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ضمیمه ی  به  که  است  کتاب  فهرست  یک  پرنده«  الک پشت  » فهرست 
خانواده ها،  به  نوجوانان  و  کودکان  برای  فصل،  هر  در  کودک،  ادبیات  پژوهشنامه  

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

فصل برجسته تر بوده و عناصری دارند که آن ها را متمایز و قابل پیشنهاد می سازد.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده:
سیدآبادی،  علی اصغر  خوشکار،  شادی  حاجی نصراهلل،  شکوه  انصاریان،  معصومه 
رویا  محمدخانی،  مریم  حدیث  لزرغالمی،  فغفوری،  گیسو  شیخ االسالمی،  حسین 

مکتبی و ربابه میرغیاثی.

اصول و شیوه ی انتخاب فهرست:
1. این فهرست در سه بخش تنظیم می شود: راه یافته به فهرست، کتاب های خوب 

و کتاب های عالی.
2. با این که تمرکز این بخش بر روی داستان و شعر )تألیف و ترجمه( و کتاب های 
تصویری است، اما گاهی کتاب هایی در حوزه ی علوم انسانی به چاپ می رسند که 
قابل چشم پوشی نیستند. سعی بر این است که کتاب های برجسته ی علوم انسانی 

نیز تا حد امکان در این فهرست معرفی شوند.
3. کتاب ها به پیشنهاد دست کم دو نفر به فهرست راه می یابند، اما برای این که 

جزو عالی ها و خوب ها قرار بگیرد، باید به تأیید اکثریت اعضای داوری نیز برسند.
فعالیت  به  مشغول  انتشاراتی  مؤسسه ی  یک  در  که  منتقدانی  و  نویسندگان   .4

اصول و شیوه�ی انتخاب



فهرست
الک پشت پرنده

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
شماره ی یک | پی درپی  52 |

زمستــــــــــــــان 90

1 3 7

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

نوشتن معرفی نامه ی کتاب ها با گروه داوری همکاری کنند.
6. اگر اعضای گروه داوری کتابی چاپ و منتشر کرده اند که به پیشنهاد یکی از 
به  راه یابی  شایستگی  داوران  اکثریت  تأیید  با  و  داوری  گروه  از  بیرون  منتقدان 
فهرست ها را دارد معرفی آن اثر به فردی خارج از اعضای داوری واگذار می شود. 
هم چنین این آثار توسط اعضای داوری رتبه بندی نشده و در بخش جداگانه ای از 

فهرست معرفی می شوند.
7.در هر شماره از پژوهشنامه کتاب های یک فصل بررسی و از میان آن ها کتاب هایی 

پیشنهاد می شود. فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد شد.
8. فهرست اولیه ی کتاب ها بر اساس آمار خانه ی کتاب تهیه خواهد شد. چنان چه 
کتابی از هر فصل در این فهرست نیامده باشد، یا به هر دلیلی از چشم داوران برکنار 

مانده باشد، در فصل بعدی آن کتاب نیز بررسی خواهد شد.
9. برای داوری کتاب های تصویری، که بیش تر از متن به تصویر متکی هستند، از 
منتقدان تصویرگری بیرون از اعضای داوری اولیه ی الک پشت پرنده کمک گرفته 

می شود.
بهترین کتاب های کودک و نوجوان در  به  10. پژوهشنامه در نظر دارد هر سال 
زمینه ی ادبیات کتاب های تصویری  و علوم انسانی نشان های طالیی و نقره ای اهدا 

کند. ناشران می توانند این نشان را بر روی جلد کتاب های شان درج کنند.
از مجموع فهرست های چهار شماره )یک سال(  این جایزه  اولیه ی  نامزدهای 
شده اند  عالی  درجه ي  دریافت  به  موفق  که  کتاب هایی  شد.  خواهند  استخراج 
نامزدهای اولیه ی دریافت نشان طالیی و نقره ای الک پشت پرنده هستند، اما داوران 
سعی خواهند کرد یک بار دیگر تمام کتاب های منتشر شده در سال را مرور کنند 

* با توجه به سختی تهیه�ی کتاب�ها، خوشحال می�شویم ناشران محترم تا کتابی که شایسته ی توجه است از راهیابی به جمع نامزدها باز نماند.
کتاب�هایشان را در پایان هر فصل برای ما بفرستند.
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وضعیت کتاب کودک و 
نوجوان در بهار ۱۳۹۰

در بهار 1390، بنا به آمار سایت خانه ی کتاب، 7360 عنوان کتاب برای اولین بار 
منتشر شده، که از این تعداد 1085 عنوان مربوط به کودکان و نوجوانان است. طبیعی 
است که این آمار، بنا به دالیل مختلفی، دقیق نباشد؛ به خصوص که آمار ماهانه در 
این سایت وجود ندارد و ما با جست و جو در بخش »کتاب نما«ی سایت و شمارش 
تعداد عناوین این آمار را استخراج کرده ایم. علی رغم اشکاالتی که ممکن است این 
آمار داشته باشد، دقیق ترین آمار موجود کتاب در ایران را می توان از همین سایت 

استخراج کرد.
کتاب های کودک و نوجوان چیزی حدود 14 و 8 دهم درصد از کتاب های منتشر 
شده در فصل بهار است. از همین آمار می توان به نتایجی تحلیلی دست یافت، اما 
نوجوان دقیق تر  و  به کتاب های کودک  به دست می آید که  وقتی  تحلیل دقیق تر 
می شویم. نگاهی به آمار این کتاب ها از یک سو و هم چنین تأملی در آن ها ویژگی هایی 
را به ما نشان می دهد که می توان بر اساس آن ها آسیب شناسی کرده و خالء ها و 

نیازهای کتاب های کودک و نوجوان ایران را شناسایی کرد.
در  که  است،  آمده  دست  به  تأمل  این  براساس  تنها  نه  می آید  پی  در  آن چه 
پرنده  اعضای داوری فهرست الک پشت  از دوستان  بردارنده ی دریافت های بخشی 

نیز هست.

داستان تألیفی برای خردساالن
از میان کتاب های کودک و نوجوان، طبق این آمار، 643 عنوان به ادبیات اختصاص 
یافته است. ادبیات شامل شعر و داستان می شود، اما مروری بر این کتاب ها نشان 
می دهد همه ی کتاب هایی که به نحوی از شعر یا داستان استفاده کرده اند در این 

بخش هستند و بخشی از این کتاب ها آموزشی و حتی رنگ کردنی و... هستند.
است.  بهتر  دیگر،  کتاب های  به  نسبت  آمار،  این  از  داستان  این همه سهم  با 
مناسبی  ادبی  ارزش  از  ـ که  داستانی  کتاب های  میان  در  را  سهم  بیش ترین 
برخوردارد باشند ـ کتاب های ترجمه دارند و حتی علی رغم اجرای پروژه هایی مانند 
رمان نوجوان امروز در کانون پرورش فکری این معادله تکان چندانی نخورده است.
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به  نسبت  کودکان،  و  نوجوانان  حوزه ی  داستانی  کتاب های  آمار  این همه  با 
گروه های سنی پیش دبستانی و به خصوص پایین تر، خیلی بهتر است. یکی از نیازهای 
اصلْی انتشار کتاب برای خردساالن پیش دبستانی و پایین تر است؛ کتاب تألیفی در 
این زمینه آن قدر کم است که می توانیم بگوییم تقریباً وجود ندارد و کتاب ترجمه 

 شده ی مناسب نیز کم است.
زیاد شدن کتاب های داستانی ترجمه  شده به نظر نمی رسد که خودبه خود اشکالی 
ایرانی و گرم تر شدن رقابت  نویسندگان  باعث تشویق  به خصوص که  باشد؛  داشته 

می شود و هم چنین در عالقه مند کردن نوجوانان به مطالعه نیز مؤثر است.

افول شعر
با این که در آمار خانه ی کتاب شعر و داستان با هم آمده و تفکیک نشده است، مروری 
بر کتاب ها نشان می دهد که سهم شعر خیلی کم است. همین تعداد کم نیز اغلب 
ادبی چندانی  ارزش  و کارهای ضعیفی هستند که  آموزشی، رنگ کردنی  شعرهای 
ندارند. در میان کتاب های فصل بهار، هم وضعیت شعر کودک و خردسال نامناسب 
است و هم وضعیت شعر نوجوان. تعداد کتاب های، قابل توجه که ارزش ادبی مناسبی 

داشته باشد، به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

 کتاب های علوم اجتماعی و علوم انسانی
طبق آمار خانه ی کتاب، 104 کتاب در حوزه ی علوم اجتماعی و 12 تا در حوزه ی 
فلسفه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است، اما وقتی نام کتاب ها را مرور کنیم، 
درمی یابیم که بیش تر کتاب هایی که به نام علوم اجتماعی منتشر شده کتاب هایی مثل 
آشنایی با شغل هاست، یا کتاب هایی در حوزه ی مشاوره و روان شناسی، و یا کتاب های 
عامه پسند. مهم تر این که اغلب کتاب های این حوزه ترجمه هستند. وضعیت کتاب های 
حوزه ی فلسفه از این هم بد تر است: تعداد زیادی از این 12 کتاب کتاب های آموزشی 
است که تحت عنوان پرورش هوش و خالقیت منتشر شده. ضمن این که قرار دادن 
این نوع کتاب ها ذیل فلسفه برای کودکان محل اشکال است، در این حوزه کتاب های 

جدی و قابل تأمل، چه به صورت ترجمه و چه تألیف، منتشر نشده است.

تاریخ: قهرمان پرستی ها و دانستنی ها
یکی از موضوع هایی که هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت کتاب هایش در سطح 
مطلوبی قرار ندارد، حوزه ی تاریخ است. کتاب های تاریخی  منتشر شده در فصل بهار 
17 عنوان هستند و توجه به ایران باستان در آن ها آشکار است از کتاب هایی که به 
تاریخ ایران پرداخته، تنها دو کتاب درباره ی تاریخ معاصر است که زندگی نامه های 
از  قبل  دوره ی  به  اغلب  کتاب ها  بقیه ی  و  بردارد  در  را  امیرکبیر  و  مصدق  دکتر 
تاریخ  از  قرن  چند  درباره ی  فصل  این  در  عبارتی،  به  دارند.  اختصاص  ساسانیان 
ایران  کشورمان کتابی منتشر نشده است؛ به خصوص درباره ی 100 ساله ی اخیر 
که بسیاری از تحوالت و رویدادهایی که با آن ها درگیر هستیم ریشه در حوادث 
و  به شخصیت پرستی  بیش تر  است  شده  منتشر  هم  آن چه  دارند؛  سال ها  همین 
نگاه اغراق آمیز به برخی از شخصیت ها و هم چنین تبدیل تاریخ به مجموعه ای از 
دانستنی های تعجب برانگیز روی آورده. به بیان دیگر آن چه از خواندن این کتاب ها 

دستگیر مخاطبان خواهد شد چه بسا نقض غرض تاریخ نویسی باشد. 
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سینما روی کاغذ
دیدن فیلم از خواندن کتاب راحت تر است، اما بیش تر صاحب نظران فیلم های اقتباسی 
را که از روی داستان ساخته شده است، در حد آثار ادبی نمی دانند. رابطه ی متقابل 
سینما و ادبیات، همیشه، موضوع بحث منتقدان سینمایی و منتقدان و نویسندگان ادبی 

بوده، اما این بار این رابطه در کتاب اختراع هوگو کابره شکلی نو به خود گرفته است.
برایان سلزنیک، نویسنده ی انگلیسی، که تصویرگر هم هست، سینما و رمان را در 
کتاب اختراع هوگو کابره تلفیق کرده است؛ کتابی که در ترجمه ی فارسی اش »سینما 
رمان« نام گرفته. شاید در نگاه اول اهمیت این کتاب در این باشد که با همراهی 
تصویر خواندن را آسان کرده است، اما اهمیت اصلی در این است که تصویر در این 

کتاب تا حد ادبیات ارتقا پیدا کرده و به ادبیات تبدیل شده است.
در این کتاب رمانی با متن و تصویر روایت می شود. صفحات زیادی از کتاب به 
تصویرهای مشکی اختصاص پیدا کرده است و حذف تصویر ها فهم رمان را دچار 
اشکال می کند. زاویه ی دید در تصویر ها کاماًل سینمایی است؛ انگار کسی از پشت 

دوربین به سوژه نگاه کرده است.
برای  از دو سال  بیش تر  کابره، که  اختراع هوگو  با کتاب  تصویرگر  و  نویسنده 
خلق آن وقت گذاشته، مانند یک فیلم سینمایی برخورد کرده است. خواننده پس 
از یک مقدمه ی کوتاه، به تصویرخوانی می رسد و با تصویر پیش می رود تا دوباره به 
متن برسد. متن و تصویر شانه به  شانه ی هم ارزش ادبی و هنری پیدا کرده اند. رضی 

هیرمندی ترجمه ی خوبی از این کتاب ارائه کرده است.
شاید هنگامی که این یاداشت منتشر می شود، فیلمی را که »مارتین اسکورسیزی« 
براساس این رمان ساخته نیز بتوانیم ببینیم. این کارگردان نامدار شصت و نه ساله، به 
گفته ی خودش، با تخیل دختر دوازده ساله اش همراه شده و این کتاب را با حضور 

بازیگرانی هم چون »بن کینگزلی« و »جود الو« تبدیل به فیلم سینمایی کرده است.
اختراع هوگو کابره تجربه ی تازه ای است و این تجربه شروع خوبی است و به سادگی 
می تواند خواننده ی ده، دوازده ساله را همراه خود کند و رویا ها، ترس ها و تنهایی های 
هوگو ـ کودکی یتیم که ساعت های ایستگاه راه آهن را بعد از مرگ عمویش را تعمیر 

می کند ـ را با کلمه و تصویرهای تک رنگ به تصویر بکشد.
بداخالق می شود، ماجرای ساخت  اسباب بازی فروش  وارد مغازه  او  هنگامی که 
یک آدم آهنی شکل دیگری به خود می گیرد. یک دفترچه، دوستی با ایزابل، نوه ی 
اسباب بازی فروش و آگاهی از گذشته ی این پدربزرگ هیجان تازه ای به وجود می آورد. 
از زمان الیور توست تاکنون داستان پسرهای یتیم زیادی روایت شده و این بار سلزنیک 
در قرن بیست و یک به سراغ یتیمی از قرن گذشته رفته و او را به دنیای امروز آورده 
تنهایی اش،  و  نمی کند  باز  را  عمویش  حقوقی  فیش های  که  گرسنه  پسری  است؛ 
خوابیدن در خیابان های سرد پاریس و فرار از دست ماموران راه آهن بخش هایی از این 

کتاب است که سویه ی عمیق انسانی دارد.

اختراع هوگو کابره
نویسنده و تصویرگر: برایان سلزنیک
مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: افق
58۴ صفحه
8500 تومان
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وقتی آدم ها از دل 
کتاب بیرون می آیند…

نیروی  »مگی« و پدرش، »مو«، عاشق کتاب هستند و زیاد کتاب می خوانند. مو 
واقعی  دنیای  به  را  کتاب  خواندن شخصیت های  بلند  با  می تواند  او  دار؛.  عجیبی 
وارد زندگی آن ها شده و دردسرآفرین شده اند.  اما شخصیت های داستانی  بیاورد، 
شب قبل از سفر بیگانه ای وارد خانه ی آن ها می شود؛ مگی از او می ترسد... بیگانه 
کسی نیست، جز »گرد انگشت«، یک شخصیت داستانی خسته از دنیای شلوغ و 
پر سر و صدا، که حاال می خواهد برگردد به کتاب. ماجراهایی پیش می آید و مگی 
می فهمد مو، با هدف مخفی کردن کتاب سیاه  قلب، راهی سفر شده است. مو کتاب 
را در کتابخانه ی »خاله الینور« مخفی می کند، اما شبانه آدم های »کاپریکورن«، یکی 
دیگر از شخصیت های کتاب سیاه  قلب، سر می رسند و مو و سیاه  قلب را با خودشان 
می برند. خاله الینور و مگی برای نجات جان مو به محل اقامت کاپریکورن می روند. 
در زندان مگی پی به راز عجیبی می برد: مو می گوید یک روز، که داشته با صدای 
بلند سیاه قلب را می خوانده، گردانگشت و باستا و کاپریکورن از توی داستان آمده اند 
بیرون و مادر مگی به همراه دو گربه ای که همیشه موقع خواندن کتاب روی دامن او 
می نشسته اند رفته توی کتاب. گردانگشت می خواهد برگردد به کتاب، اما کاپریکورن 
و باستا می خواهند مو با جادوی زبانش شخصیت ها را جابه جا کند. این که چه اتفاقی 
می افتد، آیا مادر مگی برمی گردد به دنیای واقعی و گردانگشت و باستا و کاپریکورن 

به خواسته ی خود می رسند، چیزی است که در کتاب سیاه قلب نوشته شده.
سیاه  قلب پر از ماجراهای تخیلی است و خواننده در آن مرزی بین دنیای خیال 
داستان می شوند و شخصیت های  دنیای  وارد  آدم ها  نمی کند.  احساس  واقعیت  و 
و  را در زندگی مو  اتفاق های عجیبی  واقعی. خواننده چنین  وارد دنیای  داستانی 
مگی، که حسابی با کتاب ها قاطی شده اند، باور می کند و از خواندنش لذت می برد. 
سیاه قلب کتابی است قطور، پرماجرا، دلهره آو، و جذاب، که فکر می کنم هدیه ی 
طعم  هنوز  که  ماجراجویی  نوجوان های  و  کتاب خوان  بچه های  برای  باشد  خوبی 

کتاب های فانتزی را نچشیده اند.
سیاه قلب نام اولین سه گانه ی کورنلیا فونکه، نویسنده ی آلمانی، است. این کتاب 
در سال 1388 با نام سیاه دل از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
با ترجمه ی شقایق قندهاری منتشر شده است. کانون از نسخه ي انگلیسی کتاب 
برای ترجمه استفاده کرده و نشر افق آن را از آلمانی به فارسی برگردانده است. 
ترجمه ی سلطانی، شاید به دلیل استفاده از زبان اصلی، روان تر و خوش خوان تر از 

کار در آمده است.

سیاه قلب
نویسنده و تصویرگر: کورنلیا فونکه

مترجم: کتایون سلطانی
ویراستار: مژگان کلهر

ناشر: افق
808 صفحه
9500 تومان
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یک عاشقانه ی ظریف در 
حاشیه�ی جنگ و پیانو

اگر کسی پیدا شود و بپرسد که چرا باید این کتاب را بخواند، می گویم به خاطر آن 
قسمت داستان که سارا، بعد از ساعت ها توی صف ایستادن برای آب، از خستگی 
گریه  که حسابی  است  درست  می ریزد.  را  آب   همه ی  و  می اندازد  زمین  را  سطل 
این ها  به  تجربه می کند،  اتفاق  این  از  سارا  که  و حسی  یونس  اما حضور  می کند، 
می ارزد. عاشقانه ی ظریف کتاب توی همین صحنه ها خودش را نشان می دهد. وقتی 
یونس نه تنها به جای کوکو همسفر سارا و خانواده اش می شود، بلکه کم کم جای پیانو 

را هم در دل سارا می گیرد.
سارا نوجوان نوازنده ای است که با پدر و مادر و برادرش، سام، در خوزستان زندگی 
می کند و پیانویش »کوکو« را مثل یکی از اعضای خانواده اش دوست دارد، اما جنگ 
این حرف ها را نمی فهمد و سارا از   همان اوایل داستان و هنگام فرار از شهر باید بین 
بردن کوکو و نجات دادن جان یونس و بی بی یکی را انتخاب کند و انتخاب سارا البته 
کوکو است. این وسط غریبه هایی مثل یونس و بی بی چه اهمیتی دارند، وقتی کوکو 
همه ی زندگی و آرزوهای سارا به حساب می آید؟ اما فشار روحی آن لحظه، به خاطر 
نگاه ها و حرف های مادر و خمپاره هایی که دم به دم به فاصله ی نزدیک تری از آن ها به 
زمین می خورند، سارا را مردد می کند؛ آن قدر که آن چه می خواهد و آن چه دوست 
دارد را زیر آن باران آتش   رها کند تا نویسنده بعداً به او عشق تازه ای بدهد. حتی با 
این که سارا اول از یونس بدش می آید که یکهو سر راه شان سبز شده، و بعد هم از 
کارهای عجیبی که بلد است و همه ی بچه ها را دور خودش جمع می کند حرصش 
می گیرد، اما کم کم آن قدر راحت در دل سارا جا باز می کند که یک باره سارا به خودش 
او حرف می زند، غبطه می خورد.  از  به سلما، دختری که یونس  می آید و می بیند 

راستی! سلمای شعرهای یونس   همان ساراست؟
هنوز فکر می کنم این کتاب را باید به خاطر همین عاشقانه ی ظریفش خواند و بعد 
از آن به خاطر این همه نزدیک شدن به حس های درونی سارا، و جا انداختن کوکو 
در زندگی اش، و به تصویر کشیدن رابطه ی بدون اغراق و خوب سارا و خانواده اش، 
و البته به خاطر معمایی که در آخر کم و بیش حل نشده می ماند: یونس واقعاً چه 
کسی بود که یک باره از آسمان سر راه سارا سبز شد و یک روز صبح هم دیگر از 

خواب بیدار نشد؟

عاشقانه های یونس 
در شکم ماهی
نویسنده: جمشید خانیان
ویراستار: بابک آتشین جان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان
168 صفحه
2000 تومان
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دختری که دوست 
داشت پسر باشد

کم پیش می آید در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان ما کتابی منتشر شود که بتواند 
با آثار ترجمه رقابت کند؛ چه از نظر انتخاب سوژه و پرداخت، چه در زمینه ی جذب 

مخاطب.
رمان  نمونه های  موفق ترین  از  یکی  حسن زاده،  فرهاد  نوشته ی  هستی،  رمان 
نوجوان تألیفی در سال های اخیر است. با این که بستر زمانی آن اوایل جنگ ایران و 
عراق را در برمی گیرد، اما بسیاری از نوجوانان امروز می توانند خودشان را در آینه ی 
هستی ببینند: دختری که دوست دارد پسر باشد، فوتبال بازی کند و از عروسک 
متنفر است. دغدغه های او برای خواننده آشناست، حس او را برمی انگیزد و تا انتهای 

کتاب با خود می کشاند.
ما هستی را از زبان خود هستی می خوانیم: دختر نوجوانی که با پدرش مشکل 
دارد و به دلیل جنگ مجبور به مهاجرت از شهرش می شود. حسن زاده برای روایت 
داستانش زاویه ی اول شخص را برگزیده؛ زاویه ای که بیش ترین هم حسی را با خواننده 
ایجاد می کند و دست نویسنده را برای بیان درونی ترین افکار قهرمانش باز می گذارد. 
هم چنین استفاده از عنصر طنز و خلق شخصیت هایی شوخ طبع، عالوه بر تلطیف فضا، 

باعث جذب خواننده ی نوجوان می شود.
شخصیت های کتاب هستی با لهجه ی جنوبی حرف می زنند؛ لهجه ای که به خوبی 
در کتاب نشسته، خواننده را اذیت نمی کند، و به ملموس تر کردن فضا کمک می کند.

کهنگی  بوی  اما  برمی گردد،  قبل  سال  سی  به  کتاب  وقایع  که  است  درست 
نمی دهد. مشکالت دوران بلوغ از مسائلی است که هر نوجوانی، در هر جای دنیا و هر 

زمانی که باشد، با آن درگیر است.
را  او  وضعیت  و  می خورد  گره  هم  جنگ  با  هستی  زندگی  در  مشکالت  این 
پیچیده تر می کند. او گه گاه با پدرش درگیر می شود، با موتور از خانه فرار می کند، به 

دنبال دایی اش می رود، عاشق می شود، و...
و شاید همین هاست که هستی را با خیلی از دخترهایی که تا به حال در رمان های 
نوجوان ایرانی دیده ایم متفاوت می کند... دختری که به دنبال زندگی و خواسته هایش 

می گردد، حتی در دل جنگ!

هستی
نویسنده: فرهاد حسن زاده

ویراستار: شیوا حریری
ناشر: کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان
262 صفحه
2800 تومان
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بازی به اضافه ی ترانه
اتل متل توتوله، کالغ پر، لی لی لی لی حوضک و عمو زنجیرباف نام چهار کتاب 
تصویری است که به صورت کتاب سخت، توسط نشر دیبایه، منتشر شده. در هر کتاب 
یکی از بازی های ایرانی که معموالً با شعر همراه است، دستمایه قرار گرفته تا کتابی 
تألیف شود که هم بچه ها از خواندن شعر هایش لذت ببرند و هم یکی از بازی های 
ایرانی در آن آموزش داده شود. هر کتاب شرح یک بازی را همراه با تصویرهایی زیبا 

با کیفیتی خوب ارائه کرده است.
می دانیم که انتشار کتاب های سخت و کتاب های گروه سنی الف در کشورمان 
کاری دشوار است و معموالً برای گروه های سنی پایین تر کتاِب باکیفیت بسیار کم 
است. از این زوایه می توانیم بگوییم که این مجموعه ی چهارتایی از معدود کتاب های 

مناسب تألیفی برای این گروه سنی هستند.
متن این کتاب ها در واقع هم برای بزرگساالن است و هم برای کودکان گروه سنی 
الف. متن کارکردی دوگانه دارد و بزرگساالن بهتر است یک بار کتاب را قبل از این که 
برای بچه ها بخوانند، خوانده باشند. آن�ها باید بخشی از متن را هنگام خواندنش برای 
بچه ها حذف کنند، زیرا بخشی از متن در واقع راهنمای بزرگ ترهاست برای چگونگی 
انجام بازی. وقتی آن�ها این متن را از قبل خوانده باشند، کتاب را همانند یک بازی 
جذاب برای بچه ها توضیح می دهند، ترانه هایش را برای بچه ها می خوانند و ترانه ها 

معنادار می شود و بچه ها بیش تر لذت می برند.
متن ها بسیار ساده نوشته شده اند و توضیحی کامل و در عین کوتاه درباره ی 
بازی ارائه می کنند، اما شاید بهتر بود که این توضیحات جداگانه می آمد و متن مثل 
داستانی، خاص کودکان  بود. با این حال این کتاب ها هم از نظر کیفیت، هم از نظر 
ایرانی بسیار  از نظر ارزش های هنری مهم هستند و برای کودکان  فرهنگی و هم 

جذاب خواهند بود.

ترانه بازی های ایران
نویسنده: شهرداد میرزایی
تصویرگر: مهسا منصوری
ناشر: دیبایه
2۴ صفحه
5۴00 تومان
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برای بچه ها و بزرگ ترها
نرفته. اسم  بامزه است که هنوز به دبستان  جونی بی جونز یک دختر کوچولوی 
به جای  دارد  و دوست  نمی آید  بئاتریس خوشش  از  اما  است،  بئاتریس  او  اصلی 

بئاتریس به او »بی« خالی بگویند که اول بئاتریس است.
بهار 1390 کتاب های جونی بی. جونز عاشق مهمانی است و جونی بی جونز مو 
کوتاه می کند به این مجموعه اضافه شد و تعداد کتاب های جونی بی. جونز به ده 

کتاب رسید.
یک  درباره ی  که  کتاب هایی  از  ایران  کتاب  بازار  در  که  که  است  سالی  چند 
شخصیت نوشته شده استقبال می شود. این نوع کتاب ها شاید با نیکال کوچولو و بعد 
با رامونا در ایران مورد توجه قرار گرفتند، اما االن مجموعه های زیادی توسط ناشران 

مختلف و گاهی برخی از مجموعه ها توسط دو یا سه ناشر، منتشر شده است.
در میان این مجموعه ها جونی بی جونز هم کاری است متفاوت و هم به دالیل 
مختلف، از جمله این که ناشرش بیش تر ناشر کتاب های بزرگسال است، خوب دیده 

نشده.
این کتاب ویژگی هایی دارد که آن را هم برای کودکان جذاب می کند و هم برای 
بزرگ ترها؛ به بزرگ ترها کمک می کند تا شناخت کامل تری از رفتار کودکان شان به 
دست بیاورند، و بچه ها بیش از هر چیزی از این کتاب لذت می برند و از دوستی با 

جونی بی جونز خوشحال می شوند.
موضوع کتاب ها از زندگی و آرزوهای بچه ها برداشته شده است: مثاًل در جونی 
بی جونز عاشق مهمانی است جونی بی جونز باالخره به آرزویش می رسد و به خانه ی 
خیلی بزرگ یکی از دوستانش می رود و اجازه می یابد شب هم آن جا بماند. یا در 
جونی بی جونز مو کوتاه می کند، جونی بی جونز تصمیم می گیرد موقعی که بزرگ 
شد آرایشگر بشود و برای تمرین می خواهد موی چند نفری را کوتاه کند؛ و این 

چند نفر چه کسانی هستند؟ یکی از آن ها دمپایی خرگوشی اش است.
در این کتاب ها فقط موضوع و نزدیکی اش به دنیای کودکان اهمیت ندارد، بلکه 
چگونگی پرداختن به این موضوع نیز کودکانه است و به همین دلیل این کتاب ها، 
ضمن این که بچه ها را غرق لذت می کند، می تواند به ما بزرگساالن نیز بیاموزد که 

از نگاه کودک به دنیا و رفتار بزرگ ترها نگاه کنیم.
این کتاب برای گروه سنی ب و ج توصیه شده، اما برای بچه های گروه الف هم 

می شود آن را خواند و برای بزرگ ترهایی که بچه دارند هم مناسب است.

مجموعه ی  جونی بی جونز
نویسنده: باربارا پارک

تصویرگر: دنیس برانکاس
مترجم: امیرمهدی حقیقت

ناشر: نشر ماهی
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 بعضی نویسنده ها پر شر و شور و پر سر و صدا می نویسند، برای بچه ها هزار ماجرای
تودرتو تعریف می کنند، و صد معما و ده خطر و یک قهرمان می سازند؛ بچه ها هم 
را همراه  از سر می گذرانند، صد معما  را  قهرمان همراه می شوند، ده خطر  با آن 
کیف  و  درمی آورند  سر  تودرتو  ماجرای  هزار  از  و  می کنند  کتاب حل  قهرمان  با 
می کنند. این دست نویسنده ها معموالً با انتشار کتاب شان شروع می کنند مصاحبه 
کردن و بعد هم، اگر کتاب شان موفق شد، سریع امتیاز ساخت آن را به هالیوود 

می فروشند.
نویسنده های دیگری هم هستند که با این سر و صدا بیگانه اند، خودشان هم 
می کنند،  را  زندگی شان  ندارند،  هالیوودی  فیلم های  با  میانه ای  چندان  معموالً 
دارند که خوب  ایمان  به همین کتاب  و  بچه ها می نویسند  برای  را  قصه های شان 
و کامل می تواند کار خودش را انجام دهد. احمدرضا احمدی از همین دسته است.

تصور این که کودکان در برخورد با کتاب های احمدی چه واکنشی از خود نشان 
می دهند چندان کار ساده ای نیست، اما می توان به حکم تجربه گفت که کودکان 
شما با خواندن این کتاب ها دنیایی را می شناسند و به صدا و آوایی گوش می دهند 
که تاکنون، نه فقط در ادبیات کودک ایران، که در ادبیات کودک جهان، بی سابقه 
بوده است. شاید عجیب به نظر برسد، ولی لحن و دنیای کودکانه ی احمدرضا، تازه 
در هفتاد سالگی این شاعر -  نویسنده، به جایی رسیده است که بتوان با اطمینان 

خاطر بلوغ، پختگی و اصالت آن را تأیید کرد.
تقسیم  بخش  چند  به  خود  که  را،  کوتاهی  ماجرای  مجموعه  این  کتاب  هر 
را  کودکی  داستان  کبریت  عمر هفت چوب  کتاب  مثاًل  می کند؛  تعریف  می شود، 
و  برود  انار  باغ  به  از خانه اش  بتواند  تا  دارد  اختیار  در  می گوید که هفت کبریت 
انار بچیند؛ این که این هفت کبریت چگونه استفاده می شوند را باید در خود کتاب 
خواند، اما می توانم در این حد بگویم که احمدرضا، در این میهمانی کوتاه، اسب و 
قایق و قفل و کلید را با کودکان مان همراه می کند و جشنی شکوهمند از تخیل و 

کودکانگی و شعر و قصه برپا می کند که نظیرش را در جایی ندیده ایم.
می خواهم بگویم کودکان تان را از این میهمانی غریب و منحصر به فرد محروم 

نکنید؛ شاید همین مهمانی مکتوب از بهترین خاطره های بزرگسالی آن ها باشد.

رنگ عشق
نویسنده: احمدرضا احمدی
تصویرگران: احسان عبداللهی، 
حسام الدین طباطبایی
ناشر: نشر نظر
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حرکت در خط زمان

جنگ سرآغاز ویرانی و خرابی است و شاید همین ویرانه ها و خرابه ها، به همراه صدای 
بمب و خمپاره، اولین تصویری باشد که با شنیدن لغت جنگ به ذهن مان می آید.

اما برای جرج جنگ مساوی است با هیجان! او عاشق هواپیماهای غول پیکر و 
تانک هاست که این طرف و آن طرف در موردشان خوانده. جرج شیفته ی چیزهایی 

است که در موزه ی جنگ دیده.
اتفاقی باعث می شود تصویر ذهنی جرج از جنگ عوض شود، و آن هم مواجهه ی 
مستقیم با جنگ است. نه که جنگی پیش رویش دربگیرد؛ او طی اتفاقی در زمان 

حرکت می کند و به گذشته برمی گردد.
جرج از انگلیس زمان جنگ جهانی دوم سردرمی آورد و حاال مجبور است برای 
زنده ماندن بجنگد؛ برای به دست آوردن مقداری خوراکی، جایی برای خواب و کتی 

که بپوشد تا از سرما در امان بماند.
خواندن این کتاب در روزگاری که کودکان و نوجوانان از هر طرف با فیلم ها و 
بازی هایی روبه رو هستند که خشونت در آن به شکل عریان نمایان می شود تجربه ای 
متفاوت است؛ تجربه ای که نشان می دهد خشونت و جنگ تا چه اندازه ویران کننده 

است و چه آسیب هایی می تواند به بار بیاورد.
نویسنده، برای این که مخاطب را تا انتها با خود همراه کند، از داستانی جاسوسی 

- معمایی بهره می گیرد.
عالوه بر این جرج برای تعریف کردن داستان زندگی اش از اصطالحاتی عامیانه 
این  برگرداندن  برای  نیز  مترجم  آشناست.  خواننده  برای  که  می کند  استفاده 
اصطالحات از واژه هایی که بسیار از زبان نوجوانان امروز ایران می شنویم استفاده کرده 

است؛ اصطالحاتی مثل: حالم گرفته س.

آلونک
نویسنده: رابرت سوئیندلز

مترجم: زینب موسوی کریمی
ویراستار: احسان نوروزی

ناشر: کتاب ونوشه )چشمه(
259 صفحه
6000 تومان
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داستان هایی از 
تفاوت ها

ماجراهای استنلی مجموعه کتاب هایی است با شخصیت های ثابت که جف براون با 
الهام از دو پسرش نوشته است. تخیل و فانتزی سنگ اول بنای این ماجرا هاست؛ 
آغاز  این  می شود.  صاف  کاغذ  مثل  او  و  می افتد  پسر  روی  اعالنات  تخته ی  یک 
ماجراهای دو برادری است که در کنار هم به یک مدرسه می روند و شب و روزشان 
با یکدیگر می گذرد. هیجان و ترس اولیه ی این اتفاق با رفتن پیش پزشک می گذرد 

و اندکی بعد مثل امری عادی از طرف دوستان و خانواده پذیرفته می شود.
متفاوت  باشد.  متفاوت  دیگران  با  استنلی  که  می شود  باعث  اتفاق  یک  هربار 
بودن همیشه جذاب نیست و این را استنلی بیش از هر کس دیگری درمی یابد. او 
آرزو دارد مثل بقیه باشد. در این بین حسادت های برادرش، آرتور و در عین حال 
یا  خوب  هیچ کس  می کند.  جذاب  را  داستان  می کند،  استنلی  به  که  کمک هایی 
بِد مطلق نیست؛ داستان ها و ماجراهای کتاب بر این اساس پیش می رود. هر دو 
برادر خصوصیات خود را دارند؛ اگر استنلی پسری باهوش وماجراجوست، برادرش 
خویشتن دار و دقیق است. شخصیت های این مجموعه کودکان هستند که بدون 

بزرگ تر ها نمی توانند زندگی کنند و حضورشان آغازگر یک اتفاق است.
تلفیق واقعیت و تخیل از ویژگی های مجموعه ی استنلی است، نکته ای که آن را 
جزء آثار به یاد ماندنی دنیا کرده، روایت انسانی از تفاوت ها است. برای یک پسر با 
ضخامت دو و نیم سانتی متر زندگی متفاوت گاهی آن چنان سخت می شود که انگار او 
دست یا پا ندارد، اما به جای بیان این سختی نویسنده فضایی شاد و پر هیجان پدید 
آورده است. خواننده ی این کتاب می تواند از منظرهای مختلف با یک ماجرا، یک 
آرزو، یک اشتباه، یا یک حس آشنا شود. نویسنده هر اتفاق را تا انتها پیش می برد؛ 
یعنی اگر مادر استنلی، هریت، دوست دارد مشهور شود، شهرت را تا انتهای درجه 
احساس می کند و اگر برادرش دوست دارد قوی ترین آدم دنیا باشد، حتماً این اتفاق 

برایش می افتد.
شش جلد از این مجموعه را نشر قدیانی با ترجمه ی شیما فتاحی منتشر کرده 
و نشر چشمه هم چهار جلد از آن را با ترجمه ی پروین جلوه نژاد منتشر کرده است. 
این دو مجموعه از نظر ترجمه چندان تفاوتی با هم ندارند و طرح جلد آن ها براساس 

طرح جلد اصلی کتاب است.

مجموعه ی استنلی
نویسنده: جف براون
تصویرگر: اسکات نش
مترجم: شیما فتاحی                              
ناشر: قدیانی*
مترجم: پروین جلوه نژاد
ناشر: چشمه*

* این مجموعه توسط دو ناشر منتشر شده است.
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یه آرزو کن
دیگران را نمی دانم، ولی من از برِف پیش از وقِت امسال و گم شدن پاییز خوشحالم و 
خوشحالم هنوز یکی، دو نفر در جهان هستند که همه ی آرزوهای شان می شود یک 
کلمه ی سپیِد سه  حرفی؛ برف. گیرم یکی از این نفرات پسر بچه ی کوچکی باشد در 
حد و اندازه ی یک شخصیِت داستانی در رمان های مگان مک دونالد که تحت  عنوان 
این  با  استینک منتشر شده اند. سابقه ی آشنایی من  مجموعه ی جودی دمدمی و 
خواهر و برادر برمی گردد به مجموعه ی هشت  جلدی جودی دمدمی، که ترجمه ی 
فارسی آن اولین بار پنج سال پیش از سوی نشر افق منتشر شد. بعد از موفقیت جودی 
دمدمی خانم مک دونالد هشت جلد کتاب دیگر هم نوشت، با محوریت شخصیت برادر 
توسط شبنم  استینک هم  از مجموعه ی  پنج جلد  استینک. سال گذشته  جودی، 
سمیعیان )نشر پنجره( به فارسی ترجمه شد. در این مجموعه ی تازه هم، که شامل 
دو کتاب تعطیالت خوش کریسمس و در جست وجوی گنج است، استینک شخصیت 
اصلی داستان است، البته با همراهی خواهرش، جودی. در تعطیالت خوش کریسمس 
استینک تمام  مدت میخ کانال هواشناسی است به امید شنیدن یک خبر خوب. چه 
خبری؟ این که خبر برسد برف می بارد. در این  میان جودی وظیفه دارد امید استینک 
را ناامید کرده و مدام یادآوری کند که در ایالت ویرجینیا هرگز برف نخواهد بارید. 
می پرسید حقیقت دارد؟ بله، اما همیشه امیدی هست. در کتاب دوم، در جست وجوی 
گنج، یکی دیگر از آرزوهای استینک برآورده می شود؛ سفر با یک کشتی به مقصد 
یک جزیره ی گنج واقعی. خانواده ی دمدمی برای تعطیالت به جزیره ی اُکراُکک در 
کارولینای شمالی سفر کرده و در سومین ساالنه ی جست وجوی گنج شرکت می کنند. 
مسابقه ای چند مرحله ای با چند سرنخ  و جایزه ا ی بزرگ؛ سوار شدن به کشتی انتقام 
پرماجرا داستان هایی جذاب و جالب دارد که  این مجموعه ی  آِن شماره دو.  ملکه 
پرهیجان و لذت بخش اند. خانم مک دونالد خیلی خوب از پس نمایش رفاقت و رقابت 
جودی و استینک برآمده است و با گپ وگفت و بگو مگوی این خواهر و برادر داستان 
را پیش می برد. عالوه بر جنبه ی سرگرم کنندگی این مجموعه، به نظر من، این دو 
رمان پرماجراـ  با زبان روان و ساده ای که دارندـ  پیشنهاد خوبی برای بلندخوانی و یا 
تمرین خواندن کودکان شش تا نه ساله است. جدای از داستان، تماشای تصاویر شاد 

و خوش آینِد پیتر. اچ. رینولدز هم خالی از لطف و لذت نیست.

مجموعه ی جودی 
دمدمی و استینک

نویسنده: مگان مک دونالد
تصویرگر: پیتر. اچ.  رينولدز
مترجم: محبوبه نجف خانی

ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: واحد کودک مؤسسه ی نشر افق 

)کتاب  های فندق(
3800 تومان
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دقیقه های حیاتی
دقیقه�ها واحد نسبتاً کوچکی از زمان هستند، اما گاهی اوقات می�توانند نقشی بسیار 
حیاتی در زندگی آدم�ها ایفا کنند؛ برای مثال شاید اگر زلزله�ی بم یک دقیقه کم تر 
طول می�کشید تعداد کم تری از آدم�ها جان شان از دست می�دادند. شاید هم اگر پدر 
و مادر رها یک دقیقه زودتر از خواب بیدار می شدند زنده می�ماندند و آن وقت رها 
دیگر دختر مینو و سعید نمی�شد. یک دختر بمی باقی می�ماند و شاید یک روز در 
و دقایق  ثانیه�ها  اما  را شکست می�داد.  تهران  از  رقیبی  فینال شطرنج  مسابقه های 
کار خودشان را کردند و رها شد دختر مینو؛ مینویی که سال ها این واقعیت را از او 
مخفی کرد و نمی دانست باألخره روزی ناگزیر از مواجهه با واقعیت است. واقعیتی 
که دستمایه�ی رمان حتی یک دقیقه کافی است شده و خواننده 192 صفحه را با 
اشتیاق می�خواند تا ببیند سرانجام چه طور این واقعیت بازگو می�شود. هویت دغدغه�ی 
نوجوان  نوجوانی، است. حال تصور کنید یک دختر  به ویژه در سن  آدم�ها،  همه�ی 
نام  با  یک روز متوجه شود کسی که سال ها خیال می�کرده نیست؛ دختری است 
از پدر و مادری متفاوت؛ پدر و مادری که هرگز چیزی  خانوادگی متفاوت و طبعاً 
درباره�ی آن ها نشنیده، چرا که همه ی عمر زوج دیگری را پدر و مادر خود می�دانسته 
است. در یک لحظه همه چیز عوض می�شود و او در جمع کسانی که همیشه آن ها 
را خویشاوند خود می�دانسته است احساس بیگانگی و غربت می�کند. خواننده واقعیت 
را می�داند، واقعیتی که رها نمی�خواهد باورش کند و هم چنان مقاومت می�کند، اما 
مقاومت در برابر مادر روشنفکری که بخش عمده�ای از وقتش را صرف فعالیت�های 
اجتماعی می�کند کار چندان راحتی نیست. حتی یک دقیقه کافی است از معدود 
رمان�های ایرانی است که در آن تصویر اجتماعی و مستقلی از زن/ مادر ارائه شده. به 
عبارتی حضور زن تنها محدود در چهاردیواری خانه و آشپزخانه نیست و او عالوه بر 
فرزند خودش )که البته او هم در واقع فرزند خودش نیست( برای سایر کودکان نیز 
مادری می�کند. طبیعی است که در خالل انجام چنین کاری ممکن است ساعت های 
کم تری را در کنار خانواده�ی خودش بگذراند و این جاست که اشاره��ای هم به درددل 
بچه�های طبقه�ی متوسط می�شود که با داشتن مادران شاغل ناگزیر از تحمل تنهایی 

در منزل هستند.
و  تکراری  اندکی  بم  زلزله�ی  بازماندگان  به  پرداختن  اول  نگاه  در  است  ممکن 
کلیشه�ای به نظر برسد، اما ابعاد این فاجعه به حدی عمیق است که می�توان بارها و 

بارها در آثار گوناگون به آن پرداخت، بدون آنکه از ارزش و اهمیت آن کاسته شود.

حتی یک دقیقه
 کافی است
نویسنده: آتوسا صالحی
ناشر: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
192 صفحه
2200 تومان
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شرورترین دختر مدرسه

تعداد بچه هایی که عاشقانه منتظر رسیدن اولین روز کالس اول دبستان هستند 
اندک است. کم تر بزرگ تری می تواند در اطرافش جمله ی »عاشق مدرسه رفتنم« 
را بشنود. انید بالیتون، نویسنده ی انگلیسی قرن بیستم، این بار شخصیتی آفریده 
است که مدرسه را کمی بیشتر از معمول دوست دارد. او در کتاب شرور ترین دختر 
مدرسه مبصر می شود ماجرای »الیزابت« را ادامه می دهد؛ دختری که در قسمت 
اول کتاب شرور ترین دختر مدرسه تقریباً همه ی کارهای خالف مقررات مدرسه ی 
به  تا  است  منتظر  او  بود.  رسیده  آرامش  به  سرانجام  و  داده  انجام  را  »وایتلیف« 
با ورود  اما قضیه  را هدایت کند،  اولی ها  و در نقش مبصر، سال  بازگردد  مدرسه 

»آرابال« به خانه و بعد مدرسه کمی فرق می کند.
و  دارد،  شایسته ای  رفتار  می پوشد،  لباس  تزیینی  عروسک های  شبیه  آرابال 
»ظرافت« و به قول نویسنده ی کتاب »حماقت« را هم زمان دارد. او از فضای حاکم 
داشته  و خانمانه تر  فضایی شایسته تر  دارد  و دوست  ندارد  بر مدرسه دل خوشی 
باشد، تا هم زیبایی اش تحسین شود و هم عملکردش. از طرف دیگر الیزابت چندان 
در نقش مبصر موفق عمل نمی کند. زیاد هم تقصیری ندارد، حل مسئله ی دزدی 
کار آسانی نیست. کمک کردن او به دوستان دیگرش روند خوبی را طی نمی کند. 
وارد  نیز  تازه  وارد،  اما درس نخواِن  باهوش  با جولیان، پسر  ارتباطش  بین  این  در 

مرحله ی دیگری می شود.
با این که این کتاب قدیمی است و فضایش شاید برای بچه های امروز قدیمی 
به نظر برسد، اما باز هم چیزهایی برای خواندن دارد. اضطراب روز اول مدرسه و 
تطبیق دادن خود با محیط، کمبودهایی که سبب می شود بچه ای دست به دزدی 
بزند، و این که چگونه می توان وقتی غم و اندوه بر کسی غلبه می کند به او کمک 

کرد، از موضوع های این کتاب است.

شرور ترین دختر مدرسه 
مبصر می شود
نویسنده: انید بالیتون

ترجمه: آتوسا گلکار
ناشر: کتاب ونوشه )چشمه(

235 صفحه
5500 تومان



فهرست
الک پشت پرنده

راه یافته

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
شماره ی یک | پی درپی  52 |

زمستــــــــــــــان 90

1 5 2

خیاالت خام و شیرین 
بازگشت به گذشته

قهرمان  بار  هر  است،  خام  خیاالت  یک سری  فقط  چیز ها  این  می دانم  این که  با 
کتابی به گذشته برمی گردد حسابی به او حسودی می کنم. به خصوص که بتواند 
برود و چیزی را در سال ها قبل درست کند. مژگان کلهر هم در رمان دختری با 
روبان سفید حتماً این را می داند، چون فکر می کنم آدم های زیادی از فکر برگشتن 
به گذشته، حتی در حد مرور خاطرات خوش، لبخند می زنند. اما انگار به همین 
زندگی  قدیمی  خانه ی  یک  در  که  پیرزنی  »احترام«،  چون  نیست،  هم  سادگی 
می کند، خودش به تنهایی نمی تواند چیزی را در گذشته عوض کند و به کمک 
شیرین، دختری که با مادرش در خانه ی او زندگی می کند، احتیاج دارد. شیرین 
هشت ساله، که توی خانه ای که مال خودشان نیست احساس سردرگمی و کسالت 
می کند، هم از یک ماجرای هیجان انگیز بدش نمی آید. به خصوص که این اتفاق ها 
همین  و  شود  واردش  نداده کسی  اجازه  احترام  حال  به  تا  که  می افتد  اتاقی  در 
به یک  این طور است که احترام بداخالق  می تواند کمی سر شیرین را گرم کند. 
کودک هشت ساله اعتماد می کند و او را شریک راز هایش می سازد، اما این چه رازی 
است که حتی بعد از چند بار رفت وآمد شیرین به گذشته ی احترام هم هنوز چیزی 
از آن نمی دانیم؟ چه چیزی احترام را این همه رنج می دهد و او را این طور بدخلق و 
تلخ کرده است؟ نثر روان نویسنده به راحتی خواننده را تا انتهای این رمان فانتزی 
می برد تا باالخره بفهمیم سیم زاربانو چرا در گذشته از احترام بدش می آمد و حاال 

که اخطار شهرداری به احترام برای تخلیه ی خانه آمده است او باید چه کار کند؟
و راستی نگرانی های خود شیرین هم هست؛ شیرین هشت ساله ای که دلش 
این  باید  چه طور  نمی داند  مرضیه  و  کند  ازدواج  دوباره  مرضی  مامان  نمی خواهد 
ازدواج  با  تا  می کند  به شیرین کمک  که  است  احترام  این جا  کند.  را حل  قضیه 
دوباره ی مادرش کنار بیاید و فضای پر تنش و نگرانی ابتدای رمان به آرامش آخر 
آن برسد، وقتی شیرین و مرضیه بدون دلخوری در مترو نشسته اند و با هم صحبت 
می کنند؛ با دیالوگ هایی خوب که البته در کل رمان می خوانید و رابطه ی مادر و 

دختری که به هیچ وجه توی ذوق نمی زند.

دختری با روبان سفید
نویسنده: مژگان کلهر
ویراستار: مینو کریم زاده
ناشر: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
18۴ صفحه
2200 تومان
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در حد حوصله ی بچه ها

هر کس کودکی در خانه داشته باشد و به کودکش اهمیت بدهد، قصه گویی و قصه خوانی 
برایش کاری همیشگی خواهد بود. اگر بچه ها را عادت بدهیم قصه می خواهند و اگر 
آن ها از قصه های تکراری خسته نشوند، ما، از تکرار کردن قصه هایی که بلدیم و چند 

کتابی که دمِ دست داریم، خسته می شویم.
شاید به همین خاطر است که مدت ها است انتشار کتاب های پرقصه، که برای هر 
شب یک قصه گذاشته اند، باب شده . از این دست کتاب ها تاکنون مجموعه های زیادی 
منتشر شده است و برخی از این مجموعه ها کاربردی و از نظر ادبی و هنری مناسب 

هستند.
کتاب های نارنجی، که مجموعه ای از کتاب هایی کوچک و خوش دست و خوش  آب  
و رنگ است، با همین ایده ی کلی منتشر شده، اما تفاوت هایی نیز با بقیه ی این نوع 

کتاب ها دارد.
بهار 1390 از این مجموعه یازده کتاب منتشر شد.

این قصه ها برای بچه های شش تا ده ساله منتشر شده است، اما کسانی که اهل 
قصه خوانی برای بچه های شان هستند می توانند برای گروه های سنی پایین تر هم آن ها 

را بخوانند.
تقریباً تمام قصه های این مجموعه تخیلی هستند و نوع تخیل شان به گونه ای است 

که بچه ها خوش شان می آید، چون به قدرت تخیل بچه ها امکان همراهی می دهد.
در این قصه ها هم از عناصر سنتی و قدیمی قصه های ایران استفاده شده و هم از 
ابزازهای جدید، هم از شخصیت های قدیمی و اسم های شناخته  شده بهره گرفته شده 
است و هم شخصیت هایی ساخته شده که گاهی برخی از آن ها شبیه شخصیت های 

تخیلی روز است.
ویژگی دیگر این مجموعه کوتاهی قصه ها است؛ قصه ها خیلی کوتاهند و در حد 

حوصله ی بچه های کوچک.
این مجموعه قرار است 52 کتاب شود؛ یعنی هر هفته یک کتاب و در هر کتاب 
هفت قصه که جمع شان بشود 365 قصه )برای هر شب یک قصه(، اما خیال نکنید 

که بچه ها صبر می کنند شما هر شب یک قصه بخوانید!

مجموعه ی کتاب های 
نارنجی

نویسندگان: فروزنده خداجو، 
سرور کتبی، فریبا کلهر

تصویرگران: بنفشه احمدزاده،
راحله برخورداری، رویا بیژنی، 
تهمینه حدادی، سحر حقگو،

 سميه علی پور
ناشر: قدیانی

32 صفحه
قیمت هر کتاب 2500 تومان
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تنها یک تلنگر

تفاوت گذاشتن میان دختر یا پسر یکی از موضوعات مهم خانواده ها و بچه های امروز 
است و کتاب پیراهن بیل به صورت گذرا به این مسئله پرداخته است. داستان از این 
قرار است که صبح زود مادر بیل لباسی صورتی با دگمه های صدفی به او می پوشاند؛ 
اعتراض های او به جایی نمی رسد و به این ماجرا تن می دهد. این لباس صورتی در 
ظاهر لباسی است مثل لباس های دیگر، اما به خاطر تصوری که از رنگ و شکل لباس 

در ذهن بیل و بقیه است، او با برخوردهای دیگری روبه رو می شود.
کند.  اشاره  تفاوت ها  به  تا  کرده  استفاده  موضوع  این  از  نحوی  به  داستان  این 
انتظاری که از دخترها و پسرها دارند متفاوت است. پسرها حق هایی دارند که آن ها 
را برای دخترها قایل نیستند. فراموش نکنیم این اتفاق در کشوری دیگر، هر چند 
در سال های بسیار دور، می افتد. از دخترها انتظار پاکیزگی دارند، انتظار این که بی 
 سر و صدا باشند و بپذیرند بازی نکنند، این که کنار زمین بایستند و فقط نگاه کنند.

بیل در طول صبح تا شبی که پیراهن صورتی را بر تن داشت همه ی این اتفاقات 
را تجربه کرد. او در پایان داستان در می یابد که با پوشیدن یک پیراهْن پسر دختر 
نمی شود، بلکه این رفتارهای اطرافیان با اوست که فرق می کند. او با همین لباس 
دخترانه کتک کاری مفصلی می کند، برنده ی مسابقه ی دو می شود و سرانجام به خانه 

برمی گردد. شاید این کتاب تنها یک تلنگر باشد.

پیراهن تازه ی بیل
نویسنده: آن فاین
ترجمه: معصومه انصاریان
ناشر: نشر قطره
8۴ صفحه
2500 تومان

یاسمن عظیمی فرد*

* کارشناس مهمان
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روباهی که می خواست 
خودش باشد

روبي روباه نوجواني است که با مادر و ناپدري پولدار، اما خسیسش زندگي مي کند. 
از  نباشد  مجبور  تا  کند  پیدا  کاري  مي گیرد  تصمیم  تابستان  رسیدن  فرا  با  او 
در یک شغل عجیب  بسیار  از جست و جوي  بگیرد. پس  توجیبي  پول  ناپدري اش 
و سعي مي کند  ندارد  را دوست  او  تازه ي  کار  این  مادرش  اما  استخدام مي شود، 
جلوي او را بگیرد و با او درگیر می شود، اما در این درگیري دم روبي کنده مي شود 
و او به بیماري »سر و تهي«، که مخصوص روباه هاي ُدم کنده است، دچار مي شود. 

روبي تمام جمالت را سروته می گوید و این آغاز تابستان پر ماجراي اوست.
روبي کمي با بقیه ي روباه ها متفاوت است و از نظر آن ها روباه کاملي نیست. در 
مدرسه به »روبي یک کلک« مشهور است، چرا که برخالف روباه هاي دیگر تنها همان 
یک کلک روباه و زاغ را بلد است. اما او مصمم است مستقل شود و براي این آزادي و 

استقالل حتي حاضر است از دمش، که وزنه ي تعادل روباهي او است، بگذرد.
روبي داستان تمام نوجواناني است که مي خواهند مستقل و متفاوت باشند و براي 
این کار راهي طوالني و سخت در پیش دارند و در قدم نخست باید با خانواده ي خود 
روبه رو شوند. غالمي در این داستان، هر چند دنیایي خیالي که چاشني طنزي قوي 
دارد آفریده  است، اما عناصر این دنیا را با هوشمندي به  گونه اي انتخاب کرده که به 
راحتي مي توان محیط داستاني را با دنیاي واقعي و شرایط یک نوجوان تطبیق داد. 
غالمي نوجوانان را دسِت  کم نمي گیرد و از لحن و فضاسازي کتاب به خوبي پیدا است 

که آن ها را آگاه به شرایط و مشکالت اجتماعي و اقتصادي مي داند.
روبي داستان انتخاب ها و تصمیم هایي است که یک نوجوان، براي بزرگ شدن، 
روزانه با آن ها روبه روست و پایان باز کتاب احترامي است که نویسنده به مخاطب 

نوجوانش و تخیل او گذاشته  است.

روبی
نویسنده: حديث لزر غالمی

تصويرگر: رودابه خائف
ناشر: افق )کتاب های فندق(

88 صفحه
1500 تومان

آزاده نجفيان*

* کارشناس مهمان
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شهرکتاب آرین
تهران، میرداماد، بین نفت و شمس تبریزی، مجتمع آرین | تلفن 22224048 

شهرکتاب ابن سینا
تهران، شهرک غرب، ایران زمین، جنب فرهنگسرای ابن سینا | تلفن 88089594

شهرکتاب بهشتی
خیابان بهشتی، خیابان احمدقصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم | تلفن 88723286

شهرکتاب گلدیس
تهران، فلکه صادقیه، نبش ستارخان، برج گلدیس | تلفن  44289220

شهرکتاب مرکزی
تهران، خیابان شریعتی،  نرسیده به معلم | تلفن 88459980

شهرکتاب هفت حوض
 تهران، میدان هفت حوض، جنب شهرداری منطقه 7 | تلفن 77905314

کتاب افق
تهران، خیابان انقالب، نبش کوچه اسکو | تلفن 66475882 

کتاب شهر
تهران، بهارستان، روبه روی بیمارستان طرفه | تلفن 77637766


