
مشغول بازی در بوستاِن محلّه بودیم.

عمو رضا، مشغول كاشتن گل های بنفشه بود. او با بیلچه اش، در خاِك مرطوِب باغچه، 

چاله های كوچكی درست می كرد سپس، بنفشه ها را به آرامی از گلدان ها بیرون می آورد و 

در خاك می كاشت. 

از بازی دست كشیدیم؛ جلو رفتیم و به پیرمرِد باغبان سالم كردیم و گفتیم: 

»عموجان! دوست دارید ما هم در این كار به شما كمك كنیم؟« 

چه قدر خوش حال شد! 

ابتدا روِش كاشتن گل ها را از او آموختیم سپس، هر یك مشغول ُگل كاری در قسمتی 

از باغچه شدیم. 

پس از مّدت كوتاهی، بخش بزرگی از باغچه پُر از ُگل شد. 

ــ : »بّچه ها! … بیایید این جا! … بیایید یك چیز جالب ببینید!« 

دوسِت ما مهدی بود كه از پنجره ی خانه شان ما را صدا می زد. خانه ی آن ها نزدیك 

بوستان است. 

همه به خانه ی مهدی رفتیم. او یك دوربیِن فیلم بردارِی كوچك در دست داشت. 

مهدی، هنگام كمك كردِن ما به عمو رضا، به كمك پدرش از ما تصویرهای زیبایی گرفته 

بود. 

تصاویر را دیدیم. 

چه قدر جالب بود …! 
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 چرا دیدن آن تصویرها برای بّچه ها جالب بود؟ 
زمانی  چه  و  خوش حال  كارهایم  تصویر  دیدن  از  وقت هایی  چه  من،  خودِ  راستی   

غمگین می شوم؟

فرشتگان خدا كارهای ما را ثبت می كنند. مثل این كه تمام لحظه های نیك و بد زندگی ما ضبط شود، تا این كه 

در جهان آخرت آن ها را ببینیم و خوش حال شویم یا این كه … 

كارها و حتّٰی فكرهای خوب ما خیلی زود ثبت می شوند اّما كارهای بد ما دیرتر ثبت می شوند، شاید پشیمان 

شویم و از خداوند طلب بخشش كنیم. 

در قرآن كریم آمده است: 

ٍهًْ َخیًرا یََرهُ و َفَمن یَعَمل ِمثقالَ  َذرَّ

ٍهًْ َشّرً   ا یََرهُ و َو َمن یَعَمل ِمثقالَ  َذرَّ

قرآن كریم ــ سوره ی زلزال ــ آیه های 7 و 8

معنای این آیه ها را می توانی در كتاب قرآن خود پیدا كنی. 

 … به كارهای نیكی فكر كنم كه خداوند را از من راضی و خشنود می گرداند و مرا 
در جهان آخرت، سرافراز می كند. كارهایی مثل …
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