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سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس اشيا 
و چيزهاســت. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود 
و كمكش كند. معموالً لباس هاى پــاره، كيف هاى خراب، 

پيراهن هاى بى دكمه با سين.قاف تماس مى گيرند.
«طاليى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار اوست. سين.قاف، 
دايىِ طاليـــى است. طاليـى از آن ها است كه مامان ها 

معموالً يكى در كيفشان دارند.   

مداد نارنجى روى كاغذ نّقاشـى دراز كشيد. قاطـِى 
قاطـى بود. پاتِى پاتى بود. هرچه مـى كشيد مثل همه 
مـى شد. مـى خواست نّقاشى خّالقانه بكشد؛ اّما همه ى 
نّقاشى هايش مثل نّقاشـى همه  مـى شد. هويج مى كشيد، 
معمولى. پرتقال مى كشيد، معمولى تر. خورشيد مى كشيد، 

معمولى تر از معمولى تر. 

مدادتراِش روى ميز، غّصه دار شد. هـى مداد را تيز 
كرده بود هـى مداد، خراب كرده بود.

يادش افتاد سين .قاف، روان شناس اشيا و چيزهـا است. 
تلفنش را پيدا كرد. 

﹑م.  ﹫﹟.﹇︀ف ︗︀ن︫  ا﹜﹢،︫ 

﹝︡اد︑︣ا︫﹛، ﹝︡اد ﹝﹩ ︑︣ا︫﹛. 

️ ﹝︪︀وره ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛. ﹉ و﹇

سين.قاف سر راه، دنبال طاليى رفت و او را روى 
كولش گذاشت و به سمت نشانى پرواز كرد. 

مدادتراش تا چشمش به سنجاق قفلى ها افتاد از خود 
افتاد. گفت:  بى خود شد. شلق و شلوق به حرف زدن 
«خوش آمديد شنجاق قفلى ها. مدادتراشم مداد مى تراشم.» 
سين.قاف همان موقع چشمش به مداد نارنجى افتاد كه 

روي كاغذ ولو شده بود.

﹝﹟ ︋﹥ درد ﹡﹢رم. 

︨﹫﹟.﹇︀ف ﹨︧︐﹛. ﹡︪︀﹡﹩ را 

.︡﹫︐︨︣﹀︋ ︡﹫︪︊︋ ،︡﹫︐︫︣﹀︋

︨︣ ﹤︀ل ﹨︧︐﹫︡!

آ﹨︀ن ︠﹢︫﹛ آ﹝︡. ︎﹫︩ 

︋﹥ ︨﹢ی ﹝︡اد ﹡︀ر﹡︖﹩ 

ا﹁︧︣ده.

︣ا ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹝﹟ 
﹝︓﹏ ︋﹆ّ﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟

﹢ن ﹨﹞﹥ اش ︋﹥ 
﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ا﹟ و آن 

﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹩. 6 9
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سين.قاف مثل قّصه گوها تعريف كرد: «يك روز من 
و طاليى پيش يك استاد نّقاش خالّق رفته بوديم. گفتيم 
استاد ما شنيديم نّقاشى هاى شما مثل هيچ كس نيست. به ما 

هم ياد مى دهيد؟»
استاد هم دستى به صورتش كشيد و مدادش را برداشت 

و گفت: «بله. بنشينيد تا شما را بِكشم.»
من و طاليى بدون حركت جلوى استاد نشستيم. استاد 
هم شروع كرد. كشيد و كشيد. وقتى تمام شد ديديم 

نّقاشى هايى از ما كشيده كه در خواب هم نمى ديديم.
طاليى پريد جلوى مداد و  گفت: «حاال خودت را به ما 
بسپار تا با تو نّقاشى هايى را كه استاد از ما كشيده، دوباره 

بكشيم.»

﹝︡اد︑︣ا︫﹛ ﹝︡اد ﹝﹩ ︑︣ا︫﹛.

﹝﹩ ﹋︪﹛.︀﹐ ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ﹁﹞﹫︡م. 

دا﹩ ︠︀ن ︫︣وع.

︠﹫﹙﹩ دو︫️ 
دارم ﹡ّ﹆︀︫﹩ ﹨︀ی 

︫﹠︖︀ق ﹇﹀﹙﹩ ﹨︀ را ︋︊﹫﹠﹛. 
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