
 قصِ سیثای کفص ّای ًَ

 

 
  

ِ ضاى خیلی ًشدیك تَد ٍ اٍ ّزرٍس خَدش صثح ّا هی رفت ٍ ظْزّا ّن  هذرسِ فزیثا کَچَلَ تِ خاً

کٌار هذرسِ یك هغاسُ کفص فزٍضی تَد  .تزهی گطت الثتِ هادرش جلَی در هی ایستاد ٍ هَاظة اٍ تَد

ِ  کفص ّا را ًگاُ هی کزد، چَى  ِ ای هی ایستاد ٍ اس پطت ضیط کِ فزیثا ٍقتی تؼطیل هی ضذ، چٌذ لحظ

  .کفص ّای تچگاًِ خَضگل ٍ رًگارًگی داضت

ایي کار تزایص تسیار لذتثخص تَد ٍ حتی گاّی ٍقت ّا دلص هی خَاست ّوِ کفص ّای هغاسُ هال اٍ 

دیذى هغاسُ کار ّز رٍس فزیثا ضذُ تَد ٍ هادرش ّن کِ اس دٍر ّوِ چیش را هی دیذ اس اٍ سَال  !تَدًذ

هی کزد کِ آًجا چِ خثز است کِ هذام ًگاُ هی کٌی ٍ فزیثا ّن در جَاب هی گفت کِ کفص ّا را دٍست 

 .دارم

یكی اس رٍسّایی کِ طثق هؼوَل جلَی هغاسُ آهذ دیذ کِ یك جفت کفص کتاًی سفیذ ٍ صَرتی خیلی  

خیلی اس آًْا خَضص آهذ ٍ تا خَدش فكز کزد کِ اگز  .قطٌگ داخل ٍیتزیي گذاضتِ ضذُ است

تزای ّویي ٍقتی تِ خاًِ رسیذ تذٍى هؼطلی . تَاًست ایي کتاًی ّا را تخزد چقذر خَب هی ضذ”›هی

اها هادرش یادآٍری . هَضَع کفص ّا را تِ هادرش گفت ٍ اس اٍ خَاست کِ کفص ّا را تزایص تخزد

ُ اًذ ٍ ٌَّس تزای خزیذ کفص ًَ سٍد است، اها فزیثا  کزد کِ کفص ّای خَدش را یكی دٍ هاُ قثل خزیذ

  .ایي قذر اصزار کزد کِ هادر گفت تایذ صثز کٌذ تا هَضَع را تا پذرش در هیاى تگذارد

فزدای آى رٍس ٍقتی فزیثا تِ خاًِ آهذ اٍلیي چیشی کِ اس هادرش پزسیذ ایي تَد کِ ًظز تاتا در هَرد 

خزیذ کفص چِ تَدُ است ٍ هاهاى ّن جَاب داد کِ اٍ گفتِ فؼال ًوی ضَد ٍ اصزار فزیثا ّن ّیچ 

ُ ای ًذاضت ٍ تا ایي کِ ًاراحت ضذُ تَد اها دیگز در هَردش حزفی ًشد   .فایذ
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رٍسّا یكی پس اس دیگزی گذضتٌذ ٍ اٍ سؼی هی کزد اس هذرسِ کِ تؼطیل هی ضَد تِ سزػت تِ خاًِ 

اها یك رٍس ٍقتی اس جلَی هغاسُ  .تیایذ ٍ اصال تِ هغاسُ ًگاُ ًكٌذ تا تتَاًذ هاجزا را فزاهَش کٌذ

هی گذضت یَاضكی یك ًگاُ کَچَلَ تِ ٍیتزیي آى اًذاخت ٍ تا تؼجة هتَجِ ضذ کِ کفص ّا ًیستٌذ 

خیلی ًاراحت ضذ اها کاری ًوی تَاًست اًجام دّذ ٍ تا ّواى حال تِ خاًِ آهذ ٍ تِ ّیچ کس ّن چیشی 

  .ًگفت

تؼذ اس ظْز ّواى رٍس ٍقتی تاتا تِ خاًِ آهذ فزیثا اس اٍ خَاست کِ تا ّن تزًٍذ ٍ تزایص یك دفتز تخزًذ 

  .ٍ تاتا ّن قثَل کزد ٍ گفت کِ اتفاقا هي ّن یك کاری دارم کِ تایذ تیزٍى تزٍم

چٌذ دقیقِ تؼذ دٍ ًفزی تزای خزیذ اس خاًِ خارج ضذًذ ٍ کار ّای ضاى را کِ اًجام دادًذ هَقغ تزگطت 

تِ هغاسُ کفص فزٍضی کِ رسیذًذ تاتا اس فزیثا خَاست کِ تا ّن داخل هغاسُ تزًٍذ کِ آًجا ّن یك کار 

حسي آقا تثخطیذ هی ضِ اٍى اهاًتی : ٍارد هغاسُ کِ ضذًذ اٍل سالم کزدًذ ٍ تؼذ تاتا گفت. کَچكی دارد

 .هي رٍ تذیذ

 :حسي آقا ّن تا لثخٌذ ٍ الثتِ تا ًگاّی تِ فزیثا گفت 

 .تلِ، حتوا 

فزیثا جَى ایي : ٍ تؼذ یك جؼثِ کفص را تِ دست تاتا داد ٍ اٍ ّن جؼثِ را تِ طزف فزیثا گزفت ٍ گفت 

 ؟!هال هي : دختز کَچَلَ کِ اس کار ّای تاتا ٍ آقای هغاسُ دار تؼجة کزدُ تَد، گفت .هال ضواست

  .تلِ - 

  چیِ تاتاجَى ؟ -

  .تاسش کي خَدت هی فْوی -

فزیثا جؼثِ را اس تاتا گزفت ٍ درآى را تاس کزد ٍ اس دیذى کفص ّای داخل آى تسیار خَضحال ضذ ٍ تا 

ِ ای ساکت ضذ ٍ تِ کفص ّا ًگاُ کزد ٍ دٍتارُ گفت .تاتا جَى؛ تاتا جَى: ّیجاى سیادی گفت : چٌذ لحظ

  .هي ظْز دیذم کفص ّا ًیستي؛ پس کار ضوا تَدُ

هوًٌَن تاتا جَى، خیلی خَضحالن؛ حاال تیا تزین : ٍ تؼذش دست تاتا را هحكن در دستص گزفت ٍ گفت

  .تِ هاهاًن ّوِ چی رٍ تگین

 .ٍ ّزدٍ خَضحال ٍ خٌذاى اس هغاسُ تیزٍى آهذًذ ٍ تِ سوت خاًِ رفتٌذ

  

 


