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هـوف... هوف... نیکان انگشـتش را فـوت کرد.
نیکـو گفـت: »باید از یکـی کمک بگیـری. این جوری 
نمی شـود!« و همان طـور کـه چسـب زخـم را روی 
زخِم دسـِت نیکان می چسـباند، ادامـه داد: »ببین 

بـا چکش چـه بالیی رسِ انگشـتت آوردی؟!«
نیـکان آخ و نالـه ای کـرد و گفـت: »نگـران نبـاش! 
تـوی  رفـت  دویـد،  و  می کنـم.«  درسـتش  خـودم 

انبـاری، بعـد هـم مشـغول کار شـد. 
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ماجـرا ایـن بـود کـه نیـکان وقتـی داشـت بـازی می کـرد، افتـاد روی صندلـِی 
مامـان و پایـه اش شکسـت. حـاال می خواسـت قبـل از این کـه مامـان و نیکـی از 

بـازار برگردنـد، آن را درسـت کنـد. 
نیکـو پشـت رس نیـکان بـه انبـاری رفـت و گفت: »تـو که نّجـاری بلد نیسـتی! بهرت 

نیسـت از بابا کمـک بگیری؟«
نیـکان همان جـور کـه سـعی می کـرد میـخ را بـه پایـه ی صندلـی بکوبـد، داد زد: 
»نـه! خـودم می توانـم درسـتش کنـم. به کمـِک هیچ  کسـی هـم احتیاج نـدارم!« 
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امـا نیکـو بـاز هـم فکـر می کـرد نیـکان نمی توانـد پایـه ی 
و  رفـت  عجلـه  بـا  همیـن،  بـرای  کنـد؛  درسـت  را  صندلـی 

کـرد. تعریـف  بابـا  بـرای  را  همه چیـز 
نیـکان حسـابی رسگـرمِ کار بـود. ِهـی میـخ را روی صندلـی 
می گذاشـت و با چکش َتق َتق روی آن می زد؛ اما نتوانسـت 
حتـی یـک میخ هـم به صندلـی بکوبـد! فقط یـک عالمه میخ 
را کـج و کولـه کـرد. آخـر رس هـم بـا نـوِک میـخ، چندتـا خـّط 
9بـزرگ روی پایـه ی صندلی انداخـت که همه چیـز را بدتر کرد! 



نیـکان خط ها را که دید، آهی کشـید و دسـتپاچه 
سـعی کرد بـا آسـتیِن لباسـش، آن ها را پـاک کند؛ 
امـا مگـر بـه همیـن راحتـی بـود؟ خط هـا خیلـی 
بـزرگ بودنـد! نیکان هرچـه پاک می کرد، احسـاس 
می کـرد خط هـا دارنـد بـزرگ و بزرگ تـر می شـوند. 
گریـه اش بگیـرد. ناراحتـی  از  بـود  کم کـم نزدیـک 
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بابـا که داشـت بـا صـدای بلنـد آواز می خواند، 
انباری:  آمد تـوی 
ـ یک تّکه ابر بودیم
بر سینه ی آسمان

یک ابِر خسته ی رسد 
یک ابِر پر ز باران... 

نیـکان بـا عجلـه چکـش را بـه زمیـن انداخت و 
هول هولکـی گفـت: »سـالم بابا! صبـح بخیر... 
نـه، ظهـر بخیـر... نـه ببخشـید، عـر بخیـر!« 12
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بابـا گفـت: »پـرم، دسـتپاچه نشـو! نیکـو 
آمـده ام  کـرده.  تعریـف  برایـم  را  همه چیـز 
کمکـت کنم.« بعـد هم آسـتین هایش را باال 
زد و گفـت: »به نظـر من، اول بایـد میخ های 
کـه  میخ هایـی  ایـن  کنیـم.  پیـدا  بزرگ تـری 
داری، فـقــط بـه درد ایــن می خـورنــد کـه 
ایـن  بـا  بکوبـی.  دیـوار  بـه  را  نقاشـی هایت 
میخ هـا، فقط خـودت را خسـته می کنی. هر 
چیـزی، راه و روِش خـودش را دارد پـرم!«



نیکان لبخندی زد، دوباره چکش را برداشـت و گفت: 
»ُخـب حاال کـه خیلی توی تعمیـرات ماهر هسـتید، به 

نظـر شـما چه جوری ایـن خط ها را درسـت کنم؟«
بابـا نگاهـی بـه پایـه ی شکسـته و پـر از خـّط صندلـی 
را  رسش  کـه  همان طـور  و  کـرد  نُچ نُچـی  انداخـت. 
کاِر  خط هـا،  ایـن  کـردِن  »پـاک  گفـت:  مـی داد،  تـکان 
عمواحسـان اسـت؛ چـون نقاشـی اش عالـی اسـت.« 
بعـد هـم تلفـِن همراهـش را درآورد و به عمواحسـان 

زنـگ زد. 
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نیـکان و بابـا، تند و تنـد رشوع کردند به درسـت کردن 
صندلـی. میـخ و چکـش آوردنـد و پایـه ی صندلـی را 

حسـابی محکـم کردنـد. َتـق... تُـق... َتـق... تُق...
هنـوز کاِر نیـکان و بابا تمام نشـده بود که عمواحسـان 
هـم بـا یک قوطی رنگ رسـید و توی یک ثانیه، مشـغول 

رنگ زدن شد. 
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همه چیـز خـوب پیـش رفـت و قبل از 
برگشـِن مامـان و نیکـی، صندلـی  تر و 
تمیـز و مرتـب شـد. بابـا صندلـی را بـرد 
تـوی حیـاط تـا خشـک شـود. فقـط یک 
مشـکلی بود: صندلـِی قدیمـِی مامان، 
قهـوه ای بود؛ ولـی این صندلـِی جدید، 

رنگـش صورتـی شـده بود!
نیـکان وقتـی بـا دقت بـه صندلـی نگاه 
کـرد، بـا نگرانـی گفـت: »این کـه اصـاًل 
مامـان  صندلـِی  نشـده.  اولـش  مثـل 

قهـوه ای بـود!« 
نیکـو زد زیر خنده: »هه هـه هه... چقدر 

شده!« بامزه 
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همیـن موقـع، مامـان از راه رسـید. وقتـی صندلـِی جدیـد را تـوی 
حیـاط دیـد، بـا تعجـب جلـو آمـد و چندبـار دوِر آن چرخیـد. کج کـج 
نگاهـش کـرد و آخر رس هم لبخندزنان گفت: »عالی شـده. دسـت تان 
درد نکنـد! راسـتش از این صندلی خسـته شـده بودم و می خواسـتم 
آن را دور بینـدازم. خیلـی وقـت بـود کهنـه و بی رنـگ  و رو شـده بـود!«

نیکان که این را شنید، نفِس راحتی کشید: »هوف... راحت شدم!«
و صـورت  دسـت  بـه  نگاه شـان  تـازه  کـه  عمواحسـان  و  بابـا  نیکـو، 

خنـده.  زیـر  زدنـد  بـود،  افتـاده  رنگی شـان 



وقتـی با دیگران مشـورت کنی، راه درسـت را 
انتخـاب می کنی. 

]تحف العقول، صفحه ی 164[
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