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ویزی دیزی
(تا نیم ساعت بعد از
ناهار سوارش نشوید.
شوخینمیکنم).

پارک

نقاشی از :ریکی
خانهی دایان
ِ
دونالدسون َکنه

وسایل بازی آشغال و
به درد نخور
تپه

جاهاییکههمیشهی
خدا ِگلی هستند.
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اسب فنری
(مامان میگوید به درد
سهسالههامیخورد.
هاهاها .من که سه ساله
نیستم).

با لـا رفتن از این درخت مثل
جان کندن است( .شامل حال
کسی که پرواز میکند نمیشود).
نیمکتپیکنیک(نه،
واقع ًا چه کسی دلش
میخواهدبرایپیکنیک
بیاید و اینجا بنشیند؟)

صدای ِقژ ِقژ
اعصابخردکن

چمنهایخراب

مدرسهی
ناشنوایان

حلقهیبسکتبال
(بچههای از خودراضی
برای خودنمایی از آن
آویزان میشوند تا جلب
توجهکنند).

(ریکیچسبکی)
یکگرافیتیکهپسرعموی
ِ
خنگ من ،بریت ،اینجا نوشته!
دکهی خوراکی فروشی
(به جز آبنبات هیچ چیز
بهدرد بخوری ندارد).
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داستان اول

یک شعبدهباز هیچوقت
کلکش را لو نمیدهد

تنبیه

مامان

گفت« :تو باید تنبیه بشی ریکی!»

بابا گفت« :همینطوره! مواردش یکی دو تا هم نیست».

ـ شنا ممنوع!

بعد بابا نگاه معناداری به من کرد.

ـ یه لحظه مهلت بدید.

ـ فیلم ممنوع!

مامان گوشی تلفنم را قاپید و انداخت تو جیبش.

ـ چی؟

ـ تلفن هم ممنوع.

ـ مکدونالد ممنوع.

دیگر حرفی برای گفتن نداشتم!

ـ اما این نامردیه!
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مامان غُرغُری کرد و از اتاق بیرون رفت.
بابا منتظر شد تا مامان دور شود .بعد بیخ گوشم آرام
گفت« :ممنوع! میفهمی که یعنی چی؟»
ـ آخه بابا...
بابا حرفم را قطع کرد و گفت« :پرواز ممنوعه ریکی!
ممنوع».
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هرچیزی که سر راهم بود با لگد پرت کردم گوشهای
و رفتم تو اتاقم .مخم از فکر کردن سوت میکشید.
خیلی ناعادالنه بود!
یک چیزهایی هیچطوری با هم جور درنمیآمد .انگار
که من یک وصلهی ناجور بودم و هیچ ربطی به اینجا
نداشتم .بعدازظهرها معموالً برای خودم تنهایی ول
میگشتم .درست مثل اینکه نامرئی بودم و کسی مرا
نمیدید و محلم نمیگذاشت.
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من خیلی تنها بودم و هیچ دوستی نداشتم .دلم یک
دوست خیلی باحال میخواست.
و او کسی نبود جز...
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نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

