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نیکان داد زد: »نیکوجان، کجایی؟ کارتون رشوع شد. 
همان کارتونی که خیلی دوستش داری. بیا!«

نیکـو همان طـور کـه نیکـی  کوچولـو را بغـل کـرده بود، 
انگشـتش را گذاشـت جلـوی دهانش و گفـت: »نیکان 

یواش تـر! نیکـی دارد می خوابـد.«





نیکان آهسته گفت: »ُخب اّول بیا کارتون ببینیم، 
بعد نیکی را می خوابانی.«

نیکو لبخندی زد و گفت: »نه! آخر حسابی خوابش 
می آید. اگر اآلن نخوابد، َبدخواب می شود.«

نیـکان شـانه هایش را بـاال انداخـت و رفـت رساغ 
تلویزیـون. نیکـو هـم آهسـته رشوع کرد بـه الالیی 

خوانـدن بـرای خواهرش. 
کارتوِن  دیگر  حاال  اما  برد؛  خوابش  کم کم  نیکی 

مورد عالقه   ی نیکو تمام شده بود.  6
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اخمالو  را  ابروهایــش  نیکان 
کرد: »دیدی کارتون را ندیدی؟«

ـ عیبی نــدارد؛ عوضش خواهر 
کوچولویم راحت خوابید.
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11 توپ بازی  حیاط  توی  نیکان  و  نیکو  بود.  بعدازظهر 
می کردند که سـر و کّلـه ی بـبـری پیـدا شد. او بیـش تـِر 
وقت ها به خانه ی آن ها می آمد و روی دیوار می نشست. 
و هی  دنبال توپ می چرخاند  را  بـبـری چشـم هایش 
میومیو می کرد. انگار دلش می خواست توپ بازی کند! 
شاید هم فکر می کرد توپ، یک غذای خوش مزه است 

و می خواست آن را بخورد!
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نیکو  که دید بـبـری میومیو می کند، دلش سوخت. بازی را رها 
کرد و سمت آشپزخانه رفت. کمی بعد، با تّکه مرغی که از ناهار 

باقی مانده بود، برگشت. او آن تّکه مرغ را کنار حیاط گذاشت. 
بـبـری از دیوار پایین پرید و رشوع کرد به خوردن. نیکو ذوق کرد 

و گفت: »بخور بـبـری خوشگل من!« 
نیکان همان جور که توپش را به دیوار می کوبید، گفت: »اوه... تو 

زیادی مهربانی! یعنی چی که دلت برای همه می سوزد؟«







نیـکان تـا شـب همـه ی حواسـش بـه نیکو 
و  می کـرد  مهربانـی  همـه  بـه  نیکـو  بـود. 
خیلـی هـم    خوش حـال بـود. او بـرای مامـان 
سـیب زمینی پوسـت َکند؛ تلفنی با دوسـتش 
کـه غمگیـن بـود، حـرف زد تـا خوش حالـش 
کنـد؛ بـرای نیکـی هـم نقاشـی کشـید و َده تا 

15کاِر خـوِب دیگـر.
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شب بابا، با چندتا پرونده به خانه آمد. می خواست 
عالمه  یک  و  نشست  کنارش  نیکو  کند.  مرتب شان 
کمکش کرد. تازه! بعد هم رفت توی اتاقش و مشغوِل 
بافتـنی  اش شـد. دلش می خواسـت برای نیکان شـال 
گردن ببافد. بافنِت شال را تازه از مادربزرگ یاد گرفته بود. 



نیکان با خودش فکر  کرد: »چرا 
دیگران  فکر  به  همه اش  نیکو 
برای  چی؟«  خودش  پس  است؟ 
همین رفت پیش مامان و بابا و با 
غصه گفت: »نیکو همه اش به بقیه 
کمـک می کنـد. همیشـه دوست 
دارد بقیه را    خوش حال کند؛ ولی 
اصـاًل بـه فکـر خـودش نیسـت!« 
گفت:  و  بوسـید  را  ُلپش  مامان 

»این که خیلی خوب است.«
کـم  وقـت  بـرای خـودش،  امـا  ـ 
می آورد.  نمی تواند همه  اش بازی 
کند.  نمی تواند زیاد کارتون ببیند و 

اسرتاحت کند! 18







21 بابـا که تـازه کاِر پرونده   ها را تمـام کرده بود، گفـت: »آره... 
دِل نیکـو پـر از محبـت اسـت؛ بـرای همین اسـت کـه همه 
دوسـتش دارنـد. نگـران نبـاش پـرم! طـوری  نمی شـود. 

تـازه! خـدا هم آدم هـای مهربـان را خیلی دوسـت دارد.«
بعـد    همان طـور کـه پرونده   هـا را روی هم می چیـد، گفت: 
»می دانسـتی آدم   هـا وقتـی بـه دیگـران محبـت می کننـد، 
احسـاس خوبـی دارنـد و خوش حال ترنـد؟ حـاال تـو هم بیا 

و بـه مـن کمـک کن تـا پرونده   هـا را جمـع کنیم.«





نیکان که حاال دیگر دلش می خواست مثل نیکو مهربان باشد، دوید پیش بابا و 
گفت: »چشم باباجان! من هم کمک تان می کنم تا    یک عالمه    خوش حال شوم.« 

و مهربانی هایش فکر  به نیکو  را روی هم می چید،  که پرونده   ها  نیکان    همان طور 
بامحبت  و  خوب  این قدر  که  نیکو  حاِل  به  »خوش  می گفت:  خودش  با  و  می کرد 

است! حتمًا خدا خیلی دوستش دارد.«
توی همین فکرها بود که دید نیکو به طرفش می آید. نصف شال گردن بافته شده 

بود. آن را کناِر صورت نیکان گذاشت و گفت: »از رنِگ سزب خوَشت می آید؟«
23نیکان لبخندی زد و گفت: »آره خواهِر مهربانم!« 



»بهشتیان کسانی هستند که قلب شان ُپر از 
محبت است.«

)ارشاد القلوب، ص181(

امام صادق علیه الّسالم: 


