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مقدمه
کودکان کتابهایبرترهرفصل،برای ک پشت پرندهفهرستیاستاز ال
و کارشناسان منتقدان، از گروهی را کتابها این ایرانی. نوجوانان و
انتخاب فصل، هر کتابهای بررسی با نوجوان، و کودک نویسندگان

میکنند.
کتابهایبرگزیدهیهر کپشتپرنده، افزونبراین،هیئتداورانال
کتابهایبرگزیدهنشانهایطالییونقرهایاهدا سالرانیزانتخابوبه

میکنند.
کتابهابراساسشیوهنامهایمکتوبوبااصولومعیارهاییروشنبه
فهرستراهمییابندویاموفقبهدریافتنشانطالیییانقرهایمیشوند.
روز مقتضیات براساس فهرست، سیاستگذاراِن و داوران سال، هر
معیارها این بررسیصاحبنظران، و نقد و دیدگاهها توجه با وهمچنین
اصول،شیوهی عنوان با متنی در را آنها و بازبینیمیکنند را کها ومال
کپشتپرندهاعالممیکنند. اجراییومعیارهایفهرستونشانهایال

کپشتپرنده: اعضایداوریفهرستال
شکوه جوزدانی، عذرا برآبادی، محمود انصاریان، معصومه
شیخاالسالمی، حسین خوشکار، شادی حریری، شیوا حاجینصراهلل،
گیسوفغفوری،حدیثلزرغالمی،نلیمحجوب،مریممحمدخانی،مسعود

ملکیاریوسیدمهدییوسفی.

اصول، شیوه ی اجرایی 
و معیارهای فهرست و 

ک پشت پرنده نشان های ال
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کتابها ارزیابیوردهبندی
کتابهایراهیافتهبهفهرستبهشکلزیرردهبندیمیشوند:

با را هماهنگی بیشترین که کپشت، ال شش ارزش با کتابهایی 1ـ
معیارهایاعالمشدهداشتهباشندوافزونبرآن،نکتهایویژهدرمحتوایافرم

آنهابهچشمبخورد؛
با را هماهنگی بیشترین که کپشت، ال پنج ارزش با کتابهایی 2ـ

معیارهایاعالمشدهدارند؛
کپشت،کههماهنگینسبیبامعیارهای 3ـکتابهاییباارزشچهارال

اعالمشدهدارند؛
از برخورداری ضمن که، کپشت، ال سه ارزش با کتابهایی 4ـ
بامعیارهایفرهنگیذکر اینمتن،تضادی ادبیذکرشدهدر ارزشهای

شدهنداشتهباشند.

کتابها گروهبندی
گروهبندیزیر،موردبررسی کودکونوجوانهرفصل،براساس کتابهای

قرارمیگیرند:
کتابهایزیرپنجسال؛ -

-ادبیات؛
-دینوعلومانسانی؛

-علمیوآموزشی؛
-هنروسرگرمی

شیوهیاجرایی
بهرسمیت اعضا کثریتمطلق ا باحضور داوران 1.جلساتعادیهیئت

میرسد؛
کردهو کپشتدریافت کمسهنفرسهال کتابهابهپیشنهاددست .2
کتابهایششوپنجوچهار بهفهرستراهمییابند،امابرایاینکهجزء

کثریتداوراننیزبرسند؛ کپشتقراربگیرند،بایدبهتأییدا ال
به مشغول انتشاراتی مؤسسههای در که منتقدانی و نویسندگان .3
کتابهایآنمؤسسهراپیشنهادوبهآنهارای فعالیتهستندنمیتوانند

بدهند؛
پیشنهاد در داوری،هممیتوانند گروه از بیرون دیگر، نویسندگان .4

کنند؛ گروهداوریهمکاری کتابهابا کتابونوشتنمعرفینامهی
گانهایازفهرست،با گروهداوری،دربخشجدا کتابهایاعضای .5

عنوانخارجازداوریوبدونرتبهبندی،معرفیمیشوند؛
میان از و بررسی فصل یک کتابهای پژوهشنامه هرشمارهی در .6
اینبخش اول در بررسی پیشنهادمیشود.فصلمورد کتابهایی آنها

قیدخواهدشد؛
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کتابتهیهخواهد کتابهابراساسفهرستخانهی 7.فهرستاولیهی
بههر یا، باشد نیامده اینفهرست ازهرفصل،در کتابی، شد.چنانچه
نیز کتاب آن بعدی، فصل در باشد مانده برکنار داوران چشم از دلیلی،

بررسیخواهدشد؛
کارشناسان کتابهایتصویریوبرخیدیگرازرشتههابا 8.برایداوری

خارجازهیئتداورانمشورتخواهدشد.

معیارهایراهیابیبهفهرستودریافتنشان
1-دستیابیبهسبکشخصیوتواناییدرآفریدنجهانیتازهوفضایمنحصر

بهفرد؛
محتوا، از اعم کتاب، سازندهی اجزای میان تناسب و هماهنگی -2

زبان،شکل
کتاب؛ کاررفتهوچاپ گرافیک،آمادهسازی،موادبه اجراییمتن،

کمک 3-توجهبهظرفیتهایزبان،نوآوریدرحوزهیزبانفارسیو
گسترشوپویاییآن؛ به

و ادبی سنتهای از رفتن فراتر امکان ادبی، پیشینهی با پیوند -4
گشودنافقهایتازه؛

در نو پیشنهادهای و ادبی تازهی شکلهای ارائهی در نوآوری -5
کودکایرانوجهان؛ فضایادبیات

در اطالعات بودن روز به و غیرجانبدارانه و درستی به توجه -6
کتابهایدینی،علومانسانی،علمیوآموزشی کتابهایاطالعاتی،اعماز

گرافیک،نوعموادوچاپ؛ کنارتوجهبهنوآوریدرشیوهیتألیف، و...در
کهدرآنها 7-احترامبهارزشهایمردمایرانوپرهیزازطرحمسایلی

گیرند؛ ارزشهایمردمواقوامایرانیموردتمسخرقرار
کودکانایرانیدرچارچوبمرزهایملیو 8-توجهبهزیستهمزمان

عضویتدرجامعهیجهانی؛
9-توجهبهروحیهوتفکرانتقادیوبرجستهسازیپرسشگری؛

کودکانومقاومتدربرابریکسانسازی 10-احترامبهتفاوتهایفردی
کودکانوتوجهبهاحساسرهاییآنان؛ وهمسانسازی

کودک،خواستههاونیازهای 11-توجهبهپیچیدگیهایدنیایواقعی
تحمیل همچنین و سادهانگاری و سادهسازی از پرهیز و امروز کودکان

کودکان؛ دنیایبزرگساالنهبه
صلح ماننِد جهانشمول، و عام بشری، ارزشهای به احترام -12
کنار در آنها، با وهمدلی انسانها به احترام گفتوگو، و مدارا امنیت، و
حقوق رعایت تبعیض، هرگونه با مخالفت موجودات، دیگر به احترام
کودکانبانیازهایویژهو کودکان،همچنین همهیانسانها،بهخصوص

احترامبهمحیطزیست.
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نشانهایطالییونقرهای
معیارهای با را هماهنگی بیشترین که ویژهای کتابهای به سال هر .1
که کپشتپرندهداشتهباشندنشانطالییونقرهایاهداخواهدشد، ال

کنند. کتابهایشاندرج ناشرانمیتوانندایننشانرارویجلد
ازمجموعفهرستهایچهارشماره ایننشان، اولیهی نامزدهای .2
بهدریافتپنجو کهموفق کتابهایی انتخابخواهندشد. )یکسال(،
نقرهای و نشانطالیی دریافت اولیهی نامزدهای کپشتشوند ششال
کتابهای تمام دیگر یکبار داوران اما شد، خواهند پرنده کپشت ال
کهشایستهیتوجهاست کتابی کردتا منتشرشدهدرسالرامرورخواهند

ازراهیابیبهجمعنامزدهابازنماند.
کتابها،برایدریافتنشانطالییونقرهای، 3-داوران،برایانتخاب

کرد. گانهایبرگزارخواهند نشستیانشستهایجدا
کمدو کهدست 4-ایننشستهاهنگامیبهحدنصابخواهندرسید

سوماعضایداوراندرآنشرکتداشتهباشند.
کهدوسوماز گرفت کتابیتعلقخواهد 5-نشانطالییتنهاوقتیبه

کتابراشایستهیدریافتنشانطالییبدانند. کلداورانآن
کهدوسوم گرفت کتابهاییتعلقخواهد کتابیا 6-نشاننقرهایبه
کتابراشایستهیدریافتنشاننقرهایبدانند. داورانحاضردرجلسهآن
براساس که کتاب، سه کثر حدا یا یک به طالیی نشان سال، هر -7

کپشتپرندهپدیدهشناختهشوند،اهداخواهدشد. معیارهایال
معیارهای براساس که کتابهایی به نقرهای نشان سال، هر -8

کپشتپرندهشایستهیتقدیرشناختهشونداهداخواهدشد. ال
انتخاب مختلف رشتههای کتابهای میان از برگزیده 9-کتابهای
بیان آنها انتخاب برای را نتایجهیئتدوراندالیلخود اعالم وهنگام

کرد. خواهند
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ناشرانخودرابرای کتابرونقچندانیندارد،زیرامعمواًل درپاییز،بازار
از برسانند. کتاب نمایشگاه به را کتابها تا آمادهمیکنند زمستان فصل
کتابرونقتابستانوبهاررانداشتهباشدو طرفی،ممکناستبازاِرخریِد
کهاین کند کتابخوانریزشایجاد شروعمدارسدرمخاطبحرفهایو

کتابهممنتقلمیشود. رخوتبهبازار
در گذشته، سال پاییز با مقایسه در میدهد نشان آمار
است. نداده رخ چشمگیری اتفاق نوجوان و کودک کتاب حوزهی
این که پاییز92منتشرشده کتابدر دوهزاروپانصدوبیستوچهارعنوان

تعداددرسالقبلدوهزارودویستوشصتوهفتعنوانبودهاست.
درسال92،ششصدعنوانترجمهوهزارونهصدوبیستوچهارعنوان
نوجوان و کودک ادبیات سهم آنها، بین از که است شده تألیف کتاب
بوده کمکدرسی و سرگرمی آموزشی، کتابهای بقیه و عنوان پنجاهودو
کودکونوجوان،پانزدهعنوان کتابهایمربوطبهادبیات است.ازبین
تعداد این از است. منتشرشده داستان عنوان وسیودو اول شعرچاپ
کتابتألیفیودهعنوان کتابداستان،سیزدهعنوانچاپاول،بیستدو

ترجمهبودهاست.
و منتشرشده کتابهای مجموع از داستان و شعر سهم بررسی با

مقایسهیآماردرسال91و92،بازتغییرخاصینمیتوانانتظارداشت.

گالیه های همیشگی
تعاریف و واقعیشعر معنای کتابهایشعر-به کمبود مثلهمیشه،
میرسند. چاپ به آموزشی اغلب و ضعیف اشعاری میشود. دیده آن-
کتابهایخارجیبارگذاریمیشوند؛ همچنین،اشعارآموزشیبرتصاویر

کتاب های  گزارش وضعیت 
کودک و نوجوان در پاییز 

1392
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کهبهسفارشناشرشعربررویآنهاچاپشده کتابهاییصرفًاتصویری
است.

انتقاد باوجود و است ضعیف همچنان مذهبی کتابهای وضعیت
نشده منتشر توجهبرانگیز کتابی تصویر و متن در بخش این کارشناسان

است.

غلبه ی آموزش بر لذت مطالعه
کودکجنبهی گروههایسنیخردسالو کتابهای متأسفانه،اغلب
کتابهاروبهروهستیم. گرفتهاندوباحجمیانبوهازاین آموزشیبهخود
انگارلذتمطالعهفراموشواهمیتشکلگیریکودِکرسمیوآموزشدیده
کتابهایی بیشترشدهاست.والدینعالقهیزیادینشانمیدهندچنین
برایفرزندانشانبخرند،بازارهمبهدنبالپاسخگوییبهاینعالقهاست.
کودکرسمیاست،تجربهایجزایننداردو کهخود نویسندهیماهم،
در تکرارمیشود.حتی زنجیره گاهیک ناخودآ گویی رامیرود. راه همین
آموزشی بار با آثار ترجمهی به عالقه سنی، گروه این برای ترجمه بخش

غالباست.

وضعیت شعر
وضعیتبیروحوبیرمقدربخششعرهمچناندیدهمیشود.معدود
کهبشودآنهارابرایمطالعهپیشنهادداد. کتابهایشعریوجوددارد
ترجمهیشعرهمبهندرتدیدهمیشودوجریانسازیدراینحوزهوجود

کتابهایخوببیشتراتفاقبهنظرمیرسند. ندارد.
واقعی تاتحول بهنظرمیرسددرحوزهیشعرتالشجدیالزماست

کند. ایجادشودوبرایمخاطبجذابیتالزمراایجاد

کتاب سازی کتاب و  بازنویسی و چاپ های مکرر از یک 
بودیم؛ روبهرو فلهای و متعدد بازنویسیهای با دوره، این در
کتابسازیهایخوبمتنیضعیف باوجودتصاویرو که بازنویسیهایی
کلیشههاییتکراریودمدستیاستفادهشدهاست.ناشر دارندودرآنهااز
کتابدرصددباالبردنفروشاثر بهصرفبازنویسیورنگولعابدادنبه

است.
است. کتاب یک از مکرر چاپهای دوره این در دیگر جدی آسیب
مثال، برای رساندهاند؛ چاپ به را کتاب عنوان یک همزمان ناشر چند
کتابهاست. کنیمازجملهاین مجموعهیچگونهاژدهایخودراتربیت
کتابدرمقابلرقیبتوجهنداشتهوبهنظر کیفیتچاپ برخیازناشرانبه
کاماًلازیاد کهبرایقبضهیبازارداشتهاند،مخاطبرا میرسددرعجلهای
کتابلذتببرد.همینسرعتبرمتنو کهبایدازاین بردهاند؛مخاطبی

کتابهاییازایندستصدمهزدهاست. کیفیت گذاشتهوبه تصاویراثر
در دارد. وجود همچنان و نیست تازهای مشکِل کتابسازی 
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کهاتفاقمیافتدبابهرهگیریازنامتصویرگرانصاحبنام کتابسازیهایی
رابه بارنگولعابیدلفریبمخاطب وصفحهآراییدلنشینوجذاب،
بارنگولعاببهوفوردیدهمیشود اما کتابهایبیمحتوا بیراههمیبرد.
کنندوبهبازار کهممکناستدردرازمدتحساعتمادمخاطبراسلب

کنند. کتابخوانیصدمهایجدیوارد کتابو

معضلی به نام ویرایش
بیشتر تایپی و ویرایشی امالیی، غلطهای هرچه مسلم، طور به
اینمسئلهمیتواند که برایمخاطبدشوارتراست باشد،خواندنمتن
ویرایشنشدن متأسفانه براند. گوشهای به را داستانها خواندنیترین
شناسنامهی در ویراستار نام نوشتن وجود با بد، ویرایش گاه و کتابها
کتاب،بههمراهمشکالتنمونهخوانی،غلطتایپیوامالییمعضلیاست

گریبانگیرناشرانبیشتریمیشود. کهروزبهروز
کوچکدیدهمیشد،اماامروزه کمکارو پیشتر،اینمشکلدرناشران
کتابهای در و کرده وصاحبنامهمسرایت پرکار معتبر، ناشران آثار به
ایندورهبسیاربهچشممیخورد.بهتراستناشراناینمسئلهراجدی
کهآثار گاهیحجمغلطهاومشکالتویرایشیبهحدیاست بگیرند،زیرا
میشود باعث بیتوجهی این درحقیقیت، میشوند. گذاشته کنار خوب
کتابنیزتأثیرمیگذارد. کمترمطرحودیدهشود.اینمسئلهبرفروش کتاب

فریب مخاطب بااستفاده از عنوان های پرجاذبه
از عنوانهایجذابیمثلموضوعاتفلسفییاعاشقانهبررویبرخی
کهدرانتخاب گاهبرخیتاجاییپیشرفتهاند کتابهابرجستهشدهاست.
کهدرپشتجلدانتخابشدهازچنینشیوهایبهره نامیابخشیازمتن
این در عشق و فلسفه از کمرنگ بسیار رگههایی که حالی در گرفتهاند.
رفته بهکار فریبمخاطب برای یدکی عنوانهای و کتابهادیدهمیشود
کتابآمدهتابهجستوجوی کهباچنیننیازیبهسمت است.مخاطبی
گر کتابمیرسد،البتها آندرالبهالیمتنبپردازددستخالیبهانتهای

همتداشتهباشدآنراتاانتهابخواند.

دایرة المعارف ها
دیده چاپ باالی کیفیت با دست این از کتابهایی دوره، این در 
گوندستبهچاپاینآثارمیزنند،امابیشترآنها گونا میشودوناشران
کمکدرسی کتابی وصرفًا نمیرود فراتر و... تاریخ کتابجغرافی، ازیک
تحریک بیشتر جستوجوی و کشف برای را مخاطب انگیزهی و است
کهبعیداست گاهاندازهیحروفبهکارگرفتهشدهآنقدرریزاست نمیکند.

کلماتبپردازد. کندبهجستوجوی کودکحوصله مخاطب
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کسیبهآنهابگویدچکار بچههاازچیمتنفرند؟ازشنیدننصیحت.ازاینکه
کنید،چکارنکنید.برایهمینعموشلبییکیازشخصیتهایدوستداشتنی
کتابباهمهچیمیتواند گرقباًلباآثارشهمآشنانشدهباشند، آنهامیشود.ا
مرگش از پس که سیلوراستاین آثار از شعر صدوپنجاه باشد. خوب شروعی
کردند.رضی کارشناسانجمعآوریومنتشر باهمکاری خانوادهودوستانش
کردهاست.اواینباربا هیرمندیتابهحالپنجمجموعهیمنظوماوراترجمه
کوتاه همراهیهمسرشبهسراغباهمهچیرفتهاست.مجموعهایازشعرهای
کنارهم گونزندگیواقعیوتخیل گونا کههمراهباطرحهادربارهیموضوعات
ع گرفتهومنتشرشدهاست،البتهباچاشنیغول،فرشتهینگهبان،مختر قرار
گیاهآدمخوار. بخوروبیا،بیماری»میخوامامانمیتونم«،ماشینچاردستوپاو
کتابدر کهدرزمرهیرفتارهایممنوعهاستهمدراین کارهایی بسیاریاز
قالبتجربههایشیرینمطرحشدهاست.مخاطباینمجموعهازکودکیکمی
دورشدهبرایهمینبرخیسوژههایغمگنانهوتأثراتروزمرهدرشعرهاوجود
کهمیتوانآنراطنزیاعینکیمتفاوت دارد.دنیایواقعیزیرپوششچیزی
نامیدخودرانشانمیدهد.خواستههاینوجوانازدنیایبزرگساالنرانشان
اتفاقاتبهشکلدیگریپیشمیرود،مسائلساده بااینکههمهی میدهد.
آداب رعایتنکردن ندارد فرقی میشوند، داده نشان بزرگی به ذرهبین زیر در
معاشرت-مثاًلآروغزدن-باشدیادندانکشیدن.همشکلتخیلیدرآنوجود
داردمانندرفتنبهسفریطوالنیدوردنیاهمبهواقعیتهاییماننددستمزد

گرانیابیدوستورفیقبودناشارهمیکند.
نوشتهها، در باشد. مجموعه این ویژگیهای از یکی تلخی همین شاید
ومخاطب آنموجمیزنددیدهمیشود در کودکانه کهسرخوشی تلخ طنزی
تبعیضها، همان میکند؛ آشنا اطرافش بزرگساالنهی دنیای با را نوجوان
زیرسؤال بهنوعی کتاب تمامشعرهای در که گیر مقرراتدستوپا و تفاوتها
کتاب این است گریزان کتاب خواندن از که دارید فرزندی گر ا میروند.

کتابخوانیاست. پیشنهادیبرایعالقهمندکردناوبه

دیدار دوباره با 
سیلوراستاین

گروهسنی:نوجوان
گسترشخالقیت،دیدندنیابهشکلدیگر، کاربرد:

جذبنوجوانانبهمطالعه

با همه چی
نویسنده:شلسیلوراستاین

مترجمان:رضیهیرمندی،مهوشپارسینژاد
208صفحه
11000تومان
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کهمیشناسید،اماهرآدمی جلسومینومیتوانستشبیهتمامبچههاییباشد
که بادیگریمتفاوتاست.تفاوتاوهمدرصدایبلندشبود؛صدایبلندی
کارخانهباشد،میتوانستپنجرههارابشکاندو...؛ میتوانستهمچونسوت
گاهی گر ا اما کند. آهستهصحبت گرفت یاد گردباد.جلسومینو مثل صدایی
که یادشمیرفت،ممکنبودهمهیایناتفاقهابیفتد.جلسومینوبادعوایی
میوهها میکند کاری باصدایش میشود؛ روستا ترک به مجبور میاندازد، راه
رافرشته او بیفتند.همینموضوعسببشدعدهای برزمین باالیدرخت از
وعدهایدیگرشیطانبدانند.اوهمازآنجارفت،اماازسرزمیندروغگوهاسر
»گربه شد باعث صدایش فهمید. کمکم کجاست، نمیدانست ابتدا درآورد.
گچی-بپردبیرونوراهنمایشباشد.درسرزمیندروغگوها، لنگه«-نقاشیای
همهچیزطوریدیگربود؛درنانوایی،جوهرولوازمتحریرمیفروختند.سگها
علتش اما فهمید، را ماجرا سریع جلسومینو واقواق. گربهها و میکردند میو
برای بود، شده شاه سرزمین این در که دریایی دزدی گفت. او به گربه را
جانی  کرده. عوض را تعریفها تمام آمده، کجا از او نیاورد بهیاد کسی اینکه
کهراستودروغجابهجا کرده کتابسرزمینیتخیلیراترسیم روداریدراین
کسیهمحواسشنیست.دراینسرزمین،پادشاهبهراحتیزبانها شدهاند،
بهمردمتحویل را ریزودرشت ازدروغهای روزنامههامجموعهای و رامیُبرد
کردهاند.برگرداندناینفضابهحالتعادی میدهندوهمههمینگونهعادت
روندداستانراپیشمیبرد.مجموعهایازشخصیتهایدوستداشتنیدر
کهباقلممویشهمهچیزراجاندارمیکندوپسر داستانهستندمثلنقاشی
دوستداشتنیترین از او میشود. پیر بنشیند هروقت که دهسالهای کوچک
کتاب این میآورد. بهیاد سالها تا را او مخاطب که است شخصیتهایی
بادیگران نکتهای در کهممکناست کودکانی برایهمهی پیشنهادیاست

متفاوتباشند.

صدای بلند راستگویی
کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان گروهسنی:
کاربرد:افزایشتخیل،آشناییبادردسرهاو
موهبتهایراستگویی

 جلسومینو در
سرزمین دروغگوها
نویسنده:جانیروداری
مترجم:آندرانیکخچومیان
ناشر:افراز
152صفحه
7500تومان
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آدمهابیشتروقتهااززندگییکنواختوروزمرهفرارمیکنندیادرخیالخوداز
گاهدست آنفاصلهمیگیرندشایدهیجانوجانتازهایبهزندگیشانبدهند.
گهانی نا سفرهای به و برمیدارند کولهبار میزنند، عجیبوغریب کارهای به
میروندیاسروشکلتازهایبرایخوددرستمیکنندتااحساسیکنواختی
کهزندگیاشازاینهمهتغییر کنید کند.حاالنوجوانیراتصور زندگیشانتغییر

پراستوبهدنبالزندگیطبیعیمیگردد.
کهاززندگی درانتظاریکزندگیطبیعیداستان ادی،دخترنوجوانی،است
کهازپدرادیجداشدهوبهخاطر نامتعادلمادرشبهستوهآمدهاست؛مادری
که کوچکتنبدهد؛مادری کاروانی بیکاریوبیپولیمجبوراستبهزندگیدر
برایتغییرزندگیشانهیچتالشینمیکند،روزهایشراپایاینترنتمیگذراند
درپی ادی تنهامیگذارد. کوچک کاروان در را ادی و گهگاهغیبشمیزند و
کاروانزندگی زندگیبهتراست،زندگیطبیعی.اودوستدارددرهمینمحیط
خوبیبسازد،برایهمینباهمسایههایجدیدشاندوستمیشودوتصمیم

گروهموسیقیمدرسهیجدیدشعضوشود. میگیرددر
کند.بهزندگیایفکرمیکند ادیدوستدارددوبارهدریکخانوادهزندگی
مادرش از بهتازگی ناپدریاش پاشیده... ازهم مادرش رفتارهای بهخاطر که
کهدوست کوچکادیراباخودشبرده.ناپدریمهربانی جداشدهوخواهران
کهبامشکالتیمثلبحرانهای کند؛دختری کاری داردبرایبهبودزندگیادی
از بهدور و زندگیایطبیعی ودربهدرسراغ نرممیکند بالغشدندستوپنجه

هیاهواستودراینراهامیدشراازدستنمیدهد.
گرفته کتابایدهیاینداستانرااززندگیمردمسادهای نویسندهیاین
در میکنند. زندگی زرقوبرق از بهدور فریمن پل نزدیک شهری در که است
اشنایدرشده کتابخانوادگی برندهیجایزهی که زندگیطبیعی، انتظاریک
کهبهخوانندهاشفرصتمیدهدهمراهباقهرمانان است،رماننوجوانیاست
کتابباالوپایینشدنیکزندگیراتجربهوبرایحلمشکالتخودراهحلپیدا
کهشخصیتهاییبهیادماندنیدارد. کنند،رماننوجوانیجذابوخوشخوان

که از  مردمی 
پل فریمن می گذرند

گروهسنی:نوجوان
کمکبهدختراننوجوانبرایحلمشکالت کاربرد:

دورهیبلوغ

در انتظار یک زندگی طبیعی
کانر نویسنده:لسلی

مترجم:فرحبهبهانی
کلهر ویراستار:مژگان

ناشر:افق
248صفحه
11000تومان
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آسان زندگیکردن و ماندن میکند، زندگی امروز کودک که ناامنی جهان در
بر تکیهکردن و است دشوار خاطر آسودگِی داشتن و امنیت نمیآید. بهدست
هرچیِز کنی. خوش دل آن به میگذارد و میماند نمیشود، نابود که چیزی
ناپایداریتشویشمیآوردودلشورهوپریشانیخاطرنمیگذاردازچیزیلذت

ببری.
ویرانش کههیچحادثهای امروزچهخانهایمیتوانساخت کودک برای
کدام کهدلخونینشودو کدامدلخوشی کهفرونریزد؟ کدامتکیهگاه نکند؟

کهبماندوهمیشهباشد؟ مانایی
کهبهساختنشبیارزدونگرانِیویرانیاشباعثنشوددستودل چیزی
و... توفان،صاعقه زلزله،جنگ،یخبندان، کهسیل، نرود.چیزی کار به آدم

ویرانشنکند.
کجاوباچهچیزیخانهشان کودکانباید درجهانفاجعهآمیزوناامنامروز،

کهویراننشود؟ رابسازند
کتابدراینخانهبرایهمیشهماندمبهاینسؤال احمدرضااحمدیدر
صمیمی زبان همان با شاعر، یک مرتبهی درخور پاسخی میدهد؛ پاسخ
راتشویقمیکندطور کودک کتاب این اودر آشنا. وتصاویر تعابیر همیشگی،
کتاب، کند،بهامیدوتخیلپناهببرد.دراین دیگریبهدنیایاطرافشنگاه
کهنابودشدنینیست خیالورؤیاعظیمترینسرمایهیانسانمیشوند؛خیالی
این در که ارزشی بسازد. قبل از پایدارتر و زیباتر دوباره را همهچیز میتواند و
کتاببهنیرویتخیلدادهمیشودباعثمیشودروحامیددرخوانندهدمیده
کهدرفکرساختندنیاییزیباوپرازصلحاستورؤیامیتواند شود؛خوانندهای

دستاویزیبرایرسیدنبهاینهدفباشد.
را خود کار گانه جدا هریک که تصویرگر، یک و گرافیک طراح یک وجود
کتابرابهشیوهیخودآراستهاند،نیزدوفضایمتفاوتدر کردهاندوصفحات
کهتفاوتتشویشوآسودگیخاطررابهزبان کردهاست؛فضاهایی کتابایجاد

تصویربازمیگویند.

کدام خانه؟

کودک گروهسنی:
کاربرد:یادآوریارزشنیرویتخیل

 در این خانه
برای همیشه ماندم
نویسنده:احمدرضااحمدی
تصویرگر:سیدمیثمموسوی
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
54صفحه
5500تومان
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گونمثلشبکههایمجازی،وایبرو... گونا گسترشرسانههای با اینروزها،
همیشه که مطالبی میشوند؛ مواجه گونی گونا اخبار و مطالب با نوجوانان
طنز گاه نمیشوند، کنترل والدین- و مدرسه -مانند رسمی نگاهی توسط
هستندومخاطبرامیخندانند.پساینروزها،خنداندنمخاطبنوجوان
از طنزآمیز و متفاوت "روایتی است قرار جلدش پشت گفتهی به که کتابی با
فاتحی  مهدی  و حبیبی  حامد  نیست. آسان باشد هزارویکشب" قصههای
کهبادیگربازنویسیهاوبازآفرینیهاتفاوت موفقشدهاندمجموعهایبیافرینند
کهاینمجموعهاقتضائاتروزمخاطبشرا دارد!بزرگترینتفاوتشایناست
کردهزبانونگاهاورادرروایتشدرنظربگیرد.همینموضوع شناختهوسعی

دلیلموفقیتاینمجموعهاست.
دختری که آبنوس دارد؛ بچه سه که هستیم مواجه شهرزادی با اینبار
باهوشوحاضرجواباست،سیف الملوککهپسریشکمواستوحیف الملوک
ملک شهریار اینخانوادهبههمراهپدرشان حواسشپرتاست. کهمعمواًل
قصههایجذابی نویسندگان بشنوند. قصه تا دورهمجمعمیشوند شبها
کودکانوحرفهایی کردهاند،عالوهبراین،حضور راازهزارویکشبانتخاب
کهوسطقصهتعریفکردنمادرشانمیگویندباعثجذابترشدنقصههاشده
کهنویسندگانبرایساختنطنزدراینمجموعهی است.یکیازتکنیکهایی
گرفتهانداستفادهازپانوشتاست؛پانوشتهاییطنزآمیز چهارجلدیازآنبهره
که،عالوهبرطنزآمیزکردنفضایداستان،آنهارامدرنترو درحدیکیدوجمله
کردهاند.همینفضاباعثشدهمجموعهبیندیروزوامروزدرحرکت امروزیتر
و زبان بهکارگرفتن با برده، بهره افسانههایقدیمی ازجذابیت بااینکه و باشد

دغدغههایامروزیآنرابهزمانحالنزدیکمیکند.
کهازادبیات کتابمیتواندپیشنهادیمتفاوتباشدبراینوجوانانی این

تألیفیسراغنمیگیرند!

 مخاطب را
دست کم نگیریم

گروهسنی:نوجوان
کهندرقالبینو کاربرد:آشناییباافسانههای

مجموعه ی شب هزار و دوم
نویسندگان:حامدحبیبی،مهدیفاتحی

تصویرگر:علیرضااسدی
ناشر:چکه

هرجلد6000تومان

که )ازدواجفامیلی|پایانیبراییکداستان|دهقانی
زبانحیواناترامیفهمید|ماهیگیروغولخمره(
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و شده نوشته پیش سال پانزده از بیش که سیصدصفحهای کتابی خواندن
کتاباالی و نیازدارد زیادی انگیزهی به دهسالقبلفیلمشساختهشده،
افسونشدهازسطراولایناشتیاقرابهوجودمیآورد:»آنپریابلهلوسیندا

کند.« تصمیمنداشتنفرینم
کهمدامبهآناشارهشدهروایتیدیگرازداستانسیندرال کتابهمانطور

کند. است.االاززمانتولدنفرینمیشودتااطاعت
تاجر. پدر نیست، خانه در هیچوقت که پدری و شاد و زیبا مادر ماجرای
تمام او میشود سبب نفرین میدهد. نشان نفرین با را دختر چالش رمان
دستوراتراانجامدهد،امابهتدریجاوومادرشراهحلهاییبرایایناتفاق
پیدامیکنند؛اینکهبادیگراندربارهینفرینحرفنزندیاآنرابهتأخیربیاندازد

کند. کهبهاودستورمیدهندترک یابهسرعتجاییرا
کنددلشآشوبمیشودوسرش هرباراالسعیمیکندبادستورمخالفت
گیجمیرودوهمهیاینهاسببمیشوددنبالهمانپریبگرددتانفرینشرا

کهبهسادگیممکننمیشود. کاری کند؛ باطل
کهجلومیرویم، داستانازهمانابتداماجرارالوداده،ولیفصلبهفصل
چار،  اینکهمیتواند االنشاندادهمیشود؛ اززندگیوشخصیت ویژگیهایی
کشورشان،رابخنداند.تمامزبانهارابایکبارشنیدنیادبگیردو شاهزادهی

همینباعثاتفاقهایخوبیمیشودوحتیغولهارادستگیرمیکند.
درادامه،معلوممیشوداالپریاست،اماحتیبهاندازهییکقطرهخون
کوچکی پریانیافرشتهینگهبانش،مندی،قصدنداردازهیچجادویبزرگو
با او ببرد.درنهایت، اتفاقهاپی از بهخیلی کتابجادویی با یا کند استفاده

عشقشتصمیممیگیردوهمینباعثنجاتشازطلسممیشود.
افسانهایدیگر با نوجوان تا فرصتیاست افسونشده االی خواندنرمان
کهپرازغولوموجوداتافسانهایاست،امادختریشادآنرابازگو آشناشود
کهباوجودتکراریبودنتم میکند.اینازویژگیهایبرجستهیداستاناست
کهخوانندهرابهدنبالخودبکشد. آنمیتواندآنقدرماجراوهیجانبیافریند

سیندرالی سرکش

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:یادآوریقدرتمحبتوعالقه،استفادهاز
هوشبرایارتباطبامحیطومطابقتیافتنباافراد
کنجکاویدرموفقیت گون،اهمیت گونا

االی افسون شده
کارسونلیواین گیل نویسنده:
مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:آفرینگان
335صفحه
12500تومان

)دیپلمافتخارنیوبری(
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کتاب زندگیدرخانوادهیجادوگرهابیآنکهبخواهیجادوگرباشی.جدیدترین
شوالیه میخواهد ایگرن دارد. البتهحماسی و فانتزی فضایی فونکه کورنلیا 
کهبرایمخاطبعجیب باشد.اودرقلعهایعجیبوجادوییزندگیمیکند
دارد. عادت شیر مجسمههای نعرههای و گربهها حرفزدن به ایگرن است.
نویسندهمکانوزمانداستانرانشانندادهاست،امافضاوتوصیفهانشان
قرونوسطاست.امادراینرماننوجوان، میدهددورهیجادوگرهاواحتمااًل
گرههارابازمیکنند. کاریازپیشببرند.نوجوانها قرارنیستجادوگرهایبزرگ
کاری کردهاندو پدرومادرجادوگرایگرنوسطیکیازجادوهاخودشانراجادو
خطر در رازهایش همهی و قلعه که حاال بهخصوص برنمیآید؛ دستشان از
کتابهارامال است.جادوگرشرورمیخواهدباحملهبهقلعههمهیجادوهاو
که کندوایگرنوآلبرتبایدجلویحملهیاووافرادشرابگیرند.ایگرن، خود
کسیمیشود کردن کبرایپیدا بهجادوعالقهندارد،داوطلبسفریخطرنا
کهپاجایپایپدرومادرمیگذارد، کندوآلبرت، تاجادویپدرومادرراباطل
کند،درست قلعهمحافظت از انواعجادوها با ایگرن بازگشت تا سعیمیکند
وقتیقلعهدورتادورمحاصرهشدهاست.خانوادهیایگرناینبالهارابهخاطر
کهدراینرمانشخصیتدارند. کتابهایجادویی کتابهاتحملمیکنند؛
حفظ برای جان پای تا کتاب شخصیتهای که است جایی تا آنها ارزش
آنهاتالشمیکنند،تالشیشیرین.اینبینماجراهاییمثلآشناییباغولو

کردهاست. کتاباضافه شوالیهیترسوبهجذابیتهای

به خاطر یک مشت 
کتاب جادویی

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:ماجراجویی،پرورشتخیل،ترویجعالقهبه

کتاب

ایگرن شجاع
کورنلیافونکه نویسنده:

کتایونسلطانی مترجم:
ناشر:افق

280صفحه
10500تومان
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کهدرفقرباپدرومادرشزندگیمیکندو گرگداستاِندخترکیاست اینگریدو
باآنکهزندگیمطلوبیندارد،ازوضعیتشراضیاست. اینگریدذرهذرهمیفهمد
کهدرقصریبزرگزندگیمیکند ازخانوادهاینجیبزادهاست،مادربزرگیدارد
کهباپسرش،پدراینگرید، وبهنوعیمالکروستاهایاطرافاست.مادربزرگ
میکند دعوت را اینگرید و مینویسد نامهای گهان نا است، کرده رابطه قطع
اینگرید، مادر و پدر مخالفت باوجود بگذراند. او بزرگ قصر در را تعطیالتش
با تا اینگریدعازمقارهایدیگرمیشود کهدرنهایت ماجراطوریرقممیخورد
قصرعجیبوجادوییمادربزرگشآشناشود.ازاینجا،داستاندرجهانواقعی
کهدر گهانبهجهانیپامیگذارد اینگریدودوستانمدرسهاشنمیگذردواونا
کهاصالتخونداشتهباشندمیتوانندبهطوریجادوییاز آننجیبزادگانی

کنند. روستاهایاطرافمحافظت
کهماجراهایزنجیروارآن گرگداستانیروانوخوشخواناست اینگریدو
آندره آلکسیس،نویسندهی کتابرا خوانندهرابهدنبالخودمیکشند.این
زندگیدختری آنماجراهایمعمول ودر نوشتهاست کانادایی، سیاهپوست
است. درآمیخته مجارستان قدیمی قصرهای افسانههای با را شهرنشین
تاریخی رازهای اینگریدبه بادنبالکردنمسیرزندگی خوانندهدراینداستان
اینگرید باعناصرطبیعیبیرونودرون کهنهپیمیبردو وجادوییاینقصر

رویارومیشود.

میان واقعیت و تخیل
گروهسنی:نوجوان
کاربرد:پرورشاعتمادبهنفسوخودشناسی

اینگرید و گرگ
نویسنده:آندرهآلکسیس
مترجم:نسرینوکیلیوپارسامهینپور
ناشر:افق
167صفحه
7000تومان
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که گیجداستانیخیالیدربارهینهنگهاست؛نهنگهاییرنگارنگ پرندهی
میکند. گیر فوارهشان درخروجی پرندهایسربههوا که است این مشکلشان
کههمیشهخیالانگیزوجالباند.یکیازآنهافوارهینهنگ چیزهاییهستند
کانگوروها کیسهی نهنگها، فوارهی دربارهی که است بچهای کدام است.
نهنگها فوارهی دربارهی قدیم، از نکند؟ خیالپردازی فیلها خرطوم یا
کتابهایزیادینوشتهوقصههاوافسانههاییساختهشدهاست،اماتصویر

کردهتازگیدارد. کهپرندهایراهفوارهاشرابستهودلخورش نهنگی
کتابهمینخیالپردازیرادرترسیمنهنگهایرنگینادامهداده نقاِش
خیالپردازانهی تصویر است؛ تصویر صفحه بیشتر نیست. زیاد متن است.
گاهبهگاِهماهیها،آبزیهایدیگروجریانهای نهنگهاوپرندگانورنگآمیزی
تکرار داستان نرسیدهاند. بهسنمدرسه که است بچههایی برای کتاب آب.
کتاب یکاتفاقاستومیشودبلندبلندآنرابرایبچههاخواندونقشهای

رابهاونشانداد.

فواره ی نهنگ
کودک گروهسنی:

کاربرد:پرورشخیال،تربیتبصری

پرنده ی گیج
کاوند کا کامبیز نویسنده:
تصویرگر:رؤیااوالدحاجی

ناشر:شباویز
26صفحه

4500تومان
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کهشایدمثلاورازیاددر دیزییکیازدختربچههایشیطانوبازیگوشاست
کودکدیدهباشیم! ادبیات

میشویم آشنا بادختری ما دیزی، دردسرهای پنججلدی درمجموعهی
کهمشکالتزیادیداردوازهرچیزیعیبیبیرونمیکشد؛برایمثال،اعتقاد
طرفی کدام بزنی نمیتوانیحدس که است این شلنگ ولکردن »عیب دارد
کهشیبشانزیاداستوبه آبمیپاشد.«یا»عیبسرسرههایبزرگایناست

کهرسیدینمیتوانیخودترانگهداری.« پایین
است این »عیب... تکرارشونده جملهی همین قالب در دیزی داستان
پیش را داستان جمله این کاملکردن با هربار دیزی میگیرد. شکل که...«
این او بزنید حدس میتوانید حتمًا میکند. تعریف را خاطرههایش و میبرد
در مثال، برای کرده! کشف وخرابکاریهایش تجربهها البهالی از را عیبها
و نامرئیاند که است این میکروبها عیب چون زندگی، دردسرهای و دیزی
کهزودتماممیشود،دیزیآبنباتچوبیایرااز عیبپولتوجیبیایناست
کهخواندن رویزمینبرمیداردومیخوردومریضمیشود.همیننکتهاست
راجای اومیتواندخودش کودکجذابمیکند. برایمخاطب را کتاب این
دیزیبگذارد،حرفهاوتجربههایاورابخواند،یادتجربههایمشابهخودش

کشفاینشباهتهالذتببرد. بیفتدواز
کتابازآنها کهدرطول کتاب،فهرستیازمشکالتدیزی، درانتهایهر

حرفزدهشده،آمدهاست.
است، آن کهطنزجزءجداییناپذیر اینچنینی، تماممجموعههای مثل
دیزیهمخیلیجاهامخاطبرامیخنداند.عالوهبراین،فونتبزرگحروف،
کتاب کهخواندناین کتابازعواملیهستند زبانسادهوتصویرگریهایاین
میکنند، تمرین را خواندن تازه که دبستان، اول سالهای کودکان برای را

جذابمیکند.

ماجراهای دختری به 
نام دیزی

کودک گروهسنی:
کودک کردنراهحلبرایمشکالت کاربرد:پیدا

مجموعه ی دردسرهای دیزی
گری کیس نویسنده:
کلهر مترجم:مژگان
ناشر:پیدایش

)دیزیودردسرهایزندگی|دیزی
ودردسرهایباغوحش|دیزی
ودردسرهایغولبودن|دیزیو
دردسرهایبچهگربهها|دیزیو
دردسرهایجشنسالنو(
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که داستانسکهایازآسمانراپنیبرایماروایتمیکند؛دختریازدهسالهای
پدرشراازدستدادهوبامادر،مادربزرگوپدربزرگشزندگیمیکند.داستان
پنی تصورات کههیچچیزطبق تابستانی در آمریکایسال1953میگذرد، در
گونزندگیاشرااحاطهمیکند.شایدبزرگترین گونا پیشنمیرودومشکالت
از او پدری خانوادهی باشد. مادریاش و پدری خانوادهی اختالف او مشکل
جور مادریاش خانوادهی با پنی قول به و کردهاند مهاجرت آمریکا به ایتالیا
کند. نیستند!مادرشهمبایکشیرفروشآشناشدهومیخواهددوبارهازدواج
بستنی و شنا عاشق نوجوانها، از خیلی شبیه است نوجوانی دختر پنی
گاهیفکرمیکندمادرشاورادرکنمیکندومقابلاو گردوییخامهایاست،
کتاب میایستد...همینشباهتهاباعثمیشودسرنوشتپنیبرایمخاطب

کند. مهمشودوآنرادنبال
گیرکردندستش بر قبلمیکند،عالوه از بغرنجتر را پنی کهشرایط چیزی
مرگ دربارهی که است امکانقطعشدنش،حقیقتی و دردستگاهخشککن
شرایط و میخورد گره دوم جهانی جنگ به که حقیقتی میشنود؛ پدرش
را انسانها کهجان میدهد؛جنگی نشان را زمانجنگ در مهاجران سخت
بیهودهمیگیرد،زندگیهاییرانابودمیکندوباعثمیشودنهفقطپدرپنیاز
راتحتالشعاعقرارمیدهد.زیراپدرپنیبهخاطر دنیابرود،روابطخانوادهها
داشتنرادیوبهجاسوسیمتهمشدهومادرشعمویپنیرادرایناتهاممقصر
به که هدیهای میفهمد اما دارد، دوست بهشدت را عمویش پنی میداند.

کردهاست! پدرشداده،یعنیرادیو،مقدماتمرگاورافراهم
کتاببومی-آمریکایی-بهنظربیاید،چنانچهپنیبارهابه شایدفضایاین
فیلمهاییمانندبربادرفتهاشارهمیکندوآدمهارابابازیگراناینفیلممقایسه
کهمرزهاراپشتسرمیگذارد.این کتابپیامیصلحدوستانهدارد میکند،اما
کندوخانوادهها کتابنشانمیدهدجنگچگونهمیتواندآدمهاراازهمدور
کتابسکهایازآسمانپنیسعیمیکندباامیدو رابپاشاند.هرچنددرپایان

کندوموفقمیشود. خوشبینیخانوادهاشرادوبارهدورهمجمع

گاهی از آسمان 
مصیبت می بارد

گروهسنی:نوجوان
گسترشصلح کمکبهبچههایتکوالد، کاربرد:

سکه ای از آسمان
نویسنده:جنیفرآلهالم
مترجم:شهالانتظاریان

ناشر:افق
300صفحه

12000تومان

)برندهیمدالافتخارنیوبری(
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شده مکتوب گردآورندگان همت به که شفاهیاند ادبیات از بخشی قصهها
آشنا قصهها این با کودکی از ما همهی ماندهاند. امان در زمانه دستبرد از و
کدوقلقلهزن،لوبیایسحرآمیز شدهایم:بززنگولهپا،خالهسوسکه،ماهپیشونی،

وبسیاریدیگر.
از هم بسیاری و است غرب ادبیات از قصهها این از تعدادی ریشهی
آنها در نباید و مقدساند قصهها آیا اما است. خودمان بومی افسانههای
گردآوریوبازنوشتنافسانههاچههدفیداریم، تغییریداد؟بستهبهاینکهاز
یک بومی فرهنگ ثبت و ضبط هدف گر ا است. متفاوت سؤال این پاسخ
قصهها روایت درستترین و کاملترین است بهتر باشد، سرزمین یا منطقه
یا گرهدفلذتبردنوسرگرمکردنمخاطباست ا اما گردآوریوحفظشود.
قصههستیم، از نتیجهگیریجدیدی و تازه معنایی دریافت درجستوجوی
هر کرد، تازه نگاهی آنها به ومیتوان نیستند آنصورت،قصههامقدس در
کودک تخیل تا کرد بازنویسی آنها از را روایتی نوع هر و آورد سرشان بالیی
خوانندهبرانگیختهشود.قصههایسروتهباچنینرویکردیبهقصههاییآشنا
کرده نگاه قلقلهزن کدوی و ماهپیشونی لوبیایسحرآمیز،خالهسوسکه، مثل
است.تعدادیازآنهاازپایهساختهیذهننویسندهاستوروایتیتازهازآنها
کودکنوآموز کوتاههستندو کتاب بهدستدادهشده.هرچهاردهداستاناین
کشف از و کند رابخواند،درموردآنهاخیالپردازی بهتنهاییآنها میتواند

دوبارهیدنیایاینداستانهالذتببرد.

جهان نامقدس 
قصه ها

کودک گروهسنی:
کودک کاربرد:لذتخواندن،برانگیختنتخیل

قصه های سروته
نویسنده:محمدرضاشمس
کاظمی تصویرگر:الهام
ویراستار:مرضیهطلوعاصل
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
36صفحه
3000تومان
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خواندنباصدایبلندماجراهایخرسوموشلذتبخشاست.قصههایی
دوستان با چطور و نباشند بدعنق میآموزد کودکان به که جذاب و شیرین
خواندنی هم بزرگترها برای طرفی از کتابها این کنند. برخورد نزدیکشان
بر و کنند کید تأ بدشان ویژگیهای برخی روی دارند عادت که کسانی است؛

آنهااصرارداشتهباشند.
کهازمهمان درجلدنخست،مهمانبرایخرس،باخرسیآشنامیشویم
ازدربیرون را او ازقضا،موش،مهمانناخوانده،میآید.خرس بدشمیآید.
باسماجتخرس کشمکش، این وعاقبتدر پنجرهمیآید از میکندوموش
او به کمکم بازیمیکندو و گفتوگو باخرس آرامآرام راتسلیممیکند.موش
کنار میفهماندمهمانهمیشهبدنیستومیشوداوقاتخوبوشیرینیرادر

گذراند. هم
کهازتولد درجلددوم،تولدخرس،دوبارهباخرسیلجبازروبهرومیشویم
کیکنداردوموشاصرارداردبرای کادوبدشمیآید.حوصلهیمهمانیو و
کلکشیرینوساده،خودشرابهخانهیخرسدعوت اوتولدبگیرد.بایک

میکندوبرایاوتولدمیگیرد.
روبهرو بدخواب و بدعادت خرسی با خرس، خواب وقت سوم، جلد در
کهموقعخواببایدهمهچیزشمنظمومرتبوسرجاوبهوقتباشد. هستیم
تا میکند پیدا راهحلی هم اینبار موش میترسد. و میشنود صدایی خرس

خرسآرامبخوابد.
که درجلدچهارم،سرماخوردگیخرس،موشبهخانهیخرسبیمارمیآید

کند. بدجوریغرغروشدهوسعیمیکندخوشحالش
کرده خود آن از را پالتین و اپنهایم ازجمله بسیاری جوایز مجموعه این
بلندخوانی برای مجموعهها بهترین از وای بی. بی. آی. انتخاب به و است

است.

 ماجراهای
ساده و خواندنی 

خرس و موش
گروهسنی:خردسال

کاربرد:آشناییباآدابمعاشرت

 مجموعه ماجراهای
خرس و موش

نویسنده:بانیبکر
کریمکدونالددنتون تصویرگر:

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:آفرینگان

56صفحه
8000تومان

)مهمانبرایخرس|روزتولدخرس|وقتخوابخرس|
سرماخوردگیخرس(
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به نویسنده باشد؟ میتواند مامانی چهجور خاص خیلی خیلی مامان یک
مامان این داستانش دخترک درخواست به میکند سعی و میکند فکر این
یک کلهاش روی که مامانی میشود؛ هم موفق بیافریند... را منحصربهفرد

دودکشدارد.
طوطیا،دخترک برای  باشد. بایدجذاب بچهها از برایخیلی مامان این
داستان،همجذاباست.امابههرحالیکمامانغیرمتعارفماجراهایغیر
متعارفیبهوجودمیآوردوبایدپایشایستاد.چونممکناستهراتفاقیبرای
گاهناخوشایندهستند؛برای گاهخوشایندو که اینمامانبیفتد؛اتفاقهایی
مثال،ممکناستمادرتیترروزنامههاشودودخترکبایددرمقابلپلیسهای

کند. مخفیازاومحافظت
کتابهم کهنویسندهدراینمجموعهبهکاربردهدرتصویرگریهای طنزی
کهباعثمیشودمخاطبجذب خودشرانشانداده.اینطنزازعواملیاست
مخاطب احساسات میتواند هم دختر و مادر رابطهی ترسیم شود. داستان
خاطر به مادرش که بگذارد دختری جای را خودش میتواند او برانگیزد، را
گرمنجایطوطیا بودمچه درخواستاودچاردردسرشدهوازخودشبپرسدا

میکردموآیاخاصبودنخوباست؟
مناسب کتابسازی و متفاوت و بسیارخوب تصویرگریهای تازه، سوژهی
کتاببرای کردهاست.این کتابیدیدنیوخواندنیخلق کتابدرمجموع این
مناسبتر پایانبندی گرچه ا است. جذاب ناشر پیشنهادی سنی گروههای

کند. کپشتهایبیشتریرانصیبش داستانممکنبودال

یک مامان خیلی 
خیلی خاص

کودک گروهسنی:
کاربرد:لذتوسرگرمی،پرورشتخیل

مامان کله دودکشی
نویسنده:الهاممزارعی
تصویرگر:لیداطاهری
ناشر:افق
24صفحه
5000تومان
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منسبزمیشومداستانیاستبرایدرختهاوخانههایقدیمی.اینداستان
با که است چمندختربچهای پیوندمیزند. بچهها به را سرنوشتدرختها
خانوادهاشدرخانهایقدیمیزندگیمیکند.خانهیآنهاحیاطودرختو
حوضداردوچمنبااینخانهرابطهیعاطفیدارد.خانوادهیاومیخواهند
که اتفاقی از اندوهگین چمن، بسازند. آپارتمان بهجایش و بفروشند را خانه
از عضوی خانه کند. خداحافظی خانه با نمیخواهد دلش بیفتد، است قرار
خانوادهیاوست.نمیتواندازبینرفتناوراببیندومیخواهدبرایجلوگیری

کند. ازخرابیخانهتالش
که میداند یکی خانه با را خود آنقدر خود کودکانهی تخیل با چمن
هرلحظهبهبخشیازخانهتبدیلمیشودتابتواندجلویخرابیرابگیرد.پدرو
کند کودکانهمیدانند،اماچمنمیخواهدتالش کارهایاورابازیگوشیای مادر

درختهاوخانهازبیننروند.
کالغمیشودو اورنگمیشود،درختچنارمیشود،درختبیدمیشود،
پرمیکشد،آبمیشودوتویحوضمیرودتابتوانداندوهشرابهخاطردوری
ازخانهوسرنوشتدرختهاازیادببرد.مادروپدرسعیمیکنندباحرفهای
کنند،اماچمنفقطبهدرختهاوپرندههافکرمیکند.تااینکه منطقیآراَمش
درختهای از یکی خودش مادر، و پدر خواهشهای باوجود کتاب، آخر در
گرقراراستخانهودرختهاازبینبروند،او حیاطمیشودوریشهمیدواندتاا

همباآنهاهمراهباشد.
اندوهشناور نیز وسفید تصاویرسیاه رواناست. و لطیف کتاب این زبان
کودکانهمیاندازدوبه درداستانرامنتقلمیکند،مخاطبرایادنقاشیهای

تخیلچمنوتغییراتاوُبعدتصویریمیدهد.

کودک و خانه ی قدیمی
کودک گروهسنی:

کودکانبهمحیطزیستو کاربرد:برانگیختنتوجه
خانههایقدیمی

من سبز می شوم
نویسنده:ناصریوسفی

تصویرگر:علیرضاجاللیفر
ناشر:پیدایش

48صفحه
3000تومان
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گرشماجاییکدخترپنجششسالهباشیدوبخواهیدبهمادربزرگتانهدیه ا
بدهید،چهکارمیکنید؟

که کند کالهیمخصوصدرست تصمیممیگیردبرایمامانبزرگش لی لی 
دستبهکار او باشد. شده تزیین مامانبزرگ موردعالقهی چیزهای همهی با
گلمیچیند.چندبرگازشاخههامیکند.حتیچندپر میشود.چندشاخه
کالهمیچسباند.پرهارابادقت گلهاوبرگهارادورتادورلبهی همبرمیدارد.
کمیروبانقرمزهمبهآنوصل کالهفرومیکند.یکتکهپارچهیصورتیو توی
کارهایروزانهاستوفرصت گرفتار میکند.همهراخودشانجاممیدهد.مادر
کهآمادهمیشود،لیلیمنتظرمیماندمادربزرگش کاله کند. کمکش نمیکند

ازراهبرسد.
آیامادربزرگازهدیهیلیلیخوششمیآید؟

ممکن که داستانی دارد؛ ساده داستانی مامانبزرگ برای هدیهای کتاِب
کودکیعالقهمند استدرهرخانوادهایاتفاقبیفتد.لیلی،شخصیتداستان،
که کاروتالشوخالقیتاستوازهرچهپیرامونشدارد،برایانجامعملی به
آنرادرستمیداند،استفادهمیکند.اعتمادبهنفسداردوچونبهدرستِی
که دارد زیبا تصاویری همچنین کتاب میشود. موفق دارد، اطمینان کارش

کودکلذتبخشمیکند. خواندنآنرابرای
اوهدیه به کهساخته را اجقوجقی کاله لیلی و میآید مامانبزرگ وقتی
کالهیبه میدهد،مامانبزرگاورابغلمیکند،میبوسدومیگوید:»هیچکس

اینقشنگیندارد.«

که سر  کالهی 
مادربزرگ رفت!

کودک گروهسنی:
کاربرد:لذتخواندن،خالقیت

هدیه ای برای مامان بزرگ
نویسنده:هرییتزیفرت
مترجم:مریمرزاقی
تصویرگر:لورنبراون
ناشر:زعفران
32صفحه
6000تومان
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کتاب کهناشریانویسندهبرایداستانکهایاین "ادبیاِتدیگر"تعریفیاست
کردهطوردیگریبهقصهها کتابسعی کردهاست،زیرانویسندهدراین انتخاب
مسابقهی زنگولهپا، بز مثل قصههایی کند؛ نگاه قدیمی المثلهای ضرب و
وضربالمثلهایی گنجشک و تمساح روباه، و لکلک کپشت، وال خرگوش

کنهمیشهتهچاهاست"و.... مثل"چاه
یا است تازه نگاهش یا که است ادبیاتی کتاب، نظر از ادبیات نوع این
کتابقدری این اینحساب،داستانکهایخواندنی با بیانش. نوع و قالب
در ویژگیها این همهی گرچه ا غافلگیرکنندهاند. کمی و جذاب تفکربرانگیز،
کتابی همهیداستانکهادیدهنمیشوند.نثرخوبآتوساصالحینمونهایاز
آشنامیکند. روان و فارسیمعیار زبان با را کودکش کهمخاطب تألیفیاست
باظرایفزبانفارسیبیشتر کمکمیکند او نثربه بااین مواجههیمخاطب

کند. آشناشودودربهکارگیریاینزبانپیشرفت
آشنا بیشتر کتاب این داستانکهای با را شما کتاب جلد پشت توضیح
کالغ میکند:"یکینبود،یکیبود.درزمانهایجدید،آدمیزادوبلبلوروباهو
میخواهیم. تازه قصههایی که نویسنده ذهن توی آمدند دیگر خیلیهای و
شیر نه و میخورد گول زنگولهپا بز نه اینبار اما نوشت، و نوشت نویسنده

کپشتدرمسابقهبرندهمیشد...." سلطانجنگلبودونهال

ادبیات دیگر
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:

کاربرد:نگاهمتفاوتبهدنیایاطراف

یکی نبود، یکی بود
نویسنده:آتوساصالحی
تصویرگر:سحرخراسانی

ناشر:پیدایش
60صفحه

7500تومان
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و نیمه و نصف کارهای با است بابایی نیست. معمولی بابایی بیرویه آقای
کارباهمانجامدهد گاهیمیخواهدچند کهحرفحرفخودشاست. لجباز

ونتیجهاینداردجزخرابکاری.
دیده نوجوان پسری دید از بابا کارهای این همهی که است این نکته
و اتفاقات و بابا کارهای تمام کرده کهجرئت بهنسبتجسور میشود؛پسری
کند.ازقضایکروزباباآنرامیبیند.این پیامدهایآنرادردفترچهایثبت
ازدیدپدرمیبینیم. را کتابرخمیدهدودرآخر،ماپسر اتفاقدرفصلآخر
پسرمثلهمهستند.هردو و پدر باشد، بابامیگویددرست که گرچیزهایی ا

بیرویه....
اتفاقات بااین گاهی روایتطنزگونهباعثمیشودمخاطبجذبشودو
فقر چاشنی از نویسنده هم باز که اینجاست نکته اما کند. همذاتپنداری
و پدر تنگدستی روایت بهانهی است. کرده استفاده داستان پختن برای
به را همه کار این با اما کند، خرج کمتر میخواهد پدر است. بیتوجهیاش
دردسرمیاندازدوهمینباعثمیشودمخارجچندبرابرشود.بیتوجهیهای
و طنز زبان همین خاطر به شاید است. پسر روایتهای دستمایهی پدر
کلیشهایچشمپوشید. جسارتراویدربیاِنحسهایشبتوانازبرخینکات

وقتی بابا بی رویه بود
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:
کاربرد:تشویقبراینگهداشتنحدتعادل

آقای بی رویه
نویسنده:علیباباجانی
تصویرگر:سحرحقگو
کریمزاده ویراستار:مینو
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری انتشارات:
72صفحه
2500تومان
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راز و جادو کارگاه  نامهای با هورتن استوارت ماجراهای دوجلدی مجموعهی
کهپیشازاینمشابههایشرادر شعبدهبازبرشخصیتتکیهدارد؛شخصیتی

مجموعههاییمثلهریپاتردیدهایم.
برای ادبی آثار خلق در مهم عوامل از یکی تیپسازی و شخصیتسازی
که تیپیشود یا بهساختنشخصیت موفق که نویسندهای است. نوجوانان
کند،بیشکخالقوباهوشبه خوانندهبخشیازاورادروجودخوداحساس
ماجراهای درمجموعهی زیادی تاحد اونز  لیزا  که میآید؛همانطور حساب
گرچهاستوارت هورتنبیشتریک کارشدهاست؛ا استوارتهورتنموفقبهاین

تیپاستتاشخصیتداستانی.
ساختنشخصیتیجذابیاتأثیرگذاربراساسنیازهایفرهنگیدرکشورهای
گرفتهنشدهاست. ماچندانجدی کشور در اما دارد، دیگرسابقهایدیرینه
که کردننوجوانباشخصیتیازجنسخیال،اینمجالرابهاومیدهد آشنا
ضعفهاوقوتهایشخصیتراشناساییکندوباچرخشیهمذاتپندارانههمان
قوتوضعفهارادروجودخودکشفکندوراههایمهاریابارورکردنشانرابیابد.
از صحیح درک کنار در هورتن استوارت عملگرایانهی نگاه و واقعگرایی 
از ایستا موقعیتهای از برونرفت برای تالش و حساس موقعیتهای
آفرینش با کرده تالش شخصیت، این خالق اونر، لیزا اوست. بارز مشخصات
کاماًلتخیلیوداستانی،ذهنیتنوجوانانراباخودوهورتنهمراه رویدادهایی
کهبراینوجواناننوشتهمیکوشدجهانواقعوجهان کتابی کند.اودراولین
کند. جادورابازبانیهمهفهمبههمپیونددهدوداستانیسرگرمکنندهخلق
به اتفاقی صورت به دهساله هورتن استوارت جادو، کارگاه اول، کتاب در 
زندگیاش ماجرای بزرگترین به قدم به قدم را او که برمیخورد نامههایی
قلوهای سه اما میکند. نزدیک جادویی- چشمبندی از پر کارگاهی -یعنی
کتاب مزاحمهمسایههمیشهدرراهرسیدناوبهاینآرزوشیطنتمیکنند.در
کهمسیرداستان دومنیزسرنخیدربارهیوصیتهایعمو تونییافتمیشود

راعوضمیکند.

جهان جادوی 
استوارت هورتن

کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان گروهسنی:
کاربرد:پرورشتخیل

مجموعه ی ماجراهای 
استوارت هورتن 

نویسنده:لیزااونز
مترجم:لیالقنادپور

ناشر:ماهک
قیمتدوجلد:20000تومان

)کارگاهجادو|رازشعبدهباز(
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نوجوانان و کودکان ادبیات در معروف خیالی مجموعههای از صفحه جهان
به آن از جلد چهل کنون تا و آغاز پیش سال سی از کتاب این انتشار است.
کرد. زباناصلیچاپشدهاست.درایران،برایاولینبارنشرویداآنرامنتشر
کهنوجهانعلمی-تخیلی کهجادو،اسطورههای جهانصفحهداستانیاست
گونی گونا زندگیمیانستارههاوسیارههادرآنبههمآمیختهاند.داستانهای
گفتدوجلداولاینمجموعه کتاببازگوشدهاند.اماباید درجلدهایمتعدد
بازگومیکنند،میتوان را وچونیکداستان ادامهیهمهستند در بهنوعی
اینمجموعهدانست.در اول کتاب یا آغازین راداستان ابتدایی ایندوجلد
که ایندوجلد،بادوشخصیتاصلیطرفهستیم.رینسویلد،جادوگرناآرامی
کهبارینسویلدبه آرزوهاییبزرگدرزمینهیجادوداردوتوفالور،جهانگردی

همکاریودوستیمیرسد.
کم کتابهایمشابهاشمتمایزمیکند،تنوعوترا آنچهجهانصفحهرااز
کاماًل جهانی داستان مجموعه این است. واقعی غیر و خیالانگیز ایدههای
قرار بزرگ فیل چهار شانهی روی بر که جهانی میکشد؛ تصویر به را مسطح
نجومِی حیواِن که ایستادهاند عظیم کپشتی ال ک ال روی فیلها این دارد.
هم نور که است غلیظ جادو از بهقدری جهان این هوای است. باستانیای
کوشیده نمیتواندبهراحتیدرآنپخششود.نویسندهدراینجهاِنعجیب
شدهاند، حبس آنها در جادوها که کتابهایی چون مختلفی عناصر است
آنها از میتوان که خیالی حیوانات زمانی، پرشهای سخنگو، درختهای
کردو...رادرهمبیامیزد.اینآمیزهیعجیبمدامخواننده استفادههایواقعی
که میکند روبهرو ذهنی از دور خیالی عناصر و جهانها شخصیتها، با را

شناختخصلتهاورفتارهایآنانقواعدذهنخوانندهرابهچالشمیکشد.

اسطوره های خیالی
گروهسنی:نوجوان
کاربرد:پرورشخیالوهوشانتزاعی

جهان صفحه
نویسنده:تریپراچت
مترجم:آرزواحمی
ویراستار:آهومدیحی
ناشر:ویدا
قیمتهرجلد:9000تومان

)رنگجادو|نورحیرتانگیز(
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تا است تنها تنهای او است. وحش باغ در کنون ا و شده اسیر آسکایی گرگ
اینکهمادهگرگیبهقفسشمیآورند.گرگ آبیبهتنهاییومرورکردنخاطراتش
کهازقطبشمالآمده کردهوترجیحمیدهدتنهاباشد.امامادهگرگ عادت
همراهی آبی گرگ  خاطر، همین به دارد. بسیاری خبرهای او خانوادهی از
مادهگرگرامیپذیرد.آنهاخاطراتشانرابرایهمتعریفمیکنند.بعدازمردن
گرگآبیدوبارهروزهایشرادرتنهاییمیگذراند.اودرقفساست مادهگرگ،
وروبهرویشپسربچهایبهنامآفریقا قرار دارد.آفریقاروزهاوساعتهاازپشت
کهفقطیکچشمدارد گرگ گرگرانگاهمیکندو میلههایقفسباغوحش
کهبه کند؛انسانی میرودوبرمیگرددبیآنکهدلشبخواهدبههیچانسانینگاه

گرفتهاست. اوآسیبرساندهوچشمشراازش
کودک گرگبایستدوبااوروبهروشود. سماجتپسرسببمیشودسرانجام
گفتوگوییعمیقبین گرگیکچشمشرامیبندد.آنگاه، بادیدنیکچشم

گرگوپسرکبهجریانمیافتد.
گرگ ازجمله وحشی حیوانات به جدید نگاهی با کتاب این در نوجوان
گروهوخانوادهاشاست گرگجانوریباهوشووفاداربه مواجهمیشود.اینجا،
برای را او و کرده تجاوز زیستش بهمحیط انسان اما کند. زندگی ومیخواهد
طبیعت به انسان تهاجم اثر این خواندن با مخاطب میکند. شکار پوستش
با رابهصورتشکارحیواناتوقطعدرختانجنگلمرورمیکندوبههمدلی
کودکاست کتابتخیلورؤیاهای طبیعتتشویقمیشود.اولینویژگیاین
دیگران داستانسرایی در خاصش استعداد با کودک میسازد. را داستان که
آفریقاهرکدام آبیو گرگ که کتابایناست رامسحورمیکند.دومینویژگی
زندگیشانرابهزبانخودشانبرایدیگریومخاطبتعریفمیکنند.ازاینرو،
کندآن کتابراتمام کنجکاویداستانرادنبالمیکندوفقطوقتی مخاطببا
کیفیت کپشتپرندهامیدوارندناشردرچاپهایبعدی رامیبندد.داورانال

کتاببهبودبخشد. تصاویرراباتوجهبهاصل

رازهای آالسکای سفید 
و آفریقای زرد

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:همدلیباطبیعت،آشناییباآفریقایزرد،
گرگآالسکایی،تأثیرات کستریوسبزوزندگی خا

قصهگویی

چشم گرگ
ک نویسنده:دانیالپنا

مترجم:آسیهحیدریشاهیسرایی
ناشر:چکه
88صفحه
5000تومان
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کهدهتومانیایسر کودکانهاشرامیکند احمدمثلهمیشهداردزندگیآرامو
ارزشینداشتهباشد، کهشایدحاال راهشسبزمیشود.یکاسکناسدهتومانی
کالسششم کودک یک آرزوهای از خیلی میتواند احمد زندگی روزگار در اما
شروع با است داستانی سرخ گل و آبی خودنویس کند... برآورده را ابتدایی
که روان و سالم زبان و کالسیک روایت با داستانی پایانمشخص؛ و میانه و
کلنجارهای خواندنرابرایبچههایدبستانیآسانمیکند.آنهامیتوانندبا
ذهنیاحمدبرایتصمیمدربارهییکاسکناسدهتومانیهمراهشوند.اودر
و نصیحتها از امروز نوجوانهای مثل اما میکند، زندگی ما از دور سالهای
قضاوتهایبزرگترهادوریمیکندومیخواهدخودشتصمیمبگیرد.آیاآن
دهتومانیمالزنچادریبودواحمدبایددنبالشمیدویدوصدایشمیکردتا
کهدوستداردبخردوخودشراخوشحال پولرابهاوبرگرداند؟یاخودنویسیرا
باید او داردجزسرزنششدن؟ فایدهای مادرچه یا پدر با کند؟مشورتکردن
خودشتصمیمبگیرد.درروندداستان،درگیریهایدرونیاحمدباخودش،

کتابراتشکیلمیدهند،بهخوبیموشکافیشدهاند. کهبخشاصلی
کودکی کهیکنفراز کتابرامیتواننشانهایدانستاززمانی داستاناین
در احمد کردن. پیدا را راهخود و بزرگشدن از نشانهای نوجوانیمیرسد؛ به
نه دهتومانی دورانداختن با درنهایت او میگیرد. تصمیم خودش کتاب این
کهپولرابهصاحبشبرگرداندهونهپسر کندپسرخوبیاست میخواهدثابت
کتابساختاری اینکه با باعثمیشود پایان کند.همین راخرج کهآن بدی
کالسیکداردوموضوعاصلینیزبارهادستمایهیداستانهاوفیلمهای کاماًل
زندگی فضای هم گلسرخ و آبی خودنویس نباشد. تکراری تلویزیونیشده،
آنهاهمراه با دردغدغههایذهنی وهم نشانمیدهد بچهها به را گذشته

میشودتااحمدرادوبارهبهفضایآرامزندگیپیشازدهتومانیبرساند.

ده تومانی پردردسر
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:
کاربرد:توجهبهقدرتتصمیمگیریدرنوجوان،
آشناییبازبانروانومناسب

خودنویس آبی و گل سرخ
کیانوش نویسنده:محمود
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
40صفحه
1500تومان
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دلمتنگمیشود
کهرفتهاند برایآنها
کهآمدهاند برایآنها

ولیروزیخواهندرفت
کهخواهندآمدوروزی... برایآنها

کارمشدهاستدلبستنودلبریدن؛
امابهرویخودمنمیآورم

تااتاقهایتانتنگترنشود.

مجموعههایی دیگر با مجموعه این تفاوت نمایانگر بتواند شعر همین شاید
کهدرقالبشعرنوجوانمنتشرمیشوند.شاعراینمجموعهشخصیتی باشد
کردهتاحرفهایشرااززباناوبزند.اینشخصیتبهزندگینوجوان راانتخاب
امروزهمنزدیکاستوشاعربااینانتخابتوانستهشعرهایشراهوشمندانه
ازورطهیتکرارنجاتدهد.شخصیتمشترکتماماینشعرهاآپارتماناست؛
کنانشرادوستدارد،نگرانزندگیآنهاست، کهجانمیگیرد،سا آپارتمانی
کردهاند. دور او را درختها و گنجشکها که میکند هم شکایت آنها از اما
کهتمامشعرهایاینمجموعه زندگیآپارتماننشینیهماننختسبیحیاست
گاهممکناستاززاویهایتکراریبهموضوع رابههموصلمیکند.اینشعرها
که پیداست آنها از بعضی در متفاوت نگاهی ردپای اما باشند، کرده نگاه
میتواندبرایخوانندهینوجوانجذابباشد؛بهخصوصخوانندهینوجوانی
نوجوانها از دسته این به را کتاب این میتوان دارد. دوست را شعرگفتن که
از کوچکی چیز هر به بیاموزند و ببینند متفاوتتر را دنیا تا کرد پیشنهادی

کنند. دریچهیچشمشاعرانهنگاه
هربیستشعرمجموعهیدلتنگیهاییکآپارتماندرقالبهاینیمایی
کهدرنگاهبعضیشاعرهاجزءجداییناپذیر وسپیدهستندوازقالبچهارپاره،

کودکونوجواناست،خبرینیست. شعر
به و دارند همخوانی کتاب فضای با تیره رنگهایی با کتاب تصویرهای

کمکمیکنند. انتقالحسشاعرانه

وقتی آجرها حرف 
می زنند

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتنگاهشاعرانه

دلتنگی های یک آپارتمان
نویسنده:مهدیمردانی

تصویرگر:مهزاداردیبهشت
ویراستار:شرارهوظیفهشناس

کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
44صفحه

2900تومان
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جنگ از بعد نمیشود، خوانده خودش نام به حتی که دختری الیزابت،
و تغییرات این داستان او دیگر. آدمهای خیلی مثل میکند؛ تغییر زندگیاش
قیافهاش مثل را زندگیاش اول، گام همان در است. کرده روایت را اتفاقات
آغاز این و انگلیسپیشخالهزادههایشمیرود به آمریکا از »زشت«میداند.
راچندانتحویل او کسی ازامکاناتویژهنیست، همهچیزاست؛دیگرخبری
کمیصدا کارهایشرامستقلانجامدهد،تختخوابش نمیگیرد،خودشباید
میدهدو....اومدامتفاوتاینزندگیروستاییرابانیویورکمقایسهمیکند.
کنفرانسبهسفرمیرود، امااینهاتازهشروعتحوالتاوست.وقتیخالهبرای
اشغال را آنها ازجملهخانهی وسربازانهمهیخانهها آغازمیشود جنگی
میکنند.الیزابتدراینسفربااتفاقدیگریهمروبهرومیشودوعشقراتجربه
کهدو کرد میکند.جنگهیچنفعیبرایشاننداشت،جزاینکهبرزخیایجاد
کنند.ماجرای نفرجوانووابستهساعتهابایکدیگربیهیچمزاحمیصحبت
کتابهاست،امااینبارفرقدارد، سختیکشیدندرجنگروایتمرسوماین
در غمگنانهای و شاد لحظههای و است شده آنها همراه شیطنت و عشق
کهدرخانهیآنهازندگیمیکند داستانرخمیدهد.دراینمیان،سرگردی
کهغذارابهتساویتقسیممیکندومراقبمردمدهکده آنقدرمهرباناست
کهقباًلبرای است.دراینمدت،بچههاازهمجدامیافتند،دیزی،دختری
دشمن کودکان از  حاال نمیخورد، غذا حتی پدرش و نامادری آزار و اذیت
برعهده را زیادی بزرگترهامسئولیتهای مانند و مراقبت ازخانه و نگهداری

گرفتهاست.
روایت بسترجنگ در را نوجوانی داستاندمغنیمتاستیکجورعشق
اتفاقبیفتد.این ازدنیا گوشهای کههرلحظهممکناستدر میکند؛جنگی
کمیمتفاوت،برایهرنوجوانیباشدتادراینمیان کتابمیتواندتجربهای،

کند. بهاحساساتوضروریاتغیرابتداییاشتوجه

عشق سال های جنگ
گروهسنی:نوجوان
کاربرد:افزایشجسارتواعتمادبهنفس،افزایش
قدرتتشخیصدرمسائلومشکالت،توجهبیشتربه
کمکبههمنوع اطراف،

دم غنیمت است
نویسنده:مگروسف
مترجم:مرواریدمجیدی
ناشر:قطره
191صفحه
7500تومان
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که کتابخوانی نوجوانان و کودکان برای است پیشنهادی کتاب این
داستانهای از که فضایی کنند؛ تجربه را متفاوتی فضاهای میخواهند
کودکونوجوانطرفدار بازارادبیات کهاینروزهادر پرهیجانوپرماجرایی
کلماتیمثلسردوسنگین گرفتهاستوبرایتوصیفآنمیتواناز داردفاصله
کتابفرهنگمتفاوتیرانیزبهنمایشمیگذاردومخاطبرا کرد.این استفاده
کهمهاجرانتونسیدرفرانسهباآندستوپنجهنرممیکنندآشنا بامشکالتی

میکند؛مشکالتیمثلفقروبیکاری.
کهپدرشراازدستدادهوباشنیدنتصمیممادرش لی لیدختریاست
کام،مریضمیشودو برایازدواجمجددازخانهفرارمیکند.بعدازاینفرارنا
اردوی بهجای لیلی بفرستد. اردو به برادرانش راهمراه او نمیتواند مادرش
کنارآنهابگذارند. تابستانیبهخانهیخاله دنیز وعموژو میرودتاروزهایشرا
خانهای در دارند، بچه هفت دارند. دغدغه کافی اندازهی به آنهاخودشان
کهبابیکاریوافسردگیروبهروستتمامروزش سازمانیزندگیمیکندوعموژو

کند. کسیصحبت راروییکصندلیسپریمیکندبیآنکهبا
کند.اتفاقی کندواوراخوشحال لیلیسعیمیکندباعموژوارتباطبرقرار
از همه که روزی است. عموژو گمشدن میکند عمیقتر را ارتباط این که
ناپدیدشدنعموژوسراسیمههستند،لیلیاورادرخرابهایپشتآپارتمانشان
از و کند تبدیل باغیسرسبز به را اینخرابه پیدامیکند.عموژوتصمیمدارد
باعموژو کهمسخرهاشمیکنندواهمهایندارد.لیلیدراینتصمیم کسانی
کارمیکنندتاباغیسرسبزبسازند.هرچند همراهمیشودوروزهاباهمدرخرابه
در باغ ساختن میرسد، پایان به بولدوزها توسط باغ خرابشدن با داستان
کردهتاباتالشوامید کنانخانهیسازمانینوریروشن دلعموژوودیگرسا

کنند. شرایطشانرابهتر

نوری در دل تاریکی
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:

کنارآمدنبامشکالت کاربرد:توجهبهمحیطزیست،

کلبه عموژو
نویسنده:بریژیتاسماجا

مترجم:افسرافشاری
ویراستار:آرزوانواری

ناشر:پیدایش
84صفحه
5000تومان
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گاهیهمیشهطرفدارانخاصخودرادارند.حضورشخصیتی کارآ کتابهای
باهوشکهاغلبمعماهارابهتنهاییحلمیکندگاهیبهنوجوانانایدهمیدهد.
جذابیتهای بر میتواند نوجوانها با اصلی قهرمانهای همسنوسالبودن
نجات دغدغهی و تعلیق و معما حل بیافزاید. نوجوانان برای ژانری چنین
تشکیل را کتابها این از مهمی بخش صاحبش به حق رساندن یا دیگران
نوجواِن مخاطبان است آن پی در نیز سرنخ سیونه مجموعهی میدهد.

کند. کتابهاهستندبهخودجلب کهطرفدارانبالقوهیاین ماجراجوییرا
کوچکترشدنطبقوصیتمادربزرگشاندنبال ایمیچهاردهسالهوبرادر
کسبنیروییماورائیهستند.درهرجلد،مانعیبزرگراپشتسرمیگذارندوبا
کتابهارایکنویسندهنوشته شخصیتیمنفیروبهرومیشوند.هرکدامازاین
کشورمیگذرد.آنهابایدسیونه استوداستانهرجلدازمجموعهنیزدریک
کنندتاآنقدرتماورائیرابهدستبیاورند.وقتیپایقدرتماورائی سرنخپیدا
عجیب استعدادهای و تاریخی شخصیتهای حضور از نباید بیاید، وسط
دوش به را داستان از بخشی کدام هر که کنیم تعجب کتاب شخصیتهای
کهتعلیقوهیجانرا میکشند.اینمجموعهپیشنهادیاستبراینوجوانانی
کشفمعمالذتمیبرند.قراراستنشرویداجلدهایدیگر دوستدارندواز

کند. اینمجموعهراچاپ

گاه کارآ نوجوان های 
گروهسنی:نوجوان
کاربرد:سرگرمی،باالبردندقت،یادآوریاهمیت
خانواده

مجموعه ی سی ونه سرنخ
نویسندگان:پیترلرانگیس،ریکریوردان،پاتریک
کورمن گوردون کارمن،
مترجمان:بهشتهخادمشریف،امینحسینیون،رؤیا
خادمالرضا
ناشر:ویدا

)حلقهیسیاه|دزدشمشیر|یادداشت
دروغی|هزارتویاستخوانی(
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قهرمان دهد، انجام را تکالیفش ندارد دوست پسرهاست، همهی مثل لوئیز
جهاناست،ازتنبیهشدنمیترسد،ازاینکهامتحانشبدشودهممیترسد،
کمداتاق گرگیدر گرگنمیترسد.شایدفکرمیکنیاوچقدرعجیباست. امااز
کارسادهاینیست. گرگیکرازاستونگهداریشدرخانه اوزندگیمیکند.
در لوئیز به نیست. تحمل قابل قروچقروچهایش میخورد، بیسکویت وقتی

کمکمیکندوباهمبازیمیکنند. نوشتنتکالیفش
پدربزرگ میشود. آغاز تابستانی تعطیالت تکالیف، آخرین انجامدادن با
او از و پدربزرگشاست لوئیزعاشق بروند. بهدریا باهم لوئیزدعوتمیکند از
راه، بین در شود. همراه آنها با سفر این در خانگیاش حیوان میخواهد
ماجراهایبسیاریرخمیدهد.سرانجامبهساحلمیرسند.پدربزرگبالوئیزو

کسیزودترپایشبهآبمیرسد. کهچه گرگمسابقهمیدهد
کودکانسالهای کهبرای گرگاو،باهمدنیاییرامیسازند لوئیزو برناردو،
اولدبستانوحتیپیشازآنجذابیتیویژهدارد،زیراترسهایآنهاراطنز
میداند.تنهاییآنهارابهدلیلحضورنداشتنپدرومادربهتصویردرمیآورد.
کهدرهمهیتصاویر گرگیمثلبرناردوباشد گر درداشتندوستخیالی،حتیا
را آنها میکند. همراهی آنها با است، لوئیز دنبال سیاه شبحی صورت به
کهنهفقطپذیرایلوئیز،پذیرایحیوانخانگیاوست. متوجهپدربزرگمیکند
کمیک)خندهدار(،یعنیدرهرصفحه کوتاهدرسبک کتاببادوازدهفصل
گرگوپدربزرگ،طراحیشدهاست. باچهارتصویرهمراهباصحبتهایپسر،
میبرد. لذت است، کوتاه داستانی خود که فصل، هر خواندن با مخاطب
رابطهیخیالیلوئیزبابرناردودرقالبتصاویرواقعگراباخطوطنازک،سبک،
کیفیتچاپاینتصاویرباالتربود،ممکن گر نرموآزادبهتصویردرآمدهاست.ا

کتابامتیازبیشتریبگیرد. بود

گرگ  می توانی با یک 
دوست شوی؟

کودک گروهسنی:
کودکوارتباطبا کاربرد:دوستخیالی،تنهایی

پدربزرگ

من، گرگ و پدربزرگ در 
تعطیالت

نویسندهوتصویرگر:ِدلفینِپِره
مترجم:مرجانحجازیفر

ویراستار:عاطفهسلیانی
ناشر:رازبارش

62صفحه
3000تومان
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زندگی بازتاب بازی که آنجا از دارد. زیادی کارکردهای کودکان برای بازی
کودکمفیدباشد.حتی اجتماعیاست،میتوانددررشدوتکاملشخصیت
از مفاهیمی هم و میکنند سرگرم را کودک هم دونفره یا انفرادی بازیهای
کودکان به غیرمستقیم را هدف به رسیدن برای تالش و ممارست همکاری،

آموزشمیدهند.
کودکازپیلهیتنهایی،تکرویوخودمحوربینیبیرونمیآیدو دربازی،

گروهیوبادیگرانبودنرادرکمیکند. کار لذت
دسترس در و است فراوان تکنفره بازیهای وسایل که امروز، عصر در
کافیبرایبازیبا گرفتارندووقتوحوصلهی کودکانقرارداردووالدینچون
ازبازیهایرایانهایوغیررایانهایتشویق کودکانندارند،آنهارابهاستفاده
نیازدارد. کودکان بادیگر گفتوگووهمدلی کودکبه اینکه از میکنند،غافل
اوبایدنحوهیزندگیجمعیرابیاموزد،بتوانددرجمعحضوریابدووظیفهای
خودمحوربینی، کمکاری، از و دهد انجام شده گذاشته او برعهدهی که را

برتریطلبیوبهاصطالحجرزنیبپرهیزد.
کتابهوهو...چیشچیشمیرویم.شخصیتهای بااینمقدمهبهسراغ
تنگ به تنهاییاش از که است فیل یک آن قهرمان حیواناتاند، کتاب این
ساده داستانی هوهو...چیشچیش کتاب میگردد. همبازی دنبال و آمده
آن در داستانی پیچیدگیهای از است، بازیجمعی یک دربارهی وسرراست
کتابیخواندنیبرای اثرینیست،امابانقاشیهاییتخیلبرانگیزونثریروان،

کهاورادرگیرمیکند. کودکاناست

 با هم سن خودت
کن! بازی 

کودک گروهسنی:
کودکبرایمقابلهبامشکالت کاربرد:دادنراهحلبه

هوهو... چیش چیش
نویسنده:فاطمهمشهدیرستم
تصویرگر:علیمفاخری
کتابهایپروانه)بهنشر( ناشر:
16صفحه
3400تومان
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داستان به را مهمی ماجرای پای و میشود دردسرساز کودکانهای کنجکاوی
یعنی دغدغه یک با که است داستانی ندارد را جرئتش هیچکس میکند. باز
ماجرا میشود. شروع نوجوانانهای کنجکاوی و تعزیه وسایل بهدستآوردن
برج این به ورود از ده مردم همهی است. قدیمی برجی به واردشدن سر بر
میترسندوفکرمیکنندجنآنجازندگیمیکند.ماجراییسرزبانهامیچرخد
کهدونفرازاهالیدهواردآنجاشدهاندوازبینرفتهاند.راویداستانتحتتأثیر
کهمدیرمدرسهیدهاست،درمورداینماجراتردیددارد.بههمین پدرش،
قدیمی برج وارد میخواهد میگوید او به همکالسیاش، فتاح، وقتی دلیل،

کند. شود،راویوسوسهمیشوداورادنبال
نویسندهیاینرماندربخشهاییمخاطبراازداستانبیرونمیکشدو
گذشتهاست.اوسعیمیکندبا بهاویادآوریمیکندحاالسالهاازآنماجرا
تاتشنهیشنیدنسرنوشت کند کارتعلیقبیشتریبرایمخاطبایجاد این
برجی به ورود فقط کتاب این ماجرای نیست قرار اما شود. نوجوانها این
کهدربرجپنهانشدهاندبرایعراقیهاجاسوسی کسانی قدیمیورازآلودباشد.

کشورهمزماناست. میکنندوشبورودبچههابهبرجباحملهیعراقبه
کتاب مقدس دفاع و عراق و ایران جنگ دربارهی نمیخواهد نویسنده
که گرهمیزند بنویسد،بااینحالدرپایانداستان،ذهنمخاطبرابهوقایعی

گفتهشدهونوجوانانازآنبیخبرنیستند. کموبیشدربارهشان

قلعه ی رازآلود
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:ماجراجویی،اهمیتدوستی،آشناییباشروع
جنگایرانوعراق

هیچ کس جرئتش را ندارد
نویسنده:حمیدرضاشاهآبادی

کاوندی ویراستار:فاطمه
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:

142صفحه
3500تومان
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کهمثلمسافرمعروف کوچکوهمراهسوفیاست فلیکسخرگوشعروسکی
کتاببهچهارسفرشگفتانگیزمیرودوازهرشهری تاریخ، مارکوپولو،درچهار
کتابها،کوکو،شامپانزه کارتپستالمیفرستد.دریکیاز برایسوفینامهو
کنندوفلیکسازتجربههایش سیرک،فلیکسراباخودمیبردتاسفرتازهایآغاز
یک با میکند وسوسه را فلیکسسوفی دیگر، کتابی در بنویسد. برایسوفی
سوفی دست از نخ سر گهان نا اما کنند، درست بالنی بادکنک، چند و سبد
زمین کرهی گون گونا مناطق از و میکند آغاز تازهای فلیکسسفر و درمیرود

برایسوفینامهمینویسد.
کودکعالوهبراینکهازخواندنداستانوبازکردنودیدن دراینمجموعه،
مثل میشود، روبهرو گونی گونا اطالعات با میبرد، لذت فلیکس نامههای
زندگیمیکنند، اقلیمها این کهدر کرهیزمین،حیواناتی اقلیمهایمتفاوت

کرهیزمینو.... گون گونا شهرهای
با جذاب داستانی قالب در اطالعات این با کودک مخاطب روبهروکردن
کتابسازیخوبباعثمیشودمخاطب گرمو همراهیتصاویریبارنگهای
که کودکچیزهاییرا آموزشرافرایندیلذتبخشبداند.درچنینفرایندی،

کرد. گرفتهفراموشنخواهد یاد
برای مثالزدنی نمونهای هرچیز از پیش فلیکس چهارجلدی مجموعهی
زحمت اینمجموعه تهیهی برای است. کودک کتاب تولید مناسب شیوهی
که کتهایی پا گانهدر نامههایفلیکسجدا تمام کشیدهشدهاست، زیادی
دربرخیصفحاتتعبیهشدهاند،قراردارندوایناحساسرادرمخاطبایجاد
ناشر دقت و اینخوشسلیقگی نوشته. نامه آنها برای فلیکس که میکنند
کتاب تهیهی برای مناسبی الگوی میتواند و است ستودنی کتاب تولید در

کودکانباشد. مخصوص
فهرست در این از پیش فلیکس نامه های  نام به مجموعه این اول جلد
این جلدهای دیگر درنظرگرفتن با بود، شده معرفی پرنده کپشت ال ششم
گویاجلدهایدیگریازاینمجموعه مجموعهدرامتیازآنبازنگریشدهاست.

کرد. کهانتشاراتزعفرانآنهارامنتشرخواهد درراهاست

فلیکسو پولو

کودک گروهسنی:
کودک گسترشاطالعاتعمومی کاربرد:

مجموعه ی فلیکس
نویسنده:آنتلنگن
مترجم:محبوبهنجفخانی
کنستانزادروپ تصویرگر:
ناشر:زعفران

کرهیزمینمیرود| کشف )فلیکسبه
فلیکسبهسیرکمیرود|فلیکس
وماجرایچمدانپرنده|نامههای
فلیکس(

علمی، 
آموزشی
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دنبال دارد دوست است، بازی عاشق کت را میشود، باسواد کت را کتاب در
گوشدهدوزیردرخت کوچکرابجودوبهآوازپرندهها برگبدود،شاخههای
این زندگی کوچکطالیی پرندهی روز، یک بزند. وچرت بکشد دراز خودش
باالیدرخت، و است معلم کوچولو پرندهی تغییرمیدهد. را بازیگوش سگ
برمیانگیزد. را کت را کنجکاوی تا میخواند بلند صدای با آنقدر را کتابی
کتحرفیجدیدیادمیدهد. کوچولودرچمنزارمیماندوهرروزبهرا پرندهی
کلمههایبسیاریرا کتهمهیالفبارایادمیگیردومیتواند بعدازمدتی،را

بخواندوبنویسد.
کتاب تصاویر همراهی با کودکان کت، را دوستداشتنی کلمههای در
کندن، دویدن، تکاندادن، است: کت را زندگی که میشوند آشنا کلماتی با

چرتزدن،بوکردن....
کلماتیادشده،درصفحاتیسیاهرنگباتصویرسازی کتابعالوهبر دراین

کلماتیجدیدآشنامیشود. کودکبا خطیسفید،
کلماتاست.بومیکشد کتابو کتعاشق کتداستانمینویسد،را دررا
کلماتشآویزانمیکند.وقتیهمهی کلماتجدیدراپیدامیکندوازدرخت و
کلمات این با میگیرد تصمیم کت را میشوند، پوشیده کلمات با درخت
کوچولوبسیارزیرکانهداستاننویسی داستانبنویسد.دراینبخش،پرندهی
مفاهیمیمثلشخصیت، با را آنها و آموزشمیدهد کودکاندبستانی به را

کردنموضوعداستانوالهامبخشیآشنامیکند. پیدا
کیفیِتبسیارخوب دراینمجموعه،تصاویرواقعگرادرصفحهبندیایبا

کودکرابهدنبالکردنداستانتشویقمیکنند. متنراتقویتو
از بااستفاده ربیعی ک  رونا که است کار کتاب مجموعه این چهارم کتاب

کردهاست. کتاباصلی)سیاهوسفید(آنراتهیه تصاویر
کشفمیکندویاد کودکششتادهسالهرقدربخواهد دراینمجموعه،
به کلماتجدید یاددهی برای میآموزند بزرگساالن کتاب، این در میگیرد.
کنار بلکهمیتواندر آموزشمستقیمدادهشود، بهآنها کودکانالزمنیست
کودکاندرزندگیروزانه،درخانه،خیابان،اتوبوس،پارک،مهمانی، بازیگوشی
کلمات کردن مغازهو...آنهارابهدیدنوحرفزدندربارهیدیدههایشوپیدا

کرد. جدیدبرانگیخت.آنگاهبهنوشتنداستانتشویقشان

سوادآموزی، 
کلمات باشکوه، 

داستان نویسی

کودک گروهسنی:
کاربرد:زبانآموزی،آموزشداستاننویسی،لذتو

سرگرمی

مجموعه ی راکت باسواد 
می شود

نویسندهوتصویرگر:تدهیلز
مترجم:اعظممهدوی

کبر ویراستار:نویدسیدعلیا
گیسا ناشر:

کلمههایدوستداشتنی کتباسوادمیشود| )را
کتبخوان کتداستانمینویسد|همراهرا کت|را را

وبنویس(
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سفالگریازهنرهایقدیمیایراناست.دربسیاریازمناطقمانندهمدان،
خراسان،قموبرخیاستانهایدیگر،هرجاشرایطآبوهواییمناسببوده،

کردهاست. اینهنر-صنعترشد
درسالهایاخیر،بهدلیلارزانیوفراوانیظرفهایپالستیکی،مالمینی،
کاهشیافتهاستواینک کاربردسفالدرخانوادهها سرامیکیوموادمصنوعی،
کودکانونوجوانانباچگونگیتولید که سفالسازیهنریسنتیتلقیمیشود

آنزیادآشناییندارند.
است. پرداخته همدان در سفالگری هنر به لطیف جام چنین کتاب
کزسفالگریدرایناستانازجملهاللهجین نویسندهاهلهمداناستوبامرا
نگارش به را کتاب روایت، نیمهداستانی فرم از بااستفاده و داشته آشنایی

درآوردهاست.
ک، خا آمادهکردن سفال: ساخت مراحل از عکسهایی کتاب، این در
آتشخانه، خشککردن، تراش، قالبزدن، سفالگری، چرخ ِگل، ورزدادن

لعابدادن،نقشزدنو...آمدهاست.
ازمطالبویژهدر کنندههمراهبود،بخشی باتیترهایجدا کتاب چنانچه
گذاشتهمیشد،بافونتمتفاوتتایپمیشدومطالبتکمیلیو کادر داخل
کتابرابرایتعدادبیشتریازمخاطبان توضیحیدرزیرنویسمیآمد،خواندن
چنین برای که مییافت کاهش کتاب حجم صورت، آن در میکرد. آسان

کتابهاییمناسبتراست.

خ بر  که چر جامی است 
زمین می زندش

کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان گروهسنی:
کاربرد:آشناییباهنرسفالگری

چنین جام لطیف
نویسنده:محمدرضایوسفی
عکاس:علیخوشجام
ویراستار:مرضیهنوروزی
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
64صفحه
5800تومان
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از مراقبت فکر به را پسرکی سرفههایش و تب زمین، سرماخوردگی داستان
همهکس و میرود دنیا شهر بلندترین جای بلندترین روی او وامیدارد. آن
زمین به را سالمتی آدمهاست نوبت فرامیخواند. سکوت به را همهچیز و
کتابزمینسرماخوردهبازبانیسادهوتشبیههاییآسانفهمبرای برگردانند.
گریهکردنزمین،مخاطبانراازبیماری کودکان،مانندعطسهکردن،تبکردنو
گاهمیکندوفاجعههایزیستمحیطیچونزمینلرزه،گرمایش سیارهیزمینآ

کهعوارضاینبیماریهستند،بهآنهامیشناساند. زمین،سونامیو...را،
احساس زمین سیارهی نجات برای که کسی نقش در کودک انتخاب
مسئولیتمیکندودیگرانرابهاندیشهوعملبهمسئولیتخوددربرابرزمین
فرامیخواند،هشداریاستبرایمخاطبانتابهاینمسئولیتووظیفهشان

دربرابرزمینومحیطزیستاهمیتدهند.
به آنها تالش میدهد نوید مخاطبان به کتاب امیدبخش پایان 
انجامید. خواهد آن روی بر لذتبخش و شاد زندگی و زمین بیماری بهبود
جذب بر عالوه مناسب، رنگهای با کتاب زیبای تصویرهای 
میکنند. کمک متن بهتر درک به او، حساسیت برانگیختن و مخاطب
گرمایشزمینوسونامی کتابهاییباموضوعزمینلرزه، باتوجهبهشماراندک
گروهسنیبوج، کودکان بهزبانسادهوآسانفهموتشبیههایخالقبرای
گروهسنیسودمندوتفکربرانگیزخواهد کودکاناین کتاببرای خواندناین

بود.

هییییییییییییییس!
کودک گروهسنی:

کودکبهحفظمحیطزیست کاربرد:جلبتوجه

زمین سرماخورده
گالیه نویسنده:رکسانماری

مترجم:سیدمحمدمهدیشجاعی
تصویرگر:ساندرینلؤم

ناشر:نیستان
28صفحه

4500تومان
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و میدهند محدود اطالعاتی علمی مباحث دربارهی درسی کتابهای
کتابهایغیردرسی کهبهاینمباحثعالقهمندباشندآنرادر نوجوانهایی
کتابهای از مهمی بخش علمی کتابهای همین، برای میکنند. دنبال
کودکونوجوانراتشکیلمیدهند.اغلبخانوادههاومعلمانهمبهایننوع
کتابیاستدر کتابهارویخوشنشانمیدهند.مجموعهیکاشفانجوان

کتابهایعلمیآموزشی. دستهی
نوروصدا،محافظتازمحیطزیست،تولیدانرژی،فعالیتحیوانات،پرواز
بدن، درون کوچک، جانوران زندگی ترکیب، و تجزیه آب، در حرکت و هوا در
مجموعه این جلد دوازده اقیانوسها و رودخانهها و آبوهوا گیاهان، زندگی
ندارند قصد کتابها این پیداست، مجموعه نام از که همانطور هستند.
حجمزیادیازاطالعاترابهمخاطبانشانبدهند.بههمیندلیل،درابتدای
داده قرار مخاطبان اختیار در کتاب با مواجهه برای دستورالعملی کتاب،
گنجانده کتابها کهجایجای آزمایشهایی انجامدادن در را آنها که شده
آزمایش نکاتمثلجمعکردنوسایل کوچکترین از کند. راهنمایی شدهاند
کتاببرایفعالدیدن نیزچشمپوشینشدهاست.آزمایشهابخشیازتالش
ایجاد جرقه بچهها در که است تحقیقهایی آن دیگر بخش است. مخاطب
کهمیخواهند کودکانی برای کتاب تحقیقهایسادهی و آزمایشها میکند.
پلهپلهبامباحثعلمیآشناشوندمناسباست.بهویژهنقشتصویردردرک

گرفتهنشدهاست. بهترمطالبنادیده

به دنبال جواب بروید
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:
کاربرد:آشناییبامفاهیمعلمی

مجموعه کاشفان جوان
نویسندگان:رزیهارلووسالیمورگان
مترجم:عفتامیربیکزاده
کتابهایپروانه)بهنشر( ناشر:

پژوهشـــــنامه
کودکونوجوان ادبیات
ــارهییازده|پیدرپی۶2| شم

۹۳ ــتـــان ــابـــسـ تـ

۱ 2 ۸



نابود طبیعت ناراحتیم طرف یک از میکنیم. زندگی عجیبی دنیای در ما
همهی و افتاده طبیعت جان به بیرحمانه انسان درحالیکه میشود،
کرهی گرهمینطورپیشبرود، نعمتهایپروردگاررابیرویهمصرفمیکندوا
زمیندرآیندهاینهچنداندورجایبسیاربدیبرایزندگیخواهدبود،زیرا
چیزیازآنباقینمیماند.ازسویدیگردرجوامعامروزی،همهچیزدرخدمت
مصرفبیشتراست.رسانههایدیداریوشنیداریمدامتبلیغمیکنندبیشتر
کنید،زیرامصرفبیشترمساویباسودبیشتربرایتولیدکنندگاناست. مصرف
کهازیکسورفاهما آیاواقعًابرایاینتناقضراهحلیوجوددارد؟راهحلی

کاهشندهدوازسویدیگربهنابودیطبیعتومحیطزیستنینجامد؟ را
کودکانهوقابلفهم کتاِبلباسهمیشگیمنیکیازاینراهحلهارابازبانی

درقالبداستانبرایمابازگومیکند.
است. بهینه و درست مصرف میدهد پیشنهاد کتاب این که راهحلی
کوتاهیاتنگ که کرد،حتیلباسهایی خیلیچیزهارامیتوانچندبارمصرف

کرد. میشوندباتغییراتینو
کرد. جزدرمواردیاندک،بسیاریچیزهارامیتواندورنینداختوبازیافت

کرد. بایدراهآنراپیدا
کههرکودکی کتابلباسهمیشگیمنترجمهایروانوتصاویریزیبادارد
برد. خواهد لذت داستانش خواندن از و شد خواهد شادمان آنها دیدن از
رابطهی شاید بخواند. را کتاب خودش میتواند نوآموز کودک بهخصوص،

دختربچهیداستانومادربزرگشبرایاوهمآشناباشد.

دنیای شیرین دخترک
کودک گروهسنی:

کودکبامقولهیبازیافت کاربرد:آشنایی

لباس همیشگی من
نویسنده:هرییتزیفرت

مترجم:مریمرزاقی
ویراستار:محبوبهنجفخانی

ناشر:زعفران
32صفحه

6500تومان
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-در تئاتر هنرمندان از بسیاری است. حرفهای تئاتر خاستگاه مدارس تئاتر
کردهاند.امروزه،مدارس کارخودراازتئاترمدارسشروع گون- گونا بخشهای
مشکالت، از یکی نیست. آن به پرداختن جای که دارند فراوانی مشکالت ما
کنونوجوددارداغلبفاقد کههما کمبودمتنهاینمایشیاست؛متنهایی
که دارد شباهت اخالقی گفتار به بیشتر است. نمایشی عناصر و جذابیتها

گردانشآموزباشد-میگذارد. کمترینتأثیررابرمخاطب-بهویژها
کنونرایجبوده، کهتا دانشآموزانمابهدلیلروشهایمستقیمتربیتی،
کهرنگوبویپند کنشتدافعیدارند.ازهرچیزی درمقابلآموزشمستقیموا
خواسته آنها از که چیزی عکِس حتی گاه و گریزاناند باشد، داشته اندرز و

میشودرفتارمیکنند.
کتابشازدهوپهلوانازمجموعهی کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری
اجرا قابل نمایشی متنهای تهیهی هدف با را امروز نوجوان نمایشنامهی

کهشبیهنمایشهایسنتیسیاهبازیاست. کردهاست منتشر
کههرکدامخصوصیات کتابشازدهوپهلوانیازدهشخصیتمتفاوتدارد
نگهبان  سیاهک،  سیاه،  دیو  راوی،  سهراب،  پهلوان  دارند: را خود خاص

و....
کمکمیکنددرمدرسهتئاتراجرا کتابعالوهبراینکهبهدانشآموزان این
با روبهروشدن همچنین، میکند. آشنا ایران سنتی نمایش با را آنها کنند،
کهبهاینهنرعالقهدارندمفید نمایشنامهوآشناییباقالبآنبراینوجوانانی

خواهدبود.

که پشت  پهلوانی 
همه ی پهلوان ها را به 

ک مالیده خا
کودکانسالهایآخردبستان گروهسنی:
کاربرد:نمایشدرمدرسه

شازده و پهلوان
نویسنده:محمدرضایوسفی
کریمزاده ویراستار:مینو
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:
52صفحه
2800تومان
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سرگرمی
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کودکمحدودیتندارد.هرچه کودکی،همهچیزممکناست.تخیل دردنیای
کودکانهرچهبزرگتر کوچکترهادربستمیپذیرند. tبزرگترهاباورنمیکنند،
همین، برای میگیرد. ذهنشان در را خیال جای ریاضی منطق میشوند،
کودکانراحتترازبزرگساالننقاشیمیکنند،زیراتابعقوانینریاضیطراحی
نیستند،پرسپکتیورانمیشناسند،تناسبابعادواندازههارارعایتنمیکنند
بروز رادرنظرنمیگیرند،پسخیلیراحتبهخیالخودمجال زاویهیدید و

میدهند.
کتیکعالمهجیبدارد.فکرمیکنیچیتویجیبهایش آنجلیکا اسپرا
گرازیکآدمبزرگبپرسید،اولفکرمیکندیکجیبچهابعادی نگهمیدارد؟ا
کهدرجیبجامیگیرد میتواندداشتهباشدوبعدباتوجهبهابعاد،اشیائیرا
یادتانهست؟»تویجیب که بیستسؤالی درذهنمرورمیکند.مسابقهی

جامیگیرد«؟
جیب از باشد داشته دوست هرچه و نمیکند فکر چیزها این به کودک
کهنویسندهی کاری آنجلیکابیرونمیآورد،هرچهعجیبتربهتر!درستهمان
چندتا بزغاله، حصیری، کاله قایق، مرغابی، موش، چندتا است: کرده کتاب

سوسماروحتییکفیل.
صرف را عمرش تمام که انگلیسی تصویرگر و نویسنده لیک، به  کوئنتین 
کشیدهو کتابتصویریبرایبچههانوشتهو کردهوچند حرفهیتصویرگری
کرده کتابرانوشتهوتصویرگری کرده،این جوایزمتعددیراهمنصیبخود
کریستین اندرسنرادربخشتصویرگری است.اودرسال2002جایزهیهانس 
کتاب کودکاست.این کتاب کهبرتریننشاندرحوزهی کتاببرده،جایزهای
زیرششسالشده کودکان برای بامزه کتابهای دریافتجایزهی نامزد هم

است.

که معجزه  جیب هایی 
می کنند!

کودک گروهسنی:خردسال،
کاربرد:پرورشتخیل

جیب های آنجلیکا اسپراکت
کوئنتینبهلیک نویسندهوتصویرگر:

مترجم:مریمرزاقی
ناشر:زعفران

32صفحه
6000تومان

 زیر
 پنج سال
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راحت خیلی که باشید داشته کوچک کتاب یکعالمه میخواهد دلتان گر ا
کتابها کنید.خواندنهرکدامازاین کتابهاراانتخاب خواندهشوند،همین
چیزیاستمثلخوردنپاستیلهایمیوهایتورنگهاوطعمهایمتفاوت.

کوچکهستند قهرمانهایبانمکوسادهیاینمجموعهغازواردکی
بهبچهها افسانه شعبان نژادسعیمیکنند کوتاه باشعرهای کتاب کهدرهر
کهمفاهیم نکاتیسادهیادبدهند.شعرهایشعباننژاداینخاصیترادارند
سادهوآموزشیمثلغم،شادی،تنبلی،مهربانیوچیزهایدیگررالطیفترو

کنند! کتابرابهطبعبچهایایرانینزدیک کنندو بازیگوشانهتر
کتابدربارهیموضوعیمختصخوداست،اماهمراهییکغازواردک هر
همراهی" و "دوستی بیاید نظر به میشود باعث کتابها همهی در کوچک

کتابهاست! موضوعاصلیداستاناین
و نیامده کتاب در زیادی ودرکلجزئیات بسیارسادهاست کتاب تصاویر
کردهاست.شایددوستداشته کمک کتابها کوچکبودن همینسادگیبه
کتابهایغازواردکراباپسزمینهی گر باشیدچندسطرازآنرابخوانیدتاا
قدم آن در سفید غاز یک و کوچک زرد اردک یک که جنگلی و آسمان آبی

کودکتانبخریدوبخوانید: میزننددیدید،بالفاصلهبشناسیدوآنرابرای
شعرمیخونیمبلندبلند

غازغازیجون،بخندبخند!
غازغازیمارومیبینه

ولیدوبارهغمگینه!

کتاب ها  توی همه ی 
یک غاز و یک اردک 

هست
گروهسنی:خردسال
کاربرد:آموزشمفاهیممختلف،بازیوسرگرمی

مجموعه ی کتاب
کوچک از غاز و اردک
نویسندهوتصویرگر:تدهیلز
ترجمهبهشعر:افسانهشعباننژاد
تصویرگر:نیلوفروجدانی
گیسا ناشر:
هرجلد24صفحه
هرجلد3800تومان

)درختماعروسشده|غازغازیجون
پسچیمیخواد؟|اینیکی،اونیکی|
یکجوجهیغاز،دوجوجهاردک|چی
کدوبود|ماخوشحالیم، کیبود؟ بود؟
توهمبیا(
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کوهیرسیدم..."رفتهورفتهوسرازسرزمیندیگر متل"دویدمودویدم/سر
است، سیرکردنشکمش دنبال که گرسنه آدمکوچولوی دل از است. درآورده
اینجا و بشود سیر و بخرد نان ندارد پول حتی ندارد. خانه توی چیزی ولی
داستانشروعمیشود.اوسراغنانوامیرودتانانبگیردونانوادرمقابلناناز
کشاورزپشکل،اسب گندممیخواهد، اومیخواهدبرایشآردبیاورد.آسیابان
علف،زمینآبورودخانهتمیزیونظم.حاالوظیفهیآدمکوچولوستهمهی
کهمیخواهد کندتابهچیزی کارهاراانجامدهد،زنجیرهرابههموصل این

برسد.
بازی با کودکانه ودویدم"است؛داستانی اینداستانشبیهمتل"دویدم
فکری نظم او به کودک سرگرمکردن بر عالوه که کوتاه جمالتی و ساده زبانی
نیازهایش و اطراف دنیای از تازهای تجارب با را او مستقیم غیر و میدهد
آنها از هرکدام بهدستآوردن برای که معمولی نیازهاییخیلی میکند؛ آشنا
سرودهی طوقی قصهی کتاب مانند است. شده کشیده فراوانی زحمتهای
کتابسعی این است. کرده منتشر را آن ناشر اینهمین از پیش که آزاد م. 
و کرد تالش باید هرچیز بهدستآوردن برای بیاموزد خردساالن به میکند
این تصاویرخوب و روان ترجمهی نمیآیند. بهدست راحت نیازها و خواسته
اما نیست، تازه داستان فراهممیکند. را بامخاطب بهتر ارتباط امکان کتاب
بر عالوه داستان، روند در کودک است. جذاب آن روایت و پرداخت شیوهی
ارتباطمشاغلوفرایندطبیعیتهیهیغذاآشنا با همکاریبینافرادجامعه،
اختالل با بقیه بیفتد، کار از زنجیرههرکدام این در ومتوجهمیشود میشود
کالژاستومیتوانددرمخاطب مواجهمیشوند.ازطرفدیگر،تصاویربهشکل

کند. حسبهتریایجاد

باید بدوی تا سیر شوی
گروهسنی:خردسال

کاربرد:آموزشهمکاریوتالشبرایبهدستآوردن
خواستهها

آدم کوچولوی گرسنه
نویسنده:پیردلی
کلرژوبرت مترجم:

تصویرگر:سسیلهودریزیه
کودکانونوجوانان کانونپرورشفکری ناشر:

36صفحه
2300تومان
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باشد! شده کتابی قهرمان کمتر شاید که حیوانی کوآالست... یک آموس
کتابهابازمیشود.همینحیوان بیشتر،پایموشهاوخرگوشهاوشیرهابه
کند؛ کتابرابهخودجلب کهتوجهمخاطب متفاوتشایداولینچیزیباشد
کهانگارتمامش گیرافتاده،شهری کهدرشهریسیاهوسفید حیوانیرنگارنگ
گلهاوسبزههاهمسیاهسیاهاند.بههمیندلیل،همه گرفته،حتی رادوده
آموسراچپچپنگاهمیکنند؛حیوانیقرمزوزردوآبیمیاناینهمهسیاهی

گوییدرشهرخودشغریبهاست! که
همهچیزهمینجاتمامنمیشود.آموسیکجعبهیرنگپیدامیکندوبه
دنیایخودشودوستانشرنگهدیهمیدهد!اورنگرابهشهربرمیگرداند،

گلهارنگارنگمیشوند. سبزههاسبزو
کتاببههمینسادگیاست،امامخاطبشرادرگیرمیکندو داستاناین
بهفکرمیاندازد؛چراهمهبهآموسچپچپنگاهمیکنند؟مگرمتفاوتبودن
همچنین، دارد؟ چهحسی سفید و سیاه دنیای در رنگیبودن دارد؟ اشکال
رنگارنگ کوآالی وقتی میکند. تقویت کودک در را همکاری و مشارکت حس
از بهتنهایی نمیدارد، نگه خودش برای را آن میکند، پیدا رنگی جعبهی
جعبهیرنگشاستفادهنمیکند،تصمیممیگیرددردنیایاطرافتغییرایجاد
کندوشادیورنگرابهدوستانشهدیهدهد. کند.سیاهیراازسرزمینشدور
باآموسهمراهمیشود،تصاویرسادهاما کودکدراینتغییرقدمبهقدم

کند. کمکمیکنندمخاطبداستانراراحتتردنبال کتاب جذاب

دنیای سیاه و سفید

آموس در سرزمین تاریکی
گروهسنی:خردسال 
کاربرد:تقویتمشارکت
کورته نویسنده:آن
مترجم:سیدمحمدمهدیشجاعی
کوتناشر:نیستان تصویرگر:ژانیک
42صفحه
6500تومان

پژوهشـــــنامه
کودکونوجوان ادبیات
ــارهییازده|پیدرپی۶2| شم

۹۳ ــتـــان ــابـــسـ تـ

۱ ۳ ۴



و اردک و غاز شخصیت دو خلق با آمریکایی، تصویرگر و نویسنده هیلز، تد 
جالب خیلی بچهها برای که را شیرینی دنیای آنها، دربارهی داستانهایی
راهحل اما میکند، طرح ساده موضوعی کتاب هر میکشد. تصویر به است

شیرینیبرایآنپیدامیکند.
برای بسیاری افتخارات و است مجموعهایچندجلدی که کتابها، این
نویسندهوتصویرگرانآنبههمراهداشتهاست،دردنیادرفهرستپرفروشها

کردهاند. گرفتهوجوایزیراازآنخود قرار
بگیر وسریعترین غخالخالی تخممر نامهای به اینمجموعه از دوجلد
ک ربیعی کهرونا کوچکباغازواردک، کتابتمرینهای بخوابدنیابههمراه
یک در کرده، تهیه را آن رنگآمیزی برای هیلز تد تصویرسازیهای براساس
بستهبندیخوبوشیکارائهشدهاست.اردکوغازرویتوپشاننشستهاندو
بهآسمانشبنگاهمیکنند.فکرمیکنیآسمانچهرنگیاست؟چهچیزهای

کن. قشنگیمیبینید؟آنهارانقاشی

یک اردک و یک غاز و 
کلی ماجرا

کودک گروهسنی:خردسال،
کاربرد:لذتوسرگرمی،پرورشتخیل

 کتاب هایی کوچک از
غاز و اردک

نویسندهوتصویرگر:تدهیلز
کبری ترجمه:معصومها

کبر ویراستار:نویدسیدعلیا
گیسا ناشر:

17000تومان

)مجموعهیسهجلدی(
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وسرگرمیقصد لذت ایجاد کنار در که کودکانه آثار بیشتر مانند تابتصویری
کودکانه کنند.اینبارشخصیتاینقصهی کودکیادآوری دارندنکتهایرابه

کهچندانخوشخلقنیست. قورباغهایسبزبالباسراهراهسفیدقرمزاست
کودکان کهبسیاریاز قراراستبهصبرقورباغهتوجهقرارشود،همانچیزی

کهمیخواهندندارند،آنراازیادمیبرند. وقتیچیزیرا
است؟ استثنایی روز یک امروز آیا میکند: آغاز سؤال این با را روز قورباغه
گفتهمنتظر مداماینراازهمهیحیواناتمیپرسد،زیراخرگوشدیروزبهاو
چنینروزیباشد!پرسشهایاوازاطرافیانادامهداردوبهاینترتیبقورباغه
بهسفریدورجنگلمیرودوباحیواناتوویژگیهایشانآشنامیشود،اما

جوابهابرایشقانعکنندهنیست.
کردنجوابو کنجکاویواهمیتدادنبهپیدا یکیازویژگیهایقورباغه
البتهدرنهایت او کشفاست. همچنینتوجهبهاطرافوحیواناتدیگربرای
دستخالیبهخانهبرمیگردد،ولیدرخانهاتفاقخوبیبرایشرقممیخوردو

گفتهبود! میبیندخرگوشراست
کنند مطرح میتوانند را زیادی سؤالهای کتاب با مواجهه در کودکان
آسمان، که کنند توجه این به و شوند داوطلب پاسخگویی برای خودشان و
اتفاق اطرافیان و دوستان درنهایت اما است، دیروز مانند همه و... خورشید

متفاوتیرابهوجودمیآورند.
چندجلدازمجموعهیآقاقورباغهپیشازایندرنشردیگریمنتشرشده

است،امادرایندونشرتنهاهمینجلدچاپشدهاست.

دوستی به سبک 
خرگوش و قورباغه

کودک گروهسنی:خردسال،
کیدبرزودقضاوتنکردنوفرصتدادنبه کاربرد:تأ
دیگران

 روزی که مخصوص
آقا قورباغه بود
کسفلتهاوس نویسندهوتصویرگر:ما
مترجم:سیدمهدیمیراسماعیلی
ناشر:سروش|حوا
32صفحه
5000تومان
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گروهسنی:نوجوان
کاربرد:توجهبهحفظمحیطزیست

نویسنده:میشلپیکمال
مترجم:مهدیضرغامیان

ناشر:آفرینگان
131صفحه
5000تومان

•جلددیگراینمجموعهبانامحکایتهایفلسفی،اسطورههاییونان
کپشتپرنده،شمارهیهشتپژوهشنامهادبیات باستاندرفهرستال

کودکونوجوانمعرفیشدهاست.

کوچولوو •دوجلددیگراینمجموعهبانامهایماجرایفرانتس
کپشتپرنده،شمارهینه ماجراهایفرانتسدرمدرسهدرفهرستال

کودکونوجوانمعرفیشدهاست. پژوهشنامهادبیات

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییبااسطورههاییونانباستان

نویسنده:میشلپیکمال
مترجم:مهدیضرغامیان

ناشر:آفرینگان
169صفحه
4500تومان

 حکایت های فلسفی؛
عشق، نیرنگ و حسادت

دینوعلومانسانی

ادبیات

کودک گروهسنی:
کودکبرای کمکبه کاربرد:لذتوسرگرمی،

حلمشکالت
کریستینهنوستلینگر نویسنده:

کتایونسلطانی مترجم:
تصویرگر:اردهارددیتل

ناشر:آفرینگان

 حکایت های فلسفی
برای حفظ زمین

ماجرای اسب سواری فرانتس
ماجرای کارآگاه شدن فرانتس

ماجرای فوتبالیست شدن فرانتس

ماجراهای فرانتس و بابابزرگ
ماجراهای جدید فرانتس

ماجرای گردش علمی فرانتس
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