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فهرست
الک پشت پرنده

کوچیک برای کارآگاه فسقلی های دوست داشتنی؛ رد پاها از قفسه های 
علوم شروع می شن... یک، دو، سه. ده دقیقه بعد نشانه ها رو به کالس 
بیارین تا به جواب برسیم«. اعضا با کتاب های مختلف وارد کالس شدند. 

یافتن جواب شروع شد.
پرسیدم: »کی جواب سوال  را ورق می زدند،  اعضا، که کتاب  از   .2
رو پیدا کرد؟« بچه ها شگفتی های دیگری از آسمان را تجربه می کردند؛ 
برداشته  کتابدار  میز  پشت  از  که  و سنگینی  قطور  کتاب های  مخصوصًا 
بودند بیش از هر چیز جالب و جذاب بود. یکی از فیش ها را برداشتم و 
از شقایق پرسیدم: »خب، کارآگاه شقایق، سؤال شما این بود که ماه از 
کجا آمده؟ تند، زود، و سریع بگویید جواب رو یافتید؟« شقایق و بقیه ی 
اعضا جواب درستی برای سؤال خود پیدا نکردند؛ چرا که کل کتاب را ورق 
می زدند. گفتم: »حاال رمز دوم، بعد از پیدا کردن کتاب های مورد نظر، 
این که... لطفًا کتاب ها رو ببندید. لطفًا چشم ها ر ا ببندید، و حاال، وقتی 
پلک از پلک باز می کنید، یک جور دیگر نگاه کنید. مواد الزم برای دانستن 
یک کارآگاه علمی: ابتدا کتاب مورد نظر رو از قفسه ها پیدا می کنیم، بعد 
صفحه ی فهرست رو باز کرده و موضوع رو جست وجو می کنیم، کنار موضوع 
صفحه ی مورد نظر رو روی برگه یادداشت کرده و به اون صفحه مراجعه 
می کنیم. خب، حاال می تونید پاسخ سؤال را ببینید«. بچه ها کنجکاو در 
بین حروف الفبا گشتند و بعد آدرس صحیح و شماره ی صحیح را نوشتند. 
وقتی خوشحال از دانستن، بلند بلند برای دوستان شان توضیح می دادند، 
از آن ها خواستم تا یک کار جالب انجام دهند: در برگه های یکسان مطالب 
را فیش نویسی کرده و بعد برای بقیه بخوانند. همه ی فیش ها با موضوع ماه 
نوشته شد؛ فیش ها با صدای بلند خوانده شد. بعضی از مطالب در تناقض 
با یکدیگر بودند. از بچه ها پرسیدم: »چرا اطالعات شما فرق می کند؟« 
بچه ها کتاب های مختلف را نشان دادند. حاال از آن ها خواستم تا روی 
برگه ها منابع را بنویسند تا وقتی دوباره به آن مراجعه کردند نه تنها منابع 
مختلف تحقیق را شناسایی کنند، بلکه از دانسته ها و یافته های متفاوت 

دانشمندان نیز آگاه شوند. 
پاکت  روی  بعد  بگذارند.  پاکت  در  را  فیش ها  خواستم  بچه ها  از   .3
نام اعضا، تاریخ انجام فعالیت، و موضوع را یادداشت کردم و آن ها را در 
قفسه ی مخصوص علمی، که در کالس فرهنگی است، قرار دادم. اعضا، 
که حاال می توانستند به راحتی از فهرست های طوالنی و کلمات ناشناخته و 
عجیب دایرة المعارف ها استفاده کنند، به سراغ کتاب های خاک  خورده ی 
قفسه های خانه رفتند و در جلسه ی بعدی فیش های جدید، از منابع در 

دسترس اعضا، به پاکت ماه اضافه شد.
کالس  انتهای  در  مباحث،  نمودن  جذاب  برای  مواقع،  اکثر  در   .4

نشریه ی دیواری تهیه می شود.  پی�نوشت: 
1. مربی کانون پرورش فکری استان مازندران
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که  است  کتاب هایی  از  مجموعه  ای  پرنده«  الک پشت  »فهرست 
برای کودکان و  ادبیات کودک، در هر فصل،  پژوهشنامه   به ضمیمه ی 
کتاب فروشان  و  مدارس،  مربیان،  کتابداران،  خانواده ها،  به  نوجوانان 

پیشنهاد می شود.
نویسندگاِن  و  منتقدان،  کار شناسان،  از  گروهی  بخش  این  در 
پژوهشنامه  ادبیات کودک و نوجوان به بررسی کتاب های منتشرشده 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 دیگر آثار آن فصل برجسته تر بوده و 

عناصری دارند که آن ها را متمایز و شایسته ی پیشنهاد می سازد.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده:
انصاریان، الله جعفری، شکوه حاجی نصراهلل، شادی خوشکار،  معصومه 
حسین شیخ االسالمی، گیسو فغفوری، حدیث لزر غالمی، مریم محمدخانی، 

رویا 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.

اصول و شیوه�ی انتخاب

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 
که  است  این  بر  نیستند. سعی  قابل چشم پوشی  که  به چاپ می رسند 
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 بگیرند، باید به تایید اکثریت اعضای 

داوری نیز برسند.
4. نویسندگان و منتقدانی که در یکی از مؤسسه  های انتشاراتی مشغول 
به فعالیت هستند نمی توانند کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد یا معرفی 

کنند.
از گروه داوری، هم می توانند در پیشنهاد  بیرون  نویسندگان دیگر،   .5

کتاب و 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 منتقدان بیرون از گروه داوری و با تأیید اکثریت داوران شایستگی 
اعضای  از  فردی خارج  به  اثر  آن  دارد، معرفی  را  فهرست ها  به  راه یابی 
داوری واگذار می شود. هم چنین این آثار توسط اعضای داوری رتبه بندی 

نشده و در بخش جداگانه ای از فهرست معرفی می شوند.
از میان  و  بررسی  پژوهشنامه کتاب های یک فصل  از  7. در هر شماره 
آن ها کتاب هایی پیشنهاد می شوند. فصل مورد بررسی در اول این بخش 

قید خواهد شد.
تهیه  خانه ی کتاب  آمار مؤسسه  اساس  بر  اولیه ی کتاب ها  8. فهرست 
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 بررسی 

خواهد شد.
9. برای داوری کتاب های تصویری، که بیشتر از متن به تصویر متکی اند، 
پرنده  اولیه ی الک پشت  از اعضای داوری  بیرون  از منتقدان تصویرگری 

کمک گرفته می شود.
10. پژوهشنامه در نظر دارد هر سال به بهترین کتاب های کودک و نوجوان 
در زمینه ی ادبیات، کتاب های تصویری و علوم انسانی نشان های طالیی و 
نقره ای اهدا کند. ناشران می توانند این نشان را روی جلد کتاب های شان 

درج کنند.
از مجموع فهرست های چهار شماره )یک  این جایزه  اولیه ی  نامزدهای 
سال( انتخاب خواهند شد. کتاب هایی که موفق به دریافت درجه ی عالی 
شوند نامزدهای اولیه ی دریافت نشان طالیی و نقره ای الک پشت پرنده 
خواهند شد، اما داوران یک بار دیگر تمام کتاب های منتشر شده در 
سال را مرور خواهند کرد تا کتابی که شایسته ی توجه است از راهیابی 

به جمع نامزدها بازنماند.
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وضعیت کتاب 
کودک و نوجوان در 

پاییز 1۳9۰

با این که تعداد کتاب های بزرگ سال در فصل پاییز نسبت به تابستان رشد 
داشته، تعداد کتاب های چاپ اول کودک و نوجوان، نسبت به فصل قبل، 
کاهش داشته است. طبق آمار های سایت خانه ی کتاب، در تابستان 641 
عنوان کتاب کودک و نوجوان برای نخستین بار منتشر شده، که در فصل 

پاییز این میزان به 596 عنوان رسیده است.

ادبیات؛ صدرنشین
در این فصل نیز کماکان ادبیات با 314 عنوان، صدرنشین است و بیش تر 
موضوعات کتاب های کودک و نوجوان را در برمی گیرد. در رتبه ی بعدی 
علوم اجتماعی قرار می گیرد، با 71 عنوان و سپس دین، با 60 عنوان. اما، 
هم چنان که در گزارش های قبلی نیز گفتیم، این آمار نمی تواند دقیق باشد؛ 
زیرا اغلب کتاب های کودک و نوجوان از نظر موضوع بندی با پیچیدگی هایی 

روبه رو هستند که آمارهای این چنینی را دچار مشکل می سازند.
به عنوان مثال، بخش زیادی از کتاب های داستان و شعر را در ایران 
کتاب های مذهبی تشکیل می دهند، اما در این آمار محاسبه نمی شوند، 
زیرا به طور مستقیم و از روی جلد یا عنوان کتاب نمی توان حدس زد که 
این کتاب ها از چه نوعند؛ هم چنین بخشی از کتاب های علوم اجتماعی و 
ادبیات به مفاهیم و ارزش هایی می پردازند که دینی یا از ارزش های مشترک 
بشری هستند که در متون دینی بر آن ها تأکید ویژه ای شده است، اما در 

این آمار نمی آیند.
 هم چنین در بین کتاب هایی که به عنوان علوم اجتماعی طبقه بندی شده اند،
 بسیاری از کتاب های رنگ آمیزی و مهارت آموزهای پیش دبستانی قرار گرفته

که این موضوع می تواند باعث بدفهمی شود.

شعر آموزشی/ شعر ناب
با این همه، تردیدی نیست که بیش ترین حجم کتاب های کودک و نوجوان 
مربوط به موضوع ادبیات است و در میان کتاب های ادبیات، کتاب های 
داستان، با تعداد بسیار بیش تری نسبت به شعر، صدرنشین هستند؛ اما 
بخش زیادی از این کتاب ها نیز آموزشی و مذهبی اند. در میان کتاب های 
شعر نیز موضوعات آموزشی و حتی کتاب های رنگ آمیزی با شعر و چیستان 

حجم بیش تری دارند تا شعر ناب.
بررسی سه فصل نشان می دهد که انگار شاعران مهم نیز از سرودن شعر 
غیرآموزشی و شعر ناب برای کودکان فاصله گرفته اند و تعداد کتاب های 
عدد  به  بدهند،  آموزش  را  چیزی  مستقیم  به طور  نخواهند  که  شعری 
انگشتان یک دست هم نمی رسد. این می تواند به عنوان یکی از بحران های 
ادبیات کودک تلقی شود، زیرا شعر ناب در تقویت قدرت خالقیت کودکان 

تأثیر بسیاری دارد.

علوم انسانی و نگاه غیر ایرانی
عالقه به کتاب های علوم انسانی و به خصوص کتاب های تاریخی و فلسفی، 
در سال های اخیر افزایش یافته است. افزایش عالقه به این نوع کتاب ها 
در بخشی از جامعه از یک سو و دشوار بودن تألیف و حتی ترجمه ی کتاب 
در حوزه های علوم انسانی، از جمله تاریخ و فلسفه، باعث شده است که 

کتاب های این حوزه با مشکالتی روبه رو باشند.
انسانی،  علوم  کتاب های  به  عالقه  علی رغم  اخیر،  سال های  در 
به خصوص تاریخ و فلسفه و استقبال از آن ها، تعداد کتاب های این حوزه 
بسیار کم است. در پاییز هشت عنوان کتاب فلسفی منتشر شده است 
که از این تعداد هم بخش زیادی فلسفه، به معنی واقعی کلمه، نیستند. 

هم چنین فقط 22 عنوان کتاب تاریخ و جغرافی منتشر شده است. 
گذشته از کم بودن تعداد کتاب ها، تعداد کتاب های تألیفی هم در هر 

دو حوزه بسیار کم است و به عدد انگشتان دست نمی رسد.
کتاب های تاریخی نیز بیش تر با دید تفاخر نسبت به گذشته )بیش تر 
و  نگاه کودکان  با  تناسب  بدون  و  با متن های ضعیف  و  باستان(  ایران 
نوجوانان نوشته می شوند و حتی کتاب هایی نیز که توسط ناشران مهم 
منتشر می شوند نثر و زبانی رسمی و نزدیک به زبان سایت هایی مانند 

ویکی پدیا دارند.
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1 2 من خودم هستم!0
و  بی رنگ وبو  ترسناک،  عنوان  به  آن چنان  روزها  این  آموزشی  کتاب 
آزاردهنده ای تبدیل شده که دیگر کم تر کسی است که حاضر باشد، جز روی 
کتاب های درسی و کمک درسی، چنین عنوانی بگذارد. انگار که خاطراتی 
مثل مجموعه ی خواندنی به من بگو چرا؟ یا کتاب هزار سؤال علمی، که در 
کودکی و نوجوانی هر کدام از ما سازنده ی خاطراتی بکر و ویژه  بودند، کاًل 
در انبوه کتاب های آموزشی خسته کننده و کسل گم شده اند و دیگر کسی 
برای سرگرم کردن کودک یا نوجوانی که در خانه دارد، به سراغ کتاب های 

آموزشی نمی رود.
به همین دلیل هم بازار کتاب های آموزشی مخفی حسابی گرم است؛ 
کتاب هایی که با داستان و شعر می خواهند مطالب علمی را به مخاطبان 
خود منتقل کنند. این به تدریج به یک مد و روش تبدیل شده که هر کس 
می خواهد کتابی آموزشی، خواه درباره ی ریاضی و اعداد و خواه درباره ی 
نجوم و سیارات، بنویسد، ابتدا یک داستان جور می کند و بعد مطالب 

آموزشی خود را در قالب آن داستان به مخاطب قالب می کند.
آموزشی)!(  واقعًا  داستان،  ظاهرًا  کتاب های  رودخانه ی  این  در  اما 
مجموعه ی علم و ماجراهای علمی، که از سوی انتشارات ققنوس روانه  ی 
بازار شده است، کاماًل برخالف جهت شنا می کند و به نظر می رسد، درست 
مثل ماهی قزل آال، در نهایت هم به سرمنزل مقصود خود خواهد رسید. 
این مجموعه  کتاب ها، همان طور که از عنوان شان نیز پیداست، به هیچ 
عنوان قصد پنهان کاری و جاسازی مطالب آموزشی را در قالب داستان 
یا شعر ندارند. این کتاب ها، که اتفاقًا کتاب های کلفت و پرصفحه ای هم 
هستند، از همان طراحی روی جلد اعالم می کنند که کتاب هایی آموزشی 
یا  نیستند  جذاب  کتاب ها  این  که  نیست  معنا  بدان  این  ولی  هستند؛ 
نمی توانند لحظات منحصربه فرد و پر از لذتی به خواننده ی خود ببخشند.

دقیقًا برعکس، در این کتاب ها، تالش شده، هر جا که موضوع مورد 
بحث اقتضا می کند، با طراحی سرگرمی، بازی و آزمایش علمی، خواننده ی 
کتاب با موضوع درگیر شود و به نوعی آن را لمس کرده و بتواند برای خود 

درونی کند. 
موضوعات این کتاب ها، طیف وسیعی را شامل می شود: از ادیسون 
گرفته تا باستان شناسی و برای هر کتاب، 20 تا 30 فعالیت و سرگرمی 
جذاب طراحی شده است، که می تواند ساعت ها خواننده را به خود مشغول 
نیاز  با  متناسب  دقیقًا  نیز  آن  قطع  و  و طراحی  کتاب ساده  زبان  کند. 

خواننده و حجم موضوع است.

مجموعه ی 
علم و ماجراهای علمی* 

گروه مترجمان
ناشر: ققنوس

دایرة المعارف سازی
آمار نشان می دهد که فقط 14 عنوان کتاب در بخش کلیات منتشر شده 
است، اما با توجه به حجم کتاب های این بخش و رنگی بودن آن ها، از 
نظر متوسِط تعداد صفحات کتاب و قیمت، بخش مهمی از صنعت نشر 

ایران را به خود اختصاص می دهند.
در  آن ها  از  استقبال  و  دایرةالمعارف ها  به  گرایش  اخیر،  سالیان  در 
بازار افزایش یافته است. این موضوع باعث شده که ناشران بسیاری وارد 
این وادی شوند؛ اما آن چه این حوزه را آسیب پذیر می کند، غلبه ی پررنگ 
ترجمه بر تألیف است. حتی کتاب های دایرة المعارفی که به عنوان تألیف 
منتشر می شوند، بیش تر نوعی گردآوری از متون خارجی است، مگر در 

موضوعاتی که خاص ایران باشند.
است.  فردی  تألیف  اصلی  مشکل  نیز  تألیفی  دایرةالمعارف های  در 
دایرة المعارف ها، در همه جای دنیا، متونی هستند که در یک نهاد و به 
صورت جمعی تألیف می شوند تا اعتبار آن ها حفظ شود، اما در ایران و 
در سالیان اخیر، نوعی دایرةالمعارف نویسی فردی شکل گرفته است که 
اطالعات را از سایت ها و کتاب های دیگر رونویسی کرده و بدون ذکر منبع 

و با عکس هایی زیبا و چشم نواز به مخاطبان ارائه می کند.
دایرة المعارف ها  این  از  که  استقبالی  به  توجه  با  می رسد،  نظر  به 
می شود و تأثیری که این کتاب ها، به عنوان منابعی خدشه ناپذیر، در ذهن 
برای آسیب شناسی  و روان مخاطبان می گذارند، بهتر است که بخشی 

این کتاب ها در پژوهشنامه و مجالت دیگر گشوده شود.
* بزرگ ترین ناگفته های شگفت انگیز علمی | توماس 
ادیسون | گالیله | داروین و نظریه ی تکامل | مارکوپولو 

| باستان شناسی | مصریان باستان | شکسپیر
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می کشاند،  ویرانی  به  را  زیبایی هایش  و  زندگی  خشونت  و  جنگ  وقتی 
آواره های  دیدن  و  سربازها  عربده ی  و  جنگنده  جت های  صدای  وقتی 
جنگی و مخروبه ها زندگی را مختل می کند و آرامش را از انسان می گیرد، 
ناب و  زیبایی ها مثل گوهری  زنده  کردن  و  آرامش  برای دوستی،  تالش 
آلموند در تابستان زاغچه چنین نگاهی دارد  کمیاب می درخشد. دیوید 
میان  در  می کنند.  تالش  مسیری  چنین  در  رمان  این  و شخصیت های 
به دنبال  پرواز جت های جنگنده و حضور سربازهای عربده کش، بچه ها، 
تجربه های تازه، به طبیعت گردی می پردازند و زاغچه ای آن ها را به  سوی 
کودکی در خرابه های یک خانه ی قدیمی راهنمایی می کند. لیام و دوستش، 
دختر کوچولوی سِرراهی را به خانه می آورند و پدر و مادرش او را مثل 
عضوی از خانواده در کنار خود می پذیرند. خانواده ی فیلیپ و فیلومنا، 
از انسانیت و  آواره را دور خود جمع کرده اند، نماد دیگری  که بچه های 
مهربانی هستند. در این رمان با انسان هایی روبه رو می شویم که اسیر فضای 
بی رحمانه و خشونت آمیز بیرون نمی شوند، عاشقانه تالش می کنند کنج 

کوچک خودشان را روشن نمایند و در جامعه ای تاریک نورافشانی کنند. 
تابستان زاغچه کتابی است چند صدایی، درباره ی بچه های سِرراهی، 
یتیم های فراری، متقاضیان پناهندگی و آواره های جنگی، که به خواننده 

امکان می دهد از زاویه های متفاوت به پیرامون خود نگاه کند.
همه ی روایت های کتاب به خواننده کمک می کند دنیای امروز را بهتر 
بشناسد: روایت لطیف و هنری مادر لیام، به عنوان نقاش و عکاس، روایت 
پدر او، به عنوان نویسنده، روایت نتراس، نوجوان خشن و بزن بهادر، در 
قالب فیلمی از گردن  زدن و دار زدن و سنگسار کردن و سرانجام روایت تلخ 
و تکان دهنده ی الیور، نوجوان لیبریایی سیاه پوستی که در نه سالگی اش 
الیور  روایت  است.  کرده  تجربه  را  و کشتن  بودن  بودن، سنگدل   سرباز 
قصه ی نوجوانان زیادی است که جنگ و خشونت کودکی و معصومیت شان 

را دزدیده و در نهادشان کینه و دشمنی نشانده است.
نویسنده سرانجام موفق می شود، مثل یک کاشف طال، امید و زیبایی 
را از دل زشتی و ناامیدی و حقیقت را از دل دروغ بیرون بکشد و این 

چیزی است که دنیای امروز به آن نیاز دارد. 

کتاب های مشترک 
کودکان و بزرگ ساالن

راه خانه اش را گم کرده است؛
مورچه ی شکمویی که

توی دفتر مشقم
روی کلمه ی »شکالت« می چرخد.

از  بسیاری  مثل  احتمااًل،  و  است  شعر  مترجم  و  شاعر  شیری  فریاد 
نویسندگان و شاعران جهان که پس از به دنیا آمدن کودکان شان به ادبیات 
کودک گرایش پیدا می کنند، به این خاطر به نوشتن برای کودکان روی 

آورده است. 
خدا دلش برای کی تنگ می شه؟ در مجموعه ای منتشر شده است که 
خود او و ناشر آن را ادبیات دیگر نامیده اند؛ ادبیاتی که، به تعریف آن ها، در 

آن ساختار کالسیک رعایت نشده و در مرز شعر و داستان است.
این مجموعه، اگرچه به شعر نزدیک تر است و می توان آن را شعر کودک 
نامید، اما از آن دسته کتاب هایی است که هم برای بزرگ ساالن مناسبند 
و هم برای کودکان. آن چه بخش زیادی از شعرهای این کتاب را از دیگر 
آثار متمایز می کند، نزدیک  شدن شاعر به نگاه کودکانه است. نگاه کودکانه 
صرفًا برای کودکان نیست؛ نوعی نگاه است که با آن می توان به تماشای 
کارها  نوع  این  اتفاقًا  دید.  کودکان  چشم  از  را  جهان  و  نشست  جهان 
همان قدر که به کودکان لذت می دهند، به بزرگ ساالن قدرت همدلی و 
همراهی با کودکان را می دهند و چه بسا تماشا با این نگاه آنان را در ارزیابی 

خودشان تواناتر کند. 
است.  شده  نوشته  کودکان  برای  کوتاه  شعر   40 مجموعه  این  در 
شعرهایی، با موضوع های متنوع که در یک نقطه مشترکند: برخورداری از 
نگاه کودکانه. گاهی این شعرها رنگ  و بوی طنز به خود گرفته اند، گاهی 
غمگین اند، گاهی می خواهند چیزی یاد بدهند و گاهی فقط می خواهند 
لذت بدهند. گاهی هم نگاه کودکانه جای خود را به نگاه بزرگ ساالنه به 

کودکان داده است.
با این حال، این کتاب را می توانید با کودکان دبستانی بخوانید و با هم 
از آن لذت ببرید. کتاب های دیگر این مجموعه، که توسط همین نویسنده 
نوشته شده است، یعنی داستان نقطه ی سر راهی... و آلبوم یادگاری هم 

می توانند در فهرست الک پشت پرنده قرار بگیرند و قابل توصیه هستند. 

تابستان زاغچه*
نویسنده: دیوید آلموند
مترجم: شهال انتظاریان
ناشر: نشر قطره
258 صفحه
6500 تومان

خدا دلش برای کی 
تنگ می شه؟
نویسنده: فریاد شیری
تصویرگر: مهسا طوسی

ناشر: انتشارات پیدایش
44 صفحه
4000 تومان

ِ

* برنده ی جایزه ی آندرسن 2010
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شنیدن یک خاطره ی هیجان انگیز در چه حالتی جالب تر است؟ اگر از 
بوده بشنوم. دوست  آن جا  زبان کسی که  از  دارم  بپرسید، دوست  من 
کند.  بین جمله هایش مکث  و حتی  کند  تعریف  برایم  آب وتاب  با  دارم 
برای همین فکر می کنم مجموعه ی چارلی کوچولو می تواند خواننده را به 
دنبال خودش بکشد. می تواند حتی گاهی نفسش را در سینه حبس کند 
و او را وادار کند سراغ صفحه های بعد برود که بفهمد چارلی چه طور از 
این همه دردسر جان سالم به در می برد و آیا واقعا می برد؟ هیچ نشانه ای 
از چارلی نیست؛ حتی ناشری هم که خاطرات او را برای بچه ها منتشر 

می کند تا به حال او را ندیده است. 
چارلی بچه ی طنازی است. او می تواند حتی در چیزهای ساده هم 
چیزهای بامزه پیدا و تعریف کند. او می تواند نقاشی اتفاقات را هم در 
این همه نوشته پشت سر هم  از  دفترچه خاطراتش بکشد که خواننده 
خسته نشود. چارلی باهوش و اهل ماجراجویی است و اعتماد به نفس 
باالیی دارد. اما یک چیز در کل کتاب بیش تر به چشم من می آید و به دلم 
می نشیند، چارلی دلش برای خانه تنگ شده است و در نهایت همه ی این 
ماجراجویی ها و توی دل خطر رفنت ها می خواهد به خانه برگردد. خودش 
می گوید چهارصد سال است که دارد به دنبال راه برگشت به خانه از این 
سر دنیا به آن سر دنیا می رود. به همین خاطر است که خاطره های چارلی 
فقط ردیف کردن یک سری ماجراجویی نیست. می گوید هشت سال دارد 
چارلی هشت   همین  اما  است،  نشده  بزرگ  سال  چهارصد  این  توی  و 
ساله حواسش هست که به خاطر این همه ماجراجویی و قهرمان بازی به 

خودش مغرور نشود. 
خواندن خاطرات گاهی از شنیدن شان هم بیش تر آدم را توی دل ماجرا 
می برد. شاید چارلی هم این را می داند که هر بار فقط دست نوشته هایش 
را، آن هم به دست یک ناشناس، به ناشر می سپرد. باید دید در انتهای 

هشت دفترچه ی خاطرات، چه بر سر چارلی می آید.

دفترچه خاطرات 
چارلی کوچولو*
نویسنده: دیوید فیکلینگ

مترجمان: فرمهر امیردوست، 
آراز ایلخچویی
ناشر: حوض نقره

قصه ی رهایی بخش

برای  افتاده، گیر نهنگ و بعد کوسه می افتد و  به دریا  خاله  پیرزنی که 
آن ها نشود، قصه ای سر هم می کند و می گوید مادر دیو  این که خوراک 
سیاه دم به سر است. خبر به دیو سیاه دم به سر می رسد که مادرت پیدا 
شده و خاله  پیرزن و دیو به هم می رسند و پیرزن، به کمک قصه، هم از 
شر نهنگ و کوسه خالص می شود و هم در نهایت به خانه اش برمی گردد. 
قصه ساده و کودکانه است؛ بدون این که بخواهد چیزی به کودکان تحمیل 
کند یا مستقیمًا چیزی را آموزش بدهد. تصویرهای کتاب در انتقال ماجرا 
موفق هستند. روی جلد خاله پیرزن را نشان می دهد، در میان دایره ای 
از ماهیان که گردش می چرخند، در زمینه ای آبی و انگار خاله پیرزن نیز 
کم کم دارد با ماهیان همراه می شود. تمام داستان در دریا می گذرد و آبی 

رنگ غالب کتاب است.
قصه، اگرچه باز هم می توانست کوتاه تر و موجزتر باشد و بخشی از نقل 
را  آن کار  با قدرت بیش تری  بگذارد که  به عهده ی تصویرهایی  را  روایت 
انجام داده اند، اما نسبت به داستان های دیگر ایرانی نسبتًا موجز است و 
از پرگویی های رایج در آن خبری نیست. این قصه شبیه افسانه هاست؛ هم 
از نظر شیوه ی تعریف کردن ماجرا و هم از نظر زبان؛ نویسنده سعی کرده 

است از قافیه سازی استفاده و متن را کمی آهنگین کند.
این قصه، با این که نسبتی با دنیای امروز بچه ها ندارد، از آن دسته 
قصه هایی است که بچه ها از آن لذت می برند؛ به خصوص از تصویرهایش که 

در شخصیت سازی و انتقال حس های قصه مؤثر هستند. 
هم  و  خواند  پیش دبستانی  بچه های  برای  می توان  هم  را  قصه  این 
بچه های سال های اول ابتدایی می توانند آن را بخوانند و از آن لذت ببرند.

دیو سیاه دم به سر
نویسنده: طاهره ایبد

تصویرگر: مهکامه شعبانی
ناشر: کتاب های شکوفه )امیرکبیر(

16 صفحه
1300 تومان

* جنگل جمجمه ها | شهر گوریل ها | مسیر یخ زده | 
کشتی دزدان دریایی | کوهستان سرنوشت | دنیای 
زیرزمین | مقبره ی مومیایی | زندان مرد عروسک گردان
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1 2 7 دانه  ی شانست را 
در زمین بکار

کم پیش آمده کتابی بخوانم که هم آموزشی باشد ، هم روایت داستانی 
زیبایی داشته باشد ، هم این  همه کوتاه باشد و هم به نظرم آن قدر خوب 

بیاید که به دیگران هم بگویم بخوانیدش!
اگر صبر کنید اسمش را هم می گویم.

کتاب  صبر ، با نقاشی هایی ساده و جمله هایی کوتاه، از یک راز مهم 
حرف می زند؛ رازی که در باورها و ادبیات عامیانه ی ما هم ریشه دارد: 

راز صبور بودن تا رسیدن به نتیجه ی بهتر!
»گر صبر  داستانی ظریف ضرب المثل  و  روایی  یک جور شکل  کتاب 
کنی ز غوره حلوا سازی« است؛ از آن چیزها که اگر بخواهی همین جوری 
اما  بفهمندش،  نمی خواهند  و  می شوند  کالفه  بدهی،  یادش  بچه ها  به 
وقتی توی یک کتاب خوب برای شان پیچیده و در مغز شکالتی داستان 
خوانده شود ، احتمال این که یک جایی در روان شان بنشیند و روزی به 
کارشان بیاید خیلی بیش تر است! واقعًا اگر بچه ی عجولی دارید می توانید 
این کتاب را برایش بارها و بارها بخوانید ، بدون آن که خسته شود؛ و از 
آن جا که مخاطب این کتاب تنها بچه ها نیستند و یک جورهایی مخاطب 
از همه سنی دارد، می توانید کتاب را به دوستان تان هم توصیه کنید و 

یا بهتر از آن، هدیه بدهید!
اگر بخواهم یک نمونه از این دست کتاب ها را برای تان مثال بزنم تا 
قبل از خریدن آن بدانید با چه جور کتابی طرف هستید ، باید بگویم درخت 
کمی  ماجرا  بخشنده  درخت  در  البته  استاین؛  سیلور  شل  بخشنده ی 
عاطفی تر و پیچیده تر است. این جا هم با رابطه ی جالبی بین یک موجود 
کوچک و یک درخت طرف هستیم که شاید یک جور »درخت زندگی« 
است. رابطه ای سبک و رازآلود که در انتها شما را غمگین نمی کند و پایان 
خوشی دارد که مثل بعضی از پایان های خوش الکی نیست و حساب و 

کتابی دارد!
خوب، حاال اگر درخت بخشنده را خوانده باشید ، می دانم که مشتاق 
خواندن کتاب صبر هم خواهید بود. اگر نخوانده اید، پس به این جمله ها 
اعتماد کنید و بی معطلی هر دو تا کتاب را تهیه کنید و بخوانید. عجله 

برای خواندن کتاب صبر عجله  ی خوبی است.

قصه های 
هزار و یک شب

بازنویسی و بازآفرینی قصه های کهن ادبیات ایران، برای کودکان و نوجوانان، 
بازار  از این دست وارد  امری متداول است و هر ساله کتاب های زیادی 

می شوند.
هزار و یک شب هم از همین نوع کتاب هاست که یکی از میراث ادبی و 

فرهنگی ما را در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می دهد.
انتخاب قصه ها، چینش آن ها و نوع روایت کردن شان به گونه ای است 
که مخاطب را جذب می کند. گرافیک و تصویرگری کتاب  ها نیز با فضای 

قصه ها هماهنگی دارد.
حال  و هوای رمزآلود و اسطوره ای، اتفاقات عجیب و غیرقابل پیش بینی، 
حضور موجوداتی مثل پری های دریایی، غول ها و... از نکاتی است که به 
نظر می رسد این مجموعه را برای مخاطبان سال های آخر دبستان و دوره ی 

راهنمایی جذاب کند.
عالوه بر این که به نظر می رسد مؤلفان بیش از هر چیز به قصه گویی 
صورتی  به  داشته،  اخالقی  پیام  و  بار  قصه هایی  هم  اگر  کرده اند،  توجه 
غیرمستقیم به خواننده منتقل شده است و همین توجه به داستان گویی، 
مجموعه  این  جذابیت  بر  که  است  و...  فرودها، شخصیت سازی  و  اوج 

می افزاید.
در بعضی جلدهای این مجموعه، مانند جلد اول، داستان ها در دل هم 
پیش می روند و یادآور ساختار داستان در داستان هزار و یک شب است، 

اما در بعضی جلدها قصه ها به صورت مستقل روایت شده اند.
ظاهرًا قرار است بازآفرینی قصه های هزار و یک شب ادامه پیدا کند و 

تعداد جلدهای این مجموعه به پانزده جلد برسد.

صبر
نویسنده: سوزی شیک
تصویرگر: مونیک تووی
مترجم: مرجان حجازی فر
ناشر: کتاب های شکوفه )امیرکبیر(
32 صفحه
1600 تومان

مجموعه ی 
هزار و یک شب*

بازآفرینی: نرگس آبیار، شاهرخ گیوا
تصویرگر: بنفشه عرفانیان

ناشر: سفیراردهال

قصه ی جوذر  * قصه ی جلیعادشاه و شماس وزیر | 
ماهیگیر و برادرانش | قصه ی سفرهای سندباد | قصه ی 

ابوقیر و ابوصیر | قصه ی ماهی گیر و غول کوزه
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1 2 جادوگر ایرانی8
آذرک شخصیت محوری هفت کتاب مسلم ناصری است که پیش از این 
کتاب سورنا و جلیقه ی آتش را نوشته است. مجموعه ی هفت  جلدی آذرک 
را باید از انواع رمان های جادویی ای برشمرد که نوجوانان به آن ها عالقه 
نشان می دهند. با این که پیش از این نیز کتاب های زیادی از ادبیات کودک 
و نوجوان ایران می توانیم پیدا کنیم که به دنیای جادو وارد شده باشند، اما 
این مجموعه، از نظر حجم و هم چنین کوشش برای ساختن یک شخصیت 

ماندگار در میان نوجوانان ایرانی، نمونه ای یگانه است.
براساس یک  تعداد کتاب هایی که  ایران  نوجوان  و  ادبیات کودک  در 
دو  یکی  از  اگر  و  است  کم  باشند خیلی  نوشته شده  شخصیت محوری 
به جایی  زمینه  این  در  نویسندگان  بگذریم، کوشش های  موفق  نمونه ی 

نرسیده است. 
حاال نویسنده ای پیدا شده و هفت کتاب، با محوریت یک شخصیت، 
نوشته است و اتفاق مهم دیگر این است که این کتاب ها به صورت یک جلد 
یک جلد و جداگانه منتشر نشده اند. انتشار یک باره ی همه ی هفت کتاب 
به دیده  شدن آن ها کمک زیادی می کند؛ هم چنان که گرافیک متفاوت و 
متناسب آن و تولید کاالهای جانبی مثل لیواِن آن نیز در استقبال از کتاب 

بی تأثیر نخواهد بود.
از نحوه ی انتشار، در مجموعه نیز ویژگی هایی می توان یافت  گذشته 
به جنسیت شخصیت  آن  ویژگی  آن اهمیت می بخشد، نخستین  به  که 
اصلی کتاب برمی گردد؛ آذرک دختر نوجوانی است که از دختر بودن خود 
ناراضی و ناامید است. او با دوست پدربزرگش، که جادوگر است، آشنا و 
وارد دنیای جادو می شود. انتخاب شخصیت دختر و هم چنین دادن نقشی 
نسبتًا فعال به او، در توجه به این مجموعه از سوی نوجوانان تأثیرگذار 

خواهد بود.
با این که در این کتاب می توان ردپای کلیشه های داستان های جادویی 
خارجی را دید، اما نویسنده کوشش کرده است تا از افسانه ها و داستان های 

جادویی ایرانی نیز بهره ببرد و طعم تازه ای به مجموعه اش بدهد. 
در این داستان ها، که نوجوانان )دوره ی راهنمایی( مخاطبان اصلی 
آن هستند و کودکان کتاب خوان چهارم و پنجم ابتدایی هم به راحتی 
می توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند، آذرک هر بار با جادوگری روبه رو 
می شود و هر چه بیش تر در دنیای جادو غرق می شود؛ دنیایی که می تواند 

منشاء تحوالت باشد.

یواش برو، یواش بیا از مجموعه کتاب های مرغک است، که انتشارات 
کانون پرورش فکری آن را منتشر می کند. این مجموعه کتاب هایی را در 
دارند و شبیه کتاب های  و برش خاصی  یا شکل  بر می گیرد که جنس 
معمول نیستند. از این مجموعه تاکنون تعدادی کتاب منتشر شده است.

انتشار این نوع کتاب ها در ایران آسان نیست؛ علت اصلی آن در صحافی 
و کتاب سازی است، اما کمبود امکانات فنی باعث شده است که از نظر 
ایده، متن و تصویر نیز در این زمینه تجربه ی زیادی نداشته باشیم. زهره 
پریرخ از کسانی است که در این زمینه تجربه هایی دارد. این کتاب داستان 
بروند  است  قرار  که  است  بزی ما،  و  بزی با  مادرش،  و  پدر  و  بزغاله  یک 
کوه. آن ها راه می افتند و در هر صفحه به جایی می رسند؛ جاهایی مثل 
رودخانه، غار، آبگیر و... که در راه کوه و یا در کوه می توان به آن ها رسید. 
هر صفحه ی کتاب به یک اندازه است و هرچه جلوتر می رویم صفحه های 
کتاب نیز بزرگ تر می شوند تا در میانه ی کتاب به قله ی پربرف کوه برسند و 

از آن طرف کوه سرازیر شوند و دوباره صفحه  به  صفحه پایین بیایند. 
بچه ها با این کتاب کوهنوردی می کنند و ضمن کوهنوردی، هم با 

فضاهای تازه آشنا می شوند و هم روایتی شیرین و جذاب می شنوند. 
نکته ی اصلی کتاب این است که پس از بازگشتن از این کوهنوردی 
بزغاله نمی داند که کوه رفته است. همین نکته ی کوچک کودک خواننده 

را در داستان شریک می کند و واکنش او را برمی انگیزد.
توضیحی  کتاب  آغاز  در  و  تهیه شده  مناسب  مقوای  از  کتاب  کاغذ 
درباره ی چگونگی خواندن آن داده شده است که برای بزرگ ترهایی که 

می خواهند کتاب را برای بچه های شان بخوانند مفید است.
هر  است؛  و جذاب  مناسب  پیش دبستانی  بچه های  برای  کتاب  این 

چند که بچه های اول دبستان هم از آن لذت خواهند برد.

یواش برو، یواش بیا
نویسنده: زهره پریرخ
تصویرگر: سحر حقگو

ناشر: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
26 صفحه
4000 تومان

مجموعه ی آذرک*
نویسنده: مسلم ناصری

ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: افق

هر جلد 3200 تومان

* آذرک و جادوگر بزرگ | آذرک و جادوگر خواب فروش 
آذرک و جادوگر دریای ناپیدا | آذرک و جادوگر مخترع 
آذرک و جادوگر دوچرخه سوار | آذرک و جادوگر لوپ 

یک لپ |  آذرک و انجمن جادوگران مرده
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بر  بلندای تاریخ

این  که  می دانند  باشند،  دیده  را  الموت  قلعه ی  بازمانده های  که  کسانی 
ویرانه ها زمانی قلعه ی پر جالل و جبروتی بوده است که هنوز هم معماران 
را متحیر می کند. ساختن چنین بنایی، در چنین ارتفاعی، با راهروهای 
پوالدین  اراده ی  و  نبوغ  از  نشان  بی شک  مستحکم،  باروهای  و  مخفی 
مردمان آن زمان می دهد. اگر دوست دارید بخشی از سرگذشت و تاریخ 

این قلعه را بدانید، می توانید آن را در کتاب چشم عقاب دنبال کنید. 
ناصر، که از جمله نوجوانان جنگاور قلعه است، داستان حمله ی سپاه 
هوالکوخان مغول و محاصره ی قلعه را بازگو می کند. او از دغدغه ها و 
شیرینی های زندگی در دشت و قلعه ی الموت می گوید و ما را به زمانی 
ذخیره  تابستان  فصل  انتهای  در  را  زمستان  آذوقه ی  مردم  که  می برد 

می کردند و چشم  به  راه بهار می ماندند. 
پدر ناصر، یعنی حامد کتابدار، از جمله بزرگان و فضالی الموت است 
که ترجیح می دهد برای دفاع از قلعه، به جای سالح و شمشیر، از راه های 
ایجاد  نظر موجب  اختالف  این  و  بگیرد  و مصالحه جویانه کمک  عقالنی 
جوانی  غرور  و  شور  در  غرق  پسر  است.  شده  پسر  و  پدر  میان  شکافی 
است و داغ هم رزمان جوان بر دلش سنگینی می کند؛ پدر اما، تجربه ی 
سالیان را دارد و دانشی را که به واسطه ی گذران بخش عمده ی زندگی اش 
در میان کتاب ها کسب کرده است. او نیک می داند که جنگ نابرابر با 
دشمنی خون ریز و بدوی، مانند سپاه مغول، جز ویرانی و قحطی و کشتار 
چیزی بر جای نخواهد گذاشت؛ حال آن که مذاکره و مصالحه، علی رغم 
واگذاری برخی امتیاز ها به دشمن، صلح و ثبات را با خود ارمغان خواهد 
آورد. خواندن تاریخ پیشینیان به او این بصیرت را داده که بفهمد چگونه 
ایرانیان، در طول تاریخ، دشمن را مقهور فرهنگ و تمدن خویش نموده اند. 
او که سال ها خدمت کتابخانه ی غنی و منحصر به فرد قلعه ی الموت را 
کرده است، بیش از هر چیز، دلواپس این میراث بشری است؛ گنجینه ای 

که آن را چشم بینای قلعه ی الموت، یعنی قلعه ی عقاب ها، می دانند.

تنها در سه ثانیه

هزار و یک، هزار و دو، و هزار و سه؛ شد سه ثانیه! سه ثانیه زمان زیادی 
نیست، به همین سرعت می گذرد. اما در همین زمان کم اتفاق های خوب 
و بد زیادی می افتد. این کتاب با همین سه ثانیه کار دارد؛ می خواهد 
در  روزها  از  بسیاری  یا  روز  هر  که  بدهد  اتفاق هایی  همین  از  گزارشی 
سه ثانیه رخ می دهند؛ اتفاق هایی که برای ما عادی شده اند و به چشم 
نمی آیند. این اتفاق ها می توانند کودکان ما را به تامل وادارند. در هر سه 
ثانیه پرنده ای می خواند، گلی می شکفد، خورشید طلوع می کند و... . 

کودکان با خواندن آن ها درنگ می کنند. 
ثانیه، و اصاًل یک دقیقه،  ثانیه و چهار  ثانیه؟ چرا پنج  اما چرا سه 
نه؟ تمام ماجرا بر سر همین است: در هر سه ثانیه اتفاقی ناگوار در دنیا 

می افتد؛ این کتاب می کوشد توجه کودکان را به این اتفاق جلب کند.
شاید بگویید در این اتفاق کودکان چه نقشی دارند که باید توجه شان 
به آن جلب شود؟ یکی از کاربردهای داستان این است که ما می توانیم 
خود را جای دیگران قرار بدهیم. وقتی بتوانیم خود را جای دیگران قرار 
بدهیم، می توانیم خود را با دیگران مقایسه کنیم و خود را در برابر دیگران 

مسئول بدانیم.
این کتاب به کودکان کمک می کند که اخالقی تر باشند، قدر داشته های 

خود را بدانند و در آینده آدمی مفیدتر و مسئول تر باشند.
که  است  کودک  کتاب های  دسته  آن  از  کتاب  این  دیگر،  سوی  از 
بزرگ ساالن هم از خواندنش لذت می برند. کتابی است که مادر و کودک یا 
پدر و کودک می توانند با هم بخوانند و هر دو در آن تأمل کنند و درباره اش 

حرف بزنند. 
کودکانی که مفهوم زمان را درک کرده باشند می توانند مخاطبان این 
کتاب باشند. برخی از بچه های پیش دبستانی و بیش تر بچه های کالس اول 

و دوم دبستان می توانند از این کتاب چیزهایی بیاموزند.

چشم عقاب
نویسنده: محسن هجری

 ویراستار: هدیه شریفی 
ناشر: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 
165 صفحه
2000 تومان

سه ثانیه
نویسنده: ژورژ لموئن
تصویرگر: ژورژ لموئن 

با همکاری آلن سره

مترجم: مرجان حجازی فر
ناشر: کتاب های شکوفه )امیرکبیر(

32 صفحه
2300 تومان



فهرست
الک پشت پرنده

راه یافته

فهرست
الک پشت پرنده

راه یافته

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ـاره ی سه | پی درپی   54 | شم

ــــــــــان 91 تـابـستـــ

1 3 2

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ـاره ی سه | پی درپی   54 | شم

ــــــــــان 91 تـابـستـــ

1 3 3 این بار نوبت توست
نمی دانم اسمش می شود چی؛ من می گویم کتاب بازی. یک جور داستان که 
شاید هدف اصلی از خواندِن آن سرگرمی است و نه کسِب معرفت، رشد، 
آگاهی و این جور مقاصِد متعالی. اشکالی دارد؟ نه، خوب است. از  قدیم، 
به همین خاطر،  بود، هنوز هم.  برای لذت بردن  خواندن داستان و رمان 
مجموعه ی شاهزاده ی ایرانی خواندنی است؛ به خصوص برای آن گروه از 
نوجوان هایی که خیلی اهل کتاب نیستند و دل و دماغ داستان خواندن 
ندارند. کتاب های شاهزاده ی ایرانی داستان هایی هستند با بیست پایان 
زمان  شن های  عنوان  با  اولی،  است:  دو جلدی  این مجموعه  متفاوت. 
منتشر شده و دومی با عنوان معبد نگهبانان. ماجراهای کتاب ها با دو 
شاهزاده دستان و شاهدخت تهمینه؛ در  شخصیت محوری پیش می رود: 
کتاب اول، خواننده باید خودش را بگذارد جای دستان و برای او تصمیم 
بگیرد و در کتاب دوم، جای تهمینه. برای توضیح بیش تر به زمان و مکان 
داستان معبد نگهبانان اشاره کنم. در این کتاب، ماجرا از زمانی شروع 
می شود که سپاه پارس به الموت، شهر شاهدخت تهمینه، حمله می کند و 
حاال تهمینه باید خنجر شگفت انگیزش را از خطر مصون نگه  دارد. تهمینه 
دو انتخاب دارد: این که خنجر را به یکی بدهد تا به معبد نگهبانان ببرد 
و این که خودش این کار را انجام بدهد. در این جا، نویسنده دو گزینه در 
اختیار خواننده می گذارد برای انتخاب مابقی ماجرا تا او مشخص کند بر 

قهرمان کتاب چه بگذرد از خوش بختی یا بدبختی. 
بار اول، من تصور کردم بهتر است این کار را خود تهمینه انجام بدهد؛ 
داستان هم طوری پیش رفت که اصاًل دستان وارد زندگی تهمینه نشد و 
به جای او سر و کله ی یک جن بامزه پیدا شد: کارتوش. بار دوم، گذاشتم 
تهمینه خنجر را به آسوکا بدهد و ُخب، کلی گرفتاری پیش آمد و بعد... 
با  بار  بارها خواند و هر  را می توان  این کتاب  بگویم  بگذریم؛ می خواهم 

داستان جدیدی روبه رو شد. 
بازی  از  را  کتاب ها  این  ایده ی  جابلونسکی  کارال  خانم  این که،  دیگر 
رایانه ای مشهوری گرفته به نام شاهزاده ی ایرانی، که بیش تر از بیست سال 
قدمت دارد و هنوز هم محبوب است. بد نیست بدانید دو سال قبل یک 
فیلم سینمایی هم با این اسم و شخصیت ها ساخته شد که البته ماجرای 
آن به این کتاب ها ربطی ندارد. فیلم هم مثل قصه ی همین کتاب ها، که با 
اسم و شخصیت های پارسی و برگرفته از قصه ی رستم و تهمینه ی خودمان 

نوشته شده اند، هیچ رنگ و نشان ایرانی ندارد.

کتاب های رنگ آمیزی اغلب با کیفیتی پایین منتشر می شوند و علی رغم 
مصرف زیاد و تیراژ باالی این کتاب ها، اعتنای چندانی به آن ها نمی شود. 
کم تر اتفاق می افتد که هنرمندان برجسته بخواهند در تولید این کتاب ها 

نقش ایفا کنند.
مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی معمواًل از این کتاب ها برای شناخت 
رنگ ها، آموزش مفاهیم اولیه و برخی از مهارت ها استفاده می کنند. در 
منتشر  رنگ آمیزی  کتاب های  از  برخی  گاهی  استفاده هایی،  چنین  کنار 

می شوند که کاربردهای دیگری را نیز در نظر دارند. 
نشر نظر، در فصل پاییز، دو کتاب منتشر کرده است که به نظر می رسد 
کتاب ها،  این  دارند:  مهمی  تفاوت های  رنگ آمیزی  کتاب های  به  نسبت 
ضمن این که برخی از کاربردهای معمول کتاب های رنگ آمیزی را دارند، از 

جنبه ی هنری و آشنا کردن کودکان با هنر نیز مورد توجه اند.
هنر  شاهکارهای  و  کنید  رنگ آمیزی  را شما  مدرن  هنر  شاهکارهای 
انتزاعی را شما رنگ آمیزی کنید نام های این دو کتاب هستند. در این دو 
کتاب مجموعه ای از آثار هنری برجسته ی جهان انتخاب شده و رنگ های 
آن ها حذف شده است تا بچه ها آن ها را رنگ کنند؛ البته این آثار، در آغاز 

و پایان کتاب، با رنگ اصلی ارائه شده اند.
در واقع در این کتاب ها سعی شده است از جذابیت رنگ آمیزی برای 
کودکان برای آشنا کردن آن ها با هنر معاصر استفاده شود. کودکان بدون 
این که متوجه باشند، انگار در یک نمایشگاه هنری حضور پیدا کرده اند و 
نیز با رنگ کردن هر تصویر در آن تأمل می کنند و با نگاه کردن به تصویرها، 

با رنگ اصلی، با این آثار آشنایی عمیق تری پیدا می کنند.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که این کتاب ها برای بچه هایی که در آینده 
در رشته های هنری تحصیل خواهند کرد مناسب است، اما، در واقع، این 

آثار به تقویت خالقیت و باال رفتن سطح سلیقه ی بچه ها کمک می کنند. 
این کتاب  ها برای بچه های پیش دبستانی و حتی اول دبستان مناسب 

است.

مجموعه ی 
شاهزاده ی ایرانی*
نویسنده: کارال جابلونسکی
مترجم: حسین شهرابی
ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: افق
 32 صفحه
هر جلد 5500 تومان

شاهکارهای ...* را شما 
رنگ آمیزی کنید
نویسنده: مانسی هندلر

مترجم: روزبه تذهیبی
ناشر: نشر نظر )کتاب خروس(

32 صفحه
2300 تومان

* هنر مدرن | هنر انتزاعی* شن های زمان | معبد نگهبانان
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به نظر من، ُحسِن داستان های نسرین گلدار انتخاب سوژه ی جالب و جذاب 
آن هاست و این که او با تمرکز بر جغرافیای جانوری جنوب ایران توانسته 
یک کتاب علمی بومی تألیف کند؛ تجربه ای جدید در زمینه ی کتاب های 
آموزشِی غیرترجمه برای کودکان، که در قالب داستان ارائه شده است. 
درباره ی چه حرف می زنم؟  درباره ی شیدا کشف می کند؛ مجموعه ا ی سه 
 جلدی که کتاب هایی علمی ـ داستانی اند، با محوریِت دو شخصیت: شیدا 
و دایی کریم. شیدا نماینده ی آن گروه از بچه های ُپر سؤال و بادقت است 
کتاب  در  را  کنجکاو  فرهاد  بود.  قدیم  کتاب های درسی  در  نمونه اش  که 
علوم دبستان یادتان هست؟ شیدا هم خوب و دقیق نگاه می کند و تند 
تند سؤال می کند: »دایی، چرا می خواهید شب را روی صخره ی جادویی 
بمانیم؟ دایی، چرا شکل و رنگ صدف ها با هم فرق دارد؟ دایی، ماهی 
برقی چیه؟« دایی کریم هم نماینده ی بزرگ ترهای پر حوصله و مهربان است 
که یاِر غاِر خواهرزاده اش شده تا او بتواند ناشناخته های جهان پیرامون را 

کشف کند. 
ماهی ها، صدف ها،  درباره ی  این مجموعه ی سه جلدی مطالبی  در 
الک پشت ها، خفاش ها و... برای مخاطب گروه سنی ج، بچه های کالس 
چهارم و پنجم دبستان، طرح می شود. عالوه  بر این، نویسنده شیوه ی 
پژوهش علمی را هم به زبان ساده برای خواننده توضیح می دهد و او را به 
مشاهده ی دقیق و کشف پدیده های جدید دعوت می کند. برای همین، 
جانوری  گونه ی  با چند  کتاب ها  این  خواندن  از  پس  کودک  خواننده ی 
هر  پایان  در  می آموزد.  را  تحلیل  و  تجزیه  روش  و  راه  و  می شود  آشنا 
کتاب تمرین هایی نیز در نظر گرفته شده که برای تقویت تفکر و روحیه ی 
جست وجوگری کودکان مفید است. یکی دیگر از امتیازهای این کتاب ها 
هم درج فهرست منابع در آن هاست که برای اطمینان از صحت و اعتبار 
شیدا کشف می کند  این  حال، مجموعه ی  با  مطالب علمی الزم است. 
از  بود  بهتر  من،  به نظر  نیست.  توجه  قابل   تصویری  و  داستانی  نظر  از 
عکس های مستند جانواران، با زیرنویس، در تصویرسازی کتاب استفاده 

می شد و حتی از پی نوشت هایی در متن. 

کودکان پیش از دبستان و دبستانی، شما می توانید در برگزاری جشن 
نوروز در تخت جمشید، کاخ شاهان هخامنشی در ایران باستان، شرکت 
کنید. نه! شما با این کتاب فقط در جشن نوروز شرکت نمی کنید، بلکه 
در چگونگی برگزاری آن نیز نقش دارید. در این کتاب، مهم ترین نقش های 
کنده  شده بر سنگ در تخت جمشید انتخاب شده است. آیا می دانید که 
هر کدام از این نقش ها معنایی دارند؟ این نقش ها به ما می گویند که در 

آن دوران نوروز برای مردم چه اهمیتی داشته است. 
فکر کن که در تخت جمشید هستی و سال، نو شده است. نقش رزم 
مهر و ماه )شیر و گاو( بر بدنه ی کاخ آپادانا به ما می گوید که سال نو شده 
است. آن جا را نگاه کن، پادشاه بر تخت نشسته و سربازان با احترام دور 
تا دور کاخ ایستاده اند. بزرگان سرزمین ایران و میهمانان، از سرزمین های 
دور و نزدیک، در حالی که هدایایی در دست دارند، در انتظار دیدار  شاه 

هستند. 
شما می توانید با رنگ آمیزی این نقش ها جشن نوروز را در تخت جمشید 

به سلیقه ی خودتان برگزار کنید. به نظر شما نوروز چه رنگی است؟ 

مجموعه ی 
ـ  داستانی  علمی          
شیدا کشف می کند
نویسنده: نسرین گلدار
تصویرگر: مریم خلیل زاده
ناشر: مؤسسه ی فرهنگی منادی تربیت

نوروز در تخت جمشید
تصویرگر: فریده شهبازی

ناشر: نشر نظر )کتاب خروس(
1900 تومان
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یک اسم و چند قصه مجموعه ای است از چند جلد کتاب کوچک خوش رنگ 
و لعاب، که هر کدام یک عنوان اصلی دارد و شامل ده داستان کوتاه است 
از ده نویسنده ی کودک؛ کسانی مثل الله جعفری، فروزنده خداجو، طاهره 
قاسم نیا، شکوه  طاقدیس،  سوسن  محمدرضا شمس،  راستی،  مجید   خردور، 

مهری ماهوتی، ناصر نادری، شراره وظیفه شناس، علیرضا متولی، افسانه موسوی 
گرمارودی و ناصر کشاورز. 

پشت جلد کتاب های این مجموعه نوشته اند هدف از انتشار یک اسم 
و چند قصه نزدیکی بیش تر به دنیای کودکان و تقویت مهارت خواندن در 
آن هاست. من دو هدف دیگر را هم اضافه می کنم: یکی، پرورش خالقیت 
کودکان و دیگری، تقویت مهارت نوشتن. پدرها و مادرها یا مربی ها و 
کمک  کودکان  به  مجموعه  این  قصه های  خواندن  با  می توانند  معلم ها 
قدرت  و  بگیرند  کار  به   را  ذهنی شان  استعدادهای  بگیرند  یاد  تا  کنند 
تخیل شان را پرورش دهند. قصه های این مجموعه به  صورت بداهه و در 
پنج تا بیست دقیقه نوشته شده اند و نویسنده های آن ها تالش کرده اند تا 
یک جوِر دیگر به اشیای اطراف و پدیده های پیرامون خود نگاه کنند که 

نو، بامزه و فانتزی باشد. 
خواندن این کتاب هابرای کودکان گروه سنی ب، بچه های کالس دوم 
و سوم دبستان، لذت بخش است و دو فایده دارد، یکی این که به آن ها 
یاد می دهد یک جور غیرتکراری به دنیای تکراری نگاه کنند. مثاًل به آن ها 
یاد می دهد ممکن است دستکش های آشپزخانه هم از این همه بشور و 
بساب خسته شوند و بخواهند به گردش بروند یا شاید یک سنگ ُغرُغرو 
توی نان سنگک مانده باشد و یا این که وقتی قابلمه ای پیر  شد و از زندگی 
سیر، باید آن را توی باغچه کاشت و...؛ دوم این که می توان از ایده ی این 
مجموعه به عنوان یک تمرین نوشتاری استفاده کرد و فرصتی به کودک 
داد تا او نیز خالق یک قصه ی تازه  باشد. این تمرین می تواند یک بازی 
هم باشد و هر وقت که حوصله ی بچه سر رفت، از او خواست تا درباره ی 
و  خیال پردازی  دیگر  چیزهای  خیلی  و...  عینک  ماژیک،  رنگی،  کاغذ 

رؤیابافی کند تا سرگرم شود.

مجموعه یک اسم 
و چند قصْه*
گروه نویسندگان
گروه تصویرگران
ناشر: شهر قلم و چکه

* درخت | سنگ | قابلمه | دستکش | بزغاله 
چتر | اتوبوس | کاله | آدم برفی | گاو

کتاب های »فهرست الک�پشت پرنده«
و مجله پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان را 

از کتابفروشی های زیر تهیه کنید
 

اگر
تهران، خیابان 16آذر، کوچه عبدی نژاد، شماره 6 | تلفن 88985049

ثالث
تهران، خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 160 | تلفن 88325376

چشمه
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی | تلفن 88907766

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

منظومه خرد
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، انتشارات ماهک | تلفن 22420086


