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 روح دزد



هست که  با اصرار به پدرم گفتم:))ولی من باید بدونم که توی اون انبار چه چیزی

شما منو از رفتن به اونجا منع میکنید.((پدر با ناراحتی نگاهی به من 

مین مرا ه انداخت.انگار چیزی در ته قلبش باعث میشد از آن انباری متنفر باشد و

کنم بیشتر راغب به فهمیدن آن میکرد. با نا امیدی ادامه دادم:))لطفا...خواهش می

 من باید بفهمم اون تو چی هست...((پدرم مردی هیکلی است.شانه هایی پهن و

 طه مشترک من و پدرم موهایمان است.موی هردویمان لخت وقدی بلند.اما تنها نق

ده شده بود.انگار خاطره ای برایش زنده شسیاه و است.پدر به رو به رو خیره 

تم.ما بود.مثل اینکه وجود مرا در اتاق فراموش کرده بود.آهی کشیده و بیرون رف

ادمان به ما در خانه یا بهتر بگویم.کاخی زندگی میکنیم که به گفته ی پدرم از اجد

ل صرسیده است.خانه ای با بیست اتاق و کلی راهرو که این اتاق ها را به هم مت

من  می کند! خانه ی ما یک هزارتوی واقعی است.به سمت اتاقم حرکت کردم.اتاق

رسم.دلم در نزدیکی در بود و باید از دو راهروی دیگرنیز می گذشتم تا به اتاقم ب

برای مادرم تنگ شده بود.او دوسال پیش وقتی من دوازده ساله بودم در اثر 

 ه رسیدمه مرا درک میکرد.به اتاقم کتصادف از نیا رفته بود. او تنها کسی بود ک

هتری کامپیوترم را روشن کرده و مشغول بازی شدم.تابستان بود و سرگرمی ب

.در نداشتم.از طرفی حوصله ام سر رفته بود و از طرف دیگر ذهنم درگیر بود

ا حیاط پشتی خانه ی ما انباری وجود داشت که درش همیشه قفل بود.علتش ر

ض شنیدن اسم آن انباری حالت چهره اش محذون می نمیدانم اما پدر به مح

شود.من مطمئن هستم پدر رازی دارد که من از آن بی خبرم.در همان زمان پدر 

بدون مقدمه وارد اتاقم شد و رشته افکارم را پاره کرد:))آرش یه خبر برات 

زی دارم.چند روزی تنها می مانی.فردا صبح اول وقت باید به پایتخت برم.چی

رکت ی از اونجا برات بیارم؟((بازهم یک سفر کاری دیگر.پدرم صاحب شنمیخوا

ن و هر پند وقت یک بار به یکی از آن سفر هایی که خودش به آ بزرگی است

 )سفر کاری(میگوید میرود.پرسیدم:))چند روز می مونی؟((

معلوم نیست.شاید سه چهار روز شایدم بیشتر.-  

باشه مشکلی نیست.-  



رسی مگه نه؟ببینم تو که نمیت-  

چرا بترسم من که دیگه بچه نیستم.-  

ست لبخندی زد اما ناگهان حالت چهره اش تغییر کرد.با حالتی که انگار میخوا

کلمات زجر آوری را بیان کند گفت:))راستی دیگه نمیخوام درباره ی اون 

موضوع چیزی بشنوم.((منظورش انباری حیاط خلوت بود.همین حرف هایش 

قه ی شدیدم نسبت به همین قضیه کنجکاو شوم.اما بر خالف عال باعث میشد بیشتر

 سرم را پایین انداخته و حرفش را تایید کردم.

م.از آن شب قبل از خواب خوب به همه چیز فکر کرده و نقشه هایم را کشیده بود

پس  آنجایی که پدر تمام وسایل ارزشمندش را در گاو صندوق بزرگی میگذاشت

بار ها  قفل انبار هم توی گاوصندوق است و از آنجایی که من به احتمال زیاد کلید

ه یاد و بارها پدر را موقع باز کردن قفل آن دیده و رمز را به صورت ناخود آگاه ب

ر رابطه سپرده ام فردا بعد از رفتن پدر به سراغ انباری رفته و کنجکاوی ام را د

نستم در رفتم.اما اگر میدابا این موضوع برطرف میکنم.و با همین افکار به خواب 

آنجا  درون انباری چه چیزی منتظر من است مانند پدر یا شاید هم بیشتر از او از

 وحشت داشتم.

ایقی بعد صبح روز بعد با صدای بسته شدن در حیاط بیدار شدم.پدر رفته بود.دق

در حال خوردن صبحانه ی مورد عالقه ام یعنی شیر و کورن فلکس میوه ای 

وستم بود.ما د از آن به امیر تلفن کردم.امیر بهترین دوست و تقریبا تنها دبودم و بع

به  کل مدرسه با هم بودیم اما او بعد از اتمام سال تحصیلی همراه با پدر و مادرش

د از بوق شمال رفته بود.ولی با این حال تقریبا هر روز با هم در ارتباط بودیم.بع

 چهارم امیر تلفن را برداشت:الو؟سالم

سالم منم-  

سالم آرش چطوری؟-  



ادن بدون توجه به سوالش یک نفس و با صدایی هیجان زده شروع به توضیح د

رو  کردم:))حدس بزن چی شده؟من تصمیم خودم رو گرفتم و میخوام داخل انباری

و انجام امروز این کار ببینم.دیگه برام مهم نیست پدر چی میگه یا چیکار میکنه

م و نفس میدم.((بعد از اینکه آخرین جمله را گفتم متوجه شدم نفسم را حبس کرده ا

میر صدا داری کشیدم بعد منتظر عکس العمل امیر ماندم.بعد از یکی دو ثانیه ا

پدرت  گفت:))آه.باز هم انباری.آرش نظرت چیه بیخیال این قضیه شی؟تازه شاید

جا ون وحشی چیزی نگه میداره برای همین نمیخواد تو اونتوی اون انباری حیو

میخواد؟نه )بیخیال پسر.یعنی حیوون وحشی سر و صدایی نداره؟غذانبری(( گفتم:)

یا یه  همچین چیزی نیست.(( امیر با پافشاری گفت:))خب شاید یه باغ خرگوش

قه ای همچین چیزی اونجا باشه که غذای حیون رو تامین کنه.(( گفتم:))شاید((عال

 همان موقع پدر امیر صدایش زد و امیر مجبور شدبه ادامه ی این بحث نداشتم.

اید بر تلفن را قطع کند.با درماندگی روی مبل لم داده و به فکر فرو رفتم:آیا ب

س خالف هشدار های پدرم در آن انباری را باز میکردم یا باید تا آخر عمرم بر ح

ر میکردم میتوانستم.اگر یک روز دیگر صبکنجکاوی ام غلبه میکردم؟نه.دیگر ن

پدر  از کنجکاوی می مردم.پس وقت را تلف نکرده و به سراغ گاوصندوق بزرگ

فل آن باید رفتم.از آنجایی که گاو صندوق پدر الکترونیکی بود برای باز کردن ق

را  36742شک داشتم و باالخره  36742و  36743رمز را وارد میکردم.بین 

 ان طور که انتظار داشتم در گاو صندوق با صدای تقی بازانتخاب کردم.هم

رون شد.اسکناس های پول تعدادی رسید و جعبه ای قهوه ای رنگ تنها محتویات د

ا جو در میان اسکناس ها و رسید هدوق بود.با نا امیدی شروع به جستگاو صن

ه باشد. رسید ها پنهان شدکردم.انگار انتظار داشتم کلید آن انباری جایی در میان 

دی در حال زیر و رو کردن رسید ها بودم که ناگهان دستم به جسمفلز مانند سر

در  خورد"کلید"به سرعت آن را از میان رسید ها بیرون کشیده و به خنجری که

مانده  دست داشتم خیره شدم.خنجری قدیمی که معلوم بود از گذشته های دور به جا

ه بود. از حروفی که برایم نا آشنا بود. چیز هایی نوشته شد است. روی لبه ی آن با

دهم........ بین تمام آن کلمات عجیب و غریب فقط توانستم یک کلمه را تشخیص ب

ن را کلمه ی........ با حروفی برجسته در مرکز دسته ی خنجر به چشم میخورد.آ



دوق در گاو صنو به جستجویم ادامه دادم.وقتی از وجود کلید سر جایش گذاشته 

ناامید شدم اسکناس ها و رسید ها را مرتب کرده و به سراغ جعبه ی قهوه ای 

در رنگ رفتم.درون جعبه کاغذ کرم رنگی قرار داشت که معلوم بود سنش از پ

م به پدر بزرگم هم بیشتر است.درون کاغذ با خط عجیب غریبی که شباهتی ه

ه و به اتاقم .کاغذ و خنجر را برداشتالفبای انگلیسی داشت چیزهایی نوشته شده بود

ارد. رفتم.نمبدانم چرا اما احساس میکردم بین کاغذ و آن انباری رابطه ای وجود د

ن ما در خانه دیکشنری های زیادی داریم. از زبان پارسی میانه گرفته تا زبا

رجمه رومیان باستان در میان دیکشنری های ما پیدا میشود.پس شروع کردم به ت

سی تن عجیب و غریب.از آنجایی که خطش شباهت زیادی به حروف انگلیی آن م

ه کنم اما داشت اول سعی کردم با استفاده از دیکشنری های انگلیسی متن را ترجم

ر متن را وقتی از این کار ناامید شدم سعی کردم با استفاده از دیکشنری های دیگ

اگر  کردم متوجه شدمسه دیکشنری دیگر را امتحان  -وقتی دورمز گشایی کنم.

دی روی بخواهم کل دیکشنری ها را امتحان کنم تمام وقتم را میگیرد.پس با نا امی

شت و وقتی تختم لم داده و به فکر فرو رفتم.پدر عالقه ی شدیدی به گذشتگان ما دا

بچه بودم هرشب داستان های رستم و سهراب و داستان های دیگر شاهنامه را 

دارد و  همیشه به من گوشزد میکرد که ایران تمدن بلندیبرایم تعریف میکرد.او 

زودتر  به علت اینکه یک ایرانی هستم باید به خودم افتخار کنم.خودش است!چرا

ی میانه به ذهنم نرسیده بود؟حتما متن آن کاغذ به زبان پارسی باستان و یا پارس

نری دیکشاست.با عجله شروع به جستجو در میان دیکشنری ها کرده و باالخره 

یش پارسی میانه را پیدا کردم.متن درون کاغذ حدود دو خط بود اما ترجمه ی آن ب

 از یک خط نبود:

 "سیج آن دروج است که نابودی آورد"

ون سیج؟دروج؟اینها یعنی چه؟کاغذ را روی میزم گذاشته و به سراغ ترجمه ی مت

ی که در روی خنجر رفتم.متن های روی خنجر معنی خاصی نداشت اما کلمه ا

تماال "بود.آه.باز هم سیج احسیجنوشته شده بود به معنای "مرکز دسته ی خنجر 

یادی کاغذ و خنجر اشیائ قدیمی هستند که پدر آن ها را خریده بود.پدر عالقه ی ز



همین  با اشیائ قیمتی و مخصوصا قدیمی دارد و یکی از بیست اتاق خانه را به

دامه ا سر جایش گذاشته و به جستجویم اکار اختصاص داده است.خنجر و کاغذ ر

دیگر  دادم.در یکی از کشو های میز پدرم کلیدی پیدا کردم که با کلید اتاق های

در ورودی فرق داشت.با خوشحالی کلید را برداشته و به سمت حیاط خیز برداشتم.

ه خانه را باز کرده و به سمت انبار حرکت کردم.خانه ی ما در میان باغی ساخت

ا به ست.باغی که درختان تنومند و پیر کاج و بید به صورت نا منظم در جشده ا

ار در همان زمان به مکانی که انبار در آن قرجای این باغ بزرگ کاشته شده اند.

ده بود! داشت رسیده و صحنه ای دیدم که باعث شد خشکم بزند:انبار نبود!غیب ش

ی دارد؟.به سمت جای سرگیجه ی عجیبی احساس کردم.مگر همچین چیزی امکان

ده که قبال انباری در آن قرار داشت حرکت کردم چمن ها و سبزه ها جوری رویی

 بودند که انگار از اول در آن مکان ساختمانی وجود نداشت.ناگهان تنش سرد و

باشد  عجییبی در بدنم احساس کردم.مگر می شود یک روز ساختمانی وجود داشته

از ا بستم.انتظار داشتم وقتی چشم هایم را بو روز بعد غیب شود؟چشم هایم ر

ته که میکنم آن ساختمان نسبتا بزرگ و سیاه رنگ جلو رویم ظاهر شود))خب الب

ی از نشد((.پدر.تنها کسی که راز این معما را میداند پدرم است.او به طرز عجیب

یاه چیزهای زیادی درباره ی این ساختمان بزرگ و س انباری میترسد پس حتما

یقت باید تا ند.اصال شاید دلیل ترسش همین باشد؟حیف که برای پی بردن به حقمیدا

ینکه شب بازگشت پدر صبر کنم.آن روز مثل روزهای تابستانی دیگر گذشت تا ا

گذاشته  شد و احساس گرسنگی کردم.پدر قبل از رفتنش مقداری پول برایم کنار

وران ه نزدیک ترین رستبود تا در نبودش گرسنه نمانم.پول ها را برداشته و ب

ه و رفتم.پس از صرف شام به خانه باز گشتم.هنگامی که در حیاط را باز کرد

 وارد حیاط شدم با دومین غافلگیری آن روز مواجه شدم.انبار.انبار جلو رویم

دم بود!با عظمت و ترسناک تر از همیشه به نظر میرسید.در همان لحظه متوجه ش

دم.نمیدانم یچ قفلی وجود نداشت! به سمتش حرکت کرکه در انبار قفل نبود.اصال ه

د. چرا.انگار هیپنوتیزم شده بودم.درون انبارفقط یک پنجره به چشم میخور

هیچ اتوبوسی شکل بود و تک پنجره ی آن باعث میشد نور ماه به داخل بتابد.

بود! اسباب و اثاثیه ای درون انبار وجود نداشت پس این ساختمان اصال انبار ن



شد  ناگهان چیزی به ذهنم رسید.چیزی که باعثپدر به من دروغ گفته بود؟ چرا

الن دروغ ستون فقراتم به لرزه دراید:پدر هیچوقت به من دروغ نمیگفت پس اگر ا

گفته احتمال دارد برای دور کردن من از خطر باشد.رویم را به طرف در 

دوم. ه طرفش بخروجی برگرداننده و آماده شدم با شنیدن کوچکترین صدایی ب

نمیدانم چرا اما احساس میکنم غیر ازمن موجود دیگری هم درون این اتاق وجود 

ا از دارد موجودی که آماده است مرا تکه تکه کند.با تکان دادن سرم این افکار ر

ای  ذهنم بیرون کرده و به راهم ادامه دادم.تنها وسیله ی درون اتاق میز بدون پایه

وت ه شباهت زیادی به تابوت داشت اما امکان نداشت تابدر آن سوی اتاق بود))ک

رکت باشد زیرا اندازه اش چندین برابر تابوت های معمولی بود.((به سمت میز ح

متری  کردم.هوا سرد و مرطوب بود و بوی ترشیدگی میداد.وقتی به فاصله ی یک

ئیاتش میز رسیدم با دقت نگاهش کردم.حتی در آن نور کم هم می توانستم تمام جز

 نداشت. را ببینم.میزی بود مستطیلی شکل و قدیمی اما کوچکترین گرد و خاکی

ی بافهمیدن این موضوع کمی جا خوردم چون از وقتی که کوچک بودم و از وقت

ان که به یاد دارم این ساختمان وجود داشته و سن آن از من هم بیشتر است.در هم

 ش نشده بودم.کاغذی که شباهتزمان چیزی را روی میز دیدم که قبال متوجه ا

 زیادی به کاغذ درون گاوصندوق پدر داشت.آن را برداشته و به متن های درون

د و نیازی آن نگاه کردم خوشبختانه اینبار نوشته ی روی کاغذ به زبان فارسی بو

ردم: به ترجمه نداشت.به صورت نا خودآگاه و با صدایی بلند شروع به خواندن ک

ا     سرجااا     سیجییی      سیجوووو         سیج "" سیجاا           

!"  و پایین آن نوشته شده بود:"قلب خانه ی روح انسان است.مواظب روحت باش

م به ناگهان از سرما لرزیدم.هوای سردی از جلویم عبور کرد.احساس عجیبی داشت

ودم آن اتاقک عجیب و تاریک نگاه کردم.تاریک تر و وهمناک تر از لحظه ی ور

ردم .آمدنم بدون چراغ قوه به اینجا اشتباه بود.ناگهان احساس کبه نظر میرسید

 فاصله ام تا در خروجی یک کیلومتر است شروع به دویدن کردم.باید هرچه

زودتر از این اتاق مخوف خارج میشدم.به خانه که رسیدم چیزی به ذهنم 

ن دفعه ای بود و این سومیرسید.آخر بند اول متنی که خوانده بودم سیج نوشته شده 



کرده  است که در امروز با کلمه ی سیج رو به رو میشوم.پس کامپیوتر را روشن

د کلیک و کلمه ی سیج را در اینترنت جستجو کردم.روی اولین سایتی که ظاهر ش

 کرده و با متن زیر رو به رو شدم: 

ی او سیج برپایه اسطوره های مزدیسنا نام دیوی است.در پندهش درباره 

آمده:))سیج آن دروج است که نابودی آورد(( برای دور نگه داشتن وی باید 

ی خروسی را در نزدیکی خود نگه داشت.طبق افسانه ها این موجود عالقه شدید

 به قلب دارد و برای از بین بردن وی باید.....

لمه همان موقع صدای شکستن چیزی از درون آشپرخانه به گوش رسید.اولین ک

یعی به دهنم رسید"دزد"بود.پدرم مردی پولدار و معروفی بود پس غیر طبای که 

جوز .فورا به سراغ تفنگ منیست که موقع نبودش دزد به سراغ خانه اش بیاید

داری که پدر برای این مواقع در همه ی اتاق ها و راهرو ها قایم کرده بود 

ن اتاق من ختانه بیرفتم.آن را برداشته و با سرعت به سمت آشپزخانه دویدم.خوشب

چکس آشپزخانه فقط یک راهرو قرار دارد.وقتی به آشپزخانه رسیدم خشکم زد.هی

شده و  در آشپزخانه نبود اما آشپزخانه کامال به هم ریخته بود!سطل آشغال سرازیر

رخانه ظرف ها شکسته شده بود!چطور کسی وارد آشپزخانه شده بود؟پنجره ی آشپ

و من مطمئن هستم در ورودی را قفل  دار است و همه ی اتاق های دیگرمیله

ار دیگر کرده ام.برای اینکه خیالم راحت شود هر بیست اتاق خانه را گشته و یکب

 در ورودی را چک کردم وقتی مطمعئن شدم کسی به غیر از من در خانه نیست

ه رو به اتاق خودم رفتم تا بخوابم وهمانجا بود که با غافلگیری بعدی ام رو ب

روی زمین  کیبورد کامپیوتر تا نصف در مانیتور فرو رفته بود،کمد لباسمشدم:

ین احساسی افتاده و محتویاتش پخش شده بود . پایه های تختم شکسته شده بود. اول

ی که به سراغم آمد ترس و دومیش عصبانیت بود،اتاقم نابود شده بود!چه کس

رد؟ سیج.حتماً ه این شکل از بین بباینقدر به این اندازه قوی بود که بتواند اتاقم را ب

در اینترنت و هم در گاوصندوق پدر خوانده کار سیج است.جمله ای را که هم 

 بودم به یاد آوردم؛

 "سیج آن دروج است که نابودی آورد". 



پس اما به خودم گوشزد کردم که داستان سیج یک افسانه است و واقعیت ندارد س

اخیر  درحالی که ذهنم به شدت مشغول اتفاقاتبرای بار دوم کل خانه را گشته و 

 بود برای خواب به اتاق پدر رفتم.

د شده و صبح روز بعد با صدای شکسته شدن چیزی از خواب بیدار شدم.فوراً بلن

ویم به سمت صدا حرکت کردم.وقتی منبع صدا را پیدا کردم آهی صدا دار از گل

قه ی قبال گفته بودم پدر عالخارج شد؛منبع صدا موزه ی پدرم بود.همانطور که 

انی و شدیدی به اشیای قدیمی دارد و یکی از بیست اتاق خانه مختص آثار باست

انه شده چیزهای قیمتی اوست و حاال همان بالئی که گریبان گیر اتاق من و آشپزخ

ه گریبان گیر موزه ی پدر میشود.فوراً در موزه را باز کرده و به داخلش نگا

ا دیدن تاق به طور کامل از بین رفته بود!پدر بانتظار داشتم ا کردم.همان طور که

 این صحنه خیلی ناراحت میشود.برای خوردن صبحانه به آشپزخانه ی به هم

مثل ریخته مان رفتم.به زمان نیاز دارم تا در مورد همه ی این اتفاق ها فکر کنم.

ین ی اولهر صبح عادِی دیگر برای خودم شیر و کورن فلکس حاظر کردم.وقت

ف قاشق را در دهانم گذاشته متوجه مزه ی ترشی شده و فورا آن را به بیرون ت

جه شدم کردم،شیر خراب شده بود.وقتی به تاریخ روی پاکت شیر نگاه کردم متو

ه که هنوز دو ماه دیگر مهلت استفاده دارد،پس چرا شیر ترش شده بود؟هنوز مز

ی به مسواک زدن داشتم.وقتی برای ترشی را در دهانم احساس میکردم و نیاز 

وی شستن دهانم به دستشویی رفتم متوجه شدم که در خمیر دندان باز است و ر

جه شدم زمین افتاده،آشپزخانه نیز مثل اتاق های دیگر از بین رفته اما وقتی متو

یدم.اما شپزخانه مرتب است و فقط خمیر دندان روی زمین افتاده نفس راحتی کشآ

شیده ا جلب کرد،روی آینه ی دستشویی با خمیر دندان خط هایی کچیزی توجه ام ر

ا شده بود.نه.خط نبود.چیزهایی نوشته شده بود.وقتی نوشته های روی آینه ر

نسان قلب روح اخواندم نفسم در سینه ام حبس شد،روی آینه نوشته شده بود؛"

رده ک ". وقتی متوجه شدم نفسم را در سینه ام حبساست.روحت را به من بده

فسانه ام نفس صدا داری کشیدم.قلبم مانند بمب در سینه ام می تپید.سیج!پس ا

یزی نیست،واقعیت دارد!حاال دلیل ترس پدرم از آن اتاق را درک میکنم.اولین چ



لی که به ذهنم رسید فرار و دومی ماندن و دفاع کردن از خانه ام بود که البته او

م.هوا به ه بحانه ی خرید شیر بیرون رفت.مقداری پول برداشته و برا ترجیح دادم

یم طرز عجیبی سرد و دلنشین بود و برگ های درختان اطراف خیابان با هر نس

تم از باد تکان می خوردند.روز زیبایی بود و اگر هر وقت دیگیری بود میتوانس

ود و مناظر اطرافم لذت ببرم اما در حال حاظر ذهنم بد جور درگیر انفاقات اخیر ب

ازارچه ی چیزی که به آن فکر میکردم لذت بردن از طبیعت بود.وقتی به ب آخرین

یخمان نزدیک خان مان رسیدم با آقای عباسی رو به رو شدم.آقای عباسی دبیِر تار

ع بود و عالقه ی زیادی هم به داستان ها و افسانه های قدیمی داشت،بهترین موق

 برای تحقیق درباره ی سیج بود:

سالم.-  

خان چه خبر؟ سالم آرش-  

سالمتی.-  

حالت چطوره؟بابا خوبه؟-  

 با کم رویی پاسخ دادم:))بله مرسی. شما چطورین؟((

خیلی ممنون منم خوبم-  

آقای عباسی؟یه سوال داشتم.-  

جانم.بفرما-  

سیج و جود داره؟-  

 کمی جاخورد اما سریع خودش را جمع و جور کرد و گفت:))خب نمیدونم وال.تو

دیو بدی و شرارِت و عالقه ی خاصی هم به قلب داره.به  افسانه ها اومده سیج

حدی که قلب طعمه هاش رو در میاره و اونارو به جمع کلکسیون های خودش 

 اضاف میکنه؟((



خب چجوری میشه اونو از بین برد؟-  

دونی؟((با حالت مشکوکی بهم نگاه کرد سپس پرسید:))اینارو برای چی میخوای ب  

کاو شدم.ِاممم همینجوری فقط کنج-  

یه جایی خوندم باید.....-  

سر  همان زمان صدای جیغ هایی از پشت آقای عباسی به گوش رسید.وقتی پشت

د سرعت به آقای عباسی را نگاه کردم قلبم از کار افتاد،ماشین نسبتا بزرگی با ح

ه سمت ما در حال حرکن بود! فورا خودم را از مسیر ماشین کنار کشیده و رو ب

یر فریاد زده و سعی کردم او را از خطر مطلع کنم اما آقای عباسی دآقای عباسی 

ی متوجه شد و نتوانست خود را از مسیر ماشین کنار بکشد.در همان زمان صدا

لق بین هوا و زمین مع تق بلندی به گوش رسید و ثانیه ای بعد دبیر تاریخ

ردن باعث و ک بود.ماشین به تیر برقی برخورد کرده و متوقف شد.وقتی برای پیدا

ن بانی این تصادف به درون ماشین نگاه کردم خشکم زد،هیچکس درون ماشی

عضی نیز نبود! آشوب کل منطقه را فرا گرفت.بعضی آن ماشین را به شیاطین و ب

م. آن را به اجنه نسبت داده بودند اما من بانی این اتفاق را به خوبی میشناخت

دم افتادم. ه در اینترنت مشغول تحقیق بوسیج،حتما کار خودش بود.به یاد زمانی ک

ده بود یادم آمد که چطور مرا از اتاق بیرون کرده و سپس کامپیوترم را از بین بر

ودند و و حاال هم نوبت آقای عباسی بود. مردم دور تا دور آقای عباسی را گرفته ب

ه شدم وجبه زورخودم را بیِنشان جا کردم وقتی به باالی سر آقای عباسی رسیدم مت

شکسته  پای راست آقای عباسیبه کلی قطع شده و دست چپ او هم به شکل فجیعی

و خون زیادی از وی رفته است.بدون توجه به وضیعت مرگبارش شروع به 

صدای منو  حرف زدن و یا به عبارتی فریاد زدن کردم؛))آقای عباسی

ت موقع میشنوید؟بگید.لطفا بگید چجوری میشه سیج رو شکست داد.(( درست اس

 خوبی برای پرسش درباره ی این موضوع نبود اما میخواستم هرطور که شده

ماغش نقطه ضعف سیج را بدانم. از سمت چپ پیشانی آقای عباسی خون میآمد و د

دس به شکل فجیعی شکسته بود اما با این حال صورتش را در هم کشید و من ح



با حالت زمزمه واری زدم در حال جمع و جور کردن افکارش است آقای عباسی 

انم بقیه ی گفت:))قلب...قلبش را...((صدای جیغ و سپس جیغ هایی باعث شدند نتو

برای  حرف هایش را بشنوم.به پشت سرم نگاه کردم.انتظار داشتم باز هم ماشینی

واپیما نبود زیر گرفتن ما تسخیر شده باشد ام اینبار ماشین نبود،هواپیما بود!نه. ه

یم د که ماشین به او برخورد کرده بود.قدرت حرکت از پاهاهمان تیر برقی بو

ه تیکه آهنی گرفته شده بود.دست ها و پاهایم در کنترل من نبودند.فقط میتوانستم ب

رد که با سرعت زیاد به سمت من در حال سقوط بود خیره شوم و دعا کنم بدون د

رعت مرا از دستان تنومندی به س و سری به آن دنیا بروم.اما در همان زمان

زمین جدا کرده و در آن طرف بازار به زمین انداخت.ناگهان صدای بلندی که 

باسی شباهت زیادی به انفجار داشت به گوش رسید.صدایی که ندای مرِگ آقای ع

را میداد.چرا نگذاشتند من بمیرم و از این عذاب وجدان راحت شوم؟.وقتی از 

و  ختم؛شباهت زیادی به پدرم داشتروی زمین بلند شدم نگاهی به ناجی ام اندا

یک جور هایی مرا یاد او می انداخت.او،با حالت عجیبی به من خیره شده 

شتش بود.سپس با حالت عجیب تری گفت:))آرش همین االن برو خونه.((.سپس پ

ه را به من کرد و از من دور شد.او اسم مرا از کجا میدانست؟با تعجب به جایی ک

ا ا دیگر او را ندیدم.به این زودی غیب شده بود.رویم ررفته بود نگاه کردم ام

و  برگردانده و به اطراف نگاه کردم،مشکالتی مهم تر از یک غریبه ی عجیب

یرون غریب داشتم.خودم را مقصر این اتفاق می دانستم.شاید اگر امروز از خانه ب

ی ص.بدون هیچ مقصد خانیامده بودم آقای عباسی هنوز در حال خرید کردن بود

ه شروع به قدم زدن در محوطه ی بازارچه کردم،غمگین تر از آن بودم که به خان

د شد و رو برگردم.وقتی از کنار سگ ولگردی گذشتم سگ که دراز کشیده بود بلن

ث به من  شروع به پارس کردن.انگار من بوی مرگ میدادم.یا شاید هم سیج باع

ته که پشت نگاه کردم،خب البتحریک سگ شده بود؟برای یافتن سیج به پشت سرم 

سرم نبود پس بدون توجه به واق واق های سگ به راهم ادامه دادم.بدون هیچ 

هدف خاصی از غرفه ای به غرفه ی دیگر رفته و اجناسشان را تماشا 

یاندازم میکردم.می خواستم زمان بازگشتم به آن خانه ی نفرین شده را به تعویق ب

ه رو به من در حال پارس کردن بود.بعد از اینکو در تمام این مدت سگ همچنان 



تم شش غرفه ی دیگر هم گدشتم واق واق سگ متوقف شد.وقتی برگش-از پنج

نظر  انتظار داشتم با جسد بی جان سگ رو به رو شوم اما او کامال سالم بود و به

یگر نمی آمد هیچ مشکلی داشته باشد.پس چرا ساکت شده بود؟این یعنی سیج د

ات  نبود؟ وقتی به دور و برم نگاه کردم متوجه شدم وارد بخش حیواندنبال من 

ه داشتن شده ام.فوراً به یاد متنی که در اینترنت خوانده بودم افتادم؛برای دور نگ

خروسی را در نزدیکی خود نگه داشت.هر هفته در همین روز سیج باید 

بازارچه روستایئان اطراف شهر اجناس و حیوانات فروشِی خودشان را به 

وشی میآورند.برای یافتن خروس به دور و برم نگاه کردم و متوجه شدم دست فر

رید که در فاصله ی دو متری من نشسته خروسی برای فروشدارد.فوراً برای خ

 خروس اقدام کردم؛سالم،ببخشید میشه بگید قیمت این خروس چنده؟

 فروشنده بدون نگاه کردن به من گفت:))با قفس پنجاه تومن((

یرون فورا برای پیدا کردن پول جیب هایم را زیر و رو کردم.زمانی که از خانه ب

ن را می آمدم دقت نکرده چند تومان برداشتم و فقط مشت هایم را پر پول کرده و آ

در جیبم پچانده بودم.وقتی جیب هایم را خالی کرده متوجه شدم چهل و هفت 

ه دادم و گفتم:اینقدر کافیه؟هزارتومان به همراه دارم.آن را نشان فروشند  

کافیه.-  

ردم.تا پول را تحویل داده و خروس را گرفتم.با گرفتن خروس احساس امنیت میک

 ً  بازگشت پدر خروس را از خودم دور نمی کردم و وقتی پدر برگشت مطمعنا

انه ور باید از شر این شیطان راحت شویم.پس بدون هیچ ترسی به خچط میداند

رز گشت باز هم به همان سگ برخوردم اما اینبار فقط به طبرگشتم.در راه باز

 عجیبی به من زل زده بود و واق واق نمیکرد.روی راهروی خانه با رنگ سیاهی

 نوشته شده بود:))قلب خانه ی روح انسان است،روحت را به من بده((لحظه ای

مه ترس برم داشت.از کجا مطمئن بودم با وجود خروس در امانم؟از کجا معلوم ه

ه نشده ی مطالبی که در اینترنت خوانده بودم درست بود؟مگر در اینترنت نوشت

ز خود بود که سیج افسانه است؟دستهایم را مثل اینکه بخواهم پشه ی مزاحمی را ا



تم شب درو کنم تکان داده و به خودم گوشزد کردم هیچ راه دیگری ندارم،نمیتوانس

اک را با آب خیس کرده و مشغول پپس پارچه ای را در کوچه به صبح برسانم.

 کردن نوشته ی روی راهرو شدم.البته در تمام این مدت خروس درون قفس)که

ار به اسمش را آرباکل گذاشته ام(ماننِد سایه دنبال من بود.بعد از پاک کردن دیو

عث شده حمام رفتم،از طرفی بدنم کثیف بود و از طرف دیگر هم اتفاقات اخیر با

قای و همیشه حمام کردن باعث میشود سر حال بیایم.آه،بیچاره آ بود افسرده شوم

چه ای عباسی او یکی از بهترین دبیران ما بود.موقع حمام روی قفِس آرباکل پار

انداخته و مشغول استحمام شدم.وقتی از حمام بیرون آمدم احساس سر زندگی 

 گ سیاه همانمیکردم.انگار نه انگار که شیطانی در خانه ام بود.دوباره با رن

ا کلمات روی راهرو نوشته شده بود اما اینبار به خودم زحمت پاک کردنشان ر

از جنگل  نداده و بیخیال از کنارشان گذشته و به حیاط رفتم.حیاط ما تشکیل شده

کوچکی است.جنگلی که پر است از خاطرات کودکی ام.خاطرات خوشی که 

قدم زدن در میان درختان کردم و  همراه با پدر و مادرم رقم خورده بود.شروع به

 درختانمیکردیم. بازی به زمانی فکر میکردم که همراه با مادرم قایم باشک

تنومند و بوته های شمشادی که در جنگل کوچک ما روئیده بودند مکان های 

ودم قفل مناسبی برای قایم شدن بودند.حتی یادم می آید بارها و بارها سعی کرده ب

نار نحس را باز کرده و درونش قایم شوم.بدون اینکه بدانیم درکدر آن ساختمان 

رده شیطان اما"خوشبخت" زندگی می کردیم.بیچاره پدرم،او بارها و بارها سعی ک

راب بود جلوی مرا بگیرد و مانع آزاد شدن سیج بشود اما کنجکاوی من کار را خ

خاطرات را کرده بود.در همان زمان چیزی به خاطرم رسید که به سرعت سیل 

 کنار زده و در راٌسفکرم قرار گرفت؛پدر، هر وقت برای سفر کاری اش به

پایتخت میرفت در یک هتل اقامت میکرد.من شماره ی هتل را داشتم پس 

ودتر به میتوانستم با پدر تماس گرفته و وضیعتم را برایش توضیح دهم!چرا ز

دا دار از ا برداشتم آهی صذهنم نرسیده بود؟فورا به درون خانه رفتم.وقتی تلفن ر

ه سیم تلفن گلویم خارج شد.تلفن مشکلی پیدا کرده بود و بوق آزاد نمیخورد.وقتی ب

شده  نگاه کردم متوجه شدم سیم قطعه قطعه شده و به چهار قسمت مساوی تقسیم

.فردا در دل گفتم که حداقل ریاضِی سیج خوب است و به حرف خودم خندیدماست.



اکل نگاه میگشت پس چیزی برای نگرانی وجود نداشت.به آرب یا پس فردا پدر باز

ف کردم،وقتی خریده بودمش شاد و سرحال بود و هر دقیقه از اینطرف به آنطر

زگشت قفس میرفت اما حاال گوشه ای کز کرده بود و مرا نگاه میکرد.یعنی تا با

را  می نانپدر دوام میآورد؟از آنجایی که جای غالت را در آشپزخانه نمیدانستم ک

ذراندم تا له کرده و در قفس آرباکل ریختم و باقی روز را به تماشای تلویزیون گ

س بهتر اینکه شب شد و من فکری به سرم زد.تا بازگشت پدر خیلی مانده است پ

است هرچه زودتر خودم برای از بین بردن سیج اقدام کنم.پس در یک دست 

ر است ی که قبال فکر میکردم انباچراغ قوه و در دسِت دیگرم قفس آرباکل جای

آن  حرکت کردم.بعد از خواندن آن ورد جادویی سیج آزاد شده بود پس شاید اگر

ج را برعکس و یا از چپ به راست میخواندم سیکاغذ را پاره و یا متن درونش 

حرکت  دوباره اسیر و یا از بین میرفت.به همین امید به سمت آن اتاقک وحشتناک

رده ن اتاق را باز کردم متوجه شدم داخل اتاق به کلی تغییر ککردم.وقتی در آ

است.اما هنوز چشمم به تاریکی درون اتاق عادت نکرده است.وقتی دکمه ی 

ه چراغ قوه را زدم متوجه شدم روشن نمی شود.چرا کار نمیکند؟قبل از اینکه ب

بانیت با عصاینجا بیایم چراغ قوه را امتحان کرده بودم و سالن بود.آهی کشیده و 

شیشه  هفت-چراغ قوه را به گوشه ای پرتاب کردم.وقتی جلوتر رفتم متوجه شش

ه که درونشان چیز گردی قرار دارد به صف و مرتب چیده شده اند.چشمانم که ب

سی نور محیط عادت کرد متوجه شدم آن چیِز گرد رنِگ دروِن شیشه قلب است!تر

شیشه  کامل شد که متوجه شدم آخرینفلج کننده به سراغم آمد و این ترسی وقتی 

رت خالی است.در همان زمان صدای پرخش و کلفتی گفت:))زودتر از اینها منتظ

دم خشکم زد.صدای که بود؟وقتی به طرف صدا برگشتم متوجه شبودم،اََرَش.((

اق تنها نیستم.مردی کت و شلواری که دستکش هم پوشیده بود در آن سوی ات

د و در را مخفی میکر بود که کالهش کل صورتش جوری سرش را پایین گرفته

کنارش هم تابوت بزرگی قرار داشت که درش بازبود.با لکنت گفتم: 

گی ))تو...تو...چی از جونم میخوای؟((با خنده ای)که بی شباهت به کشیدن سن

تم.تو روی سنگ دیگرنبود(گفت:))مــــن؟من فقط محافظ و خدمت گذاِر اربابم هس

س وای جلوی ارباب منو بگیری؟قدرت ارباب من بر این خروبا این خروس میخ



ز تاثیر خواهد گذاشت و این خروس به زودی خواهد مرد!قدرت ارباب من فراتر ا

 حد تخیل توست.((در همان زمان بود که صورت زشت و استخوانی اش را باال

 گرفت و به من نگاه کرد.به صورت ناخودآهگاه فریادی کشیده وبه صورت

اک تر از که رو به رویم بود خیره شدم.تا به حال چیزی شیطانی و وحشتن اسکلتی

و به  آن ندیده بودم.مطمعن هستم هر شب کابوس این لحظه را می بینم.عقم گرفت

یزی زور شامی را که خورده بودم پایین فرستادم.ناگهان چیزی به ذهنم رسید.چ

ی تو رف بزنم:))ا... راستا ترس حکه کمی امید را در دلم زنده کرد و توانستم ب

ه چرا به سیج خدمت میکنی؟((آهسته به طوری که متوجه حرکتم نشود قدمی ب

تم سمِت در برداشته وادامه دادم:))مگه اون برات چیکار کرده؟((قدم دیگری برداش

خودش  که اسکلت با صدای پر خشی گفت:))اون بزرگواری کرد و مرا به بردگی

ی میکند رداشتم اسکلت با حالتی که معلوم بود سعقبول کرد.((قدم دیگری که ب

د تو را هم به پوزخند بزند گفت:))اگر تو هم التماسش کنی و به پایش بیافتی شای

بردگی خودش قبول کند.ارباب،دیو بخشنده ای است!((و شروع کرد به 

خندیدن.خندیدنش، و یا همان قهقه زدنش شباهت زیادی به سرفه کردن 

یان به تم با وسوسه ی دویدن مقاومت کنم پس با چشمانی گرداشت.دیگر نتوانس

ساله بیشتر بود.وقتی از آن  14سمت در دویدم.این اتفاقاتاز طاقت یک نوجوان 

بم کند اما آن اسکلت چندش آور تعقی ساختمان نفرین شده بیرون آمدم انتظار داشتم

ا کم سرعتم ر هنوز صدای قهقه اش از درون ساختمان به گوش میرسید.بدون آنکه

 کنم همچنان به دویدن به سمِت در حیاط ادامه دادم.حدوِد بیست متری که دویدم

ه بود ایستادم،شامم را باال آورده،و سپس دوباره دویدم.معده ام حسابی به هم ریخت

رباکل اما نباید می ایستادم.وقتی به در رسیدم متوجه شدم در تمام این مدت قفِس آ

آزادم سعی کردم در را باز کنم اما در باز نمی شد.انگار همراهم بوده.با دست 

یرون به نیرویی جادویی مانع باز شدن در میشد.وقتی فهمیدم ارتباطم با دنیای ب

یه کردن. کلی قطع شده است در کنار قفس آرباکل نشسته وشروع به کردم به گر

متر بعد  ی صدس-کاری که از دستم برمیآمد همین بود.از آنجایی که تا دویستتنها 

. از خانه ی ما جنگل بود،هرچه داد و فریاد می کردم کسی صدایم را نمی شنید

 پس با شدت بیشتری گریه کردم.



 گریه کردم.....گریه کردم.....گریه کردم..... و سپس به خواب رفتم.

ید تا صبح،وقتی چشمانم را باز کردم متوجه نشدم کجا هستم.دقیقه ای طول کش

؛دیواری که شته را به خاطر بیاورم.آهی کشیده و به فکر فرو رفتماتفاقات شب گذ

متر طول داشت و باال  8دور تا دور حیاط جنگل مانند ما کشیده شده بود حدود

تر که رفتن از غیرممکن بود.در هم که به شکل اسرار آمیزی باز نمی شد.کامپیو

م در را باز سعی کرد به کلی نابود شده و تلفن هم که اصال کار نمی کرد.بار دیگر

انه کنم و وقتی موفق نشدم از سر خشم شوت محکمی به در زدم.وقتی به درون خ

دم و هر دقیقه عطسه میکر رفتم متوجه شدم سرما خورده ام،از بینی ام آب میآمد

 به صبح رسانده بودم.اتفاق هایخب هرچه باشد شب را در هوای سرِد بیرون ،

می  وه میکرد.وقتی به یاد آن اسکلت چندش آوردیشب در ذهنم مثل یک خواب جل

افتادم حالم به هم میخورد.برای خوردن صبحانه به سمِت آشپزخانه حرکت 

دت کردم.شاید کمی عجیب باشد که در این وضیعت به فکر غذا باشم اما به ش

انه تمام گرسنه ام بود و داشتم از گرسنگی میمردم.در حین حرکت به سمت آشپزخ

م ی نوشته های روی راهرو متمرکز کردم و همین باعث شد جلو پایحواسم را رو

تادم.قفس را نبینم.در یک آن پایم به گوشه ی میزی گیر کرده و با سر به زمین اف

د.سرم آرباکل هم با شدت به زمین برخورد کرد و صدای تق بلندی از آن بیرون آم

ه است. آرباکل هم باز شد را که باال گرفتم متوجه شدم همزمان با برخورد،دِر قفِس 

ند شده و بدون توجه به درد فلج کننده ای که در پایم احساس میکردم به سرعت بل

ثانیه ی همان یک لحظه برای آرباکل کافی بود ولحظه ای بعد درکنارقفس بودم اما

نها بعد در حال دویدن به سمت مخالف من بود.وحشت کل وجودم را فرا گرفت.ت

ا در این خانه حضور آرباکل بود و در حال حاظر آرباکل ب دلیل زنده ماندن من

ی تمام سرعت در حال دور شدن از من بود."درنگ دیگر جایز نبود"فوراً به سمت

ی خواستم که آرباکل رفته بود دویدم.ته دلم میدانستم هیچوقت بهش نمی رسم اما نم

رخورد به چیزی ب نا امید شوم.در حال دویدن با تمام سرعتم بودم که ناگهان محکم

ه کرده و با شدت زمین خوردم.وقتی سرم را باال گرفتم به صورت ناخودآگا

زی بود که فریادی کشیدم!دیوی که جلویم بود پر ابهت ترین و ترسناک ترین چی



متر بود و سرش کمی از سقف فاصله داشت. 3در تمام عمرم دیده ام؛قدش حدود 

ود قرمز شمش که در وسط پیشانی اش بکل بدنش خاکستری بود و فقط دور تنها چ

 بود.دهانش کامال گرد بود و دندان هایش مانند خنجر از هر طرف دهانش بیرون

گشت.نه.انگشت نبود.هر زده بود.چهار دست داشت و در هر دست چهار ان

ن تکانی انگشتش برای خودش خنجری بود.سر انگشتش به تیزی چاقو بود.ناگها

یم می به سمت من حرکت کرد. با هر قدم زمیِن زیر پاخورد و با قدمهایی سنگین 

لرزید.فورا از روی زمین بلند شده و شروع کردم به دویدن به سمت در 

پس خروجی.وقتی به در خروجی رسیدم ثانیه ای ایستاده و نفسی تازه کردم.س

ا کشیدم، دستگیره ی در را گرفته و محکم کشیدم.در باز نشد!.دوباره دستگیره ر

 باز نمیشد؟ در قفل نبود اما به طرز اسرار آمیزی باز نمیشد.خیلی چرا در

خوب،من و یه غول سه متری توی یه خونه ای که که شباهت زیادی هم به 

نوتور" هزارتو داشت گیر افتاده بودیم.شما ررا نمیدانم اما خودم به یاد داستان "می

 هزارتو رو میشناسم وافتادم.البته هنوز امیدی وجود دارد،من بهتر از اون این 

تونم تازه اگه شانس بهم رو بیاره شایدم براحت میتونم یه جای خوب قایم بشم.

ه آرباکل رو پیدا کنم.صدای گرومپ گرومپ راه رفتنش داره نزدیک میشه اگ

پنهان  میخوام فرار کنم باید بجنبم!فوراً شروع به دویدن کردم.جای خاصی برای

دویدم. دور ماندن از سیج و پیدا کردن آرباکل می شدن در نظرم نبود و فقط برای

حدود ده قدمی که دویدم برای بار دوم در آن روزمحکم به چیزی خوردم."یعنی 

خ این یه دیو دیگه است؟"سرم را که باال گرفتماز ترس موهای تمام بدنم سی

 شد؛هیچی نبود!!!

 دش کنم اما حتیدستم را باال آورده و سعی کردم به زور از آن دیوار نامرئی ر

یز یک سانتی متر هم از جای قبلیش تکان نخورد.بلند شدم و چند قدمی دورخ

ظار برداشته،سپس با تمام سرعت به سمت دیوار نامرئی دویدم.همان طور که انت

ه ای داشتم محکم به چیزی که نمی دیدم برخورد کرده و به زمین افتادم.نه!فاید

پ راه ای نشسته و به صدای گرومپ گروم نداشت.نمیتوانستم ازش رد شوم.لحظه

قط .به نظر می آمد صدا از جای خیلی نزدیکی می آمد.انگار فرفتنش گوش دادم



وی که یک راهرو با با من فاصله دارد.لعنتی،هیچ راه فراری نداشتم و باید با دی

ید و قدش سه برابر من بود رو به رو میشدم.اما چگونه؟ ناگهان فکری به ذهنم رس

پدر  جرقه ی امید را در دلم روشن کرد؛تفنگ.همانطور که قبال گفته بودمکمی 

نهان برای مقابله با دزدی های احتمالی تفنگ هایی را در قسمت به قسمت خانه پ

د! کرده بود واز خوش شانسی من یکی از این قسمت ها درست رو به روی من بو

و گل را  شده بود رفته فورا به سمت گلدان تزیئنی که در گوشه ی راهرو گذاشته

ج به سرعت از جایش بیرون آورده و به گوشه ای پرت کردم.صدای قدم های سی

انتهای  به سرعت نزدیک و نزدیک تر میشد و وقت زیادی نداشتم.ناگهان سیج در

ن راهرو ظاهرشد.به سرعت تفنگ را از سرجایش یعنی درون خاک گلدان بیرو

ک شم هایم را بسته و بارها و بارها شلیآورده و به سمت سیج نشانه گرفتم.چ

ن صحنه کردم؛تق،تق،تق،تق،تق.وقتی چشم هایم را باز کردم انتظار داشتم با ای

مواجه شوم:خون به کل راهرو و دیوار پاشیده و تمام قسمت های راهرو به جزء 

ها  سقف با خون سیج رنگ شده و بدن بی جان و خاکستری سیج در میان خون

ه وقتی چشم هایم را باز کرده متوجه شدم ناست.اما به جای آن پخش زمین شده 

نار من تنها سیج نمرده بلکه سر و مر و گنده)به همان گنده ای که قبال بود( در ک

ا به جای ایستاده و تنها فرقی که با قبال کرده این است که پنج سوراخ گرد در ج

ه شده و ثانیه ی بعد ببدنش دیده میشود.سوراخ ها آرام آرام کوچک و کوچکتر 

می دانستم کلی بسته شدند.همچنان سر تفنگ را به سمت سیج نشانه گرفته بودم.

دمه گلوله هایی که هرکدامشان برای از پا درآوردن یک انسان کافی بود هیچ ص

فید و ای به سیج نمیزند اما هیچ راه دیگری به ذهنم نمی رسید.ناگهان چیز های س

ان آمده و از روی تفنگ به سمت من خزیدند.قدش کوچکی از سرتفنگ بیرون

کلت سانتی متر بود و وقتی نزدیک تر شدند متوجه شدم آن چیز ها اس 4-5حدود

ر انسان هستند!دقیقاً نمونه ی کوچک شده ی همان اسکلت درون انباربودند!!!د

 حالی که فک استخوانی شان را به هم می زدند با سرعتی سرسام آور در حال

ت سیج ه سمت من بودند.جیغ بلندی کشیده و به سرعت تفنگ را به سمخزیدن ب

مت پرتاب کردم.اما منتظر نتیجه ی کار نمانده و دست به کار شدم،سری به س

ا تمام قوا به لدان تزیئنی را که نزدیکم بود برداشته و بدیوار نامرئی برگشته و گ



که های ورد کرده و به تسمت دیواری که نمیدیدم پرتاب کردم.گلدان،با دیوار برخ

مت ریز تبدیل شد.در حالی که از فرط ناامیدی اشک از چشمانم جاری بود به س

آن را  دیوار یورش برده و شروع کردم به مشت زدن به آن.می دانستم که نمیتوانم

ام بشکنم اما این را هم میدانستم که اینبار هیچ راه فراری نداشته و کارم تم

هوا  گ و خاکستری رنگی مپ دست هایم را گرفته و بهبود.ناگهان دستان بزر

اما  بلند کرد.خودم را تکان میداده و سعی میکردم با شوت زدن خودم را آزاد کنم

کرده  دو دست بزرگ و دیگر دو تا پایم را گرفتند.در حالیکه اشک دیدم را تار

 آن بود به چشم های سرخ سیج زل زده و سعی کردم نشانه ای از زندگی را در

و دست  پیدا کنم.اماهیچ چیزی در آن چشم های آتشین وجود نداشت.پس تسلیم شده

نتظر از تکان خوردن برداشتم،مانندحیوانی شده بودم که در دست شکارچی خود م

به سمت قلب من  مرگ است.دست های سیج،آرام آرام و بدون هیچ عجله ای

 ست هایش را دنبالحرکت میکرد.با نگاهی حاکی از نا امیدی مسیر حرکت د

ستری میکردم و منتظر بودم هرچه زودتر کارم را تمام کند.ثانیه ای بعد،دست خاک

دای زوزه در حالی که تنها چند سانتی متر با قلبم فاصله داشت ایستاد.ناگهان ص

گر هیچ تیز و غیر انسانی به گوش رسید و سیج غیب شد!با غیب شدن سیج دی

که مرا در هوا نگه دارد پس کنترلم را از  غول بی شاخ و دمی وجود نداشت

رم را دست داده و محکم به زمین خوردم.باحالتی حاکی از گیجی بلند شدم.چرا کا

ارم تمام نکرده بود؟شاید میخواهدبه من امید بدهد و وقتی که انتظارش را ندارم ک

ت را بسازد؟در حال کاویدن گوشه و کنار راهرو بودم که ناگهان صدایی از پش

مام کند؟ سرم به گوش رسید!نفسم در سینه ام حبس شد،برگشته بود تا کارم را ت

م.با ترس به به پیش چشمم تار شد.دیگر طاقت جنگیدن نداشتم و خسته شده بوددنیا 

پشت سرم نگاه کردم و همان موقع احساس کردم چشم هایم به من خیانت 

 کردند،صدا،صدای آرباکل بود!

 ه سمت آرباکل دراز کردم اما پشیمان شده و دست هایمدست هایم را به آرامی ب

ال را انداختم.ترسیدم دوباره فرار کند.خروس،بدون هیچ عجله و با عالقه در ح

باکل تماشای من بود.از سر رضایت آهی کشیدم.زنده بودم و فقط همین مهم بود.آر



ست ودش میدانآرام آرام به سمتم آمد و بدون هیچ مقاومتی او را بلند کردم.انگار خ

ته و که زندگی من به او وابسته است.بعد از اینکه آرباکل را درون قفس گذاش

داشته و درش را قفل کردم به درون اتاق نابود شده ام رفته و دفتر یادداشتم را بر

وب شروع به نوشتن و توضیح دادن تمام این قضایا برای پدر کردم.این را خ

ل این بازگشت پدر من زنده نمانم برای همین ک میدانستم که احتمال دارد تا موقع

م،می دانم، اتفاقات را نوشته و بارها گفتم که چقدر دوستش داشته و متاسفم.می دان

لک احتما داشت وقتی که پدر هم وارد خانه شود با سیج رو به رو شود و سیج ک

بعد  اشتاما از آنجایی که من سیج را بیدار کرده بودم احتمال د پدرم را هم بکند

از مرگ من سیج دوباره به خواب برود.نمیخواستم پدرم همیشه چشم انتظار 

شب  10 بازگشت من باشد.دفترچه یادداشت را بسته و به ساعت نگاه کردم،ساعت

ردم،پر شده بود.نوشتن تمام این ماجرا ساعت ها طول کشیده بود.به آرباکل نگاه ک

تا فردا  گری به نظر میرسید.یعنیهایش پرز پرز شده و ضعیف تر از هر وقت دی

ت را صبح دوام میآورد؟نمی دانم.نمی توانم این ریسک را قبول کنم.دفتر یادداش

یج داشتم؟ کنار گذاشته و به فکر فرو رفتم.به نظر شما من چه شانسی در مقابل س

اریکی از جایم بلند شده و از پنجره ی اتاقم به بیرون نگاه کردم،چیزی به جزء ت

ن از ه نظر میرسد امشب یکی از تاریک ترین شب های عمرم باشد.ناگهانبود.ب

نه ام گوشه ی چشم چیزی دیدم.وقتی به آن قسمت حیاط نگاه کردم نفسم در سی

ود اما حبس شد،اسکلتی به من خیره شده بود.کاسه های چشمش خالی و تاریک ب

م را به داشت به من زل زده بود.به صورت ناخودآگاه خود مطمعنم اگر چشم

ر آرباکل نزدیک کردم.آرباکل هم انگار متوجه چیزی شده بود چون با ضعف خ

ب خری کردی.وقتی دوباره به آن سمت حیاط نگاه کردم اسکلت رفته بود و ش

را دیده  مثل همیشه تاریک و ساکت بود.یا شاید هم من اشتباه کرده و فکر کردم او

لم وارد بود پس باید خودم،برخالف میام؟نمیدانم.وضیعت آرباکل امیدوارد کننده ن

 عمل میشدم

م را به دور تا دورم را تاریکی فرا گرفته بود و با نور اندکی که وجود داشت راه

رده بود. سمت انباری پیدا میکردم.سکوتی وهمناک فضای تاریک اطرافم را پر ک



ه آن در دست راستم آرباکل و در دست چپم خنجر باستانی قرار داشت.وقتی ب

در چوبی  ساختمان بزرگ شیطانی رسیدم نفس عمیقی کشیده و با اعتماد به نفس

رنگ و رو رفته اش را باز کردم.در کل دو حالت وجود داشت؛یا میمردم و یا 

موفق شده و سیج را شکست میدادم و من برای هر دو حالت آماده بودم.           

ز بیرون ط یک پنجره داشت اما ادرون انبار سر تا پا فرق کرده بود.با این که فق 

لت روشن تر بود.اسکلت برخالف دفعه ی پیش سرش را باال گرفته و از حا

ی قرار پشت سرش تابوت بزرگصورتش معلوم بود که دیگر قصد شوخی ندارد.

ه ور داشت که برای دو نفر هم کافی بود.ثانیه ای بعد ،اسکلت به سمت من حمل

ا تق تق به هم خوردن استخوان هایش در هو شد.با هر تکانی که میخورد صدای

کنم  بند بند وجودم میخواست با تمام سرعت از آنجا فرار می پیچید.در آن لحظه

سوسه ی اما این راهم میدانستم که اگر فرار کنم تا صبح هم زنده نمی مانم.پس با و

متری من رسید قفس آرباکل را 1دویدن مقاومت کردم.وقتی اسکلت به فاصله ی 

انست ا قدرت به سمت اسکلت پرتاب کردم.از آنجایی که اسکلت به خوبی میدب

کنم  زندگی من به همان قفس و خروس بستگی داشت انتظار نداشت آن را پرتاب

از هم  و غافلگیر شد.قفس به قفسه ی سینه ی اسکلت برخورد کرده و اسکلت

برداشته  رباکل خیزپاشید!به معنای واقعی کلمه از هم پاشید!فوراً به سمت قفس آ

 آن را بلند کردم و به سمت تابوت عظیم الجثه دویدم.اما در همان زمان صدایی

دنخور شنیدم که باعث شد میخکوب شوم؛))آرش؟پسرم؟بیا اینجا.اون قفس به در

 رو ول کن و بیا پیش من((ای امکان نداشت...این صدا...صدای مادرم بود؛))آرش

میتونی بیا. تا وقتی اون خروس نزدیکت باشه ن اون قفس رو بنداز و به پیش من

خورد.  منو ببینی((فوراً قفس را رها کردم.قفس با صدای تاالپ بلندی به زمین

ر هیچ قدمی به سوی در انبار برداشتم.دیگمادرم بیرون انبار بود و مرا صدا میزد.

ی یزچیزی برایم مهم نبود،مادر برگشته بود.وقتی یک قدم دیگر هم برداشتم چ

ا هم باعث شد بایستم.همچنان صدای مادرم را میشنیدم که مرا صدا میزد اما این ر

ته حس میکردم که چیزی اشتباه است.به زحمت گوشم را روی صداهای مادرم بس

ود!دو و ذهنم را متمرکز کردم تا اینکه یادم آمد.بله،مشکل این بود که مادرم مرده ب

گفته  ود!آن روز که به پدرم زنگ زده وسال پیش بر اثر تصادف از دنیا رفته ب



را بودند که مادر تصادف کرده را به خوبی به یاد می آورم.اما....پس چه کسی م

کرده  صدا زده بود؟سیج.وقتی واقعیت را فهمیدم خیلی ناامید شدم.لحظه ای فکر

وت بودم....با عصبانیت برگشته و قفس آرباکل را برداشته و به سمت تاب

اهم نکه به این اندازه به مرگ نزدیک شده بودم باعث میشد بخودویدم.فکر ای

ا هرچه زودتر این ماجرا را تمام کنم.ثانیه ای بعد صدای پدرم را شنیدم که ب

ابوت وقتی به تخشونت میگفت برگردم اما دیگر توجه نکرده و همچنان دویدم.

ه رنگی کرسیدم متوجه شدم راه درست را انتخاب کرده ام.همان دیو خاکستری 

به  درون خانه ام دیده بودمش درون تابوت خوابیده بود.حاال دیگر صداهای زیادی

ا کار گوش میرسید که بیشترآن ها جیغ و گریه بود فوراً خنجرم را باال برده ت

ید: رایکسره کنم که ناگهان همه ی صداها قطع شده و فقط یک صدا به گوش رس

ه در ((این...صدای همان کسی بود ک))آرش.صبر کن.باید چیزی به تو بگویم.

بازار جانم را نجات داده بود:))من از روی ناچاری این کار را انجام 

ا میدهم.سرنوشت من این است که تا ظهور دیو کُش بزرگ خوی دیوی خود را ب

انه ها گرفتن روح انسان ها ارضا کنم،از سرنوشت نمیشود فرار کرد.طبق افس

 ا کشتن یکی از سیج ها شروع خواهد کرد.اگرروح کُش بزرگ کار خود را ب

و نفرین  افسانه ها درست باشد و تو دیو کش بزرگ باشی باید بدانی افسوس،درد

 های زیادی در آینده ی تو وجود دارد.اما همین االن میتوانی سرنوشتت را عوض

ی شد. کنی.طبق افسانه ها اگر تو جان یکی از سیج ها را بستانی دیو کش خواه

ی را رها کن،از این ساختمان برو و از نفرینی که سرنوشتت است رهایپس م

یو ها گیج شده بودم.سرنوشت؟یعنی سرنوشت من این است که شکارچی دیاب.((

باشم؟اما چرا من؟سیج گفت:))همین االن از اینجا برو تا دیگر هیچوقت مرا 

رنوشت از سنبینی.((تصمیم خودم را گرفته بودم.با صدایی بلند و رسا گفتم:))

در  نمیشود فرار کرد((خنجر باستانی را تا ته در سمت چپ سینه ی دیوی که

وش تابوت خوابیده بود فرو کردم.ناگهان جیغی فرا طبیعی و سرسام آور به گ

 رسید.جیغ از همه طرف و به گوش میرسید.انگار لب هایی نامرئی در همه جای

.چند ثانیه محکم گوش هایم را گرفتم اتاق بودند که جیغ میکشیدند.فوراً زانو زده و

اکل را بعد که جیغ ها قطع شد متوجه شدم انبار آتش گرفته است. فورا قفس آرب



د نگاه بلند کرده و به سمت بیرون دویدم.وقتی به انباری که در حال سوختن بو

کم کم  کردم تازه متوجه شدم که صبح شده است.انبار،در نور سپیده دم میسوخت و

خت.در همان زمان یاد حرف های سیج افتادم.یعنی از این به بعد رنگ میبا

با  سرنوشت من شکار ارواح بود؟چرا من؟من که تا همین دو هفته ی پیش پسری

.در همین زندگی طبیعی بودم؟او گفته بود یکی از سیج ها؟چند تا سیج وجود دارد؟

ی به د.وقتشخشی از آن سمت حیاط به گوش رسیافکار بودم که ناگهان صدای خ

د! آن سمت حیاط نگاه کردم خشکم زد،پدربود!آن جا ایستاده و به من زل زده بو

:))تو ساکش هم در سمت چپش افتاده بود.ناگهان پدر جلو آمد و فریاد زنان گفت

چکار کردی؟چرا او را کشتی؟تو روح من را سوزاندی!((من من کنان 

ود و وح من درون قلبم زندانی بگفتم:))اما...یعنی چه؟....روح شما؟...((گفت:))ر

 قلبم در دستان سیج بود.تو با کشتن او راوح مرا میز آتش زدی((

ه اما این تقصیر من نیست،اگر شما از همان اول به من همه چیز را توضیح داد-

 بودی.....

ه شوی.چیزی است که اتفاق افتاده.حاال با من بیا.باید برای زندگی جدیدت آماد-  

زندگی جدیدم؟-  

تو دیو کش بزرگ هستی.فراموش کرده ای؟-  

بودمشکارچی دیو ها دنبال پدرم حرکت کردم.من دیگر آرش نبودم.  


