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کسی نمی داند 
چرا او پیش ما 
زندگی می کند. 

دایی سمباده این 
سه تا مشکل را 

ندارد: 
فشارخون، 
میگرن و 
پرسش!
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حیوان خانگی 

دایی سمباده!



همیشه مراقبیم 
که سرما نخورد. 

آخرش هم 
سرما می خورد!

وقتی انگشتش را باال 

می گیرد به این معنی 

است که انگشتش را باال 

گرفته  است!
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خودمخودم
یعنی پدر خانواده، 

آقای جوش شیرین. 
بدون سمباده 

بدجوری حوصله ام 
سر می رود.





مامان دارچین از من و دایی خواست که برویم فروشگاه. باید برای مربی پسرمان 
یک هدیه ی مناسـب می خریدیم. دایی سـمباده گفت: »الزم نیست برای جشن 
تولد مربی بسـکتبال هدیه بخرید... مربی های بسـکتبال، کارشـان این است که 
تـوپ را می اندازنـد وسـط چندتا بچه ی الغرُمردنـی و با سـرعت می دوند به طرف 

دستشویی!«
پسـرم، کلوچه، با تعجب پرسـید: »مگر این یکی از تکنیک های مهم بسـکتبال 

نیست؟!«
مامان دارچیـن پـارچ آب را گذاشـت روی میـز و گفـت: »مربی بـودن به این 

سادگی ها هم نیست.«



من دایی سـمباده را کشـیدم کنار و گفتم: »امروز جشـن تولد مربی پسـرم، 
کلوچه، اسـت. من و تو باید راه بیفتیم و برویم برایش هدیه بخریم. بدبختی 
این اسـت که این کار، کار سـاده ای اسـت... کارهای غیرممکن برای من خیلی 
آسـان ترند! چـون نمی توانـم آن ها را انجـام بدهم! به همین راحتـی! اما کارهای 
سـاده واقعًا وحشـتناک اند؛ چون راحت می توانم بلند شـوم و بروم انجامشـان 
بدهم! من خیلی می ترسم. حاال چه کار کنیم؟!... ما باید هدیه بخریم و هجده تا 

راه ساده هم برای این کار وجود دارد!«

جواب مامان با من10


