
خدا جون سالم به روی ماهت...
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هنوز نرسیدیم 

خانه؟

نه هنوز.

حاال چي؟

نچ.

كی می رسیم؟



برای رسیدن به خانه فقط 

باید از یک چیز بگذریم. 

آن كوه ها!
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خانه.

تخت گرم و 

نرمم...

... صندلي 

راحتم...

... میزِ...

چي؟

چي 

شده؟

االن...

... روي همه ی 

وسایلم...
آ خخخخ آ آ آ آ آ

!!
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خوب حاال یک ذره 

گردوخاك... قرار 

نیست بمیری كه!

اصالً می داني همین 

یک ذره گردوخاك كه روي 
وسایل بنشیند چي مي شود؟

فكر كنم... 

هیچي نمی شود.

هیچي نمی شود؟ واقعًا؟ دوست 

عزیز اناگری اصًال خبر نداري.

خودم باید برایت توضیح بدهم كه وقتي 

یک كم گردوخاك روي وسایل می نشیند 

چه اتفاقي مي افتد.

...  گرد و خاك نشسته !
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...یک عالمه...عطسه می كني...

... این قدر زیاد كه كنترلت را از دست می دهي و با همان حالت 
توی خانه تلو تلو می خوري...

ععع 

... و می میري!

... تا باالخره از پنجره ی 
طبقه ی دوم پرت 

می شوي بیرون...

عچوووچه
و

!!

و و ...!!وعچو 
عععععععع

... چووووو

سنجاب

!!

!!
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ُمردن به خاطر گردوخاك؟

انصافاً چیزي هست که تو 

ازش نترسی؟

تو  که جاى من نیستى.

یکی توى دردسر افتاده. 

باید برگردیم!

برگردیم؟ 

پس گرد و خاك را 

چى اکر کنیم؟

صداي 
چی بود؟

فکر کنم صداي باد.

عچووو

!! 

ااااوووو
مممرررررر ااا



ممممر رررااااو!

اگز اگز 
اگز 

ز  اگ

اگز 

اگز  اگاگز 
اگز 

اگز 

اگز 

ززز
اگز 

اگز

اگ

ُخرر !

ُخرر !اگاگز
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آن بچه خرس توي 
دردسر افتاده.

اگز 
اگز 

اگز 

شاید بهتر باشد ما راه خودمان را برویم 

و برگردیم خانه و گرد و خاك را تمیز كنیم.
دو نفر به یک نفر، منصفانه نیست.

فكر نكنم درست باشد ما توي 

اکرشان دخالت كنیم. مطمئنم 

می رسد. االن  مادرش سر

شاید هم... 

اِممم... فقط دارند 
بازي می كنند.
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اول باید ببینم مى توانم 

فراریشان بدهم. اگر 

نتوانستم، با هر چندتا میوه ى 

اکجی که توانستی بزنشان.

چی؟ ولى من...

تا از دست این 

گرگ ها خالص 

نشویم برنمى گردیم 

خانه.

از همین مى ترسیدم.
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ق
تر

ترق

نترس...

د !
ا ر  ن

ا   د
  ر

ت 
وای

ه
ب  

نجا

... پرنده  و  س
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نگ
نگ

خوب   آقایان   بهتر   است               را   ببندید!

دنگنگ
دنگنگ

ُخررررررررررررررر

فلنگ
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اناگر نمی روند.
برویم سراغ نقشه ی دوم.

ك...
 چا

    
     

      
بزنید به

 و برو ید!
...

ك...

اگز 
اگز 
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من كه اصًال خیال 

نمی كنم...

اوهوي! قرار بود 

آن ها را بزني نه 

من را.

ویییژژژژژ
وای، 

ببخشید.

درود بر تو مغز نخودي.

دنبال یک لقمه ی 

چرب و نرمي؟

!!... فكر خو بي باشد 

اگز 


