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نیکان داشت توی اتاق دور 
خودش می چرخید و فکر می کرد: 

»نه نمی شود، باید یک کاری کنم. باید 
خرابش کنم. نباید نیکو برنده شود.«

بعد لبخندی زد و یواشکی رفت سمت 
اتاق نیکو. نیکو توی حیاط بود، داشت 
با نیکی کوچولو بــازی می کرد. نیکان 
بی رس و صــدا رفت توی اتاق و رشوع 
کرد به گشنت. این ور را گشت، آن ور را 
گشــت. پس کاردستی نیکو کجا بود؟ 

کجا قایمش کرده بود؟
نیکان با خودش گفت: »اگر کاردستی 
نیکو را خراب نکنم، حتمًا برنده می شود 

و مامان جایزه را به او می دهد.«
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مامان گفته بود هریک از بّچه ها که یک ماکت قشنگ از اتاقش درست 
کند، برنده می شود و یک جایزه ی خوب می گیرد. نیکان همانطور که 

می گشت آه کشید و توی دلش گفت: »کاش من هم می توانستم مثل 
نیکو یک کاردستی قشنگ درست کنم!«

او همانطور که زیر تخت را نگاه می کرد، لبخند بدجنسانه ای زد و گفت: 
»ولی اگر کاردستی نیکو خراب شود، 

آن وقت کاردستی من بهرت است.«
همین موقع بود که چشم نیکان به 

جعبه ی کوچولوی زیر تخت افتاد. 
خودش بود، کاردستی نیکو بود. 

چقدر قشنگ بود! نیکو حّتی ماکت 
خودش و نیکان و نیکی کوچولو را 

هم درست کرده بود، چه بامزه!
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نیکان آهسته دستش را روی ماکت کشید و بعد با 
عجله چند جایش را پاره کرد، بعد جعبه را کنار تخت 
انداخت و دوید توی اتاقش. 
قلبش داشت تندتند می زد؛ چون هم ترسیده بود و 
هم از کار خودش ناراحت بود. نیکان با خودش گفت: 
»عیبی ندارد، همه اش را که خراب نکردم. وقتی
جایزه را بگیرم همه چیز یادم می رود.«
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ظهـر مامان همه را 
برای ناهار صدا زد. نیکو با خوشحالی 

کنار نیکان رس سفره نشست و گفت: »کجا 
بودی؟ داشتی کاردستی ات را درست می کردی؟«

نیکان لبخندی زد و چیزی نگفت. 
نیکو کمی ساالد توی ظرف نیکان ریخت و گفت: 

»بیا بخور، حتمًا حسابی خسته شده ای.«
 نیکان خیلی خجالت کشید. ُلپ هایش حسابی 

قرمز شد. مامان بعد از ناهار گفت: »نیکان جان! 
مواظب خواهر کوچولویت باش. من و نیکو یک 

رس می رویم خانه ی همسایه ی رو به رویی.«
-
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مامان و نیکو که رفتند، نیکان توی حیاط کنار نیکی 
کوچولو دراز کشید و رشوع کرد به الالیی خواندن؛ 

اّما نفهمید چی شد که خودش خوابش برد و خواب 
عجیبی دید. خواب که نه، یک کابوس درست و 

حسابی. خواب نیکان پُر از ماکت های گنده ی غولی 
بود که داشتند دنبالش می دویدند. 
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نیکان داشت جیغ می کشید که 
با صدای بابا از خواب پرید و داد زد: 

»وای! باباجان، کمکم کن!«
 بابا نیکان را بغل کرد، بوسید و گفت: 

»نرتس، خواب دیدی پرسم! 
نیکی کوچولو کجاست؟«

نیکان دور و برش را نگاه کرد و گفت: 
»همین جا بود!«
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نیکان همراه بابا دوید دنبال 
نیکی کوچولو. نیکی کوچولو را 
توی اتاق نیکو پیدا کردند؛ 
درحالی که کنار تخت نشسته بود 
و داشت ماکت نیکو را می جوید.
بابا داد زد: »چکار می کنی؟«
نیکان ته دلش خوش حال شد. 
خیالش راحت شد. دیگر ماکتی در 
کار نبود. همه اش خراب شده بود.
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وقتی مامان و نیکو برگشتند، کاردستی تّکه پاره را دیدند. نیکو حسابی 
گریه کرد. آن قدر گریه کرد که نیکان دلش سوخت. همه اش تقصیر او 

بود. اگر ماکت را رسجایش می گذاشت، نیکی کوچولو پیدایش نمی کرد. 
اصاًل نباید به ماکت دست می زد. نباید حسودی می کرد. 

نیکان رفت پیش نیکو، همه چیز را گفت و از او معذرت خواهی کرد؛ اّما 
نیکو حالش بهرت نشد. او هنوز داشت گریه می کرد. 
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آن شب نیکان از ناراحتی تا نزدیک صبح بیدار بود. برای همین 
صبح تا دیر وقت خوابید. از خواب که بیدار شد رفت توی حیاط، 
انگار حالش بهرت شده بود و  نیکو نشسته بود گوشه ی حیاط. 
همه چیز را فراموش کرده بود. او داشت دوباره ماکتش را درست

می کرد. چقدر قشنگ شده بود از قبلی هم بهرت. 
نیکان ته دلش حسودی اش شد؛ اّما بعد که یاد اّتفاق های دیروز و گریه های 
نیکو افتاد، گفت: »آفرین نیکو، خیلی خوب شده! من هم باید بروم رساغ 
کاردستی ام و کاملش کنم. باید خیلی خوب کار کنم تا ماکتم از تو بهرت شود.«
نیکو گفت: »ممنون نیکان جان! زودتر برو، وقت زیادی نداریم تا شب باید 

ماکت های مان را کامل کنیم.«
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 نیکان به اتاقش رفت. او داشت برای 
بهرت شدن ماکتش فکرهای تازه می کرد. 
_________________________________

پی نوشت: ماکت یک نوع کاردستی است 
که با استفاده از وسایل مختلف، 
چیزی شبیه اتاق،

خانه، ساختمان، کارخانه 
و... می سازند.
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کسی که حسودی می کند اول به خودش 

رضر می رساند.

بحاراالنوار، جلد۷۳، ص۲۲۵

امام صادق علیه السالم:


