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5 نیکان و امید، مسابقه گذاشته بودند. مسابقه ی کی بهرت  نّقاشی می کشد. 
باالخره بعد از یک ساعت مسابقه تمام شد. نیکان بادّقت به  نّقاشی خودش 
و امید نگاه کرد.  نّقاشــی امید خیلی بهرت از  نّقاشــی خودش بود. دلش شور 
می زد؛ بــا نگرانی گفت: »نیکو! ببین کدام یکی بهرت کشــیدیم، من یا امید؟« 



نیکو نگاهی به  نّقاشــی امیــد و نگاهی به 
 نّقاشــی نیــکان انداخت، کمی فکــر کرد و 
مثل هرنمندهــا قیافه گرفت، بعد رسش را 
تکان داد و گفت: »نیکان! تو بهرت کشیدی؛ 
 نّقاشی تو بهرت است، پس تو برنده شدی.«

نیکان گفت: »از اول هم می دانستم برنده 
می شــوم؛ چون  نّقاشــی مــن خیلی بهرت 

است؛ هوراااااااااا!«
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 امید غّصه دار شــد، رسش را پایین انداخت، 
 نّقاشی اش را برداشــت و رفت توی اتاق. نیم 
ساعت بعد هم خداحافظی کرد و رفت. امید 
که رفت، نیــکان دوید پیش نیکــو و مادرش 
که توی حیاط نشســته بودند. نیکو داشت به 
نیکی شعر یاد می داد: »اتل متل بارون اومد، 

از توی آسمون اومد....«
نیکــو همین که چشــمش بــه نیــکان افتاد
لبخندی زد و گفت: »دیدی چه نظر خوبی دادم؟«
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مامان پرسید: »کدام نظر؟«
 نیــکان با خوش حالی  نّقاشــی اش را 
تکان داد و ماجرای  نّقاشــی کشیدن 
خودش و امید را تعریف کرد و گفت: 
»نیکو نظر داد  نّقاشی من بهرت است.«

نیکــو گلویش را صاف کــرد و گفت: 
»البّته  نّقاشــی امید از  نّقاشی تو بهرت 
بود؛ اّما من گفتم  نّقاشی تو بهرت است.«
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مامان اخم کــرد و گفت: »یعنی 
دروغ گفتی؟«

 نیکو دســتپاچه شــد و گفت: »نه! 
دروغ که نــه یک کمی طــرف داری 

نیکان را کردم.«
 مامان گفت: »مگر تو داور نبودی؟«
 نیکــو رسش را تــکان داد و گفت: 
»بلــه! نیکان و امید خواســتند من 

داور شوم و برای شان نظر بدهم.«
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                همان طور که برای نیکی سیب پوست می کند گفت: 
»پس چطور طرف داداشــت را گرفتی؟ داور که نباید طرف هیچ 

کس را بگیرد.«
 نیکو رسش را پایین انداخت و گفت: »خب داداشم است دیگر. 

نمی شد که طرف داری امید را بکنم.« 
مامان گفــت: »داور باید طرف داری کســی را بکنــد که حق با 
اوست. اگر  نّقاشی امید بهرت بود باید از او طرف داری می کردی.« 

15 مامان



بعد همان طور که تّکه ای ســیب دســت 16
نیکــو می داد گفت: »امید بــه تو و نظر تو 
اعتماد کرد و خواســت تو داور باشــی، تو 

نباید به  اعتماد او خیانت کنی.« 
نیکو که از کارش پشیمان شده بود، گفت: 

»مامان راست می گوید!«
 نیکان به  نّقاشی اش که هنوز توی دستش 
بود نگاهی انداخت و گفــت: »حاال چکار 

کنیم؟«





نیکو یک تّکه از سیب هایی را که مامان قاچ کرده بود 
توی دهانش گذاشــت و همان طور که تندتند سیب 
را می جوید، آهســته گفت: »باید به امید همه چیز را 
بگویم. باید معذرت خواهی کنم.« بعد هم بلند شــد 
و گفت: »نیکان! بیا برویم شــماره تلفن خانه ی امید 

را بگیر من باید یک چیز مهم به او بگویم. زود باش!«
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21 نیم ساعت بعد دوباره رسوکّله ی امید پیدا شد، درحالی که 
بســته ی مداد رنگی اش دســتش بود. مامان در را باز کرد و با 

مهربانی گفت: »خوش آمدی امیدجان!« 
امید لبخندی زد و گفت: »سالم! آمدم دوباره با نیکان مسابقه 

بدهم؛ مسابقه ی کی بهرت  نّقاشی می کشد.«



مامــان  گفــت: »حــاال کــی داور 
می شود؟«

همــان موقع نیکو که آمــده بود دم 
در با صــدای بلند گفت: »من داورم. 
طرف داری هیچ کس را هم نمی کنم. 
هر کس حّقش است باید برنده شود.« 
امید و مامان زدنــد زیر خنده و بعد 
همگی رفتند تا مســابقه ی کی بهرت 

 نّقاشی می کشد را رشوع کنند.
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»بهرتین مردم آنهایی هستند که به درستی 
داوری می کنند.«

)بحاراالنوار،جلد101،صفحهی266(
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