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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، ام. جی. لئونارد و 
ناشــر خارجی آن، چیکن هاوس، برای چاپ این کتاب 
به زبان فارســی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته 
و بابت انتشــارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
در ایــران یــا هر جای دنیــا چاپ کند، بــدون اجازه و 

رضایت ام. جی. لئونارد این کار را کرده است.
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تقدیم به آرتور، سم و سباستین 
ماتیلدا، کاسپین ورایان 

کلر رکیچ و دکتر سارا بینون

                          ام. جی. لئونارد



هیچ کس از هیچ چیز محافظت نمی کند، مگر اینکه به آن اهمیت 
بدهد و هیچ کس به هیچ چیز اهمیت نمی دهد، مگر اینکه آن را 

تجربه کرده باشد.
                                                                       دیوید آتنبورو

بچه ها خواندن را با کتاب هایی درباره ی شیرها و زرافه ها و این  
قبیل حیوانات شروع می کنند، ولی آن ها می توانند به باغچه هم 

بروند، سنگی را برگردانند و زیر آن یک کرم را هم ببینند، 
همین طور یک مورچه و یک خرخاکی را. 

                                                                      دیوید آتنبورو

به خاطر اندازه ی کوچک حشرات، اغلبمان زیبایی ظاهری آن ها 
را کم ارزش می شماریم. اگر می توانستیم کالکوسوماهای نر را با 
زره برنز صیقلی و شاخ های عظیم و قطعه قطعه شان، به اندازه ی یک 
اسب یا حتی به اندازه ی یک سگ بزرگ نمایی کنیم، هم اکنون 

یکی از با اُبهت ترین حیوانات جهان بودند. 
                                                       چارلز داروین، تبار انسان



فصــل 1
حمله ی 
سوسک ها

برتولــت1 دِر خانه ی عمومکس2 را با شــانه اش باز کــرد، عقب عقب وارد 
اتاق نشیمن شــد و گفت: »روزنامه ی یکشنبه رو آوردم.« نیوتن3، حشره ی 
شب تاب مسی رنگ و بهترین دوست برتولت، باالی موهای سفید فرفری او 

پرواز می کرد.
دارکوس4 و ویرجینیا5 سرشان را بلند کردند. هر دو چهارزانو کنار استخر 
بادی آبی رنگی پر از خاک اّره و یک تپه فنجان نشسته  بودند. دارکوس تی شرت 
ویویل کنیولی6 را که از لس آنجلس خریده بود، به تن داشت و ویرجینیا هم 

شلوار جین سنگ شور و ژاکتی پر از مدال پوشیده بود.
دارکوس گفت: »داریم به سوســک ها غذا می دیم.« و یک ظرف کوچک 

1. Bertolt 2. Max 3. Newton

4. Darkus 5. Virginia

Weevil Knieval .6؛ احتماالً نام یکی از برندهای پوشاک. 
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پر از ژله ی توت فرنگی را روی تپه ی فنجان ها گذاشت، دقیقًا در محل زندگی 
سوســک های نجات یافته از کوه سوســک ها. در آن اتاق نشیمن )خانه ی 
عمومکس(، باقی مانده ی پایگاه برپا شده بود؛ مخفیگاه بچه ها که مدتی پیش 
با کوه سوســک ها نابود شد. حاال آنجا مقّر فرماندهی شان بود؛ جایی که دور 
هم جمع می شــدند تا برای مبارزه با لوکریشا کاتر1 که قصد داشت بر دنیا 
حکومت کند، نقشه بکشند. بکستر2، سوسک شاخ دار سیاه براق، کسی که 
بیشــتر از همه در دنیا دارکوس را درک می کرد، از روی شــانه ی دارکوس بر 
نحوه ی تقســیم ژله ی توت فرنگی بین بقیه نظارت می کرد و با شاخک ها و 

پاهای جلویی اش به سوسک ها فرمان می داد و راهنمایی شان می کرد.
ویرجینیا آب پاشی در دست داشت و روی خاک اّره ها آب اسپری می کرد 
تا خشک نشوند. ماروین3، سوســک برگی سیاه پاقورباغه ای که پاهایش به 
رنگ قرمز آلبالویی بود، به هیچ عنوان از ویرجینیا دور نمی شد و سروَته از یکی 

از گیس های بافته ی او آویزان شده بود و یک تکه ژله ی موزی را می جوید.
دارکوس درحالی که خاک را از دست هایش می تکاند، بلند شد و به سمت 
میز کوچکی رفت که برتولت داشــت روزنامه ها را منظم روی آن می چید. 

ویرجینیا هم آب پاش را کنار گذاشت و به آن ها ملحق شد.
»باز هم خبرهای ازبین رفتن محصوالت کشاورزی. مثاًل این یکی درباره ی 
سوسک های ســیب زمینی کلورادو4ئه که محصوالت رو توی روسیه از بین 

1. Lucretia Cutter 2. Baxter 3. Marvin

4. Colorado potato beetle
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برده اند. مردم کم کم دارند چیزهایی رو که لوکریشــا کاتر توی مراسم جوایز 
فیلم گفته بود، باور می کنند. همه وحشت کرده اند.« برتولت عینک بزرگش 
را به باالی بینی اش راند و با نگرانی به دارکوس نگاه کرد: »محصوالت غذایی 
توی آمریکا، آلمان و حتی انگلیس خراب شــده اند. سه  تا بیماری که منشأ 
حیوانی داشــتند هم شیوع پیدا کرده اند. دولت باالخره داره اعتراف می کنه 

که این اتفاقات برنامه ریزی شده  هستند.«
دارکوس جلو رفت تا روزنامه ها را ببیند، ولی برتولت میان او و میز ایستاد و 

گفت: »و ... آمممم... دارکوس! یک چیز دیگه هم هست...«
ویرجینیا یک روزنامه را برداشــت و تیتــر آن را بلند خواند: »حمله ی 
سوسک ها! غذاها نابود شده اند!« سپس چند صفحه را ورق زد. چشم های 
قهوه ای اش با ســرعت از روی کلمات رد می شدند. »چی؟! باورم نمی شه! 
روزنامه ها فکر می کنند که تهدیدهای لوکریشا کاتر واقعیه، ولی باور نمی کنند 
که اون تونسته باشه این سوســک های فرانکشتاینی رو به وجود بیاره، چون 

شغلش طراحی لباسه!«
دارکوس جواب داد: »شاید نمی خواهند باور کنند که اون می تونه حشره ها 

رو کنترل کنه.«
ویرجینیا گفت: »نه مسئله این نیست. مشکل اینه که اون زنه.«

برتولت ویرجینیا را صدا زد و با حرکات چشــمش به او اشــاره کرد، اما 
ویرجینیا بدون توجه به او ادامه داد: »مردم همیشــه فکر می کنند بهترین 
دانشــمندها مرد هستند.« سپس با عصبانیت با پشت دستش ضربه ای به 

روزنامه زد و گفت: »حاال این رو گوش کن: ‘عده ای معتقدند که حشره شناس 
معروف، دکتر بارتولومیو کاتل1، کارشناس علمی موزه ی تاریخ طبیعی لندن 
و نامزد ســابق لوکریشا کاتر، سرپرســت تیمی متشکل از حشره شناس ها و 
زیست شناســان است؛ کســانی که به طرز عجیبی در پنج سال اخیر ناپدید 
شده اند. این گروه اسرارآمیز پشــت ارتش سوسکی این طراح مد قرار دارند 

و با استفاده از موقعیت نمایشی لوکریشا کاتر قصد حمله به دنیا را دارند.’«
»چی؟!« دارکوس روزنامه را از دســت ویرجینیا قاپید: »این دروغه! چرا 

دارند ماجرای سوسک ها رو می اندازند گردن بابا؟!« 
ویرجینیا پیروزمندانه گفت: »چون اون َمرده.«

برتولت آهی کشــید و سرش را تکان داد. دارکوس گفت: »همه شون اون 
رو مقصر جریان حمله ی سوســک ها می دونند.« سپس با سرعت شروع به 
خواندن خبر کرد و ادامه داد: »اما خیلی اشتباه می کنند! باید بهشون بگیم که 

بابا داره سعی می کنه جلوی اون ها رو بگیره.«
برتولت به نرمی گفت: »دارکوس، احتمااًل به خاطر اینه که توی مراســم 
جوایز، اون مهمون لوکریشــا کاتر بوده.« و روزنامه ی دیگری را برداشــت: 
»ببین! این یکی می گه: ‘دکتر بارتولومیو کاتل، کســی که در مراسم جوایز در 
کنار لوکریشا کاتر دیده شده است، ظاهراً مغز متفکر پشت ماجرای حمله ی 

سوسک هاست.’«
دارکوس با صورتی ُگرگرفته گفت: »خیلی بی انصافیه! همه اش دروغه!«

1. Bartholomew Cuttle



17  انتقام ملکه ی سوسکی16  نبرد سوسک ها 3

ویرجینیا سر تکان داد: »واقعًا چندش آوره. تازه اون ها دارند نبوغ لوکریشا 
کاتر رو نسبت می دن به یک  سری حشره شناس.«

دارکوس صدایش را باال برد: »نبوغ؟! اون نابغه نیست!«
ویرجینیا جــواب داد: »معلومه که نابغه ســت! اون یک ارتش بزرگ از 
سوســک ها رو پرورش داده که دارند همه ی ذخایــر غذایی آدم ها رو نابود 
می کنند و کل کره ی زمین  رو می گیرند. این شگفت انگیزه. هیچ آدمی تا حاال 
کل دنیا رو تصاحب نکرده، ولی اون داره جدی جدی این کار رو می کنه. نگران 

نباش! آخرش می فهمند که این نبوغ لوکریشا کاتر بوده، نه کس دیگه ای.«
دارکوس داد زد: »اون نابغه نیســت! هیوالســت! اون می خواد مردم از 
گرسنگی بمیرند و داره این رو می اندازه گردن بابای من و... ببین با نواک1 و 

اسپنسر2 چی کار کرده!«
ویرجینیا دســت هایش را باال برد و گفت: »هی! من که نگفتم کار خوبی 

می کنه!«
دارکوس با دندان های به هم فشــرده گفت: »ولی دقیقًا این طوری به نظر 

می رسید.«
ویرجینیا سرش را جلو آورد و دهانش را باز کرد تا دفاع کند.

»اااممم... بچه ها؟« برتولت میان حرفشان دوید: »بیاید از بحث منحرف 
نشیم. ما همه توی یک جبهه هستیم. یادتون نره!« و لبخند زد.

ویرجینیا آهی کشــید و لبخندزنان گفت: »ببخشید. من باید می گفتم 

1. Novak 2. Spencer

نابغه ی شرور. فقط داشتم سعی می کردم بگم که همه دارند اون  رو دسِت کم 
می گیرند و اینکه پدر تو رو مقصر می دونند هم خیلی اشتباهه؛ نه کمکشون 

می کنه که پیداش کنند، نه جلوش رو بگیرند.«
دارکوس به آرامی گفت: »من لوکریشــا کاتر رو دسِت کم نمی گیرم.« از 
مراسم جوایز فقط یازده روز گذشته بود، ولی دارکوس حس می کرد چند سال 
گذشته است. تصویر پدرش درحالی که به دنبال لوکریشا کاتر از نردبان های 
سالن تئاتر هالیوود باال می رفت، آخرین چیزی بود که شب ها قبل از خواب، 
در ذهنــش می دید و اولین چیزی بود که صبح پس از بیدارشــدن، جلوی 

چشم هایش می آمد.
ناگهان صدای َترق ُتروق بلندی به گوش رسید و هر سه از جا پریدند.

برتولت که کمی وحشت کرده بود، گفت: »چی بود؟!«
ویرجینیا به پشت سر او اشــاره کرد. روی شیشه ی پنجره ی اتاق، تََرکی 

افتاده بود.
دارکــوس با احتیاط روی کاناپه ی جلوی پنجره زانو زد و آرام خم شــد تا 
داخل خیابان را ببیند. آن طرف خیابان، بیرون مغازه ی خالکوبی، رابی1، ُقلدر 
موقرمِز مدرسه، به  همراه دوستانش که خودشان را »گله « می نامیدند، ایستاده 

بود.
رابی داد زد: »هی! پسر سوسکی! به بابات بگو اگر اون حشره های قاتلش 

رو جمع نکنه، پسرش ِله وَلورده می شه.«

1. Robby
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»آره!« گله مشت های گره کرده شان را در هوا تکان می دادند و تشویق می کردند.
دارکوس در جواب فریاد زد: »اون ها سوســک های بابای من نیستند. به 

اون هیچ ربطی نداره.«
رابی گفت: »واقعًا؟ روزنامه ها که چیز دیگه ای می گن. بابات قاتله. آخرش 
هم می میره. اون قدر جنایت کرده که شاید مجازات اعدام رو فقط برای اون 

دوباره آزاد کنند1.«
دارکوس داد زد: »روزنامه ها دروغ می گن. همه اش دروغه.«

رابی گفت: »آره روزنامه ها همه دروغ می گن فقط تو راست می گی. بابات 
قاتله دیگه قبول کن!« سپس پوزخندی زد و سیم کشی دندان هایش برق زدند 
و ادامه  داد: »من دیدم که تو یک سوسک چندش  داری. همه مون دیدیم.« 
پسرها همه سر تکان دادند و تأیید کردند. »و ما به پلیس گفتیم که تو خیلی 
مشکوکی؛ نه فقط تو، همه تون، همه تون مشکوکید. گفتیم که با سوسک ها حرف 
می زنید. چیزهایی که روزنامه ها نوشته ند همه ش راسته. من می دونم و قرار 
نیست اوضاع این جوری بمونه.« سپس با سرعت دستش را عقب برد و سنگی 

را که تمام مدت در مشتش پنهان کرده بود به سمت دارکوس پرتاب کرد.
دارکوس نتوانســت به موقع خود را عقب بکشد و سوزشی دردناک روی 

گونه اش حس کرد. دستش را روی صورتش گذاشت و از پنجره دور شد.
»اوه، داره خون می آد.« برتولت با مهربانی دســت دارکوس را کنار زد تا 

بریدگی را ببیند.

ـ م. 1. مجازات اعدام در انگلستان ممنوع است. 

فریادی از بیرون به گوش رسید: »می گیریمت پسر سوسکی! بابات رو 
هم گیر می ندازیم!«

ویرجینیا گفت: »بهشــون اهمیــت نده.« و پنجره را کــه مدام هدف 
سنگ های ریز و درشت قرار می گرفت، بست و پرده را کشید.

دارکوس دست های نگران برتولت را از صورتش کنار زد و گفت: »چطور 
بهشون اهمیت ندم؟! اون ها فقط دارند همون حرفی  رو می زنند که همه باور 
دارند. مردم حرف هــای روزنامه ها رو باور می کنند. حاال همه فکر می کنند 

همه چیز تقصیر بابای منه.«
سکوتی برقرار شد و ویرجینیا و برتولت که نمی دانستند چه باید بگویند، 

نگاهی با هم ردوبدل کردند.
کم کم صدای آژیر از بیرون شنیده شد.

برتولت از الی پرده بیرون را نگاه کرد و با وحشــت گفت: »پلیسه! دو تا 
ماشین پلیس بیرونه! چی کار کنیم؟!«

دارکوس با ترس به دوستانش نگاه کرد: »نمی تونیم بگذاریم بیان داخل. 
اگر سوسک ها رو ببینند، اون وقت مطمئن می شن که مدرک گناهکاربودن بابا 

رو پیدا کردند.«
ویرجینیا گفت: »نمی تونند بیان داخل، مگر اینکه حکم ورود داشته باشند. 
توی فیلم ها دیدم. بهشون بگو که عموت خونه نیست و اجازه نداری در رو 

روی کسی باز کنی.«
دارکوس ســر تکان داد و به طرف در رفت: »باشه. ولی من راجع به بابا 
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فصل 2
پرواز سنجاقکی

پارچه ی ضخیم کنفی که روی سر بارتولومیو کاتل را پوشانده بود، باعث می شد 
عرق کند. یک قطره ی درشت عرق، مانند اشک، روی گونه اش سرازیر شد. 
با وجود گرمای خفه کننده، خوش حال بود که کیســه ی کنفی باعث می شد 
لوکریشا کاتر و آدم کش های بی عرضه اش متوجه نشوند که او کاماًل هوشیار 

است و دارد سعی می کند بفهمد او را کجا می برند.
تا وقتی که هنوز نور خورشید می تابید، بارتی1 می توانست سایه ی افرادی را 
که در هلی کوپتر بودند، ببیند. ولی یک ساعت پیش، غروب شده و همه چیز 

خاکستری شده بود. 
باران با صدای کرکننده ای مثل رگباری از ســنگریزه ها روی سقف فلزی 
هلی کوپتر می بارید. بارش باران به  معنــای کاهش دید بود و پروازکردن در 

1. مخفف بارتولومیو است. 

بهشــون دروغ نمی گم. مردم باید بدونند که اون آدم خوبیه و داره ســعی 
می کنه جلوی لوکریشا کاتر رو بگیره.«

برتولت گفت: »نه دارکوس نمی تونی بگی. لوکریشا کاتر باید فکر کنه که 
بابات واقعًا طرف اونه. وگرنه ممکنه بالیی سرش بیاره.«

زنگ در به صدا درآمد.
دارکوس ســرش را برگرداند. تا حدی انتظار داشت که در را بشکنند. زیر 

لب گفت: »این انصاف نیست...«
ویرجینیا ســر تکان داد: »می دونم.« چشم های تیره اش صادق بودند: 

»ولی ما همه مون حقیقت  رو می دونیم.«
دارکوس دست هایش را مشت کرد و گفت: »وقتی پیداش کنم، لوکریشا 
کاتر رو شکســت می دیم و...« حس کرد ناخن هایش در کف دستش فرو 
می روند: »همه ی روزنامه ها رو مجبور می کنیم توی صفحه ی اولشــون، یک 

متن عذرخواهی چاپ کنند.« 
بکستر، روی شانه ی او، بال هایش را باز و بسته کرد و به نشانه ی موافقت 

شاخش را تکان داد.
برتولت گفت: »و ما همین  جا کنارتیم.«

ویرجینیا اضافه کرد: »قدم به قدم، تا آخرش.«



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


