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ویژهی رونمايي از دو رمان کودک
دفترچه خاطرات یک کالغ

ماجراهای پسرک فضایی

به نام خدا

مصاحبه با خانم مژگان شيخي دربارهی ضرورت و اهميت تشويق كودكان
به مطالعهي رمان  -ويژگيهاي رمان كودك  -تفاوت رمان كودك با رمان
نوجوان و ويژگيهاي اين دو رمان
 با توجه به اين كه رمان كودك تجربهاي تازه در حوزهي كتاب كودك در كشورمان
ميباشد چگونه مخاطبان را به خواندن رمانهاي تأليفي تشويق كنيم؟
 با انتخاب سوژههاي جذاب و مناسب با سليقهي كودكان ،ميتوانيم آنها را به
خواندن داستان بلند و رمان تشويق كنيم .نكتهي مهم اين است كه رمان براي كودك
كششي داشته باشد و او عالقهمند شود كه داستان را دنبال كند .شخصيتپردازي،
فضاسازي و موضوع طوري باشد كه كودك را به خود مشغول كند و از آن خسته نشود،
كشدار و پر از توصيفهاي غيرضروري نباشد .در اين ميان نثر داستان هم ميتواند
تأثير به سزايي در دنبال كردن داستان داشته باشد .سنگين و پر از تكلف نباشد و در
مجموع قابل فهم و ساده باشد.
 ضرورت ترويج و تشويق كودكان به مطالعهي رمان و داستان بلند را در شرايط فعلي
چگونه ميبينيد؟
 منظور از شرايط فعلي ،فكر ميكنم رايانه و بازيهاي رايانهاي و ديگر
سرگرميهاي پر زرق و برق است .شرايطي كه كودك ساعتها پشت رايان ه مينشيند و
مرحله به مرحله بازيهاي رايانهاي را پيش ميبرد و گذشت زمان را احساس نميكند.
ولي مطالعه و خواندن كتاب جدا از هر سرگرمي است .خواندن داستان يعني آشنايي
با ادبيات و فرهنگ ،يعني شخصيتپردازي و خالقيت و يعني درك عميق از محيط و
مسائل اطراف .كودكي كه خالق باشد ،مسلم ًا در تمام زمينههاي زندگي موفقتر خواهد
بود.
در اين ميان رمان و داستان بلند ،نسبت به داستان كوتاه ،دنياي بزرگتري است كه
به درك و فهم كودك كمك بيشتري ميكند.
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با رمان بسياري از مسائل را ميتوان به صورت غيرمستقيم به كودك آموزش داد.
كودك با خواندن رمان انگار به جاي جديدي سفر ميكند و با ويژگيهاي خاصي آشنا
ميشود .دنياي جديدي رو به رويش گشوده ميشود .با شخصيت رمان آشنا ميشود.
مشكلش را ميفهمد .با او همراه ميشود و در اين همراهي ياد ميگيرد كه چگونه
مشكالت را حل كند.
 با توجه به تفاوتهاي رمان نوجوان و كودك ،تأليف رمان كودك بايد داراي چه
ويژگيهايي باشد؟
 در رمان كودك عموم ًا به موضوعهاي مورد عالقه و مناسب كودك پرداخته
ميشود .رمان كودك نبايد بيش از حد توصيفي و خارج از حوصلهي كودك باشد و اين
كه حجم داستان ،آن قدر زياد نباشد كه در نيمهها ،آن را رها كند و برود .به هر حال
هر چقدر هم موضوع جذاب باشد ،وقتي داستان خيلي طوالني شود ،خارج از حوصلهي
كودك ميشود و در كنار اينها ويژگي مهم ديگر ،نثري ساده و زيبا و قابل فهم است.
همچنين در كنار ماجراها اتفاقهاي كودكانه ميتوان از مسائل مورد عالقهي كودك
مثل شوخي ،بازي و  ...هم استفاده كرد .كه رمان خشك و خستهكننده نباشد.
 واحد كودك و نوجوان نشر ذكر تا كنون دو رمان به نامهاي سرونا و باغ هزار پيچ و
دفترچه خاطرات يك كالغ را به چاپ رسانده است و رمان سوم به نام ماجراهاي پسرك
فضايي ميباشد .لطف ًا توضيحاتي در اين رابطه و ويژگيهاي هر كدام ارائه فرمائيد.
 سرونا و باغ هزار پيچ يك رمان تمثيلي است .داستان بلبلي است كه در باغ
ي ميكند .باغي سرسبز و زيبا كه پر از گلها و درختان رنگارنگ است.
بزرگي زندگ 
سرونا روي درخت سرو بزرگي زندگي ميكند كه همه پرهايش سبز است جز يكي روي
سرش كه به رنگ نارنجي است .براي همين هم سرونا صدايش ميزنند .يك روز او از
درخت سرو در مورد گل سرخ صد و يك سالهاي ميشنود كه طلسم شده و غنچههايش
براي هميشه بسته ماندهاند .تصميم ميگيرد برود و گل را نجات دهد ،با اينكه راه
سخت است و پر از خطر .هيچكس هم از آن راه برنگشته است ...
در اين رمان سعي شده است از شخصيتهايي استفاده شود كه براي كودك جذاب
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باشد ،مار دو سر ،باغ هزار پيچ ،جنگل انارهاي قرمز و ...
دفترچه خاطرات كالغ هم يك رمان تمثيلي است ،با استفاده از ظرفيتهاي فانتزي.
كالغي بر حسب اتفاق مدتي يا يك شكارچي هم خانه ميشود .شكارچي خاطراتش را
مينويسد و كالغ هم از شكارچي ميخواهد خاطرات او را هم بنويسد .خاطراتي كه پر
از نكات طنز و خواندني است.
در پشت جلد كتاب ميخوانيم:
يك روز قارا به شكارچي پير گفت« :من ميخواهم خاطراتم را بنويسي ».او با تعجب
پرسيد« :چي؟ خاطراتت را بنويسم؟ ولي تو يك كالغي!»
قارا گفت« :خُ ب باشم! مگر چه اشكالي دارد؟ خاطره ،خاطره است ديگر .آدم و كالغ
ندارد .هر كداممان خاطرات خودمان را داريم».
دارابخان به فكر فرو رفت و قارا ادامه داد« :هر شب بعد از اينكه خاطراتت را
نوشتي آن وقت من تعريف ميكنم و خاطرات من را بنويس».
و باالخره رمان سوم يعني ماجراهاي پسرك فضايي يك رمان فانتري است .داستان
در مورد يك پسر فضايي است كه ويژگيهاي خاصي دارد .با سفينهاي شبيه گوجهفرنگي
به زمين آمده است .او ميتواند به هر اندازهاي كوچك شود و سفينهاش را هم كوچك و
پنهان كند .خودش با اندازهي يك هويج شود و سفينهاش با اندازهي يك گوجهفرنگي
معمولي .او با يك پسر زميني در يك روستا دوست ميشود .در اين ميان ماجراهايي
برايش پيش ميآيد .او هيچ وقت نميخوابد و شب را دوست دارد .ضمن اينكه دلش
ميخواهد بضي از كارهاي زمينيها را ياد بگيرد ،از جمله خنديدن و گريه كردن را.
با احترام
مژگان شيخي
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بيوگرافي خانم مژگان شيخي
متولد  1341و داراي مدرك كارشناسي مترجمي
زبان انگليسي ،مدرك معادل فوقليسانس ادبيات
داستاني و ديپلماي زبان هلندي از ساخن كالج كشور
هلند است.
حاصل بيش از  25سال كار ادبي او تأليف و ترجمهي بيش از صد عنوان كتاب است.
برخي نوشتههاي اين نويسنده تبديل به فيلمهاي بلند سينمايي و انيميشن شده
است.
قصههاي كتاب « 365قصه براي شبهاي سال» هر شب در شبكهي كودك
تلويزيون به صورت قصهخواني تصويري پخش ميشد .همچنين بيش از  60داستان از
اين نويسنده توسط مؤسسهي انتشارات تيماس در كشور تركيه ترجمه و به چاپ رسيده
است.
در اين سالها وي با مجالت و مراكز فرهنگي  -ادبي مختلفي همكاري داشته است.
در سوابق كاري وي ،دبير سرويس ادبي برخي از مجالت ،همكاري با صدا و سيما در
بخش كودكان و نوجوانان ،كارشناسي آثار و داوري جشنوارهها به چشم ميخورد.
جوايزي كه به آثار اين نويسنده تعلق گرفته است:
● ●كتاب سال جمهوري اسالمي ايران
● ●كتاب برگزيدهي جشنوارهي پروين اعتصامي
● ●كتاب برگزيدهي فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
● ●تقدير ويژه در جشنوارهي رشد (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)
● ●كتاب سال مجلهي سالم بچهها
● ●تقدير ويژه در جشنوارهي ادبي حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
● ●تقدير در بخش فرهنگي دانشگاه الزهرا
● ●تقدير در فرهنگسراها ،مجامع فرهنگي و ...
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توضیحات آقای مهیار قلمی دربارهی مشخصات تصویرگری این دو کتاب

خلق فضاهای باورپذیر و نزدیک به فضای داستان و همچنین پرهیز از بکارگیری
شخصیتها و فضاهای بیگانه با تصور گروه سنی کودک به دلیل همراه شدن و احساس
صمیمیت با داستان بلند و عدم نیاز به شخص واسطه (برای مثال والدین) برای ایجاد
تصویر ذهنی مناسب از متن کتاب و ارتباط مستقیم با مخاطب (کودک) برای شناخت
بهتر و سودمندتر داستان و پیگیری کتاب تا به انتها هدف اصلی گروه هنری (تصویرگران
و طراح گرافیک) مجموعه رمانهای کودک (دفترچه خاطرات یک کالغ و ماجراهای
پسرک فضایی) بوده است.

اولين رمان از اين مجموعه به نام سرونا و باغ هزار پيچ در سال
گذشته به صورت دو زبانه (فارسي  -انگليسي) به چاپ رسيده است.

سرونا به آرامى گفت:
ولى من مىروم .مىخواهم پيش آن گل طلسم شده بروم و برايش آواز بخوانم .از دورى راه و
خطرهايش هم نمىترسم .تو اگر مىدانى فقط بگو راه از كدام طرف است».
But I will go there. said Sarvena. I want to go to thespelled flower and
sing for it. I am not afraid of the way and all its dangers. Only show me
the way if you know it.
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آشنایی با كتاب ماجراهاي پسرك فضايي
«ماجراهای پسرک فضایی» یک رمان کودک است که مژگان شیخی آنرا
نوشته و نرجس قلمی تصویرگریاش را انجام داده است .این رمان تخیلی چندین
ماجرای پی در پی دارد و کودک در آن با قهرمان یا قهرمانهای داستان بیشتر
آشنا میشود و با آنها ارتباط برقرار میکند و محیط زندگیشان را میشناسد.
این رمان فانتزی داستان پسرکی فضایی را بیان میکند که ویژگیهای خاصی
دارد و با سفینهاش که شبیه یک گوجهفرنگی است به زمین آمده است .این پسر
فضایی میتواند به هر اندازهای کوچک شود و سفینهاش را نیز بسیار کوچک
و پنهان کند .او میتواند به اندازه یک هویچ کوچک شود و سفینهاش را نیز به
اندازه یک گوجه فرنگی معمولی کوچک کند.
پسر فضایی با یک پسر زمینی دوست میشود و در این میان ماجراهای جالبی
برای آنها پیش میآید .او شب را بسیار دوست دارد و هیچ وقت نمیخوابد و
دوست دارد بعضی از کارهای زمینیها مانند خندیدن و گریه کردن را یاد بگیرد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم« :يك گوجهفرنگي بزرگ از آسمان به
طرف پايين ميآمد .شب بود و همه جا تاريك .ولي اين گوجه فرنگي بزرگ،
نوراني بود و همه جا را روشن كرده بود .جنگل از نور اين گوجهفرنگي روشن
شده بود .حيوانها ترسيده بودند .گوجهفرنگي بزرگ و نوراني آرام آرام به
زمين نزديك شد و وسط درختها نشست»...
کتاب «ماجراهای پسرک فضایی» در قالب  80صفحه رنگی مصور با
شمارگان دوهزار نسخه و قیمت  4500تومان از سوی كتابهاي قاصدك واحد
کودک و نوجوان انتشارات ذکر منتشر شده است.
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آشنایی با کتاب دفترچه خاطرات يك كالغ
این مجموعه تالش دارد تا بچههای  8تا  12سال را به مطالعهی داستانهای بلند
و جذاب با کشش داستانی مناسب تشویق نماید.
این کتاب با تصویرگری مهیار قلمی و صفحهآرایی منحصر بفرد جذابیت
خاصی را برای ترغیب و تشویق بچهها به مطالعهی داستان بلند ایجاد نموده است.
قارا يک کالغ است .کالغي که مدتی است با يک شکارچي پير زندگي
ميکند .اینکه چرا قارا با یک شکارچی زندگی میکند ،ماجرايش مفصل
است .اين شکارچي پير اسمش دارابخان است که ديگر شکار نميکند .اينکه
چرا شکار نميکند ،آن هم داستان جالبي دارد .اين روزها مينشيند و خاطراتش
را مينويسد .يک روز قارا به شکارچي پير گفت« :من هم ميخواهم خاطراتم
را بنويسي».
او با تعجب پرسيد« :چي؟ خاطراتت را بنويسم؟ ولي تو يک کالغي!»
قارا گفت« :خُ ب باشم ،مگر چه اشکالي دارد؟ خاطره ،خاطره است .آدم و
کالغ ندارد .هر کداممان خاطرات خودمان را داريم».
دارابخان به فکر فرو رفت و قارا ادامه داد« :هر شب بعد از اينکه خاطراتت
را نوشتي ،آن وقت من تعريف ميکنم و خاطرات مرا هم بنويس».
قابل ذکر است اولین رمان از این مجموعه به نام سرونا و باغ هزارپیچ در سال
گذشته توسط موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر گردیده است.
کتاب «دفترچه خاطرات یک کالغ» در قالب  88صفحه رنگی مصور با
شمارگان دوهزار نسخه و قیمت  4800تومان از سوی كتابهاي قاصدك واحد
کودک و نوجوان انتشارات ذکر منتشر شده است.
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