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نیکـو تـوی حیاط نشسـته بـود و فکـر می کرد. 
نیـکان گفـت: »به چـی فکـر می کنی؟«

نیکو گفت: »انگار باغچه یک چیزی کم دارد!«
نیـکان نگاهـی بـه باغچـه انداخـت و بـا تعجـب 
گفـت: »گُل کـه دارد. چندتـا بوتـه هـم دارد. یک 

عالمـه حـره هـم دارد.«
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همـان موقـع، یک کرمِ سـزب و تُُپل 
که روی برِگ گل نیلوفر بود، رسش را 
باال آورد. انگار فهمیده بود درباره ی او 

حرف می زنند!
تُُپل  کرم  جلوی  را  انگشتش  نیکان 
گرفت و گفت: »دیدی گفتم؛ خودش 
است. خیـلی هم خـوش حال اسـت. 
تازه! خودم دیدم شب ها با کرم های 

شب تاِب توی باغچه بازی می کند.«
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نیکو گفت: »نگاه کن! با چشم های درشتش 
دارد به تو نگاه می کند.«

نیکان خندید و گفـت: »بیـا برایـش یک اسـم 
انتخاب کنیم؛ مثاًل تپِل چشم گُنده یا...«

نیکو گفت: »نه. اسمش را می گذاریم: َسزبک.« 
و هر دو با هم خندیدند.
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نیکو کمی به سزبک نگاه کرد و گفت: »باغچه ی 
ما یک درخت میوه کم دارد!«

کنار  این حرف خوشش آمده بود،  از  که  نیکان 
نیکو نشست و گفت: »اگر باغچه ی ما درخت 
پُـر از میـوه های  میـوه داشـت، حتـمًا روی آن 
خـوش مـزه بود؛ آن وقـت هم مـن از میـوه های 

خوش مزه اش می خوردم، هم سزبک.«
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کاشکی یه درخت 
میوه داشتیم!



نیکو اخمی کرد و گفت: »ای شکمو!« و 
بعد همان جور که توی رسش خیال بافی 
می کرد، گفت: »اگر یک درخت میوه توی 
باغچه داشـتیم، عصـرها زیر سایه اش با 
نیکی خاله بازی می کردیم. بعضی وقت ها 
هـم کـه شـاخه هـایـش پـر از گنـجشـک 
می شد، به صدای جیک جیِک گنجشک ها 
گوش می دادیم. درخت میوه، حیاط مان 

13را خوشگل تر می کرد...«
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همان موقع بابا از راه رسید. بچه ها 
باز  و  کردند  بابا سالم  به  با خوش حالی 

مشغول خیال بافی شدند. 
بابا با دیدِن قیافه ی بچه ها پرسید: »چی 

شده؟ به چیز مهمی فکر می کنید؟«
نیکو گفت: »بله؛ یک چیِز خیلی مهم که 
جنسش از چوب است و موهای سزبی 

دارد!«



اوم... چی می تونه باشه که 
هم موهاش سزب باشه، هم 

چوبی باشه...؟!



نیکان هم آب دهانش را قورت داد و گفت: »تابستان ها، 
دست هایش پر از میوه می شود و زمستان ها پر از برف. 

کاش ما هم یکی داشتیم!«
بابا که فهمیده بود بچه ها درباره ی چی حرف می زنند، 
گفت: »کاری ندارد؛ یکی توی باغچه می کاریم. اتفاقًا 

من هم چند وقت است توی فکرش هستم.«
که  نیکو همان جور  بابا دویدند.  نیکو سمت  و  نیکان 
دسِت بابا را می گرفت، گفت: »آخ جون! کـی درخـت 

می کاریم؟« 16







نیکان هم گفـت: »درخِت سیب بکاریم... نه، 
درخِت توت... نه، همان سیب!«

نیـکو کمـی فکـر کرد و گفـت: »تـوت بهتـر است. 
مطمئنم َسزبک هم درخِت توت را بیش تر دوست 
دارد.« بعد هم انگشتش را سمت َسزبک گرفت و 
گفت: »ببین بابا! این سزبک است. از امروز دوسِت 
ماست و قرار است نگهباِن درخت مان شود.«

َسزبک خودش را روی ساقه ی گُل نیلوفر کشاند 
و نیکو را نگاه کرد.
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بـابـا خندید، بچـه ها را بغل کرد و گفت: »دوتـا نهال 
می کاریم؛ یکـی تـوت، یکی سیب. خیلـی زود نهال ها 
رشد می کنند و درخت می شوند. سزبک هم می تواند 

به شاخه ی نهال مان پیله ببندد و پروانه شود.«
بعد همان جور که کیسه های خریِد توی دستش را کنار 
حوض می گذاشت، گفت: »اصاًل همین اآلن می رویم. 

فقط صرب کنید مامان و نیکی را هم صدا بزنم.«
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َده دقیقه ی بعد، نیکو و نیکان با خوش حالی 
سوار ماشین شدند. آن ها همراه مامان، بابا و نیکی 
بخرند.  نهال  دوتا  تا  رفتند  شهر  بزرِگ  گلخانه ی  به 
پنـجره ی  از  بود،  نیکان  دسِت  توی  که  هم  َسزبک 
ماشیـن، به کوچـه و خیـابان ها نگـاه می کرد. شاید 

داشت به خانه ی جدیدش فکر می کرد! 



زراعـت کنیـد و درخت بکارید، به خدا قسـم 
که مـردم کاری بهـر از این انجام نـداده اند.

]سفینه البحار، جلد۳، صفحه ۴۶۴[
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