


مدیرهنری و مجری: نعیمهجاللینژاد
نویسنده:لیالخیامی

ویراستار:مهدیصباغی
تصویرساز: غزالهباروتیان

صفحه آرایی:محمدحسینهمدانیان
ناظرین: وحیدعلیاننژاد| احمدغفاری

چاپ: اول1398
شمارگان: 2000نسخه

شابک:978-964-533-330-8
شابک دوره:978-964-533-337-7

چاپخانه: احسان
انتشارات: امامعلیبنابیطالبعلیهالسالم

نشانی:قم،خیابانشهدا،کوچه22،پالک15
تلفن: 025-37732478
فکس: 025-37840099

www.imamalipub.ir/www.makarem.ir :سایت ناشر

سرشناسه:خیامی،لیال،1358
عنوان و نام پدیدآور: خشمگندهینیکو،خشم/نویسندهلیالخیامی،

تصویرگرغزالهباروتیان
مشخصات نشر:قم:انتشاراتامامعلیبنابیطالبعلیهالسالم،1398

مشخصات ظاهری:24ص:مصوررنگی
فروست:مجموعهداستانهاینیکوونیکان؛3

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: گروهسنی:ب،ج
موضوع: داستانهایفارسی
Persianfiction:موضوع

موضوع:خشمدرکودکان--داستان
Angerinchildren--Fiction:موضوع

شناسه افزوده: باروتیان،غزاله،1367،تصویرگر
رده بندی دیویی:1397ک963خ3فا8
شماره کتاب شناسی ملی:5272764

خشم گندۀ نیکو
کـــاریازموسســـهتنظیـــمونشــرآثار
آیتاهللالعظمـیمکـارمشیـرازی)مدظلهالعالی(
زیرنظـرپایگـاهاطـالعرسانـیدفترمعظمله



برگرفته  از کتاب يکصـد و پنجـاه  درس زندگی

آيت  اهلل العظمی مکارم شيـرازی مدظله العالی

پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت
آيت  اهلل العظمی مکارم شيـرازی مدظله العالی





5 نیکو رس کالس نشسته بود که دوستش گُلی از راه رسید و 
باعجله کیفش را روی میز گذاشت؛ اّما چون حواسش نبود، 

بند کیفش محکم خورد توی صورت نیکو. 
نیکو حســابی ناراحت شــد و با اخم داد زد: »معلوم هست 

چکار می کنی؟«
 گُلی با بی خیالی گفت: »هیچی! کیفم را روی میز گذاشتم.«



شــد  عصبانی  نیکو   
حســابی  لپ هایش  و 
همان  شــدند،  قرمــز 
طور که با اخم به گُلی 
خط کش  می کرد،  نگاه 
میــز   روی  از  را  گُلــی 

برداشت و شکست.
مثل  حــاال  کــه  گُلــی 
نیکــو عصبانی شــده 
بــود، رشوع کرد به داد 
زدن و گفــت: »چــکار 
کردی؟ چرا خط کشــم 
را شکستی؟!«آن وقت 
مداد نیکو را برداشــت 

و شکست. 
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دست و پاهای نیکو حسابی داغ 
شــد و صورتش قرمز شد. رسش 
داشت از عصبانّیت منفجر می شد. 
رشوع کرد به داد زدن و دفرت مشق 

گُلی را که روی میز بود پاره کرد. 
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اّما هنــوز عصبانّیت نیکو 
خشم  بود،یک  نشده  تمام 
گنده توی دلش داشت که 
می شــد،  باد  بادکنک  مثل 
را  گُلی  برای همین محکم 

ُهل داد روی زمین.
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 گُلی جیغ کشید و افتاد، دستش به 
گوشه ی نیمکت خورد و زخمی شد. 
گریه اش گرفــت و آن روز تا زنگ آخر، 
دیگر با نیکــو حرف نــزد. نیکو هم تا 
ظهر همان طور اخمو و عصبانی رس 
کالس نشست. از بس عصبانی بود، 
نزدیک بود با چندتا از بّچه های کالس 

هم دعوا کند. 
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مدرسه که تعطیل شــد،نیکو ناراحت به خانه رفت. توی راه هم انگار با همه 
قهر بود؛ حّتی با گربه ی خاکسرتی همسایه که هر روز وقت برگشنت از مدرسه 
برایش میو میو می کرد؛اّما آن قدر اخم کرده بود که اصاًل گربه ی بیچاره را ندید. 
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به خانه که رسید توی حیاط 
کنار حــوض نشســت. مامان 
وقتی قیافــه ی او را دید باعجله توی 
حیاط آمد و پرسید:»چیزی شده دخرتم؟«
 نیکو هم که دیگر نمی توانست این همه ناراحتی 
را تــوی دلش نگــه دارد، رشوع کــرد به گریــه کردن و 
همه چیز را برای مامــان تعریف کرد. مامان با مهربانی گفت: 
»همه اش به خاطر این است که شیطان گولت زده و تو بی خودی از 

دست دوست خوبت عصبانی شده ای.« 16





بعــد همــان طــور که اشــک های 
نیکــو را پــاک می کرد، گفــت: »حاال 
عیبــی نــدارد! بهــرت اســت بــا گُلی 
حــرف بزنــی و معــذرت بخواهی.«
نیکو بــا ناراحتی گفــت: »اّما اّولش 
تقصیر گُلی بود، بعدش من عصبانی 

شدم و شیطان گولم زد.«
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 مامان لبخندی زد و گفت: »فرقی ندارد اّول تقصیر کی بود، نباید اجازه 
می دادی خشــم این قدر توی دلت بزرگ شــود که با گُلــی دعوا کنی. تو و 
گُلی دوتا دوســت خوب هســتید که باید همیشــه مواظب هم باشید.«
نیکو رسش را پایین انداخت و چیزی نگفت. مامان راســت می گفت. اگر 

اّول جلوی عصبانی شدنش را گرفته بود، این جوری نمی شد.





نیــکان و نیکــی هــم که تــوی حیاط 
مشــغول بازی بودند،داشتند حرف های 
آن ها را گوش می کردند. نیکان یک دفعه 
جلو آمــد و گفت: »اگر می خواهی بروی 
آشــتی کنی من و نیکی هم با تو بیاییم. 
من آشــتی کنان را خیلی دوست دارم.«

نیکو که حاال خشم توی دلش تمام شده 
بود، خندید و گفت: »برویم داداش جان! 

بهرت است زودتر برویم.«
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خشم یک آتش است که شیطان آن را در دل 
آدم ها روشن می کند.

بحاراالنوار، جلد70، صفحه 278.
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