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 د بهشت آنجاست کآزاری نباش 
 د کسی را با کسی کاری نباشـ 

 
 

 ن بهشِت ماهیا
 

حـــــوضچه ای بودساخته شده ازسنِگ مرمــــــرسفیدودرآن حوضچه ماهیان باآزادی تمام شنامیکردند.وقت به وقت 
آب حوضچه بدل میشدوجایش را به آب تازه وگوارا میداد.ازغذاهیچ کمبودی احساس نمیشد؛غذای مورِدعالقهٔ  

ــواه هرقــدرمیخواستندمیخوردندوخالصه اینکه ازاسباب ماهیانازباالدرحوضچــــــــــه فرومیریخت وماهیــــان به دلخـ 
نه میخواندندوحاضــرنبودند بهشِت اعیش ونوش کمبودی نبود.ماهیان بَشیوهٔ خوددربارهٔ این سرزمیِن آزادی سرودوتر

س خودرا با جهان بدل کنند. هرروزماهیان رسیده از بهشت ناپدیدمیشدندوجای خودرابه ماهیان کوچک میدادندوهیچ ک
نمیدانست که ماهیاِن ناپدیدشده کجا رفته اند وچه برسِرشان آمده است.دربهشِت ماهیــــــان یک ماهی پیرو دنیا دیده 
هم بودکه به عوالِم فلسفی دست یافته بودودرراِزآفرینِش ماهیان فکرمیکـرد ومیخواست بداندآنکه برخی ماهیان رامی 

ازاینکارچیست؟ اوهـــرکس بـــــــود بر سرنوشِت این ماهیان حاکم بود   بََردوبرخی دیگـــررامی آَردکیست ومقصودش
 .وماهیان رابرای مقصودی دراین جا گرد آورده بود وبرای شان آب ودانه میداد

 
روزی با ماهیانی که ازحوضچه گرفته شده بودند وبه سوی سرنوشِت مجهوِل خود میرفتند او نیزدرتورافتاد وبادیگران 

شد. ماهی پیر میدید که همه درطشتی که به مراتب کوچکترازبهشِت ماهیان بود شنا میکردند. ماهی پیردید همـــــــراه  
که پُشِت یک تابهٔ بزرگ مردی خشن نشسته است وهمکارش کاردی به دست داردوباآن شکم ماهیان رامیَدَرد 

وغــِن جوشان می افگند وبریان میکند.ماهی ودرپتنوسی که پهلوی مرِد پُشِت تابه است قرارمیدهدواوهم ماهیان رادر ر
پیر بیچاره آهی کشید وبا خود گفت: »حــــاال میفهمم که مقصود از آن حوضچه که ماهیان آنرابهشت خودمیخواندند 
چیست.آنجــــــا بهشت نه که درحقیقت قتلگاه ماهیان بوده است.«ماهی پیــــرتاهمین جـــــا فکرکرده بودکه کاردی 

 «!آنرا که خبر شد خبرش بازنیامد» هم درید وبه اصطالح را جگراو
انسان تا کودک است اسیر امیال کودکانه است وچون به جوانی میرسد کاراست ودویدن وتپیدن برای زندگانی ووقتی 
به پیری رسید ضعف پیری است ودست وپنجه نرم کردن بابیماریها.حرص؛آزوافزون طلبی انسان رانمیگذارد که دِم  

 :بزند واحساِس آرامش کند. به قول بیدلخوش 
 

 .آسودگی ازما دوجهان فاصله دارد   ُدنیا اَلَِم غفلت وعقبی غـــــِم اعمال 
 

 آزادی درهرلحظهٔ عمرایدیال انسان باقی می مانَد واُمیِد آزادی انسان رابه جلو میراند.آیا فرزنِدآدم باالخره بدان بهشت
 .اکسی کاری نباشددرآن آزاری نباشد وکسی راب کهمیرسد

 
 !من نمیدانم زیراکه بعدازمرگ درعالَم ُعقبی نیزانسان َغِم اعمال را دارد.شاید آزادی درآنجانیزهمان ایدیال بماند

 
 مبرمنگه ۲۰۱۹نومبر۱۳نگارگر 
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