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خالصه:آخر الزمان فرا میرسه و انسان ها و زامبی ها زندگی 

میکنند پسری که اسم خود را فراموش کرده با همنوعانش 

برای غذا به بیرون شهر میروند در این بین پسر مغز دوست 

پسر دختری به نام سمر را میخورد و احساسات او را دریافت 

می کند پسر که مجذوب سمر شده او را به محل زندگی 

خودشان میبرد و..

مقدمه:

اگر مرا دوست نداشته باشی

دراز می کشم و می میرم

مرگ نه سفری بی بازگشت است

و نه ناگهان محو شدن

مرگ دوست نداشتن توست



درست آن موقع که باید دوست بداری

شروع:

دارم با زندگیم چکار میکنم؟خیلی رنگم پریده باید بیشتر برم 

بیرون

باید غذای بهتر بخورم.

یه نگاهی به بدنم میکنم..

خیلی قوز کردم باید سعی کنم راست وایسم

اگه راست وایسم مردم بیشتر بهم احترام میزارن.

آروم آروم قدم بر می دارم 

چرا نمیتونم با مردم ارتباط برقرار کنم؟

پوف یادم اومد دلیلش اینه که من مردم!

نگاهی به اطراف میکنم



نباید به خودم سخت بگیرم.. چون همه ی ما ُمردیم

به مرد گوشه ی سالن خیره میشم اون یارو که صد در صد 

مرده.

خدایا چقدر قیافه هاشون مزخرفه.

کاش میتونستم خودمو معرفی کنم..ولی حتی اسمم یادم 

نمیاد 

فقط یادمه با "تی"شروع میشه دیگه بقیشو یادم نیست..نه 

اسممو یادمه نه خانوادمو نه شغلم.

از ایستگاه بازرسی عبور میکنم

مردی که اونم مثل من مرده با دستگاهی که حتی اونم 

اسمشو یادم نمیاد..بدنمو بازرسی میکنه کار هر روزشه 

اتوماتیک وار این کار رو انجام میده.



با دستهای بی جونم آروم زیپ سیوشرتمو باال میکشم فکر کنم 

لباسم نشون میده که بیکار بودم.

به بقیه نگاهی میکنم و حدس میزنم قبال چکاره بودن

از کنار مرد که جارو دستش بود عبور میکنم اون نظافت چی 

بوده 

به مکان تحویل چمدون ها میرسم به پسر نگاه میکنم

اون بچه پولداره!مدیر عامل یه شرکت بزرگ بود

برام مشکله که چطوری این آخر زمان اتفاق افتاد..از پله برقی 

باال میرم

شاید یه جنگ شیمیایی بوده یا یه ویروس ناشناخته..

ولی دیگه مهم نیست حاال ما همینی هستیم که هستیم

ولی مگه ما خواستیم؟به خودمون که اومدیم دیدیم گرفتار 

این ویروسیم.



به سالن طیقه دوم فرودگاه میرسم این یه روز معمولیه که بی 

هدف راه میرم و تنه میزنم نمیتونم عذر خواهی کنم

اصال نمیتونم حرفی بزنم.

میخوام خواسته هامو بیان کنم ولی نمیتونم..خیلی 

سخته..خیلی.

قبلنا ممکنه خیلی بهتر بوده باشه میتونستن به هم 

احساسشون رو بگن با هم بتونن ارتباط برقرار کنن.

خیلی از ما این فرودگاه رو برای زندگی انتخاب کردیم. 

نمی دونم چرا؟

درسته مردم تو فرودگاه انتظار میکشن ولی آخه ما منتظر 

چی هستیم؟

با شنیدن صدایی سرمو به سمت راست بر میگردونم



سه تا اسکلت دراز بودن ما بهشون میگیم استخونی،اونا زیاد 

کاری به کارمون ندارن ولی هر چیزی که قلبش بزنه میخورن

خب منم میخورم اما حداقل در تضاد با شخصیتمه آخر 

هممون یه روزی مثل اونا میشیم.

به تاریکی میرسم مردی گوشه نشسته و پوست صورتشو 

میکنه

وای نکن داری بدترش میکنی.

میخوام صورتمو از رو چندش جمع کنم ولی انگار عضالت 

صورتم همراهیم نمیکنن

انگار قسمت اینه تا موقعی که زندم صورتم بی روح باشه.

پوف!این چیزیه که در انتظار منه 

خیلی ناامید کنندست،من نمیخوام اینطوری بشم 

من تنهام،گم شدم



به اطراف نگاه میکنم..اینجا کجاست؟

یعنی واقعا گم شدم تاحاال به این قسمت فرودگاه نیومده 

بودم 

پله برقی صاف که نمیدونم به کجا ختم میشه؟!

به دو تا بچه نگاه میکنم که اونام مثل من بی حرکت روی پله 

برقی استاده بودن ولی در خالف جهتم می اومدنالبد این دو 

تا کوچولوها هم گم شدن!

سرگردون دور خودشون می چرخن بدون اینکه به جایی 

برسن احساس میکنن تو تله افتادن

آیا چیزی بیشتر از این میخوان؟یا من تنها کسیم که 

اینجوریه؟

به سمت هواپیما حرکت میکنم از پله ها باال میرم و در 

خرابشو باز میکنم



 به اطراف نگاهی میکنم روی صندلی یه گربه عروسکی هست 

از کنارش رد میشم و به سرش ضربه ای میزنم که شروع به 

تکون خوردن میکنه 

به سمت دستگاهی میرم که نمیدونم چی هست شایدم 

میدونم و یادم نیست!

بی هدف دکمه های روشو میزنم که صدایی بخش میکنه یه 

صدای مالیم و آرامش بخش 

روی صندلی مسافرا میشینم و صندلی رو میخوابونم و به 

فکر فرو میرم البد از خودت میپرسی چه فکری؟

ولی حتی خودمم نمیدونم...
***

روی صندلی کافی شاپ فرودگاه میشینم..

به پسر کنارم نگاه میکنم به رو به خیره شدهاین بهترین 

دوست منه



با احساس اینکه کسی کنارش نشسته سرشو به سمتم 

برمیگردونه..از خودش صدایی در میاره 

منظورم از بهترین دوست اینه که گاهی برای هم ِخر ِخر 

میکنیم و بدجوری به هم نگاه می کنیم.

بعضی وقتا هم تقریبا باهم حرف میزنیم 

روزا همینطوری میگذرن ولی گاهی از کلمات واقعی استفاده 

می کنیم

رو به بهش میگم:

-گشتنه؟

آهسته سری تکون میده...

نامفهوم لب میزنه:

-ش...شهر

منظورشو میفهمم..لبامو به هم فشار میدم



از جام بلند میشم با تعدادی از امثالمون به بیرون فرودگاه 

میریم..به سمت شهر حرکت میکنیم

با وجود اینکه نمیتونیم خوب ارتباط برقرار کنیم ولی 

سلیقمون در مورد غذا یکیه به طوری که گروهی راه رفتن یه 

جورایی منطقی به نظر میرسه به خصوص زمانی که تمام 

خانواده ی آدما جمع میشن تا مغزمون رو متالشی کنناز کنار 

اتوبوس کج شده رد میشیم

خدایا چقدر یواش راه میریم اینجوری خیلی طول میکشه.

*سمر*

-برگتو آوردی؟

الینا تو هوا برگه رو نشون میده

سپهر اولین نفر رد میشه و برگه رو نشون میده بعدش من 

میرم و پشت سرم الینا و بقیه.



با چند نفر از بچه ها جلوی یه صفحه تلویزیون مانند به صف 

میشیم

روشن میشه و پدرم شروع به صحبت میکنه:

-سالم از خدمات منظمتون ممنونم... در طول هشت سالی که 

این بال دنیای ما رو از بین برد...

به سمت سپهر برمیگردم و میگم:

-فکر میکنی این حرفا درمانی رو به وجود میاره؟خیره بهم 

نگاه میکنه..سرشو به چپ و راست تکون میدهسپهر-دیگه 

هیچکی به درمان اعتقادی ندارهآهی میکشم ..روی صفحه 

زامبی ها رو نشون میده

پدر-اونا شکل آدما هستن ولی انسان نیستن...حتی اگه 

مادرتون باشن یا بهترین دوستتون نمیشه هیچ کمکی بهشون 

کرد...اونا بی محبتن و فاقد احساسات هستن

این بی انصافیه..!

اونا هم یه روزی آدم بودن...چرا به دنبال راه درمان نیستن؟



آروم زیر لب با طعنه میگم:

-بی شباهت به خودن نیستن بابا

این یه حقیقته پدر هم فقط به فکر خودشه!

سنگینی نگاه سپهرو حس میکنم. .تا حد امکان سعی میکنم 

نگاش نکنم

پدر-بنابراین این وظیفه ی شماست که سالم به آغوش ما 

برگردین

دلشوره میگیرم؟

نمی دونم یه حسی دارم هر چی که حس دلشوره و ترس 

نیست.

پدر-و اگر آموزش های ما رو یادتون باشه سالم برمی 

گردیندست سپهرو میگیرم ولی اون فوری دستشو خارج 

میکنه چرا اینجوری میکنه؟



پدر-خب موفق باشین خدا پشت و پناهتون...خدا ایران رو 

حفظ کنه

الینا نیشخندی میزنه:

-ایران...ایران

نمیدونم منظورش چیه

سپهر حرکت میکنه و میگه راه بیوفتیم

به مکان خراب شده ای میرسیم..شالمو محکم دور گردنم 

میپیچونم

دستام از شدت سرما بی حس شده 

اسلحه هامون رو به دست میگیریم..آروم و با احتیاط به جلو 

میریم

 به اطراف نگاه میکنم



 روی دیوار و حتی سطل های بزرگ زباله نقاشی ها و نوشته 

هایی جا خوش کرده

الینا عینک آفتابیشو روی موهاش میزنه..با تعجب میگه:

-چه خوشگل

خوشگل نیست!بیشتر خفنه..

ته کوچه به دری میرسیم

امیر یکی از بچه ها با لگد درو باز میکنه..داخل میشیم

 یه جایی شبیه آزمایشگاه هست

کنار الینا راه میرم و آروم میگم:

-میدونی سپهر چش شده؟

الینا-چیزی شده؟

شونه هامو باال میندازم..با تردید میگم:

-نمیدونم امروز نگاهاش فرق کرده مثل همیشه نیست



اخمی میکنه و میگه:

-خب ازش نپرسیدی؟

-نه

ازش جدا میشم

حتی حاضر نیستم دیگه ذره ای غرورمو جلو سپهر خورد کنم 

یکم اون بیاد جلو مگه چیزی ازش کم میشه؟

دقایقی دور آزمایشگاه چرخ می خورم

سپهر-میخوای کمک کنی یا نه

مخاطب حرفش فرشاِد.. که در حال بازی باموبایله اخه تو این 

موقعیت؟

فرشاد با خنده میگه:

-عمرا!رسیدم به مرحله پنج

الینا-اون صدا رو شنیدین؟



با عجله میگم:

-من شنیدم... باید بریم

سپهر با خشم میگه:

-نمیتونیم بریم ما دستور داریم...تو میدونی در طول ماه 

چقدر به دارو نیاز داریم،ما واسه بقا به دارو نیاز داریم نمی 

تونیم به خاطر...

دیگه حوصلشو ندارم

پشت بهش میکنم:

-درست مثله بابام حرف میزنی

سپهر-ممنونم

پوزخندی میزنم:

-این تعریف نبود

زیپ کیف رو باز میکنم

داروها رو داخل جاسازی میکنم..صدا نزدیک تر میشه



الینا با ترس میگه:

-گفتم یه چیزی شنیدم

اسلحمو فوری باال میگیرم..محکم میگم:

-سپهر باید بریم!

بی توجه به سمت در میره چشمام گرد میشه..با تعجب میگم:

-سپهر!

کله شق احمق!

با صدای لرزونی میگه:

سپهر-ما دستور داریم سمر...به هر حال خبری هم نیستپشت 

به در میکنه:

سپهر-بی خودی هم ترسیدین

همون لحظه در با شدت باز میشه زامبی ها وارد میشن قلبم با 

شدت میکوبه

جیغ میزنم:



-سپهر؟ 

سپهر با عجله برمیگرده و با اسلحه روی صورت یکی از اونها 

میکوبه

اون زامبی روی زمین می افته

زانو میزنم و شلیک میکنم یکی پس از دیگری هی وارد 

میشنتعداد زیادی مرده دورمون هست

سپهر باالی یه میز میره و در حالی که شلیک میکنه داد میزنه:

سپهر-سرشون رو هدف بگیرین

توی آزمایشگاه غوغا میشه یکی از زامبی ها روی امیر می 

افته و شروع به گاز گرفتنش می کنه 

حالت تهوع شدیدی میگیرم وای سمر االن وقتش نیست

به سرش شلیک میکنم از پشت میز در میام..به تیر اندازی 

ادامه میدم



همون زامبی که سپهر زدش آروم روی زمین میشینه

خیره نگام میکنه..

اگه ی روز عادی و یه فرد عادی بود میگفتم عاشقم شده..

بی توجه بهش زامبی هایی رو که سر راهم بودن رو میزنم 

با بلند شدنش دوباره به همون سمتی که بودم پناه میبرم

میبینم که سپهر با تیر به شونه ی زامبیه میزنه 

با سر کج شده و با پوزخند ترسناکی به سپهر نگاه میکنه 

لعنتی پس چرا نمیمیره؟!

اه راستی باید به سرش شلیک میکرد

*تی*

هیچ دردی رو روی شونه ام حس نمیکنم



به سمت همون پسری که بهم حمله کرده بودم میرم..پاهاشو 

میکشم و از روی میز میندازمش با داد میگه:

پسر-نه...نه...نه...ایی

بی هیچ رحمی روش خم میشم

مچ دستشو میگیرم تا میخوام گاز بگیرم چشمم به ساعتش 

میخوره

ساعت خوشگلی داره 

دستشو محکم گاز میگیرم..من به این کارم افتخار نمیکنم

من دوست ندارم آدما رو آزار بدم ولی فعال دنیا اینجوریه این 

گرسنگی جدید یه چیز خیلی قویه 

با مشت های پی در پی به صورتش می کوبم 

اگه همشو نخورم و مغزشو بزارم بمونه اون بلند میشه و 

تبدیل میشه به یه نعش عین من!



ولی اگه مغفزشو بخورم تمام خاطراتش..تفکراتش و 

احساساتش رو میگیرم

سرشو محکم به زمین میکوبم 

با دست سرشو شکاف میدم ..مغزشو در میارم و میخورمتو 

دلم خطاب به پسر میگم:

-متاسفم دست خودم نیست مغز بهترین قسمته قسمتی که 

دوباره احساس میکنم یه انسانم من نمیخوام آزارت بدم فقط 

میخوام احساستو حس کنم...یکم احساس بهتری داشته 

باشم...مرده نباشم

تصویر های مبهمی در ذهنم شکل میگیره

(-سپهر فکر کنم عاشقت شدم!...یه چیزی بگو

سپهر با لبخند گفت:

-راستش فکر کنم من عاشقت شدم سمر

سمر-مامانم میگفت اون باال مثل یه نقاشی به نظر میاد

سپهر با خنده رو به سمر گفت:



-چه خوبه این چیزا رو یادته...اگه یادمون نمونه بعدش 

فراموش میشه...میدونی؟

سمر-آره...دنیا قاطی پاتی شده

سپهر-همش نه

سمر خنده ای کرد و گفت:

-بی مزه)

*سمر*

داد میزنم:

-سپهر

به اطراف آزمایشگاه نگاه میکنم ولی نبودش بغضم میگیره 

-سپهر تو کجایی جواب بده

تیر اندازی یه لحظه ام قطع نمیشه



صدای جیغ الینا بلند میشه به سمت صدا میرم ..به زامبی که 

میخواست بهش حمله کنه شلیک میکنم

یکی از پشت به سمتم میاد که با اسلحه به سرش میزنم نفس 

نفس میزنم و به رو به رو نگاه میکنم

با دیدن همون زامبی اولی به عقب قدم بر می دارم اطراف 

دهنش خونِی..با قدم های کج به سمتم میاد 

با یاد چیزی خم میشم..از کفشم چاقو رو در میارم..به سمتش 

پرتاب میکنم 

از شانسم بدم به قفسه ی سینش برخورد میکنه اثری از دردو 

تو چهرش نمیبینم 

با دستش چاقو رو در میاره و به زمین می ندازه نزدیکم 

میشه و میگه:

زامبی-س...سمر

یا خدا اون اسم منو از کجا میدونه



پشتم به میز میخوره هیچ راه فراری برام نمونده..لرزون روی 

زمین میشینم

اونم آروم باهام میشینه تمام شد..دیگه آخر خطه دستشو 

روی میز میزاره..سمتم خم میشهبه چشماش خیره میشم

هیچ حسی تو چشاش نبود یه رنگ آبی کمرنک خالی از 

حسیشاید به خاطر رنگ چشماشه که اون رو ترسناک نشون 

میده موهای مشکیش پریشون روی صورتش ریخته

بازهم حرفشو تکرار میکنه:

زامبی-سمر 

بی جواب همینطور خیره نگاش میکنم..با صدای شنیدن قدم 

هایی سرشو به عقب برمیگردونه

یا امام هشتم

لرزی در بدنم میشینه همه ی زامبی ها در حال اومدن به 

سمتمونن



زامبی که رو به روِم..دستشو بلند میکنه

با ترس چشمامو میبندم با احساس دستش روی گونم شکه 

چشمامو باز میکنم

دسستاش یِخ..یا من زیادی سردمه؟

یه قطره اشک از چشمام فرود میاد

صدای برخورد محکم قلبم با سینمو میشنوم

من بین این همه زامبی!

می فهمم با آغشته کردن خون به صورتم میخواد منو نجات 

بده

ولی چرا؟چرا به من حمله نکرد؟چرا مثل بقیه زامبی ها دل و 

رودمو در نیاورد؟

خم میشه سمتم و نفس های عمیق میکشه صداشو کنار گوشم 

میشنوم:



زامبی-َامنه

با تعجب آروم میگم:

-چی؟

دستمو میکشه و بلند میشه

زامبی-َامنه...بیا

تو خودم جمع میشم دستمو رها میکنه و شونه هامو میگیره و 

بلندم میکنه 

منو آروم به دنبال خودش میکشونه در میزی رد میشیم الینا 

رو جمع شده زیر میز میبینم شاید این آخرین دیدارمون بود.

یه سوال ذهنمو مشغول کرده زامبی ها هم میتونن حرف 

بزنن؟

*تی*

نمی دونم چرا دارم اینکارو میکنم



به سمر نگاه میکنم با ترس کنارم راه میره

بقیه تا حاال آدم زنده رو خونه نبردن..میدونی چرا؟چون 

دیوونگیه!!!

فعال اونا فکر میکنن سمر یکی از ماستیه عضو جدید خانواده!

پوف اون از ماهم یواش تر راه میره دستشو میگیرم تا 

میخواد تقال کنه غرشی میکنم.

اگه میتونستن فکر کنن،فکر میکردن من دیوونم.

چرا من باید انقدر عجیب و غریب باشم؟!

وارد فرودگاه میشینم اصال من دارم چکار میکنم؟سمر با بهت 

به اطراف نگاه میکنه

با دستای لرزون چیزی که رو سرش بود و مرتب میکنه.

از ایستگاه بازرسی عبور میکنیم.. به سمت مکان جدیدی که 

تازگیا پیدا کرده بودم میبرمش.



از پله های هواپیما باال میره 

احساس میکنم نامتعادل راه میره تا میخوام کمرشو بگیرم 

خودش میوفته

فوری دستمو دور کمرش حلقه میکنم..تو چشاش زل میزنم

به چشماش هر نوع حسی هست خشم نفرت ناراحتی و...بجز 

حسی که من میخوام.

دختر خوشگلیه ولی از این به بعد مال مِن!

دست چپمو بلند میکنم و تاری از موهاشو که رو چشمش 

افتاده بود رو کنار میزنم.

راستی چشمای من آبی تره یا چشمای اون؟

سمر-و...ولم کن...ترو خدا کاریم نداشته باش

نمی دونم به خاطر عجز صداش یا دلم رهاش میکنم

فوری برمیگرده و با قدم های سریعی به باال میره



به در هواپیما که میرسیم درو باز میکنم با تردید نگام 

میکنه..داخل میشه.

فضای داخل تاریکه همین باعث میشه بیشتر از قبل بترسه و 

لرزش بدنش بیشتر بشه 

*سمر*

اشکام تمومی نداره شاید بگی ضعیفم ولی من میگم خستم!

با احساس دستی روی کمرم بر میگردم و با شدت پسش 

میزنم به هق هق میوفتم.

زامبی-خونه

چه با آرامش حرف میزنه انگار که من بچم و بگه اینجا امنی!

اخه امن؟بین این همه زامبی؟بابام االن میدونه من کجام؟

با نفرت نگاه ازش می گیرم و روی صندلی کنار شیشه 

میشینم.



پاهامو تو شکمم جمع میکنم بعد نیم نگاهی ازم دور میشه

چه بهتر تحمل قیافه ی ترسناکشو ندارم

اون واقعا ترسناکه سرخی دور چشماش رگ های آبی پررنگ 

دور گردنش نمیدونم شاید به خاطر سفیدی بیش از حدش 

اون رگ ها پررنگ مشخص شدن 

هنوز یک دقیقه از رفتنش نگذشته..که دوباره بر میگرده

روی صندلی میشینه با اینکه ازم دوره ولی ذره ای ترسم و کم 

نمیکنه 

دستی به موهاش میکشه و اونا رو مرتب میکنه انگار که 

استرس داره ولی استرس چی؟

به سختی لب میزنه:

زامبی-غذا...میخوای؟من زهر بخوورم به جای غذا 

دهنشو باز میکنه و با دست به دهنش اشاره میکنه

زامبی-غ...غ...غ



نمیتونه دیگه ادامه ی حرفشو میزنه با دیدن دهن خونیش 

احساس بدی بهم دست میده صورتمو بر میگردونم

 -نمیخوام...ولم کن برم

چشماشو گرد میکنه:

-نمیخوای؟سرمو تکون میدم

نیشخندی میزنه:

-خب بدرک

با حرص نگاش میکنم کاش چیزی دستم بود بزنم پارش کنم

زامبی-من...مراقبتم

چرا ساکت نمیشه؟

شاید هر کس دیگه ای جام بود کبکش خروس میخوند که چرا 

بهش حمله نکرده..ولی من االن از ته دلم میخوام منو تیکه 

تیکه کنه و بمیرم.



یه دفعه با شدت بلند میشه به شیشه میچسبم

سمر؟مگه تازه نگفتی منو تیکه تیکه کنه پس چرا فرار میکنی؟

ولی اون بی توجه به بیرون میره

تو جام می پرم و به بیرون نگاه میکنم داشت به سمت 

فرودگاه میرفت.

بغضم میگیره،سپهر عزیزم!درسته فقط دوسش داشتم ولی 

اون قرار بود شوهر ایندم بشه.

رو سرم محکم میزنم لعنتی لعنتی چرا نمیتونم مرگشو باور 

کنم.

پایین هواپیما پر شده از زامبی کالفه چشمامو میبندم

*تی*

خیلی خب شاید باید بیشتر در موردش فکر میکردم ولی 

میدونم دختره به خلوت با خودشون نیاز دارن.



راه های زیادی برای شناختن یه دختر وجود داره

 مغز رو از جیب سیوشرتم در میارم و میخورم،مثال خوردن 

مغز دوست پسرش راه بسیار غیر معمولیه ولی خب دیگه...

(پدر سمر-امروز مناسبت خاصیه؟

سپهر-مناسبت خاصی اقای جمشیدی؟

سمر با غم گفت:تولد مامانمه

جمشیدی-خب سپهر سمر بم گفت تو شرکت کار میکنی...ولی 

بگو ببینم هیچ وقت فکر نکردی با پدرت در زمینه ساخت و 

ساز کار کنی؟میدونی که برای دیوار به آرمای خوب نیاز هست

سپهر-آم...

سمر-مهم نیست سپهر تفکرات بابا برای نجات بشریت ساختن 

جعبه ی بزرگ بتنیه که همه رو بریزه توش و دم دروازه با 

اسلحه کشیک بده و همه پیر بشن و بمیرن



جمشیدی-ولی سمر عزیزم بدون دیوار ما االن داشتیم مغز 

میخوردیم به جای برنج

سمر با حرص گفت:

-بابا!

خاطره ی بعدی:

سمر با سرعت به سمت دیوار حرکت کرد

سمر-این تنها راه برای رد شدن از دیواره وگرنه جلومون رو 

میگیرن

به اطراف نگاه کرد و گفت:

سمر-حاضری؟

سپهر-اره

سمر در شیشه ای رو باز کرد و رو به سپهری که با تردید 

نگاهش میکرد گفت:

-بیا...اونقدراهم بد نیست بیا



سپهر داخل میره و درو میبنده یه جایی ساختمان مانند بود از 

پله ها باال میرن و از جایی مثل پل رد شدن

سپهر-دوروزه از بابام خبری ندارم سمر

سمر-اون داره رو ساخت دیوار کار میکنه...بابای من هفته ها 

بی خبر میزاره میره 

به سمت زیر زمین رفتند سپهر چراغ قوه رو روشن کرده و 

آروم به سمت پایین رفت

سمر به جایی اشاره کرد و گفت:

-خیلی خب از این طرف

به سپهر نگاه کرد که تو خودش بود دستشو گرفتسمر-همه 

چی درست میشه مطمعن باش سری تکان داد و گفت:

سپهر-اره حق با توعه

و پیشانی سمرو داغ بوسید



به سالن ورزشی بزرگی رسیدند

زمین بازی بیسبال بود سپهر با اسلحه ای که در دستش بود 

ادای بازی رو در آورد

از زمین بازی هم که عبور کردند به مکانی رسیدند که عده ای 

در حال کار بودند.

سپهر با لبخند به سمتشون رفت و گفت:

-بابا تو...

ناگهان با دیدن چهره ی ترسناک پدرش و مردم حرفش نصفه 

موند

سمر ناباور زمزمه کرد:

-سپهر!

پدر با غرشی به او حمله کرد سپهر با سرعت دوید و خطاب 

به پدرش گفت:

-نه...نه...صبر کن...صبر کن



افتاد زمین و ادامه داد:

-نه...جلو نیا

پدر سپهر تا خواست روش بیوفته سمر با خشم به سر او 

شلیک کرد

بنگ!

سپهر و سمر به نفس نفس افتادند

با صدای شلیک اسلحه سر همه ی زامبی ها به طرفشون 

برگشت و با سرعت به طرف آنها حمله کردند

سمر با کشیدن دست سپهر داد زد:

-سپهر بلند شو...بجنب...)

*تی*

 پلکامو بهم فشار میدم



پوف عجب خاطره ای بود پس تعجبی نداره سمر انقدر ازم 

میترسه

باید روش دیگه ای رو پیش بگیرم

به داخل هواپیما میرم خیلی خب شروع میکنم.

رفتارت عجیب نباشه،عجیب نباش!

با چشم دنبال سمر می گردم جاشو عوض کردِهیه چیزی تو 

دستِش میلرزه.

با دیدن برق چاقو آروم به سمتش میرم باورم نمیشه کم کم 

اسم اشیا رو هم یادم اومده این خیلی عجیبه.

*سمر* 

در کمد کوچیک محل وسایل باالی صندلی رو باز میکنهانگار 

که دنبال چیزیه

اخمامو در هم میکنم وبا صدای ارومی میگم:



-چکار میکنی؟

به سمتم برمیگرده

به چشمام خیره میشه نگاهمو میدزدم..ادامه میدم:

-خواهش میکنم تنهام بزار 

دستاشو تو هوا تکون میده و یه چیزی رو مالیم روم میزاره با 

دیدن پتو با تعجب بهش نگاه میکنم

-چرا من؟

چاقو رو کنار صورتم میگیرم 

با بغض و عجز با صدای بلند تری میگم:

-چرا منو نجات دادی؟

دستشو به سمتم دراز میکنه و با لکنت میگه:

-گ...گ...گریه نکن



رومو برمیگردونم شونه هاش افتاده تر از همیشه میشهبه 

گوشه ی هواپیما میره نمیدونم داره چکار میکنه بعد از چند 

ثانیه موزیک مالیمی پخش میشه 

برمیگرده و روی دو تا فاصله از صندلی کناریم میشینه.

خسته و سرد نگام میکنه

زامبی-َامنه...من مراقبتم 

با بهت بهش خیره میشم چشماشو می بنده و با ریتم آهنگ 

خودشو تاب میده انگار که رفته باشه تو حس!

اخمی از گنگی میکنم دلم داره از دهنم در میاد ولی حالتمو 

حفظ میکنم

-تو چی هستی؟

خونسرد نگام میکنه و درست سرجاش میشینه

بدون اینکه جوابی بده صندلی رو میخوابونه و چشماشو 

دوباره میبنده.



غافل از اینکه چه اتفاقاتی در بدنش به خصوص قلبش در 

حال وقوعه.

به زامبی نگاه میکنم و بی اراده زمزمه میکنم:

-زامبی عزیزم در زندگی مشکالت بزرگ نیست که به آدم با 

اراده احتیاج داره بلکه به نظرم در یکروز با خنده به استقبال 

مشکالت کوچک رفتن،واقعا احتیاج به عزم و اراده داره.

نمیدونم چرا دیگه ازش متنفر نیستم

واقعا نمیدونم سردرگمم!اون تو یه روز با من چکار کرد؟

انقدر به خودم و مشکالتم فکر میکنم که نمیدونم ِکی خوابم  

میبره.
***

با نوری که به چشام میخوره دستمو به صورتم میکشم

چشمامو باز میکنم صورتمو برمیگردونم..با دیدن زامبی که 

بدنشو کش داده و خیره نگام میکنه یکه میخورم



وقتی دید بیدار شدم آروم درست میشینه.

نمیدونم چرا گرممه

پتو رو با کالفگی میندازم کنار و نفس عمیقی میکشم.

ناگهان فکری به ذهنم میرسه

-من گشنمه

همینطور نگام میکنه

-فقط بزار برم!

چشماشو تو حدقه می چرخونه:

-َا...َامن نیست

وای خدا،خدا کاش اینجا یه دیوار و یکمی جرات بود تا 

میتونستم سرمو بکوبم چقد این حرفشو تکرار میکنه

با عصبانیت میتوپم:

-َامن نیست؟...آآآآ...َامن نیست



دلم میخواد جیغ بزنم یعنی پیش تو جام َامنه؟تو چه فرقی با 

اونا داری؟

سعی میکنم آروم باشم

-پس باید بری یکمی برام غذا بیاری

رو بهش ادامه میدم:

-چون خیلی گشنم

انگار تردید داره،اره سمر همینطور ادامه بده داره نرم میشه

-خواهش میکنم!خیلی ممنون میشم اگه برام غذا بیاری.

سرشو تکون میده

زامبی-خ...خی...خیلی خب

گوشه ی لبمو میگزم و منتظر میشم تا بره

موقع رفتن برمیگرده و با انگشتش هشدار میده تا دست از پا 

خطا نکنم



لبخند زوری میزنم تا خیالش راحت شه.

همین که پاشو بیرون میزاره با شدت بلند میشم..از پنجره 

بیرون رو نگاه میکنم 

وقتی مطمعن میشم که رفته از هواپیما خارج میشم

 با شدت شروع به دویدن میکنم شالم از روی سرم میوفته

بی اهمیت به راهم ادامه میدم.

نزدیک یه هواپیمای دیگه میشم که با دیدن یه زامبی زن 

خشکم میزنه

یه مانتوی خونی رنگ و رو رفته ای تنشه با شلوار بدتر از اون 

ولی هیچی سرش نبود..نه پس میخوای یه زامبی حجاب 

کنه؟عجب توقع هایی من دارم.

لعنتی همین و کم داشتم.

به اطراف نگاه میکنم تا راه فراری پیدا کنم



به زیرهواپیما کنار چرخش پناه میبرم.

کل محوطه پر شده بود از زامبی لعنت به این شانس،خدایا.

زامبیا یه جور به اطراف نگاه میکنن که انگار بوی منو حس 

میکنن و دنبال شکارشونن،لعنتی!

همینطور سردرگم سرمو می چرخونم که با نشستن دستی 

روی شونم تو جام میپرم و بزور جلوی خودمو میگیرم تا جیغ 

نزنم.

با دیدن همون زامبی نفس راحتی میکشم سرشو به طرفین 

تکون میده و میگه:

-نه...ندو

و باز هم با کشیدن دستش رو صورتم،صورتمو خونی میکنه 

چشماشو با اطمینان رو هم میزاره

زامبی-بیا...َامنه



نمیدونم چرا ولی تشکر میکنم

-ممنون

دستمو میگیره و از زیر هواپیما خارج میشیم

زامبیا آروم به طرفمون حرکت میکنن با ترس به عقب میرم

زامبی آهسته میگه:

-مرده باش

هان؟یعنی چی؟

وقتی نگاه گنگمو می بینه شروع میکنه ادای زامبی رو در 

آوردن.. صداهای عجیب از خودش در میاره

زامبی-خب؟

به تقلید از اون دستامو بلند میکنم..شروع میکنم به کج راه 

رفتن و ِخر ِخر کردن 

می ایسته و لبخند کجی میگه:



-یکم زیادیه 

خاک سمر خاک االن خوب شد جلوش ضایع شدی؟

سعی می کنم طبیعی تر رفتار کنم.

اگه کسی ازم بپرسه بدترین حس دنیا چیه؟

بی شک راه رفتن میان زیادی زامبی رو میگم نمیدونم چطور 

توصیفش کنم واقعا خیلی سخته!

وقتی که یکم ازشون دور شدیم سرشو پایین میاره.. شمرده 

شمرده میگه:

-بهت...گفتم...َامن...نیست

واقعا این دفعه حق باهاش بود.

در واقع همیشه حق با اونه ولی من با لجبازی آخر سر خودمو 

به باد میدم.

با پشیمونی اروم میگم:

-آره...دیگه فهمیدم



مکثی میکنم:

-ولی واقعا گرسنمه!
***

قاشقو تو دهنم میزارم و چشمامو می بندم و با لذت 

میخوردم 

-خدایا...چقدر گرسنم بود

باال سرم می ایسته نگاش میکنم،قلبم هری ریخت چرا 

اینجوری نگام میکنه؟یه جورعجیبی بهم خیره شده.جوری که 

تا حاال هیچکس اینطور نگام نکرده بود

هنگامی که چشمای گرد شدمو میبینه به خودش میاد زیر لب 

چیزی میگه که نمیشنوم.

غرق خوردنم که نوشابه ای جلوم می گیره..لبخندی میزنم و 

تشکر میکنم.

سرشو باز میکنم و یه قلپ ازش می نوشم



-اوه پسر یادم نیست آخرین بار کی الزانیا خوردم

با شیطنت در حالی که با چنگال با غذا ور میرم ادامه میدم:

-به نظرم تو اونقداهم بد نیستی آقای زامبی

روی زمین می شینه و با هیجان میگه:

-اسم...من...

با تعجب میگم:

-مگه تو اسمم داری؟

پ ن پ فقط تو اسم داری اون قبل از اینکه زامبی باشه یه 

آدم بود 

سرشو به نشونه ی تایید تکون میده

کنجکاو میشم و می پرسم

-اسمت چیه؟

 

*تی*  



پلکامو به هم فشار میدم و سعی کنم حداقل اون دو حرف 

اسممو دوباره به یاد بیارم

-ت...ت...

سمر-ت؟

چشمامو باز میکنم.

این رابطه اصال خوب پیش نمیره.دلم میخواد دوباره بمیرم

-تی...تی

سرشو کج میکنه

سمر-اسمت با تی شروع میشه؟

تایید میکنم

یکم فکر میکنه و میگه:

-تیمور؟



سرمو به چپ و راست تکون میدم هیجان زده ادامه میده:

-تیام؟

بازم نه چند تا دیگه اسم میگه که اونا هم نبودن

با تردید میگه:

-چطوره اصال تی صدات کنم؟

شانه هامو باال می ندازم

سمر-خب اینم یه شروعه درسته؟

*سمر*

-من میخوام برم خونه تی!

عصبی میشه

تی-نه..نه...َامن نیست

با آرامش میگم:

-اینو فهمیدم



خم میشم به جلو:

-گوش کن...من میدونم تو زندگیمو نجات دادی و به خاطرش 

واقعا ممنونم...ولی تو منو تا اینجا همراهی کردی!به خاطر 

همین میدونم میتونی منو از اینجا خارج کنی

به یه جا خیره میشه نمیدونم چی تو ذهنش میگذره کاش 

ذهن خونی بلد بودم.

اخماشو در هم میکنه و با صدای گرفته ای میگه:

-باید صبر...کنی...اونا متوجه میشن

جدی میگم:

-چه مدت؟

زود جواب میده:

-پنج روز...تا...یادشون بره

احساس میکنم یه چیزیو پنهان میکنه.



محو صدا و چهرش میشم این پسر چی داره که یه روزه 

نفرتمو از بین برد؟

تی-طوریت...نمیشه

می پرسم:

-مثل تو بازم هستن؟

سمر!این چی بود گفتی؟االن چی برداشت میکنه؟

لباشو به سمت پایین کش میده

تی-ن...نمیدونم

سمر گندی که زدیو درست کن.

-منظورم تا حاال نشنیدم که یه نعش حرف بزنه...البته به غیر 

از ِخر ِخر کردنتون!

جوابی نمیده

سرمو به صندلی تکیه میدم



-خیلی خب...چند روز هان؟

لبخندی میزنم:

-خب تو این چند روز قراره اینجا چکار کنم؟ 
***

بهش خیره میشم و میگم:

-تی؟میشه یه سوالی ازت بپرسم؟...دوستم که اون روز اونجا 

مرد یه نعش میشه؟

رنگش صورتش که سفید بود سفید تر میشه ترسی تو 

چشماش موج میزنه.

پاهاشو تو شکمش جمع میکنه

با کالفگی سری تکون میده.

سرمو پایین میندازم

-گمونم خوبه!

بغضم میگیره و اشک چشمامو تار میکنه

-اون عوض شده بود...خیلی چیزاش عوض شده بود...شاید 

اون به نقطه ای رسیده بود که...



با غصه نگاش میکنم

-نمی تونست چیز بیشتری جذب کنه...موضوع اینه که تو 

دنیای من آدمای مهم میمیرن

یه قطره اشکم فرود میاد

-میدونی؟ نمیخوام بگم از مرگش غمگین نیستم!چون 

هستم...

سرمو تکون میدم

-ولی فکر کنم خودمو برای همچین روزی آماده کرده بودم...از 

مدت ها قبل!

به خودم میام و با انگشت اشکمو پاک میکنم.

تی بلند میشه..آهنگی که این چند روز باهم گوش کرده بودیم 

رو پخش میکنه.

برمیگرده و سرجای قبلیش میشینه



یکم بهم خیره میشه..دست راستشو رو قلبش میزاره با کاری 

که انجام میده شکه میشم چرا همون دستشو رو قلبم میزاره؟

جور خاصی نگام میکنه گُر میگیرم

تو این فصل سرما احساس میکنم به شدت گرممه عرق سردی 

از تیره ی کمرم فرود میاد.

منظورش از این کارا چیه؟

*تی*

از گوشه ی چشم نگاش میکنم

مظلوم مثل بچه گربه ای خوابیده..خوابیدن حتما حس خیلی 

خوبی داره!

کاش منم میتونستم بخوابم کاش میتونستم خواب ببینم

از جیبم یه تیکه دیگه از مغزو درمیارم و میخورم.

ولی برای من این گزینه وچود نداره



مرده ها خواب نمیبینن این نزدیک ترین چیز به خواب دیدنه!

(جمشیدی-تو کامال مطمعنی پسرم؟

سپهر محکم و بی تردید سری تکان داد

جمشیدی با اون صدای کلفتش خوش آمدی گفت..پالکی به 

یونیفرم سپهر آویزون کرد

جمشیدی-خدا پدرتو رحمت کنه واقعا ناراحت شدم

سپهر سرد گفت:

-ممنونم

آقای جمشیدی شکه از رفتارش به روبه یکی از سرباز ها گفت:

-یه سالح بهش بده و طرز کار هم یادش بده

خاطره ی بدی:

سپهر با حرص گفت:

-فرشاد میخوای کمکمون کنی یا نه؟



فرشاد که در حال بازی بود با خنده گفت:

-عمرا!رسیدم به مرحله پنج

الینا با ترس گفت:

-اون صدا رو شنیدین؟

سمر دنباله ی حرف رو گرفت:

-من شنیدم...باید فرار کنیم

سپهر با جدیت و کمی خشم گفت:

-نمیتونیم فرار کنیم...ما دستور داریم...

(با نفس نفس بقیه ی مغز رو میجوام)

سمر-درست مثل پدرم حرف میزنی

سپهر-ممنونم

سمر زود پرید وسط حرفش:

-این تعریف نبود



الینا بلند تر گفت:

-گفتم به چیزی شنیدم

و اینجا با حمله ی زامبیها مواجه شدند

سمر داد زد:

-سپهر

سپهر-سرشون رو هدف بگیرین)

همه ی خاطرات با سرعت رد میشدن 

لحظه ی تیر زدن سپهر به تی و حمله ی او و ...

حالم بهم میخوره..احساس میکنم میخوام باال بیارم..تمام 

محتویات دهنم رو به زمین تف میکنم.

به پشت برمیگردم و نگاهش میکنم.

نیست!لعنتی کجا رفت



با عصبانیت از جام بلند میشم..با تمام سرعتی که دارم به 

بیرون میرم.

وای خدا دیدمش

اره برقی دستِش و به سمت زامبی هایی که میخوان بهش 

حمله کنن گرفته.

جدیت و نترس بودن تو صورتش هویداست

دوست صمیمیم به سمت سمر میره

با یه حرکت اره برقی رو از دستش میکشه..بازوشو میگیره

خون جلوی چشمامو میگیره..به سمتشون پا تند 

میکنم..مشتی محکمی به صورتش میزنم.

*سمر*

زامبی چند قدم به عقب پرت میشه و با دستش خون گوشه 

ی لبشو پاک میکنه.



خون؟وای خدا اونا دوباره دارن به انسان تبدیل میشن این 

باور نکردنیه.

تی-چرا رفتی؟

اخمی میکنم:

-تو گفتی فقط چند روز...من باید برگردم خونه

زامبی با اشاره به من میگه:

-زندست؟

تی-اره

زامبی-بخورش

تی سرشو تند به چپ و راست تکون میده 

زامبی قدمی به جلو میاد:

-گفتم بخورش



وایسا ببینم اینا دارن سر من بحث میکنن؟حرصم میگیره دلم 

میخواد تا خر خرشون رو بجوام

پاک زامبی شدم رفت!

تی بامزه گوشه ی لبشو گاز میگیره:

-اوپس...سوری منتظر بودم تو بگیبا لحن خاصی ادامه میده:

-من همچین کاری رو نمیکنم

زامبی میخواد یه چیزی بگه که با شنیدن صدایی سرامون به 

چپ می چرخه.

چشمام نزدیکه از حدقه دربیاد

روح از تنم میره..زامبی کم بود اینا هم اضافه شدن!

نفسم بند میاد

تموم وجودم میلرزه.. به تی نزدیک میشم احساس میکنم کنار 

اون جام َامن تره.



یه موجود دراز و استخونی ماننِد صورت استخونی ترسناکی 

داره.

تی هل میشه و دستمو میگیره و رو به زامبی با جدیت میگه:

-ما باید بریم

زامبی-بخورش

کوفت و بخورش ِچت زده روم َاه.

بی توجه به حرفش به سمت راه رویی میدویم

پشت شیشه ایی یه مشت زامبی ایستادند..با مشت به شیشه 

میکوبند

از پشت هم اون موجود در حال اومدن به سمتمونه.

نگاهی بهم میکنیم..با سرعت شروع به دویدن میکنیم

با دیدن چراغ قوه ای برای یه لحظه ایست میکنم..اونو از 

روی زمین برمیدارم.



تی با حرص و کالفگی نگام میکنه

لبخند مسخره ای میزنم..دوباره به راهمون ادامه میدیم.

در همین حین یاد فیلم اکشن می افتم

ما سارقیم و اونا پلیس و به دنبالمونن واقعا خنده داره.

چراغ های راهرو یکی در میون روشن و خاموش میشن

نفسم بند میاد.. دهنمو میبندم و سعی میکنم با بینی نفس 

بکشم تا کم نیارم.

آخر راهرو یه دری وجود داره به سرعتمون اضافه میکنیم

به در میرسیم تند داخل میشیم..درو میبندیم اون موجود 

استخونی هم با شدت به در برخورد میکنه

زبون درازی واسش میکنم...آخ که دلم خنک شد

شروع میکنه به سرو صدا کردن از در فاصله می گیریم وقتی 

میبینه فایده نداره برمیگرده 



تی جهتی و نشون میده و با نفس نفس میگه:

-از این طرف

آب دهنمو قورت میدم و سری تکون میدم

به اون سمت میدویم صدای بلند نفسامون به گوشم میرسه از 

فرودگاه که خارج میشیم در جا خشکمون میزنه.

-یییه

سه چهار تا استخونی رو به رومون هستن و با غضب نگامون 

میکنن.

آروم اروم به عقب میریم اونا هم به جلو میان،فقط چند قدم 

مونده که بهمون برسن چشمامو میبندم و اشهدمو میخونم.

ناگهان با صدای برخورد چیزی چشمام با شدت باز میشن 

باورم نمیشه.



اون زامبی که گیر داده بود تی منو بخوره با ماشینی شبیه به 

تراکتور اونا رو له کرده بود.

با دهن باز به زمین نگاه میکنم

زامبی-با من بیاین

تی به سمتش میره تا سوار شه..من عمرا سوار شم این تا دو 

دقیقه پیش به خونم تشنه بود

-چی؟...نه!

تی به سمت من برمیگرده و زامبی بی حال میگه:

-میخوام کمکش کنم

با پرخاش گری میگم:

-کی از تو کمک خواست

زامبی بی توجه به من انگار نه انگار که منم وجود دارم رو به 

تی میکنه



زامبی-دوسش داری؟

ابرو هامو باال میندازم و به تی نگاه میکنم

بدون مکث سری تکون میده

خدای من اون دوسم داره!ولی آخه چطوری؟

زامبی با پوزخند دستشو به سمتم دراز میکنه

تی-اشکالی نداره سوار شو

با خشم به سمت ماشین میرم و دست زامبی رو میگیرم:

-البد نداره دیگه

میشینم و تی هم پشت میشینه

-بریم به طرف پارکینگ

زامبی در حالی که ماشین رو به حرکت در میاره میگه:

-محکم بشین



بعد چند دقیقه به پارکینگ میرسیم

از ماشین میپرم پایین..زامبی به تی میگه که وایسه کارش 

داره.

به رو به رو نگاه میکنم و با مکث میگم:

-تی؟

به سمتم میاد و کنارم می ایسته یه چیزی اینجا تغییر کرده!

چرا زامبی های رو به رومون دیگه بهم غرش و حمله نمیکنن؟!

تی انگشتاشو الی انگشتام می لغزونه نگاهشون به دستامون 

می افته.

تی با اطمینان به سمتشون میره و زامبی ها راه رو باز میکنن 

باورم نمیشه!

به ماشین که رسیدیم دستمو رها میکنه

تی-تو ِبرون



در سمت راننده رو باز میکنم

-فکر خوبیه

تا استارت میزنم دوباره صدای وحشتناک اون موجودات 

استخونی بلند میشه

با وحشت بهشون نگاه میکنم

یه لحظه احساس میکنم نمیتونم حرکتی کنم.

با صدای فریاد تی به خودم میام

تی-حرکت کن

گاز میدم و حرکت میکنم.

بارون به شدت میباره به خاطر نداشتن سقف ماشین خیس 

آب میشیم

به تی نگاه میکنم موهای خیسش به پیشونیش 

چسبیده..خیلی جذابش کرده.



سینگینی نگاهمو حس میکنه

نگاهمون تو هم قفل میشه..با دستپاچگی نگاهمو میگیرم.

اون گفت دوستم داره!

دندونام به هم برخورد میکنن..بدنم رو ویبره میره

با دستای یخم به سختی فرمون رو کنترل میکنم.

جاده تاریکه..فقط با چراغای روشن ماشین میتونم جلومو 

ببینم 

شدت بارون هر لحظه بیشتر میشه.

-یییه دارم یخ میبندم

با اخم و شرمندگی نگام میکنه

چقدر با اخم جذاب میشه

سمر!تو کم مونده بگی با گونی هم جذاب میشه.



به یکی از محله ها میرسیم

-باید بزنم کنار...این یکی از آخرین محله هایی که بابام تخلیه 

کرد...شاید تو یکی از این خونه ها غذا پیدا کنیم.

جلوی خونه ای پارک میکنم..پیاده میشیم سمت در میرماه 

قفله

تی که قیافه ی پنچر شده امو میبینه پی به موضوع میبره

جلو میاد..با لگدی درو باز میکنه

خنده ای رو لبم شکل میگیره

-دمت گرم

وارد میشیم یه خونه ی نقلی دو طبقه که سرویس اتاق خواب 

ها باال و آشپز خونه و سرویس بهداشتی پایین قرار دارهخونه 

تو تاریکی فرو رفته و نور ماهی که از پنجره می تابه یکم 

روشنش کرده.



بعد از اینکه کمی غذا میخورم.. به طرف راه پله میرم تا 

بخوابم 

وسط راه ایست میکنم..صداش میکنم:

-تی؟

با شنیدن صدام تو جاش میپره سخت تو فکر بودتی

-بله؟

میمیری بگی جانم؟

خمیازه ای میکشم

-من خیلی خستم میرم بخوابمسری تکون میده

-آم...تی؟با کالفگی میگه:

-باز چیه؟

این چرا امروز انقدر سگ اخالق شده 

اخمی میکنم

-داشتم فکر میکردم اگه بخوای میتونی توام بیای باال بخوابی



چشماشو دیمونی میکنه ..ابروهاشو باال میندازه معلومه بد 

برداشت کرده.

تند میگم:

-روی زمین

میخوام بگم میترسم تنها باشم ولی نمیدونم چرا اگه بگم 

احساس میکنم به غرورم برمیخوره.

بی تفاوت بلند میشه ..همراهم به اتاق میاد

از در که وارد می شیم با شنیدن صدایی سمت پنجره میریم.

-وای...وای...اون بابامه

از ترس اینکه ما رو پیدا کنن و تی رو بکشن نفس از سینم 

خارج نمیشه

چونم شروع به لرزیدن میکنه:

-اون راحت تو رو میکشه



نگاهش میکنم

-اگه می دیدت یه گلوله خالی میکرد تو َسِرتو...

ناباور ادامه میدم:

-تو تموم میشدی!

با دست رو پیشونیش میزنه و با تمسخر میگه:

-آخ سمر مگه نمیدونی؟

با بهت چشمامو گرد میکنم:

-چیو

لبخند سردی میزنه:

-که خیلی وقته تموم شدم

بیشعور و ببین شیطوِن میگه..

شیطوِن غلط کرده با تو

پتو رو سفت تر دور خودم میپیچونم



-این لباسا هنوز خیسن

زیر هودی نسبتا بلندم تیشرت پوشیده بودم

هودیمو در میارم و زود زیر پتو میرم.

تی بی هیچ بالشت و پتویی رو زمین دراز کشیده

همینطور به سقف خیره شده..اخماش به شدت تو همه 

معلومه بدجور تو فکره

-هی؟

زاویه دیدشو به سمتم برمیگردونه

تی-هوم؟

-تو مجبوری ادما رو بخوری؟

غمی تو چشماش میشینه انگار از چیزی رنج میبره

تی-اره



-وگرنه می میری؟

به منی لغاتی ک ادا میکنم توجهی ندارم.

تی-اره 

-ولی منو نخوردی!

این سوال مثل مورچه داشت مغزمو میمیدم ادامه میدم:

-منو نجات دادی...مثل یه عضو گروهدستمو زیر سرم میزارم 

و بهش تکیه میدم

-باید سخت باشه که تو همچین وضعیتی گیر کردی...دارم 

میبینم که داری سعیتو میکنی...مردم همین کارو میکنن

موهامو جلوی صورتمو پشت گوشام میزنم:

-سعی میکنیم بهتر باشیم...بعضی وقتاهم کاری ازمون 

برنمیادبه چشماش زل میزنم..به آرومی میگم:

-ولی تو رو که میبینم...تو از هر کسی که میشناسم بیشتر 

سعی میکنی

نگاهشو ازم میگیره



-تو آدم خوبی هستی تی

پوفی میکشم و به سقف خیره میشم

تی-کار من بود

با تعجب نگاش میکنم:

-چی کار تو بود؟

دستشو دراز میکنه و چیزی روی عسلی کوچیک کنار تخت 

میزاره.

برش میدارم با دیدن ساعت سپهر قطره ی اشکم فرود میاد

-میدونی؟...انگار یه جورایی میدونستم

با بهت میگه:

-میدونستی؟

لبمو خیس میکنم و به سختی میگم:

-اره...البته امیدوار بودم کار تو نباشه



ببخشیدی میگم و پشتمو بهش میکنم

یاد هزاران روز قبل می افتم،هر لحظه تلخ و بد گذشته بود 

اما...

*تی*

من االن چیم یه زامبی انسان نما یا یه انسان زامبی نما؟امروز 

که دست سمر رو گرفتم دیدم که احساس بقیه ی زامبی ها 

زنده شد 

حس کردم که اوناهم مثل من زنده شدن و دیگه زامبی 

نیستند.

ما دوباره برگشتیم به هویت اصلیمون..باید از این موضوع 

خوشحال باشم ولی سمر!

اگه منو قبول نکنه چی؟

حاال که فهمید اون که سپهر رو کشت من بودمدرسته هیچ 

درکی از اطراف نداشتم ولی..



میدونم که سپهر فقط یه دوست عادی واسش نبود قرار بود 

باهم ازدواج کنن.

با فکر به این مسئله دستام مشت میشه

امروز با سمر بدخلق شده بودم تعجب رو تو چشماش 

میخوندم.

هم به خاطر فرار سمر عصبی بودم هم این اخالق واقعیم بود.

صداش میزنم جوابمو نمیده میدونم که خواب نیست نمیدونم 

چقدر میگذره که چشمامو روی هم میزارم

(به اطراف نگاه میکنم

مکانی مثل دشته همه جا سرسبزه و باد خنکی می وزه.

صدای سمر رو میشنوم و به همون سمت حرکت میکنم

سمر-اگه میخواستیم تو تمام دنیا یه کار رو انتخاب کنین 

تظاهر کنین همه چی کامال متفاوت بود دلتون میخواست 



چکار کنین؟

روی زمین دراز کشیده و سپهر و دوستش الینا رو به روی اون 

نشسته ان

الینا-پرستاری

سمر-جدی؟

الینا-آره...آم درمان مردم...آآ نجات آدما...نمی دونم راه درمان 

رو پیدا میکنیم 

سمر-خوشم اومد...فکر کنم یه روزی یه نفر راهشو پیدا کنه و 

دنیا رو نبش قبر کنه

گازی به سیب توی دستش میزنه

الینا نگاهی به سپهر میکنه

-نبش قبر؟...معنیش چیه

سمر-آم...نبش قبر مثل زنده کردِن...



سپهر وسط حرف سمر میپره:

-معنیش بیرون آوردِن...مثل بیرون آوردن یه نعش

سمر-حاال هر چی

جلو تر میرم سپهر با دیدنم اخماشو درهم میکنه

سپهر-تو اینجا چه غلطی میکنی؟

سمر نیم خیز میشه

با خنده ی تنصعی ادامه میده:

-تو االن واقعا داری خواب میبینی؟

با تعجب میگم:

-مطمئن نیستم

خبیثانه میگه:

-تو نمیتونی خواب ببینی نعش!آدما خواب میبینن.



سمر-خونسرد باش سپهر...اگه دلش بخواد میتونه خواب 

ببینه

از جاش بلند میشه و می ایسته و به طرفم میاد

سمر-تو چی تی؟تو میخواستی چکار کنی؟

پوزخندی گوشه ی لبم جا خوش میکنه:

-نمیدونم...من حتی نمیدونم کیم.

خنده ی زیبایی میکنه..با آرامش میگه:

-تو هر کی دلت بخواد میتونی باشی...این چیزی نیس که همه 

میگن؟

سری تکون میدم:

-ما میتونیم نه؟تو و من؟

چشماشو با اطمینان روی هم میزاره

سپهر-این اتفاق نمی افته پسر جون...نه بعد اینکه بهش گفتی 

منو خوردی



سمر با  بیخیالی میگه:

-ولش کن)

آروم چشمامو باز میکنم با دیدن تخت بهم ریخته با سرعت 

سرجام میشینم

این دختر نمیتونه یه جا بند شه آخ سمر آخ فقط دعا کن گیرم 

نیوفتی

از خونه خارج میشم..با اخم به اطراف نگاه میکنم

هوا روشن و بارون قطع شده بود دنبال ماشین 

میگردم..نیست رفته

با خشم موهای شقیقمو چنگ میزنم..اینم از خواب دیدنم!

من نمیتونم هر چی که دلم میخواد باشم

تنها چیزی که میتونم باشم یه زامبی رنگ پریده قوز کرده با 

چشمای بی فروِغ



فکر کردی واقعا چه اتفاقی می افته؟فکر کردی واقعا با تو 

میمونه؟امکان نداره

باید با چیزی که هستم کنار بیام هیچی عوض نمیشه باید اینو 

قبول کنم

نیشخندی میزنم

احساس نکردن آسون تره اونوقت دیگه یه همچین احساسی 

ندارم

*سمر*

به پایگاه نظامی میرسم علی اسلحه به دست جلو میاد

علی-خودتو معرفی کن

-منم علی...طوریم نیست حالم خوبه

اخم  میکنه:

-همونجا وایسا



دستامو باال میارم..به نرمی میگم:

-طوریم نشده. ..من مبتال نیستم

اسلحه رو نزدیک پیشونیم میاره

علی-گفتم همونجا وایسا

-خیله خب باشه...باشه

دستگاه مبتال سنج که لنز دوربین کوچیکی داره..رو چشمام 

میگیره

علی-بزار چکت کنم

در پایگاه باز میشه پدر با سرعت به سمتمون میاد

پدر-حالش خوبه؟

علی-بله قربان

-سالم بابا



-فرستادم دنبالت بگردن الینا گفت تو رو با خودشون بردن-اره 

بردن ولی...فرار کردم

مکث میکنم

-منو بردن خونه خارج شهر و بعد یه ماشین پیدا کردمو 

اومدم اینجا

با نگرانی نگام میکنه

پدر-سمر مطمئنی گازت نگرفتن؟

با دلخوری میگم:

-بنظرت من مبتال میام؟

-ما باید مطمئنم باشیم

شک ندارم اگه یه درصد شک کنه مبتالم میکشم

-اره میدونم...میدونم اما حالم خوبه

نفس راحتی میکشه..در آغوشم میکشه

پدر-فکر کردم تو رو هم از دست دادم



-از دست ندادی من اینجام

*تی*

بدون هیچ حسی راه میرم..احساس میکنم با رفتن سمر یه 

تیکه از وجودم جدا شده

برمیگردم خونه و با بقیه قاطی میشم اره همین کارو 

میکنمدیگه اینقدراهم فکر نمیکنم 

سمر..سمر رو هم فراموش میکنم

همینطور که چیزای دیگه رو فراموش کردم

بارون با شدت میباره دستامو رو بازوهام میکشم

تعجب میکنم..سرما همینه؟..نعشا که سردشون نمیشه

-اهای رفیق



با تعجب بهشون نگاه میکنم..دوستم و بقیه هستن زیر یه پل 

میریم

-تو اینجا چکار میکنی؟

دوست-استخونیا دنبالم کردن میخواستن تو رو پیدا 

کنن...دختره کجاس؟

دندونامو بهم فشار میدم

-برگشت خونه

دهنشو باز و بسته میکنه ولی حرفی نمیزنه

دستشو روی شونم میزاره و فشار میده

دوست-حالت خوبه؟

با غم پوزخندی میزنم

آهی میکشه:

-بد حالیه...استخونیا دنبال توَان



پوفی میکشم

ادامه میده:

-و دختره

محکم سرمو بلند میکنم بی توجه به گردن دردم لب میزنم:

-چی؟

دوست-تو یه چیزی رو شروع کردی

انگشتشو رو شقیقش میزنه:

-دیشب...تصویرایی دیدم

با ادای هر کلمه سرشو تکون میده:

-خاطرات...مادرم..تو تابستون..خامه..با یه کیک...یه 

دخترلبخندی میزنم:

-خواب دیدی؟

با بهت میگه:

-خواب دیدم!



یه تای ابرومو باال میندازم:

-داریم عوض میشیم

دوست-اره

-باید بهش بگم

رو به بقیه میگم:

-شما کمک میکنین؟

عکسی که تو خونه از سمر گرفته بودم و چاپ شده بود رو 

نشون میدم

سری تکون میدن

دوست با صدای خش دار میگه:

-فکشون رو میاریم پایین
***

-همینجا منتظر باش باشه؟



همراه با بقیه می ایسته..سری تکون میدهبه سمت زمین 

بیسبال میرم

صدای بلند دوستم رومیشنوم:

-مواظب خودت باش ما همینجااییم

همون زمین بازی که سمر و سپهر اومده بودند

از پله برقی هم عبور میکنم صحنه ها خیلی محو از ذهنم 

عبور میکنن

به دیوار معروف میرسم همون دیواری که قسمتی از ما رو از 

خودشون جدا کردن

با لگد در کوچیکیو باز میکنم 

کاله سیوشرتمو رو سرم میزارم تا با دیدن قیافم وحشت 

نکننچشمامو بهم فشار میدم..نفس عمیق میکشم

هوای آلوده تهران وارد ریه هام میشه



بازم نفس عمیق میکشم..ایندفعه بازدممو دیر بیرون میدم

نگاه گذرایی به اطراف میکنم مردم تند و با عجله..بعضیا 

آروم و با آرامش..از کنارم عبور میکنن

هیچ میلی به خوردنشون ندارم..واقعا ما عوض شدیم

زیر پوستی لبخندی میزنم

منو سمر به بقیه امید داده بودیم و سریع داشت سرایت 

میکرد 

گمونم استخونیا زیاد خوششون نیومده بودحتما بخاطر همین 

دنبالمون میگشتن

باید به سمر بگم..باید قبل از اینکه دیر بشه بهش بگم داره چه 

اتفاقی می افته

*سمر*

-دارم جدی میگم الینا!



چهار زانو میشینم:

-ببین نعش فقط یه اسم احمقانس که ما روی یه وضعیت 

گذاشتیم ونمیتونیم درکش کنیم

دستاشو کش میده و آره ای میگه

سرمو باال میگیرم و کالفه میگم:

-وای خدایا

با دستام صورتمو می پوشونم

چرا احساسمو انکار میکنم دلیل این ضربان تند قلب چیه؟چرا 

تا بهش فکر میکنم گُر میگیرم؟

با عصبانیت و خشم الک رو از دستش میکشم

الینا-چته وحشی!

-من..من دلم واسش تنگ شده

بهت تمام چهرشو فرا میگیره



الینا-دلت واسش تنگ شده؟

با استیصال پلکامو رو هم میزارم.. سری تکان میدم

سریع و بی هیچ تردیدی ادامه میده:

-تو عاشق شدی

به آنی چشمامو باز میکنم

خشک شده بهش خیره میشم

من؟عاشق؟عاشق تی؟وای!

اصال دیگه نمیشنوم چی میگه..فقط حرکت لبشو میبینم . 

.انگار گوشام کیپ شدن.

تو آخر زمان عاشق شدم

چرا این جمله ِهی تو ذهنم داره تکرار میشه 

الینا-ولی سمر این دیوونگیه..البته کاش االن اینترنت وجود 

داشت تا میدونستم االن تو چه مرگت شده



خندم میگیره

بالشتی که تو بغلِم رو به سمش پرتاب میکنم

-خفه شو

از رو تخت بلند میشه

-خب من دیگه بخوابم

الینا-راستی!

-چیه؟

الینا-خوشحالم که برگشتی

لبخند میزنم.. لبخند میزنه

-منم همینطور

با خباثت به سمت درمیره..میگه:

-خوابای خوب در مورد عشق زامبیت ببینی..



خیز برمیدارم..با سرعت فرار میکنه

دیوونه ای میگم

پوف مثًال خواستم بخوابم ولی خوابم پریده

به تراس توی اتاق میرم..و روی سکو میشینم با شنیدن اسمم 

تند به عقب نگاه میکنم

دهنم وا میمونه..به سمت پایین خم میشم:

-تی؟

دارم خواب میبینم؟

نه خواب نیست..چرا انقدر به واقعیت نزدیکه؟موهامو و 

پشت گوشم میزنم..با عجله ادامه میدم:

-تو اینجا چکارمیکنی؟

یه جوری میخنده انگار یه دلقک رو به رو شه و داره با حرکات 

و پوزیشنای مسخره اش اون رو وادار به خندیدن  میکنه 



حرصم میگیره..با سابیدن دندونام روی هم خود خوری میکنم

قیافمو که میبینه خندشو جمع  میکنه..با لحن مسخره ای 

میگه:

-اومدم ببینمت

بی توجه به لحنش با حرص و خشم صدامو بلند میکنم:

-روانیه مریض نباید اینکارو میکردی..خیلی خطرناکه

حتی به این فکر می کنم که هر لحظه ممکنه کسی ببینمش 

قلبمو به درد میاره

صدای الینا از تو اتاق بلند میشه:

-سمر خفه شو میخوام بخوابم

محکم لبمو گاز میگیرم لعنتی!

-آااا ببخشید

تی خونسرد سرجاش ایستاده



بیشتر خم میشم..با تشر و صدای خفه لب میزنم:

-وای..وای خدا..تی دیوونه شدی؟آدمایی که اینجان مثل من 

نیستن..اگه ببیننت تو رو میکشن..میتونی اینو بفهمی؟

کالفه چشماشو تو حدقه می چرخونه و سری تکون میده

الینا-دلری با خودت حرف میزنی؟

با وحشت به عقب می چرخم

-ن..نه

صداش نزدیک تر میشه:

-خیله خب واقعا میخوام ببینم اونجا چه خب...هااا..یا امام 

غریب این همونه

خشک شده به تی اشاره میکنه

با غیظ میگم:

-اره خودشه



تی با لبخند دستشو تکون میده

المصب این گیرودار به فکر مسخره بازِی.

****
درو باز میکنم

به چشماش خیره میشم

چقدر دلتنگ این چشمها بودم 

اونم تک تک اجزای صورتمو با ولع نگاه میکنه اخمی بین 

ابروهاش جا خوش کرده

تا میخوام از جلوی در کنار برم ناگهان..

دستم کشیده میشه و در تالطم آغوشش گم میشم

دلتنگی؟

دلتنگی چی هست؟



من االن جایی هستم که کسی ازم بپرسه:میخوای چطور 

بمیری با اطمینان بگم در آغوش مردی که عاشقش هستم

محکم بین بازوانش فشرده میشم

دردم میگیره ولی حتی دردشم لذت بخشه

دستامو دور گردنش حلقه میکنم و سرمو روی سینش میزارم

-دلتنگت بودم

بیشتر فشارم میده:

-منم همینطور

-بدنت دیگه سرد نیست

صدای تلپ تلپ قلبش نوید از زنده بودنش میده بغض میکنم

خدا...خدا..

خیسی چشمامو به تیشرتش میمالم



با دو تا دستاش صورتمو در بر میگیره سرمو بلند میکنه و 

خش دار لب میزنه:

-ببینم چشماتو

نگاهمو نمیتونم بهش بدوزم..نمیدونم چرا؟!

آروم میخنده:

-منو نیگا کن..اگه گریه کنی قهر میکنم میرم..

نه..

من از رفتن میترسم

با اینکه اونی که رفت من بودم ولی..

تند تند با پشت دست اشکامو پاک میکنم با شنیدن صدایی 

تند میگم:

-ماشین گَشته..بیا تو
***

الینا صورتشو با کنجکاوی جلو می بره:

-چطور مردی؟



تی یه تای ابروشو باال میندازه:

-نمیدونم..یادم نمیاد

دستمو زیر چونه میزارم

با خنده نگاشون میکنم

الینا-چند سالته؟

تی شانه ای به معنای ندونستن باال میندازه

الینا موشکافانه صورتشو بررسی می کنه:

-بت میاد بیست و چند ساله باشی یا خیلیم کمتر..صورتت 

مثل بچه ها میمونه واسه این میگم

دیگه داره چاخان می کنه

زیادم بچه نمی زد..

کالفه دستمو رو پیشونیم میزارم:

-وای کی اینو جمش کنه



همینطور ادامه میده:

-بوَام نمیدی..تو بو نمیدی

رو می کنه بهم:

-اون بوی نعش گندیده نمیده!

سرمو تکون میدم

تی-نمیدونم

الینا-عجیبه!

با تعجب میگم:

-الینا اون واسه مصاحبه نیومده..بسه دیگه

تی شیطون چشمکی میزنه:

-اره واسه کار دیگه ای اومدم

چشم غره ای بش میرم که پنجره میشه

به سمت مبلی که روش نشسته میرم..



کنارش میشینم:

-تو برای چی اومدی اینجا؟

میمیک صورتش جدی میشه:

-که به همه نشون بدم

با گنگی می پرسم:

-چیو نشون بدی؟

با ذوق وشوق میگه:

-که ما داریم عوض میشیم

با ناراحتی سرمو تکون میدم:

-کسی اینو باور نمیکنه..تو حتی نمیتونی بهشون نزدیک بشی 

تا اینو بهشون بگی..تا تو رو ببینن مغزتو میریزن رو زمین

تی به الینا نگا میکنه..الینا حرفامو تایید می کنه

اون چی گفت؟

گفت ما؟



با شک میگم:

-صبر کن ببینم تو گفتی ما؟

سرشو کج میکنه:

-خیلیامون داریم عوض میشیم..خواب میبینیم

دهنم باز میمونه:

-این خیلی مهمه

نیشخندی میزنه:

-باید سریع عمل کنیم

-منظورت چیه؟

تی-استخونیا دنبالمن..دنبال ماَان

آشفته به الینا نگاه میکنم:

-باید سریع به بابام بگیم

با نارضایتی میگه:

-نه این فکر خیلی بدیه



-الینا اون یه زمانی یه مرد منطقی بود

خنده ای از رو حرص می کنه:

-فکر کنم قاطی کردی اون مامانت بود که منطق سرش 

میشد..بابات به خاطر اینکه ی چیزی که یادم نمیاد چی بود 

دزدیده بودی یه سال تنبیهت کرد 

به عقب مایل میشم و کالفه موهامو چنگ میزنم

الینا-ولی داری میگی بابات دوست داره مغز اونا رو متالشی 

کنه

تی-اوه اوه

-چاره ی دیگه ای نداریم الینا

پوفی میکشم:

-تازه باید از تو شهر ردش کنیم یکی حتما میبینتش

تی-وقت زیادی نداریم



الینا غرق در فکر گوشه ی لبشو میگیره:

-میتونیم یکم تغییرش بدیم

-چی؟

الینا-یکمی لوازم آرایش دارم برای روز مبادا نگه داشتم که 

مطمئنا اتفاق نمی افته 

عجب فکری به تی نگاه میکنم:

-اره..فکر خوبیه

با الینا به چهرش نگاه میکنیم:

-میتونیم یکم کرم پودر بزنیم

الینا-یکمم رژ گونه

-امم شایدم خیلی رژ گونه

تی چشماش گرد میشه..با مکث میگه:

-امکان نداره



با خباثت میگیم:

-چرا داره!
***

وارد اتاق میشیم

به سمتمون برمیگرده

الینا هنگ شده میگه:

-آااا..آقا رو باش چه تیکه ای شده

در حالی که نمیتونم ازش چشم بردارم میگم:

-اره

بعد از اینکه حموم فرستادیمش..کمی گریمش کردیم حسابی 

تغییر کرده

پوست صورتش دیگه رنگ پریده نبود

بوی عطری که زده بود توی فضا پیچیده



تی با لبخند کجی بهم نزدیک میشه..دستشو بلند می کنه..زیر 

چونم میزاره..آروم دهنمو می بنده 

تی-چیه؟

آب دهنمو قورت میدم و به سمت در میرم:

-هیچ

الینا کی از اتاق خارج شده که متوجه نشدم؟

از پشت سر شونه ام به عقب کشیده میشه..چشمای تب 

دارش جلوم ظهور می کنه

با شک و یکه خوردگی و صدای لرزانی میگم:

-باید بریم دیر شده

چند ثانیه با سکوت و نفوذ به چشمام خیره میشه

لعنتی اینجور که نگام می کنه یاد این فیلمای رمانتیک می 

افتم که حس گرفتن بیان جلو تا همدیگه رو ببوسن



نمیشه صورت تی یکم دیگه بیاد جلو؟

تی-بیا احساساتمون رو پنهان کنیم ولی فراموش نکنیم 

چشمامون حرف میزنه

مو به تنم راست میشه

راست ها!

اونجوری که قدیمیا تعبیرش کردن عزرائیل از کنارت گذشته

انگار واقعا از کنارم گذشت

دسته های شالمو از دور گردنم باز می کنه

مسخ شده سر جام بی حرکت می ایستم

منتظر حرکت بعدی می شم

چه خوشم اومده..پاک خجالت رو خوردم.. یه لیوان آبم 

روش.

سرشو نزدیک می کنه 



به دریای چشماش خیره میشم 

اون رنگ خاص چشماش

تی-سمر

لحنش پرسشی نبود جورِی که انگار میخواد اسممو مزه کنه

سرشو تو موهام فرو می بره و نفس عمیقی میکشه

قلبم برای ثانیه ای نمیزنه

خدا..چه زود آرزوم برآورده شد

به عقب هولش میدم

یه جوری توی حصارم گرفته که اون چند قدمی که به عقب 

برمیداره منم همراش کشیده میشم

سرشو عقب می کشه و به چشمام نگاه می کنه..

نگاهش از چشمام به روی لبام سر میخوره



با تاکید به چشمام برمیگرده

تا میخوام لب باز کنم خمار لب میزنه:

-وقت واسه حرف زدن داریم ولی االن وقت یه چیز دیگست

بی پروا بهم نزدیک میشه و بی حیا و بی هیچ تردیدی 

میبوسه

دستام توی بغلش جمع میشه

دلم شبیه دریای مواج و پر تالطم میشه

جوری میبوسه انگار میخواد حرص فرارمو رو لبام خالی کنه

پشت ساعد دستام روی سینش مماس شده

مشت دستام که لرزش کمی داره رو از زیر گردنم جدا میکنم.. 

روی قفسه ی سینش میزارم

تپش قلبش چه شدتی داره

یعنی بخاطر این نزدیکیه؟



سرشو کمی عقب می کشه..به سختی و آمرانه میگه:

-همراهی کن

موهاشو چنگ میزنم

طعم لباش چیزی نیست که تا حاال چشیده باشم

نرمی و خیسی لباش حالمو دگرگون می کنه 

بدنش دیگه سرد نیست

تمام حرارت بدنش به پوست لبش منتقل شده

بهم تزریق میشه

دیگه توان ایستادن رو پاهامو ندارم

می فهمه !

دستاشو دور کمرم حلقه می کنه

چقدر میگذره؟

یه دقیقه؟



چهار دقیقه؟

ده دقیقه؟

نمی دونم!

بالخره بعد از بوسه ی ریزی به سختی ازم جدا میشه

نفس نفس میزنم

پیشونیمو به سینش تکیه میدم

روی موهامو میبوسه..

شالمو مرتب می کنه

دستمو می کشه

از اتاق خارج میشیم

چقدر ازش ممنونم که حرفی از بوسمون نمیزنه..!
***

علی-وضعیت اضطراریه

خشک شده میپرسم:



-چرا...چی شده؟

با اون غرور مسخرش جواب میده:

-محرمانست!

الینا با خشم جلو میاد:

-اتفاقا کار ما هم محرمانست دست بردار!

و از کنارش رد میشیم

علی تی رو نگه میداره:

-هی تو؟

تی خونسرد نگاش می کنه

الینا با سرعت دستشو می کشه:

-بیا دیگه

به اطراف نگاه میکنیم اینجا چه خبر شده؟همه در حال تکاپو 

بودند 



پدر-نگهبانا رو دو برابر کنید

سرباز-خیالتون راحت باشه

نزدیک میشم

پدر-تو اینجا چکار میکنی؟

به دنبالش راه می افتم:

-چه اتفاقی افتاده؟..اینجا چه خبره؟

تند راه می ره:

-مطمئن نیستم ولی خوب نیست..گزارش دادن تعداد زیادی 

استخونی و نعش دارن میان اینطرف..دلیلشو نمی دونم ولی 

اگه بخوان بهمون حمله کنن کار زیادی از ما ساخته 

نیست..تعدادشون زیاده و تعداد ما خیلی کمه..ازت میخوام 

بری خونه و تمام دارد قفل کنی..و یه سالح اونجا هست یه..

سالحو در میارم:

-این؟



سری تکون میده

دستشو میکشم:

-باید باهات حرف بزنم

پدر-سمر االن وقتش نیست!

یه گوشه می ایستیم:

-باید خیلی مهمه...شاید از نظرت عجیب و غریب بیاد اما 

مرده ها دارن دوباره به زندگی برمی گردن

بی حوصله میگه:

-دیگه داری چرند میگی

-اونا دارن عوض میشن..اونا یه جورایی دارن خودشونو 

درمان میکنن

پدر-دارن خودشون رو درمان میکنن؟چطوری؟

-خودم دیدم..واقعا داره اتفاق می افته



عصبی میشه:

-میدونی داره چه اتفاقی می افته سمر؟هر روز دارن اونا 

بیشتر میشن و ما کمتر..اونا خودشونو درمان نمیکنن..ما منبع 

غذایی اونا هستیم اونا گیاهخوار نشدن میفهمی؟اونا کاهو 

نمی خورن اونا مغز میخورن

مکث می کنه:

-مغز مادرت و دوستتم اونا خوردن..پس لطفًا بیدار شو 

.خواهش میکنم

به سرم با انگشت ضربه ای میزنه و با صدای بلندی میگه:

-بیدار شو...بیدار!!

به راهش ادامه میده و شروع می کنه به نصیحت کردن یه 

دفعه به تی برخورد می کنه

تی-آم..سالم

پدر با کنجکاوی نگاش میکنه:

-تو کی هستی؟



-عه اسمش..

نمیزاره حرفمو کامل کنم:

-از تو نپرسیدم..تو کی هستی؟

تی حرفی نمیزنه...پدر بهش نزدیک میشه:

-تو نعشی

با ترس میگم:

-اون زندگی منو نجات داد...ازم مراقبت کرد

یه دفعه به خودم میام که پدر اصلحه ای رو سرش گرفته:

-بابا نه..ترو خدا نه

تی-ما می خوایم کمک کنیم

-خواهش میکنم اونا نمیخوان به ما حمله کنن میخوان کمک 

کنن

تی-ما داریم بهتر میشیم



پدر-نه..هیچی بهتر نمیشه فقط بدتر میشه..آدما رو گاز 

میگیرید و اونا مبتال میشن و منم یه گلوله خالی میکنم تو 

مغزت

احساس میکنم هر آن ممکنه بی حال شم تا میخواد شلیک کنه

صدای الینا روح و به تنم برمیگردونه

النیا-واقعا متاسفم قربان

اصلحه رو با دو دست روی سر پدرم میزارن:

-زودتر برین یه جای امن مهم نیست چه اتفاقی بیوفته 

پدر با تهدید اسممو صدا میزنه:

-سمر

این یعنی بری کارت ساختست.

بدون تردید دست تی رو میگیرم:

-من باید برم



از اونجا که دور شدیم تی میگه:

-باید به دوستام هشدار بدم

نفس نفس میزنم:

-کجان؟

تی-تو استادیوم..

یه دفعه چراغی باالی سرمون روشن میشه و صدای بوق 

هشدار بلند میشه

-گندش بزنن

شروع به دویدن می کنیم:

-بیا باید بریم تو مترو

چند دقیقه ای که دویدیم با دیدن رو به روم ایست میکنم:

-وای

بهشون نزدیک میشیم



زامبی-اینا دوستامن اومدیم برا کمک..تی..سمر..آماده 

جنگیدنیم

با دهن باز به اون همه زامبی نگاه میکنم:

-اره دارم میبینم

تی-سربازا دارن میان استخونیا دارن نزدیک میشن

ناگهان با شنیدن صدایی به باال نگاه میکنیم..استخونیا روی 

سقف شیشه ای بودن و سخت در تالش برای شکستن شیشه

زامبی-برین

همزمان که داریم از اونجا دور میشیم اونا هم فرود میان

چند تا استخونی به دنبالمون میان به زمین استادیوم که 

رسیدیم یکیشون نزدیکمون شد بدون اینکه وایسم با اصلحه 

بهش شلیک میکنم

به جای دیگه که میرسیم یه دفعه یکیشون به تی حمله می کنه 

تا میخوام بهش شلیک کنم از پشت گیر می افتم 



جیغی میزنم ..روم میوفته و اصلحه از دستم پرت میشه به 

گوشه ایی

صورتشو نزدیکم می کنه تا گازم بگیره 

با گریه تقال میکنم و تی رو صدا میزنم

تی که آزاد شده بود با سرعت به طرفم میاد و با چیزی اونو 

به طرفی پرت می کنه

-وای وای نزدیک بود..مرسی

دستمو می کشه:

-بیا

به سالن که میرسیم با دیدن اون همه استخونه به عقب 

برمیگردیم و تی یه دری رو باز می کنه 

میخوایم خارج شیم که با هول به عقب برمیگردیم



با دیدن اون همه ارتفاع که زیرمون یه حوض آب بود ایست 

میکنیم

-نه

باچشمای پر اشک به تی نگاه میکنم:

-تموم شد

صورتمو نوازش می کنه:

-نه..من نجاتت میدم

به پایین نگاه می کنه و با اطمینان میگه:

-طوری نمیشه

با نزدیک شدن استخونیا محکم بغلم می کنه و به پایین پرت 

میشیم

تو سینش جیغی میکشم و ناگهان حجمی از آب اطرافمون رو 

فرا میگیره.

چند ثانیه بعد سرامون و از آب بیرون میاریم



با هول میپرسم:

-تی..حالت خوبه؟

لبخندی میزنه:

-آره

تا میخوام حرفی بزنم تیری با سینش برخورد میکنه و به 

عقب پرت میشه

خشکم میزنه و به پشتم نگاه میکنم با دیدن پدرم اصلحه به 

دست برا لحظه ای ازش متنفر میشم

لعنتی آخر زهرشو ریخت.

پدر-بعدی میخوره به سرت از اون فاصله بگیر سمر!

داد میزنم:

-نه

پدر-سمر برو کنار



اشکام فرود میاد:

-باید باید به حرفام گوش کنی..می دونم عزیزانمون رو از 

دست دادیم می دونم مامان رو از دست دادی ولی من و شما 

هنوز اینجاییم..میشه همه چیز رو درست کرد میشه از نو 

شروع کرد اونا به کمک ما احتیاج دارن خواهش میکنم بابا

به سمت تی می چرخم با دیدنش که به دست خودش نگاه 

میکرد تند میگم:

-بهش نگاه کن..اون..اون عوض شده..اون خون ریزی داره

با گریه و خوشحالی میگم:

-اون داره خونریزی می کنه بابا..نعشا که خونریزی نمیکنن

با صدای بلندی ادامه میدم:

-اون زندس

به تی نگاه میکنم و بلند میخندم:

-تو زنده ای..درد داری؟

با بهت میگه:



-اره

پدر خشک شده اصلحه رو پایین میاره دیگه راهی به جز 

قبول کردن حرفم ندارم این یه واقعیته که اونا زنده شدن..!

سربازا به کمکمون میان و از آب درمون میارن به سمت پدرم 

می  دوَام و تند در آغوشش میکشم

چند ماه بعد:

دستمو رو دستش میزارم

-تی؟

با محبت نگام میکنه:

-جانم؟

-هنوز اسمت یادت نیومد؟

به کنجکاویم لبخندی میزنه:

-چرا!

تند میگم:

-خب اسمت چیه؟



تی-مگه فرقیم می کنه

شونه باال میندازم و به غروب آفتاب خیره میشم

تی-تیرداد

-واقعا؟

تیرداد-هوم

سرمو رو شونم میزارم:

-ولی من به تی عادت کردم

بوسه ای رو موهام میزنه:

-هرجور دوست داری صدام کن عزیزم

-خوبه که هستی

تیرداد-یه روز رو هم بدون من نمی بینی مگه اینکه دیگه تو 

این دنیا نباشم



اعتراض گونه اسمشو صدا میزنم:

-عه تی؟

خنده ای می کنه و سفت تر بغلم می کنه

با تمام وجودم زمزمه میکنم:

-عاشقتم

به چشمام خیره میشه:

-دیوونتم

چشمامو با آرامش رو هم میزارم اینجوری بود که دنیا نبش 

قبر شد.

پایان!
13/1/1400
ساعت:2:36



 



 

 


