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نیکان با عجله، کتاب و دفرتهایش 
را بســت و دوید تا بــرود توی حیاط 
تـوپ بازی کـند؛ اّما از بـس عـجـلـه 
داشت پایش به پایه ی میز گیر کرد و 
تلق و تولوق، میز و همه ی وسایلش 

روی زمین پخش شدند. 
نیکان هم تاالپّی افتاد روی وسایل 

و آخ و اوخش بلند شد. مامان 
و نیکو تا صدا را شنیدند آمدند. 





نیکو گفـت: »چی را شکستی؟« 
مامان گفت: »چی شد؟ چکار کردی؟«

نیکان نـالـه کـنان گفـت: »هیـچی، 
پایه ی میز را ندیدم خوردم بهش.« 
نیـکو سـرش را تکـان داد و گفـت: 

»از بس عجله  می کنی.« 
مامان با ناراحتی گفت: 
»چرا ایـن قـدر عجـله؟«
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را  زخمــی اش  پــای  نیکان 
نشان داد و گفت: »فوتبال...  
می خواستم تا هوا گرم نشده 
بروم توی حیاط بازی.«
مامان یک چســب زخم روی 
پای نیکان چسباند.
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چند دقیقه بعد که درد پای نیکان 
بهرت شــد، همــه چیــز را فراموش 
کرد و تنــد دوید بــرود فوتبال؛ ولی 
نفهمید چی شــد که روی پّله پایش 
لیز خــورد و تاالپّی افتاد روی گلدان 
شمعدانی. گلدان شکست و دست 
نیکان خونی شد. 
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مامان با ناراحتی گفت: »باز هم عجله کردی!« 
و یک چسـب زخم روی دسـت نیـکان چسـباند.
 نیکو گلدان شکسته را جمع کرد و گفت: »مگر 
نمی دانی عجله کار شــیطان است؟ خب یواش 
برو داداش جان!« 
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نیکان کنار حوض نشست تا درد دستش بهرت شد، بعد هم بلند شد تا 
برود فوتبال بازی کند و باز هم بی توّجه به همه چیز دوید سمت توپش و 
را گذاشت روی ماشین اسباب بازی نیکی. ماشین  قرچ و قوروچ، پایش 
شکست و گوشه ی کفش نیکان را پاره کرد. مامان که نیکی را بغل کرده 
بود و داشت صورتش را کنار حوض  می شست، داد زد: »دوباره چی شد؟«

نیکی تا ماشینش را دید، زد زیر گریه و نیکو با چشم های متعّجب رشوع 
کرد به رس تکان دادن. 
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نیکان دستپاچه شــد و گفت: »وای ندیدمش! 
االن درســتش  می کنم، گریه نکن نیکــی«؛ اّما از 
بس عجله داشت شاخه ی گُل رز را ندید و همین 
که خم شد ماشین اسباب بازی را بردارد، شاخه ی 
گُل رز کنار باغچه صورتش را خراش داد. مامان و 
نیکو با ناراحتی چشم های شان را بستند و گفتند: 
»وای دوباره؟!«
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مامان رفت و یک چسب زخم دیگر آورد 
و روی صورت نیکان چسباند. نیکو هم 
ماشین  تّکه های  کردن  جمع  مشغول 
اسباب بازی شد. نیکی هم با توپ نیکان 
رسگرم بازی شد و گریه را فراموش کرد. 
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همین موقع بابا از راه رسـید و با دیـدن نیکان حسـابی 
ترسید و گفت: »وای پرسجان! چی شده؟!« 

نیکان خجالـت زده گفـت: »می خواسـتم فوتبال بازی کنم 
این جوری شد.«

 بابا لبخندی زد و گفـت: »فکر کردم رفتی به جنگ اژدهـا!«
مامان و نیکو زدند زیر خنده. نیکان رسش را پایین انداخت 
و چیزی نگفـت. بابا گفـت: »خب حاال فوتبال بازی کردی؟«

 نیکان با غّصه گفت: »نه! فرصت نشد، فقط حسابی زخمی 
شدم. تازه گلدان و ماشین نیکی را هم شکستم. اگر عجله 
نکرده بودم االن این قدر زخمی نبودم و داشتم فوتبال بازی  
می کردم. گلـدان مامان و ماشین نیکی هم سالـم بـودند.«





نیکو همـان طـور که با نـیـکـــی توپ بـازی  می کـرد، گفـت: 
»گفتم که عجله کار شیطان است! حاال بیا بازی؛ 

البته حواســت باشد عجله نکنی داداش جان. مواظب باش 
پایت جایی گیر نکند و چیزی را نشکنی!«

نیکان زد زیر خنده و رفت که با نیکو و نیکی توپ بازی کند.
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چون  است؛  دیوانگی  نوع  یک  کردن  »عجله 
کسی که عجله  می کند خیلی زود از کارش 

پشیمان  می شود.«
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