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ریچارد ماتیسن

فوريه ی   20 در  آمريكايي،  فیلم نامه نويس  و  نويسنده  ماتیسن،  ريچارد   
از دبیرستان  متولد شد. در سال 1943  نیوجرسي  ايالت  آلنديل1  1926 در 
درمقام سرباز  دوم  زمان جنگ جهاني  در  و  فارغ التحصیل شد  بروكلین  فني 
پیاده نظام خدمت كرد. پس ازآن در سال 1949 از دانشگاه میزوري مدرك 

روزنامه نگاري گرفت.
متولد مرد و زن2 اولین داستان او بود كه در سال 1950 در مجله ي فانتزي و 

علمي تخیلي3 به چاپ رسید.
در سال 1951 درحالی که در سمت كارمند پست در شركت هواپیمايي فعالیت 
مي كرد و در اوقات فراغتش به نويسندگي می پرداخت، به سانتامونیکا رفت. 
سپس با روت وودسن4 ازدواج كرد و صاحب چهار فرزند شد كه سه تاي آن ها 

تخیلي نويس و فیلم نامه نويس هستند. 
اكثر آثار ماتیسن در ژانر فانتزي، وحشت و علمی تخیلی هستند. من افسانه ام 

1. Allendale 2. Born of Man and Woman 3. Magazine of Fantasy and Science Fiction

4. Ruth Woodson



سومین داستان بلند اوست كه در سال 1954 منتشر شد و بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. فیلم هاي آخرين مرد روي زمین1 )1964(، مرد امگا2 )1971( و 
من افسانه ام3 )2007( با اقتباس از اين كتاب تولید شدند. من افسانه ام فیلمي 
صد دقیقه اي است به كارگردانی فرانسیس الرنس4 و بازيگری ويل اسمیت5 در 
نقش دكتر رابرت نويل. اين فیلم در 14 سپتامبر 2007 در آمريكا به نمايش 
درآمد و با فروش 77 میلیون دالري در اولین هفته ي اكران، ركورد جالبي از 

خود به جاي گذاشت.
ايـن كتـاب يكـي از اثرگذارتريـن رمان هـاي خون آشـامي قرن بیسـتم اسـت و 
معمـواًل در فهرسـت ده مطالعـه ي انتقـادي برتر ژانر وحشـت بـوده. كتاب در 
سـال 1954 نوشـته شده است؛ اما داستان در 1976 )يعني 22 سال پس از آن( 
اتفـاق مي افتـد و به همین دلیـل در طبقه بنـدي علمي تخیلـي قـرار گرفته اسـت. 
مـن افسـانه ام در سـال 2012 جايـزه ي بـرام اسـتوكر را از آِن خـود كـرد. اين 
جايزه به همت انجمن نويسـندگان داسـتان هاي وحشـت و خانواده ي اسـتوكر، و 
 به مناسـبت گذشـت يك قرن از سالمرگ برام استوكر، نويسنده ي رمان دراكوال،

اهدا می شود.
من افسانه ام حاصل فعالیت ذهني هنري و پردغدغه ی نويسنده اش، در شرايط 
فرهنگي نگران كننده است. ماتیسن در اين كتاب براي توجیه و عقالني جلوه 
وجودي  به  ماورايي  هیواليي  کردن  تبديل  )يعنی  خون آشام  افسانه ي  دادن 

منطقي كه ريشه اي پزشكي دارد( بسیار تالش كرده است.
از نويسندگان  اثر تئوري میكروبي خون آشام را كه تاكنون بسیاري  اين  با  او 

پیرامون آن صحبت كرده اند، پايه گذاري كرد.
برخي بر اين باورند كه من افسانه ام رمانی علمي تخیلي يا وحشت نیست )حتي 
با وجود خون آشام هاي موجود در آن( و شايد در سطح معنايی عمیق تر آن، 

داستاني عظیم درباره ی تنهايي بشر نهفته است.
شخصیت اول اين كتاب، رابرت نويل، تنها فرد زنده ي روي زمین است... اما 
تنها نیست. طاعون درمان ناپذيری تمام افراد جامعه اش را به موجوداتي شب رو 
و تشنه به خون تبديل كرده كه تصمیم دارند او را نابود کنند. رابرت نويل روزها 
به شكارچي تبديل مي شود؛ کسی كه ويرانه هاي متروكه ي تمدن را در تعقیب 
خون آشام ها جستجو مي كند و شب ها در خانه اش پناه مي گیرد و براي طلوع 

خورشید انتظار می کشد...

1. The Last Man on Earth 2. The Omega Man 3. I'm Legend

5. Will Smith

4. Francis Lawrence



فصلاول
در روزهای ابری، رابرت ِنويل1 هیچ وقت مطمئن نبود ِکی غروب می شود 
و بعضی وقت ها قبل ازاينکه بتواند به خانه برگردد، آن ها در خیابان بودند.

اگر کمی بیشتر اهل تحلیل  بود، شايد می توانست زمان تقريبی آمدن  
آن ها را حســاب کند؛ اما رابرت هنوز هم برای تخمین ساعت های روز و 
شب، از عادت همیشگی اش اســتفاده می کرد و زمان را از حالت آسمان 
حدس می زد؛ روشی که در روزهای ابری جواب نمی داد. به همین دلیل، در 

آن روزها نزديک خانه می ماند.
در آن  بعدازظهر کســل کننده ی خاکستری، با سیگاری که از گوشه ی 
دهانــش آويزان بود، در اطراف خانه قدم می زد و دود نخ مانندی را که از 
شــانه هايش باال می رفت، دنبال خود می کشید. تک تِک پنجره ها را وارسی 

1. Robert Neville 
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کرد تا ببیند تخته ها ُشل شده اند يا نه. بعد از آن حمله های وحشیانه، بیشتر 
تخته ها شکسته يا ُخرد شده بودند و او مجبور بود تمامشان را عوض کند؛ 
کاری که از آن متنفر بود. امروز فقط يک تخته شــل شده بود. فکر کرد: 

عجیب نیست؟
در حیاط پشــتی، گلخانه و مخزن آب را وارســی کــرد. گاهی اوقات 
ديواره های مخزن سست می شد يا باران گیرش خم می شد يا می شکست. 
آن هــا گاهی از باالی حصار بلند، ســنگ های بزرگی را به اطراف گلخانه 
پرتاب می کردند که تورهای باالِی سِر آن را پاره می کرد؛ آن وقت رابرت 

مجبور بود شیشه های شکسته اش را عوض کند.
آن روز گلخانــه و مخزن آب هردو ســالم بودند. بــه خانه رفت تا 
چکش و میخ بیــاورد. در را که باز  کرد، تصوير چند تکه اش را در آينه ی 
ترک خــورده ای ديد که ماه ها پیش به در آويــزان کرده بود. چندروزی 
می شد که تکه شیشــه های آينه داشت می افتاد. فکر کرد: بذار بیفتن. اين 
آخرين آينه ای بود که آنجا گذاشــته بود؛ ارزش فکر کردن نداشت؛ حتی 
می توانســت به جای آن، سیرهای به نخ کشــیده آويزان کند. سیر همیشه 

به  درد می خورد.
از ســکوت کســل کننده ی اتاقِ خواب به آرامی گذشت. به سمت چپ 

پیچید. وارد راهروی کوچکی شد و دوباره به اتاقِ خوابش رفت. 
قباًل اين اتاق به زيبايی تزيین شده بود؛ اما مدت ها از آن زمان می گذشت. 
حاال از آن اســتفاده های ديگری می کرد. تخت و کمد لباسش جای کمی 

گرفته بود؛ به همین دلیل باقی  اتاق را به کارگاه تبديل کرده بود. 
تقريبًا يک طرف ديوار را نیمکت بزرگی گرفته بود که روی آن با يک 
اره ی نواری ســنگین، چرخ خراطی، چرخ سنباده و گیره پوشانده شده بود. 
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باالی اين ها، روی ديوار، ابزار نامرتب و درهم ريخته ای بود که رابرت نويل 
از آن ها استفاده می کرد.

از روی نیمکــت، چکش و از توی يکــی از صندوق های نامرتب ابزار، 
چندتا میخ برداشــت. بیرون رفت و الوار را به پنجره میخ کرد. میخ های 

استفاده نشده را پرت کرد روی ُکپه ی خاِک کناِر در. 
چنددقیقه روی چمِن جلوی در ايستاد و طول خیابان سیمارون1 را که 
حاال بسیار خلوت و ساکت بود، نگاه کرد. او مردی قدبلند، سی و شش  ساله 
و انگلیسیـ  آلمانی تبار بود.  جز دهاِن گشاِد مصمم و چشم های آبِی روشْن 
ويژگی ديگری نداشت؛ چشم هايی که حاال به خرابه  های  سوخته ی اطرافش 
نگاه می کرد. رابرت خانه هايی را که در همســايگی اش بود، سوزانده بود تا 
آن ها از روی پشت بام خانه های ديواربه ديوار، روی سقف خانه ی او نپرند.

بعد از چند دقیقه، نفســی آرام و طوالنی کشــید و به خانه برگشت. 
چکش را روی نیمکت اتاق ِنشیمن پرت کرد، بعد سیگار ديگری روشن کرد 

و نوشیدنی اش را خورد. 
بعد ســعی کرد خــودش را مجبور کند قدری خانــه را نظافت کند؛ 
زباله هايی را که از پنج  روز پیش در ظرف شويی تلنبار شده بود، جمع کند؛ 
بشقاب ها و ظرف های يک بارمصرف را بسوزاند؛ مبلمان را گردگیری کند؛ 
ظرف شــويی و حمام و دست شويی را بشــويد؛ و ملحفه و روبالشی اش را 

عوض کند. اما به انجام دادن اين کارها میلی نداشت.
به هرحال، او مرد بود، تنها زندگی می کرد و اين چیزها برايش مهم نبود.

تقريبًا ظهر بود. رابرت نويل در گلخانه مشــغول جمع  کردِن يک سبد 
سیر بود.

1. Cimarron 
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اوايــل، بوی آن همه ســیر حالش را بــد می کرد و مدام احســاس 
دل به هم خوردگــی داشــت. اما بعدازمدتــی، انگار بوی ســیر در خانه و 
لباس هايش رســوخ کرده بود؛ گاهی اوقات فکر می کرد بوی سیر حتی در 

گوشتش هم نفوذ کرده است.
حاال تقريبًا بوی آن را احساس نمی کرد.

وقتی به اندازه ی کافی ســیر جمع کرد، به خانه برگشت و آن ها را توی 
سبد ظرف شويی ريخت. کلید برِق روی ديوار را زد، المپ سوسويی زد و 
بعد روشن شد. از بین دندان های به هم فشرده اش صدای غرش نفرت آلودی 
گذشت. باز هم موتور برق خراب شده بود. مجبور بود دوباره آن دفترچه ی 
راهنمای لعنتی را بیرون بیاورد، سیم کشی ها را بررسی کند، و اگر تعمیرش 

خیلی مشکل بود، موتور برق جديدی نصب کند. 
با عصبانیت صندلی پايه بلند را به طرف ظرف شــويی کشید. چاقويی 

برداشت و با ناله ای ازفرِط خستگی روی صندلی نشست. 
اول بايد حبه های هر بوته ی سیر را جداجدا می کرد. بعد بايد هر حبه 
را طوری نصف می کرد که جوانه ی وســط آن مشــخص شود. فضا پر از 
عطروبوی تنِد سیر شده بود. وقتی هوا بیش ازحد سنگین شد، دستگاه تهويه 

را روشن کرد تا بوی اضافی از خانه خارج شود.
حاال تقريبًا کارش تمام شده بود. دستش را دراز کرد و يخ خردکن را از 
توی قفسه ی ديواری برداشت. با آن تمام تکه سیرها را سوراخ کرد و به نخ 

کشید؛ تاجايی که حدود بیست وپنج رشته سیِر به نخ کشیده داشت. 
اوايل، اين رشته ها را به پنجره آويزان می کرد؛ اما از وقتی آن ها سنگ 
پرت می کردند، مجبور شــده بود قسمت های شکسته ی پنجره را با تخته 
بپوشاند. باالخره يک روز تخته ها را از روی پنجره ها برداشت و به جای آن ها 
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الوارهای چوبی میخ کرد. با اين کار، خانه مثل قبرستانی تاريک و کسالت بار 
شده بود؛ اما بهترازاين بود که هرلحظه امکان داشته باشد سنگ های غلتان 
و شیشه های خردشده توی خانه بیايد. قباًل سه دستگاه تهويه نصب کرده 
بود و روی هم رفته، اوضاع خیلی بد نبود. آدم اگر مجبور باشد، می تواند به 

هر شرايطی عادت کند.
وقتی به نخ کشــیدن حبه های سیر تمام شد، بیرون رفت. آن ها را روی 
قاب پنجره میخ کرد و رشــته های قديمی تر ســیر را که تقريبًا بی بو شده 

بودند، برداشت. 
مجبور بود تا وقتی راه بهتری پیدا نکرده است، دوبار در هفته اين کار 
را انجام بدهد. اين خِط مقدم دفاعش بود. »دفاع«... خیلی وقت ها به خودش 

می گفت: از چی؟
تمام بعدازظهر میِخ چوبی درست کرد.

آنهــا را از ُکنــده ی پهنی می بريد و با اره ی نواری به شــش  قطعه ی 
بیست وسه سانتی متری تقسیم می کرد. بعد اين قطعه ها را روبه روی سنگ 

سنباده ی چرخان می گرفت تا مثل خنجْر تیز شوند. 
کار خسته کننده و يکنواختی بود، و هوا را ُپر می کرد از گرده های بدبوی 
چــوب که از ســوراخ های بینی و دهانش به ريه اش می رســیدند و او را 

به سرفه می انداختند. 
با ايــن وجود، انگار کارها پیش نمی رفــت. فرقی نمی کرد چندتا میخ 
درست کند، همه  شــان در يک چشم به هم زدن تمام می شدند. پیدا کردن 
ُکنده ی چوب هم به مرور ســخت تر می شد. باالخره يک روز مجبور می شد 

طول مستطیلِی چوب را بتراشد. با دلخوری فکر کرد: »جالب نمی شه؟« 
تمام اين کارها کســل کننده بود و همین مجبورش می کرد برای ازبین 
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بــردن آن ها روش بهتری پیدا کند. اما وقتی اصاًل فرصتی برای آرامش و 
فکر کردن به او نمی دادند، چطور می توانست روش بهتری پیدا کند. 

همان طور که چوب ها را می تراشــید، به موسیقی هم گوش می داد؛ به 
آهنگی که از بلندگويی که در اتاقِ خواب نصب کرده بود، پخش می شــد: 
سمفونی های ســه و هفت و ُنه بتهون1. خوشحال بود از اينکه در بچگی از 
مادرش ياد گرفته بود اين نوع موسیقی را دوست داشته باشد. اين موسیقی 

کمکش می کرد بطالت وحشتناِک اوقاتش را پر کند.
از ساعت چهار به بعد، ُزل می زد به ساعِت روی ديوار. در سکوت کار 
می کرد؛ درحالی که لب هايش را روی هم فشــار می داد، سیگاری گوشه ی 
لبش بود و چشــم هايش خیره شده بود به رنده ای که چوب را می جويد و 

گرده های آردمانندش را کف اتاق می ريخت.
چهار و پانزده دقیقه، چهار و سی دقیقه، يک ربع به پنج بود. 

تا يک  ساعت ديگر آن ها دوباره در اطراف خانه بودند، حرامزاده های 
کثیف. به محِض اينکه تاريک می شد، می آمدند. 

جلوی فريزر بزرگ ايستاد و برای شامش چیزهايی را انتخاب کرد.
چشم های خسته اش از روی بســته های گوشت حرکت کرد تا پايین: 

سبزيجات يخ زده، و پايین تر: نان و شیرينی، میوه و بستنی.
دو تکه گوشت بره ی بااستخوان، لوبیاسبز، و يک بسته ی کوچْک شربت 
پرتقال انتخاب کرد. بســته ها را از فريزر برداشت و در را با آرنجش ُهل 

داد و بست. 
بعد به سمت ُکپه ی ناهموار کنسروها رفت که تا سقف روی هم تلنبار 
Ludwig Van Beethoven/ baptized 17 December 1770– 26 March 1827 .1 لودويــگ ون بتهون، نوازنده ی پیانو 

و موسیقی دان آلمانی.
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شده بود. يک قوطی آب گوجه فرنگی برداشت و از اتاق بیرون رفت؛ اتاقی 
که يک وقتی مال َکتی1 بود، اما حاال مال مواِد شکم ُپرکِن او شده بود.

به آرامی در اتاق ِنشیمن راه می رفت و به نقاشی ای که ديوار را پوشانده 
بود، نگاه می کرد. نقاشی، پرتگاهی را نشان می داد که به سمت اقیانوس خم 
شــده بود؛ اقیانوِس سبزـ  آبِی خروشانی که موج هايش درحاِل برخورد با 
صخره هايی ســیاه بود. خیلی باالتر، در آسماِن پاِک آبی، مرغ های دريايی 
ســفید در باد شناور بودند، و آن باال، سمت راســت، درخت گره داری از 

پرتگاه آويزان بود و شاخه های تیره اش به سوی آسمان کشیده می شد.
نويل به آشــپزخانه رفت و خوراکی هايی را که برداشته بود، روی میز 
ريخت. چشــم هايش به طرف ساعت چرخید. بیست دقیقه به شش. هنوز 

خیلی زود بود.
کمی آب توی ماهیتابه ی کوچکی ريخت و آن را روی شــعله ی اجاق 
گذاشــت. بعد يِخ گوشــت  بره را باز کرد و آن را توی کباب پز گذاشت. 
همین موقع آب جوش آمد و او لوبیاهای يخ زده را در ماهیتابه ريخت و دِر 
آن را بست؛ درحالی که فکر می کرد: احتمااًل چیزی که ُرِس موتور برق رو 

می ِکشه، همین اجاِق برقیه.
ســر میز، برای خودش دو تکه نان بريد و يک لیوان آِب گوجه فرنگی 
ريخت. نشســت و نگاه کرد به عقربه  ی ثانیه شماِر قرمز که به آرامی دور 

صفحه ی ساعت می چرخید. آن حرامزاده ها ديگر بايد پیدايشان می شد.
بعدازاينکــه آِب گوجه فرنگی را تمام کرد، از دِر جلويی به طرف ايوان 
رفت. بعد، از پله ها پايین آمد، به طرف چمن رفت، از آن رد شد و به سمت 

پايیِن پیاده رو قدم زد. 
1. Kathy




