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نیکو نشسته بود گوشه ی اتاق، گریه  می کرد و 
با خودش  می گفت: »حاال چکار کنم؟«

همیــن موقع رسوکّله ی نیکان پیدا شــد. نیکان 
با دیدن نیکو، نگران شــد و پرســید: »چی شده 

نیکوجان؟ چرا گریه  می کنی؟!«
نیکــو که تــازه متوّجه آمــدن نیکان شــده بود، 
دســت پاچه اشک  هایش را پاک کرد، انگشتش را 
جلوی دهانش گرفت و گفت: »هیس س س!«





بعد آهســته گفــت: »یک کار 
بدی کــردم. کتاب قّصه ای را که 
از کتاب خانه امانت گرفته بودم، 
گم کــردم؛ پیدا هم نمی شــود. 
عرص جمعه که رفته بودیم پارک، 
روی نیمکت کنار زمین بازی جا 
گذاشــتمش. االن  می خواستم 
بخوانمــش که یــادم افتاد توی 
پــارک جــا مانــده. نمی دانم به 

کتاب دار چه بگویم.«
نیکان کنــار نیکو نشســت و با 
مهربانی گفــت: »ُغّصه نخور با 
هم  می رویم پــارک و همه جا را  
می گردیم حتمًا پیدا  می شــود.« 
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نیکو رسش را تکان داد و گفت: » می دانم دیگر پیدا نمی شــود. پارک به 
آن بزرگی، حتمًا یکی آمده و برش داشــته؛ شــاید هم یک گربه ی ســیاه و 

بدجنس پاره پوره اش کرده  باشد.« 
نیکان لبخندی زد و گفت: »شــاید هم هنوز روی نیمکت باشد یا باد کتاب 
را الی بوته  ها انداخته باشــد. به امتحان کردنش  می ارزد. فقط الزم است 
یک رسی به پارک بزنیم، تازه  می توانیم کمی هم تاب و رسرسه بازی کنیم« 

و با عجله دوید بیرون و داد زد: »مامان!  می شود عرص برویم پارک؟«
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مامــان از توی حیــاط جــواب داد: »بله 
پرسم! نیکی هم  می تواند آن جا بازی کند.« 
نیکــو هم که حاال حالش کمی بهرت شــده 

بود، لبخند کوچولویی به نیکان زد.
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عرص  که شــد، مامان کالسکه ی نیکی را برداشــت و همراه بّچه  ها به پارک 
رفت. پارک خلوت بود. بیش تر نیمکت  هــا خالی بود. مامان روی یک نیمکت 
نشست و نیکی هم اطراف او مشغول تاتی تاتی با کفش  های بوق دارش شد. 
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نیکو و نیکان باعجله خودشان را به زمین بازی رساندند و مشغول 
گشنت شدند. همه جا را گشــتند. الی بوته  ها، پشت پرچین  ها، کنار 
تاب و رسرسه  ها؛ حّتی کنار مارمولک تنهایی که به درخت چســبیده 
بود؛ اّما خربی از کتاب نبــود که نبود. نیکو ناراحت رفت روی یکی از 
تاب  ها نشست و گفت: »گفتم که فایده ای ندارد؛ بی خودی این همه 
گشــتیم. حتمًا یک دزد بدجنس و ترسناک یواشکی آن را برداشته.« 
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17 نیکان که چشمش به اتاق نگهبانی کنار 
زمین بازی بود، لبخندی زد و گفت: »شاید 
هنوز هم بشود پیدایش کرد، نباید ناامید 
شوی.« بعد دست نیکو را گرفت و دوتایی 

به سمت اتاق نگهبانی راه افتادند. 
نیکو گفت: »کجا  می رویم؟«

نیــکان جــواب داد: »می رویــم از آقــای 
نگهبان بپرسیم شاید کتاب را دیده باشد.«
نیکو محکم دســت بــرادرش را گرفت و 

گفت: »تو چقدر باهوشی!«





بّچهها پیش آقای نگهبان رفتنــد و با غّصه همه چیز 
را تعریــف کردند. آقای نگهبان هم لبخندزنان کتابی را از 
روی میزش برداشــت و گفت: »فکر کنم همین باشــد! 
روی نیمکــت جــا مانده بــود، من هم برش داشــتم و 
گذاشتم این جا تا صاحبش بیاید دنبالش.« نیکان و نیکو 
با شــادی داد زدند: »بله خودش است!« بعد هم کتاب 
قّصه را گرفتند، تشــّکر کردند و پیش مامان برگشــتند. 
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مامان کتاب را که دید با تعّجب گفــت: »نیکو! تو که کتاب با خودت 
نیاورده بودی؟«

نیکو با خجالت گفت: »نه مامان جان! این جا بود؛ کتابم را عرص جمعه 
توی پارک جا گذاشته بودم، نگهبان مهربان برایم نگهش داشته بود.«

 مامان گفت: »خوش شانس بودی که پیدایش کردی، بیش تر مواظب 
وسایلت باش!«

 نیکی که کتاب را دیده بود، تندتند جلو آمد و جیغ کشید: » من... من...«





مامان کتاب را توی کیفش گذاشت 
و گفت: »حاال بهرت است نیکی را بربیم 

زمین بازی تا کمی رسرسه بازی کند.«
را گرفتنــد و   بّچه  هــا دســت نیکــی 
خوش حال به طرف زمین بازی دویدند. 
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وقتی مشکلی پیش  می آید، به جای ناله کردن، 
برای حل آن تالش کنید.

)وسائل الشیعه، جلد دوم، صفحه ی 915(

امام باقر علیه السالم: 


