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امروز بهترین روز 

زندگي من است.

چيزي نمانده
برسم خانه.



دل توی دلم نيست 
که دوباره روي صندلي 

راحتم بنشينم...

... و سر ميز معرکه ام 

غذا بخورم...

... و توي تخت خواب 

نرمم بخوابم! و گرم 

دوروبرم ُپر می شود 

از تمام چيزهایی که 

دوستشان دارم.

البته بعد از این که 

حسابي تميزشان 

کردم!

یعني دلت براي 

این همه تفریحي 

که کردیم تنگ 

نمی شود؟
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تفریح؟
یك گربه افتاده 

بود دنبالمان 
که می خواست 

بخوردمان...

... نزدیك بود یك 
مار درسته قورتمان 

بدهد...

... کم مانده بود غذاي 

نهنگ بشویم...

... یادت نرود که لگه ی 

گرگ هاي گرسنه هم می خواستند 

تكه پاره مان کنند.

بي خيال بابا، همين چيزها زندگي را جذاب  

می کنند. یك روز براي بچه هایت تمامشان را 

تعریف می کني. 

خوب، آن همه تفریحي که با 

پلنگي داشتيم را فراموش کرده اي؟

وای، نه، بچه بي بچه. بچه ها خراباکري 

می کنند و دائم مریض می شوند.

بچه؟
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نه، ممنون. بچه 

بي بچه. من نخواستم.

حس ششم من که هيچ هشداری هيچي.
بهم نمی دهد.

لک مدتي که می شناسمت، حس ششمت 

حتی یك بار هم درست هشدار نداده.

صدای 
چي بود؟

تق

این جوري هم نيست. مثاًل آن 

دفعه که خوردیم به کوه چي؟ حس 
ششمم زد به هدف!

تق تق ترررررق!!
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آره، بعد از این که 

خوردیم به کوه.

خياالتی شده ام؟ 
مطمئنی؟ 

صداي چي 

بود؟

از هيچ چيز 

که بهتر بود.

واقعاً حس 

می کنم یكي 

زیر نظرمان 
دارد.

نگران نباش، 

خياالتي شده اي.

تق ترررررق! تق تق ترررررق

تق تق ترررررق!!

!!قق
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االن از آن طرف 
می آید!

نه! از آن طرف 
می آید!!

حس ششمم بهم می گوید 

بزنيم به چاك!

کدام 
طرفی؟

اا!!!هو و!! ااااااااااااااااا

تق 

تررررق!!
ترررق !

ترررق!!

بزنيم به چاك!

تق ـ تق ـ  تررق! !
تق ـ تررق!!

تق تق 

تق 
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ترساندن شماها واي.

چقدر راحت است.

خوب شد حاال یك 

سنجاب و یك پرنده براي 

صبحانه خورده ام وگرنه 

دوتایی االن توي شكم 

من بودید.

هاها... چه 

خنده دار.

کي گفت دارم 

شوخي می کنم؟

شوخي 

نمی کني؟

چرا. شوخي 

می کنم.

هنوز صبحانه 

نخورده ام.
ویژژژ

تق ـ تررق!!
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سالم. من 
قرمز هستم.

اِم...
من قرمز هستم و 

شما؟

یعنی... من پرنده نيستم. ایشان پرنده ... من پرنده ام!

است، اسمش پرنده است.

تپ

تپ

سالااام... من 

قرمز هستم.
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اسم من...

... سنجاب! ... اسمش 
سنجاب است!

از دیدنت 
خوشبختم سنجاب.

آره، متوجه شدم.

می داني، چون من سنجابم، 
نه پرنده.
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شما دوتا باید 

خيلی مراقب 

باشيد.

جدیداً   یك موجود عجيبي توي 

بيشه می پلكد.

بعضي از حيوان ها نگرانند که 

مبادا  گربه دوباره برگشته باشد.

ما با جفت چشم هایمان دیدیم که 

یك شاهين گربه را با خودش برد. 

اماکن ندارد زنده باشد.

گربه؟ 
واي نه.

بهتر است مدت طوالني یك جا نمانيد.
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نگران نباش. چيزي نيست که رفيقم 
از پسش برنياید.

هاها. به حرفش گوش نكنی ها. 

من دارم دوران نقاهت یك 

ضربه مغزي را می گذرانم.

هر چند که آن ضربه مغزي با 

ميوه ی اکج اکر من بود.

البته، آن طور که فكر می کني نيست ها. 

عمدي نبود. من داشتم سعي می کردم 

گرگ ها را بزنم، نه رفيقم را.

نه نه. او دارد دوران نقاهت ضربه مغزي را 

می گذراند، نه من. عقل من اکمالًَ سر جایش 

است. از ضربه و این جور چيزها خبري نيست.

صبر کن! چي؟
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واي، پس تو حسابی شجاعی که به 

گرگ ها میوه ى اکج پرت کردي!

شجاع اما با احتیاط.

... فکر کنم این جا ماندنمان به 

اندازه  ى اکفی طول کشیده.

خیلی دوست دارم بشنومشان ولى...

واااااي!

رفیقمان لکى خاطره براى 

تعریف کردن دارد.
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بعداً می بينمتان 
بچه ها.

فكر کنم از تو 
خوشش آمده 

بود.

فكر کرد من یك 

ميوه ی اکج پرت کن 
وچلم. خل 

یك ميوه ی 

پرت کِن  اکج 
شجاع و 

دوست داشتني.

بجنب. شنيدي که چي 

گفت. این جا امن 

نيست.

بابا بی خيااااااال. همه صدایم می کنند 

پرنده خطر! ما دوتا از پس هر چيزی برمی آیيم.
جانوران شرور گوش به زنگ باشيد! 

پرنده و سنجاب بازگشته اند!!

مراقب باشيد! بيشه می تواند جاي 

خطرناکي باشد.
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مدتي بعد...

درختم!

آخ  که چقدر دلم 

برایت تنگ شده 
بود.



دیگر هيچ وقت 

ترکت نمی کنم.

چون من فوراً باید بروم دستشویی.چقدر دیگر طول می کشد؟
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به هيچ چيز دست نزن تا 

من فرصت کنم...

... گردگيري 
کنم.

باشد.

پوف
اوهو!

اوهو!
اوهو!

اوهو!

اوهو!
اوهو!

اوهو!
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