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مقــدمه
انتخاب
 18تير ماه روز درگذشت مهدي
آذريزدي ،راوي دوست داشتني «قصه هاي خوب
براي بچه هاي خوب» ،به عنوان روز ملی ادبیات کودک و
نوجوان بيش از هر چيز مي تواند نشانهي مباركي از آگاهی سطوح
باالی سياست گذاري فرهنگي نسبت به میزان اهمیت و اثرگذاری حوزهی
ادبیات کودک و نوجوان ،در شكل گيري و ارتقای سطح فرهنگ عمومي در کشور
باشد .حوزهاي كه با وجود گسترش چشمگير فعاليتهايش پس از پيروزي انقالب
اسالمي ولي همچنان قله هاي دست نيافته زيادي را در پيش روي خود ميبيند.
در راستاي نيل به قلههاي ياد شده ،نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور نيز به عنوان
عضوي از اين بدنه سياستگذاري فرهنگي چند سالي است كه توجه ويژه خود را به اين حوزه
اختصاص داده است .در نظر گرفتن بخش خاص كودكان (از بخش مستقل تا كنار بخش
مرجع تا چند قفسه در كتابخانه) ،جذب كتابدار كودك ،برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه
كتابداران بخش كودك (دوره هاي مشاوره كتابداران و قصه گويي) ،اختصاص دو پوستر اين
چند كتاب به موضوع كودك و مسائل پيراموني آن (زير گنبد كبود /مادران قصه گو) و در
نظرگرفتن سهم ويژه در خريد متمركز نهاد همه و همه قطعاتي از پازلي است كه به مرور
زمان در حال تمكيل شدن است.
آنچه در پيش رو داريد معرفي  25عنوان از آخرين خريدهاي اداره كل منابع در حوزه
كودك و نوجوان است كه براي اولين بار در كنار يكديگر و در قالب دفترك نو
رسيده ها ارائه مي شود .اميدواريم كه اين گام نيز با رفع كاستي هايش بواسطه
همكاري و همفكري شما كتابداران عزيز به عنوان حلقه ديگري از
فعاليتهاي معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخواني در حوزه كودك
و نوجوان ثبت شود.
معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی
 18تیرماه 1394
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روزي كه مانيا...

نوشتهعذراجوزداني
تصويرگر :سحر حقگو
ناشر :چكه
دوره شش جلدي

اين مجموعه پيامهايي براي كودكان و حتي والدين دارد ،نظير درست غذا
خوردن ،بخشش ،آزار ندادن ديگر اعضاي خانواده موقع بازي ،نترسيدن از
دكتر و...
فضاي فانتزي و آميخته با تخيل داستانها ،زبان كودكانه ،تصاوير رنگي
و جذاب و موضوعاتي كه كودك و والدين با آنها كام ً
ال سروكار دارند
برخي ويژگيهاي اين مجموعه است.
البته ارائهي پيامها به صورت كام ً
ال غير مستقيم را ميتوان مهمترين
ويژگي اين مجموعه دانست.
عناوين اين مجموعه  6جلدي عبارتند از:
روزي كه مانيا مهربان شد ،روزي كه مانيا گم شد ،روزي كه مانيا نقاش
شد ،روزي كه مانيا دكتر شد ،روزي كه مانيا پادشاه شد ،روزي كه مانيا
ملكه مورچهها شد.
ارائهي پيام به شیوهی هنرمندانه و غیر مستقیم مهمترين ويژگي اين
مجموعه است.
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نقره ماهي در  24صفحه مصور با تصویرگری سیدمیثم موسوی براي گروه
سني ب (اول و دوم دبستان) به چاپ رسيده است.
این کتاب ماجراینقره ماهی را روایت میکند که از زندگی تکراری زیر
دریا خسته شده و دلش میخواهد جای دیگری که این همه آب نباشد و
آسانتر غذا پیدا کند ،برود.
در این میان ،نقرهماهی فکر میکرد آن باال باالها ،دنیای قشنگتر و بهتری
باشد .نقرهماهی آنقدر به آرزوهایش فکر کرد تا باالخره تصمیمش را
گرفت و به طرف آرزوهایش شنا کرد.
در بخشی از داستان میخوانید:
ناگهان یک موج بلند و بزرگ ،او را از جا کند و با خود برد .نقرهماهی ،گیج
گیج گیج شده وقتی به خود آمد موج برگشته بود و او را روی شنهای
ساحل جا گذاشته بود.
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نقره ماهی

نوشته محسنچینیفروشان
ناشر:کانونپرورشفکری
کودکان و نوجوانان
 24صفحه

محمد(ص) مثل گل بود
نوشته غالمرضاحیدریابهری
ناشر :بوستان فدک
مجموعه 8جلدي

مجموعه محمد(صلی اهلل علیه و آله و سلم) مثل گل بود ،اثری برای
آموزش سبک زندگی پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) به کودکان است.
این مجموعه هر چهار حوزه ارتباط با خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با خلق
(مردم) و ارتباط با خلقت را شامل میشود و چهل محور اصلی در سبک
زندگی را به کودکان میآموزد.
ساختار اثر حاضر به گونهای طراحی شده که کودکان ،حضور
پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) را در زندگی عادی خود حس کنند و
به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند.
از جمله ويژگيهاي اين كتاب پاسخ به سئواالتي است كه دانستن آن
براي كودكان بسيار حائز اهميت است .پاسخها با بياني بسيار ساده و شيوا
است و در پايان هر پاسخ ،عبارتي كه بيانگر سيرهاي از پيامبر است حسن
ختام زيبايي است .برخي از سئواالتي كه در اين كتاب پاسخ داده شده
است عبارتند از:
«چرا باید بسم اهلل بگوییم؟ چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید دعا کنیم؟
چرا باید قرآن بخوانیم؟ چرا باید مسواک بزنیم؟ چرا باید مرتب حمام
برویم و بدنمان را بشوییم؟ چرا باید ناخنهایمان را کوتاه کنیم؟ چرا باید
پرخوری نکنیم؟ چرا باید شکرگزاری کنیم؟ چرا باید عجله نکنیم؟ چرا
باید نظم را رعایت کنیم؟ چرا باید در کارهایمان مشورت کنیم؟ چرا باید
کار کنیم؟ چرا باید در سختیها صبور باشیم؟»
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در هر جلد از اين مجموعه  14جلدي به يكي از داستانها و قصههاي
قرآني به زبان ساده و روان اشاره شده است .تصويرگري و صفحات رنگي و
زيبا ويژگي مهم ديگري اين كتاب است که آن را برای کودکان خواندنیتر
و جذاب نموده است .در پايان هر قصه صفحهاي تحت عنوان «آيهنما»
قرار دارد كه اشاره مستقيم به آيه قرآنی هر داستان دارد .ضمن آنكه در
پانويسهاي متعدد ،مطالب ارزشمند و متنوعي ارائ ه شده كه به افزايش
اطالعات مخاطب در زمينههاي مختلف و فهم بهتر و عميقتر داستان
كمك ميكند.
از جمله قصههاي بيان شده در اين كتابها عبارتند از :سنگي كه از آسمان
افتاد ،آن پنج گل ،چه كسي پيامبر را آزار داد ،ثروتمندي كه گول خورد،
هديه حضرت علي(عليهالسالم) ،به من بگو پدر.
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قصههاي قرآني

نوشته مجيدمالمحمدي
ناشر :نواي مدرسه
مجموعه 14جلدي

قصههاي من و بابام

نوشته اريش ازر
ترجمهايرججهانشاهي
ناشر :فاطمي
دوره سه جلد

اریش اُزر ،نقاش آلمانی و خالق مجموعه کتابهای مصور کودکان است.
اریش تا  ۱۹۲۶در «آکادمی هنرهای گرافیکی و صنعت چاپ» تحصیل
کرد .تالش برای امرار معاش او را به سوی طراحی بروشورهای تبلیغی و
ی در مخالفت با نازیسم ،منجر به
پالکارت ،سوق داد .کاریکاتورهای سیاس 
ممنوع شدن آثار وی در سال  ۱۹۳۴شد .چند سال بعد انتشاراتی «اول
اشتاین» وابسته به مجله برلین با انشار کتاب قصههای من و بابام توانست
برای ازر ،به عنوان نقاشی غیرسیاسی ،اجازه کار بگیرد ،مشروط بر اینکه
وی از اسم واقعی خود استفاده نکند .قصههای من و بابام در حقیقت نوعی
کمیک استریپ (داستان مصور) است که برای همه سنین نقاشی شده است.
کتاب مشهور قصههای «من و بابام» یگانه اثر «اریش ازر» کاریکاتوریست
آلمانی است كه آن را یک ایرانی نوشته است .همسر مترجم «قصههای
من و بابام» در سفر پیش از انقالب خود به کشور آلمان نظرش به کتاب
مصوری جلب میشود که شخصیت محوری و همیشگی نقاشیهای خندهدار
آن یک پدر سبیل کلفت کچل و یک پسر بچه الغر اندام تخس است.
کتاب تنها شامل نقاشیهای سیاه و سفید این پدر و پسر در لحظات و
مکانهای مختلف بود و هیچ کدام شرحی نداشت .وقتی نگاه ایرج جهانشاهی
به کتابی که همسرش از آلمان سوغات آورده بود افتاد ،به فکر میافتد که بر
تصاویر آن شرحی بنویسد .جهانشاهی سرانجام حاصل کار خود را در کتابی
 3جلدی با نام های «بابای خوب من»« ،شوخی ها و مهربانی ها» و «لبخند
ماه» تنظیم می نماید.
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سارا نوجوان نوازندهای است که با پدر و مادر و برادرش ،سام ،در
خوزستان زندگی ميکند و پیانویش «کوکو» را مثل یکی از اعضای
خانوادهاش دوست دارد .اما جنگ این حرفها را نميفهمد و سارا از
همان اوایل داستان و هنگام فرار از شهر باید بین بردن کوکو و نجات
دادن یونس و بیبی یکی را انتخاب کند و انتخاب سارا البته کوکو است.
این وسط غریبههایی مثل یونس و بیبی چه اهمیتی دارند وقتی کوکو
همهی زندگی و آرزوهای سارا به حساب ميآید؟ فشار روحی آن لحظه،
به خاطر نگاهها و حرفهای مادر و خمپارههایی که دم به دم به فاصلهی
نزدیکتری به زمین ميخورند ،سارا را مردد ميکند .با این که سارا اول از
یونس بدش ميآید که سر راهشان سبزشده ،و بعد هم از کارهای عجیبی
که بلد است و همهی بچهها را دور خودش جمع ميکند حرصش ميگیرد،
اما کمکم آن قدر راحت در دل سارا جا باز ميکند که یک باره سارا به
خودش ميآید و ميبیند به سلما ،دختری که یونس از او حرف ميزند،
غبطه ميخورد.
عاشقانههای یونس ،داستان آدمهای خاص و استثنائی است .حتی خود
داستان هم خاص و تراشخورده است .داستانی است که عناصر مختلف
آن حسابشده در کنار هم قرار گرفتهاند .پیرنگ سادهای که ميتوانست
با اجرایی خام به کتابی عشقیــ جنگی با صحنههای پر سوز و گداز بدل
شود به داستانی پرکشش و در خور احترام در عرصهی ادبیات کودک و
نوجوان منجر شده است.
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عاشقانههاییونس
در شکم ماهي
نوشتهجمشیدخانیان
ناشر:كانونپرورشفكري
كودكان و نوجوانان
 ۱۶۸صفحه

هستي

نوشته فرهاد حسن زاده
ناشر :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان
 262صفحه

دختری به نام هستی طرفدار تیم «صنعت نفت» است ،فوتبال بازی
میکند و از بوی گازوئیل خوشش میآید .هستی ،نمیخواهد مثل
دخترهای هم سن و سالش باشد و کارهای دخترانه کند .او دوست دارد
کارهای پسرانه بکند .آرزو دارد وقتی بزرگ شد راننده تریلی ،خلبان و یا
دروازهبان تیم صنعت نفت آبادان شود .آرزویی که کمتر دختری در سن
و سال او دارند .با شروع جنگ و اتفاقاتی که سر راه هستی و خانواده اش
قرار میگیرد ،نگاه هستی به آدمها و محیط اطرافش عوض میشود .او به
مدد قرارگیریاش در یک موقعیت ناخواسته پوست میاندازد و بزرگ
میشود و میفهمد که برای قوی بودن فرقی نمیکند که زن باشد یا مرد.
هستی برخالف میل قلبیاش و اینکه نمیخواهد رفتارهای دخترانه داشته
باشد ،بر اثر شرایط حاکم بر جامعه ،نگرانی و حساسیت باالی او نسبت
به پیرامونش به دگرگونی میرسد .هستی رفع و رجوعکنندهی مشکالت
خانواده است .این رمان سراسر گره است و هر بار این گرهها به دست
هستی گشوده میشود .او و پدرش مناسبات دوستانهای ندارند اما این دو
همکاری میکنند و پدر ارزش «هستی» را در زندگی میشناسد.
این داستان عالوه بر گروههای سنی راهنمایی و دبیرستان میتواند
بزرگساالن را نیز با اثری متفاوت و خواندنی روبرو کند و ماندگاری خاص
خودش را در ذهن خواننده اثر باقی بگذارد.
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اين مجموعه داستان ،مانند ديگر آثار مرادی كرمانی ،رگههايی از طنز را
در خود دارد؛ طنزی كه كه به زعم نویسنده ضمن آنكه از بيان وقايع و
فراز و نشيب زندگی غافل نيست ،شادی آور است و لبخند بر لبان خواننده
مینشاند .کتاب ،مجموعهای از داستانهای کوتاه «هوشنگ مرادی کرمانی»
که بوسیله راوی یا از زبان کودکان و نوجوانان ایرانی روایت میشود و
گوشههایی از زندگی ،آرزوها و دغدغههای آنان را به تصویر میکشند.
موضوع داستان «پلوخورش» ،مسافرت دسته جمعی گروهی از کودکان و
نوجوانان یک روستای زلزلهزده به تهران است .اکثر آنها برای نخستین
بار به این شهر بزرگ آمدهاند .سازمانی که آنها را به تهران آورده،
برنامههای گوناگونی بر ایشان تدارک دیده« :برایمان مداح آوردند که
نوحه خواند و سینه زدیم .روحانی آوردند که سفارش کرد بچههای خوب
و مسلمانی باشیم .شاعر هم آوردند که برایمان از شعرهایش خواند ...روز
بعد ،روزنامهها عکس ما را با وزیر چاپ کردند و باالیش نوشتند :بچهها
مهمان وزیر بودند .در تلویزیون هم خودمان را دیدم ،داشتیم پلو خورش
می خوردیم».
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پلو خورش

نوشته هوشنگمرادیکرمانی
ناشر :معين
 160صفحه

شــيمو

نويسندهوتصویرگر :لوسيكازينس

شاعر :ناصر كشاورز
ناشر :پنجره
دوره  12جلدي

شيموي كوچك ،شيموي بزرگ ،شيموي كوتاه ،شيموي بلند ،شيموي
خوشحال ،شيموي غمگين ،شيمو اينجا ،شيمو آنجا ،شيمو همهجا!
شيمو دوست خوب كودك شماست .به كودكان شما مهارتهاي فردي
و اجتماعي را ياد ميدهد .شما براي كودك كوچكتان شيمو ميخوانيد و
غير مستقيم مفاهيم مهم زندگي را به او ميآموزيد .مهارتهاي مهم فردي
مثل دستشويي رفتن ،مسواك زدن ،استقالل و كاهش وابستگي ،اعتماد
به نفس ،خالقيتهاي كوچك و بزرگ و نيز مهارتهاي مهم اجتماعي
مثل دوستيابي ،همدلي ،عشق به دوستان ،فرهنگ ترافيك و عبور و مرور،
آشنايي با مشاغل و بسياري موضوعات مهم ديگر.
كتاب به زبان شعر با لحن كودكانه است و تصاويري جذاب ،رنگي و
ديدني دارد كه از شيمو مجموعهاي خواندني ،محبوب و پر مخاطب براي
كودكان ساخته است.
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ناصر كشاورز شاعر و نويسنده كودكان است؛ آثاري وي چنان دلنشين و
ماندگار است كه براي بزرگساالن نيز جذابيتي مخصوص به خود را دارد.
شعرهايش هميشه مورد استقبال خردساالن ،كودكان و نوجوانان بوده است
و داراي اشعاری روان و آهنگین برای كودكان است .مجموع ه كتابهای
ن است .در
ش و شیری 
ی بازیگو 
ی از بچ ه میمون 
ی منظوم 
میمینی ،قصهها 
ی او
ی برا 
ی سر میزند و یا حادثها 
ی از میمین 
ی رفتار 
ب مشكل 
هر كتا 
ت به او چگونگي مواجه درست با مسئله و رفتار
ش میآید ك ه در نهای 
پی 
مناسب را ميآموزد .اين مجموعه در قالب قصه منظوم و شعر كودك به
ّ
ی میمینی،
حل مشكالت رفتاري كودكان كمك ميكند .مجموع ه كتابها 
ب مشكلی
ن است .در هر كتا 
ش و شیری 
ی از بچهاي بازیگو 
ی منظوم 
قصهها 
ش میآید ك ه در
ی او پی 
ی برا 
ی سر میزند و یا حادثها 
ی از میمین 
رفتار 
ت او را آبدیدهتر میکند .اين مجموعه در قالب قصه منظوم و شعر
نهای 
كودك به حل مشكالت رفتاري كودكان كمك ميكند .از جمله این
مشکالت رفتاری می توان به بیدقتی کودکان ،دروغگویی ،از یادبردن
سفارشهای مادر ،گم شدن ،از دست دادن دوستان ،همکاری با دیگران،
دوستی ،وسوسه ،تجربه مهدکودک ،عصبانیت و ...اشاره نمود.
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ترانههايميميني
نوشته ناصركشاورز
ناشر :افق
دوره  12جلدی

 48الاليي براي  4فصل
نوشتهمريماسالمي
ناشر :قدياني
 48صفحه

الالیی ،زمزمهای در حال انقراض است؛ زمزمهاي ناشی از مهر و محبت
مادری براي آرامشبخشي به كودكان .در دورانی كه نغمههاي مادرانه
فراموش شده است ،مادران براي انتقال احساسات خود به كودكانشان
نيازمند اشعار كودكانهای هستند كه در وقت خواب ،عالوه بر آهنگين
بودن ،آرامش الزم را به فرزندان منتقل كند.
مجموعۀ حاضر ،الالییهایی جدید برای کودکان ،متناسب با فصلهاي
چهارگانه در چهار جلد است .در این مجموعه ،کتابهای :الال الال گل
گندم؛ الالییهای تابستانه ،الال الال گل کوکب؛ الالییهای پاییزه ،الال الال
گل نرگس؛ الالییهای زمستانه ،الال الال گل شب بو؛ الالییهای بهاره،
آمده است .کتاب برای نوزادان و کودکان  2تا  5سال مناسب است.
اين كتاب سرودۀ مریم اسالمی و با تصویرهایی از محمد علی بنی
اسدی ،علیرضا گلدوزیان ،علی هاشمی شهرکی و سیامک خازنی است.
کتاب برگزيدهی سيزدهمين دورۀ انتخاب كتاب سال بچهها و پوپك
بخش تصويرگري سال  1388است.
در بخشي از كتاب آمده است:
«الال الال خبرالال /شده فصل سفرالال /یکی رفت ویکی اومد /الال چشما
به در ،الال /الالالال خبر اومد /پرنده از سفر اومد /یکی بال و پرش واشد/
یکی بی بال و پر اومد /الال دنیا گذرگاهه /گذرگاهی که کوتاهه /یکی رفته،
یکی مونده/
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اين مجموعۀ  6جلدي شامل اشعاري كوتاه همراه با تصاوير جذاب و رنگي
در موضوعات مختلف است.
موضوعات متنوعي از آشنايي با مشاغل ،آموزشهاي رفتاري در حوزهي
فردي و اجتماعي و ...برخي مضامين اشعار را شامل ميشود.
سه جلد اين مجموعه براي پسران و سه جلد هم مختص دختران منتشر
شده است.
نمونهای از اشعار ،انتخاب شده از جلد دوم مختص دختران:
«مامان جونم يه نيني /براي ما آورده /رفته به بيمارستان /اما منو
نبرده /من و بابام خريديم /يه عالمه شريني /منتظريم كه مامان /بياد خونه
با نيني /بابام ميگه ميتوني /صداش كني تو ،داداش /تو خواهر بزرگي/
خيلي مراقبش باش»
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شعرهاييبراي
پسربچههاودختربچهها
سروده مريم اسالمي
تصويرگريمنصورهمحمدي
ناشر :قدياني
مجموعه 5جلدي

بزرگــراه
شاعر :افسانهشعباننژاد
تصويرگر :نازليتحويلي
ناشر :توكا
 39صفحه

كتاب بزرگراه مجموعه اشعار خانم افسانه شعباننژاد با موضوع سفر و
بخصوص سفر در جاده است .زبان روان و سادهی اشعار در عین غنای
مضمونی اشعار ایشان را برای کودکان و بزرگساالن جذاب و خواندنی
کرده است .برخی از شعرهای کتاب اشاره به بحرانهای زیستمحیطی و
صنعتیشدن دارد که در نوع خود زیبا و جالب است.
«كنارهي بزرگراه /ميان آبهاي راكد و كثيف /پرندهاي ضعيف ايستاده
بود /و دل به اين همه شلوغي بزرگراه داده بود /.پرندهاي كه از ديار رود
بود /و از اهالي زالل گنبد كبود بود /بزرگراه /پر از صداي رفت و آمد و
عبور /و رود از پرنده دور /پرنده اشتباه كرده بود /زالل رود و گنبد كبود
را /فداي يك بزرگراه كرده بود».
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بسياري از شكستخوردگان كساني هستند كه درنمييابند آن هنگام كه
متوقف شدهاند ،چقدر به موفقيت نزديك هستند.
ادیسون كودكي دردسرساز كه از مدرسه اخراج شد تا بزرگترين مخترع
كه تاريخ بشر را تغيير باشد .به كمك اين كتاب مص ّور ميتوانيد با زندگي
اديسون آشنا شويد و از آن بياموزيد كه چگونه تخيل ،اميد و تالش مداوم
باعث شد كه تاريكي را به روشنايي تبديل كند و با كمك اختراعاتش
رؤياهايش را محقق سازد.
کتاب با بهرهگيري از تصويرگري ،هم حجم مناسبی دارد و هم بر جذاب
است و ميل مخاطب را به مطالعه بيشتر میكند و كار انتقال پيام را با
سهولت بيشتري به انجام میرساند .مطالعهي زندگينامهي مشاهير علم و
فرهنگ ،سرشار از آموزههايي براي نسل جوان است و ميتواند انگيزهدهنده
و الهامبخش باشد.
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توماس اديسون

نويسنده و تصويرگر :تي .اس .لي
مترجم :فروغ فرجود
ناشر :فاطمي
 181صفحه

دانشنامه آب و هوا
نوشته لوییزاسپیلزبری
ترجمهسیاوششایان،نازیالبهمنی
ناشر :افق
 224صفحه

مؤلف در این اثر به وضعیت آب و هوایی در نقاط مختلف جهان از جمله
گرمسیر و کویری ،سردسیر و قطب و مناطق معتدل پرداخته است .بخشی
از مطالب کتاب نیز به استفادههایی که انسان میتواند از وضعیت مختلف
آب و هوایی در تولید انرژی داشته باشد ،اختصاص دارد.
خواننده میتواند از اطالعات علمی این کتاب استفاده کند و با مطالعهی
فصلهای متنوعی چون :چگونه وضع هوا را پيشبيني ميكنند؟ چرا هيچ
دانه برفی شبيه دانه برف ديگر نيست؟ بالونهاي بدون سرنشين چگونه
وضع هوا را پيشبيني ميكنند؟ چه چيزی باعث سوراخ شدن الي ه ازن
میشود؟ ،به تقویت دانش خود از وضعیت آب و هوا بپردازد.
در بخشی از مقدمه این کتاب میخوانیم:
«سياره ما با اليههايي از گازها محصور شده كه آتمسفر زمين را به
وجود آوردهاند .اين اليه همواره در حال حركت است .زيرا گرماي حاصل
از خورشيد ،برخي قسمتهاي سطح زمين را بيش از ديگر نقاط آن گرم
ميكند .اين جابجايي با خود شرايط جوي متعددي ميآورد .نوع هوايي كه
شما تجربه ميكنيد .ممكن است به طرز وسيعي تغيير كند؛ از تابستانهاي
گرم و خشك تا بورانهاي منجمد كننده و از توفانهاي سيلآور تا
روزهاي آرام با نسيمي ماليم».
این كتابراهنمايیست متفاوت درباره آب و هوای سياره ما؛ كتابی پر
از دانستنیهای جالب ،عكسهای ديدنی و نمودارهای آموزنده.
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سرگرمي جالبي كه براي كودكان در اين كتاب معرفي شده است ،بازي
با قيافههاي بامزه است .كتاب براي گروههاي سني الف و ب است .در اين
كتاب قيافههايي بامزه همانند قيافههاي شاد؛ قيافه متعجب؛ قيافه غمگين؛
قيافه عصباني؛ قيافه بدجنس؛ قيافه نگران؛ قيافه وحشتزده به همراه
تصاويري رنگي به عنوان نمونه و بصورت فانتزي نقاشي شده است تا از اين
طريق كودكان تشويق به پاسخگويي به اين پرسش شوند كه «چند جور
شكلك بامزه ديگري ميتوان درآورد؟» و به امتحان آن بپردازند.
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قيافههاي بامزه

نوشته نيكوالاسمي
ترجمه نوشيناخالقي
ناشر:كانونپرورشفكري
كودكان و نوجوانان
 20صفحه

بازيهاي جشن تولد
نوشته اولريشاشتن
ترجمه ليال لفظي
ناشر :موسسهانتشاراتصابرين
 128صفحه

جشن تولد کودکان اهمیت خاصی دارد .مهمترین مسأله جشنهای
کودکان بازیهای آن است .کتاب بازیهای جشن تولد ،شامل بازیها و
سرگرمیهای جالب و مفرحی است که شادیبخش جشنهای فرزندان
ی کتاب ارائهی بازیهایی است که نیاز
خواهند بود .یکی از مهمترین ویژگ 
به تهیه و تدارک خاص یا صرف هزینههای زیاد ندارد و به آسانی قابل
اجراست .در صورتی که نیاز به وسائل باشد نیز ،از وسائل خانگی استفاده
میشود .در اين كتاب جشن تولد را یکی از بهانههایی معرفی میکند که
ویژگی برجستهای برای کودکان دارد و چنانچه در این مراسم بازیهای
دسته جمعی برای میهمانان که اغلب کودکاناند طراحی شود ،جشن
تولد با جذابیت بیشتری همراه خواهد بود .چه بازیهایی برای جشن تولد
مناسب است؟ این اولین سؤالی است که برای اغلب والدینی که قصد
دارند برای فرزند خود جشن تولد بگیرند ،مطرح میشود .پاسخ به این
سؤال اغلب دشوارتر از مسائل دیگر مانند تدارکات خوردنیها ،نوشیدنیها
و مدعوین است .نویسنده در این کتاب قصد دارد والدین را در پاسخ
به این پرسش یاری کند .بازیهای ارائه شده در این کتاب در جشن
تولدهای زیادی آزموده شده است و به نظر ِ
اغلب بزرگترها و کوچکترها
مناسب بودهاند .در كنار روش بازي بخشي به شرايط سني ،مكان بازي
(داخل يا خارج خانه بودن) ،تعداد شركت كنندگان ،ابزار الزم براي
طراحي بازي و زمان تقريبي بازي اشاره شده است.
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بازي ،نمايشي تقليدي از ماجراهاي زندگي انسان است؛ وسيلهاي براي
فاصله گرفتن از تلخي و نگراني ،تنبلي و ترسهاي زندگي ،ابزاری موقت
برای فراموشی ناراحتيها و ناآراميها و شراکت با ديگران در يك كار
مشترك برای یافتن نيروي تازه .نمايش ،خود شبيه بازي است؛ چرا كه
نمايشگران ،نقشها را بازي ميكنند و به همين جهت به آنها بازيگر گفته
ميشود .فردي كه دقت و هوش زيركي بيشتري دارد و بازي نمایش را
رهبري ميكند «استاد» نام دارد و بقيه در به نمايش درآمدن بازي به او
كمك ميكنند.
نُه بخش کتاب شامل :پهلوان بازي ،باباصفر ،گرگم به هوا ،باجي باجي
جون ،آسياب بچرخ ،گندگ گل گندم ،بزك نميتونه راه برود ،مرغ زرد
پاكوتاه است .در هر بخش كتاب ابتدا نقشهاي نمايش اشاره ميشود و
بعد از آن به توضيح نمايش پرداخته ميشود و ت ّكه كالمهاي هر نقش در
آن بيان شده است .كتاب بصورت مص ّور و جذاب با بياني ساده و روان
به بيان بازيهاي نمايشي سنتي ايران ميپردازد تا سرگرميها و بازيهای
موجود در فرهنگ ايراني به نسلهاي بعدي منتقل گردد .نويسنده كتاب
عالوه بر نوشتن قصه ،طراح بازي در زمينه مهارتهاي زندگي و پژوهشگر
بازيهاي سنتي است .مجموعه بازي قصهها برگرفته از متلها و اعتقادات
و باورهاي مردم ايران و پيشينه فرهنگ غني ايراني است.
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بازينمايشيسنتيايران
نوشتهناهيدمهدوياصل
ناشر :بازي قصهها
 36صفحه

مجموعه قصههاي خوب
برايبچههايخوب
نوشته مهدی آذریزدی
ناشر :شكوفه
دوره  8جلدي

تأليف اين مجموعه هشت جلدي  27سال به طول انجاميده و از
معتبرترين كتابهاي ادبيات داستاني كهن با زبان قابل فهم براي كودكان
و نوجوانان استفاده شده است .مقام ّ
معظم رهبری درباره اين مجموعه
فرمودند« :کتاب او همان چیزی بود که دنبالش میگشتم» و نسبت به
نويسنده نیز فرمودند« :ایشان یک خالئى را در یک برههى از زمان براى
زنجیرهى طوالنى فرهنگى این کشور پر کردند».
در جلد اول كتاب بيست و پنج قصه از قصههاي زيباي كتاب «كليله و
ِدمنه» انتخاب و به زبان ساده نوشته شده است .جلد دوم نيز شامل بيست و
يكقصهازقصههايخيليخوبمرزباننامهاست.داستانهايجلدسومگزيده
شدهازسندبادنامهوقابوسنامهاست.
كتاب «مثنوي معنوي» امروزه در تمام جهان كتابي شناخته شده است؛
آقاي آذريزدي داستانهاي خيلي زيبايي از اين كتاب را در جلد چهارم
بازنويسي كرده است .در جلد پنجم  18قصۀ قرآنی که بیشتر آنها قصههای
پیامبران است ،بازنويسي شده است .قصههای شیخ عطار در ششمين جلد
اين مجموعه به زبان ساده و قابل فهم برای نوجوانان نوشته شده است.
قصههای گلستان و ملستان كه از «گلستان» سعدي و كتابهاي مشابه
آن ،انتخاب شده در جلد هفتم گردآوري شده .آخرين جلدنیز شامل
داستانهايي از زندگي چهارده معصوم(عليهم السالم) است و سجاياي اخالقي
را از سيره الگوهايي برتر همچون اولياي الهي بيان نموده است.

24

محمد ميركياني نويسنده كودك و نوجوان در سال  1337در شهر تهران
به دنيا آمد« .قصه ما همین بود» برای اولین بار در سال  ۱۳۶۹در پنج جلد
از سوی انتشارات پیام آزادی منتشر شد که این ناشر با تغییر طرح جلد
آن در چاپهای بعدی ،این اثر را به چاپ یازدهم رساند .این کتاب در ۱۱
چاپ قبلی در پنج جلد منتشر شده بود که در بازنویسی نویسنده« ،قصه ما
همین بود» به  ۶جلد رسید .بنابراین ،نه تنها کتاب از نو نوشته ،ویرایش و
حروفچینی شده است ،بلکه تصویرگران و طراح جلد دیگری روی این اثر
کار کردهاند .ترجمه مجموعه پنج جلدی «قصه ما همین بود» در سال ۷۳
به زبان اردو و در پاکستان منتشر شد .داستانهای این مجموعه همانگونه
که در مقدمه آورده شده مخاطبان را با زندگی و آداب و رسوم مردمان
کشورمان در گذشته نه چندان دور آشنا میکند و به سئواالت کودکان و
نوجوانان در مورد زندگی پدربزرگ و مادر بزرگهایشان پاسخ میدهد.
تصویرهای اين کتابها كه شامل  35داستان در  5جلد بود ،نیز تغییر کرده
است؛ همه این داستانها از ادبیات کهن و عامیانه برای نوجوانان انتخاب
شده است .وی معتقد است« :احساس کردم با گذشت  20سال از چاپ
کتاب و از آنجا که این داستانها از ادبیات کهن و کالسیک هستند ،الزم
است این آثار برای نسل امروز بازنویسی شود و دراین بازنویسی بر اساس
نیاز نوجوان امروز توضیح و پانوشتهایی برای برخی واژگان نیز آوردهام.
همچنین برخی واژههای دشوارتر را با کلمات و اصطالحات امروزیتر
جایگزین کردم».
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قصۀ ما همين بود
نوشته محمدميركياني
ناشر :محراب قلم
دوره پنج جلدي

گنجشكپر،كالغپر
نوشته افسانهشعباننژاد
ناشر :هنر آبي
 24صفحه

افسانه شعباننژاد (متولد  ۱۳۴۲در شهداد کرمان) شاعر و نویسنده
ادبیات کودک و نوجوان است .او کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی
و کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی است .ايشان دارای دکتری هنر
و نشان درجه یک هنری در ادبیات داستانی و شعر میباشد .شعباننژاد
فعالیت خود را در حوزه ادبیات کودک و نوجوان از سال  ۱۳۶۰با
یکی از نشریات امور تربیتی تهران آغاز کرد و مدتی به عنوان سردبیر
برنامه خردساالن و برنامه بچههای انقالب در رادیو مشغول به کار بود.
سردبیری مجالت رشد نوآموز و رشد دانشآموز و عضویت در شورای
شعر کیهان بچهها از مسئولیتهای قبلی او بوده است .از او تاکنون حدود
 ۳۰۰عنوان کتاب در حوزه شعر و داستان برای کودک و نوجوان منتشر
شدهاست« .كتاب گنجشك پر ،كالغ پر» از جمله كتابهاي منظوم براي
خردساالن است كه بصورت مصور ،با تصويرگري فهيمه محبوب بصورتي
جذاب براي گروه سني الف و ب تهيه شده است.

26

اشتباه وحشتناکی شده ،قرار بود مدرسه کج و کوله سی کالسه ساخته
شود ،طوری که همه کالسها در یک ردیف باشند نه اینکه روی سر
هم قطار بشوند؛ به طول سی داستان! احتماالً به همین دلیل است که این
همه اتفاقهای عجیب و غریب در مدرسه کج و کوله پیش میآید ...به
خصوص در طبق سیام ،جایی که شما خانم گارف ،بدجنسترین معلم
مدرسه را مالقات میکنید ،البته قبل از این که به سیب تبدیل شود و
خانم جولز جانشیناش شده باشد ،معلمی که روش خاص خودش را برای
تدریس هندسه دارد .ماجراهای مدرسه کج و کوله عنوان مجموعهاي است
كه تا كنون سه جلد آن به نامهاي «بچههای کالس خانم جولز»« ،مدرسه
سقوط میکند» و «مدرسه عجیبتر میشود» منتشر شده است .جلد اول
این کتاب شامل سی داستان درباره بچهها و معلمهای مدرسه «وی ساید»
بوده که اين مدرسه به طور تصادفی کج ساخته شده است .بچهها هم
بچههای عادی نیستند ،شما مسخرهترین ،آشفتهترین و به هم ریختهترین
جایی که اسماش را مدرسه گذاشتهاند ،کشف خواهید کرد .جلد دوم به
کتاب مدرسه سقوط میکند اختصاص دارد که این کتاب نیز دارای بیست
و هشت داستان است .جلد سوم از سری کتابهای «ماجراهای مدرسه
کج و کوله» به «مدرسه عجیبتر میشود» مربوط میشود که این کتاب
هم دارای بیست و نه داستان نظیر «اخمو و بیحوصله»« ،احمق»« ،دکتر
خیارشور» و «بابانوئل» است.
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ماجراهاي مدرسه
كج و كوله
نوشته لوييس سكر
ترجمه سپيدهخليلي
ناشر :قدياني
دوره  3جلدي ( 640صفحه)

مجموعه چيستانها
نوشته مصطفيرحماندوست
ناشر :آبرنگ
دوره  7جلدي

مجموعه چیستانها ،از تازهترین کتابهاي مصطفی رحماندوست در
حوزه کودکان و نوجوان است كه این مجموعه از سوی سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی (دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی) به عنوان
كتاب مناسب برای گروه سنی «الف» و «ب» معرفی شده است.
شاعر اين كتاب درباره اين اثر ميگويد:
اين مجموعه کتابها براي اين نوشته شده که پدر و مادر در کنار يکديگر
بنشينند و براي کودک خود اين کتابها را بخوانند و اطالعات کودک
خود را افزايش دهند .همزمان با چاپ کتابم در ايران اين کتاب در سوئد
هم ترجمه و چاپ شد و در آن کشور ملي شد و اين کتاب به دليل
کوچک بودن و استفاده در هر مکان و زمان باعث شد که ملي شود.
در این مجموعه ویژگیهای اشیایی که کودکان با آنها سروکار دارند ،در قالب
شعر (چيستان) بیان شده که کودکان پس از خواندن شعرها باید شی مورد
نظر را پیدا کنند .اون چیه که سفیده؟ ،اون چیه که شیرینه؟ ،اون چیه که
قشنگه؟ ،اون چیه که زنگ داره؟ ،اون چیه که قشنگ و مهربونه؟ ،اون چیه
که پا نداره و اون چیه که دور زمین میگرده؟ عنوان كتابهاي اين مجموعه
است .در جلدهای مختلف این مجموعه خردساالن میتوانند اطالعات ساده
و قابل فهمی نسبت به اشیا و خوردنی های مختلفی که در محیط زندگیشان
می بینند ،کسب کنند و میآموزند که بهتر و دقیق تر به خصوصیات و
ویژگیهای آنها مانند شکل ،اندازه ،رنگ و طعم توجه کنند.
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هفت کتاب اين مجموعه با نامهای «دعاهای من»« ،رهایی از اضطراب»،
«از روزهای مدرسه لذت ببر»« ،کودک مهربان»« ،حق داری غمگین
باشی»« ،خدانگهدار خانه قدیمی! سالم خانه جدید» و «عصبانیت آنقدرها
هم بد نیست» به قلم مایکلین ماندی که خود مشاوری موفق در اجتماع
و مدرسه است ،نگاشته شده و نویسنده تالش کرده با نگاهی تیزبین به
گوشهای از اتفاقات زندگی یک کودک ورود پیدا کرده و با زبانی روان
و ساده ،کودکان را در مواجه با اتفاقات زندگی خود راهنمایی کند .یکی
از وجوه متمایز کتابها این است که نویسنده به عنوان متکلم وحده با
کودکان حرف میزند و با نگاه روانشناسی مسیر درست را برای مواجه
با مشکالت به آنان نشان میدهد .در این کتابها هر موضوع به چندین
بخش تقسیم شده و نویسنده بسیار کوتاه و ساده اجزاء و بخشهای یک
اتفاق را موشکافی کرده و آنها را تک به تک برای کودکان بازگو میکند
تصویرگری حرفهای این کتابها نیز سبب شده کودکان با عالقه بیشتری
کتاب را مطالعه کرده تا هم پندهای آموزندهای را یاد بگیرند و هم اینکه از
تصاویر زیبا و رنگارنگ آن نهایت لذت را ببرند .در این کتابها همچنین
نویسنده به والدین میآموزد که چطور با فرزندان خود رفتار کنند و با
آنان در یادگیری مهارتهای زندگی همراهی کنند .هر هفت کتاب در 32
صفحه مصور و تمام رنگی با کاغذ گالسه چاپ شده است .کتابهای این
مجموعه در مورد گفتگو با خداوند و دعا کردن و رهایی از اضطراب و غم
و اندوه ،عصبانیت و  ..است.
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مجموعه مهارتهاي زندگي
نوشته مايكلينماندي
مترجمان:مريمرازقيمقدم
سپيدهخليلي
ناشر :سروش
هفتجلد/معرفيقسمتاول
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