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سخن مترجم
همیشه نویسنده هایی را که سعی می کنند اثرشان از هر نظر با بقیه متمایز 
باشد دوست داشته ام. گاه این وجه تمایز در شیوه ی داستانپردازی دیده 
لحن.  در  نیز  و  کلمات  با  بازی  در  حتی  یا  اثر  عنوان  در  گاه  و  می شود 
مدتی بود جامنی سان را در توئیتر دنبال می کردم و از همان ابتدا متوجه 
توئیت هایش که پر از غلط امالیی است شده بودم. او به غلط نویسِی تعمدی 
این که کمدی نویس است روحیه ی خاصی  البته در عین  معروف است و 
دارد و به فلسفه عالقه مند است. در همین کتاب نیز جان غلط امالیی های 
شیرینش را وارد داستان کرده و مخاطب را به خوانشی دعوت کرده که به 
دقت و تمرکز بیشتری نیاز دارد. تنها نگاهی به عنوان کتاب کافی است تا 
بفهمیم با چه کتابی سر و کار داریم. نویسنده درباره ی بیگانه سازی ای که 
در عنوان کتاب در واژه ی Alien )و در ترجمه: قریبه/غریبه( انجام داده 
می گوید این بیگانه سازی نشان از آن دارد که در دوران مدرنیته همه ی 
ما به طریقی هویت خود را فراموش کرده و مدت هاست از خودشناسی 
شخصیت های  که  می دهد  توضیح  جایی  در  همچنین  او  شده ایم.  دور 
غلط نویسی  قواعد  و  می کنند  صحبت  درست  »سمور«  و  »جغد«  »هیچی«, 
این  سان  جامنی  است.  نشده  اجرا  آن ها  درباره ی  عمداً  متن  بر  حاکم 
از غلط های امالیی استفاده کرده که  تا جایی  نکته را متذکر می شود که 
درباره ی  اما  و  نشود.  متن دچار مشکل  با  ارتباط  و  در خواندن  خواننده 
ترجمه باید بگویم که سعی کردم با در نظر گرفتن الفبای زبان فارسی 
کلمات را تغییر دهم و البته تا جایی که امکان داشت سبک نوشتاری متن 
اصلی را هم رعایت کردم. مثاًل از این امکان الفبای زبان فارسی که برخی 
حروف مثل »ص, س, ث« تلفظی یکسان اما امالی متفاوتی دارند برای آن 
غلط نویسی تعمدی استفاده کردم. شاید خواندن صفحات ابتدایی کتاب 
کمی برایتان سخت باشد, اما مطمئنم خیلی زود به متن عادت می کنید و 

از آن لذت می برید.







درباره ی خُدت برام بگو!







در برید! تا جایی که 
می تونین سریع تر بدویید! 

سریع تر برید! سریع تر! 
خُدتون رو نجات بدین! 

من رو رَحا کنید و خُدتون 
رو نجات بدین





باَبزه نیس؟







معلومه! چون یه 
سمور آبی ام!



من سمورم.





باَبزه نیس؟






















