
کتاب های تاک
بخش کودک و نوجوان انتشارات موسسه 

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

پاییز   ۱۴۰۱



موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در پی فعالیت های گسترده پژوهشی، از سال 1390 در راستای برنامه »با من 
بخوان« برای تولید و انتشار کتاب های ادبی و هنری ویژه مخاطبان کودک و نوجوان برنامه ریزی کرد و از همین دوره 
به انتشار آثار تالیفی و ترجمه پرداخت. نام اختصاری کتاب های منتشره در حوزه کودک و نوجوان »تاک« است. 
کتاب های تاک با این نگاه تولید می شوند که همه کودکان در ایران به کتاب های باکیفیت دسترسی داشته باشند 
و بتوانند با بهره بردن از این آثار، هم لذت زیبایی شناختی ببرند و هم سبب رشد شناختی و هیجانی و اجتماعی 
آنان شود. انتشار کتاب های مقوایی با باالترین کیفیت ویژه سواد شکوفایی، کتاب های تالیفی تصویری، بازآفرینی 
از ادبیات کهن، بازآفرینی ترانه-متل های قدیمی و مناسب سازی شده برای کودکان امروز، پازل ها و اسباب بازی های 
باستان و مدرن، انتخاب شاهکارها و به روزترین کتاب های ادبیات کودک جهان و خرید حق انتشار )کپی رایت( 

آن ها برای چاپ در ایران، از جمله فعالیت های کتاب تاک است.
در این راه انتشارات موسسه در حوزه ترجمه کتاب های باکیفیت کودک و نوجوان، به رعایت حق نشر یا کپی رایت 
این آثار باور دارد و با همه دشواری ها حق انتشار این آثار را به زبان فارسی خریداری می کند. در کنار آن برای تولید 
کتاب های تصویری باکیفیت بخش ویژه ای را به کار گرفته است که همکاری های دوجانبه یا چندجانبه فرهنگی میان 
استادان تصویرگری از کشورهای با سابقه درخشان تصویرگری با تصویرگران ایرانی است. در این زمینه مجموعه 
کتاب های تصویری که با هدایت ماریت تورن کویست تصویرگر پرآوازه هلندی در ایران منتشر شده است، گویای 

هدف های انتشارات موسسه در این زمینه است. 

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

نوزاد و نوپا )ویژه سواد شکوفایی(

کتاب های تصویری

داستان بلند و شعر نوجوان

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان
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مکعب های تصویری
طراح: فاطمه سیف اشرفی

۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر
۱۳۹۷

گروه سنی: ۰-2 سال

نوزاد  دیداری  حس  تحریک  روش  بهترین 
و  سیاه  طرح های  و  خط ها  از  استفاده 
باال  کنتراست  با  اصلی  رنگ های  یا  سفید 
این  که  کرده اند  ثابت  پژوهشگران  است. 
ثبت  نوزاد  شبکیه  روی  رنگی  تضادهای 
مغز  به  را  سیگنال ها  قوی ترین  و  می شوند 
تصویری«  های  »مکعب  می فرستند.  نوزاد 
افزاری بسیار مناسب برای برانگیختن حس 
دیداری نوزادان به ویژه در ماه های نخست 
تولد است. پیشنهاد می شود که خانواده ها با 
سهیم شدن کتاب ها یا مکعب های تصویری 
سیاه و سفید و رنگ های متضاد، با الگوهای 
نوزادان  تکامل دیداری  و  به رشد  گوناگون 
خود یاری رسانند. این محصول در شورای 

نظارت بر اسباب بازی ثبت شده است.

سالم دنیا
طراح: مینا یوسفی

چاپ دوم، ۱۳۹۷
۱5×۱5 سانتی متر، 6 صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال

رنگ های  از  نوزاد  نخست،  ماه های  در 
تار  سایه هایی  تنها  می تواند  خود  پیرامون 
را تشخیص دهد. با تحریک کردن اعصاب 
دیداری نوزاد، به تدریج سیستم دیداری او 
رشد می کند تا یک سالگی که به رشد کامل 

برسد. 
هنگام سهیم شدن این کتاب، تصویرها را با 
فاصله 2۰ تا ۳۰ سانتی در برابر چشم نوزاد 
بهترین  و  بیش ترین  نوزاد  تا  دارید،  نگه 
سیگنال ها را در شبکیه چشم خود دریافت 

کند. 
از  طرح هایی  شامل  دنیا«  »سالم  کتاب 
طبیعی  پدیده های  و  گیاهان  و  جانوران 
رنگ  سه  از  مقوایی،  کتاب  این  در  است. 
شده  استفاده  هم  آبی  و  زرد  قرمز،  اصلی 

است.

نگاه کن! نگاه کن!
طراح: مینا یوسفی

چاپ دوم، ۱۳۹۷
۱5×۱5 سانتی متر، 6 صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال

کتاب »نگاه کن! نگاه کن!« از گونه کتاب های 
تصویری سیاه وسفید است که برای تقویت 
می شوند.  طراحی  نوزادان  دیداری  حس 
نوزاد  دیداری  حس  تحریک  روش  بهترین 
استفاده از خط ها و طرح های سیاه و سفید 
یا روشن و تاریک یا رنگ های متضاد تاریک 

و روشن است.
طرح هایی  کن!«  نگاه  کن!  »نگاه  کتاب  در 
با دو رنگ متضاد سیاه  از پوست جانوران 
از جانوران دیده  و سفید و تصویری کامل 
میان  در  رنگی  قرمز  لکه های  می شود. 
طرح ها دیده می شود؛ زیرا بر اساس شواهد 
علمی قرمز از نخستین رنگ هایی است که 

کودک می بیند.

ُدم های جنگلی
چاپ دوم، ۱۳۹۷

2۱ × ۱۱.5 × 2.5 سانتی متر،
 8 صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال

این کتاب  بامزه ای. همه توی  چه دوستان 
از  را  جنگلی  جانوران  شده اند.  جنگل جمع 
دم  کدام شان  بشناسید.  دم هایشان  روی 
پشمالو دارند؟ کدام شان دم های خال خالی؟ 

این دم سبز از کیست؟
کتاب پارچه ای »دم های جنگلی« هم سبب 
به  رشد حس المسه کودک می شود و هم 
مهارت های شناختی او یاری می رساند. این 
بافت های  از  که  دم هایی  با  پارچه ای  کتاب 
گوناگون درست شده اند و هیچ گوشه تیز و 
برای کودکان خردسال  برنده ای هم ندارند، 
جنگلی«  »دم های  کتاب  است.  مناسب 
کودکان را با تعدادی از جانوران جنگل آشنا 

می کند.

یک توپ دارم قرمزه
تصویرگر: شیدرخ نصراله

۱۳۹۹
۱2.5 × ۱۰ × 2.۷ سانتی متر، ۱۰ صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال

و  پارچه ای  کتاب  قرمزه«،  دارم  توپ  »یک 
توپ  با یک  که  است  از جانورانی  رنگارنگ 
قرمز بازی می کنند. کودک در هر صفحه از 
آشنا  تازه  جانورانی  با  تصویری،  کتاب  این 
می شود و آن ها را می شمارد. این کتاب، از 
زودهنگامی است  کتاب های مفهومی  گونه 
که در جهت پرورش سواد شکوفایی، رنگ ها 
و اعداد را می آموزد و دایره واژگان نوزاد و 

نوپا را گسترش می دهد.
یکی از مزیت های کتاب پارچه ای این است 
از  متفاوت  تجربه  آن،  لمس  با  کودک  که 
همچنین  داشت.  خواهد  کتاب  با  ارتباط 
این کتاب قابل شستشو است.امکان لمس 
و بازی کردن و در عین حال پاره نشدن در 

کتاب های پارچه ای وجود دارد.
و  روانشناسان  تربیتی،  استادان  عموم 
کتابخوانی  ترویج  زمینه  در  که  کتابدارانی 
فعالیت می کنند، استفاده از کتاب پارچه ای 
به  راه های توجه کودکان  بهترین  از  را یکی 
مساله کتاب خواندن می دانند، و با مطالعه 
رسیده اند  نتیجه  این  به  زمینه  این  روی 
برای  پایه ای  این نوع کتاب ها می تواند  که 

شروع کتابخوانی باشد.

دورتخت نوزاد )ببین و بخواب(
تصویرگر: شیدرخ نصراله

۱۴۰۰
۱۱۱ × 2۰ × ۱ سانتی متر

گروه سنی: ۰-2 سال

دورتخت نوزاد یک نوار چند لتی پارچه ای 
روی  بر  نوزاد  تخت  پیرامون  در  که  است 
از برخورد سر  تا  لبه ی تخت بسته می شود 
جلوگیری  تخت  چوبی  لبه های  با  نوزادان 
نوزاد  دورتخت  کاربرد  تنها  این  اما  شود. 
نیست. »ببین و بخواب« که عنوان این دور 
لتی  سه  پارچه ای  نوار  است،  نوزاد  تختی 
دو سویه است که در یک سوی آن تصاویر 
سیاه و سفید همراه با رنگ های آبی و قرمز 
طراحی  رنگی  تصویرهای  دیگر  سوی  در  و 
دید  برابر  در  نوبت  به  بتوان  تا  است  شده 
تنها  بخواب«  و  »ببین  گیرد.  قرار  نوزادان 
نیز  پارچه ای  کتاب  نیست،  دورتختی  یک 
هنگامی  نوزاد  با  را  آن  می توان  که  هست 
که در تختش هم نیست و در آغوش شما 
قرار دارد استفاده کنید. نوزاد می تواند این 
نوار یا کتاب پارچه ای را به راحت در دست 
بگیرد، لمس کند یا چنگ بزند بدون آن که 
به کتاب یا به دست خود آسیب بزند. این 

محصول قابل شست وشو است.
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نخستین کتابخانه ی من
طراح: زهره قایینی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ چهارم، ۱۳۹8

۱۱×۱۱ سانتی متر، 8 صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال

شما به عنوان مادر و پدر در رشد همه جانبه ذهنی فرزند خود نقش اساسی دارید. این به 
شما بستگی دارد که نوزاد شما در آینده فرد موفقی در مدرسه باشد یا نباشد. هیچ آموزگاری 
در  توانمندی  این  نیست.  توانمند  کودک  آموزشی یک  موفقیت  در  مادر  و  پدر  اندازه  به 
چیست؟ توانمندی در اهدای نخستین واژه ها به اوست. درست است! واژه ها! واژه های 

کوتاه، واژه های بلند، واژه های معمول و واژه های غیر معمول. هر روز فراوان فراوان واژه.

من و من و من
استفاده  اشیای مورد  و  لوازم  کتاب  این  در 
و  تصویر  با  نوپایان  و  نوزادان  روزمره ی 
واژه شناسانده می شوند. مادر نام واژه های 
با  نوزاد  و  می خواند  بلند  را  تصویر  هر  زیر 
شنیدن نام آن ها و دیدن تصویرها، با غان 
پاهای خود  و  دادن دست  تکان  و  غون  و 

واکنش نشان می دهد.

به و به و به!
نام خوراکی ها نیز باید در دایره واژگانی 
کتاب  این  گیرد.  جای  نوپا  و  نوزاد 
خوراکی های آشنا را به نوزادان و نوپایان 
یاری  زبانی آن ها  به رشد  و  می شناساند 

می رساند.

جیک و جیک و جیک
آوای  با  نوپایان  و  نوزادان  کتاب  این  در 
را  جانوران  تصویر  می شوند.  آشنا  جانوران 
را  یک  هر  آوای  و  بدهید  نشان  آن ها  به 
لذت  آواها  شنیدن  از  کودکان  کنید.  تکرار 
می برند و خیلی زود یاد می گیرند که آن ها 

را تقلید کنند.

یک و دو و سه!
تا  یک  از  کتاب  این  در  نوپایان  و  نوزادان 
با  و  می بینند  را  خود  سن  هم  کودک  پنج 
شمارگان آن ها آشنا می شوند. کودکان تا دو 
سالگی می توانند تا شماره پنج را بشمارند.

چی و چی و چی!
کتاب هایی که اشیا و اجسام پیرامون کودک 
و  نوزادان  زبانی  رشد  به  معرفی می کنند  را 

نوپایان یاری می رسانند.

چی و چی و چی!
این کتاب که نام برخی رنگ ها را به نوزادان 
و نوپایان آموزش می دهد و به رشد دیداری 

و زبانی آن ها کمک می کند.

مجموعه خرگوش کوچولو
نویسنده و تصویرگر: روترات سوزانه برنر

ترجمه: مریم اخگری
چاپ اول، ۱۳۹6

۱۴/5×2۱ سانتی متر، ۱8 صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»شب بخیر خرگوش کوچولو« 
که  است  کوچولویی  خرگوش  داستان 
از  یکی  به  کتاب  بخوابد.  نمی خواهد 
می پردازد:  خانواده ها  رایج  مشکالت 
موقعیتی  رختخواب؛  به  کودکان  فرستادن 
که هم برای کودک و هم پدر و مادر بسیار 

تنش زاست.
خرگوش  بازی،  یک  دادن  ترتیب  با  پدر 
خرگوش  می برد.  رختخواب  به  را  کوچولو 
کوچولو پیش از خواب با پدر اوقات خوشی 
آماده  برای خواب  آرام  آرام  و  را می گذراند 

می شود.

»خواهری برای خرگوش کوچولو« 
یک  که  است  کوچولویی  خرگوش  داستان 
متوجه  کودکستان  از  برگشتن  از  پس  روز 
می شود که صاحب یک خواهر کوچولو شده 

است.
هر بعدازظهر پس از این که خرگوش کوچولو 
پدرش  با  برمی گردد  خانه  به  کودکستان  از 
همه چیز  امروز  اما  می نوشند؛  هویج  آب 
هویج  آب  از  و  دارد  فرق  پیش  روزهای  با 
افتاده  عجیبی  اتفاق  امروز  نیست.  خبری 
خواهر  یک  حاال  کوچولو  خرگوش  است. 
دارد همان گونه که خواهرش هم یک برادر 
او  به  را  همه چیز  می تواند  که  دارد  بزرگ تر 

نشان بدهد.

»صبح بخیر خرگوش کوچولو« 
داستان خرگوش کوچولویی است که حاضر 
رخت خوابش  از  راحتی  به  صبح ها  نیست 
بیرون بیاید. مامان خرگوشه هر روز با ترتیب 
کوچولو  خرگوش  باشک  قایم  بازی  دادن 
و  رختخواب  از  آمدن  بیرون  برای  کم کم  را 
هر  او  می کند:  آماده  خوب  روز  یک  شروع 
بار با پرسیدن »خرگوش کوچولو کجایی؟« 
از روی خرگوش کوچولو کنار  را  از پتو  کمی 
کوچولو  خرگوش  عروسک های  از  و  می زند 
کامالً  پتو  سرانجام  تا  می گیرد  را  سراغش 
کنار می رود و خرگوش کوچولو با یک لبخند 

نمایان می شود.
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خرس  گوناگون  کارهای  درباره ی  کتاب  چهار  شامل  اما  مقوایی  کتاب های  مجموعه 
کوچولویی است به نام ِاما که در قالبی داستانی و زبانی موزون روایت می شود.

اما گریه می کند: در این کتاب نوزاد و نوپا با حس غمگین و ناراحت شدن آشنا می شود 
و با هم ذات پنداری با شخصیت اصلی به آنچه برای ِاما رخ می دهد، واکنش نشان 

می دهد.

اما می خورد: دراین کتاب ِاما غذاهای گوناگونی می خورد و کودک مخاطب با نام این 
غذاها و تصویر آن ها آشنا می شود. رشد زبانی و رشد شناختی از هدف های این کتاب 

است.

اما می خندد: در این کتاب نوزاد و نوپا با کارهایی که ِاما را خوشحال کرده است، آشنا 
می شود. کودک با حس شادی آشنا می شود و از خوشحالی ِاما شاد می شود.

یک روز با اما: این کتاب درباره کنش ها و شیرین کاری های یک روز ِاما از صبح تا شب 
زبان موزون و  از دیدن تصویر کنش های همسان خود و  نوپای شما  نوزاد و  است. 

شعر گونه آن لذت می برد و واژه های بسیار می آموزد.

مجموعه کتاب های ِاما )دوره ۴ جلدی(
نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

ترجمه: زهره قایینی
چاپ سوم، 1397

۱5×۱5 سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: 0-2 سال / ۳-6 سال

مجموعه کتاب های اما )دوره 2 جلدی(
نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

ترجمه: زهره قایینی
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱5×۱5 سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»دومین مجموعه کتاب های مقوایی اما« شامل دو کتاب از کارهای گوناگون خرس 
کوچولویی است به نام ِاما که در قالبی داستانی و زبانی موزون روایت می شود.

در کتاب »ِاما در باغ وحش« نوزاد و نوپا همراه با ِاما، به باغ وحش می رود و با چند 
حیوان )شیر دریایی، پنگوئن، خرس، راسو، میمون و ببر( آشنا می شود.

در کتاب »ِاما در گردش« نوزاد و نوپا با موقعیت های ناخوشایندی که ممکن است 
این موقعیت ها شامل کثیف شدن هنگام  بیاید، آشنا می شود.  در گردش پیش 
بازی، نداشتن فضای مناسب برای بازی، توجه نداشتن والدین به کودک و بازی 
نکردن با او، آسیب دیدن در هنگام بازی و توالت رفتن است که در تصویر بعد، 
برای برخی از موقعیت ها راه حل پیشنهاد شده است. مثالً اگر هنگام بازی کثیف 

شدید، می توانید پس از بازی خود را بشویید.
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مجموعه نخستین هیجان های من
نویسنده و تصویرگر: ماریون بیله

ترجمه: علی عباسی
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱2/۹×۱2 سانتی متر، ۱2 صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

مجموعه کتاب های مقوایی نخستین 
هیجان های من، داستان هایی زیبا و گیرا 

برای کمک به شناخت و بیان احساس های 
بزرِگ کودکاِن کوچک است.

»پلنگ کوچولوی شیطون«
وقتی  که  است  کوچولویی  پلنگ  داستان 
است  قصه  یک  کردن  تعریف  حال  در 
هیجان زده می شود و بی احتیاطی می کند و 

به خودش آسیب می رساند.

»گورخر کوچولوی حسود«
کوچولویی  گورخر  درباره  است  داستانی 
می کند،  توجه  دیگران  به  پدرش  وقتی  که 
احساس  و  نیست  خوشحال  چندان 

حسادت می کند.

»سوسمار کوچولوی خوش حال«
داستان  است.  شادی  احساس  درباره ی 
سوسمار کوچولویی است که خیلی سرحال 
دوستانش  که  می فهمد  وقتی  ولی  نیست 
برایش جشن تولد گرفته اند خیلی خوشحال 

می شود.

»شیر کوچولوی عصبانی«
و  خشم  احساس  درباره  است  داستانی 
عصبانیت. داستان شیر کوچولویی که هیچ 
بازی نمی کنند و او  او  با  از دوستانش  یک 

عصبانی می شود.

»آهو کوچولوی ترسو« 
داستان  است.  ترس  احساس  درباره ی 
بازی  حال  در  که  است  کوچولویی  آهوی 
و  می شود  گم  جنگل  در  مادرش  با  کردن 

ترس را تجربه می کند.

»کرگدن کوچولوی خودخواه« 
درباره کرگدن کوچولویی است که بر ترسش 
رودخانه  داخل  و  می کند  غلبه  رودخانه  از 
می رود و به همین دلیل به خودش افتخار 

می کند.

مجموعه ۴ جلدی کتاب های مفهومی لولوپی
تدوین: زهره قایینی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ دوم، ۱۴۰۰

۱۱×۱۱ سانتی متر، ۱۰-۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»دوستان خوب« یک کتاب تصویری مفهومی برای خردساالن است. در این کتاب، تالش شده است که ویژگی های هر جانور با دیگری 
متفاوت باشد تا جنبه های گوناگونی به تصویر کشیده شود. گاهی این ویژگی ها تصویرهایی فانتزی از جانوران در ذهن مخاطب خردسال 
می آفریند مانند روباهی که پروانه ها را دوست دارد یا موشی که گالبی. در پایاِن کتاب، همه ی این جانوران را در کنار هم و دوست یکدیگر 

می بینیم. 

»نه مثل هم« یک کتاب تصویری مفهومی است. شمارورزی لولوپی، اندیشه ورزی ریاضی را به ساده ترین شکل با خردساالن سهیم می شود. 
کتاب »نه مثل هم« به مفاهیم، باال، پایین، کوچک، بزرگ، زیاد و کم می پردازد. دو تصویر روبه روی هم، دو مفهوم ناهمسان یا متضاد را 

نشان می دهد.

»نگاه من، شکل های من« کتاب تصویری مفهومی است که کودکان را با شکل ها آشنا می کند. این کتاب از مجموعه  کتاب های مفهومی 
لولوپی، کودکان را تشویق می کند تا آن چه در پیرامون خود می بینند را با شکل های اساسی: سه گوش، چهارگوش و گردک پیوند دهند تا 

بتوانند به تدریج شکل های پیچیده تر را نیز کشف و درک کنند.

»تا ده بشماریم« کتابی است درباره ی شمارش. این کتاب تصویری مفهومی برای تنوع در یادگیری، تصویرهای گوناگونی را از جانوران و 
گیاهان، برای شمارش ۱ تا ۱۰ انتخاب کرده است. کودکان در کنار آشنایی با مفهوم شمارش، با شکل و اسامی جانورانی مانند پنگوئن، گورخر، 

توکا، فیل و پلنگ و شیر و سه نوع درخت هم آشنا می شوند.
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روی زمین، زیر آب
تصویرگر: شیدرخ نصراله

چاپ اول، ۱۳۹۹
8×8 سانتی متر، ۱۴ صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال

»روی زمین زیر آب«
برای  کتابی کوچک، مقوایی و مصور است 
توانایی  بار،  نخستین  که  نوپایی  کودکان 
در دست گرفتن کتاب ها را تجربه می کنند. 
جانورانی  شامل  کتاب،  این  تصویرهای 
کودک  که  است  آب  زیر  تا  زمین  روی  از 
افزون بر شناخت آن ها، زیستگاه هر یک از 
جانوران را نیز می آموزد و این گونه دایره ی 

واژگان او گسترش می یابد.

پیشی در باغ گردش می کند
نویسنده: زهره قایینی

تصویرگر: شیدرخ نصراله
چاپ اول، ۱۳۹۹

۱2×۱2 سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»پیشی در باغ گردش می کند«
است.  ساده  تصویری-توصیفی  گونه  از 
گردش  باغ  در  داستان  شخصیت  پیشی 
توصیف  یک  یک  به   او  کارهای  و  می کند 

می شود. 
رنگ ها،  با  کودک  که  است  این  هدف 
مفاهیم  و  فعل  ها  یا  کنش  ها  جانوران، 
گوناگون آشنا شود و توالی رخدادهای یک 
روایت ساده را نیز یاد بگیرد. با خواندن این 
کودکان  شکوفایی  سواد  مهارت  های  کتاب 

تقویت می  شود.

دانشنامه نوزاد و نوپا
طراح: زهره قایینی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ دوم، ۱۳۹۷

6×۱۴ سانتی متر، ۱2 صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال

»دانش نامه نوزاد و نوپا« 
از تصاویر، نوزادان و نوپایان را  با استفاده 
با مفاهیم پایه ای چون احساسات مختلف 
و  جانوران  رنگ ها،  بدن،  اعضای  انسان، 

اعداد آشنا می کند.

پیشی بازی گوش
نویسنده: زهره قایینی

تصویرگر: سلیمه باباخان
چاپ اول، ۱۴۰۰

۱5×۱5 سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

تو می دانی پیشی کجاست؟
نویسنده: زهره قایینی

تصویرگر: سلیمه باباخان
چاپ اول، ۱۴۰۰

۱5×۱5 سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»تو می دانی پیشی کجاست؟«
کتابی تصویری مقوایی از گونه توصیفی ساده است که کودکان 
خردسال را به یاری یک پیشی دوست داشتنی با قیدهای مکان 
هم چون: باال، پایین، کنار، جلو... آشنا می کند. آشنایی کودکان 
با این مفاهیم بخش مهمی از مفاهیم پایه است که کودکان از 

نخستین سال های زندگی باید کسب کنند.
یا  پیدا  و  پنهان  بازی  گونه ای  تصویر  و  متن  در  کتاب  روایت 
و  فرادادن  گوش  و  دیدن  به  را  کودک  که  است  قایم باشک 
با کودک  این کتاب  واژه ها تشویق می کند. سهیم شدن  تکرار 
می یابد،  جریان  کودک  و  بزرگسال  میان  که  گفت وگویی  و 
ازجمله  که  را  کودک  واژگان  دایره  و  شناختی  مهارت های 
مهارت های سواد شکوفایی به شمار می آیند بهبود می بخشد. 
اشیا الیه های دیگری  و  رنگ ها  گوناگون،  با جانواران  آشنایی 
با کودکان  این کتاب است که می توان  نهفته در  آموزه های  از 

سهیم شد. 

»پیشی بازی گوش«
کتاب تصویری مقوایی از گونه توصیفی ساده است که کودکان 
با  زمان  هم  و  می کنند  همراهی  را  بازیگوش  پیشی  خردسال 
شمارگان و رنگ  ها آشنا می  شوند. بزرگساالن با سهیم شدن این 

کتاب کودک را به بازگویی رنگ ها و شماره ها تشویق می کنند.
که دست اش  هر چیزی  با  است.  بازیگوش  پیشی خیلی  این 
بود.  آورده  رو  پیشی  به  شانس  روز  آن  می کند.  بازی  بیاید 
زیادی  زمان  قرار گرفت، هنوز  راه اش  قرمز سر  اول یک توپک 
نگذشته بود که توپک دوم و سوم و چهارم  و پنجم. توپک هایی 

با رنگ های گوناگون.
پیشی به دنبال توپک ها رسید به جایی که فهمید این توپک ها 

برای بازی نبوده است .
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تولد فیل کوچولو
نویسنده و تصویرگر: آنه ماری فان  

هاراینگن
ترجمه: ندا کمال هدایت

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۱×2۱ سانتی متر، ۱۴ صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»تولد فیل کوچولو« 
فیل  با  ابتدا  کودک  تصویری،  کتاب  این  در 
می شود.  آشنا  او  مادر  و  پدر  سپس  و  کوچولو 
آشنا  افراد خانواده  با  را  او  ترتیب می توان  بدین 
رنگارنگ  تزئینات  با  کودک  حین،  همین  در  کرد. 
جشن تولد روبه روست. آنه ماری با توجه به گروه 
شاد  رنگی  پالت  از  هوشمندی  با  خود،  مخاطب 
و  واضح اند  و  بزرگ  تصاویر  است.  کرده  استفاده 
ترتیب  بدین  است.  سفید  صفحات  پس زمینه ی 
بصری  فضای  بلکه  نمی شود،  گیج  نه تنها  کودک 
اختیار  در  کردن  مشاهده   و  مطالعه  برای  آرامی 
دارد. در ادامه کودک با اتفاقاتی که در یک جشن 
تولد رخ می دهد، آشنا می شود. مثل آوردن کیک 
تولد، فوت کردن شمع ها، خوراکی خوردن، هدیه 

گرفتن و حتی پاره کردن کاغذکادوها.

»احساس های من« 
یک کتاب تصویری مقوایی است با هدف آشنایی 
از  کودکان  گوناگون.  احساس های  با  کودکان 
نخستین سال های زندگی نیاز دارند تا احساسات 
این  شدن  سهیم  با  بشناسند.  را  دیگران  و  خود 
کتاب کودکان تشویق می شوند احساس های خود 
و هر یک از شخصیت ها را شناسایی و نام آن ها 
با  کودک  کتاب  این  در  کنند.  بیان  درستی  به  را 
تقویت  به  که  می شود  آشنا  متفاوت  احساس   ۱۰

مهارت  های سواد شکوفایی او کمک می کند.
این کتاب فرصت مناسبی برای والدین یا مربیان 
احساس های  درباره  کودکان  با  تا  می کند  فراهم 

خود گفت وگو کنند.

احساس های من
تصویرگر: سلیمه باباخان

چاپ اول، ۱۴۰۰
۱۰×۱۰ سانتی متر، 2۰ صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

این بابای منه!
نویسنده و تصویرگر: میس فون هات

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۰×2۰ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

از ۱ تا ۱۰
نویسنده و تصویرگر: میس فون هات

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۰×2۰ سانتی متر، 2۰ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»از ۱ تا ۱۰«
کتاب مفهومی »از یک تا ده« با رنگ های زنده و 
درخشان و تصاویری از جانوران دوست داشتنی به 
کودک کمک می کند تا شمارش اعداد را بیاموزد. 
این که  بر  افزون  مقوایی  عددآموز  کتاب  این 
را  شمارش  و  اعداد  لذت بخش  یادگیری  فرصت 
برای کودکان فراهم می کند، آن ها را با جانوران و 

اعضای مختلف بدن آن ها نیز آشنا می کند.

»این بابای منه!«
مثل  درست  جانوران  از  برخی  نوزادهای 
باباهایشان هستند، اما هستند نوزادهایی که به 
کتاب  در  دارند.  تفاوت  پدرهایشان  با  کامل  طور 
»این بابای منه!« نخست چهار گزینه برای بابای 
کتاب  زدن  ورق  با  است.  شده  آورده  نوزاد  هر 
آن ها  و  چیست  درست  پاسخ  ببینید  می توانید 

دارند چه کار می کنند.
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مجموعه ۴ جلدی نی نی
نویسنده: زهره قایینی

تصویرگر: سولماز جوشقانی
عکاس: عاطفه شفیعی راد

چاپ اول، ۱۴۰۱
۱5×۱5 سانتی متر، ۱۴ صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

کودک در این مجموعه چهار جلدی با 
همراهی یک نی نی به عنوان شخصیت 
اصلی با نام واژه های خوراکی ها و میوه 
ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، 

رنگ ها و هم چنین افعال یا کنش های در 
پیوند با فعالیت های روزانه کودک آشنا 
می شود. رشد شناختی و گسترش دایره 

واژگان کودک از جمله ی مهارت های سواد 
شکوفایی هستند که کودک در هم کنشی 

با بزرگسال به ویژه از راه کتاب و کتابخوانی 
کسب می کند.

»نی نی چه می کند؟« درباره ی فعالیت های روزانه ی نی نی ها است. فعالیت هایی همچون بازی کردن، شیر خوردن، حمام کردن، لباس عوض 
کردن و خوابیدن. به هنگام سهیم شدن این کتاب، کودک با فعالیت هایی آشنا رو به رو می شود. او با هم ذات پنداری با نی نی کتاب کنش ها 
یا فعل های جدیدی را فرا می گیرد که با زندگی روزانه او در پیوند است. کودک با نی نی همراه می شود و خودش را در موقعیت های مختلفی 

که نی نی در آن قرار دارد تصور می کند و تشویق می شود که آن ها را نام  ببرد.

»نی نی چه می خورد؟« درباره ی خوراکی هایی است که نی نی می خورد و دوست دارد. با سهیم شدن این کتاب کودک با نام میوه ها و 
خوراکی هایی که نی نی می خورد آشنا می شود و تشویق می شود که به هنگام خوردن این میوه ها و یا خوراکی های مشابه نام آن ها را 

تکرار و مزه و رنگ آن را کشف کند.

»نی نی چی دارد؟« درباره ی آشنایی با اشیایی است که بیش تر نی نی ها در پیرامون خود دیده اند: تخت ،کالسکه، بشقاب، قاشق، پیش بند 
و کاله ... که همراه آشنایی با نام واژه ها رنگ ها را نیز یاد می گیرند. به هنگام سهیم شدن این کتاب، کودک تشویق می شود که نه تنها به 
اشیای پیرامون خود توجه کند و نام شان را بگوید، رنگ ها را نیز شناسایی کند و نام شان را بازگو کند. بگوید این تخت من یا پیش بند من 

چه رنگی است. او از این بده بستان کالمی با مادر و پدر لذت می برد.

»دست های نی نی، پاهای نی نی« درباره ی آشنایی نی نی با دست ها و پاهای اش است. با سهیم شدن این کتاب، کودک با دست ها و پاها، 
شمار انگشتان و کارهایی که می تواند با آن ها انجام دهد آشنا می شود. کودک با دیدن تصویر ها تشویق می شود کارهایی که نی نی  انجام 
می دهد مانند باال و پایین بردن دست و پا یا نقاشی کردن با کمک دست ها و پاها را انجام دهد. تکنیک تصویرگری آمیخته ای از عکاسی 
و تصویرگری است که سبب شده است مخاطب با شخصیت نی نی و کارهایی که نی نی با دست ها و پاهایش می کند تعیین هویت کند 

و با نام اشیای پیرامون او مانند اسباب بازی ها و یا ابزار نقاشی آشنا شود و از تکرار فعالیت های نی نی لذت ببرد.

قورباغه بیمار است
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ اول، ۱۴۰۰

۱۹×۱۹ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

با قورباغه بشمار
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۴۰۰

۱۹×۱۹ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»با قورباغه بشمار« 
کتاب عددآمور »با قورباغه بشمار« یکی از کتاب های مجموعه 
تصویرگر  و  نویسنده  فلت هاوس  ماکس   اثر  »قورباغه«  کتاب  
دوستانش  و  قورباغه  کتاب  آغاز  در  است.  هلندی  برجسته ی 
بار  نخستین  برای  که  کودکانی  تا  معرفی می شوند  اختصار  به 
است با این شخصیت های دوست داشتنی آشنا می شوند بهتر 
قورباغه  بعدی  صفحه های  در  بگیرند.  ارتباط  کتاب  با  بتوانند 
به گردش در طبیعت می رود، نقاشی می کشد، به مهمانی و... 
می رود، و شبدرها، زنبورها، پرنده ها، گل ها و چیزهای دیگر را 
می شمارد. در هر صفحه کودک تشویق می شود که همراه با او 
شمردن را تمرین کند. این کتاب کودکان خردسال را با اعداد و 
بار  پایان کتاب هم  نیز آشنا می کند. در  شیوه ی نگارش آن ها 
کتاب  در  که  با تصاویر چیزهایی  ۱۰ همراه  تا  اعداد یک  دیگر 
شمارش می شوند آمده است که می تواند تمرین و مرور جالب 

و لذت بخشی برای کودک شما باشد.

»قورباغه بیمار است« 
و  بیماری  عالئم  است«  بیمار  »قورباغه  تصویری  کتاب  در 
احساسات ناخوشایندی که هنگام مریض شدن داریم با زبانی 
ساده و تصاویری گویا و بامزه بیان شده است. اردک و خوک 
سعی می کنند با آوردن گل و یک کاسه سوپ خوشمزه قورباغه 
بی حال  و  کم حوصله  بی اشتها،  قورباغه  اما  بیاورند.  سرحال  را 
که  توضیح می دهد  به دوستانش  دانا  است. موش صحرایی 
به  نیاز  و  می شود  ضعیف  شده  بیماری  دچار  که  کسی  بدن 
استراحت دارد. در جای جای تصاویر کتاب نیز میوه های مقوی 
بازیابی  برای  و شیشه ی دارو به چشم می خورد. چیزهایی که 
که  درمی یابد  کودک  داستان،  ادامه ی  در  است.  الزم  سالمتی 
بیمار شدن دالیل گوناگونی دارد. خرگوش صحرایی که با عجله 
پایش  و  می خورد  زمین  به  راه  در  می آید  قورباغه  دیدن  به 
او هم استراحت الزم  برای بهبودی پای گچ گرفته ی  می شکند. 
است. کتاب با بهبودی قورباغه و امید به سالمتی هرچه زودتر 

خرگوش صحرایی پایان می یابد.
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آب و هوا با المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: مه گل محمدی
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱6/۴×۱6/۴ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی:  ۳-6 سال

المر  بارانی،  آفتابی، چه  هوایی، چه  هر  در 
شاد و سرخوش است!

دوستان المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: بهار اشراق
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱6/۴×۱6/۴ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی:  ۳-6 سال

در این کتاب مقوایی بسیار شاد و رنگارنگ، با 
دوستان المر آشنا شوید!

یک روز از صبح تا شب با المر هم راه شوید 
تا ببینید چه قدر خوش می گذرد!

کدام رنگ را بیش تر از همه دوست داری؟
المر کمک ات می کند تا رنگ مورد عالقه ات را 

انتخاب کنی!

رنگ های المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱6/۴×۱6/۴ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی:  ۳-6 سال

روِز المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱6/۴×۱6/۴ سانتی متر، ۱۴ صفحه
گروه سنی:  ۳-6 سال

دوباره المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ دوم، ۱۳۹۷

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

دو روز مانده بود به جشن المر، روزی که همه ی فیل ها خودشان را 
به شکل ها و طرح های گوناگون رنگ می کردند. المر نیازی به فکر 
کردن نداشت. او همیشه برای جشن خودش را خاکستری می کرد، 

تنها فیل خاکستری جشن.
روز جشن المر نزدیک می شود، روزی که همه ی فیل های خاکستری 
خودشان را رنگارنگ می کنند. اما زندگی برای المر، فیل رنگارنگ، 
وقتی  که  می افتد  فکر  این  به  پس  است،  شده  یکنواخت  خیلی 

فیل های دیگر خوابیده اند، با آن ها یک شوخی خنده دار کند.

المر
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ چهارم، ۱۴۰۰

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳6 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

دیگران  شادی  موجب  همیشه  که  است  رنگارنگ  فیل  یک  المر 
می شود. یک شب که خوابش نمی برد فکر می کند که چرا با بقیه 
فرق دارد، شاید رنگارنگ بودن او سبب خنده ی دیگران است. او از 
جنگل بیرون می رود و خود را خاکستری می کند و برمی گردد. اما...
ستایش  را  خودپذیری  و  فردیت  رنگارنگ«  فیل  »المر  داستان 

می کند.
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خر کوچولو و تولد یاکی
نویسنده: ریندرت ُکُرم هاوت

تصویرگر: آنه ماری فان هاراینگن
ترجمه: هورزاد عطاری

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×25 سانتی متر، 28 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال 

امروز، روز تولد یاکی، دوست خر کوچولو است. خر کوچولو، به 
اسباب بازی های  میان  از  اوست.  برای  مناسب  هدیه ای  دنبال 
جورواجور و رنگارنگ، بادبادکی انتخاب می کند، بادبادکی قرمز 
د ل اش  که  دارد  دوست  آن  قدر  را  خرکوچولو هدیه اش  زیبا.  و 
تا  می کند  تالشی  هر  او  بدهد.  کسی  به  را  آن  نمی خواهد 

هدیه اش را حفظ کند اما، بی فایده است.
یاکی،  یاکی می کند.  تقدیم  را  پایان، خرکوچولو، هدیه اش  در 
از  و  می زند  فریاد  می آید،  وجد  به  هدیه ای  چنین  دیدن  از 
خرکوچولو می خواهد با کمک هم آن را به پرواز دربیاورند. حاال، 
خرکوچولو هم بهترین دوست اش را خوش حال کرده و هم غرق 
نمانده  تولد خرکوچولو  به  است. خیلی  قرمز  بادبادک  با  بازی 
و مادر، فراموش نکرده خرکوچولو چقدر بادبادک قرمز دوست 

دارد...

خر کوچولو
نویسنده: ریندرت ُکُرم هاوت

تصویرگر: آنه ماری فان هاراینگن
ترجمه: سارا یوسف پور

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×25 سانتی متر، 28 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال 

که  است  شده  بزرگ  آن قدر  می کند  گمان  کوچولو«،  »خر 
می تواند، به  تنهایی، هرکاری را انجام دهد. او، هیچ کمکی از 

سوی مادرش را نمی پذیرد و مدام می گوید: خودم بلدم.
روزی، خر کوچولو برای خوک شنگول نقاشی می کشد و تصمیم 
مادر  نمی بیند  نیازی  و  برساند  او  به  را  نقاشی اش  می گیرد، 

همراهی اش کند چرا که خود را خر بزرگی تصور می کند.
کوتاه،  سفر  این  در  می شود.  آغاز  خرکوچولو  ماجراجویی 
همراه  دیگری  از  پس  یکی  هندی  خوکچه  و  بزی  میمون،  با 

می شود، اما، جای خالی مادر، همواره احساس می شود.
آغوشی  هیچ  و  نیست  خرکوچولو  هم پای  مادر،  مانند  کسی 

مانند آغوش مادر گرم و پرمحبت نیست.
تصویرها ، پر از شور و عشق مادرانه است، مادری که در هیچ 
طی  در  کودک  مخاطب  و  نمی کند  رها  را  کودک اش  لحظه ای 

داستان همواره امنیت مادرانه را حس می کند.
به  را  مجموعه کتاب های خرکوچولو، دنیای شیرین کودکانه ای 

تصویر می کشند که سرشار از عشق و آرامش مادرانه اند.

خر کوچولو حمام می کند
نویسنده: ریندرت ُکُرم هاوت

تصویرگر: آنه ماری فان هاراینگن
ترجمه: سارا یوسف پور

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۰×2۰ سانتی متر، 2۴ صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال 

و  زمان حمام  و خوش گذرانی،  بازی  سراسر  روز  یک  پایان  در 
استراحت فرارسیده و خرکوچولوی خسته، همچنان بازی گوشی 
می کند. مادر، تالش می کند تا خرکوچولو را به حمام ببرد، اما، 
او مدام طفره می رود و حمام کردن اسباب بازی های اش را بهانه 
برای  و دیگر جایی  پر می شود  وان حمام  که  تا جایی  می کند 

خرکوچولو نمی ماند!
در نهایت، مادر با صبوری و مهربانی، خرکوچولو را حمام می کند. 
پس از یک حمام دل چسب و شیرین، آغوش گرم مادر در انتظار 

خرکوچولو است.

یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو
نویسنده: ریندرت ُکُرم هاوت

تصویرگر: آنه ماری فان هاراینگن
ترجمه: هورزاد عطاری

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۰×2۰ سانتی متر، 2۴ صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال 

تا  می رود  باال  مخصوص اش  صندلی  از  آرام  آرام  کوچولو،  خر 
سر میز غذا حاضر شود. او، با این که بسیار گرسنه است اما، 
حاضر نیست حتی یک لقمه هم از غذای اش بخورد. هنگامی 
که مادر بازی گوشی خر کوچولو را می بیند تصمیم می گیرد او را 
به گردش ببرد. آن ها به دیدن اردک ها می روند، اردک هایی که 
بر خالف خر کوچولو با اشتیاق  غذای شان را می خورند. اکنون، 
حیف نیست خر کوچولو غذای اش را دوست نداشته باشد؟ در 
ادامه داستان این خر کوچولو است که نظرش درباره غذای اش 

عوض می شود.
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آن جا که شادی آغاز می شود
نویسنده و تصویرگر: ایوا ایلند

ترجمه: زهره قایینی
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۱×2۴/5 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

که  است  مهارت هایی  مهمترین  از  یکی  احساس ها  شناخت 
دست  آن  به  زندگی  نخست  سال های  همان  از  باید  کودکان 
یابند و کتاب تصویری »آن جا که شادی آغاز می  شود«، مانند 
به  را  کودکان  می آید(  دیدارم  به  اندوه  )وقتی  پیشین  کتاب 
زیبایی و روشنی با احساس هایی همچون اندوه و شادی آشنا 

می کند.
این کتاب به کودکان کمک می کند که درک کنند شادی چیست و 
چه شکل هایی دارد. با کودکان این واقعیت را در میان می گذارد 
که »همیشه نمی شود شاد بود«، اما به آن ها اطمینان می دهد 
که »آن زمان که احساس می کنی نمی توانی آن را بیابی، راهی 

پیدا می کنی تا به آن برسی«. 
احساس  دادن  بازتاب  برای  کتاب  این  تصویرگر  و  نویسنده 
می توان  حالی  هر  در  را  شادی  این که  به  امید  دادن  و  شادی 
یافت، از متنی موجز و برانگیزاننده و تصویرهایی گویا استفاده 
کرده است. به ویژه آن جا که شخصیت شادی را با رنگ صورتی 
را دو چندان  که خود، شادی  درآورده است  به تصویر  خاصی 

می کند.

وقتی اندوه به دیدارم می آید
نویسنده و تصویرگر: اوا الند

ترجمه: زهره قایینی
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×2۴/5 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

گاهی اندوه بدون آن که چشم به راه اش باشی، از راه می رسد. 
حبس اش  می خواهی  می شوی.  نگران  غیرمنتظره.  و  سرزده 
کنی. آیا می توانی؟ ممکن نیست، چون احساس می کنی با او 

یکی شده ای. اکنون زمان آن است که نترسی. 
اندوه، در این کتاب یک شخصیت ذهنی و در عین حال واقعی 
پذیرش اش  است.  همراه  نیست،  بیگانه  است.  مستقل  و 

مصیبت نیست، همدردی و درک خویشتن است.
دوستی با آن، ساختن یک روز تازه است تا سرانجام اندوه را 

رام کنی. 
از راهی تازه و بدیع می کوشد  نویسنده و تصویرگر این کتاب 
ادبیات کودکان را پلی کند برای گشودن گره های روانی کودک. 
مخاطب،  ذهن  در  مالیم،  رنگی  طیف  با  کتاب  تصویرهای  
ناخودآگاه آرامش و امید می آفریند. تصویر اندوه، با آن فرم و 
چهره بی ادعایش شخصیتی خواستنی است که به سرعت به 

دل خواننده کودک می نشیند.

سالم ترس
نویسنده: یوار تیبرگ

تصویرگر: یوکولند
ترجمه: زهره قایینی

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۰×25 سانتی متر، ۳2 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

بیش تر والدین از همان سال  های نخست کودکی فرزندان خود 
را از خطرات احتمالی که ممکن است با آن روبه رو شوند، آگاه 
می  کنند یا می  ترسانند. ترس از خطراتی همچون دست زدن به 
آتش یا جسم داغ، گذر از خیابان، پرت شدن از بلندی، نگرانی-

 های سودمندی است چون کودکان را از آن خطرها محافظت 
می  کند. اما گاه کودکان از چیزهایی می  ترسند که بزرگ ترها آن ها را 
تهدیدکننده یا پرخطر نمی دانند. کودکان در مسیر زندگی خود، 
می  کند.  تغییر  هم  ترس  های شان  می  شوند،  بزرگ  که  همچنان 
از  دیگر  زمانی  و  می  ترسد  تاریکی  از  کودک  زمانی  مثال  برای 
غول  ها یا موجودات خیالی. مهم  ترین وظیفه ی بزرگساالن برای 
این که به کودکان کمک کنند که با ترس های خود کنار بیایند، 
ترس  های شان  درباره ی  که  کنند  تشویق  را  آن  ها  که  است  این 

حرف بزنند.
تیبرگ در این کتاب با زبانی ساده و طنزآمیز کودکان را مطمئن 
می  ترسند.  همه  چون  بترسند  ترسیدن،  از  نباید  که  می سازد 
هر کس به گونه  ای. به آن ها می  گوید که مامان ها و باباها هم 
ترس  می گوید  آن ها  به  گاهی«.  همیشه،  نه  »البته  می ترسند، 
می  تواند  »ترس  چون  است  خوب  هم  گاهی  و  دارد  وجود 
سبب  همین  به  بکنیم.«  نباید  را  کاری  چه  که  دهد  یادمان 
نویسنده به کودکان پیشنهاد می کند که به ترس سالم بگویند و 

درباره ی ترس  های خود گفت  و گو کنند.

تونل
نویسنده: هیگا سیری

تصویرگر: ماری کانستاد جانسن
ترجمه: زهره قایینی

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۰×25 سانتی متر، ۳6 صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

قهوه ای  دیگری  و  سفید  یکی  خرگوش،  دو  داستان  »تونل« 
زمین  زیِر  از  تا  می کنند  تونلی  زمین  تاریکی  دل  در  که  است 
به آن سوی جاده برسند و زندگی بهتری را تجربه کنند. آن ها 
نخستین روزی را به یاد می آورند که ماشینی به آن جا آمد و از 
آن روز آرامش منطقه بر هم خورد. در میانه سکونت گاه آن  ها 
جاده  ای ساخته می  شود و ماشین  های بی شماری که هر روز با 
را  زمین  نفس زنان  نفس  خرگوش  ها  می گذرند.  آن  از  سرعت 
می  کنند و پس از ساعت  ها و روز ها همه توان خود را از دست 

می  دهند، اما باید ادامه دهند.
ترجمه ی زیبا و دقیق این کتاب به فارسی فرصتی بی  نظیر برای 
کودکان و نوجوانان ایرانی و والدین و مربیان آن  هاست که با 
یکدیگر بخوانند، لذت ببرند و درباره این موضوع مهم جهانی با 

یکدیگر گفت وگو کنند.
همراه کردن نسل جوان با پویش حفظ محیط زیست به ویژه  
نجات جانوران، تنها راه حلی است که امروز در برابر همه کسانی 
که به حفظ محیط زیست و نجات آینده زمین باور دارند، قرار 

می گیرد.
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افسانه درخت خرما و بزی
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی عامه کن
چاپ سوم، ۱۳۹6

2۱×28 سانتی متر، ۴۰ صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

افسانه ی درخت خرما و ُبزی، بازآفرینی کهن ترین افسانه ی منظوم، 
افسانه ی  بنیادی  درون مایه ی  و  داستان  است.  آسوریگ  درخت 
زیاده خواهی های  و  خودستایی ها  داستاِن  آسوریگ،  درخت 
درخت خرما و زیرکی های ُبز در هماوردی ُپرکشش استوار است. 
درخت خرما و هم چنین ُبزی می کوشند برتری ها، سودمندی ها و 
این  در  ُبز  کنند. سرانجام  بازگو  انسان ها  برای  را  کارایی های خود 

هماوردی و مناظره بر درخت خرما پیروز می شود.

میان آن همه درخت
درختی با چوب سخت

داد می زد جوان منم!
ُپرزور و ُپرتوان منم!
خرمای پهلوان منم!

کدو  قلقله  زن
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی خدایی
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۷×2۳/5 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: 5-۷ سال / ۷-۹ سال

»کدو قلقله زن«، بازآفرینی از روایتی کهن است که انسان را بدون 
هیچ ابزاری در جهانی که برای صدها هزارسال هم زیست با جانوران 
وحش بوده است به نمایش می گذارد. ابزار این انسان برای گریز از 
چنگ و دندان های این جانوران چه بوده است؟ تفنگ؟ شمشیر؟ 

مشته سنگ؟ شاید باید گفت هیچ کدام. 
کدو،  درون  پیرزن  رفتن  آیا  است.  بوده  اندیشه اش  انسان  ابزار 
نشان دهنده این نیست که گاهی انساِن تنها برای رفتن به درون 
جنگل ها و دشت ها خود را چنان با پوشاک و صورتک های شگفت 
می پوشانده و با آویزان کردن زنگوله ها و زنگ ها هر جانوری را از 
خود دور می کرده است؟ چنان که بازمانده این رفتارها تا هنوز هم 
از  نمایشی  قلقله زن  آفریقا دیده می شود. هرچه هست، کدو  در 
نیروی اندیشه و ابتکار انسان است برای تاب آوردن در جهانی پر 

از دشمنی و ستیز.
کدوقلقله زن یکی از کهن ترین افسانه های شرقی است که ریشه آن 
به شبه قاره هند می رسد. این افسانه در همه ی مناطق شبه قاره ی 
هند از سریالنکا تا خود سرزمین هند و به ویژه بخش بنگال نشین 

میان مردم رواج داشته است.
پرکشش  و  داشتنی  دوست  کودکان  برای  قلقله زن  کدو  افسانه ی 
تا  ترس  از  برگشتی  و  رفت  چرخشی  در  روایت  این  زیرا  است، 

رهایی ساخته شده است.

دویدم و دویدم
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ دوم، ۱۳۹5

22×22 سانتی متر، 2۰ صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

دویدم و دویدم یکی از کهن ترین ترانه متل های ایرانی است که 
پیشینه ای بلند در تاریِخ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه متل 
دیگر  دست  از  و  بگیر  دست  یک  از  است،  دهش  و  داد  روایت 
ببخش. در این داد و دهش چهره  های گوناگون کار و زندگی به 
این  پاره های  برخی  اکنون  می شود.  شناسانده  خردسال  کودکان 
ترانه-متل دیگر چندان با ویژگی های زندگی امروز سازگار نیست. 
امروزی  زندگی  با  هم ساز  کارها  و  زبان  گاهی  آن  بازآفرینی  در 
شده است. تصویرهای زیبای تصویرگر، حال و هوای مردم را در 

گذشته ای دور بازسازی می کند.

دویدم و دویدم
چه دیدم و ندیدم
سر کوهی رسیدم

خورشید صبح را دیدم
خورشید بود و دو خاتون

خاتون های مهربون

آدم کوچک و خواب های بزرگ
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ دوم، ۱۳۹۷

22×22 سانتی متر، ۴۰ صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال/ ۷-۹ سال

بهمن کوچولو در آرزوی زود بزرگ شدن است. برای زود بزرگ شدن 
تقلید  را  بزرگ ترها  رفتار  اینکه  جز  ندارد  وجود  گشاینده ای  هیچ 
کند. او برای رسیدن به هدف اش هربار بخشی از پوشاک بزرگ ترها 

را به تن می کند یا چهره ی خود را مانند آن ها درمی آورد.
روایت کتاب »آدم کوچک و خواب های بزرگ« به یکی از کلیدی ترین 
نگرش های کودکان خردسال درباره زود بزرگ شدن می پردازد. این 
روایت می کوشد در بستر ادبیاتی سنجیده، نخست موضوع نیاز 
به بزرگ شدن و بزرگ دیده شدن را در کودکان بشکافد و در فرجام 
انجام  داستان  اصلی  شخصیت  کوچولو  بهمن  که  کنش هایی  با 
می دهد این احساس را به او ببخشد که اندازه خود بودن بسیار 

بهتر و کارسازتر است.
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خورشید خانوم آفتاب کن!
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×28 سانتی متر، 2۰ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال / ۷-۹ سال

به  را  کودکان  که  است  متلی  ترانه  زرنگ«،  چه  دارم  »گربه 
دوست داشتنی  گربه  یک  که  سفری  می برد.  سفر  زنجیره ای 
و  می رود  سفر  به  گربه  که  بار  هر  است.  آن  اصلی  شخصیت 
می آورد.  فروش  و  خرید  برای  چیزهایی  خود  با  می گردد  باز 
فروشنده ای  فروشنده ای دوره گرد است.  ترانه متل  این  گربه ی 
کند  را سرگرم  دارد و هرکاری که بچه ها  را دوست  که کودکان 
برای آن ها انجام می دهد. ترانه متل گربه دارم چه زرنگ روایتی 
از دوستی ها است. دوستی با کودکان و سرگرم کردن آن ها. زیرا 
در نهایت این گربه ی فروشنده به آن ها یک روایت می فروشد، 

روایتی که بهای آن چیزی نیست جز دوست داشتن. 
محمودخان  تاریخی،  اسناد  و  پژوهش ها  برپایه ی 
ملک الشعرای صبا که در دوره ی قاجار و فتح علی شاه می زیست، 
در  بیش تر  کنکاش  کمی  اما  است.  سروده  را  ترانه متل  این 
درون مایه ی این ترانه  متل و همین طور ترانه متل های دیگری 
که سروده، نشان می دهد او که نخستین سراینده ی شعر برای 
میان  در  که  ترانه متل هایی  از  است،  قاجار  دوره  در  کودکان 
کودکان آن دوره رواج داشت، برگرفته و ترانه متل های ویژه ی 
خود را ساخته است. در بازآفرینی این ترانه متل ساخت روایتی 
آن کامل شده است. این ترانه متل جدای این که از پاره های در 
پیوند با هم ساخته شده است، آغاز و پایان روشنی نیز دارد که 

همه ی اجزای روایت در آن آورده شده است. 
- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

گربه دارم چه زرنگ
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۱×28 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال / ۷-۹ سال

»خورشید خانوم آفتاب کن!« بازگرفته از یک ترانه متل است. 
روایت  جنگل  در  را  کودکان  بازی  از  شاد  روز  یک  کتاب  این 
آفتاب صبحگاهی در تصویرها همراه  نور  با  که  روزی  می کند. 
است و با نور مهتاب و تاریکی به پایان می رسد. کودکان بازی 
می کنند، با هم همراه هستند، جنگل و بیشه و رود و مردمان را 
می بینند، خیال های شان رنگ می گیرد و تا شب بازی شان ادامه 
دارد. در این بازآفرینی روایت داستانی کامل است و کتاب از راه 

زبان کودک امروز را به گذشته پیوند می دهد.

خورشید خانم آفتاب کن
یه مشت برنج تو آب کن

ابرها رو تو جواب کن
ما بچه های گرگ ایم

از سرمایی بمردیم

رفتم به باغی
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ دوم، ۱۳۹6

2۱×28 سانتی متر، 2۰ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال / ۷-۹ سال

ُجم ُجمک برگ خزون، بازآفرینِی تازه ای از ترانه متلی به همین 
اگر  نام است. به سبب آهنگ و ریتم زیبای این ترانه متل ها 
آن ها به درستی بازآفرینی شود، هم می تواند بهترین زبان آموز 
برای خردساالن باشد و هم زیبایی های زندگی پیرامون کودکان 

را به آنان یادآور شود.
چند  در  مادر  خزون،  برگ  جم جمک  متل  ترانه  تازه  روایت  در 
می کند.  نوازش  را  خاتون  غوره  خردسال اش،  دختر  چرخه، 
دخترک در میان باغ و گل و فضای خانه های سنتی ایرانی با 

گنجشککی که کنار اوست، دوستی می کند. 

جم جمک برگ خزون
دخترم غوره خـاتـون

کاش غوره ها انگور بشه
چشم های او ُپر نور بشه

ُجم ُجمک برگ خزون
بازآفرینی: محمدهادی محمدی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ دوم، ۱۳۹۷

2۱×28 سانتی متر، 2۰ صفحه
گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال / ۷-۹ سال

متل های  بهترین  از  برخی  آهنگ  و  وزن  در  زیبایی   همه ی  با 
شفاهی  ایران، اندرونه ی آن ها  برای کودکان و خردساالن دیروز 
متل  ها،  این  از  بسیاری  در  نیست.  و  نبوده  مناسب  امروز  و 
مانند نسخه ی شفاهی متل »رفتم به باغی، دیدم کالغی، سرش 

بریده...«، خشونت دردناکی بازتاب یافته است. 
این  زیبای  ریتم  و  آهنگ  ماندگاری  و  نگه داشتن  زنده  برای 
این  برآیند  درآمیخت.  نو  اندرونه ای  با  را  آن ها  باید  متل ها 
ایرانی است که نویسنده  این متل کودکان  بازآفرینی  رویکرد  
برای  آن  شفاهی  روایت  خشونِت  از  دور  به  را  آن  کوشیده 

خردساالن بازآفرینی کند.

رفتم به باغی
دیدم کالغی

پراش سیاه بود
چشماش چه ماه بود
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مرغ سرخ پاکوتاه
نویسنده: پروین دولت آبادی

تصویرگر: پرستو حقی
چاپ سوم، ۱۳۹6

2۱×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

مرغ سرخ پاکوتاه در مزرعه به راه می افتد و دانه ای به رنگ طال 
می یابد. او از همه جانوران مزرعه، سگ، گربه و اردک می خواهد 
به او کمک کنند تا این دانه را بکارد. هیچ یک حاضر به همکاری 
با او نمی شوند. مرغ سرخ پاکوتاه به هنگام درو باز دست یاری 
دراز می کند و دوباره با پاسخ های منفی آن ها روبه رو می شود. 
به همین شکل مرغ سرخ پاکوتاه به تنهایی نان را به آسیاب 
نان  که  پایان  در  نان می پزد.  و  آرد می کند  را  می برد، گندم ها 
آماده شد، جانوران نان می خواهند. مرغ سرخ پاکوتاه یادآوری 
می کند که چون به او در تهیه نان کمک نکرده اند،  این نان تنها 

سهم جوجه هایش خواهد بود.
بسیاری بر این باورند که مایه این افسانه منظوم از افسانه ای 
روسی برگرفته شده و به همه جهان گسترش یافته است. در 
از سوی »پروین دولت آبادی«  بار  افسانه نخستین  این  ایران 
شاعر نامدار کودکان در سال ۱۳۴۹ به نظم در آمد و با تصویرگری 

»آراپیک باغداساریان« منتشر شد.

ای هم زبان خاموش
شاعر: پروین دولت آبادی
تصویرگر: ندا راستین مهر

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۱×28 سانتی متر، 28 صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

پروین  شعرهای  مجموعه  خاموش«  زبان  هم  »ای  کتاب 
دولت آبادی است. پروین دولت آبادی، با شعرهایی که برای 
کودکان می سرود، به دل آن  ها امید، شادی، احساس و هیجان 
می ریخت. او را می  توان شاعر نگاه و احساس خوب نامید. برای 
او در این میان اما کتاب چیزی فراتر از یک ماده  ی بی  جان بود. 
از نگاه پروین، کتاب دوستی بود که زبان داشت، اما زبان اش 
خاموش بود. کتاب دریچه  ای بود که از راه آن زیبایی  ها و راز-

های جهان و انسان کشف می  شد.
درباره  ی  شده،  برگزیده  او  آثار  میان  از  که  شعر  مجموعه  این 
رابطه  ی کتاب و کودک است. گاهی شعر از دوستی و پیوند با 
کتاب می  گوید، گاهی تصویر میان شعر و کتاب پیوند می  سازد.

بخوان، بخوان
خط سیاه

روشنه مثل نور ماه
الی دو تا برِگ کتاب

پیدا بکن
دریای آب

چه و چه و چه یک بچه!
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: هدی عظیمی
چاپ سوم، ۱۳۹۷

2۱×28 سانتی متر، ۳6 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال 

از شناخت  کتاب »چه و چه و چه یک بچه« روایتی آهنگین 
شمارورزی پایه برای کودکان خردسال از دو سالگی تا چهار پنج 
سالگی است. خرگوش خاله که در دشت و باد زندگی می کند، 
با  بچه ها  این  دنیا می آورد. شمارش  به  بچه  و ۹  باردار است 
زبان  پایه  با  را  کودکان  هست،  هم  آواورزی  آن  در  که  زبانی 

شماردن که از ۱ تا ۹ باشد آشنا می کنند.

آفتاب مهتاب چه رنگه؟
نویسنده: پروین دولت آبادی

تصویرگر: سلیمه باباخان
در دست انتشار

۱2×22 سانتی متر، ۱۴ صفحه، آکاردئونی
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

این کتاب، سروده پروین دولت آبادی از شاعران بزرگ کودکان 
ایران است که فلسفه عمیق چرخش روز و شب را در خود دارد 
و در این چرخش خواب و بیداری، رنگ ها و زیبایی های زمین و 
آسمان ، شور و جنبش زندگی کودکانه و بازی ماه و خورشید با 
شیواترین کالم روایت شده است. این کتاب تصویری متناسب 
کار شده  آکارئونی  و  پیوسته  به صورت  آن  و شعر  موضوع  با 
به  را  مهتاب  و  آفتاب  روز،  و  آمدن شب  کتاب  تصاویر  است. 
نمایش  و  بلندخوانی  برای  که  داده اند  بازی گون نشان  صورت 

خالق بسیار مناسب است.
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تو مامانی ترین هستی!
نویسنده: هانس و مونیک هاگن

تصویرگر: ماریت تورن کویست
ترجمه: محمدهادی محمدی

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۰×2۳ سانتی متر، 52 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال

کتاب تصویری »تو مامانی ترین هستی« مجموعه ای از اشعار 
هانس و مونیک هاگن است. این اشعار زبانی کودکانه و شیرین 
دارند؛ زیرا از زبان دخترکی نقل می شوند که هرگاه خیالش به 
گوشه ای سرک می کشد؛ گاه به آرزوهایش و گاه به رنج هایش. 
این  به  تورن کویست  ماریت  زیبای  تصویرگری  دیگر،  از سوی 

اشعار جانی دیگر بخشیده است.

به دنبال واژه ای می گردم
واژه ای نرم و نازک

واژه ای که تاکنون به گوش کسی نرسیده
به دنبال واژه ای هستم

تا بتوانم بگویم
که »تو مامانی ترین هستی«

دوست داشتنی ترین!

همه می روند برای خواب
نویسنده: آسترید لیندگرن

تصویرگر: ماریت تورن کویست
ترجمه: محمدهادی محمدی

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۰×2۴ سانتی متر، 26 صفحه

گروه سنی: ۰-2 سال / ۳-6 سال

»همه می روند برای خواب«، الالیی ماندگاری از آسترید لیندگرن 
است که کوچک و بزرگ را آرام آرام به خواب فرا می خواند.

»همه می روند برای خواب«، روایت گربه ای است که در یکی 
و  دارد  قطبی  و هوای  که حال  تابستانی سوئدی  از شب های 
تاریکی دیر فرا می رسد، از اتاق خواب یک کودک شروع به رفتن 
به طبیعت زیبا می کند و مادران و پدران و همه جانورانی که سر 
راه می بیند به خواب فرا می خواند تا این که در نهایت خود آن 
گربه به همان جا که بود برمی گردد، و روی بستر همان پسرک 
می خوابد. همه می روند برای خواب، الالیی ماندگاری است که 

کوچک و بزرگ را آرام آرام به خواب فرا می خواند.
کتاب »همه می روند برای خواب« جوایز تصویرگری زیادی را در 
کشور هلند از آن خود کرده است و تاکنون در کشورهای زیادی 
ایتالیا  و  آلمان  انگلیس،  آمریکا،  نروژ،  هلند،  سوئد،  هم چون 
منتشر شده و اکنون برای نخستین بار  در ایران منتشر می شود.

فراتر از یک رویا
نویسنده: جف آرتس

تصویرگر: ماریت تورن کویست
ترجمه: زهره قایینی

چاپ دوم، ۱۳۹۹
2۱×28 سانتی متر، ۴۴ صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»فراتر از یک رویا« درباره پسربچه ای است که پیش از به دنیا 
آمدن اش، خواهر بزرگ ترش را از دست داده است. تصویر او 
در همه جا هست و یادش فضای خانه را پر کرده است. اگر چه  
پسرک نمی تواند او را به زندگی بازگرداند، در تخیل اش با او به 
با او  با او حرف می زند، بازی می کند و دوباره  گردش می رود، 
به خانه باز می گردد و پس از این سفر تخیل برانگیز احساس 
می کند زندگی که رنگ خاکستری و سردی در خانه آن ها داشت، 

رنگین و گرم می شود.

پرنده قرمز
نویسنده: آسترید لیندگرن

تصویرگر: ماریت تورن کویست
ترجمه: زهره قایینی

چاپ دوم، ۱۳۹6
2۱×28 سانتی متر، ۴۴ صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»پرنده قرمز« داستانی است درباره ی امید. آنا و متیو پس از 
می شوند.  فرستاده  مزرعه ای  به  مادرشان،  و  پدر  دادن  دست 
مزرعه دار ظالم در ازای خوراکی اندک، آن ها را به کارهای سخت 
وامی دارد. متیو و آنا امیدوار هستند که با رسیدن زمستان و 
نیز  در مدرسه  اما  باشند  داشته  بهتری  روزگار  به مدرسه  رفتن 
پس از چند روز متیو به خاطر ورجه ورجه کردن چوب می خورد 
و کودکان به خاطر غذای فقیرانه تحقیرشان می کنند. روزی در 
پرنده ی قرمز  را می بینند.  پرنده ای قرمز  اندوه  و  ناامیدی  اوج 
آن ها را به سرزمینی می برد که برخالف دنیای آن ها پر از شادی 
و رنگ و روشنایی است و مادری مهربان را می یابند که از آن ها 

مراقبت می کند. آن ها می توانند همه روز را بازی کنند.



جزیره ی شادی
نویسنده و تصویرگر: ماریت تورن کویست

ترجمه: محمدهادی محمدی
چاپ اول، ۱۳۹۷

۱6/5×2۳/5 سانتی متر، 8۰ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

بر  بلمی  بر  که سوار  است  داستان دخترکی  »جزیره ی شادی« 
روی دریا به دنبال یافتن جزیره ی شادی است. او جزیره های 
بسیاری را در سر راهش می بیند که ساکنانش ادعا دارند آن جا 
همان جزیره شادی است. اما دخترک شادی را در هیچ یک از 

آن ها نمی یابد...

پارو  بر آب  ریسمان، دخترکی  و  از تخته  بلمی ساخته  روی  بر 
می   زد.

در راهی که پیش گرفته بود به سوی افق می راند.
اما افق بسیار دور بود.

پیکو، جادوگر کوچک
نویسنده: تون تله گن

تصویرگر: ماریت تورن کویست
ترجمه: آرش برومند و توبا صابری

چاپ اول، ۱۳۹6
2۹×25/5 سانتی متر، ۴۴ صفحه

گروه سنی: ۱۰-۱2 سال

زندگی  »پیکو«  نام  به  جادوگری  قدیم،  بسیار  زمان های  در 
می کرد. او آن قدر کوچک بود که زیر یک دانه ی شن کنار گرد و 
خاک های پشت یک ساقه ی علف زندگی می کرد. پیکو، جادوگر 
جادوگری  واقعا  او  آیا  که  بداند  می خواست  دل اش  کوچک، 
درست و حسابی است؟ برای پی بردن به این پرسش، او پرواز 
کرد و در فکر سگی فرو رفت و به سگ که شب و روز به زنجیر 
بسته شده بود گفت که زنجیرش را پاره کند و فهمید که قدرت 
جادویی اش عمل می کند. سپس پرواز کرد و از راه دماغ در مغز 
یک خرس فرو رفت، خرس مجبور بود هر روز در میدان شهر 
برقصد و پیکو او را برانگیخت که در برابر صاحب بدجنس اش 

بایستد. 
پیکو مطمئن شد که واقعا جادوگر است و خواست که قدرت 
سر  در  او  این بار  بیازماید.  آزمایشی سخت  در  را  جادویی اش 
یک پسر بچه فرو رفت تا ببیند می تواند آن قدر به او توانایی 
او  از  همه  که  را  کشورش  ستمگر  پادشاه  که  دهد  و شجاعت 

می ترسیدند به زانو درآورد؟

درباره پروژه بین فرهنگی تولید کتاب های باکیفیت تصویری
دوســتی مــن و ماریــت تورن کویســت تصویرگــر هلندی-ســوئدی از زمانــی آغــاز شــد 
ــه  ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــوت کان ــه دع ــه او در ســال ۱۳۸۳ ب ک
ــه کــودکان و فرهنــگ مــا دل بســت. پــس از آن پیوســته  ــران آمــد و از آن جــا ب ای
بــا هــم در ارتبــاط بودیــم و گفت وگــو داشــتیم. تــا آن کــه در ســال ۱۳۹۴ بــه ماریــت 

پیشــنهاد دادم کــه در جایــگاه مدیــر هنــری بــا گروهــی از تصویرگــران جــوان و خــاق ایرانــی بــرای تولیــد چنــد 
کتــاب تصویــری بــا کیفیــت هــم راه شــود تــا در ایــن راه بتوانــد تجربه هــا و دانــش آکادمیــک خــود را نیــز در 
دســترس ایــن تصویرگــران قــرار دهــد. می دانســتم بســیار گرفتــار اســت و هم زمــان چندیــن کار را در دســت 

ــه ســبب همــان دلبســتگی ها پذیرفــت. ــا گشــاده رویی ایــن پیشــنهاد را ب دارد. امــا ب
ــان گذاشــتم. آن هــا  ــاور داشــتم، در می ــه توان مندی هــای آن هــا ب ــد دوســت تصویرگــر کــه ب ــا چن فکــرم را ب
نیــز بــا اشــتیاق بســیار پذیرفتنــد کــه همــراه ایــن پــروژه بیاموزنــد و بیافریننــد. چنــد داســتان کوتــاه، سرشــار 
ــران اســتوری بردهای  ــش شــد. تصویرگ ــو، از نویســنده نام آشــنا، محمدهــادی محمــدی گزین از تصویرهــای ن
خــود را از ایــن داســتان ها آمــاده کردنــد و بــرای ماریــت فرســتادند. ماریــت بــا دقــت آن هــا را بررســی کــرد 
و دیــدگاه خــود را بــا جزییــات بســیار بــا آن هــا در میــان گذاشــت. دیدگاه هــای منتقدانــه اســتادی توان منــد 
ــده  ــا پدی ــان ب ــده از آشنایی ش ــک س ــش از ی ــه بی ــا ک ــک در اروپ ــش آکادمی ــوردار از دان ــری برخ و تصویرگ
کتــاب تصویــری می گــذرد، بــرای تصویرگرانــی کــه هنــوز کتــاب تصویــری در سرزمین شــان پدیــده ای ناآشــنا 

و ناملمــوس اســت، راه گشــا و ســودمند بــود.
ــا  در گام بعــدی، دوســتان تصویرگــر اســتوری برد دوم را بــر پایــه گفته هــای ماریــت آمــاده کردنــد و هــم راه ب
اجــرای کامــل شــخصیت های اصلــی داســتان بــه شــکل جداگانــه، بــرای او بازفرســتادند. نتیجــه رضایت بخــش 
بــود. قــرار بــر ایــن شــد  کــه ماریــت بــه ایــران بیایــد و در نشســت های حضــوری دربــاره چنــد و چــون کارهــا 

بــا هــم گفت وگــو کننــد.
ــا،  ــدی آن ه ــا، صفحه بن ــک فریم ه ــاره تک ت ــران درب ــا تصویرگ ــل ب ــد و دو روز کام ــران آم ــه ای ــت ب ماری
ــه بحــث و گفت وگــو نشســت. بخــش  ــه مهــم دیگــر ب ــد و ده هــا نکت ــر روی جل ــن، تصوی ــا مت پیوندشــان ب
بــزرگ کار در روزهایــی کــه ماریــت در ایــران بــود بــه پایــان رســید، امــا هــم ماریــت و هــم تصویرگــران مصمــم 
بودنــد تــا پایــان کار ارتبــاط خــود را داشــته باشــند تــا ایــن پــروژه مشــترک بــه ســرانجام رســد. ایــن نخســتین 
ــد تصویرگــر  ــار اســت کــه در ایــران چنیــن پــروژه بین فرهنگــی میــان یــک اســتاد تصویرگــر اروپایــی و چن ب
جــوان ایرانــی انجــام می شــود و دســتاورد آن در ایــن گام ســه کتــاب تصویــری بــا کیفیــت اســت کــه مــی 
ــوان نقطــه عطفــی در انتشــار کتاب هــای تصویــری در چنــد دهــه گذشــته  تــوان بــه جرئــت از آن هــا بــه عن
ــا  ــگ« ب ــت رن ــب، هف ــت اس ــوری، »هف ــا منص ــری مهس ــا تصویرگ ــوش« ب ــچ پالتوپ ــرد. »هوی ــام ب ــران ن ای
تصویرگــری نوشــین صفاخــو و »دیــو ســیاه و مــوش ســفید« بــا تصویرگــری کیــوان اکبــری، ســه اثــری اســت 
ــای  ــد کتاب ه ــروژه تولی ــده اند. پ ــر ش ــز منتش ــش برانگی ــته و چال ــال کار پیوس ــه س ــک س ــس از نزدی ــه پ ک
ــا  ــار« ب ــر ان ــاب »دخت ــرده و در گام دوم در ســال ۱۳۹۹ ســه کت ــا نک ــا اکتف ــه همین ج ــت ب ــا کیفی ــری ب تصوی
تصویرگــری نــدا راســتین مهر، »۱۸+۲ دارکــوب« بــا تصویرگــری ســلیمه باباخــان و »گــوش بــال، بــال گــوش« بــا 
تصویرگــری ســولماز جوشــقانی و ترانــه متــل »گربــه دارم چــه زرنــگ!« را بــا تصویرگــری پرســتو حقــی در ســال 
۱۴۰۰ را منتشــر کــرده اســت. ایــن پــروژه بیــن فرهنگــی در راســتای شــعاری اســت کــه برنامــه »بامن بخــوان« 

ــد!« ــد کتاب هــای باکیفیــت بخوانن ــرار داده اســت: »همــه کــودکان حــق دارن ســرلوحه کار خــود ق

زهره قایینی
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هفت اسب هفت رنگ
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: نوشین صفاخو
چاپ اول، ۱۳۹6

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰ تا ۱2 سال

کتاب »هفت اسب هفت رنگ« را می توان در زمره ی آثار فاخر به شمار آورد. کتابی با یک متن خیال انگیز و تصویرهایی زیبا و اثرگذار که 
یادآور کتاب های ادبیات کهن ایرانی است. داستان در خیال دخترکی روی می دهد که پاهایش از حرکت کردن ناتوان است.

دخترک از پنجره ی خیالش از دشتی گذر می کند، دشتی با هفت اسب. هر یک از اسب ها به رنگی اند و فقط اسب یک ام بی رنگ است، 
پس هر کدام از اسب ها رنگی به او می دهند. در ادامه ی داستان، هریک از اسب ها جایی دارند و فقط اسب هفت ام جایی برای بودن 
ندارد، پس هرکدام از اسب ها پاره ای از جای خود را به او می دهند تا او هم دارای جا بشود و بدین گونه است که او صاحب همه جا 
می شود. و اما همه ی اسب ها فکر و خیالی در سر دارند و فقط اسب یکم ام است که چیزی برای خیال کردن ندارد، پس هرکدام از اسب ها 
گوشه ای از فکر و خیال شان را به او می دهند و بدین ترتیب سِر اسب یک ام پر از فکرهای قشنگ می شود. زمان می گذرد و وقت بازگشت 
اسب ها می رسد. اسبی که از یک رنگ بیش تر دارد و اسبی که از یک جا بیش تر دارد و اسبی که از یک فکر بیش تر دارد هر کدام از 
رنگ های اش، جاهای اش و فکرها ی اش به دخترک می دهد و دخترک سرشار از شادی می شود. اسب هایی که از دیگران رنگ و جا و فکر 
گرفته اند به دختری که در خیال خود به آنها جان داده است رنگ و جا و فکر می بخشند. دخترک آنها را برای ساختن قصه ی هفت شب، 

هفت ماه دعوت می کند و این گونه است که اسب ها جاودانه می شوند

جوایز:
- برنده مسابقه تصویرگری و طراحی کتاب مسکو، 2۰۱8

- برنده جایزه جزیره بنفش دوساالنه تصویرگری نامی، 2۰۱۹
- نامزد دوساالنه تصویرگری براتیسالوا، 2۰۱۹

- نامزد قلم طالی بلگراد، 2۰2۱
- برنده دوساالنه تصویرگری گاو اوکراین، 2۰2۰

- برنده جایزه بچلدر امریکا، 2۰2۱
- برنده جایزه کتاب های تصویری هلند، 2۰۱۹

2۰2۱ ،ibby راه یافته به کاتالوگ کتاب های برتر جهان با موضوع کودکان با نیازهای ویژه -

- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

کودکان با نیازهای ویژه

2+۱8 دارکوب
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: سلیمه باباخان
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: 5-۷ سال / ۷-۹ سال

در داستان »۲+۱۸ دارکوب« دارکوب ها نقش آوای زندگی را دارند. آواهایی که همه انسان ها ممکن است توان شنیدن آن را نداشته باشند. 
آن ها با صدای داررر دارررشان که پیوسته با نوک شان بر تنه ی خشک درختان می کوبند و صدایی دل نشین ایجاد می کنند این آواها را 
در جنگل و میان آدم ها و به ویژه کودکان می پراکنند. کودکان، گروهی دیگر از شخصیت های این روایت هستند که زیر همین درختان 
زندگی می کنند. اما این کودکان خود دو گروه هستند. گروهی با شمار بیش تر که صداها را می شنوند و دو کودکی که صداها را نمی شنوند.
پیوند عاطفی میان این دارکوب ها و کودکان سرانجام به جایی می رسد که دارکوب ها متوجه می شوند، زبانی که با گفتار و صدا همراه 
است، یک بخش از ارتباط با کودکان را پوشش می دهد و بخش دیگر، از ارتباط با دیگران جدا مانده اند. آن ها در مسیر داستان پی 
می برند زبان آواها، تنها یک شکل از ارتباط با کودکان است و جای شکل های دیگر یا زبان های جانشین را نمی تواند بگیرد. هنگامی که 
َپرها جای آواها را می گیرند، آن زمانی است که زبان اشاره زاده می شود. پیام و موضوع اصلی این داستان توجه دادن به کودکان معمولی 
است که تصور نکنند راه ارتباط فقط گفتار است، اگر کودکی کم شنوا یا ناشنوا در کنارشان هست، باید که بروند این راه ارتباط را کشف 

کنند و بیاموزند.

جوایز:
- برنده مسابقه تصویرگری و طراحی کتاب مسکو، 2۰2۱

- فینالیست نمایشگاه کتاب کودک بلونیا، 2۰2۱
- نامزد قلم طالی بلگراد، 2۰2۱

- منتخب دوساالنه تصویرگری گاو اوکراین، 2۰2۰
- منتخب مسابقه تصویرگری برایتنس، 2۰2۰

2۰2۳ ،ibby نامزد راه یابی به کاتالوگ کتاب های برتر جهان با موضوع کودکان با نیازهای ویژه -

- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

کودکان با نیازهای ویژه
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هویج پالتوپوش
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: مهسا منصوری
چاپ اول، ۱۳۹6

2۱×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال

کتاب »هویج پالتوپوش« روایت در هم پیچیدن مرزهای واقعیت 
و فرو رفتن در جهان رویاهاست. جهانی بی مرز که پدیده ها چه 
می توانند  و  می گیرند  خود  به  دیگر  رنگی  جانوری  چه  طبیعی، 
دنیایی تازه بیافرینند که قوانین و قواعد خود را دارد. این روایت 
خرگوش  آسمان،  در  خورشید  می سازند.  خرگوش  و  خورشید  را 
یکی  می گوید،  یکی  خواب.  در  یکی  است،  بیدار  یکی  زمین.  در 
می بافد. در هر پیچ از روایت، زبان به خود برمی گردد تا مرزهای 
واقعیت و رویا را با پرسش های خود جدا کند، اما آن هم نمی تواند. 
گام به گام خورشید و خرگوش در این بازی زبانی پیش می روند 
از  کتاب  این  می شوند.  یکی  خورشید  و  خرگوش  که  نقطه ای  تا 
مجموعه کتاب های پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری 

باکیفیت برای برنامه »با من بخوان« است.
- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

دختر انار
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: ندا راستین مهر
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۹-۱2 سال

از  اما  برمی گردد  خاک  به  که  است  دانه ای  داستان  انار«  »دختر 
خود، هزار دانه بر درخت می گذارد. داستان مادربزرگانی که تکیه 
داده بر عصا در راِه رفتن هستند و داستان آن کودکانی است که 

روییده از زمین در حال برآمدن هستند.
و  مادر  و دخترک،  پرستوها می شود  مادربزرگ همسفر  پاییز،  در 
می گذارد.  تنها  را  بود  کاشته  خانه  باغچه ی  در  که  اناری  درخت 
کجا  عصای اش  بدون  او،  مادربزرگ.  عصای  و  می ماند  دخترک 
اما  می کشد،  سرک  را  همه جا  دخترک  باشد؟  رفته  می تواند 
مادربزرگ هیچ جا نیست. کنار گلدان ها نیست که آب شان دهد، 
روی بام، پیش کبوتران نیست که دانه شان دهد. مادربزرگی که 
گیاهاِن  و  درختان  به  و  از خورشید می گرفت  را  نارنجی  همیشه 
زمین  به  آسمان  از  را  آبی  رنگ  که  مادربزرگی  می پاشید.  خانه 
می آورد و در دل حوض می پاشید تا ماهی های قرمز از چشم او به 

جهان بنگرند، اکنون رفته است.
با آمدن بهار، درختان شکوفه می دهند و خانه رنگ تازه ای می گیرد 
و دختر انار به این راز پی می برد که از هر مهر، هزار مهرانه می روید 
و از هر هزار دانه ی انار زندگی، هزار انارستان زندگی سبز خواهد 
شد. دختر انار، داستان آن کسی است که می رود اما از خود هزار 
نشانه برجای می گذارد، هزار قصه ی تازه. روزی که من نیستم، تو 

هستی و هستی تو، بودن من است.
- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

گوش بال بال گوش
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: سولماز جوشقانی
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

»گوش بال بال گوش« داستان بچه فیلی است که مانند هر 
کودکی آن چه را که دوست دارد می خواهد به دست بیاورد، 
حتا اگر رسیدن به آن پدیده یا وضعیت شدنی نباشد. فیلک 
دل اش می خواهد که به جای گوش های بزرگی که روی کله اش 
سبز شده دو بال می داشت و مانند پرندگان با آن پرواز می کرد. 
او برای رسیدن به این خواست یا آرزو پیش جانوران می رود.
یکی از کارکردهای محوری این داستان، کارکرد روان شناختی یا 
کمک به حل نیازهای کودک در برخورد با دنیای واقعی است. 
درگیر  از  نمادین  داستانی  گوش«،  بال  بال  »گوش  داستان 
خردسال  کودکان  میان  در  واقعیت  اصل  و  لذت  اصل  شدن 
با  فانتزی های جانوری است که  از گونه  این داستان،  است. 

نیم نگاهی به افسانه های کهن آفریده شده است.
- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری

دیو سیاه و موش سفید
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ اول، ۱۳۹6

22×22 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال

است  سیاهی  دیو  داستان  سفید«  موش  و  سیاه  »دیو  کتاب 
او  نرم  و  گرم  دامان  به  استراحت  برای  که  حیواناتی  با  که 
سگ  گربه،  موش،  او  می کند.  رفتار  خشونت  با  می آورند  پناه 
دیو سفید  آمدن  با  اما  می راند.  از خود  با خشونت  را  شیر  و 
همه چیز تغییر می کند. محبت او بر دل دیو سیاه می نشیند و 

دل بسته اش می شود.
در کتاب »دیو سیاه و موش سفید« نقش دوستی و محبت از 

دیوی خشن، موجودی مهربان می سازد.
- متعلق به پروژه ی بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری
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عاشق توام خودت می دانی!
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علیرضا گلدوزیان
چاپ اول، ۱۴۰۱

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

عاشق توام خودت می دانی!، داستان پرتناقض دوست داشتن 
و عشق به زبان نمادین است. کودکان گاهی چنان به برخی 
نمی شوند  حاضر  لحظه ای  که  می بندند  دل  خود  بازیچه های 
آن ها را از خود دور کنند. گاهی که بزرگ تر می شوند، اگر دوستی 
خودشان  برای  دوست  آن  می خواهند  فقط  می کنند،  پیدا 
باشد. بزرگ تر که می شوند، باز نگرانی و دغدغه از دست دادن 
را که  با آن ها می ماند. در حقیقت هرچه  رابطه  یک پیوند و 
دوست داری، آسان به دست نمی آوری، چون آسان به دست 
نمی آوری، همیشه نگران از دست دادن آن هم هستی. عشق 
و دوستی آسان به دست نمی آید، اگر به دست آمد، همواره 
نگرانی که آن را در جایی که دسترس ناپذیر است، نگه داری. 
اما مگر در این جهان جای دسترس ناپذیر هم پیدا می شود. 
هرجا که دست تو به آن جا برسد، شاید دست دیگری هم به آن 
برسد. برای بلبله گوش اما یک جایی هست که اگر استخوان 
را آن جا قایم می کرد، دیگر دست کسی به آن نمی رسید. آن جا 

کجاست؟ می دانی؟

شیرشاه
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: امیر شعبانی پور
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»شیرشاه« روایتی دیگر از متن کهن کلیله  ودمنه و مثنوی مولوی 
زیر  با خشم و خشونت  را  زورگو که جنگل  است. داستان شیری 
این ستم خود  از  رهایی  برای  جانوران  و  گرفته  چنگال های خود 
را از پیش قربانی می  بینند و تصمیم می گیرند که تسلیم شوند و 
با پای خود به درگاه شیر بروند تا او آن ها را بدرد و خوراک خود 
را  مبارزه  راه  خرگوشان  میان  از  خرگوشی  اما  میان  این  در  کند. 
پیش می گیرد و در فرجام با حیله و نیرنگ شیر را در چاه سرنگون 
می کند. داستان شیرشاه روایت کهنه بی قدرتانی است که تاریکی 
و بی چارگی را پذیرفته و در تاریکی روزگار تسلیم می شوند. در این 
میان اما کسانی هم پیدا می شوند که قدرت را به چالش می گیرند 
و کم کم از راه اندیشه و به کنش های حساب شده آن را به جایی 

می رسانند که در چاه سرنوشت سرنگون می شود.

جوایز:
- راه یافته به )شورت لیست( دوساالنه تصویرگری نامی، 2۰2۱

- برنده مسابقه تصویرگری و طراحی کتاب مسکو، 2۰22

خرگوشان چشمه ی ماه
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: امیر شعبانی پور
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

در  که  است  کهن  حکایتی  از  برگرفته  ماه«  چشمه ی  »خرگوشان 
کلیله ودمنه آمده و سده ها بعد، مولوی در مثنوی آن را به شکل 
حکایت  است.  داده  قرار  خود  سروده های  از  یکی  درون  تمثیلی 
فیل هایی که بر اثر تشنگی و خشکی سرزمین شان تصمیم می گیرند 
که به سرزمین خرگوشانی بروند که چشمه ای زیبا و پرآب، معروف 
به چشمه ی ماه، در آن می جوشد. این سرزمین سبز و آباد است.

پشت این حکایت اما سخن دیگری هست. روایت زندگی بشری 
از آغاز تاکنون که هر جا دست قدرت در کار بوده، با خود ستم و 
سرکوب هم آورده است. فیالن در این داستان نماد قدرت هستند، 
اما حکایت، به ستم بر خرگوشان محدود نمی ماند و مبارزه ی آن ها 
برای رهایی از دست فیالن زورگو، هسته ی اصلی این روایت شیرین 
را می سازد. ویژگی این اثر، در زبان ویژه ای است که نویسنده برای 
باز آفریدن دوباره ی این حکایت به کار گرفته است. این زبان در 
برای  را  ویژه  اثری  تصویرگر،  خیال برانگیز  و  زیبا  تصویرهای  کنار 

مخاطبان فارسی زبان خلق کرده است.

جوایز:
- برنده و منتخب نمایشگاه کتاب بلونیا، 2۰2۰

- برنده مسابقه تصویرگری و طراحی کتاب مسکو، 2۰2۰
- نامزد دریافت جایزه دوساالنه تصویرگری براتیسالوا، 2۰2۱

طوطی و بقال
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: امیر شعبانی پور
چاپ اول، ۱۳۹۷

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

کتاب »طوطی و بقال«، بازآفرینی از تمثیلی است که به همین نام 
در مثنوی مولوی آمده است. نویسنده در این روایت، راِه تازه ای 
را به نمایش  را پیش گرفته که هم ضرب آهنگ در روایت اصلی 
می گذارد و هم خود به کالِم روایت آهنگ داده است. این کار در 
حقیقت هنگامی که در کنار تصویرها خوانده و دیده می شود، ریتم 
تصویرها  تکرارشونده  سازه های  در  که  می دهد  بازتاب  را  مدرنی 

وجود دارد. 
این شهر است، خانه ها از سنگ و از چوب است. خانه ها در دارد، 
این شهر  به چند. می روند، می آیند.  آدم ها دوبه دو، چند  پنجره. 
است، با بازار. این چند است، آن چند است؟ تو بدوز، تو بپوش! 
این جنب  این ستد.  است،  داد  این  می گیرند.  می دهند،  آدم ها 

است، این جوش است. از هرجا می جوشد زندگی.

جوایز:
- برنده جایزه جزیره سبز دوساالنه تصویرگری نامی، 2۰۱۷

- برنده و منتخب نمایشگاه کتاب بلونیا، 2۰۱8
- برنده مسابقه تصویرگری و طراحی کتاب مسکو، 2۰۱۹

- نامزد دوساالنه تصویرگری براتیسالوا، 2۰۱۹
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یپه در راه
نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

ترجمه: مریم اخگری
چاپ اول، ۱۴۰۱

22×۳۰ سانتی متر، ۳6 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

برو خوکی!
نویسنده و تصویرگر: ایوون جگنبرگ

ترجمه: بهار اشراق
چاپ اول، ۱۴۰۱

2۳×2۹ سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

در کتاب »برو خوکی!« خوکی شکم گنده در یک مزرعه در کنار 
مرغ ها و خروس زندگی می کرد. خوکی عاشق زندگی  کردن در 
گل و الی و غلت زدن و زیر و رو کردن بود. او در این کار بهترین 
چه  که  می  انداختند  راه  صدا  و  سر  مرغ ها  صبح  روز  هر  بود. 
کسی اولین، بهترین و تندپاترین مرغ است و مسابقه می دادند. 
خوکی این رقابت ها و به رخ کشیدن ها را دوست ندارد و یک 
روز تصمیم می گیرد که با آن ها مسابقه بدهد تا نشان دهد که 

چه کسی این جا از همه تندپاتر است؟

پادشاه،  روزی  است.  یپه  نام  به  موشی  داستان  راه«  در  »یپه 
باید  او  دارد!  ماموریت  یک  یپه  می خواند.  فرا  کاخ  به  را  یپه 
پیام فوری پادشاه را به پادشاهی دیگر که در همسایگی زندگی 
می کند برساند. یپه، گوش به فرمان بی درنگ به راه می افتد. راه 
چندانی نرفته بود که رخدادی پشت رخدادی دیگر سر راهش 

قرار می گیرد. 
در آغاز راه بابا سنجاب سپس گوسفند کوچولوی غمگین و در پی 
آن مادر خسته و بچه های اش و در آخر هم جانور پیر. همه ی 
آن ها مانند پادشاه به کمک او نیاز دارند و یپه  با مهربانی و صبر 
به همه  آن ها کمک می کند. اما در ادامه اتفاقی می افتد که در 

پیمودن راه اختاللی ایجاد می شود. 

اژدها کجاست؟
نویسنده و تصویرگر: لئو تیمرز

ترجمه: ویکتوریا فاتحی
چاپ اول، ۱۴۰۱

2۱×28 سانتی متر، ۳6 صفحه
گروه سنی: ۳-5 سال / 5-۷ سال

اسباب کشی به خانه نو
نویسنده و تصویرگر: پیتر فان دن هوفل

ترجمه: شیدا اکبری
در دست انتشار
کتاب آکاردئونی

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

و  ترس  موضوع  با  است  تصویری  کتابی  کجاست؟«  »اژدها 
کوشش برای غلبه بر آن. در این داستان، سه شوالیه به دنبال 
پیدا  را  آن  زمانی که  تا  پادشاه  و  تاریکی می روند  در  اژدهایی 
نکنند نمی خوابد. شوالیه ها، با شمعی در دست، درحالی که فکر 
می کنند همه چیز را در مورد اژدها می دانند به جست وجوی خود 

ادامه می دهند. آیا آن ها موفق به یافتن اژدها خواهند شد؟
نور  به  سایه  از  که  آن گاه  سفر،  این  در  شوالیه ها  گفت وگوی 
می بیند  آن چه  با  دارند  خیال  در  آن چه  بین  تضاد  و  می روند، 
موقعیت معماگونه و خنده داری را ایجاد می کند و در پشت این 
بیهوده و بی اساس  با عمق ترس های  فضای طنزآمیز خواننده 

خود مواجه می شود.
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معدن زغال سنگ کجاست؟
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: ندا راستین مهر
چاپ دوم، ۱۳۹8

2۱×28 سانتی متر، ۴۴ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»معدن زغال سنک کجاست؟« از صبحی شروع می شود که مهتاب، 
دختر بابا اکبر با سفره ای نان گرم و کاسه ای آش داغ راهی معدن 
و  آب  و  نسیم  و  ستاره  و  خروس  از  راه  در  می شود.  زغال سنگ 
آفتاب، نشانی معدن را می گیرد. آن ها به مهتاب نشانی جایی را 
می دهند که نه صدای خروس است، نه آب و آفتاب و نه ستاره 
باریک در میانه ی دشت به سوی  از راهی  و نسیم و گل! مهتاب 
معدن زغال سنگ می رود و در راه هر آنچه که در معدن نیست را 
در سفره اش می گذارد، بانگ خروس و ستاره، گیسویی از نسیم و 
خوشه ای از آفتاب و چند شاخه گل. از نیم روز خیلی گذشته است 
و  بانگ خروس  گندم،  و آش  گرم  نان  پیدا می کند.  را  که معدن 
ستاره و نسیم و آفتاب را به دست پدر می دهد و پدر هم هرچه در 

سفره است را با دوستان اش قسمت می کند.

آدم برفی و گل سرخ
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: مهسا منصوری
چاپ اول، ۱۳۹5

2۱×28 سانتی متر، 6۰ صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

»آدم برفی و گل سرخ«، جرعه ای از خیال است برای نوشیدن. یک 
نوشیدنی گرم در زمستانی سرد. آدم برفی و گل سرخ خیال های 
از مرزهای جهان منطق می گذرد و با گفت وگو  دخترکی است که 
میان  تفاوت  می خواهد  است،  ذهن اش  ساخته  که  برفی  آدم  با 
عقل و مهر را بشناسد. روایتی که این دو پا به پا پیش می برند 
بیش تر مانند شعری است که می توان حس کرد، اما نمی توان به 

زبان آورد.

آهنگ تار کولی
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: هاله توکلی
چاپ اول، ۱۳۹2

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

»آهنگ تار کولی« داستان آوارگِی کولی ها بر روی زمین از هزاره های 
دور تاکنون است و با زبان نمادین چهار عنصر بنیادین هستی را 
بابا کولی  که آب، آتش، خاک و هوا هستند در پیکر چهار فرزند 

)شخصیت اصلی داستان( نهاده است.
ستیز و درهم آمیزی جاودانی این چهار عنصر که از یک سو گرایش 
به خود دارند و از سوی دیگر گرایش به آمیختن با دیگری، آن ها 
را از جای خود دور می کند و بابا کولی نیز همراه با تار و االغش به 
دنبال فرزندان خود آواره زمین است از هر کدام چیزی می خواهد 
تا به گندم و نان برسد، اما هر کدام در راه او بهانه ای می گذارند. 

بابا کولی پیر شده اما به آرامش نرسیده است.
داستان آهنگ تار کولی با زبان آهنگین روایت می شود. گزینش 
این زبان هم سو با چرخش و گردش بابا کولی و پیشه جاودانی 

کولی ها یعنی خنیاگری بوده است.

بنفشه های عمو نوروز
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: نوشین صفاخو
چاپ دوم، ۱۳۹۷

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

نوروز جشِن جشن ها در فرهنگ ایران زمین و بیش تر همسایگان 
آن است. هستی و درون مایه این جشن با مفهوم زایش و نوزایی 
از دل  از دل سرما، بهار و گرما می روید و می جوشد؛  پیوند دارد. 

پیری، جوانی زاده می شود. 
روایت های  کهن ترین  از  یکی  بازآفرینی  عمونوروز«  »بنفشه های 
نماد  ننه سرما  و  زندگی  و  بهار  نماد  عمونوروز  است.  نوروز  جشن 
زمستان و خواب است. کشمکش و کشش میان این دو، داستان 
پیوند خواب با بیداری، مرگ با زندگی، زمستان با بهار، شادی با 
غم، گرما با سرما و تاریکی با روشنایی است. سرما برای طبیعت 
الزم است، زیرا در دل انبوه برف هاست که هسته ی بهار، آماده برای 
بنفشه های  روایت،  این  در  عمونوروز  رو،  این  از  می شود.  رویش 
دل اش را در دستان ننه سرما می کارد تا دوباره نوروز بیاید؛ نوروز با 

بهار و همه ی زیبایی های زندگی.

جوایز:
- نامزد دریافت جایزه دوساالنه تصویرگری براتیسالوا، 2۰۱۷
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می خواهم پرواز کنم
نویسنده: جین بو

تصویرگر: خاویر زاباال
ترجمه: ویکتوریا فاتحی

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×28 سانتی متر، ۳6 صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

است .  پرواز  شوق  و  رهایی  روایت  کنم«  پرواز  »می خواهم 
پروازی به سوی خیال  ها و آرزوهای دشوار. این داستان تلفیقی 

از واقعیت و خیال است. 
پیرمردی بود ناتوان که تنها سرگرمی اش، ساختن بادبادک بود. 
بادبادک هایشان  همیشه،  به  رسم  مردم  و  می رسد  فرا  بهار، 
و  می ایستد  پنجره  گوشه ی  پیرمرد  درمی آورند.  پرواز  به  را 
بادبادک های به پرواز درآمده را می نگرد. هر از گاهی، نسیمی 
به درون اتاق می وزد و بادبادک های پیرمرد را حرکت می دهد. 
برای  بادبادک ها  اما،  هستند،  آن ها  پرواز  انتظار  در  پرندگان، 
تا  می کنند  ترغیب  را  بادباد ک ها  پرندگان،  ندارند.  نخی  پرواز 

بال های شان را بهم بزنند و بدون نخ به پرواز درآیند.
زیربغل  با چوب های  پیرمرد  درمی آیند  پرواز  به  که  بادبادک ها 

زده در پی آن ها می دود. وهم و خیال داستان جان می گیرد. 

است  آرزوهایی  و  آمال  از  نمادی  داستان  این  در  بادبادک ها، 
تصویرگر  می کند.  جلوه  متفاوت  افراد،  یک  یه  یک   برای  که 
برده  کار  به  را  رنگارنگی  زاباال، ترکیب شاد و  این کتاب، خاویر 

و تصاویر و فضایی خلق کرده است سرشار از تامل و اندیشه.

روباه کوچک
نویسنده: ادوارد فان  ِد فندل

تصویرگر: ماریه تولمن
ترجمه: توبا صابری و آرش برومند

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۳/5×۱8 سانتی متر، ۴2 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

شما تا به حال روباهی را دیده اید که عاشق انسان ها، پرنده ها 
از یک چشمه آب بخورد و دنبال  با آهو ها  و پروانه ها باشد؟ 
را  روباهی  چنین  حال  به  تا  اگر  بدود؟  بنفش  پروانه های 
را  کوچک«  »روباه  داستان  می کنم  پیشنهاد  شما  به  ندیده اید 

بخوانید؛ چون او دقیقًا همین شکلی است.
روباه کوچک در یک بعدازظهر بهاری، در رویایی زیبا، تمام کودکی 
خود را می بیند و هرآنچه را بر او گذشته دوباره مرور می کند. 
با ترس ها و  را همیشه به همراه دارد، جسورانه  او اشتیاقش 
دلهره هایش روبه رو می شود، خطر می کند و البته مرتکب اشتباه 
می شود؛ اما همین تجربه ها هستند که در نهایت، از او روباهی 

متفاوت می سازند.
همکاری ادوارد فان ِد فندل و ماِریه تولمن، نویسنده  و تصویرگر 
هلندی کتاب »روباه کوچک« به خلق اثری برجسته منتهی شده 
آشتی  خویش  بیرون  و  درون  طبیعت  با  را  کودک  که  است 
عنوان  قدرتمند  زبانی  و  زیبا  تصاویری  با  کتاب  این  می دهد. 
اختصاص  خود  به  را  هلند   2۰۱۹ سال  تصویری  کتاب  بهترین 
به  عشِق  که  ناب،  ادبیاتی  با  چندالیه  داستانی  است؛  داده 
جسورانه زندگی کردن را هم در وجود کودکان و هم بزرگساالن 

شعله ور می کند.

جادو
نویسنده و تصویرگر: آنا هگلوند

ترجمه: طاهر جام برسنگ
چاپ اول، ۱۳۹8

2۰×۱6 سانتی متر، ۴۴ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال

در کتاب »جادو« یک غول خطرناک آدم ها را به سنگ تبدیل 
می کند و پدر جنگجوی دخترِک کتاب برای مبارزه با غول از خانه 
رفته. روزها انتظار دخترک پایانی ندارد. یک شب دخترک آینه 
و چاقویی با خود برمی دارد و به جست وجوی پدرش شناکنان 
به سرزمینی ناشناخته می رود. از راه باریکی در دشت به خانه ی 
چترساز پیری می رسد و چترساز برای مبارزه با غول به او یک 
راه  او  اما  از غول است  چتر می دهد. دخترک بسیار کوچک تر 
چتر  زیر  در  می رسد  غول  به  وقتی  می داند.  را  غول  با  مبارزه 
خودش را پنهان و غول از سوراخی که دخترک با چاقو در چتر 
ایجاد کرده، به داخل اش نگاه می کند. نگاه غول به آینه می افتد 
و این بار خودش سنگ می شود و همه ی مردم از جادوی غول 

رهایی می یابند.

فرشته پدربزرگ
نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

ترجمه: زهرا قایینی
چاپ اول، ۱۳۹6

2۰/5×۱۷/5 سانتی متر، ۴8 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»فرشته پدربزرگ« داستانی است لطیف با طنزی ظریف درباره 
عنوان  به  را  کودکان کمک می کند مرگ  به  داستان  این  مرگ. 

جزئی از چرخه زندگی بپذیرند و با آن کنار بیایند.
پدربزرگ  که  کودکانی  برای  پدربزرگ«  »فرشته  کتاب  خواندن 
زندگی شان هستند  از  مرحله   این  آستانه  در  مادربزرگ شان  یا 
موضوع  این  دانستن  باشد.  تسکین دهنده  بسیار  می تواند 
که  است  خوش شانس  آنقدر  مادربزرگ شان  یا  پدربزرگ  که 
از  و  بگذارد  سر  پشت  را  زندگی  دشواری های  و  نامالیمات 
خطرها بجهد و جان سالم به در ببرد و تجربه های لذت بخشی 
را  نوه هایشان  دیدن  و  مادر شدن  یا  پدر  عاشق شدن،  مانند 
به  و  بود  خواهد  آرامش بخش  کودکان  این  برای  کند،  تجربه 

آن ها کمک خواهد کرد.
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به به لیمو و کاکلی
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ اول، ۱۳۹8

2۷×2۳/5 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: 5-۷ سال / ۷-۹ سال

درباره ی  که  است  منظومی  روایت  کاکلی«  و  »به به لیمو  کتاب 
زمین  ساکنان  نابودی  یعنی  آن  پیامد  و  محیط زیست  آلودگی  

هشدار می دهد. 
در این داستان، کاکلی به همراه پرندگان دیگر توی باغ لیمو زندگی 
می کند. او هر سال پیش از بهار با آوازش باغ لیمو را بیدار می کند. 
زمین  و  هوا  می شود.  آلودگی  سیاه  دیو  اسیر  بهار  سال  یک  اما 
پرندگان  و  پژمرده  و  باغ خشک  گیاهان  و  می شود  کثیف  آب  و 
کاکلی  پیش  چاره جویی  برای  کالغ  سرانجام  می شوند.  پریشان 
می رود. کاکلی به او می گوید که مسبب این آلودگی ها و ناپاکی ها 
از آدم ها می خواهند که  با هم  آدم ها هستند. پرندگان هم همه 
آب و هوا و خاک را آلوده نکنند و اجازه دهند که بهار بار دیگر به 

زمین برگردد.

گنجشک که بال و پر داشت!
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ اول، ۱۳۹8

2۷×2۳/5 سانتی متر، 2۴ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال

یک  سختی های  درباره  متلی  داشت«  پر  و  بال  که  »گنجشک 
گنجشک مادر برای پیدا کردن دانه است. خطر هایی در راه گنجشک 

مادر است و تالش می کند تا مسائل را به بهترین شیوه حل کند.
ین کتاب، متلی از یک گنجشک مادر و جوجه اش به نام جیکو در 
فضای بارانی پاییز است. خانه گنجشک در پونک یا پونه زار است 
و در این هوا به دنبال خوراک برای خودش و جوجه اش به این در 
و آن در می زند. شب هنگام از پرواز باز می ماند. به زیر یک کاله 
پناه می برد. اما بخت با او همراه نیست و گربه ای گرسنه در سر 
راه او سبز می شود. گنجشک به جای نمایش ناتوانی و درماندگی 
راه گذر هوشمندانه از این دشواری را در پیش می گیرد. در فرجام 
گربه را فریب می دهد تا روز فرا می رسد. آن گاه با دست پر به النه 

بر می گردد و جیکوی گرسنه را سیر می کند.

کتاب های »گنجشک که بال و پر داشت« و »به به لیمو و کاکلی« به شکل مجموعه کارت های تصویری قصه گویی یا کامی شی بای منتشر 
شده اند. کامی شی بای )Kamishibai(  گونه ای از قصه گویی دیداری است که در دهه ۱۹۳۰ در ژاپن رواج یافت. کامی )Kami( در زبان 

ژاپنی به معنای کاغذ و شی بای )Shibai( به معنای نمایش است.  
و  برای قصه گویی  و  بزرگ  ابعاد  در  کارت ها  این  کارت و متن در پشت آن چاپ شده است.  بر روی یک طرف  کامی شی بای تصویر  در 
بلندخوانی طراحی شده اند. کارت های تصویری قصه گویی با کتاب های تصویری متفاوت هستند. در این نوع کارت ها تنها شخصیت ها و 
عناصر کلیدی روایت به تصویر درمی آیند. تصویر در کامی شی بای بزرگ و بدون جزییات است تا آخرین ردیف کودکان که در برابر کارت ها 
نشسته اند، بتوانند تصویر را به خوبی ببینند. تصویرگر از همه صفحه برای نشان دادن تصویرها استفاده می کند. در بیش تر موارد بخشی 
از تصویر در لبه کارت قطع شده  تا کودک در ذهن و تخیل خود، آن را کامل کند. این شیوه سبب می شود که تصویر بزرگ تر و ساده تر به 
چشم بیاید. تصویرها مکمل قصه نیستند، بلکه بخش الزم و اصلی این نمایش به شمار می آیند و قصه گو تعیین می کند که چه زمان توجه 
تماشاگران روی تصویر باشد و چه زمان به چهره او. یک قصه گوی خوب پیوسته واکنش کودکان را برمی انگیزد و از آن ها می خواهد که در 

قصه مشارکت کنند.

گنجشک که بال و پر داشت!
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ دوم، ۱۳۹6

۴۰×۳۰ سانتی متر، 2۰ صفحه )۱۰ کارت(
گروه سنی: ۷-۹ سال

به به لیمو  و کاکلی
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ اول، ۱۳۹6

۴۰×۳۰ سانتی متر، 2۰ صفحه )۱۰ کارت(
گروه سنی: ۷-۹ سال
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مامان فیل کوچولو
نویسنده و تصویرگر: آنه  ماری فان هاراینگن

ترجمه: شیدا رضایی
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۳×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

روابط  درباره  زیبایی  تصویری  داستان  کوچولو«،  فیل  »مامان 
فیل  است.  فرزندش  و  مادر  یک  حمایت گر  و  عاشقانه  ساده، 
کوچولو عاشق بازی گوشی کنار مادرش است. مادر فیل کوچولو، 
نیز گاهی مانند هر مادر دیگری  او  اما  صبور و مهربان است. 
فیل  بازی گوشی های  دارد،  حق  شاید  البته  می شود.  عصبانی 

کوچولو تمامی ندارد!
این کتاب تصویری، لحظه های شاد و بامزه ای از رابطه مادر و 
کودک  مخاطب  برای  را  آن ها  میان  بی پایان  عشق  و  فرزندی 

خود پدیده آورده است.
نویسنده و تصویرگر این اثر با تصاویری ساده و هنرمندانه و 
متنی کوتاه از زاویه دید و زبان کودک خردسال و متناسب با 

درک او این رابطه را به زیبایی به تصویر می کشد. 

بابای فیل کوچولو
نویسنده و تصویرگر: آنه  ماری فان هاراینگن

ترجمه: شیدا رضایی
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۳×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

»بابای فیل کوچولو«، داستان تصویری زیبایی ست درباره یک 
با زبان و زاویه دید کودکانه و شیرین با کمی  فیل کوچک که 
چاشنی طنز از رابطه خود و پدرش می گوید، در بخش بخش 
کیف  کوچولو  فیل  به  خیلی  پدر،  با  گذراندن  وقت  کتاب  این 
می دهد. فیل کوچولو با هزار ترفند، پدر را از خواب بیدار می کند.

ترفندهای فیل کوچولو، زیرکانه و بامزه است. او از اینکه همراه 
می برد.  لذت  بخواند  آواز  یا  و  کند  ورزش  بخواند،  کتاب  پدر 
به خصوص هنگام آواز خواندن که می تواند آهنگ های جدید 
به او بیاموزد. اشتیاق فیل کوچولو به بازی گوشی و ماندن کنار 
آورده  پدید  را  پرکششی  و  شیرین  تصویری  داستان  پدرش، 
با  که  داستان  کوتاه  متن  و  هنرمندانه  و  ساده  تصاویر  است. 
کمی چاشنی طنز درهم آمیخته شده اند داستان را به داستانی 

لذت بخش و گیرا تبدیل کرده اند.

لگِن من
نویسنده و تصویرگر: آنیتا بیستربوس

ترجمه: ندا کمال هدایت
چاپ اول، ۱۴۰۰

22×2۱ سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۱-۳ سال / ۳-6 سال

یک چیز قرمز از آن باال ِقل می خورد و به پایین می رسد.
سگ می گوید: »یک کاله!« جانوران دیگر هم حدس و گمان 
خودشان را دارند. یک تخت کوچولو؟ یک قایق؟ یک گل دان؟

اما تنها خرگوش صحرایی می داند چیست؛ 
چون این لگن قرمز مال اوست.

از جانورانی که نمی دانند  روایتی ساده و خنده دار  »لگن من« 
لگن چیست و هر کدام بر آن نامی می گذارند. شاید کوچولوی 
نوپای شما هم نداند لگن چیست و به چه درد می خورد. بهتر 
است با خواندن این کتاب او هم در این گمانه زنی شرکت کند 
داشته  لگن  یک  مانند خرگوش صحرایی  بخواهد  پایان  در  و 

باشد. یک لگن قرمز یا هر رنگ دیگر. 

باید بروم دست شویی
نویسنده و تصویرگر: خیدوفن خنشتن

ترجمه: ندا کمال هدایت
چاپ اول، ۱۴۰۰

26×25 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۱-۳ سال / ۳-6 سال

دلنشین  تصاویر  با  بامزه  کتاب  یک  بروم دست شویی«  »باید 
رفتن  برای دست شویی  را  کودکان  جانوران دوست داشتنی،  از 
سخت  هم  آن قدرها  کار  این  می دهد  نشان  و  می کند  آماده 

نیست.
برود.  به دست شویی  فوری  و  سریع  خیلی  باید  کوچولو  سگ 
او نشسته است. روی لگن خواهرش  اما خواهرش روی لگن 
وقتی  تا  ادامه دارد  چرخه  این  و  نشسته  کوچولو  موش  هم 
که می بینیم تمام لگن ها پر است. بنابراین سگ کوچولو برای 
خوش بختانه،  می رود.  بزرگ ترها  دست شویی  به  نخستین بار 

هیچ کس آن جا نیست. 
او متوجه می شود استفاده از دست شویی بزرگ ترها اصال هم 

کار سختی نیست.
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لولو
نویسنده و تصویرگر: گرگوآر سولوتارف

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ اول، ۱۳۹۹

۳۱×22 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

گرگ  هرگز  که  بود  خرگوشی  »لولو«  کتاب  در  روزگاری  روزی 
بود.  ندیده  خرگوش  هرگز  که  بود  جوانی  گرگ  و  بود  ندیده 
گرگ و خرگوش با هم دوست می شوند و خیلی چیزها از هم 
داد چگونه  یاد  او  به  تام  بزرگ شد.  لولو  کم کم  می گیرند.  یاد 
تیله بازی کند، بخواند، بشمارد و برای خوراک  اش ماهی بگیرد. 

لولو ترساندن را هم به تام یاد داد.
لولو داستان زیبایی است درباره ی دوستی و اعتماد به یک دیگر، 
سرشار از شوخ طبعی و لذت. سولوتارف با استفاده از رنگ های 
اصلی و درخشان و به کار بردن خط های سیاه و کنتراست های 
شدید، حس تنش، حرکت، گرما و هیجان داستان را افزایش 

داده است.

تو بزرگ و من کوچک
نویسنده و تصویرگر: گرگوآر سولوتارف

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ اول، ۱۳۹۹

۳۱×22 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

بیرون  در  که  است  شیری  داستان  کوچک«  من  و  بزرگ  »تو 
قصرش یک بچه فیل یتیم و تنها را پیدا می کند. او را به قصر 
بازی  هم  با  می شود.  آغاز  دوستی شان  و  می دهد  راه  خود 
یاد  از مادرش  که  ترانه هایی  برای شیر  و فیل کوچک  می کنند 
گرفته بود، می خواند. زمان می گذرد و فیل آن قدر بزرگ می شود 
یک  جایگاه  در  بزرگی اش  و  شکوه  دادن  نشان  برای  شیر   که 
از خود می راند... را  او  ناچار  به  پادشاه مشکل پیدا می کند و 

داستانی گیرا درباره ی دوستی و پذیرش یک دیگر. 
که  عمیق  مفهومی  و  قوی  درون مایه  ای  با  تصویری  کتابی 
سبکی  و  درخشان  رنگ هایی  ساده،  فرم های  با  تصویرگر 
اندیشیدن  و  دیدن  دوباره  و  دیدن  به  را  مخاطب  اکسپرسیو 

فرامی خواند.
بیشتر داستان های سولوتارف به موضوع دوستی های ناممکن 

می پردازد. 

هیزم شکن فقیر و کبوتر
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: مریم اخگری
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

طمع  از  خواندنی  است  حکایتی  کبوتر«  و  فقیر  »هیزم شکن 
بی پایان انسان.

روزی روزگاری، هیزم شکنی فقیر برای قطع درختان راهی جنگل 
می شود. هنگامی که گرسنه می شود، تصمیم می گیرد پرنده ای 
شکار کند. اما، کبوتران به سرعت پرواز می کنند و دور می شوند. 
مدتی نمی گذرد که  یکی از کبوتران بازمی گردد و روی اسلحه ی 
هیزم شکن می نشیند. کبوتر، از او می خواهد هیچ گاه پرنده ای 
را  هیز م شکن  آرزوهای  می دهد  قول  مقابل  در  و  نکند  شکار 

برآورده کند.
هیزم شکن، می پذیرد و آرزوی خانه ای بهتر و 

ثروتی بیش تر می کند.
هنگامی که او، از جنگل بازمی گردد، خانه ای 
دارد بزرگ و همسری خشنود. اما، خشنودی 
روز به روز،  و  ندارد  چندانی  دوام  هیزم شکن 
خواسته های اش بیش تر و بیش تر می شود.

پسر کوچک و ماهی بزرگ
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: ویکتوریا فاتحی
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×28 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

شیفته  که  می کرد  زندگی  روستایی  در  پسرکی  روزگاری،  روزی 
ماهی گیری بود. او همیشه رویایی در  سر  داشت که اغلب به 

خواب اش می آمد. رویای صید یک ماهی بزرگ.
تااین که یک روز صبح، راهی دریاچه شد تا بخت اش را بیازماید. 
او، طعمه ای به قالب زد و آن قدر انتظار کشید تا به خواب رفت. 
او  بود.  پیوسته  حقیقت  به  رویای اش  شد  بیدار  که  هنگامی 

ماهی بزرگی گرفته بود.
و چیره دست  ماهر  تصویرگر  و  نویسنده  فلت هاوس،  ماکس 
هلندی در این داستان، به موضوعی پیچیده اما قابل فهم برای 
کودکان اشاره می کند. گاهی ما اسیر رویاهای خود می شویم و 
در این وضعیت هم آزادی خودمان را از دست می دهیم و هم 
آزادی دیگران را می گیریم. ماهی اسیر می شود، اما پسرک هم 
برای خشنودی او هیچ کاری نمی تواند بکند. پس بهتر است، 
هم  را.  دیگران  نه  و  بکشد  بند  به  را  خودمان  نه  ما  رویاهای 
پیام های  دیگر  از  زیست  محیط  و  جانوران  با  دوستی  چنین 
این داستان است. آزادی و رهایی بزرگ ترین خشنودی است. 
پسرک داستان، با وجود عشقی که به ماهی اش دارد، خود را 
از چنگال وابستگی هایش رها می کند و از آزادی ماهی شاد و 

خشنود می شود.
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سفر زندگی هانس کریستین اندرسن
نویسنده: هاینز یانیش
تصویرگر: مایا کاستلیک

ترجمه: سپیده قلی پور
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، 52 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

برای  اندرسن«،  کریستین  هانس  زندگی  »سفر  کتاب  در 
یک  قالب  در  اندرسن  کریستین  هانس  زندگی  بار  نخستین 
داستان گرافیکی بازتاب یافته است. داستان چالش ها، رویاها 
و موفقیت های او در زندگی که از زبان خودش و در گفت  و گویی 

دل نشین با دخترک هم  سفرش، بیان می شود.

همایش پرندگان
نویسنده و تصویرگر: پیتر سیس

ترجمه: زهره قایینی
چاپ اول، ۱۳۹5

25×۱۷/5 سانتی متر، ۱6۰ صفحه
گروه سنی: ۱۳ سال به باال / بزرگ سال

پیتر سیس، با بازنویسی و تصویرگری کتاب »منطق الطیر« عطار، 
است.  کرده  آشکار  خوانندگان  برای  را  آن  در  پنهان  معناهای 
سفر  در  را  زیبایی  و  رنج  پرندگان«  »همایش  در  همچنین  او 
انسان از جهان مادی تا جهان معنا به نمایش گذاشته است. 
در این کتاب، گونه های گوناگون پرندگان با هدایت هدهد به 
هدهد  می روند.  »سیمرغ«  خود  واقعی  پادشاه  جست وجوی 
که  جایی  قاف،  کوه  به  رسیدن  تا  که  می کند  آگاه  را  پرندگان 
سیمرغ زندگی می کند، خطرهای بسیاری در کمین آن ها است. 
این  با  رویارویی  ترس  از  پرندگان  از  شماری  سبب  همین  به 
خطرها از راه بازمی ایستند. شماری دیگر در گذر از هفت وادی 
کاوش، عشق، شناخت، وارستگی، یگانگی، شگفتی و مرگ جان 
خود را از دست می دهند و در نهایت آن پرندگانی که با کوشش 
بسیار به کوه قاف می رسند، درمی یابند که سیمرغ پادشاه، کسی 

جز خود آن ها نیست.

هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: محمد باباکوهی
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×28 سانتی متر، 26 صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

»هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ«، روایت شجاعت و فداکاری 
و  نجات  برای  می گذرند  خود  جان  از  که  است  آتش نشانانی 
همانند  کودکی  داستان  این  در  این بار،  دیگر.  انسانی  رهایی 
بچه آهویی بیمناک گرفتار آتش است. مرد کاله دار سرخ پوش، 
ناگزیر از انتخاب میان کودکی در آتش و کودک خودش است 

که همیشه چشم انتظار بازگشت پدر از کار پر خطر  است.
هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ روایتی است قهرمانانه، داستانی 
کودکان  به  تا  است  آمیخته  هم  در  را  استعاره  و  حقیقت  که 
از زندگی را نشان دهد که در آن فداکاری و گذشتن  چهره ای 
از خود موج می زند. در این داستان پرنده های رنگی استعاره 
می شود،  زیباتر  و  زیباست  که  زندگی  هستند.  زندگی  خود  از 
از جان خود  هنگامی که کسانی هستند برای بهروزی کودکان 
مایه می گذارند. نویسنده، میان آتش و دود، پرنده های رنگی 
خلق می کند تا در دل کودکان امید بیافریند برای زندگی شادمانه 

حتا در رنج و سختی. 

گرگ کوچولوی دانا
نویسنده: خیس فان در هامن

تصویرگر: هانکه سیمنسما
ترجمه: مهتا منصوری

چاپ اول، ۱۴۰۰
2۹×2۴ سانتی متر، ۳6 صفحه

گروه سنی: ۷-۹ سال / ۱۰-۱2 سال

دانستن  که  است  کوچکی  درباره گرگ  دانا«،  کوچولوی  »گرگ 
و خواندن را خیلی دوست دارد. کتاب  های سنگین می خواند، 
می  شناسد.  را خوب  گیاهان  و  می  گردد  تازه  ستاره  های  دنبال 
باخبر است، جانوران  از خیلی چیزها  و  چون خیلی می  خواند 
اما چون می  خواهد  نامیده  اند.  را گرگ کوچولوی دانا  او  دیگر 
زیاد بداند، وقت ندارد که با جانوران دیگر حرف بزند. تا آن که 
روزی پادشاه بیمار می  شود و تنها گرگ می  توانست او را درمان 

کند. اگر وقت هم نداشت، باید به دیدار پادشاه می  رفت. 
اما بدون کمک جانوران نمی  توانست راه قصر را پیدا کند. این 
باید  آن چه  که همه ی  داد  دانا نشان  به گرگ کوچولوی  تجربه 
بداند، در کتاب  ها پیدا نمی  شوند. در کنار خواندن کتاب می توان 
از دیگران نیز خیلی چیزها یاد گرفت. نویسنده و تصویرگر این 
داستان  این  با  نویسنده  هلند هستند.  کشور  از  دو  هر  کتاب 
خوب  را  خود  پیرامون  دنیای  که  می  کند  تشویق  را  کودکان 
ببینند و زیبایی های آن را کشف کنند. تصویرگر نیز با به تصویر 
پی درپی  در صفحه  های  کوچولو  گرگ  پرماجرای  کشاندن سفر 
بیایند. تصویرگر  بهتر  را  زیبایی  ها  که  به کودکان کمک می  کند 
بازنمایی چهره ی شخصیت  ها به جزییات نپرداخته  با آنکه در 
است، احساسات گوناگون آن ها را به روشنی بازتاب داده است تا 
مخاطب را در حال و هوای داستان و رخداد های آن درگیر کند.
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گرگ نیکوکار
نویسنده: پیتر نیکل

تصویرگر: یوزف ویلکن
ترجمه: توبا صابری و آرش برومند

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×2۷ سانتی متر، ۳6 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

که  شود  می  شروع  نویسنده  سرراست  گزاره  این  با  داستان 
گرگ  می دهند،  گوناگونی  نسبت های  جانوران  به  می گوید: 
اما این ها  را باهوش.  را زیرک و جغد  را شرور می دانند، روباه 

باورهای ساده لوحانه ی مردم است. 
تا  است  کوششی  حقیقت  در  رنگین کمان«  سر  بر  »جدال 
درباره نقش  را  بزرگسال  و  کلیشه های ذهنی مخاطبان کودک 
و صفت جانوران به چالش بگیرد. گرگ نیکوکار، حکایتی است 
باهوش  خیلی  جغد  نه  شنیده ایم.  تاکنون  آنچه  با  متفاوت 
است، نه روباه خیلی زیرک. پس گرگ بدجنس هم شاید بتواند 
نیکوکار باشد. شخصیت اصلی این روایت، گرگی  نیکوکار است 

که هنر درمان گری دارد.  
که  کند  باور  خواننده  پایان  در  که  است  داستانی  روندی  این 
می شود گرگ هم نیکوکار باشد، به معنای این که شر و بدکرداری 
یا نیکوکاری صفت ها و نقش های جاودانی نیستند و هر کسی 
و  ببرد.  بهره  آن  از  یا خواست خود،  اختیار  به  بسته  می تواند 
کردن  برجسته  دنبال  به  تصویرگر  و  نویسنده  این جا  در  البته 

نقش نیکوکاری هستند. 

هولپل تولپل، دوست پر زور من
نویسنده: هرمان مرس
تصویرگر: یوزف ویلکن

ترجمه: توبا صابری و آرش برومند
چاپ اول، ۱۳۹۹

2۱×2۷ سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

»هولپل تولپل، دوست پر زور من« پرزورترین خرس دنیا است 
که در میان صفحه های کتاب افی دخترک تنهای داستان زندگی 
می کند. هنگامی که، مادر برای خرید از خانه بیرون می رود، آرام 
آرام ترس افی نمایان می شود. افی، دستی روی عکس هولپل 
تولپل می کشد و از او می خواهد که از میان صفحه های کتاب 

بیرون بیاید. 
پیش نهاد  این  از  و  به خودش می دهد  قوسی  و  خرس، کش 
افی خوش حال می شود و از دل صفحه کتاب خودش را بیرون 
با  آن ها،  نمی ترسد.  هیچ چیز  از  افی  دیگر  اکنون،  می کشد. 
دوست  و  افی  ماجراجویی  و  می زنند  بیرون  خانه  از  یکدیگر 

پرزورش، هولپل تولپل آغاز می شود.
یوزف ویلکن، تصویرگر لهستانی این اثر با ترسیم پیکر تنومند و 
بزرگ اما چهره پراحساس از خرس، فضایی خلق کرده که تنهایی 
کودک داستان را چنان پر می کند که او دیگر نه از چیزی بترسد 
و نه حوصله اش سر برود. هوپل تولپل نمونه ای از داستان هایی 
است که نقش خیال پردازی مثبت را در کاهش رنج هایی مانند 
از  تصویرگر  و  نویسنده  هدف  می کند.  بازنمایی  تنهایی  حس 
خلق این اثر این بوده است که پرورش خیال پردازی را به شکلی 

خالق در کودکان رشد و تعالی  بخشند.

گربه آقای براون
نویسنده: اسالومیر ولسکی

تصویرگر: یوزف ویلکن
ترجمه: توبا صابری و آرش برومند

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×2۷ سانتی متر، 28 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

راه  با  خاکستری  و  ژولیده  بود  گربه ای  براون«،  آقای  »گربه ی 
راه های سیاه. با همان نگاه نخست، آقای براون عاشق اش شد 
و بر او نام ببری گذاشت. ببری، گربه  ای بود فرز و چابک که غذای 
جای  برای  که  بافته شده  ای  سبد  وجود  با  او،  می خورد.  زیادی 
ترجیح  برای خوابیدن  را  براون  آقای  اما تخت  داشت،  خواب 
می داد. ببری، آن قدر با سرعت رشد کرد که پس از مدتی، دیگر 
آقای  روزی،  می گرفت.  جای  سختی  به  براون  آقای  تخت  در 
به  »تو  زد:  فریاد  و  شد  ببری  پوست  زرد شدن  متوجه  براون 

راستی یک ببری«!
باید کاری می کرد، خانه دیگر جای ببری نبود. پایان داستان به 
گونه ای است که کشف پیام نویسنده به تفکر و گاهی هم فکری 
نیاز دارد. از یک نگاه، تغییر، تحول و انطباق با وضعیت  تازه در 
دل این داستان جای گرفته است و از سویی درک و آگاهی به 
این که ممکن است وضعیتی  همانند هم را تجربه کنیم، بخشی  
از شگفتی ها و شگردهایی است که نویسنده مخاطب کودک را 
در پایان داستان با آن رو به رو می کند.  تصویرگر این کتاب نیز 
، همگام و همراه با نویسنده به تخیل کودک یاری می دهد و 

داستانی جالب و خواندنی خلق می کنند.

جدال بر سر رنگین کمان
نویسنده: زیگفرید پ.روپرشت

تصویرگر: یوزف ویلکن
ترجمه: توبا صابری و آرش برومند

چاپ اول، ۱۳۹۹
2۱×2۷ سانتی متر، 28 صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

آشنا  داستانی  تواند  می  ابتدا  در  رنگین کمان«،  بر سر  »جدال 
آغازش صلح و دوستی  که  باشد. داستانی  برای همه کودکان 
است و در ادامه با قضاوت زودهنگام و نابهنگام و بدگمانی به 

جدال و دشمنی منجر می شود.
در همین فضای  افترا و دشمنی، خرس پیری، خرد و دانایی در 
پیش می گیرد و روزهای خوشی را یادآور می شود که لبریز بود 
از دوستی و شادی و در ادامه به جای خشونت و قضاوت، آن ها 

را به یافتن راه حلی تازه و متفاوت فرامی خواند.
این کتاب حاصل پیوندی از یک نوشته ی پرمحتوا از زیگفرید 
تصویرگر  ویلکن،  یوزف  از  تصویرهایی  و  آلمانی  پ.روپرشت 
لهستانی است که بارها موضوع صلح و دوستی را در آثارشان 
مشاهده کرده ایم. این دو بار دیگر در این کتاب، جنگ گریزی، 
دنیایی سرشار از صلح و دوستی، پرهیز از قضاوت زودهنگام یا 
نابهنگام و دعوت به تفکر و تعقل را برای مخاطب کودک پدید 
را  ادبیات غنی  و  باکیفیت  کتاب  از  تا تجربه ای دیگر  آورده اند 

برای کودکان داشته باشیم.  
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آقا کوچولو خانه اش را از دست می دهد
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: توبا صابری و آرش برومند
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×26 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

هوا گرم و آفتابی و آقا کوچولو، مردی بود کوچک و خشنود که 
در یک جعبه ی کفش در کمال آسایش زندگی می کرد.

و  می دهد  ابرها  به  را  خود  جای  تابان  و  گرم  خورشید  روزی، 
آن قدر باران می بارد که از خانه ی آقا کوچولو چیزی جز مقوای 
با تمام  خیس و ویران  شده باقی نمی ماند. پس، می شتابد تا 
پناه  بزرگ  درختی  به  و  شود  دور  آنجا  از  اثاثیه اش  و  اسباب 

می برد.
داستان به مخاطب کودک یادآور می شود که امکان وقوع بحران 
و حوادث ویرانگر برای هر کسی وجود دارد، آنچه اهمیت  دارد، 
گذشتن از بحران ها با همدلی، مهربانی و امیدواری است. در 
یک  برای  می شود  پلی  که  است  دشوار  وضعیت های  نهایت، 
زندگی بهتر. در ابتدا، آقا کوچولو سقفی دارد کوچک و مقوایی، 
اما در پایان، سقفی امن، پایدار و زیبا دارد و دوستانی  بی اندازه 

مهربان و همدل.

فندق شکن
نویسنده: ارنست هافمن

تصویرگر: لیزبت زورگر
ترجمه: بهار اشراق

چاپ اول، ۱۳۹8
2۱×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه

گروه سنی: ۹-۱2 سال

»فندق شکن« از داستان های کالسیک ادبیات کودک و نوجوان 
در سده ی نوزدهم است. چکیده این داستان چنین است: 

آقای  پدرخوانده شان  از  کریسمس  شب  در  برادرش  و  ماری 
آن ها  میان  در  که  می کنند  دریافت  هدیه  هایی  دروسلمیر 
نام  به  جنگجو  سرباز  یک  شکل  به  کوچکی  چوبی  عروسک 
مبارزه  ی   از  داستانی  ماری،  پدرخوانده  دارد.  وجود  فندق شکن 
ماری  هنگام،  می کند. شب  تعریف  موشان  شاه  با  فندق شکن 
را  شاه موش  ها  و  فندق  شکن  و جنگ  می شود  بیدار  از خواب 
و  پیرلپات  شاهزاده  اندوه بار  سرنوشت  از  دروسلمیر،  می بیند. 
افسون ملکه موش  ها می  گوید. با حمله ی موش  ها به خانه ی 
شاهزاده  ی  یک  حقیقت  در  فندق شکن  می شود  معلوم  ماری 
افسون شده است و ملکه  ی موش  ها او را افسون کرده است. 

قصه  خواندن  از  کودکان  که  است  سال  دویست  به  نزدیک 
آهنگ سازان  و  می برند  لذت  هافمن«  »ارنست  فندق  شکن 
بسیاری از آن الهام گرفته  اند. این قصه ی دلنشین الهام بخش 
چایکوسفکی در نوشتن رقص باله فندق  شکن در سال ۱۹82 شد 
و هرساله در روز کریسمس اجرا می  شود. »لیزبت زورگر« نیز با 
تصویرگری فوق  العاده  اش تالش کرده خواننده را به همان فضا 

و دنیای قصه  های پریان ببرد.

آقا کوچولو به یک دوست کمک می کند
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: توبا صابری و آرش برومند
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×26 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

داستان از آن جا آغاز می شود که قورباغه، در حالی که از شنا کردن  
در  آب لذت می برد با بطری سبز رنگی برمی خورد که  یادداشتی 
داخل آن است. او با کنجکاوی، به داخل شیشه می خزد تا کاغذ 
را بردارد، اما در دهانه بطری گیر می کند. در همین لحظه، آقا 
کوچولو سر می رسد و به کمک قورباغه می شتابد و او را به همراه 

یادداشت داخل بطری بیرون می کشد.
داخل کاغذ نوشته شده »کمک، کمک«. این درخواست کمک 
می افتند  به راه  بی معطلی،  باشد؟،  می تواند  کسی  چه  از طرف 
تا به یاری کسی بشتابند که نه می دانند کیست و نه می دانند 

کجاست!
تصویرهایی  با  پرکشش  داستان هایی  آقاکوچولو  مجموعه ی 
است،  هاوس  فلت  ماکس  هلندی  بلندآوازه  هنرمند  اثر  زیبا 
جدای از گیرایی متن و تصویر، سرشار از پیام است. همدلی و 
صمیمیت در این کتاب به خوبی قابل مشاهده است و مخاطب 
که  می کند  دریافت  حالی  در  را  رساندن  یاری  مفهوم  کودک، 

شخصیت های داستان از این همدلی، شاد و خشنود هستند.

آقا کوچولو خوش بختی را پیدا می کند
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: توبا صابری و آرش برومند
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×26 سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 سال / ۷-۹ سال

روزی، آقا کوچولو شبدر چهارپری می یابد و با خوش حالی فریاد 
می زند »خوش بختی را پیدا کردم!«

نماد  خوش شانسی  و  نشانه  را  که شبدر چهاربرگ  آقاکوچولو 
می داند،. خشنود و خندان شروع به پای کوبی می کند. از نگاه  
قورباغه، این نماد خوش شانسی تنها یک شبدر ساده است، چه 
فرقی می کند سه پر یا چهارپر! برای خرگوش هم چیزی نیست 

جز همان غذای همیشگی! اما، آقا کوچولو نظر دیگری دارد.
نویسنده خوش بختی را درون یک شبدر چهارپر جای داده است 
تا مثالی عینی از  مفهوم خوش بختی پیش روی مخاطب کودک 
با پرسش هایی  را  او  بگذارد و در طی داستان همچنان ذهن 
روبه رو می سازد، از جمله این که آیا خوش بختی از درون مایه 

می گیرد یا عاملی بیرونی است؟ 
زندگی  انگاشتن  ساده  در  را  خوش بختی  همواره  آقاکوچولو 
می بیند و به راحتی حاضر نیست با حوادث کوچک آن را از بین 
ببرد. حتا، هنگامی که ملخ بخشی از شبدر را می جود، همچنان 
باور دارد که نیرویی در زندگی هست که برای او خوش بختی می 
سازد. نویسنده و تصویرگر در این جا می کوشد که خوش بختی 
و سعادت را به سادگی و نشانه و نماد به کودک نشان دهد. 
اگر به خوش بختی باور داری، باید آن را درون خودت بسازی. 



TAKbooks_org@کتاب های تصویریکتاب های تصویری @TAKbooks_org

مهارت  و  ترس  درباره  می ترسد«  »قورباغه 
غلبه بر آن است. قورباغه از اشباح و هیوالها 
می ترسد. ابتدا، دوستانش می گویند که به 
از آن نمی ترسند،  باور ندارند و  این چیزها 

اما این ترس به آنها هم سرایت می کند.
وقتی  پرماجرا،  شب  یک  گذراندن  از  پس 
روز فرامی رسد، خرگوش صحرایی به دنبال 
دوستانش می گردد و در نهایت پیدای شان 
که  می آموزد  دوستانش  به  او  می کند. 
هرکس از چیزی می ترسد. آن ها از تاریکی 
ترسیده بودند و خرگوش صحرایی از غیبت 

بهترین دوستانش.

قورباغه می ترسد
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۳۹6

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال

قورباغه دوست پیدا می کند
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: هورزاد عطاری
چاپ اول، ۱۳۹6

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال

قورباغه و گنج
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۳۹6

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال

درباره  است  داستانی  گنج«  و  »قورباغه 
چیزهای  زندگی مان؛  واقعی  گنج های 
گاهی  ولی  داریم  زندگی  در  که  ارزشمندی 

فراموش شان می کنیم. 
گودال  کوچولو  خرس  همراه  به  قورباغه 
عمیقی را به امید یافتن گنج می کنند، اما در 
گودال گیر می افتند. آن ها درون گودال، به 
زندگی شان  چیزهای مهم و دوست داشتنی 
دوستان شان،  برای  دل شان  و  می کنند  فکر 
دیگر  و  نرم شان  و  گرم  و تخت خواب  خانه 
می شود.  تنگ  زندگی شان  پنهان  گنج های 
قورباغه به خرس کوچولو که بسیار ترسیده 
با  می کند  سعی  و  می دهد  دلداری  است 
پایان،  در  کند.  کم  او  از ترس  آواز خواندن 
کمک  برای  همیشه  مانند  دوستان شان 

سرمی رسند.
خالی  دست  که  می کند  خیال  قورباغه 
اینطور  اما  است،  آمده  بیرون  گودال  از 

نیست...

قورباغه در حالی که به زیبایی های طبیعت 
تحسین  را  زندگی  قدم  زنان  و  می نگرد 
عروسکی  خرس  به  چشمان اش  می کند، 
می گیرد  تصمیم  و  می افتد  دوست داشتنی 
آن را به خانه ببرد. این گونه قورباغه دوست 
در  را  خوشی  روزهای  آن ها  می کند.  پیدا 
کنار هم و دیگر جانوران جنگل می گذارنند. 
در  و  نیست  آن جا  اهل  کوچولو  خرس  اما 
نهایت، چاره ای جز ترک دوستان اش ندارد. 
اکنون، چگونه می توان با اندوه این جدایی 

کنار آمد؟ 

با ورود موش صحرایی  »قورباغه و غریبه« 
ابتدا،  همان  از  می شود.  آغاز  جنگل  به 
قضاوت  و  پیش داوری  جانوران  از  هریک 
نابجایی درباره ی موش صحرایی می کنند و 
او را موش صحرایی کثیف خطاب می کنند. 
آن هم فقط به این دلیل که او یک غریبه 

است. 
یا  و  می افتد  آب  در  خرگوش  که  زمانی 
موش  این  می گیرد،  آتش  خوک  خانه ی 
می شتابد.  کمک  برای  که  است  صحرایی 
این کتاب به خوبی مفاهیمی مانند مهاجرت، 
مختلف،  فرهنگ های  پذیرش  پناهندگی، 
متعصبانه،  پیش داوری های  از  پرهیز 

پذیرش و درک تفاوت ها را مطرح می کند.

»قورباغه و آواز پرنده« کودک را با مفهوم و 
چیستی مرگ آشنا می کند. داستان با مرگ 
نخست،  می شود.  آغاز  جنگل  در  توکایی 
توکا  می کنند  تصور  اردک  و  خوک  قورباغه، 
صحرایی  خرگوش  اما  است.  خوابیده 
فرامی رسد و آن ها را با مفهوم مرگ و آداب 

خاک سپاری آشنا می کند.
زندگی  و  مرگ  است.  شگفت انگیز  زندگی 
برای  هنوز  زندگی  می سازند.  معنا  هم  کنار 

قورباغه و دوستانش جریان دارد.

قورباغه و غریبه
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: شبنم عیوضی
چاپ اول، ۱۳۹6

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال

قورباغه و غریبه
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: شبنم عیوضی
چاپ اول، ۱۳۹6

2۳/5×2۷ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال

شب  یک  در  شهاب«،  و  »قورباغه  داستان 
و  قورباغه  می شود.  آغاز  تابستانی  زیبای 
در  شهاب  دیدن  چشم انتظار  دوستانش 
کنند.  آرزویی  بتوانند  بلکه  هستند،  آسمان 
قورباغه تنها کسی است که موفق نمی شود 
شهاب را در آسمان ببیند. او از اینکه شانس 
آرزو کردن را از دست داده، اندوهگین است. 
عالقه مندی های  از  خوبی  شناخت  که  او 
آرزوهای شان  تک تک  دارد،  دوستان اش 
از  قورباغه  که  می کند. خشنودی  برآورده  را 
از  می آورد،  بدست  دوستانش  کردن  شاد 
اندوه او می کاهد. اما دوستان قورباغه هم 
بیکار نمی نشینند. خرگوش صحرایی، اردک، 
خوک و موش صحرایی با کمک هم بالونی 
پرواز  آسمان  به  شب هنگام  و  می سازند 
می کنند تا با شهاب های کاغذی، قورباغه را 

غافل گیر کنند.

قورباغه و شهاب
نویسنده و تصویرگر: ماکس فلت هاوس

ترجمه: سارا یوسف پور
چاپ اول، ۱۴۰۰

2۳×28 سانتی متر، 28 صفحه
گروه سنی: ۳-6 / ۷-۹ سال
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»من آبی، من سبز«

شعرهای این دفتر دربرگیرنده ی درون آدمی 
هستند. احساس ها و فکرهایی که ما را  به 
دیگران و دیگران را به ما پیوند می دهد. 
ما  اطراف  و محیط  ها  پدیده  دیگران  این 
هستند.  مهم این است که شاعر با زبانی که 
برای نوجوانان سرشار از احساس است، این 
پدیده ها و روابط عادی و روزانه را به شکلی 
خالق در قالب واژگان آورده و به مخاطب 
یادآور می شود که گاهی باید چشم ها را 
شست و جهان را از دریچه عواطف دید نه 

منطق.

با هم بزرگ شدیم درخت ها و من
شاعر: صفورا نیری

طراح گرافیک: مینا یوسفی
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×۱۴ سانتی متر، ۴8 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

»باهم بزرگ شدیم درخت ها و من«    

درخت ها  پابه پای  که  کودکی  دفتر،  این  در 
با  انسان  کودک  ارتباط  می شود،  بزرگ 
از  تصویرهایی  در  را  درختان  و  طبیعت 
که  کتاب  این  مخاطبان  به  ناب  شعرهای 
اولین  شود.  می  یادآور  هستند  نوجوانان 
شعر از یک سالگی آغاز   می شود و خوابیدن 
دیگر  درختی  با هر شعر  نارون.  زیر درخت 
قرار می گیرد  با تجربه های کودک  پیوند  در 
و کم کم در پایان این دفتر مخاطب نوجوان 
ساخت  در  آن  نقش  و  طبیعت  درگیر 

احساسات انسان می شود.

من آبی من سبز
شاعر: صفورا نیری

طراح گرافیک: مینا یوسفی
چاپ اول، ۱۳۹8

2۱×۱۴ سانتی متر، ۴8 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

کبوتری نشسته روی شانه ات
شاعر: صفورا نیری

تصویرگر: سلیمه باباخان
چاپ اول، ۱۴۰۱

2۱×۱۴ سانتی متر، ۴8 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

»کبوتری نشسته روی شانه ات«

شاعر در این مجموعه با زبانی ساده و شفاف 
تا  دهد  می  قرار  هم  کنار  را  روزمره  واژگان 
نوجوانان  حال  فراخور  شعرهایی  آن ها  از 
بسازد. گاهی در یک شعر امید به فردا اصل 
می شود و گاهی در یک شعر حال مادرانه 
گربه، گاهی اقیانوس ها نماد مادر می شوند 
و گاهی گذار از تابستان به پاییز و رسیدن 

به خرمالوها و پرتقال ها.

کله خرها
خانم و آقای بولد، کفتارهایی هستند که خودشان را جای آدم ها جا زده اند تا زندگی جدیدی 
را در خانه شماره ۴۱ خیابان فرفیلد در انگلیس آغاز کنند. خانم بولد کاله های عجیب و غریب 
درست می کند و آقای بولد برای ترقه های کریسمس لطیفه می نویسد. آن ها صاحب دو 
فرزند به اسم های بتی و بابی می شوند. مشکل از جایی شروع می شود که بچه ها باید به 
آشکار  ناکرده هویت شان  تا خدای  بگویند  بچه ها  به  را  رازشان  باید  آن ها  بروند.  مدرسه 
با این که به زندگی آدمی عادت کرده اند، آقای بولد دلش هوای آفریقا را می کند.  نشود. 
بنابراین تصمیم می گیرند به پارک حفاظت شده بروند و آن جا با »تونی« که یک کفتار پیر 
است، آشنا می شوند. اما سرنوشت دردناکی پیش روی تونی است و خانواده ی بولد تصمیم 

می گیرند او را نجات دهند.

کله خرها نجات می دهند
دنیای حیوان ها مثل دنیای آدم ها نیست. حیوان ها هر جا که باشند، به هم کمک می کنند. 
برای همین داستان نجات دادن تونی میان همه حیوان های دنیا دست به دست می شود 
و هر حیوان بی خانمان و سرگردانی که از وضعیت زندگی اش راضی نیست، زنگ در خانه 
بولدها در خیابان فرفیلد را می زند و درخواست کمک می کند و در عین حال کلی ماجرا به 
همراه خود می آورد. از جمله ی آن ها، دو اسب هستند به نام های گنگستر مل و مینتی بوی 
که مرد خبیثی به اسم داجی دین قصد دارد آن ها را تبدیل به کنسرو اسب بکند. معلوم 
بولد  خانواده  همین  برای  نمی گذارند  تنها  را  هم دیگر  سخت  شرایط  در  حیوان ها  است 

تصمیم می گیرند به گنگستر مل و مینتی بوی کمک کنند.

کله خرها به تعطیالت می روند
خانواده بولد که حاال خانواده ی بزرگی است، تصمیم می گیرند به تعطیالت بروند اما از آن 
جایی که از آن دست خانواده هایی هستند که اتفاق ها و ماجراها آن ها را دنبال می کند، 
هنگام استراحت کنار ساحل بابی را گم می کنند و هیچ اثری از او پیدا نمی شود تا این که 
پافینی به اسم پامال، نشانی از بابی روی قایقی وسط دریا پیدا می کند. حاال این که چطور 
به آن قایق می رسند، خودش کلی ماجرا دارد و آقای بولد که مغز متفکر همه ی برنامه های 

نجات است، راه حلی برای نجات بابی پیدا می کند.

مجموعه کله خرها
نویسنده: جولین کلئری
تصویرگر: دیوید رابرتس

ترجمه: بهار اشراق
چاپ اول، ۱۳۹8

۱۴×2۱ سانتی متر، 2۰۰ صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال
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فضانوردها در کوره آجرپزی
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: محمد باباکوهی
چاپ اول، ۱۴۰۰

۱۴/5×2۱ سانتی متر، ۳2 صفحه
گروه سنی: ۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

قوی  مایه های  با  داستانی  آجرپزی«،  کوره  در  »فضانوردها 
نمایشی است که دو شخصیت کودک کار در آن نقش آفرینی 
روستاهای  ایران،  نقطه های  دورترین  از  که  کودکانی  می کنند. 
تربت جام، برای کار در کوره های آجرپزی به همراه خانواده یا 
سبزعلی،  و  آمده اند. چمن  تهران  حاشیه های  به  بستگان شان 
این دو شخصیت هستند. روزی سبزی که با پای برهنه در کوره 
راه می رفته، شیشه شکسته ای پایش را زخم می کند و پس از آن 
بیماری کزاز می گیرد. این روایت شبی دردناک از زندگی سبزی 
چمن،  دوستش  و  افتاده  بیماری  بستر  در  که  می  کند  بازگو  را 
همه کوشش  اش را می  کند تا او را از ناامیدی برهاند. دیدن سفر 
فضایی فضانوردها به کره ماه در تلویزیون قهوه خانه، بخشی از 
تخیل گریزگاهی یا امیدآفرین برای این دو می  شود که خود را 
از رنج  های بی  پایان کار زمینی در کور های آجرپزی رها کنند و به 
باال بروند. به جایی که نور و آسایش، تندرستی و مهربانی است. 
نکته مهم در این داستان نوع نگاه نویسنده به وضعیت سخت 
این کودکان است و طرح این آموزه که در سخت  ترین لحظه  ها 
نیز می  توان با گریز به تخیل  های آرام بخش، راهی برای فردایی 

روشن  تر پیدا کرد.

آواره بی خورشید
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حسن عامه کن
چاپ اول، ۱۳۹۹

۱۴/5×2۱ سانتی متر، ۱۳6 صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

»آواره بی خورشید«، روایت مهاجرت و کوچ از کشوری به کشور 
دیگر بر اثر جنگ و ناامنی است. 

دو آواره افغان ـ »بومان« پسرکی یازده ساله و »محمد سرور« 
معلم ـ در اردوگاهی در ایران با یکدیگر آشنا می شوند. محمد 
سرور، همه زندگی اش، کتاب هایش، زنش و تنها دخترش را در 
از دست داده و خود به جرم معلمی و نویسندگی مورد  کابل 
شکنجه طالبان قرار گرفته است. اما او با دیدن بومان خردسال 
تصمیم می گیرد دوباره قلم به دست بگیرد و داستان بومان را 

به رشته تحریر درآورد...
فرسایشی  جنگی  درگیر  افغانستان  مردم  که  است  سال ها 
واپسگرای  نیروهای  با  چه  و  متجاوز  نیروهای  با  چه  هستند، 
داخلی مانند طالبان. دوره ای از زندگی در افغانستان با تسلط 
طالبان همراه شد. دوره ای سخت که مردم افغانستان بسیاری 
از چیزهایی  که داشتند، از جمله میراث فرهنگی کهن شان مانند 
پیکره های عظیم بودا در بامیان را از دست دادند. در دوره ای 
در  را  افغانستان  اصلی  می رفتند بخش های  کم  کم  طالبان  که 
بی  »آواره  داستان  رسیدند.  بامیان  منطقه  به  بگیرند،  اختیار 
روزگاری  در  بامیان  نقطه در جریان است،  خورشید«، در چهار 
دیگر  که  کابل،  در  می رفتند،  پیش  روستا  به  روستا  طالبان  که 
آن را در اختیار گرفته بودند و در حومه های تهران و شهریار، و 
ورامین که مهاجران افغان به کارگری در زمین های کشاورزی یا 
البته مکان آخری که این داستان  کارهای دیگر می پردازند. و 
در آن بسته می شود، اردوگاه پناهندگان افغان در نزدیکی مرز 

خراسان و هرات است.

عینکی برای اژدها
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ اول، ۱۳۹۹

۱۴×2۱ سانتی متر، 2۰۰ صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

داستانی که برای شما نقل خواهم کرد زمانی آغاز شد که من 
کودکی هشت ساله بودم. سال ها از آن زمان می گذرد. اکنون 
چشم پزشک هستم و خودم دختری هفت ساله دارم. راستش 
به خاطر قولی که به ننه اژدها داده بودم این ماجرا را روی کاغذ 
می آورم. البته دخترم هم در این میان نقش دارد. چون او هم 

مثل من عاشق اژدهای عینکی است.

کتاب »عینکی برای اژدها« روایت دخترکی به نام عسل است 
که  می کند  پیدا  اژدهایی  روستای شان  نزدیک  غاری  در  که 
چشمانش کم سو شده و دیگر نمی تواند خوب ببیند. این اژدها 
بازی  نقش  افسانه ها  در  بار  هزاران  که  است  اژدهایی  همان 
کرده است و اکنون از بی مهری آدم ها به غاری پناه برده است. 
عسل همه زندگی اش را در پی این هدف می گذرد که اژدها را 

به بینایی برساند.

امپراتور سیب زمینی چهارم
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: سدا جیوان
چاپ اول، ۱۳۹۳

۱۴/5×2۱/5 سانتی متر، ۱8۴ صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

نبرد  داستان  چهارم،  زمینی  سیب  امپراتور  فانتزی  داستان 
سرگرم  که  است  کثیفی  نیروهای  با  آشپزخانه ای  نیروهای 
نابودی زیست بوم ما هستند. امپراتور هم در این نبرد قهرمانانه، 

فرمانده نیروهای آشپزخانه است.
امپراتوری سیب زمینی چهارم یکی از عاشقان مادر  زمین بود و 
جان اش را برای پایداری جهان سبز فدا کرد. این داستان را تنها 
کسانی باید بخوانند که مادر زمین را دوست دارند و دل شان 

می  خواهد این مادر مهربان همیشه سبز و پایدار بماند.
اگر مادر زمین را دوست ندارید، که چنین چیزی ممکن نیست، 
را  زیرا همگان مادرزمین را دوست دارند، باز هم این داستان 
پایداری جهان  راه  در  گامی  ما  هنگام شاید همه  بخوانید.آن 

سبز برداریم.
کتاب »امپراتور سیب زمینی چهارم« در سال ۱۹۹۴ در فهرست 

افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان قرار گرفت.
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داستانک های خرگوش حکیم
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ دوم، ۱۳۹۷

۱6/5×2۳/5 سانتی متر، ۱۴۰ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال

»داستانک های خرگوش حکیم« 
از  سرگرم کننده  حکایت  دوازده  شامل 
از  که  است  خرگوشی  شیرین کاری های 
رعیتی، به جایگاه حکیم دربار پادشاه کشور 

خرگوشان دست می یابد.
هر  برای  که  است  باهوش  خرگوشی  او 
از  می کند،  پیدا  راه حلی  زیرکی  با  مشکلی 
خیاطی و درمان دندان درد پادشاه گرفته تا 

کشف آتش و ساخت اتوبوس و قایق.
محمدهادی محمدی در کتاب داستانک های 
داستان هایی  قالب  در  حکیم  خرگوش 
با  را  خواننده  کودکان  جذاب،  و  شیرین 
و  ماجراهای خرگوش حکیم همراه می کند 
به شیوه ای غیرمستقیم به کودکان می آموزد 
هر  برای  می توان  نوآوری  و  با خالقیت  که 

دشواری راه حلی پیدا کرد.

داستانک های نخودی
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ دوم، ۱۳۹۷

۱6/5×2۳/5 سانتی متر، ۱۴۴ صفحه
گروه سنی: ۷-۹ سال

»داستانک های نخودی« 
است.  نخودی  نام  به  شخصیتی  درباره ی 
از  برگرفته  شخصیت های  از  یکی  نخودی 

ادبیات عامیانه کودکان ایران است. 
ادبیات  در  شخصیت ها  این  از  نمونه هایی 
مانند  نام هایی  دیگر،  کشورهای  کودکان 
فینگلی، فسقلی یا بند انگشتی دارند. چرا 
بازنمایی  که  شخصیت هایی  به  کودکان 
خودشان در ابعاد و اندازه های قوطی کبریتی 

است، این قدر عالقه نشان می دهند؟ 
و  نیست  آسان  پدیده  این  شناخت 
مانند  گوناگون  شناختی  ریشه های 

روان شناختی، بازی شناختی و... دارد. 
آن  در  که  است  دنیایی  کودکان  دنیای 
روزمره  و  عادی  بسیار  می تواند  شگفتی، 
باشد، قانون ها می تواند قانون نباشد و هر 
چیزی می تواند جای چیز دیگر قرار بگیرد. 
که  شخصیتی  با  نخودی،  داستانک های 
زمین  روی  به  هندوانه  گردونگ  از  بار  این 
پرتاب شده، آمیختی از طنز کنشی، زبانی و 

شگفتی است.

سیاسیا در شهر مارمولک ها
نویسنده: سید امین حسینیون

تصویرگر: توکا نیستانی
چاپ اول، ۱۳۹6

۱۴/5×22 سانتی متر، ۱۹2 صفحه
گروه سنی: ۱۳ سال به باال

»سیا سیا« 
فوتبال  عاشق  پسری  داستان  شخصیت 
است که به همراه پدرش در حاشیه ی شهر 
گذاشته  تنها  را  او  مادرش  می کند.  زندگی 
و از خانه رفته است. شبی او بر سر دیدن 
مسابقه فوتبال از تلویزیون با پدرش بگو مگو 
و  برمی دارد  را  توپ اش  شبانه  و  می کند 
روی  بیابان  وسط  می رود.  بیرون  خانه  از 
توپ اش نشسته و به مادرش فکر می کند که 
برابر  در  تمساح«  نام »جاسم  به  مارمولکی 
به  را  »سیاسیا«  جاسم  می شود.  پدیدار  او 
آنجا  در  او  و  فرامی خواند  مارمولک ها  شهر 

اتفاقات بسیاری را تجربه می کند.

همه ی راز این اسطوره در این است که آرش کماندار با تیر خود جان می دهد که به ایران جان ببخشد.  این جان دادن و جان بخشی که 
در اسطوره ها و آثار تاریخی در گزارشی کوتاه آمده است، دست بازآفرینان این افسانه ی زیبا را می بندد که چگونه به سوی آن بروند که 

بتوانند همه ی بزرگی آن را به نمایش بگذارند.
از این رو افسانه ی ایرانی آرش هیچ گاه یک بازنویسی و بازآفرینی جامع که دربرگیرنده ی گستردگی فرهنگ ایران و این اسطوره باشد، انجام 
نشده بود. اما اکنون در این روایت، از کودکی آرش و شیوه زندگی ایرانیان و کارهای آنان مانند پرورش اسب تا روش های پهلوان پروری 
و باورهای مردم آن زمان و ایزدان آن ها همراه با جنگ های درازپای ایرانیان و تورانیان سخن گفته شده است. آرش کماندار گام به گام با 

روایت رشد می کند و مخاطبان خود را به پیش می برد تا آن هنگام که زمانه ی رها کردن جان برای ایران شود.
از ویژگی های مهم کتاب آرش کماندار تصویرگری بسیار زیبا و هماهنگ با فرهنگ زیستی ایران است که به متن جانی دو چندان بخشیده 
است.  کتاب آرش کماندار دو جلدی و در قطع بزرگ رحلی خوابیده )۳5 در 25( بر روی کاغذ گالسه و چهار رنگ منتشر شده است. اگرچه 
این کتاب برای گروه سنی کودک و نوجوان است، اما محمدهادی محمدی نویسنده ی این اثر، خواندن یا بلندخوانی آن را به همه گروه های 

سنی پیشنهاد می دهد.

یادداشتی از خانم ثریا قزل ایاغ با عنوان آرش، ماندگار بر بلندای البرز

آرش کماندار )دو جلدی(
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: ندا راستین مهر
چاپ دوم، ۱۴۰۰

28×2۱ سانتی متر، ۱۰۴ صفحه
گروه سنی: ۱۰-۱2 سال / ۱۳ سال به باال

چند خط از کتاب آرش کماندار :
تیر می رود و می رود،
وایو در باد می دمد،

تیر هوا را می شکافد، از فراز رودها، کوه ها،
می رود و می رود، ...

هنگامی که خورشید می رود که در باختر فرود بیاید،
تیر به کناره های جیحون می رسد، )ص ۹۴ جلد دوم(

و چنین می شود سرانجام قصه که:
آرش در میان مردم نیست، اما یادش و کارش

با مردم زندگی می کند.
آرش به ایران زندگی دوباره داده است

و ایران نام آرش را زنده نگه می دارد،
تا هنگامی که زندگی هست!



مجموعه چهار جلدی 
ماجراهای کوکو و پوپو

کتاب اول:دیونمکی ها و قلعه ی پیچ پیچ
کتاب دوم: خانه ی تنبل مغزدار کجاست؟

کتاب سوم: جادوگر چور چور چار
کتاب چهارم: خموش دیو، دیو ساالر بزرگ

نویسنده: محمدهادی محمدی
تصویرگر: مهسا منصوری

چاپ اول، ۱۴۰۱
۱8×2۴/5 سانتی متر

مجموع صفحات: 2۱6
گروه سنی: ۷-۹ سال / ۹-۱2 سال

مجموعه ماجراهای کوکو و و پوپو یک مجموعه چهارجلدی از یک فانتزی شگفت است در جهانی که جهان آدم ها نیست، اما برای آن ها 
بیگانه هم نیست. فانتزی شگفت چه گونه فانتزیی است؟ فانتزی شگفت از آن گونه فانتزی ها است که سرتاسر آن پر است از پیش 
بینی ناپذیری، تخیل تازه و ناشناخته برای مخاطب، رازهای تودرتو و شخصیت های که یکی پس از دیگری می آیند، که از جهان واقعی 
نیستند، و انگار تازه به این سیاره فرود آمده اند. کوکو و پوپو خودشان دو شخصیتی هستند که هم بچه درخت زبان گنجشک هستند و 
هم نیستند. هست و نیست، زنجیره ای زبانی است که نویسنده کوشیده است در پیوستار آن داستانی خلق کند که در آن یک مأموریت 
بزرگ وجود دارد. ماموریتی که کل این مجموعه را درپیوند با هم قرار می دهد. کوکو و پوپو آن فرستادگان یا مامورانی هستند که باید این 
مأموریت بزرگ را به سرانجام برسانند. مأموریت بزرگ هم در خلق رخدادهای پیاپی میان جهان تیره نادانی و خاموشی که دیوان پاسدار 
آن هستند و جهان روشن آگاهی و آوایی است که آفریدگان فانتزی مانند کوکو و پوپو، هیوالی خاردار، تنبل مغزدار و ... ده ها شخصیت 
دیگر باید در محور آن با دیوانی چون خموش دیو و خفاش دیو به جنگ برخیزند، زیرا جنگ بر سر خاموشی دیونمکی ها است که در مرکز 
این روایت قرار دارند. همان دیوهای کوچکی که اندازه نمکدان هستند و در قلعه پیچ پیچ به آزار دیگران می پردازند و اگر این دیونمکی 
ها به جهان آواها برگردند، آن وقت گره های بزرگ تری از جهان هست و نیست باز خواهد شد. گره هایی که زبان نیز بخشی از ساختار آن 

است. سرانجام این نبرد بزرگ به کجا می رسد؟ این روایت را باید خواند تا به سرانجام این مأموریت بزرگ پی برد.

تازه ها

TAKbooks_org@داستان بلند و شعر نوجوان

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

پژوهش شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
و منتشر شده در نشر چیستا
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آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان از گونه ی آموزش جایگزین است. آموزش جایگزین 
آموزشی است که جای آموزش رسمی را می گیرد. آموزش رسمی به طور کلی آموزش بدون 

کیفیت یا کم  کیفیت است. زیرا که کودکان در این گونه از آموزش در برنامه ای اجباری 
که از باال سامان دهی شده است، آموزش می بینند و گرایش و عالقه کودکان در آن دیده 

نمی شود. درحالی که آموزش خالق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش باکیفیت است و 
بر پایه گرایش و عالقه کودکان برنامه ریزی می شود. مهم ترین تفاوت آن با آموزش رسمی 

این است که اجباری نیست. یعنی در این گونه از آموزش نباید کودکان را وادار کرد که 
آموزش ببینند. بلکه باید آن ها را برانگیخت که از راه ادبیات آموزش ببینند. 

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان، آموزش با میانجی است. آموزش همیشه دوگونه 
است: بامیانجی و بدون میانجی. آموزش بدون میانجی، آموزش سر راست و بدون بهره 

بردن از افزارها یا پدیدارهایی است که کودکان به آن عالقه نشان می دهند. آموزش 
بامیانجی مانند آموزش از راه ادبیات است که کودکان به آن عالقه دارند.  

آموزش از راه ادبیات کودکان، همراه با لذت و شادی است. چیزی که کودکان به آن گرایش 
دارند و سبب می شود خودبخود یا خود انگیخته به سوی این آموزش بیایند. هم چنین 

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان ، به سبب جلب توجه کودکان به محتوا )متن و تصویر( 
پایدار است. کودکانی که به این شیوه آموزش می بینند، هیچ گاه شخصیت های داستانی 

یا کنش های آن ها را فراموش نمی کنند و با هم ذات  پنداری با این شخصیت ها، رفتار و 
کنش های آن ها را درونی می سازند. 

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان به ترویج  ارزش های زندگی مانند صلح، دوستی ، مدارا، 
پاس داشت سنت های ملی و ... می پردازد و از این راه کودکان را از جنبه اجتماعی رشد 

می دهد تا خود را مانند فرد درون جامعه ببینند و بتوانند به ارزش هایی که از گذشتگان به 
ما رسیده است یا ارزش های جهانی مانند صلح و حقوق کودک باور داشته باشند و برای آن 

بکوشند.  

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان، همسو و همساز با توسعه پایدار است. محتوا و 
روش هایی که در این بستر و رویکرد  تهیه می شوند، کودکان را به گونه ای بار می آورد که 

نقش کنشگر در نگه داری از محیط زیست در شکل های گوناگون آن داشته باشند، از مصرف 
موادی که به زمین و آینده آن آسیب می رساند بپرهیزند. 

آموزش خالق از راه ادبیات کودکان، می کوشد که کودکان را پرسش گر و اندیشه ورز بار 
بیاورد. پرسیدن در این رویکرد یک ارزش است و اندیشه ورزی است که کودکان خالق 

پرورش می دهد. رقابت در این رویکرد جای خود را به مشارکت می دهد و بستر رشد 
کودکان با پیوند آموزش با بازی شکل می گیرد.
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و  بزرگ ساالن  یاری کننده  آواورزی  بسته 
مربیان در آموزش زبان گفتار به کودکان بر 
محور  کودک  خالق  آموزش  رویکرد  پایه ی 

است.
کودکان در آواشناسی، رانش درست واژه ها 
و  آواها  گوناگونی  ریتم،  با  می آموزند.  را 

چرخه آن ها آشنا  می شوند.
مجموعه  این  ویژگی های  مهم ترین  از 
زبان فارسی  آموزش  از  فراتر  که  است  این 
فارسی  زبان  با  آن  آموزش  اگرچه  و  است 
انجام می شود اما مربی یا آموزگاری که کار 
آموزش با آواورزی را بر عهده دارد می تواند 
بومی  خصلت  آن  به  خود  خالقیت های  با 
یا  کم توان  کودکان  این  بر  افزون  بدهد. 
کودکان با نیازهای ویژه نیز بسته به میزان 
توانایی شنوایی و گفتاری یا توانایی ذهنی 

می توانند از این کتاب بهره ببرند.

آموزش  رویکرد  با  الفباورزی  بسته ی 
شیوه  به  و  کودکان  ادبیات  راه  از  خالق 
 Articulative-Phonics آوایی-رانشی 
و  کودکان  به  را  فارسی  الفبای  سامانه ی 

بزرگ ساالن می آموزد.
خواندن  زبان  آموزش  پایه ی  الفبا،  آموزش 
این  ما  جامعه ی  در  است.  نوشتن  و 
الفبا  آموزش  که  است  افتاده  جا  اندیشه 
ویژه سال نخست دبستان است. در حالی 
آن  پی  در  و  واک شناسی  و  آواشناسی  که 
نویسه شناسی و در گامی باالتر نشانه شناسی 
نوشتن  و  خواندن  نیازهای  پیش  آمیختی 
نیاز  ها  گام  این  است.  سنجیده  و  درست 
به سال ها فراگیری پیوسته از سوی کودکان 

پیش دبستان دارد.
آن  رانش گاه  و  واکی  آوای  شیوه  این  در 
بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده 

می شود.
این بسته برای آموزش بزرگ ساالن بی سواد،  
نیست  مادری شان  زبان  فارسی  که  کسانی 
و  نو  شیوه ای  به  را  فارسی  می خواهند  اما 

بازیگون بیاموزند کاربرد دارد.

آواورزی با سی بی لک
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حدیثه قربان
چاپ اول، ۱۳۹۱

گروه سنی: 2-5 سال

الفباورزی با کاکاکالغه
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: حدیثه قربان
چاپ اول، ۱۳۹۱

گروه سنی: 5-۷ سال

ارتباطی  پل  نخستین  اشاره ورزی  بسته 
دیگران  و  خود  خانواده  با  نوپا  و  نوزاد 
سلول های  برانگیزش  با  اشاره ورزی  است. 
و  زبانی  رشد  تنها  نه  خردساالن  مغزی 
را پیش می اندازد که سبب  هیجانی آن ها 
می شود آن ها راهی برای بیان نیازهای خود 
داشته باشند. اشاره ورزی همان زبان اشاره 
خردساالن است که امروزه در جهان به عنوان 
نخستین بخش از کار زبان آموزی با نوزادان 
روزبه روز  و  است  شده  شناخته  نوپایان  و 
گسترش بیش تری می یابد. نوزادان از شش 
ماه به باال و نوپایان دو تا دو و نیم ساله در 
مرحله پیش از زبان بیانی هستند. به ویژه 
اگر  ماهگی   ۱8 زیر  در سن  گروه سنی  این 
تا  باشند،  کرده  باز  زبان  حالت،  بهترین  در 
5۰ واژه را شکسته و بسته به کار می برند. 
خوبی  به  را  زبان  سن  این  در  خردساالن 
می فهمند اما نمی توانند سخن بگویند. رفتار 
از  آن ها  و  است  سویه  یک  آن ها  با  زبانی 
این که فهمیده نمی شوند رنج می برند و رنج 
می دهند.  نشان  ناآرامی  و  گریه  با  را  خود 
کودکان  از  سنی  گروه  این  به  اشاره ورزی 
کمک می کند که بتوانند با ساده ترین شکل 
مفهومی  حرکتی...  زبان  که  اشاره  زبان  از 

است با بزرگ ترها ارتباط برقرار کنند. 

اشاره ورزی با نوزادان و نودایان
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: سولماز جوشقانی
چاپ اول، ۱۳۹6

گروه سنی: 2-۹ سال

»فارسى آموز نخودى ۱«، به نوآموزان کالس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى یاد مى دهد. در این مجموعه، کودکان 
زبان آموزى پایه را به شیوه ى خالق و متفاوت مى آموزند. در این شیوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند 
و نیاز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنیاى شاد و شیرین کودکى را با 

آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند. 
در شیوه ى آموزش خالق از راه ادبیات کودکان، نخودى دنیاى شاد و شیرین کودکى را با داستانک هایى بامزه پیوند مى زند تا کودک، دنیاى 

بازى را کشف کند. هر کودکى که دنیاى بازى را کشف کند، خودش و دنیاى بزرگ پیرامونش را بیشتر مى شناسد.
این نخودى کوچک کوچک، آموزش را ساده کرده است، چون او مى داند که کودکان دنیاى ساده را بهتر و بیشتر مى فهمند و در این دنیاى 
ساده، احساس آرامش و آسایش بیشترى دارند. در اینجا نخودى با حروف الفبا دوست است. او کوشش مى کند این دوستى را گسترش 

دهد و همه ى کودکانى را که مى خواهند فارسى بیاموزند، با این زبان دوست کند.
یادمان باشد، درست آموختن زبان، پایه ى آموزش دانش هاى دیگر است.

با »فارسی آموز نخودی ۲« کودکان افزون بر آموزش زبان فارسی پایه، از راه ادبیات، با مهارت های زندگی و خالقیت های هنری آشنا 
می شوند. در کارگاه داستان با چگونگی ساخت داستان آشنا می شوند. در بخش نوشتن خالق »فارسی آموز نخودی 2«، چگونگی نوشتن 
هنرورانه را می آموزند. در کارگاه نمایش خالق در نقش شخصیت هایی که دوست دارند، قدرت زبان و بیان خود را تجربه می کنند و در کارگاه 
قصه گویی، چگونگی روایت کردن یک قصه را می آموزند. در این کتاب کودکان با مفاهیم اجتماعی، همچون صلح و دوستی، هم زیستی و 

مدارا با یکدیگر، و نگهداری از محیط زیست آشنا می شوند و راه های گفت وگو درباره ی آن ها را می آموزند.
 

با »فارسی آموز ادبی ۳« همه ی کسانی که آموزش با این مجموعه را آغاز کرده اند، می توانند مهارت های خواندن و نوشتن خالق را 
در خود بهبود بخشند و از ادبیات ناب بهره ی بیشتری ببرند. در کتاب خواندن »فارسی آموز ادبی ۳«، داستان پیدایش و گسترش زبان در 
جامعه ی انسانی و پیشرفت زبان فارسی در سده های بلند در پایان هر داستان آمده است که شگردی برای گذار از فارسی پایه و رسیدن به 
گام های باالتر در آموزش زبان فارسی است.در کتاب کارورزی ۳، کارورزی های فارسی آموز 2 در سطحی باالتر و گسترده تر مرور می شود.

این مجموعه شامل کتاب خواندن و کتاب کارورزی است.
 

فارسی آموز نخودی ۱
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی عامه کن
چاپ سوم، ۱۳۹8

گروه سنی: 5-۷ سال

فارسی آموز نخودی 2
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی عامه کن
چاپ دوم، ۱۳۹۷

گروه سنی: ۷-۹ سال

فارسی آموز نخودی ۳
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی عامه کن
چاپ دوم، ۱۴۰۱

گروه سنی: ۹-۱۱ سال
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»شمارورزی لولوپی+۰«: آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت بخش و هدف مند می کند. در شمارورزی 
لولوپی+۰ که ویژه ی کودکان۳ تا 6 سال و کودکان با نیازهای ویژه است، شناخت پایه ها یا بنیادهای پیش عددی از راه داستان به کودکان 

آموزش داده می شود. 
لولوپی صفر آفریده ای از گردونک لولوپا است. گردونک لولوپا در کهکشان ما است. این گردونک هر روز با تابش آفتاب، گرد می شود، 

نزدیک نیم روز سه گوش و شام که شد چهارگوش می شود. لولوپا گردونک عدد، شمار و اندازه است.
شمارورزی لولوپی صفر می کوشد، اندیشه ورزی ریاضی را در ساده ترین شکل به کودکان خردسال بیاموزد. زیستن در فضا یا درک از جهت ها، 
زیستن با عدد یا درک چندی ها، زیستن با اندازه ها یا شکل ها و طبقه بندی منطقی، آغازی برای آزمودن و اندیشه ورز شدن در ریاضی است.

»شمارورزی لولوپی+۱«: آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار و لذت بخش می کند. در شمارورزی لولوپی+۱ 
که ویژه ی کودکان سال نخست دبستان است، بنیادهای شمارورزی یا ریاضی مانند شناخت عددها و شمارش، مفهوم هندسه و شکل های 

هندسی، آمار، جبر، پرسانه گشایی و... از راه داستان آموزش داده می شود. 
شمارورزی لولوپی ۱ شاید بتوانیم به کودکان بگوییم و نشان دهیم که دانش ریاضی آن نیست که شما را از آن می ترسانند و می هراسانند. 
برای همین در آموزش دانش ریاضی، اصل را بر آمیختن احساس ها و عواطف با شناخت منطقی قرار داده ایم. اگر ما بتوانیم چنین کنیم، 
از خشکی آنچه درباره ی دنیای ریاضی گفته می شود، کاسته خواهد شد و کمک می کند که کودکان آرام آرام این دنیای شگفت و شیرین 

را درک کنند.
اندیشه ورزی ریاضی شکل ویژه ای از اندیشیدن است که اگر کودک آن را به درستی بیاموزد، می تواند عددها، اندازه ها و روابط فضایی را 

بشناسد و در پرسانه گشایی و کشف جهان به کار ببرد.
لولوپی آفریده ای از گردونک لولوپا است. گردونک لولوپا در کهکشان ما است. این گردونک هر روز با تابش آفتاب، گرد می شود، نزدیک 

نیم روز سه گوش و شام که شد چهارگوش می شود. لولوپا گردونک عدد، شمار و اندازه است.

پیچیده تر  دیگر  بسته  دو  به  نسبت  و  می روند  پیش  ریاضی  مفاهیم  همراه  به  داستان ها  لولوپی+2  در  لولوپی+۲«:  »شمارورزی 
می شوند. ویژگی این بسته ها در این است که کودکان به جای این که در یک فضای انتزاعی و نامشخص ریاضی بیاموزند در جهانی ریاضی 

می آموزند که شخصیت های داستانی آن برای گشایش و پیشبرد روند داستان مجبورند از مفاهم ریاضی استفاده کنند.

شمارورزی لولوپی + ۰ )ریاضی آموز ادبی(
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ اول، ۱۳۹۴

گروه سنی: ۳-6 سال

شمارورزی لولوپی + ۱ )ریاضی آموز ادبی(
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ اول، ۱۳۹۴

گروه سنی: 5-۷ سال/۷-۹ سال

شمارورزی لولوپی + ۱ )ریاضی آموز ادبی(
نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: کیوان اکبری
چاپ اول، ۱۳۹۴

گروه سنی: 5-۷ سال/۷-۹ سال

کتاب هاى  از  دیگر  یکى  تصویری«،  چیستانی،  »واژه نامه 
مجموعه آموزش خالق از راه ادبیات کودکان است.

از  برانگیز  احساس  و  ساده  زبانی  با  واژگان  واژه نامه،  این  در 
تنها  كودكان  حقیقت  در  می گویند.  سخن  خود  ویژگی های 
را حس  آن ها  بلكه  نمى شوند،  آشنا  آن ها  معناى  و  واژه ها  با 
در  كرد.  حس  را  آن  باید  زبانى  هر  با  دوستى  براى  مى كنند. 
سرشناسه ی  یك  واژه  هر  تصویری  چیستانی،  واژه نامه ی 

چیستانی است.
بلندخوانی  كودكان  برای  سرشناسه  این  متن  كه  هنگامی 
می شود، پاسخ به چیستان كه سرشناسه است، سبب تقویت 
كودكان  تحلیلی  و  دقیق  شنیداری  درک  افزایش  و  هوش 
مفاهیم  به  توجه  با  تصویری  چیستانی،  واژه نامه ی  می شود. 
بنیادین توسعه ی پایدار تهیه شده است. برای آشنایی كودكان 
به  واژه نامه  این  سرواژه های  پایدار  توسعه ی  مفاهیم  با 
پدیده های زیست محیطی، صلح و بهداشت نگاه جانب دارانه 
دارند. واژه نامه ی چیستانی، تصویری با هفت كاربرد ویژه، برای 
فراهم  دبستان  و سه سال نخست  پیش دبستان  پایه ی  گروه 

آورده شده است.

واژه نامه چیستانی
نویسنده: محمدهادی محمدی
تصویرگر: زنده یاد علی عامه کن

2۳×2۳ سانتی متر ، چاپ اول، ۱۳8۳
گروه سنی: 5-۷ و ۷-۹ سال

یکی از راه های تشویق کودکان به خواندن، اجرای فعالیت های 
محبوب  فعالیت های  جمله  از  است.  کتاب  با  پیوند  در  هنری 
کودکان بازی و اجرای نمایش با عروسک است. عروسک های 
هنگام  به  مربی  نه تنها  که  هستند  ساده ای  ابزار  انگشتی 
تشویق  نیز  کودکان  ببرد،  بهره  آن ها  از  می تواند  کتابخوانی 
می شوند که با گذاشتن آن ها بر انگشت های خود داستانی را 
که شنیده اند بازگو کنند یا داستانی تازه بسازند و به این ترتیب 
این  یابد.  پرورش  خالقیت شان  و  تخیل  گفتاری،  مهارت های 

کتاب دارای دو بخش است:
بخش یک: الگوی دقیق و روش ساخت گام به گام ۱۴ عروسک از 
شخصیت های جانوری آشنا که در بیشتر داستان های کودکان 

نقشی به عهده دارند. 
اساس  بر  آهنگین  و  کوتاه  نمایش نامه   ۱۴ دو:  بخش 

شخصیت های جانوری عروسک ها.
ساخت  برای  رنگی  تکه پارچه های  کتاب  این  بسته  در 
هم  است  آمده  کتاب  در  آن  ساخت  روش  که  عروسک هایی 

وجود دارد.

عروسک های انگشتی راهی به سوی قصه گویی، بازی و خالقیت
نویسنده و طراح عروسک ها:هدی عظیمی
نمایش نامه نویس: محمدهادی محمدی

چاپ اول، ۱۳۹۳
2۳/5×۱6/5 سانتی متر، 8۰ صفحه

گروه سنی: ۳-6 سال 




