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فهرست
الک پشت پرنده

اصول، شیوه ی اجرایی 
و معیارهای فهرست و 

ک پشت پرنده نشان های ال
مقدمه

ک پشــت پرنــده فهرستی اســت از کتاب های برتر هر فصل، برای  ال
کــودکان و نوجوانــان ایرانی. ایــن کتاب ها را گروهــی از منتقدان، 
کارشناسان و نویســندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب های هر 

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

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

پرنده اعالم می کنند. 

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده:
معصومه انصاریان، محمود برآبادی، روشنک پاشایی، عذرا 
شیوا حریری،  مینا حدادیان،  شکوه حاجی نصراهلل،  جوزدانی، 
شادی خوشکار، فاطمه زمانی، حسین شیخ االسالمی، حسین 
شیخ رضایی، گیسو فغفوری، حدیث  لزرغالمی، نلی محجوب، 
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مریم محمدخانی و سیدمهدی یوسفی.

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

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

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

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

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

ذکر شده نداشته باشند. 
گروه بندی کتاب ها

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

ـ کتاب های زیر پنج سال؛ 
ـ ادبیات؛

ـ دین و علوم انسانی؛
ـ علمی و آموزشی؛

ـ هنر و سرگرمی

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

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

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

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

کتاب و نوشتن معرفی نامه ی کتاب ها با گروه داوری همکاری کنند؛ 
5. کتاب های اعضای گروه داوری، در بخش جداگانه ای از فهرست، 

فهرست
الک پشت پرنده
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با عنوان خارج از داوری و بدون رتبه بندی، معرفی می شوند؛
6. در هر شــماره ی کتاب های یک فصل بررســی و از میان آن ها 
کتاب هایی پیشــنهاد می شــود. فصل مورد بررسی در اول این بخش 

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

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

کارشناسان خارج از هیئت داوران مشورت خواهد شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. توجــه به پیچیدگی هــای دنیای واقعی کودک، خواســته ها 
و نیازهــای کودکان امروز و پرهیز از ساده ســازی و ســاده انگاری و 

فهرست
الک پشت پرنده
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هم چنین تحمیل دنیای بزرگ ساالنه به کودکان؛
12. احترام به ارزش های بشری، عام و جهان شمول، ماننِد صلح و 
امنیت، مدارا و گفت وگو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، در کنار 
احتــرام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق 
همه ی انســان ها، به خصوص کودکان، هم چنیــن کودکان با نیازهای 

ویژه و احترام به محیط زیست.

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

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

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

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

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

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

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

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

بیان خواهند کرد.

فهرست
الک پشت پرنده
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ادبیات
5

کوچولو آقا صمد و ماهی سیاه 
نویسنده: لیلی گلستان
تصویرگر: نعیمه نعیمایی
ناشر: نشر نظر)کتاب خروس(
36صفحه
15000 تومان
گروه سنی: کودک
کاربرد: تاکید بر ارزش دوستی

کوچولو این ماهی سیاه 
کجا بود؟ تا حاال 

آقا صمد و ماهی ســیاه کوچولو انگار ادامه ی ماهی سیاه کوچولو، اثر 
صمد بهرنگی است. این کتاب نخستین اثر تألیفی لیلی گلستان بعد 
از ترجمه ی 45 کتاب، اســت که داستانی خیلی ساده و  ایده ای زیبا 

دارد، دو دوست قدیمی به دنبال هم می گردند:
»صمد تنهاست، دلش برای ماهی ســیاه کوچولویش تنگ شده. 
تصمیم می گیرد با کاله و لباس و عینک به درون آب بپرد و به دنبال 
ماهــی  اش برود. در زیر آب با موجودات مختلفی برخورد می کند و از 
آن ها می خواهد برای پیدا کردن ماهی سیاه کوچولو کمکش کنند...«

از نظر نویســنده ی این کتاب، ماهی سیاه کوچولو نمرده و در تمام 
این ســال ها در غاری کوچک منتظر صمد که نویســنده ی داستانش 
اســت، بوده تــا او را از تنهایی نجــات دهد. مضمــون اصلی کتاب 
»پیوستن« و »دوستی« است و خواننده متوجه می شود به پشتوانه ی 
دوستی و با پیوســتن می تواند خیلی کارها بکند و با وجود خطرات، 

زیبایی ها را بهتر ببیند. 
داستان ساده و کوتاه است و برخالف کتاب ماهی سیاه کوچولو و 

زندگی واقعی صمد بهرنگی، پایانی خوش دارد.
برجســته ترین ویژگی این کتاب تصویرســازی  جذاب و بســیار 
متفاوتش اســت. عکس هایی که فضای زیر آب را به شــکل قابل باور 

ترسیم کرده و جریان داستان را با شیوه ای جدید پیش می برند.
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زباله
نویسنده: اندی مولیگان

مترجم: مائده گلچین عارفی
ویراستار: مهرک ملک مرزبان

ناشر: ویدا
12000 تومان

224 صفحه
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: مبارزه با بی عدالتی اجتماعی

5
همه چیز از یک زاغه 

شروع شد
رافائل فرناندز یک آشــغال جمع کن است که در یک زاغه ی شلوغ و 
پرجمعیت به اسم بهاال در حاشیه ی شهر زندگی می کند. او و بسیاری 
از کودکان دیگر این زاغه در ازای زیر و رو کردن آشــغال ها درآمدی 

برای خود و خانواده هاشان به دست می آورند.
اما یــک روز همه چیز عوض می شــود، وقتی رافائــل و بهترین 
دوســتش گاردو دارند آشغال ها را زیر و رو می کنند با یک کیف پول 
روبه رو می شــوند. اما چیزی که در زندگی آن ها تغییر ایجاد می کند 
پول درون کیف پول نیست، مدارک درون آن است و کلیدی که انگار 

مال یک صندوق است.
با پیدا کردن این کیف پول رافائل و گاردو ناخواســته درگیر یک 
ماجرا می شــوند و وارد یک بازی پیچیده می شوند که نه تنها آن ها، 
بلکه تمــام زاغه را درگیــر می کند، افرادی مثل پــدر جولیارد که 
می خواهد با گرداندن مدرسه ای در زاغه زندگی بچه ها را عوض کند، 
رت کــه فقیرترین و تنهاترین بچه ی زاغه اســت و الیویا که زندگی 

راحت و مرفهش را رها کرده تا به بچه های زاغه درس بدهد.
رافائل و دوســتانش با وارد شــدن به این بازی با حکومت درگیر 
می شــوند و هر چه پیش می روند از رازهایی باخبر می شوند که فساد 
مالی حکومت را نشــان می دهد، فهمیدن این رازهــا می تواند جان 

رافائل و دوستانش را به خطر بیاندازد.
فضای این کتاب به نسبت کتاب های موجود در بازار متفاوت است. 
برای همین این کتاب یک توصیه ی متفاوت اســت به نوجوانانی که 
دوســت دارند در خواندن دنیاها و فضاهــای جدیدی را تجربه کنند. 
فصل های مختلف این کتاب از زبان راویان مختلف بیان می شود. این 
موضوع می تواند به مخاطب کمک کند که داســتان را از دیدگاه های 

مختلف دنبال کند و به شخصیت های کتاب نزدیک تر شود. 
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گیتس مجموعه تام 
 نویسنده: لیز پیشون
مترجم: آتوسا صالحی
ویراستار: مژگان کلهر
ناشر: افق
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: افزایش قدرت تخیل، افزایش قدرت 
رویارویی با مشکالت، توجه به روابط خانوادگی

5

یک رمان تصویری
لیز پیشون نویســنده ای است که پیش از این برنده کتاب های طنز 
رولد دال شده اســت، پس می توان به توانایی او در خلق لحظه های 
طنزآمیز اعتماد کرد. او این بار به ســراغ خلق شــخصیتی به نام تام 
گیتس رفته است که می توانست شبیه تمام پسربچه هایی هم سن و 
سال خودش باشد که پیش از این داستان هایشان را خوانده ایم. اما تام 
گیتس توانایی ویژه ای دارد که خالق باشد، آن هم در مقابل مشکالت 
و مســائلی که هر کودکی برایش ممکن اســت پیش بیاید یا خودش 
برای خودش به وجود بیاورد. هرچند این قوه ی تخیل کار دستش هم 

می دهد و او را گاهی دروغگو نشان می دهد.
 هر کودکی مثل او ممکن است با خواهر بزرگ ترش ارتباط خوبی 
نداشــته باشد و البته می تواند راه هایی برای اذیت کردن او پیدا کند. 
هر کودکی ممکن اســت تکالیفش را ننویســید و همواره می تواند از 

تخیلش برای توجیه استفاده کند، درست مثل تام گیتس. 
این گونه است که تام گیتس هیچ وقت خوش بینی اش را از دست 
نمی دهد، حتی اگر مجبور شود مایوی 4 سالگی دوستش را بپوشد یا 
این که از طرف کل کالس مسخره شود. او خودش کمی بعد هدایت 

ماجرا را بر عهده خواهد گرفت.
این کتاب با حروف درشت و استفاده ی کاربردی از تصاویر به جای 
کلمه یک راه ویژه برای متفاوت بودن انتخاب کرده اســت. و با وجود 
حجم زیاد، نحوه ی صفحه آرایی و تصویرگری مســیر ساده ای را برای 
خواندن و حتی عالقه مند کردن کودک به خواندن پیشنهاد می کند.  دنیای معرکه تام گیتس | بهانه های باحال و 

ماجراهای جالب دیگر | همه چیز عالی است 
یک جورهایی
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برای من صد جفت 
کفش بدوز!

آقای هزارپا به مغازه ی کفاش می رود و سفارش صد جفت کفش سیاه 
و براق می دهد، هزارپا می خواهد عروســی کند، اما مشکل این است 
کــه هنوز نمی داند با کی! او هر بار که به مغازه ی آقای کفاش می رود 
ســفارش جدیدی برای کفش های عروس می دهد. یک بار دو جفت، 

یک بار سه جفت...
او ســراغ موجودات زیادی می رود، اما هر بار شکســت می خورد. 
از دندان های میمون می ترســد، به عســل های کف کندوی عســل 
می چســبد، می فهمد که الک پشت تمام زمستان را خواب است و تور 

عنکبوت را پاره می کند.
آقــای هزارپا که از پیدا کردن عروســی برای برپا کردن جشــن 
ازدواجش ناامید اســت به ســراغ کفاش می رود تا بگوید الزم نیست 

برای من صد جفت کفش بدوزی!
اما چه می شــود؟ هم زمان یک خانم هزارپا هم به مغازه آمده تا به 

کفاش سفارش بدهد برایش صد جفت کفش سفید بدوزد. 
این جوری اســت که آقای هزارپا و خانم هزارپا جشن عروسی شان 

را با دویست جفت کفش برپا می کنند.
طنــز این کتاب می تواند برای کودکان جذاب باشــد و آن ها را با 
کتاب همراه کند. کتاب موجز اســت، خط داستان سریع جلو می رود 
و خواننده را خســته نمی کند. این داستان تفاوت جانوران را یادآوری 
 می کند و می تواند مخاطب را یاد ضرب المثل قدیمی کبوتر با کبوتر/ 

باز با باز بیندازد.
تصاویر کتاب هم شــاید بــا تصویرهای کارتونی که برای چشــم 
کودک آشناست متفاوت باشد، این تصویرگری می تواند سواد بصری 

او را ارتقا بدهد و خالقیتش را افزایش دهد.
این کتاب را می توان برای خردســاالن بلندخوانی کرد، هم چنین 
بــرای کــودکان نوآموز این کتــاب می تواند انتخاب خوبی باشــد تا 

خودشان خواندن را تمرین کنند.

کفاش آقای هزارپا و 
نویسنده: سامگیس زندی

تصویرگر: امیر خجسته
ویراستار: شراره وظیفه شناس

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
28 صفحه

2600 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: آشنایی با حیوانات
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اسب سفید در مرداب
نویسنده : ارزوال ایسبل 
مترجم : گیتا رسولی 
ویراستار: پژمان واسعی
ناشر: محراب قلم)کتاب های مهتاب(
160 صفحه
 9500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پرورش خالقیت، مقابله با مشکالت و 
نامالیمات

4
تنهایی توی مرداب 

گشت می زنی؟
در رمان اسب سفید در مرداب با موضوعی تخیلي و موجوداتی ماورایی 
روبه رو می شــوید، مثل راگنی، پسری نوجوان که با پدر پژوهشگرش 
زندگی می کند و گهگاه مجبور اســت همراه او به سفرهای اکتشافی 
برود. اما راگنی از این ســفرها متنفر اســت و ترجیح می دهد پدرش 
شغلی معمولی تر داشته باشــد. شاید دلیل تنفر او از شغل پدر پیش 
آمدن حادثه ای در یکی از این سفرهاســت که باعث می شــود مادر و 
برادر کوچک ترش در تصادفی از دنیا بروند. اما این ســفر هم تاثیری 
بــر پدر نمی گــذارد و او از آن موقع به بعد، بیــش از قبل کتاب ها و 
مقاله هایــی درباره ی ظاهر شــدن روح و پدیده های فراعقلی تألیف و 

شهرت و اعتبار کسب می کند.
امــا این بار، راگنی تن به ســفری می دهد که بــا دفعه های قبل 
متفاوت اســت، سفری شگفت انگیز که برای راگنی و پدرش تجربه ای 
متفاوت اســت. از ســال ها پیش در قلعه ی ریکروین اتفاقات غیرقابل 
توضیحي مشاهده شده اســت. براي راگني هم منظره ی چهارستون 
ســنگي که عمود ایســتاده و دایره تشــکیل داده اند، بسیار غریب و 
وحشتناک اســت. راگنی با دیدن اسب سفیدي که در یک چشم به 
هم زدن ناپدید مي شــود و دیگر هیچ نشــانه  اي از آن باقي نمي ماند، 

مطمئن می شود آن موجود با جهان ماورا در ارتباط است.
این داســتان جذاب و بیان اتفاقات هیجــان انگیز و تجربیات تلخ 
و شــیرین می تواند نیروی تخیل و رویا پردازی خوانندگان را پرورش 

دهد.



1 0 7

پژوهشـــــــنامه 
نوجوان و  کــودک  ادبیات 
|  69 پی درپــی    |  18 شــماره ی 
95 بـــهــــــــــار 

اقلیم هشتم
نویسنده: محسن هجری

ویراستار: شیوا حریری
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

192 صفحه
6000 تومان

کاربرد: آشنایی با مشاهیر، آشنایی با تاریخ 
فلسفه در ایران

گروه سنی: نوجوان

4

خ عقل سر
این رمان به زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف مشهور 

ایرانی می پردازد که در قرن ششم هجری در زندگی می کرد.
اقلیم هشتم با توصیف حمله ی لشکر صلیبی ها به خاورمیانه آغاز 
می شــود و درهمان حال و هواست که سهروردی به اتهام همکاری با 
صلیبی ها درحلب به بند کشــیده می شود. اتهامی که توطئه ای است 
از ســوی دشمنان ســهروردی تا ســلطان صالح الدین ایوبی را به 
مخالفت با سهروردی تحریک کنند. داستان در شهرهای مراغه، حلب 
و ســهرورد می گذرد و عالوه بر اینکه خواننده را با تفکرات سهروردی 
آشــنا می کند تصویری هم از اوضاع سیاســی و اجتماعی آن دوره به 
دست می دهد. داستان مربوط به زمانی است که مدارس اسالمی جای 
بحث آزاد بود و کتابخانه نقش و جایگاه مهمی داشت و از مراکز دانش 

پژوهی و دانش آموزی بود.
نثر کتاب ســاده و شیواســت و از آفرینش عقل و قدرت شناخت 

حق، خویشتن و نیستی می گوید و از زیبایی، عشق و اندوه.
این رمان تاریخی که بســتری داستانی دارد، خواننده را با یکی از 
مهم ترین فیلسوفان ایرانی و زندگی پرماجرای او آشنا می کند. عالوه 
بر این خواندن این کتاب می تواند بســتری فراهم کند تا خوانندگان 
ضمن آشــنایی با مفاهیم فلســفی درباره ی موضوع های مطرح شده 
از جمله، عشق و عقل، فلســفه ی زندگی، شناخت نشانه ها، تفکر و... 

گفت وگو کنند.
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امپراتور سیب زمینی چهارم
نویسنده: محمدهادی محمدی
تصویرگر: سدا جیوان
ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
12800 تومان

184 صفحه 
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: توجه به حفاظت از محیط زیست

4
نگرانی موجودات آشپزخانه 
گسترش نیروهای مسلح! از 
در این داســتان تخیلی, موجودات آشــپزخانه ای اعــم از میوه ها و 
سبزی ها به رهبری سیب زمینی ملقب به امپراتور سیب زمینی چهارم، 
برای حفظ ســالمتی محیط زیســت به نبرد با نیروهای کثیفی مثل 

سوسک و سایر حشرات می روند.
همه چیز با ورود سوســکی مهاجم شــروع می شود که نیمه شب 
به اتاق خواب خانمی که در اداره باستان شناســی  کار می کند حمله 
می کند و باعث ســکته قلبی و مرگ شوهرش می شود. خانم که دچار 
افسردگی و کابوس می شود برای رهایی از شر حیوانات کثیفی چون 
سوسک و خرمگس به شهر دوران کودکی اش سفر می کند تا با دیدن 
جزیره سبز، روحیه اش عوض شود غافل از این که آن جا اکنون محل 
تخلیه زباله شده. قهرمان داستان به سرزمین موجودات آشپزخانه ای 

می رود، زبان آن ها را یاد می گیرد و پرده از راز جنایتی برمی دارد...
امپراتور ســیب زمینی چهارم، یکی از عاشــقان مادر زمین بوده و 
جانش را برای پایداری جهان ســبز فدا می کند. با خواندن این کتاب 
شاید همه در راه پایداری جهانی سبز و سالم تشویق و ترغیب شوند.

این کتاب که قبالً هم منتشر شــده بود، با تصویرگری و ویرایش 
جدید و توسط ناشری دیگر تجدید چاپ شده است و برای همین در 

الک پشت پرنده داوری شد.
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که تا ماه باال رفت پسری 
نویسنده: دیوید آلموند
مترجم: شهال انتظاریان
ویراستار: پژمان واسعی

 ناشر: محراب قلم )کتاب های مهتاب(
120 صفحه

7000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: تقویت اعتماد به نفس و کنجکاوی، 
تقویت مشارکت

4
نشستن بر لبه ماه

تاب دادن پاهای آویزان و 
کهکشان تا بی نهایت دیدن 
همین چند وقت پیش در یکی از شــهرهای شمالی انگلستان پسری 
خجالتی به اســم پل زندگی می کرد که نســبتا تنها بود و مدرسه را 
زیاد دوست نداشت. خانه ی او در زیرزمین و پایین ترین طبقه ی یک 
برج مســکونی بزرگ بود. در باالی سرش خانواده های زیادی زندگی 
می کردند. برای همین به نظرش می رســید دنیا روی سرش سنگینی 
می کند و آسمان خیلی خیلی از او دور است. ساکنان مجتمع افکار و 
عقاید عجیبی داشتند. می بل که خود را مولی می نامید، برادرش که 
پاکتی روی سرش می کشید تا چهره اش را پنهان کند، گربه ای به نام 
کالرنس که فکر می کرد قادر به پرواز است و... ولی از همه عجیب تر 
خود پل بود چون معتقد بود ماه، ماه نیســت. بلکه گودالی بزرگ در 
آسمان اســت. بعضی ها فکر می کردند این پسربچه دیوانه است ولی 
عده ای هم می گفتند او نابغه اســت. چند نفر با همان دیوانگی و یا به 
همــان نبوغ با یک نردبان خیلی بلنــد می آیند تا کمک کنند پل به 
سوی ماه رود. بر روی ماه، پل دختری را می بیند که مدت ها پیش در 
اثر فاجعه ای به ماه پرت شده و اکنون داستان خود را برای پل تعریف 

می کند تا شاید راه نجاتی برای بازگشتش به زمین پیدا شود.
این داســتان تخیلی همراه با رئالیسم جادویی با ایده های کوچک 
و دادن دیدگاه های متفاوت به کودکان راه های خیال پردازی و انجام 
کارها همراه با شجاعت و یافتن راه حل های جدید را نشان می دهد و 
آن ها را به انجام کار تیمی و کنجکاوی تشویق می کند. در عالم تخیل 

هر کاری امکان پذیر است. 
تصاویر عجیب و لحن پر نشاط این کتاب، پیچ و خم هایی دارد که 

گاه برای کودکان پیچیده و گاه ساده به نظر می رسد.
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کجاست؟ جسیکا 
 نویسنده: لیز کسلر
مترجم: شهال انتظاریان
ناشر: ایران بان
272صفحه
15000 تومان
 گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تقویت دوستی و مشارکت، 
افزایش اعتماد به نفس

4
دختر نامرئی

جیسکا اینجاست اما شــما او را نمی بینی، این جواب تمام کسانی 
است که با اسم کتاب روبه رو می شوند: جیسکا کجاست؟

 جیســکا یک دختر معمولی است مثل تمام دخترهای 10 ـ 12 
ساله. دوستانی دارد و کســانی هستند که می خواهد با آن ها دوست 
شــود اما نمی تواند. در بعضی درس ها زرنگ است و در بعضی نه. مثل 
همه ی بچه ها هم پیش می آید که گاهی سر کالسی حواسش چندان 
جمع نباشد. یکی از همان دفعه هایی که چندان حوصله ندارد، اتفاقی 
برایش می افتد اما فقط دوست صمیمی اش متوجه می شود. اتفاقی که 
او را وارد راهــی متفاوت می کند. او ناپدید می شــود، آن هم هر وقت 
کــه دلش بخواهد، هر وقت که تصمیم بگیرد و ذهنش را خالی کند. 
جسیکا با کشف قدرتش اول به سراغ انجام کارهای معمولی می رود، 

مثل ادا در آوردن برای یک فرد مشهور.
اما کم کم ماجرا برایش جدی می شود. می خواهد ببیند این توانایی 
از کجــا آمده و این آغاز کنش ها و جســت وجوهایش همراه با ایزی، 
دوســت صمیمی اش است. آن ها به ماکس می رسند و ماجراهایی که 
برای مادر و پدرش افتاده است، فردی تحقیقات آن ها را دزدیده است. 
این کتاب عالوه بر روایت ماجرایی کارآگاهی، الیه ی دیگری نیز دارد، 
الیه ای که به روابط بین این نوجوانان می پردازد. این که آنان دنیایی 
دارند که آدم بزرگ ها در آن راهی ندارند و آنان قرار اســت به تنهایی 
ماجراها را حل کنند و اینجاســت که دوستی و نزدیکی بین آن ها و 
هوش و توانایی هایشــان به آن ها کمک می کند. مثال جســیکا از یک 
آدرس در پشــت کیف کادو می تواند به محل آزمایشگاهی برسد که 
در آن کوارتز صورتی تولید می شــود کــه می تواند بعضی ها را ناپدید 
کند. در این کتاب بزرگ ترها یا مزاحمند یا دردســر درست می کنند 
و یا نیازمند کمک هســتند. در نهایت آن ها به این ایده می رسند که 
هیچ انسانی کامل نیســت. هر کودکی می تواند بعضی وقت ها اشتباه 
کند، نیازی نیست که همیشه درست لباس بپوشد، درست رفتار کند 

و درست صحبت کند.
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کی چه حیوان خطرنا
نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: نرگس محمدی

ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
24 صفحه

 4000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت خواندن، غلبه بر ترس

4

وسط یک جنگل بزرگ
موش کوچولو می خواســت به ســفر برود، تک و تنها در النه اش که 
وســط جنگل بود زندگی می کرد. موش کوچولو دلش می خواســت 
یک موش دیگر را ببیند و با او دوســت شــود، اما باید از توی جنگل 
می گذشت و می ترسید. ترس و تردید باعث شده بود که هی سفرش 

را عقب بیندازد. 
یک روز باالخره بقچه اش را پیچید و راه افتاد و با خودش گفت هر 
چه باداباد. موش کوچولو آن قدر رفت که دیگر خسته شد و سرش را 

روی بقچه اش گذاشت و خوابید.
سمور بدجنس از راه رسید و موش کوچولو را یک لقمه چپ کرد 
و گرفت و خوابید. بعد گرگ وحشــی از راه رسید و سمور را خورد و 
خودش خوابید. در این موقع مار هفت متری چشمش به گرگ افتاد 

و گرگ را بلعید.
فکر می کنید بقیه داســتان چه می شود؟ چه طوری موش کوچولو 
نجــات پیدا می کند؟ پری مهربان چرا هیــچ کاری نمی کند و موش 

کوچولو را نجات نمی دهد؟ 
داســتان چه حیوان خطرناکی که شبیه متل های عامیانه است، به 
خواننــده ی کودک کمک می کند که ضمن خواندن یک قصه فانتزی 
و تخیلــی بر ترس و تردیدهای بی مورد غلبه کند و برای انجام کارها 

از خود اراده نشان دهد. 
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دو پرنده
نویسنده و تصویرگر: اریک باتو
مترجم: رکسانا سپهر
ناشر: مبتکران
6500 تومان
32 صفحه
گروه سنی: کودک
کاربرد: یادآوری ارزش دوستی

4
از هوایی به هوایی دیگر

دو پرنده داستانی کوتاه و لطیف است که از عشق و دوستی می گوید. 
داستان پرنده ای که در سرما، بی حرکت و تنها روی شاخه ای نشسته. 
حضور یک پرنــده ی دیگر زندگی او را عــوض می کند. این پرنده ی 
جدید برای پرنده ی تنها آواز می خواند، تشــویقش می کند که پرواز 
کنــد، بهترین دانه هایش را به او می دهد، به او یاد می دهد که چگونه 
از دســت گربه ها فرار کند و نوک شاخه های خشک را بشکند. پرنده 
یاد می گیرد که چگونه درختی خوب و مناســب انتخاب کند تا روی 
آن النه بســازد و بچه هایش را بزرگ کند، به ســفر برود و دنیاهای 

جدید را کشف کند...
اما این آخر داســتان نیست، با تمام شدن زمستان و از راه رسیدن 
بهار پرنده ای کــه آواز را برای پرنده ی تنها به ارمغان آورده بود کوچ 
می کند و می رود. پرنده می ماند و با تمام چیزهایی که آموخته همیشه 

حضور پرنده ی مهاجر را در کنارش احساس می کند.
این داستان کوتاه که با تصویرگری هایی هم همراه شده دوستی را 
به نمایش می گذارد. نشــان می دهد که دوستی چه قدرت ماندگاری 
می بخشــد، قدرتی که همیشه همراه انســان می ماند، حتی اگر آن 

دوست دیگر حضور نداشته باشد.
کودک با شنیدن داستان دو پرنده به اثر و ارزش ماندگار آدم های 

مهم زندگی اش پی می برد، حتی اگر دیگر در کنارش نباشند...
شاید این کتاب بتواند پیشــنهاد مناسبی باشد برای کودکانی که 
فقــدان را تجربه کرده اند. این داســتان می تواند به او کمک کند که 
فقــدان را بپذیرد و با مرور خاطرات و اثری که در زندگی اش مانده، با 

این موضوع کنار بیاید.
تصویرگری های کتاب ساده اند و در عین حال با داستان لطیف آن 
هماهنگی دارند. راوی داســتان اول شخص است، همان پرنده ی تنها 

که این انتخاب که می تواند اثربخشی داستان را بیشتر کند.
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فلورا و اولیس
نویسنده: کیت دی کامیلو

تصویرگر: کیت گوردون کمبل
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: افق
264 صفحه

12500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: کمک به کودکان تک والد، بهبود 

روابط خانوادگی

4
شعری برای فلورا

فلورا بل باکمن دختر ده ســاله ای است که پدر و مادرش از هم جدا 
شــده اند و او با مادرش زندگی می کند، مادری که نویســنده است و 
داستان های عاشقانه ای می نویســد که به نظر فلورا احمقانه است. او 
عاشــق کتاب های کمیک استریپ است و ابرقهرمان هایی که کارهای 

خارق العاده می کنند.
شــاید بــرای همین اســت که ســنجابی که توســط جاروبرقی 
غول آسای همسایه شان بلعیده می شود توجه او را جلب می کند، این 
جاروبرقی غول آســای غیرقابل کنترل، از خانه خارج می شود و توی 
حیاط می چرخد و همین جاســت که فلورا می بیند سنجابی به درون 
جاروبرقی رفته. فلورا می دود تا سنجاب را نجات دهد، نام او را اولیس 
می گــذارد ـ هم نــام جاروبرقی ـ و به دور از چشــم مادرش به خانه 

می برد تا این سنجاب ابرقهرمان زندگی اش را عوض کند.
همین اتفاق هم می افتد، حضور ســنجاب آغازی می شود تا فلورا 
چیزهایی را که در زندگی اش دوســت ندارد تغییر دهد. او به ســراغ 
پدرش می رود و با ویلیام دوســت می شود که مثل او به دنبال ایجاد 

تغییراتی در زندگی اش است.
اما شــاید این خیال فلوراســت که به ســنجاب قــدرت جادویی 
می دهــد، در حقیقت این خود فلوراســت که برای خواســته هایش 
تالش می کند، ســعی می کند از سنجابش محافظت کند و پدر را به 

زندگی اش برگرداند.
این کتاب، کتابی است که قدرت خیلی چیزها را یادآوری می کند، 
قدرت گفت وگو و تعامل، قــدرت جدی گرفتن آرزوها، قدرت امید و 

قدرت دوستی.
فلــورا و اولیس با تصویرگری های همراه شــده که خواندن کتاب 
را برای بچه های ســال های آخر دبســتان جذاب می کند و به تجسم 

شخصیت ها و فضاها کمک می کند.
این کتاب توسط نشر هیرمند با ترجمه ی عطیه سادات میرخانی 

هم منتشر شده است.
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گاری در شمال  روزی روز
کسفورد الیرا( )آ
نویسنده: فیلیپ پولمن
مترجم: فرزاد فربد
ناشر: کتاب پریان
151 صفحه
9000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: مقابله با ترس و تقویت روحیه ی 
مبارزه طلبی، پرورش خیال

4

شمال پولمن
در این کتاب دو قصه هســت. یکی قصه ای ظاهرا مســتقل به اســم 
روزی روزگاری در شمال و دیگری داستانی که به نوعی مکمل کتاب 
نیروی  اهریمنی اش اســت، با نام آکسفورد الیرا. نیروی اهریمنی اش 
معروف ترین کتاب فیلیپ پولمن نویســنده ی سرشــناس انگلیسی 
اســت که پیش از این به فارســی ترجمه شده اســت. این کتاب دو 
داســتان دارد که هر دو در فضای نیروی اهریمنی اش اتفاق می افتند. 
قصه ی اول، داستانی اســت که حتی اگر کتاب های قبلی را نخوانده 
باشید جذاب و گیراست. قصه مربوط به سال ها پیش از اتفاق افتادن 
ماجراهای نیروی اهریمنی اش اســت؛ به همین دلیل خواننده ای که 
آن کتاب را نخوانده باشــد هم می تواند از آن لذت ببرد؛ هرچند قطعاً 
برای کســی که با شخصیت های قصه آشناســت، جذابیت بیشتری 
دارد. داســتان دوم، داستانی کوتاه تر اســت که ماجراهای آن پس از 
ماجراهای کتاب های قبلی رخ داده. خواندن این قصه شــاید چندان 
بــرای خواننده ای که با ماجراهای اصلی، و شــخصیت الیرا، آشــنا 
نیســت چندان جذاب نباشــد، اما به هر حال می تواند او را با فضای 
عجیب قصه ی پولمن آشنا کند. پولمن از سرزمین های شمالی سخن 
می گوید. جایی که در آن هرکس موجودی با نام شیتان همراه خود 
دارد که محافظ، نماینده و همزاد اوست. فضایی که هم می تواند برای 
کســانی که قصه های نیروی اهریمنی اش را خوانده اند جذاب باشد و 
هم برای آن ها که نخوانده اند کلیدی باشــد برای ورود به این دنیای 

پر رمز و راز.



1 1 5

پژوهشـــــــنامه 
نوجوان و  کــودک  ادبیات 
|  69 پی درپــی    |  18 شــماره ی 
95 بـــهــــــــــار 

سفرهای دکتر دولیتل
نویسنده: هیو الفتینگ

بازنوشته: کاترین اولمستید
مترجم: مازیار موسوی

ویراستار: حسین فتاحی
ناشر: قدیانی)کتاب های بنفشه(

120 صفحه 
6000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: دوستی با حیوانات

4
مگر با حیوانات هم می شود 

حرف زد؟
کتاب ســفرهای دکتر دولیتل که در دســته ی رمان های کالســیک 
طبقه بندی شده درباره ی پزشکی است که به خاطر مهربانی حیوانات 
بسیاری را در خانه نگهداری می کند و همین نکته موجب می شود تا 
اتفاقــات خاص و منحصر به فردی را تجربه کند. به خاطر این ارتباط 
طولی نمی کشد که می تواند زبان حیوانات را ابتدا از طوطی سخنگو و 
بعد از سایر حیواناتش یاد بگیرد و با آنان حرف بزند. او با این توانایی 
دردهای حیوانات را تشــخیص می داد و کامالً درست درمان می کرد. 
کم کم او تصمیم گرفت از مداوای آدم ها دست بکشد و فقط به درمان 

حیوانات بپردازد.
یک روز از آفریقا پیامی به دســت دکتر می رسد که خبر می دهد 
بیماری وحشــتناکی بین میمون ها شیوع پیدا کرده. به همین خاطر 
او با چندتا از حیواناتش راهی آفریقا می شود و سفری طوالنی را آغاز 
می کند. ماجراهایی که طی این ســفر و در آفریقا برایش پیش آمدند 
روایتی جالب و دوســت داشتنی است که در 19 فصل به آن پرداخته 

می پردازد و قدرت تخیل خواننده را برمی انگیزد.
زبان داستان ساده و روان و روند داستان پرکشش است به گونه ای 
که خواننده را با خود وارد داستان می کند و با او به تخیل می پردازد.



1 1 6

پژوهشـــــــنامه
نوجوان و کــودک ادبیات
| 69  پیدرپــی | 18 شــمارهی
95 بـــهــــــــــار

کوتاه پپن چهارم سلطنت 
نویسنده: جان اشتاین بک
مترجم: شهال طهماسبی
ناشر: گل آذین
189 صفحه
12000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با جامعه فرانسه، تقویت 
توان تحلیل رویدادهای اجتماعی

4
کمدی سلطنت در 

مهد جمهوری
جان  اشتاین بک نویسنده نامدار آمریکایی و برنده جایزه نوبل رمان 
طنزی نوشته به نام سلطنت کوتاه پپن چهارم. نویسنده در این رمان 

مسایلی جدی و مهم را با طنز و ماجرا روایت کرده است. 
پپن یک بازمانده از یک خانواده ســلطنتی در فرانســه است که 
دویســت سال پیش سلطنت و تاج و تخت را از دست داده اند. او یک 
کارمند معمولی محافظه کار است که دوست دارد با تلسکوپ از پشت 
بام خانه به آســمان نگاه کند. او از بحران های فرانســه بی خبر است. 
تمام احزاب سیاسی و روشــنفکران به این نتیجه رسیده اند که باید 
نظام ســلطنتی را در فرانســه احیا کنند. آن ها به سراغ پپن می آیند 
و با اصرار و حتی ارعاب او را به ورســای می برند و در رأس حکومت 

می گذارند. 
پپن دختر نوجوانی دارد که رمان پرفروشــی را نوشته و در کافه ها 
به همه ی ســواالت فلسفی و پیچیده ی مردم جواب می دهد. همسر و 
دختــر پپن هم با پپن به کاخ ورســای می روند. حضور آن ها ماجراها 
و موقعیت های خنده داری خلق می کند. پپن نمی داند چرا شــاه شده 

است. 
زبان و لحن طنزآمیز نویسنده برای روایت رویدادها در سرزمینی 
که یکباره و یک شبه یک نوجوان بی استعداد در آن جا معروف و یک 
کارمند دون پایه شاه می شود خواندن این کتاب را تبدیل به تجربه ای 

جذاب می کند.
خواننده با خواندن چنین آثاری می تواند درک بهتری از رویدادهای 

اجتماعی اطراف خودش داشته باشد.
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کشتی پرنده
نویسنده: هیلدا لوییس

مترجم: فرحناز عطاریان
ویراستار: رها شیخی

ناشر: قدیانی)کتاب های بنفشه(
272 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با آثار ادبیات کالسیک جهان

4

کشتی جادویی پرواز با 
پیتر با دقت به ویتریــن مغازه ها نگاه می کنــد، او بیش از هر چیز 
دلش می خواهد یک قایق یا کشــتی داشته باشــد، اما چیزهایی که 
می بینــد چنگی بــه دل نمی زنند و توجهش را جلــب نمی کنند. اما 
وقتی کشتی کوچکی می بیند که با چوبی کهنه و تیره تراشیده شده 
اســت، آرزو می کند از همه ی جهان،  فقط این کشــتی مال او باشد، 
پیتر به آرزویش می رسد اما وقتی هیجان زده تر می شود که به قدرت 
جادویی این کشــتی پرنده پی می برد. کشتی ای که در زمان و مکان 
ســفر می کند و پیتر و بقیه را به سفرهای جادویی می برد، هرجا که 
بچه ها آرزویش را می کنند. آن ها دور جهان پرواز می کنند. به گذشته 
می روند،  رابین هود، پرنس جان را در جزیره ای مالقات می کنند. به 
دیدن ریچارد شــیردل و ریچارد دوم می روند، ملکه انگلستان را 

می بینند و حتی یکی از فراعنه مصر را مالقات می کنند.
رمان کشــتی پرنده شــانزده فصل دارد و هر فصل حکایت یکی 
از این سفرهاســت، با بزرگ تر شــدن بچه ها تعداد سفرها هم کمتر 

می شود.
ایــن رمان بیش از هر چیــز به تخیل آزاد و رهــای بچه ها، پر و 
بال می دهد و غیرممکن ها برای آن ها ممکن و دســت یافتنی می کند. 
هم چنیــن مخاطب با خواندن این رمان با شــخصیت های تاریخی و 

داستانی، مخصوصا شخصیت های انگلیسی، آشنا می شود.
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کنسرت پنج موش بامزه
نویسنده و تصویرگر: چسیاتو تاشیرو

مترجم: حسام سبحانی طهرانی، ماندانا 
نارنجیها
ناشر: مبتکران
22 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: آموزش یافتن راهکار برای ارتباط، 
همراهی و گذشت

وقتی برای دوست بودن
داســتان خیلی ســر راست اســت، موش ها شــبانه صدای کنسرت 
می شــنوند و به دنبــال صدا راه می افتند و در نهایت ســر از برکه ی 
قورباغه ها درمی آورند. اما روی تابلو نوشــته شده: کنسرت قورباغه ها 

فقط قورباغه ها اجازه ورود دارندـ  ـ 

این اولین نشانه ی تبعیض و محدودیت اجباری است. موش ها اما، 
آن قدر شــیفته ی موسیقی شــده اند که جا خالی نمی کنند و پنهانی 
به موســیقی گوش می دهند. اما ناگهــان قورباغه ها آن ها را می بینند 
و موش ها با تمام عشــقی که به موســیقی »آواز مــاه« دارند مجبور 
می شوند کنسرت را ترک کنند. موش ها اما، دنبال راهی می گردند تا 
بتوانند آن آهنگ را خودشــان بزنند؛ هرچند موفق به نواختن آهنگ 
محبوب شان نمی شــوند اما تصمیم می گیرند با ســازهای خودشان 
تمرین کنند. پس شــروع می کنند: تالش، تمرین و تکرار تا جایی که 

درست اجرا کنند.
حاال آن ها می توانند کنســرت بدهند اما هیچ جا اشاره ای به این که 

کنسرت برای موش هاست ندارند. کنسرت برای عموم آزاد است.
پنج موش بامزه یک مرتبه چشم شــان به قورباغه هایی می افتد که 

پنهانی به موسیقی آن ها گوش می دهند.
موش ها که تجربه ی گروه اقلیت بودن و تبعیض را داشــته اند این 
بار با قورباغه ها همراه می شوند و دوستی را بدون در نظرگرفتن خیلی 

چیزها تجربه می کنند. دوستی، فقط دوستی.
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همکاری 
ک و آتش ابر و باد و خا

یک کوزه بود که خیلی تنها بود. غمگین و تنها یک گوشــه نشســته 
بود و غصه می خورد.

آتش، باد، ابر و خاک تنهایی او را می بینند و دوســت دارند کاری 
کنند کــه دیگر غمگین نباشــد. باد دور او می چرخــد و های و هو 
می کند، ابر می بارد تا کوزه خنک شــود، آتش می خواهد گرمش کند 
امــا هیچ کدام فایده ای ندارند. تا اینکه خاک راه حل مشــکل را پیدا 
می کنــد و با کمک آتش و باد و ابر برای کوزه، دوســتی می ســازند، 

کوزه ای دیگر!
آتش، باد، ابر و خاک عناصر چهارگانه ی هستند که در متون کهن 
فارسی بارها از آن ها به عنوان شخصیت های سازنده ی هستی نام برده 

شده و این جا در کنار هم داستانی کودکانه ساخته اند.
نویســنده در این کتاب با زبانی تمثیلی اما کودکانه و نثری روان 
وخوشخوان همکاری و همدلی برای انجام یک کار را در قالب داستانی 

فانتزی نشان می دهد و اهمیت دوستی را یادآور می شود.
تصویرگری کتاب هم به داســتان برای تقویت این مضمون کمک 

می کند و با فضای کتاب هماهنگی دارد.

که تنها بود کوزه ای 
نویسنده: طاهره ایبد

تصویرگر: علی عطایی
ناشر: سروش

24 صفحه
4000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: نمایش نتیجه ی همکاری
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معامله، معامله است
بچه ی خنگ
نویسنده: استفانی بلیک
مترجم: فریده خرمی
 ناشر: آفرینگان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: بهبود روابط خانوادگی، افزایش 
اعتماد به نفس

کنم؟ کار  حاال چه 
در این دو کتاب با بچه خرگوشــی به اسم سایمن روبه رو هستیم که 

درگیر مشکالت معمول دوران کودکی می شود.
در کتــاب بچــه ی خنگ، ســایمن صاحب یک بــرادر کوچک تر 
می شود. سایمن از آمدن بچه ی جدید راضی نیست و می خواهد بداند 
این بچه ی خنگ کی به بیمارســتان برمی گردد. اما او با یک واقعیت 
وحشــتناک مواجه می شــود. بچه ی خنگ رفتنی نیست و قرار است 
برای همیشه پیش آن ها بماند. سایمن نگران می شود که با آمدن این 
بچه ی جدید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا پدر و مادر او مثل همیشــه 

مراقبش هستند؟
در کتاب معامله، معامله اســت فردیناند و ســایمن بر سر تبادل 
ماشین هاشــان با هم معامله ای می کنند. هر چند سایمن می داند که 
فردیناند جرزنی کرده اســت اما نمی خواهد او هم جرزنی کند چون 
فکر می کند معامله، معامله اســت. اما با پیدا کردن راهی تازه تصمیم 

می گیرد به فردیناند درس خوبی بدهد!
این دو کتاب، از دنیای کودکان حرف می زنند و با کمترین کلمات 
در کنار تصویرگری هایی جذاب موقعیتی را به تصویر می کشــند که 
در آن کودک مجبور اســت تصمیم بگیرد راه درست چیست. بچه ی 
خنــگ به کودکی که درگیر یک موقعیت جدید، یعنی اضافه شــدن 
فرزندی به خانواده اســت کمک می کند با این موقعیت کنار بیاید و 

برادر و خواهرش را دوست داشته باشد.
معامله، معامله اســت هم با منطق و برخوردی کودکانه از مفهوم 

جرزنی و عکس العمل در مقابل آن حرف می زند.
آن چیزی که تأثیرگذاری این کتاب ها را بیشــتر می کند، عالوه بر 
نگاه و منطق کودکانه ای که در آن جاری اســت، لحن طنز و ترسیم 

موقعیت هایی طنزآمیز است.
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می شود همیشه آبی باشی؟
دریا/ رنگش را از آســمان می گیرد/ من/ رنگم را از تو/ آبی باشی/ آبی 
هستم/ خاکستری شوی/ خاکســتری می شوم.../ می شود آیا همیشه 

آبی باشی/ با کمی صورتی؟!
این کتاب با مجموع سی و دو شــعر برای نوجوانان، دریچه ای به 
شعر نوجوان امروز است، شعری که بیش از هر چیز با بهره گرفتن از 
طبیعت و نگاهی شــاعرانه به دنیای اطراف، سعی دارد مفاهیمی مثل 
صلح، عشق، دوســتی، آرامش و... را منتقل کند و در دنیای پرتنش 
امروز خواننده را به دنیایی دیگر ببرد. شــاعر در این مجموعه شــعر 
بیــش از همه چیز از عشــق می گوید و تصویری لطیف از عشــق به 

خواننده نشان می دهد.
تو/ معجــزه ای/ وقتی که از دهانت/ همراه جمله ها/ گل ســرخی 
می رویــد/ و پروانه ای که پــر گرفته از نگاهت/ عاشــقانه، گلبرگ به 

گلبرگ/ آن را می بوید
بوسه ای به سرانگشــت او، میعادگاه، نشانه ای از تو، دوستی، برای 
کبوتر، شیشــه و قلب، دیدار و بخشــی از خورشــید نام چند شعر از 
این مجموعه اند کــه می توانند تصویری کلی از حال و هوا و مضمون 

شعرهای من آبی، من سبز به دست دهند.
خواندن این مجموعه در دنیای شلوغ و پر از سرعت امروز، فرصتی 
اســت مثل نشستن زیر ســایه ی یک درخت، که خنکی و آرامش را 

برای خواننده به ارمغان می آورد.

من آبی، من سبز
شاعر: صفورا نیری

ناشر: توکا
56 صفحه

4000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: توجه به طبیعت و دوستی
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3
مجموعه بهترین
داستان های تصویری
کاب اولین تابستان 
کاب اولین زمستان 
4 الک پشت
نویسنده و تصویرگر: ربکا الیوت

هتی پک
4 الک پشت
نویسنده و تصویرگر: اِما لِوی

روباه های پر سر و صدا
3 الک پشت
نویسنده و تصویرگر: ایمی هازبند

کستری کوچولوی خا االغ 
3 الک پشت
نویسنده: نیکول اسنیتسالر
تصویرگر: کورالی سودو

مترجم: راحله فاضلی 
ناشر: انتشارات شهر قلم 
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 6000 تومان 
گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با مفاهیم انتزاعی 
در قالبی داستانی

کتاب های مصور با 
موضوع های استثنایی

پنــج کتاب مصور رنگــی از مجموعه بهترین داســتان های تصویری 
داریم که شــخصیت های آن االغ کوچولوی خاکســتری، کاب روباه 
کوچولو، هتی پک مرغ و روباه های پر سرو صدا هستند. االغ کوچولوی 
خاکستری در جزیره ای وسط دریای بزرگ و آبی زندگی می کند. هر 
روز دختر کوچکی به نام سرافینا به دیدن او می  آید، برایش خوراکی 
مــی آورد و با او بازی می کند. چند روز اســت که از ســرافینا خبری 
نیست و االغ خاکســتری نگران اوست. االغ کوچولو تصمیم می گیرد 
به دنبالش برود. او با فکر کردن به سرافینا ترسش را قورت می دهد و 
با عشــق به او راه باریک کوهستانی، سرازیری تند، قایق و باالبر درب 

و داغون را پشت سر می گذارد و به دخترک می رسد.
 کاب روباه کوچولوی کنجکاوی اســت که از مادرش پرسش های 
زیادی دارد. چرا... چرا... مادر با عشــق پاســخ های دلنشــینی به او 
می دهد. پرسش و پاسخ کاب و مادرش چرخه ای بازی گون در کتاب 
ایجاد کرده که به تقویت عالقه و عشق میان کاب و مادرش می انجامد.
هتی پک مرغــی که در تمام عمرش فقط یک تخم گذاشــته بود و 
آن هم هیچ وقت جوجه نشــده بود؛ تصمیم گرفت به دنبال تخم ها برود 
و آن هــا را پیدا کند! او تخم های موجودات گوناگونی را می یابد و در آخر 
داستان هتی پک مامان واقعی شده اما مامان کالغ، الک پشت، پلیکان و... 
روباه های پر ســر و صدا جلد دیگر این مجموعه است. روباه ها در 
جست و جوی جایی برای زندگی کردن هستند که خیلی بلند نباشد، 
خیلی تاریک نباشد، خیلی خیس نباشد و از همه مهم تر خیلی ساکت 
نباشــد. موش کوچولو به آن ها می گوید بهترین جا همان محل قبلی 

زندگی تان شهر شلوغ است.
تصاویــر کتاب ها بــه تقویت موضوع و ارتباط کــودک با کتاب کمک 
می کند. همچنین در کتاب هتی پک کودک تصاویر هنرمندانه را از زوایای 
مختلف با ژرفانمایی )پرسپکتیو( مشاهده می کند که موجب تقویت حس 
زیبایی شناســی او می شــود. در این پنج جلد کتاب کــودک مخاطب با 
مفاهیم انتزاعی فداکاری برای دوســت، مقابله با ترس و موانع برای یاری 
رســاندن به دوست، ارتباط تغییرات فصول با زندگی ما، عشق میان مادر 
و کــودک، مادر کودکانی غیر کودک خود بودن و هماهنگی مکان زندگی 
با عالیق ما در قالبی بســیار ساده آشنا می شود. الزم به یادآوری است که 

دیگر جلدهای این مجموعه به فهرست الک پشت پرنده راه نیافتند.
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مسابقه ی زیباترین حیوان
یک روز صبح وقتی امیلی مشــغول خواندن روزنامه است، می فهمد 

که توی شهر »مسابقه ی زیباترین حیوانات« برگزار می شود.
امیلی از گربه اش می خواهد که در این مســابقه شرکت کند. به او 
می گوید: تو گربه ی خیلی خوشگلی هستی، حتماً باید در این مسابقه 
شرکت کنی. اما پوسکینز دوست ندارد در این مسابقه شرکت کند. 
اما وقتی چشــمش به جام طالیی مســابقه می افتد، خیلی خوشش 

می آید و تصمیم می گیرد در این مسابقه شرکت کند.
پوســکینز دوســت دارد جایزه ی »زیباترین حیوان خانگی« را به 
دست بیاورد، اما خانم فی فی فو فو، سگ پودل بدجنسی است که هر 

کاری می کند تا جلو او را بگیرد.

پوسکینز به اتاق پرو می رود، پنجه هایش را لیس می زند، ابروهایش 
را صــاف می کند و خودش را برس می کشــد و برق می اندازد تا یک 
گربه ی جذاب شود. اما برنده شــدن در این مسابقه به همین آسانی 
نیست. خانم پودل ســر راه او موانعی درست کرده تا نتواند به محل 
مســابقه برسد، همین موانع است که باعث می شود آقای گربه در راه 
رســیدن به محل مسابقه حسابی به دردســر بیفتد، او راه را اشتباه 
می رود، از موانع مختلف رد می شــود. باالخره کثیف و خاکی به محل 

مسابقه می رسد.
این کتاب که با تصاویر جذاب و زیبایی همراه شــده، یادآور همان 
موضوع تقابل صورت و سیرت زیباست که در عین حالی که مخاطب 

را به خنده می اندازد او را به فکر فرو می برد.

آقای پوسکینز برنده می شود
نویسنده و تصویرگر: سم لوید

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: چکه
27 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: آشنایی با طنز، لذت و سرگرمی
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افسانه ی باسات
نویسنده: پریسا برازنده
تصویرگر: نجوا عرفانی
ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت
38 صفحه
5000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: تقویت تخیل، تجربه کردن 
رفتارهای چالش برانگیز

رفتار حماسی
باسات دالوري از ایــل اوغوز فرزند اوروزقوجا است که وقتي نوزاد 
بود هنگام فرار ایل از دســت دشمن، در راه در جنگلي جا مي ماند. او 
را شیري که هفت توله اش مرده بودند، پیدا مي کند و بزرگ مي کند. 
وقتــي او را به ایــل بازمي گردانند، با صبوري مــادر و پدرش تربیت 
مي شــود و خلق و خوي انساني مي گیرد. ده ده قورقود پیر خردمند 
ایل برایش نام باسات را انتخاب می کند چون مثل شیر بر پشت اسب 

مي پرد.
اکنون سال هاســت که از آن ماجرا گذشته اســت و امروز او باید 
بــه جنگ تپه گؤز برود. تپه گؤز مثل غول اســت. در گذشــته هاي 
دور دالوران ایل اوغوز در کنار چشــمه ي پري هــا تخم بزرگي پیدا 
مي کنند که از درون آن پســرکي یک چشم بیرون مي آید. اوروزقوجا 
پدر باســات او را به عنوان پسر خودش به ایل مي آورد. پسرک کم کم 
بزرگ مي شــود و ده ده قورقود او را تپه گؤز نام مي دهد. تپه گؤز مثل 
بچه هاي معمولي نیســت. او روزي یک گاو نر درسته مي خورد و سیر 
نمي شود. ســرانجام به دلیل شکایت هاي مردم او را در غاري در کوه 
رها مي کنند. همان شــب پري نزد تپه گــؤز مي آید و به او مي گوید: 
پــدرت تو را رها کرده اما من مادرت هســتم و مراقب تو خواهم بود. 
تــو باید انتقام من و خودت را از ایل اوغوز بگیري. تپه گوز بر فراز کوه 
بلند راه را برمردان ایل مي بندد و آنان را مي کشد. نه تیر بر او اثر دارد 
و نه شمشیر در بدنش فرو مي رود. باسات به جنگ با تپه گوز مي رود. 
رفتارها و کردارهاي شــخصیت  هاي قصه بســیار چالش برانگیزند و 

خواننده را به فکر وامي دارد.
تصاویر در قطع بزرگ و اســتفاده از رنــگ  قهوه اي در طیف هاي 
گوناگون، کرم و خاکــي و همچنین انتخاب رنگ کرم براي صفحات 
کتاب به بازســازي فضاي رازگونه و حماســي قصه در ذهن مخاطب 
یاري مي رســاند و همچنین به مخاطب انگیزه بیشتر در دنبال کردن 

داستان را مي دهد.  
این داســتان اقتباس و بازآفرینش یکي از داستان هاي کتاب ده ده 
قورقود شــاهکار ادبي و حماسي ترکان اســت. ده ده به معناي پدر و 
پدربزرگ اســت که بیشتر به ریش ســفیدان قوم گفته مي شد. ده ده 
قورقود کسي بوده است که مردم به حرف هاي او گوش مي سپاردند و 

هر مشکلي داشتند از او راهنمایي مي خواستند. 
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کجا آمده؟ این عروسک از 
در این کتاب با یک داســتان پلیسی رو به روییم. این قصه قرار است از 
دل بازجویی ها پیدا شود. اما سرنخ گمشده است. پای دزدی از بانک، 
یک جوان بیکار و یک عروســک در میان است و راوی هایی غیرقابل 
اعتماد که فقط ماجرا را پیچیده تر می کنند. ســروان کارتا می خواهد 
قصه اصلی را از زیر زبان ســیاوش بیرون بکشد اما او بر حضور یک 
عروسک تأکید دارد. راستی کارتا دیگر چه جور اسمی است؟ این هم 
معلوم نیست. سیاوش چرا و چطور می تواند بانک بزند؟ این هم معلوم 

نیست. قرار است لحظه به لحظه بیشتر گمراه شویم. 
خانواده ی قلندری یا سیاوش، نازنین و آرش هر کدام بخش هایی 
از ماجرا را تعریف می کننــد اما در این میان گاهی حرف همدیگر را 
نقض می کنند. همه جا پر از معماست، از روابط آدم ها با هم گرفته تا 
وجود عروسکی که هم می تواند یک عروسک معمولی باشد و هم یک 
عروسک جادویی. بســتگی دارد از نگاه چه کسی داستان را بخوانیم. 
داســتانی پر از ســوال که بعضی از آن ها را بی پاســخ رها می کند تا 

مخاطب خودش تصمیم بگیرد حرف چه کسی را باور کند.
عروســک وقتی کشف می شــود که در برابر سیاوش از آرش دفاع 
می کند و ســیاوش قدرت آن را می فهمد. بعد نوبت ســیاوش است 
که تالش کند آن را به دســت بیاورد. ســیاوش بیکار است و عاشق 
دختر همسایه که دارد ازدواج می کند. سیاوش می خواهد جلوی آن را 
بگیرد اما بدون پولی که دختر برای عمل پدرش الزم دارد نمی تواند. 
نویســنده این داســتان را از نگاه شــخصیت های مختلف روایت 
می کند و قضاوت را به عهده ی مخاطب می گذارد. برای همین سخت 
اســت که از شــخصیتی خوش مان بیاید یا بدمان بیاید. هر کدام از 
شخصیت ها می توانند هر نقشی داشته باشند، قضاوتی که حتی پایان 

داستان هم تضمینی بر درستی آن ندارد.

بازجویی خانواده ی قلندری
نویسنده: مصطفی خرامان

ویراستار: روشنک بهاریان نیکو
ناشر: افق

152 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: یادآوری ارزش های خانواده، 

حمایت از یکدیگر و اعتماد
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تربچه خانم
نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: مرضیه سرمشقی
ناشر: علمی و فرهنگی)پرنده ی آبی(
24 صفحه
7500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان
کاربرد: تقویت مسئولیت پذیری

تربچه خانم و فردایش
حتماً برای شــما هم پیش آمده که خواستید کاری انجام بدهید اما 
آن را به تعویق انداخته اید و ترجیح داده اید ســراغ کار دیگری بروید. 
البته که این ماجرا می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. مثال کار اول 

را دوست ندارید یا اصال حوصله اش را ندارید و یا تنبلی کرده اید و...
حتماً تا حاال هم برای خودتان پیش آمده که به بچه ها ـ فرقی هم 
نمی کند در چه ســن و ســالـ  گفته اید کاری را انجام بدهند و یک 

جوری از زیرش در رفته اند. 
تربچه خانم داســتان ما هم چنین وضعــی دارد. تربچه خانم یک 
باغچه ی نقلی جلوی خانه اش دارد که تویش تربچه کاشــته اســت. 
تربچه ها بزرگ شــدند و وقت چیدن شان است اما تربچه خانم هر روز 
بهانه ای مــی آورد و چیدن آن ها را به بعد موکــول می کند. یک روز 
بهانه اش تماشــای باغچه است، یک روز غذا خوردن، روز دیگر چرت 
زدن و... خالصه هر روز انجام کار به روز دیگر می افتد. اینجاســت که 
موش کور نه تنها تربچه های باغچه را می خورد بلکه خانه و... به خاطر 

تنبلی تربچه خانم از بین می رود.
این داستان با تصویرهایی همراه شده که متن را کامل می کنند و 

به آن رنگی تازه می بخشند.
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خوابم یا مرده؟
این داســتان می تواند فضای رعب و وحشــت و هیجان را برای شما 
تصویر کند، می تواند شــما را به عنوان یک دختر نوجوان و یک پسر 
کمی بزرگ تر در مقابل حادثه ای ناشناخته قرار دهد و واکنش شما و 

قدرت عکس العمل تان را بسنجد.
کل ماجرا خیلی ساده شــروع می شود، ساده و همراه با هیجان و 
همان قانون شکنی های مرسوم نوجوانان. پسرانی که بدون خبر دادن 
به خانواده در یک نیمه شــب برای شنا به کنار سد می روند. اما اتفاق 
از همان جا آغاز می شود یا فکر می کنند آغاز می شود. شاید هم اتفاق 
کمی قبل تر رخ داده اســت همان زمان که صدای زنگ در یک خانه 
در جنــگل به صدا در می آید. از پشــت در صدای دختری می آید که 
خواهش می کند در را به رویش باز کنند. او می گوید که پدر و مادرش 
چند ماه پیش درگذشته اند اما اهالی خانواده نمی دانند که حرف این 
دختر دروغ است یا راست و مهم هم نیست دختر درون خانه می ماند 
و می تواند نظر همه را به خود جلب کند. اما پســران نوجوان چطور؟ 
آن ها در همان جنگل نزدیک کانال و در سرمای شبانه به سوی همان 

خانه کشیده می شوند.
شــاید انتهای داستان راحت ترین راه وصل شدن زمان گذشته به 
اکنون است اما می توان در تمام کلیشه های رایج یک داستان ترسناک 
مانند جنگل، تاریکی، بی تفاوتی نســبت به اتفــاق افتاده در آغاز و 
حضــور کودکان برای افزایش حس همدردی تالش های ســیامک 

گلشیری را در خلق ماجرایی باورپذیر دریافت و لذت برد.

خانه ای در تاریکی
نویسنده: سیامک گلشیری

ناشر : افق
176 صفحه

8000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: ایجاد هیجان
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خط خطو
نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت
ناشر: سروش
18 صفحه
 3000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان

کاربرد: لذت خواندن، تاکید بر 
اهمیت دوستی

شب  به خیر خط خطو
ننه الک پشته ته کشویش یک عالم تکه کاموای رنگارنگ پیدا می کند 
و تصمیم می گیرد برای زمستانش یک کاله خط خطی ببافد. اما وقتی 
کارش تمام می شــود می بیند کاله خیلی بزرگ شده و به درد سر او 
نمی خورد. کاله کوچولو از باالی سر الک پشت پایین می پرد و تصمیم 
می گیرد برود و کسی را پیدا کند که به دردش بخورد. ننه الک پشت 
هم برای او دو چشــم و یک دهان می گذارد و سفارش می کند پیش 

کسی برود که قدرش را بداند.
کاله کوچولو پیش حلزون مــی رود، که برگ می چیند. بعد پیش 
مارمولکی می رود که پشــه شــکار می کند. بعد پیــش موش کور و 

جوجه تیغی هم می رود ولی پیش هیچ کدام نمی ماند.
دست آخر کاله کوچولو در ته باغچه یک بچه خرگوش را می بیند و 
از او می پرسد که: »اگر خط خطوی تو باشم، با من چه کار می کنی؟« 
بچــه خرگوش می گوید: »می گذارمت توی جیبم که همیشــه با من 
باشی.« و این طوری است که کاله کوچولوی خط خطو پیش خرگوش 
می ماند و خوشحال است از اینکه توانسته باعث شادی کسی بشود. 

نویســنده ی این داســتان با نگاهی کودکانه دنیایی تخیلی را به 
تصویر می کشــد و بــر اهمیت دوســت در زندگی تأکیــد می کند. 
نقاشی های کتاب خط خطو که ســاختاری متل وار دارد، توسط خود 
نویسنده کشیده شــده اســت. هماهنگی تصاویر کتاب با سیر قصه 
باعث شده که کودکان درک بهتری از محتوای داستان داشته باشند.
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همراه عروسک ها در 
دنیای یواشکی شبانه

حتماً تا به حال تجربه ی دنیای شبانه و فانتزی کودکان را داشته اید؛ 
دنیایی جان دار، دنیایی که عروســک ها در آن جان می گیرند. تخیلی 
محض که گاهی با ترس همراه است و گاهی پر از رنگ، شادی و بازی 
اســت. دنیایی پر از اغراق. جان دارانی که با اولین اشــعه ی خورشید 

بی حرکت و بی جان می شوند تا شبی دیگر.
مجموعه ی اســب راه راهی شــامل داســتان های فانتــزی از یک 
فروشگاه خرت و پرت فروشی عروسک هاست. اهالی این فروشگاه بعد 
از تعطیل شــدن مغازه و خاموش شــدن چراغ هــا و خوابیدن آدم ها 
جان می گیرند. هر بار داستانی رخ می دهد و عروسک های آن پس از 
روبه رو شدن با اتفاقات و مشکالت مختلف، با کمک و همکاری هم از 

پس مشکل بر می آیند.
این مجموعه برای بچه هایی نوشــته شــده است که فکر می کنند 
شــب ها پر از رمز و راز است و و وقتی همه خواب اند و همه جا تاریک 

است، اتفاق های عجیب و غریبی می افتد.
بعضــی از این بچه ها گاهی زیر چشــمی نگاه می کنند تا به موقع 
مچ اســباب بازی ها را بگیرند، اما حواس اسباب بازی های این فروشگاه 
حسابی جمع است. یک شب نور ماه از پنجره ی مغازه پایین و پایین تر 
می آید و وقتی به نوک دماغ اسب کوچولو می رسد قلقلکش می دهد. 

او یک اسب پارچه ای راه راه است.
اول گوشــش را تکان می دهد؛ بعــد یکی از پاهایش و باالخره هم 
دمــش را. می بیند که همه حرکت می کنند. پرنــده ی کوچولویی از 
باالی چراغ رومیزی می گوید: »سالم... می دانستم که باالخره یک روز 

بیدار می شوی. اسم من جیک جیکوست. تو کی هستی؟«.
اســب راه راهی نمی داند کی است و این شــروع ماجرای شبانه 

عروسک هاست.
اگر می خواهید همراه عروســک ها باشــید کتاب را باز کنید و به 

دنیای فانتزی آن ها قدم بگذارید.

ماجراهای اسب راه راهی 
)مجموعه 3 جلدی(

نویسنده: جیم هلمور
تصویرگر: کارن وال

مترجم: مژگان شیخی
ناشر: ذکر)کتاب های قاصدک(

96 صفحه
 12000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش تخیل
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ً
سبیل بابابزرگ عمرا
نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: محمدرضا حسایی
 ناشر: چکه
70 صفحه
5000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش دوستی و 
همکاری

گربه ها و موش ها
داســتان از همان قصه ی قدیمی حرف می زند، دعوای بین موش ها و 
گربه ها. هرچند خاندان ســیبباالییان و موشتلپ ها قرارداد آتش بس 
امضا کرده اند. آن ها تصمیم گرفته اند با آغاز فصل ســرما موتورخانه ی 
مجتمع در تسخیر خاندان گربه ها باشد مگر این که موشتلپ ها بتوانند 

همه ی شش تار سبیل بابابزرگ گربه را به دست بیاورند.
خاندان ســیبباالییان خاندان بزرگی نیست، فقط شامل بابابزرگ 
گربه و نوه هایش میناز و پیشــتاز اســت، این خانــدان کم جمعیت 
مجبورنــد با موشــتلپ های پرجمعیــت مبارزه کنند تــا بتوانند در 

موتورخانه ساکن شوند.
اما موشــتلپ ها هم ساکت نمی شینند و از هر راهی برای به دست 
آوردن سبیل های بابابزرگ اســتفاده می کنند، مأمور مخفی موش ها 
همه جا دنبال بابابزرگ اســت، وقتی او به بانک می رود تا تار ششــم 
ســبیلش را به امانت بگذارد او را می بیند و گزارشــش باعث می شود 
موش ها برای به دســت آوردن این تار ششم دست به گروگان گیری 
بزنند. آن ها میناز را به گروگان می گیرند تا بابابزرگ تســلیم شــود، 
غافل از این که موشــین خانم از قبیله ی موشتلپ ها با بابابزرگ برای 

نجات میناز همکاری می کند.
این رمان حجم کوتاهی دارد و تصویرهایی هم همراه آن شده، برای 
همین می تواند پیشنهاد خوبی باشــد برای کودکانی که می خواهند 
تــازه خواندن رمان را شــروع کنند، لحن طنز و داســتان کارآگاهی 
کتاب با فضایی که موش ها و گربه ها می ســازند می تواند عاملی باشد 

که خواندن این رمان را برای کودکان جذاب کند.
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دزد بین المللی جواهر
بن پســری یازده ســاله اســت که مجبور اســت آخر هفته ها را با 
مادربزرگش سپری کند. او از این آخر هفته ها متنفر است، به نظرش 
مادربزرگ پیرزنی کســل کننده اســت که همــه ی غذاهایش با کلم 
درســت می کند. بن از کلم هم متنفر اســت. اما یک اتفاق روند این 
جمعه های کســل کننده را به هم می زنــد. یک روز بن به طور اتفاقی 
با یک جعبه ی جواهر باالی کمد آشــپزخانه روبه رو می شود و بعد از 
پرس وجو از مادربزرگ متوجه می شــود که او یــک دزد بین المللی 

جواهر است!
کشــف این حقیقت اســت که رابطه ی بن و مادربــزرگ را تغییر 
می دهد. حاال دیگر بن با یک مادربزرگ کســل کننده که عاشق کلم 
اســت روبه رو نیست. او آخر هفته هایش را با یک گانگستر می گذراند، 
به خاطرات او از دزدی هایش گوش می دهد و جعبه ی جواهرات او را 
زیر و رو می کند. بن بزرگ ترین آرزوی مادربزرگش را هم می شــنود: 

دزدی از کاخ ملکه.
و همین جاست که بن تصمیم می گیرد به مادربزرگش کمک کند 

تا او را به آرزویش برساند و گنجینه ی جواهراتش را تکمیل کند.
چیــزی که در ایــن کتاب بیش از هر چیز به چشــم می آید طنز 
ساختارشکن آن اســت، مادر و پدر بن شبیه بقیه ی والدین نیستند، 
آن ها عاشــق ژیمناســتیک و باله هســتند و به خاطر تماشای این 
مســابقات هیچ توجهی به بن ندارند، تمام زندگی شان را صرف نگاه 
کردن و رفتن به مسابقات می کنند و دوست دارند بن هم یک ورزشکار 
شــود. اما بن هیچ عالقه ای به این موضوع ندارد. ارتباط ویژه ای که با 
مادربــزرگ برقرار می کند به بن کمک می کند بی توجهی والدینش را 

از یاد ببرد.
هر چند پایان کتاب از این ساختارشکنی فاصله می گیرد و از قدرت 
طنزش کاســته می شود، ترسیم رابطه ی خاص بین بن و مادربزرگش 

می تواند در خواننده تاثیر بگذارد.
این کتاب را مریم رفیعی هم با نام مامان بزرگ گانگســتر ترجمه 

کرده و توسط نشر قطره منتشر شده است.

گانگستر مادربزرگ 
نویسنده: دیوید ویلیامز

مترجم: آنیتا یارمحمدی
ناشر: ویدا

197 صفحه
11000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان
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مامان ببر نبود
نویسنده: اعظم مهدوی
تصویرگر: امیرهوشنگ معین
ناشر: چکه
93 صفحه
6000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: از بین رفتن وسواس

موخوره های مشکل ساز
این کتاب، یکی دیگر از رمان های مجموعه »اتاق تجربه« اســت که 
تحت عنوان رمان کودک منتشر شده است. راوی این داستان، دختری 
به نام نادیا است که با پدر و مادر و خواهر کوچکش زندگی می کند. 
موهای مادر نادیا موخوره گرفته و مادر هم به صورت وسواســی نوک 
موهایش را با قیچی های مختلف موجود در خانه می چیند، از موچین 
گرفته تا قیچی های بزرگ مثل قیچی باغبانی! این موضوع باعث شده 
که مادر حواســش به چیزی نباشد و مشکالت مختلفی برای اعضای 

خانواده ایجاد شود.
داستان را نادیا روایت می کند، دختری که از موخوره های مادرش 
و رفتار او در مقابل این موخوره ها متنفر است. مادر دیگر به مدرسه ی 
نادیا توجهی ندارد، موقع رانندگی حواســش به چیدن نوک موهایش 

است و یادش می رود از خواهر کوچک نادیا مراقبت کند.
نادیا ســعی می کند به این وضع سر و سامانی دهد، اما تنهایی از 
پس چیزی برنمی آید و به کمک پدر و خواهر کوچکش هم نیاز دارد 

تا مادر موخوره ها را فراموش کند و آرامش به زندگی شان برگردد.
این داســتان نشــان می دهد یک مشــکل خیلی کوچک چطور 
می توانــد روابط اعضای یک خانواده را دچار بحران کند و با همکاری 
و همدلی چطور می توان بر این مشــکل غلبه کرد. انتخاب موخوره به 

عنوان این مشکل رنگ و بویی طنزآمیز به داستان بخشیده است.
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که از نیش زنبور  بادی 
سوراخ شد

به نظر شــما می توان دریــا را در یک چمدان گذاشــت و با خود به 
مســافرت برد؟ می شود آب دریا از توی کتاب بریزد بیرون؟ و یا باد از 

نیش زنبور سوراخ شود؟
کتاب هشــت پا، افســانه ها و موضوعات دنیای امــروزی را در هم 
آمیخته اســت و فضایی متفاوتی در قالب داستان هایی تصویری برای 
کودکان خلق کرده. این کتاب شامل پنج داستان کوتاه است: هشت پا، 
یک چمدان دریا، یک نیش و دو نیش، بادکنک قرمز و صابون و گرگ 
که با روش هایی مانند بازی و سرگرمی به پرورش تخیل بچه ها کمک 
می کنــد. تصاویر شــاد و کودکانه، و رنگ هــا و طراحی جالب آن ها، 
فضایی را می آفریند که کودک بتواند به ساخت و پرداخت داستان بر 

مبنای تصاویر بپردازد.
داســتان یک نیش و دو نیش یکی از داستان های این کتاب است 
کــه در آن، زنبور روی گل نشســته بود و شــیره ی گل را می مکید. 
بــادی وزید، زنبور را محکم به درخت کوبیــد. زنبور دردش آمد، باد 
را نیش زد. باد ســوراخ شد و پفش خوابید. نیش زنبور کج شد، رفت 
پیش آهنگــر، آهنگر با چکش روی نیش کوبید و نیش صاف شــد. 
زنبور خوشــحال شــد و خندید. زنبور دوباره پرید روی گل و دوباره 
شــیره ی گل را مکید. باد هم رفت پیش پینه دوز، پینه دوز سوراخ باد 

را دوخت....
موضــوع یکی دیگر از داســتان ها که عنوان اثر نیز بر اســاس آن 
انتخاب شــده است، درباره ی هشت پایی است که به صورت اتفاقی از 

کتابی می افتد.
در بیشتر داســتان های این کتاب که همگی فانتزی و خیالی اند، 
حیوانــات شــخصیت  اصلی هســتند و بــرای هر کــدام اتفاق های 

شگفت انگیز مختلفی رخ می دهد.

هشت پا
نویسنده: محمدرضا شمس

تصویرگر: علی خدایی
ویراستار: شراره وظیفه شناس

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
28 صفحه 

3200 تومان
گروه سنی: کودک
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دانشنامه ی اسباب بازی های 
طهران قدیم
نویسنده: زردشت هوش ور

عکاس: علی خوش جام 
ویراستار: علی خاکبازان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
444 صفحه
50000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آموزش طراحی و ساخت اسباب بازی، 
تقویت تخیل، تقویت مهارت های فیزیکی

4
بچه ها هم می توانند 
اسباب بازی بسازند

تصور زندگی کودکان بدون بازی و اســباب بازی ممکن نیست. حتی 
اگر کودک هیچ امکانی نداشــته باشــد با موجودات تخیلی خودش 
مشــغول بازی می شود. بازی های گروهی و اسباب بازی هایی که بازی 
کردن با آن ها نیاز به یک جمع دارد، روحیه ی مشارکت را باال می برد 
و بــه کودکان تعامل و صبوری می آموزد. از طرفی هر اســباب بازی و 
یا بازی با خودش قوانینی دارد که رعایت آن ها موجب شــکل گرفتن 

بازی می شود.
در گذشــته با مواد دور ریختنی و دم دســتی اســباب بازی هایی 
ســاخته می شد. اســباب بازی هایی که برآمده از همان فرهنگ بود. 
نویســنده کتاب دانشــنامه ی اســباب بازی های طهران قدیم اعتقاد 
دارد اســباب بازی های قدیمی تناسب جنسیتی و فرهنگی بیشتری با 
کودکان داشته اند، اقتصادی تر و ایمن تر بوده اند، موجب تقویت تخیل 

و اعتماد به نفس کودک می شدند و...
بر اســاس همین اهداف تعریف شده نویســنده تعدادی از اسباب 
بازی هــای قدیم طهران را بازســازی کرده و روش ســاخت آن ها را 
نیــز به کودکان یــاد می دهد. با مرور این کتاب عالوه بر آشــنایی با 
فرهنگ گذشتگان و اسباب بازی های طهران قدیم، کودک می تواند با 

بازی های جدیدی آشنا شود.
بــا این کتاب می توان دوباره گنجینه هــای موثر قدیمی را مرور و 

کشف کرد.

علمی - آموزشی
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مجموعه دانش فوق پیشرفته 
برای نوجوانان

گروه نویسندگان
مترجم: جواد ثابت نژاد

ناشر: ذکر)کتاب های قاصدک(
هر جلد: 64 صفحه

هر جلد:8500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: دانش افزایی، افزایش اطالعات عموم

4

دانستن لذت بخش است
کتاب های مرجع و از جمله دایرة المعارف ها منابع خوبی برای پژوهش 
هستند. گرچه امروزه دسترســی آسان به اینترنت جایگاه کتاب  های 
مرجع را کاهش داده اســت، اما به دلیل اطالعات غیر موثقی که در 
ســایت ها و پایگاه های اطالع رسانی غیر معتبر وجود دارد، کتاب های 

مرجع همچنان اعتبار خود را حفظ کرده اند.
دانش آموزان برای یافتن پاســخ پرســش هایی که در کتاب های 
درسی برایشــان پیش می آید یا دسترســی به اطالعات تکمیلی، به 

 دایرة المعارف ها نیاز پیدا می کنند.
مجموعه ی دانش فوق پیشــرفته برای نوجوانان، اطالعات بســیار 

مفید و به  روزی را در اختیار خواننده قرار می دهد. 
ستارگان از چه ساخته شده اند؟ چرا ماه می درخشد؟ نهنگ چگونه 
تنفس می کند؟ چرا پوســت گورخر راه راه است؟ ما در تاریکی چطور 
می بینیم؟ چرا اشــیاء شناور می  شوند؟ چرا تابستان گرم است؟ عمق 
اقیانوس چقدر اســت؟ کدام ماهی خود را مانند بادکنک باد می کند؟ 
چگونه دلفین ها با صدا شــکار می کنند؟ پاسخ این ها و صدها پرسش 

دیگر را در این مجموعه پیدا خواهید کرد.
افزون بر تصاویر رنگــی و زیبا، نمایه و واژه نامه توصیفی و معرفی 

سایت های مرتبط با موضوعات، مطالب کتاب را کامل می کنند.
نخستین دایرهًْ المعارف دریاها و اقیانوس ها | 

نخستین دایرهًْ المعارف بدن انسان | نخستین 
دایرهًْ المعارف جهان علم | نخستین دایرهًْ المعارف 

مهندسی ژنتیک و DNA | نخستین دایرهًْ المعارف 
فضا | نخستین دایرهًْ المعارف جانوران
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مجموعه دنیای 
شگفت انگیز حیوانات
نویسنده: پیام ابراهیمی
 ناشر: شهر قلم
هر جلد: 22000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان 
سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با حیوانات

4

کیست؟ پادشاه اقیانوس 
این مجموعه فقط یک کتاب نیســت، بلکه بســته ای سرگرم کننده و 
آموزشــی اســت. کتابی مکعب شــکل با 6 برگ از فوم های رنگی و 
تصاویر جذاب. هر کتاب یک داســتان پیوسته دارد که مستقل از آن، 
در لبه ی هر صفحه توضیحی ساده و علمی درباره ی همان حیوان که 
داستان حول آن نوشته شده، آورده شده است. توضیحاتی مثل شکل 

ظاهری، نوع تغذیه، محل زندگی، سرعت حرکت و...
عالوه بر داســتان و توضیحات نسبتاً ســاده ی علمی، در جعبه ای 
که در عطف هر کتاب جا ســازی شده تعدادی مجسمه ی پالستیکی 
از حیوان های نامبرده شــده در داستان وجود دارد تا کودکان همراه 
با بازی و ســرگرمی، نکته های آموزشــی را بهتر فرا گیرند و با شکل 

حیوانات آشنا شوند.
در کتاب خداحافظی با کرم ابریشــم،کودکان با حشــراتی مانند 
هزارپا، سنجاقک، پروانه، سوســک، ملخ، آخوندک، مورچه، مگس و 

زنبورعسل آشنا می شوند.
در کتاب شــغلی برای خروس درباره ی ویژگی های حیوانات اهلی 
گاو، بز، اســب، گوسفند، سگ، خر، اردک، غاز و مرغ می آموزند. و در 
کتاب پادشاه اقیانوس اطالعاتی درباره ی حیوانات دریایی شامل اسب 
آبی، شاه میگو، نیزه ماهی، بادکنک ماهی، کوسه، خرچنگ، هشت پا، 

نهنگ، دلفین و ماهی فرامی گیرند.

خداحافظی با کرم ابریشم | پادشاه اقیانوس، 
هم خانه خرس قطبی | شغلی برای خروس
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موش ها و شکل ها
 موش ها و رنگ ها

 نویسنده و تصویرگر: الن استال والش
مترجمان: صبا رفیع، مژگان کرمی

ناشر: انتشارات فنی ایران
هر جلد: 32 صفحه

هر جلد: 3500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با رنگ ها و شکل ها

4
سه موش دوست داشتنی 

گربه ی ناقال و یک 
بررسي هاي جدید در زمینه ي روش هاي یادگیري ـ یاددهي کودکان 
نشان مي دهد که اســتفاده از فعالیت هاي هنري، در آموزش مفاهیم 
ریاضي و سایر مفاهیم به کودکان، یادگیري آن ها را آسان تر، سریع تر 

و عمیق تر مي سازد. / مقدمه ي کتاب موش ها و شکل ها
دو کتاب موش ها و رنگ ها و موش ها و شــکل ها بر مبناي چنین 
نگرشي منتشــر شده اند. هر دو کتاب قصد دارند از راه داستان گویي، 
برخي رنگ ها و و شکل ها را به مخاطبان پیش دبستاني خود آموزش 

دهند. 
در کتاب موش ها و شکل ها کودکان با شش شکل مربع و مثلث و 
مستطیل و دایره و لوزي و بیضي آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که با 
کنار هم گذاشــتن این شکل ها، شکل هاي تازه اي درست کنند. و در 
کتاب موش ها و رنگ ها کودکان با ســه رنگ زرد و قرمز و آبي آشــنا 
مي شــوند و مي آموزند که با ترکیب این ســه رنگ اصلي، رنگ هاي 

بیشتري درست کنند. 
سه موش دوست داشــتني و زبل، شخصیت هاي داستان هاي این 
دو کتاب هســتند و البته یک گربه ي ناقال که در هر دو کتاب، دنبال 
موش هاســت. موش ها با کمک گرفتن از شکل ها و رنگ ها، از دست 
گربه فرار مي کنند و در مســیر فرار، کودکان را با شــکل ها و رنگ ها 

آشنا مي کنند.
در مقدمه ي کتاب هم فعالیت هاي عملي بیشــتري براي یادگیري 
بهتر شــکل ها و رنگ ها به خانواده ها و مربیان پیشنهاد شده است که 
مي توانند با انجام دادن آن ها، این مفاهیم را در ذهن کودک، نهادینه 

کنند. 



1 3 8

پژوهشـــــــنامه 
نوجوان و  کــودک  ادبیات 
|  69 پی درپــی    |  18 شــماره ی 
95 بـــهــــــــــار 

مجموعه سرداران ایران زمین
نویسنده: مهدی میرکیایی
تصویرگر: سید حسام طباطبایی
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
هر جلد: 20 صفحه
هر جلد:3000 تومان
گروه سنی: کودک
کاربرد: آشنایی با تاریخ ایران

4

سرداران ایران زمین 
نویســنده در این مجموعه با روایتی داســتانی، زندگی هجده سردار 
مشهور ایران را از دوران کهن تا معاصر توصیف کرده است و هر جلد 
این مجموعه به یکی از شخصیت های تاریخ ساز ایرانی اختصاص دارد.

 ســردارانی از روزگاران گذشــته مثــل آریو برزن که در مقابل 
سپاه اسکندر یونانی ایستاد. سورنا، سردار پارتی که امپراتور روم را 
شکســت داد و بهرام چوبین که در برابر خسرو پرویز شاه ساسانی 

قیام کرد در این مجموعه معرفی شده اند.
سردارانی از دوره ی بعد از ظهور اسالم در ایران مثل یعقوب لیث 
صفاری که در برابر ستمگری های خلیفه ی عباسی قیام کرد، علی 
پسر بویه که در دیلم شمال ایران زندگی می کرد و در برابر خلیفه ی 
عباســی ایستاد، و پهلوان عبدالرزاق ســربدار که رهبر قیام علیه 

مغول ها بود جلدهایی را به خود اختصاص داده اند.
سردارانی از تاریخ معاصر ایران چون میرزا کوچک خان جنگلی 
که در ســال های پس از جنگ جهانی اول با انگلیسی ها و روس ها به 
نبرد پرداخت و مصطفــی چمران و ابراهیم همت که فرماندهانی 
بودنــد که در جنگ تحمیلی بین ایران و عراق از مرزهای ایران دفاع 

کردند.
در این مجموعه خواننده با شــخصیت هایی آشــنا می شود که در 
دوره های مختلف برای کشورشان تالش کردند، همچنین تصویری از 
تاریخ ایران از گذشته تاکنون به دست می آورد و سبب به وجود آمدن 

عالقه به میهن و آب و خاک می شود.

نیرنگ | آینه های سورنا | سردار سرکش | 
جوانمردان صحرا | جشن آتش | زیر نگاه 
سلطان | کاروانسرای پریان | آب و آتش | 
جوان ترین سردار | کمین | نبرد در تاریکی | 
فقط یک نفر | دامی برای صیاد | سردار سبز | 
آسوده اش نگذارید | صدای نفس های دشمن
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هیچ می دونی دایناسور، 
چه طور غذاشو می خوره

نویسنده: جین یولن
تصویرگر: مارک تیگ

ترجمه منظوم: شهرام رجب زاده
ناشر: انتشارات فنی ایران

هر جلد:32 صفحه
هر جلد: 3500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: آموزش مهارت های زندگی

3

دایناسورهای دوست داشتنی
بچه ها معموال از دایناســورها خوش شان می آید، حیوانات بزرگی که 
نسل شان منقرض شده اما هنوز در کتاب های مختلف، چه کتاب های 

داستان و چه کتاب های علمی و  دایرة المعارف ها حضور دارند.
این مجموعه می خواهد با استفاده از این موجودات بعضی رفتارها 
را کــه در زندگی شــخصی و اجتماعــی تأثیر می گذارنــد یادآوری 
کند. رفتارهای درســتی که رعایت نکــردن آن ها باعث ایجاد تنش و 
مشــکالتی در زندگی کودک و اطرافیانش می شود. رفتارهایی چون 
رعایت آداب اجتماعی موقع خــوردن غذا، بازی در پارک، حضور در 

مهدکودک و مدرسه و...
دایناســورها موقع خوابیدن سر و صدا راه نمی اندازند و به موقع به 
رختخواب می روند، موقع غذاخوردن بهانه نمی گیرند و ظرف های غذا 
را پرت نمی کنند. دوست داشتن را با رفتارهای سنجیده به اطرافیان 

خود نشان می دهند و سعی می کنند دیگران را نرنجانند.
این مجموعه آینه ای مقابل کودک قرار می دهد تا بعضی رفتارهای 
خود را ببیند و به آن فکر کند، آن هم با کمک دایناســورهای بزرگی 
که سعی می کنند دوست داشتنی باشند تا همه آن ها را دوست داشته 

باشند!

مدرسه می ره دایناسور، چی یاد می گیره 
دایناسور؟ | با این که من دایناسورم، می خوام 

بگم دوستت دارم | دایناسورا یاد می گیرن، چه 
جوری شب به خیر بگن
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سبز بودن یعنی چه؟
 نویسنده: رانا دی اریو
تصویرگر: کریس بلر
 مترجم: هایده کروبی
ناشر: انتشارات فنی ایران
24 صفحه
3500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست

دنیایی برای زندگی بهتر
کتاب با یک سوال ساده شروع می شود: سبز بودن یعنی چه؟

و جواب این سوال، چیزهایی مثل گشت زدن با ماشین در طبیعت 
نیست. سبز بودن یعنی خاموش کردن چراغ وقتی در خانه به نور آن 
نیازی نیســت، یعنی جز در مواقع ضروری از ماشین استفاده نکنیم، 
یعنی جمع کردن زباله ها از محیط اطراف و توجه به بازیافت آن ها و...
این کتاب با راه حل هایی ساده در یک جمله ی کوتاه توجه کودک 
را به محیــط اطرافش جلب می کند. از او می خواهد موقع مســواک 
زدن شــیر آب را ببندد، از هر دو روی یک کاغذ استفاده کند، پوست 
میوه ها را جمع کند تا برای باغچه ها کود درست کند و مهم تر از همه 
از بزرگ ترها هم بخواهد که سبز باشند. همین راه حل های ساده است 

که می تواند به نجات دنیا از معضالت زیست ـ محیطی کمک کند.
امــا چیزی که این راه حل های ســاده را که در یک خط نوشــته 
شــده اند تأثیرگذار می کند، تصاویری است که با آن ها همراه شده اند 
و همین موضوع باعث شــده کتاب بــرای کودکانی که هنوز خواندن 

نمی دانند هم مناسب باشد.
آن هــا می توانند با نــگاه کردن به هر تصویر، بــا یک فعالیت که 
موجب حفظ محیط زیســت می شود آشنا شوند و از دوران کودکی به 

دنیای اطراف خود حساس باشند.

3
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سرگذشت پزشکی در ایران 
)از مجموعه فرهنگ و تمدن 

ایرانی(
نویسندگان: یاسر مالی، احسان رضایی

ناشر: افق
132 صفحه 
7500 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با تاریخ پزشکی در ایران

5
درد یک نشانه است!

سرگذشــت پزشــکی در ایران نهمین کتاب از مجموعه ی فرهنگ و 
تمدن ایرانی اســت؛ مجموعه کتاب هایی درباره ی عناصر ســازنده ی 
فرهنگ و تمدن در ایران، بــرای نوجوانان. هر کتاب از این مجموعه 
به یک موضوع می پردازد و گزارشــی خواندنی از سیر تاریخی آن، از 

گذشته تا امروز ارائه می دهد.
این مجموعه اگرچه برای نوجوانان نوشــته شــده، اما با توجه به 
جای خالی چنین مجموعه ای در بازار نشر ایران می تواند برای همه ی 
عالقه مندان به فرهنگ و تاریخ این ســرزمین کهن، مفید و خواندنی 

باشد.
از زمانی که انســان بوده، بیماری هم بوده و تالش انســان برای 
درمــان بیماری و دوری از درد و رنج وجود داشــته اســت. بنابراین 
پزشکی را می توان قدیمی ترین دانش تاریخ دانست که بهترین مشوق 

آن برای انسان، احتیاج بوده است.
با ایجاد تمدن و شهرنشینی، دانش انسان ها درباره ی تولد، مرگ و 
بیماری مدون شــده و به صورت علم پزشکی درآمده است. با استقرار 
انســان در شهر، پزشکان اولیه، خیلی از بیمار ی ها را در افراد مختلف 
می  دیدند و امکان کســب تجربه برایشان فراهم می شد. افزون بر این، 
با اختراع خط و کتابت، امکان نوشتن و ثبت رویدادها به وجود آمد تا 

تجربه ها در کلیه ی علوم و فنون از جمله پزشکی از بین نرود.
کتاب دوازده فصل دارد که شــامل: پیشــگامان پزشــکی ایرانی، 
پزشکی زرتشــتی، ظهور جندی شــاهپور، ورود اسالم، عصر ترجمه، 
عصر تألیف، رازی و ابن ســینا، پایان عصر طالیــی، حمله ی مغول، 

پزشکی صفوی، ورود طب جدید، پزشکی معاصر است.
کتــاب همچنین تصاویری دارد که به فهــم و درک بهتر مطالب 

کمک می کند و در پایان فهرست منابع و مآخذ کتاب آمده است.
برای کسانی که بخواهند سیر تحول پزشکی در ایران را دریابند و با 
رویدادهای این علم آشنا شوند، خواندن این کتاب سودمند خواهد بود. 

دین و علوم انسانی
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سرگذشت فرش در ایران )از 
مجموعه سرگذشت فرهنگ و 
تمدن ایرانی(
نویسنده: مریم رجبی
ناشر: افق
215 صفحه
 11000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با تاریخ فرش در ایران

5
این فرش هزار نقش

هر دستاورد بشری بی شک سرگذشتی دارد و آشنایی با سرگذشت ها 
یعنی آشــنایی با فرهنگ و تمدن بشــری. در مجموعه ی فرهنگ و 
تمدن ایرانی که تاکنون 10 جلد آن منتشر شده است، خوانندگان با 
سرگذشــت دستاوردهای مردمی که در سرزمین پهناور ایران زندگی 
می کنند، آشنا می شوند و سرگذشت فرش هم یکی از کتاب های این 

مجموعه است.
الیاف گیاهی اولین ماده ای بود که بشــر توانست رشته هایی از آن 
را در هم تنیده و بافتی یک پارچه درســت کند. بشــر نخستین، در 
ابتدا روش گره زدن رشــته را شاید از روی نگاه کردن به پدیده های 
اطرافــش در طبیعــت یاد گرفــت و متوجه اســتحکام گره ها برای 
کاربردهای مختلف شــد و در ادامه با زیر و رو گذاشتن الیاف گیاهی 

حصیر ساخت.
از حدود پنج هزار سال پیش، ایرانی ها حصیربافی می کرده اند. این 
تاریخ به این معنی اســت که آخرین نشانه هایی که از حصیربافی در 
ایران پیدا شــده به پنج هزار سال پیش برمی گردد. ایرانیان هنگامی 
که به اســتحکام الیاف تنیده شــده پی بردند، پارچه و سپس فرش 

بافتند.
باستان شناســان نشــانه ها و ابزارهای بافندگی ایرانیان را در عصر 
مفرغ )نزدیک به چهار هزار و پانصد سال پیش( بافته اند و همین امر 

نشان دهنده ی تاریخ دیرینه ی فرش بافی در ایران است.
نویســنده ی سرگذشــت فرش در ایران، می کوشد با نثری روان و 
تصویرهای گویا آن چه بر سر فرش ایران آمده را بیان کند. جای جای 
کتاب به شــکل داستانی روایت شــده و در حاشیه ی آن تصاویر و یا 

مطالب تکمیلی به آن افزوده شده است. 
کتــاب در مجموع دوازده فصل و فهرســت منابع مفصل دارد و از 
دوران پیــش از تاریخ تا عصر حاضــر را در برمی گیرد و می توان ادعا 
کرد که هر آنچه خواننده درباره ی فرش می خواهد بداند در این کتاب 

فراهم آمده است.
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نبودن یا بودن: تضادهای 
زندگی ما 

نویسنده: اسکار بِرنیفیه
تصویرگر: ژاک ِدپره

مترجم: حامد یوسف نژاد 
ناشر: دیبایه
80 صفحه 

18000 تومان
گروه سنی : کودکان سال هاي آخر دبستان

کاربرد: آشنایی با مفاهیم فلسفی، تشویق و 
تقویت مهارت تفکر نقاد و خالق
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زوج های متضاد هستی ساز
در ایــن کتاب با مفاهیــم متضاد یگانگی و چنــد گانگی، متناهی و 
نامتناهــی، ظاهر و ماهیت، اختیار و جبر، عقل و احســاس، طبیعت 
و فرهنــگ، زمان و ابدیت، من و دیگری، جســم و ذهن، کنش گر و 
کنش پذیر، علت و معلول و عینی و ذهنی آشــنا می شــویم. هر کدام 
از این زوج های متضاد نخســت در تقابل با یکدیگر تعریف می شوند، 
آن گاه با یک پرسش به هم مرتبط می شوند. و زیباتر اینکه با خواندن 
هــر زوج متضاد نتیجــه می گیریم که هر یــک از متضادها چقدر به 
دیگری احتیاج دارند. تصاویر و چیدمان متن در کتاب به درک مطلب 
یاری می رســاند. تعریف هر زوج متضاد در یک صفحه روبه روي هم با 
تصویر و پرســش تفکر برانگیزی که ارتباط میان دو زوج متضاد را در 
صفحه بعدي نشان مي دهد و در نهایت بحث درباره ی زوج متضاد در 
صفحه بعدي قرار گرفته است. این چیدمان موجب می شود مخاطب 
فرصت فکر کردن داشــته باشد. همچنین ســاختار کتاب به گونه ای 
اســت که مخاطب به فکر کردن واداشــته می شود و در پرسش های 
مطرح شده در کتاب به رابطه نسبي میان پدیده ها از جمله پدیده هاي 

متضاد پی می برد. 
با خواندن این کتاب کودکان 10 _ 14 ســال با مفاهیم فلســفي 
تفکر برانگیز در بیاني ســاده آشنا مي شــود و پرسش هاي بسیاري 
براي شــان به وجود مي آید که به پرورش و تقویت مهارت تفکر نقاد 
و خالق مي انجامد. برنیفیه نویســنده کتاب ســبکي در ارائه فلسفه 
به کودکان دارد و افزایش مهــارت تفکر انتقادي و خالق کودکان را 
هدف قرار داده اســت. براي تأثیرگذاري بیشتر این کتاب خوب است 
بزرگ ســاالن با کودک در هر جلســه یک زوج متضــاد را بخوانند و 

گفت وگو کنند.
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مجموعه راز نقاشی های قشنگ
نویسنده : محمدحسین صلواتیان
ناشر: به نشر)کتاب های پروانه(
هر جلد: 24 صفحه
هر جلد: 3500 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد : افزایش سواد بصری، آشنایی با نقاشی، 
انواع اصطالحات آن

4
گونه عاشق نقاشی  این 

می شوید
مجموعه کتاب های راز نقاشی های قشنگ یک اتفاق خوب در حوزه ی 
آموزش کودکان است. در این روزها که بسیاری از کالس های نقاشی 
این سو و آن سو و با هدف افزایش خالقیت و سرگرمی برپا می شود، 
این مجموعه گامی رو به جلوســت. صلواتیان از تصویرگران کودک 
و نوجوان است و سال ها در مدارس به آموزش نقاشی پرداخته است. 
این مجموعه ی بیست جلدی برگرفته از این تجارب است و بر مبنای 
موضوعات مختلف از آموزش چگونگی کشیدن نقاشی تا ابزار نقاشی 
را در برمی گیــرد و با تأکید بر تصاویر همــراه با چند جمله ی کوتاه 

موضوع را برای خواننده شرح می دهد.
این کتاب با توجه به تجربه ی مولف از آموزش نکات کوچک شروع 
شده اســت، او نکات ریز و دقیقی را بیان می کند و در نهایت کلیتی 
را پیــش روی مخاطب قرار می دهد. ایــن کتاب با هدف طرح مبانی 
ســواد بصری با استفاده از شــیوه های کاربردی نقاشی، با استناد به 
ادبیات کــودک و نوجوان و با بهره گیری از عکــس و تصویر، فرآیند 
یادگیری را ســاده و روان کرده اســت. به خصوص که در کتاب ها با 
تأکید بر عکس ها آموزش انجام شده است. این کتاب ها هم اصول هنر 
و هم تکنیک ها، ابزارها و مواد نقاشی را معرفی کرده است و برعکس 
بیشــتر آثاری که به آموزش پرداخته اند، بــا خالصه ترین جمالت و 
البته کاربردی ترین موضوعات بهترین آموزش را به کودک ارائه داده 
است. کودکان با تصاویر ساده که به خوبی مفهوم را منتقل می کند با 

موضوع ارتباط برقرار می کند.
 این مجموعه سعی کرده است مجموعه کاملی از ابزار نقاشی را به 
کــودکان معرفی کند، به گونه ای که حتی با واکس، وایتکس، ماژیک 

تینری و... نقاشی های خالقانه ای را طراحی و ارائه کرده است.

هنر و سرگرمی

آشنایی | مداد رنگی | ماژیک | پنجره نقاشی 
| مداد شمعی | دنیای زیبای رنگ ها | گواش 
| آبرنگ | اکولین | کوالژ | چاپ1 | وایتکس | 
واکس | چاپ2 | ماژیک تینری | خط و کپی | 
نقاشی گروهی | نقاشی پازل | نقاشی دیواری و 
نقاشی خالق
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آبی، زرد، قرمز
نویسنده و تصویرگر: اروه تولت

مترجم: فاطمه چایکار
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

54 صفحه
7600 تومان

اینجا را فشار بده
مترجم: سوده فتحعلی

ناشر: دیبایه
62 صفحه

14000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با مفاهیم مختلف مثل رنگ 
و جهت

5

کتاب عصر دیجیتال
کتاب خردســال، اگر آمیزه ای از بازی، تصویر و کتاب باشــد، تمامی 
ظرفیت های جذب مخاطب را به کار گرفته اســت؛ مثل همین کتاب 
که تلفیقی خالقه از کتاب و دســتورالعمل های ماشینی یا الکترونیک 
است. منطق کتاب بیش از هر چیز شما را به یاد بازی های کامپیوتری 
و موبایلی می اندازد. کتاب با یک صفحه ی ســفید آغاز می شــود که 
نقطه ی زردی در آن وجــود دارد. در صفحات بعد تعداد و رنگ های 
دکمه هــا تنوع بیشــتری می یابد. در هر صفحه از خواننده خواســته 
می شود که یکی از این نقطه ها را فشار بدهد و به صفحه ی بعد برود. 
طراحی کتاب طوری اســت که انگار تغییراتــی که در صفحه ی بعد 
ایجاد شــده، به خاطر فشار دادن دکمه هستند. تمام کتاب با همین 
منطق پیش می رود. انگار خواننده روبه روی ماشینی نشسته و با زدن 

دکمه های مختلف تصاویر را عوض می کند.
زبان و فرم کتاب، کامالً شــبیه بازی هــای کامپیوتری و دیجیتال 
است. نویسنده با این کار، کودک امروز را که بیش از کتاب با موبایل 
و ابزارهای الکترونیک دیگر ســرگرم است به خود جذب می کند و با 
جمالت ساده و تصاویر مرتبط با هم، به او کمک می کند که با منطق 
این ابزارها آشــنا شود و از این شباهت لذت ببرد. در این متن، کتاب 
نه نقطه ی مقابل موبایل و تبلت، که اتفاقا ابزاری اســت مکمل آن ها. 
کتابی که در خلق آن از جهان دیجیتال اســتفاده شده و خواندن آن 
به شناخت منطق این جهان نو کمک می کند. کتابی برای خردساالن 
که به شــکلی خالقه به کتاب عصر دیجیتال بدل شده است و عالوه 
بر پرورش تخیل و ایجاد لذت و ســرگرمی از کتاب های مفهوم آموزی 

است که مفاهیم مختلف را به خردساالن آموزش می دهد.

زیر پنج سال
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که آموس بیمار شد روزی 
نویسنده: فیلیپ سی. استید
تصویرگر: ارین ای. استید
مترجم: سمیرا ابراهیمی
36 صفحه
5200 تومان
ناشر: امیرکبیر )کتاب های شکوفه(
گروه سنی: خردسال

کاربرد: لذت خواندن، آموزش مفهوم دوستی و 
فداکاری، آشنایی با جانوران، آشنایی با مشاغل

5
چای با طعِم دوستی

آموس مردی اســت میان ســال و تمیز و مرتب و منظم که برنامه ی 
روزانه ی دقیقی دارد؛ هر روز ســاعت شــش صبح به محل کارش در 
باغ وحش شــهر می رود. کار آموس زیاد است، اما او همیشه وقتی را 
هم برای دیدار با دوســت هایش فیل و الک پشت و پنگوئن و کرگدن 
درنظر می گیرد. او متناســب با خلق و خوی هــر حیوان راهی برای 
دوســتی دارد؛ از شطرنج بازی کردن با فیِل متفکر تا ساکت نشستن 
کنار پنگوئن خجالتی. ماجرای داســتان وقتــی از روال عادی خارج 
می شــود که یک روز آموس با عطســه بیدار می شود و بیماری اش او 
را خانه نشــین می کنــد. او دیگر نمی تواند به ســر کار برود و غیبت 
آموس باعث می شــود که حیوانات تصمیم بگیرند به عیادت او بروند، 
به جبراِن محبت هایش. داستان ساده ای که هم فلسفی است و عمیق 
و هم بااحســاس و عاطفــی. کودک را با مفهوم دوســتی و فداکاری 
آشــنا می کند و به او یاد می دهد وقتی کسی بیمار می شود، باید چه 
کرد. روزی که آموس بیمار شــد کتابی است که از آن می توان برای 
قصه گویــی، تصویرخوانی و حتی اجرای نمایش های خالق با کودکان 
اســتفاده کرد. از نکته هــای مثبت این کتاب همراهــی و همکاری 
نویسنده و تصویرگر اســت که باعث شده جزییات به یادماندنی برای 
شــخصیت پردازی و فضاسازی خلق شــود و برمبنای همین جزییات 
می توان طرح های ســاده ای برای فعالیت هــای مختلف خالقانه و یا 
آموزشی درنظر گرفت؛ از آشنایی با باغ وحش و شغل نگهبان حیوانات 
تا آموزش مفاهیــم ریاضی و علوم. مثال می توان کودک را با جانوران 
مختلف آشــنا کرد و یا برمبنای تصاویر مفهوم کوچک تر و بزرگ تر را 
آموزش داد. هم چنین، داســتان این امکان را دارد تا درباره ی برخی 
از ویژگی های انســانی و اخالقی و زیســتی و شــخصی مثل متفکر 
بودن، منظم بودن، خجالتی بودن، حساســیت  داشتن و... با کودکان 
گفت وگو کرد و در کنار آن ایده هایی را برای ســاخت کاردســتی با 

خمیر، کارت پستال و... برای تقویت مهارت دست ورزی اجرا کرد.
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گلی مجموعه دا
نویسنده و تصویرگر: دیوید ملینگ

مترجم: نسرین ابراهیمی لویه
هر جلد: 8500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های 
اول دبستان

کاربرد: بهبود روابط با والدین، یادآوری 
ارزش دوستی و مشارکت

5 یک بغل خرسی

داگلی یک خرس قهوه ای گنده، بانمک و دوست داشــتنی است که 
وقتی کتاب را باز می کنید حســابی به خنده تان می اندازد. این اولین 

ویژگی این خرس است که با پدر و مادرش زندگی می کند.
در این مجموعه ی مصور ما با داگلی، دوســتانش و دغدغه هایش 

آشنا می شویم.
داگلی در داگلی بغلی به دنبال یک بغل می گردد، اما بغل ســنگی 
فایده ای ندارد چون ســنگین و سفت است، درخت خرده چوب دارد 
و گوســفندها هم از دست داگلی فرار می کنند... پس داگلی که دلش 
بغل می خواهد چه کند؟ بهتر نیســت برود سراغ بغل کردن کسی که 

خیلی دوستش دارد، یعنی مادرش؟
در ســه جلد دیگر هم ماجراهای دیگر داگلــی را می خوانیم. در 
نگران نباش داگلی بغلی دغدغه ی این خرس بامزه کاله پشمی نویی 
اســت که پدرش به او هدیه داده و از هم شــکافته. داگلی به کمک 
دوستانش، گوســفندها و خرگوش به دنبال راهی است که مشکلش 

را حل کند.
در داگلی بغلی و خواب پرماجرا داگلی دعوت شــده که شب را در 
خانــه ی خرگوش بگذراند. اما تا به خــودش می آید می بیند یک گله 
گوسفند هم همراه او شده اند، خانه ی خرگوش برای این جمعیت جا 
دارد؟ مشــکلی نیست که داگلی و دوستانش از پسش برنیایند! در ما 
خیلی دوستت داریم، داگلی بغلی هم دوستان داگلی این را به او ثابت 
می کنند. ثابت می کنند همیشه در کنارش هستند و هر کاری بتوانند 

برای او انجام می دهند.
تصویرگری های این کتاب پر از رنگ، جزئیات و ریزه کاری اســت 
و طنزی را که در خط ســیر داستان و شخصیت پردازی  داگلی وجود 
دارد، تقویت می کند. شاید خردسالی که هنوز خواندن بلد نیست هم، 

بتواند با دنبال کردن تصاویر داستانی را در ذهن خودش بسازد.
اگر به دنبال کتابی هســتید که آن را با فرزندتان بخوانید و اوقات 
خوشــی را در کنار هم سپری کنید این مجموعه را به شما پیشنهاد 

می کنیم.

داگلی بغلی | نگران نباش داگلی بغلی | ما خیلی 
دوستت داریم | داگلی بغلی! | داگلی بغلی و 

خواب پرماجرا
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بادام زمینی
 نویسنده و تصویرگر: سایمون ریکرتی
 مترجم: پیام ابراهیمی
 ناشر: چکه
32 صفحه
8000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: آموزش مفهوم مشارکت

4

خودخواهی خطرساز
دو نفر یا همان دو لکه رنگی که البته هر کســی می توانند باشند یک 
بــادام زمینی پیدا می کنند. هر کدام از آن ها دوســت دارند که بادام 
زمینی فقط مال او باشد. »این مال منه«، اولین عبارتی است که آن ها 

با دیدن بادام زمینی می گویند. 
آن ها اگرچه لجوج و خودخواه هستند اما خالق هم هستند. آن ها 
بادام زمینی را به شــکل جغجغه، قایق، اســکیت و چیزهای دیگری 
می بینند. در این تجســم خالقانه آن ها بازی های یک نفره را با بادام 
زمینی تصور می کنند. هیچ کدام شــان ایده ای برای با هم بودن و یا با 
هم بازی کردن ندارند. خودخواهی آن ها پای شخص سومی را هم به 
میان می آورد. تا جایی که موجودیت بادام زمینی هم به خطر می افتد. 
کودکان در ســنین پایین درک متفاوتی از برخی مفاهیم از جمله 
مفهــوم مالکیت دارند. تقویت روحیه کار جمعی و طراحی موقعیت ها 
و بازی هــای گروهی به آن ها کمک می کند تــا ارتباطات بهتری در 
اجتماع داشته باشند. کتاب بادام زمینی یک کتاب تصویری است که 

به کودکان در این زمینه کمک می کند. 
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کت سیرک ادب و نزا
 نویسنده: پی یر وینترز، باربارا اورتلی
 مترجمان: حسام سبحانی تهرانی، 

فرشید حجازی
تصویرگر: فیروزه هادیان

 ناشر: مبتکران
28 صفحه

5500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آموزش مهارت های اجتماعی

4

جادوهای خوش اخالقی
نینا دختر شــش ساله ای است که نه قد بلندی دارد و نه زور زیادی، 
اما خیلی زبان دراز است. بیشتر وقت ها عصبانی و بی ادب است و مدام 
نق می زند. با مامانش بدرفتاری می کند و هوگو، بچه گربه شان را آزار 

می دهد. 
مامان نینا ناراحت است و می گوید این رفتارها درست نیست، اگر 
باادب  باشــی برای همه عزیزتری و همه دل شان می خواهد با تو بازی 
کنند. اما نینا فریاد می زند: »من دلم نمی خواهد با کسی بازی کنم!.«
تا اینکه از ســوراخ درخت صدایی می شــنود با کنجکاوی داخل 
سوراخ را نگاه می کند و ناگهان از سیرک ادب و نزاکت سردرمی آورد. 
آنجاست که نینا می فهمد ادب و نزاکت چه جادوهایی می تواند بکند. 
آن شب نینا بعد از شام از مادرش تشکر می کند و به هوگو می گوید 
تو خیلی ناز هســتی! می خواهم به تو بازی هایــی یاد بدهم که مثل 

گفتن لطفاً و ممنون، آسان و جالب هستند.
ایــن کتاب همــراه با تصاویری جــذاب و زیبا به آمــوزش رفتار 

محترمانه به کودکان باالتر از پنج سال می پردازد.
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کارت دعوت داری موش موشك؟
نویسنده: نسرین نوش امینی
تصویرگر: غزاله بیگدلو
ناشر: علمی و فرهنگی)پرنده ی آبی(
24صفحه
8500 تومان
گروه سني: خردسال

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت 
مثبت اندیشی و اعتماد به نفس 

4
موش موشک و 

حسودی عروس خانم
شیریني روایت، مســئله اي است که در ســال هاي اخیر در ادبیات 
کودکان ما،به آن توجه بیشــتري مي شود. به خصوص نسل جوان تر 
نویسندگان بیشــتر به آن توجه مي کنند. شوخي، سرگرمي، بازي با 

کلمات و تصاویر... و این اتفاق خوبي است.
کتاب کارت دعوت داري موش موشک؟ هم از آن اتفاق هاي خوب 
اســت. این کتاب ماجراي ساده اي را روایت مي کند که شاید در ابتدا 
براي خواننده حتي تکراري به نظر بیاید و احســاس کند از این دست 
کارها زیاد خوانده است. اما مهم این است که از دید کودک به ماجرا 
نگاه شــود. از دید دخترانه ي موش کوچولویي که مادرش یک لباس 
توري برایش دوخته و مي خواهدکه آن را هرچه زودتر در یک جشــن 

عروسي بپوشد، اما عروسي در کار نیست.
باالخره جشن عروسي برپا مي شود، اما مشکل اینجاست که جشن 
عروسي آدم هاست، نه موش ها. موش کوچولو آن قدر مشتاق پوشیدن 
لباس تورتوري اســت که تصمیم مي گیرد به جشــن عروسي آدم ها 
برود. و پیداست که وقتي یک موش به جشن عروسي آدم ها برود چه 
اتفاقاتي مي افتد. این جا دیگر نحوه ي روایت نویسنده مهم است. این 
که موش کوچولو چطور با اتفاقات برخورد کند و اعتماد به نفســش 

را از دست ندهد!
کارت دعوت داري موش موشــک؟ کتاب بسیار شیرین و در عین 
حال ساده اي اســت. تصاویر کتاب هم، هماهنگ با متن، به مخاطب 
کمک مي کند که شیریني کتاب به ذائقه اش خوش بیاید و از خواندن 

آن لذت ببرد.
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ل بازیگوش
نویسنده: محمدرضا شمس

تصویرگر: رضا دالوند
ویراستار: آتوسا صالحی

ناشر: افق
24 صفحه

5000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با شکل حروف الفبا، 
پرورش تخیل

4

داستان یک ل
شــکل ل را تصور کنید، چه چیزی به ذهن تــان می آید؟ مثالً عصا؟ 
مثل ل داستان ل بازیگوش که گاهی عصای پیرمردها و پیرزن هاست 
و گاهی هم شــکل چتر می شــود تا روزهای بارانــی دختربچه ها و 

پسربچه ها خیس نشوند.
اما یک روز به ســرش می زند تا بچه ها را بترساند، با کمک گربه ی 
ســیاه به شــکل لولو درمی آید و به خواب بچه ها می رود تا اذیت شان 
کند. درســت است که بچه های زیادی هســتند که با دیدن ل جیغ 
می کشــند، اما دختر کوچولوی نترسی هم هست که ل را از خوابش 

بیرون می کند و کاری می کند که دست از لولو شدن بردارد.
در این داســتان که از جمله کتاب های تصویری نشــر افق است، 
نویسنده و تصویرگر دست به دست هم داده اند تا کودکان را به دنیای 
داستان ببرند. تصاویر کتاب می توانند به پرورش سواد بصری کودک 
کمــک کنند و او را با انواع دیگری از تصویرگری آشــنا کنند. تعداد 
کلمات کتاب کم اســت و نثر با تصویر هماهنگ شــده تا داستان را 
پیش ببرد، داستانی که می تواند به مخاطب کمک کند ترس هایش را 

کنار بگذارد و راهی برای گذشتن از این ترس ها پیدا کند.
عالوه بر این کودک با شکل های هندسی مختلف هم آشنا می شود 
و شاید این کتاب مقدمه ای شود بر اینکه خودش حروف دیگر الفبا را 
با شکل های گوناگون تصور کند و داستان در ذهنش ادامه پیدا کند.
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برکه ی بچه قورباغه ها
نویسنده و تصویرگر: گیوم دولونه
مترجم: رکسانا سپهر
ویراستار: مهسا نیک دل
ناشر: مبتکران
32 صفحه
6000 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: آشنایی با حیوانات دریا

3

گوبی یک سمندر آبی است
خانه ی گوبی در دریاســت. اما او شبیه هیچ کدام از آن جانورانی که 
همه می شناســند نیست. گوبی یک ســمندر آبی است. یک سمندر 
آبی کوچک، کمی شبیه مارمولک، کمی شبیه ماهی. حیوان کوچکی 
که با قورباغه ها دم خور اســت و مثل آن ها روی برگ نیلوفر در برکه 
می نشــیند. از باران خوشــش نمی آید اما آفتاب را دوست دارد. این 
اطالعــات و اطالعات دیگر از زندگی این جانور دریایی در یک کتاب 

به کودک آموزش داده می شود.
گوبی در عین اینکه شبیه بچه قورباغه هاست، می خواهد خودش را 
از آن ها متفاوت نشــان دهد. بچه قورباغه ها دسته ای حرکت می کنند 
اما گوبی تنها و با رنگی متمایز از آن ها نشــان داده می شــود تا توجه 
کودک به شــخصیت اصلی کتاب جلب شــود. در ایــن کتاب غیر از 
ســمندر آبی، مارمولک، ماهی، بچه قورباغه، سنجاقک، عنکبوت های 
آب شــیرین و نیلوفر برکه هم نقش دارند و همه در کنار هم ماجرای 

ساده ای از استراحت کردن گوبی را می سازند. 
نویســنده با در نظر گرفتن ویژگی های گروه سنی خردساالن، از 
متن کوتاه و تصاویر مکمل متن اســتفاده کرده است. تصاویر در عین 

سادگی با رنگ های روشن و شاد کودک را جذب می کنند.
 متن در تصاویر با جزئیاتی بیشتر به نمایش درآمده و این امکانی 
اســت برای اینکه خردسال بدون کمک والدین، داستان این کتاب را 

درک کند و بدون متن بتواند با کمک تصاویر قصه ی آن را بفهمد. 
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که بال و پر داشت  گنجشک 
)کارت های قصه گویی(
 نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

20 صفحه
15500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: قصه گویی و بلندخوانی

3
گربه ی شکمو  که  گنجشکی 

را فراری داد
گنجشــک که بال و پر داشت کتاب شعری اســت برای کودکان که 
ماجرای آمدن گنجشکی را به خانه ی پیرزنی بازگو می کند. گنجشک 
برای جوجه اش دنبال غذا می گشــت و به هر خانه ای ســر می زد، تا 
این که به خانه ی بی بی رسید. بی بی مشغول بافتن قالی بود. گنجشک 
وارد خانه ی بی بی شــد و رفت زیر یک کاله خوابید تا این که گربه ی 
گرســنه ای از راه رسید و آمد ســر وقت کاله تا ببیند چه چیزی زیر 
کاله اســت تا شاید بتواند شکمش را سیر کند. گنجشک که ترسیده 

بود دنبال راهی برای نجات جانش است.
این کتاب براســاس روش قصه گویی دیداری ژاپن که سبک کامی 
شی بای نام دارد تهیه شده است. در این اثر قصه بر اساس 10 کارت 
تصویری بزرگ روایت می شود. کودکان در حالی که چشم به تصاویر 
کارت ها دوخته اند به شــعرهایی که در پشت هر کارت نوشته شده و 
قصــه را روایت می کند گوش می دهند. تصویرهــای این اثر بزرگ و 
بدون جزئیات هستند، این گونه تصویرگری سبب می شود که در حین 
قصــه خوانی جمعی تا آخرین ردیف کودکان که دربرابر کارت ها قرار 
دارند بتوانند تصاویر را به خوبی مشــاهده کنند. در این اثر تصویرها 
بخش اصلی نمایش هســتند و تنها شــخصیت های اصلی و کلیدی 

روایت به تصویر کشیده شده اند. 
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من یک نخودفرنگی متفاوتم
نویسنده و تصویرگر: اریک باتو
مترجم: رکسانا سپهر
ویراستار: مهسا نیک دل
ناشر: مبتکران
32 صفحه
 6500 تومان
گروه سنی: خردسال
کاربرد: شناخت خود و توانایی های فردی

3

وقتی همه چیز متفاوت باشد
نخودفرنگی این داستان از پوستش پرید بیرون، تا ببیند به چه چیزی 

شبیه است. کدوتنبل؟ هویج؟ شلغم؟!
نخودفرنگی راه می افتد و می رود تا بفهمد کیست.

نخودفرنگــی کوچک با هر چی برخــورد می کند، زیبایی هایش را 
می بیند. او سعی می کند خودش را به شکل آن چیزی که دیده است، 
دربیاورد. یک بار دمش را مثل دســته گل می کند تا شــبیه طاووس 
شــود، آن هم فقــط با یک پر طاووس. یک بار خودش را شــبیه ببر 
می کند که پر دل و جرات باشــد. این وســط، وقتی که نخودفرنگی 
چیزی شــبیه ببر و طاووس اســت، نعره ی فیل را می شــنود و فکر 
می کند بد نیســت دماغی هم مثل دماغ فیل برای جلب توجه داشته 

باشد.
اما نخودفرنگی با این شــکل دیگر شبیه بقیه نخودفرنگی ها نبود. 
دوســتانش به او خندیدند، اما نخودفرنگی دلش می خواســت با همه 
فرق داشته باشد. اما با همه ی این فرق ها می دانست که یک دانه است. 
پس با همان قیافه ی عجیب رفت توی خاک و بعد... یک نخودفرنگی 

سر از خاک درآورد که با همه ی نخودفرنگی ها فرق داشت.
این داســتان کودکانه که با تصویرگری هایی همراه است می تواند 

تلنگری باشد که کودک را به مفهوم هویت حساس کند.
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شب به خیر فرمانده
نویسنده: احمداکبرپور

تصویرگر: نرگس محمدی
ناشر: افق

24 صفحه
5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ترویج صلح، مبارزه با خشونت

● این کتاب پیش از این با تصویرگری 
مرتضی زاهدی با حمایت شورای کتاب 

کودک منتشر شده است.

4

مجموعه استینک
نویسنده: مگان مک دونالد
تصویرگر: پیتر اچ رینولدز
مترجم: ریحانه جعفری
ناشر: افق

مترجم: شبنم سمیعیان
ناشر: پنجره
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: بهبود روابط خانوادگی، لذت و سرگرمی

● این مجموعه توسط دو مترجم متفاوت، و دو 
ناشر مختلف منتشر شده است.
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بی خانمان
نویسنده: هکتور مالو

مترجم: حبیب یوسف زاده
 ناشر: افق

326 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با آثار کالسیک ادبیات جهان

● این کتاب در سال های مختلف توسط 
مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر 

شده است.

ک مجموعه طبیعت ترسنا
نویسنده: آنیتا گانری
مترجم: محمود مزینانی
 ناشر: پیدایش
هر جلد: 184 صفحه
هر جلد: 9500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با پدیده های طبیعی به زبان 
طنز
جلدهای دیگر این مجموعه پیش از این در 
شماره ی چهارم پژوهشنامه ادبیات کودک 
و نوجوان همراه با یادداشت معرفی شده است.

رودخانه های خشمگین| بیابان های بی آب 
و علف


