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به که است کتاب هایی از مجموعه ای پرنده« کپشت ال »فهرست
کودکانونوجوانانبه کودک،درهرفصل،برای ضمیمهیپژوهشنامهادبیات

کتابفروشانپیشنهادمیشود. کتابداران،مربیان،مدارسو خانوادهها،
کارشناسان،منتقدانونویسندگاِنپژوهشنامهادبیات گروهیاز دراینبخش
کودکونوجوانبهبررسیکتابهایمنتشرشدهیهرفصلدرزمینههایادبیات،
به راهیابی قابلیت که را آثاری و میپردازند انسانی علوم و تصویری کتابهای
به گروهنسبت این نظر از کتابهایپیشنهادی فهرستدارندمعرفیمیکنند.
کهآنهارامتمایزوشایسته�ی دیگرآثارآنفصلبرجستهتربودهوعناصریدارند

پیشنهادمیسازد.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده:
حریری، شیوا حاجینصراهلل، شکوه جعفری، الله انصاریان، معصومه
مریم حدیثلزرغالمی، فغفوری، گیسو شیخاالسالمی، حسین خوشکار، شادی

محمدخانی،رویامکتبی،ربابهمیرغیاثیوسیدمهدییوسفی.

اصولوشیوهیانتخابفهرست:
کتابهای 1.اینفهرستدرسهبخشتنظیممیشود:راهیافتهبهفهرست،

کتابهایعالی. خوبو
کتابهای 2.بااینکهتمرکزاینبخشبرداستانوشعر)تألیفوترجمه(و
کتابهاییدرحوزهیعلومانسانیبهچاپمیرسند گاهی تصویریاست،اما
کتابهایبرجستهیعلوم که کهقابلچشمپوشینیستند.سعیبرایناست

انسانینیزتاحدامکاندراینفهرستمعرفیشوند.

اصول و شیوه�ی انتخاب
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برای اما مییابند، راه فهرست به نفر دو کم پیشنهاددست به کتابها .3
کثریتاعضایداورینیز اینکهجزوعالیهاوخوبهاقراربگیرندبایدبهتأییدا

برسند.
به مشغول انتشاراتی مؤسسه های یک در که منتقدانی و نویسندگان .4

کنند. کتابهایآنمؤسسهراپیشنهادیامعرفی فعالیتهستندنمیتوانند
کتابو گروهداوری،هممیتواننددرپیشنهاد 5.نویسندگاندیگر،بیروناز

کنند. گروهداوریهمکاری کتابهابا نوشتنمعرفینامهی
کهبهپیشنهادیکی کردهاند کتابیچاپومنتشر گروهداوری گراعضای 6.ا
کثریتداورانشایستگیراهیابیبه گروهداوریوباتأییدا ازمنتقدانبیروناز
گذارمیشود. جازاعضایداوریوا فهرستهاراداردمعرفیآناثربهفردیخار
گانهای همچنیناینآثارتوسطاعضایداوریرتبهبندینشدهودربخشجدا

ازفهرستمعرفیمیشوند.
آنها میان از و بررسی فصل یک کتابهای پژوهشنامه از شماره هر 7.در
کتابهاییپیشنهادمیشوند.فصلموردبررسیدراولاینبخشقیدخواهد

شد.
کتابتهیهخواهد کتابهابراساسآمارمؤسسهخانهی 8.فهرستاولیهی
کتابیازهرفصلدراینفهرستنیامدهباشد،یابههردلیلیاز شد.چنانچه

چشمداورانبرکنارماندهباشد،درفصلبعدیبررسیخواهدشد.
کهبیشترازمتنبهتصویرمتکی�اند،از کتابهایتصویری، 9.برایداوری
گرفته کمک کپشتپرنده منتقدانتصویرگریبیرونازاعضایداوریاولیهیال

میشود.
کودکونوجواندر کتابهای 10.پژوهشنامهدرنظرداردهرسالبهبهترین
کتابهایتصویریوعلومانسانینشانهایطالییونقرهای زمینهیادبیات

کنند. ج کتابهایشاندر کند.ناشرانمی توانندایننشانرارویجلد اهدا
)یک شماره چهار فهرستهای مجموع از جایزه این اولیهی نامزدهای
کهموفقبهدریافتدرجهيعالیشوند کتابهایی سال(انتخابخواهندشد.
کپشتپرندهخواهندشد، نامزدهایاولیهیدریافتنشانطالییونقرهایال
کردتا کتاب هایمنتشرشدهدرسالرامرورخواهند اماداورانیکباردیگرتمام

کهشایستهیتوجهاستازراهیابیبهجمعنامزدهابازنماند. کتابی
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فصلزمستانبهارکتابدرایراناستوبیشترینتعدادکتابدراینفصل
منتشرمیشود،زیراناشران،برایشرکتدرنمایشگاهوتعیینمتراژغرفهشان،

کنند. کتابهایخودراتامیانهیزمستانمنتشر سعیمیکنند معمواًل
کتابهایمنتشرشدهنسبتبهفصل درزمستانسال1390،بااینکهتعداد
کاهش با اول چاپ کتابهای تعداد است، داشته توجهی قابل افزایش پاییز
1390 سال پاییز در ایران، کتاب خانهی آمار طبق که، نحوی به بوده؛ روبهرو
کتاببراینخستینبارمنتشرشده،ودرزمستانسال1390 بیشاز1600عنوان

کتابهایچاپاول1424عنوانبودهاست. تعداد

ادبیات؛ صدرنشین همیشگی
کهدرفصلهایقبلنیزآمارهانشانمیدادند،دراینفصلهمتعداد همچنان
کتابهایدیگربیشتراست.درزمستان کتابهایادبیچاپشدهنسبتبه
کتابادبیمنتشرشدهاست. کتابایران،796عنوان 1390،طبقآمارخانهی
نام به که کتابهایی از باشیم،بسیاری گربخواهیمقضاوتیدقیقداشته ا اما
کوچهبازاری و آثاریضعیف ـمنتشرمیشوند، ـچهشعروچهداستان ادبیات

کهنمیتوانآنهاراادبیاتدانست. هستند

پدیده ی کتاب های خارجی
کهعالقهمندان کهدرمیانآثارنویسندگانایرانیمیتوانبارقههایییافت بااین
آثارجدی میان در کان کما اما کند، امیدوار را ایران نوجوان و کودک ادبیات
بیشتراست. آثارخارجی منتشرشده،سهم اینفصل در که رمان، و داستان
کشورهایمختلف ازآثار البتهیکبخشآنطبیعیاست،زیراآثارخارجیمعمواًل
ادبیات برابر در ترجمه ادبیات گرفتن قرار تشبیه، زبان به و میشوند گزینش

کشوراست. گرفتنتیممنتخبجهاندربرابرتیمملییک تألیفیشبیهقرار

 وضعیت کتاب
  کودک و نوجوان

در زمستان 1390
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پدیده ی شعر آموزشی

بااینحال،وضعیتداستاننسبتبهشعربهتراست.درمیانشعرهایمنتشر
کهازارزشهایادبیباالییبرخوردار کتابهایییافت شدهبهندرتمیتوان
کهدرچندسال باشندیاراهینوونگاهینودرآنهابهچشمبخورد.پدیدهای
گرفتارششده،تقلیلیافتنشعربهشعرآموزشیاست. کودکایران اخیرشعر
کهپیشتر کتابهایمنتشرشدهـحتیازشاعرانصاحبنامونشانی بیشتر
کهدرآنهاآموزشزندگی کتابهاییاند آثاریخوبازآنانمنتشرشدهاستـ
کردنمفاهیم کودکانمدنظراستوشعرصرفًابهدردتزئینوموزون روزمرهبه
کهدرهرفصل،باجستوجودرمیان کپشتپرندهبااین میخورد.داورانال
کهنگاهینورانویدبدهند،اما کتابهاییاند کتابهایمنتشرشده،چشمبهراه

کمترمییابند. متأسفانه

کتاب های مذهبی
کتابهایمذهبی138عنوانذکرشده، تعداد کتاب آمارخانهی گرچهطبق ا
کهرویکرددینیبهمسایلزندگیدارندبسیاربیشتراست کتابهایی درعمل
داستانی کتابهای از بسیاری سو، یک از باشد. دقیق نمیتواند آمار این و
از و نمیروند بهشمار کتابهایمذهبی آمار کهجزء دارند، رویکردیمذهبی
کتابهایمصرفی کتابهایرنگآمیزیو کتابهاییمثل سویدیگر،حتیدر

دیگرهم،بهمفاهیممذهبیپرداختهمیشود.
کهدرفصلهای کتابهایی کارشناساننشانمیدهد بااینهمه،داوری
آن به که موضوعی شأن در شدهاند منتشر مذهبی کتاب نام با بررسی مورد
به پرداختن صرف نویسندگان و ناشران از برخی انگار نیستند. میپردازند
کافیمیدانند.اغلبآثارمنتشرشدهازضعفهایبسیاری موضوعاتمذهبیرا
کتابسازیضعیفوهمچنین رنجمیبرند.زبانخشکوقالبی،تصویرگریهاو
متونتکراریازضعفهایعمدهیاینآثارهستند؛ضمناینکهبیشترینآثار
دردوموضوعداستان/زندگینامهوآموزشاحکاممتمرکزشدهاندوازمسایل

کهجزءاصولدینبهشمارمیروند،غفلتورزیدهاند. بنیادیتردینی،
بااینحال،بهنظرمیرسدبرخیازرمانهاوداستانها،بدوناینکهادعای
دینیبودنداشتهباشند،ازنگاهیدینیبرخوردارندکهاینمایهیامیدواریاست.

انبوه زندگی نامه
بازار نوجوانان برای زندگینامه کتابهای از موجی بررسی، مورد درفصلهای
از برخی مطلوب کیفیت وجود با که است، گرفته فرا را نوجوان و کودک کتاب
آنها،دربرخیازمواردبانگاهیطرفدارانهنوشتهشدهاند.ایننگاهطرفدارانه
کتابهاییدربارهیاسکندرمقدونی( در همدرتاریخباستانوجوددارد)مثاًل
کهبهنحویبا کتابیدربارهییکیازرؤسایجمهورآمریکا وهمبرایمثالدر
کیوهیروشیمامرتبطاستواینموضعدرزندگیاشچنان کازا بمباراناتمینا
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کاریمعمولیانجامدادهاست. کهانگار بیاهمیتوعادیجلوهدادهشده
کتابهارامفیدمیدانند،معتقدندنقدو گروهداوران،بااینکهانتشاراین
باید که است تاریخیموضوعی تحریفهای منظر از کتابها این دقیق بررسی
کتابهایبیطرفانه،بانگاهایرانیو گرفتهشود.راهحلاساسیترنوشتن جدی
گرچهدر دربارهیشخصیتهاوبهخصوصشخصیتهایمرتبطباایراناست.ا
فصلموردبررسینمونههایتألیفیچنینزندگینامههایینیزدیدهشدهاست،

کاربسیاراست. کیفیتوهماستناداتتاریخیهنوزجای همازنظر
کودکایرانبهتاریخباآسیبهاییجدیهمراه کتابهای درمجموعنگاه
دیدهنمیشوندیابهندرتبهآنها کتابهادورههاییازتاریخیااصاًل استودر
کتاب کتاب،49 پرداختهمیشود.درزمستان90،درمجموع،طبقآمارخانهی
کهازاینتعداد،جزچندعنواندربارهی درحوزهیتاریخوجغرافیمنتشرشده
کتابهایاترجمههستندویابهتاریخباستانوتاریخجنگ جنگوانقالب،باقی

جهانیدوماختصاصدارند.

نبود توازن میان متن و تصویر
گذشته،وبهخصوصزمستان کتابهایسال کهدربررسی یکیازپدیدههایی
کتابهایی 90،بهچشممیخورد،عدمتوازنمیانتصویرومتناست.داورانبا
چنان متنهایی برجسته بسیار تصویرگری داشتن علیرغم که شدند روبهرو
کهداوراندرقراردادنآنهادرفهرستدچارتردیدمیشدند ضعیفداشتند
تصویرها اما بود، خوب بسیار آنها متن که شدند مواجه کتابهایی با یا و
کتابهارابهفهرستبا کهتصمیمگیریدربارهیراهیابیآن ضعفهاییداشتند

دشواریروبهرومیکرد.
کتابها،بهواسطهیتصویرهایشان،از کهبرخیاز نکتهیجالباینبود
اما بودند، شده هم جوایزی دریافت به موفق بینالمللی معتبر جشنوارههای

داوراننمیتوانستندآنهارادرفهرستقراردهند.
سرمایهگذاری و توجه شایستهی تصویری کتابهای داوران، نظر به

بیشتریاند.

نقد الک پشت پرنده
این به شدن ساله یک میشود. ساله یک پرنده کپشت ال شمارهی این با
کتابهارابررسیوانتخابمیکنیم.تمامسعیخود کهچهارفصلاست معنی
اما انجامدهیم، رادقیقوبیطرفانهومنصفانه کارخود که کاربستهایم به را
کپشتپرندهفهرستیدقیقتر کارخودرابیاشتباهنمیدانیم.دوستداریمال
کتابهایراهیافتهبهفهرست، کارنامهییکسالهمان،بامعیارهاونام باشد.
کتابهایهرفصلرانیزمیتوانبامراجعه کل دردسترسشماست.فهرست
بررسی و نقد نیازمند را خود ما آورد. دست به ایران کتاب خانهی سایت به
گفتوگوییانتقادیدر که کارشناسانهیشمامیدانیموخوشحالخواهیمشد

اینبارهدرپژوهشنامهیاجایدیگرشکلبگیرد.
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 یک بوس
گنده ی خرسی

بوسه هایی برای بابا
نویسنده: فرنسس واتس

تصویرگر: دیوید لگ
مترجم: مینا پورشعبانی

ناشر: مبتکران
24 صفحه

1700 تومان

داستانها این نیستند. کودکان برای فقط کودکان داستانهای از بعضی
هم بزرگترها برای مفیدند،  احتمااًل و جذاب کودکان برای که همانقدر
ما، به کتاب این کتابهاست. این از بابا برای بوسههایی دارند. چیزی
بابچههایمانتنظیم را کهچگونهرابطهیخود بهعنوانبزرگتر،میآموزد
کنیداصولیرابرمیشماردیانکتههایییادمانمیدهدو کهخیال کنیم.نه
کتاب،بابیان همچونمعلمیاروانشناسیامشاوربهمادرسمیدهد.این

داستانی،رویقلبمادستمیگذاردوآنراتکانمیدهد.
وقتخوابیدنبچهخرساستواو،مثلخیلیازبچههایزیرسهـچهار
که موقعی راستی میگیرد. بهانه و میکند اخالقی بد خوابیدن، موقع سال،
کتابشایداصالنمیخواهدبه کرد؟این کارباید بچههابهانهمیگیرند،چه
اینسؤالجواببدهد،امامامیتوانیمجواباینسؤالراازرفتارباباخرسی

کنیم. استنباط
نوعی میکند، انتخاب بچهخرس بهانههای برابر در باباخرسی که راهی
شروع را بازیای و میخواهد گنده بوس یک خرسی بچه از او است. بازی

کهبچهخرسیقبلازخواباوراببوسدوبخوابد! میکند
کتابمیتواند کتابتنهاخواندنیکداستاننیست.این خواندناین
کودکتانباشدو روزهاوشبهایبسیاریهمچونرمزمشترکیبینشماو

بهانهایبرایازسرگرفتنیکبازیشیرین.
کودکانزیرپنجسالبخوانیدوتصاویرشرابا کتابرامیتوانیدبرای این

کنید،امابرایبچههایبزرگترهمجذاباست. همنگاه

عالی



فهرست
الک پشت پرنده

خارج از 
داوری

1 2 8

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ـاره ی چهار | پی درپی  55 | شم

پایــــیـــــــــــــز 91

کودکیتاپایانزندگیشانهمراهشویم. پل گوگن و  بیاییدباهنرمنداناز
خود جهان در هنرمندان کتابهای مجموعهی از جلد دو شاگال مارک 
است.دراینآثار،بانگاهیتحلیلی،بهشرایطتاریخیایپرداختهشدهاست
هنرمند درونی دنیای واقع در و کرده رشد و آمده دنیا به آن در هنرمند که
بدانید میخواهید گر ا است. شده تصویر بزرگسالی و جوانی، کودکی، در
بخوانید. را کتابها این شود هنرمند خود خواست با میتواند کسی آیا که
کرد،اماتصمیمشبرایهنرمندشدن گوگنبانداریوفقردستوپنجهنرم
یکی وقتی سالگی، نوزده از پیش تا گال شا داشت. قرار نخست جایگاه در
وحتی ندیده نقاشی یک هرگز دید، نقاشی درحال را گردیهایش همشا از
او کشفیبود. گال،مانند برایشا اتفاق خودشهمطراحینکردهبود.این

کههنرمندشود. کردومصممشد شروعبهنقاشی
بهسبک او دستیابی باچگونگی بلکه هنرمند، باسبک تنها نه آثار این در
دنبال به درجستوجویسبک، گوگن، میشویم. آشنا نیز ویژهیخودش
با گوگن بود. کودکیاش گمشدهی بهشت دنبال به او بود. الهامی منبع
در و میگرفت الهام بود دیده که چیزهایی از او میکرد. نقاشی تخیلش
ازخاطراتوطراحیهایش راثبتمیکرد.سپس تأثیرات طراحیهایشاین
گوگنیکیازپیشگامانبزرگ برایخلقنقاشیهاییخیالیاستفادهمینمود.

هنرمدرناست.
او آثار میشود. دیده برابرجهان در حیرت و کودکانه سادگی گال شا آثار در
آمیزهایبیمانندازتخیل،فرهنگعامه،اسطوره،وخاطرهاست.شایدبتوان
جازجنبشهای گال»شاعریبابالهاییکنقاش«است.اوخار کهشا گفت

کرد. بزرگهنریقرنبیستمباقیماندوهموارهسبکخاصخودراحفظ
گروهسنی12سالبهباالمناسباند.مخاطب،باخواندن کتابهابرای این
آنها،درعینآشناییبازندگیهنرمند،باسبکعمومیدوراناوودالیلبه
کهبا کتابهاآثاراینهنرمندانند وجودآمدنآنسبکآشنامیشود.تصاویر
کتابخانهی گنجینهیارزشمندیدر کیفیتخوبچاپشدهاندومیتوانند
این زندگی ببرید. لذت آنها تورق از دراز سالیان که باشند شما شخصی
هنرمندانالهامبخشنسلهایبسیاریازهنرمندانشدهاستتاآزادانهو
کوچک،درزندگیماهمباشد. کنند.شایدمنبعتغییری،هرچند کار شجاعانه

 هنرمندان
در جهان خود

گوگن پل 
نویسنده: رابرت آندرسن
 مترجم: آرزو احمی
ناشر: نشر نظر
 48 صفحه
6800 تومان

گال مارک شا
نویسنده: جود ولتن
کاوندی مترجم: فاطمه 
ناشر: نشر نظر
 48 صفحه
6800 تومان
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کهموقعخواندنشاندوستدارییکمداددستت کتابهاهستند بعضی
کهمیتواننداشکترادربیاورند بگیریوزیرجمالتشانخطبکشی؛جمالتی

کنند. یاصدایخندهاترابلند
برادرش مرگ از نوجوان دختر یک روایت که بود، اینجا هارته میک
که میگوید فیب اول همانصفحهی در کتابهاست. نوع همین از است،
فقط دربیاورد، را کسی اشک تا کند تعریف تراژیک داستان یک نمیخواهد

دلشمیخواهدازمیکبگوید.
که، برادرشحرفمیزند از وطوری باخودهمراهمیکند را اومخاطب
بعدازخواندنچندصفحه،انگارسالهاستمیکرامیشناسیموباجزئیات

رفتاری،لحنحرفزدن،شیطنتهاونوعلباسپوشیدناوآشناییم.
کتابباورمان کهبعدازبستن کرده نویسندهشخصیتهاراطوریترسیم
نمیشوداینشخصیتهاوجودخارجیندارندوحاصلتخیلنویسندهاند.
انگار کردهودلتنگشدهایم، برادرشعزاداری برای انگارماهمهمراهفیب
دلداری را او کردهایم سعی و گرفتهایم را فیب دست کتاب خواندن موقع

بدهیم.
روبهرو زندگی با کتاب، این خواندن موقع رمان، این نوجوان مخاطب
مجموعهی در  قباًل پارک باربارا  شادیهایش. و تلخیها تمام با میشود؛
گذاشتهاست.این جونی بی جونزتواناییخودرادرطنزپردازیبهنمایش

کهبهمرگمیپردازدهمنمایانمیشود. تواناییحتیدرداستانی
چهطور خانواده یک دهدکه نشان کرده سعی کتاب این در نویسنده
کناربیایدوچگونهشرایطرا میتوانددرطولزمانبافقدانیکیازعزیزانش
کتابرابراینوجوانانی کند.همینموضوعشایدبتوانداین برایخودآسانتر

کند. کهتجربهایمشابهراویداستان،فیب،داشتهاندقابلتوصیه

ورجه ورجه روی
پیانوی بهشت

میک هارته این جا بود
نویسنده: باربارا پارک

مترجم: نازنین دیهیمی
ناشر: نشر ماهی

80 صفحه
2000 تومان
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کافی کتابدنیاباشدبهاندازهی کسیخوانندهیآخرین که حتیتصوراین
ازبین کتابها کهتمام اتفاقیافتاده جالباست.دوستداریدبدانیدچه
گذشته کتاب رفتهاندو،طبقنظرنویسنده،حداقلهزارسالازوجودآخرین

است؟
باشید،شاید عالقهمند وسینما تخیلی ـ علمی بهداستانهای کمی گر ا
کتابهارادرایندما کهتمام بیفتید یادفیلمفارنهایت451فرانسوا تروفو
که رسیده زمانی دیگر است. افتاده دیگری اتفاق بار این اما میسوزاندند.
کرده،آنقدر کارسطحپایینیاست؛تکنولوژیآنقدرپیشرفت کتابخواندن
که است، جذابتر بعدی سه تصاویر دیدن قدر آن دارد، وجود »ذهننما«
کتابنمیکند،مگرمانندراویداستان»غشی« کسیوقتشراصرفخواندن
شروع این میرود. حال از کند نصب ذهننماها این از گر ا که کسی باشد؛
گاهمخاطبرادریکموقعیت کهناخودآ کتابدنیا، کتابیاستبهنامآخرین
و نیست بیایراد کهچندانهم آیندهای آینده: تصور قرارمیدهد: متفاوت
پیر زنان و مردان لثهایهاهمان آدم نمیرسد. نظر به زیاددوستداشتنی
کثیفوفقیرزندگیمیکنند.شرایطحداقلیزندگی کهدرمکانهای هستند
کارهایبزرگ،ماننددزدیوقتل،فراهممیشود،همهبایداز باانجامدادن
کهاصالحیها سرگروههادستوربگیرندوازبنگرهابهراسند.ایدنمکانیاست
روزگار است. خوزه اصالحیها نقلیهی وسیلههای میکنند. زندگی آن در
عجیبیاست،آدمهایاصالحشده،زیباودارایپوستهایلطیفدرمکانی
کهامکاندسترسیبهآنانوجودندارد؛آنانحکمرانان مجزازندگیمیکنند

زمینهستند.
کالسیکدارد:یکاتفاقمیافتدوبرایحلاینمشکل داستاناسلوب
یکفردداناهمراهش شخصیتاصلیواردعملمیشود.دراینراهمعمواًل
همراهش دانایی و خود شجاعت و هوش کمک با اصلی، شخصیت است؛
کردن کتابجهانجذاباست،بهدلیلترسیم مشکلراحلمیکند.آخرین
ومخاطب بهخودمیگیرد راه میانهی در که وخوردی زد پر وشکل آینده
کتابفرصتخوبیاستبرای طرفدارهیجانراراضیمیکند.خواندناین
که آیندهومشکالتآنونشاندادنقدرتعقلوجادویمهربانی تجسم

میتواندبراینوجوانانمناسبباشد.

تجسم آینده

کتاب جهان  آخرین 
نویسنده: رودهن فیلبریک 
کرمی  مترجم: سمیه 
کتاب سرای تندیس ناشر: 
200 صفحه
5000 تومان
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خوشحال خیلی او شده! صبح جون! آخ زد: فریاد و شد بیدار دخترکوچولو
از او کند. برپا میخواهدجشنی مدرسه است. روزجشن امروز چون است،
کوچولو رختخواببیرونمیپردوپنجرهرابازمیکند.وای،یکتکهابرسفید
دارداورانگاهمیکند.دخترکفریادمیزند:»برو!ازاینجابرو!«اومیخواهد
کند.نبایدامروزحتییکقطرهبارانبیاید.دخترک،باتمام ابرراازآنجادور
به بزرگترمیشود؛ و بزرگتر ابر اما ناپدیدشود، ابر تا میکند فوت قدرتش،
از و میشکند تخم که میکند فوت آنقدر دخترک غ. شترمر تخم اندازهی
داخلآنیکمارمولکبیرونمیآید،امامارمولکبهیکسوسماربزرگتیز
کوچولومیتواندابرراازآنجادور دندانتبدیلمیشود!حدسمیزنیدختر

کندیابارانمیبارد؟
و آسمانجشن از ابر راندن بیرون در است دخترک تخیل کتاب گی ویژ
از تصویرسازی برای تصویرگر تخیل. درآوردن تصویر به در تصویرگر توانایی
بسیار تصاویر، کردن دنبال با مخاطب، است. گرفته بهره کاغذ کالژ تکنیک

کالژتشویقمیشود. کاردستیـ راحتبااینتکنیکآشناوبهانجام

راندن ابرهای مزاحم
ابرهایی برای یک جشن

نویسنده: خولیا سان میگل
تصویرگر: ویولتا مونرآل

مترجم: مهران فرهادزادگان
ناشر: نشر نوشته )کتاب های خورشید خانم(

24 صفحه
1500 تومان
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ازچهزمانیزندگیرویزمینآغازشد؟زندگیرویزمیناز2/5میلیاردسال
پیشآغازشد.نهتنهاآنزمانازانسانخبرینبود،بلکهمیلیونهامیلیون
کهشایدفقطحدود100هزار کنی سالپسازآنهمخبرینبود.میتوانیباور

گامبرمیدارد؟ کهانسانامروزیبررویزمین سالباشد
بر اقیانوسها، ژرفنای در است. درجریان درهمهجا زندگی زمین روی
کوههاودرغارهایپنهان،درسرمایقطب،درجنگلهایبارانی،در بلندای
باغچههایمینیاتوریپشت گرموخشک،درمرتعهاوحتیدر بیابانهای
کتابانواعزیستگاههایموجوددرروی پنجرههایخانههادرشهرها.دراین
مفید، و مختصر آنها، گیاهی پوشش و شاخص موجودات زمین، سیارهی
کنجکاویمخاطبرا که گانه، توصیفشدهاند:تحتعنوانهایخالقجدا
برمیانگیزندوهمراهباتصاویردیدنیاند.درهربخشیکپرسشتفکربرانگیز
اینپرسش به ابتکاربسیارجالبیاستوپاسخمخاطب که مطرحمیشود

انتخابتصویریازمیانچندتصویر،بهعنواننمادآنزیستگاه،است.
باخواندن آنان است. مناسب – 15سال 10 گروهسنی برای کتاب این
نرم کهرویزمین نیزمیآموزند نگاهدیگریبهطبیعتپیدامیکنند. کتاب
این کتاب گویای تصاویر نرسد. آسیب موجودی به تا بردارند گام آهسته و
اودراینهستیشگفتانگیز کهبهجز رابهمخاطبمیدهند حسودرک

کهبهاندازهیاوازآنسهمدارند. موجوداتدیگریهمزندگیمیکنند
گروه کهموجوداتزندهبهپنج کتابالزماستبدانید پیشازخواندن
گروهآنها،یعنیپیشهستهایها،شامل کتابازدو کهدر تقسیممیشوند
کتریها،وآغازیان،شاملجلبکها،صحبتینشدهاست،درحالیکهبهتر با
کهدر کپشتپرندهپیشنهادمیدهد کاملمعرفیمیشد.ال بوددنیایزنده

چاپهایبعدی،اینمطلبدرپانویستوضیحدادهشوند.

تنوع زندگی
اولین دایرة المعارف 
طبیعت
کارولین بینگام، بن .  ا.  مورگان نویسندگان: 
مترجم: حسین الوندی
 ویراستار: مرتضی حاجعلی  فرد
 ناشر: محراب قلم )کتاب های مهتاب(
128 صفحه 
10000 تومان

خوب
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و کودکان میخواهد که است رنگی تصاویر با علمی، کتاب یک من بدن
نشان آنها به طریق این از و کند آشنا بدن مختلف عناصر با را نوجوانان
وینستون، رابرت  است. متفاوت دیگر انسانهای با انسانی هر که بدهد
فعالیتهایاجتماعی، بهخاطر انگلیسیدانشگاه، استاد و پزشک،محقق،
تا است کرده تالش همواره او است. شده شناخته چهرهای خود کشور در
علم یک فهم غیرقابل و خشک موقعیت از را پزشکی و زیستشناسی علم
دانشگاهیبیرونآوردوهمهیمردمرابانتایجنویناینعلومآشناسازد.او،
کتاب،بهسخنرانی،اجرایبرنامههایرسانهای،وحرکتهای عالوهبرنوشتن
کتابرابرتویسنتونبرای گاهیبخشعالقهمنداستوایناثرتنها مدنیآ

کودکانونوجواناناست.
کهبیشترآنهاعکسهاییهستند کتابتصاویررنگیمتعددیدارد این
کتابمخاطبابتدا کهبرایفهمبهترمطلببهمتناضافهشدهاند.دراین
درمییابد میشود.سپس آشنا خود بدن تشکیلدهندهی عناصر و مواد با
دیگران بدن با مقایسه قابل و اواست نظرخاصخود هر از او بدن کهچرا
نیست.بههمینترتیب،اوباعناصرذهنیوسپسعواملتفاوتشخصیتها
کهخواننده کتابآزمونهاییوجوددارند ازاین آشنامیشود.درهرفصل
این پایان در کند. پیدا خود از بیشتری شناخت آنها انجام با میتواند
نباشد، روشن اصطالحی معنای گر ا دارد. وجود هم نمایه و واژهنامه کتاب
بدانیدچهمطلبی گربخواهید ا و ببینید واژهنامه رادر آن توضیح میتوانید
کتاب، این کنید.در نمایهرجوع به آمدهمیتوانید کتاب کدامصفحات در
کند،اماآنهارابا کردهاستازاطالعاتبهروزعلمیاستفاده نویسندهسعی
زبانیسادهبراینوجوانانشرحدهدوبهطورویژهبهحساسیتهاومسائلی

کهنوجواناندرزندگیخودباآنهاروبهرومیشوند. بپردازد

بدن من
نویسنده: رابرت وینستون

مترجمان: محسن ارجمند، آریا ارجمند
تصویرگر: جین بول 

ویراستار: مرتضی حاجعلی فرد
ناشر: محراب قلم

96 صفحه
10000 تومان

خوب
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نزدیکتر؛ هم کمی متفاوتتر، کمی اینبار گذشته. دوران به سفر یک
از گشتوگذار قمری، هجری 1253 سال حدود پیش، سال دویست همین
دارالخالفهیتهرانتالندن.قراراستتاریخانتشارروزنامهونحوهیبرخورد
کهدر میرزاصالح شیرازیانجامداد،روزنامهای که کاری باآنبیانشود:
دو میگفتند. اخبار کاغذ آن به و نداشت نامهم وحتی دربارچاپمیشد
صفحهیبزرگباتصویرشیروخورشیدوشمشیر)هماننشانرسمیایران(
زمان در شرقیه؛ ممالک و غربیه ممالمک اخبار شهر، اخبار ستونهای و

کهازفرنگبرگشتهبود. گردانی عباسمیرزاوبهوسیلهییکیازشا
کتاب،ازروزنامهنگارانقدیمیاست.اوبرای لیلی فرهادپور،نویسندهی
کرده اینکهداستانچاپوانتشارروزنامهرابگویدروایتتاریخیراداستانی
تا تصویرسازی.سعیشده و باعکس الزم،همراه اطالعات و داستان است:
خوانندهی برای نگرانی هیچ اما شود، استفاده هم قدیمی کلمات و نثر از
کلمات گاهی دادهشده،هرچند توضیحاتیهم ندارد،چون نوجوانوجود
کردهاست.هرفصلبهیکیازشخصیتهایتأثیرگذاردریک آسانیراتشریح
موقعیتمهمپرداختهوبعدازآندردوصفحهیتصویرینکاتمهم،شرح
کتاباختصاصیافتنبخشیبهروزنامهها دادهشدهاند.یکیازنقاطقوت
کودکانونوجوانانمنتشرشدهاند: کهدرسالهایدوربرای ومجالتیاست
هم یادی ندارد. وجود آن از نسخهای هیچ که بوده فندق آنهاسه اولین
دور یک پایانی، بخش در نویسنده، . یمینی شریف عباس  از است شده
،یکدخترمحصلراهنمایی،ورفتناو کردهوباآوردنسارا بازگشتایجاد
کمیتکراریو کمیمستقیمو کتابخانهیملیچندنکتهرا، بهآرشیوومخزن
کتابخانهبرایبررسی آسانگیرانه،آموزشدادهاست:اینکهچهطورمیتواناز
کردوچگونهمیتوانبهنسخههایاصلیدسترسیپیدا یکموضوعاستفاده
کهدراختیارشقرارمیگیرد،خودراداخلآن کتابی کرد.امادختر،باخواندن
کتاباست،اینجانویسندهوارد میبیند.درستاستاوخوانندهیهمین
آغاز رادربارهی کتابش برمرورماجراهایپپشآمده،منابع میشودوعالوه
کتابیکتجربهیآغازین انتشاروچاپروزنامهدرایرانهمذکرمیکند.این
مختصر، ارائهی نداشته: وجود نمونهاش این از پیش که است کاری برای
داستانی،وروایتگرانهبراینوجوانانازآمدنروزنامهـرکنپنجمدموکراسیـ

کشورهایدیگر. بهایران،آنهم215سالبعدازانگلیسو

سفر کوتاه روزنامه ای

کاغذ اخبار به دنبال 
نویسنده: لیلی فرهادپور
تصویرگر: سولماز شبانی
ناشر: ققنوس
104 صفحه
3500 تومان
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وخداحافظی پنجرهیسالم جاستردر نورتون  نویسندگی گی ویژ مهمترین
قصه این ماجرای است. آرام و شاد خیلی زندگی از او روایت که است این
کهپدرومادرش کههرصبح،تاعصر کوچولوییاست دربارهیدختربچهی
کتاب کاربرمیگردند،بهمنزلپدربزرگومادربزرگشمیرود.اودراین ازسر
ماجراهای میکند؛ تعریف خواننده برای را زندگیاش از روز یک ماجراهای
پدربزرگ آشپزخانهی پنجرهی ماجرای مگر معمولیاند؛ خیلی که سادهای
پنجره این که است وخداحافظی.درست پنجرهیسالم یعنی مادربزرگ، و
نیست.چهطور؟ اینطور واقع در اما پنجرهیمعمولیاست، همظاهرًایک
که است نویسنده آقای خیالپردازی مدیون هم پنجره این خاص گی ویژ
جلوه خاص و جدید خیلی را آشپزخانه تکراری فضای از توصیفهایش
کوچکزندگیتوسطقهرمان کشفشادیهای میدهد.ماجرایاصلیقصه
کشمکشآندرگیریقهرمانقصهباخودشاست کودکآناستومهمترین
کهوقتیازخانهیپدربزرگومادربزرگشمیروددچاریکاحساِسمتفاوت
کودکانهشتتادهسالهاز میشود:شادیوغمباهم.بهنظرمیرسدبیشتر
خواندنپنجرهیسالموخداحافظیلذتخواهندبرد.چرا؟بهخاطرقصهی
مهرباِنآنواینکهمتنطوالنینیست.زبانمتنهمروانوسادهودرکآن
کودکانآساناست.مهمتراینکهداستانمصوراستوتصاویرآنهم برای
کهالقامیکنندسادهوشادهستند؛انگار ازنظررنگ،خط،شکل،وفضایی
تصویرگری برای ویژهای راشکاسبک کریستوفر  آرام. و رؤیایشیرین یک
کمترینوسادهترینخطوط،دنیایمحشریازرنگراخلق داردوتوانسته،با
کهخوشایندودوستداشتنیاست.بهخاطرتصویرگریآقایراشکا،این کند
بچههایچهارتاهفتسالههمجذابو کمسالتر،مثاًل کودکاِن داستانبرای
کهشاغلندوبیشترروزدرخانهنیستند جالبخواهدبود.پدرهاومادرهایی

کنندوبهبچههایشانهدیهبدهند. کتابراتهیه میتواننداین

کشف شادی های 
کوچک در زندگی

پنجره ی سالم
و خداحافظی* 

نویسنده: نورتون جاستر
کریستوفر راشکا تصویرگر: 

کمالی مترجم: زهرا 
ناشر: نگارینه

32 صفحه
2400 تومان

خوب
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دعوایشان هم با هیچوقت که است مین پای و دست شش پدر پوکا
پیش مسایل حل در مادر نبود میشوند. اختالفهایی دچار اما نمیشود،
آمدهمشکلیایجادنمیکند،حتیدرنهایتموجباستقاللبیشتروبیشتر
موقعیتهای جلد، پنج در مجموعه، این میشود. نیز کوچک دختر این
و فضاها تجربهی و میدهد قرار خردسالش خوانندهی برابر در را متفاوتی

آدمهایمتفاوتیرامطرحمیکند.
آسترید بیانیهی در که همانطور مجموعه، این گی ویژ مهمترین شاید
این است. پیشرفت و توانایی به ناتوانی تبدیل اشارهشده، آن به لیندگرن
راه کسیدراینداستانهاظاهرمیشود اتفاقمنحصربهمیننیستوهر
حلیبرایمسئلهیخود،بهتنهایییاهمراهاینپدرودختر،پیدامیکند.این
گمشدهیایکعنکبوت کهدرموزه کوچکباشد مهمانممکناستیککک
کهدرخانهاشبیمارافتادهاست.بااینکهشخصیتهایداستانحشرهاند،
حسهمدلیوانسانیتدرآنبهچشممیخورد.درعینحال،ازخصوصیات
دچار داستان شدهی خلق فضای تا میشود گفته نکاتی نیز جانوران این
کتاب این گیهای ویژ دیگر از طبیعت با همراهی و رویارویی نشود. نقص
گاه،بهدلیلحضورشخصیتهاییششدستوپا،بیشتر کهناخودآ است
فراموش سینما، و موزه همچون مدرن، فضاهای حال، عین در شده. هم
میشود. آشنا نیز فرهنگی زندگی الزامات با کودک بهطوریکه نشدهاند؛
برجستگیهای از شده دیده کمتر شخصیتهای انتخاب و کوتاه جمالت
باآنسادهباشد.دختراین ارتباط اثربهشمارمیرودوسببمیشود این
کتابدرموقعیتهاازفکرواندیشهاستفادهمیکندوحضوراندکیکبزرگتر
امکانترسواستقاللرابیشترمیکند.خواندناینمجموعه،همبهدلیل
کهقبلتر پرداختنبهرابطهیدختروپدروهمبرجستهشدنحضورتکوالد،
که کتابهابودواینکدرایرانبیشتردیدهمیشود،تجربهایاست تنهادر

کمترنظیرشپیدامیشود.

تنهایی پدر و دختر
در کنار استقالل

مجموعه ی پوکا و مین* 
کروسر کیتی  نویسنده و تصویرگر:  

مترجم: مرجان حجازی فر 
ناشر: راز بارش 
24 صفحه 
2000 تومان

خوب
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ازخواببیدارشوپوکا
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کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری درمیانهیدههیشصتانتشارات
کهمصطفی  گنجشکنوشتهیزکریا تامر کردبانامدرسیبرای کتابیمنتشر
بسیار زیبا و ساده شعر این بود. کرده ترجمه شعر به را آن رحماندوست
تا گنجشک برای درسی همین، برای بود، کودکان پسند مورد و دلنشین
نویسندهی این از دیگری اثر  رسید.حاال نهچاپ به هفتاد میانهیدههی
کتاب این ِرندامنتشرشدهاستوحکایتهای باعنوانداستانهای عرب
چون حکایت، میگوییم زیباست. و ساده گنجشک برای درسی مانند هم
لحظهایخاص نویسندهفقط و نیستند واقعًاداستان ِرندا کهداستانهای
، فروغی رحیم  آن، مترجِم کتابهمسلیقهی عنواِن است. کرده تصویر را
و انتخاب روزدهم در ببرها کتاب از را ِرندا فروغیحکایتهای آقای است.
کهبامحوریِتدخترکی کتابشامِل39حکایتاست کردهاست.این ترجمه
خیالباف،بهنامِرندا،روایتمیشود.جداازعنصرخیال،نویسندهازعناصِر
کتاِب این همین برای است، کرده استفاده حکایتهایش در نیز طبیعت
آسمان و رودخانه و باد و دریا با رندا گفتوگوی و ازصوت است پر کوچک
گل.عالوهبراینها،حیواناتنیزدر وابروخورشیدوستارهوماهودرختو
گنجشکها، کالغها، اسبها،  مثاًل ؟ مثاًل دارند. نقش تامر آقای حکایتهای
سهرهها،خرگوشها،پروانهها،آهوها،سارهاو....بهاینهادوحیواندیگررا
کهحکایتهایشاندوستداشتنیاست:یکیبرهودیگری کنیم هماضافه
کهطنزهاییتلخوسیاهند.به االغ.منظورحکایتهایشمارهی7و28است
کهمهمتریندغدغهاش نظرمیرسد،آقایزکریاتامرنویسندهایطنازاست
همین، برای است، اجتماعی و اخالقی مسائِل با کودکان کردِن روبهرو
غرور، فقر، مانند موضوعهایی دربارهی کتاب این شاعرانهی حکایتهای
دوستداشتن،ترس،تنهایی،هوشمندی،طمع،قناعتو...است؛آمیزهای
پنجم و چهارم کالسهای دانشآموزان که است این تصور شادی. و غم از
دیگر گی ویژ البته برد. خواهند لذت ِرندا حکایتهای خواندِن از دبستان
کردندعوتمیکندوبهطورغیرمستقیم کهمخاطبرابهفکر کتابایناست

کند. ازاومیخواهدبهدنیایپیرامونوانسانهایدیگرتوجه

حکایت های دخترک 
خیال باف عرب

داستان های رندا
نویسنده: زکریا تامر

مترجم: رحیم فروغی
ویراستار: فرمهر منجزی

ناشر: نشر چشمه )کتاب ونوشه(
65 صفحه

2000 تومان

خوب
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امرطبیعیاست.دربسیاریموارد کوچکترهایک و بزرگترها بین اختالف
بهانهی میشوند هم موارد بعضی در و میشوند دردسرساز اختالفها این
و سر دوباره را بههمریخته رابطهی یک میشود چگونه اینکه دوستی.
تبدیلش لذتبخش و رابطهیدوستانه بهیک آن، از بیشتر و، داد سامان
کهمیتوانیدچموخمآنرادرداستانکهایسینسینا کرد،موضوعیاست
به کوچکترها و بزرگترها دنیای کتاب، این در کنید. پیدا میشود گاه کارآ
کمترمیشوند.سینسینا کمو همنزدیکونزدیکتروفاصلههایدردسرساز
کوتاهدارد.شخصیتاصلیهمهیداستانها گاهمیشوددوازدهداستان کارآ
غالمی حاجآقا همسایگی در بهروز، دایی خانهی در داستانها است. سینا
کهدست پیر،اتفاقمیافتند.هرداستانکیکآغازجذابدارد؛یکدرزیبا
خوانندهرامیگیردومیکشاندتویداستان.هرداستانبایکخطاواشتباه
کهبیشتربچههامرتکبمیشوند. ازآنها ـ آغازمیشود کودکانه دردسرساز
میدهد نشان خواننده به صمیمی، و ساده خیلی طنز، زبان با نویسنده،
مسئله چیزهای آن از یکی کند. دوری مشکالت این از میتواند چگونه که
همسایهی غالمی، حاجآقا کفر سینا کنجکاوی است. کنجکاوی درستکن
آنها دنبال به که میافتد اتفاقهایی اما میآورد، در را سینا، بهروز دایی
که حاجآقاغالمیوسیناباهمحسابیجفتوجورمیشوند؛مثلدودوست
کیچندسالشاست.چهطورسیناموفقمیشودحاجآقا هیچمهمنیست
غالمیپیررابهدنبالخودشبکشاندویاحاجآقاغالمیپیرچگونهسینارارام

خودمیکند،ایندیگرباخواندنداستانآشکارمیشود.

بهانه های دوستی
سین سینا
گاه می شود کارآ
نویسنده: معصومه یزدانی
ویراستار: عذرا جوزدانی
ناشر: انتشارات شهر قلم و نشرچکه
56 صفحه
1500 تومان

خوب
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غیرداستانی و مصور مجموعهای ک ترسنا طبیعت کتابهای مجموعهی
زبانطنز، با ومیکوشد، رویدادهایمختلفطبیعتمیپردازد به که است
در بگذارد. اختیارمخاطب در آبوهواییسودمندی و اطالعاتجغرافیایی
ازرویدادهایطبیعیوجغرافیاییحادثهآفرین کتابهایکی ازاین هرجلد
آنها مورد در جذابی اطالعات و داستانها و شده انتخاب ک خطرنا یا
رنگی تصاویری و طنزآمیز زبانی کتابها این شدهاند. جمعآوری کتاب در
کاریکاتورهای شبیه و طنزآمیز کتاب زبان مثل هم کتاب تصویرهای دارند.
تا ازسر را کتابها کهخوانندهاین دنبالهدارمجالتهستند.ضرورتیندارد
کتاببهخواننده کوتاه ته،یکدفعه،بخواند.اطالعاتوداستانهایبسیار
باردیگرخواندن کندو رامتوقف کههرلحظهخواندنخود اجازهمیدهند
کتابهاشبیه کتابرا،ازهمانجا،ادامهبدهد.نهایتاینکه،هریکازاین
کهدرعینحالمیخواهنداطالعاتی کاریکاتورسرگرمکنندهاند یکمجموعه

واقعیدربارهییکرویدادطبیعیبهخوانندهبدهند.
نشان عالقه ک ترسنا کتابهای به کودکان جهان سراسر در امروزه
کودکاننوشته کهبرای کی کتابهایترسنا که میدهند.البتهطبیعیاست
کهبهروحیهیآنهاآسیبیبزنند.بعضی میشوندچنانوحشتآورنیستند
کهتنهاباعنوانی کتابهایطنزآمیزیهستند کتابهاحتی،بیشتر ازاین
از گروهی پیش سال بیست از میکنند. جلب خود به را کودکان ک ترسنا
نویسندگانکوشیدندکتابهاییآموزشیبااینرویکردبرایکودکانبنویسند.
کشناختهمیشوند،در کهامروزهباعناوینیمانندعلومترسنا کتابها، این
کار ادامهی نوعی به همه و رسیدهاند چاپ به دانش مختلف شاخههای
کوعلوم تاریخترسنا کهمجموعهی دیریهستند تری  نام به نویسندهای
گانری،نویسندهی کاوپیشازایندرایرانبهچاپرسیدهاست.آنیتا ترسنا
کار که است دیری تری همکاران از یکی هم ک ترسنا طبیعت مجموعهی
با اودرسراسرجهان کتابهای و ادامهدادهاست رادررشتهیجغرافیا او

کمواجهشدهاند. استقبالخوانندگانمجموعهیتاریخترسنا

معجون ترس و خنده

مجموعه ی
ک* طبیعت ترسنا

گانری نویسنده: آنیتا 
تصویرگر: مایک فیلیپس
مترجم: محمود مزینانی

ناشر: پیدایش
هر جلد 92 صفحه

هر جلد 4500 تومان

خوب

حیوانات *توفانهایتکاندهنده|
زمین-کمک وحشی|

برندهیجایزهیبلوپیتر2009
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،مشکلپیدامیکند،ازاوخوشش اسکارازهمانروزاولبابرادرش،رابرت
کناربیاید.رابطهیتیرهوتارایندوبرادر، نمیآید،وهیچجورهنمیتواندبااو
بهعلتتوجهبیشازحدپدرومادرشبهرابرت،ادامهپیدامیکندوبهمرور
کاسهیصبرشلبریزمیشودونقشهای کهاسکار حادترهممیشود؛آنقدر
کپکداستانپیاده کردن میکشدتاازدسترابرتخالصشود.عملیاتدک

کردننقشهیاسکاربرایحذفرابرتاست.
کارخانم اسکاردرقدماولدنبالخانهایبرایرابرتمیگردد.اوبرایاین
بعدخیلیحساب انتخابمیکند. را پیرشان اقایهنسون،همسایههای و
کمکمالینیازدارندو کهپدرومادرشبه شدههنسونهارامتقاعدمیکند
دنبالخانوادهایبراینگهداریازرابرتمیگردند.ازطرفی،همزمانبهپدر
کارهایباغچه کههنسونهاپیروناتوانشدهاندوبرای ومادرشمیرساند
بهیکپسرنیازدارندورابرتراهمخیلیدوستدارند.بااینکهاسکارفکر
یکدفعه، است، هوشمندانه و دقیق، کامالحسابشده، نقشهاش میکند
بهضرراوتماممیشود. کاماًل درآخرینمرحله،بهطرزغیرقابلباورینتیجه
دارید برادرهایی یا هستید، کوچک برادر یا دارید، قرار اسکار موقیت در گر ا
کهسایهیهمراباتیرمیزنند،این کهباهمنمیسازندویاپسرهاییدارید
دقیق نقشههای که آنها به همچنین میدهد؛ خوبی درس شما به کتاب
کردندیگرانوخیالمیکنندخیلیزرنگندوموالیدرز میکشندبرایدک
نقشهشاننمیرود،نکتهیظریفوزیباییداردبرایاطرافیان،بهخصوص
کالفهاندونمیدانند کهازدعواهایپایانناپذیربچههایشان پدرومادرهایی

کجاست. سرنخاینهمهجنگودعوایبچههایشان

کپک کردن  عملیات دک 
نویسنده: باربارا پارک
مترجم: نازنین دیهیمی
ناشر: نشر ماهی
80 صفحه
2000 تومان

خوب
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گرازتاریکی کودکمیتواندبااوهمراهشودتاا که کپشتیاست فرانکلینال
نبودن از جشن روز باشد، نامرتب بگوید، دروغ بیاید، کنار آن با میترسد
پدربزرگومادربزرگناراحتشود،رئیسبازیدرآوردودوستانشازاوناراحت
شوند،دندانشیریاشبیفتد،بهمدرسهبرود،ازخواهرشعصبانیشوداما
بگوید مادرش به و کند تجربه را بد روز یک برود، اردو به کند، مراقبت او از
به را خودش فرانکلین کتابهای فضای در خواننده کودک دارم. دوستت
جایاوتصورمیکندوتواناییها،ضعفهاواحساساتخودرامیشناسدوبا
روشآزمونوخطا،خودشبهتنهایی،بدونحضوربزرگساالن،تواناییهای
خودرارشدمیدهد.همچنینخالقیتشپرورشمییابدواعتمادبهنفسش
کهبزرگساالنباپیامهای گناهی تقویتمیشود؛مهمترازهمه،ازاحساس
اخالقیشانوامرونهیهایپیوستهدراوبهوجودمیآورند،مصونمیماند.
اوبهپدیدههاو کهاحساسات بافرانکلینمتوجهمیشود باهمراهی کودک
متن، با هماهنگ کتاب، تصاویر است. طبیعی امری پیرامونش رخدادهای
کمکتصاویر به کودک یاریمیرسانند. کتاب با ارتباطمخاطب تقویت به
بیشتربافرانکلینودوستانشومکانزندگیآنانآشنامیشودوخودشرا
کودکان2ـ کتابهارامیتوانیدبرای درجمعآنانحسمیکند.داستاناین
کنید.درسال90،پنججلدازاینمجموعه 4سال،بااستفادهازتصاویر،تعریف

منتشرشد.

کودک خود را
جست وجو می کند

مجموعه ی فرانکلین*
نویسنده: پالت بورژوا 

کالرک تصویرگر: برندا 
مترجم: شهره هاشمی

ناشر: پیک دبیران
هر جلد 28 صفحه

هر جلد 2000 تومان

خوب

فرانکلین هریت| خواهرش و فرانکلین *
بچههای با فرانکلین دارم| دوستت میگوید
روز و فرانکلین میرود| اردو به مدرسه

شکرگزاری|یکروزبدفرانکلین
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یا باشد شما همسن شاید است. نوجوان داستان، اصلی شخصیت نارمر،
یکیدوسالباشمااختالفسنداشتهباشد،امادر5000سالپیشازامروز،
مدتهاقبلازساختاهراممصروابداعخطتصویری،زندگیمیکند.نارمِر
خوشقیافهوباهوش،درحالیکهبرادرشازاوبزرگتراست،جانشینپدرش

است.
آنشبسردبود،خالیبود.هجومسیاهیاوراازآرزوهایشبرایسرزمینی
کناررودنیلومرکزتمامیدنیاستبازمیداشت. کهفکرمیکردبزرگترینشهر
کافیبودتاهوشیارشودوازوادی گرفت.همیندرد دردهمهیوجودشرافرا

هیچ،وادیسرد،وادیخوابابدیبیرونبیاید.
کهعاشقشاست نارمرزندهمیمانداماوادارمیشودازامیریسرزمینی
بگذرد.او،باگروهیتاجر،شهرودیارخودراترکمیگویدوبهسرزمیندوردست
سومر،میاندورودفراتودجله)درعراقامروزی(،میرود.ماههایبسیاری
خوابسرزمینشرامیبیندوانتظارداردوقتیبیدارمیشوددرآنجاباشد.

کند؟ آیانارمرمیتواندسرزمینرؤیاهایشرافراموش
از شاید و تاریخ، از پیش در انسان زندگی از دورهای داستان فضای
کنونبشرشناختهاست.دراینفضانوجوانی کهتا بزرگتریندورههاییاست
کهآرزوهاییدارد،اماتباهیراتجربهمیکند،خالیمیشوداما تصویرمیشود
عشقراپیدامیکند،آنگاهسرزمینخودرانجاتمیدهدودورهایتاریخی

رارقممیزند.
با آناندرعینآشنایی ـ16مناسباست. گروهسنی12 برای کتاب این
چگونگیسرآغازشکلگیریتمدنمصر،باهمانندیبانارمر،شکست،تباهی،
اندوه،پوچی،وعشقراتجربهمیکنند.آنان،همراهبانارمر،طعمتلخشکست
کتاب»کودکانبا رامیچشندوتالشمیکنندموانعراازسرراهخودبردارند.

نیازهایویژه«رانیزبهمبارزهباناتوانیهایشانتشویقمیکند.
کتاب،درسال2008،نامزدجایزهیآندرسن ،نویسندهیاین جکی فرنچ

کشوراسترالیابودهاست. ازطرف

نوجوانی در
5 هزار سال پیش

که بر رود  فرعون؛ پسری 
کرد* نیل غلبه 
نویسنده: جکی فرنچ
مترجم: شهال انتظاریان 
ناشر: پیدایش 
420 صفحه
 8500 تومان

خوب

کودک کتاب کتابشورای * برندهیجایزهی
ACTاسترالیاوبرندهیجایزهی
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میگیرد، پایان آنها رفتن بهخواب با بچهها برای قصهخواندن تصویر گر ا
گربهوماهدرستازخوابیدندریکشبمهتابیشروعمیشود.وقتی کیت،
اینهماندنیایی و رامیشنود:میو! گربهای ازخوابمیپرد،صدای کیت
کهبیشتربچههادوستدارند،بابیدارماندندرشبها،آنراتجربه است
تصویر به و کودکانه تخیل افتادن راه به کیت،شب،شروِع کنند.درقصهی
رؤیاهای اما میپوشیم، چشم آن بر خوابیدن با که است دنیایی کشیدن
کهحاالبهخواب کیتاوراازتختبیرونمیکشانندتادرشهری کودکانهی
کمک با میتواند کودک که گشتوگذاری برود؛ گشتوگذار به است رفته
ازقصهایتصویریمیشود، کتابدرآنسهیمشود.وقتیصحبت تصاویر
کنند. کامل را قصه گفتههای نا تا میآیند کمک به تصاویر جزئیات همهی
گربهدرشهراینوظیفهرا با او ازخوابوهمراهی کیت تصاویربیدارشدن
کهشبرا کهاستفادهازترکیبرنگهایی بهخوبیانجامدادهاند؛همانطور
کشیدنسایههاودیگرجزئیات،یکشبمعمولیرا کنندوبهتصویر باورپذیر
کودکرا کتاب، کیتوتخیلاو،بههمراهتصاویر کاملمیکنند. کتاب دراین
بهدنبالخودمیکشانندواینشبمعمولیرابرایاومتفاوتمیکنند.قطع
و پدر که کودکیاست برای ایجادجذابیتهایبیشتر نیزدرخدمت کتاب

مادرشاینقصهرابرایشتعریفمیکنند.
کهدلشنمیخواهدبخوابدودوستداردهمهچیزرادر کتاببهبچهای این
کهمیتواندباخیالشبههمهجابرود.هرخواب کند،میگوید شبهمتجربه

شروعیکقصهیتازهاست.
کودکانچهارسالوبیشترتوصیهمیشود. گربهوماهبرای کیت،

کیت و تخیلش
گربه و ماه کیت، 

الموند استفن المبرت نویسنده و تصویرگر: دیوید|
مترجم: ناهید معتمدی
ویراستار: نسرین وکیلی

ناشر: مبتکران با همکاری پیشروان
32 صفحه

1800 تومان

خوب
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کههمبرایش کودکیزیرپنجسالداریدودنبالداستانهاییمیگردید گر ا
جذابباشند،همسرشارازتخیلباشند،وهمآموزشهاییمتناسببازندگی

کنید. مابهاوبدهند،بدونتردید،میتوانیدرویمانیاحساب
که،هرروزدرنقشی،داستانیمیآفریند مانیادختربچهایشیریناست
کودکانه،دنیایاطرافرابههمسنوساالنشمیشناساندو کهدرآن،بانگاه

آنانراباتخیلخودهمراهمیکند.
گر ا که است کودکان برای خوب تصویری کتاب مجموعه یک مانیا
معرفی اینجا در عالی درجهی با بود، متنش قدرت به هم تصویرهایش

میشد.
است؛ پنجسال زیر کودکان برای کتاب نوشتن در موفق تجربهای مانیا
ایرانچندانمرسوم گروهدر این برای کتاب نوشتن  کهمعمواًل بهخصوص
نیستونویسندگانایرانیتمرینزیادینداشتهاندتابرایآنهابنویسند.در
که گروهسنیزیرپنجسال،تصویرومتنچنانبههمپیوستهاند کتابهای

نمیتوانداستانآنرامستقلازتصویرشنوشت.
تصویر از مستقل را داستان  معمواًل چون ما، نویسندگان تجربههای در
مینویسند،زیادهگوییدیدهمیشودوتوصیفهایزیادازجذابیتداستان
را فضا توصیف جای تصویر تصویری، کتابهای در که حالی در میکاهد،

میگیرد.
ازخصلت گاهی آ با نویسنده، که است موفقی تجربهی نظر این از مانیا
که،به داستانهایتصویری،داستانهاییموجزنوشتهاست؛داستانهایی

کردهاند. گذار کاررابهتصویروا جایتوصیفهایطوالنی،
کودکان کهبرای کتاب،مانیارادرموقعیتیقراردادهاست، نویسنده،درهر

اینسنوسالآشناستودرزندگیروزمرهباآنروبهروهستند.
زیرپنجسالخواندوتصویرهایش کودکان برای رامیتوان کتابها این
رانشانشانداد،امابچههایبزرگترهمازآنهالذتمیبرند.همچنیناز

کالساولبهرهبرد. آنهامیتوانبهعنوانمتنهایسادهبرای

نویسنده: عذرا جوزدانی
تصویرگر: سحر حقگو
ناشر: انتشارات شهر قلم و نشر چکه
هر جلد 24 صفحه
هر جلد 3000 تومان

مجموعه ی مانیا*

خوب

کهمانیا کهمانیاپادشاهشد|روزی *روزی
مورچهها ملکهی مانیا که روزی شد| گم
کهمانیا کهمانیادکترشد|روزی شد|روزی

کهمانیانقاششد مهربانشد|روزی
)وزارت فصل کتاب جایزهی در تقدیرشده

ارشاد(



فهرست
الک پشت پرنده

1 4 5

پژوهشـــــنامه 
کودک و نوجوان ادبیات 
ـاره ی چهار | پی درپی  55 | شم

پایــــیـــــــــــــز 91

نویسنده: مرجان فوالدوند
تصویرگر: پژمان رحیمی زاده

ناشر: افق
32 صفحه

10500 تومان

باردیگرباروایتیازداستانآرشروبهروهستیم:ایرانیانازدشمنشکست
کوهها،پرداختخراجبهدشمن،بردگیدرسرزمین خوردهاندوپناهبردنبه
کارنمیآیند.سرانجامدشمنپیشنهادیمیدهد: بیگانهومرگ،هیچکدام،به
کهتیربپیمایدمساحت کمان.مسافتی تعیینمرزایرانزمینباپرتابتیریاز
سرزمین با ایران سرزمین مرز تیر فرود محل و بود خواهد ایران سرزمین
ایرانیان برای کوچکی و حقارت جز پیشنهاد این دشمنان، نظر به دشمن.

کمانچهقدرمیتواندجلوبرود؟ چیزینخواهدداشت،مگرتیررهاشدهاز
کهنهسرداراستونهجنگجو،پرتابکنندهیتیرمیشود. آرشقصهگو،

کهقصهراازنیزهبیشتردوستدارد. آرشنقالیاست
کند.درخت اوبلندترینقلهراانتخابمیکندتارویآنبرودوتیرراپرتاب
وبادوصخرهمانعاومیشوندوخطراتراهرابهاویادآوریمیکنند،ولیآرش
همچنانمصممبهجلومیرود.اوبهآخرینسنگاینسرزمین،دربلندترین
و میگذارد آن در را جانش که تیری میکند؛ پرتاپ را تیر و میرسد قله،
مساحتیپهناوررابرایایرانرقممیزند.دشمنانانگشتبردهانمیمانند.
این تصاویر توجه. قابل و زیبا است تابلویی خود برای کتاب تصویر هر
روایترابرایخوانندهجذابترمیکنند.داستانآرشراهرچندباروبههر
تصاویری که وقتی آنهم وشنیدنی؛ است بازهمخواندنی بخوانی که زبان

جذابنقشبندآنباشند.

جاذبه ی تصویر
آرش؛ حکایت

تیر انداختن مردقصه گو
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وسنن آداب با کهدرحاشیهىصحرا، مردمانی و قارهیسیاه از افسانهاى
که ،پسربچهیصحرانشین،بهمادرمیگوید خاصخود،زندگیمیکنند.آکلی
بزرگشدهومیخواهدبهشهربرودتاشمشیرشراازعمویشبگیرد.مادراو
گوشزدمیکند،امامخالفت راازرفتنبهاینسفرنهیوخطردیوهایصحرارا
کلی آ با میکند قبول که کسی تنها نیست. آنجا هم پدر ندارد. او با جدی
گرموفقشودشمشیر کلیبهاوقولمیدهدا همسفرشود،شترپیراست.آ
دشوار سفر این عازم شتر با کلی آ بخرد. نقرهای زین یک او برای بگیرد، را
کهاینشترچهقدرخوشخیالاست کهباخودفکرمیکند میشود،درحالی
وچهقدرراحتمیشوداورافریبداد.درطیسفرهرگاهشتراوراازخطری
کهاورانوازشمی کلی،درحالی کهدادهیادآورىمیکند،آ میرهاندوقولیرا

کهچهقدراینشترخوشخیالاست! کند،باخودفکرمیکند
و آن، دیوهای و صحرا بهویژه قصه، فضای تصویرسازی کتاب گی ویژ
کلیوشتر کلیوشترومقابلهیآ روابطشخصیتهایقصه،بهویژهرابطهىآ

بادیوهاست.
گروهسنی6ـ11سالمناسباست.آناندرعینآشنایی کتاببرای این
بازندگیسختصحرانشینانومفاهیمفریب،قول،وخوشخیالی،شجاعت

کلیراتحسینمیکنند. آ

آرزوی پسرک صحرانشین

ک کارل نورا نویسنده: 
 مترجمان: فخرالدین نجاتی و حمیده موسوی
ناشر: نشر نوشته )کتاب های خورشید خانم(
 28 صفحه
 4500 تومان

کلی؛ شاهزاده ی صحرا:  آ
قصه ای از سرزمین شن ها

راه یافته
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| فیتز پاتریک نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیز
مترجم: نسرین وکیلی

ویراستار: پارسا میهن پور
ناشر: مبتکران با همکاری پیشروان

29 صفحه
2300 تومان

کودکانوپدر ترسازناشناختههایدنیایاطرافیکیازدغدغههایبیشتر
کلی،روبهروشدن یا،بهطور تاریکی،حشرات از ومادرهایشاناست.ترس
او به میتواند کودک کنار در نفر یک شرایطحضور این در تازه. چیزهای با
کند.اینشخصدوممیتواندیک کم ازترسهایش دلگرمیبدهدواندکی
کودکراازتنهاییبیرون که موجودخیالییایکعروسکبهاسمراسوباشد

بیاورد.
کهترسهایزیادیدرزندگیاشدارد:ترس کوچولوییاست ایزیدختر
گمشدنورویصحنهرفتن کردن، ازتاریکی،ازسایه،ازعنکبوت،ازاشتباه
کناراوباشد،اینترسهابرایش درنمایشهایمدرسه.اماتاوقتیراسودر
کداماینهانمیترسدوحسحضورراسو معناییندارند،چونراسوازهیچ
به ایزی کند. تجربه و بگذارد کنار را ترسها میدهد اجازه او به کنارش در
کاست،بهعنوانراسو، کهبرایشترسنا کارهاییرا راسوشخصیتمیدهدو
ایزیبایدبهتنهایی گممیشودوحاال بهراحتیانجاممیدهد.اماروزیراسو

بادنیایاطرافروبهروبشودودنبالراسوبگردد.
دوستی و ترس این هست، هم آن نویسندهی که کتاب، این تصویرگر
صادقانهیایزیوعروسکشرابازیباییبهتصویرکشیدهاستوبااستفادهی
کیدنیاراازچشم درستازرنگها،درقسمتهایمختلف،زیباییوترسنا
کرد کودکانیهدیه کتابرابههمهی گذاشته.میتواناین ایزیبهنمایش

کهمهست. کهفکرمیکنند:زندگیخوباست،اماترسنا
تاهفتسالجذاب کودکانسه برای میتوانند تصاویرش و کتاب این

باشد.

عروسکی که
از هیچ چیز نمی ترسد

ایزی و راسو

راه یافته
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کودکانهرابهیادمیآورد. واژهیبارانشوروشوقوشادیوطراوتوبازی
باراناسیدیچیست؟اسید!مگرمیشودباراِنطراوتبخش،اسیدیباشد؟
آب ذرات در فراوانند، آلوده شهرهای هوای در که شیمیایی موادی بله.
گیاهان،جانوران،انسان، ک، موجوددرجوحلمیشوندوباراناسیدیبرخا
ماشین،بناهاو...فرومیریزدوبهآنهاآسیبمیرساند.حاالحتمًامیخواهی
سوختهای جمله از ماده، هر سوزاندن میآیند؟ کجا از گازها این بپرسی
از کهدودخروجی آیامیدانید باراناسیدیمیشود. تولید فسیلی،موجب
در اسیدی باران بارش اصلی عوامل از یکی کهسوارشدهاید ماشینی گزوز ا
کتابباچگونگیایجادباراناسیدیوراههای شهرهایبزرگاست؟دراین
جلوگیریازآنآشنامیشویم.همچنینراهحلهایپایداررامیشناسیم.این
گازهایتولیدکنندهیباراناسیدی کهازانتشار راهحلهاروشهاییهستند
در دود تصفیهی دستگاه نصب پایدار، راهحلهای از میکنند. جلوگیری
کهبرایاجرایآنبهراهکارهایقانونینیازاست.آیادرشهری خودروهاست
ازراهحلهای آیادرشهرشما کهشمازندگیمیکنیدباراناسیدیمیبارد؟

پایداربرایحفاظتمحیطزیستاستفادهمیشود؟
کتاب گروهسنی12ـ15مناسباست.آنانباخواندناین کتاببرای این
کمکهای اسیدی بارانهای ریزش از جلوگیری برای که میشوند متوجه
کار،خاموش بسیاریازآنهاساختهاست؛مثاًل:پیادهرفتنبهمدرسهیامحل
کلی،صرفهجوییدرمصرفانرژی.همچنین کردنالمپهایاضافهوبهطور

آنانبهمسئولیتونقشخوددرایجادزندگیسالمپیخواهندبرد.
میتوان اسیدی باران مشکل حل برای که است آمده کتاب این در
جای به باد، و خورشیدی انرژیهستهای، مانند جایگزین، انرژیهای از
کرد.الزماستبدانیمدردنیایامروزاستفاده سوختهایفسیلی،استفاده
باران گرچهمشکل ا نیروگاههایهستهایجایبحثبسیاریدارد،چون از
مانند اسیدی، باران از بزرگتر استخطری میکنند،ممکن راحل اسیدی
ک، حادثهیسونامیژاپنونشتموادپرتوزاودرنتیجهمرگونابودیخا

گیاه،جانوروانسانوزندگیرابهدنبالداشتهباشند. آب،

اسید به جای
طراوت باران

نویسنده: سالی مورگان
 مترجم: محمدرضا داهی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
 24 صفحه
 1200 تومان

باران اسیدی

راه یافته
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نویسنده: سالی مورگان
 مترجم: هایده منصوری 

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
)کتاب های سبز(

 32 صفحه
1200 تومان

زبالهدور از پر بزرگ نفره،هرهفته،حداقل،یکسطل یکخانوادهیچهار
میریزد.مازبالههارادرسطلمیریزیم،رفتگرانسطلهاراخالیمیکنندو
کوچکی مادوبارهآنهاراپرمیکنیم.آیامیدانیدزبالهیخانگیفقطبخش
کهساالنهتولیدمیشوند؟سرنوشتزبالههاچیست؟آنها اززبالههاییاست
کجاست؟ شما شهر در زباله گورستان میکنند. دفن زبالهها گورستان در را
کجا گنجایشدفنزبالههایماراندارد،زبالههااز گورستانزباله که هنگامی
کهمادورمیریزیمباارزشند؟ سردرمیآورند؟آیامیدانیدبسیاریازچیزهایی
کهمیتوان کاغذومقواهستند کهمادورمیریزیم، بخشبزرگیاززبالههایی
را زبالهها کدام کدامند؟ کشاورزی و صنایع زبالههای کرد. بازیافت را آنها

کنیم؟ کرد؟بازبالهچه میتوانبهانرژیتبدیل
نمیخواهیم که را چیزی هر کنیم. تولید کمتری زبالهی کار هر از قبل
بازیافت به را آن نتوانستیم، گر ا و برسانیم جدیدی مصرف به کنیم سعی
کتابدر باانجامراههایسادهیپیشنهادیدراین بسپاریم.مامیتوانیم
کتابوبحثو حفظمحیطزیستنقشداشتهباشیم.خواندنجمعیاین
کسازیمحله،پارک، گفتوگودربارهىآنوترتیبدادنفعالیتهاییبرایپا
خواهد تأثیرگذار بسیار زیستمحیطی فرهنگ ترویج در دشت و کوهستان،

بود.

کاهش مصرف
بازمصرف-بازیافت

کنیم؟  با زباله چه 

راه یافته
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این که کتابهایی جادوییاند، موجودات و جادو از پر فانتزی، کتابهای
یکی هم هرداد بازگشت میکنند. جذب خود به را زیادی نوجوانان روزها
نمایش به را جادویی جهان یک که کتابهایی کتابهاست: همین از
از یکی بدی و خوبی بین جنگ و شر و خیر تقابل که جهانی میگذارند؛

گیهایآنهاست. ویژ
بازگشتهرداد کتابهاست، ایندست از پر ترجمه بازار که روزهایی در
و فضا که فانتزی یک کردن عرضه برای تألیف، عرصهی در است تالشی

شخصیتهایآنبرایمخاطبنوجوانایرانیآشناباشد.
دارد دارد،دوست را نوجوانانهیخود دغدغههای که نوجوان، دختری
کردنبهشکستدادنغولدریاها،به کامپیوتربنشیندوبهجایفکر پای

مهمانیبرودوخوشباشد.
وظیفهی حاال و بوده دریایی پری یک مادرش که فهمد می وقتی اما
کهبانجاتبانوهرداد،آرامشرابهدریابرگرداند،دنیایشبهیکباره اوست

تغییرمیکند.
قهرمانان سرنوشت نگران میشود، همراه او با گیرودار این در مخاطب
مبارزه او همراه و میجنگد غولها با هرداد نجات برای میشود، داستان

میکند.
کتاب، کهبهداستانهایفانتزیعالقهمندند،باخواندناین نوجوانانی
بهتخیلشاناجازهیسفریچندساعتهبهسرزمینهایجادوییمیدهند.

پرواز با بال های جادویی

کلهر نویسنده: فریبا 
ویراستار: بابک آتشین جان
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
240 صفحه
2500 تومان

گشت هرداد باز

راه یافته
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نویسنده: نیل موریس
مترجم: فرحناز حسینی طباطبایی 

ناشر: شرکت به نشر )آستان قدس رضوی( 
24 صفحه

1600 تومان 

مواظب محیط زیست 
خود باشیم

نویسنده: نیل موریس
مترجم: فرحناز حسینی طباطبایی 

ناشر: شرکت به نشر )آستان قدس رضوی( 
24 صفحه

1600 تومان

زمین روی آشغال ریختن کشورها از بسیاری در میدانید آیا بچهها، بچهها
غیرقانونیاست؟

بچههابچهها،آیامیدانیدبازیافتچیست؟آیامیدانیدبابازیافتمواد
کرد؟آیامیدانیدباذخیرهیاین دورریختنیمیتوانانرژیبسیاریراذخیره

کنیم؟ انرژیمیتوانیمزسیارهیزمینحفاظت
شدهاند طرح کتاب دو این در که زیستمحیطیای کلیدی مفاهیم
سبز ایدههای با و بیندیشند زمین سیارهى به تا وامیدارند را کودکان
نژادها کودکان از کتاب بزنند.تصاویر برایحفظآن،دستبهعمل راهنما،
هم با که شده، تشکیل متفاوت، سنی گروههای در گون، گونا ملیتهای و
نشان مخاطب به تصاویر این درآورند. اجرا به را سبز ایدههای میکوشند
تضمین را آن بقای تالشهمگان و است برایهمه زمین این که میدهند
کتابهایکشخصیتتصویریخیالیدیدهمیشود، میکند.درهریکازاین

کهباشیطنتخاصخود،مخاطبرابهدنبالخودمیکشاند.
حفاظت در خود نقش به کتابها این خواندن با سال 12 ـ 6 کودکان
گرچه محیطزیستپیخواهندبرد.آنانبادرکاینجایگاهمتوجهمیشوندا
کهدرادامهیبقای کارهایی کارهایبزرگانجامدهند؛ کوچکند،میتوانند
زمین از حفاظت مهم مسئولیت پذیرفتن است. مؤثر بسیار زمین سیارهى
کودکراتقویتمیکندوازسویدیگر،بذرراهورسمزندگی اعتمادبهنفس

کودکیدراوپرورشمیدهد. سالمرااز

ایده    های سبز
بازیافت

راه یافته
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قلم به است کهن افسانهی یک بازنویسی کارام کارام- من بز
ساتومی ایچیکاوا. آقایایچیکاوادراصلژاپنیاست،ولیسالهایزیادی
کتابدربارهی کهدرپاریسزندگیمیکند.رویجلدیادرشناسنامهی است
فضایی آن تصویرگرِی ولی است، نشده نوشته چیزی افسانه این خاستگاه
کهعنصربرجستهیآنطبیعتوحرکتاست.ماجرای شرقیوآسیاییدارد
کهیکیماهیگیراستو کتابهمدربارهیدودوستاست،کونتاوسامبا،
گلهقرارمیگذارند دیگریچوپان.آنهابرایفروشماهیهاویکیازبزهای
سرتقبازی صبح اوِل همان از سامبا بز ولی بروند، بازار به کونتا قایِق با تا
قایق راسوار بز زور به پسر دو این قایقشود. نمیخواهدسوار و درمیآورد
راه،وقتیسامبا برنمیداردودرمیانهی ازخیرهسریدست بزهم میکنند؛
هیچی، از بیهراس و رودخانه آب توی شیرجهمیزند میرود، خواب به
گِرقابلیاست، کهشنا کونتا، کنانبهساحلبرساند. میخواهدخودشراشنا

گریزادامهمییابد... بزرادنبالمیکندواینتعقیبو
داستان اوایل در که آنطور و، نیست معمولی بز یک کارام ـ کارام بز
برای کمکم داستان آخر در نیست. هم بداخالق یا شرور بز یک میخوانیم،
خوانندهمعلوممیشوداویکبزخارقالعادهیخیلیمهرباناستودوستِی

کونتاشکلمیگیرد. قشنگیبیِناوو
و مهربانی بر که آن، محتوای و پرماجرا افسانهی این میرسد، بهنظر
است؛ سرگرمکننده ساله ده تا هفت کودکاِن برای میکند، کید تأ دوستی
کهخیلیباهوشوبالبهنظرمیرسد. مخصوصًاشخصیتبزوشیطنتهایش
کهدرنگرِشاونسبتبهبزرخمیدهدقابلتوجه کونتاوتغییری شخصّیت
کوتاهوبدوِنُپرگوییاست.این ومثبتاست.زبانبازنویسیسادهومتن،
ـ کارام من بز که میشود باعث کتاب، شیرین تصویرگری بهعالوهی گی، ویژ

کمترازهفتسالهمجذابباشد. کارامبرایبچههای

ماجرای سامبا و کونتا
با بز بال

نویسنده: ساتومی ایچیکاوا
مترجمان: فخرالدین نجاتی، حمیده موسوی
ناشر: نشر نوشته )کتاب های خورشید خانم(
36 صفحه
3500 تومان

کارام کارام ـ  ُبِز من 

راه یافته
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نویسنده: مارگارت وایلد 
تصویرگر: دبورا نیلند 

مترجم: حمیده زاهد شکرآبی 
ناشر: نگارینه 

32 صفحه
2400 تومان

کهمیتوانداز کتابخردسالاست گیهاییک تصاویربزرگورنگارنگازویژ
کند.باصدایبلندخواندنباعثمیشود بدوتولدتاسهسالگیاوراسرگرم
بسپارد. خاطر به را آنها و دهد نشان کنش وا کلمات به نسبت کودک که
کودک مواجههی ماجرای است: همیشگی ماجرای یک ماجرا هم بار این
کودک به باال از که نگاهی و دارند، اطرافیان که خواستهای اطرافیانش، با
حرف نمیتواند هنوز کوچولو دیزی کتاب این در دارند. رسیده راه از تازه
کارهای»جالبی«انجاممیدهد:ازچهاردستوپارفتنتاشلپو بزند،اما
کردندرآب؛ازسروصداراهانداختنباظرفهاتاشنیدنداستان،اما شلوپ
کوچکمثل»مامان«و»بابا«ونه کلمههای حرفزدنراهنوزبلدنیستـنه
که درآوردنصدایحیوانات.پدرومادرومکسمدامازاوخواهشمیکنند

سخنبگویدوسرانجاماتفاقدیگریمیافتد.
به است، تکرار بر مبتنی که را، خردساالن آثار مرسوم روال کتاب این 
کی وخواستهی»پس ازیکطرف را کودک ترسهای کرده، رعایت سادگی
کرده کلماتتشریح باتصویرو و راهمنشانداده حرفمیزند؟«اطرافیان
کهنویسندهپیمیگیردایننکتهرابهپدرومادریادآوریمیکند است.روندی
کاریراازاوبخواهندانجامدهد کههرزمانهر کودکاسباببازینیست که
کمحجم کتاب ومانندیکعروسکسببشادیآنانشود.ازطرفی،همین
این میکند. معرفی بههمراهخصوصیاتش، را، آمده دنیا به تازه کودک یک
کودکبخوانندودرلذتوشگفتیوبه کتابراپدرومادرهامیتوانندبرای

کتابنیزخوشایندند. کنند.تصاویراین کمک یادآوردنوظیفهبهاو

 کودک
اسباب بازی نیست

بچه ی پرحرف

راه یافته
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کشاورزمزرعهوحیواناتشراخیلیدوستدارد،همیشهآوازمیخواند،وبه
کمکمخشکسالی حیواناتمزرعهاشآبوغذامیدهد.اوسهپسرهمدارد.
برایش ودیگرحیوانی ازدستمیدهد را کشاورزهمهچیزش و فرامیرسد
قلبیخود،مزرعهایدیگرخلق بهندای گوشسپردن با او، باقینمیماند.
گوشدادنبهپرچینبه میکندوازپسرانشنیزمیخواهدبادلسپردنو
گوشسپردنبه کاررامیکنندو شغلآیندهشانپیببرند.پسرانهمهمین

کاربایدبکنند. کهچه پرچینبههریکازآنهامیگوید
تمرکز با که میگیرند یاد کتاب، این باخواندن دبستانی، کودکانسنین
گوشسپردنبه برطبیعتوتوجهبهآنوآنچهپیرامونشانقرارداردوبا

کنندوبهپاسخدرستبرسند. ندایقلبیخودمعماهایزندگیراحل
کنونجوایز کودکان،تا کتاب،بانوشتنآثاریمتعددبرای نویسندهیاین

کردهاست. مختلفی،ازجملهجایزهینیوبری،رادریافت

 هر چیزی
داستانی دارد

نویسنده: پل فلیش من
تصویرگر: بگرام ایبا تولین
مترجم: نسرین وکیلی
ویراستار: رویا خوشنویس
ناشر: مبتکران
2300 تومان

پدر، پرچین و پسرها

راه یافته
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گاوچران( )جلد 21 از مجموعه ی هنگ، سگ 
نویسنده: جان آر. اریکسون

ترجمه: فرزاد فربد
کتاب پنجره  ناشر: 

128 صفحه
4000 تومان

بلکه معمولی، نگهبان سگ یک نه هم آن نگهبان، سگ یک کنید فرض
باالخره و قپی و خودنمایی اهل خوشخلق، سرحال، نگهبان سگ یک
تعریف شما برای را خاطراتش بخواهد روستا یک در ترسو، قسمتی تا کمی
کند.نتیجهیاینتعریفخاطراتمیشودمجموعهایبهاسمهنگ،سگ
دنیا سراسر در را بزرگساالن حتی و نوجوانان از بسیاری دل که گاوچران

بهدستآوردهاست.
اینفصلشاهدچاپیکجلددیگرازمجموعهیخاطراتهنگ،سگ
داستان خونآشام، گربهی پروندهی عنوان با جلد این بودیم. گاوچران
تعریف را وخونآشام انزواطلب گربهی بایک ویژهیهنگ و رفاقتعجیب
با میشود ناچار هنگ نهایت، در مجموعه، این معمول طبق میکند.
کبهنظرمیرسد کهدرقدماولنامطلوبوحتیوحشتنا پذیرششرایطی
بحرانهایپیشآمدهرابهنحویپشتسربگذاردتابتوانددوبارهبهوضعیت

دوستداشتنیخودبازگردد.
مجموعهی از کتاب این خریدن برای دلیلی پدری یا مادر باشد بنا گر ا
کند،شایدبهتریندلیلمحوریتمفهوم»دیگران«و گاوچرانپیدا هنگسگ
کتابباشد.شایدبراییکسگموجودی شکلصحیحرابطهباآنهادراین
گربهیمادهی آنهمیک گربه، ازیک نفرتانگیزتر وحتیشاید متفاوتتر
کههنگبرایماتعریف آبزیرکاه،باچهرهایمعصومانه،نباشد،اماقصهای
کهحتیباموجودیآنقدردوروآنقدر میکندبهخوبینشانمانمیدهد

کردوحتیشایددلتنگششد. متفاوتهممیتواندوستشد،همکاری
گفتحسناصلی کهاینمجموعهرانمیشناسند،میتوان برایآنهایی
کمنظیروطنزموقعیتی روایتطنزآمیزآن،شخصیتپردازی مجموعهشکل
کهباطنززبانیفاخریهمراهشدهواینترکیبباعثشدهاستامروزه است
گاوچرانودوستانشدرتمامدنیاشناختهشدهومحبوبباشند. اینسگ

گرچهبهنسبتدیگر گاوچرانا جلدبیستویکمازمجموعهیهنگسگ
مجلدات،خندهدارترینیاجذابتریننیست،بیشکمامیتوانیمبهعنوان
کتابیک براینوجوانهایدوستدار کهخواندنشمیتواند کتابیجذاب،
اینکه ویژه به کنیم؛ توصیه مخاطبانخود به را آن باشد، خاطرهیخوب
ارزشهای و وخواندنیاست روان فرزاد فربدهم،مثلهمیشه، ترجمهی

کرده. کتابرابهخوبیبهزبانفارسیمنتقل

 دوستی با یک
گربه ی تحمل ناپذیر!

گربه ی  پرونده ی 
خون آشام!

راه یافته
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کوچکباداستانیسرگرمکنندهوتصاویریجذاباست. کتابی پسرماجراجو
کهمربیهایمدرسه است ماجرایآندربارهیپسرکیبهنام گوستاو َتلوش
است کتککاری عاشق گوستاو میکنند؛چون صدا جنگجو گوستاو را او
وهمهنوعدعوارادوستدارد.میپرسیدچرا؟چون،بهنظِرگوستاو،شلوغبازی
گوستاوشخصیتیدوستداشتنیاست.چرا ماهم بهنظر دارد. کیف خیلی
کهاوازآنپسربچههایبازیگوشوُپرشیطنت تعجبمیکنید؟درستاست
قوانیِنجالبیمحدود با بهمبارزه او ُمدامدعوامیکنند،ولیمیِل که است
گرفتناحمقانه گاز کشیدنموفایدهایندارد، گوستاومیداند  میشود.مثاًل
گلویدوستشرافشاربدهدیابهصورِتاوضربهبزند استونبایدموقعدعوا
پسربدینیستوبئاتریسفونتانلهمداستانرا گوستاواصاًل و....درواقع،
گوستاوبتواندانرژیفراوانشرادرورزش که،درنهایت، طوریپیشمیبرد
از پسرهایی داستان این در گوستاو دوستان اینکه کند؛ضمن مهار جودو
قراردادن هم کنار با نویسنده، متفاوتند. مذهبهای با و مختلف نژادهای
مارتینو، جمال، رابینسون، عابدو...اختالفهایآنهارانشان گوستاو،
کهتفاوتهایفردینمیتواندعامِلدوریویا کودکمیگوید میدهدوبه
دانشآموزان برای پیشنهادخوبی ماجراجو پسر باشد. دیگران از او جدایی
کالسهایسوم،چهارم،وپنجمدبستاناست.همچنینبهترینهدیهاست
کهخشمیک کتابدرکمیکنند کودکاِنپرخاشگر.آنهاباخواندِناین برای
کرد.برایهمین،نیازیبه کنترل هیجانطبیعیاستومیتوانآنرابیانو
کودک گرپدرهاومادرهایامربیهاومعلمهابا کتککارینیست.تازه،ا دعواو
گاهی کنند،اونسبتبهاحساساِتخودشآ گفتوگو دربارهیدعوایاخشم
گوستاوهم پیدامیکندویادمیگیردچگونهبادیگرانسازگاریداشتهباشد.
که درپایاِنماجراهایشمیفهمددرزندگیچیزهایزیادیغیرازدعواهست

اومیتواندآنهارادوستداشتهباشد.

زندگی بدون دعوا

نویسنده: بئاتریس فونتانل
تصویرگر: مارک بوتاوان
مترجم: مرجان حجازی فر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
44 صفحه
2500 تومان

پسر ماجراجو

راه یافته
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کلین ویلسون نویسنده: ژا
تصویرگران: نیک شارت، سو هیپ

مترجم: پروین جلوه نژاد
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی

104 صفحه
2500 تومان

برگ کتاب اول صفحهی ماجراییم. دل در کتاب، اول صفحهی همان از
دوستش و مادر و پدر همراه میخواهد تیم است. تیم خاطرات دفتر اول

بیسکوتیزبهشهرساحلیلنپیستیلبرود.
تیم،پسربچهیالغرداستان،بهراحتیاحساساتشرابیانمیکند:اینکه
گاهیبرایپدرشنگرانمیشود.اوازفکرهایبکر ازخریدخوششمیآیدو
پدرشچنداندلخوشیندارد،امااینبارماجرابرایشجالباست،زیراقرار

استدوستشهمراهشانبیاید.
شاید این و است کرده تشریح را زیادی جزییات تیم زبان از نویسنده
کهازفصلاولمیگذرد، کمی برایخوانندهیبزرگسالنیزجالبباشد.اما
که کههرفصلبابرگههایخاطراتایندوپسربچهآغازمیشود درمییابیم

کهبعدترمیافتد. درواقعپیشدرآمداتفاقیاست
کتاب جذابیت عوامل از یکی زیاد، تفاوتهای با بچه، پسر دو همراهی
یکیمدامدهانشپراستوچیزیمیخورداما،دیگریبدغذاست. است.مثاًل
نیست. روزه تابستانی«چند »تعطیالت یک در پسر دو تفاوتهای تنها این
کهتیمودوستشبهماجراهادارندمتفاوتاست:ازقهروآشتیپدرو نگاهی
کهدرهمانساحلبااوآشنامیشوندتاماجرایترسوغلبهبر مادردختری

گروهش. یکدشمنبیرحمـپسریبزرگجثهو
گی، اتفاقاتداستان،درعینسادگی،پیچیدهبهنظرمیرسندواینویژ
کنارتفاوتهایپررنگایندوپسردربرخوردبااتفاقاتپیرامون،ازعوامل در

جذابیتداستاناست.
حال عین در و کرد پیدا گونی گونا راهحلهای میتوان اتفاق هر برای 
فراموشنکردیکراهبرایهمهممکناستبهنتیجهنرسد.اوجاینمسئله
کهازنظرجسمیدربرابریکدسته کلیومشکلی درارتباطباشخصیتیبهنام

سرکشپیشمیآید،خودرانشانمیدهد.
کدامشخصیترادوستداشتهباشدودفتر کند کودکمیتواندانتخاب 
کهیکدفترفقطدربارهیغذاستودفتر کند،چرا رادنبال کدام خاطرات

دیگردربارهیآدمها.
اول دانشآموزان و دبستان پنجم و چهارم بچههای برای کتاب این
کتابآنقدر راهنماییمناسباست،امافونتهایانتخابشدهبرایمتن

کهخواندنآنرابرایمخاطبانشدشوارمیکنند. ریزند

شجاعت و پرخوری
در ساحل

تعطیالت تابستانی

راه یافته
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ازجلدهای یک هر که است تاریخی تاریخمجموعهای مثل مجموعهیت
میپردازد. ایران تاریخ در مؤثر شخصیتهای از یکی زندگی بازگویی به آن
همهیاینشخصیتهاضرورتًاایرانینیستند،اماهمهشاننقشیدرتاریخ
کردهاندواینمجموعههمبیشتربربخشیاززندگیاین اینسرزمینبازی
اینمجموعه،هر ایرانداشتهاند.در تاریخ در تأثیری که افرادمتمرکزاست
کتابهااهدافو اماتمام کتابهانویسندهوتصویرگریمجزادارند، از یک
کتابهاآشناساختنمخاطبسنیندبستان شکلیکسانیدارند.هدفاین
کتابهااطالعاتتاریخیوداستانی، باشخصیتهایتاریخیاست.دراین
کتابها کنارهم،آمدهاست.بعضیاز دربارهیزندگیشخصیتموردنظر،در
کردهاند،اما بیشتربهداستانپرداختهاندوبعضیهابیشتراطالعاترابازگو
کتابهایاینمجموعهابتداداستانینقلشدهوبعد بههرحالدرتمامی
ازمعرفیشخصیتدردلروایتداستانی،اطالعاتمربوطبهاوآوردهشده
از بخشی تنها گاهی و هستند کامل سرگذشت گاهی داستانها این است.

گزارشیدارند. کتابزبانی زندگیشخصیتها.اطالعاتپایان

نویسندگان: محمود برآبادی، مجید راستی، 
جعفر توزنده جانی، ناصر نادری، محمود 
پوروهاب 
تصویرگران: مرجان اندرودی، علی نامور، 
فرشته نجمی 
ناشر: انتشارات مدرسه
هر جلد 3500 تومان

مجموعه ی ت مثل تاریخ*

راه یافته

کوهسنگیوداریوشبزرگ|اسکندرمقدونی * 
|مهرداداول|آریوبرزن|خسروانوشیروان
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نویسنده و تصویرگر: الرن چایلد
مترجم: مهتاب یعقوبی 

ناشر: منظومه ی خرد )انتشارات ماهک(
کتاب 24 صفحه  هر 

کتاب 2500 تومان هر 

با و غیرمستقیم کمابیش لوالسعیمیکنند، و مجموعهداستانهایچارلی
داستانهاییسادهوشیرین،بهخردساالنآموزشدهند.

لوالوچارلیباهمخواهروبرادرند.آنهابالوتا و مارودوستهستندو
نکتهای یادگیری به برایشان که میافتد اتفاق ماجرایی آنها میان بار هر
گروهسنی کتابرابرای تازهمنجرمیشود.شیطنتهاوبازیگوشیهایآنها
و صفحهآرایی نوع در شیطنت و بازیگوشی این میکند. شیرین خردسال

کتابنیزبهچشممیخورد. تصویرگری
نفس به کار میشود، بیشتر متن نمکهای و خوشمزگیها که جا هر
کودکانهیخودنزدیکترمیشودودرنتیجهبرایمخاطبخردسالجذابتر
کهفینفسههدفشان کارهایی ازآموزشمستقیم،در بهنظرمیآید.پرهیز
آسان زیرالیهیداستانی، در آموزشی، نکتهی کردن پنهان و آموزشاست،
جا هر کند. توجه امر این به اینمجموعه در کرده نویسندهسعی و نیست
نویسندهبهاینامرنزدیکترشده،درایجادارتباطباخوانندهموفقتربوده

است.
مجموعهداستانهایچارلیولوال،ازسویانتشاراتپنگوئن،بهعنوان

کودکهفتادسالاخیربرگزیدهشدهاست. یکیازبهترینداستانهای

نمک های متن
مجموعه ی چارلی و لوال

راه یافته

سیب بگو بیفتد| لقم دندان ندارم دوست * 
کتابمناست | ببخشید!این
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فهرست
الک پشت پرنده

گروه نویسندگان نویسنده: 
گروه تصویرگران تصویرگر: 
مترجمان: مهرداد تویسرکانی
علی رمضانی مقدم
ناشر: پیدایش

را آنها شاید که کسانی میشناسیم؛ را زیادی مشهور آدمهای ما همهی
انگار که میزنیم حرف آنها دربارهی جوری اما باشیم، ندیده نزدیک از
لحظات ما کردهایم. زندگی آنها با مدتها و بودهاند ما بغلی همسایهی
برایهم را آنها ازحکایتهای برخی رامیشناسیم، آنها زندگی از خاصی
مثلسعدی،حافظ، کسانی میکنیم. زندگی آنها با وخالصه میکنیم نقل
که هستند آدمها دست این از مختلف خوانندگان و بازیگران، ادیسون،

باعنوانمشاهیرازآنهایادمیشود. معمواًل
مرده مشاهیر کرد: تقسیم دسته دو به میتوان را مشاهیر همین اما
مشهور ما زمانهی در که هستند آدمهایی زنده مشاهیر زنده. مشاهیر و
کوتاهاستیا،بخواهیمبهتربگوییم، کهعمرشهرتشان شدهاند.ایناست
زندگی از زیادی جزئیات هم جوانی همین خاطر به دارند، جوانی شهرت
و اطراف از روز هر  معمواًل و داریم آنهاخبر زندگی ازشکل آنهامیدانیم،
بازیگرانازاین گوشمانمیرسد.مثاًل حاشیههایفعالیتشانچیزهاییبه
کههنوزمعلومنیستشهرتاینهاچهقدر دستههستند.بدیاشایناست

عمرمیکندوشایدحتیاینشهرتجوانمرگشود.
کهنسالتریدارند،دیگرچندانچیزیاز شهرت امامشاهیرمردهمعمواًل
که زندگیآنهانمیدانیموبیشترحکایتهاییاززندگیآنهاساختهشده
کهشهرتشانسن گوشماهمرسیدهاست،امادرعوضدیگرمطمئنیم به
سعدیرادرنظربگیرید: کردهوسالهایسالماندگاراست.مثاًل خطررارد
همپدِرپدِرپدِرپدِرمااورامیشناختهوهمتقریبًامطمئنیمپسِرپسِرپسِرپسِر

ماهماوراخواهدشناخت.
است، معلوم اسمش از که همانطور مرده، مشاهیر مجموعهی
کتابتالشمیکند مجموعهایاستدربارهیزندگیدستهیدوممشاهیر.
تعریف برایمان جوری را آنها زندگی و بزند حرف جوری آنها دربارهی
مشاهیر، این زندگی ماجراهای بیان هستند. اول دستهی از انگار که کند
وجود برشان و دور حیات زمان در که شایعاتی و هیجانانگیز لحظههای
کاریکاتورِیبانمکوزبانخوبوسرراست، داشتهاست،همراهباتصویرگری
که کنیم پیشنهاد نوجوانانی همهی به را آن خواندن که است باعثشده
بشناسند. بهخوبی راشنیدهاند، اسمشان فقط که را کسانی دارند دوست

کتابهایاینمجموعهمیتواندتجربهایدوستداشتنیباشد. خواندن

مجموعه ی مشاهیر مرده

لئوناردوداوینچی| ویلیامشکسپیر
کنیوتن آلبرتآینشتاین| آیزا

راه یافته
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است. بچهاش و سنجاب مامان خانهی بزرگ، دشت در تنومندی، درخت
تا میگوید الالیی کوچولو سنجاب برای سنجاب مامان تابستان شبهای
کهمن میگویدحیف باخود و ازغصهمیشود پر امادرختدلش بخوابد،
اینکه تا هستم. تنها چهقدر من که راستی کنم، نوازش را او تا ندارم بچه
کندهمیشود،قلمیخوردرویچمنوازهمباز یکروزیکیازمیوههایش
کوچولویسبزرنگازآنبیرونمیآید.بابادرختاسم میشود،ویکدختر
گهوارهمیسازد.حاال اورابرندیلمیگذاردوازبرگهایظریفدرختبرایاو
اوبچهایداردواحساسخوشبختیمیکند.دردسردختردرختوقتیشروع
میماند. تنها دخترک و میرود زمستانی خواب به درخت بابا که میشود
به و تقویت نفسش به اعتماد درخت، دختر با همراهی در مخاطب، کودک

ادامهیراهامیدوارمیشود.

درخت و آرزوی
بابا شدن

گالی بونیول نویسنده: ما
مترجمان: فخرالدین نجاتی و حمیده موسوی

ناشر: نشر نوشته )کتاب های خورشید خانم(
36 صفحه

3500 تومان

دختر درخت

راه یافته
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گاسی نویسنده: مارتینه آ

کردن  کلمه ها برای اذیت 
نیستند!
نویسنده: الیزابت وردیک

کردن  میکروب ها برای پخش 
نیستند
نویسنده: الیزابت وردیک

کا هین لن تصویرگر: ماریه 
مترجم: افسانه طباطبایی
ناشر: انتشارات چکه با همکاری انتشارات 
شهر قلم
هر جلد 36 صفحه
قیمت هر جلد 3200 تومان

کیدوطرحپرسشیمرتبطباموضوع کتابهاباعنوانهشدارـتأ هریکازاین
درصفحهیاولآغازمیشوند.پاسخبهپرسشها،درعیندادنشناختبه
کهسالمتیخودودیگران مخاطبازموضوعمطرحشده،اوراتشویقمیکنند
کوچک حرف 33 کند: حفظ خشونت، بدون و آشتیجویانه فضایی در را،
کلمههایی کلمهساختهمیشوند.میتوانیم کهباآنهامیلیونها وجوددارند
کهدیگرانرااذیتنکنندتاباآنهاروابطیآشتیجویانهبرقرار کنیم انتخاب
کهمیتوانیمباآنهامعناهایبسیاریرانشاندهیم. کنیم.دودستداریم
میتوانیمبادستهامهربانی،سالم،نوازش،وخداحافظیرانشاندهیم،نه
کتکزدندیگرانرا.میکروبهایبسیاریوجوددارند،امامیتوانیمآنهارا

پخشنکنیمتاخودمانودیگرانسالمبمانیم.
رعایت به را آخر،مخاطب تا عنوان از که، است این کتابها این گی ویژ
کتابهاموضوعازدوزاویهی حریمدیگرانتشویقمیکنند.همچنیندراین
کاربردن کهباپخشمیکروب،زدنبادست،وبه کسانی دیدمطرحمیشود:
حریمشان به که کسانی نیز و میشکنند را دیگران حریم آزاردهنده کلمات
کاربردیبرایبزرگساالناست. کتابهاراهنمای گیدیگر تجاوزمیشود.ویژ
گسترشدادهو کتابرا بزرگساالنمیتوانند،بااستفادهازراهنما،موضوع
کتاب کنند. کودکنهادینه حفظسالمت،عدمخشونت،وآشتیرادروجود
دستهابرایزدننیستنددرفهرستمجموعهیمنتخبپدرومادرهاجای

گرفتهاست.

دست ها برای زدن نیستند!

راه یافته
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که است جلدی چهارده مجموعهای از دوم جلد دیوار مهربان دستهای
کند. آشنا )علیهمالسالم( معصوم چهارده زندگی با را کودکان میخواهد
و رسیده چاپ به دیگر کتابهای در بارها معصوم امامان زندگینامهی
رو این از دارند. آشنایی شخصیتها گیهای ویژ و حوادث با خوانندگان
دراندازند نو طرحی باید خود، مخاطبان توجه جلب برای نویسندگان،
ندارد وجود تضمینی وگرنه کنند، عرضه جذاب و تازه فرمی در را محتوا و
که گلعنوانمجموعهایاست کتابهایشانخواندهشوند.چهاردهسبد
کنون،ازاینمجموعه،این بهزندگینامهیامامانمعصومپرداختهاست.تا
علی امام زندگی دربارهی دیوار مهربان دستهای شدهاند: منتشر کتابها
که روزی )س(، فاطمه زندگیحضرت دربارهی پیامبر آخرین برای گل )ع(،
کرددربارهیزندگیامامحسین)ع(،مسافرسامرادربارهیزندگی گریه آسمان
)ع(، موسیکاظم امام زندگی دربارهی مهربانی باغ )ع(، عسکری امامحسن
دربارهی ماه امام )ع(، محمدباقر امام زندگی دربارهی پدربزرگ بوسههای
زندگیحضرتمحمد)ص(، دربارهی مهربانی آفتاب )ع(، امامسجاد زندگی
ویکآسمانفرشتهدربارهیزندگیامامرضا)ع(.شهرامشفیعی،نویسندهی
ازمنظریمتفاوت، و بهخرجداده کتابدستهایمهرباندیوار،خالقیت
کردهاست.اواشیارا تازه،وجذابزندگینامهیامامعلیعلیهالسالمراروایت
کوچه،چراغ،مشک،غار،تخت،چاه،و... بهسخندرآوردهاست؛سفره،خانه،
کدامازاشیاییادشده،بهتناسب زندگیحضرتعلیراروایتمیکنند.هر
موقعیتخود،گوشهایاززندگیآنحضرترابازمیگویند.براینمونه،»خانه«
کهچهقدربااشیای گرانبهایخانهیحضرتحرفمیزند ازچیزهایزیباو
علی تنهایی و ازسختکوشی دارند.»چاه« فرق دیگران گرانبهایخانههای
اینکه از و ازحرمتمویسفیدحرفمیزند سخنمیگویدو»مویسفید«
رسول تازهیحضرت برابرحرفهای در تا پیران دردست بهانهایمیشود
کودکاناشیایپیرامونخود که کنندوایماننیاوردند.ازآنجا )ص(مقاومت
راجاندارمیپندارند،سپردنروایتبهدستاشیایشگردخوبیاستبرای
کودکانه،در کنارتصاویرساده،زیبا،و جذبمخاطب.روایتهایمتنوع،در

کردهاند. کتابراخواندنی مجموع

وقتی اشیاء
سخن می گویند

نویسنده: شهرام شفیعی
تصویرگر: شراره خسروانی

ناشر: انتشارات مدرسه
32 صفحه

4000 تومان

دست های مهربان دیوار*

*زندگینامهیامامعلیعلیهالسالم

راه یافته
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و آسیایی جشنوارهی اولین در نوجوانان و کودکان با همگام انتشارات
برگزیده ناشر اول، رتبهی با کودک، کتاب تصویرگران بینالمللی جشنوارهی
کردونیز شد،همچنینچهاردیپلمافتخاروجایزهازهمینجشنوارهدریافت

کودکاست. کتاب کتاببرگزیدهیسالازسویشورای دارایچهار
کودکانشد. کتاببرگزیدهیسالبرای کتاب،درآمریکا،درسال1971، این

و میکنند زندگی کنارهم در آنحیوانات در که است دربارهیجایی کتاب
کودک،بهعنوانخواننده،باواقعیتیآشناشود.خورشیدراویاین قراراست
کردهاست:»جاییهست کآنراآغاز کلماتاندوهنا داستاناستوبااین
کهمیتواندهم کودک، کهمنآنراخوبمیشناسمودلممیسوزد.«حاال
کتابباشدوهمپدرومادرشآنرابرایشبخوانند،برای خودخوانندهیاین
اردکها،ماهیهای کهدرآن آمادهمیشود:داستانی یکماجرایمتفاوت
کودک کهبرای کنارهمزندگیمیکنند.داستان، کپشتهاو...در قزلآالوال
کهدریکبرکه،زیریک زیر7سالروایتمیشود،اوراباحیواناتیآشنامیکند
کنارهمجمعشدهاند،البتهدرفضاییمتفاوتباروالمرسومو درختبید،
نشان زندگیای قراراست رفاقتاست. و کهشاملدوستی رایجداستانها
کههمه کهچندانهمدوستانهنیست.اینهمانواقعیتیاست دادهشود
بهعنوان ما، است. زندگیحیوانات قانون اما کنیم فرار آن از میکنیم سعی
این میشویم؟ موفق چهقدر اما برگزینیم، بهتری راه میکنیم سعی انسان،
کهبسیاری کند.نکتهایناست کتابسعیدارداینموضوعرابهمایادآوری
کنارهمدارند اوقاتفراموشمیشودحیواناتروشمتفاوتیبرایزندگیدر
کتابحقیقتتلخزندگیرا کنند.این گونهزندگی وانسانهاقرارنیستهمان
کتابزیردرختبیدسبزراپریبیانی کودکدرمیانمیگذارد.تصویرهای با
بود. اثرسالهاقبلترجمهومنتشرشده این کردهاست. دوبارهتصویرگری
اینکنشرروزبهاناولینچاپخودراباهمانشیوهینگارشوویراستاری

کردهاست. کودکونوجوان،منتشر نادر ابراهیمی،صاحبنشرهمگامبا

فرار به سوی واقعیت

کوتزورث  نویسنده: الیزابت 
مترجم: فرزانه ابراهیمی 
بازتصویرگر: پری بیانی 
کودکان  ناشر: روزبهان و انتشارات همگام با 
و نوجوانان
24 صفحه 
2500 تومان

زیر درخت بید سبز

راه یافته
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نویسنده و تصویرگر: شرلی هیوز
مترجم: نسرین وکیلی

ویراستار: رویا خوشنویس
ناشر: مبتکران

2300 تومان

کوچولوعروسکش،داگر،راخیلیدوستداردوآنراهیچوقتازخودش دیو
میکند. گم را او دیو روز یک است. قهوهای سگ یک گر دا نمیکند. جدا
تابستانیمدرسه نمایشگاه راتوی او رادنبالشمیگرددوسرانجام همهجا
کسیدیگراست.دیومیخواهدهرطورشده گرمال پیدامیکند،اماحاالدا

گرشرادوبارهبهدستآورد. دا
راباحسعشقو کودک که کتابیاستاست گر عروسکم؛ دا داستان
کتاب، این میکند. آشنا امید زندگیبخش باحس نیز و دلبستگی و محبت
کودکان برای است، اخیرجهان درسیسال برتر مصور کتاب ده از یکی که
بذر گر دا عروسکم؛ است. مناسب دبستان اول سالهای و پیشدبستانی

کودکمیکارد. همیشهامیدواربودنرادردل

همیشه امیدوار بودن
گر عروسکم؛ دا

راه یافته
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گذشته کودنیایوهمآلودتماصلیبسیاریازقصهها،از حوادثوحشتنا
کهوجودمعمابهراحتیخوانندهرابه تابهحال،بودهاند.شایدبهایندلیل

گوشدهد. دنبالخودمیکشاندتابهقصهایتازه
گرفته قرار شهر از افتاده دور گوشهی یک در که مرموز، کنینی سا با قصری،
کالسیکاست؛ اتفاقاتیعجیبدرآنمیافتند،یادآورفضاهایرمانهای و

کهباورودیکغریبههمهچیزدستخوشتغییرشود. بهخصوص
اورزوال ایسبل،نویسندهیقصریدرمهنیز،بادانستنعالقهیمخاطببه
میبرد اسکاتلند در قصری به را وشخصیتهایش قصه وهمآلود، قصههای
به تدریس برای که است نوجوانی دختر جنی میکند. روایت را آن آنجا و
کودکی کالیندر کوهستانهایاسکاتلندمیشود. کالینواردقصرراننوک،در
کوچک کنونباپدر،همسرپدر،وبرادری مادرخودراازدستدادهاستوا
کالینشروعمیشود. ازترسهایشبانهی درراننوکزندگیمیکند.ماجرا
کهازحضوریکنفردراتاقشمیبافدباعثمیشوددرقصرهمه قصههایی
کهبهسختیبادیگرانارتباطبرقرارمیکند،اما اورابچهایخیالبافبدانند
بردارد بزرگیدرقصر راز از کمکمپرده کندو راجلب او جنیمیتوانداعتماد
که است کسی تنها جنی میشود. کالین پرخاشگرانهی رفتارهای باعث که
قصر،هم به کالین ورودعمویجوان نمیکند. متهم دروغگویی به را کالین
که روحی هویت درشناخت وهم میزند رقم برایجنی تازهای ماجراهای

کمکشمیکند. کالینمیآیدواورامیترساند، شبهادرقصربهاتاق
نوشتهشدهاست کالسیک رمانهای قواعد با که رمانیاست قصریدرمه
شخصیتهایشان و رمانها آن یاد به را خواننده صفحات بعضی در و
کهبهدنبالخواندنیکداستاندلهرهآور،پرازمعما،و میاندازد.نوجوانانی

باتهمایهایعاشقانهاند،ازخواندنقصریدرمهلذتمیبرند.

روح سرگردان 
اسکاتلندی در اتاق 

خواب کالین

نویسنده: اورزوال ایسبل
گیتا رسولی مترجم: 
ویراستار: حمیدرضا داداشی
ناشر: پیدایش
240 صفحه
6000 تومان

قصری در مه

راه یافته
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کریس دولیسی نویسنده: 
مترجم: فرمهر منجزی
ناشر: انتشارات قطره

48 صفحه
1500 تومان

کتابیاستدربارهیاهمیتمحیطزیستودر قطعشدنزنجیرهیغذایی
کهغیرازنفعوفایدهیفعلیخودشانبهچیزدیگری سرزنشآدمبزرگهایی
کودکان اهمیتنمیدهند.خیالمیکننددنیامایملکایشاناستوسهم
کردهاست کردهاند.کریس دولیسیتالش وجانورانرابرایزندگیفراموش
برای وشیوههایی کند برایمخاطبطرح داستان قالب در را اینموضوع
به اعتراض نیزچگونگی و گون گونا پدیدههای دربارهی اطالعات جمعآوری
نادرستیرفتارواشتباههایدیگرانبهبچههاآموزشدهد.ماجرایاینقصه
کهدراثرآلودگیهاینفتیدرمعرضخطرند. دربارهیخرسهایقطبیاست
میگیرد یاد او با خواننده که بیلی، نام به دارد، کودک قهرمان یک قصه
خرسهایقطبیچهنوعحیواناتیهستند،چهعواملیزندگیآنهارابهخطر
طبیعت در غذایی زنجیرهی شدن قطع میکند درک همچنین، میاندازد.
به گواری نا پیامدهای چه و است غریبی و عظیم فاجعهی چه مقدمهی
کودکمیآموزدوقتیبامسائلطبیعی دنبالدارد.عالوهبراین،نویسندهبه
قدمی مشکل کردن برطرف برای و کند مسئولیت احساس میشود روبهرو
و بیلی باشد،شبیهحرکت نمادینداشته کهوجه کوچک گامی ولو بردارد؛
کردِن کردنیکفرشسفیدوتمیز کتاب،بانفتآلود دوستانش.آنهادراین
آندرجلویمردم،نشانمیدهندچهبالییبرسرخرسهایقطبیآمدهو
کودکاندهتادوازده خالصیازاینوضعیتچهقدرسختاستوهزینهدارد.
مهارتهایی غذایی زنجیرهی شدن قطع کتاب خواندن با میتوانند سال
و محیطزیست اهمیت متوجه و بگیرند یاد اجتماعی مشارکتهای برای را

پدیدههایطبیعیدرزندگِیانسانشوند.

 ماجراجویی بیلی
و خرس قطبی

قطع شدن زنجیره ی 
غذایی

راه یافته
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زد. حرف بچهها با آن دربارهی میشود دشوار خیلی و است غمانگیز مرگ
شده نوشته ها بچه برای مرگ دربارهی کمی کتابهای همین برای شاید
روزی بچهها ناخواه وخواه اتفاقطبیعیاست کهمرگیک آنجا از است.
با نویسندهها از بعضی میشوند، روبهرو مادربزرگها و پدربزرگها مرگ با
کتابقورباغهوپرنده کودکانبهآنمیپردازند.نویسندهی رعایتروحلطیف
کودکانرا کنارهم، کرده،بانشاندادنتلخیمرگوزیباییزندگیدر تالش
به را ٱن بیحرکتمیبیند را پرنده قورباغه وقتی کند. آشنا زندگی مفهوم با
از و افتاده اتفاقی چه نمیدانند حیوانها میدهد. نشان حیوانها بقیهی
کبسپارند.خرگوشدانا کهمردهوبایداورابهخا زبانخرگوشدانامیفهمند
کهپرندهدرطولعمرشخواندهبودیادمیکند.داستانبا ازآوازهایزیبایی
مرگیکپرندهآغازمیشودوباآوازپرندهایدیگروبازیوشادیحیوانات
کنارهمنگاهیاستطبیعیوپذیرنده تماممیشود.دیدنمرگوزندگیدر
و آشنا واقعیتها با را فرزندانتان میخواهید گر ا زندگی. واقعیات روی به
کتابقورباغهوپرنده کنید، آنهارابرایپذیرفتنرخدادهایطبیعیآماده

راازدستندهید.

پرنده و آواز

کس ولتهاوس نویسنده: ما
مترجم: پیمان عدالتی
کبیر )کتاب های شکوفه( ناشر: امیر 
24صفحه
قیمت تحریر:1850تومان
گالسه:2100تومان

قورباغه و پرنده

راه یافته
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نامادری کهمعمواًل کلیشهی»نامادریبدجنس«آنقدرقویوریشهداراست
خود اثبات و پذیرفتهشدن برای گزیر نا و میشود زده پس بچهها ازسوی
نیست.شکستن بدجنس رایج، تصور برخالف دهد، نشان و کند تالش باید
کتابنامادری کلیشهینامادریموضوعداستانهایبسیاریاست.آنچه
منراخواندنیمیکند،نهپسزدننامادریتوسطشخصیتاصلیداستان
ونهتالشهایجازیخالقومهربانوباسلیقهبرایاثباتخود،بلکهرفتار
بیان را بیغلوغشبیوپیامدهایآناست.بی،رکوراستاحساساتش
خانهشان در حضورش و قیافهاش، جازی، سال و سن دربارهی او میکند.
داستان در ببینند. را او هوای حالو اطرافیانش میگذارد و میزند حرف
باسکوت پردهپوشی،درمقایسه بیاناحساسات،بدون و بودن گیرک ویژ
به و دیدن برای را راه که گیای ویژ میشود؛ برجسته نامالیمات، تحمل و
مخاطب برای من نامادری مطالعهی میکند. باز مشکل حل آن، دنبال
وقتی میبیند باشد.خواننده آموزندهای و تجربهیخوب میتواند نوجوان
بیناخشنودیهایشراباصراحتبیانمیکند،اطرافیانشاورابهتردرکمی
کنار کلیشهها که گفتوگوهاست کنند،وسرانجامازدل کنند،بااوهمدردی

زدهمیشوندوحقایقسربرمیآورند.
خوبیدیگرداستاننامادریمننشاندادنتفاوتپیشداوریوواقعبینی
است.بی،قبلازشناختجازی،بهخاطرداشتنعینکبدبینی،ازهیچچیز
کیکپختنوغذا کارهایخوبش،مثل نامادریاشخوششنمیآمد.حتیاز
راهمنمیتوانستدرخانهتحمل کردنهملذتنمیبرد.وجودش درست
کردواورابیشتروبیشترشناخت،حتی ک کند،اماوقتیغباربدبینیراپا
گرحرفدلش کتابدرمییابدا بیشازپدرشبهاوعالقهمندشد.خوانندهی

رابزندوغبارعینکشرابشویداحساسبهتریپیدامیکند.

نامادری من
کاترین بینتون  نویسنده: 

ترجمه : پروین علی پور
ناشر: نشر چشمه )کتاب ونوشه(

144 صفحه
3400 تومان

راه یافته


