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این خاطرات بی اغراق نوشته شده اند.
گاهی وقت ها یک جورهایی باورنکردنی به نظر می رسند، اما واقعًا 
همه ی این  اتفاق ها برایم پیش آمده و ممکن بود برای شما هم 

پیش بیاید. راستش را بخواهید احتماالً پیش می آید.
اما تا وقتی من اینجا هستم تا کمکتان کنم، الزم نیست نگران 
باشید. پیشنهاد می کنم دفترچه خاطراتم را دوبار بخوانید. بار اول 
راحت بنشینید و لذتش را ببرید. واقعاً خوشحال می شوم اگر حال 
کنید و به جوک هایم بخندید. بار دوم، خم شوید به جلو و تمرکز 
خوب  این طوری  بردارید.  یادداشت  بخواهد  دلتان  شاید  کنید. 

می فهمید چی کار باید کرد وقت هایی که پدر و مادر ها...
اما بگذارید زرنگی به خرج بدهم. همین جا قضیه را درز می گیرم 

و در صفحه های بعد می بینمتان.
لویی خنده ساز 

 



بابا و مامان چندتا اصطالح جدید یاد می گیرند

جمعه، 20 سپتامبر

6:00 بعدازظهر
بابا و مامان از سوراخ قفل در اتاق زاغ سیاهم را چوب می زدند. 
یکهو خیز برداشتند، آمدند تو و زل زدند به من که داشتم مشق 
می نوشتم. هیچ وقت نمی گذارند به حال خودم باشم. هر وقت سرم 
را بلند می کنم جلوی چشمم نشسته اند. راستش اگر بیشتر از دو 
دقیقه توی دست شویی بمانم، هوار می زنند: »همه چی رو به راهه؟ 

کاش اون تو حداقل یه چیزی یاد بگیری.«
بابا و مامانم کالفه ام کرد ه اند. این قضیه خیلی رو مخم رفته بود. 
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تا اینکه فهمیدند چقدر پیله بوده اند و تصمیم گرفتند دست از این 
کارهایشان بردارند. خالصه تازگی ها فقط پشت در پچ پچ می کنند.
بابا پرسید: »لویی، دوره کردن درس هات چطور پیش می ره؟«

راستش را به آن ها نگفتم. دلم نمی خواست با واقعیت های تلخ  
زندگی روبه رو شوند. )البته به تو می گویم دفترچه  خاطرات عزیز، 

بعداً.(
ـ اِی، بَدک نیست.

بابا گفت: »راستی، رئیس جدیدم امشب واسه شام می آد خونه ی ما.«
گفتم: »چه یهویی! شرط می بندم خودش خودش رو دعوت کرده.«

بابا نیمچه لبخندی تحویلم داد: »یه همچین چیزی.«
ـ شرط می بندم حال و روزش یه جوریه که سه روز دیگه می میره، 

مثل رئیس قبلی.
ـ اینجاش رو اشتباه کردی. اون خیلی هم جوونه و فقط می خواد 

کارمندها و خانواده هاشون رو از نزدیک بشناسه.
بابا یک لبخند کوچولوی دیگر هم تحویلم داد و گفت: »امشب 

هم قرعه به نام ما افتاده.«

مامان گفت: »حدود ساعت هفت می رسه.«
گفتم: »چه هیجان انگیز!« بعدش یک فکر وحشتناک تو مخم 

جرقه زد: »من که مجبور نیستم کت و شلوار بپوشم، ها؟«
مامان گفت: »فقط واسه چند ساعت.«

بلند غرغر کردم: »حتماً وقتی رسید هم می خواین جلوش خم و 
راست بشم و رو سرش گل بریزم. ها؟«

بابا گفت: »نه، فقط خودت باش.«
پوزخند زدم: »واقعاً؟«

بابا تندی گفت: »خب، کم و بیش.«

6:15 بعدازظهر
بابا و مامانم االن رفته اند و من می توانم چیزی را که از آن ها قایم 
کرده ام به تو بگویم. هفته ی پیش ما یک امتحان تاریخ مهم داشتیم 
که همه ی هم دوره ای های من توی مدرسه باید این امتحان را 
می دادند. االن پای برگه ی من با رنگ قرمز خونی نتیجه ی امتحانم 

نوشته شده.
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از صد چهار گرفته ام!
جنبه ی مثبتش را نگاه کن. این بهتر از سه از صد است. دو از 
صد که نگرفته ام. تازه من آن هایی را که یک از صد گرفته اند، اصاًل 

حساب نمی کنم.
ولی هیچ کس کمتر از من نگرفته بود. پایین ترین نمره بودم. 

حسابی ضایع شدم.
خب من فقط دو هفته است به این مدرسه آمده ام و آن ها در درس 
تاریخ خیلی جلوتر از مدرسه ی قبلی ام هستند )توی مدرسه ی قبلی  
حتی به قرن هجدهم هم نرسیده بودیم، اما اگر دوست داری بدانی، 
اینجا کلک بیشتر کتاب را کنده  اند. هرچند مطمئنم دوست نداری.(

به هر حال، آن ها گفته اند سه شنبه ی بعد می توانم دوباره امتحان 
بدهم. البته بابا و مامانم فکر می کنند هفته ی آینده بار اول است که 

می خواهم بروم سر جلسه ی امتحان.
مدرسه  هم انتظار دارد همه ی وقتم را صرف خواندن یک کوه 
جزوه  کنم که برای جبران عقب ماندگی ام بهم داده اند. نگاهشان 
که می کنم سرم سوت می کشد. تازه من یک مشکل بزرگ دارم، 

یک مرض خیلی نادر. من بدجوری به مشق حساسیت دارم.
همین هفته ی قبل توی خانه بی هوا کتاب ریاضی ام را در آوردم. 
صورتم فوری شروع کرد به خاریدن. درست فردا صبحش لکه ی 
قرمز عظیم الجثه ای روی صورتم ظاهر شده بود. من به خاطر مراقبت 

از پوستم،  جدی می گویم، دیگر مشق ننوشتم.
اما یک خبر خوب هم دارم، یک خبر توپ. یک خبر... بگذریم، 

خودت قضیه را گرفتی. 
مدرسه برای من هیچ اهمیتی ندارد. در واقع می توانم بی خیالش 
بشوم. من استاد الفبا شده ام و حدوداً می توانم تا چهار بشمرم. کل 
چیزی که من برای زندگی واقعی  نیاز دارم این است: خنداندن 

مردم.
حتی االن هم که دارم این خاطرات را می نویسم به چیزهای 
خنده داری فکر می کنم که باید برایت تعریف کنم. کله ی من همیشه 
پر از جوک است. در حقیقت فقط یک کار است که می توانم انجام 
بدهم و مطمئناً فقط یک شغل است که می خواهم داشته باشم: کمدین.

و دست کم تا وقتی که برنامه ی تلویزیونی خودم را داشته باشم، 



مدرسه جدیدم پر است از خرخوان ترین آدم هایي 
که توی  عمرم دیده ام. از آن طرف هم مامان و بابا ویِر 

کلاس هاي فوق برنامه  برایم گرفته اند. واقعًا کابوسی 
شده. مدي مي گوید بابا و مامان خودش هم این جوري 

بوده اند تا بالاخره توانسته تربيتشان کند. تمام پدر و 
مادرها باید تربيت شوند!

بابایم شده یک بابای خانه دار! غذاهایی می پزد که 
هيچ کس نمی تواند لب بزند. تازه از من می خواهد خودم 
اتاقم را مرتب کنم. از همه بدتر: من را به عنوان بهترین 

دوستش انتخاب کرده و مغزم را می خورد. باید یک جوری 
جلویش را بگيرم، اما چطوری؟

وقتی مامان و بابا دلشان خواست باحال به نظر 
برسند، اصلًا عين خيالم نبود. راستش اولش 
باحال بود. اما فقط تا وقتی که سر و کله ی بابا با 

لباس های اجق وجق دِم مدرسه ی ما پيدا نشده بود! 
دیگر شورش را درآورده اند! باید فکری کنم. 

شاید شما هم مثل لویی از دست پدر  و مادرتان عاصی شده اید. 
لویی راه های زیادی برای خالصی از 

دست پدر و مادرها سراغ دارد. در مجموعه ی 

قصه های 
با پدر و مادر

به زودی...

چگونه پدر و مادر 
خود را امروزی کنیم
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


