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تقدیم به همسرم
که بدون صبوری  ها، مهربانی  ها و کمک های بی دریغش
ترجمه ی این کتاب ممکن نبود
و ممنونم از مریم که در کنارش معنای دوستی را آموخته ام.
ر.ر



ویلو.



بیا این را ببین.

چی؟

این یکی از گل های 
محبوب من است، 
شکوفه ی مگنولیا.

همیشه من را یاد تو 
و خواهرت می اندازد.

یاِد... ما؟



مگنولیا از درخت های 
بسیار قدیمی است. 

گلبرگ هایشان در اثر تکامل 
بزرگ و سفت شده  اند تا 

بیشتر دوام بیاورند...

... و برگ های پهن و 
محکمی دارند که درست 

به اندازه ی کف دست
من هستند!

وای! وقتی شکوفه هایشان باز 
می شود، بوی خوش بهار توی 

تمام جنگل می پیچد!



وقتی این شکوفه را 
می بینم، یادم می افتد که 
لطافت و قدرت دوست 

یکدیگرند...

... آن ها کنار هم رشد 
می کنند، درست مثل 

دخترهای من...

ویلو؟

بله؟

می خواهی یک قول 
کوچولو به من بدهی؟

یک... قول؟



آهای، ویلو!



دوست داری با ما 
هندبال بازی کنی؟

... من؟! مـَ

آره،
پا شو بیا!

خیلی خب!

اممم، یک لحظه 
صبر کن! حرفم را 

پس می گیرم!

فراموش کردم ما 
قانونی داریم که با 

بچه ننه ها بازی نکنیم.
چـ... چی...؟

چندتا از دخترها دیروز توی 
دست شویی صدای گریه ات 
را شنیده بودند! داشتی عین

نی نی کوچولوها
گریه می کردی!



بیچاره! هیچ 
دوستی ندارد!

من...

من...

من این طوری نیستم...

اوه، لعنتی! االن 
است که دوباره بزند 

زیر گریه!

من داشتم...
من...

من فقط...

اگر می خواهی گریه کنی 
برو توی دست شویی 
گریه کن ، لوِس ننر!

«کتاب  درسی هایت» 
را هم با خودت ببر 
که تنهایی نترسی 

بچه خرخوان.



بس کنید دیگر!!

وااای!چــ...



دلم نمی خواهد 
بروم خانه...



سالم، 
چیکوری...

ویلو!!

 ای وای!

باتوَام! بیا تو!
االن!

همین االن خانم 
راید دوباره با من 

تماس گرفت!



این چه کاری بود، ویل؟!

به کوین هولت 
مشت زدی؟ آن هم 

توی صورتش؟!

راستش، تازگی ها 
خیلی بچه ی 
تخسی شده ای!

توی شش ماه گذشته با 
خیلی چیزها دست وپنجه نرم 

کرده ام، اما تو فقط دردسر 
درست کرده  ای!

می دانم بهت سخت 
گذشته، واقعًا می دانم... 
ولی دیگر دلم می خواهد 

بزرگ شوی...

آهای! وقتی دارم 
باهات صحبت می کنم، 

به من نگاه کن!

ویلـ...

برایم مهم نیست.



... چـ... چی 
گفتی...؟

گفتم برایم مهم 
نیست!

با مشت کوبیدم توی 
صورت کوین چون 

یک بچه پرروی مزاحم 
است، با آن موهای 

مسخره اش!
تازه، تو هم 
همان قدر 
مزاحمی!

چـ...

چرا دست از سر 
من برنمی دارید!

آهای، من هنوز 
دارم باهات حرف 

می زنم!

کجا داری می روی، 
کوچولوی...

به تو هیچ ربطی 
ندارد! برای من 

مامان بازی درنیاور!



یادت هست که فردا چه 
روزی است، ویل. مگر نه؟

تولد
مامان است...

... و فکر نمی کنم از رفتار 
این چند وقت گذشته ات 

راضی باشد!

هر دو بهش قول 
دادیم...

خفه  شو!

تو یک میمون 
بی ریخت احمقی!

خـ... خیلی خب! برو هر 
کاری دلت می خواهد 

بکن، بچه ی ننر!



برای من هم دیگر 
مهم نیست...





اه، لینیای احمق!

همیشه فکر می کند 
خیلی باهوش است!


