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اصول ،شیوهی اجرایی
و معیارهای فهرست و
نشانهای الکپشت پرنده
مقدمه

الکپشت پرنده فهرستی اســت از کتابهــای برتر هر فصل ،برای
کــودکان و نوجوانــان ایرانی .ایــن کتابها را گروهــی از منتقدان،
کارشناسان و نویســندگان کودک و نوجوان ،با بررسی کتابهای هر
فصل ،انتخاب میکنند.
افــزون بر این ،هیئت داوران ،کتابهای برگزیدهی هر ســال را نیز
انتخاب و به کتابهای برگزیده نشانهای طالیی و نقرهای اهدا میکنند.
کتابها براســاس شــیوهنامهای مکتوب و با اصــول و معیارهایی
روشن به فهرســت راه مییابند و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا
نقرهای میشوند.
گذاران فهرســت ،براساس مقتضیات
هر ســال ،داوران و سیاست
ِ
روز و همچنین با توجه دیدگاهها و نقد و بررســی صاحبنظران ،این
معیارها و مالکها را بازبینــی میکنند و آنها را در متنی با عنوان،

اصول ،شــیوهی اجرایی و معیارهای فهرست و نشانهای الکپشت
پرنده اعالم میکنند.

اعضای داوری فهرست الکپشت پرنده:

معصومــه انصاریــان ،محمود برآبادی ،روشــنک پاشــایی ،عذرا
جوزدانی ،شــکوه حاجینصراهلل ،مینا حدادیان ،شیوا حریری ،شادی
خوشــکار ،فاطمه زمانی ،حسین شیخاالسالمی ،حسین شیخ رضایی،
گیســو فغفوری ،حدیثلزرغالمی ،نلی محجوب ،مریم محمدخانی و
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ارزیابی و ردهبندی کتابها

کتابهای راهیافته به فهرست به شکل زیر ردهبندی میشوند:
 .۱کتابهایی با ارزش شش الکپشت ،که بیشترین هماهنگی را
با معیارهای اعالم شــده داشته باشند و افزون بر آن ،نکتهای ویژه در
محتوا یا فرم آنها به چشم بخورد؛
 .۲کتابهایی با ارزش پنج الکپشــت ،که بیشترین هماهنگی را
با معیارهای اعالم شده دارند؛
 .۳کتابهایی با ارزش چهار الکپشــت ،که هماهنگی نســبی با
معیارهای اعالم شده دارند؛
 .۴کتابهایی با ارزش ســه الکپشــت ،که ،ضمن برخورداری از
ارزشهای ادبی ذکر شــده در این متن ،تضادی با معیارهای فرهنگی
ذکر شده نداشته باشند.

گروهبندی کتابها

کتابهای کــودک و نوجوان هر فصل ،براســاس گروهبندی زیر،
مورد بررسی قرار میگیرند:
ـ کتابهای زیر پنج سال؛
ـ ادبیات؛
ـ دین و علوم انسانی؛
ـ علمی و آموزشی؛
ـ هنر و سرگرمی

شیوهی اجرایی

 .۱جلســات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به
رسمیت میرسد؛
 .۲کتابها به پیشــنهاد دستکم ســه نفر سه الکپشت دریافت
کرده و به فهرســت راه مییابند ،اما برای اینکه جزء کتابهای شش
و پنج و چهار الکپشت قرار بگیرند ،باید به تأیید اکثریت داوران نیز
برسند؛
 .۳نویســندگان و منتقدانی که در مؤسسههای انتشاراتی مشغول
به فعالیت هســتند نمیتوانند کتابهای آن مؤسسه را پیشنهاد و به
آنها رای بدهند؛
 .۴نویسندگان دیگر ،بیرون از گروه داوری ،هم میتوانند در پیشنهاد
کتاب و نوشتن معرفینامهی کتابها با گروه داوری همکاری کنند؛
 .۵کتابهای اعضای گروه داوری ،در بخش جداگانهای از فهرست،
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با عنوان خارج از داوری و بدون رتبهبندی ،معرفی میشوند؛
 .۶در هر شــمارهی کتابهای یک فصل بررســی و از میان آنها
کتابهایی پیشــنهاد میشــود .فصل مورد بررسی در اول این بخش
قید خواهد شد؛
 .۷فهرســت اولیهی کتابها براساس فهرســت تهیه خواهد شد.
چنانچه 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؛
 .۸بــرای داوری کتابهای تصویری و برخی دیگر از رشــتهها با
کارشناسان خارج از هیئت داوران مشورت خواهد شد.

معیارهای راهیابی به فهرست و دریافت نشان

 .۱دســتیابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و
فضای منحصر به فرد؛
 .۲هماهنگی و تناسب میان اجزای سازندهی کتاب ،اعم از محتوا،
زبان ،شکل
اجرایی متن ،گرافیک ،آمادهسازی ،مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
 .۳توجه به ظرفیتهای زبان ،نوآوری در حوزهی زبان فارســی و
کمک به گسترش و پویایی آن؛
 .۴پیوند با پیشــینهی ادبی ،امکان فراتر رفتن از سنتهای ادبی و
گشودن افقهای تازه؛
 .۵نوآوری در ارائهی شــکلهای تازهی ادبی و پیشنهادهای نو در
فضای ادبیات کودک ایران و جهان؛
 .۶توجه به درســتی و غیرجانبدارانه و بــه روز بودن اطالعات در
کتابهای اطالعاتی ،اعم از کتابهای دینی ،علوم انســانی ،علمی و
آموزشی و ...در کنار توجه به نوآوری در شیوهی تألیف ،گرافیک ،نوع
مواد و چاپ؛
 .۷احترام به ارزشهای مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در
آنها ارزشهای مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
 .۸توجه به زیســت همزمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای
ملی و عضویت در جامعهی جهانی؛
 .۹توجه به روحیه و تفکر انتقادی و برجستهسازی پرسشگری؛
 .۱۰احتــرام به تفاوتهای فــردی کودکان و مقاومــت در برابر
یکسانسازی و همسانسازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛
 .۱۱توجــه به پیچیدگیهــای دنیای واقعی کودک ،خواســتهها
و نیازهــای کودکان امروز و پرهیز از سادهســازی و ســادهانگاری و

همچنین تحمیل دنیای بزرگساالنه به کودکان؛
 .۱۲احترام به ارزشهای بشری ،عام و جهانشمول ،مانن ِد صلح و
امنیت ،مدارا و گفتوگو ،احترام به انسانها و همدلی با آنها ،در کنار
احتــرام به دیگر موجودات ،مخالفت با هرگونه تبعیض ،رعایت حقوق
همهی انســانها ،بهخصوص کودکان ،همچنیــن کودکان با نیازهای
ویژه و احترام به محیط زیست.

نشانهای طالیی و نقرهای

 .۱هر ســال به کتابهای ویژهای که بیشتریــن هماهنگی را با
معیارهای داشته باشند نشــان طالیی و نقرهای اهدا خواهد شد ،که
ناشران میتوانند این نشان را روی جلد کتابهایشان درج کنند.
 .۲نامزدهــای اولیهی این نشــان ،از مجموع فهرســتهای چهار
شــماره (یک ســال) ،انتخاب خواهند شــد .کتابهایی که موفق به
دریافت پنج و شش الکپشت شوند نامزدهای اولیهی دریافت نشان
طالیی و نقرهای الکپشت پرنده خواهند شد ،اما داوران یکبار دیگر
تمام کتابهای منتشر شده در سال را مرور خواهند کرد تا کتابی که
شایستهی توجه است از راهیابی به جمع نامزدها بازنماند.
 .۳داوران ،بــرای انتخاب کتابها ،برای دریافت نشــان طالیی و
نقرهای ،نشست یا نشستهای جداگانهای برگزار خواهند کرد.
 .۴این نشستها هنگامی به حد نصاب خواهند رسید که دست کم
دو سوم اعضای داوران در آن شرکت داشته باشند.
 .۵نشــان طالیی تنها وقتی به کتابــی تعلق خواهد گرفت که دو
سوم از کل داوران آن کتاب را شایستهی دریافت نشان طالیی بدانند.
 .۶نشــان نقرهای به کتاب یا کتابهایی تعلق خواهد گرفت که دو
ســوم داوران حاضر در جلســه آن کتاب را شایستهی دریافت نشان
نقرهای بدانند.
 .۷هر سال ،نشان طالیی به یک یا حداکثر سه کتاب ،که براساس
معیارهای الکپشت پرنده پدیده شناخته شوند ،اهدا خواهد شد.
 .۸هر ســال ،نشــان نقرهای به کتابهایی که براساس معیارهای
الکپشت پرنده شایستهی تقدیر شناخته شوند اهدا خواهد شد.
.۹کتابهای برگزیده از میان کتابهای رشتههای مختلف انتخاب
و هنگام اعالم نتایج هیئــت دوران دالیل خود را برای انتخاب آنها
بیان خواهند کرد.
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گزارش وضعیت کتابهای
کودک و نوجوان در زمستان93
سرمای زمستان بر وضع کتاب هم سایه انداخته
بررســی آماری کتابهای زمستان سال 93در مقایسه با  ،92چندان
دلگرمکننده نیســت .با نگاهی کلی میتــوان دریافت که با کاهش
تعداد کتاب در این بازهی زمانی روبهروییم.
زمستان 93

زمستان 92
1481
2850
1204
4054

چاپ اول
تالیف
ترجمه
تعداد کل

1870
2638
1233
3871

چاپ اول
تالیف
ترجمه
تعداد کل

در این دورهی زمانی ،آمار چاپ مجدد کتابها  2850در سال  92و
 2001در سال  93بوده است .همین آمار نشان میدهد چاپ کتابهای
کودک و نوجوان در تهران و شهرستانها به صورت زیر بوده است:
زمستان 93

زمستان 92
تهران
شهرستان

3267
787

تهران
شهرستان

2788
1083

بررسیهای یکسالهی داوران الکپشــت پرنده اکنون با بررس 
ی
کتابهای فصل زمستان به پایان میرســد و میتوان جمعبندیای
از این ســال ارائه داد .در این مدت ،نکاتی قابلتوجه به چشــم آمده
و نگرانیها و دلگرمیهایی هم احســاس شده است .از جمله اینکه
برخی ناشران ،از جمله مبتکران و پریان ،به موضوع کپیرایت توجه
جدی نشان دادهاند و در رعایت حقوق معنوی اثر کوشیدهاند.

برخی از ناشــران با تغییرات عمده در انتخــاب اثر ـ در ترجمه و
تألیف ـ و حتــی تغییر اونیفورم کتابهــا ،در جهت جذب مخاطب
حرکتی تازه کردهاند .به این وســیله ،مخاطــب کتابهایی از منظر
محتوا و شکل در اختیار خواهد داشت .از جملهی این ناشران میتوان
به انتشــارات پیدایش اشــاره کرد که به شــکلی جدی مجموعهای
متفاوت در این سال ارائه کرده است.
مسئلهی ویرایش کتابها دیگر تکراری شده .باید گفت کیفیت بد
ویرایش و بیتوجهی به حضور سرویراســتار ،جان کتابها را به خطر
انداخته ،و این خطر حتی به جان کتابهای علمی و دانشنامهها هم
افتاده است.
به عالوه بهتر است ناشــران در انتخاب واژهنامهها و نمایهها دقت
بیشتری به خرج دهند تا از ارزش کار کاسته نشود.
کتابهای تصویری جان میگیرند
یکی از نیازهای مخاطب خردســال کتابهایی از منظر ساختار و
محتوا با کیفیت است ،ولی این موضوع کمتر مورد توجه ناشران قرار
میگیرد و به جز چند ناشــر که به صورت تخصصی در این حوزه کار
میکنند ،دیگران رغبت چندانی به انتشار این کتابها ندارند.
اما در این دوره ،شــاهد افزایش کمی و گاه کیفی در این ســری آثار
برای کودکان زیر  5سال بودهایم که امیدواریم این حرکت ادامه پیدا کند.
افزایش تولید کتابهای مذهبی
در این دوره ،تولید کتابهای مذهبی از منظر کمی افزایش یافت.
هر چند بســیاری این کتابها از منظر کتابســازی ،تصویرسازی و
کیفیت چاپ وضعیــت قابلقبول و حتی خوبی دارنــد ،اما از حیث
محتوا ،همچنان نگاهشــان به مباحث کلیشــهای است و پاسخگوی
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 ترجمههای تکراری و عجوالنه
در این دوره نیز همچنان چند ترجمه از یک اثر به چشم میخورد،
و نیز گرایش به ترجمهی آثار نویسندگان صاحبنام مشاهده میشود؛
گرایش به کتابهای پرفــروش و برندهی جایزه که برای وارد کردن
آنها به بازار شــتاب به خرج داده میشود و در نتیجه بیشتر آنها با
اشکاالت ویرایشی همراهاند.
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ادبیات

زمانی برای احترام
به عقل ،نه تفنگ
تپانچه

نويسنده :مارکوس سجویک
مترجم :بهاره مدیحی
ناشر :ویدا
 159صفحه
 6500تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :نمایش رفتارهای ضد خشونت در
خانواده

داســتان تپانچه از همــان ابتدا ،این باور را به چالش میکشــاند که
مردهها قصه نمیگویند .ولی حتی مردهها هم قصه میگویند .شــاید
خودشــان نگویند ،اما نمایندهای میفرســتند که ماجرا را آغاز کند.
زیگفرید ،روبهروی جسد بیجان و یخزدهی 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 میانهی یخهای دریاچه ،ســورتمهی واژگون و بدن یخزدهی او را
در حال جان کندن پیدا کردند .حاال او روی یخ افتاده و کبود اســت.
ناگهان مردی در تنهایی باز میگردد که از مردن ایتار عصبانی اســت
و به دنبال یک گنج است .اینکه پدرشان مالک گنج باشد ،درحالیکه
آنها بــرای کمترین احتیاجات زندگی روزمره دچار مشــکلاند هم
خندهدار 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
پیشروی شــخصیت اصلی و خواننده قرار میدهد .هر لحظه او را با
این پرســش روبهرو میکند 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 میکند .اینکه در لحظاتی ،فرزند نوجوان نســبت به
پدر بدبین میشــود و یا در معرض انتخابهای گهگاه قرار میگیرد،
از ویژگیهای مثبت کتاب اســت که در نهایــت میتواند بر خواننده
تأثیری ضد خشونت بگذارد.

با خیالورزی واقعیت
را تغییر دهیم
قهرمان داســتان در ابتدای روایت ،خبر گم شدن خود را از رادیو به
اطالع خواننده میرساند.
چند خــط بعد ،راوی میگویــد :هیچکس نفهمید او کجاســت.
هیچکس به غیر از من ،که خود کارل اندرسن نلسن هستم.
کارل اندرســن نلسن پسری سرراهی است .در یکسالگیاش عمو
االف و خاله هلدا ،به پرورشــگاه رفته و او را به فرزندی قبول کردند.
پدرخوانده و مادرخوانده با او نامهرباناند ،و به او میگویند که پدرش
آدم به دردنخور و بیمصرفی بوده اســت .یــک روز ،زنی به نام خانم
الندی به او ســیبی میدهد و از او میخواهد که کارتی برایش پست
کند.
کارل میفهمد که باید به سفر برود .غول چراغ دنبال او آمده است
و او را به ســرزمین دور میبرد .پادشــاه به استقبالش میآید و به او
میگوید :پسرم مییو.
او میفهمد که اســمش کارل اندرسن نلسن نیست و مییو است.
مییو در آن ســرزمین زیبا ،دوستان بســیار مهربانی پیدا میکند و
پدرش با اینکه کارهای زیادی دارد برایش وقت میگذارد .اما زندگی
سراسر آفتاب فرحبخش نیست .حتی در چنان سرزمین خوبی ،ممکن
اســت سیاهی و ظلمت هم در کار باشــد .سرکیتو ظالمی است که
مــردم را آزار میدهد و بچهها را مــیدزدد .طبق پیشگویی هزاران
سال پیش ،فقط مییو میتواند با او بجنگد .پسر کوچولو برای مبارزه
آماده میشــود .در این مبارزه ،خیر و شــر طبیعت به یاری قهرمان
نهســاله میآیند .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
میکنــد .او به کــودک نوید میدهد که سرنوشــت محتومی در کار
نیســت و میتواند در آینــدهاش و در واقعیت تلخ زندگیاش مداخله
کند ،حتی اگر پســری نهساله و سرراهی باشــد .ولی برای تغییر در
سرنوشت ،باید ابتدا با چارچوبهای از پیش تعریف شده مبارزه کرد.
باید تخیل داشت تا راه تغییر را پیدا کرد.

5
پسرم مییو
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نویسنده :آسترید لیندگرن
تصویرگر :ایلون ویکلند
مترجم :الهام میرمحمدی
ویراستار :بنفشه محمودی
ناشر :پریان
 180صفحه
 12000تومان
گروه سنی :کودکان و نوجوانان
کاربرد :آشنایی با آثار کالسیک ادبیات
کودک
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5
چشمانداز شنبهها

نویسنده :ای .ال.کونینزبرگ
مترجم :شهال انتظاریان
ویراستار :مژگان کلهر
ناشر :پیدایش
 276صفحه
 13000تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :درک همکاری و اهمیت دوستی،
پذیرش تفاوتها

گروه یاران
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
مسابقهی علمی انتخاب کرده است ،چهار نفر کالس ششمی که اسم
خود را گروه «یاران» گذاشــتهاند و در رقابتی سخت با مدارس دیگر
از مســابقههای مدارس راهنمایی ایالت هم باالتر میروند و قهرمان
میشوند.
شــاید از اول برای خود خانم معلم هم روشــن نباشد که چرا این
چهار نفر را انتخاب کرده اســت؟ او شــاگردان درسخوانتر دیگری
هم داشــته .اما هر چه داســتان پیش میرود هم برای او و هم برای
خوانندگان روشــن میشود که برای شرکت در مسابقهی علمی فقط
هوش کافی نیســت .چیزهای مهمتری هم هست ،مثل درک ،تفاهم،
دانش اجتماعی ،تجربه و...
در هر بخش از این رمان با یکی از این چهار نفر همراه میشــویم،
وارد زندگی او میشــویم و در مورد خانواده ،دوستیها و روابط چهار
نوجوان چیزهایی میفهمیم .چیزهایــی مثل اینکه نوآ در تعطیالت
تابســتانی به ســالمندان کمک میکند تا یک عروســی حسابی برپا
کنند ،اینکه نادیا چهطور با جدایی پدر و مادرش کنار میآید ،ایتان
چهطور به یک شــاگرد جدید متفاوت کمک میکند تا در مدرسه با
مشــکالتش کنار بیاید و اینکه این شاگرد جدید یعنی جولین با چه
مهارتی یک گروه دوستی تشکیل میدهد .در آخر میبینیم که چطور
این چهار نفر در کنار هم به معلمشان که بعد از یک سانحهی تصادف
فلج شده اعتمادبهنفس میبخشند.
چشمانداز شنبهها داستانی است در مورد دوستی و روابط انسانی
که راویهای مختلفی دارد .تنوع شخصیتها و راویها از نقاط قوتش
اســت که به خواننده اجازه میدهد اتفاقــات مختلف را از زاویههای
متفاوت نگاه کند .تنوع در شــخصیتپردازی باعث میشود مخاطب
نوجوان با کتاب همراه شود و شاید دنیای اطرافش را از نو کشف کند.

5
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وقتی کارهای خانه
دست باباها میافتد
فکرش را بکن! مامــان یک خانهی مرتب و تمیز را تحویل میدهد و خوشبختانه شیر

برای انجــام مأموریتی مثل ارائهی مقاله دربارهی مارمولکها در یک
کنفرانس برای مدتی خانه را ترک میکند و تا برگشــتنش به خانه،
ت نگهداری و مراقبت از بچهها به بابا محول میشود.
مأموری 
وقتی همهی کارها دســت باباها میافتد ،معلوم اســت چه به بار
میآید .شــما هم حتماً تجربه کردهاید .معموالً خرابکاریهایی پیش
میآید .اگر بابایی سربههوا و خیالپرداز هم باشد که نورعلینور است.
در این ماجرا به بچهها بد نمیگذرد .اما وقتی بابا برای خرید شیر
میرود و ســر از داســتانی پرهیجان در میآورد حتماً لذت دیگری
دارد .بابای داســتان با این بطری شــیر عجیب و غریب و ماجرایش
همهجا سرک میکشد .از بالن ســر درمیآورد .از کوه آتشفشان رد
میشود ،اما باور کنید در همهی این ماجراها دو دستی بطری شیر را
چسبیده تا آن را برای صبحانهی بچههایش بیاورد .حتی مجبور است
پلیسهای کهکشانی را سرکار بگذارد ،با دزدهای دریایی درگیر شود
و به هر حال دنیا را هم نجات میدهد .شــما ماجراهای بابای داستان
را باور میکنید؟
پیشــنهاد میکنم خودتان همهی ماجــرا را بخوانید بعد قضاوت
کنید.

نویسنده :نیل گیمن
تصویرگر :اسکاتی یانگ
مترجم :پرناز نیری
ویراستار :روشنک بهاریاننیکو
ناشر :افق
 128صفحه
 7000تومان
گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان
کاربرد :پرورش تخیل ،افزایش قدرت
قصهپردازی
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5
داستان شهري كه
منتظر دشمن بود

سوسک طالیی پرواز کن

نويسنده :كريستينه نوستلينگر
مترجم :آيدا علوي
ويراستار :مژگان كلهر
ناشر :پيدايش
 348صفحه
 18000تومان
گروه سني :نوجوان
كاربرد :آشنايي مخاطب با وضعيت كودكان
و نوجوانان اتريشي در جنگ جهاني دوم

خانم نوستلينگر در ابتداي رمانش ميگويد داستاني كه ميخواهم
برايتان تعريف كنم داســتان شــهر باروتي است .شهر باروتي يكي از
شــهرهاي اتريش است .اتريش در جنگ جهاني دوم همپيمان آلمان
بــود و نيروهاي نظامياش در كنار نازيها در جبهههاي جنگ حاضر
بودند .راوي اين رمان دختر هشتسالهاي است كه پدرش از صحنهی
جنــگ با روسها فرار كرده و به منزل آمده اســت .با اينكه نيروهاي
متفقين شهرشان را بمباران ميكنند ،ولي پدربزرگ و مادربزرگ او به
هيتلر فحش ميدهند .براي آن جنگ بياساس منطقي وجود ندارد.
راوي به همراه خانوادهاش به وياليي در حاشــيهی شهر رفتهاند.
مردم به انبار آذوقه ارتــش حمله ميكنند و نيروهاي روس هم وارد
شهر ميشوند .نيروهاي روس برخورد خوبي با مردم دارند و رابطهاي
عاطفي بين راوي رمان و آشــپزي روسي ايجاد ميشود .تلخی جنگ
در دنياي كودكانهی راوی کمرنگ شــده .او همچنان بازي ميكند و
جنگ او را متوقف نكرده است.
رمان سوســك طاليي پرواز كن فقط روايت جنگ در شهر باروتي
نيست .داســتان همهی شهرهايي اســت كه ناخواسته درگير جنگ
شــدند .اما موقعيتی ويژه اين روايت را متفاوت كرده اســت .سوسك
طاليي روايت مردمي مهربان و دوست داشتني است كه بيآنكه خود
بخواهند در صف متجاوزين قرار گرفتهاند.
شايد ادبيات بتواند با گفتن دربارهی جنگ مانعي هر چند كوچك
در مسير وقوع آن ايجاد كند.

5

گودالهایی برای رهایی
استنلی یلنیتس پســر نوجوان بیگناهــی است که به اتهام دزدی
به اردوگاه گرینلیک فرستاده شــده است .صد سال پیش ،در محل
اردوگاه گرینلیــک ،دریاچــهای بزرگ وجود داشــت که حاال فقط
ســرزمینی خشک ،صاف و بایر اســت .چرا اینجا خشک شده است؟
یک علت داســتانی دارد که نویســنده همزمان با داستان استنلی و
دوستانش آن را برای خواننده روایت میکند .استنلی و دوستانش در
آن سرزمین خشک ،باید گودال بکنند .مسئولین اردوگاه اعتقاد دارند
که کندن گودال باعث اصالح شــخصیت نوجوانان بزهکار میشــود.
مدیر اردوگاه زن عجیبی اســت و دستور داده هر چیزی که نوجوانان
پیدا میکنند به او تحویل بدهند.
استنلی متوجه میشــود که مدیر به دنبال یک گنج مدفون شده
در این سرزمین است .قهرمان نوجوان رمان میداند که در آن محیط
خشــن چطور باید رفتار کند .او به پســری یتیم به نام زیرو ســواد
خواندن و نوشتن یاد میدهد.
بخشــی از تاریخ پرهیجان صد ســال پیش را دانــای کل روایت
میکند .نویسنده برای پرده برداشتن از راز این سرزمین نفرین شده،
انگیــزهی فرار از اردوگاه را در زیرو ایجاد میکند .اســتنلی دنبال او
میرود و بخشهایی از اسرار آن ســرزمین در فرآیند تالش قهرمان
نوجوان برای نجات زیرو فاش میشــود .تمام تالشها و سختیها به
نفع نوجوانان نتیجه میدهد .در پایان ،زیرو دیگر هیچ یا صفر نیست
و استنلی هم پیش خوانندهاش برمیگردد.
گودالها بــه راحتی تن به تعریف نمیدهد .این کتاب داســتانی
پرماجرا و هیجانانگیز اســت که نوید گشایش و رهایی را به خواننده
خود میدهد .در عین حال ،نویســنده از سیســتم فاسد قضایی هم
انتقاد میکند.
اگر میخواهید یک رمان پرکشــش و بســیار خوشساخت را به
نوجوان معرفی کنید گودالها را فراموش نکنید.
این کتاب قبالً هم با ترجمهی حســین ابراهیمی الوند منتشر
شده بود.

گودالها
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نویسنده :لوییس سکر
مترجم :فرزاد فربد
ویراستار :لیال اوصالی
ناشر :پریان
 228صفحه
 14000تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :پیدا کردن راه حل برای مشکالت،
امیدبخشی در شرایط سخت
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5
بازی با قصهها

کی از کتاب بد گنده
میترسد؟ /مواظب
گرگهای توی کتاب قصه
باشید!

نویسنده و تصویرگر :لورن چایلد
مترجم :محبوبه نجفخانی
ناشر :زعفران
هر کتاب 32 :صفحه
گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای
اول دبستان
کاربرد :پرورش قوهی تخیل ،غلبه بر ترس

بعضــی از بچهها نه فقط قصهها را دوســت دارنــد و با جان و دل به
آنها گوش میســپارند ،بلکه با آنها به هیجان هم میآیند .با آنها
میترسند یا شاد میشوند .با قصهها بازی میکنند .وارد سرزمینشان
میشوند ،ماجراها را پس و پیش میکنند ،تغییرش میدهند و قصهای
تازه میســازند .هرب یکی از آن بچههاست .کتاب مواظب گرگهای
توی کتاب قصه باشــید! قصهی تازهای است که قهرمانش خود هرب
اســت .هرب از گرگ توی کتاب قصه میترسید و از مادرش خواهش
میکــرد 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 میخواست او را درسته قورت بدهد .شاید فکر
میکنید هرب ترســید ،جیغکشید 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 قصههای پریان
شد .از روی میز مهمانی شاهزاده خانم ژله برداشت و از پری نگهبان
کمک گرفت .او با کارهایش قصهی جدیدی ساخت .او قهرمان قصهی
خودش شد و با زرنگی از پس گرگهای توی کتاب قصه برآمد.
ایــن کتاب به ارتباط جــدی قصهها و بچهها میپردازد .نشــان
میدهد که قصهها بچهها را افســون میکنند ،وارد خواب و رؤیاشان
میشوند و بر دنیاشان تأثیر شگفتی میگذارند.

ماجرای جیبی که
پول تولید میکرد
نویســندهی جیب عجیب در ابتدای کتاب میگوید شبی در پاریس
جوانی به اسم ماتس نیلسون را مالقات کرده و او داستان پسری با
شلوار طالیی را برایش تعریف کرده است .ماتس میگوید شاید کسی
داستان او را باور نکند .کسانی هم که داستان را میدانند نمیخواهند
دربارهاش حرف بزنند .نویسنده میگوید بعدها به محل زندگی ماتس
رفتــه تا تحقیق کند .اطالعاتی که او جمع کرده دســتمایهای برای
نوشتن جیب عجیب شده است.
جیب عجیب داســتان وقتی اســت که ماتس سیزدهساله است و
با پدرش زندگی میکند .پدرش یک روزنامهنگار بیپول اســت .یک
روز ماتس از جیبش یک ده کرونی پیدا میکند ،و بعد پشــت سرش
اســکناسهای دیگر .جیب شــلوارش پول تولیــد میکند و ماتس و
پدرش بــا آن پولها به تفریح میروند و خــوش میگذرانند .پولها
خیلی زیاد میشــود و وقتی پدر ماتس از او میپرســد این پولها از
کجا آمده او میگوید:
نمیدونــم این پولها از کجــا میآن ،ولی مــال اونهایی که از
گشنگی میمیرن نیســت .مال کسانی نیست که هیچوقت نمیتونن
دریا رو ببینن یا قایقســواری کنن ،یعنی همین کاری که ما کردیم.
مال کســانی هم که برای اینکه بتونن زندگــی کنن دزد و آدمکش
میشن نیست .مال اونا نیست ...اما باید بهشون برسه.
پدر و پســر تصمیم میگیرند به مؤسســات خیریه و دوستانی که
به پول احتیاج دارند کمک کنند .جیب عجیب در اینجا پرکشــشتر
میشــود .سرنوشت پولهایی که به مؤسســات خیریه دادهاند ،و در
نهایت سرنوشت شلوار ماتس خواندنی است.
مضمون جیب عجیب برای خواننده آشناست .اگر شما هم آرزوی
پولدار شــدن و کمک به فقرا و دوســتان بیپولتان را دارید جیب
عجیب را بخوانید .شاید نتوان فقط با کمک پول فقر را ریشهکن کرد.
در رمان امروزی جیب عجیب ،از تمهیدات شناخته شدهی قدیمی
برای پولدار شدن استفاده نشده است .ماجرا در شهر اتفاق میافتد و
حوادث آن ملموس و امروزی است.

4
جیب عجیب
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نویسنده :ماکس لوند گرن
مترجم :طاهر جامبرسنگ
ویراستار :آمنه رستمی
ناشر :افق
 160صفحه
 7000تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :تقویت تخیل ،تقویت حس
نوعدوستی
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کتاب روزهای مرده

نویسنده :مارکوس سدویک
مترجم :آرزو احمی
ویراستار :مژگان کلهر
ناشر :پیدایش
 384صفحه
 19000تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :اندیشیدن به مفاهیم بنیادین
زندگی همچون مرگ ،روابط خانوادگی و
روابط عاطفی ،کمک به روحیهی استقالل
و پرسشگری

مردههایی هیجانانگیز و
به یاد ماندنی!
کتــاب روزهای مرده را میتوان کتابی دربارهی دوســت داشــتن و
وابستگی عاطفی دانســت ،اما نه به شکلی که در زندگی عادی دیده
میشود ،بلکه به رسم و شــکل جادوگران .این کتاب داستان زندگی
یک جادوگر و شــاگردش را در پنج روز برای ما تعریف میکند ،پنج
روزی که در فرهنگ مســیحی ،با نام روزهای مرده شناخته میشوند
و فاصلهی بین کریســمس و سال نوی مسیحی هستند .در این پنج
روز نه فقط سرنوشت این دو نفر تغییر میکند ،بلکه هر دو میفهمند
زندگیشــان و معنایی که برای آن فرض کرده بودند ،چقدر سطحی
بوده و روابط بین انســانها ،چقدر میتواند پیچیدهتر از آنی باشد که
در نگاه اول به نظر میرسد.
مارکوس سدویک ،نویسندهی پنجاهسالهی انگلیسی ،نویسندهی
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
کتابهای تحسینشدهی کارنامهی او محسوب میشود.
اگر شــما ،یا فرزند نوجوانتان از آن دســت خوانندههایی هستید
کــه در ادبیات و قصههــا به دنبال دریچههای نو بــرای فهم زندگی
میگردیــد ،اگر از ادبیات جدای از لــذت ،میآموزید ،و اگر آمادهاید
داستانی بخوانید که باورهای روزمرهتان در زندگی را به چالش بکشد،
خواندن کتاب روزهای مــرده ،میتواند تجربهای لذتبخش برایتان
باشــد .حال و هوای این کتاب ،به کتابهای نیل گیمن ،نویسندهی
کتابهایی مثل کتاب گورستان و ج مثل جادو نزدیک است .بنابراین
اگر از طرفداران آثار گیمن هستید هم احتماالً از این اثر لذت خواهید
برد.
شخصیتپردازی قوی در کتاب روزهای مرده ،استفاده از سنتها
و مراســم جادوگــری ،تعلیق و هیجــان داســتان و غافلگیریهای
میخکوبکنندهای که در این کتاب انتظار شــما را میکشــند ،همه
میتوانند عواملی باشــند که تجربهی خواندن این کتاب را برای شما
به یک خاطرهی شیرین و دوستداشتنی تبدیل کنند.
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لولو هانا را خورد یا هانا
لولو را خورد؟
جانوران بزرگ جثه ،صداهای بلند ،تاریکی ،تنها خوابیدن ،موجودات لولو نخوره تو رو

خیالی مانند «لولو» ،همه و همه سبب ایجاد ترس در کودکان هستند.
ترس کودکان از تاریکی از حدود دو ســالگی شــروع میشــود .آنان
ممکن اســت با قوهی تخیل قویشان 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 خیالاند.
 ...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 میکنـم! بعـد هـم قلقلـی
را انداخـــت بـاال ،انداخـــت پایین ،شوت کرد به چپ ،پـرت کرد به
راست .سر قلقلی هم گیج رفت و تق به پنجرهی حمام خورد ....و لولو
رفــت و توپ را از حمام آورد .یکهــو همه فریاد زدند هورا !...هانا لولو
را خورد....
کودکان قوهی تخیل فعالی دارند و همهی این موجودات را واقعی
میپندارند؛ زیرا جدا کردن خیال از واقعیت برای آنها کار دشــواری
است .در این داســتان راههای مقابله با این ترس به کودکان با زبانی
طنز و شیرین توضیح داده میشود.

نوشته :معصومه یزدانی
تصویرگر :سحر خراسانی
ویراستار  :الله جعفری
ناشر :علمی و فرهنگی (کتابهای پرنده آبی)
 24صفحه
 12000تومان
گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول
دبستان
کاربرد :غلبه بر ترس از تاریکی
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من سوزن قورت دادم

نویسنده :فریبا خانی
تصویرگر :نگین احتسابیان
ویراستار :عباس ترین
ناشر :پیدایش
 112صفحه
7000تومان
گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان
کاربرد :آشنایی با خاطرهنویسی

فکر میکنی خواندن
دفترچه خاطرات یکی
دیگه مزه داره؟
من ســوزن قورت دادم .نترســید ماجرای ســوزن قورت دادن هم با
بلعیدن یک عالمه پنبه ختم به خیر میشود.
این مجموعه داستان ،برای آشــنایی بیشتر خواننده با شیوههای
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
شــیرینیاش همراهمان اســت .بارها در جمعهای مختلف شنونده یا
گویندهی خاطرات هســتیم .هر چند ایــن مجموعه با هدف آموزش
خاطرهنویسی نوشته شــده است ،اما خاطرات کامالً بار داستانی پیدا
کردهاند.
در ایــن کتاب ،همانطور کــه خاطرات توی ذهن مــا دور و بر
موضوعات مختلف میچرخد ،داستانها هم با تم و موضوعات مختلف
گردآوری شــدهاند .برخی از آنها خاطرات خود نویسنده است ،پس
حس و حال طبیعیتر و جزئیات دقیقتر دارد یا شــاید خاطراتی که
خیلی خوب به داستان تبدیل شده.
برخی شــنیدهها و حکایتهاســت که در حد همان خاطره مانده
است .نویســندهی این کتاب در هر داستان سراغ شخصیت متفاوتی
میرود تا ما هم همراهش شویم و یادمان باشد این خاطرات میتواند
مال هر کسی باشد.
خواندن این سری کتابها به مخاطب اهل ذوق کمک میکند که
چطور بنویسد و کدام ایدهها قابل پردازشاند.
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امان ازدست تو!
بچهها موجوداتی دوســت داشــتنیاند ،اما همین موجودات دوست
داشــتنی گاهی والدین را کالفه میکننــد .لجبازی یکی از روشهای
ذله کردن پدر و مادر اســت که کــودکان به کار میگیرند .در چنین
مواقعی والدین چه باید بکنند؟ آیا باید زود تسلیم خواستهی کودک
شــد یا باید در مقابلش مقاومت کرد؟ پاســخ این پرســش بسته به
شرایط میتواند متفاوت باشد.
کتاب موهایم را شانه نمیکنم در قالب داستانی فانتزی بهموضوع
لجبازی بچهها پرداخته است.
خیلی راحت میشود فهمید که تانیا کی دلش نمیخواهد کاری
را بکند چون جیغ میزند :این کار را نمیکنم .آنقدر بلند داد میزند
که همه همسایهها میتوانند صدایش را بشنوند.
تانیــا دلــش نمیخواهد چــه کار کنــد؟ بعضــی وقتها دلش
نمیخواهــد بهخرید برود یا دلش نمیخواهد بهمدرســه برگردد .یا
دلش نمیخواهد چکمههای گرم زمســتانیاش را بپوشد .اما یک کار
هست که تانیا هیچوقت دلش نمیخواهد بکند .هیچوقت موهایش را
شانه نمیکند...
حاال هر روز صبح وقتی پدر و مادرش او را صدا میزنند و میگویند:
تانیا وقت رفتن اســت؛ تانیا داد میزنــد :هنوز کار دارم .دارم موهایم
را شــانه میکنم .آنقدر بلند داد میزند کــه پیرمرد طبقهی پایین،
بچههای توی راهرو و حتی آدمهای بیرون صدایش را میشنوند و آه
میکشند و میگویند :صدای تانیاست .دارد موهایش را شانه میکند.
کتاب را نقاشــیهای زیبایی کامل کردهاســت .نقاشیهایی که
جزئیات بیشــتری از داستان را به کودک نشان میدهد و تخیل او را
به کار میگیرد.

موهایم را شانه نمیکنم

نویسنده :آنت لنگن
تصویرگر :فراوکه بار
مترجم :مریم رزاقی
ویراستار :شهرام رجبزاده
ناشر :زعفران
 28صفحه
 6000تومان
گروه سنی :کودک
کاربرد :بهبود رابطه کودک و والدین
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مجموعهی ترانههای
کودکانه

شاعران :مریم هاشمپور ،ناصر کشاورز
تصویرگر :علیرضا جاللیفر
ناشر :پیدایش
هر جلد 12 :صفحه
هر جلد 8000 :تومان
گروه سنی :کودک
کاربرد :لذت و سرگرمی

بوته |

قورباغه دندونت کو؟ | یه بوته و دو
تولدم مبارک | کالغه خبر نداره

شیرین توی مرباست
شــعرهایی که زبان ســالمی دارند ،تصویرهای خیالی سبک و جذاب
میســازند و بچههــا را میخنداند ،بدون اینکه تــاش کنند به زور
مفهومی را در سرشــان فروکنند ،تصویرگریهای کودکانه و شیرینی
دارند ،ریتمیک و رواناند و در عین حال تکراری نیســنند ،میتوانند
کودکان را به کتاب خواندن عالقهمند کند.
ترانههای کودکانه مجموعه کتابهای کوچکی است که به راحتی
در دست بچهها پاره نمیشود .به لحاظ کتابسازی ویژگیهای خوبی
دارد و تصویرگریاش خوشآب و رنگ است؛ کتابهایی خوشدست
و بسیار ساده .در هر کتاب ،میتوانید هفت هشت شعر کوتاه بخوانید
که خیالتان راحت باشــد شعرهای ســالم و بانمکی هستند و بچهها
معمــوالً با چند باره خواندن آنها را حفظ میشــوند و در تنهاییها
برای خودشان میخوانند.
نقطهی مشترک شعرهای این مجموعه ،استفاده از عناصر ادبیات
عامیانه و فرهنگ ایرانی و زندگی روزمرهی ماســت .به همین خاطر
هم هســت که هم کالغ قصهها توی این کتاب ســرک کشیده و هم
ماجراهــای تولد گرفتن برای یک پســربچه تعریف میشــود و هم
اصطــاح «یه بوته و دو بوته» را میشــنویم که ما را به یاد متلهای
قدیمی فارسی میاندازد.
بــا اینکه کتابها متعلق به یک مجموعه هســتند ،در هر کدام از
آنها میتوانید شیرینکاریها و زبان اختصاصی آن شاعر را هم پیدا
کنید و بچشــید .در شــعرهای ناصر کشاورز ،آن کشفهای جالب
همیشگی و در شــعرهای مریم هاشمپور همچنان آن طنز ساده و
کودکانه جاریاند.
خواندن بندی از شعر ناصر کشاورز شما را با حال و هوای ترانههای
کودکانه آشناتر میکند.
...شغالی آمد از دور
زوزه کشید چه ناجور
انگور شیرینه یا شور؟
شور توی آب دریاست
شیرین توی مرباست!
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سخت ولی شیشهای
خیلیها در دلشان ،کلی حرف برای گفتن دارند ،اما نمیدانند چطور
آن را بنویســند و ماندگار کنند .خاطرهنویسی یکی از قالبهای ادبی
است که برای داستاننویسی مقدمهی مهمی به حساب میآید .کتاب
خانم بلندگو دربرگیرندهی یک جلد از مجموعهی خاطرات خواندنی
فریده کثیری ،معلم کودکان استثنایی (کمتوان) از دورانی است که
او معلم انشــا بود .او با زبان طنز ،که گاه لبخنــد را بر لبان خواننده
مینشاند ،آهسته آهسته خواننده را با ویژگیهای کودکان استثنایی
و معلمان صبورشان آشنا میکند و با شرایط سختی که با آنها دست
به گریبان هســتند درگیر میکند .نقاشــیهای ساده و خطی نگین
احتسابیان هم ،خواننده را به فضای داستانها نزدیکتر میکند.
آخرین بچه که سوار سرویس شد نفس راحتی کشیدم .داشتم به
طرف دفتر میرفتم تا وســایلم را جمع کنم که از دستشویی صدای
گریه شنیدم .در اینجور مواقع اگر توی فیلم باشد معموالً هنرپیشهها
میگویند« :اوه مای گاد!» من هنرپیشه نبودم ،ولی انگار در صحنهای
از یــک فیلم واقعی گیر افتاده بودم ،با کارگردانی که قصد کات دادن
نداشــت .به سوی دستشویی دویدم و یکی از بچههای کالس اولی را
آنجــا پیدا کردم؛ درحالیکه خــودش را خیس کرده و از خجالت در
آنجا قایم شده بود...
کتاب شــامل  21خاطره اســت :رؤیای یک ظهر تابستان ،خانم
بلندگــو ،تأثیر خــال روی گونه ،قبل از ظهر نحــس ،ماجرای جایزه
بزرگ ،نجات غریق ،یک داستان غمانگیز ،خنده درمانی ،و. ...
مطلب پایانی کتاب نشــان میدهد همنشینی با این دانشآموزان
پاک و معصوم ،بعد از  22ســال خدمت در نویســنده چنان اثر کرده
کــه روح او را هم پالــوده کرده و امید دارد ایــن حس معصومانه به
خوانندگان هم سرایت کند.

خانم بلندگو

نویسنده :فریده کثیری
تصویرگر :نگین احتسابیان
ویراستار :عباس تربن
ناشر :پیدایش
 140صفحه
 8000تومان
گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان
و نوجوانان
کاربرد :تشویق به ثبت خاطرات روزانه و
خاطرهنویسی
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وای لولو...؟

خانم غول و آقا غول و ده
قصهی دیگر

نویسنده :الله جعفری
تصویرگر :سحر خراسانی
ناشر :پیدایش
 72صفحه
 6000تومان
گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان
کاربرد :تشویق به مهربانی و همدلی بدون
توجه به ظاهر نامناسب

اینکه متصدیان امور تربیتی مستقیماً به کودک بگویند دروغگویی یا
حسادت کار بدی است ،نه تنها تأثیر مثبتی ندارد ،بلکه باعث میشود
کودکان احساسکنند با معلم اخالق روبهرویند .ولی ادبیات با زیبایی
خــاص این کار را انجام میدهد .خوشــبختانه در ادبیات معاصر ،آثار
خوبی وجود دارد که به طور غیرمستقیم پیامهای اخالقی را به تصویر
کشیده و تأثیر مثبتی بر کودکان میگذارد .شاید والدین گمان کنند
شخصیتهای جادویی مثل جادوگر ،دیو و غول و ...روحیهی کودک را
دچار مشکل میکند ،اما با تعریف برخی افسانهها ،میتوان جنبههای
رفتاری کودکان را اصالح و نیازهای روحیشان را تعادل بخشید.
یک روز آقا لولو بــا خودش گفت« :وایُ ،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 نمیشوم ».و
فرار کرد .آقا لولو غصهدار شــد وگفــت« :چرا من لولواَم؟ چرا اینقدر
کج و کوله و گندهام؟...
این کتاب با یازده داســتان مستقل با ســاختار افسانهای ،موجب
خیالپردازی کودکان میشود .تصاویر کتاب سیاه و سفید و سادهاند
که گاه جمالتی از دل داستان در کنار آنها رابطهی 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 داستانها هستند.
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رنگ زندگی در شهر مرزی
حافظهی خوب خیلی وقتها به کار میآید ،اما وقتی یک نویســنده
خاطرات کودکیاش را با جزئیات به خاطر میآورد ،مصالح یک رمان
فراهم شــده است .اتفاقی که در رمان عشــق و رنج و بلوط میافتد.
داســتانی که به خاطرهنویســی پهلو میزند و روایت زندهای است از
زندگی و فرهنگ مردم روســتایی ،در استان کرمانشاه در دههی 50
و .60
راوی داستان مرد چهلسالهای است که در طول سفر به زادگاهش
خاطرات سالهای کودکیاش را در گیالنغرب به خاطر میآورد.
نویسنده زندگی روستایی مردمان کشاورز منطقهای کردنشین را
شــرح میدهد و در کنــار توصیف زندگی روزمــرهی مردم ،رنجها و
شادیهایشــان و شیطنتهای کودکان ،به زندگی اجتماعی مردم و
رابطهی میان رعیتها با خانهای پیش از انقالب هم نظر دارد.
با آغاز جنگ ایران و عراق ،زندگی آرام روستایی به پایان میرسد
و روزگار آوارگی راوی و خانوادهی پرجمعیتش آغاز میشــود .بخش
عمدهی داســتان در ســالهای جنگ میگذرد .راوی که رفتهرفته
کودکی را پشــت سر گذاشــته و به نوجوانی رسیده ،تصویرهایش از
جنگ ،کمتر دیده شده ،تلخ و گاه هولناک است.
اگرچه داســتان میان دو مرگ ،مرگ پدر در کودکی و مرگ مادر
در بزرگســالی ،اتفاق میافتد ،موفق میشود زندگی خاص مردم را،
هم به لحاظ جغرافیایی (شــهری مرزی در اســتان کرمانشاه) و هم
تاریخی (سالهای جنگ )،به خوبی توصیف کند.
از نقــاط قوت کتــاب ،اســتفادهی نویســنده از ضربالمثلها و
اصطالحات زبان کردی و اشــاره به آداب و رســوم و اعتقادات مردم
است که خواننده را با فرهنگ و طبیعت این منطقه آشنا میکند.

عشق و رنج و بلوط

نویسنده :رضا موزونی
ویراستار :مرضیه طلوعاصل
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
 306صفحه
 8300تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :آشنایی با زندگی روستایی در
سالهای جنگ
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به دنبال یک خانه

کسی آن زیر هست؟

نویسنده :لیال هنرکار
تصویرگر :علی گنجوی
ناشر :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 24صفحه
 9000تومان
گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای
اول دبستان
کاربرد :آموزش همکاری ،آشنایی با
حیوانات مختلف

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 میدهند.
سمیر پسری یازده ساله اســت که با خانوادهاش در این مجتمع
زندگــی میکند .پســری خجالتی و آرام که معمــو ًال حرف نمیزند
و دوســت نزدیکی هم ندارد .او همیشه جواب ســؤالها را در دلش
میدهد و دوســت ندارد وارد جمع بشود .اما چیزی روند آرام زندگی
او را بر هم میزند ،آن هم پیشــگویی نادیاست ،فالگیری که گهگاه به
مجتمع میآید تا زندگی مردم را پیشبینی کند .او در طالع ســمیر
یــک اتفاق عجیب میبیند ،اتفاقی که با خصوصیات اخالقی ســمیر
همخوانی ندارد .آن هم این اســت که :ســمیر در چند ماه پیش رو
زندگیاش را برای یک دوست به خطر میاندازد و قهرمان میشود.
سمیر از این پیشبینی میترسد چون با روحیهی او مغایرت دارد،
پس سعی میکند از جمع کناره بگیرد و نزدیک کسی نشود.
اما دست اتفاق او را با مارک آشنا میکند ،پسری که جانورشناس
اســت و در برکهی نزدیک مجتمع پرندگان را زیر نظر دارد .ســمیر
کمکم با مارک انس میگیرد و به پرندگان عالقهمند میشود.
اما دوستی که قرار است سمیر نجاتش دهد مارک نیست ،سلین
است .دختری نوجوان که سمیر برای نجات او فداکاری میکند.
این داســتان بلند برای کســانی که گوشهگیر هســتند پیشنهاد
مناسبی اســت .این کتاب قدرت دوستی را نشــان میدهد و کمک
میکند تا مخاطب بــر ترسهایش در ارتباط بــا دیگران غلبه کند.
همچنین حضور پررنگ مهاجران ساکن فرانسه در این کتاب میتواند
فضــای آن را با دیگــر آثاری که در ایران برای کــودکان و نوجوانان
ترجمه میشود ،متفاوت کند.

نگاه متفاوت به
دنیای اطراف
پشــت هر یک از کتابهای مجموعهی د ه جلدی شعر و شکر نوشته
است« :شــعرهای این مجموعه ورودی با اجازه است به دنیای خیال
و شــادی و بازی خردساالن .بچهها این شعرها را میفهمند و دوست
دارند و میتوانند از بر کنند».
و خب ،مگر اینها مهمترین چیزهایی نیستند که از شعر خردسال
انتظار داریم؟ اینکه شــاعر دنیا را از دریچهی چشــم بزرگسال نگاه
نکرده باشد ،شعرها خیالانگیز باشند و به مخاطب فرصت دهند که با
شعر دوباره دنیا را کشف کند.
در مجموعهی شــعر و شــکر کموبیش این اتفاقها افتاده است.
شعرهای این مجموعه ساده و شیریناند و با پدیدههای دنیای اطراف
شــوخی میکنند .گاهــی گربهای ماه کامل را شــکل گلولهی کاموا
میبینــد و میخواهد آن را قل بدهــد پایین و گاهی موش و گربه با
هم دوست میشوند.
هر چند ،شاید بعضی از شعرهای این مجموعه جز تکرار تجربههای
قبلی شــاعران نباشند و مضمون تازهای نیافریده باشند ،اما در مقابل
بعضی از شــعرهای این مجموعه سرشار از شیطنت کودکانهاند .شاید
مثل همیشــه پدیدههای طبیعی مثل باران و ابــر و گل و حیواناتی
مثل موش و گربه و کالغ و مورچه ،بهانهی ســرودن این شعرها شده
باشند ،اما چیزی در همین شعرهای تکراری هست که باعث میشود
مخاطب برای لحظاتی جور دیگری به پدیدههای اطراف نگاه کند.
ریتم شعرها باعث میشود بلندخوانی آنها برای خردسال لحظاتی
دلنشــینی ایجاد کند .تصویرســازیهای تصویرگرهایی چون حسن
موسوی ،سحر حقگو ،سارا خرامان ،نگین احتسابیان و ...هم
مکمل شعرها شده و حس آنها را کاملتر کرده است.
افسانه شعباننژاد با پر ،پر ،منم پر ،مهری ماهوتی با کفشهای
جیکجیکی ،مصطفی رحماندوست با خندهی ما قشنگه ،اسداهلل
شعبانی با پولک به پولک ،شراره وظیفهشناس با بیاجازه ،جعفر
ابراهیمی شــاهد با تولد قارقارک ،ناصر کشاورز با مثل یک بلبل
کوچولو ،شکوه قاسمنیا با بوس خیس ،بابک نیکطلب با هم این
قشنگ ،هم اون قشــنگ و مریم هاشمپور با هزار تا نینی شاعران
این مجموعه هستند.
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مجموعهی 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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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

ایگی و من | در جشن تولد |
در تعطیالت تابستانی

داشتن یک خواهر کوچکتر در عینحال که لذتبخش است ،میتواند
دردسر هم درست کند ،مخصوصاً اگر خواهر شیطانی باشد مثل سام
که حرف حرف خودش اســت .مث ً
ال یک روز تصمیم میگیرد اسمش
را عوض کند؛ دیگر ســام نباشد و ایگی باشد .آنوقت همه را مجبور
میکند او را ایگــی صدا کنند ،تا جایی که خواهرش میگوید« :حاال
دیگر فکرش را هم نمیکنم که او را به اسم دیگری صدا بزنم .او برای
همیشه ایگی است و من فلو هستم».
در مجموعــهی ایگی و من ،بــا یک خانوادهی چهار نفره آشــنا
میشوید .پدر و مادری که دو دختر دارند .فلو ،دختر بزرگتر عاقلتر
و آرام اســت ،اما ایگی حسابی شیطان اســت و هر چیز کوچکی در
اطرافش مقدمهای میشــود برای یک دردســر بزرگ .از این نظر این
کتاب شــبیه خیلی از مجموعههای دیگری اســت که در بازار کتاب
ایران پرطرفدارند .مجموعههای شخصیتمحور که معموالً حول یک
شــخصیت وروجک شــکل میگیرند و بیشــتر به روابط و مشکالت
خانوادگی میپردازند .طنز جزئی جداییناپذیر از این مجموعههاست.
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 میشــوند ،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 درســتترین رفتار
چیســت .اگر کودکانی دور و برتان هســتند که فکر میکنید خوب
است روی رابطهشــان با خواهر یا برادرشان بازنگری کنند این کتاب
پیشــنهاد خوبی برایشان اســت؛ به آنها کمک میکند تا آنها را
هرجور که هســتند بپذیرند و از رابطهشان لحظههای خوشی بسازند
و لذت ببرند.

3

پژوهشـــــــنامه
ادبیات کــودک و نوجوان
شــمارهی  | 16پیدرپــی | 67

پـــایــــــیــــــز 94

12 9

با ده کتاب ،صد داستان
داشته باشید
از نامش پیداست با چه کتابی طرفاید ،با قصههایی واقعاً جورواجور .مجموعهی قصههای جورواجور

زردآلوها ،قاصدکها ،برهها ،خارپشتها و انارها همه جمع شدهاند تا
با قلم یک نویسنده برای بچهها داستان تعریف کنند.
داســتانها ســاده و کوتاه و کودکانهاند .حتماً شــبیه به آنها را
در نشــریات کودکان خواندهاید و اگر به نظرتــان آمده که به مذاق
کودکتــان خوش میآیــد میتوانید هر ده جلــد را برایش بخرید.
میشود به این داستانها به عنوان داستانهای قبل از خواب هم نگاه
کرد .چون آنقدر کوتاه است که اگر به اصرار کودکتان مجبور شدید
دوباره و چندباره آن را بخوانید ،خسته نمیشوید.
فضای داســتانها مثل ذهــن خود کودکان رها و جذاب اســت.
ســوژهها کودکانهاند و معموالً طنزی هــم در خود دارند .اینکه اناری
تاجش کنده شــده باشد یا سیبی کرمو باشــد میتواند سوژهی این
داستانها باشد و معموالً پایانهایی خوش و ساده خواب کودک شما
را تضمین میکند.
پیشــنهاد میکنم وقــت خواندن کتاب ،به همــراه کودکتان 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.
آنوقت شــما میتوانید از یک مجموعهی ده جلدی با ده داستان،
بیشــتر از صد داستان داشــته باشــید .فقط کمی حوصله کنید که
تصاویر جزئی و خوشآب و رنگ کتاب خودشــان را به بچهها نشان
بدهد و فرصت خلق داستانهای تازه فراهم شود.

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 خوراکیها |
سیب و کرم کوچولو | گاو نقاشی و گاو شیرده
| گوجهفرنگی و میوهی سبز | مارمولک و
دمش | انار و قاصدک | زردآلو طالیی و زردآلو
زرده | آلوچه و سنگ | خارپشت و الکپشت
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من مسئول گل خود هستم

نمایشنامهی شازده کوچولو نمایشــنامهی شازده کوچولو اقتباسی نمایشــی است از رمان شازده
اقتباس از آنتوان دو سنت اگزوپری کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری که نخستینبار در سال 1342
نویسنده :عباس جوانمرد
ناشر :قطره
 98صفحه
 6000تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :آشنایی با آثار مهم ادبیات جهان از
طریق نمایشنامه

در تاالر فرهنگ تهران اجرا شده است .نویسندهی این اقتباس ،از میان
ترجمههای متعددی که از این اثر به چاپ رســیده ،ترجمهی محمد
قاضی را برگزیده اســت که یکی از دقیقترین و قابلاســتنادترین
ترجمههای موجود است .جوانمرد در ابتدای نمایشنامه رهنمودهایی
را برای اجرای بهتر نمایشنامه و تطبیق آن با گروههای 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 میشود
که از ســیارهای دیگر آمده است .پسرک و خلبان دربارهی اشخاصی
صحبت میکنند که پسرک در سیارههای مختلف مالقات کرده است.
مکالمات پســرک با این اشــخاص ،نمایانگر دنیای عاری از احساس
و تازگی بزرگســاالنی اســت که دچار روزمرگی شــدهاند .از خالل
حرفهای پسرک و خلبان متوجه میشویم که پسرک دلباختهی گل
ســرخی در سیارهی خویش اســت و قصد دارد به سیارهاش بازگردد
تــا او را ببیند .این نمایشــنامه به عالوهی آن کــه مخاطب نوجوان
را به تفکــر انتقادی در مورد دنیای بزرگســاالن دعوت میکند ،به
او اهمیــت تفکر دربارهی مفاهیم عمیقی از قبیل عشــق ،وفاداری و
احساس مسئولیت را خاطر نشان میکند.

علمی و
آموزشی
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داستان پیدایش خط
مبنای تقســیم زمان به دوران پیــش از تاریخ و دوران تاریخی ،توان از کتیبه تا کتاب

انســان در نگارش و ثبت وقایع و رویدادهاست .به این معنا ،پیدایش
خط مهمترین تحولی اســت که در زندگی بشــر رخ داده اســت .به
همین دلیل آشــنایی با این تحول و جنبههــا و جزئیات تاریخی آن
به پرورش نگاه تاریخی و انســانی کمــک میکند .رویارویی با خط و
مســئلهی چگونگی پیدایش آن مســئلهای است که از کودکی جلب
توجه میکند و برای بسیاری از کودکان و نوجوانان راهگشاست.
از کتیبه تا کتاب ،کتابی اســت برای نوجوانان و بزرگســاالنی که
میخواهنــد دربــارهی چگونگی پیدایش و تحول خط و شــیوههای
نگارش اطالعات داشته باشند .کتاب زبانی روشن و سلیس و صفحاتی
چشمنواز و مصور دارد .نویسنده در آغاز به اسطورههای پیدایش خط
در تمدنهای مختلف پرداخته ،ســپس نظریــات علمی را دربارهی
پیدایش این ابزار بشــری معرفی میکند و در ادامهی کتاب پیدایش
خط و ابزارهای نگارش را در تمدنهای مهم بشــری دنبال میکند.
گذشــته از اطالعاتی که دربارهی تمدنهایی نظیــر مصر و هند در
کتاب جمعآوری شــده ،بخــش مهمی از کتاب به خــط در ایران و
خط در تمدن اسالمی میپردازد .در این بخشها خواننده با تحوالت
نگارش فارســی و عربی ،انواع خط ،شیوههای کتابسازی و تذهیب
و خطاطی آشــنا میشــود و درمییابد که خط فارسی از طریق چه
رسانهها و ابزارهایی در تاریخ به جا مانده و به ما رسیده است .به عالوه
در این کتاب فعالیتهایی طراحی شده تا نوجوانان بتوانند در خانه به
شیوههای باستانی کاغذ و ابزار نگارشی بسازند.

نویسنده :جمال رادفر
طراح گرافیک :کوروش پارسانژاد
ویراستار :مرضیه طلوعاصل
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
 252صفحه
 10000تومان
گروه سنی :نوجوانان
کاربرد :آشنایی با تاریخ ،زبان و فرهنگ،
نگارش و چاپ ،شناخت پیشینهی زبان
فارسی
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با هنری به تور علمی بروید

مجموعهی خانهی هنری

نویسنده :فیلیپ آردا
تصویرگر :مایک گور ُدن
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 سرگرمیهای
علمی

فضا | دایناسورها | بدن

وقتی حرف کتابهای علمی میشــود ،پــدر و مادرها ذوق میکنند
که چه خوب بچهام رفته سراغ این کتابها ،اما بیشتر وقتها ،دیدن
قیافهی بچهها چنگــی به دل نمیزند .این کتابهــا پر از اطالعات
خشــک و کســلکنندهای هســتند که بچهها اگر اهــل اینترنت و
جستوجو باشند ،حتماً راحتتر و با عالقهی بیشتر سراغش میروند.
اما ایندفعه ،نویســندهای پیدا شــده که قیافه و قد وقوارهاش هم
مثل کارهایش متفاوت است .میتوانید خودتان توی کتاب ببینید.
مجموعه ســه جلدی خانــهی هنری به قلــم فیلیپ آراد همه
چیز را به هم ریخته اســت .یک مجموعه علمی ـ داســتانی به شکل
کمیکاستریپ با یک عالمه اطالعات خوب و کاربردی دربارهی فضا،
دایناسورها و بدن.
اگــر اهل خواندن داســتانهای علمی هســتید میتوانید جواب
بســیاری از ســؤالهاتان 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 گوشهی هر صفحه
با توجه به موضوع آن بخش هســت که کارتان را راحت میکند .چه
به عنوان پدر و مادر پرحوصلهای که همراه بچه کتاب میخوانند ،چه
به عنوان کســی که دوست دارد با اســتدالل حرفهای علمیاش را
مطرح کند و ســند و مدرک همراهش بیاورد ،میتوانید از این کتاب
استفاده کنید.
ایندفعــه این کتابهای علمی ،خنــده را به لب خواننده نوجوان
هم میآورد.
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معماری ایرانی ،گره خورده
به فرهنگ ایرانی
وقتی قرار اســت برای نوجوانان از یک مبحث علمی گفته شود ،هم سرگذشت معماری

میتوان آن را مانند کتاب درسی نوشت و هم میتوان با کمک زبانی
نرم و تا حدی داســتانگو ،تصاویر گویا و مربوط به مبحث مورد نظر،
و ارائهی نکات جالبی که کمتر به آنها توجه میشــود ،آن مبحث را
بیشــتر برایشان خواندنی کرد .کتاب سرگذشت معماری شیوهی دوم
را انتخاب کرده اســت تا خواندن و دانستن دربارهی معماری نه فقط
برای نوجوانان ،که برای هر کســی که میخواهد شناختی کلی از این
رشته داشته باشد ،تجربهای به یاد ماندنی شود.
معمــاری در این کتاب با سرگذشــت تاریخ گره خورده اســت و
نویســندگان آن در هــر فصل با ارائهی فضایی کلــی از ایران در هر
دوره ،به ریشهها و شیوههای معماری در آن دوران پرداختهاند .ضمن
اینکه پیوستگی کتاب از بین نرفته و هر فصل با ارجاعاتی همراه است
کــه خواننده را به یاد فصلهای گذشــته میاندازد تا روند معماری و
رسیدن از نقطهای به نقطهی دیگر خوب ترسیم شود.
از ویژگیهای مهم کتاب ،وجود عکسها و نقشههایی از شاهکارهای
معمــاری ایران اســت که به نوجوان اجازه میدهــد تا مباحث را در
تصاویر پیدا کند و به مقایســه دست بزند .یکی دیگر از نکات مثبت
این کتاب اختصاص فصلهایی 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 آنها در
معماری دنبال کردهاند بیان شــده است .سرگذشت معماری با کمک
دو نویسندهاش توانسته در عین دوری از شکل کتب درسی ،آشنایی
جامعی نسبت به معماری ایرانی به خواننده بدهد.

نویسندگان :کاوه فوالدینسب ،مریم
کهنسالنودهی
ویراستار :آمنه رستمی
ناشر :افق
 136صفحه
 7500تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :آشنایی با تاریخ معماری در ایران
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گفتوگو دربارهی انرژی

نويسندگان :ریچارد و لوییس اسپیلزبوری
مترجمان :مجید عمیق ،سلیمان فرهادیان،
حسن ساالری
ویراستار :مرضیه طلوعاصل
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هر جلد 32 :صفحه
هر جلد 3000 :تومان
گروه سنی :نوجوان
کاربرد :حفظ محیطزیست

انرژی آب | انرژی سوختهای فسیلی
| انرژی خورشیدی | انرژی باد | انرژی
هستهای | انرژی زیستتوده

انرژیهای تجدیدپذیر
و تجدیدناپذیر
جلدهای مختلف ایــن مجموعه با تأکید بــر انرژیهای تجدیدپذیر
نگاشته شده است .در این مجموعه میخوانیم که انرژی زیستتوده،
انرژی آب ،انرژی خورشــید ،انرژی باد و انرژی هستهای منابع انرژی
تجدیدپذیرند و میتوانند جایگزینی برای سوختهای فسیلی باشند.
آیا میدانیــد اصلیترین منبــع تولید الکتریســیته در جهان امروز
ســوختهای فسیلی است؟ آیا میدانید سوختهای فسیلی است که
بر گرمایش جهانی میافزاید و هوا را آلوده میکند؟ آیا میدانید سهم
انرژی تجدیدپذیر پاک و بیخطری چون انرژی آب ،خورشیدی ،باد و
زیستتوده در تولید الکتریسیته جهان چقدر است؟
در این مجموعه ،مشــکالت و فناوریهــای مرتبط با بهرهبرداری
از منابع انــرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بــرای برآوردن نیازهای
ساکنان زمین به الکتریسته بررسی میشود .گفتوگو دربارهی انرژی
با بخشهایی مانند «بحث کنیم» معنا پیدا میکند .بخشهایی مانند
«بحث کنیم»« ،گزارش یک بررســی» و «نمــودار» در کنار ارایهی
یک واژهنامه و نمایه از ویژگیهای این کتابهاست .در بخش «بحث
کنیم» به موضوعهای بحثبرانگیز و نگرانیهای مرتبط با بهرهبرداری
از منابع انرژی و در بخش «گزارش یک بررسی» به معرفی نمونههای
کاربردی از بهرهگیری 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 میآموزیم چگونه میتوانیم بیآنکه به سیاره زمین
آسیب برسد ،الکتریسیته بیشتری از انرژیهای مختلف فراهم کنیم.
این مجموعه طوری طراحی شده که مخاطب نوجوان را در ارتباط
بــا موضوع تأمین انرژی و آســیبهای آن به محیطزیســت به فکر
وامیدارد.

هنر و
سرگرمی
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تمرینهایی برای
متفاوت دیدن
اگــر یک روز از خانه بیرون میآمدی و میدیدی کالغی روی ســیم چه میگفتی ،چه کار
چراغ برق نشســته و عینک آفتابی به چشمهایش زده است و تندتند میکردی؟

روزنامه ورق میزند چکار میکردی؟
تو هم عینک آفتابی میزدی و درست روبهروی کالغه مینشستی
و تندتند مجلهی کودکان را ورق میزدی و با صدای بلند میخواندی؟
نه؟
کتاب چه میگفتی ،چکار میکردی؟ با چنین گفتوگویی شروع
میشود .نویســنده تا پایان کتاب همین شیوه را ادامه میدهد .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 میگــذارد و بعد با ادبیات خاص خود به مخاطب کمک
میکند از زوایای دیگری به موضوع نگاه کند.
تمرکزگرایی یکی از موانع خالقیت اســت .اگــر کودک بتواند به
یک موضــوع از جوانب مختلف نگاه کند میتواند ذهن آزاد و خالقی
داشته باشد.
کتــاب چه میگفتی ،چه کار میکــردی؟ به لحاظ صفحهآرایی و
داشتن خطوطی مثل دفتر ،مخاطب را به یاد دفتر انشا میاندازد.
موضوعاتــی که در این کتاب مطرح شــده تبدیل به یک مســأله
شدهاند .هر وقت موضوع تبدیل به مسأله شود ،انگیزه برای جستوجو
در مخاطب زیاد میشــود .امتیاز دیگر کتاب این است که مسألهها از
جنس دنیای کودکی است.
این کتاب هم میتواند به عنوان کتاب کار یک مربی یا معلم انشــا
باشد و هم میتواند به تنهایی مورد استفاده کودک قرار بگیرد.

نویسنده :مینو همدانیزاده
تصویرگر :سمیه علیپور
ناشر :بهنشر (کتابهای پروانه)
 120صفحه
 8000تومان
گروه سنی :کودکان سالهای اول و آخر
دبستان
کاربرد :تمرینهایی برای متفاوت نگاه
کردن ،تقویت قدرت تخیل
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زیر پنج سال

تجربهای جدید برای
کودک شما
تو لکلکی یا دارکوب

نویسنده و تصویرگر :علی خدایی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
 48صفحه
 3500تومان
گروه سنی :خردسال
کاربرد :آشنایی با حیوانات مختلف

دارکوبی قورباغه میشــود و قورباغهای تمساح .میپرسید چگونه؟ با
باز کردن صفحهای از کتــاب تصویر دارکوبی را میبینم و در صورت
بــاز کردن تای اول ،قورباغهای نمایان میشــود و بــا باز کردن تای
بعدی تمساحی دیده میشود .به همین ترتیب در صفحهای از کتاب
پلنگی را میبینیم و در صورت باز کردن تای اول کتاب طاووســی و
با باز کردن تای بعدی زرافهای نمایان میشــوند .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 میآورد.
در این کتاب ،کودک با هجده حیوان در قالب سه عنصر اصلی در
تصویر یعنی خط و رنگ و شکل آشنا میشود .کودک در این اثر خلق
کردن را به صورت تولد یک شکل از درون شکل دیگر تجربه میکند.
کتاب حس زیباییشناسی کودک را رشد میدهد؛ زیرا او با اثر هنری
یگانهای روبهرو میشود که نو و بدیع است .و مهمتر از همه در فضای
بــازی و هیجان تخیل کودک تقویت میشــود .و خاطرهای خوش از
کتاب در ذهنش حک میشود.
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شما خارجی بلدید؟
کودکان عاشق تکرارند .در این مجموعه میتوانید با تکرار «کی بود؟
کی بود؟» همچنان آنها را مشتاق نگه دارید.
آنها عاشــق بازیگوشــیاند .حقیقت این است که بازیگوشیهای
شاعر نامآشنای این مجموعه گاهی حتی از بازیگوشیهای بچهها هم
فراتر میرود و به قول معروف دست آنها را از پشت میبندد.
بچهها دیوانهی کشف چیزهای جدید و آشنایی با دنیای اطرافاند.
این هشت جلد ،هر کدام به یک موضوع میپردازد و راهی برای کشف
آن باز میکند.
بچهها طنز را دوســت دارند .خمیرمایهی این شعرها طنز است .با
هــر مصراع میتوانید آنها را به راحتــی بخندانید .این طنز در زبان
شــعرها ،ریتم و آهنــگ و وزن آنها ،تصاویر درونی اشــعار و حتی
کتابسازی آنها هم هست.
کتابهای کوچک و ســبکی که میتوانید بــه راحتی توی کیف
دستیتان بگذارید و هر وقت که نیاز بود توجه کودکتان را به چیزی
جلب کنید با ریتم آشنای «کی بود؟ کی بود؟» به سراغ یکی از آنها
بروید .با هم بخوانید و با هم بخندید!
کی بود؟ کی بود؟
آقای آناناس بود
چه شیک و خوشلباس بود
دیدم با تور اومده
از راه دور اومده
میوهی مهمون و عزیز منه
خارجی حرف میزنه
میگه آناس ماناس دوست
بخور منو نه با پوست!

مجموعهی ترانههای کی بود؟
کی بود؟
شاعر :ناصر کشاورز
تصویرگر :شیرین شیخی
ناشر :بهنشر (کتابهای پروانه)
هر جلد 24 :صفحه
هر جلد 3500 :تومان
گروه سنی :خردسال
کاربرد :آشنایی با میوه ها ،لوازمالتحریر ،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)

