
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 

 آر،ال،استاین

 silentمدیرپروژه و صفحه آرا:

 محمد شیرزادیمترجم:

 شاعرطراح کاور:

 



 

 

 دوستداران حقیقی اعماق وحشتدرود به شما عزیزان و 

ی یکی دیگر از کتابهای آر.ال.استاین گرفتیم. وحشتی تازه که شما را با ها تصمیم به ترجمهبعد از مدت

، Zombie Townن اصلی کند و به اعماق وحشت خواهد برد. این کتاب با عنواخود همراه می

 نخستین بار در ایران و توسط اعماق وحشت ترجمه شده است. 

باشد ی اعماق وحشت می ی اعماق وحشت و دوازدهمین پروژهی ترجمهکتاب شهر زامبی سومین پروژه

 که ما عنوان شهر زامبی را برای آن انتخاب کردیم.

 از محمد شیرزادی بابت ترجمه این کتاب و شاعر بابت طراحی کاور این کتاب سپاسگزارم.

باشد. به محمد شیرزادی مترجم خوب اعماق وحشت میی این کتاب، کاری از و سخن پایانی: ترجمه

تاب زحمت فراوانی کشیده است. هرگونه کپی و دستکاری از این کتاب ممنوع بوده و پیگرد خاطر این ک

 قانونی خواهد داشت.

Silent 

 مدیر وبالگ اعماق وحشت

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول
   

 

 

 «باره. خیس شدیم. داره بارون می ، نگاه کن؟2مایک» :گفت1کارن

 مده بودند. صدای رعدآن اتماشا کردم. ابرهای تیره به باالی سرم ان راو آسمکمی جلوتر نشستم 

 ن پیچید. اآسم درو برق 

  !«فتابی باشهآچرا نباید هوا »م و گفتم: دآه کشی

 «سواری خوب نیست. 3ی اسکیت برد امروز واسه: » گفت کارن

 «داخل لپ تاپم بازی کنیم. ور 3شه بریم دیابلو درسته. ولی به جاش می»أیید گفتم: ی ت انهبه نش

 «.کمتر از صد بار بازی کردیم رو اون بازی ولی ما قبالً»کارن با گله گفت: 

د. و ما شیننرویی ما می  ان روبه. او در خیابهست ه کشیدم. کارن بهترین دوست منآدوباره 

 یم. وش ها دور هم جمع می همیشه شنبه

 کار کنیم.  هنشدیم داریم به این فکر می کنیم که چاز زمانی که موفق به اسکیت برد سواری 

 نست. اد کار کنه من بودم، کارن از قبل میکرد چه  در حقیقت، تنها کسی که فکر می

 .دببین اخواست شهر زامبی ر می او

                                                           
1 Karen 
2 Mike 

ی اسکیت تخته  .3
  



 

 

گوشت  های زشتِ ای از زامبی ک فیلم وحشتناک در مورد دسته. یاست ترسناک یشهر زامبی فیلم

ا همه ر ها تقریباً د. زامبیفرار کن کنن. هیچ کس نمی تواند شهر حمله میک خوار که که به ی

 . دخورن می

 . هدد ی دیدن شهر زامبی جان می ی ما واسه هر کسی در مدرسه

 ن ران مکه کابوس ببینم. حتی در روز! ای دنوش باعث می آنهاهای ترسناک متنفرم.  من از فیلم

اری داشته آز برایمنباید  آنها. هستم که من دوازده ساله است . منظورم ایندکن زده می خجالت

 نم کاری کنم. اتو ؟ ولی نمیاست باشند، درست

 «زود باش، بیا بریم امتحانش کنیم.خب؟ : »گفت کارن

های فاسد شده مردم رو  م زامبیابد خواهد بود. تمدونی، فیلم خیلی  می» یادآوری کردم: او به

 «کنن. رو پاره میدل و روده هاشون  خورن و می

 «خیلی خوبه!»اون خندید و گفت: 

 . دگفت، فکر کنم. او از هیچی نمی ترس را خیلی خوب؟ کارن این

ه چیزی به اسم زامبی دونه ک قدر ترسو نباش. هرکسی می لطفاً مایک. این»اون با خواهش گفت: 

 «وجود نداره.

 من سعی کردم به چیزهای دیگه واسه انجام دادن فکر کنم.

ن ابار هست ؟نه. به زودی ممکندجمع کن اها ر که برگ نه کناری کمک کناقای برادلی در خآبه  

 . دببار

 بازی کن؟ اَه!  تبا برادر کوچک تر 4زاک 

                                                           
4 .Zack 



 

 

 با پدر و مادرت به فروشگاه برو؟ خسته کنندست.

 و تمیز کن؟ آیا من ناچارم؟تاتاق 

ترسو عمل کنم، اصالً.  کم مثل یهخوا ولی نمی. ببینم را م این فیلمهخوا من واقعاً ... واقعاً نمی

 «خری. رم. ولی تو پاپ کرن رو می باشه می»سرانجام موافقت کردم و گفتم: 

 «بینمت! دیگه توی ایستگاه اتوبوس می ی معامله شد! ده دقیقه» -

م. ویدرم بگبه پدر و ما ام را هنه رفتم که برنامان دوید، منم به داخل خان طرف خیابآکارن از 

 ام.  س کنم که کامالً عصبینستم احسااتو می

 اد که فیلم ترسناکی رآی سالی می کسالها، ی از کردم. بعد کنترل می اردم. داشتم خودم رفکرک

 نم شروع کنم.اتو د همین االن که دوازده سالمه. میبینم. شای می

 شاید.

 ... بودم انه میخ داخلفقط  راگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دومفصل 
 

 

 

 

ن در ابازارچه رفتیم. ما همراه با بار کمدیم و به یآاز اتوبوس پایین  نساعت بعد من و کار نیم

 ن به طرف سینما دویدیم. اکنار خیاب

خونی و یک  نزامبی با جشما کن شده بود. که یاپوستر خیلی بزرگ روی دیوار بیرون آویز کی

 ن بود.اش آویزه ان پوسیدادندهایی از پوست انسان از  کهکه ت  داد ا نشون میدهن پهن ر

 «ا فراموش کن.خریدن پاپ کرن واسه من ر»م بهم ریخت. با ناله گفتم: ام همعد

 خرید. اای ر های کره م. کارن یه پاکت بزرگ از پاپ کرنپرداخت کردی یمان راها پول بلیت

 نجا خالی بود. آ

این یه فیلم موفقه؟ پس بقیه  عادیه.غیر»رفتم گفتم:  درحالی که داشتم در پایین راهرو راه می

 «کجان؟

این عالیه. ما دیگه نگران این نخواهیم بود که سر بقیه رو  » کارن به ردیف دوم رفت و گفت:

  «ببینیم.

 موافقم.» -

ک دسته از خواستم که ببینمش. شاید ی دم. من نمیش دیدم ناراحت نمی ا نمیدر حقیقت اگه فیلم ر 

 .دخراب کنن ان راو دیدم دنیهای قد بلند بیا بسکتبالیست



 

 

 مد. آتر نمی ئا. کسی هم در تدشیننمد که جلوی ما بآهم گذشت. هیچ کس نمی  ری دیگ دو دقیقه

های خالی بود. این  های زیادی از صندلی دیدم ردیف ام چیزی که مینگاهی به اطراف انداختم. تم

 . است چیزی اشتباه ک. یاست تنها غیرعادی نیست. اشتباهچیز 

 تر شد.  در. صدا بزرگشنیدم. صدای خفیف غژغژ صدایی من و 

 «اون چی بود؟»بریده بریده گفتم:  م پریدم.یشنیدم از جا ای رزوقتی که صدای خرد شدن چی

 «بینمش، یه زامبی. بدو! به خاطر زندگیت بدو! دارم می»کارن فریاد زد: 

 «کجاست؟ کجاست؟»فریاد زدم: 

 «مایک. این صدای بسته شدن در بود، فقط همین.ترسوندمت »اون با خنده گفت: 

تر بود.  ا بسته بود. حاال تاالر تاریکنفر در ر کگفت. ی ا به عقب بردم. کارن راست میم ریها شانه

 ام نشستم.  دوباره روی صندلی

 «ما تنها افراد اینجا هستیم.» -

 «خب که چی؟»گفت:  کارن

های کشوره. ما اینجا تنهاییم. پس  ترین فیلم محبوبده. این یکی از  این هیچ معنی نمی»غریدم: 

 «بقیه کجان؟

کی ناراحت »داد گفت:  به داخل دهانش هل می امشت پاپ کرن کرمی ر ککارن درحالی که ی

  «شه؟می

 ا از پاپ کرن ر رمشت دیگ کو ی «این خیلی خوبه که کسی اینجا نیست.»زیر لبی گفت:  سپس

 «محل کامل واسه خودمون داریم. کما ی»ر و صدا خورد و گفت: سبا 



 

 

کارن، »گفتم:  م اینجا باشم.ستخوا من در کل نمیم. ستخوا ان نمیجای کامل واسه خودم کمن ی

 «... من دارم یه احساس چندش آور پیدا می کنم. فکر کنم ما

 «شه. ساکت، داره شروع می»اون زمزمه کنان گفت: 

یقه، چند شکل سایه مانند از کنار پرده سینما شروع به ها کامالً کم نور شدند. بعد از چند دق المپ

 ها بیرون آمد. و عجیب از بلندگو و صدایی ضعیف حرکت کردند.

ها نیست؟ اینجا چه ی فیلم ست، هیچ پیش نمایشی از بقیهم، هیچ تبلیغات بازرگانی نیدفکر کر

 «خبره؟

 شنیدم. صداهای بچه. اسپس صداهایی ر

قدم زدن در داخل پارکی بودند، سه بچه تقریباً همسن من در حال  تر شد. ی سینما روشن پرده

ها و  ا انداخت، ورقاش ر آنها کوله پشتیکردند. یکی از  یگر شوخی میخندیدند و با یکد می

ا بردارند. صدای ناله بلندتر شد ولی ها رآنهای دیگر ایستادند که  ها به بیرون ریختند و بچه کتابچه

 نها تغییر جهت داد. آهای پشت  دوربین به سمت بیشه زاری از بوتهتوجهی نکردند.  آن ها به بچه

 قلبم شروع به تپیدن کرد. 

های  زد. یک دست انسان، همراه با چرک ها را کنار ها خش خش کردند. یک دست شاخه بوته

 های بلندش. سیاه در زیر ناخن

 از قبرستان. ... کثیفدست یک 

ها پدیدار شده بود از ترس به خودم جمع شدم. سپس  که از بین بوته ز دیدن صورت زشتیمن ا

 بقیه و بقیه.

 ها پوستی سبز داشتند.  صورت



 

 

ها زل زدند.  آنها به بچهاش داشت. سپس، وقتی که  هایی در تمام اطراف بینی و یکی از آنها چرک

 من متوجه چیزی شدم. 

خ سیاه و پهنی در وسط صورتش رابی یک سوزام آنچرکی نبود. او اصالً بینی نداشت.  اوبینی 

 داشت. 

 کردم.  یادآوری می، داشتم به خودم ک چیز ساخته شده استاین فقط ی

 .است فیلم کاین فقط ی

 های خرناس کنان گرسنه. بینی

ان اولین قربانیشون رو بخورن. خو نا میآماده باش. او» کارن به من سیخونک زد و زمزمه کرد:

  «برای اینکه زنده بمونن مجبورن مردم رو بخورن.دونی، اونا  می

 محکم چسبیدم.  اام ر های صندلی دسته« به من یاد آوری نکن.»زیرلب گفتم: 

ی باز آمدند. دوربین بر روی زامبی که بینی نداشت قفل  ها را کنار زدند و به محوطه ها بوته زامبی

 شد. 

 آمد. هایش از حدقه در تخم چشمها خیره شد یکی از  آن زامبی به بچهوقتی که 

م این طوری باهام صحبت کنه. هد کردم که چرا به کارن اجازه می فکر میام به هم ریخت. اه،  معده

ها در مقابل  ان از ترش گشاد شدند. زامبیشنندند. چشمااچرخ ان راها سرش روی پرده سینما بچه

 ملچ و ملوچ کردند. هسد شدهای متورم و فا مایان شدند و ناله کردند و با لبنها نآ

از ترس ها  بچهخواستم که ببینمش. وقتی که  د. و نمیاتفاق بیفت هست قرار هنستم که چاد من می

 هایم را محکم به هم فشردم.  فریاد زدند من چشم



 

 

 و فریاد به صدا درآمد.صدای سوراخ شدن 

 یمتوقف شد.  سپس من صداهایم را بگیرم، ولی صدای جیغ و داد سرانجام  خواستم که گوش می

 شد. نوع پالستیک که در هوا پرتاب می پرت شدن چیزی در هوا را شنیدم. تکه ای از یک

 باز کردم، فقط یک شکاف. یم راچشم ها

 پرده سینما خاموش شده بود. هاه؟

 به اطرافم نگاه کردم.

 تر کامالً تاریک بود. ئابه جز عالمت خروج ، ت

 تاریک و کامالً ساکت.
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 «باور نمی کنم.»کارن غرید: 

 «چی؟ چه خبره؟»پرسیدم: 

آخه اون صدای چرخیدن فیلم بود.  نکنه صدای پرتاب شدن چیزی رو نشنیدی؟»جواب داد: 

 «پروژکتور شکست.

   «ه. خیلی بده.اَ »دروغ گفتم:به 

هی. بهتره که »ببینم و گفتم:  را فیلم ی نستم بقیهابه همین دلیل نمی تو .داشتم یاحساس مرموز

 «بریم.

 «کنن. م شروع شده مطمئنم اونا درستش میبه هیچ وجه. تازه فیل»جواب داد: 

به هم فشردم احساس کردم  نم راتوجه کرد. انگشتاکارن به سمت صندلیش رفت و به پاپ کرنش 

 ا تکه تکه کرده.نفر فیلم ر کی

 ... دو دقیقه گذشت

 «کشه فیلم دوباره شروع شه؟ ، چه قدر دیگه طول میهای فیلم بردارآ»کارن فریاد زد: 

 جوابی نبود.



 

 

 دیدیم اما خالی بود.  را ن چرخیدیم و جایگاه ویژه فیلم بردارابه سمت صندلیم

 قیقاً مثل تئاتر.د

 «خل راه رو باشن بیا بریم ببینیم.فیلم بردارا باید دا»کارن ایستاد و گفت: 

 بلند شدیم و به سمت در رفتیم قفل در رو فشار دادم.

 شد.  تر فشار دادم اما باز نمی شد. محکم در باز نمی

 «گیر کرده.»ناله کنان گفتم: 

 خورد.  هم نمی نامنم فشار دادم اما حتی تک .به سمت در هول داد را شا هناکارن ش

 «این خوب نیست.»کارن گفت: 

م خشک ا به سمت ردیف صندلی های خالی نگاه کردم، قلبم شروع به تپیدن کرد، بینی !«آره» -

 «چرا هیچکی در رو باز نمی کنه؟»شده بود. گفتم: 

طراری بریم. و به انتهای راهرو ضاتونیم از در  دونم ولی مایک ما گیر نکردیم، می نمی»جواب داد: 

  «اشاره کرد.

 یم بیرون. ور به عالمت درخشان و قرمز خروج دقت کردم. آره! به زودی از اینجا می

ی صندلی افتاد و پاکت ها دویدیم کارن روی یکی از لبه وقتی که داشتیم به ته راهرو می

 روی زمین افتاد.  شکورن پاپ

  «ن پخش شد. باید ازشون بخوام که یکی دیگه به من بدن.چهار دالر روی زمی»کارن گفت: 

 «دیگه بهت بده. اینجا هیچکی نیست.خواد یکی  که می»پرسیدم: 

  «یه نفر باید اینجا باشه. ممکنه همشون یه وقت استراحتی چیزی داشته باشن.»گفت: 



 

 

 .گردم انه برمیبه خ به بیرون رفتیم،درست گفته باشد، فکر کنم. ولی وقتی  است کارن ممکن

 . دترسو صدا کن امن ر رمهم نیست اگ دتنهایی ببین را بنابراین کارن باید فیلم

 دودستی و محکم فشار دادم. ادر ر

 هیچ اتفاقی نیفتاد.

 ن نخورد. افشار دادیم اما تک ادوباره دوتایی در ر .کارن به من پیوست

 «خه چرا؟آنفر در رو روی ما قفل کرده.  کی»قلبم دوباره شروع به تپیدن کرد: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارمفصل 
 

 

 

 

 «حاال باید چیکار کنیم.»با لکنت گفتم: 

 ترین صندلی نشستم.  د. روی نزدیکم شروع به لرزیدن کردنیاهپا

  «وحشت نکن. این که چیز بزرگی نیست. فقط یه کم ترس داره.»کارن گفت: 

های خالی  های صندلی از سایه به غیر به اطراف خیره شدم. هیچ چیزی «شوخی نکن.»گفتم: 

 دیدم.  نمی

خوام بگم که اصالً  گیر افتادیم اگه این یه شوخیه میام. ما اینجا  ا ا ا ا ا ا سال » کارن داد زد:

  «جالب نیست. بزارید بریم.

 سکوت فرو رفت.  دردوباره سالن  ایستادهیچ جوابی نبود. وقتی که کارن 

 ی سیاه نمایش خیره شدم.  ریم. باید یه راهی باشه. به پردهب با خودم فکر کردم: باید از اینجا

طراری دیگه هم اونجا ضی نمایش رو هم بگردیم شاید یک در ا هی بیا بریم پشت پرده»گفتم: 

  «باشه.

 زنگ می زدم.  111بود سریع به  ر. اگدتلفنی باش کفکر کردم شاید ی



 

 

آور  ی چندشدیم بویایستای نمایش  صفحه ی نمایش رفتیم. وقتی که پشت با امید به پشت صفحه

 . پیچیدن او متعفن اطرافم

 «باال بیارم. و صورتش به سبز تغییررنگ داد.، فکر کنم قراره فاووو»کارن گفت: 

  «تا وقتی که از اینجا بیرون میریم دووم بیار. نگاه کن یه در خروج دیگه اونجاست.»گفتم: 

  «ینکه باال بیارم از اینجا بریم بیرون.عالیه! بیا قبل از ا»کارن فریاد زد: 

 شنیدم.  ارسیدیم صدایی ر هبه سمت در حرکت کردیم ولی وقتی که به میانه را

کشید. سپس دوباره  میروی سطح چوبی زمین  اش رینفر پا کمد، انگار یآن یدصدای خراش کی

 شنیدم.  انفر ر کصدای دم و بازدم خس خس دار ی کی

 «صدا را شنیدی؟»و گفتم: بازوی کارن را گرفتم 

  «ره. و دستشو آزاد کرد. ی نمایش باشه که جلو و عقب می ممکنه صدای پرده»کارن گفت: 

  «نفر دیگه هم اینجاست. کنه، صبر کن. ی» نجوا کنان گفتم:

 . دندم ساکت باشافهم او که من با انگشت به بگویدبه من نگاه کرد. خواست چیزی  نگرانیاون با 

 تر و بلندتر. ا شنیدم این بار بلندوباره صدای خس خس نفس کشیدن ردر سکوت د

 «اووووه ... اوووووه»

 پوستم داشت سوزش می کرد. 

 ن دادم.اتک را دستم

 کارن به من نگاه مرد و نجاو کنان گفت: چی شده؟

 کارن به من نگاه مرد و نجاو کنان گفت: چی شده؟



 

 

 «شده؟ چی«   گفت: واکناننج و کرد نگاه من به کارن

 اسطح زمین ر یشد. صدای کشیدن چیزی رو تر می صدای ترسناک داشت نزدیک« نـــــاه»

 دوباره شنیدیم. 

 اصورتش ر «خروج در»های نزدیک در ظاهر شد. نور عالمت  ام از داخل سایهآر یسپس شکل

 ن داد. انش

 «ه!نــــــــــــ»کارن فریاد زد: 

 نستم حرفی بزنم. ابه تق تق کردن. نمی تودند کرشروع  هایم اندند

 روی ما و در روی صحنه پدیدار شد.  ک زامبی روبهی

 ش. نچشما درزامبی با پوستی سبز و با نگاهی گرسنه  کی

 .د زنده چرخیدسج آنش نبود. یچشم داشت. یکی از چشمها کنه. چشمش! او ی ،شیهانه، چشم

تکه  را مت راست بدنشسنفر پوست  کنیست. انگار که یتونستم ببینم که نصفی از صورتش  می

 . دتکه کرده باش

 «زامبی از فیلمه! کاون ی...  اون» -

 «دهنشو! دهنشو نگاه کن!»کارن غرید: 

 «ها؟« -

 «دهنشه؟ توی چی ببین»-

 ش گرفته بود. ا هن پوسیدابا دو دند اای ر ک چیز درخشان نقرهبه دهن زامبی دقت کردم. او ی

 کمربند.یه سگک 



 

 

بچه انداختش قبل از اینکه  نآ .فیلم، روی کوله پشتی داخلجایی دیده بودم،  کی اگک رس

 ها حمله کنن.  زامبی

 بود؟ اندهم بچه ازآن که بود ...تنهاچیزیسگک آن

 خورده بود؟ ای بچه ر آن زامبی بقیهآیا 

 !دنست باشافیلم بود. حقیقت نداشت. نمی تو کن فقط یآودم گفتم: خبه 

 م دوباره لرزید. سرما به پشتم رسید. یهاانوز

 زامبی.  ی ش لغزید و افتاد روی استخوان گونهیچشم زامبی از جا تنها

 موجود زشت با صدای بلندی ناله کرد، من و کارن با فریاد به عقب پریدیم. 

باال  اش را هموجود دست نیمه پوسید ،ند. چشمش روی ما قفل شد. سپساچرخ را زامبی سرش

 «نــــــــه...  هنـــــــا»ک قدم تلو تلوخوران به سمت ما برداشت. برد و ی

 «آد. کارن. داره به سمت ما می ... کارن»زمزمه کردم: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پنجمفصل 
 

 

 

 کارن کنار من از ترس خشکش زده بود.

 کردند.  یم با من همکاری نمیخواستم بدوم ولی پاها می

 احاطه کرده بود.  ابوی ترشیدگی اطراف ما ر

 درخشید. ان کج زامبی میای در دند سگک نقره

عجله کن! به یاد بیار چی گفتی؟ اونا باید مردم رو بخورن تا »گرفتم و فریاد زدم:  ابازوی کارن ر

 «بینی؟ ای به جز ما اینجا می نن زنده بمونن، ببینم تو کس دیگهکه بتو

 ی گرسنه. ک نالهسر داد، ی رای دیگ لهبرداشت و نا رقدم دیگ کزامبی تلو تلو خوران ی

 «کافیه؟ برات واقعاً این»فریادزدم:

 دور زدیم و دویدیم.  ای نمایش ر گرفت، سرانجام پرده را کارن دست من

 «ها؟شدباشه، نمی جززامبی به ای چیزدیگه»گفتم: نجواکنان

 «از فیلم بیرون اومده باشه؟دونم، آخه چطور ممکنه که زامبی  دونم، نمی نمی»کارن غرید: 

  «ماست.سرنمی دونم ولی اون بیرونه و پشت »از روی صحنه پریدم و گفتم: 

کنن، بیرون از اینجا به راحتی تونن سریع حرکت  ولی اونا نمی»زامبی دوباره ناله کرد. کارن گفت: 

  «تونیم اونو بکشیم. می



 

 

  «اینجا. از بیرون»گفتم:

 «قفلن!درها»آوردم: شیاد به

فراموشش  ... من من ...»زده به درها نگاه کرد و گفت:  اولین بار با حالتی وحشتکارن برای 

 «کردم.

 کن خورد و موج برداشت. و در عین حیرت یای نمایش تک ا شنیدم. پردهری دیگری  صدای ناله

 شکافت.  ار آن رزامبی دیگ

 گشت. من و کارن فریاد زدیم.  داشت توی تاریکی به دنبال ما می صورتش نمایان شد،

 و تا انتهای راهرو دویدیم.  «نمی تونیم اینجا وایسیم، باید درها رو دوباره امتحان کنیم.»فریاد زدم: 

 ایستادیم و در وحشت جیغ زدیم. 

 در باالی راهرو منتظر ما بود.  رزامبی دیگ

 .داشتود بینیش ب سوراخ سیاه که درواقع همان ککه ی باشدان زامبی باید هم

 های سیاهش گرفته بود.  ا با ناخنهایی ر آمد و کوسنها  مت راست صندلیسومی از س

 «نه!نه،»زد:فریاد کارن

 «شدن! خارج اوناازفیلم ی فیلم...همه»:فریادزدم

 «دوباره بشمار مایک!» فشار داد و نجوا کرد: یم راکارن بازو

 ش بود دیدمیها اندند میاندم آ کدست یکه  درحالیخونی  ا با چشمانرخیدم و زامبی سوم رچ

 خزید.  ها می که داشت از سمت چپ صندلی

 ایستادهچشم نداشت دقیقاً روبه روی صحنه  کای که ی آمد. زامبیای از پشت سر ما  ی گرسنه ناله

 بود. 



 

 

 تنها نبود.  رولی دیگ

 پیوستند. اوبی به مزا 11کمتر از  نهایتدر 

آنها برای زنده ماندن به گوشت ی  رفت. همه داشت از ترس گیج می د. سرما گرسنه بودنآنهی  همه

 . دی ما نیاز داشتن تازه

 ما! گوشت

 هول دادیم. هنوز قفل بود.  ار آنن یماها انهبه اولین در خروج رسیدیم و با ش

 شد. در پشتی رسیدیم اما آن هم باز نمی. به پریدیماز کنار صحنه 

 . آمدندو گرسنه و ناله کنان به سمت ما  دها از صحنه پریدن زامبی« هنــــــا ... هنــــا»

 ریم بیرون و در ضمن مگونیم از اینجا برا، مهم این بود که ما نمی تودمهم نبود که چقدر کند بودن

 .دگیرن ا میا باالخره ما رآنهنیم بدویم؟ اتا چند ساعت می تو

 نم. ت، می ددمی گیرن اا ما رهنآ

 .دمی خورن او ما ر

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششمفصل 
 

 

 

کردم.  نگاه کردم. به سختی داشتم فکر می ازدم و اطراف ر ی. چرخدراه فراری باش کباید ی

 انجام به یاد آوردم.سر

 «کن! بالکن،عجله»زدم:فریاد

 ول نکردم.  را های بالکن نرسیدیم او ا گرفتم و تا وقتی که به پلهبازوی کارن ر

 نده بود.اشوپ ادیوار سیاه ر ،های مخملی و سیاه پرده

 . بودها، هیچ دری ن فقط پرده

 . دوباره نالیدند و فریاد زدندها  پشت سر ما زامبی

د از منظره ببینم که داشتن اهای بالکن ر های پله انستم نردهتو ی زدم و به پایین نگاه کردم. میچرخ

 . دشدن محو می

 مد. آها باال می  ا بشنوم که داشت از پلهی رهای سنگین انستم صدای قدمدو ثانیه گذشت. می تو

  «جایگاه ویژه فیلم بردار.»کارن گفت: 

 ندم.اگرفتم و چرخ ای در ر روی جایگاه ویژه رسیدیم. دستگیرهروبه  ی از کنار دیوار به شیشه

 مد.آی در پایین  دستگیره



 

 

 ، برای انسان.دکردن غذا ناله میشدند. برای  د نزدیک می. داشتنآیند باال می دها دارن ه زامبیشنیدم ک

کارن جیغ کشید. به عقب نگاه کردم، به کف صحنه افتادم. کارن جیغ کشید و داشت با انگشت 

 کرد. اشاره می

نستم اش باز شده بود. وقتی که به ما نگاه کرد می تویها ها ایستاده بود. لب ک زامبی باالی پلهی

 ش ببینم. یها انروی دند اسیاه ر یقارچ

 . دو خرناس می کشیدن دبا گرسنگی می نالیدن اوهای بیشتری پشت  مبیزا

 . دسپس شروع به حرکت به سمت ما کردن

 «وشه گیر افتادیم!گما تو یه وای،  وای ...» .دم بی اراده شده بودنیپاها

  «به دام افتادیم، ما به دام افتادیم!»ن فریاد زد: رکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هفتمفصل 
 

 

 

دیدم. بوی  می ار ها آنهای گرسنه  شدند. چشم ک میاز اطراف به ما نزدی دها داشتن زامبی

 مد.آترشیدگی این اجساد زنده به مشام می 

گاه کردم م به هم چفت شده بودند. وقتی که به پایین ننخشک کرده بود. دستا یم راوحشت گلو

 دستم دارم. در ای در ر فهمیدم که هنوز دستگیره

 کفقط ی آندر موردش فکر نکرده بودم.  از کجا پیدا کردم، اصالً را عتشجااین نستم که اد نمی

 قسمت از اتفاق بود. 

را به عقب بردم و  ش به من نزدیک شد. دستما هن کپک زداها با دند وقتی که یکی از زامبی

 روی صورتش فرود آوردم.  ای در ر دستگیره

 با دست گرفت. اراش  ی پاره شده زامبی جیغ کشید و گونه« یاییییییییی»

 مثل عروسک خیمه شب بازی.  .با هیجان باال و پایین می پرید آنهابقیه هم به او پیوستند. بدن 

 «تر کردی! و چیکار کردی؟ تو اونا رو عصبانیت»کارن جیغ زد: 

 «ر حال اونا میان که ما رو بگیرن.فرقش چیه، به ه»جواب دادم: 

 . دشدن د نزدیک میها با دندان قروچه و زوزه داشتن زامبی

 کارن و من به عقب رفتیم. به دیوار پشتی برخورد کردیم. جایی برای رفتن نبود. 



 

 

احساس کردم. این  پشت خودم اهای مخملی سیاه ر در وحشت با خودم فکر کردم. پرده خودشه.

 یم.ونستیم براتو جایی بود که می

را مریض  بستم. بوی زامبی داشت من یم راها های کلفت فشار دادیم. چشم را به پرده ناخودم

 گوشم بود.  داخل آنها ی کرد. صدای ناله می

 شنیدم.  اصدای کلیک بلندی ر

 راه داشت. کدیوار ی

 ی درهم و برهم روی زمین افتادیم.  و کارن با پرده من «هووووو»

به زحمت بلند کرد گفت:  یش راپا سپس «در. کی»از پرده جدا کرد و فریاد زد:  اکارن خودش ر

 «ه.طراری دیگضدر ا کی»

از  رنگکرد و یک مایع زرد ا دنبال میزامبی با یک چشم داشت ما ر که عقب نگاه کردم. یب

 چشمش بیرون زده بود.  ی حدقه

 کردند.  سر او شروع به حرکت میها هم پشت  ی زامبی بقیه

 من و کارن به سمت راهرو دویدیم. 

 امید نکن. ا نالطفاً باز شو. لطفاً ما ر :کردم با خودم فکر می

 فشار دادیم و در باز شد.  اقفل در ر

 کردیم کارن با زانو زمین خورد.  وقتی که داشتیم فرار می

  «بلند شو، عجله کن.». سعی کردم بلندش کنم: گرفتم یش رابازو

 اش به سالن نگاه کرد.  انهکارن از کنار ش



 

 

 «زود باش!»تکرار کردم: 

 ارن سرانجام بلند شد. اما حرکت نکرد. او به سالن با اخم خیره شده بود. ک

 «هستی؟ منتظرچی»پرسیدم:

  «کنم. هیچی، فقط دارم فکر می»گفت: 

 «کنی؟ ورد بیرون رفتن از اینجا فکر نمیه، عالیه! چرا در ماِ»کشیدم و گفتم:  یش رابازو

باید عجله کنیم. نگاه کن مایک، راهرو هنوز مطمئن نیستم که »او به سالن اشاره کرد و گفت: 

  «خالیه.

 «که چی؟ به یاد میاری که اونا آهستن؟»

 نگاه به سالن انداخت سپس به من و بعد از خنده منفجر شد.  ککارن ی «هستهآ قدر نه اون»

 «خندی؟ می چی به شدی؟داری دیوونه»زدم:فریاد

  «.اختمشنها! من اونا رو  زامبی»  توضیح داد:

 «ها؟» -

 «من فهمیدم قضیه از چه قراره!»گفت: 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمفصل 
 

 

 

. یه چیزی در حد ه هستندنها فقط یه حقآم اتونن واقعی باشند. تم دونستم که نمی می»کارن گفت: 

  «ن.ین کاری. زامبی ها الکیشیر

تو هم کنم.  من هیچ وقت اون بو رو فراموش نمیولی من بوشونو احساس کردم.  ... ولی»گفتم: 

  «دیدی که چقدر واقعی بودن.

 !«گفت ای نگاه کردم. کارن راست می ی شیشههابه در

 «ی شده بودند.طهای محلی با یه بوی چندش آور قا لباس محلی! لباس»اون گفت: 

  «میبینی! راهرو هنوز خالیه.»ن اشاره کرد و گفت: انور خیابآاو به  

  «راین باید که االن توی راهرو باشن.ها واقعی بودن، بناب اگه زامبی»کارن گفت: 

داخل صحنه بودیم؟ چه اتفاقی های بسته چطور؟ و چرا ما تنها افراد ولی در مورد در»پرسیدم: 

 «ی بلیط فروش و پاپ کورن فروش اومد؟ واسه

دونه چیزی به   بلیغه، منظورم اینه که هر کسی میزنم همش بخشی از ت حدس می»کارن جواب داد: 

  «وجود نداره. اسم زامبی

 گفت؟ آنجا نبود.آیا کارن راست میهیچ کس  .نگاه کردم رودوباره به راه

 «که ترسوند. اونا واقعاً ما رو گول زدن. را واقعاً خیلی باحال بود. من»کارن خندید: 



 

 

خواستم  چیزی که می خورد. تنها ان میتپید و دستم تک هنوز می باور کنم. قلبم انستم چی راد نمی

 م خونه، سریع.وود که براین ب

 م. ور تره. من به زودی از اینجا میآنورن نگاه کردم، خوبه. اتوبوس فقط دو تا بلوک ابه پایین خیاب

طرف منحرف شد و به  کید و به یخدست انداز چر کمد. اول از یآ میاتوبوس داشت به سمت ما 

 تیر چراغ برق برخورد کرد. 

 «کنه! پروازمیواقعاً هووووو.داره»زد:فریاد کارن

کم نکرد.  را ن دادم اما راننده سرعتشاتک یم راها ان منحرف شدند. من دستها به وسط خیابتایر

 مد. آگرفت و به سمت ما  را ناورد. سپس دو دستی فرمآوار به صدا در  ا دیوانهبوق ر

دست انداز گذشت و دوباره  کتر شد. ماشین غرش کرد. ماشین دوباره از روی ی اتوبوس نزدیک

 منحرف شد. 

 وحشت افتادم.  بههای جلو کج شد به سمت ما.  چراغ

  «خواد ما رو بکشه. کارن! بپر. می»فریاد زدم: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمفصل 
 

 

 

 

 ن برخورد کردیم. ام یدم کنار. طوری که به دیوار پشتیگرفتم. از قسمت پیاده رو پر اکارن ر

 ن شروع شده بود.  اشدند. بار شد. تایرها روی زمین کشیده می میوار داشت زده  بوق دیوانه

هی » گفت:کارن کرد.  ک گوشه دیوانه وار رانندگی میخیس شده بودیم. اتوبوس داشت توی ی

 «مشکل این مرد چیه؟

 «.اون روانیه»  جواب دادم:

روی  آباو  «ای. د پدال گاز گیر کرده یا چیز دیگهشای»ن داد و گفت: اتک اکارن سرش ر

  «زنم مجبوریم تا خونه قدم بزنیم. حدس می»به من پاشید و گفت:  اصورتش ر

فراموشش کن، من کامالً خیسم و سردم شده. وایسا یه زنگ به مادرم بزنم که بیاد »گفتم: 

  «دنبالمون.

تونی راهروی سینما رو چک کنی.  ها نگرانی، می ببینم تو هنوز در مورد زامبی»کارن گفت: 

 «بینی هیچ کس اونجا نیست مایک. یم

 .گفت ولی من هنوز قبول نمی کردم درست می او «باشه، باشه»

 «ای پیدا کنیم. ی کنم، عجله کن، بیا یه تلفن سکهمن هنوز نمی خوام که پیاده رو» -



 

 

مده آن بند ابلوک بعدی رسیده بودیم، بار ی دادند. تقریباً به میانه ان صدای چلپ چلوپ میمیکفشا

 ولی فرقی به حال ما نداشت چون که خیس شده بودیم.  ،بود

 چک کنم. هر وقت این کار اها ر کردم تا زامبی به پشت نگاه میندم و اچرخ ا میر ام انههرزگاهی ش

 انستم کاری کنم. شیرین کاری قبلی واقعاً من راتو خندید. اما نمی دادم کارن می را انجام می

 نده بود. اترس

 . درین کاری بوده باششی رالبته اگ

ای رو  ک تلفن سکهکردیم که باالخره ی توی محله مایکی مارت چلپ چلوپ میهمچنان داشتیم 

 به روی باجه پیدا کردیم. 

. زنگ زدم، داشتم به مغازه انداختم اکرد، سکه ر ا چک میمجله ر ی وقتی که کارن داشت قفسه

 کردم.  نگاه می

نجا نبود. پس صاحب آی روبه رو نگاه کردم. هیچ کس  اندم به باجهچرخ انجا خالی بود. گردنم رآ

 جاست؟ کمغازه 

گذاشتم و به ساعت روی باجه نگاه  ا. تلفن ردبار زنگ بخور 21- 11اجازه دادم بوق تلفن واسه 

انداختم و  ام را ه. دوباره سکدمده باشنآنه اکردم. ساعت پنج و نیم بود. مامان و بابا باید االن به خ

 امتحان کردم. 

 هیچ جوابی نبود. 

ه چیزی جدادم متو تلفن گوش می امتحان کردم . وقتی که داشتم به بوق ای کارن ر انهی بعد خ دفعه

 شدم .



 

 

دالری  21دالری و  11ی کوچک باز بودند. ولی مقدار کمی  و پول نقد هنوز باز بود. دو طبقهکش

 نده بودند. اباقی م

دزدی شده و او به  او ؟ شاید ازدارگذباز ب اها ر باید دراور پول. چرا صاحب مغازه اخم کردم

 سمت اداره پلیس دویده. 

 نبرده؟  ام پول راثانیه صبر کن. چرا دزد تم کولی ی

 نه ی کارن هم هیچ جوابی نبود. اخورد. از خ تلفن هنوز داشت بوق می

 شنیدم. زو زصدای و کگذاشتم. ی اوقتی که گوشی تلفن ر

  «هی مایک بیا اینجا، اینو نگاه کن.»م زد: یکارن صدا

 تر می شد. ز داشت بزرگو زاز طرف بعدی مغازه عبور کردم. صدای و

بود. موتورش هنوز روشن بود. توی دوتا قالبش  ایستادهآب میوه گیری  دستگاهی کارن روبه رو

سطح زمین رو های بزرگ قرمزی روی  داشت سرریز می شد. حاال لکه لکه ب میوهآگیالس بود.  

 ریخت.  به روی باجه داشت می

 خالی نگاه کردم.  ی هبا اخم دوباره به مغاز

 بود؟ افتاده اتفاقی چه

 ا کجا رفته بودند؟ هنآنجا چه اتفاقی افتاده بود؟ آ؟ هستند کجا آنها

 

 

 



 

 

 دهمفصل 
 

 

 

 

 های روی کف زمین خیره شد.  ی گیالس تفالهو به  «، هاه؟هعجیب»کارن گفت: 

  «وق پول نقد نگاه کن، کامالً بازهبه صند .آره، ولی این تنها چیز عجیب نیست»بهش گفتم: 

 «کنم، این واقعاً وحشتناکه!؟ هو! باور نمی» -

  «ی شما نیست، مجبوریم پیاده بریم. ی من یا حتی خونه کنم، هیچ کس خونه شوخی نمی»گفتم: 

 چک کردم.  ان راپایین خیابوقتی که کوایک مارت رو ترک کردیم ، باال و 

کنی. اون باید یه نمایش  میها بردار، داری منو عصبی  دست از جست و جوی زامبی»کارن گفت: 

 «اقل توی دنیای واقعی.ها وجود ندارن، حد . زامبیباشه، مایک

انگار یه نفر داره روی  شاید آره، شایدم نه. ولی من یه احساس خارشی روی گردنم دارم.»گفتم: 

 «خزه. دنم میگر

مطمئنی که هیچ کس تلفنتو به خونمون جواب نداد؟ پدرم قرار بود فوتبال تماشا کنه »کارن پرسید: 

  «پردازه. از ظهر رو به تصحیح برگه امتحان میمادرم هم به من گفته بود تمام بعد 

ام تم» یه نگاه سریعی به عقب انداختم و گفتم: «پدر و مادر من هم قرار بود خونه باشن.» -

 «که صد بار به هر دوشون زنگ زدم. دونم اینه چیزی که می



 

 

  «ممکنه که نظرشون عوض شده باشه، آخه امروز شنبه است.»کارن گفت: 

  «؟هستیم مردم ی همهپس پیاده رو ها چرا خالین، ما »پرسیدم: 

 «نفر هست. ک، اونجا یهی»کارن گفت: 

 به عقب چرخیدم. 

ک زن و مرد دیدم کرد. وقتی که دقت کردم ی با سرعت زیاد طی میا ماشین داشت خیابون ر کی

  «صندلی چرخ دار بودند. کتلویزیون و ی دستگاه کای از لباس، ی که بین دسته

 ماشین با سرعت زیاد از کنار جاده منحرف شد و به بزرگ راه خارج از شهر رسید. 

ن شده بودند که همین سبب اآویز آنی ها هایی محکم به میله ک وانت بار بود که بچههم ی آمپشت 

 توی بزرگراه.  ودو بر ودوانت بار هم به کنار منحرف بش آنشد 

 «خوان بلیط سرعت بگیرن. اینا می» کارن گفت:

 «بینم. آره، ولی من اینجا هیچ پلیسی نمی»گفتم: 

 به ماشین آبی توجه کردم که کنار جاده پارک شده بود.

ن اش روی پیاده رو بودند و قسمت عقبش هم توی خیابیهای جلودر واقع پارک نشده بود، چرخ 

 بود. 

ها باز بود  پارک شده بودند. در یکی از ماشینی عجیب و غریب  ها هم با یک زاویه ی ماشین بقیه

 ش بلند بود. یماشین تا آخر صدا آنو رادیوی 

 و رها شده بودند.  مد که با عجله پارکآها به نظر می  ماشین



 

 

 دستم «افته؟ اینجا داره چه اتفاقی می»شد. پرسیدم:  احساس خارش پشت گردنم داشت قویتر می

  «ها نگاه کن. به خانه»ن دادم و گفتم: اتک را

 آنای کامالً باز بود و جریان باد  کنیم، در روبه رویی هر خونه زندگی میها  ما همیشه کنار همسایه

 داد.  ان میتک ار

 . دببند ار آنهامد که آهیچ کس نمی 

 حیاط روشن بود و صدای بلندی داشت.  کی داخلماشین چمن زن  کی

 .دمده بود که خاموشش کناهیچ کس نی

ا وارد هوا موتور کثیف روی زمین افتاده بود، موتورش روشن بود به همین دلیل دود سیاهی ر کی

 کرد.  می

 . دکن تعمیرش کندمده بود که ااما هیچ کس نی

  «ورم چیه؟ هیچکس اینجا نیست.ظببین من»گفتم: 

 «د.با عجله ترک کردن اجا رآنرسه که همه  آره، و به نظر می»کارن گفت: 

کرد. بجز همه، من کسی بودم که ترسیده بود و کابوس هم داشت. ولی  را بیشتر عصبی می این من

 . دعاً اشتباه باشچیزی واق ککارن نه. اگه اون ترسیده بود، بنبراین باید ی

 هم نبود.  انسانیچک کردم، هیچ زامبی نبود ولی هیچ  را دوباره اطرافم

رها شده بودند. وقتی که به ها  انهی خ ان به به بلوک بعدی رفتیم. همهبه عجله از کنار خیاب

 ی بلوک رسیدیم دوباره شروع به دویدن کردیم.  گوشه

 «توضیحات باشه.ک سری نگران نباش! باید ی»کارن گفت: 



 

 

 .آره

 فکر کنم. 

 ولی چی ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یازدهمفصل 
 

 

 

 

منم به سرعت میان دوتا  .ش دویدا هناپریدیم. کارن به سمت خ ،ن رسیدیماوقتی که به وسط بلوکم

 ن دویدم.اخیاب

حاال  د.نه هستنانه بسته بود. همینه! پدر و مادر خان بود. در جلویی خاخیاب داخلما  وَن کوچک

 . است فهمم قضیه از چه قرار می

یوونه کننده ، بابا. من خونم! و یه چیز دمامان»مدم. فریاد زدم: آبه در لگد محکمی زدم و به راهرو 

  «افته. داره بیرون اتفاق می

ها خاموش  م چراغاهای راهرو خاموش بودند. تم س بگیرم. چرا اینجا تاریکه؟ چراغتا نف ایستادم

 بودند. 

  «ک؟اسالم! مامان؟ بابا! ز»فریاد زدم: 

 دار پخش شد. صدا به صورت اکو

 سرما فرا گرفت.  را زدم. کل بدنم ایستاد. داشتم یخ میلحظه  کولی هیچ جوابی نبود. قلبم ی

 نه باشن. ون اینجاست. اباید خ آنها

 م پریدم. یصدا شنیدم از جا کنه یاپشت خ حیاط خلوتوقتی از 



 

 

 نه. اقرار دارن. خلوتگاه پشت خ آنهاتلویزیون! این جاییه که 

 باز کردم.  ابا عجله به پایین راهرو رفتم و در ر

ر تابیده شده بود و های خلوتگاه هم خاموش بودند. تنها چراغ از تلویزیون بود. روی دیوا چراغ

 های عجیبی رو روی دیوار نمایش داده بود.  سایه

 ی نیمکت نشسته بودند. و زیپی، سگ من روی زمین بود. ک روام و زا هنواداخ

های انژی زا  آهای مردم، از قرص»بطری دارو توی دستش داشت:  کتلویزیون ی داخلمرد  کی

من شما رو تا ده سال گارانتی می کنم »اون فریاد زد:  «استفاده کنید و به زندگیتون سرعت بدین.

  «در صورتی که نظر شما عوض بشه.

 دم. تبلیغات؟ اخم کر

 . دک هم فقط به کارتون عالقه دارا. و زدکنن ا نگاه نمیا رهچیز آنمامان و بابا اصالً 

  «، من خونم. چطور توی تاریکی دور هم نشستین؟هی»گفتم: 

 روشن کردم.  ااز در رد شدم و چراغها ر

 جیغ زدم.  وحشتباز کردم و در نهایت  را نماده
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اش. پوست سبز خم شده از  اش، فَک قطع شده های فرورفته نگاه به پدرم انداختم. چشمک ی

 صورتش. 

ش یها ن بودند. لبارگ آویز کمده بودند، که فقط با یآن بیرون اهایش های مادرم از حدقه چشم

که  نستم ببینماش روی دامنش افتاده بود. می تویموهااز بزرگ ی تکه کیبود. کرده بودوورم شده قچا

 سرش کنده شده بود.  ی قسمت از کاسه کی

داشت  دماغشش گم شده بود. از انهایفاصله به من نگاه کرد. دهنش کامالً باز بود. دند آنک از از

ش ا هن بود و استخوان گوناقسمت از پوست گونش آویز کچکید. ی ک چرک سیاه و سفید میی

 معلوم بود. 

 افتاده بود و پوستش مثل همه سبز بود.  خز بدن زیپ

 ن زامبی.امشاها، تم زامبی

ا هنآ! ددرست باش دناتو ان دادم. به خودم گفتم این نمیتک را به هم فشار دادم و سرم را میها چشم

 ک. این باید یدنا هسبز کرد احتماً با اسپری خودشون ر آنهاانجام داده باشن.  گریمسری  کحتماً ی

 مزه.  شوخی بی کاقعاً ی. ودشوخی باش

  «ها، این اصالً جالب نیست. هی، بچه»گفتم: 



 

 

 هیچ جوابی نبود. 

 خراش داد.  را باال برد و گوشش را پدرم به آرامی دستش

 «اوه»

 گوش پدرم افتاد زمین. 

 خورد.  آن راش انداخت و زیپی هم با گرسنگی ا هبرای گوش افتاد را پدرم نالید. پدرم دستش

 لرزیدند.  یم میترکید. دهانم خشک شده بود و پاها ام می توی سینهقلبم داشت 

 ها به واقعیت پیوسته بود.  شهر زامبیجورایی کا زامبین. یهجوک نیست. این کبا خودم گفتم: این ی

 کردم.  آن زندگی میو من داشتم در 

 دسعی می کردن آنهاکردند.  د حرکت میسرعت داشتن آنبه همین دلیل بود که اتوبوس و ماشین به 

 . دنوکه خارج بش

رها کرده بود.  ، مغازه ران دلیل بود که کوایکی مارت خالی بود. که چرا صاحب مغازهااین هم

 . دبردار را اوحتی زمان کافی نداشته بود که تمام پولش

های ترک شده، موتور کثیف رها شده و چمن زن  ی باز، ماشینهای خالی با درها این دلیل خونه

 ها شده بود. ر

را  م شهراتم دها داشتن که زامبی . چوندن بدونا. واسه زندگیشدهر کسی مجبور بوده که بدو

 . دگرفتن می

 . دباید خورده شده باشن ان را. چندتا ازشدخارج نشدن آناما همه از  نتیجه گرفتم:

 . اند هن هم به زامبی تبدیل شداشیها و بعضی



 

 

 ای ترسناکم به من پارس کرد. ان قروچه کرد، در عمق فکر سرانجام دند یزیپ

آن پوشونده بود. ولی هنوز تیز بودند. و  هایش رانام دنداسبز تم-های آبی نگاه کردم. کپک به او

 گرفته بودند.  ااستخوان ر کهای تیز ی اندند

 ن بود. اآویز آن استخوان دراز، الغر، که تکه بزرگی گوشت هنوز از کی

 انسان بود؟ کاستخوان ی آنام به هم ریخت. آیا  معده

قسمت از  آنپنجه نگه داشت و  کبا ی ااستخوان ر آنا گرسنگی خرناس می کشید، بداشت 

 ن گرفت و قورت داد. ابا دند اگوشت ر

 ام به هم ریخت.  معده

 خرناس کشید.  یزیپ

اولین بار  برای دنگار که دارن. ادو به من نگاه کردن دندناچرخ ان راشیک سرهاامادرم و پدرم و ز

 . دبینن را می من

 ش راه رفت. یسالنه سالنه با پاها ی. زیپدن از روی نیمکت بلند شدناشیسه تاهر به آرامی، 

های پف  رسید. لب من دراز کرد. داشت به من می به سمت ار اش دست استخوانی کم یدرما

 «هنـــــــــان»باز کرد و نالید را  شا هکرد

 ه! ـــــــ!اننننــــــها» ک هم شروع کردند:او زپدرم 

 ن به سمت من حرکت کردند و با گرسنگی می نالیدند. اشیسپس هر چهارتا

 

 



 

 

 زدهمسیفصل 
 

 

 

 

 . ددنبالم می کردن دم داشتنا هنواداخواستم که باور کنم. ولی حقیقت داشت خ نمی نه! » فریاد زدم:

 ر. اگوشت خو های گرسنه و د، زامبیزامبی بودن آنها

 . دبخورن را من دخواستن آنها میو 

دور کردم و به  آنهااز  را مجبور کردم که حرکت کنم. خودم را ه! خودمنـــــ»دوباره فریاد زدم:

 انتهای راهرو دویدم.  سمت در

نه رسیدم و روی ایوان خیس افتادم. به سمت پایین شیرجه زدم و با صدای کمی ابه بیرون از خ

 روی پیاده رو افتادم. 

 صدای نزدیک شنیدم. خیلی نزدیک.  کی «هنـنـــــا»

. نه هنوز، به دنست پدر و مادرم باشاتو آن نمی. دسریع حرکت کنن دنناها نمی تو فکر کردم: زامبی

 هیچ وجه. 

 دیدم.  را م و اطرافمایستادم یروی پاها

رد. پوست ک ، و به من در کنار پرچین نگاه میبود ایستادهاش کنار در  آقای بردلی توی باغچه

 داد.  نشون می اش گرسنگی را ههای فرورفت ضعیفش سبز شده بود. چشم



 

 

 با حداکثر سرعتم به پایین پیاده رو دویدم.  «اونا همشون زامبین!»فریاد زدم: 

خوران ر رو به وهای تلو تل ک جمعیت از زامبیدویدم، ی ان با سرعت میخیاب دروقتی که داشتم 

چیز چسبناک  آنها شم داشت که ازچهایی خالی از  دیدم. اونی که جلوی من بود حدقه روی خودم

 و زردی چکید. 

 ها همه از فیلم بودند.  نه نگاه کردم، بررسی کردم. زامبیکورکورا

 ش دویدم. ا هنان به طرف خاکنار خیاب «کارن.»فریاد زدم: 

 .«گیرن. ما مجبوریم از اینجا بریم زامبی ها دارن شهرو می»

 «کارن!کارن!»ن پریدم و فریاد زدم: اش هناروی ایوان خ

 کرد.  تهای راهرو و داشت به من نگاه میاتاق ایستاده بود، ان ککارن خارج از ی

 «نــــــــــه»

ورتش شروع از قارچ سبز روی ص ای لیسید. تکه اش ریها ناله کرد و لبکارن « هانـنـــــــــ»

 !«هنـــــــــان: »مد. او دوباره نالیدآی خوشحالی از دهنش بیرون  به رشد کرده بود. ناله

 به سمت در جلویی دویدم. 

آنها ی لوکنان جد. زیپر خرخردنآمم ا هنواداآقای بردلی سالنه سالنه به داخل ایوان آمد. پشت او خ

 کردند.  د تلوتلوخوران کنار پیاده رو حرکت میهای فیلم داشتن کرد. زامبی حرکت میتلو تلو

 بود.  ایستادهچرخ زدم. کارن هنوز ته راهرو ایستاده بود. جلوی در عقبی  کی

. او فریاد زد و اطراف بود قای بردلی افتادهآشنیدم چرخیدم تا ببینم. دست  اصدای افتادن چیزی ر

ن غروچه ابا خبیثی به سمت دست جهش برداشت و دند یروع به تلوتلو خوردن کرد. زیپدر ش

 کرد. 



 

 

، یکی رقدم بلند و آهسته به سمت من برداشت. یکی دیگ ککارن ناله کرد. او ی «هــــــان»

 . ردیگ

 روبه روی در جلویی بودند.  آنهاکردند. و جمعیتی از  ها در اطراف ایوان حرکت می زامبی

یدم. وقتی خوری دو. با یک پا پریدم و به سمت ناهارشیرجه زدم به سمت راهرو و وارد حال شدم

 برداشتم و در اطراف انداختم.  اها ر دویدم موزها و سیب که داشتم دور میز می

آنها میوه . البته دو بیفتن دسر بخورن است ، ممکندکند کن ار آنهاکه  است فکر کردم، ممکن

 .گوشت من، دبه گوشت نیاز دارن اآنه. دخورن نمی

 تا نفس بگیرم.  ایستادمنه شدم و اخزای وارد کردم و وارد آشپ به در بعدی ضربه

 هیچ شانسی برای فرار نبود.  ربه کارن. دیگ گشت. میانه به راهرو برآشپزخ تنها درِ

ستم انتو ر نمیبشنوم. دیگ اخوردند ر ا که با سنگینی تلوتلو میها ر انستم صدای پای زامبیتو می

 م بیرون. وبر

باز کنم.  یش رای باال رفتم و سعی کردم پنجره خوردم. روی سینک ظرفشویی ان میاز ترس تک

 اینج باز شد.  کپنجره ی

 و سپس گیر کرد. 

 . و دوباره.مباز کن آن راکه  مبا مشت به قاب پنجره ضربه زدم. دوباره سعی کرد

 خورد.  ان نمیپنجره تک

تر. حاال داخل  کردند. بلندتر. نزدیک غریدند و ناله می ها می زامبی« هـــــــه، انــــــــان»

 خوری بودند. ناهار



 

 

نه اشپزخآسایه روی کف  کشد. ی رج از در متصل به راهرو شنیده مین در خااصدای حرکتش

 افتاد. 

 کارن!

ها و اسفنج ها،  ام سوپباز کردم. در وحشت، من تم اروی زمین پریدم و در کابینت زیر سینک ر

 م. وبیرون کشیدم و سعی کردم داخلش بش ای پنجره ر ها و تمیز کننده ی سینک تمیز کننده

 ببندم.  انستم درهای کابینت راتو د. نمیندنام یم بیرون میی کابینت نبودم! پاها من اندازه

 خوری رسید. لوتلو خوران به ناهارزامبی ت کی

 رسید.  وران به وسط راهرو میخکارن داشت تلو تلو

 «اونا منو گرفتن.»با خودم گفتم: 

م. ولی من گیر افتاده بودم و دفشار دادم تا جا ش را کوچک کنم. بیشتر خودم را سعی کردم خودم

 نستم. امی د را من این

 «... من محکوم به فنا هستم. محکوم به فنا» فکر کردم:

 دبگیرن ان و من ریندم تا بیاام آنهامنتظر  بستم و یم راها چشم

 . 
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 های باالی سر به روی اتاق خصوصی نمایشی رفتند.  ی نمایش تاریک شد. چراغ پرده

گروه از  کهای ترسناک، از صندلی خود بلند شد و به ی تین مک نیر، کارگردان مشهور فیلممار

 بچه نگاه کرد.  22

به عنوان « مدین. آممنون که »ها کف زدند و تشویق کردند. مک نیر لبخند زد و گفت:  ی بچه همه

م باز بشه. پس من از شما بشنوم قبل از اینکه فیل ایک کارگردان، عالقه دارم که نظرات حضار ر

پنهانی فیلم جدیدم، شهر زامبی. شما حضار فوق  کنم برای اومدن واسه دیدن نمایش تشکر می

  «بودید.العاده ای 

  «خب، شما در موردش چی فکر کردید؟» ند. مک نیر پرسید:دها بیشتر دست ز بچه

عالی بود. مخصوصاً اون سگ. من از اون لحظه که استخوان انسان رو »پسر جواب داد:  کی

 «آد.گرفت خوشم می 

زده  وحشتکارن به نظر  عالی بود. هایی که به این فیلم داده شده بودند. افکت» پسر دیگری گفت:

 «د وقتی که به یه زامبی تبدیل شد.می اوم



 

 

شد. من واقعاً ازش خوشم در آخر فیلم اون باید به یه زامبی تبدیل می ولی چرا » یه دختر پرسید:

 «می اومد.

 «شد. و فکر کنم مایک باید خارج می»یه پسر گفت: 

 «دونی؟چرا؟ تو می» کارگردان گفت:

شد که  زنم چون اون و کارن ازشون گمان می دونم. حدس می نمی»نه باال انداخت و گفت: اپسر ش

 «هیچ کس زنده نموند بجز زامبی ها.قهرمان بشن، ولی باختن. 

ده؟ مگه هر داستانی باید پایانی خوش داشته  کی اهمیت می» دختری که کنارش نشسته بود گفت:

 «اره.یزی به اسم زامبی وجود نددونه که چ باشه؟ به عالوه، هر کسی می

د های عقبی نشسته بودن در ردیف. او به مردمی که دصدای سرفه شنید و چرخید تا ببین کاون ی

ن سبز و پوسیده ان فرورفته بود. پوستشاش هحدقداخل ن اشیها نگاه عجیب و غریبی انداخت. چشم

 ند. ن بینی و گوش نداشتاشیها د. بعضین بدهانش ان رانست سرشان میتوابود. استخوان خاکستریش

چیزی به اسم زامبی وجود نداره، درسته؟ هی! اونا واقعی نیستند؟هستند؟ »دختر فریاد زد: 

 «درسته؟

 

 پایان

 59شهریور 

 منتظر پروژه های بعدی ما باشید

 وحشت همواره در کنار شماست آن را در اعماق وحشت تجربه خواهید کرد

 



 

 

 

خود و همچنین درخواست عضویت برای  توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات عالقه مندان می

حضور در تیم تایپ، ترجمه و صفحه آرایی را از طریق وب یا آدرس جیمیل بنده با ما درمیان 

 بگذارند.

 

Horrordeep.silent@gmail.com 

 

 اعماق وحشت

www.tars15.blogfa.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Horrordeep.silent@gmail.com
mailto:Horrordeep.silent@gmail.com
http://www.tars15.blogfa.com/
http://www.tars15.blogfa.com/


 

 

 


