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مقدمه
الک پشت پرنده فهرستی اســت از کتاب هــای برتر هر فصل، برای 
کــودکان و نوجوانــان ایرانی. ایــن کتاب ها را گروهــی از منتقدان، 
کارشناسان و نویســندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب های هر 

فصل، انتخاب می کنند. 
افــزون بر این، هیئت داوران، کتاب های برگزیده ی هر ســال را نیز 
انتخاب و به کتاب های برگزیده نشان های طالیی و نقره ای اهدا می کنند. 
کتاب ها براســاس شــیوه نامه ای مکتوب و با اصــول و معیارهایی 
روشن به فهرســت راه می یابند و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا 

نقره ای می شوند. 
هر ســال، داوران و سیاست گذاراِن فهرســت، براساس مقتضیات 
روز و هم چنین با توجه دیدگاه ها و نقد و بررســی صاحب نظران، این 
معیارها و مالک ها را بازبینــی می کنند و آن ها را در متنی با عنوان، 
اصول، شــیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت 

پرنده اعالم می کنند. 

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده:
معصومــه انصاریــان، محمود برآبادی، روشــنک پاشــایی، عذرا 
جوزدانی، شــکوه حاجی نصراهلل، مینا حدادیان، شیوا حریری، شادی 
خوشــکار، فاطمه زمانی، حسین شیخ االسالمی، حسین شیخ رضایی، 
گیســو فغفوری، حدیث  لزرغالمی، نلی محجوب، مریم محمدخانی و 

اصول، شیوه ی اجرایی 
و معیارهای فهرست و 

نشان های الک پشت پرنده
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سید مهدی یوسفی.

ارزیابی و رده بندی کتاب ها
کتاب های راه یافته به فهرست به شکل زیر رده بندی می شوند: 

1. کتاب هایی با ارزش شش الک پشت، که بیش ترین هماهنگی را 
با معیارهای اعالم شــده داشته باشند و افزون بر آن، نکته ای ویژه در 

محتوا یا فرم آن ها به چشم بخورد؛ 
2. کتاب هایی با ارزش پنج الک پشــت، که بیش ترین هماهنگی را 

با معیارهای اعالم شده دارند؛ 
3. کتاب هایی با ارزش چهار الک پشــت، که هماهنگی نســبی با 

معیارهای اعالم شده دارند؛ 
4. کتاب هایی با ارزش ســه الک پشــت، که، ضمن برخورداری از 
ارزش های ادبی ذکر شــده در این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی 

ذکر شده نداشته باشند. 
گروه بندی کتاب ها

کتاب های کــودک و نوجوان هر فصل، براســاس گروه بندی زیر، 
مورد بررسی قرار می گیرند: 

ـ کتاب های زیر پنج سال؛ 
ـ ادبیات؛

ـ دین و علوم انسانی؛
ـ علمی و آموزشی؛

ـ هنر و سرگرمی

شیوه ی اجرایی
1. جلســات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به 

رسمیت می رسد؛ 
2. کتاب ها به پیشــنهاد دست کم ســه نفر سه الک پشت دریافت 
کرده و به فهرســت راه می یابند، اما برای این که جزء کتاب های شش 
و پنج و چهار الک پشت قرار بگیرند، باید به تأیید اکثریت داوران نیز 

برسند؛
3. نویســندگان و منتقدانی که در مؤسسه های انتشاراتی مشغول 
به فعالیت هســتند نمی توانند کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد و به 

آن ها رای بدهند؛
4. نویسندگان دیگر، بیرون از گروه داوری، هم می توانند در پیشنهاد 

کتاب و نوشتن معرفی نامه ی کتاب ها با گروه داوری همکاری کنند؛ 
5. کتاب های اعضای گروه داوری، در بخش جداگانه ای از فهرست، 
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با عنوان خارج از داوری و بدون رتبه بندی، معرفی می شوند؛
6. در هر شــماره ی کتاب های یک فصل بررســی و از میان آن ها 
کتاب هایی پیشــنهاد می شــود. فصل مورد بررسی در اول این بخش 

قید خواهد شد؛ 
7. فهرســت اولیه ی کتاب ها براساس فهرســت تهیه خواهد شد. 
چنان چه کتابی، از هر فصل، در این فهرســت نیامده باشــد یا، به هر 
دلیلی، از چشــم داوران برکنار مانده باشد در فصل بعدی، آن کتاب 

نیز بررسی خواهد شد؛
8. بــرای داوری کتاب های تصویری و برخی دیگر از رشــته ها با 

کارشناسان خارج از هیئت داوران مشورت خواهد شد.

معیارهای راه یابی به فهرست و دریافت نشان
1. دســتیابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و 

فضای منحصر به فرد؛ 
2. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده ی کتاب، اعم از محتوا، 

زبان، شکل 
اجرایی متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛

3. توجه به ظرفیت های زبان، نوآوری در حوزه ی زبان فارســی و 
کمک به گسترش و پویایی آن؛

4. پیوند با پیشــینه ی ادبی، امکان فراتر رفتن از سنت های ادبی و 
گشودن افق های تازه؛

5. نوآوری در ارائه ی شــکل های تازه ی ادبی و پیشنهادهای نو در 
فضای ادبیات کودک ایران و جهان؛

6. توجه به درســتی و غیرجانبدارانه و بــه روز بودن اطالعات در 
کتاب های اطالعاتی، اعم از کتاب های دینی، علوم انســانی، علمی و 
آموزشی و... در کنار توجه به نوآوری در شیوه ی تألیف، گرافیک، نوع 

مواد و چاپ؛
7. احترام به ارزش های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در 

آن ها ارزش های مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
8. توجه به زیســت هم زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای 

ملی و عضویت در جامعه ی جهانی؛ 
9. توجه به روحیه و تفکر انتقادی و برجسته سازی پرسشگری؛ 

10. احتــرام به تفاوت های فــردی کودکان و مقاومــت در برابر 
یکسان سازی و همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛

11. توجــه به پیچیدگی هــای دنیای واقعی کودک، خواســته ها 
و نیازهــای کودکان امروز و پرهیز از ساده ســازی و ســاده انگاری و 
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هم چنین تحمیل دنیای بزرگ ساالنه به کودکان؛
12. احترام به ارزش های بشری، عام و جهان شمول، ماننِد صلح و 
امنیت، مدارا و گفت وگو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، در کنار 
احتــرام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق 
همه ی انســان ها، به خصوص کودکان، هم چنیــن کودکان با نیازهای 

ویژه و احترام به محیط زیست.

نشان های طالیی و نقره ای
1. هر ســال به کتاب های ویژه ای که بیش تریــن هماهنگی را با 
معیارهای داشته باشند نشــان طالیی و نقره ای اهدا خواهد شد، که 

ناشران می توانند این نشان را روی جلد کتاب های شان درج کنند. 
2. نامزدهــای اولیه ی این نشــان، از مجموع فهرســت های چهار 
شــماره )یک ســال(، انتخاب خواهند شــد. کتاب هایی که موفق به 
دریافت پنج و شش الک پشت شوند نامزدهای اولیه ی دریافت نشان 
طالیی و نقره ای الک پشت پرنده خواهند شد، اما داوران یک بار دیگر 
تمام کتاب های منتشر شده در سال را مرور خواهند کرد تا کتابی که 

شایسته ی توجه است از راه یابی به جمع نامزدها بازنماند. 
3. داوران، بــرای انتخاب کتاب ها، برای دریافت نشــان طالیی و 

نقره ای، نشست یا نشست های جداگانه ای برگزار خواهند کرد. 
4. این نشست ها هنگامی به حد نصاب خواهند رسید که دست کم 

دو سوم اعضای داوران در آن شرکت داشته باشند. 
5. نشــان طالیی تنها وقتی به کتابــی تعلق خواهد گرفت که دو 
سوم از کل داوران آن کتاب را شایسته ی دریافت نشان طالیی بدانند. 
6. نشــان نقره ای به کتاب یا کتاب هایی تعلق خواهد گرفت که دو 
ســوم داوران حاضر در جلســه آن کتاب را شایسته ی دریافت نشان 

نقره ای بدانند. 
7. هر سال، نشان طالیی به یک یا حداکثر سه کتاب، که براساس 

معیارهای الک پشت پرنده پدیده شناخته شوند، اهدا خواهد شد. 
8. هر ســال، نشــان نقره ای به کتاب هایی که براساس معیارهای 

الک پشت پرنده شایسته ی تقدیر شناخته شوند اهدا خواهد شد. 
9.کتاب های برگزیده از میان کتاب های رشته های مختلف انتخاب 
و هنگام اعالم نتایج هیئــت دوران دالیل خود را برای انتخاب آن ها 

بیان خواهند کرد.
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زمستان  92

1481چاپ  اول
2850تالیف

1204ترجمه
4054تعداد کل

زمستان  92

3267تهران
787شهرستان

سرمای زمستان بر وضع کتاب هم سایه انداخته 
بررســی آماری کتاب های زمستان سال93 در مقایسه با 92، چندان 
دل گرم کننده نیســت. با نگاهی کلی می تــوان دریافت که با کاهش 

تعداد کتاب در این بازه ی زمانی ر وبه روییم. 

در این دوره ی زمانی، آمار چاپ مجدد کتاب ها 2850 در سال 92 و 
2001 در سال 93 بوده است. همین آمار نشان می دهد چاپ کتاب های 

کودک و نوجوان در تهران و شهرستان ها به صورت زیر بوده است:

بررسی های یک ساله ی داوران الک پشــت پرنده اکنون با بررسی  
کتاب های فصل زمستان به پایان می رســد و می توان جمع بندی ای 
از این ســال ارائه داد. در این مدت، نکاتی قابل توجه به چشــم آمده 
و نگرانی ها و دل گرمی هایی هم احســاس شده است. از جمله اینکه 
برخی ناشران، از جمله مبتکران و پریان، به موضوع کپی رایت توجه 

جدی نشان داده اند و در رعایت حقوق معنوی اثر کوشیده اند. 
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زمستان  93
1870چاپ  اول

2638تالیف
1233ترجمه

3871تعداد کل

زمستان  93
2788تهران

1083شهرستان
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گزارش وضعیت کتاب های 
کودک و نوجوان در زمستان 93



برخی از ناشــران با تغییرات عمده در انتخــاب اثر ـ در ترجمه و 
تألیف ـ و حتــی تغییر اونیفورم کتاب هــا، در جهت جذب مخاطب 
حرکتی تازه کرده اند. به این وســیله، مخاطــب کتاب هایی از منظر 
محتوا و شکل در اختیار خواهد داشت. از جمله ی این ناشران می توان 
به انتشــارات پیدایش اشــاره کرد که به شــکلی جدی مجموعه ای 

متفاوت در این سال ارائه کرده است. 
مسئله ی ویرایش کتاب ها دیگر تکراری شده. باید گفت کیفیت بد 
ویرایش و بی توجهی به حضور سرویراســتار، جان کتاب ها را به خطر 
انداخته، و این خطر حتی به جان کتاب های علمی و دانش نامه ها هم 

افتاده است.
به عالوه بهتر است ناشــران در انتخاب واژه نامه ها و نمایه ها دقت 

بیشتری به خرج دهند تا از ارزش کار کاسته نشود.

کتاب های تصویری جان می گیرند
یکی از نیازهای مخاطب خردســال کتاب هایی از منظر ساختار و 
محتوا با کیفیت است، ولی این موضوع کمتر مورد توجه ناشران قرار 
می گیرد و به جز چند ناشــر که به صورت تخصصی در این حوزه کار 

می کنند، دیگران رغبت چندانی به انتشار این کتاب ها ندارند. 
اما در این دوره، شــاهد افزایش کمی و گاه کیفی در این ســری آثار 
برای کودکان زیر 5 سال بوده ایم که امیدواریم این حرکت ادامه پیدا کند.

افزایش تولید کتاب های مذهبی
در این دوره، تولید کتاب های مذهبی از منظر کمی افزایش یافت. 
هر چند بســیاری این کتاب ها از منظر کتاب ســازی، تصویرسازی و 
کیفیت چاپ وضعیــت قابل قبول و حتی خوبی دارنــد، اما از حیث 
محتوا، همچنان نگاه شــان به مباحث کلیشــه ای است و پاسخ گوی 
نیازهــای مخاطب امروز نیســتند. نگاهی که حتــی در کنار کیفیت 

ظاهری اثر، قادر به جذب مخاطب نیست. 
با توجه به اهمیت این مسئله؛ الزم است ناشران با ظرافت و دقت 

بیشتری به ادبیات مذهبی بپردازند. 

معضل ترجمه های تکراری و عجوالنه
در این دوره نیز همچنان چند ترجمه از یک اثر به چشم می خورد، 
و نیز گرایش به ترجمه ی آثار نویسندگان صاحب نام مشاهده می شود؛ 
گرایش به کتاب های پرفــروش و برنده ی جایزه  که برای وارد کردن 
آن ها به بازار شــتاب به خرج داده می شود و در نتیجه بیشتر آن ها با 

اشکاالت ویرایشی همراه اند.
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ادبیات
5

داســتان تپانچه از همــان ابتدا، این باور را به چالش می کشــاند که 
مرده ها قصه نمی گویند. ولی حتی مرده ها هم قصه می گویند. شــاید 
خودشــان نگویند، اما نماینده ای می فرســتند که ماجرا را آغاز کند. 
زیگفرید، روبه روی جسد بی جان و یخ زده ی پدرش ایتار، نشسته و 
منتظر است خواهرش آنا و همسر جوان پدرش نادیا، از شهر برگردند 
و کمک بیاورند، تا گوری برای پدرشــان بکنند و او را دفن کنند. یک 
روز بعدازظهر، وقتی پدرشان از ســر کار برنگشت، به دنبالش رفتند 
و در میانه ی یخ های دریاچه، ســورتمه ی واژگون و بدن یخ زده ی او را 
در حال جان کندن پیدا کردند. حاال او روی یخ افتاده و کبود اســت. 
ناگهان مردی در تنهایی باز می گردد که از مردن ایتار عصبانی اســت 
و به دنبال یک گنج است. اینکه پدرشان مالک گنج باشد، درحالی که 
آن ها بــرای کمترین احتیاجات زندگی روزمره دچار مشــکل اند هم 
خنده دار اســت و هم عجیب. اما تپانچه در این میان نقشــی اساسی 
دارد. همان شــیئی که در انبار است و هر وقت زیگ به سراغش رفته 
خواهر، مادر )وقتی زنده بود( و همســر پدرش با او دعوا کردند. این 
کتاب، بیش از هر کتابی چالش اســتفاده یا عدم استفاده از تفنگ را 
پیش روی شــخصیت اصلی و خواننده قرار می دهد. هر لحظه او را با 
این پرســش روبه رو می کند که آیا باید از این وسیله که ظاهری زیبا 
دارد استفاده کند یا نه؟ خواندن این کتاب، عالوه بر هیجان، آشنایی 
با دنیای ناشناخته و پر برف و یخ شمال جهان، توجه به اصول انسانی 
را هــم یادآوری می کند. اینکه در لحظاتی، فرزند نوجوان نســبت به 
پدر بدبین می شــود و یا در معرض انتخاب های گه گاه قرار می گیرد، 
از ویژگی های مثبت کتاب اســت که در نهایــت می تواند بر خواننده 

تأثیری ضد خشونت بگذارد.

زمانی برای احترام 
به عقل، نه تفنگ

تپانچه
 نویسنده: مارکوس سجویک
مترجم: بهاره مدیحی
ناشر: ویدا
159 صفحه
 6500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: نمایش رفتارهای ضد خشونت در 
خانواده
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قهرمان داســتان در ابتدای روایت، خبر گم شدن خود را از رادیو به 
اطالع خواننده می رساند.

چند خــط بعد، راوی می گویــد: هیچ کس نفهمید او کجاســت. 
هیچ کس به غیر از من، که خود کارل اندرسن نلسن هستم. 

کارل اندرســن نلسن پسری سرراهی است. در یک سالگی اش عمو 
االف و خاله هلدا، به پرورشــگاه رفته و او را به فرزندی قبول کردند. 
پدرخوانده و مادرخوانده با او نامهربان اند، و به او می گویند که پدرش 
آدم به درد نخور و بی مصرفی بوده اســت. یــک روز، زنی به نام خانم 
الندی به او ســیبی می دهد و از او می خواهد که کارتی برایش پست 

کند. 
کارل می فهمد که باید به سفر برود. غول چراغ دنبال او آمده است 
و او را به ســرزمین دور می برد. پادشــاه به استقبالش می آید و به او 

می گوید: پسرم می یو.
او می فهمد که اســمش کارل اندرسن نلسن نیست و می یو است. 
می یو در آن ســرزمین زیبا، دوستان بســیار مهربانی پیدا می کند و 
پدرش با اینکه کارهای زیادی دارد برایش وقت می گذارد. اما زندگی 
سراسر آفتاب فرح بخش نیست. حتی در چنان سرزمین خوبی، ممکن 
اســت سیاهی و ظلمت هم در کار باشــد. سرکیتو ظالمی است که 
مــردم را آزار می دهد و بچه ها را مــی دزدد. طبق پیش گویی هزاران 
سال پیش، فقط می یو می تواند با او بجنگد. پسر کوچولو برای مبارزه 
آماده می شــود. در این مبارزه، خیر و شــر طبیعت به یاری قهرمان 
نه ســاله می آیند. اگر غیر از این باشــد عجیب است؛ چون در جهان 

پریان، انسان مقهور طبیعت نیست. 
آسترید لیندگرن، با آزاد کردن تخیل از حصار واقعیت، معجزه 
می کنــد. او به کــودک نوید می دهد که سرنوشــت محتومی در کار 
نیســت و می تواند در آینــده اش و در واقعیت تلخ زندگی اش مداخله 
کند، حتی اگر پســری نه ساله و سرراهی باشــد. ولی برای تغییر در 
سرنوشت، باید ابتدا با چارچوب های از پیش تعریف شده مبارزه کرد. 

باید تخیل داشت تا راه تغییر را پیدا کرد.

با خیال ورزی واقعیت 
را تغییر دهیم

پسرم می یو
نویسنده: آسترید لیندگرن 

تصویرگر: ایلون ویکلند 
مترجم: الهام میرمحمدی 
ویراستار: بنفشه محمودی

ناشر: پریان
180 صفحه

12000 تومان
 گروه سنی: کودکان و نوجوانان

کاربرد: آشنایی با آثار کالسیک ادبیات 
کودک
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خانم اوا ماری اولینســکی باید به بقیه جــواب بدهد. باید به بقیه 
بگویــد چرا این چهار نفر یعنــی نوآ، نادیا، ایتان و جولین را برای 
مسابقه ی علمی انتخاب کرده است، چهار نفر کالس ششمی که اسم 
خود را گروه »یاران« گذاشــته اند و در رقابتی سخت با مدارس دیگر 
از مســابقه های مدارس راهنمایی ایالت هم باالتر می روند و قهرمان 

می شوند.
شــاید از اول برای خود خانم معلم هم روشــن نباشد که چرا این 
چهار نفر را انتخاب کرده اســت؟ او شــاگردان درس خوان تر دیگری 
هم داشــته. اما هر چه داســتان پیش می رود هم برای او و هم برای 
خوانندگان روشــن می شود که برای شرکت در مسابقه ی علمی فقط 
هوش کافی نیســت. چیزهای مهم تری هم هست، مثل درک، تفاهم، 

دانش اجتماعی، تجربه و...
در هر بخش از این رمان با یکی از این چهار نفر همراه می شــویم، 
وارد زندگی او می شــویم و در مورد خانواده، دوستی ها و روابط چهار 
نوجوان چیزهایی می فهمیم. چیزهایــی مثل اینکه نوآ در تعطیالت 
تابســتانی به ســالمندان کمک می کند تا یک عروســی حسابی برپا 
کنند، این که نادیا چه طور با جدایی پدر و مادرش کنار می آید، ایتان 
چه طور به یک شــاگرد جدید متفاوت کمک می کند تا در مدرسه با 
مشــکالتش کنار بیاید و اینکه این شاگرد جدید یعنی جولین با چه 
مهارتی یک گروه دوستی تشکیل می دهد. در آخر می بینیم که چطور 
این چهار نفر در کنار هم به معلم شان که بعد از یک سانحه ی تصادف 

فلج شده اعتمادبه نفس می بخشند.
چشم انداز شنبه ها داستانی است در مورد دوستی و روابط انسانی 
که راوی های مختلفی دارد. تنوع شخصیت ها و راوی ها از نقاط قوتش 
اســت که به خواننده اجازه می دهد اتفاقــات مختلف را از زاویه های 
متفاوت نگاه کند. تنوع در شــخصیت پردازی باعث می شود مخاطب 
نوجوان با کتاب همراه شود و شاید دنیای اطرافش را از نو کشف کند.

گروه یاران

چشم انداز شنبه ها
نویسنده: ای. ال.کونینزبرگ
مترجم: شهال انتظاریان
ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: پیدایش
276 صفحه
13000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: درک همکاری و اهمیت دوستی، 
پذیرش تفاوت ها
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خوشبختانه شیر
نویسنده: نیل گیمن

تصویرگر: اسکاتی یانگ
مترجم: پرناز نیری

ویراستار: روشنک بهاریان نیکو
ناشر: افق

128 صفحه
 7000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: پرورش تخیل، افزایش قدرت 

قصه پردازی

5

فکرش را بکن! مامــان یک خانه ی مرتب و تمیز را تحویل می دهد و 
برای انجــام مأموریتی مثل ارائه ی مقاله درباره ی مارمولک ها در یک 
کنفرانس برای مدتی خانه را ترک می کند و تا برگشــتنش به خانه، 

مأموریت  نگهداری و مراقبت از بچه ها به بابا محول می شود.
وقتی همه ی کارها دســت باباها می افتد، معلوم اســت چه به بار 
می آید. شــما هم حتماً تجربه کرده اید. معموالً خرابکاری هایی پیش 
می آید. اگر بابایی سربه هوا و خیال پرداز هم باشد که نورعلی نور است.

در این ماجرا به بچه ها بد نمی گذرد. اما وقتی بابا برای خرید شیر 
می رود و ســر از داســتانی پرهیجان در می آورد حتماً لذت دیگری 
دارد. بابای داســتان با این بطری شــیر عجیب و غریب و ماجرایش 
همه جا سرک می کشد. از بالن ســر درمی آورد. از کوه آتش فشان رد 
می شود، اما باور کنید در همه ی این ماجراها دو دستی بطری شیر را 
چسبیده تا آن را برای صبحانه ی بچه هایش بیاورد. حتی مجبور است 
پلیس های کهکشانی را سرکار بگذارد، با دزدهای دریایی درگیر شود 
و به هر حال دنیا را هم نجات می دهد. شــما ماجراهای بابای داستان 

را باور می کنید؟
پیشــنهاد می کنم خودتان همه ی ماجــرا را بخوانید بعد قضاوت 

کنید.

وقتی کارهای خانه 
دست باباها می افتد
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خانم نوستلینگر در ابتداي رمانش مي گوید داستاني که مي خواهم 
برایتان تعریف کنم داســتان شــهر باروتي است. شهر باروتي یکي از 
شــهرهاي اتریش است. اتریش در جنگ جهاني دوم هم پیمان آلمان 
بــود و نیروهاي نظامي اش در کنار نازي ها در جبهه هاي جنگ حاضر 
بودند. راوي این رمان دختر هشت ساله اي است که پدرش از صحنه ی 
جنــگ با روس ها فرار کرده و به منزل آمده اســت. با اینکه نیروهاي 
متفقین شهرشان را بمباران مي کنند، ولي پدربزرگ و مادربزرگ او به 
هیتلر فحش مي دهند. براي آن جنگ بي اساس منطقي وجود ندارد. 
راوي به همراه خانواده اش به ویالیي در حاشــیه ی شهر رفته اند. 
مردم به انبار آذوقه ارتــش حمله مي کنند و نیروهاي روس هم وارد 
شهر مي شوند. نیروهاي روس برخورد خوبي با مردم دارند و رابطه اي 
عاطفي بین راوي رمان و آشــپزي روسي ایجاد مي شود. تلخی جنگ 
در دنیاي کودکانه  ی راوی کم رنگ شــده. او همچنان بازي مي کند و 

جنگ او را متوقف نکرده است. 
رمان سوســک طالیي پرواز کن فقط روایت جنگ در شهر باروتي 
نیست. داســتان همه ی شهرهایي اســت که ناخواسته درگیر جنگ 
شــدند. اما موقعیتی ویژه این روایت را متفاوت کرده اســت. سوسک 
طالیي روایت مردمي مهربان و دوست داشتني است که بي آنکه خود 

بخواهند در صف متجاوزین قرار گرفته اند. 
شاید ادبیات بتواند با گفتن درباره ی جنگ مانعي هر چند کوچک 

در مسیر وقوع آن ایجاد کند. 

داستان شهري که 
منتظر دشمن بود

سوسک طالیی پرواز کن
نویسنده: کریستینه نوستلینگر
مترجم: آیدا علوي
ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: پیدایش
348 صفحه
18000 تومان
گروه سني: نوجوان

کاربرد: آشنایي مخاطب با وضعیت کودکان 
و نوجوانان اتریشي در جنگ جهاني دوم 
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استنلی یلنیتس پســر نوجوان بی گناهــی است که به اتهام دزدی 
به اردوگاه گرین لیک فرستاده شــده است. صد سال پیش، در محل 
اردوگاه گرین لیــک، دریاچــه ای بزرگ وجود داشــت که حاال فقط 
ســرزمینی خشک، صاف و بایر اســت. چرا اینجا خشک شده است؟ 
یک علت داســتانی دارد که نویســنده هم زمان با داستان استنلی و 
دوستانش آن را برای خواننده روایت می کند. استنلی و دوستانش در 
آن سرزمین خشک، باید گودال بکنند. مسئولین اردوگاه اعتقاد دارند 
که کندن گودال باعث اصالح شــخصیت نوجوانان بزهکار می شــود. 
مدیر اردوگاه زن عجیبی اســت و دستور داده هر چیزی که نوجوانان 

پیدا می کنند به او تحویل بدهند. 
استنلی متوجه می شــود که مدیر به دنبال یک گنج مدفون شده 
در این سرزمین است. قهرمان نوجوان رمان می داند که در آن محیط 
خشــن چطور باید رفتار کند. او به پســری یتیم به نام زیرو ســواد 

خواندن و نوشتن یاد می دهد. 
بخشــی از تاریخ پرهیجان صد ســال پیش را دانــای کل روایت 
می کند. نویسنده برای پرده برداشتن از راز این سرزمین نفرین شده، 
انگیــزه ی فرار از اردوگاه را در زیرو ایجاد می کند. اســتنلی دنبال او 
می رود و بخش هایی از اسرار آن ســرزمین در فرآیند تالش قهرمان 
نوجوان برای نجات زیرو فاش می شــود. تمام تالش ها و سختی ها به  
نفع نوجوانان نتیجه می دهد. در پایان، زیرو دیگر هیچ یا صفر نیست 

و استنلی هم پیش خواننده اش برمی گردد. 
گودال ها بــه راحتی تن به تعریف نمی دهد. این کتاب داســتانی 
پرماجرا و هیجان انگیز اســت که نوید گشایش و رهایی را به خواننده 
خود می دهد. در عین حال، نویســنده از سیســتم فاسد قضایی هم 

انتقاد می کند. 
اگر می خواهید یک رمان پرکشــش و بســیار خوش ساخت را به 

نوجوان معرفی کنید گودال ها را فراموش نکنید. 
این کتاب قبالً هم با ترجمه ی حســین ابراهیمی الوند منتشر 

شده بود.

گودال هایی برای رهایی

گودال ها
نویسنده: لوییس سکر

مترجم: فرزاد فربد 
ویراستار: لیال اوصالی 

ناشر: پریان
228 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: پیدا کردن راه حل برای مشکالت، 
امیدبخشی در شرایط سخت
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بعضــی از بچه ها نه فقط قصه ها را دوســت دارنــد و با جان و دل به 
آن ها گوش می ســپارند، بلکه با آن ها به هیجان هم می آیند. با آن ها 
می ترسند یا شاد می شوند. با قصه ها بازی می کنند. وارد سرزمین شان 
می شوند، ماجراها را پس و پیش می کنند، تغییرش می دهند و قصه ای 
تازه می ســازند. هرب یکی از آن بچه هاست. کتاب مواظب گرگ های 
توی کتاب قصه باشــید! قصه ی تازه     ای است که قهرمانش خود هرب 
اســت. هرب از گرگ توی کتاب قصه می ترسید و از مادرش خواهش 
می کــرد بعد از تمام کردن قصه، کتاب را با خودش ببرد. یک شــب 
که مادرش فراموش کرد و کتاب را روی میز جا گذاشــت، گرگ توی 
کتاب جان گرفت. هرب اول صدای غرش ترسناک گرگ را شنید. بعد 
بوی بد دهان او را احســاس کرد. بعد هم خود گرگ را دید که کنار 
تختش ایســتاده بود و می خواست او را درسته قورت بدهد. شاید فکر 
می کنید هرب ترســید، جیغ  کشید یا فرار کرد. اما هرب نه فرار کرد 
و نه ترســید. او با گرگ بازی کرد. او با زرنگی به دو گرگ  ترســناک 
گرســنه کلک زد و برای نجات خودش وارد سرزمین قصه های پریان 
 شد. از روی میز مهمانی شاهزاده خانم ژله برداشت و از پری نگهبان 
کمک گرفت. او با کارهایش قصه ی جدیدی ساخت. او قهرمان قصه ی 

خودش شد و با زرنگی از پس گرگ های توی کتاب قصه برآمد. 
 ایــن کتاب به ارتباط جــدی قصه ها و بچه ها می پردازد. نشــان 
می دهد که قصه ها بچه ها را افســون می کنند، وارد خواب و رؤیاشان 

می شوند و بر دنیاشان تأثیر شگفتی می گذارند.

بازی با قصه ها
کی از کتاب بد گنده 
می ترسد؟/ مواظب 
گرگ های توی کتاب قصه 
باشید!
نویسنده و تصویرگر: لورن چایلد
مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: زعفران
هر کتاب: 32 صفحه

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان
کاربرد: پرورش قوه ی تخیل، غلبه بر ترس
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نویســنده ی جیب عجیب در ابتدای کتاب می گوید شبی در پاریس 
جوانی به اسم ماتس نیلسون را مالقات کرده و او داستان پسری با 
شلوار طالیی را برایش تعریف کرده است. ماتس می گوید شاید کسی 
داستان او را باور نکند. کسانی هم که داستان را می دانند نمی خواهند 
درباره اش حرف بزنند. نویسنده می گوید بعدها به محل زندگی ماتس 
رفتــه تا تحقیق کند. اطالعاتی که او جمع کرده دســت مایه ا ی برای 

نوشتن جیب عجیب شده است. 
جیب عجیب داســتان وقتی اســت که ماتس سیزده ساله است و 
با پدرش زندگی می کند. پدرش یک روزنامه نگار بی پول اســت. یک 
روز ماتس از جیبش یک ده کرونی پیدا می کند، و بعد پشــت سرش 
اســکناس های دیگر. جیب شــلوارش پول تولیــد می کند و ماتس و 
پدرش بــا آن پول ها به تفریح می روند و خــوش می گذرانند. پول ها 
خیلی زیاد می شــود و وقتی پدر ماتس از او می پرســد این پول ها از 

کجا آمده او می گوید: 
نمی دونــم این پول ها از کجــا می آن، ولی مــال اون هایی که از 
گشنگی می میرن نیســت. مال کسانی نیست که هیچ وقت نمی تونن 
دریا رو ببینن یا قایق ســواری کنن، یعنی همین کاری که ما کردیم. 
مال کســانی هم که برای اینکه بتونن زندگــی کنن دزد و آدم کش 

می شن نیست. مال اونا نیست... اما باید بهشون برسه.
پدر و پســر تصمیم می گیرند به مؤسســات خیریه و دوستانی که 
به پول احتیاج دارند کمک کنند. جیب عجیب در اینجا پرکشــش تر 
می شــود. سرنوشت پول هایی که به مؤسســات خیریه داده اند، و در 

نهایت سرنوشت شلوار ماتس خواندنی است. 
مضمون جیب عجیب برای خواننده آشناست. اگر شما هم آرزوی 
پول دار شــدن و کمک به فقرا و دوســتان بی پول تان را دارید جیب 
عجیب را بخوانید. شاید نتوان فقط با کمک پول فقر را ریشه کن کرد. 
در رمان امروزی جیب عجیب، از تمهیدات شناخته شده ی قدیمی 
برای پول دار شدن استفاده نشده است. ماجرا در شهر اتفاق می افتد و 

حوادث آن ملموس و امروزی است. 

ماجرای جیبی که 
پول تولید می کرد

جیب عجیب
نویسنده: ماکس لوند گرن 
مترجم: طاهر جام برسنگ 

ویراستار: آمنه رستمی 
ناشر: افق

160 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تقویت تخیل، تقویت حس 

نوع دوستی
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کتــاب روزهای مرده را می توان کتابی درباره ی دوســت  داشــتن و 
وابستگی عاطفی دانســت، اما نه به شکلی که در زندگی عادی دیده 
می شود، بلکه به رسم و شــکل جادوگران. این کتاب داستان زندگی 
یک جادوگر و شــاگردش را در پنج روز برای ما تعریف می کند، پنج 
روزی که در فرهنگ مســیحی، با نام روزهای مرده شناخته می شوند 
و فاصله ی بین کریســمس و سال نوی مسیحی هستند. در این پنج 
روز نه فقط سرنوشت این دو نفر تغییر می کند، بلکه هر دو می فهمند 
زندگی شــان و معنایی که برای آن فرض کرده بودند، چقدر سطحی 
بوده و روابط بین انســان ها، چقدر می تواند پیچیده تر از آنی باشد که 

در نگاه اول به نظر می رسد.
مارکوس سدویک، نویسنده ی پنجاه ساله ی انگلیسی، نویسنده ی 
این کتاب اســت. کتاب روزهای مرده چهارمین کتاب اوست، و اولین 
کتابی اســت که از این نویسنده به فارسی منتشــر شده است. از او 
تاکنــون بیش از هفده کتاب منتشــر شــده که بیــش از ده جایزه، 
از نهادهــای مختلف ادبــی را نصیب خود کرده اســت. این کتاب از 

کتاب های تحسین شده ی کارنامه ی او محسوب می شود.
اگر شــما، یا فرزند نوجوان تان از آن دســت خواننده هایی هستید 
کــه در ادبیات و قصه هــا به دنبال دریچه های نو بــرای فهم زندگی 
می گردیــد، اگر از ادبیات جدای از لــذت، می آموزید، و اگر آماده اید 
داستانی بخوانید که باورهای روزمره تان در زندگی را به چالش بکشد، 
خواندن کتاب روزهای مــرده، می تواند تجربه ای لذت بخش برای تان 
باشــد. حال و هوای این کتاب، به کتاب های نیل گیمن، نویسنده ی 
کتاب هایی مثل کتاب گورستان و ج مثل جادو نزدیک است. بنابراین 
اگر از طرفداران آثار گیمن هستید هم احتماالً از این اثر لذت خواهید 

برد.
شخصیت پردازی قوی در کتاب روزهای مرده، استفاده از سنت ها 
و مراســم جادوگــری، تعلیق و هیجــان داســتان و غافلگیری های 
میخکوب کننده ای که در این کتاب انتظار شــما را می کشــند، همه 
می توانند عواملی باشــند که تجربه ی خواندن این کتاب را برای شما 

به یک خاطره ی شیرین و دوست داشتنی تبدیل کنند.

مرده  هایی هیجان انگیز و 
به یاد ماندنی!

کتاب روزهای مرده
نویسنده: مارکوس سدویک
مترجم: آرزو احمی
ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: پیدایش
384 صفحه
19000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: اندیشیدن به مفاهیم بنیادین 
زندگی همچون مرگ، روابط خانوادگی و 
روابط عاطفی، کمک به روحیه ی استقالل 
و پرسشگری
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جانوران بزرگ جثه، صداهای بلند، تاریکی، تنها خوابیدن، موجودات 
خیالی مانند »لولو«، همه و همه سبب ایجاد ترس در کودکان هستند. 
ترس کودکان از تاریکی از حدود دو ســالگی شــروع می شــود. آنان 
ممکن اســت با قوه ی تخیل قوی شان هر تصویر ذهنی پیش پا افتاده 
و یا حتی شادی را به چیزی ترسناک تبدیل کنند. پس بهتر است با 
این ترس با حساسیت برخورد شود تا از به وجود آمدن مشکالت دراز 
مدت جلوگیری شود. باید به کودکان آموخت چیزهایی مثل جادوگر 

و هیوال واقعیت ندارند و فقط داستان و خیال اند. 
... لولو بــا صورت کثیف و لباس خاکی از زیــر زمین بیرون آمد. 
همه فرار کردند و فریاد زدند: لولو هانا را خورد. لولو عصبانی شــد و 
گفت: اصالً خودم تنهایی با قلقلـــی بازی می کنـم! بعـد هـم قلقلـی 
را انداخـــت بـاال، انداخـــت پایین، شوت کرد به چپ، پـرت کرد به 
راست. سر قلقلی هم گیج رفت و تق به پنجره ی حمام خورد.... و لولو 
رفــت و توپ را از حمام آورد. یکهــو همه فریاد زدند هورا...! هانا لولو 

را خورد....
کودکان قوه ی تخیل فعالی دارند و همه ی این موجودات را واقعی 
می پندارند؛ زیرا جدا کردن خیال از واقعیت برای آن ها کار دشــواری 
است. در این داســتان راه های مقابله با این ترس به کودکان با زبانی 

طنز و شیرین توضیح داده می شود. 

لولو هانا را خورد یا هانا 
لولو را خورد؟

لولو نخوره تو رو
نوشته: معصومه یزدانی

تصویرگر: سحر خراسانی
ویراستار : الله جعفری

ناشر: علمی و فرهنگی )کتاب های پرنده آبی(
24 صفحه

12000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: غلبه بر ترس از تاریکی
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من ســوزن قورت دادم. نترســید ماجرای ســوزن قورت دادن هم با 
بلعیدن یک عالمه پنبه ختم به خیر می شود.

این مجموعه داستان، برای آشــنایی بیشتر خواننده با شیوه های 
مختلف روایت خاطرات اســت و نویسنده به خوبی توانسته در قالب 

داستان این خاطرات را خواندنی و جذاب کند.
خاطرات بخشــی از زندگی ماســت. بخواهیم یا نخواهیم تلخی و 
شــیرینی اش همراه مان اســت. بارها در جمع های مختلف شنونده یا 
گوینده ی خاطرات هســتیم. هر چند ایــن مجموعه با هدف آموزش 
خاطره نویسی نوشته شــده است، اما خاطرات کامالً بار داستانی پیدا 

کرده اند.
در ایــن کتاب، همان طور کــه خاطرات توی ذهن مــا دور و بر 
موضوعات مختلف می چرخد، داستان ها هم با تم و موضوعات مختلف 
گردآوری شــده اند. برخی از آن ها خاطرات خود نویسنده است، پس 
حس و حال طبیعی تر و جزئیات دقیق تر دارد یا شــاید خاطراتی که 

خیلی خوب به داستان تبدیل شده.
برخی شــنیده ها و حکایت هاســت که در حد همان خاطره مانده 
است. نویســنده ی این کتاب در هر داستان سراغ شخصیت متفاوتی 
می رود تا ما هم همراهش شویم و یادمان باشد این خاطرات می تواند 

مال هر کسی باشد. 
خواندن این سری کتاب ها به مخاطب اهل ذوق کمک می کند که 

چطور بنویسد و کدام ایده ها قابل پردازش  اند.

فکر می کنی خواندن 
دفترچه خاطرات یکی 

دیگه مزه داره؟

من سوزن قورت دادم
نویسنده: فریبا خانی
تصویرگر: نگین احتسابیان
ویراستار: عباس ترین
ناشر: پیدایش
112 صفحه
7000تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با خاطره نویسی
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بچه ها موجوداتی دوســت داشــتنی اند، اما همین موجودات دوست 
داشــتنی گاهی والدین را کالفه می کننــد. لج بازی یکی از روش های 
ذله کردن پدر و مادر اســت که کــودکان به  کار می گیرند. در چنین 
مواقعی والدین چه باید بکنند؟ آیا باید زود تسلیم خواسته ی کودک 
شــد یا باید در مقابلش مقاومت کرد؟ پاســخ این پرســش بسته به 

 شرایط می تواند متفاوت باشد. 
کتاب موهایم را شانه نمی کنم در قالب داستانی فانتزی به  موضوع 

لج بازی بچه ها پرداخته است. 
خیلی راحت می شود فهمید که تانیا کی دلش نمی خواهد کاری 
را بکند چون جیغ می زند: این کار را نمی کنم. آن قدر بلند داد می زند 

که همه همسایه ها می توانند صدایش را بشنوند.
تانیــا دلــش نمی خواهد چــه  کار کنــد؟ بعضــی وقت ها دلش 
نمی خواهــد به  خرید برود یا دلش نمی خواهد به  مدرســه برگردد. یا 
دلش نمی خواهد چکمه های گرم زمســتانی اش را بپوشد. اما یک کار 
هست که تانیا هیچ وقت دلش نمی خواهد بکند. هیچ وقت موهایش را 

شانه نمی کند...
حاال هر روز صبح وقتی پدر و مادرش او را صدا می  زنند و می گویند: 
تانیا وقت رفتن اســت؛ تانیا داد می زنــد: هنوز کار دارم. دارم موهایم 
را شــانه می کنم. آن قدر بلند داد می زند کــه پیرمرد طبقه ی پایین، 
بچه های توی راهرو و حتی آدم های بیرون صدایش را می شنوند و آه 
می کشند و می گویند: صدای تانیاست. دارد موهایش را شانه می کند.

کتاب را نقاشــی های زیبایی کامل کرده  اســت. نقاشی هایی که 
جزئیات بیشــتری از داستان را به کودک نشان می دهد و تخیل او را 

به  کار می گیرد.

امان ازدست تو!

موهایم را شانه نمی کنم
نویسنده: آنت لنگن
تصویرگر: فراوکه بار
مترجم: مریم رزاقی

ویراستار: شهرام رجب زاده
ناشر: زعفران

28 صفحه
6000 تومان

گروه سنی: کودک
کاربرد: بهبود رابطه کودک و والدین
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شــعرهایی که زبان ســالمی دارند، تصویرهای خیالی سبک و جذاب 
می ســازند و بچه هــا را می خنداند، بدون اینکه تــالش کنند به زور 
مفهومی را در سرشــان فروکنند، تصویرگری های کودکانه و شیرینی 
دارند، ریتمیک و روان اند و در عین حال تکراری نیســنند، می توانند 

کودکان را به کتاب خواندن عالقه مند کند.
ترانه های کودکانه مجموعه کتاب های کوچکی است که به راحتی 
در دست بچه ها پاره نمی شود. به لحاظ کتاب سازی ویژگی های خوبی 
دارد و تصویرگری اش خوش آب و رنگ است؛ کتاب هایی خوش دست 
و بسیار ساده. در هر کتاب، می توانید هفت هشت شعر کوتاه بخوانید 
که خیال تان راحت باشــد شعرهای ســالم و بانمکی هستند و بچه ها 
معمــوالً با چند باره خواندن  آن ها را حفظ می شــوند و در تنهایی ها 

برای خودشان می خوانند.
نقطه ی مشترک شعرهای این مجموعه، استفاده از عناصر ادبیات 
عامیانه و فرهنگ ایرانی و زندگی روزمره ی ماســت. به همین خاطر 
هم هســت که هم کالغ قصه ها توی این کتاب ســرک کشیده و هم 
ماجراهــای تولد گرفتن برای یک پســربچه تعریف می شــود و هم 
اصطــالح »یه بوته و دو بوته« را می شــنویم که ما را به یاد متل های 

قدیمی فارسی می اندازد.
بــا اینکه کتاب ها متعلق به یک مجموعه هســتند، در هر کدام از 
آن ها می توانید شیرین کاری ها و زبان اختصاصی آن شاعر را هم پیدا 
کنید و بچشــید. در شــعرهای ناصر کشاورز، آن کشف های جالب 
همیشگی و در شــعرهای مریم هاشم پور همچنان آن طنز ساده و 

کودکانه جاری اند.
خواندن بندی از شعر ناصر کشاورز شما را با حال و هوای ترانه های 

کودکانه آشناتر می کند.
...شغالی آمد از دور

زوزه کشید چه ناجور
انگور شیرینه یا شور؟
شور توی آب دریاست
شیرین توی مرباست!

شیرین توی مرباست

مجموعه ی ترانه های 
کودکانه
شاعران: مریم هاشم پور، ناصر کشاورز
تصویرگر: علیرضا جاللی فر
ناشر: پیدایش
هر جلد: 12 صفحه
هر جلد: 8000 تومان
گروه سنی: کودک
کاربرد: لذت و سرگرمی

 قورباغه دندونت کو؟ | یه بوته و دو بوته | 
تولدم مبارک | کالغه خبر نداره
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خیلی ها در دل شان، کلی حرف برای گفتن دارند، اما نمی دانند چطور 
آن را بنویســند و ماندگار کنند. خاطره نویسی یکی از قالب های ادبی 
است که برای داستان نویسی مقدمه  ی مهمی به حساب می آید. کتاب 
خانم بلندگو دربرگیرنده ی یک جلد از مجموعه ی خاطرات خواندنی 
فریده کثیری، معلم کودکان استثنایی )کم توان( از دورانی است که 
او معلم انشــا بود. او با زبان طنز، که گاه لبخنــد را بر لبان خواننده 
می نشاند، آهسته آهسته خواننده را با ویژگی های کودکان استثنایی 
و معلمان صبورشان آشنا می کند و با شرایط سختی که با آن ها دست 
به گریبان هســتند درگیر می کند. نقاشــی های ساده و خطی نگین 

احتسابیان هم، خواننده را به فضای داستان ها نزدیک تر می کند. 
آخرین بچه که سوار سرویس شد نفس راحتی کشیدم. داشتم به 
طرف دفتر می رفتم تا وســایلم را جمع کنم که از دستشویی صدای 
گریه شنیدم. در این جور مواقع اگر توی فیلم باشد معموالً هنرپیشه ها 
می گویند: »اوه مای گاد!« من هنرپیشه نبودم، ولی انگار در صحنه ای 
از یــک فیلم واقعی گیر افتاده بودم، با کارگردانی که قصد کات دادن 
نداشــت. به سوی دستشویی دویدم و یکی از بچه های کالس اولی را 
آنجــا پیدا کردم؛ درحالی که خــودش را خیس کرده و از خجالت در 

آنجا قایم شده بود...
 کتاب شــامل 21 خاطره اســت: رؤیای یک ظهر تابستان، خانم 
بلندگــو، تأثیر خــال روی گونه، قبل از ظهر نحــس، ماجرای جایزه 

بزرگ، نجات غریق، یک داستان غم انگیز، خنده درمانی، و... . 
مطلب پایانی کتاب نشــان می دهد هم نشینی با این دانش آموزان 
پاک و معصوم، بعد از 22 ســال خدمت در نویســنده چنان اثر کرده 
کــه روح او را هم پالــوده کرده و امید دارد ایــن حس معصومانه به 

خوانندگان هم سرایت کند.

سخت ولی شیشه ای

خانم بلندگو
نویسنده: فریده کثیری

تصویرگر: نگین احتسابیان
ویراستار: عباس تربن

ناشر: پیدایش
140 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان 

و نوجوانان
کاربرد: تشویق به ثبت خاطرات روزانه و 

خاطره نویسی
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 اینکه متصدیان امور تربیتی مستقیماً به کودک بگویند دروغ گویی یا 
حسادت کار بدی است، نه تنها تأثیر مثبتی ندارد، بلکه باعث می شود 
کودکان احساس  کنند با معلم اخالق روبه رویند. ولی ادبیات با زیبایی 
خــاص این کار را انجام می دهد. خوشــبختانه در ادبیات معاصر، آثار 
خوبی وجود دارد که به طور غیرمستقیم پیام های اخالقی را به تصویر 
کشیده و تأثیر مثبتی بر کودکان می گذارد. شاید والدین گمان کنند 
شخصیت های جادویی مثل جادوگر، دیو و غول و... روحیه ی کودک را 
دچار مشکل می کند، اما با تعریف برخی افسانه ها، می توان جنبه های 

رفتاری کودکان را اصالح و نیازهای روحی شان را تعادل بخشید.
یک روز آقا لولو بــا خودش گفت: »وای، ُمردم از تنهایی! اگر یک 
عروس پیدا کنم، دیگر تنها نیستم.« اما هر جا رفت خواستگاری، همه 
جیغ زدند: »وای لولو!« پیش هر دختری رفت، ترســید و غش کرد. 
یکی هم که خیلی نترس بود گفت: »من عروس شــما نمی شوم.« و 
فرار کرد. آقا لولو غصه دار شــد وگفــت: »چرا من لولواَم؟ چرا این قدر 

کج و کوله و گنده ام؟...
این کتاب با یازده داســتان مستقل با ســاختار افسانه ای، موجب 
خیال پردازی کودکان می شود. تصاویر کتاب سیاه و سفید و ساده اند 
که گاه جمالتی از دل داستان در کنار آن ها رابطه ی متن و تصویر را 
تنگاتنگ کرده اســت. خانم پری، آقا لولو، خانم دیو، آقا هیوال، خانم 
فرشــته، آقا غول، خانم غول و آقا غــول، خانم اژدها، آقا قوزی، خانم 

جادوگر و بچه پری عنوان  این داستان ها هستند.

وای لولو...؟
خانم غول و آقا غول و ده 
قصه ی دیگر
نویسنده: الله جعفری
تصویرگر: سحر خراسانی
ناشر: پیدایش
72 صفحه
6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: تشویق به مهربانی و همدلی بدون 
توجه به ظاهر نامناسب
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حافظه ی خوب خیلی وقت ها به کار می آید، اما وقتی یک نویســنده 
خاطرات کودکی اش را با جزئیات به خاطر می   آورد، مصالح یک رمان 
فراهم شــده است. اتفاقی که در رمان عشــق و رنج و بلوط می افتد. 
داســتانی که به خاطره نویســی پهلو می زند و روایت زنده ای است از 
زندگی و فرهنگ مردم روســتایی، در استان کرمانشاه در دهه ی 50 

و 60. 
راوی داستان مرد چهل ساله ای است که در طول سفر به زادگاهش 

خاطرات سال های کودکی اش را در گیالن غرب به خاطر می آورد. 
نویسنده زندگی روستایی مردمان کشاورز منطقه ا ی کردنشین را 
شــرح می دهد و در کنــار توصیف زندگی روزمــره ی مردم، رنج ها و 
شادی های شــان و شیطنت های کودکان، به زندگی اجتماعی مردم و 

رابطه ی میان رعیت ها با خان های پیش از انقالب هم نظر دارد.
با آغاز جنگ ایران و عراق، زندگی آرام روستایی به پایان می رسد 
و روزگار آوارگی راوی و خانواده ی پرجمعیتش آغاز می شــود. بخش 
عمده ی داســتان در ســال های جنگ می گذرد. راوی که رفته رفته 
کودکی را پشــت سر گذاشــته و به نوجوانی رسیده، تصویرهایش از 

جنگ، کم تر دیده شده، تلخ و گاه هولناک است. 
اگرچه داســتان میان دو مرگ، مرگ پدر در کودکی و مرگ مادر 
در بزرگ ســالی، اتفاق می افتد، موفق می شود زندگی خاص مردم را، 
هم به لحاظ جغرافیایی )شــهری مرزی در اســتان کرمانشاه( و هم 

تاریخی )سال های جنگ،( به خوبی توصیف کند.
از نقــاط قوت کتــاب، اســتفاده ی نویســنده از ضرب المثل ها و 
اصطالحات زبان کردی و اشــاره به آداب و رســوم و اعتقادات مردم 

است که خواننده را با فرهنگ و طبیعت این منطقه آشنا می کند. 

رنگ زندگی در شهر مرزی

عشق و رنج و بلوط
نویسنده: رضا موزونی

ویراستار: مرضیه طلوع اصل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
306 صفحه

8300 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با زندگی روستایی در 
سال های جنگ
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ویکتورین یک مجتمع مسکونی است که در شهری در شمال فرانسه 
قرار دارد، اما ســاکنان این مجتمع همه فرانسوی نیستند. بخشی از 

ساکنان این مجتمع را مهاجران تشکیل می دهند.
سمیر پسری یازده ساله اســت که با خانواده اش در این مجتمع 
زندگــی می کند. پســری خجالتی و آرام که معمــوالً حرف نمی زند 
و دوســت نزدیکی هم ندارد. او همیشه جواب ســؤال ها را در دلش 
می دهد و دوســت ندارد وارد جمع بشود. اما چیزی روند آرام زندگی 
او را بر هم می زند، آن هم پیشــگویی نادیاست، فالگیری که گه گاه به 
مجتمع می آید تا زندگی مردم را پیش بینی کند. او در طالع ســمیر 
یــک اتفاق عجیب می بیند، اتفاقی که با خصوصیات اخالقی ســمیر 
همخوانی ندارد. آن هم این اســت که: ســمیر در چند ماه پیش رو 

زندگی اش را برای یک دوست به خطر می اندازد و قهرمان می شود.
سمیر از این پیش بینی می ترسد چون با روحیه ی او مغایرت دارد، 

پس سعی می کند از جمع کناره بگیرد و نزدیک کسی نشود.
اما دست اتفاق او را با مارک آشنا می کند، پسری که جانورشناس 
اســت و در برکه ی نزدیک مجتمع پرندگان را زیر نظر دارد. ســمیر 

کم کم با مارک انس می گیرد و به پرندگان عالقه مند می شود.
اما دوستی که قرار است سمیر نجاتش دهد مارک نیست، سلین 

است. دختری نوجوان که سمیر برای نجات او فداکاری می کند.
این داســتان بلند برای کســانی که گوشه گیر هســتند پیشنهاد 
مناسبی اســت. این کتاب قدرت دوستی را نشــان می دهد و کمک 
می کند تا مخاطب بــر ترس هایش در ارتباط بــا دیگران غلبه کند. 
هم چنین حضور پررنگ مهاجران ساکن فرانسه در این کتاب می تواند 
فضــای آن را با دیگــر آثاری که در ایران برای کــودکان و نوجوانان 

ترجمه می شود، متفاوت کند.

به دنبال یک خانه

کسی آن زیر هست؟
نویسنده: لیال هنرکار
تصویرگر: علی گنجوی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
24 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: آموزش همکاری، آشنایی با 
حیوانات مختلف
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پشــت هر یک از کتاب های مجموعه ی ده  جلدی شعر و شکر نوشته 
است: »شــعرهای این مجموعه ورودی با اجازه است به دنیای خیال 
و شــادی و بازی خردساالن. بچه ها این شعرها را می فهمند و دوست 

دارند و می توانند از بر کنند.«
و خب، مگر این ها مهم ترین چیزهایی نیستند که از شعر خردسال 
انتظار داریم؟ اینکه شــاعر دنیا را از دریچه ی چشــم بزرگ سال نگاه 
نکرده باشد، شعرها خیال انگیز باشند و به مخاطب فرصت دهند که با 

شعر دوباره دنیا را کشف کند.
در مجموعه ی شــعر و شــکر کم وبیش این اتفاق ها افتاده است. 
شعرهای این مجموعه ساده و شیرین اند و با پدیده های دنیای اطراف 
شــوخی می کنند. گاهــی گربه ای ماه کامل را شــکل گلوله ی کاموا 
می بینــد و می خواهد آن را قل بدهــد پایین و گاهی موش و گربه با 

هم دوست می شوند.
هر چند، شاید بعضی از شعرهای این مجموعه جز تکرار تجربه های 
قبلی شــاعران نباشند و مضمون تازه ای نیافریده باشند، اما در مقابل 
بعضی از شــعرهای این مجموعه سرشار از شیطنت کودکانه اند. شاید 
مثل همیشــه پدیده های طبیعی مثل باران و ابــر و گل و حیواناتی 
مثل موش و گربه و کالغ و مورچه، بهانه ی ســرودن این شعرها شده 
باشند، اما چیزی در همین شعرهای تکراری هست که باعث می شود 

مخاطب برای لحظاتی جور دیگری به پدیده های اطراف نگاه کند.
ریتم شعرها باعث می شود بلندخوانی آن ها برای خردسال لحظاتی 
دلنشــینی ایجاد کند. تصویرســازی های تصویرگرهایی چون حسن 
موسوی، سحر حق گو، سارا خرامان، نگین احتسابیان و... هم 

مکمل شعرها شده و حس آن ها را کامل تر کرده است.
افسانه شعبان نژاد با پر، پر، منم پر، مهری ماهوتی با کفش های 
جیک جیکی، مصطفی رحماندوست با خنده ی ما قشنگه، اسداهلل 
شعبانی با پولک به پولک، شراره وظیفه شناس با بی اجازه، جعفر 
ابراهیمی شــاهد با تولد قارقارک، ناصر کشاورز با مثل یک بلبل 
کوچولو، شکوه قاسم نیا با بوس خیس، بابک نیک طلب با هم این 
قشنگ، هم اون قشــنگ و مریم هاشم پور با هزار تا نی نی شاعران 

این مجموعه هستند.

نگاه متفاوت به 
دنیای اطراف

مجموعه ی شعر و شکر
)ده جلد(
گروه شاعران
ناشر: پیدایش

هر جلد: 16 صفحه
هر جلد: 6000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با ریتم، پرورش تخیل
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 ایگی و من | در جشن تولد | 
در تعطیالت تابستانی

3

داشتن یک خواهر کوچک تر در عین حال که لذت بخش است، می تواند 
دردسر هم درست کند، مخصوصاً اگر خواهر شیطانی باشد مثل سام 
که حرف حرف خودش اســت. مثاًل یک روز تصمیم می گیرد اسمش 
را عوض کند؛ دیگر ســام نباشد و ایگی باشد. آن وقت همه را مجبور 
می کند او را ایگــی صدا کنند، تا جایی که خواهرش می گوید: »حاال 
دیگر فکرش را هم نمی کنم که او را به اسم دیگری صدا بزنم. او برای 

همیشه ایگی است و من فلو هستم.«
در مجموعــه ی ایگی و من، بــا یک خانواده ی چهار نفره آشــنا 
می شوید. پدر و مادری که دو دختر دارند. فلو، دختر بزرگ تر عاقل تر 
و آرام اســت، اما ایگی حسابی شیطان اســت و هر چیز کوچکی در 
اطرافش مقدمه ای می شــود برای یک دردســر بزرگ. از این نظر این 
کتاب شــبیه خیلی از مجموعه های دیگری اســت که در بازار کتاب 
ایران پرطرفدارند. مجموعه های شخصیت محور که معموالً حول یک 
شــخصیت وروجک شــکل می گیرند و بیشــتر به روابط و مشکالت 
خانوادگی می پردازند. طنز جزئی جدایی ناپذیر از این مجموعه هاست. 
ایگی و من هم از این موضوع مستثنا نیست. اتفاقاتی عادی و روزمره 
مثل گرفتن جشــن تولد، یاد گرفتن شنا، شیرینی پختن و... در این 
مجموعــه تبدیل به اتفاقاتی پیچیده می شــوند، چون ایگی همه جا 
حاضر اســت که دردسر درست کند! البته پدر و مادر و فلو هم خوب 
بلدند با ایگی کنار بیایند و به او یادآوری کنند که درســت ترین رفتار 
چیســت. اگر کودکانی دور و برتان هســتند که فکر می کنید خوب 
است روی رابطه شــان با خواهر یا برادرشان بازنگری کنند این کتاب 
پیشــنهاد خوبی برای شان اســت؛ به آن ها کمک می کند تا آن ها را 
هرجور که هســتند بپذیرند و از رابطه شان لحظه های خوشی بسازند 

و لذت ببرند.

ماجراهای دو خواهر

مجموعه ماجراهای ایگی و 
من
نویسنده: جنی ولنتاین
تصویرگر: جو برگر
مترجم: رزا سرکمری
ویراستار: محسن باطنی
ناشر: افق دور
هر جلد: 5000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: لذت و سرگرمی، کنار آمدن با 
مشکالت خانوادگی
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از نامش پیداست با چه کتابی طرف اید، با قصه هایی واقعاً جورواجور. 
زردآلوها، قاصدک ها، بره ها، خارپشت ها و انارها همه جمع شده اند تا 

با قلم یک نویسنده برای بچه ها داستان تعریف کنند.
داســتان ها ســاده و کوتاه و کودکانه اند. حتماً شــبیه به آن ها را 
در نشــریات کودکان خوانده اید و اگر به نظرتــان آمده که به مذاق 
کودک تــان خوش می آیــد می توانید هر ده جلــد را برایش بخرید. 
می شود به این داستان ها به عنوان داستان های قبل از خواب هم نگاه 
کرد. چون آن قدر کوتاه است که اگر به اصرار کودک تان مجبور شدید 

دوباره و چندباره آن را بخوانید، خسته نمی شوید.
فضای داســتان ها مثل ذهــن خود کودکان رها و جذاب اســت. 
ســوژه ها کودکانه اند و معموالً طنزی هــم در خود دارند. اینکه اناری 
تاجش کنده شــده باشد یا سیبی کرمو باشــد می تواند سوژه ی این 
داستان ها باشد و معموالً پایان هایی خوش و ساده خواب کودک شما 

را تضمین می کند.
پیشــنهاد می کنم وقــت خواندن کتاب، به همــراه کودک تان به 
تصاویر نگاه کنید و اجازه بدهید که کودک در میان تصاویر به دنبال 
جزئیات بگردد و یا حتی داســتان خودش را با دیدن تصاویر برایتان 

تعریف کند.
آن وقت شــما می توانید از یک مجموعه ی ده جلدی با ده داستان، 
بیشــتر از صد داستان داشــته باشــید. فقط کمی حوصله کنید که 
تصاویر جزئی و خوش آب و رنگ کتاب خودشــان را به بچه ها نشان 

بدهد و فرصت خلق داستان های تازه فراهم شود.

با ده کتاب، صد داستان 
داشته باشید

مجموعه ی قصه های جورواجور
نویسنده: طاهره خردور

تصویرگران: زهرا رسولی، غزاله بیگدلو، 
نسیم نوروزی، ایلگار رحیمی، سمیه محمدی 

و ناهید کاظمی
ناشر: پیدایش

هر جلد: 12 صفحه
هر جلد: 7500 تومان
گروه سنی: خردسال 

کاربرد: لذت و سرگرمی

کرم و درخت توت | بره کوچولو و خوراکی ها | 
سیب و کرم کوچولو | گاو نقاشی و گاو شیرده 

| گوجه فرنگی و میوه ی سبز | مارمولک و 
دمش | انار و قاصدک | زردآلو طالیی و زردآلو 

زرده | آلوچه و سنگ | خارپشت و الک پشت
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نمایشــنامه ی شازده کوچولو اقتباسی نمایشــی است از رمان شازده 
کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری که نخستین بار در سال 1342 
در تاالر فرهنگ تهران اجرا شده است. نویسنده ی این اقتباس، از میان 
ترجمه های متعددی که از این اثر به چاپ رســیده، ترجمه ی محمد 
قاضی را برگزیده اســت که یکی از دقیق ترین و قابل  اســتنادترین 
ترجمه های موجود است. جوانمرد در ابتدای نمایشنامه رهنمودهایی 
را برای اجرای بهتر نمایشنامه و تطبیق آن با گروه های سنی مختلف 
در اختیار مســئوالن قرار داده است. متن نمایشــنامه به متن رمان 
شازده کوچولو وفادار اســت. خلبانی که بر اثر خرابی هواپیمای خود 
ناگزیر شده اســت در صحرایی فرود بیاید، با پسرکی مواجه می شود 
که از ســیاره ای دیگر آمده است. پسرک و خلبان درباره ی اشخاصی 
صحبت می کنند که پسرک در سیاره های مختلف مالقات کرده است. 
مکالمات پســرک با این اشــخاص، نمایانگر دنیای عاری از احساس 
و تازگی بزرگ ســاالنی اســت که دچار روزمرگی شــده اند. از خالل 
حرف های پسرک و خلبان متوجه می شویم که پسرک دلباخته ی گل 
ســرخی در سیاره ی خویش اســت و قصد دارد به سیاره اش بازگردد 
تــا او را ببیند. این نمایشــنامه به عالوه ی آن کــه مخاطب نوجوان 
را به تفکــر انتقادی در مورد دنیای بزرگ ســاالن دعوت می کند، به 
او اهمیــت تفکر درباره ی مفاهیم عمیقی از قبیل عشــق، وفاداری و 

احساس مسئولیت را خاطر نشان می کند.

من مسئول گل خود هستم
نمایشنامه ی شازده کوچولو
اقتباس از آنتوان دو سنت اگزوپری

نویسنده: عباس جوانمرد 
ناشر: قطره
98 صفحه
 6000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با آثار مهم ادبیات جهان از 
طریق نمایشنامه
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علمی و 
آموزشی

5

مبنای تقســیم زمان به دوران پیــش از تاریخ و دوران تاریخی، توان 
انســان در نگارش و ثبت وقایع و رویدادهاست. به این معنا، پیدایش 
خط مهم ترین تحولی اســت که در زندگی بشــر رخ داده اســت. به 
همین دلیل آشــنایی با این تحول و جنبه هــا و جزئیات تاریخی آن 
به پرورش نگاه تاریخی و انســانی کمــک می کند. رویارویی با خط و 
مســئله ی چگونگی پیدایش آن مســئله ای است که از کودکی جلب 

توجه می کند و برای بسیاری از کودکان و نوجوانان راه گشاست.
از کتیبه تا کتاب، کتابی اســت برای نوجوانان و بزرگســاالنی که 
می خواهنــد دربــاره ی چگونگی پیدایش و تحول خط و شــیوه های 
نگارش اطالعات داشته باشند. کتاب زبانی روشن و سلیس و صفحاتی 
چشم نواز و مصور دارد. نویسنده در آغاز به اسطوره های پیدایش خط 
در تمدن های مختلف پرداخته، ســپس نظریــات علمی را درباره ی 
پیدایش این ابزار بشــری معرفی می کند و در ادامه ی کتاب پیدایش 
خط و ابزارهای نگارش را در تمدن های مهم بشــری دنبال می کند. 
گذشــته از اطالعاتی که درباره ی تمدن هایی نظیــر مصر و هند در 
کتاب جمع آوری شــده، بخــش مهمی از کتاب به خــط در ایران و 
خط در تمدن اسالمی می پردازد. در این بخش ها خواننده با تحوالت 
نگارش فارســی و عربی، انواع خط، شیوه های کتاب سازی و تذهیب 
و خطاطی آشــنا می شــود و درمی یابد که خط فارسی از طریق چه 
رسانه ها و ابزارهایی در تاریخ به جا مانده و به ما رسیده است. به عالوه 
در این کتاب فعالیت هایی طراحی شده تا نوجوانان بتوانند در خانه به 

شیوه های باستانی کاغذ و ابزار نگارشی بسازند.

داستان پیدایش خط
 از کتیبه تا کتاب

نویسنده: جمال رادفر
طراح گرافیک: کوروش پارسانژاد

ویراستار: مرضیه طلوع اصل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
252 صفحه

10000 تومان
گروه سنی: نوجوانان

کاربرد: آشنایی با تاریخ، زبان و فرهنگ، 
نگارش و چاپ، شناخت پیشینه ی زبان 

فارسی
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وقتی حرف کتاب های علمی می شــود، پــدر و مادرها ذوق می کنند 
که چه خوب بچه ام رفته سراغ این کتاب ها، اما بیشتر وقت ها، دیدن 
قیافه ی بچه ها چنگــی به دل نمی زند. این کتاب هــا پر از اطالعات 
خشــک و کســل کننده ای هســتند که بچه ها اگر اهــل اینترنت و 
جست وجو باشند، حتماً راحت تر و با عالقه ی بیشتر سراغش می روند.

اما این دفعه، نویســنده ای پیدا شــده که قیافه و قد وقواره اش هم 
مثل کارهایش متفاوت است. می توانید خودتان توی کتاب ببینید.

مجموعه ســه جلدی خانــه ی هنری به قلــم فیلیپ آراد همه 
چیز را به هم ریخته اســت. یک مجموعه علمیـ  داســتانی به شکل 
کمیک استریپ با یک عالمه اطالعات خوب و کاربردی درباره ی فضا، 

دایناسورها و بدن.
اگــر اهل خواندن داســتان های علمی هســتید می توانید جواب 
بســیاری از ســؤال هاتان را اینجا را پیدا کنید و بــرای اینکه بخش 
داستان خیلی هم با بخش علمی قاطی نشود، و شاید هم برای اینکه 
راحت اصل مطلب را پیدا کنید یک سری کادر در گوشه ی هر صفحه 
با توجه به موضوع آن بخش هســت که کارتان را راحت می کند. چه 
به عنوان پدر و مادر پرحوصله ای که همراه بچه کتاب می خوانند، چه 
به عنوان کســی که دوست دارد با اســتدالل حرف های علمی  اش را 
مطرح کند و ســند و مدرک همراهش بیاورد، می توانید از این کتاب 

استفاده کنید.
این دفعــه این کتاب های علمی، خنــده را به لب خواننده نوجوان 

هم می آورد.

با هنری به تور علمی بروید
مجموعه ی خانه ی هنری
نویسنده: فیلیپ آردا
تصویرگر: مایک گورُدن
مترجم: فرزاد فربد
ویراستار: نرگس حسنی
ناشر: انتشارات پریان
هر جلد: 64 صفحه
هر جلد: 12000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با علوم، بدن و سرگرمی های 
علمی

فضا | دایناسورها | بدن
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وقتی قرار اســت برای نوجوانان از یک مبحث علمی گفته شود، هم 
می توان آن را مانند کتاب درسی نوشت و هم می توان با کمک زبانی 
نرم و تا حدی داســتان گو، تصاویر گویا و مربوط به مبحث مورد نظر، 
و ارائه ی نکات جالبی که کمتر به آن ها توجه می شــود، آن مبحث را 
بیشــتر برایشان خواندنی کرد. کتاب سرگذشت معماری شیوه ی دوم 
را انتخاب کرده اســت تا خواندن و دانستن درباره ی معماری نه فقط 
برای نوجوانان، که برای هر کســی که می خواهد شناختی کلی از این 

رشته داشته باشد، تجربه ای به یاد ماندنی شود. 
معمــاری در این کتاب با سرگذشــت تاریخ گره خورده اســت و 
نویســندگان آن در هــر فصل با ارائه ی فضایی کلــی از ایران در هر 
دوره، به ریشه ها و شیوه های معماری در آن دوران پرداخته اند. ضمن 
اینکه پیوستگی کتاب از بین نرفته و هر فصل با ارجاعاتی همراه است 
کــه خواننده را به یاد فصل های گذشــته می اندازد تا روند معماری و 

رسیدن از نقطه ای به نقطه ی دیگر خوب ترسیم شود. 
از ویژگی های مهم کتاب، وجود عکس ها و نقشه هایی از شاهکارهای 
معمــاری ایران اســت که به نوجوان اجازه می دهــد تا مباحث را در 
تصاویر پیدا کند و به مقایســه دست بزند. یکی دیگر از نکات مثبت 
این کتاب اختصاص فصل هایی به معماری مدرن و صحبت از معماران 
معاصر اســت که شــاید در حالت عادی بیننده از کنار آثارشــان در 
خیابان گذشته باشــد، اما در این کتاب اهمیت مسیری که آن ها در 
معماری دنبال کرده اند بیان شــده است. سرگذشت معماری با کمک 
دو نویسنده اش توانسته در عین دوری از شکل کتب درسی، آشنایی 

جامعی نسبت به معماری ایرانی به خواننده بدهد. 

معماری ایرانی، گره خورده 
به فرهنگ ایرانی

سرگذشت معماری
نویسندگان: کاوه فوالدی نسب، مریم 

کهنسال نودهی
ویراستار: آمنه رستمی 

ناشر: افق
136 صفحه

7500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با تاریخ معماری در ایران
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جلدهای مختلف ایــن مجموعه با تأکید بــر انرژی های تجدیدپذیر 
نگاشته شده است. در این مجموعه می خوانیم که انرژی زیست توده، 
انرژی آب، انرژی خورشــید، انرژی باد و انرژی هسته ای منابع انرژی 
تجدیدپذیرند و می توانند جایگزینی برای سوخت های فسیلی باشند. 
آیا می دانیــد اصلی ترین منبــع تولید الکتریســیته در جهان امروز 
ســوخت های فسیلی است؟ آیا می دانید سوخت های فسیلی است که 
بر گرمایش جهانی می افزاید و هوا را آلوده می کند؟ آیا می دانید سهم 
انرژی تجدیدپذیر پاک و بی خطری چون انرژی آب، خورشیدی، باد و 

زیست توده در تولید الکتریسیته جهان چقدر است؟ 
در این مجموعه، مشــکالت و فناوری هــای مرتبط با بهره برداری 
از منابع انــرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بــرای برآوردن نیازهای 
ساکنان زمین به الکتریسته بررسی می شود. گفت وگو درباره ی انرژی 
با بخش هایی مانند »بحث کنیم« معنا پیدا می کند. بخش هایی مانند 
»بحث کنیم«، »گزارش یک بررســی« و »نمــودار« در کنار ارایه ی 
یک واژه نامه و نمایه از ویژگی های  این کتاب هاست. در بخش »بحث 
کنیم« به موضوع های بحث برانگیز و نگرانی های مرتبط با بهره برداری 
از منابع انرژی و در بخش »گزارش یک بررسی« به معرفی نمونه های 
کاربردی از بهره گیری از منابع انرژی پرداخته شده است و نمودارهایی 
نیز برای نشــان دادن چگونگی تولید الکتریســیته از منابع انرژی و 

کارکرد فناوری مرتبط رسم شده است.
در این مجموعه می آموزیم چگونه می توانیم بی آنکه به سیاره زمین 
آسیب برسد، الکتریسیته بیشتری از انرژی های مختلف فراهم کنیم.

این مجموعه طوری طراحی شده که مخاطب نوجوان را در ارتباط 
بــا موضوع تأمین انرژی و آســیب های آن به محیط زیســت به فکر 

وامی دارد.

انرژی های تجدیدپذیر 
و تجدیدناپذیر

گفت وگو درباره ی انرژی
نویسندگان: ریچارد و لوییس اسپیلزبوری

مترجمان: مجید عمیق، سلیمان فرهادیان، 
حسن ساالری
ویراستار: مرضیه طلوع اصل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هر جلد: 32 صفحه

هر جلد: 3000 تومان 
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: حفظ محیط زیست

انرژی آب | انرژی سوخت های فسیلی 
| انرژی خورشیدی | انرژی باد | انرژی 
هسته ای | انرژی زیست توده
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اگــر یک روز از خانه بیرون می آمدی و می دیدی کالغی روی ســیم 
چراغ برق نشســته و عینک آفتابی به چشم هایش زده است و تندتند 

روزنامه ورق می زند چکار می کردی؟ 
تو هم عینک آفتابی می زدی و درست روبه روی کالغه می نشستی 
و تندتند مجله ی کودکان را ورق می زدی و با صدای بلند می خواندی؟ 

نه؟
کتاب چه می گفتی، چکار می کردی؟ با چنین گفت وگویی شروع 
می شود. نویســنده تا پایان کتاب همین شیوه را ادامه می دهد. سی 
موضوع بــرای دیدن و برای فکر کردن درباره مطرح شــده اســت. 
نویســنده پیشــنهادی برای متفاوت دیدن داده است. اما او یکی دو 
راه در میان می گــذارد و بعد با ادبیات خاص خود به مخاطب کمک 

می کند از زوایای دیگری به موضوع نگاه کند. 
تمرکزگرایی یکی از موانع خالقیت اســت. اگــر کودک بتواند به 
یک موضــوع از جوانب مختلف نگاه کند می تواند ذهن آزاد و خالقی 

داشته باشد. 
کتــاب چه می گفتی، چه کار می کــردی؟ به لحاظ صفحه آرایی و 

داشتن خطوطی مثل دفتر، مخاطب را به یاد دفتر انشا می اندازد. 
موضوعاتــی که در این کتاب مطرح شــده تبدیل به یک مســأله 
شده اند. هر وقت موضوع تبدیل به مسأله شود، انگیزه برای جست وجو 
در مخاطب زیاد می شــود. امتیاز دیگر کتاب این است که مسأله ها از 

جنس دنیای کودکی است. 
این کتاب هم می تواند به عنوان کتاب کار یک مربی یا معلم انشــا 

باشد و هم می تواند به تنهایی مورد استفاده کودک قرار بگیرد.

تمرین هایی برای 
متفاوت دیدن

چه می گفتی ، چه کار 
می کردی؟

نویسنده: مینو همدانی زاده 
تصویرگر: سمیه علی پور

ناشر: به نشر )کتاب های پروانه( 
120 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول و آخر 

دبستان 
کاربرد: تمرین هایی برای متفاوت نگاه 

کردن، تقویت قدرت تخیل

هنر و
 سرگرمی
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دارکوبی قورباغه می شــود و قورباغه ای تمساح. می پرسید چگونه؟ با 
باز کردن صفحه ای از کتــاب تصویر دارکوبی را می بینم و در صورت 
بــاز کردن تای اول، قورباغه ای نمایان می شــود و بــا باز کردن تای 
بعدی تمساحی دیده می شود. به همین ترتیب در صفحه ای از کتاب 
پلنگی را می بینیم و در صورت باز کردن تای اول کتاب طاووســی و 
با باز کردن تای بعدی زرافه ای نمایان می شــوند. تصویرگر با استفاده 
از طراحی و تصویرگری در صفحات تاشــو توانســته کتابی تصویری 
خلــق کند که در عین حال کتاب بازی هم اســت. زیرا دنبال کردن 
هر تای کتاب دنیایی از هیجان و شــادی و کشــف را برای کودک به 

وجود می آورد.
در این کتاب، کودک با هجده حیوان در قالب سه عنصر اصلی در 
تصویر یعنی خط و رنگ و شکل آشنا می شود. کودک در این اثر خلق 
کردن را به صورت تولد یک شکل از درون شکل دیگر تجربه می کند. 
کتاب حس زیبایی شناسی کودک را رشد می دهد؛ زیرا او با اثر هنری 
یگانه ای روبه رو می شود که نو و بدیع است. و مهم تر از همه در فضای 
بــازی و هیجان تخیل کودک تقویت می شــود. و خاطره ای خوش از 

کتاب در ذهنش حک می شود.

تجربه ا ی جدید برای 
کودک شما

تو لک لکی یا دارکوب
نویسنده و تصویرگر: علی خدایی 
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان 
48 صفحه

3500 تومان 
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با حیوانات مختلف 

6
زیر پنج سال
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کودکان عاشق تکرارند. در این مجموعه می توانید با تکرار »کی بود؟ 
کی بود؟« همچنان آن ها را مشتاق نگه دارید. 

آن ها عاشــق بازیگوشــی اند. حقیقت این است که بازیگوشی های 
شاعر نام آشنای این مجموعه گاهی حتی از بازیگوشی های بچه ها هم 

فراتر می رود و به قول معروف دست آن ها را از پشت می بندد.
بچه ها دیوانه ی کشف چیزهای جدید و آشنایی با دنیای اطراف اند. 
این هشت جلد، هر کدام به یک موضوع می پردازد و راهی برای کشف 

آن باز می کند.
بچه ها طنز را دوســت دارند. خمیرمایه ی این شعرها طنز است. با 
هــر مصراع می توانید آن ها را به راحتــی بخندانید. این طنز در زبان 
شــعرها، ریتم و آهنــگ و وزن آن ها، تصاویر درونی اشــعار و حتی 

کتاب سازی آن ها هم هست. 
کتاب های کوچک و ســبکی که می توانید بــه راحتی توی کیف 
دستی تان بگذارید و هر وقت که نیاز بود توجه کودک تان را به چیزی 
جلب کنید با ریتم آشنای »کی بود؟ کی بود؟« به سراغ یکی از آن ها 

بروید. با هم بخوانید و با هم بخندید!

کی بود؟ کی بود؟
آقای آناناس بود

چه شیک و خوش لباس بود
دیدم با تور اومده

از راه دور اومده
میوه ی مهمون و عزیز منه

خارجی حرف می زنه
می گه آناس ماناس دوست

بخور منو نه با پوست!

شما خارجی بلدید؟

مجموعه ی ترانه های کی بود؟ 
کی بود؟

شاعر: ناصر کشاورز
تصویرگر: شیرین شیخی

ناشر: به نشر )کتاب های پروانه(
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 3500 تومان
گروه سنی: خردسال 

کاربرد: آشنایی با میوه ها، لوازم التحریر، اشیا، 
زمان و مفاهیم دیگر

کی بود؟ کی بود؟ ساده بود، تو سفره واستاده 
بود | کی بود؟ کی بود؟ آناناس دوست، بخور منو 

نه با پوست | کی بود؟ کی بود؟ مداد بود، خط 
تو نوکش زیاد بود | کی بود؟ کی بود؟ صدام 

کرد، نگاه به دست و پام کرد | کی بود؟ کی بود؟ 
خمیر شد، کلوچه و فتیر شد | کی بود؟ کی بود؟ 

که نخ شد، یواش یواش ملخ شد | کی بود؟ کی 
بود؟ برنگشت، تا ساعت هفت و هشت | کی بود؟ 

کی بود؟ بلند بود، قدش هزار و چند بود(


