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تمام وحشت دنيا قابل مقايسه با وحشت صفحه سفيد نيست!
در را به روي وحشت باز كن...
سه روز قبل

نيمههاي شب بود .همهجا سياه و تاريك بود .اتوبان ب سيار خلوت بود و هيچ موجود زندهاي آنجا تردد نميكرد .اوا سط بهمن ماه بود
و هوا بسيار سرد بود و سوز خيلي بدي داشت .طوري كه تا مغز استخوان نفوذ ميكرد .مه غليظي كه به رنگ نقرهاي -خاكستري در

آمده ،در اطراف پراكنده شده بود .انگار كه سالهاست در آنجا سايه انداخته است .

بنزينخانه قديمياي در كنار جاده قرار گرفته بود .راننده همين كه آن را ديد ،سرﻋت كاميوناش را كم كرد و در بخﺶ گازوئيل
بنزينخانه توقﻒ كرد .از كاميون پياده شد و باك را باز كرد .شيلنگ را درون آن كرد و منتظر ماند تا باك پر شود.

راننده مردي تقريبا چهل و سه ساله بود .او يك شلوار جين گشاد و ژاكت از مد افتاده آبي رنگ پوشيده بود و يك كﻼه بافتني روي

سر داشت .شغلﺶ حمل بار با كاميون ،از شهري به شهر ديگر بود .شال گردنﺶ را صاف كرد و به اطراف نگاهي انداخت .هيچكس يا

هيچچيز آن اطراف نبود .همهجا كامﻼ ساكت بود .انگار آنجا گرد مرگ پا شيده بودند .تنها صدايي كه به گو شﺶ مير سيد ،صداي
تپﺶ قلبﺶ بود .راننده شــيلنگ را از باك خارج كرد و آن را بســت .در كاميون را باز كرد و آمد كه ســوار شــود؛ اما همانجا متوقﻒ

شد.

يك بار ديگر برگ شت و به اطراف نگاهي انداخت .به نظرش آمد ،صدايي شنيده ا ست .اما هيچ چيز آن اطراف نبود .فكر كرد شايد

خياﻻت برش داشته است.

اما همين كه دوباره آن صدا شنيد ،فهميد كه اشتباه نكرده است .از يك طرف خيالﺶ راحت شد كه به سرش نزده است.

اما آن صدا...

حاﻻ ميتوان ست به و ضوح آن را ب شنود .صداي قدم زدنهاي سريع بود .انگار ك سي دا شت با سرﻋت ميدويد يا ازچيزي فرار ميكرد.
راننده چند قدم به جلو رفت و به اطراف نگاه كرد .هيچ چيزي را نديد .در واقع نميتوان ست در آن تاريكي محض ،چيزي را ببيند .او

دستانﺶ را دور دهانﺶ حلقه كرد و فرياد زد ":آهاي! كسي آنجاست؟ سﻼم"...

اما او نميدان ست چه ا شتباه مهلكي كرده ا ست .ناگهان ضربه محكمي به كمرش وارد شد و او را نقﺶ بر زمين كرد .سعي كرد بلند
شود؛ اما آن چيز جلويﺶ را گرفت .راننده توان ست در تاريكي چ شمان كامﻼ سفيد و صورت خونياش را ت شخيص بدهد .فهميد آن

چيز هر چي كه هست ،يك انسان است .اما يك انسان طبيعي نبود .آن فرد مانند جانوران وحشي رفتار ميكرد .او خرناس ميكشيد و

دندانهاي نيشــﺶ را نمايان كرد .ميخواســت راننده گاز بگيرد .راننده فرياد ميزد و ســعType equation here.و دندانهاي
ني شﺶ را نمايان كرد .ميخوا ست راننده را گاز بگيرد .راننده فرياد ميزد و سعي دا شت او را از خود جدا كند .اما آن فرد ب سيار قوي

بود از جايﺶ تكان نمي خورد .يارو دهانﺶ را باز كرد و خون غليظي از آن خارج شــد و روي صــورت راننده پاشــيد .مقداري از خون

هم به داخل دهان راننده رفت .

راننده فكري به ذهنﺶ ر سيد .او پاي را ستﺶ را باﻻ آورد و محكم به شكم مرد ضربه زد .مرد كمي به ﻋقب پرت شد .راننده حاﻻ

فرصت داشت ،بلند شود از آنجا فرار كند .و همين كار را كرد...

او به سمت كاميوناش رفت و سوار آن شد .شيشهها را باﻻ برد و درها را قفل كرد .او كليد را چرخاند؛ اما موتور كاميون روشن نشد.

يك بار ديگر امتحان كرد .اما فايده نداشت .موتور روشن نميشد .زير لب گفت ":لعنت ،لعنت ...روشن شو ،روشن شو .سريع باش"!

او همينطور نا سزا مي گفت و سعي داشت كاميون را راه بندازد .ناگهان مرد خودش را به شيشه كنار راننده كوبيد .راننده از جا پريد
و با ترس به آن مرد كه سعي داشت شيشه را بشكند ،نگاه كرد .شي شه ترك خورد .راننده ميدانست كه تا چند لحظه ديگر شيشه

ميشكند و آن مرد كارش را ميسازد .او رفت روي صندلي كنارياش نشست و در را باز كرد و از كاميون پياده شد .برگشت و با تمام
سرﻋتﺶ دويد و از آنجا دور شد .نميدان ست دارد به كجا ميرود .فقط ميدان ست دارد از آن مرد ديوانه فرار ميكند .مرد كه صداي

پايﺶ را شـــنيده بود ،حاﻻ داشـــت دنبالﺶ ميكرد .مرد با ســـرﻋتي باور نكردني ميدويد .او همينطور كه خرناس ميكشـــيد و فرياد

ميزد ،دا شت به راننده هم نزديك مي شد .راننده نميتوان ست در آن تاريكي جلويﺶ را ببيند .اهميتي نميداد .فقط ميخوا ست فرار
كند.

ناگهان همه چيز سريع اتفاق افتاد...

راننده تعادلﺶ را از دســت داد و روي جاده افتاد .مچ پاي چپﺶ بد جوري پيچ خورده بود .از درد به خودش ميپيچيد .نميتوانســت

بلند شـــود به حركتﺶ ادامه دهد .همان لحظه مرد شـــيرجهاي زد و خودش را روي راننده انداخت .راننده فرياد ميزد و كمك

ميخواست .اما هيچ كس آن اطراف نبود .مرد خم شد و دندانهاي نيشﺶ را در گردن مرد فرو برد و آن را گاز گرفت!

خون به بيرون فواره زد و روي صورت مرد پاشيد .او بلند شد و به روبه آسمان فرياد زد .سپس برگشت و از آنجا دور شد.

راننده ت شنج كرد و حالت ﻋجيبي به خود گرفت .چ شمانﺶ كامﻼ سفيد شدند .رگههاي سياهي در گردن و صورتﺶ پديدار شد .از

گوش و دهانﺶ خون بيرون ميزد .روي د ستها و صورتﺶ زخم هاي ﻋميق و بدي پديدار شد .و بعد چند ثانيه ،او تبديل شده بود

به ...زامبي!

او بلند شد و ايستاد .خرناس ميكشيد و به اطراف نگاه ميكرد .سپس برگشت و دويد .و در تاريكي محو شد.

اكنون
ﻋصر روز دوشنبه بود .هوا بسيار سرد بود .بيﺶ از هفته ست كه مه غليظ خاكستري روي تمام شهر سايه انداخته است .هواشناسي

اﻋﻼم كرده بود كه اين يكجور آلودگي هوا اســـت و به زودي از بين ميرود .اما اينطور به نظر نميآمد .مه هر روز داشـــت غليظتر
ميشد .آسمان پر بود از ابرهاي سياه و داشت باران تندي ميباريد.

اتوبان شهر تهران ب سيار شلوغ بود و ترافيك سنگيني ايجاد شده بود .اين يك چيز ﻋادي بود .تقريبا هر روز در خيابانهاي تهران

ترافيك بود .اما اينبار شلوغتر از هميشه بود.

اميرح سين بهراد به همراه هم سر ش آيدا و دخترش آني ،در اتومبيل ن ش سته بود .او مردي سي و پنج ساله ا ست .همه آ شنايان و

اقوامﺶ او را به اســم امير صــدا ميزدند .امير قد بلند اســت و هيكلي ورزيده دارد .موهاي صــاف و بلوندي دارد كه تا پايين گردنﺶ

رسيدهاند.

هم سر او آيدا ،كامﻼ بور ا ست .او قد متو سطي دارد و ب سيار ﻻغر ا ست .آيدا سي سال دارد .چ شمانﺶ آبي ا ست و لبخند مهرباني

دارد.

آني بيشتر شبيه مادرش است .او نه ساله است و قد بلند است ).فقط در همين مورد شبيه پدرش است(.

او ﻻغر و كامﻼ بور است .موهاي صاف و بلندي دارد .چشمانﺶ آبي رنگ هستند و روي صورتﺶ مقداري كك مك دارد.

آيدا اخم كرد و با بيحوصلگي گفت ":واي ،خسته شدم .كي ترافيك باز ميشود؟"

" يكم ديگر راه ميفتيم؛ فقط نميدونم چرا اينقدر ترافيك سنگين است .حتما اتفاقي افتاده است".

امير اين را گفت و صداي راديو را باﻻ برد .گوينده راديو داشت درباره شيوع ويروسي ناشناخته صحبت ميكرد ":بيﺶ يك هفته است
كه ويرو سي ب سيار خطرناك در تمام جهان شيوع پيدا كرده ا ست .خبر بد اينجا ست كه اين ويروس به ايران هم سرايت كرده و

چندين شهر را هم درگير خود كرده است .نام اين ويروس هراس  ٢٩است و يك نوع هاري ناشناخته و جهﺶيافته است كه در سال

 ١٣٢٩ســه درصــد از مردم جهان را از بين برد .در اين يك هفته كه اين بيماري شــيوع پيدا كرده ،پنجاه و هفت ميليون از مردم

جهان از بين رفته اند؛ كه اين يك آمار فاجعه بار است .اوضاع در آمريكا ،انگليس ،فران سه ،كرهجنوبي و رو سيه بسيار وخيم است .ما
از شهروندان خود خواهﺶ ميكنيم كه در خانههاي امن خود بمانند"...

يلدا با نگراني به همسرش نگاه كرد و گفت ":خدا بهمون رحم كند .تا چند روز پيﺶ همه چي روبه راه بود ،هيچ"...

ناگهان يك موتور پليس از كنار اتومبيل رد شــد و به آينهبغل كوبيد .آينهبغل كنده شــد و روي جاده افتاد .امير به موتور پليس كه

همينطور داشت با سرﻋت از ﻻبهﻻي اتومبيلها حركت ميكرد ،نگاه كرد و گفت ":يعني چي؟ همينطور زد و رفت؟"
"حتما اتفاقي افتاده است كه اينا اينقدر ﻋجله دارند".

يلدا اين را گفت و به هليكوپتر نظامي كه از باﻻي سرشان رد شد اشاره كرد ":تا حاﻻ پنج تا از اينا ديدم كه داشتند رد ميشدند".
"همينجا تو ماشين بمونيد ".

امير در اتومبيل را باز كرد و پياده شد .ژاكتاش را صاف كرد و دستهايﺶ را به هم ماليد .ميتوانست بخار نفسﺶ را جلوي صورتﺶ

ببيند .او خم شــد و آينهبغل اتومبيلاش را كه روي جاده افتاده بود ،برداشــت .امير به اطراف نگاه كرد .اما به غير از ترافيك و مردم

كه دا شتند با ﻋجله در پياده رو راه ميرفتند ،چيز ديگري نديد .يكي از رانندهها سرش را از شي شهي اتومبيلاش بيرون آورد و روبه

امير گفت ":هي رفيق ...تو حالت خوبه؟"

امير به سمت راننده برگشت و گفت ":آره خوبم ،ممنون ...ببينم تو ميدوني كه چه اتفاقي افتاده است؟"
"نه ،نميدونم".

راننده اين را گفت و سرش را از شيشه داخل برد .امير زيرلب گفت ":خيلي ﻋجيبه "!

او برگشت و كنار در اتومبيلاش ايستاد.

"هي تو! سريع برگرد تو ماشينت ،سريع باش"!

امير با شنيدن يك صداي خشن برگشت و يك پليس سوار بر موتور را ديد .پليس يك يونيفورم سياه رنگ پوشيده بود و يك كﻼه
خود روي سر داشت .يك باتوم هم در دست راستﺶ داشت .او يك پليس ضد شورش بود.

امير آدمهايي را ديد كه با جيغ و فرياد داشــتند در پياده روها ميدويدند .آنها بســيار ترســيده بودند .آدماي داخل اتومبيل هم ،حاﻻ

پياده شــده بود و داشــتند فرار ميكردند .امير نميدانســت چه اتفاقي افتاده اســت .ناگهان انفجاري چند متر جلوتر رخ داد و زمين را

لرزاند .بﻼفا صله يك انفجار ديگر هم رخ داد .مردم جيغ ميك شيدند و فرار ميكردند .باران ديگر بند آمده بود .پليس ضد شورش به

اتومبيل اشاره كرد و فرياد زد ":سريع باش ،برو تو ماشينت بشين .اﻻن "!

امير هم كاري را كه پليس ضد شورش به او گفته بود را انجام داد .در را باز كرد و سوار اتومبيل شد .آيدا با ترس گفت ":ﻋزيزم چه

اتفاقي افتاده است؟"

امير پاسخ داد ":نميدانم ،نميدانم .بايد از اينجا بريم".

همان لحظه ،كاميون بزرگي پليس ضــد شــورش و اتومبيلهايي را كه جلويﺶ بود را له كرد رد شــد .كاميون بســيار ســريع حركت
ميكرد .هر چيزي را كه جلويﺶ بود را له ميكرد و از روي آن رد ميشـــد .انگار كه كاميون اختيارش دســـت خودش بود .يك انفجار

ديگر در كنار جاده رخ داد .مردم جيغ ميكشيدند و فرار ميكردند .يك دختر بچه هشت نه ساله ،گريه ميكرد و از ﻻبهﻻي اتومبيلها

ميدويد .حتما خانوادهاش را گم كرده بود .آني گفت ":بابا! من ميترسم ".

امير فرياد زد ":ﻋزيزم ،سرجايت بشين و كمربندت را ببند .تكان هم نخور"!

او اتومبيل را تو دنده گذا شت و با سرﻋت حركت كرد .كاميون همه ما شين هاي جلو را له كرده و راه را باز كرده بود .امير با سرﻋت

اتومبيل را ميراند .كاميون متوقﻒ نمي شد و هر لحظه سريعتر مي شد .ا صﻼ متوقﻒ نمي شد .هر چيزي كه جلويﺶ بود را له ميكرد .تا
اينكه به كاميون ديگري كه جلويﺶ بود برخورد كرد و چپ شد .

انفجارها پســت ســر هم رخ ميدادند.امير نميدانســت مردم دارند از چه چيزي فرار ميكنند .فكر كرد شــايد جنگي رخ داده اســت.

ما شينهاي نظامي و جنگي شهر را پر كرده بود .سربازهاي ارتﺶ شليك ميكردند .اما نميديد آنها دا شتند به چه چيزي شليك
ميكردند .او تمام حوا سم به جلو بود.مغازهها همه دا شتند در آتﺶ مي سوختند .مردم جيغ ميك شيدند و فرار ميكردند .هر لحظه در
يك مكان انفجار رخ ميداد .بيشتر اتومبيلها چپ كرده بودند .تمام شهر در هرج و مرج فرو رفته بود.

امير ســرﻋت اتومبيل را افزود و از ﻻبهﻻي بقيه اتومبيلها رد شــد .آني جيغ ميكشــيد .آيدا برگشــت و ســعي كرد او را آرام كند .اما

خودش بي شتر از همه تر سيده بود .آنها به يك چهار راه ر سيدند .امير خوا ست چهارراه را رد كند كه ،اتومبيلي با سرﻋت از چهارراه

خارج شد و به اتومبيل آنها برخورد كرد .اتومبيل چپ شد كمي آن ورتر خيابان افتاد.

امير دردي توي سرش حس كرد .فهميد كه سرش زخمي شده است .ميتوانست گرمي خون را كه روي پيشانياش جاري شده بود
را حس كند .او بﻼفاصله به همسر و دخترش نگاه كرد .آن دو حالشان خوب بود .آيدا سرش را تكان داد ).يعني حالﺶ خوب است(.

شي شهي جلويي اتومبيل كامﻼ خرد شد .امير خودش خم كرد و توان ست از اتومبيل خارج شود .برگ شت و به هم سر و دخترش

كمك كرد تا آنها هم خارج شوند .امير روبه دخترش كرد و گفت ":ﻋزيزم ،تو حالت خوبه؟"
آني سرش را تكان داد و گفت ":آره ،خوبم .ولي يكم حالت تهوع دارم".

آيدا گفت ":اشكالي ندارد ﻋزيزم ،منم حالت تهوع دارم ".سپس روبه امير كرد و گفت ":بايد از اينجا دور شويم".

او به يك ون ســبز رنگ كه وســط خيابان ايســتاده بود اشــاره كرد .هيچ كس داخلﺶ نبود .آن ســه نفر به ســمت ون دويدند .امير

چ شمﺶ به زني افتاد كه پو ست صورتﺶ چروكيده ،خوني و زخمي بود .آن زن به سمت جواني بي ست سه ساله كه مات و مبهوت

مانده بود و نميدانست چه اتفاقي افتاده ،حمله ور شد .دندانهاي نيشﺶ را در گردن آن جوان فرو برد و او را گزيد.

امير مبهوت به آن صــحنه زل زده بود .مرد جوان به روي زمين افتاد و به طور وحشــتناكي تشــنج كرد .فرياد ميزد و داشــت تقﻼ

ميكرد .انگار داشــت با يك چيز قد رتمند كه به درون وجودش ســرايت كرده بود ،مبارزه ميكرد .پوســت صــورتﺶ چروكيده شــد.

رگههاي سياهي بر روي گردنﺶ پديدار شده بود .چشمانﺶ كامﻼ سفيد شده بودند .و تمام بدنﺶ زخمهاي بدي برداشته بود.

سپس بعد از ده دوازده ثانيه ،او تبديل شد به يك هيوﻻي ناميرا به نام زامبي .آن وقت بود كه امير متوجه شد كه اين هرج و مرج

در شـــهر براي چي اســـت .زامبيها به شـــهر هجوم آورده بودند .اما چطور؟ مردم ﻋادي چگونه به اين هيوﻻهاي خونخوار تبديل

ميشوند؟

جواب ساده ا ست .ويروس هراس  ٢٩در تمام جهان و البته ايران شيوع پيدا كرده ا ست .هر كس كه به اين ويروس خطرناك مبتﻼ
مي شود ،زامبي مي شوند .زامبي به دنبال ميزبان زنده و سالم ميگردند .آنها از طريق گزيدن سمي كه در خون شان جريان دارد را وارد

بدن ميزبان ميكنند .و به اين شكل ويروس به همهجا شيوع پيدا ميكند.

ناگهان سيلي از زامبيهاي وح شي ت شنه به خون ،به اتوبان هجوم آوردند .آيدا با صورت تر سيدهاش فرياد زد ":امير ،اونا ديگه چه
كوفتي هستن؟"

امير سرش را تكان داد ":نميدونم ،نميدونم .فقط بايد از اينجا بريم".

او آني را بغل كرد و آن سه نفر به سمت ون دويدند .آني فرياد زد ":بابا من ميترسم"!
"نترس ﻋزيزم ،ما از اينجا ميرويم ".

امير اين را گفت و بر سرﻋتﺶ افزود.

تمام شـــهر در آشـــوب بود .زامبيها همهجا بودند و آدمهاي زيادي زنده نمانده بودند .كاري از دســـت ســـربازهاي ارتﺶ بر نيامد.

هليكوپترهاي نظامي داشتند ﻋقب نشيني ميكرد .شهر داشت از بين ميرفت .در همهجاي ايران هرج و مرج به پا شده بود .البته در

بعضي از شهرهاي جنوبي مانند اهواز اوضاع تحت كنترل بود .تمام جهان دچار اين ويروس بدخيم شده بودند.

امير در ون را باز كرد و سوار شد .آيدا و آني هم ﻋقب ون سوار شدند .امير دﻋا ميكرد كه سوئيچ داخل ون با شد .بله؛ سوئيچ آنجا

بود .آن را درون جا سوئيچي چرخاند .موتور سرفهاي كرد و روشن شد .امير ميخواست حركت كند كه يك زامبي شيشهي كناري را
شك ست و سرش را داخل ون كرد .آيدا از ترس جيغي ك شيد و خودش را كمي دور كرد .امير نا سزايي گفت م شتاش به صورت

خوني و چروكيده زامبي زد .زامبي تعادلﺶ را از دست داد و روي جاده افتاد .امير پدال گاز را فشار داد و ون به حركت درآمده.

بزرگراه تهران كرج ،برﻋكس بقيهي مكان ها خلوت بود و اتومبيل هايي كه آنجا تردد ميكردند ،طوري حركت ميكردند كه انگار هيچ

اتفاقي نيفتاده اســت .اين تصــميم امير كه آنها به كرج بروند .او فكر ميكرد ممكنه كه آنجا امن باشــد .به غير از اين ،باك بنزين ون
داشت تمام ميشد و آنها بايد به زودي يك بنزينخانه پيدا ميكردند .

آيدا كنار دخترش آني چمپانته زده بود و سعي داشت او را از شوك ناشي از ترس ،درآورد .آيدا لبخندي زد و با آرامﺶ گفت ":آني،

ﻋزيزم! يك نفس ﻋميق بكﺶ .اصﻼ نگران نباش ،ما همه در امان هستيم و هيچ اتفاقي برايم نميافتد ".

البته خود آيدا هم از اين حرفﺶ مطمئن نبود .او نميدان ست در كرج همه چي امن و امان ا ست يا خير .او با جديت روبه امير كرد و

گفت ":امير ،من كيﻒ پولم رو آنجا جا گذاشتم .اﻻن هيچي نداريم".

امير با لحني كه نشان ميداد نگران است ،گفت ":تو بيا اينجا تو داشبورد رو بگرد ببين چيزي پيدا ميكني"...
او ون را كنار جاده متوقﻒ كرد و سپس افزود ":من هم ميرم پيﺶ آني ،تو خيالت راحت باشه".

امير از روي صندلي بلند شد و رفت كنار آني نشست.
"ﻋزيزم ،يك نفس ﻋميق بكﺶ ،يك نفس ﻋميق ".

همان لحظه موبايل امير زنگ خورد .آيدا برگشت و گفت ":كيه؟ كيه؟"
"آقاي افشاره "!

انير اين را گفت و موبايل را جواب داد ":الو ،آقاي افشار .تو كجايي؟"

آقاي افشار از پشت گوشي گفت ":سﻼم امير .من تو هليكوپترم .تو قزوين .تو كجايي؟"
"من تو بزرگراه تهران كرجم .قزوين امنه؟"

آقاي اف شار با لحني ناراحت پا سخ داد ":نه بابا .همه چيز نابود شد .ما لحظه آخر فرار كرديم .ميخوام براي تو هليكوپتر بفر ستم .به
خاطر رفاقت قبليمون نيست ،نيازت دارم .فقط وقتي رسيدي آنجا ،بهم زنگ بزن ،باشه؟"

امير كه كمي خيالﺶ آسوده شده بود ،گفت ":باشه ،فقط ...چه موقع هليكوپتر رو ميفرستي؟"
"طلوع خورشيد ،به زودي ميبينمت".

آقاي افشار اين را گفت و سپس قطع كرد .آيدا پرسيد ":چي گفت؟ چي گفت؟"

امير پاسخ داد ":هيچي ،فقط گفت كه طلوع خورشيد براي ما يك هليكوپتر ميفرسته".
"اوه ،ﻋاليه ...خيلي ﻋاليه"!

آقاي افشـــار معاون هماهنگ كننده ي ســـپاه بود .او در دولت خيلي نفوذ داشـــت .زماني كه امير در ســـپاه بود ،آن دو با يكديگر

دوستهاي صميمي شده بودند .از وقتي كه امير از آن شغل استعفا داده بود ،رفاقتشان قطع نشده بود.

وضع در كرج بهتر از تهران نبود .آنجا هم هرج و مرجي به پا شده بود .امير ون را جلوي يك فروشگاه زنجيرهاي كه روي سر در آن
نوشته بود ):به فروشگاه خودتان خوش آمديد!( توقﻒ كرد .مردم سبد به با ﻋجله در هر طرف ميدويدند .آنها خيلي ترسيده بوند.

امير دست آني را گرفت و آيدا پشت سر آنها راه افتاد .داخل فروشگاه شلوغ بود و همه اجناس روي زمين افتاده بودند .مردم با ﻋجله
دا شتند سبدهاي شان را پر از جنس ميكردند .چراغهاي فرو شگاه خاموش رو شن مي شدند .آيدا يك سبد د ستي بردا شت و به طرف

قفسهها رفت .امير به كنسروهاي ماهي تن اشاره كرد و گفت ":از اينا زياد بردار".

همان لحظه صداي جيغ يك زن از آن طرف فروشگاه آمد و مردم با ترس از از فروشگاه خارج شدند .زامبيها به فروشگاه هم هجوم

آورده بودند .امير فرياد زد ":برويم ".

آيدا سبد را رها كرد و آن سه نفر از فروشگاه خارج شدند .هوا ديگر تاريك شده بود .امير به سمت ون دويد .اما ون آنجا نبود .كسي

آن را برده بود .زير لب گفت ":اي واي ،حاﻻ چكار كنيم؟"
“ امير"!

آيدا به چندين آپارتمان كه همه يك شكل بود اشاره كرد ":آپارتمانها".
"درسته"!

امير به همراه دخترش و همسرش ،به طرف آپارتمانها دويد .خيابانها خلوت و تاريك بود .يكي از آپارتمانها درش باز بود .آنها به

سمت آن رفتند .اما زامبيها آنها را ديده بودند و داشتند با سرﻋت به سمت آنها ميآمدند .امير زير لب گفت ":بريد داخل ،بريد".

او برگشـــت به يكي از زامبيها لگد زد .زامبي فريادي زد و كمي دورتر روي آســـفالت خيابان افتاد .امير برگشـــت و با ســـرﻋت در

آپارتمان دويد .زامبيها با خرناس و فرياد كشيدن دنبال آنها آمدند .امير فرياد زد ":سريع باشيد"!

آنها پلكان را طي كردند و به يك راهروي تاريك رســيدند .چندين واحد در راهرو بود .اما در همه آنها قفل بود .زامبيها داشــتند

نزديك ميشدند .آيدا با ترس گفت ":حاﻻ چكار كنيم؟"
آني با گريه گفت ":مامان ،من ميترسم"!

امير دا شت فكر ميكرد كه چطور ميتواند جلوي آنها را بگيرد .همان لحظه چشمﺶ به يك يخچال سوخته افتاد كه كنار ديوار قرار
گرفته بود .امير فهميد بايد چكار كند .او به ســمت يخچال دويد و آن را گرفت .امير يخچال را هل ميداد و ســعي داشــت آن را به

سمت پلكان بياورد.

"بذار منم كمكت كنم ".

آيدا اين را گفت و او هم يخچال را گرفت تو هل داد .يخچال لغزيد و از باﻻي پلكان پايين افتاد و راه زامبيها را سد كرد .حداقل

براي چند دقيقه كوتاه .امير نفس ﻋميقي كشيد .سپس برگشت و روبه آني گفت ":آني ،تو حالت خوبه؟"
اما در راهرو اثري از آني نبود .آيدا با ترس فرياد زد ":آني دخترم ،آني .تو كجايي؟"

آن دو در راهرو دويدند و با فرياد زدن اســم آني ،دنبال او ميگشــتند .راهرو را طي نمودند و به يك پلكان رســيدند .آن را هم طي

كردند و اينبار به يك راهروي باريكتر رســـيدند .آني جلوي در يك واحد ايســـتاده بود .در نيمه باز بود نوري ضـــعيﻒ از داخل آن
سو سوكنان در راهرو ميتابيد .يك مرد و زن بين چارچوب در اي ستاده بودند .مردي به داخل ا شاره كرد و گفت و با صداي آرامي

شبيه به نجوا ،گفت ":بيايد داخل ،سريع باشيد ".

امير به همراه آيدا و آني ،داخل خانه رفتند .آنها روي يك كاناپه نشستند .خانه بزرگ بود و نور كمي داشت .مرد به سمت آنها رفت

و گفت ":شما ،گشنتون است؟"

امير سرش را به نشانه بله تكان داد .مرد لهجه خاصي داشت .مطمئنا ايراني نبود .امير پرسيد ":تو ايراني نيستي ،درسته؟"

مرد حرف امير را تاييد كرد و گفت ":درســته .من و همســرم ايتاليايي هســتيم .در واقع من پدرم ايتالياييه و مادرم ايراني .آنجا به
دنيا آمدم ولي بعدها به خاطر مادرم به ايران مهاجرت كرد .اسم من فرانچسكو است".

همگي بعد از خوردن شام خوابيدند.

صدا يي امير را بيدار كرد .او تكاني خورد و به ساﻋتﺶ نگاه كرد .يك ربع مانده بود شﺶ صبح .يادش آمد كه طلوع خور شيد ،آقاي

افشار برايﺶ هليكوپتر ميفرستد .او آيدا و آني را بيدار كرد .يادآوري كرد كه اﻻن بايد بروند .آيدا چشمانﺶ را ماليد و گفت ":اونا رو

هم بايد ببريم .نميتوانند اينجا بمانند؛ اينجا خطرناكه"!

امير حرف آيدا را تاييد كرد و گفت ":درسته ،ولي من ديشب خيلي با فرانچسكو حرف زدم .اما راضي نشد با ما بيايد .او ميگفت كه
خودش و همسرش اينجا راحتتر هستند".

"وا ،يعني چي؟ به زودي آب و غذايشان تمام ميشود ،بعد بايد چكار كنند؟ اﻻن برو دوباره با اون حرف بزن .شايد راضي شد".
"باشه ،اﻻن ميروم ببينم چكار ميتوانم كنم".

امير خميازه اي كشــيد و چشــمانﺶ به آرامي ماليد .ســپس بلند شــد و به طرف اتاقي كه در انتهاي راهرو قرار داشــت رفت .در اتاق

نيمهباز و چراغاش خاموش بود .امير دستﺶ را جل و برد و به آرامي در زد .اما كسي جواب نداد .يكبار ديگر در زد .باز هم كسي جواب
نداد .نميدانست ،اگر همينطوري وارد شود ،كار درستي است يا خير؟

ﻋاقبت در را هل داد و وارد شد .اما با صحنه ي هولناكي مواجه شد .فرانچ سكو به همراه هم سرش روي زمين افتاده بودند و دا شتند

ت شنج ميكردند .فرانچسكو به طور هولناكي داشت ميلرزيد و از گوش و دماغﺶ هم خون بيرون ميزد .آنها به ويروس مبتﻼ شدند .
امير با ترس ،كورمال كورمال از اتاق دور شد .آيدا با نگراني ،پرسيد ":چ ...چي شده؟ چه اتفاقي افتاده است؟"

امير به اتاق اشاره كرد و با لكنت ،گفت ":آن ...آنها مبتﻼ شدند؛ مبتﻼ شدند"!
"چي؟ چي داري ميگي؟ مبتﻼ ...شدند؟"

امير به در اشاره كرد و فرياد زد ":آره ...مبتﻼ شدند! همين اﻻن بايد از اينجا بريم ،اﻻن".
آني كه تازه هوشيار شده بود ،پرسيد ":مامان ...بابا ،چي شده؟"
"بايد از اينجا بريم ".

امير آني را گرفت و به سمت در رفت .اما خيلي دير شده بود .فرانچسكو و همسرش زامبي شده بودند و داشتند با سرﻋت به سمت

آن ها ميرفتند .امير در را باز كرد و آيدا و آني را به طرف بيرون خانه هل داد و خودش هم به دنبال آنها از خانه خارج شد .او فرياد

زد ":پشت بام ،هليكوپتر آنجا دنبال ما ميآيد".

او آني را بغل كرد و ســپس به دنبال همســرش در راهروي تاريك دويد .فرنچســكو و همســرش به طور وحشــيانه به دنبال آنها

ميدويدند .تمام زامبيهايي كه در آپارتمان بودند ،اكنون داشتند به دنبال آنها ميدويدند.

امير به همراه آيدا و آني راهرو را طي كردند و به طرف پلكان دويدند .آن سه نفر با سرﻋت از پلهها باﻻ رفتند .چند ثانيه بعد ،پلكان

تمام شد و آنها به يك در آهني كوچك كه يك پنجرهي شيشه در مركز آن قرار داشت ،رسيدند .آيدا در راهل داد و آن سه نفر پا
به يك فضاي بدون سقﻒ بزرگ ،گذاشتند .آنجا پشت بام بود .هوا گرگ و ميﺶ بود و خورشيد داشت به آرامي باﻻ ميآمد .

امير آني را روي زمين گذاشــت و برگشــت و جلوي در را گرفت .زامبي داشــتند در را هل ميدادند .همان لحظه آيدا يك هليكوپتر

نظامي را ديد كه داشت باﻻي سر آنها پرواز ميكرد .آيدا فرياد ميزد و دستانﺶ را به اطراف تكان داد .هليكوپتر آنها را ديد و داشت

به طرف آنها مي آمد .چند لحظه بعد هليكوپتر روي پ شت بام فرود آمد .آيدا به همراه دخترش سوار شد .امير ميخوا ست به طرف
هليكوپتر برود كه يكي از زامبيها شيشه در را شكست و دست امير را گزيد!

آن وقت بود كه آيدا فهميد چه اتفاقي افتاد .امير گزيده شده بود .او به د ست گزده شدهاش نگاه كرد .حس كرد چيزي قدرتمند در

رگهاي جريان پيدا كرده است .آيدا با چشماني اشكآلود فرياد زد ":امير ،نه ،نننننننه"...
او ميخواست به طرف امير برود .اما يكي از سربازها جلوي او را گرفت.
"بريد ،بريد"...

بغضي در گلوي امير گير كرده بود .تمام خاطرات خوب زندگياش ،جلوي چشمﺶ آمدند .حس كرد دارد خسته ميشود.
"بريد"...

سرباز با ناراحتي گفت ":من ...من واقعا متاسفم"!

او اشاره اي به خلبان كرد .سپس هليكوپتر تكاني خورد و بلند شد .چشمان امير سفيد شدند .پوست صورتﺶ زخمي و چروكيد شد.
و چند لحظه بعد او تبديل شد به زامبي .در را رها كرد و زامبيها به طرف بيرون هجوم آورد و او زير دست پاي آنها له شد.

زامبي ها به طرف هليكوپتر شيرجه ميزدند .اما هليكوپتر ديگر اوج گرفته بود و در دوردست ناپديد شد.
پايان

