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 چرا؟

آخر چرا؟



نـــــــــه!

آگوس! شورش را درآورده ای 
ها! همه اش هم سِر یک 

تکلیف بیخودی!

همه اش هم سر یک تکلیف بیخودی؟!!! باز هم همان داستان همیشگی؟ 
آخ���ر چرا؟ چرا آخِر هر هفته ی���ا هر بار که تعطیل بودیم، حتی اگر تعطیالت 

زپرتی سه روزه بود، بهمان تکلیف می دادند؟

ای���ن بار باید ی���ک مطلبی درباره ی یکی از چیزهای مربوط به ش���هرمان، 
گاِلرنا، آماده می کردیم. یک مطلبی درباره ی یکی از چیزها!!! وقتی به آدم 
می گویند »یک مطلبی آماده کن« و دقیقاً مشخص نمی کنند چه مطلبی، 
آدم خل می شود. حاال از آن بدتر این است که مجبور باشی راه مدرسه 

تا خانه را با لیدیا برگردی.

من درباره ی فروشگاه ها و اهالی شهر و 
تیم های ورزشی مطلب می نویسم... تو چی؟ 

درباره ی چه موضوعی کار می کنی؟

نمی دانم لیدیا. 
هنور نمی دانم.

عجب آدم روی مخی 
هستی دختر!
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ن���ه. نمی دانس���تم درباره ی چ���ه موضوعی مطل���ب بنویس���م؛ چون فقط 
می توانس���تم به اش���تیاق ش���دیدی فکر کنم که برای رس���یدن به خانه و 

بازی کردن با دوستانم داشتم.

ور ور ور... 
ور ور ور... 

نه؟

آره. خب 
معلوم است.

خب، پس 
ور ور ور ور...

وقت���ی رفتم توی اتاقم، دی���دم همه ی هیوالها لب پنجره جمع ش���ده اند. 
فوری به کله ام زد که البد دکتر بروت و نَپ باز یک بدبختی دیگر درست 
کرده اند. از پنجره ی اتاق، خانه درختِی وس���ط پارک که دکتر بروت و نپ 
تویش زندگی می کردند، معلوم بود. دیگر عادت کرده بودیم ببینیم انواع 

و اقسام َجلَب جنسی  و مردم آزاری ازشان سر می زند.
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بعضی از َجَلب جنسی هایی که از دکتر بروت دیدیم

یک روز بنا را گذاشت به شکار پرنده ها. طوری که مجبور شدیم خودمان 
وارد عمل بشویم.

یک روز صبح ش���روع ک���رد به لگدکردن قلعه های ش���نی ای که بچه های 
کوچولو توی پارک ساخته بودند.

 گاهی وقت ها 
نمی فهمم چی توی 

سرش می گذرد!

یک روز بعدازظهر رفت نشست وسط یک زن و شوهر عاشق پیشه، فقط 
برای اینکه بهشان ضدحال بزند.

آخ که چقدر جایمان 
راحت است! 

یوهاهاهاهاهاهاها!
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اینکه همه ی هیوالها لب پنجره جمع شده بودند و الم تا کام با من حرف 
نمی زدند، باعث شد فکر کنم دکتر بروت، بامبول خیلی بدی سوار کرده. 
سعی کردند برایم توضیح بدهند که چه اتفاقی افتاده، ولی آن قدر عصبی 

بودند و پریشان که درست دستگیرم نشد چه می گویند.

صبح آمدند.

واقعاً وحشتناک بود!

دستگاه و کامیون و 
این ها داشتند...

یک عالمه کارگر هم بود...

آگهی را بگو!

آره. از همه بدتر همان 
آگهی است!

درباره ی چی حرف 
می زنید؟ کدام آگهی را 

می گویید؟

 آگهی ای که توی 
پارک نصب کرده اند.




