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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 پیشرفته: سطح

 

 :خالصه

 ی پروژه يه توی که آمریکاست مقیم ایرانی دانشمند یه ماريا، دوستاش، قول به يا مريم

 رها وی.آی.اچ ويروس چنگال از تا كنه می كمک ايدز به مبتال بيمارای به كه بزرگ تحقيقاتی

 به رو تحقيقات كه مياد پيش اتفاقی... ولی میره پیش خوب چی همه اوايل. داره شرکت بشن،

 از كرده خرابكاری كه كسی قصد و خورهمی آب كجا از اتفاق اين دونهنمی هم كسی. ريزهمی هم

 مخصوصا دنيا، ی همه همه، جون اينكه. میشه متوجه رو چيزی يه ماريا ولی بوده، چی كار اين

 !خطره در ها ايرانی

*** 

 :مقدمه

 خوبه، که طور همون علم. بگیره قربانی حاضره کنه، جا آدما بین رو خودش اینکه برای دانش

 !بدی و خوبی از ترسناکی پارادوکس. ویرانگره

 باش مطمئن ولی. بدش یا خوبش، وجه از کنی، استفاده ازش شکلی چه داره خودت به بستگی

 انتخاب از بعد تا ایستاده تو منتظر که هست نفر یه همیشه کنی، استفاده که وجهش هر از

 وقتی باش مراقب پس. بگیره دست در رو نشده استفاده که وجهی سریعا بدت، یا خوب مسیر

 رو وجهش کدوم و گیری، می دست به رو وجهش کدوم کنی، می خدمت مردم به علمت با داری

 ...گیره می دست به دیگری
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*** 

. خوردمی تکون و لرزیدمی گردنش روی عجیبی حالت با سرش بود، ایستاده من به پشت

 :بشه من حضور متوجه شاید تا زدم صداش

 خوبه؟ حالتون شما آقا، هی-

 که بود نفهمیده هنوزم مقابلم مرد ولی گرفت، رو اطرافم فضای کل و شد منتشر وار طنین صدام

 روشن گوشه یه رو ضعیف المپ یه کسی که انگار بود، تاریک نیمه اونجا فضای. کنارشم هم من

. کنه روشن و بده پوشش رو زیادی شعاع که نداشت رو توانایی این کم نور اون چند هر. کرده

 اینجا فهمیدممی باید بشم، نزدیک مرد اون به تا گفت بهم حسی یه. ترسیدممی بودم تنها چون

 و رفتم جلو کم یه همین برای. بود اون بده جواب من به تونست می که کسی تنها کجاست،

 :زدم اش شونه به رو راستم دست

 ...آقا-

 .کرد نگاهم و چرخوند سر آهسته شد، متوقف لرزیدنش گرفت، قرار اش شونه روی دستم وقتی

 جیغ قدرتم تمام با و شدم ترک زهره چشمش از خالی های حدقه و تهی نگاه از کردم، وحشت

 ...خراش گوش خیلی جیغ یه کشیدم،

*** 

 :گفتم اختیار بی و کشیدم بلندی فریاد

 !لعنت-

 صدای شد، صدا یه جمع حواسم که گذشت ثانیه چند. نشستم جام سر زنان نفس نفس بعد

 . پیچیدمی گوشم تو داشت که ظریفی زنگ

 كه شد ظاهر انگشتام زير چيزی يه. گشتم موبايلم دنبال كورمال كورمال و بردم پتوم زير رو دستم

 خوابم تخت تو که همونطور. کردم خاموش رو ساعتش و داشتم برش. صاف و بود شكل مستطيل
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 خودم پیش و کشیدم عمیقی نفس. چرخوندم اطراف به رو سرم منگ و گيج بودم، نشسته

 .بود احمقانه و ترسناک واقعا دیدم، که خوابی کردم اعتراف

. كردن حركت نامعلومی مقصد سمت به كردم شروع خوران تلو تلو و اومدم پايين تخت روی از

 غرولند و رفت باال زور به پلكم يه. خوردم اتاق در به محكم همين واسه شدن،نمی باز چشمام

 ديدن با. درآوردم ام خونه مرتب پذيرايی سالن از سر و فرستادم پايين رو دستگيره کنان

 يه با و زدم كنار رو سياهم موهای تلخی اوقات با. كشيدم آه اونجا سفيد و ياسی دكوراسيون

. گذشتم" تزئينی وسايل" بودم گذاشته رو اسمشون كه آشغااليی و آت بين از رو خودم باز، چشم

 صورتم به آب بزرگی خيلی مشت و شستم رو دستام و رفتم داخل رسيدم، دستشويی به باالخره

 قطره قطره ازش كه خيسم صورت به. تنم تو بره مسخره لرز يه شد باعث آب بودن سرد. پاشيدم

 جهش موجود به تعجب با ايم قهوه ی كرده پف چشمای. كردم نگاه آيينه داخل چكيدمی آب

. بود كرده پف نر شير يال مثل موهاش و بود خون ی كاسه چشماش كه كردن می نگاه ای يافته

 تصور دوباره رو دیدم که خوابی تصویر و بستم رو چشمام. زدم پوزخند آیینه داخل تصویر به

 .زدم پس ذهنم از انزجار با رو تصویرش افتادم، که یادش. کردم

 یه. آشپزخونه سمت رفتم بلندی قدمای با و اومدم بيرون دستشويی از خيس، صورت همون با

 خيره بهش. بود فرستاده واسم ایران از مامان كه ای برقی سماور به افتاد چشمم اونجا، از گوشه

 خودم با کنان زمزمه رفتم، می پیشش که طور همون. شد پخش صورتم روی لبخندم و شدم

 :گفتم

 ...تازه سنگک با اونم. چسبه می پنير نون و شيرين چايی فقط صبح-

 شاید که شهری سی،.دی واشینگتن داخل اینجا، چون كردم، تموم حسرت با رو آخر ی جمله

 داخل تست نون تا دو اكراه با! نداشت وجود" سنگكی" اسم به جايی بود، جهان تو خیلیا محبوب

 ميالد، حرف ياد. هفتم آسمون تا رفت و شد بلند غرغرام صدای باز زمان هم گذاشتم، تستر

 :گفت می كه افتادم برادرم

 کشور جز به جایی که شه می اصرار وقتی! مياد پيش هم بالها همين مياد، پيش مغزا فرار وقتی-

 .جون احمق بگير تحويل داری؟ انتظار چی دیگه من، خواهر شه می همینم بخونی، درس خودت
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: گذشت فکرم از بردارم، باالیی كابينت داخل از فنجون يه تا کشیدم می قد داشتم که همونطور

 .ميالد بودی پیشم اينجا كاش

 ايران تو هام ایده و افکار و سرشار هوش داشت اعتقاد پدرم که بود دلیل این به بودم، اینجا اینکه

 همين واسه بشه؟ تلف باید چرا اصال. نداشتم ای عقيده چنين اصال خودم چند هر شه، می تلف

 رو من و نداد اهمیتی حرفام به پدرم دادم، خرج به مقاومت و کردم مخالف من چقدر هر که بود

 اينجا فامیل، و آشنا گونه هر و خانواده از دور بيچاره، من و دنيا ينگه فرستاد تمام خوشحالی با

 آدم من! عذاب و زجر گفتم می باید گفت، شد نمی كه زندگی البته. كردن زندگی به كردم شروع

 فراتر برام دوری این تحمل همین برای شدم، می خونوادم اعضای دلتنگ سریعا و بودم حساسی

 .بود طاقتم از

 با که بود سیاستش از ولی برد، می سوال زیر هم رو انیشتین که هوشی با بود آدمی ميالد

 شركت طرفی از و باشه، نداشته كارش به كار كسی تا زد می ذهنی کند به رو خودش بدجنسی

 کتاب به فقط ام عالقه که بودم دختری نبودم، سیاست با من ولی. بود شده صاحب رو پدرم

 مدل این و زيست و علمی كتابای انواع اونم بود، كتاب تو سرم هميشه. شد می خالصه خوندن

 .شه می همين عاقبتم و آخر بود معلوم نتیجه در کتابا،

 به. اتاقم رفتم و خوردم صبحونه عجله با كردن، دم چای از بعد و برداشتم کردن فکر از دست

 و ورزشی كفشای و گرمكن با و كردم عوض رو لباسام بستم، باال از و زدم شونه رو موهام سرعت

 .زدم بيرون خونه از آب بطری يه

 و بود شده گرم نسبتا هوا. کشیدم عمیقی نفس و ایستادم بستم، سرم پشت که رو خونه در

 دلم چقدر شدم متوجه اطرافم، ی منظره دیدن با. بودن ريختن حال در کم کم درختا، ی شكوفه

 دو حالت به بست، نقش لبام روی کمرنگی لبخند. بود شده تنگ ايران ارديبهشت های ماه واسه

 ها همسایه از یکی برای. دویدن آهسته به کردم شروع و رفتم رو پیاده سمت به خونه جلوی از

 ...که کردم می نگاه مسیرم به داشتم دوباره و دادم تکون دست

 ماريا؟ هی-
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 به رو دستم. داشت چوبی های نرده كه كردم نگاه رنگی سفيد ی خونه به و شدم متوقف آروم

 :گفتم و گرفتم کمرم

 .خوبیه روز. همکار خير به صبح-

 شده بسته پشت از که بورش موهای. اومد سمتم به شتاب و عجله با ها بچه دختر مثل ميشل

 و شادابی. زدن می برق سرحالی از روشنش ای قهوه چشمای و خوردن می تاب و پيچ هوا تو بود،

 قبطه داشت، که شادی ی روحيه و خوب حال به که شد می باعث میشل دائمی معموال لبخند

 هشدار بدون و پريد ها نرده روی از مقدمه بدون میشل که بودم نیومده خودم به هنوز. بخورم

 زحمت به و خوران تلو تلو که پرید بغلم شتاب با اونقدر. کرد پرتاب سمتم به رو خودش دادن،

 به صمیمانه داشتم سعی دست با که طور همون. نشیم زمین پخش كه گرفتم رو خودم جلوی

 :گفتم گرفته نفس با بزنم، ضربه کتفش

 !بيفتم بود نزديک دختر؟ خبره چه-

 و شاد لحن همون با کرد،می یکسان زمین سطح با رو بیچاره من داشت اینکه به توجهبی

 :گفت داشت که ای سرخوشانه

 .روی پياده بريم هم با بيا حاال! دیدمت که شد خوب بود، شده تنگ واست دلم-

 و كشيد خودش سر پشت شدت با و گرفت رو دستم حرکتی هر از قبل بگم، چيزی خواستم تا

 سرعتم و بخورم زمین بود نزدیک که نیارم خودم روی به کردم سعی. بدوئم كه كرد مجبورم دوباره

 من، و كنه عمل فرزتر من از تا شدمی باعث میشل، بلند پاهای. برسم بهش تا كردم بيشتر رو

 خودم بود، که زحمتی هر به. برسم بهش كه بزنم زور خيزان و افتان و كنم تقال مدام سرش پشت

 :گفت بهم لحظه همون و رسوندم بهش رو

 .باشيم هم با تعطيل روزای که مياد پيش كم رستوران؟ بريم امروز ناهار واسه موافقی-

 :دادم جواب سریع و کردم فکری

 .ندارم حوصله اصال امروز كن، ولش نه-
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 !كنيم پا به نفره چند و کوچیک مهمونی يه و من ی خونه بيان تا دم می خبر بقیه و آلن به پس-

 داشت زمين انگار رسیدمی نظر به دویدن، خاطر به كه كردممی نگاه زمین و رو به رو به همچنان

 :زدم غر صبرانهبی و کشیدم پوفی. من نه پرید،می پايين باال

 و کس هيچ ی حوصله كن باور برداری؟ سرم از دست امروز که كنم خواهش ازت تونممی ميشل،-

 .ندارم رو چیز هیچ

 :توپید بهم و كرد نگاهم اخم با. ببینه رو من بتونه تا کرد بیشتر رو سرعتش

 !نمیشه كه طوری اين ولی-

 دور خاصی دلیل بدون کردمی اصرار که بار هر. گریز اجتماع من، و بود اجتماعی شدت به میشل

 :دادم رو جوابش اخم با منم همین برای. کرد می کالفه واقعا رو من بشیم، جمع هم

 !داد انجام كاری تعطيل، روز نبايد كه حتما. میشه -

 هم من و کرد کم رو سرعتش. گرفت حدودی تا حالش که کردم برداشت اینطوری اش قیافه از

 بودم، ايران كه هم وقتايی گیریم، گوشه خاطر به من. گفتمی زور خب. نکردم نگاهش دیگه

 كه مفیدی" شاید" كار تنها. نداشتم کاری هیچ دادن انجام واسه دماغی و دل اصال تعطيل روزای

 يا بودم، خونده رو كتاباش يا اونم که بود پدرم بزرگ ی كتابخونه تو چرخيدن دادم، می انجام

 :زد صدام که بودم خودم افکار تو. اومدنمی خوشم ازشون و داشتن سنگینی زیادی محتوای

 خبر؟ چه تحقيقاتت از ماریا -

 :زدم غر و شد جمع درهم نفرت با اختیاربی صورتم های ماهیچه برگشت، جاش سر حواسم

 !كردم پيدا آلرژی بهش نسبت كه نزن پيشم هم رو حرفش اصال-

 :گفت و شد من مثل اش قيافه هم خودش

 كنيم، می كار روش داريم تموم سال دو اينكه مخصوصا. شده كننده خسته خيلی واقعا درسته،-

 .نرسيديم دلخواه ی نتيجه به هنوزم ولی
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 و کردیم کم رو سرعتمون. گرفت رو منظورم و کردم اشاره بهش که دیدم نزدیکیا همون نیمکت یه

 به. کردیم اشغال رو نیمکت از گوشه یه کدوم هر زدیم، می نفس نفس داشتیم که همونطور

 در با. بدم نجات رو خشکم گلوی تا شدم بطری در کردن باز مشغول و دادم تکیه نیمکت پشتی

 :دادن توضیح به کردم شروع حالت همون به که بودم درگیر سفتش

 که دیشب. كرديم آزمايش داوطلب بيمار نفر صد چهار روی رو آوردیم دست به که نتایجی ما-

 اونم بیمارا، از نفر چهار فقط نفر، تعداد اون از فهمیدم کردم، می مطالعه رو ها پرونده داشتم

 !كمه خیلی مقدار اين! كردن پيدا بهبود درصد بيست حدود فقط

 :کرد حساب ناراحتی و گرفته حالت با میشل

 نتیجه. داشته نسبی بهبود بیمارا از نفر يه فقط نفر، صد هر در يعنی عبارتی به خب،-

 باشه؟ کارمون ی نتیجه این کشیدن، زحمت سال دو از. افتضاحه

 و کشید آهی کرد، نگاه ای دیگه سمت به هم میشل. دادم تکون منفی عالمت به غصه با رو سرم

 بعضی در ولی شد،نمی حل مشکل که کارا این با البته. فرستاد لعنتی تحقیقات، به لب زیر

 از کدوم هیچ برای شب و روز دیگه که سنگین ی پروژه این برای اونم. کرد می سبک رو آدم موارد

 نگاه خلوتمون ی محله به و بودیم شده ساکت دومون هر دیگه حاال. بود نذاشته باقی اعضاش

 :داد جواب معطلی ثانیه چند از بعد. شد انداز طنین میشل، موبايل صدای که کردیم می

 .رابرتز ميشل-

 نظر به تر سرخ و بده رنگ تغيير كم يه ميشل پوست شد باعث بود، خط پشت که كسی هر

 نداشتم شک و خطه، پشت کی دونستم می. زدم راه اون به رو خودم موذیانه، لبخند یه با. بياد

 به كرد شروع هیجان با بود درومده سرخ گل رنگ به لپاش حاال که میشل. باشه آلن باید که

 :زدن حرف

 .ميارمش يعنی مياد،! دم می خبر بهش! آره-
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 تا شدم آماده و گرفتم گارد بود؟ من سر بحث نكنه! ميارمش؟ چی یعنی. رفت هم در هام سگرمه

 محکم و خونسرد آورد، پایین گوشش پيش از رو تلفن تا. بتوپم بهش کرد، قطع رو تماس وقتی

 :گفتم

 !نميام من-

 :پرسید و كرد نگاهم متعجب خورد، جا

 نميای؟ كجا-

 زبونم با بودم؟ كرده برداشت اشتباه رو منظورش نكنه که گفتم خودم پیش و کردم مکث لحظه يه

 :پرسيدم و کردم تر رو پایینم لب

 بیرون؟ بریم امروز که گفت نمی مگه نبود؟ آلن گرفت، تماس که کسی مگه-

 :داد تکون سر خوشحالی لبخند با

 .درسته کامال آره، خب-

 :دادم جواب سینه به دست و زدم ای پیروزمندانه لبخند منم

 .نميام. گفتم می رو همين من خب-

 :پرسید سریع

 نميای؟ یعنی-

 :پرسيد تحكم با كه انداختم باال رو ابروهام

 نميای؟ پس-

 !نه گفتم-

 : گفت و انداخت باال شونه جواب در اونم

 .بياد که قراره هم دنيل چون. شد حيف باشه،-
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 دوستم بهترین دنیل« !کردم کور رو چشمش زدم کنم، درست رو ابروش تا اومدم» ایرانیا قول به

 :گفتم و دادم تكون عجله با رو دستام. داد تغییر نرفتن برای رو نظرم همین برای و بود

 !ميام منم! شد عوض نظرم نه! نه-

 :گفت خبیثانه و زد چشمک میشل

 استراحت و بمونی خونه امروز بهتره پس نداری، حوصله ها هفته آخر همیشه مثل که تو نه،-

 .کنی

 :گفتم و زدم آرومی مشت بازوش به و ريخت هم به اعصابم

 .میام همراهتون منم و برگشته نظرم! نذار من سر به سر میشل-

 :کرد نگاهم کنی خورد اعصاب لبخند با

 .رفت دست از اومدن، برای شانست تنها نمیشه، ديگه-

 به شده دراز دستای با دارم که ببینه تونست نمی و بود چرخونده دیگه سمت یه به رو سرش

 ای دخترانه جیغ و نزدیکم بهش کرد احساس انگار دفعه یه. میشم نزدیک بهش گلوش، سمت

 این و كوبيدم زمين به رو راستم پای عصبانيت با. گرفت فاصله ازم خنده با و شد بلند کشید،

 نيمكت روی دوباره. بکشم میشل برای فاصله این از تونستممی که بود ای شونه و شاخ تنها

 .كنم محكم شدن، می باز داشتن که رو كفشام بند تا نشستم

. بگیرم ندیده رو دنیل حضور شد نمی ولی بردم،می لذت تنهایی از که بودم آدمی من درسته

 از و داشت شوخی طبع. بود تحقیقاتی گروه جزو ايرانی دانشمند تنها من جز به دانيال، یا دنيل،

 با و بشم همدست اون با که این از منم. برد می لذت بندازه، دست و کنه اذیت رو بقیه که این

 مسئله ولی باشه، تا دو ما بین ای رابطه شاید کردمی فکر میشل. اومدنمی بدم کنم، شوخی بقیه

 شده باعث زیاد تنهایی. دیدم می برادرم مثل رو دنیل خانواده، از دوری خاطر به من که بود اینجا

 .بود اون کنم، پیدا تونستم که موردی بهترین و بگردم جایگزین مورد دنبال اختیاربی که بود

 .کردم می ضرر رفتمنمی اگه بیاد، بقیه با قراره هم دنیل شدم متوجه وقتی که بود خاطر همین به
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*** 

 :کشید فریاد و كرد پرتاب آلن سمت به رو فريزبی دنيل،

 !بگیرش آلن هی-

 منظور بخواد تا که کردمی نگاه رو ای دیگه طرف یه داشت بود، ای دیگه جای پرت حواسش آلن

 معلوم که تئودور. رفت هوا به هاش ناله و آه صدای و خورد سرش به فریزبی بشه، متوجه رو دنیل

 :زد داد خوشحالی با داشته دستی شیطنت این در بود

 !قدش بزن دنیل، بود عالی گيريت نشونه-

 :كشيدم داد فارسی به خنده با. خنديدن گروه ی بقيه مثل و كوبيدن هم دست كف به

 !ها كنه می ناكارت زنه می میشل دنيل، نكن اذيتش-

 پيروزی عالمت به رو دستاش. کنه گوش من هشدار به که بود حرفا این از تر سرخوش دنیل ولی

 :گفت ای پیروزمندانه لحن با و گرفت باال

 !كنم يكسانش خاک با خواممی اولشه، اين تازه ديدی؟ رو كجاش حاال-

 :گفتم و دادم تكون سری زدم، پوزخند

 .ديوونه-

 :كرد اعتراض کرد،می نگاه رو ما داشت که تئودور همسر سوزان،

 !بزنين حرف ما زبون به فقط يا بدين، ياد فارسی هم ما به يا نبود قرار مگه-

 رو ضربه درد تا دادمی ماساژ انگشت با رو سرش داشت که آلن جمله از کردن، تایید هم بقیه

. شیطنت از سرشار لبخند یه زدیم، لبخند فقط دنيل و من اعتراض، این جواب در. کنه کمتر

 ميشل. برگشتن ما پيش و كشيدن كردن بازی از دست بودن، خسته که پسرا بعد، دقیقه چند

 :داد پيشنهاد و کرد فکری

 چطورين؟ جدید بازی يه با-
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 بیرون جیبم از اکراه با. خوردن زنگ به کرد شروع موبايلم بدم، نظر بازی مورد در خواستم من تا

 روی که شخصی اسم. انداختم نگاه رضایتی هیچ بدون روشنش ی صفحه به و کشیدمش

 نداشت سابقه. زدم خودم ی گونه به آرومی سیلی اختیاربی و بخورم جا شد باعث دیدم، صفحه

 :پرسید میشل. بود افتاده اتفاقی حتما پس بگیره، تماس کسی با ای هفته آخر هیچ که

 شده؟ چی-

 !افتاده اتفاقی حتما پروفسوره،-

 دید که دنيل. برد ماتشون بودن، نشسته یا دادن، می انجام کاری داشتن كه حالتی هر به همه

 فرصت. قاپيدش دستم از و شد خم سریع نمیدم، جواب و خوره می زنگ دستم تو داره موبایل

 و بم صدای كه زد اسپیکر روی كرد، وصل رو تماس و گرفت ازم رو العملی عکس هر دادن نشون

 :شد پخش فضا تو پروفسور ی نخراشیده

 .آزمايشگاه بيا و كن پيدا رو گروه افراد بقيه زودتر چه هر ماريا، -

 سالم ترتیب بدون و یکی یکی شدن، من حال متوجه که ها بچه. بگم باید چی دونستمنمی واقعا

 :گفت و شد تر جدی صداش. هستیم هم پیش همه ما شد متوجه پروفسور كه كردن

 رفتین؟ کجا االن همید؟ کنار شماها-

 :داد جواب تئودور

 مگه؟ چطور پارک، بودیم اومده تفریح برای-

 :رسیدمی نظر به تر مضطرب پروفسور صدای لحن

 اتفاقاتی يه داره اينجا! اينجا بيايد االن همین و بشید خیالبی رو گذرونیخوش ولی باشه-

 !افتهمی

 :پرسيدم و شد تموم طاقتم من

 اتفاقی؟ چه-
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 :داد جواب باشه شده گیج که انگار بعد کرد، سکوت

 دادن توضیح قابل. ببينيد خودتون چشمای با تا باشید اینجا بايد پيچيدس، خيلی این خب،-

 .نیست

 مبهوت همه، ی قیافه. كرد قطع رو تماس ای، اضافه ی کلمه گفتن یا کردن خداحافظی بدون بعد

 داد می نشون که لبخندی با آلن و انداختيم هم به متعجبی نگاه. رسید می نظر به سردرگم و

 :پرسید نگرفته، جدی خیلی رو شنیده که حرفایی

 توضیحه؟ قابل غیر و پیچیده که افتاده اتفاقی چه يعنی-

 سیخ گرفت، گاز رو لبش ی گوشه آروم که افتاد تئودور به چشمم من ولی نزد، حرفی کسی

 :گفت کنان پچ پچ و نشست

 ...فهمیده رو ماجرا اون کنممی فکر دنی! وای-

 ساکتش و زد محکمی ی سقلمه تئودور به آرنجش با کنه، تموم رو حرفش تئو نداد اجازه دنيل

 :پرسید سوزان. کرد

 ماجرا؟ کدوم-

 :داد جواب ای احمقانه لحن و بلند صدای با دنیل

 !نداده رخ ماجرایی. میگه هذيون داره نيست، خوب زياد حالش امروز تئو-

 ازش کسی نباید که کردن کاری نداشتم شک. رسیدنمی نظر به مشکوک جفتشون هر ولی

 زیر داشت. شدم دقیق بهش و كردم ريز ها پیرزن مثل رو چشمام همین برای شده، می خبردار

 :گفتم که شدمی معذب من ی خیره نگاه

 دادين؟ انجام كاری چه پنهانی تا دو شما باز بگو، رو راستش دنی،-

 :گفتن عجله با داشتن، لب روی که مضحكی لبخندای با دو هر

 !هيچی-
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 :گفتم خونسردانه من که بودیم شده اخمو همه

 .کردین کار چی که فهمممی خودم باشه-

. ده می لو رو چی همه تهدید اولین با باشه، کرده کاری اگه دونستممی کال. پرید رنگش تئودور

 :گفت تئو بده، انجام کاری دنیل اینکه از قبل همین برای

 !كردم تزريق چيزا سری يه اجازه بدون آزمایشگاه، های موش از يكی به من-

 :زد تشر عصبانیت با سوزان

 !تئودور-

 به لب زیر کشه،می رو تئودور از گرفتن چشم زهر ی نقشه داره بود معلوم اش قیافه از که دنيل

 :گفت فارسی

 .نمیده راهت خونه شب دیگه زنت ترسو، بدبخت ای-

 خنديدن به و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم خطاشون، کار فهمیدن برای بازجویی اون وسط

 .افتادم

. گفته چی دنیل که شده سوال براشون بود معلوم کردن،می نگاه ما به چشمی زیر داشتن بقيه

 :گفتم و زدم اشاره بقیه به حرفش، به توجهبی

 .دادن آب به گلی دسته چه دیوانه، تا دو اين ببينيم و بريم تا شيد بلند-

 :زد غر و كرد اخمی دنيل

 .بگیر پس رو حرفت-

 :رفتم نشونه سمتش به رو انگشتم

 هم شوخی و ندیم انجام کاری هم اطالع بدون گذاشتیم قرار ما! هستین چون گیرمنمی پس-

 !آقایان نیست بردار شوخی مسئله این چون باشیم، نداشته
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 نبود، تفریح وقت دیگه. کنیم جمع رو نیک پیک و تفریح وسایل و اسباب تمام شدیم ناچار

 میشل. کردیم می کارمون فدای هم رو تعطیلمون روز حتی باید و افتاده اتفاقی چه دونستیمنمی

 :گفت ناالن کرد، می بلند زمین روی از رو سبد یه داشت که

 ندارن؟ هم کردن تفریح ی اجازه حتی که شدن مرتکب خدا درگاه به گناهی چه دانشمندا-

*** 

 :گفت و من به کرد رو غرغر با. گرفت ترمز آهسته رسيد، امنيتی مانع به که دنیل

 .كننمی مون ديوونه پايگاه، به برسیم تا االن-

 :گفت و شد ظاهر دنیل سمت از نگهبان لحظه، همون

 شناسايی؟ كارت-

 هم آلن و سوزان. دادم نگهبان تحویل دنی مثل و کشیدم بیرون کیفم از رو کارتم کالفگی با

 هر که بود این برای خواد،نمی کارت هویت، کردن چک برای دونستممی. دادن تحویل رو کارتشون

 مطمئن که گذشتیممی کارت با مانع و فیلتر چندین از باید بشیم پایگاه وارد خواستیممی که بار

 .كرد چک مخصوصش دستگاه با رو همه هم نگهبان. نزده جا ما، جای رو خودش کسی باشن

 مانع از تا رفتيم راه ديگه كيلومتر يه حدود و گذشتيم ديگه مانع يه از و شد داده حرکت ی اجازه

. شديم پياده همه و كرد پارک رو ماشين دنیل. رسيديم تحقيقاتی پايگاه به و گذشتيم سوم

 متوجه سوزان ی چهره از تونستم لحظه همون كه شدن پیاده شون ماشين از هم تئودور و سوزان

 :پرسید و زد ای موذیانه نیشخند دنیل. بود عصبی که بشم

 سوزی؟ شده چی-

 :زد داد کرده گره مشتای با سوزان

 !نشده هيچی-
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 دور محوی لبخند با داشت هم تئودور. رفت و کوبید هم به قدرت نهایت با رو ماشین در بعد

 :گفت و نیاورد کم هم باز دنیل. کرد می تماشا رو زنش شدن

 !داريه؟ همسر طرز چه اين تئودور،! عصبانی چقدر اوه-

 :زدم تشر فارسی به شه، می پا به دعوا شوخیا، این با آخرش دونستممی که من

 !بسه دانيال-

 :گفت و زد كنار پيشونيش از رو موهاش و شد تر عمیق لبخندش کرد، من به نگاهی

 !آوردمی جوش خانوم خشن-

 دنیا تو دانیال چند، هر. بستم محکمی همون به رو ماشینش در منم و زدم زل چشماش تو صاف

 بقیه و رفتم كارکنان مخصوص ورودی سمت به حرصی و محكم قدمای با. نبود مهم براش هیچی

 هم نگهبان دادم، تكون سری شیفت مسلح نگهبان واسه ورودی، در دم. اومدن من سر پشت هم

 سمت به. بود عادی اینجا در چیزا این نداشت، اهمیتی. نزد لبخند ولی داد تکون سری من برای

 :گفتم واضحی صدای با و شدم خم ديوار، تو ی حفره داخل شده جاسازی ميكروفون

 .مورفی ماريا-

 که بودم شده ناچار داشتم، كه سختی فاميل اسم خاطر به من. نبود من اصلی اسم این البته

 داشتن، که ای لهجه با اطرافیانم واسه" طهمورث مريم" اسم کردن تلفظ. کنم عوض رو اسمم

 .کرد تغییر اسمم همین برای. بیان کنار اسم این با راحتی به تونستننمی و بود سخت خيلی

 هم از مقابلمون فلزی و بزرگ در. شد داده تشخيص درست صدا و کرد آنالیز رو صدام كامپيوتر

 کردیم می عبور استريل اتاقک از باید ورود، از قبل همونجا. رفتيم داخل هم با همگی و رفت کنار

 به روپوشم پوشيدن حين من و شديم معطل ای دقيقه چند. بشه مجتمع وارد آلودگی مبادا تا

 :گفتم دنیل

 .كردی غلطی چه بگو خوش زبون با خودت جان، بچه هی-

 :داد جواب عادی خیلی و شد روپوشش های دکمه بستن مشغول
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 .زيادی غلطای-

 :خنديدم تمسخر با خونسردش لحن به

 !نمک با چقدر! ها ها-

 كه طوالنی خيلی راهروی انتهای از بعد و اومد داخل همراهم. داخل برم که کرد اشاره و زد پوزخند

 نوشته براقی و رنگ قرمز های نوشته با در باالی که داشت وجود مقابلمون دیگه در یه رسيديم،

 «.ممنوع متفرقه افراد ورود. تحقيقاتی آزمايشگاه»: بود شده

 گروه، ارشد عنوان به من و شد می باز رمز با در. انداختم در باالی ی بسته مدار دوربین با نگاهی

 عبور دستم زير از قرمزی ليزر. گذاشتم شده تعيين محل روی رو دستم كف و كردم وارد رو رمز

 :زد غر آلن و شد باز اونجا سربی در. داد صدا" تيک" و كرد

 .شده شب دیگه آزمایشگاه برسیم تا کنیم، می عبور روز هر که مانعی همه این با-

 طی مراحل این تمام که کردمی حکم اینجا باالی امنیت. انداختم باال رو هام شونه و زدم لبخند

 بعد و کردیم عبور اونجا از. باشه نداشته رو منطقه این به ورود توان ای غریبه شخص هیچ و بشه

 و آزمايشگاه محیط. شديم اكستروم پروفسور حكومت محل وارد دیگه، رویراه یه کردن طی از

 هواکشای صدای و سوزان ناراحت كفش های پاشنه صدای فقط و بود سكوت غرق اطرافش،

 اتفاقی یا بشه خبری نیست قرار انگار دیدم وقتی. كردنمی توليد صدا که بودن اونجا روشن

 :زدم صدا بیافته،

 كجائيد؟ شما پروفسور؟-

 گرفته قرار چپمون سمت که مات ای شيشه ديوار سمت اون از نفر یه گذشت، که ای لحظه چند

 :گفت جیغی صدای با بود،

 ...اینجا بیاید-

 :گفت کنان پچ پچ و ما به کرد رو اخم با ميشل

 !اينجاس كه هم موريسون پروفسور وای،-
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 تصور آدم شد می باعث جیغش صدای كه بود ای چونه پر و حرف پر زن موريسون، هلنا پروفسور

 با. داشت بااليی العاده فوق علمی اطالعات هم طرفی از و کنه،می صحبت بچه یه با داره کنه

 :پريدم میشل به پایینی صدای

 .باشیم داشته رو احترامش باید ما پس! باالتره خيلی ما، یا تو از علميش مقام پروفسور-

 آدم اینکه کنار در. چرخوند حدقه تو رو چشماش و گفت چیزی لب زیر خودش با میشل

. نبود مستقیم صراطی هیچ به و شد می کن خورد اعصاب شدیدا هم وقتا بعضی بود، سرخوشی

. ندادم بچگونش حرکت به جوابی همین برای کنم، بحث بیخودی چیز یه سر نداشتم حوصله

 پروفسور. كرديم سالم یکی یکی و بود ای شیشه دیوار سمت اون که شدیم بغلی سالن وارد

 اکستروم. بدن جواب تا برگشتن ما سمت به که بودن کاری مشغول اونجا موریسون و اكستروم

 جم جاش از دیگه گفت، که سالمی جواب جز به و بود ایستاده نوری ميكروسكوپ یه کنار

 :گفتم و برداشتم قدم سمتش به. خوردنمی

 ببینید؟ اینجا رو ما خواستیدمی که اومده پیش مشکلی چه دكتر، خب-

 گرفته قرار جلوش که ميكروسكوپی به. زدمی خستگی به و بود خالی احساسی هر از صورتش

 :گفت و كرد اشاره بود،

 .ببين رو اينجا و تر نزدیک بیا-

. ببینم رو بده نشونم خواست می که چیزی بتونم تا رفت کنار من جلوی از رسیدم، که کنارش

 پیچ با. گذاشتم چشميش عدسی روی رو چشمام و شدم خم ایستادم، میکروسکوپ پشت

 سرعت با داشتن که ببینم رو ريزی موجودات تونستم و کردم بیشتر رو تصویر وضوح تنظیم،

 ويروس به حدودی تا موجودات اون من، نظر از. رفتن می اطراف به و کردن می حرکت زیادی

 میکروسکوپ با ویروس چون باشن ای دیگه چیز باید که دونستممی ولی داشتن، شباهت

 :پرسیدم نمونه، اون از برداشتن چشم بدون. نبود دیدن قابل معمولی

 هستن؟ چی اينا-

 :داد جواب خالصه خیلی ای، دیگه چیز هر یا شوخی گونه هر از خالی و جدی لحن یه با پروفسور
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 .ويروس-

 سعی که حالتی با. نزنم لبخند نتونستم و گرفت خندم بعدش ولی شدن، گرد چشمام اولش

 :گفتم نباشه آمیز تمسخر خیلی کردممی

 ساده ميكروسكوپ يه با كه کوچیکه انقدر ويروس! بعيده واقعا شما از حرف این شنیدن دكتر،-

 !نيست رويت قابل نوری ی

 سر، دادن تکون با داشتن و منه با حق که داشتن قبول و انداختن نمونه به کوتاهی نگاه هم بقيه

 :گفت هیجان با جيغش، صدای با و اومد جلو موريسون دکتر ولی. كردنمی تائيد رو حرفم

. داره مطابقت ويروسا گروه با مشخصاتشون تموم! ويروسن واقعا موجودات اين رونالده، با حق-

 .مرده نه هستن، زنده نه که موجوداتی

 داخل و کردم مشت رو دستم اختیاربی. کنم باور رو اتفاق این تونستمنمی بود، نكردنی باور

 :پرسيد بیاره در بازی مسخره اینکه بدون دنيل. کردم مخفی روپوشم بزرگ جیب

 ...چقـ ميكروسکوپ بزرگنمایی-

 :داد جواب و كرد قطع رو حرفش سریع دونست،می قبل از رو سوالش انگار که اكستروم

 حقیقت ولی رسه، می نظر به ممکن غیر دونم می. برابره هزار چهار و بيست فقط بزرگنمایی-

 .سخته باورش و داره

 من. بیاره طاقت نتونست دیگه زد،می راه اون به رو خودش و بود ندیده رو نمونه هنوز که تئودور

 :گفت متحیر که بود خم همچنان سرش. کرد نمونه زدن ديد به شروع و زد كنار رو

 !بزرگی ويروسای چه انگیزه، شگفت اين-

 ی جعبه به داشت دنيل شد، جلب ای دیگه سمت به حواسم. زد غر خودش با لب زیر سوزان

 :پرسید و زد اشاره بهشون. کردمی نگاه رنگ سفيد موشای ای شيشه

 نه؟ یا گرفتين موشا اين خون از رو ويروسا که بدونم شهمی دکتر،-
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 :گفت خوشحالی لبخند با موریسون دکتر

 پرسی؟می رو سوال این چرا. ندارن ربطی آزمايشگاهی موشای به. پسرم نه-

 تئودور به کرد، باز چشم تا. کشید راحتی نفس و بست رو چشماش دنیل که دیدم وضوح به

. نبودن تئودور و دنيل خرابكاری حاصل ویروسا، این پس. زدن لبخند نفر دو هر و زد چشمکی

 :پرسيد اشتياق با گناهه،بی شوهرش شد متوجه که سوزان

 كردين؟ پيداشون كجا از پس-

 رفت ها قفسه سمت برداشت، قدم آهسته. کردیم نگاه اکستروم پروفسور به و شدیم ساکت همه

 :گفت و داد نشونمون و كشيد بيرون قفسه داخل از آزمايش ی لوله يه و

 گذاشته؟ اينجا رو لوله اين كسی چه که بگید شهمی خب،. کردم پیداش که بود اينجا-

 ی لوله اون بارم يه حتی كس هيچ. انداختيم باال شونه فقط و دوختیم چشم هم به سکوت در

 :دادم جواب آهسته من. بود نديده رو رنگش تيره بخار با عجيب

 !اومده؟ كجا از اين اصال. نديديم عمرمون به حال به تا رو نمونه اين ولی بودیم، اینجا روز هر ما-

 کننده کالفه نظرم به داشت سالن، ی گوشه هواكش ی آهسته وز وز. نداد جواب كسی بازم

 از احیتاط با رو لوله و رفتم جلو آروم دادم، جرات خودم به. نکنم فکر بهش کردم سعی. شدمی

 من عجيبی طرز به. رنگ سیاه محتویات با لوله یه بود، دستام تو لوله حاال. گرفتم پروفسور دست

 بخار ولی كنه، بخار مرتب و باشه شدن ذوب حال در كه وقتی اونم انداخت، می خشک يخ ياد رو

 کردن تماشا. جامد نه و گاز، نه داره، مایع حالت بگم تونستم می نه. سفید نه رنگ، سياه

 لوله داخل که رو محو دود یه داشتم که انگار بخشید،می آدم به خاصی احساس محتویاتش

 :شدم خیره پروفسور به. کنم می تماشا انداختم، گیر آزمایش

 ويروسه؟ از پر لوله اين يعنی-

 :دادن جواب هم با موریسون و اکستروم دکتر

 .بله-
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 :پرسیدم و اومد پیش سوالی برام شدم، گیج

 گاز ی ماده يه مثل كه اين بيارين؟ بيرون لوله داخل از رو اين تونستين چطوری پس خب-

 ...بخار یه مثل! ماننده

 چرخان ی ماده. شد بلند همه از حیرت فریاد صدای كه برداشت دقت با رو لوله درپوش دکتر

 با سرم. شد تبديل مايع حالت به مانندش، گاز حالت از و افتاد چرخش و تكاپو از لوله، داخل

 و لرزید، می دستام تو لوله. مسئله پشت مسئله سوال، پشت سوال شد، مواجه سواالت انفجار

 :گفتم و دادمش دکتر دست بریزمش زمین روی اینکه از قبل

 .كنم كنترل رو چيزی يه بايد من دکتر؟! فهمید شه نمی طوری اين-

 كه ای محرمانه آزمايشگاه سمت به دوان دوان و رفتم بيرون سالن از عجله با نشدم، اجازه منتظر

 کسی پای صدای که رسیدممی در مقابل داشتم. رفتم داشت وجود آزمايشگاه همين انتهای

 :اومد می دنبالم دو حالت به داشت که دیدم رو دنيل. کنم نگاه عقب به شونه روی از شد باعث

 كنی؟ چيكار خوایمی ماریا-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 مطمئن چيزی يه از بايد خاطر همین به. نظر هر از عجيبه، خیلی ويروسا اين ظاهر و شكل-

 .بشم

 اون. رفت كنار مقابلمون در تا داشتم نگه پوینده لیزر مقابل رو چشمم و كردم وارد جدیدی رمز

 ورود حق باال رده کارکنان فقط که داشت وجود سمت این از مجزا کامال محیط یه در، سمت

 .نداشت اختیار در کسی هر رو ورودش برای رمز و داشتن

. شدن روشن و زدن چشمک هوشمندش المپای كه گذاشتیم سفيد تماما راهروی یه داخل به پا

 داشتم، نظر مد که جایی. رسیدیم راهرو انتهای به تا کردیم طی رو طوالنی نسبتا مسیر یه

 مون،مقابل. کردیممی نگهداری اونجا رو زيادی های نمونه و بود دراور و قفسه از پر ای سردخونه

 محل چپی، سمت و بود خونه سرد ورودی در راستی سمت که داشت وجود فلزی در تا دو
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 درش ایستادم، مقابلش و پيچيدم راست سمت. آزمايشگاهی ی پيشرفته وسايل نگهداری

 به کردم شروع بزنم، حرفی اینکه بدون. داشت شدن باز برای زیادی تالش به نیاز و بود اهرمی

 تنهایی من دید که هم دنيل و بود خارج من توان از دادنش تکون. در روی بزرگ اهرم دادن هل

 و خورد تکون جاش از اهرم. کنم بازش بتونم تا كرد كمكم و اومد جلو نمیاد، بر دستم از کاری

 حرف به دنیل که دادم هل داخل سمت به رو در. بود شدنش باز از نشون که داد ترسناکی صدای

 :اومد

 !دختر كنی چيكار خوایمی که بگو كلمه يه حداقل-

 :گفتم و کردم نگاهش جدیت و اخم با

 !در اون به اينم بود؟ چی موش اون ماجرای گفتی بهم تو مگه-

 :کرد غرغر خودش با بیاره، حرف به رو من تونهنمی که فهمید

 .نامرد-

 اهمیت برام. نیاورد خودش روی به ولی گفته، چی شنیدم که بفهمونم بهش تا انداختم باال ابرو

 گذاشتم، داخل که قدمی اولین با کردم احساس. شدم خونه سرد فضای وارد بیخیال و نداشت

 يخ و سرد جا همه. انداخت می فریزر یاد رو آدم اونجا، ی درجه سی منفی هوای. زد یخ پوستم

 سر پشت که دنيل. رفتمی باال و شد می بخار سرعت به كشيديم، می كه نفسی هر و بود زده

 :گفت و كشيد دست هاش بازو به سريعی حركت با بود، شده وارد من

 .اومد می بدم اينجا از هميشه من-

 :گفتم و بستم دقت با سرمون پشت رو در

 .برگرد خب-

 حال این با. شنیدممی وضوح به رو دندوناش خوردن هم به صدای و بود سرمایی شدیدا دنیل

 :داد جواب

 !بيارم در تو كار از سر خواممی! نه-
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 :گذشتم کنارش از و افتادم خندیدن به

 .كنه نمی كه كارايی چه به وادار رو آدم فضولی ببين-

 سری يه به نزديک. داشت آوری وهم حالت و شد می منعکس پامون صدای رفتیم، که جلوتر

 یه در، هر روی. داشتن شباهت اجساد نگهداری محل به بیشتر كه رسیدیم مخصوص دراور

 ام چونه به متفکرانه. کرد می مشخص رو نمونه مدل هر نگهداری محل و داشت وجود نوشته

 :گذروندم نظر از رو ها نوشته دونه دونه و زدم انگشت

 كرديم؟می نگهداری كجا رو وی.آی.اچ ويروسای هوم،-

 اشاره دراورا از یکی به و زد بشكن دفعه یه که کرد می نگاه رو جا همه داشت من مثل هم دنيل

 :کرد

 .کردم پیداشون جاس، اين-

 کرد دراز دست. انداخت نگاهی ها نمونه به و کشید بیرون رو داخلش ی قفسه كرد، باز رو درش

 :دادم اخطار ارادی غیر كه بکشه بيرون احتياط با رو ها لوله از يكی تا

 .باش مراقب خيلی-

 :رفت غره چشم بهم و کشید پوفی

 .شهنمی چیزی. دکتر مواظبم-

 و ایدز به شدنش آلوده با بود مساوی حواسش، شدن پرت لحظه یه که کردنمی دقت این به ولی

 خون اتفاقی، کامال صورت به و بشکنه و بیفته دستش از لوله تا بود کافی فقط. دردسر شروع

 دستش به و کشیدم دست تصوراتم از. بود تمام کارمون اونوقت. بشه پاشیده پوستمون روی

 :پرسیدم و کردم اشاره بهش که بود داشته نگه محکم رو لوله. شدم خیره

 میده؟ جواب تو، نظر به-

 :گفت تندی به و شد سردرگم صورتش حالت
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 !نگفتی من به فکرات از هيچی كه تو! میده؟ جواب چی-

 بود کرده باز دنیل که دری و دادم هل جاش سر رو قفسه. شد بخار که فرستادم بیرون رو بازدمم

 مشخص. زدم زل چشماش تو بعد و نداد خرج به مقاومتی که گرفتم، دستش از رو لوله. بستم رو

 :گفتم لبخند با و کنم آرومش کردم سعی. ترسیده هم کم یه حتی و شده گیج حرکاتم از بود

 هدف به داريم به ما ميگه بهم حسی يه ولی بیاد، نظر به مسخره شاید میگم چیزی یه دنیل-

 !شيممی نزديک

 گی؟ می رو چی اصال هدفی؟ چه خب-

 داخلش، رنگ سرخ خون. گرفتمش باالتر و کردم برانداز اشتیاق با رو لوله انداختم، پایین رو سرم

. بشه راهش سد تونستنمی چیزی هیچ که ایدز یاغی و سرکش ویروس بود، ویروس به آلوده

 :کردم زمزمه ذوقی از آکنده لحن با. بودن شده حسبی هیجان، شدت از و هوا سردی از انگشتام

 !کنم امتحان رو چیزی یه خواممی بقيه، پيش ببريم رو اين بايد-

*** 

 ازش خواستم، می که ای اندازه به خون مقدار يه پيپت، با و كشيدم بيرون سانتريفيوژ از رو لوله

 از چشم هم لحظه یه و كردن می نگاهم بود، شده گرد کنجکاوی از که چشمایی با همه. برداشتم

 میز روی اونجا، كه پلتی سمت به و برگردوندم ای لوله جا داخل رو لوله. داشتن برنمی من دست

 پلت داخل مرموز و رنگ سياه مایع روی رو خون از قطره يه احتياط، با و شدم خم بودم گذاشته

 :گفتم کمرنگی لبخند با و گذاشتم کنار رو وسایل آهسته. ريختم

 .رسيد پايان به موفقيت با عمليات-

 :كرد تصحيح رو حرفم آلن

 رفته بين از ويروسا كه شهمی معلوم وقتی کار واقعی ی نتيجه. اينجا تا فقط البته ولی رسید، -

 .باشه اومده پیش اتفاقی براشون حداقل یا باشن

 :گفت و رسید سر دستاش داخل موش يه با دنيل که کردم تایید رو حرفش
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 .كنيم تزريق موش اين به هم ويروس اون از مقدار یه بیاید من نظر به! دارم فکری یه -

 ما كه بود ای شده گذاری عالمت موش همون کردم، بررسی نزدیک از رو بود دستاش تو که موشی

 و ساده امتحان یه رسید،نمی نظر به بدی فکر. بوديم كرده تزريق ايدز ويروس بدنش به قبال

 با و کشید سرنگ داخل رو مقدارش یه رنگ، سیاه مایع از و برداشت سرنگ یه ميشل. خطربی

 :گفت هیجان

 .من به بسپرید رو کار این-

 بیچاره موش جون به و رفت جلو سرنگش با میشل که بود مونده دنیل دستای تو هنوز موش

 کرد شروع عجيبی طرز به موش دفعه یه که بود نگذشته ثانیه چند ولی نشد، چیزی اولش. افتاد

 :پرسیدم من و بود كرده تعجب سوزان. کردن جیر جیر به

 کردی؟ تزریق بهش شکلی چه كرد؟ شكلی اين چرا اين-

 تاب و پيچ به شروع موش كه بود اينجا تر جالب. انداخت باال ندونستن عالمت به رو هاش شونه

 متعجب داشتیم همه. کنه رها رو خودش خواستمی و كردمی تقال كشيد،می زجر. کرد خوردن

 :گفت دنيل كه كرديممی نگاه عجيبش العمل عکس به

 كردی؟ تزريق چی اين به ميشل،-

 .ناشناس ويروس همون از-

 !بود؟ همون از مطمئنی-

 خوادمی انگار شدم متوجه كه بود موش به من، حواس تمام ولی. بوده همون از که کرد تایید

 :كشيدم داد. بگيره گاز رو دنی دست

 !نه دنيل-

 زمين روی دستش از موش و شد باز اختیار بی دستش، كه زدم دستش به محكم حرکت یه با و

 :توپیدن بهم عصبانیت با همه. فرارگذاشت به پا زیادی خیلی سرعت با و افتاد
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 !ماريا-

 :گفتم معصوميت با و كردم نگاه دنيل اخموی صورت به

 .بگيره گازت خواستمی خدا به-

 :پرسید و شد نرم صورتش حالت

 .نداره اشكال باشه، خب، واقعا؟-

 :گفت و گرفت رو ما بحث ی ادامه جلوی کالفگی با تئو

 مياد؟ كجا از داره صداش بدين، گوش! بياريم گيرش بايد ها، بچه-

 :زدم اشاره ميز سمت به شدم، متوجه تا و كردم تيز گوش

 !سمته اون از صدا-

 استرس با. اومد من سمت عجله با ميشل و شدن ور حمله سمت اون به معطلی بدون پسرا

 :داد تکون رو دستاش

 بگم؟ چيزی يه-

 :گفتم جدیت با و دادم تکون سر

 بگو؟ آره،-

 خودت از اصال. ندارم ماجرا اين به نسبت خوبی احساس اصال! ترسممی دارم من... من ماریا-

 حتی پروفسور! درشتی اين به ويروسايی اونم! شدن؟ پيدا كجا از لعنتی ويروسای اين که پرسیدی

 .كنه تحقيق شون درباره که نداد زحمت خودش به

 :اومدم حرف به کردن مکث کم یه از بعد و کشیدم صورتم به دستی

 حق ما و هست اكستروم با پروژه اين سرپرستی دونی،می که طور همین بگم باید واقع در خب،-

 .نداريم دخالت
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 :کوبید کنارش میز به و كرد مشت عصبانیت با رو دستاش

 به اون از وقتی نديدی مگه! چی؟ باشه كشنده مایع اين اگه! نده تحویل باال سر حرفای من به-

 كرد؟می چيكار داشت کردم، تزریق موش

 :داد نظر ای مسخره لحن با سوزان

 !زده جیغ اومده دردش كردی، تزريق بد بهش تو هم شايد. بوده مريض شايد-

 از که شنیدم رو دنيل صدای. شد حرصی بيشتر ميشل و افتادم خندیدن به سوزان حرف از من

 :زد داد میز زیر

 تئو؟ كردی پيداش-

 .زده غیبش. بينمشنمی نه،-

 :گفت هم آلن

 مرده؟ نكنه. شنومنمی رو صداش اصال-

 :گفت زده وحشت و چسبيد رو بازوم آلن، حرف شنیدن با ميشل

 !گفتم؟ ديدی-

 کنه آروم رو لوسش ی بچه خواد می که مادری مثل و چرخوندم حدقه تو عصبانیت با رو چشمام

 :گفتم

 .مرگباريه ويروس که ده می نشون وقت اون شد، پيدا جسدش وقت هر. نكردن پيداش كه فعال-

 هيجان و ترس چشماش توی و شدن خالی سرحالی، از چشماش كه ديدم می بار اولين واسه

 :گفتم و زدم اش شونه به دوستانه و دادم تكون رو دستم ريلكسی با. زنهمی موج

 ...چيزی كن باور ميشل، خيالبي-

 :بشه قطع حرفم شد باعث آلن فرياد صدای
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 !انداختم گيرش اینجاس،-

 :پرسيد سريع سوزان

 !مرده؟ یا زنده-

 !رسهمی نظر به انرژی پر هم خیلی زنده،-

 چون بود، عجیب. كرديم نگاه بود، دستاش تو حاال که فراری موش به و زديم حلقه دورش سریع

 می جير جير و كشيد می بو رو آلن دست. داشت جوش و جنب خیلی و بود شده انرژی پر خيلی

 موش کوچیک سر آلن،. بود تحرکی بی و ضعیف موش بیماری خاطر به که قبلش خالف بر كرد،

 :گفت پیروزمندانه و كرد نوازش انگشت با رو

 !باشه زهرپاد تونه می ويروس اين درصد، هفتاد احتمال به-

 :گفتم محکم و كردم غليظی اخم

 !شده؟ درمان داره، جوش و جنب كه ايدزی به مبتال آدم هر يعنی! نداره ربطی -

 :كرد اشاره سرم پشت به تئودور

 .داره وجود فهميدنش واسه راه يه -

 .افتادم بودیم کرده آزمایش که چیزی یاد

 باشه؟ نیفتاده اتفاقی هنوز شاید ولی میگی، راست آهان،-

 با و کنم برداری نمونه بخوام اینکه از قبل و رفتم نظرمون مورد پلت سمت به حال هر به

 خیرم نگاه اینکه بدون. شدم میخکوب جام سر و خوردم جا بشم، بررسی مشغول میکروسکوپ

 :گفتم بردارم ازش رو

 ...ببینید رو این ها؟ بچه-

 و شد می زده شگفت یکی یکی شد، می بودم گرفته دستم كه ظرفی متوجه یکی یکی همه نگاه

 :بود شده خوشی غرق دنيل صدای. بوده درست من حدس انگار، که فهمیدن می
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 چرا؟ ولی میاد، نظر به شفاف خیلی خون اين-

 .بد ی نشونه یه هم، شاید و باشه، خوبی عالمت تونه می هم این دونم،نمی من-

 موفقیتی به ناخواسته شاید. باشه داده رخ براش بدی اتفاق که دادنمی نشون مونموش چند هر

 بیرون خودم عوالم از شد باعث ميشل اومدن حرف به. بودیم رسیده کشیدیم،می رو انتظارش که

 :كرد اعالم و بیام

 .فردا واسه بمونه بذاریم رو تحقيقات ی بقيه باید. ها بچه نهه ساعت -

 تحكم با من ولی. بودیم نشده زمان گذر متوجه اصال و نداشت ساعت به توجهی کس هیچ

 :گفتم

 ...کنم بررسی بیشتر رو ماجرا این باید مونم،می جا همين امشب من-

 :حرفام تو پرید و كرد مخالفت شديدا دنيل ولی

 .استراحته وقت دیگه كردی، كار تعطيل روز تو كافی ی اندازه به. نزن هم رو حرفش-

 :گفتم ای زده هيجان لحن با و زدم چنگ موهام به اختیار،بی حرکت جور یه با

 بذار. نگرفتيم ای نتيجه هنوز و كنيم می كار پروژه اين روی داريم که ساله سه دو ما ببين،! نه-

! بديم نجات زودتر رو ميرنمی دقيقه هر كه آدمايی و بفهميم تر سريع معماس، جواب اين اگه

 داد؟ نجات زودتر هم رو نفر یک شده حتی ندارید دوست باشید شما

 رو دستش ميشل. موافقن من فکر این با که داد می نشون همه سكوت رفت، فرو فکر تو دنیل

 :گفت و گرفت باال

 .بمونم که داوطلبم منم-

 :آورد پایین آروم و گرفت مچ از رو دستش رفت، کنارش. بزنه مخالفت ساز که بود آلن نوبت حاال

 .مونم می تو جای من. ای خسته تو نه،-

 :توپيدم بهشون رفت، می سر مسخره بحثای این از داشت ام حوصله كه من
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 كدومتون؟ باالخره نكنين، پاره تيكه تعارف-

 دنيل که شدم می تر عصبی داشتم. داره دلیلی چه نفهمیدم که کردن نگاهم منگ و گیج اولش

 :گفت و افتاد خنديدن به

 .زدی حرف فارسی به شدی، عصبانی بازم-

 :كرد فشاری پا بحثا این به توجه بدون آلن، كه كردم پوف شده نابود اعصاب با رو بازدمم هوای

 .مونممی من-

*** 

 .عجيبه خيلی این-

 پلكای با و خوردم بود شده سرد حاال که داخلش ی قهوه از جرعه يه برداشتم، رو میز روی فنجون

 :پرسیدم خوابیبی از گرفته صدای با. جنگيدم سنگينم زیادی

 آل؟ عجيبه چی-

 :دادن توضيح به كرد شروع که برداشتم قدم سمتش به. برم جلوتر زد اشاره انگشت، با

 مثل داره، همراهش زيادی های ناخالصی. كردم بررسی رو داشتيم كه ايدزی به آلوده خون-

 الكترونی ميكروسكوپ با وقتی. دیگه چیزای و مرده گلوبولهای بیمار، فرد خون داخل کلسترول

 .دادم تشخيص رو وی.آی.اچ ويروسای كردم، بررسيش

 :كشيدم خميازه

 خب؟-

 .نداره خودش با ای ناخالصی هيچ جديد، ی نمونه كه شهمی جالب اينجا ماجرا ولی-

 :پرید سرم از خواب و شدن باز كامال چشمام

 چی؟ یعنی! گی؟می جدی-
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 .رفته بین از و نیست دیگه داشته، وجود خون داخل ای فایده بی یا مضر چیز اگه یعنی. آره -

 !ويروسا؟ چی؟ ويروس-

 :گفت کمی صدای و سردرگم لحن یه با. كشيد دست گردنش به و كرد مكثی

 .جاست همين ماجرا مهم ی نكته-

 چشم نفرمون، دو هر. ماند منتظر و كردن تايپ به كرد شروع شد، خم مقابلش کلید صفحه روی

 چیزی دیدن شوق از. كشيديممی انتظار عذاب با گفت شدمی و بوديم دوخته مقابلش مانيتور به

 کردم باز رو چشمام وقتی و بستم چشم. شدمی مور مور پوستم بده، نشونم خواستمی آلن که

 يكه تصویر، دیدن با. بود شده پديدار صفحه روی الكترونی ميكروسكوپ با شده گرفته عكس

 صدای. افتاد زمین روی و شد رها دستم حصار از فنجون كه شدت به انقدر. شدم شوکه و خوردم

! نداشت اهمیتی که فنجون. نبود فنجون به اصال من توجه ولی پیچید، گوشم تو شکستنش

 :گفتم مانندی ناله صدای با و کردم باز دهن

 !بينممی چيزی چنين دارم که باره اولين من، خدای وای-

 :گفت لبخند با و كشيد هیجان سر از آهی آلن

 .بینیمی رو تصویر این من، از بعد که هستی نفری دومین تو. گممی رو همين منم-

 یه با اونم بودن، زده حلقه شده کشف تازه بزرگ و عجيب ويروسای دور تا دور ايدز، ويروسای

 به و باشن شده حفره حفره که انگار بود، رفته بين از ویروسا مانند كروی شكل. منظم ترتیب

 هم از مرور، به داشتن انگار. ببينم رو داخلشون ی شده نابود آی.اِن.آر تونستممی وضوح

 تونننمی دیگه و رفتن بين از ایدز، ويروسای كه بودم شده مطمئن حدودی تا و شدنمی گسسته

 حرف سختی به و گذاشتم آلن ی شونه روی رو لرزونم دست. بشن ور حمله دیگه سلول یه به

 :زدم

 باشه؟ داشته تونهمی توضيحی چه اين-

 :گفت و چرخوند من طرف به رو سرش بعد انداخت، باال ندونستن عالمت به رو دستاش
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 هيچ من طبیعیه، غیر اتفاق اين. ندارم هم حدسی هیچ و دونمنمی واقعا كه كنم می اعتراف-

 حتی البته،. كنه نابود شكل طرز اين به رو ديگه ويروس مدل يه كه شناسم نمی رو ويروسی

 .باشن نشده نابود ممكنه ویروسا این گفت شهمی

 :گفتم سریع و فشردم رو اش شونه دست با زده ذوق

 .بنداز راه رو پرژكتور ويديو آلن،! ببینم بهتر رو تصویر این خوام می-

 به شروع رنگ سفيد ی پرده روی آروم آروم نور، و شد روشن دستگاه. كرد عمل حرفم به

 زل نمايش پرده به جام، سر برگردم اینکه بدون و كردم خاموش رو چراغا عجله با. كرد درخشيدن

 پرده روی گذشت، طوالنی خیلی نظرم به که دقیقه یه از بعد عكس و داد انجام کارایی آلن. زدم

 رفتیم تر نزدیک ارادی غير آلن هم من، هم. کنم کنترل دیدنش با رو خودم نتونستم دیگه. اومد

 :كردم زمزمه فارسی به و بست نقش صورتم روی لبخند. كرديم نگاهش دقت نهایت با و تا

 ...اس العاده خارق واقعا اين-

 آی.ان.آر که بود معلوم فاصله، این از.دیدم می بهتر رو جزئیات بود، شده تر بزرگ تصویر که حاال

 می پوشش رو بزرگ كروی ويروس تموم زنجير، مثل و بودن شده پيچيده هم به ايدز، ويروسای

 بین از که کردم تصور اولش ها، آ.ان.آر بودن ظریف خاطر به که خاص، واقعا اتفاق یه. دادن

 :گفت و كشيد صليبی سینه، روی آلن شدم متوجه که بودم شده تماشا محو. رفتن

 !دیدم ويروسا از میکروسکوپی تصویر یه از كه تصويريه زيباترين اين القدس، روح یا-

 انرژی از پر سرنگ یه لحظه، همون انگار که بودم خوشحال انقدر خودم ولی دونستم، نمی رو آلن

 :گفتم و دادم نشون رو پرده دست با. شده تزریق رگم تو راست یه شادی و

 ببينی؟ تونیمی كرده، دار شكل هم رو قرمز گلبوالی حتی! ببين-

 :گفت و شد تر دقیق تصویر به

 .بودم نکرده دقت رو این ماری، توئه با حق عجب،-
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 قدر اون ولی برهم، و درهم خيلی. بودن زده حلقه ويروس اطراف آهنربا، ناهمنام قطب مثل گلبوال

 رو دستاش و پرید باال آلن مقدمه، بدون و دفعه يه. كرد احساس رو چيزی چنين شدمی كه

 :گفت و کوبید هم به محکم

 !رفت يادمون چيزی يه-

 :پرسیدم وحشت با و باشه افتاده بدی اتفاق که ترسيدم

 چی؟-

 !ببينيمش بريم بيا کرد، تزریق ویروس بهش میشل که همون! موش همون-

 محل تا نفس يه و زديم بيرون الكترونيكی تجهيزات اتاق از سرعت به کردن، صبر لحظه یه بدون

 آلن که بودم اونجا وقتی و رسیدم، دیرتر کم یه من. دويديم شده قرنطينه های موش نگهداری

 مورد موش ای شيشه ی جعبه مقابل و كشيد عميقی نفس. بود رسیده میز پیش من از زودتر

 .شد خم نظر

. شديم خيره بهش تعجب، از پریده باال ابروهای و شده گرد چشمای با دو هر و ایستادم کنارش

 انرژی و تحرک كرد، می بازی كشيد، می بو رو اطرافش داشت کوچولوش ی پوزه با موشمون

 ما و بود نظر زير موش اين. بود خورده آب كلی و بود كرده خالی نصفه تا رو غذاش ظرف. داشت

 نمی انجام افتادن گوشه يه و ظرف داخل خوردن تلو تلو جز كاری هيچ و حاله بی كه بوديم ديده

. نميره تشنگی یا گرسنگی از وقت يه كه داديم می بهش سرنگ زور به هم رو غذا و آب حتی. ده

 !بود تر سرحال هم سالم موشای از حتی حاال، ولی

 زدمی جرقه شوق آلن، رنگ زيتونی چشمای ته. شديم خيره همديگه به و گرفتيم باال سر همزمان

 با. باشه داشته رو وضعيت همین منم چشمای بودم مطمئن. بود جوشيدن حال در موفقيت و

 :پرسید لباش روی عریض لبخند

 چی؟ يعنی اين دونیمی تو ماری؟ -

 :گفتم و بستم زیادی خوشی با رو چشمام
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 !داده جواب باالخره ما ی ساله چند زحمتای كه اين يعنی آره،-

 ها دیوونه مثل. كشيدن جيغ و زدن فرياد به كرديم شروع دفعه يه ولی بودیم؛ ساكت اولش

 با صمیمانه رو دستاش. کنه می کار چی داره دونست نمی هیجان شدت از اونم و بغلش پریدم

 می هاش گریه الی به ال و کرد می گریه خوشحالی شدت از و زدمی کتفم به زیادی خیلی شدت

 :گفت

 ...کنم باورش تونمنمی اصال شدیم، موفق ما دختر هی! شدیم موفق ما! فهمی می فهمی؟ می-

 کار چی یا گیممی چی داریم نبود مهم برامون و زدیممی زار هم بغل تو عقل،بی آدم تا دو مثل

 .بودیم رسیده دیوونگی مرز به خوشحالی شدت از شاید کنیم،می

 آلن. شد تخليه كامال وجودمون شعف و ذوق و التهاب كل تا داديم ادامه كردن گریه به انقدر

 :داد تکون ناباورانه رو سرش و زد تكيه زانوهاش به شد، خم و رفت عقب

 !برسيم نتيجه به که برسه روز یه تا ديدمنمی خوابم به حتی وای-

 :گفتم و خندیدم گریه، از گرفته صدای با و گرفتم کمرم به رو دستام

 !سخته خیلی باورش! دقيقا آره،-

 :گرفت باال رو انگشتش و شد جدی سریع خندونش ی قیافه ایستاد، صاف باالخره ولی

 !مياد پيش سوال يه اينجا كن، صبر ولی-

 :گفتم و زدم تکیه داشت وجود آزمایشگاهی موشای ای شیشه های جعبه که کنارم میز به

 سوالی؟ چه خب،-

 :پرسید و داد مالش کم یه و گرفت اش چونه به رو دستش

 گذاشته ها نمونه ی بقیه پیش رو ویروس حاوی آزمايش ی لوله اون كسی، چه كه سوال اين-

 بود؟
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 و سردرگمی جاش به. رفت و کشید پر بود وجودم تو خوشی چی هر ظهر، سر ماجرای یادآوری با

 :گفتم و کردم تر زبونم با آروم رو لبم. گرفت رو جاش شدن گیج

 از هست، هم چی هر لوله این. ندارم ای ايده هيچ واقعا ولی کردم، فکر ماجرا این به خیلی من-

 !باشه شده ظاهر تونهنمی که غيب

 :داد نظر متفکری لحن با و کرد قالب هم به سرش پشت رو دستاش زدن، قدم به کرد شروع

 اين. راهه به رو چی همه كه بشيم مطمئن بايد ما تصمیمی، هر گرفتن از قبل و همه از اول-

 ویروس و مونهمی زنده چقدر بدونيم بايد. باشه نظر زير كامل ی هفته يه حداقل بايد موش

 .ذارهمی اثری چه نرمالش زندگی روی بدنش، داخل

 شد نمی. اومد نمی بر دستمون از ای دیگه کار مداوم، بررسی و کردن صبر جز ما. بود آلن با حق

 :گفتم ناچاری روی از. ببینیم رو جواب تر سریع که کنیم کاری یا ببریم جلو به رو زمان که

 چی که بديم خبر پروژه گروه اعضای ی بقيه به االن همين موافقی هم تو ولی. موافقم باشه-

 شده؟

 :کرد مخالفت و انداخت رنگش سیاه مچی ساعت به نگاهی

 .کنیممی اعالم رو خبر بهشون فردا کنن، استراحت بذار. صبحه دو ساعت. وقته دیر نه، -

 :کردم اصرار

 .شنمی خوشحال حتما شنیدنش از باشن، خوابم اگه حتی که مطمئنم ولی

 .ميشل جز به. زنيممی زنگ بهشون باشه خب،-

 :کردم ریز رو چشمام و خنديدم شرورانه

 بدجنس؟ گذرهمی سرت تو فكرايی چه -

 عريضی لبخند به فقط جوابم در ولی کنه، تعریف براش حضوری رو خبر خواد می دونستممی

 :دادم تكون سمتش به رو انگشتم و کردم برداشت ای دیگه چیز حرکتش از. كرد اكتفا
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 !كشمتمی خودم باشه، سرت تو فكرا اون از اگه! هی هی-

 و سنتی زیادی افکار آمریکا، ی فکرانه روشن زیادی محیط تو شاید من. کرد خندیدن به شروع

 البته. بودم شده بزرگ معتقدی ی خانواده تو چون نبود دلیلبی. داشتم جامعه از مونده عقب

 آلن که بود همین برای. بودن اومده کنار قضایا این به نسبت من حساسیت این با اطرافیانم،

 :گفت و گرفت باال رو دستاش

 بزنیم؟ زنگ کی به اول تا بگیریم تصمیم بیا حاال. نداشتم بدی منظور هيچ كن باور نه، -

 :دادم پیشنهاد. شدم آروم و کردم باز رو بودم گرفته که گاردی

 چطوره؟ سوزان، و تئودور به اول-

*** 

 سر بودن، شده جمع اونجا كه دانشمندايی ی همه. کردم می نگاه مقابلم جمعیت به غرور با

 چطوری ما اینکه به کردن فکر و مشورت، و بحث حال در داد نشونم آلن ديشب که عكسی

 هيچ و بود شده اعالم محرمانه عكس، اين البته. بودن کنیم پیدا دست نتیجه این به تونستیم

. نداشتن رو ديدنش حق آمريكا، تحقيقات سازمان ی رتبه باال محققای و دانشمندا جز كس

 بود ایستاده کنارم که آلن و من به صمیمانه و اومد پيشم جمعیت الی به ال از اكستروم پروفسور

 :گفت

 رو پزشكی نوبل ی جايزه شما نفر شيش هر بشه، علنی موضوع اين وقتی كه دم می قول بهتون-

 !مهمه و بزرگ واقعا کشف این! ببرين

 ايرانی زن اولين طهمورث، مريم من،. كردم فكر خودم به و گرفتم باال بيشتری غرور با رو سرم

 ای لحظه چند رو چشمام و زدم محوی لبخند! میاره دست به رو پزشكی نوبل كه بود خواهم

 و بودن هم با زدن گپ سرگرم گروه های بچه ی بقيه. بود آور سكر فكرشم حتی بستم، آهسته

 از اینکه از بعد دیشب که بودم مطمئن. كردنمی دوری هم از آشکاری خیلی طرز به آلن و ميشل

 حواسم. بود داده رخ بینشون اتفاقی بده، بهش رو خبر تا رفت میشل پیش آلن و شدم جدا آلن
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 باعث و زد ام شونه به. اومد پيشم قدیمی همکارای از نيكالس، که بود نفرشون دو هر به نگاهم و

 :بکشم دست میشل به کردنم نگاه از شد

 نتیجه به روز یه که نداشتم شک میدی، خرج به پژوهشی و تحقیق هر برای تو که پشتكاری با-

 بهت قلبم صمیم از. بياری دست به رو جواب باالخره شد باعث که بود پشتکارت همین. رسهمی

 !ماريا میگم تبريک

 :گفتم ای دوستانه لبخند با و فشردم گرمی به رو دستش

 من وگرنه بودن، همراهم همیشه و كردن كمكم خيلی همكارام که بگم باید البته. نيک متشکرم-

 .بیام بر مشکلی و سنگین ی پروژه چنین پس از تونستمنمی تنهايی که

 گفتی و گپ هم اونا با و بقیه پیش بره تا خواست معذرت و فشرد رو دستم محبت با هم نیک

 رو من داشت وجدانم عذاب وجودم، اعماق که کردم اعتراف خودم پیش رفت، وقتی. باشه داشته

 .كردمی دیوونه

 شانس یه فقط اتفاق، اون دونستیممی هم خودمون! نبودم لعنتی ويروس اون كاشف که من

 تجمع از قبل. بخشيد گروهم و من به رو کشفش شانس اكستروم، پروفسور و بود بزرگ واقعا

 لوله اون كه بفهمه نبايد كس هيچ و مونهمی باقی ما بين راز اين كه گفت بهمون دانشمندا، گروه

 همون از مقدار یه. بود شده ظاهر ها نمونه ی بقيه بين مشکوکی طرز به مسخره، آزمايش

 چه نداشتیم حدسی هم ما و شد برده ارتش نظامی آزمايشگاه به بيشتر تحقيقات برای ویروس،

 بشنون تونستن همه که خوشحالی صدای با دكترا از يكی حین، همین در. راهه در ای نتیجه

 :گفت

 !بگيريم جشن رو نظیربی و بزرگ موفقيت اين بايد ما دوستان،-

 موش که بود روز يه فقط ما! بودن گرفته جدی رو ماجرا واقعا اينكه مثل. زدم لبخند خودم با

. بگيريم نتيجه تا كرديممی صبر ای هفته يه بايد حداقل و داشتيم نظر زير رو سفيد كوچولوی

 اون ی محوطه از. باشن خوش و بشن ور غوطه خودشون توهمات تو گذاشتم و نگفتم چيزی ولی

 شورولت یه که ماشینا از یکی نزدیک. گذاشتم سازمان بزرگ پارکینگ به پا و شدم خارج جا
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 داخل و آزمایشگاه داخل چون گرفتم، تماس ايران به موبايلم با و ایستادم بود سفید

 :داد جواب خوشحالی با مادرم باالخره که خورد بوق تا چند. دادنمی آنتن اصال ساختمونش،

 جان؟ مريم توئی الو؟-

 خوبين؟ مامان، سالم -

 :پرسید بلندی صدای با و شد تر خوشحال صداش

 ...گفتم من گذره؟ نمی بد كه بهت خوبه؟ هوا جا اون چطوری؟ دخترم؟ خوبی وای-

 از يكی عوضش در و شد قطع صداش دفعه يه که کرد می پیچم سوال رگباری طور همین داشت

 :زد داد خط پشت

 !سالم -

 :غريدم و كردم دور گوشم از رو گوشی. کشید بدی تیر فریادش شدت از گوشم

 !شد کر گوشم! شعوربی ميالد-

 :پرسید همیشگیش شاد لحن همون با

 !خلم؟ خواهر چطوری-

 داشت چطوری بودم، زده زنگ بهشون که قرنی از بعد. شدم خیره افق به فیسی پوکر ی قیافه با

 :دادم جواب زنان طعنه! كردمی پرسی احوال و حال من با

 !اسكلم برادر خوبم تو لطف به-

 :گفت عصبانی و مسخره لحن یه یا

 !ايران؟ زدی زنگ كردن شورش مات.كر باز خبرا؟ چه! شديا پررو خنديدم روت به باز-

 :گفتم و دادم تكون سر افسوس با و بستم رو چشمام
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 رو من با زدن حرف لياقت تو بده، پس مامان به رو گوشی! ميالد عياری تمام به ادب بی يه تو-

 .نداری

 هر! دانشمند جوجه بينيم كن جمع! نداری رو من با زدن حرف لياقت تو( دراورد رو ادام) اَه، اَه اَه-

 !نخبه گن می تو به چطوری موندم من! ای نخاله نیستی، دانشمند تو چند

 :كردم قروچه دندون خشم از. نداشت تمومی وراجیاش که این مثل

 !نه؟ يا دی می پس-

 :کرد جوابی حاضر دوباره. شد نمی بیخیالش گرفت، می شوخیش کسی با وقتی میالد ولی

 من به دستت مثال! بانو كنی تهديد رو کسی كه نيستی عددی هاها، کردی؟ تهدیدم مثال االن-

 میگی؟ جوری اين كه رسه می

 :كردم شوت رو ريزه سنگ يه پام با. لعنتی

 .بده پس حاال بردی، تو بابا باشه-

 .بگم بهش تا بگو رو خبرت-

 :دادم جواب خشمم، کنترل برای عمیقی نفس از بعد و کشیدم صورتم به حرص با رو دستم

 .شديم موفق ما-

 :كشيد رو صداش ای مسخره حيرت با

 كردين؟ چی حاال! شدن موفق عمرشون كل تو بار يه واسه اينا عجب چه! اينا مامانم وای-

 .كرديم كشف رو ايدز پادزهر-

 :گفت صداش تو پنهونی ی خنده با. كنممی شوخی دارم كرد فكر كه گفتم تفاوتبی و سرد انقدر

 !كردم كشف رو سرطان ضد داروی محله های بچه با منم چون خوبه،-

 .شنویمی من از رو خبر اين ايران تو داری كه هستی كسی اولين تو كنم،نمی شوخی من ميالد-
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 .زد سكته تعجب از كردم فكر. نداد جواب

 مردی؟ خوشحالی از الو؟-

 :بود شده جدی لحنش انتظارم، خالف بر ولی

 ...میگی دروغ-

 .میگم راست كن باور نه-

 :رسیدمی نظر به عصبانی واقعا بار این و رفت باالتر مرتبه یه صداش

 !باشه محرمانه بايد اين میدی؟ خبر ما به زدی زنگ که چيه اين ديوونه، احمق-

 .محرمانس آره،-

 :كشيد داد

 !بكنن؟ سرت از پوست خوایمی پس-

 نداشتم رو حق این من ولی! زدممی جار داشتم من كه بود مهمی خيلی خبر اين. گفتمی راست

 حرف ی اجازه ولی کنم، دفاع حقم از که بود شده باز دهنم کردم؟ کار چی بدم خبر خانوادم به که

 :زد داد دوباره و نداد زدن

 به پوچ و هيچ سر خواهرم تنها جون خوامنمی من. نگو كسی به هم ديگه كن، قطع االن همين-

 فهميدی؟ بره، باد

 .آره... آ-

 به كه بود خوب نظر يه از کردم فکر خودم با. كردم قطع گفتن، خداحافظی بدون و ناراحتی با

 خبردار هم شيرازی حافظ خواجه حتی ثانيه، هزارم يک عرض در چون نگفتم، رو خبر مامان

 خشک تبريک يه حتی نامرد. دادمی فشار رو گلوم بغض هم نظر يه از. كردم كار چی من شدمی

 :زدم غر و انداختم روپوشم جيب تو رو موبايلم! نگفت بهم هم خالی و

 !درک به اصال-
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*** 

 :پرسید و کرد اشاره بهش آلن

 وضعيت؟-

 !مطلوب كامال-

 جیر جیر و بود سرحال بود، شده جوری يه. انداختم نگاه جاش همه به و داشتم برش دست با

 :گفتم متفكری قیافه با. کنه فرار دستم از کرد می تقال کنان

 .شده تر تپل حتی. رسهمی نظر به بهتر خيلی هفته يه اين تو-

 :گفت فارسی به و زد پوزخند دنيل

 !موشا مدرسه كُپُل مثل-

 :زدم سقلمه بهش

 !مزهبی زهرمار-

 :گرفت ضرب شاسيش تخته روی خودكار ته با آلن

 مياره؟ دووم بازم يعنی-

 ...ديد و موند منتظر بايد-

 ميكی رو اسمش كه موشی و اومد پيشمون بود، شنگول و شاد همیشه مثل بازم كه ميشل

 .دراورد چنگم از بوديم گذاشته)!( موس

 !كنيم آشنا مينی با رو تو وقتشه ديگه! ميكی سالم-

 :چرخوندم حدقه تو رو چشمام

 !ندارم شوخی ی حوصله اصال امروز من ميشل،-

 :شد جدی و زد چشمکی
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 .مياره خودش با رو مينی داره سوزان! كنمنمی شوخی که من-

 :خورد جا تئودور

 ندارم؟ خبر من كه چيه مينی ی قضيه! کن صبر هی-

 آرومی ی ضربه انگشت با. بود دستش تيره ی جعبه يه كه شد پيدا حالی در سوزان ی كله و سر

 :زد جعبه به

 !نديم؟ انجام رو كار اين ميشل و من چرا كنين، می شيطنت هم با دنيل و تو وقتی-

 :گفتم وحشت با! ديگه سرحال و سفيد موش يه. گذاشت كنار و كرد باز رو جعبه در

 كردين؟ آزمايشش اينم روی نکنه-

 :خنديد ميشل

 هم بميره اگه حتی موشه، يه فقط اين! كرديم آزمايشش آدم يه روی انگار كه ترسیمی طوری-

 .داريم آزمايشگاه توی ديگه موش كلی

 :توپيدم بهش عصبانيت با و كردم اخم

 ديگه موش يه به رفتين خود سر پوک كله تا دو شما بعد چيه، ويروس اون نفهميديم هنوزم ما-

 شماها رو مياد سرمون به كه باليی وقت اون چی؟ باشه واگير بيماری يه اگه! كردين؟ تزريقش هم

 !دين؟می جواب

 :گفت من به ای شده سركوب عصبانيت با تئودور. انداختن پايين رو سرشون شرمندگی با

 .ندادن انجام بدی كار اونا ماريا، میری تند داری خيلی-

 :دادم جواب محکم و رفتم نشونه سمتش به رو انگشتم

 و ها آزمايش تموم و گروهم ارشد من! نكنم كارچي یا كنم، كارچي بگی من به تو كه نكرده الزم-

 !تئو كن فرو گوشت تو خوب رو اين بشن، انجام من نظر زير بايد ها تحقيق
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 :كشيد عقب رو من دنيل

 .تحقيقاتيه سازمان نيست، جنگ ميدون اينجا! سرباز نه دانشمنديم ما ماريا، بسه-

 به يا جديد موش. رفتمی غره چشم بهم بدجوری تئودور. كشيدم كنار كرده مشت دستای با

 اعتراض صدای. كردم پرتاب ميكی قفس توی و گرفتم حرص با رو" مينی" سوزان، و ميشل قول

 :شد بلند همه

 بدی؟ كشتنش به خوایمی-

 :زدم جيغ

 !بكشمش خواممی آره،-

 به و چرخيدم پاشنه روی حيرت با. رسید گوش به عجيبی صدای شد، خارج دهنم از حرف اين تا

 به تهاجمی حالت یه با رو ریزش دندونای ميکی. انداختم نگاه داشت قرار سرم پشت که قفس

 :رفتن باال تعجب از ابروهام. كردمی جير جير خاصی طرز به و دادمی نشون من

 ...نيست معمولی حركت يه اين-

 :كرد تائيد بود رسيده پيشم كه دنيل

 !بكشه شونه و شاخ آدم يه واسه موش يه بودم نديده حال به تا-

 رو حركت همون و برداشت خيز دستش سمت به ميكی كه برد مينی سمت به رو دستش آلن

 :کشید پس سریع رو دستش کشیدن هین با آلن. كرد تكرار دوباره

 ...!عاديه غير اين-

 عكس منتظر شده گرد چشمای با. گرفت آروم گوشه يه و قفس دور چرخيدن به كرد شروع مينی

 و خوردمی تكون آروم كوچيكش ی پوزه. كرد نگاه مینی به و رفت عقب عقب. بوديم ميكی العمل

 :دادم تکون مندانه رضایت رو سرم. نداد انجام ای ديگه كار ولی كشيد،می بو رو هوا دقت با

 .داد موننشون رو حركت اين چون جالبه، مينی ی ايده كنم اعتراف بايد-
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 :زدم گرمی لبخند هم من ناچار به. زدن لبخند سوزان و ميشل

 .برگرديم بهتره ديگه. كافيه امروز واسه-

 .رفتن بيرون اتاق از یکی یکی بقيه و كرد چک رو قفس باالی دوربين دوباره دنيل

 چيه؟ ويروس اين به راجع تو نظر دانيال،-

 :گفت که رفتمی كلنجار دوربين با داشت همچنان

 .مياد خوشم ازش داره ولی مرموزه،-

 میدن؟ نشون خودشون از رفتارا اين از هم اونا بشه، تزريق آدما به اگه يعنی-

 :کشید اش چونه به دستی و كرد نگاهم حيرت با

 !دونمنمی... ظريفيه ی نكته-

 .كنن پيدا آزمايش انجام واسه داوطلب نفر چند بديم اطالع پايگاه رئيس به ميگم من-

 :پرسید و شد شوكه

 بشه؟ چی كه بندازی خطر به رو آدم تا چند جون خوایمی! شدی؟ ديوونه تو مريم-

 :رفتم پيشش و دادم تكون خیالیبی ی نشونه به رو دستم

 هم اينا بود، طوری اين اگه( دادم نشونش رو موشا. )ميرهنمی كسی مطمئنم. باش داشته صبر-

 !نبودن زنده

 از كه معلوم كجا از كنه،می رفتار شكلی اين موش بدن توی ويروس اين! باش داشته صبر تو نه،-

 !نباشه؟ تر كشنده ايدز خودِ 

 :زدم پوزخند

 !نگو پرت و چرت خواهشا-

 .نگرفتی رو منظورم هنوز تو اينكه مثل پرت؟ و چرت-
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 منظور؟ خب،-

 :کرد پرسیدن سوال به شروع حوصله با

 اومده؟ دست به جونوری چه بدن از ايدز ویروس بار اولين-

 .ميمون معلومه،-

 نه؟ يا مياد در پا از ايدز ويروس با ميمون خودِ  حاال. خوبه-

 :دادم تكون رو سرم

 ...نه که البته خب-

 كنيم، تزريق آدم به خونش از يا بگيره گاز رو انسان و بياد وی.آی.اچ حامل ميمون يه اگه ولی-

 .گيرهمی ايدز صد در صد زده فلک آدم

 .چیه منظورش فهميدم يهو و كردم نگاهش سردرگم

 واسه جديد بيماری يه ممكنه ولی نداره، كاری موشا با جديد ويروس اين كه اينه منظورت تو آها-

 بياره؟ وجود به انسان

 :زد بشكن

 .خال تو زدی-

 :زدم تكيه ميز به

. ميرنمی باالخره زود يا دير و خطره در جونشون مثبت وی.آی.اچ بيمارای... پسر ريسكه يه اين-

 باليی اگه جوری اين. باشه زياد بميره اينكه احتمال و زياده سنش كه بياريم گير رو نفر يه بايد ما

 .مردهمی ديگه طريق يه به خودش اون باالخره چون. نيست مشكلی بياد، سرش به هم

 :شدن صاف خط يه شبيه لباش

 !مريم رحمی بی خيلی-
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 :زدم پوزخند

 سه دو سر خوايم می حاال. داديم انجام رو آزمايش اقسام و انواع آدم، نفر هزار روی حاال تا ما-

 رحم؟بی شدم من كنيم، آزمايش بازم ديگه نفر

 :زد چنگ سياهش موهای به

 .من نه افته،می تو گردن خونشون مردن اگه نداره، ربطی هیچ من به چیه؟ دونیمی اصال-

 بزنيم؟ چرخی يه شهر تو بريم داری حوصله خان، اعصاببی حاال! اعصاببی چه اوه-

 :گفت طلبکارانه و كرد نگاهم چشماش ی گوشه از

 !باشم تو مهمون كه شرطی به ولی باشه،-

 .من با حسابت خسيس، بدبختِ  باشه-

 : زد دستم كف به بدجنسی با و شد باز نیشش

 .قبوله-

*** 

 :گفتم خوشی با و زدم تكيه صندلیم پشتی به

 .اينجا بودم نيومده که بود وقت خيلی-

 و كرد نگاه بودن شده معطل قرمز چراغ پشت كه هايی ماشين به بودیم، نشسته که جایی از

 :کرد تایید رو حرفم

 .طور همين منم آره،-

 :پرسيدم و گرفتم ضرب ميز روی ناخونام با

 خبر؟ چه خانوادت از راستی-

 .نگذاشتی تو كه بدم بهشون رو ماجرا اون خبر خواستممی. هيچی-
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 :پریدم بهش و كردم اخم

 كردنته؟ تشكر جای به-

 :گفت و خنديد

 !نگفتم چيزی كه من-

 و آی. بی. اف ديديم می فرداش گفتيم،می کسی به اگه. گفتم خودت جون خاطر به رو اون من-

 با زده دستبند رو تو و من بعد. كشيدن سرک چی همه به و آزمايشگاه تو ريختن اِی. آی. سی

 .بازجویی واسه بردنمی خودشون

 :گفت و خورد بستنيش از قاشق يه

 .ترسيد عوضيا اين از بايد. دونممی آره،-

 :كوبيدم ميز به حرص با

 پررو بچه تا چهار وگرنه كنيم،می احتياط داريم فقط ما! ترسمنمی احمقی آمريكايی هيچ از من-

 .ندارن ترسيدن كه

 :شد باز كلش پس تا نيشش

 .كردیمی كار جاسوسی ضد سازمان تو بايد تو عجب،-

 :پرسیدم جدیت با کنه؛ مسخره خوادمی کردم فکر

 چیه؟ منظورت-

 بترسی؟ چيزی از شده حاال تا. زدنيه مثال جراتت و دل-

 :كردن فكر به كردم شروع

 .ترسممی عنكبوت از فقط نمیگم، دروغ و خوبیم ی بچه من چون خب-

 :گفت و كرد نگام بامزه حالت يه با
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 بابا؟ نه-

 .شه می چندشم بيشتر. گفت نمیشه كه ترسيدن خب،-

 :گفت مسخره لحن یه با و خندید

 ترسی؟نمی چی؟ ترسناک فيلمای اين از چی؟ ديگه! چندش-

 :كردم مزه مزه بستنيم از قاشق يه

 .زامبيا از فقط اوم،-

 و شكل تغيير کلی به جسمشون كه يافته جهش موجودای اين از من نداره، ترس كه زامبی-

 !میشه چندشم تو قول به البته. ترسممی میده هویت

 :گفتم خباثت با

 !ترسممی بگم که نمیشه روم پسرم، چون بگو-

 :كرد اخم

 !نیست طور این هم اصال نخیر-

 .بشه ترسناكی چيز عجب. كنن پيدا جهش زامبيا که بكن رو فكرش. بگذريم-

 :گفت متفکرانه و انداخت باال رو ابروش تای یه

 جهش ولی! دروغه همش داستانا این و زامبی كه چند هر. بودم نكرده فكر بهش حال به تا-

 .آخر الی برو و بگير آزمايشگاه از. شنمی پيدا جا همه ها یافته

 :گفتم حسرت با و كشيدم آه

 !سريه فوق كاراشون. كنم كار نظامی آزمايشگاه تو داشتم دوست من-

 .بردن ازش نمونه یه و اومدن. خودمون ويروس همين مثال. موافقم-

 باشه؟ تونهمی ويروسی چه يعنی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

50 

 

 :داد تکون رو سرش و موند خيره شدنش آب حال در بستنی به

 .دونمنمی-

 .سازه دست میاد نظر به-

 بسازه ويروسی تونسته باهوشی و باز ذهن كدوم كه مياد پيش سوال اين ولی. هست امكانش-

 كنه؟ فعال غير رو ديگه ويروس يه كه

 :شدم متمايل سمتش به و گذاشتم مقابلم ميز روی رو آرنجم. كرديم نگاه هم به

 ها نمونه بين قصد از كه كاره خراب ويروس يه اون مثال باشه؟ كاسه نيم زير ای كاسه نكنه-

 .شده گذاشته

 ديدی؟! كنه تصفيه رو خون بتونه حتی ويروس، يه كه جالبه واسم. بدونم که كنجكاوم خيلی-

 !نداشتن هم ميكروب يه حتی ها نمونه

 .نظر هر از بودن؛ سالم كامال-

 :غرید و آورد جوش مقدمه بدون و دفعه يه

 خسته ازش. كن ولش كنيم؟می بحث مسخره ماجرای اون سر دوباره داريم چرا ما اصال اَه،-

 .شدم

 :گفتم و كشيدم محكم طبعی شوخ با رو بينيش نوک

 !انداختی راه رو بحثش اول خودت ديوونه خب-

 بهم دماغی تو صدای یه با و داد ماساژ رو دردناکش بينی کرد، خالص من دست از رو خودش

 :گفت

 ...برات دارم-

 تا بردم كيفم سمت به رو دستم من و بریم كه شديم بلند. انداختم باال ابرو تند تند و خنديدم

 :گفت و شد عصبی دنیل که بود نرسیده بهش دستم هنوز. کنم حساب
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 كنی؟می كار چی داری! آهای-

 :دادم جواب و كردم نگاه كيفم به زده بهت

 !ديگه كنم حساب خواستممی خب-

 : گرفت جا اش كشيده ابروهای روی غليظی اخم

 !ام ايرانی مرد يه من رفته يادت تو اينكه مثل-

 :پرسیدم و زدم كجی لبخند

 !برداشته؟ تاب مخت تو دنیل،-

 با و موند باز دهنم. كوبوند ميز روی رو پول و كشيد بيرون جيبش از رو پولش كيف عصبانيت با

 :گفتم سردرگمی لحن

 !من مهمون گفتی خودت تو ولی-

 بپری؟ بايد تو چاه، تو بپر سر با تو گفتم من-

 و زديم بيرون كافه از هم با. نداشت لنگه که بود ای زنجيری ديوونه. كردم اكتفا لبخندم به فقط

 :پرسید و برد فرو شلوارش جیب تو رو دستاش دنیل. افتادیم راه كنگره كاخ سمت به زنان قدم

 نشده؟ تنگ خانوادت واسه دلت تو-

 :انداختم بهش ایسفيه اندر عاقل نگاه

 !میرممی ديدنشون واسه دارم! آره که معلومه کنی؟می شوخی داری-

 بود؟ کی دیدیشون كه بار آخرين-

 :گفتم و کردم فکر کمی

 ...مرخصی روز پنج اون خاطر به فقط اونم. بود امسال كريسمس ديدمشون كه بار آخرين-

 :گفت و کشید پوفی غصه با
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 .دادم دست از هم رو روز پنج اون كه من. حالت به خوش-

. بوده بد خيلی حالش روز پنج اون كه کرد تعریف برام قبال خودش ولی بودمش، نديده كه من

 :پرسید و شد خیره مقابلش به دنیل

 كنيم؟می غلطی چه داريم دنيا سر اين جا، اين ما تو، نظر به-

 :گفتم بهش رو حقیقت ریلکس خیلی و انداختم باال شونه

 .میديم گوش دلمون ی احمقانه ی خواسته به داريم-

 :گفت عصبانيت با

 پدرت که گفتی نمی خودت مگه! كنيممی عمل مادرامون و پدر دل های خواسته به داريم ما! نه-

 بشی؟ كار مشغول هم جا همين و بدی تحصيل ادامه جا اين داشته اصرار

 .كنممی زندگی جا اين كه ساله شيش من. طوره همين چرا، خب-

 :زد اشاره خودش به انگشت با

 جا ديگه چيه؟ دونیمی ولی! خواستن طوری اين مادرم و پدر چون دارم، رو وضعيت همين منم-

 هم به حالم جا اين از شدم، خسته واشنگتن از شدم، خسته آمريكا از رسيده، جام اين به زدم،

 .میدم ادامه دارم شغلم عشق به فقط! خورهمی

 جا اين از دنیل مثل منم چون بود، کرده ناراحتم حرفاش. لرزیدم آروم و گرفتم آغوش در رو خودم

 بعد. کردممی غرغر خودم با سیر دل یه همه از اول شدم،می بيدار كه ها صبح. بودم شده خسته

 بود شهر ی محدوده از بيرون كه كارم سر به تا رفتم می و كوبيدممی رو راه كلی كارم عشق به

 به. دادممی ادامه تكراريم مزخرف زندگی به و خونه گشتممی بر كوفته و خسته دوباره. برسم

 :گفتم و کردم نگاه زمین

 كه نكشيديم سختی همه اين ما! زد جا که شهنمی ولی دچارم، مشكل همين به منم بدبختانه-

 دنيا ی گوشه هر از دانشمند كلی چی؟ يعنی پزشكی نوبل ی جايزه فهمیمی! بكشيم عقب حاال
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 خوانمی وقتی بعد. گیرنمی سبقت هم از پزشكی و فيزيک و شيمی نوبل به رسيدن واسه دارن

 !كنی؟می ناز داری تو بدن، ما به رو جایزه اون

 :شد خيره نيويورک عصر ابری نيمه هوای به و كشيد گدازی و سوز پر آه

 ...بدم ادامه كنهمی وادارم كه چيزا اين به لعنت-

 :گفتم و انداختم نگاه ساعتم به دادم، تکون سری

 .گردممی بر تاكسی با. دارم كار كلی خونه. شهمی ديرم داره من دیگه خب. بیار طاقت-

*** 

 :زدم حرف خودم با و انداختم پذیرایی داخل بزرگ مبل روی رو خودم

 !خستگی از مردم آخيش،-

 کردن فکر! پزشكی نوبل گرفتن نوبل،. كردم فكر نوبل به و گذاشتم مبل ی دسته روی رو سرم

 : كرد گوشزد بهم ذهنم اعماق از شرورانه چيزی يه ولی داشت، جذابی و شیرینی حس بهش

 و ساخته خودش رو ويروس اون که بزنه داد و بياد يكی تا باشی منتظر لحظه هر بايد تو ولی"

 !"بگيرن پس تو از رو جايزه

 :دادم محکمی جواب فکر اون به ذهنم تو و دادم فشار محکم هم به رو دندونام بستم، رو چشمام

 .ماست ی واسه فقط و خودمونه کشف نيست، ساختگی ويروس اون! احمق شو خفه-

*** 

 .بديد توضيح بيشتر كشف اين مورد در لطفا مورفی، خانوم-

 از داشت چشمم داشتن، که زیادی نور از. افتادنمی كار از هم لحظه يه ها دوربين فالش صدای

 :دادم جواب و كردم نگاه خبرنگار به اجبار به ولی ترکید،می درد
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 رو ای اجازه چنين اكستروم رونالد پروفسور. بدم توضيح كه ندارم اجازه اين از بيشتر متاسفانه-

 .ندادن ما به

 :پرسید دیگه نفر یه

 درصده؟ چند ايدز به مبتال افراد شدن خوب احتمال بگيد شهمی-

 :داد جواب من جای به و خنديد بود، نشسته من کنار که دنیل

 !نیست کار در درمانی هیچ و رسيده الزمان آخر دیگه چون! ميرنمی همه! درصد صفر-

 :گفتم تمسخر با و گرفتم خودم به خنثایی ی قیافه

 گفتی؟ غيب بسته چشم-

 پوسيده صورتش. خشكيد هام رگ در خون كرد، نگاهم وقتی ولی بود، خبرنگارا سمت به سرش

 :زد انگيزی نفرت لبخند. بود شده خون رنگ به چشماش و بود

 !بميرين بايد شماها شده، بينی پيش قبال اين نه،-

 :گرفتم سمتش به رو اشارم انگشت و زدم لب سختی به

 ...زام... تو-

 .گرفت هدف رو من ی جمجمه ترسناكش، انگشتای با و برداشت خيز سمتم به و غريد شير مثل

 با ولی کجام، که بودم هنگ اولش. برداشتم غذاخوری میز روی از رو سرم و كشيدم بلندی جيغ

 :كشيدم راحتی نفس آشپزخونه، و خونه تكراری دكوراسيون ديدن

 .بود خواب همش پوف،-

 داخل رفتم خستگی با. كارم سر گشتممی بر بايد باز و بود صبح دقيقه بيست و هفت ساعت

 گردنم به ای قهوه گردن شال يه و بپوشم رو رنگم خاكی شلوار با سفيد تنگ پيراهن تا اتاقم

 تاكيد هميشه دكتر و اومدن می آزمايشگاه به بازرسی و سركشی واسه احتماال امروز. بستم

 خونه از كيفم با و پوشيدم ای قهوه بلند پاشنه كفش. بزنيم رسمی تيپ وقتا جور اين كردمی
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 مدل و كردن درست ی حوصله اصال من و بودن باز آزادانه لختم و بلند موهای. رفتم بيرون

 رد از بعد و خيابون به زدم. نشستم فرمونش پشت و زدم رو ماشین ريموت. نداشتم رو دادنشون

 پايگاه مخصوص انگيز نفرت مسير وارد و گذشتم بزرگراه از فرعی، و اصلی خیابون كلی كردن

 وقتی. کردم پارک گوشه یه پارکینگ تو رو ماشینم و دادم انجام رو هميشگی تكراری كارای. شدم

 :گفتم و نگهبان به کردم رو رسیدم، ورودی در به

 ...مزخرفيه روز سالم،-

 :زد لبخند

 .كنن بازديد آزمايشگاه از ها بازرس قراره امروز. مورفی خانوم طوره همين-

 :كردم نگاهش و گفتم رو اسمم ميكروفن سمت به

 پوشيدم؟ لباس شكلی اين من چرا پس-

 :زد ای اشاره چشمک با

 ...بازه موهاتون-

 :دادم جواب و شدم بود حرفش بین که طنزی متوجه

 آلوده خون با بندازه، نگاه من موهای به كه بازرسی هر. نداره اهميتی واسم زياد اون؟ آهان،-

 !كنممی بيمارش

 آزمايشگاه داخل وقتی و گذشتم خان هفت از. برم داخل تا رفت كنار و زد قهقهه سرخوشی با

 :پرسید کنجکاوی با سوزان. دادم سالم ها بچه به سرسری رسیدم،

 .رسیمی نظر به خسته خيلی شدی؟ شكلی اين چرا ماری،-

 .بود برده خوابم آشپزخونه ميز پشت ديشب آخه آره،-

 :زد طعنه و خنديد دنيل

 درسته؟ ديدی، می خوراكی خواب داشتی البد! خوبی جای چه-
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 خوابم با ظاهرش كه گذروندم نظر از رو سبزش چشمای و شده اصالح صورت و كردم نگاهش

 :گفتم متعجبی ی قیافه با. نداشت شباهتی هيچ

 .بكشی بيرون سرم داخل از رو مغزم خوای می و شدی زامبی تو كه ديدم می خواب اتفاقا-

 بحث و زد ام شونه به آلن. نداشتم هم زدن لبخند نای حتی من ولی خنديدن، حرفام به همشون

 :کرد عوض رو

 حاضره خوشحالی كمال با كه هست نفر يه. گفته ما به رو انسانی داوطلب ماجرای دنيل راستی-

 .بده انجام رو كار اين

 :شدن باز دفعه یه خستم چشمای که کرد کاری من با حرفش

 کیه؟ اون! واقعا؟-

. بود ما منتظر و نشسته صندلی روی مسن زن يه جا اون. بردن بغل اتاق به خودشون با رو من

 :گرفت سمتش به رو دستش آلن

 .اندرس خانم مادرم، دوست كنم،می معرفی-

 :دادم دست اندرس خانم با و رفتم جلو

 .خانم خوشبختم-

 ی گفته اگه. لرزيد دلیلبی دلم و دست كه انداخت محبتی پر نگاه چشمام به و زد گرمی لبخند

 :دادم توضیح براش چی؟ بياد در آب از درست دنيل

 .داريم هدفی و قصد چه ما كه باشين فهميده بايد شما محترم خانم خب،-

 .مطلعم بله،-

 دیدن با زن. بود رنگ سياه مايع از پر داخلش كه داد دستم سرنگ يه و اومد نزدیکم ميشل

 مستاصل. بودن نگران كه كردم نگاه بقيه به. موند منتظر و زد باال رو آستينش دستم، تو سرنگ

 :پرسیدم
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 چی؟ حاال-

 :كرد اخم تئودور

 !شديم خفه استرس از ديگه، باش زود-

 من با خونسرد خیلی. كنم پيدا رو رگش و ببندم رو بازوش باالی تا رفتم جلو و دادم تکون سری

 به تزریق برای رو سوزن تا ولی نیست، ناراحت شدنش داوطلب از اصال بود معلوم و کرد همکاری

 پيش اتفاقی چه اون، به ویروس تزریق صورت در واقعا. داشتم نگه دست كردم، نزديک پوستش

 :پرسیدم ازش و گرفتم باال رو سرم ميومد؟

 هستين؟" پوزيتيو وی. آی. اچ" شما خانوم،-

 .بله-

 .بودم نديده رو شما حال به تا من ساله؟ چند-

 :كشيد آه ناراحتی با

 .سال دوازده حدود-

 :پرسیدم شه،نمی پشیمون بعدا که کنم پیدا اطمینان که طوری جدیت، با

 كنين؟ امتحان رو واكسن اين خواينمی كه مطمئنين شما-

 :زد غر فارسی به بود، شده تموم صبرش که دنيل

 !ماريا بكن جون دِ -

 :گفتم و كردم نگاه چپكی بهش

 ريسک دارم که فهمممی شدم، رو به رو موقعیتش با كه حاال وسطه؟ جونش پای که بینینمی-

 .كنممی بزرگی

 :گفت ما به و داد تكون سر اطمينان با اندرس خانم
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 عمل زنیدمی حرف ازش شما كه واكسنی اين اگه اما ميرم،می صورت هر در من. مطمئنم كامال-

 .میدم ادامه زندگيم به من كنه،

 اضطراب با آلن که کشید طول خیلی کردنم مکث نزنم؟ یا بزنم که بودم مونده بالتكليف بازم

 :گفت

 !رسن می سر ها بازرس االن كن، عجله خدا خاطر به ماریا-

 داخل رو سوزن و كردم عفونی ضد رو دستش الكل و پنبه با گفتم، هللا بسم خودم با لب زیر

 دودلی با من و شد جمع ارادی غير دستش ی ماهيچه. بردم فرو بود شده معلوم حاال که رگش

 و نزديک آخرش به پيستون و شدمی كم سرنگ داخل سياه ی ماده مقدار از. فشردم رو پيستون

 سريع شد، که تموم. نداشت حساب و حد كه كشيد طول واسم انقدر ثانيه چند اين. تر نزدیک

 سطل داخل لرزون دست با رو سرنگ. كردم عفونی ضد دوباره رو جاش و كشيدم بيرون رو سوزن

 نظر به شده مچاله كم يه صورتش. كردم نگاه صورتش به ترديد با و انداختم عفونی های زباله

 :پرسیدم احتیاط با. گفتنمی چيزی ولی رسید،می

 دردناكه؟-

 :دراورد شکلکی و انداخت دستش به نگاهی

 ...كم يه فقط-

 دقیق بهش. داشت نظر زیر رو رفتاراش تمام و كردمی نگاهش دقت با داشت اولش از هم آلن

 :گفت و شد

 .نمیده نشون العملی عكس-

 زخم مار مثل و كشيد عميقی جيغ مقدمهبی زن بگم، چيزی خواستم تا و كردم صاف رو كمرم

 سوزان و کردن هول صحنه اون دیدن از همه. خوردن تاب و پيچ به كرد شروع شدت با زخمی

 عربده زد،می نفس نفس اندرس خانم. گرفت عجله با رو بیمار بازوهای و پرید اختیاربی انگار
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 هق هق و بودم گرفته دستام بين محكم رو سرم ترس از. زدمی جيغ وقتا گاهی و كشيدمی

 :كردممی

 !نشه چيزيش که كنممی خواهش كنم،می التماست خدايا-

 :زد زل چشمام به محض جديت با و كشيد كنارم دید، رو من حال که دنیل

 خودش از رو عالئم همين كرديم، تزريقش هم ميكی به رو ویروس وقتی! نترس نيست، چيزی-

 رفته؟ يادت نكنه. داد نشون

 :گفتم گریه با و زدم ضجه

 ...بميره خوام نمی! خوامنمی-

 :گفت محکم و داد تكونم شدت به

 .ترسونیمی رو بقيه داری ماریا، كن تمومش! ميرهنمی اون-

 آرومش تا كننمی تالش دارن ها بچه كه ديدممی چشمام، تو شده جمع اشک ی پرده پشت از

 تقال شدت از رنگش. شد آروم و بهتر حالش مرور به كه گذشت طوالنی ی دقيقه چند. كنن

 :نالیدم و كردم بغض. زدمی كبودی به کردن،

 ...می داره-

 !ماريا-

 تكيه صندلی پشتی به آروم رو سرش اندرس خانم. شدم ساكت و گرفتم گاز رو لبم دنیل، تشر با

 :پرسيد تردید با سوزان اومد؟ می سرش به باليی چه داشت يعنی. شد خيره سقف به و داد

 خوبه؟ حالتون اندرس، خانم-

 ...شهمی كم داره دردش خوبم،-

 :كرد نگاه من به و برگشت رنگش زمان مرور به
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 .آسمونام تو كنممی حس! دارم ای العاده فوق احساس دکتر،-

 :پرسیدم و خوردم جا

 ...يا درد احساس خوبين؟ كه مطمئنين شما-

 !سبكی احساس جز هيچی-

 :گفت ميشل دفعه يه! دادمی نشون قبلش از تر سرحال واقعا گفت،می دروغ اگه حتی

 !كنيم خارجش جا این از تر سريع چه هر بايد کنار، بذارید رو حرفا این-

 :گفتم ندامت با و دادم تكون رو سرم. بردنش بيرون دردسر و زحمت با که دیدم لحظه یه فقط

 ...بود حماقت يه اين-

 :گفت و زد شونم به دستی تئودور

 به سرحال و شاد طور همين يا ميره،می يا اندرس خانم و داديم انجامش هست، که چی هر-

 .ماریا نكن سرزنش رو خودت. میده ادامه زندگيش

 رو دستم. زياد خيلی بودم، ريخته بهم. بشينم صندلی روی كرد مجبورم و گرفت رو بازوم آلن

 :گفت عجله با و شد پيدا اكستروم ی كله و سر لحظه همون که گرفتم دهنم جلوی

 !اومدن بازرسا باشید، آماده-

*** 

 :گفتمی داشت سرخوشی با سوزان

 .بودن اميدوار خيلی-

 ...كنم حسش دستام تو تونممی االن همين از! شيممی موفق ما-

 رو؟ چی-

 !نوبل ی جايزه-
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 نقشه نداشت، تعلق ما به قانون طبق كه نوبلی ی جايزه واسه و زدنمی حرف هم با مدام بقيه

 يه با رفتن كلنجار حال در ربات مثل گوشه يه كرده، بغ من اما. بودن گرفته جشن و كشيدنمی

 حتی نوبل،. نبود خودم دست اختيارم چون كنم،می كار چی دارم نبودم متوجه اصال. بودم نمونه

 ما و كردن می اهدا رو جوايز" دسامبر يكم" شديم،می داده تشخيص دريافتش ی شايسته اگه

 يه با دنيل که بودم ور غوطه خودم افکار تو! ديگه ماه شيش یعنی. بوديم" می" ماه وسطای تازه

 :پرسید لبخند با و اومد پيشم ليموناد ليوان

 نيستی؟ بقيه پيش چرا تو-

 كه هنوزم! اومده؟ كجا از دونيمنمی حتی. نيستيم ويروس اون كاشف که ما. دارم وجدان عذاب-

 .نرسيده آی. بی. اف آزمايشگاه از جوابی هيچ

 :كردم نگاهش و گذاشتم كنار رو نمونه بعد

 .نيستيم گرفتن جشن ی شايسته ما که کن قبول دنیل،-

 :گفت و داد دستم رو ليوان

 رفته؟ كجا گذشته حال و شور پر مريم اون پس! بخونی ياس ی آيه بلدی فقط كه هم تو بابا اَي-

 :دادم جواب و چرخوندم حدقه تو حالیبی با رو چشمام

 رنج مزمن افسردگی از هميشه من! من نه بود ميشل انرژيه، بمب مثل هميشه كه اونی-

 .بردممی

 .میدم نشون بهت امشب. بيای بيرون افسردگی اين از كه كنممی كاری يه. نمیشه جوری اين-

 :كرد اخم و زد مشت بازوم به كه شدن گرد تعجب با چشمام

 !نبود ماجراها اون از منظورم منحرف، نه-

 :گفتم و زدم ای دستپاچه لبخند خجالت با

 كنی؟ كار چی خوایمی خب! ترسيدم آهان،-
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 .شیمی متوجه موقعش به. میره بین از مزش که بگم اگه-

*** 

 شدنمی قطع هم لحظه یه زنگش صدای که در سمت به عجله با و انداختم آيينه به سريعی نگاه

 .افتاد پايين بود ایستاده در پشت که کسی دیدن از فكم كردم، باز رو در تا. دويدم

 .سالم-

 خبره؟ چه جا اين سالم، عليكم-

 با مرتبش كامال موهای به. بود شده سبز مقابلم قرمز پاپيون و خوری پلو شلوار و كت با دنيل

 :داد دستور و كشيد دست احتیاط

 .منتظرن ها بچه بريم، تا شو آماده برو-

. نديدم رو خودش ی کوپه آئودی جز به ماشينی هيچ اما زدم، ديد رو سرش پشت و كشيدم گردن

 :پرسیدم و شدم متعجب

 پس؟ کجان بينمشون،نمی كه من ولی-

 : زد پوزخند

 جا اين چون بينی،نمی كه معلومه خب خنگی؟ به زنیمی رو خودت یا شدی کل عقل باز مريم،-

 !شد دير كه باش زود برو،. نيستن

 كجان؟ خب-

 :داد هلم خونه داخل دست با آهسته

 !پرسیمی سوال چقدر ديگه، برو دِ -

 پاشنه كفشای با بلندی ماكسی. كردم عوض رو لباسم تا كرد زندونيم اتاقم تو و شد سريش انقدر

 تيپم تا گذاشتم هم كوتاهی گيس كاله و بود لباسم رنگ طبق آرايشم. پوشيدم بسته جلو دار

 برداشتم، رو سياهم دستی كيف وقتی و پوشيدم هم سياهی های دستكش. بياد نظر به بهتر
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 چشمش دنيل و رفتم بیرون اتاق از وقتی. بكنم دل آيينه پای از ساعت، نيم از بعد گرفتم تصميم

 .كرد گل بازيش مسخره معمول طبق افتاد، من به

 شهمی ساعتی يه نديدين؟ مشكی موهای با زشت دختر يه طرفا اين شما خانوم، ببخشيد اِم،-

 !كرده عالفم که

 :خنديد كه ورچيدم رو لبام و كردم اخم

 افتاده تلپی بهشت از حوری يه و كرده باز دهن آسمون كردم فكر من ماریا؟ خودتی! الخالق جل-

 !دماغتی گندِ  خودِ  که نگو! زمين رو

 !كارما؟می چشمت زير بادمجون يه كفشم ی پاشنه با نکنی تمومش اگه خدا به دنيل-

 :گرفت باال تسليم حالت به رو دستاش

 !كرده ترت دماغ گند قبل از جديدت تيپ! كردم غلط اوه، اوه-

 :خنديد كه بردم هجوم سمتش به كيفم با

 !كنی؟می ولم خوردم ه.گ بگم آقا-

 !دنيا دانشمند ترين ادببی و ترين شعوربی! نزاكتی بی آدم يه تو-

 :گرفت باال منحنی حالت به رو دستش و خنديد دوباره

 مودب؟ بانوی ميدين همراهی افتخار حاال-

 :گفتم عصبانیت با و دادم هلش

 !نزدمت تا برو-

 : اومد همراهم كنان نچ نچ

 سياه؟ روت ميگه ديگ به ديگ که كردی دقت-
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 در رسیدم، ماشینش پیش وقتی. نکردم گوش هاش طعنه به و بستم سرم پشت رو خونه در

 فرانسوی ی لهجه و دماغی تو صدای با. شد خم نمايشی حالت یه با و كرد باز واسم رو ماشين

 :گفت

 !طهموغث مغيم مادمازل بفغمائيد-

 :خنديدم بلندی صدای با و دادم دست از رو خونسردیم بيارم، طاقت نتونستم آخرش

 !تمام و ای ديوونه کنن، جونت به جون-

 :كرد اخم

 .افتادی فيل دماغ از كردی فكر گذاشتم احترام بهت باز آها،-

 :شدم سوار و زدم پوزخند

 .بچه برس رانندگیت به و بشین-

 الستیکای و داد گاز ها ديوونه مثل زد، که استارت. نشست فرمون پشت كنارم و بست رو در

 :چسبيدم در ی دستگیره به زده وحشت. کردن دود به کرد شروع ماشینش

 !دارم دوست رو جونم من باش آروم دنيل وای-

 !نداری دوستش کردم فکر من چون گفتی، خوبه-

. بودم کردن غش حال در ترس از من که گرفتمی سبقت طوری و کردمی رانندگی وحشتناک

 گوشه کنان غرغر. گرفت رو جلومون پليس باالخره تا داد ادامه كردن رانندگی وحشیانه به انقدر

 خم پنجره پیش پليس. گرفت خودش به گناهیبی و مظلوم ی قيافه سريع و زد كنار خیابون ی

 :كرد نگاهمون پنجره از و شد

 مدارک؟-

 :گفت و داد تحویل رو مدارکش نادم ی قیافه همون با دنیل

 .بفرمایيد-
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 نه كرده، خالف پليس انگار كه كردمی رفتار جوری يه. گرفتم می گاز رو لبم داشتم خنده شدت از

 :پرسيد كرد چک رو مداركش وقتی! خودش

 آقا؟ کردین مصرف الكلی نوشيدنی شما-

 !كنين تست تونينمی! اصال نه من؟-

 مهمونش تپل ی جريمه يه و برداشت سرش از دست کردنش، پیچ سوال کم یه از بعد پليس

 :خنديدم بلندی صدای با رفت، وقتی. كرد

 !جونت نوش ها، ها-

 :بود اخمو و گرفته قيافش

 !مونهمی حیرون آدم كه شهمی پیداش پلیس وقتايی یه كه ببرن رو شورش مرده

 وقتی. كرد رانندگی مجاز سرعت با و نگفت چيزی ديگه مسير آخر تا بودن، گرفته رو حالش چون

 بودن، شده پارک اطراف که خودمون های بچه ماشین دیدن با گرفت، ترمز رستوران یه پاركينگ تو

 و صندلياش و ميز تموم با رستوران يه که بود این حدسم. گرفتن جشن دورهمی که فهميدم

 قضیه این صحت به پايگاه كاركنای ماشينای تموم وجود و بود شده رزرو جشن واسه پاركينگش

 :گفتم کنجکاوی ی قیافه با و شدم پياده. داد می حکم

 ...قراره اين از اوضاع پس-

 :داد توضیح و شد پیاده هم دنیل

 !بزنه رو گردنم گيوتين با نياوردم، خودم با رو تو اگه كه كرد مرگم به تهديد ميشل. آره-

 :گرفتم رو بازوش و خنديدم

 رو تو بياد خواد می اون وقت اون نميام، بر تو روی پس از منم حتی. زده مفت حرف میشل-

 بكشه؟

 :گفت و گرفت خودش به ای ترسیده ی قیافه شيطنت با
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 !ترسيد" زن" گذاشتن رو اسمشون كه پا دو جونورای از بايد-

 :کردم زمزمه و زدم سیخونکی بهش

 ...نزاكت بی جنتلمن-

 فریاد و جيغ صدای شد، گذاشته رستوران داخل پامون و رسیدیم رستوران ورودی در مقابل تا

 می تبريک و زدن می دست داشتن همه. انداخت لرزه به رو جا اون ی محوطه كل وحشتناكی

 سر همه اون با جا اون رو آدم همه اون وقتی بشم، غافلگیر که این جای به. زدنمی سوت و گفتن

 جلو دنیل دست تو دست و دادم تکون رو سرم. غافلگیر تا شدم ترک زهره بیشتر ديدم، صدا و

 ...رفتم

*** 

 :کردم غرغر حوصلهبی

 با آدمايی كدوم آخه خوره،نمی پرستیژش به اصال! غذاها اين به نه ها، قیافه و تيپ اين به نه-

 بخورن؟ فود فست تا رستوران ميان تیپ مدل اين

 :گفت زحمت به پر دهن و خیالیبی با و زد بزرگی گاز بود گرفته دستش که پيتزایی به دنيل

 .آمريكا تحقيقاتی سازمان ی ديوونه دانشمندای-

 :گفتم و كشیدم پوفی

 !دیوونه میگی هم خودت خوبه-

 :آورد جوش

 !بخور رو غذات فقط و نزن غر جونم به انقدر خواهشا ماریا-

 :کردم کج رو لبم و انداختم نگاهی پيتزام به ميلیبی با

 .متنفرم فود فست از من-
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 فود فست از کسی ندیده حال به تا که این از کردم فکر. شد خيره من به و زد خشكش يهو دنيل

 :پرسیدم و چرخوندم استفهام عالمت به رو دستم. خورده جا طوری این بیاد بدش

 نديدی؟ رو کسی جور این حاال تا چيه؟-

 .ببین رو سرت پشت يواشكی! كنمنمی نگاه كه تو به جون، احمق نه-

 با بچرخم، عقب به چشمی تو طرز به باشه نیاز که این بدون و كشيدم بيرون آيينه يه كيفم از

 :شد باز نیشم صحنه دیدن با. زدم ديد رو سرم پشت آینه کمک

 !گذاشتن كنار رو خجالت باالخره عجب، چه-

 :خنديد موذیانه دنيل

 !زمينه زير نيمش و متر سه كه جونوريه میاد، نظر به پاستوريزه كه نكن نگاه آلن به-

 !ماهريه شناگر وگرنه نبوده، آب ميشل فهمممی تازه منم آره،-

 كردمی فكر ديد،می كس هر كه بودن گرفته ميز طرف دو از رو همديگه دستای طوری سرم پشت

 داخل رو آيينه! میدن ادامه زندگیشون به عاشقانه هم چنان هم و كردن ازدواج هم با ساله هزار

 :زدم چشمک و برگردوندم كيف

 حال؟ به تا شدی کسی عاشق پررو؟ بچه چی تو-

 اصال؟ چیه عشق بياری؟ گير خوایمی كجا از تر معصوم و تر مظلوم من از من؟-

 :گفتم بهش و کردم ریز رو چشمام پیرزنا مثل

 !خودتی-

 كه خنديدممی همراهش داشتم منم. شد محو آدما ی همهمه تو صداش و شد منفجر خنده از

 بود نشسته من به پشت شونه چهار مرد يه. بشه جلب خاصی سمت به نگاهم که شد من نوبت

 ولی ديدم، نمی رو مرد ی قيافه كه اين با. زدمی حرف بود گرفته قرار روش به رو که زنی با داشت و
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 آشنا قوارش و قد و هيكل. نديدمش اطراف و دور اون يا آزمايشگاه تو بارم يه حتی بودم مطمئن

 .طور همين هم مقابلش زن رسید،نمی نظر به

 !ببين رو جا اون دنیل،-

 ادامه که بود شده قفل اون به نگاهش. رسيد كردم می اشاره كه كسی به و گرفت رو انگشتم رد

 :دادم

 شناسيش؟می تو برام، نیست آشنا-

 :گرفت من طرف به رو سرش دوباره و كرد اخم

 كيه؟ ديگه يارو اين-

 بوديش؟ ديده حال به تا تو! گم می رو همين منم-

 :داد تكون طرفين به رو سرش

 .پایگاهه نگهبانای از شايد نه،-

 بلند قد خيلی اين. نيست شكلی اين شناسم،می که جا اون نگهبانا از كدوم هيچ هيكل نخیر،-

 ...تره شونه چهار و تر

 :كرد ریز دقت با رو چشماش و چرخوند رو سرش دوباره

 ان؟ كی اينا یعنی زنه،نمی آشنا هم زنه-

 :گرفتم رو دستش كه شه بلند صندلیش روی از خواست مقدمه بدون دفعه یه

 كجا؟-

 :گفت جدی و رک خیلی

 .كین اینا که بپرسم برم خواممی-

 :توپیدم بهش و گرفتم گاز رو لبم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

 !ذارینمی آبرو واسمون که كارت اين با بشين، بگير گرفته؟ گاز خر رو عقلت مگه-

 .كرده دعوتشون كی بپرسم خواممی فقط! بگم خوامنمی چيزی كه من-

 :دادم توضیح براش و بشينه كردم مجبورش زحمت به

 وقت اون ،«جا؟ اين اومدين کی دعوت با شما ببخشيد؟ آقا» بگی خوایمی بگی؟ چی که بری-

 «فضولی؟! چه شما به آقا» بگه و برگرده راحت خيلی هم طرف

 :آورد بهونه

 .نيست ايران كه جا اين ولی-

 یه از تر راحت بزنه، سرشون به اينا نيستن؟ پررو ها آمريكايی كردی فكر! باشه خوادمی جا هر-

 ...میدنا فحش ایرانی

 :شد متقاعد و پريد رنگش

 !خيالبی میگی، راست اوه اوه-

 ناشناسای به چشمی زير داشتم واقع در ولی دادم، نشون نوشابه خوردن مشغول رو خودم

 تند تند چلوند،می رو دستاش جويد،می رو لبش بود، كالفه چیزی از زن. كردممی نگاه جمعمون

 خونسرد خيلی اون، خالف مقابلش مرد ولی. دادمی تكون رو دستاش عصبانيت با و زدمی حرف

 جذابيتش به و كردم براندازش دقت با. نبود هم خيالش عين و زدمی گاز همبرگرش به داشت

 .مردممی فضولی از دیدم،نمی که قيافش ديدن واسه داشتم. زدم تایید مهر

 نكنه؟ گير گلوت تو وقت يه الو؟-

 :زدم نيشخند. میده تکون صورتم جلوی رو دستش داره دنیل که شدم متوجه و خوردم تکون

 كنه؟می گير گلو تو نوشابه حاال تا كی از-

 : دراورد خندیدن ادای فیسی پوکر ی قیافه با و كرد كج رو لبش
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 چرونی چشم كردی،می نگاه مرد اون به داشتی. نزن راه اون به رو خودت نمكدون،! ها ها ها-

 .بسه

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت شرورانه

 .غيرتيه چه بچم بميرم، آخی کرده؟ باد غیرتت رگ چيه؟-

 :کرد عوض رو بحث و گرفت باال رو دستش

 كيه؟ اين نظرت به. كن تمومش وللش،-

 :زدم حدس و کردم نگاهش دوباره

 جور اين يه ارتشی، ی فرمانده پليسی، جاسوسی،. باشه نظامی خورهمی که فرمش و تیپ به-

 ...چيزی

 :کرد غرولند و شد دقيق بهم

 !كنیمی نگاه مرد اون به داري كه باز-

 :گفتم و كشيدم كردن نگاه يواشكی از دست

 خوبه؟. كنمنمی نگاهش ديگه سر، باال آقا باشه-

 :گفت جانبی به حق ی قیافه با

 !شد بهتر حاال-

 !خدا به داری روئی عجب-

 روی. کنم پرت رو حواسش تا كردنش اذيت به كردم شروع. شده عصبانی بدجور بود معلوم

 حسابی که اين واسه آخر در و ريختم، نمک نوشابش لیوان توی كردم، خالی سس كلی پيتزاش

 و شد شاكی. كردم پرتاب سفيدش دست يک پيراهن سمت به هم سس قطره يه بريزه، هم به

 :رفت غره چشم بهم
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 !مياريا در رو شورش داری ديگه مريم-

 ...كـ نيستش حيف آخه بخوابه، غيرتت رگ خواستممی-

 ممكن جای تا رو چشمام و زدم پلک بار چند شده شوكه. رفت یادم از زدن حرف که دیدم چیزی

 که كردمی سعی داشت دستمال يه با كه كردم نگاه دنی به دوباره! نبودن جاشون سر. كردم باز

 .كنه پاک پیراهنش از رو سس ی لكه اثر

 !نيستن جاشون سر اونا دنيل،-

 بلند هم با تایی دو و شه بلند کردم اشاره بهش. ببینه هم خودش تا کرد نگاه سمت اون به سریع

 ديد، می رو جا همه من از بهتر و بود تر بلند دنيل ی قواره و قد چند هر. كشيديم گردن و شديم

 :غرید دنیل. کردممی نگاه منم باز ولی

 !رفتن؟ كجا پس! لعنتی-

 :كشيدم دست كردن بلندی پا از نااميد

 .شدن ناپديد و شد پرت حواسم لحظه يه دونم،نمی-

 رستوران در از كه ديدمش جمعيت بين از و کشید عقب میز پشت از رو خودش معطلی بدون

. شورنمی رخت دلم تو دارن كردممی احساس و بود افتاده جونم به بدی ی دلشوره. رفت بيرون

 و دار پاشنه كفشای همون با برنگشت، ديدم وقتی ولی شدم، منتظرش ای دقيقه چند

 .رفتم بيرون جا اون از و دويدن به كردم شروع وحشتناكم

. اومدمی زدنشون بوق يا و ماشينا گذشتن صدای گاهي از هر فقط و نبود كسی رستوران از بيرون

 :زدم صداش مرتعشی صدای با. هولناک و تاريک

 كجايی؟ تو دنيل؟ دنی؟-

 كس هيچ. ديدممی رو گذشتنمی خیابون از که ماشینایی و بودن کرده پارک که ماشينایی فقط

 با فکر، این با بودن؟ چيزی گيری، گروگان اونا نکنه که افتاد دلم به اضطراب. نبود اطراف اون

 :زدم داد بيشتری ترس
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 !دانيال-

 تو رو قيافش و كردم ريز رو چشمام. دوهمی سمتم به داره سياه هيكل يه که دیدم دفعه یه

 .زدمی نفس نفس داشت که رسيد چراغ دکل نور زیر وقتي. دادم تشخيص تاريكی

 ...نكردم پيدا رو، كسی هيچ من نيستن،-

 !برن در سرعت اين به ممكنه غير میشه؟ مگه آخه-

 :زد چشمک و کشید عمیقی نفس

 بودن؟ فضايی آدم نكنه-

 :دادم هلش آروم

 .غريبی عجيب چيزای عشق همش كه هم تو بابا، كن ولم اَه-

 :انداخت باال رو ابروش تای یه و داد ادامه رو حرفش من به توجهبی

 پوش؟ سياه مردان يا-

 :کوبیدم پیشونیم به رو دستم

 ديد؟نمی رو زنه اون چشمات بعد مرد، گی می داری خودت-

 :گفت و زد خنده تک

 .بقيه پيش برگرديم ديگه خب باشه،. گيامي راست-

 .جا اون ره می سر حوصلم نميام، من نه-

 :زد اشاره خودش به حرص با

 غرغرو؟ برگرده جاش سر حوصلت تا بندازم راه سيرک واست جا اين خوایمی-

 :كشيدم رستوران داخل سرم پشت خنده با و گرفتم رو دستش
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 .كردم غلط من! نزن بابا، باشه-

*** 

 :گفتم و شدم پياده ماشينش از

 .ممنونم بود، خوبی شب-

 :پرسید خبیثانه و كرد نگاهم فرمون پشت از و شد خم

 كنی؟نمی دعوتم خونت داخل قهوه يه به-

 :آوردم جوش و بستم حرص با رو چشمام

 !پررویی خيلی دنيل،-

 :گفت و کرد تکیه ماشینش صندلی به دوباره و زد قهقهه

 .اُمُل ايرانی-

 !نشدم رد ماشينت و خودت روی از غلطک با نیومدم تا برو! خودتی امل-

 و رسید گوشمون به دیگه ماشین يه موتور غرش صدای لحظه همون که بده رو جوابم خواستمی

 كرد شروع و شد پیاده ماشينش از ميشل که دیدم رو آلن ماشین. كرديم نگاه عقب به زمان هم

. رفتن ميشل ی خونه داخل دیگه هم با و بود شده پياده هم آلن بعد ثانيه چند. زدن حرف آلن با

 :شد هم تر پررو صحنه این دیدن با بود، پررو که دنيل

 .كرد دعوت خونش به رو همكارش ببین! بگير ياد بفرما،-

 :بدم جواب خونسردی با کردم سعی

 .آمريكايین اونا چون دارن، فرق ما با اونا-

 .هستيم ايرانی هم ما! باشن خب-

 :دادم توضیح بیشتری حرص با همین برای بیاره، کم خوادنمی که بود معلوم
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 !نكردم نصفت نزدم تا برو پس! فرقشه آسمون تا زمين از ما مال با اينا فرهنگ جون، خنگول-

 :گفت و كشيد هوا تو رو انگشتش و زد سوت

 !خانوم مریم رسيممی هم به بعدا. نشون اينم خط، اين-

 خونم داخل خستگی با و كشیدم پوفی. گرفت فاصله من ی خونه مقابل از و داد گاز خنده با بعد

. پوكيدمی مسخره فكرای فشار زير داشت ذهنم كه دراورد بازی منحرف انقدر دنيل. برگشتم

 :زدم داد و كردم پرتاب كفشی جا داخل عصبانيت با و آوردم در رو كفشام

 !دنیل کنه خفت خدا-

 و تیپ همون با. کشنمی نفس دارن پام انگشتای که کردم احساس و پوشيدم فرشی رو دمپايی

 روی كالفگی با. جوشيدمی گيس كاله زير داشت سرم چون رفتم، حموم سمت راست يه قیافه

 .نیافتم زدن تيپ فكر به که باشم من تا کردم گوشزد خودم به و انداختمش پذیرایی ميز

 اتاقم به کندی قدمای با. اومدم بيرون حموم از و پوشیدم راحتی لباسای گرفتم، سريعی دوش

 راه از آزمایشگاه اوضاع كردن چک وقت. نشستم سیستم پشت و كردم روشن رو كامپيوترم رفتم،

" پسورد" و" نِيم يوزر" من از سایت. كردم وارد رو پايگاه سايت آدرس و شدم كانكت. بود دور

 .خواستمی

 امن جای یه کردن، ذخیره جای و كردمنمی ذخیره رو پسوردم امنيتی، مشكالت ترس از

 زیست کتاب یه الی به ال از باالخره. گشتن رو ميز كتابای و كاغذا بين كردم شروع. نوشتمشمی

 دبليو 576 اچ پسورد،. 207 ايكس ماريا يوزر،. كردن تايپ به كردم شروع و آوردم گيرش شناسی

 .شدم خودم ی صفحه وارد بعد ثانیه چند و زدم اينتر. 403

. موندم منتظر و كردم كليک روش. كردم پيداش باالخره و گشتم خواستممی كه ای گزینه دنبال

 با موهام كردن خشک به شروع صفحه، شدن باز حین من و نوشت بزرگی" لودينگ" صفحه روی

 :زدم می غر آلودگی خواب با. شدم حوله

 !بخوابم برم خوام می باش زود باش، زود-
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 چند از بعد. زدم می چرت اختيار بی و بود كرده پف چشمام. نداشت شدن باز خيال انگار ولی

 به رو تصوير بوديم، گذاشته كار موشا سر باالی كه دوربينی و شد باز صفحه باالخره دقیقه

 ديدم، كه چيزی از چون بود، اشتباه چیزی انگار ولی. گذاشت اختيارم در رو زنده پخش صورت

 !خوردم جا حسابی

 كجان؟ مينی و ميكی پس-

. شدنمی ديده هیچی قفس ی نقطه هيچ ولی كنم، بررسی بهتر رو جا همه تا كردم زوم رو تصوير

 ی اجازه شما»: نوشت كه كنم باز رو شده ضبط فيلمای آرشيو خواستممی مبهوت و مات

 :غریدم و زدم مشت میز به حرص با« .نداريد را قسمت اين به دسترسی

 !مورفی دكتر منم،! ارشدم من احمق،-

 غر غر لب زير. کردمی پیروی خودش قوانین از فقط و فهميدنمی رو من زبون كه كامپيوتر ولی

 زدم، زنگ بهش. گشتم ميشل ی شماره دنبال مخاطبا ليست تو و برداشتم رو موبايلم و كردم

 که چیزی يادم دفعه يه. دادنمی جواب اونم که زدم زنگ خونش تلفن به بعد. دادنمی جواب ولی

 :كوبيدم پيشونیم به و افتادم بودم، دیده

 !نمیده جواب كه معلومه فندقی، مغز خب-

 :داد جواب که بود نشده زده هنوز اول بوق كه زدم زنگ دنيل به اکراه با

 !گردممی بر االن كن، صبر شد؟ عوض نظرت چيه؟-

 :ترکیدم بمب مثل

 !بگم بهت رو چيزی يه تا شو خفه دقیقه دو-

 :گفت و كشيد حسرتی پر آه

 .بگو باشه،-

 .مينی نه ميكی، نه. نيستن قفسشون تو موشا-
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 :پرسید مسخره به و شنیدمش وضوح به که زد داری صدا پوزخند

 نه؟ مگه خونت، بيام من تا كنی جور بهونه يه خوایمی تو-

 :زدم داد خالصی عصبانيت با

 يا فهميدی! نيستن قفسشون تو موشا! باش جدی و بذار كنار رو بازی مسخره کنم می خواهش-

 !كنم؟ حاليت ديگه جور يه

 :پرسید شک با. کنمنمی شوخی من که کرد قبول تازه انگار

 !زدم قفل رو قفس در خودم که من ولی میگی؟ جدی داری-

 :گفتم و انداختم نگاهی مانيتور به

 .میگه ديگه چيز يه داره میده، نمایش جا این كه چيزی ولی-

 .بزن سر فیلما آرشيو به خب-

 :گفتم داد ارور وقتی و دادم انجام رو کار همون دوباره خوردی اعصاب با

 !ندارم رو آرشيو به دسترسی اجازه من میگه. نمیده اجازه-

 مقدمه بدون. عصبانيه دادمی نشون كه شنيدم رو صداش و سر پر نفسای صدای و كرد مكث

 :گفت

 .بزنم سر آزمايشگاه به تا میرم االن همين من-

 :کشیدم مرطوبم نیمه موهای به دستی و خنديدم

 .نمیدن ورود ی اجازه بهت نگو، چرند-

 :کرد تکرار سماجت با

 !اونجا برم بايد من-

 :کردم زمزمه و انداختم ميز روی رو موبايلم. شد قطع تماس بعد
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 ...ديوونه-

. بشن مخفی پشتش بتونن موشا كه جايی نه داشت، فراری راه نه. كردم نگاه خالی قفس به بازم

 هم يكی همين و بوديم نذاشته كار ای ديگه دوربين كه بود جا اين مشكلم بودن؟ كجا اونا پس

 يا. داره حالت دو: کردم فکر خودم با. كنم چک رو دیگه های زاویه تا چرخيدنمی و بود ثابت

 !برداشته رو اونا و شده آزمايشگاه وارد پنهانی صورت به نفر يه يا شدن، خراب دوربينا

 كسی؟ چه ولی: داد جواب ذهنم تو چيزی

 اين چون نه، اونم موريسون؟ پروفسور. داد می خبر من به قبلش چون نه، اكستروم؟ پروفسور

 .بودن ما پيش رستوران تو كه هم بقيه. نداشت ربطی اون به پروژه

 هر از پايگاه امنيت ولی باشه؟ رستوران تو ناشناس مرد اون كار نكنه گفتم و رسید فکرم به چیزی

 تكيه ميز به رو آرنجام. بشه وارد اجازه بدون تونستنمی كسی كارمندا، جز و بود تكميل نظر

 به که اضطرابی با شده؟ خبر چه جا اون يعنی. بردم رفتم فرو درهم موهای تو رو دستام و دادم

 !برم بايد منم که گرفتم تصمیم خودم با بود افتاده دلم

*** 

 :کردم تهدید و دادم تكون سمتش به حرص با رو دستم

 !نه؟ يا داخل برم ذاریمی-

 :کرد تکرار بیشتری سماجت با نگهبان

 !قوانينه خالف كار اين مورفی، خانوم-

 :غریدم و کوبیدم پیشونیم به حرص با رو دستم کف

 باال رو مانع اين فقط! كنی يادآوری من به رو حرفا این تو نيست الزم دونم،می هم خودم رو اين-

 !خودم پای مشکالتش و خالف داخل، برم بذار و بزن
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 و كردم باز رو در. نمیده انجام رو كار اين وجه هیچ به و اصال که دادمی نشون معذبش ی قيافه

 :پرسیدم و كردم نگاهش و شدم پياده دادم، هل

 زنی؟نمی باال پس-

 .نه بگم بايد متاسفانه-

 :گفتم خودم با لب زیر فارسی به

 !خواستی خودت پس-

 روی رو دستم یه بلندی خيلی گام با و دويدن به كردم شروع باد سرعت با قبلی هشدار بدون

 :زد فریاد ترس با و شد دیوانه نگهبان. پريدم روش از و گذاشتم مانع

 !میدم دستور بهتون كنين، صبر! نه-

 شه،می دردسر واسم بعدا و كننمی ضبط رو من گری ياغی فيلم دوربينا دونستممی كه اين با

 دويدن حين. برسم دوم مانع به تا دويدممی ديگه كيلومتر يه حدود بايد. دادم ادامه كارم به ولی

 تونستم می فقط دور از و بود تاريک راه. گرفتم دستم و كشيدم بيرون زحمت به جيبم از رو كارتم

 که بودم نرسیده هم کیوسک متری دویست به هنوز. ببینم رو دوم كيوسک نورانی ی پنجره

 به اصال مانع، اين از كردن عبور كه افتاد يادم تازه من و شد بلند نگهبان سگای پارس صدای

 الكتريكی حفاظ با كه بود شده بسته حصار يه با تماما سازمان دور تا دور! نيست اولی آسونی

 در ولتی، بيست و دويست برق جريان و بزنم دست حصار به تا بود كافی فقط. شدمي محافظت

 قول به رو دومی نگهبان سر كه اين جز نبود راهی هيچ! کنه تبدیلم شده پخته آدم به جا

 از سگا پارس صدای شنیدن با نگهبان دیدم که بودم شده تر نزدیک خیلی"!  بمالم شیره"معروف

 :داد دستور و اومد بیرون استراحتش محل

 !ايست-

 :ايستادم جلوش زنان نفس و كردم كم سرعتم از

 ...مارتين مک آقای سالم-
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 :پرسید و رفت بدی ی غره چشم بهم

 !نكردين؟ عمل اول نگهبان ايست دستور به چرا-

 :گفتم مظلومی ی قیافه با و دوختم چشم بهش ملتمسانه

 !میافته وحشتناكی اتفاقای داره آزمايشگاه داخل! كنين دركم كنم می خواهش-

 :گفت و نکرد گوش حرفم به و بود سخت سر چنان هم قيافش

 .برين جا اون ندارين حق بازم باشه، انفجارم خطر در سازمان ساختمون كل اگه حتی-

 :كردم استفاده برندم برگ از سريع

 !باشه؟ خطر در دنيا مردم كل جون اگه حتی-

 داره عملياتم که کردم تصور. بستش دوباره و شد پشیمون ولی بگه، چيزی که كرد باز رو دهنش

 :گفت تهديد با ولی بود آروم لحنش. شهمی مواجه موفقيت با

 !ساعت يه فقط ولی باشه-

 :گفتم و زدم صورتم پهنای به لبخندی

 .باشم جا اين ساعت يه سر که میدم قول! ممنونم واقعا-

 شناسی قدر با. ببره كنار راهم جلوی از رو سياهش سگای تا كرد اشاره دومی نگهبان به و چرخيد

 .دادم ادامه دويدنم به قبل از تر سريع و زدم لبخند دوباره

*** 

 دنيل. شدن روشن و زدن چشمک خودكار صورت به چراغا شدم، آزمايشگاه مرکزی سال وارد تا

 قسمت وارد دوم نفر عنوان به تا بدن اجازه بهش كه داشتم شک من و بود نرسيده هنوز

 تا و كردم باز رو در. قرنطينه اتاق سمت رفتم راست يه توقف بدون و عجله با. بشه آزمايشگاه

 .زد خشكم افتاد، قفس به چشمم
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 چی؟ يعنی-

 نگاهم كنجكاوی با و ايستادن پا دو روی شنيدن، رو من صدای وقتی! بودن جاشون سر موشا

 :رفتم سمتشون به. كردن

 بد؟ های بچه بودين رفته كجا شماها-

 .بودن دوخته چشم من به بر و بر هنوزم حالت همون به

 برسونیم؟ شماها به رو خودمون تا میافتیم دردسر به كلی ما گيننمی-

! كردنمی براندازم عصبانيت با آدما مثل داشتن انگار جورايی يه. كردمی نگرانم عجيبشون حالت

 جای همه و قفل. باشم نداشته توجهی نگاهشون به كردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب

 :زدم حرف خودم با! نداشت وجود فراری راه هيچ. گرفت شدت تعجبم و كردم چک رو قفسشون

 ...اشتباهه چيزی يه انگار جا اين داد،می نشون دوربين كه هایی صحنه اون پس آخه-

 اشتباهه؟ چی-

 شده گرد چشمای با دنيل. چرخيدم عقب به پاشنه روی و كشيدم جيغ وجودم تمام با اختياربی

 .داد می نشون واكنش ترسيدنم رفتار به

 گفتم؟ چی مگه ترسی،می چرا بابا؟ شد چی-

 :زدم غر و گذاشتم گسیختم افسار و وحشی قلب روی رو دستم

 اومدی؟ داخل صدا و سر بی انقدر چرا! دانيال ببرن رو شدنت داخل جوری این شور مرده-

 :اومد جلو و زد داری صدا پوزخند

 !بشی اومدنم متوجه تا كنم خراب سرت روی رو آزمايشگاه حتما بايد دونستمنمی كه ببخشيد-

 :گفتم و دادم تكيه کنارم ميز به

 .زدم سكته ترس از-
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 قفس به رسید، جا اون وقتی و ببینه رو کوچولومون موشای تا رفت جلو خیالبی. خندید دوباره

 :شد معترض و زد اشاره

 .جاشونن سر كه اينا! گرفتی ایستگاه رو من-

 ...ببيـ كرده، نگرانم رفتاراشون ولی آره،-

 تو داشتن که دیدم ولی دن، می نشون خاصی رفتارای چه بدم نشون دنیل به تا رفتم کنارش

 :خنديد شد وزغ چشمای مثل تعجب از چشمام که ديد دنیل وقتی. خوردنمی غذا قفسشون

 شده؟ چی ديگه-

 !كردنمی نگاه من به جغد مثل داشتن االن اينا-

 ابروهاش به ماليمی اخم. زد زل چشمام به و گذاشت صورتم طرف دو رو دستاش جديت با دنيل

 :داد

 زنی؟می توهم داری چرا پس باشی، خورده چيزی خورهنمی بهت-

 :كوبيدم زمين به محكم حرص با رو پام

. نبودن قفس داخل لعنتيا اين ديدم سيستم پای خودم كه اوال! زنم نمی و زدمنمی توهم من-

 فقط كارشون تا دو اين جا، اين گذاشتم رو پام تا من كه دوما! نبودن واقعا كردم، چک هم بار هزار

 !كنن نگاه من به كه بود اين

 :گفت قفس به نگاه با. افتادن پايين و خوردن سر صورتم روی از دستاش

 .دارم فكری يه-

 :گفت و كرد روشنش بود، اتاق داخل كه كامپيوتری به رفت

 چی دونمنمی واقعا... كه دومم مورد. شده خراب دوربين كه باشه اين خاطر به اول مورد احتماال-

 !بگم

 :خنديد كه زدم كلش پس به محکم دونه یه
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 !متوهم و خشن دختر-

 !برس كارت به و شو خفه-

 کمال در داشتن بازم! موذی جونورای. كردم نگاه موشا به بازم من كه شد مشغول كارش به

 .شدم كه کنن ضایع همکارم جلوی رو من خواستنمی فقط. خوردنمی غذا خونسردی

 ...عجب-

 :چرخوندم سمتش به رو سرم سريع

 شده؟ چی-

 ی شيشه به دنیل! دادنمی نشون خالی قفس یه جز رو چيزی هنوزم دوربين که شدم متوجه

 :گفت و زد انگشت مانيتور

 .بده تكون مقابلش رو دستت و قفس جلوی برو. شده فنی مشكل دچار دوربين انگار-

 :شد بلند حيرتش فرياد كه دادم تكون دست دوربين مقابل و رفتم جا اون كردم، عمل حرفش به

 !چجورشه؟ ديگه اين-

 چی؟-

 !هستن نامرئی ها موش هنوزم ولی میده، نشون رو تو دست تصوير دوربين-

 :گفتم تمسخر با و رفتن باال ابروهام

 !كنی هم سر چاخان نيستی بلد اصال-

 .ببين خودت بيا! كنمنمی چاخان تو جون به-

 بود، معلوم وضوح به دنيل دست. گفتهنمی دروغ فهميدم من و كرديم عوض هم با رو جاهامون

 :زدم صداش. نداشتيم ها موش از تصويری هیچ هنوزم ولی

 .بگير دوربين مقابل دست با و بردار رو شون يكی-
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 :گفتم زده شگفت لحن یه با. گرفتم دهن به حيرت انگشت داد، انجام رو كار اون وقتی

 كه نيست معلوم هنوزم موش ولی! بينممی هم رو دستت كف من حتی معلومه، دستت دنیل،-

 .نيست

 :اومد باال كه ديدم تجهيزات پشت از رو سرش

 كنی؟می شوخی-

 ...نه-

 :پرسیدم و رفتم پيشش بلندی قدمای با و اومدم کنار سیستم پشت از و

 باشه؟ ويروس همون عوارض از اتفاق این نكنه-

 :گفت و كرد نوازش خوردمی وول دستش تو داشت که رو موش سر

 مقابل ويروس يه با فقط جونوری هیچ بودم نديده عمرم به چرا؟ آخه ولی. هست احتمالش-

 .بشه نامرئی دوربينا

 بعضی فقط. نداشت وجود ای عادیغير چيز هيچ. شدم دقيق روش و گرفتم دستش از رو موش

 راهیش قفسش داخل چیزی فهمیدن بدون و کشیدم آهی. بيشتر نه بود، آور حیرت رفتاراش از

 :دادم پیشنهاد دنیل به. كردم

 .كنيم كاری يه بيا-

 هوم؟-

 :گفتم محض جديت با

 !نگيم هم اكستروم دكتر به حتی كس، هيچ به رو خبر اين-

 :داد جواب و خورد جا

 داره؟ می بر آجر پاره داره عقلت-
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 سرعت به پروژه ببرن، ماجرا اين از بوئی ارتش يا ای. آی. سی يا آی. بی. اف اگه ببين،! نه-

 مقابل باشه، شده تزریق بهشون ویروس این که ايدزی به مبتال آدمای چون چرا؟. شهمی متوقف

 !شنمی نامرئی دوربينا

 :داد تكون رو سرش

 !شدی ديوونه تو كنم می اعالم رسما-

 :زدم پوزخند

 باشه؟ بشه، خبر با ماجرا اين از كسی كه بدم اجازه عمرا من نبودن، يا بودن ديوونه-

 :زد داد و كرد اخم

 ديگه بكشه، آدم يا كنه دزدی بره و باشه شده تزريق ويروس بهش كه مبتال يه اگه وقت اون-

 !بزنن رو ردش و بيارن گيرش تونننمی

 :گفتم خودخواهانه

 نشينی عقب قصد و اومدم جلو مكافات هزار به جا اين تا من! ما نه اوناس، مشكل دیگه اين-

 به سالمت و سالم و باشن زنده توننمی كه اوناييه جون نجات فقط من هدف. ندارم هم كردن

 .گرفته ازشون رو اجازه اين وی. آی. اچ ويروس ولی بدن، ادامه شون زندگی

 :پوشوندم رو دهنش دست با كه بگه چيزی خواستمی

 !رسممی خدمتت به آلوده خون با كني، مخالفت بخوای هم اگه-

 :گفت دستم پشت از و رفت غره چشم بهم خوردش گره هم به های سگرمه با

 .ندلی جلشو-

 :پرسیدم و گهمی چی که نفهمیدم

 !ها؟-
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 :کشید هوار و زد كنار رو دستم

 !نداری رو جراتش گممی-

 :گفتم ریلکس و انداختم باال شونه

 .بوده چی من منظور فهمیمی كه وقته اون گرفتی، ايدز وقتی-

 :گفت نمیرم رو از ديد وقتی. زدم زل بهش پرروئی با منم زد، زل چشمام به

 !بوده تو تقصير گممی همه به سريعا بياد، در گندش اگه ولی باشه،-

 :كردم دراز سمتش به رو دستم

 !بده دست. دارم قبول-

 :گفت و داد دست محكم

 .شهنمی خبردار ماجرا اين از بشری بنی هيچ پس-

*** 

 و كردم نگاه خندونش ی قيافه به بعد و كشيدم خميازه گرفتم، دهنم جلوی رو دستم يواشكی

 :پرسیدم

 خوبه؟ خوبِ  حالتون االن يعنی-

 يادداشت و كردمی معاينش زده ذوق آلن! شد کنده جاش از گفتم كه داد تكون رو سرش طوری

 :گفتمی و داشتمی بر

 !بينمنمی رو قبلی بيماری از ای نشونه هيچ عاليه، خيلی-

 كنيم بررسيش ما تا بود اومده سوزان درخواست به اندرس خانوم. بود جالب همه واسه این البته

 پريدگی رنگ از صورتش رنگ. باشه پادزهر تونهمی واقعا ويروس، اين كه ديدممی حاال و

 گذشته، روز سه دو اين تو که خوردمی قسم و كردمی اعتراف و بود كرده پيدا نجات هميشگیش
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 دنیل از فارسی به نشه، حرفام متوجه کسی که این برای. نداشته احتياج داروهاش به اصال

 :پرسيدم

 اومده؟ پيش اينا و خيالی خوش ی قضيه همون نكنه-

 :پرسید و شد متعجب

 چيه؟ منظورت-

 .دهمی نجاتش داره باشن، بيماريش ی دهنده شفا ويروسا اون كه اين تلقين قدرت شايد گممی-

 :زد مثال مسخره به و زد پوزخند

 !میدن ادامه شون زندگی به دارن هنوزم كه داشتن ايمان تلقين قدرت به هم موشا البد-

 هايی نتيجه يه به داريم كه دادمی نشون پس. باشه تلقین اثر تونستنمی بود، اون با حق

 .نگفتم چیزی دیگه و زدم محوی لبخند. رسيممی

 پايگاه از مخفيانه نگهبان، كمک با تا رفت و كرد همراهی بيرون سمت به رو اندرس خانوم سوزان

 :گفتم و گرفتم ازش رو آلن گزارشات هم من. كنه خارجش

 .كرديم كشف رو حقیقی پادزهر ما بگيم پروفسور به كه باشه وقتش ديگه كنممی فكر-

 :کرد تایید و داد تكون سر تئودور

 از بيماری از ای نشونه هيچ بدنشون و سالمن كه شهمی ای هفته دو هم موشا. موافقم دقيقا-

 .نداده نشون خودش

 كه زديممی همديگه دست كف به خوشحالی، و موفقیت ی نشونه به و خنديدن به كرديم شروع

 :بره یادمون از خوشی که کرد کاری و اومد پيجر صدای

 .بازدید برای آزمايشگاه بخش ميان دارن آی. بی. اف مامورای از گروه يه باشين، منتظر ها بچه-

 جا؟ اين آی؟. بی. اف مامورای. زدم يخ گفت، که حرفایی و موريسون پروفسور صدای شنيدن با

 :كوبيد پيشونيش به هم دنيل و رفت گیج من سر
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 !رفت شديم بدبخت-

 اعصاب آرامش با در. فشردم رو در كنار ی دكمه و دویدم آزمایشگاه ورودی در سمت عجله با

 مرد تا سه که دیدم و روم به رو به افتاد چشمم. شد باز ديدم جلوی و رفت كنار كنش خورد

 روی. اومدنمی من سمت به راهرو داخل داشتن مشكی، دوخت خوش شلوارای و كت به ملبس

 بلندی قد و درشت هيكالی تاشون، سه هر و داشت وجود سفیدی ماسک نفر، هر صورت

 :گفت ای مردونه و بم صدای با و اومد سمتم به شد، قدم پیش نفرشون اولین. داشتن

 .آی. بی. اف سازمان از بريكر اِستون براندن-

 به كه بزرگش دست به و گرفتم پايين رو سرم. نداد خودش مورد در هم بيشتری توضيحی! همين

 ترديد با! بشه له دستم بود ممکن دادم، می دست اون با اگه كه من. شدم خيره بود گرفته سمتم

 انقدر ولی بشنوم، گوشام با رو استخوونام شكستن صدای لحظه هر موندم منتظر و دادم دست

 با لب زير. كردم لمس زحمت به هم رو دستش حتی. نيفتاد اتفاقی كه داد دست حال بی و سرد

 :گفتم باشه شنیدنش حد در كه صدايی

 .تحقيقاتی گروه ارشد پژوهشگر مورفی، ماريا-

 رو احساس این آدم و بود ذغال رنگ به سياه چشماش. ترسيدممی چشماش به كردن نگاه از

 در چوب چهار جلوی از! شنمی ور شعله خاكستر مثل بشه، خيره بهشون خيلی اگه که داشت

 ای کلمه کردن،می حرکت سرش پشت که نفری دو. بيان داخل دادم اجازه و كشيدم كنار بزرگ

 زير هم چشماشون چون. بود مشخص بورشون موهای فقط شون، قيافه كل از و زدننمی حرف

 رو پیشونی جز به شون صورت اجزای ی همه هم ماسكشون و بود شده پنهون دودی عينكای

 صدا رو وارد تازه شخص محتاطانه بودم؟ خبربی من و بود شده خبر چه جا اين. دادمی پوشش

 :زدم

 استون؟ آقای-

 :داد جواب کنه نگاهم که این بدون و خونسرد

 بله؟-
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 اومدین؟ جا این چی ی واسه دقیقا... آم که، بپرسم شه می-

 به و شد خيره مقابل به دوباره! كردم تهی قالب جا در كه كرد نگاهم طوری چشم ی گوشه از

 :داد ادامه راهش

 .شده فرستاده سازمان آزمايشگاه به كه ای ناشناخته ويروس مورد در تحقيقات سری يه واسه-

 جمعیت. ببرمش بزنه سر خواستمی که جایی به و کنم راهنماییش که خواست هم بعد

 بچه از كدوم هيچ با. کنم معرفی بهش رو همه که شدم ناچار و پيششون رفت دید، که رو همکارام

 دیگه اتاقای از کنجکاوی با هم كاركنا ی بقيه. كرد آناليز رو اطراف نگاهش با فقط و نداد دست ها

 کنار و شدم خم نکنم، توجه جلب که طوری و آروم. كشيدنمی سرک و بودن اومده بيرون پایگاه

 :گفتم پایینی صدای با دنیل گوش

 .نيستم راضی وضع اين از اصال-

 :داد جواب کنان پچ پچ خودم مثل

 !مياد دردسر بوی داره انگاری آره،-

 :گفتمی که شد اون پرت حواسم و كرد غرش بمش صداي با استون که بود دنیل به حواسم

 .باشم داشته بازديد هم شما آزمايشگاه ی محرمانه قسمت از بايد من-

! ذاشتمی فراتر خودش مرز و حد از رو پاش داشت ديگه. بشم آروم تا کشیدم عمیقی نفس

 :بدم رو جوابش مودبانه كردم سعی

 .ندارين رو جا اون به ورود ی اجازه شما متاسفم،-

 :گرفت شکل دارش قوس و هشتی ابروهای روی ترسناكی اخم

 !اومدم سازمانی چه طرف از گفتم شما به كه من خانم-

 .بدم آی. بی. اف سازمان بازرس به رو اجازه اين تونمنمی من ولی دونم،می-
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 مثل ترس از و دنيل بغل بپرم اضطراب شدت از بود مونده كم. كردمی ذوبم داشت نگاهش لیزر

 اون با و بکشه اسلحه خوادمی كردم فكر كه برد كتش سمت به رو دستش! بکشم جیغ ها بچه

 و گرفت سمتم به کشید، بیرون جیبش از شناسايی كارت يه اسلحه، جای به ولی كنه، تهديدم

 افتاد، بود شده نوشته جا اون که ای رتبه به نگاهم تا و گرفتم رو کارت. ببینمش تا موند منتظر

 فقط كنم، پته تته رو اش رتبه خواستم تا. بست يخ و شد متوقف كلی به رگام تو خون جريان

 :گفت كه شنيدم سختی به رو صداش

 .نگيد چيزی لطفا-

 اطاعت جز ای چاره كه بود جا اين نداشتم؟ خبر و بود من مقابل آی. بی. اف ی اداره كل رئيس

 :كردم من من و دادم پس بهش رو كارتش. موندنمی باقی برام

 .ندارن ورود حق همراهاتون ولی طرف، اين از لطفا-

 بریکر استون. ایستادن جا همون و دادن تكون سر هم اونا و گفت چيزی سرش پشت نفر دو به

 قفل با كه ای فلزی در مقابل من و افتاد راه سرم پشت خودش و کنم حرکت که زد اشاره

 می متالشی رو مغزم داشت سرم پشت از سردش و خيره نگاه. شدم متوقف شد می محافظت

 که رو رمز. برداره روم از رو ترسناكش چشمای كه كشيدممی فریاد سرش تونستم،می اگه و كرد

 همراهم حرفی کوچکترین بدون استون. رفت کنار در و شد داده تشخيص صحيح کردم، وارد

 لرزش و بود اعصابم روی دقيقا مردونش چرمی كفشای های پاشنه صدای. اومد راهرو داخل

 :پرسيدم احتياط با. كردمی بيشتر رو دستام

 نفهميديد؟ شده كشف تازه ويروس مورد در چيزی هيچ-

 :بود مختصر و ای كلمه يه جوابش

 .محرمانس-

 :گفتم طعنه با و زدم نيشخند

 !كل رئيس جناب كنم معرفی شما به رو خودم بايد منم كه اين مثل-
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 :گفتم موذيانه. بشنوه رو جواب خوادمی که داد نشون سكوتش

 .ويروسم اون كاشف من-

 :پرسید سریع. شد قفل چشمام روی چشماش و چرخيد شدت به سرش شنيد، رو جمله تا

 هستین؟ شما ويروس كاشف-

 حالت یه با. بگيرم رو حالش خواستممی و بودم گرفته دل به شتری ی کینه معروف قول به

 :كردم اخم مصنوعی

 درسته؟ باشه، مرد يه كاشف داشتين انتظار البد چطور؟-

 :داد تکون و آورد باال رو دستش و خورد يكه

 !نداشتم منظوری چنين اصال من نه-

 :گفتم و ايستادم که بودیم رسیده دوم در مقابل

 .دهمی نشون ای ديگه چيز ظاهرتون ولی-

 :گفت كه شدم دوم رمز کردن وارد مشغول

 .گمنامه فرد يه ويروس، كاشف که شده گفته ما به آخه-

 خشكم دستگاهش، به نرسیده سرم كه کنه تاییدم تا ببرم پویشگر مقابل رو چشمم خواستممی

 :پرسیدم تندی لحن با و كردم نگاهش شونه روی از! بودن؟ فهميده كجا از لعنتيا اين. زد

 داده؟ شما به رو اطالعات اين كسی چه-

 .زنهمی لبخند پيروزمندانه داره ماسکش زیر فهميدم كه شدن چروک چشماش ی گوشه

 برين؟می رنج آلزايمر بيماري از شما خانوم،-

 :آوردم جوش

 چيه؟ منظورتون-
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 .اومدم سازمان كدوم از من كه كنينمی فراموش مرتبا چون-

 :گفتم خیالبی خیلی و زدم پوزخند

 !آی. بی. اف نه داره، شهرت جاسوسی به ای. آی. سی سازمان دونم،می من كه جايی تا-

 انگشت با. جديت فاز تو رفت دوباره فهميدم كه شدن صاف سريعا چشماش گوشه چروک

 :داد نشونم رو چشمی پويشگر

 نه؟ يا كنينمی باز رو در باالخره-

 كه اين بدون. بياد داخل سرم پشت گذاشتم و كردم باز رو در گفتم، ای" باشه" محض كالفگی با

 :بردم باال رو صدام. رفت خونه سرد سمت راست يه بپرسه، من از یا بگه چيزی

 !كنيممی نگهداری جا اون رو ها نمونه ما و خونس سرد فقط نيست، چيزی جا اون-

 به قدرت با و داد هل پايين رو دستگيره باشه، کرده توجهی من حرفای به که این بدون ديدم وقتی

 سمتش به محكمی قدمای با. شهنمی حالیش خوش زبون که فهميدم كشيد، خودش سمت

 :رفتم

 ...جا اون گفتم استون، آقای-

 :كشيد فریاد مقدمهبی و ناگهانی خیلی

 !دونممی خوب رو اين خودم منم و گفتين بار يه اس،خونه سرد جا اين-

 :غريدم كه رفت سردخونه داخل و نذاشت محلم. زدم زل بهش خالص ی كينه با

 !نفهم زبون-

 با داشت. رفت می آسمون به و شدمی بخار ماسکش زير از بازدمش هوای کشید،می که نفس

 :گفتم لب زیر فارسی به. كردمی نگاه یک به یک رو ها دراور تموم دقت

 .شق کله لجباز راضی خود از-
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 :گفت انگليسی به و زنممی غر خودم با دارم که شنید شانسم از

 .گردهبرمی خودتون شخصيت به گفتين، که چی هر-

 :پريدم بهش و زدم راه اون به رو خودم! اومدنمی در خونم زد،می كارد بهم اگه مطمئنا

 .شما نه بودم، خودم با من-

 ويروس های نمونه سمت به راست يه تعجب كمال در و عوض در. نکرد خورد برام هم تره حتی

 چه تحقيقاتي سازمان تو داشتن خبر كجا از اينا. گرفتم دهن به حيرت انگشت كه رفت ایدز

 :گفتم ارادی غير كه كرد باز رو درش کجاست؟ چی هر جای و خبره

 !فضول-

 :زد داد سرم و كشيد پايين خشونت با رو ماسكش گذاشت، کنار رو صلح و خونسردی بار این

 كنين؟ تمومش رو فارسی زبون به کردن صحبت شهمی-

 :زدم پوزخند

 ...خودم با بازم-

 خواب من. شدم متوقف جام سر مجسمه مثل و شد فراموشم کامل طور به زدن حرف دیدنش، با

 بيدار؟ يا بودم

 !مورفی؟ خانوم شدين ساكت چرا پس-

 قيافگی خوش اين به مردی هيچ حال به تا که كردم می اعتراف خودم پيش. بود اومده بند نفسم

 دقيق عكسش به خیلی ديدم رو كارتش که هم وقتی! بودم نديده دنيا جای هيچ در جذابی و

 ... خودش ولی نشدم،

 :گرفت شدت اخمش کنم، می سیر خودم عوالم تو دید وقتی

 خوبه؟ شما حال مورفی، خانم-
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 :كردم جور و جمع رو خودم و دادم سريعی تكون سرم به

 بله؟-

 !نزنين حرف فارسی به گفتم-

 :دادم تکون سر منگ و گیج

 ...نيست ای مسئله باشه،! آهان-

 بودم شده متعجب انقدر. شدم خيره اطراف به و كشيدم" چرونی چشم" از دست دنيل، قول به

. كردمنمی حس رو خونه سرد ی درجه بيست منفی انگيز نفرت سرمای هم ذره يه حتی ديگه كه

 خیره چرمیش كفشای به فقط من و گشتمی چيزی دنبال داشت هنوزم بریکر استون طرف اون

 ممنون واقعا ازش گردوند،برمی صورتش روی دوباره رو لعنتيش ماسک اون اگه. كردممی نگاه

 : پرسید که شنیدم رو صداش و میاد سمتم به داره که شدم متوجه. شدممی

 كجاست؟ ويروس همون از ديگه ی نمونه يه-

 : كشيدم راحتی نفس زده، صورتش به ماسک دوباره که ديدم وقتی و كردم نگاهش چشمی زير

 سمينار يه واسه. نيست جا اين كه خبره با جاش از اكستروم پروفسور فقط. ندارم اطالع من-

 .بوستون رفته

 : گفت و كرد مرتب دست یه با رو سیاهش كراوات ی گره. شد گرفته قيافش كه ديدم وضوح به

 باشه؟ ممكنه كجا نمونه كه ندارين هم حدسی حتی-

 : دادم جواب و زدم لبخند

 بيارم؟ گيرش گمان و حدس با من كه آسونياس اين به مگه-

 : گفت بشنوم رو حرفش منتظرم که دید وقتی. گرفت ضرب زمين روی كفشش نوک با

 .داريم فوری احتياج نمونه اون به ما-
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 بود اومده و بود شده پا شخصه به خودش كل رئيس كه داشت اهميت خيلی ماجرا اين حتما

 :کردم اعتراف صادقانه و دادم نشونش رو خاليم دستای! بگيره تحويل شخصا رو نمونه تا جا اين

 .نيست ساخته من دست از كاری متاسفم،-

 بود وقت خيلی. بود ور حمله ايم قهوه چشمای به مستقيما نگاهش. موندم خيره چشماش به و

 چشمای اکثرا ایرانیا و بود ايرانی كه اين با هم دنيل حتی. بودم نديده برم و دور سياه چشمای كه

 هنوزم كه بود جالب واسم مقابلم چشمای انقدر. بود سبز چشماش دارن، مشکی و ای قهوه

 تشخيص رو شدش سركوب ی خنده صداش، از. كردم می نگاهشون بدیدا ندید مثل داشتم

 :دادم

 مياد؟ بر دستم از كمكی خوبه؟ حالتون دكتر؟-

 :گفتم خجالت با. اومدم خودم به و زدم پلک

 .برگرديم ندارين، جا اين ای ديگه كار اگه ممنون، نه-

 امری به بعد. بست دوباره رو اونجا در خودش و زديم بيرون خونه سرد از نداره، کاری که کرد تایید

 :داد دستور

 .بدين نشونم رو اطراف اين-

 ...اما-

 : برگشتن صورتش به اخماش دوباره

 .اگر و اما بدون-

 :كرد بلند سر وجودم اعصاببی مريم

 !نيست جا اين گردينمی دنبالش شما كه ای نمونه گفتم محترم، آقای-

 .بيشتر نه باشم، داشته مختصر بازدید یه جا اين از خواممی فقط من-

 :گفتم ناچار به و کشیدم عمیقی نفس كردم، مشت رو دستام
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 .بياين دنبالم پس باشه،-

*** 

 آشغالی سطل اولین داخل رو ماسكش معطلی بدون بستم، رو در اومديم، بيرون راهرو از وقتی

 طور همون و ببره بین از رو نداشت وجود که خاکی و گرد تا زد هم به رو دستاش. انداخت دید که

 :پرسيد داشتمی بر بلندی قدمای داشت كه

 كجان؟ دادين انجام آزمايش روشون كه ای زنده های نمونه-

 ...سمت اين از. قرنطينه قسمت تو-

 قفس به دست با. دادنمی ادامه زندگی به داشتن انرژی با هنوزم كه موشی تا دو پيش بردمش

 دفعه يه ولی کرد، نگاه ثانیه چند دقت با. شد خم قفس روی و رفت تر نزدیک که کردم اشاره

 :پرسید و خنديد

 .دارن جوش و جنب زیادی که رسهمی نظر به جورین؟ اين چرا اينا-

 :گفتم و کشیدنمی باال قفس از داشتن که کردم نگاه موشا به

 .نفهميديم رو علتش هنوز هم ما-

 و اخمو خیلی. خودش به دقت با منم كرد،می نگاه مينی و ميكی به خاصی اشتياق با داشت اون

 که بود کرده کاری یکی این ولی بدم، اهمیت چیزا این به که نبودم آدمی. جذاب ولی بود، جدی

 نه باشه، دیگه چیزای خیلی به حواسم باید االن بره یادم و بشم کردنش تماشا مشغول اختیاربی

 فهميدم تازه اومدم، خودم به لحظه یه. مغشوشم ذهن تو کردنش آنالیز و شخص این کردن نگاه

 :پرسهمی و كنهمی نگام داره

 شده؟ آزمايش هم انسان روی ویروس این-

 :پته تته و لكنت به افتادم و گذشت ذهنم از اندرس خانم یاد

- ِ  !نه... ن... آر... آ خب،... خ... ا
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 :پرید باال جالبی طرز به ابروش تای يه

 !نه؟ يا آره نفهميدم، آخرش من-

 :گفتم اطمينان با و گذاشتم کنار رو تردید

 !نه-

 سمتم به قدم یه برد، فرو جیبش تو رو راستش دست. كرده شک بهم که دادمی نشون قيافشش

 :كرد ریز رو چشماش و برداشت

 كنم؟ اعتماد شما به تونممی-

 !صد در صد بله-

 و يكنواخت حركت دست از داشتم. كرد مرتب رو كراواتش دوباره و ايستاد صاف كشید، پوفی

 :گفت چون نه، يا خوند رو ذهنم دونمنمي. شدممی خسته تكراريش

 .نميام كنار كراوات با خيلی خوام،می معذرت-

 خونسرد رو خودم ولی. تركيدممی خنده از داشتم گرفت، می خندم بيخودی كه وقتايی مثل

 :گفتم زحمت به. دادممی نشون

 ...باشين راحت-

 خشمگین. داد باد بر ثانيه يه عرض در رو حيثيتم و آبرو و شد آزاد دفعه يه عصبیم ی خنده ولی

 :پرسید و شد

 بود؟ دار خنده حرفم كجای-

 :گفتم و بشه كم خندم شدت از تا گرفتم گاز رو لبم انقدر

 .بود ارادی غير خنديدم،نمی شما حرف به ببخشيد،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

97 

 

! روانی ی دختره» گفت می خودش با داشت انگار. بود شده تفاوتبی تيكه، يه صورت به قيافش

 «گذاشته؟ دانشمند رو دیوانه موجود اين اسم كی

 خودم مرتب من و برگشتيم بقيه پيش. کنم راهنماییش بود دیده که اولی جای به که داد دستور

 دید، که رو همكاراش. نخندم و بگيرم رو خودم جلوی دقيقه دو نتونستم چرا كه كردم سرزنش رو

 :كرد نگاه من به و برگردن زد اشاره

 .بفرستين سازمان به رو ما نظر مورد ی نمونه اكستروم، دكتر برگشتن محض به-

 :دادم تكون فهميدن عالمت به رو سرم

 .حتما بله،-

 :زد لبخند خوردنم، یکه دیدن با. ترسيدم كه شد خم سمتم به ترسناکی سرعت با

 .نباشين نگران كنم، گوشزد بهتون رو مهم ی نکته يه خواممی فقط-

 :كرد زمزمه گوشم كنار كه ايستادم خشک چوب مثل

 نكنين، فراموش هرگز رو اين بگين، چيزی سازمان در من ی رتبه مورد در كس هيچ به نبايد شما-

 .مورفی خانم شهمی تموم ضررتون به وگرنه

 كردنمی برخورد صورتم پوست به كه نفساش و بم صدای به و كنم پرت رو حواسم كردم سعی

 سمتم به رو دستش و كشيد عقب كه دادم تكون پايين و باال رو سرم دوباره. باشم توجه بی

 :گرفت

 .شدم خوشحال شما با مالقات از-

 چشمای به آخر ی لحظه و انداختم نقصش بی و خورده تراش صورت اجزای به رو آخر نگاه

 :شدم خيره سياهش

 .بريكر استون آقای چنين هم-
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 گوشای با رو دستم ی بیچاره استخوونای کشیدن جيغ صدای كه فشرد رو دستم طوری دفعه اين

 .آوردمی در رو خنديدنم تالفی داشت كنممی فكر. شنيدم خودم

 سوزان. كنممی نگاه نقطه همون به دارم هنوز من و رفته كه دقيقس يه ديدم و زدم هم به چشم

 :زد دستی شونم به

 !رفتن كه وقته خيلی بترسی، خوادنمی ديگه-

 به و داد دستم آب ليوان يه. كرد صندلی روی نشستن به مجبور رو من دنيل و خنديدن بقيه

 :پرسيد خودمون مادری زبون

 چيزی؟ زوری، حرف ای، شكنجه نكرد؟ كه اذيتت-

 :زدم جانیبی لبخند

 .خواستمی رو ويروس همون از ديگه ی نمونه يه فقط نبود، بدی آدم. بابا نه-

 چی؟ واسه-

 .دادمی اطالعات سختی به خيلی دونم،نمی-

 :پرسيد من از خبيثانه و شد ملحق ما جمع به تئودور

 !ماريا؟ كردمی دعوتت رستوران به شام واسه داشت-

 :توپيدم بهش و كردم اخم

 .كردمی گوشزد بهم رو سری و محرمانه چيزای سری يه داشت فقط! نخير-

 :گفت و کرد گل بیشتر شیطنتش

 !ديگه شه می محسوب محرمانه چيزای جزو خونش آدرس و رستوران آدرس خب، آره-

 :خنديد كه كشيدم صورتم به رو دستم حرص با
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 از خوای می كی باالخره. ماريا نداری پسری دوست هيچ هنوز تو! گم می خودت ی واسه من-

 بشی؟ خالص تنهايی

 کارانه محافظه. رسيد می نظر به فهم قابل غیر و عجيب قيافش كه انداختم نگاهی نيم دنيل به

 :دادم جواب

 .ندارم شک بياد، كنار من ی گونه دانشمند اخالق با تونه نمی مردی هيچ. وقت هيچ شايد-

 :داد پیشنهاد و زد چشمک

 كنی؟ نمی امتحان چرا-

 حاال همين رو هميشگی پايان بی بحث اين كنممی خواهش ازت ولی نگرانمی که ممنونم تئو،-

 !كنی تمومش

 :زد رو خودش حرف دوباره باشه، نشنیده رو حرفام که انگار

 و داره اولی بار چيزی هر. نكنی ردش كنممی توصيه كرده، شام به دعوت ازت بازرسه اين اگه-

 .كنی پيدا نجات تنهايی از بايد ديگه تو معتقديم ما ی همه

 رو حرفاش. نداشت وجود هم شوخی حس ذره يه حتی لحنش تو و گفت می جدی داشت واقعا

 کرده مشت دستای با. بود عصبانی کامال حاال كه دنيل و موندم من و خودش كار سر رفت زد، که

 :غرید زدمی نبض شدت به شقیقش رو که رگی و

 دارن؟ غيرت ايرانی مردای نمیگه! عوضی ی مرتيكه-

 :کنم آرومش کردم سعی و زدم دستش به صمیمانه

 اهميتی نخاله تا چهار اين حرف به من نه كرده، شام به دعوت من از بازرسه نه. دنیل خيالبي-

 .كنی می كثيف رو خودت خون فقط چون نخور، جوش و حرص بيخودی. میدم

 :پرسید قراربی

 گفت؟ چی بهت بازرسه-
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 !كرد تهديدم بگم، شهنمی كه گفتم-

 :گرفت آتيش كامل گفتم، كه رو اين

 !شعوربی ی مرتيكه کرده بیجا خيلی-

 :گرفتم گاز رو پايينم لب

- ِ  .بگمش كسی به نبايد منم ولی نبود، مهمی مورد شدی؟ ادب بی باز دانيال؟ ا

 اتاق فرستادمش! قوز باال قوز شدمی واسم اوقات بعضی ولی اومد،می خوشم غيرتيش خوش از

 رو ويروسا دفعه اين خواستممی. ميكروسكوپ پيش رفتم هم خودم و بزنه سر موشا به تا قرنطينه

 و شدن ظاهر چشمام جلوی سياه و تيز و تند موجوادت همون بازم. كنم بررسی بيشتری دقت با

 ساخته خاصی فرد دست به يعنی چرا؟ بزرگه؟ انقدر اينا ی اندازه چرا آخه. موندم حيرون بازم

 که بود جالب برام بوده؟ چی كار اين از آدم اون هدف اومدن؟ دست به حیوون یه از يا شدن

 عالم فرد ترين مشهور و بده انجام رو كار اين و کرده کشف چی که بگه تونستهمی هم خودش

 آخرش و مشاهداتم كردن يادداشت به كردم شروع. رسيدمی ما به شهرت اين حاال ولی باشه،

 :نوشتم

 چرا؟ واقعا-

*** 

 و كشيدم بلندی پوف. كردم نگاه در دم ی شده بلند چمنای و خونم به و شدم پياده ماشينم از

 هيچی ی حوصله و بود شده تلنبار هم رو خونه كارای بازم. افتادم راه خونه سمت به سالنه سالنه

 و دادم تكون دستی شدمی خارج خونش از داشت لحظه همون که همسايم ی واسه. نداشتم رو

 كفشای خرمن روی درآوردم، که رو كفشام و رفتم داخل. ببینم رو جوابش که نشدم منتظر

 .كردم پرتاب نامرتبم

 توی شده پال و پخش لباسای و كثيف ظرفای و وسايال رو نشسته خاک و گرد شدم، خونه وارد تا

 راست يه و كشيدممی آتيش به لحظه همون رو خونه كل بود، من از اگه. كردن سالم بهم پذيرايی
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 به و كردم باز رو در متعجب. زد در كسی که کردممی غر غر خودم با داشتم! ايران گشتممی بر

 .شدم خیره در پشت شخص

 .هميشگی مزاحم سالم توئی؟ آه،-

 :گفت صورتش روی پهنی لبخند با

 .بزنم سر بهت که اومدم-

 .كنم مرتب رو خونم خوام می ميشل، خودت ی خونه برگرد! نكرده الزم-

 :گفت و زد سوتی آشفتم ی خونه دیدن با. تو اومد و كنار داد هلم پررویی با

 !گيریمی ايراد من ی خونه از هميشه تو وقت اون عجب،-

 :توپيدم بهش

 كه ببندم شرط دالر هزار سر حاضرم! كنم مرتبش خواممی گفتم بهت در دم كه من شو، ساکت-

 .اسريخته بهم و آشفته من ی خونه برابر دويست خودت ی خونه

 :داد نشونم انگشت با و زد چشمک

 !شدی نقد پول دالر هزار ی برنده حاال همين تو ميگم، تبريک بهت-

 :گفتم و بشینه که کردم تعارف بهش و خنديدم

 .نيستم دوستت نشناسم، رو تو اگه من-

 :انداخت پا روی پا و كرد خوش جا آشغاال و آت بين مبل روی

 خواست؟می چی ازت محرمانه بخش تو بازرسه اون بگو خب،-

 پارچ تا کردم باز رو یخچال در اشپزخونه داخل. انداخت لرزه به رو تنم سياهش چشمای ياد

 :دادم جواب و بیارم بیرون رو شربت

 !ترسيدم ازش. زدمی حرف جدی هم خيلی بود، ترسناک نگاهش-
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 :پرسید و شد مشكوک

 !خواست؟می چيزی خودت از-

 :كوبيدم میز روی مقابلش سینی با رو پارچ و رسوندم پیشش زعفران شربت با رو خودم

 !منحرفين؟ انقدر آمريكاييا شما چرا-

 :گفت عشوه با و کرد نازک چشمی پشت. کرد نگاه پارچ توی یخ قالبای لغزیدن به و خنديد

 .رسيد می نظر به مردا اون از آخه-

 :شد تر غليظ اخمم

 ميشل؟ چيه منظورت-

 پرش خوشی سر با و برداشت رو ليوانش فقط. نگفت چيزی و اومد كش صورتش روی لبخندش

 بهش من بار اولین که بود زعفرانی شربت عاشق. كردنش مزه مزه به كرد شروع و شربت از کرد

 انگشتم دادم، سريعی تكون رو سرم. بود شده دائمش مشتری بعد به اون از و بودم کرده معرفی

 :گفتم و گرفتم سمتش به تهدید با رو

 نوش من از کتک یه جا همين چون باشی، نداشته سرت توی فكرا اون از كنم می توصيه بهت-

 .کنیمی جون

 و زدم یخ فکرش از زد، جرقه ذهنم تو چیزی دفعه يه كه خنديديممی دیگه هم با داشتيم

 که بیسیم تلفن سمت به! بود خودش! سر پشت از استون، براندن هيكل. شد فراموشم خنديدن

 هيجان از كه انگشتايی با. نكردم توجهی ميشل جيغای جيغ به و زدم شيرجه بود افتاده میز روی

 :داد جواب نخورده زنگ. موندم منتظر و گرفتم رو دنيل ی خونه ی شماره لرزيدنمی

 چیه؟-

 :زدم نعره فارسی به

 !مطمئنم بود خودش خدا به! بود خودش اون دانيال-
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 رو منظورت بود؟ خودش كی دوما،! شد ناقص گوشم وحشتناكت، صدای اون با زهرمار اوال-

 .فهممنمی

 ...ندارم شک! ديديمش رستوران توی شب اون كه بود همون! اومد كه بازرسه همين-

 مطمئنی؟ واقعا؟-

 !فهميدم االن تازه ولی آشناس، واسم قوارش و قد و هيكل ديدم آره،-

 :كرد زمزمه پايينی صدای با

 .نظريم زير ما، پس-

 :پرسیدم استرس با و كشيدم دست پيشونيم به

 شه؟می چی حاال-

 :كشيد جيغ گوشم كنار میشل

 !خبره؟ چه جا اين-

 :گفت و زد غر میشل جواب در دنیل

 !گرفت درد منم گوش! نكردی پيدا كوچه سر از رو گوشت ی پرده که بگو برزيلی طوطی اون به-

 صورت به زده بهت و بود شده هندونه ی اندازه چشماش. دادم توضيح ميشل به رو ماجرا سريع

 :داد پيشنهاد دنيل. کردمی نگاه من

 .دارم كار كل عقل اون با بلندگو، رو بزن ماری، هی-

 :پرسيد سريع دنیل كه زدم بلندگو حالت روی

 خبر؟ چه آلن از ديشب ميشل،-

 زل تلفن به باز دهن با و شد گچ مثل رنگش نداشت، رو سوالی چنین شنیدن انتظار که میشل

 :گفتم دنیل به و زدم پوزخند. زد
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 بگی؟ رو اين خواستیمی فقط سرت، بر خاک-

 نديدی؟ رستوران توی رو غريبه مرد و زن اون تو ميشل، شوخی، از جدا. نه-

 :داد جواب میشل

 مرد؟ و زن كدوم-

 مرده بود، پوشيده بنفش شب لباس يه زنه. بودن نشسته تر طرف اون ميز تا سه كه همونایی-

 .مشكی شلوار و كت

 :داد تكون سر و کرد بدل و رد نگاه من با. شد گنگ قيافش حالت

 .نديدم رو كسی چنین من نه،-

 :كشيد بلندی پوف دنيل

 !شدن همديگه عاشق كه بود افتاده يادشون شب اون تا دو اين نبود يادم بابا، ای-

 !دنيل-

 :خنديد

 و زن هم با سوزان و اون حداقل. پرسممی اونم از و تئودور به زنممی زنگ من. نزن بابا باشه-

 !نميارن در بازی بديد نديد جوری اين و شوهرن

 :زدم انگشت تلفن به. دونستمی خدا فقط بشه، آدم خواستمي كی منحرف ی بچه اين

 !ذارمنمی زندت بيارم گيرت-

 :پرسید حیرت با میشل

 !منی؟ با-

 :كردم نگاه چپ چپ بهش

 آخه؟ دارم كار چی تو با من-
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 :گفت بهش مانندی قار قار صدای با دنيل

 ...استشنه من خون به هميشه ماريا! نيست ای تازه و عجيب ی جمله منه، با-

 .بپرس سوال تئودور از و برو كن قطع ديگه، بسه-

 شوكه هنوزم ميشل که دیدم گذاشتم، میز روی که رو تلفن. شد قطع تماس و كرد خداحافظی

 :پرسید من از. بود شده

 كردن؟می كار چی بودن؟ نشسته كجا مرده، و زن همون گفت،می دنيل كه اين-

 و ريلكس خيلی هم مرده داد،می نشون نگران خيلی زنه. نبود سمت اون به حواستون شماها-

 همين مرده، كه فهميدم االن. ديديمنمی رو صورتش بود، نشسته كه اونجا ولی. بود خوش سر

 نظر زير رو حركاتمون تموم آی. بی. اف! ميشل نظريم تحت حتما ما. بوده بريكر استون براندن

 !نيستم ويروس كاشف من كه دونستمی بازرسه همين. گرفته

 :شدن گرد كامال چشماش

 كجا؟ از آخه واقعا؟-

 .كرد تعجب كاشفشم، من گفتم بهش وقتی ولی دونم،نمی-

 :كرد كز مبل روی و گرفت ماتم

 شن؟می شنود تلفنام تموم يعنی پس-

 .زديم زنگ دنيل به كه شديم مرتكب بزرگی اشتباه هم االن همين ما تازه. آره-

 آلن با تازه كه اين چيه، از دردش دونستم می. بست رو چشماش و كشيد آه وجودش اعماق از

 و درد ی همه كاش. بزنه زنگ بهش خيلی تونست نمی ديگه حاال و بود شده تر صميمی

. اف سازمان تو دونستم نمی من كه بود جا اين مشكل. شدمی خالصه تلفن به فقط بالهامون

 نمونه نكنه. خواستنمی رو نمونه بازم كه بود افتاده خاصی اتفاق حتما. گذرهمی چی داره آی. بی
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 هيچ چون نداشت، وجود اتفاقش امكان دومی ولی! بودنش؟ دزديده شايدم يا بود، شده گم

 .دادنمی رو اونا سری آزمايشگاه از كردن دزدی جرات خودش به احمقی

 ماریا؟-

 :پرسیدم حالبی

 چيه؟-

 هم اتفاقی يه شايد. كنيم خالص رو خودمون و كنهمی كار نمونه بگيم پروفسور به که گممی من-

 !گرفتيم هم رو نوبل ی جايزه وسط اين و افتاد

 :گفتم اميدی نا لحن با و گرفتم دستام بين رو سرم

 ...شدم گيج كن باور. ميشل دونمنمی دونم،نمی-

*** 

 :زد چشمک شيطنت با جسی. بود ای كننده كسل خريد خيلی. انداختم نگاهی ها قفسه به

 ماريا؟ كشيدی دست شكالت به اعتيادت از نكنه كنی؟نمی انتخاب چرا پس-

 .تحقيقاته موضوع درگير فكرم جسی، نه-

 :شيری و تلخ شكالتای از دستيش چرخ كردن پر به كرد شروع

 که نديدی. شده الغر واقعا ميشل. ميارين فشار خودتون به دارين بدجوری خواهرم هم تو، هم-

 افتاده؟ گود چشماش پای

 :دادم جواب و انداختم نگاه بهش و برداشتم رو شكالت های بسته از يكی اكراه با

 هيچی كه كنم كار چی من حاله، سر و شاد هميشه تو مثل ميشل تازه. افتاده گود آره،-

 .كنهنمی خوشحالم

 :گرفت رو چپم دست موذيانه
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 .كنه حل رو مشكل تونهمی اين-

 :زدم پوزخند و كردم نگاه زدمی اشاره كه انگشتی به

 !دارم دردسر كافی ی اندازه به خودم من. كنه می برابر دو رو مشكالتم فقط ازدواج! اصال نه،-

 :انداخت باال شونه و كشيد پس رو دستش

 .تنهاييه خاطر به همش اينا من نظر به البته خودته، ميل طور هر-

 :گفتم و زدم گرمی لبخند

 .جسی نيستم تنها دارم، بقيه و ميشل و تو مثل خوبی دوستای وقتی! نيستم تنها من-

 :زد لبخند متقابال

 .برسی هدفت به تر سريع اميدوارم هستي، خوبی و داشتنی دوست دختر تو-

 :كردم اعتراض. كرد خالی سبدم داخل شكالت كلی رودرواسی بدون بعد

 !شممی چاق زياده، خيلی اينا نه نه-

 :داد ادامه کارش به و خنديد خبيثانه

 .شدی باريک و الغر نخ مثل چون خوبه، واست پس-

 زیاد حجم به جا اون دار صندوق اميلی. كنيم حساب رو خریدا تا رفتيم صندوق سمت به بعد

 : داد هشدار و خنديد من سبد

 .شهمی قبل از تر شديد داره اعتيادت ماريا-

 :زدم سيخونک جسی به

 !گناهم بی من اينه، تقصير همش-

 :غريدم فارسی به. انداخت نگاه ديوارا و در به و سرش چرخوندن هدفبی به كرد شروع جسی
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 !فطرت پست موذی-

 تا دو با. بودم گفته بهش رو گفتم مي فارسی به كه غرولندايی معنی چون خنديدن، به افتاد

 قیافه با جسی. زديم زل ابری نيمه آسمون به نفرمون دو هر و اومديم بيرون فروشگاه از پر ساک

 :گفت جانبی به حق ی

 .باره می بارون امروز که بندممی شرط دالر صد سر من-

 :كردم نگاهش چپ چپ

 !بندننمی شرط چيزی سر مسلمونا كه دادم توضيح واست بار صد-

 :كرد باز رو آبیش موستانگ عقب صندوق در و زد پوزخند

 .بود رفته يادم بازم عصبی، خانوم ببخشيد-

 بی دید وقتی. بست دوباره رو درش جسی و گذاشتم ماشینش عقب صندوق داخل رو خريدا

 :گرفت سمتم به رو سوئيچ حالم،

 ها؟ كنهمی بهتر رو آدم حال رانندگی-

 :گفتم خستگی با و زدم پس رو دستش

 .كن رانندگی خودت ندارم، رو حوصلش اصال نه،-

. بشينم پشتش كرد مجبورم اجبار به و داد هلم فرمون سمت به بده، گوش حرفم به که این بدون

 :گفت ذوق با و انداخت بغلم تو هم رو سوئيچ

 !بيای شوق سر تا كن رانندگی وار ديوونه-

 :داد دستور و نشست كنارم. بستمش فحش رگبار به لبی زير

 !كن روشنش-
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 و بردمش بيرون پاركينگ از تر، حال بی خیلی بعد. جون بی و خسته خيلی ولی كردم، روشنش

 :شد معترض جسی. بردم باالتر رو سرعتم کم یه فقط اصلی خيابون راست سمت الین تو

 !كنیمی افسرده منم داری! بكش دست بودن افسرده از رو امروز خدا خاطر به ماريا-

 :گفتم و کردم عوض رو دنده و انداختم عقب به نگاهی آيينه از

 بستريت تيمارستان تو بودی، من جای اگه. ندارم رو هيچی ی حوصله اصال یعنی تونم،نمی-

 !كنممي شک عقلم به دارم كه بينممی چيزايی یه تازگیا. كردنمی

 چيزايی؟ چه مثال-

 گوشم پشت و گرفتم رو موهام از دسته یه. ریختمی درهمشون و وزیدمی موهام داخل باد

 :انداختم

 به مسخره دونممی! كننمی رفتار آدما مثل بینن می رو من وقتی آزمايشگاه موشای كه اين مثال-

 اون از داره سياه كاديالک يه كنممی احساس االن، همين يا. افتاده اتفاق برام ولی میاد، نظر

 .كنهمی تعقيبمون بيرون اومديم كه موقع

 :کرد تایید و گرفت من طرف به رو سرش متحیر. كرد نگاه رو سرش پشت شونه رو از و برگشت

 ماست؟ دنبال كاديالک اون توئه، با حق انگار-

 :پيچيدم ديگه خيابون يه توی و زدم راهنما کردم، کم رو سرعتم

 .ميان دنبالمون بازم ببينی تا كن نگاه-

 :پرسید وحشت و ترس با جسی. بودن سرمون پشت دوباره بعد ثانيه چند

 !دادين؟ انجام كاری چه شماها مگه چی؟ ی واسه آخه-

 که هفتس يه شدم، خسته دستشون از ديگه. منن دنبال آی. بی. اف مامورای حتما نشو، نگران-

 !همينه كارشون

 :بردم باالتر رو ماشين سرعت و كردم زيادتر رو پخش دستگاه صدای بعد
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 تو من و بوده خيال و خواب یه همش ببينم بعد كنم، باز دوباره و ببندم رو چشمام خوادمی دلم-

 .خودمم كشور

 :بود شده عصبانی لحنش

 !خبره؟ چه شما لعنتی آزمايشگاه اون تو نکن، عوض رو بحث ماریا-

 :دادم جواب خونسرد خیلی

 !محرمانه ی احمقانه آزمايش مشت يه فقط-

 از و شد متوقف ماشین گرفتم، ترمز قرمز چراغ پشت آروم هم من. نداشت گفتن برای جوابی

 بهم داشت براندن. کردم استفاده ديشب ماجرای یادآوری برای آوردم، دست به که فرصتی

 :گفتمی

 .خانم مشكوكه شما مورد-

 : پرسيدم استرس با

 !نداره عوارضی هيچ که ويروس اون! چرا؟ آخه-

 :لرزوندمی رو پشتم هم تلفن پشت از حتی استون براندن صدای

 بشه انجام بررسی و مطالعه روش كامل سال يه حداقل بايد. نداريم اعتماد ويروس اين به ما-

 ...مورفی دکتر

 از كدوم هيچ و بودم زده بيرون خونه از ميشل بزرگتر خواهر جسی، با تعطيل روز من هم حاال...

 داخل از و كشيدم پوفی. نداشتن خبر ديشبم ی مسخره ی مكالمه از تحقيقاتم گروه اعضای

 :گفتم دلم تو و انداختم نگاه آسمون به جسی كروک ماشين

 .كشيديم زحمت خيلی کشف و تحقيق اين خاطر به ما كن، كمكمون خدايا-

*** 

 (بعد ماه يک)
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 !ماريا شد دير باش، زود-

 .ميام االن كن صبر! عجول دنيل به خورد من پست باز خدايا-

 از و کنم پیدا اطمینان بودنشون مرتب از تا کشیدم لباسام به دستی کردم، چک آیینه تو رو خودم

 :ایستادم مقابلش. رفتم بيرون اتاقم

 .شدم آماده من-

 .زد ديد رو سرم فرق تا كفشم نوک از و كرد باريک رو چشماش

 نبود؟ بهتر ای ديگه رنگ سخنرانی واسه ولی میاد، نظر به خوبی رسمی تيپ-

 :پرسیدم و انداختم نگاه خودم به

 !چته؟ ديگه سنگينيه، رنگ كه مشكی-

 :زد اشاره لباسم به و كرد اخم

 جشن كه ريممی داريم ختم، مجلس بريم که خوايمنمی ما! پوشيدی مشكی پا تا سر تو-

 !بگيريم

 :كشيدم خودم دنبال و گرفتم رو دستش

 .ندارم كردن عوض لباس ی حوصله ديگه من! كن ولم خدا رو تو-

 سياهی ليموزين سوار و کرد باز برامون رو عقب در راننده. بود منتظرمون ماشین خونه، از بيرون

 رو دستم دنيل بیافتیم، راه که این از قبل ماشین داخل. رفت می كنگره كاخ سمت به كه شديم

 :فشرد زده هيجان و گرفت

 !كنگره كاخ ريممی داريم سخنرانی واسه ما که شهنمي باورم-

 از زودتر گروهش و اكستروم پروفسور که دادیم طولش انقدر كنم فكر هم االن. طور همين منم-

 .اونجا باشن رسيده ما
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*** 

 كجاست؟ استچوری نشنال تاالر ببخشيد،-

 که جایی سمت به دنيل همراه. بريم سمت كدوم از باید داد نشون و کرد بلند رو دستش راهنما

 زحمت به. دیدمنمی هم رو پام جلوی حتی ازدحام شدت از تاالر، نزدیک و رفتم کرد اشاره

 .شدم نزدیک بهشون سر پشت از و كنم پيدا رو گروه اعضای ی بقيه تونستم

 رسيدين؟ كی جایين؟ اين شما آلن؟ ميشل،-

 :گفت و کرد نثارش ای عاشقونه نگاه هم آلن. گرفت محكم رو آلن دست و زد چشمک ميشل

 .پیش دقیقه ده حدود-

 :گفتم فارسی به كه دراورد آوردن باال ادای سرم پشت یواشکی کارشون دیدن با دنيل

 کرده؟ گل بازیت مسخره تو باز-

 :گفت دراوردن شکلک با و خنديد

 .نشو خشن بابا باشه-

 !بده حرص رو من هی جا این تو وقت اون كنن، تجليل ازت نخبه دانشمند عنوان به قراره مثال-

 هم اونا با. رسیدن هم سوزان و تئودور شدم متوجه. کرد اشاره دیگه سمت یه به و خندید شرورانه

 .بشینيم هم کنار سالن اول رديف تا رفتیم هم، همراه و داديم دست

 گنجشک قلب مثل و ضربانش بردن باال به کرد شروع قلبم نشستم، صندلی رو که ای لحظه از

 انقدر. جوشيدمی سركه و سير ديگ مثل معدم و بودن زده يخ دستام. تپیدمی شدت با سينم تو

 دنيل. شده زدن حرف مشغول و رفته سن روی برنامه مجری نشدم متوجه كه رفتمی گيج سرم

 :زد سقلمه بهم

 !تویی باال اون بره بايد كه اولی نفر باش، آماده-
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 خیلی لبخند بود، حرفی پر و وراج زن كه مجری! كردممی سكته استرس از داشتم ديگه حاال

 :گفت رسایی صدای با و زد نمایی دندون و عریض

 كردن، كشف كه جديدي ويروس ي درباره تا كنيممي دعوت مورفي ماريا پروفسور از حاال-

 ...بدن ارائه توضيحاتي" مورفيا ويروس"

 :زد تشر دنيل

 !دختر بجنب ديگه، پاشو-

 سانتی پنج های پاشنه روی رو تعادلم زحمت به و شدم بلند جام از شده هول و زیاد ی عجله با

. رسوندم تريبون پشت رو خودم و انداختم لبم ی گوشه ای مسخره لبخند. كردم حفظ كفشام

 مرور به زدن دست صدای. كردمی خطی خط بدجوری رو اعصابم داشت جمعيت تشويق صدای

 :گفتم و کردم صاف ای سینه شد، کمرنگ

 .هستم مورفيانا يا مورفيا ويروس كاشف مورفی، ماريا من. ممنونم گلدن خانم از-

 بود افتاده اتفاق و بوديم ديده ای خورده و ماه يه اين تو كه چی هر و دادن توضيح به كردم شروع

 بدنش به ویروس تزریق و اندرس خانم ماجرای به راجع هم كلمه يه ولی گفتم، مو به مو رو

 اكستروم دكتر اصرار به ویروس، دریافت برای داوطلب یه عنوان به اندرس خانم حضور. نگفتم

 از يكی داشتم، که مکثی حین. نپرسیدم و نفهميدم رو علتش من و بود مونده باقی محرمانه

 :پرسيد وسط ردیف از دانشمندا

. آی. اچ ويروس ضد عنوان به تونه می ويروس اين كه دارين كامل اطمينان شما آیا مورفی، خانم-

 !كنه؟ عمل وی

 :دادم جواب بخشی اطمینان لبخند با

. كنهمی كار واقعا ويروس اين كه هستیم مطمئن همگی گروهم اعضای و من كينگزلی، آقای بله-

 به كه ای ديگه موش هر از و سالمن كه هفتس دو الی يک و ماه يه ما آزمایشگاهی موشای

 !بودن تر سالم ديديم، عمرمون
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 :پرسيد اشتیاق با ديگه نفر يه و اومد هم با کردنشون صحبت و جمعيت ی همهمه صدای

 بدين؟ توضيح بيشتر گرفته قرار آزمايش مورد حيوونای به راجع شه می-

 ...اوم خب،-

 به. نداشتم بزنم، داد جمع جلوی رو بودیم گذشته براشون که ای مسخره اسمای که این جرات

 :گفتم و بودم گرفته رو عصبيم ی خنده جلوی زحمت

 .هستش" مينی" و" ميكی... "اسماشون كه بگم بايد اول مورد واسه خب-

 راحت خيال با وضعیت، این دیدن با منم و شكافت رو هوا جمعيت ی خنده شليک صدای

 :گفتم صحبتم ی ادامه و گرفتم رو خندیدنم جلوی. خنديدم

 .ببينيد تا بيارن رو اونا گممی بياد، اضافی وقت اگه-

 مجری كه" بودم آورده گير حرفام برای مفت گوش" برادرم، قول به يا زدممی حرف داشتم چنان هم

 :گفت آروم و اومد سن های پله از عجله با

 .بدم شما به كه دادن رو اين مورفی، دكتر ببخشيد-

 :گفتم جمعیت سمت و گرفتم دستش از رو كاغذ

 ...لحظه يه عزيزان، ببخشيد-

. بست يخ رگام به خون خوندم، رو بود نوشته کاغذ داخل كه چيزی وقتی و کردم باز رو کاغذ آروم

 !"نگو كسی به چيزی مُرده، ميكی: "بود کننده شوکه ولی کوتاه، پیامش

 فکر متن به رفت،می گيج بدجور داشت سرم. رسيدمی لرزون و مواج نظرم به" مرده" ی كلمه

 نگاه روم به رو مشتاق جمعيت به بودن؟ سالم نظر هر از كه موشا! چی؟ يعنی که کردممی

 :پرسیدم آهستگی به. كشيدم خشكم لبای روی كندی حركت با رو زبونم و انداختم

ِ  خب،-  بوديم؟ كجا... ا

 :زد اشاره دنيل
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 ...موشا وضعيت-

 ...گفتم می داشتم بله، آهان-

 اون. زدممی تپق و گرفت می زبونم و كردم می مكث مرتب. بدم ادامه درست تونستمنمی ولی

 مغزم. اعلم هللاُ  بود؟ داده مجری به رو کاغذ اين كی اصال. شناختمنمی بود؟ کسی چه خط دست

 رو كار اين كشش و تونست نمی واقعا ولی كنه، فكر مجزا مورد دو به زمان هم بود تالش در

 :كشيدم زدن حرف از دست و شدم تسلیم. نداشت

 طاهری دنيل آقای همكارم، به رو توضيحات ی بقيه احوالم، ناخوش كم يه من ببخشيد،-

 .سپرممی

 با كردن می نگاهم نگران كه ميشل و سوزان سمت به و رفتم پايين سن از خوران تلو تلو بعد

 تاالر، از بيرون بردمشون خودم با اومدن، تا و گرفتن رو منظورم سریع. بیرون به زدم اشاره دست

 :گفتم و کشیدم ای نیمه نصفه نفس. تر خلوت جای يه

 .افتاده افتضاح و بد خيلی اتفاق يه ها، بچه-

 :كشيد ای فرضی صليب سینه روی دستش با و شد تر نگران ميشل

 ريختی؟ هم به انقدر چرا ماريا؟ شده چی مسيح، عيسی يا-

 :كردم زمزمه غصه با

 .بگم كسی به چيزی نباید ولی مرده، بود نوشته واسم نفر يه االن همین مرده، ميكی-

 :كشيدم آه. گرفتن دست با رو دهنشون جلوی و كشيدن هين زمان هم نفری دو

 .مون همه خوريم؛برمی بدی دردسر به چون نياد مينی سر باليی اميدوارم فقط-

 :گفتم سريع. كردن گريه به افتاد و كرد بغض سوزان

 ی روحيه سخنرانی آخر تا گروه از نفر سه الاقل بذار بشن، خبردار نبايد پسرا! نكن گريه نه-

 !كنن حفظ رو خودشون
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 و خوشحال صدای طرفی از. كرد مسدود رو اشكاش جلوی سختی به و گرفت گاز محكم رو لبش

 :گفتمی داشت که رسیدمی گوش به تاالر داخل از سمت اون دنيل ريلكس

 اين از و بديم، نجات رو ايدز ویروس چنگال در اسیر بيمارای تموم بتونیم كه اميدواريم ما... -

 !كنيممی مباهات و غرور احساس بابت

 شده روشی هر به خواستمی دلم. انداخت لرزه به رو دلم سالن، داخل افراد تشويق صدای

 زنده كه موشمون فايده؟ چه ولی! بشه خالی ناراحتیم و دلی دق شاید تا بکشم، رو خودم

 :زدم لب. بود اندرس خانوم و مينی به موندم باقی اميد تنها. شدنمی

 ...كنيم دعا بايد. طور همين هم اندرس خانم بمونه، زنده مينی كنيم دعا بايد ها، بچه-

*** 

 چرا؟ آخه-

 :گفتم ای گرفته صدای با و كردم مخفی دستام بين رو صورتم

 !دونمنمی هيچی من. دونمنمی-

 :پيچيد گوشم تو دنيل خشمناک صدای

 !برده؟ رو ميكی چطوری آخه! لعنتی استون اون-

 :گفتم و گرفتم کمرم به کالفه و برداشتم صورتم روی از رو دستام

 .كنيم تشريحش خودمون تا كنن مخفی رو ميكی كه داديممی خبر كسی به بايد-

 :داد تكون سر اكستروم دكتر

 در رو قضيه توی و ته و آی. بی. اف سازمان به میرم شخصا خودم من شه،نمی طوری اين ولی-

 .بدن پس ما به رو ميكی بايد اونا. ميارم

 :زد صدام کسی. نداشتن من حال از كمی دست هم بقيه بود، بد خيلی حالم. بستم رو چشمام
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 .بری تو... بهتره من نظر به ماريا؟-

 :گفتم و دوختم چشم آلن به زده بهت

 برم؟ من چرا! من؟-

 .گروهی ارشد تو چون-

 !من نه گرفته، عهده به رو پروژه اين اكستروم پروفسور ولی-

 :كرد تایيد رو آلن حرف پروفسور كه شد بيشتر وقتی تعجبم

 به بيشتر جا، اون بری خودت اگه. من نه شدی، معرفی تو ويروس كاشف. گه می درست آلن-

 .دنمی گوش حرفت

 !برم؟ االن همین يعنی-

 :زد می لبخند پروفسور

 !برنگردی ميكی بدون كن سعی باشه، يادت ولی برو؛ ليموزين اين با. اوهوم-

 :گفتم محکم و كردم مشت رو دستام

 !خورممی قسم گيرم،می پسش امروز همين-

 تکون دست برام شیشه پشت از بقیه و نشستم، ماشين عقب من و كرد باز واسم رو در راننده

 .دادن

 .بریکر استون انگيز، وهم سياه چشم مرد پیشش، رفتممی داشتم من

*** 

 :گفت خشکی لحن با و کرد اشاره طرفی به دستش با زن

 .لطفا طرف اين از-

 :پرسیدم و نزنم جلو ازش تا كنم هماهنگ قدماش با رو قدمام كردم سعی و افتادم راه
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 کنم؟ مالقات رو بريكر استون آقای تونممی بعدش-

 :زد سردی لبخند کنه، نگاهم که این بدون راهنما زن

 .هستن آزمايشگاه داخل جا همين رئيس آقای-

 عرض در بودم، کرده جمع استون با مقابله برای وجودم تو که جراتی و دل تموم كردم احساس

 :ایستادم و ترمز رو زدم آروم! كشيد ته ثانيه صدم چند

 اينجاس؟ كل رئيس-

 چطور؟ بله،-

 داره؟ خاصی علت شم، نمی متوجه من... آخه-

 :داد توضيح كرد می نگاهم شونه روی از داشت كه جور همون

 .كنن منتقل جا اين به رو شما آزمايشگاه موش جسد كه بودن خواسته ايشون-

 بدم ادامه رو راه كه بودم شده دل دو! بگيرم پس رو ميكی تونستم نمی عمرا پس. من خدای وای

 دید که زن. بود شده درست بساطی عجب. برگردم و پايين بندازم رو سرم آدم ی بچه مثل يا

 :پرسید کنم نمی حرکت

 اومده؟ پيش مشكلی مورفی؟ خانم-

 :گفتم و برداشتم قدمی عجله با

 .بريم! اصال نه-

 ايستاد داشت فرق آسمون تا زمين از ما آزمايشگاه در با كه فلزی در يه مقابل تر، پایین متر چند

 :گفت و شد خم ميكروفن مقابل و

 .879 اِف-
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 سفيد آدم همه اون ديدن با لحظه همون. رفتيم داخل ما و رفت کنار آروم جا اون كشويی در

 آهسته! جديه واقعا قضيه كه شدم متوجه تازه. زد خشكم بودن، شده جمع کسی اطراف که پوش

 :گفتم اختیاربی و

 ...سالم-

 :داد جواب جمعیت داخل از ای مردونه بم صدای و دادن تكون سر برام توک و تک نفری چند

 .مورفی خانم اومدين خوش ما حكومتی قلمرو به-

 هم سفيدش روپوش که دیدم كردم، نگاهش وقتی و گشتم صدا صاحب دنبال چشم با

 چون بود، زده ماسک كه شكر مرتبه هزار رو خدا. كنه مخفی رو چارشونش هيكل تونستنمی

 به بتونم كه برم پيش آميز مصالحت كردم سعی. شدمی کم قیافش انگیزی وهم از طوری این

 :گفتم ای یانهجو صلح لبخند با. برسم خواستم

 استون؟ آقای رسوندين من دست به رو كاغذ اون شما-

 :داد تكون سری منفی عالمت به كه رفتم جلو زنان قدم و

 !اينجا اومدين محبوبتون موش خاطر به كردم فكر من كاغذ؟ كدوم نه،-

 .اومدم خاطر همون واسه من. درسته كامال حدستون بله،-

 درش روی كه تشعشعی خطر عالمت با كه رفتيم اتاق يه سمت. كنم دنبالش زد اشاره سرش با

 : داشت نگه و كرد باز رو در. كردمی نگرانم بود، شده حک

 .خانوما اول-

 :کردم مخالفت و زدم نيشخند

 .شما اول پس. ندارم آشنايی جا اين با چون كنم، قبول تونمنمی متاسفانه-

 :گفت و خنديد حالی با صدای با
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 نظر مورد اتاق اون اين( بست رو در بعد. )مورفی خانم رسوندين اثبات به رو ذكاوتتون و هوش-

 .برسين هدفتون به كه دارين تمركز اندازه چه تا ببينم خواستم می فقط نيست، شما

 اون با من کردمی فکر خودش نظر به روانی مردک. كردم نگاهش تفاوتبی و خنثی حالت به

 !دارم شوخی

 رو من اونجا، روحبی و عجيب آزمايشگاه شكل فهميدم كه رفتيم ديگه سمت يه به دوباره

 تشخيص قفل به مجهز درای. افتادممی ترسناک فيلمای ياد ناخودآگاه و ترسونهمی بدجوری

 با كه كارمندايی با محض سكوت پريده، رنگ المپای انتها، بی و سفيد ديوارای و در صدا،

 كنارم داشت كه بود موجودی تر ترسناک همه از و داشتن، نظرت زير نگاهشون تو خاص خشونت

 متوجه کشیدم، سرک که رو جا اون داخل. كرد باز رو درش و ايستاد در يه مقابل. رفت می راه

 :پرسیدم. دادنمی انجام كارايی يه و شدن خم ميز يه روی نفر سه که شدم

 خبره؟ چه جا اون-

 :رفت جلو ثباتی با و محكم قدمای با

 .شما موش تشريح حال در-

 :پرسیدم کمی صدای با و رفتم داخل سرش پشت كنان تاتی! كلمه واقعی معنای به رفتم، وا

 ما؟... موش-

 و دل به چشمم وقتی. کنن می کار چی دارن اونجا ببينم تا برن كنار داد دستور نفر سه اون به

 :رفت باال انفجار حد به زیادی عصبانیت از آمپرم افتاد، میکی شده پخش ی روده

 انداختین؟ روز و حال این به رو اين چرا! وضعشه؟ چه اين-

 :کرد تر متشنج رو اعصابم استون، خونسرد جواب

 .معناست چه به كردن تشريح كه دونين می بهتر خودتون دکتر،-

 :كشيدم داد و زدم زل رنگش ذغالی چشمای تو صاف
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 نه تحقيقاته سازمان به متعلق موش اين! نداشتين رو موش اين جسد به زدن دست حق شما-

 !بريكر استون آقای خواممی توضيح شما از من. شما سازمان

 :بود هشدار غرق صداش. ببينمش تونستم نمی كه صورتی با بود، آور رعب نگاهش آرامش

 جون حفظ خاطر به بايد كه كارايی بابت ندارم عادت من. خانم باشين خودتون مرز و حد مراقب-

 ...شما مثل نفر يه حتی. باشم كسی جوابگوی بدم، انجام مردم

 اين به داشت جرات كی ولی! بکشه راحتی نفس اعصابم شاید تا بزنمش انقدر خواستمی دلم

 نگاهش دقت با و شدم خم بیچاره ميكی روی اوضاع، به توجهبی ؟"ابرو چشمش باالی" بگه آدم

 خونش که اول بار خالف بر و زد می سیاهی به خونش كردم، می فكر كه چيزی خالف. كردم

 امكان اين چون شد، نمی باورم. بود شده بو بد العاده فوق و كثيف كامال حاال شد، می تصفیه

 .شكلی اين نه بود، می تميز و قرمز كامال بايد خونش! نداشت

 شده؟ سياه چرا خونش آوردين؟ ما موش سر باليی چه شماها-

 موش خون. بوديم موضوع اين سر كردن بحث حال در هم ما چون نيست، ما تقصير اتفاق اين-

 .چسبناک و سياه قير مثل شده، سياه كامال

 با بعد. گهنمی دروغ که بود معلوم قیافش از. انداختم نگاه بود گفته رو جوابم كه دانشمندی به

 :گفتم بريكر استون به رو استيصال

 داره؟ علتی چه چرا؟ آخه-

 بررسی و مطالعه روش تمام سال يه حداقل بايد. مشكوكه ويروس اين بودم گفته شما به كه من-

 .بگيره انجام

 !داشتيم نخبگان با نشست يه امروز ما ولی-

 :گفت و داد تكون سر افسوس با

 چه بقيه به خواينمی حاال. شدين مرتكب رو بزرگی اشتباه اكستروم پروفسور و شما. خبرم با-

 مرده؟ گرفته، قرار آزمايش مورد موش اولين كه اين بدين؟ جوابی
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 داشتم. دادم نشون موش زدن ديد مشغول رو خودم ناچار. بدم كه نداشتم جوابی هم واقعا

 حدقه از چشمام. خورد تكون آهسته دستش کوچیک ی پنجه اومد نظرم به كه كردم می نگاهش

 :زدم جیغ و بيرون زد

 !خورد تكون اين-

. نداد انجام ای ديگه حركت هيچ میکی ولی زدن، زل موش به و ريختن تشریح میز بر و دور همه

 :زد پوزخند استون

 !دانشمند اصطالح به خانم بوده عصبی ی ساده واكنش يه فقط اون-

 :غریدم و كردم مشت رو دستام

 !فهمیدم هم خودم رو اين-

. زنهمی لبخند من شدن هول طرز به دل ته از داره كرد می ثابت چشماش ی گوشه چروک ولی

 :كردم تهديدش و زدم گوشم پشت رو موهام

 .دهمی دستتون كار شما ی اجازهبی كار اين. استون آقای باشين ما سازمان به جوابگويی منتظر-

 :گفت جانب به حق و زد تكيه پاش يه به سينه به دست

 !باشه جالبی اتفاق بايد. مونممی منتظر-

 چند هر! لگد و مشت باد به نگيرمش و نشم تر عصبانی تا گرفتم می گاز رو لبم داشتم ديگه

 :گفتم عصبی و حرصی. اون نه بودم، من صد در صد خورد می كتک وسط این كه اونی

 .استون آقای دوباره ديدار اميد به-

 اونم بينيم،می رو همديگه دوباره ما كه كنم اضافه بايد و افتخاره، باعث. مورفی خانم چنين هم-

 !باشين باشه مورفيا ويروس كه تون وحشتناک كشف جوابگوی بايد شما كه وقتی واسه

 حرص با انقدر. رفتم بيرون تشریح اتاق از محكمی قدمای با و زدم كنارش آخر، سيم به زدم ديگه

 همه. بود زياد خيلی کفشم های پاشنه شكستن احتمال كه كوبيدم می زمين به رو پاهام
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 مزخرف آزمايشگاه اون دست از رو خودم فقط من ولی شد، چم من كه كردنمی نگاهم متعجب

 ی شماره و برداشتم رو تلفن گوشی. شدم دور جا اون از اكستروم دكتر ليموزين با و دادم نجات

 :داد جواب سرعت به. گرفتم رو دكتر

 ماريا؟ شد چی-

 :افتادن هم روی پلكام

 .افتاده لج ما با آی. بی. اف سازمان. دكتر باشين حسابی دعوای و جنگ يه منتظر-

*** 

 نگاه بودن، شده چیده دیگه هم روی ترتیب و نظم با مقابلم که ای شده موم و مهر های بسته به

 :پرسیدم بلندی صدای با اوضاع، از شدن مطمئن برای و انداختم ای اجمالی

 آقايون؟ اس آماده چی همه پس-

 جواب سرش دادن تکون با بود، اخمو نسبتا و قامت بلند مرد یه که اشخاص اون ی دسته سر

 :داد

 .راهه به رو چی همه خانم، بله-

 و اطراف به صورتش، روی بسته نقش لبخند با داشت بود، ایستاده من کنار که هم جمهور رئيس

 محترمانه. بزنه لبخند طوری این دادممی حق و بود مهمی ی لحظه هم واقعا. كرد می نگاه بقیه

 :پرسيدم ازش

 گرينبرگ؟ آقای كنيم شروع رو كار كه ديدمی اجازه شما-

 :داد تكون سر خوشانه سر جمهور رئيس

 .كنين شروع رو كار ده؟می ای معنی چه معطلی شدنه، شروع ی آماده چی همه وقتی! حتما بله-

 :دادم دستور و كشيدم آهی بعد بشه، تموم حرفاش که شدم منتظر

 !احتياط و دقت نهايت با. كنين منتقل هواپيما داخل رو ها بسته پس-
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 نگاه خیره كارگرا به و بود ايستاده موريسون پروفسور كنار رق و شق تر، طرف اون هم دنيل

 كدر و سبز چشمای به و چرخوندم سمت این به رو سرم برداشتم، صحنه اون از چشم. کردمی

 :زدم زل جمهور رئيس مانند

 نه؟ اينجا اول چرا بپرسم شه می-

 چی فهمیده بده نشونم که داد طوری رو جوابم کرد، می تماشا رو کارگرا داشت که طور همون

 :منظورمه

 اشتباهه؟ كار اين شما نظر به-

 :نیارم وجود به دردسری که کنم انتخاب دقت با رو کلماتم کردم سعی

 !دارن احتياج واكسن اين به واقعا كه دارن وجود زيادی بيمارای هم اينجا خب،-

 :گفت و گرفت طرفم به رو صورتش خنديدن، به افتاد ريزی صدای با

 كشور كه فهميديم ايدز به مبتال افراد آمار اساس بر ما. خبرين با خودتون که شما عزيز، خانم-

 اينجا به نسبت تری زياد خيلی تعداد اروپا، و ميانه خاور كشورای چنين هم و ايران، يعنی شما،

 .نيست شكی اين در و كنيم،می عمل دوستانه انسان ما. دارن بيمار

 خبر و بودن شده خوب ما با آمريكاييا حاال تا كی از. كردم باريک کارانه محافطه رو چشمام

 از و بچشن رو شدن خوب طعم تونستن می وطنام هم بود، چی هر. نگفتم چيزی ولی! نداشتم؟

. كشيدم دست جمهور رئيس با كردن كل كل از و شدم سرمست فكر اين از! ببرن لذت طعم اين

 تكثير. زيادتر و زياد هواپيما، داخل انبوهشون و شد می كمتر و كم ها بسته تعداد هم، وسط اون

 از هنوز جمهور، مستقیم رئيس دستور به هم آی. بی. اف سازمان و بود پيشرفته خوب ويروسا

 مرد اون اگه بودم مطمئن چون بود، من درخواست به دستور، اين واقع در. بود نشده خبر با ماجرا

 راهم جلوی و مياره در دبه كلی و گيره می رو كار اين جلوی بشه، خبر با پوش مشكی سياه چشم

 :خورد گوشم به دنیل صدای که بودم افکارم تو. کنه می اندازی سنگ

 شه؟ می چی آخرش تو نظر به ماريا،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

125 

 

 :دادم جواب فارسی به خودش مثل

 .بشن خوب بيمارا ی همه كه اميدوارم شدت به ولی. دنی دونم نمی-

 !كشيديم زحمت تموم سال دو پروژه اين واسه ما. آره-

 :زدم شونش به دستی و خنديدم صميمانه

 .باشه گرفتن جشن وقت ديگه كنم مي فكر-

 رسیده سرش به خاصی فکر که انگار درخشید، خاصی طرز به چشماش و گرفت رنگ صورتش

 :باشه

 !خاص واقعا. خاص جشن يه اونم. آره-

 چيه؟ خاص از منظورت هوم؟-

 :زد پوزخند و كرد تماشام موذيانه

 ها بچه ی همه من، ی خونه بيا امشب کن، کاری یه اصال! نيست خاص ديگه كه بگم بهت اگه-

 .کردم دعوت هم رو

 سوال برام. كارگرا پيش رفت راست یه و گرفت فاصله من از ای، اضافه توضیح هیچ بدون بعد

 فكرشونه؟ تو چی اينا باز که شد ایجاد

*** 

 هیچ. انداختم نگاهی اطرافم به در، بستن بدون و شدم پياده ماشينم از شده گیج و زده حيرت

 خودم نظر به من که صورتی در. نخورد چشمم به جا اون دنیل خود ماشین جز آشنایی ماشین

 پس ولی رسوندن، می رو خودشون ساعت این تا بایست می ها بچه و بودم رسیده دیر هم خیلی

 مشخص واسم علتشم و داشتم، نفرت باشم مهمونی اول نفر كه اين از هميشه بودن؟ كجا بقيه

 . نبود
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 جلو گذشتم، خونه مقابل سنگفرشای روی از اوضاع به نسبت خیال بی بستم، رو ماشینم در

 لحظه چند. دادم فشار محكم اشاره انگشت با رو زنگ رسیدم، که خونه سفید در مقابل و رفتم

 صورت به دنیل و کرد باز رو در کسی رسید، گوشم به قدمایی صدای گذشت، زدنم زنگ از که

 :شد ظاهر مقابلم ناگهانی خیلی

 !سالم-

 خندم دفعه يه و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه ولی. نگفتم چيزی دیدمش، که اولش

 : گرفت

 !دانيال؟ خبره چه اينجا-

 یه به بره قراره االن همین که انگار بود، زده ای مردونه رسمی تيپ و رسيده خودش به كلی دنیل

 :گفت ای معمولی لحن با و گرفت چارچوب به رو دستش. عروسی یا مهم مهمونی

 .مهمونيه گفتم که بهت-

 بينم؟نمی جا اين رو احدی من چرا پس-

 :داد توضیح و بشم وارد بتونم تا رفت كنار راهم سر از

 ...زوده حاال میان، حتما ولی اومده، پیش واسشون مشکلی یه که گفتن من به ها بچه-

 :انداختم باال شونه سر آخر و كردم مكث بذارم، خونه داخل رو پام بگیرم تصمیم که این از قبل

 .نیست خیالی باشه-

 رو وقتی حالت خونه چون. خوردم جا كم يه داخل، دیدن با ولی رفتم، داخل همراهش هم بعد

 دنيل كه خوراكيايی و بود معمولی چی همه. باشه شده مرتب مهمون نفر چند واسه كه نداشت

 سر با رو بينیم نوک. رسيد می نظر به كم خيلی نفره چند مهمونی یه واسه بود، ديده تدارک

 :زدم صداش اکراه با و خاروندم انگشت

- ِ  دنی؟... ا
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 جانم؟-

 :گفتم و كردم اخم! زدنمی حرف مدلی این که دنیل جانم؟

 رسمی نيمه مهمونی يه واسه خونت ظاهر! خبره؟ چه جا اين شم،می تر گيج دارم لحظه هر من-

 !نشده آماده

 :رسید می مهربون نظرم به که زد كجی لبخند

 !همين. اس ساده و دوستانه مهمونی يه فقط كدومه؟ رسمی نيمه مهمونی-

 :پرسیدم و كردم ریز رو چشمام! بود شده مشكوک امشب هم رفتارش حتی

 پسر؟ گذره می فندقيت مغز اون تو چی-

 !هيچی كن باور هيچی،-

 :كردم پرتاب راحتی روی رو خودم

 !كشمتمی باشه كفشت به ريگی اگه قسم، خودت جون به-

 بسته نقش لباش روی احمقانه لبخند همون بازم. کرد شل رو کراواتش ی گره و نشست كنارم

 : بود

 جان؟ مريم شدی شكاک انقدر تازگيا چرا تو-

 .داد چین رو پیشونیم و پرید باال ابروهام" جان مریم" ی کلمه شنیدن از

 يواشكی و بازی مارپل خانوم فاز تو زدم! بود شده مرگش يه امشب دانيال که بودم شده مطمئن

 خفه صدای با لب زیر. كردمی بازی انگشتاش با و بود انداخته پايين رو سرش. گرفتم نظرش زير

 :گفت ای

 خب؟-

 چی؟ كه خب-
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 :زد اشاره مقابل به سر با

 خوری؟نمی چيزی چرا-

 :گفتم شوخی به و زدم پوزخند

 !بيافتم جونشون به ها زده قحطی مثل من تا كن تعارف تو-

 :خنديد كمی صدای با

 ...بود بامزه-

 سمت به و گرفتم مشتم تو رو كراواتش و برداشتم خيز سمتش به که شد باعث جرقه همین

 و کرد نگاه چشمام تو. داد قورت رو دهنش آب و شد خيره چشمام به زده بهت. چرخوندم خودم

 :پرسید

 !شده؟ چيزی-

 :گفتم و غریدم لب زير

 شده؟ چت تو-

 :کرد اخم و شد معترض

 چمه؟ پرسیمی من از بعد مياری، در بازی ديوونه داری كه توئی-

 :گفتم جانبی به حق ی قیافه با. کردم رها آروم رو کراواتش کنان نچ نچ

 خودت به يا كردن جات به جا نكنه. زد نمی حرف شکلی این اون نيستی، هميشگی دانيال تو-

 !نمیدی؟ لو و كردی تزريق ويروس

 :کرد من من و دوخت زمين به رو نگاهش

 ...فقط مرتبه چی همه نه،-

 چی؟ فقط-
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 :کنه کامل رو حرفش کرد سعی و کشید گردنش به بالتکلیفی با رو دستش

 ...چيزه فقط،-

 :کشیدم داد سرش و شدم عصبانی

 چی؟ فقط! ديگه بكن جون دِ ! شم می مرگ دق دستت از دارم دنیل-

 : زد لب و كرد نگاهم خجالت با گرفت، باال رو سرش بار این

 .دارم دوستت من...-

 بعدش ولی. نگاه فقط کردم، نمی کاری هیچ. کردم نگاهش فقط شده، شوکه صورت به اولش

 .شکستم رو خونه سکوت بلندی ی خنده شلیک صدای با يهو باشم، اومده خودم به که انگار

 ...اومد خوشم ازش خیلی ایول! بود حال با واقعا جديدت جوک! ها هاه هاه-

 :كرد پيدا جرات و دل و شد جدی مقدمه بی پرید، صورتش از خجالت آثار

 !مريم دارم دوستت واقعا من نكردم، شوخی من-

 اين مثل! عاشقی؟ و خراب که دانيال. بود ممكن غير اين. كشيدم دست خنديدنم از سرعت به

. محال در محال يعنی! بزنه حرف باهام فارسی به بلبل مثل تونه می ماشينم بگن بهم كه بود

 :گفتم دونستممی شوخی رو حرفش هنوزم انگار که طوری

 نه؟ مگه! ذاریمی سرم به سر داری-

 :داد تكون منفی عالمت به قاطعیت با رو سرش

 .نه-

 !مخفيه دوربين پس-

 :كشيد فریاد و ریخت هم به اعصابش

 !ماريا؟ كنی باور خوای نمی چرا! جدی كامال ام، جدی من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

 نداد اجازه دنیل ولی خودم، ی خونه برگردم تا شدم بلند جام از دفعه یه گذشت، که ثانیه چند

 :گرفت رو دستم و برم

 .دارم حرف باهات من نرو، نه-

 :توپيدم بهش عصبی و كشيدم بیرون دستش از رو دستم خشونت با

 كسی نه ديدم می برادرم چشم به رو تو من! بشنوم رو صدات خوامنمی ديگه دانيال، شو خفه-

 !آشغالی يه تو رذل، فطرت پست! دنبالمه واقعا چشمش كه

 دفاع خودش از. بدم نشون خودم از العملی عکس چنین کردنمی فکر شاید شد، گرد چشماش

 :کرد

 جرمه؟ عاشقی مگه! شدم عاشقت فقط ندادم، انجام بدی كار كه من-

 ماجراهای اين و عاشقی و عشق اهل من دونستیمی کسی هر از بهتر خودت كه تو! جرمه آره-

 شدی؟ عاشقم چرا پس نيستم، چرت

 آدم خودِ  دست كه عاشقی. كردم بازگوش بازم ولی بود، منطقی غير زدممی که حرفی دونستممی

 :گفت شدش قفل هم به دندونای بین از و كرد مشت رو دستاش متقابال هم دنیل! نيست

 !شدمنمی تو مثل خودخواهی آدم عاشق وقت هيچ بود، خودم دست اگه-

 لحظه كردنش اعتراض صدای به و زدم بيرون خونش از بحث دادن کش یا حرف ای کلمه بدون

 و ساكت اطرافم. زدم تكيه بدنش به حرص با و برگشتم ماشينم پيش راست یه. ندادم گوش ای

 تخت ی پاشنه با سینه، به دست! كن خورد اعصاب العاده فوق و ساکت شب یه بود، خلوت

 :كوبيدم ماشين الستیک به كفشم

 ...دنيل چيز همه به زدی گند كه بزنن گندت-

 خشک حرکت بدون جام سر حالت همون به و كشيدم موهام الی به ال بالتكليفی با رو دستام

 غوطه خودم افتضاح حال تو. دونستمنمی رو چرا و چی واسه بميرم، خواستمی دلم. شدم

 باال رو سرم چیه، که این فهمیدن برای اجبارا و كرد پرت رو حواسم عجيبی صدای که خوردممی
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. رفت می جلو سالنه سالنه و كشيد می زمين رو پاهاش داشت آدم يه خیابون، سمت اون. گرفتم

 ای دوستانه لحن با. باشه معلول خوردنمی بهش! رفتنه؟ راه مدل چه ديگه اين که شد سوال برام

 :زدم صداش

 مياد؟ بر دستم از كمكی خانم؟-

 خوب رو قيافش تونستمنمی. چرخوند سمتم به رو سرش و شد متوقف سریع شنید، رو صدام تا

 از داشتم دیگه حاال. شده خشک و حركتبی بود، شده مجسمه مثل. بود سايه تو چون ببينم،

 زن اون و من و بود رفته فرو مطلق سكوت توی محله كه اين مخصوصا! ترسيدممی رفتاراش

 :گرفت شکل لبام روی ای عصبی لبخند. بوديم تنها عجیب

 مياد؟ بر دستم از كمكی پرسيدم-

 رو ماشین ی بدنه روی كرد شروع اتوماتيک چپم دست. کرد نمی کاری و بود شكلی همون هنوزم

 در معطلی بدون و خورد دستگيره به باالخره دستم تا دادم انجام رو كار اين انقدر. كشيدن دست

 طوری بستم محکم هم خیلی بستم، سختی به رو در. نشستم فرمون پشت و كردم باز رو ماشين

 برم نداشتم جرات حتی. كردمی نگرانم جوری بد شخص، اون نخوردن تكون. لرزید ماشینم که

 نه؟ يا خوبه حالش که كنم چک تا جلو

 با اومدم، بیرون پارک جا از وقتی و زدم جا شدت با رو دنده زدم، استارت و کردم وارد رو سوییچ

 و زدم سرم توی ی مسخره افکار و خودم به بزرگی پوزخند. گرفتم فاصله اونجا از زيادی سرعت

 :گفتم

 نظرت به لحظه يه كه سايه يه فقط بود، متحرک غير جسم يه فقط اون! دختر احمقی يه تو-

 !خورهمی تكون داره اومد

*** 

 شد، تر نزدیک و نزدیک مدام صدا. بود دور خیلی یفاصله از انگار شنیدم،می رو عجیبی صدای

. برداشتم میز روی از رو سرم زده وحشت و خوردم سختی تکون. کنارمه کردم احساس که انقدر
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 میز روی از كشيدم، ای خميازه. کشتمی میزم روی رو خودش داشت که افتاد تلفن به چشمم

 :دادم جواب ای گرفته صدای با و داشتم برش

 .کنهمی صحبت مورفی ماریا-

 :گفت خط سمت اون از آشنايی صدای

 .هستم بريكر استون. مورفی خانم كردم بيدارتون شب وقت اين خواممی معذرت-

 بود، برده خوابم چون كه افتاد ام مطالعه چراغ به چشمم. بشه بهتر ديدم تا زدم پلک خستگی با

 بعد زدم، رو اش دكمه و كردم دراز رو دستم. كنه خاموشش كسی تا كشيدمی انتظار صبرانهبی

 :پرسیدم گوشی میکروفن مقابل

 استون؟ آقای افتاده اتفاقی-

 .بود خسته نهايتبی گيراش و بم صدای

 كردين؟ خارج شما رو جنازش. زده غيبش شما موش -

 :گفتم تری واضح صدای با. پريد سرم از کامل طور به خواب حرف، اون شنیدن با

 !نيومديم هم شما آزمايشگاه طرف حتی ما نه،! نيست؟ ميكی ی جنازه-

 :غريد حوصلهبی

 اون از ما تا كرده كاری و داده انجام كاری چه جمهور رئيس كه خبرم با من مورفی، خانم ببينيد-

 بازم و العاده فوق العاده، فوق شما، ويروس كه بگم بايد هم رو اين ولی. باشيم اطالعبی ماجرا

 !خطرناكه العاده فوق گم،می

 :رفتم وا ميزم پشت ترسناکش، و خونسرد لحن و حرفاش شنیدن با

 ...فهممنمی من چيه؟ منظورتون-

 :گفت عجیب چیز یه جاش به ولی نداد، رو جوابم
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 .كنين باز رو خونتون در حاال همين لطفا-

 چرا؟-

 ...تر سريع چه هر! گممی من چون-

 راه، وسط و در دم رفتم سالنه سالنه و شدم بلند. انداختم ميز روی جا همون رو تلفن منگ و گيج

 باز رو در تا کردم، مرتب دستی یه رو آشفتم موهای. کنم پیدا رو مسیرم تا زدم هم رو چراغ کلید

 .زدم جيغ ترس از کشیدم، عقب و كردم

 !ترسوندين رو من كه شما استون آقای-

 :گفت و زد آميزی تمسخر لبخند

 .بياين من همراه لطفا شهمی اگه. دارم منظوری چه باشين فهميده كردم فكر. خير به شب-

 :پرسيدم و انداختم کوتاهی نگاه ام شلخته نيمه وضع و سر به

 كجا؟-

 .كنم بررسی نزدیک از رو چيزی بايد من چون كنين، عجله لطفا. شما تحقيقاتی آزمايشگاه-

 اونم باشه، شده خبرايی بايد زدممی حدس. بود مشوش كامال لبش، روی لبخند خالف چهرش

 دادم، می دست از رو اختیارم و كردممی قاطی كه وقتايی مثل. نبودن خوب اصال که خبرایی

 :گرفتم رو دستش و جلو پریدم

 شده؟ چی بگين من به كنممی خواهش-

 :داد جواب خونسرد باشه، داده نشون توجهی من رفتار به که این بدون

 دارين؟ احتياج تری واضح توضيح به نيست، شما موش ی جنازه گفتم كه من-

 :كردم ناله زیادی ی غصه با

 نه؟ مگه حرفاس، اين از تر پيچيده اوضاع بخورم قسم حاضرم-
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 :گفتم فارسی به لب زير و بستم رو چشمام. منه با حق داد می نشون سکوتش و مكث

 ...خدا يا-

 تونممی فقط كنين؟ همراهی رو من نيست بهتر خوردن، جا و ترسيدن جای به محترم، خانم-

 !دنيا ی همه جون گفت جرات به شهمی حتی. خطره در مردم جون بگم

 ربات حالت به تونستم فقط! خداوندا خبره؟ چه يعنی. داشتم بدی خيلی ی سرگيجه احساس

 يه. بيفتم راه بود پارک خیابون کنار که سياهی بلند شاسی ماشين سمت به براندن سر پشت وار،

 كنارم استون. ماشين داخل كردم شوت حالی بی با رو خودم من و كرد باز برام رو عقب در راننده

 :گفت محکمی لحن با و بست رو در نشست،

 .ببرين پيش از كاری تونيننمی احوال و اوضاع اين با باشين، خونسرد کنم می خواهش-

 :گفتم ای خفه صدای با. كردم مخفی بينشون رو صورتم و آوردم باال رو دستام

 اشتباهه؟ كار كجای آخه فهمم،نمی من-

 :بود شده تر آروم صداش

 شما ويروس اون كاشف كه دونينمی بهتر شما. بياريم گير رو كاری خراب اين عامل بايد-

 .كيه فرد اون كه كنين اعتراف بهتره و نيستين

 :گفتم و چرخيدم سمتش به خشونت با و آوردم پایین صورتم روی از رو دستام

 كرد، پيدا آزمايشگاه تو رو ويروس كه اولی نفر چون اطالعم،بی كامال من! دونمنمی هيچی من-

 !نبودم من

 ...كسی چه پس-

 :زدم رو خودم حرف ی بقیه و كردم قطع رو حرفش

 پيدا ها نمونه بين رو ويروس حاوی آزمايشگاهی ی لوله كه بود اون. اكستروم رونالد پروفسور-

 .كرد
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 آور سرسام سرعت به توجهم دفعه یه. رفتن باال ممكن حد آخرين تا اش، مردونه هشتی ابروهای

 راننده به يهو براندن. بخوريم تلو تلو جامون سر گهواره مثل شد می باعث كه شد جلب ماشين

 :داد دستور

 !كن رانندگی تر آروم بليک،-

 :بود عصبی راننده صداي

 .قربان بله-

 و شد خيره من به زدنمی برق خيابون چراغای نور زير جواهر مثل كه سياهش چشمای با دوباره

 :پرسید بار این

 كجاست؟ اكستروم دكتر-

 :گفتم صادقانه

 .باشه خودش ی خونه تو بايد دارم، اطالع كه جايي تا-

 آدرس؟-

 .ندارم سراغ تری دقيق آدرس منهتنه، دونممی فقط. منهتن-

 به موبايلش با. بود عصبانی شدت به نامعلومی چيز از انگار. شدن صاف خط یه شبيه لباش

 طبق. شدممی قبل از تر گيج من و زدمی حرف تيز و تند. زدن حرف كرد شروع و زد زنگ كسی

 وقتی خورد؟می دردش چه به آخه. خونش آدرس دنبال يعنی بود، پروفسور دنبال حرفاش،

 :گفتم احتياط با كرد قطع رو تماسش

 بگيرم؟ تماس دكتر با هست اجازه-

 :داد تکون جلوم رو انگشتش و گرفت گارد سريعا

 .كنين بيرون سرتون از رو فكرش! وجه هيچ به خیر،-

 ...آخه ولی-
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 :کرد تکرار و شد تر غليظ اخمش

 !نه گفتم-

 جلویی ی شيشه از بودم، نبسته رو كمربندم اگه. كوبيد ترمز رو محكم راننده که بود لحظه همون

 :زد هوار و چسبید سقف به آمپرش حرکت این با استون! بيرون شدم می پرت

 !شده؟ خبر چه-

 :گفت می و زدمی نفس نفس زیادی شدت با داشت راننده

 ...زا... ز-

 :كرد ساكتش زدن داد با و کنه تکمیل و حرفش که نداد اجازه براندن ولی

 .برو كن، عجله! فهميدم باشه-

 كنهمی مخفی من از رو چيزی داره استون كه بودم شده مطمئن كامال باشه؟ تونستمی چی" زا"

 كه انداخت راه رو ماشين طوری راننده. خبره چه که بفهمم من شرايطی هيچ تحت خوادنمی و

 :زدم جيغ معترضانه. اومد بند نفسم و چسبيدم صندليم به لواشک مثل

 !افته؟می اتفاقی چه داره اينجا بگه من به يكي-

 :داد جواب تحكم با که بود براندن

 بازداشت رو شما شده، چی بفهمين كه باشين داشته اصرار اينا از بيشتر اگه! اسمحرمانه-

 !كنممی

 .شق كله لعنتی. كردم كز صندلی گوشه و ساييدم هم به محكم رو دندونام

 كی دنیل! دانيال موضوع مثل. ديگه موضوع يه سمت به كنم منحرف رو فكرم كردم سعی

 عنوان به فقط! ذره يه حتی نبودم، عاشقش هم ذره يه من نداشتم؟ خبر كه بود شده عاشقم

 .بود كننده شوكه واسم واقعا داد، انجام امشب كه كاری. شناختمشمی دوستام بهترين از يكی

*** 
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 ! ندارين ورود ی اجازه شما-

 :کرد تهدیدش و انداخت نگهبان به ترسناكی نگاه استون

 ! بزن باال رو مانع زودتر چه هر حاال. آی.بی.اف ی اداره ویژه بازرس! هستم كی من گفتم كه بهت-

 چشم با چقدر هر و بود اومده جا این به جديد نگهبان اين كه داشت، وجود مشکل یه بدبختانه

 استون. گرفتنمی رو منظورم بپیچه، بریکر استون پای و پر به نباید كه زدم می اشاره بهش ابرو و

 دید وقتی. رسيدمی نظر به فوران ی آماده آتشفشان، كوه مثل نگهبان اون سماجت خاطر به هم

 :گفت بلندی صدای با و من به کرد رو رسه،نمی نتیجه به

 ! بگين بهش چیزی یه شما الاقل مورفی، خانم-

 :گفتم و زدم نيشخند اختياربی

 می محسوب جا اين مهم اعضای از كه منم خود حتی! نمياد بر منم دست از كاری که كنين باور-

 . ندارم رو آزمايشگاه به ورود ی اجازه شهمی شب كه وقتايی شم،

 :گفت و شد خيره نگهبان به و كشيد بلندی پوف برنمیاد، هم من دست از کاری فهمید

 .خواستی خودت پس-

 :گفت كنان پته تته و خورد جا شدت به نگهبان داد، نشون و کشید بیرون کتش از كه رو كارتش

 ... نمی... من! قربان خواممی... می عذر من... م-

 :زد نعره وجودش تمام با و عصبانیه چقدر که دادمی نشون استون حاال

 !باال بزن رو مانع فقط-

 مسیر تو بازم ماشين و رفت باال مانع. زد خشكم كه بود آور دلهره و ترسناک قدری به صداش

 :پرسید تری آروم صدای با و كرد نگاهم. گرفت شتاب

  كنه؟می لجبازی جوری اين هميشه نگهبان اين-
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 . نشده رو به رو چيزا خيلي با هنوز. كاره تازه بخواين، رو راستش خب،-

 چشمای ديدن با كه آروم انقدر. رسيدمی نظر به آروم حاال پيش، ثانيه چند خالف استون

. دوختم چشم جلو به و كردم جور و جمع زحمت به رو خودم. ريخت فرو دلیلبی قلبم سياهش،

 كه داشت چی مگه لعنتی اين شدم؟می عصبی و پاچه دست طور اين بريكر استون جلوي چرا

 : گفتم خودم به و گرفتم گاز رو لبم داد؟می رخ درونم ها حالت اين

 !"شدی ديوونه باز نيست، چيزی"

  كجاست؟ حواستون مورفی؟ خانوم-

 :گرفتم باال رو سرم شتاب و هول با

 بله؟-

 :پرسید و بود داشته نگه باز رو من سمت در

 شين؟نمی پياده چرا پس-

 :کردم زمزمه شرمندگی با رسيديم؟ بودم نفهميده كه بود پرت حواسم انقدر يعنی

 . بود شده پرت حواسم متاسفم،. آخ-

 پیش. بمونه منتظرمون ماشین تو که داد دستور رانندش به ولی اومد، همراهم ورودی در جلوی تا

 :كردم زمزمه میکروفون طرف به لرزونی صدای با رسیدیم، که در

 . مورفی ماريا... م-

 :گفتم و خوردم جا كه كرد رد رو صدام كامپيوتر تعجبم، کمال در

 ! مورفی ماريا چی؟ يعنی-

 ها مانع تموم از و رفتيم داخل عجله با. شد باز در و داد تشخیص درست رو صدا دفعه اين ولی

 :گفت و دادمی نشون عجول خيلی بريكر استون قدمای. گذشتيم
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  بجنبی؟ كم يه شهمی هوم،-

 :گفتم و كردم نگاهش چشمی زیر

 چی؟-

 كنی؟ عمل تر فرز كم يه تونیمی پرسيدم-

 داد دستور دهنم و زبونم به وجودم شيطان قسمت ولی ،"نه" بگم که زد نعره وجودم تو چيزی يه

 :بدن جواب تا

 . البته-

 :گفت و زد كجی لبخند

 ! فهميدی رو منظورم باالخره خوشحالم شد، بهتر خيلی حاال-

 شده هم پسرخاله نخورده چای. چرخوندم مخالف سمت به رو سرم و شدم سرخ عصبانيت از

 :كرد زمزمه که كردممی وارد رو رمز داشتم و بودیم رسیده ها در از یکی مقابل! بود

 !كن عجله كنممی خواهش-

 یه و آزمايشگاه داخل پريد موشک مثل شد، باز در تا. دادم ادامه کارم به استون، به توجهبی

 بدی ی دلشوره رفتارا، و حرکات این دیدن با داشتم كم كم. دويد قرنطينه اتاق سمت به نفس

 خيزان و افتان همین برای كنن، حركت بريكر استون سرعت به نداشتن جون پاهام. گرفتممی

 :کرد نگران واقعا رو من و اومد زدنش داد صدای كه رفتممی جلو

 ! مسيح عيسی یا-

 :انداختم چنگ ام گونه به و اومدم خودم به انگار بعد شدم، خشک جام سر مجسمه مثل

 !كن كمک خودت خدايا-

 :زدممی صداش و دويدممی ها ديوونه مثل! كردن پرواز كردم شروع باد سرعت با
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  خبره؟ چه جا اون بريكر، استون آقای شده؟ چی-

 :گفتمی داشت که دادم تشخيص ترسيده رو صداش لحن

 ! جا اين بيا باش زود-

 جيغ قدرتی چنان با حنجرم ته از صحنه، اون دیدن با. رسيدمنمی كاش ولی رسيدم، اتاق داخل

 :داد دستور و گرفت دستش با رو دهنم جلوی سريع داد، نشون العمل عکس كه كشيدم

 !آروم! باش آروم-

 :دادم نجات بزرگش دست زير از رو خودم و دادم تكون وحشت با رو سرم

 ...اونج... اون... ا-

. بودم ديده عمرم به كه ای صحنه ترين انگيز نفرت! بود خون از پوشيده گُله گُله زمين كف

 كردم هق هق. داد جواب نگاهم به بالتكليفی، نگاه با كه كردم نگاه بریکر استون به سوالی عالمت

 :پرسیدم و

 !خبره؟ چه اينجا-

 دلم ديدم، جا اون كه چيزی از. برد مينی قفس سمت به و کشید خودش دنبال رو من

 با كشيد،می رو آخر نفسای داشت مينی. بميرم و زمين بذارم رو سرم لحظه همون خواستمی

 وجود جا همه و بودن شده پر رنگ سياه ی ماده يه با كه بدنش روی آور چندش و زشت تاوالی

 و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. سياه هم قرمز، هم جورايی يه بود، خونی دهنش دور. داشتن

 چشمم جلوی رو استون انگشت. كردم مسدود دهنم روی دستم فشردن با رو دومم جيغ جلوی

 :كرد اشاره قفس به که دیدم

 . ببين رو جا اون نيست، چيزی كه اين-

 داشت گوشه اون دوم، بزرگ دردسر چون. اونه با حق که فهمیدم و سمت اون به چرخوندم چشم

 خودش مثل ضعيف، كامال و كوچيک موش بچه تا پنج! داشت بچه مينی. كشيدمی رو انتظارم

 و زجر با و چكيدمی خون روشون و سر از. بودن خونی اونا. سياه بزرگ نسبتا تاوالی از پوشيده
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 چنگ بريكر استون بازوی به. انداختمی خط اعصابم روی صداشون و كردنمی جير جير عذاب

 : گفتم و انداختم

 !كنممی التماست بگو، بهم! احمقانه فوق كابوس يه خوابه، يه فقط اين بگو بهم-

 صدای فضا، توی شناور خون بوی بود، واقعی ناخونام زير استون بازوی. چيز همه بود، واقعی ولی

 صحنه تک تک. بود واقعی همه و همه برم، و دور خون های لكه موشا، ی كننده منزجر جير جير

 و شدن خم زانوهام دادن، دست از رو وزنم تحمل توانایی پاهام. نبودم خواب من و بود واقعی ها

 :زد صدام دید رو خرابم حال که زمانی. افتادم زمين به زانو روی

  خوبه؟ حالت-

 :زدم جيغ فارسی به وجود تمام با و شدم منفجر چون بودم، جمله همین شنیدن منتطر انگار

 !بده نجاتم كابوس اين از خدايا-

 داشت بوديم، كشيده كه زحمتایی اون ی همه. گريه زير زدم دیده آسیب ی حنجره یه با بعد

 ويروس يه شد، نابود ساده ويروس يه با زحمت تمام سال دو. رفتمی باد به چشمام جلوی

 .لعنتی

 :گفت سنگ سختی به صدايی با و كرد بلندم جام سر از زور به گرفت، بازوهام از استون

 ببينم بايد اول. نيستيم مطمئن هنوز ما نيفتاده، خطرناكی اتفاق كه هنوز! دختر باش مقاوم-

 ... نه يا جاست اين موش يكی اون ی جنازه

 رو موهام كه عجيب خرناس يه كشيد، خرناس گوشه یه از ای خفه صدای با چيزی لحظه همون

 :گفتيم هم با همزمان و شدن گرد چشمامون. کرد سیخ بدنم به

  بود؟ چی صدای اون-

 و الش و آش بدن يه با! بود شده زنده ميكی. بود مينی قفس كنار ميز، روی سوالمون، جواب

 و نزديک قفس به رو خودش و رفتمی غره چشم بهم خونينش و ریز چشمای با. سياه تاوالی

 :گفت كنان زمزمه و بود مونده خیره میکی به چشمش استون. كردمی تر نزدیک
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. نيست معمولی ويروس يه تو ويروس ماريا،. داره حقيقت شده گزارش كه زامبی ی قضيه پس-

 ... رو زنده موجودات ی همه كه ويروسی. مبدله ويروس يه نيست، پادزهر اون

 :پرسیدم و زدم لب زحمت به من که شد ساکت

  چی؟-

 :داد ادامه سختی به

 .كنهمی تبديل" زامبی" به رو زنده موجودات... -

. ام کسی چه من فهمهمی انگار كه كردمی نگاهمون طوری ميكی. اومد بند كامل طور به نفسم

 تر ترسناک داشت مرور به سرعتش و برداشت خيز سمتم به چون بود، درست احساسم انگار

 به ناخودآگاه من و كرد پر رو اتاق ای كننده كر صدای لحظه همون كه رفتم عقب عقب. شدمی

 ميكی ی شده متالشی مغز به داغش، و تشنه نگاه با كمريش ی اسلحه. كردم نگاه استون دست

 :داد دستور من به. كنه شليک و بشه ور شعله بازم خطر، صورت در بود آماده و كردمی نگاه

 ! سريع بريم، جا اين از بايد-

 و كشيدم كوتاهی جيغ. رفتيم فرو تاريكی تو و شد قطع آزمايشگاه برق بگم، چيزی خواستم تا

 :زدم صداش اختياربی

 ! دارم وحشت تاريکی از من براندن،-

 :گفتمی داشت که بود دهنده آرامش صداش ولی دیدم،نمی هیچی دیگه

  همراهته؟ موبايلت. جام اين من نترس، اصال-

 . دهنمی آنتن جا اين ولی آره،-

 :گفت سوال اون پرسیدن از رو دلیلش و خنديد دار و گير اون در

 .دهیش آنتن نه داری، احتياج فالشش نور به-
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 چيزی ولی كشيدم، دست شلوارم های جيب به عجله با و زنهنمی راهیبی حرف شدم متوجه

 :گفتم نااميد و گذاشتمش جا خونه تو کارم میز روی اومد یادم. نيومد گيرم

 .نيست همراهم-

 :گفت می که پیچید آزمایشگاه تاریک ی محوطه تو صداش دوباره

  نداره؟ اضطراری برق جا اين. كن حفظ رو خونسرديت. باشه باشه،-

 :دادم توضیح براش. داشت وجود مشکل یه ولی اومد، یادم چیزایی یه و كردن فكر كردم شروع

 . كردن پيدا ايراد ژنراتورا تازگيا چون افته،می راه ديگه ربع يه ولی داره خب،-

 اطمینان، واسه کردن لمس یا کردن جستجو بدون که دید رو من چطوری دونمنمی تاریکی تو

 :گفت و گرفت کرد، پیدا سریع رو دستم

 باشه؟ نشو، جدا من از و بگير محكم رو دستم-

 .باشه-

 انگار چون كردم، همراهيش برداشت قدم كه طرف هر و چسبيدم محكم ها بچه مثل رو دستش

 هر ها موش جیر جیر صدای. دیدم نمی چیزی اصال من ولی ببینه، چیزایی یه تونستمی اون

. داشتممی نگه تر محكم رو استون دست من و شدمی دورتر من گوش به و تر عجيب لحظه

 :اومد در صداش كه شد محكم انقدر

 شه؟می له داره دستم که داری خبر ماريا،-

 :خواستم عذر و كردم كم رو دستم فشار زبونش، از اسمم شنيدن از شده شوكه

 !متاسفم واقعا من آخ،-

 :گفت جوابم در چون فشردم، می رو دستش انقدر چی برای کردمی درک

 . مراقبتم من نترس،-
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 نه بود، ايرانی يه كاش. بردمی بين از و كردمی آروم رو وجودم هيجان و استرس تموم بمش صدای

 .داشت واسم رو غنیمت حکم هم همین ولی. باشم داشته بيشتری راحتی احساس تا غريبه يه

 به شدت با و دفعه يه رفتم،می جلو همراهش نامطمئن و لرزون قدمای با داشتم که طور همون

 :گفتم بلندی صدای با و باشه مقابلم نداشتم انتظار كه كردم برخورد چيزی

 ...اوف آخ، آخ-

 و کرد جلوگیری خودش برخورد از زرنگی با باشه، جا اون مانع یه باید بود فهمیده که براندن

 صدای با چون هست، چی جا اون بفهمه که کردمی چک دست با داشت نظرم به. شد متوقف

 :پرسید کمی

 ... چيه ديگه اين-

 :دادم توضیح واسش و كشيدم دست بیچارم ی ديده ضرب بازوی به كنان غرغر

 . طرف اون بريم تونيمنمی نياد برق تا. آزمايشگاهه در-

 بهش و شدم عصبانی. گفت چی نشنيدم من خودش خيال به كه داد فحش خودش با لبی زير

 :توپيدم

 ! مودب مثال آقای گفتی چی شنيدم-

 :گفت و خنديد مانندی غرش صدای با کوتاه و ناگهانی

 ...که کنم می احساس دم،می فحش وقت هر. ريخته هم به بدجوری اعصابم خوام،می معذرت-

 جا همون حركت،بی و ساكت نفرمون دو هر که شد باعث اومد، كه ای ناله عجيب صدای ولی

 :داد هشدار جدیت با. گرفت سفت رو دستم و رفت یادش از زدن حرف براندن. بايستيم

 ! قدم يه حتی ماريا، نشو دور من از-

 لمس رو صورتم پوست چيزی لحظه همون ولی ،"باشه" بگم و بدم گوش حرفش به خواستممی

 :شدم آويزون بازوش از و زدم كوتاهی جيغ كه كرد
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 !جاست اون چيزی يه-

 به كرد شروع كوركورانه رفتم، کنار که راهش سر از. چسبوند در به و داد هل دست، يه با رو من

 که دیدم اسلحش شلیک از حاصل آتیش نور زیر رو صورتش لحظه چند. کردن شلیک هدفبی

 کر صدای از بعد. ببینم ای دیگه چیز کنه کمک بخواد که نبود انقدری نور ولی بود، کرده اخم

 از. اومد زمين روی افتادنش صدای بعد، ثانيه چند و كشيد عميقی آه چيزی شلیک، ی کننده

 :پرسیدم و كشيدم نفس بريده بريده زیاد، ترس

  چيه؟ اون يعنی-

 :بود متعجب نظرم به هم خودش صدای

 ! دونمنمی-

 تاريكی به چشمام بازم گذشت،می زمان چقدر هر كه بود ظلمات و تاريک قدري به اطرافمون

 جيغ خطر آژير مثل كه زد دست بهم كسی كردم حس بازم دیدم،نمی چیزی چون. كردنمی عادت

 :گفت عجله با براندن. كردم جيغ

 .طرف اين از بيا،! نترس ماريا، منم-

 :گفتم بهش و کشیدم راحتی نفس

 . بيافتن كار به ژنراتورا تا كنيم صبر جا همين بهتره من نظر به. نيست مشخص كه چيزی ولی-

 :كرد غرغر و نشد قانع حرفام با

 هر به بايد. كنه حمله بهمون چیزی هر ممكنه لحظه هر و كمن من فشنگای! نزن هم رو حرفش-

 ... كنيم پيدا تر امن جای يه آزمایشگاه برق برگشت تا شده، كه سختی

 :گفتم و کردم یادآوری بهش زیادی ترس با

 !بریم؟ خوایمی چطوری. نيست معلوم چيزی كه تاريكی اين تو آخه-

 :پرسید و شد نزديک بهم كه كردم حس بعد و كرد مكث نداد، جواب
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 ! كوری؟ شب تو-

 :گرفتم گارد سريع و برخورد بهم

 . نيستم كور شب من! نه-

 !کوری شب تو شاید. ببينم چيزايی يه تونم می حدودی تا من ولی-

 و كوبيدم زمين به حرصی رو پام. نداشتم اصال رو شرایط اون تو اونم کردن بحث و جر ی حوصله

 :گفتم بلندی صدای با

 ! نشده تبديل مون ابدی آرامگاه به آزمايشگاه تا بكن كاری يه پس! کورم شب کن فکر-

 به. لرزيدمی پام زير زمين كه زدن قهقهه به كرد شروع جوری دفعه يه ولی بود، ساكت اولش

 بود، عجيب برام. اومدنمی بند خندیدنش و كشيدمی خودش دنبال رو من داشت حالت همون

 از خندید؟می چی به دقیقا داشت اصال. باشه بلد هم خندیدن که خوردنمی آدم این به اصال ولی

 :گفتم و كردم كمتر براندن با رو امفاصله که شد کم هاش خنده شدت

 . بياريم گير كردن دفاع واسه وسيله يه بيا-

 . هست من تفنگ كه فعال-

 :بده گوش حرفم به تا کنه مجابش که گفتم چیزی

  چی؟ كنه تموم تير اگه ولی-

 :داد جواب و بود خونسرد هنوزم براندن

 . نكن دخالت وقت هيچ نظامی يه كار تو. دانشمند زياده وقت موقع، اون تا-

 ایستاده که جایی سر تا گذاشت نمایش به مقابلمون رو ای صحنه و اومد هم برق حین، همین در

 آثارش و خون غرق جا همه بودیم، ایستاده که سالنی داخل برمون، و دور. بشیم ميخكوب بودیم،

 انگار. شدمی ديده زمين روی خون رد يه ديگه، سمت يه تازه! بود؟ شده خونی جا همه چرا. بود
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 اون خون، اثر و برده مجاور اتاق تا خودش با رو شخص یه خونین ی جنازه کشان کشان کسی، كه

 :گفتم لکنت با و كردنمی كار درست ديگه وضع اون دیدن با زبونم. بود شده ناپديد در طرف

 ... اونجا... اون براندن براندن،... برا... ب-

. كرد كمين و چسبيد ديوار به پشت از گرفت، صورتش جلوی و آورد باال دست دو با رو اشاسلحه

 رو دهنم آب! بود ترنس دكتر به متعلق که اتاقی اومد، می اتاق اون از غریبی و عجيب صداهای

! بود؟ شده پا به جهنمي چه طرف اون. بستم رو چشمام و دادم فرو زیاد مكافات و سختی به

 ...همكارام از يكی يعنی

 به چشمم رفتن، باال پلكام وقتی. باشه دیده آسیب همکارم که كردمی ديوونم فكرشم حتی

 اون به دقت با داشت و بود شده جمع و مچاله تمركز شدت از كه افتاد براندن به جدی صورت

 :کردم خونی لب که زد لب من برای صدابی. دادمی گوش صداها

 !جاست اون كسی خبراییه، يه احتماال طرف اون-

 :پرسيدم حال این با ولی بشنوم، رو جواب خواستنمی دلم

 سالم؟ آدم يه يا زامبی-

 :كردم زمزمه و زدم اشاره سمتی به. انداخت باال ندونستن عالمت به رو چونش

 .بريم جا اين از زودتر چه هر بيا-

 :گفت و نداره رو جا اون ترک قصد که داد نشون کنجکاوش ی قیافه ولی

 ...كن صبر نه،-

 :دادم هشدار و کردم قطع رو حرفش

 ! خطرناكه نهايتبی جا اين كن باور براندن-

 !نه گفتم-
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 غريزی طور به براندن كه بود جا اون. شد باز ناگهانی کامال در بدم، هشدار دوباره خواستم تا

 نگهم فيلما تو گيرای گروگان مثل. كشيد خودش سمت به و قاپيد هوا تو رو من انداخت، چنگ

 اون ارادیم غیر کردن داد و جيغ صدای تا دادمی فشار دهنم روی محكم رو دستش و بود داشته

 يه پشت همراهش و بشينم كرد مجبورم براندن كه زد بيرون اتاق داخل از كسی. نداره بر رو جا

 خر خر سالم، چه زامبی، چه بود، كه كی هر آدم اون. بشم مخفی داشت قرار جا اون که بلند ميز

 می داشت انگار. كردم تيز رو گوشام و برداشتم تقال از دست. زد می حرف خودش با و كردمی

 :گفت

 ...رفت... بايد... نه-

 از من مثل چشماش. زدم زل براندن ی تيره كامال چشمای به مبهوت و مات و چرخوندم رو سرم

 خبره، چه طرف اون ببينم که شم بلند جام از خواستم تا. بود شده گشاد كامال حيرت شدت

 جلوی سكوت عالمت به رو آزادش دست انگشت و گرفت دهنم جلوی تر محكم رو دستش

 چنان هم و بشه آزاد تنفسم راه كه دادم هل پايين سمت به آروم رو دستش. داشت نگه بينيش

 :کردم پچ پچ. گفتنمی چيزی دیگه و بود افتاده صداش بود، كسی هر طرف. موندم باقی ساکت

 .رفته انگاری-

 :زد ديد رو ميز باالی و شد خيز نيم احتياط با براندن

 ...ولی رفته، آره-

 چی؟ ولی-

 همين واسه! داشتم نفرت مرگ حد سر تا بشنوم نيمه نصفه حرفای كه اين از. زدنمی حرف

 رو جا اون كه آدمی قدمای رد. شدمنمی بلند كاش ای كه خبره، چه بفهمم تا شدم بلند خودم

 كرد مجبورم و داد دست بهم بدی ی گيجه سر! بود خونی كفشاش رد. بود خونین بود، كرده ترک

 :آورد خودم به رو من صداش. نخورم زمين تا بگيرم ميز ی لبه از كه

 .بهتر تر سريع چه هر! بريم بايد ماريا،-
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 .بريم آره! آره-

*** 

 واقعا حالم. بماند كه بودم رسيده ماشين تا وضعیتی چه به. شم سوار تا كرد كمكم براندن

. كرد می بد رو حالم هم دوبارش يادآوری حتی ديديم، اتاق اون داخل كه چيزي. بود افتضاح

 كج سر با ها گرفته ماتم مثل و نشستم زانو چهار صندلی روی كشيدم، بيرون پام از رو كفشام

 :بود شده کننده آروم نهايتبی لحظه اون براندن صدای. موندم خيره مقابلم به شده

 .نكن فكر بهش ديگه-

 :گفتم ربات مثل

 .نكنم فكر بهش تونمنمی-

 مثل شب، تاريكي توی چشماش. چرخوند خودش سمت به رو سرم و گرفت دستش تو رو چونم

 ديدن با قلبم. هستن شدن ور شعله یآماده كه رسيدن می نظر به سياهی سنگای ذغال

 :كرد زمزمه بخشی اطمینان لحن با. گرفت دور چشماش

 .باش مقاوم دختر، تونیمی تو-

 راننده صداي. رو من دلنشين لبخند يه با هم اون و كردممی نگاه صورتش به باز دهن با

 : كرد پرت رو حواسمون

 .زد بيرون آزمايشگاه از كه ديدم زامبی يه من خب،... يه من قربان؟-

 :زدم جيغ ها دیوونه مثل

 !كو؟-

 :گفت و ببینه رو من تا چرخيد عقب سمت به

 .بياين بيرون جا اون از شما كه اين از قبل دقيقه چند نه، كه االن-

 :شد سخت و سنگی فاميلش، اسم مثل دقيقا براندن ی قيافه
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 .زدمی حرف خودش با داشت چون موجوديه، چه نبوديم مطمئن البته. ديديمش هم ما-

 رو چشمام. زد پيچ بدی طرز به ام معده و گرفت جون چشمام مقابل اتاق داخل تصوير دوباره

 كه شده تيكه تيكه بدن يه با ترنس دكتر. گرفتم زحمت به رو اشكام ناگهانی سيل جلوی و بستم

 ميز كنار صندلی روی راستش دست. بود افتاده كارش ميز روی حرکتبی نداشت، قلب و سر

 خشک نيمه خون. بود مونده آويزون ازش اش ريشه و رگ تموم و داشت قرار آزمايشگاهش

 :گفتم حالت همون به و گريه زير زدم يهو. نيست تازه خيلی جسدش که دادمی نشون شدش

 ...بود شده زامبی همكارم كه بودم ديده رو خوابش من! ميرنمی دنيا تموم ميريم،می ما-

 :گرفت رو بازوم و شد هول براندن

 !شده تشکیل ها وقت اين واسه نظامی سازمانای ايم؟ كاره چه جا اين ما پس باش، آروم-

 :دادم تكون طرفين به لجوجانه رو سرم

 ...نمياد بر كسی دست از كاری-

 :زد داد راننده طرف به براندن

 .بريم فرماندهی مقر به تر سريع چه هر بايد! كن حركت بليک،-

 و آشنا به لحظه اون. كنم تكيه بهش گذاشت و انداخت گردنم دور رو دستش محتاطانه بعد

 چون كنه؛می كار چی داره براندن كه نبود مهم واسم كردم،نمی فكر اصال غیره و دوست و غریبه

 دروغ، به چند هر اوضاع، كه ببخشه اطمينان بهم و كنه آرومم تا داشتم احتياج كسی به واقعا

 بيشتر لعنتی كابوس يه فقط چيزا، اين تموم ببينم و بپرم خواب از حداقل يا و شهمی درست

 .نبوده

*** 

 .بدين جواب صادقانه خواهشا مهمه، خيلی سوال اين! مورفی؟ خانوم بوده كی كار كار، اون-

 :گفتم و انداختم ای ملتمسانه نگاه ارتش ی فرمانده عصبی ی قيافه به
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 .دافنر فرمانده خبرمبی که خورممی قسم-

 اتاق عرض كرد شروع و برد فرو جيباش تو رو دستاش داد، انجام شدت با رو بازدمش عمل براندن

 :پرسيد من از دوباره فرمانده. زدن قدم رو

 نيستين؟ مشكوک هم نفر يه به حتی-

 :دادم جواب آهسته

 گرفتن نظر در بدون جا اون آدمای ی همه. نيست خائن ما پايگاه تو كس هيچ چون! نفر يه حتی-

 .كننمی تالش آدما جون نجات واسه دارن چيزا، اين و استعمار و جنگ

 و شق دوباره. نيست و نشده راضی اصال جوابام از که دادمی نشون اخموش صورت حالتای ولی

 :گفت براندن به و ايستاد رق

 .ببريم پيش از كاری تونيمنمی طوری اين-

 نيست، خبردار چيزی از و نداره شک كسی به مورفی خانوم وقتی ولی دونم، می رو اين منم-

 .شده بسته پشت از دستامون

 يعنی باشه؟ داده انجام رو كار اين تونستمی كی. كردم بازی انگشتام با و انداختم پايين رو سرم

 ولی ببره؟ بين از رو دنيا آدمای ی بقيه تا باشه آمريكا طرف از شيطانی ی نقشه يه تونستمی

 كه اين نه شد،می خبردار اتفاق این از بايد ارتش ی فرمانده كم دست بود، چيزی طور اين اگه

 چند خوابیبی از داشتن كم كم دادم، ماساژ رو پلكام! كنه استنطاقم و بپرسه سوال من از بياد

 .افتادنمی سوزش به پيشم شب

 خوبه؟ حالتون-

 :كردم نگاهش چشمی زير و گرفتم باال رو سرم خوردم، تکون

 .آره-
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 و سربازا ی آهسته وز وز صدای بودن، روشن اطرافم كه هايی دستگاه صدای. گفتممي دروغ ولی

 صداها ی همه... فرمانده احساسبی و سرد صدای براندن، محكم صدای همديگه، با كارمندا

 :پرسیدم و كردم مخفی رو ام خميازه. اومدنمی نظرم به الاليی مثل داشتن

 نيفتاده؟ شهر تو مهمی اتفاق هيچ-

. كنهمی تسخير رو شهر كل عجيب ويروس اين و افتهمی زودی به چند هر. هيچی که فعال-

 آمريكای به مطمئنا. گيرهمی رو شمالی آمريكای تموم بعدش و نيويورک كل هيچ، كه واشنگتن

 .كنهنمی رحم هم مركزی و جنوبی

 اين ی همه. بشه بلندتر وجودم تو برابر صد وجدانم عذاب صدای شد باعث دافنر توضيحات

 گوش اخطاراش به و كردممی همكاری بريكر استون براندن با اولش از اگه. بود من تقصير اتفاقا

 زمين به شده شوكه. شدنمی نازل زمين به آسمون از دردسرا اين االن کردم،می توجه و دادممی

 :بودم دوخته چشم

 نفهميديم؟ ما كه اومدن وجود به كی زامبيا، اين-

 :گفت و نشست مقابلم براندن

 شده تزريق ها موش جز به كسي به ويروس اين اگه. ماست جواببی سوال تا هزار از يكی اين-

 ...اين كه حاال ولی فهميد، رو علتش شدمی شايد بود،

! اندرس خانم. آورديم باال گندي چه بقيه با بود افتاده يادم چون شنيدم،نمی رو حرفاش ديگه

 :کردم درخواست و حرفاش وسط پريدم مقدمهبی. داشت بدنش تو رو" مورفيا" اندرس خانم

 بگیرم؟ تماس كسی با تونممی جا اين از-

 :پرسید و ماسيد دهنش تو حرفاش

 كی؟ به-

 !نه؟ يا شهمی! استون آقای نيست جواب و سوال وقت االن-
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 :گفت سر آخر تا كرد بدل و رد داری معنا های نگاه فرمانده با

 .مختصر و سريع ولی شه،می آره-

 حرف بدون و ايستاد گوشه يه. برد ديگه اتاق يه تو تلفن يه پیش رو من دافنر، دستور به سرباز يه

 لرزون انگشتای با و پریدم سمتش به ها ندیده تلفن مثل. كرد اشاره ميز روی تلفن به زدن

 نهايتبی صدای با باالخره آلن بوق، هفتمين خوردن از قبل. گرفتم حفظ از رو آلن تلفن یشماره

 :داد جواب آلودی خواب

 بله؟-

 ...ماريا منم، آل؟-

 :گرفت خودش به خشونت رنگ صداش

 چنده؟ ساعت االن دونیمی هيچ سوال، يه ماريا؟-

 !بد خيلی خيلی افتاده، بد اتفاق يه. كن ولش رو ساعت دونم،می آره-

 :پرسید و شد تر هشيار صداش لحن

 چی؟! شده؟ چی-

 داری؟ خبر اندرس خانم از. بده جواب سوال اين به همه از اول-

 ...اوم... خب اِ،-

 :زدم تشر بهش

 كجاست؟ نه؟ يا داری خبر آلن-

 .زده غيبش كه هست ای هفته يه... اندرس خانم بخوای، رو راستش-

 :كشيدم جيغ

 !چی؟-
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 :افتاد من من به خط پشت آلن و كرد نگاهم عجيب شكل يه مقابلم سرباز

 خانم. نشی نگران تا نگيم چيزي تو به بهتره گفت اون بود، تئودور درخواست به اين ماريا، ببين-

 !نيست كه نيست ولی گردن، می دنبالش در به در هم خونوادش. شده ناپديد اندرس،

 با و كشيدم دست پيشونیم به. افتادم داشت وجود جا اون كه ای صندلی تنها روی حالیبی با

 :گفتم سردرگمی لحن

 .مطمئنم مرده، اندرس خانم! رفت شديم بدبخت آلن شديم، بدبخت-

 :پرسيد شده شوكه

 خونه؟ سرد قانونی؟ پزشكی كجايی؟ االن ديدی؟ رو جنازش تو مگه-

 :دادم جواب سختی به

 .ارتشم فرماندهی مقر ساختمون تو االن من-

 خبره؟ چه اونجا گی؟می داری كه چيه اينا پس-

 .كشندس نيست، دهنده شفا مورفيا ويروس-

 :شد کم زمزمه يه حد در صداش

 كشه؟می رو بيمارا يعنی... يعنی-

 .كشتمی فقط كاش-

 :كشيد داد حرص با

 !دختر كردی لبم به جون! شده چی بگو سريع-

 :دادم توضيح براش تاسف با

 زامبی به دارن، بدنشون تو رو ويروس اين كه موجوداتی. نبود عادی ويروس يه ويروس، اون-

 .شنمی تبديل
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 .كشيدمی نفس نه زد، می حرف نه. شد قطع كشيدنش نفس صدای

 ...الو ای؟ زنده خوبی؟ تو آلن؟-

 !شب از ساعت اين اونم نه؟ مگه ماريا، كنی می شوخی داری-

 :دادم تكون سر

. پيوستن حقيقت به ترسناک فيلمای اويزدست. نيست شوخی هست، محض حقيقت اينا-

 نيويورک كل و منهتن و واشنگتن كل تو رو ويروس اين داره اندرس خانم و دارن وجود زامبيا

 .دارن اوضاعی چه ديگه كشورای دونهمی خدا. كنهمی پخش

 :خنديد عصبانيت با

 نيست ممكن! دهمی ادامه زندگيش به پنهان صورت به هفته چند و ماه يه تا ويروس اين ولی-

 .باشه داده رخ اتفاقی ديگه كشورای تو

 .باشه شده عكس بر اوضاع شايد معلوم؟ كجا از-

 :كرد فشاری پا حرفش روی

 !باشه روز پنجاه تا چهل بين بايد ويروس، اين كمون ی دوره! نه-

 به و كنم قطع رو تلفن كه زنهمی اشاره داره سرم باالی سرباز ديدم بگيرم، رو حالش خواستم تا

 :غريدم. بزنم سر دافنر و استون

 موجودات به. نزن بيرون هم خونه از باش، خودت مراقب شدت به. دارن كار باهام برم، بايد من-

 .نشو نزديک اصال هم غريب عجيب

 چی؟ پايگاه! پايگاه ولی-

 :بگم خالصه کردم سعی. خورد پيچ دوباره ام معده و افتادم اونجا ريزيای خون و خون ياد

 .خدافظ. شده پلمپ موقت صورت به آی.بی.اف ی رتبه عالی مقام يه دستور به پايگاه-
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 جای سر دوباره وقتی. شدم خارج محیط اون از سرباز همراه و كوبيدم جاش سر رو گوشی بعد

 ساکت و گرفته خون چشمای با فرمانده و براندن. كرده فرق انگار اوضاع فهميدم برگشتم، قبلی

 :پرسیدم و زدم لبخند مصنوعی. كردنمی نگاهم

 آقايون؟ رسيده دستتون به جديدی خبر-

 :داد تكون سر كندی حركت با بود، گرفته چونش به رو دستش که حالی در براندن

 ...درسته كامال حدستون-

 چيه؟ خبر اون و-

 :کشید نعره سرم قوا تمام با دافنر فرمانده بار این

 !كردين مخفی ما از و نگفتين ما به رو چيزی يه شما كه اين-

 :گفتم و چپ علی ی كوچه زدم رو خودم. شد كوچولو برابر سه ام جثه و رفتم آب كردم احساس

 فرمانده؟ جناب شمنمی متوجه رو منظورتون-

 :نبود کننده خوشحال اصال داد، که جوابی

 .خانم كرديم شنود رو شما تلفن ما-

 نشون عصبانی واقعا براندن مقابلم،. انداخت لرزه به رو دستام و رفت باال شدت به قلبم ضربان

 زمين روی كفشم نوک با. سوختن می خشم شدت از داشتن سنگيش ذغال چشمای. دادمی

 :پرسیدم و كشيدم نامفهومی شكالی

 چی؟ كه خب-

 :زد داد و اومد سمتم به محكمی واقعا قدمای با

 !بدين؟ كه دارين جوابی چه شده؟ تزريق هم انسان يه به ويروس اون كه ندادين اطالع ما به چرا-

 :انداختم پايين رو سرم فقط. بگم که نداشتم چیزی
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 .متاسفم واقعا من-

 :كشيد داد سرم بازم

 !كردين نابود رو من كشور كارتون، اين با شما! نداره ملتم و من حال به ایفايده هيچ شما تاسف-

 :گفتم كه كنم درستش خواستم

 ...نيافتاده مهمی اتفاق كه فعال-

 مرد يه ی حنجره از كه صدايی ترين بلند با و شد منفجر ديناميت مثل براندن. شد بدتر ولی

 :زد هوار بودم شنيده

 !بازداشتين لحظه همين از شما! آوره شرم واقعا شما ريلكسی و خونسردی ؟"فعال! "فعال-

 پشت از رو دستام و اومدن جلو پوش سياه مامور تا دو که كنم، اعتراض تا گرفتم باال سر زده بهت

 :شدم معترض. زدن دستبند

 !همكارام از كدوم هيچ نه من، نه! نيستم من ويروس اون كاشف ولی-

 :گفت مسخره به. بود بدتر آبدار فحش تا صد شنیدن از واسم كه زد پوزخندی

 رو ويروس كه بودين شما اون و هستين، كاشفش شما كه فرضم اين بر من ولی نباشين، شايد-

 !كردين تزريق انسان يه به تحقيق، و اطالع بدون

 :زد اشاره مامورا به سر با بعد

 .بازداشتگاه ببرينش-

 :انداختم چنگ اميدم آخرين به

 !بگين چيزی يه شما فرمانده-

 :کرد ناامیدم جوابش. بود اميد و زندگی از خالی و سرد نگاهش هم اون ولی
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 آقای دستور اين و نيست ساخته من دست از كاری. كردين خيانت ما كشور به شما متاسفم،-

 .استونه

 و فقط. نبود سياهش و رحمبی چشمای تو احساسی هيچ. كردم نگاه بريكر استون به ملتمسانه

 همراهم سر پشت از سرباز تا دو و رفتم ماموراش دنبال كشان پا. ظلمت و تاريكی سياهی، فقط

 .اومدن

*** 

 پا به جهنمی چطور بيرون اون. كنم فكر کمی تا کردم استفاده فرصت از و كشيدم دراز تختم روی

 نبودن؟ بيشتر محدود تعداد يه زامبيا يا زامبی به بودن شده تبديل مردم ی همه بود؟ شده

 :گفتم خودم با و كشيدم آه افتاد؟ واسم كه بود اتفاقی چه ديگه اين اصال خدايا،

 .بدی نجاتم وضع این از و جا اين از تونیمی كه تویی فقط خدايا-

. بجنگم و كنم تالش نخوابيدن واسه دوباره شدم مجبور و چسبيدن هم به خستگی با پلكام

 :زدم حرف خودم با دوباره

 !كنين تمومش ها، بچه نيست وقتش حاال-

 عميقی ی خميازه. بدن گوش حرفام به بخوان كه بودن شده حرفا اين از تر سنگين پلكام ولی

 كم كم ولی! نه االن نه، که کردم تاکید خودم به. شد جاری چشمام ی گوشه از اشک و كشيدم

 و آخر ی مرحله يعنی اين و افتادنمی كار از داشتن هم گوشام كه رسيدم می ایمرحله به داشتم

 :زد صدام دوری خيلی جای از کسی انگار كه بودم افتاده زدن چرت به ديگه. خواب

 مورفی؟ دكتر-

 چشمام و برگردن عادی حالت به گوشام شنوایی وضعیت بشم، هوشيار شد باعث كلمه دو همين

 :دادم جواب و نشستم جام سر فنر مثل. بشن باز كامال هم

 بله؟-

 :گفت من به و اومد موقت بازداشتگاه داخل كرد، باز رو در سرباز یه
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 .ببينن رو شما كه دادن دستور بريكر استون آقای-

 دارن؟ كارم چی من؟-

 :داد تكون بودن خبربی ی نشونه به رو سرش

 .فوريه كارشون چون كنين، عجله لطفا. اطالعمبی من-

 خبر رو من كه داشت مهمی کار حتما. افتادم راه سرش پشت و شدم بلند جام از چرا و چونبی

 ديوارای با آزمايشگاه یه سمت به من و زمين زير طبقه چند فرستادن آسانسور با رو من. بود كرده

. برم كجا بايد كه دادن نشونم نفر چند و شد باز فلزی در يه. شدم هدایت آور دلهره و سفيد

 كه بود براندن مشكی شلوار و کت در شده محبوس درشت هيكل ديدم، مقابلم كه چيزی اولين

 بود کفشام پاشنه صدای. كردمی نگاه زيادی دقت با رو چیزی داشت و شده خم برانكارد يه روی

 :بگه و كنه بلند سر شد باعث كه

 .كنين عجله لطفا مورفی، خانوم-

. رسيدم بودن زده حلقه اطرافش که آزمايشگاه اعضای بقيه و اون پيش و كردم اضافه سرعتم به

 اشاره برانکارد به. خون به آلوده اما بود، خالی ديدم، رو داشت وجود مقابلش كه برانكاردی ولی

 :پرسیدم و کردم

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 بدون. سوختمی حرارت با نامعلومی خشم از و بود شده قبل از تر سرخ نهايتبی چشماش

 :غريد لب ی گوشه از من، روی از چشماش برداشتن

 هكبرت؟-

 قربان؟ بله-

 .بده دكتر نشون رو چک ويديو اون-
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 و شد پخش نويز كم يه اولش. بودن زده زل بهش همه كه چرخيدم بزرگی مانيتور سمت به

 بايد فهميدم شدم، دقيق كه بيشتر. آزمايشگاهی محيط يه از پايين كيفيت با صحنه يه بعدش،

 اختيارم در بيشتری ديد و كرد حركت دوربين. داشت شباهت حدودی تا چون باشه، جاها همين

 :پرسيدم و نياوردم طاقت. گذاشت

 كجاست؟ جا اين-

 :داد جواب جمعیت بین از كسي

 .جا اين از تر پايين طبقه يه اجساد، داری نگه محل-

 روون زبونم روی رو فکر این و بود؟ چی اجساد از منظورش که پرسیدم خودم از و شدم متعجب

 :کردم

 چی؟ جسد-

 :گفت و رفت غره چشم براندن

 .هستین عجول خيلی شما! دكتر باشين داشته صبر-

 دوربين كه افتاد صفحه به دوباره چشمم. نشست فلزی صندلی يه روی و زد دور رو برانكارد بعد

 ی زائده يه برانكارد، هر روی. گرفت می فيلم هم کنار در شده ردیف برانكارد سری يه از يه داشت

. داره وجود مرده آدم یه جسد سفيد، ی پارچه هر زير دادمی نشون كه داشت وجود كشيده

 :داد توضيح بود، زده صداش هكبرت براندن، که کسی

 جلوتر رو فيلم حاال. شب ی دقيقه يک و چهل و ده ساعت. شده گرفته قبل روز چهار فيلم اين-

 .ريم می پيش معمول سرعت به صبح ی دقيقه شانزده و يک ساعت روی و بريم می

 اولش. شد تنظيم نرمال روی موشن فست حالت از خاص، ی نقطه يه سر و رفت جلوتر فيلم

 به رو حواسم برانكاردا از يكی روی حركت يه ولی شد، نمی دیده مشکلی و بود مرتب چی همه

 زده شگفت و دادم نشونش دست با! زدمی بيرون حلقومم از داشت قلبم. كرد جلب خودش

 :گفتم
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 !خورد تكون جسد اون-

 :كردن تائيد همه بشن، شوکه خواستم می که انتظارم خالف

 ...درسته بله-

 هنوز پارچه. زدمی گيج انگاری. نشست تخت روی و شد بلند آروم برانكارد روی موجود كه ديدم

 به آرومی تكون. رسید می نظر به خون های لكه از پر جاش همه و بود شده پوشونده روش

 نفسم زده وحشت. زد بيرون پارچه زير از بود، زخمی تمومش كه دستاش از يكی و داد خودش

 از رو وزنم كردن تحمل توانايی داشتن پاهام! سياه ريز ريز تاوالی از بود پر دستش چون اومد، بند

. كردمی تر نزديک و نزديک زدن سكته مرز به رو من داشت قلبم ضربان و دادنمی دست

 اون از حتی. كشيد دست پارچش به و كرد لمس رو بود صورتش كه محلی روی اومد، باال دستش

 كه كشيد پايين رو پارچه آروم. شده خونی زيرشون و انشكسته ناخوناش كه ديدممی هم فاصله

 .شدم ولو زمين روی و كشيدم جيغ گلوم ته از

 !دروغه همش اينا نه،! ممكنه غير اين نه! نه-

 ولی بود، خون های لخته غرق و شده نابود صورتش. دادمی نشونم رو ای دیگه چیز تصویر حاال

 !اندرس خانم. خودشه كه بدم تشخيص تونستممی بازم

 حالت با و نشستم فلزی صندلی يه روی كمكشون با. كردن بلندم و گرفتن بازوهام زير از نفر دو

 :گفتم و كردم نگاه براندن به ای درمونده

 !بگو بهم! اسساده مونتاژ يه كلكه، يه همش بگو بهم كنممی خواهش-

 :کرد دلسردم براندن جواب ولی

 كه كنم اعالم تاسف كمال در بايد. كرده فرار جا اين از جسد اين. محضه واقعيت نيست، مونتاژ-

 و یافته جهش موجودات سری يه. شنمی تر باهوش زنده آدمای از زامبيا اين ما، تحقيقات طبق

 !خطرناک نهايتبی

 :زدم داد خوشحالی با. بودن شده نامرئی دوربين جلوی ما موشای كه افتاد خاطرم به دفعه يه
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 قابل غیر و ان نامرئی دوربين جلوی داره، وجود بدنشون تو ويروس كه موجوداتی! مونتاژه اين-

 !رویت

 :داد تکون افسوس با رو سرش و زد كجی لبخند

 دكتر چون بودم، شده خبر با موضوع اين از من. نبودن مجهز كه دوربينا اون. خانم نخير-

 .بودن داده اطالع ما به پنهانی طور به رو اين همكارتون، يعنی طاهری،

 .نبود نفرين و ناله وقت االن ولی"! لعنتی دانيال" گذشت ذهنم از و شدم حرصی

 كرده؟ فرار كجا جسد-

 دقيقا آلودگی منبع دونيم نمی هم ما و شهمی پخش داره ويروس كه همينه واسه. خبريمبی ما-

 .داره قرار شهر كجای

. شدم مچاله صندلی روی پناه،بی و درمونده و زد حلقه چشمام تو اشک! شده عالی پس به، به

 وطنم هم يه حتی. شدنمی محسوب غريبه همه اطرافيام ولی خواست،می آشنا آدم يه دلم

 شد باعث و زد شونم به صميمانه كسی ولی. ديدممی كسبی و غريب رو خودم چقدر! نبود كنارم

 :گفتم پايينی صدای با. داشت نظرم زير جديت با که بود براندن ببينمش؛ تا بگيرم باال رو سرم

 گوش شما حرف به كه بود من از اشتباه. كنمنمی شكايتی و گله بشم، مواخذه که هم چقدر هر-

 .استون آقای ندادم

 :زد محوی لبخند

 فراموش رو ها گذشته بايد. خانوم نيست كشيدن پس و خوردن شكست و حرفا اين وقت االن-

 .هم کنار در كنيم، مقابله ويروسی بيماری اين با بعد، به لحظه اين از و كنيم

 :گفتم و بکشم باال بود کرده پیدا آبریزش ریختن، اشک خاطر به که رو بینیم مودبانه کردم سعی

 .بديم اطالع شدن فرستاده شون واسه ويروسا اين كه كشورايی تموم به بهتره-

 :گفت و كشيد سردی آه
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 .شدن پخش واكسنا اين تموم ما، اطالعات طبق. اسفايده بي احتماال-

 :پرسیدم و رفتم وا بستنی مثل

 ممكنه؟ چطوری! سرعت؟ اين به-

 .شده ممكن هست، که چی هر ولی دونم،نمی-

 كم خیلی و بودن مشغول كار يه به کدوم هر خورده، شكست لشگر مثل كه انداختم نگاه بقيه به

 :شدم بلند جام سر از خوران تلو تلو و زحمت به. دادنمی نشون خسته و انرژی

 .خرابه اوضاع كه بديم اطالع همه به االن همين بايد-

 :گفت قاطعیت با براندن ولی

 .بشه خبر با نبايد كس هيچ! سرّيه فوق موضوع يه اين! نه-

 :بنشونم کرسی به رو حرفم تا کوبیدم زمین روی آروم رو پام و رفتم غره چشم بهش

 !ميونه در شون زندگی و مرگ ی مسئله! بگيرن قرار جريان در بايد مردم ولی-

 :شد بسته دهنم خود به خود كه گرفت باال طوری رو دستش

 من مامورای فعال. بمونه باقی مخفی موضوع اين كه رسيده دستور باالتر مقامات از. نه گفتم-

 .ببرنشون بين از تا گردنمی زامبيا دنبال و زننمی گشت شهر سطح تو دارن

 چه داره كه بياد خودش به و بفهمه تا بكوبم مشت صورتش به قدرت تمام با خواستمی دلم

 :برداشتم خيز سمتش به كنان غرش! افتهمی اتفاقی

 !عصبانی خيلی. كنين می عصبانی رو من دارين ديگه شما-

 خانم؟ درسته اومده، خوشتون جديدتون سلول از كه اين مثل-

 .بشم متوقف جام سر كه كرد وادارم جمله همين

 :گفتم اکراه با. نداشتم هم ای ديگه چيز يا اعتراض حق
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 هست؟ امكانش. كنم آزمايش رو ريخته برانكارد روی كه خونی خواممی ولی. تسليمم من باشه،-

 :داد رو جوابم ماسک پشت از ها کارکن از يكي

 .دارين رو اجازه اين شما بله،-

*** 

 :گفتم حالت همون به و زدم زل چشمی به بيشتری دقت با كردم، تنظيم رو ميكروسكوپ

 !نادره واقعا این من، خدای-

 دورشون ايدز، ويروسای های آ. اِن. آر كه بودن شده خاردار چيزای سری يه شبيه ها ويروس

 كه موجوداتی به بخوام اينكه به برسه چه بود، وحشتناک هم شكلشون حتی. بود شده پيچيده

 :پرسید صبورانه براندن که کشیدم عقب رو سرم. شدمی چه كنم؛ فكر بودن ساخته

 مورفی؟ خانوم دارين نظری چه خب،-

 :گفتم و كردم نگاهش نشستم، صندلی روی صاف

 .كرد كار چی بايد دونمنمی واقعا من. شدن يافتگی جهش دچار شدت به ويروسا-

 روی ای لوله جا كه طوری كوبيد، ميز به محكم رو مشتش و داد دست از سرعت به رو صبرش

 .لرزيد بدجوری ميز

 و كردين مطالعه ايدز ويروس روی سال دو كه بودين شما اين! خانم شهنمی سرم حرفا اين من-

 حل واسه حل راه يه و باشين جوابگو بايد شما پس! دادين دنيا تحويل رو مورفيا ويروس آخرش

 .كنين پيدا مشكل

 جون به رو عواقبش و كشيدم خميازه و كنم مقاومت نتونستم ولی عصبیه، دونستممی که این با

 :پرسيدم و داشتم نگه دهنم جلوی رو دستم. خریدم

 چنده؟ ساعت-

 !صبح ی دقيقه پنج و چهل و سه-
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 :گرفتم خودم به مظلومی ی قیافه

 كشش ديگه واقعا افته،می كار از داره مغزم. دارم احتياج خواب به شدت به من استون، آقای-

 !ندارم رو چيزا اين

. بود مونده پا سر تمام سماجت و پررویی با ولی میره، می خواب واسه داره هم خودش بود معلوم

 :داد تكون واسم تهدید با رو انگشتش و شد متمايل سمتم به

 من كه وقتی تا پس. دينمی نجاتشون هم خودتون انداختين، خطر به شما رو آدما اين جون-

 !دقيقه يه واسه حتی ندارين، خوابيدن حق شما ندم، اجازه

 فارسی به. بست سرش پشت شدت با رو در و رفت بيرون اتاق از زيادی اقتدار و هیبت با بعد

 :گفتم

 !بمونم بيدار بتونم تا نيستم ماشين كه من! پسر بزنن گندت پوف،-

. كردممی تمركز بايد ولی شد؛می شهر وضعيت مشغول مدام فكرم. كردن آزمايش به كردم شروع

 لعنتي. كردممی قبلشون از تر قوی رو ويروسا فقط ولی كردم، اضافه خون به مختلفی و زياد مواد

 اضافه هم سيلين پنی بهشون و سرم به زد حتی. دادنمی نشون مقاومت چی همه جلوی ها

 :گفتم خودم با. نداد رخ خاصی اتفاق ولی كردم،

 .نیست موثر بهشون هم سیلین پنی حتی-

 !كل عقل كنه نمی استفاده ويروس واسه رو سيلين پنی احمقی آدم هيچ-

 این چرا این که شد ایجاد سوال برام دیدنش با. چرخيدم صدا سمت به و شدم بلند جام از سريع

 :پرسیدم ازش متفکرانه جاست؟

 كنی؟می كار چی جا اين تو! تئودور-

 :گفت و بود شده بسته دیگه حاال که كرد اشاره در به خلقی كج با
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 بيدارم ناز خواب از! كنممی غلطی چه جا اين من كه بپرس آی.بی.اف دماغ گند بازرس اون از-

 !باشی تو كه ابله، دانشمند يه پيش اينجا آوردنم و كردن

 یهو و کنم مقاومت نتونستم. شد جلب ریختش به حواسم كه زد اشاره هیکلش و خودش به بعد

 :پرسیدم و شدم منفجر خنده از

 !چجورشه؟ ديگه اين لعنتی،-

 مضحکی ظاهر و بود شده معلوم آزمايشگاهيش روپوش زير از راهش راه خواب لباس شلوار

 :کرد غر غر. بخشیدمی بهش

 چيزا همين كشن،می بيرون خونه از فرصت دادن بدون و زور به رو من وقتی! بدونم؟ كجا از من-

 !مياد پيش هم

 :رفت ها وسایل و میکروسکوپ طرف به و زد كنارم بعد

 .آوردی باال گندی چه ببينم تا طرف اون برو-

. شدمی عصبی و کالفه روزش فردا تا کردن،می بیدارش خواب از اگه که بود آدما اون از تئودور

 :پرسيدم كه بود شده گرم ها نمونه و ميكروسكوپ با سرش. نداشت حوصله مشخصا هم االن

 شدی؟ خبر با زامبيا ماجرا از-

 :گفت تفاوتیبی خیلی لحن با

 .اوهوم-

 نشدی؟ نگران يعنی-

 :گفت و کنه بررسی تا برداشت میز روی از رو دیگه ی نمونه یه

 بايدم دن، می دستمون عملی دستور و توضيح هيچ بدون رو ناشناخته چيز يه وقتی چون نه،-

 نيم زير ای كاسه كه دونستم می اولشم از من. باشيم داشته رو دردسرايی و افتضاح چنين انتظار

 !دونستینمی كه نگو. ستكاسه
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 :کنم تایید رو حرفش بودم ناچار

 .داشتم شک بهش منم. خب آره-

 :كرد نگاهم و ببینه رو من تا چرخید ايستاد، صاف ناگهان

 !گرفتم وجدان عذاب بدجوری من. بكنم اعترافی يه بايد من ماری،-

 :دادم جواب کالفه و بردم فرو موهام تو رو دستم. داشت رو من مشکل هم اون پس

 .داديمنمی گوش اكستروم پروفسور حرف به كاش. طور همين منم دقيقا،-

 :داد تکون و گرفت باال رو اشدیگه دست و كرد تكيه ميز به دست يه با

 كجاست؟ داری خبر تو! زده غيبش گنمی. دارم شک اكستروم به من-

 :زد بشكن كه شد مواجه من سكوت با

 .ديگه كس نه باشه، اون سر زير بايد! خودشه-

 :دادم جواب بهش فیسی پوکر ی قیافه با

 تموم زد، غيبش كس هر كه شهنمی دليل! بكش بافی فلسفه از دست كنممی خواهش تئو،-

 !بيافته اون گردن تقصيرا

 :کرد اصرار و ريخت بهم رو موهاش دست با كشيد، ای خميازه

 !گفتم كی من ببين حاال. خودشه كار كه نكن شک-

 :گفتم و دوختم سقف به رو چشمام

 !كارش پی رفت شد، ديوونه اينم. برس فريادم به خودت خدايا-

*** 

 :پرسیدمی که پیچید گوشم تو تئودور حالبی و خسته صدای
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 چنده؟ ساعت-

 ام مچی ساعت روی و دارم نگه باال رو خستم پلکای کردم سعی كردم، باز زحمت به رو چشمام

 :شدم شوکه ساعت عدد دیدن با. شدم دقيق

 !نيمه و هفت ساعت اوه، اوه-

 :گفت و زد غر. شد ولو و افتاد صندلیش روی جواب، شنیدن با تئودور

 و فوری خیلی اونم دارم، احتياج خواب به. بدم ادامه بخوام كه نمونده باقی واسم توانی ديگه من-

 !شديد

. جا اين بودنش آورده بعد بود، خوابيده رو ساعتی چند حداقل اون که کردممی فکر خودم پیش

 ی خمیازه بودم؟ خوابيده راحت چندان نه اونم ساعت، دو يكی فقط كه گفتم می چی بايد من

 :گفتم و کشیدم سریعی

 كه بدوزه هم به رو زمان و زمين و برسه سر بريكر استون كه االنه ولی گی،می چی كنممی دركت-

 .نكرديم پيدا حلی راه هنوز چرا

 و کرد نگاه اتاق سقف به متفکری ی قیافه با. داد ماساژ رو چشماش انگشتاش، سر با و كرد اخم

 :پرسید

 !كارس؟ همه كه بازرسيه چطور اين موندم هنوز من-

 همین برای فهمید،می خودش زود یا دیر البته. نگم یا بگم، رو حقیقت بهش بهتره دونستمنمی

 :كردم زمزمه

 .نيست بازرس اون كه اين خاطر به-

 :گفت مسخره به و زد داری صدا پوزخند

 دراكوال؟ يه يا نما گرگ يه چيه؟ پس-

 .باشن داشته نظرمون زير ممكنه! نگو چيزی! هيس-
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 :كردم پچ پچ گوشش کنار و شدم خم طرفش به بعد

 گفت؟ چيزی گوشم در استون كه يادته روز اون-

 !آره-

 آی. بی. اف سازمان كل رئيس بريكر استون براندن. داره ِسَمتی چه نگم كسی به كه گفت بهم-

 !ساده بازرس يه نه داره، تشريف

 :خندیدن به کرد شروع بلندی صدای با دفعه یه که بود نشده تموم حرفم

 شوخیه؟ وقت چه االن كنی،می شوخی داری-

 :گفتم صورتم روی لبخندی اثر کوچکترین بدون

 .بود محض حقيقت همش نه،-

 :كرد نگاهم بر و بر چون شد، باورش تازه انگار

 ...ک رئيس يعنی-

 و بستم دستم با رو دهنش جلوی عجله با که بود نپریده بیرون دهنش از" کل" ی کلمه هنوز

 :توپیدم بهش

 اعالمش بلند صدای با داری تو بعد دادم، خبر بهت نفهمه كسی تا نگفتم بلند من! جون احمق-

 كنی؟ می

 :گفت و زد پس آروم رو دستم و داد تكون سر فهمیدن، عالمت به

 ...بود جا اين هم سوزان كاش! شهمی تر جالب و تر پيچيده داره كم كم ماجرا-

 نيست؟ جا اين زنت مگه-

 !نه-

 :كردم جيغ جيغ زده حيرت
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 !اينجا؟ اومدی و گذاشتی خونه تو تنها و تک آشفته، احوال و اوضاع اين به رو سوزان تو يعنی-

 :پرسید اخم با و داد نشونم رو دستاش

 داشتم؟ هم ای ديگه ی چاره تو نظر به-

 بودم، شده بلند جام از! باشه؟ خيالبی و ريلكس تونهمی چقدر واقعا مرد، یه که گذشت نظرم از

 بودم شده سوزان نگران. انداختممی چنگ روپوشم به عصبی ريتم يه با و چرخيدممي خودم دور

 :زدممی حرف فارسی به اضطرابم از و

 نمیری الهی تئودور،! خدا وای. بشه نزديک بهش جونوری هيچ نذار. باش دوستم مراقب خدايا-

 !خوشيات سر اين با

 :کردمی تماشا رو حرکاتم خاص حالت یه با و بود شده گیج تئودور

 زدی؟ صدا رو من گی؟ می داری چی-

 :كشيدم داد سرش عصبانیت با

 تو پناهبی و تنها زنت دادی اجازه كه هستی مردی چطور تو! امعصبانی شدت به دستت از! آره-

 اين! بميره سوزان و كنه حمله بهش زامبی يه ممكنه لحظه هر چی؟ يعنی فهمیمی! بمونه؟ خونه

 قدرت كنن، فكر توننمی. دارن فرق ديدی فيلما توی كه پوكی كله و احمق زامبيای اون با زامبيا

 یه هوشی ضريب كه گفت من به بريكر استون حتی! چیزا اين از و استدالل قدرت دارن، تفكر

 !بيشتره هم زنده انسان يه مال از زامبی

 چشماش دادم،می توضيح كه ای كلمه هر با چون. بردمی پی فاجعه عمق به داشت تازه انگار

 :زد لب زده بهت شد، تموم كه توضيحاتم. شدنمی گشادتر و گردتر

 داره؟ واقعيت همش گفتی، که اينا-

 :زدم غر و كردم نگاهش بالتكليف

 !زنم؟می بال بال دارم ساعته دو من كه چيه واسه پس-
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 رو دستش و افتاد جوش و جنب به دفعه يه ولی شد، خشک حرکتبی جاش سر ای لحظه چند

 :گرفت طرفم به

 !من بده رو موبايلت-

 !نيست همراهم بود؟ كجا موبايلم موبايل؟-

 :انداخت باال رو دستاش

 گذاشتی؟ جا باز! هستی حافظه خدای كه هم تو-

 :گفتم و كردم مثل به مقابله

 نيست؟ همراهت موبايلت خودت چرا گی،می راست اگه-

 :داد نشونم و كشيد بيرون روپوشش جيب از رو موبايلش

 !كرده خالی شارژ باتريش ولی هست،-

 :گفتم و چپ علی ی كوچه به زدم رو خودم". الليگا حد در شدم ضايع" برادرم، قول به

 ...باشه داشته وجود تلفن اطراف، اين كنممی فكر-

 ضايع" معنی نظرم به كه كرد نثارم داری معنی نگاه و فشرد هم به رو لباش حرفم، به توجهبی

 ای نتیجه وقتی. گشت تلفن دنبال نگاهش با و چرخيد اتاق دور بعد. دادمی رو" پررو؟ بچه شدی

 :گفت و من به کرد رو نگرفت،

 نه؟ یا شهمی پيدا كجا تلفن جا اين که بپرس استون از برو. كنم نمی پيدا چيزی-

 :گفتم و گرفتم در دستگيره به رو دستم. بودم رسونده اتاق در پیش رو خودم بگه، که این از قبل

 .بپرسم ازش تا رممی االن-
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 ولی فرستادم، پايين دوباره و زدم لبخند. نيافتاد اتفاقی فرستادم، پايين رو دستگيره وقتی ولی

 داد و كوبيدم لگد در به حرص با. شده قفل پشت، از در که فهميدم تازه! باره چهار باره، سه. هيچ

 :زدم

 كردين؟ قفل رو در چرا! كنه باز رو لعنتی اين نفر يه-

 :پرسید خنگی با تئودور

 قفله؟ در مگه! هی-

 در به. داشت قرار کنارم و بود رسيده پيشم حاال كه انداختم تئودور به سفيه اندر عاقل نگاه يه

 :پرسیدم و زدم ای تقه

 دونی؟نمی رو علتش واقعا يعنی! كنم؟ باز رو در تونمنمی من چرا پس-

 :کرد اعتراف صداقت با و کشید سرش پشت به رو دستش زد، نیشخند

 !رسهنمی در به زورت كردم فكر من-

 کنیم؟ کار چی حاال بگذريم،-

 .بريم در و بزنه سرمون به فرار هوس تو، و من كه نگرانه بريكر استون معلوم قرار از-

 :گفتم طعنه به و انداختم باال عصبانیت با رو دستام

 تله سوزان با يا رسيدی نتيجه اين به تنهایی خودت! ای هوشمندانه نظر چه من، خدای وای-

 كردی؟ برقرار پاتی

 :گفت ها بچه مثل. بود نشنیده رو من ی طعنه اصال انگار و بود ريلكس صورتش حالت

 !بريم در بايد-

 !نده مسخره های نظر اين از انقدر و شو خفه خواهشا ولی تئودور، خواممی معذرت-
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 به. شد باز مرتبه یک در و اومد قفل داخل كليد چرخيدن صدای بده، ای ديگه جواب خواست تا

 که گفتمی اشقیافه. خوابيد بادم براندن، ديدن با ولی گرفتم، خودم به تدافعی حالت سرعت

 اینکه اونم خواد،می جواب یه فقط و نداره رو طبعانه شوخ های حرف شنیدن ی حوصله اصال

 :پرسید و برد فرو شلوارش جیب داخل خونسرد خیلی رو دستش. چیه نتیجه بشنوه

 بدين؟ گزارش تا آوردين دست به ای نتيجه چه مورفی، خانوم و هوارد آقای خب،-

 :كرد من من بود، باخته رو خودش در ناگهانی شدن باز با كه تئودور

ِ ... ماری و من يعنی... ما خب،... آم-  ...ا

 جمع رو جراتم و دل تموم همین برای بده، تحویلش ای حسابی و درست جواب تونهنمی فهمیدم

 :گفتم جاش به من و كردم

 .استون آقای نياورديم دست به ای نتيجه هيچ ما. هيچی-

 پر ثانيه صدم يک عرض در خورد،می چشم به اشچهره تو که مهربونی و خونسردی چی هر

 آروم صدای با و شد متمايل سمتم به. شد جايگزين مطلق عصبانيت و خشم جاش به و كشيد

 :گفت آوری دلهره ولی

 !دکتر باشه جوابم اين كه نداشتم نگه بيدار زود صبح از رو شما من-

 :دادم جواب سرخوشی با همين واسه نبازم، شرايطی هيچ تحت رو خودم که داشتم تصميم

 .شه می تلقی بيهوده كه شماست كار پس نيومده، دست به جوابی وقتی-

 و نكشه اسلحه تا كنهمی كنترل رو خودش خیلی داره بود معلوم. گزيد لب و بست رو چشماش

 به سرش با مقدمهبی من، حرف با دادن جواب جای به. نكنه سوراخم سوراخ تمام، خوشحالی با

 :زد اشاره اتاق بیرون

 .بياين همراهم-

 تئودور؟ يا من-
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 :غريد لب زير

 !بودم شما دوی هر با-

 تئودور با رو رفتنش راه طرز وقتی. افتاديم راه اردک جوجه تا دو مثل کردن، مخالفت بدون

 چیز هیچ و رفتمی راه دنيا از فارغ و خوش كامال تئودور. گرفت مي ام خنده كردم،می مقايسه

 و بود شده قالب هم به پشت از دستاش كرده، سپر ی سينه با براندن ولی. نبود خيالش عين

 اختيار به زمين انگار كه داشتبرمی قدم طوری. داشتمی نگه باال ای مغرورانه حالت با رو سرش

 چيز يه يكی اين ولی اومد،نمی خوشم خيلی نظاميا از. خودش ی واسه نه كنه،می حركت اون

 .کشید بیرونم خودم عالم از رو من و زد ای سقلمه بهم كسی که بودم فکر تو. بود خاص خیلی

 دختر؟ كجاس حواست-

 :پرسیدم و كردم نگاه تئودور به

 گی؟می چی-

 :كرد پچ پچ زد،می اشاره براندن به که حالی در

 ...!مهم خيلی. بيافته مهم اتفاق يه قراره كنممی احساس-

 :دادم نشونش رو دستام و انداختم باال ای شونه

 !كنم؟ كار چی من گیمی تو خب-

 :كرد نچ نچ و شد حرصی من خیالیبی از

 .چيه منظورم فهمیمی خودت االن. ها شده پرت حواست باز-

 محرمانه ی منطقه يه وارد داشتيم ما. اونه با حق فهميدم و انداختم نگاهی بر و دور ديوار و در به

 و" ممنوع متفرقه افراد ورود" بود شده نوشته روش گذشتيم،می كه دری هر کنار از. شديممی

 تر پايين طبقه چندین آسانسور، يه با مسير بين. باشه خبرایی بايد که دادمی نشون جمله همين
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 ی محوطه اون داخل زدن قدم حين. آورديم در ديگه آزمايشگاه يه از سر و رفتيم زمین سطح از

 :پرسيدم براندن از عجیب و جدید

 بيفته؟ اتفاقی چه قراره بدونم شهمی-

 :داد جواب و كرد نثارم مانندی اشرافی نگاه نيم

 .دكتر بدم نشون شما به رو فاجعه عمق خواممی-

 هم شاید یا شدمی خفه داشت انگار. كرد مرتب رو كراواتش كنندش، كالفه عادت به بعد

 يه مقابل باشه، هدفبی کردم می فکر که رفتن راه کلی از بعد. داشت بودن مرتب شدید وسواس

 :داد نظامی سالم براندن به دست، به اسلحه نفر يه و رسيديم فوالد با شده مسلح در

 .قربان اومدين خوش-

 :پرسید خشکی لحن با و داد تکون سری براندن

 س؟ آماده سازی شبيه واسه چی همه-

 بود؟ چی منظورش سازی؟ شبيه. داد هشدار و شد متعجب مغزم لحظه يه حرفش، شنیدن با

 :داد خبر براندن به احترام با سرباز

 .هستن شما ورود منتظر همه بله،-

 به بود، امنيتی كد و رمز چی هر از داشت حالم ديگه. كنه وارد رو رمز براندن تا كشيد كنار بعد

 از بعد در. بودم شده خسته عادی غیر فضاهای اون داخل حضور از واقعا و خوردمی هم

 لرز و ترس با منم و تئودور بعد شد، وارد براندن اول. رفت كنار و زد بوقی صحیح، کد تشخیص

 وجود بزرگ اتاق یه تنگ، و تاریک راهروی یه از بعد در، اون از جلوتر متر صد چند. رفتم داخل

 ديوار يه كه مقابلشون به و بودن نشسته دكمه از پر بزرگ ميز يه پشت دانشمند تا چند. داشت

 :پرسيد من از مخفیانه تئودور. كردن مي نگاه بود سياه

 كنن؟مي نگاه چی به دارن شدن؟ ديوونه اينا-
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 !دونمنمی منم-

 :كرد صاف سينه منظور با کنه، ساکت رو ما که این برای براندن

 ...اِهم-

 تئودور دست از سریع. خودمونه چشم از ببینیم چی هر وگرنه بشیم، ساکت بهتره کردم حس

 :گفتم و گرفتم نيشگون

 !نگو چيزی ديگه-

 ببينيم که شديم منتظر و ايستاديم گوشه يه تئو با شدن، تنبيه كه هايی بچه مثل اتاق، داخل

 ای صمیمی نسبتا لحن با و رفت خرمایی مو زن يه سمت به براندن. دارن قصدی چه افراد اين

 :پرسید

 پائوال؟ حاله چه در اوضاع-

 :گفت بهش لحن همون با و زد نمایی دندون لبخند زن

 كنيم؟ شروع كه دیمی اجازه. براندن مرتبه چی همه-

 پيدا نفرت ازش مرگ حد سر تا دلیل،بی و يهویی من ولي نگفت، خصوصی به چيز زن همون

 ناخنای که کردم مشت محکم رو دستم انقدر فهميدم که افتاده، سوزش به دستم ديدم! كردم

 اون به رو براندن كه كردم باز آهسته رو مشتم. شکافهمی داره دستم كف پوست داره بلندم

 :داد دستور جمعیت

 .ها بچه كنين شروع-

 كه چيزی فهميدم تازه من و افتادن جوش و جنب به براندن، دستور به ميز پشت آدمای كل

 شد، روشن كه صفحه. خاموشه و بزرگ نمايش صفحه یه بلکه نيست، ديوار یه مقابلشونه

 رو من و داشت وجود رنگ سفيد ديوارای با اتاقک يه پشت، اون. زدم حدس اشتباه بازم فهميدم

 :پرسيدم زحمت به. انداخت می بازجويی اتاق ياد به اختياربی
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 خبره؟ چه جا اين-

 :داد جواب من به كه بود براندن

 .كنه می جلب خودش به رو نظرتون مطمئنم جالبه،. مورفی دكتر باشين داشته صبر-

 :داد دستور پائوال به رو بعد

 .داخل بفرستش-

 در. رفت كنار مرور به و خورد تکون آهستگی به داشت، قرار جا اون که سفيدی دست يه ديوار

 نگاه اتاقک به اینشدنی وصف حيرت با و اومد داخل در پشت از برهنه پسر يه حيرتم، كمال

 :داد توضيح پسر اون دیدن با استون. انداخت

 .عادیه دیواری چهار یه فقط جا اون كنهمی فكر. ببينه رو سمت اين تونه نمی اون-

 كنم نگاه اتاقک داخل پسر به مستقيم غير بودنش، برهنه خاطر به كردممی سعی كه طور همون

 :پرسيدم

 كيه؟ اون-

 :انداخت لرزه به رو پشتم براندن، مختصر و کوتاه جواب

 .شده سازی شبيه انسان یه-

 معترض ناباورانه و کردم نگاه تفاوتشبی صورت به! بود من شدن شوكه روز امروز، و ديروز كه حقا

 :شدم

 !شهمی محسوب جرم انسان سازی شبيه! قانونيه غير كار اين ولی-

 :گفت محض جدیت با. شد دوخته نگاهم به ترسناكش یخيره نگاه و چرخيد سمتم به سرش

! كنيممی زندگی يكم و بيست قرن تو ما. بريزيم دور رو قديمی و كهنه عقايد اين بياين دكتر،-

 انسان سازی شبيه شايد. علميه عجايب و شگفتی از پر قرن يه بودن معتقد ها گذشته كه قرنی

 اين كه دممی اطمينان شما به من ولی ممكن، غير ها خيلي نظر از حتی و باشه قانونی غير
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 انسان يه روی از كه شديم قادر ما. اسشده سازی شبيه واقعا و نيست معمولی انسان يه انسان،

 !بسازيم كپی يه واقعی،

 اصال. براندن به نگاهی و انداختممی شده سازی شبيه آدم به نگاهی بود، مونده باز که دهنی با

ِ . نبود پذیر باور کلی به یعنی شد،نمی باورم  به هدفبی و بود منگ و گيج هنوز جا اون داخل آدم

 :پرسيدم باز دهن با مدل همون به. كشيدمی دست ها ديوار

 چيه؟ اسمش-

 غریب و عجیب اسمای این جای به من ولی .(TU-2212) دوازده دو، و بیست يو تی-

 .سالشه پانزده. آدام زنممی صداش آزمایشگاهی،

 :پرسیدم سوال دوباره"! آدم" همون يعنی آدام،. چيه آدام اسم از منظورش دونستممی

 بود؟ چی پسر اين دادن نشون از منظورتون چی؟ که حاال خب-

 :زد صدایی پر بشكن و آورد باال رو دستش من، به توجه بدون براندن

 !حاال-

 باز قبلی در مقابل ديگه در يه و داد كامپيوتر به دستوری كسی. كردم نگاه اتاقک به وار اتوماتيک

 نمی باال ديگه نفسم. كرديممی نگاه دوم در به زده بيرون حدقه از چشمای با تئودور و من. شد

 كنم، پيدا نفسم شدن آزاد واسه راهی يه شايد تا انداختممی چنگ لباسم ی يقه به داشتم. اومد

 تازه كه كسی مثل و كرد اشاره جا اون سمت به ها شده مسخ مثل تئودور. نداشت راهی ولی

 :پرسید و كرد پته تته گرفته، ياد زدن حرف

 چيه؟ ديگه... دی اون،-

 بود جا اون. بود تعجبی بيشتر چون كرد، برداشت سوالی رو اشجمله شدمی ارفاق و زحمت به

 :زدم لب فارسی به و كشيدم نیمه و نصفه نفس يه كه

 ...خدا يا-
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 حرف خودش با که انگار براندن. انداخت بهش نگاهی وحشت با آدام و برداشت جلو به قدم يه

 :گفت می لب زیر بزنه،

 ...خوبه خوبه،-

 نظر به خبيثانه شيطان، صورت مثل پهنش لبخند با صورتش كه انداختم نگاه براندن به

 :رفت نشونه شیشه سمت اون به دستم و شدم شاکی شدت به. رسيدمی

 !استون؟ آقای ده می ای معنی چه كارا اين خوبه؟ چی-

 .باشين داشته صبر فقط صبر،-

"! زامبی" يه. باشه چيز يه تونستمی فقط شک بدون بود، اومده بيرون دوم در از كه موجودی

 اش شده له و آلود خون صورت روی كه چيزايی تنها. بود افتاده ريخت از و شده له كامال صورتش

 بينی اسم به غضروف و گوشت جنس از جسم يه روش زمانی يه شايد كه بود حفره يه ديدم،می

 خونین و دراز زبون يه و دندون، و فک رديف يه فقط ديدم،مي كه چيزی دومين. داشت وجود

 و لرزيدمی ای عصبی حالت با! نداشت چونه و لب اصال که این تر آور چندش. بود هوا تو معلق

 :زد اشاره بهش براندن. كشيد می بو نداشتش بينی با رو هوا موش یه مثل

 حاوی ما، تحقيقات طبق ها تاول اون بينين؟می رو داره وجود بدنش روی رو که ها تاول اون-

 .شدن خطرناكی يافتگی جهش دچار كه مورفياس ويروس زيادی مقدار

 :پرسيد من جای به تئودور

 نظر؟ چه از يافتگی جهش-

 .كرد صاف همه تن به مو براندن جواب

 چند تا دقيقه چند عرض در و كننمی عمل تر سريع مورفيا عادی ويروس يه از ها ويروس اين-

 و بدبو جسد يه به شهمی تبديل ويروس، به آلوده فرد. ميارن در پا از رو سالم فرد يه ساعت،

 .كرده پيدا ارتقاء زامبی به اسمش كه گنديده
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 هم فاصله اون از حتی و بود چسبيده ديوار به پشت از آدام. برگشت اتاقک به وحشت با نگاهم

 می بو رو هوا آروم انگار مقابلش، انگيز نفرت زامبی. بود معلوم كامال نگرانيش و رعب از پر نگاه

 :پرسیدم ناباوری با و انداختم چنگ براندن كت به. رفتمی جلو و كشيد

 !بكشين؟ رو آدام ندارين قصد كه شماها-

 :زد پوزخند تا دو اون به رو

 پيدا صورت در كه بفهمونيم شما به آزمايش اين با خوايممی ما. داريم رو قصد همين دقيقا-

 .مياد دنیا سر باليی چه پادزهر، نشدن

 و آدام بين كه شد معلوم تازه. داد فشار رو قرمز ی دكمه يه دادن، هشدار بدون و شد خم بعد

 مچاله زامبی ی مچاله صورت شيشه، رفتن باال محض به. داشته وجود ای شيشه ديوار يه زامبی،

 :گفتم ناله با و کردم مشت رو دستام مستاصل. كرد خر خر و كشيد بو حرص با شد، تر

 !بدين نجات رو آدام حاال همين! كنين تمومش-

 :گفت محکم و گرفت باال رو دستش بود شده ماجرا ديدن محو كه براندن

 !جاست همين آزمايش مهم جای! نه-

 من كه برداشت خيز دفعه يه اتفاق، این از خوشحال زامبی و رسيد باال حدش آخرين تا شيشه

 كه در از كرد سعی و زد فرياد آدام. رفتم عقب قدم يه و كشيدم كوتاهی جيغ حركتش با زمان هم

 کمال در و انداخت چنگ در به نااميدی با. بود شده بسته در ولی كنه، فرار بود، اومده داخل

 :گفت که شنیدم خودم گوشای با حیرت

 !كنين كمكم-

 :گرفتم رو براندن كت آستين ي گوشه ملتمسانه! بزنه حرف تونستمی که فهمیدم تازه

 !بده نجاتش! خدا خاطر به-
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 بعدش، و شد شنیده بلندتری نعره صداي كه بود تماشاش غرق صورت و لبخند به چشمم

 :كردم تكرار و بستم درد با رو چشمام. اتاقک ديوارای به خون زدن شتک آور چندش صدای

 !كنممی خواهش بده، نجاتش-

 گم بينشون گوشت، شدن تیکه تيكه و دريدن صدای و گرفتمی شدت داشت ها نعره صدای

 وزن تن چند نظرم به حاال كه رو سرم و فشردممی مشتم تو رو آستينش كنان هق هق. شدمی

 آه يه فقط ناله، آخرين و شد كم مرور به ها نعره صدای. بودم داده تكيه شونش به داشت،

 :گفت عجيبی لحن با چيزی بعد، لحظه چند و شد قطع کامل صدا. بود نااميد و خسته

 !خواممی بازم-

 به و برداشتم براندن ی شونه روی از رو سرم اكراه با. اومد شيشه به زدن مشت صدای بعد

 بودن شده سرخ گناهبی آدام خون با اتاق سفيد ديوارای سمت، اون. انداختم نگاه شیشه سمتش

 به محكم سرش با داشت و بود ایستاده ما مقابل زامبی شيشه، روی خون همه اون وسط و

 :زد غر داری خش صدای با. كوبيدمی شيشه

 ...دوباره! خواممی بازم-

 كه بود نمونده باقي واسم دهني آب ديگه و کردمی پیدا شباهت کویر به خشکی شدت از دهنم

 زامبی كه كردنمی نگاه همديگه به واج و هاج هم بقيه! بدم قورت صدا و سر با ترس روی از بخوام

 :شد عصبانی دفعه یه

 !بازم-

 همه. برداشت ترک محكمی، و ضخامت اون به شيشه كه زد شيشه به سرش با ای ضربه چنان

 شدمی بزرگتر داشت هم ترک. كردمی پيدا شدت داشت زامبی های ضربه و بودن شده مضطرب

 :كشيد عربده آمرانه براندن كه

 !پائوال كن فعال رو ها اسلحه-
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 تا چهار اتاقک، ی گوشه چهار از كه كوبيد مشت ميز های دكمه از سری يه روی زده هيجان پائوال

 مونده كم ديگه كه رو زامبي و رفتن نشونه خودكار صورت به. شدن ظاهر ديوار پشت از مسلسل

 پر اونجا كل اسلحه تيز صدای. كردن تيكه تيكه تیر از زیادی حجم با برسه، نتيجه به تالشش بود

 حالت به و بود انداخته امشونه دور رو دستش ارادی غیر تعجب، شدت از هم براندن. بود كرده

 جسد و شد قطع صدا بعد، ثانيه چند. بود شده من از كردن حمايت و دفاع آماده گرفته، گارد

. غلطيد اتاق كف خون داخل و افتاد زمين روی بود، شده تبديل جسد به واقعا حاال كه زامبی

 از زنان عُق و داد دست بهشون تهوع احساس بودن، جا اون كه زنی دانشمنداي از تا دو يكی

 :كردم زمزمه لب زیر من که بود شیشه سمت اون به حواسشون همه. رفتن بيرون اونجا

 .شيطان-

 :پرسید و شنید رو صدام انگار براندن

 چی؟-

 :گفتم دوباره و دادم نجات دستش از رو خودم

 !شيطانی يه تو. شيطان-

 :رفتم نشونه براندن به اشاره انگشت با. كردنمی نگاه من طرف به سمت، اون جای حاال همه

 !عياری تمام به شيطان يه تو! بريکر استون براندن زمينی روی شيطان تجسم تو-

 به. بود شده حيرت و بهت غرق حاال بود، شجاع و مغرور نگاهش كه قبل لحظه چند خالف

 :کرد اشاره خودش

 شيطانم؟ من-

 :كشيدم جيغ گلوم ته از یهو ها دیوونه مثل

 ...رذل قاتل! فطرت پست آشغال! عوضی قاتلی تو قاتلی، يه تو! قاتـل-

 :داد اخطار بهم گوشم کنار. كشيد عقب رو من و گرفت بازوهام از عجله با تئودور
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 گی؟می داری كه چيه پرندا و چرند اين! ماريا باش آروم-

 :كردم جيغ جيغ و زدم پا و دست بغلش توی

 !كن ولم-

 !دیمی خودت دست كار حرفات اين با باش، آروم-

 :انداختم لگد و مشت

 !راضيا خود از! عوضی كثافت مشت يه كثافتين، همتون! كـن ولم گفتم-

 ...ای غره چشم نه اخمی، نه كرد،می دعوام نه براندن ولي

 هام جيغ جيغ! كنم قلمدادش قاتل يه كار، اين با كردنمی فكر شايد. بود خورده جا حرفام از

 صورت با بود، نداشته نگهم اگه. رفتم وا تئودور بازوهای بين و شدن تبديل کردن گريه به آهسته

 ميز پشت از دانشمندا از يكی. شكستمی دندونام یا بينی صد در صد و خوردممی زمين به

 منظمی ريتم با رو بازوهام هم پائوال. بشينم صندلیش روی جاش به تا كرد كمكم و شد بلند

 امزده يخ دستای و زد زانو مقابلم تئودور. كنه جلوگيری من به شده وارد شوک از تا دادمی ماساژ

 :گرفت دستاش تو رو

 بهتره؟ حالت االن ماريا،-

 :گفتم زدن زار حين

 ...نداشت گناهی هيچ اون بودم، پسر اون مردن باعث من. كشهمی رو من داره وجدان عذاب! نه-

 آروم رو دستش. ايستاد كنارم و اومد شد، جا به جا کنارم كسی که کردم احساس لحظه همون

 :گفت و گذاشت چپم ی شونه روی

 مياد، پيش اتفاقی چه بعدش دونستمنمی منم. بود آزمايش يه فقط اين دكتر، متاسفم من-

 .كنيم امتحانش خواستيممی و بوديم گرفته رو زامبی يه همين فقط ما چون
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 اون ديدن با كردممی احساس. كردمنمی نگاهش ولی براندنه، خودِ  كه دادمی گواه بمش صدای

 بند ام گريه. شممی خورد و پرس بينشون دارم و افتادم گير فلزی ی گيره تا دو بين ها، صحنه

 قار صدای با و گرفتم تئودور از دستمالی. كشيدممی باال رو بینیم کنان فین فین فقط حاال اومد،

 :پرسيدم مانندی قار

 كردن؟ حمله مردم به زامبيا خبره؟ چه زمين روی باال اون-

 پراكنی شايعه مردم بين دروغ به ما. نيست خبر با ماجرا اين از هم كسی. نشده خبری فعال نه،-

 هم مردم. كشنمی رو جا اين مردم دارن و شدن نيويورک وارد تروريست دسته يه كه كرديم

 .ميان بيرون خونه از كامل احتياط با و ترسيدن

 نفرين آزمايشگاهِ  اين ی محوطه توی كه كسی تنها. گرفتم تر محكم رو تئودور دست و كشيدم آه

 اونم كه دادمی نشون و بود شده تَر رنگش، طوسی چشمای. بود تئودور كرد،مي درک رو من شده

 زحمت به و زد محزونی لبخند كنم،می نگاهش دارم ديد وقتی. برهمی رنج وجدان عذاب از

 به! خورممی رو مصنوعيش لبخند گول و امبچه من كردمی فكر. داد نشون خوشحال رو خودش

 :ايستادم پا سر و دادم تكونی خودم

 .بشم خبر با جا اون اوضاع از خواممی. بيرون برم آزمایشگاه این از بايد من-

 :بود كلمه يه براندن جواب

 .نه-

 :گفتم و كردم نگاه چپ چپ بهش

 چيه؟ مشكل ديگه. هستم خودم مراقب مطمئنا و خبره چه بيرون دونممی كه من-

 :بود کن خورد اعصاب خیلی جوابش

 .نكردين پادزهر حال به فكری هنوز شما-

 :داد جواب فرفره مثل تئودور
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 !من با پادزهر-

 :داد ادامه كه كردن نگاهش همه

 منم همسر. بده اطالع هم تحقيقاتی گروه های بچه ی بقيه به و بره مورفی دكتر بدين اجازه-

 !مونده خونه تنها

 کمی با. بخشيد متفكری ی قيافه صورتش به و گرفت شکل براندن ابروهای روی كمرنگی اخم

 :گفت اکراه

 .شرط يه به ولی كنم، می موافقت شما خواست در با. باشه خب،-

 :دوختم چشم بهش مشتاقانه

 شرطی؟ چه-

 .كنه همراهی رو شما باديگارد يه كه اين-

 :کردم قبول همین برای رسید،نمی نظر به سختی شرط

 .نيست ای مسئله اصال باشه، باشه-

 منتظر گرفت، حفظ از رو ای شماره. كشيد بيرون جيبش از رو موبايلش و داد تكون رو سرش

 :گفت شد برقرار تماس وقتی و موند

 همين نه،... اوهوم... دارم احتياج رو ارتش سربازای ترين سخت سر و بهترين از يكی دافنر؟-

 !حاال

 :زد داد و گرفت آتيش براندن كه داد جوابی چه فرمانده دونمنمی

 !مفهومه؟ دستور! دیمی تحويل من به و كنیمی آماده حاال همين رو اون-

 :شد تر آروم چون رسيد،می نظر به كننده قانع جواب

 .باشه اونجا آماده و حاضر بايد رسم،می جا اون كه وقتی. خوبه-
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 :گفت من به رو و آورد پایین گوشش مقابل از رو گوشی. كرد قطع رو تماس بعد

 .شينمی گم جا اين من بدون. برممی بيرون اينجا از رو شما من-

 يه كه انگار. كشيد نفس شنیدنی قابل ولی خفه، صدای با كسی ،"باشه" بگم كه كردم باز دهن تا

 گفتن" باشه" جای. باشه برگشته زندگی به دوباره اون و باشن داده نجات رو شده غرق آدم

 :پرسیدم

 بود؟ چی صدای-

 رخ جا اون اتفاقاتی يه داره بازم فهميدم بود، خونين جنگ ميدون سمت به كه هاشون نگاه از

 :گرفتم رو تئودور دست زيادی استرس با. دهمی

 خبره؟ چه اونجا-

 :داد جواب ترسناكی و مخوف طرز به براندن

 !شهمی تبديل داره آدام. شهمی تبديل داره-

 چی؟ به-

 !زامبی به-

 خودم ی كرده از ولی. ببينم بهتر تا چسبوندم شيشه به رو سرم و رفتم جلو تندی قدمای با

 زن هم به حال واقعا ديدم،می خونین ی شیشه پشت از زحمت به كه چيزي چون شدم، پشيمون

 :كشيدم هين! بود چندش و

 ...من خدای وای-

 پوستش زير سرعت با سياهی چيزای بدنش، بااليی ی تنه روی و بود شده شقه دو آدام بدن

 های حدقه فقط و بود شده خالی حاال كه چشمايی با. كردمی پيدا شباهت تاول به و جوشيدمی

 هيچ. كشيدمی نفس خس خس با و كردمی نگاه ما سمت به گذاشت،می نمايش به رو خونينش

 عکس یا حرکت بدون همه چون رسيد،نمی گوش به جديد زامبی نفسای صدای جز صدايی
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 و زد حرف كه بود كسی اولين تئودور. كردنمی نگاه مقابل ی صحنه به داشتن خاصی، العمل

 :گفت

 .اسكننده منزجر واقعا-

 خودش فنر مثل و شد بلند دستاش روی يهو. چرخيد تئودور صدای سمت به زامبی، يا آدام سر

 دست و كشيديم عقب كنان فرياد و جيغ. كرد پرتاب تئودور فرضی ایستادن محل سمت به رو

 فقراتش ستون انتهای آخر، ی لحظه و کرد برخورد شیشه به بلندی صدای با. گرفتيم رو همديگه

 دیده آویزون صورت به بدنش از قسمت اون از ریشه و رگ كلی و بود رویت قابل حاال كه ديدم رو

 :گفت کنی خورد اعصاب لحن با. شدمی

 !انسان ميری،می تو-

 رد یه مثل خون، به آلوده ی شيشه با برخوردش اثر. افتاد پايين و خورد سر شيشه روی از بعد

 :گفت زحمت به تئودور. بود مونده باقی کثیف

 !بزنن؟ حرف توننمی... چطوری اونا... اون-

 .آورد دست به دوباره رو خونسرديش و كشيد عميقی نفس براندن

 تا گرفته بدنی مقاومت نظر از نظر، هر از. ان يافته جهش زامبيا اين. بودم گفته مورفی دكتر به-

 خوندين موردشون در داستانا تو يا ديدين فيلما تو كه زامبيايی با رو اونا نبايد وجه هيچ به. هوش

 .كنين مقايسه

 :گفت طرفه معمولی موجود یه با انگار که طوری و كرد نگاه پائوال به بعد

 .كنين عفونی ضد آتش با هم رو اتاق كل. بكشش-

*** 

 دستم دو هر با محکم و سفت رو ايمنیم كمربند كنه، تصادف لحظه هر قراره كه كسی مثل

 حالت ديدن از بود، هيكل قوی و كلفت گردن پوست سياه يه كه بايگاردم. بودم چسبيده

 :پرسید و گرفت اشخنده نشستنم
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 فرمونی دست بگردين، كه رو آمريكا كل تو دكتر، باشه راحت خيالتون نشستين؟ طوری اين چرا-

 !شهنمی پيدا من فرمون دست از بهتر

 :دادم جواب ترسم کردن پنهان بدون و رودرواسیبی که داشتم اضطراب انقدر

 !كنممی تهی قالب ترس از که مطمئنم بشه، ظاهر جلومون زامبی يه اگه! نيست خودم دست-

 :گفت و انداخت باال رو سرش خوشی با و خندید

 حال به تا. بشن ديده جا همه بخوان كه نرسيده حدی به تعدادشون هنوز. نيست هم جوريا اين-

 .ببرن بين از رو تا هفت و بيست و بگيرن رو شون يكی تونستن ها بچه

 :گفتم زده وحشت و افتاد پايين زامبیا تعداد شنیدن از فكم

 !تا؟ هفت و بيست-

 از بيشتری تعداد كه اين از قبل داريم اميد. شهمی بيشتر لحظه هر مرتب تعدادشون و بله،-

 .بگيريم رو جلوشون بشن، آلوده مردم

 سراغ بره كش پشه با خواستمی انگار كه زد می حرف موضوع اين به راجع من با داشت طوری

. باطل خیال زهی که نداشت خبر ولی! بشه رفع كلی به خطر و كنه لهشون همون با زامبيا،

 و نموند دور چشمش از حرکتم. گرفتم مشتم تو قبل از تر محكم حتی رو كمربندم و زدم پوزخند

 :گفت ناراحتی با این

 ...نمـ پيش مشكلی كه باشين مطمئن مورفی، خانم-

 از و كرد برخورد ماشين سپر به زیادی شدت با و محكم چيزی كه بود نرسيده آخر به حرفش

 پیاده حین. کرد باز رو در و ترمز رو كوبيد عجله با گلدن. شد تولید بلندی خیلی صدای برخوردش

 :گفت شدن

 !بود چی ديگه اين-
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. ببینم رو گلدن تونستممی ولی خبره، چه که ديدمنمی جا اون از من و بود زیاد ماشین ارتفاع

 الفور فی! زدمی بيرون حدقه از داشت بود، خورده سپر به که چیزی دیدن با باديگاردم چشمای

. داد فحش خودش با ريز يه و گرفت عقب دنده و نشست فرمون پشت ماشین، داخل برگشت

 اجازه بهم حتی. گرفت فاصله ازش شتاب با و زد دورش خورده، کی یا چی به ببينم كه اين از قبل

 :پرسیدم و كردم اعتراض حرکتش به! بود چی اون بفهمم تا ببينم رو سر پشت و بچرخم که نداد

 متحرک؟ غير يا متحرک جسم يه حيوان؟ انسان؟ كرديم؟ برخورد چی به ما-

 :باخت نمی رو چهرش خونسردی حالت اصال و بود جاده به صاف نگاهش

 ...بگذريم. نيست مهم-

 !بدونم بايد من! چی؟ يعنی-

 :گفت و رفت غره چشم بهم بار این

 جور اين مورد در ندارم هم حق. برسونم الزمه كه جاهايی به فقط رو شما دادن دستور من به-

 .بدم پس جواب شما به اتفاقات

 از فهمیدم! بود براندن خودِ  كار شک بدون توصیه، این. کردم قروچه دندون و غريدم عصبانیت با

 :پرسیدم سماجت با همین برای رسم،نمی نتیجه به راه این

 بود؟ زامبی-

 :پرسيدم تاكيد با. نداد جواب

 ؟...بود... زامبی... يه... اون-

 و زد مشتی فرمون به قدرت با. داد دست از رو خونسردیش و شد عصبانی یهویی کامال صورت به

 :گفت

 شد؟ راحت خيالتون حاال! بود زامبی یه! آره-

 :گفتم تفاوتیبی کامال لحنی با و چرخوندم حدقه تو رو چشمام
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 !دونستممی خودمم كه رو اين پوف،-

 دور حرص با که مشتش به! چسبيدمی ماشین سقف به من کارای دست از داشت دیگه آمپرش

 :گفتم و دادم تحویلش ماوجی و كج لبخند و کردم نگاه بود شده حلقه فرمون

 !گممی زياد پرت و چرت و ريختم بهم بدجوری آقا، خواممی عذر-

 فقط سرعت، این با حاال. كرد بيشتر هم قبلش از رو ماشين سرعت و داد فحش خودش با بازم

 فقط. حاليه چه در جا اون دونستمی خدا. داشتيم فاصله بروکلین با ديگه ساعت نيم حدود

 جمله من باشه، نيومده تحقيقاتيم گروه اعضای از كدوم هيچ سر باليی هيچ كه بودم اميدوار

 اون بود، چی هر ولی اونه، سر زير ماجرا ی همه بود معتقد تئودور درسته. اكستروم پروفسور

 .بود استادم سال های سال

*** 

 :پرسید نگرانی با سوزان

 امنه؟ جاش كجاست؟ دقیقا االن تئودور-

 چند به برسه چه بده تکونش تونستنمی هم هیوال حتی کردم، فکر بودم اومده ازش که جایی به

 :دادم جواب و زدم لبخندی. زامبی تا

 که ببينيم تا ارتش سری آزمايشگاه ببرم خودم با رو بقيه و تو كه اومدم من. امنه جاش آره،-

 تعداد شدن بيشتر از قبل بايد. نه يا بياريم گير ويروس ی واسه حل راه يه همديگه با تونيممی

 .كنيم درست رو پادزهر زامبيا،

 :گرفت دستاش بين رو سرش بعد و كشيد صليبی سینه روی سوزان

 ...مسيح عيسی يا-

 :زدم اششونه به رو دستم. نداشتم رو یکی این نگرانی ی حوصله

 !بقيه سراغ بريم تا شو آماده. كافيه سردرگمی و ترس ديگه، خب-
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 :گفت و رفت اتاق لباسای كمد سمت به بده، گوش رو من حرف که این جای ولی

 لباس با عجله شدت از که دیشب. بيارم تئودور واسه هم لباس دست يه تا كن صبر اول-

 !جا اون اومد خوابش

 :خنديدم بلندی صدای با قیافش، و تیپ یادآوری با و نياوردم طاقت

 !بود شده ديدنی واقعا آشفته لباسای و آلود خواب صورت اون با قيافش-

 :كرد غرغر بود وسایلش کردن جمع مشغول که طور همون

 !زياد خيلی اس،مالحظهبی-

 :کردم تایید رو حرفش

 .مالحظهبی و عجول. انشكلی همين همشون مردا-

 صاف سینه مصلحتی و شد جا به جا كم يه جاش سر منظور با جمله، این شنیدن با باديگاردم

 :گفتم سردی به و دیدم رو العملش عکس. کرد

 .نبود شما با منظورم-

 .مردا ی همه گفتين شما-

 گلدن؟ آقای ايه عاقالنه كار اوضاع اين تو اونم چيزا، اين به راجع كردن بحث شما، نظر به-

 :گفت کردن فکر کم یه از بعد و كرد مكث

 .شماست با حق. طوره همين-

 روی از. برداره رو الزم وسايل و بشه آماده سوزان تا شدم منتظر و انداختم پا روی پا غريدم،

 فكر زامبياش و ويروس ماجرای به داشتم حقيقت در ولی زدم،می ديد رو خونه ديوار و در بيكاری

 چه عجيبش، و بزرگ ی جثه اون با مورفيا اينكه و بود جالب برام ويروس يافتگی جهش. كردممی

 نظر از چه ويروسی، هر. ذاشتممی ها ويروس تموم پادشاه رو اسمش بايد. دادنمی انجام كه كارا

 !آوردمی كم پيشش قدرت، نظر از چه اندازه
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 .آمادم من-

 :گفتم بلندی صدای با و پريدم جام از فنر مثل حرف اين شنيدن با

 .بقيه سراغ بريم بايد-

*** 

 به ناباوری با رو سرش. شد پخش چشماش زیر ریملش و كرد هق هق خیسش چشمای با ميشل

 :گفت لرزونی صدای با و داد تکون طرفین

 ...نداره حقيقت اين نه،-

 مالیمت با. زد پشتش به آروم و بگیره بغلش تا رفت پیشش فهمید،می رو حالش که سوزان

 :داد توضیح براش

 .دنيل و آلن سراغ بريم تا شو آماده و باش آروم حاال. حقيقته همش چرا،-

 به نگاهی كالفگی با باديگاردم كه گرفت شدت دوباره میشل ی گريه هم ها حرف این با ولی

 :گفت ما به رو و انداخت بزرگش مچی ساعت

 تنگه؟ وقت كه كنين باور خوايننمی چرا خانوما،-

 :گفتم میشل و سوزان به و كردم تائيد رو حرفش همین برای کردم،می درک رو منظورش من

 هر بايد االن. بعد واسه بمونه پروژه، شكست برای زاری و گريه و ناله و آه. گنمی درست ايشون-

 !ارتش آزمايشگاه به برگردیم تر سريع چه

 برگشت خونش داخل و بیافته راه که شد راضی باالخره کردن، ناز و شدن لوس کلی از بعد ميشل

 پشت داشت سوزان و نشستم جلو من نشستیم، ماشین داخل و برگشتیم هم ما. بشه آماده تا

 :داد جواب سرعت به. خورد زنگ باديگاردم موبايل كه شدمی سوار سر

 .مفهومه... حتما بله بله؟-

 :گفت و کرد نگاه من به. انداخت داشبرد روی رو موبایل و رسوند پایان به رو کوتاهش تماس بعد
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 اونجا هم بربت آلن آقای و طاهری دنيل آقای كه گفت بود، خط پشت بريكر استون آقای-

 .هستن

 :کوبیدم هم به آهسته رو دستام و دادم تكون خاطر رضایت با رو سرم

 !آزمايشگاه به رسيدن مونهمی فقط پس! خوبه-

*** 

 واسش دلم هم. كردمی دوری من از آشکارا باشن، كرده اشمواخذه و دعوا كه ای بچه مثل دنيل

 به و ندادم اهميتی بهش دیگه حال این با ولی بودم؛ ناراحت دستش از طرفی از هم سوخت، می

 :پرسیدم ازش و چرخيدم آلن سمت

 شد؟ دستگيرت چيزی خب؟-

 :گفت و ايستاد صاف میکروسکوپ پشت و كند دل ها نمونه تماشای از باالخره

 .رسهمی نظر به درهم و عجيب خيلی چی همه. نه-

 كنيم؟ كار چی بايد پس-

 اون که اتاقی از نداشت، رو دار خنده تیپ اون دیگه و بود پوشيده مناسبی لباس حاال كه تئودور

 :داد نظر بلندی صدای با و اومد بیرون بود طرف

 .كردنه صبر چاره راه تنها-

 نظر؟ چه از-

 چه ببينيم بايد دوما. زده غيبش كجا اكستروم پروفسور بفهميم بايد كه اوال! مختلف جهات از-

 .باشه تله يا نقشه جور يه همش اينا ممكنه سوما،. مياد يافته جهش ويروسای سر ایديگه بالی

 :گرفت آسمون طرف به رو سرش و كرد نچ نچ سينه به دست سوزان

 .كن كمكمون خدايا! شد توهمی شوهرم بازم-
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 :گفتم هیجان با و گرفتم باال رو دستم

 !اسنقشه يه اين شايد تئودوره، با حق من نظر به! سوزان كن صبر نه-

 :گفت اكراه با دنيل

 ...دنيا نابودی واسه نقشه يه-

 :داد نظر و زد ای خسته پوزخند ميشل

 هاليوودی طرح اين. اسابلهانه واقعا كنن؟ حكومت دنيا كل به ها آمريكايي شود؟ چه كه! هاه-

 !شده كهنه و قديمی خيلی ديگه

 :کنه قانع دلیل با رو میشل کرد سعی و اومد حرف به یهو آلن ولی

 و تئو كه همين. نداريم آشنايی زامبيا اين كلی ساختار با ما. كن نگاه بهش ديگه ديد يه با نه،-

 معمای يه خودش باشن، داشته تفكر قدرت يا بزنن حرف توننمی زامبيا كه ميگن ماری

 و انگيز نفرت موجودات اين داره كسی آيا... كه كنيم مطرح رو سوال اين تونيممی. اسپيچيده

 كنه؟می كنترل رو ترسناک

 ديگه هم به چشمی زیر شكاكی، با نفر شش ما و شد برقرار اتاق فضای توی انگیزی وهم سكوت

 ولی كنه،می خيانت بقيه به داره که ماست بین نفر يه كه داشتم رو احساس اين. انداختيم نگاه

. نیستم کاراگاه یه من و شده منسوخ فكر طرز اين كه دادم اطمينان خودم به و خنديدم فكرم به

 :گفتم و زدم قدم اطراف اون و بردم فرو سفيدم روپوش بزرگ های جيب توی رو دستام

 حكومت يا نابودی يعنی داشته، رو گفتید که قصدی چنين كسی كه كنيم فكر بياين دوستان،-

 كيه؟ كنينمی شک كه كسی اولين به شماها. دنيا بر

 :گفت بقیه به رو بعد داد، تکون هوا توی رو دستش و زد قهقهه دنيل

 !شودمی وارد مارپل خانوم-

 :گفت مقدمهبی و دفعه یه تئودور. كردم همراهيش خندیدن تو و گرفت خندم خودمم
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 .اكستروم پروفسور به معلومه،-

 :گفت اششده قفل دندونای بين از ميشل

 !موريسون هلنا پروفسور نه،-

 :گفت و کرد ترش رو حرف این شنیدن با آلن ولی

 و دنيا عاشق اون باشه؟ داشته دنيا با تونهمی خصومتی چه بيچاره اون! ميشل نشو احمق-

 .جمهوره رئيس سر زير همش توطئه اين من نظر به! مخلوقاتشه

 :داد تر مسخره نظر یه و كرد مخالفت سوزان ولی

 !دموكراته حزب سر زير همش-

 سرش پشت ميز به شده، سرگرم هم با مغایر نظر همه این شنیدن از رسیدمی نظر به که دنيل

 :گفت و داد تكيه

 !ليبراله حزب سر زير همش من نظر به شد، سياسی بحث كه حاال پس-

 داد حرص با و بردم سرم باالی رو دستام که گرفتمی باال داشت بحث شوخی شوخی و کم کم

 :زدم

 چيزای اين سر بحث! بندازين راه سياسی بحث و وسط بپرين نگفتم كه من! كنين تمومش-

 رو موضوع اين گرفته؟ شوخیتون! جهانه موجودات كل زندگی و مرگ سر بحث نيست، مسخره

 !زدين؟ نفهمی به رو خودتون يا فهميننمی

 خاطر به هایی زمزمه صدای و انداختن پايين رو سرشون کردن، نگاه هم به شرمندگی با یکی یکی

 :گفتم و کنم درست رو اوضاع کردم سعی. شنیدم شرمندگی

 خود از اين به بايد ماها و عمله، وقت االن. كنم شرمندتون كه نبود اين قصدم من باشه باشه،-

 انقدر حاال كه علم همين بديم نشون بياين. داريم توانايی و قدرت چقدر كه بديم نشون راضيا

 .بشه واقع مفيد و خوب چقدر تونهمی شده، ظاهر ترسناک و مخرب
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 ايجاد وجودشون در ای انگيزه هيچ سخنرانيم كه فهميدم نااميدشون های چهره دیدن از ولی

 پشت رو موهام کشیدم، بیرون جیبم از کش یه اضافه، زدن حرف بدون خاطر همين به. نكرده

 قدم که بودم موهام بستن حال در. بستم محكم همون با و كردم جمع اسبی دم صورت به سرم

 گروهم اعضای به حالتی بدون و خشک نگاه. ايستادم ها ميكروسكوپ از يكی جلوی و رفتم زنان

 :گفتم و انداختم

 به خودم من و زدید جا شما ولی آورديم، باال هم با ما كه گنديه اين. خواستين خودتون پس-

 .كنممی درستش تنهايی

 كردن زوم من روی سرم پشت از كه دونستممی. دادم ادامه كردن آزمايش به و شدم كار به دست

 همین به ای دقيقه چند. شدمی حس سرم توی عجیبی وز وز احساس یه چون شدن، دقیق و

 جلو و شدن نرم يواش يواش ندارم، اومدن كوتاه قصد و ام جدی من ديدن وقتی و گذشت منوال

 داشتم منم. شد كاری انجام به مشغول کدوم هر برم و دور بازم ولی بودن، دل دو انگار. اومدن

 من، گروه های بچه. زدم صورتم پهنای به عريضی لبخند كه كردممی تنظيم رو چشمی عدسی

 !بودن عمل مرد واقعا

*** 

 بدين؟ كه دارين جوابی چه. مورفی دكتر نيست كننده راضی اصال و کنده خیلی پيشرفتتون-

 لحن با و كردم چليپا سينه روی رو دستام. بود شده کننده خسته و کردمی عصبیم داشت براندن

 :گفتم طلبکاری

 توی ديشب،. نمياد بر ما دست از هم كاری باشين، نداشته صبر شما تا! صبر كلمه، يه فقط-

 نرفته؟ يادتون كه رو آزمايشگاه

 :پرسید و گرفت شکل ابروهاش روی یادآوری واسه کردن فکر از حاکی ماليمی اخم

  نرفته؟ یادم رو چی-
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 كه اينه موقع هم حاال". نكن دخالت وقت هيچ پليس يه كار تو" گفتين من به كه لحظه همون-

 !استون آقای نكنين دخالت ها محقق و دانشمندا كار تو بگم شما به من

 :گفت طلبانه صلح و فرستاد بيرون آرامش با رو نفسش بار این ولی عصبیه، بازم بود معلوم

 .خوبيه یمعامله-

 :گفتم و کردم استفاده سوء وضعیت این از شده، تر آروم که فهمیدم

 .باشم داشته اطرافمون و دور از خبر يه كه خواممی شما از من حاال-

 چشم آی.بی.اف سازمان سياه چشم مرد به و كردن تيز گوش من، درخواست شنیدن از بعد همه

 آزمایشگاهی وسایل به ای ثانیه چند گرفت، ضرب دستش بغل ميز روی انگشتاش با. دوختن

 :گفت ضرب یه و دوخت چشم اتاق یگوشه

 هستين؟ شنيدن به مايل بازم. نيستن خوب اصال خبرا-

 :دادم تكون سر مطلق پررویی با ولی بشم، خبر با اوضاع از ترسيدممی عميقا كه اين با

 .صد در صد بله،-

 راست يه نیافتاده، خصوصی به اتفاق اصال که انگار خونسرد، خیلی برداشت؛ نه گذاشت، نه

 :گفت

 يه كه اينه نجات راه تنها. گذشته پيشگيری ی مرحله از كار و شده پخش جهان كل تو ويروس-

 .بياد دست به مورفيا ويروس عليه بر پادزهر يا واكسن

 :پرسید تند تند دنيل. زد خشكشون استثناء بدون همه

 دارن؟ خبر ديگه كشورای-

 بهشون كه ايدزی به مبتال آدمای تا تالشن در همه. داديم اطالع بهشون محرمانه صورت به. بله-

 بايد. بره زمان و مشكل كار اين گرچه خب، ولی. دارن نگه قرنطينه و بگيرن رو شده تزريق مورفيا

 .ديد رو نتيجه و موند منتظر
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 كه ديگه روز چند فايده؟ چه ولی! دادممی خبر خانوادم به بايد. گذشت ذهنم از برق مثل فكر يه

 من، نظر به حتی. شدنمی پيدا امنی جای هيچ دیگه كه بود موقع اون اومدن،می وجود به زامبيا

 :پرسیدم و گرفتم باال سر! بوديم خطر در هم ماها

 بديم؟ هم هامون خانواده به رو خبر اين تونيممی استون؟ آقای-

 با و شد عصبانی شدت به! دادممی ازدواج پيشنهاد بهش داشتم انگار كه كرد نگاهم طوری

 :گفت بلندی صدای

 .شده اعالم سری فوق و بندی طبقه ماجرا اين! نزنين هم رو حرفش اصال-

 ی پنجره از و چرخوندم سر ناراحتی با. بدم رو خبرش اونا به بتونم نیست قرار که فهمیدم

 واسه هم رو جونم که بود زمانی يه. شدم خيره جا اون سبز سر دورنمای به آزمایشگاه، سراسری

 ...حاال ولی دادم،می آمريكا مناظر ديدن

 عدم احساس! دنيا كل از اصال آمريكا، از نيويورک، از واشنگتن، از. ترسيدممی داشتم فقط

 به كدوم هر و هستن اومدن وجود به حال در زامبيا كه اين فكر و بود گرفته رو پام تا سر امنيت

 دستام. بستمی يخ وحشت از استخوونم مغز تا كردن، كمين سالم و زنده فرد يه انتظار

 نباشه، خودم دست زدنم حرف که انگار. افتادن بدنم كنار جانبی و دادن دست از رو قدرتشون

 :گفتم ارادی غیر

 .كنهنمی كار مغزم ديگه. تسليمم من-

 اونا كه بودن ترسيده و نگران قدری به همه. نكرد اعتراض يا نشد عصبانی كسی تفكرم، خالف

 به ترس ذره يه حتی و تغيير بدون هنوز چهرش كه كسی تنها. بردنمی سر به حالت همين تو هم

 آدم كه بود كرده سپر سينه جوری هنوز. استوار و محكم سنگی، سرد،. بود براندن رسید، می نظر

. نداره رو كردن خطا پا از دست حق و ايستاده آی.بی.اف سازمان كل رئيس مقابل فهميدمی

. زدمی موج نفس به اعتماد و جديت اشقيافه تو هنوز. بود كننده فلج و نافذ نگاهش هنوز

 و غرور با هم لحظه همون! بمونه؟ باقی پايدار و قوی قدر اين تونستمی چطور مرد اين! لعنتی

 :گفت و زد پلک مطلق آرامش
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 آخرين تا تونهمی هم زن يه حتی كه بدين نشون من به. نداره معنايی ما ارتش تو شدن تسليم-

 !نترسه هيچی از و كنه مقاومت خونش ی قطره

 خودم به يهو باشن، کرده وصل فاز سه برق بدنم به که انگار. لرزيد بدنم گفت، كه چيزي از

 :گفت و شد منقبض فكش. اومدم

 .جنگيممی ما كنيم؛می مقاومت ما-

 سر وقتی ولی كردم، نگاه بهش ترديد با. موند منتظر صبورانه و گرفت سمتم به رو دستش

 از ترديدم دیدم، رو بود چشماشون تو که امیدی یکورسو و ها بچه اميدوار ی قیافه و چرخوندم

 :گفتم و فشردم قدرت با رو دستش و گرفتم باال رو دستم. رفت بين

 !قربان كنين باز حساب هم تحقيقات سازمان های بچه روی تونينمی شما. طور همين هم ما-

*** 

 محسوب مهم های پايگاه اينا و( زد انگشت خاصی مناطق روی بعد) نيويوركه، كل ی نقشه اين-

 .شنمی

 :پرسيد و شد متمايل نقشه سمت به كنجكاوانه تئودور

 هايی؟ پايگاه چه-

 .ای ديگه مهم ساختمون هر و پليس های اداره بيمارستان،-

 چند به. گذاشت نمایش به رو شهر از تری دقيق نمای صفحه و كشيد دست مانيتور روی فرمانده

 :گفت حوصله با و زد انگشت ديگه ساختمون تا

 مركزی اداری ساختمان جا اين ارتشه، كل ستاد جا اين. هست آی.بی.اف سازمان جا اين-

 های گروه روی فقط ما. نداريم كار و سر اونا با فعال ما كه ديگه جاهای خيلی و تحقيقات، سازمان

 .شيممی متمركز خودمون

 :پرسيد و كرد غنچه رو لبش آلن
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 شه؟می چی ای.آی.سی پس-

 :زد لبخند زده خجالت كه كردن نگاه چپ چپ بهش همه

 پرسيدم؟ بدی چيز-

 :زد غر و ورچید لوچه و لب ميشل

 .نيست مربوط اونا به ماجرا اين كه دونهمی هم ای ساله دو ی بچه هر-

 :گفت بمی و رسا صدای با میشل، جواب شنیدن با براندن ولی

 اونم و كنه برقرار رو ملی امنيت داره وظيفه ای.آی.سی سازمان. ايشونه با حق رابرتز، خانم نه-

 .ايه ديگه موضوع سر ما بحث فعال ولی داره، كاسه در دستی

 :پرسید و گرفت باال سر داشت، حضور جا اون که ارتشی افسر چند از يكی

 بسيج رو ارتش افراد از مقدار چه بايد ما مسائل، این از گذشته استون، جناب خواممی عذر-

 كنيم؟

 :داد جواب بهش خونسردی با دافنر

! همه... دار درجه چه ديده، آموزش چه آموزش، حال در چه داريم، نياز همه به ما. افراد كل-

 .اضطراریه وضعیت

 از بود معلوم. رسیدمی نظر به منزجر و گرفته مطلب، این شنیدن از افسرا ی بقيه ی چهره

 دافنر. نیاومده خوش مذاقشون با اصال حرف این و ندارن آنچنانی خبر افتاده، اتفاق كه قضايايی

 اشاره من طرف به رو انگشتش و چرخيد من سمت به حركت يه با و مقدمهبی اتفاق، این از بعد

 :رفت

 !شما و-

 :پرسیدم و باختم رو خودم شدم، شوكه ناگهانیش حرکت از من

 !كردم؟ كار چی من-
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 .خانم هستين ها آزمايشگاه و ها بيمارستان به رسيدگی مسئول شما-

 آرامش با ماجرا فهمیدن از بعد همین واسه بفرستن، زندان به رو من بازم قراره کردم فکر اولش

 :گفتم و كشيدم راحتی نفس

 ...ترسيدم لحظه يه آهان،-

 :گفت كنی خورد اعصاب لحن با و داد قرار مخاطب رو من که بود براندن بار این

 خطرناک شما، پست كه كنم اعتراف بايد. مورفی خانم نيست کنیدمی فکر هم آسونيا اين به-

 .شهمی شامل رو پست ترين

 لحاظ؟ چه از-

 :زد گوشزد آمیزی شيطنت لبخند با

 .دارن آزمايشگاه و بيمارستان با مستقيمی ارتباط زامبيا-

 که گرفتممی تصمیم داشتم كه لحظه همون ولی. شد بلند اطراف از گروهم و من غرغر صدای

 :گفت هم حرفش ی ادامه بگيرم، حالش باید چطوری

 .افرادم و من... شمام با منم البته كه-

 بلند جاش از ای شاكیانه حرکت با. خورده جا و نداشته خبری تصمیم این از بود مشخص دافنر

 :گرفت باال آمرانه رو دستش براندن کنه، اعتراض حرف این به خواست تا و شد

 .نداره شكايت حق هم كسی و گفتم، كه همين-

 بهم هستن، مراقبمون افرادش و براندن كه احساس اين و گرفت فرا رو وجودم خاصی حس

 .بخشيد خوبی احساس

 بقيه از ما، كار كه كردم باور من و شد تقسيم افراد ی بقیه بین هم وظايف ی بقيه بعد، لحظات

 یعنی این. داشتیم کار و سر ها بیماری انواع و عفونت ویروس، خود با دقیقا ما چون تره، سخت

 .مورفیا ویروس از میزبانی برای آماده و بود، تر ضعیف بدنشون که افرادی از مراقبت
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 و كردن خارج رنگ خاكی هامر ماشين تا چند با ارتش پايگاه از رو ما جلسه، شدن تمام از بعد

 ماشينی داخل من. افتادن راه به نامعلومی مقصد سمت به حرفی، یا توضیح هیچ گفتن بدون

 کنار عقب كه ميشل. بودن همراهم آشنا نا ی راننده يه و ميشل و بريكر استون كه بودم نشسته

 با. بود آمیز اغراق زیادی حرکاتش انگار البته رسید؛می نظر به آشفته و مشوش بود، نشسته من

 :گفت و گرفت رو دستم بمونه، ساکت تونهنمی دید وقتی و رفت کلنجار خودش

 .ماريا ترسممی و نگرانم خيلی من-

 :غریدم لبم ی گوشه از و انداختم چشماش به تفاوتیبی و خنثی نگاه

 .فعال البته شه،نمی چيزی-

 :زد اشاره ماشين های پنجره به سر با چون نشد قانع ولی

 ...كنن حمله بهمون زامبيا اگه-

 قطع رو صحبتش شنید، میشل از که رو حرف این. دادمی گوش ما صحبتای به داشت براندن

 :داد ادامه خودش رو حرفش و کرد

 با و انگلوله ضد ها شيشه تموم دو،. مسلحيم ماها يک،. دليل دو به نمياد سرمون به باليی-

 رابرتز خانم كنين حفظ رو خودتون خونسردی پس. شنمی محافظت محكم آلياژ يه توری حفاظ

 .نباشید چیزی نگران و

 دو بین از تا شدم خم هم من. رفت فرو خودش تو و گزید لب براندن حرف شنیدن با میشل

 :پرسیدم ازش و ببينمش بهتر جلو، صندلی

 بپرسم؟ سوال يه تونممی استون، آقای-

 .حتما-

 ريم؟می كجا داريم ما-

 :گفت جلو به مونده خیره نگاه با و انداخت باال ای شونه
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 .بشن بررسی جا اون چيزا سری يه بايد. تحقيقاتی پايگاه-

 :كردم پته تته ناباوری با و نشست سردی عرق پیشونیم روی که کردم احساس

 نيست؟ ما پايگاه... كه منظورتون... م-

 همون از مشکالت و شماست پایگاه اتفاقات، تموم منشاء چون. جاست همون دقيقا من، منظور-

 .شده شروع نقطه

 از و جا اون برم خواستنمی دلم دیگه طرفی از. دادم ترجیح رو کردن سکوت میشل مثل منم

 بدل و رد ما از کدوم هیچ بین صحبتی هیچ مسیر آخر تا. دیدیم می رو جا اون باید دیگه، طرف

 .رسوند پایگاه به رو خودش راننده و نشد

 جز به نگهبانی هيچ ديگه چون گذشتيم، پایگاه امنيتی های مانع از بيشتری سرعت با بار اين

 ماشین و شد تموم موانع. كنن مون پيچ سوال تا نداشتن وجود اول مانع كلفت گردن نگهبانای

 گرفت، ترمز ماشين تا. رسید پایگاه ساختمون جلوی ارتش، به متعلق ماشینای ی بقیه همراه ما،

 به ديده، سراب كه كسی مثل و نبستم رو در. پريدم پايين ماشين از براندن و ميشل با زمان هم

 .نياد پيش بدی اتفاق که خواستممی خدا از فقط و كردممی پرواز مخصوص ورودی در سمت

*** 

 مردی. بمونه باقی تفاوتبی و ساکت تونستنمی کسی داشت، قرار مونمقابل که چیزی دیدن با

 :گفت اختیاربی بود ناآشنا برام صداش که

 ...وحشتناكه واقعا اين-

 نگاه آزمايشگاه به حيرت و بهت با بودن، اومده جا این به بود بار اولین که افرادی حتی ما، ی همه

 و خون اثر و رد جا همه. شباهتی هیچ نداشت، شباهتی هيچ اولش ظاهر و شكل با كه كرديممی

 رو خون ی کیسه عالمه یه شوخی روی از کسی، که انگار شد،می دیده شده تیکه تیکه گوشت

 چند هر. ریخته گوشت های تیکه خواسته، دلش که جا هر و کرده منفجر طرف اون و طرف این

 .باشه سازی صحنه یه تونستنمی کدومش هیچ و داشت واقعیت ولی بود، عجیبی ی صحنه
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 تا دادمی فشار هم به محكم رو پلكاش و بود بسته دستش با رو دهنش جلوی سوزان من، کنار

 براندن. جنگيدمی ها صحنه اون دیدن خاطر به تهوعش حالت با داشت كنم فكر. نبینه چیزی

 کفشای شدن خونی به توجهی کمتر و گذشت قسمت اون از دید،می رو وضعیت که این با هم

 سطحش به احتیاط با و ایستاد آزمايشگاه سربی ی شده نابود در مقابل. داد نشون خودش

 : كشيد دست

 .افتاده بدی اتفاقای جا اين که دهمی نشون اين-

 :كرد زمزمه لب زير بود، ارتشی که ها محافظ از يكی

 زامبياست؟ كار يعنی. بد هم خيلی-

 دندون. خوردمی حرص اوضاع خاطر به داشت وضوح به و بود ایستاده شخص اون کنار آلن

 :غرید و كرد ای قروچه

 .خودشونه كار-

 دستاش حرکت با و آورد باال رو دستاش بعد بگیره، قرار ما روی به رو تا چرخید پاشنه روی براندن

 :شد دادن توضیح مشغول

 دور یا نگيرين فاصله هم از شرايطی هيچ تحت و باشين هم پيش همگی. آقايون و خانوما خب،-

 مراقب پس. بیافته خطر به گروه کل جون ممکنه بزنه، سر ما کدوم هر از اشتباهی اگه. نشین

 .بشيم محرمانه قسمت وارد بايد هم حاال! باشید

 كه رستمی خان هفت به و فرستادم پايين گلوم از زور به رو دهنم آب حرفا، اون شنیدن از

 رو معدم اسید ترشح هم جا اون به کردن نگاه حتی. انداختم نگاهی بود كرده علم قد مقابلمون

. بود ريخته خون جا همه و شده خمير و خورد ها وسايل اكثر. شدمی بدتر حالم و کردمی زیادتر

 فشار با خونش و كرده حمله آدم يه به كسی انگار كه بودن شده خونی طوری ها ديوار از بعضی

 اخم با. كردمی تر خراب و خراب رو حالم داشت خون، مانند زده زنگ بوی. شده پرتاب ديوار به

 :گفتم و دادم نشون رو موناطراف غلیظی
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 و دانشمند مشت يه فقط ماها كه باشين داشته توجه هم موضوع اين به لطفا استون، آقای-

 !كنيم مبارزه غریب و عجیب ی مُرده سری يه با بلديم نه داريم، اسلحه نه! محققيم

 :داد تكون فهميدن عالمت به رو سرش و خنديد خوشی سر با

 باليی که ديممی قول و مسلحيم همراهام و من ولی. شماست با حق کامال دكتر، كنممی درک-

 .ندارن نظير تن، به تن ی مبارزه و تيراندازی توی آقايون اين. نياد کس هیچ سر

 تر متواضع شون رئيس تعريف با بودن، متواضع خيلی دافنر، افراد و آی.بی.اف ی ويژه مامورای

 لب زیر. افتاده فیل خرطوم از لحظه همون انگار كه بود گرفته قیافه طوری نفر يه حتی! شدن هم

 :گفتم استون به رو. رفتم جلو و گفتم ای" بینیممی" خودم با

 ...بريم. حاضریم ما پس-

 شده تشکیل داشتم، حضور داخلش من که گروهی. شديم تقسيم گروه دو به خودش، دستور به

 بخش وارد نفر شش ما. خودش مامورای از تا دو و بريكر استون همراه به تئودور، و ميشل از بود

 راه پايگاه انبار و خونه موتور طرف به ديگه محافظ تا سه با هم مونده باقی افراد. شديم آزمايشگاه

 کامال دوم گروه از. شدنمی دور ما از كامال خاطر، همین به و رفت می ديگه مسير يه از كه افتادن

 رسوند من پيش رو خودش نکنه، توجه جلب که طوری تئودور مسیر، بين که بودیم گرفته فاصله

 :كرد پچ پچ گوشم کنار و

 نگی؟ كسی به دیمی قول بگم، بهت رو رازی يه اگه ماريا؟-

 دزدكی كار يه خوان می كه آدمایی مثل. دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم و شدم کنجکاو

 :كرد زمزمه حالت همون به دوباره و انداخت ای سریعی نگاه اطراف به بدن، انجام

 .بارداره سوزان-

 :نپرسم و نکنم نگاهش نتونستم و شد تنیس توپ بزرگی به تعجب از چشمام

 !واقعا؟-

 :گفت و بشن متوجه بقیه تا نکنم کاری که داد تکون حرص با رو دستش
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 .نگو كسی به فعال ولی. اوهوم-

 :کنم سوال که شد باعث و بود عجیب برام گفت که چیزی

 چی؟ ی واسه-

 .بشه خبر با كسی خوامنمی! ديگه نگو خب،-

 سرم. داد ادامه راهش به من از تر عقب و کرد کم رفتنش راه سرعت از گفت، من به که رو اين

 با كجا رو باردار زن يه بود؟ باردار سوزان. كشيدمی تير بودم، شنیده که حرفایی از داشت

 و ببينه ایزامبی وقت يه نكنه گفتممی خودم با وحشت؟ و رعب منبع! بوديم؟ آورده خودمون

 شه؟ ترک زهره

 و آور چندش زامبيای اون از اونم باشه، ديده زامبی ها بچه از کسی تئودور، و من جز داشتم شک

 قدمای با رو خودم که بود فکرا این با. شدنمی شوکه حتما دیدن،می اگه پس. انگيز نفرت

 پيش احتياط با گروه جلوی داشت. كردم نزديک بود براندن كه گروه ی سردسته به تندتری

 :پرسیدم و کردم صاف رو صدام. بود جا همه به حواسش چشمی چار و رفتمی

 باشه؟ داشته وجود زامبی جا، اين كه داره احتمال چقدر بدونم شهمی-

 :پروند كلمه يه فقط بده، كردن فكر زحمت خودش به که این بدون

 .پنجاه-

 :گفتم وحشت با

 !زامبی؟ تا پنجاه! من خدای-

 :کرد کامل رو حرفش اخم با

 .داره امكان چيزی هر جا این. درصده پنجاه منظورم نه،-

 :پرسيدم و گذروندم داشت وجود زمین روی که بزرگی خون ی لكه روی از دقت با رو پام

 ميريم؟می ما-
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 .نه-

 رسید،می نظر به كالفه و خسته که صورتش حالت از. نپرسيدم ایديگه چيز و گزيدم لب

 اصال دادمی نشون کوتاهش جوابای و مونده بيدار كرده، داری زنده شب ما مثل كه بود مشخص

 نمايش به رو عضالنيش ساعد و بود زده باال رو سفيدش پيراهن آستينای. نداره حوصله

. بودن شليک ی آماده و داشته نگه رو اشاسلحه قدرت با كه دستاش چنين هم و ذاشت،می

 يواش و كم كم كه كردم می اعتراف بايد ولی بگم، چيزی برهم و درهم اوضاع اون به خواستمنمی

 مقتدری و جذبه پر شدت به مرد. اومدمی خوشم براندن ذاتی خشونت و سردی از داشت يواش،

 . انداختمی لرزه به رو آدم وجود عمق تا كه نافذش و سياه تيكه يه چشمای با مخصوصا بود،

 چند. نداشت من کار این از شکایتی هم اون دادم، ادامه رو راه کنارش جا همون و نرفتم عقب

 کمی کالفگی با رو سرش ميشل در، دیدن با كه رسيديم دوم آزمايشگاه در مقابل بعد، دقیقه

 :گفت و خاروند

 .شممی عصبی دارم واقعا دیگه-

 ثانیه چند. كنه چک نزدیک از رو در تا رفت جلو قدم چند ما، به توجه بدون ها محافظ از يكی

 :گفت و کرد نگاهش

 قربان؟ كنيم كار چی. داره رفتگی فرو مقدار یه بشه، باز که دارم شک-

 اثر، اون پرسیدممی خودم از و كردممی فكر داشت وجود در روی كه خونینی دست اثر به من

 : گفت و كرد اشاره من به براندن كه باشه تونهمی کسی چه به متعلق

 .بشه باز در تا بدين دستور مورفی، دكتر-

 باال ای شونه. کرد می اشاره در کنار کلید صفحه به داشت که شد جلب براندن به حواسم

 هم صدایی و نيافتاد اتفاقی هيچ ولی. كردم وارد رو رمز معطلی، یا سرپیچی بدون و انداختم

 :گفتم افسوس با و دادم تکون طرفین به رو سرم. نشد نشیده

 .نمياد بر من دست از كاری و ديده آسيب زیادی در بگم بايد-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

208 

 

 افتاده قيافه و شكل از كامل كه در به عصبانيت با نداشت، رو حرف این شنیدن انتظار که براندن

 :پرسید و زد موهاش به چنگی. كرد نثار لگدی بود،

 ...آشغال لعنتی! بديم؟ انجام غلطی چه بايد حاال پس-

 که عجیبی خونسردی با من. موند خیره در به ها زده ماتم مثل و گرفت کمرش به رو دستاش و

 :پرسیدم ازش بود جالب هم خودم برای

 هستين؟ خصوصی به چيز دنبال جا اون مگه-

 رو جوابم لب زیر بعد ثانیه چند. كرد بدل و رد افرادش بین داری معنا نگاه شنید، که رو حرف این

 :داد

 .خانم شهنمی مربوط شما به این که بگم بايد-

 يادم چيزی بعد ولی. کرد تسخیر رو پام تا سر خشم و برخورد بهم جواب اون شنیدن با اولش

 :گفتم موذیانه و زدم درخشانی لبخند که افتاد

 آقايون شما شه،نمی مربوط من به كه جايی اون از و! شهنمی مربوط من به پس طور، اين كه-

 !كنين تالش در این كردن باز واسه تنهايی به خودتون بايد دار، نگه راز و زورگو

 كه كرد باز دهن استون تا. شد گرفته و رفت درهم عينک پشت از که دیدم رو همه های قيافه

 دوری نسبتا ی فاصله تو چيزی انگار. لرزوند رو جا اون چيزی بلند صدای بزنه، تشر بهم احتماال

 مطمئنم ولی کسی، چه دونمنمی. كشيد عربده بلندی خیلی صدای با كسی بعدش و شد منفجر

 که انگار شنید، رو صدا اون تا تئودور. نبود انسان صدای شبيه کشیدنش، عربده صدای که

 :زد داد و برداشت خيز بودیم، اومده که مسیری سمت به و شد دیوانه

 !سوزان! نه وای-

 که نذاریم تا گرفتيم رو جلوش اجبار به و رسوندیم تئودور به رو خودمون سرعت به میشل و من

 :كردمی التماسم افتضاحی حال با داشت و بزنم حرف که دادنمی اجازه. بره

 !همسرم! خطره در سوزان برم، بذار کنم می خواهش ماريا،-
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 اومدمی سمت اون از غريبی و عجيب صداهای داشت حاال ترسناک، ی عربده صدای اون از بعد

 جون طرف اين از داشت، رفتن در سعی چنان هم تئودور. كنم كار چی باید که بودم مونده من و

 میشل به رو تئودور. افتادمی اتفاقاتی يه داشت سمت اون طرف، اون از و بود خطر در خودمون

 با رو رمز عدد زيادی فشار با آخر، سیم به زنهمی که کسی مثل و در سمت برگشتم سپردم،

 بازدمم. نشد باز بازم ولی خورد، خفيفی تكون در. كردم وارد کلید صفحه روی ام سبابه انگشت

 :گفتم و کردم رها عصبانیت با رو

 آقايون؟-

 :دادم ادامه رو حرفم. كرد نگاهم سريعا که بود شخصی اولین استون

 !نداره امنیت اصال جا اين. داخل بريم و كنيم باز رو در شده كه سختی هر به بايد-

 :اومد جلو تردید بدون و انداخت گردنش به رو اسلحش بند شنید، رو حرفم تا اول محافظ

 .حاضرم من-

 يه به چشمم. گشتم در كردن باز واسه محكم چيز يه دنبال عجله با و انداختم نگاهی زمين روی

 و دادم نشونش انگشت با. بود شده خونی طرفش یه كه افتاد محكم نظر به و آهنی یميله

 :گفتم

 .باشه بخور درد به كردن باز در واسه بايد اون-

 خونی دستاش که این به و داشت برش زمین روی از و شد خم معطلی بدون دید، رو میله تا

. كوبيد در ی شده قُر شكاف به محكم رو ميله و کشید ایعصبانی فرياد. نكرد توجهی نه، یا شدن

 :کرد اعتراف و افتاد زدن نفس به ولی زدن، زور به كرد شروع تنهایی

 ...سفته خيلی اين-

. آورديم فشار ميله به نفری سه و رفتيم کمکش به تونه،نمی تنهایی دیدیم که دوم محافظ و من

 به و شد تر باز مقدار يه زحمت به ما، فشار با و بود محکم خیلی کشویی در گفت،می راست

 :گفتم و كردم وارد ميله به تری محكم فشار. كرد حركت طرفین



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

210 

 

 !بيارين فشار بازم كنه،می كار داره-

 بازوهام از ماليمت با شدن، ظاهر غیب از زوری پر دستای كه دادم می ادامه دادن هل به داشتم

 سياه ی تيله تا دو با خودم مقابل و چرخيدم عقب به منگ و گيج. كشيدن عقب رو من و گرفتن

 :گفت بهم صاحبشون. شدم مواجه

 .كنممی كمک بهشون من داره، نياز بيشتری قدرت به كار اين-

 به رو كار ی بقيه و اطاعت حرفش از چرا و چون بدون ها شده مسخ مثل که شد باعث لحنش

 با اونقدر و افتادن بود اهرم عنوان به وسیله تنها که ميله جون به نفره سه. كنم واگذار براندن

 به نفر يه عبور واسه كافی فضای در، ی لنگه دو بین و شد باز بيشتر در كه دادن هلش قدرت

 و دادم هل در سمت به رو ميشل کردن، تلف وقت بدون افتاد، شکاف به چشمم تا. اومد وجود

 :گفتم

 !برو باش زود-

 ...آخه-

 !ديگه برو دِ -

 وجه هیچ به سوزان خاطر به که هم رو تئودور زبونی چرب با تو، اون رفت و شد قانع میشل وقتی

 بود، نشده هم دقیقه یک هنوز که این با. فرستادم داخل و کردم راضی رفت،نمی سمت اون به

 :گفت و زد اشاره سر با براندن. درخشیدمی برق مامور تا سه هر پيشونی روی عرق های قطره ولی

 .داخل برو-

 :پرسیدم و انداختم نگاهی خودم به

 من؟-

 !داريم نگهش تونيمنمی ديگه باش، زود! آره-
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 دیگه ی ميله یه با و دادم عبور شكاف از زحمت به رو خودم گذاشتم، کنار رو کردن دست دست

 رو در تئودور کمک با فرستاد، داخل شكاف از محافظا از يكی و شد پیداش کجا از نفهمیدم كه

 ته زورم دیگه من ولی سرش، پشت هم دومی و پريد داخل حین این در براندن. داشتم نگه

 خیلی صدای با در و کنه مقاومت نتونست هم تئودور دادم، دست از رو كنترلم. بود کشیده

 :زد داد جا همون از بود، کرده گیر در پشت که يكی اون. شد بسته یهویی بلندی

 قربان؟ كنم كار چی من-

 :پرسيد بلندی صدای با و گذاشت در روی رو دستش براندن

 همراهته؟ اسلحت دِيويس،-

 .قربان بله-

 .برگرديم ما تا كن پيدا امن جای يه پس خوبه،-

 :بود شجاع و مطمئن کامال مامورش صدای

 .برگردين تا دممی نگهبانی جا همين من. نيست نيازي-

 اشاره راهرو طرف به و کند دل ازش باالخره ثانیه چند از بعد انداخت، در به طوالنی نگاهی براندن

 که رسید نظر به جالب برام. برداشتيم قدم راهرو داخل بود، شده نفره پنج حاال كه گروهی با. کرد

 دیدن با هم براندن. دونستمنمی رو دلیلش و بود كثيف و خونین هم جا اون ديوارای حتی

 ی اسلحه طوری و ناامنه طرف، اون ی اندازه به هم سمت این که بود کرده درک جا، اون وضعیت

 مامور به کردن حرکت حین. عمرشه یشيشه انگار كه بود گرفته مشتش داخل رو كمريش

 :گفت كنارش

 كنی؟ برقرار ارتباط نونز و آرنت با تونیمی ببين ويليامز،-

 :گفتم و پريدم حرفش بين من که بود نداده جوابی هنوز ویلیامز

 .تونهنمی-
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 به خشن خیلی کردمی تالش که لحنی با بعد. كرد براندازم غليظی اخم با و شد عصبی براندن

 :پرسید نیاد نظر

 چرا؟ بپرسم شهمی-

 .دهمی آنتن سختی به موبايل جا اين چون-

 :داد جواب من به لبخند با ويليامز

 .ده می جواب. دكتر دارم همراهم بيسيم من ولی-

 روی رفتمی راست يه داشت خشش خش صدای. بيسيمش با رفتن كلنجار به كرد شروع بعد

 تماسی ده،نمی ای نتيجه تالشش كه فهميد برسيم، دوم در به تا. بود شده نابود دیگه که اعصابم

. بودم گفته چی باره این در که نياوردم روش به من ولی شد؛ ضایع و نداره شدن برقرار امکان

. کرد می اهمیتبی رو دهی آنتن مورد در کردن بحث که داشت وجود مقابلم تری مهم چیز چون

 ما به و گرفت تر محکم رو اسلحش دیدنش، با براندن. بود مونده باز دوم در چشممون، مقابل

 :داد هشدار

 ...افتهمی اتفاقایی يه داره جا اين گهمی بهم شيشمم حس باشين، مراقب همگی-

 خون حمام به بیشتر حاال كه شديم محرمانه آزمايشگاه قسمت وارد براندن سر پشت همه

 که چند هر دادم،می نشون ريلكس رو ظاهرم من ولی دونستم،نمی رو بقیه. داشت شباهت

 تا كشيديممی سرک بر و دور به محتاطانه تئودور و من. کردممی ضعف ترس شدت از داشتم

 چسبيده محكم رو دستم هم ميشل و باشه كرده كمين اطراف اون كسی مبادا که بشيم مطمئن

 انگار. شد بلند آوری دلهره صدای گوشه، یه از كه بود نگذشته رفتنمون داخل از دقيقه چند. بود

 :پرسيد زبون لكنت با میشل. كردمی تيز چاقو داشت كسی

 !چيه؟... چ صدای... صد اون... اون-

 گلن براندن که کنم آرومش کردم سعی. فشرد دستاش تو رو دستم بیشتری قدرت با بار این و

 :داد دستور و كشيد رو تفنگش گدن
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 !بايستين عقب همگی-

 رفتن، صدا منبع طرف به. رفت جلو همراهش کشیدن، عقب جای به که بود کسی تنها ويليامز

 ايستاده ميشل و من مقابل طوری هم تئودور. رسیدمی گوش به آزمايشگاهی وسايل سمت از که

 خطر به رو خودش جون کار این با داشت و نبود مسلح چند هر سپره، يه انگار كه بود

. انداختم سريعی نگاه وسايل به و چرخوندم چشم تئو، ی شونه باالی از و کشیدم قد. انداختمی

 هر صدای صدا،. نداشت قرار ما دید میدان تو صدا تولید منبع حداقل یا شدنمی دیده چیزی

 بود، رسیده وسیله تا چند با میز یه جلوی که ويليامز. كردمی راست همه اندام به مو بود، كه چی

 به زیادی سرعت با دستش و كرد خر خر ناگهانی بگه، چيزی خواست تا و گرفت باال رو دستش

 :زد فرياد ديدش، تا و چرخوند رو سرش براندن. چسبيد گلوش

 !اوليور-

 روی ضرب یه هیکلش. شد خونین گلوش و زد فواره بيچاره ويليامز انگشتای الی به ال از خون

 داخل دسته تا تیز، خیلی نظر به و باريک چاقوی يه كه ببینم تونستم تازه من و افتاد زمين

 :كشيدم ای خفه جيغ اختیاربی صحنه اون دیدن از. رفته فرو گلوش

 !خبره؟ چه جا اين-

 خيز سمتمون به و پريد بيرون چپ سمت ی گوشه ميز پشت از شتاب با چيزی زدم، جیغ من تا

 احساس. كشيدن جيغ به کردیم شروع داشت، توان حنجرمون كه جايی تا ميشل و من. برداشت

. نبينم هیچی دیگه تا پوشوندم دستام با رو چشمام و نمونده باقی مرگم ی لحظه به چیزی کردم

 فضا تو شليک بار چندین صدای باشم، داشته مالقاتی عزراییل با تا بودم شده آماده که موقعی

 کسی که بودم نکرده باز رو چشمام هنوز. چيزی خوردن زمين محکم صدای بعدش، و پیچید

 :گفت

 .كشتمش-
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 ديد رو اطراف بینشون، از و دادم فاصله هم از رو انگشتام صورتم، روی از دستام برداشتن از قبل

. بود ايستاده نفر دو جسد باالی دست، به اسلحه و خونين پيراهن با براندن تر، طرف اون. زدم

 ...دومی و بود خودش دست زير مامور كه اجساد از يکی

 :بپرسم سوال من تا شد باعث که بود چیزی دوم، جسد

 چيه؟ ديگه اين-

 دوم جسد. داد هلش عقب سمت به كفش، نوک با و رفت سمتش به کندی قدمای با براندن

 :كرد غرغر کالفگی با. شد پديدار سياه تاوالی از پوشيده صورت با آدم يه و چرخيد

 !داد كشتن به رو ويليامز لعنتی زامبی یه! من خدای. زامبی يه-

 با. بود متصل جسد اون كمربند به جراحی چاقوی سری يه که ديدم تعجبم كمال در هم من و

 :پرسیدم و كردم اشاره بهش انگشت

 بود؟ اين صدای عجیب، صدای اون پس-

 .كنم گمون-

 قطره قطره ازش حاال و بود شده شكافته مامورش گردن. زد زانو ويليامز جسد پيش آهسته بعد

 نگاه سقف به وقفهبی و بودن مونده باز زده، بهت و وحشت با سبزش چشمای. چكيدمی خون

 :بست رو پلكاش و كشيد صورتش روی ناراحتی با كرد، دراز رو دستش براندن. كردن می

 .كنمنمی فراموشش هرگز عمرم آخر تا مطمئنا. بود خوبی و شجاع مامور-

 و کنم بلندش تا کردم سعی گرفتم، بازوش از و رفتم جلو ولی نیست، وقتش االن دونستم می

 :گفتم

 .باشه شده آلوده ممكنه نزن، دست بهش-

 تير يه كه داشتم رو احساس اين بيشتر البته ايستاد؛ كنارم و شد بلند زدن، حرف بدون براندن

 :گفت آمرانه و تئودور به کرد رو. رهمی باال و كنهمی رشد كنارم داره برق چراغ
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 .شهمی احتياجمون بردار، رو ويليامز ی اسلحه-

 اون از بعد. كرد عمل حرفش به و گذاشت کنار رو تردید باالخره ولی داشت، تردید اولش تئودور

. بیرون رفتیم باالخره ندیدیم، چیزی وقتی و كشيديم سرک هم آزمایشگاه ی ديگه نقاط به اتفاق

 وجودم عمق تا نگرانی شد باعث كه خورد من چشم به چيزی جا، اون از شدن خارج حین ولی

 :گفتم و زدم لب سختی به. بدوونه ريشه

 ؟...ميشل-

 :داد جواب و کرد نگاهم شونه روی از

 چيه؟-

 !بازه هم سردخونه در ببین، رو سردخونه-

 سمت همون به رو راهش ما از تر سریع فهميد، رو منظورم تا. کردمی عمل بقیه از تر تیز براندن

 :زدمی فرياد حيرت با و بود رسيده سردخونه داخل برسيم، بهش بخوايم هم ما تا. دوید و کرد کج

 !زود! جا اين بياين-

 يه. چیز یه الی نداشت، وجود سردخونه داخل چیزی. زدم جلو تا دو اون از و رفتم خيزان و افتان

 جسد. بود زده يخ كامال داشت، وجود شده پخش اطرافش كه خونی و افتاده سردخونه كف جسد

 ی قفسه باالی آلود خون ی حفره يه فقط. نداشت هم گردن حتی یعنی نداشت، سری هیچ

. داشته وجود جا اون هم گردنی و سر زمانی يه كه اين بر بود گواهی خورد، می چشم به سينش

 کرده مقاومت مرگش از قبل که انگار کثیف، شدت به و بود خونی گُله به گُله سفيدش روپوش

 :شد ظاهر جلوم براندن دست كه پيشش برم خواستم کردن فکر بدون. باشه

 .باشه كرده كمين زامبی يه جاها اون ممكنه! کن صبر نه-

 حاصل بخار به کوتاهی نگاه. شدمی بخار خونه سرد ی درجه سی منفی سرمای تو همگی نفس

 :کردم قبول و دادم تكون سر. شدمی تشکیل سریع و تند که انداختم کشیدنش نفس از

 .كن اسكورتم باشه،-
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 طرف اون که شدیم مطمئن. رفتیم جسد پيش کامل احتیاط با و افتاديم راه هم بازوی به بازو

 يه سينش قسمت روپوشش، روی. زدم زانو جسد پيش راحت خيال با همين واسه نبود، خبری

 جلب خودش به رو حواسم ی همه كه نبود كارتش ولی دادم، تشخيص رو خون از پوشيده كارت

 .ايش نقره ی حلقه و دستش. داشت قرار کارت پیش که دستش بود، دستش اون بلکه بود، كرده

 !ممكنه غير نه... اين-

 :پرسید و شد خم جسد طرف به و شد کنجکاو براندن

 شناسيش؟ می شده؟ چيزی-

 :پرسیدم سوالش، به دادن جواب جای و گرفتم باال رو سرم بعد

 داری؟ دستمال-

 جیب از تمیز ی شده گلدوزی و سفید دستمال يه باالخره و گشت رو جيباش داخل كرد، فكری

 يخ و بسته لخته خون جمع، حواس با و گرفتمش معطلیبی. گرفت سمتم به و کرد پیدا شلوارش

 بود، زده حدس که چيزی تا افتادمی کردن التماس به داشت ذهنم. كردم پاک رو كارت روی ی زده

 می ظاهر کردن، تمیز از بعد که كارت روی های نوشته يكی يكی داشت چشمم. باشه اشتباه

. كشيدم هين و پوشوندم رو دهنم جلوی دستم با ؟...تی... اِس... ايكس... ای. خوندمی رو شدن

 وحشتناكی فكر و شد خم جسد روی من العمل عکس دیدن با بود، ایستاده سرم باالی تئودور

 :خوند كارت روی از اطمينان با رو بود كرده خطور ذهنم به كه

 !اكسترومه پروفسور جسد اين. اكستروم-

 دكتر. بريزم استادم واسه بخوام تا بود نمونده باقی واسم اشكی ديگه كه بودم كرده گريه انقدر

 كسی که کردم احساس فقط نبودم، خودم حال تو. سازمان باهوش پروفسور اسكتروم، روالند

 :كرد زمزمه که بود ميشل. كشيد آغوشم در و بایستم پا سر تا کرد کمکم

 .نيست ساخته ماها دست از كاری ديگه نكن، فكر بهش-
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 میشل، سمت اون. دوختم چشم سرش پشت به و گرفتم بغلش تر محكم يتيم، های بچه مثل

 دست محكمش ی چونه به داشت و بود زده تكيه پاش يه به متفكری ی قيافه با براندن

 :پرسید گمان و شک با و كرد باز لب. كشيدمی

 داشته؟ کار چی جا اين پروفسور يعنی-

 :دادم تكون سر گنگی طرز به. برد هجوم چشمام عمق به جدی، نگاه یه با بعد

 ...دونمنمی-

 :بود شرمندگی غرق كه شنيدم رو تئودور صدای

 ...ولی پروفسوره، سر زير ماجراها اين كردممی فكر همش من-

 :گفت جدیت با و کرد قطع رو حرفش براندن

 سرد بوده اومده چرا. معماست يه جا اين به پروفسور اومدن دليل. هوارد آقای نكنين اشتباه نه،-

 كشتنش؟ و كردن حمله بهش جا اين زامبيا چرا اصال گشته؟می چيزی چه دنبال خونه؟

 :زد اشاره سرش با. دونستیمنمی رو دلیلش کدوم هیچ و چرا؟ واقعا. كرديم سكوت همه

 .بگرديم سرنخ دنبال بايد بياين،-

 جلو يكی يكی و كردممی چک رو ها يخچال تموم. جستجو به كردم شروع گوشه يه از من

 كه دونستممی خوب منم و بود شده حسبی انگشتام سر اونجا، سرمای خاطر به ولی. رفتممی

 حال در. نبود ایچاره ولی. پاست و دست انگشتای سر زدگی يخ سرمازدگی، عالمت اولين

 آلوده خونای نمونه تموم استثناء، بدون كه اين. كردم پيدا دست مهمی ی نكته به کردن، جستجو

 اين من ولی داد،می گواه رو همين هم بقيه نااميد نگاه! بودن شده ناپديد وی،.آی.اچ ويروس به

 :زدم صداش پرسشی. نديدم رو نفر يه بين

 استون؟ آقای-

 .جام اين من-
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 از كه پرونده يه داشت و ايستاده سردخونه از گوشه يه. رفتم پيشش سرما از لرزون قدمای با

 قبل از بيشتر لحظه هر و بود ناراحت و رفته درهم قيافش. زدمی ورق رو بود كرده پيداش جایی

 .كرد می اخم

 رئيس؟ شده چيزی-

 تازه چشماش ديدن با. كرد نگاهم و گرفت باال رو سرش زدم، صداش" رئيس" كه اين از متعجب

 به و بست رو پرونده زدن، حرف كلمه يه بدون. عصبانيه وجودش های اليه ترين عميق از فهميدم

. نبود خوندن قابل شدن کثیف خاطر به ولی بود، شده حک جلدش روی چيزی يه. گرفت سمتم

 :کردم اشاره قسمت اون به

 !چيه؟ اين-

 ی كلمه. كرد پاک حوصله با رو آلود خون مهر روی داشت، دست به كه جراحی سفيد دستكش با

 چهار به شده بندی طبقه و مهم اطالعات. )سری فوق: كردمی كجی دهن بهم داشت شده پديدار

 باالترين سری، فوق كه شوندمی بندی دسته سری فوق و سری محرمانه، فوق محرمانه، ی دسته

 .(است برخوردار اهميت نظر از را درجه

 .كردن شروع رو كثيفی بازی. باشه اومده اينجا به اكستروم دكتر همراه بايد اين-

 رو پرونده زیادی كنجكاوی با. رفت پيشم از كنان غرولند و شد منقبض فكش" چرا؟" پرسيدم تا

... كه قراره چه از ماجرا بفهمم تا خوندممی مختصر و سريع. كنم پيدا خودم رو جوابم تا كردم باز

 .رسيدنمی پيشونيم باالی تا ابروهام و بودن شده گرد چشمام! نداشت حقيقت اين

 كشور... طريق اين از توانمی... مبتال افراد تعداد... تحقيقات طبق... بايد... كه مهمی موضوع-

 ...ايران خصوص به... ميانه خاور... توسعه حال در های

 : دادم ادامه خوندن به بيشتری وحشت با. ريخت قلبم انگار ،"ايران" ی كلمه ديدن با

 غير های جهش... تزريق... یگفته طبق... ژنتيكي های جهش... تداخل... كه ويروسی... ايدز-

 ...بينی پيش قابل
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 داشت اتفاقاتی چه بود؟ شده چی بود؟ خبر چه اينجا. بودم گرفته سرگيجه کلمات اون دیدن از

 فراموشم سرما تمركزم، شدت از و كردم مطالعه بيشتری دقت با رو آخر های جمله! افتاد؟مي

 .شد

. آورد وجود به را ای بينی پيش قابل غير های جهش مبتال، فرد بدن در تواندمی ويروس اين... -

 به ماه دو تا حداكثر و ماه يک تا حداقل گرفته، قرار تزريق مورد فرد كه دهندمی نشان تحقيقات

 را فرد و آوردمی بار به كاذب انرژی مخدر ماده مانند ويروس. داد خواهد ادامه نشاطی پر زندگی

 .كرد خواهد دروغين سرحالی و شادابی از سرشار اش،ماهه يک عمر آخر تا

 شونه روی از که دیدم رو تئودور سر. كرد پرت رو حواسم گوشم، كنار كسی كشيدن نفس صدای

 ادامه خوندنم به منم. خوندمی رو پرونده من مثل داشت غليظی، اخم با و بود شده خم راستم ی

 .دادم

 داد خواهد نشان ميزبان فرد بدن در را خود نهايی جهش ويروس ماه، دو الی يک گذشت از بعد-

 و كندمی پيدا شدن اسيدی به ميل فرد بدن PH. ريخت خواهد هم به را بدن سيستم تمام و

 شدن خورده به شروع داخل از فرد بدن و شوند تخريب ها، ليزوزوم ی ديواره تا شد خواهد باعث

 برای را اش حياتی عالئم كه رسد می نظر به و ميردمی بسيار عذاب و رنج از بعد فرد. كند

 را اش حياتی عالئم مبتال، فرد كه انجامدمی طول به روز پنج تا سه تقريبا. داده دست از هميشه

 در. شود بازسازی متحرک، ی مرده یک صورت به و يابد باز ويروس طريق از مصنوعی صورت به

. اند كرده تكثير بدنش در ها ويروس كه شودمی هايی تاول از پوشيده مرده فرد بدن مرحله، اين

 او تواندمی مبتال، فرد يک با سالم فرد يک تماس. خطرناک شدت به و است سياه ها، تاول رنگ

 ...كند تبديل ساعت، يک تا دقيقه چند عرض در تنها را

 از رو پرونده دادن، هشدار بدون تئودور كه خوندممی رو ها نوشته زيادی ترس و ولع با داشتم

 :کردم اعتراض کارش به ناراحتی با. زد ورقش عجله با و قاپيد دستم

 !خوندممی داشتم! ده؟می ای معنی چه كار اين تئو-

 :غريد تندی لحن و عصبانیت با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

 !باشه داشته وجود پادزهر يه بايد بگيريم؟ رو جلوش بايد چطوری نگفته-

 .نيست كار در پادزهری هيچ-

 داخل رو پرونده خونسردی با. شد ظاهر مقابلمون سينه به دست و زد رو حرف این براندن،

 :داد ادامه و بست تئودور دستای

 .كنترله قابل غير ويروس اين-

 :شدمی منفجر خشم از داشت تئودور

 !باشه داشته وجود راهی يه بايد حتما! چی؟ يعنی-

 :رفت باالتر بل دسی چند براندن صدای

 شهنمی كه شده ريزی برنامه طوری ويروس اين! هوارد آقای نداره وجود راهی هيچ گفتم-

 .كرد متوقفش

 :پرسیدم زرنگی با و کردم استفاده فرصت از من

 !بودين؟ خبر با ما ويروس ماجرای از شما مگه-

 :دزديد چشمام از رو نگاهش

 .بود" مجهول ويروس" ی پروژه اسمش. آره-

 مجهول؟ ويروس ی پروژه. شد متوقف كلی به زمان لحظه یه انگار گفت، که رو این

 و بود تكبر و غرور از سرشار پيش ی لحظه چند تا كه كردممی نگاه براندنی به مبهوت و مات

 و غمگين صورتش. برد فرو جيباش توی رو دستاش و انداخت پايين مظلوميت با رو سرش حاال،

 :پرسيد زحمت به و زده بهت ميشل. دادمی نشون شكسته

 دارين؟ خبر كجا از شما ولی... ولی-

 :اومدمی در چاه ته از انگار براندن صدای
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 .بود گرفته عهده به ما سازمان رو پروژه اين به نظارت چون-

 بقيه تا. برداشتم بلندی خيز سمتش به و اومدم خودم به يهو ولی بودم، گيج و تفاوتبی اولش

 به انزجار با. بودم کرده براندن صورت نثار محكمی خیلی سيلی من بجنبن، خودشون به بخوان

 :زدم جيغ و انداختم نگاهی پاش تا سر

 !كيه؟ تقصير ماجرا اين داشتی خبر تو پس! عوضی-

 حق و بوده سيلی اون مستحق انگار كه كردمی نگاهم طوری من، سیلی از شده سرخ صورت با

 كردم مشتش بود، افتاده سوزش به صورتش زبر ريش ته خاطر به دستم کف. نداره هم اعتراضی

 :اومد زبون به براندن كه بيافته سوختن از تا

 پروژه اين چون نداشتم، خبر منم حتی. چيه به راجع ويروس ی پروژه دونستمنمی من. متاسفم-

 اين از خاص و مهم كارمندای از سری يه فقط. بود شده آغاز جمهور رئيس شخص دستور به

 به كه نابغه دانشمند تا چند ی اضافه به دستام زير از نفر چند و من جمله از بودن، خبر با پروژه

 بشه، ساخته قراره كه ويروسی دونستمنمی من کن، باور ولی. بودن شده فراخوانی گمنام صورت

 .خطرناكيه و مرگبار ويروس كه نداشت خبر هم روحم و هدفيه چه برای

 :داد ادامه و زدن قدم به كرد شروع بعد

 ويروس های نمونه و باشيم داشته بازديد اينجا از تا شد داده دستور ما به گذشت، كه مدت يه-

 آورده اينجا رو نمونه كه كسی هر و بودن برخورده مشكل به كار وسط ظاهرا چون. برگردونيم رو

 .بود كنترل قابل غير ولی كرد،می كار يعنی. كردنمی كار ويروس. بود زده گند بود،

 :پرسید کسی. نداشتن من از كمی دست هم اونا. انداختم همكارام به سردرگمی و گيج نگاه

 بگيريم؟ رو زامبيا جلوي تونيمنمی ما، پس-

 :دوخت چشم ميشل به

 برخوردی زامبيا با نبايد عنوان هيچ به عادی مردم. داره راه يه فقط فعال ولی شه،می... چرا-

 .باشن داشته
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 :پرسيد منگ و گيج تئودور

 !نبينن؟ آسيب كه ببريم كجا رو مردم كجاست؟ امن جای كنيم؟ كار چی بايد حاال-

 :رسيدمی نظر به گنگ هم براندن ی قيافه كه ديدم بار اولين برای

 به نبوده قرار وجه هيچ به بشه، فرستاده ديگه كشورای به بوده قرار ويروس اين. دونمنمی-

 .شه تزريق هاآمريكايي

 .شونيكي حتی نيستن، هم ها نمونه. بريم بايد-

 فقط براندن. ساييدممی هم به رو دندونام خشم با داشتم كه كردن نگاهم زدم، که رو حرف این

 :گفت

 .مارياس با حق آره،-

*** 

 شنوی؟می رو صدام َمرد، ديويس؟-

 چشماش و فشرد در به رو گوشش براندن. رسيدنمی گوش به فلزی در سمت اون از صدايی هيچ

 :كردم زمزمه. بست متمركز رو

 ...يا رفته، كرده فرار يا. نداره ایفايده-

 :بدم ادامه رو حرفم نذاشت و رفت غره چشم بهم حالت همون به

 !جنگن می كنن،نمی فرار وقت هيچ. شجاعن خيلی من مامورای! نه-

 نشد متوجه براندن شكر رو خدا. داد نشون خسته رو اشقيافه و كشيد پوفی يواشكی تئودور

 :زد داد و كوبيد در به بار چند مشتش با دوباره. ناپيدا سرش اون كه انداختمی راه قشرقی وگرنه

 !ديويس؟... ديويس؟-

 :كشيدم عقب و گرفتم رو دستش و رفتم جلو كالفه. نیفتاد اتفاقی هيچی
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 .دهنمی جواب كه بينیمی خودت براندن، كن بس-

. شده كشته ديويس همكارش نداشتم شک. دوخت چشم در به حسرت با و كشيد عقب نااميد

 يا و بود، كرده فرار يا بود، شده زامبی يا بود، مرده يا. نبود خارج حالت چند از دادنمی جواب وقتی

 .بقيه كمک بود رفته

 .برسه زورمون دارم شک ولی كنيم، باز رو در بايد-

 :برداشتم رو ميله و شدم خم

 .مطمئنم شه،می. تونيممی-

 تو اینجا، به اومدن از قبل. گفتمی" دكتر" همكارام و من به كه بود قبل از تر نرم نگاهش

 موجود. كنيم عمل تر موفق تا باشيم راحت هم با و باشيم تيم يه گذاشتيم قرار سردخونه

 ی بقيه مثل تونهمی اونم فهميدممی تازه كه صورتی در اومد،می نظر به ای دنده يه و سرسخت

 .بزنه آتيش و آب به رو خودش دستاش، زير و همكارا جون نجات واسه و باشه مردم

 ...ولی-

 و گرفت اميد دوباره كه بود من مصمم نگاه از شايد. خورد رو حرفش ی ادامه و گزيد رو لبش

 :پرسیدم ازش و زدم لبخندی. داشت نگه دستش تو رو ميله

 ای؟آماده-

 .آره-

 قدرت تمام با و رفتيم كمكش به هم تا سه ما. كوبيد در رفتگی فرو به رو ميله و كشيد عربده

 در كه كرديم كاری ميله همون با. شد باز در بود، كه تالشي هر به. ميله دادن هل به كرديم شروع

 نگاهی اطراف به و رفتيم بيرون براندن سر پشت يكی يكی. نشه بسته ديگه و بمونه باز

 هم اضافه خون لكه يه حتی بود، مونده باقی شكلی همون محيط. نبود خبری هيچ. انداختيم

 .زدنمی حرف كام تا الم و بود داشته نگه رو ويليامز تفنگ لرزون دستای با تئودور. شدنمی ديده

 بندازيم؟ نگاهی يه رو اطراف اين چيه نظرت براندن؟-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 :غريد لبش ی گوشه از

 .بيا من با هم تو ماريا،. برو ميشل با تو تئو،. خوبيه فكر-

 :كرد اعتراض تئودور

 !كنم استفاده اسلحه از نيستم بلد كه من ولي-

 .كمكت بيايم تا بده خبر ما به شد چيزی اگه برو، تو افته،نمی اتفاقی-

 عرق های دونه ولی كشيد،می نفس عميق براندن. رفتن چپ سمت از تایی دو و كردن قبول ناچار

 :پرسیدم ازش. مشوشه درون از كه دادمی گواه پيشونيش روی

 خوبی؟-

 :كرد نثارم سريعی نگاه نيم

 .آره-

 .خوبه خوبه،-

 نظر به دور واسم چقدر ديشب یاد. بوديم اومده هم ديشب كه رفتيم قرنطينه اتاق داخل

 همون ميكی كوچيک ی الشه فقط. نبودن قفساشون تو هم موشا و نبود اونجا كسی! رسيدمی

 :گفتم و چسبيدم بازوش به. بود افتاده بود خورده تير براندن از كه جايی

 !نيست اينجا كه بينیمی برگرديم، بيا! ترسممی اينجا از من-

 نگاه من به. خشكيد واحد آنِ  در لبخندش بگه، چيزی خواست تا و چرخيد سمتم به لبخند با

 :پرسيدم و دادم قورت رو دهنم آب! بود مونده خيره سرم پشت به كرد،نمی

 منه؟ سر پشت چيزی يه-

 ...اوهوم-

 !بود عصبی لبخندش شايد. زد مضحكی لبخند
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 نه؟ مگه زامبيه،-

 ...اوهوم-

 !شكافت رو هوا جيغم عميقی نفس از بعد بستم، آروم رو چشمام

 !كـن كمكم-

 تفنگش صدای. تيراندازی به كرد شروع سرم پشت طرف به و كشيد اسلحه معطلیبی براندن

 رو دستام. بود شده كننده كر صداش نداشت، بزرگی خیلی فضای چون و پيچيدمی اتاق اون توی

 جرات حتی كه بودم ترسيده انقدر. اتاق از گوشه يه طرف كردم فرار سرعت به و گرفتم گوشام روی

 همون. نه يا آشناس واسم بود، سرم پشت که ای زامبی ببينم و كنم نگاه رو سرم پشت نداشتم

 وضعیت، اون با. كردم كز بچه مثل و گرفتم سرم روی محافظ مثل رو دستام رسیدم، که گوشه

 به و زد نعره كسی. يكی نه مدله، دو شنیدم،می که هایی شليك صدای چرا كه بود عجيب واسم

 هوشیبي مرز به وحشت از داشتم ديگه. شد اضافه شدتش شنیدم،می که صداهایی و سر

 صداها اون با تمام ی دقيقه يه. كردنمی ولم سرگيجه و رفتمی سياهی چشمام! رسيدممی

 های لحظه. نداشت ای فايده دادم،می فشار بيشتر گوشام روی رو دستم چقدر هر من و گذشت

 یه و گذشت كنارم از گلوله يه شه،می چی داره یا شده چی ببينم كه چرخوندم رو سرم تا آخر

 ی دايره يه و شد منفجر ديوار! پريدم عقب و زدم جيغ که خوردم جا انقدر. خورد ديوار به راست

 فهميدم كه پريدمی بيرون سينه از داشت دیگه قلبم. ريخت فرو مصالحش از بزرگ نسبتا

 :گفت پرسشی لحن با و شکستش كسی بعد و اومد پیش سکوت کم یه. خوابيده صداها

 ای؟ زنده ماريا؟-

 :دادم جواب و فرستادم بيرون لرزون رو نفسم. شناختمش صداش روی از

 .تئو آره... آ-

 فقط كردم، نگاه صورتاشون به. بودن ايستاده سرم باالی براندن و تئودور بعدش، و اومد پا صدای

 :گفت عجله با و ترسيدم فهميد كه شدن گرد چشمام. بود شده خونی براندن صورت
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 .سالمم من. نيست من خون-

 ی ادامه در چون خوند رو ذهنم انگار ولی. بوده زامبی خون کردم فکر چون ترسیدم بیشتر

 :گفت حرفش

 .اونه مال صورتم روی خون شد، زخمی دستم فقط-

 :پرسيدم شدن بلند حين. شم بلند تا گرفت سمتم به رو دستش بعد

 بود؟ آشنا زامبی اون-

 رو نگاهم. کنه نگاه اتاق داغون و درب وسايل به هدفبی تا چرخوند رو سرش و نداد جوابی

 :کرد باز دهن براندن جای به اون كه دوختم تئودور به پرسشی

 فرز و تيز بدجوری لعنتی. كردمی تيراندازی و زامبی بود شده. بود براندن دست زير ی ويژه مامور-

 .بود

 مونده من دست كه دستمالش. زدنمی حرف و بود ناراحت براندن همین برای که فهمیدممی حاال

 :گرفتم سمتش رو بود

 .كن پاكش بيا شده، خونی خيلی صورتت براندن؟-

 دید، رو صحنه اون که تئو. رفت بيرون اتاق از بلندی ولی آهسته قدمای با و زد پس آروم رو دستم

 :كرد سرزنشم

 تو وقت اون مردن، همكاراش از تا دو! پكره خيلی االن اون آوردی؟ گير وقت وسط این هم تو-

 !عجب كنه؟ تميز رو صورتش گیمی

 .باشم كرده خوبی بهش خواستم! دونم؟می چه من خب-

 .خطره در سوزان جون بقيه، دنبال بريم بيا! نكرده الزم-

 :كردم سرزنشش و افتادم بود زده بهم كه حرفي ياد
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 خوایمی اينجا؟ آورديش چرا پس بارداره، داشتی خبر كه تو! بود رفته یادم این کن، صبر هی-

 بده؟ دست از رو شکمش تو ی بچه

 :انداخت پايين رو سرش و كشيد دستی موهاش به

 .داد خبر بهم که بشيم جدا هم از راه تو خواستيم می. دونستمنمی منم كن باور-

 :پرسيدم شده شوكه

 ويری؟هيری اين تو! گفت؟ بهت االن-

 .آره... خب-

 :توپیدم بهش. بره اون بدون سوزان بده اجازه که باشه ریلکس انقدر شدنمی باورم

 بره؟ تو بدون گذاشتی چرا پس-

 :گفت و رسیدمی نظر به نگران و كالفه

 در به داشتم بقيه و براندن و تو با بيام، خودم به خواستم تا! افتاد اتفاق سريع خيلی کن باور-

 .شدممی نزديک سری آزمايشگاه

. بود شده خشک لبام مثل هم دهنم چون نشدن، تر ولی كشيدم، خشكم لبای روی رو زبونم

 :گفتم بهش و گرفتم رو دستش

 .كنيم پيداشون تر سريع بايد بريم، بيا. شده که کاریه فعال-

*** 

 :گفت آمیزی اغراق حیرت با و داد نشونم دست با رو دیوار

 !رو اينجا شده، خبر چه ببين-

 یه حاال دیوار و بود خورده دیوار به شدت با چیزی یه انگار. انداختم نگاهی ديوار داخل یحفره به

 :دادم نظر موردش در. داشت خودش روی بزرگ رفتگی فرو
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 .كنيم پيدا رو بقيه بايد شده، چی نيست مهم-

 :زد غر کنه، جلب رو توجهم نتونسته دید که ميشل

 !رفتن كجا بقيه دونيممی چه ماها آخه-

 قل قل داشت و بود آورده جوش به رو خونم كه بود كرده شكوه و ناله و آه و زدمی غر انقدر

. دادم ادامه رفتنم راه به و نپريدم بهش ولی گرفت، شکل ابروهام روی غليظی اخم. جوشيدمی

 يه از تونستمی مواقع جور اين ولی بود، خندان و شاد خيلی نرمال و عادی حالت در ميشل

 های غرولند دست از ديگه هم تئودور بود معلوم. باشه بدتر هم روحی ی شكنجه دستگاه

 حرف بدون و كردمی نگاه رو به رو به فقط بود، خنثی براندن ی قيافه ولی آورده، جوش پایانشبی

 :کرد شروع باز بمونه، ساکت و بیاره دووم نتونسته بود معلوم که میشل. رفتمی جلو زدن

 .شدم خسته من-

 :دادم جواب و چرخوندم حدقه توی عصبانیت با رو چشمام

 .ميشل كن تمومش كنممی خواهش ايم، خسته هم ما-

 :گفت و كرد نگاه چپ چپ بهم

 !داره مشكالتی يه مورفيا ويروس فهميدیمی بايد كه بودی تو-

 و دوستی و كردن اتصالی مغزم سيمای. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه حرف، اون شنیدن از

 پشت فلزی ديوار به و گرفتم بازوهاش از قدرتم تموم با رو ميشل گذاشتم، كنار رو بودن همكار

 :زدم نعره خشم با من كه شدن درشت چشماش و شد متعجب حرکتم از. كوبيدمش سرش

 طاق طاقتم كه اين يعنی! چی؟ يعنی ديوونه فهمیمی ميشل، كردی ديوونم! شو خفه فقط،-

 دستت كف و رسممی رو حسابت گفتن، پرت و چرت به كنی شروع بازم اگه كه اين يعنی! شده

 !ذارممی

 كه كنه جدامون هم از خواست و اومد جلو قدم یه شه،می خطرناک داره اوضاع فهمید که تئودور

 :گفتم قبل از تر بلند و کشیدم عقب دسترسش از رو خودم
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 من با ها شما! گيره هم شماها پای اومده، در آب از خراب ويروس اون اگه! نزن دست من به -

 رو تقصيرا پس شدين،می متوجه بايد نفر چند شما بود، معيوب من مغز اگه و بودين همكار

 !نندازين من پای فقط

 :گفت خونسردی با زده کمر به دست بود، ایستاده که جایی همون از براندن

 .باش آروم ماريا، باشه-

 :زدم جيغ قدرت تمام با

 كنن،می استفاده سوء من بودن ايرانی از دارن عوضيا اين! تونمنمی ديگه! براندن تونمنمی ديگه-

 ...اينا

 و داد از دست شد باعث که عجیب قدر اون اومد، صدايی که دادممی ادامه حرافی به چنان هم

 :بپرسم کمی صدای با و بکشم کردن بيداد

 بود؟ چی صدای اون-

 :گفت اطرافشه کردن تجسم حال در انگار که ایقیافه با تئو. كرديم نگاه اطراف به دقت با همه

 .اومد خونه موتور سمت از صدا نظرم به-

 ترس بچگی از! خونه موتور. كردم رها ارادی غير رو ميشل بازوهای و دادم قورت رو دهنم آب

 و كشوند پدربزرگم ی خونه ی موتورخونه تا رو من بار يه ميالد. داشتم خونه موتور از عميقی

 رو در و رفته گذاشته فهميدم بعد لحظه چند. نديدمش زدم، صداش چی هر. شد غيب خودش

 توی خيالی موجودات و تنهايی ترس از بار هزار كردن، پيدام كه شب تا. زده قفل بیرون سمت از

 و كرد دعوا ميالد با كلی بابام چند هر. شدم زنده و مردم جا، اون وحشتناک صدای و تاريكی

 تا حتی و بود دوونده ريشه وجودم اعماق تا لعنتی ترس اون فايده؟ چه ولی شد، تنبيه بعدش

 :گفت کی نفهمیدم که بود کرده درگیرم فکرش انقدر. بود گيرم گريبان سنم اين

 !اونجا بريم بايد-
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 خواستم تا. اسآماده كه دادمی نشون دست به اسلحه و گرفتمی گارد دوباره داشت براندن

 دهن با منم. برداشتن خيز سمت اون به چیزی گفتن بدون نفری سه نرم، جا اون که بيارم بهونه

 شدم ناچار همین برای كنم، نگاه بر و بر فایدهبی و بايستم حرکتبی جا همون تونمنمی ديدم باز

 .بيافتم راه دنبالشون که

 و من! بشه اول نفر شده، که هم سنگ زير بايد و ماراتونه دوی انگار كه دويدمی جوری براندن

 و تونستنمی تئودور ولی بود، خوب نسبتا مونسرعت كرديممی روی پياده اكثرا چون هم ميشل

 :زد صدامون حالت همون به. شدمی كمتر و كمتر سرعتش و زدمی نفس نفس ريز يه. آورد كم

 !سوزان دنبال برو! ماريا. رسونممی رو خودم منم بريد، شماها-

 :گفتم و كردم نگاهش شونه روی از دويدن حين

 !باشه-

 "سوزان." برد يادم از رو خونه موتور از ترسم و بخشيد دوباره جون پاهام به كه بود همین

 .ببينه آسيبی اشبچه خواستمنمی

*** 

 دنی؟ خوبی-

 :داد جواب لب زیر بعد كرد، نگاهم آزردگی دل با دنيل

 .خوبم-

 بود سالم سوزان. داره زیادی نسبتا خونريزی شدم مطمئن و كردم چک بيشتری دقت با رو پاش

 زخمی شدت به هم مامورا از ديگه يكی ولی بود، سالم طور همين هم آلن كرد،می گريه ريز يه و

 ...كه هم يكی اون. بود

 كشتين؟ رو زامبی اون چجوری-
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 حوصلهبی و كرد نگاه آرنت مامورش با بحثش و جر و براندن به من، سوال به توجهبی دنیل

 :گفت

 .نيست خوب حالم شدم، زخمی من نكنی؟ پيچم سوال انقدر ديگه شهمی ماريا خب،-

 :كشيدم كنار و كردم اخم

 "!زخمی و بيمار" آقای ببخشيد! باشه-

 .بود گرفته خودش به عجيبی شكل نگاهش كه رفتم آلن سمت به كوبان پا

 اومد؟می كه بود چی صدای صداها، اون آل؟ بود خبر چه اينجا-

 :برگشت من چشمای سمت به خوندنش قابل غير و عجيب نگاه

 هان؟... -

 بود؟ خبر چه اينجا گممی-

 :بست نفرت با رو چشماش

 !عيار تمام به جهنم يه بود، جهنم بگم تونممی فقط-

. نياره خودش روی به و باشه ديده صدمه ترسيدممی كه سخت اونقدر. كشيدمی نفس سختی به

 :گرفتم آروم رو دستش

 ديدين؟ چی بگو كنممی خواهش-

 نديده بزرگی اون به اییافته جهش آدم عمرم به كن باور! بود غول شبيه كه زامبی يه! زامبی يه-

 !بودم

 شوک توی طوری هم بقيه. گهمی رو حقیقت كه خوردنمی قسم داشتن اشزده وحشت چشمای

 فشار آروم رو دستش. داره واقعيت پیکر غول زامبی اين ماجرای دادمی نشون كه بردنمی سر به

 :دادم
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 خب؟-

 و كشت رو ها مامور از يكی. مرديممی مون همه نبوديم مسلح اگه يعنی. كرد حمله بهمون بعد-

 .كرد فرار و كرد زخمی مانند شمشير چيز يه با رو مامور يكی اون و دنيل

 رفت؟ كجا-

 :داد تكون سر سردرگم

 بينی؟می رو اونجا. زد غيبش كجا نفهميديم كه بوديم ترسيده اونقدر دونم،نمی-

 .بود افتاده جنازه تا چند. كردم نگاه كردمی اشاره كه جايی سمت به

 بهت تونممی فقط ماريا وای. اومدننمی در وضعيت اون به نداشتيم سالح اگه. بودن زامبی اونا-

 بدون مون همه! زديممی قلبی سكته ترس از داشتيم! نيومدی ما گروه با كه كن شكر رو خدا بگم

 .مامور تا دو اون حتی استثناء،

 :گفتم بهش کنممی درکش بدم نشون که این و همدردی برای

 كم. شد تبديل يكی اون و كشت زامبی يه رو مامورا از يكی. داشتيم مشابهی وضعيت هم ما-

 !بميرم منم بود مونده

 :زد چنگ عصبی موهاش به و كشيد پس رو دستش كالفگی با

 كرديم؟ گوش پروفسور حرف به چرا كه كنممی لعنت رو خودم دارم شهمی باورت-

 :گفتم سردی لحن با

 .بود افتاده خونه سرد تو جنازش. مرده پروفسور-

 :شدن گرد كامال چشماش

 !گفتی؟ چی تو-

 :كردم غر غر
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 .بود کرده جدا تنش از رو سرش زامبی يه. مرده اكستروم پروفسور-

 !كرده؟می چيكار اونجا اون... اون-

 .دونيمنمی هم ما-

 :گفت انزجار با

 .دنياست تو كه ويروس چی هر بزنن گندش-

 تعریف بقیه برای رو پروفسور ماجرای همون داشت كه خورد گوشم به براندن غريدن صدای

 .رسيدنمی نظر به رمقبی و اميد نا واقعا همه. کردمی

 شده موفق مسخره كشف اين با كردمی فكر كه بدبخت و شانس بد دانشمند يه خودم، مثل

 جون نجات چون بدم، انجام كارو اين خواستمنمی شهرت واسه اصال من. بده نجات رو بقيه جون

 .داشت اهميت خيلی خيلی واسم كه بود بقيه

 .بدين گوش لحظه يه آقايون؟ خانوما؟-

 نگاه شون همه به. رفتم جلو و گذشتم پام جلوی آشغاالی و آت روی از. كردن نگاه من به همه

 :گفتم و كردم

 كه كاريه اين ولی. دونم می. خوره می هم به دنيا از داره حالتون ايد، خسته ايد، كالفه دونم می-

 .برگردونيم عقب به رو زمان تونيمنمی هم ما و شده

 :كرد غر غر دنيل

 منظور؟-

 هم آی.بی.اف و كرديم پخش جهان تو رو كشنده ويروس اون دانشمندا ما كه اينه منظورم-

 شدن اميد نا وقت حاال ولی خورديم؛ شكست نوعی به همگی ما. بگيره رو جلومون نتونست

 .گرفت رو جهنمی ويروس اون جلوی شهمی هنوزم من، نظر به. نيست

 :زد پوزخند براندن
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 هيچ مورفيا ويروس. كنترله قابل غير ويروس اون كه دونیمی بهتر خودت. دختر كن بس-

 !نداره پادزهری

 رو دستم و رفتم سمتش. بود شده عصبانی واقعا چون گفت، فریاد و داد با رو آخرش ی جمله

 :گذاشتم اش شونه روی

 .نشده پخش ديگه كشورای تو هنوز ويروس اين ولی دونم،می-

 :گفتم و آوردم باال رو دستم زود كه بگه چيزی خواست

 كل به رو اينجا زامبيای ماه يه از كمتر ظرف بتونيم ما اگه. نيست دسترس در موثقی خبر هيچ-

 بهشون و بودن مثبت وی.آی.اچ که افرادی تموم كه بديم خبر ديگه كشورای به و كنيم كن ريشه

 .گيريممی دست به رو ويروس كنترل كنن، قرنطينه رو شده تزريق ويروس

 .بود من با حق چون دادن،نمی نظری و بودن ساكت هم بقيه. بست آروم رو دهنش

*** 

 :گفت تحکم با و زد زل بهم جدیت با براندن

 .ذارممی تو ی عهده به رو رانندگی-

 ...آخه-

 :کشید داد

 !ماريا؟ مفهومه نداری، هم كردن سرپيچی حق و منی سرباز بعد به اين از تو-

 :كردم زمزمه لب زير حرص با و گرفتم دستش از رو سوئيچ

 .شهمی اطاعت-

 بدجوری پاش اون! تئودور باش مراقب. بذارين ماشين يكی اين تو رو آرنت ها، بچه. خوبه حاال-

 .ديده آسيب
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 .گرفتم گاز رو لبم ديدم كه رو مامور پای

 آور گیجه سر و رسیدمی نظر به گوشت تیکه یه شبیه. بود شکسته كامال راستش پای استخوون

 .بودم ديده حال به تا كه بود چيزی ترین

. باشه مراقبش و بشينه پيشش كرد قبول آلن و كردن سوارش عقب صندلی روی زحمت به

 داخل از و نشستم فرمون پشت. كنه پلمپ و ببنده كامال دنيل كمك با رو در تا رفت هم براندن

 .شدم خيره آلن به آيينه

 شده؟ چيزی-

 !جنگ برم خواممی که دارم رو احساس این فقط. نيست چيزی نه هوم؟-

 :گفت من به و زد داری صدا پوزخند خرابش حال با آرنت

 .مورفی دكتر نداره واقعی جنگ يه از كمی دست اين-

 .آرنت سركار باشه طور همين واقعا شايد-

 باز دستم بغل در. بود واضح خفيفش های ناله و نفساش كردن حبس صدای ولی ديدمش،نمی

 :نشست پيشم عجله با كسی و شد

 .منهتن بريم بايد كن، روشن رو ماشين-

 :غريد كه زدم زل براندن به ها نديده آدم مثل

 االن دونیمی اصال رفتی؟ اونجا حال به تا! منهتن بريم بايد گممی! گفتم؟ چی نفهميدی-

 كجاييم؟

 :گفتم غلیظی اخم با و گرفتم گارد

 زير من شده باورت راستی راستی اينكه مثل براندن، زنیمی غر چقدر! دونممی که معلومه آره-

 ...كه دمنمی اجازه بهت و دانشمندم يه فقط من! دستتم
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 سمت به رو خودم و زدم جيغ كه شد دراز سمتم به دستش قبلی هشدار بدون يهو. كرد قاطی

 زده خجالت. بزنه استارت خواستهمی فقط فهميدم تازه کرد، چیکار دیدم وقتی. كردم جمع عقب

 :گفت كه كردم نگاش

 .حاال بيفت، راه فقط-

 ...ولی-

 !اضافه حرف كلمه يک گفتن بدون اونم بيفت راه-

 يه سرمون پشت و ماشين يه ما جلوی. انداختم راه رو ماشين و دادم گوش حرفش به ناچار

 هشتاد و صد ديد يه با نگاهم و بودم چسبيده رو فرمون دستی دو. كردمی حركت ديگه ماشين

 .داشت نظر زير رو مقابلم نقاط تموم درجه،

. پريد پايين ماشين از خودش و داد ايست دستور براندن كه رسيديم مجتمع ورودی ی دروازه به

 ی درباره دادن توضيح به كرد شروع جديت با و رفت نگهبان سمت كه ديدمش فاصله اون از

 مثل مقابلش سرباز گفت، چی هر ولی گه،می چی بهش داره که شنيدمنمی فاصله اون از. چيزی

. رفت همكاراش پيش و داد تكون فهميدن عالمت به شدت با رو سرش. زد خشكش چوب،

 :كرد نگاه داخل به پنجره داخل از و برگشت پيشمون براندن

 .بگيره نظر زير رو اينجا و بياد كمكی نيروی تا برن اينجا از گفتم. شده چی که دادم خبر بهشون-

 چی؟ بعدش-

 :گرفت ضرب ماشین ی بدنه روی انگشت با و کرد تکیه در به كالفگی با

 مطمئن بايد اول بود، رفته يادم كن، صبر لحظه يه! نه. بزنيم سر ها بيمارستان به بريم بايد فعال-

 .نه يا رسيدن شهر داخل زامبيا بشيم

 .بريم باال بيا باشه،-

 :داد ادامه سخنرانيش به و شد سوار
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 تر سريع بيمار افراد. هستن بيمارستانا بگيره، قرار شديد محافظت تحت بايد كه جاهايی از يكی-

 مثل عفونی ضد و بهداشتی مراكز توی خوامنمی اصال من و دنمی جواب ويروس واكنش به

 .بيافته راه خون حمام بيمارستان،

 :بود جاده به نگاهم

 .بگی تو چی هر-

. كردمی رانندگی غریب عجيب مدل يه نظرم به روند،می همه از جلوتر داشت كه براندن ی راننده

 ببينم رو سوزان و ميشل تونستممی. رسيدنمی نظر به خاصی مورد ولی بودم، شده دقيق روش

 كنترل از ماشين دفعه يه كه زدنمی حرف هم با و بودن نشسته ماشين عقب صندلی روی كه

 براندن. دادم دست از رو كنترلم منم و زدم جيغ! جاده روی خوردن ليز به كرد شروع و شد خارج

 خصوص به اداهای سری يه دارن ميشل و سوزان كه ديدم من و چسبيد رو فرمون کشان فریاد

 .زدن جيغ ادای مثل ميارن، در

 !شده زامبی راننده انگار براندن-

 مقاومتی ذره يه همون و افتاد پايين سرعت به فشارم. كرد جدا بدنم از رو روحم زد، آلن که حرفی

 :گفت براندن كه افتادن كنارم دستام. دادم دست از رو داشتم فرمون گرفتن واسه كه هم

 !بده گاز آخر تا ماريا،. توئه با حق انگار-

 .تونمنمی من-

 خودشون با اونا كدوم هيچ! بسازم رو كارش تفنگ با بتونم من تا بگيری سبقت ازشون بايد-

 .ندارن اسلحه

 و آوردم در خودم اختیار به دوباره بود سختی هر به رو فرمون. آورد خودم به رو من حرف اين

 و خورد می تاب و پيچ جاده روی خطرناكی طرز به جلويي ماشين. بردم باالتر لحظه هر رو سرعتم

 سوزان جون بايد من ولی رسيد،می نظر به ممكن غير ازش گرفتن سبقت. كردنمی ناله چرخاش

 .دادممی نجات رو بود مونده سالم كه ای ويژه مامور يكی اون و ميشل و
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 !حاال-

 مون فاصله. شد پرتاب جلو به موشک مثل ماشين و فشردم پدال روی آخر تا رو پام آلن، فرياد با

 زد پنجره حفاظ به محكمی لگد ترديد بدون كرد، خم و كشيد باال رو پاش براندن و شد كمتر و كم

 تونستم لحظه يه. برد بيرون پنجره از رو راستش دست و سر بعد آورد، در جاش از رو حفاظ و

 دوباره و انداختم جاده به سريعی نگاه. زنهمی برق خورشيد نور زير و دستشه تفنگش كه ببينم

 ...كه كردم نگاه بغلی ماشين به

 !خدايا! من خدای وای-

 :زد نعره ماشين بيرون شديد باد وزش تو براندن

 !كن رانندگی فقط نترس،-

 :زدم نفس نفس

 !وحشتناكه خیلی اين-

 جرات. بود شده نزديکتر خيلی حاال سوزان و ميشل زدنای جيغ و لرزيدنمی فرمون روی دستام

 .كنم تماشا رو سمت اون دوباره که نداشتم

 با پوستش روی و پيچيدمی خودش به زديم، رو واكسن اندرس خانوم به كه بار اون مثل راننده

 و شدمی راست آدم اندام به مو که کشیدمی جیغ طوری. شدمی ظاهر تاول عجيبی سرعت

 آدام وقتی چون بود، هم عجيب واسم. كشهمی درد شدت به داره و اسزنده هنوز بود معلوم

 .كشيدمی نفس خس خس با فقط و بود آروم شد تبديل

. هوا رو بشم پرت صندلی روی از سانت چند و بيام خودم به شد باعث اسلحه شليک صدای

 مامورش يكی اون به مرتب و كنه منفجر رو اشبيچاره ی راننده مغز داشت سعی مصمم براندن

 . نكنه چپ ماشين تا باشه فرمون به حواسش دادمی دستور ماشين اون داخل

 !باش مراقب تامپسون،-

 :زدمی فرياد بيچاره مامور
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 ! شده خونی بزنم، دست فرمون به كنمنمی جرات من-

 اون به زد رو خودش آلن و شدم قرمز من كه داد ركيكی خيلی فحش و ترکید عصبانیت از براندن

. شدن نزديكتر جاده ی لبه به كرد شروع دوم ماشين تا كرد شليک انقدر سماجت با براندن. راه

 :زد داد زده هيجان آلن

 ! كننمی چپ دارن اونا براندن-

 يه و زخمی مامور يه و صفر، ادب، لحاظ از و عصبانی مامور يه ماشين، فرمون و بودم من حاال

 با تونستمنمی. کردمی غش ترس از داشت بغلی ماشين تو عشقش كه ترسيده دانشمند

 كه ترمز رو كوبيدم يهو. بشن چپه تر سريع شدم می باعث فقط چون كنم، كمک بهشون ماشينم

 ماشين به رو خودش و گذشت كنارمون از جت مثل چيزی يه. شديم پرتاب جلو به مون همه

 آلن. جاده كنار شد پرت و زد معلق تا چند ضربه، این خاطر به هم جلويی ماشين. كوبيد جلويی

 :زد صدا تونست،مي كه صدايی ترين بلند با و پريد پايين ماشين از و شد ديوونه يهو

 ! ميــشل-

 پشت كه تئودور. دويدم اونا سمت و شدم پياده ماشين از سرش پشت و نياوردم طاقت منم

 و افتان. كوبيدمی سرش به ها ديوونه مثل و بود شده پياده بود، نشسته ماشين سومين فرمون

 از كردن ناله صدای و بود افتاده زمين روی برعكس حاال كه رسيديم ماشينی پيش خيزان

 :زدم جيغ. رسیدمی گوش به داخلش

 ها؟ بچه خوبه حالتون-

 :گفت آشنايی صدای

 ...نيست خوب حالش سوزان فقط ماريا، راهيم به رو ما-

 ی جنازه و شد باز راننده سمت در. ماشين درهای جون به افتاد و زد كنار رو ما رسيد، سر براندن

 .نبود خوردن بهم حال وقت لحظه اون ولی شد؛ ولو زمين روی اش راننده داغون و درب
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 در ی بقيه ولی شد، باز هم ميشل سمت در من، کمک با. براندن كمک رفتم و شدم گير جو منم

 . نه ها

 ! شهنمی باز در اين براندن،-

 سمت در ولی شدن، پياده راحت تامپسون و ميشل. سوزان سمت در جون به افتاديم لگد با

 در. كشيد می نفس زحمت به و بود پريده گچ مثل سوزان رنگ. نداشت شدن باز قصد سوزان

 .کرد متوقفم کسی فریاد صدای که بودیم کردن تالش حال

 !القدس روح مسيح، عيسی يا-

 رو نگاهش منم كه بود مونده خيره خاص سمت يه به. چرخوندم آلن سمت به رو سرم سريع

 دويست حدود فقط كه ترسناكی و عجيب زامبيای! زامبی دسته يه به رسيد نگاهم. كردم دنبال

 . داشتن فاصله ما با متر سيصد

 :دادمی دستور و كوبيدمی در به بيشتری قدرت با حاال بود، ديده رو صحنه كه هم براندن

 !زود! شيد سوار بريد-

 به تشنه و جهنمی موجودات اون به مونده مبهوت و مات من ولی رفت، كمكش به گريه با تئودور

 . كردممی نگاه مغز

 به دادمی گواهی كه بود دستاشون و صورت تاول از پر پوست فقط داشتن، نو لباسای بعضياشون

 و نداشتن گوشتی صورتاشون. بود كهنه شدت به و پوسيده بقيه لباسای ولی. شدن تبديل زامبی

 قدم يه چپ سمت از مرد يه. بودن مونده حركتبی ماها سمت به چشم، از خالی های حدقه با

 :كردم جيغ جيغ كه برداشت ما سمت به

 ! كنن حمله خوانمی-

 ماتم ديدم، رو دست صاحب وقتی. انداخت راه خودش دنبال وار ديوانه و گرفت رو دستم كسی

 . بده نجات رو من تا بود اومده اش،شده پيچی باند و زخمی پای اون با دنيل. برد

 ! كنی؟می چيكار داری دنيل-
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 : زد داد سرم زنان نفس نفس دويدن حين

  نه؟ يا... بدم نجاتت بايد زده، خشكت بينممی وقتی! شق كله دممی نجاتت دارم-

 رو دستم دنيل اگه. خوردم سكندری و كرد گير سنگ يه به كفشم كه كنم اعتراض خواستممی

 رو من". داشت اليک واقعا حركتش" ميالد، قول به. شدممی زمين پخش صورت با بود، نگرفته

 سه جز بودن، شده سوار همه. بشه سوار تا كرد كمک ميشل به خودش و فرمون سمت کرد پرت

 . نفر

 به و شدنمی نزديکتر و نزديک بهشون داشتن زامبيا هم طرف اون از. سوزان و تئودور براندن،

 و چرخیدم عقب سمت به زد، سرم به لحظه همون فکری یه. كردنمی خر خر انگيزی نفرت طرز

 . شدم خيره آرنت چشمای به

 آرنت؟ سركار-

 دكتر؟ بله-

 !كنم حمله زامبيا به خواممی كه بچسبين صندلی به سفت-

 :ترسيد آلن

 ! دختر؟ گذرهمی سرت تو داره چی-

 و برداشت خيز ماشين. كوبيدم گاز پدال روی رو پام و داد فرم صورتم به ای شيطانی نيشخند

 واسه من. گذاشتم آسفالت دل رو داغی مثل رو الستيكا رد و پيچوندم رو فرمون كه گرفت شتاب

 همنوع و شجاع واقعا بودنش، سرد عين در كه كسی و همكارام بهترين از تا دو جون نجات

 . ذاشتمنمی كم چيزی بود، دوست

 سرعت شد، كم اونا با كه فاصلم. ديدمنمی هيچی زامبيا، جز و بود شده دوخته مقابل به چشمم

 شدن پرت جلو ی شيشه سمت به زامبی تا دو. كرد برخورد بهشون شتاب با ماشين و بردم باال رو

 شيشه روی خونشون و شد منفجر بدی طرز به كرد، برخورد شيشه حفاظ به كه سرشون و

 :گفت كه شنيدم رو آلن زدن غر صدای لحظه يه. پاشيد
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 !آوره چندش جدا-

 جلو و كردممی له زامبی غلطک، مثل من و بود شده كم اونا زياد تعداد خاطر به ماشين سرعت

 رو شيشه كل خون و گوشت های تيكه چون خبره، چه جلوم ببينم تونستمنمی اصال. رفتممی

 .كردنمی كار ماشين پاكن برف و بود پوشونده

 توری حفاظ با ولی ببرم، بيرون رو سرم تا فرستادم پايين رو پنجره ی شيشه و كردم فكری ناچارا

 . شدم رو به رو محکمی

 ! ماشينيه؟ چجور ديگه اين لعنتی،-

 :داد توضيح بلندی صدای با صدا و سر همه اون تو آرنت

 !تمومه مون همه كار باشن، نداشته وجود ها حفاظ اين اگه-

 كه شد انداز دست بدون ماشين، هایچرخ زير زمين و كرد پيدا افزايش ماشين سرعت دفعه يه

 :گفت استرس با آلن كه دادم گاز. برگشتم جاده روی فهميدم

 پشت ها بچه بينمشون،می من! پايگاه سمت گردیمی بر داری! میری اشتباه داری برگرد، ماريا-

 ! موندن ما سر

 :كرد بيداد و داد آرنت. خورد ليز خطرناكی طرز به ماشين كه چرخوندم زده هيجان و فرمان

 ! بپيچ تر آروم شدن، خونی ها الستيک-

 :گفتم شد آروم جاده روی كه ماشين. زدم جا رو دنده و دادم فحشی خودم با لب زیر

 ... ماشين اين كنممی اعتراف-

 :پرسيد كنجكاوی با آلن كه ندادم ادامه رو حرفم

  چی؟ ماشين اين-

 :گفتم يهو و انداختم بهشون آيينه از ای كالفه نگاه
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 !دیدم حال به تا كه ماشينيه ترين العاده فوق اين... -

 نیشخند بهشون توجهبی من و انداختن متحیری نگاه همدیگه به و كردن تعجب جفتشون

 .زدممی

 اون سمت داره و گرفته بغل رو سوزان تئودور، ديدم و زدم ترمز دادم، تشخيص كه رو دوم ماشين

. بودن مونده آويزون بدنش طرف دو از دستاش و نداشت رخسار به رنگ سوزان. رهمی ماشين

 :گفت تند تند و شد سوار براندن كه كردممی نگاهشون داشتم

 ! هست زامبی بازم! بيفت راه بيفت، راه-

. سمته كدوم به جاده بفهمم تا كردممی رانندگی كنارش دقيقا و افتادم راه تئودور با همزمان

 :زد صدام حالت همون به كه كردمی تماشا رو اطراف و بود برده بيرون رو سرش براندن

  ماريا؟-

 :كردم نثارش نگاهی نيم

  براندن؟ چيه-

 :گفت لبخند با و زد آمیزی شيطنت چشمک

 . نداشت حرف كارت آفرین،-

 عالمت به رو راستم دست شست كردن، مكث ثانيه چند از بعد و شدم خيره لبخندش به

 . دادم نشون بهش موفقيت

*** 

 عزيزم؟ شنویمی رو صدام سوزان... سوزان؟-

 :كرد ناله زحمت به سوزان

 .آره... آ-
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 :گفت غصه با ميشل

 شد؟ چش دفعه يه آخه بود، خوب حالش كه سوزان-

 وقت خيلی. كشيدمی داشت و بود گرفته سيگار نخ يه تامپسون از كه انداختم تئودور به نگاه يه

 فشار زير بود واضح كامال االن ولی بود، كرده ترک رو سيگار سوزان شديد اصرار خاطر به بود

 :گفتم بهش. آورده رو سيگار به باز كه عصبيه

 بگم؟ دارم اجازه-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. داد تكون مثبت عالمت به رو سرش و زد سيگارش به پُكی

 .بارداره سوزان، که بگم باید ها، بچه خب-

 :پرسيد من از دنيل و شد بزرگ هندونه ی اندازه شون همه چشمای

 ؟...سوزان یعنی( کرد اشاره بهش انگشت با! )گی؟می داری چی-

 .برهمی سر به بدی وضعيت تو االن و بارداره سوزان. آره-

 .دارم فكری يه من كنين، صبر-

 پا تا سر. من پيش بود اومده آب، بطری يه با كه زدم زل براندن به و كشيدم كنار ماشين پيش از

 :من دست داد رو آب بطری. زدمی صورتی و سرخ ديگه سفيدش پيراهن رنگ و بود شده خونی

 .برسم بهش من تا بریز آب کردم،می تمیز داشتم که رو ماشين ی شيشه ی بقيه برو تو. بگیرش-

 دونی؟ می نجات و امداد از چيزی تو مگه-

 :گفت افتخار با و زد پوزخند

 .ديدم كامل طور به رو اش دوره-

 :خوردم يكه كه كرد نزديک موهام سمت به رو دستش قبلی، هشدار بدون بعد

 خوای؟می چی-
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 پخش صورتم روی موهام كه كرد جدا موهام از رو سرم سنجاق و داد ادامه كارش به خونسردی با

 :كردم غرغر و زدم کمرم به رو آزادم دست. شدن رها و

 !بود؟ چی كار اين از منظورت بدونم شهمی-

 :گفت و داد نشونم رو سنجاق زد، كنار آروم رو موهام

 .بشور رو ماشین ی شيشه برو و باش خوبی سرباز توئم حاال. دارم كار اين با-

 :كرد پچ پچ گوشم كنار. نذاشت دنيل كه بگيرم رو جلوش خواستم

 .نذار سرش به سر. گهمی كه بلده البد-

 شده كثيف كامال كه برگشتم ماشين سمت كوبان پا و غریدم امشده قفل هم به دندونای بین از

 و كردم كجی دهن خودم برای. بودن واضح گوشت های تيكه جلوش، چراغای حفاظ پشت. بود

 پشت از. كردم تماشا شيشه روی از رو خون های لخته خوردن سر و پاشيدم آب شيشه روی

 چنگی صندلی به و گرفتمی گاز رو پايينش لب. كشيد می درد داشت كه ديدم رو آرنت شيشه،

 :كردم باز رو عقب در و رفتم پيشش. انداخت

 دارين؟ بخش آرام به نياز آرنت؟ سركار-

 :داد تكون طرفین به رو سرش و كرد نگاهم

 بيشتر اونا به من از كه باشه شهر تو نفر يه شايد هستن، مبادا روز واسه بخشا آرام اون. نه-

 .باشه داشته احتياج

 و رفتم حرفش به توجه بدون. شد جمع درهم صورتش عضالت درد از و كشيد عميقی نفس بعد

 داخل رو محتوياتش و شكستم رو آمپول سر. برداشتم سرنگ و آمپول يه داشبرد داخل از

 رو بازوش باالی پارچه، تيكه يه با و زدم باال رو آستينش بشه، شاكی اينكه از قبل. كشيدم سرنگ

 :کرد اعتراض وجدان عذاب با. كنم پيدا رو رگش تا بستم محكم

 !نيست نياز كه گفتم! دكتر نه-
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 شما؟ يا دونممی بهتر من هيس،-

 :گفتم واسش كردن تزريق حين. شد ساكت کنم،نمی گوش حرفش به من دید که وقتی بيچاره

 .داره نياز بخش آرام به شديدا نفر يه كِی دونممی ولی نيستم، پزشک من درسته-

 :دادم ادامه كه كردن تماشام طبيش عينک پشت از رنگينش چشمای

 كمک مردم ی بقيه به بتونه تا باشه قوی بايد مامور يه اين؟ واسه شما از تر واجب كسی چه و...-

 نه؟ يا كنه

 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش

 .شماست با حق. طوره همين خب،-

 عفونتای ی مسئله ديگه مواقع، اين در. كردم تميز دستمال با فقط رو سوزن جای و زدم لبخند

 جلوی. افتادنمی زانو به ها ويروس پادشاه جلوی ها، عفونت جور اين. رفتمی بين از معمولی

 .مجهول ويروس مورفيا، من، ويروس

 كه پيكی بودم، مرگ پيک من. بودم شده مردم مرگ ی فرشته به تبديل بخوام، اينكه بدون من

. بودم كرده هديه دنيا مردم به رو الزمان آخر ويروسم، با من. بود الزمان آخر رسيدن ی نامه حامل

 لحظه نوبل به رسيدن واسه كه دانشمندی. رسيد الزمان آخر به بود، نوبل دنبال كه دانشمندی

 .همين فقط بودم، خورده شكست يه فقط من،. رسيد دنيا از روز آخرين به كرد، می شماری

 :پرسید و گرفت رو دستم. ديد رو اشكام آرنت كه شد جمع اشک چشمام تو افكار، اين از

 !مورفی؟ دكتر افتاده اتفاقی-

 :گفتم هم لبخند همون با. تمسخر از پر لبخند يه زدم، لبخند

 .كنهمی فكر مورفياش به داره مورفی. سركار نيست چيزی-
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 كنارش از. داد ادامه كردنش نگاه من به تعجب با فقط چون گم،می چی دارم نفهميد بود معلوم

 تنها ساعت، چند عرض در شلوغی اون به جاده كه بود جالب واسم. بقيه پيش رفتم و شدم بلند

 .بود ما ماشينای ديد،می خودش به داشت كه ماشينايی

. بود كرده تموم رو كارش پس. زدمی حرف تامپسون با داشت و بود زده تكيه ماشين به براندن

 :پرسیدم و رفتم نزديكش

 رئيس؟ حاله چه در اوضاع-

 :داد جواب و كرد نگاهم

 .بكشه نفس تونهمی ديگه حاال. بهتره-

 پريده رنگ و حالبی دست و بود نشسته سوزان پيش تئودور. سوزان پيش برم تا كشيد كنار بعد

 كه فرق اين با بود، قبل مثل سوزان. كردمی نوازش و بود داشته نگه دستاش تو رو همسرش ی

 و شدم خم. كشيدمی نفس بود كرده ايجاد گلوش روی براندن كه سوراخی كمک با داشت حاال

 ازش دوباره. داشت كمی خونريزی و بود شده ايجاد ماهرانه كامال سوراخ. كردم دقت گلوش به

 :پرسيدم

 سوزان؟ بهتره حالت االن-

 .آره-

 نداری؟ مشكلی تنفس واسه ديگه-

 :گفتم و زدم سردش ی گونه به آرومی ی بوسه. داد تكون سر آهسته ولی اطمينان با

 .هست بيشتری تجهيزات بيمارستان تو دختر، بيار طاقت-

 :پرسيد زده وحشت و كرد نگاهم

 شه؟نمی چيزيش ام بچه تو نظر به-

 :دادم اطمینان بهش و زدم محكمی لبخند
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 !زامبی مشت يه واسه بودن نگران به برسه چه. نباش هيچی نگران داری، کنارت رو ماها وقتی تا-

 :گفتم و كردم چليپا سينه روی رو دستام. رفتم پيشش از من و زد كمرنگی لبخند

 كنيم؟ چيكار بايد حاال خب،-

 :گفت خوشی با براندن. بود دلخور دستم از باز البد دنيل، جز كردن نگاهم بقيه

 و شيممی نفر چند ما كه هستن ما منتظر گروه يه اونجا بعد. شهر مركز به برسيم تر سريع بايد-

 .كنيممی سركشی شهر بيمارستانای به جدا جدا

 و آرنت سركار. داريم مصدوم نفر سه كه فعال! شيم؟می تقسيم گروه چند به بپرسم تونممی من-

 .دنيل و سوزان

 :پريد بهم حرفم، وسط دفعه یه دنيل

 !خوبه حالم من-

 :گفتم بدجنسی با و كردم غنچه رو لبام

 !گیمی راست تو دونم،می آره-

 :دادم ادامه سخنرانيم به و نذاشتم محلش كه كرد قروچه دندون

 گروه تا سه یا نفره يه گروه تا شش شيممی يعنی! سالم و پا سر آدم نفر شيش با مونيممی ما-

 !نفره؟ دو

 :زد داد دنيل كرد، باز چیزی گفتن برای رو دهنش تا و كرد اخم براندن

 .نفريم هفت! سالمم من گفتم-

 دو اون بايد ما باشی، سالم تو كه گيرم! دنی كنه نمی درمان ما از دردی هيچ نفر، يه نبود و بود-

 تو خواهشا. مياد بند داره نفسش سوزان كشه،می درد داره آرنت! برسونيم بيمارستان به رو نفر

 .كنار بذار رو من با كردن بحث و جر حساس ی لحظه اين
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 :توپيد من به و كرد دور هم از رو ما و اومد جلو براندن

 !بذاری؟ كنار رو طلبيت رياست و خشونت حس اون از كم يه شهمی ماريا؟-

 :زدم غر

 ...آخه ولی-

 چقدر تونهمی هم زامبی دونه يه حتی كنیمی درک كه خودت. باشيم متحد بايد االن ما-

 .باشه خطرناک

 :گرفتم سرم باالی رو دستام و كردم نشينی عقب بشن، قانع نیست قرار دیدم وقتی

 !ندين هدر رو زمان انقدر فقط. تسليمم من-

 :گفت و داد تكون سر خاطر رضايت با

 كارمون اينجاست، كه هم كمكی ماشين اين با. شيممی تقسيم گروه سه به ما. ماريا بهتره حاال-

 ما. فرستاده اونجا رو كمكيش گروه دافنر. هست ما به كمک واسه سرباز اونجا. شده تر راحت

 .بيفتيم راه بايد فقط

 "!رئيس" جناب نياد پيش اتفاقی اميدوارم فقط. باشه-

 خواستم. بودم زده طعنه بد خيلی من شايدم. شد فراموشم زدن حرف كه كرد نثارم اخمی براندن

 :پرسید نفر يه كه بشم ماشين سوار برم

 خوره؟نمی مشامتون به دردسر بوی دوستان،-

 :چرخيدم بود، زده رو حرف این که براندن مامور سمت به وحشت با و زد خشكم جام سر

 تامپسون؟ سركار چيه منظورتون-

 نگاه سمت اون به هم با همه. كرد اشاره چپش سمت به فقط ای، دیگه چیز گفتن بدون

 سمت اون. بردممی سر به مطلق خبریبی تو و خبره چه برم و دور فهميدم تازه من كه انداختيم

 زامبيا كه ديديممی حاال ولی. بوديم نكرده توجهی بهش اوايل كه داشت وجود قبرستون يه
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 و بمونم ساکت نتونستم. بوده پرت حواسمون ما و دادنمی انجام كارايی چه صدا و سربی داشتن

 :گفتم

 !مدلشه؟ چه ديگه اين خدايا-

 :داد جواب دنيل

 !عزيزم كننمی احضار يار دارن-

 جلب صحنه به حواسم دوباره. نداشت وجود شوخی از ردی هيچ صورتش تو كردم، نگاهش وقتی

 عده يه حتی. زننمی كنار رو خاک و كَننمی دست با رو زمين كنان تقال دارن زامبيا ديدم كه شد

 خارج حال در پوسيده آدم سری يه كه ديد شدمی هم فاصله اون از و بودن رسيده هم نتيجه به

 :گفت هم میشل. تابوتاشونن از شدن

 كنن؟ تبديل رو ها مرده يكی اين تونستن شكلی چه اينا! من خدای-

 :كرد زمزمه آلن

 تو" مغزی" هيچ چون شن،می كنترل ويروس توسط دارن اونا. دهمی قدرت بهشون داره ويروس-

 !نداره وجود شون جمجمه

 سختی به و بود افتاده لرزه به پام و دست منم دروغ؟ چرا. بودن شده نگران استثناء بدون همه

 :گفت كمی صدای با بود اومده من پيش كه براندن. نخورم زمين كه كردم می حفظ رو تعادلم

 !حاال همين. كنيم نابود رو همه بايد-

 به رو انگشتم! كنممی نگاه رو بشريت تاريخ ی ديوانه اولين دارم انگار كه كردم نگاهش طوری

 :پرسیدم و رفتم نشونه مقابل

 ببريم؟ بين از رو زامبی همه اين تونيم می شكلی چه ما! پسر؟ سرت به زده-

 :خوردن تكون و شدن باز هم از لباش

 .انداز نارنجک با-
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 :داد جواب که بود براندن مامور این من، جای

 !قربان محضه ديوونگی اين ولی خوام،می معذرت-

 چشماش، وحشتناک سردی همون با و چرخيد تامپسون سمت به ربات يه مثل براندن سر

 .كرد براندازش

 تامپسون؟-

 قربان؟ بله-

 زد؟ حرف مافوق حرف روی نبايد كه نگفتن بهت ديدی،می آموزش داشتی وقتی تو-

 :انداخت پايين رو سرش آروم. تامپسون بيچاره

 .شده گفته قربان، چرا-

 :شد جو ستيزه براندن لحن يهو

 بايد. بيار ماشينا عقب از بقيه كمک با رو اندازا نارنجک برو! كن عمل حرفم به و شو خفه پس-

 .بسازيم رو كارشون كندنن، زمين مشغول لعنتيا اين تا

 ...ولی-

 :غريد و چرخيد من سمت به پاشنه روی معطلی بدون براندن

 !داری آموزش به نياز كه توئی كنممی فكر. ماريا نيستی خوبی سرباز-

 :دادم جواب سينه به دست

 .دانشمندم يه فقط من. نيستم كس هيچ سرباز من كنم گوشزد بايد اطالع محض-

 :زد طعنه بیرحمی با

 دنيا آدمای كل جون شهرت، كسب واسه كه كنترلی قابل غير و خطرناک دانشمند يه تو درسته،-

 !انداختی خطر به رو
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 بهش جوابی چه بودم مونده. اومد بند زد بهم كه آتشينی نيش دست از زبونم كنممی اعتراف

 و كرد نثارم ای پيروزمندانه نگاه براندن. اومدن عجيب ی اسلحه تا سه با بقيه و تامپسون كه بدم

 :كردم غرغر خودم با من كه رفت تفنگا طرف

 ...لعنتی-

 از. زدمنمی حرف كام تا الم و بودم ايستاده گوشه يه من كه كردنمی مسلح رو ها تفنگ داشتن

 اومد، گدن گلن كشيدن صدای وقتی. بودم سوخته بن و ريشه تا بود، زده بهم براندن كه حرفی

 .چرخوندم سمتشون به رو سرم

 تماشا نگرانی با هم بقيه و بود رفته نشونه زامبيا سمت به رو اسلحه اولين دقت با براندن

 گوشم كنارم دقيقا بمب يه كردم احساس و زد نعره اسلحه چكوند، رو ماشه وقتی. كردنمی

 ناله و آه صدای شدم متوجه بعدش ولی افتاد، اتفاقی چه لحظه اون که نديدم هيچ. شد منفجر

 گوش جيغای عذاب با و سوختنمی آتيش تو داشتن زامبيا. پيچيد فضا تو خراشی گوش ی

 به و بشه پرت حواسم تا بزنم گول رو خودم كردم سعی و بستم رو چشمام. كشيدنمی خراشی

 .ندم گوش ناله صدای و بعدی شليكای

 .بود من ی احمقانه كار ی نتيجه مرد،می بود آدم قبال كه ایزامبی هر بگم بهتر يا زامبی هر

*** 

 آلن. شدم خيره ها خراش آسمون و ها برج و خيابون به وحشت با و كردم كم ماشين سرعت از

 :كرد زمزمه

 شده؟ خبر چه اينجا! من خدای-

 :داد جواب آلن به و چرخيد عقب سمت به براندن. زدنمی پر هم پرنده حتی اونجا

 .شده تخليه شهر ارتش دستور به-

 كجان؟ مردم االن خب،-

 .امن جای يه-
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 :كرد تصحیح رو حرفش و غريد لبش ی گوشه از براندن كه زدم پوزخند من

 .هست امن" فعال" كه جايی يه-

 حاله؟ چه در آرنت سركار آلن؟-

 :گفت كه شنيدم رو صداش فقط

 .شهمی بیهوش داره ریزیخون شدت از نظرم به. نيست خوب-

 :زد صداش و شد خم براندن

 شنوی؟می رو صدام الكس؟... آرنت؟-

 :گفت سختی به

 .قربان بله-

 و بردم باال رو سرعتم نكنم، رانندگی سريع شهر داخل بود گفته كه براندن هشدار به توجه بدون

 :گفتم

 .برسونيم بيمارستان يه به رو خودمون تر سريع بايد. بشه بیهوش بذاريم نبايد-

 !نه-

 شده ريز چشمای با. بود گفته" نه" ممكن، لحن ترين قاطعانه با كه كردم نگاه براندن به حيرت با

 :كردم براندازش

 !رئيس؟ جناب چرا-

 !نه بيمارستان ديگه، جای يه بريم بايد اول ما چون-

 :پرسيدم تمسخر با

 !كجا؟-

 :کشید داد سرم همین برای بود، شده خسته دستم از دیگه انگار
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 !سرباز نپرس سوال انقدر-

 :داشتم رو خودم دلیل هم من ولی

 !ذارممی پا جهنمی كدوم تو دارم بدونم كه حقمه چون پرسم،می-

 بازم که دیدم ولی. شد ساكت نداره، جوابی هيچ حق حرف كه اونجايی از و منه با حق ديد وقتی

 :زدم سيخونک بهش و شدم كالفه نمیده، جواب

 !ميان من دنبال دارن ماشينا ی بقيه كردی فراموش اينكه مثل بريم، كجا بايد بگو! ديگه بگو-

 مسيری و دادم تكون سر پرروئی با. کرد سکوت کامال دیگه و گفت رو آدرس كنان غرغر لب زير

 تر خلوت و تر وهمناک فضا رفتيم،می شهر داخل بيشتر چی هر. گرفتم پيش در رو گفت كه

 هوا اينكه با. زد نمی پر آسمون تو هم پرنده حتی و نداشت وجود اطرافمون بشری بنی. شدمی

 نظر به تاريک و كور و سوت خيلی شهر شدنمی باعث ها خراش آسمون ی سايه ولی بود، آفتابی

 .برسه

 :پرسيدم و زدم جا رو دنده. كردم حركت متوسط سرعت با و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 براندن؟-

 بله؟-

 نه؟ يا شده ديده زامبی... اوم... بر و دور اين-

 :داد جواب باالخره كه گذشت ای ثانيه چند

 .شده ديده-

 بودن؟ زياد زامبيا-

 .ندارم خبر من-

 :كردم نگاهش چشمی زير
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 !كنم باور من كه بگو دروغ جوری يه حداقل-

 :كرد نگاهم و زد زهرخندی

 ارتش ی محرمانه اطالعات اينا. نيست من كاری ی حيطه تو مساله اين نكنی، چه كنی، باور چه-

 .ما ی اداره اطالعات نه شن،می محسوب

 !بردمی حساب ازت دافنر فرمانده كه ديدم خودم من ولی-

 :داد تكون سر و كشيد آهی

 به رو چيزا اين كه شهنمی دليل اين بازم ولی. دارم مملكت تو رو خودم خاص جايگاه من درسته،-

 .بيشتر نه ام، فرمانده يه فقط من برهم، و درهم احوال و اوضاع اين تو. بگن منم

 !"ابهت با و مقتدر ی فرمانده يه اونم" گذشت ذهنم از گفت، كه اينطور

 قابل كه احساسی. بودم كرده پيدا براندن به نسبت عجيبی خيلی احساس ولی چرا، دونمنمی

 يا فرمانده يه فقط رو اون تونستمنمی. كنم نگاه بهش بقيه چشم به تونستمنمی. نبود توصيف

 درک از من و بود رسيده اهميت از بااليی ی درجه به من خيال و فكر تو براندن. ببينم رئيس يه

 رانندگی خودم واسه و بودم خياالت همين تو. بودم شده عاجز شدت به موضوع اين كردن

 ...دفعه يه كه كردممی

 !بود؟ چی اون-

 :پرسیدم ازش من و بود آلن گفت، رو این که کسی. زدم زل مقابل به دقت با و شد جمع حواسم

 آل؟ بود چی چی،-

 :پرسيدم احتياط با. كردمی نگاه جلو به دقت به آلن مثل داشت هم براندن

 ديدين؟ چيزی شما-

 :داد جواب براندن همکار

 !ساختمون اون داخل رفت و دويد! جاست اون چيزی يه-
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 :پرسید تعجب با هم آلن

 ماريا؟ نديدی چيزی چطوری تو-

 براندن. شدم متوقف گفتن،می كه ساختمونی مقابل و بگيرم رو كنجكاويم جلوی نتونستم

 :داد هشدار

 .كنی حركت بهتره ماريا، خطرناكه كار اين-

 .بوده موجودی چه ديدين كه اونی بفهميم خوبه نه،-

. شدم خيره اونجا برقی در به فلزی، توری های شبكه بين از و چرخوندم پنجره سمت به رو سرم

 ريز رو چشمام. بود شده خونی دوميش و شكسته هاش لنگه از يكی ی شيشه و بود مونده باز در

 اونجا، زمين از متر دو جز و بود مطلق تاريكی اونجا ولی ببينم، بهتر رو داخل بتونم كه كردم

 .شدنمی معلوم چيزی

 رو آدم حال و شده كشيده ساختمون داخل كه بود آلودی خون رد بود، ديدن قابل كه چيزی تنها

 :پرسيد و آورد جلو ها صندلی بين از رو سرش آلن. زدمی هم به

 بود؟ زامبی يه اون يعنی-

 :داد جواب كنان غرغر براندن

 موجود تونهنمی زامبی جز هم اينجا. بدوئه سرعت اين با تونهنمی موجودی هيچ. ندارم شک-

 .باشه داشته وجود ایديگه خطرناک

 :پرسيد كسی و كرد خش خش ماشين بيسيم كه بدم نظری خواستم

 ماری؟ مرتبه اوضاع اونجا-

 :دادم جواب سختی به

 .دنيل نمياد نظر به طور اين-

 :بود عصبانی صداش لحن
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 !وايساديم؟ اينجا چی ی واسه االن بپرسم شهمی پس-

 :پرسيد من به رو براندن

 گه؟می چی فارسی به داره اين-

 :چرخوندم حدقه تو رو چشمام

 .گرفتيم ترمز اينجا بيخودی چرا كه كنهمی غرولند داره-

 :گفت و ماشين بيسيم به كرد رو

 .كنيم چک رو چيزی يه بايد دكتر، باش داشته صبر-

 :زد نعره دنيل

 زجر تونمنمی ديگه من و كشهمی زجر داره سوزان اينجا! شديم خسته كردن صبر از ديگه-

 !كنيم حركت دوباره حاال همين بهتره پس رئيس، جناب ببينم رو همكارم كشيدن

 :گفتم و كشيدم پوفي

 ...دنـ ولی-

 مقابلم به چنان هم چشمام. زد خشكم و شد فراموشم زدن حرف که غرید گوشم کنار چیزی

 و كردممی حس كنارم رو ناشناخته موجود يه انگيز نفرت كشيدن نفس و بودن شده دوخته

 :گفت احتياط با دید،می رو کناریم موجود كه براندن. شنيدممی گوشم كنار رو كردنش خرخر

 .همين فقط بنداز، راه رو ماشين و بزن جا رو دنده آروم خيلی ماريا، نكن وحشت اصال-

 كنارمه؟ چی-

 .بيافت راه حاال! كن حفظ رو خونسرديت. زامبيه... يه فقط اون-
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. دادم قورت زحمت به رو دهنم آب ماشین، ی دنده کردن عوض آروم حین و بستم رو چشمام

 جمال به چشمام و چرخيد اختياربی سرم ولی كنم، نگاهش شرايطی هيچ تحت خواستمنمی

 :كشيدم جيغ قدرتم تمام با. شدن روشن داشت قرار حفاظ سمت اون كه ای زامبی منحوس

 !مـن خدای-

 ديد كه براندن. زد نعره متقابال و كرد قروچه دندون بودن، خالی ی حفره تا دو چشماش كه زامبی

 پدال روی محكم و كرد دراز رو چپش پای کردم، قفل اصطالحا و كنممی سكته ترس از دارم من

 رو فرمون. اومدم خودم به و خوردم تكون منم كه شد پرتاب جلو به يهو ماشين. كوبيد گاز

 :زدم داد بيسيم مقابل و چسبيدم

 !نيست امن اصال اينجا ها، بچه بيفتين راه-

 رو سرم. زد فرياد براندن و شنیدم آوری چندش صدای يهو كه گرفتمی شتاب داشت تازه ماشين

 سمت حفاظبی ی پنجره از زامبی يه. شكافت رو هوا جيغم بازم كه چرخوندم راست سمت به

 :داد دستور براندن. اومدمی ماشين كابين داخل داشت و بود كرده استفاده سوء براندن

 !ماريا كن حركت تر سريع-

 سمج زامبی. زامبی سمت انداختن لگد به كرد شروع پاش با و انداخت من سمت رو خودش بعد

 با آلن. كنيم پيدا نجات ما و بيرون شه پرتاب راحتيا اين به كه بود حرفا اين از تر باهوش و تر

 :گفت استرس

 !تراشهمی دردسر واسمون االن! ماريا بكن كاری يه -

 :گفتم جديت با و گذشت ذهنم از فكری يه لحظه يه

 .بكنم كاری يه خواممی براندن، باش مراقب-

 ی دسته و دار به چشمامون جلوی براندن كردم،نمی اجراش اگه ولی بود، محض ديوونگی فكرم

 غلیظ اخمم! هوا رو بريم هم با مون همه و بكنم اشتباه يه بود كافی فقط. شدمی ملحق دشمن

 نزديک خيابون ی كناره به رو ماشين كم كم. كمتر ها ساختمون نمای با ام فاصله و شدمی تر
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 براندن. خورد تكون آميزی تهديد طرز به ماشين فنرای کمک و پريد ها جدول روی از كه كردم

 :بود شده نگران

 !بگيره گازم ممكنه لحظه هر كن، عملی رو فكرته تو چی هر باش زود ماريا-

 استخون شدن خورد صدای و کردم مماس ديوار با ممکن جای تا رو ماشين یکناره لحظه همون

 دارم ديدم كردم، نگاه خودم به وقتی. بود شده جدا ماشين از زامبی بعدش. شنيدم رو زامبی های

 خيابون كنار از هم ديگه ماشين تا دو و كنممی رانندگی رو پياده داخل زيادی خيلی سرعت با

 .شد كشيده پايين ماشين ی شيشه و اومد جلو ها ماشين از يكی. كنن می همراهيم

 مريم؟ راهه به رو اوضاع-

 زدم داد. کردمی نگاه خیره چشمام به نگرانی با و بود شده خم فرمون پشت از كه كردم نگاهش

 :بشنوه رو صدام كه

 .باشه جلو به حواست دنیل، خوبم آره-

 :پرسيدم سمتش به چرخوندن سر بدون و كشيدم عميقی نفس. كشيد كنار و داد تكون سر

 براندن؟ نشده كه چيزيت-

 :گفت و بست رو چشماش بعد. کرد رها شدت با رو بازدمش و کشید عمیقی نفس

 .شدممی تبديل زامبی به داشتم منم االن بودی، كرده دير ثانيه يه اگه نه،-

 ديگه بودم، هم مردن حال در كنجكاوی از اگه حتی كردم عهد خودم با و بستم رو چشمام

 .نندازم خطر به هم رو بقيه و خودم جون و نشم متوقف امن نا جای يه بيخودی

*** 

 .كن پارک جا همون-

 يه شديم، پياده ازش تا. كردم پارک آهسته رو ماشين و شدم نزديک كردمی اشاره كه جايی به

 :زد صدا كسی و شدن نزديک بهمون مسلح دندان تا سرباز دسته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

260 

 

 .بينممی سالم رو شما كه خوشحالم قربان،-

 چطوری افسر اون که بودم مونده. داد دست بلند قد افسر يه با و رفت جلو خستگی با براندن

 !كردمی خوشحالی ابراز براندن، حال بودن خوب واسه داشت

 با خب، ولی. نداشت رفتن راه نای خستگی از و بود شده خونی پا تا سر ما، ی همه مثل براندن

 به داغون و درب و نابود كامال كه من خودِ . دادمی نشون پا سر و سرحال رو خودش تمام سماجت

 با رو اطرافم و زدم تكيه خودم از تر نابود ماشين ی بدنه به زيادی خستگی با. رسيدممی نظر

 .كردم تماشا دقت

. پليس ماشين و نظامی های ماشين از بود پر برمون و دور و بوديم رسيده اصلی چهارراه سر ما

 چه ما دونمنمی. داشتن نظر زير رو حركتی هر و بودن دست به اسلحه ها پليس و سربازا ی همه

 خيلی احتياج سوزان و آرنت كه بودم مطمئن فقط باشيم، داشته آدما اين با تونستيممی كاری

 سر افسر همون با داشت هنوزم براندن. دارن فوری درمان و پزشک و بيمارستان به شديدی

 :زدم داد و شد طاق طاقتم آخرش. شدممی قبل از تر كالفه مدام من و كردمی بحث و جر موضوع

 !داريم حال بد مصدوم تا دو خودمون همراه ما كه كردين فراموش شما اينكه مثل استون؟ آقای-

 :زد داد متقابال و چرخيد سمتم به خشم با

 اولين به رو اونا كه میذارم شما ی عهده به رو وظيفه اين! دكتر دونممی بهتر رو این خودم-

 !كنين منتقل بيمارستان

 .گرفته قرار حرارت مقابل ساعته چند كه شكالتی مثل رفتم، وا

 ...وضعيت اين تو رو نفر دو تونممی كی من! آقا؟ چی يعنی-

 : برداشت سمتم به بلندی قدمای و كرد قطع دستش سريع حركت با رو حرفم

! ندارين کردن سرپيچی حق شما و منم دهمی دستور كه كسی اينجا، كه كنم يادآوری بهتون بايد-

 اينم بايد و افتاده من و گروهتون و شما دوش به ها بيمارستان مسئوليت نخواين، چه بخواين چه

 !مورفی دكتر بزنين جا تونيننمی ديگه كه كنم گوشزد
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 .بود سپرده ما به كارو اين دافنر. بود اون با حق. كشيدم عقب و كردم باز رو گاردم

 كافی ی اندازه به. ندارم اعتماد ماشينا اين به ديگه و دارم نیاز تجهيزات به من ولی قبول، باشه-

 .كنن مقاومت ديگه زامبی دسته يه جلوی بخوان كه كردن مقاومت اينجا تا

 كم لحظه يه فقط اگه. كشيد ای كالفه پوف و كرد نگاه آسمون به زد، كمرش به رو دستاش

 :كرد نگاهم آخرش. بودم مونده خيره بهش تمام پررويی با همين واسه كرد،نمی قبول آوردم،می

 .شديم رو به رو ماشين كمبود با ما كه جاست اين مشكل ولی دكتر، دارم قبول رو اين منم-

 !كنم؟ چيكار بايد من پس-

 چون نداشت ای نتيجه انگار ولی. كردن جستجو به كرد شروع و برد فرو جيبش داخل رو دستش

 از رو دستش آخرش. داد ادامه گشتن به و برد فرو بغلش جيب داخل هم رو دستش يكی اون

 :كردم نگاهش سوالی عالمت. گرفت سمتم به سوئيچ يه و كشيد بيرون راستش جيب

 چيه؟ ديگه اين-

 .بريد من ماشين با. ماشينه سوئيچ چیه؟ نیست واضح-

 از حتی. كردممی نگاه بود مونده معلق هوا تو دستش تو هنوز كه سوئيچش به مبهوت و مات

 کردم سعی. باشه قيمت ارزون و معمولی ماشين يه تونه نمی بود معلوم هم ماشينش سوئيچ

 :گفتم و بیافته ماشینش برای بدی اتفاق ممکنه بدم هشدار بهش

 ...ماشينتون ممكنه استون، آقای ولی-

 :گفت اطمينان با و کنه قطع رو حرفم تا داد تكون سمتم به رو دستش

 حاال نداره، رو ارزشش ماشين يه. گذرممی ساده چيزای اين از مملكتم، دادن نجات سر-

 .شماست یعهده به خودتون همكار و ام ويژه مامور جون نجات دكتر، بگيريدش

 و كرد باز هم از رو انگشتاش. داشتم نگه دستش زير باز حالت به و بردم جلو رو دستم ترديد با

 نگاه يه خودم، خيال شدن راحت برای. گرفت آروم من دست كف كنان جيرینگ جيرينگ سوئيچ
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 چيز كارش از داشتن اطمینان جز سياهش، كامال چشمای داخل و انداختم چشماش به ديگه

 در اشآشفته و خسته ی قيافه با كه زد ایداشتنی دوست و محكم لبخند. نديدم ای ديگه

 .بود تناقض

 .باشين ماشينم مراقب ولی ممكن، غير هم جورايی يه و سخته که دونممی دكتر،-

 :داد ادامه شنید کسی کمتر که پایینی صدای با و عجله با رو حرفش كه زدم نيشخند

 .خودتون مراقب همچنين و...  -

 تيكه يه كه بدم جوابی چه بودم مونده! گفت؟ چی من به. خشكيد حرفش شنيدن با نيشخندم

 دستم ديگه كليد دسته يه با رو كاغذ و كرد يادداشت چيزايی يه روش و گرفت پليس يه از كاغذ

 :داد

 دارين؟ آشنايی كه اطراف اين با. شهره از بيرون و دوره تقريبا كه خونمه آدرس اين-

 .شناسممی رو اطراف این آره، جورايی يه... خب-

 دو بشه كه بزرگه و جادار كافی ی اندازه به. رنگ قرمز بلند شاسی يه. پاركينگه تو ماشينم. خوبه-

 .بيمارستان به رسوند باهاش راحت رو مصدوم نفر

 :گرفت رو دستم مچ كه برم خواستم و دادم تكون سر محكم

 .كنين صبر-

 شده؟ چی ديگه-

 .بيشتره امنيتش جوری اين. بياد همراهتون نفرم يه بهتره-

 :گفت تر سريع دنيل كه اومد جلو قدم يه تئودور. كردم نگاه گروهم افراد به

 !رم می همراهش من-

 كه مصممه ولی درهمه، و گرفته اش قيافه اینكه با ديدم و گرفتم سمتش به رو نگاهم سرعت به

 :کرد توصیه و داد دستش کمری سالح يه و رفت سمتش به براندن. بياد همراهم
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 .دكتر شه می الزمت باش، داشته همراهت رو اين پس-

 .هستم شون همه مراقب بريكر، استون آقای ممنونم-

 به تئودور تا كردم باز رو عقبش در و برگشتم بوديم اومده باهاش كه ماشينی سمت كنان غرولند

 .نياوردم خودم روی به ولی ايستاده، كنارم كسی كردم احساس. بشه سوار كه كنه كمک سوزان

 مريم؟-

 و كردم كج فرمون سمت به رو راهم. بزنه صدا اصليم اسم به رو من دنیل اومدمی پيش كم

 :غریدم

 چيه؟-

 دلخوری؟ دستم از... هنوزم تو-

 .سوخت می واسش شدت به دلم چند هر كنم، برخورد همكار يه مثل و جدی باهاش كردم سعی

 خوب زياد آرنت سركار و سوزان حال. دنی بيفتيم راه زودتر چه هر بهتره نيست، حرفا اين وقت-

 .نيست

 شاكی يا زدن حرف بدون ولی فشرد، هم به محكم رو لباش كه ديدم چشمم ی گوشه از لحظه يه

 اوال ولی نبودم، خوشحال دنيل با رفتارم طرز از اصال من. نشست شاگرد سمت شدن

 بخوايم كه نبوديم وضعيتی در اصال االن دوما،. باشه عاشقم اون يا بشم عاشقش خواستمنمی

 آن هر چون شد، می واويال كرديممی پيدا عاطفی وابستگی همديگه به اگه! بشيم هم عاشق

 .بشه كشته يكيمون داشت امكان

. كرد نگاهم و شد خم حفاظ توری پشت از و بست واسم رو در تئودور كه گرفتم جا فرمون پشت

 :گفت کردن مکث از بعد

 می همراهتون منم داد می اجازه براندن اگه. ترسه می واقعا اون باش، سوزان مواظب ماریا،-

 .اومدم
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 :دادم اطمینان بهش و گذاشتم حفاظ روی رو دستم

 آخرين تا که خورممی قسم شديم، همكار بعدش و بوديم دانشجو هم با كه سالهايی ی همه به-

 .كنم محافظت همسرت از خونم ی قطره

 با كردن خداحافظی بدون بعد ثانيه چند ولی گذاشت، دستم روی حفاظ سمت اون از رو دستش

 نشه متوجه سوزان كه زد حرف فارسی به دنيل. شد دور و چرخوند سر سرعت با همسرش، یا من

 :گه می چی

 .كردمی گريه داشت بگیره، رو خودش جلوی نتونست انگار-

 :گفتم فارسی به و زدم استارت

 به بجنگن، هم با و باشن تشنه همديگه خون به كه چقدرم هر تا دو اين. دم می حق بهش-

 .همديگن عاشق مقدارم همون

 :پرسيد خرابش حال اون با و كرد گل فضوليش سوزان

 زنين؟می حرف هم با تئودور ی درباره دارين-

 كه بود واضح كامال. افتاد صورتش كبود نيمه پوست به چشمم و كردم نگاهش آيينه داخل از

 و بود افتاده كنارش گچش مثل پوست با آرنت اون، خالف. داره اكسيژن به مبرمی احتياج سوزان

 خون فوری تزريق به شديد واقعا احتياج هم آرنت. گرفت می گاز حالیبی با رو لبش داشت

 نشسته كه عقب صندلی پشتی قسمت كل ديدم كردم، می نگاه رو عقب داشتم وقتی. داشت

 :گفتم دوستم به هم بعد. بود داده پوشش خونش سرخی بود،

 فشار خودت به و بكشی نفس آروم خيلی كن سعی حاال. بود ديگه چيز يه سر بحث سوزان، نه-

 .نياری

 كه ديدم رو براندن دور از لحظه يه بزنم، دور خواستم وقتی و دادم عبور سربازا بين از رو ماشين

 ی متوجه تا كه دادم تكون براش رو دستم و گرفتم ترمز آروم. كردمی نگاه ما ماشين به داشت

 .داد نظامی سالم و آورد باال رو دستش جديت با و ايستاد صاف شد، دستم حركت
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 آخرين تا رو ضربانش و گسيخت افسار قلبم حركت اين ديدن از بود؟ شده چم من من، خدای

 به رو نگاهم و گرفت شكل لبام روی ای زده خجالت لبخند اختيار، بی كامال. برد باال ممكن حد

 :پريد بهم دنی و شد بلند همه زدن غر صدای كه زدم دور طوری. گرفتم جاده

 پيش ساعت يه ماجرای جَو تو هنوزم اينكه مثل! ماريا نكرده حمله بهمون ای زامبی هيچ هنوز-

 !افتادی؟ گير

 :بدم نشون خونسرد رو خودم كردم سعی و كشيدم سرخم ی گونه به رو دستم

 .دادم دست از رو پدال اختيار لحظه يه دوستان، خواممی عذر-

 دهنم تشنگی شدت از چون نيفتاد، اتفاقی كه كشيدم خشكم لب روی احتياط با رو زبونم بعد

 تا... تا گرفته ام ازخانواده. بودم مضطرب زيادی داليل خاطر به بودم، مضطرب. بود شده خشک

 پيدا بريكر استون براندن به نسبت كه عجيبی احساس و خودم به نسبت دنيل عاشقی ماجرای

 .بودم كرده

 تو شده غرق ای، قهوه مردمک جفت يه. ديدم ای قهوه چشم جفت يه و كردم نگاه آيينه به

 جای واقعا كه كردم اعتراف خودم پيش و كردم نگاه چشما به بيشتری دقت با. خون از دريایی

 و بودم شده ديوونه من شايدم يا. نشده ديوونه هنوز چشما، اين صاحب چطوريه كه داره تعجب

 .نداشتم خبر

 مورفی؟ دكتر-

 :پرسیدم و انداختم بهش آینه داخل از سریعی نگاه

 سركار؟ بله-

 :گفت و كشيد دردناكی خيلی آه

 جلوی يهو و باشه داشته وجود آدم شهر تو هنوز شايد. كنين رانندگی معمولی سرعت با بهتره-

 .بشن ظاهر ماشين
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 زير. آوردم پايين ساعت در كيلومتر هشتاد حد تا رو سرعتم و دادم تكون تائيد عالمت به سری

 .كردمی تماشا رو بيرون پنجره از داشت كه انداختم نگاه دنيل به چشمی

 دانيال؟-

 :چرخوند سمتم به رو سرش نور مافوق سرعت با

 جانم؟-

 :گفتم ای گویانه نصیحت حالت با

 كه باليی ندارم دوست. نداره حفاظ ديگه سمت اون چون بكشی، باال رو ماشين ی شيشه بهتره-

 .بياد هم تو سر اومد، براندن سر

 :داد جواب زور به و گرفت خودش به خنثايی حالت صورتش

 !دلسوزانت هشدار از ممنون باشه،-

 :توپيدم بهش اخم با

 !زنی؟می طعنه داری-

 :زد پوزخند

 .بدين ادامه تون رانندگی به شما قربان، نه-

 خيابون دو بايد آدرس طبق. كردم نگاه ساختمونا و جاده به عصبانيت با و كشيدم بلندی پوف

 هيچ ديگه ولی كردن،می كار داشتن هنوزم راهنمايی چراغای. راست سمت پيچيدممی باالتر

 !بده رخ تصادفی بخواد كه نداشت وجود كسی. نداشت ای فايده

 پوزخند صدای بازم كه زدم راهنما گذشته، عادت طبق و گذشتم قرمزا چراغ از تمام ريلكسی با

 رو، دنيل با لفظی درگيری ی حوصله اصال چون چپ، علی ی كوچه زدم رو خودم. شنيدم رو دنيل

 چيزی، ديدن با ولی كردم، نگاه عادی اولش و چرخوندم رو فرمون. نداشتم اصال زمان اين تو اونم

 :گفتم ارادی غير
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 !من خدای وای-

 : گفت زحمت به آرنت. زديم زل میديديم كه چيزايی به همگی گرفتم، ترمز

 !بوده؟ شده خبر چه اينجا-

 :كردم من من

 !وحشتناكه واقعا... دونمنمی-

 چپ يا بودن، اونجا كه ماشينايی اكثر. بود شكافته و خورده ترک جلومون، خيابون آسفالت تموم

 بوده روشن پيش ساعت چند از دادمی نشون كه ماليم آتيش يه تو داشتن يا بودن، كرده

 های جنازه و بود آلود خون زمين نقاط اكثر و بود شكسته آب اصلی ی لوله جا يه. سوختنمی

 همه و بده رخ سريع خيلی جنگ يه كه بود اين مثل. داشت وجود جا همه بزرگ، و كوچيک

 .بشن كشته

 رو اين جرات. انداختم راه تا بيست سرعت با رو ماشين و دادم قورت رو نداشتهام دهن آب

 بود، مونده سالم آسفالتش هنوز كه جاهايی روی از آروم و ببرم باالتر رو سرعتم كه نداشتم

 رد برآمدگيا اين سر از تونستمی راحت خيلی و بود هامر يه ما ماشين چند هر. كردممی حركت

. میريخت هری دلم جديد، ی صحنه هر ديدن با من و میكرديم نگاه جا همه به زده بهت. بشه

 تموم يا بود افتاده راه به خون حمام داشت، وجود اونجا كه ای مغازه هر داخل ببينم تونستممی

 ترک يه روی از عبور حال در. بودن شده مزين شده لخته يا قرمز خون به ويترينا و ها شيشه

 :زد صدام پته تته و عجله با دنی كه بودم عظیم

 !كن صبر... كن صبر ماری-

 ديدی؟ چيزی چيه؟-

 :زد اشاره خاصی ی نقطه به زنان بال بال

 !ببينين رو اونجا اونجا،-
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 ترمز كه خوردم جا اونقدر. آورد بند رو نفسم ديدم، كه چيزی و گرفتم رو انگشتش رد چشم با

 :كردم نگاه سرم پشت به شونه روی از. دويدم سمتش به و پريدم پايين ماشين از نگرفته، گرفته

 .بيا باش زود دنی-

 سعی و دادم جلو به رو حواسم. اومدمی دنبالم خيزان و افتان من از بدتر داشت كه ديدمش

 پا كله تا نكنه گير جايی به اشتباهی كفشم و بپرم زمين خطرناک شكافای روی از مهارت با كردم

 .برسم بهش زودتر چه هر خواستممی و بود شده قفل داشتم كه هدفی روی چشمم. بشم

 ...شدی مخفی اونجا كه تو! آهای-

 .لرزهمی و كنهمی گريه آروم داره و كرده قوز آوار بين اونجا كوچولو موجود يه ببينم تونستممی

 .بچه دختر يه اس،بچه يه انگار-

 :دادم تكون سر كه شد متوقف كنارم دنيل

 .توئه با حق انگار-

 آلود خاک قدری به دخترونش و بلند پيراهن. بود شده خونی كه داشت طالئی بلند موهای دختره

 می شدت به. كردمی مشكل خيلی رو اصليش رنگ دادن تشخيص كه بود خون به آغشته و

 روی ازش فاصله با. ديدنمی رو دنيل و من و بود ما به پشتش. بود شده مچاله خودش تو و لرزيد

 :زدم صداش و نشستم پنجه

 خوبه؟ حالت كوچولو؟ خانوم-

 كه شد جمع خودش تو بيشتر قبل، از تر زده وحشت فقط. چرخيد سمتم به نه داد، جواب نه

 :زد غر دنيل

 .بزن حرف باهاش تر ماليم و تر بچگونه كم يه! زنی نمی حرف كه ربات با مريم؟-

 :گفتم و اومد در لجم

 .ميدان اين و گوی اين! بفرما بلدی، شما-
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 :گفت مخصوصی زبونی چرب با و نشست من مثل كنارم

 كوچولو؟ پرنسس. كرده گم رو مادرش كه غمگين و كوچولو پرنسس يه... جاست اين كی ببين-

 .دنی عمو كنی صدام تونیمی. دنيله اسمم ببين؟ رو من. دوستتيم ماها نترس،

 رو حركت اون كنم فكر. داد حركت آروم رو دستش دختره كه داد می ادامه زدنش حرف به دنيل

 یخ رگام به خون دستش، ديدن با. كرد می سخنرانی داشت هنوزم دنی چون ديدم، من فقط

 :کردم زمزمه و بست

 ...دنی-

 .بريزه ترسش بايد دختره بكنم، رو كارم بذار هيس،-

 :گفتم لرزونی صدای با كه تپيد می وحشتناكی طرز به قلبم

 ...اين كن، صبر دانيال-

 :كشيد داد سرم و آورد جوش

 !مريم شو خفه دقیقه دو اَه-

 به رو حدسم و چرخيد سمتون به سرعت با دختره. افتاد اتفاق چيز همه كه بود لحظه همون

 قطره ازش كه دهنی با سفيد، سفيدِ . بودن احساسی هر از خالی چشماش. كرد تبديل يقين

 :كشيدم جيغ حنجره ته از. بود سياه ريز تاوالی از پوشيده كه صورتی و چكيدمی تازه خون قطره

 !دنی رو در-

 درک تونستممی تازه. برداشتيم خيز ماشين سمت به دنيل با بود، معجزه مطمئنم كه سرعتی با

 دور ماشين از متری سيصد دويست حدود و پايين بوديم انداخته رو سرمون احمقا مثل كه كنم

 مثل و كشيدمی خرناس كه شنيدم رو دختره صدای برهم، درهم اوضاع همون تو. بوديم شده

 پيام تلگرافی داشت انگار که رسید نظرم به و بود خاص زدناش، جيغ طرز. زدمی جيغ خطر آژير

 .فرستاد می
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 رسيدم تا و زدم پوزخند خودم بودن توهمی به لحظه همون ولی زدم، می سكته داشتم درسته

 همين هم دنيل. بستمش تمام شدت با سرم پشت و باال پريدم و كردم باز رو در ماشين، پيش

 ...كه داد انجام رو كار

 !ببين رو اونجا نه، وای-

 .انداختيم دردسری بد توی رو خودمون دستی دستی ما كه فهميدم تازه

 !شد؟ پيداشون ای دره جهنم كدوم از ديگه اينا-

 از كه خرخری صدای. شدنمی نزديک ماشين به داشتن زامبيا تكی يا نفری سه دو های دسته

 تا و بود برداشته رو ماشين كل كه بود سوزان صدای صدا،. كرد جلب رو نظرم اومد، سرم پشت

 :کردم اشاره بهش. نداشت رخسار به رنگی ديگه چون كردم وحشت ديدمش

 !شه می خفه داره سوزان دنی،-

 :زد داد آرنت

 !شده زده هيجان خيلی دكتر، بيفتين راه تر سريع-

 نفسم ديدم، رو مقابلم وقتی. زدم استارت و گذاشتم كنار رو بود وحشت و ترس چی هر ديگه

 می تر نزديک جلو ی شيشه به داشت و بود كشونده كاپوت روی رو خودش زامبی يه. شد حبس

 ذره يه حتی از دريغ. شدنمی ديده هيچی اش، زده بيرون حدقه از و سفيد چشمای تو. شد

 !زندگی

 از و بود گذشته سرم از آب ديگه من. گاز پدال روی كوبيدم رو پام و زدم نعره زيادی عصبانيت با

 خودم جون نجات به ديگه كه اونقدر خسته، خيلی. بودم شده خسته مرگ، و نااميدی همه اين

 رفتم،می جلو چقدر هر. بود شده ها بازمانده ی بقيه جون نجات هدفم، تمام. دادم نمی اهميتی

 شدت اكسيژن، ذره يه برای سوزان تقالی صدای و شدنمی ظاهر مقابلمون بيشتری زامبيای

 .ببينم رو مقابلم تونستممی بازم ولی بود، شده خونی دوباره شيشه. گرفتمی بيشتری

 !ذاریمی سر پشت رو خيابون داری راست، سمت بپيچ ماری-
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 سرعت و پيچيدم راست سمت ترديد بدون. كردمی نگاه جاده به اخم با كه افتاد دنيل به نگاهم

 و موننمی جا سرمون پشت دارن كه ديدممی آيينه داخل از رو زامبيا. بردم باال ممكن جای تا رو

 :گفتم شديم دور كه كافی قدر به. كنن دنبالمون كننمی سعی كشان فرياد

 .بودم من آدما، اين تموم مردن بانی و باعث. خورهمی بهم خودم از حالم-

 !نه-

 : گفتم دنيل به و افتاد پايين چشمم ی گوشه از اشک قطره يه

 رو خودم و گرفتم سخره به رو دانش و علم من. منه یاحمقانه غرور تقصير همش اينا دنی، چرا-

 .شد نازل همه سر به بال اين كه دونستم تر باهوش و برتر همه از

 :زد غر و چسبيد رو بازوم

 نوش مفصل كتک يه بزنی، مفت حرف ديگه ی كلمه يه فقط اگه قسم خودت جون به مريم-

 !كنممی جونت

 روی به ولی گرفت، ام خنده داشت، مسخره حالت بیشتر هميشه مثل بازم كه جديش لحن از

 .نياوردم خودم

*** 

 .باشه بريكر استون ی خونه بايد اينجا-

 :خاروندم رو ام چونه

 .نيستم مطمئن خيلی من ولی-

 مطمئن داد مثبت جواب كليد به در قفل وقتی. رفت جلو و گرفت دستم از رو کلید دسته دنيل

 .خودشه ی خونه اينجا كه شديم

 عجيب دنبكای و دستک كلی و بسته مدار دوربينای با سبز، سر و بزرگ شدت به ويالی يه

 :گفتم و زدم رو پاركينگ در ريموت. غريب
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 .نه يا شه می پيدا سوزان واسه چيزی اينجا ببينم خونه سمت رم می من داخل، ببر رو ماشين-

 داری؟ اسلحه ولی برو، باشه-

 :انداختم نگاه خودم به

 .نه... خب-

 :داد تكون طرفين به رو سرش كنان نچ نچ

 .خبره چه توش نيست معلوم اصال كه جايی بری تنها تو ذارم نمی من. نزن حرفشم پس-

 :دادن توضيح به كردم شروع سينه به دست

 ای زامبی هيچ قفلن، دراش كه ای خونه تو دوما،. نيستی من سر باال آقا جنابعالی كه اوال-

 .باشه داشته وجود تونهنمی

 :داد جواب پيروزمندانه

 .بودن كرده حمله باالش امنيت اون با پايگاه به زامبيا رفته يادت اينكه مثل-

 .داره هم بسته مدار دوربين اينجا باشه، چه هر ولی-

 :خنديد

 شن؟می نامرئی دوربينا مقابل ما زامبيای كه كردی فراموش كل، عقل-

 هم محكمی دليالی عجب لعنتی. موندم خيره دنيل سرتق و تخس ی قيافه به و كردم كج رو لبم

 :كردم دراز سمتش رو دستم. داشت

 .بياد كن رد رو براندن تفنگ پس-

 .خانوم مريم ممنوع بحث و جر هم حاال. ريممی همديگه با بريم، جا هر ما. نچ-

 :بردم گردنش نزديک و گرفتم باال رو دستام

 !دانيال كنم ات خفه خوادمی دلم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

273 

 

 :كشيد عقب آروم و زد قهقهه

 .ريممی هم با باال، بپر-

 حتی زد، صدام دنيل چی هر. افتادم راه خونه سمت سماجت با و دادم تكون رو سرم خودسرانه

 .نداره وجود ای ديگه خطر يا زامبی اينجا كه بودم مطمئن. نشدم متوقف هم لحظه يه

 چون نبود عجيبم خيلی البته. بودم حيرت در خونه زيبايی از و كردممی نگاه اطرافم به راهم، سر

 خيلی نمای آب يه مقابلم. اومدمی در آب از ها مايه اين تو چيزی يه بايدم كل، رئيس يه ی خونه

 درخشان خيلی خورشيد نور زير اونجا، داخل آب. كردننمی كار هاش فواره كه داشت وجود بزرگ

 نزديكش گرفتم تصميم زنان لبخند. كردمی جذب خودش به آهنربا مثل رو آدم و اومدمی نظر به

 .بود اشتباه چيزی يه... ولی رفتم، سمتش سريعا. بزنم صورتم و سر به آبی يه و برم

 صورتی به مايل رنگش كه ببينم تونستممی خوب شده گرد چشمای با! نبود رنگبی اونجا آب

 و بودن شناور آب داخل گوشت، های تيكه مثل كه ببينم رو چيزايی يه تونستممی حتی. زدمی

 خبری اينجا كه ممكنه غير» .دادم قورت رو دهنم آب. بود شناور اطرافشون رنگی قرمز ی هاله

 «!دوره شهر از خيلی اينجا. باشه شده

 ضربانش يهو و ريخت قلبم. رفته دنيل و نيست ماشين ديدم ولی چرخيدم، عقب به پاشنه روی

 .كرد رفتن باال به شروع

 چه برم و دور دونستمی خدا. هراسان و زده وحشت دفاع،بی كامال تنها، و تک بودم، اينجا من

 ناچار و گرفتم دندون به رو پايينم لب. نه يا كرده كمين من واسه اطراف اون ایزامبی اصال و خبره

 .افتادم راه به وياليی ی خونه سمت

 آرومم چيزا اين بازم ولی نخورد، چشمم به هم خون لكه يه حتی. نبود خبری هيچ خونه در دم

 حماقت به. افتادنمی لرزه به داشتن دستام و زدمی بيرون ام سینه ی قفسه از داشت قلبم. نكرد

 چيزی، فرمونی، قفل يه حداقل يا ندادم گوش دنيل حرف به چرا كه فرستادم می لعنت خودم

 .نياوردم خودم همراه كردن دفاع واسه
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 امتحان رو كليدا از تا چند. كشيدم بيرون رو كليد دسته و بردم فرو شلوارم جيب داخل رو دستم

 و لرزون نفس. شد باز و داد صدا" تق" آروم در قفل و داد نتيجه در روی يكيش باالخره كه كردم

 بدم هول رو در اينكه جرات ولي گذاشتم، دستگيره روی رو امزده يخ دست و كشيدم عميقی نيمه

 باش آروم» :كنم باز رو در كه كنم متقاعد رو خودم كردم سعي. نداشتم اصال رو برم داخل و

 آب اون جز به البته. نيفتاده اتفاقی اطراف اين كه ديدی خودتم نيست، خبری هيچ اونجا مريم،

 «...بود اومده سرش باليی چه دونمنمی كه لعنتی نمای

 يهو بشم، بيخيالش خواستممی كه آخرش. كنم باز رو در نتونستم بازم ولی بستم، رو چشمام

 عقب و كشيدم بلندی خيلی جيغ. كشيد خودش سمت به شدت با طرف اون از رو در كسی

 .پايين بشم پرت ها پله از بود نزديک كه رفتم عقب

 !منم! ديوونه نترس-

 :زدم داد و گذاشتم ام زده هيجان قلب روی رو دستم

 !دنی شدنت ظاهر طرز اين با سرت بر خاک-

 :گرفتم باال رو دستم كه اومد جلو عجله با دنيل. زدم نفس نفس حسابی و شد آزاد نفسم بعد

 شدی؟ ظاهر كجا از تو ندارم، كمک به نيازی نه-

 شروع طرف اين تو و بازه در ديدم كنم، باز واست رو در كه اومدم. اومدم داخل پاركينگ در از من-

 !كردن داد و جيغ به كردی

 :انداختم نگاهی شك با رو سرش پشت و كردم بلندی پا

 هان؟ نيست، خبری كه طرف اون-

 ...داخل بيا حاال. نباش نگران نديدم، چيزی كه من نه،-

 مشكوكم كه ديدم چيزی يه من. افتاده اتفاقايی يه اطرافم اين انگار! نزن هم رو حرفش اصال-

 !كرده
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 :گرفت خودش به تدافعی حالت اشقيافه

 !ديدی؟ چی-

 به و خونه داخل كشيد و گرفت رو دستم دادن، هشدار بدون كه دادم توضيح واسش سريع

 .بست سرم پشت رو در سرعت

 كشتتمی زامبی يه اگه! دختر خرابی كله واقعا تو ماری، نمیدم گوش حرفت به وقت هيچ ديگه-

 !ریختم؟ می سرم به خاكی چه بايد من اونوقت كرد، می آلودت يا

 جلوی رو دستش كه كنم اعتراض خواستم! شدم متعجب صداش جديت از و افتاد پايين فكم

 :گرفت دهنم

 !شمامی تر عصبانی وگرنه نگو هيچي! هيس-

 :كردم غرولند و زدم كنار حرص با رو دستش

 تعيين من واسه نكرده الزم پس نداره، ربطی تو به اصال كه چيزيه شدنم، آلوده يا شدن كشته-

 !كنی تكليف

 : رفت باالتر بل دسی چند صداش و آورد جوش

 حاال! كشمنمی دست عشقت از وقت هيچ من ولی بگو، پرت و چرت خوایمی چقدر هر-

 !بياری؟ در بازی ديوونه خوایمی بازم يا مهمی واسم فهميدی

 چيزا اين جلوی تونستمنمی بودم، ای ياغی و سركش آدم كه هم چی هر. كشيدم پس آروم خيلی

 .كردممی نشينی عقب خود به خود و كنم مقاومت

 ذاشتنمی رحمي دل. ديدممی رو خودم به نسبت عشقش و نگرانی دنيل، چشمای داخل

 .بمونم تفاوتبی چيزا اين به نسبت

 .تسليمم من باشه-

 : كرد باز رو گاردش
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 آرنت و من پای پانسمان فعال كه كرد پيدا چيزی شهمی اينجا ببينيم بريم بيا! شد درست حاال-

 .نه يا كنيم عوض رو

 صدام كه رفتم باال ازشون حرفبی. رفتم مقابلم ی پله راه سمت و كردم جدا دستش از رو دستم

 :زد

 !كردی؟ شروع بازم-

 .بيا دنبالم خب-

 .كردم بازش معطلی بی و رفتم در اولين سمت رسيدم، ها پله باالی وقتی

 بود، افتاده تخت روی كه جسدی ديدن با. بود ريخته هم به كامال كه بود نفره دو خواب اتاق يه

 .زمين روی شدممی ولو بودم، نگرفته در چارچوب از اگه و شدن شل پاهام های عضله

 !اينجا بيا باش زود دنيل... دنی-

 :اومد دوان دوان

 ...دی چيزی شده؟ چی-

 و اتاق داخل رفت سريع من، خالف بر. گرفت خودش رو جواب چون خورد نيمه نصفه رو حرفش

 .كرد چك نزديك از رو جسد

 كشتنش؟ يا اسزنده-

 :داد تكون سر افسوس با

 .نداره مغز ديگه بيچاره. شكافتن رو اشجمجمه-

 آهسته و دادم قورت رو ام نداشته دهن آب. نشست بدنم روی سرد عرق يه مثل ترس كردم حس

 :گفتم

 !سريعتر چه هر بريم، اينجا از بايد دنی-
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 :اومد طرفم و شد بلند

 .باشن شده كشته بودن، اينجا كه هم ديگه ی خدمه چی هر احتماال پاركينگ، بريم باش زود-

 پله از احتياط با. خبره چه اونجاها دونستمی خدا فقط. گذشتيم اتاقا ی بقيه كردن چک خير از

 .آشپزخونه سمت رفتيم ولی بود، بزرگی ريسك اينكه با و رفتيم پايين ها

 عجب پسر. كنه پانسمان رو خودش خواستهمی نفر يه انگاری! ببين رو ميز روی اونجا دنی-

 .آورديم شانسی

 فراموشم زدن حرف ،"بريم بزن" بگم خواستم تا و برداشتم رو اوليه كمكای ی جعبه خوشحالی با

 .رفت نشونه مقابلمون زامبی تا سه سمت به رو براندن تفنگ و اومد كنارم آروم دنيل. شد

 از رو بينیش و چشما زنا، از يكی كه مرد يه و زن تا دو. بودن خونه های مستخدمه از تا، سه هر

 پچ پچ و زدم سيخونک دنيل بازوی به. كشيد بو ولع با و كرد كج رو سرش مرده. بود داده دست

 :كردم

 !بينننمی رو ما انگار-

 بياريم؟ رو دخلشون ديگه جور يه يا كنم شليک بهشون میگی تو. مياد نظر به اينطور-

 .نبودم بلد هيچی منم و نداشت رو اسلحه با تيراندازی ی تجربه دنيل. دونستمنمی

 مياری؟ رو دخلشون شليک، با كه باشی مطمئن تونیمی چقدر دنيل؟-

 :كرد نگام سردرگم و گيج

 !دونمنمی من... اوم-

 به و زد خراشی گوش جيغ زن، زامبيای از يكی يهو كه بدم بهش شکنی دندان جواب خواستممی

 شليک به كرد شروع دنيل كه رفتم عقب عقب قدم تا چند زده وحشت. برداشت خيز من سمت

 .كردن
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 زن چشمبی ی حدقه به اونم كه خورد هدف به يكيش فقط كرد شليک كه تيری تا سه از شايد

 تيراندازی به دنيل كه شدن ور حمله سمتمون به هم بقيه تای دو. انداختش پا از و كرد اصابت

 دفاع واسه وسيله يه دنبال گشتن به كردم شروع من و داد ادامه اصوليش غير و وحشتناک

 .كردن

 كه بودم مطمئن بود چی هر ولی آوردم،نمی در سر تفنگی هيچ از و نبودم بلد تيراندازی درسته

 هم ما كار يعنی بشه، خالی خشابش وقتی و نداره بيشتر فشنگ تا دوازده ده نهايت سالح اين

 .میاد حساب به شده تموم

 صدای جاش به و شد قطع شليک صدای كه گشتممی رو ريخته هم به كابينتای توی داشتم

 :شد بلند دنيل

 !كن فرار ماريا-

 .شدم ترك زهره چرخوندم، كه رو سرم

 به و بود آويزون خون های لخته ازش كه دهنش با و بود ايستاده كنارم دقيقا جديد زامبی يه

 کنان تهدید و آوردم باال رو دستم اختياربی. زدمی هم به رو حالم داشت داد،می تعفن بوی شدت

 :دادم تكون سمتش به

 !شینمی نزديک من به-

 قدم سمتم به زامبی تا ولي زدم، پوزخند هم خودم و گرفت اشخنده دنيل وضعيت اون تو

 :كردم جيغ جيغ. رفتم در کمان از تیر مثل و خشكيد لبخندم برداشت،

 !پاركينگ سمت برو دنيل-

. دويدن به كرديم شروع دنی با و قاپيدم ميز روی از هم رو اوليه های كمك ی جعبه رفتن، حین

 در يه پيش زنان نفس نفس. برسه پاركينگ به تا بره كجا از بايد دونستمی و رفتمی مارپيچ

 داخل سريع و كرد بازش كردن تلف وقت بدون دنيل و داشت مخفی حالت تقريبا كه رسيديم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

279 

 

 ببنده باهاش رو در تا گشت چيزی يه دنبال عجله با و بست سرمون پشت رو در. رفتیم پاركينگ

 .افتاد زمين روی بزرگ قفل يه به من چشم كه

 !ببندش اين با بيا-

 !نداره قفل جای كه دره اين آخه-

 :اومد بند نفسم. لرزيد يهو در كه كردممی نگاهش تفكر با داشتم

 !رسيدن زامبيا خدا، يا-

 :چسبوند در به محكم رو خودش

 !بگيرم جلوشون من تا كن پيدا چيزی يه زود برو تو-

 جلو كم يه اش ضربه شدت از دنيل كه كوبيد در به محكم خيلی کسی شد، تموم حرفش تا

 :شدم زده وحشت. شد پرتاب

 !خطرناكه بريم، بيا دنيل-

 :توپید بهم و كرد اخم

 و چون هيچ بدون كنيم، مسدود رو لعنتی در اين تا بيار و كن پيدا چيزی يه برو گفتم ماریا،-

 !چرايی

 گفت، شدنمی که پاركينگ البته. رفتم پاركينگ ی محوطه داخل دادم گوش حرفش به ناچارا

 به و كردم جمع رو حواسم. معمولی پاركينگ يه تا داشت شباهت اتومبيل نمايشگاه به بيشتر

 دنی که مناسبی ی وسيله دنبال براندن، قيمت گرون ماشينای كردن تماشا مبهوت و مات جای

. نكردم پيدا كرد،می کار چی اونجا دونمنمی اونم كه صندلی يه جز به هيچی. گشتم خواستمی

 :زد لبخند كه دنيل پيش بردمش کشان کشان و سرعت به

 !شهنمی بهتر اين از-
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 يه مثل كه كرد كاری و داد تكيه زمين به رو محکمش یپايه. گرفتش دادم، بهش رو صندلی تا

 :گفتم من كه كرديم نگاه شاهكارمون به و رفتيم عقب. شد در شدن باز از مانع گاه، تكيه

 ...ساختـ دستتون از كاری ديگه! احمق زامبيای-

 به كرد شروع چارچوبش كل با در و شد بلند زدن نعره صدای كه بود نرسيده آخر به حرفم ولی

 پيچيده مچم دور محكم دنیل دست. بشكنه کلی به بود مونده كم كه شديد قدری به لرزيدن،

 :انداخت راه رو من و شد

 !بكشی شونه و شاخ خوادنمی حاال-

 رها رو دستم سريع. شدممی تر نزديک خودمون داغون و درب ماشين به و دويدممی همراهش

 :داد دستور سوزان به نکرده باز رو ماشين در و كرد

 !باش زود شو، پياده-

 كردم كمكش و گرفتم رو بغلش زير من كه شد پياده كنان خس خس و كبود رنگ با سوزان

 .بياد دنبالمون لنگان لنگان كه كرد كمک آرنت به هم دنيل. كنه حركت همراهم

 كدومه؟ كجاست؟ گفتمی براندن كه ماشينی دنیل،-

 :كرد بلغور تند تند و داد نشون رو جایی دستش با

 .گفتهمی رو قرمز کادیالک اون اونجاس،-

 ازش دقت با خیلی دادمی نشون که بود مدل آخرین بلند شاسی یه گفت،می که ماشینی

 ماشینش مراقب که داشت انتظار و خواستمی من از که داشت حق پس. شدهمی نگهداری

 .باشیم

 كمک سمت خودم و کنه خوش جا عقب صندلی روی بتونه تا كردم كمک سوزان به سختی به

 كه دادم دستش رو سوئيچ. گرفت جا فرمون پشت كرد، سوار رو آرنت تا هم دنيل. نشستم راننده

_ بسته رو اونجا در و بيرون زد پاركينگ از ممکن، سرعت نهايت با و زد استارت معطلیبی

 :گفتم و کشیدم رضایت سر از پوفی. كرد رها شخود حال به نبسته
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 .كرده مشغول رو فكرم چيزی يه دنيل، ولی گذشت، خير به-

 :كردمي نگاه مقابل به اضطراب با

 چی؟-

 .بازن ماشین آی.بی.اف رئيسای دونستمنمی من-

 :انداخت من به نگاهی نیم و زد پوزخند

 .مياد خوشم ها ديوونه از من ولی اس،ديوونه براندن-

 .اومدمی خوشم ازش داشت منم. بود اون با حق دادم، تکون سری

*** 

 نيست؟ كسی اينجا چرا. عجيبه واسم-

 :كرد نگام و گرفت ترمز ترديد و شک با

 .نباشه راه به رو اوضاع انگار مياد بوش كه اينجور آره،-

. كشيدمی نفس زيادی خيلی زحمت با داشت ديگه كه رفتم سوزان پيش و شدم پياده محتاطانه

 عادی چی همه ولی بود، باز هم اونجا در. بردمش بيمارستان طرف به آروم آروم و كردم اشپياده

 :چرخوندم رو سرم. نيست امن جا هيچ و شهرن تو زامبيا كه انگار نه انگار. اومدمی نظر به

 سوزان؟-

 :كرد ناله زیادی سختی با

 بله؟-

 بياری؟ دووم ديگه كم يه تونیمی-

 :داد تكون خستگی با رو سرش

 ...كنم فكر آره،-
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 با و نشدم نااميد ولی شده؛ پوشيده عرق ريز های دونه از پيشونيش كه ببينم تونستممی خوب

 اورژانس قسمت از بكشه، رو انتظارمون چيزی هر بيمارستان تو ممكنه دونستممی اينكه

 طور به چشمام. شديم متوقف رسيديم كه اونجا رنگ سبز راهروی داخل. داخل بردمش

 از قرمز رد چندین كردن،می دنبال رو ردشون و چرخيدنمی زمين و ديوار و در روی اتوماتيک

 :نالیدم و شد خارج دهنم از آه يه"! خون"

 !نه وای-

. داد دست بهش ضعف و غش حالت و شدن شل پاهاش ديد، رو صحنه اون تا كه سوزان

 :زدم صداش و كردم وحشت

 !سوزی خوبه؟ حالت سوزی-

 راهش سختی به. بود شده وزنش تن دو انگار و زدمی سياهی به کبودی از داشت ديگه رنگش

 :انداختم

 .بكن رو اتسعی تمام ولی مشكله، دونممی بيای، راه بايد شده كه طور هر تو دختر-

 ی بيچاره ی بچه داشتم شک احوالش، و اوضاع اين با. آروم و كند خيلی ولی اومد،می راه داشت

 :زدم داد كردن احتياط بدون و انداختم نگاه جلو به. بمونه زنده شکمش تو

 كنه؟ كمک ما به كه نيست اينجا كسی-

 رد اتاقک يه مقابل از سالنه سالنه داشتيم. نيومد جوابی کردم،می فکر که چیزی همون مثل

 متوجه لحظه همون و ببینم بهتر بتونم تا کشیدم گردن یواشکی. بود مونده باز درش که شديممی

 :گفتم و کردم اشاره دیدم، که چیزی به خوشحال و شاد. كرده رو بهمون شانسی خوش شدم

 .بيارمش برم تا بده تكيه ديوار به! هست تمیز برانكارد يه اونجا ببین، سوزان-

 ديگه كه چند هر و گرفت ديوار به رو دستش داد، تکون فهمیدن عالمت به رو سرش زحمت به

 دوان دوان. داشت نگه پا سر رو خودش بود شده كه طور هر ولی رفت،می تحليل قواش داشت

 نمی تهدیدم خطری شدم مطمئن وقتی و کردم چک رو اونجا اوضاع سریع رفتم، اتاقک داخل
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 و شد طاق طاقتش كشيد، دراز تا. بكشه دراز روش كردم كمكش و اومدم بيرون برانكارد با کنه،

 خم روش و كرد نفوذ استخونم مغز تا ترس. شدن آویزون طرف دو از دستاش و رفت حال از يهو

 :شدم

 .بده جواب سوزان هوشی؟ به سوزان؟-

 معلوم ولي ره،می پايين و باال داره کشیدنش نفس خاطر به اش سينه ی قفسه ببينم تونستممی

 سيلی صورتش به. جنگنمی اكسيژن مولكوالی ی دونه دونه جذب واسه دارن هاش ريه بود

 :زدم آرومی نسبتا

 !سوزان! بده جواب دختر-

 هر آرنت و دنيل ولی كردم، نگاه بودیم اومده داخل اونجا از که ورودی در به. نداشت فايده ولی

 شک كه بيمارستان يه و بود شده بيهوش كه باردار زن يه و بودم من. نبودن اونجا بودن، كه جا

 آوردن هوش به واسه کردن تالش جای به. افتهمی عادی غير اتفاقای سری يه داره توش نداشتم

 .كنم پيدا اكسيژن كپسول يه و برم الاقل تا برانكارد دادن هل به كردم شروع سوزان،

 كه ديدممی برانكارد روی مقابلم رو سوزان صورت و كردممی حركت آروم. بدوئم نداشتم جرات

 آهسته هم برانکارد راهرو، ی دیده آسیب زمین روی ها چرخ کردن حركت با و بود شده كبود كامال

 :كردم زمزمه غصه با. خوردمی تكون

 .من دوست بيار دووم كنممی خواهش-

 رفتن، راه حين. كنم حس چشمام ی گوشه رو اشک سوزش تونستممی ولی نبود، گريه وقت االن

 خودم به. فرستادممي بودم بلد لعنت و فحش چی هر بدم بخت به و كردممی گريه صدابی

 شكمش تو ی بچه و دوستت! شاهكارت اينم! نوبلت اينم بفرما، مريم، سرت بر خاک"گفتممی

 فقط كه سرت بر خاک. نمياد بر دستت از كاری هيچ تو و شنمی لب به جون چشمات جلوی داره

 !" بدبخت بودی شدن مشهور فكر به

 : زدم زهرخند و كردم پاک هام گونه روی از محکم خیلی رو اشكام دستم، پشت با بعد
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 روزی چه به كنيم، محافظت ازشون بود قرار كه بيمارستانا همون از یکی ببينی كه كجايی براندن-

 .افتاده

 جورایی یه فقط زدن، حرف این شایدم. گرفتمنمی آروم زدم،نمی حرف خودم با اگر بود، بد حالم

 صدا يه كه بودم رسيده جا اون باريک و بلند راهروی وسطای. بود ناخودآگاه روحی تسکین

 صدای ببينم تا كردم تيز گوش و ايستادم جام سر غریزه روی از. كرد جلب خودش به رو توجهم

 با. بود كجا از که بدم تشخیصش نتونستم بازم ولی شد، تكرار صدا دوباره. اومد كجا از و بود چی

 از يكی وارد كه گشتم می خونينی پای رد دنبال و كردممی كنكاش رو زمين روی سريع نگاهم

 كه بود شده خون به آغشته و كثيف قدری به اونجا مخصوص پوشكف ولی باشه، شده ها اتاق

 آه! داشت وجود پا رد صدها اونجا. بود محالی كار مشخص، پای رد يه دادن تشخيص ديگه

 :كشيدم

 ...من خدای-

 کردم، تیز گوش. خورد گوشم به زمين روی سبک فلزی ی وسيله يه افتادن صدای لحظه همون

 بدم؟ تشخيصش تونمنمی چرا مياد؟ كجا از صدا اين یعنی

 اونجايين؟ شما پرستار؟ دكتر؟ جاست؟ اون كسی... آهای-

 خواستم ارادهبی. رفت فرو بار مرگ سكوت تو بيمارستان و شد قطع كلی به صدايی و سر مدل هر

 خشک دهنم گذشت،می بودم خورده آب که باری آخرین از چون ولی بدم، قورت رو دهنم آب

 .نيفتاد اتفاقی هيچ و بود شده

 ی محاصره تحت رو اينجا زامبيا يعنی زامبی؟ تا چند واقعا باشه؟ اونجا تونست می چی

 نه كنم، فرار و بزنم رو چی همه قيد تونستممی نه که داشتم وضعیتی بودن؟ دراورده خودشون

 سوزان، شدن پژمرده حال در صورت ديدن و انداختم جلوم به نگاه يه. جلوتر برم تونستممی

 قدم صدی در صد احتياط با بار اين و دادم ادامه كارم به قبل از تر كند. بدم ادامه كه كرد ترغيبم

 كرد خودش با فكری چه براندن دونم نمی. بودم خالی دست كه بود اينجا مشكلم. داشتم می بر

 باعث هم فکر همین اما. كنهنمی رها تنها رو من دنی كرد می فكر شايد نداد، اسلحه من به كه
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 از لرز و ترس با! بود؟ كجا دنيل. نبودم يكی اين حواس اصال! دنيل بزنه، جرقه ذهنم تو چیزی شد

 و برگردوندم دوباره که رو سرم. نبود اونجا كس هيچ ولی انداختم، عقب به سريعی نگاه شونه روی

 !شد؟ پيداشون كجا از اينا. برد ماتم كردم، نگاه جلو به

 لباس بعضياشون. اومدنمی ما سمت به آرومی قدمای با و عجله بدون داشتن زامبی تا چند

 يقين به َشکَم ديگه دیدم، که رو صحنه این. بيمارستان لباس هم بعضيا و بود تنشون معمولی

 شبيه مقابلم زامبيای كه همين. شده آلوده جاها ی بقیه مثل هم بيمارستان اين كه شد تبديل

 چه بايد من اينا، از گذشته. شد می محسوب محكم مدرک يه خودش رسیدن،می نظر به بيمارا

 دادم؟می نجات بود، بيهوش كه رو سوزان شكلی

 بوی جذب داشتن كوسه، مثل هم زامبيا. بخوری درد به ی اسلحه هيچ بدون بودم، تنها دست

 من سمت به سرشون كه ديدممی داشتم خوبی به من و كشيدنمی بو. شدنمی لباسم روی خون

 رو اولم بار ترس اون ولی چرا، دونمنمی. ببینن رو من باشن داشته نیاز اینکه بدون شده، گرفته

 خونسرد بازم ولی هستن، باری مرگ و خطرناک موجودات چه اينا دونستممی اينكه با. نداشتم

 تو ی"بچه" و بود" سوزان" نگرانيم، دل تنها. بودم نداده انجام کاری هم االن تا که اونقدر بودم،

 !دادممی نجاتشون بود شده كه سنگم زير بايد. شکمش

 ماهیچه كرد، پيدا جريان رگام تو تازه نيروی يه كردم احساس و كشيدم عميقی نفس فكر اين با

 لب زیر كه بود حرکاتشون و مقابل به چشمم. شدن قوی و گرفتن جون فعالیتم از خسته های

 «...بميری ذارمنمی» :كردم زمزمه

 بدن روی زامبيا تاول داخل ويروسای شدن پاشيده قيمت به داشتم، که فکری بود ممكن اينكه با

 رو دستم دو هر. برنداشتم بودم گرفته که تصمیمی از دست ولی بشه، تموم خودم بدن یا سوزان

. دويدن و دادن هل به كردم شروع قدرتم تمام با و كشيدم بلندی فرياد گذاشتم، برانكارد روی

 زامبی اولين به برانكارد كه ايستادن هوشيار من، فریاد صدای شنیدن از و خوردن تكونی زامبيا

 .نالید و خورد دیوار به پشت از و شد پرتاب ديگه سمت يه به شدت با كرد، برخورد

 از یافتگیاش، جهش و بدنش داخل ویروس وجود خاطر به زامبی هر بودیم دیده که چیزی طبق

 سريع آوردم، یارشون سر به بالیی چه شدن متوجه تا همین برای. بردمی بهره خاصی هوش
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 با و گذشتم كنارشون از شده، رها کمان از که تیری مثل. رفتن کنار من مقابل از و كشيدن عقب

 برای هم فرصتی و ديدمنمی رو سرم پشت اينكه با. رسوندم راهرو انتهای به رو خودم باد سرعت

 حاال و برداشتن شدن متوقف جا یه از دست زامبيا كه بشنوم تونستممی ولی نداشتم، دیدنش

 .میان دنبالم كنان خرخر دارن

 ديدن با و پيچيدم چپ سمت به زيادی سرعت با راهرو، پيچ سر و ندادم اهميتی کدوم هيچ به

 اونجا به رو خودم تونستم می اگه. گرفتم ای دوباره جون داشت، قرار سمت اون که آسانسوری

 تندتر. کرد می کار و بود سالم هنوز آسانسور شاید كرد، پيدا نجات راه يه شد می شايد برسونم،

 خودم و بایسته تا کردم کنترل زحمت به رو برانكارد آسانسور، نزديک و دادم ادامه راهم به قبل از

 كار هنوزم و زنهمی چشمک داره شدم متوجه خوشحالی با كه رسوندم درش كنار ی دكمه به رو

 داشت دکمه، باالی کریستالی قسمت که بود این اونم داشت، وجود مشکل یه البته. كنهمی

 و افتاد زدن چشمک از كه فشردم رو دکمه معطلی بدون. دادمی نشونم رو دو عدد زنان چشمک

 .اومدن پايين به كرد شروع

 و نزديک ما به ترسناكی طرز به سر پشت از داشتن كه زامبيا به حواسم يه و بود در به حواسم يه

 :كردم می زمزمه لب زیر عصبانيت با. شدنمی تر نزديک

 !لعنتی ديگه باش زود باش، زود-

 بسته هنوزم در و رسيدن می ما پیش به داشتن هم زامبيا. بشه باز در تا اومد می پایین مگه ولی

 آماده و بخونم رو سوزان و خودم ی فاتحه تا شده وقتش بودم مطمئن دیگه كه آخر ی لحظه. بود

 کردن، تلف وقت بدون. شد باز و رفت کنار باالخره کشویی و بزرگ در بشم، دردناک مرگ یه

 شدم، وارد تا. کشیدم آسانسور داخل سرم پشت و گرفتم سختی به رو برانكارد و انداختم چنگ

 دقیقا زامبيا كه شدن بسته به كرد شروع در. كوبيدم دوم ی طبقه دکمه روی محکم رو انگشتم

 پرتاب جلو به طوری رو خودش بود، تر نزديک ما به همه از كه شون يکی. رسيدن لحظه همون

 اون دونمنمی. شدم ترک زهره كه گرفت رو در شدن بسته جلوی و موند در الی پاش یه كه كرد

 كه كوبيدم پاش ران به محكم لگد یه راستم پای با ولی رسيد، ذهنم به چطوری فكر اين لحظه
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 چی هر ولی نه، يا كنه حس رو درد تونستمی زامبی یه که نداشتم خبر. كشيد عقب و زد نعره

 .رسيد دادم به حركتم اين بود که

. افتادن زمین روی زدمش، من که گروهشون سر توسط تعادلشون خوردن هم به خاطر به زامبیا

 نگاه سوزان حالبی جسم به و دادم تكيه اونجا براق ی بدنه به زنان نفس من و شد بسته هم در

 .صورتش پوست مثل زدن، می كبودی به که ببینم تونستممی رو دستاش ناخونای. كردم

 .بدم نجات بتونم شكمش تو ی بچه با رو طفلی اين تا كن كمکم خودت فقط خدايا-

. بستم رو چشمام کشیدم، می نفس تند تند که همونطور و دادم تكيه بدنه به هم رو سرم بعد

 یه ولی. دوم ی طبقه به رسيديم كه فهميدم آسانسور، اتاقک خفیف تکون از و گذشت ثانيه چند

 طبقه اين انتخاب از هدفی چه من اصال ؟"دو" ی طبقه چرا حاال اینکه اومد، پیش برام سوال

 احساس كم يه بود، مونده دوم ی طبقه اولش که ديدم وقتی شايد دونستم،نمی داشتم؟

 .بودم كرده پيدا اميدواری

 هیچ حرکتی و انداختم مقابل به که نگاهی از بعد من. رفت کنار و شد باز آسانسور کشویی در

 صدای يه كه اومدممی بيرون اتاقک از داشتم. دادم ادامه حركتم به دوباره ندیدم، رو ای جنبنده

 :گفت انگليسی به زنونه كامپيوتری

 . نشويد در شدن بسته مانع لطفا-

 مثل داشت؟ رو آسانسور از كردن استفاده قصد ديگه طبقات از كسی مگه! زد خشكم جام سر

 يا ديگه؟ آدم يه يا بود، دنيل يعنی. خوردمنمی جم جام از و بودم ايستاده جا همون مجسمه

 طبق لعنتی موجودات اين چون داشت، وجود سوم ی گزينه احتمال واقعا بودن؟ زامبيا... شايدم

 رو اطراف دنیای تحليل و تفكر قدرت بهشون ويروس و بودن ويروس كنترل تحت آلن، ی گفته

 .بخشيدمی

 به نياز دنيل واقعا اگه حتی ديگه، ی طبقه يه بره آسانسور بدم اجازه كه بود بزرگی ريسک

 مونده تر تميز همكف ی طبقه نسبت به كه بر و دور اون از و چرخوندم چشم. داشت آسانسور

 تا گذاشتم همونجا رو برانکارد. عفونی های زباله مخصوص زباله سطل يه به خورد چشمم بود،
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 آسانسور خارج و اتاقک فضای مابين و برداشتم انگشتام سر با رو سطل و بشه بسته در مبادا

 چشمک بهش لبخند با كه كرد تكرار رو حرفش سماجت با زن صدای. ببنده نتونه در تا گذاشتم

 :زدم

 ...نمياد بر دستت از كاری هيچ ديگه-

 کجا دقیقا باید که نداشتم هدفی افتادم، راه مقابلم راهروی توی سوزان با و دادم هل رو برانکارد

 سعی. رسيدمی نظر به تر وهمناک جورايی يه ولی بود، شده خونی كمتر اينكه با طبقه اين. برم

 خورد، پستم به كه اتاقی اولين تو و بگيرم دلشوره بيشتر هستم اينكه از تا نكنم كاری كردم

 با تمیز، و خالی تخت يه و اكسيژن كپسول يه ديدن با چشمام. كشيدم سرک یواشکی

 «!شكرت خدايا» :گفتم و شدن گرد خوشحالی

 باقی بود که جا همون گذاشتم دادنش، حركت بدون و بردم اتاق همون داخل رو سوزان سريع

 باز آروم آروم رو كپسول شير و گذاشتم صورتش روی و برداشتم رو كپسول ماسک فقط و بمونه

. خورد خفيفی تكون ماسک زير سوزان و كرد قل قل به شروع كپسول مقطر آب مخزن. كردم

 :گفتم بهش و گرفتم دستم تو رو بود شده سرد كامال که راستش دست

 ... بيار طاقت كم يه عزيزم، شه می خوب حالت االن-

 كبودی و شد می تر نزديک نرمال و طبيعی حالت به سوزان تنفس گذشت،می كه لحظه هر

 زدم اتاق از. رفتم کنار و كردم رها رو دستش شد، راحت بابتش از كه خيالم. تر كمرنگ پوستش

 :پرسيدم كمی صدای با و انداختم نگاهی راهرو طرف دو به بيرون،

  هست؟ اينجا كسی-

 با. نرسيد گوشم به سوزان ی خفه كشيدن نفس صدای و كپسول قل قل جز صدايی هيچ

 صد حدود شدم متوجه. كشيدن سرک به كردم شروع و گذاشتم بيرون اتاق مرز از رو پام احتياط

 افرادی یا بیمارا مخصوص كه داره وجود ديگه آسانسور يه هم چپ سمت و پله راه تر، پايين قدم

 و خرابه كه شد راحت خیالم كردم، بررسيش نزديک از که وقتی. نبود بودن، برانکارد و ویلچر با که
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 سر داشت قرار طبقه اون که ای ديگه اتاقای به و رفتم جلوتر گذشتم، خيرش از. كنهنمی كار ديگه

 .زدم

 هم بعضياشون اما بودن، مونده باقی تميز و نخورده دست اتاقا از بعضی دیدم، که چیزایی طبق

 که این بدون. ديدم هم جسد تا چند تختا، از بعضی روی حتی. بود شده خونی درشون و ديوارا

 :پرسیدم اختیار بی باشم، کسی از جواب شنیدن منتظر

 !افتاده؟ اتفاقی چه اينجا من خدای-

 تخت تا دو اونجا. گذاشتم پا آلود خون و مشکوک اتاقای همون از يكی داخل و زدم دريا به رو دل

 مونث رو جنسیتش تونستم که جسد يه تختا، از يکی روی و داشت قرار ديگه هم مقابل دقيقا

 . كردم تماشا رو جاش هم دقت با و رفتم سمتش آهستگی به. خوردمی چشم به بدم، تشخیص

 چون باشه، زامبی تونستنمی ولی بود، تاول از شده پوشيده بدنش تموم. تاول بازم و تاول تاول،

 خم سرش باال بيشتر كم يه بود؟ اومده سرش سر باليی چه يعنی. نداشت بدنش روی سر ديگه

 . شدم خيره سياهش های لکه و خون غرق گردن به و شدم

 از. مرگبار و سریع تمیز،! بود زده رو گردنش شمشير مثل تيز چيز يه با كسی انگار بود، عجيب

 كه نداشت شباهت آدمی به چون افتاده، اونجا اتفاقی بود معلوم هم جسدش گرفتن قرار طرز

 از شدت با كسی انگار که رسید نظرم به. باشه بوده استراحت حال در شدنش، تبديل از قبل

 و هست هم ای ديگه خبرای يه شدممی مطمئن داشتم حاال. بود داده هلش تخت روی مقابل

  کجا؟ و خبرایی چه ولی خبريم،بی ماها

 صدا" تق" سرم پشت چيزی كه كردم می تماشا رو جسد داشتم موشکافانه حالت همون با هنوز

 با. نبود اونجا كس هيچ چون کردم، اخم. كردم نگاه عقب به و پريدم باال جام سر فنر مثل. داد

 تونستمنمی من شد،می محسوب من ديد جلوی كه جايی تا. رسوندم اتاق در به رو خودم احتياط

 اون پس. نبينمش من تا كرد می كمين ديوار پشت بايد بود، اونجا كه چيزی هر ولی ببينم چيزی

 . بود كرده كمين ای، دیگه چیز هر یا شخص
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 كردم سعی. کنم چیکار باید که دونستم نمی واقعا و بود افتاده جونم به خفیف لرز یه ترس از

 جای تا رو گردنم و شدم بلند پام انگشتای روی صدا و سر بی. نبينه رو من كه بكشم گردن طوری

 .کشید بلندی فریاد کسی لحظه همون دقیقا كه كشیدم ممكن

 دنيل. پریدم عقب بلند نسبتا قدم یه با و داد نشون واکنش صدا اون به نسبت بدنم زدم، جيغ

 نگاهم عجیبی حالت به و ایستاده جلوم بود، داشته نگه سرش باالی كه آلومینیومی عصای يه با

 :توپيدم بهش حرص با و کردم رها رو شدم حبس نفس. کرد می

 !ترسوندی رو من که بازم! ديوونه دانيال-

 ! باشه اومده سرت باليی وقت يه ترسيدم شکرت، خدایا وای! بود زده غیبت کجا! مريم؟ تویی-

  كجاست؟ آرنت! سالمم كه بينیمی-

 :زد صدا سرش پشت از كسی كه آوردمی پايين سرش باالی از رو عصا داشت

 .مورفی دكتر اينجام من نباشید، نگران-

 با دنيل. میاد سمتون به سر پشت از طبی عصای یه با داره لنگان لنگان كه ديدمش و کردم نگاه

 : غرید اخمویی ی قیافه

  بمونی؟ قبلی اتاق همون تو نبود قرار مگه سركار،-

 : زد تکیه داشت قرار کنارش که دیواری به بازو از زنان نفس نفس

 . كنم دفاع خودم از بتونم تا بودم تنها و زخمی وقت اون كنن، حمله اتاقم به زامبيا ترسيدم-

 . حرفيه اينم... البته صد-

 به رو حواسم چيزی يه كه ببينن نزديک از رو جنازه اون و بیان همراهم تا بگم بهشون خواستممی

 . كرد جلب خودش به شدت

 اومده؟ چشمتون سر باليی چه آرنت؟ سركار-

 : کرد تایید رو حرفم. زد زل آرنت چشمای به كنجكاوی با هم دنيل گفتم، رو اين تا
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  شده؟ قرمز انقدر چرا چپت چشم گه،می راست ماريا-

 حرف و كردمی نگاه ما به زدن پلک بدون و خیره بود، گرفته خودش به مشكوكی ی قيافه آرنت

 :گفت باالخره مکث ثانیه چند از بعد و كشيد پايينش لب روی آهسته رو زبونش. زدنمی

 .داره هم سوزش و كنهمی درد كم يه ولی دونم،نمی-

. نيست راه به رو بايد كه طور اون حالش آرنت گفت می بهم احساسی يه ولی چرا، دونمنمی

 از ديگه. بود شده عوض داشت، که رفتارایی عجيبی شكل به ولی نبود، پاش خاطر به هم مسلما

 به نیاز هم طبی عصای با حتی يا بستنمی رو چشماش زخمیش، پای خاطر به کشیدن درد

 : گفتم دنی به و شدم بيخيالش. بود من خیاالت فقط اینا هم شاید. نداشت رفتن راه واسه كمک

 .ببين رو اين اينجا، بيا لحظه یه-

 : گفت زده وحشت افتاد جنازه به چشمش تا و اومد همراهم

 !خودشه كار-

 !خودشه؟ كار چی-

 اون بوديد، آزمايشگاه تو كه شماها! بود قواره بد و بزرگ خيلی كه ای زامبی همون! زامبی همون-

 ! آورد بقيه و آرنت و من سر رو بالها اين كه بود اون. ندیدید رو

 :پرسيدم و كردم نگاه باشه، داشته وجود جسد سر بود قرار كه جايی به متفکرانه

  باشه؟ همون كار اتفاق، این كه مطمئنی كجا از تو خب،-

 . داشت چنگک مثل چيزايی يه راستش دست چون-

 : كرد تائيد بود، رسونده اتاق داخل رو خودش كه هم آرنت

 اون با. چنگک شبيه دستش، يكی اون و بود بزرگ پتک يه شبيه دستش يه. ديدمش منم آره-

 .انداخت روز اين به رو من پای كه بود دستش
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 بانداژ تازه اینکه با. شدم دقيق جديدش و تمیز بانداژ روی و زدم زانو كه کرد اشاره خودش پای به

 از داشت من چشمای يا بود؟ ديد خطای دونمنمی... ولی داشت، خونین های لکه بازم بود، شده

 از ولی نبود کم آرنت با فاصلم خیلی! ديدم؟ می اينجوری كه رفت می سياهی تشنگی و گرسنگی

 واقع در. نه يا بينممی درست داشتم شک بازم البته. ديدممی سياه های لكه سری يه هم اونجا

 :گفتم و شدم بلند جام از دادم، تکون سری. نداشتم رو كردنشون چک نزديک از ی حوصله

 . نداره امنيت خيلی اينجا. برگرديم آقايون، باشه-

 :پرسید دنیل

 كجاست؟ سوزان راستی-

 : كردم اشاره بودم، برده اونجا رو سوزان که اتاقی سمت به راهرو تو

 كبودی دادم، قرار صورتش روی رو ماسک وقتی طفلكی. خوابيده اكسيژن ماسک زير اونجاست،-

 .شد كمتر پوستش

 باال رو دستم. شدم متوقف و شنيدم صدا يه كه داد می تكون سر خودش واسه داشت دانيال

 :گرفتم

 لحظه؟ يه آقايون،-

 : پرسيدم كه كردن نگاهم سوالی نفرشون دو هر

 شنيدين؟ هم شما-

 :گفت دقت با و كرد تيز گوش دنيل

 میاد؟ كجا از بدم تشخيص تونمنمی ولی شنوم، می صداهايی يه انگار آره،-

 اختياربی! بود؟ سوزان اتاق سمت از صدا. بود وحشتناک نتيجه كه كردم تيز گوش بيشتر من

 : كشيدم جيغی

 ! سوزان-
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 دندون و چنگ با حتی یا خالی دست بود شده. اتاقش سمت دويدن كردم شروع خيزان و افتان

 مقابل وقتی و دويدممی سرعت با داشتم که توانی ی همه با. دادممی نجاتش بدم، نجاتش هم

 .شد خفه گلوم توی جا همون دومم جيغ و گرفتم دهنم جلوی رو دستم رسيدم، اتاق چارچوب

. شدممی خفه گرفت، می شکل گلوم توی که بغضی از داشتم و بود شده جمع چشمام تو اشک

 شدت از. بردنمی لذت مهمونيشون از لذت با داشتن و بودن نشده من متوجه هنوز لعنتيا اون

 :كشيد هين و رسيد سر دنی كه گرفتممی گاز اختیاربی رو دستم داشتم ناراحتی

 !نه وای-

 جونبی بدن به زده بيرون حدقه از چشمای با من، مثل كه دادممی حق بهش. داشت حق دنیل

 سوزان. داشت حق بده، دست از رو تعادلش و بشه خيره همكارش ی شده پاره تيكه و آلود خون

 از خواستهمی و اومده هوش به آخر، های لحظه كه بود معلوم و بود افتاده تختش روی باز طاق

 تونستنمی هم سرحال و سالم آدم يه حتی. بود شده دير خيلی ديگه ولی كنه، دفاع خودش

 حال از اكسيژن شديد كمبود از كه آدمی به برسه چه كنه، مقاومت گرسنه زامبی تا هفت جلوی

 . داشت شكمش تو هم بچه يه و بود رفته

 اسکاپل، شاید تیز، چیز يه با حاال پوستش كه رو صورتش و ببندم رو چشمام خواستممی

 كامال پلكام. تونستمنمی ولی نبينم، رو كنن پيدا دسترسی مغزش به زامبيا تا بود شده شكافته

 من و بود شده خارج توانم از بذارمشون، هم روی كه كردممی تالش چقدر هر و بودن مونده باز

 ماهه سه دو ی بچه به حتی زامبيا. دوستام بهترين از يكی آلود خون جسد ديدن به بودم محكوم

 شکمش از بدنش داخلی اندام و بود شده دریده شكمش. بودن نكرده رحم هم شکمش توی ی

 هم از شكم ديدن با. چكيد می زمين روی غلیظی خون قطره قطره تختش، روی از. بود زده بیرون

 : گفتم کنان زمزمه و شد باز منم زبون شدش، باز

 ...ذاشتممی تنهاش نباید. بخشمنمی رو خودم وقت هيچ-
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 انقدر زامبی، هر. افتادنمی پايين و خوردنمی سر هام گونه روی زدن، پلک به نياز بدون اشكام

 گوشم كنار دنی که نبودم خودم حال تو. بود نشدنی حس براشون ما وجود انگار که بود مشغول

 : كرد پچ پچ

 .كن نگاه سرت پشت به ولی نيست، وقتش االن دونممی ماريا؟-

 انداختم نگاه سرم پشت به شونه روی از و گرفتم زامبيا انگیز غم و وحشتناک ضيافت از چشم

 :زدم داد و گذاشتم کنار رو احتیاط! شدم ميخكوب جام سر كه

 !خوبه؟ حالتون شما آرنت سركار! سركار-

 خودم پیش من و شد می كج داشت انگار دهنش ی گوشه. كردمی نگاهم غریبی طرز به آرنت

 بازوهاش از آرنت، کنار رفت شد، طاق طاقتش دنيل زنه؟می سكته داره نكنه که گرفتم نتیجه

 :زد صداش و گرفتش

 َمرد؟ خوبه حالت-

. شدن كج به كرد شروع هم صورتش نصف دهنش، بر عالوه حاال و كرد نگاهش منگ و گيج آرنت

 خواستم می. بريزیم سرمون به خاكی چه باید دونستمنمی و بودم کرده گم رو پام و دست

 و رفتم جلو منم. رسيد نمی عقلم به هيچي و بود افتاده کار از مغزم انگار ولی كنم، كمكش

 : دادم دستور محکم

 !کن سعی! بزنی حرف ما با کن سعی سركار،-

 عُق دفعه يه ولی بیاد حرف به که کردمی تالش داشت. نتونست ولی بگه، چيزی كه كرد باز دهن

 مقابلش من چون و شد پرتاب بيرون به دهنش از خون زيادی حجم بار این و زد عق دوباره. زد

 و رفتم عقب قدم یه ترس از اومد، بند نفسم. پاشید من پيراهن روی تمومش بودم، ایستاده

 تی يه پیراهنم، زير که بود شانسم از معطلی، بدون. شد گرد صحنه اون دیدن از دنيل چشمای

 راحت لباسم شر از رو خودم خواستم تا. درآوردم رو پيراهنم سریع و عجله با و بودم پوشيده شرت

 مطمئن برای. افتاد لباس روی خون های لخته بين سياه های لكه به لحظه یه تو چشمم كنم،
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 و کرد برخورد بدنم به صاعقه مثل چیز یه انگار لحظه اون و کردم نگاهش بیشتری دقت با شدن،

 :کشیدم جیغ ترس با و افتاد دستم از پیراهن! نه. لرزیدم

 !شده آلوده اون اس، آلوده آرنت! بگير فاصله ازش دنيل-

 زد، نعره وجودش اعماق از لحظه همون آرنت. كرد رها رو آرنت بازوی شنيد، رو جیغم صدای تا

 يه با دنيل. افتاد زمين روی هیکلش کل با و دادن دست از رو وزنش کردن تحمل توانایی پاهاش

 مثل داشت آرنت مقابلمون. تماشا به ايستاد اختيار بی من مثل و رسوند من به رو خودش پرش

 .انداخت می چنگ زمين به و كشيد می عربده پيچيد، می خودش به ها گزيده مار

 !كنيم؟ كار چی باید االن ماری-

 جواب شده گیج. انداخت هول به و ترسوند منم كه استرسی. بود استرس و هيجان غرق صداش

 : دادم

 !دونم نمی كن باور-

ِ  جمع حواسم دوباره  می فرياد انگیزی رقت طرز به و شد می تبديل داشت كه شد براندن مامور

 یاد از و گذاشتم كنار كلی به ذهنم از رو سوزان ماجرای كه زدمی ضجه و كرد می ناله طوری. زد

 به سوالی عالمت دادم؟ می چی رو فرماندش جواب! کردم؟ می کار چی باید رو یکی اين. بردم

 کردم سعی و بردم فرو آروم رو دهنم آب. داشت وجود چيزی يه سرش پشت كه كردم نگاه دنيل

 .برسم نظر به خونسرد

 من پشت که آسانسوری به برسون سريع رو خودت و كن حفظ رو آرامشت! نخور تكون دنيل-

 .داره قرار

 : پرسید ناالن و شدمی ترک زهره ترس از داشت

 !سرمه؟ پشت چی-

 .جاست اون گفتی،می که بزرگی زامبی همون نترس، اصال-
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 پرتی حواس با رو دستم مچ. نکرد هم نگاهی کوچکترین حتی سرش پشت به فهميد، رو اين تا

 می پيدا ارتقا زامبی یه به انسان از داشت ديگه كه آرنت روی از بلند خيلی پرش يه با و قاپيد

 غول موجود اون ديدن از چون بدوئم، كرد می مجبورم داشت كه بودم ممنون ازش واقعا. پريد كرد

 .رفتممی سرش پشت خوردن، سکندری حال در مدام و بودن كرده قفل پاهام پيكر

 یکی روی عجیبی طرز به سومش چشم چشم، تا سه با. بزرگ خيلی بود، بزرگ دیدم که موجودی

 هيچ كه داشت بزرگی دستای. بود بزرگتر بقیه از یکی این انگار و بود شده ظاهر هاش شقیقه از

 اين ترسناكش جای. بودن داده شکل تغییر کامال و نداشتن معمولی آدم یه دست به شباهتی

 که انگار! انسان صورتای از بود شده پوشيده گردنش زیر تا پا ساق از برهنش، بدن روی كه بود

 رو دم و شاخ بی غول اون بدن و بود شده ظاهر پوستش روی عظیم جوش یه مثل صورتا اون

 كجا دیدم، که دختری جسد اون ی گمشده سر که فهميدم می تازه. دادمی نشون شده متورم

 .باشه تونستمی

 آسانسور به رو خودمون ما كه شدمی تر كننده كر داشت سرمون پشت صداهای و فرياد و جيغ

 بدنم دفاعی العمل عکس خاطر به شاید که محکم لگد يه با رسیدم، اونجا تا من و رسونديم

 رو بودم گذاشته راهرو و آسانسور ی فاصله مابين كه سطلی بود، اطرافش مرج و هرج به نسبت

 کرد، برخورد اتاقک دیوار به زیادی صدای و سر با سطل. كردم شوت آسانسور اتاقک داخل يه به

 و كرد كردن كار به وادار رو G ی دكمه دنيل که رفتیم داخلش. گرفت آروم گوشه یه و افتاد زمین

 : غرید

 !کن کار ياال-

 با داشت كه افتاد ترسناک موجود همون به باز چشمم بشه، بسته كامال کشویی در اينكه از قبل

 چون. شدمی نزديک و داشتبرمی قدم ما سمت به سالنه سالنه عجيبش هيكل و خونين دهن

 بین هم صداش و ببینم رو آرنت تونستمنمی دیگه کرد، می پر رو راهرو کل عظیمش هیکل

 شروع مالیخولیایی مریض یه مثل دنیل شد، بسته كامل كه در. بود شده گم جا اون ی همهمه

 :كردن زمزمه و زدن حرف خودش با کرد

 !متنفرم ازش. متنفرم ازش-
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 تمركز سبزش چشمای مردمک. دادن می نشون خوبی به رو درونش وحشت و ترس چشماش

 افتاد،می گيرش كه اطرافم از ای نقطه هر به و پريدمی من صورت روی از مدام نگاهش و نداشتن

 کنترل رو لرزشش تونستنمی و لرزیدمی واضحی صورت به داشت بدنش کل. شد می خيره

 :گفتم و گرفتم دستم تو رو سردش كامال دست. کنه

 .شهمی درست چی همه بيرون، بريم كه جا اين از! نترس پسر، باش آروم-

 همین برای. بوده طاقتش ورای فشار این و شده متحمل رو زیادی خیلی فشار که بود معلوم

 : زد فریاد هيستریكی

 !شو خفه فقط! نده دلداریم الکی كنممی خواهش! مريم شو خفه-

 ترسیده العاده فوق دنیل یه با کردن بحث وقت اصال االن چون شدم، خفه و بستم آروم رو دهنم

 من و زد داد دنیل. خورد تكون ناگهانی آسانسور كه بوديم نگذشته اول ی طبقه از هنوز. نبود

 معلق آسمون و زمين وسط ما. نیفتاد اتفاقی دیگه ولی چسبوندم، آسانسور دیوار به رو خودم

 جا اون ما و بود بسته كه هم در. خوردنمی تكونی ترين كوچک جاش سر از اتاقک و بوديم مونده

 قبل از تر حرف پر دنیل. بوديم افتاده گير باشه، داشته وجود امدادی و كمک هيچ که این بدون

 :بود شده زا استرس واقعا زدنش حرف تند تند و شد

! نشانی آتش به بزنه زنگ بخواد كه نداره وجود كسی كه جا اين! بریزيم؟ سرمون به خاكی چه-

 ...اگه! بیاد بخواد که نداره وجود اینشانی آتش اصال خدا وای

 :توپيدم بهش و گذاشتم دهنش روی رو دستم وراجیاش، به کردن توجه بدون

 !كرد پيدا شهمی راهی چه ببينم تا كنم فكر بذاری و بشی خفه كه توئه نوبت حاال دنيل-

 جاش از دیگه و ایستاد اتاقک ی گوشه يه لرزید،می داشت که طور همون. شد ساكت باالخره

 چنين كه بود نيومده پيش حاال تا. انداختم اتاقک جای همه به ایاجمالی نگاه منم. نخورد جم

 نه؟ يا باشه داشته وجود راهی يه بايد باالخره ولی بيفته واسم اتفاقی
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 بیرون اون چون نداشت، ای فايده االن دکمه اين. بود خطر زنگ ی دكمه ديدم، كه چيزی اولين

 از پس بياره، كمک واسمون و بياد تا بزنيم رو خطر زنگ بخوايم ما كه بود نمونده باقی آدمی ديگه

 و من كه بود آسانسور كشويی در شد، درگيرش چشمم كه چيزی دومين. گذشتم کردنش امتحان

 سه اگه حتی. کنه کمکون که نداشتیم هم ای وسیله یعنی. کنیم بازش تونستيممی عمرا دنيل

 و بودم مونده بالتكليف. رسیدمی نظر به ممكن غير كردنش باز بازم بود، پيشمون هم ديگه نفر

 :گفت و زد دستی ام شونه به دنیل كه دادنمی قد جایی به عقلم ديگه

 .بود رفته يادمون چيزی يه انگار-

 !شده؟ چی باز-

. چيه منظورش فهميدم تازه كه گرفتم باال سر كنان غرولند. زد اشاره سرمون باالی به انگشتش با

 و تعقيب فيلمای همه اين وقتی بود؟ رفته يادم رو اين چطور! اتاقک باالی كوچک ی دريچه

 نجات رو خودشون دريچه همين از داستان قهرمانای كه نبود يادم چرا پس بودم، ديده گريزی

 :گفتم شده زده ذوق دن؟می

 !پسر ای نابغه يه تو-

 :گفت و چرخوند حدقه تو حوصلهبی رو چشماش

 تا كنم باز زودتر رو لعنتی اون برم بذار و بگير قالب فقط. بذاری هندونه من بغل زير نكرده الزم -

 !نشده تموم جا همين كارمون اكسيژن كمبود از

 :گفتم ناراحتی با و کردم فکری

 !نيستم بلد گرفتن قالب كه من آخه ولی-

 بود من گير كارش چون ولي نبينه، هم رو ريختم حتی ديگه تا كنه خفم خوادمی دلش بود معلوم

 :داد نشونم نمایشی صورت به و آورد باال رو دستاش. كنه اعتراض تونستنمی

 اين! نيست جمع حواست معلومه كن، نگاه دقت با مریم. شكلی اين بينی؟می رو تا دو اين-

 .داریمی نگه محکم و كنیمی چفتشون ديگه هم به شكلی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

299 

 

 با و آورد باال رو پاش یه مقدمهبی كه داشتم نگه بود، داده نشونم كه شكلی همون به رو دستام

 :آسمون تا رفت جیغم جيغ صدای كه گذاشت دستام روی كفش

 !كنی؟می كار چی داری معلومه هیچ-

 :داد توضیح و کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 باال؟ برم چطوری من پس خورده؟ گوشت به هم گرفتن قالب اسم حال به تا اصال خانوم، مريم-

 همه اين بين و بذار جيگر رو دندون دقیقه دو خدا رو تو! ديگه بذارم دستات روی رو پام بايد

 .نيار در بازی پاستوريزه انقدر ره،می باال رومون و سر از داره که عفونتی و چرک و ويروس

 :گفتم و زدم ای شرمنده لبخند

 .ببخشيد باشه-

 چپم ی شونه روی رو دومش پای و رفت باال يهو گذاشت، دستام تو رو پاش دوباره معطلیبی

 شدم؟می له داشتم كه بود وزنش كيلو چند مگه قليون نی اين خدايا. اومد بند نفسم كه گذاشت

 :ناليدم زحمت به

 !شممی پرس فشار زیر دارم دانيال، كن عجله خدا رو تو-

 :گفت تيكه تيكه و کرده تمركز انگار بود معلوم صداش از

 ...كن... صبر... لحظه يه-

 بلند امشونه و دستام جيغ داشت ديگه و بود باال اون هنوز ولی گذشت، ای دقيقه يه حدود

 :غريدم دهنم ی گوشه از شده قفل هم به دندونای با و حرصی. شدمی

 !باش زود دنی-

 :پريد پايين دنيل باالخره و اومد بلندی" تق" صدای

 .كردم بازش! شد تموم-
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 حاال. بشه كم دردشون از تا دادم تكون هوا تو کم یه ارادی غیر رو دستام و كشيدم راحتی نفس

 :بگيره قالب و بایسته كه بود خودش نوبت

 .بيام منم تا بگير رو دستم جا اون از و باال برو تو-

 :گفتم مسخره به و رفتم باال ترتیب همون به منم

 !دارم زور من كه چقدرم-

 مكافات هزار به. كشيدم باال داشت وجود جا اون که دریچه از رو خودم بود، که ای سختی هر به

 يه روی عمیق و تاريک چاه يه تو تا دو ما حاال. كشيد باال رو خودش دنيل تا كردم كمک هم ديگه

 کرد روشن رو فالشش و کشید بیرون جیبش از رو موبایلش دنیل. بوديم معلق آسانسور اتاقک

 :پرسیدم من که

 كنيم؟ کار چی حاال نابغه، آقای خب-

 شدمی محسوب اول ی طبقه کشویی در كه جايی سمت به رو دستش داد، من به رو موبایل

 :گفت و گرفت

 .كنيم باز رو اين بايد حاال-

 چطوری؟ ولی موافقم،-

 جستجو به کرد شروع چشم با و گذاشت در روی رو دستش یه شد، نزديک بهش احتياط با

 ولی رفت، کنار كم كم در كه شد اهرم به آوردن فشار و زدن زور مشغول. كرد پيدا اهرم يه و کردن

 اول دنيل خود. رفت بیرون و كرد عبور ازش زحمت به بشه كه بود قدری اون البته. زیاد خيلی نه

 فهميديم كه بود جا اون تازه ولی. رفتم سرش پشت منم و شد رد شده پیدا باریک شکاف از

 .گرفته شکل جا همين دوم دردسر

 حداقل یا نبود، جا اون ای زامبی هيچ ولی جنازه؛ كلی و خونین دیوارای با ديگه، خونين راهروی يه

 دوخته چشم مقابل به که طور همون و گرفت رو دستم محکم دنیل. رسیدمی نظر به جوری این

 : گفت اخم با بود
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 .بيرون بريم شده طور هر بايد-

 :گفتم کنان جیغ جیغ و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 !بيافتم راه ترسممی من! نزن حرفشم-

 : چشمام تو زد زل صاف و چسبيد رو بازوهام

. كنی خداحافظی دنيا اين از هميشه واسه بايد بياری، در بازی ترسو بخوای اگه ببين، جان مريم-

 خوای؟می رو این. بينینمی هم رو اتخانواده رنگ وقت هيچ ديگه چی؟ بعدش

 بودن؟ سالم مادرم و پدر يعنی خدايا. ريخت فرو وجودم تو چيزی آورد، رو" خانواده" اسم وقتی

 هم خودم بودم كرده فراموش كه بود شده نازل سرم به بال و بدبختی انقدر چی؟ ديوونه ميالد اون

 لرزون لبای با گرفت، رو گلوم بغض. هستن انتظارم چشم دنيا سر اون كه دارم ای خانواده

 : پرسیدم

 كرده؟ پيدا رو وضع همين هم ايران يعني خدا وای سالمن؟ يعنی-

 گريه زار زار بغلش تو. گرفت بغل آروم رو من كه گذاشتم صورتم روی رو دستام و تركيد بغضم

 : كردم

 ...وقت هيچ بخشم،نمی رو خودم وقت، هيچ وقتِ  هيچ من-

 خالص بود شده وارد بهم که ایروحی فشار دست از رو خودم تا داد اجازه. گفتنمی چیزی دنیل

 کنم،نمی هق هق دیگه دید وقتی. شد بهتر حالم تا ريختم اشک ای دقيقه چند حدود و کنم

 : گفت و كشيد عقب کرد، رهام سریع

 این از رو خودمون حداقل تا بيا. داديم دست از رو نفر دو هم االن تا بسه، كردن گريه ديگه خب-

 !بديم نجات جهنم

 و داد دست از رو صبرش دنیل كه زد حلقه اشک چشمام تو بازم و افتادم سوزان ياد حرف، این با

 : شد طوفانی
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 !كن بس خدا رو تو مريم! كردی؟ بغض که باز-

 به سرش با و زد لبخند دید، که رو شدنم تسلیم. نكنه دعوام ديگه تا گرفتم گاز رو لبم سريع

 :گفتم گریه از گرفته صدای با و گرفتم رو دستش. زد اشاره راهرو

 زامبی اطراف گوشه بازم ممكنه خبره، چه نيست معلوم جا اين. كنيم حركت ديگه هم با بايد-

 باال؟ بودی اومده چطوری تو راستی،. باشه كرده كمين

 :زد غر بپره، جسد یه شکم روی از احتیاط با داشت سعی که حالی در

 .بود خراب ولی كردم، پيدا هم آسانسور. پله راه از-

 کرد،می سخت رو رفتنش راه و بود دیده آسیب که این با. لنگیدمی نسبتا که کردم نگاه پاش به

 :پرسیدم نگرانی با. گفتنمی هیچی که بود خیلی ولی

 حاله؟ چه در زخمیت پای-

 : گفت و كرد كج رو لبش و انداخت پايين به نگاه يه

 . كنم پانسمانش تونستم كه فعال. راهه به رو اوضاعش نگی بگی اِی،-

 : داد ادامه و گرفت باال سر افسوس با بعد

 ...بيچاره آرنت آرنت، كمک با البته-

*** 

 !كن عجله باش زود! باش زود-

 خودم سمت به و انداختم چنگ بود، کدر فلزی ی میله یه که دستگيره به زنان نفس نفس

 ترس دیدنش، از و شدم مواجه بيمارستان بيرون تاريک هوای با من و شد باز در. كشيدمش

. ببنده يخ استخونام مغز تا کردمی کاری كه عجيب ترس يه. كرد رخنه وجودم عمق تا عميقی

 : کشید داد و داد هولم رسيد، سرم پشت به دوان دوان دنی كه بود زده خشكم

 !دیگه برو ياال دِ -
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 تاريک خيلی هوا چون ولی دادم؛ ادامه دويدنم به و خوردم تکونی افتادن، كار پاهام تازه انگار

 : زدم داد دويدن حين شده، پارک كجا ماشين که نمیومد یادم و بود شده

 !نيست يادم من بودی؟ كرده پاركش كجا! دنی بينمنمی رو ماشين-

 : زد نفس نفس و كرد اشاره تاريكي دل به

 !بدو بدو، جا، اون برو-

 سرعت و زدم جیغ ترس از ولی خبره، چه ببینم تا انداختم سرمون پشت به نگاه يه اختیاربی

 رو ما داشتن زامبی تا شصت پنجاه، حدود شايد سرمون پشت. شد بيشتر خود به خود دویدنم

 يكی اين ولی بودن مونده جا بقیه از بودن، ديده آسيب پا قسمت از كه اونا! كردنمی دنبال

. كردنمی تعقيبمون آوری سرسام سرعت با و كردمی كار بهتر هم سالم آدم يه از پاهاشون زامبيا

 از جلوتر متر صد شايد كه ديدم رو براندن ماشين زحمت به تاريكی تو و دادم جلو به رو حواسم

 :زدم داد خوشحالی با و دادم نشونش دست با. بود شده پارک ما

 !ديدمش! اونجاس-

 : داد جواب خنده با دنيل

 ...رسه نمی ما به دستشون ديگه حاال-

 كه ديواری آجرای پاره و سنگ مشت يه بين از بايد و بود رفته بين از جا اون ی محوطه زمين

 سالم ديوار اين اومديم، ما كه وقتی میومد یادم. برسيم ماشين پيش تا گذشتيممی بود ريخته

 به چون. نداشت اهميت دیگه ولی بود؟ ریخته که بودن آورده سرش به باليي چه حاال. بود

 هم دنيل. نشستم فرمونش پشت و كردم باز رو ماشين در سريع من و بوديم رسيده ماشين

 : پرسیدم و کردم دراز سمتش رو دستم كه نشست كنارم

 سوئيچ؟-

 : گفت و زد خشكش باز دهن با و خورد جا

 !كجاست؟ سوئيچ-
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 : پریدم بهش ناامید و رفتم غره چشم بهش غضبناک

 كردی؟ گم رو ماشین سوئيچ كل عقل جناب-

 : گفت يهو باشه افتاده یادش چیزی که انگار کرد، فکری و كشيد دست جيباش به عجله با

 گمش و داره نگه که دادم بهش رو سوئيچ كنم، پانسمان رو آرنت خواستممی وقتی! نه وای-

 !مونده جا آرنت جیب تو سوئيچ هم االن! نکنم

 محكم چيزی كه ناسزا و فحش باد به بگيرمش خواستم و کوفتم پیشونیم به حرص با رو دستم

 می كه ديدم رو زامبيا و افتاد ماشين جلوی به چشمم آن یک. كرد برخورد ماشين ی بدنه به

 :کشیدم داد و انداختم چنگ فرمون به. داخل بيان و بشكنن رو شيشه خواستن

 !داخل ميان االن بكن كاری يه دنيل-

 : توپيدم بهش. نداد انجام كاری ولی كرد، نگاهم چشمی زير

 شده؟ چي باز-

 .خواممی معذرت-

 جيغم صدای. بیاره سرم به بالیی یا بکشه رو من خوادمی شاید کردم فکر كه شد خم سمتم به

 ماشين استارت سمت خونسرد خيلی دنيل كه چسبيدم ماشين در به پشت از و شكافت رو فضا

 : گفت و شد خم

 ...ميارم در سر ازش ماشينام عاشق چون من خب، ولی اسپيچيده سيستمش كم يه درسته-

 ی شيشه به ایكننده تهديد حالت با هم زامبيا و كردمی سخنرانی خودش واسه داشت دنيل

 وراجی داشت چنان هم دنیل و اومدمی بند ترس از داشت نفسم. كوبيدنمی مشت ماشين

 : كردمی

. کنم روشنش تونستم خودم و بودم كرده گم رو ماشينم سوئيچ ها پيش وقت خيلی بارم يه...-

 ...نداره نشد که كار دونی،می ولی بود سخت كه بودنش سخت
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 .اومدنمی كوتاه دنيل ولی شدممی روحی و جسمي و مغزی و قلبی ايست دچار ترس از داشتم

 زنی؟می حرف چقدر بسه! كنن داغون رو شيشه كه االنه كن، عجله خدا رو تو دنيل-

 خورد بلندی صدای با شيشه و زد من سمت ی شيشه به محكمی مشت زامبی يه لحظه همون

 با ها خورده شيشه نبود معلوم گرفتم،نمی مخالفش سمت به سرعت به رو صورتم اگه. شد

 کشیدم، که هینی به توجهبی دنيل و شدن پخش پاهام روی ها شيشه. كردنمی كار چی صورتم

. غريد موتورش و شد روشن ماشين باالخره كه زدمی هم به رو سيما سريع تونستمی كه جايی تا

 از مرتبه یه ماشين و گرفتم رو گازش زدم، جا رو دنده كه بود رسيده صورتم نزديک زامبی دست

 اهميتی. كرد رنگين رو شيشه خونشون و شدن پرتاب كنار به مقابلم از زامبی تا چند. جهيد جا

 پرت حواسم. رفتيممی در جا اون از باید بود شده که طور هر چون شه،می چی داره که دادمنمی

 :گفت دنیل که بود شده

 !باش مواظب ماریا-

 سمت به حواسم من چون گفت، دير دنيل كه حيف. چرخوندم راستم سمت به درجه نود رو سرم

 جمع حواسم وقتی. گرفته قرار مقابلمون دقيقا شده، تخريب ديوار يه كه ديدمنمی و بود مخالفم

. شد جمع داخل سمت به ماشين كاپوت از قسمت يه و كرديم برخورد ديوار به شدت با كه شد

 : ناليدم دردسر همه اون بین من و شد خاموش شکست، ماشین چراغای از یکی

 !كشهمی رو من حتما براندن نه، خدا وای-

 افتاده گير درخشانی خیلی وضعیت تو. بود رفته عقب صندلی و بود شده قفل ایمنیم کمربند

 دارن شده، ديوونه و هار سگ گله يه مثل زامبيا كه ببينم رو سر پشت تونستممی آيينه از. بودم

 رو دنيل. بودم كرده قفل جام سر و نبود ساخته دستم از کاری که منم و ميارن هجوم ما سمت به

 :پرسیدم ازش. داشت مشابهی وضعيت كه كردم نگاه

 !بريزيم؟ سرمون به خاكی چه حاال-

 :گفت اخم با. نتونست ولی کنه، خالص رو خودش کرد سعی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

306 

 

 .انداختش راه بشه شايد ولی سخته برات خيلی دونممی روشنه، هنوز ماشين-

 شده خراب صندلی. رسيدمی نظر به ممكن غير برسه، فرمون به دستم كه زدممی زور چقدر هر

 به هم فرمون چند هر داد، حرکت رو فرمون راحت بشه که بود حرفا این از تر عقب ماشین ی

 فکر وقت هیچ هم ماشین طراح. خوردنمی تکون و بود شده قفل ماشین فنی نقص خاطر

 این و بیفته گیر زامبی نفری هزار ی گله یه وسط من مثل بیچاره یه اگه که بود نکرده رو اینجاش

 خرناس کنارم چیزی که دادممی ادامه کردن تقال به داشتم. کنه کار چه دقیقا باید بیاد، سرش بال

 :زدم کوتاهی جیغ. کشید

 !کمک دنیل-

 تاوالی. ببینم نزدیک از رو سیاهش تاوالی تونستم که ماشین داخل کرد دراز رو دستش زامبی یه

 آزمایشگاه داخل یُمن بد روز اون تو پروفسور که لعنتی سیاه مایع همون از بودن پر پوستش، روی

 تر نزدیک صورتم به داشت دستش. کردم حبس رو نفسم استرس و ترس شدت از. بود کرده پیدا

 با چشمام مقابلم از گلوله یه و اومد انفجار صدای که شدم می تر زده وحشت من و شدمی

 و جمجمه و اومد فرود زامبی پیشونی روی که کردم دنبال سرعت به رو ردش. گذشت نور سرعت

 مابقی. افتاد زمین و خورد تلویی تلو شد، خم عقب به سرش. شکافت لحظه یه در رو مغزش

 برده ماتم اونا مثل منم. کشیدنمی بو و بودن شده متوقف تعجب با بودن اطراف اون که زامبیا

 صورت به صندلی و شنیدم ریزی زدن بوق صدای لحظه همون که بزنم حرفی خواستممی! بود

 :زد داد دنیل. برگشت عادیش وضعیت به چیز همه و شد آزاد فرمون اومد، جلو خودکار

 !کن عجله! بگیر عقب دنده-

 :زدم لب سختی به. زد خشکشون و شد گرفته من سمت به شون همه تهی نگاه لحظه همون

 ...خدا یا-

 :داد تکون محکم دست یه با دنیل

 !بخور تکون یاال مریم-
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 دنیل حرف به و گرفت قرار دنده روی اتوماتیک دستم ولی زدم،می گیج کم یه هنوزم که این با

 زامبی تا چند سرم پشت که ندادم اهمیت و گاز رو گذاشتم رو پام شد، عوض دنده تا. کرد عمل

 کارم به قدر اون و بود شده قفل آیینه روی چشمام. شد کشیده گند به براندن ماشین و شد له

 .بره بیرون اونجا از که بدم میدون ماشین به بتونم تا دادم ادامه

 بیمارستان اون از سرعت تمام با و کردم عوض دنده دوباره رفتم، عقب که کافی ی اندازه به

 کشید پوفی شده، آروم اوضاع حاال دید که دنیل. ببینم بهتر تا زدم باال نور و اومدم بیرون جهنمی

 :رفت وا جاش سر و

 .گذشت خیر به خدایا وای-

 :کردم زمزمه مقدمه بی سرد، و خشک خیلی

 .ممنون-

 چی؟ بابت! هوم؟-

 :دادم توضیح و کردم نصیبش نگاهی نیم

 .دادی نجاتم که ممنون. بشم ویروسی بود مونده کم-

 :گفت شد تموم خندیدنش وقتی. رفت باالتر مدام هاش خنده صدای و خندیدن به کرد شروع

 .نیست وظیفم که چون وظیفمه، بگم تونمنمی-

 :پرسیدم کنان غر غر. بود کرده گل دنیل بازی لوس دوباره باز

 !چیه؟ منظورت پس-

 :گفت کردمی نگاه رو داشبرد داخل داشت که حالی در و انداخت باال ای شونه

 وظیفه؟ شده خودم جون دادن نجات حاال تا کی از-

 :گفتم و حرفا؟ این از داشت منظوری چه. شدم قبل از تر گیج
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 .برسی خوایمی کجا به حرفا این با فهممنمی دنیل، زنیمی حرف گنگ خیلی-

 ...که بگم خواممی. برسم خوامنمی جایی به-

. دیدممی منم که دیدمی رو چیزی داشت اونم حاال چون ماسید، دهنش تو نیمه نصفه حرفاش

 وقتی خالف بر. شدمی دیده زامبی جا همه ماشین، سالم چراغ تنها قوی نور زیر و ما دید جلوی

 وجود زامبی جا همه حاال بود، گرفته خودش به ایمتروکه نیمه حالت شهر و اومدیممی که

 با و کرد عوض رو حرفش ی دنباله بود، شده فراموشش خودش حرفای که دنیل! جا همه. داشت

 :کرد اشاره بیرون به دست

 زیادن؟ انقدر چرا! شد؟ پیداشون گوری کدوم از دیگه اینا-

 :دادم جواب و دادم می ادامه خورده ترک آسفالتای بین رانندگی به احتیاط با

 این ممکنه چطوری حاال. نبود جوری این که شهر اوضاع بیمارستان رفتیم وقتی. فهممنمی من-

 بشن؟ ظاهر شهر تو یهو جمعیت همه

 :بود مهم خیلی که گفت چیزی دنیل

 کجان؟ بقیه و براندن کنار، به اینا اصال-

 کرده فراموش احمق من بودن؟ کجا گفت،می راست. بست یخ رگام داخل خونم که کردم احساس

 :گفتم و کوبیدم فرمون به مشتی حرص با! برن کجا قراره بقیه خودش که بپرسم براندن از بودم

 !نپرسیدم کسی از اصال دونم،نمی هیچی من! شدیم بدبخت دنیل وای-

 :گفت کنان زمزمه و برد فرو موهاش داخل رو دستش کالفه

 .شدیم بدبخت گفت شهمی ساده زبان به پس-

 :گفتم و نباختم رو خودم من ولی

 با رو همه درصد نود احتمال به. شهر مرکزی بیمارستان سراغ ریممی اول! کنیممی پیداشون-

 .ندارم شک اونجا، برده خودش
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 :داد جواب آروم

 .بده انجام داری دوست کاری هر دونم،نمی-

 و ریخت بد زامبیای اون به که این بدون و بمونم خونسرد کردم سعی جاش به نگفتم، چیزی

 مسیرم به بودن داده دست از رو صورتاشون یا بود ریخته بیرون شون روده و دل هم اکثرا که قیافه

 خیلی واسم بودنشون، چندش و ترسناک عین در ها صحنه این دیدن و کردن تحمل. بدم ادامه

 .بود دلخراش و سخت

*** 

 :گفتم بلندی صدای با و دادم نشونش رو مقابلم خوشحالی با

 !ببین رو جا اون بود، درست حدسم-

 و شدنمی ظاهر ماشین جلوی گاهی از هر زامبیا که این به توجه بدون و بردم باالتر رو سرعتم

 ی منطقه یه مثل حاال که بیمارستان به رو ماشین کردم سعی خوردن،می شیشه به محکم

 نشون رو جایی دست با دنیل. برسونم بود شده محصور قوی پروژکتورای و خاردار سیم با نظامی

 :داد

 !ایستاده سربازه اون کنار ببین،! اونجاس هم تئودور نه وای-

 گاز پدال روی از رو پام اختیار بی. کشید ته نوعام هم به رسیدن واسه تمایلم تمام دفعه یه

 عجیب براش سرعت ناگهانی افت که دنیل. کرد پیدا افت کم کم ماشین سرعت که برداشتم

 :پرسید و کرد نگاهم بود، شده

 ماریا؟ شد چی-

 :گفتم غصه با

 زامبیا و نبود زنت به حواسم بگم بهش و بزنم زل همکارم چشمای تو تونمنمی که من جان، پسر-

 بین از رو شکمش تو ی بچه و زنش بگم بهش چطوری من بگو، خودت تو آخه. کردن حمله بهش

 بودن؟ برده
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 :کرد تایید و بود شده غمگین نگاهش که دیدمش لحظه یه

 .بگم بهش بتونم منم نکنم فکر-

 :زدم غر و دادم ادامه راه به کمتری سرعت با

 ...بگذرونه خیر به خدا-

 باید من و بود مونده خیره ما ماشین به شعف با تئودور. برسم مقصد به خواستنمی دلم دیگه

: بود یادم هنوزم باشم مراقبش گفتمی بهم که حرفاش. بودممی زنش شدن کشته جوابگوی

 ..."ترسهمی واقعا اون. باش سوزان مواظب ماری،"

 شکسته رو قسمم من نبودم، ولی. بود خواهم مراقبش که خوردم قسم تمام شجاعت با که من و

 فلزی توری در سربازا رسیدیم، که بیمارستان متری صد به. دادممی پس جواب باید حاال و بودم

 اسلحه با من، رفتن داخل حین و کردن باز رو بود شده گذاشته کار جا اون موقتی صورت به که

 ناچار کردم، رانندگی که دیگه مقدار یه. نشه داخل ایزامبی هیچ ماشین همراه که بودن مراقب

 جایی جا، اون ی شده بندی حصار ی محوطه داخل چون کنم پارک دیگه ماشینای کنار شدم

 به کردم رو بشیم، پیاده که این از قبل و کردم خاموش رو ماشین. نداشت وجود رفتن جلوتر برای

 :پرسیدم ازش و دنیل

 نه؟ یا بگی بهش تونیمی تو-

 با تئودور که افتاد مقابل به چشمم اضطراب با. شد پیاده خونسرد خیلی و" نه" گفت فقط

 سرنشینای که بود فهمیده االن تا دیگه. دویدمی ماشین سمت به آهسته شده گرد چشمای

 بهش چطوری من. بستنمی یخ فرمون روی داشتن دستام. نفر چهار نه نفرن، دو فقط ماشین

 با و بود رسیده پیشمون دیگه که شدم پیاده سختی به و لرزان نیست؟ زنده دیگه زنش گفتممی

 :پرسیدمی استرس

 کجاست؟ سوزان پس دنیل؟ ماریا؟-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 و ساکت داشت؛ من به شبیه حالتی اونم که کردم نگاه دنی به و چرخوندم رو سرم بسته دهن با

 :زد داد زنیمنمی حرفی کدوم هیچ دید که تئودور. خنثی

 !کجاست؟ من زن پس پرسیدم-

 تته کنه، کمکم خوادنمی رقمه هیچ دنیل دیدم و گذشت که کم یه. کردم مکث و گرفتم گاز رو لبم

 :کردم پته

 ...خب رو، سوزان تو که دونممی تئو، ببین-

 دچار وقت یه خبرم شنیدن از که گشتممی مناسب های کلمه دنبال تند تند ذهنم تو داشتم

 :گفت مقدمه بی و یهویی دنیل که بودم زبونم لکنت درگیر چنان هم من. نشه شوک

 کدوممون هیچ وقت هیچ دیگه یعنی واقع در. بینینمی رو سوزان وقت هیچ دیگه تئودور، ببین-

 .بینیمشنمی

 با و نیاوردم طاقت. زد خشکش ها گرفته برق مثل شنید، دنیل دهن از رو حرف این تا تئودور

 :پریدم بهش محض عصبانیت

 گفتنه؟ طرز چه این! دانیال-

 :داد رو جوابم غرولند با و نیاورد کم

 و کشت و جنگ و خونریزی و خون کافی ی اندازه به! ندارم اعصاب بسه، دیگه خدا رو تو مریم-

 یواش یواش و آروم من چه. فهمیدمی که آخرش باالخره! گرفتم اعصاب ضعف که دیدم کشتار

 .گفتیمی جوری این بهش تو چه گفتم،می بهش

 باز گرد گرد چشماش که کردم می نگاه تئو به هم بار یه رفتم،می غره چشم دنیل به اخم با بار یه

 :زدم صداش و گرفتم رو دستش. بودن مونده

 خوبه؟ حالت تئودور؟-

 :پرسید مظلومیت با و کرد نگاهم
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 نه؟ مگه کنه؟می شوخی داره دنیل ماریا،-

 :کردم من من. شدنمی شنیده ای دیگه صدای هیچ زامبیا فریاد و ی ناله صدای جز برمون و دور

 ...تا بقیه پیش بریم بیا نیست، چیزی تئودور ببین-

 :کرد قطع رو حرفم زد، که بلندی ی عربده با

 نه؟ یا کنه؟می شوخی داره-

 روی عرق و بودن شده خون ی کاسه چشماش. نبود زده شوک و متعجب فقط دیگه حاال

 :کردم زمزمه و انداختم پایین رو سرم. زدمی برق بیمارستان محیط پرژکتورای نور زیر پیشونیش

 ...دادیم دست از رو آرنت و سوزان ما. نیست شوخی-

 عادی آدم یه نگاه شبیه نگاهش. ببینمش تا گرفتم باال دوباره رو سرم نداد، جوابی دیدم وقتی

 رو صورتم روی نامعلوم ینقطه یه چشماش مردمک انگار ولی کرد،می نگاه من به داشت. نبود

. ترسیدممی کم کم بود، آروم هم مواقع اکثر که طوسیش چشمای از داشتم. بودن گرفته هدف

 :دادم تکون و گرفتم رو بازوش همین واسه بیاد، سرش بالیی شدم نگران

 پسر؟ خوبه حالت-

 غر غر فارسی به. منفی یا مثبته جوابش کرد برداشت شدنمی که داد تکون سری منگ و گیج

 :کردم

 .رفت کردی شوکه رو بیچاره. دادنت خبر این با سرت بر خاک دنیل-

 :داد جواب خونسرد خیلی

 !چه من به-

 :گفتم بهش طعنه با و کردم اخم

 !خواهی؟ خود خیلی دونستیمی-
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 :توپید بهم و گرفت گارد سریع

 !خواهی خود چقدر کردی فراموش هم تو که این مثل! زد پس رو عشقم که گرفتم یاد بعضیا از-

 اون به رو خودم ولی. گرفت کامال ای دیگه جواب گونه هر دادن واسه رو من جلوی که داد جوابی

 :گفتم و گرفتم تئودور بازوی زیر و زدم راه

 .نیست خوب حالش داخل، ببریمش کن کمکش یاال-

 به و داشت وزن تن دو انگار که شدیم تئودور بردن مشغول نفری دو و داد گوش حرفم به بار این

 یه لحظه همون خواستمی دلم. داشتم بدی احساس. کشیدمی خودش دنبال رو پاهاش سختی

 یه فقط من بود، دنی با حق واقعا شاید. بشه کنده دنیا از تر سریع چه هر کلکم و بیاد سرم بالیی

 ورودی در جلوی که رفتممی و دادممی ادامه کارم به لبم زیر کنان غرغر. همین بودم، خودخواه

 :پرسید متعجب دنیل. بست رو راهمون جلوی خشونت با سرباز یه بیمارستان،

 شده؟ چیزی-

 .بود ما سمت به دستاش تو ی اسلحه خالی تو و سیاه ی لوله ی تشنه نگاه

 .بگیرین فاصله هوارد دکتر از سریع لطفا. بشین چک باید شما-

 زمین روی سستی، شدت از ممکنه آن هر کنم ولش اگه بود معلوم که انداختم نگاهی تئودور به

 :گفتم و داشتم نگهش تر محکم سماجت با. بشه ولو

 مساعد اصال حالش چون داخل ببریم رو هوارد دکتر بذارین لطفا سرکار، سالمیم کامال ما-

 .نیست

 :کرد تهدید و برداشت من سمت به قدم یه

 !بگیرین فاصله دکتر از سریع گفتم-

 : زد داد و پرید سربازه سمت به هوا بی دنیل
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 باش زود! کن چک بیا! کنی؟ چک رو ما داری اصرار تو وقت اون نیست خوب من همکار حال-

 !شدم؟ آلوده من که بفهمی خوایمی کجا از و شهمی منتقل چطوری مورفی ویروس بگو

 :افتاد زدن تپق به نداشت، دنی از رو حرکتی چنین انتظار که سربازه بیچاره

 ...ویروس خب،-

 :گفت نیست بارش هیچی ویروس ماجرای از دید وقتی

 !کنار ریمی من راه سر از االن همین-

 رو تئودور مضاعف قدرت با دنیل. کشید کنار راهمون جلوی از سرباز که گفت تحکم با انقدر

 مدام راه تو. کنم حرکت سرعت اون با تونمنمی که کردنمی توجه من به و کشیدمی خودش دنبال

 از داشت. نداشت توجهی من غرولندای به و کنه پیدا رو براندن تا پرسیدمی سوال اون و این از

 از. زد من ی شونه روی سر پشت از و شد ظاهر غیب از انگار دستی که کردمی سوال پرستار یه

 :گفت آشناش صدای که رفتم وا و کشیدم خفه کامال جیغ یه ترس، شدت

 خوبه؟ حالت ماریا-

 :بستم عصبانیت روی از رو چشمام دیدنش، با من که چرخید سمتش به نفرمون سه سر

 .بود مسخره العاده فوق کارت براندن-

 :زد پوزخند

 یکی اون نیستن؟ جا این چرا الکس و سوزان پس کجان؟ بقیه راستی کردم؟ کار چی من مگه-

 کردی؟ بستریشون بیمارستان

 :کرد کاری خراب بازم دنیل که" آره" بگم فعال دروغ به خواستم

 .نشدن بستری نه،-

 بعد. شد دقیق بیشتر تئودور صورت روی و انداخت ما تای سه هر صورت به سریع نگاه یه براندن

 :زد صدا رو نفر دو و چرخید پاشنه روی
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 .کمک بیاین سریع! تا دو شما هی-

 با. بخوابونیم روش رو تئودور کردن کمک و اومدن نزدیک برانکارد یه با سرباز یه و مرد پرستار یه

 جلوی از تا کردم نگاهش خوردمی پیچ راهرو که جایی تا من و بردنش سریع براندن، دستور

 من براندن خشمگین صدای که بود مونده خیره نقطه اون به چشمم هنوزم. شد ناپدید چشمم

 :آورد خودم به رو

 و کردین رها ماشین تو رو خودتون همکار و من مامور بگین خواینمی یعنی افتاده؟ اتفاقی چه-

 !اومدین؟

 در به سالم جون جهنمی بیمارستان اون از که بودیم نفر دو ما فقط که بود نفهمیده هنوزم پس

 :دادم جواب لب زیر. بردیم

 .بود شده آلوده بیمارستان اون-

 :شدمی رگه دو و گرفتمی عصبانیتش شدت از داشت صداش

 ادامه؟ خب،-

. عجیبه کنیم فرار دوزخ اون از تونستیم خودمون که همینم. دادیم دست از رو آرنت و سوزان ما-

 .دید آسیب هم، ماشینت تازه

 :زد نعره و شد منفجر دینامیت مثل یهو

 اومده؟ من افسر سر بالیی چه! دکتر نیست مهم اصال من ماشین-

 با دنیل. کردن نگاه ما به مستقیم همه و افتاد کلی به سربازا و ها پزشک زدن حرف صدای

 :داد جواب خونسردی

 .بود شده آلوده چطوری نفهمیدیم هم ما. شد تبدیل متاسفانه-

 :گفت تمسخر با و زد پوزخند براندن
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 به و داشتم کامل اعتماد شما دوی هر به چون فرستادم اونجا رو تا دو شما من! راحتی همین به-

 دارین آرامش کمال در و اومدین شما بعد! سپردم شماها به رو زخمیم مامور که بود خاطر همین

 یه و نظامی غیر یه شما و شده آلوده مشخصی علت بدون ها پایگاه از یکی که گینمی من به

 دادین؟ دست از رو نظامی

 چون بودم شرمنده من. کردمنمی نگاهش و بودم انداخته پایین رو سرم زدنش حرف طول تمام در

 صداش و شدمی تر عصبی لحظه هر براندن. بیام بر داشتم که ای وظیفه پس از بودم نتونسته

 :رفتمی باالتر

 محقق تا دو گذاشتم راحتی همین به دارم رو آی. بی. اف کل ریاست ادعای که احمق منِ  و...-

 !بدن کشتن به رو افسرام بهترین از یکی

 ممکنه لحظه هر و خورهمی حرص داره که دیدم وضوح به کردم، نگاه دنیل به چشمی زیر وقتی

 به و گذاشتم ساعدش روی رو دستم. بده جفتمون دست کار و بشه ور شعله خشمش آتیش

 :گفتم فارسی

 .باش آروم دنی-

 !دکتر نکنین مکالمه فارسی به من جلوی گفتم بار هزار-

 :گفتم اختیار بی و خوردم تکون شدت به بلندش صدای از

 .بود شده حمله هم خودتون ی خونه به تازه. تقصیرمبی واقعا من-

 به خواستمی که دستش و زد خشکش یهو که کنه هوار و داد سرم خواستمی باز بود معلوم

 :کرد زمزمه زده بهت. شد خشک هوا تو بره نشونه من سمت

 من؟... ی خونه-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

. کنن حمله ما به خواستنمی زامبی خدمتکار سری یه جا، اون رفتیم ما وقتی. شما ی خونه بله،-

 .بودن کشته هم رو نفر یه تازه
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 وقتی. قراره چه از ماجرا ی بقیه بشنوه تا بود منتظر و بود شده دوخته دهنم به مستقیم نگاهش

 :کرد زمزمه لب زیر شدم ساکت دید

 ...کاترین-

 :خوردم جا

 بله؟-

 :گفت رو اسم همون دوباره

 !کاترین من، خدای وای-

 کردن تکرار به کرد شروع و زد چنگ موهاش به افتاده براش ممکن اتفاق بدترین که آدمی مثل

 هر آروم قدمای با و کننمی نگاهم تردید و شک با دارن که دیدم می رو سربازا". کاترین" اسم

 :زدم صداش و شه می خطری داره اوضاع که فهمیدم. شنمی تر نزدیک بهم لحظه

 کیه؟ دیگه کاترین خوبه؟ حالت براندن-

 :داد جواب که شنیدم محو ی زمزمه یه فقط

 ...دخترم-

 :کشید داد و گرفت ازم رو العملی عکس گونه هر دادن نشون جلوی بعد

 خونه و ریمی شهره از خارج که من ی خونه سمت مجهز ماشین یه با تر سریع چه هر! توماس-

 .کنیمی پاکسازی رو

 فقط و بود کشیده صورتش روی سیاهی ای پارچه نقاب باشه توماس دادممی احتمال که کسی

 دستور هم سر پشت و چرخوندمی هوا تو آمیز تهدید رو دستش براندن. کردمی نگاه براندن به

 :کشید نعره آخرش و دادمی

 !زود حاال،! حاال همین-
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 به سرباز تا چند با و کوبید هم به رو پاهاش باشه، توماس باید زدم حدس که شخصی همون

 نگاه همدیگه به تعجب با و بود برده ماتشون همه. دویدن به کرد شروع خروجی در سمت

 :کرد نگاه من به و کارشون سر برگردن که زد فریاد همه سر براندن. کردنمی

 .دنیل تو طور همین! میای من دنبال هم تو! تو و-

 : انداختم باال شونه فقط کنم،می ترش عصبانی وضعیتی همچین با دونستممی که این با

 .اکی-

 ی پله راه به رسیدیم تا گذشتیم مختلفی جاهای از. افتاد راه و کرد نثارم غلیظی یغره چشم

 : زد اشاره راست سمت به. بیمارستان

 .جا اون بریم باید-

 هست؟ چیزی جا اون چی؟ برای-

 به و بود شده حک آزمایشگاه ی کلمه روش که براقی تابلوی تونستم خودم ولی نداد، رو جوابم

. رفتم کشان پا و تنبلی با رو راه ی ادامه و کشیدم آهی. ببینم رو کردمی اشاره راهرو راست سمت

 ما براندن. نداشتم رو کار این حال و حس اصال منم و کردیممی تحقیق زامبیا روی باید بازم پس

 چی همه به چون. خوردم جا شدم، بیمارستان مجهز آزمایشگاه وارد وقتی و برد جا اون به رو

 :پرسیدم جمعیت به رو و رفتم جلو! آزمایشگاه الی داشت شباهت

 خبره؟ چه جا این-

 به آشنا ی قیافه تا چند افراد، اون بین. چرخیدن ما طرف به و شد جلب من به حواسشون همه

 جمع جا اون دادمش، دست از که سوزان جز به همه پرستار، و سرباز تا چند بین. خورد چشمم

 .خوردمی چشم به طرفا اون غذا ظرف تا چند و بود ریخته هم به کامال هم آزمایشگاه. بودن شده

 مُرد؟ سوزان ماریا؟-

 ولی بدم، مثبت جواب بهش خواستممی. بود آلود بغض که چرخید میشل صدای سمت به سرم

 هم حرکتم همین چند هر کردم، اکتفا دادن تکون سر گنگِ  حرکت یه به فقط. نمیاد دلم دیدم
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 و بودن گرفته خودشون به ناراحتی های قیافه هم بقیه. بشه سرازیر گونه روی اشکش شد باعث

 :گفتم براشون و رفتم جلوتر. زدننمی حرف

 ...بودیم افتاده گیر بدی وضعیت چه تو ما که بود شاهد دنیل ها، بچه متاسفم من-

 :کرد تاییدم و گرفت رو من حرف ی دنباله دنیل

 .کردن غافلگیرمون دفعه یه زامبیا. ماریاس با حق درسته،-

 و نشستیم صندلی تا دو روی کنارشون. کردم تشکر که آورد صندلی برامون زن پرستار یه

 و داد دستمون آماده غذای ظرف تا دو براندن زدنمون، حرف حین. شدیم کردن تعریف مشغول

 ما تعریفای به و زد تکیه بود، شده اسلحه از پر روش حاال که آزمایشگاه میز به اخمو و عبوس

 ضعف احساس دیگه و بودیم خورده هم رو غذامون که بود شده تموم تعریفمون وقتی. داد گوش

 :پرسید و داد دستم آب لیوان یه آلن. بود برداشته سرم از دست

 رفت؟ کجا کرد، حمله بهمون و دیدیمش هم ما که بزرگی زامبی اون نشدین متوجه-

 توضیح مختصر دنیل فقط. دادیم تکون سر ندونستن عالمت به جفتمون و کردم نگاه دنیل به

 :داد

 سمتون به داشت که دیدمش پشت اون بود، شدن بسته حال در آسانسور در که وقتی من-

 .رفت کجا و شد چی دونمنمی رو بعدش ولی اومد،می

 پرسیدن از منظوری چه دقیقا دونمنمی. کرد سکوت و گرفت خودش به گنگی حالت آلن ی قیافه

 کز گوشه یه که هم تئودور. بره فرو فکر تو شکلی این بودم ندیده حال به تا ولی داشت سوال اون

 صحبت آروم باهاش داشت مرد پرستارای از یکی ولی. گفتنمی هیچی و بود ساکت و کرده

 رو خودش اشک، قطره یه ریختن با حتی شده که کنه وادارش و بیاره درش شوک از تا کردمی

 .شدمی خطرناک کم کم داشت سکوتش دیگه. کنه تخلیه

 ...ماریا هی-

 :دادم جواب سوالی. بود ایستاده کنارم حاال که دوختم چشم براندن ی چهره به و خوردم تکونی
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 بله؟-

 نداری؟ موردش در نظری باشه؟ اومده وجود به ممکنه چطوری زامبی اون تو نظر به-

 شده ظاهر جوش مثل پوستش روی که آدمایی صورت و زامبی اون سوم چشم و عجیب ظاهر به

 :دادم تکون سر و کردم فکر بودن

 یه تونستنمی. دیدم عمرم به که بود چیزایی ترین عجیب از یکی موجود اون واقع در. نه خب،-

 !نداره بزرگی اون به ای جثه آدمی هیچ چون باشه، معمولی آدم

 : غرید انزجار با داد، می گوش ما حرفای به و بود مونده خیره آبش لیوان به که دنیل

 .یافتگی جهش-

 :داد ادامه ما به توجه بدون که کردیم نگاه اون به همگی

 برن، پیش طور همین اگه و شنمی تری خطرناک جهشای دچار دارن مورفیا ویروسای-

 .شهمی برابر چند دردسرمون

 : داد نظر میشل

 .امنه جامون جا این فعال ولی-

 :گفت عصبی و کوبید میز روی رو لیوانش دنیل

 !نیست امن جامون نکن، اشتباه میشل نه-

 : گفتم و شدم کالفه تهش و سر بی حرفای این از من

 چیه؟ منظورت ببینم، کن صبر-

 : زدن حرف به کرد شروع مرموزی لحن با. زد زل چشمام تو و گرفت باال رو سرش بار این

 مدار دوربینای جلوی اونا دختر؟ کردی فراموش کلی به رو مینی و میکی ماجرای که این مثل-

 .بودن شده نامرئی کامال بسته
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. زدمی موج جدیت چشماش تو که کردممی نگاه دنیل به فقط و بودم ایستاده جام سر حرکتبی

 شکست، رو آزمایشگاه داخل آور عذاب سکوت که کسی اولین. داشتن من مثل حالتی هم بقیه

 : بود براندن

 بسته مدار دوربینای با عجیبی موجود هیچ حاال تا که بود این منم نیروهای برای جالب موضوع-

 .نشده رویت معمولی ی

 .میریممی ما-

 : زد می حرف داشت شدنش شوکه از بعد دوباره که شد جمع تئودور به حواسم

 .ما ی همه میریم،می ما-

 :بزنه حرف کننده قانع کرد سعی و گرفت باال رو دستش براندن

 ...نیروهام و من دکتر، نیست طور این نه-

 : گرفت مشتش تو رو یقش و برداشت خیز براندن سمت به وحشی گرگ یه مثل یهو تئودور

 چرا پس کجاست؟ سوزان همسرم پس نیست، من با حق اگه! سرکار هست طور این-

 !بینمش؟نمی

 چند از بعد. بود زدن پلک العملش عکس تنها و کردمی نگاه همکارم به خونسرد خیلی براندن

 : داد جواب کردن مکث ثانیه

 .دادم دست از رو افسرام بهترین از یکی منم تئو، بوده اتفاقی کامال ماجرا اون-

 که بود تئودور زدنای نفس نفس صدای فقط و اومد وجود به لعنتی سکوت همون دوباره

 : نالید و کرد بغض دیدم که بود صورتش به چشمم. بشه حاکم کامل طور به سکوت ذاشتنمی

 اون! فهمی؟می! بود باردار همسرم. بود من زندگی ی همه سوزان داشتم، دوست رو زنم من-

 !عوضی بود باردار
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 ضجه جلوی کسی. کنن دورش و جدا براندن از تا داشتن سعی بقیه و زدمی فریاد قدرتش تمام با

 دق سوزان ی غصه از بود ممکن شدنمی جوری این اگه چون گرفت،نمی رو کردنش گریه و زدنا

 :گفتم و رفتم نزدیکشون. کنه

 خیلی اگه هم االن. نمیاد بر دستمون از کاری دیگه واقعا ولی بگم، رو این نباید که دونممی-

 .بدیم نجات رو ها زنده ی بقیه بتونیم کنیم، شاهکار

 : غرید نفرت با و کرد کج رو لبش میشل

 .شو خفه-

! کنیم زنده رو ها مرده تونیمنمی ماها! میشل واقعیته این که دونیمی کسی هر از بهتر خودت-

 .کننده منزجر نمای انسان ربات دسته یه به شدن تبدیل فقط اونا

 : کشید جیغ لجوجانه

 !بشنوم ویروست از دفاع واسه رو احمقانت های بهونه و مسخرت حرفای اون خوامنمی دیگه-

 : زدم داد و بردم باال رو صدام کردم، مشت رو دستام

 !آلن-

 : زدم صداش بیشتری عصبانیت با. نداد جواب کسی ولی

 !کن آروم رو میشل بیا آلن،-

 :پرسید متحیر و مات دنیل. نبود کار در جوابی

 کو؟ آلن پس ها، بچه هی-

 نقاط تموم و ایستادم پاهام های پنجه روی. نداشتن جوابی و انداختن اطراف به نگاهی بقیه

 : کردم صداش دوباره. کشیدم سرک رو آزمایشگاه

 ؟...آلن کجایی؟ تو پسر-
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 .نیست جا این اصال کنم فکر-

 اطراف به زده حیرت و بود کشیده دست وحشیانش و گداز و سوز پر های گریه از هم تئودور حتی

 :پرسید براندن. کردمی نگاه

 بره؟ جایی که ندید رو آلن کسی-

 :شدم نگران نیست کار در جوابی بازم دیدم وقتی

 افتاده؟ براش اتفاقی نکنه-

 :گفت بود شده فراموشش تدافعیش حالت حاال که میشل

 کلنجار سفید پرونده یه با داشت که دیدمش خودم! بود پیشم جا این پیش دقیقه چند همین-

 .رفتمی

 یه جز به نبود اونجا چیزی. رفتم سمت همون عجله با من که کرد اشاره سمتی به دست با بعد

 پلک و بکشم کردنش نگاه خیره از دست تونستمنمی. سیاه روان محلول یه حاوی آزمایش لوله

. ام.وی: "دیدممی لرزان صورت به رو لوله روی های نوشته و کردممی نگاه لوله به فقط و فقط. بزنم

(V.M.)" پرسید سرم پشت از کسی: 

 کردی؟ پیدا چیزی شده؟ چی ماری؟-

 :دادم جواب داره لکنت که کسی مثل

 ...مورفیا ویروس جا، این ای،-

 نگاهش وقتی. رفت عقب و گرفت مشتش تو کشید، بیرون لرزونم انگشتای بین از رو لوله کسی

 وارسی رو لوله کم یه مسن مرد. بود شده جا اون وارد تازه انگار که ناشناسه فرد یه فهمیدم کردم،

 :پرسید و کرد

 کنه؟می کار چی جا این مورفیا ویروس از نمونه این-

 :پرسیدم وارد تازه شخص از زیادی کنجکاوی با هم من
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 شما؟-

 :داد جواب کارانه محافظه و کرد ریز رو چشماش

 .کردنمی کار مجهول ویروس ی پروژه روی که محققی چند از یکی. هستم رینولدز. اچ دکتر-

 :داد جواب زودتر براندن که بگم چیزی خواستم

 .شدن دار خبر ماجرا از هم بقیه. بود چی مجهول ویروس ی پروژه بودم گفته که بهت-

 :پرسید اخم با رینودلز دکتر که زدم پلک طوالنی فهمیدن، عالمت به

 زده غیبش. بگیرم ازش رو آزمایش ی لوله این سراغ که بودم اومده من کجاست؟ بربت آلن دکتر-

 !کنممی پیداش خانوم این دستای تو جا این تعجب کمال در حاال خب و بود،

 :گفت و کرد نگاهش فیس پوکر ی قیافه یه با دنیل

 .مورفی دکتر. شده گذارینام اسمشون به ویروس که هستن کسی ایشون-

 :گفت و انداخت بهم پا تا سر از نگاهی. رفت باال دکتر ابروهای

 دکتر. بدید جواب سوالم به اول فعال و زیاده آشنایی برای وقت ولی. مورفی خانوم خوشبختم-

 کجاست؟ بربت

 :دادم جواب و درآوردم شکلکی

 .شده ناپدید صدا و سر بی. دونیمنمی هم ما-

 آزمایشگاه ی محوطه بیرون از زن، یه عمیق خیلی جیغ صدای که کردمی وارسی رو لوله داشت

 براندن کشید؛ صلیب سینه روی سرعت به جیغ، اون شنیدن محص به تئودور. خورد گوشمون به

 :کرد زمزمه شده، حمله ی آماده انگار که حالی در و ایستاد صاف جاش سر هم

 !مسیح عیسی یا-
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 تو ویروس ی لوله به توجه با جوابش و گرفت شکل ذهنم تو عجیب ی معادله یه لحظه همون

 :اومد بند کردم پیدا که جوابی از نفسم. بست نقش ذهنم

 ...نه من خدای وای-

 :زد صدام دنیل که برداشتم خیز در سمت به بزنم، ای اضافه حرف که این بدون

 ماریا؟ شد چی-

 طرز به مسئله جواب. بیان دنبالم تا بزنم اشاره تونستم فقط که بودم شده دستپاچه قدری به

 .بود کننده شوکه وحشتناکی

*** 

 !هستم همه با! عقب برید نشین، نزدیک بهش-

 ی جنازه به و کردمی هق هق داشت زن پرستار یه و کردنمی نگاه زمین به ترس با سرباز تا چند

 و زدنمی برق سفیدی از جسد فروغبی چشمای. بود زده زل همکارش ی شده پاره پاره و خونین

 بیشتر پیشونیش روی خونین ی حفره ولی. بود شده جاری دهنش ی گوشه از قرمزی و سیاه کف

 شک. زدم زانو کنارش و رفتم جلو قدم چند و دادم جرات خودم به من. کردمی توجه جلب همه از

 سوالی عالمت که براندن به و گرفتم باال رو سرم. داشت رو عالئم تموم چون زامبیه، که نداشتم

 :دادم جواب کردمی تماشا

 .شدن بیمارستان وارد زامبیا احتماال. بوده شده تبدیل-

 سربازا به. شدن ساکت و گزیدن لب براندن عصبی فریاد با که زدن جیغ پرستارا از دیگه تا چند

 :پرید

 کنه؟ می کار چی جا این زامبی این! کنین؟می غلطی چه دارین احمقا شما پس-

 :گفت زحمت به و افتاد مِن مِن به شون یکی
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 خود به خود بدنش پوست و کشیدن جیغ به کرد شروع یهو پرستار این دونیم،نمی هم ما قربان،-

 ...شدمی خراشیده

 داشت سرباز. ببینم رو عالمتا تا کردممی چک شنیدم،می جسد به راجع که توضیحی هر با

 خون و رنگ سیاه ی ماده رو ها خراش جای و بود شده خراشیده پوستش گفت،می رو حقیقت

 بیفته؟ هم اتفاق این که شدمی مگه بودم، ندیده رو زامبی از مدل این. بود گرفته شده لخته

 :زد سرباز به محکمی سیلی براندن

 تحت ی منطقه تو زامبی یه گممی! کودن مردک شنیدم هم خودم رو زدنش جیغ صدای-

 هان؟! آورده؟ در سر چطوری من حفاظت

 کردمی گریه که پرستاری. خورد گوشم به فریاد و جیغ صدای بازم که بگه چی بود مونده سرباز

 :کرد بلغور سریع

 !باشه گوارش قسمت از باید صدا این-

 :داد دستور و شه بلند که کرد مجبورش گرفت، رو پرستار دست و نکرد معطل براندن

 !اونجا ببر رو من-

 میشل و دنیل به که رفتن دنبالشون هم سربازا و براندن رفت، وقتی و گفت ای" باشه" پرستار

 :گفتم افسوس با و کردم نگاه

 .بوده کی ما بین خائن فهمیدم حاال ها، بچه-

. لرزیدنمی و نداشتن ثابتی حالت چشماش مردمک چون بود، زده رو من حدس هم میشل انگار

 :گفتم و موندم خیره ای نقطه به ناباوری با

 .کرد نت*یا**خ هم خودش کشور به حتی جهان، کل به آلن-

 دنیل. شد سرازیر چشماش ی گوشه از اشک و شد بسته میشل چشمای گفتم، که رو این

 :زد پوزخند
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 ...ممکنه غیر چیه؟ توهما این دختر، بردار دست-

 :کردم نگاه بهش و گرفتم باال سر

 شده گم که مورفیا ویروس حاوی ی لوله اون. دونیمنمی کجاست؟ االن آلن. واقعیته عین این نه-

 به دنی. دونیمنمی بازم بود؟ شده دیده جا اون بار آخرین آلن که بود آورده در جایی از سر چرا بود

 خوادمی آلن. چیزه یه جواب ببینی تا بیاری فشار ذهنت به کم یه فقط کافیه االن! بیا خودت

 !برهمی بین از رو جا این سالم آدمای خودمون ی شده تکثیر های نمونه با داره کنه، آلوده رو همه

 :زد جیغ و نشست زمین روی کنان ناله و آه گرفت، دیوار از رو دستش میشل

 !بشنوم خوامنمی دیگه نه نـــه،-

 بلکه نبوده، اکستروم پروفسور از مشکل نفهمیدیم که بودیم احمق چقدر ماها! بشنوی باید-

 نفری آخرین قلبش شب بود، شده پیدا آزمایشگاه توی ها نمونه که روز اون. آلنه اصلی مشکل

 .آلن جز نبود کسی بود، اومده بیرون آزمایشگاه از که

 :پرسید و کشید چونه به دستی متفکر دنیل

 چیه؟ دلیلش بده؟ انجام ماها با رو کاری چنین باید آلن چرا آخه ولی-

 زمزمه ضعیفی صدای با میشل که بدم بهش جوابی چه بودم مونده و چرا دونستمنمی هم خودم

 :کرد

 .داشت ایدز آلن-

 :زد بیرون حدقه از چشمام حیرت شدت از کردم احساس شنیدم، رو این وقتی

 !گفتی؟ چی تو-

 :پرسید و زد زانو کنارش سرعت به دنیل

 داره؟ ایدز که شدی خبردار کجا از مطمئنی؟ تو میشل-
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 گهمی داره چی که شنیدمنمی اصال بیمارستان شلوغی تو من که کردن وز وز به کرد شروع میشل

 :گفت من به رو و کرد گوش کامل دنیل ولی

 وی. آی. اچ که دیده رو آزمایشش جواب اتفاقی خیلی آلن، ی خونه بوده رفته که روز یه گهمی-

 .بوده پوزیتیو

 و گرفتنمی قرار هم کنار یکی یکی داشتن ما معمای های تیکه تمام. چرخید سرم دور دنیا انگار

. دونستمنمی کجا؟ به. رفتن راه به کردم شروع اتوماتیک. شدنمی ظاهر هم سر پشت جوابا

 صدام که دنیل به و کردمی راهنماییم ها اسلحه شلیک و فریاد و داد صدای منبع دنبال به گوشم

. شدمی بیشتر و بیشتر صدا و سر حجم رفتم،می جلوتر چی هر. دادمنمی نشون توجهی زدمی

 رو دستم کسی که رفتم باال ها پله از. شهنمی قطع تیراندازی صدای چرا که بود عجیب واسم

 :گرفت

 شده؟ پا به جهنمی چه باال اون که شنوینمی دختر؟ شدی دیوونه مگه-

 :دادم ادامه راهم به و کشیدم رو دستم سماجت با

 .بزنم حرف باهاش باید کنم، پیدا رو آلن باید-

 !دهمی دستت کار ببینه رو تو باشه، شده ها دیوونه مثل باید آلن االن! مریم نکن خریت-

 خیره چشماش تو و کردم نگاهش شونه روی از چرخوندم، رو سرم و شدم متوقف حرف این با

 :شدم

 هم جا این وارد رو زامبیا تونسته که کسی نیست؟ خطر زنگ واست این. بیمارستانن تو زامبیا-

 .کنه آلوده هم رو جهان کل تونهمی یعنی بکنه،

 ...که تونهنمی کرده، پخش جا این رو ویروس فقط اون-

 :کردم قطع رو حرفش

 از خواد می دممی احتمال. شده مواجه شکست با پروژه این که دونسته می آلن مطمئنم-

 .بگیره انتقام زامبیا لشکر با موندن سالم که آدمایی
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 :دادم ادامه حرفام به. انداخت پایین رو سرش و شد بسته آروم دهنش

 تا بدیم نجات رو جا این آدمای اول بذار شده، پا به جهنمی چه ایران تو دونهمی خدا االن تازه-

 .بدیم نجات هم رو بقیه جون و ایران برگردیم بتونیم

 :گفت اطمینان با

 .بریم پس باشه،-

. زد خشکمون افتاد، راهرو به چشممون وقتی و کردیم طی بیشتری ی عجله با رو ها پله باقی

 :نزنه فریاد نتونست دنیل

 !شده؟ اینجا وارد چطوری این-

 بسته گلوله رگبار به سربازا و کردمی حرکت راهرو تو آروم آروم داشت پیکر غول زامبی همون

 این برای. نیفتاده واسش اتفاقی هیچ که انگار ولی بود شده سوراخ سوراخ بدنش پوست. بودنش

 :پرسیدم بلند بلند برسه، گوشش به صدام که

 کجاست؟ براندن یعنی-

 ...تو هی،. دونمنمی-

 کرده هدفگیری زامبی سمت به و بود ایستاده ما از جلوتر قدم چند که سرباز یه ی شونه به دنیل

 افتاد، اسلحه به چشمش تا دنیل. چرخید سمتمون به اسلحه با و شد ترک زهره بیچاره که زد بود

 :گفت زده وحشت و گرفت باال رو دستاش

 !انسانم یه من باش، آروم! باش آروم-

 :غرید کالفگی با ترسیده، حرکت این از بدجور بود معلوم که سرباز

 خوای؟می چی-

 .همین کجاست، بریکر استون آقای بگو فقط-
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 خیلی جا این. بودین که جایی همون برگردید تر سریع چه هر تون، دو هر! بدونم؟ باید مگه-

 !باشید جا این نباید اصال خطرناکه،

 :پرسیدم من. ایستادیم گوشه یه و رفتیم درازتر پا از دست

 کنیم؟ کار چی باید حاال-

 :گفت حوصلهبی و زد کمرش به رو دستش

 .رسهنمی عقلم به هیچی دونم،نمی-

 :گفتم شعف با و زد جرقه ذهنم تو فکری

 باشه؟ تونهمی کجا اضطراریش خروجی راه جا این نظرت به دنیل؟-

 :کرد باریک رو چشماش

 بیرون؟ بری بیمارستان از خوایمی سرته؟ تو چی باز-

 .کنم چک رو چیزی یه خواممی فقط نه، نه-

 :زد اشاره سر با و کرد فکری

 .بیا دنبالم-

. رهمی کجا ببینم تا دویدممی دنیل سر پشت من و برگشتیم دوباره رو بودیم رفته که مسیری

 :کرد اشاره بود جا اون که ای پله راه به رسید، که آزمایشگاه نزدیک

 .پایین بریم ها پله این از باید کنم فکر-

 :کرد متوقفم و گرفت جلوم رو دستش دفعه یه که جلو برم خواستم

 پایین اون نیست معلوم هیچ! بریم که نگفتم کنم، فکر گفتم دختر؟ گرفته گاز رو مغزت خر مگه-

 !خبره چه

 :کردم فشاری پا حرفم روی لجبازی با
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 .بشم مطمئن چیزی یه از باید من دنیل، پایین اون بریم باید ما-

 :زد اشسینه به دست با و کرد اخم

 شهمی کار چی ببینم کن صبر. پایین اون رفت تنها شهنمی جونمون؟ شدن تموم قیمت به حتی-

 .کرد

 شروع باد سرعت با دادن هشدار بدون و سرم به زد. بود کرده گل شقیم کله ولی چرا، دونمنمی

 که ندادم اهمیتی من و افتاد راه سرم پشت کنان غرولند دنیل. رفتن پایین ها پله از کردم

 دور و خفه خیلی باالیی ی طبقه صداهای رسیدم، ها پله پایین وقتی. باشه تونهمی چی عواقبش

 رد وجود. بود اشتباه چیزی یه ولی رسید،می نظر به آروم چی همه جا اون. رسیدنمی نظر به

 به چشمش تا و رسید پایین دنیل. بود کرده سرخ و آلوده رو زمین جای همه که خونی رد! خون

 :توپید بهم افتاد زمین

 !باال برگرد یاال! باشیم جا این نباید گممی که دلیلی اینم! بفرما-

 در سمت اون هم خون رد. شده زخمی که جاس این یکی انگار. استازه خون رد ببین، دنیل نه-

 .شده ناپدید

 :گرفت گارد و کرد نگاه دادممی نشونش که بیمارستان اضطراری برق اتاق در به

 .بیرون بنداز سرت از رو فکرته تو چی هر. نمیام جا اون عمرا من-

 :گفتم و کوبیدم زمین به رو پام عصبانیت با

 !باشه داشته احتیاج کمک به که باشه اونجا یکی شاید! میای خوبم میای،-

 :زد غر و کشید پوفی

 !نمیام من. برو تنهایی خودت زده، سرت به مردن هوس اگه! خدا رو تو کن بس وای-

 :گفتم و دادم تکون حرص با رو سرم

 .ندارم احتیاج کسم هیچ کمک به رم،می تنها خودم! نیا باشه،-
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 و رسیدم اتاقک در نزدیکای. نره بود ریخته جا اون که خونی رد روی پام بودم مراقب و افتادم راه

 رو سرم. نیست کنارم کسی شدم متوجه گذاشتم، در آهنی ی دستگیره روی رو دستم وقتی

 نوک گرفت، رو وجودم تردید. ایستاده بود، ایستاده قبال که جا همون دنیل که دیدم و برگردوندم

 :پرسیدم و کشیدم لبم روی آهسته رو زبونم

 بیای؟ خواینمی واقعا تو یعنی دنی-

 :پرسیدم دوباره. داد تکون منفی عالمت به ها بچه مثل رو سرش

 بیای؟ خواینمی که مطمئنی-

 .برو تنهایی خودت گیمی راست اگه. مطمئنم اوهوم،-

 جمع رو جراتم و دل تموم. نکرد حرکت ولی شد، حلقه محکم آلومینیومی ی دستگیره دور دستم

 به کم یه رو در. شد باز در و داد صدا تقی که دادم فشار پایین سمت به رو دستگیره و کردم

 زیادی چیز و بود روشن و تاریک اتاق. خورد صورتم به سرد نسیم یه که دادم هل داخل سمت

 :زدم صدا احتیاط با. ببینم تونستم نمی

 جاست؟ اون کسی آهای،-

 جلوتر. شنیدم درست که نبودم مطمئن بازم ولی خورده، گوشم به خُر خُر صدای رسید نظرم به

 رو کلید خورد، بهش دستم تا و گشتم برق کلید دنبال دیوار روی دست با تاریکی توی و رفتم

 قورت رو دهنم آب ترس با. بود ریخته اتاق المپ حتما. نکرد کار و نیفتاد اتفاقی ولی. زدمش

 :پرسیدم دوباره و دادم

 ...آهای اونجاست؟ کسی-

 سمت نفر یه. گذاشتم قلبم روی رو دستم و کشیدم هینی که شد تر واضح کردن خُر خُر صدای

 که داد تشخیص شدنمی تاریکی توی. خوردمی تکون آروم و بود افتاده زمین روی پام کنار راستم

 :افتادم کردن پته تته به. زامبی یه یا آدمه یه

 !جاست این نفر یه بیا، دنی... د-
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 جیبش از قوه چراغ یه. شد راحت خیالم کنارمه دیدم وقتی ولی بیاد، کنه قبول کردمنمی فکر

 رو نورش و کرد روشن رو قوه چراغ خونسرد. داخل بیاد بتونه تا زد کنارم آروم و کشید بیرون

 !خوردیم جا بود افتاده زمین روی جا اون که کسی دیدن با جفتمون. طرف همون به انداخت

 !کنی؟می کار چی جا این تو-

 خون های لکه رو سفیدش پیراهن کل. شد جاری تازه خون لبش ی گوشه از و زد ای سرفه آلن

 چپش دست. بود شده پاره روپوشش آستین و زخمی کامال راستش دست بازوی و بودن پوشونده

 قطع باید و افتاده کار از دیگه دستش گفت شدمی علنا و بردمی سر به بدی وضعیت تو هم

 رنگ سیاه ی ماده از اثری ولی کردم، وارسی رو بدنش و نشستم پنجه روی کنارش سریع. بشه

 :پرسیدم و کردم نگاه صورتش به. خون و بود خون فقط. نبود

 افتادی؟ روز این به چرا افتاده؟ اتفاقی چه آلن-

 :زد لب و رفتن باال زحمت به پلکاش

 ...میشل-

 .خوبه حالش میشل چی؟ میشل-

 :گفت ضعیفی صدای با و داد تکون طرفین به رو سرش

 ...موریسون... مور دکتر میشل، نه،-

 :پرسید دنیل

 چی؟ موریسون دکتر و میشل-

 رو قوه چراغ دنیل. کرد اشاره راستش سمت به سالمترش دست با زیاد سختی به و زد سرفه

 با و شدم خم زده وحشت. شد قطع سریع نفسم که انداخت سمت اون به رو نورش و داد حرکت

 خیره جا اون تاریک سقف به که شدم مواجه موریسون هلنا دکتر ی ترسیده و باز تمام چشمای

 :زد داد دنیل و انداختم چنگی گونم به. بود مونده
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 بهش؟ شده چی-

 :گفتم ناباورانه

 !مُرده دکتر-

 چرا؟-

 تونستممی. انداخت نگاه دکتر حرکتبی و روح از خالی صورت به و اومد تر نزدیک هم دنیل

 وضع این با موریسون دکتر مثل خوشحالی و شاد دکتر که کنه باور تونهنمی هم دنیل که ببینم

 :پرسیدم آلن از. بود عمیق ترس یه غرق صورتش. باشه مرده فجیع

 اومده؟ سرش بالیی چه-

 معنیبی اصوات سری یه فقط حنجرش. نتونست ولی بده، جواب که کردن تقال به کرد شروع

 که کرد نگاهش بیشتری دقت با دنیل. کردمی ممکن غیر رو هاش جمله فهمیدن که ساختمی

 :شد شوکه واضحا

 !بریدن رو گلوش ببین، ماریا! من خدای-

 خاطر به که بودم کرده فکر اولش من و بود شده خونی گلوش. دنیله با حق دیدم دقت کم یه با

 به خون که داد تشخیص گلوش روی رو باریک شکاف یه شدمی. شده طوری این هاش سرفه

 حرف واسه و بود شده سفید آلن رنگ. خورد می سر پیراهنش روی و جوشیدمی زیرش از آرومی

 :گفت بازم زیاد خیلی زحمت به. کرد می تالش زدن

 ...میشل-

 :گفتم اطمینان با

 .خوبه کامال حالش میشل که خورممی قسم آلن-

 رو منظورش ولی دادمی تکون حرص با رو لباش. شد مچاله درد از صورتش و کرد ناله

 :گفت دنیل که فهمیدمنمی
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" میشل به راجع" چیزی یه خوادمی انگار. حاله چه در میشل که باشه این منظورش نکنم فکر-

 .بگه

 :پرسیدم اشتیاق با. بوده درست دنیل حدس دادن نشون و رفتن باال آلن لب های گوشه

 چی؟ میشل خب-

 :زد غر دنیل. بگه تونستنمی و شدمی سفید قبل از بیشتر رنگش

 !رفته خون بدنش از خیلی باال، ببریمش کن کمک پاشو کنیم؟می نگاهش داریم نشستیم چرا-

 :گفتم و اومدم خودم به یهو

 !نبود حواسم گیمی راست وای-

 و کردمی خراشی دل های ناله. نذاشت کنیم، بلندش و بگیریم بغلش زیر از خواستیم تا ولی

 :گفتم محتاطانه. نزنیم دست بهش که دادمی تکون رو دستش

 شده؟ آلوده نکنه-

 شدی؟ آلوده هم خودت کردیمی پخش رو ویروس داشتی وقتی آلن،! شاید دونم،نمی-

 :گفت و داد تکون رو سرش. زد خشکش زده بهت و افتاد کردن ناله از آلن

 ؟...پخش-

 :پرسیدم و افتادم شک به

 بیمارستان تو رو مورفیا ویروس تو اصال ببینم، درسته؟ داشتی، ایدز تو گفتمی میشل آلن؟-

 کردی؟ پخش

 به و زد اشاره دکتر به دست با دوباره. ندیده رو ما حال به تا انگار که کردمی نگاهمون طوری آلن

 به بعد جسد، به نگاه یه دنیل. کردمی قراریبی انگار و بود شده طوری یه حالش. افتاد زدن سرفه

 :انداخت من
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 هم آلن کنممی فکر. بگرد رو موریسون دکتر جیبای تمام سریع خیلی تونیمی که جایی تا ماری-

 .باشه شده آلوده

 خون که بود حواسم و کشیدم دست رو جیباش تموم. گشتن به کردم شروع لرزون نیمه دستای با

 ناامید داشتم من و بود شدن بیشتر حال در آلن های ناله صدای. نکنم لمس رو لباسش روی

 بردم فرو جیبش تو رو دستم احتیاط با. شلوارشه جیب توی چیزی یه کردم احساس که شدممی

 :گفتم تعجب با. کشیدم بیرون شکل مستطیل شی یه و

 !جاست این چیزی یه-

 بلند ی ناله و انداخت نگاه دستم به آلن. ببینم بهتر رو کشفم تا کرد کمک دنیل ی قوه چراغ نور

 :گفت و کرد تری

 ...برو-

 :گفتم خشم با و گرفتم مشتم تو محکم رو بودم برداشته دکتر جیب از که فلشی

 برم؟ باید چرا-

 :افتاد التماس به آلن

 !برید... ماری دن،-

 :گفت مشکوکانه دنیل

 !اسآلوده اونم! شهمی تبدیل داره یقینم به شه،می تبدیل داره-

 :زد هم رو حرفش آخرین آلن که ایستادم پا سر

 ...اون میشل،-

 به و کشیدن فریاد به کرد شروع. بدیم نشون العملی عکس که نداد مهلت دیگه هم بعدش

 تیکه یه. بست سرمون پشت رو در و کرد خارجم جا اون از سوت سه تو دنیل که پیچیدن خودش

 :پرسیدم که کرد پاره رو خودش پیراهن از
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 کنی؟ می کار چی داری-

 :شده جمع چشماش تو اشک شدم متوجه دیدم، رو چشماش وقتی

 .ببندم رو در باید نداریم، ای چاره-

 به توجه بدون و بست قفل ی زائده به محکم پیراهنش از شده بریده ی تیکه با رو در یدستگیره

 :گفت آلن فریاد و داد صدای

 .بشنوم رو همکارم کشیدن زجر صدای این از بیشتر خوامنمی. بریم بیفت راه-

*** 

 (ظهر از بعد دقیقه چهار و چهل و یازده ساعت تهران، -ایران)

 :زدم صدا ای جدی لحن با و کردم باز رو دفتر در

 روشنی؟ خانوم-

 :داد جواب سالن ی گوشه مانیتور پشت از نازکی صدای

 رئیس؟ جناب بله-

 نیاوردن؟ تشریف حمیدیان آقای هنوز شد؟ چی داشتم که مالقاتی قرار این پس-

 :بود سردرگم قیافش که شد پیدا پشت اون از منشیم صورت بار این

 .اطالعمبی من واال-

 :پرسید علی. برگشتم دفترم داخل دوباره و انداختم باال ایشونه

 جلسه یا مالقات قرار واسه حمیدیان آقای نداشته سابقه اومده؟ پیش مشکلی واسش یعنی-

 ها؟ کنه دیر

 :گرفتم نظر زیر اونجا از رو خیابون و رسوندم پنجره پیش رو خودم زنان قدم

 .داره تاخیر چرا فهممنمی. خلوته هم خیابونا عجیبی طرز به امروز. دونمنمی-
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 .میاد باالخره میالد، باشی نگران خوادنمی حاال بیخیال،-

 :نشستم میز پشت

 که زنهمی غر بیچاره منِ  جون به و شهمی شاکی بابام که اینه بحث! نیست که چیزا این بحث-

 !پرونممی هم سر پشت رو گذاراش سرمایه بهترین و ام چلفتی پا و دست من

 !داره؟ ربطی چه! عجب-

ِ  با  :کردم غر غر و کردن بازی کردم شروع میزم روی خودکار

 و اینجا تمرگیدم من حالش، و عشق پی رفته آمریکا تو ورپریده مریم اون االن! دونممی چه من-

 !شنوممی جان گوش به رو بابا غرولندای

. نیومد کوتاه رفتم، غره چشم بهش چی هر و خندیدن به کرد شروع شاکیم، زیادی لحن به علی

 وقتی. کنیم کل کل هم با نداشتم حوصله چون نذاشتم، محل بهش و کشیدم خرناس

 با رو در اجازه گرفتن بدون و زد در کسی که بود نگذشته بیشتر لحظه چند شد، تموم خندیدنش

 :پریدم منشیم به گشتم، می گرفتن واسه پاچه یه دنبال و بودم عصبانی که منم. کرد باز قدرت

 من تا بمونین منتظر زنید،می رو در این وقتی که کنم گوشزد بهتون باید بار صد چند من خانوم-

 !ببینه کسی خواستمنمی و داشتم کاری یه من و اومد شاید! بدم اجازه

 عجیبی طرز به هم روشنی و بگیره رو خندش جلوی که گرفتمی گاز نامحسوس رو لبش علی

 :گفت رسمی لحن یه با یهو. کردمی نگاهم

 .آوردن تشریف باالخره حمیدیان آقای-

 :گفتم تند تند و دستم رو زدم اختیاربی

 !داخل کنین راهنماییشون گین؟نمی زودتر چرا پس-

 :زدم تشر بهش. شد منفجر و نیاورد طاقت علی

 !دیوونه ساکت-
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 پا سر. اومد داخل کنان هن هن چاق، نسبتا و مسن مرد یه که کرد خفه رو خندش زحمت به

 :ایستادم

 .افتاده اتفاقی نکرده خدای شاید گفتیم بودین؟ کجا پس حمیدیان آقای سالم،-

 طور به تونهنمی و داره گیجه سر کردم احساس کردم، دقت که بیشتر. نبود خوب حالش انگار

 :کشید عمیقی نفس و نشست دید دستش دم که مبلی اولین روی. کنه حرکت متعادل

 .طهمورث آقای نیست راه به رو خیلی حالم حالم،-

 .کرد تماشام مات و گیج اونم و انداختم علی به نگاه یه

 بیارن؟ چیزی براتون بگم خواینمی چرا؟ نده، بد خدا-

 :گفت و داد تکون تندی حرکت با رو دستش

 یه اینم البد بشه، بد حالم جور یه باید روز هر. شهمی خوب حالم االن ندارم، میل چیزی نه! نه-

 .مدلشه

 :گفتم و نشستم جام سر متحیر

 !باشه شده بهتر حالتون واکسن اون زدن از بعد کردممی فکر من عجیبه،-

 :گفت مهربانانه و داد تکون رو سرش

 حالی چه نبود معلوم االن که بود نکرده کشف رو واکسن اون اگه بده، خیر رو خواهرت خدا-

 .شممی اینجوری اوقات بعضی. خوبه حالم نسبت به! داشتم

 یه از بعد. بود گرفته ایدز ساده، کامال موضوع یه سر حمیدیان آقای که دونستیممی علی و من

 ایدز با که بود سال چند. تمام... و آلوده خون تزریق بود، داده دست از زیادی خون که تصادف

 بدون شده، کشف باالخره وی. آی. اچ ضد واکسن که رسید خبر وقتی و کردمی نرم پنجه و دست

 به کلی خودمه، خواهر واکسن کاشف گفتم بهش وقتی یادمه. کرد واکسینه رو خودش معطلی

 :پرسیدم و کردم صاف ایسینه. کرد دعا مریم جون
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 ندارین؟ احتیاج چیزی به که باشه راحت خیالم پس-

 .خوبم من! آره-

 .مطلب اصل سر بریم کم کم شکر، رو خدا پس خب-

 یپرونده زدن ورق مشغول خودم و بیاره بایگانی اتاق از رو ها پرونده که دادم خبر منشیم به

 شکل یه. موند ثابت حمیدیان آقای روی نگاهم بگم، چیزی که کردم بلند سر. شدم مقابلم

 .کردمی نگاه مقابلش به عجیبی

 جناب؟ شده چیزی-

 :طرفش رفت و شد پا علی. نداد جواب

 خوبه؟ حالتون حمیدیان؟ آقای-

 به من که زدمی سرفه شدت با خیلی. کردن سرفه به کرد شروع دفعه یه ولی نگفت، چیزی بازم

 :زدم فریاد اتاق داخل از و افتادم وال و هول

 !بدو! بیار آب لیوان یه روشنی، خانوم-

 :شدم پا میز پشت از زنان پا و دست هم خودم

 !بکشه نفس کن باز رو پیراهنش های دکمه باش زود علی-

 بهش تهوع حالت زدن سرفه شدت از حمیدیان آقای که شد من دستور دادن انجام مشغول علی

 به و بود کشیده کارش دادن ادامه از دست علی. آورد باال رو اش معده محتویات و داد دست

 یه نیست، خون فقط که دیدم و رفتم جلوتر قدم یه. بودن شده خونی که کردمی نگاه دستاش

 به علی. خوردنمی چشم به دستش روی خون داخل وضوح به هم عجیب سیاه های رگه سری

 حمیدیان آقای. شهمی ترک زهره ترس از داره که بدم تشخیص تونستممی ولی کرد،نمی نگاه من

 یا اون به. کنم رسیدگی کدومشون به بودم مونده من و پیچیدمی خودش به زدن سرفه شدت از

 .بودن شده رنگین عجیب، سیاه های رگه اون و خون با حاال دستاش که علی به
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 !زد سرفه که بس شد کبود خدا بنده این کمک، پاشو! هللا بسم برده؟ ماتت چرا پس علی-

 :پرسید ترس با

 گیرم؟می ایدز منم یعنی میالد؟-

 .بود شده واکسینه حمیدیان آقای نگو، پرت و چرت-

 آقای بغل زیر خودم و کردم غرغر لب زیر. کردنمی حرکتی و بود کرده وحشت عمیقا علی ولی

 :گرفتم رو حمیدیان

 .بده حالتون خیلی که شدم مطمئن دیگه بیمارستان، ببرمتون باید-

 دو بین. نذاشت شه، بلند تا کنم کمکش بخوام که کردم کاری هر. زد پسم عجیبی قدرت با ولی

 واسه راهی یه باید اینکه یا کنهنمی تهدیدش خطری که بدم دلداری رو علی که بودم مونده راهی

 زدن جیغ صدای ویری، هیری این تو. دکتر پیش ببرمش تا کنم پیدا حمیدیان آقای شدن بلند

 یپریده شدت به رنگ و کردم نگاه رو سرم پشت. خوردم تکون شدت به من و شد لندب کسی

 .کرد جلب رو نظرم که بود چیزی اولین منشیم

 !باشین آروم نیست، چیزی نترسین روشنی خانوم-

 :شنیدم رو لرزونش صدای که بودم تقال حال در باز

 !خبره چه جا این-

 :گفتم و بگیرم رو بغلش زیر که بودم شده موفق دیگه

 .نباشید نگران شما کنیم،می درستش االن-

 منشیم صورت به داشتم قبلش چون. شد متوقف یهو که بودم مبل روی از کردنش بلند حال در

 صورتش به چشمم وقتی. شده متوقف حمیدیان آقای چرا ببینم شدم کنجکاو کردم،می نگاه

 و پوسیدمی داشت پوستش انگار که صورتی با روحبی و سفید چشم تا دو. برد ماتم کامل افتاد،

 :زدم لب. دیدم که بود چیزایی شدن،می تشکیل پوستش زیر داشتن که سیاهی تاوالی
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 شد؟ چش این! خدا یا-

 صداش آهسته خیلی. خوردنمی تکون همچنان و کردمی تماشام داشت تهی چشمای همون با

 :زدم

 ؟...حمیدیان آقای-

 صدای با و کرد باز درنده حیوون یه مثل رو خونینش دهن. بود ترسناک واقعا العملش عکس

 علی. رفتم عقب گام یه و کردم رها رو دستش اختیاربی که کشید آوری دلهره خرناس ای خفه

 :زد داد

 !بهش؟ شد چی این میالد، افته؟ می داره اتفاقی چه-

 سرش بالیی چه دقیقا نبود معلوم حاال که حمیدیان آقای حرکت هر با هم روشنی وسط این

 :زدم فریاد و کرد عصبیم که زیاد اونقدر. زدمی جیغ هیستیریک اومده،

 !نکن ویغ و جیغ انقدر-

 علی. افتاد اتفاقی چه فهمیدم نمی و لرزیدممی ترس از داشتم هم خودم. نداشت فایده ولی

 :زد صدام

 این از تر خطرناک خیلی اوضاع انگار بیاریم، کمک تا بشیم خارج اینجا از بهتره نظرم به میالد-

 !حرفاست

 رو امشده شوکه منشی. بیرون بریم اتاق از که کردم اشاره و کردم موافق حرفش با معطلی بدون

 در پشت از. کردم قفل کلید با رو دفترم در اطمینان، برای و کردم بیرون زور به اتاق از هم

 آسانسوری سمت به. نداشتیم توضیحی براش کدوم هیچ که رسید می گوش به عجیبی صداهای

 :برداشتم قدم بود سالن ی گوشه که

 .باشید زود بابام، پیش بریم باید االن همین-
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 آسانسور به رو خودش من از زودتر ترسش از علی ولی اومد،می راه همراهمون زحمت به روشنی

 و داخلش دادم هل پشت از رو علی رفت، کنار آسانسور کشویی در تا. فشرد رو دکمه و رسوند

 :دوخت چشم علی به و داد تکون رو سرش ترس با. بشه اتاقک وارد هم روشنی تا رفتم کنار

 ...ترسممی خون از! نمیام من نه-

 :گرفت باال بالتکلیفی با رو دستاش. انداختم نگاهی علی به اخم با

 منه؟ تقصیر مگه-

 خودش که بکشم بیرون تنش از رو خونینش پیراهن شده، که هم زور به تا برم سمتش خواستم

 سالن داخل آسانسور از و دراورد رو پیراهنش. کرد عمل ام خواسته به خوش زبون با و شد تسلیم

 :گفتم آمرانه من و کرد پرتاب

 !کنید عجله روشنی خانوم-

 شروع در و زد رو هشت ی دکمه علی. شدم وارد سرش پشت هم من و رفت اتاقک داخل ناچار

 و شکست چشمام مقابل در که دیدم بشه، بسته کامل اونجا در اینکه از قبل. شدن بسته به کرد

 دیگه آسانسور در ولی شدن، گرد چشمام ترس از. شد ظاهر در سمت اون از خونین مشت یه

 :زد جیغ روشنی. ببینم چیزی نتونستم و بود شده بسته

 !بود؟ چی صدای اون-

 :کرد زمزمه وحشت با بود دیده رو صحنه من سر پشت از که هم علی

 !شکست رو در حمیدیان آقای-

. شد دور ازمون حمیدیان غریب عجیب صداهای که کردمی حرکت باال به رو داشت آسانسور

 :کشید لرزانی نفس و کرد تکیه سرش پشت ی بدنه به رنگش سفید دار آستین زیرپوش با علی

 !بهش شد چی دفعه یه آخه شده؟ خبر چه اینجا خدایا-
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 باید ببینیم تا دممی خبر بهش پدرم، دفتر به رسیممی االن بذار. نکن فکر بهش دونم،نمی-

 .کرد چیکار

 لب زیر. خوردنمی جُم جاش از و بود مونده خیره در به و بود کرده کز گوشه یه روشنی طرف اون از

 :گفت کنان زمزمه زنه می حرف خودش با داره انگار که طوری

 ...بود شده زامبی شبیه-

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخند

 نه! روشنی خانوم گنمی مرده آدم به زامبی. هستین ترسناک فیلمای طرفدار شما دونستمنمی-

 .کرد تغییر رفتارش و بود زنده چشممون جلوی که آدمی به

 :گفت جدیت با خندیدن جای علی ولی

 باشه؟ طور این نکنه! میالد اونه با حق-

 مصنوعی صدای اینکه از قبل شد، متوقف آسانسور که دادم تکون" بابا برو" عالمت به رو دستم

 آدم یه به حمیدیان آقای چشمای. گذشت سرم از فکری نهم، ی طبقه گفت می که بشنوم رو زنی

 نگاهی مقابلم نفر دو به زدن حرف بدون. بود غریب عجیب هم رفتاراش نداشت، شباهت زنده

 :زدم لب زحمت به. رسیدنمی نظر به متحیر و گیج نفر دو هر انداختم،

 شده؟ زامبی یعنی-

 :گفت و شد خیره آسانسور ی آیینه داخل خودش تصویر به علی

. شده خونی صورتم آخه( داد نشون رو صورتش انگشت با. )تمومه کارم باشه، شده زامبی اگه-

 دارن؟ حقیقت زامبیا تو، نظر به میالد؟

 .رسیدمی نظر به اضطراب پر و ترسیده صداش

 .بریم بیاید. نکنم فکر. دونمنمی-
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 سرم پشت دوم نفر داد نشون روشنی کفش های پاشنه صدای و رفتم بیرون اونجا از اول نفر

 علی. انداختم سرم پشت به نگاهی شونه، روی از. نیومده علی کردم احساس ولی شده، خارج

 :پرسیدم و ایستادم. نمیومد بیرون و بود جا همون هنوزم

 شده؟ چی دیگه-

 و کردنمی حرکتی کوچکترین. کرد نگاه پایین به احتیاط با و گذاشت شکمش روی رو دستش

 :پریدم بهش تشر با و شدم عصبانی. کردمی نگاه خودش به تعجب با طور همون

 !دیگه بیا دِ  نداریم، زیادی وقت ما علی-

 .دارم عجیبی احساس میالد،-

 قدم سمتش به کندی به. خورد چرخ ام معده و گذشت کمرم ی تیره از سردی عرق کردم احساس

 :برداشتم

 کنی؟می احساس چی علی؟-

 ...من-

 از رنگی سرخ و غلیظ خون و نداد ادامه رو حرفش دیگه علی. افتاد اتفاق ای دفعه یه چیز همه

 :برداشتم خیز سمتش به و زدم فریاد. پایین خورد سر و اومد بیرون آروم لبش ی گوشه

 !شده چی علی-

. نشست زانو روی و شد مشخص چشماش سفیدی رفت، باال و خورد چرخی حدقه تو چشماش

 و زدم زانو مقابلش. آوردمی باال خون داشت و بود گرفته رو شکمش که بودم رسیده پیشش وقتی

 :پرسیدم و گرفتم رو بازوش

 خوبه؟ حالت شنوی؟می رو صدام علی-

 سوالم جواب در رو خشکی های سرفه و کشید ای خفه نفس آورد، باال خون که سوم بار برای

 علی به داره و اومده نزدیک هم روشنی شدم متوجه شنیدم که تقی تق صدای از. داد تحویلم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

346 

 

 به رو هاش شونه. کردم بدل و رد منشیم با بالتکلیفی نگاه و گرفتم باال رو سرم. کنهمی نگاه

 :گفتم من و انداخت باال ندونستن عالمت

 ...علی پاشو. دکتر بریمتمی شی، بلند تا کنم کمکت بذار-

 خیلی قدرت و شدت با دفعه یه کنم، بلندش و بگیرم بازوش زیر از تا بردم نزدیکش که رو دستم

 پایین سرش. افتادم زمین روی و دادم دست از رو تعادلم که شدید انقدر. زد پس رو دستم زیادی

 و زدمی سرخی به خون حجم از پاش زیر بود، کرده پر رو گوشم زدناش نفس نفس صدای و بود

 :زدم صداش قبل از تر نگران من

 خوبی؟ علی؟-

 روشنی. غرید ببر مثل و کرد نگاهم سفیدش یکدست چشمای با و گرفت باال رو سرش سرعت به

 عقب عقب زمین روی زنان پا و دست ترس از من و کشید بنفشی جیغ علی ی قیافه دیدن از

 اومد سمتم به و دست چهار زمین روی بود، شده حمیدیان آقای شبیه رفتارش حاال که علی. رفتم

 بلند زمین روی از رو خودم زحمت به و زدم فریاد طبیعی واکنش روی از بودم، شده گیج که من و

 :دادم دستور و کردم اشاره پدرم دفتر در به دست با. کردم

 !بدو! روشنی جا اون برو-

 به و رسوندم در به رو خودم. کردمی رو کار همین داشت بگم، بهش من که این از زودتر خودش

 سرم پشت رو در و تو رفتم سرعت به منم و سالن داخل رفت سر با روشنی کردم، بازش سرعت

 ی عربده صدای بعدش و کرد برخورد در به محکم پشت از چیزی شد، بسته در تا. بستم

 این و بودم افتاده لرزه به هم من ساختمون با همراه. انداخت لرزه به رو ساختمون کل ای عصبانی

 :گفتم و چسبوندم ورودی در به پشت از رو خودم. کردمنمی درک رو مسخره وضعیت

 !بگیر پدرم از رو در این کلید و برو سریع روشنی خانوم-

. بود رییس اصلی دفتر که رفت جایی سمت به هاش پاشنه روی خوران تلو تلو و گفت چشمی

 داخل کس هیچ شدم متوجه بیاد، داخل نتونه علی که کردممی مقاومت در پشت که جور همون

 تحلیل داشت قدرتم. نبود جا این هم پدرم شاید حساب این با! کس هیچ. نیست جا این
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. بیاد داخل علی ذاشتمنمی حال این با ولی خورد،می سر دفتر موزاییکای روی کفشام و رفتمی

 ازش کردن دوری بود چی هر ولی دونستم،نمی رو بود اومده سرش بالیی چه دقیقا که این

 و شد شکلی این حمیدیان به کردن پیدا تماس خاطر به هم علی چون. بود ممکن حل راه بهترین

 باشم؟ نداشته خبر و باشم شده خونی هم من نکنه که افتاد دلم به ترس من

 داشت و بود کرده پیدا رستم بازوی و زور نحفیش، هیکل اون با علی و کشیدمی ته داشت قدرتم

 که داشتم نگه رو در چپم سمت بازوی با و چرخیدم در به چسبیده. میاورد فشار در به لودر مثل

 کشیدم راحتی نفس بستم، رو در و گرفتمش عجله با. داد دستم رو کلید و رسید باالخره روشنی

 همین به بشه، کنده لوال از داشت امکان و لرزید می بازم داشت در چند هر. گرفتم فاصله در از و

 .بودیم جا اون زدنی هم به چشم به و پدرم دفتر داخل بریم تا کردم اشاره منشیم به خاطر

 کجاست؟ بابام پس-

 :داد جواب متحیر روشنی

 .برداشتم جا این در پشتی قفل از هم رو کلید. نبود جا این اومدم وقتی منم-

 و بود نریخته هم به چیزی که این از و زدم دید رو اطرافم. کردم قفل اطمینان برای و بستم رو در

 نگاهش با روشنی و رفتم پدرم میز نزدیک. بودم شده متعجب بود، شده برقرار سکوت جا همه

 بود این کرد، جلب خودش به رو نظرم که چیزی اولین. نشستم میز پشت من و کرد دنبال رو من

 .زدمی چشمک داشت پاورش چراغ و روشنه پدرم تاپ لپ رسیدمی نظر به که

 در های برنامه. شد باز قفلش تا نوشتم رو داشت نیاز که پسوردی و کردم روشنش کنجکاوی با

 ی دکمه و کردم بازش. داره پخش حال در ویدیوی یه شدم متوجه و کردم چک رو اجراش حال

 به کرد شروع آمریکایی غلیظ ی لهجه با خارجی خبرنگار یه و شد اجرا فیلم که زدم رو پخش

 مرد یه که خبرنگار. کردمی تماشا رو ویدیو داشت و بود اومده کنارم هم روشنی. کردن صحبت

 :گفتمی نگرانی با بود،

 خیلی سرعت با ویروس این ارتش، ی فرمانده صحبتای طبق و ریخته هم به چیز همه جا این-

 .مواجهیم مشکل این با جهان تمام در و شدنه پخش حال در زیادی
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 :پرسید ای شده گیج لحن با و من به کرد رو اخم با روشنی

 ویروس؟-

 :داد ادامه زده هیجان خبرنگار که دادم تکون بودن اطالعبی عالمت به رو سرم

 و انجامه حال در ویروس این بیشتر گسترش از جلوگیری برای زیادی های تالش که شهمی گفته-

 به فاجعه این بشن، مورفیا ویروس به آلوده جهان مردم ی همه که این از قبل تا امیدواریم ما

 .برسه پایان

. بودم مونده خیره تاپ لپ ی صفحه به حدقه از زده بیرون و گرد چشمای با من و شد تموم فیلم

 :گفت خشم با روشنی

 چیه؟ مورفیا ویروس بود؟ چی منظورش این-

 :کردم زمزمه شده دیوونه که آدمی مثل لب زیر

 ...ایدز ضد ویروس. کرده کشف من خواهر رو، مورفیا ویروس-

 کم داشت جواب. شدنمی متصل هم به و گرفتنمی شکل سرم تو زیادی های مسئله و معادالت

 ایدز حمیدیان آقای که بود این زد، سرم تو جواب گرفتن برای که ای جرقه و گرفتمی شکل کم

 گرفتم مانیتور ی صفحه از چشم. بود شده تزریق بهش پیش ماه یک حدود ویروس این و داشت

 :زدم لب زده بهت. دوختم منشیم صورت به و

 !داره حقیقت زامبی انگار شدن، ویروسی حمیدیان و علی-

 قدمای با و شدم بلند عجله با جام از. شد سفید گچ مثل و پرید هم صورتش رنگ ی مونده باقی

 شد خشک هوا تو کلید، به نرسیده دستم ولی. کنم بازش که خواستم و برگشتم در پیش بلندی

 نفر یه همچنین و بود، مشخص در مات های شیشه پشت از علی هیکل. موند باقی حرکتبی و

 که بود یادم من و بود، ای سورمه لباسش رنگ. کیه دونستم نمی و بود ایستاده پیشش که دیگه

 یهو که گشتم می بر عقب به احتیاط با داشتم. ای سورمه نه بود، طوسی حمیدیان لباس رنگ

 .اومد یادم چیز همه
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 .بود پوشیده ای سورمه شلوار و کت شرکت، به اومدن از قبل صبح امروز پدرم

*** 

 (صبح دقیقه چهارده و سه ساعت نیویورک، -آمریکا متحده ایاالت)

. بود برداشته رو بیمارستان کل داد،می دستور دستاش زیر به داشت که براندن های نعره صدای

 با و داشتم نگه رو دیدم که سربازی اولین. کردممی پیداش باید و کجاست دونستمنمی ولی

 :پرسیدم ازش التهاب

 استون آقای به شهمی جکسون، سرکار یعنی( خوندم اش سینه روی از رو اسمش) آقا، هی-

 برسونه؟ مورفی دکتر پیش رو خودش که برسونی پیام بریکر

 :گفت و داد تکون منفی عالمت به رو سرش سرباز

 .بقیه پیش برم باید منم اوضاع این با ممکنه، غیر خانوم نه-

 داد و شد ظاهر جلوش سد مثل دنیل ولی کنه، رسیدگی وظیفش به که زدمی کنار رو من داشت

 :زد

 !حاال داریم، مهمی کار اون با ما که گیمی و گیری می تماس بریکر استون با حاال همین-

 فکر ای لحظه چند. گرفت رو ما صدای جای نشدنی، قطع تیراندازیای صدای و کرد مکث سرباز

 :کرد موافقت و کرد

 .آزمایشگاه قسمت مثل امن، جای یه برید بهتره ولی باشه-

 :زد صدامون جکسون رفتن حین و گفتیم" باشه" محکم

 .عصبانیه واقعا چون عقب، بیاد بگم که باشه مهم انقدر کارتون امیدوارم فقط-

 شده آشفته همه مسیرمون تو. برگشتیم آزمایشگاه به دوان دوان و شدیم جدا ازش لبخند با

 تا چند و کردنمی گریه پرستار تا چند بود، بغرنجی وضعیت. رفتمی سمتی به کس هر و بودن

 با. درآوردیم آزمایشگاه از سر شد، تموم راهرو وقتی. بودن زخمی سربازای مداوای مشغول دکتر
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 باال رو مشتم کشیدم، عمیقی نفس. چرخید ما سمت به همه منتظر نگاه جا، اون در کردن باز

 :گفتم و گرفتم

 !خواممی کامپیوتر یه االن همین من-

 :پرسید خسته لحن یه با بود نشسته که جا همون از بود، شده آروم حاال که تئودور

 ماری؟ داری دستت تو چی-

 :گفتم رسیدم که میشل کنار و رفتم جلو زده هیجان

 .خبر تا دو یعنی داریم، خبر یه دنیل و من-

 :گفت می و اومد می جلو زنان قدم داشت که انداختم دنیل به نگاه یه

 .کردیم پیدا رو آلن که اینه بد خبر-

 :پرسید متعجب میشل. شدن بلند جاشون از و خوردن تکون همه

 کجاست؟ آلن االن بد؟ خبر چرا-

 :دادم رو جوابش دنیل جای به من

 اصال حالش و کرده حمله بهش چیزی یه بود معلوم. کردیم پیداش بیمارستان ی خونه موتور تو-

 ...که دیدیم رو موریسون پروفسور هم کنارش. نبود خوب

 :پرسید رینولدز و نیاورد طاقت دکتر. انداختم پایین رو سرم و خوردم رو حرفم

 افتاده؟ براش اتفاقی چه بود؟ جا اون هم هلنا-

 :گفت تلخی اوقات با و کرد خوش جا چارپایه یه روی دنیل

 هم باز شد،نمی تبدیل اگر که بود خراب جسمانیش وضع انقدر هم آلن. بود مُرده پروفسور-

 .بود زیاد مرگش احتمال

 :زد فریاد وار دیوانه تئودور
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 !شده؟ زامبی آلن-

 آلن که فلشی مشتم، تو. موندم خیره دستام به و گزیدم لب غصه با. بدیم که نداشتیم جوابی ما

 نامفهومی صدای با تئودور. هست چی داخلش که فهمیدممی باید و بود کرده عرق داد، دستمون

 ضربه بار چند کنارم میز به دستم با. کنن آرومش که کردنمی تالش بقیه و زدن داد به کرد شروع

 :گفتم و بشه جلب من به حواسشون که زدم

 .نشدن تموم خبرامون هنوز ما. لحظه چند کنممی خواهش تئودور،-

 لبخند با من و من دست به شد زوم همه نگاه. داشتم نگه باال و گرفتم انگشتام با رو فلش بعد

 :گفتم

 از رو این که فهموند ما به زحمت به شدنش، تبدیل از قبل آلن. باشه این داخل مهمی چیز باید-

 .کنیم چِکش که کرد اصرار و برداریم موریسون پروفسور دست داخل

 شدت با نفر چند شد، باز آزمایشگاه در دفعه یه که کجاست کامپیوتر بپرسم دوباره خواستممی

 که آدمایی به و زد خشکم. پیچید فضا تو عجیبی جیغ صدای و شدن پرتاب آزمایشگاه داخل

 گرفتم تصمیم لحظه همون و داشتن تن به سفید روپوش شون همه. کردم نگاه بودن افتاده داخل

 دهنده هشدار دنیل ولی کنه کمکشون که رفت جلو عجله با میشل. باشن پرستار یا دکتر باید که

 :زد فریاد

 !نرو نزدیکشون میشل نه-

 جا اون که مرد و زن نفر پنج بدن. کرد نگاه آدما اون به سوالی و شد میخکوب جاش سر میشل

 :گفتم آهسته. نه یا زندن که نبود معلوم و بود افتاده باشن، شده خونی که این بدون و حرکتبی

 مُردن؟ اینا-

 به گذاشت، زمین رو دستش مردا از یکی. کرد عمل جرقه یه مثل زدم، که حرفی کلمه یک همون

 که کرد تولید ایکننده منزجر صدای شدش خراشیده ی حنجره ته از و شد بلند خیز نیم حالت

 آدما ی بقیه دیدم که دادممی فشار گوشام روی محکم رو دستام. گرفتیم رو گوشامون ما ی همه
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 که انگار. شدن جمع هم کنار آدما اون و شدمی بیشتر و بیشتر صداها. شنمی بلند دارن هم

 .کشیدمی خودش سمت به رو بقیه کشیدناش، جیغ با نفرشون اولین

 رو انگشتاش برد، باال رو دستاش اول نفر. داد رخ عجیبی اتفاق ما، ی زده حیرت چشمای مقابل

 سریع کامال زن صورت کار این با و برد فرو بود ایستاده کنارش که زنی دهن داخل مقدمهبی

 دستای دور رنگ سیاه گوشت. شد مانند تاول و سیاه گوشت تیکه یه شبیه و داد ماهیت تغییر

 زمین روی مرد یکی اون لحظه، همون. کرد رفتن باال به شروع رونده پیچک مثل و پیچید مرد

 تیکه یه شبیه و کرد تغییر هم مرد صورت. گرفت گاز رو زن پای محکم دندوناش با و خزید

 نگاه چیزی به زده شگفت و بودیم شده مسخ انگار ما. خورد جوش زن پای به انگیز نفرت گوشت

 بودن؟ موجوداتی چه دقیقا اینا. نمیومد در جور عقل با که کردیم می

 !کنید فرار ویروسه، جدید جهش این-

 ما و دادنمی شکل تغییر سرعت به داشتن نفر پنج اون. آورد خودمون به رو ما دنیل بلند صدای

 عجیب زامبیای اون با در، مقابل هم حاال و داشت در یه فقط جا اون چون نداشتیم، فراری راه هم

 ی گوشه کرد پرت و برداشت ای لوله جا یه کنارش از مقدمهبی رینولدز دکتر. بود شده بسته

 و سیاه گوشت تیکه یه شبیه ظاهرشون و بودن شده منسجم حاال که نفر چند اون. آزمایشگاه

 بلندی جیغ. کردن نگاه گوشه اون به باشه سرشون زدممی حدس که چیزی با بود، شده متورم

 .طرف همون به لغزیدن به کرد شروع اینکردنی باور سرعت با و کشید

 و تئودور کنار هم دنیل. دویدن به کردم شروع و گرفتم رو میشل دست کردم، استفاده فرصت از

 جونش از داشت هم میشل و دویدممی قدرتم تمام با. رفتن بیرون آزمایشگاه از ما از جلوتر دکتر

 ولی نبود، خونین گشتمبرمی که وقتی آزمایشگاه از بیرون. بشیم دور جا اون از که ذاشتمی مایه

 راهروی به و شدیم دور جا اون از زده وحشت. دیدممی خون رد کردممی نگاه که طرف هر حاال

 .رسیدیم بیمارستان

 تا چند ما سمت و بودن کردن پیشروی حال در زامبی تا چند بود، شده پا به کبری محشر جا اون

 دیگه موجود یه راهرو، ی دیگه سمت. کردنمی تیراندازی سمتشون به پلیس و براندن نیروهای از
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 با رو دنیل اسم. رفتمی نامعلومی سمت به داشت شد، تبدیل آزمایشگاه داخل که همونی مثل

 :کرد نگاهم که گفتم بلندی صدای

 باشه؟ شده تبدیل نکنه! نکردیم پیدا رو براندن هنوز ما-

 :داد جواب دنیل جای به و شنید رو من صدای سربازا از یکی

 !برسونید دوم ی طبقه به رو خودتون باید اس،زنده فرمانده-

 لزج و رنگ سیاه گوشت همون دیدم کردم، نگاه رو طرف اون وقتی ولی برم، دنبالش خواستممی

 :گفت و زد سرش به انگار دفعه یه میشل. دادمی جولون پله راه جلوی داشت

 !باشید براندن دنبال شماها کنم،می پرت رو حواسش من-

 سمت به سرعت با و کرد جدا دستم از رو دستش بگیرم، رو رفتنش جلوی بتونم که این از قبل

 :زدم جیغ. دوید موجود همون

 !میشل نه-

 :گفت دویدن حین میشل

 !گردمبرمی موندم زنده اگه-

 تئودور و دنیل بشم، بشه مرتکب خواست می که خریتی از مانع و برم دنبالش خواستم می

 ولی کنه، متوقفش شده که نحوی هر به داشت سعی رینولدز دکتر بگیرن، رو جلوش خواستنمی

 سمتش به و داد تشخیص رو پاش صدای انگار موجود رسید، عجیب موجود اون مقابل میشل

 به هم موجود و رفت پایین و پرید زمین زیر های پله راه سمت به تردید بدون دوستم. برد هجوم

 .دنبالش

 پیش رفتن برای کنان تقال چطوری و دراوردم سر دنیل آغوش از چطوری شد، چی نفهمیدم

 .رفتم هوش از و رفت سیاهی چشمام میشل،

 *** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

354 

 

 تیر هم من سر طبل، ی ضربه هر با. زدمی طبل سرم تو داشت کسی انگار داشتم، بدی حس

 واضح طبل صدای و دادم تکون سختی به رو سرم. کردمی ناله دوری جای از هم کسی و کشیدمی

 صدای اون و سالحه رگبار صدای نیست، طبل صدای اون که شدم متوجه تازه. شد تر واضح و

 سقف دیدم، که چیزی اولین و کردم باز رو چشمام. نالممی ریز یه دارم من و خودمه صدای ناله،

 .بود سرم باالی کثیف و سیاه

 !اومده هوش به براندن،-

. شد خم سرم باالی چارشونه هیکل با نفر یه لحظه، همون و کسیه چه صدای ندادم تشخیص

 :دیدم رو عریضش لبخند و کردن معرفی بهم رو صاحبشون سیاهش چشمای

 شناسی؟می رو من خوبه؟ حالت-

 :پرسید که دادم تکون تایید عالمت به زحمت به رو سرم. میومد چاه ته از صداش انگار

 چیه؟ اسمت-

 :زدم لب خستگی با

 ...فی... مور ماریا... م-

 :گفت و کرد نگاه دیدمنمی من که سمتی به و کشید عقب رو سرش

 .بشه بهتر حالش تا کن صبر ولی هوشیاره-

 از تونستمنمی و بود شده خشک بدنم خوابیدم، سفت و سرد سطح یه روی کردممی احساس

 صدای. بشناسمشون که این بدون میومدن، و رفتنمی مدام نفر چند اطرافم. بخورم تکون جام

 تا کردم جمع دستام تو رو کمم قدرت تمام. کردمی بدتر رو من سردرد و شدنمی قطع اسلحه

 .شدنی زحمت، کم یه با ولی بود، سخت. بشینم جام سر و پاشم

 جا این. بود سرد و سفت زیرم چرا و کجام که فهمیدممی حاال. زدم دید رو اطرافم کنجکاوی با

 براندن. ها بازمانده مقاومت برای محل یه به بود شده تبدیل انگار حاال و بود بیمارستان پارکینگ

 دردناکم سر به رو آزادم دست. کردنمی بحث کسی با داشتن که دیدم جمعیت تو رو دنیل و
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 نبود من به حواسش کسی. بایستم پا سر و بگیرم جایی از که کردم سعی دیگم دست با و گرفتم

 دعوا شناختمنمی که مرد یه با داشت. رممی براندن سمت به لنگان لنگان دارم که ندید کسی و

 از دست وقت هیچ بشر این که کردم فکر و زدم پوزخند. گرفتمی رو طرفش هم دنیل و کردمی

 و افتاد من به چشمش عوض در بگه، چیزی دنیل به که چرخوند رو سرش. کشهنمی عصبانیتش

 :شد شوکه

 شدی؟ بلند چرا ماریا-

 :آورد جوش دنیل و زدم ماوجی و کج لبخند

 .منه کنار که سکو این روی بشین بیا بیا،! نبوده تو به حواسش کس هیچ چرا-

 به من و داد ادامه کردنش بحث به دوباره براندن. بشینم جا اون که کرد کمکم و گرفت رو دستم

 :پرسید و کرد نگاهم. کنه نگاه من به تا زدم دست دنیل پای

 خوای؟می چیزی-

 دادین؟ نجاتش کجاست؟ میشل بگو بهم فقط نه،-

 :پرسیدم دوباره که نداد رو جوابم. شد گنگ و کرد تغییر صورتش حالت سوالم، این با

 زندس؟ سالمه؟ میشل-

 .عجیب زامبی اون هم میشل هم بود، زده غیبش ولی بدیم، نجاتش که رفتیم یعنی. دونیم نمی-

 ممکنه چطور پس نداشت، بیرون به خروجی راه جا اون که افتادم فکر این به و پریدن باال ابروهام

 :گرفتم رو دستش باشن؟ شده غیب که

 بود؟ جا اون هنوز آلن چی؟ آلن-

 تو فلش افتاد یادم که بگم چیزی خواستممی. داد تکون منفی عالمت به رو سرش و کرد فکری

 :گفتم و پریدم جام از فنر مثل زده وحشت. نیست دستم

 !نیست داد بهمون آلن که فلشی! فلش-
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 به چیزی که دیدم و کردم مکثی. آورد جلو گردنم سمت به رو دستش و کنه آرومم که کرد تالش

 و گرفت باال رو بود گردنم به زنجیر یه با آویز مثل حاال که رو فلش دنیل. شده آویزون گردنم

 :داد نشونم

 .نترس امنه، جاش-

 :پرسیدم خستگی با و کشیدم راحتی نفس

 هست؟ داخلش چیزی چه ببینی که نکردی امتحانش-

 :گفت و کرد فرو جیبش تو رو دستاش

 یک حدود االن. بود شده سخت کارمون و کردی غش که هم تو. نداشتیم رو فرصتش نه،-

 .بودی هوشبی که شهمی ساعتی

 رو و شد ظاهر کنارم بچه دختر یه لحظه همون که کشیدم بود شده دردناک که گردنم به دستی

 :گفت دنیل به

 .گشنمه من دنی، عمو-

 :پرسیدم و شدم خیره دختره به باز دهن با شدن، گرد کامال چشمام

 کیه؟ دیگه این-

 بازوش دور رو دستش و نزدیک خودش به رو دختره کشید، کردن بحث از دست لحظه یه براندن

 به خجالت با. رنگ سیاه چشمای و مشکی لَخت موهای با ساله، پنج حدودا دختر یه. کرد حلقه

 :گفت لبخند با براندن که کردمی نگاه من

 .بوده شده مخفی دیواری کمد داخل. بدن نجاتش خونه از تونستن ها بچه. دخترمه کاترین،-

 نگاهی. توپید مرد همون سمت به و چرخوند سر دوباره زد،می لبخند داشت که انگار نه انگار بعد

 کشید بیرون جیبش از شکالت یه. گشت می چیزی دنبال جیباش تو داشت و انداختم دنیل به

 :گفت و گرفت براندن دختر سمت به و



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

357 

 

 داری؟ دوست شکالت کاترین، دارم رو همین فقط-

 گرفت دنیل دست از رو شکالت و اومد نزدیک گرفت، فاصله پدرش از و داد تکون آروم رو سرش

 گرفتم رو دستش بگیرم، رو خودم جلوی نتونستم که بود فسقلی و ناز انقدر. کرد تشکر لب زیر و

 :گفتم و

 کاترینه؟ اسمت ببینم، جا این بیا-

 خودم وگرنه بود، شده معذب من حضور از انگار. داد تکون سر دوباره و کرد نگاهم چشمی زیر

 پیش. کردمی رد یا تایید رو بقیه حرف سرش حرکت با فقط حاال. زدمی حرف داشت که شنیدم

 با که گرفتم سمتش به و گذاشتمش دستم تو. کردم باز براش رو شکالت و نشوندمش خودم

 :گفت دنیل که زدم لبخند روش به. برداشت دستم کف از رو شکالت روییکم

 .کشه می خجالت ازت انگار فعال اس،بامزه خیلی-

 :پرسیدم آهسته و بیاد تر نزدیک که کردم اشاره دنیل به

 کجاست؟ مادرش-

 .کرده فوت مادرش قبل سال چند که گفت براندن یعنی نداره، مادر-

 زمین به سکو روی از که پاهاش و خوردمی رو شکالتش داشت که کردم نگاه کاترین به غصه با

 :پرسیدم و شدم خم سمتش به. دادمی تکون تکون رو رسیدنمی

 ندیدیم؟ رو تو جا اون اومدیم وقتی ما چرا بدی؟ نجات رو خودت تونستی چطوری کاترین؟-

 بدونم که بود جالب و عجیب برام خیلی. نداد رو جوابم ولی کرد، نگاهم درشتش چشمای با

 پیداش کسی که بشه مخفی طوری و کنه پیدا نجات وحشتناک اوضاع اون از تونسته چطوری

 این برای وقت. بمونه جواببی سوالم گذاشتم و کشیدم پرپشتش و بلند موهای به دستی. نکنه

 بلند جام از. داره وجود چی فلش اون داخل بفهمیم که بود این کار، ترین مهم بود، زیاد چیزا

 :گفتم و شدم

 . کنه جور تاپ لپ یا کامپیوتر یه برام نفر یه-
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 از بعد و داد کاری انجام دستور بهش بود، رسیده اتمام به مقابلش شخص با حرفاش که براندن

 :کرد نگاه من به رفتنش

 خوای؟می چی برای تاپ لپ-

 :گفتم و دادم نشونش رو گردنبندم

 مهمی چیز احتماال. داده ما به شدنش تبدیل از قبل آلن رو فلش این. خواممی این برای-

 .ببریمش که داشت اصرار خیلی آلن چون هست، داخلش

 :کردم مخالفت ولی. بدم بهش رو فلش که خواست و کشید درهم چهره دیدنش با

 .داره محتویاتی چه ببینم خودم خواممی نه،-

 جور کامپیوتر یه واست تا من به بدش االن ولی. رو داخلش ببین خودت باشه ماریا، نکن لج-

 .کنم

 دستش و گرفت مشتش تو رو فلش. دادم بهش رو فلش و کردم موافقت درخواستش با اکراه با

 که بود سرباز یه انگار. اومد ما سمت به دوان دوان و شد حرکتش متوجه شخصی که برد باال رو

 :گفت بهش براندن

 حاله؟ چه در ماشین کامپیوتر-

 .کنهمی کار و قربان روشنه-

 :گفت مرد اون به و گذاشت من ی شونه رو دست براندن

 .ببر ماشین پیش رو ما داره، نیاز کامپیوتر اون به دکتر-

 :گفت و داد تکون فهمیدن عالمت به سری سرباز

 .بیاید من همراه لطفا-

 بدون هم دنیل. اومد همراهم هم خودش و کنم حرکت که کرد اشاره ام شونه دادن فشار با براندن

 :شد معترض و افتاد راه باشه، کسی دعوت منتظر که این
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 !بود منم همکار آلن ناسالمتی! ببینم رو فلش اون محتویات خواممی منم-

 :دادم جواب پوزخند با

 .ریخت هم به رو بیمارستان و کرد رو خودش کار شیطان؟ دستیار یا بود همکار آلن-

 حدود. بده نشون مشغول رو خودش تا کرد نگاه ایدیگه سمت به و کشید افسوسی پر آه دنیل

 اقسام و انواع به مجهز خرخره تا که رسیدیم نظامی ماشین یه پیش رفتیم، جلوتر که قدم بیست

 :کرد درخواست من از احترام با و چرخید من سمت به سرباز. یود پیشرفته دستگاهای

 .دکتر بدید من به رو تونفلش لطفا-

 با سرباز که گرفت سمتش به من جای به رو فلش ای، دیگه چیز هر یا زدن حرف بدون براندن

 کابل یه به کردنش نصب مشغول کردن، عجله بدون بعد. خواست عذر و زد لبخندی دستپاچگی

 :کرد پچ پچ گوشم کنار و شد نزدیک احتیاط با نکنه، توجه جلب که طوری هم دنیل. شد

 باشه؟ توش تونه می چی یعنی. زنهمی شور دلم دارم، استرس خیلی-

 :گفتم و کردم کج رو لبم

 !دونمنمی... کنهمی عذرخواهی ماها از داره که باشه خودش از فیلم یه شاید. ندارم ای ایده هیچ-

 :کرد اشاره کامپیوتر به و اومد حرف به سرباز لحظه همون

 چیه؟ عبورش رمز. داریم عبور رمز به نیاز شدنش، باز برای که داره وجود داخلش برنامه یه-

 :پرسید و شد متعجب براندن

 ای؟ برنامه چه-

 رمز به نیاز شدنش باز برای که بینم می فقط. ندیدم چیزی چنین حال به تا قربان، دونمنمی-

 .داره عبور

 تا رو بود جا اون که ای برنامه. ببینم رو مانتیور تا زدم کنار آهسته رو سرباز فکر، بدون و عجله با

 کارای برای ما و بود شده طراحی اکستروم پروفسور دستور به. شناختم سرعت به دیدم،
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 از شده گذاری کد و مخصوص های فایل ی ذخیره. کردیممی استفاده ازش تحقیقاتی

 چشمم. کرد ذخیره شدمی رو بعدی سه عکسای یا فیلم مثل هم مواردی گاه که تحقیقاتمون

 :گفتم که بود شده دوخته بهش

 حرفی داد،می بهمون رو این وقتی آلن ولی. کردیممی استفاده زیاد برنامه این از شناسمش، می-

 .نزد پسووردش از

 زیر خودش با براندن. کرد تایید رو حرفم کشید،می سرک من ی شونه روی از داشت که هم دنیل

 :زد غر لب

 بیار رو ای حرفه و وارد نفر یه برو سرباز، هی( برد باالتر رو صداش بعد. )دیگه عظیم مشکل یه-

 مهمی چیز ممکنه چون کن عجله فقط کنیمی کاری هر ولی بشکنه، رو قفل این بتونه که

 .باشه داشته وجود داخلش

 به و حال آشفته موهای به دستی. رفت ما پیش از دوان دوان و عجله با و گذاشت احترام سرباز

 :دادم نظر و کشیدم خودم ی ریخته هم

 امتحان خودم از رو رمز یه شهمی براندن،. بشه شکسته ها راحتی این به قفلش کنمنمی فکر-

 .بده نتیجه شاید کنم؟

 :پرسید سرعت به دنیل

 ماریا؟ سرته تو چی-

 ما به دربارش که گذاشته واسش آسون رمز یه حتما نه، یا کرد بازش شه می ببینم خواممی-

 .نگفت چیزی

 رو راه که داد نشون بود، گرفته سمتم به که دستش خاص ژست با و رفت عقب قدم یه براندن

 نشستم ماشین صندلی روی کردم، تشکر ازش لبخندم با. ده می بهم رو اجازه این و کرده باز برام

 ."بربت آلن:" کردم وارد رو رسید ذهنم به که چیزی اولین. شدم خم کامپیوتر کلید صفحه روی و

 .کنید تالش دوباره است، نامعتبر رمز: داد هشدار برنامه ولی
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 نوشت رو پیام همون فقط بار هر ولی رو، میشل اسم حتی کردم، وارد رو افراد تمام اسم ترتیب به

 می چیزی چه رمز کن، فکر. کشیدم عمیقی نفس و بستم خشم با رو چشمام. نامعتبره رمز که

 خودش؟ کوچیک اسم من؟ کوچیک اسم میشل؟ کوچیک اسم باشه؟ تونه

 صورتم به براندن. نداشت ای نتیجه ولی کردم، وارد رو شناختممی اطرافیا از که کسی هر اسم

 :پرسید دید رو غلیظم اخم وقتی و انداخت نگاهی

 نبود؟ درست کدوم هیچ-

 :غریدم و زدم تقه مانیتور ی صفحه به انگشت با

. نیست ما اسامی از هست، که چی هر رمزش. شدمی باز که بود درست هم یکیش حتی اگه-

 چیز خودش اصلی اسم شاید یا. باشه نوشته خاص مدل یه با رو ما از یکی اسم که این مگه

 .گذاشته رمز عنوان به رو همون و نداشتیم خبر ما که بوده ای دیگه

 :گفت و رسید داشت تن به شخصی لباس که دیگه نفر یه با سرباز لحظه همون

 . آوردمش قربان،-

 :کرد پیشنهاد مقدمهبی دنیل که بیاد جلو خواستمی و کرد سالم ما به سرش دادن تکون با مرد

 .مورفیا ویروس آنتی بنویس-

 :دادم تکون منفی عالمت به رو سرم و زدم پوزخند

 کامپیوتره؟ کش ویروس مگه. باشه چیزی طور این رمزش نیست ممکن دنی، اسمسخره-

 .بود درست شاید بزن، نداره، اشکالی که امتحانش حاال-

 مطمئن که این با. گفتنمی چیزی بهش کسی چون نه، یا جلو بیاد که بود مردد هم مرد اون

 تو زدم، که رو اینتر. کردم واردش کردن امتحان محض ولی نیست، صحیح هم رمزی چنین بودم

 :گفتم جانب به حق و موندم خیره دنیل صورت

 شه؟ نمی باز دیدی-
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 مانتیور به شده گرد چشمای با داشتن. نبود من به دیگه نفر دو و براندن و دنیل متحیر نگاه ولی

 مانیتور به و گرفتم اونا از چشم منم. ندیدم که داره ایرادی کار جای یه فهمیدم که کردن می نگاه

 :شد بلند حیرتم فریاد صفحه، دیدن با که دوختم

 ...من خدای-

 نیمه لیست یه صورت به رو داشت خودش در که اطالعاتی تموم داشت و بود شده باز برنامه

 در رو کار که گفتممی آفرین دنیل حدس به و لرزیدمی هیجان از دستام. دادمی نشون بلند

 یکی یکی و گرفتم رو موس شد،می کنترل سختی به که دستم با. کرد تموم ثانیه چند عرض

 یه با رو بود شده تایپ جا اون که چیزایی داشت و بود شده خم هم دنیل. کردم باز رو اطالعات

 جا اون که افرادی تنها. کردمی نگاه خاصی مولکوالی و ای.ان.دی از بعدی سه تصاویر سری

 حیران و شده شوکه انقدر. بودیم دنیل و من فقط فهمیدن،می رو عکسا و ها نوشته اون معنی

 نفس نفس دنیل. دادنمی اجازه و شدمی کج دهنم بزنم، حرف کردممی سعی چقدر هر که بودم

 :کرد اشاره مانیتور به انگشت با و زد

 ...که بود تونسته آلن یعنی! شه نمی باورم-

 ما ی مسخره حرکات دست از سربازش تا دو و براندن. شد ساکت تعجب شدت از دوباره بعد

 :پرسید ای خسته صدای با براندن و رسیدنمی نظر به شده کالفه

 شده؟ نوشته چی لعنتی فایل اون توی که بگید حسابی و درست شهمی-

 :کردم پته تته سختی به من

 !مورفیا پادزهر... ویروسه همون پادزهر... ی درباره این... این-

 کردن زمزمه مشغول بودن، فهمیده چیزایی بیش و کم که سرباز تا دو و کرد تعجب هم براندن

 گفتمی که اطالعاتی. شدم اطالعات خوندن مشغول بقیه، به توجهبی من. شدن هم با چیزایی

 پیدا ادامه و زامبیا با مقابله برای حل راه یه بود، نگفته کس هیچ به که طریقی از تونسته آلن

 ولی چگونه، یا چطوری بود نگفته. کنه پیدا من جهنمی ویروس ی اندازه و حدبی تکثیر نکردن
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 در پا از همیشه برای و فلج رو ویروس تونستمی که بود داده شرح رو عجیبی داروی ساخت طرز

 .بیاره

 این دیر چقدر که خوردممی افسوس و انداختم نگاه ها نوشته ی همه به کلی طور به عجله با

 و کجا اصال دونستیم؟نمی ما که بود آورده دست به رو اطالعات این کی. کرده رو رو، فلش

 کردم،می فکر که چیزی خالف بر. خوردمی چشم به خودش اسم ها، نوشته تموم زیر چطوری؟

 و بود گفته ویروس مضرات از که دیدم جمله تا چند. بود نشده ساخته آلن دست به ویروس

 راهی پنهانی صورت به داشته همین واسه و بوده، مشکوک مورفیا به همیشه که داشت تاکید

 اون نگفت؟ ما به هیچی باره این در چرا فهمیدمنمی ولی کرده؛می پیدا اون با مقابله برای

 بود احمقی کدوم دست ساخت ویروس اون پس. زدنمی دم ولی کنه، مقابله ویروس با تونستهمی

 .نکنیم پیدا براش جوابی وقت هیچ داشت امکان که بود چیزایی اینا دونستیم؟نمی که

 :گفتم دنیل به رو. بود آدرس یه دیدم، که چیزی تنها و کردم باز رو داشت جا اون که فایلی آخرین

 شده؟ ذکر جا این چی برای جا اون آدرس! پنتاگونه ساختمان آدرس این ببین، رو جا این-

 غرغر. خوند شده باریک چشمای با رو ریز های نوشته و شد دراز کامپیوتر سر غول مثل براندن

 :کرد

 نوشته؟ رو آدرس این چرا-

 .همین... گفته رو آدرس فقط دونم،می چه من! پرسیدمنمی که دونستممی اگه-

 :گفت و زد زل من به ای تیره و ترسناک نگاه با حالت همون به

 !جا اون بریم باید حاال همین-

 :کردم اشاره ساختمان بیرون سمت به دست با و شدم شاکی

 !راهه جا اون تا کلی ها، جاده خرابی و بدبختی و زامبی حجم این با! سرت؟ به زده-

 :ایستاد صاف و کشید بیرون ماشین از رو خودش
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 هست؟ چی جا اون بفهمیم و بریم باید. نوشته رو آدرس این که هست جا اون چیزی یه-

 :کرد پیشنهاد احتیاط با بود، خبر با فرماندش عجیب بودن شق کله از که سرباز

 .هستن دسترس در لحظه هر و پایگاهه هم جا اون بگیریم؟ تماس پنتاگون با خوایدمی قربان،-

 به توجه با هم راه بهترین که بودم مطمئن و کردم موافقت سرباز اون نظر با خوشحالی با من

 :غرید سماجت با و داشت پا یه همیشه براندن مرغ متاسفانه ولی. همینه اوضاع،

 !بشنوم رو ای دیگه نظر هیچ ندارم دوست و پنتاگون ریممی حاال همین-

*** 

 کنارم تئودور. خوردممی تکون تکون صندلیم روی فنری عروسک یه مثل زمین، خرابی شدت از

 در زامبی تا چند کردمی نگاه که طرف هر کرد،می تماشا رو بیرون زدن، حرف بدون و بود نشسته

 واقعا من که فهمیدمی داشت تازه انگار. هستن گشتن شکار دنبال و خوردن تلو تلو حال

 .بدم نجات رو شکمش تو ی بچه و زن جون نتونستم

 و بحث ی حوصله. کردمی رانندگی دنیل، با کردن بحث حال در و بود نشسته براندن هم جلوش

 عقب صندلی و گفتم ای ”باشه” فقط شم، سوار که کرد مجبورم وقتی و نداشتم کردن کل کل

 برام اصال من ولی بشینم، جلو من که خواستهمی و گرفته لجش حرکتم از بود معلوم. نشستم

 سرم به دارکوب مثل داره مدام که نشنوم رو صداش خواستممی فقط. خوادمی چی که نبود مهم

 سعی پدرش چقدر هر و بود نشسته کاترین براندن، دختر تئودور، و من بین. زنهمی غر و کوبهمی

 پیش هم حاال. کوبید زمین به پا و کرد گریه فقط خطرناکه، خیلی ما با اومدن کنه قانعش که کرد

 احتیاط با. مکیدمی رو دستش شست آهسته بیداری، و خواب تو و زدمی چرت داشت من

 پس خواب تو رو دستش دوباره شدت با که کشیدم دهنش از رو انگشتش و گرفتم رو دستش

 خودش کردن آروم برای رو حرکت این و ترسیده که بود معلوم. شد مشغول قبلش کار به و کشید

 .کنم آرومش که نداشتم ای دیگه حل راه من و ده،می انجام

 !باش مراقب براندن هی-
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 هالک مثل هیکل درشت و عجیب زامبی یه که دیدم و شد جمع زد، تئودور که فریادی از حواسم

 ما به زامبی که این از قبل و کرد حفظ رو خونسردیش براندن. میاد سمتمون به لودر مثل داره

 عقب ی شیشه از تا چرخوندم رو سرم. گذشت کنارش از مهارت با و چرخوند رو فرمون برسه،

 :گفتم و ببینمش

 !شنمی قبلشون حالت از بزرگتر و تر جثه درشت دارن زامبیا شه،می بدتر مدام داره اوضاع-

 از تئودور. داد تکون ای معنیبی و گنگ حرکت با رو سرش براندن و گفت چیزایی خودش با دنیل

 :پرسید من

 ننوشته؟ دربارش چیزی نه؟ یا گفته رو پادزهر اون ساخت راه گفتی، که اطالعات اون-

 :گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 سرعت به بتونیم مرج، و هرج و آشفته شدت به اوضاع این تو کنمنمی فکر ولی گفته-

 اون. کرد استفاده ویروس علیه باید چطور رو دارو اون که ننوشته هم کامل واقع در. بسازیمش

 ...میاد مشکل نظر به جاش

 :گفت من حرف ی ادامه در هم دنیل

 .نه یا کنه اثر بهش دارو اصال ویروس، سریع یافتگی جهش این با که نیست هم مشخص تازه-

 دوباره و کرد باید چی بگه ما به که نداشت وجود دیگه که هم آلن. کردم تایید رو حرفش غصه با

 نبود، گناهکار آلن. شدم ناراحت و زده خجالت کردم، حقش در که غلطی قضاوت یادآوری با

 خبر با هرگز بود ممکن بود، کسی چه کار این ولی بشه؛ داده نشون گناهکار که بوده این قصد

 .نشیم

 که کردمی نگاه ارتش زرهی ماشین از بیرون به دقت با و کردمی رانندگی داشت چنان هم براندن

 :پرسیدم ازش

 برسیم؟ تا مونده دیگه چقدر براندن،-

 :داد جواب برداره، جاده از چشم که این بدون
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 ...کم یه فقط مونده، دیگه دقیقه چند-

 :پرید زبونم از اختیاربی گفت، که رو این

 .مکهمی خواب تو رو شستش داره کاترین-

 آیینه تو از. نشست صاف و داد فرم تغییر فرمون، روی خمیده حالت از و داد نشون واکنش یهو

 :پرسید شده گرد سیاه چشمای با و کرد نگاهم

 خوابه؟ واقعا؟-

 تو رو شستش شدت با دوباره ولی بذارم کنار رو دستش کردم سعی هم بار یه. خواب تو که گفتم-

 .برد فرو دهنش

 از چشم و شدن شکسته و غمگین ناگهانی، حالت تغییر یه تو ناپذیرش نفوذ و محکم چشمای

 :پرسیدم ازش و خوردم جا. گرفت من

 خوبه؟ حالت-

 :کرد زمزمه

 عادتش این تونستم سختی به مادرش مرگ از بعد داد،نمی انجام رو کار این که بود وقت خیلی-

 .دهمی انجام رو کار این باز که ترسیده خیلی حتما. بدم ترک رو

 رو موندن ساکت عاقالنه هم دنیل و تئودور نپرسیدم، همسرش به راجع چیزی و گزیدم لب

 افتاده پام روی سرش حاال که کشیدم دخترش مشکی موهای به دستی جاش به. دادن ترجیح

 بر رسید،می نظر به شکننده و کوچیک خیلی کاترین. شدمی تر عمیق داشت خوابش و بود

 خیلی. کنه فتح رو کشور یه نفره یه حتی طلبش، جنگ ی روحیه با تونستمی که پدرش خالف

 رو عجیب و ترسناک وضعیت این بچگی، اول که نبود حقش این نظرم به و سوختمی براش دلم

 .ببینه

 برای دلم. نبود کنارم در ای خانواده هیچ من و داشت، کنارش رو پدرش بود، چی هر اون ولی

. کنیم برقرار ارتباط جایی با تونستیمنمی و بودیم افتاده گیر جا این طرفی از زد،می شور خانوادم
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 که کردم فکر این به و بستم رو چشمام. نداشت تعریفی اصال وضعیت و بود شده قطع دسترسیا

 دادم؟می چی رو خدا جواب باید دنیا اون باشه، افتاده اتفاقا همین جا، همین مثل ایران تو اگه

 تو. گرفت رو وجودم کل بدی وجدان عذاب و فشردم هم به قبل از تر محکم فکر، این با رو پلکام

 بیرون فکر عالم از رو من تئودور فریاد صدای که خوردممی غوطه مسخرم و وحشتناک افکار

 :کشید

 شده؟ خبر چه جا اون! مسیح عیسی یا-

 ضلعی پنج و بزرگ خیلی ساختمون مقابلمون،. کردن جستجو و شدن باز سرعت به چشمام

 ولی بودیم، نرسیده نزدیکش خیلی هنوز. سوختمی عظیمی آتیش تو داشت پنتاگون شکل

 صندلی به ترس با. اومده سرش بالیی چه بود مشخص هم فاصله اون از چون نبود هم نیازی

 :انداختم چنگ بود دنیل صندلی که مقابلم

 !جهنمیه؟ چجور دیگه این-

 حاال و بود کرده کم ماشین سرعت از ترسش، گفت بشه شاید و حیرت شدت از هم براندن

 ساختمون به و دادمی ادامه جاده تو حرکتش به ساعت در کیلومتر سی حدود سرعتی با داشت

 :داد فحش دنیل. کردمی نگاه آتش های زبانه غرق

 !رسیدیم دیر لعنتی،-

 : کرد می تکرار خودش با مدام داشت وسط این منم ذهن

 ..."رفت باد بر امیدا تموم میریم،می دیگه ما میریم، می ما"

 به ولی دیدم،می رو هولناکی اون به آتش که این با. کنیم کار چی باید دونستمنمی دیگه واقعا

 :دادم دستور براندن

 !باشن جا اون ساختمون کارمندای شاید جا، اون برو-

 :گفت و زد فرمون به افسوس با رو دستش

 .نیست جا اون کسی. سوزهمی آتیش تو داره وقته خیلی رسهمی نظر به اس،فایده بی-
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 :دادم توضیح زیادی عصبانیت با و کردم اخم

 ساختمون اون پیش برو االن همین! پیش راه نه داریم پس راه نه که شده طوری ما االن وضعیت-

 ولی ریسکه، یه این که دونممی! بخوایم کمک ازش بود زنده کسی اگه کنیم چک تا لعنتی

 .نداره ضرری هم انجامش

 کرده قبول رو حرفم بود معلوم. برد باال دوباره رو ماشین سرعت بعد، ثانیه چند و رفت فرو فکر به

 از بود پر خیابون تو ولی نبود، ای زامبی جا اون. کردمی روی پیش ساختمون سمت به داشت و

 باز ماشینا اون بین از رو راهمون سختی به داشت براندن. داغون و سوخته ماشین های الشه

 همین. شدمی کمتر رسیدنمون نتیجه به احتمال گذشت،می که ثانیه هر و رفتمی جلو و کردمی

 ...زنده آدم یه. نه یا باشه جا اون کسی که نبود معلوم هم حاال

*** 

 دفاع وزارت کارمندای از همه. کردیم پیدا رو نفر ده حدود نداشتیم، که امیدی خالف بر باال، اون

. بودن ایستاده جا اون اطراف همون ساختمون، داخل از کردن فرار از بعد بالتکلیف، و بودن

 که گرفت ترمز کنارشون و رسوند سمتشون به سریع رو ماشین براندن. سالح بی حفاظ،بی

 طور به هنوز ماشین. اومدن ما ماشین سمت به دوان دوان و امیدواری با ما، دیدن با همشون

 هل تئودور سمت به احتیاط با بود برده خوابش که رو کاترین من که بود نشده متوقف کامل

 :پرسیدم رسید زمین به پام تا و شدم پیاده ماشین از عجله با دادم،

 افتاده؟ اتفاقی چه جا این-

 باید دونستنمی کسی که انگار. بود مونده خیره ماشین و من به سرگردون و گیج آدم نفر ده نگاه

 :پرسید و اومد حرف به زن کارمندای از یکی باالخره و بگه چی

 هستین؟ کی شما-

 جواب خونسردی به در بستن حین و پرید پایین ماشین فرمون پشت از هم براندن لحظه، همون

 :داد
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 .آی.بی.اف سازمان کل رئیس بریکر، استون براندن-

 بغل به کردن شروع کشان فریاد و جیغ و گرفتن جون انگار جواب، این شنیدن با نفرشون ده هر

 اومدن جلو حین بودن، شده پیاده ماشین از تئودور با که هم دنیل. کردن گریه و همدیگه گرفتن

 :پرسید تعجب با و گرفت سمتشون به رو دستش

 !کنن؟می طوری این چرا اینا-

 فقط که بودیم هویج جا اون ما مگه بپرسم ازش و بگیرم رو براندن حال خواستممی که هم من

 :گفتم و کردم نگاه کارمندا اون اطوارای ادا به و رفت یادم حرفم کرد؟ معرفی رو خودش

 .امدادیم نیروی ما که کردن فکر انگار-

 تن به ارتشی لباس که کارمندا از یکی با زدن حرف به کرد شروع و رفت سمتشون به براندن

 باشن کرده حس که انگار برداشتن، داد و جیغ و کردن شادی از دست بخصوصی ترس با. داشت

 براندن دهن از که ای کلمه هر ولی بشنوم، فاصله اون از تونستمنمی رو صداش. اشتباهه چیزی

 نور زیر که بگم باید البته. شدمی تر روحبی و تر پریده رنگ هم مرد اون صورت اومد،می بیرون

 به روح و میت مثل همشون کرد،می روشن روز مثل داشت رو حوالی اون که ساختمون آتیش

 :رفتم سمتشون به و انداختم باال عصبانیت با رو دستام. رسیدنمی نظر

 به حرفات با داری تو بردن، در به سالم جون زامبیا دست از ها بیچاره اگه! کن بس براندن-

 !دیمی کشتنشون

 داشت چنان هم نشنیده، من از صدایی هیچ اون و ندارم خارجی وجود من انگار که طوی براندن

 :گفت می داشت که شنیدم رسیدم، که کنارش. زدمی حرف

 فقط شده، داده آدرس اون چرا دونیمنمی هم ما. کنید کمک ما به تونید می شما فقط...-

 یه یا پادزهر، داروی ی درباره چیزی هیچ شما. باشه داشته ربط دفاع وزارت به باید که مطمئنیم

 نشنیدید؟ ویروس ضد مثل چیزی
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 که زن یه. بیاره یاد به تا بود کرده تمرکز انگار شد، خیره گوشه یه به و کرد مکث مقابلش مرد

 :پرسید بود ایستاده کنارش

 داشته؟ هم اسمی پروژه این-

 :گفتم منم که کرد نگاه من به سوالی عالمت براندن

 ضد که اینه ماجرا این به ربطش دونیم می فقط نشده، ذکر اسمش مورد در چیزی. دونیمنمی-

 .کنه می عمل االن ویروس

 ویروسی؟ چه-

 .مورفیانا یا مورفیا ویروس. مورفیا-

 :کوفت هم به رو دستاش و و زد برقی چشماش زن

 .سانچز دیوید پروفسور شد،می بررسی پروفسورا از یکی نظر زیر پروژه این آره-

 :پرسیدم بلندی نیمه صدای با و رفتم جلو وصفی قابل غیر خوشحالی با

 دارید؟ دسترسی سانچز پروفسور به خبرید؟ با پروژه اون از شما-

 :گفتم حرفم یادامه ناامیدی با که نگفت چیزی جواب در

 نیست؟ زنده دیگه نکنه-

 .نباشه شایدم باشه زنده شاید دونم،نمی یعنی. اسزنده نه،-

 دو و شده پاره پیراهنش اومد، جلو مردا از یکی بشیم، خوردن افسوس مشغول ما که این از قبل

 ی قیافه یه با. کشیده سختی خیلی جا اون از فرار واسه دادمی نشون و بود سوخته جاش سه

 :گفت محکم و جدی

 . کرد پیداش شهمی کجا دونممی من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

371 

 

 دست خوشحالی با باشن، انداخته طناب دادنش نجات واسه و باشه بوده چاه ته که انگار براندن

 :پرسید و گرفت رو مرد

 پایگاهه؟ کدوم تو-

 .رفت جا اون. مرکزی بیمارستان تو معلومه، خب-

 :گفت سرعت به دنیل

 !نبود جا اون اسم این با شخصی چنین. میایم جا اون از االن ما ممکنه، غیر-

 :پرسید و انداخت ما پای تا سر به مختصری نگاه مرد. کردیم تایید رو حرفش هم تئودور و من

 پزشکید؟ شماها-

 به لحظه اون ما از کدوم هیچ چون داشت؟ فکری چنین بودیم اومده بیمارستان از چون دونمنمی

 به بیشتر رنگش سبز شرت تی و ارتشی جیب شیش شلوار با تئودور. نداشتیم شباهتی پزشکا

 کال که هم من. بود زلزله ی بازمانده یه شبیه بیشتر دنیل، و بود کرده پیدا شباهت سرباز یه

 تا باشم ولگرد کردمی فکر دیدمی آشفته اوضاع اون با رو من کس هر چون نداشتم، تعریفی

 :دادم جواب نیشخند با. خطرناک ویروس یه کاشف

 .پژوهشگریم و محقق. نیستیم پزشک ما نه-

 :گفت و داد تکون سری آشنایی عالمت به مرد

 جا اون به سالم که این ولی شه،می منتقل بیمارستان اون به داره پروفسور که شد گفته ما به-

 .دونیمنمی نه، یا رسید

 با. گرفت پیشونیش به را دستش و کشید پوفی عصبانیت با حرف، این شنیدن از بعد براندن

 :کردم زمزمه غصه

 .دادیم دست از رو ماجرا حل برای کلیدمون تنها-

 :گفت و کرد من به رو رسید،می نظر به کالفه که این با براندن ولی
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 ...کنیم پیداش باید. بوده خبر با ماجرا این از احتماال دافنر دافنر،! هست دیگه امید یه هنوز نه،-

 داد وحشت با کارمندا از یکی. برگشت ماشین پیش شده، ریزی برنامه که آهنی آدم یه مثل و

 :زد

 ! نذارید تنها رو ما نه-

 :شنید جواب در ولی

 .بشه ارسال جا این به کمکی نیروی که دممی اطالع بیسیم با-

 جا، اون به رسیدنشون تا و کرد نیرو درخواست ماشین، بیسیم با. کرد عمل حرفش به هم واقعا و

 صندوق از براندن و نبود اطاعت جز ای چاره. کنیم مراقبت نفره ده جمع این از باید که گفت

 تا دو داشت، اسلحه تا پنج فقط البته. داد دستمون و کشید بیرون اسلحه تا چند ماشین، عقب

 ای دیگه نوع شاید بودن، مسلسل من ای حرفه غیر چشم به البته. مسلسل تا سه و کمری سالح

 تن به ارتشی لباس که مردی سمت به رو ها سالح همون از یکی. دونستمنمی که بود سالح از

 :گفتم که گرفت سمتم به رو کمری سالح. کرد تقسیم خودش و ما بین رو مابقی و داد داشت

 !کنم کار اسلحه این با که هم خوامنمی و براندن، نیستم سرباز من-

 تر روشن حال در که آسمون به تمسخری پر پوزخند با و کرد تکیه پاش یه به حرفم، شنیدن با

 :گفت و زد اشاره بود شدن

. جنگه صبح صبح، این ولی. دیگه صبح هر مثل روز یه ماریا، باشه زیبایی روز تونستمی امروز-

 جای هم حاال. کردی نابودشون غرورت، و انگاری سهل با که مردمی نجات برای بقا، برای جنگ

 محفاظت ها مونده باقی جون از و بگیر رو تفنگت درآوردن، رو خوب آدمای ادای و بازیا لوس این

 .کن

 خودش که خوبه بکوبه؟ من سر فرق تو رو کشفش و ویروس ماجرای که داشت دوست انقدر چرا

 من احتماال البته! دونستمی مقصر رو من باز و دهمی توطئه بوی چیز همه که دیدمی داشت

 دلخور و زخمی نیمه صورت به دلخوری نگاه با و داشتم بقیه بین رو ممکن دیوار ترین کوتاه
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 حتما چون نگفتم، هم چیزی ولی کنم، کار اسلحه با نبودم بلد. گرفتم دستش از رو تفنگ براندن،

 .کردمی بارم حسابی متلک یه دوباره

 تا دو بیفته، ای دیگه اتفاق ساختمون سوختن یادامه جز به که این بدون و انتظار ربع یه از بعد

 بغل تو رو اسلحه کمک، رسیدن از راضی و خوشحال. رسیدن سر کمک برای پوش زره ماشین

 پشت از رو غرولندش رگبار صدای. برگشتم ماشین سمت به محکمی قدمای با و انداختم براندن

 دیدم و رسیدم ماشین پیش. دادنه جواب از بهتر سکوت، که بودم فهمیده ولی شنیدم،می سرم

 بیاد، بیرون و شه بلند یا کنه گریه که این بدون و بود شده بیدار خواب از کاترین داخلش، که

 برام صحنه اون دیدن. کردمی بازی آبیش پیراهن روی ی برجسته گالی با داشت و بود نشسته

 بدترین در و بود کرده حس رو ها لحظه ترین ترسناک کم سن این با دختر این چون بود، جالب

 اتفاقی اصال که انگار. رسیدمی نظر به شجاع و خونسرد پدرش مثل بازم ولی داشت، قرار شرایط

 :گفتم و کردم باز رو عقب در. نیفتاده

 شدی؟ بیدار خواب از وقته خیلی کاترین؟-

 منفی عالمت به خورد، من به چشمش تا و ببینه رو کننده سوال شخص تا گرفت باال رو سرش

 به آدم. کشیدم سرش به نوازش دست و کردم نثارش لبخندی. داد تکون طرفین به رو سرش

. نفهم زبون و تخس نه بود، ننر و لوس نه. داشت خوبی حس بچه این ولی بودم، ذوقیبی شدت

 سرم پشت از کسی که گرفت لباسش به رو نگاهش دوباره. اومدنمی در جیکش و بود ساکت

 :گفت

 .خوبیه ی بچه وگرنه خجالتیه، و ساکت زیادی کم یه-

 تماشا رو کاترین حالتیبی و خنثی ی چهره با که دیدم رو پدرش و کردم نگاه عقب به شونه سر از

 :زدم جانیبی لبخند. کردمی

 گریه و بزنه جیغ انقدر میاد خوشت تو نکنه میاد؟ خوشش صدا و سر پر و شلوغ ی بچه از کی-

 بگیری؟ سردرد تا کنه
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 این بدون و برد فرو جیبش تو رو دستش یکی اون و داد تکیه بود باز که ماشین در به دست یه با

 :گفت بزنه لبخند بود حرفام تو که طنزی به که

 انقدر که نبودم خوبی پدر براش نکنه گممی خودم با. ترسممی بودنش ساکت زیادی از ولی نه-

 گیره؟ می دلش و خوادمی همبازی نکنه شه؟می غرق خودش تو

 :بشم شاکی و کنم بغض شد باعث بود، صداش تو که تلخی غم

 تو! دیدیم غصه و غم گذشته ساعت چند این تو کافی قدر به کن، بس خدا رضای محض براندن-

 .نیار در رو اشکم دیگه یکی

 :چرخید من سمت به دخترش از نگاهش و شد متعجب

 شدی؟ ناراحت واقعا-

 خط یه شبیه که فشردم هم به طوری رو لبام بگیرم؟ درد دل زدن قهقهه شدت از داشت انتظار

 :خندید من ی شده حرصی ی قیافه دیدن از براندن و شدن صاف

 .باشم کرده ناراحتت خواستمنمی خوام،می عذر باشه-

 :کردم زمزمه ای شرورانه لحن با

 !کمیابی ی صحنه عجب! کنهمی خواهی معذرت داره بزرگ بریکر استون جناب-

 :داد تکون سمتم به آمیز تهدید رو بزرگش و ی کشیده ی اشاره انگشت و کرد اخم

 !نباشم خواهی معذرت اهل که نیستم آدمی اصال من ری،می تند خیلی داری هی هی-

 از بود معلوم. دروغ یا گهمی راست دونمنمی انگار که طوری انداختم، باال شونه و کردم کج رو لبم

. داد انجام عجیبی حرکت بگیره، رو حالم دوباره که این جای لحظه اون تو ولی آورده، جوش دستم

 زد، لبخند صورتش پهنای به عوض در و شدن باز بودن، خورده گره هم به محکم که هاش سگرمه

 :گفت و شد خم طرفم به سانت چند

 .بقیه از نه کنم، می خواهی معذرت تو از فقط بگم بهتره البته-
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. بودم شده خشک جام سر من ولی اومد،نمی حساب به عجیبی یا خاص حرف گفت که چیزی

 بر چشمام از رو تیزش نگاه ای ثانیه و بود ایستاده پیش لحظه چند ژست همون به مقابلم دقیقا

 چیزی تنها. گرفتمی ازت رو حرکت قدرت و کردمی هیپنوتیزم رو آدم انگار که نگاهی. داشتنمی

 داشت که بود دنیل خشمگین صدای برگردونه، بهم رو بدنم اجزای دادن تکون توانایی تونست که

 :گفتمی فارسی به

 !شدم خلوتتون مزاحم که ببخشید-

 از پر انبار یه مثل. کردم نگاه دنیل به پریده خواب از تازه که کسی مثل و خوردم سختی تکون

 یا بد حرف یه لحظه همون براندن انگار که کردمی نگاهمون طوری و بود جرقه منتظر تی.ان.تی

 :پرسیدم و کردم اخم. زده من به دار مورد

 زنی؟می حرف چی از داری کدومه، خلوت-

 با دنیل. کنیممی بحث چی سر داریم که فهمیدنمی و کردمی نگاه ما بحث به مشتاقانه براندن

 :گفت غیظ

 طور اون که دارم دوستت گفتمنمی بهت وقت هیچ وگرنه! میاد خوشت نظامیا از دونستمنمی-

 !بشی رد روش از غرور با و کنی مال لگد رو عشقم

 :کردم دفاع خودم از و شد گرد چشمام فقط شدن، تر عصبانی جای

 بزرگش انقدر چرا گفت، می بهم چیزی یه داشت لحظه یه دنیل؟ زنیمی چیه حرفا این-

 !کنی؟می

 :پرسید سوالی و رسید سر کردن بحث و جر حین هم تئودور

 قراره؟ چه از ماجرا ها بچه هی-

 :گفت و داد نشون رو من انگشت با کرد، اطالعی بی اظهار و داد تکون سر فقط براندن

 .بپرس این از-
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 :گفتم خودشون زبون به و دادم تکون هوا تو نبودن مهم ی نشونه به رو دستم

 .کنیم پیدا زودتر رو فرمانده باید ها، بچه بریم. دنیل و من بین بود ساده بحث یه نبود، چیزی-

 کاری دیدم وقتی. رسیدمی نظر به شده گیج هم جورایی یه و بود آمیز شماتت من به براندن نگاه

 :شدم ماشین فرمون سمت به دادنش هل مشغول خودم ده،نمی انجام

 .بنداز راه رو ماشین باش زود! داریم عجله واقعا ماها کنی، عجله نداری قصد تو اگه-

 نفرتی چشماش تو. کنهمی دنبال تک به تک رو حرکاتم تموم دنیل که دیدم چشمم ی گوشه از و

 باشه داشته بدی فکرای من مورد در نداشت حق هم طرفی از و بودم، ندیده وقت هیچ که دیدم رو

 به که بودم نکرده ماشین سوار رو براندن هنوز. نه کی از و بیاد خوشم کی از من بگیره تصمیم یا

 :زدم تشر دنیل

 !نمیاد خوشم نکن نگاهم جوری این-

 :کشید داد و شد زده انفجار ی جرقه

 !کنممی نگاهت بخواد دلم جور هر من-

 :کوبید ماشین به مشت با و شد عصبی دفعه یه وسط این هم براندن

 می پرت رو جفتتون که قسم مقدس مادر به نکنید، تموم االن همین رو زدن حرف فارسی به اگه-

 !بکشن بیرون جمجمه رو مغزتون زنده زنده تا زامبیا جلوی کنم

 بدون باشم، کرده لج که این برای و فرستادم بیرون هام ریه از شدت با زیادی، حرص با رو بازدمم

 دیگه دنیل. براندن دست بغل یعنی نشستم، دنیل جای دقیقا و رفتم کسی به چیزی گفتن

 و بیاد کوتاه شد مجبور براندن، ترسناک تهدید خاطر به و بگیره رو حالم چطوری باید دونستنمی

 خواستنمی هم دلم و بردمنمی لذت اصال مسخره بازی این از. بشه ماشین سوار سکوت در

 .داشت دوست جورایی یه انگار اون ولی کنه، پیدا ادامه

*** 
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 .مورفی دکتر افتاده همکارتون سه هر برای که اتفاقی واسه متاسفم، واقعا من-

 دنیل به حرفا همین. دادم تکیه صندلیم پشتی به و کردم تشکر گفتن تسلیت بابت فرمانده از

 که ای پنجره ایستاد، پنجره کنار و ننشست صندلی روی ولی کرد، تشکر هم اون و شد گفته هم

. بود شده بندی درز خوبی به فوالدی صفحات با و کشید می یدک رو پنجره اسم فقط حاال

 :پرسید براندن از و گرفت ما از چشم دافنر فرمانده

 به که کردمنمی فکر من واقع در بوده، محرمانه داروها اون ماجرای فهمیدید؟ کجا از رو خبر این-

 .باشن داشته ربط مسئله این

. کرد پر بطری داخل الکل از رو بود دستش تو که لیوانی و برداشت میز روی از بطری یه براندن

 :گفت محض جدیت با بنوشه چیزی لیوانش از که این از قبل و زد تکیه میز به ریلکس خیلی

 داروهای اون بگو فقط حرفا این جای. داریم رو وقتش نه دارم، رو دادنش توضیح ی حوصله نه-

 یه این. داریم نیاز کردن مقابله به ما و خرابه خیلی اوضاع دافنر، کن درک. شدن انبار کجا لعنتی

 مرده آدمای سری یه ما دشمنای فقط جنگه، مدل یه هم این که کن قبول خواهشا! جنگ جنگه،

 .جوننبی و

 با هم براندن. نداد نشون خودش از العملی عکس بود، کاغذ روی چیزی نوشتن مشغول که دافنر

 رو چشماش و کشید سر رو محتویاتش ی همه نفس یه گرفت، باال رو لیوانش حوصلگیبی

 بدجوری خواب ولی داره، نگه پا سر قهوه و الکل زور به رو خودش که داشت سعی انگار. بست

 بده، نشون سرحال رو خودش کردمی سعی که هم تئودور. آوردمی فشار ما ی همه به داشت

 بودیم دنیل و من فقط. زدمی چرت داشت و بود گذاشته دافنر دفتر کنفرانس میز روی رو سرش

 تفنگ با لحظه همون کردن،نمی منع رو دنی اگه بودم مطمئن چند هر دادیم،نمی انجام کاری که

 و کرد امضا رو کاغذ دافنر. کردمی تیکه تیکه رو من داشت وجود دستش کنار که گانی شات

 :گفت و کشید صورتش به دستی گذاشت، کنارش
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 یه ولی شدن، درگیرش جهان کشورای کل و افتاده راه جهانی جنگ جورایی یه االن. فهمممی-

 رو گفتنش ی اجازه اصال واقع در. بذارم میونش در شما با چطور دونم نمی که هست مسئله

 .گممی دارم، و داشتم براندن به همیشه که اعتمادی بحث سر ولی ندارم،

 :پرسیدم و گرفتم باال رو دستم

 بریم؟ بیرون شما دفتر از ما که نیازه-

 کشورهای به ارسال حال در داروها که روزی احتماال شما. باشید باید هم شما اتفاقا دکتر، نه-

 گم؟می درست دارید، خاطر به رو بود دیگه

 کنارم جمهور رئیس که کنم حس تونستممی هم االن حتی و داشتم خاطر به بود، درست

 تایید رو حرفش که این از قبل. کنهمی تماشا رو هواپیماها بارگیری خوشحالی با داره و ایستاده

 :داد ادامه خودش کنم،

 که بود شده داده اکید دستور و شد اجرا گرينبرگ آقای جمهور، رئیس دستور به اتفاق این-

 با ماجرا یه از خواممی. بشن خبر با ویروس های محموله ارسال روز از نباید ارتش و آی.بی.اف

 به. شده داده جمهور رئیس شخص دست به ویروس این ساخت دستور که این بشید، خبر

 شفا قراره دارو این که این اعالم با و بهداشت جهانی سازمان نظر زیر و شده امضا اون دست

 .برسه انبوه تولید به باشه بخش

 تالش هام ریه به اکسیژن رسیدن برای آسم به مبتال آدم یه مثل خودم ولی دونستم،نمی رو بقیه

 سیاهی چشمام و شد سلب کشیدنم نفس قدرت که بود کننده شوکه برام خبر انقدر. کردممی

. داد خوردم به آب لیوان یه نشدم، متوجه خودم که طوری و رسید دادم به که بود براندن. رفتمی

 تشکر سختی به و بستم رو چشمام. گرفتم دوباره جون انگار و شد مرطوب خشکم زیادی گلوی

 ی بقیه. پایان بی ی شکنجه و زجر با توام تدریجی مرگ. داشتم مرگ احساس بازم ولی کردم،

 :شنیدممی چاه ته از داشتم انگار رو دافنر حرفای
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 یه با قراره و جمهوره رئیس همراه االن شده، تولید اصلی ویروس اون نظر تحت که دانشمندی-

 نشدن آلوده ویروس به هنوز اطرافش ایالتای و فلوریدا شهمی گفته. برن فلوریدا به شخصی جت

 .موندن امان در و

 :زد داد عصبانیت با دنیل

 چیه؟ لعنتی دانشمند اون اسم! کشممی خودم دستای با رو احمق خر اون قسم خدا به-

 :پرسیدم دافنر از بیشتری آرامش با و بایستم پا سر کردم سعی سختی به

 دونید؟ می رو دانشمند اون اسم فرمانده،-

 :زد حرف باالخره نه، یا بگه که کنه سنگین و سبک خودش پیش که انگار و کرد مکثی دافنر

 هم ایدز به مبتال که زنه یه که دونم می فقط نیست، دسترس در شخص اون از اطالعاتی هیچ-

 ...و مستعاره اسم این که ندارم شک البته شه،می شناخته تراولتا مارگوت اسم به و هست

 :پرسید زیادی حیرت با و کرد قطع رو فرمانده حرف دنیل

 !تراولتا؟ مارگوت-

 :داد تکون رو سرش اخم با دافنر

 .نداره نسبتی هیچ بازیگر تراولتای جان با مطمئنم و مستعاره اسم این که گفتم ولی بله،-

 :گفت و کرد نگاه من به شده گرد چشمای با رسید، می نظر به زده هیجان دنیل

 کیه؟ مارگوت دونیمی-

 :گفتم و زدم نیشخند

 .بودمش کشته خودم االن تا که کیه دونستممی اگه-

 :گفت بلندی خیلی صدای با و زد هم به رو دستاش عجیبی سرعت با دنیل

 !بهتر هم براندن و فرمانده و من از شناسی، می ای دیگه کس هر از بهتر رو اون تو ماریا-
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 ای نتیجه ولی. شدم تراولتا مارگوت اسم دنبال به گشتن مشغول ذهنم تو و رفتم فرو فکر به

 ازچی داشت دنیل پس. بود نخورده گوشم به اسمش هم بار یک حتی اصال چون نشد عایدم

 شونم، به براندن دست محکم ی ضربه. بود شده دیوونه کردن فکر شدت از حتما زد؟می حرف

 :گفت می که بشنوم رو صداش و بپرم بیرون فکرم از شد باعث

 نه؟ یا شناسیشمی گیمی باالخره ماریا-

 :گفتم و ببینمش تا گرفتم باال رو سرم

 .نشنیدم و ندیدم جا هیچ رو اسم این حال به تا شناسمش،نمی کن باور-

 :گفت ما ی همه به رو و" مریم خنگی خیلی" گفت فارسی به حرص با بود، شده کفری که دنیل

 اسمش بوده، متنفر پدرش از چون میشل که کرد تعریف من برای آلن پیش وقت خیلی بار یه-

 .نیست میشل اصلیش اسم و کرده عوض رو

 زمزمه بود، انگیز شگفت خودشم برای انگار که طوری دنیل که زدمی ثانیه در تا هزار داشت قلبم

 :کرد

 .تراولتا مارگوت. مارگوته میشل، واقعی اسم-

 :ایستاد پا سر دافنر و شد جذابش و زیبا های فحش ردیف کردن قطار مشغول براندن

 گفتید که نبود همکارتون همون میشل! مطمئنی؟ زنی،می که حرفی از شما طاهری، دکتر-

 کنید؟ فرار زامبی دست از شما تا کرد فدا رو جونش

 :دادم جواب جاش به خشم با من

 شجاعت با یهویی انقدر که بود همون برای پس! لعنتی ی زاده حروم میشل. لعنتیشه خود-

 !زامبی جلوی انداخت رو خودش

 :گفت و زد پوزخند دنیل. کوبیدم پیشونیم به رو دستم بعد
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. زد می صدا رو میشل اسم مدام شدنش، تبدیل از قبل آخر های لحظه آلن چرا فهمممی حاال-

 !بوده همکارمون مجسم شیطان یه که شهنمی باورم

 ی پایه به محکمی خیلی لگد بود، شده خارج دستش از خشمش کنترل افسار دیگه که براندن

 :کشیدن فریاد به بذاره بنا و بپره خواب از زده وحشت تئودور شد باعث و کوبید میز

 !کنید فرار! کردن حمله زامبیا-

 تا رفت براندن و زدن قهقهه به کرد شروع یهو خورد،می حرص داشت که انگار نه انگار دنیل

 :بیاره خودش به رو تئودور

 من خوادمی دلش انگار که خودتونه همکار فعال نکرده، حمله کس هیچ قطار، هم نیست هیچی-

 .بگیرم رو حالش

 :پرسید دافنر از جدیت با براندن و بود ایستاده منگ و گیج تئودور

 کنیم؟ پیدا رو جمهور رئیس تونیممی کجا االن-

 :داد هشدار و شد زده وحشت شناخت،می خوب رو براندن خوی و خلق انگار که دافنر

 !محضه خریت جمهور رئیس کشتن! بیرون بریز رو گذرهمی سرت تو که فکری هر-

 :داد فحش و زد ای عصبی ی خنده تک براندن

 کشتن جرم به اگه حتی نداره، هم موندن زنده لیاقت حتی کثافت ی مرتیکه اون! جهنم به-

 ارزش بی آشغال اون بگی و بیای راه من با بهتره پس کشمش،می کنن اعدامم هم جمهور رئیس

 !رفته ای دره جهنم کدوم االن

 :زد داد و رفت براندن سمت به محکمی قدمای با دافنر

 ...نباید تو-

 غالف از رو کمریش ی اسلحه معطلی بدون رسید،می نظر به حرفا این از تر قاطی که براندن ولی

 از ما یهمه. گذاشت فرمانده پیشونی روی مستقیما رو سیاهش ی لوله و کشید ییرون چرمیش
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 نگاه رو کننده میخکوب ی صحنه اون و بودیم ایستاده حرکتبی جامون سر مجسمه مثل ترس

 :کرد زمزمه ترسناکی ولی آروم لحن با براندن. کردیممی

 !حاال همین گوریه، کدوم پیر خر اون بگو فقط-

 :کنه آروم رو براندن کرد سعی و گرفت باال رو دستاش احتیاط با دافنر

 تو خونه یه داخل االن دانشمند اون همراه خانوادش و جمهور رئیس. نشو عصبانی باشه باشه،-

 شخصی جت با و برسه امن فرودگاه یه به هلیکوپتر با تا رهمی دیگه ساعت یه تا و شهره حوالی

 کاغذ یه روی هم آدرسش کنی، پیداش که داری مهلت ساعت یک فقط. فلوریدا به بشه برده

 .من میز سر جا همون. شده نوشته

 :گفت و زد لبخند وار دیوانه براندن

 .بودی خوبی دوست تو رفیق، کمکت از ممنونم-

 :زدم جیغ ترس با و خوندم رو فکرش ثانیه صدم چند تو. تفنگ ی ماشه به برد دست و

 !نکشش براندن نه-

 و زد فریاد دافنر ماشه، چکوندن با زمان هم. چکوند رو ماشه براندن چون بود شده دیر دیگه ولی

 شلیکی هیچ صدای. نیفتاد اتفاقی ولی نبینم، چیزی که بستم سریع و محکم رو چشمام من

 :کرد پر رو فضا که بود براندن ی خنده شلیک صدای جاش، به و نشد شنیده

 خشاب با بازجویی به من که دونستینمی چطور خبری، با من بازجویی روشای از که تو! دافنر-

 پیرمرد؟ دارم، شهرت خالی

*** 

 :دادم نشونش دست با و کردم نگاه خونه همون به دوباره انداختم، آدرس به مختصری نگاه

 ...محافظه پره کدوم هر توی حتما! اونجاست ماشین چقدر ببین. اسخونه همون این-

 :زد غر لب زیر بود سالحش خشاب کردن پر مشغول که براندن
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 رو برق و زرق پر ظاهر این گول. کننمی پنهون تو از رو باطن ولی بینی،می تو که چیزیه ظاهر-

 .بودم قبلی جمهور رئیس محافظای از زمانی یه خودم من نخور،

 که کرد قروچه دندون طوری بود، نشسته براندن سر پشت که هم تئودور. کردم نگاهش تعجب با

 :گفت و شنیدم رو صداش

 .کشمشمی هم خودم! دارم کار عوضی میشل اون با فقط ندارم، کار هیچی با من-

 :زد لبخند و کرد نگاه تئودور به آینه داخل از براندن

 .رسیدیمی باال درجات به حتما شدی،می هم نظامی اگه گهمی بهم احساسی یه-

 من سر پشت از دنیل. گذاشت ضامن حالت روی و کشید رو گدنش گلن و زد جا رو خشاب بعد

 :پرسید

 چیه؟ نقشه حاال-

 و کرد نگاه زدن،می چرخ هدفبی خودشون برای که رو، خونه اطراف زامبیای داشت که براندن

 :گفت

 .اسآماده کوچولو و خوشگل ترور یه برای چیز همه نداریم، پیچیده های نقشه به نیاز-

 که نبود االن و گذاشتیم دافنر سربازای پیش جا، این به اومدن موقع رو کاترین که بودم خوشحال

 لحظه همون. بیفته اتفاقی چه قراره که بودم نگران و لرزیدمی دستام. بشنوه رو خشن حرفای این

 :زد صدام براندن

 .من به بده رو سایلنسر و کن باز رو ماشین داشبرد ماریا،-

 رو داشت وجود جا اون که سیاهی سنگین نسبتا ای استوانه ی لوله و کردم باز رو داشبرد

 ی لوله باالی به رو زدمی حرف ازش که سایلنسری وقت، اتالف بدون. دادم دستش و برداشتم

 آب. گذاشت داشبرد روی رو تفنگ شده، محکم که شد مطمئن وقتی و کرد متصل تفنگش

 :پرسیدم و دادم قورت آهسته رو دهنم
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 چی؟ حاال-

 رو آستیناش و یقه ی دکمه انداخت، کنار و کرد باز گردن از رو کراواتش من، به دادن جواب بدون

 یه خوادمی انگار که کردمی رفتار طوری. شد پیرهنش آستین زدن باال مشغول و کرد باز هم

 تموم کارش که بعد. کنه رعایت رو خاصی آداب باید کار این واسه و برسونه قتل به رو شیطان

 :گفت و چرخوند من طرف به رو صورتش شد،

 همیشه و نداره آزاری هیچ. باش مراقبش و بگیر دافنر از رو دخترم برنگشتم، زنده من اگه-

 .کنهنمی اذیتت مطمئنم. ساکته

 :پرسیدم سردرگم و زده بهت

 برنگشتی؟ زنده اگه چی یعنی! زنی؟می داری که چیه حرفا این-

 نظر مورد ی خونه مقابل ماشینای طرف به رو ماشین و زد استارت. نبود کار در جوابی دیگه ولی

 قفل فکم و افتاد جونم به بدی استرس بود، گرفته دور و زدمی بیرون جاش از داشت قلبم. روند

 و بود گرفته محکم رو من صندلی پشت از هم دنیل و زدمی حرف داشت خودش با تئودور. شد

 که زد کوتاهی بوق و گرفت ترمز مشکی سدان ماشین یه کنار براندن. فهمیدمنمی رو دلیلش

 چشمش تا که بود نشسته فرمون پشت پوش مشکی مرد یه. اومد پایین راننده سمت ی شیشه

 :گفت خوشحالی با افتاد، براندن به

 سالمید؟ شما! بریکر استون جناب-

 :داد تکون رو سرش و ببینه بهتر رو مرد اون تا بود شده خم فرمون روی هم براندن

 که گفت دافنر ژنرال برسونم، جمهور رئیس به خبر یه باید! پسر دارم جون تا هفت من آره،-

 آره؟ جاست، همین شده مستقر توش که ای خونه آدرس

. کنیم منتقلشون جایی به هلیکوپتر با پرواز برای باید هم دیگه ی دقیقه ده حدود تا قربان، بله-

 بدیم؟ پوشش خونه داخل تا رو شما ببنید، رو جمهور رئیس که نیازه اگه
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 از منظورش پس. زد لبخند عجیبی آرامش با که انداختم براندن صورت به ای زده شگفت نگاه

 :داد جواب مرد اون به. بود همین آسون، ترور

 .داخل بریم باید ما نفر چهار هر. دارم پوشش به نیاز آره-

 نفس تئودور صحنه، اون دیدن با. فرستاد باال دوباره رو ماشین ی شیشه و خواست فرصت مرد

 :کرد اعتراف و کشید راحتی

 .گذشت خیر به شکر رو خدا! شیممی بسته رگبار به االن گفتم-

 :نشست صاف دوباره و خندید براندن

 کار تفنگ با بلدی تئودور، هی. سخته بعدی ی مرحله بود، راحت خیالم مرحله این از من نه-

 کنی؟

 .گرفتم یاد خودت از چیزایی یه آره-

 :گفت و کرد اشاره عقب به براندن

 .بردار رو داخلشه که سالحی و کن باز رو اون. داره وجود محفظه یه من، صندلی پشت-

 : کرد اعتراض دنیل و شد صندلی با رفتن کلنجار مشغول تئودور

 !کنم کار بلدم من چی؟ من پس-

 :نکرد موافقت بار این براندن ولی

 در فقط نکن، فراموش هم تو تئودور،. بیفته خطر به ما ی همه جون خوامنمی کافیه، نفر دو نه-

 اون از قبل. باشیم گرفته ازش رو کافی اطالعات که دممی رو میشل کشتن مجوز بهت صورتی

 .کنی شلیک بهش نداری حق

 ما به و شد مشخص پنجره پشت از دوباره مرد اون ی چهره که بود نشده تموم کامل حرفش

 :گفت

 .برید داخل تونیدمی. امنه اطراف استون، جناب-
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 شده پشیمون که انگار و کنه مخفی کمربندش پشت که برداشت رو اسلحه کرد، تشکر براندن

 دیدم ماشین، از شدن پیاده حین. بشیم پیاده که گفت ما به بعد و کرد جدا رو سایلنسر باشه،

 نزدیک محض به تا گرفتن هدف رو اطراف ها پنجره فلزی توری پشت از اسلحه قبضه چندین که

 خونه به زودتر که ببرم باال رو سرعتم کردم سعی و شد راحت خیالم. کنن شلیک زامبیا، شدن

 نظرم به ولی نبود، جمهور رئیس یه منزلت و حد در ظاهرش که سفیدی چوبی ی خونه. برسیم

 .بگیره پناه جا این در بود شده حاضر اون که داشت خاصی امنیت جا این

. داد ورود ی اجازه و کرد باز رو قفل در، پشت از سرباز یه و رسید در به که بود اولی نفر براندن

 :کرد اشاره چپش سمت به سرباز و رفتیم داخل یکی یکی

 .طرف اون از-

 شایدم داشت، استرس کنم فکر. کرد بازشون ای طوالنی مکث بعد با و بست رو چشماش براندن

 دیدن با اختیار بی هم من. میاد دخترش تنها سر به چی بیفته، براش اتفاقی اگه که بود نگران

 نفر هم باز. گریه زیر بزنم که بود ممکن آن هر و بودم شده ناراحت شدیدا افکار اون و صحنه اون

 وارد. دنیل و من و تئودور، بعد بود، خودش گذشت جا اون باریک راهروی از و رفت داخل که اولی

 یه روی ما مقابل که دیدم رو جمهور رئیس فقط شدم، که خونه دنج و کوچیک نسبتا پذیرایی

. کردمی مطالعه عجله با رو کوچیکی ی دفترچه یادداشتای داشت و بود نشسته نفره سه مبل

 که بود نفهمیده انگار که بود خوندن سرگرم انقدر. پرونده و کاغذ از بود پر هم مقابلش میز روی

 :گفت خاصی خونسردی با براندن. شدیم داخل ما

 .بخیر روزتون گرینبرگ، آقای سالم-

 :گفت زبون لکنت با و انداخت ما به نگرانی نگاه پرید، باال شدت با گرینبرگ سر

 ... و عزیز استون آقای و مورفی، دکتر سالم... س! سالم-

 رو تئودور و دنیل فامیل اسم که زنه نمی حرفی این خاطر به که کردم فکر اولش. اومد بند زبونش

 و بود ایستاده من چپ سمت براندن. کردم کشف سرعت به رو دلیلش ولی نمیاره، خاطر به

 جمهور رئیس سمت به و کشیده بیرون رو اسلحه چپش دست با مخفیانه، و نامحسوس خیلی
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 روی دوباره داشت حاال و آورده هم رو سایلنسر که شدم متوجه تعجب کمال در. بود رفته نشونه

 رو نشست گرینبرگ پیشونی روی که سردی عرق های دونه زدن برق. کردمی نصبش سالحش

 :پرسید براندن و دیدم

 .تراولتا مارگوت کجاست؟ تراولتا-

 قرار خوابا اتاق که جایی یعنی کرد، اشاره باال سمت به و اومد باال کندی به گرینبرگ دست

 :پرسید سوال دوباره و انداخت باال به نگاهی فقط سرش، دادن تکون بدون براندن. داشتن

 شما؟ ی خانواده و-

 ...رسیدن فلوریدا به االن رفتن، اونا... اون-

 :کرد زمزمه و زد پوزخند براندن

 .عزیز جمهور رئیس عالیه، بگم بهتره واقع در خوبه،-

 :کرد پچ پچ و شد خم من گوش کنار لحظه همون براندن. بود زده خشکش جاش سر گرینبرگ

 .بیرون بفرست ای بهانه یه به رو در دم سرباز اون و برو-

 رفتن بیرون به قانع رو سرباز یه تونستممی چطوری من. انداختم نگاهی خودم به و خوردم جا

 با که کنهمی کاری ندم، انجام اگه دیدم که کرد کاری براندن اعصاب بی و جدی نگاه ولی کنم؟

 اسلحه که شدم ظاهر سرباز مقابل دوباره و برگشتم کالفه و ناراحت. بدم انجامش ناخوش زبون

 :گفتم و کردم فکری. کردمی نگاه من به داشت دست، به

 شهمی مونده، جا ماشین داخل بدیم جمهور رئیس به بود قرار که ای بسته گفتن استون آقای-

 بیاریدش؟ ما برای

 بسته محض به. رفت بیرون و کرد قبول سریع رو حرفم کردم،می فکر که چیزی خالف بر سرباز

 با داشت که شنیدم رو کسی پای صدای سرم، پشت از و کردم قفل پشت از رو در در، شدن

 از که دیدمش بشه، خارج دیدم از کامل که این از قبل آخر، ی لحظه. رفت می باال پله از عجله
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 از داره براندن دیدم که افتاد راه سرش پشت هم دنیل. بوده تئودور شدم متوجه چریکیش لباس

 :پرسهمی گرینبرگ

 کجان؟ پادزهرا-

 :گفت گرینبرگ

 نبود قرار! بیاد پیش اضطراری موقعیت این که وقتی برای فقط ساختیم رو اونا ولی! گممی بهت-

 ...چرا دونمنمی ولی بیفته خودمون کشور برای اتفاقی

 خودش تو زده وحشت گرینبرگ شد باعث که کرد تیراندازی گرینبرگ پای کنار ای گلوله براندن

 :زد غر خورد اعصاب با. بشه جمع

 خراب کدوم رو لعنتی پادزهرای اون بگو گفتم! چطور و چرا بدی توضیح من واسه خوادنمی-

 کردی؟ مخفی ای مونده

 !دونهمی اون رو چیزا اون ی همه خبره، با تراولتا خانوم! دونمنمی کنید باور-

 :پرسید سقف به رو بلندی صدای با براندن

 حاله؟ چه در باال تئودور،-

 :گفت که شنیدیم خفه و گنگ صورت به رو جوابش

 .کرد بیدارش دنیل ولی بود خواب اولش اینجاست، میشل-

 :گفت و زد پوزخندی براندن

 هوم؟ بگید، رو پادزهرا جای ما به نیست قرار پس. گرینبرگ جناب خب،. خوبه-

 :گفت بغض با ساله شیش پنج، های بچه پسر مثل و افتاد گریه به ترس شدت از گرینبرگ

 بقیه نه شده ساخته خودمون مردم برای فقط پادزهرا اون! دونمنمی دونم،نمی که خورممی قسم-

 .کشورن ملی های سرمایه جزو اونا. کجان گفتمنمی هم دونستممی اگه حتی! کشورا ی
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 :گفت و خاروند اشاره انگشت با رو شدش دار ریش ته ی گونه براندن

 .برسون شیطان، استادت، به رو سالمم دنیا اون. پرست نژاد جناب اوکی،-

 گل مثل گرینبرگ پیشونی روی آلودی خون ی حفره بعدش، و شنیدم پوفی خفیف صدای و

 ترسیده و باز طور همون چشماش. انداخت راه به صورتش روی رو خون از باریکی جوی و شکفت

 :گفتم و کردم پته تته زحمت به من و موندن باقی ما به خیره

 !کشتیش راحتی همین به-

 با براندن. کوبید خونه ورودی در به مشت با ثانیه همون کسی که بگه چیزی خواست براندن

 به من دادن هول مشغول مقدمه بی و تند دور روی رفت حرکاتش که انگار صدا، اون شنیدن

 :شد باال ی طبقه سمت

 !بجنب کنم، گرم رو سرباز سر تا پایین بیار تئو و دنیل با رو میشل بجنب-

 تا رفت در سمت به براندن که دیدم و رفتم باال یکی تا چند رو ها پله. کردم اطاعت حرفش از

 ی صحنه یه تو رو مقابلم وضعیت و اتاق اولین داخل کردم پرتاب عجله با رو خودم. کنه بازش

 و بود نشسته تخت تو ژولیده نیمه موهای و گرد چشمای با شلوار، و بلوز با میشل. دیدم سریع

 :غریدم دیدنش با. کردمی نگاه من به

 از نه کنی، نگاه منفیش ی وجه از رو علم بشی حاضر که باشی کثیفی آدم انقدر کردمنمی فکر-

 !نوعات هم به کمک واسه مثبتش وجه

 :گفت و زد لبخند دفعه یه زدم، رو حرف این تا

 مشت یه مثل باهامون و بگیریم ایدز من امثال و من شدن باعث که نوعایی هم نوع؟ هم-

 قدغنه؟ بهشون شدن نزدیک که کنن رفتار مرگ حال در مریض

 !نداشتیم رفتاری چنین ایدز به مبتال بیمار یه با وقت هیچ ما میشل-

 :پرسید و کرد اشاره خونه از بیرون به دست با
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 افتادن؟ روز اون به ایدز خاطر به ویروس تزریق از بعد که اونایی چی؟ اونا با-

 خونه از بیرون به پنجره از ای خیره نگاه با هم دنیل. بدم بهش نداشتم جوابی چون نگفتم چیزی

 کاری و بود ساکت. بود رفته نشونه میشل قلب سمت به تفنگ با چنان هم تئودور و کردمی نگاه

 :پرسید دفعه یه ولی داد،نمی انجام

 عدالته؟ تو نظر به این مردن؟می باید من ی بچه و زن داشتی، ایدز تو چون-

 شدت از تئودور. کشید رنگش طالیی و باز موهای بین رو دستش و خندیدن به کرد شروع میشل

 :داد هشدار بهش حرص با و پیچیدمی خودش به خشم

 !کنممی شلیک بهت نشی ساکت اگه...! زن شو خفه-

 :گفت و خندید تری بلند صدای با میشل

 .بکش رو من و کن شلیک! کن شلیک باشه، خب واقعا؟-

 بهش نبود، خودش حال تو دیگه انگار و زدمی کبودی به عصبانیت شدت از داشت تئودور پوست

 :دادم هشدار

 !نکن گوش بهش بگه، پرت و چرت خوادمی چقدر هر بذار تئودور،-

 :گفت آمیزی شیطنت لحن با و شد باز نیشش میشل

 نفر ها میلیون نفره، یه من! ببین رو من قاتل؟ بگن بهت ترسیمی بکشی؟ رو من نداری جرات-

 !قدرتمندم ویروس شاه با اونم کشتم، رو آدم

 :گفت طعنه با و کرد باریک رو چشماش نفرت با بعد

 می ماریا،. شد تموم دیگه نفر یه نام به اسمش و کشیدم زحمت براش شب و روز که ویروسی-

 مورفیا؟ ویروس گنمی بهش بشنوی که این از بردی می لذت چقدر بود؟ چی ویروست اسم دونی

 ام،.وی مخفف از منظور کردیمی فکر که ساده چقدر هم تو و بود، مارگوت اسمش ویروس، اون

 .ویروسه روی خودت اسم
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 از وقت هیچ که ای غریبه و ترسناک نگاه کرد،می نگاه من به درنده موجود یه مثل میشل

 به من و بود چشمام جلوی ها مدت عریان حقیقت. بودم ندیده قبلش ی سرزنده و شاد چشمای

 به که ریلکس خیلی. بودمش ندیده وقت هیچ زد،می صورتش به میشل که خندانی نقاب خاطر

 :گفتم اومد می عجیب خودمم نظر

 .بده لو رو تو نتونه که کشتی رو آلن پس-

 :گفت و بست وافری لذت با رو چشماش

 رو من بخواد هم مقابل در و باشه داشته دوست رو من انقدر که نبود انصاف شرط. آلن آه،-

! بیماری حتی محبت، عشق، مثل. کننمی تقسیم هم با دارن که چی هر عاشقا تازه،. بفروشه

 .نداشت خبر اون و کردم تقسیم اون با هم رو بیماریم من. ایدز حتی( کرد زمزمه بیمارگونه)

 :اومد حرف به کجی لبخند با بود، ساکت لحظه اون تا که دنیل

 داخل از داره که اسدیوونه سادیسمی آدم یه همکارم که بودم شده دار خبر زودتر کاش-

 شدی؟ زن هم به حال و مزخرف انقدر حاال تا کی از میشل،. کنهمی نابودمون

 بیاره سرش به بالیی تا برداشت خیز دنیل سمت به ها دیوونه مثل حرف، این شنیدن با میشل

 که شد؟ چی یهو بودم حیرت در اولش. شد متوقف و زد جیغ دلیل بی و دفعه یه راه وسط که

 :گفت سرم پشت از کسی

 .کنیم ادب حقشه که طوری رو گستاخ زن یه باید بود رفته یادمون ما که وقتی از-

 به پاش از داشت حاال و بود کرده شلیک میشل پای به دارش کن خفه صدا ی اسلحه با براندن

 :دادم هشدار بقیه به ارادی غیر و اختیاربی افتاد پاش به چشمم تا. رفت می خون سرعت

 .داره وی.آی.اچ میشل. نزنید دست خونش به و نشید نزدیک بهش-

 و دادم ای سوتی بد که فهمیدم تازه. شدم مواجه براندن غضبناک نگاه با حرف، این گفتن با ولی

 به عجله با رو دستش کرد، استفاده مصدومیتش از باشه، افتاده یادش اتفاق اون که انگار میشل

 :کرد تهدید و زد خونش
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 !شهمی آلوده سمتم، بیاد کس هر-

 :گفت لب زیر براندن

 .ماری زدی گند بدجور-

 ضربه تفنگش، انتهای با و رفت میشل سمت به بینی، پیش قابل غیر و سریع حرکت یه با بعد

 رو حرکت این فکر و بود شده غافلگیر که هم میشل. زد میشل سر به ای شده حساب ی

 بی و جون بی و شد سفید کلی به چشماش و رفت باال چشماش مردمک ضربه اثر در کرد،نمی

 :گفت و کرد نگاه میشل ی رفته حال از بدن به اخم با براندن. افتاد تخت روی شده، هوش

. زنهمی پرسه زامبی بیرون اون چون بریم شهنمی هم پنجره از بیرون؟ ببریمش چطور حاال خب،-

 .بده دستمون کار ممکنه هم زخمیش پای تازه،

 :پرسید براندن از تئودور

 حاله؟ چه در جمهور رئیس پایین اون-

 .زنهمی قدم برزخ تو زامبیا با دنیا اون داره-

 :گفت لبخند با و درخشید فکری از تئودور چشمای

 .دارم فکری یه-

*** 

 :بیارم حرفش به زبونی چرب با کردم سعی. گفتنمی چیزی و بود بسته رو دهنش میشل

 ولی شده، دیر درسته. کنی جبران رو کردی که کاری تونیمی پادزهرا اون جای گفتن با میشل،-

 .گرفت رو بیشتر ضرر جلوی شهمی بازم

 حوالی، اون داشت که براندن. چشمام از نگاهش گرفتن و بود آمیز تمسخر پوزخند یه جوابم،

 چرخ آزمایشگاهی ی شکسته ظروف و ظرف و افتاده زمین روی صندلیای و میز و خرابیا بین



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

393 

 

 جیب از رو داری ضامن چاقوی. نشست میشل مقابل هاش پنجه روی و اومد جلوتر زد،می

 :پرسید و کشید بیرون پیراهنش

 چیه؟ این دونیمی-

 :گفت مسخره به و زد پوزخند بازم میشل

 باشه؟ تونهمی چی یعنی عجیبیه، چیز چه! نه-

 خطرناکش و برنده ی تیغه و شد آزاد ترسناکی سرعت با چاقو که فشرد رو ضامن ی دکمه براندن

 :بزنه پوزخند که بود براندن نوبت بار این. کشید رخ به رو

 بازجوی یه های شکنجه مقابل در چطوری نترسمون و شجاع کوچولوی خانوم ببینیم تا بیاید-

 .مونهمی ساکت چنان هم و میاره دووم آی.بی.اف کار کهنه

 :گفت عجله با براندن حرفای شنیدن با تئودور

 !بکشمش من بذار خودمه، مال این-

 :گفت لحن همون با براندن

 جاهای به موقع به. داره برام ای دیگه لذت دادن شکنجه. مخالفم کشتن با من تئو، نباش نگران-

 .برس نگهبانیت به تو... رسیممی هم کشتارش و کشت

 با که این با و بود پریده بار این میشل رنگ. بست سرش پشت رو در و رفت بیرون اتاق از تئودور

 هم براندن حرفای. بود رفته ازش زیادی خون گمانم به ولی بودم، بسته رو پاش احتیاط کلی

 حرف میشل زبون زیر از بود قرار که این با حتی انداخت،می جونم به کنی خورد اعصاب استرس

 کلک با. بود معجزه مثل نفرمون پنج هر موندن زنده هم جاش این تا. من از نه بکشه بیرون

 .افتاده اتفاقی چه که نبره بو هم کسی و بشیم خارج تونستیم زد، تئودور که ای زیرکانه

 خوابوندیم، زمین روی افتاده که انگار خاصی فرم با رو جمهور رئیس جسد. بود ای ساده ی حقه

 تا خونه تو بریزن سربازا که شد باعث صداش و کردیم شلیک ای گوشه به تئو تفنگ با بعد

 برای هم ما کرد، حمله میشل به و شد زامبی جمهور رئیس که گفتیم سربازا به. شده چی بفهمن
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 ولی کنن، چک نزدیک از رو جسد خواستنمی اولش. کشتیمش خودمون و میشل از دفاع

 از هم سربازا ی سردسته. بشن آلوده هم خودشون ممکنه که داد هشدار و نذاشت براندن

 عهده به رو مسئولیتش خودش و کنیم رها رو جمهور رئیس جسد که داد پیشنهاد ترسش

 دیگه اونش ولی کنه، جور ای بهونه چه جمهور رئیس غیبت واسه خواستمی دونمنمی. گرفت

 زامبیا ی لونه به تبدیل که خودمون پایگاه داخل میشل، و بودیم ما حاال. کردنمی پیدا ربطی ما به

 سعی براندن، و من و دادنمی کشیک رسیدمی ما اتاق به که سالنی در دم دنیل و تئو. بود شده

 هوشیار و هوشبی حالت تو ماشین تو اولش میشل. کنیم پیدا رو داروها انبار جای که داشتیم

 مهم این و چطوری و کجا نگفت دیگه ولی شدن، مخفی پایگاه داخل جا، همین داروها که گفت

 .بود مسئله ترین

 :گفت و خورد تکون آروم صندلیش روی میشل

 داره؟ شما برای سودی چه. گفتم رو داروها جای که گیرم-

 :گفتم لبخند با من

 .نیست کم هم تعدادشون. ها مونده باقی نجات-

 :گفت تفاوتی بی لحن با میشل

 .باشید نداشته جونم به کاری که شرطی به ولی بگم، رو جاشون که خورممی قسم-

 :ایستاد پا سر و نشد راضی براندن ولی

 .کنم قبول تونمنمی من دکتر، جناب بزرگیه ریسک-

 .نکنید پیداشون وقت هیچ و باشید داروها جای دنبال ابد تا پس باشه،-

 مخالف سمت به صورتش که طوری زد، میشل صورت به محکمی سیلی و شد عصبی براندن

 :گفتم بهش و گرفتم رو براندن دست. شکافت هم لبش ی گوشه و شد پرتاب

 !گفتی بهم ماشین تو. نداری کاریش که گفتی بهم-
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 :گفت آرومی لحن با و کرد نگاهم

 .بیارم حرفش به تونممی من نکن، دخالت کارم تو لطفا-

. زدمی لبخند داشت براندن و من صحبت دیدن با میشل. کرد آزاد دستام حصار از رو دستش و

 :پرسیدم ازش رفته هم در های سگرمه با

 خندی؟ می که گذرهمی خوش بهت داره-

 :داد جواب و شد تر عمیق مانندش جوکر لبخند

 واسش بخواد که چی هر نه؟ مگه براندن، داری دوستش. خندممی شما رمانتیک ی رابطه به-

 هوم؟ داری؟ دوستش. بشه اذیت خواینمی و دیمی گوش حرفش به کنی،می اجرا

 که بخندم بهش سیر دل یه و" دهمی شفا خدا" بگم تا کردم نگاه میشل به خنثایی ی قیافه با

 بود، گرفته رو مچم که طور همون. شد حلقه مچم دور پنهانی طور به سر پشت از براندن دست

 :کردن سخنرانی به کرد شروع

 و ببینی دوستانه رو دوستانه ی رابطه یه تونینمی حتی که شده کثیف و پلید روحت انقدر-

 ماریا دونم می چون و رفاقته، این نه،! عشقه کنیمی فکر که پنداریشمی عجیبی چیز انقدر

 فهمیدی حاال. دممی گوش حرفش به حساسه و پابنده تو، خالف بر اخالقی، ارزشای به که آدمیه

 رسوب و لجن فقط وجودت تو چون بدونی، دارم شک چند هر رو؟ داشتن دوست و عشق فرق

 .نداری رفاقت و دوستی از درکی و پوسیده و مسخره افکار سری یه با بینم،می

 زل براندن به خشم با و فشرد هم به رو لباش جاش به خشکید، زخمیش لب روی میشل لبخند

 چون. بود نکرده قانع رو من هنوز ولی کرده، قانع رو میشل براندن سخنرانی بودم مطمئن. زد

 رو فشارش بعد، ثانیه چند و فشردمی محکم رو دستم مچ داشت بود، سرمون پشت که دستش

 داخل رو انگشتاش و آورد پایین رو دستش ای، آهسته و روون حرکت با و برداشت مچم رو از

 .کرد قفل من دست به رو بزرگش دست آرامش، با و برد فرو انگشتام
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 سخت واقعا ولی نیارم خودم روی به و بدم نشون معمولی رو خودم که کردممی تالش سختی به

 یک. دوختم براندن صورت سمت به چشم و خوردم شکست داشتم، که ایسعی تمام با. بود

 پیش بازم که کرد رها رو دستم و گرفت من از چشم دوباره و سریع خیلی کرد، نگاهم لحظه

 که فهمیدم و گرفت فرا رو وجودم عجیبی حس لرزوند، رو دلم کوتاه نگاه نیم همون. بره میشل

 شده عوض من به نگاهش طرز و داشت دوستم واقعا براندن که این. بوده درست میشل حدس

 حاال هم خودم البته. بشه متوجه میشل که این بدون گرفت، طوری اون رو دستم که این و بود،

 ذهنم تو رفتن کلنجار کلی از بعد و دارم خودش به نسبت حسی چنین که کردم می اعتراف باید

 .داشتم دوستش واقعا من و بوده درست که نداشتم شک حاال خودم، با

 دقیقه چند مثل دوباره و داد، شکل تغییر سرعت به نگاهش و بود حالت حفظ استاد براندن ولی

 :کردمی تهدید ترسناکش خشونت همون با رو میشل داشت قبل

 .ندارم کاریت دیگه و کجاست داروها اون بگو ته، و سر بی حرفای این جای-

 :گفت بلند و کرد غنچه رو لباش میشل

 .گمنمی-

 :غرید و گرفت چشمش مقابل رو چاقو مقدمه بدون براندن

 داری دوست رو راستت چشم اگه. خشونته زبون فهمت، قابل زبون! فهمینمی خوش زبون تو-

 .داشت نخواهی راست چشم اسم به چیزی دیگه وگرنه بگو،

 یا شلیک، اون دونستممی من ولی. کرد تیز گوش میشل و رسید گوش به ایگلوله شلیک صدای

 اون به توجهبی هم براندن. اطراف اون از مزاحم زامبیای کردن دور واسه تئودور، یا بود دنیل کار

 :گفت وحشت با میشل دفعه یه که کردمی تر نزدیک چشمش به رو چاقو داشت صدا،

 !عقب ببرش رو لعنتی چاقوی اون فقط گممی! گممی باشه-

 :پرسید پیروزمندانه لحن یه با ببره، عقب رو چاقو که این بدون براندن

 .عقب برمشمی گفتی رو جاشون وقت هر شجاع؟ کوچولوی خانوم شد عوض نظرت-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

397 

 

 با چون و ببره عقب رو سرش این از بیشتر تونستنمی دیگه میشل. برد تر نزدیک رو چاقو بازم و

 با دیگه میلیمتر یک فقط چاقو. اومدنمی بر دستش از کاری بود، شده بسته صندلی به طناب

 :گفت بلندی جیغ با که داشت فاصله چشمش

 !عقب ببرش فقط گممی! گممی-

 عقب رو ترسناکش چاقوی و زد لبخند میشل به زنه،می لبخند بچه یه به داره که انگار براندن

 به رو دستش براندن. بست رو چشماش و شد آزاد بود، شده حبس ترس از که میشل نفس. برد

 :پرسید و گرفت کمرش

 کجان؟ خب،-

 عظیم، انبار یه به شهمی باز در اون. داره وجود مخفی در یه آزمایشگاه، ی محرمانه قسمت تو-

 ...کردیم آوری جمع جا اون رو داروها ی همه که

 :گفت من به براندن شد، تموم که توضیحش. دادمی توضیح و زدمی نفس نفس

 کجاست؟ منظورش-

 :گفتم تردید با

 .داشتیممی نگه رو ها نمونه که گهمی رو جا همون کنم فکر-

 :زد داد و گرفت دستی یه رو میشل گلوی و رفت جلو دوباره براندن گفتم، که رو این

 ؟...  ی زنیکه ببری بین از رو ما که بیاری گیر نمونه خوایمی-

 :کردمی گریه داشت میشل

 دکتر جسد که جایی همون. هست مخفی در یه جا اون گفتم، جدی! خورممی قسم نه نه،-

 پروفسور، دیدن با احتماال که کردهمی محافظت جا اون از زامبی یه. جا اون بود، افتاده اکستروم

 !کشتی رو اون جواب در هم تو و کشت رو همکارت که همون. کشته رو اون
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 دستاش کردن باز مشغول و رفت میشل سر پشت چرخش یه با جواب، گرفتن از بعد براندن

 :پرسید امیدواری با میشل. شد

 ندارید؟ کاریم دیگه پس-

 :گفتم و زدم پوزخند من

 .بدی نشونمون رو جا اون خودت باید کجا؟ اولشه، تازه-

 از پنهانی و بره در جمهور رئیس با تنهایی تونهمی بود کرده فکر. کنه گریه خواستمی دلش انگار

 ولی بگیرن؛ خودشون ی سلطه زیر اونا کمک با رو افراد و جمعیت کنترل تا بشه استفاده داروها

 برمال چیز همه و کنهمی خبر با راز این از رو ما شده، که ای سختی هر به آلن که نداشتن خبر

 عالوه به بودیم، داده دست از رو موریسون دکتر و اکستروم دکتر راز، این افشای خاطر به. شهمی

 .رفتن بین از دیگه گناهبی آدم کلی و شد نابود وضعیت اون خاطر به هم سوزان که بماند. آلن

 رو طنابش سر و بست دوباره پشت از را دستش و بایسته پا سر که کرد مجبور رو میشل براندن،

 :گرفت دست به

 .میریمی واقعا دیگه که جاست اون چون نزنه، سرت به زدن کلک و فرار فکر بهتره-

 رو تئو و دنیل هم من. شده شیرفهم کامال بده نشون که داد تکون بار چندین رو سرش میشل

 به و کردیم عبور احتیاط با سالن از. برگردیم شده نفرین ی منطقه اون به نفر پنج هر تا زدم صدا

 صورت به هم باز در، همون. رسیدیم فضاها ی بقیه با محرمانه قسمت ی کننده جدا در محل

 :داد فحش براندن که بود مقابلمون معیوب و بسته

 ...مسخره در این به لعنت-

 هم وسایل سری یه حاوی بزرگ کیف یه خودش با که براندن. نداشتیم رو قبل مشکل بار این ولی

 دریل شبیه وسیله یه با رو در اطراف اورد،می بیرون منفجره مواد داخلش از داشت بود، آورده

 به حواسش یه که تئودور. ذاشتمی کار ها حفره داخل رو منفجره مواد و زدمی سوراخ دستی

 :گفت سمت این به حواسش یه و بود سرمون پشت
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 !رهنمی بین از هم انفجار با محکمه، خیلی در این-

 :داد جواب خونسردی با هم، به سیم تا چند کردن متصل حین براندن

 .بینیممی-

 پناه داشت فاصله قدم بیست حدود در با که اتاقی داخل داد دستور شد، تموم کارش که بعد

 اطراف به نگاهی ببنده، که این از قبل رو در براندن و شدیم جمع جا اون مونهمه. بگیریم

 :گفت و بست بعد و انداخت

 .اسساخته کارمون نشه منفجر اگه-

 صدای دکمه، فشردن محض به. فشرد رو اش دکمه و کشید بیرون جیبش از رو کنترل یه و

 رو گوشاش ترس از دنیل و کشید جیغی میشل. افتاد لرزه با پامون زیر زمین و شد بلند مهیبی

 نتیجه تا کرد باز رو در براندن بعد، ثانیه چند. داشتیم مشابهی وضعیت هم تئودور و من گرفت،

 :خندید دیدنش تا و ببینه رو کارش ی

 !بود محکم چقدر-

 روی و درومده چهارچوب از بزرگی و عظمت اون به در. ببینم رو در که کشیدم سرک احتیاط با

 بتن داخل گردمیل حاال و بشن خورد هم دیوارا بتن که بود کرده کاری انفجار. بود شده ولو زمین

 :کرد اشاره و گرفت باال رو دستش براندن. بود شده مشخص هم ها

 جلب طرف این به زامبیا توجه ممکنه. برسونیم جا اون به رو خودمون سریع باید کنید، عجله-

 .باشه شده

 اگه و بود سرش پشت دقیقا براندن ی اسلحه. گذاشت راهرو به پا براندن تهدید و زور با میشل

 حواسش دنیل و رفتممی راه براندن کنار هم من. کردمی ناکارش براندن زد،می سر ازش خطایی

 چی فهمیدمنمی که کردمی زمزمه چیزایی خودش با داشت هم تئودور. بود سرمون پشت به

 :پرسید میشل از براندن که بودیم راهرو وسطای. گهمی

 کنن؟می عمل چطوری و شدن انبار جا اون صورت چه به داروها گفتی،می که انبار این-
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 :گفت سرش پشت ی اسلحه ترس از و اکراه با میشل

 به داروها. رفت داخلش شهمی هم ماشین با حتی که داره وجود محوطه بیرون از مخفی در یه-

 کردنشون رها از بعد که شدن، طراحی جنگنده توسط حمل قابل ای خوشه های بمب صورت

 که پودری و شن می منفجر آسمون و زمین تو زمین، سطح به نرسیده ها جنگنده توسط

 .شهمی پخش هوا تو سرعت به داره وجود داخلشون

 :گفتم و بشه تموم عجیبش توضیحات تا کردم صبر

 .هواپیما کمک با دارو کردن پخش همین بود؟ کی فکر کار این. جالبیه ی ایده-

 :گفت و کرد فکر کمی میشل

 پخش هوا تو که این محض به و نداره تزریق به نیاز پودر این که فهمید چون. بود آلن فکر آلن،-

 .ببره بین از رو زامبیا و کنه کن ریشه کلی به رو ویروس تونهمی بشه،

 :بپرسه رو سوالش که بود تئو نوبت بار این

 ساختی؟ رو ویروس این چرا اصال میشل،-

 به میشل سر و شه متوقف شد مجبور هم براندن. ایستاد مقدمهبی و یهویی صورت به میشل

 :چرخید تئودور سمت

 کار داشت اولش. شم رها زودتر لعنتی بیماری این دست از خواستم می چون چرا؟ دونیمی-

 دیدم پس. درومد آب از نشدنی رام مونویروس و خورد هم به معادالتمون که حیف ولی کرد،می

 پایین خودم با هم رو همه پس کنم، سقوط و پایین برم من قراره اگه باشم؟ بیمار من فقط چرا

 !کشممی

 :زد تشر بهش براندن. رسیدمی نظر به آمیز جنون و ترسناک صورتش، روی لبخند

 .بیافت راه شدم، خسته اراجیفت شنیدن از دیگه خب-
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 سرش پشت به اسلحه با براندن که فشاری با و خشکید لبش روی لبخند شد، گرفته میشل حال

 :کشیدم آه و دادم تکون سری افسوس با من. کرد حرکت دوباره آورد،

 شده بیمار خودت چون کردی؛ نابود رو دنیا یه تو. بیماری یه خاطر به فقط حماقت، از حجم این-

 !بودی

 که کرد اشاره تئودور به براندن و بودیم رسیده سردخونه نزدیک دیگه. نگفت چیزی جوابم در

 زده تکیه دیوار به که من به کردنش باز حین. کنه باز رو جا اون در خودش تا داره نگه رو اسلحه

 :گفت بودم

 .ماریا ببخشی رو من امیدوارم زدم، غر بهت ویروس این سر چقدر دونهمی خدا-

 :گفت و کرد باز رو در. نیست مهم برام بدم نشون بهش که زدم نیشخندی

 انگشت با) باشه، کفشت به ریگی اگه دونیمی که خودت میشل، هی. داخل برو میشل با تئو،-

 .پخ پخ.( کرد رسم فرضی خط یه گلوش زیر شستش

 و رفت داخل اول نفر و داد تکون فهمیدن معنی به رو سرش پریشونش و گرفته ی قیافه با میشل

 به و کرد نگاه من به دنیل. دنیل و موندم من و رفت اونا از بعد هم براندن. تئودور سرش، پشت

 :پرسید فارسی

 .بیفته اتفاق یه خواد می کنممی حس همش ندارم، خوبی حس من نداری؟ بد احساس یه تو-

 :کردم اعتراف و انداختم باال جواب در رو هام شونه

 برم؟ من یا تو میری. نه یا بشه چیزی خوادمی دونمنمی ولی زنه،می شور دلم کم یه-

 گرم محیط یه به دیگه سردخونه. سرش پشت هم من و رفت داخل بگه، چیزی که این بدون

 ها یخچال دیگه دادمی نشون که پوشش کف روی آب نازک ی الیه یه با بود، کرده پیدا شباهت

 اون هنوز هم پروفسور جسد. گرفتن قرار شدن خراب معرض در ها نمونه ی همه و کنننمی کار

 که شدمی متصاعد جسدش از تحمل قابل غیر و بد خیلی بوی یه بار این ولی بود، افتاده گوشه
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 جسد سمت به و کشید هم در چهره میشل. کردمی سخت خیلی رو جا اون تو کشیدن نفس

 :کرد اشاره

 .قسمته همون ورودی در محل جاست، اون-

. کرد چک کردن نگاه با رو حوالی اون و رفت جلو بود، گرفته بینیش جلوی رو دستش که براندن

 :پرید میشل به و برگشت زیادی خشم با بعد ثانیه چند

 .نداره وجود هیچی جا اون چون! بگی دروغ بلدی خوب-

 :کرد تکرار سماجت با میشل

 کنار رو ها یخچال باید گرفته، قرار ها یخچال اون پشت. مخفیه درش که گفتم داره، وجود چرا-

 .شه معلوم تا بذارین

 داشت قرار جسد کنار که یخچالی به رو خودشون و پیشش بره که زد اشاره دنیل به براندن

 :کرد غر غر دنیل. رسوندن

 ...تحمله قابل غیر بوش-

 یخچال طرف یه کدوم هر. جنگهمی تهوعش حالت با داره که بود مشخص قیافش از هم تئودور

. بشه تر راحت تئودور کار تا بده تکون رو یخچال طرف یه که کرد سعی سختی با دنیل و ایستادن

 یه تا دادن هلش قدر اون و کردن جا به جا رو ها نمونه سنگین یخچال بود، که ای سختی هر با

 یه که بودیم شده متعجب در اون دیدن از انقدر براندن و من. شد ظاهر یخچال پشت فلزی در

 :گفت حیرت با براندن. شد مون فراموش میشل حضور جورایی

 رسیدنمی فکرم به وقت هیچ اومدم، بازرسی برای منم که موقعی حتی. بوده ایهوشمندانه فکر-

 !باشه پشت اون چیزی چنین

 و بشه باز تر سریع قسمت اون راه خواستممی فقط و بودم کرده فراموش رو بو حتی منم

 خیلی یخچال چون زد،می کبودی به دنیل و تئو رنگ. کردممی نگاه تئودور تالش به صبرانهبی
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 همون به و کنم بررسی تا رفتم جلو قدم یه من زدن، کنارش کافی قدر به وقتی. بود بزرگ و عظیم

 :پرسیدم اول نگاه

 شه؟می باز چطوری این. نداره وجود شدنش باز برای قفلی یا دستگیره هیچ-

 شد باعث ای صحنه دیدن ولی بگیرم، میشل از رو سوال جواب تا چرخیدم عقب به پاشنه روی

 :پرسیدم زده وحشت. بخورم جا که

 !کو؟ میشل پس-

 در کردن تماشا از دست و اومد خودش به انگار خورد، سختی تکون من صدای شنیدن با براندن

 من، چشم. کنه پیدا رو میشل تا گرفت دیگه طرف به رو سرش و شد گرد چشماش. برداشت

 کش لبخند یه با میشل که ای گوشه شد، دوخته گوشه یه به همزمان دنیل و تئودور براندن،

 .فشرد می مشتش تو محکم رو چیزی و زدمی نفس نفس داشت ترسناک و اومده

 نگاه دیدن از انگار. بود سیاه ی ماده یه از پر که بزرگی سرنگ داشت، دستش توی سرنگ یه

 :خندید و شد زده ذوق سرنگ، اون به من ی خیره

 قرار من ویروس! هست و بوده من ویروس این! نه خودته؟ عزیز ویروس همون این کنیمی فکر-

 !ایرانی بشه تو دستای رام وقت هیچ نیست

. بودن کرده حقش در ایرانیا رو دنیا های بدی تمام که انگار. گفت غلیظ نفرت یه با رو" ایرانی"

 میشل به تئودور. فشرد هم به رو دندوناش خشم با براندن و اومد جلو کرده مشت دست با دنیل

 :داد هشدار

 خطرناکه، خیلی! برگردون جاش سر برداشتی، که جایی هر از رو سرنگ اون میشل، نکن خریت-

 !کنه تبدیلت تونهمی

 دیدم،می چشماش تو وار دیوونه جنون یه. شنیدنمی رو کس هیچ صدای انگار میشل ولی

 و کردمی نگاه ما به بار یه. شدمی تر رنگ پر و رنگ پر داشت االن و نداشت وجود قبال که جنونی

 :کرد تهدیدش و گرفت باال سمتش به رو اسلحه براندن. سرنگش به زیاد اشتیاق با بار یه
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 سرنگ اون! کنممی زمین نقش رو مغزت گلوله یه با وگرنه کن، بیرون رو داری سرت تو فکری هر-

 !کنار بنداز رو لعنتی

 تر نزدیک خودش به رو سرنگ. بود شده دیوانه ترس شدت از که انگار زد، قهقهه مستانه میشل

 :گفت براندن به و کرد

 چیزی سازه،می رو من قدرت اوج که چیزیه این اس؟ساده ویروس حاوی سرنگ یه این نظرت به-

 فریاد جیغ با) منه، کارای ی نتیجه این. کنیدنمی هم رو فکرش حتی شماها از کدوم هیچ که

 !منه قدرت برج این( کشید

 بمونم ساکت نتونستم دیگه من. کوبید مخالفش دست بازوی به قدرت با و برد باال رو سرنگ بعد

 جلوی باید ولی بشه تموم جونم قیمت به کارم این بود ممکن حتی برداشتم، خیز سمتش به و

 مثل و افتادم صاحبشون چنگ تو. گرفت رو جلوم و شد ظاهر غیب از دستی. گرفتممی رو میشل

 :زدم جیغ میشل

 !بگیرید رو جلوش! نه-

 آخرین تا میشل که دیدم کابوس یه مثل من و کشید عقب خودش با رو من ها دست صاحب

 لباس زیر چپش دست بازوی و خندیدمی وار دیوانه کرد، تزریق خودش بدن به رو سرنگ ی قطره

 سرعت با کنارم از دنیل که شدم متوجه آن یک. شدن رنگ کبود به کرد شروع کوتاهش، آستین

 من جلوی براندن که گرفت نتیجه باز، آشفته اون تو ذهنم و کشید اسلحه تئودور گذشت، زیادی

 :شم رها که کردم تقال. گرفته احتمالی خطرات برای رو

 !برم بذار براندن-

 :زد داد گوشم کنار و داشت نگهم قبل از تر محکم

 !بایست جا همین! میدی کشتن به رو خودت-

 بود پرت حواسم انقدر ولی افتادم، زمین روی پشت به و خورد هم به تعادلم ولی کرد، رهام براندن

 سرعت به میشل بدن افتاد،می اتفاق چشمام جلوی داشت چی همه. نکردم حس دردی هیچ که
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 شلیک که کردمی تهدیدش مدام تئودور. بود شده عوض خندیدنش صدای و شدمی سیاه

 ای اسلحه با هم براندن. بشه میشل نزدیک جوری یه که کردمی تالش داشت هم دنیل و کنهمی

 دیگه من گوشای انگار ولی. گفتمی بهش رو چیزایی داشت بود، رفته نشانه میشل سمت به که

 با لحظه یک. داشتم سرگیجه و بود افتاده پایین خونم قند نگرانی شدت از. شنیدنمی چیزی

 رو خودش سریعی حرکت با دنیل که ببینم تونستم بودم، شده ولو زمین روی که وضعیتم همون

 خودش به رو سرنگ میشل که نقطه همون دقیقا زد، بازوش به محکمی لگد و رسوند میشل به

 .بود کرده تزریق

 و بستم زیادی ترس با رو چشمام. انداخت لرزه به رو سردخونه میشل کشیدن عربده صدای

 دنبالش، به و کشید وحشت از کوتاهی فریاد ها بچه از نفر یه. ندیدم رو بعدی های صحنه

 که چیزی. ببینم رو اطرافم تا رفتن باال خستگی با پلکام. شد پخش فضا تو اسلحه شلیک صدای

 .بپرم جام از فنر مثل و بره یادم از خراب حال که شد باعث دیدم،

 سمت به رو اسلحه لرزون دستای با تئودور بود، شده پاشیده دنیل صورت روی سیاهی مایع

 کشید صورتش به رو دستش دنیل. کنه کار چی باید دونستنمی براندن و بود داشته نگه میشل

 :کرد زمزمه زده بهت و

 !شدم؟ ویروسی من-

 موجود یه به تبدیل حاال که میشل.گرفت ترسش از شده گرد چشمای جلوی رو انگشتاش سر و

 دنیل سمت به رو دستش. زد فرمی بد لبخند بود، شده پیکر غول زامبی همون مثل عجیب

 به بود، صدا این شنیدن منتظر انگار که دنیل. کشید جیغ ایطبیعی غیر صدای با و گرفت

 :زد داد و اومد خودش

 !باشید زود ها بچه برید! کنید ترک رو جا این زودتر-

 رو اسلحه صدای که رسوندم دنیل به رو خودم ایستادم، و شدم بلند جام از چطوری نفهمیدم من

 صداش. نبود مهم واسم هم مردممی اگه حتی که بودم شده دنیل نگران انقدر ولی. شنیدم کنارم

 :زدم
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 خوبه؟ حالت! دنیل-

 که بودم احمق من نبود، بود؟ خوب حالش. دیدم رو صورتش روی تلخی لبخند گرفتن شکل

 غربت توی آمریکا، توی سالها این همدم بهترین دوستم، بهترین. بزنم گول رو خودم خواستممی

 دهنم جلوی رو دستم. بود شده آلوده خودمون لعنتی ویروس شاه به چشمام جلوی تنهاییم، و

 که دستی با جنگیدم، زد چنگ وجودم اعماق به که عمیقی ی غصه با جنگیدم، بغضم با و گرفتم

 ...جنگیدم بکشه، عقب رو من که کردمی تالش داشت و بود چسبیده رو دستم

 و براندن توسط داشتم که بودم من شد، می دور که نبود اون البته. شدمی دور ازم داشت دنیل

 از رو دنیل اسم فقط من و بریم، باید که زدنمی فریاد سرم اونا. شدممی کشیده عقب به تئودور

 من به غمگین چشمای با دیدممی که حاال شدم،می دیوونه داشتم. زدممی صدا حنجرم اعماق

 رو فلزی شی یه به چیزی کوبیدن صدای. دونستممی رو قدرش ره،می بین از داره و مونده خیره

 کم داشت که بود شده قفل دنیل روی چشمام فقط. چیه صدای دونستم نمی ولی شنیدم،می

 ولی بود شده زامبی که این با انگار کرد،می نگاهش شعف با میشل داد،می شکل تغییر کم

 .داشت شعور و درک و کردمی کار هنوز عقلش

 داد و شد مچاله شد، جمع خودش تو دنیل و برداشت قدم دنیل سمت به میشل بعد، ثانیه چند

 رو خودم و کردم ناله زدم، جیغ کنان هق هق همراهش منم و کشید داد وجودش اعماق از. کشید

 سرش به بالیی هیچ دیگه میشل و شدمی شلیک میشل سمت به کنارم از که بود تیر. زدم

 بشه، بسته در که این از قبل و برد جدید محیط یه داخل خودش دنبال رو من کسی. اومدنمی

 .آوردمی باال رو رنگی سیاه خون داشت که دیدم رو دنیل آخر ی لحظه

 چندم بار برای برای براندن و چسبوند فلزی در به رو خودش زنان نفس تئودور شد، بسته در

 :داد فحش و نشست زمین روی جونبی و حالبی. کرد رها رو دستم

 ...بود شده گلوله ضد انگار لعنتی، ی زنیکه-

 صداهای. فشردممی آغوشم تو رو دستام و بودم ایستاده خمیده نیمه خوردن، تکون بدون منم

 بهم بدی حالت شدمی باعث صداها اون شنیدن و خوردمی گوشمون به سمت اون از عجیبی
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 رو راهرو یه جز هیچی سفیدش دیوارای و تاریک نیمه بود، باریک و تنگ فضا جا اون. بده دست

 چطوری براندن و تئو نفهمیدم که داشتیم قرار فلزی در اون پشت االن ما. کردنمی تداعی برام

 قورت رو دهنم آب بعد بودم، حیرت و بهت تو چنان هم لحظه چند. کنن بازش بودن تونسته

 :پرسیدم کنان زمزمه و دادم

 رفت؟ همیشه برای دنیل-

 و خوابی کم شدت از محکمش ی چهره. کرد نگاهم و گرفت باال رو سرش خستگی با براندن

 نافذش نگاه و رسید،می نظر به کبود و افتاده گود چشماش پای. بود شده داغون زیاد، فعالیت

 :گفت داری خش صدای با و زد ضربه زمین روی دست با. بود شده کدر و جانبی

 .دارم کارت بشین، بیا-

. کردممی حس وجودم تو که عمیقی بیچارگی خاطر به براندن، حرف خاطر به نه شکست، بغضم

 که براندن. کنم باور رو این تونستمنمی و نداشت، وجود برم و دور نژادی هم و آشنا هیچ دیگه

 :شد خم طرفم به و گرفت خودش به تری مهربون حالت افتضاحه، حالم حد چه تا شد متوجه

 ...جا این بیا کنی،می گریه چرا ماریا! هی-

 براندن و نشستم زانو دو روی کنان هق هق. بشینم که کرد مجبورم و گرفت ساعد از رو دستم

 :گفت که گرفت شدت هام گریه صورتم، به دستش تماس با. کشید صورتم روی رو دستش

 مرگ کنی؟می گریه چرا دیدم، که بود ای ایرانی ترین شجاع دنیل خوری؟می رو دوستت ی غصه-

 باید و دیدی رو شجاع آدم یه شکوه با مرگ تو. کنه مغرورت باید نیست، آور گریه شجاع آدمای

 .بده فراری رو بقیه تا بندازه خطر به رو جونش شد حاضر نوعت، هم که کنی افتخار

 :داد هشدار بود شده نگران انگار که تئودور

 بودنش محکم و در این به من بذاری، کنار رو رشادت و شجاعت یادآوری بهتره کنم فکر براندن-

 !ندارم اعتمادی

 :داد ادامه و کرد نگاه چشمام به تئودور، حرفای به توجهبی براندن ولی
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 جای پس کنه،نمی پیدا نجات بودن زامبی از هم دنیل. شهنمی حل مشکلی هیچ کردنت گریه با-

 .بره بین از بیشتری آدمای جون نذاریم و کنیم پیدا رو پادزهر انبار تا کن کمک کارا، این

 رو سرش جدیت با براندن. در سمت اون صداهای طور همین بود، شده کم هام گریه شدت از

 :داد تکون

 .کن کمک و شو بلند داره، اهمیت برات مردمت جون اگه ماست، فرصت آخرین این-

 رو سرش و زد لبخند من، حرکت دیدن با. دادم تکون سر منم و کردمش تماشا خیسم چشمای با

 رو کار این انتظار. کشید عمیقی نفس و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش کرد، نزدیک سرم به

 :گفتمی که شنیدم رو زمزمش صدای و شدم، شوکه مقدار یه همین برای نداشتم، براندن از

 .بده آزارت کس هیچ ذارم نمی دیگه برسیم، هدفمون به و بشه پیدا پادزهر وقتی-

 تئودور و شد شنیده در به چیزی محکم برخورد صدای که بگم حرفی جوابش در خواستممی

 :کرد وحشت

 !نیست امن دیگه بریم پاشید-

 :گفت و انداخت جلو رو من. کرد بلند خودش با منم و پاشد معطلی بدون براندن

 .داره بیشتری امنیت جوری این. بدو فقط ولی برو، جلو از تو-

 :گفت آمرانه و داد هلم خورمنمی تکون و زده خشکم دید وقتی

 ! ماریا کن حرکت-

 پاک چشمام جلوی از دنیل تصویر هم لحظه یه و دویدممی راهرو تو. براندن زور به ولی افتادم، راه

 راهروی. باشه نتیجهبی و بیهوده دنیل، مرگ که دادممی اجازه نباید بود، براندن با حق. شدنمی

 که هایی پله از. بودمش دیده نه و داره وجود داشتم خبر نه که جایی زدم، دور رو سفید و طوالنی

 با سرم پشت که شدم دقیق براندن و تئو پای صدای به و رفتم پایین سریع داشت وجود جا اون

. داشت وجود دیگه در یه پله، راه پایین. اومدنمی پایین من همراه ها پله از داشتن عجله همون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر 1373 نگار|  مجهول ویروس رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

409 

 

 در به رو خودم. شه باز تر راحت قراره بود مشخص و رسیدنمی نظر به اولی در محکمی به ولی

 .رفت کنار راحت خیلی و شد باز مقاومت بدون که دادم هلش و رسوندم

 :گفتم اختیاربی و شدم متوقف جام سر. شد بلند حیرتم فریاد دیدم، که رو در پشت

 ...من خدای-

 انگشت و خوردن جا من مثل دقیقا جفتشون. دنبالش هم تئودور و رسید من از بعد براندن

 پناهگاهی. داشت وجود عظیم خیلی ای هسته ضد پناهگاه یه مقابلمون،. گرفتن دهن به حیرت

 شد،می حیرت باعث که نبود پناهگاه این ولی. بودن نداده خبر وجودش از ما به وقت هیچ که

 پارک هم کنار و سر پشت ردیف به همه. بود موشک بار با تریلی تا بیست حدود چیزی یه وجود

 بلندی سوت حیرت روی از براندن. شده دیده تدارک قبل از ماجرا این بود مشخص و بودن شده

 :گرفت کمربندش به رو دستش و زد

 چیزی چنین کردممی فکر ذهنم اعماق! ایستادیم بشر نجات های فرشته پیش االن ما پس-

 ...رویاس یه فقط و نداره واقعیت

 :کردم یادآوری گرفته صدای با ولی کنم، عمل حال ضد بمب مثل لحظه اون خواستنمی دلم

 .اینا از یکی با نه حداقل. بریم بیرون جا این از تونیمنمی ما-

 با. کرد نگاهش نزدیک از و داشت استتاری رنگ اش بدنه که رفت تریلیا از یکی نزدیک تئودور

 :گفت و زد تایراش از یکی به دست

 و دافنر فرمانده پیش برگردیم اینا از یکی با تونیممی داده، یاد بهم پدرم. برونم تریلی بلدم من-

 .بیارن رو مابقی تا بیان افرادش و کردیم پیدا چی جا این که بگیم بهش

 :پرسید و شد متعجب براندن

 راحت اضطراری مواقع برای تا باشه خودش داخل هم تریلی هر سوییچ کنم فکر تونی؟می واقعا-

 .باشن استفاده قابل
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 باال رو خودش داشت، وجود تریلی کنار که ای پله از و انداخت باال ای شونه نیشخند با تئودور

 برداشت، بارشون و سنگین ماشینای از چشم براندن. بره داخلش و کنه باز رو درش تا کشید

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 نه؟ مگه. بره بین از دنیل فشانی جان نذاشتیم که بینم می کنم،می رو فکرش که حاال-

 و گذاشتم براندن ی شونه روی رو سرم و شدم تر نزدیک بهش. خندید کمی صدای با بعد و

 :گفتم

 .نذاشتیم توئه، با حق-

 نقش لبام روی کمرنگی لبخند. کرد تر نزدیک خودش به رو من و انداخت گردنم دور رو دستش

 بوی و خون بوی باروت، بوی داد،می جنگ بوی فاصله اون از براندن. بستم رو چشمام و بست

 جمع آغوشش تو رو خودم. دادمی هم استقامت و شجاعت بوی حرفا، این تمام با ولی. خاک

 که تئودور زدن داد صدای بعدش، و پیچید گوشم تو تریلی موتور خوردن استارت صدای که کردم

 :کنه غلبه موتور بلند صدای به خواست می

 .کنیم عجله بهتره کمه، وقتمون! ژولیت و رومئو-

 گردنم دور از رو دستش زد، پوزخند بود داده بهمون تئودور که لقبی به سرخوشی با براندن

 :گفت و برداشت

 .ژولیت بریم بهتره-

 طرف به همراهش و گرفتمش محکم کردن، فکر بدون و لبخند با که گرفت طرفم به رو دستش

 سرم پشت به شونه روی از و چرخوندم رو سرم برسیم، جا اون به که این از قبل. دویدم تریلی

 دیوار روی انگار که دیدمش می صورتی به دویدم، می که این خاطر به و بود بسته در. کردم نگاه

 برای رو دنیل بودیم، اومده ازش که راهرویی پشت و پله راه باالی در، اون پشت. خوره می تکون

 بهش دارم من که گفت و زدم پسش من داره، دوستم گفت دنیل. دادم دست از همیشه

 .شد دعوام باهاش من و کنم می نت*یا**خ
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 به نت*یا**خ جزو شدم، کشیده دیگه نفر یه سمت و زدم پس رو اون که این بودم؟ خائن من

 وجدان عذاب که شد باعث دیدمش، که آخری ی لحظه یادآوری و فکرا همین اومد؟ می شمار

. ایستادیم تریلی پیش دیدم که اومدم خودم به من و شد متوقف براندن لحظه همون ولی. بگیرم

 بعد هم خودش. بشینم تئودور پیش و برم باال تریلی های پله از که کرد کمکم براندن و بود باز در

 از. انداخت راه رو تریلی معطلی بدون تئودور که بست سرش پشت رو بزرگ در و شد سوار من از

 به ای دیگه شکل چیز همه باال اون از و دیدم می عجیب اتاقک یه داخل رو خودم داشتم که این

 .داشتم خاصی احساس گرفت، می خودش

 .گم می تبریک بهت تئو، داری خوبی فرمون دست-

 :گفت امیدواری ولی خسته، لحن با و زد پوزخندی براندن حرف به تئودور

 ...گم می تبریک تا دو شما به منم-

 پام روی رو دستش براندن. زدم کمرنگی لبخند اراده بدون و دوید صورتم به خون کردم احساس

 براندن نمای دندون لبخند دیدن با. چرخوندم سمتش به رو صورتم هم من و کرد نگاهم گذاشت،

 وطنم هم دنیل چون و داشتم انتخاب حق من. نبودم بودم؟ خائن من که پرسیدم خودم از دوباره

 و برادر، یه حد در همیشه ولی داشتم، دوستش من. بشم عاشقش که شد نمی این بر دلیل بود،

 دست از که این با هم حاال. بیام کنار دنیل عاشقی با نتونم وقت هیچ که شد می باعث این

 با و نشدم مرتکب اشتباهی کار من که دیدم می ولی کرد، می ناراحتم و بود سخت برام دادنش

 می مواخذه رو من نباید اون و بگم نه بهش که داشتم اجازه بازم دنیل، تلخیای اوقات ی همه

 . کرد

 حال در رو براندن که این از و بره غره چشم بهم کنه، اخم بهم تا نبود دنیلی دیگه حاال چند هر

 افتاد؛ پایین چشمم ی گوشه از اشک قطره یه و زدم پلک. کنه حسودی ببینه، من با زدن حرف

 سکوتش به مجبور و دادم تکون طرفین به رو سرم که بپرسه چیزی خواست حیرت با براندن

 می سعی داشت تئودور که ببینم و کنم نگاه جلو به دادم ترجیح و نکردم، نگاهش دیگه. کردم

 سرگرم که طور همون. برسه خروجی در به تا بگذره دیگه بارای و تریلی بین از احتیاط با کرد

 :گفت بود روندن
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 .جوابه بی برام هنوز چیزی یه فقط-

 چی؟-

 و نگفت؟ بهش چیزی چرا ولی ساخته، رو ویروس اون میشل که داشت خبر آلن شاید که این-

 پیدا دست خواست می که چیزی به باالخره و گشته می ویروس ضد یه ساخت پی هم خودش

 نگرفت؟ رو میشل جلوی وقت هیچ چرا ولی کرد،

 :گفت داری خش صدای با براندن

. نکنیم پیدا رو جوابش وقت هیچ شاید سوال، همین مثل. ندارن جوابی وقت هیچ چیزا بعضی-

 ...بود عاشق یه فقط آلن، چون نگفت بهش چیزی هم شاید

 خیره پام زیر به و انداختم پایین رو سرم منم. نگفتیم چیزی تئودور، نه من، نه براندن، جواب در

 :خورد می چرخ سرم تو گفت، براندن که آخری ی جمله. شدم

 ...بود عاشق یه فقط آلن، چون نگفت بهش چیزی هم شاید-

*** 

 (کل دانای)

 بلورین ی صفحه روی باشه، عادی انسان هر خوندن برای که سرعتی با رنگ سبز های نوشته

 صحبت داشت و بود ایستاده بزرگ مونیتور اون پای شخصی. شدمی نوشته رنگ مشکی

 :کردمی

 یک. دادن دست از رو جونشون زیادی خیلی جمعیت داد، رخ سال اون که اتفاق اون خاطر به-

 شده ساخته ناخواسته که ویروسی انتشار خاطر به جهان، کل جمعیت از سوم یک حدود چیزی

 .بود

 برداری یادداشت همراهشون تلفن روی پروفسور های حرف از سرعت با ها محقق از بعضی

 شد می زده که هایی حرف برداری، یادداشت جای به دادنمی ترجیح هم دیگه بعضی و کردنمی
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 هر و زدن قدم به کرد شروع سینه به دست توتمز پروفسور. بسپرن خاطر به و بشنون خوبی به رو

 :گفت و کرد اشاره مانیتور به پرتی حواس با. انداخت می مانیتور به نگاهی هم گاهی از

 های آدم تخمینی تعداد. ذارهمی نمایش به رو سال اون های خرابی از آماری ها، نوشته این-

 . ای دیگه مکان هر و روستاها شهرها، به وارده خسارت میزان رفته، بین از و شده کشته

 رویی خوش با. کرد جلب خودش به رو توتمز حواس و برد باال جمعیت بین از رو دستش شخصی

 :گفت و کرد شخص اون به رو

 .هادسون دکتر بپرسید رو سوالتون-

 :پرسید و زد لبخندی هادسون دکتر

 بدید؟ ارائه توضیحاتی هم مورفیا ویروس با مقابله روش ی درباره شهمی-

 زد هم به سریع رو دستاش کشیده،می رو سوال این شنیدن فرصت که انگار خوشحالی، با توتمز

 :گفت طنینی پر صدای با و

 راه یک فقط مارگوت، به شد مشهور بعدا که ویروسی یا مورفیا، ویروس برای! دکتر خوبیه سوال-

 و کشف از بعد بربت، آلن نام به دکتر یک توسط که بود دارویی هم اون داشت، وجود مقابله

 این توانایی و شهمی شناخته مارگوت آنتی اسم به دارو این. شد ساخته مورفیا، ویروس ساخت

 این در که کنم اضافه هم رو این باید البته. کنه گسسته هم از رو ویروس ساختمان کل که داره رو

 رو کشتنش قصد که نداره وجود ویروسی چون نداره؛ ارزشی دیگه مارگوت آنتی داروی ها، سال

 .باشیم کرده

 عادت یه سر از انگار و دلیلبی هم نفر چند و پیچید کنفرانس سالن در حضار ی خنده صدای

. بگیره قرار مانیتور مقابل تا چرخید پاشنه روی و زد لبخندی پروفسور. دادند تکون سر معمولی،

 یه جاشون، به و شدن پاک ها نوشته که کشید چپ سمت به و گذاشت صفحه روی رو دستش

 تصویر ی گوشه هم بعدی سه تصویر یه ها، نوشته ی عالوه به. گرفتن قرار جدید اطالعات سری

 :گفت و کرد اشاره تصویر به توتمز. داشت وجود
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 می بینه،می رو عکس این وقت هر مورفی پروفسور. ویروس همون از شده سازی شبیه عکس یه-

 برای ترسناک کشتار و کشت ماجرای اون که برسه روزی کردهنمی تصور وقت هیچ گهمی و خنده

 این با کوچولو موجود این خودش، قول به. بشه ثبت اذهان تاریخ در ماجرا این و کنه تعریف بقیه

 که ایه الخلقه عجیب موجود و هیوال هر از تر ترسناک و تر کننده ویران جالبش، شمایل و شکل

 .دیده

 بود شده بزرگ کامال ویروس. بذاره نمایش به رو خودش و بشه بزرگتر تا کشید دست تصویر به و

. داد می نشون وضوح به رو بعدیش سه شکل و زد می چرخ ای آهسته سرعت با صفحه روی و

 نوعای هم انواع با شمایلش و شکل که عجیبی ویروس کردن، می نگاه رو تصویرش دقت با همه

 :کرد پیدا ادامه پروفسور توضیحات. داشت زیادی تفاوتای خودش

 از هم رو ایدز ویروس خودش همراه و شد کن ریشه همیشه برای پیش سال سی ویروس این-

 کننده ناراحت اتفاقی بدن، دست از رو عزیزانشون و بشن دار داغ خیلیا شد باعث ولی برد، بین

 رو همکارانش از تن چند و عزیزش، پدر ماجرا این در هم مورفی پروفسور حتی. ناپذیر اجتناب و

 .داد دست از

 از خیلی. شکستمی رو سکوت اطرافشون دستگاهای وز وز صدای فقط و نگفت، چیزی کسی

 آدم و دادن دست از که عزیزانی آوردن،می یاد به رو سال اون داشتن، حضور جا اون که افرادی

 کنن خدمت دنیا به خواستنمی که جهان، تمام از محققی افراد. رفتن بین از مقابلشون که هایی

 انتقام ابزار به رو علم و بفروشه شیطان به رو روحش کینه و بغض با نفر یه ندن اجازه دیگه و

 .کنه تبدیل نوعاش هم از گرفتن

 شرف در ماجرایی چه و ده می رخ داره اتفاقی چه درها، اون از بیرون که نداشت خبر کسی ولی

 . دادنه رخ

 جلوی تونستنمی زیاد هیجان از و زدمی نفس نفس شدت به دوید،می داشت بیرون اون نفر یه

 با ولی بشه زمین پخش بود نزدیک رفت،می پیش که قدم چند هر. بگیره رو خوردنش سکندری

 هر از خالی مقابلش، سفید و عریض راهروی. داشتمی نگه رو خودش بود که ایسختی هر
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 تر سریع رو خودش باید ولی رسید،می نظر به انتها بی و دراز حد از بیش نظرش به. بود شخصی

 .ندیده رو اون کسی و امنه جاش که بشه مطمئن تا رسوندمی آخرش به

 صیقل و صاف شیشه. گرفت انرژی لمسش از و کرد لمس روپوشش بزرگ جیب در رو چیزی

 جون مثل و کرد می منتقل خوبی احساس بهش انگشتاش زیر شکل، ای استوانه ی خورده

 چند به باالخره دویدن، کلی از بعد. بشه تر مصمم هدفش به رسیدن برای که کرد کاری اضافه،

 زمین به محکم که قدم چند با و کرد کم سرعتش شدت از. رسید فلزی و بزرگ در یه قدمی

 رو بازدمش بعد گرفت، زانوهاش به رو دستاش و شد خم اختیار بی. شد متوقف در مقابل کوبید،

 که کردمی کاری هیجانش و بود رفته باال دویدن خاطر به قلبش ضربان. کرد رها زیادی شدت با

 و برگرده عادی حالت به کشیدنش نفس که داد اجازه خودش به ثانیه چند. بره هم باالتر حتی

 یه کشید، در کنار ی شده تعبیه قسمت روی رو چپش دست. ایستاد صاف عجله با بعد

 همون روی و شد تر تیره ثانیه چند عرض در رنگ ای نقره مستطیل. رنگ ای نقره فلزی مستطیل

 .مجاز ورود شد؛ داده تشخیص هویت: خوردن چشم به حروفی قسمت

 و بشه باز در تا شد منتظر. بود خوشحال باطنا ولی بزنه، لبخند تونستنمی که بود خسته انقدر

 و انداخت سرش پشت به مختصری نگاه. کرد پرتاب مقابلش جدید محیط به رو خودش سریع

 دویدن به نیازی دیگه بار این. شد راحت خیالش شه، می بسته داره در که شد مطمئن وقتی

 لمس رو جیبش داخل ی شیشه چنان هم دستش. رفتمی راه خونسردی با داشت و نداشت،

 حال اون به اهمیتی دیگه ولی شد،می خارج هاش ریه از تندی به نفساش بازم که این با و کردمی

 .دادنمی اوضاع و

 یه شبیه جا اون. رفت جلوتر و جلو مقابلش بزرگ محیط تو و شد خودش با زدن سوت مشغول

 کلی. کردمی مجزا هم از رو فضاها که ای شیشه دیوارای با بود، بزرگ خیلی و سفید مکعب

 وارد و گذشت اتاقک تا چند کنار از. بود بلد رو راهش اون ولی کننده، گیج و پیچ در پیچ فضای

 و محکم بتن، جنس از تماما. نبود شیشه جنس از بقیه خالف دیواراش که شد ها اتاق از یکی

 اون و داشتن، رو قسمت اون به ورود ی اجازه باال رده دانشمندای فقط که اتاقی. ناپذیر نفوذ

 .نبود نگران پس شه،نمی مخالفتی هیچ ورودش با که دونستمی
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 و شکل ای استوانه های محفظه. داشت وجود محفظه زیادی تعداد اتاق، اون ی بسته در پشت

 وجود آب مثل سیالی ی ماده ها استوانه داخل. اتاق سقف تا کف ارتفاع به کدوم هر بزرگ،

 به رو خودش. رسیدمی نظر به کدر نسبتا و زدمی روشن ای قهوه رنگ به. نبود آب ولی داشت،

 لمس با. گذاشت ای شیشه ی استوانه روی رو آزادش دست و کرد نزدیک ها استوانه از یکی

 که این با. کنه فکر داخلش محتویات به و کنه حس هم رو استوانه خفیف لرزش تونست شیشه،

 استوانه، هر. گرفته قرار چیزی رنگ، بد ی ماده اون داخل که داشت خبر ولی ببینه، تونستنمی

 .دادمی پرورش خودش بطن در که چیزی و مایع همون از شده پر داشت، رو وضع همین

 که دستی تونست سختی به. دوخت چشم مقابلش ی استوانه به و گرفت، باال رو چشماش

 استوانه ی بدنه روی رو دستش. زد لبخند دیدنش از و بده، تشخیص رو بود شناور مایع داخل

 آهسته خورد، تکون انگار دست. داد قرار دید،می رو دست که قسمت همون روی و آورد باالتر

 رو خودش فقط. رسوند اون دست به رو خودش و کرد حرکت آروم آروم. تشخیص قابل ولی

 باقی معلق مایع تو جا همون دست و نداد نشون خودش از العملی عکس دیگه و کرد نزدیک

 .موند

 ی ایده که بود فهمیده. کنه کار چی باید دونستنمی که بود زده ذوق صحنه اون دیدن از انقدر

 که چیزی. داشت کم چیز یه فقط هدفش، به رسیدن برای حاال و کنهمی عمل داره سالش چند

 .بدزددش واقع، در یا بیاره، گیرش سختی به بود تونسته

 در جیبش از رو دنیا شی ترین مقدس انگار که طوری کشید، بیرون جیبش از احترام با رو شیشه

 گرفت، باال رو لوله. بود شده موم و مهر آزمایش ی لوله یه واقع در جیبش، داخل ی شیشه. میاره

 داشت دوباره قلبش ضربان. شد تر عریض حتی لبخندش دیدنش، با و چشماش مقابل دقیقا

 چشماش لذت با و شد خیره شیشه روی های نوشته به. زیاد شوق و هیجان با گرفت،می شدت

 کنار مثبت عالمت به. کنه ضمیرش اعماق روی رو ها نوشته تصویر خواستمی انگار بست، رو

 ها استوانه از و گذاشت جیبش توی دوباره رو شیشه و کشید لرزونی نفس کرد، فکر ها نوشته

 هایی نوشته با بود، چشماش جلوی هنوزم چرخانش، سیاه محتویات با لوله تصویر. گرفت فاصله

 :خوند می براش ذهنش توی داشت نامرئی آدم یه انگار که
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 .شود حمل احتیاط با ،(V.M)+ پالس. ام.وی حاوی-

 

 پایان

 1397 تیر پنج

 

 کمال دادن، ادامه و خوندن و کردن دنبال کاستاش و کم تمام با رو رمان این که دوستانم تمام از

 . بخونن رو من های نوشته دست که داشتن من حق در رو لطف این که ممنونم و. دارم رو تشکر

 و رورو، روشنک، شیما، مثل کردن، دادن ادامه به تشویق رو من که دوستانم تک تک از ممنونم و

 .عزیزم ی دیگه دوستان از خیلی

 ممنونم و گزار سپاس همتون از

 باشید موفق همیشه و کام به ایام

 حق یا
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