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ِرینـا ِتلݡِگمایر
ترجمه ی بشرا  مهرمحمدی

واحد کودک و نوجوان نشر اطراف



کتاب های رینا تلگمایر قصه ی واقعی بچه های معمولی با زندگی های معمولی را تعریف 
که ممکن است در زندگی هر نوجوانی اتفاق بیفتد. پس  می کنند. همان ماجراهای عادی 
که به داستان های تخیلی و ابرقهرمان ها و اتفاق های هیجان انگیز عادت  چرا بچه هایی 
کرده اند، داستان ها و تصویرسازی های ساده ی او را دوست دارند؟ بیایید در حرف های 

کتاب هایش بگردیم.  خودش دنبال راز جذابیت 

خاطرات بچه ها مهم است
کتاب محبوبش خاطرات نوجوانی  کودکی قصه های واقعی را دوست داشت.  رینا از همان 
بورلی کلیری، نویسنده  ی مجموعه ی معروف رامونا، بوده. خودش می گوید »خواندن خاطرات 
کلیرلی برایم به اندازه ی خواندن داستان هایش جذاب بود. به نظر من خاطرات  واقعی کودکی  
مهم اند. فکر می کنم خاطرات خیلی خیلی قدرتمندند«. خاطرات راهنمای او برای نوشتن 
شدند. لبخندها را بر اساس خاطرات واقعی خودش از ماجراهای دندانپزشکی و ارتودنسی 
نوشت »چهارسال و نیم جراحی  های مختلف و کلی سیم و کش و پیچ را در دهان و سر و صورتم 
کتاب خواهرها هم خاطرات قهر  کردم تا دوباره یک لبخند معمولی داشته باشم.« در  تحمل 
کتاب دلهره ها  صادقانه و صمیمی از ترس ها  و آشتی هایش با خواهرش را تعریف می کند و در 
و دلشوره های دوران بلوغ خودش برایمان می گوید. رینا دوست دارد بچه ها با خواندن 

کتاب هایش بفهمند که داستان های معمولِی زندگی شان خیلی مهم  است. 

کوچک زندگی شما مهم   هستند؟ چرا داستان های 



مشکالت بچه ها مهم است
کمک می کردند مشکالتش را  که به او  کودکی   کتاب هایی را دوست داشت  تلگمایر در 
کنید یا چگونه با بزرگ ترها  کتاب های چگونه با همسایه هایتان مؤدبانه رفتار  کند، مثاًل  حل 
کنید. او فکر می کند بچه ها هم مثل بزرگ ترها مشکالت خودشان را دارند و باید یاد  صحبت 
کنند. آن ها هم باید مثل بزرگترها بپذیرند بعضی  بگیرند به شکلی مسائل زندگی شان را حل 
چیزها را نمی شود تغییر داد و باید بتوانند با وجود آن  مشکالت، خوب و خوشحال زندگی 
کتاب هایش داستان  مشکالت خودش را تعریف می کند و نشان می دهد  کنند. تلگمایر در 
که بعضی  چطور از پس آن ها برآمده است. او این مشکالت را آن  قدر خوب تعریف می کند 
کتاب هایم را می خوانند، وقتی  که  بچه ها فکر می کنند همسن خودشان است »بچه هایی 
می فهمند من سی چهل ساله ام تعجب می کنند. به من ایمیل می فرستند و خیلی هایشان 
کتاب   

ً
 برات اتفاق افتاده؟ واقعیه؟« یا برایم می نویسند»من معموال

ً
می پرسند »این ها واقعا

کتاب های  کتاب های شما را دوست دارم.« خیلی ها هم بعد از خواندن  دوست ندارم اما 
من تصمیم می گیرند داستان های زندگی خودشان را بنویسند. برای من داستان های زیادی 

که برایشان اتفاق افتاده، می فرستند.« از رفتن به دندان پزشکی  یا ماجرا های دیگری 

نوشتن خاطرات مهم است
رینا خاطراتش را خیلی دقیق تعریف می کند. لباس و مدل موی همکالسی ها و ظاهر اتاق  
کاغذ می آورد. رینا تلگمایر  کالس و دیوارهای مدرسه اش را با  دقت و ریز به ریز روی  و 
کرده دقیق باشد و خوب دوروبرش را ببیند:  از یازده تا  کمک  که  یک عادت قدیمی دارد 
کمیک   هر روز ماجراهای روزانه اش را در دفتر خاطراتش به شکل 

ً
بیست و پنج سالگی تقریبا

کمیک هایم را  کمیک ها را در روزنامه دیدم و خوشم آمد. اولین  که  می کشیده »ُنه ساله بودم 
که  کالس پنجم کشیدم. به ابرقهرمان ها هم اصاًل عالقه  ای نداشتم. کمیک هایی می کشیدم 
کوتاه  از  کردم به نوشتن داستان هایی  به زندگی خودم مربوط بودند. از نوزده سالگی هم شروع 
که  که در دانشگاه می افتاد، مهمانی ای  زندگی روزانه ام، درباره ی نفرتم از پشه ها، اتفاق هایی 

که آن روز از سوپرمارکت خریده بودم و قصه هایی از بچگی ام.« رفته بودم، چیزی 

تصویر مهم است
کتاب های رینا خوش شان می آید. طراحی هایش   بچه ها از تصویرهای ساده ولی شاد و پرانرژی 
گرم و صداهای  ساده ولی ماهرانه است. جمله  هایش راحت خوانده می شود. رنگ های 
کمیک ها به تصویرها انرژی می دهند. شهر و خیابان ها خیلی خوب نقاشی  مخصوص 



 به نیویورک 
ً
ِرینا ِتـلِگمایر در سان فرانسیسکو بزرگ شد و بعدا

کرد و آن جا مدرک تصویرسازی خود را از دانشگاه  نقل مکان 
کتاب های »لبخندها«۱ و  گرفت. او خالق  هنرهای تجسمی 
که بر اساس خاطرات  کتاب لبخندها   »خواهرها«2 است. 
پرفروش ترین  به عنوان  شده،  نوشته  خودش  کودکی 
کتاب می توان به  زندگینامه ی مصور در نیویورک تایمز برگزیده شد. از دیگر جایزه های این 
جایزه ی ویل آیزنر برای بهترین اثر نوجوانان و نشان گلوب-هورن بوستون اشاره کرد. او همچنین 
کتاب مصور برتر نوجوانان  کتاب های پرفروش نیویورک تایمز و یکی از ده  کتاب دراما ۳ از  خالق 
که  یالسا  است. رینا همچنین تصویرسازی مجموعه کتاب باشگاه پرستاران بچه4 را انجام داده 

این مجموعه نیز در لیست برترین کتاب های مصور نوجوانان یالسا انتخاب شده است.
1. Smile!
2. Sisters
3. Drama
4. The Baby-sitters Club

شده اند. از همه مهم تر این که این تصویرها ناراحتی و نگرانی  و لذت و شادی رینا در داستان را 
به خوبی نشان می دهد. رینا تلگمایر می گوید »بعضی ها فکر می کنند داستان های مصور ارزش 
کتاب مصور می خوانند،  که وقتی بچه هایشان  ندارند. از معلم ها و پدرها و مادرها شنیده ام 
کتاب مصور  که   فکر می کنند آن ها دارند وقت تلف می  کنند. بعضی بزرگ ترها متوجه نیستند 
که دیگر اوضاع بدتر است. بارها شنیده ام می گویند  می تواند بسیار با ارزش باشد. برای دخترها 
کتابدارها  کمیک نمی خوانند.« هر ماه ده ها نامه  از پدرها و مادرها، معلم ها و  که  »دخترها 
کتاب های مصور خوانده،  کتاب نمی خوانده اما از وقتی  که فالن بچه  اصاًل  به من می رسد 

کمیک ها قدرتمندند.« کتاب های دیگر را هم با شوق  می خواند. بله، 

لبخند مهم است
کتاب هایش از مشکالت، ناراحتی  ها و ترس های نوجوانی اش حرف می زند ولی بلد  رینا در 
که در پایان شادی را به صورت بچه ها بیاورد. او لبخند  کند  است آن اتفاق ها را طوری تعریف 
کتاب هایم به بچه ها چه  که می خواهم با  را فراموش نمی کند. »االن خیلی بهتر می دانم 
که عالقه های  کنند  کسانی را پیدا  کمی حرف زدن و محبت می توانند  بگویم؛ این که همه با 
باالخره  بگویم اوضاع  به بچه  ها  باشند؛ دلم می خواهد  با هم داشته  زیادی   مشترک 

خوب می شود.«        

   درباره ی نویسنده و تصویرگر                    



خاطرات  و  واقعی  مشاوره ی  جلسات  واقعی،  آدم های  دلهره ها   کتاب  الهام بخش 
کالس چهارم و پنجم دبستان من بوده اند.      من بیشتر عمرم با دل درد و اضطراب  واقعی 
دست و پنجه نرم کرده ام. سال هاست که هر دوی این ها کمتر شده اند چون کم کم یاد گرفتم 
کجا سروکله ی هول وهراس هایم پیدا  که بودم معلوم نیست از  کنم. ُنه ساله  چطور مهارشان 
کوچکی در شکمم وسواس  کلی غیبت از مدرسه داشتم. به هر احساس غیرعادی  شد. 
)اصطالح  بخورم  »اشتباهی«  غذای  نکند  که  می ترسیدم  مدت  تمام  بودم.  کرده  پیدا 
از  خیلی  که  است  استفراغ  فوبیای  یا  استفراغ هراسی  تهوع،  حالت  از  ترس  برای  علمی 
صحبت درمانی،  جلسه های  به  گذشته  ساِل  پنج  در  هستند(.  گرفتارش   

ً
واقعا آدم ها 

گاهی و ای. دی. ِام. آر رفته ام و داروهای آرام بخش  درمان شناختی رفتاری، آموزش ذهن آ
که ترس ها و نگرانی هایم بخشی از  کردند اما فهمیده ام  کمکم  خورده ام. همه ی این ها هم 

که می توانم می کوشم. کنترل آن ها تا جایی  هویت من هستند و برای 
)جذب  ک  ِسلیا بیماری  از  داده ام؛  آزمایش   هم  زیادی  بیماری های  تشخیص  برای 
کلی  گرفته تا التهاب مزمن روده ها و زخم معده و بعد از  ناقص مواد غذایی در روده ها( 
فقط  ندارد.  پزشکی معده ی من »مشکلی«  لحاظ  از  که  پذیرفتم  منفی،  آزمایِش  جواب 

که می خورم، باشم. گوارشم حساس است و باید مراقب چیزهایی  دستگاه 
شاید شما هم بعضی از مشکالت من را داشته باشید یا مشکالت تان کاماًل متفاوت باشد. 
 موضوع را با یک بزرگ تر قابل اعتماد 

ً
گر هر نوع فشار عصبی روی خودتان حس می کنید حتما  ا

که برای  کسانی را داشتم  در میان بگذارید. من خیلی خوش شانس بودم چون 
کردند. کمک  بهترشدن حالم به من 

بزنید.  احساس تان حرف  درباره ی  که  کنم  تشویق تان  آخر می خواهم  در  
کاریکاتور بکشید،  می توانید حس تان را بنویسید، درباره اش نقاشی یا 

درباره اش  دوستان تان  با  راحت  خیلی  یا  بنوازید  یا  بسازید  آهنگ 
چه  بگوید  بقیه  به  و  باشد  داشته  دل وجرئت  باید  آدم  بزنید.  حرف 

چیزی توی بدنش حس می کند چون احتمال دارد دیگران هم بتوانند 
کنند. تا وقتی امتحان نکنیم معلوم نمی شود. آنچه را می گوییم، درک 

            

یادداشت نویسنده

کتابم را می خوانید بسیار ممنونم.   از این که 
رینا
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که احساس ترس می کنند. کسانی  تقدیم به همه ی 

دلهره ها
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خروپف



چی شده عزیزم؟مامان؟

نه...می خوای باال بیاری؟

دلم درد می کنه.

من بیست دقیقه پیش باال آوردم.

شاید از خواهرت آنفلوانزای 
گرفته باشیم. معده 

 یعنی...
نمی دونم.
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کن باال بیاری.  سعی 
حالت بهتر می شه.

نمی دونم 
چه جوری.

خب، هر وقت بدنت آماده بود، فقط باید...

عق!عق!
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عق!عق! هوق!هوق!

هوق!هوق! عوق!عوق!

فیشششفیششش
آخ آ آ آ

 آفرین دخترم،
 بیا یه کم آب بخور.

این چرا شیرینه؟! قولوپ
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کنگر فرنگی.

هان؟

کنگر فرنگی خوردیم. توش یه ماده ی شیمیایی داره، باعث  شام 
گر باال بیاریمش هم... می شه آب به دهِن آدم شیرین بیاد. ا

گه باال بیاریمش  ا
هم همین طور!

کن بخوابی، باشه؟اه، چندش. سعی 

اوهوم.
15


