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2829 ج:س:

ولی آخرش هر طور شده، کتابمان را می نویسیم. )آخ و واخ! )

چرا پسره ساعتش رو از پنجره انداخت بیرون؟

اگر شما هم مثل بیشتر خواننده های ما باشید )وای!(، احتمااًل می خواهید 
بدانید که )آخ!( من چرا دارم این قدر آخ و واخ می کنم. خب، دلیلش 

این است که دندانم خیلی درد می کند.

چون می خواست ببینه زمان می تونه واقعاً پرواز کنه یا نه.

فصل 2



3031 ج:س:

تری با دو تا بره، جفتک زنان می آیند سمتم. می گوید: »سالم اندی! 
چه روز خوبیه! توی دشِت زیبا و آفتابی پر از گل، پروانه و پرنده های 

آبی مون، همه چی خیلی قشنگه!«

می گویم: »نه خیر، خیلی هم روز گندیه، چون من درددارترین دندون درد 
دنیا رو گرفته م!«

شباهت دندوِن خراب با آدمی که داره غرق می شه، چیه؟

تری می گوید: »پسر! یاد یه جوکی افتادم! اگه گفتی شباهت دندوِن 
خراب با آدمی که داره غرق می شه و مثل تو جونش داره درمی ره، 

چیه؟«

می گویم: »نمی دونم و نمی خوام هم که بدونم! دندونم داره می ُکشدم!«
تری می خندد. »آفرین، یه کمی نزدیک شدی! جفتشون رو باید ِکشید 

بیرون! فهمیدی؟«

جفتشون رو باید کشید بیرون.

پاشویهبا
آبیخ

بــــع!

پاشویهیآِبیخواسه
دندوندردخوبه؟



3233 ج:س:

می گویم: »بله، فهمیدم!«
»پس چرا نمی خندی؟«

»چون دندونم خیلی درد می کنه! وقتی این قدر دندون درد داشته باشی، 
نمی تونی بخندی!«

تری می گوید: »چه بد! چون من عاشق جوکم! حتی به نظرم باید یه 
کتاب جوک بنویسیم!«

این دندون درد حال وحوصله ی  با  می گویم: »کاش می تونستم، ولی 
جوک نمی مونه! راستش حتی فکر نمی کنم حال نوشتِن این کتاب رو 

هم داشته باشم.«

آخرین دندونی که توی دهن دیده می شه، چیه؟

تری می گوید: »ولی مجبوریم بنویسیمش، وگرنه آقای غول دماغ قاتی 
می کنه!« می گویم: »می دونم! فقط نمی دونم چه جوری باید این کار رو 

بکنیم! دندون درد بیچاره م کرده!«
تری می گوید: »ببین، آسمون رو نگاه! یه پرنده!«

به جایی که تری نشان می دهد، نگاه می کنم. 
می گویم: »فکر نکنم پرنده باشه. سوپرَانگشته.«

دندون مصنوعی.

سوپرَانگشتمالسوپرَانگشته؟
جلداولبود.

منیهماردرچمنزارم.

ِکشیدن!من
فهمیدم!

هاهاها!ُکشیدن
یاِکشیدن؟!

مننفهمیدم.



3435 ج:س:

تری می گوید: »نه! نه پرنده ست و نه سوپرَانگشت! هواپیماست! یه 
پیغام هم داره!«

چرا هواپیما می ره باال؟

اندی! دقیقًا همون چیزی که  تری می گوید: »یه مداِد جوک نویس 
می خواهیم! حاال که دندونت درد می کنه، می تونه کمکمون کنه جوک 
بنویسیم، حتی شاید به درد نوشتن همین کتاب هم بخوره! باید یه 

دونه بخریم، همین امروز!«
می پرسم: »ولی از کجا؟« و همان موقع هواپیما می پرد باال.

چون راه دیگه ای نداره.

جوکنویِس2000کاریمیکندکهحتیوقتیخندهتاننمیآید،بخندید.

زههم
نهایبام

تنداستا
براینوش

آید،بخندید.
یوقتیخندهتاننمی

کمکتانمیکند،براینوشتِنحکایت،شعروچیستان...جوکنویِس2000کاریمیکندکهحت

همینامروزیکیبخرید!

همینامروزیکمدادجوکنویسبخرید!

بــــع!



3637 ج:س:

تری می گوید: »از کجا؟ از مغازه ی دو دالری! ما هم یه مغازه ی دو 
دالری  توی خونه درختی مون داریم!«

ناله می کنم: »درسته، ولی من فقط یه دالر دارم.«

اون چیه که شبیه یه سکه ی یه دالریه؟

تری می گوید: »وای، چه بد! چون من هم فقط یه دالر دارم.«
می گویم: »هوووم...«

یه سکه ی یه دالرِی دیگه.

نیستم.مناسبتکشاخ

پنگوئنهیخآورد.

                                                 از مغازه ی دو دالری فروشی

که نزدیکتونه!

از کجا؟

یخ



3839 ج:س:

»هوووم...«

              »هوووم...«

                                            »هوووم...«

                    »هوووم...«

کتاب ریاضی به اون یکی کتاب ریاضی چی می گه؟

می گم  فکری!  »یه  می گوید:  تری 
رو  یه دالری مون  تا  دو  هر  چطوره 
بذاریم روی هم؟ اون وقت دیگه دو 

دالر داریم!«

»می خوای از مسئله هام برات بگم؟«

می گویم: »یعنی می شه؟ ممکنه؟؟ 
بر خالف قوانین ریاضی نیست؟«

تری می گوید: »فکر نمی کنم، ولی فقط 
یه راه هست که مطمئنمون می کنه... 
اینکه بریم مغازه ی دو دالری و ببینیم 
پینچی مک فی می ذاره با دو تا سکه ی 
یه دالری مون، جوک نویِس 2000 رو 

بخریم یا نه!«



4041 ج:س: اون چیه که جواب داده می شه، ولی سؤال نمی پرسه؟

هم  تصویری  تلفن  آفتابی مون  دشت  »نمی دونستم  می گوید:  تری 
داره.« می گویم: »معلومه که داره. بیشتِر دشت های آفتابی دارن.«

تری می گوید: »امیدوارم آقای غول دماغ نباشه.«
می گویم: »احتمااًل خودشه، متأسفانه.«

تری می گوید: »آره، احتمااًل خودشه، متأسفانه.«

تلفن.

آه وناله کنان، تلفن را جواب می دهم. »سالم )وای!( آقای غول دماغ!«
آقای غول دماغ داد می زند: »آه و ناله ت واسه چیه دیگه؟« صدایش 
یک دسته پروانه را که نزدیک تلفن بال می زنند، می ترساند. »من وقت 
ندارم به گریه و زارِی تو گوش بدم، می دونی که خیلی سرم شلوغه!«

می گویم: »می دونم، ولی دندونم...«
آقای غول دماغ می پرد توی حرفم. »من وقت واسه توضیح شنیدن ندارم، 
شما هم وقت واسه توضیح دادن! مهلت تحویل کتابتون امروزه، و بهتره 

تا ساعت دو و نیم سِر میزم باشه، وگرنه...«

زینگ!
زینگ!

گ!زینگ!
زین

گ!زینگ!
زین

گ!زینگ!
زین

بیایینبریم!

عق!هیوالی
گندهی

عصبانی!

آقای
دادزن!



4243 ج:س: اون چیه که بزرگ و قرمزه و سنگ می خوره؟

عقب  کم  یه  من  دندون درِد  به خاطر  راستش  آره،  »خب  می گویم: 
افتاده، ولی می خواهیم کلی جوک و چیستان توش بنویسیم...«

آقای غول دماغ دوباره حرفم را قطع می کند. »پس نظرتون درباره ی این 
چیستان چیه: اگه گفتین اون چیه که بزرگ و قرمزه و هر چی عصبانی 
بشه بزرگ تر و قرمزتر می شه و اگه یه نویسنده و تصویرساز کتابشون رو 
تا آخر مهلتشون یعنی ساعت دو و نیِم امروز تحویل ندن، می ترکه؟«

یه سنگ خواِر بزرگ و قرمز.

تری می گوید: »اوووم... چیزی به ذهنم نمی آد...«
می گویم: »به  ذهن من هم همین طور. نمی دونیم!«

آقای غول دماغ هوار می کشد: »خب معلومه چیه، دماغم! بهتره تا 
ساعت دو و نیِم امروز کتاب رو تموم کرده باشین، وگرنه...«



4445 ج:س: اون چیه که بزرگ و قرمزه و سنگ خوارهای بزرگ و قرمز رو می خوره؟

می گویم: »چشم، آقای غول دماغ! « ولی او زودتر تلفن را قطع کرده.

تری می گوید: »به نظرم جوکش زیاد خنده دار نبود.«
می گویم: »بیشتر یه جور تهدید بود تا جوک. بهتره هر چه زودتر بریم 

مغازه ی دو دالری و یه جوک نویِس 2000 بخریم، زود!«

یه »سنگ خوارهای بزرگ وقرمز« خواِر بزرگ و قرمز.

تری می گوید: »بپر سوار صندلی های جهنده بشیم. تا باال خیلی راهه.«
بعد سوت می زند و صندلی های جهنده فورًا ظاهر می شوند.



ا ناشر کتابهای خوردنی ه
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به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


