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ترجمه هدا نژادحسینیان .ویرایش نیما م .اشرفی.
تهران :نشر اطراف، .۱۳۹۷
 ۱۸۰ص : .مصور(رنگی)
978-622-۶۱۹۴-06-۸
فیپا
عنوان اصلیSmile ,2010 :
جوانان  --بهداشت دهان و دندان  --داستانها ،مجلهها و فکاهیات تصویری
نژادحسینیان ،هدا، - ۱۳۶۵ ،مترجم
۸ ۱۳۹۷ت ۹جRK۵۵ /
۶۱۷/۶۴۵
۵۴۹۷۲۱۶

لبخندها
مایر
ِر ینـا ِت ِ
لݡگ ِ

ترجمهی هدا نژادحسینیان
ویرایش نیما م .اشرفی

واحد کودک و نوجوان نشر اطراف

واحد کودک و نوجوان

نشر اطراف

روایـت مصــــــور

لبخندها
رینــا تلݡگمایـر
ترجمهی هدا نژادحسینیان
ویرایش نیما م .اشرفی

طراح گرافیک :مریم ساداتݣݣمنصوری
بازبینی نهایی متن :فاطمه ستوده
چاپ :کاج
صحافی :نمونه
شابک978-622-6194-۰۶-۸ :
چاپ اول 1000 ،1397 :نسخه
قیمت ۲۸۰۰۰ :تومان
همهی حقوق چاپ و نشر این اثر برای «نشر اطراف» محفوظ است.
هر گونه تکثیر ،انتشار و بازنویسی این اثر (چاپی ،کپی ،صوتی ،تصویری ،الکترونیکی)
بدون اجازهی کتبی ناشر ممنوع است.
نقل برشهایی از متن کتاب با ذکر منبع آزاد است.
تهران ،خیابان گلنبی ،خیابان شهید ناطقنوری ،کوی رضابیک ،پالک .9
تلفن22855247 :

Atraf.ir

دربارهی نویسـنده

و تصویرســاز

ً
گمایر در سانفرانسیسکو بزرگ شد و بعدا به نیویورک نقل مکان کرد و
ِرینا ِت ِل ِ
آنجا مدرک تصویرسازی خود را از دانشگاه هنرهای تجسمی گرفت .او خالق اثر
«لبخندها» 1و «خواهرها» 2است .کتاب لبخندها که بر اساس خاطرات کودکی
خودش نوشته شده ،بهعنوان پرفروشترین زندگینامهی مصور در نیویورکتایمز
برگزیده شد .از دیگر جایزههای این کتاب میتوان به جایزهی ویل آیزنر برای
بهترین اثر نوجوانان و نشان گلوب-هورن بوستون اشاره کرد .او همچنین خالق
کتاب دراما  3از کتابهای پرفروش نیویورکتایمز و یکی از ده کتاب مصور
برتر نوجوانان یالسا است .رینا همچنین تصویرسازی مجموعهکتاب باشگاه
پرستاران بچه 4را انجام داده که این مجموعه نیز در لیست برترین کتابهای
مصور نوجوانان یالسا انتخاب شده است.
رینا به همراه همسر و همکار کارتونیستش ،دیو رومن ،در آستوریای نیویورک
زندگی میکنند .برای آشنایی بیشتر با رینا ،میتوانید به وبسایت او به نشانی
 www.goRaina.comمراجعه کنید.
!1. Smile
2. Sisters
3. Drama
4. The Baby-sitters Club

یادداشـت نویســنده
از کالس ششم که دندانهایم را خرد کردم ،همیشه داشتم برای همه
تعریف میکردم که ماجرا از چه قرار بوده است .این ماجرا پر از پیچوتابهای
عجیبوغریب است و ا کثر اوقات باید میگفتم «حاال صبر کن ،بدتر هم میشه!»
ً
باالخره به این نتیجه رسیدم که واقعا باید همهاش را بنویسم .چند سالی بود که
داستانهای طنز کوتاه مینوشتم ولی ماجرای دندانم به نظر گزینهی خوبی برای
یک داستانروایی طنز طوالنیتر میآمد.
سال  ،2004از من دعوت شد تا در یک وبسایت طنز ،Girlamatic.com ،مطلب
بنویسم و تصمیم گرفتم که لبخندها را به عنوان طنز آنالین هفتگی بفرستم .همزمان
روی مجموعهی مصور باشگاه پرستاران بچه برای انتشارات اسکوالستیک کار
میکردم ،برای همین این دو پروژه همزمان شکل گرفتند .تا وقتی چهارمین کتاب
از مجموعهی باشگاه پرستاران بچه را تمام کردم ،صد و بیست صفحه از کتاب
لبخندها را کشیده ،مرتب کرده و روی سایت گذاشته بودم!
تازه وقتی داستان را مینوشتم و میکشیدم ،توانستم خاطراتم را مرور کنم و
ً
به بعضی از تجربههای تلخترم بخندم .ماجراهایی که با دندانم داشتم ،اصال
خوشایند نبودند ولی زنده ماندم تا ماجرا را تعریف کنم و بعد از آن آدم قویتری
شدم .زمانی که از خوانندههای لبخندها بازخورد گرفتم ،باورم نمیشد که این

همه آدم ،داستانهای دندانپزشکی مشابه من داشتند! فرآیند نوشتن کتاب
لبخندها برای من درمانگر بود و باعث شد با بسیاری از اقوامم ارتباط برقرار کنم.
از این بابت خیلی خوشحالم.
ً
با اینکه االن لبخندم عادی است ،اصال بعید نیست که در آینده هم
ماجراهای دندانپزشکی دیگری داشته باشم .راستش من از دندانپزشکها
و کار دندانپزشکی نمیترسم .من به دندانپزشکی و تأثیر مثبتی که میتواند در
زندگی آدمها داشته باشد ایمان دارم .ا گر بخواهم نیمهی پر لیوان را ببینم باید
بگویم که بهجز همهی کارهایی که روی دندانهای جلوییام انجام دادم ،از
سن شش سالگی به بعد هیچ پوسیدگیای نداشتم!
از اینکه کتابم را میخوانید بسیار ممنونم.
رینا

لبخندها
رینا تلݡگمایر

