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 خالصه
ز مدرسه برگشته به خونه و در حال استراحت کردن چیز بسیار عادی و معمولی گذشته است. او تازه اهمه

ها از بین شهر شروع به حمله کردن، کرده بودند. خانوادهها بیرونهست. اما، این مهم نیست؛ چون زامبی

تر از قبل شده بود. رفته بودند و همه عوض شده بودند. دنیا دیگر همان جای همیشگی، نبود و ترسناک

 .ها پناهگاهی پیدا کندتنهایی نجات دهد و قبل از خورده شدن توسط زامبیحال او باید خودش را به 
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 فصل اول: پیدایش
 

جوری بود که زندگی یک دختر اصالتاً توان به زندگی او لقب یک زندگی عادی را داد. زندگی او همانمی

 .بودکرد، باید میمحله زندگی میآفریقایی، که با مادر و دوستانش در یک
کرد، تر میشد و پتویش را به خود نزدیکزندگی معمولی داشت و هر روز صبح از خواب بیدار میاو یک 

روز دیگر را در مدرسه شروع کند. بعد از سومین هشداری که آالرم ساعت به خواست یکانگار که دلش نمی

جای که حتی  اش، تااش را که شروعش با کرم زدن به صورت گندمیداد، گبریل زندگی همیشگیاو می

اش او با ی صبحگاهیکرد. در قسمت دوم از برنامهماند، آغاز مینقطه از صورتش بدون کرم باقی نمییک

رساند و بعد از وارد شدن به آشپزخانه، نان تستی که به مربا آغشته شده ها میسرعت خود را به پایین پله

های مادرش برای نشان دادن عشق ن یکی از راهدید. ایبود را بر روی یک بشقاب نزدیک در آشپزخانه می

 .خود به او بود
زار کشید و گبریل از این کار او بسیار بیها و یا اشکال کوچکی را با مربا بر روی تست میاو همیشه پیام

ای بر روی تست، با او مانند یک گانههای بچهخواست که مادرش به جای نوشتن پیامبود. گبریل دلش می

 !لغ رفتار کندفرد با
اش را بخورد. اما، او گاهی اوقات از دیگر کشید، حتی داخل اتو***** صبحانهگبریل خجالت می

ی در را فشار داد و از آشپزخانه خارج شنید که او مادر خوب و مهربانی دارد. گبریل دستگیرهدوستانش می

برای رفتن به سرکار هست. او  شد. او به پ**شت سرش نگاه کرد و دید که مادرش در حال حاضر شدن

اش بود، او در قسمت پذیرش بیمارستان کار در حال پوشیدن همان لبا**س و شلوار مشکی همیشگی

 .کردمی
شست و آماده شدن مادرش برای در گذشته وقتی که گبریل کوچک بود؛ بر روی صندلی داخل توالت می
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کشید و ر اون زمان معموال نیم ساعت طول میکرد. آماده شدن مادرش درفتن به سرکار را تماشا می

تر شد بتواند مانند مادرش ظاهری شیک و آراسته و زیبا داشته کرد که وقتی بزرگگبریل همیشه آرزو می

 .باشد
کردند و معتقد بودند که او تر مادرش خطاب میها او را خواهر کوچکهمین االن هم بعضی از همسایه

که دختری به آن بزرگی داشته باشد. وقتی او از خانه خارج شد و در پ**شت تر از آن هست بسیار جوان

 چهآمد و چهسرش را بست، به دور و اطراف محله نگاهی انداخت، همه چیز بسیار ساکت و آرام به نظر می

ها زرگترها که در آن معموالً بها بسیار دوستانه و بهتر از سایر محلهی آنرسید. محلهها به گوش میپرنده

کردند که به جای بازی کردن در کوچه در خانه بازی ها را مجبور میزدند و آنهای کوچک داد میسر بچه

 .کنند، بود
هایش را باز صدایی به گوشش رسید و پس از آن با اتو***** زرد رنگ مدرسه مواجه شد. اتو***** در

 .ع کندروز دیگر را در دبیرستان شروکرد تا او سوار شود و یک

رنگ ی خانه از مادرش خداحافظی کرد و صدای نازک و کمگبریل با صدای بلند از پ**شت در بسته

 .مادرش را از پ**شت در به عنوان جواب شنید
های اتو***** باال رفت و بر سر جایش در عقب اتو***** نشست. در کنار او دوستش جسیکا او از پله

 .پوستی سفیدرنگ داشت، نشسته بود ای،که دختری، با مو و چشمان قهوه
ها همیشه خ***ط که آنزدند، به خاطر اینها صدا میدر گذشته گبریل و جسیکا خودشان را گربه

خواستند تا شبیه قهرمان محبوب خود، هایلی بری، در فیلم زن روزها آن دو میای داشتند. آنچشمی گربه

 .به نظر برسند (catwoman)ایگربه
 :نوشید با صدای بلند فریاد زداش آب میالی که از قمقهجسیکا در ح
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 !هی بری -
 .از وقتی که عضو تیم دو میدانی مدرسه شده بود؛ همیشه آن قمقمه را همراه خود داشت

 :در جواب او گبریل گفت
 رو ببینی؟ (Teen moms ) هی جس، دیشب تونستی سریال مادران نوجوان -

تر کرد. جسیکا مانند همیشه لباسی معمولی بر تن داشت. جسیکا نزدیک گبریل این را گفت و خودش را به

 .او یک بلیز آستین بلند به همراه یک شلوراک به تن کرده بود
 :اش را درهم کرد و گفتجسیکا چهره

ها خوشم نمیاد، تصمیم گرفتم دیگه نگاه نکنم، یکی نیست به جور سریالجایی که دیگه از ایننه، از اون -

 کنند؟کارها چیه که میها بگه که ناسالمتی روی تلویزیون هستند. ایناون
 :ی تایید تکان داد و گفتگبریل سرش را به نشانه

 !درسته، تو راست میگی -
هایی باید بداند مردم عاشق این هستند که برنامه (MTV) او با خودش فکر کرد که شرکت سازنده این برنامه

 .داری حرف نزنندتجربه درآن، از مشکالت بچهو بیرا ببینند که، افراد جوان 
 :جسیکا نفسش را بیرون داد و گفت

 بگذریم، ازش پرسیدی؟ -
 :گبریل به طرف او برگشت و گفت

 از کی؟ -
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 :جسیکا نگاهی به گبریل انداخت و گفت
 !، احتیاج داری(prom) از اون، باالخره تو به یه همراه برای مراسم رق***ص آخر سال پرام -

 :ی منفی تکان داد و به آرامی گفتگبریل سرش را به نشانه
 .نه، نگفتم -

 :ای رفت و گفتجسیکا چشم غره
 !تونی تنها به مراسم بیایمنظورت چیه نه؟ تو نمی -

 :گبریل با حالت تدافعی گفت
 .تونم بیامنه من احتیاجی به یک همراه، ندارم. خودم تنها هم می -

ها ی آنرا از پ**شت گردنش شروع کرده بودند و گبریل برای قطع کردن زنجیرههای عرق راه خود دانه

 .ها را باالی سرش جمع کرددستانش را به موهای فر درشتش کشید و آن
 :جسیکا لجوجانه گفت

 .تونی و این پایان این مکالمه هستنه تو نمی -
کرد، تا هیچ گونه شکایتی از سمت جسیکا رویش را از گبریل گرفت و خودش را مقداری به جل***و خم 

 :هیچ شکایتی آرام زمزمه کردگبریل نشنود. گبریل سرش را تکان داد و بی
 .زنمباشه، من دیگه در این باره حرفی نمی -

 فصل دوم: جهنم
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Sout)وقتی که اتو***** بعد از طی کردن مسیری به نسبت طوالنی به دبیرستان heast  
Memori al عالمت ایست نگه داشت. جسیکا و گبریل پس از پیاده شدن از رسید و در مقابل  (

ها بعد از بحثی که داشتند دیگر ی خود رفتند. آنهای جداگانهاتو***** هر کدام به سمت کالس

 .کردی مراسم حرف نزدند و این بری ) گبریل( را نگران میدرباره
 .کار را بکنددانست که چگونه باید اینمیکرد و او نباالخره که باید از چد برای مراسم درخواست می

ای روشن بود. او پسری نسبتاً جذ***اب بود و گبریل ای و چشمان قهوهچد پسری قد بلند با موهای قهوه

 !کرد، گرفته بودچندین بار در کالس هنر مچ او را وقتی که یواشکی به او نگاه می
شد. این اتفاق انقدر تکرار شد که بخند زدن چد میها معموالً باعث خجالت کشیدن گبریل و لاین نگاه

دیگر به یک چیز عادی تبدیل شده بود، گبریل برای اینکه چد پیش قدم بشود خیلی صبر کرده بود و االن 

نوبت این بود که خودش پیش قدم بشود و برای مراسم از او درخواست کند؛ چون شک داشت که چد 

 .همچین کاری را انجام دهد
ت بعدی به شدت آرام و عادی سپری شد؛ اما همین که گبریل برای رفتن به کالس آخر آماده چند ساع

کرد، شد، با سکوتی عجیب و غریب درون راهرو مواجه شد. گبریل در حالی که قدم زنان راهرو را طی می

که  دناگهان احساس کرد کسی در کنار گردنش در حال نفس کشیدن هست؛ او سرش را برگرداند تا ببین

طور که گبریل شروع به راه کس جز او داخل راهرو نبود. همانچه کسی پ**شت سرش قرار دارد؛ اما هیچ

کرد کسی مانند یک شکارچی تمام حرکات او را زیر نظر دارد و یا شاید هم او کرد، احساس میرفتن می

پر از استرس شده بود. او سریع  جور مواقع داشت. حرکاتش ناخودآگاه تندتر وفقط قوه تخیل باالیی در این

 .نفس زدن به در کالس تکیه دادخودش را به کالس رساند و در حال نفس
 :جا نیست؛ نفس راحتی کشید و زمزمه کردکه کسی در آناو از در به بیرون نگاه کرد و با دیدن این
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 .خوبه -
گرداند، چشمانش از اش نشست و سرش را به سمت میز همیشگی چد برگبریل بر سر جای همیشگی

ها عادی بود. اش نیست. شاید نبود. بعضی از آدمتعجب برق زد و متوجه شد که چد بر سر جای همیشگی

ها حاضر بود، او همیشه در مدرسه حضور داشت و این نبود او باعث ی کالساما چد! او همیشه در همه

 .شد گبریل کمی شک کندمی

کرد، گبریل از گاه غیبت نمیبود؛ چون تمام مدت حاضر بود و هیچرسید که چد عاشق مدرسه به نظر می

 .افکاری که داشت تعجب کرد و ابروهایش به هم گره خورد
 :آقای داناوان با دیدن جای خالی چد با تعجب سرش را تکان داد و گفت

 .ای هست، شاید باید چک کنم ببینم که طوریش نشده استنبود چد اتفاق عجیب و غیر عادی -
 :بعد به آرامی سرش را تکان داد و گفت

خوام که تون استفاده کنید. ازتون میخیلی خب دانش آموزان، وقتش شده که کمی از خالقیت -

تون بکشید و یادتون باشه هیچ جوابی در هنر اشتباه نیست، هنر ی زیبا با الهام گرفتن از خاطراتمنظرهیک

 !یعنی خالقیت
اش را شروع به کشیدن ی نقاشی استادانهش به پ**شت میزش نشست و ادامههایاو بعد از اتمام حرف

بعد از گذشت چند دقیقه فضای  کشید؛ی سبز را میکرد. او نقاشی یک چرخ و فلک در باالی یک تپه

رسید. گبریل در خاطرات گذشته کالس در سکوت غرق شد و تنها صدای برخورد مداد با برگه به گوش می

ی او رفته بودند و آورد زمانی که با مادرش برای دیدن مادربزرگش به دهکدهود و به یاد میغرق شده ب

 .ها بدهدها را به اردککرد تا در پارک جنگلی تکه نانمادربزرگش به او کمک می
سب و چخاطرات گذشته باعث الهام گرفتن او برای کشیدن یک پارک جنگلی شدند. کالس در سکوتی دل
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رفته بود؛ اما ناگهان صدای فریادی گوش خراش از راهروی مدرسه باعث شد تا همه  شیرین فرو

 :مدادهایشان را بندازند و با وحشت به در خیره شوند. آقای داناوان با تعجب سرش را بلند کرد و گفت
 صدای چی بود؟ -

ر ت. گبریل با خود فکاش بلند شد و به سمت در رفت تا ببیند که چه اتفاقی افتاده اساو از روی صندلی

دیگر هستند. اما به محض هایی هست که در راهرو در حال شوخی کردن با یککرد که حتما صدای بچه

ها در راهرو ی دویدن و جیغ زدن بقیه بچهکه در به دست آقای داناوان باز شد، کل کالس با صحنهاین

 !مواجه شدند
 :و پرسیدها را به داخل کشید آقای داناوان یکی از بچه

 چه اتفاقی افتاده؟ -
های درشت عرق و بر روی لبا**س بنفش رنگش، قطرات سرخ خون به اش دانهدختر، که بر روی پیشانی

اش به سمت چیزی جلب شده بود؛ زده به راهرو نگاه کرد و انگار که توجهای وحشتآمد، با چهرهچشم می

 .شروع به فرار کردن کردی آقای داناوان زد و ای محکم به ****چون ضربه
 :داناوان رفت و گفت گبریل از جایش بلند شد و به سمت آقای

 شما حالتون خوبه؟ -
 :ای کرد و گفتآقای داناوان سرفه

 .آره من خوبم -
 :گبریل سرش را از در به بیرون برد و با خودش زمزمه کرد

 چه خبر شده؟ -
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کشیدند. انگاری که در مدرسه دعوا شده بود؛ اما د و فریاد میدادندیگر را هل میکردند و همها فرار میبچه

 .چیز سر جایش نبود و همه رفتاری عجیب داشتندیک
 :گبریل با تعجب گفت

 چی؟ -
رفت و چشمانش تر به درون راهرو انداخت. او چد را در حالی که به صورتی عجیب راه میاو نگاهی دقیق

ه خواست گریاسش غرق در خون و کثیف شده بود. گبریل دلش میقرمز بود دید، نصف صورت او نبود. لب

ها ببینند که چه اتفاقی در حال افتادن اش را درون گلویش خفه کرد و کنار رفت؛ تا بچهکند؛ اما او گریه

 .هست
 ها وارد کالس شوند. در یک چشم بهمکار باعث شد تا زامبیدانست چه کسی جیغ کشید؛ اما ایناو نمی

جنگیدند. البته این قسمت ترسناک نصف بیشتر کالس کشته شده بودند و یا برای زنده بودن میزدن، 

ماجرا نبود. پس از گذشت چند دقیقه دانش آموزان مرده دوباره به حالت زامبی به زندگی برگشته بودند و 

 :شت؛ گفتکشاندند. یکی از دخترها که موهای قرمز دانفر باقی مانده میخودشان را به سمت سه
 کار کنیم؟ما باید چی -

ها و گبریل و دختری دیگر در نوسان بود؛ او به شدت ترسیده ی زامبیچشمان سبز رنگ او در میان چهره

 !ها نشانه گرفته بود، مشخص بودای به سمت زامبیبود. این از جوری که خ***ط کشش را مانند اسلحه
 :دختر مو مشکی کنارش با قاطعیت گفت

 .ترین راه برای نجات فرار کردن هستدونم؛ اما آسونمیمن ن -
 :مو قرمز گفت

کنی هست. مگه ندیدی که اون تر از اون چه که فکرش رو میحرف زدن آسونه؛ اما عمل کردن سخت -



 

 

www.cafewriters.ir 

  

 ترجمه رمان تاریکی

 مترجم: ریحانه حسنی
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

12 

 موجودات عجیب نصف کالس رو خو**ن؟
 :دختر مو مشکی سرش را تکان داد و گفت

 .تونیم فرار کنیمو از پ**شت ون من باال بریم. بعدش میتونیم از پنجره فرار کنیم خب ما می -

او در سمت چپ گبریل ایستاده بود. موهای او کوتاه بودند؛ اما او موهایش را به صورت دم اسبی در باالی 

 :دفاع و ترسیده گفتسرش جمع کرده بود. دختر مو قرمز بسیار بی
 به نظرت چه شکلی باید فرار کنیم؛ نابغه؟ -

کرد که بتواند به صورت او یک مشت محکم بزند؛ چون االن بهترین وقت برای خودنمایی و رزو میگبریل آ

 :باهوش نشان دادن خود نیست. دختر مو مشکی کلید ماشینش را نشان داد و گفت
 ای ببینیم، بعدش هم سواری جدیی اولیم پریدن باعث نمیشه که ضربهریم، ما طبقهاز پنجره بیرون می -

 .جا پارک کردمشیم. من اون رو زیر همینن من میماشی
 :دختر مو قرمز با ترس به انتهای کالس اشاره کرد و گفت

 .خدای من، نگاه کنید -
شان بودند، ترسیدند. ها در حال کندن پوست بچه ها و خو**ن صورتای که زامبیهر دو با دیدن صحنه

 :پنجره را شکست و گفتای برداشت و با آن دختر مو مشکی با عجله صندلی
_  .ور بیایدعجله کنید، از این 

ها ها به بیرون جلوگیری کند؛ آنهای نقاشی استفاده کرد تا از ورود زامبیی یکی از بومگبریل از پایه

 !باالخره توانستند از کالس خارج بشوند. بیرون مدرسه با داخلش هیچ تفاوتی نداشت
ها هم ها بودند، بعضی از آنهمراه مردم در حال مبارزه کردن با زامبیهنوز هم گروهی از دانش آموزان به 
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شدند. در قسمتی از مدرسه آتشی شروع به شکل گرفتن کرد و این باعث شد تا ها خورده میتوسط زامبی

خواست که با دستانش جلوی چشمانش را بگیر تا شاهد هرج و مرج بیشتر از قبل بشود. گبریل دلش می

ی نباشد. گبریل به همراه دو دختر دیگر، به آرامی به سمت ماشین رفتند و پس از سوار شدن چنین کابوس

ها بتوانند به راحتی فرار کنند. دختر مو مشکی ای وارد ماشین نشود و آنها را قفل کردند تا هیچ زامبیدر

 :کرد، گفتدر حالی که با دقت ماشین را کنترل می
شدیم، در ی ما سوار یک اتو***** میکنید، چون قبال همها زندگی میدونم که شما دوتا کجمن می -

 .رسونم و راستی اسم من ماراندا هستهر حال من شما را به آنجا می
 :گبریل سرش را تکان داد و گفت

 .هی ماراندا، اسم من هم گبریل هست -
 :دختر مو قرمز هم خودش را معرفی کرد و گفت

_  .اسم من هم الرا هست 
کرد، رفتار الرا در کالس حتما باعث ناراحت شدن او شده توجه به حرفی که الرا زد رانندگی میاندا بیمار

 :است. ماراندا که بالخره توانسته بود از پارکینگ مدرسه خارج بشود، گفت
_  .ریمخب ما داریم میخیلی 

های که او به آن آسیب رسانده بیاو به چند تا زامبی ضربه زد و از پارکینگ به کلی خارج شد. یکی از زام

داد، او هنوز هم درحالی که یک قاشق به دست ها غذا میبود، کسی بود که در سالن غذا خوری به بچه

کرد، صورتش را به رفت. هر دفعه که او تالشی برای حمله کردن به ماشین میداشت به آرامی راه می

اش کنده بشود وتنها چیزی که پوست صورت شل شد کهکوباند و این باعث میمحکمی به پنجره می
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 .مشخص بود، چشمان قرمز رنگش باشد
کرد، گبریل احساس خوبی شد و مغزهایشان را پخش زمین میها رد میماشین به سرعت از روی زامبی

 :دانست. گبریل زیر *** زمزمه کردنداشت. او به شدت از چیزی نگران بود که خودش هم نمی
 .ه خیاالتی شدمحتماً دوبار -

 :الرا گردنش را به عقب خم کرد برگشت تا بری را بهتر ببیند و پرسید
 چی گفتی؟ -

 :گبریل سرش را تکان داد و گفت
 !....هیچی من فقط گفتم که این ح -

اش را تمام کند، ماشین به ماشینی دیگر برخورد کرد و ماشین شروع به و قبل از اینکه او بتواند جمله

ای متوقف شد. همه چرخید تا باالخره با برخورد کردن با دیوار خانهطور می. ماشین همانچرخیدن کرد

 .های ماشین بودچیز در سکوتی وحشتناک فرو رفته بود و فقط صدای چرخیدن چرخ
 هاینیم ساعت بعد گبریل با صدای جیغ بیدار شد، او سعی کرد تا بدنش را تکان دهد اما پس از تالش

 .تواند حرکت کند، او گیر کرده بوده شد که نمیفراوان متوج
 :او تصمیم گرفت تا کمربندش را باز کند و کمی به عقب خم شود، گبریل زیر *** زمزمه کرد

 .جا نجات بدمباید خودم رو از این -
ای زد و پس از شکستن پنجره سعی کرد خودش را با دقت از پنجره به بیرون او با پایش به پنجره ضربه

شد. وقتی باالخره توانست خودش را از داخل ماشین به بیرون بکشد، به پشتش نگاه کرد ماشینی که با بک

ها هم آسیب شدیدی در قسمت جلویی دیده بود. او ها تصادف کرده بود، آتش گرفته بود. ماشین آنآن

ه کشته شد احتیاجی به چک کردن نداشت با آسیب شدیدی که به ماشین رسیده بود، حتماً دوستانش
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ی متحرک راه هایش پ**شت سر هم صورتش را خیس کرده بودند، او مانند یک مردهبودند. اشک

داد؛ این بود که او االن در رفت و به شدت ناراحت و ترسیده بود. تنها چیزی که االن به او قوت قلب میمی

 .داشتمیی خودشان قدم برمحله

توانست جان سالم به در ببرد. با ها کمی بیشتر از مدرسه دور بود، االن نمیی آندانست که اگر خانهاو می

ی او همه چیز طبیعی و عادی به نظر داشت، در محلههای آهسته بر میرو قدمهایش بر روی پیادهکفش

طور به سمت حیاط خانه مینرسید، با فکر اینکه مادرش زنده در خانه هست حالش کمی بهتر شد. همی

 .داشتقدم بر می
او با استفاده از کلیدی که در جیبش بود؛ در را باز کرد، ناگهان صدای انفجاری را از پشتش شنید. گبریل 

سرش را برگرداند ولی چیزی ندید، مادر گبریل هم برای دیدن اینکه چه اتفاقی افتاده است، به دم در خانه 

 :بیرون آورد و به دور و اطراف نگاه کرد ، مادرش با تعجب از گبریل پرسیدآمد. مادرش سرش را به 
 چه خبر شده است؟ -

ی خود خانم توماس را در حالی که بر روی ها همسایهگبریل و مادرش هر دو به اطراف نگاه کردند، آن

ی او کامال ه و چانهکرد. گونهای سبز حیاط دراز کشیده بود دیدند و شوهرش در باالی سر او غرغر میعلف

 .دار او بودآمد دندان مصنوعی زرد و لکاز بین رفته بود و تنها چیزی که در صورتش به چشم می
عاطفه بود. مادرش با ترس و های که او در مدرسه دیده بود قرمز و بیچشمان او همانند دیگر زامبی

 :سردرگمی دوباره پرسید
 افته؟جا چه خبره؟ چه اتفاقی داره میاین -

شد. او در پاسخ به شد؛ هیجان و اضطراب گبریل هم بیشتر میهر چقدر سردرگمی مادرش بیشتر می

 :جواب مادرش گفت
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 !جا جهنم هستاین -
ها با تعجب به خانم توماس نگاه کردند که سعی داشت با کیف بنفش رنگش به صورت آقای هردوی آن

 .توماس ضربه بزند و از دستش فرار کند
 :توماس با عجز و ناله به سمت شوهر گفت خانم

عزیزم چی رفته تو وجودت؟ باز هم داروهایت رو نخوردی؟ بیا بریم داخل و راجع به بهش حرف بزنیم.  -

 .برات چای و کیک هم میارم

ور شد و سعی در خارج کرد پوست شوهرش هیچ پاسخی به او نداد و بدون هیچ احساسی به سمتش حمله

حله صدایش پیچید. صورت او و خو**ن همسرش کرد. خانم توماس فریادی از سر درد سرداد و در تمام م

ها رساندند و سعی در نجات دادن خانم توماس از دست ی آنچند نفر با سرعت خودشان را به حیاط خانه

جا دور کنند. دو کردند که آقای توماس را از آنزامبی داشتند. چند مرد دیگر هم با قهرمان بازی سعی می

اش داشتند؛ اما برای او تنها کافی بود که طور نگهها آقای توماس را به زمین انداختند و هماننفر از آن

سرش را بچرخاند و دست یکی از مرد ها را گاز بزند و پوستش را بکند. این کار او باعث شد چند نفر از 

 !هایی که به تماشای صحنه در خیابان مشغول بودند جیغ بلندی سر بکشند و فرار کنندها و بچهزن
رسید همسر اون مرد باشد با عجله خودش را به او رساند و دستش که بدجور یها که به نظر میکی از زن

شد مدت زیادی کرد حتی اگر تبدیل به زامبی هم نمیکرد را گرفت. با خونریزی که او میخونریزی می

برای زنده بودن، نداشت. آقای توماس سرش را چرخاند و گبریل و مادرش خیره شد. لبخندی زد و 

ونینش را به نمایش گذاشت و با کمک دستانش سعی در بلند شدن از جایش را داشت. های خدندان

 :مادرش با ترس گبریل را به زور به داخل خانه فرستاد و بلند داد زد
 .در رو ببند -
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 :گبریل با ترس روبه مادرش گفت
 !جا بریم؛ هر چه زودتر بهترمامان، ما باید از این -

 :اهی انداخت و گفتمادر او با نگرانی نگ
 .هیچی نیست. ما فقط باید داخل خونه بمونیم -

مادر گبریل از شدت اضطراب و نگرانی هنوز هم بازوی گبریل را رها نکرده بود. گبریل از سر درد فریادی 

 :کشید و گفت
 .مامان، ولم کن -

 :مادر گبریل نگاهی انداخت و هراسان گفت
 . ...من شام پختم؛ ما باید شام بخوریم -

ای بود و در زمان تابستان وقتی که گرمای بیرون از خانه بسیار غیرقابل تحمل بود. مادر او آشپز فوق العاده

اشتهایی را مجبور به توانست به راحتی هر آدم بیانداخت که میغذاهای مادرش چنان عطر و بویی راه می

نه کشاند و گبریل با خود گفت که او باید از چه غذا خو**ن بکند. مادر گبریل با زور او را به درون آشپزخا

 .کسی بیشتر وحشت کند. هیوالهای بیرون یا این موجودی که در خانه هست

 فصل سوم: شام آخر
 

کار را کرد که صدای وحشتناکی از قدر محکم اینمادر گبریل او را به سمت صندلی چوبی پرت کرد. او آن

توجه به گبریل در دنیای خودش سر رد؛ اما مادرش بیای بلند کصندلی بلند شد و گبریل از شدت درد ناله

کرد. او بدون توجه به اتفاقی که برای گبریل افتاد؛ گاز را خاموش کرد و غذا را بر سر میز آورد. مرغ می
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هایش سریع پای مرغ را جدا کرد و بر روی بزرگی که بر روی دیس قرار داشت. مادرش بدون شستن دست

 !ع به خو**ن کردبشقابش قرار داد و شرو
ی سیب زمینی و هویج خورد. او حتی با دستانش پورهجور با دستانش مرغ را با اشتهای عجیبی میاو همان

را برداشت و بعد دوباره مانند یک آشغال به سمت بشقاب پرت کرد. از نظر گبریل رفتار مادرش بسیار 

بشقاب را به سمت لنگد. بعد مادرش یکای از کار میگوشهداد که یکعجیب شده بود و این نشان می

 :روح گفتگبریل پرت کرد و با صدای سرد و بی
 .بخور -

 :داشت گفتگبریل بانگرانی در حالی که به آرامی چنگالش را بر می
 من واقعاً مجبور هستم که این رو بخورم؟ -

 :کند گفتمادرش درحالی که پای دیگر مرغ برشته شده را می
 .غذا رو پختم و حاال هم سر جات بشین و غذات رو تموم کنبخوری؛ چون من این بله مجبوری که -

بعد او گاز بزرگی زد و مانند یک حیوان وحشی شروع به خو**ن غذا کرد. گبریل با نگرانی به مادرش 

هیوال تبدیل شده است. بعد از تموم کردن غذای کرد که مادرش به یکخیره شد و با خودش فکر می

 :و البته دردناک مادرش او از سر جایش بلند شد که میز را ترک کند و مادرش گفت مزهخوش
 .تونی بریآره می -

ها را از درونش بعد او از جایش بلند شد و به سمت یخچال قدم برداشت و در آن را باز کرد و تخم مرغ

رش را داشت. او بعد از برداشت. گبریل با سرعت به سمت اتاقش دوید و سعی در فرار کردن از دست ماد

که مطمئن شد که در را قفل کرده است، پ**شت در نشست و با خود فکر کرد که همه چیز به شدت این

کرد که اگر در گذشته این اتفاقات را در تلوزیون یا تحمل و عجیب شده است. او به این فکر می غیرقابل
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 .و احمقانه است گانهگفت که چقدر بچهخندید و میدید؛ میاینترنت می
داند که این فیلم پایان دفعه او میها شده است؛ اما اینکرد که زندگی االن او مانند فیلمبا خودش فکر می

 .خوشی ندارد

توانست انجام دهد. بعد از کاری نمیریختند و او هیچهایش بدون توقف از چشمانش به پایین میاشک

کرد که این بغض را شرتش پاک کرد، احساس سبک شدن داشت، احساس میهایش را با تیکه اشکاین

 .کرده استهای سال با خودش حمل میسال
کرد که این درد، نگرانی و ناراحتی را از مادرش مخفی کند؛ اما مادرش اصالً به او هیچ او تا االن سعی می

کرد و این برای اون دردناک بود. گبریل برای بهتر کردن حال خودش شروع به زمزمه کردن ای نمیتوجه

 :زیر لبش کرد ای درنقشه
کنند؛ ولی با وجود هرج و دونم که بقیه داخل این موقعیت چیکار میجا بریم، من نمیما باید از این -

 .جا برمی ما هست، من باید از اینمرجی که در محله
ی مادربزرگش در حومه شهر کرد که باید وسایلش را جمع کند و به خانهطور با خودش فکر میاو همان

 .اش به پایین بریزدکر کردن به این باعث شد لبخندی بزند و چند قطره اشک از گونهبرود، ف
جا توانند زندگی کنند و هیچ زامبی قرار نیست که اونجا به راحتی میبعد با خودش ادامه داد که اون

را  مزه مادربزرگشتوانند به راحتی بخوانند و غذای گرم و خوشمزاحمشان شود و اذیتشان کند. می

 .تر از قبل بشودبخورند. افکار او مانند آبی بر روی آتش باعث شد آرام
اش مانند جوراب و لبا**س گرم کرد و های ضروریاو به سمت کمدش رفت و شروع به برداشتن لبا**س

بعدش از پایین کمدش یک جفت کتانی برداشت او حتی چند عدد ژاکت و سویشرت هم برای خودش 

 :کرد با خودش به آرامی گفتکه وسایلش را جمع می طوربرداشت، همان
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 .رود و نباید ریسک کردحتماً باید لبا**س گرم برداشت، هوا کم کم رو به سردی می -
را  شتها احتیاج دابعد به سمت حمام کوچکی که درون اتاقش بود رفت و تمام وسایلی که به نظرش به آن

 .جسیکا از مرکز خرید، خریده بودبرداشت و داخل کیف بزرگی انداخت که با 
ی جسیکا را گرفت و بعد صبر کرد تا اون تلفن را ور شد و شمارهاش حملهناگهان با سرعت به سمت گوشی

جواب بدهد. اما بعد از چند بار زنگ زدن، جسیکا تلفنش را جواب نداد. گبریل سعی در آرام کردن خودش 

ی برادرش هست و شارژ تلفنش تمام شده است. تماً در خانهداشت؛ بنابراین با خودش فکر کرد که او ح

 .دهدنمی برای همین هم جواب

ی ندهقدر خندید که فکش به درد دچار شد. خودش هم دلیل این خگبریل شروع به خندیدن کرد او آن

 .خندیددانست؛ اما با این حال باز هم به شدت میعصبی را نمی
کرد ناگهان مادرش اسم او را از آشپزخانه فریاد زد و گبریل با وحشت به در بسته خیره ماند. احساس می

هایش جریان دارد، نوعی که مادرش اسم او را صدا زده بود، برایش کمی که خونش به سردی سنگ در رگ

کرد و سعی در باز کردن در داشت ور بود. در حالی که خودش را به آرامی به سمت در نزدیک میآدلهره

 :تمام موهای بدنش سیخ شده بود. او خودش را از اتاق به بیرون خم کرد و در راهرو به آرامی گفت
 .بله -

 :مادرش با صدای بلندتر گفت
 .زود باش؛ بیا تو آشپزخونه کارت دارم -

ی دراز کرد. وقتی که او وارد آشپزخانه شد با صحنهامی مسیر بین اتاق تا آشپزخانه را طی میگبریل به آر

کشیدن مادرش بر روی زمین مواجه شد. مادرش غرق در تمام مواد غذایی که داشتند، با نگاهی وحشی، به 

 تعجب به سمت او خیره شده بود. شکم باریک او دیگر باریک نبود و گبریل بعد از دیدن این صحنه با
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 : ش دوید و گفتمادر
 مامان، خدای من. چه اتفاقی افتاده است؟ -

 :ی درهم و گرفته در حالی که چاقو به دست داشت؛ گفتمادرش با چهره
تونیم از اون چیزی که اون بیرون هست، فرار کنیم. ما تموم شدیم، ما مرده تو متوجه نیستی، ما نمی -

 .م من تموم چیزی که داخل یخچال بود رو خوردم، قبل از اینکه بمیرمشیم و برای همین همحسوب می
ریختند. مادرش ی او میشرت مورد عالقهها راه خودشان را از چشمان مادرش شروع کردند و به تیاشک

 کرد به مادرشتوانست نفس بکشد. گبریل که سعی میها به سختی میبعد از خو**ن تمام اون خوراکی

 :تامید دهد، گف
 .ی مادربزرگ بریمتونیم به خونهتونیم فرار کنیم، میما می -

 :مادرش پوزخندی زد و گفت
م تونیشیم و نمیشی که ما االن مرده محسوب میکه نمراتت باال هستند؛ ولی باز هم متوجه نمیبا این -

 .فرار کنیم
ش ایستاد و به حالت تهدید، چاقو را مادر گبریل خودش را به زور دو تا دستانش نگه داشت و بر روی پاهای

 .کردای ناراحت و عصبی به سمت گبریل به آرامی حرکت میدر هوا تکان داد و با قیافه

گشت که بتواند از داشت و گبریل دنبال چیزی میمیطور عصبی با چاقو به سمتش گام بر مادرش همین

آن برای حفاظت کردن از خودش استفاده کند. تنها چیزی که جلوی چشمش بود، بشقاب آهنی که بر 

محافظ در نزدیک خودش قرار داد. مادرش روی میز قرار داشت؛ بود. او بشقاب آهنی را برداشت و مانند یک

های پایین آورد و سعی در زخمی کردن گبریل داشت. گبریل توانست ضربهباعصبانیت چاقو را از باال به 
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یاد بلند فردفعه سر او را نشانه گرفته بود. او با صدایمادرش را با بشقاب آهنی دفع کند؛ ولی مادرش این

 :زد
 !بمیر -

طرناک و بعد سعی در وارد کردن ضربه به سر گبریل داشت. گبریل از طرفی از رفتارهای عجیب و خ

های بیرون خانه صدای بلند مادرش را بشنوند هم، که زامبیترسید و از طرفی دیگر از اینمادرش می

 :ترسید. او با التماس بر کف آشپزخانه نشست و گفتمی
 کتی؟جوری رفتار میکنم. چرا اینمامان خواهش می -

داد. ناگهان گبریل خودش را را فشار می روح چاقومادر گبریل چاقو را داخل بشقاب فرو کرد و با نگاهی بی

سرعت از زیر بشقاب به بیرون کشید و همین باعث شد که مادرش تعادل خود را از دست دهد و بر روی به

 :بشقاب بیفتد و چاقو به صورت خودش فرو رود. گبریل بعد از دیدن این صحنه با گریه و عجز فریاد زد
 !کنمنه، خدای من! نه، خواهش می -
ادرش از جای خود بلند شد و شکافی بزرگ بر روی صورتش ایجاد شده بود؛ ناگهان او به زمین خورد و م

استخری از خون بر روی زمین جاری شده بود. مادر گبریل دیگر مرده بود و این بیشتر شبیه یک سکانس 

شک صدا االی که بیکه شبیه زندگی واقعی باشد. گبریل در حهای تخیلی و فانتزی بود تا ایناز فیلم

کرد که باور کند این لحظه واقعی ریخت به جنازه غرق در خون مادرش خیره شد و با ناراحتی سعی میمی

 .نیست
کرد. گبریل کند و او االن در واقعیتی دردناک زندگی میدانست که در واقعیتی دردناک زندگی میاو می

ز وسایل مورد نیازش برای رفتن از خانه بود را برداشت. خودش را با سرعت به اتاقش رساند و کیفی که پر ا

 درتوانست در این خانه بماند. او باسرعت از پذیرایی و آشپزخانه گذر کرد و خودش را به دماو دیگر نمی
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جایی که شروع سفر پر خطر گبریل قوه وجود داشت. از آنرساند. بر روی میزی که کنار در بود یک چراغ

 .آمدقوه حتماً به کارش میشد، چراغدر شب آغاز می

اش را گذرانده بود؛ نگاه کرد. او به مبل روبرویی ای که در آن تمام زندگیدر ادامه او برگشت و به خانه

اه کردن به آن مبل تمام خاطرات، مانند فیلم از جلوی چشمانش رد شد. تمام تلوزیون نگاه کرد، با نگ

دیگر ی چگونگی روزشان با یکدید یا حتی دربارههای کمدی و یا ترسناک میهایی که با مادرش فیلموقتی

 .توانست به خوبی در اعماق خاطراتش حس کندزدند را میحرف می
آدم دیگر هستند؛ بنابراین آتشی را در انتظار خو**ن و کشتن یکها آن بیرون دانست که زامبیاو می

درست کرد و به سرعت بر روی مبل پرت کرد، آتش کم کم تمام پذیرایی را در بر گرفت. به آتش کشیدن 

ها خانه تنها راه نجات گبریل از اون موجودات عجیب و غریب بیرون بود. او با خودش آرزو کرد که زامبی

 .ات احمق و عاشق نور باشند، طوری که به سمت شعله ها بیایند و بعد از آن از بین بروندهم مانند حشر
کار عملی شود. او به امید داشتن احتیاج داشت دانست و امیدوار بود که اینتنها راه نجات خودش را این می

این نقشه سخت که امیدش به شدت نسبت به عملی شدن شد. با اینو این برای او یک امید محسوب می

گاه تا به حال با بود؛ اما در هر صورت او امید داشت. محض رضای خدا او فقظ هفده سالش بود و هیچ

وقت در حل مسائل ریاضی و یا فیزیک خوب نبود؛ مشکالتی این چنین دست و پنجه نرم نکرده بود. او هیچ

و او باید تمام تالشش را برای حل کردن مسئله ریاضی یا فیزیک نبود اما این زندگی واقعی بود، این یک

کرد. او مجبور بود که از خانه به بیرون برود چون باالخره آتش تمام پذیرایی را در بر همچین مشکلی می

گرفته بود. او به آرامی در ورودی را باز کرد و پاهایش را به آرامی در پاگرد قرار داد. او با شک به دنبال 

چیزی در اون خوار دور تا دور محله را بررسی کرد؛ اما هیچآن موجودات خونمدرک و شواهدی از وجود 

صدایی به جز صدای آرام و ترسناک تاریکی عجیب نیافت. تمام محله در سکوتی عجیب فرو رفته بود و هیچ

 .شد گبریل بیشتر از هر وقت دیگری وحشت کندرسید و همین باعث میباد به گوش نمی
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ی صورتی رنگش شان رساند و بعد با دیدن دوچرخههای روبرویی خانهی به چمناو خودش را به تند

ی خوبی برای فرار هایش نشست، او با خودش فکر کرد که همین دوچرخه وسیلهلبخندی بزرگ بر ***

 .تواند باشدکردنش می
سوخت و میای که در آتش سریع سوار بر دوچرخه شد و کمی از خانه دور شد. بعد برگشت و به خانه

هایی که از دو چشمانش توانست جلوی سیل اشکبوسید خیره شد. او نمیهای آتش آسمان را میشلعه

 .ها بشوردها صورتش را از تمام ناراحتی و نگرانیبارید را بگیرد، پس گذاشت تا اشکمی
ن هست وگرنه او نفسی عمیق کشید و با خود فکر کرد که االن بهترین موقع برای فرار کردن و رفت

 .آمددلیل و احمقانه به نظر میسوزاندن خانه بی
 :در حالی که به تندی شروع به پدال زدن کرده بود، به سمت خانه برگشت و آرام در زیر *** گفت

 .خداحافظ تمام خاطرات من -
خلق کرده بود، ها زد و سعی در فرار کردن از جهنمی که برای زامبیوزید؛ پدال میاو به تندی بادی که می

 .داشت
آورد که چگونه داد. او به یاد میرفت باید خودش را نجات میتوانست صبر کند، گبریل باید میاو نمی

خواست از یاد ببرد؛ اما به راستی تنها خطی که او را از مادرش در کف آشپزخونه دراز کشیده بود. او می

 .ودکرد؛ خاطرات تلخ و شیرینش بها متمایز میزامبی

 فصل چهارم: دنیایی جدید
 

خوردند. او اجازه داد تا دردی که از طور از چشمانش به پایین سر میهایش تمامی نداشتند و همیناشک

ها تبدیل شود. این واقعاً احساسی صحرایی از گل؛ باالخره به یکاش شکوفه کرده بودی ****داخل قفسه
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اقعی و وکرد. گبریل با خودش فکر کرد که زندگی او به شدت غیرعجیب و ناراحت کننده را به او منتقل می

تواند به زندگی واقعی خود نزدیک کرد که دیگر هیچ گاه نمیرسید. او با خودش فکر میپوچ به نظر می

فهمید که چقدر از زندگی عادی و خسته دانست که باید چه کاری انجام دهد. او االن مینمی بشود و

 .خواست آن را با چیزی عوض کندآمد و نمیی قدیمی خودش خوشش میکننده
کردند، فکر کرد و متوجه شد که به ها کل دنیا را فتح میهای علمی تخیلی که در آن زامبیاو به فیلم

گردند، سالی و مردگان متحرکی که به دنبال گوشت میز بین خواهد رفت و به جز خشکزودی دنیا ا

 .کس باقی نخواهد ماندهیچ
توانستند کاری در مقابلش انجام دهند. او این طلوع یک جهنم جدید بر روی زمین بود و ساکنان زمین نمی

نست تواکرد که ای کاش میند. او آرزو میکرد که بتواند دنیا را تغییر بدهد و دنیایی جدید خلق کآرزو می

های نظامی و ارتش نداشت. او دختری هفده های روانی را بگیرد اما او که مانند دولت سربازجلویی زامبی

 ! ...آمدکاری از دستش بر نمیسال به نام گبریل مارتیس از خیابان چهارصد و یک لین بود و هیچ

ی دیگر زد خودش را به سمت خیابان اصلی لین رساند و وارد یک جادهطور که با سرعت رکاب میهمان

هایش به شماره افتاده بود و دیگر نای رکاب زدن نداشت. او به این نتیجه رسید که االن به مدت شد. نفس

 .زند و این کامالً عادی بود که خسته شده بودبه تندی رکاب می سی دقیقه
خواست با ی پ**شت سرش را ببیند را نداشت. او نمیکه سرش را برگرداند تا منظرهاو حتی جرأت این

 .ها به سمتش مواجه شودای از زامبیشان یا حمله کردن گلهی سوختن خانهصحنه
ای نداشت. باید با ترسید؛ اما چارهی که در آن گرفتار شده بود میاو به شدت از وضعیت موجود و تنهای

 رفت؟کرد؛ اما کجا میهای شهر خودش فرار میکرد. او باید از دردسرسرعت فرار می
ور رکاب ی مادربزرگش همینطتواند تا خانهدانست که میاو حتی مقصدی برای فرار کردن نداشت و نمی

که آرامش خودش را حفظ کند و مانند مادرش نشود، هنوز هم وقتی که به  کردبزند. او باید سعی می



 

 

www.cafewriters.ir 

  

 ترجمه رمان تاریکی

 مترجم: ریحانه حسنی
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

26 

شد چکید. او هنوز هم باورش نمیی چشمانش به پایین میکرد؛ قطره اشکی لجباز از گوشهمادرش فکر می

توانست حدس بزند که بدترین جا االن مناطق مرکزی شهر بود، که مادرش را از دست داده است. او می

 !جا وجود دارد بدترین مکان بودعیتی که در آنبخاطر جم
زد و سعی در نجات با قدرتی غیر قابل توصیف، با وجود خستگی فراوانی که داشت؛ هنوز هم رکاب می

 .پایان را داشتدادن خودش از جهنمی بی
تی که آخر ها دیگر اعتنایی نداشت. به راسکدام از آنگذشت و به هیچهای ایست میاو با سرعت از عالمت

 .کس قرار نبود که به او چیزی بگویدالزمان چقدر عجیب بود. هیچ پلیسی قرار نبود جلویش را بگیرد. هیچ

خواری تبدیل شده بودند که او ها هم به موجودات عجیب و خوناو مطمئن بود که تا االن پلیس

تونست به کسی اعتماد زمان از زندگی او نمیها سپری کند. در اینای را کنار آنخواست حتی لحظهنمی

توانست دوست او باشد. بعضی از اوقات برای زنده ماندن باید با تمام توان جنگید و این کس نمیکند و هیچ

 .ماندن بودی جنگیدن او برای زنده هم شروع لحظه
توانست به آن اعتماد کند؛ خودش بود و تنها قهرمانی هم که برای نجات دادن خودش که او میتنها کسی

 .به آن احتیاج داشت، باز خودش بود
 ایچکد و برای همین لحظهبعد از گذشت بیست دقیقه گبریل احساس کرد قطراتی بر روی سرش می

طور بود. انگار تمام بارید همیناریک و سیاه بود و بارانی هم که میایستاد و به آسمان نگاه کرد. آسمان ت

ریخت. با ریختن قطرات باران راه او بسیار هایی که در جهان هستی وجود داشت بر سر او میتیره وتاریکی

 باریدند تمامهای عادی زمانی که میسفر طوالنی بود. بارانشد و این تازه شروعی سخت از یکتر میسخت

دادند، اما این باران شستند و احسای خلوص، نزدیکی با پاکی را به آدم هدیه میها و گناهان را میدروغ

 .برددانست در قلمروی جهنم به سر میوقت بود که میبرای جهنم بود و گبریل خیلی
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که یک  اش را متوقف کرد و به دنبال مکانی برای استراحت و گذراندن شب گشت. هر مکانیاو دوچرخه

کار را انجام توانست برای او کافی باشد. اگر قرار باشد با زامبی یا کسی بجنگد، اینسرپناه داشته باشد می

 .ترسیدآمد و گبریل در اعماق وجودش میپذیر به نظر میدهد. دنیای بیرون به شدت وحشی و مهار نامی
ادرش بجنگد و در آخر مادرش خودش را که مجبور بوده که برای حفظ جانش با ماو با یاد آوری این

ی کثیف را از ذهنش بیرون توانست این خاطرههایش دوباره به پایین ریخت. او نمیطوری کشت، اشکآن

 :کند. او با خودش به آرامی زمزمه کرد
 .جا نیستکس اینتنها هستم و هیچمن االن تنهای -

 .آمد حرکت کردر جن زده به نظر میای متروکه که از دواو این را گفت و به سمت خانه

لحظه احساس  کرد و گبریل در آنبارید و رعد و برق آسمان تاریک را روشن میباران سیاه به شدت می

 .های ترسناک شده استفیلم هایصحنه از صحنهکرد که وارد یکمی
هایی که تا زانو بلند شده بودند و وسایل خرابی که در ایوان خودنمایی های شکسته شده، علفپنجره

های ها رها شده است. با این وجود، پنجرهی این بودند که خانه برای سالدهندهکردند؛ همه نشانمی

جا را جا هم آمده بودند و بعد از پیدا نکردن چیزی اینینها، به ای این بودند که زامبیشکسته نشان دهنده

ها دوباره به این مکان شد که گبریل احساس آرامش کند؛ چون زامبیرها کرده بودند. این باعث می

 .شدها پیدا نمیی آنآمدند یا اقالً برای مدت طوالنی سر و کلهنمی
هایش را به سوی خانه تندتر از قبل ای همین هم قدماو مطمئن بود که کسی در اطراف او وجود ندارد و بر

رفت. او دوچرخه را به درختی که در نزدیکی حیاط بزرگ خانه بود تکیه کرد و با سرعت بیشتری راه می

دانست که جهنمی ای وارد کرد. او میداده بود. خودش را به ایوان رساند و با دستانش به در باز خانه ضربه

م ها هطور هم مردم. آنل شکل گرفتن بود؛ قرار نبود با کسی مهربان رفتار کند و همینکه در بیرون در حا
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بود و کسی برای آدم دیگری جور مواقع هر کسی به فکر خودش میقرار نبود با کسی مهربان باشند. در این

 .سوزانددل نمی
ها با وجود شکستگی پنجره دانستاو وارد خانه شد و در پ**شت سرش را بست و در را قفل کرد. او می

ی رسد. او با خودش فکر کرد که اگر یک مهمان ناخواندهمعنی به نظر میدهد کمی بیکاری که انجام می

 شود؟جا باشد، چه میدیگر که او اصالً از وجودش خبری نداشت در این
 :بعد سعی کرد خودش را کمی آرام کند و به خودش گفت

 .شدجا باکسی قرار نیست این -
ای که پر از آشغال پذیرایی به شدت کثیف و متروکهاو دورتا دور پذیرایی را بررسی کرد؛ اما به جز یک

، ی خانه قرار داشتروزنامه و کاغذ بود و نصف فرش با خاکستر پوشیده شده بود؛ حتی مبلی که در گوشه

ودند؛ ندید. داخل پذیرایی هیچ ها میز روبرویش را خر**اب کرده برسید و موشپاره و کهنه به نظر می

زد؛ اما گبریل خوشحال بود که دیگر قرار که کثیفی در خانه به شدت موج میزامبی وجود نداشت و با این

 .جا تصمیم بگیردتوانست برای تمیزی آنها مبارزه کند و بعداً مینیست با زامبی

و متوجه شد که کثیفی که در آشپزخانه وجود دارد؛ کم و بیش مانند پذیرایی او به سمت آشپزخانه راهی

امشب اصالً به درستی چیزی، نخورده است و احساس گرسنگی، تمام  هست. او با خودش فکر کرد که

 .وجودش را فرا گرفته بود
رسید، گبریل در یخچال ها، به نظر میهمانند آنها، خالی از هرگونه مواد غذایی بودند و یخچال همکابینت

از کرد احساس تهوع که، در یخچال را برا باز کرد و با بوی به شدت بدی مواجه شد. گبریل پس از این

داشت شدیدی، کرد و تنها چیزی که امروز خورده بود را هم باال آورد. حال دیگر احساس گرسنگی شدیدی

 .توانست، خودش را از این درد کنترل کندو نمی
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که یک چیزی برای خو**ن پیدا های، دیگر کرد؛ به امید اینها و قفسهاو باز هم شروع به گشتن کابینت

چنین شرایطی اصالً ایده آل نبود. او باید غذا به زودی قرار بود ضعیف بشود و این، برای اون در همکند. او 

خوابید، دنیا نابود شده بود و او برای دفاع از خودش هم که شده باید دست به کار ، و باید میکردپیدا می

 .کردشد، و نیازهایش، را بر طرف میمی
 :با خودش به آرامی زمزمه کرد

 .تونمجوری، نمی؛ اینباید غذا پیدا کنم -
ای، که بر روی زمین بودند مواجه شد. گبریل به سمت جعبه رفت و او به گشتن ادامه داد تا با چند جعبه

های، که در جعبه را باز کرد تا ببیند که چه چیزی داخل آن هست. او با دیدن یک جعبه پر از کنسرول

 .از گرسنگی در اینجا تلف نشودبسیار خوشحال شد توانست آنها را بخورد ومی
اش، توانست، خوشحالدانست، جواب کدام دعاهایش، را از خدا گرفته بود اما االن تنها چیزی که میاو نمی

 .کند غذا بود

داد اما االن گشنگی و خورد، وسواس به خرج میی، انتخاب غذایی که میدر گذشته گبریل خیلی درباره

 .ی قانع باشدترس و آخر الزمان باعث شده بود که او به هر چیز
آمد و همیشه مادرش را مجبور به خریدن هر چیزی او خیلی از غذاهای، که داخل کنسرو بودند بدش می

کرد، اما االن هیچ مادر و یا غذایی برای او نبود و او باید روزگار خودش را با همین چند به جز کنسرو می

 .گذراندعدد کنسرو می
کرد تا جای که جایی که باید سعی میاو تبدیل شده بود از اون حاال پیدا کردن غذا به یک شغل برای

 .توانست، زنده بماند و نمیردمی
ز ای، اهایش، سعی در باز کردن کنسرو میوه بود و بعد از اینکه آن را باز کرد و جرعهاو با استفاده از دست
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ریل احساس کرد برای های، درونش را نوشید کمی حالش بهتر از قبل شد. گبآّب خوش طعم میوه

ای، هم که شده همه چیز مرتب و در سر جای خودش هست، دنیا دیگر جهنم نبود اما این احساس لحظه

 .کردبرای او یک حس زودگذر بود چون دوباره گرمای جهنمی که در آن گیر کرده بود را احساس می
خریدش اما االن ها، میروشگاههای گذشته به عنوان چیزی خیلی عادی از فاین قوطی کوچک که در روز

، کردها احساس آرامش میمانند بهشت بود. گبریل نفس عمیقی کشید و لبخندی، آرام زد، او بعد از مدت

خندید و فکر کرد با صدای بلند میشاید اگر دیروز کسی ماجرای اتفاقات امروز را برای او تعریف می

 .گویی قهار هستکرد، که او دروغمی
او االن  گفت: وبهشت، بهشت بود. نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر، بهشت جایی بود که انجیل میبرای او 

 .کرد، که چقدر این بهشت و افکارش با ایام قدیم فرق کرده استفکر می
اند، توبعد از خو**ن سه تا قوطی کامل از کنسرو میوه و سبزیجات گبریل احساس میکرد، که دیگر نمی

ها، به باال رفت و به یک رد و برای همین هم شروع به گشتن مابقی خانه کرد، از راه پلهچیز دیگری بخو

جا یک تابلوی جذ***اب از جنگلی سرسبز و زیبا کشیده شده بود اتاق که دستشویی بود رسید. داخل آن

 .و گبریل با دیدنش کمی حالش بهتر شد

 ترین، اتاق و جاییکرد، اتاق خواب شاید تمیزای، و فلزی در وسط اتاقی دیگر خودنمایی مییک تخت قهوه

 .شد، پیدا کردبودکه در کل خونه می
تعلق به یک کهنه سرباز جنگ ویتنام شد، فهمید که این خونه مهایی، که در اتاق قرار داشت میاز عکس

جا بود های، که در آنها نبود و شاید از معدود عکسهای، اتاقهای، زیادی بر روی دیواربوده است. عکس

 .خانه را شناختشد، صاحبمی
 کرد، وداری میخانه داشت این بود که او وسایل نظامی زیادی را داخل کمد نگهشاید تنها خوبی که صاحب
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های، مختلفی که درون کمد بود شد که او بتواند از خودش به خوبی دفاع کند. گبریل به اسلحهث میباع

داری کند! اش، نگههای، تازه و آماده را کسی درون خانهکرد. کمی عجیب بود که تمام این اسلحهنگاه می

 :گبریل زیر *** گفت
 د، ولی او کجاست؟دانسته، که چه اتفاقی قرار است بیافتناو حتماً می -

اش، ی، جنگ بر روی زندگیبعد با خودش فکر کرد که شاید او فقط یک پیرمرد شکاک بوده است و سایه

ا، هخواسته، که از خودش مراقبت و محافظت کند و داشتن این اسلحهکرده است شاید او میسنگینی می

 .شدندباعث آرامش او می
خانه تبدیل به یک زامبی شده است و االن در جایی از خانه گبریل با خودش فکر کرد که شاید صاحب 

شد، که احساس ترسش بیشتر از قبل برای کشتن و خو**ن او کمین کرده است. صدای درونش باعث می

بشود. او به این باور رسیده بود که امکان تبدیل شدن آن پیرمرد به زامبی زیاد هست اما تنها چیزی که 

 شد، این بود که پیرمرد خانه را ترک کرده است یا نه؟او میباعث ترسیدن و نگرانی 
 .رسیدتر، از بقیه به نظر میآخرین اتاقی که در خانه مانده بود کمی ترسناک

گبریل به آرامی در اتاق را باز کرد و از بیرون داخل را با دقت نگاه کرد. اتاق کامالً ساده بود و در اصل یک 

انتهای راهرو قرار داشت. رنگ حمام آبی مالیمی بود که چشم را خسته دستشویی و حمام بود که در 

کرد، و در همان لحظه بود که گبریل نفسی راحت کشید و با خودش فکر کرد که اینجا بهترین مکان نمی

ا توانست، بای، نا معلوم خیره شد. او دیگر نمیبرای زندگی هست و بعد از این لبخندی، آرام زد و به نقطه

 .کردها هست سفر کند، حتی فکر کردن به این هم او را کمی آشفته مییتی که بیرون از این دروضع

رفت، و بعد از رسیدن به اتاق با یک حرکت گبریل باخستگی به سمت اتاقی که در ابتدا دیده بود راه می

بخش به زیر پتو رفت. م پرید و با لبخندی، رضایتسویتشرت و شلوارش را در آورد و به سمت تخت نر

کننده و هایش، گرم شود اما افکار ناراحتکم چشمشد که کماش، باعث میگرمای پتو و خستگی شدید
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هایش، به پایین پیش هایش، به آرامی از گونهشد، که اشکخاطرات بدی که از امروز دیده بود باعث می

 :جان و ضعیف زمزمه کردبی روی کنند و بار دیگر با صدای
 .همه چیز تموم شده -

دانست، که همه چیز تموم شده اما تنها مشکلش هم همین بود که دیگر هیچ وقت دوستان و مادرش او می

را نخواهد دید.کمی بعد از اینکه غرق در افکارش بود احساس کرد که سردی بادی از جای به زیر پتو نفوذ 

ی، اتاق بسته بود و سرما از هیچ جا و ترسناک بود از اونجایی که پنجره کرده است و این خیلی عجیب

 .توانست، وارد اتاق شودنمی
هایش، را باز کرد و با قامت مردی الغر اندام که به او خیره شده بود، سرش را از زیر پتو بیرون آورد و چشم

مرد نشود. گبریل با ترس و التماس  ی، آنشد، که متوجه نگاه خیرهمواجه شد.حتی تاریکی هم باعث نمی

 :گفت
 .من خیلی خیلی متاسفم، لطفاً با من کاری نداشته باش -

اما حتی با گفتن این حرف هم هیچ تغییری در حالتی که مرد به او زل زده بود ایجاد نکرد و در همین 

 آنجا ایستاده بود ولنگد، چرا آن مرد بدون هیج حرکتی لحظه بود که گبریل احساس کرد یک جای کار می

 .طوری، ثابت بر سر جایش ایستاده بودخورد و همینزد؛ او حتی کمی تکانم نمیهیچ حرفی نمی
 :هایش، را ریز کرد و با صدای بلند گفتگبریل چشم

 گم؟میفهمی، من چی سالم، اصالً می -
بریل توانست چشمان جا بود که گهمانمرد بعد از شنیدن صدا کمی به سمت جل***و خم شد و در 

 !قرمز رنگ او را ببیند و گبریل متوجه شد که آن مرد چیزی بیشتر از یک زامبی نیست
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کرد، باعث شد او با سرعت چرخید و از تخت به پایین پرت شد، درد شدیدی، که در کمرش احساس می

 .که فرارکردنش به تاخیربیافتد
ار، را کنی مناسب اینهنوز برای رفتن به سمت کمد و برداشتن اسلحه وکشتن آن زامبی زود بود بایددرزما

موقع تفنگی، را از نزدیک ندیده بود و امشب اولین بار بود که قصد  ازاینگاه، قبل داد. او هیچانجام می

 .شلیک کردن با یک تفنگ را داشت
هایش، را به سمت سقف برد و به تندی ناگهان مرد شروع به حرکت کردن کرد و با صدای عجیب دست

دانست، که اگر به سمت کمد حرکت نکند ی، عصبی به گبریل انداخت. گبریل میاپایین آورد و نگاه

که، مرد او را بکشد بسیار زیاد است. پس بنابراین خودش را از پست تخت با باال کشید و فریاد احتمال این

 :زد
 .تر، نیانزدیک -

 ها احساس امنیت بیشتریاو خودش را از زیر تخت به سمت کمد کشاند و با به دست گرفتن یکی از تفنگ

شد، او بدنش را به آرامی بر روی تر، میطور نزدیککرد. مرد بدون توجه به هشداری گبریل به او داد همان

گذاشت، گبریل با خودش فکر کرد کشاند و گردنش که انگاری شکسته شده بود را به نمایش میزمین می

ای، بر آمده است. جای گاز گندهاند او به این شکل درردهها، به خانه کای، که زامبیکه شاید بخاطر حمله

 .کرد و او مدرکی برای اثبات افکار گبریل بودروی **** پیرمرد خودنمایی می
داد، و گبریل حدس زد که شاید صدای استخوان بر داشت صدای عجیبی میپاهایش، با هر قدمی که بر می

هایش، را برای گرفتن ر زامبی در کنار گبریل بود و و دستباشد. حال دیگای که از زانویش هستآمده

 .گبریل دراز کرده بود
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 :های، سرد مرد جیغ بلندی کشید و داد زدگبریل بعد از حس کردن دست
 !نه، نه به من دست نزن -

دانست، باید به کجای زامبی شلیک کند شروع به شلیک کردن به تمام نقاط گبریل که از شدت ترس نمی

ی دیگر برای همیشه رفته بود. گبریل لبخندی، خسته بدن او کرد و بعد از آن با شلیک کردن به سرش زامب

 :زد و با خوشحالی گفت
 .من تونستم -

 :و بار دیگر از شدت هیجان و عصبی بودن فریاد زد
 .خدای من! من تونستم یک زامبی را بکشممن، یک نفر را کشتم -

، مرد خیلی وقت پیش غم و اندوه زیادی در قلبش وجود داشت اما با این حال با خودش فکر کرد که آن

ی، متحرک تبدیل شودمرده بوده است. او برای خوشحالی و راحتی روح مرد در که به یک مردهقبل از این

 :بهشت آرزو کرد و امیدوار بود. االن در جای بهتری باشد؛ گبریل زیر *** گفت
نی دیگر انسان نیستند و های متحرک هستند، یعها، مردهکنم، که کار بدی کرده باشم. اگر آنفکر نمی -

 .ها را بکشمتونم، آنبرای همین هم من می
ی، او قرار داد و ای، سفید رنگ و تمیز را بر روی جنازهتر، کرد و ملحفهاو خودش را به جسد مرد نزدیک

ا تواند، ببعد از آن از کمد یک لبا**س آستین بلند، قرمز رنگ برداشت و با خودش فکر کرد که او نمی

 کرد، ولی کجا؟جا، برای گذاشتن جسد او پیدا مید یک زامبی مرده درون اتاق بخوابد پس باید یکوجو

پس تصمیم گرفت که او را به بیرون از خانه ببرد او خم شد و جسد را از پاهایش، گرفت به سمت بیرون از 

م سنام مایکل بر روی آن، بود برخورد. او متوجه شد که اخانه کشید. بعد از گذشتن از پذیرایی با قبضی که
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که نام مردی، که کشته ی، چه کسی هست؟ و ایندانست، در خانهکه میاین مرد مایکل هست و االن از این

 .کردچیست؟ احساس گنا****اه کمتری می
کشید، او به آسمان نگاه کرد و متوجه طوری، که جسد را به دنبال خودش به حیاط خانه میگبریل همان

که بند اومده و دیگر در آسمان سیاه شب هیچ ابری نبود. گبریل شد که باران سیاه خیلی وقت هست 

او از کشتن مرد به شدت احساس ناراحتی و عذاب جنازه را تا دم در خانه کشاند و بر سر جاده گذاشت

 .وجدان داشت
کشد، همچین حسی داشته باشددیگر اما با خودش فکر کرد که اگر هرگاه کسی را برای دفاع از خودش می

رحم، زنده بماند. او جسد را درست در قسمت کناری جاده نزدیک درب ورودی، تواند، در این دنیای بینمی

 :خانه قرار داد و با خودش گفت
 .اگر جسد را خارج از خانه قرار بدم بهتر هست، چون دیگر ترس و عذاب وجدانی نخواهم داشت -

االن تبدیل به یک میدان جنگ شده است، اگر  کرد، که دنیااو در راه برگشت به خانه با خودش فکر می

 !شویکسی را نکشی خودت کشته می
هایت، را باال بزنی و دست بکار بشی. قبل از اینکه پس باید برای دفاع کردن از خودت هم که شده آستین

 :کردکامال وارد خانه شود، به سمت جایی که جنازه را قرار داده بود برگشت و به آرامی زیر لبش زمزمه 
 .امیدوارم که در آرامش باشی، مایکل -

طور، در ورودی، خانه را قفل کرده بود. زمانی که گبریل به اتاق خواب برگشت، در اتاق خواب و همین

ای، که بر روی زمین بود را برداشت و نزدیک به تخت قرار داد، تا هر وقت که احساس خطر گبریل اسلحه

 :رامی زمزمه کردکرد از آن استفاده کند، او به آ
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 .دهمتر، از هر وقت دیگری به مبارزه ادامه میمن قوی -
 .رفت که، بخواهد به چیز دیگری فکر کند از شدت خستگی به خواب طوالنیاو قبل از این

 .فصل پنجم: در جایی که نور باشد، تاریکی هم هست
 

ای، به گوشش نرسیده بود و این جیک پرندهصبح روز بعد، گبریل در حالی بیدار شد که هیچ صدای جیک

ها، در هنگام صبح عادت کرده بود اما االن هیچ صدای به ی پرندهبرایش کمی عجیب بود. او به شنیدن صدا

 .رسیدجز یک سکوت آزاردهنده به گوشش نمی
توانند تبدیل به زامبی شوند یا همگی در یک روز نابود بشوند، ها، نمیگبریل با خودش فکر کرد که پرنده

ها، ا باریدن باران سیاه شاید پرندهپس چه بالیی بر سر آنها آماده است؟!کمی بعد یادش آمد که دیشب ب

خواهند در حال هایی، که جان او را میاند و دیگر هیچ موجودی، در آن بیرون وجود ندارد و فقط مردهمرده

 .حرکت کردن هستند
ته ای، که دیشب کشهایش، به دنبال جنازهاو از سر جایش بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد و با چشم

تر از هر وقت دیگری مواجه شد. آسمانی که در ای، عجیبگبریل به آسمان نگاه کرد و با صحنه بود گشت.

باالی سرش افراشته شده بود، به رنگ قرمز بود. همین باعث شد که گبریل از خانه به بیرون برود تا با دقت 

 بررسی کند که چه اتفاقی در حال افتادن هست؟
های، کرد که شاید اشتباهی از یکی از دروازهگذشت، با خودش فکر میطور که گبریل از درگاه میهمان

جهنم رد شده است، چون هیچ چیزی بر روی زمین مانند سابق نبود. آسمان قرمز رنگ شده بود و تمام 

ها، و جسد مایکل هم به رنگ سیاه در آمده بود. درختان و گیاهان به رنگ مشکی در آمده بودند. حتی علف

 :ش گفتاو با خود
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 .جنس باران آب نبود بلکه انگار از جوهر مشکی بود -
رار ها، قی، سیاه را بر روی زمین جا گذاشته است و البته این لکهگبریل با خودش فکر کرد، خدا یک لکه

هست به زودی نابود شوند. شاید این روش خدا برای اینکه به ما نشان دهد که زمین دیگر همان جای 

بریل بود. گتر، بر روی آن شکل بگیردر هست که به زودی نابود شود و یک زندگی جدیدسابق نیست و قرا

توانست، دلیل آن باران سیاه یا تمام اتفاقاتی که در جریان بود را متوجه شود. او به سردرگم بود او نمی

تبدیل شده  دانست، که او هم به یک لکهدانست، که چه اتفاقی در حال افتادن هست اما میدرستی نمی

است و امکان اینکه به نابودی کشیده شود بسیار زیاد است. گبریل شروع به راه رفتن در افقی از خون و 

 .گیرندسیاهی کرد تا شاید متوجه شود که این اتفاقات از کجا نشأت می

چکد. تنها ها، بود او متوجه شد که انگار از آسمان خون میرنگ آسمان درست به مانند رنگ چشمان زامبی

 .توانست، به زبان بیاورد همین بودچیزی که در آن لحظه می
 .ـ چرا؟ این اتفاقات در حال افتادن هست

پس از آن سرش را به سمت درختان و گیاهان که حال دیگر به رنگ سیاه بودند کرد و با خود اندیشید و 

بارید، فرار کند؟ ها، و هم از دست باران سیاهی که از آسمان میتواند، هم از دست زامبیکه چطور می

 .ن منوال در حال کم شدن بودها، هم به همیها، برای زندگی کردن هر ثانیه در حال افزایش بود و امیدمانع
 هایش، بود. اوکرد، که تنهایی در حال خفه کردن او و شکوندن استخوانگبریل عصبانی بود و احساس می

روی، اش، را بر سر یک چیزی خالی کند، با این حال او سرش را چرخاند و در روبهخواست تا عصبانیمی

ی، سمتش دوید و شروع به لگد زدن به در قراضهخودش یک ماشین قدیمی خر**اب دید. با سرعت به 

 .ماشین کرد
، تا خواستهبعد از مدت طوالنی بر روی سقف ماشین نشست و با خودش فکر کرد که در گذشته همیشه می
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تبدیل به کسی شود که مادرش به او افتخار کند. شخصی که بتواند مادرش را خوشحال کند و البته موفق 

ه یک سرآشپز تبدیل شود و مانند مادرش فردی موفق و جذ***اب باشد. اما االن او خواست، بباشد. او می

 :ای، از جوهر پاک نشدنی خلقت بود. گبریل با عصبانیت شروع به جیغ زدن کرد و گفتقطره
 .من یک قطره جوهر نیستم -

د ل احساس آرامشی شدیای، دور هم بشنود. گبریتوانست از فاصلهبعد از فریاد بلندی، که آن را هرکسی می

هایش، از او کمی دورتر شدند و او واقعا به این احتیاج داشت. او کرد، تنش و نگرانیکرد، او احساس میمی

دید. در انتهای جاده یک جنگل کرد و چیز جذابی را در آن نمیی، روبه رویش خیره نگاه میبه منظره

درختان جنگل به رنگ مشکی بودند و چیزی به جز جا، هم آن را دید. شد از همینوجود داشت که می

زدند. از نظر گبریل به هیچ وجه رفتن به آن جنگل کار های، غریبه در آن جنگل پرسه نمیسایه

شد، به راحتی دانست، چه چیزی در آن مخفی شده است نمیای، نبود و در جای که او نمیهوشمندانه

 .رفت

بعد از آن گبریل سرش را به سمت خانه چرخاند و ناگهان تکان خو**ن کسی در پ**شت خانه نظرش 

کرد. او از سر جایش خورد، نگاه میتکان میرا جلب کرد. گبریل با تعجب به جسمی که در انتهای خانه 

بلند شد و به سمت چیزی که دیده بودحرکت کند. گبریل با هر قدمی که به سمت پ**شت خانه نزدیک 

جا کمین نکرده باشد. وقتی به پ**شت خانه رسید ای، در آنکرد که زامبیشد، با خودش دعا میمی

 :ان با صدای بلند گفتچیزی به جز یک قبر ندید گبریل به سمت آسم
 جدی؟ یک قبر؟ -

کس وجود نداشت. ی، که ایجاد شده بود نگاه کرد. همه جا سیاه بود و هیچاو از پ**شت خانه به منظره

 :ناگهان صدایی، از پ**شت سرش شروع به حرف زدن کرد
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تبدیل به یک های، من همگی مردند و من تنها کسی که زنده موندم. خدای من، این زندگی پس همسایه -

 .تونم، کاری بکنمکمدی ترسناک احمقانه شده است و من نمی
رویش، ایستاده بودمواجه گبریل به سرعت سرش را برگرداند و با یک مرد میانسال که با یک اسلحه روبه

 :هایش، را به حالت نمایشی به باالی سرش برد و گفتشد. مرد دست
 .دمه بزنممن برای صلح اومدم و قرار نیست بهت ص -

 :او این را گفت و از راه رفتن دست کشید. گبریل با حالتی تدافعی گفت
 .هیچ صلحی باقی نمانده -

 :مرد نگاهی تلخ به گبریل کرد و به آرامی گفت
 .دونم، که هیچ صلحی دیگر وجود نداره. اما من برای صلح اومدممی -

 :گبریل پوزخندی زد و گفت
 .دازات، را بنثابتش کن. اسلحه -

 :هایش، بود کرد و گفتای، که در دستمرد یک نگاه به گبریل و یک نگاه به اسحله
 .دمکار رو انجام میباشه، من این -

اش، را بر روی زمین انداخت و بعد از نگاهی به گبریل کرد تا به او نشان ی، کمریمرد این را گفت و اسلحه

 :و کرد و گفتدهد که قصد واقعی او چیست؟ گبریل نگاهی به ا
 .ای، که به پشتت هست هم بندازاون اسلحه -
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 :مرد لبخندی زد و گفت
_  .خوشم اومد باهوش هستی 

 .خوامیک جا رو برای موندن می
 :گبریل نگاهی، مملو از ترس و نگرانی کرد و گفت

 خوای؟تو چه چیزی از من می -
 :مرد نگاهی، به دور و اطرافش کرد و با لبخندی، مصنوعی گفت

 .خواهمتبدیل به یک جهنم شده و من جایی برای ماندن می بینی، این بیرونطور که میهمان -
ی، مرد کرد که در حال لبخند زدن به او بود، گبریل گبریل به فکر فرو رفت و بعد نگاه به چهره

 :ی، اوست.گبریل صدایش را صاف کرد و گفتتوانست، به کسی که تنها شناختی از او دارد صدا و چهرهنمی
 اعتماد کنم؟ تونم، به توچطور می -

 :هانش، را ریز کرد و گفتمرد چشم
 شه به تو اعتماد کرد؟دونم، چطور میتونم، بگم که من هم نمیاین سوال خوبیه و در جوابش می -

 :گبریل نگاهی، به مرد انداخت و بعد از چند دقیقه مکث گفت
 .قبولهباشه،  -

دم زدن به سمت خانه کرد. بعد از وارد شدن به های، مرد را برداشت و شروع به قاو این را گفت و تفنگ

ها، پنهان کرد و با خودش فکر کرد که آن مرد ها، را در پ**شت کمد لبا**سخونه گبریل تفنگ

ها، از خانه به بیرون رفت تا ببیند که مرد در هایش، را پیدا کند. او بعد از پنهان کردن تفنگتواندتفنگنمی

 چه حالی هست؟
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او هنوز بر روی زمین نشسته و خسته و داغون به نظر می آید، گبریل با خود اندیشید که  گبریل دید که

 .های، زیادی را متحمل شده استحتما آن مرد هم مانند گبریل سختی

ی، مرد کرد و ناگهان مهربانی و انسانیت شروع به جرقه زدن در قلب ههای، خمیدگبریل نگاهی، به شانه

گبریل کرد. او با خودش فکر کرد شاید بد نباشد که یک نفر دیگر هم در نزدیکی او زندگی کند، بنابراین با 

 :صدای بلند روبه مرد گفت
 .تونی، کنار من زندگی کنی فقط باید توی پذیرایی بخوابیباشه، تو می -

 :لبخندی، به پهنای صورتش زد و رو به گبریل گفت مرد
 .من خیلی ممنونم ازت. اسم من جان هستش و خیلی خوشحالم که االن یک جا برای زندگی کردن دارم -

 :داد، لبخند زد و گبریل گفتجان درحالی که با گبریل دست می
 .نگران نباش االن تو یک جا برای موندن داری -

کرد، با خودش فکر کرد که درون همچین دنیایی دیگر ش را از دست جان جدا میگبریل در حالی که دست

تونست، چیز خوبی باشد. دانست، باید به چه کسی اعتماد کند اما داشتن یک همراه و یا دوست مینمی

 .گبریل به سمت خانه برگشت و مرد هم پ**شت سر او داخل شد
و محیط خانه را دید با حالتی انزجار مانند دورتادور خانه را زمانی که جان همراه با گبریل وارد خانه شد 

ی، او زد، و بعد از آن انزجار جای خودش را به خشم داد، اما جان که متوجه شد گبریل به چهرهدید می

اش، زد و با لبخند به دورتادور نگاه کرد. کند برای همین هم نقابی از خوشحالی مصنوعی بر چهرهنگاه می

 !ر همان لحظه با خودش فکر کرد که آیا با راه دادن او به خانه، کار درستی کرده است؟گبریل د
 :گبریل رو به جان گفت
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تونم، چند تا کنسرو میوه و یا سبزیجات بیارم. درسته که ما داخل آشپرخانه غذا داریم و من برای تو می -

 .غذای زیادی نیست اما از گشنگی بهتر هست
رفش به سمت آشپزخانه به راه افتاد تا طبق حرفی که زده چند تا کنسرو برای جان گبریل بعد از این ح

 .بیاورد. جان بعد از خو**ن غذا و نوشیدن آب کمی حالش بهتر شده بود و با لبخند از گبریل تشکر کرد

 :جان لبخندی زد و به گبریل گفت
 .ممنون برای مهمون نوازی، خوبی که کردی -

گبریل در جواب به حرفی که جان زد لبخندی، زد و سرش را تکان داد و سپس به سمت آشپزخانه رفت و 

شد، که احساس ه عنوان ناهار به سمت حمام راه رفت. خیلی وقت میها، ببعد از خو**ن یکی از کنسرو

کرد، که بسیار کثیف شده است. پس بنابراین فکر کرد یک ی، خودش نداشت و احساس میخوبی درباره

تواند، حالش را بهتر کند. او در حمام را باز کرد و وارد شد. وقتی که آب داغ شد شروع به حمام خوب می

د و سپس بعد از اتمام کارش خودش را با یک حوله خشک کرد و به سمت اتاقش رفت. شستن خودش کر

هایش، که شب قبل شسته بود و االن خشک شده بود کرد و سپس بر گبریل شروع به پوشیدن لبا**س

 .روی تختش نشست
ن اییی، پایین خانه به گوش رسید و گبریل خودش را با دو به پناگهان صدای شکستن چیزی از طبقه

کرد، و مرتب با خودش ای، بسیار عجیب مواجه شد. جان در حالی که گریه میها، رساند و با صحنهپله

و کرد. گبریل با ترس رزد، یک اسحله را به سمت سر خودش نشانه گرفته بود و به بیرون نگاه میحرف می

 :به جان گفت
 .کنی؟ اسلحه رو بیار پایینکار میداری چی -

 :بی روح به او کرد و گفت جان نگاهی،
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ها، ی، زندگی کردن ندارم. من مجبور شدم که زنم رو بکشم چون اون هم به یکی از زامبیمن اجازه -

 .تبدیل شده بود. خدای من، وحشتناک بود
 :گبریل نگاهی، از سر دلسوزی به او انداخت و گفت

شه. باور کشتن خودت چیزی درست نمیهم جلوی من خودش را کشت. تو باید قوی باشی. با مادرم! من -

 .کن
 :جان نگاهی، به اسلحه و یک نگاه به گبریل انداخت و با لبخند گفت

 .گی این دنیا ارزش هیچی رو نداره حتی زندگیتو راست می -
ی، جان ی، تفنگ را کشید و خودش را کشت. گبریل با تعجب و ترس به جنازهو در پی این حرف ماشه

 .حالت شک به سقف خیره شد و همان جا نشستنگاه کرد و با 
کشند، و یا از زندگی کردن شناسد، خودشان را میکرد، که چرا تمام کسانی که میاو با خودش فکر می

 .گفت، این دنیا ارزش هیچی را ندارد حتی زندگیکشند. به نظر گبریل جان راست میدست می

وانست، تهایش، صورتش را پوشاند و نفسی عمیق کشید. دیگر نمیتگبریل بر روی زمین نشست و با دس

توانست، تحمل کند. او دیگر هیچ چیز را هایش، را هم نمیطور، مرگ دوستتنهایی را تحمل کند و همین

، توانستهای، مشکی پنهان شده بود و او دیگر نمیتوانست تحمل کند، دنیا زیر لکهدر این، دنیا نمی

ی، جان هم مانند مایکل بر نزدیکی در ورودی بیاندازد. را ببیند. گبریل تصمیم گرفت جنازه ها،خوشحالی

 .شد، که او خودش را بکشدگبریل هنوز هم درون شوک کرگ جان بود، اصال باورش نمی
ی، جان از خانه گبریل بر روی تختش دراز کشید و به سقف باالی سرش خیره بعد از خارج کردن جنازه

هایش، را بست و به برد که تمام این اتفاقات را فراموش کند. گبریل چشمدانست، چقدر زمان میشد نمی
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کشت، و دنیا جای تیره و کس خودش را نمیروزهای خوب و شیرین گذشته فکر کرد. در آن روزها، هیچ

ت و االن حتی آورد، که چقدر با جسیکا بر سر مجلس رق***ص دعوا کرده استار نبود. گبریل به یاد می

، داده ایتوانست، که دوستش را از نزدیک ببیند، روشنایی دنیا جای خودش را به تاریکی کور کنندهنمی

هایش، را بر روی هم کس هم توانایی فرار کرد از این تاریکی را نداشت. گبریل به آرامی چشمبود و هیچ

 .گذاشت و از شدت ناراحتی و تنهایی به خواب رفت
آمد، ایجاد نشده بودبیرون مانند بیدار شده بود هیچ تغییری در نوری که از پنجره به داخل میزمانی که 

چند ساعت قبل هنوز هم قبرستانی، تاریک بود. گبریل به یاد آورد که باید کمی خانه را برای زندگی کردن 

شده از بین بروند. پس ای، هم که تمیز کند و شروع به تمیز کردن خانه کرد تا شاید افکارش برای لحظه

 .های، سالن پذیرایی کرد اما ناگهان صدای در زدن باعث تعجب و ترسش شدشروع به تمیز کردن خاک

او به سمت در رفت و در را باز کرد، بعد از آن با یک پیرزن و یک پسر و دختر جوان مواجه شد. به نظر 

ترسیدند، برای همین هم با ترس و التماس به گبریل زل زده بودند. پیرزن ها از چیزی میآمد، که آنمی

 .روع به حرف زدن کردش
 جا برای موندن احتیاج داریم، لطفاً به ما یک جا بدهید؟ما به یک -

 :گبریل نگاهی، به سیاهی تمامی جنگل و آسمان کرد و گفت
 .توانم، به شما بدهممتاسفم من هیچ جایی را نمی -

آن لحظه دلش به  بست نگاهی، به چشمان اشکی دختر بچه کرد و شاید درگبریل درحالی که در را می

 :حال آن سه نفر سوخت و در را باز کرد و گفت
 .جا، زندگی کنیدتونم، اجازه بدم شما برای همیشه در اینباشه، اما فقط برای یک شب! من نمی -

 :پیرزن لبخندی، قدر دان زد و به آرامی سر تکان داد و داخل شد پسر بچه رو به گبریل گفت



 

 

www.cafewriters.ir 

  

 ترجمه رمان تاریکی

 مترجم: ریحانه حسنی
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

45 

ختر هم خواهرم هست، اسم او تینا هست و این خانوم مادر بزرگمون اسم من توماس هست و این د -

 .گوییمهست که ما به او مادر مگی می
کرد و گاهی هم سر تکان داد، نگاه میگبریل با لبخند به پسر بچه که به تندی تمام اطالعات را به او می

 :به گبریل گفتای، که در پذیرایی بود نشست و رو داد. مامان مگی بر روی کاناپهمی
 جا در آوردی؟خب، دختر جون تو چه شکلی سر از این -

آمد، نگاه کرد و گبریل نگاهی، به اطراف پذیرایی که حاال زیباتر و تمیزتر از هر وقت دیگر به چشم می

 :گفت
کنم، شخصی که قبالً خونه برای او بود، ی، من نیست اما من االن داخلش زندگی میدرسته این خونه -

 .بدیل به یک زامبی شد و من کشتمشت
گبریل با اخمی میان دو ابروش به افقی نامعلوم خیره شد و بعد از آن صدای پچ پچی میان دختر و پسر 

 :زدند، بعد از مدتی مامان مگی گفتها، حرف میها با ترس راجع به کشتن و زامبیکوچک بر پا شد آن
ی، مردم جهان االن در وضعیت بدی قرار دارند و ی همههی دختر جون، شاید این کمکی بهت نکنه ول -

 .همه درگیر آلودگی هستند
 :گبریل با سرعت به سمت پیرزن برگشت و گفت

 زدید؟آلودگی؟ راجع به چه چیزی حرف می -
 :هایش، را ریز کرد و با نگرانی گفتمامان مگی چشم

ها، وارد دنیایی بیرون شدند از آزمایشگاه های، کهدخترم شنیده بود که چندین متخصص راجع به آلودگی -

 :گفتزد، میحرف می
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شه چون کمبود نور خورشید های، نفت ترکیدند و برای همین هم آلودگی داره بیشتر میکه بعضی از چاه-

 .بخشدو گیاهان به اون نیرو می

 :ی، مثبت تکان داد و به سمت پیرزن رفت و گفتگبریل سرش را به نشانه
 دخترتون االن کجاست؟ -

 :مامان مگی لبخندی، شیرین زد و گفت
دونی، اون قراره فردا ادن، میدر حال امداد رساندن به افرادی که در بین این آخرالزمان کوفتی گیر افت -

 .صبح به اینجا بیاد و ما رو به یک جایی امن ببره
گبریل لبخندی، زد و سرش را تکان داد، مامان مگی متوجه شد که او بسیار ناراحت و تنهاست برای همین 

 :هم به او گفت
با هم به یک جای امن تونی، با ما سوار هلیکوپتر بشی و هی دختر جون اسمت چیه؟ اگه دلت بخواد می -

 .برویم
 :گبریل به آرامی جواب داد

کنم، مادرم بعد از اینکه اسم من گبریل هست و االن مدت زیادی نیست که داخل این خونه زندگی می -

شود، خودش را کشت و من سعی کردم تا از اون محله فرار متوجه شد که دنیا داره به چه چیزی تبدیل می

 .جا اومدمتونستم، زیاد دور بشم به اینام، نمیخهکنم، ولی چون با دوچر
مامان مگی لبخندی، دلسوزانه زد و به دنبالش کنار گبریل نشست و او را بغ***ل کرد، گبریل لبخندی، 

ی، خدا هم خوب نبود، گاهی اوقات بهتر بود که زد و در آغو**ش مامان مگی غرق شد. تنها بودن همیشه
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 .ته باشیمهای، را کنارمان داشآدم
بعد از گذشتن یک عصر به نسبت خوب، گبریل کنار بقیه کسانی که در خانه بودند، غذا خورد. او دیگر 

کرد، که دنیا کرد، او االن به این فکر میکمتر احساس ناراحتی برای خودکشی جان و کشتن زامبی می

شود، و هیچ راه رن میجای ترسناک و عجیب شده و آلودگی موجود در هوا باعث مرگ تمامی جاندا

 :برگشتی هم وجود ندارد. مامان مگی با لبخندی، مهربان به گبریل گفت
 .آید، پس برای فردا آماده باشدخترم گفت که فردا قبل از سپیده دم با هلیکوپتر به دنبال مون می -

 .بعد از گفتن شب بخیر گبریل با افکاری سنگین به تختش رفت

 فصل ششم: پایان تنهایی
 

کرد، و االن تنها فرصتی که برای خارج هایش، فکر میت گبریل تنها فقط به مشکالت و تنهاییدرون تخ

دانست، که دیگر باید چه کاری انجام دهد یا اصالً همراهی با مامان مگی بود او نمیجا، داشتشدن از این

 تواند، کاری انجام دهد؟می
ک دست های، توسط یو راحتی برود. صبح با تکان بالخره گبریل توانست با افکار سنگینش به خواب سبک

 :گفت کوچک بیدار شد و با دیدن تینا
 ریم؟چی شده؟ داریم می -

 :هایش، به آرامی گفتتینا سرش را به پایین انداخت و با بازی کردن با دست
 .مامان مگی از من خواست که بیام و بیدارت کنم؛ باید آماده بشی چون قراره بریم -

سرش را تکان داد و بعد از رفتن تینا شروع به جمع کردن لبا**س و وسایلش به داخل کوله گبریل 

ها، به پایین رفت و وارد آشپزخانه شد. مامان مگی داشت با اش، کرد. بعد از تمام شدن کارش از پلهپشتی
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 :کرد، و بعد از تمام شدن صحبتش رو به گبریل گفتسیم کوچکی با شخصی صحبت میبی
 .ریمجا، میبح بخیر گبریل، بیا این صبحونه رو بخور تا نیم ساعت دیگه ما از اینص -

 اش، بر رویبعد از آن، قوطی کنسرو میوه را به گبریل داد، تا او غذا را بخورد. گبریل پس از اتمام صبحانه

 .ی، داخل پذیرایی نشست و شروع به تکان دادن پاهایش کردکاناپه
 .گشتهای، خانه را به دنبال تجهیزات و غذا و لبا**س میمامان مگی به سرعت تمام اتاق
ها، هم با نگرانی از قدر، عصبی هستند. حتی بچهکرد، بقیه هم همینگبریل عصبی بود و احساس می

 .پایان، بیرون خیره شده بودندها، به سیاهی بیپنجره
 :م در خانه آمد و به گبریل گفتباالخره مامان مگی با ساکی بزرگ به د

باید آماده باشیم هر لحظه امکان آمادن هلیکوپتر هست و اگر عجله نکنیم ممکن هست با صدای بلندی  -

 .جا بکشاندها، را به اینکند، تمام زامبیکه ایجاد می
ر از دور ای هلیکوپتگبریل با نگرانی سرش را تکان داد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. بعد از چند دقیقه صد

تر کرد. هلیکوپتر، از هر وقت دیگری به آسمان سیاه نگاه میرسید، و گبریل خوشحالها، به گوش میدست

بر روی زمین نشست و بعد از آن، گبریل بقیه به سرعت به سمت آن دویدند و سوارش شدند. هلیکوپتر به 

ر های، که دها، به جمعیت زامبیوانست، از پنجرهتسرعتی باور نکردنی دوباره به آسمان رفت و گبریل می

شد  ها مشخصگردند، نگاه کند. طولی نکشید که دریا از طرف چپ آنجنگل به دنبال صدای هلیکوپتر می

 :و گبریل نفسی عمیق کشید و با خودش گفت
 .ندداکس، به درستی نمیهیچاین، شروعی دوباره برای من هست یا شاید هم پایانی دوباره  -
 

 پایان
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 کافه نویسندگان مرجع رمان
 ا هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به همکاری با م

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 حسین نجفی،نگارداردان:مدیریت


