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 من غیر ممکن بود ولی پروانه ايپرواز کردن براي هر  !دیدچشم چشم را نمی د!چه شب بارانی بو
ه نجنگل می رساندم وگر دشت آنسوي هر طور شده خودم را بهتا صبح باید  ،چاره دیگري نداشتم

  در امان بمانم. نبورهاي سرخدست ز از معلوم نبود که دیگر بتوانم

تبدیل به تگرگ شد. اران آرام آرام قطرات ب .تر و بزرگتر می شدندباران هر لحظه شدید قطره هاي
 هب را از باالي درخت که خود بودند غول پیکر و نسنگی فتِس مثل چند سوسکِ بعضی تگرگ ها

 تحمل می کردم ویا باید تمی بود. ح مگرمی افتاد م مروی ند. اگر یک تگرگکرد می پایین پرت
 دم.شهاي قرمز آماده مینبورو یا باید براي خورده شدن توسط زدادم طور شده به راهم ادامه میهر

 !بالم خورد ۀانگار تگرگی به گوش .گاه اتفاقی افتاد که نباید می افتادنا کههمینطور پرواز می کردم 
  م.به روي زمین افتاد

فره مثل فر فقط اما انگار قادر به پرواز نبودم و بپرم ردمدوباره سعی ک .شده بود جبالم زخمی و ک 
بی رمق روي زمین افتاده  ؛اي نداشت چند بار تمام سعی خود را کردم اما فایده .دور خودم میچرخم

یوالي انگار ه .دنیا در مقابل چشمانم تیره و تار گشته بود .مانده بودن یمهیچ امیدي برا ردیگ .بودم
 ؛بسیار ضعیف شده بود . بدنمخوابم می آمد .دیآمی سمت من چشمانم می دیدم کهرا مقابل مرگ 

 آب زمین را پوشانده امام شده بود تگرگ ک رانبا .در جنگل به آن بزرگی تنها و خسته مانده بودم
  .کمی دیگر باال می آمد غرق می شدمآب اگر  آمد. و باالتر می بود

خود را که ناامیدي در آن موج می زد به این سو و آن  قرم و بی هستخخواب آلود  بار دیگر چشمان
روزنه اي  اویدم تی بی انتهاي جنگل را کاکنم بار دیگر درختان مرتفع و تاریو با دیدگا مسو کشاند

ي به چشمم خورد و دوباره نورناگاه در پاي درختی  ؛بیابمو راهی براي ادامه زندگی  از امید پیدا کنم
به هر سختی که  تمام سعی خود را کردم و هر طور و .تی به تنم آمدگشت و قوّ امیدي در دلم زنده
ه شمعی کشده بود  حفردر الي ریشه درختی  یخانه کوچک و مرتب .رساندم ورن بود خود را به آن

  .دانم چطوري اما همان جا خوابم بودنمی .و کمی خانه را روشن می کرد در گوشه اش میسوخت
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. دمبلند ش .خیلی دیر شده بود !واي بود. باران قطع شده بود و اوایل صبح ،شدم از خواب که بیدار 
از  يا صداي نازك و گرفته ؛ ناگهانسمت در رفتم که بروم .مو بسته بود برگ انگار کسی بال مرا با
. اینطوري نمیتوانی نشده خوب نرو هنوز کامل: «گفتجلب کرد که می به خود پشت سر توجهم را

ورهاي باید بروم زنب: «پشت سرم را نگاه کردم، شاپرك پیري ایستاده بود. به او گفتم» ی!پرواز کن
 »همین حاال هم اگر راه بیفتم دیر است. قروز دنبالم هستند و تا ساعتی دیگر به اینجا خواهند رسید.

با این بال؟ الاقل پیاده برو چون کمش تا «شاپرك پیر لبخندي زد و با اشاره به بال زخمی ام گفت: 
فردا طول می کشد تا شیره مو اثر کند و زخم بالد را بهبود ببخشد.اگر کمی صبر پیشه کنی نیروي 

ک هیکلی وارد خانه شد. بعد از کمی حرف زدن با بعد از چند لحظه سنجاق »کمکی خواهد رسید.
برایم عالمت داد که دنبالش بروم؛ سپس به کنج  شاپرك پیر و پی بردن از داستان و ماجراي من

خانه رفت و دریچه مخفی را باز کرد که مثل یک تونل به زمین رفته بود. من دنبال سنجاقک تونل 
با او بیشتر آشنا شدم. در انتهاي تونل به دریچۀ دیگري را پیمودم. در راه کمی با او صحبت کردم و 
که به یک درخت تو خالی شباهت  مکانی بزرگ و پوشیده رسیدیم و از آنجا وارد مکان دیگري شدیم؛

اینجا امن ترین جاي جنکل «داشت. انگار ما در وسط یک درخت توخالی بودیم! سنجاقک گفت: 
منظورش همان چند حشره اي » هستند. جنگل شراتح بهترین و شجاع تریناست و این ها هم 

مگس خریک  و رختی قهوه ايچند سوسک د ،یک ملخ سبز رنگ به نام سبز آبی ؛آنجا بودند بود که
فشدوزك ک و بازگو کردن داستان من یک عریفبعد از کمی ت به آن فلفلی می گفتند. چاق و گنده که

  به ما پیوست. آمد و ریز هم

به همه ما انداخت و به  را شنگاه بی آرام و قرار !و گرفته بودآرامش از ا ! ترس،دهراسان بو آشفته و
 جااین به دارند بورهانز !قرمزها زنبور«: و گفت دلب از لب جنبان ،محض اینکه چشمش به من افتاد

 .تاداف دلم به ترس دوباره »د.زیادن خیلی بودم. دیدهن هم با قرمز زنبور قدر این حال به تا .آیندمی
ظه همان لح .»حریف قورقوري میشوند طورمی خواهم ببینم چ .بگذار بیایند: «بی گفتآ سبز ملخ

ها  آن د؟چرا گوش نمیدی: «کفشدوزك دوباره فریاد زد .از بیرون درخت رسید اي صداي قورباغه
 ینید؟بکه خودتان ب دیدرخت نمی آی . چرا بااليبرایشان کاري نداردورقوري کشتن ق .خیلی زیادند

زنبورهاي عسل کنار رودخانه هم رحم نکردند و همه شان را قتل به کندوي حتی  رحم ها بی آن
کفشدوزك کوچولو راست  م.ببینی انبا چشمان خودم تا همه ما به باالي درخت رفتیم .»عام کردند
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آنقدر زیاد که از دور مثل ابر سرخ و بزرگ دیده می شد که همینطور  .آنها خیلی زیاد بودند ؛گفتمی
  ...نزدیک ترو نزدیک  ؛مدآ نزدیکتر می

فکر : «هاي درختی سکوت را شکست و گفت سکیکی از سو یم،نطور که همگی خیره شده بودهمی
هم در  خرمگس »م.جنگیا لشکر انبوهی از آن لعنتی ها بم بتوانیم بککه با همین تعداد  ممی کنن

  .»را از پاي درآورد شود فیلوب میبا استراتژي خ یم؛توانمی !نه: «جوابش گفت

  .این جنگ نابرابر مثل جنگ با هزارپاها نیست که استراتژي به کار بیاد !فلفلی مزخرف نگو -

قتیست ه استراتژي براي ونقش ؛استراتژي خوب نمیشود همیشه پیروز شد . باسبزآبی راست میگوید -
  ...شندکردن تلفات نقشه استراتژي میما و لشکر مقابل تقریباً مساوي است و براي کم ککه سپاه 

اینطوري تعداد سربازان ما و آنها برابر و هم  م؟یا و کرم هاي خاکی متحد شبا مورچه ه هچطور -
  .اندازه می شود و احتمال پیروزي بیشتر است

و هر چه گفتی و دستور دادي قبول کرده  تو همیشه فرمانده و رئیس ما بودي ؛فرمانده سنجاقک -
اگر ما با همه مورچه ها و تمام کرم هاي خاکی  .و پیروي کردیم اما این بار تو به حرف من گوش کن

هاي تیز و م کرم ها به نیش ها و چنگاله ها و ضربه دُوي مورچباز قدرت باز ،شویم متحد این جنگل
  ...سخت زنبور قرمز ها کارساز نیست هزری و مس

 رود وب ملخ هاملخ سبز آبی به مرداب  هچطور اصالً .بحث و جدال کافی است !سبزآبی !فرمانده -
. ستها اخملمثال پدرش فرمانده و رئیس  ؟سپاه ملخ ها به کمک ما بیایندو پدرش بگوید را به  قضیه
  ؟زنبور نمی رسد چهارزور و قدرت هر ملخ به حداقل  مگر

دیوانه  .است فکر کنم این خرمگس چاق ما غذا زیادي خورده و به مغزش فشار عصبی وارد شده -
درم پدرم بگویم و پبه کردم و پرواز می تا آنجا و با سرعت قناري ماگر من بال هم داشتي فلفلی؟ شد

نازه ج، سرعت قناري تا اینجا پرواز کنند داشته باشند و باارتشی برایم جمع کند و ملخ ها هم بال 
هاي ریخته و من و ارتش مرغ ها بر سر خون هپرندگان رفت ان روي شاخه هاي درختان به خوردِیتها

  .شده تان می جنگیم
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 .دنرسزنبور قرمز ها در دو فرسنگی اینجا هستند و ساعتی دیگر به اینجا می ر!بس است دیگ !ساکت -
پیروزي در این جنگ محال است و زنده برگشتن از آن ناممکن. به جاي جنگ باید راه حل مناسبتر 

این جنگ نیست. خودکشی است. مرگ است،  .و فکري بهتر اندیشید. از جنگ منصرف شویدیافت 
 حشرة سریع وبه یک  .گوش کنید همگی جان سالم به در می بریم به نقشه ام اگر !مرگ حتمی

  ...این است ه امنقش .نیاز داریم ازخودگذشته يکاربلد

و خرمگس فلفلی نقشه اش را گفت و چندي بعد من و فلفلی و سبز آبی و سه سوسک درختی ... 
ا ه، زنبور قرمزدرختی وسک هايروي یک طوطی اهلی در پرواز بودیم و فرمانده سنجاقک و بقیه س

 ،ان که خیلی از زنبورها ترسیده بودندئیستاند و روکشاندود به روستاي آن طرف جنگل را دنبال خ
سوسک هایی که آنجا  و کقسنجافرمانده  متأسفانه .ها را با گاز حشره کش از بین بردندآن تمام
ا ما ربا مرگشان  ند واز بین رفت هابه دلیل استشمام از گاز سمی حشره کش همراه زنبور ،بودند

  ند.فراري داد

درختی در  سوسک هايهنوز هم بعضی از بازماندگان  ،ها از آن ماجرا گذشته استاکنون که سال
 . ملخدنمی گردبقیه سوسک هاي همراهش فرمانده سنجاقک و  هاي دنبال جنازه اطراف روستا به

 .کنون در ارتش ملخ ها کار می کندشتافت و ا با خانواده اش آشتی کرد و به زندگی با همنوعانش
 ، بهآشغالی ها و سرویس هاي بهداشتی همراه دوستانش در رفت و هم به روستاخرمگس فلفلی 

ها و دردهاي  به کار درمان بیماري پیر با شاپرك هم کفشدوزك .ا می پردازداذیت و آزار انسان ه
ز آن سفر من ا .ه همراه با شما فرزندانم زندگی می کنمکهم  د و مننپردازحشرات جنگل می

درس استراتژي از  ،کقس از خود گذشتگی از فرمانده سنجادر م؛هاي زیادي یاد گرفتدرس
آن ماجرا یکی از مهم ترین  ...درس مهربانی و شوخ طبعی از ملخ سبز آبی و درختی، هايسوسک
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