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یکی بود یکی نبود 

ي��ه جاي دور يه جايي اون طرف دريا ه��ا وکوهاي بلند  يه جنگل 
سرسبز و بزرگ بود.

يک روز قشنگ بهاري سوسک کوچولوي غمگین ما کنار گودال 
کوچی��ک آب توي جنگل  نشس��ته ب��ود. همینطور که داش��ت کتاب 
میخواند سرش را از روي کتابش بلند کرد و به فكر فرو رفت. نگاهش 
را اينط��رف وآنطرف میچرخاند و فكر میكرد.که يكدفعه چش��مش به 
دوتا پاي س��بز رنگ افتاد که از پوس��ته سوس��كیش بیرون زده بود. او 

خیلي تعجب کرد !

چرا تا حاال آنها را نديده بود؟ سوسک کوچولوي ما آهسته آهسته 
دس��ت برد و پايین پوست سوسكیش را باال برد “واي خدايا يک شكم 

سبز دو تا دست کوچولو آه! دوتا دست ديگه!  



من کی هستم من کی نیستم4

                                                                                      

دس��ت برد و پايین پوست سوس��كیش را باال آورد و آن را از تنش 
بیرون آورد  وپريد وخودش را توي آب برکه نگاه  کرد.

خداي من او يک جیرجیرك بود نه يک سوسک!

خیلي خوش��حال بود.اصاًل باورش نمیشد يكدفعه پريد توي آب و 
يک چرخي زد و خودش را شس��ت و پوست سوسكیش را برداشت و 

به طرف خونشان دويد

او بايد اين خبر عجیب را به خانوادش میرساند.

خانه آنها چون سوس��ک بودند! در فاض��الب کارخانه اي بود که 
نزديكي جنگل يک  مرداب بدبو درست کرده بود.

جیرجیرك کوچولوي ما با خوش��حالي در را باز کرد و پريد توي 
اتاق وگفت: آهاي بمن نگاه کنید من را ببینید تا حاال موجودي به اين 
قش��نگي ديده بودي��د؟! او فكر کرد االن همه از ديدن او خوش��حال و 
متعجب میش��وند اما با تعجب ديد که م��ادرش فقط با ترس به او خیره 
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ش��ده اس��ت و پدرش با عصبانیت آمد و پوس��ت را کشید روي سر و 
صورتش و فرياد زد: کي گفت اين را از تنت در بیاري؟

جیرجی��رك کوچولوکه خیلي تعجب کرده بود و متحیر ش��ده بود 
گف��ت: نگاه کنید ش��ما هم مثل من جیرجیرکید نه سوس��ک. از پايین 

لباس سوسكي همه شما هم دو تا پاي جیرجیرك بیرون زده !

پدرش گفت: س��اکت هر چي که هست باشه تو نبايد آن را از تنت 
بیرون مي آوردي. فهمیدي؟

جیرجیرك کوچولو با چشمهايي پر از اشک گفت: ولي...

پدر گفت : س��اکت يا اين لباس را میپوش��ي يا ديگ��ه با ما زندگي 
نمیكني.

جیرجی��رك کوچولوي ما دويد توي اتاق پدربزرگش وس��رش را 
گذاشت روي پاهاش وشروع کرد به گريه کردن.



من کی هستم من کی نیستم6

پدربزرگ درحالیكه توي پوس��ت سوسكیش جابجا میشد پیپش را 
از دهانش برداشت وگفت: پسرم تو نبايد اينكار را بكني.

ما همه پدر در پدر اين پوس��تها را پوش��یديم توهم بايد اين کار را 
بكني.

“ول��ي م��ا جیرجیرکیم پدرب��زرگ جیرجیرکهاي قش��نگ تا حاال 
صداي جیر جیر کردن يک جیرجیرك را شنیدي؟

پدربزرگ خنده اي کرد و با مهرباني دس��تي به س��ر نوه اش کشید 
وگفت: ولي تو نمي تواني و نبايد برخالف رسم پدرانت عمل کني!

جیرجیرك سرش را بلند کرد و به پدربزرگ نگاه کرد. پدر بزرگ 
چه جیرجیرك قشنگي میشد اگه آن لباس سوسكي را نمیپوشید.

بلند شد و از خانه بیرون دويد برادر کوچیكش کنار يک کوپه گل 
و لجن ايستاده بود.


