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نیکان، تند و عصبانی دفرتش را خط کشی   می کرد و توی 
می کشید.  نقاشی    دوستش  کیِف  روی  داشت  فکرش 
او آن قدر محکم و با رسعت مداد را روی دفرت   می کشـید 
کـه کم مانـده بود دفرتش پاره شـود! امـا یک دفعه مداد 
از دستش در رفت، پرت شد و محکم به شیشه ی پنجره 
خـورد. بعـدش هـم کمانـه کـرد و برگشـت و مسـتقیم 
آمـد سـمت صـورِت نیکـو کـه داشـت مشـق هایش را   
می نوشـت. نیکـو بـا عجلـه رسش را خم کـرد و مـداد از 
کنـار صورتـش مثـل موشـک رد شـد و بـه کمـد خـورد. 
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نیکو که ترسیده بود، نفس بلندی کشید و گفت:»هوف... 
معلوم است داری چی کار   می کنی؟!«

نیکان با خجالت گفت: »تقصیر من نیست؛ تقصیر اُمید 
است. امید من را عصبانی کرده!«

نیکو رسش را جلو برد و پرسید: »مگر چی کار کرده؟«
نیکان آهی کشید و گفت: »اُمید همیشه دوست دارد از 
کارهای من ایراد بگیرد. همه اش   می گوید این کار بد است، 

این کار خوب است!«
نیکو ابروهایش را باال داد و گفت: » بگو چی کار کردی نیکان! 
زود باش دیگه، بگو!« و رشوع کرد به قلقلک دادِن نیکان. 
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نیکان با خنده از دست او فرار کرد و همان جور که دور دفرت 
و کتاب   های شان   می دوید، گفت: »هیچی؛ فقط یک شوخی 
کوچولو کــردم. روی کیف حامد نقاشــی کشــیدم. خیلی 

قشنگ شد. چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو!«
نیکو با چشم   های گرد و متعجب گفت: »نقاشی کشیدی؛ 

آن هم روی کیفش؟! حامد ناراحت نشد؟«
نیکان جواب داد: »نه... نفهمید. اما حتمًا تا حاال فهمیده!«

نیکو، زیرچشمی به نیکان نگاهی انداخت و گفت: »حاال چرا 
از اُمید ناراحتی؟«
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بود، رس جایش  آمده  یادش  انگار دوباره چیزی  که  نیکان 
دست به سینه ایستاد. اخمی کرد و گفت: »ُخب اُمید عصبانی 
شد و گفت کاِر من بد بوده. اصاًل  اُمید خیلی فضول است!«

نیکو لبخندی زد و گفت: »چه دوسِت خوبی«
نیکان که از حرِف نیکو َلَجش گرفته بود،گفت: »اتفاقًا دوسِت 
از  کناردستی ام سینا، دوست خوبی است؛ چون یک عالمه 
بامزه بوده. سینا آن قدر  کارم  گفت  و  کرد  نقاشی ام تعریف 

خندید که نزدیک بود حامد بفهمد!«
نیکو با ناراحتی رسش را تکان داد و به نیکان نگاه کرد.
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دهان  یک  شکل  را  تکه نانی  نیکان  ناهار،  سفرهی  رس
بزرگ کرد و جلوی صورتش گرفت. بعد از سوراخ نان، برای 

نیکو شکلک درآورد. 
نیکو با اخم گفت: »چرا نان را این جوری کردی؟«

نیکان که خوشش نیامده بود، دو سوراخ دیگر هم به جای 
چشم هایش درست کرد و از سوراخ روی نان، نیکو را نگاه 
کرد. بعد هم داد زد: »تو هم مثل اُمید ِهی ایراد   می گیری؛ 
امـا سـینا امـروز وقتـی سـاندویـِچ مـدرسـه ام را این شکلی 
کردم، خیلی خوشش آمد و کّلی خندید!« بعد هم رشوع 
13کرد به تکان دادن چنگالش و َادای مبارزه کردن را درآورد.
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انداخته  راه  رسوصدا  حیاط  توی  حسابی  نیکان  عرص، 
بود و فوتبال بازی   می کرد. ِهی توپش را به دیوار   می کوبید 

و جیغ   می کشید. بابا توی اتاق، روی مبل دراز کشیده بود و   

می خواست ُچرت بزند؛ اما هر بار که توپ به دیوار   می خورد 

و صدای جیِغ نیکان بلند   می شد، از جایش   می پرید. بابا که 

توی حیاط  پنجره  از  و  بلند شد  بود،  کالفه شده  حسابی 

رسک کشید و گفت: »چه خربت است نیکان؟ نگذاشتی 

یک دقیقه بخوابم!«

نیکان لبخندزنان توپش را به دیوار کوبید و گفت: »سینا گفته 

وقتی جیغ   می کشم، مثل فوتبالیست   های واقعی   می شوم.«

بابا رسش را تکان داد و با ناراحتی به نیکان نگاه کرد.





شب، نیکان مشغول حرف زدن با تلفن بود و با نگرانی   می گفت: 
»وای، چه بد! حاال چی کار کنم؟«

نیکو همین موقع توی اتاق آمد. نیکان تا نیکو را دید، زود خداحافظی 
کرد و تلفن را قطع کرد. نیکو، کنجکاوانه نگاهی به نیکان انداخت و 
گفـت: »با کـی حـرف   مـی زدی   ؟ چرا نگـرانـی؟ دوبـاره چـی کار کـردی 

نیکان؟ نکند باز با اُمید حرف   می زدی و با هم دعوا   می کردید؟!«
نیکان همان جور که گوشی تلفن را رس جایش   می گذاشت، جواب 
داد: »کاش با اُمید حرف   می زدم! کاش حرفش را گوش   می دادم!«
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نیکو با نگرانی پرسید: »دوباره چه دسته گلی به آب دادی؟«
نیکان که حسابی ناراحت بود، گفت: »صبح توی مدرسه، 
تمام شود.  زودتر  تا  نوشتم  را یک خط درمیان  مشق هایم 
سینا وقتی دید، خندید و گفت: "چه فکر خوبی! این جوری 
اصاًل معلوم    نمی شود. من هم از این به بعد، همین کار را   
می کنم." اما االن حامد زنگ زد و گفت آقامعلم فهمیده و 
فردا قرار است من را جریمه کند!« بعد همان جور که به نیکو 
نگاه   می کرد، ادامه داد: »وای... آبرویم پیش آقامعلم رفت. 
کاش به حرف اُمید گوش   می دادم و این کار را    نمی کردم!«
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نیکـو دسـتش را روی رس نیـکان کشـید. موهایـش را بـه هـم 
ریخـت و گفـت: »مـن که گفتـم اُمید دوسـت خوبی اسـت؛ چون 
وقتـی کار بـدی   می کنـی، بـه تـو   می گویـد.« بعـد همان جـور کـه 
رسفـه   می کـرد، گفـت: »به قـول قدیمی  ها: دوسـِت خـوب، عیِب 
تـو را   می گوید و دوسـِت بـد، عیِب تـو را مخفی   می کند تـا نبینی.«
نیکان آهی کشید و گفت: »من اشتباه کردم. اُمید با سینا خیلی فرق 
دارد. اُمید دوسِت خوبی است. فردا   می روم و با او آشتی   می کنم.«
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نیکوهمان جور کـه   می خندید، گفـت: »البته 
بعـد از این که جریمه هایت را نوشـتی!«

نیکان با ناراحتی، آِه بلندی کشید و داد زد: »وای 
جریمـه! حّقـت اسـت نیـکان... حّقت اسـت!«



بدترین دوستان تو، آن هایی هستند که ِعیب 
تو را نمی گویند.

)غررالحکم، جلد،4 صفحه ی 173(

امام علی علیه الّسالم: 


