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خرت وپرت، همه جا! 

این لویی رتسو است. این هم رالفی رتسو است. 

داداش رتسـوها از جشـن کاروان شـادی شـهِر 

بزرگ به خانه برمی گردند. 

رالفی می گوید: »من عاشـق جشـن هستم.« و 

گاز بزرگی به پشمکش می زند. 

لویی می گوید: »من هم همین طور. من عاشـق 
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ماشین سـواری و خوراکی و دستگاه بازِی سکه ای 

هستم.«

رالفی می گوید: »دسـتگاه بازی سکه ای را از همه 

بیشـتر دوسـت دارم. عاشـق بازِی انداختن حلقه 

دور میلـه و بازی سـربازهای بازیگوش و باال رفتن 

از طناب و بازی پیشـگو و بازِی محکم بکوب روی 

سـر موش کور، هستم! و البته عاشق جایزه ها هم 

هستم!«

لویی می گوید: »فقط یک چیز جشن را دوست ندارم.
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این که فقط یک بار در سـال برگزار می شـود.ای 

 کاش هر روز جشن بود!«

وقتی رتسـوها به محله شـان می رسـند، جلوی 

خانه ی اشباح، قدم هایشان را تندتر می کنند. همه ی 

بچه هـای محله بـه خانه ی قدیمـی و مخروبه ای 

که سـر پیچ کوچه است، می گویند خانه ی اشباح. 

آن هـا می گویند شـبحی آن جا زندگـی می کند که 

فقط شب ها بیرون می آید. 

لویی هر وقت از جلوی خانه ی اشباح رد می شود،
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از ترس مو به تنش سیخ می شود. او در این باره 

بـه رالفـی حرفی نمی زنـد. لویـی داداش بزرگ تر 

است، پس باید شجاع تر باشد. 

خرت و پـرت  چه قـدر  »اوه...  می گویـد:  رالفـی 

این جاسـت!« او به قطعه زمین کنار خانه ی اشـباح 

اشـاره می کند. لویی از بس حواسش به این است 

که هیچ کس موهای از ترس سیخ شده اش را نبیند، 

اصالً به زمین توجهی نکرده است. وگرنه یک رتسوی 

واقعی عاشق خرت و پرت هاست، حاال اگر مال یکی 

دیگر باشـد که چه بهتر! این جا روی این زمین هم 

که یک عالم از این ها ریخته است.

تـا رتسـوها بـه خودشـان می آینـد، می بینند که 

مشغول زیر  و  رو کردن کُپه ی خرت و پرت ها هستند 
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و قبل از این که لویی رتسو به خودش بیاید، فکرش 

به چیزی مشغول می شود. 

رالفـی می گویـد: »از چشـم هایت می خوانـم! 

معلوم است فکری به سرت زده!«

لویـــی می گویـــد: »اوهـــوم! یکـــی از آن 

درست وحسابی هایش هم!«

رالفـی می پرسـد: »خـب... حاال ایـن فکرت به 

تروتمیز کردن مربوط می شـود؟« راسـتش رالفی 

تمیزکاری را خیلی دوست ندارد. 

لویی می گوید: »اوهوم. اما خوش می گذرد. باور کن.«

رالفـی به کُپه های به هم ریخته ی دور و برشـان 

نگاه می کند. »حاال باید از کجا شروع کنیم؟«

لویی می گوید: »اول از همه به کمک احتیاج داریم! 
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آن هم نه یکی دو ذره؛ که خیلی!«
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اوقات خوش

کراولـی فسـقلی پیشـنهاد می دهد: »بـه نظرم 

وقتی تمیزکاری مان تمام شـد، باید یک باشـگاه 

مخصوص شهروندان مجرد بسازیم.«

رابیتسکی نرمالو می گوید: »به نظرم بهتر است 

این جا را به یک باغچه تبدیل کنیم. می توانیم در 

آن کاهو و هویج و خیار بکاریم.«
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چـاد بادِگرتـون می گویـد: »باید چندتـا چادر و 

کیسه خواب بیاوریم این جا و چادر بزنیم. می توانیم 

سـاندویچ مارشمالو و شـکالت و بیسکوییت ُترد 

هم درست کنیم!«

لویی رتسو می گوید: »همه ی این فکرها خوبند، 

اما من فکر بکری دارم. ما این جا را به... گیم نت 

اوقات خوِش شهر بزرگ تبدیل می کنیم!«

نرمالو می پرسـد: »گیم نت دیگـر چه جور جایی 

است؟«

فسقلی توضیح می دهد: »جایی برای بازی های 

کامپیوتری. منظورت این اسـت که این جا تبدیل 

بشـود بـه گیم نـت بـرای بازی هـای ویدیویی؟«

لویی در جوابش توضیح می دهد: »نه، بازی های 
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ویدیویـی کـه نه! ایـن گیم نت قرار اسـت همان 

بازی های جشن را داشته باشد.«

رالفـی می پرسـد: »مثـل همان گیم نتـی که در 

جشن شهر بزرگ بود؟«

»آره! ولی جشن شهر بزرگ فقط یک بار در سال 

اتفـاق می افتـد.« لویی این نکته را به او یادآوری 

می کند و می گوید: »اما گیم نت اوقاِت خوش شهر 

بزرگ همیشه باز است!«

چاد می پرسـد: »چطوری قرار است این جا را به 

گیم نت تبدیل کنیم؟«

لویی می گوید: »من نقشـه اش را کشـیده ام. ما 

بازی ها را با همین وسـیله های کهنه می سازیم و 

هرچه را باقی ماند، دور می ریزیم. یک درِ ورودی هم 
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برایش درست می کنیم و آ ن جا بلیط می فروشیم.«

رالفی می گوید: »و باید جایزه هم داشته باشیم. 

کلی جایزه ی جورواجور!«
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لویـی می گویـد: »به نظـرم فعـالً می توانیم به 

جـای جایزه از اسـباب بازی های قدیمی خودمان 

استفاده کنیم. وقتی بلیط های بیشتری فروختیم 

و پـول بیشـتری درآوردیـم، آن وقـت می توانیـم 

جایزه های بهتری بخریم.«

فسـقلی می گویـد: »من کلی اسـباب بازی توی 

خانه دارم.«

نرمالو می گوید: »من هم دارم.«

لویی با صدای بلند می گوید: »عالی شد! چه قدر 

خـوب! اعضـای گـروه، برگردیم سـر کارمـان! اول 

تمیزکاری را تمام می کنیم، بعد این جا را می سازیم، 

بعد از آن هم، بازی می کنیم.«

چـاد می گویـد: »مبل هـای کهنـه ی آن طـرف 
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را چـه کار کنیـم؟« او بـه کُپه ای اشـاره می کند که 

نزدیک خانه ی اشـباح روی هم تلنبار شده است. 

همین که لویی به مسیر اشاره ی چاد نگاه می کند، 

مو به تنش سـیخ می شـود. او وانمود می کند که 

دارد با دقت بیشتری به نقشه اش فکر می کند. 

لویی می گوید: »چاد، تو فکری برای آن ها بکن!«

چـاد می پرسـد: »چـرا خـودت فکری برایشـان 

نمی کنی؟«

لویی می گوید: »من دارم کارها را مدیریت می کنم.«

چاد می گوید: »فکر کردم قرار است همه باهم کار 

کنیم. نکند می ترسی به آن خانه نزدیک شوی؟«

لویـی می گوید: »من نمی ترسـم. فقـط کلی کار 

دارم که باید به همه شان برسم.«
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شـکم چاد به قار و قور می افتد و می گوید: »بهتر 

اسـت هرچـه زودتر کارمـان را تمام کنیـم. دیگر 

وقت شام است.« رتسوها قبالً فکر می کردند چاد 

موجود بدجنسـی اسـت تا این کـه فهمیدند چاد 

فقط هر وقت گرسنه اش باشد، بداخالق می شود. 


