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دیوار یکی از مراکز نظامی در باالی  ،سیم خاردارمیان است که در  یپشک این تصویر را خودم گرفته ام. تصویر

می بینمش هم دلم بحالش می سوزد  هربار کهرا من حد اقل هفته  یکبار می بینم. پشک مانده. این  گیر ،کندهاروالیت 

می  فکر .متحمل شده باشدکه چگونه یک مرگ تلخ و جانگدازی را  فکر می کنم . فکر می کنمزیاد و هم درباره اش 

تر است مک شدرد و رنج ،و آنی مرگ یکبارگیمراتب برایش  آسان تر بود زیرا ه که اگر به یکبار کشته می شد بکنم 

رنج آور و نیدنش هم می گردد، حتی ش کالبدش خارجزنده جان به آهستگی و به تدریج از نفس های یک و اینکه 

 است. جانگداز

در روی زمین برایش میسر بود موش ها و سایر خزندگان از شکار اگر این پشک در رزق و روزی که  فکر می کنم

که به را می دیده گنجشک ها هر روز  حتما  روبرو نمی شد.  تدریجی و جانگدازاین قسم مرگ  با قناعت می کرد،

ر تپا از گلیمش درازپشک هم این سادگی و آسانی به هر سو پرواز می کنند و در هر جا که دل شان شد می نشینند، 

ه چنگ بیکی شانرا ، با مهارتی که دارد باالی سیم گنجشک هاخود را باالی دیوار رسانیده تا به مجرد نشستن کرده و 

 .برایش بسازدبیاورد و لقمه  لذیذی 
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 را سنجیده باشد ولی هرچه بوده، پشکاین پالن  ،پیش یا شاید هم از ن فکر دفعتا  در ذهنش خطور کرده باشد وشاید ای

ک ی سر این دیوار باال شده و حتما  باالیوار و درخت ها باال شود، بر یچون این توانایی را دارد که به آسانی باالی د

بیباکانه حمله نموده. اما از بخت بد بجای اینکه لقمه  لذیذی گیرش  بطورکه بی خبر از دنیا آنجا نشسته بوده، گنجشکی 

اتش ای نجبر هم هستند، گیر مانده و هر قدر خاردار که مانند کارد و چاقو برنده تیز های  در میان سیم خودش بیافتد،

 ممکن ساخته است.نااز میان آنها بیشتر در بدنش فرو رفته و بیرون شدنش را  تقال نموده خارهای نیشتر مانند
 

بلکه شاید مورد تمسخر و  هرسیدنو به دادش  هشتافتن فیق و همنوع و هم جنسی به کمکشنه تنها ر حال ینا در

ظاره گر مرگ این دشمن بی رحم ها هم قرار گرفته باشد و آنها از دور و نزدیک ن پرندگان و گنجشکریشخندی 

سلیم ، جان بجان آفرین تزیاد و خونریزیدوامدار تا اینکه پس از تقبل گرسنگی و تحمل رنج و درد  بوده باشند.  شان

 .هراحت شدو  هکرد

  .زندگی اش را نیز درین راه از دست دادشد بلکه نطعمی سرانجام نه تنها این پشک مؤفق به بدست آوردن گنجشک خوش 

 آوازه در های پشک، به مجرد بیرون شدن آخرین نفسه باشد، احتمال دارد شد طور دیگری شاید ولی قضیه اینبار

هیچ مشکلی دریدن و پاره کردن  درو  هستندو دراز و خمیده  منقار های تیزدارای که محل  های بزرگتر میان مرغ

ی شکار مفت و را به عجله باال ودـخوار ـاز مناطق نزدیک و همجا ـه مرغو چند تا از این  ه باشد، شیوع یافتندارند

 .ل را ترک نموده باشندـیر، محـهای س مـبا شکا فرصت تمام و بدون مزاحمت، ـو ب تاده رساندهـافی و از پا ـمجان

پشک حریص که به قصد شکار پرنده های کوچک با جان خودش بازی کرد ولی مؤفق هم نشد، پس از در نتیجه 

 شد. گ، خوراک پرندگان بی رحم و بزرو دردناکی کقبول مرگ اسفنا

جسد این پشک نشانه ایست از یک مرگ تدریجی و دردناک که در نتیجه هجوم حرص و آز، پا از گلیمش فرا تر 

  تظارش را می کشد؟ـجایی که نمی دانست چه ان دـا باال شـندی هـن به بلـزمی روی از م،ـشکار و شکو برای  هادـنه

 براستی که حرص بی اندازه موجب هالکت می گردد.

ا ، هویدن این جسد درس عبرت گرفته اندشود که پشک های دیگری که درین منطقه زیست دارند، از د اما معلوم می

که بلد هستند،  جاهایی روی زمین و شکار شانرا تنها درو آذ را در قید کنترول شان گرفته،  و هوس نفس و حرص

که پایش را از دایره  قناعت بیرون گذاشته و در تهلکه گیر مانده دیگری پشک جسد جو می نمایند، چنانچه و  جست

 . نخورده استم مکنج و کنار به چشهیچ در باشد، 

 

 که می گوید: بیمورد نخواهد بوداین ضرب المثل هم درین مورد 
 

 تخم گنجشک در جهان نگذاشتی گربه  مسکین اگر پر داشتی

 )؟(

برای آنانی که حریص تر و گرسنه تر از آیا سرنوشت این پشک بهترین درس عبرتی 

 پشک عمل می کنند، بوده نمی تواند؟

 )پایان(

 

 


