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سخن مـــاه

شگفت زار رسانه ی ادبیات گمانه زن است. هدفی ندارد جز برآوردن عطش خواننده ی فارسی زبان به 
علمی تخیلی، فانتزی و وحشت. شگفت زار مثل یک دوز ماهانه از داروی شفابخش ع ت ف و می ماند! 

و حاال شگفت زار مروج برتر ع ت ف و هم هست.
حدود سه سال است که شگفت زار منتشر می شود. این شماره ی 22 و 23 است و شماره ی 24 هم 
در تنور، آماده ی پخت. تا به حال ویژه نامه فراوان داشته است –نمونه اش همین شماره- و خواهد 

داشت. برنامه های بزرگی هم در سر دارد. شگفت زار می خواهد بزرگتر هم بشود.
همکاران شگفت زار تنها با سوخت عالقه است که کار می کنند. و آن چیزی که خستگی شان را در 
می کند، این است که گاهی کسی ایمیلی بزند، حضوراً بیاید یا حتا پیغام بفرستد که شگفت زار را 
در یک گوشه ای از این جهان می خواند. بعد هم این طور بشود که بهش بگویند مروج است و برتر 
مروجان است و برایش کف بزنند. همین سوخت موشکی است که ما را تا مریخ هم خواهد فرستاد.

شگفت زار موفقیت خود را مدیون هیات تحریریه، همکاران پیدا و پنهان و خوانندگان همیشگی اش 
آینده و موفقیت های  به  امیدوار است  است و در کنار آن هاست که تشویق شده است. شگفت زار 

بیشتر! شگفت زار این جاست تا بماند!

شیرین سادات صفوی
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به نقل از سایت رسمی جایزه
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ویژه یادداشت 

اولین رویارویی من با زامبی ها در سن چهار سالگی اتفاق افتاد. وقتی برای اولین بار و به طور اتفاقی 
با فیلم »شب مردگان زنده« ی جورج ای. رومرو روبه رو شدم. نمی توانم بگویم چیز خاصی از این 
اولین رویارویی به یاد دارم. خیلی سریع وجودم کشف شد و از اتاق اخراج شدم و توسط والدین 
هراسانم، مشاوره ی روانی شدم. البته تاثیری نداشت. دیگر دیر شده بود. من به تب زامبی دچار شده 
بودم. این تب راهش را به جنون باز کرد. وقتی برای اولین بار پای یک پلی استیشن یک نشستم و 
»رزیدنت ایول« سه را بازی کردم. موسیقی دیوانه وار بازی به همراه فضاهای شهری بسته و مبارزه ی 
بسیار حقیقی بر سر مرگ و زندگی و از همه بدتر، نمسیس که سر هر پیچ منتظر بود، همه چیز 
اعالم می کنم  افتخار  با  امروز در خواب های من ریشه دوانده.  تا  آورد که  به صورت جنونی در  را 
االن بیشتر از ده سال هست که زامبی ها از ارکان جدایی ناپذیر رویاهای من هستند و دستمایه ی 

داستان پردازی های متعددی شده اند.
زامبی ها از کجا می آیند؟ از چه تاریخی وارد ادبیات می شوند و از کجا این  چنین همه جانبه، مورد 
سمتمان  به  کشان کشان  که  متحرک  مرده های  این  چیز  چه  می گیرند؟  قرار  استقبال  و  استفاده 
می آیند و خیلی وقت ها خنده دار به نظر می رسند، چنین تأثیرگذار است؟ مفهوم و نه کلمه ی زامبی، 
قدمتی به طول فرهنگ و اساطیر بابل دارد. آن جا که ایشتر نفرین می کند و سایر خدایان را تهدید 
می کند که در دروازه های دوزخ را باز  خواهد کرد و مردگان از آن خارج خواهند شد و از زندگان 
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بیشتر خواهند بود. در اسکاندیناوی نیز داستان هایی از موجوداتی در گورستان داریم که اگر کسی 
را گاز بگیرند، او را مثل خودشان می کنند. 

اما کلمه ی زامبی ریشه در فرهنگ کالیپسی و کاراییبی دارد. به قول »مکس بروکس« یکی از بزرگان 
ژانر زامبی، زامبی های وودو، برخالف زامبی های هالییوودی، موجوداتی بی آزار هستند و بیشتر به 

بیماران دچار ضربه ی جبران ناپذیر مغزی می مانند. در واقع این ها روح شان را از دست داده اند.
در دوران جدید هم چند اتفاق خاص بودند که زامبی ها را برای همیشه پر طرفدار کردند. از جمله 
داستان های اچ. پی. الوکرفت درباره ی زامبی ها و کامیک هایی که بر اساس آن ها نوشته شدند. به 
نیز، موج  بودند  براساس مجموعه کامیک های مختلفی  تبع آن فیلم های جرج ای رومرو که خود 
عظیم طرفداری را به راه انداختند. پس از آن زامبی ها در این سه رسانه به بلوغ نسبی رسیدند. حتا 
بسیاری معتقدند، زامبی ها بدون هیچ گونه نوآوری و با همان مضامین تکراری، پاکشان به جلو رفتند 

و تنها وفادارترین هوادارانشان با آن ها باقی  ماندند. 
تا این که بالخره رسانه ی بازی های رایانه ای پا گرفت. هنوز فناوری تصاویر سه بعدی خوب سر و سامان 
نگرفته بود. اما شبیه سازی این فضا ها با ایجاد تصاویر ثابتی که شخصیت های آن حرکت می کردند، 
صورت می پذیرفت. پیشرو این امر هم شرکت بازی سازی »کپکام«. یعنی شرکتی که سری بازی های 
»رزیدنت ایول« را به وجود آورد. بازی ای که با نوآوری های بسیارش، یک بار دیگر زامبی ها را به اوج برد.

نهایتاً این ژانر جایگاه خودش را در نوشتار های هم عصرسازی یا Contemporary writings می یابد. 
هم عصری زامبی ها با آرتور کملوتی و هیتلر دهه ی سی و چهل، لذت دو چندانی با این گونه ی ادبی 
می دهد. چون زامبی ها که نمادی از فروپاشی نظم و منطق هستند، همه چیز را به شکلی کمدی به 
بازی می گیرند. البته این موضوع نافی محصوالت این گونه در بخش وحشت نیست. کامیک »مردگان 
متحرک« و سریال ای. ام. سی. ساخته شده براساس این کمیک و فیلم هایی نظیر »بیست و هشت 

روز بعد«، به خوبی این موضوع را نشان می دهند.
زامبی ها هم به اندازه ی خون آشام ها بحث برانگیز هستند. این موضوع برای تمامی هیوالهایی که 
زمانی انسان بودند نیز مطرح است. بخشی از جذابیت این ژانر به ریشه های سادیسمی و مازوخیسمی 
نهفته در آن برمی گردد و بعضی وقت ها درگیر آن جدل همیشگی هیوال در برابر انسان می شویم 
و این که اصاًل آدم ها حق حاکمیت بر این سیاره را دارند؟ اما برای خود من و خیلی از طرفداران 
ژانر، این ژانر بیشتر از هر چیز درباره ی منفجر کردن کله ی یک مشت زامبی با یک وینچستر خوش 

دست است...
فرزین سوری
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یادداشت میهمان

g من زامبی ها را دوست دارم...
توضیح دادن این که چرا روبات ها، جادوگرها، غول ها و ابرقهرمان ها را دوست دارم، چندان دشوار 
نیست. حتا گاهی می توانم فقط بگویم: »نمی فهمم چطور می شه بتمن رو دوست نداشت!« و 
خیال خودم را راحت کنم. اما در مورد زامبی ها... روشن کردن این که چرا گله ای مرده ی آدم خوار 
پوسیده می توانند دوست داشتنی هم باشند کار ساده ای نیست. جداً چرا زامبی ها را دوست دارم؟ 

چرا گاهی زمانی دراز به آخرالزمانی زامبی زده فکر می کنم و قند توی دلم آب می شود؟ 

g باید اعتراف کنم من یکی که دقیقاً شیفته ی خود زامبی ها نیستم. یک نفر زامبی همان قدر 
برایم دوست داشتنی باشد که یک اُرک. حدس هم می زنم کم تر طرفدار سینه چاکی  می تواند 
حاضر باشد سر صحبت را با یک زامبی باز کند. زامبی ها اعصاب ندارند و با این که گروهی حمله 

می کنند، به نظر نمی رسد موجوداتی اجتماعی باشند.
آن چه زامبی ها را جذاب می کند نه خودشان، که تبعات ظهور و حضورشان است. زامبی ها حباِب 
»جهان زیبای ما« را می شکنند، بزکش را پاک می کنند و همان  جور نشانش می دهند که واقعاً 
هست. انگار زامبی های امروزی هم، چون اجدادشان، ارتباطی با جادو دارند: پنجه هاشان را در 
هوا می چرخانند و به جهان می گویند: »خودت را نشان بده« و بعد همه  چیز به هم می ریزد. 
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پشت لبخندهای نمایشی دندان هایی درنده ظاهر می شود. قهرمانان آدم فروش می شوند، عشاِق 
وفادار همدیگر را هول می دهند جلوی آدم خوارها و سیاست مدارها دروغ مناسبی پیدا نمی کنند 
برای همه  را  این کار  و  نیستند،  تروریست  بیگانه و  برای الپوشانی آشوب. زامبی ها دشمنانی 

سخت می کند. 
انگار زامبی ها طرفداران پروپاقرص این حقیقت اند که بشر نه بالّذات مهربان است و نه نوع دوست. 
»آن  چیزها« قلب یا روده به دهان گوشه ای می ایستند و می گذارند آدم ها خود واقعی شان را نشان 
ترجیح می دهد بابت قوی تر  بدهند. زامبی ها روی این نکته انگشت می گذارند که بشر عموماً 
بودن و وحشی  تر بودنش، از دیگر حیوانات جدا بشود. البته نباید خیلی هم بدبین بود؛ همان طور 

که زامبی هایی مثل »باب« روز مرد گان هستند، آدم های خوب هم پیدا می شوند.
یک نکته ی )شیطنت آمیِز( دیگر هم نباید فراموش شود. تا به  حال شده آرزو کنید از روی این 
جهان روزمره ی به اصطالح واقعی محو شوید و یک راست بروید به مثاًل جهانی جان کریستوفری 
یا هاگوارتز؟ جایی که کمابیش تکلیف حق و باطل معلوم است و هیچ قانون دست کاری  شده ای 
نمی تواند اربابان تاریکی را از میله های زندان نجات بدهد. شده آرزو کنید کاش قوانین جهان 
طور دیگری بودند؟ و پیش آمده آرزو کنید بروید به فروشگاهی بزرگ و هر چیزی خواستید 
مجانی بردارید؟ صد البته این آخری کار درستی نیست و امیدوارم وقتی زامبی ها حمله کردند، 
حسابی منتظر بمانید تا صندوق دار سر برسد، و امیدوار باشید که پولتان را بخواهد نه جانتان... 
اما در مورد جهان؛ زامبی ها آرزوی تان را تقریباً برآورده می کنند. شخصاً وقت ندارند برای اصالح 
قوانین -بیشتر به تشریح عالقه مندند؛ با این حال، با قوانین همان  کاری را می کنند که با آدم های 
زنده؛ بقیه ی چیزها به عهده ی خودتان است: می  توانید قوانیِن خودتان را بنویسید. هرچند در 
جهان زامبی زده هم گردن کلفت ها بخت بیشتری دارند برای دیکته کردن خواسته هایشان؛ اما، 
دیگر پلیس، تلویزیون، تبلیغات چی و... ندارند، دست کم زیاد ندارند. هم این به ما -قهرمان  بعد 
از این های شاید بشردوست و پاک نهاد- فرصت می دهد که برای خواسته های نیکمان )این طور 

امیدوار باشیم( بجنگیم، همان طور که ممکن بود با لرد سیاه بجنگیم...
و تازه این ها تمام دالیل محبوبیت زامبی ها نیست. برای بیشتر از این، باید خودتان به تماشای 
آن ها بنشینید، و ساعت های طوالنی به این فکر کنید که اگر زامبی ها حمله کردند چه خواهید 
کرد... آخ که این جذاب ترین نکته در جهان زامبی هاست، همین سوال: اگر زامبی ها حمله کردند 

چه کار کنم؟
ساسان م.ک. عاصی
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صدای  شبیه  خیلی  می اندازد،  راه  کسی  خوردن  موقع  زامبی  یک  که  صدایی  و  سر 
مست های مشغول عشق بازی القیدانه است؛ همراه خرخر و ناله و ملچ ملوچی آبدار.

کلی ]1[ در قایق پارویی پایینی ملت را می خورد. جز شنیدن صدایش، که با وجود آبی 
که به کشتی می خورد، باز هم به گوش می رسید، کاری از دستان برنمی آمد.

نفهمیده بودیم یک قایق پارویی آن پایین است. نفهمیده بودیم زامبی شده است. چه 
کاری از دستمان برمی آمد؟ وقتی دوست تان زامبی می شود، باید کاری بکنید. دست و 
پایش را گرفتیم و همان طور که بچه ی کوچکی را تاب می دهید، تابش دادیم. بعد وسط 
آب پرتش کردیم. فقط این که چلپ صدا نداد. تپ خفه ای کرد. از لبه ی کشتی پایین 
را نگاه کردیم و فحش را به زمین و زمان کشیدیم. کسی که کلی رویش فرود آمده بود، 
چنان خرد و خاکشیر شده بود که نمی شد بفهمیم زن بوده یا مرد. آن یکی آدم توی 

قایق پارویی غش کرده بود.
داد زدیم: »شرمنده!«

دریایی دزدان 
زامبی ها علیه 
آملیا بیمر

محمد حاج زمان
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جفت آدم های تو قایق پارویی قبل از این که بمیرند به هوش آمدند. جیغ کشیدند، ما هم جیغ 
کشیدیم. بعد از باالی لبه ی کشتی باال آوردیم، تا جایی که روده هایمان باال آمد، آب دماغمان 

راه افتاد و اشکمان درآمد.
از یکدیگر پرسیدیم: »با خودت آب آوردی؟ بطری آب کجا است؟ کی دستمال کاغذی داره؟«

باید با خودم آب برمی داشتم؟ قبل از این که مشتری ها قشقرق راه بندازن یا  پرسیدیم: »کی 
بعدش؟ وقتی داشتیم سمت ماشین می دویدیم؟ یا وقتی سمت اسکله می دویدیم؟«

کشتی را برانداز کردیم. سر تا تهش ده قدم می شد. بدون کابین، بدون آذوقه. بدون آب. تنها 
کشتی باقی مانده بود. کپی برابر اصل نینا ]2[، کشتی کریستف کلمب. وقتی دزدیده بودیمش، 

نوشته ی روی بدنه اش که این طور می گفت.
تلفن های همراهمان کار نمی کرد. هیچ کس خبر نداشت ما این بیرون هستیم. صورت هایمان را 
با گتر و سرآستین هایمان خشک کردیم. یکی مان با خودش تیغ موکت بری داشت. از ذهنمان 
گذشت اگر مجبور می شدیم، با استفاده از آن می شد رگ مچ دستمان را بزنیم. به انتظار کمک 

نشستیم. خورشید داشت غروب می کرد و شب سردی پیش رو داشتیم.
خوردن یک آدم کمی زمان می برد. این آخرین چیزی بود که کلی یادمان داد. در بازرگانی جو 
]3[ آموزشمان داده بود، اطراف را نشانمان داد و گذاشت دوست و دشمن را از هم تشخیص 
زامبی شدن،  به  بودند  کرده  قهوه شروع  قفسه های  ردیف  داخل  آدم ها  که  این  از  بعد  دهیم. 
خودش ما را به خلیج آورده بود. گفت شاید زامبی ها بتوانند شنا کنند، اما دفاع کردن از قلمرو 

روی یک قایق خیلی راحت تر است.
آرامی شنیده  ناله ی  از گاهی  اما هر  بودند،  بود. ساکت  زامبی  تا  پارویی سه  قایق  حاال داخل 
می شد، مثل صداهایی که همه مان موقع خماری بعد مستی درمی آوریم. صدای جیغ تمام خلیج 
را آشفته کرده بود. قایق هایی از هر اندازه، موتوری یا پارویی، روی آب شناور بودند. از سمت 
ساحل امری ویل ]4[ صدای جیغ می آمد، همین طور از ساحل برکلی، و از اُکلند، از آن پایین 
سمت جنوب، و از سمت خشکی. به خیالمان صداهایی را هم از سمت پل خلیج ]5[، ترژر آیلند 
]6[ و آب های آن طرف سان فرانسیسکو می شنیدیم. دنیا به پایان رسیده و هنوز حتا سال 2012 

هم نشده بود.
تشنه مان بود. از لبه ی کشتی به قایق پارویی نگاهی انداختیم. کم کم داشت دور می شد. گالن های 
آب داخلش بود، گالن های دست نخورده ی پالستیکی. به عالوه  ی کوله پشته هایی که بدون شک 
داخلشان لباس و جعبه ی کمک های اولیه و غذا بود. کیسه ی خواب، پارو. آن دو نفر خیلی بهتر 
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اما  انداختیم،  به هم نگاهی  بود.  ببین حاال چه بالیی سرشان آمده  بودند، و  از ما آماده شده 
تصمیمان را از قبل گرفته بودیم. کمکی در راه نبود. اگر می خواستیم زنده بمانیم، باید سطح 

توقعمان را پایین می آوردیم.
طنابی را پایین دادیم و زامبی ها را صدا زدیم. کلی طناب را چسبید و شروع کرد به باال آمدن. 
عینکش را گم کرده بود؛ اما شاید زامبی ها نزدیک بین نبودند. طناب را به فاصله از قایق تاب 

دادیم و ولش کردیم و کلی را داخل آب انداختیم.
هم  دیگر  زامبی های  با  را  کار  این  که  شد  همین  کنند.  شنا  نمی توانند  شده  دمر  زامبی های 
کردیم. غرق شدند. این تنها چیزی بود که داخل قایق پیدا کرده بودیم: طناب. نوبتی از طناب 
پایین رفتیم و آب و وسایل را از داخل قایق کوچک برداشتیم، درست همان طوری که گرینچ 
]7[ کریسمس را دزدید. باالخره حس و حال کریسمس را داشت؛ آن قدری آذوقه داشتیم که 
چند روزی را دوام بیاوریم، ضمن این که هیچ کدام مان را داخل آب نینداخته بودیم. خودمان را 
تمیز کردیم و بعد، کار مخفیانه ای انجام دادیم. روی خودمان اسامی دزدان دریایی را گذاشتیم. 
جوسی لیو] 8[، های واتر مارک ]9[ و جاستین کیس ]10[. به نظر کار بجایی بود. یک قایق 

دزدیده بودیم. کلی را کشته بودیم )دو بار(. این ها ما را دزد دریایی می کرد.
دیگر آن آدم هایی نبودیم که خیال می کردیم، برای همین باید از چیزی دست می کشیدیم.

اما  این طور گفت؛  جوسی داوطلب پاس اول شد. در هر صورت خوابش نمی برد. خودش که 
بعدش من و های واتر را بیدار نگه داشت. پشت سر هم »گردش سه ساعته« ]11[ را زمزمه 
می کرد. باقی ترانه را یادش نمی آمد، برای همین مدام به خواندن همان تکه ادامه داد. وقتی از 
خواندنش خسته شد این یکی را خواند: »بران، بران، بران قایقت را« ]12[. صداهایی از قایق های 
دور و بر همراهی مان کرد. برای اولین بار در این مدت، باعث شد باور کنم انسانیت می تواند 

دوام بیاورد.
چرتم برده بود، اما وقتی جوسی با پایش سقلمه ای نثارم کرد بیدار شدم. صدای آواز خواندن 
نمی آمد. جوسی درون کیسه ی خواب من خزید. روی عرشه قدم می زدم و تازه می فهمیدم چرا 
بعضی ها آواز می خوانند. مثل صدا در آوردن موقع پیاده روی است تا مارهای زنگی را خبر کنی. 

اگر آواز بخوانی، باید خیلی احمق باشی که به دردسر بیفتی.
همین شد که شروع به خواندن کردم. سرودهای کریسمس را می خواندم، آخر آهنگ دیگری 
یادم نمی آمد. بعد جیمز تیلور ]13[، بیتلز ]14[ و دیلن ]15[. متوجه شدم تمام ترانه های »در 
کلوب« ]16[ پنجاه سنت ]17[ را بلدم، برای همین چند دقیقه ای آن ها را داد زدم. به خیالم 
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رسید کلی با من همراهی می کند. ممکن نبود، اما با این حال به دنبالش چشم چرخاندم. آب 
صاف و آرام بود.

آسمان رنگ آبی دوست داشتنی ای به خود می گرفت که های واتر را بیدار کردم. ده سال یا بیشتر 
دوره ی  رژه ی  زود دسته ی  تمرینات صبح های  زمان  از  بودم،  ندیده  را  می شد طلوع خورشید 
دبیرستان. همین طور که در کیسه ی خواب های واتر دراز کشیده بودم، گرم شدن آسمان را 
با یونیفورم های رژه درب و داغان  یادم آمد چطور همه، حتا دخترهای زیبا،  تماشا می کردم. 
به نظر می رسیدند. دخترها با موهایی که داخل کاله های یونیفورمشان جمع کرده بودند، مثل 
کتابدارها. کتابدارهایی با بند زیر چانه که به جای کالرینت، با کتاب هایی در دهانشان به صف 

رژه می رفتند.
اقیانوس رو سوار همچین چیزی طی کرده  پهنه ی  نداره کریستف کلمب  جوسی گفت: »راه 
باشه. من اصاًل کسی رو نمی شناسم که بتونه یک کشتی بادبانی رو هدایت کنه. باید موتوری 

چیزی داشته باشه.«
چشمانم را جلوی نور تنگ کردم. جوسی زبیا بود. خنده دار بود، اسم قبلی اش را یادم نمی آمد و 

خوش نداشتم یادم هم بیاید.
اسمش هر چه که بود، به او نمی آمد.

»مگه قراره کجا بریم؟« های واتر آفتاب سوخته، بویی مثل بوی آخر شب آشپزخانه ی کشتی 
النگ جان سیلور ]18[ را می داد.

هنوز بارانداز خالی را می دیدم، خیلی دور از سمت راست بدنه. به غیر از این که البته سمت 
چپ بدنه بود. در این فکر بودم کدامش درست است، شاید مثل اسم گذاری دستورهای صحنه 

بود ]19[.
صدایی آمد: »ایست!« آن پایین، داخل آب، مرد ریزه ای در قایق موتوری کوچکی بود. تپانچه ای 

را به سمت ما نشانه رفته بود.
دست هایمان را، همان طور که از فیلم های پلیسی یاد گرفته بودیم، باال بردیم.

»دست هاتون رو بیارین پایین. خیال کردین اگه فکر می کردم سالح دارین، مزاحمتون می شدم؟« 
مثل سگ شکاری روی صورتش لبخندی داشت.

دارین.  که  چی  هر  اولیه،  کمک های  پتو،  غذا،  آب،  بیاد.  بفرستید  رو  آذوقه تون  »فقط  گفت: 
مخصوصاً کرم ضد آفتاب.« حرامزاده عینک آفتابی زده بود، اما کله ی کچلش به رنگ صورتی 

تیره و دردناکی بود. »می گیرین که، دلم نمی خواد مهماتم رو هدر بدم.«
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های واتر گفت: »باشه باشه. یک دقیقه به ما فرصت بده.« در فکر کردن همیشه فرزتر بود. زیر 
لب گفت: »چه غلطی بکنیم؟«

متوجه شدم به شدت تشنه ام. گفتم: »ما دزد دریایی هستیم.«
جوسی زیر لب گفت: »خب که چی؟ مذاکره کنیم؟«

از کیسه ی خواب بیرون خزیدم و به لبه ی قایق رفتم. داد زدم: »مرد، بیا متحد بشیم. ما آدم های 
مبتکری هستیم، از اون آدم هایی می خوای طرف تو باشن. همه ی این چیزها رو خودمون دزدیم، 
و سه تا از... خودت که می دونی، سه تا از اون چیزها رو فرستادیم به درک.« هیچ کدام مان تا 

حاال آن کلمه »ز«دار را نگفته بود و نمی خواستم من اولین نفری باشم که بگویم.
مرد تفنگ کوچکش را شلیک کرد. هر سه تایمان روی نینا نقش زمین شدیم –نکند این عبارت 

از همین جا می آمد؟ ]20[- و منتظر ماندیم. گوش هایم زنگ می زد.
مرد ریزه گفت: »گرفتین؟«
داد زدم: »باشه، تو بردی.«

این طور شد که آذوقه مان را از دست دادیم و مرد گازش را گرفت و رفت.
جوسی گفت: »این یک کشتی تمام عیار نیست. سر تا تهش ده-دوازده قدم می شه.«

گفتم: »شاید یک نسخه ی مدل باشه.«
داشتیم از تشنگی می مردیم. مگر این که یکی مان از ناکجا به زامبی تبدیل می شد، همان طور 
که کلی شده بود، و آن وقت از زامبی بودن می مردیم. شاید مردن از تشنگی بدترین راه مردن 
نبود. پیش خودم گفتم بدترین راه مردن این است که اسکلتی از هم پاشیده شاخ به شاخ به 
جانت بیفتد و ولت کند از گرسنگی بمیری. بعضی پادشاهان این کار را با دشمنانشان می کردند، 
آن روزگار قدیم که آدم ها می توانستند کارهایی مثل این را بکنند و به جرم تروریست بودن 

محاکمه نشوند. هر چند احتماالً باز هم از تشنگی می مردید.
حاال که نور روز را داشتیم، کشتی را زیر و رو کردیم. آب پیدا نکردیم، اما عوضش شالقی پیدا 

کردیم که به دیوار زیر عرشه آویزان بود. 
یک شالق تمام عیار بود یا تنها یک مدل، نمی دانم. بزرگ بود. خواستم خودنمایی کنم که توی 

گوش خودم زدم. حتا صدا هم نکرد.
با شالق  که  بودند  نوشته  توئیتر  توی  مردم  می کرد،  کار  هنوز  اینترنت  و  تلفن  وقتی  قبل تر، 
می شود زامبی ها را کنترل کرد. این قضیه، و این که چطور زامبی ایسم بیماری مقاربتی است، 
قبل از این که قربانی هایش را تبدیل کند از ذهن ملت می گذشت. آن مردم به خاطر کمبود 
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اساسی آشکارسازهای مزخرفشان تا حاال دیگر باید زامبی شده باشند. اما آن قدر تشنه بودیم 
که هر چیزی را امتحان کنیم. جوسی شالق را از دستم گرفت و بدون این که خودش را بزند، 
صدایش را درآورد. مثل زمانی که ایندیانا جونز صدایش را درمی آورد، صدا کرد. کلی را فرا خواند.

چند دقیقه بعد کلی از آب بیرون آمد. پس شاید زامبی ها بتوانند شنا کنند. شاید فقط تنبلی شان 
می آید و محرک بیرونی الزم دارند. جوسی، که از شالق برای تأکید روی صحبت هایش استفاده 
می کرد، با کلی حرف زد. اسمش را برد. هنوز به آن واکنش نشان می داد، که البته هیچ کدام مان 

را اذیت نمی کرد، هر چند شاید باید می کرد. یک زمان اسم همه مان را می دانست.
کلی از طنابی که برایش پایین فرستاده بودیم باال آمد. ایستاد، آب از تنش روی عرشه می چکید، 

طوری نگاهمان می کرد انگار صد تایی باکره ی تر و تازه هستیم.
همه مان را همان طور از زیر نگاه گذراند، که احتماالً جوسی را ناراحت کرد. به نظر نمی آمد 
یادش باشد یک زمان با هم بوده اند. خوب بود که می دیدیم برگشته، من که این طور به او گفتم، 

اما او چیز زیادی نگفت.
جوسی گفت: »ازت می خواهیم به اون ها حمله کنی.« قایق موتوری کوچک زیبایی را انتخاب 
کرده بود، از آن هایی که کابینی مجهز به یخچال و تخت خواب و مخزن آب گنده ای دارند. کلی 
صدایی مثل هالک افسانه ای ]21[ از خودش درآورد و کفل هایش را مثل الویس پریسلی جنباند. 

گمانم هنوز عاشق جوسی بود.
جوسی گفت برود و در آب منتظر بماند و جوری وانمود کند انگار غرق شده است. اگر شانس 

می آوردیم، این طوری معلوم نمی شد مرده است. لبخندی به جوسی زد و رفت.
کاری که می کردیم به بیوتروریسم می ماند. مثل این بود که به بومیان آمریکایی پتوی آغشته به 
ویروس آبله بدهیم. مثل این بود که حوله ی یک نفر دیگر را وقتی زیر دوش است، از قالب دیوار 
رختکن برداری، به این بهانه که حوله ی خودت خیس شده است. صرفاً پست فطرتی محض بود.

به سمت قایق موتوری راندیم. کلی را نشان دادیم. بعد دکل را نشان دادیم، یا دیرک را، یا دکل 
پاشنه را. هر کوفتی که بادبان به آن وصل بود. بادی نمی وزید.

زوج پیر متوجه شدند. موتورشان را روشن کردند و به سمتی که کلی از آب بیرون زده بود و موج 
می خورد رفتند. چنین آدم های خوبی به نظر می رسیدند که به غریبه ای مثل او کمک می کردند. 

یاد خودمان انداختیم که یا ما زنده می مانیم، یا آن ها.
آن زوج طنابی را داخل آب پرت کردند و کلی را از آب تیره بیرون کشیدند. به محض این که 
طناب را انداختند و آن را عقب کشیدند، کلی روی عرشه قایقشان پرید. بقیه اش مثل این بود که 
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یکی از دستگاه های ال. ال. بین ]22[ به شکل افتضاحی ایراد پیدا کند؛ لباس ها دریده می شدند 
و کفش ها به پرواز درمی آمدند.

وقتی کلی مشغول خوردن بود، سر این که باید جوری دیگری عمل می کردیم بحثمان شد.
اما وقتی جوسی  قباًل اسم دیگری داشت؛  اسم خانه ی جدیدمان را سوپربال ]23[ گذاشتیم. 
قایق را به کنار نینا کشید، رنگ نوشته اش به گند کشیده شد. هیچ وقت پارک دوبلش خوب 
نبود. اما باید او را می دیدید، با شالقی میان دندان هایش، جسورانه شنا کرد تا قایق را بگیرد. 
روی  های واتر  و  من  این که  به محض  بود.  تنش چسبیده  به  و  لباس هایش خیس شده  تمام 
قایق رفتیم، همه ی زورمان را زدیم که روی او نپریم. دیدم که های واتر چطور جوسی را نگاه 
می کرد، او هم دید من چطور جوسی را نگاه می کنم. هر دویمان از خودمان خجالت کشیدیم 
که چشم مان دنبال دخترک کلی است، اگرچه به نظر نمی رسید کلی دیگر اهمیتی به او بدهد. 
تازه او همیشه با بقیه ی دخترها الس می زد. شایعات که می گفت سر و گوش اش این طرف و 

آن طرف می جنبید.
گذاشتیم زوج پیر بمانند. مثل کلی از شالق حرف شنوی داشتند و از این گذشته، قایق خودشان 
بود. اسمشان را هومر و مارج ]24[ گذاشتیم، که البته وقتی فکرش را می کنی، می بینی هر دو 
اسم به طرز افتضاحی قدیمی و از مد افتاده است. موهایشان نازک و نرم و رنگ پریده بود و هر 
جفتشان داشتند کچل می شدند. ناله کنان روی عرشه این طرف و آن طرف می رفتند. همیشه با 

هم بودند. حتا با هم ور می رفتند. کلی دنبالشان راه می افتاد؛ اما ندیده اش می گرفتند.
از کنارمان  قایق های دیگری که  ترتیب همه ی  این  به  ماندیم.  ما دزدان دریایی داخل کابین 

می گذشتند، خیال می کردند پیش تر به کشتی ارواح بدل شده ایم و این طور در امان بودیم.
آن جا در ساحل، باید مثل همه ی آن فیلم های زامبی ای باشد که تا به حال دیده اید. این جا در 
آرامش بود. با تخته ی احضار ارواحی که پیدا کرده بودیم، بازی می کردیم؛ اما نتوانستیم با هیچ 
روحی تماس بگیریم. گمان می کردیم با آن همه آدم مرده ی دور و برمان، روحی را پیدا می کنیم 
که دلش بخواهد حرف بزند. با بی سیم هم ور رفتیم، اما از آن طریق هم کسی با ما حرف نزد. 
شاید هم باتری هایش تمام شده بود. چندتایی سرود مذهبی که از فیلم »ای برادر، کجایی؟« 
]25[ یادم بود به جوسی یاد دادم. ریتم یکی از آن جیغ و ویغ های گروه لوردی ]26[ را هم، 
که اسمش را شب مردگان محبوب ]27[ گذاشته بودند، یادش دادم. هیچ بخش آهنگ به جز 

اسمش را یادم نمی آمد؛ اما خواندم و او هم لبخند زد.
حتا آن موقع هم می دانستم. از قبل های واتر را انتخاب کرده بود. هنوز حتا همدیگر را نبوسیده 
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بودند، جلوی من که نه؛ اما می دانستم. این قضیه نباید اذیتم می کرد؛ اما کرد.
جوسی از من خواست بروم بیرون. نگاهی که موقع بستن در به من انداخت می گفت که می داند 
چه احساسی دارم. چشم هایش خیس بود، از سر اشتیاق، یا شاید از سر اندوه، یا شاید هم نیاز. 

نمی توانست جلوی خودش را بگیرد، سعی می کرد این را به من بگوید.
باز کند، قدم زدم. دلم می خواست اسمش را داد بزنم –اسم  موقعی که منتظر بودم تا در را 
واقعی اش را- اما تنها کسی که اسم واقعی اش یادم می آمد، کلی بود. دهانم را باز کردم تا صدایش 

بزنم، فقط از سر احتیاط. آن وقت بود که صدا را شنیدم؛ خرخر و ناله و ملچ ملوچی آبدار.

1. Kelly
2. Niña

Trader Joe’s .3: یکی از مشهورترین فروشگاه های خواربار 
فروشی زنجیره ای در ایاالت متحده.

4. Emeryville
5. Bay Bridge
6. Treasure Island
7. Grinch 
8. Juicy Liu
9. Highwater Mark
10. Justin Case

نام  با  آمریکایی  کمدی  سریال  تیتراژ  ترانه ی  از  بخشی   .11
پخش  میالدی  هفتاد  دهه ی  در  که  گیلیگان«  »جزیره ی 
بر  را  گیلیگان«  جزیره ی  »تصنیف  عنوان  ترانه  این  می شد. 

خود داشت.
12. بخشی از ترانه ی کودکانه ای به همین نام.

13. James Taylor
14. The Beatles
15. Dylan
16. In da Club
17. 50 Cent

با  ماجراجویی  و  پیر  دریایی  دزد   :Long John Silver  .18
پای چوبی که یکی از شخصیت های اصلی کتاب جزیره گنج 

نوشته رابرت لوییس استیونسون است.
starboard  دو اصطالح دریانوردی است که  و    Port  .19

کار  به  کشتی  بدنه ی  راست  و  چپ  سمت  به  اشاره  برای 
می رود. جهت ها از منظر ناظر ایستاده بر روی عرشه ی کشتی، 
که رو به دماغه ی آن دارد، تعریف می شود. دستورهای صحنه 
برای  که  است  قراردادی  جهت های   )stage directions(
اختیار  در  روی صحنه،  بازیگر  مشخص شدن جهت حرکت 

او قرار می گیرد. 
hit the deck در  20. اصطالح »نقش زمین شدن« معادل 
زبان انگلیسی است. deck خود به معنای »عرشه ی کشتی« 
است. راوی داستان با توجه به ولو شدن روی عرشه ی کشتی، 
از ذهنش می گذرد نکند آن عبارت hit the deck از چنین 
در  بخش  این  کالمی  بازی  باشد.  گرفته  ریشه  وضیعتی 

برگردان از دست می رود.
21. Incredible Hulk

و  پوشاک  معروف  مارک های  از  یکی   :L. L. Bean  .22
تجهیزات تفریحات فضای باز در ایاالت متحده.

23. SuperBall
انیمیشن  اصلی  شخصیت های   :Homer and Marge  .24

خانواده ی سیمپسون.
O Brother, Where Art Thou? .25: فیلمی با نقش آفرینی 
گودمن  نلسون، جان  بلیک  تیم  تارتورو،  کلونی، جان  جورج 
فیلم  این   .2000 سال  محصول  کوئن،  جوئل  کارگردانی  و 

برداشت آزادی از کتاب اودیسه اثر هومر است.
26. Lordi
27. The Night of  the Loving Dead
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آنانسی«  »پرسهای  و  »کوراالین«  آمریکایی«،  »خدایان  چون  آثاری  خالق  گیمن  نیل 

است که در ردیف پرفروش ترین های آمریکا قرار گرفته اند. او نویسنده ی رسی کمیک 

محبوب »مرد شنی« است و در زمینه ی سینام و تلویزیون هم کار کرده است. پروژه های 

تلویزیونی او عبارتند از یک مجموعه ی کوتاه به نام »Neverwhere« که بعدها آن را در 

قالب یک رمان درآورد و نوشته ای برای بابیلون 5. در زمینه ی فیلم، در نگارش سناریوی 

فیلم های »بئوولف« و »ماسک آینه ای« به صورت اشرتاکی همکاری کرده و سناریوی 

انگلیسی انیمه ی »پرنسس مونونوکه ی« میازاکی را نوشته است. از روی رمان او به نام 

»Stardust« در سال 2007 فیلمی به همین نام ساخته شده است.

گیمن تقریباً متام جوایز مهم زمینه ی ادبیات علمی تخیلی و وحشت را برنده شده که 

برخی از این جوایز عبارتند از سه بار هوگو، دو بار نبیوال، جایزه ی فانتزی جهان، چهار 

بار برام استوکر و یازده بار جایزه ی لوکاس.

تلخ دانه های 

نیل گیمن

سمیه کرمی
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منترش  جادویی«  داستان های  »موجو:  نام  به  فانتزی  آنتولوژی  در  بار  اولین  تلخ«  »دانه های 

شد. گیمن در وبالگش به آدرس journal.neilgaiman.com درباره ی این داستان چنین نوشته: 

پووف، سپس حدود یک  بار می خواند و می گوید  را یک  آن  داستان،  این  »خواننده ی خوب 

هفته بعد می بیند که داستان دارد ذهنش را قلقلک می دهد؛ پس بر می گردد و دوباره آن را 

می خواند و متوجه می شود که تبدیل به داستانی کامالً متفاوت شده  است.«

1
»یا زود بیا یا هرگز بازنگرد.«

هر جور که حساب کنیم، ُمرده بودم. شاید یک جایی در اعماق وجودم داشتم جیغ می کشیدم و 
زار می زدم و همچون یک جانور زوزه می کشیدم؛ اما در آن اعماق او شخص دیگری بود، شخص 
دیگری که هیچ دسترسی به این چهره، لب ها، دهان و سر نداشت. پس در ظاهر شانه ای باال 
انداختم، لبخندی زدم و به راهم ادامه دادم. اگر می شد به لحاظ فیزیولوژیکی این قدر راحت  
بمیریم، یعنی همه چیز را بگذاریم و بدون این که هیچ کار خاصی انجام هیم، درست همان طور 
که از یک در بیرون می رویم از زندگی برویم بیرون، من که این کار را می کردم. اما قرار بود 

شب ها بخوابم و صبح ها از خواب بیدار شوم، ناامید شده بودم و از هستی استعفا داده بودم.
قطع  بعد  و  بخورد  زنگ  باری  دو  یکی  تلفن  می گذاشتم  می کردم،  تلفن  او  به  اوقات  برخی 
می کردم. آن منی که داشت فریاد می کشید، آن قدر در اعماق بود که هیچ کس حتا از وجودش 
این که یک روز سوار ماشین  تا  خبر نداشت. حتا خودم هم وجودش را فراموش کرده بودم. 
شدم؛ مجبور بودم به مغازه برم، تصمیم گرفته بودم مقداری سیب با خودم بیاورم و از مغازه ای 
که سیب می فروخت رد شدم و همین طور به رانندگی ادامه دادم و ادامه دادم. به سمت جنوب 

و غرب می رفتم، چون اگر به سمت شمال و شرق می رفتم خیلی زود دنیا به آخر می رسید.
چند ساعتی در بزرگراه رانندگی کرده بودم که تلفن همراهم زنگ خورد. پنجره را پایین دادم و  
تلفن را به بیرون پرت کردم. در این فکر بودم که چه کسی پیدایش می کند و آیا تلفن را پاسخ 

می دهند و زندگی من را پیدا می کنند یا خیر.
وقتی برای بنزین زدن ایستادم، از تمام کارت های اعتباری که داشتم، بیشترین مبلغی را که 
می شد برداشت کردم. تا چند روز همین کار را تکرار می کردم، خودپرداز به خودپرداز همه ی 

کارت ها را امتحان کردم تا از کار افتادند.
دو شب اول در ماشین خوابیدم.
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در نیمه  راه تنسی بودم که ناگهان پی بردم بدجوری به حمام نیاز دارم؛ آن قدر نیاز داشتم که 
حاضر بودم برایش پول بپردازم. به یک مسافرخانه رفتم، داخل وان دراز کشیدم و خوابیدم تا 
این که آبش سرد شد و از سرما بیدار شدم. با یک تیغ پالستیکی و مقداری کف اصالح کردم. 

بعد داخل تخت افتادم و خوابیدم.
ساعت چهار صبح بیدار شدم و می دانستم زمان بازگشتن به جاده است.

به البی رفتم. وقتی رسیدم یک مرد پشت میز ایستاده بود. موهای نقره ای داشت، اگرچه به نظر 
من هنوز در دهه ی چهارم زندگی اش بود؛ لب هایش باریک بودند و کتش چروک بود، داشت 
می گفت: »من یک ساعت پیش تاکسی خواستم. یک ساعت پیش.« با کیفش روی میز کوبید 

تا روی کلماتش تاکید کند.
مسئول پذیرش شب شانه ای باال انداخت و گفت: »دوباره تماس می گیریم. اما اگر ماشین نداشته 

باشند، خب ماشینی هم نمی فرستند.«
ایشان  به  بله...  می گیرم...  تماس   ]1[ بیرون شب  مهمان خانه ی  »از  گفت:   و  گرفت  شماره ای 

گفتم... بله... بهشان گفتم.«
گفتم:  »سالم. من راننده تاکسی نیستم، اما عجله ای هم ندارم، جای خاصی می خواهید برید؟«

یک لحظه مرد طوری نگاهم کرد انگار من دیوانه باشم، و کمی هم ترس در چشمانش بود. بعد 
طوری نگاهم کرد انگار فرشته ی نجاتش باشم و گفت: »خدای من، بله جایی می روم.«

گفتم: »به من بگویید کجا می روید، همان طور که گفتم عجله ندارم و شما را می رسانم.«
مرد مونقره ای به مسئول پذیرش شب گفت: »آن تلفن را بده به من.« و گوشی را از دست او 
گرفت و گفت: »دیگر نیازی به تاکسی شما نیست، خدا همین االن برایم یک سامری نیکوکار 
فرستاد. مردم به یک دلیلی وارد زندگی شما می شوند. این حقیقت دارد و می خواهم درباره ش 

فکر کنی.«
ساک دستی اش را برداشت، او هم مثل من چمدان نداشت. با هم به پارکینگ رفتیم. در تاریکی 
به راه افتادیم. یک نقشه ی دستی را روی پایش باز کرده بود و با چراغ قوه ای که به دسته کلیدش 

وصل بود، مشغول خواندن آن بود. بعد می گفت: »به چپ بپیچ.« یا: »از این طرف.«
گفت: »شما لطف دارید.«

»مشکلی نیست. وقت داشتم.«
»بسیار سپاسگزارم. می دانی، حال و هوای یک افسانه ی شهری ناب را دارد. رانندگی در جاده های 
بیرون شهری با یک نیکوکار مرموز، شبیه به یک داستان ارواح می شود. بعد از این که به مقصد 
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رسیدم، شما را برای یکی از دوستانم توصیف می کنم و او به من می گوید شما ده سال قبل 
ُمرده اید و حاال مردم را به مقصد می رسانید.«

»راه خوبی برای مالقات با مردم است.«
زیرلبی خندید: »شغل شما چیست؟«

گفتم: »می شود این طوری گفت که دنبال کار می گردم. شما؟«
مکثی کرد و گفت: »من استاد انسان شناسی هستم. فکر کنم باید خودم را معرفی می کردم. 
در کالج مسیحیان درس می دهم. مردم باورشان نمی شود در کالج مسیحی ها انسان شناسی هم 

تدریس شود، ولی خب برخی از ما این کار را می کنیم.«
»باور می کنم.«

یک مکث دیگر و ادامه داد:  »ماشینم خراب شد. گشت جاده من را به مسافرخانه رساند و گفت 
تا صبح هیچ جراثقیلی از آن جا نمی گذرد. دو ساعت خوابیدم، بعد گشت جاده تماس گرفت 
و گفت یک جراثقیل در راه است. باید وقتی می رسند، آن جا باشم. باورتان می شود؟ اگر آن جا 
نباشم ماشین را نمی برند، می گذارند و می روند. زنگ زدم تاکسی بیاید. تاکسی نیامد. خالصه 

امیدوارم که قبل از جراثقیل برسیم.«
»تالشم را می کنم.«

»فکر کنم باید با هواپیما می آمدم. فکر نکنید از پرواز می ترسم. اما روی پول بلیت حساب کردم. 
من در راه رفتن به نیواورلئان هستم. قیمت بلیت هواپیما چهارصد و چهل دالر بود، اما خرج 
یک روز رانندگی می شود سی دالر. این طوری چهارصد و ده دالر صرفه جویی کرده ام و الزم 
اما خب اوضاع  باشم. پنجاه دالر در مسافرخانه پرداختم،  بابتش به کسی پاسخگو  هم نیست 
اولین کنفرانس من است. دانشکده چندان  این جوری است دیگر. کنفرانس دانشگاهی است. 
موافق این کنفرانس ها نیست. اما اوضاع تغییر می کند. من که چشم به راه کنفرانسم. همه ی 
معنایی  هیچ  برایم  نام ها  ولی  برد  نام  را  نفری  چند  می آیند.«  دنیا  سراسر  از  انسان شناس ها 

نداشتند. 
»من یک مقاله درباره ی دخترهای قهوه ای هاییتی دارم.«

»قهوه را پرورش می دهند یا می نوشند؟«
»هیچ کدام. قهوه می فروختند. درست دیوار به دیوار پورت او پرنس ]2[، صبح های زود در اولین 

سال های قرن.«
حاال هوا داشت روشن می شد.
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گفت: »مردم خیال می کردند آن ها زامبی هستند. می دانید دیگر، ُمرده هایی که راه می روند. فکر 
کنم این جا باید به راست بپیچید.«

»واقعاً زامبی بودند؟«
به نظر می رسید از این که سوال پرسیده بودم، خوشحال شده بود. »خب، از نظر انسان شناسی 
چندین نظریه درباره ی زامبی ها وجود دارد. آن طور که داستان های عامه پسندی نظیر »خدمتکار 
و رنگین کمان« تالش می کنند نشان دهند، تر و تمیز نیست. اول باید عبارات را معنی کنیم. 
آیا داریم از باورهای فولکوریک حرف می زنیم یا خاکستر زامبی یا مرده هایی که راه می روند؟«

گفتم »نمی دانم.« مطمئن بودم خدمتکار و رنگین کمان یک فیلم ترسناک بوده.
»آن ها بچه بودند، دخترهای کوچک بین پنج تا ده سال که دیوار به دیوار پورت او پرنس، درست 
در یک زمانی از روز مثل حاال پیش از این که خورشید باال بیایید، مخلوط قهوه ی چیکوری ]3[ 
می فروختند. همه متعلق به یک زن پیر بودند. درست پیش از پیچ بعدی به چپ بپیچ. وقتی زن 

ُمرد، دخترها ناپدید شدند. کتاب ها این طوری می گویند.«
پرسیدم:  »خب شما چه فکر می کنید؟«

گفت : »آن ماشین من است.« گویی باری از دوش اش برداشته بودند. یک هوندا آکورد قرمز 
رنگ در کناره ی جاده بود. یک جراثقیل کنارش ایستاده بود و فالشر می زد، مردی کنار جراثقیل 

سیگار می کشید. پشت جراثقیل متوقف شدیم.
راننده ی جراثقیل گفت: »قصد داشتم پنج دقیقه ی دیگر هم منتظر بمانم و بروم.« سیگارش  
را در چاله ای کنار جاده ی آسفالت انداخت. »بسیار خب یک کارت اعتباری و کارت سه نشانت 

را بده.«
نظر می رسید.  به  متعجب  قیافه اش  بیاورد.  بیرون  را  کیفش  که  برد  در جیب  را  مرد دستش 
دست هایش را روی جیب هایش گذاشت. گفت: »کیفم!« به سمت ماشین بازگشت، در سمت 
مسافر را باز کرد و به داخل خم شد. چراغ را روشن کردم. به صندلی خالی ضربه زد. دوباره گفت:  

»کیفم.« صدایش ناراحت و معترض بود. 
به او یادآوری کردم که : »توی مسافرخانه همراهت بود. توی دست ات بود.«

گفت: »لعنت. لعنت خدا «
راننده ی جراثقال پرسید: »همه چی رو به راهه؟«

انسان شناس با عجله خطاب به من گفت:  »بسیار خب. بهت می گویم چه کار کنی. به مسافرخانه 
بازگرد. احتماالً کیف را روی میز جا گذاشته ام. آن را برایم بیاور و من هم در این مدت راننده 
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حالت  متوجه  احتماالً  نمی کشد.«  برایت طول  بیشتر  دقیقه  پنج  می کنم.  را سرگرم  جراثقیل 
چهره ی من شده بود، چون گفت:  »یادت باشد آدم ها به دلیل خاصی وارد زندگی ات می شوند.«

شانه ای باال انداختم، از این که وارد داستان زندگی کس دیگری شده بودم، عصبانی بودم.
بعد در ماشین را بست و عالمت پیروزی به من نشان داد.

آرزو کردم کاش می شد بگذارم و بروم، اما دیگر دیر شده بود. داشتم به سوی مسافرخانه باز 
می گشتم. مسئول پذیرش شیفت شب کیف را که روی پیشخوان جا مانده بود، به من داد. گفت 
چند لحظه پس از رفتن ما متوجهش شده. کیف را باز کردم. کارت های اعتباری به نام جکسون 

آندرتون ]4[ بودند.
آسمان از خاکستری به روشنایی روز تغییر رنگ می داد، نیم ساعتی طول کشید تا راه را پیدا 
کردم و بازگشتم. جراثقیل رفته بود.  پنجره ی عقب هوندا آکورد شکسته بود و در سمت راننده 
باز مانده بود. در فکر بودم که نکند این ماشین دیگری باشد، شاید اشتباهی به مکان دیگری 
آمده بودم، اما ته سیگارهای راننده ی جراثقیل روی زمین له شده بودند و در چاله  ای آن نزدیکی 
یک ساک دستی باز و خالی پیدا کردم. کنارش در یک پوشه، یک دست نوشته ی پانزده صفحه ای 

و قبض پیش پرداخت رزرو هتل در ماریوِت نیواورلئان به نام جکسون آندرتون قرار داشت.
روی صفحه ی عنواِن مقاله نوشته بود:

بار  یک  ُمرده.  زنده های  روح هستند.  بدون  بدن های  آن ها  می شود:  یاد  زامبی ها  از  »این گونه 
مرده اند و بعد دوباره به زندگی فراخوانده شده اند.

هورستون ]5[، از کتاِب به اسبم بگویید.«
پوشه را برداشتم و ساک دستی را همان جا که بود رها کردم.  زیر آسمان مروارید رنگ به سوی 

جنوب رانندگی کردم. 
مردم به یک دلیلی وارد زندگی ما می شوند. درست است.

دکمه ی جستجوی  باالخره،  بماند.  ثابت  که سیگنالش  کنم  پیدا  رادیو  ایستگاه  یک  نتوانستم 
خودکار رادیو را فشار دادم و گذاشتم همان طور بماند، در پویشی بی خستگی به جستجوی یک 
سیگنال از کانالی به کانال دیگر می رفت، از قرائت کتاب مقدس به کهنه ها، از گفتگوی انجیل تا 

گفتگوهای هرزه، آن وسط ها هر از گاهی یک کانال با خش خش خالی.
»الزاروس که ُمرده بود، در این باره کاماًل حق با تو است، او مرده بود و عیسی او را به زندگانی 

بازگرداند که به ما نشان دهد، می گویم که به ما نشان دهد...
آن چه که اژدهای چینی نامیده می شود. می توانم این را در برنامه بگویم؟ همان طور که خودت، 
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خودت می دانی، او را چرخاندی و آن همه چیز از دماغش بیرون ریخت، از خنده داشتم منفجر 
می شدم...

اگر امشب به خانه بازگردی، من در تاریکی با بطری و تفنگم انتظار زنم را خواهم کشید..
هنگامی که عیسی می گوید آن جا خواهی بود، آیا آن جا حاضر خواهی شد؟ هیچ انسانی روز و 

ساعتش را نمی داند، اما آن جا خواهی بود...
امروز رییس جمهور از یک عملیات پرده برداری کرد...

دم شده ی تازه در صبح. برای تو، برای من، برای هر روز. چون هر روز یک آغاز تازه است...«
دوباره و دوباره، صداها من را در خود غرق کردند، در طول روز در جاده های انحرافی می راندم. 
فقط و فقط رانندگی می کردم. به طرف جنوب که می روی، مردم جالب تر می شوند. توی یک 
غذاخوری می نشینی و همراه قهوه و غذایت، برایت سوال و لبخند و اظهارنظر  هم می آورند و 

سر تکان می دهند.
عصر بود، جوجه سوخاری می خوردم با کلم پیچ و ناگت ذرت، یک خدمتکار هم به من لبخند 

می زد. غذا به نظرم بی مزه بود، ولی حدس زدم این باید مشکل من باشد نه آن ها.
مودبانه سری برایش تکان دادم و او گمان کرد منظورم این بوده که بیاید و برایم قهوه بریزد. 

قهوه تلخ بود که من دوست داشتم. حداقل این که مزه ی یک چیزی می داد.
گفت:  »با قضاوت از روی ظاهر باید بگویم یک آدم حرفه ای هستی. می شود بپرسم شغل شما 

چیست؟«
این دقیقاً همان چیزی بود که گفت، کلمه به کلمه.

احساس می کردم چیزی تسخیرم کرده، چیزی مهربان و باشکوه مثل دبلیو. سی. فیلدز ]6[ یا 
پروفسور دیوانه )جری لوییس نه، آن یکی که چاق بود و در واقع وزن من برای قدم مناسب 
است.( گفتم: »البته که می توانی. من... یک انسان شناس هستم. دارم به نیواورلئان می روم که با 

همکارانم مشاوره و گفتگو و صحبت کنیم.«
گفت: »می دانستم. از ظاهرتان معلوم است. حدس می زدم پروفسور باشید. یا دندان پزشک، یا 

چیزی شبیه به آن.«
یک بار دیگر به من لبخند زد. به ماندگار شدن در آن شهر کوچک فکر کردم و این که هر صبح 
و شب در آن غذاخوری، غذا بخورم. قهوه ی تلخشان را بخورم و او به من لبخند بزند تا این که 

قهوه و پول و روزگارم به سر برسد.
بعد یک انعام خوب برایش گذاشتم و دوباره به سوی جنوب و غرب به راه افتادم.
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2
زبان من را به این جا آورد.

در نیواورلئان یا اطرافش هیچ هتلی اتاق خالی نداشت. یک فستیوال جاز برپا بود و همه ی اتاق ها 
را گرفته بودند، همه شان را. هوا گرم تر از آن بود که بشود توی ماشین خوابید و حتا اگر یک 
پنجره را کمی باز می کردم و حاضر می شدم رنج گرما را تحمل کنم، آن وقت احساس امنیت 
نداشتم. نیواورلئان یک مکان واقعی است، واقعی تر از تمام شهرهایی که من در آن ها زندگی 

کرده ام، اما مکان امنی نیست، دوستانه هم نیست.
بوی بد می دادم و تنم می خارید. می خواستم حمام کنم و بخوابم، دلم می خواست دنیا دست از 

حرکت بردارد.
از یک مسافرخانه ی بین راهی به یکی دیگر می رفتم و در نهایت همان طور که فکرش را کرده 
اتاق  بودم، به پارکینگ یک مسافرخانه ی پایین شهری در خیابان کانال رفتم. می دانستم یک 

خالی دارند. قبضش را در پوشه ی مقاله داشتم.
به یکی از زن های پشت پیشخوان گفتم: »یک اتاق می خواهم.«

حتا نگاهم هم نکرد و گفت:  »تمام اتاق ها رزرو شده اند. تا سه شنبه جای خالی نداریم.«
نیاز به استراحت، حمام و اصالح داشتم. با خودم فکر کردم بدترین چیزی که می تواند بگوید 

چیست؟ ببخشید ولی شما قباًل اتاقتان را گرفته اید؟
»من یک اتاق رزرو کردم. دانشگاه مبلغ را پرداخته. به اسم آندرتون است.«

سری تکان داد و روی یک کیبورد تایپ کرد، پرسید: »جکسون؟« بعد کلید اتاق را به من داد و 
من مبلغ اولیه ی اتاق را پرداختم. به سوی آسانسور اشاره کرد.

در همان حال که کنار آسانسور ایستاده بودیم، مردی کوتاه با موهای دم اسبی، صورت عقابی 
و ته ریشی زبر، گلویش را صاف کرد و گفت:  »تو آندرتون از هوپول ]7[ هستی. در نشریه ی 
کج روی های انسان شناسی ما همسایه بودیم.« تی شرتی سفید به تن داشت که رویش نوشته بود: 

»انسان شناس ها وقتی بهشان دروغ می گویند، کارشان را انجام می دهند.«
»واقعاً؟«

»بله واقعاً. من کمبل الخ هستم ]8[ از دانشگاه نوروود و استریتام ]9[. پیش تر در پلی تکنیک 
کرویدون شمالی بودم، در انگلستان. مقاله ای درباره ی ارواح متحرک ایسلندی نوشتم.«

گفتم: »از آشنایی با شما خوش وقتم.« و دستش را فشردم. »لهجه ی لندنی ندارید.«
گفت: »من اهل بیرمنگام هستم. قباًل هیچ وقت در یکی از این کنفرانس ها ندیده بودمتان.«



32
شماره ی 23-22              مهر و آبان 1391

گفتم: »این اولین کنفرانسی است که شرکت می کنم.«
همه اش  یادم هست،  کنفرانس خودم  اولین  بهت هست.  حواسم  بچسب.  من  به  »پس  گفت: 
می ترسیدم نکند یک کار شرم آوری بکنم. در نیم طبقه توقف می کنیم، وسایلمان را می گیریم 
و بعد خودمان را مرتب می کنیم. به خدا قسم توی هواپیمایی که من باهاش آمدم، صد تا بچه 
بیشتر بود. نوبتی جیغ می کشیدند، کثافت کاری می کردند و غیره. همیشه هم حداقل ده تایشان 

با هم داشتند جیغ می کشیدند.«
در نیم طبقه  توقف کردیم، نشان ها و برنامه هایمان را گرفتیم. زنی که پشت میز بود با لبخند 
گفت: »یادتان نرود برای پیاده روی ارواح ثبت نام کنید. پیاده روی ارواح در نیواورلئان قدیم، هر 

شب فقط پانزده نفر می توانند شرکت کنند، پس سریع اسم بنویسید.«
حمام کردم و لباس هایم را در وان شستم، بعد آن ها را در حمام آویزان کردم که خشک شوند.

بدون لباس روی تخت نشستم و کاغذ هایی را که در ساک دستی آندرتون بودند بررسی کردم. 
نگاهی به مقاله ای که او قصد داشت ارائه دهد انداختم، ولی به محتوایش دقت نکردم.

پشت صفحه ی پنج با دست خطی خرچنگ قورباغه اما کمابیش خوانا نوشته بود در یک دنیای 
بی نقص می توانی با مردم عشق و حال کنی، بی  آن  که مجبور باشی یک تکه از قلبت را به آن ها 
بدهی. و هر بوسه و هر لمس بدن، یک تکه ی دیگر از قلبت است که هرگز نخواهی دید. تا زمانی 

که به اختیار خودت راه  رفتن )بیدار شدن؟  فراخوانده شدن؟( ناممکن شود.
وقتی لباس هایم خشک شدند آن ها را پوشیدم و به البی رفتم. کمبل زودتر رسیده بود. داشت 

جین و تونیک می نوشید و یک جین و تونیک هم بغل دستش بود.
یک نسخه از برنامه ی کنفرانس کنار دستش بود و کنار سخنرانی ها و مقاله هایی که می خواست 
در آن ها شرکت کند، دایره کشیده بود. گفت: »قانون شماره ی یک این است که اگر برنامه ای 
پیش از ظهر است، بهتر است برود به جهنم، مگر این که برنامه ی خودت باشد.« و سخنرانی من 

را نشانم داد که دورش دایره کشیده بود.
به او گفتم: »من قباًل در یک کنفرانس سخنرانی نکرده ام.«

گفت:  »جکسون این کار افتضاحه. افتضاح، می دانی که چه می گویم؟«
گفتم:  »نه.«

گفت:  »من می روم و از روی مقاله می خوانم، بعد مردم سوال می پرسند و من هم چرت و پرت، 
چرت و پرت واقعی پاسخ می دهم، فقط برای این که کاری کرده باشم. این بهترین کاری است 

که می شود کرد. چرت و پرت گویی. کلش کثافت کاری است.«
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گفتم: »راستش را بگویم خیلی در چرت و پرت بافی خوب نیستم.«
»پس سر تکان بده و بگو سوال هوشمندانه ای است و در نسخه ی کامل تر مقاله به طور کامل 
هم کسی  اگر  است.  ویرایش شده  و  نسخه ی خالصه  یک  مقاله  این  و  است  داده شده  شرح 
درباره ی چیزی که اشتباه کردی خیلی موی دماغت شد، فقط بگو موضوع این نیست که چه 

چیزهایی را دوست داریم باور کنیم، حقیقت باالتر از این حرف ها است.«
»یعنی موثر واقع می شود؟«

در  آدم کشی  گروه های  خاستگاه  درباره ی  مقاله ای  پیش  سال  چند  بله.  که  قسم  خدا  »به 
دسته های ارتشی ایرانی ارائه دادم. متوجه هستی که، این طوری می توانی هندی ها و مسلمان ها 
را به صورت یکسان آدم کش نشان دهی. به پرستش کنندگان کالی بعداً حمله شد. آن کار هم 

منجر به تشکیل یک جور فرقه ی پنهانی مانیکائئان می شد...«
»هنوز هم داری چرند می بافی؟« زن قد بلند بود و رنگ پریده با موهای سفید، لباس هایی به تن 
داشت که به شکلی زننده و گستاخانه سنت شکنانه بودند و از سویی برای آن آب و هوا، بسیار 

گرم. می توانستم تصورش کنم سوار یکی از آن دوچرخه ها است که جلویش سبد دارد.
مرد انگلیسی گفت: »چرند می بافم؟ دارم درباره اش کتاب می نویسم. اما، می خواهم بدانم چه 

کسی با من به بار فرانسوی می آید تا هر آن چه نیواورلئان در چنته دارد با هم بچشیم.«
زن بدون لبخند گفت: »من می آیم. دوست جدیدت چه کسی است؟«

»ایشان جکسون آندرتون از کالج هوپ ول هستند.«
زن لبخندی زد: »مقاله ی مربوط به دخترهای زامبِی قهوه فروش؟ توی برنامه اسمش را دیدم. 

خیلی جالب به نظر می آید. یکی دیگر از آن چیزها که مدیون زورا هستیم، نه؟«
گفتم:  »عالوه بر گتسبی بزرگ؟«

زن دوچرخه ای گفت: »هورستون اسکات فیتز جرالد را می شناخته؟ نمی دانستم! یادمان رفته 
دنیای ادبیات نیویورک آن زمان ها چقدر بسته بود و چطور نابغه ها را به خاطر رنگ پوستشان 

تحقیر می کردند.«
مرد انگلیسی غرغر کرد: »تحقیر می کردند؟ رنج و مشقت بسیار می کشیدند. آن زن در فقر و 
تنگدستی در فلوریدا ُمرد، نظافتچی بود. هیچ کس از چیزهایی که او نوشته بود خبر نداشت، چه 
برسد به این که با فیتزجرالد در نوشتن گتسبی بزرگ همکاری کرده بود. مارگارت رقت انگیز 

است.«
زن قدبلند در حالی که دور می شد گفت: »آیندگان راهی برای به حساب آوردن این چیزها دارند.«
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کمبل دنبالش به راه افتاد و گفت:  »وقتی بزرگ شدم، دلم می خواهد جای او باشم.«
»چرا؟«

به من نگاه کرد و گفت:  »بله، روحیه ی آدم باید این گونه باشد. حق با تو است. برخی از ما آثار 
پرفروش  می نویسم، برخی از ما آن ها را می خوانیم. برخی از ما جایزه می بریم و برخی از ما جایزه 
نمی بریم. آن چه که مهم است، انسان بودن است، مگر نه؟ مهم این است که انسان خوبی باشی 

و زنده باشی.«
به بازوی من ضربه زد.

درباره شان  اینترنت  در  که  می دهم  نشان  تو  به  را  انسان شناسی  جالب  مفاهیم  امشب  »بیا. 
نمی بینی. زن هایی هستند که در شرایط  است که در کنتاکی  از آن جور چیزهایی  خوانده ام، 
مروارید  مشت  یک  برای  اما  بدهند،  نشان  را  خودشان  نیستند  حاضر  هم  دالر  صد  با  عادی 

مصنوعی جلوی جمع خودنمایی می کنند.«
گفتم:  »مروارید! رسانه ی جهانِی تجارت.«

گفت:  »لعنت. یک مقاله هم درباره اش نوشته شده. تا به حال ژله ی الکلی خوردی؟«
»نه«

»من هم همین طور، نفرت انگیزند. بیا برویم ببینیم.«
پول نوشیدنی هایمان را پرداختیم. باید به او یادآوری می کردم انعام بدهد.

گفتم:  »راستی، اسم همسر اسکات فیتز جرالد چه بود؟«
»زلدا؟ چطور مگر؟«

گفتم:  »هیچی.«
زورا. زورا. هر چه. به راه افتادیم.

3
هیچی مثل چیز دیگر هیچ کجا اتفاق نمی افتد.

کمابیش نیمه شب بود. ما، یعنی من و پروفسور انسان شناسی در یک بار در خیابان بوربون بودیم 
و او داشت برای چند زن مومشکی پشت بار، نوشیدنی می خرید. نوشیدنی های واقعی، این جا 
ژله الکلی نداشتند. زن ها آن قدر شبیه به هم بودند که آدم فکر می کرد خواهر هستند. یکی شان 
روبان قرمز به موهایش بسته بود و دیگری روبان سفید. انگار یکی از نقاشی های گوگان ]10[ 
بودند، فقط اگر کار گوگان بودند آن ها را با باالتنه ی برهنه می کشید و البته بدون گوشواره های 
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نقره ای با طرح اسکلت موش. آن ها خیلی می خندیدند.
با چتری سیاه  بار عبور کردند، یک راهنما  از جلوی  را دیدیدم که  اساتید  از  بار گروهی  یک 

هدایتشان می کرد. آن ها را به کمبل نشان دادم.
تورهای  به  انداخت و گفت: »آن ها  باال  را  ابرویش  بود،  به موهایش بسته  زنی که روبان قرمز 
تاریخی تسخیر شده می روند و دنبال ارواح می گردند. آدم دلش می خواهد بهشان بگوید ببین 

یارو، ارواح از این جا می آیند، این جا ُمرده باقی می مانند، دنبال زنده ها گشتن آسان تر نیست؟«
زنده  توریست ها  می گویی  »یعنی  گفت:   بود،  گرفته  خود  به  مسخره ای  قیافه ی  که  دیگری 

هستند؟«
اولی گفت: »وقتی به این جا می رسند بله.« و هر دو با هم خندیدند.

آن ها خیلی می خندیدند.
آنی که روبان سفید داشت به هر چه کمبل می گفت، می خندید. به او می گفت:  »یک بار دیگه 
بگو لعنت.« و کمبل کلمه را می گفت و زن در تالش برای تقلید از او می گفت: »لونت! لونت!« 

و کمبل می گفت: »لونت نیست، لعنت!« و زن تفاوتشان را متوجه نمی شد و دوباره می خندید.
بعد از دو سه نوشیدنی، کمبل دست او را گرفت و پشت بار برد، آن جا موزیک می نواختند و 
من  می کردند.  ولی حرکت  نمی رقصیدند  بودند،  آن جا  قبل  از  هم  دیگر  نفر  بود، چند  تاریک 

همان جا که بودم، کنار زنی که روبان قرمز داشت، منتظر ماندم.
زن گفت: »پس تو هم توی شرکت ضبط کار می کنی؟«

سر تکان دادم. کمبل به خانم ها این طوری گفته بود. وقتی آن دو رفته بودند دستشویی، برای 
من دلیل آورده بود که: »از این که به مردم بگویم استاد دانشگاهم متنفرم.« در عوض به آن ها 

گفته بود گروه موسیقی اوآسیس را کشف کرده.
»تو چطور، شغلت در این دنیا چیست؟«

زن گفت: »من کاهنه ی سانتریا ]11[ هستم. در خونم جاری است، پدرم برزیلی بود، مادرم 
ایرلندی-چروکی. در برزیل همه با هم عشق بازی می کنند و بهترین بچه های قهوه ای نصیبشان 
می شود. همه خون سیاه بردگی دارند. همه خون سرخ پوستی دارند. پدرم حتا کمی خون ژاپنی 
هم داشت. برادرش -عموی من- شبیه ژاپنی ها بود. پدرم مرد خوش قیافه  ای است. مردم خیال 
می کنند کاهنگی را از پدرم به ارث بردم، اما این طور نیست؛ آن  را از مادربزرگم به ارث بردم. 
او هم چروکی بود، وقتی عکس های قدیمی را دیدم فهمیدم. از وقتی سه سالم بود حرف زدن 
با ُمرده ها را شروع کردم. وقتی پنج سالم بود؛ دیدم یک سگ سیاه عظیم، اندازه ی یک هارلی 
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نمی توانست  من  به جز  دیگر  راه می رود، هیچ کس  در خیابان  مرد  دیویدسون پشت سر یک 
بگیرم.  یاد  و  بدانم  باید  و آن ها گفتند  مادربزرگم گفت  به  او  مادرم گفتم،  به  ببیندش. وقتی 
کسانی هم بودند که از همان کوچکی به من درس دادند. هیچ وقت از مرده ها نترسیدم. می دانی، 
آن ها نمی توانند آسیبی به تو برسانند. خیلی چیزها توی این شهر هست که می تواند به آدم 
آسیب برسانند، اما مرده ها نه. آدم های زنده آسیب می رسانند. آن ها بدجوری آسیب می رسانند.«

شانه ای باال انداختم.
»این جا شهری است که مردم با هم می خوابند. ما با هم عشق بازی می کنیم. این کاری است که 

انجام می دهیم تا نشان دهیم زنده هستیم.«
در این فکر بودم که آیا این حرف یک جور دعوت است یا خیر. به نظر این طور نمی رسید.

گفت:  »گرسنه نیستی؟«
گفتم: »کمی.«

گفت: »یک جایی همین نزدیک ها هست که بهترین سوپ گامبوی نیواورلئان را دارد. بیا برویم.«
گفتم: »شنیدم بهتر است آدم در این شهر شب ها برای خودش این طرف آن طرف نرود.«

گفت: »درست است. اما من با تو هستم. در امانی.«
خودنمایی  غذاخوری ها  ایوان های  روی  مردم  برای  داشتند  دبیرستانی  دخترهای  خیابان،  در 
و  می کشیدند  شادی  سر  از  فریادی  آن ها  بدن  از  قسمت  هر  دیدن  با  تماشاچی ها  می کردند. 
مهره های پالستیکی پرتاب می کردند. سر شب اسم زنی که روبان قرمز داشت را می دانستم، ولی 

حاال از ذهنم پریده بود.
حاال   .]12[ چاق  سه شنبه  ی  در  فقط  ولی  می کردم،  را  کار  این  هم  من  زمانی  گفت: »یک 
توریست ها انتظارش را دارند، بنابراین توریست ها برای توریست ها این کار را می کنند. محلی ها 

اهمیت نمی دهند. وقتی خواستی بری دستشویی به من بگو.«
»باشد، چرا؟«

»چون بیشتر توریست ها وقتی داخل کوچه ها می روند که کارشان را بکنند، یقه می شوند. یک 
ساعت بعد با جیب خالی و سردرد در کوچه ی راهزن ها بیدار می شوند.«

»یادم می ماند.«
همان طور که می رفتیم، به یک کوچه ی تاریک و خلوت اشاره کرد. گفت:  »آن جا نرو.«

جایی که از آن سر در آوردیم، یک بار با میز بود. یک تلویزیون باالی بار برنامه ی »شوی امشب« 
را بدون صدا نمایش می داد، زیرنویسش فعال بود ولی زیرنویس تکه تکه و ناخوانا شده بود. هر 
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کدام یک کاسه گامبو سفارش دادیم.
انتظارم از بهترین گامبوی نیواورلئان بیشتر بود. تقریباً بی مزه بود، با این حال  چون می دانستم 

نیاز به غذا دارم خوردمش، تمام آن روز چیزی نخورده بودم.
سه مرد داخل بار شدند. یکی شان یک وری راه می رفت، دیگری می خرامید و آخری لنگ می زد. 
آن  که یک وری راه می رفت، مثل یک مسئول کفن و دفن دوره ی ویکتوریا لباس پوشیده بود؛ 
کاله سیلندری و باقی چیزها. پوستش مثل ماهی رنگ پریده بود، موهایش بلند و رشته رشته 
بود، ریش اش هم بلند بود و آراسته به مهره های نقره ای. مرد خرامنده کت بلند چرمی بر تن 
داشت و زیرش لباس های تیره. پوستش بسیار تیره بود. آخری، آن که می لنگید، عقب ایستاد و 
در را باز نگاه  داشته بود. چهره اش را درست نمی دیدم و نمی توانستم بفهمم کجایی است، فقط 
می دیدم که پوستش خاکستری است. موهای کم پشتش روی صورتش ریخته بود. از دیدنش 
بر خودم لرزیدم. دو مرد اولی یک  راست سراغ میز ما آمدند و من یک لحظه از جانم ترسیدم، 
ولی آن ها توجهی به من نداشتند. به زنی که روبان قرمز به موهایش بسته بود نگاه کردند، هر 
دو مرد گونه اش را بوسیدند. درباره ی دوست هایی که ندیده بودند سوال کردند، درباره  این که 
چه کسی در چه باری چه کار کرده و از این دست حرف ها. من را یاد گربه نره و روباه داستان 

پینوکیو می انداختند.
زن از مرد سیاه پرسید: »پس دوست دختر کوچیکت چه شد؟«

مرد لبخندی زد و بدون شوخی گفت: »دم یک سنجاب را روی قبر خانواده ی من گذاشت.«
لب هایش را به هم فشرد و گفت: »پس همان بهتر که رفت.«

»من هم همین را می گویم.«
نگاهی به آنی انداختم که ازش می ترسیدم. موجود کثیفی بود، مثل معتادها الغر بود و لب هایش 
خاکستری. چشم هایش فرو رفته بودند. خیلی کم حرکت می کرد. در این فکر بودم که این سه 
مرد با هم چه کار می کردند. روباه و گربه و روح. بعد مرد سفید دست زن را گرفت و بوسید، در 
مقابل او تعظیم کرد، دستش را با مسخرگی به عالمت سالم نظامی برای من بلند کرد و بعد 

هر سه رفتند.
»دوست های تو بودند؟«

گفت: »آدم های بدی هستند، ماکومبا. دوست کسی نیستند.«
»آن مردی که کنار در ایستاده بود چه مرگش بود؟ مریض است؟«

دختر مکث کرد و بعد سرش را تکان داد. »نه واقعاً. وقتی آمادگی اش را داشتی بهت می گویم.«
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»حاال بگو.«
در تلویزیون جی لنو داشت با زن الغر بلوندی صحبت می کرد و می گفت این فقط فیلم نیست. 
اکشن فیگور را دیده ای؟ یک اسباب بازی کوچک از روی میزش برداشت و وانمود کرد دارد زیر 
دامنش را بررسی می کند که مطمئن شود از نظر آناتومی کامل است. بعد صدای خنده بلند شد.

دختر روبان قرمز گامبویش را تمام کرد و قاشق را با زبانی سرخ سرخ لیسید و کنار گذاشت.
»بچه های زیادی به نیواورلئان می آیند. برخی از آن ها کتاب های آن رایس ]12[ را می خوانند و 
یاد می گیرند چطوری خون آشام شوند. برخی از آن ها پدرمادرهایی دارند که ازشان سواستفاده 
می کنند. برخی هم فقط حوصله شان سر رفته. مثل گربه های ولگردی که توی جوی زندگی 
می کنند، به این جا می آیند. در نیواورلئان یک گروه کاماًل جدید از گربه ها را کشف می کنند که 

در جوی ها زندگی می کنند. می دانی منظورم چیست؟«
»نه.«

صدای خنده بلند شد. جی هنوز داشت نیشخند می زد و »شوی امشب« به یک نمایشگاه ماشین 
رفت. 

از  داشت.  خوابیدن  برای  جایی  شب ها  که  این  فقط  بود،  خیابانی  بچه های  از  یکی  هم  »او 
لس آنجلس تا نیواورلئان سواری مجانی گرفته بود. می خواست تنهایش بگذارند که کمی علف 
به آهنگ های دورز گوش کند و درباره ی آشوب و جادو مطالعه کند و کل کارهای  و  بکشد 
آلیستر کراولی را بخواند. گاهی هم عشق و حال می کرد. برایش مهم نبود با چه کسی باشد، 

چشم های روشن و موهای پرپشت.«
گفتم:  »هی، او کمبل بود. از آن جا گذشت. آن بیرون.« 

»کمبل؟«
»دوستم.«

با لبخندی بر لب گفت: »همان تولید کننده ی آهنگ؟« با خودم فکر کردم او می داند که کمبل 
دروغ گفته. او می داند کمبل کیست.

یک بیست دالری به همراه یک ده دالری روی میز گذاشتم و به خیابان رفتیم که پیدایش کنیم. 
اما او رفته بود. به دختر گفتم:  »فکر کردم با خواهرت است.«

گفت:  »خواهری در کار نیست. فقط من هستم.«
انگار یک موج  از یک پیچ عبور کردیم و به یک گروه پر سر و صدا از توریست ها برخوردیم. 
بزرگ ناگهان در ساحل در هم شکسته باشد. بعد به همان سرعتی که آمده بودند، رفتند و فقط 
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چند نفری باقی ماندند. یک دختر جوان داشت در راه آب استفراغ می کرد و مرد جوانی با نگرانی 
کنارش ایستاده و کیف دستی و لیوان پالستیکی مشروبش را نگاه داشته بود.

زنی که روبان قرمز به موهایش بسته بود رفته بود. فکر کردم کاش نامش را یا نام باری که او را 
در آن مالقات کرده بودم می دانستم.

قصد داشتم آن  شب از آن شهر بروم، از تقاطع به سمت هوستون و از آن جا به سمت مکزیک 
می رفتم. اما خسته بودم و نیمه مست، پس به اتاقم بازگشتم. وقتی صبح شد، من هنوز در همان 

هتل بودم. تمام لباس هایی که دیشب بر تن داشتم بوی عطر و پوسیدگی می دادند.
تی شرت و شلوار پوشیدم، به مغازه ی سوغاتی فروشی هتل رفتم و چند تایی تی شرت و شلوارک 

خریدم. زن قد بلند که دوچرخه نداشت، آن جا بود و داشت خرید می کرد.
گفت: »محل ارائه ی سخنرانی تو را تغییر داده اند. بیست دقیقه ی دیگر در اتاق آودوبون ]14[ 
شروع می شود. شاید بهتر باشد دندان هایت را تمیز کنی. دوستان نزدیکت شاید این حرف را 
به تو نزنند، اما من تقریباً نمی شناسمت آقای آندرتون؛ پس از نظر من اشکالی ندارد که بهتان 

بگویم.«
دوست  البته  کردم.  اضافه  بودم  خریده  که  چیزهایی  به  مسافرتی  و خمیردندان  مسواک  یک 
نداشتم وسایلم را زیاد کنم. فکر کردم باید دور بریزمشان. می خواستم شفاف باشم و هیچ  چیز 

نداشته باشم.
به اتاق برگشتم و دندانم را تمیز کردم، تی شرت فستیوال جاز را پوشیدم. بعد از آن جا که هیچ 
چاره ی نداشتم و شاید هم محکوم بودم که سخرانی کنم، مشورت کنم و چرت و پرت ببافم، 
یا شاید چون مطمئن بودم کمبل میان حاضران خواهد بود و می خواستم پیش از رفتن از او 
اما  بودند،  نفر آن جا منتظر  پنجاه  رفتم.  آدوبون  اتاق  به  و  برداشتم  را  مقاله  خداحافظی کنم، 

کمبل میانشان نبود.
نترسیده بودم. گفتم سالم و به باالی صفحه ی اول را نگاه کردم.

با یک نقل قول دیگر از زورا نیل هورستون شروع می شد.
»از زامبی های صحبت شده که شب ها بیرون می آیند و خبیث هستند. همین طور از دخترهای 
تا  می فرستند  بیرون  را  آن ها  سپیده دم  از  پیش  تاریکی  در  صاحبانشان  که  زامبی  کوچک 
پاکت های کوچک قهوه بفروشند. فریادهای »قهوه ی سرخ شده«ی آن ها را در تاریکی پیش از 
طلوع خورشید می شود از مکان های تاریک خیابان ها شنید و  فقط کسی می تواند ببیندشان که 
آن ها را برای خرید صدا کند. بعد ُمرده ی کوچک خودش را مرئی می سازد و از پله ها باال می آید.«
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آندرتون از این جا به بعد ادامه داده بود، نقل قول هایی از هم عصرهای هورستون آورده بود و چند 
تکه ی دیگر از مصاحبه های قدیمی با دیگر هایتی ها. تا جایی که من می توانستم قضاوت کنم، 
نوشته اش از یک نتیجه گیری به نتیجه گیری دیگر پریده بود، حدس و گمان ها را به هم گره زده 

و از آن ها حقیقت بافته بود.
در نیمه های مقاله بودم که زن قد بلنِد بدون دوچرخه آمد و به من زل زد. فکر کردم می داند من 
او نیستم. می داند. من همین طور به خواندن ادامه دادم. چه کار دیگری ازم ساخته بود؟ در انتها 
پرسیدم کسی سوالی دارد. یک نفر از من درباره ی تحقیقات زورا نیل هورستون پرسید. گفتم 
سوال بسیار خوبی است و در نسخه ی تمام شده ی این مقاله به طور کامل به آن پرداخته ام و 

این مقاله یک بخش برگزیده و ویرایش شده ی آن است.
یک نفر دیگر، زنی چاق و قدکوتاه، ایستاد و گفت امکان ندارد دخترهای زامبی وجود داشته 
اما هنوز  را بی حس می کنند و نوعی خلسه ی مرگ می آورند،  باشند. داروهای زامبی ساز آدم 
هم در اساس به اعتقاد بستگی دارند، به این اعتقاد که حاال یکی از ُمرده ها هستی و اراده ای 
از خودت نداری. چطور می شود به یک بچه ی چهار پنج ساله همچون دارویی داد؟ او گفت نه، 

دخترهای قهوه فروش فقط یکی دیگر از افسانه های شهری گذشته هستند.
به شخصه با او موافق بودم، اما سری تکان دادم و گفتم به نکات خوبی اشاره کرده و از دید من 
)که امیدوار بودم یک دید انسان شناسانه ی هوشمند باشد(، مهم نبود باور کردن چه چیزی آسان 

است، مهم این بود که حقیقت چیست.
آن ها کف زدند و بعد مردی ریشو از من پرسید که آیا می تواند یک نسخه از مقاله ام را برای 
روزنامه ای که در آن کار می کند بگیرد. با خودم فکر کردم چه خوب شد به نیواورلئان آمدم، 

غیاب آندرتون در کنفرانس باعث نشد به شغلش لطمه ای وارد شود.
زن چاق که روی نشانش نامش را شانل گریولی کینگ ]15[ نوشته بود، دم در منتظر من بود.

گفت: »من واقعاً لذت بردم، خیال نکنید این طور نبوده.«
کمبل برای ارائه ی سخنرانی اش نیامد. هیچ کس دوباره او را ندید.

مارگارت من را به کسی از نیویورک معرفی کرد و گفت زورا نیل هورستون روی گتسبی بزرگ 
کار کرده بود. مرد گفت بله دیگر، این روزها همه این را می داند. در فکر بودم که آیا به پلیس 
زنگ زده یا نه، اما کاماًل دوستانه به نظر می رسید. دیگر داشت ترس برم می داشت. فکر کردم 

کاش تلفنم را دور نریخته بودم.
ابتدا گفتم: »بیا  از موقع در هتل خوردیم. همان  شانل گریولی کینگ و من یک شام زودتر 
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صحبت های روزمره نکنیم.« و او با من موافقت کرد و گفت فقط احمق ها سر میز شام درباره ی 
چیزهای روزمره صحبت می کنند، پس ما درباره ی گروه های راک که اجرای زنده از آن ها دیده 
بودیم، روش های کاهش سرعت پوسیدن جسد انسان و  شریک او که زنی مسن تر از او و صاحب 
یک رستوران بود، صحبت کردیم و بعد به اتاق من رفتیم. او بوی پودر بچه و یاسمن می داد و 

پوستش چسبناک بود.
درباره ی چیزهایی که آندرتون نوشته بود فکر کردم، همان ها که با دست پشت صفحات نوشته 

بود. می خواستم آن ها را بخوانم، اما خوابم می آمد.
پس از نیمه شب از رویایی بیدار شدم و صدای زنانه ای در تاریکی نجوا می کرد.

گفت: »پس به شهر آمد، با کاست های دورز و کتاب های کراولی و فهرست دست نوشته ی آدرس 
وب سایت هایی درباره ی جادو و آشوب، همه چیز خوب پیش می رفت. حتا چند تایی پیرو پیدا 
کرد، فراری هایی مثل خودش بودند و هر کجا می شد عشق و حال می کرد و دنیا خوب به نظر 

می رسید.
بعد او نوشته های خودش را راست راستی باور کرد. فکر کرد اصل ماجرا خود اوست. که او شخص 
اصلی است. فکر می کرد یک ببر شکاری بزرگ است، نه یک گربه ی کوچک. پس چیزی را بیرون 

کشید که یک نفر دیگر می خواست.
فکر کرد چیزی که بیرون آورده از او محافظت می کند. پسر احمق. و آن شب، در میدان جکسون 
نشست و با تاروت خوان ها صحبت می کرد و بهشان درباره ی جیم موریسون و کاباال می گفت، 
همان موقع کسی به شانه اش زد، برگشت و کسی پودری را به صورتش پاشید و او آن را نفس 

کشید.
نه همه اش را. قصد داشت یک کاریش بکند، اما کاری از دستش ساخته نبود، چون او فلج شده 
بود. در آن پودر، ماهی سمی و پوست قورباغه و استخوان و خیلی چیزهای دیگر بود. و او آن 

را نفس کشیده بود.
او را به اورژانس بردند. اما در اورژانس هم کار زیادی از دستشان ساخته نبود، به نظرشان یک 
موش خیابانی بود که زیادی دارو مصرف کرده بود، روز بعد می توانست دوباره حرکت کند. اما 
دو سه روزی طول کشید تا بتواند حرف بزند. مشکل این است که او به آن احتیاج دارد. آن را 
می خواهد. می داند رازهای بزرگی در پودر زامبی نهفته است و او تقریباً به آن ها دست یافته. 
برخی می گویند هرویین یا یک آشغالی از آن دست قاطی آن پودر می کنند. اما حتا نیازی به 

آن نبوده. او آن را می خواهد.
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و به او گفتند به او نمی فروشند. اما اگر برایشان کار کند، کمی پودر زامبی به او می دهند که 
بکشد و به لثه هایش بمالد و قورت بدهد. برخی اوقات هم کارهایی به او می دادند که هیچ کس 
می توانستند،  چون  می کردند،  تحقیر  را  او  فقط  اوقات  برخی  نبود.  انجامشان  به  حاضر  دیگر 
مجبورش می کردند کثافت سگ را از توی فاضالب بخورد، برایشان آدم بکشد و کارهایی از این 
دست. هر کاری بکند مگر مردن. پوست و استخوان شده بود. برای پودر زامبی هر کاری می کرد. 
و هنوز در باقی مانده های مغزش خیال می کند خودش است و زامبی نشده. که نمرده و یک 

مرزی هست که هنوز از آن عبور نکرده. اما خیلی وقت پیش از آن عبور کرده.«
دستم را دراز کردم و لمسش کردم. بدنش باریک و سفت و الغر بود، مثل بدن هایی بود که 

گوگان می کشید. دهانش در تاریکی نرم به نظر می رسید.
مردم به یک دلیلی وارد زندگی ات می شوند.

4
»آن ها باید بدانند ما چه کسی هستیم و بدانند این جاییم.«

وقتی بیدار شدم، هنوز تاریک بود و اتاق ساکت بود. چراغ را روشن کردم و روی پتو دنبال روبان 
سفید یا قرمز یا گوشواره ای به شکل جمجمه ی موش گشتم. اما چیزی نبود که نشان بدهد تمام 

شب کسی به جز من در تخت بوده.
بلند شدم و پرده ها را کنار زدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. آسمان در شرق هنوز خاکستری 
رنگ بود. به رفتن به سوی جنوب و ادامه دادن فرار فکر کردم، به این که همچنان وانمود کنم 
من زنده ام. اما حاال می دانستم که برای این کار بسیار دیر شده. درهایی میان ُمرده ها و زنده ها 

وجود دارند و این درها از هر دو جهت باز و بسته می شوند.
من تا جایی که ممکن بود پیش آمده بودم.

کسی به در زد و صدای تپ تپ خفه ای در اتاق هتل پیچید. شلوار و تی شرتم را پوشیدم و پا 
برهنه در را باز کردم.

دخترک قهوه ای منتظر من بود.
همه چیز بیرون غرق در نور بود؛ نوِر دلباز و شگفت انگیِز پیش از سپیده بود و صدای پرنده ها 
در هوای صبح گاهی به گوش می رسید. خیابان روی یک تپه بود و خانه هایی که رو به من قرار 
داشتند، کلبه هایی کوچک بودند. مه نزدیک به زمین بود و مثل فیلم های سیاه سفید قدیمی 

حلقه حلقه می شد، اما تا ظهر مه رفته بود.
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دختر الغر و کوچک بود و به نظر می رسید بیشتر از شش سال نداشته باشد. چشم هایش انگار 
مبتال به آب  مروارید بودند. پوستش که زمانی قهوه ای بوده، خاکستری شده بود. لیوان سفید 
هتل را به طرفم گرفته بود، آن را با احتیاط نگاه داشته بود، یک دستش روی دسته بود و دست 

دیگرش زیر نعلبکی. لیوان تا نیمه با مایع ِگلی رنگی که از آن بخار بلند می شد پر شده بود.
خم شدم که لیوان را از او بگیرم و یک قلپ از آن چشیدم. نوشیدنی تلخی بود و بسیار گرم و 

من را کاماًل بیدار کرد.
گفتم: »متشکرم.«

کسی جایی داشت نامم را صدا می زد. دختر صبورانه منتظر ماند تا قهوه را تمام کنم. فنجان را روی 
زمین گذاشتم و بعد دستم را روی شانه اش گذاشتم. دستش را دراز کرد و با انگشت های کوچک 

خاکستری دست من را گرفت. می دانست با او هستم. از حاال هر کجا که می رفتیم با هم بودیم.
چیزی را که کسی زمانی به من گفته بود به خاطر آوردم و به او گفتم:  »هر روز یک روز تازه است.«

حالت چهره ی دخترک قهوه فروش تغییری نکرد، اما سر تکان داد، انگار صدای من را شنیده بود 
و ضربه ای به بازویم زد. دستم را محکم با انگشت های سردش نگاه داشت و در نهایت، ما در کنار 

هم قدم به درون مه صبح گاهی گذاشتیم.

1. Night’s Out
2. Port.au.Prince

Chicory .3: نوعی گیاه که مصرف دارویی دارد و به عنوان 
جایگزین قهوه از آن استفاده می شود، یعنی در واقع به جای 

قهوه فروخته می شود.
4. Jackson Anderton

و  نویسنده  انسان شناس،   :Zora Neal Hurston  .5
رنگین  او  شده.  منتشر  اثر  پنجاه  از  بیش  او  از  فولکوریست. 

پوست بود.
معروف  کمدین   :William Claude Dukenfield  .6
آمریکایی که نقش معروفش شخصیتی الکلی و از انسان بیزار 

بود.

7. Hopewell
8. Campbell Lakh
9. Norwood and Streatham

سبک  نقاش   :Eugène Henri Paul Gauguin  .10
پست امپرسیونیستی فرانسوی.

11. Santeria
Mardi Gras .12: )به فرانسه یعنی سه شنبه  چاق( نوعی روز 

عید و فستیوال است.
Anne Rice .13: نویسنده داستان های خون آشامی، از جمله 

»مصاحبه با خون آشام«.
14. Audubon Room
15. Shanelle Gravely.King
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یکی شان –که بیلی صدایش می زدم- یک جورهایی بیشتر... بیشتر چی بود؟ فکر کنم 
بیشتر هشیار بود. همگی شان فقط بی هدف پرسه می زدند. گاهی چیزی را از زمین بر 
می داشتند و بعد که حوصله شان سر می رفت، آن را دوباره زمین می گذاشتند و پرسه 
و تلوتلو خوردنشان را از سر می گرفتند. صدای زیادی هم تولید نمی کردند. فکر کنم 
می دانستند که دور و اطراف هنوز هم انسان هایی وجود دارند؛ روزهای اول به تخته های 
کوبیده شده روی پنجره ها دست می کشیدند و خود را به درها می زدند. ولی نمی توانند 
از چیزی باال بروند و قدرت چندانی هم ندارند؛ بنابراین در نهایت دست از تالش بیهوده 
برداشتند. و در نهایت، حاال یا بی هدف این اطراف می چرخند یا گاهی اوقات درازکش 

روی زمین باقی می مانند.
مسخره است که چطور گاهی شبیه آدمیزاد هستند و گاهی نه. اولی ها، همان هایی که 
از زمین یا همچین جایی بیرون آمدند و فکر کنم باید اسمشان را نسل اول گذاشت، 

سندروم استکهلم

دیوید تالرمن

شیرین سادات صفوی
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بعضی هایشان سر و وضع کاماًل طبیعی و معقولی دارند. ولی مدل راه رفتنشان، پاهایشان که 
روی زمین کشیده می شود و گام های آهسته، مثل تاتی تاتی بچه ای نوپا و این که تمام مدت 
حواسشان به قدم بعدی است، همین هاست که باعث تفاوتشان می شود. البته بقیه، همان هایی 
که نسل اول خدمتشان رسید، بعضی هایشان حسابی درب و داغان هستند؛ تکه های گوشتشان 
اوقات نصف  گاهی  و  گرفته  فرا  را  تمام هیکلشان  بزرگی  و  بدریخت  و زخم های  است  آویزان 
صورتشان نیست. این ها مثل جنازه هایی هستند که یک دفعه بلند شده و راه افتاده باشند. به 
نظر من سر و کله زدن با این ها راحت تر است، گرچه این طور دسته بندی کردنشان مسخره و 

احمقانه است. با این حال، حداقل آدم می داند کجای کار است.
در هر حال، داشتم در مورد بیلی حرف می زدم. بیلی، از سر و وضعش معلوم بود که یک نسل 
اولی درجه یک است. نمی دانم جریان زندگی اش چی بوده، ولی دو هفته پیش که سر و کله اش 
بود.  وصل  کتش  یقه  به  هم  میخک  گل  یک  حتا  و  بود  تنش  مرتبی  شلوار  و  پیدا شد، کت 
نمی دانم، شاید موقع شروع ماجرا، داشتند دفنش می کردند. آدم با خودش فکر می کند اطرافیان 

چه حالی پیدا کرده اند وقتی جنازه وسط مراسم بلند شده و نشسته است.
خالصه، وقتی با آن کت و شلوار در خیابان اصلی ظاهر شد، یک سر و گردن با بقیه فرق داشت. 
البته راه که نمی رفت، می دانید که؛ به نظر من به اندازه ی بقیه کج و کوله راه می رفت. با این 
حال باهوش تر به نظر می رسید – حواسش جمع تر بود. و با آن کت و شلوار، من را یاد پسرم 

توی مراسم ختمش می انداخت. برای همین اسم بیلی را رویش گذاشتم.
بیلی خیلی زود با محیط خو گرفت. هنوز هیچی نشده بود که فهمید دو تا از خانه های خیابان، 
آدم دارند؛ خانه ی من و خانه ی آن طرف خیابان. هر دو خانواده، خودمان را خوب توی خانه ها 
مهر و موم کرده بودیم. البته افتخار مهر و موم کردن این خانه به من نمی رسد – ماشین من 
چند مایلی این جا از کار افتاد و وقتی از راه رسیدم، خانه را با همین سر و وضع پیدا کردم. چند 
تایی شان از راه پنجره رفته بودند تو و پنجره هنوز باز بود – دو تا رفته بودند تو و حدس می زدم 
دو تا مورد جدیدتر، باید صاحبان قبلی خانه باشند. در برخورد نزدیک، چهار نهایت تعدادی 
است که یک نفر دست تنها از پسشان بر می آید – و خوشبختانه رولورم همراهم بود. البته شانس 
هم آوردم که قبل از این که آن ها خدمتم برسند، دخلشان را آوردم. اصاًل بعید نبود که ماجرا 

برعکس تمام شود.
عاقبت جنازه ها را از پنجره بیرون انداختم و قبل از این که بقیه بفهمند اوضاع از چه قرار است، 
این جا یک تفنگ دوربین دار و کلی  پنجره  را درزگیری کردم. در کل، خیلی شانس آوردم – 
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آماده ی  کاماًل  خانه  قبلی  صاحب های  ظاهراً  کردم.  پیدا  دیگری  وسیله ی  همه جور  و  کنسرو 
انتظار بزرگ بوده اند، ولی بعد حواس پرتی کرده اند. که البته پیش می آید. کار سختی است که 
بخواهی تمام مدت حواست را جمع آن ها کنی و یاد روز و روزگار گذشته نیفتی. سعی کردم 
خیلی به وسایلشان دست نزنم – چون کار درستی نبود. تفنگ و کنسروها تمام چیزی است 

که الزم داشتم.
باز دارم از موضوع دور می افتم – این داستان بیلی است، نه داستان من. و جریان این طور است 
که به محض ظاهر شدن بیلی در خیابان، معلوم بود یک چیزی با قبل فرق دارد. احتماالً باید 
فکرش را می کردم که بیلی آخرش دردسرساز می شود؛ ولی وقتی تمام روز کاری برای انجام 
دادن نداری و رادیو و تلوزیون هم فقط برفک پخش می کنند، حوصله ات سر می رود. باید همان 
موقع یک گلوله توی مغزش خالی می کردم. می دانید، اوایل کار تک تک آن هایی را که جلویت 
ظاهر می شوند، با تیر می زنی – ولی بعد از مدتی به این نتیجه می رسی که تعداد آن ها همیشه 
بیشتر از تعداد گلوله هایت خواهد بود. هر چند تا گلوله هم که خرجشان کنی، آن ها باز هم 

وجود دارند.
بنابراین شاید وقتی تصمیم گرفتم بیلی را نزنم، همین فکرها در سرم بود. یا شاید وقتی توی 
خیابان اصلی راه می رفت، بیش از اندازه قیافه اش شبیه پسرم بود. یا شاید فقط حوصله ام سر 
رفته بود و حاال تازه داشت یک اتفاقاتی می افتاد. به نظرم این دالیل فرق چندانی هم با هم 

ندارند.
در هر حال، کاماًل مشخص بود که این یکی باهوش تر است و نمی خواهد وقتش را به پرسه زدن 
و سرگردانی با بقیه بگذراند. اول از همه، گشتی دور خانه ی آن طرف خیابان زد و هر از گاهی 
هم ضربه ای به تخته ها می زد، انگار که بخواهد قدرت آن ها را تست کند. بعد، وقتی کارش با آن 
طرف تمام شد، همین برنامه را برای خانه ی من پیاده کرد – خوب صدایش را می شنیدم که 
روی تخته های پنجره ای که از آن وارد خانه شده بودم، ناخن می کشید. و باید بگویم که حسابی 
شگفت زده ام کرده بود. آدم از رفتار احمقانه ی آن ها خسته و دل زده می شود؛ این که مثل یک 
مشت بچه ی خنگ و تنبل هستند و این خصوصیتشان بعد از مدتی، حالت را به هم می زند. 
حاال جالب بود که می دیدم یکی شان دارد نبوغ از خودش نشان می دهد؛ حتا اگر این نبوغ قرار 

بود مایه ی دردسر شود.
نگران خودم نبودم – هر روز صبح تخته های کوبیده شده را چک می کردم و هر از گاهی چند 
تا تخته اضافی هم چکش کاری می کردم که دلیلش بیشتر سرگرمی خودم بود؛ چون همان طور 
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که قباًل گفتم، خودشان دیگر تالشی برای باز کردن راهی به داخل نشان نمی دادند. ولی از اوضاع 
خانواده ی آن طرف خیابان خبری نداشتم؛ نمی دانستم نکات احتیاطی را رعایت می کنند یا نه. 
خانه شان از بیرون رو به راه به نظر می رسید. حاال دیگر احمقانه به نظر می رسد، اما خودم دوست 
نداشتم توی کارشان فضولی کنم. فقط می دانستم چهار نفرند، یک زن و شوهر و دو بچه، و جز 
این چیز دیگری نمی دانستم. خیابان اصلی خیلی پهن بود و بدون دوربین نمی شد چیز زیادی 
دید و استفاده از دوربین هم یک جورهایی – هیزی و چشم چرانی به نظرم می رسید. حتا حاال 

که اوضاع این طور گند خورده است، باز آدم ها حق دارند خلوت خودشان را داشته باشند، نه؟
راهی برای صحبت با هم نداشتیم؛ اگر تلفن ها کار می کردند، می توانستم شماره شان را از توی 
بیندازم، ولی نمی دانستم  راه  یا شاید می توانستم عالمتی چیزی  بیاورم.  راهنما در  دفترچه ی 
آن ها می توانند آن را ببینند و بخوانند یا نه. به همین خاطر، تصمیم گرفتم تا جایی که می شود 

آن ها را به حال خودشان بگذارم.
ظاهراً بیلی به این نتیجه رسیده بود که آن ها گروه بهتری هستند؛ چون بعد از روز اول، دیگر 
کاری به من نداشت. اما من در مقابل او را زیر نظر داشتم، چون خیلی جالب بود – البته در 
مقایسه با بقیه، و چون همه جا، تا جایی که چشم کار می کرد، فقط بقیه وجود داشتند و بس. 
موضوع برای آن ها هم همین طور بود؛ چون تا جایی که از دستشان بر می آمد کنجکاو شده 
بودند – حتماً می خواستند بداند این تازه وارد کیست که یک جورهایی انگار مصمم و با هدف 

راه می رود؟
در نهایت، بیلی پروژه ی خودش را تعریف کرد – روز دوم بعد از ورودش به شهر، یک پنجره ی 
مشخص برای خودش در سمت راست خانه ی آن طرف خیابان انتخاب کرد؛ پنجره درست بعد 
از انتهای ایوان خانه قرار داشت. حتا با دوربین هم به زحمت می توانستم در آن قسمت ببینمش. 
سر راه دید من، ایوان و یک درخت غول پیکر قرار داشت و فقط می توانستم تکان خوردن بیلی را 
تشخیص دهم و بس. البته خوب حدس می زدم که مشغول چه کاری است – احتماالً با خودش 
به این نتیجه رسیده بود که آن پنجره نقطه ی ضعف خانه است و اگر رویش وقت بگذارد، دیر 
یا زود می تواند راهی به داخل باز کند. من که شانس چندانی برایش قایل نبودم. امکان نداشت 
ساکنین خانه صدای حرکاتش را در آن قسمت نشنوند و اگر حس می کردند احتمال ورود وجود 
دارد، بابت هر تخته ای که بیلی پایین می آورد، دو تخته از داخل به استحکامات پنجره اضافه 

می کردند – حداقل اگر من بودم که این کار را می کردم.
احتماالً بعد از یکی دو روز، او هم خسته می شد و مثل بقیه سرگردان و عاطل و باطل آن اطراف 
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می چرخید. این فکر یک جورهایی ناراحتم می کرد. البته خدا می داند که دلم نمی خواست موفق 
یا همچین چیزی شود – اما دلم نمی خواست تسلیم شدنش را هم ببینم. لعنت خدا، نمی دانم، 
شاید دلم می خواست برای خودش کسی بشود؛ دلم نمی خواست آخر و عاقبتش مثل بیلی من 
بشود. بله، خیلی احمقانه است، خودم هم می دانم. نمی دانم آن موقع توی سرم چی می گذشت 

– فقط حس می کردم که حیف می شود.
صبح روز بعد که بیدار شدم، بیلی همچنان مشغول بود. ولی نه تنها این – برای خودش کلی 
تماشاچی هم دست و پا کرده بود. تعداد زیادی از بقیه –شاید صد نفر یا بیشتر– توی حیاط 
اما تعداد زیادیشان نشسته بودند و اوضاع  خانه جمع شده بودند. بعضی هایشان سر پا بودند، 
طوری بود انگار او برایشان نمایشی چیزی راه انداخته باشد. هنوز نمی دانستم بیلی دقیقاً قصد 
چه کاری دارد. خیلی اعصاب خرد کن بود – مگر داشت چه کار می کرد که این قدر تماشاچی 
برایش جمع شده بود؟ بعد از مدتی، شروع به گشتن برای نقطه ای کردم که دید خوبی به آن 
سمت داشته باشد و یاد نردبان اتاق زیر شیروانی افتادم و به یاد آوردم که وقتی از راه رسیدم، 
پنجره ی بزرگی در شیروانی رو به خیابان دیده بودم. اتاق زیر شیروانی را تغییر کاربری داده 
بودند؛ ظاهراً اتاق خواب بچه ای بود که بزرگ شده و رفته بود و پدر و مادرش تصمیم گرفته 

بودند آن را به همان شکل حفظ کنند.
پنجره ی آن باال آن قدر بزرگ بود که می شد لبه اش نشست. و از آن جا می شد بیلی را به خوبی 
اراده ای به کاری مشغول  با چنان  از آن ها  تا به حال ندیده بودم یکی  دید. شوکه شده بودم. 
شود – او دوباره و دوباره، بی هیچ توقفی، به تخته ها چنگ می کشید. تمام انگشتانش خون آلود 
بودند؛ با دوربین به نظرم رسید سفیدی استخوان انگشت هایش، جایی که با کشیدن پیاپی آن ها 
را سابیده بود، می بینم. دست هایش آش و الش بودند، ولی این مساله ذره ای از سرعتش کم 
نمی کرد – فکر کنم خودش وضع دست هایش را درک نمی کرد. فقط به تخته ها چنگ می کشید 
و به هیچ چیز دیگری توجه نداشت. تا آن لحظه، چند تایی تخته را کنده بود که روی چمن 
کنار پایش افتاده بودند. اما به نظرم این ها به حالش فایده ای نداشت – خانواده می توانست داخل 
اضافه  تا تخته  او یک تخته می کند، آن ها چند  اگر  بکوبد. و  بیشتری  تخته های خیلی خیلی 
می کردند. با این که کمی باهوش تر و قوی تر از بقیه بود، اما نمی توانست به پای انسان ها برسد.

با این حال، آن طور که او بی توقف به کارش ادامه می داد، نمی شد چشم از تالشش برداری. به 
جز وقت ناهار، تمام روز بیلی را زیر نظر داشتم تا این که هوا تاریک شد. آخرین باری که او 
را دیدم، تا نیمه ی تخته های بیرونی پیش رفته بود. وقتی پایین می رفتم، هنوز داشت تالش 
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می کرد – به نظر تاریکی اثری بر روی او نداشت.
روز بعد زود از خواب بیدار شدم و تمام وسایلم را به همراه اجاق کوچکی که پیدا کرده بودم، به 
اتاق شیروانی بردم. انگار یک دفعه بیلی مرکز زندگی ام شده بود – با خودم فکر کردم من هم 
مثل یکی از آن آشغال های بی زبانی شده ام که توی چمن جلوی خانه نشسته اند و او را انگار که 

ستاره ی نمایش باشد، زیر نظر گرفته اند.
اما وقتی روی لبه ی پنجره ی زیر شیروانی قرار گرفتم، دیدم دیگر کسی ننشسته است. حاال 
تبدیل به توده ای عظیم شده  بودند و بیل با آن کت و شلوار آن چنانی اش مرکز حرکتشان بود 
و تک تک شان در تالش برای چنگ انداختن به پنجره بودند. حدود بیست نفرشان ه مزمان به 
تخته ها چنگ می کشیدند و بالفاصله متوجه شدم خانواده ی ساکن هر تقویتی هم که از داخل 
انجام دهد، جلودار حرکت آن ها نخواهد بود – وزن و تالش آن همه پیکر با هم، قابل توقف نبود.

و دقیقاً، حدود یک دقیقه بعد از نشستن من روی لبه، پنجره وا داد و تمامی تخته ها و پیکرها 
به داخل سقوط کردند – یادم هست که در آن لحظه بخش دیوانه ای از مغزم حس می کرد بیلی 
برای ورود به خانه، منتظر من بوده است؛ انگار منتظر بوده حداقل یک تماشاچی برای کارش 

داشته باشد.
من هیچ کاری نکردم. فایده اش چه بود؟ اگر کسی درون خانه بود، که می دانستم هست، در 
لحظه ی فرو ریختن تخته ها مرده محسوب می شد. حس خاصی نداشتم – احتماالً شوکه شده 
بودم. آن ها همین طور از پنجره داخل می رفتند و به یکدیگر چنگ می انداختند و دعوا می کردند 
تا وارد شوند؛ انگار در دنیا هیچ چیز مهم تر از وارد شدن به این خانه نبود. حتا وقتی تمام اتاق 
پر شده بود، باز هم فشار می آوردند و فقط چند تایی توی حیاط باقی مانده بودند که آن ها هم 

تالش می کردند خودشان را به زور در اتاق جای دهند.
همه جا ساکت بود، جور غریبی ساکت بود؛ ولی وقتی صدای جیغ بلند شد، چند لحظه طول 
کشید تا آن را در ذهنم حس کنم. و بعد این سر و صدا به نظرم غریب رسید؛ چون بیش از حد 
به سکوت همیشگی عادت کرده بودم. مجبور شدم تفنگ را برای لحظه ای زمین بگذارم و نگاهی 
به اطراف بیندازم و ببینم صدای جیغ از کجاست. صدا از طبقه ی دوم بود؛ درست سمت مقابل 
پنجره ای که آن ها ازش وارد شده بودند – یک دختر کوچک، احتماالً ده دوازده ساله، توی اتاق 
بود. البد بقیه در اتاق حبسش کرده بودند تا در امان باشد. حاال بچه تا نیمه از پنجره آویزان 
بود و جیغ می کشید – من را نگاه نمی کرد، فکر کنم حتا نمی دانست من هم تماشاچی هستم؛ 
نمی دانستم دارد برای درخواست کمک جیغ می کشد یا دلیلی برای این کارش ندارد. هیچ کاری 
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برای او از دستم ساخته نبود. اگر می توانست توی ایوان پریده و بعد وارد خیابان شود، شاید آن 
وقت کاری از دستم بر می آمد؛ ولی نمی توانستم این را بهش بگویم. دوباره تفنگ را برداشتم؛ 
خودم هم نمی دانم چرا. شاید می خواستم قبل از این که دست بقیه به او برسد، دخلشان را 
بیاورم یا زودتر بچه را راحت کنم. احتماالً باید همین کار را می کردم – ولی احتماالً آن موقع 

این ها به فکرم نرسید. فکر کردن کار سختی است.
و می دانید، حس می کردم بیلی اولین کسی خواهد بود که به او می رسد و بابت همین وقتی 
بیلی در اتاق ظاهر شد، اصاًل تعجب نکردم. دختر چنان مشغول جیغ زدن بود که حتا متوجه از 
راه رسیدن او هم نشد. پنجره ی اتاق قدی و دو لنگه بود و هنوز چند متری بینشان فاصله وجود 
داشت. بیلی طوری جلو می رفت، انگار تا آخر دنیا وقت داشته باشد. دید من برای شلیک عالی 

بود؛ می توانستم در جا سرش را بپرانم.
ماشه را فشردم – و بعد متوقف شدم. فقط داشتم به این فکر می کردم که بعد از وارد شدن بیلی 
به خیابان اصلی، زندگی چقدر برایم جالب تر شده و این که او چقدر شبیه پسرم است. شاید او 
هم یکی از آن ها بود، اما باهوش بود و من چه حقی برای کشتن او داشتم؟ و جایی در سرم، 
بزنم؛ گلوله هایم کافی نیست و باالخره دست یکی  صدایی می گفت که نمی توانم همه شان را 
از آن ها به این بچه می رسد و چرا آن یک نفر، بیلی نباشد؟ می دانم که اشتباه می کردم – اگر 

وقت کشی می کردم، شاید بچه سر عقل می آمد و توی ایوان می پرید.
تفنگ را بلند کردم که دوباره شلیک کنم، ولی دیگر دیر شده بود.

بیلی به جلو پرید و با انتهای خونین و آشفته ی دست هایش، سر بچه را گرفت و گونه اش را 
درید. بعد همان طور آن جا ایستاد؛ دهانش صورت بچه را پوشانده بود – و اگر جریان خونی که 
روی کت و شلوارش می ریخت وجود نداشت، حس می کردی دارد او را می بوسد. با دوربین تکان 
خوردن آرواره اش را می دیدم. و ناگهان، او دیگر شبیه پسرم نبود؛ حاال فقط یک هیوال بود. ماشه 
را فشردم – و سرش تبدیل به بخاری سرخ شد و خون روی همه چیز پاشید. وقتی بخار فرو 
نشست، او هنوز ایستاده بود و صورتش بدون این که به چیزی وصل باشد، هنوز داشت صورت 
بچه را می جوید. دوباره شلیک کردم و این بار هر دو با هم به زمین افتادند. می دانستم که بچه 

مرده است، اما این فکر حالم را بهتر نمی کرد.
بنابراین، این آخر داستان بیلی است. و فکر می کنم آخر داستان من هم باشد. دیروز این دستگاه 
ضبط قدیمی را پیدا کردم و تصمیم گرفتم داستان را بگویم و خودم را تخلیه کنم. احتماالً هیچ 
وقت هیچ کس این نوار را نخواهد شنید. ولی شاید یک روز همه چیز تمام شود و شاید بشود از 
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این نوار درسی گرفت. شاید وقتی که یادآوری کار درست تر است، مردم تصمیم بگیرند همه چیز 
را فراموش کنند. چون با خودم فکر می کردم که بدترین کاری که آن ها با ما کرده اند، کشتن ما 
نیست. بلکه این است که دارند ما را مثل خودشان می کنند – دارند ما را طوری تغییر می دهند 
که دیگر هیچ چیز حس نکنیم. دستشان به ما برسد یا نرسد، هر روز انسانیت ما کمتر می شود 

و روز به روز، از درون می میریم.
یا شاید، نمی دانم، شاید من از اولش هم همین طور بودم. تا االن، حتا یک بار هم برای باربارا 
ولی بخشی  و دختر کوچولویم گریه نکرده ام، در حالی که دلتنگی شان برایم زجرآور است – 
از وجودم نمی تواند گریه کند. اما خوب، من برای بیلی هم گریه نکردم – وقتی داشتند توی 
و  احمقانه  کار  چنین  باید  چرا  می کردم  فکر  و  بودم  عصبانی  فقط  می کردند،  دفنش  زمین 
خودخواهانه ای بکند. لعنت خدا، خودم خوب می دانم که پدر خوبی برایش نبودم، ولی اگر با من 

حرف می زد، باالخره یک چیزی در جوابش می گفتم.
ولی حاال بیلی را کمی بیشتر درک می کنم – ای کاش االن این جا بود و به جای حرف زدن با 
این ماشین احمق، می توانستم این ها را به خودش بگویم. یکی از افراد پلیس گفت که احتماالً 
بیلی خودش هم نمی دانسته دارد چه کار می کند؛ چون هیچ کس به سینه ی خودش شلیک 
نمی کند – می گفت راهش این است که لوله ی تفنگ را بگذاری تو دهانت و سرش را به طرف 

سقف دهان نشانه بگیری؛ می گفت بهترین راهش همین است.
و برای من،  با تفنگ دوربین دار کار سخت می شد، اما خوشبختانه رولورم هنوز گلوله دارد – 

یک گلوله بس است.
فکر کنم آن چیزی که قباًل می خواستم بگویم، آن چیزی که آن ها به ما یاد داده اند – این است 

که زندگی کردن به معنای زنده بودن نیست. و من فکر می کنم همین حاال هم مرده ام.
حداقل حاال می توانم بمیرم و مرده بمانم.





مه
رج

- ت
ی 

تز
فان

کلی آرمسرتانگ ]۱[ نویسنده ی معروف مجموعه های فانتزی شهری است. داستان های 

از موفقیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده   برای نوجوانان نوشته شده اند،  او که عموماً 

است. از این نویسنده در کشور تا به حال داستان »وقتی اشباح بیدار می شوند« ]۲[ 

به  کتاب  این  است.   ]۳[ سیاه  قدرت های  از سه گانه ی  اولین قسمت  که  منترش شده 

همت ندا شادنظر ترجمه شده و نرش ایران بان آن را به بازار کتاب عرضه کرده است.

واپسین پایداری

کلی آرمسترانگ

محمدحسین عبدالهی ثابت
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مونیکا فکر می کرد اگر الزم باشد تا آخرین قطره ی خون برای نجات نژاد و هم نوعانت مقاومت 
کنی، ممکن بود در جای بدتری هم مجبور به این ایستادگی بشوی. به آن سوی دیوارهای دژ 

خیره شد و مزرعه های سبز و طالیی ذرت هایی را  که در نسیم تکان می خوردند، تصور کرد.
از آخرین باری که ذرت خورده بود چقدر می گذشت؟ چشمانش را بست و کباب پزهای تابستانی 
در حیاط پشتی را به یاد آورد. بوی خوش دنده کباب روی اجاق، خنکای قوطی آب جویی که 
جیم به پشتش می فشرد و صدای خنده های لیلی که دورشان می زد و با تفنگ آب پاش به دنبال 

باقی بچه ها می دوید. همه را به یاد آورد.
چشمانش را به روی دشت های سوخته ی آن سو باز کرد. خودش دستور داده بود تا میانشان 
با  بودند  مراتعی  تنها  و  بود  نروییده  ذرتی  دیگر  آن ها  در  که  بود  البته سال ها  بیندازند.  آتش 

علف های هرز که دشمن را پنهان می کردند. همان بهتر که سوزاندشان.
صدایی از پشت گفت: »فرمانده.«

مونیکا برگشت. جوانی با صورت پرجوش، پاشنه هایش را به هم کوبید و سالم داد. جدیدترهایشان 
هرازگاهی این کار می کردند و مونیکا هم دیگر تالش نمی کرد این عادت را از سرشان بیندازد. 
بار  اگر قباًل یک  با قوانین درست حضور دارند، حتا  ارتشی درست  باور کنند که در  الزم بود 
هم یونیفرم نپوشیده باشند. اصاًل همین آن ها را سر پا نگه می داشت، و می گذاشت باور کنند 

می توانند پیروز این نبرد باشند.
جوان گفت: »هندریکس ]4[ همین االن بی سیم زد. داره آخرین گروه زندانی ها رو میاره.«

مونیکا سر تکان داد و به دنبال او از بارو پایین رفت. از کنار دو دختر در یونیفرم های نگهبانی 
انداختند و مودبانه سالم کردند. مونیکا  پایین  را  نگاهشان  تکان دادند،  گذشتند. دخترها سر 
لبخندش را پنهان کرد. در این فکر بود که زمانی  خود را می کشت بلکه پیش دختران هم  سن 

و سال این دو چنین احترامی داشته باشد، زمانی بود که سر کالس درس می ایستاد. 
به فکر تمامی بچه هایی افتاد که به آن ها درس داده بود. می خواست بداند االن کجا هستند، چند 
نفرشان از دیگران شده اند و چند نفرشان مرده اند... مطمئن بود که خیلی هاشان در گروه دوم 
قرار دارند. اگر معلم شیمی شان را می دیدند که آخرین حلقه ی مقاومت را فرماندهی می کند، 
واقعاً چه می کردند؟ اصاًل می توانستند چنین چیزی را تصور کنند؟ بعضی روزها خودش هم 

نمی توانست.
همین که پشت سر جوان وارد دژ شد، گرت از سایه ها بیرون آمد. با فاصله ی یک قدم، کنارش 
را روی زمین می کشید. پای شکسته ای که هیچ وقت هم کاماًل  بر می داشت. پای چپش  گام 
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خوب نشده بود.
قبل از این که گرت حرفی بزند، مونیکا دستش را باال برد.

»اعتراضت رو شنیدم ستوان.«
»من که چیزی نگفتم فرمانده.«

»الزم نیست چیزی بگی. شنیدی داریم یک عده ی جدید می آریم و می خواستی دوباره بهم 
بگی که از پس زندانی بیشتر بر نمی آییم.که جان پناه بیش از ظرفیتش پر شده. که داریم نیروی 
انسانی مون رو پای مراقبت از اون ها هدر می دیم. که داریم دکترامون رو پای اونا حروم می کنیم. 

که باید ببریمشون وسط دشت و بکشیمشون و جسداشونم سر نیزه کنیم تا دیگران ببینن.«
»فکر نکنم آخریه رو پیشنهاد کرده باشم. ولی عجب ایده ی محشری بود. یه گروه می فرستم تا 

برای نیزه ها چوب خوب پیدا ...«
مونیکا نگاهی خشمگین به او انداخت. گرت هم فقط با نیش باز خندید.

»ما حیوون نیستیم ستوان. خودمون رو تا حد اون ها پایین نمیاریم.«
صدالبته همان طور که مونیکا از قبل شکایت او را می دانست، گرت هم از قبل می دانست مونیکا 
چنین چیزی جوابی می دهد. البته گرت هم فقط دوست داشت افکارش را بیرون بریزد، آن هم 
بلندبلند و به صورت مداوم. مونیکا هم فقط به خاطر نوآموزان تحت فرماندهیش، جواب گرت 

را می داد.
وقتی به سرسرای اصلی رسیدند، صدای فریادی شنید: »زندانی ها روی زمین بخوابند!« برای 
هیچ وقت  مونیکا  می شدند.  پال  و  پخش  جهت  همه  در  آن ها  بود.  اخطار  مثل  این  جدیدترها 
مجبورشان نمی کرد سر جایشان بایستند. به خوبی می فهمید این ترس از کجا می آید. از آن 
سال های طوالنی پنهان  شدن، مراقب بودن و انتظار برای فرار مجدد. با این حال به افسرانش 
به جان پناه ها  را  آن ها  بعد  باشند.  داشته  نظر  در  می کنند،  فرار  که  را  کسانی  تمام  بود  گفته 
می بردند تا آن جا ببینند که دیگران به هیچ وجه آن هیوالهای قدر قدرت کابوس هایشان نیستند.
قانع که می شدند، دیگر به آن فریاد واکنش متفاوتی نشان می دادند. آن وقت به دیگر سربازان 
می پیوستند و در سرسرا به خط می شدند تا از زندانیان سان ببینند. پوزخند نمی زدند و دیگر 
از  تماشا می کردند. مملو  و  نمی آمد. فقط همان طور صاف می ایستادند  بیرون  ازشان  صدایی 

تنفری چنان سترگ بودند که می توانستی بویش را حس کنی، سنگین و خفه کننده بود.
همین که وارد سرسرای محصور بین سربازان شدند، گرت گفت: »شما می تونید از طبقه ی باال 

تماشا کنید، فرمانده.«
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»بیخود!«
موجی از سر تا ته صف، مردان و زنان را پیمود. آن ها که از فاصله ی دور این گفت و شنود را 
شنیده بودند، در تأییدش سری تکان می دادند و زمزمه  می کردند، و آن ها هم که نشنیده بودند 
پچ پچ می کردند. مونیکا شیطنت آمیز با خود گفت باز هم یکی از همان کارهای جمع پسندانه. 

گرت با پیشنهادش تأیید دیگران را برای خود می خرید و مونیکا با رد آن.
همین که وارد سرسرا شدند، گرت شانه هایش را صاف کرد و تمام قد ایستاد. دیگر لنگ نمی زد. 
خیل سربازان برایشان راه باز کردند. آن هایی که سریع نجنبیدند، نگاه خیره ی گرت نصیبشان 
او احترام  به  از گرت می ترسیدند و  پایشان را جمع کردند.  شد و سریع و سراسیمه دست و 
می گذاشتند، مونیکا را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند. یکی دیگر از همان روال های 
همیشگی. مونیکا به جای همیشگی اش در اولین کنج رفت. وقتی زندانیان به داخل می آمدند، 

مونیکا، ایستاده در انتهای مسیر، اولین کسی بود که می دیدند.
می توانست صدایشان را از آن سوی درها بشنود. این سخت ترین بخش بود. تقریباً تمام زنان و 
مردان حاضر در سرسرا پیش تر هم در این وضعیت بوده اند. در مخفیگاه هایشان منتظر بودند. 
صدای نزدیک شدن دیگران را می شنیدند و خداخدا می کردند که آن ها بگذرند. خدا کنه رد شن.

گرت رفت و پشتش ایستاد. دور از چشم سربازان مونیکا را نوازش کرد.
وقتی صدای پاها درست پشت در متوقف شد، چند تن از سربازان از صف بیرون رفتند، سپس 
با صورت های شرمگین سر جایشان برگشتند. هنوز هم تحملش را نداشتند. خاطراتشان هنوز 

خیلی تازه و واضح بود.
مونیکا سربازها  لحظه  آن  در  زنده شد.  دوباره  مونیکا  پاشنه می چرخید که خاطرات  روی  در 
و زندانیان را نمی دید، بلکه دسته ای از دیگران را دید که ۱0 سال پیش به جان پناه خودش 
آنان محافظت کند، بر سر  از  تا  هجوم آوردند. نعره ی خشماگین جیم را شنید که جلو پرید 
مونیکا داد می زد تا لیلی را بردارد و فرار کنند. جیغ های جیم را شنید وقتی بر سرش ریختند. 
جیغ های لیلی را شنید وقتی جلوی چشمانش پدرش را آش و الش کردند. جیغ های خودش 
را شنید وقتی لیلی را برداشته بود و به سمت زیرزمین می دوید، وقتی لیلی را به زور از دستش 
می کشیدند. جیغ های خودش را شنید وقتی از آن ها می خواست رحم کنند، آخر لیلی فقط یک 

بچه بود، یک دختر کوچولو. و آن ها گوش نکردند.
گرت جلوتر رفت تا مونیکا به او تکیه کند. سرش را خم کرد تا حرف های اطمینان بخشش را 
دوباره در گوش مونیکا زمزمه کند. مونیکا آرام شد و زمزمه ها به یادآوری بدل شد. راست و 
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محکم بأیست عزیزم. تو االن مسئولی. الشه هاشون دست توئه. نذار این یادشون بره.
حاال او زندانیانی غریبه را می دید، نه آن هیوالهایی که خانواده اش را قتل عام کرده بوند، خودش 
را شکنجه کرده و به او تجاوز کرده بودند. قماشی در هم شکسته و داغان و کثیف که تلوتلوخوران 

در امتداد صف سربازان پیش می آمدند.
بدن گرت منقبض شد. مونیکا ریزبینانه تمام زندانیان را از نظر گذراند تا ببیند کدام  یکی شان 
شّم پلیسی گرت را برانگیخته است. واضح بود، همان آخری. موهای بلند و چربش روی صورتش 

ریخته بود اما نگاه هایش را که به مونیکا منتهی می شد، پنهان نمی کرد. 
مونیکا صاف ایستاد و مستقیم آن زندانی را نگاه می کرد. او هم وقتی از روبه روی مونیکا گذشت 

رویش را برگرداند، سپس چرخید و به سوی مونیکا خیز برداشت.
گرت جلو پرید و آن قدر سریع عمل  کرد که مونیکا فقط برقی نقره ای رنگ دید. سر زندانی از 
تن جدا شد و از روی شانه هایش به زمین افتاد. تپی صدا کرد و روی زمین غلتید و وقتی جلوی 
پای سربازی متوقف شد، زن جوان شوتش کرد. موج خنده ای که داشت برمی خواست با یک 

»نه« ساده از سوی مونیکا در نطفه خفه شد.
مونیکا اشاره  کرد تا کسی بیاید خون ها را پاک کند. صف زندانیان به راه خود ادامه داد. هیچ کدام 
حتا نشان نمی داد که چیزی دیده. فقط با سرهای پایین راهشان را پیمودند تا از نظر محو شدند.
بعد هم خبرش رسید که دیده بان ها را دیده اند. سریع می آمدند و این یعنی خبرها بدی داشتند. 
مونیکا و گرت سرسرا را ترک کردند و رفتند تا در اتاق جلسات منتظر رسیدن دیده بان ها باشند.
همین طور که از کنار سالن همایش می گذشتند، مونیکا صدای معلم را شنید که به بچه ها درس 

تاریخ می داد. بچه هایی که همه بعد از تقسیم بزرگ به دنیا آمده بودند.
در دهه ای که به تقسیم بزرگ منتهی می شد، سه همه گیری آنفوالنزا دنیا را تهدید کرده بود. 
از هر سه کمابیش جان به در برده بودند، اما متخصصان قسم می خوردند که از چاله فرار کرده 

و به چاه افتاده اند.
ویروس »اچ5ان۳« از اندونزی شروع شده بود. یکی دو افتضاح هم به بار آورد که توسط مقامات 
تولید  واکسنی  ویروس  برای  کردند  اعالم  آن ها  که  زمانی  تا  خوابید،  صدایش  و  سر  مسئول 

کرده اند.
اما شفا به نفرین بدل شد. بعضی گفتند واکسن عمداً دستکاری شده. بقیه آزمایش های ناکافی 
و نامناسب را سبب ماجراهای بعدی بر می شمردند. آن ها فقط می دانستند که واکسن کارگر 

نیفتاده.
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نه، این درست نبود. اگر هدف واکسیناسیون حصول اطمینان از این بود که مردم از آنفلوانزا جان 
سالم به در می برند، پس واکسن خیلی هم خوب کارگر شده بود. مردمی که واکسن زده بودند، 

به ویروس مبتال شدند. آن ها مردند و بعد، دوباره زنده شدند.
و حتا پیش  از آن که دوباره بلند شوند، بدون آن که بدانند، ویروس دیگری داشتند که آن را 
را از طریق روابط زناشویی، مصرف مواد مخدر و اهدای خون منتقل کردند. زمانی که مقامات 
واکسیناسیون، یک  توقف  از  بعد  بودند.  مبتال شده  متوجه مساله شدند، یک چهارم جمعیت 

چهارم دیگر هم به خاطر همان آنفوالنزا مردند. هر دو ویروس همین طور گسترش می یافت.
و تقسیم بزرگ همین بود. نژاد انسان دو بخش شد. یکی برای برتری می جنگید، آن یکی برای 

زنده  ماندن.
دنیا به پایان خواهد رسید، اما نه با صدای یک انفجار، بلکه با یک َدم فرو دادن! ]5[

یا به عبارت دقیق تر، با خطر دم فرو دادن.
بعد از آن که مونیکا از دست اسیرکنندگانش گریخت، تمام فکر و ذکرش تنها و تنها زنده ماندن 
مثل  می گریخت،  انسان ها  گروهک های  از دست  که  اما همین طور  ماندن خودش.  زنده  بود. 
آهن ربایی که براده های آهن را جذب می کند، بقیه را با خود همراه کرد. همه شان تنها بودند و 
همه شان به کمک نیاز داشتند. به عنوان یک مادر، مونیکا می خواست از آن ها محافظت کند. به 
عنوان یک معلم می خواست راهنمایی شان کند. و بعد از یک سال، فرمانده ی یک گروه بیست 

نفری از نجات یافتگان شده بود. و بعد به  گرت برخوردند.
او را در میانه ی جایی که زمانی میدان شهر بود، در حال مبارزه با شش هفت نفر از دیگران 
یافتند. او شبیه گردبادی از خون و آهن بود و دلیرانه می جنگید، اما مجروح بود و در مقابل 

آنان بسیار کم.
جلوی  خانواده ای  بود.  ساده هایش  آن  از  او  داستان  دادند.  نجات  را  گرت  گروهش  و  مونیکا 
چشمش قتل عام نشده بود. فقط یک نفر بود و زندگی معمولش را می کرد، تا روزی که دیگر 
این طور نبود. تالش کرده بود تا به آن چه بلد بود بچسبد، یعنی پلیس بودن. کارش محافظت 
از بی گناه ها بود که در آن موقع یعنی پرسه زدن در حومه ی شهرها و جنگ تن به تن با مشتی 
از دیگران تا بقیه بتوانند فرار کنند. خیلی طرح به درد بخوری نبود، اما به هر حال شرافتمندانه 
بود. مونیکا به او پیشنهاد کرده بود اگر واقعاً می خواهد از مردم حفاظت کند، بیاید و مراقب 

آن ها باشد.
و ماجرا این طوری شروع شد. و حاال پس از ده سال، این جا بودند و عده ای را فرماندهی می کردند 
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که گمان می رفت آخرین بازماندگان نوع خودشان باشند و به انتظار آخرین نبرد نشسته بودند. 
نبردی که می دانستند نمی توانند پیروز میدانش باشند.

انتظار داشت. دیگران داشتند آن سوی جنگلی  بود که مونیکا  همانی  اخبار دیده بان ها دقیقاً 
در شرق  جمع می شدند. تنها جایی بود که نمی شد از روی برج دیده بانی دید. وقتی مونیکا به 
نیروهایش دستور داده بود زمین های اطراف را کچل کنند، آن ها سراغ جنگل هم رفته بودند 
و بعد پی بُرده بودند از پس این کار بر نمی آیند. از سویی مونیکا این گونه نتیجه گرفت که  
دیگران آن منطقه را برای استقرار اردوگاه خود انتخاب می کنند، در نتیجه او می توانست تمام 

قوای نظارتی اش را بر روی آن منطقه متمرکز کند.
منتظر  فقط  و  آماده اند  با دشمن  روبه رویی  برای  کاماًل  انگار  استراتژیک!  نظارتی. چقدر  قوای 
فرصت اند. در حالی که در حقیقت آن ها همان روباهانی بودند که در یک النه کز کرده بودند و 

انتظار آمدن گرگ ها را می کشیدند.
مونیکا آن ها را برای مردن این جا نیاورده بود. امیدوار بود بتوانند پیامی برای دیگران بفرستند:

»ببینید! شما بردید. ما این جا در این زمین بایر جمع شده ایم و همین جا هم می مانیم. حاال شما 
هم ما را به حال خودمان بگذارید. خواهش می کنم ما را به حال خودمان بگذارید.«

و این آخرین ضجه برای برانگیختن ترحم بود. منتهی همان طور که دیده بان ها گزارش می دادند، 
مونیکا فهمید که در پی امیدی واهی بوده است. ته دلش همیشه این را می دانست.

راه  اول شب  با زنگ  آماده شه.  تیم شناسایی  بلند می شد گفت: »یه  از پشت میز  همین که 
می افتیم.«

از  ناراحتی بین هم رد و بدل کردند. آن ها  نگاه های  از دیده بان های آموزش دیده شان،  نفر  دو 
گروه های نظامی واقعی می آمدند که مدت ها پیش منحل شده بودند، جایی که فرماندهان پشت 
خط مقدم می ماندند. آن ها به گرت نگاه کردند و امیدوار بودند او به مونیکا توصیه کند عقب 

بماند.
گرت هم گفت: »شنیدید که فرمانده راث چی گفت. تیم رو آماده کنید.«

مونیکا برگشته بود روی باروها و به زمین های بایر آن سوی دیوارها نگاه می کرد و منتظر بود 
تا تیم شناسایی آن پایین دور هم جمع شوند. صدای آرام خش خش کشیده شدن پوتین گرت 
روی زمین  آمد، اما او برنگشت. همان طور ایستاد و بیرون را نگاه کرد تا بازوان گرت را به دور 

کمرش حس کرد.
گرت گفت: »ما می دونستیم این جوری میشه.«
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»می دونم.«
»ما آماده ایم، آماده تر از هر وقت دیگه.«

»می دونم.«
»هنوز یه گزینه ی دیگه داریم.«

»نه.«
»فقط می گم...«

»و من هم می گم که می دونم یه گزینه ی دیگه داریم. یادم هم می مونه که یه گزینه ی دیگه 
داریم، اما...«

نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد. گرت او را به خود چسباند و چانه اش روی سر مونیکا 
گذاشت. مونیکا هم با تکیه بر دیوار مستحکم سینه  ی گرت آرام گرفت.

چرخش گردن گرت را حس کرد که سری چرخاند تا از تنها بودنشان مطمئن شود و بعد سرش 
را خم کرد و گردن مونیکا را بوسید. لبانش روی پوست مونیکا سرد بود. آن هایی که مدت ها با 
این دو بودند، می دانستند این ها عاشق یکدیگرند. سال ها عاشق یکدیگر بودند. با این که بسیار 
محتاط بودند، اما وقتی آن قدر همه نزدیک به هم زندگی می کردند، نمی شد این جور چیزها را 
پنهان کرد. اما به هر حال هنوز بسیار محتاط بودند، مخصوصاً به خاطر کسانی مثل دیده بان ها 
جدی  مساله ای  این،  مثل  چیزهایی  که  جایی  بودند،  پیوسته  آن ها  به  مسلح  نیروهای  از  که 

محسوب می شد.
دیگر تعداد زیادی از آن سربازان واقعی دوره  دیده باقی نمانده بود. فرماندهی نظامی هیچ وقت 
کار مونیکا نبود. سال ها پیش وقتی تازه به گروه های بازمانده بر می خوردند، مونیکا با آن ها طی 
کرده بود که برای این کار ساخته نشده است. او مسئولیت غیرنظامی ها را بر عهده گرفته بود. 
به گرت هم فرماندهی واحدی نظامی پیشنهاد شد، اما او با مونیکا ماند و غیرنظامی ها را آموزش 
داد تا از خودشان محافظت کنند. سپس به مرور تک تک نظامی ها از پا افتادند. بازماندگان راه 
خود را به گروه مونیکا باز می کردند تا در نهایت فقط همان گروه باقی ماند. و حاال آن ها به 
مونیکا نگاه می کردند و از او انتظار داشتند تا ازشان محافظت کند، و مونیکا مطمئن نبود بتواند.
وقتی راه افتادند، هوا تاریک شده بود. تصادفی هم نبود. تا جایی که می شد شبانه سفر می کردند 
و بی صدا از بین زمین های سوخته حرکت می کردند. دشت های صاف در طول روز از تک های 

ناگهانی محافظت شان می کرد و در عین حال زندانی شان هم می کرد.
یک ساعت پیاده تا حاشیه ی جنگل راه بود. تازه به آن جا رسیده بودند که ناله ی خفه ای از درد 
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را از جلویشان شنیدند. از هم جدا شدند. مونیکا و گرت مستقیم پیش رفتند، بقیه هم در اطراف 
پخش شدند.

صدا درست از پشت اولین ردیف درختان می آمد. به صدای بچه می ماند، با این حال آن ها با 
احتیاط پیش رفتند. گرت قداره  اش را کشیده بود و جلو می رفت. بهترین اسلحه شان همین ها 
بود. خنجر، نیزه و شمشیرهای دست ساز. اسلحه ی گرم هم داشتند، اما مهماتی در کار نبود و با 
این حساب همان ها چیزی در مایه ی چماق بودند. وضع دیگران هم بهتر نبود. این نبرد بدوی 
دندان و آرواره و آهن بود. سال ها می شد که وضعیت به این صورت بود، کارخانجات اسلحه و 

مهمات از اولین جاهایی بودند که نابود شدند.
سالح منتخب مونیکا چاقوی پرتابی بود و همین طور که پشت گرت می رفت، در هر دستش یک 
چاقو داشت. گرت با شنیدن صدای خش خش، نرسیده به درختان ایستاد. مونیکا کنارش رفت 

و از میان درختان هیکلی را دید که بر می خیزد.
صدای دختری آمد: »آه خدا رو شکر. خدا رو شکر.«

تلوتلو خورد و با گریه روی زمین افتاد. روی زمین افتاده و پایش را می فرشد. دختر فانوسی 
روشن کرد. ۱8 سال بیشتر به او نمی خورد و صورتی تکیده و رنگ پریده داشت.

از پس نفس های عمیقش گفت: »فکر کردم شما از مبتال شده ها هستین. اونا بقیه ی همرزم های 
من رو گرفتن. من... من سعی کردم بجنگم...«

مونیکا جلوتر رفت: »شششش، آروم.«
دختر باال را نگاه کرد. با دیدن صورت زخم  برداشته ی گرت از ترس تکانی خورد، اما مونیکا گرت 

را عقب راند. او هم به درون سایه ها لغزید.
»اونا بقیه رو گرفتن. همه شون رو گرفتن.«

مونیکا کنار دختر زانو زد: »ما تو رو به اردوگاهت بر می گردونیم. خودمون هم تازه رسیدیم. ما 
نیروی کمکی هستیم.«

اطمینان بخش ترین لبخندش را نثار دخترک کرد و ادامه داد: »اگر اونا همین دور و برها هستن، 
تو باید بهترین راه خروج رو بهمون نشون بدی.«

دختر سری تکان داد و دست دراز کرد تا بلند شود. مونیکا چاقوی پرتابی اش را داخل غالف 
کمری اش گذاشت و خواست دست دختر را بگیرد که دختر دستش را در پنجه ی مونیکا قالب 

کرد. انگشتانش را سفت کرد و آهسته بلند شد.
بعد دختر مونیکا را به سمت خود کشید. برقی نقره ای درخشید و دختر از زیر لباسش چاقویی 
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بیرون کشید. مونیکا ماهرانه با پا به پاِی به اصطالح مجروح دختر لگدی زد. دختر از کمر خم 
شد و چاقو از دستش افتاد. دختر دست دراز کرد تا چاقو را بردارد، اما مونیکا آن را با ضربه ای به 
کناری انداخت. ضربه ی دیگری هم به شکم دختر زد و او را نقش زمین کرد. دختر از نفس افتاد.

نفس نفس زنان با غضب گفت: »جداً فکر کردید نمی دونم شما چی هستید؟ فکر کردید بوتون 
رو حس نمی کنم؟«

گرت جلو آمد. قداره  اش به پایش می سایید و خش خش می کرد: »نه. تو هم فکر می کنی ما 
نمی تونیم کمین رو تشخیص بدیم؟«

گرت قداره  اش را چرخاند. جنگل اطرافشان به جنب و جوش افتاد و دیگران از مخفی گاه شان 
بیرون آمدند. دختر تالش کرد خود را عقب بکشد، اما گرت خیلی سریع بود. سر دختر از تنش 
جدا شد. خون از حنجره اش فواره زد و تنش به لرزه افتاد. دیگران همان جا خشکشان زد و خیره 

سر جا ایستادند.
گرت قداره  ی خون آلودش را باال آورد و نعره زد: »چیه؟ مگه این همون کاری نیست که شما 
با ما می کنید؟ سرهامون رو نمی زنید؟ تنها راهیه که مطمئن می شید مردیم، ها؟ خب اتفاقاً 
برای خودتون هم جواب می ده.« لبخند زد. شبحی از مرگ بر صورت رنگ پریده اش نشسته بود: 

»دیگه کسی نمی خواد امتحان کنه؟«
صدای آرام مونیکا سکوت را در هم شکست: »بهتره بهش فکر کنید. چون اگه یه نگاه پشتتون 
بندازید، می بینید ما تنها نیستیم. اونا شما رو نمی کشن. بلکه مبتالتون می کنن.« به اطراف نگاه 

کرد. مستقیم در هر جفت چشم خیره شد: »مبتالتون می کنن.«
گرت فریادی کشید و با این کار برای حمله عالمت داد. جنگل دوباره به جنب و جوش افتاد و 
سربازها از پشت بوته ها و روی درخت ها حمله ور شدند. در اولین موج حمله، چند تن از دیگران 
همان اول پا به فرار گذاشتند. چند تای دیگر هم بعد از چند شمشیربازی نصفه و نیمه فرار 

کردند. مونیکا به بهترین سالحشان متوسل شده بود؛ ترس!
ترس از مبتال شدن. ترس از یکی از ما شدن.

بدون این سالح، آن ها قتل عام می شدند. حتا با وجود آن هم، نبرد طوالنی و خونین شد. در 
اما بیشترشان از حریف. و این  نهایت آن ها ماندند و اجسادشان. چندتایی از خودشان بودند، 

همان چیزی بود که می توانستند به آن امیدوار باشند.
به راهشان ادامه دادند. آن ها برای دیدن اردوگاه دیگران آمده بودند و پا عقب نمی گذاشتند. 
حاال آرام تر پیش می رفتند. به زحمت از میان جنگل راهشان را باز می کردند. چندتاشان مجروح 
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بودند. به جز مواردی معدود، چیزی برایشان کشنده نبود. اما جراحات به کندی خوب می شدند، 
آن هم نه به صورت کامل، مثل پای شکسته و صورت زخمی گرت. مثل هر چیز دیگر، این هم 

یک جور بده بستان بود. از بعضی لحاظ بهتر از زندگی قبلشان بود و از بعضی لحاظ بدتر.
از  اولین کسانی بود که مایع کوبی می شد.  از  مونیکا به عنوان یک معلم به همراه خانواده اش 
اولین کسانی که واکسینه شد، از اولین کسانی که مبتال شد و از اولین کسانی که مرد. ویروس 
به سرعت نور کارگر شده بود. او به تب و تشنج افتاد. صدای گریه ی دخترش را می شنید، اما 

نمی توانست او را در آغوش بگیرد.
بعد معجزه ای رخ داد. یا حداقل آن موقع این طور به نظر رسید. مرگ و بعد تولدی دوباره.

قبل از آن که تصمیم بگیرند چه کار کنند، سربازها از راه رسیدند. اولین تیم ها دستور داشتند 
از تیم های مرگ در  به خفا رفتند. همیشه یک قدم جلوتر  نابود کنند. آن ها هم  را  مبتالیان 
خانه های متروک پناه می گرفتند و پیش خود مطمئن بودند اگر مدتی را این گونه به سر کنند، 
نابودی مبتالیان به  اما دستور  عاقبت مقامات به اشتباهشان پی برده و به کمکشان می آیند. 
قوت خود باقی ماند. بعد از آن جایزه بگیران از راه رسیدند، اوباش خون ریز جایزه بگیر. از دست 

تیم های مرگ فرار کرده بودند، اما از دست این یکی نمی توانستند بگریزند.
جیم همه چیز را از چشم فیلم های زامبی دار می دید. وقتی مرده ها دوباره بر می خاستند، مردم 
مطمئن بودند که با چه چیزی روبه رو می شوند؛ بالیی به نام نامردگان که همان طور که از قبل 

در فیلم ها دیده بودند، جانشان را می گرفتند.
به راحتی نمی شد کشت. آن ها  را  بود. مبتالشدگان  از آن داستان ها هم راست  تعدادی  البته 
رایحه ی مرگ با خود داشتند، بوی رقیق پوسیدگی و تعفن. با گاز گرفتن، زندها را هم مبتال 
می کردند. گوشت می خوردند، آن هم ترجیحاً خامش را. و با آن که اشتهای خاصی برای گوشت 
انسان نداشتند، اما اگر از فرط گرسنگی دیوانه می شدند کارهایی می کردند که در شرایط عادی 

اصاًل به آن ها فکر هم نمی کردند.
اما برخالف قصه ها و خرافات رایج، آن ها از هر لحاظ زنده بودند. هوشیار و منطقی. می شد با 

آن ها حرف زد. چیزی که در مورد زنده ها –در مورد دیگران- صادق نبود.
مبتالشدگان تا سر حد نابودی کامل کشته شده بودند و حاال، وقتی مونیکا به اردوگاه دیگران، 

همان شمار بی شمار چادرها چشم دوخت، می دانست به آخر کار رسیده اند.
آرام به گرت گفت: »نمی تونیم باهاشون بجنگیم.«

»اما این کار رو خواهیم کرد.«
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و آخرش کار به همین جا می کشید. آن ها حتماً می جنگیدند، باامید یا بی امید.
به سمت دژ خودشان به راه افتادند. مونیکا راهبری را به گرت سپرد و ذهنش با فکر کارهایی 
که باید انجام می داد، درگیر شد. آن قدر در فکر فرو رفت که متوجه نشد از مسیر منحرف شده. 
متوجه سیم چاشنی نشد. متوجهش نشد تا زمانی که پایش آن را پاره کرد و فریاد گرت را شنید 
و او را دید که به سمتش خیز بر  می دارد تا او را کنار بزند. صدای انفجار را شنید، پرواز خرت 
و پرت های روی زمین را دید و گرت را دید که به عقب پرت شد. گرت آن قدر سخت بر زمین 

خود که زمین لرزید.
مونیکا از جا پرید و خود را کنار گرت روی زمین انداخت.

گرت روی آرنجش بلند شد تا سینه اش را ببیند. لباسش پاره شده بود، گوشت زیرش هم همین 
طور. آش و الش بود. گرت گفت: »کثافت... این اصاًل خوب نیست.«

صدای خفه ای از گلوی مونیکا بیرون پرید که قرار بود خنده باشد، اما مثل بغض بیرون آمد. 
انفجار کوچکی بود. بمبی دست ساز که قرار بود فقط چند ترکش به این سو و آن سو پرت کند. 
اما از قضا تمام آن ترکش ها به سینه ی گرت خورده بود و آن را دریده بود. اگر از مبتالشدگان 

نبود، قبل از آن که زمین برسد مرده بود.
اما با یک نگاه به صورت امدادگر تمام آن چه را که الزم بود  مونیکا امدادگرشان را فراخواند، 

فهمید. آن ها از پس بسیاری از جراحات برمی آمدند، اما اگر صدمه زیاد و سنگین می شد...
آه خدایا، گرت رو از من نگیر. این یکی رو از من نگیر.

بهیار آمد و از نزدیک نگاه کرد و مونیکا هم همان جا پیش گرت ماند. سربازان به دور آن ها حلقه 
زدند. حالت چهره شان جدی بود. چند نفرشان می لرزیدند. بازو در بازوی هم انداخته بودند.

از محدوده ی  تا  اشاره کرد  به سربازان  تا گزارش دهد، گرت  باال کرد  را  بهیار صورتش  وقتی 
صدارس خارج شوند. آن ها تردید کردند، اما با شنیدن صدای خشمگینش اطاعت کردند.

بهیار زمزمه کرد: »من می تونم آرومش کنم. به دژ برش گردونین...«
گرت گفت: »وقت تلف کردنه. یه نفر باید این دور و برها صدای انفجار رو شنیده باشه. اونا رو 

زودتر بفرست...«
مونیکا جواب داد: »نه. تو هم میای. اگه الزم باشه خودم کولت می کنم.«

مونیکا انتظار داشت گرت جر و بحث کند، اما فقط با تکان سر حرفش را تأیید کرد: »راست 
می گی. اونا نباید این رو ببینن. االن نه. برم گردون عقب. بهشون بگو رو به راه می شم.«

بهترین  این حرف منظوری داشت. آخر یعنی  از  اما گرت  نبود،  اصاًل منظور مونیکا  این  البته 
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با  بود،  کرده  واصل  درک  به  را  دیگران  از  انبوهی  دست تنها  که  کسی  همان  جنگجویشان، 
انفجاری  ساده کشته می شد؟ این حرف روحیه ی همه را به هم می ریخت و آن ها  یک تله ی 

نمی توانستند از پسش بربیایند.
امدادگر سینه ی گرت را بست و سربازان هم با شاخ و برگ درختان و تکه های لباس یک برانکارد 

درست کردند و گرت را به دژ برگرداندند.
مونیکا لبه ی نرده های محافظ ایوان ایستاده بود و به جان پناه که لب به لب پر از دیگران شده 
بود، نگاه می کرد. آن ها زندانیان جنگی بودند. سیاست او از ابتدا همین بود. تا آن جا که می شد، 
دشمن را زنده نگه می داشت. به این جا می آوردشان. زنده و راحتشان می گذاشت. از آن ها به 

عنوان برگ برنده برای چانه زنی استفاده می کرد تا دیگران بفهمند آن ها هیوال نیستند.
اما تأثیری نداشت. نامه هایش به دولت مثل همیشه بی جواب ماند.

سال ها تالش کرد با دیگران سر یک میز بنشیند. اول برای مذاکره و بعد که جمعیتشان تحلیل 
رفت، برای التماس. فهمید که آن ها را به عنوان تهدید به شمار می آورند. پس رفتند و از زنده ها 

دور شدند.
از آن سو هم، انگار دیگران از عده ای موش بیمار نامه می گرفتند. در نهایت او دریافت دیگران 
آن ها را دقیقاً به همین چشم می دیدند. موش های بیماری که حاال به نحوی قدرت تماس برقرار 
کردن دارند، اما در نهایت همان موش های مریضند، انسان های پست و خطرناک. تهدیدی که 

نیازمند پاکسازی سریع و تمام و کمال  است.
به دیگران نگاه انداخت و به فکر گفته ی گرت افتاد، گزینه ی آخر. آن زمان که مونیکا بر سر 
زنده  نگه  داشتن زندانیان بحث و جدل می کرد، باقی فرماندهان شرایط احتمالی را در نظر گرفته 
بودند. او هم وحشت زده آن قدر جنگید تا این گزینه از دستور کار خارج شود. اما در واقع این 

طور نشد. هیچ وقت نشده بود.
مونیکا از اتاق نگهبان بیرون آمد و درون دژ به راه افتاد. از اتاق های سربازان گذشت که داشتند 
غذا  می کردند،  تا  را  لباس هایشان  که  گذشت  عادی  مردم  اتاق های  از  می کردند،  کارت بازی 
می پختند، بچه ها پای قصه  ی پیرترها نشسته بودند و گوش می کردند. به هر طرف نگاه می کرد، 
مردم داشتند همچنان سر می کردند، ترسشان را پنهان می کردند، می گفتند و می خندید. فقط 

تالش می کردند زندگی کنند.
مونیکا  که  بود  چیزی  آن  تمام  و  بود  خواسته شان  تمام  این  کنند.  زندگی  می خواستند  فقط 
برایشان می خواست. برای این خواسته تا کجا حاضر بود پیش برود؟ نه برای این که نجاتشان 
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دهد. مطمئن نبود دیگر همچین چیزی ممکن باشد. فقط می خواست تمام فرصت های ممکن 
را بهشان بدهد تا بلکه زنده بمانند.

تا کجا حاضر بود پیش برود؟ تا آن جا که می توانست.
سه روز بعد، دوباره روی ایوان ایستاده بود و به جان پناه نگاه می کرد. گرت هم کنارش ایستاده 

بود.
گفته بود:»من باید اون جا باشم. باید من رو اون باال ببینن که ایستادم.«

در نتیجه دکترها هم هر آن  چه از دستشان بر می آمد، انجام دادند و او را باندپیچی کردند. مونیکا 
هم هر آن  چه می توانست انجام داد. بدن گرت را شست تا تعفن گندیدگی های زخم هایش را 
پاک کند. آن ها سرسرا را خالی کردند و گرت را تا دم در جان پناه با برانکارد آوردند. از آن جا 
به بعدش را خودش ادامه داد. قوایش را باز یافت و بلند شد و تا در نگهبانی پیاده رفت. جلوی 
یک ستون ایستاد. مونیکا می دانست به آن تکیه داده است. اما برای آن ها که آن پایین بودند، 
قهرمانشان سرپا شده بود. و حاال با این امید تازه ای که مونیکا به آن ها می داد، آن ها امیدوار 

بودند.
یک بار دیگر به مردان و زنانی که در اتاق زیر پایش جمع شده بودند، نگاه کرد. فقط فرقش این 
بود که این بار آن ها هم به او نگاه می کردند. بیش از صد و پنجاه سرباز آموزش دیده ی بر پا به 

او را نگاه می کردند.
در صورت هایشان ترس و تردید می دید. تنفر هم می دید، اما کمتر از قبل. خیلی کمتر.

اتاق را دوره کردند. غیرنظامی ها هم سینی گوشت در دست می رفتند و می آمدند.  نگهبان ها 
گوشت پخته بود، چرا که در حال حاضر خوردن این گوشت برایشان راحت تر بود. به گروگان ها 
هر قدر خودشان می خواستند گوشت دادند. این کار هم برایشان خوب بود. دکترها هم به دنبال 
نشانه ای از مشکل یا درد مثل شبح بی سر و صدا این ور و آن ور می رفتند. بقیه شان هم در اتاق 

پشتی بودند و به گوشت ها آرام بخش های مالیم تزریق می کردند.
حاال دیگر فرآیند مبتال شدن راحت تر از حد انتظار مونیکا شده بود. دکترها در این مورد به 
او اطمینان داده بودند، اما مونیکا آن قدر مردن و متولد شدن های سخت دیده بود که واقعاً 
نمی توانست حرف دکترها را باور کند. با این حال حق با دکترها بود. بعد از گذشت این همه 
سال، ویروس تغییر یافته بود. ویروس سرعت فرآیند تبدیل را سریع تر و درد و عذابش را کمتر 
کرده بود تا زنده ماندن خودش را تضمین کند. تزریق مقدار اندکی از ویروس کافی بود. و بعد 
تزریق اجباری آرام بخش که مرگ را به دنبال داشت. با گذشت یک روز... تولدی دوباره روی 
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می داد. و حاال، دو روز بعد، ارتشی تحت فرمان محیا بود.
مونیکا سخنرانی اش را با درس تاریخ شروع کرد. این که چطور دیگران آن ها را به این مکان رانده 
بودند، چطور در چند یورش پراکنده جنگیده و تنها کسانی را کشته بودند که نمی توانستند 
دستگیر کنند. که چطور با اسیران جنگی انسانی برخورد کرده بودند. تمام مردان و زنان حاضر 
در آن جا می توانستند شهادت دهند. اما حاال، گرگ ها پشت در خانه شان بودند و حاضر به مذاکره 

هم نمی شدند و آن ها را وادار می کردند کارهای غیرقابل تصور انجام دهند.
صدای مونیکا فضای جان پناه را تا انتها می شکافت: »ما برای جنگ سرباز می خوایم. می دونم در 
حال حاضر شما خیلی مایل نیستین به ما کمک کنین. اما شما برای ما نخواهید جنگید، برای 
خودتونه که می جنگید. شما االن از مایید. مبتال شدین. هر کسی از شما اگه خواست، آزاده 
تا از دروازه ی ورودی دژ خارج شه. اما شما این کار رو نمی کنید، چون می دونید اون ها بهتون 
اجازه نمی دن. اگه پاتون رو از این جا بذارید بیرون و برید به اردوگاه اون ها، هم رزما، دوستا و 

خانواده تون، سرتون رو می زنن؛ چون شما دیگه انسان نیستید. شما مبتال شدین.«
She paused to let her words sink in 

مکث کرد تا حرف هایش را هضم کنند. پشت سرش گرت تکانی خود. با خودش کلنجار می رفت 
تا سرپا بایستد. مونیکا به او نگاهی انداخت. او هم با لبخندی پاسخش را داد و آرام گفت که 

دارد خوب پیش می رود.
مونیکا رو به نیروهایش برگشت: »برای هر اون کسی که ترکش کردین، االن شما مرده به حساب 

می اید. آیا احساس مرده بودن می کنید؟«
سر جایشان تکانی خوردند و ندای مونیکا موجی در جان پناه به راه  انداخت که تا ته سالن رفت.
»برای هر اون کسی که ترکش کردین، شما االن هیوال هستین. آیا فکر می کنین هیوالیین؟«

تکان ها و سر صداهای بیشتری به گوش رسید.
»برای هر اون کسی که ترکش کردین، شما دیگه حقی برای زندگی ندارین.«

می مرد.  داشت  گرفت.  باال  را  صورتش  بود.  ایستاده  پاتر  سر  حاال  کرد.  گرت  به  دیگر  نگاهی 
همه شان داشتند می مردند و به این شکل باید با آن روبه رو می شدند: باید تمام قد بایستند و 
نگذارند مرگ به این راحتی پیروز شود. قباًل هم سر مرگ کاله گذاشته بودند. حاال دوباره باید 

این کار را تکرار می کردند.
مونیکا رو به جمعیت زیر پایش کرد و گفت: »می خواید زنده بمونین؟« مکثی کرد و دوباره ادامه 

داد: »می خواید برای زندگی تون بجنگید؟«
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آخر صداهای  دادند. دست  قدیمی اش جواب  نیروهای  فقط  آمدۀ چون  آرامی  ابتدا جواب  در 
دیگری هم به آن ها پیوست، سربازان جدید هم جواب می دادند. فریادهاشان اعتماد به نفس 

دیگران را تحریک می کرد تا باالخره فریاد همه کل دژ را در نوردید.
گرت پشتش آمد. انگشتانش بر کمر مونیکا لیز می خورد، سرد مثل یخ.

گرت گفت: »تو به اونا امید دادی. یه فرصت دیگه.«
مونیکا با حرکت سر تأیید کرد. چیز زیادی نبود، اما بهترین کاری بود که از دستش بر می آمد. 

شاید، و فقط شاید، همین کافی باشد.

1. Kelley Armstrong
2. The Summoning
3. Darkest Powers

4. Hendrix
5. اشاره دارد به جمله ای از شعری از تی . اس. الیوت به نام 

The Hollow Man
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داستان زیر بر اساس خاطرات قرن شانزدهمی کابتزا دو واچا ]1[ نوشته شده که پس از 

غرق شدن کشتی، پای پیاده آمریکای شاملی را پشت رس نهاد. همچنین داستان از فیلم 

»آگوار، خشم خدا« ]2[، ساخته ی ورنر هرتزوگ ]3[ نیز الهام گرفته است.

 1
اوایل عصر، وقتی هنوز مسافت زیادی تا مرغزار مانده بود، به مردی برخوردیم که پوست 
پشتش تا نیمه از بدن آویزان بود. خودش اجازه داد این قسمت از بدنش را ببینیم؛ زیر 
پوست، چیزی ارغوانی و چروکیده و در هم پیچیده قرار داشت که حالت مغز انسان را 

یادآوری می کرد.

مرغـــزار

برایان اونسون

شیرین سادات صفوی
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خودش تکه های پوست پشتش را خشک کرده و کمربندی ساخته بود که حاال به تن داشت؛ 
کاپیتان کوشید کمربند مذکور را به هر قیمتی که شده از او بخرد، اما موفق نشد. پزشک گروه 
در مورد خصوصیات کسی پرسید که این بال را به سرش آورده است؛ مرد در جواب، ورقه ای 
پوستی از کوله اش در آورد که پینه ای درشت و خشک در یک سرش قرار داشت؛ با دقت بیشتر 

که بررسی کردیم، معلوم شد پینه صورت خشک شده و رنگ باخته ی یک انسان است.

2
از کشتن، خصوصیات  قبل  و  تطهیر می کند  را  آن  به هر چه می رسیم،  کشیش گروه جدیداً 
آن ها را بر روی طومارهای پر پیچ و تابی می نویسد. همان طور که راه می رویم، اسامی و عرض 
حال هایی را بلند بلند می خواند که بعداً به عنوان لیست به آیین در آمده ها به کلیسا تسلیم کرده 

و در عوض درخواست مقام قدیسی خواهد کرد.

3
هوا گرفته و خفقان آور است. میانه های روز به مردی برخوردیم که ادعا می کرد می تواند مرده ها 
را زنده کند. کاپیتان شمشیر از غالف کشید و سر کارگری را زد که از ابتدای سفر با او مشکل 
داشت؛ بعد مرد را به مبارزه طلبید تا مرده را زنده کند. مردِک خود-مسیح بیننده، سر مرده را 
به بدن دوخت و بعد با انگشتانی لرزان، وردهای بی سر و تهی به زبان آورد. بعد از وقفه ای نسبتاً 

طوالنی، کاپیتان دستور داد سر او را هم بزنند.
سرها را نوک نیزه زدیم و مسیر را ادامه دادیم. نزدیکی های مرغزار، سرها به زمزمه و ناله افتادند؛ 

نیزه ها را در شن فرو کردیم و همان جا رهایشان کردیم و رفتیم.

4
باز می کنند و پیش می روند.  به مرغزار رسیده ایم و گله های مرده، میان علف های خشک راه 
یکی شان را گرفتیم که با تقالی کمی تسلیم شد و همین که از زمین بلندش کردیم، بی حال 
و سست شد. پوست سیاه و بدبویی داشت. لباس هایش را بررسی کردیم و صورتش را که در 
آن، دهانش را به هم دوخته بودند. پوست سینه اش را که کنار زدیم، دیدیم امعا و احشایش 
را با ظرافت خارج کرده اند و روزنه های خروجی بدنش را بسته اند. پزشک با ضربه ی نه چندان 
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سنگین دست، پوست باقیمانده بر روی جمجمه اش را کنار زد و به کمک یک دیلم، قسمت 
باالیی کاسه ی سرش را بلند کرد. مغزش را قباًل برداشته بودند و چرک نقش بسته درون فضای 

خالی سرش، مثل نقش خوشه های آسمانی بود.
پزشک نکاتی چند را یادداشت کرد و بعد برای تکمیل آزمایش، از بقیه خواهش کرد مرده را 
رها کنند. جسد را روی زمین گذاشتیم و تماشا کردیم که چطور چند لحظه بعد بلند شد و 

تلوتلو خوران رفت.

5
در طول شب، التور ]4[ زنی را به دام انداخت؛ چرا که مدت ها بود از تمدن به دور بودیم. زن 
بدون هیچ مقاومتی، در مقابل او تسلیم شد. التور با چشمان بسته هم لذتی از تجربه نبرد و 

کشیش هم حاضر نشد اعترافات او را بپذیرد.

6
گاهی اوقات میان مرده ها، زنده ای هم پیدا می شود که از رنگ پوست و هشیاری رفتارش، نسبت 
به بقیه متمایز می شود. زنده ها بیشتر وسط گله ی مردگان قوز می کنند و اجازه می دهند جریان 

حرکتشان، آن ها را با خود ببرد.
موفق شدیم یکی شان را بگیریم. وقتی خودش را به مردن زد، پزشک آن قدر ابزار کارش را به 

تن مرد فرو کرد تا باالخره خونین و زخمی، فریادش به هوا رفت.
دست و پاهایش را جدا کردیم و توی ظرف نمک انداختیم. کمی بعد، پلک های مرد لرزید و 
آرام چشمانش را باز کرد و باقیمانده ی بدنش با حالتی لخت به حرکت افتاد. به تماشا ایستادیم 
که جسمش چطور تقالکنان از ما دور شد. دست و پاهای جدا شده اش خود را به بدنه ی ظرف 

می کوبیدند و نمک را می سابیدند.

7
آخرین جیره ی غذاییمان هم به پایان رسید. هر وقت زنده ای می یابیم، خوراکی از آن می سازیم 

و اسب هایمان را هم خورده ایم. اما مرغزار همچنان بدون هیچ تغییری ادامه دارد.
مرده ها چنان گندیده و آلوده اند که نمی توان آن ها را خورد. در عوض، آن ها را به دام انداخته 
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و به عنوان مرکب ازشان بهره می بریم. دو تایشان را جلوی هم قرار داده و به هم می بندیم و 
سرهایشان را قطع می کنیم. بعد روی شانه ها و گردن های هموار شده می نشینیم و با کشیدن 

باقیمانده ی ریشه ی مغزشان، آن ها را به حرکت وا می داریم.

8
مرغزار پوشیده از خاک و شن است و پا در آن ها فرو می رود. مرده ها کمتر و تازه تر شده اند؛ 
بریدگی هایشان دقیق تر و جدیدتر است. هنوز اثری از کسی که آن ها را چنین ساخته، دیده 

نشده است.
امروز صبح در فاصله ی دور پیکری را دیدیم که نزدیک می شد و از اراده و هدفمندی گام هایش، 
مشخص بود زنده است. وقتی جلوتر آمد، دیدیم بار سنگینی به پشت دارد و از وزن زیاد آن، 

خمیده گام بر می دارد.
اسیرش  بودیم، خیلی زود  بر مردگان  مایی که سوار  بگریزد، ولی  ما  از دست  مرد سعی کرد 

کردیم. مردک بارش را از شانه انداخت و قبل از این که بکشیمش، التور و براچ ]5[ را کشت.
و  پختیم  کرد،  تازه کشته شده کسب  زنده ی  از  را که می شد  آن چه  و  کردیم  روشن  آتشی 
بار، دو زن خاکستری و در هم  باز کردیم. توی  را  بارش رفتیم و سر آن  بعد سراغ  خوردیم. 
پیچیده قرار داشتند که به محض آزاد شدن، شروع به حرکت کردند. آن ها را به دام انداختیم 
و استفاده شان کردیم. بعد طناب دور گردنشان انداخته و آن ها را همراه بردیم. و بعدتر، گوشت 

باقیمانده ی تنشان را خوردیم.

9
هر چقدر هم که عمق بیشتری را می کنیم، به آب نمی رسیم. تمامی مواد غذایی تمام شده اند، 
مرده ها هم چنان سمی در وجودشان دارند که بعد از خوردن، باعث مرگ انسان زنده می شوند. 
کشیش دیوانه شده و این طرف و آن طرف پرسه می زند. پزشک و باقی افراد هم مرده اند و حاال 

فقط پنج نفر از گروهمان باقی مانده است.
جسد پزشک با چنان سماجتی دنبالمان می آمد که قباًل در مردگان دیگر ندیده بودیم. صبح 
دیروز بیدار شدیم و دیدیم روی سینه ی کاپیتان نشسته؛ او را کشته بود و صورتش را می جوید. 
پزشک را به کناری کشیدیم، پاهایش را شکستیم و چشمانش را از کاسه در آوردیم تا دیگر 
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نتواند دنبالمان بیاید. پاهای کاپیتان را هم شکستیم.
افراد باقیمانده دچار تردید شده اند. با این حال به ادامه ی راه تشویقشان کردم و فعاًل، موافقت 

کرده اند و می آیند.

10
ظهر امروز درخششی و حرکت پیکرهایی را از دور دیدیم. جلوتر رفتیم و چیزی را پیدا کردیم 
که به گمان من برای آماده سازی اجساد به کار می رود؛ وسیله را با عجله رها کرده و رفته بودند 

و اعضای بیرون کشیده ی روی دستگاه، هنوز از خون تازه می درخشیدند.
وسیله را با دقت زیاد بررسی کردم، ولی از طرز کار آن سر در نیاوردم؛ در عوض، با سردرگمی 
باعث شدم کف دست خودم تا عمق استخوان زخمی شود. باقی افراد که وضعیت دستم را دیدند، 

دستگاه را قبل از آن که موفق به بررسی بیشتر آن شوم، نابود کردند.

11
کف دست زخمی ام باد کرده است. دیگر آب و غذایی برایم نمانده است. به جز من، باقی افراد 
گروه بازگشتند و امید داشتند قبل از مرگ، خود را به لبه ی مرغزار برسانند. من تصمیم دارم 
ادامه دهم و امید دارم به مرکز مرغزار برسم و اگر مرکزی وجود داشت، ببینم آن جا چه خبر 

است.
راه دیگری وجود ندارد. حاال میان مردگان راه می روم و منتظر آن لحظه ای هستم که بی هیچ 

آگاهی، در آن از زنده ای خمیده تبدیل به مرده ای خمیده خواهم شد.
پس به پیش.

4. Latour
5. Broch

1. Cabeza de Vaca
2. Aguirre, the Wrath of  God
3. Werner Herzog
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گام هایی  با  دنیا  بود.  خواهند  کند  موفقیتشان  درک  در  شوند،  پیروز  زامبی ها  وقتی 
نامنظم، تلوتلوخوران به  پیش خواهد رفت.

سال ها زمان می برد تا بتوان مطمئن شد که هنوز انسان هایی در اردوگاه هایی در کوه های 
مرتفع یا در اعماق مغاک های پرپیچ و خم باقی نمانده  است؛ که سنگرهای صحرایی 
خالیند، پناهگاه های جنگلی سقوط کرده اند؛ که کشتی های کماکان شناور، حامل هیچ 

مسافری نیستند که قادر به نفس کشیدن باشد.

وقتی زامبی ها پیروز شوند

کارینا سامر

احسان محمدزاده



82
شماره ی 23-22              مهر و آبان 1391

و بعد: پیروزی. با این حال زامبی ها رو به هم غریو شادی سر نخواهند داد، یا از سر آسودگی 
نخواهند گریست، یا دست های پوسیده شان را پیروزمندانه بلند نخواهند کرد. آن ها کورمال کورمال 
آن ها  رفت.  راه خواهند  رادیوها  و  کامپیوترها  تلفن ها،  میان  و  تلفن  زیر سیم های  بی توجه،  و 
بی خیال عالمت دهی با دود، از میان دود و دم خرابه های سوزان می گذرند، از کنار روتختی های 

مندرس می گذرند و به فکر ساختن پرچم نمی افتند.
آن ها زامبی  هستند؛ آن ها تنها راه می روند و راه می روند و راه می روند، این خبر گام به گام در 
سطح قاره ها، اقیانوس ها و جزایر پخش می شود، سال پس از سال. و این خبر، برای آن ها نوید 

گرسنگی خواهد داشت.
وقتی زامبی ها پیروز شوند، پویششان برای خوردن و آلودن گوشت انسان  کاستی نخواهد گرفت. 
آن ها تنها شکم بارگی را می شناسند، فقط پرخوری را؛ آن ها از دنیا درکی جز غذاهای جیغ کشان 

و گریزان ندارند.
اما دیگر در جایی که زمانی غذا وجود داشت، تنها سکوت و اتاق های خالی باقی خواهد ماند، 
و زامبی ها با آن گام های آهسته و لغزانشان شگفت زده خواهند شد. شکم هایی که زمانی دائماً 
نیروی  حتا  چسبید؛  خواهد  کمرشان  به  رفته  فرو  و  شد  خواهند  گرسنه  بودند  غذا  از  مملو 
اجساد متحرک هم بدون رسیدن غذا رو به نقصان می گذارد. آ ن ها اطراف را جستجو می کنند، 
چشمان مه  گرفته خیره خیره نگاه می کنند، ناله سر می دهند، ریه هایی که نفس نمی کشند هوا 

را خس خس کنان بیرون می دهند تا به کندی و از سر گرسنگی چیزی را طلب کنند: »مغز؟«
زامبی ها  و خودشان.  فقط خودشان هستند  نخواهد داشت.  یافتن وجود  برای  اما دیگر کسی 

خواهند آموخت که دیگر غذای خوشمزه ای نخواهند چشید.
وقتی زامبی ها پیروز شوند، بی قرار خواهند شد. وقتی کسی مرده باشد، کارهای کمی برای انجام 

دادن وجود دارد.
دوران گذشته شان، دوران شیرین گذشته شان مایه ی خوشنودیشان نخواهد بود. آن ها تلوتلوخوران 
اما  ناله زنان و فریادکشان دست هایشان را به اطراف می گشایند،  از خیابان ها خواهند گذشت، 
پنجره ها  بر  آن قدر  پوسیده شان  دست های  با  می کوبند،  درها  بر  هم  با  نمی پراکنند.  وحشتی 
می کوبند تا شیشه ها در هم بشکنند، در رودها و دریاچه ها مخفی خواهند شد، تلوتلوخوران به  
دنبال ماشین های بر روی بزرگراه ها خواهند رفت. اما ماشین ها برای همیشه پارک  شده باقی 
خواهند ماند. شکستن شیشه ها فریادی را بر نخواهد انگیخت؛ و دست و پای هیچ شناگری که 
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از زیر کشیده می شود، سطح آب را نخواهد شکافت. وقتی درها بشکنند، کسی پشتشان مخفی  
نخواهد بود.

نه مردمی برای در کمین نشستن وجود خواهد داشت، نه غذایی برای خوردن، نه خانه ای برای 
ساختن، نه اجلی برای مردن. بی هدف و گمگشته دور خود می گردند، گویی به دنبال راهنمایی 
رهبری می گردند و کسی را نمی یابند. در میان زامبی ها، تنها رهبر کسی است که از سر اتفاق 

قبل از بقیه به سمتی راه افتاده باشد.
پس آن ها تنها راه خواهند رفت، تمامشان به تنهایی، بی هیچ مقصدی، تنها نیازشان این است که 
یک قدم نااستوار را بعد از قدم دیگر بردارند، دوباره و دوباره بی هیچ فرجامی. دنیا جای بزرگی 

است برای پرسه زدن، حتا اگر تنها به  سکونت مردگان درآمده باشد.
زامبی هایی  بعدی  نسل  هیچ  اندیشید.  نخواهند  آینده  به  آن ها  شوند،  پیروز  زامبی ها  وقتی 
وجود نخواهد داشت، هیچ زامبی نوزادی در آغوش های پوسیده نگهداری نخواهد شد. زامبی ها 
آسودگی را به معنی در کنار هم بودن نخواهند یافت، مفاهیمی چون مصاحبت و دوستی را 
دوباره کشف نخواهند کرد، هم دردی و یک دلی یا محبت را به  یاد نخواهند آورد. نه می توانند 

بیاموزند که چطور رویا ببینند و نه حتا به  خاطر می آورند که قادر به این کار نیستند. 
آوازی  نوشت،  نخواهند  تاریخی  کرد،  نخواهند  تعمیر  را  ماشینی  ساخت،  نخواهند  ساختمانی 
نخواهند خواند. آن ها عاشق نخواهند شد. برای زامبی ها، تنها یک امروز بی پایان وجود دارد. این 

لحظه، این مکان، این قدم، این نیاز، این جوع، این گرسنگی بی امان.
فرو می ریزند.  پنجره ها می شکنند، و ساختمان ها  به خراب شدن می کنند،  و خیابان ها شروع 
شهرها دست خوش آتش و سیل می شوند، شهرها تبدیل به سبزه زار، جنگل، بیابان و اقیانوس 

می شوند.
دنیای انسان ها تکه تکه می شود، در برابر نگاه خیره ی چشم هایی بی احساس رو به زوال و نیستی 
یا شادی  راه نخواهند داد. نخواهند خندید  به دل  می رود. وقتی زامبی ها پیروز شوند، ترسی 
نخواهند کرد، پشیمانی نخواهند داشت و شیون سر نخواهند داد. و دنیا همچنان به گردش خود 
ادامه خواهد داد، فصول سوزان و سرد همه جا را زیر پا خواهند نوردید، خورشید از آسمان خواهد 

تابید و آن ها هم به کار خود ادامه خواهند داد.
وقتی زامبی ها پیروز شوند، آن ها باز نخواهند ایستاد. همچنان فریاد خواهند زد، نعره کشیده و 
نجوا خواهند کرد، تا آن حد که لب ها از صورتشان فرو بیفتند و تارهای صوتیشان از بین بروند. 





فانتزی - ترجمه

85
شماره ی 23-22              مهر و آبان 1391

دیگر هرگز نخواهند توانست به درستی فکر کنند، هرگز معنی کلماتی را که سعی دارند ادا کنند 
با این  حال آن ها تالش  نمی فهمند، تنها در آستانه ی به خاطر آوردن در نوسان خواهند ماند. 
می کنند تا صحبت کنند، آنگاه که آرواره های فرسوده شان را تکان می دهند استخوانی بر روی 

استخوان دیگر ساییده می شود، و آن ها دلیل آن را نمی دانند.
کار  این  از  بیش  دیگر  پاها  افتاد،  خواهند  خیابان ها  در  کرد.  خواهند  سقوط  یک به یک  آن ها 
نمی کنند، دست ها شکسته تر از آن هستند که آن ها را به پیش برانند. آن ها درون ساختمان ها 
سقوط خواهند کرد، به پایین راه پله ها سرنگون خواهند شد و پخش تاالرها می شوند، به تخت ها 
و کمدها گیر کرده و سکندری می خوردند، بین فاصله ی توالت و دیوار پیچ و تاب می خورند، از 
این تله ها در جاهایی که زمانی خانه می خواندند خبری ندارند، نمی بینند، نمی فهمند. در اعماق 
رودها و اقیانوس ها غرق خواهند شد، در کشتزارها خواهند خفت، از کوهپایه ها به زیر در خواهند 

غلتید، و در حاشیه ی شنی بزرگراه ها به پایین خواهند افتاد.
آن ها یک به یک از حرکت بازخواهند ایستاد، گوشت و استخوان و مغز آسیب دیده تر از آن شده اند 
که بیش از این بتوانند کاری از پیش برند. و در آن سکوت و سکون تقال خواهند کرد. گرفتار و 
در هم  شکسته، همچنان مشتاق، همچنان گرسنه اند، همیشه در طلب آن چیزی هستند که از 
آن ها گرفته شده است. آن چه که به بسیاری از ما عطایش کرده اند. در چنین تعداد پرشماری.

که باز  بایستند. بخوابند. بیاسایند، تنها بیاسایند، و بگذارند تا تاریکی از راه برسد.
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انداخت.  خانه  درون  به  اتاق  پرده های  پشت  از  را  خودش  بی رمق  و  خسته  صبح،   g
مصطفی، با خلقی تنگ از رختخواب بلند شد، روی لبه ی تخت نشست و از آب ولرمی 
با اولین جرعه صدای بوق اتومبیل ها از  که توی پارچ کنار تختش بود لیوانی نوشید. 
باره واضح تر شد.  خیابان که در سرتاسر طول شب پیوسته به گوشش می رسید، یک 
سراغ یخچال رفت و چون چیزی پیدا نکرد به دیوار تکیه داد و سعی کرد به یاد بیاورد 
که امروز چه کارهایی باید انجام دهد. می توانست فقدان قند را در شریان هایش احساس 
کند و این فکر کردن را برایش دشوار می کرد. زیر کتری را روشن کرد و همزمان دکمه ی 
پاور کامپیوتر خانگی اش را زد. صدای جا به جا شدن هد روی هارد دیسک بلند شد، بعد 
چند سطر نوشته ی سفید رنگ بر پس زمینه ی سیاه ظاهر شد و نشان آشنای ویندوز بر 
صفحه ی مونیتور آمد. مرد جوان سراغ پوشه ی موسیقی رفت و روی قطعه ی محبوبش 

دبل کلیک کرد:

زامبی نآباد

محمود افشاری
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Another head hangs lowly

Child is slowly taken 

And the violence caused such silence

Who are we mistaken?

مصطفی پرده ها را به کناری زد و خیابان را که در همین ارتفاع ناچیز الیه ای دود میان آن و 
پنجره حائل شده بود، نگاه کرد. اتومبیل ها پشت چراغ قرمز بند شده بودند و کسی لنگ قرمز ش 
را به زور روی شیشه ی کثیف آن ها می انداخت بلکه  پولی بگیرد. بچه ها در حیاط مدرسه ای که 
در آن سو بود، بازی می کردند و مردمی معمولی در طول پیاده رو ها مشغول رفت و آمد بودند. 
هنگامی که صدای فریاد دلورس اوریوردن از طریق اسپیکرهای کامپیوتر به گوش می رسید که:
In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie

Hey, hey, hey, What's in your head?

In your head 

Zombie, zombie, zombie?

مصطفی به سراغ کتری رفت تا چایی را دم کند. اندکی بعد، نزدیک های ساعت یازده از خانه شان 
واقع در منطقه ی جمهوری خارج شد. اواسط پاییز بود و هوا هنوز سرد نشده بود. با این حال 
بوی پاییز در هوا پیچیده بود که حسی را در اعماق ذهن او بیدار می کرد، اما هر چه زور می زد 
نمی توانست آن را فهم کند. چیزی بود مربوط به دوران کودکی، زمانی که در حیاط خانه ی 
از  هیچ کدام  و  می شدند  بازی  مشغول  ساعت ها  دیگر  نیم قد  و  قد  بچه ی  چند  با  مادر بزرگش 
دغدغه های امروزش آن جا جایی نداشت. تنها حسی بود که اکنون نمی توانست لمسش کند و 
همین باعث می شد احساس عجز تمام وجودش را فرا بگیرد. در مسیر هر روزه اش از کنار یکی 
از آخرین باغ های قدیمی باقی مانده در محله ی جمهوری می گذشت. پائیز کار خودش را کرده 
بود و تنها سبز رو به مرگ یا رنگ زرد و نارنجی سوخته ای در برگ های بعضی از درخت ها دیده 
می شد، مابقی لخت و عور بودند و روی شاخه های برهنه ی درخت خرمالو می شد میوه های در 
حال رسیدن درشت و نارنجی رنگ را دید. مصطفی تعجب می کرد که چطور درخت های این 
باغ در آب و هوای تهران هنوز به حیاتشان ادامه می دهند... امتداد خیابان جمهوری پر بود از 
فروشگاه های لوازم صوتی و تصویری با تلوزیون های 40، 50 و 60 اینچ که پشت ویترین هایشان 
منیریه  به  مانده  را پخش می کردند. کمی  رنگ  و  آب  تصویری خوش  کدام  هر  و  بود  روشن 
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-بهشت لوازم ورزشی- جایی که کوچک ترین تکاپویی ریه ها را به سوزش می اندازد، مصطفی به 
محل کارش رسید. جلوی در ساختمان دفتر نقشه کشی ایستاد و نگاهی به راه پله ای انداخت که 
چند سال بود هر روز قبل از ظهر آن را باال می رفت و شب پایین می آمد. اول ها کارش را صبح ها 
شروع می کرد، اما رفته رفته، هر چقدر که شب ها بیشتر مشغول کامپیوتر و اینترنت می شد و 
بیدار می ماند، ساعت کارش را با توافق رئیسش جلو می کشید و بعدازظهرها دیرتر راهی خانه 
و  انزجاری  از  نداشت، حسی  به آن ساختمان آشنا  برای رفتن  تمایلی  اما حاال هیچ  می شد... 

بیهودگی، از تکرار، عذابش می داد.
برای قدم زدن خیابان ولی عصر را به سمت پایین پیش گرفت. اتوبوس های خط ویژه خیابان را 
باال و پایین می رفتند و مردم را در دسته های چند ده تایی با خودشان این ور و آن ور می کشاندند. 
درخت های چنار خیابان هر سال کم تر از سال قبل می شدند. رد تازه ی اره برقی را می شد بر 
کنده هایی که بریده شده بودند و رنگ روشنی داشتند به خوبی دید. برخی از کنده ها داخلشان 
از  بعد  بعضی شان که  از کنار  و  بودند  با ظاهری سالم خشک شده  بعضی ها هم  بود،  پوسیده 
خشک شدن شهرداری مجوز قطع شان را صادر کرده بود، چند شاخه ی تازه که نشان از ادامه ی 

حیاتشان داشت رسته بود.
نزدیکی های راه آهن مصطفی یاد خاطرات بچگی اش افتاد، زمانی که با مادرش به ایستگاه قطار 
می رفتند تا عازم سفر شوند و او در آن بعدازظهر ها خوشبخت ترین آدم دنیا بود. بلیت های مقوایی 
زرد و سبز قطار که با پانچ سوراخ می شدند، کپه های شلوغ شش نفره، خانه ی مادربزرگش در 
شهرستان که صبح زود وقت رسیدن درش به روی شان باز می شد و هم بازی هایش... و صبح های 
زودی که به پایتخت باز می گشتند: کارتن خواب ها در میدان راه آهن بیدار می شدند و او در 
اتوبوس شرکت واحد هنگامی که در میان آدم های خموده مسیر بازگشت به خانه را می پیمود، 
محل،  بچه های  شوق  داشت؛  دل  در  روزمره اش  زندگی  گرفتن  سر  از  برای  بی اندازه   شوقی 
برایش هیچ معنایی نداشت، قبرستاِن کالبد  اما میدان راه آهن  ... حاال  مهدکودک، مدرسه و 
خاطرات بی روحی بود که سال ها از زنده بودنشان می گذشت، یاد هایی که مدت ها پیش گندیده 

بودند، پوسیده بودند و با به یاد آوردنشان نه به هیجان می آمد، و نه به ذوق وا داشته می شد.
بی هیچ انگیزه ای سوار بی.آر.تی های تجریش شد. سوار شدن در ایستگاه مبدا این امکان را به 
او می داد که روی هر صندلی خالی ای که می خواهد بنشیند و او منتهی الیه واگن اول در کنار 
پنجره را انتخاب کرد. فکر کرد که یک دوست قدیمی را ببیند، اما حال و حوصله ی هیچ کسی 
را نداشت. می توانست به خانه برود و کمی تلوزیون تماشا کند، تصویر دلخراش ریخته  شدن 
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بمب ها بر سر مردم را ببیند و ککش هم نگزد، یا پای فیس بوک چرندیات فِرند هایش را الیک 
کند. نه! هیچ کدام این ها برایش جذابیتی نداشتند. ترجیح داد خودش را ول کند و به چنارهای 
ولیعصر نگاه کند که هنوز هم جاهایی در آن باال، به هم می رسیدند و با شاخه های عورشان 

آسمان را مشبک می کردند.
اتوبوس شیب شمیران را زور می زد و باال می رفت، در حوالی باغ فردوس کوه های شمال شهر 
خودشان را بیشتر از هر جا نشان می دهند، آن قدر نزدیک اند که نگاه آدم در دلشان گم می شود. 
اتفاق خوبی بود. برف پائیزه روی نوک کوه ها نشسته بود، گرچه برف مدت ها بود که به این شهر 
رنگ و رو رفته پا نگذاشته بود، اما این سپیدی نوید زمستاِن پیش رو را می داد. مصطفی هنوز 
خاطرات زمستان ها را به خوبی به خاطر داشت: گلوله ی برف بازی با بچه های دیگر، دست های 
یخ زده اش که وقتی زیر آب گرم می گرفتشان حس می کرد هر آن ممکن است از درد انقباض 
منفجر شوند. باقالی! خانواده اش که کنار هم جمع می شدند و همگی پای سریال های تلوزیون 
این  تمام  معلم.  آقا  از  فردا، ترس  اندوه مشق های  و  نیمه می رساندند.  به  را  شب های زودرس 
می خواست  بزند.  فریاد  بود  مانده  کم  که  آورد  مصطفی  گونه های  به  را  خون  چنان  خاطرات 

همان جا از اتوبوس پیاده شود و با کله در دل روزگاران گذشته فرو رود.
ترمز اتوبوس در ایستگاه آخر اما او را به خود آورد. بار دیگر در میانه ی شهری دود گرفته بود. 
حتا شمال شهر هم از هجمه ی بتن و فوالد در امان نمانده بود. گو که هر تالشی برای رهایی از 
چنگال افسردگی محکوم به فنا بود. مصطفی زور زد که تسلیم نشود. با دلی بی قرار و خشم آلود 
به سمت ایستگاه تاکسی های میدان قدس راه افتاد. با خودش فکر کرد که باید به جاهایی برود 
که خاطراتی آن جا داشته است. در عرض نیم ساعت مقابل درب ورودی پارک سنگی جمشیدیه 
بر  دویدن هایش  صدای  انعکاس  آوردند:  یورش  او  بر  خاطرات  از  هجمه ای  نگاه  اولین  با  بود. 
دیواره های سنگی پارک، باغچه ها و سنگ فرش های طویل، تیر های چراغ برق، استخر قوها و 

روز هایی بهاری که زمانی به آن جا آمده بود...
نیمکتی پیدا کرد و نشست و در باب خاطراتش تامل کرد. در باب زندگی اش. و در باب های که 
هر کدام را می کوبید گشوده نمی شدند. خورشید در پس شهِر خاموش غروب می کرد. هر کجا را 
نگاه می کردی چراغ های سرخ و نارنجی روشن می شد. هیچ جشنی اما پیش رویش نبود. خانه 

بود و محل کار، دوستان و خانواده ای که دیگر مدت ها بود نمی شناختشان.
»هوا سرد شده رفیق، نه؟«

در تاریکی پیکری را کنار خود دید. صدا نازک و زنانه بود. با شنیدن این جمله تازه متوجه سردی 
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هوا شد. پس پاییز دیگر کاماًل از راه رسیده بود.
»سیگار داری؟ اکسیژن این باال زیاده...«

مصطفی دست در جیبش کرد و پاکت بهمن کوچک را بیرون آورد و رو به او گرفت.
»مرسی رفیق.«

موجودی بود سراسر یاس و نا امیدی که زبان را بند می آورد. با فندک سیگارش را گیراند و در 
تاریکی چند پکی به آن زد. هر بار که دود را می دمید، ُگِر سیگار سرخ تر می شد و مصطفی در 

نور آن می توانست چهره ی زیبا و هراس انگیز زن را ببیند.
»وقت خوبی برای وا دادنه، مگه نه؟«

برای مصطفی سخت نبود تا منظور زن را بفهمد. چون خودش به همان فکر می کرد. اشک از 
گوشه ی چشمانش سرازیر شد، سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان جواب داد: »اون جا 

هیچ چی نیست.«
وقتی سرش را بلند کرد، زن دیگر آن جا نبود. جای او اما سایه هایی بودند که بلند می شدند.  
ولی او نمی خواست این چنین وا بدهد. دلش جایی گیر بود، هنوز دلش کسی را می خواست 
که از ته دل به او بگوید دوستش دارد، دستش را بگیرد. جایی را می خواست که آرامش داشته 
باشد، آدم های خوب زیادی را ببیند، زندگی کند و تجربه های بسیاری را از سر بگذارد. جایی که 

همچنان احساس کند؛ درد را، لذت را، عشق و مرگ را...
مصطفی با سرعت از پارک به سمت خیابان سرازیر شد. خودش هم نفهمید که چطور پیش 
می کنند.  احاطه اش  لحظه  هر  و  روانند  پی اش  در  که  می کرد  احساس  را  سایه ها  اما  می رود، 
رو به روی خود اتومبیل پرایدی را دید، ناخودآگاه دست بر دستگیره اش انداخت. در ماشین باز 
بود و سوییچ رویش. عالی بود! سوار ماشینی شده بود که مال خودش نبود. پایش را روی گاز 
گذاشت و با سرعت سراشیپی جمشیدیه را به سمت نیاوران پایین رفت. هر کجا اما سایه ای 
بود، از پای تیرهای چراغ برق گرفته تا خانه ها و درختان، امتداد می یافت و به سمت او مستولی 
می شد و او بیشتر پدال گاز را فشار می داد. داشت از دستشان فرار می کرد، اما آن ها بی انتها 
بودند. از هر خیابان که می گذشت، سایه ها از زیر در مغازه ها بیرون می خزیدند؛ سوپرمارکت ها، 
فروشگاه های لوازم الکترونیک، کتابفروشی ها، ... و به سمتش هجوم می آوردند. صدای موتور 

بلند شده بود و مصطفی باز هم بیشتر گاز می داد.
اتومبیل  درب های  به  را  خود  و  می شدند  دراز  خانه ها یشان  به  دیروقت  که  مردمی  سایه های 
می رساندند و بر پنجره هایش می کوفتند. مصطفی با خودش گفت: »نمی خوام بی احساس بشم، 
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زامبی،  زامبی،  کن،  ولم  بردار،  دست  بشم.  زامبی  نمی خوام  بشه،  پر  ازشون  مغزم  نمی خوام 
زامبی...«

و صدایی را در گوشش شنید:
But you see, it's not me, it's not my family

In your head, in your head they are fighting

With their tanks and their bombs 

And their bombs and their guns

In your head, in your head, they are crying...

صدا بسیار واضح و نزدیک بود. نگاهی به ضبط ماشین انداخت اما خاموش بود. دنده را عوض 
کرد و بیشتر گاز داد...

In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie

Hey! Hey! Hey! What's in your head?

In your head

Zombie, zombie, zombie?

Hey! Hey! Hey! Hey! Oh! Dou! Dou! Dou! Dou! Dou!
ساب ووفر خاموش کل ماشین را می لرزاند. مصطفی هر لحظه سرعتش را بیشتر می کرد و از 
مقابل خانه ی آدم های فقیر، آدم های متوسط و آدم های ثروتمند می گذشت. خانه هایی اجاره ای، 

رهنی و خریداری شده...
Another mother's breakin'

Heart is taking over

When the vi'lence causes silence

We must be mistaken

سایه ها از هر طرف خودشان را به ماشین می رساندند و بر بدنه ی آن فشار می آوردند. تنها نورها 
بودند که در اطرافش کشیده می شدند و سیاهی هایی که احاطه اش کرده بودند.

What's in your head?

In your head

Zombie, zombie, zombie? 
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ذهن مصطفی خسته شده بود و دیگر دلش نمی خواست به هیچ چیز فکر کند. نمی خواست به 
روزهای خوبی که بوده است فکر کند، نمی خواست به روزهایی که می توانند خوب باشند فکر 
کند. شیشه ها تقی کردند و بعد با حالتی انفجاری خرد شدند و بر سر و صورت مصطفی پاشیدند. 

همزمان سیاهی ها به داخل آمدند و از تمامی سوراخ های کله وارد سرش شدند.
نه  و  زد  معلق  و  بلند شد  فیلم های سینمایی  نه مثل  برخورد کرد.  نامعلوم  به جایی  اتومبیل 
آتش گرفت و منفجر گشت. تق! صدای مچاله شدن آهن به گوش رسید، سر مصطفی رو فرمان 

کوبیده شد و دیگر چشمانش را باز نکرد. صدای موسیقی قطع شده بود.

g صبح، خسته و بی رمق خودش را از پشت پرده های اتاق به درون خانه انداخت. مصطفی، با 
خلقی تنگ از رختخواب بلند شد، روی لبه ی تخت نشست و از آب ولرمی که توی پارچ کنار 
تختش بود، لیوانی نوشید. صدای اتومبیل ها به طور مداوم همچون سرتاسر طول شب از خیابان 
به گوش می رسید. مصطفی دکمه ی کتری برقی را زد و تا آب جوش بیاید در جا ایستاد. چای 
کیسه ای را داخل لیوان انداخت و آب جوش را رویش ریخت. بخار آب داغ از روی لیوان بلند 
می شد، اما نگاه بی روح مردی که چندان جوان به نظر نمی رسید به جایی نامعلوم دوخته شده 
بود. دو دقیقه صبر کرد و بعد طبق عادت بدون قند چایی اش را سر کشید، لباس پوشید و به 

سمت محل کارش عازم شد.
صدای اره برقی کل کوچه را برداشته بود. تابلوی زرد رنگی که رویش عنوان یک مرکز تجاری را 
نوشته بودند، جلوی ورودی باغ قدیمی زده شده بود. درخت های باغ یک به یک فرو می افتادند. 
درخت خرمالوی پیر باغ، پیش از فرو افتادن میوه هایش را بر روی زمین رها می کرد. خرمالویی 
ابتدای  در  آن گذشت.  کنار  از  و  کرد  راه کج  نترکید. مصطفی،  اما  افتاد،  پای مصطفی  پیش 
خیابان ولی عصر به ایستگاه اتوبوس رفت و منتظر بی.آر.تی های میدان راه آهن شد. یادش نمی 
آمد کی، اما زمانی هر روز این مسیر را پیاده می رفت. سر پا کنار آدم هایی ایستاد که سرشان در 
الک خودشان بود و به محل کار می رفتند. آدم هایی با چهره های تکیده و پیراهن های یک دست 
خاکستری. در یک ایستگاه سوار می شدند و در ایستگاهی دیگر پیاده... ده دقیقه ی بعد اتوبوس 
در ایستگاه منیریه ترمز زد و مصطفی از آن پیاده شد. مقابل ساختمان دفتر نقشه کشی لحظه ای 
درنگ کرد. به پشت سرش، به خیابان پاییز زده ی ولی عصر که می خواندش نگاهی انداخت، بعد 

اما سرگرداند و پله های محل کارش را برای بار نامعلومی باال رفت.
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* ترجمه ی کامل ترانه ی زامبی )Zombie( از گروه کرینبریز )Cranberries( که در داستان آورده شده، چنین است:

رسدیگریازطنابدارآویزونمیشه

کودکیبهآهستگیگرفتهمیشه

وخشونتکهباعثچنینسکوتیه

ماباکیاشتباهگرفتهشدیم؟

ولیتومیبینی،اونمننیستم،اونکسوکارمننیست

تویرست،تویکلهات،اونادارنمیجنگن

باتانکهاشونومببهاشون

تویرست،تویکلهات،گریهمیکنن

تویرست،تویکلهات

آهایزامبی،هیزامبی،زامبی

چیتورسته؟

هی!هی!هی!تویرست

آهایزامبی،هیزامبی،زامبی؟

مادردیگهایُخردمیشه

قلبدیگهایدورانداخته

زمانیکهخشونتچنینسکوتیروبارآورده

اشتباهگرفنت ماروحتماً

همهشهمونطورهکهاز1916بوده

تویکلهات،تویرست،اوناهمچنانمیجنگن

باتانکهاشونومببهاشون

ومببهاشون،تفنگهاشون

تویرست،تویکلهت،اونامیمیرن

تویرست،توکلهات

آهایزامبی،هیزامبی،زامبی

چیتورسته؟

هی!هی!هی!تویرست

آهایزامبی،هیزامبی،زامبی؟





له
مقا

برخاسته  که  است  مرده ای  فقط  و  ندارد  و هشیاری  ذهن  است؛  نامرده  موجودی  زامبی 
ادبی  زامبی های  که  این  با  دارد.  را  او  مغز  خصوصاً  انسان،  تن  گوشت  عطش  اکنون  و 
شباهت های خاصی با نمونه های فولکلوریک در هائیتی دارند، اما ارتباط این  دو نوع زامبی 

با هم نامشخص است. 
شاید اولین اشاره به موجودی نامرده و تشنه ی گوشت انسان، در افسانه ی گیلگمش ]1[ 

باشد. در جایی الهه ی ایشتار چنین وعده می دهد:
»دروازه های جهان زیرین را بر خواهم انداخت

چارچوب ها را از جا در آورده و درها را به زمین خواهم انداخت

و مرده ها را بر می خیزانم تا زنده ها را ببلعند!

و مردگان از زندگان فزونی خواهند گرفت!«

موضوع انشاء:
زامبی چه بود و چه کرد؟!

شیرین سادات صفوی
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از قبر بر  با بدن های پوسیده  افسانه در مورد خون آشام ها، یا مردگانی که دفن می شدند و بعد 
می خاستند، برای قرن ها وجود داشته است. نامردگان در اساطیر نورس هم وجود دارند و »دراوگر« 
]2[ نام دارند؛ دراوگرها نامردگانی بودند که از قبر بر می خاستند و اطراف آن، به زندگان حمله 
می کردند و گوشت تن آن ها را می بلعیدند. زنده ای که به دست یک دراوگر کشته می شد، خود به 

شکل یک دراوگر از قبر بر می خاست و به دنبال زندگان می رفت.
از سوی دیگر، فرانکن اشتاین ماری شلی ]3[ گرچه یک رمان زامبی تمام عیار نیست، ولی برای 
اولین بار ایده های مربوط به رستاخیز مردگان را به شکل یک فرآیند علمی مشابه قرن بیستم 
از زندگان هستند.  بیان ساخت و این طور بیان کرد که مردگان برخاسته، وحشی تر و پست تر 
فرانکن اشتاین که سال 1818 منتشر شد، از اساطیر اروپایی تغذیه کرده بود که عالوه بر زامبی، 
به ماجراهای مربوط به خون آشامان هم پر و بال می داد. شاید بارزترین نمونه های قرن نوزدهمی 
داستان های زامبی، یکی »مرگ هالپین فریزر« ]4[ از آمبروز بیرس ]5[ و دیگری داستان های 
محسوب  زامبی  ژانر  خود  زمان  در  داستان ها  این  گرچه  باشد.  پو  آلن  ادگار  گوتیک-رمانتیک 

نمی شدند، اما بعدها بر روی افرادی چون الوکرفت ]6[ تاثیر گذاشتند و به بار نشستند.
الوکرفت در دهه های 20 و 30 چندین نوولت نوشت که از زوایای مختلف، به بررسی مساله ی 
نامردگان می پرداخت. »هوای خنک«، »درون دخمه« و »بیگانه« داستان هایی با حضور زامبی ها 
هستند؛ ولی شاید مهم ترین داستان زامبی گونه ی الوکرفت، »هربرت وست-زنده ساز« ]7[ باشد 
که در 1921 منتشر شد و تاثیر عظیمی در تعریف و تعیین مفهوم زامبی در ادبیات داشت. در این 
داستاِن فرانکن اشتاین وار، با هربرت وست روبرو می شویم که دانشمندی دیوانه است و می خواهد 
مردگان را زنده سازد و در این راه، با نتایج مختلفی روبرو می شود. مردگان به زندگی برگشته 
این  این که  با  غیرقابل کنترل، معموالً گنگ، بدوی و شدیداً وحشی و خشن هستند؛  مشخصاً 
موجودات با عبارت »زامبی« نامیده نمی شوند، اما توصیف آن ها دقیق است و اولین پیش بینی  در 

مورد ظهور زامبی در دهه های بعد محسوب می شود.
در سال 1936 فیلمی با عنوان »چیزهایی که از راه خواهند رسید« ]8[ بر اساس رمانی از اچ. جی. 
ولز ساخته شد و با سناریوی خود در رابطه با یک بیماری واگیردار که منجر به ظهور بیمارانی 
سرگردان و آلوده می شد، نویدی بر ظهور زامبی در سال های آینده بود. این فیلم یکی از اولین 
نمونه هایی است که در آن گروهی کوچک از انسان های بازمانده، در مقابل دنیایی خشن و وحشی، 
نمونه ی خوبی محسوب  امروزی،  زامبی  فیلم های  با  مقایسه  در  و  داشتند  نجات  و  بقا  به  سعی 

می شود.
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زامبی ها در اوایل دهه ی 50 میالدی، در کمیک هایی مانند »افسانه هایی از درون دخمه« ]9[ نیز 
ظاهر شدند و البته برخی از این کمیک ها خود اقتباسی از داستان های الوکرفت بودند.

رمان سال 1954 ریچارد ماتیسن ]10[ با نام »من افسانه ام« ]11[ گرچه جز رمان های خون آشامی 
این  این حال  با  اما  اولین رمان مدرن خون آشامی می دانند،  را  رده بندی می شود و بسیاری آن 
داستان بر روی ژانر زامبی هم تاثیر به سزایی داشت. این رمان و نسخه ی سینمایی آن، ساخته 
شده به سال 1964 با عنوان »آخرین انسان روی زمین« ]12[، با این که در مورد تنها انسان 
بازماندده در دنیایی پر از خون آشام هستند، اما بر روی پرچم داران آینده ی ژانر زامبی تاثیر به سزا 

و غیرقابل انکاری داشتند.

چرا »زامبی«؟
کاماًل مشخص نیست که چطور این موجودات زامبی نام گرفتند. در فیلم »شب مردگان زنده« 
-که در همین شماره، به طور مفصل به آن پرداخته شده است- اشاره ای به این نام نمی شود و 
موجودات نامرده ی آن تنها با عنوان »غول« به معنی هیوالی انسان خوار یاد می شوند؛ گرچه در 
البته در فهرست  این نوع استفاده از عبارت »غول« که ریشه ی عربی دارد نیز ایراد وارد است. 
دست اندرکاران این فیلم به عبارت »زامبی« اشاره شده بود؛ مثاًل بیان شده بود بازیگر نقش »زامبی 
گورستان« شخصی به نام بیل هینزمن بوده و بنابراین بعید نیست همین اشارات، طرفداران فیلم 
را به استفاده از کلمه ی زامبی ترغیب کرده باشد. خود رومروی کارگردان هم گرچه در فیلم از 
کلمه ی غول استفاده کرده بود، اما در مصاحبه های بعدی بدون هیچ دلیلی، شروع به استفاده از 
کلمه ی زامبی کرد. خصوصاً در فیلمنامه ی »طلوع مردگان« رومرو به سال 1978، به کرات از این 
کلمه استفاده شده است. این کلمه اشاره ی مستقیمی به موضوع زامبی در فولکلور وودوی هائیتی 
داشت؛ گرچه بسیاری بحث می کنند که زامبی های فولکلوریک هائیتی مردگان به پا خاسته و 

وحشی نیستند، بلکه قربانیانی بی آزار و منفعل هستند.
از اولین کتاب هایی که فرهنگ غرب را با مفهوم زامبی های هائیتی آشنا کرد، کتاب »جزیره ی 
جادویی« ]13[ و. ب. سیربوک ]14[ به سال 1929 بود. این کتاب یک وقایع نگاری مهیج از راوی 
اول شخص است که در هائیتی با وودو و بردگان به زندگی بازگشته ی آن روبرو می شود. مجله ی 
تایم ادعا کرد: »این کتاب برای اولین بار کلمه ی »زامبی« را به زبان ایاالت متحده وارد ساخت.«

لوگوسی  بال  بازی  با  ترسناک »زامبی سفید« ]16[  فیلم  در 1932 هم ویکتور هالپرین ]15[، 
]17[ را کارگردانی کرد. این فیلم هم بر مفاهیم مشابه کتاب سیربوک که سه سال پیش منتشر 
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اولین فیلم ژانر زامبی می دانند. در این فیلم زامبی ها  شده بود، تاکید می کرد و بسیاری آن را 
واقع  تفکری هستند که تحت طلسم یک جادوگر شیطانی  بدون  و  ناهشیار  نوچه های  واقع  در 
شده اند. زامبی ها، با استفاده از همین منطق وودو و جادو، چندان در سینما طرفدار نداشتند و 
تکرار نمی شدند؛ ولی حضور آن ها بین دهه های 30 تا 60 به شکل پراکنده ادامه داشت و در این 
دوره، شاید مهم ترین ها »من با یک زامبی پیاده روی کردم« )1943( ]18[ و »نقشه ی 9 از فضای 

بیرونی« )1959( ]19[ باشند.

زامبی های چاپی
تا  اما  زامبی ها منتشر شدند؛  با موضوعیت  زیادی  زنده«، کتاب های  فیلم »شب مردگان  از  بعد 
دهه ی 1990، این مردگان به پا خاسته تبدیل به زیرژانری مجزا نشده بودند. اما در سال 1990 
و با انتشار »کتاب مردگان« ]20[ و دنباله ی آن »همچنان مرده: کتاب مردگان2« ]21[ که از 
سوی جان اسکیپ ]22[ و کریگ اسپکتور ]23[ ویراست شده بودند، این مهم به وقوع پیوست. 
کتاب مردگان داستان های زامبی را که اغلب از فیلم های رومرو الهام گرفته بودند و از نویسندگان 
بنابراین در امر تعیین حدود  مشهوری چون استیون کینگ ]24[ بودند، کنار هم جمع کرد و 

زیرژانر ادبی زامبی، یکی از سنگ بناهای مهم محسوب می شود.

زامبی ها جهان را به پایان خواهند برد
شدن  رها  اثر  بر  که  است  زامبی ها  آخرالزمان  زامبی ها،  جانبی  نظریه های  معروف ترین  از  یکی 
یک زامبی اولیه و بعد شیوع این پدیده صورت می گیرد. این نمونه ی خاص آخرالزمانی، یکی از 
زیرژانرهای ادبیات آخرالزمانی است و در رسانه های بسیاری از آن استفاده شده است. در چنین 
تمدن  به  آن ها  هجوم  باعث  قبر،  از  زامبی ها  جهانی  معموالً  و  گسترده  برخاستن  آخرالزمانی، 
بشری و در خطر افتادن انسان ها می شود. در برخی موارد، قربانیان زامبی ها خود دوباره زامبی 
می شوند. این مساله باعث رشد صعودی مساله ی تهاجم می شود، نیروهای نظامی و سازمانی را 
دچار آشوب می کند، و در نهایت منجر به وحشت عمومی، از هم پاشیدن جامعه ی بشری و باقی 
ماندن گروه های جدا افتاده ی انسانی می شود که در جهانی بازگشته به توحش اولیه   ی خود و حتا 
خطرناک تر، به دنبال برآوردن نیازهای اولیه ی خود هستند. المان هایی که منجر به یک آخرالزمان 

زامبی ها می شوند، اغلب عبارتند از:
برخورد اولیه با زامبی ها می تواند باعث وحشت، شوک، ناباوری و حتا انکار مساله شود و خود . 1
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این موارد، توانایی انسان ها را برای مقابله با خطر پیش رو کاهش می دهد.
است . 2 این خطر  از سرعت رشد  آهسته تر  به گسترش،  رو  به خطر  پاسخ دولت های جهانی 

این  داشت.  خواهند  را  کنترل  از حد  خارج  رشدی  برای  کافی  فرصت  زامبی ها  بنابراین  و 
مساله خود منجر به سقوط دولت های مذکور می شود؛ در نهایت زامبی ها کنترل را به دست 
می گیرند و تنها گروه های کوچکی از انسان های جدا افتاده باقی می مانند که باید برای بقای 

خود به سختی تالش کنند.
در این گونه داستان ها، اغلب با جمعی از انسان های بازمانده روبرو هستیم که در میانه ی بحران 
به دام افتاده اند. روایت معموالً از شروع آخرالزمان زامبی ها شروع می شود و با اولین تالش ها برای 
باخبر ساختن دولت، شکست دولت در پاسخ به خطر و سپس فروپاشی نهایی تمدن انسانی ادامه 
می یابد و در نهایت تالش  شخصیت های داستان برای بقا در این جهان نابه سامان را نشان می دهد. 
نقطه ی تمرکز اغلب این داستان ها، نحوه ی عکس العمل انسان ها در مقابل بحران است و این که 
انسان ها در مقابل استرس، چطور فرو می پاشند و به خصوصیات بدوی تر خود چون ترس و خیانت 

برای نفع شخصی باز می گردند.

زامبی ها تا کجا خواهند رفت؟
در  سال های اخیر، زامبی ها دوباره مورد اقبال و توجه عمومی واقع شده اند. مثاًل کتی هرش برگر 
]25[ از انتشارات سنت مارتین ]26[ چنین گفته است: »در جهانی سرشار از ترس ها و وحشت های 
کالسیک، فعاًل هیچ چیز به اندازه ی زامبی ها محبوبیت ندارد ... مردگان زنده آمده اند و فعاًل جایی 

نخواهند رفت!«
از استیون کینگ و »جنگ  حاال زامبی ها در دنیای ادبیات )با کتاب هایی چون »سلول« ]27[ 
از  بارزترین نمونه ی آن، »تریلر« ]30[  بروکز ]29[( موسیقی )که  از مکس  جهانی زی« ]28[ 
گیاهان«  مقابل  در  »زامبی ها  و  اویل«  )»رزیدنت  کامپیوتری  بازی های  است(،  جکسون  مایکل 
]31[(، کمیک )»مرده ی متحرک« از رابرت کیرکمن –که در همین شماره به آن پرداخته شده 
است- و »تاریک ترین شب جهان« ]32[ از دی سی کامیکز ]33[( و سینما و تلوزیون )»مرده ی 
متحرک« از فرانک دارابونت -که باز هم در همین شماره به آن پرداخته شده است-( حضور دارند 
و حتا سازمان غذا و داروی آمریکای )CDC( هم از آن ها استفاده کرده است! این سازمان در سال 
2011 کتابچه ای با عنوان »آمادگی 101: آخرالزمان زامبی ها« منتشر ساخت و در آن با استفاده 

از تم هجوم زامبی ها، به شکلی تازه به بیان مفاهیم آمادگی پیش از بحران پرداخت. 
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این حجم اطالعات مربوط به زامبی در زندگی روزمره، گاهی فرد را به این فکر فرو می برد که شاید 
همین االن هم تحت هجوم تمام عیار زامبی ها هستیم و فقط خودمان خبر نداریم!

18. I Walked with a Zombie
19. Plan 9 from Outer Space
20. Book of  the Dead
21. Still Dead: Book of  the Dead2
22. John Skipp
23. Craig Spector
24. Stephen King
25. Katy Hershbereger
26. St. Martin’s Press
27. Cell
28. World War Z
29. Max Brooks
30. Thriller
31. Zombies vs. Plants
32. Blackest Night
33. DC Comics

1. Epic of  Gilgamesh
2. Draugr
3. Mary Shelley
4. The Death of  Halpin Frayser
5. Ambrose Bierce
6. H. P. Lovecraft
7. Herbert West-Reanimator
8. Things to Come
9. Tales from the Vault
10. Richard Matheson
11. I am Legend
12. The Last Man on Earth
13. The Magic Island
14. W. B. Searbook
15. Victor Halperin
16. White Zombie
17. Bela Lugosi





اه
دگ

دی

زامبی ها طرفداران بسیاری دارند. در هر سال چندین و چند فیلم با موضوع زامبی ها ساخته 
می شود. تیراندازی به زامبی ها بن مایه ی بسیاری از بازی های کامپیوتری است. کمتر شهری 
را در اروپا یا آمریکا می توان یافت که فستیوال زامبی ها نداشته باشد. همین طور بسیاری 

از افراد )گیک ها( از هم اکنون برای آخرالزمان زامبی ها و حفظ بقای خود آماده شده اند.
اما زامبی ها نه مانند خون آشام ها باهوشند و نه قدرت گرگینه ها را دارند. نه مانند پری های 
دریایی زیبایند و نه مثل تک شاخ ها اصیلند. نه مثل الف ها عمر جاودان دارند و نه مثل 

دورف ها ثروتمندند. نه مانند ققنوس ها پاک اند و نه به جذبه ی اژدهایان هستند.
آن ها فقط موجوداتی بی مغز هستند که همیشه ناله می کنند و این سو و آن سو به دنبال 
غذا می گردند. نه می توانند حرف بزنند و نه می توانند سریع حرکت کنند. خیلی هم احمق 

هستند. 
پس چه چیزی باعث شده است که زامبی ها این قدر محبوب باشند؟

بررسی روانشناختی دلیل عالقه به زامبی ها 

یا چرا زامبی ها را دوست داریم؟

پوریا تقوی
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ما شبیه زامبی ها هستیم
زندگی مدرن با تمام امکاناتی که در اختیار ما قرار می دهد، ما را به سوی فعالیت های ناهشیار و 
بی اندیشه سوق داده است. ما هر روز صبح بیدار می شویم. دوش می گیریم. صبحانه می خوریم. لباس 
می پوشیم و سر کار می رویم. همه ی این ها هم به صورت خودکار اتفاق می افتد. در مترو هندزفری 
وقتی  می کنیم.  را سد  هرگونه محرک خارجی  راه  و  می گذاریم  گوشمان  در  را  موبایلمان  گوشی 
که مترو ایستاد و از آن خارج شدیم، همراه با جمعیت حرکت می کنیم. مثل یک گله. و تمام روز 
کارهای روزمره خود را انجام می دهیم. بدون ذره ای تغییر و بدون ذره ای خالقیت. و بعد زامبی ها را 

می بینیم که به نوعی بازتاب رفتار خود ما هستند. چیزی که داریم به آن تبدیل می شویم.
پس برای همین زامبی ها را در تخیل خودمان می سازیم؛ به آن ها شلیک کرده و به فجیع ترین شکل 
ممکن سرشان را قطع می کنیم. همه و همه برای این است که به یک ارضای درونی برسیم. برای 
این است که با چیزی که اجتناب ناپذیر است بجنگیم و برای این است که به خودمان بقبوالنیم که 

می توانیم آن بخش از وجودمان را از بین ببریم.

زامبی ها ما را متحد می کنند
با یک  انسان ها  زامبی ها. وقتی همه ی  آینده و همین طور  از  روبات هایی  شیاطین، فضایی ها، 
خطر مشترک روبرو هستند، متحد می شوند. در این مواقع جنس، قومیت، نژاد، ملیت و هر چیز 
دیگری که انسان ها را از همدیگر متمایز می کند، از میان برداشته می شود و فقط یک چیز باقی 

می ماند: انسانیت. و این موضوع آرزوی قلبی اکثر انسان هاست.

خشونت بدون عذاب وجدان
همه ی انسان ها در الیه های زیرین شخصیتشان نیازی درونی به خشونت را احساس می کنند. اما 
حتا در زمان جنگ هم، کشتن یک همنوع امری »خوب« طبقه بندی نمی شود. اما کشتن یک 
هیوال که قصد نابود کردن شما و بقیه ی مردم جهان را دارد، خیلی هم خوب است. چرا که دیگر 
انسان نیست. یک هیوالست. یک جسد متحرک است. و شما کاماًل حق دارید از آن متنفر باشید.

زامبی ها به ما این امکان را می دهند که بدون ذره ای عذاب وجدان به موجوداتی انسان نما شلیک 
کنیم و آن ها را بکشیم. زامبی ها حس خشونت درونی ما را ارضا می کنند. نمی توانیم کسی را که 
از او متنفریم تکه تکه کنیم، اما وقتی که زامبی شده باشد موضوع فرق می کند. از سر »دلرحمی« 

انتقام می گیریم. وقتی که زامبی ها می آیند، زمان تصفیه حساب های شخصی نیز فرا می رسد.
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احتمال وقوع
یکی از منشاءهای ترس و وحشت، ناآگاهی است. ترس از ناشناخته ها. عدم آگاهی باعث می شود 

که چیزها در نظر ما ترسناک تر شوند.
اما چرا زامبی ها برای مثال بیش از خون آشام ها و یا گرگینه ها باعث ترس می شوند؟

دلیل این امر در احتمال بیشتر وقوع آخرالزمان با زامبی ها نهفته است. داستان های خون آشامی 
خوب هستند. از خواندنشان لذت می بریم، اما می دانیم که این داستان ها در همان کتاب قصه 
باقی می مانند و راهی به دنیای بیرون ندارند. اما در مقابل زامبی ها کاماًل در دسترس هستند. 
زامبی ها هم ترس از ناشناخته ها را القا می کنند و هم محتمل تر هستند. پس باید از آن ها ترسید!

همه چیز مجانی است
همه مرده اند. هیچ چیز مالکی ندارد. همه چیز مال شماست. شما می توانید بدون هیچ کار و 
تالشی، در بهترین خانه ها و هتل ها بخوابید. بهترین ماشین ها را سوار شوید و هر چیز دیگری 
را که الزم دارید، از فروشگاه ها بردارید. هر چیز را که اراده کنید مال شما می شود. اسمش هم 

دزدی نیست. آیا انسانی هست که از چنین رفاهی لذت نبرد؟

تمایل به آشوب
باید قبول کنیم... آن پایین، در نهان ترین الیه های شخصیتمان، همه ی ما دوست داریم که دنیا 
نابود شود و دلیلش به هیچ وجه نفرت از دنیا یا نارضایتی نیست. غریزه ای طبیعی درون انسان 
است که به نابودی و آشوب تمایل دارد. غریزه ای که فروید نام تاناتوس یا غریزه ی مرگ بر آن نهاد.

ساختار مغز
ترس و نفرت هر دو به وسیله ی قدیمی ترین بخش مغز که آمیگدالوس نام دارد، کنترل می شوند. 
هر دوی این احساسات بسیار نخستین و ساده هستند و به همین دلیل است که می توانیم آن ها را 
واضح تر از حس های دیگرمان درک کنیم. و زامبی ها هر دوی این حس ها را در ما به وجود می آورند.

مرگ را بکشید
در نظر بسیاری از طرفداران، زامبی ها نمادی از مرگ هستند. شکلی فیزیکی از مرگ که دارد 
به آن ها حمله می کند. شکلی از مرگ که می شود آن را کشت و از بین برد. با کشتن زامبی ها 
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، آن ها احساس می کنند که به مرگ چیره شده اند و به سوی فناناپذیری حرکت می کنند. آیا 
آرزویی از این کهن تر هم هست؟

- بی شعوری
عنوان این قسمت می توانست این باشد: »هر کاری که دلتان می خواهد بکنید.«. یا حتا: »آزادی 
بیان  وجه  هیچ  به  است،  نظر  مد  که  را  مفهومی  آن  اما  هم هست.  مودبانه تر  خیلی  مطلق«. 

نمی کند.
وقتی که تا کیلومتر ها کسی نیست که شما را ببیند، وقتی که دیگر چیزی به عنوان قانون وجود 
ندارد تا جلوی رفتارتان را بگیرد، وقتی که تمام اصول اخالقی ارزش خود را از دست داده اند، 

پس هر چیزی مجاز است.
هر کاری را که در زندگیتان به خاطر ترس از حرف مردم و عواقب آن انجام نداده اید، اکنون 
نقاب  پشت  ها  سال  که  را  شخصیتی  آن  می توانید  دهید.  انجام  کامل  بی خیالی  با  می توانید 

لبخندهای مودبانه پنهان کرده بودید، آزاد کنید. باالخره می توانید خودتان باشید.

شانس بقا
با زامبی ها شانس  در بین تمام آخرالزمان هایی که به تصویر کشیده شده است، در آخرالزمان 
بیشتری برای بقا داریم. برای مثال اگر قرار باشد شهاب سنگی به زمین برخورد کند، هیچ کاری 
جز انتظار برای مرگی قریب الوقوع از دستمان ساخته نیست. اما با دنیایی پر از زامبی شانس 
زیادی برای زندگی داریم. حتا الزم نیست از قدرت بدنی فوق العاده ای برخوردار باشیم. کمی 

سرعت عمل و کمی هوش می تواند جانمان را نجات دهد.
)شاید بشود گفت که این آخرالزمان محبوب ترین درمیان گیک هاست. زمانی که بقیه با چیستی 
این موضوع دست و پنجه نرم می کنند، گیک هایی که از پیش آماده شده اند در حال متالشی 

کردن مغز زامبی ها هستند.(

و در پایان باید اضافه کنم که:
دنیای زامبی ها تنها آخرالزمانی است که در آن به بازماندگان خوش می گذرد. 





نما
سی

تهیه کننده( سال 1940 در  فیلم نامه نویس، تدوین گر و  )کارگردان،  اندرو رومرو  جرج 

نیویورک متولد شد و تا سال 1960 که از دانشگاه کارنگی ملون پیتزبورگ در رشته های 

هرن و طراحی و درام فارغ التحصیل شد، کار خاصی با زامبی ها و موجودات هولناک 

نداشت. بعد از فارغ التحصیلی تا سال 1968 درگیر ساخت فیلم های تبلیغاتی و کوتاه 

دنیای  به  پا  و  را ساخت  زنده«  مردگان  بلندش »شب  فیلم  اولین  سال  آن  در  و  بود 

هراس و مخلوقات هولناک گذاشت. رومرو تا سال 2009 غرایب بی همتایی خلق کرده، 

»دیوانگان«،  می کند«،  جلوه  »میمون   ،»Knightrider« »مارتین«،  فیلم هایی چون  در 

»موسم ساحره«، »نیمه ی تاریک« و شاید از همه مهم تر، زامبی های کندروی آدم خوار 

در شش گانه ی »مرد گان«.

منتقدِ مردگان

ساسان م.ک. عاصی
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g به رومرو »پدرخوانده ی تمام زامبی ها« لقب داده اند. آقای »مردگان« را نمی شود »پدر تمام 
زامبی ها وجود  اساطیر،  و  افسانه ها  او چه در سینما و چه در  از  نامید، چون پیش  زامبی ها« 
داشته اند. حتا خود رومرو در فیلم اولش هیوالهای آدم خوار را »غول« نامیده، چرا که زامبی های 
افسانه ای برده هایی بوده اند فرمان بر اربابی جادوگر؛ فقط در اواخر دومین فیلم، »طلوع مردگان« 
امروز  رومرو  زامبی های  حال  این  با  می شوند.  خطاب  زامبی  بار  یک   چیزها«  »آن   که  است 

افسانه هایی مدرن شده اند، شاید بسیار معروف تر از پیشینیان هم نامشان.
سرک  زامبی زده اش  آخرالزمانِی  جهاِن  از  گوشه یی  به  این شش  گانه  فیلم  هر  در  رومرو  جرج 
کشیده، داستانی نو پدید آورده و بسیاری از قواعدی را که امروز در فیلم های زیرگونه ی زامبی 
کل  بر  که  زامبی،  زیرگونه ی  بر  فقط  نه  رومرو  است. صدالبته  گذاشته  بنیاد  می شوند  رعایت 
سینمای وحشت اثر گذاشته است و یکی از فیلم سازان پیشروی این ژانر است که نگاه منتقدانه ی 
اجتماعی/سیاسی را در سینمای وحشت قوام بخشید. او در مصاحبه یی گفته از زامبی ها نه فقط 
واقعی  جهان  اجتماعی  بیماری های  نقد  برای  محملی  به عنوان  که  بودنشان،  هولناک  به خاطر 
استفاده می کند، بیماری هایی چون ناکارآمدی و بی لیاقتی سیاستمداران، بهره کشی، طمع کاری 

و استثمار و...
سوال این جاست که آیا تمام این ها واقعیت دارد؟ واقعاً پشت آن  همه خون و بدن های تکه تکه 

و پوسیده، پیامی نهفته؟

g »شب مردگان زنده« )1968( اولین فیلم سری مردگان است. داستان گروهی نجات یافته از 
این  در  رومرو  برده اند.  پناه  تک افتاده  کلبه یی  به  که  مردگان-  -برخاستن  ناشناخته  فاجعه یی 
فیلم از غول /زامبی ها استفاده کرده تا وضعیت جامعه یی نمونه  را در شرایط بحرانی نمایش دهد. 
تشعشاتی سوغات  )احتماالً  داده می شود  فاجعه  منشاء  درباره ی  اطالعات کمی  فیلم  تمام  در 
کاوش گر سیاره ی زهره( و صحنه های حمله ی غول ها هم، هرچند خشن، چندان پرتعداد نیست. 

موضوع اصلی شخصیت ها هستند. 
باربارا اولین کسی است که به خانه می رسد؛ وامانده از شوک مرگ برادرش به دست یکی از غول ها. 
تام و جودی زوج جوانی هستند که بعد از شنیدن گزارش اولین حمله ها به آن کلبه رسیده اند؛ 
آدم هایی آرام و اهل همکاری. می شود گفت قهرمان اصلی داستان بن سیاه پوست است که می خواهد 
راهی برای جان به در بردن از فاجعه پیدا کند و در برابر او هری کوپر قرار می گیرد: سفیدپوستی 

سلطه جو؛ همراه همسرش هلن و دخترشان کارن، که غول ها زخمی و مبتالیش کرده اند.
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میانسال  مرد  داده: هری،  تغییر  کاماًل  این جامعه ی کوچک  در  را  نظم سنتی  بحرانی  شرایط 
سفیدپوست، دیگر رهبر نیست. بن ِ جواِن سیاه پوست نقش رهبر را به عهده گرفته و دو جوان 
سفید پوست دیگر هم ترجیح می دهند با بن همکاری کنند. حتا همسر هری تحمل سلطه جویی 
شوهرش را ندارد. نمایش این فروپاشی نظام سنتی خانواده ی مردساالر تا جایی پیش می رود که 
کارِن غول شده پدرش را می خورد و مادرش را به قتل می رساند. با تمام این ها، بی انصافی است 
استعاره ای  این رفتارهای خشونت بار  تمام  بدانیم، چرا که  را فیلمی سادیستیک  اگر »شب...« 
است از آن چه در جهان واقعی می گذرد؛ شاید فرزندی که پدر و مادرش را می خورد نمایش 
کابوس همان پدر و مادری است که در ترانه ی »او خانه را ترک می کند« گروه بیتلز، در اندوه 
فرار کردن دخترشان، ناله سر داده اند. از سوی دیگر، این فیلم را نمی شود بیانیه ای خوش بینانه 
درباره ی طغیان و تغییر هم دانست. پایان تراژیک داستان جدای از به  رخ کشیدن بدبینی رومرو، 
باشد؛ جایی که گروه های نظامی سر می رسند  به قدرت مداران  او  شاید زهرآگین ترین کنایه ی 
و بن، تنها نجات یافته ی شب فاجعه را با شلیک گلوله یی در سرش می کشند، چون از دور بن 

سیاه پوست را با یکی از غول ها اشتباه گرفته اند. 
سو  یک  در  که  زمانه ای  است.  میالدی  شصت  دهه ی  محصول  »شب...«  که  نکنیم  فراموش 
 68 سال  تظاهرات ضدجنگ  و  صلح طلب  جوانان  خیزش  و  هیپی گری  و  راک ن رول  جوشش 
را داشت و در سوی دیگر جنگ ویتنام، جنگ سرد و نژادپرستی. استادکاری رومرو در همین 
گام نخست آن جا دیده می شود که بدون اشارات خودنمایانه ی مستقیم، این درگیری ها را در 

داستانی استعاری به نمایش در می آورد.

حاال  می فرستد.  میدان  به  را  زامبی ها  دوباره  مرد گان«  »طلوع  فیلم  با  رومرو  بعد  سال  ده   g
فاجعه گسترده تر شده و شرایط آخرالزمانی از همان آغاز به چشم می آید؛ البته نه در نماهایی 
از خیابان های مملو از زامبی ها، که با نمایش یک برنامه ی تلویزیونی آشوب زده. سه مرد و یک 
زن به امید یافتن جایی امن تر با هلی کوپتر از مهلکه می گریزند و به فروشگاهی بزرگ و مجهز 
می رسند و تصمیم می گیرند تا بهتر شدن اوضاع همان جا بمانند. در همین فروشگاه است که 
رومرو »مصرف گرایی« را هدف می گیرد. جایی فرانسین، تنها زن گروه، می  پرسد: »اونا ]زامبی ها[ 
چه  کار می کنن؟ برای چی اومدن این جا ]فروشگاه[؟« و استفن، دوست پسر خلبانش، جواب 
می دهد: »یه  جور غریزه. خاطره ی کاری که عادت داشتن انجام بدن. این محل توی زندگی شون 
]نه  این جا هستن  دنبال  »اونا  نظامی سیاه پوست، می گوید:  پیتر،  بعدتر  و  بوده.«  جای مهمی 
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دنبال ما[. نمی دونن چرا؛ فقط... به یاد می آرن که می خوان این جا باشن.« فرانسین می پرسد: 
»آخه اونا چه کوفتی ان؟« و پیتر پاسخ می دهد: »اون ها ما هستند«. 

در پایان داستان، موجوداتی خطرناک تر از زامبی ها سر می رسند: موتورسوارهای مسلح »سالم« 
به فروشگاه حمله می برند و غارتی وحشیانه را سر می گیرند. این صحنه شاید یکی از جذاب ترین 
بخش های فیلم باشد؛ نمایشی گروتسک با مایه های اسلپ استیک )غارتگران ظرف های کیک را 

توی صورت زامبی ها می کوبند( که زامبی ها را موجوداتی معصوم جلوه می دهد. 
یکی دیگر از نکات قابل توجه این فیلم، و البته دیگر فیلم های این شش گانه، شخصیت پردازی 
زنان داستان هاست. زنان مجموعه ی »مردگان« نه فقط تکرار شخصیت های وابسته و شکننده ی 
هالیووِد کالسیک نیستند، که بسیار مستقل و محکم ظاهر می شوند. در همین فیلم فرانسین 
به این  که به خاطر بارداری و زن بودن از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شود، اعتراض می کند و 
در حوادث پیش رو هم پای مردان پیش می رود و بارها به رفتار مردساالرانه ی همراهانش طعنه 
می زند. در فیلم »روز مرد گان« )1985( هم می بینیم که یکی از مردها، میگل نظامی، دلخورانه 
و  اضطراب  است که دچار  تنها کسی  گروه،  تنها زن  و  دانشمندان  از  یکی  می گوید که سارا، 

فروپاشی نشده و محکم باقی مانده است.

g »روز مردگان« آخرین فیلم از سه  گانه ی اولیه ی رومرو، محل درگیری علم و نظامی گری است. 
گروهی از دانشمندان در پناهگاهی زیرزمینی مامور شده اند تا روی زامبی ها تحقیق کنند و راهی 
برای مقابله با فاجعه بیابند و تعدادی نظامی هم مامور محافظت از این گروه  هستند. درگیری 
از جایی آغاز می شود که رودز، فرمانده ی نظامی ها، قدرت را به دست می گیرد و از دانشمندان 

می خواهد هرچه زودتر به نتیجه برسند یا آزمایشات را تعطیل کنند. 
را تهدید  نه زامبی ها، که نظامی ها هستند. جایی رودز جوری سارا  واقعی »روز...«  هیوالهای 
که  اینه  منظورم  باشی...  خودت  مراقب  »بهتره  می گوید:  او  به  همکارش،  فیشر،  که  می کنند 
این  از  بعد  می کند.  مرگ  به  تهدید  را  سارا  هم  او  بعد  کمی  و  باشی.«  خودت  مراقب  بدنی 
قدرت نمایی هاست که جان، خلبان سیاه پوست، درباره ی رودز می گوید: »اون انسانه، و همین 

من رو می ترسونه«.
این فیلم را شاید بشود نوعی ادای دین و روایتی متفاوت از داستان »فرانکنشتاین« هم دانست. 
دکتر لوگاِن نیمه دیوانه و نابغه، دکتر فرانکنشتاین خطاب می شود و مخلوقش هم یک زامبی 

تربیت شده است به نام »باب«.
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جورج رومرو در وصف »روز مردگان« گفته: »یک تراژدی  درباره ی این  که چگونه حتا در تکه ی 
فروپاشی  و  آشوب  آمدن  به  وجود  باعث  انسانی  ارتباط  فقدان  جامعه،  از  بسیاربسیار کوچکی 

می شود.«

کشیش  پیشگویی  است.  رومرو  زامبی های  دوباره ی  بازگشت   )2005( مرد گان«  »زمین   g
»طلوع...« که گفته بود: »وقتی مرده ها راه می رن... باید کشتن رو متوقف کنیم، وگرنه جنگ 
رو می بازیم« به حقیقت پیوسته: زامبی ها همه جا هستند. گروهی از نجات یافته گان در شهری 
باقی  اقلیت ثروتمند است و  امکانات رفاهی در دست  پناه گرفته اند. قدرت و  حصاربندی شده 
مردم در شرایطی سخت زندگی می کنند، هرچند به قول کافمن -رئیس شهر که جمله ی »ما 
با تروریست ها مذاکره نمی کنیم«اش آشنا به  نظر می آید- چیزهایی برای سرگرمی و سر جای 
خود نگه داشتن شان وجود دارد؛ مثاًل مبارزه ی گالدیاتوری زامبی ها حتا با آدمی زنده. در آن سو 

زامبی ها هم کم  و بیش باهوش تر شده اند و می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
در »زمین...« می شود شباهت هایی بین وضعیت زامبی ها و مردم فرودست دید: گروه های مسلح 
هم که برای جمع آوری مواد مورد نیاز وارد منطقه ی خطر می شوند، برای پرت کردن حواس 
»چهارم  چون  ملی  شبیه جشن هایی  نه تنها  آتش بازی   این  می اندازند؛  راه  آتش بازی  زامبی ها 
جوالی«، که یادآور تمام آتش بازی های بزرگ و کوچکی است که به قصد پرت کردن حواس 
جماعت از حوادث اطرافشان راه انداخته می شود )البته راجر ابرت این آتش بازی های خیره کننده 
را یادآور تاکتیک »شوک و وحشت« در جنگ عراق می داند(. ناگفته نماند تنها زامبی ای که 
توجهی به آتش بازی نمی کند و حتا سعی می کند دیگر زامبی ها را به  خود بیاورد، سیاه پوستی 
ا ست در لباس کارگری؛ و تنها آدمی که جذب آتش بازی ها می شود، چارلی وفادار اما ساده لوح 

است که به بهشت اعتقاد دارد. 
بی دلیل نیست که رومرو در مصاحبه یی می گوید: »شاید من مایکل مور سینمای وحشت باشم.«

g فیلم بعدی، »روزنگار مردگان« )2007( را می شود آغازی دوباره و مستقل در این مجموعه 
دانست. فیلمی مستندنما که رومرو در آن بر مساله ی رسانه های نوین و اخالق رسانه یی تمرکز 
میان  از  دانشجویان سینماست که می خواهند  از  این داستاِن جاده ای درباره ی گروهی  کرده. 
برسند. جیسون، کارگردان گروه،  امن  یا محلی  به خانه  و  برند  به در  نوخاسته جان  فاجعه ی 
تصمیم می گیرد ماجراهای پیش  آمده را با دوربین اش ثبت کند و دبرا، دوستش، مخالف سرسخت 
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اوست. گفتگوی کوتاهی بین این دو شاید به بهترین شکل بتواند وضعیت را توصیف کند؛ وقتی 
در بیمارستان دنبال پزشکی برای نجات دوستشان مری که خودکشی کرده، می گردند و جیسون 
می گوید: »دوربین مهم ترین چیزه« و دبرا پاسخ می دهد: »کمک پیدا کردن مهم ترین چیزه«. 

»روزنگار...« در واقع نمایش فیلم مستندی است به نام »زوال مرگ«؛ فیلمی که جیسون کرید، 
به رغم اعتراض دوستانش، از تجربه هایشان در گریز از حمله ی زامبی ها ساخته، و در دفاع از آن 
-بعد از دیدن اخبار تلویزیونی تحریف شده ای درباره ی فاجعه- به دبرا می گوید: »مردم با دیدن 
این  که ما چطوری تونستیم نجات پیدا کنیم، یاد می گیرن که چطور خودشون رو نجات بدن«. 
سرانجام دبرا هم تصمیم می گیرد فیلم او را، با اضافه کردن صحنه هایی که جیسون در اینترنت 
به دست آورده و همین طور تک گویی های خودش، کامل و در اینترنت پخش کند. در یکی از این 
تک گویی هاست که دبرا شاید کلیدی ترین سوال فیلم را می پرسد: »چی تو سر ما می گذره وقتی 
چیزی هولناک رو می بینیم؟ یه تصادف هولناک توی بزرگراه... یه چیزی ما رو نگه می داره. ما 

نمی ایستیم برای کمک کردن. برای تماشا کردنه که توقف می کنیم.« 
و در پایان فیلم، بعد از نمایش صحنه ای مخوف از کشتار سادیستی زامبی ها، سوالی مهم تر را 

مطرح می کند: »ما ارزش نجات پیدا کردن رو داریم؟«

g »بقای مردگان« )2009( تا امروز آخرین فیلمی است که رومرو ساخته، و راوی آن گروهبان 
کراکت است که در »روزنگار...« کاروان شخصیت های اصلی را غارت کرده بود. »بقا...« که حال 
و هوایی وسترن هم دارد، حول درگیری های عقیدتی و قومی می گردد. مک اوفلین ها و مالدون ها، 
دو خاندان بزرگ ساکن جزیره یی آرام، در مورد مساله ی برخورد با زامبی ها اختالف نظر دارند. 
پاتریک مک اوفلین معتقد است مرده ها باید مرده باقی بمانند و می خواهد تمام زامبی ها را بکشد. 
در مقابل او شیموس مالدون متعصب، در پی نگه داشتن مرده گان و ُمصر بر این عقیده است که 
می تواند به زامبی ها یاد بدهد چیزی غیر از انسان بخورند، هر چند این رفتارش بیش از آن که 
دغدغه ای انسانی باشد برخاسته از اعتقادات متعصبانه اش است. در گیر و دار همین اختالفات 
است که کراکت و هم قطاران اش وارد جزیره و در نتیجه درگیر جنگ بین دو خانواده می شوند. 
در پایان فیلم، و بعد از قتل عام افراد جزیره و زامبی ها، گروهبان می گوید: »در دنیای ما علیه 
اون ها، یکی پرچمی رو بلند می کنه و یکی دیگه اون پرچم رو پایین می کشه و پرچم خودش رو 
جاش می ذاره... خیلی زود، هیچ کس به خاطر نمی آره اصاًل از اول جنگ به خاطر چی شروع شده 

بود و نبرد تماماً تبدیل می شه به جنگی سر اون پرچم های احمقانه.«
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داستان های  دانست.  »مردگان«  شش گانه ی  پشت  اندیشه ی  چکیده ی  می شود  را  جمله  این 
هولناک جهانی آخرالزمانی که در آن زامبی ها باعث شده اند نیمه ی تاریک و خردستیز انسان ها 
بیشتر به چشم بیاید. جهانی که در آن حتا زامبی ها هم از شکنجه و آزار قلدرهای مسلح و 

سطله جو در امان نمی مانند. 

g رومرو گفته: »من شبیه زامبی هایم هستم. مرده باقی نمی مانم«. او و زامبی هایش بی رحمانه 
به قربانیان شان حمله می برند. زامبی ها به زندگانی نه چندان الیق تر و خردمندتر از خودشان، و 
رومرو به تابوها، تعصبات و قدرت. از یک شباهت دیگر هم نمی شود گذشت: فیلم های رومرو هم 
شبیه اپیدمی مرگ بارشان هستند. رومرو واقعاً پدرخوانده ی تمام زامبی هاست، چرا که تقریباً 
تمام فیلم های قابل توجه ساخته شده در این زیرگونه به نوعی وامدار ایده های او در »مردگان« 
و »دیوانگان« هستند؛ فیلم هایی چون »بیست و هشت روز بعد«، »شان مرد گان«، »فایدو« و... 
مهم ترین نکته ادامه یافتن سنت رومرو در استفاده از آخرالزمان زامبی  زده به عنوان محملی برای 
نقد اجتماعی است؛ او هیوالهای بدمنظر را به حاشیه راند تا نگاهی بی رحمانه به هیوالهایی 
بیندازد که پشت نقاب انسان مخفی شده اند. گمان نمی کنم بی انصافی باشد اگر بگوییم رومرو 
چنان زیرگونه ی زامبی را ساخت و گسترش داد که هنوز تمام زامبی ها در زمین مرد گان اوست 

که بازی می کنند.





نما
سی

در باب داستان  Resident Evil می توان بسیار صحبت کرد. چه از نقطه نظر داستانی و 
چه از نقطه نظر فنی و گرافیکی چنان چه قصد بررسی بازی هایش را داشته باشیم. ولی 
در این بخش سعی شده بیش از هر چیز جنبه ی روایی و داستان قدرتمند این مجموعه ی 
رسانه ای مورد بررسی قرار گیرد. این مجموعه اولین بار توسط شرکت کپکام )1( و به 
کارگردانی شینجی میکامی )2( به دنیای بازی های رایانه ای و طرفدارانش معرفی شد. 
ابتدا گرافیک  از همان  نیز در پرونده دارد.  را   DinoChrisis بازی  یعنی کارگردانی که 
تیره ی بازی و نحوه ی هدایت شخصیت در صحنه های ثابت بازی، توجه بسیاری را به 
خود جمع کرد. شاید این مجموعه اولین بازی در گونه ی وحشت و Survival نباشد، ولی 

مطمئناً پراهمیت ترین است. 

Resident Evi l

علی کمالی، فرزین سوری
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کمتر کسی از مخاطبین فارسی زبان عالقمند به زامبی ها با داستان این بازی ناآشناست. این 
بازی در طول نسل ها همیشه مخاطبین خودش را جذب و بازجذب کرده است. اما بد نیست 

خالصه ای از داستان بازی را با هم مرور کنیم.
داستان بازی از نیمه های قرن نوزدهم و با مورد توجه قرار گرفتِن کتاب تک نگاری یک ماجراجوی 
آفریقاگرد آغاز می گردد. برای اولین بار در این کتاب در مورد گلی به نام نردبام بهشت صحبت 
می شود که قبیله ای آفریقایی از آن برای تقویت جنگجویانش استفاده می کند. این گیاه خیلی 
زود توجه آرتور اشفورد )3( را به خود جلب می کند که دانشمندی از خاندانی ثروتمند و پرقدرت 
است. با سرمایه های خاندان اشفورد، شهری در کوهپایه های آرکلی تاسیس می شود به نام شهر 
راکون. وی در همین شهر شرکت داروسازی زیر زمینی ای به نام آمبرال )4( را تاسیس می کند. 
در زمان وارثان اشفورد، شرکت آمبرال موفق می شود ویروس هم زیست با گیاه نردبام بهشت را با 
دستکاری ژنتیکی به ویروس T تبدیل کند. هدف نهایی این ویروس ایجاد ابرسرباز هایی بود که 

بتوانند تا حد زیادی محدودیت های فیزیکی و فیزیولوژیکی انسانی را پشت سر بگذارند.
در همین حین آمبرال دست به تربیت تیم های امنیتی مختلفی می زند. از جمله تیم های آلفا و 
دلتای واحد محافظت آمبرال و تیم استارز که تحت فرماندهی البرت وسکر )5( و برایان آیرونز 
)6( تربیت می شوند. در این تیم با چهره های آشنای بسیاری روبه رو می شویم. از جمله کریس 
ردفیلد )7( که شخصیت اصلی قسمت های اول و پنجم و ششم بازی است و جیل ولنتاین )8( 
که شخصیت اصلی بازی های اول و سوم است و حضور کوتاهی هم در بازی پنجم دارد. هدف 
اصلی آمبرال از تربیت این تیم ها، محک زدن قدرت ابرسربازانش در برابر بهترین سربازان عادی 

است. 
با یک  تنها  ویروس  روبه رو می شود.  با شکست  فجیع ترین شکل ممکن  به  آمبرال  نقشه ی  اما 
درصد از میزبانان خود تطابق کامل می یابد. در نود و نه درصد دیگر، میزبانان دچار مسخی فجیع 

می شوند و به موجوداتی تبدیل می شوند که در داستان به آن ها زامبی گفته می شود.
بین دو  اداری  اکلیپس شرکت آمبرال رخ می دهد که یک قطار  اولین شیوع ویروس در قطار 
آزمایشگاه زیر زمینی آمبرال در منطقه ی راکون است. تیم براوو استارز به محل حادثه فرستاده 
می شود و ربکا چمبرز )9( که در این زمان تنها هجده سال دارد و به عنوان پزشک تیم آلفا به 
محل فرستاده شده است، طی ماجراهایی به ماهیت حادثه ای که در حال رخ دادن است پی 

می برد. 
بعد از این که ارتباط پایگاه با تیم براوو قطع می شود، تیم آلفا به فرماندهی آلبرت وسکرز که 
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خود یکی از مدیران ارشد آمبرالست، به محل حادثه فرستاده می شود. در این زمان است که 
ماجرای خانه ی دکتر اسپنسر رخ می دهد. خانه ای که در آن شخصیت های اصلی داستان یعنی 
کریس و جیل برای اولین بار با زامبی ها روبه رو می شوند و با پیدا کردن مدارکی، به جنایت های 

آمبرال و خیانت وسکرز پی می برند.
در قسمت دوم بازی، دو شخصیت به داستان اضافه می شوند. اولی لیون اس. کندی )10( است 
که به احتمال زیاد محبوب ترین شخصیت کل سری است و دیگری کلیر ردفیلد )11( خواهر 
کریس است. کلیر به دنبال برادرش به شهر راکون می آید و لیون هم پلیس جوانی است که 
روز اولی خدمت خود در نیروی پلیس شهر راکون را تجربه می کند. این دو خیلی زود متوجه 
می شوند که تمامی شهر راکون به زامبی هایی آدم خوار تبدیل شده اند و سعی می کنند هر چه 
سریع تر از شهر خارج شوند. در این مسیر برای اولین بار با آیدا وانگ )12( نیز آشنا می شویم که 

یکی از شخصیت های مرموز کل سری است و به نظر می رسد مامور آمبرال باشد. 
آیدا مامور می شود لیون را سر به نیست کند، ولی در این نسخه از بازی و به خصوص در بازی 
چهارم مشخص می شود این کار برایش ممکن نیست؛ چون رابطه ی لیون و آیدا کم کم شکل 

جدی تری به خود می گیرد.
ماجرای بازی با نابودی شهر راکون و درگیری های اعضای استارز با تیم دلتای امنیتی آمبرال یا 
وولف پک و موجودی هیوالیی به نام تایرنت که ماموریتش نابودی استارز است، ادامه می یابد. 
در این برهه از داستان، شهر راکون تبدیل به زمین بازی آمبرال می شود و آمبرال تا جای ممکن 
به جمع آوری اطالعات و آزمایش اشکال مختلف ویروس T و G )که نسخه ی پیشرفته تری از 
ویروس قبلی است( می پردازد و انواع B.O.Wها یا سالح های بیواورگانیک را در شهر رها می کند. 
حاال نیروهای دولتی و اعضای استارز در یک سو و وولف پک و مامورین آمبرال در سوی دیگر قرار 
می گیرند. و زامبی ها همیشه و همه جا حضور دارند. این زمین بازی به تازگی در بازی عملیات 

شهر راکون )13( ساخت شرکت کپکام، به خوبی به نمایش گذاشته می شود. 
بازی سوم این مجموعه به جیل ولنتاین و جست وجوی او برای یافتن کریس می پردازد. این بازی 
به خاطر صحنه های ترسناک تعقیب و گریز با تایرنت و بازگشت به برخی مکان های بازی دوم 
و همچنین فضاهای سیاه و مخروبه ی شهری، یکی از بهترین های این مجموعه است. موسیقی 
این بازی به خوبی ترس را به نمایش می گذارد و دموهای بازی از گرافیک قابل قبولی برخوردار 
نابود می شود و جهان برای اولین بار بعد از سانسور  است. در این بازی است که شهر راکون 

خبری شدید آمبرال، با واقعیت حوادث شهر راکون روبه ور می شود. 
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در دو قسمت  بعدی بازی نیز که بار دیگر باید در نقش لیون و کریس به پیش برویم، هر چه 
بیشتر به اسرار مخفی آمبرال پی می بریم. اما حاال شرکت ترایسل )14( است که به جای آمبرال 

که تقریباً از بین رفته، وارد عمل می شود. 
همه ی   تقریباً  منتشر شود،  دسامبر سال 2012  ماه  در  است  قرار  که  بازی  قسمت ششم  در 
شخصیت های اصلی داستان حضور دارند و قرار است ماجرای بازی، به پایانی مشخص و مستقل 

برسد. 
و اما در باب بازی باید گفت هر چند فضاها و شخصیت های بازی به شدت انیمه ای هستند و 
در کل بازی با بسیاری از استریوتایپ های وحشتی که به طور معمول با آن ها روبه رو هستیم 
بسیار فرق می کند، بازی همچنان در القای حالت ترس و نیاز به زنده ماندن موفق است. شاید 
هیچ  یک از سایر ساخته های شرکت کپکام به موفقیتی این چنین و استقبالی جهانی روبه رو 
نشده است. از سویی شرکت کپکام نیز بیشترین سرمایه گذاری های ممکن را روی این مجموعه 
انجام داده است. به طور مثال نسخه ی پنجم بازی در زمان ورودش به بازار، باالترین گرافیک 
ممکن در بازی های کامپیوتری را داشت و نسخه ی ششم بازی طبق گفته ی کپکام، انقالبی در 

بازی های رایانه ای خواهد بود. 
و اما خالی از لطف نیست نگاهی به فیلم های این مجموعه داشته باشیم که هر چند در چینشی 
مشابه با داستان رخ می دهند و بسیاری از شخصیت های بازی نیز در آن حضور دارند، روایتی 

مستقل دارند. 

قسمت اول
اولین قسمت این فیلم در سال 2002 به کارگردانی و نویسندگی پل اندرسون و بازیگری میال 
یوویچ و میشل رودریگز ساخته شد. این فیلم به دلیل ارتباط تنگاتنگ فیلم با بازی، عالقمندان 
زیادی را به خود جذب کرد و در همان سال به فروش 102 میلیون دالری رسید. ژانر اصلی این 

فیلم ترسناک، اکشن و ماجراجویانه می باشد.

خالصه ی داستان
در کوهای آرکلی خارج از شهر راکون، یک ایستگاه تحقیقات ژنتیکی با نام کندو )هایو( وجود 
داروسازی  شرکت های  بزرگترین  از  -یکی  آمبرال  بین المللی  شرکت  توسط  که  جایی  دارد، 
را   T ژنتیکی  ویروس  بسته های  و  وارد شرکت شده  دزد  اداره می شود. یک  و  کنترل  جهان- 
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می دزدد و برای فرار راحت تر، یکی از بسته ها را در هوا منتشر می کند. سیستم هوش مصنوعی 
شرکت به نام ملکه ی سرخ برای جلوگیری از انتشار آلودگی، اقدام به کشتن همه ی کارکنان 
شرکت می کند؛ اما مشکل این جاست که آن ها مرده باقی نمی مانند و ویروس T  همه ی آن ها 
را برمی خیزاند. آلیس یکی از مامورهای حفاظتی شرکت است که برای نجات بازمانده ها تالش 
می کند. او به همراه یک تیم امنیتی در تالش برای نجات کسانی است که از فاجعه جان سالم 

به در برده  اند. اما...

نقد و بررسی
در سری اول فیلم، بازی قابل قبول و مبارزات بسیار خوب آلیس و نحوه ی نورپردازی صحنه ها، 
نقش بسیار مهمی در جذابیت این فیلم داشت و حس ترس و وحشت را به خوبی به بیننده 
گریم  در  به ضعف  آن، می توان  بعدی  با قسمت های  فیلم  این  مقایسه ی  با  اما  انتقال می داد. 
قرار  توجه  مورد  کمتر  فیلم  در  باال  سرعت  علت  به  که  برد  پی  صحنه ها  طراحی  و  زامبی ها 
می گیرد. در مجموع می توان گفت که اولین قسمت این فیلم توانست با وجود نقدهای منفی 

بسیار، رضایت هواداران بازی را جلب کند.

قسمت دوم
 Resident Evil: آخرالزمان  مقیم:  شیطان  نام  با   2004 سال  در  فیلم  این  مجموعه  دومین 
Apocalypse با نویسندگی پل اندرسون، اما با کارگردانی الکساندر ویتس ساخته شد و توانست 

129 میلیون دالر فروش کند. اما نتوانست از نظر بینندگان امتیاز قسمت اول را بگیرد.

خالصه ی داستان
داستان سری دوم دقیقاً از پایان سری قبل شروع می شود آلیس بعد از دستگیر شدن توسط تیم 
آمبرال، با وضعی عجیب از اتاقی مرموز فرار می کند. ویروس تی همه جا را گرفته و نیمی از شهر 
زامبی شده اند و کمپانی آمبرال در حال آماده سازی برای بمباران شهر برای جلوگیری از انتشار 

ویروس است و آلیس باید هرچه زودتر از شهر فرار کند...

قسمت سوم
  Resident Evil: Extinction قسمت سوم این مجموعه در سال 2007 با نام شیطان مقیم: انقراض
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با بودجه ی 45 میلیون دالر  با کارگردانی راسل مولکی   بار  اندرسون و این   با نویسندگی پل 
ساخته شد  و توانست 147 میلیون دالر فروش کند و امتیاز بهتری را از نظر بینندگان نسبت 

به قسمت دوم بگیرد.

خالصه  ی داستان
سال ها بعد از فاجعه ي شهر راکون، تمام زمین به ویروس T آلوده شده است. آلیس به خوبی از 
استعداد خاص خود باخبر است و می داند که ممکن است باعث صدمه به اطرافیان خود شود؛ 
بنابراین به صورتی انفرادی در تالش برای زنده نگه داشتن بازمانده ها و نابودی شرکت آمبرال 
که هم اکنون توسط آلبرت وسکرز و سر محقق دکتر ایسکاس )15( رهبری می شود، است. در 
همین حال عده ای از بازماندگان از جمله کارلس الیوریا )16( و کلیر ردفیلد در حال عبور از 
صحرای نوادا و خرابه های الس وگاس هستند و با هزاران زامبی ، کالغ های قاتل و انواع موجودات 

عجیبی که توسط ویروس T تولید شده اند، برای زنده ماندن می جنگند.

نقد فیلم
فیلم  یک  انتظار  قبلی  مجموعه های  روند  به  توجه  با  بیننده ها  بیشتر  فیلم،  نمایش  از  قبل 
خسته کننده و تکراری را داشتند. اما فیلم بر خالف انتظار قبلی از کار در آمد. نویسنده اطالعات 
خسته کننده ای نظیر این که گروه نجات یافته چطور خودشان را به وسط صحرا رسانده  اند یا 
این که چطور دور هم جمع شدند و گذشته ی کاراکتر هایی چون کلیر را که در بازی بیشتر 
در موردش صحبت شده، حذف کرده است تا این احساس را به وجود آورد که چیز های خیلی 
مهم تری برای نمایش وجود دارد؛ این که چطور این عده می خواهند از این وضعیت نجات پیدا 
کنند . فیلم به شدت اکشن و سریع است و مبارزات قابل توجهی را به نمایش در می آورد که به 
شدت فیلم را جذاب می کند. در صحنه های ابتدایی فیلم وقتی آلیس را در سکانسی مشابه آغاز 
مجموعه ی اول می بینیم دچار تردید می شویم، اما خیلی زود متوجه اتفاقات جالب تری می شویم. 
در سکانسی از فیلم می بینیم که آلیس با این که می خواهد به بازماندگان کمک کند، اما مورد 
آزار اذیت بعضی از آن ها قرار می گیرد. در ادامه ی فیلم وقتی قدرت خارج از کنترل آلیس نشان 
داده می شود سرنوشت سایر کاراکتر ها کم اهمیت تر می شود و به دنبال سرنوشت آلیس می رویم. 
یکی دیگر از جذابیت های فیلم، سکانس پایانی متفاوت فیلم است. هزاران آلیس برای از بین 

بردن تشکیالت شرکت آمبرال دست به کار می شوند. 
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قسمت چهارم
 Resident  قسمت چهارم این مجموعه در سال 2010 با نام شیطان مقیم: زندگی پس از مرگ
Evil: Afterlife  مانند سری اول با کارگردانی و نویسندگی Paul W.S. Anderson  با بودجه 60 

میلیون دالر ساخته شد و توانست  296 میلیون دالر فروش کند، اما امتیاز پایین تری را نسبت 
به به سری های قبل از بینندگان دریافت کرد.

خالصه داستان
در حالی که دنیا توسط  ویروس T با زنده کردن مردگان در حال تغییر است، آلیس هنوز در 
وارد  آمبرال  بردن شرکت  بین  از  برای  آلیس  مبارزه  و  است  یافتگان  نجات  یافتن  برای  تالش 
مرحله ای جدید می شود. اما آلیس پیام کمک غیرمنتظره ای از یک دوست قدیمی می شنود که 
خبر از مکانی ایمن با غذا و امکانات در لس آنجلس می دهد. اما زمانی که به آن جا می رسد، شهر 
در انبوهی از نامردگان غرق شده است و آلیس و هم تیمی هایش در یک تله گرفتار می شوند و 

باید راهی برای نجات خود پیدا کند.

نقد فیلم
این قسمت از این مجموعه با بهره گیری از تکنولوژی سه بعدی، فضاسازی و صحنه های خیره 
کننده ای را خلق کرده است که باعث جذابیت فیلم می شود. در همان ابتدا مبارزه ی آلیس با 
مامورین امنیتی شرکت آمبرال و قدرت های فوق بشری او را می بینیم و بعد از چند لحظه، صدها 
آلیس در حال نابودی کل پایگاه زیرزمینی آمبرالی ژاپن، نشان داده می شوند. در ادامه فیلم 
متوجه اتفاقاتی پنهان می شویم که کلیر را تحت تاثیر قرار داده و حکایت از عدم نابودی کامل 
نگاهی کلی،  نمی گذارد. در حقیقت در  ما  اختیار  را در  زیادی  اطالعات  فیلم  اما  دارد؛  آمبرال 
این قسمت بیشتر مقدمه و زمینه ساز برای قسمت بعدی خواهد بود و روایت داستان پیشرفت 
ندارد. هدف اصلی فیلم خلق صحنه های اکشن سه بعدی است که شاید بزرگ ترین  چندانی 
این وجود فیلم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و عنوان  با  اما  باشد.  این قسمت  ضعف 
اولین فیلم سه بعدی ساخته شده بر اساس یک بازی را برای خود ثبت کرده است. این قسمت 
اطالعات قابل توجهی در ارتباط با قسمت بعدی در اختیار ما قرار می دهد و صحنه های پایانی 
خبر از درگیری های جدیدتر آلیس با گروه آمبرال را می دهد. همچنین در این قسمت است که 

برای اولین بار آلیس و آلبرت وسکرز در برابر هم قرار می گیرند.
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قسمت پنجم
قسمت پنجم این فیلم با نام شیطان مقیم: تاوان Resident Evil: Retribution مانند سری اول و 
چهارم با کارگردانی و نویسندگی  پل اندرسون در حال ساخت است و قرار است در 26 سپتامبر 

2012 پخش شود.

خالصه داستان
در حالی که ویروس T شرکت آمبرال در حال نابود کردن زمین و تبدیل آن به جمعیتی عظیم 
از زامبی های روان برای خوردن گوشت تازه است، آلیس، تنها امید حیات بشری در قلب شرکت 

آمبرال است و رازهای زیادی از گذشته آن و آینده ی پیچده ی پیش رو برمال می شود.

کاراکتر اصلی آلیس
بازی های سری  به  عالقمندان  از  بسیاری  طبع  باب  شاید  که  فیلم  نوآوری های  از  یکی 
با بازی میال یوویچ است. انتخاب  Resident Evil نباشد، اضافه کردن شخصیتی به نام آلیس 

این بازیگر و ایده های خاص او در زمان فیلم برداری و مبارزات دیدنی او، تاثیر خیلی زیادی در 
جذابیت فیلم گذاشته است. آلیس یک زن با ویژگی های فرافیزیکی منحصر به فرد است که به 
کمک ویروس T ایجاد شده اند و برای زنده نگه داشتن نسل بشر و نابودی عاملین فاجعه ویروس 
T دست به هر کاری می زند. او تنها کسی است که ژنتیکش بر ویروس T غلبه کرده است و از 
این رو هم برای شرکت آمبرال و هم برای آینده ی بشر اهمیت به سزایی دارد. در ادامه ی این 

مجموعه باید دید که سرانجام آلیس چه خواهد شد.

9. Rebecca Chambers
10. Leon S. Kennedy
11. Clair Redfield
12. Ada Wung
13. Operation Raccoon City
14. Tricell
15. Dr. Isaacs
16. Carlos Oliveira

1. Capcom
2. Shinji Mikami
3. Arthur Ashford
4. Umbrella
5. Albert Wesker
6. Brian Irons
7. Chris Redfield
8. Jill Valentine
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فرانک  ساخته ی  است  وحشت  ژانر  در  پساآخرالزمانی  درامی  متحرک  مرده ی  سریال 
دارابونت ، در شبکه ی AMC امریکا و بر اساس سری کتاب های کمیکی به همین نام به 
قلم رابرت کیرکمن، تونی مور و چارلی آلدارد. البته سریال تفاوت هایی با کمیک دارد 
که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. این سریال از سال 2010 در دو فصل 6 و 13 
قسمتی پخش شده و تاریخ پخش فصل سوم آن 14 اکتبر امسال، مشتمل بر 9 قسمت 

اعالم شده است. 

مرده ی متحرک؛
جهان در دست مردگان

احسان محمدزاده
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مهم ترین نقطه ی قوت این سریال، بی شک طراحی گریم زامبی های آن است. به جرات می توان 
گفت در هیچ فیلم دیگری چنین زامبی های خارق العاده ای ندیده ام. وسعت به کارگیری آن ها هم 
بسیار زیاد است و زحمتی که برای به تصویر کشیدن آن متحمل شده اند، در ذهن نمی گنجد. 
بازیگران نقش زامبی ها برای هر چه  بهتر ایفا کردن نقششان، به کالس های آموزشی می رفتند تا 
نحوه ی راه رفتن مثل زامبی ها را بیاموزند. بی جهت نیست که این سریال، اولین در نوع خود در 

تاریخ زیرژانر زامبی است. حرکتی متهورانه که جسارت امثال دارابونت را نیاز داشت.
داستان حول محور یک کالنتر ایالتی به نام ریک گریمز و در ادامه خانواده اش می گذرد و این که 
که چطور می تواند با دیگر همراهانش در رستاخیز مردگان جان به  در بردند. در خالل روایت 
برای  التزام عملی  و  اخالقیات  فاجعه،  روایت  و  زامبی  زیرژانر  فیلم های  اکثر  به سیاق  داستان 
وفاداری به آن مهمترین چالشی است که شخصیت های داستان با آن دست  به  گریبان می شوند. 
در چنین شرایط بحرانی  که خطر مرگی قریب الوقوع در سرتاسر داستان بر سر شخصیت ها سایه 
افکنده، پایبند بودن به اصول اخالقی و عدم تخطی از ارزش هایی که باعث تفاوت زنده ها از »آن 
زامبی های بیرون« شده است، می تواند مهم ترین دلیل روایت چندین و چند باره ی داستان هایی 
این است که  ژانر زامبی  به فیلم های دیگر  این سریال  برتری های  از  باشد. یکی  این دست  از 
پیغام های اخالقیش را خیلی رو به بیننده تحمیل نمی کند. در فیلم های مشابه، خطاکاران خیلی 
زود به مکافات عملشان می رسند. مثاًل در آخرین فیلم »رزیدنت اویل«، مردی که دارد مخفیانه 
به حمام کردن آلیس نگاه می کند، بالفاصله طعمه ی زامبی ها می شود. یا در »طلوع مردگان« 
اما این سریال مملو از جنایات  )2004(، آنا وعده ای را که به استیو داده بود محقق می کند. 
بی مکافات است. مرل )برادر دریل( جان به در می برد، اما در میان زامبی ها می توانیم کودکان را 

هم ببینیم، یا کالسکه ی خون آلود نوزادها را.
از مشکالت این سریال می توان به این نکته اشاره کرد که زن ها هیچ کدام نه شخصیت جذابی 
داشته اند و نه امیدی به جذاب شدن شخصیت بیشترشان می رود. البته احتماالً آندره آ در این 
دلیلش این باشد که  میان یک استثنا باشد. تی داگ تنها سیاه پوست داستان است و احتماالً 
باید با حضور سفیدپوستان کالس باال بتوان  برای ساخت سریالی در ژانر وحشت یا سای فای، 
جلوه های بصری  به سریال افزود. اما بزرگترین اشکالی که به این سریال وارد است، بیش  از حد 
دوست داشتنی بودن شخصیت های آن است. شخصیت هایی پیچیده تر، خاکستری تر یا حتا سیاه، 
خونسرد و تمامیت خواه که حضورشان مستلزم ورود بازیگرانی حرفه ای به جمع بازیگران است، 
به هم ذات پنداری موثر  قابل  این طیف وسیع شخصیت های  و  بهبود یکنواختی  برای  می تواند 
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باشد. برای حفظ تعادل سریال در مقابل ریک، تنها شین را داریم و شین هم یک ضدقهرمان به 
تمام معنا نیست و سیر تصمیماتش در فازی سینوسی حرکت می کند. تا حدود زیادی عالقه اش 
به همقطار سابقش –ریک- مانعی محکم در برابر او ایجاد کرده، گرچه جزء معدود کاراکترهای 
داستان است و سیر تغییرات شخصیتیش را از همه بهتر می توان دنبال کرد. امید است با ورود 
آندره آ ظاهر شد،  نهایی فصل گذشته مقابل  باشلق پوش مرموزی که در لحظات آخر قسمت 

داستان جذاب تری را شاهد باشیم. 
فرانک دارابونت نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ی با سابقه و نسبتاً کم کار تلوزیون و سینماست 
که بیشتر او را با فیلم های شبه روشنفکریش »رستگاری در شاوشنگ« )1994(، »مسیر سبز« 
ایفا  دمان،  به جز جفری  سریال  بازیگران  می شناسیم.   )2007( »مه«  فیلم ضعیف  و   )1999(
در  تقریباً  و  می کند  بازی  را  مرشد  و  پیرمردی خردمند  نقش  که  »دیل«  کننده ی شخصیت 
تمام کارهای دارابونت همراه او بوده، اکثراً برای من ناشناسند و به نظرم بازی قابل توجهی ارائه 
نمی دهند. آن ها حرفه ای هستند، اما توان جذاب کردن شخصیت ها را ندارند. تاثیر فیلم »مه« 
بر این سریال غیرقابل انکار است. به نظرم دارابونت عالقه اش به ساخت سریال در فضای فاجعه  
را از همین فیلم به دست آورد. او لوری هولدن )آندره آ(، جفری دمان )دیل( خوآن گابریل پره آ 
)مورالز( همسر کارول که در مه هم همین نام را داشت و در نهایت شخصیت ملیسا مک براید 
)کارول(، مادری در جستجوی فرزندان جدا افتاده  اش را عیناً با خود از فیلم مه به سریال آورده 
است. در میان 20 نفری که در کمپ اول سریال حضور داشتند، تنها ده نفرشان در کمیک 
بودند. ریک، لوری، کارل، شین، کارول، سوفیا، جیم، آندره آ، ایمی، دیل و گلن. اگر دقت کرده 
باشید، برادران دریل و مرل به همراه تی داگ مهم ترین شخصیت هایی هستند که دارامونت به 
سریال اضافه کرده است. اما عجیب ترین نکته برای من در این سریال این است که با وجود 
مدت زمان نمایش طوالنی آن، شخصیت پردازی نسبت به فیلم هایی چون »28 روز بعد«، »طلوع 
مردگان«، »سرزمین مردگان«، »28 هفته بعد«، »مردگان زنده«، »شاِن مرده« و »زامبی آباد« 
ضعیف تر و ناپخته تر است. مثاًل کمبود شخصیتی طعنه زن، تنبل، پوچ گرا و در یک کالم عوضی 
دوست های صمیمی،  ترس،  از  شده  فلج  ترسو،  مردگان، شخصیت هایی  طلوع  در  استیو  مثل 
متهور و به اصطالح کله خر، در این سریال شدیداً احساس می شود. بسیاری از شخصیت ها در این 
سریال  کپی یکدیگر هستند. در ادامه، نظری کوتاه بر شخصیت های مهم و نقششان در پیشبرد 

داستان خواهیم داشت.
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شخصیت ها
تعقیب چند مجرم،  در  از مجروح شدن  داستان. پس  اصلی  ایالتی: شخصیت  ریک، کالنتر 
تخت  بر  را  خود  می آید،  هوش  به  وقتی  می کند.  منتقل  بیمارستان  به  را  او  شین  همکارش 
بیمارستان تنها می بیند. دیری نمی گذرد که متوجه می شود جهانی که می شناخته دست خوش 
تغییرات وسیعی شده و مردگان حاکمان آن شده اند. به هر زحمتی که هست، راه خود را از میان 
خیابان های مملو از مردگان آدم خوار به سوی خانه پیدا می کند؛ اما همسر و پسرش را آن جا 
نمی یابد. در نهایت در پی شایعه ی وجود اردوگاه نجات یافتگان در آتالنتا، رهسپار آن جا می شود 
که در نهایت همسر، پسر و همکارش شین را در یک کمپ می یابد و رفته رفته رهبری آن گروه 

بازماندگان را بر عهده می گیرد.
لوری: همسرحامله ی ریک. نقشش چیزی فراتر از یک مادر نگران نرفته و در برابر اکثر اتفاقات 
منفعل است. تنها وظیفه اش حفظ پسرش، فرزند به دنیا نیامده اش و در آخر این صف، همسرش 
است و بس. از مهم ترین فعالیت هایش می توان به شستشوی لباس ها و پخت و پز اشاره کرد. 
البته اگر از مواردی که خودش را به دردسر می اندازد تا شوهرش و البته شین به نجاتش بشتابند، 

صرف نظر کنیم!
کارل: پسر کم سن و سال و شیرین ریک و لوری. انتظار یک پسربچه ی ترسو را نداشته باشید. 

مشتاق یاد گرفتن تیراندازی است و در غیاب پدرش ارتباطی عاطفی با شین برقرار کرده. 
شین: همکار سابق ریک که در غیاب او برای نجات خانواده اش به خانه ی آن ها می رود و در راه 
آتالنتا به گروهی از نجات یافتگان می پیوندند. قصد دارد برای لوری و کارل جایگزین ریک شود 

که گمان می رود از دست رفته باشد؛ اما با بازگشت او شرایط کمی بغرنج می شود.
کارول، سوفیا، مورالز: خانواده ای در جمع نجات یافتگان. مورالز با همسرش بدرفتار است و 
چند باری اقدام به ضرب و جرح او می کند که باعث واکنش شین می شود. سوفیا، دخترشان، 

هم سن و سال کارل است. 
جیم: مرد جوانی که همسر و دو پسرش را از دست داده است.

و  است  ایمی دختری وحشتزده  را حمایت می کنند.  دو خواهر که همدیگر  ایمی:  و  آندره آ 
آندره آ تنها زنی است که عالقه ای به یاد گرفتن تیراندازی دارد. همین باعث نزدیک شدنش به 

شین می شود. او بی شک بهترین کاراکتر زن داستان است.
ناظری  که  است  این  اصلیش  وظیفه ی  البته  و  دارد  سررشته  مکانیکی  از  که  پیرمردی  دیل: 
خاموش بر اعمال اعضای گروه باشد و در تمام صحنه ها به عنوان سنجه ی اخالقی ایفای نقش 
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کند. از او جز اعمال درست و انسانی انتظار نمی رود.
گلن: پسر جوان کره ای االصل که چابک ترین عضو گروه است. متخصص ورود به شهر و مناطق 
زامبی زده. برای آوردن آذوقه و مهمات به او وابسته اند و هم اوست که برای اولین بار ریک را 

پیدا کرده و به گروه می آورد.
مرل  البته  برده اند.  خشونت  از  را  خود  سهم  نحوی  به  کدام  هر  که  برادر  دو  مرل:  و  دریل 
سرکش تر است که منجر به آزار دیگران می شود و در قبال تی داگ که سیاه پوست است، رفتاری 
به کمک گروه هم  موارد  از  بسیاری  در  و  نیست  ولی عصیان دریل مخرب  دارد؛  نژادپرستانه 
می آید. دریل متخصص تیراندازی با کمان است و دوست دارد گردنبندی از گوش زامبی هایی 
که می کشد درست کند. تا حاال محبوب ترین شخصیت داستان برای من بوده است، گرچه در 

فصل دوم آن چه را از او انتظار داشتم برآورده نکرد. شرایط دارد او را نرم تر از گذشته می کند.
تی داگ: سیاه پوست عظیم الجثه ای که به راحتی می توانید حضورش را فراموش کنید، چون بود 

و نبودش چندان در داستان فرقی ندارد.

امید است در فصل جدید شاهد سیر تحول بهتری برای ریک، آندره آ و دریل باشیم و شخصیت های 
جدید و جذاب تری به تیم مرده ی متحرک اضافه شوند. امیدی که با حضور رابرت کیرکمن در 

جمع نویسندگان سریال، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.
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خالصه ی فیلم
عدهایازفعاالندفاعازحقوقحیواناتبهیکآزمایشگاهدرکمبریجحملهمیکنندوتالش
میکنندتعدادیازشامپانزههاییراکهرویآنهاآزمایششده،آزادکنند.کارمندانآزمایشگاه
بهآنهاهشدارمیدهندکهدرحالآزمایشنوعیویروسبهنام»خشم«رویاینحیوانات
هستندکهبسیارواگیرداراستوهنوزدرمانیهمبرایشپیدانکردهاند.حملهکنندهگانبدون
توجهبهاخطار،حیواناترارهامیکنند.یکیازحیواناتآزادشده،زنیازاعضایگروهراگاز

میگیرد،زنبالفاصلهآلودهمیشودوبهیکیدیگرازهمقطارانشحملهمیکندو...
28روزبعد،جیمکهشغلشنامهرسانیبادوچرخهاست،دربیمارستانسنتتوماسلندناز
کمابیرونمیآید.بیمارستانبهنظرخالیمیرسد.ازبیمارستانکهخارجمیشود،شهرلندن
نیزخالیازسکنهبهنظرمیرسد،مثلتمامتصاویرپساآخرالزمانیکهبارهاخواندهودیدهایم.
جیمعدهایرامشغولخوردنگوشتانسانمیبیند،آنهابهجیمحملهمیکنندوچیزی
نماندهاورابگیرندکهزنیبهنامسلناومردیبهناممارکبابطریآتشینبهآنهاحمله
میکنندوجیمرانجاتمیدهند.مارکوسلنابهجیممیگوینددرزمانیکهبیهوشبوده،
نوعیویروسواگیردارازیکآزمایشگاهبهبیرونراهیافتهوظاهراًبیشتراهالیبریتانیا)اگرنه
جهان(راآلودهساخته.ویروسدرمدتزماِنبسیارکوتاهبیستثانیهعملمیکندوشخصرا
تبدیلبهموجودیبسیارخونخواروخشمگینمیکندکهدیگرهدفیدرسرندارد،مگردریدن
وویرانساختن.جیمودیگرنجاتیافتگانیکپیغامرادیوییازپیشضبطشدهرامیشنوند
کهبهآنهانویدرهاییازدسِتاینویرانگرانرامیدهد،پسپویشخودبهسویرهاییرا

اینچنینآغازمیکنند.

زامبی های عصر نوین
زامبیهاهمازآنموجوداتشبزیهستندکهازدیربازدردنیایادبیاتفانتزیوسینمابا
آنهاآشناهستیم.آنهااجساِدبدونروِحبهزندگیبازگرداندهشدههستندکهدرجستجوی
گرمایزندگی،بهانسانهایزندهحملهمیکنند.اغلبهمچنیناستکهوقتیکسیمورد
حملهییکزامبیقرارمیگیردومیمیرد،بعدازچندساعتیبهشکلزامبیبازمیگردد.
معموالًزامبیهاحاصلهنرنماییشیطانییکجادوگرپلیدهستندوبهاهدافیپلیدبهاین

چنینکاریکاتوریاززندگانیبازگردادندهشدهاند.
درسینماهمچندتاییفیلممعروفداریمکهزامبیهاییازهمیندسترابهتصویرکشیدهاند،
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فیلمهایینظیر»شبمردگانزنده«و»طلوعمردگان«.امازامبیهایفیلم28روزبعدویا
بهخطا جادوی زامبیهاحاصل این نیستند. گونه این از »Resident evil« فیلم زامبیهای
ویروس آنجاکه از و بهوجودمیآیند ویروس اثریک در ومعموالً فناوریهستند رفتهی
واگیرداراست،مثلزامبیهایباسحروجادوازمرگبرخاسته،اینهاهمبههرکسحمله

میکنندواورامثلخودمیسازند.
اماچرازامبی؟چرابهاینمحصوالِتفناوریزامبیگفتهمیشود؟اینهاکهازمرگبرنخاستهاند!
زامبیهایفیلم28روزبعد-طبقگفتهیفیلم-آلودهبهویروسخشونتهستند.ازعالئم
آنها،مردمکهایگشادوچشمهایخونیناست.پاسخاینسوالدرارزشوبهایخردبشری
است.ویروسعقلوخردرازائلمیکندوآنچهکهبرجایمیماند،موجودیاستکهدیگر
قدرتتفکرندارد،ارزشوهنجاریندارد،عشق،محبتوسایراحساساتوعواطفانسانیرا
نیزدیگرحسنمیکند.حتانمیشودگفتکهنفرتدارد،بلکهتنهاجسمیاستمتحرککه

تحتتاثیربیماریحرکتمیکندومیَدَرد.
در28روزبعد،ویروس»خشم«نامدارد.فردآلودهبهآنتنهایکموتورمتحرکخشماست.
خشمدرباالترینوشدیدترینحِدآنکهدرصحنههایخونینوخشونتبارفیلمبهخوبیبه
تصویرکشیدهاست.بنابراینزامبیهایمدرن،انسانهاییهستندکهبهنحویانسانیتشاناز
آنهاگرفتهشدهوحاصلکار،جسمیاستمتحرکوترسناک.بههمانترسناکیزامبیهای

حاصلجادویسیاه.

درون مایه ها
28روزبعدیکفیلمعلمیتخیلیدرزیرگونهیپساآپوکالیپتیکاست.اتفاقاصلیدربریتانیا
رخدادهوماواقعاًسرنخینداریمکهآیاتمامدنیاآلودهشدهیاخیر،اماهمانچشماندازیکه
ازبریتانیایتسخیرشدهمیبینیم،برایاینکهبتوانیمیکآخرالزماندهشتناکراتصورکنیم،
کافیاست.فیلمکهمحصولسال2002است،درزمانخودشبهقدریتاثیرگذاربودکهپس

ازآنشاهدتعدادزیادیفیلمدیگرازایننوعبودیم.
گفتهمیشوددرآدمینیازبهترسیدنوجودداردواینهمهفیلمهایترسناکازهمیننیاز
سادهیانسانیسرچشمهگرفتهاند.فیلمهایترسناکخودانواعوزیرگونههایمتفاوتدارند.
یکیاززیرگونههایظاهراًپرطرفدارایننوعفیلمها،اسلشراست.فیلمهاییکهدرآنهاعامل
اصلیایجادترس،ماجراهایمرموزوماورالطبیعهواجنهوشیاطیننیستند.ممکناستاین
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عناصرهموجودداشتهباشند،اماآنچهکهدرواقعابزاراصلیانتقالوحشتبهبینندهاست،
کنید مقایسه است. امثالهم و تکهتکهشدن،شکنجهشدن دریدهشدن، صحنههایخونبار
فیلمترسناک»درخشش«اثراستنلیکوبریکراباهمینفیلم28روز.هردوفیلمدرگونهی
ترسناکقراردارند.ترسدریکیازطریقایجادفضاهایوهمناکوموسیقیایجادمیشودو

دردیگریازراهصحنههایاکشن،تعقیبوگریزوالبتهخونوخونریزیشدید.
در بعد روز 28 میبرند! لذت خونریزی و خون این از که هستند هم کسانی خب، بسیار
ازطرفدارانسینما،فیلمموفقیمحسوبمیشود.سکانسی زمینهیراضیکردنایندسته
کهدرآنجیمبهخیابانهایشهرواردمیشود،درابتداباسکوتیسنگینودهشتناکمواجه
میشویمکهدرتضادباصحنههایاکشنیاستکهبهدنبالآنمیآید.اماهمانسکوتو
خالیبودِنیکمتروپولیسعظیم،کافیاستکههراسرابهجانبینندهبیندازدواورابرای
دیدندنبالهیمخوفداستانآمادهکند.یکیازعناصرموفقدرراهایجاداضطرابوهیجان
الزم،اینحقیقتاستکهویروسظرف20ثانیهعملمیکند.تماشاچیناخودآگاهدرهنگام
هربرخوردییکشمارشذهنیازیکتابیستانجاممیدهدودرهمینزماناستکهیکی
ازقهرمانهایداستانفرصتداردازخودشدفاعکندووگرنهاوهمبهسپاهزامبیهاپیوسته

است.
یکیازنقاطقوتفیلمدرمقایسهبافیلمهایدیگرازایننوع،تمرکزرویشخصیتهااست.
سهشخصیتاصلیداستانیعنیجیم،سلناومارکبهخوبیپرداختشدهاندوحتاآننیمچه
ماجرایرومانتیکیکهدربحبوحهیخونوخونریزیجریانداردهمبهجااست.دربسیاری
ازفیلمهاییدراینگونه،مانند»منافسانههستم«و»Resident evil«،فقطیکشخصیت
مرکزیداریمکهدرنبردبانیرویشرداستاناست،امادر28روزبعدیکگروهرادراختیار

داریموشخصیتهایداخلگروهبهخوبیپرداختشدهاند.
صحنههایتعقیبوگریزمیانزامبیهاونجاتیافتهها،صحنههاینفسگیروالبتهصحنههای
خونوخونریزیبهشکلمناسبیمیانآرامشهایگاهوبیگاهگروهپخششدهاندوضرباهنگ

مناسبیبهفیلممیدهند.
تمام شخصیتها تمام شدن کشته با که درست دارد. مناسبی تعلیق هم فیلم پایانبندی
نمیشود،امابههرحالبرایکسانیکهپایانهایمایوسکنندهوغرقدرتاریکیرابرایاین
نوعفیلمهامیپسندندهمراضیکنندهمحسوبمیشد.اگرهمازآنگروهتماشاچیهاهستید
کهدوستداریدآخرفیلمهایپساآخرالزمانیهمیشهیکباریکهنورامیدیبرایبهروزیواز
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نوساختهشدنجهانباقیبماند،بههرحالآخرفیلمبرایتانحرفهاییدارد.

دیدگاه
ما اجتماعی زندگی ساختار بودن شکننده میشود، مطرح فیلمها این در که نکاتی از یکی
مطرح ذهن گوشهی در سوال این همیشه دست، این از فیلمهایی دیدن با است. انسانها
میشودکهاگرواقعاًروزیچنینشودچه؟هرازگاهیخبرشایعشدنبیماریهایینظیریک
نوعآنفوالنزارامیشنویمودچاروحشتمیشویم.هرروزکهآمارقربانیهارامیشنویمبه
وحشتمانافزودهمیشود،ولیازبختخوبماایننوعبیماریهاقابلکنترلهستندواگرچه
آمارتلفاتباالاست،ولیباالخرهیکجاییویروسکنترلمیشود.امااگرروزیویروسیمانند
آنچهدر28روزبعدداشتیم،ازیکآزمایشگاهبیرونرفتچه؟ویروسیکهتنها20ثانیهبعد
ازانتقالبهبدنقربانیفعالمیشودواورادرگیرمیکند.چنینویروسیبرایاینکهکل
کرهیزمینرانابودکندچقدرزمانالزمدارد؟وبعدچهمیشود؟انسانهاهمدیگررامیدرند

وبعدالبدبهدرندگاندیگراینسیارهحملهمیبرندوبعدچه؟
آیادرتمامیمراحلمقابلهبابحرانکهیکجاییدرکشوییکسازمانیخاکمیخورد،به
راستیبهمقابلهبایکچنینموقعیتهاییفکرشدهاست؟گمانکنمهمهیماازبسکهاز
اینفیلمهادیدهایم،هیچتردیدینداریمکهآزمایشهاییازایندستیاازآنگونهکهکرایتون
درکتابهایشمینوشت،یکجاییدرزیریککوهیابیابانناشناختهایدرجریاناستو
باالخرهامروزوفرداستکهویروسیافرانکشتاینمدرنازیکجاییفرارکندوکلتمدنما

رارویاینسیارهبهچالشبکشد.
متاسفانهساختارزندگیقرنبیستویکمیماهمینقدرمتزلزلبهنظرمیرسدکهدراین
فیلمهامیبینیموشایدوحشِتاصلی،تازهبعدازتمامشدنفیلموباالرفتنتیتراژدردلمان
زندهشود.بهگمانمنهمهیماچندساعتیبعدازدیدنفیلم،شرایطبسیارناخوشایندآن
رادرذهنمانباالپایینمیکنیموآخرسربهخودمانمیگوییم»نترس،اتفاقنمیافتد«یا

»حتماًیکفکریبهحالشمیکننددیگر«.





ک
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پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم مردان جوان که مخاطبان اصلی کمیک ها بودند، 
عالقه ی خود را به داستان های ابرقهرمانی یا به عبارتی مبارزان نقاب دار از دست دادند. 
مردم خواهان خشونت بیشتر در کمیک ها بودند و در همین سال ها بود که وحشت به 
عنوان ژانری جدید وارد رسانه ی کمیک شد. احتماال وان شات »کمیک های وهم آور« ]1[ 
منتشر شده در سال 1947، اولین کمیک ترسناک بوده است. »سفرهایی به ناشناخته« 
]2[ که در سال 1948 آغاز شد، اولین مجموعه کمیک وحشت بود که در حدود دو سال 

انتشارش محبوبیت زیادی به دست آورد.  
از سال 1950 تا 1955 انتشارات EC Comics کمیک ترسناک »داستان هایی از سردابه« 
بودند.  زامبی ها  و  مردگان  ارواح،  آن  داستان های  اصلی  توجه  که  کرد  منتشر  را   ]3[
برخی از داستان های این مجموعه اقتباس هایی از داستان های آلن پو، الوکرافت و دیگر 
 ،EC نویسندگان وحشت بود. این مجموعه به همراه دو کمیک ترسناک دیگر انتشارت

زامبیکمیک

احمدبابایی
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اوایل  در  روحانیون  و  معلمان  والدین،  اعتراض  اما  آورند؛  به دست  زیادی  مخاطبان  توانستند 
دهه ی پنجاه انتشار این کمیک ها را با مشکل روبرو کرد. آن ها معتقد بودند این کتاب ها باعث 
گسترش بی سوادی و سرپیچی از قانون در بین جوانان می شوند. در نهایت حکم مجلس سنا 
انتشار این کمیک ها را با مشکل مواجه کرد و EC انتشار کمیک های ترسناک خود را به همراه 

کمیک های جنایی و علمی تخیلی اش متوقف کرد.
با  و   ]4[ لی  استن  نوشته ی  »زامبی«  نام  به  قسمتی  یک  داستانی  سال 1953  در  همچنین 
طراحی های بیل اورت ]5[ در »کمیک آنتولوژی« ]6[ با نام »تهدید« ]7[ منتشر شد. داستان 
در مورد شخصی به نام سیمون ویلیام گارث ]8[ است که دزدیده می شود و قرار است توسط 
یک گروه کالت وودو ]9[ قربانی شود. اما دختری به نام الیال که از کارمندان سیمون بوده و 
عاشق اوست، خود راهبه ی این کالت بوده و سعی می کند او را نجات دهد. تالش های الیال 
بی نتیجه می ماند و در نهایت او مجبور می شود سیمون را تبدیل به زامبی کند. در طی داستان 
الیال سعی دارد به سیمون کمک کند تا بتواند به آرامش ابدی برسد. در اوایل دهه ی هفتاد، 
استیو گربر ]10[ و پابلو مارکوس ]11[ از این شخصیت در کمیک »داستان های زامبی« ]12[ 
استفاده کردند. این کمیک با وجود داشتن داستان خوب نتوانست در کنار عناوین موفقی مانند 
»آرامگاه دراکوال« و »گرگینه در نیمه شب« مخاطبان زیادی به دست آورد و در نهایت بعد از 2 

سال انتشار آن متوقف شد. 
در طول دهه های هشتاد و نود هم کمیک هایی در مورد زامبی ها منتشر شدند. از جمله اقتباس 
کمیکی »ارتش تاریکی« که سم ریمی نویسنده ی مجموعه ی اول آن بود. کمیک های دیگری 

نیز در مورد زامبی ها منتشر شدند که هیچ کدام موفقیت چندانی به دست نیاوردند.
موفق ترین کمیک های مستقل  از  یکی  به  تنها  نه  که  منتشر شد  در سال 2003 کمیکی  اما 
تبدیل شد، بلکه باعث ایجاد موج جدیدی در کمیک های ژانر وحشت و به خصوص زامبی ها شد. 
»مرده های متحرک« ]13[ نوشته ی رابرت کریکمن ]14[ در مورد پلیسی به نام ریک گریمز 
است که در حین انجام ماموریتی زخمی شده و به اغما می رود. ریک بعداً در بیمارستان بیدار 
می شود و خود را تنها و در میان اجساد زنده می یابد. او پس از اندکی جستجو می تواند همسر 
و پسرش را در گروه کوچکی پیدا کند و خیلی زود می تواند اعتماد بقیه اعضای گروه را به خود 

جلب کرده و رهبر این گروه کوچک شود.
رابرت کریکمن خود گفته که این کمیک قرار نیست ترسناک باشد و هدف اصلی او این است 
که نشان دهد جوامع چه مشکالتی دارند و انسان ها در شرایط سخت چه واکنش هایی نشان 
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بهترین  از  یکی  به  تبدیل  متحرک  مرده های  حال  این  با  می کنند.  تغییر  چگونه  و  می دهند 
کمیک های ترسناک شد. این کمیک در سال 2010 برنده ی جایزه ی آیزنر برای بهترین سری 
دنباله دار شد و محبوبیت باالی آن باعث شد در همان سال یک مجموعه ی تلویزیونی بر اساس 

آن پخش شود.
تقریباً در همان زمان شروع انتشار مرده های متحرک، کمیک موفق دیگری در مورد زامبی ها 
توسط انتشارات دارک هورس منتشر شد. با این تفاوت که فضای این کمیک به جای ترسناک 
این  داشت.  و مکس«  بازی های »سام  فضایی شبیه  و  بود  و خشونت  از طنز  بودن، مخلوطی 
کمیک که »ابله« ]15[ نام دارد، در مورد کشیشی دیوانه است که قصد دارد ارتشی از نامرده ها 
را برای خودش ایجاد کند و در این میان شخصی به نام گون سعی دارد این کشیش و سپاهیانش 

را سر جایشان بنشاند. 
»چهار  گروه  محوریت  با  کمیکی   ]16[ میالر  مارک   ،2007 سال  در  و  بعد  سال  دو  حدود 
به جهان موازی سفر می کنند که در  این گروه  اعضای  شگفت انگیز« ]17[ نوشت که در آن 
زامبی های  مجموعه  اولیه ی  ایده ی  کوتاه  داستان  این  شده اند.  تبدیل  زامبی  به  قهرمانان  آن 
ماورل شد. رابرت کریکمن که توانسته بود در طی این مدت شهرتی به دست آورد، نویسنده ی 
سری های اول این مجموعه شد. در سری اول این مجموعه می بینیم که همه ی ابرقهرمان های 
با  آن ها  تفاوت  می شوند.  زامبی  به  تبدیل  زمین  کره ی  روی  ویروسی  پخش  با   ]18[ مارول 
زامبی های معمولی این است که هم قدرت های خاص خود را دارند و هم هوش و عقل انسانی 
خود را از دست نداده اند. به نظر می رسد که مگنیتو ]19[ تنها شخصی است که هنوز تبدیل 
به زامبی نشده است. در این میان موج سوار نقره ای ]20[ از راه می رسد و اعالم می کند که 

گاالکتوس ]21[ قرار است به زودی از راه برسد و کل سیاره از متالشی کند.
از سال 2005 هر ساله حدود یک یا دو کمیک از این مجموعه منتشر می شود، ولی هیچ کدام 
از آن ها نتوانسته  مانند مجموعه های دوم و سوم که نوشته ی فرد ون لنته ]22[ هستند، نظر 
مخاطبان را جلب کند. در این دو مجموعه ددپول ]23[ که تبدیل به زامبی شده، وارد جهان 

اصلی مارول می شود و بعضی از ابرقهرمانان را تبدیل به زامبی می کند. 
اما شاید معروف ترین کمیک در مورد زامبی ها، »سیاه ترین شب« ]24[ به نویسندگی جف جانز 
]25[ و با طراحی های ایوان ریس ]26[ باشد. این کمیک که یکی از داستان های متقاطع بزرگ 
دی سی محسوب می شود، در حقیقت بخشی از داستان طوالنی جف جانز و پایانی بر سه گانه ی 
است که با »گرین لنترن: تولد دوباره« شروع شد و در جنگ سپاه سینسترو ادامه یافت. در 
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این کمیک موجودی به نام نکرون قصد دارد با زنده کردن اجساد ابرقهرمانان، حیات و احساس 
 ]28[ من هانتر  مارشن  و   ]27[ بت من  از جمله  ابرقهرمان  از  بسیاری  کند.  نابود  در جهان  را 
کشته شده اند. گرین لنترن ]29[ و فلش ]30[ که اخیراً زنده شده اند، از معدود ابرقهرمان های 
باقیمانده ی زمین هستند. جانز که به انتقال بسیار ماهرانه احساسات در کمیک ها معروف است، 

در این کمیک سراغ ماهیت »احساس« می رود.
حاال نه سال از انتشار مرده های متحرک گذشته و این مجموعه از معدود کمیک های مستقلی 
است که شمار فصل های آن از صد می گذرد. انتشار مجموعه های موفقی مانند »من، زامبی« 
محبوبیت  افزایش  دهنده ی  نشان  ورتیگو  انتشار  توسط    The New Deadwardians و   ]31[

کمیک های ژانر وحشت در چند سال اخیر است.

17. Fantastic Four
18. Marvel
19. Magneto
20. Silver Surfer
21. Galactus
22. Fred Van Lente
23. Deadpool
24. Blackest Night
25. Geoff  Johns
26. Ivan Reis
27. Batman
28. Martian Manhunter
29. Green Lantern
30. Flash
31. I, Zombie 

1. Eerie Comics
2.Adventures into the Unknown
3. Tales from the Crypt
4. Stan Lee
5. Bill Everett
6. Anthology Comic Book
7. Menace
8. Simon William Garth
9. Voodoo Cult
10. Steve Gerber
11. Pablo Marcos
12. Zombie Tales
13. The Walking Dead
14. Robert Kirkman
15. The Goon
16. Mark Millar





ب
کتا

او  نیست.  ناشناس  وجه  هیچ   به  زامبی ها  واقعی  طرفداران  برای   )1( بروکز  مکس  نام 
از  یکی  او  گفت  بتوان  شاید  است.   )2( زد  جهانی  جنگ   محبوب  داستان  نویسنده ی 
زبردست ترین نویسنده های داستان های تاریخ بدیل زامبی است. در این جا بخشی از متن 
کتاب معروف او یعنی »چگونه در دنیایی زامبی زده زنده بمانیم« )3( را با هم می خوانیم. 
در این کتاب که با لحنی بسیار جدی نوشته شده است، مکس بروکز به ما عیناً نشان 

می دهد که چگونه می توان در دنیایی پر از زامبی، تا نابودی کامل زامبی ها زنده ماند. 

الف.کشتنمردهها
شاید فرآیند نابود کردن زامبی ها به نظر ساده برسد، اما به هیچ وجه کار آسانی نیست. 
همان طور که دیده ایم، زامبی ها به هیچ  یک از نیازهای فیزیولوژیکی  که انسان  برای بقا 
محتاج آن هاست، نیازی ندارد. نابودی یا صدمه ی جدی به سیستم خون رسانی، گوارشی، 

چگونهدردنیاییزامبیزده

زندهبمانیــم
احسانمحمدزاده
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یا دستگاه تنفسی تاثیری بر روی مردگان متحرک ندارد، زیرا این ارگان ها دیگر ارتباطشان را 
با مغز از دست داده اند. به  بیان ساده تر، هزاران راه برای کشتن یک انسان وجود دارد؛ اما برای 
زامبی ها تنها یک راه موجود است. مغز باید معدوم شود، حال به هر نحوی که امکانش وجود دارد.

ب.نابودکردن
مطالعات نشان داده اند که »سوالنیوم« می تواند تا چهل و هشت ساعت هم در بدن یک زامبی 
کشته شده باقی بماند. نهایت دقت را در هنگام نابود کردن جنازه ی نامردگان به خرج دهید. 
علی الخصوص سر که بیشترین خطر جدی را دارد، زیرا محل تجمع ویروس است. هرگز جنازه ی 
یک نامرده را بدون لباس های محافظ لمس نکنید. با آن همان  رفتاری را داشته باشید که با 
نابود کردن  برای  راه  امن ترین و موثرترین  هر ماده ی سمی و شدیداً کشنده  دارید. سوزاندن 
از  ابری  را در  از جنازه های سوزان سوالنیوم  توده ای  آن هاست. برخالف شایعاتی که می گوید 
دود های بیماری زا پخش می کند، عقل سلیم می گوید که هیچ ویروسی نمی تواند در دمای باال 

دوام بیاورد و در برابر آتش حرفی برای گفتن ندارد.

ج.رامکردن؟
تکرار می کنم، تاکنون مطالعات روی مغز زامبی ها ثابت کرده است که نمی شود سر به سر آن ها 
گذاشت. نتیجه ی همه ی آزمایشات از شیمیایی گرفته تا عمل جراحی و امواج الکترومغناطیسی، 
منفی بوده است. معالجه ی رفتاردرمانی و کوشش هایی از این دست برای تربیت کردن مردگان 
زنده، درست مانند بعضی گونه های حیواناتی که در گله زندگی می کنند با شکست مواجه شده 
است. باز تصریح می کنم که این ماشین را نمی توان دوباره سیم کشی کرد. یا همان طوری که 

االن هست باقی خواهد ماند، یا اصاًل وجود نخواهد داشت.

زامبیهایجادویوودو
اگر زامبی ها مخلوق یک ویروسند و نه یک جادوی سیاه، پس این چه طور می تواند آن چه را که 
»زامبی وودو« می خوانیم توجیه کند، کسی که مرده است، از گورش برخیزانده شده و نفرین 

شده که تا ابد برده ی زندگان باشد؟
بله، این درست است که کلمه ی زامبی ریشه در کلمه ی nzumbe از زبان کیمبوندو )4( دارد، 
کلمه ای که توصیف کننده ی روح یک انسان مرده است، و بله، زامبی ها و زامبی شدن بخش هایی 
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مهم از مذهب آفریقایی-کارائیبی  است که به نام وودو معروف است. به هر جهت، خاستگاه نام 
آن ها تنها وجه اشتراک بین زامبی های وودو و زامبی های ویروسی است.

زامبی  به  با جادو  را  انسان ها  وودو می توانند   )5( هونگان های  که  همین طور چنین می گویند 
که  وسیله ای  زامبی«،  »پودر  دارد.  علمی  ریشه ی  بحثی  بی هیچ  عمل  این  که  کنند،  تبدیل 
هونگان ها برای زامبی کردن استفاده می کنند، محتوی یک نوع نوتروکسین )6( بسیار قوی است 

)ترکیبات دقیق آن از اسرار بسیار حفاظت  شده است(.
این سم با ایجاد شرایط خواب زمستانی شدید، به طور موقت سیستم اعصاب بدن انسان را فلج 
می کند. با وجود عملکرد در کمترین سطح ممکن قلب، ریه ها و دیگر عملکرهای بدنی، قابل 
درک است که یک پزشک قانونی بی تجربه، مورد فلج شده را مرده اعالم کرده باشد. آدم های 
زیادی در این شرایط دفن شده اند، تا این که جیغ کشان در تاریکی مطلق تابوتشان بیدار شوند. 
چه  چیزی چنین انسان زنده ای را تبدیل به زامبی می کند؟ پاسخ آن ساده است: آسیب مغزی. 
بسیاری از آن ها که زنده به گور شده اند، به سرعت تمام هوای داخل تابوتشان را مصرف می کنند. 
به  خاطر کمبود اکسیژن  تقریباً همگی  بیاورند(،  آن هایی که نجات پیدا می کنند )اگر شانس 
ادراکی کمی دارند،  توان  تلوتلوخوران راه می روند و  دچار آسیب مغزی می شوند. آن بی نواها 
به عنوان مردگان  زنده اشتباه گرفته می شوند.  یا فی الواقع، اختیاری از خود ندارند، و معموالً 

چه طور می توان یک زامبی وودو را از اصل تشخیص داد؟ نشانه های آن واضح هستند. 

1.زامبیهایوودواحساساتبروزمیدهند. مردمی که به خاطر پودر دچار آسیب مغزی 
شده اند، همچنان تمام احساسات انسانی را دارا می باشند. آن ها لبخند می زنند، گریه می کنند، 
حتا اگر صدمه ببینند یا به هر نحو دیگری تحریک شوند، از خشم می غرند. )کاری که زامبی های 

واقعی هرگز انجام نمی دهند.(

2.زامبیهایوودوافکارشانرابروزمیدهند.همان طور که قبل تر هم گفته شد، وقتی که 
یک زامبی واقعی با شما رودررو می شود، بالفاصله مانند یک موشک  هدایت شونده رفتار می کند. 
یک دقیقه طول می کشد تا زامبی وودو تشخیص دهد که شما چه کسی یا چه  چیزی هستید. 
شاید به سوی شما بیاید، شاید پس بنشیند، شاید همچنان به نگاه کردنش ادامه دهد تا زمانی 
که مغز آسیب  دیده اش بتواند اطالعاتی دریافتی را تجزیه و تحلیل کند. کاری که زامبی وودو 
انجام نخواهد داد این است که دست هایش را باال ببرد، آرواره اش را باز کند، نعره ای وحشتناک 
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سر دهد و تلوتلوخوران مستقیم به سوی شما بیاید.

3.زامبیوودودردرااحساسمیکند.یک زامبی وودو که سکندری خورده و بر زمین بیفتد، 
بی شک زانوی ضرب دیده اش را می گیرد و ناله می کند. عالوه  بر آن، اگر یکی شان از قبل جراحتی 
برداشته باشد از آن مراقبت می کند یا حداقل از وجود آن زخم آگاهی دارد. زامبی های وودو 

زخم های عمیق در بدنشان را مثل زامبی های واقعی نادیده نمی گیرند.

4.زامبیهایوودوآتشراتشخیصمیدهند. منظور آن نیست که آن ها از شعله های آتش 
می ترسند. بعضی از آن هایی که دچار آسیب مغزی شدید شده اند، ممکن است به خاطر نیاورند 
که آتش چیست. آن ها می ایستند تا آن را آزمایش کنند، حتا ممکن است دست دراز کنند تا 

به آن دست بزنند. اما به محض آن که متوجه شوند باعث درد می شود، عقب نشینی می کنند.

تنها  که  واقعی  زامبی های  برخالف  میشناسند. را اطرافشان محیط وودو 5.زامبیهای
نشان  واکنش  بو  و  مزه  نور، صدا،  ناگهانی  تغییرات  به  وودو  زامبی های  را می شناسند،  کشتار 
و  روشن  را  چراغ  یا  بکنند  تماشا  تلوزیون  وودو  زامبی های  که  است  شده  مشاهده  می دهند. 
خاموش کنند، به موسیقی گوش دهند، با صدای صاعقه از جا بپرند، و حتا به یکدیگر توجه 
نشان دهند. این مورد آخری در بسیای از نمونه های اشتباه در تمیز مهم بوده است. زامبی های 
مورد بحثی که به همدیگر واکنش نشان نداده اند )آن ها به همدیگر نگاه کردند، سر و صدا به پا 
کردند، حتا به سر و صورت همدیگر هم دست کشیدند(، ممکن است تصادفاً نابود شده باشند.

پودر  ناتوان  کننده ی  تاثیرات  از  که  انسانی  ندارند.  6.زامبیهایوودوحواسفوقانسانی
آسیب دیده، همچنان وابسته به حس بینایی اش است. او نمی تواند در تاریکی به  نحو احسن 
کاری انجام دهد، از فاصله ی پانصد یاردی صدای قدم ها را تشخیص دهد یا بوی یک موجود 
زنده را در باد متوجه شود. در واقع ممکن است به وسیله ی کسی که از پشت سر به آن ها نزدیک 
است  ممکن  ترسیده  زامبی   یک  نمی شود، چون  توصیه  کار  این  البته  غافلگیر شود.  می شود، 

واکنشی خشونت آمیز نشان دهد.

صادق  همیشه  مورد  یک  این  اگرچه  کنند.  برقرار ارتباط میتوانند وودو زامبیهای .7
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نیست، اما بسیاری از این اشخاص می توانند به عالئم شنیداری پاسخ دهند. بسیاری از آن ها 
از  نیز درک می کنند. بسیاری  کلمات را متوجه می شوند، حتا بعضی هایشان جمالت ساده را 
زامبی های وودو توانایی صحبت کردن را دارا می باشند، البته بسیار ابتدایی و به ندرت برای یک 

مکالمه ی طوالنی.

اما بسیاری  8.زامبیوودورامیتوانکنترلکرد. گرچه در همه ی موارد صدق نمی کند، 
از انسان های آسیب مغزی دیده اکثر ادراک نفسشان را از دست داده اند که این آن ها را مستعد 
از  حتا  یا  بایستد  که  آن ها  از  یکی  بر سر  زدن  داد  به سادگی  پیشنهادی می کند.  هر  پذیرش 
باعث درست  این  باشد.  از شر یک زامبی وودو کافی  برای خالص شدن  برود، می تواند  آن جا 
شدن شرایط خطرناک برای انسان هایی شده است که باالشتباه باور دارند می توانند زامبی های 
اوقات آدم های کله شق اصرار کرده اند که  از  یا آموزش بدهند. بسیاری  واقعی را کنترل کرده 
به سادگی می توانند با دستور دادن به مهاجمان نامیرایشان، آن ها را متوقف کنند. اما هنگامی که 
دست های سرد و در حال پوسیدن آن ها را گرفته و دندان های کثیف و کرم خورده وارد گوشت 
تنشان شدند، این افراد فهمیدند، که با چه  چیزی سر و کار دارند. این راهنما باید بتواند به خوبی 

به شما کمک کند تا یک زامبی وودو را از یک زامبی واقعی تشخیص دهید. 
تذکر پایانی: زامبی های وودو را تقریباً همیشه در پایین تر از صحرای آفریقا، کارائیب، مرکز و 
جنوب آمریکا، و جنوب ایاالت متحده می توان یافت. تقریباً غیرممکن است که کسی را در جای 
دیگری پیدا کنید که به دست یک هونگان به زامبی تبدیل شده باشد، شانس برخورد با چنین 

چیزی بسیار ضعیف است.

زامبیهالیوودی
از آن  زمان که مردگان زنده برای اولین بار پا بر پرده ی نقره ای گذاشتند، بزرگترین دشمنانشان 
شکارچیان نبودند، بلکه منتقدان بودند. پژوهشگران، دانشمندان، حتا شهروندان مطلع همگی 
به نمایش  تخیلی  و  غیرواقعی  به روشی  را  زنده  مردگان  فیلم ها،  گونه  این  که  شدند  مدعی 
شخصیت های  فیزیکی،  لحاظ  از  غیرممکن  سلسله  اتفاقات  چشم گیر،  سالح های  می گذارند. 
انسانی فراطبیعی، و فراتر از همه، غول هایی )7( جادویی، شکست ناپذیر و حتا مضحک، همگی 
رنگ خود را به این رنگین کمان قابل انتقادی که »فیلم زامبی« باشد داده اند. نقدهای دیگر بر 
این وارد شدند که این رویکرد مجاب کننده به سینمای وحشت زامبی به بینندگان می آموزد 
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که آن ها ممکن است در یک رویارویی واقعی کشته شوند. این اتهامات جدی نیاز به دفاعی به 
همان اندازه جدی دارد. در حالی که بعضی از فیلم های زامبی برمبنای وقایع واقعی هستند، اما 
در اصل هدف از تقریباً تمامی فیلم ها در همه ی ژانرها، مهم تر از هرچیز دیگری همیشه سرگرم 
کردن بوده است. مگر آن که بحثمان درباره ی فیلم های مستند محض باشد )و حتا بعضی از 
آن ها نیز »مالیم تر« شده اند.(، فیلم سازان باید مهارت های هنری به کار برند تا اثرشان را بیشتر 
مقبول طبع مخاطبانشان درآورند. حتا فیلم هایی بر اساس حوادث واقعی نیز حقیقت محض را 

برای قصه گویی بهتر فدا می کنند.
شخصیت های اصلی ملغمه ای از اشخاص حقیقی هستند. بقیه ممکن است کاماًل ساختگی باشند 
تا وقایع اصلی را شرح دهند، به خط داستانی کمک کنند، یا خیلی ساده فقط رنگ و بویی به 
صحنه بدهند. بعضی ها ممکن است اعتراض کنند که نقش بازیگر به  چالش کشیدن، تعلیم دادن 
و روشن کردن مخاطبش است. این ممکن است درست باشد، اما سعی کنید این را به آن دسته 
از مخاطبان بفهمانید که در همان ده  دقیقه ی اول فیلم یا سالن را ترک می کنند یا به خواب 
قانون اساسی در فیلم سازی خواهید فهمید که چرا فیلم های زامبی  این  با پذیرفتن  می روند. 

هالیوودی در بعضی مواقع از حقیقتی که از آن سرمنشا گرفته اند، عدول می کنند. 
خالصه اینکه این اهداف را به عنوان مقاصد سازندگانش در نظر بگیرید: به عنوان یک منبع موقتی 

و مفرح سرگرم کننده، نه یک راهنمای تصویری برای نجات جانتان.

شیوع
اگرچه حمله ی زامبی ها از نظر نفرات، عوارض منطقه، واکنش توده ی مردم و غیره متفاوت است، 

اما سطح شدت این حمالت را می توان در چهار رده ی مجزا قرار داد.

رده1
این یک درگیری سطح پایین است، معموالً در کشوری جهان  سومی یا منطقه ای روستایی از 
جهان اول اتفاق می افتد. تعداد زامبی های این رده چیزی بین یک تا بیست  عدد است. مجموع 
تلفات انسانی آن )که شامل مبتالیان ویروسی اولیه نیز می شود( چیزی بین یک تا پنجاه عدد 
تا 14 روز  بین 24 ساعت  نفر )شناخته شده(،  تا آخرین  اولین مورد  از  است. طول مدت آن، 
طول می کشد. منطقه ی مورد حمله کوچک خواهد بود، شعاع آن به چیزی بیش از بیست مایل 
آن  محدوده ی  کننده ی  تعیین   طبیعی  عوارض  موارد،  از  بسیاری  در  نمی رسد.  )32کیلومتر( 
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می باشند. عکس العمل نسبت به آن نیز مختصر خواهد بود، خواه منحصراً از جانب شهروندان 
اگر  بود،  قانونی محلی. پوشش رسانه ای آن کم خواهد  نیروهای  با کمک  و خواه  باشد  عادی 
اصاًل پوششی اتفاق بیفتد. اگر رسانه ها حضور یابند، به دنبال داستان های معمولی مانند قتل یا 

»حوادث« می گردند. این رایج ترین نوع شیوع است و البته راحت ترین نوع برای نادیده ماندن.

رده2
مناطق شهری یا پرجمعیت در این دسته طبقه بندی می شوند. مجموع زامبی های آن چیزی بین 
بیست تا صد عدد است. مجموع تلفات انسانی آن ممکن است به چند صد نفر برسد. طول مدت 
یک حمله ی رده 2 چیزی بیش از مدت یک درگیری رده 1 نمی شود. در بعضی موارد، زیاد بودن 
تعداد زامبی ها واکنشی سریع را موجب می شود. در یک منظقه ی روستایی با جمعیت پراکنده، 
شعاع درگیری ممکن است تا صدها مایل گسترده شود، درحالی که یک درگیری شهری ممکن 
است تنها به چند بلوک محدود شود. اطفاء آن نیز به احتمال نزدیک به یقین، سازمان  یافته 
خواهد بود. گروه های غیرنظامی جایگزین نیروهای قانونی محلی، ایالتی یا حتا فدرال می شوند. 
مضاف  بر آن احتمال دارد که در سطح پایینی ارتش واکنش نشان دهد، همین طور گارد ملی در 
ایاالت متحده و دیگر نیروهای معادل آن در دیگر کشورها. بیشتر از این  جهت که جلوی وحشت 
عمومی را بگیرند، این واحدها نقشی غیرنظامی ایفا می کنند، کمک های پزشکی ارائه می دهند، 
جمعیت را کنترل می کنند، و پشتیبانی لجستیکی )8( می کنند. قریب به اتفاق درگیری های 
رده 2 رسانه ها را جذب خود می کنند. مگر آن که حمله در منطقه ای واقعاً منزوی در دنیا اتفاق 
بیفتد، یا جایی که رسانه ها و آن چه گزارش می کنند شدیداً کنترل می شود. باز هم به این معنی 

نیست که گزارش دقیقی مخابره می شود.

ردهی3
خطری  نشان دهنده ی  که  است   3 رده ی  درگیری  رده ها،  بقیه ی  از  بیش  بزرگ.  بحران  یک 
نمایان از جانب مردگان  زنده است. تعداد زامبی ها به هزاران عدد می رسد و گستره  ی حضورشان 
چندصد مایل را در بر می گیرد. مدت حمله و مدت  زمانی که برای پاکسازی طول می کشد، 
ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد. در آن هیچ احتمالی برای سانسور خبری و مخفی کاری 
باقی نمی ماند. حتا بدون توجه رسانه ها نیز، عظمت این حمله شاهدان عینی زیادی را بر جا 
خواهد گذاشت. این نبردی تمام و کمال است، که در آن نیروهای قانونی جایگزین یگان های 
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نظامی معمولی می شود. برای منطقه ی تحت  حمله و مناطق اطراف اعالم وضعیت اضطراری 
انتظار وضعیت جنگی، سفرهای محدود، جیره بندی در منابع، خدمات تحت کنترل  می شود. 
دولت فدرال و ارتباطات شدیداً کنترل شده را داشته باشید. به  هر حال تمام این اقدامات زمان 
تا آن زمان که  بود،  اولیه ی آن اغتشاش خواهد  فاز  بیایند.  به  اجرا در  تا  خودشان را می برند 
و وحشت  غارت  آشوب،  کنند.  آغاز  بحرانی  در جهت شرایط  را  اقداماتشان  مربوطه  مسئوالن 
می اندازد.  تاخیر  به  را  موثر  واکنش های  ادامه   در  که  می افزاید، چیزی  مشکالتشان  بر  فراگیر 
درحالی که این اتفاقات روی می دهد، زنده هایی که در منطقه ی مورد هجوم قرار دارند در معرض 
حمله ی نامردگان قرار خواهند داشت. در حالی که محصور شده، رها شده و در میان گروه غول ها 

گرفتار شده اند، به کسی جز خودشان نمی توانند اتکا کنند.

ردهی4
)به »زندگی در دنیای نامردگان«،صفحه ی 81-154 مراجعه کنید.(

نابودکردن
تمام درگیری ها با زامبی ها، صرف نظر از رده ی آن نقطه ی آغازی دارند. حال که دشمن تعریف 
شده است، قدم بعدی هشیاری اولیه است. اگر نتوانید یک شیوع را پیش از آن که خیلی دیر 
شود تشخیص دهید، این که بدانید زامبی چیست کمکی به شما نخواهد کرد. این امر شامل 
با  عالمتگذاری  زیرزمین،  در  زامبی ها«  برای  نگهبانی  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  »یک  ساخت 
سوزن در نقشه یا اجتماع حول مرکز رادیویی با طول موج کوتاه نمی شود. تمام آن چه نیاز 
است، گشتن به دنبال عالئمی است که از نظر افراد ناآشنا به این مسائل دور می مانند. این عالئم 

شامل این موارد می شوند:

1.قتلهاییکهدرآنقربانیانباشلیکبهسریابریدهشدنسرشانکشتهشدهاند. 
این اتفاق بارها روی داده است: مردم از چند و چون یک درگیری آگاه شده اند و سعی می کنند 
که اوضاع را خودشان به  دست بگیرند. تقریباً در تمام موارد این گونه اشخاص توسط اولیای امور 

محلی به عنوان قاتل شناخته می شوند و تحت پیگرد قرار می گیرند. 

از  بیشتر  یا  یکی  اگر  متروکه.  یا نامسکون مناطق در علیالخصوص گمشده، افراد .2
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کاوشگران گم  شدند، کمال دقت را مبذول نمایید. اگر از ماجرا تصویربرداری یا عکاسی می شود، 
نگاه کنید که ببینید چقدر مهمات با خودشان حمل می کنند. وجود بیشتر از یک تفنگ برای 

هر گروه می تواند بدین معنا باشد که این چیزی فراتر از تنها یک عملیات نجات ساده است.

3.موارد»جنونپرخاشجویانه«کهشخصدرآنبدوناستفادهازسالح،بهخانواده
ودوستانحملهکردهاست. جستجو کنید که آیا مهاجم قربانیانش را گاز گرفته یا تالش 
برای گاز گرفتنشان کرده است؟ اگر چنین بوده، آیا هنوز کسی از میان قربانیان در بیمارستان 
هست؟ سعی کنید بفهمید که آیا هیچ کدام از این قربانیان طی چند روز بعد در اثر گازگرفتگی 

به طرز مرموزی مرده اند یا نه.

4.آشوبیادیگراختالالتکهبدونهیچتحریکودلیلمنطقیدیگریشروعشود.
از جامعه بدون عوامل شتاب  دهنده ای مثل  ایجاب می کند که خشونت در هر سطحی  عرف 
تنش های نژادی، اقدامات سیاسی یا مقاصد حقوقی روی ندهد. حتا می توان آن چه را که به 
عنوان »غلیان احساسات عمومی« می شناسیم، همیشه ریشه یابی نماییم. اگر هیچ کدامشان را 

نتوان یافت، ممکن است جواب جای دیگری باشد.

به علت  مرگ  است. مشکوک بسیار یا نامشخص آن دلیل که بیماری اثر بر مرگ .5
بیماری های عفونی در دنیای صنعتی نسبت به یک قرن پیش بسیار نادر است. به این دلیل، 
به دنبال مواردی بگردید که درباره ی ماهیت  به اخبار راه می یابند.  شیوع های جدید همیشه 
دقیق بیماری توضیحی داده نشده است. همین طور مواظب توضیحات مشکوکی مثل ویروس 

وست نایل یا بیماری جنون گاوی باشید. هر دو ممکن است سرپوشی بر خبر باشند.

6.درهرکدامازمواردباالکهپوششخبریآنقدغنشدهباشد. یک سانسورخبری 
کامل در ایاالت متحده نادر است. وقوع چنین اتفاقی را باید چون یک زنگ خطر قلمداد کرد. 
البته ممکن است دالیل بسیار دیگری به  جز حمله ی زندگان مرده پشت آن باشد. اما باز هم، 
هر اتفاقی که باعث شود یک دولت بر عملکرد رسانه ها حساس شود، ارزش آن را دارد که دقیق 
به آن توجه کنیم. حقیقت آن که موضوع صرف نظر از هر آنچه که هست، نمی تواند چیز خوبی 
باشد. وقتی که اتفاقی شاخک های شما را تحریک کرد، رد آن را دنبال کنید. به مکان آن و 
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فاصله اش از خودتان توجه کنید. دنبال اتفاقات مشابه اطراف یا نزدیک مکان اصلی بگردید. اگر 
به واکنش  را مدنظر قرار دهید.  با دقت آن ها  اتفاقات روی دهند،  این  یا هفته  طی چند روز 
نیروهای قانونی و دیگر نمایندگان دولتی توجه کنید. اگر در هر رویداد واکنش شدیدتری نشان 

دهند، احتمال آن وجود دارد که شیوعی آغاز شده باشد.

اماکنعمومی
درست مانند خانه های شخصی، امنیت را می توان بیرون یا درون ساختمان های غیرمسکونی نیز 
یافت. در بعضی موارد، اندازه و نقشه ی مکان ممکن است حفاظت بیشتری را نسبت به امن ترین 
اقامتگاه ها ایجاد کند. در مابقی موارد، دقیقاً خالف این درست است. زیرا تجهیز و تسلیح این 
ساختمان ها به همان روش خانه های شخصی است، اگرچه در مقیاسی بزرگتر. تمرکز این بخش 

بر روی بهترین و بدترین پناه گاه ها است.

1.ساختمانهایاداری:بسیاری از قوانینی را که برای خانه های آپارتمانی وجود دارد، می توان 
برای ساختمان های اداری نیز ذکر نمود. به  محض این که طبقه ی همکف تخلیه  شد، راه پله 
تخریب شد و آسانسور از کار افتاد، یک ساختمان اداری می تواند به یک برج بی خطر تبدیل 

گردد. 

مدرسه ی  یک  اینکه  برای  تصمیم گیری  ندارند،  یکسانی  نقشه بنای  که  آن جا  از  مدارس: .2
عمومی جای خوبی برای مخفی شدن است یا نه، کمی مشکل است. قوانین عمومی دفاع را 
به خاطر آورید )به »قوانین عمومی«، صفحه ی 86-87 مراجعه کنید(. بدبختانه برای جامعه مان 
اما خوشبختانه برای یک محاصره توسط زامبی ها، مدارس مرکز شهر فضایی چون یک دژ نظامی 
را به خود گرفته اند. نه تنها خود بنای ساختمان ها ساخته شده اند تا در برابر آشوب مقاومت کنند، 
بلکه حصارهای توری فلزی اطرافشان، این عمارت های تعلیم و تربیت را هر چه  بیشتر شبیه 
به محوطه های نظامی می کند. غذا و تجهیزات درمانی باید به سهولت در سالن  غذاخوری، اتاق 
برای  نه  شاید  شماست،  انتخاب  بهترین  مدرسه  اغلباً  شود.  یافت  تربیت بدنی  دفتر  یا  پرستار 

تحصیل بلکه مطمئناً برای حفاظتتان دربرابر حمله ی زامبی ها.

3.بیمارستانها:مکانی که به نظر امن ترین و معقول ترین جا برای فرار در زمان شیوع به نظر 
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مي رسد، در واقع یکی از بدترین جاهای ممکن است. بله، بیمارستان ها ممکن است مملو از غذا، 
بنای ساختمان به خودی خود درست مانند  بله،  باشد.  تجهیزات درمانی و کارکنان متخصص 
هر اداره یا آپارتمانی ممکن است امن باشد. بله، ممکن است آن ها نیروی امنیتی داشته باشند، 
حتا به طور منظم در آن پلیس ها حاضر باشند. در هر فاجعه ی دیگری بیمارستان باید در جایگاه 
اول لیست پناهگاه های شما قرار داشته باشد. اما نه وقتی که مردگان برخاسته اند. حتا با وجود 
داده  تشخیص  به  اشتباه  سوالنیومی  عفونت های  هم  هنوز  زامبی ها،  درباره ی  آگاهی  افزایش 
می شوند. انسان هایی که گاز گرفته شده اند و جنازه های تازه کشته شده همیشه به بیمارستان ها 
خدمه ی  را  درصد(   90 موارد  بعضی  )در  زامبی ها  حمله ی  اول  موج  اکثریت  می شوند.  آورده 
ترتیب  پرداخته اند. جدول های  اجساد  معالجه ی  به  یا کسانی تشکیل می دهند که  درمانگاه ها 
وقوع حوادث درگیری با زامبی ها عماًل بیانگر این موردند که آن ها از این اماکن پخش شده اند.

انسان ها  به  بیشتر  پلیس  پاسگاه  از  کردن  دوری  بیمارستان ها،  برخالف  پلیس: پاسگاه .4
ربط دارد تا زامبی ها. به احتمال بسیار زیاد، مردمی که در شهر شما زندگی می کنند به سوی 
خون  احتماالً  و  نفرات  آشوب،  کانون  را  جا  آن  که  می آورند،  پلیس هجوم  محلی  پاسگاه های 
آلوده خواهد نمود. گروهی از مردم هراسان و در هم  تنیده را تصور کنید، بسیار بیشتر از آن که 
بتوان آن ها را کنترل کرد، در حالی  که همگی سعی می کنند خودشان را به ساختمانی برسانند 
که خیال می کنند بهترین امنیت را می تواند برایشان تامین کند. الزم نیست کسی برای مردن 
توسط زامبی ها گاز گرفته شود، در جایی که ضرب و شتم، چاقو خوردن، تیراندازی اتفاقی و حتا 
له  شدن زیر دست و پا هم می تواند همین کار را با آن ها بکند. پس وقتی که مردگان بر خاستند، 

محل پاسگاه پلیس محلیتان را شناسایی کرده و در مسیر مخالف آن به راه بیفتید.

مناسبی  پناهگاه های  فروشگاه ها  انواع  از  بسیاری   ،1 رده ی  قیام های  برای  فروشگاهها: .5
خواهند بود. آن هایی که کرکره ی محکمی دارند، می توانند برای چندین روز جلوی بیش از ده 
زامبی را بگیرند. اگر محاصره بیش تر از این طول بکشد یا اگر زامبی های بیشتری از راه برسند، 
ممکن است اوضاع به طرز غم انگیزی تغییر کند. مشت ، تقال و تکان تکان دادن های کافی روی 
کرکره ها باالخره باعث در هم شکستن آن ها می شود. همیشه یک نقشه ی فرار جایگزین هم 
داشته باشید، به  این طریق اگر سنگرتان سقوط کرد، می توانید سریعاً فرار کنید. اگر نمی توانید 
یک نقشه ی دوم قابل اطمینان را پایه ریزی کنید، روی این مکان به عنوان یک پناهگاه حساب 
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نکنید. فروشگاه های بدون کرکره را نباید مدنظر قرار داد. ویترین های آن ها کاری بهتر از عرضه ی 
شما برای زامبی ها انجام نمی دهند.

6.سوپرمارکتها:اگرچه سوپرمارکت ها غذای کافی برای حفظ گروهتان تا سال ها را دارند، 
آن ها خطرناک هم هستند. درهای شیشه ای بزرگ آن ها، حتا وقتی که قفل باشند، امنیت کمی 
را متضمن هستند. پوشش چنین ورودی هایی سخت خواهد بود. اصوالً تصویری که سوپرمارکت 
به ذهن متبادر می کند، ویترینی است عظیم برای نمایش غذای تازه و خوشمزه ی داخل آن. 
وقتی انسان ها داخل باشند و زامبی ها آن بیرون، اتفاقی که می افتد دقیقاً به  همین  گونه خواهد 
بود. با این  حال همه ی غذا فروشی ها هم تله ی مرگ نیستند. مغازه های کوچک تر، با کسب و 
کار خانوادگی و اغذیه فروشی های مرکز شهر می توانند به خوبی در جایگاه یک پناهگاه موقتی 
فوالدی  حصارهای  همگی  آشوب،  –اخیراً-  و  سرقت  از  جلوگیری  برای  آن ها  شوند.  استفاده 
سوپرمارکت های  این  فروشگاه ها،  با  مقایسه  در  دارند.  نیز  کرکره   حتا  بعضی  دارند،  محکمی 
کوچک می توانند برای کوتاه  مدت حفاظت مناسبی را در برابر حمالت کم دامنه فراهم کنند. اگر 
خودتان را در چنین شرایطی یافتید، اول فاسد شدنی ها را بخورید و به  محض این که برق قطع 

شد، مابقی شان را دور بریزید.

7.مراکزفروش:درواقع ساختمانی است غیرقابل دفاع. مراکز فروش بزرگ همیشه هدفی برای 
هم انسان ها و هم زامبی ها هستند. این مورد همیشه با اختالالت اجتماعی همراه است: با اولین 
نشانه ی مشکل، این مراکز ثروت مملو از نیروهای امنیتی خصوصی، پلیس و حتا صاحب ملک های 
بسیار پرشور می شوند. اگر بحران ناگهان باال بگیرد، مشتری های زیادی ممکن است درون مرکز 
فروش گیر بیفتند که مشکالتی از قبیل تجمع بیش  از حد، زیر دست و پا ماندن و لگدمال شدن، 
و خفگی به همان اندازه ی جلب توجه مرده ها ایجاد می کند. در درگیری های از هر رده، رفتن به 

سوی یک مرکز فروش به معنای حرکت به  سمت آشوب است.

از آن حفاظت کرد و کاًل  بتوان  به سادگی  به عدم وجود پنجره، ورودی  که  نظر  انبارها: .8
طوالنی  زمانی  مدت  در  نجات یافتگان  برای  آرمانی  محلی  می توانند  انبارها  آن،  وسیع  فضای 
باشند. بسیاری از انبارها یک دفتر حراست دارند، که معموالً به سرویس بهداشتی و از این  رو 
به ذخیره ی آب اضطراری مجهزند. اگر کاالهایی که در آن انبار شده اند هم سنگینند و  هم در 
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را می توان  این جعبه ها  آورده اید.  نگهداری می شوند، شانس  و محکم  بزرگ  جعبه های چوبی 
برای محکم کردن درهای ورودی، ساختن اتاق های خصوصی، یا حتا همان طور که در دوران 
کودکیمان انجام می دادیم، یک خط دوم دفاعی یا سنگری در منطقه ی اصلی استفاده کنیم. 
احتمال آن وجود دارد، حال هر چقدر هم بعید، که کاالهای انبار شده بتوانند برای نجات جانتان 

مفید باشند. برای تمام این دالیل، انبارها را در لیست بهترین مخفیگاه هایتان قرار دهید.
یک اخطار درباره ی موقعیت: 50 درصد اوقات، این ساختمان ها نزدیک به کارگاه های کشتی سازی، 
کارخانه ها، یا دیگر مناطق صنعتی هستند. اگر چنین شرایطی وجود دارد، گوش به زنگ، هوشیار 
را  قابل فساد  انبارهای سردخانه که کاالهای  باشید. همین طور مراقب  فرار  آماده ی  و همیشه 
نگه می دارند نیز باشید. به محض  آن که برق قطع شود، فساد سریعشان می تواند خطر جانی 

شدیدی ایجاد کند.

9.اسکلههاولنگرگاهها:با کمی اصالح، تهیه ی منابع و آذوقه، و مکان یابی مناسب، هر اسکله 
یا لنگرگاهی می تواند عماًل دست نیافتنی شود. زیرا زامبی ها نه می توانند شنا کنند و نه می توانند 
از جایی باال بروند، تنها سطح دسترسیشان از روی سطح زمین است. نابود کردن آن تنها نقطه ی 

دسترسی، شما را بر روی یک جزیره ی مصنوعی قرار می دهد.

10.کشتیسازیها:بر خالف این حقیقت که آن ها اکثر اوقات انبارهایی برای زائدات صنعتی 
پدید  نجات یافتگان  برای  انکار  غیرقابل  فرصت هایی  کشتی سازی ها  هستند،  خطرناک  مواد  و 
می آورند. مثل انبارها، کانتینرهای آن ها می توانند تبدیل به موانع، یا حتا در بعضی موارد سالح 
شوند. خود کشتی ها به محض این که گذرگاه ورودیشان امن شود، می توانند تبدیل به پناهگاه 
شوند. اما پیش از سوار شدن، مطمئن شوید که این دژهای آبی حامل خدمه ی آلوده به بیماری 
نباشند، علی الخصوص در تفرجگاه های ساحلی کوچک. در اولین مراحل یک درگیری، شهروندان 
بی هیچ شک در امید استفاده )یا دزدیدن( هر کشتی موتوری  موجودی به حدود ساحلی هجوم 
می آورند. چون بسیاری از تفرجگاه ها در آب های نسبتاً کم عمق ساخته شده اند، آن ها به  اندازه ی 
کافی عمیق نیستند تا زامبی ها را کاماًل غرق کنند. بیش از یک بار اتفاق افتاده که یک دریانورد 
ناوارد و بی احتیاط به کشتی اش سوار شده و چندین زامبی گرسنه و خیس آب را منتظر خود 

یافته است.
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11.بانکها:چه  چیزی می تواند از یک ساختمان بالقوه مستحکم که ارزشمندترین کاالی روی 
زمین را در خود نگه  می دارد، امن تر باشد؟ آیا بانک جایی منطقی برای آمادگی پدافندی نیست؟ 

آیا اقدامات امنیتی آن برای مقابله با گروه مردگان متحرک کافی نخواهد بود؟
به هیچ وجه. حتا سرسری ترین نگاه به بانک ها نشان می دهد که بخش اعظم به  اصطالح »امنیت« 
آن ها وابسته به نیروهای پلیس و/یا نیروهای حراستی بیرونی آن هاست. در حالی که پلیس و 
تمام نیروهای مخصوص دیگر در طی شیوع درگیرند، اعالن خطر مخفی، دوربین های نظارتی، 
انسان  به گوشت  مرده های گرسنه  وقتی که  نمی رسند،  بیشتر  تا کمر  قفلی که  و دروازه های 
البته درون گاوصندوق امن است. این  از میان پنجره های قدی بگذرند، بی فایده خواهند بود. 
بیاورند.  ساختمان های عظیم حتا دربرابر زامبی هایی مسلح به موشک انداز هم می توانند دوام 
داخل  رفتید  وقتی  چند،  هر  کنند.(  شلیک  را  موشک اندازها  چه طور  نمی دانند  زامبی ها  )نه، 
گاوصندوق، بعد از آن چه می کنید؟ از آن رو که در آن جا نه  غذا هست، نه آب و نه اکسیژن، 
پناه جستن در یک گاوصندوق زمانی بیشتر از این نصیبتان نمی کند که سالحی سمت سرتان 

بگیرید، از پروردگارتان طلب بخشش نموده و ماشه را بکشید.

12.قبرستانها:به  طرزی طعنه آمیز، و برخالف بسیاری از افسانه های رایج، وقتی مرده ها بر 
می خیزند، قبرستان ها خطرناک ترین محل برای بودن نیستند. در واقع آن ها می توانند محلی 
برای استراحت موقت باشند. همان طور که قبل تر هم گفته  شد، بدن های آلوده شده به میکروب 
بیشتر به بیمارستان ها یا موسسه های کفن و دفن می روند و خیلی پیش از آن که برای تدفین 
سنتی به قبرستان بیایند، دوباره زنده شده اند. و اگر به طرزی معجزه آسا مرده ای درون تابوتش 
به حیات بازگردد، واقعاً می تواند»از گور برخیزد؟« برای پاسخ به این سوال باید سوال دیگری 
را پرسید: چطوری؟ چطور بدنی با نیروی انسانی معمولی می تواند با چنگ و ناخن راهش را از 
تابوتی به بیرون بیابد که احتماالً ساخته از فوالد است، احتماالً در جعبه ای محکم قفل شده قرار 
دارد و شش پا زیر زمین است؟ اگر کسی به روش های حفاظتی تدفین استاندارد آمریکایی توجه 
کند، کاماًل برایش روشن خواهد بود که هر کس، چه مرده و چه غیر آن ممکن نیست بتواند با 
چنگ و ناخن و با خزیدن راهش را به بیرون باز کند. اما اگر تابوت از فوالد ساخته نشده باشد 
چه؟ حتا یک تابوت جنس چوب کاج نیز می تواند سرسخت ترین زامبی ها را در خود زندانی نگه 
 دارد. اگر تابوت چوبی پوسیده باشد چه؟ در این شرایط، بدن آن قدر مدت زیادی دفن شده که 
مغزش هم تا آن زمان پوسیده است. به  یاد  آورید: بدن هایی که دوباره به حرکت در می آیند باید 
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تازه، تا حد قابل قبولی دست  نخورده و آلوده به ویروس باشند. آیا این توصیف یک جنازه ی 
بسیار قدیمی است؟ همچنین این تصویری است معرف مردگان زنده، مثل خون آشام ها که از 
خون تغذیه می کنند و گرگ انسان ها که با کامل شدن ماه زوزه می کشند؛ حقیقتی مسلم که 

زامبی ها هرگز از گور بر نمی خیزند.

پلیس،  پاسگاه  با  مرتبط  قواعد  همان  فرمانداریها: و ایالتی پارلمان عمارتهای .13
رعایت  فدرال  دولت  و  شهرداری،  ایالتی،  ساختمان های  برای  را  عبادتگاه ها  و  بیمارستان ها، 
نمایید. بیشترشان مرکز فعالیت های انسانی هستندکه آن ها را تبدیل به مراکز آشوب و تجمع 

گروهی زامبی ها می نماید. اگر امکان دارد از تمام ساختمان های دولتی دور بمانید.

قوانینعمومی
ساختمان هایی که در محله های سطح پایین واقعند، امن تر از بقیه هستند. مجهز بودن آن ها به 
حصارهای بلند، سیم خاردار، پنجره های نرده دار، و دیگر خصایص مقابله با مجرمینشان آن ها را 
به  سهولت قابل دفاع می کند. مناطق متوسط یا پردرآمد تاکید بیشتری بر زیبایی محیط دارند. 
کدام شورای شهر متمولی خواستار چنین چیزهای بدنمایی در محله ی خود می شود؟ به  جای 
نماهای زشت و بدترکیب حفاظتی، این مردم ثروتمند بیشتر متکی بر نیروهای قانونی و امنیتی 
خصوصی می باشند. )نیروهایی که غیرقابل اعتماد بودنشان ثابت شده است.( به این دالیل، و اگر 

شرایط محیا بود، از حواشی شهر به مناطق فقیرنشین نقل مکان کنید.
از »اتفاقات در کمین نشسته« بپرهیزید. بسیاری از ساختمان های صنعتی با این شرایط معموالً 
در مناطق جنوبی و مرکز شهر یافت می شوند که جایگاه مواد منفجره یا قابل اشتعال هستند. 
رگوالتورهای  و  برق  مولدهای  مثل  پیچیده  ماشین آالتی  است  ممکن  همین طور  آن ها  درون 
به هم  را  این دو  نیازمند نظارت دائمی هستند.  باشد، دستگاه هایی که  محیطی وجود داشته 
ذخیره ی  مراکز  صنعتی،  مناطق  داخل  یا  نزدیک  است.  شده  تضمین  فاجعه  و  کنید  نزدیک 
سوخت، فرودگاه ها یا هر جای دیگری که به عنوان منطقه ی خطرناک شناخته شده اند، پناه 

نگیرید. هنگام انتخاب پناهگاه این سوال ها را با دقت مدنظرتان قرار دهید:
1. آیا اطراف آن دیوار، حصار یا دیگر موانع محیطی وجود دارد؟

2. در آن جا چند راه ورودی/خروجی بالقوه وجود دارد؟
3. آیا افراد همراهتان می توانند همزمان از تمام حصارها و خروجی ها دفاع کنند؟
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4. هیچ موقعیت دفاعی ثانوی، طبقات دیگر یا زیرشیروانی  وجود دارد؟
5. می توان امنیت ساختمان را تامین کرد؟

6. راه فرار بالقوه ای وجود دارد؟
7. وضعیت آذوقه تان چه گونه است؟

8. آیا لوله کشی آب وجود دارد؟
9. اگر احتیاجی پیدا شد، سالح و ابزاری وجود دارد؟

10. آیا مصالح برای مسدود کردن ورودی ها وجود دارد؟
11. وسایل ارتباطی چطور: تلفن، رادیو،اینترنت، و غیره...؟

12. با تمام موارد باال، تا چه مدتی شما یا گروهتان می توانید در یک محاصره ی مستمر 
دوام بیاورید؟

حتماً هنگام انتخاب قرارگاهتان تمام این سواالت را مد نظر قرار دهید. در برابر وسوسه ی دویدن 
به نزدیک ترین ساختمان ممکن ایستادگی کنید.

بهخاطرداشتهباشیدکهفرقینداردشرایطچقدربغرنجبهنظرمیرسد،زمانیکه
برایفکرکردنسپریمیکنیدهرگززمانیتلفشدهنیست.

1. Max Brooks
2. World War Z
3. Zombie Survival Guide

4. یکی از زبان های رایج آنگوالیی
5. روحانی

6. ماده ای که بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد.

7. موجودی که عمدتاً از جنازه های درون قبر تغذیه می کند؛ 
اما به طور کلی به هر موجود ماوراطبیعی که مردارخوار باشد، 

غول می گویند.
8. حمل و نقل و جابه جایی
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و پساآخرالزمانی مکس  ترسناک  زامبی ها« ]4[، رمان  زبانی جنگ  تاریخ  »جنگ جهانی زی: 
بروکز است که به سال 2006 منتشر شد. در واقع این کتاب دنباله ی »چطور در یک دنیای 
بود.  آمده  بازار  به   2003 در  سابقاً  که  است  نویسنده  همین  از   ]5[ بمانیم«  زنده  زامبی زده 
از مجموعه ای خاطره تشکیل  یکپارچه،  و  روایت یک دست  به جای یک  »جنگ جهانی زی« 
از زبان اول شخص تعریف می شوند. خود بروکز نقش مامور کمیسیون  شده است که همگی 
پس  از جنگ سازمان ملل متحد را بازی می کند که یک دهه پس از به پایان رسیدن جنگ 
ده ساله با زامبی ها، گزارش های خود را در قالب این کتاب منتشر می سازد. ظاهراً سازمان ملل 
بسیاری از این داستان ها را از گزارش اصلی خود حذف می کند تا تنها بر اعداد و ارقام تمرکز 
داشته باشد و در عوض خود بروکز، این داستان ها را در کتاب خود  منتشر می سازد و از طریق 
خواندن مصاحبه های بروکز با افراد مختلف است که خواننده کم کم به جزییات جنگ ده ساله 

با زامبی ها پی می برد. 
این کتاب از سبک »جنگ خوب: تاریخ زبانی جنگ جهانی دوم« ]6[ از استادز ترکل ]7[ الهام 
گرفته است. بروکز از طریق این کتاب به ارائه ی نظرات خود در مورد عدم صالحیت دولت هایی 
چون آمریکا در قبال بحران های عظیم و غیرقابل پیش بینی پرداخته است. بسیاری از منتقدین 
این کتاب را به دلیل سبک متفاوت آن و ایجاد نوآوری در زیرژانر زامبی، مورد تقدیر قرار داده اند؛ 
نسخه ی صوتی کتاب هم که با حضور صداپیشگان مشهور بسیاری در سال 2007 منتشر شد، 
توانست در همان سال جایزه ی Audie را برنده شود. همچنین قرار است فیلمی بر اساس این 

کتاب ساخته شود که تاریخ احتمالی اکران آن، تابستان 2013 خواهد بود.

ارتباط دو کتاب
بروکز »جنگ جهانی زی« را طوری در دنباله ی »چگونه در دنیایی زامبی زده زنده بمانیم« قرار داده 
است، مثل این که این راهنما واقعاً در دنیای خیالی رمان دوم وجود دارد. زامبی های کتاب اول 
)زنده ماندن در دنیای زامبی زده( انسان های نامرده ای هستند که بر اثر یک ویروس غیرقابل درمان 
به نام سوالنوم ]8[ آلوده شده اند. این موجودات هشیاری ندارند و تنها عطش به گوشت تن انسان 
آن ها را به حرکت وا می دارد. تنها راه نابود کردن آن ها نیز، این است که به هر طریق ممکن مغز 
آن ها متالشی شود. با این که قدرت زامبی ها از انسان ها بیشتر نیست، اما آن ها توانایی آلوده سازی 
دارند و خستگی هم نمی شناسند؛ آن ها کند حرکت می کنند و قدرت همکاری و برنامه ریزی برای 

حمله های مشترک را ندارند. و البته حضورشان با صدای ناله های مداومشان پیش دستی می شود.
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پالت داستانی
به شرح  مختلف  مصاحبه های  از طریق  است،  متحد  ملل  سازمان  مامورین  از  یکی  که  بروکز 
ماجرای جنگ می پردازد. با این که نقطه ی شروع شیوع زامبی ها مشخص نیست، اما همه چیز 
از چین شروع می شود؛ در این جا یک زامبی پسربچه ای را می گزد و او را تبدیل به »بیمار صفر« 
یا نقطه ی شیوع می کند. دولت چین می کوشد با این عفونت مقابله کند و با راه انداختن بحرانی 
بر سر تایوان، سعی در پنهان ساختن مساله دارد. اما عفونت بر اثر بازار سیاه قاچاق اعضای بدن 
انسان و مهاجرین غیرقانونی، به سرعت گسترش می یابد و زمانی که آفریقای جنوبی را در کام 

خود فرو می برد، باالخره به عنوان یک بحران جهانی پذیرفته می شود.
با شدت گرفتن بیماری، اسرائیل سریعاً وارد عمل شده و مرزهای خود را می بندد و از ورود هر 
گونه مورد مشکوک جلوگیری به عمل می آورد؛ به این شکل اولین قرنطینه ی انسانی به وجود 
ایران که در تالش است از ورود مهاجرین آلوده ی پاکستانی به کشور  می آید. از سوی دیگر، 
جلوگیری کند، با آن درگیر جنگ شده و تلفات فراوانی به بار می آید. آمریکا هم وضع خوبی 
ندارد؛ اوالً دولت دچار چندگانگی سیاستی می شود و از سوی دیگر تبلیغ دارویی تقلبی، حسی 
از امنیت کاذب به وجود می آورد و مردم وقتی به خود می آیند که دیگر کار از کار گذشته است. 
پس از سقوط نیویورک، ارتش پایگاهی در یونکرز ]9[ بر پا می کند و با استفاده از تاکتیک های 
جنگ سرد و سالح های ضدتانک مشغول مقابله با زامبی ها می شود. اما ظاهراً همه چیز بی فایده 

است و بشر به مرز انقراض کشیده می شود.
هفت سال پس از شروع جنگ زامبی ها، کنفرانس ملل متحد در هاوایی برگزار می شود و تمام 
دولت ها رای به این می دهند که پنهان شده و منتظر نابود شدن خودبخود زامبی ها بمانند. اما 
آمریکا مخالفت کرده و با ارائه ی برنامه ی نابودی زامبی ها پیش از آن که آن ها انسان ها را نابود 
کنند، موافقان بسیاری را به سوی خود جلب می کند. از این به بعد، انسان ها از الک خود بیرون 

آمده و مشغول نابود کردن زامبی ها در سرتاسر جهان می شوند.
در طول جنگ  ده ساله ی زامبی ها، تغییرات فوق العاده ای در سرتاسر جهان به وقوع می پیوندد. 
جمهوری دموکراتیک کوبا تبدیل به قدرت اقتصادی جهان می شود؛ دولت چین سقوط کرده 
و یک حکومت دموکراسی بر سر کار می آید؛ تبت پس از آزاد شدن از دست چین، تبدیل به 
پرجمعیت ترین نقطه ی جهان می شود؛ کره ی شمالی را کاماًل خالی پیدا می کنند، بدون این که 
مشخص شود مردم آن کجا رفته اند و چه شده اند؛ آیسلندی ها تماماً تبدیل به زامبی شده اند و در 
سرتاسر آن جزیره، حتا یک انسان هم باقی نمانده است؛ و در خالل این مدت، حیوانات بسیاری 
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را داشته اند،  از جان خود  انسان هایی که قصد حفاظت  به دست  زامبی ها و هم  به دست  هم 
منقرض شده اند.

تم 
• موضوعات اجتماعی	

یکی از اصلی ترین تالش های بروکز در این کتاب، زیر سوال بردن مشکالت دولتی، فساد سازمانی 
و کوته فکری جمع های انسانی بوده است. در طول کتاب، گاهی با شخصیت هایی روبرو می شویم 
که به دلیل نفع شخصی، حاضر به پذیرش بحران نیستند و آن را توطئه ای از سوی این یا آن 
وحشت  بروز  از  جلوگیری  برای  حقیقت  انکار  که  می آورند  بهانه  گاهی شخصیت ها  می دانند. 
جمعی است، اما بروکز حقیقت را ناتوانی آن ها در یافتن راهکار می داند و می گوید چون در حل 
ناتوانند، صورت مساله را پاک می کنند. در واقع ماجرای جنگ جهانی زی را می توان با مساله ی 
طوفان کاترینا مقایسه کرد. در مساله ی این طوفان  هم از اخطار و اطالع رسانی به موقع خبری 
نبود، گزارش های واقعی به بهانه ی تلخ بودن پخش نمی شدند، سودجویان با فروش ابزار تقلبی 
و دروغین پول پارو می کردند، ارتش با تاکتیک ها و سالح های عقب افتاده قصد مقابله با بحران 
را داشت و جمعیت هم به طور کلی تا زمانی که با خود طوفان روبرو نشده بود، چیزی از ماجرا 

نمی دانست؛ در واقع طوفان کاترینا، یک جنگ جهانی زی در مقیاس کوچک تر بود.

• تالش برای بقا	
از  بسیاری  است. در  افراد  آماده سازی  و  آموزش  به  نیاز  اصلی کتاب،  از موضوعات  یکی دیگر 
مصاحبه های بروکز با شخصیت های خیالی داستانش، به این نیاز بر می خوریم که گاهی باید 
به شکل صحیح  ویرانی ها،  بازسازی  و  زامبی ها  با  مقابله  برای  را  افراد  و  کرد  را عوض  قوانین 
مقام  دانست که  باید  زامبی ها،  مقابل سیل  راه سنگربندی یک شهر در  مثاًل در  داد.  آموزش 
لوله کش و بنا از رییس و معاون باالتر است. به همین منظور، بروکز کوشیده تا نیازمندی های 
فیزیکی و ذهنی مورد نیاز برای جان به در بردن از چنین بحرانی را نشان دهد. او برای این کار، 
دست به تحقیقات گسترده و عمیقی زده و از متخصصین بسیاری کمک گرفته است. همچنین 
به نظر او آمریکایی ها به ژانر زامبی عالقه دارند، چون فکر می کنند در صورت بروز آخرالزمان 

زامبی ها، می توانند با ابزار مناسب در مقابل آن ها ایستادگی کنند.
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• ترس و تردید	
بروکز مساله ی ترس و تردید را هسته ی اصلی ژانر زامبی ها می داند. به نظر او، زامبی ها می توانند 
از  او می گوید: »من  با ترس ها و تردیدهای درونی خود روبرو شوند.  تا  انسان ها را وادار کنند 
زامبی ها بیشتر از باقی موجودات خیالی می ترسم، چون آن ها تمامی قوانین را زیر پا می گذارند. 
گرگینه ها و خون آشام ها و کوسه های غول پیکر هم هستند، اما برای رو در رویی با آن ها، باید 
به دنبالشان بروید و وقتی هم که رفتید، نتیجه ی کار پای خودتان خواهد بود. ولی زامبی ها 
خود به سراغ شما می آیند. آن ها مثل درنده ها رفتار نمی کنند؛ بیشتر یک جور ویروس هستند 
و ترسی مشابه آن ها را با خود به همراه می آورند. درنده ها هوشمند هستند و می دانند چطور 
منبع تغذیه ی خود را زود به پایان نبرند؛ آن ها فکر فردا را هم می کنند. ولی یک ویروس فقط 
گسترش می یابد، آلوده می کند، می بلعد، و هیچ چیز برایش مهم نیست. ترس از زامبی، ترس از 

همین بی فکری و بی منطقی آن است.«

استقبال از جنگ جهانی زی
تقریباً تمامی نقدهایی که بر این کتاب نوشته شده اند، مثبت هستند. بسیاری تمرکز بین المللی 
و همه سویه ی او بر مساله را، نقطه ی قوت داستان دانسته اند. همچنین توانایی او در بیان منطقی 
و علمی این که چطور می توان در مقابل زامبی ها ایستادگی کرد، مورد ستایش قرار گرفته است. 
البته برخی گفته اند که به علت بخش بخش بودن کتاب، رسیدن به اوج و نقطه ی عطفی در 
داستان وجود ندارد، ولی در عوض هر خاطره نقطه ی اوج شخصی خود را دارا است. همچنین 
بسیاری این طور گفته اند که موفقیت بروکز در بیان داستان خود، از این ناشی می شود که مثل 
یک داستان خیالی و غیرممکن با آن رفتار نکرده است؛ انگار بروکز از همان اول با خواننده قرار 
می گذارد که این اتفاقات ریشه در حقیقت دارند. در نهایت، بسیاری کار بروکز در این رمان را، 

تالش برای جدی نشان دادن مساله ی زامبی ها دانسته اند.

قطعه ای از متن کتاب
»روی زمین زانو زدم و به بررسی اولین بیامر پرداختم. زن تبی باالی چهل درجه داشت و به شدت 

راستش  بازوی  کرد. روی  نامفهومی  ناله ی  زیرلبی  کنم،  بلند  را  وقتی خواستم دستش  می لرزید. 

زخمی دیده می شد؛ انگار جای گاز بود. وقتی زخم را با دقت بررسی کردم، متوجه شدم کار هیچ 

حیوانی منی تواند باشد. محدود و جای دندان ها متعلق به یک انسان ریزنقش یا کودک سال بود. با 
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این که حدس می زدم همین گاز منشا عفونت باشد، اما خود زخم به شکل عجیبی متیز بود. دوباره 

از روستایی ها پرسیدم چه کسی از این بیامران مراقبت کرده است و آن ها دوباره گفتند هیچ کس. 

ولی می دانستم چنین چیزی محال است. دهان انسان پر از باکرتی است؛ آن قدر زیاد که تعداد 

باکرتی های یک سگ کثیف هم به پای آن منی رسد. پس اگر کسی زخم این زن را متیز نکرده بود، 

چطور بر اثر عفونت تپش نداشت؟«

5. The Zombie Survival Guide
6. The Good War: An Oral History of  World War II
7. Studs Terkel
8. Solanum
9. Yonkers

1. World War Z
2. Max Brooks
3. Crown
4. World War Z: An Oral History of  the Zombie 
War





ب
کتا

هر آن چه از داستان های 
زامبــی دار می خواهید!

محمدحسین عبدالهی ثابت

The Living Dead :عنوان
گردآوری: جان جوزف آدامز ]۱[
Night Shade Books :ناشر
سال انتشار: ۲۰۰۸

The Living Dead 2 :عنوان
گردآورنده: جان جوزف آدامز

Night Shade Books :ناشر
سال انتشار: ۲۰۱۰
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از  برایتان معرفی کنم. رک و راست. جناب آدامز یکی  را  بار هم که شده منبع  بگذارید یک 
آدم های مورد عالقه ی من در حوزه ی ادبیات گمانه زن است. ضمناً او نویسنده، منتقد و سردبیر 
ماهنامه ی »سرعت نور«]۲[ هم هست، منتهی آغاز عالقه ی من به او به قبل از به راه افتادن 
سرعت نور بر می گردد )آن موقع هنوز مجله ی »فانتزی«]۳[ را می گرداند(،یعنی به تورق مجازی 
مجموعه هایی که گردآوری کرده است. اگر نگاهی به کارنامه ی او بیندازید، ضرر نمی کنید. هر 
چند علمی تخیلی هم در کارش هست، منتهی نسبتاً خوش سلیقه است و مجموعه های تماتیک 
خوبی گردآوری کرده است. از پساآخرالزمانی و اپرای فضایی بگیرید، تا جادوگری و خون آشامی 
و حتا یک مجموعه مختص داستان های شرلوک هلمز که در آن هلمز به دنبال ارواح، بیگانگان، 
دایناسورها و تغییرشکل دهنده  ها می رود! داستان های کوتاه و بلند از اسامی بزرگ و کوچکی 
و  آرمسترانگ  کلی  بارکر،  کالیو  لینک،  کلی  مارتین،  گیمن، جرج  نیل  کینگ،  استیفن  چون 

مکس بروکس. عماًل مجموعه هایش سفره ای است که تنوع غذایی باالیی دارد.
گفتنی  است جناب آدامز چند باری هم در بخش گردآورندگان مجموعه ی داستان کوتاه، برای 
جوایز هوگو و نبیوال کاندیدا شده. منتهی هر بار مثل امسال با ناداوری جایزه را به او ندادند! 

منتهی این ها هیچ کدام از ارزش او نمی کاهد. 
حاال این ها به کنار، مهم آن است که شگفت زار هم از قضا مدتی است به مجموعه های این فرد 
عالقمند شده. دلیلش را هم نپرسید، نمی دانم. اما این جناب مجموعه ای برای خون آشام جماعت 
جمع کرده، به نام »با خون زنده ایم«]۴[. اگر نگاهی به آن بیندازید، داستان های آشنایی در آن 
می بینید که احتماالً، و فقط احتماالً، در شگفت زار هم خوانده اید. به همین ترتیب حدس می زنم 
اگر کسی بعد از خواندن داستان های این ویژه نامه، به لیست اسامی و داستان های دو مجموعه ی 
حاضر هم نگاهی بیندازد با خود می گوید: »عجــــــب. چقدر این داستان ها آشناست! نمی دانم 
چرا حس می کنم قباًل جایی آن ها را خوانده ام.« به همین دلیل چندان دلیلی ندارد که موضوع 
هر کدام از داستان ها را برایتان بنویسم. از آن گذشته،  آخر این دو مجموعه روی هم 7۴ داستان 
در خود دارد! انصاف دهید که صرف برشمردنشان هم چندان عاقالنه نیست و شاید از محدوده ی 

نوشتن ما پا بیرون بگذارد. پس بگذارید به گونه ی دیگری به آن بپردازیم.
این دو مجموعه جداً ملغمه ای است! اگر ذره ای عالقه به داستان های زامبی دار دارید، بعید است 
از این دو مجموعه بهره ای نبرید. از زامبی های کر و کور و کچل، خنگ و هوشیار، بد و خوب همه 
و همه در این دو مجموعه پیدا می شود. در بسیاری از داستان ها، قهرمان ها زامبی اند. نقطه ی 
اشتراک هر 7۴ داستان طبیعتاً حضور زامبی ها است، منتهی همه ی داستان ها مساله ی زامبی 
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ندارند. در بعضی شان زامبی ها فقط بهانه اند، مثل خیلی از فیلم های هالیوودی. منتهی هستند 
داستان هایی که زامبی ها را از منظر دیگری نگریسته باشند. در جلد اول تمام داستان ها به جز 
یکی، دوباره منتشر شده اند. در نتیجه مجلد اول تابع آثار نه چندان کم تعدادی است که آدامز از 
قبل با آن ها روبرو بوده. منتهی در مجلد دوم، وضعیت کمی فرق می کند. بیست و پنج داستان 
از مجموع ۴۴ داستان این مجلد برای اولین بار منتشر شده اند و به عبارتی اصل هستند. در 
این مجلد آدامز تالش کرده تا از اسامی جدیدتر مطرح در پی رنگ زامبی، داستان های کوتاه 
جدید بگیرد. مثاًل از این زمره می توان به رابرت کیرکمن ]۵[، نویسنده ی مجموعه ی تلویزیونی 
The Walking Dead اشاره کرد. به گواه خود آدامز او در مجلد اول داستان هایی را برگزیده 

که به نظرش بهترین بهترین ها بوده اند و ویترینی شیک از داستان های موجود تا آن زمان و 
ظرفیت های زامبی ها را به نمایش گذاشته است. اما در مجلد دوم، بر روی بهترین مناظر جدید 
تمرکز کرده است. او تالش کرده تا بهترین  داستان های جدید را که تا قبل از آن خیلی ظهور 
و بروز نداشته اند، در مجموعه اش گرد هم آورد. این رویکرد باعث شده تا با وجود انتشار مجدد 

۱۹ اثر در این مجموعه، تمام آن ها به جدید به نظر برسند.
آدامز خود مدعی است برای جمع آوری این دو مجموعه، جمع بیش از آن چه به ذهن من و شما 
برسد داستان های زامبی دار خوانده، از همه نوع و از همه رنگ. چندان ادعای گزاف و بعیدی 
هم نیست. و این خود به تنهایی عالقه ی وافر او را به این مقوله نشان می دهد. منتهی چه چیز 
این موجودات لنگان لنگان بدقیافه است که آن ها را برای خوانندگان بستر فرهنگی نزدیک با 
آدامز جذاب می کند؟ آدامز برای هر مجموعه یک مقدمه می نویسد و در نهایت تالش دست و 
پا شکسته ای برای پاسخ به این سوال انجام می دهد. در مقدمه ی اول، او زامبی های داستانی و 
ویژگی هایشان را بررسی می کند. نکته ی مثبت و مهم  این مقدمه آن است که از ریشه ی واژه ی 
نویسندگان  نظرات  به  بیشتر  بلکه  دهد.  ارائه  کلیشه ای  تحلیلی  تا  نمی کند  شروع  هم  زامبی 
داستان ها می پردازد تا تحلیل آن ها را از این موجودات جویا شود. از این نظر هر چند این مقدمه 
در اختیار شما قرار نگرفته )مثاًل به صورت یک مقاله ی مستقل( و به دلیل شیوه ی نگارش دقت 
نظری چندانی ندارد، اما مطالعه ی آن شدیداً به دوست داران زامبی  ها توصیه می شود. در انتهای 
مقدمه ی دوم، آدامز تحلیل خود را نیز از چرایی این عالقه شرح می دهد. اگرچه موارد نقض 
تحلیلش را در همان مجلد دوم می توان یافت و هرچند تحلیلش خیلی جدی نیست، اما برای 
حسن ختام این نوشته ذکر آن خالی از لطف نیست. به همین دلیل در زیر بخش پایانی مقدمه ی 

دوم را برایتان آورده ام:
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»بگذارید به اول ماجرا برگردیم. به این سوال که چرا زامبی ها این قدر خواستنی اند؟
یک  پرسیده اند.  من  از  بسیار  اول،  قسمت  انتشار  از  بعد  که  است  آن  سوال هایی  از  یکی  این 
جورهایی مشکوک هم است، انگار اصاًل دلیلی وجود دارد که زامبی ها نباید محبوب باشند. آخر 

مگر کسی از یک بازیکن فوتبال می پرسد چرا فوتبال این قدر محبوب است؟
نمی توانم ادعا کنم دقیقاً می دانم چرا مردم این قدر زامبی ها را دوست دارند، اما چند نظر عمده 

در مورد این محبوبیت وجود دارد.
زامبی ها چنین اند:

• دشمنی که قباًل از خود ما بوده و هر آن ممکن است ما مثل او شویم.	
• موضوعی که نویسندگان می توانند ذیل آن در مورد هر چیزی که خواستند حرف بزنند.	
• راهی بی اخالق برای تحقق نابودی فانتزی دنیا.	
• هیوالیی که همیشه ترسناک است و سخت بشود رمانتیکش کرد.	

مطمئنم این هایی که گفتم بخشی از ماجراست. البته می توانیم آن قدر سر همین ها بحث کنیم 
تا باال بیاوریم. و مطمئنم همین طور که داریم روی این مسائل سر و کله می زنیم، کلی پایان نامه 
این ها، یک چیز مبرهن است:  تمام  از  اما صرف نظر  نوشته شدن است.  این مورد در حال  در 
زامبی ها به این زودی ها نمی میرند و بهتر است ما یاد بگیریم چگونه در کنارشان زندگی کنیم.«

در انتها تا یادم نرفته است، این مژده را هم به دوست داران داستان های حماسی بدهم، که آدامز 
مجموعه ای متشکل از داستان های این زیرگونه را در دست انتشار دارد که قرار است تا آخر سال 

۲۰۱۲ میالدی منتشر شود. خدا را چه دیدید، شاید از آن هم خیری به ما رسید.

1. John Joseph Adams
الکترونیکی  نسخه ی   :LightSpeed Magazine  .۲
نشانی  روی  بر  ماه  هر  آخر  می توانید  را  ماهنامه  این 

lightspeedmagazine.com ببینید.
Fantasy Magazine .۳: قبل از انتشار سرعت نور، آدامز چند 

سال این مجله را سردبیری می کرد و برخالف اسمش، فقط 
داستان فانتزی هم منتشر نمی کرد. آرشیو شماره های آن را 
می توانید در نشانی www.fantasy-magazine.com ببینید.
4. By Blood We Live
5. Robert Kirkman
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چند وقت پیش در سایت هواداری فنزین، که برادر شگفت زار ما باشد، مسابقه ای برگزار شد که با 
اجازه از دادن گزارش های آماری در باب آن خواهم گذشت. اما موضوع مسابقه درباره ی زامبی ها 
بود. یا اگر دقیق تر بگویم موضوع مسابقه این بود که داستانی بنویسید که در آن به طور هم زمان، 
زامبی ها و خون آشام ها حضور داشته باشند. شاید در نگاه اول خیلی غریب به نظر برسد و این 
موضوع را به دبیر مسابقه یعنی آقای سینا فرخی هم گوشزد کردیم! ولی قرار بر این شد که هر 

چند غریب و دور از ذهن، داستانی بنویسیم که چنین باشد.
در ابتدا خیلی از نویسندگان فنزین معتقد بودند به خاطر غالباً فانتزی بودن خون آشام ها و غالباً 
علمی تخیلی بودن زامبی ها، این دو در یک داستان جمع پذیر نیستند. کما این که می دانیم هر 
دو به رسته ی مردگان متحرک یا Undead ها تعلق دارند. و نهایتاً هم همین موضوع و اشتراک 
دیگر این دو که همان درون مایه ی وحشت باشد، باعث شد بسیاری دل به دریا بزنند و بنویسند 
و نتیجه ی تالش دوستان برای نگاشتن داستانی چنان را در ادامه خواهید دید که امیدوارم از 

خواندنشان لذت ببرید.
این سه داستان، یعنی داستان های برتر این مسابقه، که با ایده هایی گوناگون و درون مایه هایی 
متفاوت، از علمی تخیلی گرفته تا فانتزی نوشته  شده اند، همانند داستان هایی که پیش از این در 
بخش داستان این ویژه نامه خوانده  اید، نشان می دهند که مردگان متحرک بر خالف تفکر غالبی 
که درباره  شان وجود دارد، بسیار انعطاف پذیرند و می  توانند دست مایه ی داستان پردازی های حتا 
بدیع شوند. یعنی شاید هنوز هم می توان داستانی نوشت و زامبی ها را در آن وارد کرد و چیزی 

نو برای گفتن داشت.
این مسابقه ی داستان نویسی، دومین دوره از چنین مسابقاتی بود و سایت فنزین قصد دارد با 
برنامه  ای منظم مسابقات داستانک نویسی را ادامه دهد. از این رو از همه ی دوستان عالقمند به 
نوشتن داستان های گمانه زن با موضوعات غیر معمول )!( دعوت می کنم سری به این سایت بزنند 

و داستان های خود را به اشتراک بگذارند و در مسابقات نیز شرکت کنند.

فرزین سوری
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»اگه اینم زامبی شه، چی؟«
»نمی شه.«

»اگه شد چی؟«
»می گم نمی شه.«

»از کجا می دونی؟«
»می دونم.«

اتاق کوچک و تاریک است. وسط اتاق مردی 
را به صندلی بسته اند. خواب است. دهانش را 
تن  به  رکابی  عرق گیری  بسته اند.  پارچه ای  با 
موهایش  می زند.  قهوه ای  به  رنگش  که  دارد 
ژولیده و کثیفند و تنش پر از زخم و کبودی 
تکیه  دیوار  به  مرد  روی  به  رو  نفر  دو  است. 
داده و روی زمین نشسته اند. یکی پسر جوانی 
است. پانزده-شانزده ساله. بارانی چرمی بلندی 
به  به تن دارد و شلواری جین، ولی پیراهنی 
تن ندارد. موهای سیاهش ژولیده اند و صورتش 
حدوداً  است،  جوانی  مرد  دیگری  رنگ پریده. 
سی ساله. موهایش سیاه و کوتاهند. تی شرت 

تیره ای به تن دارد و شلوار سیاه چرمی.
چی؟  که  »آخرش  داد:  ادامه  جوان تر  پسر 
فرضاً هم که زامبی نشه! تا آخر دنیا که زنده 

نمی مونه. بعدش چی؟«
»بقیه رو پیدا می کنیم. اونا هم حتماً یه سری 

از  یه ده کوچیک  پیدا کردن. شاید بشه  آدم 
آدما درست کرد.«

»اگه همه ی آدما مرده باشن چی؟ اگه بقیه ی 
ما هم مرده باشن چی؟«

»اگه می مردن می فهمیدیم. زنده ان. پیداشون 
می کنیم.«

»آدما چی؟ شاید همه ی آدما زامبی شدن.«
»خون حیوونا رو می خوریم.«

مردن  هم  حیوونا  »اگه  گفت:  و  جهید  جا  از 
چی؟ اگر حیوونا هم زامبی شدن چی؟«

دیگری هنوز آرام بود: »یه کم از خونش بخور، 
آروم تر می شی.«

درست  می گی  »همه اش  داد:  جواب  پسرک 
می شه! همه اش می گی درست می شه! آخرش 
یکی باید خون یه زامبی رو بخوره ببینه چی 

می شه.«
خونشون  اگه  نمی دونیم  »ما  کرد:  اخم  مرد 
رو بخوری چی به سرت میاد. اگه زامبی شی 

چی؟«
»اگه نشم چی؟«

پسر جوان به آرامی دور اتاق می چرخید. به در 
ورودی که رسید، ایستد. لحظه ای مکث کرد و 
بعد گفت: »تنها راه اینه که یکی امتحان کنه.« 

بدون عنوان
علیرضا فتوحی سیاه پیرانی
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و قبل از آن که دیگری جوابی بدهد، از اتاق 
بیرون جهید.

مرد در حالی که فریاد می زد: »لعنتی!« از جا 
راهروی  اتاق،  از  بیرون  دوید.  دنبالش  و  پرید 
باریکی بود و در انتهایش پلکانی که به سمت 
پایین می رفت. سه طبقه  پایین تر در خروجی 
بود که به خیابان با می شد. شب بود. چراغ های 
خیابان همه خاموش بودند و تنها نور خیابان، 
بود. مرد لحظه ای مکث کرد و به دو  نور ماه 
طرف خیابان نگاه کرد و بعد به سمت راست 
دوید. چند چهارراه آن طر ف تر پسر را دید که 
روی دو زانو روی زمین نشسته است. رو به روی 
به  مرد  بود.  افتاده  زمین  روی  کسی  پسر 
سرعت خود را به پسر رساند و او را چرخاند تا 
توی صورتش را ببیند. از دهانش خون جاری 
بود. روبه روی پسر جنازه ی بی سری روی زمین 
آن طرف تر  گام  چند  سرش  و  بود  خوابیده 
افتاده بود. مرد لحظه ای در بهت ایستاد، توی 
بخواهد  که  انگار  شد؛  خیره  پسر  چشم های 
نه.  یا  است  کرده  تغییری  پسر  شود  مطمئن 

زیر لب زمزمه کرد: »جوونک احمق.«
صبر  لحظه  چند  »خودتی.«  داد:  جواب  پسر 
آب  یادته  ترشه.  بعد گفت: »خونشون  و  کرد 

آلبالو چطور بود؟«
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اسماعیلش بخوان. او را. نه من. این داستان من 
این  بی مایه.  دون صفتان  ای  خاموش  نیست. 
اوست.  داستان  این  نیست.  هم  شما  داستان 
مردی که مرد و اکنون گردونه را می چرخاند، 
بیشتر  بار  هر  که  تیز  نوک  و  فلزی  اهرمی  با 
گوشت برهنه از پوست او را خراش می دهد و 
درون مویرگ های مملو از خون خشک شده ی 

او فرو می رود.
اسماعیلش بخوان. مثل آن کسی که حکایت 
جستجوی  به  که  کرد  تعریف  را  ناخدایی 
نهایت  در  ولی  ماند،  زنده  او  شتافت.  نهنگی 
مرد هنگامی که... هنگامی که کارد بر گلویش 
گوشت  همچون  شده  دلمه  و خون  گذاشتند 
برهنه  را  بازور  استخوان  سر  که  پوسیده ای 
گذاشته باشد، بر روی سنگ مرمرین قربانگاه 

دلمه بسته بود.
روز  از  قبل  روزگاری  بخوان.  اسماعیلش 
مردگان، روزگاری که اکنون در میان میرایان 
می ماند،  کهن  افسانه ای  به  تنها  نامیرایان  و 
نامش اسماعیل بود، کارمندی جز و دون پایه. 
برمی داشت،  آهسته  و  را می شمرد  قدم هایش 
اما نه به آهستگی اکنون که مرده بود. مجرد 
کراوات.  بدون  بود. کت خاکستری می پوشید 
اتو  خدا  همیشه ی  آهاردار  سفید  پیراهن  با 
یقه اش  و  می پوشید  زیرش  که  نکشیده ای 

می کشید.  پنجه  و  می کرد  گلویش خفت  خر 
عین  که  شب  تا  سحر  از  خفه  همان طور 
مرده های متحرک، مرده ای که االن هست، به 
یادش می آمد،  از وقتی که  بازمی گشت.  خانه 

در حال احتضار بود.
تغییر  چیز  همه  انگار  مردگان  روز  از  اما 
او  گردونه.  کنار  بودند  آورده  را  او  بود.  کرده 
با  را  گردونه  اول  می چرخاند.  را  گردونه  باید 
دردی وصف ناپذیر می چرخاند. اما بعد فهمید 
همه  اما  اوست.  ذهن  زاییده ی  تنها  درد  این 
نقصان  توانایی اش  نبود.  اوهام  زاده ی  چیز 
پوست  می شد.  پاره  لباس هایش  می گرفت. 
الغر  عضالت  تاندون های  و  می پوسید  تنش 
و  منقبض  عذاب آور،  کششی  در  برهنه اش  و 

منبسط می شد.
یک  واقع  در  داشتیم.  مشتری  دو  روز  آن 
نمی آ مد.  حساب  به  دختربچه  چون  مشتری، 
ده ساله بود و درون کتی بلند و قهوه ای مچاله 
سیاه  موهای  می لرزید.  خود  به  و  بود  شده 
کوتاهش از اطراف بیرون زده بود. شانه اش را 
دو دست بزرگ مردی در آغوش گرفته بودند. 
سن  اما  می زد.  بیشتر  نه،  داشت.  سال  سی 
زمانی  نه  باشی،  زنده  که  دارد  اهمیت  زمانی 
که هیچ خط باریکی بین تو و مرده ها نباشد. 
حداقل برای من این فاصله از دست رفته بود. 

خوانش اسماعیل
فرزاد خلیلیان
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مدت ها قبل از روز مرده ها.
مرد با انگشت اشاره اش اسماعیل را نشانه رفته 

بود و با نگاه مبهوت، و با لحن سردش.
»این از اون مرده های بیرون نیست؟«

»نگران نباشین آقا. اهلی نیست، ولی بی آزاره. 
اما حرفم نمی زنه. گاهی این قدر حرف نمی زنه 
غمباد  آهن  تلق تولوق  صدای  از  دلم  که 

می گیره... چیزی می خواستین؟«
پاره ی  آستین های  روی  از  را  نگاهش  مرد 
افتاد ه اش  ریخت  از  صورت  روی  اسماعیل 
گرداند. به من نگاه نمی کرد، چون این داستان 
من نیست. اسماعیل تیغه ی آهنی را هم چنان 
می چرخاند. او اسماعیل را نگاه می کرد، انگار 

کتابی را از رو بخواند.
نه  ما.  برای  البته  نیست.  بیرون  اون  »غذایی 
داریم.  رو  غذا  حکم  براشون  ما  که  اونا  برای 

می دونم اگر چیزی بخوایم، بهایی...«
»نه لزوماً. شاید چرا. باید بازی کنی...«

»من بازی می کردم، خیلی وقت پیش... زمانی 
که...«

بی خیالش...  تاریخه...  گذشته ها  »رفیق، 
می خوای قواعد رو بگم؟«

»تاریخه که پدر آدم رو درمیاره. بگو.«
از  کردم.  نگاه  دخترک  صورت  به  لحظه ای 
سرما تکیده بود و باید روی برمی گرداندم. باید 
وزنه ی  انگار  چون  می کردم،  گاه  اسماعیل  به 
دختر حرف  بود.  اسماعیل  اتاق  تمام  مرکزی 
نمی زد. مثل اسماعیل. در بدنش خون جریان 
پس  می شد.  آهسته تر  و  آهسته  اما  داشت؛ 

لعنتی، چه فرقی میان مرده و زنده بود؟

یعنی  اسماعیله...  »اسمش  دادم:  جواب 
اسماعیلش بخون. تو انتخاب می کنی. زوج یا 
فرد... و اسماعیل گردونه رو می چرخونه... در 

صورتی برنده می شی که...«
»نه. اگه ببازم چی؟«

بپرسد.  را  این  نداشتم  انتظار  کردم.  مکثی 
»خب، من یه خون آشامم... دندونم رو می ذارم 
تموم  تا  می مکم  اونقدر  و  گردنت  رگ  روی 

بدنت از خون خشک بشه.«
»نه، من بازی نمی کنم.«

قبل  از  را  جواب  او  بودم.  شده  عصبانی 
بودم.  تلخش هراسیده  لبخند  از  و  می دانست 
چون  خون آشامم؟  یه  من  »چون  زدم:  فریاد 

یه هیو...«
»نه. یه گرگ رو به خاطر گرگ بودنش مجازات 
نمی کنن. ماجرا اینه که همه چیز تموم شده. 

این دخترک رو می بینی...«
گردن  پشت  گوشت  درون  رو  دستانش 
دخترک فرو برد. هر چهار انگشتش را. پوست 
دخترک انگار خمیری لزج باشد، دست بیگانه 
لبانش  بر  لبخند  پذیرفت.  خود  درون  به  را 
نقش بست و بعد دست راست خود را باال برد 
را  دستش  که  این  محض  به  اما  داد.  تکان  و 
همان  و  رفت  وا  دوباره  دخترک  آورد،  بیرون 

صورت سرد و سنگی را به خود گرفت.
»می بینی، یه عروسکه. هیچ چیز زنده ای این جا 
رگ های  با  دیدی،  آینه  تو  رو  نیست. خودت 
واریس زده ای که انگار مدت هاست رنگ خون 
چیز  داشتم  انتظار  ندیدن.  خودشون  به  رو 
تو.  نه  نه من  نیست.  اما  باشه،  این جا  زنده ای 
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پیش  مدت های  باید  می فهمم...  االن  رو  این 
رو  نبی  حزقیل  داستان  هیچ  بره...  می ذاشتم 

شنیدی؟«
من سکوت کردم. او منتظر جوابم نشده بود. 
نبود که حالی ام کرد  فاجعه  بود.  رفته  قبلش 
که زندگی ام همیشه چقدر خالی بوده. زمانی 
باید در فاجعه زندگی کنی تا بفهمی زندگیات 
هیچ بوده. سایه هایی از داستان حزقیل نبی را 
به خاطر آوردم. وقتی که بر قومش خشمناک 
می شود و همه ی آن ها را می میراند. در نهایت 
بعد  آنان  آیا  اما  می گرداند.  برشان  زندگی  به 

حزقیل  خود  زنده اند؟  حیات،  به  بازگشت  از 
چطور؟ او نمرده بود، یا تنها شبحی از چیزی 

بود که زنده می خواندندش؟
که  می کنم  نگاه  حزقیل  خشک  حرکات  به 
با  می کند  سعی  بزند،  حرف  که  این  بدون 
بچرخاند.  را  گردونه  فلزی  تیغه ی  زحمت 
می شوم.  منصرف  اما  بخوانمش،  می خواهم 
توجهم را چیزی جلب می کند که مدت هاست 
و  تیز  نوک  کرده.  خوش  جا  چشم ام  در 
از هم می درد.  را  قلبی  تیغه که هر  درخشان 

روی برمی گردانم. دیگر نمی خوانمش.

خواب و بیداری خون آشامی 
فراز تپه های نورماندی بر سر بالین انسان

فرزین سوری

آتش  دور  به  برهنه  انسانها  که  زمانی  از  من 
می رقصیدند، تا وقتی را که شپش در جبهه ی 
واترلو از تنشان باال می رفت، به خاطر می آورم. 
گتسبی  بار  اولین  وقتی  هست  یادم  من 
بزرِگ اسکات فیتزجرالد را به دست گرفتم و 

افسانه های مریخی بردبری را ورق زدم.
رویای فوت  ایستاده ام، مثل  تپه ای که من  از 
کردن قاصدک در بادی که فراموشی می آورد، 
فرو  آسمان  از  که  را می بینم  آبی رنگ  نقاطی 
می ریزند. این ها ماهواره هستند. ماهواره هایی 
که از مدار خارج می شوند و باالخره به وطنشان 

بازمی گردند. وطنی که مقرر شده بود هرگز به 
آن بازنگردند. آن ها از فواصل مختلفی به خانه 
بازمی گردند. برخی فقط رنگی در افق هستند 

و کمتر زخمی هستند بر بدن زمین.
زخم های آخر. این ها پایاناند. یکی هست که از 
دیگران بارها بزرگ تر است و وقتی فرود می آید، 
»باقیمانده ها«،  که  می کند  ایجاد  لرزشی 
همگی  ایشتر،  مرده های  همان  یا  »پوکه ها« 
به سویش تلوتلو می خورند. ستارهای که کلید 
چاهی را دارد که انتها ندارد و ملخ هایی را آزاد 

می کند که برای جنگ آراسته شده اند.
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دژ  سهگوس  دیوارهای  می آورم  یاد  به  من 
دژ  که  را  بارهایی  تمام  و  را.  کنستانتیناپولی 
داماسکوس  و  شد.  متخاصم  نیرویی  تسلیم 
را که بارها دست به دست گشت و هیچ وقت 
رنگ آرامش به خود ندید. همه چیز در برابر 
دیده های من به سان رویایی است. شاید خواب 
این باران آبی رنگ را بارها دیده ام. خواب روزی 
انسان  تمدن  ویرانه های  را  زمین  سطح  که 
بپوشانند و در بین ستون های بتنی و فوالدی، 

تنه ی خمیده و پیچندهی پیچک بخزد.
برج های  هستم،  آن  بر  که  تپه ای  روی  از 
آن ها  از  که  خاکستری  و  می بینم  را  بسیاری 
بلند می شود. همه چیز، همیشه حتا اگر یک 

اینچ در ساعت، می سوزد.
انسان ها یا آن چه از آن ها باقی مانده، در میان 
اولین  به  بی شباهت  پدرانشان،  خرابه های 
نه  و  هست  زبانی  نه  نیستند.  سلسله شان 

ایده ای. همه چیز خشکیده.
از  انسان  فکر می کنم که وقتی  این  به  گاهی 
می آید.  ما  سر  بر  چه  شود،  محو  زمین  روی 
ما وارث اگر نه تمدنشان، اما هنرشان خواهیم 
به  کدام  هیچ  لحظه  آخرین  در  اگر  حتا  بود. 
یاد این نبوده اند که انسان بودن یعنی نغمه ای 
این  چون  کمال.  سمفونی  متن  در  دلنشین 
مرگ های بسیار و این خرابی ها، رنگ تراژدی 
لحنی  به  جهان  این  زدوده.  چیز  همه  از  را 
می شود.  نزدیک  خودش  پایان  به  کمدی وار، 
و شاید مسیر درست  است.  آشوب  همه چیز 

هم همین است. ما پیش از آن ها بوده ایم. ما به 
خوبی به یاد داریم که این اتفاقات تنها تکراری 
چرخه وار از چیزهایی هستند که بوده اند و باز 

خواهند بود.
یعنی بعد از آن ها چه کسی برخواهد خواست؟ 
بوزینه ها؟ دلفین ها؟ گربه ها یا شاید حشرات؟ 
بیرون  تمدن  این  از خرابه های  هر چیزی که 
روزی  تا  ما  بود.  خواهیم  شاهدش  ما  بخزد، 
که خورشید از بین برود، یا آن طور که ویلیام 
ارغوانی  می کرد،  گمانه زنی  استاپلدون  اوالف 
شود، وقت داریم. ما شاهد هستیم. همان طور 
که شاهد بودیم مرده های ایشتر از دروازه های 

هادس گذشتند و از زنده ها پرتعدادتر بودند.
خونشان طعم بدی دارد. خونشان طعم فساد 
می دهد  را  کتابی  میان  در  حشره ای  و  کاغذ 
در  وقتی  و  گشته ای  دنبالش  به  سال ها  که 
می یابی اش،  قدیمی  خانه ای  زیرشیروانی 
تصور  می یابی.  میانش  در  اهریمنی  شفیره ای 
است.  عظیمی  وحشت  چه  حشره  آن  کنید 
این  می دهند.  پایان  طعم  ایشتر  مرده های 
اسمی است که بر آن ها گذاشته ایم. چون این 
طاعون به پایه ای بی رحمانه و غیرمنطقی است 
و پایدار که به عذابی توراتی می ماند. انسان ها 

خیلی ساده اسمشان را زامبی گذاشته اند.
با  چون  ایستاده ام،  تپه  این  روی  که  امشب 
زندانیان شب  ما  رفتنشان  بین  از  یا  بودنشان 
زیباست. سرخی خون  بسیار  هستیم، آسمان 
از  هرگز  بشر  اسطورهه ای  و  خدایان  بستر 
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آخرین یخبندان بزرگ تا امشب چنین آشکار 
به  را  امشب  نکرده.  گرسنه  مرا  چنین  نبوده. 
به  نوشیده ام،  را  خونشان  که  قدیسانی  یاد 
استرا.  اد  اسپرا  پر  می نگرم.  انسان  بازماندهی 
از راه های خاکی تا ستارگان. و به یاد همه ی 
ستاره های راکی که دندان هایم را در گردنشان 
می نگرم،  که  قلبم  درون  به  کرده ام.  فرو 
این  دنیا  همه ی  و  می فهمم.  را  سیاهی اش 
که  آنم  مترصد  کرده.  پیدا  را  پگانی  خاصیت 
خدایان و ایزدان خرد و درشت کمکم از خواب 
تازه  جنگل های  در  دیگر  بار  و  شوند  بیدار 
نیمف ها  و  باکوس  بیفتند.  دور  دوانده،  ریشه 

و دریادهایش.
سنت  به سمت  نورماندی،  تپه های  این جا،  از 
پیترزبورگ می روم. می خواهم قبل از این که 
فرصت از دست برود، قبر لنین را ببینم. چون 
هیچ وقت مطمئن نبودم که بدنش سالم مانده. 
ژولیوس  کلمات  و  بایستم  آن جا  دارم  دوست 
سزار درباره ی اسکندر را به او بگویم. این روش 
تسلیت من به بشریت برای پایانش است. این 
کسی  ندارم  دوست  است.  من  خداحافظی 
تصور کند این خداحافظی، شبیه خداحافظی 
کنار  را  برای همیشه گورمی  که  است  مردی 
گذاشته. این خداحافظی ببری با گله ی غزال ها 
اپرای  سالن  از  که  هستم  مردی  من  نیست. 
فیالرمونیک مونیخ خارج می شود و از عقبش 
فردا  از  به آتش می کشد.  به سان روم،  را  آن 
این  تا  زد  خواهند  جهادی  به  دست  برادرانم 

تقالی بیهوده را یک بار برای همیشه به پایان 
برسانند. و وقتی سه روز دیگر خورشید سرخ 
پر  است.  رسیده  اتمام  به  انسان  بزند،  سر 
عظمت اند ستارگان و انسان در برابرشان هیچ 
است. انسان فراموش کرده و در حال پوسیدن 

است. ما مورفین بشر خواهیم شد.
شاید  می کنم.  نگاه  آخرین هایشان  به  امشب 
خون یکی دو تا را بمکم؛ اندکی اشک بریزم. 
بعد به تابوتم باز خواهم گشت. فردا به سمت 

لنینگراد حرکت می کنم.
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 1- خواهشمند است مطالب را با استفاده از نرم افزارهای واژه پرداز، در دو قالب MS Word یا 

Open Office ارسال فرمایید.

2- در کلیه ی مطالب ارسالی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان، مصوب 1384، باید 
رعایت شده باشد.

3- مطالب ترجمه را همراه با نسخه ای از اصل مطلب )در قالب های استاندارد MS Word ا، 
PDF ،TXT یا Open Office( ارسال فرمایید.

4- ماهنامه ی ادبیات گمانه زن در ویرایش و اصالح مطالب آزاد است.
و  نویسندگان  با  گمانه زن،  ادبیات  ماهنامه ی  در  مندرج  مطالب  محتوای  مسؤولیت   -5

مترجمان آثار است.
قرار  بررسی  مورد  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی  در  ارسالی  مطالب  کلیه ی   -6

می گیرند و تنها در صورت تأیید منتشر می شوند.
7- در صورت ارسال معرفی و یا نقد کتاب و فیلم، تصاویر مناسب را نیز همراه فرمایید.

8- بازنشر آثاری که پیش از این در دیگر رسانه ها منتشر شده باشند، پس از تأیید تحریریه، 
منوط به ارائه ی اجازه نامه ی کتبی از آن نشریه است.

محققان  و  مترجمان  نویسندگان،  از  گمانه زن  ادبیات  ماهنامه ی  تحریریه ی 
گونه ی ادبی گمانه زن )علمی تخیلی، فانتزی، وحشت و زیرسبک های آن ها( 
نشانی  به  زمینه  این  در  را  مطالب خود  و  مقاالت  داستان ها،  می کند  دعوت 

پست الکترونیک ماهنامه )mag@fantasy.ir( ارسال کنند.

گروه ادبیات گمانه زن
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