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جیمز پترســون و کریس گرابنســتاین

بیتــا ابراهیمــی، بهشــته خادم شــریف



مقدمه
همه چی از همون لحظه ای شروع شد که گفتیم می خوایم این کتاب رو ترجمه کنیم. 
باشه؟ یکی  بچه ی معلول  یه  انتخاب کردیم،  کتابی که  قهرمان  باید  یکی گفت: چرا 
بهش  معلولیتش  خاطر  به  مسابقه  داَورای  این که  و  ترحم  قضیه ی  این  دیگه  گفت: 
جایزه می دن، زیادم خوب نیست. اون یکی گفت: بابا این کتابه که تا حاال اصاًل جایزه 

نُبرده! و...
خالصه، رسیدیم به این که ترجمه ش کنیم. بیتا ابراهیمی عزیز و بهشته خادم شریف 

رکوننش... مهربون، قبول کردن توی اون فرصت کمی که داشتیم، دوتایی با هم ِبتِّ
یه کم از ترجمه که پیش رفت، دیدیم اوه اوه اوه! قضیه کُِمدیه، اونم از نوع اسَتند آپ! 

یعنی همون سرپایی!
آخه کُِمدی ُپر از بازی با کلماته! نمی شه همون بازی های زبون انگلیسی رو این جا راه 

 .انداخت و ازشون سر درآورد
ولی از پِس این مشکل هم براومدن که یه دفعه گفتم: بابا به خداااا این رمان، زبوِن 
محاوره می خواد! تا اینو گفتم، انتقاد بود که مثل سیل داشت می ُبردم تِه چاه! کدوم 

 !چاه؟ همون که درش هر 20 سال یه بار باز می شه
خدا شاهده؛ هر چی شیرین بازی  بلد بودم، درآوردم تا نکُشنم! عیِن خوِد جیمی! 

»رضایت« با کلی تهدید و داد و بیداد، صادر شد! و حاصلش همین کتابیه که دارین 
می خونین. عاااالیه!

روی  دادن  اجازه  که  ابراهیمی  بیتا  و  خادم شریف  بهشته  از  کنم  تشکر  کلی  باید 
ترجمه شون، محاوره نویسی و شکسته نویسی کنیم؛ از مریم بنایی صبور که شب های 
زیادی توی دفتر انتشارات نشست و با وسواس سعی کرد متن شکسته و محاوره ی 
خوبی دربیاره! از فاطمه آقاجانپور )البته خانم دکتر( زیست شناس و عاشِق ادبیات که 

وقتی پرینت های کتاب رو می خوند، َاشِکش رو پنهون می کرد ولی ما می فهمیدیم.
و از همه ممنونم! 

رامتین فرزاد



تقدیم به رامبد جوان؛
و البته محمد بحرانی عزیز که تمام خنده های 18 تا 23 سالگیم رو 

توی خوابگاهی که نمی دونم چرا اون جا بودم، مدیونشم.



پیشگفتار



ـــا؟  ـــخره ه ـــی مس ـــه کار خیل ـــن؟ ی ـــخره کردی ـــه کار مس ـــاال ی ـــا ح ت
ـــده  ـــه رو از خن ـــه غریب ـــا یه عالم ـــین ت ـــون رو بکُش ـــه خودت ـــًا اینک مث

ـــه. ـــت دیگ ـــان؟ مسخره س ـــن. ه ـــر کنی روده ُب
خداییش قبول دارین؟

یهاجراینفسگیر
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ــت؛  ــی مسخره س ــن کار خیل ــه همی ــن راجع ب ــتان م ــتش داس راس
ــه و  ــروع می ش ــابی ش ــِد درست حس ــال گن ــه ح ــا ی ــه ب ــتانی ک داس
در اصــل یــه درام مردَافکنــه. بــاور کنیــن. البتــه وســطش چند تایــی 

ــم. ــه از غصــه دق می کردی ــه ک ــه، وگرن ــزه هــم مُیفت ــاق بام اتف
حــاال دقیقــًا چــی شــد کــه خــودم رو بــه همچیــن دردســری انداختــم 

و از صحنــه ی باشــگاه کمــدی ســر درآوردم؟
ــر  ــار، زی ــال انفج ــه ذرِت درح ــه دون ــل ی ــدم مث ــه اوم ــد ک ــی ش چ
نورافکــن داغ وایســادم، بــاال پاییــن پریــدم و ترکیــدم؟ ُشرُشــر عــرق 
ــردن،  ــگام می ک ــه ُزل ُزل نی ــت چشــم ک ــزار جف ــوی ه ــم و جل ریخت

ــن؟ ــل سوراخ ســوراخم کن ــن دری ــا نگاهاشــون عی ــا ب وایســادم ت
بعله. سؤال به جائیه.

ــم،  ــی گری ــن، جیم ــی م ــم؛ یعن ــوام بدون ــم می خ ــن خودم ــه م آخ
ــده بشــم کــه بهــش  ــزی برن ــوی چی ــه، زور مــی زدم ت ــن صحن رو ای
ــن چــی  ــا؟ آخــه م ــن دنی ــن بچه کمدی ــن مســابقه ی نمکی تری می گ

فکــر کــرده بــودم؟
یــه دییقــه وایســین! تــازه اوضــاع از اینــی کــه می گــم، بی ریخت تــر 

هــم شــد!
بذارین این جوری براتون تعریف کنم:

مــن ایــن بــاالم، رو صحنــه. اون وقــت همین طــور کــه تماشــاچیا میــخ 
 مــن شــده ن و منتظــرن یــه چیــز نمکــی  بگــم، خفه خــون می گیــرم. 

بعلــه! ُمــخ کاًل تعطیــل؛ خالــِی خالــی.
ــم کالس  ــزار اعظ ــده خوابگ ــر، بن ــم: »نه خی ــردم می گ ــط برمی گ فق

تشــریف دارم.«



3



4

بــا اجازه تــون ایــن شــاه بیت اون جوکیــه کــه می خــوام تعریــف 
ــه  ــا برســم ب ــم ت ــد بگ ــز بای ــی چی ــش کل ــه قبل ــن ک ــب م ــم! ُخ کن
ــادم  ــه ی ــم ک ــی رو بگ ــون چیزهای ــد هم ــن؟ بای ــاه بیتش! گرفتی ش

ــاد. نمی
حاال من ُشرُشر عرق می ریزم؛ تماشاچیا راغ راغ نیگام می کنن.

واال گمــون نکنــم کمــدی ســرپایی این  شــکلی باشــه! تــا جایــی 
ــاد  ــی بی ــراره یک ــه ای ق ــن برنام ــه همچی ــو ی ــم، ت ــن می دون ــه م  ک
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ــدن. ــم بخن ــردم ه ــه، م ــف کن ــوک تعری ــی ج چند تای
ــم: »اوم م م...  ــور می كن ــه َبلغ ــی کلم ــه چندتای ــون، ی باالخــره اون می
ــده  ــون اوم ــه جــای معلمم ــه خانوم ــو مدرســه، ی ــه روز ت ســالم... ی
بــود ســر کالس؛ بدجــور ُعُنــق بــود، عینهــو خانــوِم دارت ِویــِدر1. ِهــّن و 
ــب  ــی داشــت... داشــت حاضرغای ــرد و صــدای کَت ِ کلفت ــون می ک ه
ــما  ــرجون، ش ــه: پس ــن ک ــرف م ــت ط ــه برگش ــه دفع ــرد، ی می ک
دلقــک کالس تشــریف داری؟ منــم جینگــی گذاشــتم تــو کاســه ش 

ــریف دارم.«  ــم کالس تش ــزار اعظ ــده خوابگ ــر، بن ــه: نه خی ک
ــم  ــازه می بین ــه. ت ــول می کش ــال ط ــد س ــگاری ص ــم. ان ــر می کن صب
ــا،  ــن  ه ــه نمی زن ــدن. قهقه ــی می خن ــی  نفهم ــاچیا بفهم ــه، تماش بعل

ــدن. ــه نخــود می خن ــن ی ــی اِی... همچی ول
وای خــدا! باالخــره یــه جوکــی گفتــم مــن! گنــد نــزدم؛ یعنــی هنــوز 

گنــد نــزده م.
ولی یه دییقه وایسین! 

بایــد یــه چیــز دیگــه رو هــم بهتــون بگــم. می خــوام مســیر داســتان 
رو یــه تغییــر اساســی بــدم.

اآلن می گین: »یه تغییر اساسی؟ هنوز هیچی نشده؟«
ــش  ــن... خدایی ــم نمی کردی ــاًل فکرش ــه اص ــری ک ــه تغیی ــه... ی بعل

خودمــم فکــرش رو نمی کــردم.

Darth Vader .1: شخصیتی داستانی در مجموعه ی تخیلی »جنگ ستارگان« جورج 
لوکاس؛ او از مشهورترین شخصیت های پلید تاریخ سینماست. 
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خانوما...آقایون...توجه
بفرمایین...منمها!



سالم
ُخـب، می خـوام از خودم براتون بگـم؛ جیمی گریم1، کمدین سـرپایی، 

اونم از نوع نشسـته ش!
سرپایی  کمدِی  نفر  یه  اینكه  بیاین؟  کنار  باهاش  می تونین  ببینم، 
نه.  بعضی هام  میان،  کنار  باهاش  بعضی ها  كنه؟  اجرا  نشسَتَنکی  رو 
راستش من خودمم بعضی  وقت ها نمی تونم با این قضیه کنار بیام. مثاًل 

صبح به صبح که بیدار می شم و خودم رو تو آینه می بینم.
تـا حـاال ایـن ضرب المثـل رو شـنید  ین کـه می گـه: »اگـه زندگـی بهت 

یـه پـا داد، یاد بگیـر لِی لِـی کنی«؟
حـاال مـن می خـوام یه چیـزی رو دسـتش بیـام: می گم »اگـه زندگی 

بهـت یـه پـا داد، باهـاش حال کن و مـردم رو هـم بخندون«.
بعله... این کاری بود که گفتم انجامش می دم. 

جـدی می گـم  هـا. خودم رو کشـتم که یـاد بگیرم چطور نمکی باشـم. 
یه عالمـه مشـق کـردم؛ هـر کتـاب و سـایت جوکـی رو که پیـدا کردم، 

خونـدم تـا بتونـم یه کمدین باشـم و مـردم رو بخندونم. 
الُبـد می گیـن حاال چه کاریـه؟ این بابا گیر داده بـا این حالش کمدین 
سرپایی بشه؟ اینكه حتی وضع بدنش با اسم همچین کاری جور نیست.
راستش برخالف همه ی مشق ها و تکلیف ها - جناب مستطاب جبر، 
خودت رو به اون راه نزن؛ شما رو می گم - این  یکی خیلی هم باحال بود.
اواًل کــه مجبــور شــدم شــاهکار اســاتید فــن، جــان اِســتوارت2، ِجــری 
ــن ِدِجنــرس5، کریــس راک6، اِســتیون  ســاینِفلد3، کویــن ِجیمــز4، اِل

رایــت7، جــان ریــِورز8 و ُجــرج کارلیــن9 رو شــخم بزنــم.
ثانیـًا بـا جوک هـای دسـت پخت خـودم، تـا حـاال یه دوجیـن دفترچـه 

Jamie Grimm .1Jon Stewart .2  Jerry Seinfeld .3   
Kevin James .4Ellen DeGeneres .5  Chris Rock .6   

Steven Wright .7Joan Rivers .8  George Carlin .9   
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خط خطـی کـرده م کـه مـال خودمـن.
ــوان  ــه به عن ــت ک ــوک یه خّطیه س ــون ج ــت پخت هام هم ــی از دس یک

دومیــن جوکــم تــو مســابقه تعریفــش کردم.
صحنه رو داشته باشین؛ اون باال، برمی گردم می گم: »خدا! جمعیت رو 
نیگا!« بعدش یه نیگای سرتاسری می ندازم به جمعیت و می گم: »این قدر 
شلوغه که نمی شه وایساد. خوبه صندلیم رو با خودم آوردم که بشینم!«
یــه ثانیــه ای طــول می کشــه، ولــی بعــدش می خنــدن؛ البتــه خــودم 

نیشــم رو وا می کنــم کــه: »باحالــه... بخندیــن دیگــه.«
ــره. خــدا رو  اینــم از خنــده ی دوم. راضیــم! این  دفعــه خنده هــا بلندت

چــه دیــدی؟ شــاید هــم تیــرم بــه هــدف خــورد.
حاال هم عصبی ام، هم احساس می کنم رو غلتک افتاده م.

دیگه واقعًا واقعًا واقعًا دلم می خواد که هرچی زور دارم، بزنم و یه برگ 
برنده رو کنم. قال قضیه رو ِبکَنم و بشم نمکی ترین بچه کمدین دنیا.

 آخه حیف نیست؟ زندگی، پدرم رو درآورده تا وسط این جمعیت یخ 
و زیر این نورافکن داغ، فرصت برنده  شدن داشته باشم. دلم می خواد 

برنده بشم. می خوام نمکی ترین بچه کمدین دنیا باشم.





پیشبهسویرانکونکوما
بخش1





ای بابا، فکر کنم داریم ُتند می ریم  ها!
 پـس اجـازه بدیـن دوبـاره برگردیـم نزدیک َمزدیک هـای سـِر خـط و 

این دفعـه آروم آروم بریـم جلـو.
بیایـن تـوی یـه روز عـادی و سـوت و کور زندگـِی مـن چرخـی بزنیـم؛ 
دور و َورای نیویـورک، تـو النگ بیـچ. قبـل از حضـور َخَفَنـم تـو باشـگاه 

کمـدِی رانکونکومـا.
ایـن منـم؛ یه بچه ی معمولی، تـو یه روز معمولی. مـن خیلی معمولی، 
دِر معمولـی خونـه ی معمولی مـون رو وا می کنم؛ بعـد معمولِی معمولی 

راه مُیفتـم که برم یه مدرسـه ی معمولی تـر از معمولی.
حـاال کـه از خونـه میـام بیـرون، می خـوام بهتـون بگـم چی سـر راهم 

می بینـم: زامبی هـا اینجـا، زامبی هـا اونجـا، زامبی هـا همه جـا.
ــوری  ــن این ج ــی م ــی«، ول ــن »آدم معمول ــون می گی ــماها بهش ش
ــه  ــتناک هایی ک ــن آدم وحش ــم ای ــر می کن ــون فک ــون، چ می بینمش

تــو پیاده روهــا وول می خــورن، ُمرده هــای متحرکــن.

بهزندگیاینجانب
خوشاومدین
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