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آماده  تندتند  مامان  بود.  صبح 
می شد که برود بیرون. نیکی هنوز 
خواب بود و نیکو و نیکان رس میز 

صبحانه بودند. 
»بچه ها! یک خرب خیلی  گفت:  بابا 
خوب دارم که می دانم از شنیدنش 
خوش حـال مـی شـویـد. امـا بـرای 
کنید.«  صرب  کمی  باید  فهمیدنش 
بعد هم با مامان از خانه بیرون رفتند.
نیکو بـا خودش فکـر کرد حتمـاً قرار 
اسـت یـک هدیـه ی گُنـده بگیـرد و 
کّلـی از دیدنش ذوق زده شـود؛ برای 
همین، چشـم هایش گردالی شـد و 
بـه نیکان گفت: »شـاید یـک هدیه ی 
گنـده و بانمـک برای مـان خریده انـد!« 4







نیکان که آخرین لقمه ی صبحانه اش را می خورد، گفت: »شاید هم 
قرار است به شیراز، خانه ی مامان بزرگ برویم! حتمًا اآلن مامان و بابا 

رفته اند که کارهای مسافرت را انجام بدهند.«

***
نزدیِک ظهر بود که مامان و بابا، با کّلی وسایل از راه رسیدند؛ یک تخِت 
کوچک که برای نی نی ها بود؛ یک چیزی به اسِم »نی نی الی الی«، برای 
کند.  ساکتش  نمی تواند  کسی  و  می زند  َونگ  نی نی  که  وقت هایی 
7چندتا لباس کوچولو با یک شیشه ی شیر و کّلی وسایل بامزه ی دیگر.





نیکو و نیکان با دیدِن این همه چیزهای 
کوچولوی بامزه، ذوق زده شده بودند؛ اما 

یک چیزی عجیب بود!
یک  بود  قرار  که  شما  »بابا!  گفت:  نیکان 
عالمه چیـزهای بامـزه بـرای من و نـیـکو 

بخرید! اما این ها که برای ما نیست!«
نگفتند؛ فقط  باز هم چیزی  بابا،  و  مامان 
به هم نگاه کردند و خندیدند. بعد، همه ی 

وسایل را به اتاق نیکو بردند. 
9



نیکو که تعجب کرده بود و از کارهای مامان و بابا رس در نمی آورد، گفت: »یعنی 
این ها برای من است؟ مگر من نی نی هستم؟!« 

بابا گفت: »دخرتم! چند ماه دیگر، یک نی نی می آید توی اتاقت؛ آن وقت تو باید از 
داداش کوچولویت مراقبت کنی. این همان خربِ خوبی است که گفته بودم.«

نیکو که هم تعجب کرده بود هم  عصبانی، با صدای بلند گفت: » نی نی؟ یعنی قرار 
است مامان یک نی نی بیاورد؟ ولی من خوش حال نشدم. اینجا هم اتاق خوِد خوِد 

خودم است! از نی نی ها هم بدم می آید؛ همه ی شان پیف پیفو هستند!« 10





»من  گفت:  بود،  شده  اخمالو  که  نیکان 
هم که اصاًل اجازه نمی دهم بیــایـد اتـاقـم؛ 
ندارم!  را  َونگ َونگش  حـوصــلـه ی  چـون 
تازه از االن هم معلوم است که چقدر بیشرت 

از ما دوستش دارید.«
12



اینقـدر  نیکان  و  نیکو  کرد  نمی  فکر  که  مامان 
بدرفتـاری کننـد، لب هـای خوش حالش، غمگین 
شد و با کمک بابا وسایل را به سالن پذیرایی بردند. 
حاال دیگر گوشه ی سالن پذیرایی، یک تخت بود با 

یک عالمه وسایِل ریزه میزه.





15

چند ماه بعد... 
نیکان  و  نیکو  خانه ی  به  بابابزرگ  و  مامان بزرگ  روز  یک 
آمدند؛ چون قرار بود آن روز نی نی به دنیا بیاید. بابا و مامان 
بیمارستان بودند و بچه ها با مامان بزرگ و بابابزرگ کّلی بازی 
کردند. بابابزرگ، اسب شده بود و نیکی و نیکان به نوبت روی 

کمرش پیتیکو پیتیکو می کردند. 
بابابزرگ که دیگر از نفس افتاده بود، مثل اسب شیهه کشید و 
نشست. نی نی الی الی را که جلوی پایش بود کنار زد و گفت: 
»آخ... اوخ... کمرم... خسته شدم. ببین چقدر این جا شلوغ 

شده، آخه جای این همه وسیله این جاست؟!« 





نیکو و نیکان که فهمیـده  بودند، بودن 
ایـن همـه وسـیله در اتـاق بـرای بابابزرگ 
چقدر سـخت اسـت، بـه هم نـگاه کردند. 
گفـت:  و  زد  نیـکان  بـه  چشـمکی  نیکـو 
»بابابـزرگ! قبـل از این کـه مامـان و نی نی 
از راه برسـند، همـه ی وسـایل را می بریـم 
تـوی اتـاق مـن؛ چون قـرار اسـت من هم 

مثـل مامـان، مراقـِب نی نی باشـم.«
مامـان بـزرگ چـادرش را دور کمـرش گره 
زد و گفـت: »پـس بِجنـب دخـرتم، تـا دیـر 

نشده!«
17
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کنـار تخـِت نیکـو،  تخـِت نی نـی 
خیلـی قشـنگ تر شـده بـود. نیکان 
و نیکـو کـه داشـتند وسـایل نی نـی 
را تـوی کمـد جـا می دادنـد یکدفعه 
رنگـی  جعبـه ی  یـک  بـه  نگاه شـان 
رنگـی افتـاد کـه بیـن وسـایل نی نی 
بود! داخل جعبه کلی وسـایل بامزه 
تـوپ  »عروسـک،  بـود.  قشـنگ  و 
والیبـال، لبـاس بـرای نیکـو، نیـکان 
و نیکـی، کتـاب قصـه  و یـک عالمـه 
و  نیکـو  دیگـر.«  قشـنگ  چیزهـای 
نیـکان کـه تـازه فهمیـده بودنـد بابا 
و مامـان چقـدر دوست شـان دارند 
و از اول برای شـان یـک عالمه هدیه 
بدشـان  رفتـار  از  بودنـد؛  خریـده 

خجالـت کشـیدند.





بـابـابـزرگ که دید بچه ها 
یـک گوشـه نـشـسـتـه انـد، 
ِهن ِهن کنان، عصایش را در 
هوا تکان داد و گفت: »فردا 
بـرای تـوّلـد نـی نـی جشـن 
می گیریم و برایش یک اسِم 

قشنگ انتخاب می کنیم.«
فردا صـبح، اتـاِق نـیـکو پـر 
شـده بـود از بـادکنـک هـای 
به  هم  بابابزرگ  رنگی رنگی. 
عصایش یک بادکنک بسته 
بود. مامان بزرگ کیک پخته 
بود. نیـکی و نیـکان و نیـکو 
هم لبـاس های نو پوشیده 

21بودند.





ـ دینگ... دینگ... 
صدای زنِگ در بود. همه به طرف 
در دویدند. در که باز شد، مامان 
و بابا با یک نی نِی کوچولو، پشت 

در بودند. 
بابابـزرگ عصایش را بلنـد کرد و 
در حالـی که سـعی می کرد باال و 
پاییـن بپرد، گفـت: »توّلـد، توّلد، 
توّلـدت مبـارک!« همیـن موقـع 
بـود کـه بادکنـِک روی عصـا، بـه 
گوشـه ی دِر خانه خورد و ترکید. 
نی نی ترســید و جـیـغ کشــیـد: 

»َونگ َونگ َونگ...«
23



در میـان فرزنــدان خـود با عـدالت رفتـار 
کنید، همان طور که دوست دارید آن ها 

در میان شما با عدالت رفتار کنند.
]بحاراالنوار، جلد 23[

پیامرب مهربانی ها:


