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که به ضمیمه ی  کتاب هایی است  ک پشت پرنده« مجموعه  ای از  »فهرست ال
کودکان و نوجوانان به خانواده ها،  کودک، در هر فصل، برای  پژوهشنامه  ادبیات 

کتاب فروشان پیشنهاد می شود. کتابداران، مربیان، مدارس، و 
پژوهشنامه   نویسندگاِن  و  منتقدان،  کار شناسان،  از  گروهی  بخش  این  در 
در  فصل  هر  منتشرشده ی   کتاب های  بررسی  به  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
که  کتاب های تصویری و علوم انسانی می پردازند و آثاری را  زمینه های ادبیات، 
از نظر  کتاب های پیشنهادی  قابلیت راهیابی به فهرست دارند معرفی می کنند. 
که آن ها را  گروه نسبت به دیگر آثار آن فصل برجسته تر بوده و عناصری دارند  این 

متمایز و شایسته ی پیشنهاد می سازد.

ک پشت پرنده: اعضای داوری فهرست ال
حریری،  شیوا  حاجی نصراهلل،  شکوه  برآبادی،  محمود  انصاریان،  معصومه 
مریم  غالمی،  حدیث لزر  فغفوری،  گیسو  شیخ االسالمی،  حسین  خوشکار،  شادی 
مهدی  سید  و  میرغیاثی  ربابه  ملک یاری،  مسعود  مکتبی،  رویا  محمدخانی، 

یوسفی.

اصول و شیوه ی انتخاب فهرست:
درجه بندی  رتبه  چهار  در  داوران  ارزیابی  با  فهرست  این  کتاب های   .۱
ک پشت در فهرست  کم سه ال با دریافت دست  یا مجموعه،  کتاب  می شوند. هر 

ک پشت می گیرند. کتاب های هر فصل شش ال قرار می گیرد و عالی ترین 
علوم  و  دین  ادبیات،  می شوند:  معرفی  گروه  پنج  در  فهرست  کتاب های   .۲

انسانی، علمی و آموزشی، هنر و سرگرمی، زیر پنج سال.

اصول و شیوه�ی انتخاب
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برای  اما  راه می یابند،  به فهرست  نفر  کم سه  به پیشنهاد دست  کتاب ها   .۳
نیز  داوری  اعضای  کثریت  ا تایید  به  باید  ک پشت،  ال شش  و  پنج  چهار،  دریافت 

برسند.
به  انتشاراتی مشغول  از مؤسسه  های  یکی  که در  و منتقدانی  نویسندگان   .4

کنند. کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد یا معرفی  فعالیت هستند نمی توانند 
کتاب و  گروه داوری، هم می توانند در پیشنهاد  5. نویسندگان دیگر، بیرون از 

کنند. گروه داوری همکاری  کتاب ها با  نوشتن معرفی نامه ی 
که به پیشنهاد یکی از  کرده اند  کتابی چاپ و منتشر  گروه داوری  گر اعضای  6. ا
گروه داوری، شایستگی راه یابی به فهرست  را دارد، معرفی آن اثر  منتقدان بیرون از 
گذار می شود. هم چنین این آثار توسط اعضای  ج از اعضای داوری وا به فردی خار

گانه ای از فهرست معرفی می شوند. داوری رتبه بندی نشده و در بخش جدا
آن ها  میان  از  و  بررسی  فصل  یک  کتاب های  پژوهشنامه  از  شماره  هر  در   .7
کتاب هایی پیشنهاد می شوند. فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد 

شد.
کتاب تهیه خواهد  کتاب ها بر اساس آمار مؤسسه خانه ی  8. فهرست اولیه ی 
کتابی از هر فصل در این فهرست نیامده باشد، یا به هر دلیلی از  شد. چنان چه 

چشم داوران برکنار مانده باشد، در فصل بعدی بررسی خواهد شد.
از  از متن به تصویر متکی اند،  که بیشتر  کتاب های تصویری،  برای داوری   .۹
ک پشت پرنده، و هم چنین  منتقدان تصویرگری بیرون از اعضای داوری اولیه ی ال

گرفته می شود. کارشناس مربوطه مشورت  کتاب های مذهبی از  برای 
و نوجوان  کودک  کتاب های  بهترین  به  0۱. پژوهشنامه در نظر دارد هر سال 
را روی جلد  کند. ناشران می توانند این نشان  نشان های طالیی و نقره ای اهدا 

کنند. ج  کتاب های شان در
نامزدهای اولیه ی این جایزه از مجموع فهرست های چهار شماره )یک سال( 
ک پشت  ال شش  یا  پنج  دریافت  به  موفق  که  کتاب هایی  شد.  خواهند  انتخاب 
ک پشت پرنده خواهند  شوند نامزدهای اولیه ی دریافت نشان طالیی و نقره ای ال
کتاب های منتشر شده در سال را مرور خواهند  شد، اما داوران یک بار دیگر تمام 

که شایسته ی توجه است از راهیابی به جمع نامزدها بازنماند. کتابی  کرد تا 
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خ رشد منفی  تابستان سال ۱۳۹۱، نسبت به فصل های دیگر، شاید باالترین نر
هم چنین  و  کاغذ  قیمت  افزایش  داشته؛  نوجوان  و  کودک  کتاب  حوزه ی  در  را 
که در زمستان ۱۳۹0،  کاهش تولید شده است. در حالی  خدمات چاپ باعث این 
کودک و نوجوان )به صورت چاپ اول و مجدد( منتشر شده،  کتاب  40۹7 عنوان 
کودک و نوجوان، در تابستان ۱۳۹۱، به ۱۹۹4 عنوان رسیده است،  کتاب های  آمار 

کاهش را نشان می دهد.  که بیش از ۱00 درصد 
کتاب های چاپ اول کودک و نوجوان به 7۱۹ عنوان رسیده،  در تابستان ۱۳۹۱، 
کودک و نوجوان چاپ اول  کتاب های  در حالی که، در زمستان سال ۱۳۹0، تعداد 
کاهش تولید را نشان می دهد. ۱4۲6 عنوان بوده است و باز هم بیش از ۱00 درصد 
کتاب های  تعداد  فصل،  این  در  کتاب،  خانه ی  رسمی  آمارهای  براساس 
دو  از  بیش  که  بوده  عنوان   ۱۳7۱ نوجوان،  و  کودک  کتاب های  کل  از  تألیفی، 
به خصوص،  برسد؛  نظر  به  عجیب  کمی  شاید  و  است  ترجمه   کتاب های  برابر 
کتاب های ترجمه دارد. این  کتاب فروشی ها، حکایت از حضور پررنگ  نگاهی به 
باشیم:  داشته  توجه  نکاتی  به  باید  نمی رسند،  نظر  به  غیرواقعی  گرچه  ا آمارها، 
آموزش های  رنگ آمیزی،  کتاب های  ایران  تألیفی در  کتاب های  از  زیادی  بخش 
نتایج  هم چنین،  می شوند.  منتشر  بارها  و  بارها  که  هستند  و...  پیش دبستانی 
که نهادهای دولتی برگزار می کنند نیز، مانند فهرست  کودک  جشنواره های ادبیات 
که بخش زیادی از آن چه به نام تألیف منتشر  ک پشت پرنده، نشان می دهند  ال
که  دارند،  فاصله ای  چنان  کودک  ادبیات  معیارهای  حداقل های  با  می شود، 

گرفت. نمی توان آمار عددی را چندان جدی 

 وضعیت کتاب کودک و نوجوان
در تابستان 1391
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تکرارها

و  کودک  کتاب  در  قبلی،  فصل های  گی های  ویژ از  بخشی  هم  تابستان  در 
کان ادبیات و به خصوص داستان، بیش ترین حجم  کما نوجوان، تکرار شده است: 
کتاب های علوم انسانی نگاه بیرونی  بر می گیرد، در  را در  کتاب های منتشر شده 
کودک  کم است، هم چنان در شعر  ایرانی بسیار  تألیفی  کتاب های  کم است،  حا
حوزه ی  کان  کما و  است  قدیم  و  قبل  روال  به  هست  چه  هر  و  نمی افتد  اتفاقی 
کتاب های مذهبی از ضعف های پیشین رنج می برد و شایسته ی شخصیت هایی 

کتاب ها درباره شان نوشته شده است نیست.  که این 
گی هایی به هر فصل می دهد. گاهی تغییراتی اندک نیز ویژ با این حال، 

به نام فلسفه
که  می شدند  روبه رو  کتاب هایی  با  داوران  تابستان،  کتاب های  بررسی  در 
فلسفه،  به  چندانی  ارتباط  اما  بودند،  شده  نام گذاری  فیلسوف  یا  فلسفه  نام  به 
هستند،  ترجمه  بیش تر  اتفاقًا  که  کتاب ها،  این  نداشتند.  امروزی اش،  معنی  به 
که  می گیرند،  بر  در  را  افسانه ها  و  داستان ها  و  حکایت ها  از  مجموعه ای  معمواًل 
جالب تر  نکته ی  هستند.  اخالقی  آموزش های  یا  و  حکمت  نوعی  منتقل کننده ی 
کتاب ها در اروپا منتشر شده اند، به نوعی در برگیرنده ی  گرچه این  گاهی، ا این که 
غربی  و  شرقی  اسطوره های  گاهی  هستند.  شرقی  داستان های  و  حکایت ها 

کتاب ها هستند. موضوع این 
اصلی  نسخه ی  از  شده  برداشته  است  ممکن  گرچه  ا نام گذاری هایی،  چنین 

خارجی  باشند، باعث اشتباه مخاطب می شوند. 

چند چاپ از یک کتاب
ترجمه های  بودیم،  روبه رو  آن  با  فصل  این  در  وفور  به  که  دیگری  پدیده ی 
کتاب  یک  از  خوب  ترجمه ای  گاهی  بود.  مجموعه  یک  یا  کتاب  یک  از  مختلف 
می رود.  تکراری  کتاب  همان  سراغ  دوباره  ناشری  اما  دارد،  وجود  مجموعه  یا 
از  کتاب هایی  ناشران چنین  یا  ج نیست:  از دو حالت خار علت چنین پدیده ای 
وجود  از  گاهی  آ علی رغم  یا،  هستند،  بی خبر  ایران  نوجوان  و  کودک  کتاب  بازار 
چنین  این که  جالب تر  نکته ی  می کنند.  دوباره  ترجمه ی  به  اقدام  کتاب ها،  این 

پدیده ای در میان ناشران دولتی نیز دیده می شود.

کتاب تصویری
کتاب در  کنونی انتشار  کودک، با وضعیت  کتاب های تصویری  تألیف و انتشار 
کاهش  را  کودکان  تصویری  کتاب های  انتشار  وضعیت  این  است.  دشوار  ایران، 
که هم می توانند امیدوارکننده  کتاب هایی منتشر می شوند  داده است، اما باز هم 

باشند و هم نشان دهنده ی ضعف های صنعت نشر ایرانند.
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به  مناسب،  متن  یا  تصویر  وجود  علی رغم  تصویری،  کتاب های  از  برخی  در 
کودک و نوجوان ایران تعریف نشده اند، ارتباط میان  که در نهاد نشر  دلیل این 
که  را باز می گویند  گاهی تصویرها بخشی از داستانی  متن و تصویر برقرار نیست. 

متن نیز آن را تکرار می کند. 
داشتن  علی رغم  که  بودیم  روبه رو  کتاب هایی  با  ما  بررسی،  مورد  دوره ی  در 
از  قبل  راحتی،  به  می شد  و  داشت  زیاده گویی  متن شان  مناسب،  تصویرهای 
کتابی روبه رو  با  کرد. هم چنین،  کوتاه  را  کتاب، متن  انتشار، بدون آسیب دیدن 
گر چه متن بسیار خوبی داشت، تصویرگر به دلیل تقسیم نکردن درست  که ا بودیم 
کتاب ها در نظر  که باید در ویرایش این  کتاب آسیب زده بود؛ نکته ای  داستان، به 
کتاب های تصویری، باید هم زمان متن و  گرفته شود. به نظر می رسد، در ویرایش 

تصویر دیده شوند.

بازچاپ به نام چاپ اول
مجموعه ای  گذاشتن  هم  کنار  یا  و  جلد  تغییر  با  ناشران،  از  برخی  گاهی 
منتشر  اول«  »چاپ  عنوان  به  را  کتابی  کرده اند،  منتشر  قباًل  که  کتاب هایی  از 
که از این موضوع اطالع  که حق مخاطب یا خریدار است  می کنند. طبیعی است 

داشته باشد و بداند آن چه می خرد، پیش تر چاپ شده.
نهایت  در  نیز بحث انگیز شد.  پرنده  ک پشت  میان داوران ال این موضوع در 
در  تغییر  با  گر  ا کرده اند،  بررسی  و  مطالعه  قباًل  داوران  که  کتاب هایی  شد،  قرار 
کتاب در قالب یک  گذاشتن چند  کنار هم  کتاب سازی )از طراحی تازه ی جلد تا 
که پیش  کتاب هایی  کتاب( به عنوان چاپ اول منتشر شده اند، بررسی نشوند؛ اما 
گر با این تغییرات به عنوان  ک پشت پرنده بررسی نشده اند، ا از این در فهرست ال
ک پشت پرنده بررسی خواهند  چاپ اول منتشر شدند، برای راه یابی به فهرست ال

شد.
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ادبیات

چگونه به کودکی که از تاریکی می ترسد کمک کنیم؟ ترس از تاریکی رفتار معمول 
باالخره  کودک  که  موقتی،  ترس  یک  است؛  سال  پنج  تا  سه  بچه های  بیش تر 
کنار بیاید و این دوره از زندگی اش را بگذراند. البته، رفتار و  یاد می گیرد با آن 
کودک، در رشد شناختی و شخصیتی او  کنش پدرها و مادرها، نسبت به ترس  وا
کنند و ترس  کودک برخورد  گر بی منطق و با خشم و تهدید با  تأثیرگذار است؛ ا
کودک از خودشان می شوند.  او را جدی نگیرند، باعث بی اعتمادی و جدایی 
کودک درباره ی موضوع  که با  پس راه حل چیست؟ یک روش خوب این است 
کودک  که با کمک قصه یا داستان به  گفت وگو شود و روش دیگر این است  ترس 
کنار بیاید. بابای من با سس خوشمزه  کمک شود تا مشکل را بشناسد و با آن 
کمک رسان باشد.  که می تواند در این زمینه  است یکی از داستان هایی است 
که از تاریکی می ترسد و با هر بار قطع  کودکی است  کتاب درباره ی  ماجرای این 
شدن برق خیال می کند یک غول به خانه ی آن ها می آید. هیچ کس غول این 
که مادر او تصمیم می گیرد غول را ببیند. مادر وانمود  بچه را نمی بیند، تا این 
آن ها  خانه ی  به  رنگی،  تابه تای  گوش های  با  تک شاخ،  سفید  غول  می کند 
کودک نیز در این بازی مشارکت  گفت وگو با او.  آمده است و شروع می کند به 
کتاب بخوانید.  می کند و ماجرا ادامه پیدا می کند تا وقتی که... باقی قصه را در 
کلمات روایت  کم ترین  کبر با  که داستان سید نوید سیدعلی ا فقط این را بدانید 
آن  و خواندن  از شنیدن  کودک  برای همین، حوصله ی  بی ُپرگویی؛  می شود، 
که داستان، به خاطر تخیل ناب نویسنده و تصویرگری  سر نمی رود، ضمن این 
که برای مخاطب دوست داشتنی  متناسب آن، فضای شیرین و جذابی دارد 
کتاب را برای بچه های دو تا شش ساله  است. پدرها و مادرها می توانند این 
را  آن ها  سپس،  کنند؛  بازی  کودکان  با  آن  داستانی  خط  مبنای  بر  و  بخوانند 
بزنند.  حرف  آن ها  درباره ی  یا  و  کرده  نقاشی  را  ترس هاشان  تا  کنند  تشویق 
فهم  حد  در  کلمات  از  نویسنده  جای  به  استفاده ی  به خاطر  نیز،  کتاب  متن 
مناسب  دبستان  سوم  تا  اول  کالس های  دانش آموزان  روخوانی  برای  کودک، 
است  خوشمزه  سس  با  که  بابایی  داستان  از  هم  بچه ها  از  گروه  این  و  است 

لذت خواهند برد.

مادری که غول سفید 
تاریکی را دید

کودک گروه سنی: خردسال، 
کاربرد: تقویت مهارت های خواندن، لذت و سرگرمی، 

پرورش خالقیت

 بابای من با سس
خوشمزه است

کبر نویسنده: سید نوید سیدعلی ا
تصویرگر: علی مفاخری

ناشر: شباویز
۲4 صفحه

4000 تومان
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یک اتفاِق یک در میلیون می افتد: صاعقه می زند و به مترسک جان می دهد. 
کمک می خواهد. جک یک پا برایش جور می کند  مترسک از پسرکی به نام جک 
پر ماجرای مترسک و جک شروع  ترتیب، سفر  بدین  و می شود خدمتکارش. 

می شود.
که پنولفوی، سازنده ی  کورلی وکیل خانواده ی بوفالونی هاست: فامیل هایی  سر 
بخشکانند  را  مزرعه  می خواهند  که  همان ها  آورده اند؛  تنگ  به  را  مترسک، 
پیداشان  گاهی  از  هر  سفر،  طول  در  بسازند.  علف کش  کارخانه ی  جایش  و 

که حاال رقیب شان شده است. می شود. آن ها دنبال مترسک می گردند 
رمان مترسک و خدمتکارش سفری شگفت انگیز و سرشار از لحظه ها و صحنه ها 
و ماجراهای ناب به یاد ماندنی است: وقتی مترسک و خدمتکارش در قلعه ی 
که با  گیر می افتند، نه تنها از پس راهزن ها برمی آیند،  راهزن های سر تا پا مسلح 
که مترسک عاشق جاروی  ترفندی باورنکردنی آن ها را فراری می دهند؛ آن جا 
تا پای مرگ  آواز عاشقانه می خواند؛ وقتی جک  برایش  و  بلند می شود  دسته 
و  می کند  تعارف  او  به  را  شلغمش  مهربانی  سر  از  مترسک  و  می کشد  گرسنگی 
گهان می ایستد،  که مترسک وسط جنگ نا جانش را نجات می دهد؛ صحنه ای 
و  می آورد  بیرون  را  پرنده  یک  آشیانه  دقت  با  و  می برد  برگ ها  بین  را  دستش 
خ وحشت زده، مثل حکیمی فرزانه، می گوید: »واقعًا غیر قابل  به یک سینه سر
تحمل است خانم، از طرف هنگم از شما عذرخواهی می کنم. وظیفه ی سربازها 
کمه ی پر سر و صدای  ترساندن یک مادر و تخم هایش نیست«؛ و سرانجام محا
مترسک و بوفالونی ها، بر سر اسپرینگ ولی. آیا مترسک می تواند پیروز این میدان 
را  مزرعه ها  و  می افتد  پرنفوذ  بوفالونی های  دست  به  اسپرینگ ولی  آیا  باشد؟ 

می خشکانند؟ یا اتفاق های بهتری در انتظار اسپرینگ ولی است؟ 
کتابی را برای خواندن پیشنهاد نکرده ام. مترسک  کنون این قدر با اطمینان  تا
و خدمتکارش نگاهی ساده، شوخ طبعانه و در عین حال، زیرکانه و نقادانه به 
زندگی دارد. پیشنهاد می کنم پای سخن مترسک بنشینید و خودتان ببینید، 

در عین سادگی، چه طور رندانه از پس ماجراهای دشوار و پیچیده برمی آید.

وقتی مترسک جان می گیرد

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

مترسک و خدمتکارش
نویسنده: فیلیپ پولمن
 تصویرگر: جان الرنس 
مترجم: فرزاد فربد 
کتاب پنجره )کتاب های پریان(  ناشر: 
۲۲4 صفحه
قیمت: 7500 تومان
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اسم  به  پسری،  درباره ی  است،  تخیلی   - علمی  داستانی  مجموعه  گن  پندرا
کتاب از زندگی آرام  که به نجات جهان های موازی می رود. این  گن،  بابی پندرا
به  ناخواسته  بابی  بالفاصله  اما  می شود،  آغاز  پدری  خانه ی  در  بابی  عادی  و 
را،  تا دنیایی دیگر  که وظیفه دارد  و درمی یابد  دنیایی دیگر مسافرت می کند 
با  آغاز می تواند  از همان  بابی  ناآشناست، نجات دهد.  کاماًل  قوانین آن  با  که 
که  را  اتفاقاتی  و  کند  برقرار  تماس  کورتنی  سپس  و  مارک  قدیمی اش،  دوست 
و  نامه ها  این  با  کتاب  بنویسد.  آن ها  برای  نامه هایی،  در  می افتد،  برایش 
کورتنی آغاز می شود، اما ذره ذره این دو شخصیت هم به دل  زندگی مارک و 
گن تبدیل  کشیده می شوند و در نجات جهان، به دستیاران بابی پندرا ماجرا 

می شوند.
دنیای  ده  آن  در  که  می کشد  تصویر  به  را  جهانی  کتاب،  این  در  نویسنده، 
کورتنی در  که بابی، مارک و  که یکی از آن ها زمینی است  متفاوت وجود دارند 
آن زندگی می کنند. این دنیا، از طریق داالن های ارتباطی، به دنیاهای دیگری 
که هر یک در زمان و مکان متفاوتی قرار دارند. بعضی از آن ها  متصل شده است 
جایی دیگر جز زمین هستند و بعضی دیگر زمین در زمان های متفاوت. در این 
کل جهان، یا هاال، را از  گون باید  که بابی پندرا سفرهای عجیب و تودرتو است 
دست فردی، به نام سنت دین، نجات دهد و مسافرانی از جهان های دیگر او را 

در این مبارزه همراهی می کنند.
کس،  ویال زمین سوم،  زمین اول،  کلورال،  دندارن،  از دنیاها )زمین دوم،  در هر یک 
دنیا  هر  در  مبارزه  و  دارند  وجود  خاصی  اشیای  و  قواعد  و...(  زادا  ایالنگ، 
سرشارش،  تخیل  با  کتاب،  این  نویسنده ی  دارد.  را  خودش  سختی های 
مجموعه ی  کند.  کسب  جهانی  سطح  در  بسیاری  موفقیت  است  توانسته 
و  شده  منتشر  جهانی  سطح  در  آن  جلد   ۱۱ کنون  تا که  دارد  جلد   ۱۲ گن  پندرا

کنون 6 جلد از آن، به فارسی برگردانده شده است.  تا

نجات هاال
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

مجموعه ی  پندراگن
نویسنده: دی. جی. مک هیل

مترجم: ویدا اسالمیه، پروین جلوه نژاد
کتابسرای تندیس ناشر: 

گمشده| دنیای  تاجر مرگ| فار شهر 
 بدون جنگ| ویروس واقعیت

 آب سیاه| رودهای زادا
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بلدند  آن ها  می خوانید؛  شرایطی  چه  در  و  کجا  نیست  مهم  را  قصه ها  بعضی 
ترغیب تان  که  چیزی  کنند:  وصل  شما  به  ظریفی  نخ  با  را  خود  بالفاصله 
فرصت  گر  ا حتی  و  باشید  داشته  شخصی تان  کتابخانه ی  در  را  کتاب  می کند 
گاهی، تنها با ورق زدن یا دیدن اسمش، تمامی  دوباره خواندنش را نداشتید، 
که وقت خواندنش داشتید به شما برگردد. ج مثل جادو از  حس های یگانه ای 
کنارش حس  گاهی در  گاهی لرزه بر اندام تان می اندازد و  که  کتاب هایی است 

آرامشی، انگار همیشگی، خواهید داشت. 
گر  ا است.  نوجوانان  برای  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  جادو  مثل  ج 
کنیم، نوجوانان  کتاب را دقیق تر مشخص  گروه سنی مخاطبان این  بخواهیم 
کتاب را عناصری  ۱5 سال به باال را پیشنهاد می کنیم. بیش تر داستان های این 
خانم  که  وقتی  مثل  می برند؛  پیش  واقعی،  دنیای  زمینه ی  پس  در  جادویی، 
کوچک محلی جام مقدس را  کر، در داستان شوالیه گری، در یک فروشگاه  ویتا
را نشان  غ خورشید، بیش تر خودش  پیدا می کند. جادو، در داستانی مثل مر
گیمن، در پل ترول، حتی  می دهد و همه ی ابعاد داستان را در بر می گیرد. نیل 
از دنیای نوجوانی فاصله می گیرد و جادو را با هنرمندی به دنیای بزرگ سالی 
کودکی اش مانده و دارد با  که هنوز درگیر جادوی دوران  می کشاند: بزرگ سالی 
از خود بیگانگی های دوران نوجوانی سر می کند. او، در تک تک داستان ها، از 
عناصر عجیب و تأثیرگذار می خواهد تا شخصیت های اصلی قصه هایش باشند. 
کدام دنیای  کرد. هر  کتاب را انتخاب  به راحتی نمی شود بهترین قصه ی این 
که می شود با آن ها  عجیب و سحرآمیزی را مقابل چشمان مان تصویر می کنند 
در  گیمن،  نیل  که  چیزی  شد«؛  تعجب  باعث  حتی  و  بافت،  رویا  کرد،  »جادو 
که در داستان های  مقدمه، در مورد خاصیت تمام حروف، ادعا می کند و چیزی 

ج مثل جادو اتفاق افتاده است. 
در  یا  اتوبوس  در  بتوانید  که  هستید  کوتاهی  داستان های  دنبال  گر  ا آخر،  در 
امتحان  را  جادو  از  پر  کتاب  این  بخوانید،  کالس ها  بین  استراحت  وقت های 
کتاب دنیایی جدید و پر از جاذبه پیش روی تان می گذارد و می تواند  کنید. این 

کند. نگاه تان را به دنیای معمولی اطراف پر از تخیل و جادو 

 کمی جادو
در وقت استراحت

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

ج مثل جادو
گیمن نویسنده: نیل 
کریستین تصویرگر: تدی 
مترجم: فرزاد فربد
کتاب پنجره ناشر: 
۱8۲ صفحه
7000 تومان



1 0 7

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ــاره ی شش | پی درپی  57 | شم

بـــهـــــــــــــــار 92

است.  رنگین کمانی  زمردی  پروانه های  میزبان  فالز  اینجل  شهر  یک بار  سالی 
ندارد،  اهمیتی  چندان  بزرگ ترها  برای  شهر  در  پروانه ها  هفته ای  یک  حضور 
نیوتن، با دیدن پروانه ی  اما برای بچه ها، مثل یک رؤیا، زیبا و باشکوه است. 
با  می کند،  سقوط  می بیند  خواب  می رود،  خواب  به  کتابش،  روی  زمردی 
قدیمی  دوست  او  است.  درخت  باالی  ونسا  و  می شود  بیدار  سیبی  ضربه ی 

نیوتن است.
ونسا عاشق پرواز، بلندی و پروانه است. ماجراجویی های ونسا و نیوتن آن ها 
را به جنگل می کشاند، به باغ اسطوره ها؛ باغی با دیوارهایی بلند - همان باغ 

که درخت پروانه ای هم همان جاست. پروانه ها - 
کنند آن را بسوزانند، اما  خانواده ها فکر می کنند درخت مخرب است و تالش می 
بین بچه ها و بزرگ ترها جدال نفس گیری اتفاق می افتد. مرد غریبه ی عجیب، 
پدر و مادر پروانه شناس ونسا، همه، به نوعی درگیر ماجرا می شوند و به رمان 
ابعاد پیچیده تر و هیجان انگیزتری می دهند. اما ونسا و نیوتن می خواهند به 
کنند؛ حتی نیوتن خودش را به خطر  هر قیمتی شده درخت پروانه ها را حفظ 
که  که میوه هایش را بچیند تا در جایی بکارند  می اندازد: باالی درخت می رود 

درخت نابود نشود.
فالز  اینجل  به  پروانه ها  برود  بین  از  پروانه ها  گر درخت  ا که  دارند  باور  بچه ها 
نمی آیند و اینجل فالز نابود می شود. آیا بچه ها موفق می شوند راز اینجل فالز 

کنند؟  را حفظ 
می بینند.  رنگین کمانی  را  آن  و  می کنند  نگاه  دنیا  به  رؤیا  پنجره ی  از  خیلی ها 
که عاشق بلندی، پرواز و پروانه اند، برای نوجوانان  رؤیای پروانه ای برای آن ها 
که می خواهند هر طور شده از اتفاق های دور و بر خود  کنجکاوی  ماجراجو و 
کتاب نوجوان های عاشق طبیعت را با  کتاب جذابی است. این  سر در آورند، 

دنیای پروانه ها آشنا می کند. 
که پیترپن را خوانده اند و مثل پیترپن می خواهند بال در آورند و پرواز  بچه هایی 
کتاب را از دست ندهند. ونسا، وقتی پودر  کنند و به آسمان بروند، خواندن این 
سبز را به خودش می مالد و بال در می آورد و پرواز می کند، فریاد می زند:» این 

کتاب ها به بچه ها بال پرواز می دهند. بهترین حس دنیاست.« برخی 

بهترین حس دنیا

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

رویای پروانه ای 
گرگوری هولچ نویسنده: 

مترجم: لیال قنادپور
کلهر گان  ویراستار: مژ

کودک و نوجوان  ناشر: ماهک )واحد 
انتشارات منظومه ی خرد(

۲00 صفحه
5000 تومان
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که هم به شعر عالقه مند است و هم حیوانات را دوست دارد،  کودکی دارید  گر  ا
شعرهای  از  پر  که  کتاب،  این  بخوانید.  برایش  را  قفس  در  گورخر  کتاب  حتمًا 
کمک می کند  کودک تان  کوچک، ساده، و خیال انگیز یک شاعر ژاپنی است، به 

کند.  که به دنیای دور و برش با ظرافت بیش تری نگاه 
و  ظریف  نگاه  شده.  تنیده  درهم  کتاب  این  شعرهای  در  بازی  و  طبیعت 
خوشمزه ای  معجون  پوری،  احمد  خوب  ترجمه ی  با  ژاپنی،  شاعر  نکته سنج 
که مزه اش را فراموش نمی کنید. شاید تعدادی از شعرهای این  ساخته است 
کتاب خواب پروانه ها، با همین ترجمه، خوانده باشید، اما، در  کتاب را قباًل در 
که از دو مجموعه شعر میچیو مادو انتخاب  کتاب، شعرهای بیش تری هست  این 

کرده اند. شده و ترکیب دوست داشتنی و شاعرانه ای فراهم 
خاص  نکات  و  بخوانید  کودک تان  با  بارها  و  بارها  را  شعرها  می کنم  پیشنهاد 
باعث  کار  این  دهید.  نشان  او  به  تصویر  و  بازی  با  را،  آن ها  ادبی  و  شاعرانه 
کتاب را برای همیشه به خاطر بسپارد و طعم خوش شعر را زیر  که او  می شود 

کند. زبانش حس 
به  مناسب  تمرین  این  برای  خود«  از  ساخته  قفسی/  در  »گورخر/  کوتاه  شعر 
که از  گورخر و تصورش، به عنوان قفسی  نظر می رسد. درک راه راه های روی بدن 
کودک تان امکان پذیر است؛  کمک شما برای  گورخر است، تنها با  جنس خود 

پس با او بخوانید و با هم لذت ببرید.

 از خواب پروانه ها به
قفس گورخرها برویم

کودک، نوجوان گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با ادبیات جهان، لذت و سرگرمی

گورخر در قفس
شاعر: میچیو مادو
مترجم: احمد پوری
ناشر: امرود
6۳ صفحه
۲000 تومان
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گاهی اروپایی را در ایران می شناسیم؛  ما بیش تر رمان های نوجوان آمریکایی و 
کتاب از نویسنده ای تایلندی  کتی از این نظر یک استثناست. این  خوشبختی 

کشور.  کتاب های آن  است و یکی از پرفروش ترین 
پیش  که  است  ساله ای  نه  دختر  ماجرای  و  می گذرد  روستا  در  کتاب  فضای 
پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند. داستان با توصیف از خواب بیدار شدن 
کفگیر و ماهی تابه ی مادربزرگ، آغاز  کتی، در یک صبح، با صدای تلق و تلوق 
کتی،  می شود و خیلی زود، با استفاده از جمالت پدربزرگ درباره ی مادربزرگ و 
مانند  است  کودکی  هم  کتی  می شود:  روشن  شخصیت ها  با  خواننده  تکلیف 
کار دررویی ها و یا خواسته های  تمام بچه های هم سن و سالش، با تمام از زیر 
سعی  و  نمی بیند  سخت  را  دنیا  دارد،  طنز  روحیه ی  پدربزرگ  بزرگ؛  و  کوچک 
کم تر لبخند می زند و زندگی  کنار مشکالت راحت بگذرد؛ اما مادربزرگ  می کند از 
که زمانی در  کرده است. او،  با نخریدن وسایل برقی، برای خودش سخت  را، 
کتی،  یک هتل 5 ستاره مسئولیت داشته است، از تصور بیکاری می ترسد، اما 

به خاطر همراهی پدربزرگ، روزهای خوبی را می گذراند.
کتی و پدربزرگش زندگی را به خوشی می گذرانند، حواس مادربزرگ  که  در حالی 
وضعی؟  چه  با  اما  برسد،  سرانجام  کتی  مادر  است  قرار  است.  دیگری  جای 
که سال ها مادرش را ندیده و در آغوش  کتی،  خانواده دور هم جمع می شوند؛ 

نکشیده، هیجان زیادی دارد، اما مادر مریض است. 
که قرار است در آن فصل  کتاب با یک جمله ی معترضه شروع می شود  هر فصل 
کتاب همان داستان معمول تنهایی  تکلیف خواننده با آن جمله روشن شود. 
که چرا پدر و مادرشان  که مدام این سؤال را از خود می پرسند  بچه هایی است 
از هم جدا شده اند، اما این بار داستان متعلق به فرهنگ آسیای شرقی است 
کمی بیش تر  کودک و نوجوان  و همین تفاوتش را با دیگر داستان های موجود 
ح می شود. او حتی،  کتی، سؤال های زیادی مطر کتاب، از طرف  کرده. در این 
این  به  و  می شود  مادربزرگش  و  پدربزرگ  ترک  به  گزیر  نا آن ها،  پرسیدن  برای 

که جذاب است.  ترتیب، خواننده با تغییر فضاها و تغییراتی روبه رو می شود 

فرار به سوی گذشته

گروه سنی: نوجوان 
که پدر و مادرشان را کودکانی   کاربرد: برای 

از دست داده اند پیشنهاد می شود. 

خوشبختی کتی
نویسنده: جین وجاجیوا

گیتا حجتی  مترجم: 
ناشر: قطره 
۱۲8 صفحه
۳000 تومان
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که قرار  ج بلند،  ویرجینیا تصور می کند شاهزاده خانمی است، زندانی در یک بر
ج  کلید بر است شاهزاده ای سوار بر اسب سپید از میان درختان بیرون بیاید، 

کند و او را نجات دهد.  را پیدا 
آن  سرایدار  پدرش  می کند.  زندگی  آپارتمانی  در  پدرش،  با  نیویورک،  در  او، 
ساختمان است. ویرجینیا تمام بعدازظهر را در خانه خیال بافی می کند تا شب 
کارش، در رستوران، برود؛ او پیشخدمت رستوران است. ویرجینیا  شود و به سر 
درد  رفته  و  کرده  رها  کودکی  در  را  او  مادرش  این که  از  و  است  خسته  و  تنها 
کوچولوی مادرش باشد و مادر او را دوست  می کشد. او فقط می خواهد دختر 
که  داشته باشد. پدرش مردی خودخواه و طمع کار و حسود و بی عرضه است 

گاهی حتی دخترش را فراموش می کند.  فقط دلش برای خودش می سوزد و 
شبی ویرجینیا، در راه رفتن به رستوران، با سگی خوش تیپ و باشکوه تصادف 
می افتد.  راه  ویرجینیا  دنبال  به  سگ  نمی رسد.  آسیبی  سگ  به  اما  می کند، 
از  که،  است  جادویی  سگ  یک  بلکه  نیست،  دیگر  سگ های  مثل  سگ  این 
زمینی است،  به موازات دنیای  که  پریان،  از سرزمین  آینه ی جادویی،  طریق 
است.  سفیدبرفی  نوه ی  وندل،  شاهزاده  او  است.  یافته  راه  نیویورک  شهر  به 
کند.  کرده است تا تخت و تاج او را تصرف  نامادری بدجنس او را به سگ تبدیل 
گرگی« است، به  که »انسان  نامادری بدجنس موجودات شریر، از جمله ولف را 
هم چون  پدرش،  و  ویرجینیا  اینک  بکشند.  را  شاهزاده  تا  می فرستد  نیویورک 
که بسیاری از مشکالت  کارزاری وارد می شوند  قهرمان های قصه های پریان، به 
که  درونی و شخصیتی شان را حل می کند. حتمًا پیش خودت حدس می زنی 
اشتباه  ازدواج می کند. حدست  با ویرجینیا  پایان داستان  شاهزاده وندل در 
دنیای  به  می توان  امروزی  دنیای  این  از  چگونه  بدانی  می خواهی  گر  ا است! 

کتاب سرزمین دهم را بخوان. قصه رفت، 

افسانه های پریان؛ 
عقده گشایی دوران مدرن

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

سرزمین دهم
کاترین وسلی نویسنده: 
مترجم: شراره صدیق
کتابسرای تندیس ناشر: 
565 صفحه 
۱4500 تومان
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کودکان و نوجوانان می شود، شاید بیش از هر  وقتی صحبت از بازنویسی برای 
که برای بچه ها  گیرد: یکی، میزان جذابیت متنی  چیز دو موضوع مورد توجه قرار 
گربه نوشته ی  کتاب موش و  بازنویسی شده و دیگری، نحوه ی بازنویسی آن. 
دیگری  و  گربه  و  موش  یکی  دارد:  حکایت  دو  کتاب  این   - است  بهایی  شیخ 
ناقالست؛  گربه ای  و  باهوش  موش  حکایت  اولی  شیر.  و  هیزم شکن  حکایت 
که از سال ها پیش بارها و بارها مورد توجه نویسندگان و شاعران قرار  حکایتی 
گرفته. این بار مصطفی رحماندوست به سراغ این حکایت رفته و با نثری جذاب 
کتاب،  کرده است. خواندن این  و پر از ضرب المثل های شیرین، آن را بازنویسی 
نشده ی  دیده   نمونه های  از  یکی  با  نوجوانان  و  کودکان  کردن  آشنا  بر  عالوه 
نیز در قالب متن به بچه ها  را  کهن فارسی، ضرب المثل های بسیاری  ادبیات 
با  دارند  سعی  دو  هر  که  گربه،  و  موش  لفظی  جدال  میان،  این  در  می آموزد. 
کنند، جذابیت قصه را دو چندان می کند. چرب زبانی دیگری را از میدان به در 

کتاب شیخ بهایی، به صورت قصه ای در دل  حکایت دوم، هیزم شکن و شیر، در 
گویا، به دلیل مستقل بودن آن، رحماندوست  گربه آمده، اما  حکایت موش و 
آورده  مستقل  قصه ای  صورت  به  و  گانه  جدا به طور  را  آن  کتابش،  انتهای  در 

است. 
گربه را تصاویر ویژه ای همراهی می کنند؛ تصاویری  کتاب موش و  نثر خواندنی 

کرده اند. کتاب را خیال انگیز  که  سیاه و سفید، به قلم محمدعلی بنی اسدی، 
گربه )شیخ بهایی( جلد دوازدهم از مجموعه ی ادبیات ایران  قصه های موش و 

که به همت نشر پیدایش منتشر شده. از دیروز تا امروز است، 

گروه سنی: نوجوان
کهن فارسی کاربرد: آشنایی با متون 

قصه های موش و گربه )شیخ بهایی(
  )از مجموعه ی

ادبیات ایران، از دیروز تا امروز( 
به روایت: مصطفی رحماندوست

تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ویرایش جدید: رئوف شاهسواری

ناشر: پیدایش
7۲ صفحه

۲500 تومان
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داستانی  فضاهای  خلق  و  توصیف  در  که  است  نویسنده ای  حسن زاده  فرهاد 
بار  این  او  است.  برده  نیز  جایزه  چند  و  چندین  و  کرده  عمل  موفق  متفاوت 
که هر  کنار هم قرار داده است  سه داستان را، در مجموعه ی پی تی کو پی تی کو، 
کنارشان  که شاید هر بار با بی تفاوتی از  کدام درباره ی اشیا و وسایلی هستند 
رد می شویم. هرکدام از داستان های این مجموعه لحظه هایی را خلق می کنند 
که  کاری را  کسی می تواند آزاد باشد یا  که باعث اتفاقات زیادی می شوند. هر 
دیگران  برای  تجربه ها  این  گاه  اما  کند،  تجربه  است  درست  خودش  نظر  به 
این  هم  مجموعه  این  داستان  سه  در  دارند.  همراه  به  جدی  آسیب های 
اتفاق ها روایت شده است. در این داستان ها هر بار بالیی بر اثر خشم ها، فکر 

نکردن ها و بی توجهی ها به سر دیگران می آید.
گرفته شده(، باِد  کتاب از آن  کتاب سه قصه دارد: پی تی کو پی تی کو )که نام  این 

دوچرخه سوار و دو لقمه ی چرب و نرم. 
و  بتازد  می خواهد  اسب  می گذرد.  عکس  قاب  یک  در  اول  داستان  ماجرای 
اسمش  از  که  همان طور  قاب،  اما  بگیرد،  قرار  قاب  چارچوب  در  نمی خواهد 
با  داستان  می دارد.  نگه  را  تصویر  که  چارچوبی  و  است  قاب  است،  معلوم 
به  تازه ای  اطالعات  گفت وگو  این  در  و  می رود  پیش  اسب  و  قاب  گفت وگوی 
گرفته است،  گفت وگو  مخاطب داده می شود. بیش تر فضای داستان را همین 

تا این که در پایان، اسب قاب را می شکند و از تصویر بیرون می زند.
داستان  است.  »باد«  اصلی  شخصیت  دوچرخه سوار،  باد  دوم،  داستان  در   
که  است  نقاش  یک  و  نویسنده  یک  داستان  نرم،  و  چرب  لقمه ی  دو  سوم، 
این  از  کدام  گر چه هر  ا کند.  نقاشی  یکی  آن  و  بنویسد  یکی  تصمیم می گیرند 
باز هم در  دو داستان فضایی متفاوت دارند و شخصیت های شان متفاوتند، 
کاربرد شبیه به هم هستند و باز  آن ها فضایی تخیلی خلق شده است، از نظر 
هم درباره ی مهار خشم و عصبانیت اند. باد داستان دوم از آن بادهایی است 
که خودش را بیش تر از هر چیزی قبول دارد. داستان سوم هم می تواند از آثاری 

کودک، هیجان انگیز می شود. که با مشارکت  باشد، 

فرار از قاب

کودکان  گروه سنی:   
کودکان برای کمک به   کاربرد: 
غلبه بر خشم، لذت و سرگرمی

پی تی کو پی تی کو...
نویسنده: فرهاد حسن زاده 
تصویرگر: علی خدایی 
ویراستار: مرضیه طلوع اصل 
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  ناشر: 
۲8 صفحه
۲500 تومان
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رسیدن!
نرسیدن!

کوهستان برای تمشک وحشی 
چه فرقی می کند؟

برای  که  است  شعر   54 مجموعه ی  سرما،  با  دستکش پوش  دختر  جنگ 
و  هستند  سپید  مجموعه  این  شعرهای  کثر  ا شده اند.  سروده  نوجوانان 

کمی را به خود اختصاص داده اند. شعرهای نیمایی و ترانه ها حجم بسیار 
متمایز  نوجوان  شعر  مجموعه های  دیگر  از  را  مجموعه  این  که  چیزی  شاید 
تک  تک  در  را  ردپایش  که  جهانی  است؛  شاعر  جهان  پررنگ  حضور  می کند، 
به  منحصر  است  دنیایی  ملکی  زیتا  دنیای  می بینیم.  مجموعه  این  شعرهای 
که زیتا ملکی ساخته  خود او، با تمام تجربه ها و غم ها و شادی هایش. جهانی 
دغدغه هایش  ردپای  می تواند  چون  است،  جذاب  نوجوانش  مخاطب  برای 
شعر  در  را  آن ها  بازتاب  کم تر  شاید  که  دغدغه هایی  ببیند؛  او  شعرهای  در  را 

نوجوان این سال ها دیده ایم.
موضوعات شعرها متنوع است؛ درون مایه ی شعرها موضوعاتی چون توجه به 
گاه  شعرها  است.  و...  خانواده  تنهایی،  عشق،  شهری،  زندگی  اشیا،  طبیعت، 
کشیده  کلمه حس و لحظه ای شاعرانه را به تصویر  کوتاهند و شاعر تنها در چند 

است، بعضی شعرها نیز تا چند صفحه ادامه پیدا می کنند.
گاه این عنوان ها بخش مهمی از  کدام از شعرها با عنوانی همراه شده اند و  هر 
که شاعر برای هر شعر خود برگزیده، تبدیل  بار شعر را به دوش می کشند؛ نامی 

به جزئی از شعر می شود و بدون آن، شعر بی معناست.
که با شعرها همراه شده اند در انتقال حس و حال  تصاویر سیاه و سفیدی هم 

کمک می کنند. و هوای شعرها به مخاطب 

از خود به خود رسیدن
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

 جنگ دختر
دستکش پوش با سرما

شاعر: زیتا ملکی
تصویرگر: مریم طباطبایی

ناشر: قطره
88 صفحه

۳000 تومان
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گنجوی  نظامی  حکیم  اشعار  به  گریزی  دبیرستان  دوره ی  درسی  کتاب های  در 
زده شده و نوجوانان به بهانه های مختلف داستان لیلی و مجنون را شنیده و 

خوانده اند، اما خواندن یک پارچه ی این اثر لطف دیگری دارد. 
که  است  حکایت  این  از  گزیده ای  و  خوش خوان  بازنویسی ای  کتاب  این 
شاعرانه ی  و  لطیف  پیچیدگی های  و  کرده  حفظ  را  داستان  مهم  بخش های 
گنجانده است. لغت های سخت هم معنی  کار، در متن  متن اصلی را، به فراخور 

شده اند و فهم ماجرا برای مخاطب بسیار آسان است.
عاشقانه  و  عاطفی  مضامین  با  داستان هایی  دارند  دوست  که  نوجوانان، 
کهن پلی بزنند و هم از  کتاب، هم می توانند به ادبیات  بخوانند، با داشتن این 

فراز و فرودهای داستانی این حکایت لذت ببرند! 
ادبیات  به  که  مجموعه،  این  کتاب های  دیگر  و  کتاب  این  می رسد  نظر  به 
و  مدرسه ها  کتابخانه ی  برای  باشند  مناسبی  کتاب های  پرداخته اند،  کهن 
کتابخانه های خانگی نوجوانان. نوجوانان می توانند در تحقیق ها و پروژه های 
گر عالیق  کنند و ا کالسیک، از آن ها استفاده  کالسی، درباره ی ادبیات  کوچک 
آماده  اثر  اصل  مطالعه ی  برای  کتاب ها  این  خواندن  با  دارند  ادبی  خاص 

می شوند.

کتاب به مثابه پل
گروه سنی: نوجوان
کهن ایران کاربرد: آشنایی با ادبیات 

 حکایت لیلی و مجنون
)از مجموعه ی ادبیات ایران، از دیروز تا امروز(
نویسنده: محمدکاظم مزینانی
تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ناشر: پیدایش
۲40 صفحه
5500 تومان
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بیا چیزها را ببینیم
کتاب است،  که شامل سه  تمام شعرهای مجموعه ی رفتم باال اومدم پایین، 
اتل متل شعر  آغاز می شوند. در مجموعه ی سه جلدی  باال«  »رفتم  عبارت  با 
شعرها  اول  در  تکرار  همین  می شوند.  آغاز  متل«  »اتل  عبارت  با  شعرها  هم 
حفظ  راحتی  به  را  شعرها  شود  باعث  و  باشد  جذاب  مخاطب  برای  می تواند 
که خواندن  کند. موسیقی و آهنگ شعرهای این مجموعه ها هم طوری است 

چندباره ی آن ها هم می تواند شیرین باشد. 
دیگر  شکلی  به  را  برش  و  دور  آشنای  عناصر  مخاطب  مجموعه،  دو  این  در 
و  دور  دنیای  تا  می دهند  فرصت  او  به  مجموعه  این  شعرهای  انگار  می بیند؛ 

کند. کشف  برش را از نو ببیند و 
کودک، شعرهایی  کتاب های اتل متل شعر و رفتم باال، اومدم پایین، از زبان  در 
در مورد عناصر طبیعت - حیوانات، میوه ها، عناصر زندگی شهری و هر آن چه 
کودک در دنیای اطرافش می بیند - می خوانیم. وجه مشترک تمام این شعرها 
کودکانه  شیطنت  و  کنجکاوی  با  که  آشناست  عناصر  همین  به  تازه  نگاهی 
کشاورز به این دنیا خواندن این شعرها را برای  تناسب دارد. نزدیکی نگاه ناصر 

کودک تبدیل به تجربه ای شیرین می کند. 
که خواندن  تصویرسازی های این دو مجموعه هم می تواند از عواملی باشند 
برای مخاطبان جذاب می کنند: تصویرهایی رنگی،  را  شعرهای این مجموعه 
انعکاس دهنده ی  و  دارند  خود  در  را  شعرها  در  موجود  طنز  و  شیطنت  که 

کودکانه اند. دنیایی 

کودک سال های اول دبستان گروه سنی: خردسال، 
کاربرد: آشنایی با ریتم، ایجاد حساسیت نسبت به 

محیط اطراف، پرورش تخیل و خالقیت، لذت و 
سرگرمی

مجموعه ی رفتم باال اومدم 
پایین*

کشاورز شاعر: ناصر 
تصویرگر: آزاده معزی
ناشر: چکه و شهرقلم

هرجلد ۲4 صفحه
هر جلد ۳۲00 تومان

ناشر: قطره
88 صفحه

۳000 تومان

مجموعه ی اتل متل شعر
دلنگ و دلنگ/ پوتکا و پوتکا/ هم چین و هم چین

کشاورز شاعر: ناصر 
تصویرگر: رضا مکتبی

ناشر: چکه و شهر قلم
هر جلد ۲4 صفحه

هر جلد ۳۲00 تومان

 رفتم باال مورچه بود| رفتم باال سیب بود
 رفتم باال انار بود| دلنگ و دلنگ | پوتکا و 

پوتکا | هم چین و هم چین
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که قرار است  شرق خورشید، غرب ماه قصه ای است از سرزمینی دور و یخ زده، 
که دنیایی لطیف و پر  کند؛ افسانه هایی  دنیایی افسانه ای را برای تان ترسیم 
که  کوچک ترین دختر هیزم شکن،  با  از ماجرا را می سازند. در این میان، شما 
که شما را تا انتها  کند، همراه می شوید؛ همراهی شیرینی  باید طلسمی را باطل 
که با هیجان، صفحه ها را تند تند ورق  کاری می کند  به دنبال خود می کشاند و 

بزنید تا به حل معمای قصه نزدیک شوید. 
از تعدادی خواهر و برادر به  کوچک ترین دختر هیزم شکن نامی ندارد. او بعد 
کسی برایش اسمی انتخاب نکرده است، اما در خانه پیکا صدایش  دنیا آمده و 
گوزن سفید  گوزن سفیدی را نجات می دهد و آن  می کنند؛ تا این که یک روز، 
توانایی همه ی  این  با حیوانات می دهد.  توانایی حرف زدن  و  به دختر اسم 
زندگی پیکا را عوض می کند و یک شب ایزبیورن، خرس قطبی افسانه ای، را به 
کند تا  کمک  خانه شان می کشاند. حاال پیکای شانزده ساله باید به ایزبیورن 

از بند طلسم آزاد شود.
کتاب، تعداد زیادی از باورها و شخصیت های افسانه ای اسکاندیناوی  در این 
کنند؛  کمک هم می آیند تا قصه ای پر از اوج و فرود را برای خواننده تعریف  به 
و  با طبیعت  و دوستی  برآورده است  از دل طبیعت وحشی سر  که  افسانه ای 
شرق  شیرین  و  تلخ  ماجراهای  می کند.  یادآوری  خواننده  به  را  آن  به  احترام 
قصه های  افسانه ها،  که  باال،  به  سال   ۱۳ نوجوانان  برای  ماه  غرب  خورشید، 
پرماجرا و هم چنین یک داستان عاشقانه ی مالیم را دوست دارند، پیشنهاد 

می شود. 

 در شرق خورشید
و غرب ماه چه می گذرد؟

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی

شرق خورشید، غرب ماه
ج نویسنده: جسیکا دی جر
کارخیران مترجم: دالرام 
گل آقا ناشر: 
۲56 صفحه
8۳00 تومان
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گرچه در ایران معمواًل  شاعر شدن با شعردوست بودن سراپا متفاوت است، ا
در سنین نوجوانی، این دو، هم زمان در میان طیف خاصی از نوجوانان دیده 
دو  هر  برای  می تواند  عراقی  فخرالدین  شیخ  شیرین  غزلیات  کتاب  می شوند. 
گفت می تواند مخاطب را  طیف نوجوانان سودمند باشد و حتی شاید بتوان 
که تمایل بیش ترش به سمت شاعر شدن است  به این شناخت از خود برساند 

یا شعر خواندن.
شیخ فخرالدین عراقی هیچ گاه شاعر تراز اولی نبوده است؛  در تاریخ ادبیات ما، 
او  اشعار  از  گزیده  مجموعه ی  این  خواننده ی  می شود  باعث  گی  ویژ همین 
کیفیت ادبی اشکال عمده ای  که به لحاظ  را در مقابل شعرهایی ببیند  خود 
ندارند، اما قابل مقایسه با اشعار شاعران تراز اول و درخشان تاریخ ادبیات ما 
گنجینه ی ادبیات  از داخل  کتابی است  گزیده  نیز نیستند. به این معنا، این 
گفت  می توان  نیز  دلیل  همین  به  نمی شود؛  محسوب  آن  ویترین  و  فارسی 

مخاطِب خود را به شکل حرفه ای تری با شاعری و فنون آن آشنا می سازد.
آن دسته از مخاطبان، که تمایل به شاعر شدن دارند، با خواندن این مجموعه، 
نظر  به  سنجش  این  نتیجه ی  و  بسنجند  را  خود  شاعری  توان  می توانند 
امیدوارکننده تر است از سنجش توان شاعری، با استفاده از اشعار چهره های 
که خود را شعردوست می دانند هم، با نگاه  کی مثل سعدی یا حافظ. آن ها  تابنا
به پشت صحنه ی ادبیات فارسی، رد پای ابیات مشهور و سنت های ادبی رایج 
و  برای آن ها لذت بخش  این خود می تواند  و  یافت  این غزل ها خواهند  را در 

آموزنده باشد.
به  چهره ای  معرفی کننده ی  و  نمایش دهنده  کتاب  این  این که،  نهایت  در 
که از متن ادبیات فارسی )و نه قله ی آن(، انتخاب و برگزیده  نوجوانان است 
گی باعث شود نگاه مخاطبان این  شده است. می توان امیدوار بود همین ویژ
که پیش از این، با طیف رنگارنگی  دست مجموعه ها به سنت ادبی فارسی - 
که به تکرار انجامیده است - از  گزیده شعرهای شاعران مشهور روبه رو بوده  از 

نو دچار تحول شود.

یک استکان غزل
گروه سنی: نوجوان

کهن  کاربرد: باال بردن دانش ادبی، آشنایی با متون 
ادبیات فارسی

 غزلیات شیرین
شیخ فخرالدین عراقی

کهن برای  )از مجموعه ی تازه هایی از ادبیات 
نوجوانان(

گردآورنده: ناهید رضاعاملی
تصویرگر: نغمه صالحی

ناشر: پیدایش
۲08 صفحه

7500 تومان
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روایت های  با  که،  قصه گوست  شهرزاد  ماندگار  حکایت  شب  یک  و  هزار 
شفادهنده ی خود، پادشاه زخم خورده ای را درمان می کند. در هر قصه، پندی 
کند.  کم کم پیام بزرگ انسانیت را دریافت  به پادشاه دیوانه داده می شود تا او 
که یادگار سه تمدن هندی، ایرانی و عربی است، از صدها قصه ی   کتاب،  این 
که  تودرتو تشکیل شده. شهرزاد قصه گو هر شب یکی از قصه ها را برای شهریار، 
هر شب با یک زن ازدواج می کند و او را می کشد، روایت می کند و با نیمه کاره 
گذاشتن قصه، مجبورش می کند تا یک شب دیگر منتظر بماند، مرگ شهرزاد را 
به تعویق بیندازد و دندان روی جگر بگذارد. همین انتظار و نیز اعجاز قصه ها 
کنار بگذارد. شهریار، در پایان، به  باعث می شود تا ملک عادت زشت انتقام را 

که انتقام زندگی نمی آفریند. مدد اعجاز قصه، می آموزد 
که ما از آن حرف می زنیم منتخبی است از زیباترین  قصه های هزار و یک شبی 
بازنویسی  آبیار،  نرگس  و  قاسم نیا  شکوه  قلم  به  که،  شب  یک  و  هزار  قصه های 
خواندنی  آن ها  نثر  و  آمده اند  هم  پی  در  و  مجزا  منتخب  قصه های  شده اند. 
بنی اسدی،  محمدعلی  قلم  به  کتاب،  این  خیال انگیز  قصه های  است.  روان  و 
کنند و طعم جادوی  تصویرگری شده تا مخاطب را بیش از پیش با خود همراه 
کتاب اول  کتاب از دو بخش تشکیل شده است:  شهرزاد را به او نیز بچشانند. 
نرگس  قلم  به  کتاب دوم هفده قصه،  و  به قلم شکوه قاسم نیا  ده قصه دارد، 
که پیش تر تجربه ی دیگری در بازنویسی هزار و یک شب برای بچه ها، به  آبیار، 

گیوا، داشته است. همراه شاهرخ 
که  کتاب جلد نخست از مجموعه ی ادبیات ایران از دیروز تا امروز است،  این 

به همت نشر پیدایش منتشر شده.

چند شب خواندنی از 
هزار و یک شب

گروه سنی: نوجوان
کهن فارسی کاربرد: آشنایی با متون 

قصه های هزار و یک شب
)از مجموعه ی ادبیات ایران، از دیروز تا امروز(
بازنویسی: شکوه قاسم نیا، نرگس آبیار 
تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
ویرایش جدید: رئوف شاهسواری
ناشر: پیدایش
5۹8 صفحه
۱5000 تومان
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کتاب  خواندن  اهل  گر  ا که،  است  فرانسوی  مشهوری  نویسنده ی  امه  مارسل 
جمله  از  او  می شناسیم.  گذر  دیوار  کتاب  با  را  او  احتماال  باشیم،  کودک 
امروز  دنیای  به  را  قدیمی  افسانه های  کرده اند  تالش  که  است  نویسندگانی 
برای  که  برسند  فانتزی  نوعی  به  کهن  افسانه های  از  عبارتی،  به  و  بیاورند 

خوانندگان امروز جذاب باشد.
است:  قدیمی  افسانه ی  همان  ماجرا  است.  گرگ  داستان  خواندن  کلید  این 
که امه  گرگ برای ورود به خانه؛ اما، با فضای فانتزی ای  همان ماجرای حیله ی 
خلق می کند، همه چیز شکل دیگری می گیرد: افسانه ی امروزی خلق می شود، 
با تمام مشخصات مدرن یک زندگی معمولی، و همه چیز آن قدر شکل واقعی 

کودک تعریف می شود.  که انگار داستانی امروزی برای  به خود می گیرد 
مادر  و  پدر  و  می کنند  زندگی  آن  در  بچه ها  که  می گذرد  خانه ای  در  داستان   
که  فانتزی ای  در  ولی  می شود،  وارد  بار  این  گرگ  بروند.  کار  سر  باید  روز  هر 
کردن  بازی  گرگ،  ک نشان داده شدن  به جای خطرنا کرده است،  امه خلق 
واقعیت  که  این جاست  است.  داستان  دستمایه ی  بچه ها  با  گرگ  دوستی  و 
که سبب می شود بچه ها به حضور  تغییر می کند و فانتزی پیش می آید؛ جایی 
گرگ نیز در این بازی راه و رسم تازه را یاد می گیرد. داستان  کنند و  گرگ عادت 
که از اهلی شدن می گفت، این جا هم به گونه ای روایت  کوچولو، هنگامی  شازده 
کند. حتی وقتی  که بتواند با بچه ها بازی  می شود. او دیگر برایش مهم است 
گرگ، سبب می شود بین این  خشم پدر و مادر، از بازی پر سر و صدای بچه ها و 
که از اشتیاقش برای رفتن  گرگ است  دیدارها فاصله ای چند روزه بیفتد، این 
تنها و  کودکان  که در آن  کتاب، به خصوص در دنیایی  این  به خانه می گوید. 
کودکان در  قرار دادن  و  افسانه  مرور یک  برای  تنهاتر می شوند، فرصتی است 
را هم پای هم  گرگ چالش ها  کودکان و  کتاب،  تازه. در طول  برابر یک دنیای 

حل می کنند.

خاله بازی با گرگ
کودک  گروه سنی: 

کاربرد: تعریف جدید از ترس و دوستی

گرگ
نویسنده: مارسل امه

کلودین ساباتیه  تصویرگران: روالن و 
مترجم: بابک صادق خانجانی 

 ناشر: سروش 
56 صفحه

۲000 تومان
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گریه می کند، فضای داستانی  مهدی رجبی، با نوشتن رمان نوجوان لولو شب ها 
کم تر در ادبیات ایران تجربه شده؛ فضایی سورئال  که  کرده است  متفاوتی خلق 
داستان  دانست.  نیز  خارجی اش  نمونه های  شبیه  را  آن  می توان  کم تر  که 
کار می کند، آب  که چشم  درباره ی سرزمینی متفاوت است: دور شهر را، تا آن جا 
خال خالی و  که آقای  گرفته. ماجرا از یک غروب خنک بهاری و با ورود قایقی، 

سگ الغرش در آن نشسته اند، آغاز می شود. 
که با تمام جزییات، می توان افراد،  شخصیت پردازی داستان به گونه ای است 
کرد و شناخت. داستان فضای سرد و دلهره آوری دارد  بچه ها، و محیط را درک 
داستان  بودن  رعب انگیز  بر  آن،  از  بخشی  دادن  نشان  با  است  قرار  بار  هر  که 
بدی  خواب های  شب ها  که  می گردد  کودکانی  محور  بر  داستان  شود.  افزوده 
که هر شب خواب های بسیاری را  گفته می شود  گریه های لولویی  می بینند و از 
کثر  گشوده می شود: معلوم می شود ا کم کم رازهای بیش تری  پریشان می کند. 
اعضای شهر بر سر یک ماجرای غمگین متحد هستند و به گونه ای تقاص آن 
که فکر  کاری را می کند  را پس می دهند. در میان این ترس و وحشت، هرکس 
کمک بیش تری می کند، اما ماجرا به این سادگی نیست.  می کند به حل مشکل 
داستان نویسی  مرسوم  روال  از  شگفت  مراسمی  و  آیین ها  ابداع  با  داستان 
فاصله می گیرد؛ مثال، در این داستان، از برگزاری جشن خر و از همه عجیب تر، 

حضور بچه ها در مراسم خرسوزان سخن به میان می آید. 
می شود.  گشوده  تدریج  به  که  می شود  ح  طر معمایی  رمان،  از  فصل  هر  در 
کم  باز هم چیزی  اما  راه حل مسائل رسیده،  به  گاه به نظر می رسد مخاطب 
گناه  که مجبور به سکوت است و  است. ترس و حل مسئله، وجدان عمومی، 
شرکت در حماقت مشترک بخشی از زیرساخت  این رمان را تشکیل می دهد. 
این ماجراها  از  در بخشی  تنها  نه  رمان،  این  با خواندن  نوجوان،  خواننده ی 
کنون در داستان های ایرانی  که تا شریک می شود، بلکه فضایی را تجربه می کند 

تجربه نکرده است.

آدم هایی که لولو شدند
گروه سنی: نوجوان 
کشف واقعیت،  کاربرد: روبه رو شدن با ترس ها و 
ح سؤال نپذیرفتن بی دلیل حرف ها و طر

لولو شب ها گریه می کند
نویسنده: مهدی رجبی 
ناشر: چکه  و شهر قلم
۳۲0 صفحه
4000 تومان
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هفت گنج
می گویند یکی از راه هایی که باعث می شود در بزرگ سالی سراغ ادبیات کالسیک 
بازنویسی ها  این  است.  نوجوانی  دوران  در  بازنویسی هایی  خواندن  برویم، 
که  باشد  زبانی  به  بازنویسی  گر  ا و  آشنا می کند  کارها  این  با فضای  را  نوجوان 
کالسیک سوق  کند می تواند او را به سمت آثار  نوجوان بتواند با آن ارتباط برقرار 
مانند  شده،  پرداخته  آن ها  به  کم تر  که  آثاری  بازنویسی  بین،  این  در  بدهد. 

هفت اورنگ جامی، اهمیت بیش تری پیدا می کند. 
که  هفت اورنگ، مجموعه ای شامل هفت بخش، از عبدالرحمان جامی است، 
جعفر ابراهیمی )شاهد(، در  در آن حکایت هایی در قالب مثنوی سروده شده و 
کرده است. او در این بازنویسی  قصه های هفت اورنگ جامی، آن را بازنویسی 
کند و بتواند، از  کرده زبان مناسبی برای بازگفتن حکایت های جامی پیدا  تالش 
دل حکایت هایی مربوط به قرن ها پیش، به دنیای نوجوان امروز وارد شود. در 
که  هفت اورنگ حکایت های عرفانی، سرشار از حکمت و پندآموز روایت شده 
که از شنیدن پند و نصیحت چندان استقبال  شاید با شخصیت نوجوان امروز، 
کرده عناصر داستانی را  نمی کند، هم خوانی نداشته باشد؛ اما ابراهیمی تالش 
کند و پرداختی امروزی به حکایت ها بدهد. هم چنین،  به این حکایت ها اضافه 
بعضی قصه ها را در حال و هوایی طنزآمیز نوشته و یا رگه ی طنز آن ها را پررنگ تر 

کرده است. 
که می خواهند با مهم ترین  کتاب پیشنهاد خوبی است برای نوجوان هایی  این 
اثر جامی، یعنی هفت اورنگ، آشنا شوند و حکایت های آن را، بدون زحمت، 

بخوانند.

گروه سنی: نوجوان
کهن ادبیات فارسی کاربرد: آشنایی با متون 

هفت اورنگ جامی
 )از مجموعه ی ادبیات ایران،

از دیروز تا امروز( 
بازنویسی: جعفر ابراهیمی )شاهد(

گلدوزیان نقاشی: علیرضا 
ویرایش جدید: رئوف شاهسواری

ناشر: پیدایش
۲56 صفحه
6000 تومان
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به  و  ایران است  انقراض  از مجموعه ی جانوران در حال  اول  کتاب جلد  این 
بقای  آمده،  نیز  کتاب  مقدمه ی  در  که  همان طور  پرداخته.  ایرانی  یوزپلنگ 
فعاالن  روزهای  این  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  آسیایی  یوزپلنگ  نسل 
سخن  کودک  با  آسیایی  یوزپلنگ  کتاب،  این  در  است.  ایران  محیط زیست 

که ارتباط بین موضوع و مخاطب را آسان می کند.  می گوید؛ روشی 
سال   ۱0 که  کتاب،  هندی  نمونه ی  به  مقدمه،  در  مجموعه،  این  نویسنده ی 
این  با  کتاب  این  دارد.  اشاره  است  شده  نوشته  هند  ببرهای  درباره ی  پیش 
از  را  مادرها  و  پدرها  احتمااًل  و  کودکان  بتواند  که  است  شده  نوشته  هدف 
کند؛  گاه  که بر سر راه زندگی این گونه موجودات قرار دارد آ مشکالت و خطراتی 
ورود  خشکسالی،  جاده،  ساختن  زیست،  محیط  تخریب  هم چون:  خطراتی 

گله و... گله های دام به مناطق حفاظت شده، حمله ی سگ های 
کودکان را به نوعی به فعال محیط زیست تبدیل  که  کرده است  نویسنده تالش 

کند.
که اتفاقًا مؤثر و دیدنی هستند - در برخی  کتاب وابسته به تصاویری است   این 
کتاب درباره ی  که این  موارد، تصویر از متن برتر است. نکته های ریز و درشتی 
ترس  مثاًل  می کنند:  شگفت زده  را  مخاطب  است،  گفته  یوزپلنگ  گی های  ویژ

این حیوان از آدم ها و ماشین های شان.
که  گفته می شود. باور این  که انسان به حیوان می کند  گاهی درباره ی ظلمی 
اما واقعی است. این  یوزپلنگ ها اسیر هستند و در اسارت می میرند، سخت، 
کودک منتقل می شوند و می توانند در فضای ذهنی  نکته ها با تصویر و متن به 
از زیستگاه این حیوان دور باشد، بتواند در  تا هر چه قدر هم  تأثیر بگذارند  او 

کند. قبال موجودات دیگر مهربان تر رفتار 
که، به  کتاب می تواند دو صفحه ی پایانی آن باشد  یکی دیگر از نقاط قوت این 
صورت مختصر و مفید و همراه با عکس، ۱0 حیوان از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی 

کرده است.  را معرفی 
تازه  موضوع  به  پرداختنش  شیوه ی  ندارد،  تازه  موضوعی  کتاب  این  چه  گر  ا
است و امیدواریم، در ادامه، متن و تصویرگری آن قوی تر شود و بتواند ارتباط 

کند. احساسی و عاطفی بهتری با مخاطب برقرار 

 علمی
و آموزشی

کودک  گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با مشکالت، توانایی ها و نحوه ی زندگی 
یوزپلنگ و چگونگی زنده ماندنش، آشنایی با حیات 
وحش ایران، ایجاد حساسیت نسبت به محیط زیست

فریاد یوزپلنگ
گلشن  نویسنده: علی 
 تصویرگر: مانلی منوچهری 
ویراستار: عاطفه سلیانی 
ناشر: چاپ و نشر نظر 
۳۲ صفحه
6000 تومان
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کتاب تصویری، با شمایل خوشایند و دوست داشتنی  نامه های فلیکس یک 
کتاب سازی مناسب آن، با تصویرگری های  کاغذ مرغوب و  است. جلد سخت، 
ُکنستانزا دروپ، باعث می شود کودکان مشتاق شوند تا آن را ورق بزنند و قصه اش 
عروسکی اش  خرگوش  و  سوفی  ماجرای  کتاب  این  چیست؟  قصه  بدانند.  را 
برای  بعد،  وقت  چند  و  می زند  غیبش  فرودگاه  در  گهان  نا که  می کند  بیان  را 
گم شده و اشتباهی سوار  نامه می نویسد و خبر می دهد توی فرودگاه  سوفی 
یک هواپیمای دیگر شده است. اشتباه فلیکس باعث می شود او از شهر لندن، 
کوچکی به دست بگیرد و  کشور انگلستان، سر دربیاورد و بعد هم چمدان  در 
کنیا و نیویورک  به سفر دور دنیا برود. فلیکس به شهرهای پاریس، رم، قاهره، 
سفر می کند و هر بار نامه ای برای سوفی می نویسد و درباره ی زبان و فرهنگ، 

طبیعت، آثار باستانی، و نقاط دیدنی شهرهای مختلف با او سخن می گوید. 
را  فلیکس، خواننده  از ماجراجویی های  استفاده  با  نِگن، 

َ
ل آِنت  واقع، خانم  در 

اطالعاتی درباره ی مناطق  و  کند  را دنبال  تا قصه ی ساده اش  ترغیب می کند 
را  کودک  هم  فلیکس  نامه های  همین،  برای  نماید.  کسب  جهان  مختلف 
سرگرم می کند و هم به او آموزش می دهد. پدرها و مادرها یا مربی ها و معلم ها 
کرده و  کتاب، زمینه ی مناسب را فراهم  کمک خط داستانی این  می توانند، به 
کنند. نامه نگاری های فلیکس ایده ی خوبی  بچه ها را به وانمودسازی ترغیب 
هم چنین،  کودکان.  به  جهان،  و  ایران  مختلف  شهرهای  معرفی  برای  است 
بزرگ ترها می توانند درباره ی سفر، ضرورت آن و وسایل الزم برای سفر با بچه ها 
این  بنویسند.  واقعی  یا  تخیلی  سفرنامه ای  بخواهند  آن ها  از  و  کنند  گفت وگو 
کتاب خوانی، فایده های دیگری هم دارد.  کودکان به  فعالیت ها، غیر از جذِب 

کمک می کند.  مثاًل به پرورش خالقیت و تقویت مهارت های نوشتاری آن ها 
کالس های دوم تا  نامه های فلیکس پیشنهاد خوبی است برای دانش آموزان 

پنجم دبستان.

خرگوش کوچولو به سفر 
دور دنیا می رود

کودک گروه سنی: 
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش خالقیت، آشنایی با 

فرهنگ و هنر، طبیعت، و مردم شهرهای مختلف، 
آشنایی با مفهوم سفر، تقویت مهارت های ارتباطی 

و اجتماعی

نامه های فلیکس 
نویسنده: آنت َلنِگن

ُکنستانزا دروپ تصویرگر: 
مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: انتشارات زعفران )کتاب های زعفرانی(
۳6 صفحه
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کارها، برای حفظ و نگهداری محیط زیست، بازیافت است.  یکی از مهم ترین 
کتاب، با سه اصل طالیی حفظ محیط زیست آشنا می شویم: بازکاهی،  در این 

بازمصرف و بازیافت؛ هم چنین با دالیل و مراحل بازیافت هم آشنا می شویم.
شیشه،  بازیافت  با  می توان  چگونه  که  می آموزد  مخاطب  کتاب،  این  در 
کاغذ، فلزات، بتن و الستیک در مصرف انرژی صرفه جویی و به حفظ  پالستیک، 

کرد. کمک  منابع طبیعی 
گویا همراه است  گروه سنی ج و د نوشته شده، با تصاویری  که برای  کتاب،  این 

و در پایان فرهنگ توصیفی و نمایه هم دارد.

 چه قدر زباله
دور می ریزیم؟

کودک گروه سنی: 
کودک  کاربرد: برانگیختن حساسیت 
 نسبت به محیط زیست و حفظ آن

بازیافت چیست؟
گلد اسمیت نویسنده: مایک 
کروبی مترجم: هایده 
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
۲4 صفحه
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تأثیرات  و  بروز  علل  درباره ی  می دهد  روی  چگونه  کتاب های  مجموعه 
زمین  کره ی  در  عظیم  دگرگونی های  به  منجر  که  است  طبیعی  پدیده های 
که تبدیل به سنگواره می شوند، فوران  گیاهان و جانورانی  بقایای  می شوند. 
وجود  به  را  جزیره هایی  و  می دهند  روی  دریاها  زیر  در  که  آتشفشان هایی 
از  می آورند  وجود  به  را  سونامی  مهیب  امواج  که  زمین لرزه هایی  و  می آورند 

که در این مجموعه به آن ها پرداخته شده است. جمله موضوع هایی هستند 
کتاب ها، با پاره ای از پدیده های طبیعی  کودکان و نوجوانان، با مطالعه ی این 
که انسان در تکوین آن ها نقش دارد آشنا می شوند. این مجموعه،  یا آن هایی 
گروه سنی د نوشته شده و در پایان واژه نامه  که با تصاویر زیبا همراه است، برای 

و نمایه نیز دارد.

 پاسخ به
پرسش هایی علمی

کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با طبیعت و پدیده های طبیعی

مجموعه ی چگونه روی 
می دهد؟

گراف، ملیسا  گلیا فرو، مایک  نویسندگان: لیندا تا
استوارت

مترجمان: مجید عمیق، حسین بکایی، محمود 
سالک، محمود امانی تهرانی

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
هر جلد ۳5 صفحه

هر جلد ۲400 تومان

)چگونه یک زمین لرزه تبدیل به سونامی 
می شود؟| چگونه یک آتشفشان تبدیل به یک 

گیاه تبدیل به  جزیره می شود؟| چگونه یک 
نفت می شود؟| چگونه یک ابر تبدیل به یک 
توقان تندر می شود؟| چگونه یک استخوان 

تبدیل به یک سنگواره می شود؟(
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است.  گریزان  و  شکننده  طبیعتی  با  شدن  رویارو  شهری  دنیای  در  زندگی 
توانسته اند  که  حیواناتی  و  بزرگ راهی  سبزه های  خیابان،  حاشیه ی  درختان 
ک آلود شهری، تنها نمودهای  کنند، در زندگی خا خود را با زندگی شهری سازگار 
ایران،  شهرهای  دیگر  از  بسیاری  و  تهران  رشد  روند  در  هستند.  طبیعت 
زندگی شهری وجود نداشته و  برای حفظ مظاهر طبیعی در  برنامه ای جدی 
انداخته است.  به خطر  را  با طبیعت شهری  رابطه  غیرطبیعی  عناصر  سرطان 
ما،  تربیتی  و  آموزشی  نظام  در  شهری،  طبیعت  این  به  توجه  این،  از  گذشته 
کودکان توجه به این طبیعت را فرانمی گیرند. جایگاه مهمی ندارد و بسیاری از 

می کنند.  زندگی  ایران  نقاط  تمامی  در  تقریبًا  که  هستند  حیواناتی  گربه ها 
نیز  شهری  زندگی  با  را  خود  توانسته اند  ایران  کن  سا گربه های  از  گونه هایی 
کالنی  برنامه ی  هیچ  در  حیوانات  این  حیات  به  توجه  گرچه  نمایند.  سازگار 
آن ها  با  برخورد  درست  شیوه ی  با  هم  ایرانیان  از  بسیاری  و  نمی شود  دیده 
آشنا نیستند، به هر حال، هنوز، در زندگی پر خطر شهری، به حیات خود ادامه 
غ از قوت  کند، فار کودکان را به آن ها جلب  که بتواند توجه  کتابی  می دهند و 

کتابی است ارزشمند. کیفیت چاپ تصاویر،  کتاب سازی و  ترجمه، 
نژادهای  گربه سانان،  مختلف  گونه های  با  می تواند  کودک  کتاب،  این  در 
آموزش  کودکان  به  کتاب  این  شود.  آشنا  آن ها  حیات  و  رفتار  و  گربه  مختلف 
ژست های  می کنند،  رفتار  چگونه  می کنند،  زندگی  چگونه  گربه ها  که  می دهد 
کرد  مختلف آن ها چه معنایی دارد و در مجموع، چه طور می توان آن ها را درک 
کودک با  کردن  کتاب، در آشنا  و رفتار مناسبی با آن ها داشت. تصاویر متعدد 
گربه سانان،  زندگی  درباره ی  دیگری  نکات  دادن  یاد  و  گونه ها  و  نژادها  انواع 
مؤثر هستند. این تصاویر شباهت بسیاری به واقعیت دارند و به همین دلیل 

به خوبی می توانند از عهده ی وظیفه ی آموزشی خود برآیند.

دنیای گربه ها
کودکان گروه سنی: 
گربه ها گونه های مختلف  کاربرد: آشنایی با 

گربه ها و حیوانات 
هم خانواده اش
گالرون نویسنده: هانری 
گالرون، پیردو هوگو، سیلون پیرول تصویرگر: هانری 

مترجم: زهرا تودد 
ناشر: شرکت تعاونی خدمات فرهنگی و انتشارات 
نواندیشان محراب علم
۲4 صفحه

۲700 تومان 
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باال، باال، باالتر
نمونه ای موفق می کند، درهم  به  تبدیل  را  کتاب تصویری  که یک  از عواملی 
تنیدگی متن و تصویر است. تصویر، در انتقال معنی متن، بار مهمی را به دوش 

گاه در روایت داستان، جلوتر از متن حرکت می کند. می کشد و 
کتاب تصویری  کرد نمونه ای از یک  چگونه می توان بال شکسته ای را درمان 
بخشی  لذت  تجربه ی  می تواند  کودک  همراه  به  آن  خواندن  که  است  موفق 

کودک و هم برای بزرگ سال! باشد، هم برای 
بلندترین  با خوردن به شیشه های  کتاب ساده است: پرنده ای  این  داستان 
متوجه  مهربان،  پسربچه ی  یک  جز  کسی،  و  می شود  مجروح  شهر  ساختمان 
کبوتر نمی شود. پسرک پرنده را به خانه می برد و  افتادن و مجروح شدن این 

کند. که باعث می شود پرنده دوباره بتواند پرواز  مراقبت های اوست 
کودک  که پر است از حرکت،  این داستان، با همراهی تصاویری زیبا و جاندار، 
کبوتر  را نسبت به محیط اطرافش حساس می کند. او همراه پسربچه می شود تا 
کند  کمک  را در آغوش بگیرد، او را با خود به خانه ببرد و با نگهداری از پرنده، 

تا دوباره بپرد.
عهده  به  نقش  داستان  بازگویی  در  هم  تصویرها  رنگ های  ترکیب  و  انتخاب 
می گیرند. اوایل داستان، وقتی پرنده ی مجروح روی زمین افتاده و هیچ کس 
کم  کم  کستری است، اما، با ورود پسرک به داستان،  متوجه او نیست، فضا خا

رنگ وارد تصاویر می شود.
هنوز  که  کودکی  کرد؛  گذار  وا کودک  به  بتوان  را  کتاب  قصه ی  گفتن  شاید 
خواندن و نوشتن نمی داند، اما از روی تصاویر می تواند قصه را پی بگیرد و آن 

کند.  را تعریف 

زیر پنج سال

کودکان سال های اول  گروه سنی: خردسال، 
دبستان

کاربرد: برانگیختن حساسیت مخاطب نسبت به 
محیط اطراف، لذت و سرگرمی

چگونه می توان بال 
شکسته ای را درمان کرد؟

گراهام نویسنده و تصویرگر: باب 
مترجم: بهمن رستم آبادی

ویراستار: حمیدرضا شاه آبادی
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

40 صفحه
۲600 تومان۲0 صفحه

4000 تومان
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کتاب های دنیای دوست داشتنی من، در این مجموعه،  نویسنده و تصویرگر 
زندگی، مثل عشق و دوست داشتن، صلح و دوستی، قبول  از مفاهیم عمیق 
کودکانه، ساده، و ملموس  تفاوت ها و زمین و راه و روش مراقبت از آن، با زبانی 
کرده  کتاب هایش از رنگ های شاد و روشن استفاده  حرف زده و برای نقاشی 
کردن انسان ها،  کرده مفاهیم عالی و پیچیده را، از راه تصویر  است. تاد پار تالش 

کودک، به او انتقال دهد.  اشیا و طبیعت پیرامون 
این  ما  به  جلدی  هشت  مجموعه ی  این  انسانی  گیر  فرا و  متنوع  موضوعات 
گر  کنیم. ا گروه های سنی معرفی  که مخاطبان آن را همه ی  اجازه را می دهند 
می کند،  پیدا  آموزش  جنبه ی  و  دارد  تازگی  بچه ها  برای  کتاب ها  موضوعات 

گاهی هم تلنگر خوبی است. برای ما بزرگ ترها، یادآوری و 
بلند  صدای  با  شوید،  همراه  بچه های تان  با  خواندن  در  دارید  دوست  گر  ا
کتاب بخوانید و در لذت خواندن با آن ها شریک شوید، مجموعه ی  برای شان 
کتاب ها از عشق  دنیای دوست داشتنی من را به شما پیشنهاد می کنیم. این 
کتاب  و احساس های خوب و دوست داشتن حرف می زنند. صفحه ی آخر هر 
بچه ها  عکس،  چسباندن  مثاًل  فعالیت،  یک  به  دعوت  و  پرسش  یک  ح  طر با 
فرایند  و  که معمواًل بچه ها دوست دارند  کاری  را در خواندن شریک می کند؛ 

خواندن را برای آن ها دلچسب می کند. 
اول  سال های  و  دبستان  از  پیش  بچه های  برای  می توانید  را  کتاب ها  این 

دبستان بخرید و برای بچه های زیر پنج سال با صدای بلند بخوانید.

خواندن با فرزندان
کودک گروه سنی: خردسال، 
کاربرد: تقویت مهارت خواندن، تقویت نوع دوستی

مجموعه ی دنیای دوست 
داشتنی من
نویسنده و تصویرگر: تاد پار

مترجم: شقایق خوش بین 
ناشر: چکه و شهر قلم  
هر جلد ۳۲00 تومان

کتاب دوستت دارم| کتاب احساس های خوب| 
کتاب مادربزرگ ها|  کتاب پدربزرگ ها| خوبه 
که با دیگران فرق داری| ما برای هم ساخته 
شده ایم|  کتاب صلح|  کتاب زمین
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ارغوانی...؟  نارنجی،  قرمز،  سبز،  سیاه،  زرد،  آبی،  است؟  رنگی  چه  شما  دنیای 
کتاب با این پرسش آغاز می شود. این پرسش مخاطب را به فکر وامی دارد. او 
که  کمک او می آید  کتاب به  با خود زمزمه می کند: دنیا! چه رنگی!... بالفاصله 
گر این پرسش را از یک باغبان بپرسید در جواب تان می گوید: »معلومه! دنیای  ا
اول جای  و تصویر در سه صفحه - صفحه ی  من سبز است.« چیدمان متن 
گیاهان  پرسش و شروع پاسخ باغبان است و در صفحه ی دوم و سوم، تصویر 
کالم دیده می شود - به  کاشته شده به دست باغبان و رنگ دنیای باغبان در 
کند و تشویق شود تا  مخاطب فرصت می دهد درباره ی رنگ دنیای باغبان فکر 
کسانی  کتاب را ورق بزند و ببیند دنیای باغبان چه رنگی است. در ادامه، پاسخ 
که در ساحل به دنبال صدف  کسی  دیگر در متن و تصویر نشان داده می شود: 
و  ستاره شناس  غواص،  پادشاه،  شیرفروش،  آجرچین،  کارگر  سرهنگ،  است، 
از یک دریچه  تنها  را  نقاش، دنیا  به جز هنرمند  آنان،  نقاش. همه ی  هنرمند 
می بینند. این داستان مصور ساده، اما هنرمندانه، ارتباط احساس و رنگ را 
که می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، نخست  بیان می کند، زیرا هنگامی 
آن  به  نسبت  را  خود  احساس  آن گاه  می کنیم،  تجسم  را  پیرامون مان  دنیای 

مرور می کنیم و در پایان، رنگ آن احساس را تعیین می کنیم. 
کتاب، در عین سرگرم  کودکان پیش از دبستان و سال های اول دبستان، با این 
گون و رنگ ها، آشنا می شوند؛  گونا گون، از جمله مشاغل  گونا شدن، با مفاهیم 
که احساسش را می تواند نه تنها  کودک متوجه می شود  اما مهم تر از این ها، 
که دنیای  کودک است  کتاب، نوبت  کند. در پایان  که با رنگ نیز بیان  کالم،  در 
کتاب  که  رنگی خود را در تصاویر رنگ  نشده نشان دهد. با ابتکار بزرگ سالی 
کتاب با تمام شدن پایان نمی یابد، بلکه می تواند به  کودک می خواند،  را برای 
کودک شکل  کودک ادامه یابد، تا این مهارت در  شکل بازی در زندگی روزانه ی 
کودک تان بخواهید بگوید  گون از  گونا بگیرد. شما می توانید در موقعیت های 

که احساس او چه رنگی است؟ 

کودک گروه سنی: خردسال، 
گون، آشنایی با  گونا کاربرد: آشنایی با مشاغل 

رنگ ها

دنیای شما چه رنگی است؟
گیل نویسنده و تصویرگر: باب 

مترجم: مهرک میراب زاده 
ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(

۳6 صفحه 
۲۳00 تومان
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شوخی  کودک تان.  با  هم  و  شما  خود  با  هم  است؛  شوخی  یک  کتاب  این 
کوتاه چاپ شده است.  تی بسیار  که در قالب تصاویر و جمال کوچک و ساده ای 
که می توانید به آن بخندید و فراموشش  اما فکر نکنید شوخی ساده ای است 
که  کودکانه اش، در قصه ای  بازی  و  با تصویرگری لطیف  کتاب،  این  نه!  کنید؛ 
گفت از آن  که در یاد شما بماند. حتی می شود  کاری می کند  کوتاه است،  بسیار 
کودک تان  که تا تمام شد دوباره از اول مرورش می کنید و یا  کتاب هاست  دسته 
که دوباره و چند باره برایش بخوانید؛ اما نگران نباشید. این  مجبورتان می کند 
که، با هر بار خواندن، می توانید از  کتاب طوری نوشته و تصویرگری شده است 
که هنرمندانه طراحی  کنید؛ مثل یک معمای ساده  زاویه ای دیگر به آن نگاه 
کتاب، به شما  از خواندن  که، بعد  گفت حسی  شده است. شاید حتی بشود 
دارد:  رازگونه  حالتی  کتاب،  نام  مثل  درست  می دهد،  دست  کودک تان  و 
که  اما حس می کنید  برده اید،  از چه چیزی لذت  که دقیقًا  متوجه نمی شوید 
کتاب  کردن این تصاویر ساده، با رنگ های بی ادعا و غافلگیری پایان  از دنبال 
کدام از ما  که هر  گمانم این احساس برمی گردد به این  خوش تان آمده است. 
قصه  این  قهرمان  راز  به  شبیه  داستانی  که  داشته ایم  رازهایی  زندگی مان  در 

داشته است.
در  حتمًا  باشد،  داشته  کتابخانه اش  در  سال ها  را  کتاب  این  شما  کودک  گر  ا

نوجوانی و بعد بزرگ سالی به دریافت های تازه ای از آن خواهد رسید!

هر کتاب یک راز است
کودک گروه سنی: خردسال، 
کمک به بیش تر شدن سواد بصری، لذت و  کاربرد: 
سرگرمی

راز
نویسنده و تصویرگر: اریک بتو
مترجم: مرجان حجازی فر
ناشر: راز بارش
۲4 صفحه
۲500 تومان
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از دنیای  برگرفته  لباس داستان ساده ای دارد و موضوع آن  گرگ در قفسه ی 
گرگ  که می ترسد  کتاب درباره ی پسربچه ای است  کودکی است. ماجرای این 
کید و تمرکز روی موضوِع ترس از ناشناخته ها  به خانه شان بیاید. نویسنده، با تأ
کند  فراهم  قالب داستان،  را، در  ایمن  کرده است شرایطی  کودکان، تالش  در 
پسر  خانه ی  به  گرگ  باالخره  بله؛  شود.  روبه رو  ترس  موضوع  با  مخاطب  تا 
کوچولوی داستان نیره تقوی می آید، او با ترسش روبه رو می شود، و در نهایت، 
برای  را  کتاب  این  می توانند  مادرها  و  پدرها  می کند.  پیدا  نفس  به  اعتماد 
بچه های دو تا شش سال بخوانند. رویکرد روان شناسی و تربیتی نویسنده، در 
کمک می کند و آن ها امنیت و عشق را  کودکان  این داستان، به رشد شناختی 
ُکمد لباس بیرون  که از توی  گرگی  تجربه می کنند. هم چنین، دوستی پسربچه با 
قفسه ی  در  گرگ  متن،  از  جدا  می کند.  فراهم  را  شادی بخشی  شرایط  می آید 
میان  در  خوبی  نمونه ی  صحافی  و  تصویرگری  چاپ،  قطع،  نظر  از  لباس 
کتاب های تألیفی است. تصویرگری های خانم تقوی زیبا، زنده و جان دار است 
کتاب  گستره ی تصاویِر این  کودکان به راحتی با آن ها ارتباط برقرار می کنند.  و 
شامل بخش های مختلف خانه است: از اتاق خواب تا آشپزخانه. نویسنده/ 
کردن حالت های هیجانی و القای  تصویرگر، با توجه به خط داستانی، در تصویر 
کرده است؛  گرگ و پسربچه به خوبی عمل  حس حرکت و پویایی دو شخصیت 
خواهد  سرگرم کننده  و  جذاب  کودکان  برای  کتاب  تصویرگری  همین،  برای 
دوم  و  اول  کالس های  دانش آموزان  روخوانِی  تمرین  برای  داستان  متِن  بود. 

دبستان هم مناسب است. 

یک قصه ی تخیلی 
کمی واقعی!

کودک گروه سنی: خردسال، 
کمک به  کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش خالقیت، 

غلبه بر ترس

گرگ در قفسه ی لباس
نویسنده و تصویرگر: نیره تقوی

ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(
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کرده است:  گونی دریافت  گونا کنون جوایز  کتاب، تا الن البرگ، نویسنده ی این 
تصویرگر  اینگمن،  بروس  پلوپیتر.  جایزه ی  و  هاوس  رد  جایزه ی  دوبار  جمله  از 

کرده است.  کتاب، نیز جوایزی، از جمله جایزه ی ننه غازه، را دریافت 
کسی؟ تنهایی یک مداد. مداد  کتاب داستان تنهایی است! تنهایی چه  این 
کسی به او توجهی ندارد؛ تا  گوشه ای افتاده و  که  کوچولوی تنها مدت هاست 
این که، یک روز، تکانی به خودش می دهد و راه می افتد و بنا می کند به نقاشی 
او می پرسد اسم من چیست؟  از  را می کشد. پسر  کشیدن. مداد عکس پسری 
برایش یک سگ  که  او می خواهد  از  بانجو  بانجو است.  تو  مداد می گوید اسم 
کند. مداد برایش یک سگ نقاشی می کند. سگ واق واق کنان می پرسد  نقاشی 
گربه  یک  من  برای  می گوید  بروس  بروس.  می گوید  مداد  چیست؟  من  اسم 
گربه  کند. بروس خواهش می کند. باالخره مداد یک  بکش. مداد نمی داند چه 
پسر،  نیست. مداد،  تنها  میلدی می گذارد. حاال دیگر مداد  را  او  نام  و  می کشد 
که پسر و  گربه با هم داستانی را آغاز می کنند. مداد دنیایی خلق می کند  سگ، و 
ک کن  گربه و... در آن زندگی می کنند. یک روز، مداد یک پا فامیل هایش، سگ، 
که  کار می کند؟ او دارد دنیایی را  کار می شود. او چه  ک کن دست به  می کشد. پا
کند. او فکر می کند  کوچولو نمی داند چه  ک می کند. مداد  کرده پا مداد خلق 
ک کن  کند؟ به نظر شما مداد می تواند دنیای زیبایش را از دست پا که چه کار 

نجات دهد؟
گر چه به نظر بسیار ساده  کتاب مصور مداد، با تصاویر سیاه و سفید و رنگی، ا
و  اول  سال های  کودکان  این که  جمله  از  دارد؛  بسیاری  ظرفیت های  می آید، 
در  مداد  که  می کنند  سؤال  خود  از  داستان،  از  بخش هایی  در  دبستان،  آخر 
کودک  کتاب را برای  گر بزرگ سال  کرد؟ ا این ماجرای مشکل آفرین چه خواهد 
که برای مداد به وجود می آید، قبل از  که موانعی  بخواند، می تواند وقت هایی 
گر او به جای مداد بود چه می کرد؟  که ا کند  کودک سؤال  ادامه ی داستان، از 
کودکان، با هدف آموزش تفکر، بسیار  گفت وگو در جمع  کتاب برای بحث و  این 
که  است  پیچیده ای  جزئیات  از  پر  سرگرم کننده  داستان  این  است.  مناسب 

داستان را چند وجهی می کند.

 کودک می تواند
دنیایی خلق کند

کودک سال های اول دبستان گروه سنی: خردسال، 
کاربرد: پرورش تخیل و خالقیت

مداد
لبرگ لن اَ نویسنده: اَ
تصویرگر: بروس اینگمن 
مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: انتشارات زعفران )کتاب های زعفرانی(
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کجا زندگی می کند،  هر بچه ای باالخره روزی یا شبی، شاید دلش بخواهد بداند 
کجا ادامه دارد. داستان های زیادی  چه چیزهایی در دنیا هستند و این دنیا تا 
زیادی  رمان های  آن  سختی های  از  گاهی  است،  شده  گفته  زمینه  این  در 
گاهی نیز، برای شروع این جهانگردی، مقدمات مورد نیاز زیادی  نوشته شده و 

ذکر شده است.
رها  و  ساده  آن قدر  است  بزرگ  چه قدر  دنیا  داستان  کور  موش  پدر  این بار، 
می رسد  نظر  به  که  می گذارد  فرزندش  عهده ی  بر  را  دنیا  کشف  مسئولیت 
داستان  پایان  در  که  گشتنی  دنیاست؛  دور  گشتن  همین  کار  آسان ترین 
لذت  و  عظمت  خردسال  خواننده ی  به  و  می زند  رقم  برایش  دیگر  نتیجه ای 

داشتن خانواده را یادآوری می کند. 
تمام  به  توجه  بدون  کوچولو،  کور  موش  جهانگردی  ماجرای  ترتیب،  این  به 
تفاوت های ظاهری او، آغاز می شود تا در این مسیر با حیوانات دیگر و نحوه ی 
و  دانش  تناسب  به  هرکدام  حیوانات،  مسیر،  این  در  شود.  آشنا  زندگی شان 
مسیر  در  را  او  می تواند  که  می دهند  قرار  او  اختیار  در  اطالعاتی  خود،  گاهی  آ
مثل  همان  طبق   - بلکه  نیست،  علمی  لزومًا  آموختن  این  گاه  کند.  کمک 
که سفر باعث پخته شدن می شود - تجربه های زیادی به او می دهد؛  معروف 
را مرکز همه  که خود  مثاًل می فهمد خودخواهی عنکبوت و موش سبب شده 
کتاب بر  کنند یا، در واقع، دنیا را بر محور خود فرض نمایند. تکیه ی  چیز فرض 
کنند.  کوتاه تر  را  کنار متن، می توانند مسیر داستان  که، در  تصویرهایی است 
که در یک جا اقلیم ها و فضاهای مختلف را نشان  نمونه اش دو صفحه ای است 
کوه و آتشفشان.  می دهد: هم شهری با ساختمان های بلند، هم بیابان، و هم 
که، شبیه انیمیشن های تلویزیونی، ماجرا  گردی است  کتاب یک دور دنیا این 
کنار هم قرار دادن متن و تصویر، به سادگی، مخاطب را  را زود تمام می کند و با 

کودک را با لذتی نو آشنا می کند.  گردش در دور دنیا می برد و  به 

دنیای بزرگ موش کور
کودک گروه سنی: خردسال، 

کاربرد: شناخت دنیای اطراف، آشنایی با حیوانات 
و سرزمین های متفاوت، درک تفاوت ها

 دنیا چه قدر بزرگ است؟
نویسنده و تصویرگر: بریتا تکنت راپ

مترجم: نورا حق پرست
ویراستار: مرضیه طلوع اصل 

کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  ناشر: 
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