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زد که پسرک آهسته به  يکرد و چرت م يک گل قاصدک استراحت مير يآورده بود؛ بعد از نهار ز يملخ سبز بدشانس

را نوش  يدار نشده بود که ضربه محکمياز خواب ب قت هنوز ملخ کامالًيدر حق. اش را گرفت يبلند عقب يطرفش آمد و پا

گرش يد يکرد با استفاده از پا يسع. ش شکستياز پاها يکيوضع بدتر شد و  يکرد خود را خالص کند، ول يسع. جان کرد

پسرک، ملخ سبز را در . او برده شد ير شد و به محل زندگيبعد در دستان پسرک اس ينتوانست بپرد و اندک يفرار کند، ول

ن يار پنجره قرار داد، اپسرک، ملخ را کن. ش گذاشتيعلف و خرده نان برا يحبس کرد و مقدار يشه ايوان شيک لير يز

 :ديد يآن شب ملخ سبز خواب خوب. بود يالک يک زندگيملخ  يبرا

  سر حال و خوشحال به نظر  يليوم برگزار شده بود شرکت کرده بود و خيک استاديک مسابقه پرش که در يملخ در 

درخت صنوبر هم گذشت و اگر از  يرود که از يد، بلکه آن قدر بلند پرير پرين دو تيخط ب ياو نه تنها از رو. ديرس يم

ده و يها را در خواب د اما او متوجه نشد که همه آن. ديپر يد به طرف ُآسمان بلند هم ميدار نشده بود، شايشدت درد پا ب

  .است يزندان يشه ايهنوز در قفس ش

گر همه يد ديشا. د گرفته بودزخمش دوباره در. ده بوديفا يب يوان زد، وليبه ل يضربه ا يديملخ با ناام. صبح شده بود

را که آن طرف  يگل يبوته ها يده و با ناراحتيخود دراز کش يرختخواب علف يج رويملخ خسته و گ. ز تمام شده بوديچ

. کرد يم يزان بود و بازيک نخ بلند آويز کردن بودند و کرم هم به يزويجا زنبورها در حال و آن. پنجره بودند، تماشا کرد

  .ه اش گرفتيگر يو از شدت ناراحت!" ن طور آزاد و سالمنديها خوشبختند که ا چقدر آن" :خودش گفتملخ سبز با 

نشست و شکم گنده اش را که باد کرده و پر از غذا  يشه ايسقف زندان ش يرو يدر همان موقع زنبور چاق و چله ا

از شدت . ديد و بعد خنديوان چرخيبار دور ل نيچند. ره شديبه او خ يکرد و با کنجکاو يبعد به ملخ نگاه. بود، خاراند

جالب  يليخ! زيو... نجايد اييايب... زيو! دوستان" :زد دايزنبورها کرد و فر يه يرو به بق. خورد يخنده، شکم گنده اش تکان م

  ....!"زززيروده بر شدم واز خنده ....! زززيکرده اند و يوان زندانير ليز ...ززززيرا و ينين فيلون زن فيها و آن...! ززززيو !است



 !خوب به تو کمک کردند" :چارهيت کردن ملخ بيوان نشستند و شروع کردند به اذيل يکوچک و بزرگ رو يزنبورها

 ين و با مسخره بازيريش ييو بعد دوباره همان زنبور شکم گنده با صدا..." ززززيو! آسان شده يليت خيبرا يزندگ ...زززيو

  ..."زززيو ؟يآن را دوست دار...زززيو چطور است؟ يشه ايد شين خانه جديا" :گفت

هست و  ينجا نه از برف و باران خبريا. نجا هم امن و امان استيمن گرم و راحتم و ا! کهيدرجه :"ملخ با غرور جواب داد

تخواب نرم هم ک رخيتازه . خوردن دارم يهم برا ياديز يزهاينم، چيتوانم همه را بب يم يجا به راحت نياز ا. نه از باد

  !"ک قصر استيم مثل ينجا برايا. نجا هستيدن ايخواب يبرا

  "کند؟ يف ميزش را تعريداستان غم انگ... ززيد؟ ويگو يچه م" :دنديدند، پرسيشن ياو را نم يه زنبورها که صدايبق

  ..."زززيت هم شکسته، ويکه پا يهست يحتما راض" :ديپرس يزنبور شکم گنده با ناراحت

که در حال خوب شدن  يتوانم آن را بچرخانم و تا وقت يمن م! مياو، بله، پا" :داد و گفت ياط آن را تکانياحتملخ با 

  ."ت کنديام را اذ يزخم ينتواند پا يادب يچ زنبور بيمانم تا ه يز و روشن مين اتاق تمياست در ا

ز داشته باشد و ما يد همه چيچرا او با! ديگوش کن" :اد زدنديفر يملخ را باور کرده بودند، با ناراحت يها زنبورها که حرف

 و او به ما ! ش در حال خوب شدن استيو پاها ...زززيو! که خوشحال هم هست يماريب يک قصر براي ...زززيز؟ ويچ چيه

هان کردند که ناگ يبودند و پرخاش م يزنبورها عصبان.." زززيو! چقدر گستاخ و جسور است ...زززيو! ديگو يادب هم م يب

  .ها پا به فرار گذاشتند شان شد و همه آنيدايپ يوحش يزنبورها

سوار بود، از سقف  يکه بر نخ دراز يکنجکاو شده بود، در حال يز زنبورها حسابيزويو يکه از صدا يعنکبوت درخت

در . رفته استوان ير لينتوانست بفهمد که چرا او ز يصدا به ملخ نگاه کرد، ول يحرکت و ب يب ياديمدت ز. ن آمدييپا

 که  ين آهنگيچه بود؟ ا يز برايزويو ين صداهايا" :ديعنکبوت پرس. شاد ين موقع ملخ شروع کرد به خواندن آهنگيهم

  "؟يچه جشن گرفته ا يبرا ييبگو يتوان يست؟ ميچ يخوان يم

ن سالن يشده و ادان برجسته داده يقي، به من عنوان موسيدان يآخر م. رميمن مجبورم جشن بگ" :دبانه گفتؤملخ م

  !"ک فرصت بزرگ استيمن  ين برايا مسلماً. ن است که تنها من بتوانم از آن استفاده کنميا يهم برا يشه ايکنسرت ش

  "حرکت است؟ يراستت ب ين طور باشد، پس چرا پايدوارم ايام" :عنکبوت گفت

راست  يزه دادن پايا جايو تشکر کردن ک گفتن يتبر يبرا يقياز دوستداران موس يلي، خيدان يم" :ملخ با لبخند گفت

. مشغول معالجه شدن هستم يمارستان خصوصيک بيم کبود شده و حاال در ين پايفشردند؛ به خاطر هم يمانه ميمرا صم

  ."شود يم سالم ميپا ،د هم بهتر از اوليمثل روز اول و شا يزوده ب



م يقدر پاها توانم آن يواقعا؟ واقعا؟ من هم م" :درازش چمباتمه زد و گفت يپاها يرو. ن موقع عنکبوت باال آمديدر هم

ن يتا به حال ا يکس يدادند، ول يکاش به من هم لقب بافنده بزرگ را م. ا سه پا رايدو  يترا تکان دهم که کبود شود؛ ح

  !"کند يق هم نميچ کس مرا تشويه يحت. کار را نکرده

ناراحت  ياو حساب. کرد ير مغر لب غريرفت ز ين طور که باال ميهم. بود، باال رفتزان يکه بر آن آو يعنکبوت از نخ

  .بود

د، يرا د يدا شد و تا ملخ فلج و زندانينبود که ملخ تنها مانده بود که از دور سر و کله پروانه شاخدار پ ياديهنوز مدت ز

 ياد با دستماليمحافظت از نور ز يچشمانش را برا يپروانه که باال!" ، چه وحشتناکيوا" :ده گفتيده بريو بر يبا ناراحت

  !"چقدر سخت است! چقدر سنگدل هستند! وحشتناک است" :پوشانده بود، دوباره گفت

؟ يکن يت مين طور ناله و شکايچرا؟ مگر چه شده؟ چرا ا": ديکرد تعجب کرده است، پرس يکه وانمود م يملخ در حال

  ."يکبد دار يد ناراحتيشا. رنگت زرد شده. ستيب نخو يليبه نظر من حالت خ...؟يضيمگر مر

  !ي، وايوا! رقان گرفته باشمي يد زردي؟ من زرد هستم؟ واقعا؟ بايگفت ي؟ چيچ -

  ."رمق يهم سست و ب يو کم يرس يض و ناخوش احوال به نظر ميمر" :کرد، گفت يم يکه با او همدرد يملخ در حال

رمق و  يب :گفت يبا ترس و ناراحت. کرد ياش فکر م يتنها به سالمت .او مضطرب بود. حال پروانه شاخدار بد شد

. ستيحالم خوب ن يکنم کم يها احساس م يتازگ! درست است! رسم؟ چه وحشتناک ين طور به نظر ميسست؟ واقعا ا

کبد بکند،  يد مرا دچار ناراحتيهر روز من است و نبا ياگرچه کلم غذا. شدم ين طوريکلم ا ييم غذايد به خاطر رژيشا

چاره ين قدر بيچرا من ا! يوا. بهتر است به خانه بروم و استراحت بکنم. آن چندان هم خوب نباشد يد خوردن دائميشا يول

  !"م وجود نداشتهيبرا يضيجز دردسر و مره ز بيچ چيشه هيهستم؟ هم

د هر چه يبا. توانم بمانم يواقعا نم يخواهم، ول يمعذرت م" :او دستمالش را دوباره به چشمانش محکم کرد و گفت

  ."دا کنميک دکتر پيزودتر 

دانند  ين حشرات واقعا نميهمه ا" :پروانه ناله کنان و با آخ و اوخ پرواز کرد و رفت و ملخ فقط سرش را تکان داد و گفت

  .کردرون را تماشا يوان بيو از داخل ل." دانند يها آزاد و سالمتند، اما نم آن. که چقدر خوشبخت هستند

قرمزشان را  ياط خانه در حال دعوا کردن بودند و پرهايدو بوقلمون نر در ح. کرد ين پرواز ميزم يکيدر نزد يگنجشک

  .رفت يخورد و باال م ياز چارچوب پنجره سر م ييدادند و هزارپا يتکان م



چالق شده، بدون حرکت  او متوجه ملخ. رفت يج ميکردند که سر آدم گ يع حرکت ميهزارپا آن قدر تند و سر يپاها

ناگهان . فرز و فراوان هزارپا نگاه کرد يزد و به پاها ينيملخ لبخند غمگ. بعد سرش را تکان داد. ره مانديستاد و به ملخ خيا

کرد  يش خودش فکر ميپ. ر شدياشک از چشمانش سراز. تواند تظاهر به شاد بودن بکند ين نميش از اياحساس کرد که ب

  .شود يچالق م ک پا کامالًيگر فقط با از دست دادن يد يکين همه پا دارد، اما يا يکياست که  يانصاف يکه چقدر ب

ملخ  يم قلب براياو از صم. است يدانست که او در چه فکر يم قاًيدق. ره شديارش به ملخ خيهزارپا با چشمان هوش

مرا  يتواند به راحت يک مرغ هم مي يحت يده که من صدها پا دارم، وليآخر چه فا" :ل گفتين دليناراحت بود، به هم

هر چقدر . يهست يم و تو هم ملخ شجاعيک قلب داريهمه ما  يم، وليک اندازه پا نداريدرست است که همه به . دنبال کند

  ."رديشجاعتت را بگ يتواند جا يباز نم يسالم داشته باش يهم پا

 يشتريد بيو ام ييت به من توانايها تو با حرف. تو متشکرم يخواهر خوبم از همدرد" :شاد شد و گفت يليملخ خ

  :شاد کرد يخود شروع به خواندن آواز يشه ايش را پاک کرد و در همان زندان شيها اشک." يداد

  .من گرم و نرم است يشه ايخانه ش

  .کنم يم يياعتنا يب ينوازم و به بدبخت يولون ميو

  ديخورش ييدر روشنا

  شود يآن که روشن و خاموش م ييطال يبا پرتوها

  رنگ ماه يو در نور نقره ا

  .د استيم روشن و سفيها هم برا شب


