


 نیکو سالم میکند
کـــاری از موسســـه تنظیـــم و نشــر آثار 
آیت اهلل العظمـی مکـارم شیـرازی)مدظله العالی(
زیر نظـر پایگـاه اطـالع رسانـی دفتر معظم له

مدیرهنری و مجری: نعیمه جاللی نژاد
نویسنده: لیال خیامی

ویراستار: رامین بابازاده
تصویرساز: غزاله باروتیان

صفحه آرایی: محمدحسین همدانیان
ناظرین: وحید علیان نژاد | احمد غفاری

چاپ: اول 1399
شمارگان: 2000 نسخه

شابک:978-964-533-358-2
شابک دوره:978-964-533-337-7

چاپخانه: دفتر تبلیغات اسالمی
انتشارات: امام علی بن ابی طالب علیه السالم

نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه22، پالک 15
تلفن: 025-37732478
فکس: 025-37840099

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

سرشناسه: خیامی، لیال،1358
عنوان و نام پدیدآور: نیکوسالم می کند/ سالم کردن

نویسنده لیال خیامی، تصویرگر غزاله باروتیان
مشخصات نشر: قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السالم، 1399

مشخصات ظاهری:24 ص:مصور رنگی
فروست: مجموعه داستان های نیکو و نیکان؛ 9

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: گروه سنی: ب،ج

موضوع: داستان های فارسی
Persian fiction :موضوع

موضوع: سالم کردن-- داستان
Greeting -- Fiction:موضوع

شناسه افزوده: باروتیان، غزاله، 1367، تصویرگر
رده بندی دیویی:8 فا 3 خ963 ک 1397

شماره کتاب شناسی ملی: 5272764



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





همیـن کـه بابـا در را باز کـرد و تـوی حیاط آمـد، نیکو 
بـا خوش حالـی دویـد سـمتش؛ بـا عجلـه سـام کـرد و 

رشوع کـرد بـه شـمردن: »یـک، دو، سـه...«
نیکان کنار باغچه بود و داشـت از درخت گوشـه ی حیاط 
خرمالـو می َکنـد. از همان جـا نگاهـی بـه بابـا انداخـت و 

5لبخندزنـان گفت: »بابـا! برایم دفرت نقاشـی خریدی؟«



بـابــا گفـت: »سـام پســرم!« بعـد 
هـم اخـِم کوچولویـی کـرد و پرسـید: 

»پـس سـاِمت کجـا رفتـه؟«
نیکو گفـت: »بابا، سـامش رفته روی 

درخت، خرمالـو بخورد!« 
نیـکان اصـًا  امـا  زیـر خنـده؛  زد  بابـا 
تـوی  و اخم هایـش  نیامـد  خوشـش 

هـم رفـت.
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نیـکان دفـرت نقاشـی جدیـدش را از بابـا گرفـت، دویـد تـوی اتـاق و مشـغول نقاشـی 
کشـیدن شـد. هنـوز خیلی نگذشـته بـود کـه در زدند. ترمـه خانـم، همسـایه  ی رو به رویی 

بـود. آمـده بـود از مامـان بپرسـد چـه کار کنـد کوفته هایـش موقـع پخـن وا نـرود.  
نیکـو تـا ترمـه خانـم را دیـد، دوید جلو و سـام کرد. بعد آهسـته مشـغول شـمردن شـد: 
»هفتاد، هفتاد ویک...« ترمه خانم هم زود سؤالش را پرسید و رفت تا کوفته هایش را بپزد.
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ــود.  ــده ب ــکوک  ش ــو مش ــای نیک ــه کاره ــکان ب نی
نقاشــی می کشــید،  داشــت  کــه  او  همان جــور 

ــرد.  ــگاه می ک ــو ن ــه نیک ــمی ب زیرچش
عـر که شـد، مامان همراه نیکان، نیکـو و نیکی راه 
افتادند بروند فروشـگاه. بچه ها بـا خوش حالی کنار 
مامـان می دویدنـد و بـه چیزهایی که می خواسـتند 
از فروشـگاه بزرگ بخرند، فکـر می کردند. نیکو دلش 
دلـش  نیـکان  بخـرد.  گُل رسِ صورتـی  می خواسـت 
تـوپ می خواسـت. نیکـی هـم کـه تـوی کالسـکه 
نشسـته بـود، پشـت رس هـم می گفـت: »به بـه...«
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بـه فروشـگاه کـه رسـیدند، مامان سـبد 
خرید را برداشـت. آن ها مشـغول گشـن بین 
قفسـه ها و پیـدا کـردن چیزهایـی شـدند کـه 
الزم داشـتند. همین جـور کـه بیـن قفسـه ها 
دیدنـد.  را  از همسـایه ها  می گشـتند، چندتـا 
نیکـو هـر بار بـا عجلـه جلـو می دوید و سـام 

می کـرد و بعـد مشـغول شـمردن می شـد. 
نیکان که حسابی از این کاِر نیکو حرصش گرفته 
بود، با اخم او را نگاه کرد و توی دلش  گفت: 
می کند!« لوس  را  خودش  دارد  چقدر  »نیکو 

13





15

خریـد کـه تمـام شـد، از فروشـگاه بیـرون 
آمدنـد. نیکو متوجـه اخم نیکان شـد و گفت: 
»نیـکان! چـرا بداخـاق شـدی؟ چـی شـده؟«

نیـکان تـوپ جدیـدش را تـوی دسـت هایش 
فشـار داد و گفـت: »تقصیـر توسـت! خیلـی 
خودشیرین شـدی. حرِص آدم را درمی آوری!«

نیکو چشم هایش را گرد کرد و با تعجب پرسید: 
»من چه کار کردم؟!«



نیکان لبخند مسـخره ای زد و گفت: »هیچی؛ 
همه ش سـام می کنی. سـام، سـام، سام... 

بعدش هم می شـماری!«
نیکـو، آب نبـات چوبـِی نیکـی را بـاز  کـرد و گفت: 

»مـن فقط بـه حـرف مادربـزرگ گوش کـردم.«
نیـکان تـا اسـِم مادربـزرگ را شـنید، اخم  هایش 

را بـاز کـرد و گفـت: »کی؟«
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نیکـو ادامـه داد: »مادربـزرگ. مگـر یـادت رفتـه مادربـزرگ 
گفـت: "سـام کـردن، هفتادتـا ثـواب دارد." گفـت: "کسـی 
کـه اّول سـام کنـد، شـصت ونُه تـا ثـواب می کنـد و کسـی 
کـه جـواب بدهـد، فقـط یـک ثـواب"؟!« بعـد  همان جـور کـه 
بـا انگشـت هایش می شـمرد، گفـت: »مـن امـروز بیش تر از 
سـی صد تا ثواب کـردم؛ چون اّول من به همه سـام کردم.«

نیـکان  همان جـور دهانـش بـاز مانـده بـود و توپـش را تـوی 
دسـت هایش تنـد و تند جا به جا می کـرد. او بعـد از کمی فکر 
کـردن، گفت: »چـه جالب! چرا بـه من نگفتی؟ می خواسـتی 

همـه  ی ثواب ها مـال خودت باشـد؟!«
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مامـان کـه تـا آن لحظـه داشـت بـه حرف هـای بچه هـا 
گـوش می کـرد، زد زیر خنـده. بعد  همان جور که کالسـکه  ی 
را ُهـل مـی داد، گفـت: »پـرم! ثواب هـا کـه تمـام  نیکـی 
نمی شـوند. هـر چقـدر بخواهـی، می توانی ثـواب کنی. فقط 

نبایـد سـام کـردن را فرامـوش کنی.«
نیـکان توپـش را به نیـکو پـاس داد و گفـت: »همـین کـار را 
می کنم. من هم یک عالمه ثواب جمع می کنم. حاال می بینی!« 20
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همین موقع، اصغرآقای جگرکـی دِر خانه  اش 
را بـاز کرد و بیرون آمد. نیکـو و نیکان تا او را دیدند، 
جلـو دویدنـد و دوتایـی بـا عجله گفتند: »سـام!« 
بعد هم مشـغول شمردن شـدند: »یک، دو، سه... 
سیصد و شصت و دو، سیصد و شصت و سه...«

اصغرآقـا و مامـان لبخنـد زدنـد. بعـد هـم رشوع 
کردند به احوال پرسـی و سـام وعلیک کردن با هم.



وقتـی سـام می کنـی، خـدا بـه تـو 69 ثـواب 
می دهـد؛ امـا به کسـی که جواب سـامت را 

می دهـد یـک ثـواب می دهـد.

]تحف العقول، صفحه ی 177.[

امام حسین علیه الّسام: 


