
محمد عابدی



اوضاع زیاد 
خوب نیست

به احتمال 
زیاد این 

عوضی اهل 
اینجا نیست

اهل ... اره 
اینطرف ها 

نیست

زمانی که اون عوضی در 
زندان تو شهر گرانت رو 

اصال فکر . باز کردن 
اشو نمیکردم باید ما زندانی

بگیریم

ن من دیگه به زندا
ر بر نمیگردم مگ

بمیرم

لعنتی کیلومتر اینجا هستن20نیروی پشتیبانی احتماال  
بعد ما باید پشت ماشین کاور بگیریم 

من میرم پشت اون 
گودال، تو پوششم  

یمبده تا معاصرش کن

(صدای شلیک تفنگ)

ریک



نفس نفس  » 
«کشیدن



!!!پرستار 



کجایید 
لعنتی ها

!!د کجاییییی
؟  اینجا کسی نیست

اینجا چی 
شده ؟

یعنی همه 
م تصمیم گرفت

برن بیرون ؟؟

وای وای

(صدای افتادن)
(صدای درینگ آسانسور)



این چیه ؟؟؟

ایکی بیاد اینج

پس شما 
کجایید ؟؟؟

داخل اونجا 
چیه ؟؟؟

اچه اتفاقی 
افتاده ؟



غغغغغغغغغغ



وای  

وای  

وای  

آخ
وایسا

ازم دور بشو
عوضی

نمیفهمی ؟

(صدای افتادن)

(صدای افتادن)
این کارو نکن



اخخخخخخ
این دیگه چه 

اوضاعی هست ؟

... لعنتی



خدای من

نفس نفس » 
«زدن
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ای خدااااا

...



ای لعنتی



هیچی



(صدای ضربه)

بابا

!!!ها 
چی کار کردی 

پسر ؟

اون عوضی 
میخواست مارو 

بخوره

نه پسر این 
انسانه

وای

پاهاشو بگیر 
ببریمش داخل

خانه



چی ؟

بیدار شدی ؟  
میخواهیم شام 

بخوریم

شام خوردی ؟

چه . وایسا 
؟اتفاقی افتاده

با پسرم. ببخشید 
بیل زد به سرتان

چی ؟ 
درباره چی حرف 

میزنی ؟

اون فکر کرد شما 
هم یکی از اون 
چیزها هستید

چیزا ؟ منظورت اون هیوال 
هایی بودن که داخل 

بیمارستان بودن ؟ چه 
اتفاقی افتاده ؟

هی هی داداش آرام 
سوء تفاهم . باش 

پسرم منظوری. شده 
نداشته

چه اتفاقی 
افتاده ؟

نم صبر کن ببی
. لعنتی 

یعنی تو از هیچی
!خبر نداری ؟



بعدش تو  ... تیر خوردم 
.  بیمارستان بیدار شدم 

اون عوضی ها بهم حمله 
دمکردن بعد اینجا پیدا کر

ه منم ک. تمام شبکه ها از کار افتاده 
ی فقط اگه کس. چیز زیادی نمیدونم 

دنراه حلی بدونه هنوز به اینجا نرسی

یم برای اینکه اون عوضی ها از بین ببر
باید سر آنها بزنیم به خاطر همین 

اگه اونها به اینجا . پسرم زد سرتون 
ا م. نزدیک بشن از بین میبریمشون 

اینجا ساکت هستیم چون اگه بفهمن
اینجاییم بهمون حمله میکنن

قبل از کار افتادن همه چیز ، اطالع
دادن بریم داخل شهر های بزرگ تا

اما من ... از هممون مراقبت کنن 
نمخواستم اینجا شانسمو امتحان ک

از ... فامیال زنم تو آتالنتا زندگی میکنن
شاید رفته باشن . ساعت راهه 5اینجا 

آنجا زن و بچم

خدا را شکر از شهر های 
بزرگ محافظت میکنن

مطمئنم . اره 
.حالشون خوبه

م خب اگه بخوام بر
ن اتالنتا به ماشی

نیاز دارم
م بریم یک

خرید ؟

تو گفتی که 
کسی نمیدونه 

چی شده ؟



تو پلیسی ؟

آره

م وقتی گفتی تیر خوردی فکر کرد
و پس پلیس بودی. شکارچی هستی 

. به همسایه هات توجه نمیکردی 
چون ما را ندیده بودی

چون. من شما را باز داشت نمیکنم 
تمام خانه هایی که داخل محله ما 

خانواده . هستن غارت شدن 
ننتامسون برگردن ازت تشکر میک

ما نمیخواستیم محلتون غارت
کنیم اما به نظر میریسید 
ا اینطور امنتره ، فکر نکنم ب

ماندن در آنجا کسی را ناراحت 
کرده باشیم

در اما تا وقتیکه
خانه جنگ 
درست نکنی

الزم نیست برام 
ط تو فق. توضیح بدی 

میخواهی از پسرت 
درکت. مراقبت کنی 
میکنم

ی راست. خیلی ممنونم 
اسمتو نگفتی ؟

افسر ... ریک 
ریک گریمز در

.خدمت شما 

و شما ؟ .  مورگان جونز 
و پسرم دووین

ممنونم. تو مرد خوبی هستی مرگان 
.کمکم کردی تا اینجا بیام 

ارزشش داشت که با یک 
به اگر. نفر هم صحبت کنم 
رم پس... خاطر کارتون نبود 

عالقه ای نداشت تا باهام 
حرف بزنه



هه

لعنتی بعد از این اتفاق هایی 
که دیدم ، وقتی 

میخندم احساس گناه 
میکنم

هی پسر میدونم داخل امروز 
نباید... چه چیزهایی دیدی 

رنه بزاری روت تاثیر بزاره وگ
خل مشی

آره قضیه اون  
چیه ؟

اوه این ؟
با خودم فکر کردم 

چندتا با خودم داشته 
ها شاید اون. باشم بهتره 

دنبالم بیان

فقط باید 
ا کلیدشو پید

کنم آها



واییییی

گه ا... یه چندتایی بردارید 
با کوبیدن با بیل به 

سرشان از پا در میان پس
این بهتره 

باید یک طوری
ازتون تشکر 

کنم

سپرها هم تو قفسه پایین 
چندتا هم ... اسلحه ها هست 

برای من نگه دارید میتونم ؟ .نه عزیزم 
به هیچی دست نزن

اما من بزرگ 
شدم

اما االن نباید دست . میدونم 
فردا بهت یاد. بهشون بزنی 

میدم چه طوری استفاده کنی

به اندازه کافی
سپر هست ؟ چه خوشگل 

شدی

یه یونیفر اضافه داخل کمدم 
همیشه دارم

رگ گفتم اگه برم یک شهر بز
ونم با پلیس بودن بهتر میت

کارام رو کنم 

م وسایلتون بردارید میخواه
و بهتون سوپرایز دیگه ام ر

نشون بدم



.تو سمت چپی را بردار 
از اونی که من برمیدارم
بهتر نیست اما از اونی

که میروندی بهتره
اگه بخواهم  
برم اتالنت ،

بهتره با  
جدیدتره برم

.صبر کن 
چی ؟

ز این جزئی ا. نگران نباش رفیق 
کارم هست و نمیدونم چه طوری 

ازتون مراقبت کنم

وقتیکه اوضاع خوب 
شد باید پسش بدی 

پس زیاد داغونش نکن
اگه میخواهین 

جایی برین 
...اینها امنترن 

...اما من 

. ازت ممنونم ریک 
نمیدونم چه طوری 

ازت تشکر کنم

.  گوش کن رفیق 
این تو بودی که 
بهم کمک کردی 

این دیگه چه 
صدایی بود ؟



غغغغ

غغغغغغ

غغغغغغغغغ

مراقب باش 

غغغغغ
غغغغغغغغغغ

نزن



ونه اون نمیت. بیخیالشو 
و  ت. بهمون آسیب بزنه 

شاید به گلورت نیاز
داشته باشی

؟بعدا میبینمت

حتما

ما همسایه ... مطمئنن 
حواست به . هستیم 

خونمون باشه
و پس سریعا کاراتون

شدنکنید تا بیشتر ن

آره راست 
میگی

غغغغغ



غغغغغغ



(صدای شلیک تفنگ)





همین را کم داشتم تو رو 
خدا تو اینطوری نکن

...



لعنتی



چی ؟



ها ؟؟؟
«بو کردن»

ی من برای بنزین آمدم برا
نیومدم... دزدی و 

کسی خونه 
هست ؟

من آمدم 

(صدای در زدن)



سالم



من اینو  
د برداشتم شای

به دردم بخوره

آماده ای 
دختر ؟

. سالم عزیز 
اینجا تنها 

هستی ؟

به کمکت نیاز دارم 
ته مطئنم مشکلی نداش

باشه

تا به حال اتالنتا 
رفتی ؟

خیلی دور نیست

بزن بریم



.آروم تر لطفا 
میدونم زیاد داخل 
ی طویله بودی اما اینطور
خودتو خسته میکنی

!!!هش  ...  حاال بهتر شد 
دوست ندارم 

رسیدیم آنجا به 
خواب بری

اسم ... خب 
داری ؟



ه زنم ، لوری بود که کیس
من هم . هوایش پاره شد 

ه ب. سریع برگشتم خونه 
ه گیلروی گفتم زنگ بزن

دکتر داخل بیمارستان

باید االن درباره ی... میدونم 
شادی های قدیم حرف بزنیم
بهتر از این خرابی هایی که

....امروز دیدیمه 

تازه اون صبح من رفته بودم
م داشت. تو کالنتری . سرکار 

دومین قهوه ام رو میخوردم و 
گیلروی هم داشت دربارهی 
شادی دیشبش حرف میزد

ن که بعدش تلف
...زنگ خورد 

ن اولی. بدون معطلی بردمش بیمارستان 
اده بازی بود که از آژیر توی ماشین استف

کردم

تمام مدت دستشو محکم 
ارین لوری باید سز. گرفته بودم 

.  م  من خیلی نگران بود. میکرد 
اما همه چیز به خوبی پیش 

.  رفت 

...من ...

برای اولین بار
چشمای کارل 

دیدم

االن ... میدونم 
که دارم فکر 

...میکنم 

ه میدونم فکر کردن ب
چیز های خوب 
وضیعت را بدتر 

.میکنه 



خب دیگه 
رسیدیم

غغغغغغ



لعنتی



جا بیا از این! یاال 
خارج بشیم

لعنت

لعنت

لعنت

لعنت

اییییییییی

وایییییی



غغغغغغغ
غغغغغغغ

لعنتی

حتما
حتما



حرومزاده 

کثافت

شما ها چتون 
شده ؟؟

(صدای شلیک تفنگ)

(صدای شلیک تفنگ)(صدای شلیک تفنگ)(صدای شلیک تفنگ)



مبیا دنبال

ما باید از این
جا خالص 

بشیم

آییییی

همه ولگردا 
کشوندی 
سمتمان

اینقدر صدای 
شلیک در نیار



.  نگران اونها نباش 
. سرعتشان خیلی کمه 

بهمان نمیرسن

همونجا 
وایسا

االن میکشمش
پایین

.  بجنب رفیق 
میخواهم جانتو

نجات بدم

...شرمنده 

این ... من فقط 
همه یکجا 

ندیدم



پس آدم 
خوشانسی  

هستی

اینها چیزی نیست و
اگه جلوتر میرفتی
االن دیگه اینجا 

نبودی

چی ؟؟

بجنب باید 
عجله کنیم

وایسا

گوش کن کار آسونیه من 
.  همیشه از این کار ها میکنم
تمام این ساختمان ها پر 

زامبی شده

اما باید بپری
نه 

نه اصال

بهم اطمینان 
کن

خدا بکشت



آییییی

!آخ  خدای من و اول باید ساکت
پرت میکردیی

االن میگی ؟

باید دوباره عجله
کنیم دارن زیاد 

میشن

حواست باشه اگه از 
نردبان پایین رفتی 

نگران نباش زیاد دور 
نیست

قبل... هنوز جامون امن نیست 
از این که به گرفتارشان 

اگه . م بیوفتیم باید اعجله کنی
ن سریع بریم نمیتونن دورما

بزنن

اون عوضی ها 
ه سرعتشان خیلی کند
واسه همین میتونیم 

فرار کنیم اصال از 
.  اسلحت استفاده نکن
نزار گازت بگیرن 



کما

االن دیگه دور 
نیستیم

گرفتم

د از اینجا به بع
باید حواسمون 

جمع کنیم

از اینطرف

مواظب خودت 
باش

اصال ندیدمش باید چشماتو  
.قشنگ باز کنی 

این چندماه کجا 
بودی ؟



آییییی

جدا ؟

میشه اینجا 
وایسیم؟ امن 

هست ؟ چبز هایی که داشتی 
دربارهی شهر میگفنی

که خطرناک شده  ... 
االن آدمهای اونجا کجا .

هستن ؟

یک دقیقه 
وایسیم

دیروز ... اره 
بیمارستان 

بودم

...من 

اونها بودن ... همین 
که میخواستن داخل 

شهر ما را بخورن

دولت میخواست ما را دسته 
بندی کنه که بتواند ازمون 

رد تنها کاری که ک.مراقبت کند 
قثط . آذوقه برامون جمع کرد 

یک هفته طول کشید همه شهر
کشته شدن

ه بعد از اون دیگ
. نمیدونم 

خانواده داری ؟



االن داریم ... اره 
میریم اونجا ، افراد 

نبیشتری اونجا هست

ن ممکنه نیومده باش
اما جای دیگه هم ... 

نمیشناسم

اما . از کنتاکی اومده بودیم 
وقتی شنیدم مردم به 

شهرهای بزرگ میرن فکر 
ته کردم که زنم دست بچم گرف

آورده اینجا

.  متاسفم رفیق
شاید زنده 

باشن
زنم

پسرم  

گفتی گروه ؟

ن م. رفیق امید داشته باش 
خیلی ها دیدم که عجیب 

غریب زنده ماندن

ما یک نفر داخل 
گروه داریم که از 

آتالنستاست



کما

رسیدیم

اه و چندتا ماشین داریم که مثل پناهگ... اره 
یم  با خودمان گفت. شبا هم کشیک میدیم 

که نزدیک شهر باشیم شاید دولت آمد 
کمکمون

یعنی همینطوری ؟
بیرون امنه ؟

ی خیل... بیشترمون تازه واردیم 
ها سعی کردن به آتالنتا برن

اونجا ما نتونستیم بریم. مثل تو 
به خاطر همین اینجا کمپ زدیم

دیگه نزدیکیم



وای خدای 
شکر

بابا

ریک
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