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چکیده
هدف معرفى و تحلیلى از کتاب رمان شگفتى اثر آر.جى. پاالسیو و ترجمه پروین على پور است. این کتاب 
به بخشى از زندگى یک نوجوان با نیاز خاص و ویژه پرداخته است نوجوانى که از ابتداى تولد چهره ى 
غیرعادى نسبت به دیگران داشته و در تعامل با اطرافیان همواره با مشکالتى روبه رو بوده است. داستان 
کتاب مى تواند درمان مؤثرى براى نوجوانانى با نیازهاى ویژه باشد به این دلیل که نوجوان وقایع رمان 
را در ذهن خود تصویرسازى کرده و خود را جاى قهرمان داستان مى گذارد، با او همانندسازى مى کند 
و از این طریق در مشکالت، انگیزه ها و تعارضات او سهیم مى شود و در پایان همچون قهرمان داستان 
پس از گذراندن مشکالت و سختى ها به خودباورى مى رسد. در پژوهش به معرفى کتاب و نویسنده آن 
و خالصه اى از آن پرداخته شده است و در ادامه به ویژگى هاى محتوى داستان که مى تواند به عنوان 

کتاب درمانى از آن استفاده شود، پرداخته است.
 گرچه کتاب به عنوان رمان نوجوان معرفى شده است اما محتوى آن به گونه اى است که بسیارى از 
گروه هاى سنى اعم از جوان و بزرگسال نیز مى توانند از خوانش آن لذت برده و از محتوى آن بهره مند 

شوند. 

کلیدواژه
شگفتى، نوجوان، نیازهاى خاص، مهربانى، نامهربانى.

شگفتى
یکى از اهداف کتابخانه ها به ویژه کتابخانه هاى عمومى ارائه خدمات به کاربران از جمله کاربران 
با نیازهاى خاص و ویژه است. بسیارى از کتابداران شاغل در کتابخانه هاى عمومى در طول 
خدمت خود تجربه مواجهه با کاربرانى با نیازهاى ویژه را داشته اند و همواره سعى کرده اند تا 
از امکانات و ابزارهاى مختلفى استفاده کنند تا پاسخگوى اطالعاتى آن ها باشند. کودکان و 
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نوجوانان گروهى از کاربران کتابخانه هاى عمومى را تشکیل مى دهند که معموالً داراى بخش 
ویژه اى در کتابخانه هاى عمومى هستند. در این بخش منابع اطالعاتى مختلف اعم از کتاب، 
مجله و... در حوزه هاى موضوعى مختلف متناسب با نیاز سنى آن ها فراهم مى گردد و فعالیت هاى 
متنوعى همچون قصه گویى، جمع خوانى، بلندخوانى و... توسط کتابدار براى این گروه سنى انجام 
مى گیرد. برخى از کودکان و نوجوانان داراى نیازهاى ویژه هستند که در مقایسه با دیگر کاربران 
همچون بزرگساالن با نیازهاى ویژه رویارویى با کودکان و نوجوانانى که داراى نیازهاى ویژه 
هستند مشکل تر است. فعالیت هاى مختلفى همچون کتاب خوانى، قصه گویى و معرفى کتاب هاى 
متناسب با نیاز آن ها مى تواند براى کمک به این گروه از این گروه از کودکان و نوجوانان مؤثر 
باشد. یکى از اقدامات کتابداران در مواجهه با این گروه از کودکان و نوجوانان، کتاب درمانى و 
ارائه و معرفى کتاب هاى مناسب جهت مطالعه است. کتاب درمانى به ویژه استفاده از داستان 
براى کودکان و نوجوانانى که نمى توانند و یا نمى خواهند احساس ها و نارضایتى هاى خود را به 
زبان آورند مى تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد مخصوصاً اگر داستان هم خوان با وضعیت کودك 
و نوجوان و هم راستاى مشکالت وى باشد به این دلیل که کودك و نوجوان براساس محتوى 
داستان در ذهن تصویرسازى کرده و خود را جاى قهرمان داستان مى گذارد و همانندسازى 
مى کند و از این طریق در مشکالت، انگیزه ها و تعارضات او سهیم مى شود. هنگامى که کودك 
و نوجوان کشف مى کند که در مشکلى که داشته است تنها نیست و دیگران نیز تجربه هایى 
همانند او دارند احساس آرامش و امنیت کرده تنهایى اش کاهش مى یابد، اعتماد به نفس اش باال 

رفته و نشاط در او افزایش مى یابد (نوکاریزى، علم زاده، 1390). 
شناخت کتاب هایى که محتوى آن به کودکان و نوجوانان با نیازهاى ویژه پرداخته است 
مخصوصاً در زبان و ادبیات فارسى بسیار کم است. یکى از کتاب هایى که در این زمینه در رده 
سنى نوجوان در ایران ترجمه شده است کتاب «شگفتى» نوشته آر.جى. پاالسیو و ترجمه پروین 
على پور است که توسط انتشارات افق در سال 1395 به چاپ سوم رسیده است. رمان شگفتى 

پروین  مترجم:  شگفتى!،   ،(1393) آر.جى.  پاالسیو، 
قطع  افق،  تهران،  کلهر،  مژگان  ویراستار:  على پور، 
شابک:  تومان.   15000 نسخه،   2200 ص،  رقعى، 442 

978-964-369-982-6



350175

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

معرفى و بررسى رمان شگفتى: روایتى از مهربانى و نامهربانى ها با یک نوجوان با نیاز خاص

در سال 2013 در فهرست پرفروش ترین کتاب هاى نیویورك تایمز قرار گرفت و در سال 2014 
نامزد جایزه تگزاس بلوبونت شد. این کتاب همچنین برنده جایزه کتاب سال ان. اى.آى.بى. اى.٢ 
در سال 2012 و برنده جایزه کتاب سال بوك بروز٣ در همان سال شده است. در داخل ایران 

رمان شگفتى در سال 1394به عنوان یکى از آثار برگزیده شوراى کتاب کودك معرفى شد.
گرچه کتاب به عنوان رمان نوجوان معرفى شده است، اما محتوى آن به گونه اى است که 
بسیارى از گروه هاى سنى اعم از جوان و بزرگسال نیز مى توانند از خوانش آن لذت برده و از 

محتوى آن بهره مند شوند. 

معرفى نویسنده
آر.جـى. پاالسـیو در 13جـوالى 1963در نیویـورك کشـور آمریـکا بـه دنیـا آمـد. وى در 
بروکلیـن زندگـى مى کنـد و داراى 2 فرزنـد پسـر اسـت. در دبیرسـتان هنـر و طراحـى در 
منهتـن تحصیـل کـرده و سـپس در دانشـکده طراحـى پارسـونز بـه تحصیـل پرداختـه 
در او  اولیـه  آثـار  گذرانـد.  پاریـس  آمریکایـى  دانشـگاه  در  را  خـود  دوم  سـال  او  اسـت. 

«The Village Voice» و «کتـاب نیویـورك تایمز» منتشـر شـد و درنهایت به عنوان مدیر 
هنـرى چندیـن شـرکت بزرگ انتشـارات کتـاب، به عنـوان کارگردان هنرى شـناخته شـد. او 
هـزاران جلـد کتاب در سـبک داسـتان و غیر داسـتان را براى نویسـندگان مختلفـى از جمله 
پـل اوسـتر، تومـاس پینچون، لوئیز ارردریش، سـوگارتون و جان فاولز و... طراحى کرده اسـت. 
پاالسـیو عـالوه بر طراحـى دارى چندین کتـاب کودك اسـت درواقع او روزها طـراح گرافیک 

اسـت و شـب ها نویسنده. 

ایده نوشتن اولین کتاب پاالسیو از کجا شکل گرفت؟
پاالسیو در پاییز سال 2007 با دو پسرش در حومه نیویورك روبه روى یک بستنى فروشى به 
دختربچه اى برخورد کرد که سندرم «تریچر کالینز» داشت پاالسیو گفته  است: «واکنش خودم 
نسبت به دختربچه باعث وحشتم شد و به این فکر افتادم که اگر پسر سه ساله ام این دختر را ببیند 
حتماً جیغ مى زند». ایده نوشتن اولین کتابش با این مضمون در ذهنش شکل گرفت و اولین 
کتاب خود را با نام شگفتى در 14 فوریه 2012 منتشر نمود. کتاب مورد توجه بسیارى از افراد 
از جمله نوجوانان، معلمان و مربیان قرار گرفت و در 45 کشور منتشر شد و بیش از 5 میلیون 
نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید. پاالسیو عالوه بر شگفتى، کتاب هاى دیگرى را نیز 

منتشر کرده است. 

خالصه کتاب
آگوست پولمن که خانواده و دوستانش او را آگى صدا مى زنند یک پسر ده ساله است که مثل دیگر 
همساالن خود کارهاى معمولى انجام مى دهد؛ بازى مى کند، مثل دیگران به بستنى عالقه دارد، از 
دوچرخه سوارى لذت مى برد و داراى یک ایکس باکس است، اما با وجود همه  این ها او هرگز معمولى 
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به نظر نمى رسد. یک ژن و اختالل آن باعث شد که چهره  آگوست مانند همساالن خود معمولى 
نباشد. آگوست 27 عمل جراحى را روى صورتش انجام داده است، اما با همه این جراحى ها او هنوز 
یک فرد معمولى نیست و احتماالً هرگز هم نخواهد شد. او در توصیف و معرفى خود مى گوید: 

«نمى توانم ریخت و قیافه ام را توصیف کنم، ولى احتماالً از هر چه تصور کنید، بدترم!»
کودکان و نوجوانان و بعضى اوقات بزرگساالن زمانى که اولین بار او را مى بینند و نگاه اجمالى 
به چهره او مى اندازند یا خیره مى شوند، شوکه شده و وحشت مى کنند و به سرعت دور مى شوند. 
به همین دلیل او بیشتر مواقع کاله کاسکتى که خواهرش براى او خریده را بر سر دارد، تا خود 
را از نگاه دیگران دور نگه دارد. او آرزو دارد که یک آدم معمولى باشد و اگر یک چراغ جادو 
داشت آرزو مى کرد مثل دیگران معمولى بود و مى توانست راحت به مدرسه برود. آگوست به 
دلیل چهره  ى غیرعادى اش و نگاه هاى دیگران دوست دارد تا همیشه هالوین باشد تا بتواند با 
ماسک چهره خود را بپوشاند. آگوست پدر و مادر مهربان و یک خواهر به نام ویا دارد که از او 
چهارسال بزرگتر است. او به دلیل جراحى هاى متعدد و بیمارى تا ده سالگى به مدرسه نرفته و 
مادرش به او در منزل درس داده است، اما بعد از اتمام جراحى ها خانواده تصمیم مى گیرند که 
او را براى کالس پایه پنجم در مدرسه بیچر که یک مدرسه غیرانتفاعى نزدیک منزل شان است 
ثبت نام کنند. آگوست از این قضیه عصبى است و خواهر بزرگتر آگوست که همیشه حامى 
اوست از نگاه هاى تحقیرآمیز دیگران به برادرش رنج مى برد و از او در مقابل آن ها دفاع مى کند. 
در تصمیمى که پدر و مادر براى آگوست گرفته اند تردید دارد و با خود مى اندیشد که آیا واقعاً 
آگوست الزم است که به مدرسه برود. پدرش هم از رفتن آگوست به مدرسه نگران است و رفتن 

او به مدرسه را مثل بردن «یه بره به سالخى» توصیف مى کند. 
قبل از آغاز مدرسه آگوست به دیدن مدیر مدرسه (آقاى کپل) مى رود و در آنجا با کمک 
سه نفر از همکالسان خود «جک ویل، جولیان و شارلوت» قسمت هاى مختلف مدرسه را بازدید 
مى کند و از اینجا به بعد بخش جدیدى از زندگى آگوست آغاز مى شود. در مدرسه، همکالسان او 
به گونه اى از چهره اش وحشت دارند که حتى کسى حاضر به نشستن کنار او نیست، اما آگوست 
بسیارى از این مشکالت را تحمل مى کند و با صبر خود دیگران را مجذوب کرده و تبدیل به 
یک شگفتى مى شود. حضور او در مدرسه برخوردها و ماجراهایى در پى دارد که آگوست را به 

شناخت بهتر خود و خواننده را به درك بهتر روابط انسانى مى کشاند.

معرفى کتاب
اولین جذابیت کتاب، طرح روى جلد کتاب است. تصویر روى جلد پسرى را نشان مى دهد که 
اجزاى صورتش کامل نیست و فرم آن عجیب نقاشى شده است. احتماالً قبل از خوانش کتاب 
اینگونه به نظر برسد که عنوان کتاب با طرح روى جلد هم خوانى نداشته و تا محتوى را نخوانى 

به نام کتاب نخواهى رسید. 
کتاب به بخشى از زندگى یک پسر نوجوان پرداخته است و مسائل و مشکالتى که هر فردى 
در این دوران سنى با آن روبه رو است را نشان مى دهد. اما ویژه بودن وضعیت شخصیت اول 
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داستان در کنار فرم روایى خاص از جمله مواردى است که به رمان سروشکلى جذاب بخشیده 
است. کتاب احساس یک نوجوان را از یک تفاوت و ناهماهنگى روایت مى کند. نوجوانى که از 
متفاوت بودن چهره خود با دیگران رنج مى برد و نامهربانى ها و قضاوت هاى آدم هاى اطرافش را 
درك مى کند. محتواى کتاب درباره یک خشونت علیه یک فرد غیرعادى توسط اطرافیان است. 
درباره چیزى است که اغلب ما دوست نداریم درباره آن حرف بزنیم، اما شخصیت اصلى داستان 
نمى تواند درباره آن خاموش باشد. آگوست، پسر نوجوان ده ساله  با چهره اى غیرعادى شخصیت 
محورى داستان است که قصد دارد براى اولین بار به مدرسه برود و با انسان هایى که از چهره ى 
او گریزانند ارتباط برقرار کند. مضمون اصلى تقابل میان آگوست با فیزیک و نقص خودش از 

یک سو و رویارویى با جهان بیرون و نامهربانى آدم هایش از سوى دیگر است.
کتاب در هشت بخش تنظیم شده است و هر بخش از زبان یکى از شخصیت هایى (ویا، 
سامر، جک، جاستین، میراندا) که با آگوست ارتباط دارند، روایت مى شود. در ابتداى هر بخش 
تصویرى از شخصیتى که آن را روایت مى کند، کشیده شده و جمله اى که شامل یک قطعه 
ادبى است زیر آن نوشته شده است. بخش ها به یکدیگر مرتبط هستند و هر بخش مختصر و در 
پاراگراف هاى کوتاهى ارائه شده اند. درحقیقت نویسنده سرعت را به روایت تزریق کرده و تمرکز 
خود را بر گفتن اتفاقات و رخدادها قرار مى دهد. روایت داستان از نگاه و زبان چندین شخصیت 
و نشان دادن احساسات، تعارض ها و کشمکش هایى که هر کدام از آن ها دارند و تأثیراتى که 
بر رفتار و زندگى شان گذاشته است داراى چندین مزیت است؛ اول این که باعث شده است تا 
شخصیت آگوست از مرکزى بودن خارج شود و با بازنمایى تفکراتى که دیگر شخصیت هاى 
داستان به او دارند باعث مى شود که خواننده بتواند جنبه هاى تازه اى از شخصیت او را کشف 
کرده و با او بیشتر آشنا شود. دوم این که این تغییر لحن و زاویه دید، داستان را از یکنواختى 
خارج کرده و به آن تنوع بخشیده است. نویسنده در بخش هاى مختلف کتاب و از زبان و دیدگاه 
افراد درگیر با این نوجوان، مشکالت دیگرى را نیز مطرح مى کند و مى تواند خواننده را همواره با 

شخصیت هاى داستان تا انتهاى کتاب درگیر و با خود همراه کند. 
نقش والدین در رمان شگفتى بسیار با اهمیت نشان داده شده است. نوع برخورد مادر و 
راهنمایى ها و حمایت هاى پدرش نقش مهمى در گذراندن مشکالت توسط آگوست داشته است. 
نویسنده توانسته است این حمایت ها را به خوبى به تصویر و به خواننده منتقل کند، به گونه ایى که 
بعد از اتمام کتاب یکى از نکاتى که معموالً نوجوانان و دیگر خوانندگان را با خود درگیر مى کند 

پدر و مادر فوق العاده آگوست است.
نثر رمان، روان و عارى از تکلف است. نویسنده در هنگام نگارش کتاب، گروه هدف خود 
را به خوبى در نظر داشته و از ترکیبات پیچیده اى که نیاز به معنا داشته باشند خوددارى کرده 
است. شخصیت هاى داستان همگى ملموس هستند و متن کتاب به گونه اى است که خواننده 
را گام به گام با شخصیت هاى اصلى همراه مى کند. نویسنده، آگوست را پسرى ناتوان نشان نداده 
است؛ او آگوست را فردى معمولى معرفى کرده است که مشکالت و تنش هایى برایش ایجاد 
مى شود و در نهایت به یک بلوغ فکرى مى رسد. محتوى داستان براى دیگر افراد معمولى نیز 

معرفى و بررسى رمان شگفتى: روایتى از مهربانى و نامهربانى ها با یک نوجوان با نیاز خاص
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قابل درك است چراکه همه افراد با نقص ها و نقطه ضعف هایى روبه رو هستند که گاه زندگى را 
برایشان دشوار مى سازد. محتوى کتاب به آن ها مى آموزد که براى رسیدن به قله هاى شادى 

چگونه باید از دامنه هاى سختى گذشت.
نویسنده در این رمان، موضوع تازه و جدیدى را براى نوجوانان مطرح مى کند و چالش ها و 
نوع رفتار آدم ها در مواجه با افراد با نیازهاى خاص را براى آن ها نمایان مى سازد. کتاب، جسورانه، 
خالق، جذاب و در بخش هایى کمدى است. اگرچه کتاب را مى توان به افرادى که نیازهاى مشابه 
دارند پیشنهاد کرد، اما محتوى کتاب به گونه ایى است که براى همه افراد کاربردى و جذاب است 
و در پایان احساس خوبى را به خواننده منتقل مى کند؛ احساساتى همچون شجاعت بیشتر، 
اعتماد به نفس باالتر، مهربانى و نوعى اشتیاق بیشتر براى کوشش و تالش در راستاى رسیدن 
به اهداف و گذشتن از مشکالت و سختى ها در حقیقت داستان این نکته را به نوجوانان مى آموزد 
که نباید براساس ظاهر آدم  به قضاوت آن ها پرداخت و به آن ها مى آموزد که چگونه با دیگران 

رفتار مناسبى داشته باشند. 
پیام کتاب، مهربانى، شجاعت، مهرورزى، عشق ورزى و پذیرش سختى ها است ویژگى هایى 
که خاص یک انسان است و به واسطه آن ها مى تواند به کمال برسد و مکرر باید به نوجوانان، 

والدین، معلمان و بزرگساالن یادآورى و برایشان تکرار شود.

بخش هایى از کتاب
«سرمشق اخالقى آقاى براون (معلم انگلیسى) براى ماه اکتبر این بود:

کردارهاى شما، بناهاى یادبوتان هستند.
من (آگوست) نوشتم:

معنى و مفهوم این سرمشق اخالقى این است که مردم، ما را از روى کارهایى 
که انجام مى دهیم، به یاد مى آورند. کارهایى که انجام مى دهیم، مهم ترین چیز 
هستند. آن ها از گفتار و یا شکل و شمایل مان اهمیت بیشترى دارند. کردارهاى 
ما یادگارهایى هستند که از ما به جا مى مانند. آن ها شبیه بناهاى یادبودى 
هستند که مردم پس از مرگ قهرمانان به افتخارشان مى سازند. مانند اهرام 
ثالثه که مصریان به افتخار فرعون ها بنا کردند؛ با این تفاوت که این بناهاى 
یادبود، به جاى سنگ، از خاطرات به جا مانده در ذهن مردم، ساخته مى شوند. 
پس، به این علت است که مى گویند: کردارهاى شما، بناهاى یادبودتان هستند؛ 

البته بناهایى از خاطره ها نه از سنگ ها!»

پى نوشت
1. Wonder

2. NAIBA 

3. Book Browse


