیزی بگم.آروم رییس. نمی»گه: خنده و میکولی با دهن بسته می

 « تو چی؟»گم: کشم باال و میدماغمو می

ه با دید من هم از کار و هم از مزایاش خوشم میاد. اینجا زنایی هستن ک»گه: زنه و میکولی نیشخند می

که دلمون بخواد  مکنن. به مشروب و مواد و هر چیزیمهر و محبت به یه سرباز شجاع مثل من نگاه می

 .« توجه منو جلب کردهکه  این کارهمعنین. مزایای فرعی دسترسی داریم. قدرت و ثروت برای من بی

ن تره. یه سری میله به عنواو طویلتر بره به اتاقی که حتی از اتاق قبلیم بزرگیه نگهبان میاد و ما رو می

ای ضخیم در امتداد یه طرف اتاق، طرفی که های شیشهگاه سقف وسط اتاق نصب شدن. صفحهتکیه

 از این یکی ها انتهای اتاقو هم پوشوندن، جایی کههای کوچیک و گرد داره، گذاشته شدن. صفحهپنجره

شکل بسته  Lر داخلی باعث شده اتاق شبیه یه راهروی شه.  این ساختاشن دیده میدرا که با کارت باز می

 و مستقل به نظر برسه.  

اون طرف شیشه توی راهرو وایسادن. شاهزاده و جاستین بازینی دارن سیگار  ی شیش نفرهمدیره هیئت

رد لوکا چندتا قرص میکشن. سیگار بانو جمیما تو یه لولهبرگ می
 
خوره. ی بلند شیک گذاشته شده. ل



کشه، دست به سینه به شیشه تکیه ی وج در حالی که داره به خاطر دود سیگار به زحمت نفس میویک

 ده کهزنه. طوری داره لباشو واسم تکون میدن نزدیکشه و داره با انگشت به شیشه ضربه میداده و دن

و شیشه قلب ر  شه و لیسش می زنه. بعد با تفش یهانگار یه کبوتر توی قفسم. یه بارم طرف شیشه خم می

 لرزونه. هاشو برام میکشه و مژهمی

شن. کف اتاق های گوشت دیده میای که طرف منه خون ریخته شده. چند جا هم تیکهروی شیشه

 استخون پخش شده. 

کار  به نفعتونه کهکنه؟ صدامونو میشنوی دختر کوچولو؟ سیستم صوتی کار می»کنه: دن منو صدا میدن

ن که سیستم صوتی دچار مشکل بشه. اگه امروز مشکالت تکنیکی داشته باشیم، کنه. متنفرم از ای

 « دم گردنتون بزنن.دستور می

 « شه لرد وود.صداتون به طور رسا و واضح شنیده می»ده: کولی جواب می

 « منم دارم صداتونو میشنوم. عالیه.»زنه. دن لبخند میدن

ید. خوایم شما هم نمایشو تماشا کناز کنید و بیایید اینور. میدستاشو ب»گه: جاستین به بارنز و کولی می

 « ای که سپری شد.کوشیتون طی چند هفتهدستمزد سخت

تونم بهت شوک تونیم روش سختو در پیش بگیریم. میاگه بخوای، می»بارنز میاد جلوم وایمیسه. 

ه اگه بهم قول بدی بهمون حلمتاثیرش ضعیف شدی بازت کنم. ولی الکتریکی وارد کنم و موقعی که تحت

 « بندا رو باز کنیم.تونیم همین االن دستنکنی، می

شم. قول نیازی به شوک الکتریکی نیست. دختر خوبی می»گم: زنم و مییه لبخند گل و گشاد می

 « دم.می

و باور حرفت»گه: و می زنه نیشخند میی جدی بهم شه، بعد با یه قیافهبارنز چند لحظه بهم خیره می

 « کنم.نمی

گم. اگه فرصتش پیش واسه اینه که دارم دروغ می»گم: کنم و میلبخند مصنوعی رو از رو صورتم پاک می

 « زنم.کنم و قبل از این که بمیرید، تو خونتون غلت میبیاد، گلتونو پاره می

 « دی؟پس شوک الکتریکیو ترجیح می»

 « ن.من بیدی نیستم که به این بادا بلرزم. بز»

و بعد بهم شوک الکتریکی وارد « ایول.»گه: ده. کولی میی کولی سر تکون میکشه و واسهبارنز آه می

 شه. دردش از دفعهکنه. تو حالت تشنج میفتم زمین. دوباره سرم پر از ستاره میمی
ً
ی اول بیشتر و ظاهرا

 تره. طوالنی



بندا رو باز کردن و حین این زادن. کولی و بارنز دستبینم که دستا و پاهام آوقتی حالم میاد سر جاش، می

های هیئت که حالم داشت میومد سر جاش، از اتاق رفتن بیرون. حاال اون طرف شیشه پیش بر و بچه

 مدیرن. اثری از نگهبانا نیست. 

 اتاق غذاخوری بود.»ه: گدن بهم میدن
ً
ه بعین هاپویی که منتظر غذاشه، دستاشو چسبونده  «این قبال

ی عادی بود. من جو غیررسمی اینجا اتاق افسرا رزرو شده بود برای خود افسرا. اینجا برای خدمه»شیشه. 

 « دم. تو چطور؟رو ترجیح می

ه کنه. فقط یتو کجاش فرو کنه، ولی دهنم هنوز درست کار نمیجو غیررسمیشو کنم بهش بگم سعی می

 صدای من و من آروم ازش بیرون میاد.  

خرابش که نکردید، کردید؟ اگه کرده باشید، »کشه: ا عصبانیت سر کولی و بارنز داد میدن بدن

کشیمش و همین االن میفرستیمتون برید یکی دیگشونو برامون پیدا کنید. من یه زامبی سخنگوی می

 « یک راضی نیستم.تر از درجهخوام. به پایینراستی میدرست

 « شه.یکی دو دقیقه دیگه حالش خوب می تا»ده: بارنز بهش اطمینان خاطر می

به نفعتونه که خوب بشه. طفلکی، اوف شدی دختر کوچولو؟ نگران »گه: کنه و میدن غرولند میدن

دن کردم. دنشدی بوس می فشد جاییو که اوکنه حالت خوب شه. اگه میدن یه کاری مینباش. دن

 « زامبی باهوششو خیلی دوست داره، خیلی.

 از دست آدمای ابله باید به خدا پناه برد. شاید بهتر باشه دنیلو هم بندازیم اون تو»کشه: ما آه میبانو جمی

 .« ور دل دختره

 « زنی.مواظب باش. داری راجع به برادرم حرف می»گه: کنه و میقروچه میلرد لوکا دندون

 بهش حس تعلق»گه: بانو جمیما سریع می
ً
 « دارم.خاطر مزاح بود. من که اساسا

ی جهان باشن، دری که حین رد و بدل شدن گوشه و کنایه توسط کسایی که دوست دارن رهبرای آینده

کنن. تفنگاشونو سمت من شه، دوتا نگهبان میان تو و به دو طرف اتاق حرکت میی اتاقه باز میگوشه

نگهبان دیگه یه زامبیو با  دم، یهگن چند قدم برم عقب. وقتی این کارو انجام میرن و بهم مینشونه می

ست که به سرب محکم بسته شده و نگهبانو از فضای کشه تو اتاق. دور گردن زامبی یه قالدهخودش می

 کنه. مانور زیادی برخوردار می

 آخرین نگهبپشت سرشتای دیگه هم یه نگهبان دیگه با یه زامبی زندانی دیگه میاد تو و سه
ً
انم . نهایتا

وقتی  ده.کولی دستگاه شوک الکتریکی دستشه و باهاش یه حالی به هرکدوم از زامبیا میمیاد. اونم مثل 

کنه که تحت اختیارشه آزاد می وایپیچن، هر نگهبان زامبیمیفتن کف اتاق و از شدت درد به خودشون می



حکم و درو مکنن ره بیرون. اون دوتایی که تفنگ دستشونه آخرین کسایین که اتاقو ترک میو از اتاق می

کنم. ، با احتیاط وارسیشون میشنبازیابی میبندن. حین این که زامبیا کف اتاق دارن پشت سرشون می

. زنه لباس آشپزا رو پوشیده. نتا مرد، یه زن و یه پسر نوجوون. مردا هیکلین و لباسای عادی پوشیدسه

 پسره لخته. 

 نعمتیه برای نو انتخاب میمن او»گه: خنده و میدن به طور تمسخرآمیزی میدن
ً
کنم. برهنگی واقعا

 برهنگی کسی که این
ً
 « قدر کم سن و سال و معصومه، مگه نه؟چشای آدم، خصوصا

 موجود فاسدی هستی.»گه: خنده و میلرد لوکا می
ً
 « تو واقعا

. من فقط دوست دارم انسانو همراه با شکوه طبیعیش تکر»گه: کنه و مینچ میدن نچدن
ً
  «یم کنم.اصال

با توجه به این که به نظر »ده: بعد منو مورد خطاب قرار می« ترکیب جالبیه.»گه: جاستین زیرلب می

ای باشی که از هوش خیابونی خوبی برخوردار باشه، فکر کنم خودت تا حاال فهمیده رسه دوشیزهمی

 های زنده و زامبیا روکه برده دشخوایم بکشی یا کشته بشی. چند ماهی میباشی قضیه از چه قراره. ما می

ه رسذاشتن. به نظر میایو به نمایش میی درگیرکنندهیم، ولی به زحمت مبارزهادددر مقابل هم قرار می

ه ی دلپذیری بمرد. ولی ما مطمئنیم تو مبارزه جوامع انسانیی گالدیاتوری خیلی وقت پیش توی روحیه

 « ذاری.نمایش می

تونم دوباره حرف بزنم. بعد به جاستین انگشت جنبونم تا مطمئن شم میونمو میدم و زبفکمو تکون می

 « بابابزرگ. زر مفت نزن»گم: دم و مینشون می

ی خودتون چی رو واسهچرا شما جوونای امروزی اینقدر باید همه»ده. جاستین با تاسف سرشو تکون می

 « شه بهم کمک کنی؟سخت کنید؟ ویکی، می

 متوجهش نشده بودم. از مثلثای شیشهره طرف دریچهمی.« با کمال میل»
ً
ای پوشیده شده. ای که قبال

ه زنداره، زانو میای که پشت سرشه برمیده تا باز شه، یه تفنگ از جلد چرمیدریچه رو به یه طرف هل می

 گیره. و یکی از زامبیای مذکرو نشونه می

 « کشیمش.بجنگ، وگرنه می»گه: جاستین می

 « کنه؟خواید من بکشمش، چه فرقی میشما که می»هامو میندازم باال. نهشو

اگه تو باهاش بجنگی، فرصت زنده موندن داره. اگرم شکست بخوره، الاقل با افتخار »گه: جاستین می

 « میره.می



 



 « ترین ارزشی برای افتخار قائل نیستم.من کوچک»گم: کشم باال و میدماغمو می

ه و ترکی مرده میکنه. کلهتا تیر پشت سر هم شلیک میو ویکی سه« شلیک کن.»زنه: یجاستین داد م

 مرده. زامبیایی که دور و برشن دندون
ً
رن کنن و به سرعت میقروچه میمیفته زمین. االن دیگه واقعا

محکم خودشونو کنه. طرف دریچه. حمله باعث شده عصبی بشن و بوی مغز انسان وسوسشون می

ره سمت یکی دیگه. بنده و میلرزه. ویکی دریچه رو می، ولی شیشه به زحمت میبونن به شیشهکومی

 . نهای مشابه گذاشته شداز صفحه دریچهتوی چند قسمت 

 این کارو انجام خدای من! شلیک کردید! فکر نمی»زنم: گیرم و جیغ میگوشامو با دستام می
ً
کردم واقعا

 « بدید!

وقت بلوف ما هیچ»گه: ، طوری که انگار تو جنگ پیروز شده میهسته و کشیدهشاهزاده با یه لحن آ

 « زنیم.نمی

ما ش»شم. خیال نقش بازی کردن میدیگه بی دستمو میارم پایین و« طور.منم همین»گم: با تمسخر می

رید. فکر کردید من کیم، زامبی اسپارتاکوس؟ مرده
 

میتی ترین اههای زنده برای من کوچکهمتون خ

 « رخشون کنید، تیکه پارشون کنید، برای من مهم نیست.ندارن. بهشون شلیک کنید، س

 « نوع خودت محافظت کنی؟تو حاضر نیستی از هم»کنه: جاستین اخم می

 هیچ سنخیتی با اینا ندارم. من با این موجودات نفرت»گم: بهش می
ً
مغزی هیچ انگیز و مرگمن اصال

 تو این چند ماه گذشته خیلیاشونو خودم کشتم.ی اشتراکی ندارم. نقطه
ً
 « اصال

ری و یکی شه بجالبه. پس فکر کنم باید به یه روش دیگه متوصل بشیم. دنیل، می»گه: جاستین زیرلب می

 « هاتو بیاری اینجا؟عزیز دردونهاز 

 به اینجا کشیده بشه.بله، بله، بله، بله، بله! امیدوارم بودم کار »گه: خنده و میدن با خوشحالی میدن

 حقمای منو از ذارم ویکی یا هرکس دیگهدم. اونا مال منن. نمیولی اگه مجبورمون کرد، من انجامش می

 « محروم کنه.

 از آن خودته.»گه: جاستین می
ً
 « حتی فکرشم نکن. افتخارش کال

همونی ره مکه انگار داره می دن طوریدن« گردم.اگه اینطوره، پس قبل از این که بتونید پلک بزنید، برمی»

 ره بیرون. از اتاق میبا عجله 

 الزمه؟»پرسه: شاهزاده با نگاه دردمندی می
ً
 « واقعا

 « بله.»گه: جاستین می

 « شد.تر میکردی، کارت خیلی آسوناگه وقتی ازت خواسته شد مبارزه می»کنه: شاهزاده منو سرزنش می



 « ؟ لرد وود کجا رفت؟قضیه چیه»پرسه: کولی از جاستین می

 »کنه: زده زمزمه میو هیجان و در عین حال براق جاستین با چشایی تاریک و غمگین
ً
رفت تا یه چیز واقعا

 «وحشتناک برامون بیاره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهاردهم

ری میدن چند دقیقه بعد برمیدن ی گه قلبریخت پایین، ا ریزه پایین. یا به عبارتی میگرده و قلبم ه 

 داشتم.

 دوتا بچه با خودش آورده و جفتشونم زندن. 

با انگشتش « های منن.عزیز دردونهاینا »گه: ای میگانهکشه و با لحن بچهدن دستی به سرشون میدن

 « ها بهش سالم کنید.عزیز دردونه»گه: ها میکنه و خطاب به بچهبهم اشاره می

ز کدوم بیشتر اکنن. یکیشون پسره و اون یکیم دختر. هیچمه میزده یه سالمی زیرلب زمزها وحشتبچه

 داشته گریه میهفت هشت سالشون نیست. اونام مثل دن
ً
 کرده.دن لباس ملوانا تنشونه. پسره ظاهرا

 لرزن. چشای دختره خشکن، ولی معلومه که حسابی ترسیده. جفشتون دارن به خودشون می

 « ه چیه؟قضی»پرسه: بارنز با لحن محکمی می

 باید شایعات مربوط به دنیل وود، قاتل بچه»گه: خنده و میجاستین با دهن بسته می
ً
 ها رو قبمسلما

ً
ال

 « شنیده باشید؟

های اون محله به شد، بچهی دنیل تو محله پیدا میهروقت سر و کله»گه: ای میزدهویکی با لحن هیجان

 « شیطونی بود این دنیل. وپسر بازیگوش شدن. عجب سرنوشت شومی دچار می

ها همدمای منن. وقتی عزیز دردونه»گه: کنه و میها رو بغل میشه، بچهدن تا بناگوش باز مینیش دن

  « کنن ارتباط بین روح و بدنم از بین نره.بینم. همبازیام بهم کمک میتنها باشم، کابوس می

 « گیره.ینجاست که دنیل سختمشکل ا»گه: زنه و میبانو جمیما با بدجنسی لبخند می

 « کشه.ها رو میوقتی کارش تموم شد، آخرش بچه»گه: کنه و میجاستین غرولند می

وقت رسه. توی دادگاه که هیچحداقل اینطور به نظر می»گه: زنه و میلرد لوکا لبخند گل و گشادی می

 کار به دادگاه کشیده نشدچیزی ثابت نشد. 
ً
 « ر کار نبود.م د، پیگرد قانونیهیچی اصال

ل من داشته باشی، وقتی پولت از پارو باال بره و رابط سطح باالیی مث»زنه: ویکی وج بهم چشمک می

 « ای برخوردار هستی.معنیش اینه که از مزایای ویژه

 راجع به این قضیه چیزی بهم نگفته بودید.»گه: بارنز با عصبانیت می
ً
 « قبال

بکی »گردونه طرف من. روشو برمی« تو یه مزدوری.»کشه. ازه میجاستین خمی« گفتیم؟چرا باید می»

جنگی یا دنیل باید شروع کنه به فشار ها چطور؟ میها اهمیت ندی، ولی زندهاسمیت، تو شاید به مرده

 « دادن؟



کنه به گریه کردن. لبخند ناجوری روی کنه. دختره شروع میها حلقه میدن دستاشو دور گلوی بچهدن

 بنده. دن نقش مینلبای د

گیره. دلم برای ها حدافظی کنم، همیشه دلم میعزیز دردونهشم با وقتی مجبور می»گه: با حرص می

 اسمشونو تو یه لیست ثبت میتکشون تنگ میتک
ً
 ..«.کردم، ولی دیگه خیلی طوالنی شده بود شه. قبال

  « زنی.بلوف میداری »گم: با صدای ضعیفی می

 رسه از گفتن این حرف شرمنده باشه. به نظر می« زنیم.وقت بلوف نمیما هیچ»گه: ب میشاهزاده زیرل

 « -دم محضه. من بهتون اجازه نمی بس کنید. این انحراف»زنه: بارنز داد می

و با تفنگش بارنزو نشونه « کنی!از دستوری که بهت داده شده اطاعت می»زنه: ویکی وج جیغ می

زنه ده و شیرجه میهاشونو درمیارن. کولی فحش میبانو جمیما و شاهزاده هم اسلحه گیره. لرد لوکا،می

 پشت بارنز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 « تیراندازی نکنید! من طرف شمام!»زنه: کولی داد می

 بارنز محکم سرجاش وایمیسه. چشاش سرشار از خشم و نفرتن.

بارنز  .هاتونو دربیاریدالزم نبود اسلحه»گه: می شه و خطاب به بقیهجاستین با متانت به بارنز خیره می

دونه که اون بیرون پر از نگهبانه. اونا مسلحن، ولی خودش نه. اگه ما رو تر از این حرفاست. میباهوش

 « طور.ها رو هم همینکشنش. بچهمیتهدید کنه، 

های معصوم اینطوری بچه تونید ازاین کار اشتباهه. شما نمی»گه: کنه و میقروچه میبارنز دندون

 « سوءاستفاده کنید.

 تونیم هرتونیم. وضع قانون دست ماست. ما میتونیم، خوبم میمی»گه: کشه و میجاستین خرناس می

 « کاری که دلمون بخواد انجام بدیم.

قل ا منتی آرامش خاطر باشه، باید بگم که اینا بچه یتیمن. از اردوگاهاگه برات مایه»گه: بانو جمیما می

کنیم که کسیو ندارن دلواپسشون باشه. ما اونقدرا هم که فکر هاییو انتخاب میکردیمشون. ما فقط بچه

 « کنی هیوال نیستیم.می

یه، کنه به بارنزی که عصبانبعد پشت می« تو همیشه قلب رئوفی داشتی عزیزم.»گه: جاستین زیرلب می

 « ما منتظر جواب توییم بکی.»ولی تو این موقعیت کاری از دستش برنمیاد. 

 « کشتشون.در هر صورت آخر سر می»گم: با لحن آرومی می

. ولی شاید به این دوتا رحم کنه. شایدم بتونن »گه: ده و میی تایید سر تکون میجاستین به نشونه
ً
احتماال

 « یه روز فرار کنن.

 « کنن.وقت فرار نمیاوه، هیچ»کنه: دن زمزمه میدن

 « ایم هستن.های دیگهبچه»گه: می لرد لوکا

 « تا.آخرین باری که چک کردم، چهارده پونزده»گه: ویکی می

کشه و براشون جایگزین پیدا اگه رضایت ما رو جلب نکنی، این دوتا رو می»گه: می ناراحتی باشاهزاده 

 « کنه.می

 « شه.خلق میخیلی کج وقتی اوضاع بر وفق مرادش نباشه،»زنه: بانو جمیما هم حرف آخرو می

دن خالص کنن. به قدر کافی بزرگ شدن تا بفهمن کنن خودشونو از چنگ دنهردوتا بچه دارن سعی می

خواد از لرزن. فکر کنم دلش میعضالتش دارن می دن از شدت شعف عرق کرده وقضیه چیه. دن

ر نفرتچها خیال راحت بکشتشون، درست مثل یه بدستورشون سرپیچی کنم تا بتونه ب
 

ن
 
گیز که انی ن

 خواد یکی از عادتای زشت اخیرشو به رخ بکشه. می



 ها رو ببینم تااگه قراره من این کارو انجام بدم، شرطش اینه که هر روز کل بچه»گم: روحی میبا صدای بی

 « کدومشونو نکشته.مطمئن باشم هیچ

 « .و شروط تعیین کنیی ما شرط وای واسهتند نرو. تو تو موقعیتی نیستی که بخ»زنه: دن داد میدن

 « چرا هست. قبوله.»پره وسط حرفش: جاستین می

 «نه! اونا همشون مال منن. هر بالیی دلم بخواد سرشون میارم.»کشه: دن زوزه میدن

نیست. فکر کردی این  تا وقتی من زنده باشم، از این خبرا»گه: ره تو هم و میی جاستین میقیافه

ند ماه یا چدختره یه چیز جدید و متفاوته. اگه شرط همکاریش با ما این باشه که تو چند هفته  ه؟دموکراسی

 « کسیو نکشی، مجبوری جلوی خودتو بگیری. تو حق نداری عیش و نوش ما رو به هم بریزی.

 کنه. برای جلب پشتیبانی برادرش بهش نگاه می...« لوکا »زنه: دن غر میدن

من این دفعه طرف جاستینم. من دیگه حالم داره از نمایشای قدیمی به »و میندازه باال. هاشلرد لوکا شونه

خورن. من انگیزی شکست میخوره. هروقت این انسانا رو میندازیم به جون نامیراها، به طور رقتهم می

داشته  دلم لک زده واسه دوئالی وحشیانه، اکشن داغ، درام واقعی. اگه دختره یه دلیل واسه جنگیدن

 « شه.تر میماجرا جالب –ای مبارزه کنه اگه به جای خودش، به خاطر افراد دیگه –باشه 

خوایم ازت رسی. تا ابد که نمیهات میعزیز دردونهتو نهایتش به »گه: ای میدهندهویکی با لحن آرامش

 « باشی. گیریمشون. فقط باید یکم صبر داشتهب

 »گه: تلخی میدن با اوقاتدن
 
ولی من »ای. ده یه گوشهکنه و هلشون میها رو ول میبچه« ه، باشه بابا.ا

  «ی بعد که درخواستی داشتید، از من انتظاری نداشته باشید.کنم .دفعهاین کارتونو فراموش نمی

ده به نگهبانا تا ببرنشون به کنه و تحویلشون میها رو به طرف در خروجی اسکورت میشاهزاده بچه

 . اتاقشون

کنم خوره، مجبورتون نمیتونید برید. اگه بهتون برمیشما هم اگه بخواید می»گه: جاستین به بارنز می

 « تماشا کنید. این قرار بود پاداش خدماتتون باشه، نه مجازات.

من »هاشو میندازه باال. کنه و شونهزنه، بعد به من نگاه میکنه، به در خروجی زل میبارنز تاجرو برانداز می

 « ها بودم. حاال که این مشکل حل شده، دوست دارم بمونم.فقط نگران بچه

 تونی تحریکشون کنی یا به کمکچه عالی. بکی، خودت می»گه: شه و مینیش جاستین تا بناگوش باز می

 « احتیاج داری؟

 شم. ه میی مبارز دم و آمادهانگشتامو کش و قوس می« دونم چی کار کنم.خودم می»گم: زیرلب می

 زنم. ای بین مردا و زنا در نوسان باشه، بعد با غصه به پسر نوجوون زل میدم نگاهم لحظهاجازه می



همشون پشتشون به منه و سعی دارن از شیشه رد بشن. خبر ندارن اون پشت چه خطری تهدیدشون 

که بخوان واکنشی نشون  کنه. راحته اگه بخوام برم جلو و دستمو فرو کنم تو جمجمشون و قبل از اینمی

کنه. اونا دنبال اکشن و هیجانن و رو راضی نمی هیئت مدیرهبدن، بکشمشون. ولی این اعضای خونخواه 

 کار من اینه که اکشن و هیجان براشون فراهم کنم. 

ی کرد. همیشه دوست داشتم وارد عرصهمادرم اگه اینجا بود بهم افتخار می»گم: کشم و میخرناس می

بعد در حالی که هوراها و فریادای سرشار از اشتیاق انسانای هیوالصفت منو بدرقه « ی بشم.سرگرم

 شم. ی حمله میرم جلو و آمادهکنه، میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پانزدهم

ره. پخش ی پسزنم وسط سینهکنم یه گوشه. یه لگد میگیرم و پرتش میشرت تنشه میی مردیو که تییقه

 خوابونم در گوش زنه. یه دونه میشه. زمین می

کشن. شن. به من زل زدن. دارن هوا رو بو میکنن و دوباره دور هم جمع میقروچه میزامبیا دندون

. زامبیا ضد همدیگه اقدامی مدونن من نامیرام، برای همین مطمئن نیستن چرا بهشون حمله کردمی

  ها خیلی نادره. وهی رسیدن که بین زندهدن. بعد از مرگ به یه درجه از آرامش گر انجام نمی

رسه به نظر می هبیایید دیگه. من اونقدرا هم ک»گم: کنم و میکنم، انگشتامو براشون کج میغرولند می

 « نفله نیستم.

شن. حالیشونه که من مثل خودشون تر، بعد دوباره وایمیسن و خیره میکنن و میان نزدیکفس میفس

من بیشتر شبیه اونام تا انسانا. چون منو به چشم یه ولی  –تونن حرف بزنن ولی نمیزامبیای معم –نیستم 

 بینن، میلی به حمله کردن ندارن. نوع میجور هم

جوری واینسا اونجا. عصبانیشون همون»گه: کوبونه روی شیشه و با صدای بلند میدن  مشتشو میدن

 « کن.

پ زنم وسط سینهم جلو. دوباره یه لگد میر دم، بعد با سرعت میبهش انگشت نشون می
 
ی پسره و ل

گیرم و یه کنم طرفم. جلوی مشتشو میدم. به طور غریزی یه مشت حواله میترین مردو خراش مینزدیک

 زنم توی شیکمش. مشت محکم می

الی که ر حکشه کنار. پسره دده و منو از کنار مرده میگیره، تکونش میزنی که لباس آشپزا تنشه سرمو می

زنم الپاش. چون زنه طرفم. یه لگد میداره صدایی شبیه به خرخر سگ از خودش درمیاره شیرجه می

شه مورد هدف قرارش داد. تمام مردایی که اون طرف شیشن نفسشونو تو سینه حبس لخته، راحت می

 زنن. کشن و دست میشه، ولی بعد هورا میقیافشون سرشار از انزجار میکنن و می

پرم رو هوا، ستونو ترین ستون. مردا میان دنبالم. میرم طرف نزدیککنم و میزنه رو از خودم جدا می

خوره به آرواره ی یکی از مردا. سرش کنم و پای راستم میچرخم. پاهامو تو هوا ول میگیرم و دورش میمی

 شه. ره ازم دور میخوجا میشکنه و خودش در حالی که داره تلوتلو میره عقب، از همونمی

ایو ندیده بودیم که بتونه ی خوبی بود. تا حاال کس دیگهاوه، ضربه»گه: کنه و میشاهزاده تشویق می

 « همچین حرکتی پیاده کنه.

 « مونه.ی واقعی میمثل تماشای یه مسابقه»گه: خنده و میبانو جمیما مثل جادوگرا می



 «که نتیجه از قبل تعیین نشده. با این تفاوت»گه: خنده و میجاستین می

کنم. هرکدوم از این زامبیا توانایی شکافتن به مبارزه معطوف می هیئت مدیرهتمرکزمو از وراجی اعضای 

 بشم.  مغرورجمجممو دارن. نباید به خودم 

 ش. از قیافش معلومه هنوزم به خاطر لگدی که خورد الپاخوره میاد طرفمپسره در حالی که داره تلوتلو می

 در برابر ضربه بیکشه. داره درد می
ً
ن دفاعه، برای همیمتنفرم از این که این کارو باهاش بکنم، ولی کامال

 هاش. کوبونم به خ*یهکنم و یه لگد محکم میدوباره پامو جمع می

 « باورنکردنیه!»گه: زنه و میلرد لوکا سوت می

 « شه.اجه میآخرش خو»گه: خنده و میویکی به طور تمسخرآمیزی می

 « چشام پر از اشک شد.»زنه: گیره و جیغ میدن زیر شکمشو میدن

کنه. یکی دیگه از مردا از جلو به طرفم گیره و دستاشو دور سینم قفل مییکی از مردا از پشت منو می

کنه، کنم و گردنشو میشکونم. ناله میهجوم میاره. پاهامو میارم باال، مثل قیچی دور گردنش قفلشون می

 کنه تا گردنشو صاف کنه. شه و سرشو با دستاش جابجا میازم دور می

ده، ولی هوایی تو ششام جریان نداره، برای همین آسیب چندانی مردی که پشت سرمه گردنمو فشار می

چرخونم و از کنه.حین این که سعی داره منو خفه کنه، بدنمو طبق تمارین استاد زنگ میبهم وارد نمی

کنم وسط زنمش زمین. انگشتای دست راستمو مثل خنجر فرو میکنم و محکم میه پرتش میروی شون

کنه. دستمو از سرش میارم بیرون و روی موهاش پاکش لرزه و دیگه حرکت نمیزنه، میپیشونیش. داد می

 های مغز مرد مرده روش باقی نمونه. کنم تا اثری از تیکهمی

کنه. من با انگشتای استخونی خودم جلوشونو ش زدن بیرون بهم حمله میزنه با استخونایی که از انگشتا

 کنم بره عقب. زنم و مجبورش میگیرم، بعد به چشاش ضربه میمی

کنم. هنوزم درست حسابی از الماس روی تاجش محافظت نکرده، ولی پسره از یه طرف دیگه بهم حمله می

رو گیره و دندوناشو فی سومین بار بهش لگد بزنم. منو میکنم تا برای مناسبی پیدا نمیاین دفعه زاویه

 شن.کنن و وارد گوشتم میکنه تو رون چپم. دندوناش از شلوار عبور میمی

کوبم تو سر پسره. جمجمش میشکنه و یه چندتا تیکه لرزه. دستامو مثل چماق میاز شدت درد تنم می

م میگوشتم تو هوا پخش می
 

تا  کنمو سریع انگشتای استخونیمو توش فرو میخوره به مغزش شن. ِچش

 نعمتهای سنگینی که به مردونیگش زدم، فکر کنم مرگ براش یه جور ضربه با وجودکارش تموم شه. 

 باشه. 



 



رسه وقتی زنده بود، کنه طرف من. به نظر میکشه خودشو پرت میزنه در جالی که داره جیغ بنفش می

ی فعلی داشته باشه. االن اون فقط فکر نکنم این مساله تاثیری تو مبارزهمادر پسره بوده باشه. البته 

شه. زامبیا احساساتی مثل عشق، مروت و خواد هیوالییو بکشه که براش یه تهدید محسوب میمی

 نامردیه. تعلق
ً
 خاطر حالیشون نیست. ولی ترس چرا. انصافا

کنه، ولی بلدم چطوری م. با سماجت تقال میکنرم کنار و از پشت خفتش میبه سرعت از سر راهش می

 خوره، دندونامو فروطعمه رو سفت بچسبم. حین این که داره همراه با من که پشتشم، دور اتاق تلوتلو می

کنم بیرون و دوباره گاز هایی از گوشت و استخون میاد تو دهنم. تفشون میکنم تو جمجمش. تیکهمی

م، فضا برای فرو کردن چونم توی سرش باز رزه. وقتی یه تیکه دیگه میلکنه و میگیرم. زنه ناله میمی
 

ن ک 

م. کنم و میجوم، پاره میآخور. می کنه تو شه، درست مثل خوکی که پوزشو فرو میمی
 

ن  ک 

های مغزیو که تو دهنمه تف شم و تیکهپام میفته زمین. من از جام بلند می جلویچند ثانیه بعد زنه 

 شبیه به مغز ترد و لذیذ زنده. مغز نامیراها به درد من نمیکنم بیرونمی
ً
 ت. ها نیسخوره. مزشون بده. اصال

ده. هنوزم شیکستست. خیلی از خودش مقاومت نشون نمیتنها کسی که باقی مونده همون مرد گردن

 . کنمرم پشت سرش و کلشو مثل هندونه باز میکنه نخاعشو درست کنه. خیلی راحت میداره سعی می

رنجم نگاه میندازم. چهارتا زامبی مرده، گیرم و به دستاز اجسادی که روی زمین افتادن فاصله می

 نفله کردنشون چند دقیقه بیشتر طول نکشید. بعالوه
ً
 ی اونی که ویکی کشته بود. احتماال

 م. از دستامکنحس بهشون نگاه میکنن. کرخت و بیدارن منو به گرمی تشویق می هیئت مدیرهاعضای 

زنه. لرد لوکا جفت شستاشو برام باال یچشمک م مکنه. شاهزاده بهی لبم مغز چیکه میخون و از گوشه

زنه. بعد با صدایی که به سر و صدای زیاد محیط جاستین داره بلندتر از بقیه برام دست میداره. نگه می

 « تولد شد!آقایون و خانما، امروز یه گالدیاتور م»گه: کنه میغلبه می

 آغاز می
ً
 شه.اینجاست که کابوس واقعا

 

 

 

 

 



 فصل شانزدهم

 یه هفته
ً
ه وقفه و وقت استراحتی کی بییه هفته مبارزه ،اسیرم هیئت مدیرهشه که تو چنگ ای میتقریبا

 ده بخوابن، بخورن و به کارای دیگشون برسن. گیرام اجازه میفقط به گروگان

 غذاخه اتاق نزدیک قسمت جلویی کشتی نگه داشته میوقتی بهم نیاز نباشه، تو ی
ً
وری شم، جایی که قبال

خوام استراحت کنم، رو یکیشون نیروهای نظامی بود. چندتا تخت توری تو اتاق آویزون شدن. وقتی می

شم و کشم، چند ساعت بدون حرکت با چشایی که پلک زدن باهاشون محاله، به سقف خیره میدراز می

 به یه راه برای خالصی از این تونل وحشت پیدا کنم. کنم سعی می

دادم و نصف شب قایمکی با ها رو نجات میکشتم، بچهرو می هیئت مدیرهآل، حیوونای تو یه دنیای ایده

ی خیلبا هم شت سر گذاشتن هر سه مرحله کردیم. با توجه به این که با موفقت پهم از کشتی فرار می

کنن نسبت به بقیه از برتری خاصی مکاری که فکر میکشتن هیوالهای ، فقط به رسهمحتمل به نظر نمی

 برخوردارن راضیم. 

 به من نزدیک نمی
ً
 فقط توی سالن غذاخوری ولی فرصت این کارم وجود نداره. اونا اصال

ً
شن. معموال

بینمشون. اونجا هم خوان شاهد کشته شدن زامبیا توسط من باشن، میشده، موقعی که میقرنطینه

ای امنه. خیلی از حریفای من سعی کردن دیوارو بشکونن تا بتونن ازش میشه جاشون پشت دیوار شیشهه

رد شن. حتی خودمم وسط درگیری چندتاشونو با تمام قدرتی که تو بدنم بود محض امتحان پرت کردم 

 طرف شیشه، ولی حتی یه خراشم روش ایجاد نشد. مثل آهن محکمه. 

شیم. انرژیمون ترن، ولی ما هم باالخره خسته میسرسخت ردن. زامبیا از آدماحسابی خستم کها مبارزه

 در برابر چندتا زامبی دیگه که بعضی وقتا شه. در روز چهار پنج بار مبارزه میتموم می
ً
کنم، معموال

ترم. از لحاظ هوش و سرعت تر نیستم، ولی سریعرسه. من از رقبام قویتا هم میتعدادشون به هشت

 نی در برابر من حرفی برای گفتن ندارن. بد

با این وجود منم سهم خودمو از آسیب دیدم. چندتا از استخونام شکستن. گردن و سینم خراش 

هایی از دست و پام کنده شدن. چندتا از دندونام از ریشه شیکستن. این آخری خیلی درد برداشتن. تیکه

 داشت. هنوزم داره. 

خوان چند ماهی منو نگه دارن، ولی اگه دو هفته دووم بیارم شانس ت میاولش که اومدم، جاستین گف

 ی موقتیم. آوردم. اگه تعداد مبارزات روزانه رو کمتر کنن، فوقش چند روز بیشتر. من براشون یه پروژه

بهشون نگفته بودم برای این که تو وضع فعلی باقی بمونم به مغز احتیاج دارم و اگه مغز نخورم، پسرفت 



دونن که زامبیا برای تند و تیز موندن به مغز احتیاج دارن، برای همین بدون کنم. ولی خودشون میمی

این که ازشون بخوام، چند روز بعد از این که تو چنگ پلیدشون افتادم، خودشون برام مغز آوردن. کولی 

 مو آورد. سهم غذاکسی بود که اولین 

ای نبود، ولی برای کنندهآوری کردیم. کار سرگرمد تو خیابون جمعمن و بارنز اینا رو از اجسا»بهم گفت: 

 « دیم.باشه انجام میالزم جلب رضایت ارباب و بانوانمون هر کاری 

 « اگه نخوام بخورم چی؟»با صدای آرومی ازش پرسیدم: 

ور دستگیرن و به من گری در نظر میی یاغیاین کارتو به عنوان نشونه»هاشو انداخت باال. کولی شونه

  «خوری، نخور، مشکلی نیست.دن خالصت کنم. منم با انجام این کار مشکلی ندارم، پس اگه نمیمی

تونستم جلوی صدایی شبیه به آه کشیدن درآوردم  و مشغول به خوردن شدم. به هر حال خیلیم نمی

 وقتی که مغز جلو روم حی و حاضره. وقتی زام هدا هم گرسنه شد
ً
ن، همین اتفاق خودمو بگیرم، خصوصا

دی، دیگه اختیارت دست خودت نیست. در هر صورت چند روز که داری عقلتو از دست میافتاد. وقتی 

 خوردم. مغزا رو می چه بخوام چه نخوام میگذشت،

 خواستدن نمیدن»وقتی مواد مغذی مغزا رو جذب کردم و داشتم باقیشو باال میاوردم، کولی بهم گفت: 

خواست یکی از نگهبانا رو بذاره پیشت، مجبورت ی بکرتری داشت. میگذشته. ایدهتاریخ بریم پی مغزای

ها، نه؟ من و بارنز پیشش مثل دوتا قدیس ی اونو بخوری. عجب جونوریهبکشیش و مغز تر و تازه کنه

قدر چزدی، مونیم. خودت خبر نداشتی وقتی ما بدترین کسایی بودیم که باید باهاشون سر و کله میمی

 « شانس بودی.خوش

 موجود منحرفیه و ایدهگه. دنکولی این یکیو دیگه راست می
ً
 های ناخوشایند زیادی تو سرشدن واقعا

م با یه و اونتا نگهبان دورش کرده بودن . یه روز بعد از اولین مبارزم اومد پیشم. شیشدهپرورش می

س چرمی ناجور بپوشم، از اونایی که تو این خواست یه لبای زیاد پشتشون وایساده بود. میفاصله

 کنی. های فروش لوازم جنسی سطح پایین پیدا میمغازه

 « مگه این که خوابشو ببینی.»بهش گفتم: 

 « هامو میکشم.عزیز دردونهاگه نپوشیش، یکی از »تلخی گفت: با اوقات

ورش سرپیچی کردی و به عنوان گم از دستده. به جاستین میتهدیدت این دفعه دیگه جواب نمی»گفتم: 

 « شن، مگه نه؟وقت همه از دستت ناراحت میکنم. اوناعتراض دیگه مبارزه نمی

 انگیزی که باشه، با سرافکندگی از اتاقبعد مثل موش نفرت« نمکی.چقدر تو بی»دن با ناراحتی گفت: دن

 رفت بیرون. 



اطر تمارینم نبود، خیلی زودتر از اینا کلکم کنده کنه، اگه به خحتی با وجود مغزم که هنوز داره کار می

 خوب بهم آموزش داد. من مثل قرقی تو اتاق مبارزه اینور و اونور میمی
ً
رم، به سرعت شد. استاد زنگ واقعا

م. کنشون خارج میسدمو از دستر کنم و قبل از این که دشمنام بتونن واکنشی نشون بدن، خوحمله می

 دارم پیشرفت می
ً
ا پیدکردن گیرم و راهای مختلفی برای دفاع و حمله کنم، کلکای جدید یاد میدائما

دم نبود، به عملکردم افتخار اگه به خاطر ماهیت حال به هم زن کاری که دارم به اجبار انجام میکنم. می

 کردم. می

کنم. پنداری نمیهای زنده لیاقتشون نیست اینجوری باهاشون رفتار بشه. من خیلی با زامبیا همذاتمرده

 قاتلن. ولی خودشون طالب این تغییر ماهیت و گرسنگی
ً
ای که تحت اختیار گرفتتشون نبودن. اونا ذاتا

دیم اعمالشون دست خودشون نیست. از طرف دیگه، اعمال ماها چرا. کاری که ما داریم اینجا انجام می

 زندهمایه
ً
 تو اون تونل زیر ایستگاه  ایوهای دیگهشدهی آبروریزیه. درسته که من قبال

ً
کشته بودم، مثال

 واترلو، ولی اون کار برای آماده شدن برای مبارزه با پلیدی بود، نه محض سرگرمی و تفریح. 

چند روز پیش سعی کردم از زیر مسئولیت شونه خالی کنم. حین مبارزه چند بار با رعایت جوانب احتیاط 

وب حرکت کردم و اجازه دادم زامبیا بهم ضربه بزنن. همون موقع تر از حد مطلدیگه گارد نگرفتم، و آروم

خواستم بذارم قصد داشتم خیلی بیشتر از اینا رو هم از دست بدم. می بود که دندونامو از دست دادم.

 کاسست و دستم براش رو شد. ای زیر نیمحریفا دل و رودمو بریزن بیرون، ولی ویکی فهمید کاسه

چرخیدم، با صدای بلند تا مرد نامیرا که هیکل هرکدومشون دوبرابر من بود میر سهحین این که داشتم دو

 « تونی عملکرد خیلی بهتری داشته باشی.خانم اسمیت، می»گفت: 

کار بهتریه، چرا خودتون تشریف نمیارید این تو و دستکنی کار راحتاگه فکر می»من با عصبانیت گفتم: 

 « بشید؟

کنی. بوی گند خیانت تو هوا پیچیده. خوای چی کار میدونم میداره. من میلزومی ن»جواب داد: 

دن های دنعزیز دردونهتک خوای خودتو خالص کنی. خیالت تخت، اگه امروز شکست بخوری، تکمی

 .« ند داشتنخواه دردی همشن. مرگ سریع و بیکمتر از یک ساعت کشته می

 تو چنگشون بودم. نمی به ویکی وج و بقیشون فحش دادم، ولی من
ً
تونستم کاری انجام بدم جز این کامال

من به عنوان قهرمانی که تا به حال شکست نخورده از واقعی بجنگم. خیال نقش بازی کردن بشم و بیکه 

مبارزه اومدم بیرون، ولی تاوان سختی بابتش پرداخت کردم. از اون موقع تا حاال از شدت درد دیگه 

 زنم.برم و لنگ می تونم درست راهنمی



 



م، رو تخت شه میی دیگه آمادکنم و برای یه دور مبارزهشه. در حالی که دارم غرولند میدر اتاقم باز می

شن. بارنز اومده. از اولین باری که با اعضای م، ولی این دفعه نگهبانا وارد اتاقم نمیینشتوری نیمخیز می

 مالقات کردم ندیده بودمش.  هیئت مدیره

دوباره روی تخت توری دراز « اومدی راجع به بدبختیام اظهار نظر کنی؟»گم: کنم و میوچه میقر دندون

 کشم. می

تونم بهش حمله کنم، ولی اثری از ترس تو دست و پامو نبستن. می« نه.»گه: شینه و میرو یه صندلی می

 ش ندارم، یا اینقدر اعتماد بهیا مطمئنه من از ترس عواقب انتقام بقیه کاری به کار شه. صورتش دیده نمی

 تونه تفنگشو دربیاره و بهم شلیککنه قبل از این که دستم بهش برسه، مینفسش باالست که فکر می

 کنه. 

 « ببینی چی میل دارم؟ چه خوب. من دوست دارم مغزمو سرخ کنن، منتها فقط یه طرفشو.  پس اومدی»

 « رسونم.وش کولی میدرخواستتو به گ»گه: زنه و میبارنز نیشخند می

 « اطمینانت کجاست؟دستیار قابل»پرسم: می

 « کنه. سرش گرمه.داره استراحت می»

 «فکر کردم ممکنه پشتت قایم شده باشه.»

ود. هنوز به روش ترین لحظات زندگیش نباون یکی از آبرومندانه»گه: خنده و میبارنز با دهن بسته می

 « تظر یه فرصت مناسبم.. فقط مننیاوردم، ولی قصدشو دارم

کنن، هیچی این خیلی افتضاحه. من برام مهم نیست اینا دارن واستون چی کار می»گم: زیرلب می

ده و بعد ها رو شکنجه میدن بچهتونه اینو توجیه کنه. شما طرف یه سری هیوال رو گرفتید. دننمی

 « ی خدمت کنی؟تونی به خودت اجازه بدی به همچین جونورکشتشون. چطوری میمی

لزومی نداره من به امثال تو جواب پس بدم. مطمئنم خودتم وقتی تبدیل »گه: کنه و میبارنز غرولند می

 « های زیادیو کشتی.شدی، بچه

تونید. ولی تونم. شما هم میتونستم خودمو کنترل کنم. االن میکرد. من اون موقع نمیاون فرق می»

 « کنید.نمی

اسف ی تبعد سرشو به نشونه« شه.حق انتخابمون بعضی وقتا خیلی محدود می»گه: و میکشه بارنز آه می

درس اخالق دیگه بسه. من اومدم اینجا یه پیشنهاد بهت »کنه. تنگ میواسم چشاشو  و دهتکون می

 « بدم.

 « قضیه جالب شد.»گم: زنم و مینیشخند می



ستو کشیدن. بدنت به طور دیگه جون نداری. کند شدی. ای»گه: بارنز می ن مبارزات دائمی حسابی ر 

 کمکنن. ارباب و بانوان ما دارن کمترمیم بشه. زخمات دارن ضعیفت می اگهشه، تازه تدریجی ترمیم می

ی ارزشمندیو که پیدا کردن از خوان بازیچهبرن. نمیشن. اونا از تماشای مبارزاتت لذت مینگران می

 «دست بدن.

 « بهشون بگو اگه اینقدر منو دوست دارن، ولم کنن بذارن برم.»گم: حی میبا لحن ملی

 ازت خوشم میاد. تو از بیشتر مردایی که میشناسم، »خنده. بارنز می
ً
من ازت خوشم میاد بکی. واقعا

 « خوام کمکت کنم.تره. اگه بتونم میهات گندهیه*خ

 « ، سراپا گوشم.بزنم به چاکمک کنی خوای بهم کاگه می»میندازم باال.  مویکی از ابروها

تونم پیشنهادی بهت هم ازت خوشم نمیاد، ولی می اونقدرادیگه »گه: زنه و میای میبارنز لبخند موذیانه

ازم خواستن که چندتا زامبی دیگه مثل تو پیدا  هیئت مدیرهبدم که نه سیخو بسوزونه، نه کبابو. اعضای 

 خوان با یکی مثل خودت دربیفتی، کسی که واقعبزنن و فکر کنن. می کنم، یعنی زامبیایی که بتونن حرف
ً
ا

برانگیز باشه. بهم دستور دادن چندتا دیگه از دوستاتو، همونایی که باهاشون تو میدون لستر چالش

 « پلکیدی، پیدا کنم.می

 « من دوستی ندارم.»گم: دم و میدندونامو بهش نشون می

نکنم برات مهم باشه چندتا از اعضای دار و دستتو بیاریم اینجا و مجبورت  پس فکر»گه: با لحن آرومی می

 « کنیم باهاشون مبارزه کنی.

 دم. رم و جوابشو نمیغره میبهش چشم

 « تونیم یه معامله جوش بدیم.یا می»گه: آمیزی میبارنز با لحن تحریک

 کشم باال. دماغمو می« گی قضیش چیه؟ای که میاین معامله»

 « کنیم.کنم. بعد تو رو آزاد میکجان. من پیداشون می پالکیاتهمسادست. بهم بگو »گه: یم

 « کنید؟انتظار داری باور کنم آزادم می»گم: خندم و میزورکی می

 « من آدم دروغگویی نیستم.»

کردن من  وقت راضی به آزادای نیستی. از هیچ نظر. ارباب و بانوان هیئت مدیره هیچولی تو اینجا کاره»

 « شن.نمی

راضی شدن. قبل از این که بیام پیش تو، اول پیشنهادو به گوش اونا رسوندم. گفتم فکر نکنم »گه: بارنز می

خواستم بدونم حاال اگه کردی، نظرشون چیه. رایشون چهار به دو به نفع تو بود. تو قبولش کنی، ولی می

 « ایو که باهاشون داری خراب کنم.ویژه یخوام رابطهگم کی علیهت رای داد، چون نمینمی



 « مونن؟چی باعث شده فکر کنی به تعهدشون پایبند می»پرسم: می

تره. شاید منو به عنوان یه مرد خیلی قبول نداشته باشن، ولی به از خیانت کردن به من براشون راحت»

تونم بهشون کمک های مختلفی میخورم. از راعنوان یه سرباز برام احترام قائلن. تازه من به دردشون می

 « زنیم.دم زیر قولمون نمیکنم. من بهت ضمانت می

 الزم نیست راجع بهش فکر کنم، ولی در هر صورت یه دقیقه
ً
کنم پیشنهادشو سبک سنگین میای واقعا

 از جوابم مطمئن باشم. وقتی تصمیمم قطعی می
ً
. دمزنم و تخت توریو تکون میشه، نیشخند میتا کامال

طور که به اعضای هیئت تونستم بهت کمک کنم. همونخواستمم نمیبارنز، شرمنده. حتی اگه می»

 نمی
ً
 « تونن باشن.دونم االن کجا میمدیره گفتم، ما همیشه در حال جابجا شدنیم. مقر نداریم. اصال

 هر حال احساس کردمچیز بیشتریم انتظار نداشتم، ولی به »شه. ده و از جاش بلند میبارنز سر تکون می

کاریه که توش استعداد  کنم. شکار کردنالزمه پیشنهادو به گوشت برسونم. در هر صورت پیداشون می

 گردونم اینجا.گیرم برشون میمی نوکنم و گوششوگیرم، خفتشون میدارم. ردشونو می

 رفقات نباشن، چون به زودی مجبور می
ً
میدون مبارزه  شی توامیدوارم این زامبیای هوشمند واقعا

باهاشون درگیر بشی و یا بکشیشون یا کشته بشی. هیچیم بدتر از قربانی کردن کسی که بهش اهمیت 

 « گم.دونم دارم چی میدی نیست. حرفمو باور کن. میمی

ر دم و به این فکره بیرون. من همچنان دارم تخت توریو تکون میی مبهم از اتاق میبعد از ابراز این بیانیه

 شد.  متر با وجود این که با توجه به این شرایط بحرانی کوتاه بود، به طور فجیعی کوتاهکه آیندم،  کنممی

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفدهم

 خوابن.شن. توی تختای چند طبقه میزنم. تو یه اتاق زیر مال من نگه داشته میها سر میهر روز به بچه

 منم از همونو هم نرمشکنن یکشونه و اونجا هم بازی میاتاق دیگ بخار نزد
ً
بینمشون. به جا می. معموال

 دارن از فرجهخوره، رنگخاطر این که نور خورشید بهشون نمی
ً
ای که بهشون پریده و ضعیف شدن، ولی ظاهرا

 رسن. برن و روز به روز شادتر به نظر میداده شده لذت می

و زیادم  کنمزمان زیادیو باهاشون سپری نمی پونزده نفرن. بیشترشون پسرن، ولی چندتا دخترم بینشون هست.

 شه. تا موقعی که من زنده بمونم. تونم ببینم زندن و داره بهشون رسیدگی میزنیم، ولی حداقل میبا هم حرف نمی

دشو کاش پیشنهاگه ایاز روزی که بارنز پیشنهادشو به گوشم رسوند نه یا ده روز گذشته. یه قسمتی از وجودم می

گفتم. خوبی نزدیک نشدن بهشون ها دوستی ندارم، داشتم راست میه بودم. وقتی گفتم بین فرشتهقبول کرد

سر تونستم این قسمت از زندگیمو پشتتونستم بفروشمشون و یه دختر آزاد از اینجا برم بیرون. میهمین بود. می

 بذارم و سعی کنم هیئت مدیره و خیانت خودمو فراموش کنم. 

 پشیمون نشدم. نمیقدم که بد باشه، هیچولی اوضاع هرچه
ً
خوام باقی وقت از این که روی بارنزو زمین زدم واقعا

تونی اسم یه خیانتکار روم باشه باشه. بعضی چیزا هست که نه می که ممکنه چند هزار سال باشه، عمرم

 خودتو ببخشی.  ونفراموششون کنی و نه بابتش

ی بهم ی گذشته کلیست نگران عمر چند هزار سالم باشم. طی این چند هفتهالبته با توجه به وضعیت فعلی الزم ن

تونم مثل قبل، توی دوران اوجم، سریع حرکت کنم و واکنش نشون شم. دیگه نمیصدمه وارد شده. دارم کند می

م شده بودم. ولی ها نبود، تا حاال صد بار تسلیده. اگه به خاطر بچهبدم. این روزا فقط ارادمه که داره بهم نیرو می

 تونم براشون زمان بخرم. چند روز بیشتر شاید برای من فرقی نداشته باشه، ولی برای اونا داره. باید تا جایی که می

کنن، به خودم لبخند کنم. حین این که دارن قایم موشک بازی میها دور اتاق دیگ بخارو تماشا میدویدن بچه

دن بیشتر از چند وقت اجازه نمیکردن، ولی هیچت منو به حال خودم رها میکاش نگهبانا یکی دو ساعزنم. ایمی

تونم یه سرشماری انجام بدم و خودمو متقاعد کنم تا جایی که موقعیت دقیقه اینجا بمونم. تو این مدت فقط می

 ده، حالشون خوبه. افتضاح فعلی اجازه می

 « ه نه؟انگیزن، مگشگفت»کنه: یه نفر از پشت سرم زمزمه می

ه. نشانا تنشدنه. امروز لباس آتششه. دنروی شونه به پشت سرم یه نگاه میندازم و لبخند از روی لبام محو میاز 

 این لباسم مثل لباس ملوانا بیش از حد واسش تنگه. 

 .« هکی دوست نداره خیکتو ببینپوشی؟ هیچچرا یه لباس متناسب با قد و قوارت نمی»گم: کنم و میغرولند می

برم. دوست دارم لباسم تنگ باشه. وقتی لباسم بهم از نگاه کردن بهش لذت می خودم»گه: خنده و میترتر می

 « ده.کنه، اینقده حال میفشار وارد می



و  شم، ولی هنوزم یه تهدید محسوب میو پاهامو بستن  ه. با این که دستامیاد جلو، ولی مواظبه خیلی نزدیک نش

 کنه. ها نگاه میی ایمنی، پشت یه نرده وایمیسه و به بچهبا رعایت فاصلهدونه. ب میدنم اینو خودن

ترسم و احساس دونی وقتی تو حال خودمم، چقدر میدلم خیلی براشون تنگ شده. نمی»گه: کشه و میآه می

 ...« ن شتناکیبینم. کابوسای خیلی وحوقت کابوس نمیکشم هیچکنم و میکنم. وقتی شکنجه میتنهایی می

 « گیره.بس کن. االن گریم می»گم: کنم و میالکی ناله می

 هیچ»گه: می
ً
ه به تونم بهت بگم اینه ککنه. تنها چیزی که میکس منو درک نمیانتظار ندارم منو درک کنی. تقریبا

بدی جنگیدنتو  شدت پشیمونم از روزی که بهت اجازه دادم منو راضی کنی از کشتن دست بردارم تا تو اجازه

 « بره.تماشا کنیم. االن دیگه جنگیدنت حوصلمو سر می

 «بره.ی رو سر نمیی بقیهولی حوصله»گم: می

ره. وقتی بارنز با من به زودی تحلیل میی عالقهی اونا هم مثل نه هنوز، ولی باالخره عالقه»کنه: موافقت می

م ه پیداشون کنه، فکر نکنزباله میندازن دور. حتی اگه نتونزامبیای هوشمند جدید برگرده، تو رو مثل یه تیکه 

سن نظرشون برای یه مدت طوالنی شامل حالت باشه. دیگه از قیافت خسته شدن. هیچ کس دوست نداره دائم ح 

یلی ناپذیرت خشن شکست نهایی و اجتنابکنیم، چون باعث میپیروزی یه نفرو ببینه. ما پیروزیاتو تحمل می

 « اشه.تر بدلچسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



نظرت راجع به این چیه دِن ادامه پیدا کنه.  های سالسالوقت نبازم. شاید پیروزیم شاید هیچ»

 «نشان؟آتش

برای همه مشخصه که تو دیگه به آخر »زنه. ده و نیشخند میی مخالفت تکون میدن سرشو به نشونهدن

بیم دونستیم یه زامبود. و البته آموزنده. نمی ی فروکش کردن انرژیت خیلی تماشاییخط رسیدی. پروسه

شه. از دیدن تو چیزای زیادی یاد گرفتیم. فکر نکنم به جایگزینای تو تا این حد فشار ها خسته میمثل زنده

 « وارد کنیم. باید خیلی بیشتر دووم بیارن.

ای یری. وقتی به مرحلهذارن تو وسط مبارزه بمراستی نمی»گرده و پشت به نرده وایمیسه. دن برمیدن

 « برسی که دیگه نتونی مبارزه کنی، قراره تحویلت بدن به من.

 « گی واسه خودت؟چی می»گم: با عصبانیت می

بهشون گفتم دیگه طاقت ندارم. گفتم به خاطر این که حق کشتن ازم گرفته شده »گه: خنده و میترتر می

هام بهم برگردونده بشه و اونام به جاش تو عزیز دردونه ی دسترسی بهاجازهشم. خواستم دارم دیوونه می

کشنت بیرون. دست و رو بهم پیشنهاد دادن. وقتی از پا دربیای، قبل از این که کشته بشی، از اونجا می

بندن و میارنت به اتاق من. قبل از این که بمیری، چیزای زیادی هست که دوست دارم باهات پاتو محکم می

 «سهیم بشم.

 به من برسه. یه کاری می دست»گم: کنم و میقروچه میوندند
ً
  «کنم زامبیا زودتر منو بکشن.کثیفت عمرا

ه شد گلوتو پاره کنن، اگکنی؟ کار راحتی نیست. اگه میاینطور فکر می»گه: زنه و میدن نیشخند میدن

و مغزتو از سرت بکشن  شد، شاید شانس داشتی. ولی باید جمجمتو سوراخ کنناینطوری کارت تموم می

کنیم. بره. قبل از این که مغزتو بریزن بیرون، بهشون تیراندازی میبیرون، تیکه به تیکه. این کار زمان می

 « دن. تو مال منی.ویکی و لوکا تو رو نجات می

 فکر می»شه و یه قدم میاد جلوتر. دن از رو لباش محو مینیشخند دن
ً
، اریکنی با درد آشنایی داحتماال

بهش نزدیکی، ولی بذار بهت بگم دختر کوچولو، نیستی. قبل از مرحوم شدن باید از یه کهکشان جدید از 

ای رو مرز نگه هام تحملت بیشتره. شاید یه چند هفتهای نیست. تو از عزیز دردونه. عجلهشی عذاب رد

 نمی
ً
دونی واقعیه یا داری دارمت تا حسابی پژمرده شی. فکرشو بکن، چند هفته عذاب مطلق. اصال

نها به ت بینیمیرسی که شه و باالخره به جایی میبینی. هر لحظه درد دوباره برات تعریف میهذیون می

 .« شدهعنصر وجودت تبدیل 

 ******.« گ»کنم: ناله می

تویی. بکی، خیلی منتظر  گ***** شدهکسی که »گه: خیالی میزنه و با بیدن دوباره لبخند میدن



ق شی که از اعماشی. همونی میی نزدیکیم که قراره با هم داشته باشیم. تو به شاهکارم تبدیل میطهراب

ل شکترین و واقعیشه، کسی که طعم خشم مریض منو به بدترین وجودم خبردار می انتهایتاریک و بی

 چشه. وقتی کارمو روت شروع کنم، نتیجش شاید حتی خودمم غافلگیر کنه.ممکن می

 « بای!بای

 سر وذاره. هاش تنها میره بیرون و منو تو اتاق دیگ بخار با عزیز دردونهمیی مریض، با سر دادن یه خنده

کننده به نظر گردن، دیگه خیلی خوشحالسرشار از هیجانشون حین این که دارن دنبال هم می صدای

 . هکنوزن، مو به تن آدم سیخ میسرسه. در واقع درست مثل جیغ کسایی که دارن تو آتیش جهنم مینمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هجدهم

ه ی دیگه. امیدم به اینه که دیگکنندهبرن به میدون مبارزه برای یه درگیری خستهنگهبانا دوباره منو می

خیلی احتیاط به خرج ندن. هر دفعه با اطاعت تام همراهیشون کردم و طوری وانمود کردم که انگار 

کنم کنم و مشتاق جلب رضایتشونم. دارم دعا دعا میارم از دستوراتشون اطاعت میروحیمو باختم، د

 رم. ای از امید احتیاج دادقتی کوچیک، به یه بارقهدیگه به چشم تهدید به من نگاه نکنن. فقط به یه بی

ه کنن، ییای از جام بلند مکه جوانب احتیاطو بی بر و برگرد رعایت کردن. منو خیلی حرفهولی تا حاال 

قالده میندازن دور گردنم و قبل از این که از اتاق ببرنم بیرون، قفالییو که به دست و پام زدن چند بار چک 

فتن و نشونه گر  ان دیگه هستن که تفنگاشونو به طرفمکنن. هرجا هم که باشیم، همیشه چندتا نگهبمی

 گری کردم، سریع ساکتم کنن. آمادن اگه یاغی

دوباره لباس « دخترمون اینجاست.»گه: خنده و میدن با صدای بلند میشیم، دنمی وقتی وارد میدون

ملوانا رو تنش کرده. زامبیای دیگه تو موقعیت قرار گرفتن و هنوز اسیر نگهباناشونن. همیشه همزمان 

 کنن تا بتونن با همدیگه خارج بشن. آزادشون می

ی سختی بهت ی قبل ضربهالت چطوره عزیزم؟ دفعهح»پرسه: بانو جمیما با یه دلواپسی مصنوعی می

 « زدن. نگرانت شدیم.

م بود، ی محکی قبل پذیرای یه ضربهکنم به تپش پشت سرم، جایی که تو مبارزهدر حالی که دارم سعی می

 « خوبم.»گم: توجه باشم، زیرلب میبی

خوای یه فرجه بهت بدیم؟ اگه یرسی. مخیلی سرزنده به نظر نمی»گه: جاستین با یه لحن انتقادی می

 « تونیم برگردونیمت به اتاقت.بخوای، می

از اونم که مبارزه کنم، منو  تردوست دارم استراحت کنم، ولی نگرانم. فکر کنم اگه بفهمن خسته

برنگردونن به اتاقم. هروقت به این نتیجه برسن که دیگه جون جنگیدن ندارم، فکر کنم یه راست ببرنم به 

 دن. دن اتاق

 « کنه واسه دعوا.من مشکلی ندارم. حالم خوبه و سرم درد می»گم: کشم باال و میدماغمو می

 « خیلی خب. پس هیوالها رو آزاد کنید.»گه: زنه و میجاستین لبخند می

رن بیرون. بعد از کنن و از میدون مبارزه میکنن، آزادمون مینگهبانامون بهمون شوک الکتریکی وارد می

شم و یه نگاه میندازم به آخرین دسته از رقبام که این که به خودم میام، به زحمت از روی زمین بلند می

ه ای کتا انسان از خود راضیرفتن جلوی شیشه و دارن بهش چنگ میندازن تا دستشون برسه به شیش



 پشتش وایسادن. 

ده تکشون وقتی زنرسه تکه کنم. به نظر میتا مرد و دوتا زن، مبارز تا زامبی، پنجاین دفعه باید با هفت

جنگیدن داشتن. یکی از زنا لباس کاراته پوشیده. وقتی بهش حمله شد،  یدر زمینهی زیادی بودن، تجربه

 کرده یا وسط مسابقه بوده. یا داشته کاراته تمرین می

 زن و کتکجور حریفی برخورد داشتم، ولی بیشترشون مثل اینا کتکاینجا با همه
ً
خور بودن. جدیدا

 تعدادشون بیشترم شده. 
ً
فشار قرار بده تا باالخره تسلیم خواد منو اونقدر تحتهیئت مدیره میظاهرا

 بشم. 

ه: گکنه، میترن نگاه میای که از بقیه بهش نزدیکبانو جمیما حین این که داره به بازوهای دوتا زامبی

 « مطمئنم این دفعه دیگه کارش تمومه.»

 « چقدر؟»پرسه: ه میشاهزاد

 « سر این.»گه: ده و میهای الماسشو نشون مییکی از حلقه

ذارم هات شرط ببندی، منم تاجمو میقشنگه. اگه سر تمام حلقه»گه: کشه و میشاهزاده سوت می

 « وسط.

 « قبول.»گه: زنه و میبانو جمیما لبخند می

 « ارزشمنده شرط ببندی. کردم سر چیزی که اینقدرفکر نمی»گه: ویکی وج می

وقتی دنیا مال ما بشه، تا دلتون بخواد تاج واسه انتخاب کردن وجود »هاشو میندازه باال. شاهزاده شونه

 « داره.

کنم تا رم جلو و برای زامبیا مزاحمت ایجاد میگیرم مبارزه رو شروع کنم. خسته و داغون میتصمیم می

 و منو هدف بگیرن.  عصبانی بشن، از جلوی پنجره بیان کنار

کنم به گشتن دور میدون مبارزه. شه، شروع میکنیم. وقتی اعصابشون خورد میرقص مرگو شروع می

پرم هوا و آسمون و زمینو به یه اندازه اشغال گیرم، میکنم. ستونا رو میوورجه میمثل مگس ورجه

 برم. تفاده رو میکنم. اینجا رو مثل کف دستم میشناسم و از این دانش نهایت اسمی

ا تونم بگیرم. از اونجا میهای باالی سرمو میپرم و یکی از لولهوقتی دوتا از مردا به طرفم هجوم میارن، می

 پام به هردوتاشون لگد بزنم. 

کنم گیرم و پرتش میتو یه قسمت چندتا ستون کنار هم گذاشته شدن. زنیو که لباس کاراته تنشه می

خوام تا آخر کنه. میجا گیر میکنمش الی ستونا. همونگیرم پایین و فرو مییطرفشون، بعد سرشو م

 بمونه تا من حساب بقیه رو برسم. اونجا 



 به عنوان یه ناحیهزنم به ناحیهیکی از مردا رو می
ً
ی سست شناساییش کرده بودم. ای از دیوار که قبال

 به این امید دارم که یههمیشه به لرزه میفتن.  ایهای شیشهکنه، صفحهوقتی کسی به اونجا برخورد می

 فرو بریزه، ولی تا حاال که اتفاقی نیفتاده. امروزم طبق معمول می
ً
قی لرزه، ولی سرجاش باروز باالخره کامال

 مونه. می

خیالی و خورن. دارن با بیکنن و شامپانی میاعضای هیئت مدیره دارن با هم نظراتشونو رد و بدل می

خوان برای شام بخورن با هم حرف هاشون برای آینده و چیزی که میتفاوتی راجع به مبارزه، نقشهبی

دم تو سکوت کامل مبارزه کنم، ولی این. ترجیح میکنندهزنن. عجب جماعت خودشیفته و خستهمی

 زنن. ی لج میفتن و بلندتر حرف میتونم اینو بهشون بگم، چون اینجوری رو دندهنمی

ال ناجور رو تا کانگیره و از اونجا تا نافم پنجیکی زامبی مونث سوراخ سینمو با انگشتای استخونیش میاون 

 کنه. گوشت تنم ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 « یوهو!»کشه: دن با خوشحالی زوزه میکشم، دنوقتی من از شدت درد نعره می

 « داشت.این یکی درد »گه: خنده و میلرد لوکا با دهن بسته می

دم، به طرف قسمت انتهایی کنم و در حالی که دارم دندونامو به هم فشار میبا لگد زنو از خودم از دور می

کنم. یه نگاه سریع به زخم میندازم تا مطمئن بشم دل و رودم ازش آویزون نشینی میمیدون مبارزه عقب

پرم، ولی پرشم اونطور که انتظار داشتم ه مینباشه. بعد از روی یکی از مردایی که داره به طرفم هجوم میار 

ا کنه تکشه و دستشو مشت میشه پاهامو بگیره و بزنتم زمین، بعد نعره میبلند نیست. موفق می

رم زنن. اگه مشتش به سنتش تو صورتم. استخونایی که از انگشتاش زدن بیرون، زیر نور برق میوبکوب

 دن. گه الزم نیست نگران این باشم که بیفتم دست دنبرخورد کنه، کار تمومه و در این صورت دی

 فعال غیرممکنه. غریزهحرکت بمونم و اجازه بدم کشته بشم. بیسر جام  تونمولی نمی
ً
ی دفاع فورا

خوره کف زمین و به جای چرخونم. دستش میزنم کنار و سرمو به طرف مقابل میشه. دست مردو میمی

 ت خودش میشکنه. شگندتا از استخونای انی منو بشکونه، چاین که جمجمه

کنن، البته غیر از ها که دارن منو دوره میشدهی زندهشم و با پاهای لنگ از بقیهبه زحمت از جام بلند می

 سالن غذاخوری بود گیرم. یه ردیف لولهزنه که گیر افتاده، فاصله می
ً
ی طوالنی در امتداد جایی که قبال

ی ی کافشم. برای من به اندازهها و سقف مستقر میکشم باال و بین لولهدمو میپرم، خوکشیده شده. می

 هم وقتی نیاز به استراحت داشتم، اینجا اومده بودم. 
ً
 جا داره. قبال

ن بهم ولی دستشوکنن منو بگین و بکشن پایین. زنن و سعی میها مشت میپهلوی لولهزامبیا به پایه و 

 میهام و بازوهامو خراش بدن. اگه چندتاشون بیان باال، لولهتونن پارسه و فقط مینمی
ً
ین و ریزن پایها کال

 مونم. ولی اینقدر باهوش نیستن که از این چیزا سر در بیارن. دفاع میبی منم در مقابلشون

کنه اعصابم عادالنه نیست. وقتی این کارو می»زنه: کوبه به شیشه و داد میدن با کف دستاش میدن

 « داریم؟ها رو از اونجا برنمیشه. چرا اون لولهرد میخو

تره. باالخره باید یه شانسی برای زنده موندن داشته باشه. اینجوری جالب»گه: کنه و مینچ میجاستین نچ

 « تونه اون باال بمونه.تا ابد نمی

ال وقتی این باال کشی خارج بشم، ولی جفتشون مسدود شدن. با این حسعی کردم از هر دو طرف لوله

 سینه
ً
های آهنی که با پیچ سر جاشون نگه رم طرفشون و یه چندتا ضربه به دریچهخیز میباشم، معموال

 دونه، شاید باالخره بشکنن. زنم. کی میداشته شدن می

ها چنگ میندازن و با عصبانیت کنم به خزیدن. زامبیا حین این که دارن به لولهمثل مار زخمی شروع می

کنن، از اون پایین دنبالم میان. حیرونم از این که به من چشم یه زامبی که به حزب نامیراها رخر میخ



 بیاد.  بدشون بیشتر از منآدما هم  نسبت بهکنن یا نه. اگه اینطور باشه، فکر کنم خیانت کرده نگاه می

نکنم، از قسمت باالیی  دن توجههای دنکنم به طعنهکنم و سعی میحین این که دارم این مساله فکر می

کنه. اون باال نگهبانا هر از گاهی به شه. اولش کسی بهش توجه نمیکشتی صدای تیراندازی شنیده می

 کنن، ولی اینزامبیای سرگردون یا حتی محض تمرین به اجسادی که تو رودخونه شناورن تیراندازی می

اره. چند لحظه بعد، البالی صدای تیراندازی، شه. ادامه ددفعه طبق معمول بعد از چند ثانیه متوقف نمی

 رسه. ترین صدا تو کل دنیا به گوشم میشیرین

  صدای جیغ انسان.

 شیشه با سرای کج و دهنای باز به دری که اون طرف سکوت اختیار کردن وارباب و بانوان هیئت مدیره 

  رسن.خیره شدن. دیگه شبیه ارباب و بانوان کهکشان به نظر نمی بازه

و منم  کنمزنن. حالیشون نیست که ورق برگشته. بهشون توجه نمیها ضربه میزامبیا هنوزم دارن به لوله

 زنم. ها به در زل میهمراه با زنده

شه. وحشت از شه، میفته زمین و بعد به زحمت از جاش بلند مییه نگهبان وارد راهروی باریک می

 « ه کردن!بهمون حمل»زنه: باره. داد میصورتش می

کدوم احمقی جرات کرده به ما حمله »زنه: کنه فریاد میجاستین بعد از این که قدرت تکلمشو بازیابی می

 « کنه؟ ارتش؟

فکر کنم زامبیا باشن، ولی مطمئن نیستم. از رودخونه »ده. نگهبان با تکون داد سرش جواب منفی می

 « ونیم خیلی دووم بیاریم.اومدن. از هر طرف به عرشه هجوم آوردن. فکر نکنم بت

 زنه وسط پیشونی نگهبان مضطرب. یه تیر میده، بعد تفنگشو درمیاره و جاستین یه فحش رکیک می

 « این چه کاری بود کردی؟»کشه: شاهزاده جیغ می

 بعد از روی جسد« کنم.رسونی که خبر بد بیاره، رحم نمیمن به پیام»گه: کنه و میجاستین غرولند می

 شه. پره و وارد راهروی پشت سرش مین مینگهبا

شه. بعد از این که چهارستون شاهزاده به جسد زل زده. از باال یه صدای تیراندازی ممتد دیگه شنیده می

 شه که پشتدن میدوه دنبالش. بعد نوبت ویکی، لرد لوکا و دنلرزه، پشت سر جاستین میبدنش می

نه به کگیره بین دوتا دستش و شروع میشینه رو زمین، سرشو میسرشون فرار کنن. بانو جمیما فقط می

 دم. این دنیا مالنه، نه، نه. قرار نبود اینطوری بشه. نباید این اتفاق میفتاد. من اجازه نمی»ناله کردن: 

 .« ماست

. از کنهگرده و به من نگاه میدن وسط چارچوب در وایمیسه، برمیکنن، دنحین این که بقیه دارن فرار می



 « ده، نه؟چه حالی می»گه: ها میکنم. مثل بچهشه حیرت میمی این که تو قیافش هیجان دیده

  «تونی بدو. ولی فرقی به حالت نداره. کارت تمومه.بک، تا میبدو گنده»گم: کنم و میقروچه میدندون

 می به بیشتر جون دارم.کنم دخترجون. من از گرنفکر »کشه. دن دن خرناس می
ً
 « بینمت.بعدا

 « زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی.»

 « منتظر اون روز هستم.»زنه. دن چشمک میدن

ذاره تا با این زامبیا سر و کله بزنم و منتظر چیز یا کسی ره بیرون و منو تنها میبا سرخوشی از اتاق می

 بمونم که داره میاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نوزدهم

هاش حمله رو تدارک دیدن. یه بار وقتی که به نظر یافتهگه آقای داولینگ و جهشیه حسی بهم می

کوپتریو دادن که داشت چی تموم شده باشه، منو از زندان آزاد کردن. یه بارم ترتیب هلیرسید همهمی

 عادت کردن هروقت جایی گیر افتادم، بیان و من فلکبارونم میموشک
ً
. زده رو نجات بدنکرد. ظاهرا

 بنا بر 
ً
امیدوارم این روند ادامه داشته باشه! ولی خدا کنه این دفعه قصد نداشته باشن منو بکشن. قبال

دالیلی نامعلوم آقای داولینگ بهم رحم کرد، ولی وقتی مسیر باد عوض شه، معلوم نیست این دلقک 

 دیوونه به کدوم طرف بوزه. 

مونم تا منو پیدا کنن. امیدوارم ها یا رییسشون میهیافتکنم و منتظر جهشموقعیتمو روی لوله حفظ می

فهمم اون حس شه و یه آشنا میاد تو اتاق و منم میاون یارو مرد جغدی باهاشون نباشه. یهو در باز می

 اشتباه می
ً
 کرده. داشته کامال

 « ریج!»زنم: برای یه بارم که شده، به جای نفرت، با شعف داد می

 « کنی؟تو اون باال چی کار می»گه: و می رهغره میریج بهم چشم

  «کنم. حاال واینسا اونجا مثل خنگا بهم زل بزن. بیا کمکم کن.دارم تفریح می»گم: کنم و میغرولند می

گرده و با زامبیا بعد برمی« اینجاست.»زنه: ره بیرون و داد میبعد می« یه دقیقه صبر کن.»گه: ریج می

 شه. درگیر می

رشون، دکتر اویستین وارد اتاق به باز کردن سکنه کنه و شروع میکه ریج زامبیا رو ازم دور میحین این 

کنه و دوه میاد جایی که من توش گیر کردم. دستشو به طرفم دراز میو می« بی!»زنه: شه. داد میمی

 کنه بیام پایین. کمکم می

 « بینمت دکی.خوشحالم اینجا می»گم: زیرلب می

 فکر کردم برای»کنه. ای محکم بغل میبعد منو به طور غافلگیرکننده« طور.منم همین»گه: نه میمودبا

 « همیشه تو رو از دست دادیم.

 

 

 



 



ن حی کنم ومنم بغلش می« شید.به این راحتیا از دست من خالص نمی»گم: خندم و میبا دهن بسته می

رم ذاسرمو می با پلک زدن جلوی ریختن اشکامو بگیرم،شد گریه کنم و کاش میکنم ایاین که آرزو می

 روی سینش. 

شن. خیس آبن، ولی خوشحالی از حین این که از آغوش دکتر اویستین میام بیرون، دوقلوها وارد اتاق می

 باره. ن میوسر و روش

 « عرشه مال ماست!»زنه: سیان با خوشحالی داد می

 « کنن، ولی گیرشون انداختیم.ارن مبارزه میبعضی از نگهبانا هنوزم د»گه: آونیا می

گه تا وقتی مطمئن نشده کنه. میسازی میو پاکطبقات پاییناستاد زنگ داره »کنه: سیان اضافه می

 « کشتی مال ماست، باید مواظب باشیم.

شن. یه وقت کسی بهشون صدمه نزنه. داری میی پایین یه سری بچه نگهطبقه»گم: به دوقلوها می

 « روگان بودن.گ

ها خبر داریم. مواظبشون هستیم و وقتیم کارمون ما از بچه»ده: دکتر اویستین بهم اطمینان خاطر می

 « هال.گردونیمشون به کاونتیاینجا تموم شه، برمی

 « -منو چطوری پیدا کردید؟ چجوری تونستید بیایید رو کشتی؟ از کجا »پرسم: می

 یکنم. اون طرف شیشه یه فرشته وارد محدودهنه. دور و برمو نگاه میکحرفمو قطع مییه زن صدای جیغ 

ای که تو اولین ماموریتم به هم ملحق شدیم. بانو جمیما، با چشایی که دیدم شده. اینگریده، همون فرشته

 شه. ده، داره ازش دور میتا آخر باز شدن و در حالی که سرشو به شدت تکون می

 « ین کیه؟ا»پرسه: اینگرید ازم می

 « یه ج*ده که باید بمیره.»گم: کنم و میغرولند می

شه. جمیما کنه نزدیک میهق میو بعد به بانو جمیما که داره هق« ی افتخاره.مایه»گه: اینگرید می

 ترینکنه به دعا خوندن، ولی چرا خدا باید به دعای این موجود پلید کوچکبنده و شروع میچشاشو می

 شه. ده؟ چند لحظه بعد کار لیدی جی برای همیشه تموم میتوجهی نشون ب

پنج نفر دیگه هم بودن. لباسشون با نگهبانا فرق داشت. »گم: شم و میاز کنار دکتر اویستین دور می

 « دیدینشون؟

ها رو پوشیده بود. داشت از تو یکیشونو روی عرشه دیدم. لباس شاهزاده»ده: دکتر اویستین جواب می

 « کرد. خیلی نتونست جلو بره.ار میراهرو فر 



شون رفتن. یکیها پایین میچندتاشونو دیدم داشتن از پله»گه: شه و میخیال زامبیا میریج یه لحظه بی

 «لباس ملوانا تنش بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 رم طرف در. و می.« دندن»گم: با عصبانیت می

د ما روی عرشه زیاده. از پسش برمیاییم. تو خسته و زخمی بی. تعدا»گه: دکتر اویستین از پشت سرم می

 « رسی. باید استراحت کنی.به نظر می

یه لبخند به دکی به عنوان عذرخواهی « ها مرده باشن.زادهکنم که اون حروممن وقتی استراحت می»

خوام تقاص م. میخواستم از کوره در برم. ولی باید این کارو انجام بدشرمنده. نمی»گم: زنم و میمی

 « بالهاییو که سرم آوردن  پس بدن.

 « متوجهم. موفق باشی بی.»گه: زنه و میدکترم بهم لبخند می

  «تونم باهات بیام.اگه یه دقیقه صبر کنی، منم می»گه: زنه زمین و میریج یکی دیگه از زامبیا رو می

 « نه، این کاریه که خودم باید انجام بدم.»گم: بهش می

 « تک و تنها. همیشه»گه: خنده و میکوبونه به هم، میی دوتا از زامبیا رو میج کلهری

دن و بقیشون بزنن به چاک. برای ریج و نگران اینم که مبادا دنخوام جوابشو بدم، ولی وقت نیست. می

 دست تکون می
ً
تر ن یه دخدم و برای اولین بار بعد از اومدن به این کشتی لعنتی، به عنوادکی مختصرا

رم دنبال کسایی که منو اسیر کرده بودن. دیگه نوبتیم رم بیرون. االنم دارم میآزاد از میدون مبارزه می

خوام قبل از این که گردنشونو بشکنم و دنیا رو از وجود نحس و متعفنشون پاک باشه نوبت ماست. می

 کنم، یه کاری کنم حسابی درد بکشن. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیستم

 خودمو یه طبقه پرت میترین راهرم طرف نزدیکه میبا عجل
ً
بو  کنم و هوا روکنم پایین. مکث میپله و عمال

نقص تونم حس کنم، ولی بوی اعضای هیئت مدیره رو نه. البته دماغم بیها رو میکشم. بوی بچهمی

ق سم اینه که تو عمرسه. ولی حدنیست. اگه رفته باشن جلو یا عقب کشتی، از اینجا بوشون به من نمی

 کشتی فرو رفته باشن. 

و . شهکنم تیراندازی از نو شروع میو نگاه میمتر. حین این که دارم دور و بررم پایینیه طبقه دیگه می

 استاد زنگ و فرشته
ً
هاش نگهبانای بیشتریو پیدا کردن. اگه اعضای هیئت مدیره همراهشون جیغ. مسلما

میدوار باشم به راهشون ادامه داده باشن. وگرنه برای ابراز حس نفرت و باشن، االن دیگه مردن. باید ا

 باید اجسادشونو پیدا کنم و روشون باال بیارم. 
ً
 انزجارم بعدا

که  کنم، ولی حین اینتر. موتورخونه تو این طبقست. بوی چیزیو احساس نمیرم پایینیه طبقه دیگه می

رسه. کنم، صدای جیرینگ جیرینگ به گوشم میک سنگین میها وایسادم و دارم موقعیتو سبپایین پله

جور آدمی پیدا رم جلو. تو این کشتی قدیمی همهبدون این که الکی دلمو خوش کنم، با احتیاط می

ی ها. هیچ تضمینی نیست یکی از شپشای هیئت مدیره تولیدکنندهشه. خدمه، نگهبانا، زامبیا، فرشتهمی

 صدا بوده باشه. 

تو.  رمرسم به موتورخونه و میکنه. میشه صدای پای منو خفه میای که از باال شنیده میاندازیصدای تیر 

 هم برام مهم نیست. اتاق پر شده از سوییچ و صفحه
ً
های مدرج. از کاربردشون هیچ اطالعی ندارم و اصال

شم، شدتش تر مییکتنها چیزی که اهمیت داره، بوی آشنا و شیرینیه که تو هوا پخش شده و هرچی نزد

 شه. بیشتر می

تم نباید گف بهت»کنه: قبل از این که ببینمشون، صداشونو میشنوم. لرد لوکا داره با عصبانیت زمزمه می

 « العاده احمقانه بود.از جاستین و ویکی جدا شیم. مستقل شدن یه کار فوق

اونان که احمقن. جلو رفتن یعنی : »دهدن با خوشحالی، طوری که انگار عین خیالش نیست، جواب میدن

خوام باهاشون مسابقه بدم. قدره. من یکی که نمیدونیم سرعت حرکت زامبیا چهحماقت. ما که نمی

 « بهتره هرچه زودتر از اینجا بریم بیرون.

ن تها رو فشار داد. وقتی داشدونم باید کدوم یکی از این دکمهولی چطوری؟ من نمی»زنه: لرد لوکا داد می

های زیادی پیش رومون بود. همشونو یادم دادن، حواسم نبود. راهای فرار و گزینهبهمون نشونشون می

 « نمیاد.



 « تو حواست همیشه پرت بود.»گه: خنده و میدن میدن

 وضعت خیلی از من بهتره؟»گه: لرد لوکا با عصبانیت می
ً
 « آقای نابغه، تو مثال

دم. لرد لوکا جلوی یه دیوار م و خودمو تو معرض دیدشون قرار میزنی مدرجو دور مییه سری صفحه

 خنده. دن پشتش وایساده و داره ترتر میکنتشون. دنسوییچ وایساده و داره با درموندگی باال پایین می

 « کنید؟پسرا دارید چی کار میشما گل»گم: زیرلب می

نه. کتر از قبل باال پایین میو سوییچا رو سریعزنه چرخه طرف من. لرد لوکا داد میسرشون به سرعت می

انتظار »کنه. گیره و آروم بلندش میی کالهشو میآمیز گوشهی یه عرض احترام طعنهدن به نشونهدن

 « نداشتم اینقدر زود بهمون برسی.

 م تاخوادارم. مییه قدم به طرفشون برمی« من اهل وقت تلف کردن نیستم.»گم: زنم و مینیشخند می

 شه این لحظه رو کش بدم. انصاف نیست زود تمومش کنم.می

 « دیم!دیم! هرچی که بخوای بهت میبهت پول می»زنه: لرد لوکا جیغ می

گیره و پرتش بعد بازوی برادرشو می« خواد.این چیزیه که می»گه: خنده و میدن با دهن بسته میدن

 کنه طرف من. می

 « کنی؟ احمق بهم کمک کن!نه! چی کار می»زنه: خوره زمین داد میلرد لوکا وقتی جلوی من می

ر ذاره رو زبونش که تا آخکه ازش میفته پایین، با دقت می خرده نونخارونه، یه شیکم پشمالوشو می دندن

وقت ازت خوشم نمیومد لوکا. احمق خودتی. من هیچ»گه: کنه و میخرخر می از دهنش بیرون آورده، بعد

نگه داشته بود تا اگه یه روز الزم شد بهش عضوی پیوند  مامان ضعیف و خنگ بودی. بابا فقط تو رو تو مثل

 « هاش بود.بزنن، مجبور نباشه به کسی رو بندازه. بابای بیچاره همیشه نگران قلب و کلیه

 ده و به منمی شه، بعد آب دهنشو قورتانگیزش خیره میلرد لوکا با ناباوری و با دهن باز به برادر نفرت

آرامش و تسلیم ره و جاشو به  مخلوطی از حس کنه. اون اثری که از ترس تو نگاهش بود از بین مینگاه می

 « ای داره؟التماس کردن فایده»پرسه: ده. میمی

ماغم زنم و با دبرم پایین. پیشونیشو لیس میگیرم و سرمو میو بعد دو طرف سرشو می« نه.»گم: بهش می

 کنم تو جمجمش. دندونامو فرو میگرده به نگاهشترس دوباره برمیکنه و هق میکنم. لوکا هقمی لمسش

تظرم صبرانه مندادم، ولی بیزنم تا به مغزش برسم. دوست دارم یکم بیشتر لفتش میو استخونو گاز می

 دن. هرچه زودتر برم سراغ دن

و های مغز برادرشکنم و در حالی که دارم تیکهدشو ول میشه، جسوقتی آه و ناله و تقالی لرد لوکا تموم می

 کنه.کش داره گریه میشم. در کمال تعجب، بچهدن رو در رو میکنم، با دناز رو لبام پاک می



ی مامانمم گریه کردم، با وجود این که احمقانست، نه؟ واسه»گه: زنه میدن حین این که داره زار میدن

 « رحم زیادی نازک نارنجیم.ی این دنیای بیمن واسه امبیا، درست مثل لوکا.خودم پرتش کردم طرف ز 

 خنده
ً
 « دیگه الزم نیست راجع به این چیزا نگران باشی.»گم: دم  و میی شومی سر میمختصرا

تو موجود ترسناک و در عین حال زیبایی هستی. متاسفم از این که فرصت »کنه. چشاشو واسم تنگ می

تم تونسهای شیرینی میای پتانسیل داری. چه شکنجهکنم. تو بیشتر از هر عزیز دردونه نشد روت کار

 ...« روت پیاده کنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 «ببخشید که ناامیدت کردم.»کنم: فس میفس

ید بادر هر صورت دی که نیازی به عذرخواهی نیست. تو فقط داری کاریو انجام می»گه: زنه و میلبخند می

 « گیرم.کینه به دل نمی از کسی دادی. ازت دلخور نیستم. منام میانج

دن. تو کنم دردت بیاد دنیه کاری می»رم جلو. کنم و میانگشتامو آماده می« گیرم.یه خبر بد. من می»

میری. تو گفتی قبل از مرحوم شدن باید از یه کهکشان جدید از عذاب رد شم. خب، از مثل لوکا سریع نمی

ها آوردی، یه مرگ آروم، طوالنی گیری. به خاطر بالیی که سر من و بچهاز همون دستم می هر دست بدی،

 « کنم.و دردناک تقدیمت می

فکر نکنم. تو شاید بخوای منو شکنجه بدی، ولی »ده. ی مخالفت تکون میدن سرشو به نشونهدن

وقت بین من و سات هیچجیگرشو نداری. افراد کمی دارن. من در این زمینه با استعدادم. احسا

 هام فاصله نمیندازن. من همیشه قدرت اینو داشتم که هرکاری دلم بخواد انجام بدم.خواسته

شه بکی. حاضر بودم هر کاری بکنم تا بتونم اون لپای سردتو بکشم و قبل از این که به دلم واست تنگ می

رسه، مطمئنم، ولی تا اون موقع ش میی بفرستمت، با یه بوسه ازت خدافظی کنم. باالخره وقتبدخواب ا

 « تنهاییو تحمل کنم. و سخت باید روزای طوالنی

پالکی برات پیدا ی کافی همنگران نباش. حین این که تو جهنم منتظر منی، به اندازه»گم: بهش می

 « شه.می

ل از این مغز بود. قب. برادرم سبک، هنوز وقت رفتن من به جهنم نرسیدهاوه»گه: دن با خوشحالی میدن

سرشو گرم نگه دارم. من همیشه دوست داشتم لوکا خواستم که بیای اینجا، سر کار گذاشته بودمش. می

کنم. پس بذار بریم سر ترین جزئیات توجه میی خیلی خوبی دارم و به کوچکرو نفله کنم. ولی حافظه

 ...« اصل مطلب 

شه. من ده. دیواری که پشت سرشه منفجر میکنه و یکی از سوییچا رو فشار میدن دستشو دراز میدن

به  و –با وجود حس شنوایی حساسم، انگار بغل گوشم یه نفر با چکش افتاده به جون یه ناقوس  –زنم داد می

بینم که نگاه کنم، می جلومو تونمشه و دوباره میتحمل میگردم. وقتی درد قابلطور غیرارادی برمی

 ی کشتی ایجاد شده پریده بیرون. رو بدنهی بزرگ که دن از یه حفرهدن

رسم به حفره. در معرض پریدنم که جلوی خودمو و میفتم دنبالش. می« حرومزاده!»کشم: نعره می

کنم، یه نگاه میندازم به خوام بی گدار به آب بزنم. به جاش، وقتی دوباره تعادلمو حفظ میگیرم. نمیمی

 ای که زیر پامه.رودخونه



 



الش، کنم که برم دنبکنه. به این فکر میآبه و داره به سمت یه قایق موتوری که نزدیکشه شنا می دن تودن

م کنه، با آرامش براره باال، روشنش میرسه، ازش میزیاد شده. وقتی به قایق می دیگه خیلی ولی فاصلش

 ر امتداد تیمز به طرف غرب به راه میفته. ده و بعد ددست تکون می

. از خندمبا یه جور تحسین توام با کینه می« سفید کرد. روی جیمز باندو»گم: کنم و میچه میقرودندون

 دونه یه فرار باحال یعنی چی.  کش متنفرم، ولی باید اعتراف کنم میاون هیوالی بچه

 فقدنو توی غروب آفتاب تماشا میحین این که دارم محو شدن دن
ً
 ،ط یکم از ظهر گذشتهکنم )خب، فعال

شه و جاستین بازینی و ولی باید با این اتفاق شاعرانه برخورد کرد(، یه قسمت دیگه از قایق منفجر می

کنن سمت یه قایق موتوری دیگه. حاال که یکم با کنن تو رودخونه و شنا میویکی وج خودشونو پرت می

 متصل شدن. ارباب وبینم که چندتا قایق موتوری دیگه هم به کشتی کنم، میدقت بیشتری نگاه می

 انتظار چنین حمله
ً
 به نگهبانا چیزی راجع به بانوان هیئت مدیره مسلما

ً
ایو داشتن. مطمئنم قبال

 های مخصوص فرار نگفته بودن. در نظرشون این موجودات سطح پایین الیق نجات دادن نبودن. حفره

دم. بازم همدیگه رو خواهیم دوباره می شون تو دلم قول دیداردن و بقیهگردونم و به دناز حفره رو برمی

 تونید به این راحتیا از دستم فرار کنید. ی بعد نمیانگیز من. دفعههای نفرتدید عزیزدردونه

رم ها میگردم و از پلهده، همون راهیو که اومدم برمیبعد، در حالی که هنوزم صدای انفجار داره آزارم می

 ها چطوری منو پیدا کردن. فرشتهو  باال تا ببینم قضیه از چه قراره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و یکم

ره پایین. وایمیسه تا منو ببینه و منم ها میبینم. برخالف من، اون داره از پلهپله استاد زنگو میوسط راه

 کنم. بهش تعظیم می

 « زیاد جنگیدی.»گه: می

 « م.مجبورم کردن هر روز چند بار مبارزه کن»گم: بهش می

م، دادده موقعی که داشتم بهت تعلیم میاین که تا حاال زنده موندی، نشون می» گه:کنه و میغرولند می

دم بخندم. استاد ده. به خودم اجازه میبعد از گفتن این جمله به راهش ادامه می« حواست جمع بوده.

 زنگ کسی نیست که بخواد به این راحتیا از کسی تعریف کنه. 

خوام شه. میدم. از قسمت باالیی کشتی دیگه صدایی شنیده نمیراهم ادامه میخسته و داغون به 

هرچه زودتر برسم اون باال و از این زندون برم بیرون. ولی دکتر اویستین توی سالن غذاخوری قدیمی 

 منتظرمه. قبل از آزاد شدن، اول باید جواب سواالمو بگیرم. 

های ه دکتر اویستین تنها کسی نیست که منتظرمه. تمام فرشتهبینم کرسم به میدون مبارزه، میوقتی می

اتاقمم اونجا وایسادن. اشتات، کارل، شین، جیکوب. ریج و دوقلوها رو هم که دیده بودم. یه نفر دیگه هم 

 ی آرامش خاطر نیست. کسی که وجودش مثل بقیه خیلی مایههست، ولی 

 کنمبرم. باهاش همون کاریو میکنم و به طرفش هجوم میمیی حمله انگشتامو آماده« بارنز!»زنم: داد می

 دن فراری بکنم. خواستم با دنکه می

 تا راه منو سد کنن. وایمیسن کارل و شین میان کنار هم

 « آروم.»گه: کارل می

 « طرف ماست.»گه: شین می

. اون فقط فکر خودشه.»گم: با عصبانیت می
ً
 « عمرا

 شم. ی مبارزه میدن. آمادهبشم، ولی هلم میکنم از وسط کارل و شین رد سعی می

هال، پیش من و گفت اینجا داره چه گن.  بارنز اومد به کاونتیدرست می»گه: دکتر اویستین آروم می

 « اتفاقی میفته. اون بود که ما رو آورد پیش تو.

رن کنار. راهم میزدم. کارل و شین از سر تونستم، االن مثل جغد پلک میزنه. اگه میسرجا خشکم می

ایو که پشت گوشش بود برداشته و داره باهاش به دندون جلوییش بارنز درست جلوی من وایساده. گلوله

 شن، یکی از ابروهاشو میندازه باال. بینه انگشتام دارن باز و بسته میزنه. وقتی میآروم ضربه می



ه باید از یکی تشکر کنه یا تف کنه تو خیلی اعصاب خورد کنه که آدم ندون»گه: زنه و مینیشخند می

 « ، نه؟صورتش

 به خاطر من دیگه نمی»گم: کنم و میغرولند می
ً
 تشکریم در کار نیست. اصال

ً
تونم تف کنم، ولی مسلما

ه بدن و بقیه تا چی تشکر کنم؟ به خاطر این که منو اسیر کردی، زندانی کردی، آوردی اینجا پیش دن

 « ؟ل بشمی دست اونا تبدیبازیچه

 بهت گفتم، بعضی وقتا ما گزینههمون»هاشو میندازه باال. بارنز شونه
ً
مون جلو روهای زیادی طور که قبال

. استوارت تمام زندگی منه.  24. من یه پسر دارم که اسمش استوارتهنیست تا از بینشون یکیو انتخاب کنیم

 ههای حمالت بود. تو یکی از ارودگاهای حومیکی از بازمانده
ً
ی شهر گذاشتمش. اونجا براش جای نسبتا

شن. چندتاشون سقوط کردن و این ی امن همیشگی حساب نمیامنی بود، ولی اردوگاها دیگه یه نقطه

 کنه.اتفاق به زودی برای بقیشونم میفته. وقتی روی زمین مستقر باشی، خطر حمله همیشه تهدیدت می

شدم د کردم، به شکار زامبی ادامه دادم. البته قبلش مطمئن میبعد از این که برای اولین بار با تو برخور 

مدادم. کنم هوشیار نباشن، ولی خب داشتم کار همیشگیمو ادامه میزامبیایی که شکار می  به گوش آواز 

برم ببینمشون. منم چون کنجکاو شده بودم، رفتم ببینم حرف  . دعوتم کردنرسید اعضای هیئت مدیره

تا براشون گالدیاتورای جدید پیدا کنم. ولی زامبیای  واستن منو استخدام کننخحسابشون چیه. می

  «خواستن. یه سری شایعه شنیده بودن راجع به این که من یه زامبی سخنگو پیدا کردم.معمولی نمی

 زنم. پوزخند می« این شایعه چجوری به گوششون رسید؟»

ی کسایی که اون روز کسی حرف نزدم، ولی کولی و بقیهوقت راجع به این موضوع با من هیچ»گه: بارنز می

باهامون بودن چرا. اعضای هیئت مدیره از داستانی که شنیده بودن خوششون اومده بود. در ازای این که 

 « تو رو ببرم پیششون، برام یه پاداش شاهانه در نظر گرفته بودن.

 « تو هم که معلومه منتظر همچین فرصتی بودی.»

تونستن وقت برام اهمیت خاصی نداشت. منو از اون طریق نمیپول هیچ»کشه باال. شو میبارنز دماغ

گلوله رو دوباره کشه و آه می« بخرن. ولی هر مردی قیمت خودشو داره. قیمت من امنیت پسرم بود.

ه ک قول دادن اگه این کارو براشون انجام بدم، استوارتو ببرن به یکی از جزایری»ذاره پشت گوشش. می

 سعی کرده بودم به یکی از این جزایر منتقلش کنم، ولی دسترسی 
ً
توش هیچ خبری از زامبیا نیست. قبال

 غیرممکنه. کنترل چندتا از جزیره
ً
کردم ها دست جاستین و رفقاشه. اگه موافقت میبهشون عمال

                   
24 Stuart 



 « نم.باهاشون همکاری کنم، استوارتو میفرستادن اونجا. حتی الزم نبود راجع بهش فکر ک

خوام ازش متنفر باشم، ولی االن دیگه آروم شدم. اگه راستشو بگه، شم. هنوزم میبه شکارچی خیره می

 کردم. کنم. اگه منم بودم همین کارو میموقعیتشو درک می

چرا بعد از این همه وقتی که به این عوضیا »کنم. اخم می« خب حاال چرا یه بارکی نظرت عوض شد؟»

 « داری ادای قهرمانا رو درمیاری؟ خدمت کردی، حاال

ها. تا وقتی که بهم اجازه دادن بیام اینجا جنگیدن تو رو تماشا کنم، ازشون بچه»گه: بارنز آروم می

شه یه جوری توجیه کرد، ولی اطالع بودم. حاال ستم علیه زامبیا، حتی زامبیای هوشیاری مثل تو رو میبی

کس م، پسرم زندگی منه، ولی یه سری خط قرمزایی هستن که هیچطور که گفتی زنده ... همونیه بچه

ا هدن داشت سر بچهتونستم نسبت به بالیی که دننباید به خودش اجازه بده ازشون رد شه. من نمی

خوام سقوطم بیشتر از این ادامه درسته خیلی سقوط کردیم، ولی من دیگه نمیتفاوت باشم. آورد بیمی

 « داشته باشه.

ی پسرت تامین بشه. زنگ تمام دیم تا آیندهما هرکاری که الزم باشه انجام می»گه: اویستین میدکتر 

اعضای هیئت مدیره رو پیدا کنه. تا حاال ترتیب دوتاشونو دادیم.  تا گردههای این کشتیو میسوراخ سمبه

یبی به پسرت آستونن کنیم. وقتی حسابشونو برسیم، نمیاگه بقیشون هنوز زنده باشن، پیداشون می

 « برسونن.

دی باش دکی. من لرد لوکا رو کشتم، ولی بقیشون فرار کردن. توی مواظب قوالیی که می»گم: زیرلب می

شد با انفجار بازشون کرد. یه سری قایق کشتی یه قسمتایی درست کرده بودن که مخصوص فرار بود و می

 « دن فرار کنن.دن موفق شموتوری کنار کشتی بود. جاستین، ویکی و دن

ر گیره و به دکتکنه به لرزیدن، ولی بعد جلوی خودشو میشه. شروع میصورت بارنز مثل گچ سفید می

 « من باید برم.»گه: اویستین می

  «تونیم با همدیگه دنبالشون بگردیم.تونی پیش ما بمونی. میاگه بخوای، می»گه: دکتر اویستین می

دونم پسرم کجاست. خوان برن. ولی میدونم کجا مینمی»ده. تکون می ی مخالفتبارنز سرشو به نشونه

خوام برم به جزیره و قبل از این که به سرشون بزنه دستور اعدامشو بدن، نجاتش بدم. شاید هنوز پی می

نبرده باشن من بهشون خیانت کردم. وقتی اومدیم رو عرشه، اونا اونجا نبودن. شاید هنوز یکم وقت 

 «م.داشته باش

 « کنم.برات آرزوی موفقیت می»گه: دکتر می

 بهش احتیاج دارم.»ره تو هم. ی بارنز میقیافه« ممنون.»
ً
شه. معلومه شکارچی با من رو در رو می« واقعا



 شونهداره فکر می
ً
 بهت گفتههمون»گه: هاشو میندازه باال و میکنه چی بهم بگه، ولی نهایتا

ً
 طور که قبال

 .« به هر حال متاسفمبرای تو فرقی نداره، ولی بودم، مطمئنم 

 « کولی کجاست؟»پرسم: قبل از این که بره می« طور.منم همین»گم: زیرلب می

هم ها براش مکرد. بچهوقت با این کار موافقت نمیاون هیچ»گه: زنه و میبارنز به زور یه نیشخند آبکی می

شش کردم و دست و پاشو بستم. قبل از این که راهی جزیره هال، بیهونبودن. قبل از این که برم کاونتی

 « کنم. دیگه همکاریمون تموم شده، ولی مدیونم این یه کارو براش انجام بدم.بشم، آزادش می

زدی؟ وقتی گفتی قربانی آخرین باری که اومدی منو ببینی، داشتی راجع به اون حرف می»پرسم: می

 « ه؟دی سختکردن کسی که بهش اهمیت می

 « نه، منظورم خودت بودی.»گه: زنه و میبارنز این دفعه لبخند گرمی می

ره ده و بعد با عجله از میدون مبارزه میحین این که بهش خیره شدم، یه سالم نظامی سریع بهم می

و شورزه نجات بده، پسری که زندگیتا بره و اون یه نفریو که تو این دنیا از صمیم قلب بهش عشق می بیرون

 به خطر انداخت تا کار درستو انجام بده. 

بارنز امروز شرافت و شجاعت به خرج داد. ولی اگه پسرش به خاطر کاری که کرد کشته بشه، اون وقت 

دونن این یه دنیای سیاه و سفید نیست، ولی ده. همه میترین آدم تو دنیا بهش دست میحس بدبخت

آوره و بارنزم مثل ما االن روی این یای قرمز جهنمی و عذابشه گفت خاکستریه. این یه دنخب حتی نمی

عم ط اجلش فرا برسه،دریای متالطم و خونین شناوره. امیدوارم بتونه پسرشو پیدا کنه و قبل از این که 

 شیرین آرامشو بچشه.

 بندم. ولی روش شرط نمی

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و دوم

  «ایو تو تونل نشاط سپری کنی.یم خونه. باید چند هفتهباید هرچه زودتر برگرد»گه: دکتر اویستین می

 زیاد رفتم اونجا. کتک»گم: کشم و میآه می
ً
تر تو ترین دخکاری. فکر کنم بدشانستککاری پشت کاخیرا

 « کل دنیا باشم.

ن کردشدی و مجبورت نمیای داشته باشن. اگه اسیر نمیبعضیا شاید نظر دیگه»گه: دکی زیرلب می

رو بکشه؟ بعضیا شاید تو رو یه قهرمان ی دیگه چندتا بچه تونستدنیل وود می دونیه کنی، میمبارز 

 « خطاب کنن.

 « تونه قهرمان باشه. ما هیوالییم.یه زامبی نمی»گم: کشم و میخرناس می

  «کاش هیوالهای بیشتری مثل تو تو دنیا داشتیم.تونم بگم ایپس می»زنه. دکتر اویستین لبخند می

دم و قبل از این که قضیه بیش از حد لوس بشه، سرمو تکون می شه، ولینیش جفتمون تا بناگوش باز می

   «خب حاال چی شد؟ بارنز اومد پیشت، بهت گفت چه اتفاقی داره میفته و بعد تو رو آورد اینجا؟»گم: می

کردن، بارنز دیدشون. رفت آوری میبه طور خالصه و مفید، بله. وقتی دوقلوها داشتن تجهیزات جمع»

  «پیششون، موقعیتو براشون شرح داد و ازشون درخواست کمک کرد. اونام برش گردوندن به کاونتی هال.

ای گربه شبیه« واسه همینه دکتر اویستین اجازه داد تو این ماموریت شرکت کنیم.»گه: ار میخسیان با افت

وقت اگه به خاطر ما نبود، بارنز شاید هیچ»ش. شده که دستش به گوشت رسیده، تازه اونم گوشت مو

 « شد نجاتت داد.کرد، حداقل نه تا موقعی که میهالو پیدا نمیکاونتی

 « به دکتر و استاد زنگ التماس کردیم ما رو هم با خودشون ببرن. اونا هم موافقت کردن.»گه: آونیا می

 « التماس که نه.»گه: کنه و میسیان غرولند می

 « شماها چرا مثل موش آب کشیده شدید؟»م: پرسمی

 « ما عضو تیم رودخونه بودیم.»گه: آونیا می

 « بیشترمون.»گه: کارل می

 های توی اتاق خیسن، غیر از دکتر اویستین و ریج. بینم بیشتر فرشتهکنم، میتر نگاه میحاال که دقیق

 جا رو تحت پوششهمه نگهبانای روی عرشه تونستیم از راه زمین حمله کنیم.نمی»ده: اشتات توضیح می

 « کردن.تیکه میخودشون قرار داده بودن. قبل از این که بتونیم بهشون برسیم، هممونو تیکه

و باز ها ر من و دکی با بارنز برگشتیم. اون دست و پامونو بست، ولی طوری که راحت بشه گره»گه: ریج می

 « تگیر کرده.کرد. به نگهبانا وانمود کرد ما رو دس



ی تو رو دونست اعضای هیئت مدیره دارن مبارزهموقعی ما رو آورد اینجا که می»گه: دکتر اویستین می

 « کنن. امید داشتیم به خاطر پسر بارنز وقتی همشون پیش همن حسابشونو برسیم.تماشا می

شنا  اول صبحتی اومدیم باال. وقتی نگهبانا حواسشون به ریج و دکتر بود، ما از اون طرف کش»گه: کارل می

 « کردیم اونجا و زیر آب منتظر بودیم.

شد که گیر زده بودیم و دهنمونو بسته نگه داشتیم. بیشتر از یه ساعت میگیر و دماغگوش»گه: سیان می

 « رو آب شناور بودیم. خیلی باحال بود!

ری دیدم. فکر کردم انسانا با همین وقتی داشیتم میومدیم باال، چندتا قایق موتو»گه: جیکوب آروم می

زدم قراره باهاشون فرار کنن، شن یا ازش میان بیرون. اگه حدس میقایق موتوریا وارد کشتی می

 « کردم تا غرق شن.سوراخشون می

 « چند نفر اومدن؟»پرسم: می

 « ها.بیشتر فرشته»گه: اشتات می

 « ها داوطلب شدن.تک فرشتهتک»گه: شین می

خواستم تنها کسی باشم که ، ولی خب نمیدوست نداشتممن که »گه: کشه باال و میاغشو میریج دم

 « داوطلب نشده. خوبیت نداشت.

 «چقدر شما مهربونید.»گم: کنم و میغرولند می

 « هال باشن، وگرنه هممون میومدیم.چند نفرو گذاشتیم مواظب کاونتی»گه: کارل می

 « به خاطر تو.: »کنهدکتر اویستین زمزمه می

 « دونه با همتون دست بدم؟خواین چی کار کنم؟ بیام دونهمی»هامو میندازم باال. شونه

 « واسه شروع خوبه.»گه: کنه و میریج غرولند می

ادن، چندتا از شما خواستم همین کارو بکنم. شاید عالوه بر دست دنگران نباش. می»گم: خندم و میمی

 « دونه؟کی می کنم،چاقاال رو بغل 

بینی بی؟ وقتی افراد زیادی هستن که اینقدر عاشق توئن، می»گه: یه لبخند موجه میدکتر اویستین با 

 « ی عزلت اختیار کنی.تونی گوشهنمی

 « عشق؟»گم: یکی از ابروهامو به طرف ریج باال میندازم و می

 « ی درستی نبود.خب، شاید عشق واژه»ده. دکتر اویستین لباشو به هم فشار می

رفتارم شبیه ابلها بود. کردم. خواد بیشتر از این منو متقاعد کنی. من اشتباه مینمی»گم: بهش می

شانسم که شما رو پیش دونم چقدر خوشکنم. میببخشید. دیگه از این به بعد خودمو از شما جدا نمی



 « ، بزنین قدش!گردم. حاالخودم دارم و دیگه بعد از این دنبال تنهایی نمی

دکتر  زنم کف دستمیگردم و زده که جام مدرسشونو برده، دور اتاق میی هیجانبعد، مثل یه بچه

 هم زنه. اصاویستین، دوقلوها، کارل، جیکوب، اشتات، شین و حتی ریج که داره با بدبینی نیشخند می
ً
ال

 . اتاقی، همکار یا متحد نیستمکشم، چون من دیگه پیش همخجالت نمی

 من پیش دوستامم. 

 ادامه دارد ...

 

 

 


