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رامتینفرزاد



تقدیم به رامبد جوان؛
و البته محمد بحرانی عزیز که تمام خنده های 18 تا 23 سالگیم 
رو تـوی خوابگاهـی کـه نمی دونم چرا اون جا بودم، مدیونشـم.
دبیر مجموعه
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بخش یک
تازگی ها هیچ جوک

خوبی شنیدین؟





ــه ــمک ــمخوشحال ــیه ــتم.خیل ــم1هس ــیگری ــنجیم ــالم!م س
ــزم! ــایعزی ــمامخاطبه ــشش ــتهمپی ــارهبرگش دوب

همینچندوقتپیش،بندهتوچندتامسابقهُبردموشدمنمکیترین
بچهکمدیننیویورک؛نهفقطشهرنیویورک،بلکهکّلایالتنیویورک!

حاالهماینشانسرودارمکهبشمنمکیترینبچهیدنیا.
راســتی،اآلنفینیــس2پیشــمه.دارهازممیپرســه:»منظــورتاز
دنیــاچیــه؟منظــورتکــرهیزمینــهیــامثــاًلکهکشــانراهشــیری؟
ــهکهکشــاِنراه ــومواســهواردشــدنب ــوجشــنوارهیعل ــات آخــهم
ــسرو ــدومفینی ــنک ــدسبزنی ــاختیم.«ح ــهدروازهس ــیری،ی ش

ــرب. ــسوِف ــریالفینی ــسِس ــم:فینی میگ
بعلـه!فینیـسوِفـرب،دوتـاسـتارهیبینظیرشـبكهیدیزنـی،اآلن
دوسـتاینزدیـکمنـن،درایـنحـدكهبـاهمدیگـهمیریممدرسـه.

JamieGrimm.1
انیمیشنکمدیوموزیكالآمریكایی نامیك Phineas&Ferb:فینیسوِفرب .2
استکهازسال2008ازشبكهیدیزنیپخشمیشود.دراینمجموعه،فینیسو

برادرناتنیاش،ِفرب،هرروزبهدنبالیكماجراجوییجدیدمیروند.

نمکی بودن باحاله
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اومــده یانکیــز2، نیویــورک تیــم ِجِتــر1،مدافــع ِدِرک تازهشــم،
ــم. ــراشامضــاکن ــوپبیســبالشروب ــهت ــچ3ک مدرســهیالنگبی
ِتیلـرسـویفت4هـماومـدهشـهرمونکـهازمبخـوادواسـهافتتاحیهی
کنسـرتجدیـدشبرمروصحنـه؛»جیمیگریم،شـنیدهمنمکیترین

دنیایی!« بچهکمدیـن
بهـشمیگـم:»نمکیتریـنبچهکمدیـندنیـاکـهنـه؛آخـهفعـاًلفقط
تـومسـابقهیمنطقـهایبوسـتون5برنـدهشـدهم.حـاالبایـدواسـه
نیمهنهایـیبـرمالسِوگاس6؛آخـرشهـمبرایمسـابقهینهاییبرم

هالیـوود7و...«
هـاویَمنـِدل8هـماومـدهالنگبیچتابرایمسـابقهیکمـدیتمرینم
بـده.اونیكـیازداورهایمسـابقهیاسـتعدادهایبرترآمریکاسـت.
میگـه:»جیمیدارهسـرششـلوغمیشـه!مطالبجدیـدالزمداره؛
جوکهـایجدیـد؛یـهمـدلمـویجدیـدهممیخـواد.ازمـدلموی
خـودمخوشـتمیـاد؟«هرچینیـگامیکنـم،میبینممحـضرضای

خـدایـهتـارموبهسـرشنیسـتکهبگـمبعله!
یهموقعفکرنکنینرفقایقدیمیپریدهنها!منظورمجیمیپِیرس9،
جوییگاینور10وگیلداگُلد11ایناستامروزهمهباهممیریممدرسه.
مدیرمدرسهموناسمامروزروتوتقویممدرسهگذاشته»روزجیمی

گریم«.

DerekJeter.1
NewYorkYankees.2:یکیازتیمهایپرطرفداربیسبالآمریكا.

longBeach.3TaylorSwift.4 Boston.5  
LasVegas.6Hollywood.7 HowieMandel.8  

JimmyPierce.9JoeyGaynor.10 GildaGold.11  
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گاینــورمیگــه:»قــرارهتــومدرســهبــراتیــهبرنامــهیاختصاصــی
برگــزارکنــن؛میخــوانواســهرفتــنبــهدوربعــدتشــویقتکنــن.«
ــن ــاالپایی ــابیب ــویقحس ــروهتش ــه،گ ــومدرس ــه.ت ــتمیگ درس
ــادراه ــغوفری ــنوجی ــرامیکن ــیاج ــرکاتنمایش ــرنوح میپ

مینــدازن:»جیـــ...مــی...گـــ...ریــم«.
ــزدوِفنشــمیرتز1،مدیــرمدرســهمون،میــادویــه بعــدشآقــایِهین

ــه. ــاهمیکن ــخنرانیكوت س
ــم ــقه ــهاحم ــایدوفک ــمآق ــداشکنی ــراردارهص ــودشاص خ

ــیده! ــیم معن
فینیــسمیگــه:»یــهدییقــهصبــرکــن.مدیرتــونهمــوندانشــمند

ــت؟« ــیطانصفتماس ش
شــونهبــاالمینــدازم:»شــایدخــودشباشــه!آخــهازغــذای

کافهتریــاهــمخوشــشمیــاد؛پــسحتمــًاخودشــه!«
دکتــردوفنشــمیرتزمیگــه:»جیمــی!مــاهمگــیامــروزاینجــاجمــع
ــرای ــوایب ــونمیخ ــم،چ ــتکنی ــراتآرزویموفقی ــهب ــدیمک ش
ــایدوم،ســومو ــاگامه ــندنی ــنبچهکمدی ــامنمکیتری کســبمق

چهــارمموفقیــتروبــرداری!شــانسیــارتباشــه.آفریــن!«
بــااینهمــهگامــیکــهواســهموفقیتــممیشــمره،بــهشــک
ــه ــم!آخ ــوابمیبین ــهدارمخ ــمنکن ــودممیگ ــشخ ــم.پی مُیفت

ــتهم. ــولشیکس ــاخغ ــهش ــهگاموردارمک ــمی ــهبتون ــناگ م

HeinzDoofenshmirtz.1



حاال برگردیم به واقعیت...

شــمابــهبزرگــواریخودتــونببخشــین.بعضیوقتهــاتــویخوابهام
میگــن؛ چرتوپــرت و ویلچرنشــینم مــیره یادشــون آدمهــا
سرزنششــوننمیکنــم؛راســتشخــودمهــمبــدمنمیــادایــن

موضــوعیــادمبــره،ولــینمیتونــم.
خیلــیدلــممیخــوادیــهروزتــوتلویزیــون،تبلیــغیــهدارورو
ــتون ــای»س ــومایهه ــاًلت ــمشمث ــه؛اس ــزهمیکن ــهمعج ــمک ببین
ــاره ــمدوب ــهبتون ــوریك ــهج ــه؛ی ــادوکن ــهوج ــوس«باش َفَقراتول
ــدبعــدًاگنــدشدرمیــادکــهاینــممــثبقیــهی راهبُیفتــم.البتــهالُب
داروهایــیکــهتــوتلویزیــونتبلیــغمیكنــن،هزارجــورعــوارضجانبی
کوفتــیداره.هشــدار:َفَقراتولــوسممکــناســتیبوســتبیــاوردو
آببــدنراخشــككنــد؛بهــشاســتفراغانفجــاریوَســندُرممــرگ
ــهنشســتین، ــیهمینجــورک ــن...یعن ــهکنی ــماضاف ــیروه ناگهان

ــن! ــل،مردی ــنایدلغاف ــومیبینی یه
بیــدارکــهمیشــم،میبینــمتــواتاقخوابــمهســتم...یعنــیهمــون
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پارکینگــم.برمیگــردمبــهدنیــایواقعــی.بایــدپاشــموآمــادهشــم
کــهبــرممدرســه.

درمـورداتاقخوابـمتـوپارکینـگ،بایدبگـموقتیاومـدمالنگبیچکه
بـاخالـهوشـوهرخالهمزندگیکنـم،تنهاجایخالیایکـهتویخونه
داشـتن،همینجـابـودکـهخیلـیهمتـویخونهنبـود.بـرایهمینم
هسـتکـهبیشـتروقتهـالباسهـامبـویروغـنماشـینمـیدن.
مـنبـهخونـهیخالهجونـممیگـمخندهخونـه،چـوناوناوایـلکـه
اومـدهبـودمتواینخونه،کسـیحتیُنقلیهمنمیخندید،چهبرسـه
بـهیـهخنـدهیدرستحسـابی.حتـیسگشـون،پیریخوشخنـده

هـمبسکـهُدمنجنبونـدهبـود،ماتحتشخشـکشـدهبود.
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ــنو ــدرَملوَل ــااینق ــراخوشخندهه ــهچ ــردمک ــرهکشــفک باالخ
ــاره. ــونماللتب زندگیش

ــدهبهــش ــهخالهخوشخن ــهک ــالتهمــونچیزی ــه؛َم ــشَمالت دلیل
میگــهِفِرنــیوهــرروزصبــحبــهخوردمــونمــیده.شــنیدینکــه

ــهجونتــونبچســبه؟ ــهبخوریــنب میگــنصبحون
ُخــب،ِفِرنــیخالــهدقیقــًامســئولهمیــنکاره؛تمــومروزبــه
ــهیروزرو ــهبقی ــوریک ــبه،ج ــونمیچس ــّقدهنم ــاوس دندونه

دیگــهنمیتونیــمچیــزیبخوریــم.
زودباشـین!یکیفوریبااینشـبکههایتلویزیونیتماسبگیره!چه
ایـدهایبهذهنمرسـیده!جونمیدهبرایبرنامههـایزنده:»صبحانه
بـاخوشخندههـا!«قشـنگنقطـهیمقابـلبرنامههاییـهکـهراجعبـه
هیلـز1میسـازن: ِبِورلـی گربههـایخونگـی و هالیـوود سـتارههای
نـهشـکوهوتجملـیدرکاره،نـههیچچیـزدیگـهای؛کاًلفـرقداره.
خوشخنــده، خانــوم خالهجونــم، بیــرون، مــیرم دارم وقتــی

میگه:»روزخوبیداشتهباشی.«
شـوهرخالهم،آقـایخوشخنده،یـادممیندازه:»ناهـارتیادتنره.«
ســاعت باشــه »یــادت میگــه: پشــتبندش خالهخوشخنــده

شیشخونهباشی.«
خداییشازَمالتسیریشَتَرن.

ولــیعوضــشیــادمنمــیرههمیــنآدمهــابــودنکــهوقتــیجایــی
واســهرفتــننداشــتم،مــنروآوردنخونهشــون.

بابتاینکار،همیشهممنونشونم.
بهخداجوکنمیگم!جدیگفتم!

BeverlyHills.1



حدس بزنین امروز صبح
چی دیدم؟

ازتــوپیــادهرومــیرمســمتمدرســهکــهیــهکامیــون دارم
ازوســط داره کامیونــه بــزرِگســبزمیبینــم. آشــغالجمعکن
چیزهایــیکــهحالبههمزنتــرازِفِرنــیخالهجــونمنــه،راهوا
ــزخمیــری ــهچی ــمراجعبــهی ــت؟داری میکنــه.حواســتونهس
ــذاو ــایغ ــثموندهه ــزیم ــهچی ــم؛ی ــرفمیزنی ــلوِولح وُش
ــه ــلفمدرس ــغالهایس ــطلآش ــِرس ــهدوروَب ــیدهایک ــیرترش ش

چســبیدهن.
تــاکامیونــهرومیبینــم،بــهخــودممیگــمبایــدایــنروبــه
برنامــهیکمدیــماضافــهکنــم.زودیواســهشیــهقصــهمیســازم.
ــغالهاش ــهآش ــوادک ــزرگمیخ ــبزب ــولس ــهغ ــچی ــهالنگبی اگ
روببلعــه،بایــدگودزیــالرواســتخدامکنــه.راســتی،شــنیدهمازژاپــن

بیرونــشکــردهن.
احتمــااًلدلیلــشایــنبــودهکــهکلــهیکلــیازآســمونخراشهای
توکیــوروکنــدهومــثبیســکویتِبرشــته،ِخــرتوخورتخوردتشــون. 
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فکــرکنــمچندتایــیهــمســاندویچمتــریواقعــیخــورده؛واگنهای
ــیمترو. واقع
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اگــهگودزیــالبیــادالنگبیــچ،میتونــهبــاپاهــایبزرگــشاز
ــه ــداکن ــغالهاروپی ــودالِآش ــیزودگ ــهوخیل ــاردبش خیابونه
وهمــهیآشــغالهاروخالــیکنــهاونتــو.بــاورکنیــنبــااون
جیغهــایگودزیالییــشبازهــمازکســاییکــهشــیشصبــحمیــان
ــرن،کــمســروصداتره. ــگمیگی ــیِرن ــاســطلآشــغالهایحلب وب
بــهلطــفرفتگرهــایمحلــه،دیگهکســیســاعتزنــگدارالزمنــداره.
ــو ــرهســورچرونیت ــهب ــچ،هردفع ــادالنگبی ــالبی ــهگودزی ــهاگ البت
ــت ــن.اونوق ــیش ــدم ــاازپیشــخدمتهاناپدی ــهیآزاد،چندت بوف

ــن؟ ــدامیکن ــیپی ــاشچ ــتهایپ ــنانگش ــنبی میدونی
کساییکهنتونستهنتندبدوئن.

ــر ــافک ــنچیزه ــهای ــهوب ــمتمدرس ــیرمس ــهم ــورک همینط
ــالی ــدهیگودزی ــموای ــدرومیبین ــداگُل ــونگیل ــوخیاب ــم،ت میکن

آشغالجمعکنروبراشتعریفمیكنم.
میخندهوفوریآیفونشرودرمیاره.

میگـه:»فیلـمکوتـاهباحالـیمیشـه.«وصـدایخـودشروضبـط
میکنـه:»اولازیـهکامیـونزبالهجمعکـنفیلـممیگیریـمکـهداره
زبالههـارومیبلعـه؛بعـدشموسـیقیفیلـمگودزیـالرومیذاریـم

روش؛یـهموسـیقیعالـیبـاجلوههـایصوتـیدرستحسـابی.«
ــا ــرزبالهه ــهزی ــیک ــگارآدمهای ــم؛ان ــممیخوای ــداه ــم:»ص میگ

ــن!« ــککنی ــنشــدهن،دارندادمیکشــن:کم دف
گیلداقاهقاهمیخنده.
منملبخندمیزنم.

گیلــداخیلــیباحــالمیخنــده؛صــدایخنــدهشرومیشــهوســط
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همــهیخندههایــیکــهتــوســالنمــوجمیزنــن،تشــخیصداد.از
اونخندههاییــهکــهبچــهایمــثمــندوســتدارهتــاآخــرعمــرش

جــوکبگــه،بلكــهبتونــهصــدایهمچیــنخنــدهایروبشــنوه.
آره.خنــدهیگیلــدایکــیازاوندالیلیــهکــهباعــثمیشــهبیشــتراز
هــرچیــزیتــودنیــا،دلــمبخــوادیــهکمدیــنســرپاییباشــم،حتــی

اگــهشــرایطجســمیمبــااســمشــغلمجــورنباشــه.


