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همه چیز بر همان مدار می چرخد
به  می توانیم  باشیم،  دل خوش  چاپ  آماِر  افزایش  به  فقط  بخواهیم  گر  ا
پس  می دهد،  نشان  را  افزایش  بگوییم  و  کنیم  استناد  کتاب  خانه ی  آمار 
اتفاق خوبی در پیش است. با مقایسه ی آمارِی سال 91 و 92 چنین به نظر 
کل  کودک و نوجوان افزایش داشته ایم.  گروه  که در بخش آثاِر چاپی  می رسد 
اعالم شده  این بخش 3474 عنوان  کتاب های منتشرشده در سال 91 در 
که 2372  که 1245 عنوان چاپ اول و 229 عنوان چاپ مجدد بوده است 

عنوان تألیفی و 2827 عنوان ترجمه را در بر داشته است.
کتاب های منتشرشده در این بخش 4096 عنوان ذکر  کل  در سال 92، 
که 1476 عنوان چاپ اول و 2620 عنوان چاپ مجدد را شامل  شده است 
 940 قبل  سال  با  مقایسه  در  که  عنوان   3312 تألیف،  بخش  در  می شود. 
کتاب منتشر  ترجمه، 1220 عنوان  و در بخش  افزایش داشته است  عنوان 

کاهش داشته است. کاهش 1607  که در مقایسه با زمان مشابه با  شده 
کتاب ها خبر خوبی برای ناشر و پدیدآورنده ی اثر است، اما  تجدید چاپ 
این آمار نسبت به جمعیت مخاطب نمی تواند خوشایند باشد وآمار هنوز از 

کاالی خانواده خبر می دهد. بی رمقی و بی رغبتی سبد 
کتاب هایی پر از غلط

برخی  بی توجهی  و  تایپی  و  ویرایشی  غلط های  همچنان  متأسفانه، 
ناشران به متن به وفور دیده می شود.

که از نظر محتوایی و ساختار داستان  کتاب هایی برخورد می کنیم  گاه با 

کتاب های  گزارش وضعیت 
کودک و نوجوان در زمستان 
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نامناسب  نیز ترجمه ی  و  به دلیل ویراستاری  اما  گی های خوبی دارند،  ویژ
گاه با لهجه )عجیب ولی واقعی است، مترجم چنان از زبان معیار فاصله  و 
فارسی زبان  و  گویشی دیگر صحبت می کند  با  زد  که می شود حدس  گرفته 
کتاب ها  نیست(، غلط های تکراری در متن و... باعث می شود نتوانیم برخی 
را به فهرست راه بدهیم. همین مسئله باعث دل خوری برخی نویسندگان و 
کتاب هایی یا دریافت تعداد  کنارگذاشتن چنین  مترجم ها می شود. ما هم از 

کمترشان خیلی افسوس می خوریم. ک پشت  ال
گرفته اند تصویرسازها پیشی 

کارهایی  است.  خوب  اتفاقی  کارها  اجرای  در  تصویرسازان  پیشرفت 
که در  کتاب سازی هایی تحسین برانگیز  با تکنیک و اجرای مناسب و  قوی 
گرفته اند. به نظر می رسد نویسنده ها در این  بسیاری از موارد بر متن پیشی 

راه از تصویرگران جا مانده اند.
شعر همچنان بیمار است

کودک چندان حال خوشی ندارد. این بیماِر بدحال به عمل های  شعر 
او،  نیازهای  و  مخاطب شناسی  بخش  در  عمل هایی  دارد.  نیاز  مختلف 
و  متفاوت  شعرهایی  ارائه ی  برای  شاعران  برخی  ذهنیت  و  شعر  ساختار 

کلیشه های رایج. به دور از 
شعر نوجوان نیز رمقی برایش نمانده است. نوجوان امروز و نیازهاشان از 
دید شاعران امروز دور مانده اند و در بسیاری از مواقع، نوجوانان عالقه مند 

به شعر دست خالی می مانند.
 جای خالی خالقیت در بازنویسی و بازآفرینی

مانند دوره ی قبل، با تعداد زیادی از بازنویسی ها روبه رو بودیم. باتوجه 
گروهی از داوران به شکلی متمرکز  گرفته شد  به حجم این گونه آثار، تصمیم 
کنند تا در پایان  بر بازنویسی و بازآفرینی و نقاط ضعف و قوت این آثار عمل 

کار، نتیجه ی بررسی در اختیار عالقه مندان قرار بگیرد.
است.  نیفتاده  حوزه  این  در  شاخصی  خیلی  اتفاق  می رسد  به نظر 
و  تصویرسازی  بهانه ی  به  کتاب ها  این  موارد،  از  بسیاری  در  متأسفانه 
نیز  به متن. مخاطب  اتکا  با  نه  را پیدا می کنند  راه خود  کتاب سازی خوب 
کتاب از اصول اولیه بسیار فاصله  کتاب می شود، حال آنکه متن  جذب ظاهر 

دارد.
بیماری مسری نابغه پروری

ما  نوجوانان  و  کودکان  زندگی  در  روزبه روز  خواندن  لذت  و  مطالعه 
کم رنگ تر می شود و بحث نابغه پروری و عالقه مندسازی والدین و تبلیغات 
گسترده ی رسانه ای برای خرید بسته های آموزشی رو به افزایش است. برای 
با  را  بیانیه ای  مدارس  شروع  مناسبت  به  پرنده  ک پشت  ال داوران  همین، 

کردند: همین محوریت منتشر 
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ک پشت پرنده بیانیه ی هیئت داوران ال
به مناسبت آغاز سال تحصیلی

با  جدید،  دنیای  در  پرورش  و  آموزش  کارشناسان  که  درحالی 
است،  کودکان  زندگی  اصلی  عناصر  که  لذت،  و  بازی  به رسمیت شناختن 
کنند،  می کوشند آموزش را از حالت خشک و رسمی دور و به بازی نزدیک 
کودکان ما را تصاحب  آموزش خشک و رسمی بخش مهمی از فضای زندگی 

کرده است
هنگفت،  مبالغی  دریافت  ازای  در  تلویزیونی،  رنگارنگ  گهی های  آ
معجزه گری  معجون های  همچون  را  ضعیف  آموزشی  بسته های  و  کتاب ها 
و  خواهدکرد  تبدیل  خالق  نابغه های  به  را  کودکان  که  می کنند  معرفی 
گرفتار  گهی ها در مسابقه ای  متأسفانه خانواده های ایرانی تحت تأثیر این آ

کودکان هستند. که قربانیان اصلی آن  شده اند 
بررسِی  و  ارزیابی  فصل  دوازده  از  پس  پرنده  ک پشت  ال داوران  گروه 
در  کشور  نوجوانان  و  کودکان  برای  منتشرشده  کتاب های  تمام  تقریبًا 
کودکان  کتاب های  قفسه ی  می کند،  اعالم  بسیار  تأسف  با  اخیر،  سال  سه 
طعم  که  باشد  کتاب هایی  از  پر  اینکه  جای  به  ایران  کتاب فروشی های  در 
که  کتاب های آموزشی است  کودکان می چشانند، پر از  لذت خواندن را به 

حداقل های الزم را برای جذب مخاطب ندارند.
تحمیل  دارند،  را  الزم  حداقل  کتاب ها  این  که  نیز،  اندک  مواردی  در 
گذاشت و  کودکان خواهد  از آموزش اثری مخرب بر روح و روان  این حجم 
کتاب در همه ی عمر است. این در حالی است  کمترین آسیب آن بیزاری از 
کشورها  که پژوهش های بین المللی از جمله مطالعات »پرلز« در ایران و دیگر 
و  لذت  برای  شعر  و  داستان  و  رمان  کتاب های  مطالعه ی  می دهد  نشان 
کودکان نمی شود، به افزایش سواد خواندن  سرگرمی نه تنها باعث دل زدگی 

کمک خواهدکرد. و به دنبال آن موفقیت در درک علوم مختلف 
با  نابغه پروری،  جای  به  می خواهیم،  خانواده ها  از  صمیمانه  ما 
و هم شوق خواندن  که هم مفید هستند  کتاب هایی  دردسترس گذاشتن 
کودکِی پرنشاطی داشته  کودک برمی انگیزند، اجازه دهید فرزندانتان  را در 

باشند.
مهرماه 1393
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مجموعه ی نامه ی نامور در دوازده جلد به همت انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشر شده است. در این مجموعه، دوازده داستان از میان 
داستان های شاهنامه انتخاب شده اند و نویسندگان و تصویرگران به بازآفرینی 
کاغذ  با  مجموعه  این  پرداخته اند.  فردوسی  شاهنامه ی  کهن  داستان های 
از میان  کتاب داستانی مستقل دارد.  نفیس و در قطع بزرگ منتشر شده و هر 
و  رستم  داستان  عنوان های  با  کتاب  هفت  مجموعه،  دوازده گانه ی  جلدهای 
غ، زال و رودابه، بازی اهریمن، بیژن و منیژه، داستان فرود  سهراب، زال و سیمر
ک پشت راه نیافته اند و پنج جلد دیگر با عنوان های  و خوان هشتم به فهرست ال
گردآفرید، هفت خوان و هفت رزم و رستم و  رستم و اسفندیار، سیاوش، رؤیای 

گرفته اند. کوان دیو با آرای متفاوت در فهرست جا  ا
و  کودکان  کتاب  بازار  در  مدت هاست  فارسی  کهن  ادبیات  متون  بازآفرینی 
نوجوانان جایی برای خود یافته است. در این میان، یکی از متون اصلی همواره 
تلخیص  و  بازآفرینی  ساده نویسی،  بازنویسی،  است.  بوده  فردوسی  شاهنامه ی 
کودکان  گون شاهنامه از سال ها پیش آغاز شده است. عالقه ی  گونا داستان های 
کهن فارسی نویسندگان،  و نوجوانان به ادبیات اساطیری و تعلق خاطر به متون 
تولید  متفاوتی  مجموعه های  است  واداشته  را  بسیاری  ناشران  و  تصویرگران 
گون داستان های شاهنامه را بازگو می کنند. ناشر این  گونا که به شیوه های  کنند 
را منتشر  از قصه های شاهنامه  بازآفرینی های دیگری  نیز  از این  مجموعه پیش 
کرده و بعضی از نویسندگان و تصویرگران این مجموعه هم پیش از این سابقه ی 

کاری داشته اند. چنین 
خصوصیات  نیستند.  هم سطح  و  یک دست  جدید  مجموعه ی  این  کتاب های 
کاتی دارد، اما تصویرگری، نگارش و ویرایش هر جلد ضعف ها،  ظاهری آن ها اشترا
این  کلی  ارزیابی  دلیل،  همین  به  دارد.  را  خود  خاص  خصوصیات  و  حسن ها 
برگزیده ای  کتاب  پنج  به  معرفی،  این  ادامه ی  در  نیست.  ممکن  مجموعه 

نامه ی باستان
نام مجموعه: نامه ی نامور )دوازده جلد(

دبیر مجموعه: افسانه شعبان نژاد
مدیر هنری: هدا حدادی

ویراستار: شراره وظیفه شناس
گرافیک: پژمان رحیمی زاده طراح جلد مجموعه و طراح 

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
گروه سنی: نوجوان

کهن، آشنایی با داستان های  کاربرد: آشنایی با ادبیات 
شاهنامه ی فردوسی

رستم و اسفندیار
ک پشت 5 ال

نویسنده: مرجان فوالدوند
تصویرگر: پژمان رحیمی

40 صفحه
7300 تومان

ادبیات
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ک پشت انتخاب  که هر یک به دلیلی برای معرفی در فهرست ال خواهیم پرداخت 
شده اند:

زبان  و  امروزی  زبان  کتاب  این  در  فوالدوند  مرجان  اسفندیار.  و  رستم 
ک از رزم  گرفته است تا روایتی شخصی و سوگ نا کنار هم به کار  باستان گرایانه را در 
که رستم در نبرد اولیه  کتاب از جایی آغاز می شود  کند.  رستم و اسفندیار خلق 
غ را به یاری طلبیده اند؛  با اسفندیار زخمی شده، پیش زال رفته و آن ها سیمر
سپس  است.  شاهنامه  قهرمان  دو  نبرد  شوم  ماجرای  اوج  که  لحظه ای 
کتاب بازگو می شود.  ماجرای تقابل بی فرجام این دو قهرمان ذره ذره در روایت 
برجسته کردن این وجه از داستان رستم و اسفندیار باعث شده داستانی خلق 
می دانند،  به طورکامل  را  نبرد  ماجرای  که  خوانندگانی  برای  حتی  که  شود 
جذاب است. این بخش تراژیک و شوم داستان رستم و اسفندیار همان بخشی 
بسیاری  در  اما  می آید،  چشم  به  به طورکامل  فردوسی  شاهنامه ی  در  که  است 
امروزی فراموش شده و اسفندیار به ضدقهرمان تبدیل شده  بازنویسی های  از 
است. تصاویر خالقانه ی پژمان رحیمی، بااستفاده از عناصر و منطق تصویرگری 
فضاها،  بازسازی  امکان  نگارگری،  و  آیینی  شمایل سازی  فارسی،  کهن  نسخ 

کرده اند. تصاویر و شخصیت های شاهنامه را در بستر تصویرگری مدرن فراهم 
را  شاهنامه  داستان های  بازنویسی  بارها  این  از  پیش  صالحی  آتوسا  سیاوش. 
کرده است. در  تجربه و حتی همین قصه را پیش از این به شیوه ای دیگر روایت 
کتاب، او با زبانی یک دست و با حذف بعضی جزئیات غیرضروری و پرداخت  این 
کند.  خلق  سیاوش  از  سرراست  داستانی  است  توانسته  قصه  حساس  نقاط 
با تکنیکی ساده شخصیت ها  کوشیده است  نیز  کتاب،  مرکزی، تصویرگر  عطیه 
بازسازی، برخالف بعضی  این  و در  کند  بازسازی  را  و فضای داستانی شاهنامه 
و  تزیینات  و  بصری  عناصر  پوشش،  شیوه ی  به  است  توانسته  تصویرگران،  از 

جزئیات تصویری ایرانی وفادار بماند.
در  که  است  شاهنامه  فرعی  شخصیت های  از  یکی  گردآفرید  گردآفرید.  رؤیای 
کریم زاده این قهرماِن  مینو  با سهراب رویارو می شود.  داستان رستم و سهراب 
کرده بخش هایی  زِن شاهنامه را به موضوع اصلی داستان خود تبدیل و تالش 
کار  از آن ها نیست. درواقع، این  که در شاهنامه اثری  کند  از زندگی او را روایت 
که  کرده  تصویر  زنی  را  گردآفرید  او  است.  شاهنامه  از  فرعی  داستانی  بازآفرینی 
برای  نویسنده  تالش  است.  صلح  رؤیای  در  و  دارد  نزدیک  رابطه ای  کودکان  با 
اختیار  در  جدید  فضایی  ایرانی  حماسی  داستان های  به  زن  قهرمان  واردکردن 
که در آن بتواند به نقد جنگ افروزی و مردساالری نهفته در  نویسنده قرار داده 

داستان های حماسی برود.
کتاب، ماجرای هفت خوان رستم روایت شده  هفت خوان و هفت رزم. در این 
کم  حا نظم  از  است  توانسته  به خوبی  کتاب،  نویسنده ی  خ،  پریر زهره  است. 
را  خواننده  گویا،  سرفصل های  آوردن  با  و  کند  پیروی  شاهنامه  قصه گویِی  بر 
گنگی  و  ویرایشی  غلط های  وجوِد  با  دهد.  قرار  داستان  مختلف  فضاهای  در 
دنبال  به  قصه  پایان  تا  را  خواننده  کتاب  نثر  مجموع  در  قصه پردازی،  گاهگاِه 

سیاوش
ک پشت 5 ال
نویسنده: آتوسا صالحی
تصویرگر: عطیه مرکزی
32 صفحه
6700 تومان

گردآفرید رؤیای 
ک پشت 4 ال
کریم زاده نویسنده: مینو 
تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی
36 صفحه
7000 تومان
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آیینی  و  خیالی  فضای  محمدی  نیلوفر  خالقانه ی  تصویرگری  می کشد.  خود 
می کند  کمک  کودکان  به  و  می کند  منتقل  به خوبی  را  شاهنامه  داستان های 

کنند. بتوانند در ساختن فضای واقعی قصه ها از تخیل خود استفاده 
سحر  تصویرگری  می بخشد  تمایز  کتاب  این  به  آنچه  دیو.  کوان  ا و  رستم 
کشیده شده اند و فضاها  به هم  نزدیک  با رنگ های  کتاب  حقگوست. تصاویر 
بازتاب  به خوبی  ساده  نقاشی های  این  در  شاهنامه  خیالی  شخصیت های  و 
شخصیت هایی  است  داده  اجازه  تصویرگر  به  نقاشی  شیوه ی  این  یافته اند. 
فضای  از  که  تصاویری  و  شخصیت ها  کند.  خلق  خنده دار  حتی  گاه  و  فانتزی 
قصه های  فضاهای  به  بیشتر  و  دارند  فاصله  بسیار  حماسی  تصویرگری  مرسوم 
پریان نزدیک اند. اما به همین دلیل، می توانند عجایب باورنکردنی داستان نبرد 

کوان دیو را تجسم بخشند. رستم با ا

هفت خوان و هفت رزم
ک پشت 3 ال

خ نویسنده: زهره پریر
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی

40 صفحه
7300 تومان

کوان دیو رستم و ا
ک پشت 3 ال

نویسنده: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: سحر حقگو

24 صفحه
5000 تومان
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که پدرش را از دست داده و با مادرش زندگی می کند،  مینا دختربچه ای است 
آواز  باید  کرده، چون فکر می کند مدرسه مثل قفس است و چرا  را ترک  مدرسه 

کرد؟ پرنده را در قفس زندانی 
پرندگان.  و  درخت ها  به خصوص  است،  حیوانات  و  طبیعت  عاشق  او 
کند:  می تواند ساعت ها روی شاخه ی درختی بنشیند و به دنیای دوروبرش فکر 
رؤیاها، دایناسورها، دنیای  نور ماه،  زیر  به پرواز پرندگان در شب، دیوانه شدن 

کلمات! اطرافش... و به 
کلمات است. درواقع، اسم من میناست به شکل دفتر  مینا عاشق نوشتن و 
خاطرات نوشته شده و ما قرار است دفترخاطرات این دختر عجیب را بخوانیم! 
می بیند.  دیگری  جور  را  دنیا  و  است  متفاوت  اطرافش  آدم های  با  که  دختری 

که تنهاست و جز مادرش هیچ دوستی ندارد. شاید برای همین است 
کتاب برای خواننده ی نوجوان سرشار از سؤال های اساسی است. مینا  این 
مرتب در مورد دنیای دوروبرش می پرسد: در مورد جهان و خلق آن، اسطوره ها 

که در دنیا می بیند. و طبیعت و هر چیزی 
کنار چیزی بی تفاوت نگذرد، راز هر چیز  مینا به خواننده اش یاد می دهد از 
کند. انگار او عضوی از مجموعه ای هماهنگ به نام جهان است و به ما  کشف  را 

یادآوری می کند دنیا را خوب ببینیم!
مینا هنگام تک گویی ها و حرف زدن از امیدها و ترس هایش داستان هایی را 
که به تونل زیرزمینی رفته بود، داستان اخراجش از  تعریف می کند، مثل روزی 

گذرانده بود و.... که بین بچه های ناسازگار  مدرسه، روزی 
کند،  کتاب را با خود همراه  این نگاه متفاوت می تواند خواننده ی نوجوان 
تلنگر  او  به  دست کم  یا  برساند  گاهی  آ به  را  او  و  بدهد  جواب  سؤال هایش  به 
که دوران بلوغ را می گذرانند،  بزند. مینا همراه خوبی برای نوجوان هایی است 
مینا  می کشند.  خجالت  دیگر  آدم های  با  برقرارکردن  ارتباط  از  و  ندارند  دوستی 
کنار داشتن جهاِن شخصی  بر ترس هایش می فهمد الزم است در  با غلبه کردن 

کند. خودش، با آدم های اطرافش هم ارتباط برقرار 
خواننده می تواند با اجرای این فعالیت ها، عالوه بر درِک بیشتِر جهان مینا، 

کند. بیشتر به خودش فکر 
که با شخصیت  کتاب با قلم و صفحه بندی متفاوتی منتشر شده است  این 
برای  را  کلمات  خواندن  گاهی  قلم  این  انتخاب  اما  دارد.  هماهنگی  مینا 

کتاب سخت می کند. خواننده ی 

که دختری 
عاشق شب است

اسم من میناست
نویسنده: دیوید آلموند
مترجم: مریم رفیعی
ناشر: ایرانیان
372 صفحه
13000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کمک به نوجوان های منزوی و تک والد کاربرد: 
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کند به پسرش قول  گ دِم رفتن درست وقتی باید با زندگی خداحافظی  پدر اسال
می دهد بهار برگردد، او برایش مهم نبود به خاطر سروکار داشتن با آشغال ها بو 
که به خاطر بیماری قطع شده، پس  می دهد. می گوید یک روز وقتی پاهایش را 
گ باور دارد روزی این اتفاق می افتد  گرفت دنبال بوها از بهشت برمی گردد. اسال
و پدر برمی گردد، چون او به پدرش و حرف هایش ایمان دارد. آن ها خانواده ای 
با  مادر  دارند.  باور  را  و همدیگر  لذت می برند  از وجود هم  که  صمیمی هستند 
کتاب مقدس  که دارد از جمله های  عشق از پدر پرستاری می کند و پدر با ایمانی 
به  قوی  ایمان  این  انگار  و  دارد  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  پدر  می کند،  نقل 

گ منتقل شده است. اسال
گ اتفاق می افتد، اما همه چیز بین عینیت و خیال غرق  آن روز از دید اسال

است.
شاید  و  است  خیال  دیوی،  دوستش  دید  از  و  دارد  عینیت  گ،  اسال دید  از 
است،  گ  اسال پدر  همان  شده  پیدا  یک مرتبه  که  مرد  این  ندارد  باور  او  دروغ. 
دامن  ابهام  این  به  تا  برده  به کار  خوبی  ترفنِد  نویسنده  اعتقاد،  این  از  جدای 
گ و مرد، دیوی حضور ندارد و  گفت وگوی اسال بزند. درست در ابتدای برخورد و 

همین به شک خواننده دامن می زند.
می برد.  پیش  قطعیت  نداشتن  و  شک  با  را  داستان  نویسنده  ادامه،  در   
گر خواست، به قطعیت  کند و ا خواننده با باورهای خودش می تواند نتیجه گیری 
روایت  را  داستان  هم  متن  بدون  که  شده  همراه  تصاویری  با  شک  این  برسد. 

می کنند.
که  تا باالی سر مردی  از زمین  بیرون  از  کل به جزء است،  از  حرکت تصاویر 
گ به سمتش  گ باشد نشسته بر روی نیمکت با عصا و اسال می تواند پدر اسال
کل می شود، در تصاویر، فضای داستان  می رود. درانتها، این حرکت از جزء به 

پر از ابهام است.
نویسنده با تعمدی خاص قصد دارد باورها، یقین ها و همه ی چهارچوب ها 
قطعی  چیز  هیچ  شود.  ممکن  دارد  امکان  ناممکن ها  همه ی  اینکه  بشکند.  را 

نیست و ذهن جزمی به ذهنی متغیر و منعطف تغییر می کند.
به نظر می رسد با باور خیلی چیزها و تغییرهای ذهنی می شود حال بهتری 
و  تمام  دارد،  باور  را  پدر  گ  اسال هست.  آنچه  از  بهتر  و  متفاوت  حالی  داشت؛ 
کمال. به آنچه خواسته است رسیده، دیدن پدر و حاال حال خوشی دارد. حتی 
که به آنچه باید می شده داشته است. وقتی دوباره پدر می رود. مهم باوری بوده 

از باوری بزرگ به 
عینیتی جزئی

پدر اسالگ
نویسنده: دیوید آلموند
کین تصویرگر: دیو مک 
مترجم: نسرین وکیلی

انتشارات: آفرینگان
64 صفحه

6000 تومان
کاربرد: یادآوری نداشتن قطعیت

گروه سنی: داستان نوجوان
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گرفته و مجموعه های  رونق  بازآفرینی متون قدیمی  و  بازنویسی  بازاِر  روزها  این 
کتاب هایی چون شاهنامه، مثنوی معنوی و گلستان سعدی، هفت  متعددی از 
احیای  واالی  هدف  با  مجموعه ها  این  است.  آمده  بازار  به  و...  نظامی  اورنگ 
زبان  ریشه های  که  گنجینه هایی  می شوند.  تدوین  ارزشمند  و  قدیمی  متون 
و  بازنویسی  اهمیت  نوجوان،  مخاطباِن  درنظرگرفتن  با  هستند.  ما  فرهنگ  و 
متون  به  پرداختن  نفس  روزگاری  گر  ا می شود.  دوچندان  متون  این  بازآفرینی 
کهن راضی کننده بود، امروزه، چگونگی بازآفرینی و بازنویسی مهم است و روایتی 
کهنگی و دشواری زبان را از متون قدیمی بگیرد، نگاهی به تحوالت اجتماعی  که 
بیافریند،  جذاب  و  نو  متنی  قدیمی،  متون  اصالت  حفظ  با  و  باشد  داشته  روز 
همه  این  میان  در  باشد.  امروز  نوجوان  سلیقه ی  و  طبع  خوشایند  می تواند 
به  تازه  اثری  می شوند  موفق  و  برمی آیند  آن  عهده ی  از  نویسندگان  برخی  آثار، 
کنند. اسرارنامه به روایت علیرضا روشن یکی از این گونه  دنیای ادبیات اضافه 
عطار  اسرارنامه ی  حکایت  صدویک  بین  از  نویسنده  این  بازآفرینی هاست. 
داستان شدن  برای  بیشتری  قابلیت  و  استعداد  که  را  حکایت هایی  نیشابوری 
آنچه  کرده است.  انتخاب  تناسب بیشتری داشته اند  با مخاطِب نوجوان  نیز  و 
پرداخت و بازآفرینِی اسرارنامه را برجسته می کند برگردان شعر به داستان است. 
عناصر  کشف  برآمده،  آن  عهده ی  از  به خوبی  نویسنده  که  دشواری ها،  از  یکی 
روان علیرضا  نثر  آن هاست.  روایت داستانی  و  اشعار  وقایع داستانی در میان  و 
جذاب  مخاطب  برای  را  آن  خواندن  که  است  کتاب  این  امتیازات  از  روشن 

می کند.
قصه گویی  قابلیت  که  است  کوتاه  داستان  چند  بر  مشتمل  مجموعه  این 
گفتاری بسیار نزدیک است و می شود آن را به صدای بلند در  دارد. نثر به زبان 

جمع خانواده خواند و از آن لذت برد.

کهن روایتی نو از متنی 
قصه هایی از
اسرارنامه ی عطار نیشابوری
به روایت: علیرضا روشن
تصویرگر: غزاله بیگدلو
کتاب پارسه ناشر: 
144 صفحه
15000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کهن کاربرد: آشنایی با متون 
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فیلیپ پولمن این بار برای بیان داستانش سراغ فضایی قدیمی و تخیلی رفته 
است. او داستان دهکده ای خیالی در سوئیس را در سال 1816 روایت می کند. 
که در شب عید  کسی را  در این مکان شایعه شده اهریمن شکارچی، زامیل، هر 
می شود  معلوم  می رود  جلوتر  که  داستان  می کشد.  باشد  بیرون  ارواح  آمرزش 
گونه ای دیگر رنگ و بوی واقعیت دارد. کنت کارلشتاین شرور با اهریمن  ماجرا به 
بار هم،  این  کند.  قربانی  آدم  ثروت، هرسال ده  برابر  شکارچی پیمان بسته در 
را  سرپرستی شان  که  را  دختری  دو  می خواهد  است  نکرده  پیدا  را  کسی  چون 
کمک گرفتن  که بدون  این است  نویسنده در  اما هنر  کند.  قربانی  برعهده دارد 
کمک، به سراغ  کالسیکشان، برای نشان دادن هراس و  از بزرگ ترها و روش های 
هم زمان  و  است  مسافرخانه  که خدمتکار  دخترک نوجوانی   می رود،  هلیدی 

کارها را در قصر انجام می دهد. برخی 
زبان  از  چندگانه  روایت  شیوه ی  از  کتاب  داستان  بیان  برای   نویسنده 
بیان  نکته هایی  کرده است. هرکدام  استفاده  گون داستان  گونا شخصیت های 
که فرد دیگر یا ندیده یا نمی توانسته در جریان باشد، به همین دلیل،  می کنند 
کتاب،  این  در  دارد.  قرار  هراس ها  و  اتفاق ها  جریان  در  به طورکامل  خواننده 
کمک می گیرند  نوجوانان داستان را پیش می برند و درعین حال از بزرگ ترهایی 
گوشه وکنار  که تنها سفر می کند و می تواند تنها در جنگل و  که متفاوت اند؛ معلمی 
که مدت هاست از قانون فراری است. در این میان، برادر  چادر بزند، شعبده بازی 
که می خواهد با برنده شدن در مسابقه ی شکار، تیر طالیی را  هلیدی هم هست 
کتاب، بیشتر مسیر داستان براساس اعتمادبه نفس، تفکر  به دست بیاود. در این 
مهربانی  براساس  که  قهرمان هایی  می رود؛  پیش  قهرمان هایش  شجاع بودن  و 
گذاشتن برخی نشانه ها می خواهند اتفاق های خوب پیش بیاورند.  کنار هم  و 
هشداردهنده  می تواند  که  است  بدی  سرپرست  نامناسب  رفتاِر  کتاب  موضوِع 
باشد. در عین حال، ترکیب تخیل است با واقعیت، مجموعه ای از یک جعبه ی 
که در اجرای  کمیک  که درواقع قدرت تخیل قهرمانان است، دو پلیس  جادویی 
که همدیگر را دستگیر می کنند،  گاه تا آن اندازه مشکل ساز می شوند  وظایفشان 

که واقعًا وجود دارد و نیز اشباح.   یا عفریت شکارچی 

طنز در دل وحشت

کنت کارلشتاین
 نویسنده: فیلیپ پولمن

تصویرگر: دانا برایان
مترجم: فرزاد فربد

ناشر: پریان
240 صفحه

11500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: افزایش اعتماد به نفس و استقالل، توجه به 
کودکان بدسرپرست
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می کند.  تأییدش  که  دارد  هم  وفادار  دستیاری  است.  قهرمان  می گوید  پیتر 
پیتر قهرمان صدایش می کنند. هیچ  و  برایش هورا می کشند  پنگوئن ها  همه ی 
کس مخالف ندارد جز هرولد باهوش. او به قهرمان بودن پیتر شک دارد. وقتی 
می بیند پیتر شاخه ی مو را جای دم پلنگ جا می زند، چتر را به جای عاج فیل، 
ببر،  پوست  جای  به  را  پشمی  پلیور  و  خشک  طوطی  جای  به  را  ورزشی  کفش 
قهرمان  تو  می گوید  و  می ایستد  پیتر  مقابل  در  شجاعانه  و  نمی نشیند  کت  سا

نیستی، تو دروغگویی.
ما هم مثل هرولد فکر می کنیم. به نظر ما، قهرمان باید بهترین، باهوش ترین، 
کله ی قهرمان باید پر از ایده ی  کارترین فرد باشد. فکر می کنیم  راستگوترین و فدا
کتاب  این  اما  نباشد،  کارش  در  دروغ  و  کند  اشتباه  نباید  قهرمان  باشد.  ناب 
کارهایش  نگاهی متفاوت دارد. هرولد مثل سایه پیتر را دنبال می کند. همه ی 
کم کم متوجه می شود پیتر  را را زیر نظر می گیرد و دائم به او انتقاد می کند. هرولد 
که او فکر می کند بد نیست. با چشم خودش می بیند چه تالشی می کند  آن قدر 
توجه  پنگوئن ها  خواسته های  و  حرف ها  به  بدانند.  قهرمان  را  او  پنگوئن ها  تا 
می کند، برای شان ماهی می گیرد و برای حل مشکل پیست اسکی شان از دیگران 
از  پنگوئن ها  رفاه حال  برای  اما  باهوشی نیست،  پنگوئن  استفاده می کند. پیتر 
تمام  خودش  اسم  به  را  آن ها  می کند.  استفاده  این وآن  به دردبخور  ایده های 
می کند، و خراب کاری هم می کند، اما با شکست از میدان درنمی رود، نمی ترسد. 
گر می خواهید  هرولد وقتی ببیند پیتر روح قهرمانانه دارد او را قهرمان می داند. ا
تبدیل  موافق  هرولِد  به  مخالف  هرولِد  چطور  و  چیست  قهرمانانه  روح  بدانید 
کتاب را بخوانید از  کتاِب پیتر قهرمان را از دست ندهید. قبل از اینکه  می شود، 

گفت قهرمان. کسی می شود  خودتان بپرسید به چه 
گی های قهرمان به خواننده اش ارائه می دهد.  کتاب تصویری تازه از ویژ این 
کمک می کند درباره ی آدم ها زود قضاوت نکند. نشان می دهد آدم ها خوِب  به او 
گی  ویژ چند  و  دارد  خوب  گی  ویژ چند  انسانی  هر  بلکه  نیستند،  بد  بِد  یا  خوب 
بد. می توان به جای مخالفت با آدم ها به خاطر عیب هایشان، آن ها را به خاطر 

گی های مثبتشان پذیرفت.  ویژ

کی می شود به 
گفت قهرمان!

پیتر پنگوئن قهرمان
کینگ نویسنده: درن 
مترجم: مرجان دارابی
ناشر: چکه
96 صفحه
 5000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: دعوت به راست گویی و مثبت اندیشی
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ساخته  انیمیشن  یا  فیلم  آن ها  از  اقتباس  با  که  کتاب هایی  مجموعه  همیشه 
توزیع در  از آن ها استقبال می کنند؛ زمان  می شود، عموم مردم دفعات متعدد 
و  شخصیت ها  درآمدن  تصویر  به  از  پس  و  پرده ها  بر  نمایش  وقت  کتاب،  بازار 
اژدهای  نارنیا و همین مجموعه ی چگونه  ارباب حلقه ها، ماجراهای  داستان. 
چندگانه ی  موج های  این  که  هستند  کتاب هایی  جمله  از  کنید  تربیت  را  خود 

کرده اند. موفقیت را تجربه 
چگونه  فوق العاده اش،  انیمیشن  با  ابتدا  ایران  در  اخیر  مجموعه ی  این 
با  از آن هم زمان  کنید، شناخته شد و سپس چند جلد  تربیت  را  اژدهای خود 
وایکینگ  ماجرای  داستان  شد.  ترجمه  فارسی  به  انیمیشن  ادامه ی  نمایِش 
پدرانش  رسم  به  نمی خواهد  که  سکسکه  یا  هیکاپ  اسم  به  است  نوجوانی 
اژدهای زخمی، خشم  ک ترین  با خطرنا و در دیداری تصادفی  باشد  کش  اژدها
شب، روبه رو می شود و از او مراقب می کند تا بهبود یابد. هیکاپ بااینکه به دلیل 
سرباززدن از جنگ با اژدهایان طرد شده است و حتی دیگر پدرش او را تحویل 
کتاب با ماجراهای هیجان انگیزی  کمک دوستان خل وچلش در هر  نمی گیرد، با 

روبه رو می شود و با شجاعت یکی پس از دیگری آن ها را پشت سر می گذارد.
قالب  که در  کتاب هایی است  از جمله  کنید  تربیت  را  اژدهای خود  چگونه 
یادآوری  به مخاطب  بسیاری می کوشد  با خلق شخصیت های خنده دار  و  طنز 
کمک به هم نوعان خود یا رسیدن به درجات  کند برای انجام اعمال قهرمانانه و 
داشته  نامناسبی  معیارهای  و  عادت ها  حتی  است  ممکن  که  جامعه ای  باالی 
اغلب  و  شخصی  گی های  ویژ با  بلکه  بود؛  بی نقص  و  کامل  نیست  الزم  باشد، 
کرد و شهروندی تأثیرگذار شد.  نه چندان برجسته هم می توان بر مشکالت غلبه 
و  رایج  الگوهای  از  آشنایی زدایی  با  که  دارند  کید  تأ مفهوم  این  بر  الگوها  این 
که هر انسان،  خشک قهرمان پروری در جوامع سنتی می توان به بچه ها آموخت 

خود، قهرمانی ناشناخته است.
کرده اند. ترجمه ی  کنون دو ناشر زعفران و پریان منتشر  این مجموعه را تا
کتاب سازی  با  را  آن  زعفران  نشر  که  داده  انجام  رنجبر  شیدا  را  پذیرفتنی تر 
کنون  تا که  دارد  جلد  ُنه  مجموعه  این  اصل  است.  کرده  بازار  راهی  جذاب تری 

کرده است. انتشارات زعفران چهار جلد آن را، منتشر 

اژدها نُکشان

مجموعه ی چگونه اژدهای 
خود را تربیت کنید

کاول کرسیدا  نویسنده: 
مترجم: شیدا رنجبر

ناشر: زعفران
کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان گروه سنی: 

کاربرد: پرورش تخیل مهارت های شخصی

کنید| چگونه از نفرین یک  )چگونه اژدهای خود را تربیت 
کنید| چگونه دزد دریایی شوید| چگونه  اژدها نجات پیدا 

اژدهایی حرف بزنید(
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به  برسند  تا  افتادند  راه  بارانی،  و  تعطیل  روز  یک  غروب  بودند.  نفر  »چهار 
نزدیک  و  دور  روستاهای  از  همه  و  می شد  برگزار  مراسم  آن  در  که  امامزاده ای 

می آمدند به تماشا و عزاداری. راه افتادند، اما هرگز نرسیدند.
کوچک است و آدم ها دست بر قضا و در این فضا، زیاد  بااینکه می گویند دنیا 

به هم می رسند، هیچ یک از زائران آن ها را ندیده است.«
و  تاریخی  پیشینه ی  مذهب،  سنت،  به  است  احترامی  ادای  سالم  سنِگ 
مبازراتی، محیط زیست و مواردی از این دست، ندانم کاری های انسان و تخریب 

به بهانه ی ساختن.
همه ی  به  که  کسانی  با  آیین ها  و  باورها  به  احترام  با  کرده  سعی  نویسنده 
این باورها اعتقاد دارند و نیز ناباوران سودجو همراه شود. او به نوجوان امروز و 

توانایی هایش باور دارد.
که ـچه  به نظر می رسد به باورهایی خاص از این مخاطب رسیده؛ نوجوانی 
بخواهد چه نخواهدـ محصول سنت، فرهنگ، طبیعت و خیلی چیزهای دیگر 
کند. شخصیت اصلی  گذشته اش قطع  گذشته است و نمی تواند ارتباطش را با 
نویسنده  است.  پذیرفته  کمال  و  تمام  را  او  دارد.  ایمان  دایی اش  به  داستان 
بااستفاده از خرده روایت ها، شاهد مثال برای روایت های دایی، اشاره به موارد 
برده  پیش  را  داستان  به خوبی  وقایع  قراردادن  هم  کنار  و  مقایسه  و  تاریخی 
گذشته، چه در مکان -بازگشت  است. شخصیت های داستانش برمی گردند به 
کنار  به روستا- و چه در باورهایشان -حضور در مراسمی مذهبی و نمادین در 
و  خود  کشف  هستند.  کشف  و  جست وجو  حال  در  آن ها  قبل.  نسل  از  دایی 
دیگر  که  مذهبی  مراسمی  برگزاری  برای  فرصت  آخرین  باورها.  به  دست یافتن 
کسانی  فرصت تکرارش نیست، آن هم به خاطر سدسازی و تخریب های انسانی. 
کوه می آیند، اما جلوتر نمی روند و سنگ  که نمی توانند به زیارت بروند به باالی 
می آمدند  همان جا  تا  روستاییان  از  عده ای  است.  احترام  ادای  برای  نشانه ای 
و از آن جا به امام زاده سالم می دادند و به دلیل سختی ادامه ی راه از همان جا 

بازمی گشتند.
بهانه های  این  همه ی  از  می کند،  استفاده  ابزارها  این  همه ی  از  نویسنده 
و  شخصیتشان  کامل شدن  اما  نوجوانان  این  ناتمام  سفر  از  و  روایت 

همراهی کردن شان.
کرده است. اما این بار از شیوه ی  بایرامی از تغییر راوی در داستان استفاده 
کرده و بخشی از  گرفته و داستانی چندالیه خلق  کالسیِک روایت فاصله  ارائه ی 

گذاشته است. پایان بندی را برعهده ی مخاطب 
کتاب  کتاب، به خاطر طراحی جلد، جایزه ی مسابقه ی بهترین طراحی  این 

کرده است. کتاب الیپزیک را دریافت  دنیا در سال 2014 در نمایشگاه 

ادای احترام به
سنت و باورها

سنِگ سالم
نویسنده: محمدرضا بایرامی
ناشر: عصر داستان
240 صفحه
11000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با باورها و سنت، هویت یابی
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به  آندرسن  جایزه ی  بردن  با  بیستم  قرن  نیمه ی  نویسنده ی  روداری  جانی 
شهرت رسید. در داستان های او، یک نکته بیش از هر چیز به چشم می خورد، 

که برپایه ی تجربه پیش می رود. تکیه بر تخیل 
کنار هم قرار  کوتاه  کتاب قصه هایی برای لبخند، حدود بیست داستان  در 
کلماتش به سیصدتا می رسد، اما نکته ی مهمی را بیان  گاه تعداد  که  گرفته اند 
قصه های  دارد:  بخش  سه  مجموعه  این  داستان.  کوتاه ترین  مانند  می کند 

لینوپیکو، داستان های ازوپینو و داستان های بلند و وزین.
گاه نظراتشان را  گاه غلط است و  که   او در داستان هایش رفتارهای آدمیان را 
کودکاِن خواننده  کرده است تا  که بر پایه ی خرافات است در آینه ای بزرگ نمایی 
کنند و آن راه بهتر را  کشف  براساس اندیشه های خود بتوانند راه و روش درست را 
کتاب بااستفاده از ضرب المثل ها،  گیرند. در عین حال، نویسنده ی این  درپیش 
کرده  رفتارهای نادرست مثل خشونت، دروغ و زورگویی، بداخالقی... را تصویر 
ماه  و  کوه  و  درخت  از  عجیب وغریب  شخصیت های  که  است  این گونه  است. 
راه  میان،  این  در  باشند.  بزرگ ساالن  و  کودکان  رفتارهای  نمایشگر  می توانند 
که در داستان است پیدا می کند و  کودکی  کودِک خواننده یا شخصیت  چاره را 
کنند در مقایسه با مشکالت چگونه تدبیر و  بدین گونه، بچه ها  می توانند تمرین 
گیرند و در عین حال صبور باشند. تخیل جانی روداری در خلق  اندیشه را به کار 
تمر هندی  از  نیست،  برابرش  در  که هیچ سدی  تا جایی است  این داستان ها 
نزدیک  به دیگری  که می خواهد  کوهی  تا  باید مالیات بدهد  که  تا ماهی  گرفته 

گون دارد و ... گونا که رنگ های  باشد یا برفی 
را  اثر  خواندن  می توانند  که  هستند  همراه  تصویرهایی  با  داستان ها  این 
گی های  از ویژ یکی  این تصویرها  کنند.  کمک  کودک  به قوه ی تخیل  و  آسان تر 

کتاب است. مثبت این 

تخیل، برگ برنده ی 
زندگی روزانه

قصه هایی برای لبخند  
نویسنده: جانی روداری

مترجم: مرضیه شجاعی دیندارلو
کانتونه تصویرگر: آناالئورا 

ناشر: سروش
108 صفحه

6500 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: افزایش توجه و خالقیت، آموزش چگونگی 
استفاده از اندیشه در برابر رفتارهای نامناسب
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و  می کند  لج  ک زدن  مسوا سر  مدام  که  کوچکمان،  بچه ی  به  چه طور 
که  کنیم  کمک  باشد،  تروتمیز  داریم  دوست  ما  که  آن قدر  نمی خواهد  دلش 
کوچک  کتاب های  برایش  کنیم؟  نصیحتش  مدام  بداند؟  را  سالمتی اش  قدر 
کسی هست در  کنیم؟ آیا  مهارت های زندگی بخریم و این نکات را بهش یادآوری 

کند بی آنکه مدام حرف های خشک و جدی بزند؟ کمک  این باره به ما 
لولوی  بگیرید!  کمک  آوازخوان  لولوی  از  کار  این  برای  می کنیم  پیشنهاد 
کوچک شما توی خانواده ای زندگی می کند و البته  که مثل بچه ی  که  بانمکی 
کوچولو را دوست خواهند  کند! بچه ها لولوی  دلش نمی خواهد مقررات را رعایت 

داشت و با او آواز خواهند خواند!
کتاب با تصویرگرِی رنگ و لعاب دار، قطع متفاوت و روی  خوشبختانه، این 
و  شما  به  را  امکان  این  و  است  شده  نوشته  نمایشنامه  شکل  به  زیبایش  جلِد 

کنید. کمترین وسایل ممکن در خانه آن را اجرا  که با  بچه ها می دهد 
که در خانه می شود  شاید بتوانید با یکی دو ساز و حتی بااستفاده از وسایلی 
آوازهای  انداخت،  خنده  به  آن  با  را  بچه ها  و  درآورد  بانمکی  صداهای  آن ها  از 
کنید و نمایش را در طول چند شب با بچه ها جلو  لولوی آوازخوان را با هم اجرا 

ببرید.
کم حجمی نیست و اتفاق هایی  کتاب چندان  لولوی آوازخوان برای بچه ها 
که برای خود لولو و مامان و بابایش می افتد در پرده های متعددی ادامه پیدا 
کدام طرف به تغییر  می کند و درنهایت، یکی از دو طرف تغییر می کند. حاال اینکه 
کتاب را نخوانده باشید نمی دانید. لولو یا پدر و  که تا  تن می دهد چیزی است 

مادرش؟

آوازخواندن با
لولوی آوازخوان

لولوی آوازخوان
نویسنده: رضا فیاضی )براساس داستانی از مرجان 
کشاورزی آزاد(
تصویرگر: حدیثه قربان
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
96 صفحه
7300 تومان
کودک گروه سنی: 
کودکان در  کمک به حل مشکالت رفتاری  کاربرد: 
زمینه ی سالمت و بهداشت فردی
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در  جایی  می شود  باعث  همین  و  است  غیرمعمولی  غولی  غارنشین  مانکل 
می خندند  مانکل  به  غرغرو  کوه  کن  سا غول های  باشد.  نداشته  غول ها  میان 
و هیکل ریزه میزه اش را مسخره می کنند. مانکل آن ها را ترک می کند و به سراغ 

که می گویند اندازه ی او هستند. کوتوله هایی می رود 
که  ما  ذهن  قالب های  قصه ی  است؛  متفاوت  قصه ای  غارنشین  مانکل 
که شبیه تصورات ما نبود یا مثل ما نبود به درد  خیال می کنیم هرکس و هرچیز 
آمده است،  به دنیا  کامل  ولی  ریزه  ناخواسته  که  غارنشین،  مانکل  نمی خورد. 
می تواند همه کاری بکند، ولی جامعه ی غولی او را نمی پذیرد و طردش می کند. 
هرچند این تبعید عاقبت از مانکل قهرمانی برای غول ها می سازد و باعث نجات 

کوتوله ها می شود. قلعه از دست 
غول هایی  غفلت  در  و  می شود  خطر  متوجه  کوچولو  مانکل  دوم،  جلد  در 
کمک  با  بگیرند،  را جشن  پیروزی در جنگ  و می خواهند  بی خیال هستند  که 
مثل  مانکل  می دهد.  نجات  را  غول ها  امیلی،  دوستش،  و  اسنارگ  اژدهایش، 
در  حتی  است؛  استثنایی  نه  و  دارد  ویژه  نیرویی  نه  جدید  قهرمان های  اغلب 
گی ها  مقایسه با غول ها نقص فنی دارد، ولی باهوش است و شجاع و همین ویژ
کامل و حتی شاهشان  که از دست غول های  کارهایی بکند  باعث می شود بتواند 
متوجه  بقیه  از  پیش  نمی شود،  گرفته  جدی  هیچ وقت  که  او،  نیست.  ساخته 
خطرها می شود و به همه هشدار می دهد. عاقبت مجبور می شود برای نجات 
که  هم نوعانش آستین باال بزند و با دوستانش دست به اعمالی قهرمانانه بزنند 
که اندازه ی غول ها نیست، در این ماجراها  همه را شگفت زده می کند. مانکل، 

متوجه بسیاری از توانایی های خود می شود.
با  و  شده اند  نوشته  طنز  قالب  در  که  کتاب هایی  چنین  خواندن 
کمک می کند عالوه بر سرگرمی،  کودکان  تصویرسازی های جذاب همراه اند، به 
گی های  ویژ با  بلکه  بود؛  کامل  نباید  حتمًا  بزرگ  کارهای  انجام  برای  بیاموزند 
کارهای بزرگی انجام دهند و تمام تحقیرها و طعنه ها را به  خودشان می توانند 

کنند. ستایش تبدیل 
 ،)2010( تایمز  جایزه ی  کسب  جمله  از  زیادی  افتخارات  مجموعه  این 
 ،)2012( تیز  استوکتون  جایزه ی  کسب  هاوس،  چیکن  بچه های  داستان های 
آن  از  را   )2012( شفیلد  کودکان  کتاب های  و   )2012( لیدزبوک  نهایی  برنده ی 
کنون دو جلد از این مجموعه را با رعایت حق  کرده است. نشر پیدایش تا خود 

کرده است. انحصاری نشر در ایران منتشر 

کوچک، اندازه ی غول

مجموعه ی مانکل غارنشین
کسلی نویسنده: ژانت فا
مترجم: پروین جلوه نژاد

تصویرگر: استیو ولز
ناشر: پیدایش

220 صفحه
10000 تومان

کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: پرورش مهارت های شخصی، افزایش 

اعتمادبه نفس

کوه نشین| مانکل غارنشین و  )کوچک ترین غول 
خرپرنده(
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انگار زمستان  بهار.  از  نه  از خورشید خبری است،  نه  و  از برف است  پر  همه جا 
بیرون  چراغ های  شب هنگام،  است.  بهار  انتظار  چشم  ماهی گیر  ندارد.  تمامی 
کند. صبح روز بعد هم،  گم شده است، راه را پیدا  گر بهار  کلبه را روشن می کند تا ا
از بهار خبری نمی شود. باالخره مرد ماهی گیر تصمیم می گیرد خودش به دنبال 
کوچولو و دوستانش به  خ  کجا دنبالش بگردد. ماهی سر بهار برود. اما نمی داند 
کند. مضمون اثر تکراری است، اما تصاویر  ماهی گیر یاری می رساندند بهار را پیدا 

جلوه ای خاص به آن داده اند.
دورریختنی  بسا  چه  دست یافتنی  مواد  از  بااستفاده  کتاب  تصویرسازی 
اطرافمان مانند پیچ، فن، مهره، سنجاق قفلی، خرده های یونولیت، تکه های 
اینکه  جالب  گرفته اند.  شکل  و...  کاغذ  رشته های  سیمی،  رشته های  و  چوب 
پرندگان  و  کوچولو  خ  سر ماهی  ماهی گیر،  مرد  داستانی  شخصیت های  تصویرگر 
کلبه ی پیرمرد و اشیایی مانند قایق را ساخته و از  و صحنه های داستان مانند 

آن ها عکاسی شده است.
درست  کاغذ  رشته های  از  که  دریایی  روی  بر  فلزی  قایق  با  فلزی  پیرمرد   
اما  است،  فلز  تصویرسازی  در  اولیه  مواد  کند.  پیدا  را  بهار  تا  می رود  شده اند 
خ و پرندگان را در غِم نیامدن بهار و شادی  می توان احساس پیرمرد و ماهی سر
با  کامل شده است. زیرا عکاس  با عکاسی  آمدِن آن دریافت. این تصویرسازی 
نیامدن  زمستان،  طوالنی شدن  حال وهوای  توانسته  مناسب  نورپردازی های 

کند. بهار و حس پیرمرد در یافتن بهار را به خوبی به مخاطب منتقل 
کتاب در رشد خالقیت مخاطب بسیار تأثیر دارد. مخاطب  تصویرسازی این 
با آن تصویرسازی شده  که  را  بر خواندن داستاِن مصور می تواند وسایلی  عالوه 
کشف اشیای پیرامونی و ساخت دوباره ی آن ها  کند و به نوعی خود نیز به  کشف 

دست یابد.

کشف اشیای پیرامونی 
و ابداعی دوباره

ماهی گیر و بهار
کلهر گان  نویسنده: مژ
تصویرگر: نازنین عباسی
عکاس: محمدمهدی زابلی
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
40 صفحه
4000 تومان
کودک گروه سنی: 
کشف  کاربرد: رشد خالقیت با سهیم شدن در تجربه ی 
و ابداع تصویرگر بااستفاده از موادی دست یافتنی
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کسانی است  یادداشت های شخصی  از  مجموعه ی دفتر خاطرات مجموعه ای 
کرده اند. که در طول تاریخ نقشی ایفا 

قرن  در  که  دوازده ساله  دختری  است،  کلوتی  داستان  هستم  برده  من 
از  را  او  که  چیزی  است.  می کرده  کار  پنبه  ع  مزار در  و  بوده  برده  میالدی  نوزده 
او  کرده است.  کسب  پنهانی  که  توانایی ای است  بردگان متفاوت می کند  دیگر 
که  ویلیام را موقعی  لیلی است، پسر آن ها یعنی  هنلی و خانم  خدمتکار ارباب 
که حروف الفبا را می آموزد  کار است  درس می خواند باد می زند. در خالل همین 
می شنود،  و  می بیند  که  را  چیزهایی  می نویسد؛  را  خاطراتش  می کند  شروع  و 

اتفاقات ملک اربابی، وضعیت بردگان، احساسات، رنج ها و....
کتاب با نثر  گرفته ایم و می خوانیم. این  کلوتی را در دست  درواقع، ما دفتر 
کند و  کلوتی احساس نزدیکی  که دارد باعث می شود خواننده به  روان و لطیفی 
از زاویه ی نگاه خودش دیگر شخصیت ها  کلوتی  برای سرنوشتش نگران باشد. 
و  تی  خاله  مثل  دیگر  برده های  ارباب هایش،  مثل  است،  پرداخته  خوب  را 
کلوتی در قالب داستانی هیجان انگیز و سرگرم کننده مخاطبش را با  اسپایسی. 

برده داری آشنا می کند.
چه  دانستن  اینکه  و  می دهد  نشان  را  نوشتن  و  خواندن  ارزش  کتاب  این 
نقشی در زندگی آدم ها ایفا می کند، به توانایی های دختری نوجوان و به هوش 
او بها می دهد. این دختر نوجوان برده های زیادی را فراری داد، اما خودش در 

مزرعه ماند تا دیگر به برده ها آموزش دهد.
می کند.  یادآوری  را  انسان  شگفت انگیز  قدرت  کتاب  این  واقعی  مبنای 

که توانسته اند در رنج قوی بمانند تا شرایطشان را تغییر دهند. انسان هایی 

معجزه ی خواندن
من برده هستم

)از مجموعه ی دفتر خاطرات(
ک کیسا نویسنده: پاتریشیا مک 

مترجم: منا فخیم
ویراستار: پژمان واسعی

انتشارات: محراب قلم
8000 تومان
208 صفحه

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با برده داری در آمریکا، لزوم سوادآموزی
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دنیا  به  غاری  در  می داند  است!  حیوانی  چه جور  نمی داند  کوچولو  می سی نو 
آمده، اما نمی داند چه جوری از آن غار سر درآورده است.

کند چه جور حیوانی است  کشف  او از تخم درمی آید و در جنگل راه می افتد تا 
روبه رو  گونی  گونا حیوانات  با  راه،  در  بگردد.  مادرش  دنبال  باید  کجا  بفهمد  و 
که بین خودش و آن ها می بیند فکر می کند نسبتی  کی  می شود و با نقاط اشترا
کشف نقاط تفاوت می فهمد هنوز نمی داند چه حیوانی  با آن ها دارد! اما بعد با 

است.
زرافه  و  کرگدن  از خرس،  روبه رو می شود  گونی  گونا با حیوانات  او در جنگل 
که می بینند  گرفته تا میمون، مارمولک، تمساح و پرنده ها. بعضی از حیوان ها، 
کند.  کمکش می کنند تا بتواند هویتش را پیدا  او بدجور دنبال مادرش می گردد، 

کودک هم پابه پای می سی نو جلو می رود.
هم  بار  این  می آیند،  جنگل  به  حیوانات  شکار  برای  آدم ها  میان،  این  در   
دربرود...  شکارچی ها  دست  از  می کنند  کمک  می سی نو  به  جنگل  حیوانات 
چه جور  کوچولو  می سی نو  فهمیده اند  آن ها  هستند!  او  دنبال  شکارچی ها 
رقم  خوشی  پایان  کوچولو  می سی نو  برای  پرنده!  دایناسور  است،  حیوانی 

می خورد، مادرش می آید و او را نجات می دهد.
به  را  گروه  در  همکاری  لزوم  و  اتحاد  هویت،  مثل  مفاهیمی  داستان  این 
به  را  مختلف  حیوانات  خصوصیات  این،  بر  عالوه  می کند.  منتقل  خوانندگان 

مخاطبانش می آموزد.
کودکان سال های اول  که دارد پیشنهاد خوبی برای  کتاب با نثر روانی  این 
کتاب بخوانند. تصویرهای سیاه و سفید  که می خواهند خودشان  دبستان است 

کمک می کنند. که به مخاطب در تجسم فضا  هم همراه داستان شده اند 

کی ام؟ من 
می سی نو کوچولو
نویسنده: نوشین شعبانی
تصویرگر: عاطفه ملکی جو
ناشر: پیدایش
156 صفحه
7000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: هویت یابی، آشنایی با موجودات مختلف
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این  در  اینکه  است.  کودکان  بازی های  محبوب ترین  از  بازی  پلیس  و  دزد   
برای  آرزو  همین  برآورده شدن  کتاب  این  آن هاست.  آرزوی  شوند،  موفق  بازی 
ایوان خوابیده بودند.  که همراه مادر و مادربزرگش روی  حسنی است. پسری 
آمده است.  که می گفت: دزد  بیدار می شوند  با دادوبیداد مادربزرگ  یک دفعه 
گر  ا اما  می شود.  بلند  حسنی  می دهد.  سر  دزد  دزد  فریاد  او  دنبال  به  هم  مادر 
گر  ا یعنی  اشتباهید.  در  سخت  می شود،  ختم  همین جا  به  ماجرا  می کنید  فکر 
کمک می آیند  فکر می کنید حسنی راحت همسایه ها را صدا می زند و آن ها برای 
بقیه ی  با  را  کتاب  این  که  دلیلی  درواقع،  می کنید.  اشتباه  می گیرند،  را  دزد  و 
کودکی نوشته شده اند متفاوت  که براساس همین بازی متداول  داستان هایی 
کمی مسیر را برای خواننده  کرده  کتاب سعی  می کند همین است. نویسنده در 
کافی شانس  کند به همین خاطر دزد این داستان به اندازه ی  با پیچ وتاب همراه 
کند یا... به هرحال به چنگ خانواده  یا فرار  که دفعه ی اول قایم شود  می آورد 
شخصیت ها  مرسوم  ناتوانایی های  براساس  داستان  دیگر  گی  ویژ نمی افتد. 
اتفاقًا  ندارند  برتری  گی  ویژ این شخصیت ها هیچ  از  گرفته است. هرکدام  شکل 
گوششان نمی شنود، پس چطور  کمبود هم دارند، یا چشمانشان ضعیف است یا 
می شود می فهمند دزد آمده است. از سوی دیگر اصاًل حسنی چطور می فهمد 
کتاب پیش  با خواندن  که  دزدی وجود دارد؟ همه ی این ها سؤال هایی است 
کتاب به جواب دست نیابد، اما دست کم  می آید، ممکن است مخاطب با پایان 
که  است  زمانی  کتاب  این  متفاوت  لحظه های  از  دیگر  یکی  می کند.  فکر  آن  به 
بنابراین  گاه.  ناخودآ کاماًل  می کند،  اعالم  متفاوت  شیوه ای  به  را  حضورش  دزد 
که بدی یک رفتار را به خوبی آموزش  گونه ای  آموزشی پنهان هم وجود دارد به 

می دهد.
ک ترسیم نکرده  کتاب شخصیت ها را این قدر وحشتنا گر تصویرگری  هرچند ا

ک پشت بیشتری را دریافت می کرد. کتاب بهتر بود و ال کودک با  بود، ارتباط 

دماغ دزدگیر
این صدای دماغ کی بود؟

نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: صدیقه شاهوردی شهرکی

کریمی ویراستار: رضا 
ناشر: سروش

16 صفحه
2500 تومان

کودک گروه سنی: 
کمک  کاربرد: آموزش افزایش توجه و دقت به اطراف، 

کودک به باالبردن حس اعتماد به نفس در 
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شاید تصویری خنده دار باشد دختری با چهار دست، پسری با چهار پا، دختری 
با دو قلب و پسری با دو سر.

دختری  کلیشه،  زد.  حدس  را  هرکدام  توانمندی های  می شود  همین جا 
که از همه بهتر فکر  که عاشق پرنده هاست و پسری با دو سر  مهربان با دو قلب 
می کند ممکن است توی ذوق بزند، ولی وقتی این ها بهانه می شوند برای روایت 

کرد. گفتش را دارد، می توان قبول  آنچه نویسنده قصد 
ماجرا از قصه ای بی سروته شروع می شود.

که به باغی با چهاردیواری خالی می روند و همینجا همه ی  این شخصیت ها 
گی هرکدام از آن هاست تبدیل می شود به ابزاری برای  که ویژ آن چیزهای اضافه، 
خلق آنچه به آن نیاز دارند و دل می بندند، دست ها، پاها، سر و قلب اضافه را به 
تنه ی درخت می بخشند و باغبانی می سازند. آن ها با هدف مشخص دست به 
خلق می زنند و همین باعث می شود باغی درست شود پردرخت، پرسیب و پر از 
کسی به دیوار و حصار فکر نمی کند. آن ها به باغ سبز فکر می کنند و  پرنده و دیگر 

عاشق پرنده ها می شوند.
کرده، اما قصه ای  حاال باغ آن ها همه چیز دارد. قصه گو هم این قصه را تمام 

که در آن بهار می آید. دیگر شروع شده است، قصه ی زندگی 
دیگر  داستانی  ادامه ی  می تواند  مخاطب  خیال انگیز  ذهن  در  که  بهاری 
را در ذهن  پایان بندی ندارد و مخاطب می تواند داستانی دیگر  باشد. داستان 
که  شاد  پسرهایی  و  دخترها  با  باغ  یک  در  و  بهار  در  پرمهر  داستانی  کند.  آغاز 

زندگی را تجربه می کنند.

این قصه هم تمام شد
این قصه هم تمام شد
نویسنده: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: سیروس آقاخانی
ناشر: دانش نگار
24 صفحه
2500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: آموزش همکاری و مهربانی، پرورش تخیل
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به  ده سالگی اش  تولد  روز  اما  باشد،  معمولی  پسری  بود  قرار  واتسون  لوک   
توصیفی  و  اول  از فصل  را  این  کتاب  تبدیل شده است. مخاطب  گرگ نما  یک 
از  همین طور  می شود،  متوجه  می کند  شبانه  ک  ترسنا فضای  از  نویسنده  که 
که مدام مراقب است عصبانیتی پیش نیاید. در یک چشم  نگرانی های مادرش 
گروه آ. آ. م.  به هم زدن، عده ای بی صورت در حال جمع کردن وسایلشان هستند؛ 
که بعدًا لوک می فهمد همان اعضای )انجمن اسکان موجودات غیرعادی(  غ. ع 
کن می شوند. همان روز اول،  هستند. او و خانواده اش در خیابانی متفاوت سا
پیدا  جدید  دوستانی  می آیند.  آن ها  دیدن  به  خون آشامشان  همسایه های 
و دیگر موجودات  زامبی ها  اشباح، هیوالها،  مانند همسایه هاشان  که  می کنند 
که  غیرطبیعی بودند. برای لوک، دوست شدن با کلئوفار )دختر مومیایی شده ای 
گانه نگهداری می کند( و رسوس نگاتیو  قلب و اعضای بدنش را در جعبه ای جدا
کمک اسپری  گزیر است با  که برخالف خانواده اش خون آشام نیست و نا )پسری 
ک را  و رنگ، خود را خون آشام جلوه دهد( دوست می شود. اما حقیقتی دردنا
ماجرا  را پشت سر می گذارند.  و شب های سختی  روز  مادرش  و  پدر  و  درمی یابد 
کند تا بتواند خانواده اش  که لوک باید یادگاری هایی را پیدا  از آنجا آغاز می شود 
افسانه ی  قدیمی  کتاب  دوستانش  کمک  به  او  ببرد.  بیرون  جیغ  خیابان  از  را 
از  یکی  کتاب،  جلِد  هر  در  و  می یابد  را  استون  اسکیپ  نوشته ی  جیغ  خیابان 
این  کند.  پیدا  است  قرار  مانده  جا  به  بنیان گذار  پدران  از  که  را  یادگاری هایی 
کثر  ا و مانند  کرده است  کودک توصیف  برای  را  از شگفتی ها  کتاب مجموعه ای 
کتاب آغاز شده است. یکی  کشیدن تصاویِر شخصیت های  کتاب هاِی این گونه با 
که هرکدام  که با جزئیات زیادی همراه است  کتاب این است  گی های این  از ویژ
بعدتر به درد می خورد و در جایی استفاده می شود و از سوی دیگر، بر اساس عقل 
کودکان  کودکان پیش می رود. بزرگ ساالن به آن ها کمک نمی کنند و  و اندیشه ی 

صاحباِن قلمرو فکر هستند.

جیغ با چاشنی
فکر و هیجان

مجموعه ی خیابان جیغ
نویسنده: تامی دونباواند

کتبی مترجم: سرور 
کلهر گان  ویراستار: مژ

ناشر: پیدایش
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 

کید بر  کاربرد: آشنایی با دنیایی تخیلی و فاتنزی، تأ
استفاده از عقل و احساس به جای منتظرماندن

کابوس شب خوره| در  گابلین ها|  )وحشی بازی 
گرگ نما|  دام غول ها| هجوم معمولی ها| چنگال 

گمشده| زبان زامبی| یادگار مومیایی|  جمجمه ی 
گرسنه( یادگار جادوگر| دندان خون آشام| پتی 
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کودکانه ی کلر ژوبرت در داستان های موموشی بسیار شیرین است.  نگاه و زبان 
مادرش  و  پدر  ندارد،  دوست  را  غذاها  بعضی  که  است  بچه ای  موموشی 
که شب ها موقع قصه خواندن برای او خوابشان می برد، دوست  آن قدر خسته اند 
کنند، دوست دارد زودتر بزرگ شود و قدری مستقل  ندارد مهمان ها هی بوسش 

کند و.... زندگی 
کودک لذت  که هم می تواند به  کتاب هایی است  داستان های موموشی از آن 
بعضی  ازمیان برداشتن  برای  حلی  راه  هم  بچشاند،  را  خوب  داستان  خواندن 
و در عین حال  آسان، شدنی  کوچک،  راه حل هایی  بدهد؛  کودک  به  مشکالت 

شیرین.
را هم در داستان و هم در  کلمات -که معمواًل بچه ها آن  با  بازی نویسنده 
زندگی واقعی خیلی دوست دارند- بر شیرینی روایت ها افزوده است و تصویرهای 
کودکانه و جذاب داستان ها  کتاب سازی به نسبت مناسب هم به بیان  خوب و 

کرده است. کمک  بسیار 
کودکان و ظرافت او در عبور  نگاه تازه ی نویسنده به برخی مشکالت ساده ی 
نباشد-  کوچک  کودک ممکن است چندان  برای  البته  که  کوچک-  از مشکل 
دسته  این  از  موموشی  داستان های  کند.  خلق  خوبی  داستان های  می تواند 

است.

حل مشکالت با 
کم کم  کم  شیوه ی 

داستان های موموشی
)آش قاتی پاتی و چهار 
داستان دیگر(
کلر ژوبرت نویسنده و تصویرگر: 
ناشر: دانش نگار
24 صفحه
5000 تومان
کودکان سال های اول دبستان گروه سنی: خردسال و 
کودک برای حل مشکالت کمک به  کاربرد: 
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شده اند  بازنویسی  ایران  کهن  متون  و  شب  هزارویک  از  متنوعی  مجموعه های 
با  از هزارویک قصه  گی هایی داشته اند. مجموعه ی دوازده قصه  که هرکدام ویژ
به نظر  مجموعه هاست.  این  از  یکی  شکیل  کتاب سازی  و  متفاوت  تصویرگری 
از  نگرفته است،  کافی صورت  بعضی جلدها دقت  انتخاب داستان  در  می رسد 
جنسیتی  تبعیض آمیز  درون مایه ی  خاطر  به  که  خواب  در  خواب  کتاب  جمله 
راه  فهرست  به  که  دیگر  کتاب  سه  در  اما  شد.  حذف  ک پشت  ال فهرست  از 
که  جزئیاتی  با  نیز  تصویرگری  آن،  نگارش  و  داستان  انتخاب  بر  عالوه  یافته اند، 
کرده است. در یکی از داستان ها، جادوی  کمک  کرده به پیشبرد داستان  ترسیم 
کهن  ادبیات  در  که  خیالی شدن،  تصویر  عاشق  دارد،  وجود  دوگانگی  نقاشی، 
دیگری  الیه ی  به  داستان  رویی  الیه ی  از  گذر  با  اما  دارد،  وجود  بوده،  مرسوم 
که همان اهمیت به هنر و جادوی نقاشی و امکان ماندن و ماندگاری  می رسد 
اتفاقی  می رساند  را  عشق  پیام  که  نقاشی  یک  دست به دست شدن  است.  هنر 
گریه ی سگ ها،  کتاب ماجرای  ح شده است. در  که در این داستان مطر است 
که متعلق به آن دوران بوده داده می شود.  کار نادرست به همان خشونتی  جزای 
شدیدترین  به  می گیرند  را  او  جان  و  دارند  برادر  همسر  به  چشم  که  برادرانی 
پاداش  به دریافت  این داستان، خوش بینی  البته در  شکل مجازات می شوند. 
این  دیگر  کتاب  دریا،  شور  رؤیای  دارد.  وجود  درست  کارهای  انجام  برابر  در 
الیه ای  نیز  داستان  این  است.  بحری  سندباد  داستان های  از  یکی  مجموعه، 
هیچ  می دهد  نشان  که  گداست  فرد  به  دارا  شخصِی  احترام  یکی  دارد.  دوگانه 
راحتی ای بدون سختی ممکن نمی شود و نیز بیان داستانی جذاب و پرهیجان 
صبر،  کتاب،  این  در  است.  جذاب  سنی  هر  برای  سندباد  داستان های  است. 
که سبب می شود درنهایت  گی های مثبتی است  تمرین، تالش و شجاعت از ویژ
کتاب سعی شده است  بهترین ها برای شخص تالش کننده پیش بیاید. در طول 
بعضی از شگفتی ها نیز بیان شود تا مخاطب جذب داستان شود. همان اتفاقی 
در  نیز  کتاب  نویسنده ی  است.  افتاده  شب  هزارویک  در  گذشته  سالیان  که 

ارائه ی این جذابیت ها تالشی موفق داشته است.

چند قصه برای
مرور گذشته

دوازده قصه از هزارویک قصه
نویسنده: محمدکاظم مزینانی

کردی، امیر عالیی، رضا مکتبی تصویرگران: علی فالح 
مدیر هنری: محمدحسین صلواتیان

ناشر: منادی تربیت
گروه سنی:  کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: آشنایی با افسانه های قدیمی ادبیات فارسی، 
آشنایی با نحوه ی زندگی پیشینیان

گریه ی سگ ها| رؤیای شور دریا| جادوی نقاشی( )راز 
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که در آن زندگی  داستان ها و به خصوص رمان ها می توانند خواننده را از فضایی 
کنند و به دنیایی  که به کار می برد جدا  کلماتی  که می شناسد و  می کند، آدم هایی 
که آشنایی با آن بر وسعت ذهن و تجربه ی خواننده  دیگر ببرند. دنیای دیگری 
شبیه  گاهی  و  است  غیرواقعی  و  خیالی  داستان ها  دنیای  گاهی  می افزاید. 
کتاب به آن  کمک  که خواننده می تواند به  واقعیت. شبیه زمان و مکان دیگری 
کرده اند شریک  که در آن زندگی  کند و برای لحظاتی در تجربه ی آدم هایی  سفر 
نویسنده متکی  قوه ی خیال  به  به دنیاهای خیالی  مربوط  شود. داستان های 

هستند و داستان های مربوط به جهان های واقعی به دانش و حافظه.
پایانی  که ماجرای آن در جزیره ی الرک، در روزهای  روز نهنگ رمانی است 
قوی  حافظه ی  مدد  به  رمان  نویسنده ی  می افتد.  اتفاق  عراق،  و  ایران  جنگ 
خود توانسته است تصویری دقیق از زندگی نوجوانان جزیره در آن سال ها ارائه 
کوشیده است زبان مردم جزیره در آن دوران، رویدادهای متفاوت مربوط  کند. او 
پایان دهه ی 1360، امکانات و شیوه ی زندگی مردم و شخصیت ها  به الرک در 
محلی  اصطالحات  و  کلمات  کند.  بازسازی  را  دوران  آن  عمومی  دغدغه های  و 
کتاب داستاِن نوجوانانی را توصیف  کتاب در پانوشت توضیح داده شده اند. این 
که به ناچار در ماجرایی مرموز و پیچیده درگیر می شوند و تالش می کنند  می کند 
از  آن ها  ج کردن  خار و  عتیقه  وسایل  خرید  برای  به تازگی،  که  بیگانگانی  کاِر  از 

کشور، وارد جزیره شده اند پرده بردارند.

ماجراجویی در جزیره
روز نهنگ
نویسنده: عباس عبدی
ویراستار: شیوا حریری
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
200 صفحه
4000 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با موقعیت های تاریخی و جغرافیایی 
دیگر
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کانون  که  از سال های دور  کشورمان است،  از تصویرگران خوب  نیکان پور  کبر  ا
کودک بود تا همین حاال. او پس  پرورش فکری جزء نهادهای تاثیرگذار ادبیات 
کودکان  گرفته است و این بار  از سال ها دوباره قلم موی نقاشی اش را در دست 
و  از تمام بحث های فمینیستی  غ  فار بازی مورد عالقه ی دخترکان  را به همان 
غیرفمینیستی دعوت می کند. همیشه برای دختربچه ها لباس عروس و ماشین 
کمک  کتاب عروسیه عروسیه، به  گل هایش جذاب بوده است. حاال در  عروس و 
کنند.  دنبال  را  بازی  این  دیگری  شکل  به  می توانند  نیکان پور  نقاشی های 
که بین خروس، شانه به سر، ماهی و عنکبوت انجام می شود و در یک  بازی ای 
همکاری دسته جمعی عروس خانمی را از غصه رهایی می دهد. برای هر عروسی، 
گر قندهای  وسایل زیبای زیادی طراحی می شود، برای مثال، قند عروس. حاال ا
کنند، چطور؟ این بازِی عروسی را طاهره ایبد، نویسنده ی  عروسی باهم عروسی 
لطیفی  روح  ماشین ها.  بین  در  است،  کرده  ح  مطر نیز  دیگری  شکل  به  کتاب، 
گی های آن  از ویژ کوتاه این مجموعه جریان دارد  کوچک و  که در داستان های 
فضا  این  درگیر  نیز  را  حیوانات  و  وسایل  توانسته  اینکه  نیز  و  می شود  محسوب 
یادآوری  کودک  به  را  بچیند«  گل  رفته  مانند »عروس  بکند و ضرب المثل هایی 
که در داستان »مهمان های  کنار آموزش غیرمستقیم مانند دعوانکردن  کند. در 
کمک به حل ماجرا و  کردن سریع راه حل و درگیرشدن همه و  عروسی« و پیدا
نکته هایی  از  می خورد«  غصه  »عروس خانم  داستان  در  دیگری  خوشحال کردن 

کودک خردسال با شنیدنشان خوشحال می شود. که  است 

بازی حیوانات
و قند در عروسی

عروسی یه عروسی یه
نویسنده: طاهره ایبد

کبر نیکان پور تصویرگر: ا
ویراستار: بیوک ملکی

ناشر: دانش نگار
12 صفحه

3000 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: تلفیق بازی و داستان
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نشیب ها  و  فراز  با  که  است  دوقلویی  برادر  و  خواهر  زندگی  داستان  رمان  این 
چشم  به  اشک  گاه  که  ماجراهایی  است؛  همراه  جذابی  بسیار  ماجراهای  و 

گاه خواننده را به قهقهه وامی دارد. می نشاند و 
لی لی است؛ در  و  جیک  نام  به  برادر دوقلویی  و  رابطه ی خواهر  ما  قصه ی 
پسر داستان  بگیرند.  را در پیش  یکدیگر  از  کم کم جدابودن  باید  که  سال هایی 
اما  گروهی عضو می شود.  از خواهرش  در  با دوستانی غیر  ارتباط  برقراری  برای 
که همراه  دختر با برقرارکردن ارتباط مشکل دارد. او همواره به دنبال این است 
رابطه ای  پدربزرگش  با  او  است.  سخت  برایش  بی اعتنایی  این  و  باشد  برادرش 
کمک می کند. از سوی دیگر، پسر داستان وارد  که پدربزرگ به او  صمیمانه دارد 
سرگرم شدن  برای  را  نامتعارف  روشی  که  است  شده  خود  هم ساالن  از  گروهی 
و  هستند  خل وچل  آن ها  نظر  از  که  عده ای  کردن  پیدا گرفته اند؛  درپیش 
که از راهی دور به این  مسخره کردن شان. در این میان، با پسری آشنا می شوند 
شهر آمده است و در حال ساختن خانه ای برای بازی است. این مثلث ارتباطی 
بین خواهر و برادر و پسرک دیگر از نقاط قوت داستان است. اتفاق های داستان 
را  خاطراتشان  آن  در  پسر  و  دختر  که  می شویم  باخبر  دفترچه ای  طریق  از  را 
خواندن  به  بهتر  فونتی  انتخاب  با  می توانست  کتاب  البتهناشر  که  می نویسند 

کند. کمک  آن 
است:  مهم  موضوعی  به  پرداختن  داستان  مثبت  گی های  ویژ از  یکی 
که  هویتی  کنند«؛  پیدا  خود  برای  جدیدی  هویت  بخواهند  »اینکه دوقلوها 
مستقل  هویت  خود  برای  آنان  می خواهند  است.  اجتماعی  هم  شخصی  هم 
کنند. در این  گروه های هم سال را برای خود پیدا  داشته باشند و در عین حال 
کشیده است؛ رابطه ی بچه های هم سال و  کتاب، رابطه های متعددی به تصویر 
ک باشد، از سوی دیگر، چگونگی رفتار  گاه ممکن است خطرنا که  شیطنت هایی 
مقاطعی  در  می تواند  که  هم سن  پسر  و  دختر  متفاوت  نیازهای  و  مادرها  و  پدر 

کنش های متفاوت شود. سبب وا
ک پشت های  کتاب، می توانست ال شاید توجه بیشتر ناشر در ویراستاری این 

کند. بیشتری را نصیبش 

دوقلوهای زمینی

قصه ی ما
نویسنده: جری اسپینلی
مترجم: فریده اشرفی
ناشر: ایران بان
328 صفحه
15500 تومان
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: آموزش به پدر و مادرها در ارتباط با نحوه ی 
کودکان دوقلو، افزایش اعتماد به نفس  رفتار با 
گروه هم ساالن کودکان، ارتباط با 
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که خواهان بسیاری دارد و نویسندگان زیادی هم  رمان تاریخی نوعی ادبی است 
کتاب یکی از آنان است. خواننده ی  کرده اند. نویسنده ی این  کار  در این زمینه 
آشنا  نیز  تاریخ  از  گوشه هایی  با  از مطالعه،  کنار لذت بردن  کتاب ها در  این گونه 

می شود.
نویسنده ی رمان تاریخی، با بهره گیری از شگردهای داستان نویسی در بستر 
کارش وارد باشد،  گر به رموز  رویدادی تاریخی، دست به خلق داستان می زند. ا
کتاب عرضه می کند. رمان تاریخی نقطه ی  بازار  را به  اثری جذاب و پرخواننده 
برای جذاب کردن داستان،  گاه،  که نویسنده  بزرگی دارد و آن این است  ضعف 

واقعیت های تاریخی را نادیده می گیرد وگاه حتی آن را تحریف می کند.
که موبه مو به رویدادهای تاریخی وفادار  گزارش تاریخ نیست  رمان تاریخی 

کند. بماند، اما تاریخ را هم نباید تحریف 
که به رویدادهای دو سال از زندگی  کلئوپاترا دختر نیل رمانی تاریخی است 
شکل  به  رمان  می پردازد.  م(  ق.   55 تا   57( باستان  مصر  ملکه ی  کلئوپاترا، 
از  را  رویدادها  که  کلئوپاترا، دختر نوجوانی است  آن  راوی  و  دفترخاطرات است 
نقل  برای همین، موضوع بی طرفی در  روایت می کند.  اول شخص  زاویه ی دید 
اول شخص  راوی  نگاه  از  را  همه چیز  خواننده  زیرا  است؛  کرده  دشوار  را  روایت 
می بیند و تحت تأثیر شخصیت او قرار می گیرد و با او همدردی و همدلی می کند.
و  است  سفرکرده  روم  و  مصر  باستان  دنیای  به  کتاب  این  در  نویسنده 

خوانندگانش را با دوره ی جوانی شاهزاده خانمی از مصر آشنا می کند.
که  زمانی  است،  می زیسته  باستان  تاریخ  از  مهم  دوره ای  در  کلئوپاترا 
فراعنه دست خوش  از سوی دیگر، سرزمین  و  بود  اوج قدرت  روم در  امپراتوری 

ج بود.. ج ومر نابسامانی و هر
در  چهارده ساله  سیزده  دختری  احساس های  بیان  و  جزئیات  ذکر  با  او 
که  کرده است. آن چنان  شرایط بسیار دشوار تاریخ مصر داستانش را خواندنی 
از  ـبه ویژه  را  او  زندگی  از  نویسنده بخش های دیگری  کاش  انتظاردارد  خواننده 
که برتخت فرمانروایی مصر تکیه می زند و روابط پرفرازونشیبی با مارکوس  زمانی 

آنتونیوس، سردار رومی آغاز می کندـ آشنا می کرد.

دفترخاطرات یک 
شاهزاده خانم

کلئوپاترا، دختر نیل )از 
مجموعه ی دفتر خاطرات(

گریگوری کریستیانا  نویسنده: 
مترجم: مهناز عسگری
انتشارات: محراب قلم

176 صفحه
 8000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با تاریخ مصر
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با  است.  تماشایی  و  عجیب  او  برای  چیز  همه  است.  آمده  شهر  به  جوان  مار   
کفش هایش تق تق صدا می کنند، قلبش شروع  که راه می رود و  دیدن مارمولک، 
را  مسیرش  و  می چرخد  او  دنبال  به  بی اختیار  چشم هایش  و  می کند  تپیدن  به 
دنبال می کند. مار جوان در اولین برخورد به مارمولک خانم عالقه مند می شود و 
کفش به  این آغاز ماجراست، به خصوص وقتی می فهمد برای خواستگاری باید 
که حیوانات  پا داشته باشد و حرف زدن با طرف مقابل را بلد باشد. ماجراهایی 
می اندازد،  به کار  را  آن ها  تخیل  هستند،  جالب  بچه ها  برای  دارند  نقش  آن  در 
گر داستان شیرین باشد، تا پایان آن همراه شخصیت ها  جذب قصه می شوند و ا
که بچه ها به  خواهند بود. فایده ی دیگر داستان های فانتزی حیوانی این است 
خزندگان  به ویژه  آن ها  از  که  بی پایه ای  ترس  بر  و  می شوند  عالقه مند  حیوانات 
با  را  مخاطب  که  دارد  جریان  طنزی  داستان،  این  در  می کنند.  غلبه  دارند، 
کند. تصویرگری  کتاب جذب  خودش همراه می کند و می تواند او را به خواندن 
کودک  گرفته است، نیز با فضای ذهنی  کمک خط و نقطه شکل  که با  کتاب،  این 

تناسب دارد.

ماری در پیاده رو
مار پاپتی
نویسنده: زهرا فرشاد
تصویرگر: لیال معتمد
ناشر: سروش
24 صفحه
2000 تومان
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: پرورش تخیل
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که نویسنده ی  مهمان جامانده همان مهمان های ناخوانده است. با این تفاوت 
کالغ،  کرده همان هفت شخصیت معروف )گنجشک،  کتاب سعی  نمایش در این 
گربه( را در شبی بارانی به خانه ی پیرزنی مهربان بکشاند،  گاو، سگ و  غ، االغ،  مر

کند. اما ماجرای تازه ای نیز خلق 
گربه  گربه می مانند  که مهمان ها هرچه منتظر  ماجرا وقتی پلیسی می شود 
گنجشک  متهم  اولین  می افتد.  به راه  سوءظن  از  موجی  همین،  برای  نمی آید. 

گربه نشان می دهد. بعد متهم بعدی و بعدی... که عالقه ی شدیدی به  است 
شیرین  را  جامانده  مهمان  نمایشنامه  کوچه بازاری،  شخصیت های  و  زبان 
کاربرد  مثال،  برای  می آورد.  به وجود  مشکالتی  زبان  این  گاهی  گرچه  ا کرده اند؛ 
که متعلق به دو دوره ی متفاوت اند، یک دستی زبان اثر  کلمات »دیتا« و »آژان«، 

را به لحاظ زمانی ازبین برده است.
قدری  ناخوانده  مهمان های  ماجرای  به  پلیسی  داستان  چاشنی  افزودن 
اما  است،  آورده  به وجود  نمایشنامه  در  خوبی  تعلیق  و  کرده  جذاب  را  آن 
است.  کاسته  آن  شیرینی  از  قدری  اصلی  متن  ظرفیت های  از  استفاده نکردن 
روایت  اتفاقًا جذاب ترین بخش  که  و آهنگ  از شعر  برای مثال، استفاده نکردن 

فریده فرجام از این داستان عامیانه است.
که در مجموعه ی نمایشنامه ی نوجوان امروز منتشر شده  مهمان جامانده، 
است، برای اجرا در مدارس مناسب است و برای نوجوانان نیز لذت بخش خواهد 
کار نبود،  گر برخی ضعف ها در  بود؛ به خصوص به امکانات چندانی نیاز ندارد. ا

ک پشت های بیشتری نیز نصیبش می شد. به طورقطع ال

مهمان ناخوانده ی 
جامانده

مهمان جامانده
نویسنده: نسرین خنجری

کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
32 صفحه

2500 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: اجرای نمایش در مدارس و...
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و  رامونا  از  هستند،  فراوان  نشر  بازار  در  روزها  این  تک شخصیتی  مجموعه های 
بی جونز.  جونی  و  کارو  کیتی  تا  گرفته  و...  دمدمی  جودی  کاغذی،  استنلی 
شخصیت هانک زیپزر قرار نیست قهرمان باشد، قرار نیست حتی معمولی باشد، 
کارهای شخصی  قرار است تنبل ترین پسر دنیا باشد. این تنبلی در انجام دادن 
فراموش کردن  خواندن،  اختالل  داشتن  برای  است  استعاره  یک جور  نیست، 
گر  ا اما  و...  ورزشی  فعالیت های  در  مهارت  نداشتن  مادرش،  و  پدر  دستورات 
کتاب فکر می کند این نکته ها به همراِه داشتِن باهوش ترین خواهر  خواننده ی 
که دوست  دنیا سبب می شود هانک زیپر از خواسته هایش جا بماند، آن چیزی را 
دارد انجام ندهد، یا بی دوست بماند، اشتباه می کند. هانک هم دوستان خوبی 
گروه های خوبی را تشکیل می دهد، فعالیت های  دارد و هم خیلی خالق است و 
زیادی دارند.  او سهم  البته دوستانش در موفقیت های  و  آغاز می کند  را  زیادی 
اختالل  دارای  کودکان  به  را  روش  بهترین  غیرمستقیم  کتاب  این  نویسندگان 
که در هرکدام از داستان های  خواندن و درسی یاد داده اند. آن ها در نکته هایی 
که سبب می شود رسیدن  گی هایی را  کرده اند ویژ جلدهای مختلف به آن اشاره 
مثال،  برای  داده اند.  آموزش  شود  آسان تر  کودکان  این  برای  مطلوب  روش  به 
گوش  موسیقی  درس خواندن  جای  به  که  می کند  دعوا  را  او  هانک  پدر  وقتی 
است  کرده  ضبط  و  خوانده  را  درس  معلمش  می دهد  توضیح  هانک  می دهد، 
می شود،  روبه رو  مشکلی  با  هانک  که  هنگامی  یا  بگیرد.  یاد  و  کند  گوش  او  تا 
کنار هم می نویسد و به نتیجه ی مطلوب می رسد.  گی های خوب و بد را در  ویژ
کتاب،  یا وقتی به مشکل برمی خورد، پیش مشاورشان می رود. از طرفی در این 
روایت شده است، دشمنی ها،  یازده ساله  کودکان ده  دنیای ساده و پرهیجان 
کتاب همان روش مرسوم را دارد  تلخ کامی ها، شکست ها و پیروزی ها. درنهایت، 
که جوراب های میمونی  که عقل بر شانس پیروز می شود. برای مثال، در جلدی 
به  توانایی هایش  از  بااستفاده  گزیر است  نا او  کمک هانک نمی آیند،  به  توتم  و 

پیروزی برسد.

تنبل خالق
مجموعه ی هانک زیپزر، 
بزرگ ترین تنبل دنیا
نویسندگان: هنری وینکلر، لین اولیور
مترجم: فرمهر منجزی
ویراستار: عذرا جوزدانی
نام ناشر: چکه
کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کودکان دارای اختالل خواندن،  کاربرد: مفید برای 
افرایش خالقیت و اعتمادبه نفس، افزایش قدرت 
برنامه ریزی

گارا فرومی ریزد| از درس آشپزی نمره ی تک  )آبشار نیا
گردش علمی جا ماندم| وای چه  که از  گرفتم| شبی 
غذای تندی!| روز ایگوآنا| زیپیتی زینگر(
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تاریخ واژه ای عربی به معنای »سرگذشت یا سلسله اعمال و وقایع و حوادث قابل 
واژه ی  باشد.« )فرهنگ معین، ذیل  ترتیب زمان تنظیم شده  به  که  ذکر است 

کوتاه تر می توانیم بگوییم: تاریخ سرگذشت ملت هاست. تاریخ( و در تعریفی 
گاهی از سرگذشت ملت ها یا تاریخ به چه  ح می شود: آ حال این سؤال مطر

درد ما می خورد؟ چرا دانش آموزان باید از آن اطالع داشته باشند؟
اشتباهات  باشیم،  داشته  اطالع  گذشته  از  ما  گر  ا است:  روشن  پاسخ 
کاهش می دهیم. سؤال  را به پایین ترین حد  یا آن  را تکرار نمی کنیم  گذشتگان 

گذشتگاِن ما اشتباه هم داشته اند؟ پاسخ: فراوان! دیگر این است: مگر 
گذشته  گذشتگان چراغ راه آیندگان است. اما چگونه می توانیم از  پس تاریِخ 

گاه شویم؟ آ
کنیم و با مردمی  گذشته سفر  گرچه نمی توانیم مثل داستان های تخیلی به 
کنیم،  صحبت  می کرده اند،  زندگی  کی  خا کره  این  روی  پیش  سال  خیلی  که 
اشیاـ  و  کن  اما چه  و  نوشته ها  ـچه  دوران  آن  از  بازمانده  چیزهای  از  بااستفاده 

گذشته به دست آوریم. می توانیم اطالعات بسیاری درباره ی 
گذشته ی ملت ها را  کمک می کند  اطلس تاریخ جهان برای دانش آموز به ما 
کتاب چشم انداز تمدن بشری از ده هزار سال پیش  بهتر و بیشتر بشناسیم. این 
که با عکس، نقاشی، نقشه و نمودار به شکلی مناسب  از میالد تا زمان حال است 

تنظیم شده است.
تغییرات  بزرگ،  امپراتوری های  ملت ها،  درباره ی  بی شماری  اطالعات 
و  تاریخی  وقایع  و  زمانی  جدول های  رنگی،  تصویرهای  مذهبی،  و  اجتماعی 
دارد  وجود  اطلس  این  در  جغرافیایی  و  سیاسی  مرزهای  نمایشگر  نقشه های 
گفته نماند  نا کند.  کمک  که می تواند به هر دوستدار تاریخ برای شناخت بهتر 
نشان  بیشتری  توجه  غربی  تمدن  به  آثارشان  در  همواره  غربی  تاریخ نویساِن 

کتاب هم استثنا نیست. می دهند، این 
این  امتیازهای  از  خوب(  کاغذ  و  تمیز  صحافی  نفیس،  )چاپ  کتاب سازی 
داشته  همراه  مرجع  کتابی  همچون  را  آن  می تواند  دانش آموز  که  است  کتاب 

باشد.

گذشته، چراغ راه آینده

اطلس تاریخ جهان
برای دانش آموز

نویسنده: سیمون آدامز
مترجمان: مرجان نگهی، جمشید نوروزی

کوین مادیسون کستر،  کاترین با تصویرگران: 
ناشر: افق

192 صفحه
 35000 تومان

کودکان دبستانی گروه سنی: 
کاربرد: دانش افزایی

علمی، 
آموزشی
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که ما را با زمین و مختصات آن: ناهمواری ها، خشکی ها،  جغرافیا دانشی است 
انسان  قدمت  به  جغرافیا  عمر  می کند.  آشنا  جهان  کشورهای  و  قاره ها  آب ها، 
کرد زمینی  کی خود را شناخت، سعی  کره ی خا که انسان روی  از زمانی  است. 

گاه شود. که در آن زندگی می کند بشناسد و از آنچه در پیرامونش می گذرد آ را 
برای شناخت زمین، اطلس هایی تهیه شده است. ما از اطلس ها و نقشه ها 
و درباره ی آن چیزهای  بهتر بشناسیم  را  کشورهای جهان  تا  استفاده می کنیم 

بیشتری بیاموزیم.
را  آن ها  گون،  گونا مناطق  به  زمین  خشکی  تقسیم  با  همچنین،  انسان ها 
را دریابند و راحت تر به خاطر  بتوانند وجوه مشترکشان  تا  دسته بندی می کنند 

بسپارند.
اطلس جغرافی جهان برای دانش آموزان از نقشه های رایانه ای برای سرگرمی 
گرفته است. برای درک بهتر مطالب،  گیری اطالعات در خانه و مدرسه بهره  و فرا
کشورها با رنگ های واضح و روشن ارائه شده اند و توضیحات تکمیلی  نقشه ی 

گرفته است. گانه قرار  کادرهای جدا نیز در 
در این اطلس، نقشه هایی شامل هزاران مکان جغرافیایی مانند موقعیت و 
کشورها، ناحیه ها و قاره های جهان همچنین مطالب مفید و اطالعات  پایتخت 

مصور درباره ی طبیعت و فرهنگ هر سرزمین تهیه شده است.
جامع  راهنمای  فهرست  و  مستند  آمارهای  و  علمی  پژوهش  حاصل  کتاِب 

که جست وجو را برای دانش آموزان و دیگر خوانندگان آسان می کند. است 
کیفیتی خوب چاپ شده، خرید حق  که با  کتاب،  نکته ی دیگر در مورد این 
که چنانچه از جانب دیگر ناشران  انتشار آن در ایران از سوی ناشر است، امری 

کپی رایت در ایران باشد. اجرا شود، می تواند زمینه ساز 

که در  جهانی را 
آن زندگی می کنی 

بشناس!
اطلس جغرافی جهان برای 
دانش آموزان
نویسنده: بلیندا وبر
مترجم: مسعود جوادیان
ویراستار: مرتضی حاج علی فرد
ناشر: افق
80 صفحه
11000 تومان
کودکان دبستانی گروه سنی: 
کاربرد: دانش اندوزی
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به  پرداختن  و  بیان  برای  ادبی  قالب های  دیگر  و  شعر  و  داستان  از  امروزه، 
کودکان و نوجوانان  که شاید به طور معمول  موضوع هایی مهم استفاده می شود 
تاریخ، ستاره شناسی،  از جمله  گون  گونا از آن ها استقبال نکنند. علوم  چندان 
از  غیره  و  زیست  محیط  شهروندی،  و  زندگی  مهارت های  پزشکی،  جغرافیا، 
کودکان به آن ها عالقه دارند، ولی به دلیل حجم  که  موضوع هایی مهم هستند 
کمتر در اوقات فراغت  کمک آموزشی در این حوزه ها،  کتاب های آموزشی و  باالی 
که  کتاب هایی با این موضوع ها می روند. به همین دلیل بیشتر ناشرانی  به سراغ 
در دنیا سعی می کنند با نگاهی متفاوت به آموزش و پرورش رایج، بر موضوع های 

مهم انگشت بگذارند، به سراغ انواع ادبی می روند.
است؛  مسئله  همین  در  پسرک  باغچه ی  کتاب  برتری  و  مزیت  نخستین 
که روزی تصمیم می گیرد در شهر بی باغچه  گل و درخت  داستان پسرکی عاشِق 
و  می شود  روایت  روان  و  ساده  آن چنان  کتاب  بکارد.  گل  آن  راه آهِن  خط  و 
می کند  دوچندان  را  زیبایی اش  و  فضاسازی  و  همراه اند  قصه  با  آن قدر  تصاویر 
اغلب  در  که  شرطی  می شود؛  اثر  کلیت  جذب  اول  نگاه  همان  در  مخاطب  که 

کتاب های آموزشی رعایت نمی شود.
در  و  می زند  باال  آستین  پس  باشد  سبز  همه جا  می خواهد  دلش  پسرک 
که نه باغی دارد و نه باغچه ای، نه درختی و نه سبزه ای و مردم دلشان  شهری 
کم کم مردم  نمی خواهد از خانه هاشان بیرون بیایند، باغچه ای درست می کند و 
گل و درخت را به خانه ها و پشت بام ها و  شهر را وادار می کند زیبایی و سبزی، 

تمام شهر برگردانند.
کمک  کوچک و به  کارهای  کتاب به بچه ها می آموزد چطور می توان با  این 

کرد. دوستان، خانه، محله و شهر را از شر آلودگی مطلق خالص 

پسرِک باغچه
باغچه ی پسرک

نویسنده: پیتر براون
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

ناشر: انتشارات فنی ایران
36 صفحه

2500 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: حفاظت از محیط زیست، مهارت های زندگی
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کلی، چیز زیادی از نجوم یاد نمی گیرند. اما  بچه ها توی مدرسه، به جز مسائلی 
که آن ها بر لبه ی شناخت جهان ایستاده اند و هر چیز شگفت انگیزی  از آن جایی 
که در  در این دنیا می تواند سر ذوقشان بیاورد، عده ی زیادی از آن ها را می بینیم 

این سن وسال عاشق راز و رمزهای آسمان و سیارات دیگر هستند!
همراه  شما  با  اسمش  مثل  درست  کنیم  پیدا  را  شمال  ستاره ی  بیایید 
می شود و از شما می خواهد صفحه به صفحه با او جلو بروید و آسمان را به دنبال 

کنید! ستاره ی شمال تماشا 
کتاب را برای ساعت هایی پیش از خواب پیشنهاد می کنیم. حتی شاید  این 
کتاب را در ایوان خانه یا زیر پنجره ای بلند  گر ایوانی در خانه دارید این  بد نباشد ا
گفته  کتاب  که در  کودکتان به نشانه هایی  و رو به آسماِن باز بخوانید و همراه با 

کنید. کنید و آن ها را مسجم  شده در آسمان اشاره 
کودکانه و در عین حال دقیق و علمی هستند.  کتاب آرامش بخش،  تصاویر 
کنید  کتاب آورده شده اعتماد  که در  به طورکامل می توانید به مطالب علمی ای 
کودکتان به مطالب آموزشی و علمی خیلی عالقه مند  گر  و مطمئن باشید حتی ا

که با آن همراه شود. کتاب آن قدر نرم و دوستانه است  نیست، نثر و زبان این 
کتاب خوبی  آیا شما در نوجوانی به نجوم عالقه مند نبودید و چون  راستی 
از آن دسته  گر شما  ا نماند؟  نیمه تمام  برای تان  این ماجرا  نبود  در دسترستان 
و  سحرآمیز  مطالب  به  تشنگی تان  رفع  برای  را  کتاب  این  بودید،  نوجوان ها 

شگفت انگیز نجوم از دست ندهید!

همه ی ما در 
جست وجوی

ستاره ی شمال
بیایید ستاره ی شمال
را پیدا کنیم!
نویسنده: فرانکلین برانلی منسفیلد
کس کا تصویرگر: مالی 
مترجم: سیاوش سجادی مقدم
ناشر: مهر میترا
34 صفحه
2500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: آموزش مطالب نجوم
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صورت  خسته کننده  روش هایی  به  اغلب  آموزشی  اطالعات  به دست دادن 
کپی می کند و برای انجام دادن تکلیف به  کودک فقط آن ها را  که  می گیرد. طوری 
کودک با لذت و شوق آن را  که  کنی  مدرسه می برد. اینکه طوری اطالعات را بیان 

کند و البته بیاموزد، چندان آسان نیست. پیگیری 
مجموعه ی چهارجلدی چرا مهمه؟ به چهار معضل زیست محیطی مهم و 
با  به نوعی  امروزه  کشورها  همه ی  که  معضالتی  می پردازد؛  امروز  زندگی  اساسی 
که یکی از راه های مهم برای برطرف کردن  آن ها درگیر هستند و همه بر این باورند 

کودکان است. این مشکالت، آموزِش شیوه ی درست زندگی به 
نمی دهند  مناسبی  کاربردی  اطالعات  گاه  کتاب ها،  در  آموزش ها،  این 
سر  بر  یک جا  را  اطالعات  از  زیادی  حجم  خسته کننده  بسیار  شیوه ای  به  گاه  و 
را  یا نارسا مشکل  کودک آوار می کنند. ترجمه ها هم اغلب به زبانی بزرگ ساالنه 

دوچندان می کنند.
گروه های  کودکان  به  خوبی  ابتدایی  اطالعات  هم  مهمه؟  چرا  مجموعه ی 
و هم  این اطالعات خوب است  و ج می دهد، هم شیوه اش در دادن  سنی ب 

به شکل و شمایلی جذاب و سهل خوان، تصویرگری و صفحه آرایی شده است.
کارتونی مناسب، انتخاب  کلمه در متن ها، تصاویر  به کار بردن تعداد اندکی 
که ناشر آن ها  قلم خوب و درمجموع صفحه آرایی شکیل، امانت هایی هستند 
با ترجمه ای بهتر و روان تر و  گرچه  کرده است. ا را در چاپ این مجموعه حفظ 
کامل و بی عیب و نقص باشد و البته  ویرایشی دقیق تر، این مجموعه می توانست 

کند. ک پشت های بیشتری را نصیب خود  ال

چرا مهم است؟
مجموعه ی چرا مهمه؟

گرین نویسنده: جن 
گوردون تصویرگر: مایک 

مترجمان: میترا غازیانی، عارفه حاجی باقری
ناشر: مهر میترا

هر جلد 32 صفحه
هر جلد 5500 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: توجه به محیط زیست

کنیم؟| چرا  )چرا مهمه در مصرف انرژی صرفه جویی 
کنیم؟| چرا مهمه از  مهمه در مصرف آب صرفه جویی 
کنیم؟( کنیم؟| چرا مهمه بازیافت  طبیعت محافظت 
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است.  آرتور  ماجراهای  کتاب های  مجموعه  در  معروف  شخصیتی  نام  آرتور 
تا سال های  از دهه ی 1970 م  را  این مجموعه  گون  گونا براون جلدهای  مارک 
این مجموعه  کرده است. ترجمه ی جلدهای متعدد  و تصویرگری  اخیر نوشته 
عروسکی  و  کارتونی  برنامه های  همچنین  است.  شده  منتشر  جهان  سراسر  در 
شده  ساخته  آن  ماجراهای  و  مجموعه  این  اصلی  شخصیت  روی  از  گونی  گونا
از هر چیز به خاطر آموزش مسائل  کتاب ها بیش  است. موفقیت و شهرت این 
که به  کتاب ها داستان مستقلی دارند  کودکان است. هر یک از این  اجتماعی به 
آموزش  کتاب های  درواقع  آن ها  می پردازند.  کودکان  تربیتی  موضوعات  از  یکی 
که در قالب داستان نوشته می شوند. روان شناسان  مهارت های زندگی هستند 
ح مسائل مهم آموزشی  و جامعه شناسان نویسنده ی این مجموعه را به دلیل طر
کودک نشان  که از روابط اجتماعی به  کودکان و نیز به خاطر تصویر درستی  برای 

کرده اند. می دهد، ستایش 
کتابی است  تنها  و  آرتور است  کتاب های  از مجموعه  آرتور سبز آخرین جلد 
نظر  از  به طورقطع  کتاب  این  ترجمه شده است.  فارسی  به  این مجموعه  از  که 
کمک به محیط  کتاب مجموعه نیست، اما آموزش شیوه های  داستانی بهترین 
کند.  زیست باعث شده ناشر این جلد را از مجموعه ی آرتور برای ترجمه انتخاب 
آن  در  و  کنند  برپا  نمایشگاهی  می کنند  تالش  دوستانش  و  آرتور  کتاب،  این  در 
محافظت  برای  روزمره  زندگی  در  می توان  که  کنند  معرفی  را  گونی  گونا کارهای 
کوچک تر  کتاب درباره ی ترس خواهر  انجام داد. داستان این  از محیط زیست 
او دلیل  آرتور در خانه انجام می دهد و  که  کارهای عجیب وغریبی است  از  آرتور 
آن ها را نمی داند. درنهایت با برپایی نمایشگاه، خواهر آرتور می فهمد هدف آرتور 
کره ی زمین بوده است. او در نمایشگاه مدرسه  کمک به  کارها  از انجام دادن آن 
بازیافت مواد  یا  انرژی  کاهش مصرف  که می توانند به  کارهایی آشنا می شود  با 

کنند. کمک 

آرتور سبز می شود
آرتور سبز
نویسنده و تصویرگر: مارک براون
مترجم: نگار عجایبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
قیمت: 2500 تومان
32 صفحه
کودک گروه سنی: 
کمک به محیط زیست کاربرد: آشنایی با شیوه های 
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که می تواند حتی ایرادها و اشکال ها و آسیب هایی  انسان موجود توانایی است 
سالیانه  کنون  ا کند.  تبدیل  هنر  و  گی  ویژ به  می زند  اطراف  محیط  به  که  را 
برگزار  هنری  وسایل  به  بازیافت ها  تبدیل  زمینه ی  در  متعددی  نمایشگاه های 
نویسنده ی  باشد.  زمینه  این  در  کوچک  گامی  می تواند  کتاب  این  می شود. 
کودکانش، آن  کند حتی مشق های  کرده است هر چیزی را بازیافت  کتاب تالش 
که  کتاب هایی  هم پیش از نشان دادن به معلم. این می شود سرآغاز مجموعه 
کوچک و همراه، راه هایی جذاب برای آشنایی  می خواهند، مانند دستورالعملی 
با چگونگی بازیافت به مخاطب نوجوان یاد دهد. اینکه چه بر سر زباله ها می آید؟ 
کتاب می خواهد با شیوه ی ساده و آسان راه ازبین بردن  سؤالی مهم است اما این 
واقعی  عکس های  از  بااستفاده  کرده  سعی  و  دهد  یاد  را  زباله ها  دسته بندی  و 
کار، جداسازی زباله ها و... را  کتاب به طوردقیق مراحل  کمک بیشتری بکند. این 
کرد،  کاغذها و... را دوباره بازیافت  یاد می دهد. اینکه چگونه می توان شیشه ها، 
گی های  که شاید جزء ویژ کتاب،  مرحله ی اول این مسیر است. در بخش هایی از 
آموزش هایی  این ها  مانند  و  کهنه  کاغذ  از  نو  کاغذ  تهیه ی  برای  است،  آن 
کادمیک شناخته  کرده اثری آ که سعی  کتاب،  به دست می دهد. همچنین این 
که این  کتاب های مجموعه ای است  شود، واژه نامه دارد. در عین حال، یکی از 
که ادامه ی این مسیر  کرده است و احتمااًل جلدهای بعدی آن،  نویسنده منتشر 
در زمینه ی محیط زیست و بازیافت است منتشر می شود. انتشارات فنی ایران 
به  کند  بیشتری  توجه  کتاب سازی  به  کتاب هایش  انتشار  در  است  کرده  سعی 
آثارش نام مترجم و نویسنده  از حدود شش ماه پیش بر روی جلد  که  گونه ای 

را چاپ می کند.

مشق هایتان را 
بازیافت کنید

بازیافت و کاهش زباله
نویسنده: بافی سیلورمن

مترجم: فاطمه مصلحی مصلح آبادی
ناشر: انتشارات فنی ایران

48 صفحه
4000 تومان

کودکان سال های آخر دبستان گروه سنی: 
کاربرد: هدایت تجربه ها و فعالیت ها و افزایش 

اطالعات، افزایش توجه به مسائل محیط زیست
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فناوری های  کمک  با  و  کرده  زیادی  پیشرفت های  اخیر  قرن  چند  در  انسان 
کند و بر آن چیره شود، منابع داخل زمین را  نوین توانسته است طبیعت را مهار 

کند. کند و فراورده های روی زمین و آب ها را بی رویه مصرف  استخراج 
فعالیت های  است.  داشته  نیز  زیان هایی  انسان  صنعتِی  پیشرفت های 
ک انسان سیاره ی ما را در معرض خطر جدی قرار داده است.  زیان بار و خطرنا
کمتر می شوند و میزان مصرف انرژی بیشتر از میزان  منابع انرژی جهان روزبه روز 

تولید آن است.
سبب  و  می کنند  آلوده  می کند  تنفس  انسان  که  را  هوایی  متعددی  عوامل 
می شوند موجودات زنده با مشکالت جدی زیستی روبه رو شوند. هزاران جانور، 

کمک می کنند، به علت آلودگی آب ها می میرند. که به حفظ محیط زیست 
در  زمین  کره ی  اقلیم  می دهد  نشان  خوشایند  نه چندان  رویدادهای  این 
که جاهای  گرم می شوند، در حالی  حال تغییر است. مکان های سرد به تدریج 
باید  که  گرمایش زمین است  از  اتفاقات ناشی  این  گرم تر داغ می شوند. همه ی 

برای آن چاره ای اندیشید.
گویا با این پدیده های  در این مجموعه، خواننده با متنی روان و تصاویری 
برای  باید  ما  همه ی  چرا  اینکه  می شود؛  آشنا  آن ها  با  مقابله  راه های  و  جدید 
که می تواند. کنیم، هرکس به سهم خود و آن اندازه  نجات زمین از نابودی تالش 
واژه نامه ی توصیفی، معرفی منابع داخلی برای مطالعه ی بیشتر و نمایه ی 

موضوعی از دیگر امتیازهای این مجموعه ی شش جلدی است.

به خاطر نجات زمین
مجموعه ی چه می دانیم؟
نویسندگان: آماندا بیشاپ، ناتالی اسمیت، شین 
پرایس، دارن زچریست، آلن راجر
مترجم: بهرام معلمی
ناشر: انتشارات فنی ایران
هرجلد 32 صفحه
هر جلد 2500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست

)بازیافت| انرژی| آلودگی هوا| آلودگی آب| حفاظت از 
زیستگاه ها| تغییر اقلیم(
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بوده اند.  جذاب  بچه ها  برای  همیشه  آن ها  مختلف  گونه های  و  دایناسورها 
گون  گونا انواع  با  کم وبیش  که  دارند  وجود  بسیاری  کودکان  جهان،  سراسر  در 
این  برابر  در  کودکان  شگفتی  هستند.  آشنا  آن ها  گی های  ویژ و  دایناسورها 
جانورشناسی،  چون  گونی  گونا علوم  با  آن ها  تا  بوده  راهی  همواره  موجودات 
ما  کشور  در  کودکان  شوند.  آشنا  جهان  تاریخ  و  زمین شناسی  زیست شناسی، 
موجودات  این  جذابیت  گفت  می توان  اما  هستند،  آشنا  جانوران  این  با  کمتر 

کشورهای دیگر نیست. کودکان  کمتر از  برای آن ها 
که هریک از جلدهای  مجموعه ی شش جلدیدایناسورها مجموعه ای است 
این  از  هرکدام  می شود.  مربوط  بچه دایناسور  یک  زندگی  در  ماجراهایی  به  آن 
گونه های دایناسورها هستند.  کوتاه و مصور درباره ی زندگی یکی از  داستان های 
نکته ی متفاوت این کتاب ها آن است که در ابتدای هر جلد، گونه ای که شخصیت 
اصلی به آن تعلق دارد معرفی می شود. به عبارت دیگر، شخصیت اصلی هریک 
آغاز  او  گونه ی  معرفی  با  کتاب  که  است  دایناسوری  مجموعه  این  جلدهای  از 
کومسوگناتوس،  ایگوانودون،  گونه های  با  کودکان  این مجموعه،  در  می شود. 
کوسوروس  استیرا و  ترایسروتوپس  دیپلودوکوس،  رکس،  تیرونوسوروس 
گونه های دیگری نیز به طور  به طور مستقیم آشنا می شوند و در طول داستان 
کتاب و داستان آن ها به بچه ها  غیرمستقیم به او معرفی می شوند. تصویرهای 

گونه در ذهن خود بسازند. کمک می کنند تصویر بهتری از هر 
عالوه بر این، در طراحی هر یک از داستان های این مجموعه، نویسنده تالش 
کنند، اعتمادبه نفس  کند استعدادهای خود را باور  کمک  کودکان  کرده است به 
کنند و با آن ها مهربان باشند. هریک از  کمک  داشته باشند، به دوستان خود 
گونه ی  که مشخصات و خصوصیات  کوتاه آغاز می شود  کتاب با متنی  جلدهای 
کوتاه به پایان می رسند  کتاب را توضیح می دهد و با متنی  اصلی معرفی شده در 
آن ها  با  دانشمندان  آشنایی  نحوه ی  و  دایناسورها  درباره ی  کلی  اطالعاتی  که 

به دست می دهد.

زندگی خصوصی بچه 
دایناسورها

مجموعه ی دایناسورها
نویسنده و تصویرگر: مایکل سالمون

مترجم: زهره آهوقلندری
ویراستار: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: دانش نگار
قیمت هر جلد: 4000 تومان

کودکان گروه سنی: 
گونه های مختلف دایناسورها کاربرد: آشنایی با 
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گاهی  موضوع حفظ محیط زیست تا چند دهه ی پیش آن قدر اهمیت نداشت. 
کسی نگران طبیعت و محیط زیست نبود.  درباره ی آن اظهارنظر می شد، ولی 
انسان فکر می کرد آزاد است هرطور می خواهد و می تواند از طبیعت بهره برداری 
گون  گونا کند. در آن زمان، مصرف بیشتر به معنای رفاه بیشتر بود؛ رسانه های 

هم مصرف بیشتر را تبلیغ می کردند.
دریافته ایم  به هرحال  اما  دیر  بسیار  ما  است.  شده  عوض  شرایط  امروزه، 
طبیعت،  دیرپای  تعادل  برهم زدن  با  و  دارد  حدومرزی  طبیعت  از  بهره برداری 

کمبود منابع طبیعی روبه رو شده ایم. کنون با آلودگی محیط زیست و  ا
کوتاه  و  ساده  داستانی  با  زیست  محیط  نگهداری  موضوع  کتاب،  این  در 
به  دوچرخه  با  روباهه  خانم  وقتی  صبح  روز  »یک  است.  شده  داده  توضیح 
روباهه  خانم  ماشین  کردند  فکر  و  کردند  تعجب  بچه ها  همه ی  رفت.  مدرسه 
کره ی  خراب شده است، ولی بعد متوجه شدند او سبز شده. یعنی می خواهد 
گر بخواهید سبز  گفت ا زمین را سالم نگهدارد. خانم روباهه به هم کالسی هایش 

کنید.« کمتر آب و انرژی مصرف  باشید، باید 
از  یکی  است  آلودگی  بدون  و  ک  پا وسیله ای  که  دوچرخه  از  استفاده 
که این روزها  کاهش آلودگی هواست. مشکلی  کمتر انرژی و  راهکارهای مصرف 

خطری جدی برای بسیاری از شهرهای بزرگ است.
که موضوع حفظ محیط زیست امروزه مسئله ای جدی  واقعیت این است 
بهبود  برای  باید  همه  و  است  کرده  نگران  را  طبیعت  دوستداران  که  است 

کنیم. که روی آن زندگی می کنیم تالش  سیاره ای 

کره ی زمین را
سالم نگه داریم

روباه سبز
نویسنده: ایلین اسپینلی
کندی تصویرگر: ان 
کروبی مترجم: هایده 
ناشر: انتشارات فنی ایران
32 صفحه
2500 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست
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منظومه ی  می چرخند.  خورشید  دور  به  که  است  سیاره ای  نه  از  یکی  زمین 
ستاره های  و  سیارک ها  سیاره ها،  قمرهای  سیاره،  نه  خورشید،  از  شمسی 
تشکیل  سیاره  نه  و  خورشید  را  آن  اصلی  اجزای  است.  شده  تشکیل  دنباله دار 
حلقه  دارای  آن ها  از  چهارتا  و  دارند  قمر  یا  ماه  سیاره ها  از  بعضی  می دهند. 
که انسان ها می توانند روی  هستند. از میان سیاره ها، زمین تنها سیاره ای است 
گیاه یا حیوانی  گمان می کند در دیگر سیاره ها هیچ نوع  کنند. انسان  آن زندگی 
زندگی نمی کند. از میان سیاره ها، زمین برای زندگی انسان ها و سایر موجودات 
با  شمسی  منظومه ی  درباری  بسیاری  مطالب  کتاب،  این  در  است.  مناسب 
کتاب نیز، بخشی به نام  گویا بیان شده است. در پایان  زبانی ساده و با تصاویری 
کت منظومه ی شمسی متحرک با  که طرز ساختن ما بازی با سیاره ها وجود دارد 
کردن فاصله ی سیاره ها از  وسایل ساده توضیح داده شده است. همچنین، پیدا
کمک یک مدل و اطالعات بیشتری درباری منظومه ی شمسی آمده  خورشید با 
گروه سنی ب و ج مناسب است و با نثری روان  کودکان  کتاب برای  است. این 
کودکان شما دوست دارند به فضا  گر  آن ها را با دنیای اطرافشان آشنا می کند. ا

گزینه ای مناسب برای آن هاست! کتاب  کنند، این  سفر 

سیاره ی 
دوست داشتنی

سیارات منظومه ی شمسی ما
نویسنده: فرانکلین برانلی

کوین اومالی تصویرگر: 
مترجم: میترا قاضیانی

ناشر: مهر میترا
32 صفحه

3800 تومان
کودک گروه سنی: 

کاربرد: آشنایی با منظومه ی شمسی
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کره زمین می دهیم بر محیط زیست مان تأثیر می گذارد. ما  که بر روی  کاری  هر 
بسیاری  و  حمل ونقل  شست وشو،  پخت وپز،  مانند  ضروری  فعالیت های  اثر  بر 
روش  درواقع  می شود.  تولید  پسماند  و  می کنیم  مصرف  انرژی  دیگر،  کارهای 
زندگی ما بر محیط زیستمان تأثیرگذار است. در سال 2005، سازمان ملل متحد 
را به نام اهداف توسعه ی هزاره ی سوم برای حل مشکالت مبرم  هشت هدف 
بهتر بشر  زندگی  برای  به مکانی  تا جهان در قرن بیست ویکم  کرد  اعالم  جهانی 
گیرد. هدف هفتم  کنان زمین قرار  تبدیل شود و منابع آن عادالنه تر در اختیار سا
کتاب به همین موضوع می پردازد.  در مورد پایداری زیست محیطی است و این 
که  دارد  توجه  سازنده ای  اقدام های  و  فعالیت ها  به  پایدار  محیط زیست  کتاب 
در  کشورهای  جمله  از  جهان،  کشورهای  همه ی  در  اهداف،  این  اجرای  برای 
جاهای  در  کودک  چهار  داستان  کتاب،  این  در  می شود.  انجام  توسعه  حال 
بنگالدش  از  ناحیه ای  در  ده ساله  بگم  گایل  می شود.  پیگیری  جهان  مختلف 
نوار  در  نه ساله  العاصی  ایمن  است.  دیده  آسیب  سیالب  از  که  می کند  زندگی 
او  زندگی می کند.  از سرزمین های اشغالی فلسطین( در خاورمیانه  غزه )بخشی 
او در  دوبا هشت سال دارد.  ماما  از راه زباله گردی لقمه نانی به دست می آورد. 
دهکده ای در سنگال زندگی می کند و سارا آمبلو راسل نیز هشت ساله است. او 
کشف راه هایی به منظور  کتاب برای  در جنگل های بولیوی زندگی می کند. این 
و  داریم  که  مسئولیت هایی  آموختن  و  زیست محیطی  مشکالت  و  مسائل  حل 
دارد  گویا  تصاویری  کتاب  می کند.  کمک  ما  به  دهیم،  انجام  می توانیم  آنچه 
نیز  و  تکمیلی  منابع  به  دسترسی  برای  بیشتر  اطالعات  و  توصیفی  واژه نامه ی 
کمک می کند از  که خوانندگان نوجوان را در یافتن موضوعات  نمایه ی موضوعی 

کتاب است. گی های این  دیگر ویژ

مسئولیت هایی
که داریم

محیط زیست پایدار
نویسنده: جودیت اندوسن
مترجم: بهرام معلمی
ناشر: انتشارات فنی ایران
32 صفحه
 2500 تومان
گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست
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خشک سالی  آغاز  و  است  ح  مطر آب  کمبود  بحث  روزها  این  تهرانی ها  برای 
دریا  آلودگی  بحث  می کنند،  زندگی  دریا  اطراف  در  که  کسانی  برای  سی ساله. 
گردشگری. این  برای  زیرا هم منبع درآمدشان است هم فرصتی  مهم تر است، 
به  زیست  محیط  فعالیت های  انجام دادن  در  می توانند  بیشتر  کودکان  روزها 
کنند و شاید همین روش بتواند در آینده و با وجود آلودگی های  کمک  بزرگ ترها 

موجود دنیا را نجات دهد.
کمک بطلبد  کودک را به  کتاب هیوالی سبز دریا را نجات می دهد، می خواهد 
هیوالی  کند.  توجه  اطرافش  و  دور  به  بیشتر  کمی  می شود  گر  ا بخواهد  او  از  و 
گهان متوجه می شود دریای زیبا  که به جمع کردن زباله ها عالقه ندارد نا سبزی 
پر از تمام زباله ها و اجسام اضافی شده است. به خودش می آید. این آغاز حرکت 
کتاب در پی این است  هیوال برای تمیزکردن دریا از زباله هاست. نویسنده ی این 
که به  کوچکی  کند و به او یاد دهد هر ذره ی  کودک را با منبع آلودگی ها آشنا  که 
دریا ریخته می شود یا در مسیری غلط قرار می گیرد می تواند سبب آلودگی بیشتر 
کتاب، اوج درماندگی هیوالی سبز و لحظه ی آغاز فعالیتش وقتی  شود. در این 
و  کهنه  الستیک های  اقسام  و  انواع  اما  رفته،  زیبایی ها  دیدن  برای  که  است 
کتاب  کودک در  که به طبیعت برنمی گردند در اعماق دریا می بیند.  زباله هایی را 
که  کوچک،  که با ذراتی  گذرا از زندگی مردم آشنا می شود  به سادگی با لحظه هایی 
کودک همچنین  به نظرشان بی اهمیت است، هرکدام نقشی در آلودگی دارند. 
تفریح،  ماهیگیری،  همچون  گون  گونا موقعیت های  و  لحظه ها  در  درمی یابد 
استراحت و... چیزهای ریز دور ریخته می شوند و چون ازبین نمی روند، سبب 
کتاب با روش های جایگزین برای ازبین بردن  آلودگی می شوند. مخاطب در این 

زباله آشنا می شود.

دریا سبز می شود
هیوالی سبز دریا
را نجات می دهد!

نویسنده: آلیسون اینچز
کروبی مترجم: هایده 

گاروفولی تصویرگر: ویویانا 
ناشر: انتشارات فنی ایران

24 صفحه
2500 تومان

کودک گروه سنی: خردسال، 
کاربرد: آشنایی با آلودگی های محیط زیست، افزایش 

ک کردن محیط از زباله اطالعات در زمینه ی پا
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نویسنده  است.  افتاده  خیابانی  گوشه ی  در  هرس شده ای  توت  شاخه ی 
کنارش نمی گذرد، آن را برمی دارد و به خانه می آورد. این شاخه ی با  بی تفاوت از 
قطر شش سانتی متری را به دست نجاری می سپارد تا آن را به صورت حلقه های 
کتاب درباره ی  کتاب از همین جا آغاز می شود؛ این  هم اندازه ببرد. ماجرای این 
نشده  خشک  یا  نیست  اسیر  که  پروانه ای  است؛  دیگر  حیوانات  و  گاو  و  پرنده 
که در ذهن  گاهی پرواز می کند و بر روی این چوب ها می نشیند، طاووسی  است 
همسایه  خانه ی  از  وقتی  که  مرغی  است.  رنگ  از  پر  و  می کند  زندگی  نویسنده 
می تواند  که  مدادی  نوک  غازاست«.  شبیه  همسایه  غ  »مر می گوید:  بازمی گردد 
که تصویر  کتاب البته حلقه های چوبی ای را  ماهی زیبایی را برروی چوب بکشد. 
این حلقه ها ساخته شده  با  که  گردن بندی  و  گوشواره  یا  قرار دارد  آن  بر  آدمی 
ح های  طر که  نوجوان  مخاطب  برای  است  فرصتی  کتاب  این  دارد.  نیز  است 
کند یا آغازی باشد  ساده ای را بر روی چوب ببیند و در صورت عالقه آن را درست 
گوشواره،  مانند  کاردستی هایی  ساختن  برای  آشنایی  و  او  عالقه مندی  برای 
توجه  برای  این ها، فرصت خوبی است  کنار  گون. در  گونا تابلوهای  و  گردن بند 
از منظری دیگر و به روشی  به محیط اطراف و احترام به محیط زیست آن هم 

کاربردی.

پولک های
نقاشی توت

پولک های چوبی
ح و اجرا: فرزانه بابایی طر
عکاس: علی خوش جام
ویراستار: شراره وظیفه شناس
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 
28 صفحه
3000 تومان
کودک گروه سنی: 
کاربرد: افزایش خالقیت، توجه به محیط زیست

 هنر و
سرگرمی
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کتاب قلقلی درباره ی یک دایره و آرزوهایش است. برای رسیدن به آرزوهایش، 
بهای  شود.  تکه تکه  و  کند  فراموش  را  خود  دایره بودن  بگذرد،  خودش  از  باید 
کتاب و این روش ساده فرصتی  رسیدن به آرزوهایش تکه تکه شدن است. این 
کودک برای رسیدن به پله های بعدی و دست یافتن به خواسته ها  که به  است 
که  کارها  چه  می شدم،  تکه  چند  من  گر  »ا می گوید:  دایره ای  کند.  کمک 
آغاز  می شود.  تکه  چند  و  می افتد  می خورد،  قل  گهان  نا بکنم.«  نمی توانستم 
که با قل خوردن،  سفر پرماجرا و داستان های او از همین جاست. داستان هایی 
کتاِب  تبدیل شدن به قایق و رفتن به دریا آغاز می شود و ادامه پیدا می کند. این 
بر  را مثل قلقلی  بزرگ ترها می توانند دایره ای  نیز دارد،  گی دیگری  کاردستی ویژ
ترتیب  این  به  و  کنند  را جدا  تکه هایش  و  کنند  را قیچی  آن  بکشند،  روی مقوا 
کند. از صفحه ی بیستم  کمک  کودک نیز برای رسیدن به آرزوهای این دایره به او 
کشید  کتاب، راه دیگری نیز پیشنهاد شده؛ می توان در مقوا دایره ای سیاه  این 
کرده روش ساخت شکل های مختلف  که تصویرگر راهنمایی  و از چهار قسمتی 
وقتی  و شاید  کودکان خردسال است  برای  کاردستی  کتاب  این  کرد.  تمرین  را 
بزرگ ترها آن را نگاه می کنند و می خوانند، از اینکه همه چیز به شکلی غیرمترقبه 
اما شاید  بیاید،  یا برای شان سؤال پیش  کنند  نابود می شود تعجب  و بی دلیل 
کرده است؛  خالق این اثر ساده ترین راه را برای رفتن به سراغ آرزوی دیگر بیان 
کودک با دیدن هرچیزی دوست دارد شبیه آن شود یا آن را داشته باشد.  اینکه 
کرده است. کتاب، بر پایه ی همین هم ذات پنداری، مسیر حرکت قلقلی را ترسیم 

دایره های 
دوست داشتنی

قلقلی
کشاورز نویسنده: محمدعلی 

ویراستار: شراره وظیفه شناس
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری  ناشر: 

24 صفحه
2600 تومان

کودک گروه سنی: 
کاربرد: آشنایی با دایره، آموزش خالق ترسیم شکل 

با دایره
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و  شاد  می شود،  بیدار  زمستانی  خواب  از  برونو  نام  به  کوچکی  موش خرمای 
گل  کل دنیا را بگردد. در همان مسیر با  که می تواند  سرحال و آن قدر پر انرژی 
قاصدکی زیبا دوست می شود. آن ها روزهای بسیار خوشی را با هم می گذرانند. 
گل از برونو می پرسد: آیا به من اعتماد داری؟ یک  وقتی بهار رو به پایان است، 
کودک با دنیای اطراف و دوستان و آشنایانش. نویسنده  سؤال مهم در ارتباط 
کرده  ح  کودک را مطر ح این پرسش یکی از نگرانی های مهم  کتاب با طر در این 
کودکی  است، یعنی دوستی و اعتماد. جواب برونو به گل به همان صداقت دوران 
گل قاصدک به او می گوید هر اتفاقی بیفتد بازهم اعتماد داشته  است: بله. وقتی 
به چالش کشیدن  آغاز  این  و  می پذیرد  برونو  می شود،  خوب  چیز  همه  و  باش 
گل از بین می رود و ذراتش به  این اعتماد است. زیرا وقتی محکم فوت می کند، 
کتاب مانند شخصیت اصلی داستان با  کنده می شوند. مخاطِب  گوشه وکنار پرا
که چطور همه چیز از بین رفته و از طرفی دیگر دوستش  این پرسش روبه رو است 
با همین  کرده است  گفته است همه چیز خوب می شود. نویسنده سعی  او  به 
کتاب یک  کودک نشان دهد. اما این  روایت ساده یکی از لوازم مهم دوستی را به 
اتفاق های  به  با صبر  زندگی، می توان  به مخاطب می دهد؛ در  درس ساده هم 
اتفاق  زمستانی  خواب  و  غار  به  برونو  برگشت  که  است  این چنین  رسید.  خوب 
گی جذاب دارد، تصویرگری هایی زیبا  کتاب چند ویژ خوبی را به دنبال دارد. این 
که پر از جزئیات و رنگ های روشن است. تصویرگر حتی فراموش نکرده  و خالقانه 
یا یک  پتو  که ممکن است یک  وابسته اند  به یک وسیله  کودکان در خردسالی 
کتاب همیشه با دستمالی خال خالی تصویر شده  عروسک باشد. برونو در این 
کتاب را با خرید  که می تواند برایش جایگزین پتو نیز باشد. همچنین، ناشر این 
کرده و شاید بهترین هدیه را همراهش داده است و آن سی دی  کپی رایت چاپ 
که با متحرک کردن تصاویر آن ساخته شده است و  کتاب به زبان انگلیسی است 

کودک جذاب باشد. می تواند به تنهایی برای 

که پیش  گلی 
موش خرما برگشت

روزی که همه چیز 
خوب می شود
کنیستر نویسنده: 
تصویرگر: ایوتارلت
مترجم: ماندانا نارنجی ها، حسام سبحانی طهرانی
ناشر: مبتکران
6000 تومان / با لوح فشرده 7500 تومان
40 صفحه
گروه سنی: خردسال
کاربرد: یادآوری لزوم اعتماد در دوستی

 زیر
 پنج سال
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سراغ  می توان  خردسال  کودک  برای  ساده  فرانسوی  کتاب  یک  دیدن  برای   
آن  زیبای  تصاویر  به  همه  از  اول  که  دلیل  چند  به  رفت،  خوب  حرف های 
کوچولویی را به همراه دنیای اطرافش  که می تواند موش  برمی گردد؛ تصاویری 
کودکی. طنز ظریف در تصاویر  کامل از یک روز زندگی هر  نشان دهد؛ شبیه سازی 
کتاب است. وقتی مادر و پدر یکدیگر  گی های دیگر  همراه با بیان احساسات از ویژ
کودک نمی افتد  را در آغوش می گیرند و خداحافظی می کنند، اما این اتفاق برای 
را به مادرش  کودک در هر فرصتی می خواهد حرف های خوبش  که  یا هنگامی 
طنازی  با  که  است  زندگی  واقعی  جنبه های  از  همه  ندارد،  وقت  مادر  اما  بزند، 
به تصویرکشیدن  در  آن  بامزه تِر  شکِل  به  طنز  این  است.  شده  ترسیم  تصویرگر 
یا  می شود  داده  نشان  دماغ-  در  -انگشت  کناری  بی توجِه  و  نامهربان  بچه ی 
را داغان  و همه چیز  و عصبانی است  زمین نشسته  روی  بر  وقتی موش کوچولو 

می کند.
کتابی ساده و صمیمی درباره ی همه ی حرف های خوبی  حرف های خوب 
کودکی دلش بخواهد به پدر و مادرش بگوید، اما آن ها  که ممکن است هر  است 
که پدرومادرها شب ها موقع خواب  وقت نداشته باشند؛ همان حرف های خوبی 
کودکانشان می گویند، اما صبح فراموش می کنند و حرفشان عوض می شود.  برای 
باشد.  ومادرها  پدر  برای  کودکان  طرف  از  دعوتی  کارت  می تواند  کتاب  این 
کودکان جذاب  که برای  نویسنده ی فرانسوِی اثر از همان شیوه ی مرسوِم تکرار 
گفتن  برای  با خود در تضاد است و منتظر فرصت  کودک  کرده،  است استفاده 
کاری ای  که به اصطالح زیرزبانش مانده است، او حاضر است هر فدا حرف هایی 
گی های  ویژ بهترین  از  نجود.  را  کلماتش  که  نمی خورد  غذا  حتی  و  دهد  انجام 
بزرگ ترها هشدار  به  کودک  زاویه ی دید  از  که  کتاب توجه به همین نکته است 

کنند. گفتن سخنان و احساساتشان فراهم  می دهد تا شرایط را برای 

لپ های بادکرده
از دوستی

حرف های خوب
ک کارل نوا نویسنده: 

مترجم: مهناز عسگری
ک.دوبوآ کلود  تصویرگر: 

ویراستار: پروانه بیات
ناشر: سروش

28 صفحه
4000 تومان

گروه سنی: خردسال
کودک و پدر و مادر،  کاربرد: بهبود رابطه ی عاطفی 

کودکان به بیان احساساتشان، افزایش اعتماد  ترغیب 
به نفس
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کوچکی به نام مکس از خانواده اش خداحافظی می کند و سفری را برای   موش 
کشف دنیا آغاز می کند. داستان یکی برای همه، همه برای یکی از همین جا آغاز 
راه  او سر  کند.  پیدا  که دوستان خوبی  را نصیحت می کند  او  می شود. مادرش 
کشف  برای  و  نمی کند  متوقف  را  او  زمین خوردن  می داند  اما  می خورد،  زمین 
کوری  اطرافش و دنیای پیش رو، راهش را ادامه می دهد. در مسیرش با موش 
با تفاوت ها آشنا می شود و  او  اولین بار  اینجا برای  که عصا دارد برخورد می کند. 
کسی ناتوانی ای داشت، با قدرت حس دیگرش می تواند این نقطه  گر  درمی یابد ا
کند. مکس با صمیمیت از اینکه یکی از پاهایش بلندتر از دیگری  ضعف را جبران 
است می گوید و همین آغاز دوستی شان می شود و آن ها مسیر خود را برای یافتن 
که  قورباغه ای  قورباغه دوست بعدی آن هاست،  ادامه می دهند.  کشف دنیا  و 
که از همه چیز می ترسد. این پنج  کالغه  بلیندا  هنری جوجه تیغی و  نمی شنود 
کنند.  کمک یکدیگر رؤیاهاشان را دست یافتنی  دوست به تدریج یاد می گیرند با 
هنگام مشکالت مانند باریدن باران و برای رهایی از خیس شدن از تجربه های 
دوستی  این  همه،  برای  توپ  یک  بعدی،  کتاب  در  می کنند.  استفاده  یکدیگر 
کنند.  گذر  ادامه پیدا می کند و آن ها این بار هم سعی می کنند با هم از مشکالت 
بار وقتی  این  امان نگهدارند،  را در  باران خود  از  توانستند  یاری هم  به  قباًل  گر  ا
کنند؛  پیدا  حلی  راه  باید  می برد،  را  توپشان  و  می آید  سراغشان  به  کون  را ریکو 

کند. که همه را با هم دوست  روشی 
اینکه  کردن راه حل است،  بر تفاوت ها و نحوه ی پیدا کید  تأ کتاب،  در این 
اندیشه  و  فکر  با  است  بهتر  یا  داد  انجام  را  درست  کار  می توان  خشونت  با  آیا 
را پیدا  کتاب می تواند مسیر درست  با خواندن  کودک  کرد؟  را پیدا  راه مناسب 
کپی رایت از ناشر خارجی منتشر شده اند و همچنین  کتاب ها با خرید  کند. این 

کتاب است. کتاب به صورت انیمیشن همراه  سی دی تصاویر و متن 

قدرت دوستی
یکی برای همه
و همه برای یکی
یک توپ برای همه
نویسنده: بریژت ونینگر
تصویرگر: ایو تارلت
مترجم: ماندانا نارنجی ها، حسام سبحانی طهرانی
ناشر: مبتکران
کتاب 32 صفحه هر 
کتاب 6000 تومان/ با لوح فشرده 7500 هر 
گروه سنی: خردسال
کاربرد: اهمیت همکاری و بخشندگی، یادآوری تفاوت 
گون گونا بین افراد 
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نویسنده و تصویرگر: الیور جفرز
مترجم: رضوان خرمیان

ناشر: دانش نگار
گروه سنی: خردسال

کاربرد: پرورش تخیل

 این مجموعه قباًل با ترجمه ای دیگر 
منتشر و در شماره ی  نهم پژوهشنامه  
کودک و نوجوان معرفی شده  ادبیات 

است.

 این مجموعه قباًل با ترجمه ای دیگر 
منتشر و در شماره ی  نهم پژوهشنامه  
کودک و نوجوان معرفی شده  ادبیات 

است.

 این مجموعه قباًل با ترجمه ای دیگر 
منتشر و در شماره ی  نهم پژوهشنامه  
کودک و نوجوان معرفی شده  ادبیات 

است.

نویسنده و تصویرگر: الیور جفرز
مترجم: رضوان خرمیان

ناشر: دانش نگار
گروه سنی: خردسال

کاربرد: پرورش تخیل

نویسنده و تصویرگر: الیور جفرز
مترجم: رضوان خرمیان

ناشر: دانش نگار
گروه سنی: خردسال

کاربرد: پرورش تخیل

پسربچه ای که می خواست
یک ستاره داشته باشد

زیر پنج سالزیر پنج سال

زیر پنج سال

راه برگشت به خانه

گم و پیدا
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