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رحم حیوانات کوچک و زیبا را با های بیوقتی که هشت سال داشتم در انیمیشنی دیدم که شکارچی

های بزرگ و ترسناکشان را ها تورگاهی اوقات صیاد یاکردند را زخمی می هابلعیدند و گاهی آنهایشان میتفنگ

 .کردندها را از پدر و مادرشان جدا میانداختند و آنها میروی سر ماهی

 .کردندهایی که حتی ارزش دیدن هم نداشتند فدا میماهی خاطربههای فداکار دریا خود را ماهی

ها گناه یک دریای آرام بکشم تا آنهای بیت ماهیخواستم موفق شوم که برای نجامن با دیدن این اوضاع می

 .گز نمیرندهر

 خدا گفتند: ها بهانگیز ماهیدر آن انیمیشن غم

دریا را صاف کن تا  خدایا !صدا خسته شدیماین همه هیاهوی بی از ما چرا این دریا باید طوفانی باشد؟ خدایا -

 !بلکه نجات یابیم

ها شکار شدند و آن اما ماهی ؛این اعتراضشان دریا را صاف کرد خاطربه دها را با شکایت دیخدا وقتی ماهی

 حکمت خدا را دیدند. اینهای فداکار ماهی

 .همه است صالحبه  ؛ ولیشاید پشت هر طوفانی یک خطری باشد که مشکل زیادی داشته باشد

این تالشم را وقتی  ؛ اماکردیرون میدریا ب ازها را که کشیدم یک دریا بدون طوفان بود که ماهی ایاولین نقاشی

 به خودم ثابت کردم گفتم:

 ها کافی نیست.که برای نجات ماهیاین -

وقت مرا تحسین نخواهند کرد و من پشت تری نشان دهم چون هیچگاه نتوانستم این را به کسی یا بزرگهیچ

کشیدم تا بتوانم دست بر نداشتم و هر روز می ؛ اماهایم سکوت بودغرورم خورد خواهم شد پس جواب این تالش

 .آرام نجات دهم و نگذارم آسیب ببینند نیِها را از آن دریای طوفاماهی

دانستم روزی یک نفر این نقاشی را میبیند و اما می ؛بود و معنایی نداشت رنگنقاشی من برای خودم بی

  گوید:می

 .یهای دریا بودر ماهیهد تو به فکدنشان می اینزیباست و  قدرچه -

 شوم. رسد که من بتوانم موفق آری روزی می

ها و کشیدن وقت قابل دیدن نیست و به جای این کارهایت هیچکس مرا نبیند یا همه بگویند نقاشیهیچ شاید

   گویند:اگر من روزی درس بخوانم باز هم می ؛ امااین مزخرفات درس بخوان یا تالش کن

 ندی و نقاشی نکشیدی؟چرا درس خوا تو -

 دانم جوابشان در دست چه کسی است؟سواالت عجیبی در ذهنم نقش بسته است که نمی

 .هنددها اهمیتی نمیلووجود هستند و به ما کوچوها خیلی بیها؟ نه آدم بزرگشاید آدم بزرگ

شی به دست به حال نبود و وقتی که من نقاوقت خوشمن وقتی از پدرم خواستم که نقاشی بکشم او هیچ

  :گفتمی رفتمپیشش می
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 ؟آب یا یک ماهی که کشیدنش برای من هم راحت استدیگر چیست؟ یک دریای بی این -

خواستم مداد رنگی به دست بگیرم و نقاشی وقت نمیخود کرد. من هیچهای شکننده مرا از خود بیاین حرف

 !بکشم

اما دیگر اشتیاقی هم برایم نداشت چون من فقط دوست داشتم یک نفر پیدا  ؛از نقاشی کشیدن منصرف نشدم

  شود و دستش را روی سرم بکشد و بگوید:

 ی!ازیباترین نقاشی دنیا را کشیده تو -

 که من با او حرف بزنم. شودنمیپیدا  کسهیچدر این دنیا  متأسفانهاما 

شوم و کل دنیا را  رویانویسکردم یک  فکرروز به این  یک م شد،ابغض کودکی ی من،رویای من سکوت و خنده

انسان برای رسیدن به  ترینکوچکاما سنی نداشتم و  ؛تنهایی رویا بسازم و در عمق خیالم به دنیاها سفر کنم

 ها چگونه است؟رسید و مجبور بودم صبر کنم تا بزرگ شوم و ببینم دنیای آدم بزرگنمی دستمآرزوهایم بودم. 

 !به همه چیز برسند توانندمی یا نداحالخوش اهآنشاید 

 !شودشاید هم آرزوهایشان برآورده می

 .دهنداهمیتی نمی ترهاهر چه هست به ما کوچک ؛ اماانمدنمی

 !ام را به همه نشان دهم یا برایشان آواز بخوانم؟که من نقاشی رسدمی روزباالخره آن 

ها های بزرگ بزنم یا به دیگران کمک کنم و مثل آنرفتار کنم و حرفها کردم مثل آدم بزرگهمیشه سعی می

 .دیدکس مرا نمیفایده باز هم هیچ ؛ اما چهباشم

 گناه من چیست؟

 م؟اتنهایی

 خوب یا بد بودنم؟

 شدم. تر باالخره چند سال گذشت و بزرگ

های کردم با بچههمیشه سعی میتر شده بود و من اما دنیا کوچک ؛زیبا بود ، برایمرا دوست داشتم زندگی

 .وقت احساس تنهایی نکنندها هیچکوچک بازی کنم که آن

 .ام را نبیندکس نیاید و تنهاییام را پشت حصاری بزرگ محو کردم که هیچمن خودم و زندگی

 گناه، از پیران ضعیف و ناتوان وهای بیاز بچه ها،نخواستنها، از دوست داشتم بنویسم از نبودن

 ها پرسیدند:وقتی از آن کی کهز پسر و دختران کوچا

 چیست؟  آرزو -

 :گفتند

 دانیم آرزو چه چیزی است.نمی ما ؟چهیعنی  آرزو -

 یا وقتی پرسیدند:

 شوید؟ ارهدارید چه ک دوست -

 پاسخ دادند:
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 !ای کوچکی مثل خودمان کمک کنیمهدوست داریم بزرگ که شدیم به بچه -

 چیست؟انم این زندگی دنمی

 ؛گاهی به کام ماست و گاهی هم نیست

 اما گناه این کودکان چیست؟

 !ا کمک کنمهدوست دارم به آن

ایش همیشه تنها هستند هرا به دست بگیرم و راهی دریایی شوم که ماهی امیک روز تصمیم گرفتم دفتر نقاشی

 .میمیرندا از سر سکوتشان میهو در تور صیاد

 .اما حتی یک ماهی هم در آب نبود ؛ویش نشستم و عکس خورشید را درونش دیدمروقتی به دریا رسیدم روبه

ش کشاند و با طنابی اها دیدم که به سمت من آمد و ناگهان مرا به سمت کشتیسواری را از دور دستکشتی

 .ایم را بست و بعد هم به اعماق زمین فرو انداختهدست

 .دکرر میتتاریک بود و تنهایی مرا هر لحظه قوی برایم ، دنیاتوانستم نفس بکشمبه سختی می

 .ی نداشتاکردم هیچ فایدههر چه تحمل می

ا چشمانم را باز کردم خود را کنار هبعد از مدت وقتییزی را ندیدم. چناگهان چشمانم بسته شد و دیگر هی 

 .دیدم که محو تماشایم شده بود ک قرمزیماهی کوچ

 .ها قافل شدها در دل اقیانوس جا مانده بود و از انسانسالبودم که  آن کشتی من همانند

ها هیچ خبری از ماهی نبود یک ماهی قرمز در این دریای بزرگ که سال ، باالخرهخیلی برایم عجیب بود

 رویم ایستاده است. دستم را روی قلبم گذاشتم و گقتم این چه حکمتی است؟روبه

 !خدای من

نشستم دیگر سختی آب برایم د که وقتی به تماشایش میشفیدی دیده میماهی کوچولو نور س چشماندر 

 .معنایی نداشت

 !مدآر نفسم در زیر آب بند نمیگدی

 !این ماهی کوچولو کیست؟ از کجا آمده است

کردم وقتی که بزرگ هزاران سوال در ذهنم جا خوش کرده بود و هیچ جوابی برایشان نداشتم. همیشه فکر می

اما اشتباه  ؛حال باشمرا بر آورده کنم و خوش ی آرزوهایموانم همهتمی یاها برسم ی جواببه همه وانمتشوم می

 هم اهشویم سختیمی ترگاما هر چه بزر ؛خودش را به همراه دارد هایهر سنی سختی چون ردمکفکر می

 .شودتر میبیش

ر افتادم که ماهی کوچولو در این دریای بزرگ به این فک ؛ امامن هم مجبور بودم تک و تنها راهی مقصدم شوم

 .یردممی

 .ر استتایی کوچکگناین دریای بزرگی که از هر تن

 ؛پیدا کند تا نجاتدوست داشتم آن ماهی کوچولوی قرمز را بغل کنم و با خود ببرم 

 .اندمنمی زندهاما اگر درون دریا نباشد 
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برای خوردن  ، غذاییمرگ و زندگی بود یمسئله نجات دهم ومن خودم هم راهی برای نجات نداشتم که او را 

 انستم چه کار کنم؟دهم پیدا نشد نمی

شب نفس نفس  در طولا رساندم. هن دور دستآاز ماهی دور شدم و به سرعت خودم را به یک کشتی در 

 گفتم:رفتم و میزدم و در آب شیرجه میمی

؟ شاید همیشه امام که به این حال و روز رسیدهجا اشتباه کردهدهم؟ کمن تاوان چه کاری را پس می خدایا -

 !دهنداند میهکه نکرد را ای بدیههای خوب تاوان کارآدم

 .ا خواهم رسیدهی این جوابسد که من به همهرروزی می اًیقین

 .که از شدت خستگی خوابم برداز کار افتاده و پیر بود. خیلی خسته بودم تا این ؛ امابه کشتی نزدیک شدم

 فت:گصدایی که می ،صبح با صدای عجیبی از خواب بیدار شدم

 جا جای ماندن نیست!شو این بلند -

در  .انگیز بودشگفتام را باز کردم همان ماهی قرمز کوچولو را دیدم؛ خیلی برایم در هم تنیده وقتی چشمان

  گوشش گفتم:

 تو کیستی؟ اصالً نی؟کا زندگی میجچرا این تو وانی حرف بزنی؟تمی طور، چهفقط یک ماهی هستی تو -

 .کردماهی کوچولو حرفی نزد و فقط به من نگاه می

 .ی چشمانم بیرون زد بودقدر عمیق محو تماشایم بود که من از شدت تعجب حدقهآن

اما این  ؛شناسدهاست مرا میجوری بود که انگار سال نگاهشور دست و پایم را جمع کنم. طهدانستم چنمی

 کیست؟

 جاستچرا این

 از کجاست؟

  :گفتمبا لحن سرد و ترس باری 

 خواهی؟تو در این دریای بزرگ چه می اصالً ؟زنندیا هم حرف مهماهی رمگ آخر ببینم تو کیستی؟ بگو -

بزرگ شدم و این را بدان  ردیگ من خواهی مرا سرزنش کنی؟ها میو هم مثل آدم بزرگت نکند به دنبال چیستی؟

ها مثل آهو وقت، هیچنپریدم هاز سر جویبا دو پای کودکانه ا وقتام، هیچهقت لذت کودکی را نچشیدوکه هیچ

 !از خانه هم دور نگشتم ، حتیندویدم

فهمیدم خوشبختی در  ؛ اماترین آدم جهان باشمختبخوش توانمشوم می بزرگکردم وقتی زیرا همیشه فکر می

 .هاستقلب

 !وقت نفهمیدم چیستیعنی همان آرامشی که هیچ

 !هانی بزرگ شدن یعنی چدو نمی ک هستیسالی بودم، اما تو هنوز هم کوچام را در فکر بزرگتمام کودکی

 !ویند ماهی قرمز کوچولوگبرای همین است که به تو می

 جا نجات پیدا کنم؟وانم از اینتطور میهببینم من چحاال بگو 
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 !برگردم پدر و مادرم و پیشواهم به روزهای گذشته خمی

  اش گفت:ماهی کوچولو با صدای ریز در پشت بمی لهجه

ثانیه از عمرت را الکی تلف  هر !ییر دهیغاما تلخت را ت ؛ی شیرینوانی به عقب برگردی و گذشتهتنمی تو -

داری یا به عقب  دوستشوی وقتی بزرگ می ؛ اماداری بزرگ شوی دوست تی در دوران کودکی هستیکردی، وق

 !؟را انجام بدهی و از کودکیت لذت نبری کار اما چرا این ؛برگردی یا دیگر زندگی نکنی

 .اما گذشته گر چه خوب و بد بود گذشت و االن مهم است

شویم به تمام آرزوهایمان کنیم وقتی بزرگ میفکر می ،شویمهمه ما وقتی کودک هستیم دوست داریم بزرگ 

 .رین اشتباه شیرین دنیاستتاما این بزرگ ؛رسیممی

به دید و عقل است  ،بزرگ شدن به سن و سال یا قد و وزن نیست ؛ اماکنی من ماهی کوچولو هستمتو فکر می

دارم و با این حال عقل کاملی دارم که ی ریزی شوی حال من جثهکه اگر عقلت کامل شود تو نیز بزرگ می

 بزرگ شدم. گفتشود می

گذرد و اما هر ثانیه می ؛شیرین را دوباره برگردانم یبتوانم گذشته برگردم تاام من هم دوست دارم به کودکی

 .دشوتمام می گذشته

انم اگر هیچ باشی دمن می ا؛ امشاید خیلی هم با استعداد و مهربانی یاقدر زیبا هستی هراستی به تو نگفتم تو چ

 .آب بمانی و نجات پیدا نکنی اینجا و در است این حیف !هم بدان که خیلی با ارزش هستی

 بودی؟ بگو ببینم تو چرا لب دریا اصالًجا نجات پیدا کنی! من باید به تو کمک کنم تا از این

 های ماهی قرمز غرق شده بودم گفتم: ار در عمق حرفبکه اینمن 

به نقاشی کشیدن دارم. به کنار این دریا آمدم تا دریا را از نزدیک ببینم و بند بند و موج به  ی زیادیعالقه من -

زشت  خیلی"گویندها میهم آندنشان می بزرگهای ام را به آدماما هر وقت نقاشی ؛موجش را نقاشی بکشم

از دور آمد و آدم بزرگ و  پیکرغولیک کشتی  ،خاطر همین این اتفاق افتادهب "استعدادش را نداری! ، تواست

همشون از ما  هستند و حمرها بیآدم بزرگ ی، همهماهی قرمز دانیمی .ترسناکی مرا درون آب پرت کرد

 آید.میا بدشون هرتککوچ

  قرمز مکثی کرد و گفت: ماهی

 ا همر رحم هستند بقیهت بیبه قول خود یی کهاهبزرگی آدم خاطر همهنباید به تو !طور نیستاین نه -

نی امید ماند؛ امابرای همیشه کنارت ب شود کههای بد حداقل یک آدم خوب پیدا میآدم امتم میان !حم کنیربی

ا ها نیست یعنی اگر تو االن کنار من هستی دلیل بر این نیست که وقتی نباشی من تو رها در ظاهر آدمبودن

 توانندنمی ها همپس آن !نه فراموش کردی؟ ها راآن االن در کنار پدر و مادرت نیستی آیا تو کنم. فراموش

 !داشتن با چشم نیست با قلبه دوست. دکنارت هستن انو با قلبش دفراموشت کنن

 دنباش همکنارت  ردوست داشته باشی حتی اگ ایکی ر اما اگه قلباً ؛همیشه یکی بهتر است د،چشم باش ر بااگ

ایت هی که هنوز در نبضکنذاری حس میگقت فراموشش نخواهی کرد و هر بار که دست روی قلبت میوهیچ

 !دعشق جریان دار



 

 

 
 انجمن رمانیک زهرا بابازاده کار | ماهی قرمز کوچولو 8

 
 :مکثی کرد و گفت

  تعریف کنم. داستان برایت یک بگذار -

 .سپس ادامه داد

قت وهیچ ؛ اماکنمردم تا پیداش کای گم کردم و تا االن دنبالش میکوچولو بودم مادرم را در حادثه وقتی که -

من یقین دارم او  زند وهمیشه با من حرف می است. او همیشه کنار من دهر جا که باش ، اونمکفراموشش نمی

 قلب من فقط به یاد اوست. گردد؛ چونبرمیروزی 

خدا  شایدجواب کلی از سواالتم دست این ماهی قرمز است.  فهمیدم قرار گرفته بودممن که خیلی تحت تاثیر 

م اام را به دست باد سپردهبدانم اگر کودکی ، تاکنمو زندگی می امرا بر سر راهم قرار داد تا بدانم چرا زنده آن

 .شودانم اگر آدم بد هم باشد حداقل یک آدم خوب پیدا میدکنم. میتوانم زندگی می هم الح

 .انم خدا مرا درون این آب انداخت تا سرنوشتم را خودم بسازمدمن می

  ماهی کوچولو گفتم: به

 ام برگردم؟وانی به من کمک کنی تا به خانهتمی تو -

 به من نگاهی کرد و گفت: 

این دریا چیزی به  توی !پیدا کنی اکنی و راه نجاتت ر ا بازر است، کافی است دیدت تو دست خودت برگشتن -

باز  اقفل ر است؛ تودخ هایرون دستکلید نجاتت د و نجات پیدا کنی توانیو تو می ندارداسم غیرممکن وجود 

از این همه سختی  داما وقتی دلت پیش پدر و مادرت باش است؛ و ترسناک بزرگا خیلی جاین درست است !کن

 .ی نجات پیدا کنیانو خودت را پیدا کن تا بتو برو !نیکبه راحتی عبور می

ر بود تبود نفس کشیدن برایم خیلی راحت کار کنم. وقتی او پیش منهنستم چدانمی ماهی قرمز مرا ترک کرد،

 ماهی به من گفت: ؛ امان که نیست تنهایی در این دریا دوام نخواهم آوردالا

دهد. چون قلبت راه را به تو نشان می ؛خواهی همیشه به یادم باشی و مرا حس کنی به قلبت نگاه کنمی اگر -

 !است چشم دلت را باز کنی کافی

 .گذاشتم و با شنا کردن خودم را به این در و آن در زدم تا بتوانم نجات پیدا کنمدستم را روی قلبم 

 .کردماهی قرمز از دور به من نگاه می

 انم نجات پیدا کنم.توواهد یاد بگیرم تنهایی هم میخمی ، شایدشاید این هم یک امتحان است

 ماهی با خودش گفت:  گاهآن

یم. آتو هر جایی هم که بروی من دنبالت می ؛ امازده شویم خیلی شگفتاهاگر بفهمی من از کجا آمد شاید -

 .تو همان جایی باشی که دلت است ، شایداما دلت همراه من است ؛است عجیب

کردم به جواب تک تک سواالتم نزدیک شوم شاید آن ماهی رفتم سعی میار هر چه به اعماق دریا میبینا

فکر کردن به  اما "م را از دست دادماکودکی چرا" توانست بگویدمی شاید ،وانست به من کمک کندتکوچولو می

 .گذشته هیچ سودی به حال من ندارد

 .مانده بودم زندهکشیدم و طور نفس میهانم چدنمی ؛ اماچند روزی را در دریا گذراندم
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ه بزرگ را درون آب دیدم و ر رفتم و یک کوست، نزدیکها چیزی را دیدم که برایم عجیب بودناگهان از دور دست

چشمانم را باز کردم خود را در  وقتیو چیزی نشد که به یک باره دهانش باز شد و از شدت ترس بیهوش شدم 

ها را دیدم که به ی ماهیوقتی که اطرافم را نگاه کردم همه ؛ ولیانگیز بودقدر درونش شگفتهچ ،دل کوسه دیدم

فقط ماهی  چرا ند؟زنها با من حرف نمیولی چرا آن ؛کشیدنددرستی بلعیده شده بودند و همچنان نفس می

 !دانمنمیزد؟ قرمز با من حرف می

 شود؟ام را نبینم چه میاگر دیگر ماهی

 .هر ماهی زشت یک زیبایی دارد ؛ امارساندتایشان مرا میهکه قیافه های وحشناکی بودندن کوسه ماهیآدر دل 

 .رسیدقلب کوسه بود که خیلی ناراحت و غمگین به نظر می ور یک ماهی سیاه و زشتی آن

با خودم گفتم شاید بتواند حرف  ،شدم نزدیکشش قضاوت شده بود و هیچ دوستی نداشت. اخاطر زشتیهاو ب

 !ست حرف بزندتواناو نمی ؛ امابزند

 .کرد نگاهش معصوم و مهربان بودوقتی نگاهم می

در نگاهش  شاید این ماهی زشت دل زیبایی دارد؛ شایداهرش قضاوت کرد ظکس را نباید با به این پی بردم هیچ

 د؛زنخاصی موج می یجذبه

 .ا را ماهی کوچولوی قرمز خودم به من یاد دادهاین

 و فهمیدمماهی را دیدم که او قیافه زیباتر و بهتری داشت نزدیک او که شدم تر را که نگاه کردم یک آن طرف

 نژاد،که این خاطر، بهش سنجیداشد که او را با خانوادهنمیولی دلیل بر این  ؛کنندمادر و پدرش با هم دعوا می

 .مهم شخصیت است ،مهم نیست قیافهاصلیت، خانواده، تیپ و 

 .ها به لطف آن ماهی قرمز بودبردم این اتفاقات و علمام پی میزندگیتازه داشتم به این نکات ریز 

اما من  ؛ها مرا درک کنندشاید آن ،کنندهای خوب درون این کوسه با من خوش رفتاری میتمام ماهی

 .ها متفاوت بودبدهم چون ماهی قرمز من با همه آن هاآنتوانستم جای ماهی قرمز خودم را به نمی

ها را با غرور تلخ در پشت قلب کردند شاید زیبایی زیاد آندرون کوسه مرا خیلی اذیت می ییباای زهماهی

 ه است.رو کردها روبهشیرینشان با بدی

 .هاسترین قلبتها بهتر از زیبایی زشتهمیشه زیبایی درون قلب ؛ اماخوب است زیبایی

 ؟انندتوانستند در دل این کوسه زنده بمور میطهها چاین ماهی

 در این هنگام با خودم گفتم:

 جا ماندم؟این چراتوانم بیرون بروم؟ من چرا نمی اصالً -

 !کنمی که شده نجات پیدا میاشوم و به هر بهانهم فردا بلند میااالن خیلی خسته

 یک دفعه ماهی قرمز جلویم سبز شد و گفت: 

بلند شو و هر طور  !ی به فردا موکول نکنهخواهی انجام بدکه امروز می راقت کاری وهیچ .است اشتباه کارت -

هر جا هم که باشی حتی  ان توبد ار شود، اینممکنی یک روز ممکن میشده خودتت رو نجات بده چون هر غیر
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 !ندای قلبت گوش بدی ، کافی است بهپیدا کنی توانی نجاتد میاگر سخت باش

  به سختی دهانم را باز کردم و گفتم: شده بودمده زمن که خیلی حیرت

جا من از این اصالًهنوز به من نگفتی کیستی.  ، حتیسانیتراین کارهایت مرا می باجا آمدی؟ این طور بهچه تو -

 .ومخواهم برترسم و نمیمی

 ماهی قرمز گفت: 

اما  ؛ت ایستادمیورمن روبه بینیمی است، االن مکنمتو گفتی غیر شودکه هر غیرممکنی ممکن می گفتم -

اما  ؛ترسیش کنی تا آخر عمرت میانی تجربهاتازه هیچ ترسی نیست. تا زمانی که نتو ایم،نستم بیادیدی که تو

 .ل داریبرای یک بارم که شده نترسی تا آخر عمرت توان هر کاری ر راگ

 من هم بلند شدم و گفتم: 

 ند و نجات پیدا نکردند؟اندهجا ماها ایناین ماهی یهچرا هم دمکن وجود ندارمواقعا غیر اگر -

 ماهی گفت:

که  دنند چون هر کس باید جایی باشادل این کوسه بگذر شان را درها انتخاب کردند تمام عمرآن چون -

 !خوشحالندا که درون دل این کوسه هاین ماهی حال است مثلخوش

 شدم بلند شدم و گفتم: هایشحرفتازه متوجه 

 کار کنم؟هچ حاال -

 ماهی گفت: 

 کنی.ی نجات پیدا توانباید به خودت اعتماد کنی که می .اعتماد اول! درس -

 هست.ای ین شرایط هم معجزهترباید باور کنی در سخت .باور دوم! درس

 رسی.میبهترین باشی  استوقتی تالش کنی به هر چیزی که قرار  .تالش سوم! درس

ترین ها از سیاهترین بارانقشنگ ساخت؛ زیرا را خواهیا بهترین هصبر کنی از بدترین اگر. صبر درس آخر! و

 !نی در هر کاری موفق بشیاوتست که میاها برای تو ترین درسمهم وها جزاین .ردباها میابر

 ایم را بستم و گفتم:هچشم

 نجات پیدا کنم. جاانم از اینتومی -

 .تا توانستم نفس کشیدم و خدا را شکر کردم فقطخود را درون آب دیدم.  که افتادنفهمیدم چه اتفاقی  دفعهیک

 ماهی کوچولو که پشت سرم بود گفت:

موفق خواهی  حتماًقبول کنی  اها راگر این قانون های زندگیهر سختی دردیدی نجات پیدا کردی.  آفرین -

ها چیزی نیست این ،ری هم هستتزندگی کنی پس بدان مشکالت بزرگ توانستیشد. حاال دیدی در دریا بهتر 

 :آمدی گفتیولی وقتی به دریا  ؛کردیتو وقتی در خانه بودی ناشکری می

 هنوز خانه بودم. کاش -

زیرا همان اشکی که برایت کوچک است برای مورچه خیلی بزرگ به نظر  ؛هر مشکلی را با دید خودت نبین
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 .شودیتر مبیش مطمئناًذار باشی گاگر شکر و نابد را که داری قدرشچیزی  هررسد تو می

 من این دفعه با خودم گفتم:

 .دانستم قلبم مرا نجات خواهد دادگوید حاال از درون دریا راضی بودم و میماهی راست می آری -

بیدار شد و به پری  یک شب وقتی ماهی کوچولو خواب بود از آسمان یک پری کوچولو به درون دریا آمد و ماهی

 نگاه کرد. پری کوچولو کنار ماهی نشست و او را نوازش کرد و گفت:

 دوستت دارم تو برای من بهترین ماهی دنیا هستی. خیلی -

 ماهی کوچولو هم لبخندی زد و گفت:

 .هم برای من بهترین پری دنیا هستی تو -

که از ماهی کوچولو ضربه  قلبیتر از همیشه با شکستی که خورده بودم با من که شاهد این اتفاقات بودم غمگین

 کوچولو صدایم زد: که پریخورده بود بلند شدم و به راه افتادم 

 !کن صبر ؟به کجا میروی خانم کوچولو -

 های گریانم برگشتم و گفتم:با چشم

 انی مسیر از کجاست؟دتو می ام برگردمخواهم به خانهمی -

 پری کوچولو گفت:

 ببرم. اتانهایم بگذارم و به خهروی بال اتو ر توانممی من -

 !حال بودم باالخره معجزه را دیدممن خیلی خوش

قت او را نخواهم بخشید. او قلب پر از عشق من را شکست و در وهیچ ؛ اماای ماهی قرمز افتادمهبه یاد حرف

 .قانه عاشقش بودم مرا در قلبش کشت و بدون هیچ حرفی مرا از خودش دور کردحالی که عاش

دیدن  مه کساز همه چیز و ه .بردجاهای مختلفی  چرخاند و به مرا در شهر اوای پری کوچولو شدم. هلسوار با

 گفت:بود می کنار منولی اگر ماهی کوچولو  ؛در زندگیشان زیبا بودقهچ ،کردم

ماندگار هست و برای همین به کسی  یس را قضاوت نکن، درون دل هر آدمی یک غصهکروی ظاهر هیچ از -

 .خندنددهند که خوب هستند و هنوز مینشان نمی

 پری کوچولو گفت:

 وانم بپرسم آن غم در چشمانت چیست؟تمی -

 من که مایلی به حرف زدن نبودم گفتم:

 !چیز مهمی نیست -

 پری گفت:

 یها به اندازهاما انسان ؛چیزی در این دنیا مهم است هر !کردوقت چشمانت را گریان نمینبود هیچ مهم اگر -

 پری آسمانی هستم یککنم چون من فقط ها را درک نمیاین منکنند. خورند سکوت میهایی که میتمام زخم

چراغ ماه آسمان خودشان  کنندبخواهند بدی  اگرنند چون کنمی ایدر آسمان همه با هم مهربانند و هیچ بدی و

 ؛ اماکنم چون تو به قدر خودت مشکالتی داریتو را مجبور به کاری که دوست نداری نمی من .ودشخاموش می
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 .سدربه پایان می روزیشوند و این زندگی مشکالت حل می

را خیلی دوست دارم  هایشحرف منهایش مثل ماهی کوچولو بود. حرف !فتگپری کوچولو هم راست می

اما اگر عاشقش بود آن را رها  ؛شاید عاشق پری بود ،او قلبم را شکست ؛ اماهای ماهی را هم دوست داشتمحرف

 .ردکنمی

یکی ماشین  ،دیدم مشغول کار خودش بودکردیم هر آدمی را که میطور که از جاهای مختلف عبور میهمان

هر  اما ؛کشیدرا نقاشی می دنیامثل من  و یکی زدبا خودش حرف می ، یکیکشیدجارو می ، یکیکردسواری می

حیف  ؛ اماچیست مقایسهرسیدم پکس که استعدادی دارد نباید خودش را با کسی مقایسه کند کاش از پری می

 .زبانم با من یار نیست

 پری گفت:

 کردی؟درون آن دریا چه می درکوچولو بگو ببینم  دختر -

یش را برای سقوط رها کرد و بعد هم به هابال پریو کنار من بمان تا برایت تعریف کنم.  ایسته زمین ب روی -

 .زمین نشست

 به پری کوچولو گفتم:

 !ام را خواهم گفتو بعد در فرصت مناسبی برایت ماجرای زندگی بزنیماول بیا برویم یک سری به این اطراف  -

 شدم و گفتم: نزدیکرفتیم.  رفتگرهمه به سمت یک  و به راه افتادیم اول از تپری دستم را گرف

 !سالم -

 نشنیدم.اما جوابی 

 سالم حالتون خوبه؟ ،آقا با شما هستم -

ر از چیزی است که فکرش را کنی حتی جواب سالم من ترحماما خبری نبود. به پری گفتم بیا ببین او حتی بی

 .دهدرا هم نمی

 پری کوچولو گفت:

 .واند بشنودتهم نمی ، شایدواند حرف بزندتی مثبتش فکر کن شاید نمیبه جنبه دختر -

 ا خودم گفتم:ب

 شنود.درست است شاید نمی -

 :گفتپری 

 حاال سرت را به رسم احترام خم کن شاید متوجه شود که تو به او سالم کردی. -

 هم سرش را خم کرد و به من دست داد.  ودیدم ا ،قتی که به رسم احترام سرم را خم کردمو

 پری گفت:

د و انهها را نباید قضاوت کرد شاید مثل تو هزاران آدم دیگر هم به پیش این پیرمرد رفتگر آمدآدمگفتم  دیدی -

 قضاوتش کردند و بعد هم با شکستن غرورش در قلب زحمت کشش را به همین حال رها کردند و رفتند.

 :گفتممن با تعجب 
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 گویی؟حرف را از کجا می ینا -

 گفت:وانست حرف بزند به ما میتاگر می ، اوها نشسته استچشمانش که غم بر آن از -

 س را اذیت نکرد و آدم خوبی بود.کشد هیجکاش می ای -

 :گفتم

 .نمواهم جبران کخراستش اشتباه کردم حاال می -

نه  وشنود ای بنویسی و روی پیرهانش بچسبانی و بگویی که نه میجبران کنی باید نامه خواهیاگر می -

این کار را کنی هم  اگرکه غرورش بشکند نیست. بدتر از این ؛ اماتواند حرف بزند درست است این کار بد استمی

 کنند.تر قضاوت میهم دیگران کم و یاخودت آسوده

 .آورمبه خانه که رفتم می عداًبای ندارم من که برگه اما -

 رو شدم که گفت:فرد جدیدی روبه و باجا گرفتم و بعد هم به جای دیگری رفتیم یک درس از این

 .دهمزیر دست خودم قرار  ار توانم همهمی من !س ندارممن نیازی به هیچ ک ،بهترین آدم روی این زمینم من -

 رفتم و گفتم: جلو

 .سالم -

 او گفت:

 باید زانو بزنی و از من تشکر کنی. ؟سالمی چه -

 !به اجبار به من کاری را داد که دوست نداشتم او

 خواستم با او دعوا کنم که پری گفت:

 جا باید اهمیت ندهی و راحت بگذری و راهت را ادامه دهی.ببین دخترک این -

 چه فرقی بین این خود پسند و آن رفتگر است؟ مگر -

 پری گفت:

شوند و هر روز خودت را اذیت آمدنت می پایینبینند باعث هایی که خودشان را میه آدمکاین خاطرهب -

است هر  ممکنا دور شو. هآنخیلی محترمانه از  ه طورفقط ب ،نه دلشان را بشکن و نه اذیتشان بکن !کنیمی

د و بحث دیده نشدن باشد تو اما این اشکالی ندارد فقط اگر قرار باشد کسی اذیت شو ؛بهترینم من دمی بگویدآ

ی این این دنیا آمدن هر آدمی اتفاقی نیست بلکه همه در .رفتگر هیج ضرری به تو نزد آن !کنار بکش را خودت

چیز  همه آشنا شوی. زندگیشوند تا هم تو درس عبرت بگیری و هم با حقیقت ا جلوی راهت سبز میهانسان

 .ها همه سرنوشت استدخترک این ،همه چیز به خودت بستگی دارد پس برای خدا برنامه ریزی شده است

 گفتم: ،های قرمز بودی رسیدم که پر از ماهیابه کنار دریاچه

 سالم. -

 :م را دادند و گفتندسالم بجوا همگی

 خوبی؟ -
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 ؟دشماها کی هستی -

 .ای قرمز و زیبای این دریاچه هستیمهماهی ما -

 .بودندخیلی خود پسند  هاماهی

 جا هستید؟اما شماها چرا این است؛ م مال منه که اون داین دنیا فقط یک ماهی قرمز وجود دار از -

 پری گفت:

چیزی هر  د، ازا تو فقط یک ماهی داری چون ماهی تو با همه فرق دارهاین اناز می است دخترک درست ببین -

و تو برای من با هر آدم  ا دارممثل من که االن تو ر .ددار یمان فرقبرا آن هم برای توست که دنیا یکی در این

 !فرق داری ریدیگ

 ؟چهفرق داشتن یعنی  -

 مثالًقلبت!  داشته باشی مثلاز هر چیزی دوست  تربیش آن راداشته باشی و  تو چیزی داشتن یعنی فرق -

 .دفرق دار یتنی همیشه نگه داری و برااوتمی د راقلبت باش درچیزی که 

 گفتم: به خودم

 !هحاال دیر شد ؛ اماقضاوت کردم را او بروم، من او. دوست دارم پیش ممثل ماهی قرمز -

 پری گفت:

 کنی؟فکر می هببینم به چ -

 ه کارجبران کنم. باید چ آن راواهم خمی ؛ امادیر شده است اشتباهی کرده باشم درست ر منپری کوچولو اگ -

 کنم؟

 پری گفت:

 مطمئن .فراموشش کرد ودو بش شودکه درست ب را انجام دهیاهی کنی و هر کاری ی و معذرت خووباید بر -

 !حال باشیکه فقط تو خوش هستمجا این من ببینم چه اشتباهی کردی؟ بگو .باش این اتفاق خواهد افتاد

 به او گفتم:

 !من بیا تا خودت بفهمی با -

 ها خداحافظی کردم و گفتم:از ماهی

 ی این دنیا هستین.نمونهبله شما زیباترین  -

 رفتم.و بعد با پری به لب همان دریا 

 گفت: پری

 !که برگشتی سر راه اولت دوباره نی؟کمی ه کارا چجاین -

که آمدن من به این  دانمهم میمن  .کنندکامل می راها یا بعضی از موجودات هم دیگر بعضی از انسان همیشه -

این دریا  درست که من ام حقیقت این ویجا تا بگآمدم این ؛ اماو با تو آشنا شدمتو را دیدم  مندریا اتفاقی نبوده. 

 .دیدم و با او دوست شدم و او به من کمک کرد و مرا از این دریا نجات داد را یک ماهی کوچولو
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 .م را دیدماشیر رفتم و نقاتکمی جلو

 :و گفت را دید امورد و نقاشیآپری دستش را جلو 

 !هیمن یادگاری بد ا بهاین ر شودمی ی؛ خیلی قشنگ است.اهزیبا کشید خیلی -

 پسندید.باالخره یک نفر پیدا شد و نقاشی من را 

 حال بودم و به پری گفتم:خوش خیلی

 !شناسی؟توانم بپرسم ماهی را میبرای تو! می باشد -

کردم تا  و سکوتصبر  ،ش بودماهاهد همم و شاهشناسم! من تمام مسیری که در دریا گذراندی را دیدمی آری -

 به من گوش کن از گفتنتقبل  ؛ اماواهی بگوییخکه می بینممیقضاوت نکنم و از زبان خودت بشنوم و حاال 

او تو را خیلی  ،ی بود که در آن دریا تو را نجات داد. او از من خواسته بود که بعد از آن مراقب تو باشمااو معجزه

 !باش ، مراقبشاما همیشه در قلب من جا دارد ؛برایم سخت است دختردوست داشت و گفت دوری از آن 

ایی ههم یکی از همان آدم بزرگ ، شایدبود تا بتوانی نجات پیدا کنی ایمعجزه حاال فهمیدی آن ماهی که بود؟

 !از قلبت دور کردی تو االن او را ؛ ولیردکبود که تو و امسال تو را درک می

 :شده بودم گفتممن که خیلی ناراحت 

انستیم با هم باشیم درست وقتی که به او تواما ما نمی ؛لیل ماهی را قضاوت کردم و او را از دست دادمدبی من -

گویی وقتی به کسی می چرا ؟دکنها رو از هم جدا میچرا وابستگی آدم آخر !من رفت از پیش ه بودموابسته شد

 کند؟رهایت می ،دارم دوستت

 پری گفت:

 شایدوقتی فهمید دوستش داری رفت. بدان نخواست تو ضربه بخوری او پیش خودش گفت  !نرفته است او -

هر چه دور باشد باز هم قلبش نزدیک و با  توست. او اما از نظر من او نرفته است و در قلب هم هست؛ بهتر از من

 .را مطمئن باش ، ایند کرداو روزی تو را پیدا خواه ،توست

 پرسیدم.میها را با پری کوچولو گذراندم و هر بار از تو سوال ساعت

 پری نگاه کردم و گفتم: به

 .را فهمیدیولی تو من  د؛ا همیشه کامل نیستنهفهمند چون آدمنمی را ها هم دیگرآدماست  درست -

ی طرف با کنکه اشتباه می هایییک وقت .ندنه صحبت کر است هم نگاه کردن هم با بهها آدمفهمیدن  -

تو ماهی را در  حال .بخشد و تو اگر دوستش داشته باشی از چشمانش متوجه خواهی شدمی اش تو رنچشما

او واقعی نبود و یک ندا از قلبت بود حتی شاید من هم واقعی نباشم و یک روشنایی درون قلبت  ؛قلبت دیدی

 .باشم

اما از این گذرها یادگاری و  ؛دوستی تو و ماهی هم گذری بود ،دوستی ما هم گذری است ،همه چیز گذری است

اند. اگر روزی تو نبودی من فراموش نخواهم کرد چه لطفی در حقم کردی و کنارم ممی ی باقیفراموش نشدن

 .نظرم تو هم این کار را بکن ، بهبودی

 دیگر تحمل نداشتم و گفتم:
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د من هم مثل تو فکر شکاش می !ذاریگوقت مرا تنها نمیاست. از رفتن نگو تو هیچ هایت برایم شیرینحرف -

 ام به من ثابت کرد بزرگ شدن هم اشتباه قابل جبرانی است!اما کودکی ؛ردمکمی

روز و هر ساعت به یاد من باش!  هرتا ابد در ذهن و قلبت ماندگار است.  وکوچولو دوستی ما خیالیست  دختر -

که تو  ایستهروز تاز ،هر روز .آمدیدنیا  بهاما فراموش نکن برای چه چیزی  ؛کنندرا پنهان می هافرصت هاساعت

 .شودت جبران میااز زمان حالت درست استفاده کنی گذشته اگر .آن را خلق خواهی کرد

 .بود کنارت چه کسی بماندرفت تو یادت  را یادشانی قشنگ هااتفاق هاآدمدختر کوچولو اگر همه 

شرایط  درماهی کوچولو هم  آن شد.جهنم راهی  یت تاگرفت و پا به پا هایت راشرایط سخت دست در چه کسی

 باش.همیشه قدر دانش  ،سخت کنارت بود و کمکت کرد

 !کند تو جدایشاز  تواندنمی کسو هیچ تو است بهمطلق  او

 .است چیزی دیگراون برای تو  او را بخواید؛ اما هم کس دیگریشاید 

، هایی که درون ذهنم نقش بسته بودواستم به تمام کنجکاویخ، میسواالت زیادی در ذهنم نقش بسته بود

 .بپردازم

 به پری گفتم:

 دهی؟ تم پاسخی به تک تک سواالانتومی -

 پری گفت:

بپرسی ذهنت خودت جوابش را پیدا خواهی کرد. اگر سواالت زیادی  داری، سوالی هر کار را از من نخواه! این -

سن تو همین سواالت و اتفاقاتی که  چشید. برایقت لذت شیرینی هر اتفاق را نخواهی وچند و هیکرا درگیر می

 دیدی کافی است!

متوجه منظورش شدم و گفتم خدا را شکر که متوجه تمام سواالتی که در گذشته منتظر جوابشان بودم شدم و 

 مشکالتموقت از از من خواست بابت هر چیزی شکرگذار باشم و هیچماهی کوچولو  بود. چونهمین برایم کافی 

 نکنم.گله 

 کوچولو بلند شد و گفت: پری

د جا از هم جدا شویم. یادت باشباید همین ،رفتن است ر وقتا دیگهکوچولوی من پرنسس موفقیت دختر -

گذارم و وقت تنهایت نمیهیچ هم قت مرا فراموش نکن و منوهیچبه این نقطه بیایی و یاد من بیفتی.  همیشه

قت مرا فراموش نکن و وچطوری که با چشم دلت خواهی دید تو هم هیانم. همانمهمیشه در خیال و قلبت می

 بسازی؛ترش را گو قشن بیایتوانی از پس هر چیزی بر تو می که گوشت کن یاین را آویزه

 با اشک و گریه گفتم:

 خواهی بروی؟! کجا مینرو -

 در خیالت هستم.  نیستم، منکنارت  روم، فقطن جایی نمیم -

پری آمد و او را از  پدرتپد. طور که به یاد ماهی میتپید هماناما قلبم به یادش می ؛رفتنش برایم سخت است

 ببرد.من گرفت و رفت. یادش رفته بود نقاشی را 
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بود نگاهی به ساعت کردم و گفتم وقت این مانم را باز کردم و خودم را روی تخت دیدم. صبح شده چش گاهآن

 .به من سالم کردند هاآن افتادم، هایم استفاده کنم! دستم را روی قلبم گذاشتم و یاد ماهی و پریاست از فرصت

 .م را برایم یادآوری کردااین خواب قشنگ کل زندگی

 خوابم به من گفت:

 .ر از گذشته استتآینده شیرین -

 !موت که باید برهس ی دیدنیجا هزاران

 !باید پیدا کنم است که جدید و هزاران دوست است که باید بخورم هزاران غذای خوشمزه

کنم تا کاری می است آخرش بمیرم هر دانم قرارترسم و وقتی مینمی هستم؛ اما چه سنی در مهم نیست یمبرا

 !پری کوچولو باشم هم مثل همان ماهی ود! اگر بزرگ شوم قول میین مهم استحال باشم اخوش

 را عوض کردم و گفتم: ، آبشدرون تنک بلوری دیدم م راروی میز را نگاه کردم. ماهی قرمز

کند من را قت فراموش نمیوچماهی من هی ؛ اماکنندثانیه فراموش می چندها هر اتفاقی که بیفتد را طی ماهی -

 .دیده است چون او مال من است

بتوانم پری را ببینم. چشمانم را  تادر کمد را باز کردم و عروسکم پری کوچولو را بغل کردم و به لب دریا رفتم 

 .بار دیگر مرور کردمبستم و کل ماجرا را یک
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 «تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.با »

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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