
من جوکم

من حتی توی تلویزیون 
هم جوکم

خدا جون سالم به روی ماهت...





تقدیم به خنده،
که بزرگ ترین معجزه است...
ز.غ



بخش یک
قصه ی ما به سر رسید؟



فصل 1

تلویزیون؛ آره یا نه؟
سالم! من ِجیمی گریم۱ هستم و از تِه دل دعا می کنم شما هم بیننده ی 
برنامه ی تلویزیونی جدیدم باشید؛ البته اگه آخرش بتونم یه برنامه بسازم. 
ببینیـد، موضـوع از ایـن قراره که وقتی من توی مسـابقه ی نمکی ترین 
بچه کمدیـن دنیـا، که تـوی هالیـوود برگزار می شـد، برنده شـدم، یکی از 
جایزه هام این بود که سـتاره ی برنامـه ی تلویزیونی مخصوص خودم توی 

شبکه ی بی ان سی۲ باشم. 
اما ممکنه هیچ وقت این فرصت نصیبم نشه، چونـ  بیاین 

روراست باشیم ـ کلی کار تلویزیونکی هست 
کـه مـن از پسشـون برنمـی آم. برنامـه ی 
پلیسـی کـه دیگـه هیچـی؛ من اصـًال در 
تعقیب آدم بدها توی کوچه پس کوچه های 

تاریک استعداد ندارم. 

1- Jamie Grimm
2- BNC

اما ممکنه هیچ وقت این فرصت نصیبم نشه، چونـ  بیاین 
روراست باشیم ـ کلی کار تلویزیونکی هست 

کـه مـن از پسشـون برنمـی آم. برنامـه ی 
پلیسـی کـه دیگـه هیچـی؛ من اصـًال در 
تعقیب آدم بدها توی کوچه پس کوچه های 

1
2

عذر مى خوام رفقا، 

مى شه برگردید تا این جا 

دستگیرتون کنم؟ 

واقعاً ممنون مى شم!



تـوی این برنامه های آخرین بازمانده هم کاری ازم برنمی آد. مخصوصًا 
اگه برنامه شون توی یه جزیره با  کلی شن و ماسه باشه. 

مردم بهش 

می گن جیمی.

ما هم بهش 

می گیم ناهار.

آره! واقعًا دوسـت داشـتم برم هالیوود اما خونه ی واقعی من النگ بیچ 
تـوی النگ آیلنـده. واسـه همین هم دوباره برگشـته م بـه جوک ترین جای 

روی زمین: مدرسه ی راهنمایی . 
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از شـانس خـوب، چندتا رفیق معرکـه دارم. اول از همه منظورم جیمی 
پیِرس1 و جویی گاینوره2. این دوتا پسـر بیشـتر صبح ها تا مدرسـه باهام 

قدم می زنن. 
ُخب... اون دوتا قدم می زنن و من ُسر می خورم. 

امـا معرکه تریـن  چیـز در مورِد گاینـور و پیرس اینه کـه هیچ وقِت خدا 
طوری باهام رفتار نمی کنن که انگار باهاشون فرق دارم یا از کار افتاده م )از 
این کلمه متنفرم... حس می کنم اسب مسابقه م(. یه بار گاینور بهم گفت: 

»تو فقط یه کم ازمون کوتاه تری رفیق.«
هر وقت به یه سـرباالیِی تند می رسـیم، گاینور و پیرس زود نمی دوئن 
بـرن پشـت سـرم و طـوری ُهلم بـدن که انگار یـه بچه م که توی کالسـکه 
نشسـته. خیلـی عادی دسـته های ویلچـرم رو می گیرن و بـدون این که به 

روی خودشون بیارن، خیلی آروم کمکم می کنن. 
جیمـی پیـرس از اون نابغه هـای درجه یکـه. خیلی باهوشـه. یه بار بهم 
گفت فیل تنها پستانداریه که نمی تونه بپره. بعد من یادش انداختم: »البته 

فیل  و من.«
جویـی گاینـور؟ اونم درجه یکه. کاًل دوسـت داره لبـه ی تیغ زندگی کنه. 
سر تا پاش پر از تتو و حلقه  و از این گل میخ های فلزیه. همین چند وقت 
پیش داد واسـه ش یه  دونه حلقه توی الله ی گوشـش بندازن. االن الله ی 

گوشش شده شبیه یه میگو که زده باشنش سِر سیخ. 

1- Jimmy Pierce
2- Joey Gaynor
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هـر روز صبـح تـوی راه مدرسـه ی راهنمایـی النگ بیـچ، از جلـوی یـه 
مدرسه ی ابتدایی رد می شیم. 

تا بچه ها ما رو می بینن، بدوبدو جمع می شن توی زمین بازی و از الی 
سیم توری بلندبلند واسه م جوک می گن. بیشتر جوک هاشون خیلی لوس 

و بی مزه ست، اما خود بچه ها باحالن. 
تـازه، همین هـا بودن که توی مسـابقه ی نهایی نمکی تریـن بچه کمدین 

دنیا بهم رأی دادن. 
واسه همین، معلومه که همیشه می ایستیم و به جوک هاشون گوش می دیم. 

حتی وقت هایی که معلوم می شه کارمون یه اشتباه بزرگ بوده. 

بعد از مدرسه تتوی جدیدم رو 

بهتون نشون می دم رفقا.

آخ، چه خوب! واسه ش 

لحظه شماری می کنم.
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فصل 2

خندیدن با پشِت هوا شده

امروز یه ذره دیرمون شـده، اما بچه ها همین جور دارن واسـه مون جوک 
می گن. 

بهشون می گم: »فقط یه جوک دیگه.«
یـه دختـره که موهای قرمز و صـورت کک مکی داره بهم می گه: »آهای 

جیمی، می دونی چرا بازیکن های گلف دوتا لباس رو هم می پوشن؟«
»نه، نمی دونم. چرا؟«

»چون ممکنه یکی ش سوراخ بشه.«
ُخب دیگه، بچه های کالس چهارمی و پنجمی دارن جوک های مخصوص 
چهارمی هـا و پنجمی هـا رو می گن. بعضـی وقت ها جوری ادا درمی آرم که 
یعنی از بس نمک دارن، روده ُبر شـده م و کارم کشـیده به تک چرخ زدن 

با ویلچر. 
امـا امـروز یـه اشـتباهی می کنم. زیـادی نزدیک جـدول کنـار خیابون 

تک چرخ می زنم. 

13



آهای جیمی، 

اون جوکه رو شنیدی که 

در مورد پشت بومه؟ 

اَه، بی خیال! ما که قدمون 

بهش نمی رسه.

جیمی می دونی اگه دماغت 

اون قدر رشد کنه که برسه به 

زمین، چی می شه؟

مجبور می شی با 

بوی پاهات کنار 

بیای!

نه، نمی دونم. 

چی می شه؟



آهای جیمی، 

اون جوکه رو شنیدی که 

در مورد پشت بومه؟ 

اَه، بی خیال! ما که قدمون 

بهش نمی رسه.

جیمی می دونی اگه دماغت 

اون قدر رشد کنه که برسه به 

زمین، چی می شه؟

مجبور می شی با 

بوی پاهات کنار 

بیای!

گاینـور و پیـرس از روی زمیـن بلنـدم می کنـن و خیلـی عـادی بـرم 
می گردونـن روی صندلـی م. ایـن هـم یه دلیل دیگه واسـه این که عاشـق 

مدرسه رفتن با این دوتا ساقدوش همیشگی هستم. 

موقعی که داشـتم پشـتک وارو می زدم، سروکله ی دوستمون گیلدا گُلد1 
هم با دوربین فیلم برداری ش از اون طرف خیابون پیدا شد. گیلدا همیشه ی 
خدا داره فیلم خنده دار می سازه. بعضی وقت ها هم من نقش اول فیلم هاش 

هستم... حتی وقت هایی که نمی دونم داره ازم فیلم می گیره. 
گیلدا می رسه بهمون و می گه: »عجب پشتک بامزه ای زدی جیمی. اگه 
یه وقت به خاطر قضیه ی معروف شدنت باد برت داشت، فیلم کّله پا شدنت 

1- Gilda Gold
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رو می ذارم روی اینترنت. اصاًل شاید بفرستمش واسه تی ام زد1.«
لبخند می زنم و می گم: »دمت گرم.«

البته من نگران این نیستم که گیلدا فیلمش رو بذاره روی اینترنت. 
چون هیچ کس نگاهش نمی کنه. من که دیگه آدم معروف نیسـتم. من 
فقط یه بچه م که روزی روزگاری توی یه مسابقه ی تلویزیونی جوک گفتن 

اول شده. 
بچـه ای کـه باید حواسـش باشـه زیـادی نزدیک جـدول کنـار خیابون 

تک چرخ نزنه. مخصوصًا اگه زیر پاش یه چاله ی آب باشه. 
حاال باید کل روز این لباس های آب کشیده رو تحمل کنم. 

TMZ -1؛ یک وب سایت اینترنتی که اخبار شخصی بازیگران و اشخاص معروف را منتشر می کند.
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فصل 3

جلیقه ی ضدقلدر 
گیلـدا، گاینـور، پیرس و من توی راهروی مدرسـه ِهّره وِکّره می کنیم و 

می ریم طرف کمدها. 
همـه ی تابلوهای خوش اومدی به خونـه و جیمی = نمک رو جمع کرده ن. 
دیگه خبری از بادکنک و کاغذرنگی نیسـت. فقط یه کارت تبریک هنوز به در 
کمدم آویزونه که اونم چسبش حسابی ُشل شده و به زور خودش رو نگه داشته. 
گمونم می تونید اسم این بخش از زندگی م رو بذارید یه جیمِی معمولی. 
ُخـب بعـد از این کـه بزرگ ترین آرزوتون تبدیل شـد بـه واقعیت، دیگه 
چی کار باید بکنید؟ االن یعنی من بعد از برنده شـدِن اون مسـابقه، دیگه 
توی مدرسه  به نقطه ی اوج رسیده م؟ اگه بی ان سی هیچ وقت دلش نخواد 
یه برنامه با شرکت یه بچه ی نمکی روی ویلچر بسازه چی؟ یعنی دیگه از 

این جا به بعد افتاد م توی سرازیری؟
اگه این جوری باشه، حداقل می تونم بقیه ی مسیر رو دنده خالص برم. 
مخصوصًا اگه پسـرخاله م اِسـتیو کازِگرو1، خبیث ترین قلدر مدرسه هم 

1-Stevie Kosgrov
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یه ُهلی بهم بده. البته االنش هم داره همین کار رو می کنه. 
اوف!

ولـی مـن دیگـه اصـاًل از اسـتیو نمی ترسـم، چـون یـه اسـلحه ی خفن 
محرمانه پیدا کرده م که می تونم باهاش استیو رو شکست بدم: اسلحه ی 
شـوخی. اگـه نظر مـن رو بخواید، با چندتا نیش دقیق می شـه باد یه قلدر 

رو خالی کرد. 
واسـه همین وقتی می آد سـمتم تا به خیال خودش لباسـم رو بکشـه 
سـرم، بهـش می گم: »پسـر تو واقعـًا کاِرت توی لباس کشـی حرف نداره. 
ببینـم، نکنـه تـوی خونـه روی خـودت امتحان می کنـی؟ واسـه همینه که 

همیشه این قدر عجیب وغریب راه می ری؟«

خیلی قشنگ مسخره م می کنی استیو. 

حس می کنم عزت نفسم پوکیده؛ 

یه راست شوت شده هوا.



وقتی دارم همون بالیی رو سِراستیو کازگرو می آرم که خودش همیشه 
سرم می آره، سروکله ی یه بچه ی جدید توی راهرو پیدا می شه. یه ُقلتشن 
که اندازه ی کل دخترهای گروِه تشـویق مدرسـه، موی بور داره. اسـتیو رو 

می زنه کنار و از اون باال به من چشم غره می ره. 

توی دوران جهش رشد 
یه جهش اضافه داشتم

ناهاِر یه مشت 

بچه ی دیگه.

»تو جیمی گریمی، نه؟«
لبخند می زنم. »از کجا من رو شناختی؟ از قیافه م یا ویلچرم؟«

»از دهِن گَل وگشادت.«
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ُخب، گمونم نمی شه با غولی که امروز اشتباهی اون طرف ساقه ی لوبیا1 
بیدار شده، دل داد و قلوه گرفت. 

می گـه: »من الرس یوهانسـنم. تازه بـا خانواده م از مینه سـوتا2 اومدیم 
این جا.«

فکر کنم این یوهانسن )که اتفاقًا هم قدوقواره ی خود ایالت مینه سوتاست( 
بایـد اهـل اسـکاندیناوی3 باشـه. اصـاًل هـم جای تعجـب نداره اگـه یه رگ 

وایکینگ داشته باشه؛ رگ غارتگر و چپاولگر. 
الرس داره واسـه خودش حرف می زنه: »من کشته ُمرده ی َپتی ِورِوره4 
بودم. پونزده بار بهش رأی دادم. عدد مربوط بهش رو اون قدر فشار دادم 

که گوشی م شکست.«
اسم  که  ـ  دامبروسکی5  پاتریشیا  که  بگم  واسه تون  یادآوری  محض 
خودش رو گذاشته پتی ِورِوره ـ یکی از اون کمدین هاست که من توی 
تلفن هاشون  آمریکا  مردم  اون مسابقه،  توی  دادم.  هالیوود شکستشون 
رو برداشتن و درست مثل مسابقه ی استعدادهای آمریکایی6 رأی دادن. 
پاتریشـیا دامبروسـکی توی شـهر موس لِیـک ایالت مینه سـوتا زندگی 
می کنـه. یه حس عجیبی بهم می گه ایـن بچه ی تازه وارد، رفیقمون الرس 
)کـه گمونم به سـوئدی یعنـی گُنده(، همون گوزنیه که اسـم دریاچه رو از 

روش انتخاب کرده ن7. 
1- اشاره به غول داستان جک و لوبیای سحرآمیز.

2-Minnesota
3- منطقه ای در شمال اروپا که شامل کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد می شود.

4-Chatty Patty 5-Patricia Dombrowski

6- America’s Got Talent 
7- موس لِیک )Moose Lake(؛ در زبان انگلیسی ترکیبی از دو واژه ی گوزن و دریاچه است.
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برگردیم عقب
به من رأی بدید!

مخصوصاً   اگه اسمتون الرسه 

و مخصوصاًتر اگه دو متر قد و 

صد و پنجاه کیلو وزن دارید و 

مخصوصاًترتر اگه دلتون می خواد 

جیمی گریم رو مثل یه حشره ی 

لعنتی لِه کنید!

یوهانسن خم می شه و چشم توچشم می شیم. از بوی دهنش می فهمم 
واسه صبحونه سیرترشی خورده. 
»پتی باید شکستت می داد.«

هیچی نمی گم، فقط آب دهنم رو قورت می دم. 
»اما خیالی نیست. به جاش خودم شکستت می دم.«

»هوی!« استیو کازگرو به حرف اومده: »وایسا اول برسی! جیمی گریم 
مال منه.«

یوهانسن به استیو می گه: »تو دیگه کی هستی؟«
»کازگرو. سه ساله که پشت سر هم شاخ ترین قلدر مدرسه م. اگه دلت 

می خواد ُمشتی چیزی بزنی، باید وایسی توی صف. پشت سر من.«
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»باشه. اتفاقًا اگه برم پشت سرت، راحت تر می تونم برات لگد حواله کنم.«
دو ثانیه بعد، استیو عین مایه ی کتلت پخِش زمین می شه. 

بعـد نوبـت منه. با یه ُهل چهارچرخم می ره هوا و چشـمم می مونه روی 
مهتابی های سقفی. دوباره. 

آره، قشنگ عین روزگار قدیم. فقط االن باید از یه قلدر جدید بترسم. 
ولی اگه گفتید چی؟ این دفعه استیو کازگرو هم باید بترسه!ولی اگه گفتید چی؟ این دفعه استیو کازگرو هم باید بترسه!

الک پشتی رو دارم که هفته ی پیش اوف! االن احساس همون 
دِم خونه وارونه ش کردم. 

گمونم من دوتا پرنده 
گیرم اومده، ولی استیو 

گمونم من دوتا پرنده 
گیرم اومده، ولی استیو 

همون رو هم نداره. گمونم من دوتا پرنده 



فصل 4

پیش به سوی غذاخوری

بعـد از این کـه الرس یوهانسـن چیـزی کـه بـه خیـال خودم دسـتگاه 
شکسـت ناپذیِر ضدقلدرِی جوک محور بود رو نابود می کنه، دقیقًا می دونم 

بعد از مدرسه  باید کجا برم: غذاخورِی ساحلِی عمو فرانکی1 جونم. 
باید مطمئن بشم هنوز کارم درسته یا نه. 

وقتـی می گم »کارم درسـته« منظورم در زمینـه ی خندوندن مردمه، نه 
کله پا شدن. 

همون جور که احتمااًل خودتون می دونید، غذاخوری عمو فرانکی حسابی 
تغییر کرده و اسباب اثاثیه  و شکل و قیافه ش عوض شده. دلیلش هم اینه 
که توی طوفان چند ماه پیش، غذاخوری عمو فرانکی از حالت کنار دریایی 

تبدیل شد به غذاخوری زیر دریایی!
در ضمـن عمو فرانکی، بی بـرو برگرد، دوست داشـتنی ترین فامیلیه که 

دارم. 

1-Frankie
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به نظرت شیر سویا 

همون شیر معمولی 

نیست که خودش رو 

زیادی تحویل گرفته؟


