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غنچــه يك پيراهن نو خريده بــود. از پيراهن، مارك 
كوچولــوى لباس آويــزان بود. مارك لبــاس با يك 
سنجاق قفلى نقره اى كوچولو به پيراهن وصل شده بود. 
پيراهن در كمد لباس غنچه بود. داخل كمد، مثل شــب 

تاريِك تاريك بود.

︀ ︀﹐ ︑﹢ی ﹋﹞︡  ︑»

﹡︊﹢دی  ا﹡﹍︀ری.»

مارك پيراهن، بدجور مى لرزيد. دســت 
خودش نبود. هى مى خورد به پيراهن كنارى. 
نقره اى هم  كالفه شــده بــود. مثل تاب از 
اين طــرف مى خورد آن طرف، از آن طرف 

مى خورد اين طرف. 

 ﹜د﹢︋﹢︋﹢ ︀  ﹉︣ا︾﹩ ﹋﹥  «ف ف ﹁︣و︫﹍︀ه ﹋﹥︋  ﹨ ︉ ﹢︋﹢︋﹢د. ای ای ا﹟ ︗︀ ش ش︫  ﹨﹩ ﹨﹩ ﹨﹫︙﹩...»رو رو︫﹟︋ 

نقره اى با دوستش طاليى تماس گرفت و گفت: «الو 
دوست جان، سالم. گير يك مارك لباس ترسو افتاده ام. 

مى شود خودتان را برسانيد؟»
طاليـى كه دلش براى نقره اى تنگ شده بود ذوق زده 
شد و گفت: «ســعى كن سر و صدا راه بيندازى يكى 
در كمد را باز كند، زود مى رسيم. خودت را بكوب به 

ديوار كمد.»
نقره اى گفت: «سعى مى كنم. اگر لرزش هاى ترسوجان 

بگذارد.»

︡ا؟ ︣ و︮   ︨﹤﹝﹨ ﹟د ا﹢  ︋︣ ︊  ︠﹤

                                      مهارت هاى زندگى

سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيســت. او روان شناس اشيا و 
چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود و كمكش 
كند. معموال لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، پيراهن هاى بى دكمه
    با سين.قاف تماس مى گيرند. «طاليى»، سنجاق قفلى كوچولو، 
         دستيار اوست. سين.قاف، دايىِ طاليـى است. طاليـى از 

            آن ها است كه مامان ها معموالً يكى 
               در كيفشان دارند.   

 ﹤ چ چ ︀︗ ﹟م م ﹝﹟ «ای ای ا .﹤﹊︀ر︑︀︑«.﹜︨︣︑ ﹩﹞ ﹩﹞

«︨︣م ﹎﹫︖﹢﹜﹩ ر﹁️. 

«.︡  ︫﹩﹊﹛﹢︍ ﹜︀﹨ ﹜︪
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همان موقع سين.قاف و طاليى رسيدند و از كنار غنچه 
در كمد چپيدند. طاليى پريد بغل نقره اى و جيلينگ صدا 
كردند. غنچه دوباره تعّجب كرد: «اين صدا ديگر از كجا 

بود؟»
از آن طرف، مارك لبــاس خوش حال بود كه نور 
مى ديد و ترسش ريخته بود. صدا بند آمد و غنچه هم 
كه فهميد صدايى نمى آيد درِ كمد را بســت و دوباره 
همه جا مثل زيرزمين تاريك شد. مارك لباس دوباره 

شروع به لرزيدن كرد. 

 ﹩﹊︠︀ن، دو︨︐﹞︀ن از ︑︀ر ﹩دا 

 ︀︗ ︩ ﹛︀ ︡ه ﹝﹩ ︑︨︣︡، ﹝︪︀وره︋ 

.︡ ︀ ﹫︋

نقره اى دوبــاره از لرزش هاى مارك لباس تاب 
مى خورد. سين.قاف هم به لباس بغلى قفل شده بود 

و قفلش ديلينگ ديلينگ صدا مى داد. طاليى يك دفعه 
يادش افتاد كه دايى اش از تاريكى مى ترسد. نقره اى 
به سين.قاف گفت: «شما كه روان شناس هستيد چرا 
مى ترسيد؟ شــما كه اين قدر سنّتان زياد است چرا؟» 

ســين.قاف گفت: «َد َد دست خودم نى نى نيست، مى 
 مى ترسم.» 

طاليــى يادش افتاد خودش هــم از بعضي چيزها 
مي ترسد.

طاليى گفت: «دايى خان خود شما گفتيد هر كسى از 
چند چيز مى ترسد.»

سين.قاف فكر كرد و گفت: «آهان خوشم آمد. 
من از سوسك هم هنوز مى ترسم.»

مارك لباس تا اين را شنيد زد زير خنده و گفت: 
«چه بامزه!»

نقره اى هم كه داشت ريزريزكى مى خنديد 
گفت: «پس همه يك جورهايى ترسو هستيم.»

 طاليــى خوش حــال بود كــه همه از 
ترس هايشان گفتند.  

︩ ﹝﹟ ﹨﹛ از ﹡﹫︩  را︨︐

︡ای د︻﹢ا  ز﹡︊﹢ر و︮ 
 .﹜ ︨︣︑ ﹩﹞
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﹢︠﹢︫﹛ آ﹝︡. م م ﹝﹟  آ﹨︀ن︠  آ آ

 .﹜﹨︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹝︪︀وره ب ب︋ 

﹢ن ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹝﹩ ︑︨︣﹛.»

 ﹩︀﹨︤﹫ ﹤ از ﹢︑

﹩؟ ︨︣︑ ﹩﹞

.︡  ︫﹜﹋ ﹜︨︣︑ ︡  ︫﹩

.﹜︡︡﹠  ﹢ن︠ 

﹢ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹨︧︐﹫﹛.

 ﹢ن ﹁︡﹫﹝﹛ ︑︨︣﹫︡ن 
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