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نیــکان تازه از مدرســه آمــده بود. هنوز داشــت بــه امید فکر  
می کــرد که یــک عالمه نمره    هــای عالی گرفته بود. ســام کرد و 
کنار بابا نشســت. بابا داشت چایی می خورد. نیکان گفت: »آقای 
مدیــر امروز رسِ صف، به امید جایــزه داد؛ چون همه ی نمره های 
امید بیســت شدند و شــاگرد اوِل کاس ما شد. سینا هم دلش  
می خواست جای او باشد. همه  اش می گفت: "کاش من شاگرد 

اول بودم..." حتی آرزو کرد غوِل چراغ جادو داشته باشد!«
مامان گفت: »چی؟... غوِل چراغ جادو؟!« 

ـ آره مامان. ســینا دوســت دارد غوِل چراغ جــادو، آرزوهایش را 
برآورده کند.





بابا خنــده  اش گرفت. اســتکان چای را 
توی نعلبکی گذاشــت و از نیکان پرسید: 
»تو چــی پرسم؟ تو از این آرزو   ها نداری؟«

نیکان کمی فکر کرد و گفت: »اومممم... 
ُخب چرا؛ من هم دلم  می خواهد شاگرد 
اول بشــوم. دلــم  می خواهــد رسِ صف 
جایزه بگیــرم و همه برایم دســت بزنند. 
امــروز آرزو کردم کاش جای امید بودم!«
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نیکو بــا تعجب به نیــکان ُزل زد: »نکند تو هم  
می خواهــی آرزو کنی غوِل چراغ جادو داشــته 

باشی؟!«
نیکان لب هایش را کج کرد و آهی کشــید: »دلم  

می خواهد؛ اما ما که چراغش را نداریم!« 
بعد هــم بلند خندید و گفــت: »دلم  می خواهد 
بیش تر درس بخوانم؛ برای همین، کتاب ریاضی ام 
را آوردم تــا با بابــا، کمی ریاضــی تمرین کنیم.«
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بـابـا کتاب را از نیکان گرفت: »آفرین پرسم! پس بیا 
از همین امروز رشوع کنیم. اگر بخواهی شاگرد اول 

بشوی، نباید وقتت را از دست بدهی.«
مامان داشــت روزنامــه  می خوانــد. آن را روی میز 

گذاشت: »من و نیکو هم کمکت  می کنیم.«
نیکــو گفــت: »تــازه! فکر کــن اگر غول داشــتی و 
ریاضی  اش خوب نبود چه کار  می کردی؟ آن وقت بابا 
می بایســت به غوِل چراغ هم ریاضــی یاد  می داد!« 

مامان و بابا و نیکان زدند زیر خنده.







کــردِن  دوره  برنامــه ی  روز،  همــان  از 
درس   هــا رشوع شــد. بعضــی روزها بابا 
و بعضــی روز   هــا مامان با نیــکان تمرین  
می کردند. بعضی وقت   ها هم نیکو کنارش  
می نشســت و دوتایی درس  می خواندند؛ 
فارســی، ریاضی، علوم، امــا و... . آن ها 
13توی درس خواندن به هم کمک می کردند.



روزها گذشت. درِس نیکان روز به روز بهرت می شد. 
این را می شد از نمره هایش به راحتی فهمید.

باألخــره زمــان امتحانات رســید. نیــکان توی آن 
روزها، تاشــش را بیش تر کــرد. برنامه ریزِی خوبی 
هم داشــت. او کاغــِذ برنامه هایــش را روی ُکُمد 
کتاب خانه اش چســباند و هر روز می دانســت چه 
کارهایی بایــد انجام بدهد. حتی گاهی فرصت پیدا 
می کــرد که کارتــوِن مورد عاقــه اش را هم ببیند! 14
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نیــکان روزی بــا کارنامــه  اش     بــه خانــه آمد؛ 
خوش حال و خندان.

همه از دیدِن کارنامه ی نیکان، خوش حال شدند. 
بابــا او را بوســید و گفت: »آفرین پــرسم! تو یک 

جایزه ی خوب پیش من داری.«
مامان هــم محکم نیــکان را بغل کــرد و گفت: 
»من هم یک کیِک خوش مزه برایت  می پزم. اصًا 

امشب جشن  می گیریم!« 
نیکو و نیکان داد زدند: »هورا!«

چشم    های نیکی هم از شــنیدِن کلمه ی »کیک« 
برق می زدند: »َبه َبه!«







نیکو پرســید: »راســتی! ســینا چی شد؟ ســینا هم 
نمره    های خوبی گرفت؟« 

نیکان که لبخنِد گُنده ای روی لبش بود، گفت: »نه بابا! 
ســینا هنوز منتظِر غوِل چراغ جادوست. فکر کنم توی 
انبارِی خانــه ی مادربزرگش هم چراغ جادو پیدا نکرد!«
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21 نیکو گفت: »پــس بیا با هم کمکــش کنیم تا بهرت 
درس بخواند.«

مامان گفت: »اصًا ســینا را هم برای جشِن امشب 
دعوت کنید. حتمًا خوش حال  می شود!« 

نیکان حسابی هیجان زده شده بود: »چه فکِر خوبی! 
ســینا خیلی کیک دوست دارد. همیشه آرزو  می کند 
یک کیِک گُنده داشــته باشــد و همه  اش را بخورد!«





آن شب همه در جشن موفقیِت 
نیکان، خوش حال بودند. صدای 
خنده و شــادی، خانه را پُر کرده 
بود. اما ســینا گاهی وسِط کیک 
23خــوردن، تــوی فکــر می رفــت!



»انساِن دانا همیشه سعی و تالش  می کند؛ 
اما شخِص نادان فقط آرزو  می کند!«

)غررالحکم، ج1، ص324، ح1240(

امام علی علیه الّسالم: 


