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کتابدار عزیز ،همکار محترم؛

سالم؛

همنشـینی بـا کتـاب بـرای مـا غنیمتهایی فراهم کرده اسـت که دسـت همـه بـه آن نمیرسـد .مهمترین آن
میزان ندانستههاسـت.
فهم
آرامـش حاصل از دانسـتهها و
غنیمتهـا
ِ
ِ
تالطـم برخاسـته از ِ
ِ
در كتابچـه نو رسـیدهها که پس از هر بسـتة ارسـالی کتاب تهيه و ارسـال ميگردد تالش شـده اسـت تـا با طرح
نکاتـی در قالـب معرفـی و خالصه از هر عنوان ،پنجرهای به جهان درون آن كتاب گشـوده شـود.
نسـخة  pdfايـن كتابچـه ضمـن قابـل مطالعه بـودن به شـما کتابـدار عالقهمند امـکان میدهد تا طـی دوره
هـای زمانـی مشـخص (مث ً
ال  3روز یکبار) نسـخة کاغذی تعـدادی از آنهـا را تهیه و از طریـق تابلوی کتابخانة
خـود اعضـای محتـرم را از رسـیدن اين كتابهـا آگاه کنید.
شايان ذكر است:
 -1ارسـال كتـاب بـه كتابخانههـا بـر اسـاس معيارهاي كمي و كيفـي از جمله درجـة كتابخانهها و نـوع آنها
(اصلي اسـتان ،اصلي شهرسـتان ،شـهري ،روسـتايي و  )...ميباشـد و در هر صفحه مقصد هر كتاب مشـخص
شـده است.
 -2الزم اسـت كتابـداران عزيـز دقـت كننـد كتابهايـي كـه بـراي كتابخانـ ة آنـان درنظـر گرفتـه شـده بـه
كتابخانهشـان رسـيده باشـد .همچنین کتابهایی که بـه کتابخانههای عمومی اهدا شـده اند با عنـوان «اهدایی
بـه کتابخانههـای عمومی» مشـخص شـده اند.
 -3همواره از ايدهها و پيشنهادات كتابداران عزيز در معرفي هرچه بهتر كتابها استقبال مي كند.
معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی
ارديبهشت ماه 1395
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كودك و نوجوان

اردک سیاه

نویسنده:ژانت تیلور الیل؛ ترجمة نسرین وکیلی و پارسا مهینپور
ناشر :افق
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 312صفحه

ايـن اثـر ،بـر اسـاس خاطـراتِ پد ِر نویسـنده ،آفریده شـده اسـت .محور داسـتان ،کشـتیای بـه نام «اردک سـیاه»
اسـت کـه در تمـام سـالهای ممنوعیـت قاچاق ،هـزاران صنـدوق کاالی قاچاق را در سـواحل پیاده کـرده تا اینکه
عاقبـت فرجـام سـیاه خـودش را مییابـد .ایـن کشـتی که تنهـا  4خدمـه داشـت ،کاالی قاچـاق را از فروشـندگان
کانادایـی و اروپایـی میخریـد .کشـتیهای باربـری کـه از کشـورهای دیگـر کاال میآوردنـد ،خارج از نوار سـاحلی
لنگـر میانداختنـد کـه  12کلیومتر با سـاحل ،فاصله داشـته و در واقع مرز آبی کشـور سـاحلی محسـوب میشـود و
خارج از دسـترس مأموران گارد سـاحلی اسـت.
خدمـة «اردک سـیاه» بیشتـر فعالیـت خـود را در شـب انجـام میدادند .هرچـه تاریکتـر ،بهتر؛ گاهـی هم هوای
طوفانـی و متالطـم را بـرای انجام عملیات خود انتخاب میکردند تا تعقیبشـان براي گارد سـاحلي مشـکلتر باشـد.
تـوان رقابـت با آن را نداشـت .خدمة کشـتی نیز مـردان کارآزمـودهای بودند که سـواحل محل
هیـچ شـناور دولتـی ِ
فعالیـت خـود را خـوب میشـناختند و دوسـتان زیـادی هـم در سـاحل داشـتند .در  29دسـامبر  1929در مه غلیظ،
کمیـن آنها نشسـت و همة آنهـا را به رگبار بسـت...
کشـتی گارد سـاحلی بـه
ِ
...کسی واقع ًا نمیداند که در آن شب مهآلود چه گذشته است.
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كودك و نوجوان

تیرانداختن مرد قصهگو)
آرش (حکایت
ِ

نویسنده :مرجان فوالدند ،تصویرگر پژمان رحیمیزاده
ناشر :افق
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 32صفحه

داسـتان یک اسـطورة تاریخی اسـت .جنگی سـخت میان لشـکریان ایران و تـوران درمیگیرد .سـپاهیان
ايـن اثـر،
ِ
ایـران بهشـدت شکسـت میخورنـدُ .کشـتههای فـراوان و زخمیهـای بـی شـمار حاصل ایـن جنگ خانمانسـوز
اسـت .غـرور ایرانیـان شکسـته و از همـه بدتـر اينكه اسـارت زنـان و فرزندان نیـز آنهـا را تهدید میکنـد .در این
میـان درخواسـتهای مکـرر پیـران بـرای مصالحه سـودی نمیبخشـد تا اینکه فرمانده سـپاه دشـمن ،پیشـنهادی
شـگرف ميدهـد .او از ایرانیـان میخواهـد نماینـدة خود را به میدان بفرسـتند .تیری بـر چلّة کمان نهـد و رها کند.
هـر جـا کـه تیر بـر زمین افتـاد ،مرز ایـران و توران شـود.
پیـران ایرانـی چـارهای جـز پذیـرش این پیشـنها ِد ناامیدکننـده و عجیب و گردن نهادن و سـر تسـلیم فـرود آوردن
در برابـر آن نداشـتند ،زیـرا ایـن بهمراتـب بهتـر از اسـارتِ خانوادههـا و زنـان و کـودکان تا پایـان عمر بـود ،اما چه
کسـی بایـد ایـن مهـم را بـر عهـده میگرفت؟! چه کسـی در این کشـاکش ،جرأت داشـت آینـدة سـرزمین خود را
رقـم زنـد؟! کوچکتریـن خطا ،خسـارتی جبرانناپذیر را به همراه داشـت .همة قهرمانان سـپاه ایران یا ُکشـته شـده
بودنـد یـا جراحتی سـخت بر تن داشـتند.
بهناچـار قرعهكشـي كردنـد و قرعـه بـه نـام جوانـی افتـاد کـه گرچه سـالم بـود ،ا ّما نـه کمانـداری چیره بـود و نه
سـردار و سـوارکاری بـه نـام .آرش سـرباز سـادهای بـود پیاده کـه هنگام جنـگ ،از میـان مزرعه و کشـت و کار به
نبـرد خوانده شـده بود .بهسـختی شمشـیر میزد .خردترین سـپاه ایـران بود .پیران و بـزرگان ،او را که تنهـا بازماندة
جوانـان ایرانـی بـود ،برگزیدنـد .آرش از وحشـت بر خـود میلرزیـد و راه دیگری میجسـت که نبود .همـة راهها به
سـوی او ختـم میشـد .تمـام تـوش و توان خـود را به همـراه امید زنـان و کودکان و پیـران و مجروحـان در بازوان
خـود گـردآورد و دوردسـتها را نگریسـت و تیر را رهـا کرد...
اين اثر ،درواقع ،بازنویسـی داسـتانی اسـت که هم در اوسـتا هم در شـاهنامة فردوسـی به زیبایی ذكر شـده اسـت.
داسـتانی که ریشـه در واقعیت هم دارد.
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كودك و نوجوان

طوالنیترینآوازنهنگ

نویسنده:ژاکلین ویلسون؛ ترجمة نسرین وکیلی
ناشر :افق
مقصد :همه کتابخانه ها
 364صفحه

نویسـندة ايـن اثـر ،یکـی از معروفترین نویسـندگان کتابهای کودک و نوجوان در سراسـر جهان اسـت .این نویسـندة
مرگ والدیـن ،طالق و کودکان ناسـازگار
انگلیسـی بیشـتر بـه دلیل پرداختن به مسـائلی همچـون بیماریهای روحـیِ ،
شـناخته شـده اسـت .او جوایز بسـیاری چون اسـمارتیز و جایزة ادبیات کودک گاردین را به خود اختصاص داده اسـت.
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه مـادر ا ِال شـخصیت اصلی داسـتان باردار اسـت .پـدر ا ِال نیـز در مأموریت به سـر میبرد.
ا ِال بـه نهنگهـا بسـیار عالقهمنـد اسـت و در قالـب پروژهای بـه تحقیق بـر روی آنها میپـردازد .شـ ّدت عالقهاش به
نهنگهـا باعـث شـده تـا خـود را در آنها ذوب کند .ح ّتی هنگام شـنا کردن تالش میکند مثل آنها باشـد .مـادرش در
وضـع حمـل ،دچار مشـکل حاد میشـود بهگونـهای که پزشـکان از زنده مانـدش ناامید میگردنـد ،ا ّما ا ِال امیدوار اسـت.
او طـی نامـهای بـه مـادرش مینویسـد« :وای مامان عزیـز! میدانم کـه نمیتوانی این نامـه را بخوانـی .دارم روی پروژة
نهنگها کار میکنم .میدانسـتی یک نهنگ ،رکورد شکسـته و بیسـتودو سـاعت بیوقفـه آواز خوانده؟ اگـر بدانم تو با
دی
همچنیـن آوازی بیـدار میشـوی ،مـن طوالنیتـر از آن را برایت میخوانم .میخواهـم وقتی به دیدنت میآیم ،سـی ِ
قشـنگ این نهنـگ را برایت بیـاورم ».او آوای نهنـگان را ضبط میکند و در بیمارسـتان کنار گوش
چنـد تـا از آوازهـای
ِ
مـادر میگـذارد و از او میخواهـد تـا نفـس بکشـد .نـاگاه مادر چشـم بـاز میکند و نفس میکشـد .او در کمال شـگفتی
دوبـاره به زندگـی بازمیگردد.
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كودك و نوجوان

فونتامارا

نویسنده :اینیاتسیو سیلونه؛ ترجمة منوچهر آتشی
ناشر:امیرکبیر
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 196صفحه

کتابهـا نيـز مثل انسـانها میمیرنـد .تنها تعداد کمـی از آنها زندگـی جاودانه مییابنـد .در میان رمانهای سـال
 1930م در تمـام ادبیـات مغـرب زمیـن که بهعنوان داسـتانهای برجسـته محسـوب شـدند ،سـه تـای آنها بدون
دادن ق ّوتشـان ،به زمان ما رسـیدند .سـومیُ ،رمان ایتالیایی فونتامارا اسـت.
از دسـت ِ
عمق
ايـن اثـر ،حکایـت ُپرمغـزي از زندگـی
ِ
روسـتايیان ایتالیایـی تحـت سـلطة فاشیسـم اسـت .در ایـن داسـتانِ ،
دانشـی عمیـق و نظام
دشـمن بیرحماند :فقر شـدید ،کم
شـوربختی مردمـی بـه تص ّور کشـیده شـده که اسـیر سـه
ِ
ِ
ِ
سرنوشـت خود با روایت تیزبینانة سـیلونه
دیکتاتـوری فاسـد و بیرحـم .تالشهـای معصومانة انسـانها برای تغییر
ِ
ِ
دون شـأن انسـانی وا
و قلـم قدرتمندانـة او ،مخاطـب را بـه تأثّـری ژرف و تأ ّمل در مناسـبات
اجتماعی نامناسـب و ِ
ِ
میدارد.
فونتامـارا هماننـد دیگـر دهکدههـای دور افتـادة ایتالیـا اسـت کـه در میـان جلگههـا و کوههـاي دور از دسـترس
واقعشـده و بسـیار محـروم و فقیـر و متروک اسـت .صد کلبـه دارد همه در یک سـطح ،نامنظم ،بیقواره ،فرسـوده،
بـا پشـتبامهایی فقیرانـه و ...مـردان ،زنـان ،کـودکان ،بزهـا ،جوجههـا ،خوکهـا ،خرهـا بـا هـم به سـر میبرند و
میخوابنـد و ميخورنـد و قضـای حاجـت میکننـد و ...اگـر درة فوچینـو زیـر سـلطة چنان نظـام مسـتعمراتی نبود،
اینهمـه فقـر و نـداری بهتدریـج جبرانپذیـر بود.
زندگی
نویسـنده در مقدمـه تصریـح دارد کـه «سـال گذشـته ،حوادثـی پیشبینینشـده و باورنکردنـی روی داد کـه
ِ
روح عهـد دقیانـوس را در فونتامـارا بهکلـی زیـرورو کـرد ».کتاب بیانگر حوادث یادشـده اسـت.
بـی ِ
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كودك و نوجوان

شاهزده ای سوار بر ماشین مشتی ممدلی
نویسنده:شهربانوبهجت
ناشر :آفرینگان
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 143صفحه

ایـن کتـاب ،مجموعـهای از  9داسـتان کوتـاه واقعی اسـت که بر اسـاس خاطرات نویسـنده بازنویسـی و بازآفرینی
شـده اسـت و نام آن برگرفته از نا ِم آخرین داسـتان این مجموعه اسـت که در میان آنها داسـتان اول ،در جشـنوارة
داسـتانی نارنج در سـال  89تقدیر شـده و داسـتان «به خدا من دزد نیسـتم» برندة مقام دوم جشـنواره داستان کوتاه
دانشـگاه شیراز در سـال  91شده است...
در زير اشاراتي مختصر را به سه داستان خواندني از اين مجموعه را مي خوانيد:
.1پالتـوی پوسـتپلنگی دختـر پادشـاه :هر بار جایی میرفتم ،تا زنگ را فشـار مـیدادم ،دلهره وجـودم را میگرفت.
بایسـتی اسـمم را میگفتـم .ا ّما فایدهای نداشـت .اص ً
ال توی دهانـم نمیچرخید...
بافتـن پالتوی پلنگی خیلی طول نکشـید .مامان دسـتش تند بـود .یکی از همسـایهها برایش
.2ایـن اون کـی بـود:
ِ
سـر انداخـت و یادش داد چه طـوری ببافد...
.3راز آب سـیاه جـادو :در سـینما بـودم .ناگهـان چشـمم به شـخصی افتـاد که از دور شـبیه عمو بـود .یعنی خودش
بود؟!...
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ماجراهایفرانتسکوچولو
نویسنده :کریستینه نوستلینگر؛ ترجمة کتایون سلطانی
ناشر :آفرینگان
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 112صفحه

فرانتـس -شـخصیت اصلـی این کتاب  -پسـری ششسـاله اسـت .ا ّما چـون خیلی کوچك اسـت ،اص ً
ال نمیشـود
سـ ّنش را درسـت حـدس زد .بـرای همیـن خیلیها خیال میکنند که او چهارسـاله اسـت .تازه اینکه چیزی نیسـت،
رنگ
خیلیهـا ح ّتـی پسـر بودنـش را هـم بـاور نمیکننـد .بـرای آنکـه موهـای فرانتـس طالیـی و فرفری اسـتِ .
چشـمهایش هـم آبـی آسـمانی و لبهایش مثـل گیالس ،کوچولـو و قرمز .در ضمـن ،لُپهایی دارد ُک ُپـل و ُگلبهی
و متأسـفانه خیلیهـا فکـر میکننـد که فقـط دختربچههـای نـاز و کوچولو این شـکلیاند.
نویسنده در اثر حاضر ،در طی چند فصل ،به فرازهایی از زندگی فرانتس کوچولو اشاره میکند ،اتفاقاتي نظير:
شـدن فرانتـس ،فرانتس و هدیة روز مـادر ،فرانتس
فرانتـس کوچولـو چگونه مشـکلش را حل میکند؟،گم ِ
چـه جـوری خوانـدن یـاد گرفت،چـی شـد کـه فرانتـس رفـت پیـش مادربـزرگ زندگـی کنـد.
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لنا روی شیروانی

نویسنده:پتر هرتلینگ؛ ترجمة گیتا رسولی
ناشر :آفرینگان
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 160صفحه

«لنـا» نوجـوان سیزدهسـاله و بـرادرش «الرس» شـانس آوردهانـد که همدیگـر را دارنـد .آنها همدیگر را دوسـت
دارنـد .لنـا ،محـرم اسـرا ِر بـرادر کوچکـش اسـت .او از وقتـی فهمیـده پدر و مـادرش میخواهنـد از هم جدا شـوند،
انـگار دنیـا روی سـرش خراب شـده اسـت .او خشـمگین اسـت؛ چون پـدر و مـادرش نمیخواهنـد بـا او دراینباره
حـرف بزننـد .او میخواهـد بـه آنهـا کمـک کند .ایـن در حالی اسـت که خـودش هم نیـاز به کمـک دارد .الرس
نمیدانـد بـه کجا تعلّـق دارد.
متوجه
تجربـه نشـان داده اسـت کـه بچههـا بـا اعتراضشـان نمیتواننـد مانـع جدایـی پدر و مادرشـان شـوند .لنـا ّ
سـردرگمی پـدر و مـادرش میشـود .ولـی شـاید ح ّتـی پـدر و مادرهـا هـم هنـوز نیـاز به آموزش داشـته باشـند.
لنـا و الرس در طـی ماجراهـای فـراوان ایـن کتـاب  -در قالـب  18بخش  -تلاش میکنند به والدینشـان کمک
کننـد کـه نقش پـدر و مادری را بهدرسـتی ایفـا کنند.
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داستان های قورت دادنی
نویسنده :اسکار مندل؛ ترجمة ابوذر کرمی
ناشر :آفرینگان
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 ۱۵۵صفحه

ایـن کتـاب ،مجموعـهای از  ۴۲عنـوان از نابتریـن داسـتانهای کوتـا ِه دلانگیـز ،درسآموز و دلنشـین اسـت که
از زبـان حیوانـات (پرسـتو ،کـرم ،پروانه ،خـروس ،ماهی ،مـوش ،کالغ ،اژدها ،عقاب ،اسـب آبی ،روبـاه ،نهنگ ،گاو،
کبوتـر ،عنکبـوت ،سـگ ،قناری ،گربه ،سـنجاب ،موریانه ،ببر ،اسـب و پشـه) و آدمیـان ،حقایقی را به زبانی سـاده و
گیرایـی آن در سـادگیاش اسـت .بـر دل مینشـیند و جان را نـوازش میدهد.
گیـرا بیـان میکنـد و را ِز
ِ
کتـاب مـا را بـه یـا ِد داسـتانهای کلیلهودمنـه و َم َتلهای ايرانـي میاندازد .براي نمونه بخشـي از دو داسـتان كتاب
را ميخوانيم:
پرسـتوی خوشمشـرب :داسـتان پرسـتوی مهاجری اسـت که به همراه دسـتهای از دوسـتانش پس از طی مسافت
گذاشـتن سـختیهای فراوان ،در جزیرهای میان اقیانوس مینشـیند .ماجرای خود و دوستانش
طوالنی و پشـت سـر
ِ
را بـا آبوتـاب فـراوان بـرای یک ُفک تعریـف میکند و آن فک جز گـوشدادن کار دیگـری نمیکند و...
روبـاه و کالغ :روایتگـر داسـتانی اسـت که بـرای تمامی ما آشناسـت و در کتابهای درسـی آن را بارهـا خواندهایم.
کالغـی قالـب پنیـری بـه منقار داشـت و روی شـاخة درختی نشسـته بـود کـه روباهی حیلهگـر فرامیرسـد و از او
بقیـة ماجرا...
میخواهـد تـا آواز بخواند و ّ
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ترانه های شیمو شیمو ( 13تا)27

نویسنده و تصویرگر لوسی کازینس؛ ترجمة مهری ماهوتی و محمد کاظم مزینانی
ناشر :پنجره
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
38جلد؛ هر جلد  16صفحه

قهرمـان ایـن مجموعه شـعر ،موشـی اسـت به نام شـیمو .شـیمو ،مـوش زبـل و همهچیزدانی اسـت که بـه تدریج
بـه طـور غیـر مسـتقیم دوسـت خوبـی بـرای مخاطبـان کـودک (گـروه سـ ّنی الـف و ب) میشـود .او به کـودکان
مهارتهـای اجتماعـی و مفاهیـم مهـم زندگـی را یـاد میدهـد .مهارتهـای مهـم فردی مثـل دستشـویی رفتن،
مسـواک زدن ،اسـتقالل و کاهـش وابسـتگی ،اعتمـاد به نفـس ،خالقیتهای کوچـک و یزرگ و نیـز مهارتهای
مهم اجتماعی مانند دوسـتیابی ،همدلی ،عشـق به دوسـتان ،فرهنگ ترافیک و عبور و مرور ،آشـنایی با مشـاغل
و نکتههـای مهـم دیگر.
زبـان شـعر ،لحـن کودکانـه ،تصاویـر بکر و جـ ّذاب و دیدنـی ،از مجموعة کتابهای شـیمو ،مجموعـهای خواندنی
و پـر مخاطب سـاختهاند.
عنوانهاي برخی از مجلدات این مجموعه که هر یک حاکی از موضوع آن جلد است ،عبارتاند از:
مـاه قشـنگ میتابه ،شـیمو میخواد بخوابه /شـیمو با خـرس کوچک ،میره بـه مهد کودک /آن مان نباران،شـیمو
مـیره بیمارسـتان /بچههـا بیایـن که دیره،شـیمو بـه موزه مـیره /ماهی و آب و رودخونه،شـیمو مـیره کتابخونه/
و...
الزم بـه ذكـر اسـت كـه مجلـدات  1تـا  12اين مجموعـه قب ً
ال بـراي بخش كـودك كتابخانههاي عمومي سراسـر
كشورارسال شـده است.
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دنیا میخواست به دنیا بیاد
نویسنده :مجید راستی؛ تصویرگر اکرم اسماعیلی
ناشر :سروش
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 32صفحه

ايـن اثـر ،مجموعـهای از چهـار داسـتان کوتـاه بـرای کودکان گروه سـ ّنی الـف و ب (پیش دبسـتانی و ا ّول تا سـوم
دبسـتان) است:
 .1دنیـا میخواسـت بـه دنیـا بیـاد :کالغـی به گنجشـک قهرمان داسـتان خبر میدهـد که دنیا بـزودی به
دنیـا خواهـد آمـد و از او میخواهـد کـه ایـن خبـر را به دیگران برسـاند .او نیز چنیـن میکند و نخسـت به خرگوش
خبـر میدهـد ،ا ّمـا او منظـور گنجشـک را نمیفهمد .خود گنجشـک هم نمیداند مقصود از دنیا کیسـت .تـا اینکه...
 .2آینـة مادربـزرگ :مادربـزرگ هـر کاری میکند تا نوهاش بخنـدد .پروانه نیز همة رفتارهـای مادربزرگ را
عینـ ًا تکـرار میکنـد .مادربـزرگ از او میپرسـد :مگـر تو آینـهای که همـة کارهای مـن را تقلید میکنـی؟ و پروانه
پاسـخ میدهـد...
 .3دو تـا دوسـت بودنـد کـه خـرس بودند :دو خرسـی کـه با یکدیگر دوسـت بودند ،کنـار رودخانـه رفتند تا
هـر یـک  20ماهـی بگیرنـد .ا ّمـا سـرانجام...
قصه
کودک
قصه چیه :نویسـنده در این داسـتانک از زبان سـه
ِ
ِ
قهرمان داسـتان میکوشـد تا بگوید که ّ
ّ .4
نـه چـون بـذر کاشـتنی اسـت ،نه چـون لباس بافتنـی ،نه چـون غذا پختنـی و نـه مانند سـاختمان سـاختنی ،بلکه
قصـة این سـه کودک.
قصـه گفتنـی اسـت ،هماننـد ّ
ّ

17

كودك و نوجوان

قصه هایی براي  9 ،8 ،7 ،6 ،5و  10ساله ها

به قلم جمعی از نویسندگان؛ ترجمة الله جعفری
ناشر :قدیانی
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 160صفحه

ايـن اثـر مجموعـهاي  6جلدي اسـت كه در هر جلد تعدادي داسـتان مختص به يك رده سـني نگاشـته شـده اسـت.
ردههاي سـني از  5سـاله تا  10سـاله است.
فضـاي داسـتانها و لحـن بيـان آنهـا كام ً
ال كودكانه اسـت و عنصـر خيال پـردازي در آن به شـ ّدت حضـور دارد .در
مجموع اين  6جلد  51داسـتان نگاشـته شـده 9 ،داسـتان براي  5سـالهها 9 ،داسـتان براي  6سـالهها  10داستان براي
 7سـالهها 8 ،داسـتان براي  8سـالهها 7 ،داسـتان براي  9سـالهها و  8داسـتان هم براي  10سـالهها.
برخـي از عناويـن داسـتانهاي مجموعـه نخسـت عبارتند از :بادکنکـی برای میکی؛ اسـب آفریقایـی؛ روز بزرگ بیلی
خرسـه؛ چکمههـای جادویی فیل فراموشـکار.
مجموع دوم داسـتانهايي دارد با عناويني نظير :شـوخی غولی؛ جرارد موشـی؛ مسـابقة خزیدن؛ جشـن جادویی آقای
مامبل
عناويـن برخي داسـتانهاي سـومين مجموعه عبارتند از :شـلوار جادویی؛ جارو برقی؛ مشـکل خانـم گرگه؛ کفشهای
فوتبال پرنده؛ گاوها دراز نمیکشـند
چنـد عنـوان از داسـتانهاي مجموعـه چهـارم عبارتند از :هیچ وقـت قورباغـهای را نبوس؛ امیلی عنکبوتـی رقصان را
مالقـات می-کنـد؛ دزد دریایـی با ادب؛ مـن بدترین فضانـورد دنیا بودم
تعـدادي از عناويـن داسـتانهاي مجموعـه پنجم عبارتند از :هارولد و جورابهای گمشـده؛ راز بسـتنیهای ا ِسـتن؛ راز
سـری
فوق ّ
عناويـن برخـي از داسـتانهاي مجموعـه آخـر هم بدين قـرار اسـت :راز مادربزرگ؛ مارتا اشـتباه میکند؛ شـناکردن با
دلفینهـا؛ قورباغـه را دیـدم؛ خانـهای در بیابان؛ ا ِمی بازیگر میشـود.
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شهرخطخطی

نويسنده :اسداهلل شعبانی؛ تصویرگر :ندا عظیمی
ناشر :مؤسسة نشر شهر
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 24صفحه

ساختن کودکان (گروههای س ّنی الف و ب) با مشکالت جامعة شهری است.
اين اثر ،حاوی  10قطعه شعر نو برای آشنا
ِ
عناويـن شـعرهاي ايـن مجموعـه عبارتند از :همسـايه ،پروانـه ،كارخانه ،ترافيك تهـران ،كمربند ،خانـه ،گل و تهـران ،دزد،
تصادف و آدم آهني .نويسـنده در هر يك از قطعهها سـعي كرده پيامي اخالقي و اجتماعي و رفتاري در شـعرش بگنجاند .به
ماشـین گرانقيمتش در اثر سرعت غیرمجاز،
عنوانه نمونه در شـعر همسـايهها بيان ميكند كه همسـایة ثروتمند ،سـوار بر
ِ
سـرانجام بهشـدت تصـادف میکنـد و جـان میبازد .این قطعه هـم به رعایت قوانیـن راهنمایـی و رانندگی ترغیب میکند
عاقبـت قانونمـدار نبـودن را بـه بچهها یـاد میدهد و هم به طور غیرمسـتقیم ثروتاندوزی را تقبیح میکنـد .يا در قطعه
و
ِ
كارخانه بيان ميكند كه امروز در اثر پیشـرفت شـهرها ،کارخانهها که روزی بیرون از شـهر بودند ،جزئی از شـهر شـدهاند و
بدیـن ترتیـب ،دود حاصـل از آنهـا هوا را آلوده میکند و ب ه تدریج پرندگان گریزان میشـوند و طبیعت (گیاهـان و درختان)
از میان میرود.
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مجموعهکتی

(8جلدی)

نويسنده :تاکهای شی تارو؛ ترجمة ناصر جاللیان
ناشر :قدیانی
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 28صفحه

 -1ايـن اثـر در يـك مجموعـة  8جلدی اسـت و شـخصيت اصلـي و قهرمان آن گربـهای به نام «کتی» اسـت كه
قصـد دارد برخـی رفتارهـای فـردی یـک کـودک  3تا  7سـاله در زندگـی روزمـره و در خانـواده یا اجتمـاع را به او
آمـوزش بدهـد .امـوری کـه فراگیـری آنها به زندگـی او نظم مـی دهد و باعـث موفقیتاش میشـود.
 -2برخي از رفتارهاي اين اثر بر اساس زندگي غربي تنظيم شده است.
 -3هركدام از مجلدات اين مجموعه  8جلدي در  28صفحه با تصاوير مناسب و رنگي به چاپ رسيده است.
 -4در جلد اول نخستین گام در رفتار درست با دیگران ،یعنی سالم و احوالپرسی روزانه را آموزش میدهد.
 -5در جلـد دوم بـراي رفتـن بـه توالـت جـه كارهاي بايـد انجام دهند .شـيوة بيان كتـاب طوري اسـت كه كودك
خـود بـه خود بـه ايـن كار عالقهمند ميشـود.
 -6جلـد سـوم ايـن اثـر بـه پـدر و مـادر یـاد میدهـد که چـه گونـه حمام رفتـن را به یـک بـازی تبدیل کننـد .در
نتیجـه ،حمـام رفتـن برای کـودک بـه کاری مفرح و شـادیآور تبدیل شـود.
 -7جلـد چهـارم مجموعـه اين  8جلـدي كارهای مقدماتی برای غذا خوردن ،مانند شسـتن دسـت ،کمک در چیدن
سـفره غـذا ،بسـم اهلل گفتـن هنگام شـروع غـذا و بعد هم کمـک در جمع کردن ظرفهـا را به کودک یـاد میدهد.
 -8ايـن اثـر جلـد پنجـم مجموعـة  8جلدی تالش كرده اسـت به کـودک یاد دهد کـه از همـان دوران کودکی در
کارهـای خانـه مشـارکت داشـته باشـد و این همـکاری به صـورت یک عـادت در او باقـی بماند و زمينـه اي براي
كار در اجتماع باشـد.
 -9در جلـد ششـم آداب معاشـرت یعنـی رفتـار درسـت ،چـه در جمـع خانـواده و چـه بیـرون از خانه و خانـواده مي
پـردازد .آموختـن آداب معاشـرت ،نخسـتین گام بـرای وارد شـدن بـه اجتمـاع اسـت .در ایـن جلـد تلاش شـده تا
رفتارهـای سـادهای کـه از آداب معاشـرت بـه شـمار میآینـد ،بـه کـودک آموزش داده شـود.
 -10در جلـد هفتـم كتـی همـراه مـادرش بیـرون میرود تا اقلام الزم راخریـداری کننـد .کتی در کنار مـادرش با
بسـیاری از رفتارهـا و قوانیـن اجتماعـی آشـنا میشـود و حس همـکاری در او تقویت میشـود.
 -11جلـد هشـتم ايـن مجموعـه روش بیرونرفتـن و قوانین عمومی ماننـد عبور از خیابـان ،چراغهـای راهنمایی،
شـیوة اسـتفاده از وسـائل پـارک و  ...را بـه بچهها آمـوزش میدهد.
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گنجشك و سبز و قرمز

نويسنده  :افسانه شعبان نژاد ،تصويرگر :نيلوفر برومند
ناشر :نشر شهر
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 24صفحه

«گنجشـك و سـبز و قرمـز» از جملـه كتابهـاي منظـوم افسـانه شـعبان نـژاد ،شـاعر توانـا و نامآشـناي كـودك
و نوجـوان ،ويـژة خردسـاالن گـروه سـني الـف و ب اسـت .ايـن كتـاب كـه به سـفارش سـازمان فرهنگـي هنري
شـهرداري تهران منتشـر شـده بـا تصويرگري زيباي نيلوفـر برومند از جذابيت بصري خاصي برخوردار شـده اسـت.
شـاعر در  9ترانـة كودكانـة ايـن كتـاب بـا عنوانهاي جوجه كالغه گم شـد ،يك پـل ،مثل گل ،مـن و بابايي ،چاله
و بزغالـه ،بادبـادك ،دار دار خبـردار ،بـرج بلنـد شـهر ما ،مادر بزرگ و سـبز و قرمـز تالش كرده مفاهيم آموزشـي و
تربيتـي مناسـب بـا گروه سـني مخاطبان گـروه هـدف را در قالبـي روان و مفهوم بـه ايشـان ارائه دهد.
در بخشي از شعر سبز و قرمز ميخوانيم:
چراغ به رنگ سبز شد
گنجشكه رنگ سبز رو ديد
گفت ميتونم حاال برم
فوري به آسمون پريد
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ماجراهای سه پسر بچة ؟؟؟

( 6جلدي)

نويسنده :اولف بالنک؛ ترجمة مسعود حجوانی
ناشر :قدیانی
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 132تا  142صفحه

ایـن مجموعـة  6جلـدی از گونـة داسـتانهای پلیسـی-کارآگاهی اسـت .نویسـنده در هرجلـد میکوشـد ذهـن
جوان داسـتان؛ یعنی یوسـتوس ،بوب و پتر
مخاطبـان کـودک خـود را درگیـر ماجراهایـی کند که برای سـه کارآگاه ِ
ِ
رخ میدهـد .ماجراهـا و حوادثـی تـو در تـو و ُپـر پیـچ و خـم کـه ّ
ذهـن پرسشـگ ِر کودکان
حـل آنها موجب رشـد
ِ
تحلیلـی آنهـا را افزایـش میدهـد؛ اگرچـه داسـتانها طبیعتـ ًا آمیختـه بـا عنصر خیال اسـت.
توانایـی
میشـود و
ِ
ِ
نویسـنده زیرکانه و اسـتادانه ،دسـت مخاطب را میگیرد و در فراز و نشـیبهای حوادث با سـه شـخصیت داسـتان
همـراه میسـازد و لحظاتـی آمیختـه بـا اضطـراب و دلهـره برای آنهـا خلق ميكنـد ،ا ّما سـرانجا ِم آن با شـیرینی و
پاسـخ مع ّما همراه اسـت.
یافتن
ِ
حلاوت ِ
ِ
عنوان «نقشـة گنـج» :حیوانات کاپیتان الرسـون درخطرند .یوسـتوس ،پتر و بوب ،سـه جـوان کارگاه از
جلـد نخسـت با
ِ
محلّـة راکـی بیـچ ،وارد ماجرایـی هیجانانگیز میشـوند و ر ّدپایی پیدا میکنند .ماجراجویی سـه جوان شـروع میشـود...
جلـد دوم بـا عنـوان «پشـت میلههای زندان» :سـه جوان کارگاه در جسـت و جوی یک دزد هسـتند .ر ّدپـای دزد به
زندانـی مخروبـه و قدیمـی ختم میشـود .در آن زندان مخروبـه ،ماجرایی هولناک در انتظا ِر آنهاسـت...
جلـد سـوم بـا عنـوان «شـکار مگسهـا» :وقتی کـه قولـی دادی ،باید انجـام هم بدهـی .یوسـتوس ،بوب و پتر ،سـه
شـدن مگس در شـهر هسـتندّ .
حل ایـن مع ّما پیامدهای خطرناکـی هم دارد.
کارآگاه از راکیبیـچ ،بـه دنبال علّ ِت زیاد
ِ
عنوان «سـایهای در شـب» :حیـاط خانة عمو تیتـوس برای تهیـة صحنههای خطرنـاک یک فیلم،
جلـد چهـارم بـا
ِ
جـای بسـیار مناسـبی اسـت .تهیـة فیلـم در همـان روزهـای ا ّول بـا مشـکل بزرگـی روبـهرو میشـود .خرابکاری
در گـروه فیلمبـرداری وجـود دارد کـه دسـت بـه کارهـای خطرناکـی میزنـد .یوسـتوس ،بـوب و پتـر ،وسـط ایـن
صحنههـای خطرناک هسـتند.
جلـد پنجـم «فـرار بـه آینـده» :دانشـمندی بینظیـر در سـال  1864سـفری بـه گذشـته کـرده اسـت ،ا ّما مشـکل
اینجاسـت کـه بـدون کمـک یوسـتوس ،بـوب و پتـر ،قـادر بـه بازگشـت به زمـان حال نیسـت.
جلـد ششـم بـا عنـوان «دروازة جه ّنم» :کالهبردارهـای بازار ّ
ترسـاندن یوسـتوس ،بوب
مکاره و باغ وحشـت ،خیال
ِ
و پتـر را دارنـد ،ا ّمـا ایـن سـه کارآگاه جوان بـه این سـادگی گرفتار اين دام نميشـوند.
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سفر باور نکردنی ادوارد

نويسنده :کیت دی کاملیو؛ ترجمة مهدی حجوانی
ناشر :قدیانی
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 133صفحه

شـخصیت اصلـی و قهرمـان داسـتان ،خرگوشـی بـه نـام «ادوارد» اسـت کـه سـرتاپایش از جنـس چینـی اسـت.
خرگوشـی بلندبـاال کـه از نـوک گـوش تـا نـوک پاهایـش ،حـدود یک متر اسـت .چشـمهای تیـز و با هوشـش به
رنـگ آبـی نقاشـی شـده اسـت .صاحـب ادوارد ،دختـری  10سـاله با موهـای تیره بـه نام «ابیلیـن» ،تقریبـ ًا هم قد
ادوارد اسـت .برای پدر و مادر ابیلین خیلی جالب و بامزه اسـت که او ادوارد را خرگوشـی واقعی به حسـاب میآورد.
بعـد از م ّدتهـا خانـواده تصمیـم میگیرنـد بـا کشـتی روانـة انگلیس شـوند .در عرشـة کشـتی ،یکی از مسـافران
تلاش میکنـد خرگـوش را از دسـت ابیلیـن درآورد که در این کشـاکش ،خرگوش بـه دریا میافتد و گم میشـود.
از اینجـا بـه بعـد ،او آدمهـای گوناگـون و دنیاهـای جدیدی را تجربـه میکند.
کیـت ،نویسـندة پـرآوازة ایـن داسـتان  -کـه یکـی از معتبرتریـن جایزههـای ادبیـات کـودک جهـان با نـام جایزة
آن خـود کـرده اسـت -مـا را همـراه بـا خرگوش این داسـتان به سـفری طوالنی و غیرعـادی میبرد.
نیوبـری را از ِ
از عمـق اقیانـوس تـا تـور ماهیگیـری یـک پیرمـرد؛ و از باالی تـودة زبالهها تـا کنار آتشـی که مردی آواره روشـن
کـرده اسـت .کتاب حـاوی  27فصل اسـت.
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جنگ دختر دستکش پوش با سرما

نويسنده :زیتا ملکی
ناشر :قطره
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 86صفحه

ايـن اثـر ،مجموعـه اشـعاری در سـبک شـعر نـو اسـت کـه شـاعر م ّدتها بـرای انتشـار آن تلاش کرده و سـراغ
پذیرش آن از سـوی یـک ناشـر را دریافت میکند
ناشـران متعـ ّدد رفتـه تـا اینکه سـرانجام در یـک روز برفی ،خبر
ِ
و بـر اسـاس ذوق شـاعرانه از همیـن واقعـه الهـام میگیرد و نـام کتابش را «جنگ دختر دسـتکشپوش با سـرما»
میگـذارد .اتفاقـ ًا او کتابـش را بـا قطعـه شـعری آغاز میکند کـه در آن ضمن گالیـه از اوضاع زمانه کـه به دختری
چـون او بهـا نمیدهـد ،از اینکـه شـعرهایش ماههـا در نوبـت چاپ اسـت و خاک میخـورد ،شـکوه میکند.
حالی او ،درگذشـت مادر و پـدرش ،اتّفاقهای بدی
قطعههـای دیگـر نیز بیانگ ِر :تنهایی شـاعر ،افسـردگی و پریشـان ِ
کـه پیدرپـی برایـش رخ میدهـد ،خاطـرات دوران کودکـی بـا پـدر و مـادر در زادگاهـش کرمانشـاه ،گلـه از اینکه
مـادرش كه روانپزشـک اسـت ،بـرای درمان تنهایـیاش دارو تجویز میکند ،طـراوت باران ،سرخوشـیهای دوران
کودکی و ...اسـت.
بخشي از يك قطعهشعر كتاب:
کالغ  ...پر
دور هم نشستهایم
و امان خنده را میبریم
آخر بازی،
آنقدر شوخیمان ُگل انداخته
که قابلهها هم پرواز میکنند
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آوازهایم برای تو

نويسنده  :نورا حقپرست
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 160صفحه

کتـاب حکایتگـر داسـتان زندگـی خانـوادهای اسـت کـه در جنـگ حضـور دارد .ایـن زندگـی در قالـب  14فصل به
تصویـر کشـیده میشـود .نویسـنده یـک سـیر تاریخـی را ادامـه نمیدهد ،بلکـه بهضـرورت در زمان سـير ميكند،
تـا داسـتانی جـذاب و گیـرا را بـرای مخاطبـان گروههای سـنی «د» و «ه» فراهـم آورد.
داسـتان از نهـم آذر  1376شـروع میشـود و شـادماني مـردم را بـراي رفتـن بـه جـام جهانـي نشـان میدهـد.
دههـا جـوان و نوجـوان ،فشـرده و تنگاتنـگ ،کنـار هم ایسـتادهاند .چهرههایشـان شـاد اسـت و خنده بر لـب دارند.
بعضیهـا دسـت بـر گـردن و شـانة بغلدستیشـان انداختهانـد و بعضیها از باالی سـر دیگران سـرک کشـیدهاند.
همـه دستهایشـان را بلنـد کردهانـد و بـا انگشتهایشـان عالمـت پیـروزی را نشـان میدهنـد .چنـد نفـر پرچـم
گرفتهانـد و بعضـی صورتشـان را بـا رنـگ سـبز و سـفید و قرمـز رنگ کردهاند .شـادی در نـگاه آنها مـوج میزند.
بالفاصلـه بـه روز قبـل میرویـم و هيجـان ديـدن بـازي ايـران و اسـتراليا .خانوادهای به تصوير كشـيده میشـوند
كـه بـا عالقـه فوتبـال نـگاه میکننـد .فصـل بعد آبـان  1359اسـت و دايـي نـادر دارد به جبهه مـیرود .دوبـاره به
متوجه میشـویم بـا اعضاي خانـوادهای همراه شـدهايم كه در سـالهای جنگ
سـال  1376برمیگردیـم و کمکـم ّ
در جبهـه مشـاركت جـدي داشـتهاند .بابـا محسـن پنج سـال اسـير بوده اسـت و جانباز از اسـارت بازگشـته اسـت.
مامانمهتـاب در شـهرهاي مـرزي بـه مـردم كمـك میکـرده و بـه كار خبرنـگاري و عكاسـي میپرداخته اسـت.
داسـتان از شـهريور  1359و آغـاز جنـگ تحميلي آغاز میشـود و تا دیمـاه  1376را به تصوير میکشـد و به بهانة
مـرور زندگـي خانـوادة محسـن و مهتـاب ،خوانندة نوجـوان را با فضـاي جبهه و جنگ و شـرايط مـردم جنگزده و
مسـائل پشـت جبهه آشـنا میکند.
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چشمعقاب

نويسنده :محسن هجری
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد:همه کتابخانه ها
 166صفحه

این رمان بر اساس وقایع تاریخ برای نوجوانان گروه سنی «د» و «ه» بازنویسی شده است.
دژ المـوت در محاصـرة لشـکریان هوالکـو خان مغول اسـت .ناصـر فرزند حامد ،کتابـدار کتابخانة المـوت در کنار دیگر
فداییـان اسـماعیلیه بـه فرماندهـی اسـد بـا تمامـی قـوا در برابـر مغولهـا مقاومت میکننـد .باآنکـه باخبرشـدهاند امیر
رکنالدیـن -فرمانـروای اسـماعیلیان  -تسـلیم هوالکـو خان شـده اسـت ،ا ّما از تسـلیم شـدن خـودداری میکنند.
در ایـن میـان ،حامـد کـه از قدیم کتابدار کتابخانة المـوت بوده ،نگـران از تلفات الموتیان و همینطـور نابودی کتابخانة
الموت اسـت .او که خبردار شـده ،عطاملک جوینی ،مشـاور ایرانی هوالکو در طمع به دسـت آوردن کتابهای ارزشـمند
المـوت اسـت ،در ایـن اندیشـه اسـت که بـاب مذاکره را بـا او باز کند ،ا ّما پسـرش حامد بهشـدت با ایـن راهحل مخالفت
میکند.
در ایـن میـان ،ناهیـد ،نامـزد ناصر و فرزند یوسـف ،دیگر کتابـدار الموت باآنکه به ناصر عشـق میورزد ،ا ّما بـا راه و روش
ناصـر مخالـف اسـت و آن را عقالیـی نمیبینـد .بـا اضافه شـدن به تعداد کشـتهها ناصـر دچـار تردید میشـود ،بهویژه
آنکـه میبینـد ،اسـد فرمانـدة شـجاع الموت نیز نتيجة مانـدن در قلعـه را هالکت تدریجی مـردم میبیند .اسـد از ناصر
میخواهـد بـه پـدرش مجـال بدهد .سـرانجام حامـد ،به اتفاق ریشسـفیدان المـوت با جوینـی مذاکره میکننـد .هدف
حامـد ،نجـات مـردم و حفـظ کتابخانة المـوت اسـت .او که نگـران انتقام مغوالن اسـت ،به دنبـال راه سـومی میگردد،
راهی میان جنگیدن و تسـلیم!
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اولینروزتابستان

نويسنده  :سیامک گلشیری
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
 80صفحه

گیری
داسـتان کوتاهـی اسـت بـرای مخاطبـان نوجوان .نویسـنده در این داسـتان در  18قطعـة پیاپی
جریان شـکل ِ
ِ
یـک سـرقت را از آغـاز تـا انجام روایـت میکند.
شـخصیت اصلـی داسـتان ،جوانـی اسـت کـه در یکـی از مناطـق جنـوب شـهر زندگـی میکنـد و از زبـان خویش
تـرک موتور ناصر سـوار
ماجـرای یـک سـرقت را کـه خـود نیـز در آن مشـارکت داشـته روایـت میکنـد .روزی او ِ
میشـود و صبـح تـا ظهـر بـا ناصر همراه میشـود .ناصـر از طریـق فروش مـواد ،امرارمعـاش میکند .سـرانجام به
پیشـنها ِد او بـه کافـهای میرونـد و بـه گفتگـوی صمیمانـه میپردازند.
او در البـهالی صحبتهایـش از شـخصی بـه نـام پژمـان سـخن میگوید کـه فرد متم ّولی اسـت و همین سـرآغاز
طراحی نقشـة سـرقت منزل پژمان از سـوی ناصر و دوسـتانش میشـود.
ّ
آنهـا دسـت بـه سـرقت میزننـد .در آخریـن لحظـات ،پژمـان کـه در خانـه بود ،بـا شـخصیت اصلی داسـتان که
جورابـی بـر سـر کرده بود تا شـناخته نشـود ،روبرو میشـود .او را میشناسـد ،ولی در کمال شـگفتی ابـراز نمیکند.
ح ّتـی پسازاینکـه آنهـا محـل را تـرک کردند ،بـه پلیس ّاطلاع نمیدهد!
چند هفته پس از ماجرای سرقت...
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کلوچههایخدا

نويسنده و تصویرگر :کلر ژوبرت
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد:همه کتابخانه ها
 32صفحه

قهرمـان داسـتان خرسـی کوچولـو اسـت کـه زیباییهـا و نعمتهای فـراوان خـدا را در اطـراف خود میبینـد و در
محبتش سـپاس گوید ،ا ّمـا نمیدانـد چگونه ایـن کار را بکند.
ِ
پـی آن برميآیـد تـا خـدا را بـرای ایـن همه لطـف و ّ
کـردن ایـن مشـکل بـه سـراغ دوسـتانش مـیرود و مسـئله را بـا آنهـا در میـان میگـذارد .کالغ،
او بـرای حـل
ِ
پیشـنهاد میدهـد کـه برای تشـکر از خـدا برایش کلوچه بپـزد ،ولی جوجه تیغـی با پیشـنهاد کالغ مخالفت میکند
و میگویـد :بهتریـن کار ایـن اسـت کـه ماننـد خـدا با همـه مهربان باشـی ،زیـرا او مهربانـی را بیش از هـر كاري
دوست دارد.
ایـن داسـتان ،در واقـع بـه زیبابـی بـه طـور غیـر مسـتقیم ،هـم ویژگیهـای خـدا را بـه کـودکان یـاد میدهـد و
تصویـری دلپذیـر از او در ذهنشـان ترسـیم میکنـد و هم آنـان را به مهرورزیدن نسـبت به همه ترغیـب مینماید.
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از برگ گل بهتر

نويسنده  :ناصر کشاورز؛ تصویرگر :علی خدایی
ناشر :سروش
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 15صفحه

اين اثر ،مجموعهای از ده شعر برای کودکان گروه س ّنی الف و ب (پیشدبستانی و ا ّول تا سوم دبستان) است:
عناويـن شـعرهاي ايـن مجموعـه عبارتند از :لباس نو ،چشـمهای مادر ،نقاشـی ،دریـا ،روز برفی ،از بـرگ ُگل بهتر،
ُگل ،دامـن ،درختهـا و جوجة من.
قسمتهاي از شعر لباس نو:
پدر برايم امروز  /لباس نو خريده
ولي هنوز آن را /عروسكم نديده
عروسك من امشب  /كمي دلش شكسته
نميرود بخوابد  /كنار ما نشسته
لباس نو ندارد /براي روز عيدش
زده هزار وصله  /به دامن سفيدش
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بازی میکنم و یاد میگیرم (فعالیتهای علمی دربارة حشرهها)
نويسنده  :جانیس وان کلیو؛ ترجمة زهرا جعفری
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 126صفحه

جلـدی «بـازی میکنـم و یـاد میگیـرم» اسـت کـه با کمک یکسـری
ايـن اثـر یکـی از عنوانهـاي مجموعـة 5
ِ
عملـی سـاده بـه پرسـشهای کـودکان دربـارة حشـرات پاسـخ میدهـد .بچههـا
سـرگرمیها و آزمایشهـای
ِ
پرسـشهای زیـادی دربارة حشـرهها دارند و دوسـت دارند اطالعاتي از آنها داشـته باشـند .در برخـی آزمایشهای
ایـن کتـاب ،از حشـرههای واقعـی اسـتفاده شـده اسـت .الب ّتـه حشـرههایی که خطرنـاک نیسـتند .در برخـی دیگر
بچههـا نمونههایـی از حشـرات را میسـازند .کشـف موضوعـات تـازه توسـط خـود کـودک ،حـس دلپذیـری در او
ایجـاد میکنـد .بچهها دوسـت دارند خودشـان آزمایش ،جسـتجو و کشـف کننـد و تجربههـای نو و بکـر و تروتازه
بـه دسـت آوردنـد .بـرای این کار تنها ابـزاري که نیاز دارند ،راهنمایی دوسـتانه ،چند پیشـنهاد مناسـب و کنجکاوی
خـو ِد آنها اسـت.
ایـن کتـاب ُپـر از پیشـنهادهای مناسـب اسـت .در البـهالی آن بیش از  50آزمایش سـاده بر اسـاس پرسـشهای
واقعـی بچههـا تنظیـم و ارائه شـده اسـت .مخاطب بر اسـاس مطالـب این کتاب ميتوانـد با کودک خـود بازی کند
و در حیـن بـازی بـه او فرصـت دهـد که پاسـخ کنجکاویهایـش را بیابد .پرسـشهایی چـون :آیا حشـرهها دندان
دارنـد؟ حشـرهها تـا چـه انـدازه ميتواننـد بپرند؟ ايـن اثر را ميتـوان یک سـفر علمی به شـمار آورد.
در پایـان نیـز واژهنامـهای بـرای توضیـح برخـی کلمـات و اصطالحات آمده کـه در آثار مشـابه به چشـم نمیخورد
و از امتیـازات ایـن اثـر به شـمار میآید.
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بازی میکنم و یاد میگیرم (فعالیتهای علمی دربارة بدن)

نويسنده  :جانیس وان کلیو؛ ترجمة زهرا جعفری
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 120صفحه

جلـدی «بـازی میکنـم و یـاد میگیـرم» اسـت کـه با کمک یکسـری
ايـن اثـر یکـی از عنوانهـاي مجموعـة 5
ِ
عملـی سـاده به پرسـشهای کـودکان دربارة بدن پاسـخ میدهد .بچهها پرسـشهای
سـرگرمیها و آزمایشهـای
ِ
زیـادی دربـارة بدنشـان دارنـد و دوسـت دارنـد بداننـد کـه قسـمتهای مختلـف بدنشـان چگونـه کار میکننـد .با
کمـک فعالیتهـای ایـن کتـاب ،کودکان شـما افـزون بر آشـنایی با بدن خـود از سـاختن چیزهایی مثل اسـتخوان
پالسـتیکی و مـدل ریههـا و ...لـ ّذت خواهند برد.
کشـف موضوعـات تـازه توسـط خود کـودک ،حـس دلپذیـری در او ایجاد میکنـد .بچهها دوسـت دارند خودشـان
آزمایـش ،جسـتجو و کشـف کننـد و تجربههـای نـو و بکـر و تروتـازه به دسـت آوردند .بـرای این کار تنهـا ابزاري
کـه نیـاز دارند ،راهنمایی دوسـتانه ،چند پیشـنهاد مناسـب و کنجـکاوی خو ِد آنها اسـت.
ایـن کتـاب ُپـر از پیشـنهادهای مناسـب اسـت .در البـهالی آن بیش از  50آزمایش سـاده بر اسـاس پرسـشهای
واقعـی بچههـا تنظیـم و ارائه شـده اسـت .مخاطب بر اسـاس مطالـب این کتاب ميتوانـد با کودک خـود بازی کند
و در حیـن بـازی بـه او فرصـت دهـد که پاسـخ کنجکاویهایـش را بیابد .پرسـشهایی چون :غذایی کـه میخورم
کجـا مـیرود؟ چـرا روی زخـم دسـتم َدلَمه بسـته اسـت؟ اين اثـر را ميتوان یک سـفر علمی به شـمار آورد.
در پایـان نیـز واژهنامـهای بـرای توضیـح برخـی کلمـات و اصطالحات آمده کـه در آثار مشـابه به چشـم نمیخورد
و از امتیـازات ایـن اثـر به شـمار میآید.
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بازی میکنم و یاد میگیرم (فعالیتهای علمی دربارة ریاضی)
نويسنده  :جانیس وان کلیو؛ ترجمة زهرا جعفری
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 120صفحه

جلـدی «بـازی میکنـم و یـاد میگیـرم» اسـت کـه با کمک یکسـری
ايـن اثـر یکـی از عنوانهـاي مجموعـة 5
ِ
عملـی سـاده بـه پرسـشهای کـودکان دربـارة ریاضـی پاسـخ میدهـد .بچههـا
سـرگرمیها و آزمایشهـای
ِ
پرسـشهای زیـادی دربـارة ریاضـی دارنـد .شـاید بچههـا واژههایی مانند «کسـر» و «جمع» را نشـنیده باشـند .ا ّما
اگـر یـک شـیرینی یا شـکالت داشـته باشـند ،عالقـه دارنـد آن را با دوسـتان خـود تقسـیم کنند.
سـاختن چیزهایـی ماننـد
بـا کمـک فعالیتهـای ایـن کتـاب ،کـودکان افـزون بـر آشـنایی بـا دنیـای ریاضـی از
ِ
دانههـای بـرف ،جعبـه ،تـرازو و ...لـذت خواهنـد بـرد.
کشـف موضوعـات تـازه توسـط خود کـودک ،حـس دلپذیـری در او ایجاد میکنـد .بچهها دوسـت دارند خودشـان
آزمایـش ،جسـتجو و کشـف کننـد و تجربههـای نـو و بکـر و تروتـازه به دسـت آوردند .بـرای این کار تنهـا ابزاري
کـه نیـاز دارند ،راهنمایی دوسـتانه ،چند پیشـنهاد مناسـب و کنجـکاوی خو ِد آنها اسـت.
این کتاب ُپر از پیشـنهادهای مناسـب اسـت .در البهالی آن بیش از  50آزمایش سـاده بر اسـاس پرسـشهای واقعی
بچههـا تنظیـم و ارائه شـده اسـت .مخاطب بر اسـاس مطالـب این کتاب ميتواند بـا کودک خود بازی کنـد و در حین
بـازی بـه او فرصـت دهـد کـه پاسـخ کنجکاویهایش را بیابـد .پرسـشهایی چون :چگونـه ميتوانم با انگشـتهایم
حسـاب کنـم؟ انـدازة پـای من هم یـک متر اسـت؟ اين اثـر را ميتوان یک سـفر علمی به شـمار آورد.
در پایـان نیـز واژهنامـهای بـرای توضیـح برخـی کلمـات و اصطالحات آمده کـه در آثار مشـابه به چشـم نمیخورد
و از امتیـازات ایـن اثـر به شـمار میآید.
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بازی میکنم و یاد میگیرم (فعالیتهای علمی دربارة علوم)

نويسنده  :جانیس وان کلیو؛ ترجمة زهرا جعفری
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 128صفحه

جلـدی «بـازی میکنـم و یـاد میگیـرم» اسـت کـه با کمک یکسـری
ايـن اثـر یکـی از عنوانهـاي مجموعـة 5
ِ
عملـی سـاده بـه پرسـشهای کـودکان دربـارة شـیمی و فیزیـک پاسـخ میدهـد.
سـرگرمیها و آزمایشهـای
ِ
بچههـای کوچـک بـا واژههـای شـیمی و فیزیک آشـنا نیسـتند .ا ّما یک شیشـه آب صابون بـا یک آهنربـا به آنان
بدهیـد و ببینیـد چگونـه چشمانشـان بـرق میزند!
کشـف موضوعـات تـازه توسـط خود کـودک ،حـس دلپذیـری در او ایجاد ميكنـد .بچهها دوسـت دارند خودشـان
آزمایـش ،جسـتجو و کشـف کننـد و تجربههـای نـو و بکـر و تروتـازه به دسـت آوردند .بـرای این کار تنهـا ابزاري
کـه نیـاز دارند ،راهنمایی دوسـتانه ،چند پیشـنهاد مناسـب و کنجـکاوی خو ِد آنها اسـت.
ایـن کتـاب ُپـر از پیشـنهادهای مناسـب اسـت .در البـهالی آن بیش از  50آزمایش سـاده بر اسـاس پرسـشهای
واقعـی بچههـا تنظیـم و ارائـه شـده اسـت .مخاطـب بـر اسـاس مطالب ایـن کتـاب ميتواند بـا کودک خـود بازی
کنـد و در حیـن بـازی بـه او فرصت دهـد که پاسـخ کنجکاویهایـش را بیابد .پرسـشهایی چـون :هواپیما چگونه
پـرواز میکنـد؟ چـرا لیموتـرش اسـت؟ ايـن اثـر را ميتوان یک سـفر علمـی به شـمار آورد.
در پایـان نیـز واژهنامـهای بـرای توضیـح برخـی کلمـات و اصطالحات آمده کـه در آثار مشـابه به چشـم نمیخورد
و از امتیـازات ایـن اثـر به شـمار میآید.
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بازی میکنم و یاد میگیرم (فعالیتهای علمی دربارة طبیعت)

نويسنده  :جانیس وان کلیو؛ ترجمة زهرا جعفری
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 128صفحه

جلـدی «بـازی میکنـم و یـاد میگیـرم» اسـت کـه با کمک یکسـری
ايـن اثـر یکـی از عنوانهـاي مجموعـة 5
ِ
عملـی سـاده بـه پرسـشهای کـودکان دربـارة گیاهـان و جانـوران پاسـخ میدهـد.
سـرگرمیها و آزمایشهـای
ِ
بیشـتر کـودکان ،جانـوران و گیاهـان را دوسـت دارند و از اینکـه دربارة آنهـا چیزهایی بیاموزند ،بسـیار هیجانزده
میشـوند.
در آزمایشهـای ایـن کتـاب از جانـوران واقعـی اسـتفاده نشـده اسـت ،اما انتظـار میرود کـه با دیـدن مدلهایی از
سـنجاب پرنـده و منقـار پرنـدگان کـه ميتـوان بـا آن دانههای پفکردة ذرت را برداشـت ،خوشـحال شـود.
کشـف موضوعـات تـازه توسـط خود کـودک ،حـس دلپذیـری در او ایجاد میکنـد .بچهها دوسـت دارند خودشـان
آزمایـش ،جسـتجو و کشـف کننـد و تجربههـای نـو و بکـر و تروتـازه به دسـت آوردند .بـرای این کار تنهـا ابزاري
کـه نیـاز دارند ،راهنمایی دوسـتانه ،چند پیشـنهاد مناسـب و کنجـکاوی خو ِد آنها اسـت.
ایـن کتـاب ُپـر از پیشـنهادهای مناسـب اسـت .در البـهالی آن بیش از  50آزمایش سـاده بر اسـاس پرسـشهای
واقعـی بچههـا تنظیـم و ارائـه شـده اسـت .مخاطـب بـر اسـاس مطالب ایـن کتـاب ميتواند بـا کودک خـود بازی
کنـد و در حیـن بـازی بـه او فرصـت دهـد کـه پاسـخ کنجکاویهایـش را بیابـد .پرسـشهایی چون :چرا سـگها
نفسنفـس میزننـد؟ درون دانـه چیسـت؟ و چیزهـای بسـیاری که کـودک میخواهد دربـارة آنها بداننـد .اين اثر
را ميتـوان یک سـفر علمـی به شـمار آورد.
در پایـان نیـز واژهنامـهای بـرای توضیـح برخـی کلمـات و اصطالحات آمده کـه در آثار مشـابه به چشـم نمیخورد
و از امتیـازات ایـن اثـر به شـمار میآید.
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االغه با تو قهرم(مجموعه شعر)
نويسنده :شكوه قاسم نيا؛ تصويرگر :ندا عظيمي
ناشر :نشر شهر
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 18صفحه

ايـن مجموعـه شـعر كـه بـا هـدف تبيين مفاهيم شـهروندي از سـوي مؤسسـة نشـر شـهر به چاپ رسـيده اسـت،
سـاختن کـودکان (گروههای
حـاوي  ۹قطعـه شـعر كودك با موضوع سـبك زندگي شـهري و نكاتي با هدف آشـنا
ِ
سـ ّنی الف و ب) با مشـکالت جامعة شـهری اسـت.
در ادامه با عنوانهاي اين اشعار و مفاهيم آنها آشنا ميشويم:
.1كاكل زري :در خصـوص اثـرات منفـي آلودگـي هـوا بـر سلامتي ،بهگونهاي كـه حتي حيوانـات خانگي
هـم دچـار ايـن معضـل شـدهاند.
.2االغه با تو قهرم :موضوع اين شعر رؤياي كودكي است كه مايل است از شهر آلوده خارج شود.
.3نگو بمون :اين شعر وصف حال گنجشكي است كه در اثر آلودگي هوا از شهر مهاجرت ميكند.
.4بنبست :شعر حكايت مشكالت كودكان شهر در يافتن مكاني مناسب بازي كردن است.
.5بازار :به مشكالت تورم و قيمت باالي اجناس در بازار ميپردازد.
.6همسايه :به بازي دو كودك همسايه و تعلق خاطر آنها به كوچة محل زندگيشان اشاره دارد.
.7كفـش نـو :ايـن شـعر دغدغههـاي كودكـي را در تلاش بـراي پاكيـزه مانـدن كفشهـاي نويـي كـه
بهتازگـي پوشـيده ،در زيـر بـاران بـه تصويـر كشـيده اسـت.
.8لباس تازه :شعر بيانگر قدرشناسي كودكي است كه پدرش برايش لباسهاي تازه خريده است.
.9نمـر ة صفـر :ايـن شـعر بـه موضوع رعايـت قوانيـن راهنمايـي و رانندگـي بهويژه لـزوم دقت به سـرعت
مجـاز پرداختـه اسـت.
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نامشمحمدبود

نويسنده  :سیّد مهدی آیتاللهی؛ تصویرگر محمدرضا لواسانی
ناشر :مدرسه
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 32صفحه

ايـن اثـر ،مـروری اسـت گـذرا بـر سـیرة پیامبر گرامـی اسلام(ص) از تولّـد تا وفـات .نویسـنده تالش کرده اسـت
بهاختصـار ،مهمتریـن فرازهـای زندگـی حضـرت را بـرای کـودکان گـروه سـ ّنی ج تبییـن کند.
برخي از نكاتي كه در اين كتاب به آن اشاره شده است:
تولّـد پیامبـر ،شـگفتیهای طبیعـی که همزمـان بـا آن رخ داد ،دوران کودکی و آمـوزش وی نزد حلیمه ،درگذشـت
آمنـه (مـادر گرامـی حضرت) و جدش عبدالمطلب ،همزیسـتی با مـردم ّ
مکه و تأ ّمل و درنـگ در باورها و نوع زندگی
آنهـا ،سـفر به همراه ابوطالب و دیدار با راهب مسـیحی و پیشـگویی هـای وی دربارة نب ّوت حضرت(ص) ،اشـتغال
بـه تجـارت و آشـنایی بـا خدیجه بانوی سرشـناس ّ
مکـه و ازدواج با او ،آغـاز وحی و دعوت مردم به اسلام ،هجرت
از ّ
مکـه بـه مدینـه و تشـکیل حکومت اسلامی ،ماجرای غدیـر خم و اعالم جانشـینی و امامت حضـرت علی(ع) ،و
رحلت پیامبر(ص).
نویسنده بهدرستی در بیشتر فرازهای زندگی حضرت(ص) ،بر حضور امام علي(ع) تأکید دارد.
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تا آن ور خيابان

نويسنده  :فريدون سراج ،تصويرگر :نيلوفر برومند
ناشر :نشر شهر
مقصد :کتابخانه های دارای بخش کودک
 24صفحه

«تـا آنور خيابـان» از جملـه كتابهـاي منظـوم ويژة كودكان گروه سـني ب و ج اسـت .اين كتاب كه به سـفارش
سـازمان فرهنگـي هنـري شـهرداري تهـران و با قلم شـاعر جـوان كودك و نوجوان ،فريدون سـراج منتشـر شـده
بـا تصويرگـري زيبـاي نيلوفـر برومنـد از جذابيت بصري خاصي برخوردار شـده اسـت .شـاعر در  10ترانـة كودكانة
ايـن كتـاب بـا عنوانهـاي بـاد و رفتگـر ،مهمـان مـا ،بـاران و آفتـاب ،خانـه جـاي بازي نيسـت ،شـهر مـا ،درخت
برنـده ،اسـتاديوم ،بسـاط ،عصـاي سـفيد و آقـاي پليس تالش كـرده موضوعـات آموزشـيتربيتي و سـبك زندگي
ايرانياسلامي را در قالبـي مناسـب و جـذاب بـراي مخاطبـان گـروه هـدف ارائه دهد.
در بخشي از شعر آقاي پليس ميخوانيم:
يكريز باران ميچكد
روي خيابانهاي خيس
دارد هدايت ميكند
رانندهها را يك پليس
يك دست ميگويد« :برو»
يك دست ميگويد« :بايست»
بيچتر مانده طفلكي
فكر خودش انگار نيست
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آواز پرواز

نويسنده  :راضيه تجار
ناشر :انجمن قلم ايرانيان امروز
مقصد :همه کتابخانه های نهادی بجز روستایی
 176صفحه

ايـن اثـر ،مجموعـهای از هجده داسـتان كوتاه دربارة شـهيد بزرگوار عباس بابايي اسـت .داسـتانهایی با عنوانهاي
و خـدا آنجـا بـود! مردانـي اين چنين ،وقتیکـه یخها آب میشـوند ،بعد از خداحافظـي ،آي آدمها ،شـريك ،پرندهای
قصة شـب يلدا ،پرواز سـبز ،هدية بهشـتي،
كـه پريـد ،ناشـناس آشـنا ،زير باران ،هميشـه آن دورها چراغي هسـتّ ،
تـا مالقـات خدا ،مسـافران بهشـت ،تنها صداسـت كـه میماند ،عطر و سـنگ ،و اين يادگاري من اسـت.
در ايـن داسـتانهای كوتـاه كـه از نظر زماني به مقاطع مختلف زندگي شـهيد عباس بابايي اشـاره دارد ،ویژگیهای
اخالقـی و تعهـد و ُحسـن خلق او را نشـان داده اسـت .اين داسـتانها فرازهـاي متفاوت و مختلفـي از زندگي وی را
در برخـورد بـا خانواده ،اطرافيان و زيردسـتان بهخوبی به تصوير كشـيده.
در فرازی از کتاب دربارة عباس بابایی میخوانیم:
آرام و مجـذوب پیـش رفـت .جلـو در کهنـة چوبـی آبیرنـگ ایسـتاد .کوبه را گرفـت و زد .یکبـار ،دوبار ،سـه بار...
میدانسـت کسـی نیسـت .امـا ...بـه چارچـوب در نگاه کـرد؛ به شاسـی زنـگ .عجیب بود .شاسـی همیشـه خراب
میدرخشـید؛ مثـل حبـة انگـور و کنـارش ...اسـم عبـاس  ...ماننـد فسـفر ...عبـاس بابایـی ...آن را فشـرد .نوایـی
برخاسـت؛ نـرم ،مالیـم ،مـوزون ...نـوا همچنان ادامه داشـت و او نگاه کـرد به در .روی آن ...دسـتی کنـده بود .این
یـادگاری مـن اسـت .سـر را بلنـد کرد .خورشـید در کسـوف بود .ا ّما یک تکة آسـمان بـاالی خانه صـاف بود ،صاف
صـاف ،بـه رنـگ الجـورد و کمـی دورتر ،تیـره و ابری .انـگار دوبـاره نگاهش پاییـن لغزید .المپهای چشـمکزن
میـان برگهـای سـبز سـبز ،ریـز و طربناک ،خامـوش و روشـن و پایینتـر ...این یـادگاری...
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اسماعيل

نويسنده  :اميرحسين فردي
ناشر :انجمن قلم ايرانيان امروز
مقصد :همه کتابخانه ها
 392صفحه

قهوهخانـة علي خالدار ،همیشـه شـلوغ اسـت؛ از عملههـای اول صبح گرفته تا شـوفرهای کرایهکـش ،گاریچیها و
حتـی آنهایـی کـه عصرها تـوی بیابانی جلـو قهوهخانه فوتبـال بـازی میکردند .بهتدریـج قهوهخانة علـي خالدار،
پاتـوق اسـماعيل زاغـول میشـود .هرچه علی خالدار کوتاه و تیره اسـت ،در عوض ،اسـماعیل بلند و روشـن اسـت.
مـرض کتـب خوانـدن دارد آن هم داسـتانهای پلیسـی و عشـقی ،همینطور کیهان ورزشـی .اهل سـیگار و قلیان
نیسـت ،ا ّمـا از چـای بدش نمیآیـد .بخصوص از چای علـی خالدار.
پدر اسماعيل كه رفتگر است در تصادف میمیرد و اسماعيل و مادرش و برادرش  -محبوب  -تنها میمانند...
ایـن داسـتان درواقع حکایتگر سـیر تحول روحی کسـی اسـت کـه از یک زندگی عـادی در قهوهخانه آغاز میشـود
و سـپس بـه اسـتخدام در بانـک و سـرانجام فعالیتهـای دینـی فرهنگی در مسـجد و حضور سیاسـی و سـرانجام
شـهادت ختم میشـود.
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دو قدم مانده به صبح
نويسنده  :مهدي نوروزي
ناشر :اطالعات
مقصد :همه کتابخانه ها
 426صفحه

احمد آقا و بهجت خانم و پسرشـان حسـين و دخترشـان نرگس در روسـتا زندگي میکنند و ناگهان خبر میرسـد
کـه عمـو حميـد میخواهـد بـا زن و بچـهاش بـه روسـتا بيايـد .زمسـتان اسـت و زمزمههـای انقلاب بـه گـوش
میرسـد .درواقـع عمـو حميـ ِد سـاواكي و خانـوادهاش از تـرس حملة مـردم انقالبي به خانـة سـاواکیها و مزدوران
رژیـم به آنجـا پنـاه آوردهاند.
عمـو حميـد ،حسـين را بـا خودش به سـازمان امنيت میبرد و حسـين بعد از چنـد روز با چند نفر ديگـر مأمور پاك
كـردن شـعارها میشـود .تقریبـ ًا هیچکـس دل بـه ايـن كار نمیدهـد و ح ّتي اواخـر ،حسـين روي ديوار شـعارهاي
انقالبـي مینویسـد .عمـو چنـد روز كار را متوقـف میکند و حسـين بـه منزل آبدارچـي ادارة تحت امـر عمو میرود
و عاشـق مريـم دختـر آقـاي كتابي كـه انقالبي اسـت میشـود و كتـاب میخوانـد و در تظاهرات شـركت میکند.
حسـين به ادارة عمـو برمیگردد.
یکشـب تصمیـم میگیـرد روي ديـواري روي سـقف سـازمان امنيـت شـعار انقالبي بنويسـد .مهیا میشـود .هوا
بسـیار سـرد اسـت .در هنگام نوشـتن شـعارها یکی از قوطیهای رنگ در اثر چسـبیدن قلممو هنگام بیرون آوردن
بـه هـوا پرتـاب میشـود .از صـدای آن مأمـوران از تـرس حمله مـردم انقالبی بـه شـلیک و پرتاب نارنجـک اقدام
میکنند .
نارنجکـی پشـت سـر حسـین منفجـر میشـود و مـوج انفجـارش او را به وسـط بـام پـرت میکنـد .ترکشها چند
ً
کاملا خیس شـدهاند .با لبخنـدی حاکی
جـای بدنـش را سـخت زخمـی میکنـد .لباسهایش از شـدت خونریزی
از رضایـت اشـهد خـود را میگویـد .یکلحظه میان روشـنایی حاصـل از انفجارهـا چهرههای زیبایـی را میبیند که
بـرای بـردن او از آسـمان فـرود میآینـد .چهرههایي كه آشـنا هسـتند؛ آری حسـین به شـهادت میرسـد.
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قصه و رمان

خانوادةما

نويسنده  :يعقوب آژند (ي .مياندوآبي)
ناشر :انجمن قلم ايرانيان امروز
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی
 364صفحه

کتاب از سه بخش در قالب سه داستان تشكيل شده است :خانوادة ما ،خانة سفيد ،جغاتو.
در داسـتان اول ،بـا عنـوان خانـوادة مـا ،مـادر خانـواده سـر زا ميميرد .خالـه قمر دختر تازه بـه دنيا آمـده را از آب و
گل درمـیآورد ،ولـي اصـرار دارد شـوهر خواهـرش ازدواج كنـد .پدر كه پينهدوز اسـت ،با دو پسـر و دخترش زندگي
میکنـد و درنهایـت حاضـر بـه ازدواج میشـود .پـسازآن ،پـدر به اصـرار دیگـر خاله تـن میدهد و با خانـوادهاش
كـه حـاال بزرگتر شـده اسـت ،به تهـران كوچ میکنـد .در تهران با مشـقات زيـادي روبهرو میشـوند .داسـتان در
ادامـه بـه انقالب و جنـگ تحميلي گـره میخورد...
داسـتان دوم ،یعنـی خانـة سـفيد را ملوكالسـادات كـه مديـر مدرسـه اسـت ،تعريـف میکنـد .او دائم دربـارة خانة
سـفيد بـزرگ رو بـه روي مدرسـه و افـراد آن خانـواده حـرف میزنـد .پـدرش از فعـاالن سياسـي و كارگـر كارخانة
نسـاجي بـوده اسـت كه توسـط عوامل صاحـبکارش آقاي تقوايي كشـته میشـود .ماجراهاي متعددي در داسـتان
پيـش میآیـد كـه به خودكشـي يكي از معلمها ،فـرار دختري از خانه ،و كار كردن دو زن از شـخصیتهای داسـتان
در خانـة سـفيد منجر ميشـود.
بخـش سـوم كتـاب بـا عنوان جغاتو ،مجموعـهای از چند داسـتان كوتاه تأليفي و چند داسـتان كوتاه برگردان شـده
اسـت .فضـاي كتـاب درمجموع شـرايط انقلاب و پس از انقالب و دوران جنگ را به تصوير كشـيده اسـت.
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فرزندانامامحسین(عليهالسالم)

دين

محمد زاده
نويسنده  :مرضیه ّ
ناشر:امیرکبیر
مقصد :همه کتابخانه ها
 280صفحه

امـام حسـین(ع) در زندگـی پرافتخـار خـود صاحب فرزندانی شـدند که نشـانههای عظمـت را در خاندان ايشـان به
نمایـش گذاردنـد؛ البتـه دربارة تعـداد فرزندان امـام(ع) در منابع تاریخـی اختالفهایی وجـود دارد.
مو ّرخـان متقـ ّدم چـون مصعب ،سـهل بخاری ،شـیخ مفید و طبرسـی ،تعـداد فرزنـدان آن حضرت را چهار پسـر به
سـجاد) ،علـی اصغر (عبـداهلل رضیـع) ،جعفـر و دو دختر بـه نامهای
نامهـای علـی اکبـر ،علـی بـن الحسـین (امام ّ
فاطمـه و سـکینه میداننـد ،ا ّمـا منابـع متأخـر ،تعداد فرزنـدان امـام(ع) را ده تن شـمردهاند و این در حالی اسـت که
تنهـا از نُـه نفـر آنهـا نـام بردهاند .آنان از شـش پسـر و سـه دختـر به نامهـای علی اکبـر ،علی بن الحسـین ،علی
اصغـر ،عبـداهلل ،مح ّمـد ،جعفـر ،زینب ،فاطمه و سـکینه یـاد کردهاند.
نویسـنده در ایـن کتـاب ،تلاش کـرده بـر اسـاس دادههـای منابع معتبـر روایـی و تاریخی ،بـا توجه بـه اختالفات
تقـدم و تأخُ ر والدت و نام و نسـب دقيق بانـوي که آنان
فاحـش دربـارة فرزنـدان امـام حسـین(ع) از نظر نام ،زمانُ ،
را بـه دنيـا آورده و پرورانـده اسـت و ، ...زندگانـی آن بزرگـواران را بـدون پیرایههای ناراسـت تاريخي ،بازشناسـی و
بازنویسـی کند.
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رفتن برای ماندن

(زندگانی شهید مهدی رجببیگی)

تاريخ

نويسنده  :ریحانه خوشطینت
ناشر :مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقصد :همه کتابخانه ها
 188صفحه

بخـش مسـاج ِد دانشـگاههای کشـور اسـت و هـر از گاهـی همایشـی به
شـهدای دانشـجو کـه تصاویرشـان زینت
ِ
خـوش دیـدا ِر «خواص بـا بصیرت» .شـهید مهدی
حال
یادشـان برگـزار میشـود ،حـال خوشـی بـه آدم میدهنـد؛ ِ
ِ
رجببیگـی ( 1360- 1336ش) از آن جملـه اسـت .او دانشـجو بـود ،اهـل قلم ،شـاعر ،طنزپرداز ،تحلیلگ ِر مسـائل
سیاسـی روز و بیـش از همـة اینهـا معلّـم .شـاید همین روحیة چنـد بُعدیاش بـود که او را از سـاير آدمهـا متمایز
نوشـتن
کـرده بـود .از تحلیـل و بررسـی مسـائل سیاسـی روز و نقـد و انتقاد با زبان طنز گرفته تا شـعر و شـاعری و
ِ
قطعـات ادبـی و عرفانـی ،همـه و همـه را با تسـلّط باالیی ارائه میکـرد .مقـاالت و تحلیلهایش در شـمار بهترین
کارهـای مطبوعاتـی و فرهنگـی روزنامههـای معتبر کشـور بود.
دوران ستمشـاهی ،ف ّعال بود .او نخسـت پـس از فرمان امـام خميني(رحمتاهلل
بعـد از پیـروزی انقلاب نیـز همانند
ِ
عليـه) بـه همـراه چنـد تـن از دوسـتانش از جمله شـهید شـوریده ،جهاد سـازندگی را تأسـیس کـرد .او در تسـخیر
النـة جاسوسـی آمریـکا نیـز نقـش عمـده و بسـزایی داشـت .در مـ ّدت یک سـال و انـدی که ایـن مرکـز توطئه و
مسـلمان پیـرو ّ
حسـاس و مهمـی
فسـاد در تسـخیر دانشـجویان
ِ
خـط امام(رحمـتاهلل عليـه) بـود ،مسـئولیتهای ّ
آزادی-بخش جهـان در تهـران ،نمایندگی دانشـجویان پیرو خط
چـون برگـزاری و انجـام گردهمایـی جنبشهـای
ِ
امام(رحمـتاهلل عليـه) در گردهمایـی جنبشهـای آزادیبخـش را بـر عهـده داشـت .وی سـخنگوی دانشـجویان
توسـط
پیـرو خـط امام(رحمـتاهلل عليـه) بـود و در مراسـم نماز جمعه سـخنرانی میکرد .سـرانجام در  5مهر ّ 1360
منافقـان کـوردل تـرور شـد و بـه درجة رفیع شـهادت نائـل آمد.
ايـن اثـر ،بـا هدف آشـنایی نسـل جدید بـا ابعاد متفاوتـی از زندگـی و زمانة شـهید با تکیه بـر مصاحبة نویسـنده با
خانوادة ّ
معظم شـهید با نثری داسـتانی و ج ّذاب نگاشـته شـده اسـت.
پایـان بخـش کتـاب 5 ،قطعـه از سـرودههای او بـا عنوانهـاي اهلل اهلل اهلل ،زبان حـال یک خان ،نامهای به شـهید،
بحـث آزاد و رنجنامـه ،بـه همراه اسـناد و چند تصویر اسـت.

43

شهیدسیدعبدالکریمهاشمینژاد

تاريخ

نويسنده  :سیمین رهگذر
ناشر :مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقصد :همه کتابخانه ها
 240صفحه

مبارزات
توجه بـوده اسـت ،در دوران
مشـهد کـه از دیربـاز بـه
ِ
دلیـل وجو ِد ُپرخیـر و ِ
ِ
برکت مرق ِد امـام رضا(ع) مـورد ّ
نهضـت امـام خمینـی(ره) نیـز بـه سـبب حضور یـاران ایشـان در آن دیار و مبـارزات جـ ّدی علیه رژیم ستمشـاهی،
توجـه تاریخنـگاران را بـه خود جلـب کرد.
ّ
سـید عبدالکریم هاشـمی نژاد
در کنـار شـخصیتهای سیاسـی -
ِ
فرهنگـی مبـارز ،شـهید بزرگـوار حجتاالسلام ّ
( 1360 - 1311ش) منشـأ آثـار عظیمـی بـرای انقلاب اسلامی بوده اسـت.
نویسـنده در ايـن اثـر ،تلاش کرده اسـت تـا با اسـتفاده از خاطرات و آثار بهجامانده از شـهید هاشـمی نـژاد ،مطابق
با سـلیقه و پسـند جوانان 100 ،داسـتان کوتاه را بر اسـاس آن خاطرات بنویسـد که ضمن سـادگی درک ،ارزشهای
وجـودی و مبارزات ایشـان را بر جوانان آشـکار نماید.
او دربارة روش نگارش خود در مقدمه مینویسـد« :من تنها توانسـتم صد سـتاره از این زندگی به شـما تقدیم کنم.
نمیدانـم چـرا ایـن رقـم در ذهنـم نقش بسـت .شـاید «صد» بهتریـن نمرة قبولـی ما زمینیهاسـت .بعد خواسـتم
بـه رسـم خیلـی هنجارشـکنیها ،بـدون نظـم و ترتیـب ،سـتارهها را ردیـف کنم ،ا ّمـا نظـم در زندگی هاشـمینژاد
خصلت
آنقـدر برجسـته بـود کـه حیفـم آمـد و از ابتـدا تـا انتهـای آن را چـون پازلی در کنـار هم چیـدم تا به ایـن
ِ
میسـر نشـد و تنها
آن جوانمـرد ،وفـادار بمانـم .خیلـی تلاش کردم تـا در خاطرات و گفتههـا تغییر ایجاد کنم ،ولی ّ
حقیقـت مطلب رنگ دیگـری بگیرد و از تأثی ِر آن کاسـته شـود »...
در برخـی از آنهـا دسـت بـردهم .میترسـیدم
ِ
او در ابتـدا ،گزینههایـی از زندگـی و مبارزات شـهید هاشـمینژاد را ارائه میدهد ،سـپس به ترسـیم اخلاق و رفتار
کریمانـة شـهید و آنـگاه بـه شـهادت وی پرداختـه اسـت .پنجاه سـخن کوتـاه از این دانشـمند شـهید ،زینتبخش
پایانـی این کتاب اسـت.
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تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی(رحمةاللهعليه) در نجف

تاريخ

نويسنده  :اکبر فالحی
ناشر:مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی
 332صفحه

تاریـخ انقلاب اسلامی را میتـوان بـه چند مقطع مشـخص دورهبنـدی نمود :نخسـت دورة آغاز نهضت اسلامی
از سـال  1341تـا 1343؛ دورة دوم دوران تبعیـد حضـرت امام از ایران از سـال  1343تا 1356؛ دورة سـوم اوجگیری
نهضـت اسلامی از آبـان  1356تا شـهریور  1357و دورة چهارم دوران پیروزی انقالب اسلامی در نیمة دوم سـال
 .1357دورة دوم تاریـخ انقلاب اسلامی ،طوالنیتریـن مقطـع آن اسـت کـه رهبر کبیر انقالب به مدت یک سـال
بـه ترکیـه و سـپس عـراق تبعيـد شـده بودنـد .تعامـل و روابـط حضرت امـام(ره) بـا مراجع عظـام تقلیـد ،طالب و
روحانیـون ایرانـی ،شـیوة برخـورد ايشـان بـا رژیم بعثـی عـراق و فعالیتهـای علمـی و مبارزاتیشـان در نجف از
موضوعهـاي مهـم ایـن مقطـع تاریخـی اسـت؛ امـا مهمتریـن موضـوع ایـن دوره ،تدریـس «حکومت اسلامی یا
والیـت فقیـه» از سـوی امام خمینی در سـال  1348در نجف اشـرف اسـت .طـرح این بحث مهـم در تاریخ انقالب
اسلامی نقطـة تحـول و سرنوشتسـازی در اندیشـة سیاسـی و مبارزاتـی به شـمار میرود ،زیـرا اگر تا قبـل از این
حکومت
مـردم مبـارز مسـلمان ایـران علیـه حکومت پهلـوی موضع گرفتـه و مبـارزه میکردنـد ،از این پس طـرح
ِ
مطلـوب آنهـا نیـز توسـط رهبـری انقلاب ارائه شـد و مشـروعیت حکومت سـلطنتی زیـر سـؤال رفت .انتقـاد از
سیاسـتهای رضاشـاه ،مبـارزه بـا اسـتعمار و دعـوت بـه بازگشـت بـه هویـت اسلامی از جمله موضوعهـای مهم
مطـرح شـده در این کتاب اسـت.
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دفاع مقدس

انار سبز زیتون سرخ
نويسنده  :پونه نیکوی
ناشر :هزارة ققنوس
مقصد :همه کتابخانه ها
 64صفحه

اين اثر ،مجموع ه اشـعاری اسـت که در پنجمین دورة جشـنوارة گام ا ّول سـال  1390و پانزدهمین جشـنوارة کتاب
سـال دفاع مق ّدس سـال  1390و جشـنوارة سراسـری شـعر جوان انقالب سـال  1390برگزیده شـده است.
موضوع تمامی اشعار ،به نوعی با جریان دفاع مق ّدس مستقیم در ارتباط است.
شاعر اشعار خود را در قالب سه بخش دستهبندی کرده است:
.1لیالیی ،حاوی  16قطعه؛
.2مادرانه ،حاوی  3قطعه؛
عناویـن :جوهـر خونیـن ،شـمیم لبخنـد ،زنـده بـه عشـق ،دیـدار ،کبوترانه ،بـا ابر
 .3نُـه شـعر متفـاوت بـا
ِ
بـارانزا ،بیآسـمان ،مـادر زیتـون ،میزگـر ِد سـرخ.
پایداری شـاعر از نوع شـعرهای تقویمی  -مناسـبتی یا تشـریفاتی نیسـت ،بلکه از سـنخ زندگی و سـرزدگی
شـعر
ِ
شناسـی
اسـت .ایـن دفتـر کوچـک شـع ِر پایـداری را میتوان ،قدمزدنـی زنانه و لطيـف در مسـیر مق ّدمهای از جامعه
ِ
جبهـه و روانشناسـی جراحتهـای برجـای مانده از هشـت سـال دفـاع مق ّدس به شـمار آورد.
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دفاع مقدس

خواب خون

محمد عزیزی
نويسنده ّ :
ناشر:روزگار
مقصد :همه کتابخانه ها
 200صفحه

زندگی شـهید محمدحسـین فهمیده اسـت کـه بهعنـوان بهترین زندگینامة داسـتانی
ايـن اثر ،داسـتانی بر اسـاس
ِ
نوجـوان در سـال  1390از سـوی جایـزة ادبی حبیبغنیپور برگزیده شـده اسـت.
نویسـنده در آغـاز کتـاب ،تحـت عنوان «یادآوری» دربارة سـبک و سـیاق و انگیـزهاش از تألیف اين اثر مینویسـد:
درونـی دیرینـه نوشـتهام؛ و چـون آن را یـک ُرمـان تاریخـی میدانـم ،در
«خـواب خـون را در پاسـخ یـک نیـاز
ِ
ِ
تاریخـی معاصر اسـتفاده کـردهام .پس آنچـه در این کتـاب آمده اسـت ،الهامگرفته از
نوشـتن حـوادثِ آن از وقایـ ِع
ِ
ِ
شـیرین دوران دفـاع مقـ ّدس و شـاید تنها تصویری گنگ و مبهم از آن حماسـههای شـورانگیز
واقعیتهـای تلـخ و
ِ
است.
نوشـتن ایـن حداقل ،تا توانسـتهام تالش کردهام .گفتگو با خانوادة شـهید (پـدر ،مادر و برادران) و دوسـتانش،
بـرای
ِ
خوانـدن همة آثاری که
ویدئویـی مربـوط به خاطرات خانواده ،دوسـتان و معلّمان شـهید دربارة او و
دیـدن نوارهـای
ِ
ِ
ِ
دربارهاش منتشـر شـده بودنـد ،از جملة این کارها بوده اسـت.
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دفاع مقدس

دخترمناهید

نويسنده  :حسینعلی جعفری
ناشر :فاتحان
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی
 192صفحه

زندگـی شـهید ناهید فاتحـی کرجو ،با حفـظ نقاط و نکات برجسـته و اصلی
ايـن داسـتان ،برداشـتی آزاد از زمانـه و
ِ
اسـت .ایـن رمـان ،روایتگـر زندگـی دختـری ُکـرد اسـت کـه درکنـار رودخانههای جـاری و در پـای کوههـای بلن ِد
پای شـرافت
کردسـتان چنـان ایسـتاد کـه تا امروز تنها اسـطورهها ایـن چنین با دسـتهایی خالـی و قلبی محکمِ ،
ایمـان خویـش پایـدار ماندهاند.
و
ِ
داسـتان مربـوط بـا خانـوادهای ُکرد اسـت که در سـنندج زندگـی میکننـد و در بحبوحـة ناآرامیها و جنـگ داخلی
بـا گروهکهـای ضـد انقلاب چـون کوملـه و دموکـرات و ...بـا مشـکالت دسـت و پنجه نـرم میکننـد .ناهید و
سـیده زینـت و برادرانـش فـرزاد و فرهـاد ،و خواهرانش مریـم و نرگس.
مـادرش ّ
سـال گذشـته شـهر دسـت کوملـه و دموکراتهـا افتاده بـود و برای م ّدتهـا ناهید را بازداشـت كـرده بودند .اینک
شـهر دسـت نیروهـای انقلاب و سـپاه پاسـداران بود ...تـا اینکه دوبـاره در حملة نیروهـای ضد انقالب ناهید اسـیر
میشـود و در اثـر شـکنجههای بیرحمانـة آنهـا بـه جرم جاسوسـی به شـهادت میرسـد.
چهـار پنـج مـاه از شـهادتش میگذشـت کـه نیروهـای انقلاب روسـتایی را که ناهیـد در آنجا به شـهادت رسـیده
و دفـن شـده بـود ،بـه تسـخی ِر خـود در آوردنـد .کاک نریمـان ،جنـازة ناهیـد را از تـوی گـودال بیـرون آورد .تنش
میلرزیـد .همـه گریـه میکردنـدّ .
ضجه میزدند و شـانة مـردان میلرزیـد .زنی
کل مـردم دِه آمـده بودنـد .زنهـا ّ
سـیده زینت سـراپا سـیاهپوش به دیـدار دخترش آمـده بود.
سـیاهپوش آمـد .همـة نگاههـا بـه او بـود .مادر شـهيدّ ،
ضجه
تهمینـه جلـو رفـت .با ِ
سـیده زینـت نه ّ
سـیده زینـت را در آغوش گرفتّ .
بال روسـری اشـکش را پاک کرد و ّ
مـیزد و نـه شـانهاش میلرزیـد .زنهـا التماسـش میکردنـد که جلو نـرود ،ا ّمـا او رفت و تابوت را بوسـید .سـپس
دسـتها را رو بـه آسـمان بـرد و گفـت« :خدایـا قبـول کـن» آنـگاه رو به مردم کـرد و گفـت« :آرزوی یـک قطره
اشـک را بر دل دشـمنان میگـذارم».
کتاب در  14فصل سامان یافته است.
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علوم اجتماعي

زن و بازیابی هویت حقیقی

(گزیدةبیاناتحضرتآیتاهللالعظمیسیّدعلیخامنهای(مدظلّهالعالي))

به کوشش محسن کربالیینظر
ناشر:انقالب اسالمي
مقصد :همه کتابخانه ها
 312صفحه

ايـن اثـر ،گزیـدهای از مجموعـه بیانـات رهبـر ّ
معظـم انقالب(مدظلهالعالـي) در سـالهای  1368تا  1390اسـت که دربـارة موضوع
بسـیار مهـم و کلیـدی زن و جایگاهـش در جهـان اسلام و دنیـای معاصر ایـراد فرمودهاند.
حقیقی او در قالب چهار بخش سامان یافته است:
بازیابی هویت
در اين كتاب ،فرمایشات ایشان دربارة زن و
ِ
ِ
بخـش ا ّول کـه جنبـة مقدماتـی دارد ،حـاوی کلیاتـی دربارة زن و خانواده اسـت .در این بخـش طی چهارفصل به این مباحث اشـاره
شده است:
قطعی کمتوجهی
 .1ضرورت پرداختن به موضوع زن ،کوتاهی جوامع اسلامی نسـبت به نظر اسلام دربارة زن ،خسـارتِ
ِ
بـه ایـن موضوع؛
 .2پیشـینة تاریخـی حضـور زنـان و رویکرد جامعه به جایـگاه زن در پیش از اسلام ،دوران جاهلیت ،پس از ظهور اسلام،
در غـرب ،قبـل از انقلاب ،و سـتمهایی کـه زنـان در طول تاریخ متحمل شـدهاند و نگاهی که اسلام بـه حقوق زن و حضـو ِر او در
عرصههـای اجتماعـی و علمـی دارد؛
 .3جایـگاه زن در تمـ ّدن اسلامی ،آزادیهای زنـان ،توانمندیهای زنان ،حقـوق زنان ... ،ویژگیهای زن اسلامی ایرانی
و نقـش وی در عرصههـای اجتماعـی و تأثیـر وی در جامعـة جهانـی؛
 .4جایـگاه زن در غـرب و تمـ ّدن مـا ّدی ،مشـکالت زنان ،نقد عملکـرد غرب در قبـال زنان ،موضع جمهوری اسلامی در
برابـر غـرب و تمـ ّدن مـا ّدی.
بخش دوم ،سیمای زن در بُعد فردی را از زبان رهبر ّ
معظم انقالب(مدظلهالعالي) در قالب پنج فصل ترسیم میکند.
بخـش سـوم ،سـیمای زن در بُعـد خانوادگـی را با توجه به سـخنان راهبـردي رهبر ّ
معظـم انقالب(مدظلهالعالـي) در قالب
هفـت فصـل ترسـیم میکنـد.
بخـش پایانـی نیـز ،سـیمای زن در بُعـد اجتماعـی را به نقـل از بيانات رهبـر ّ
معظـم انقالب(مدظلهالعالي) در شـش فصل
ترسـیم میکنـد.
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ویرایشزبانی

كليات

نويسنده  :غالمرضا ارژنگ
ناشر :قطره
مقصد:همه کتابخانه ها بجز روستایی
 187صفحه

نويسـنده در بخـش از مقدمـه بيـان ميكنـد كه « زبان فارسـی عامـل مه ّمی برای حفـظ وحدت ملّی مـردم ایران
سیاسـی خود پیونـد میدهد...
و تنهـا وسـیلهای اسـت کـه مرم ایـران را با گذشـتة پرفرازونشـیب فرهنگی و ادبی و
ِ
ازایـنرو ،همـة مـا وظیفـه داریـم که در راه حفظ سلامت زبان فارسـی بکوشـیم و نگذاریـم که آفتهایـی از قبیل
هجـوم واژههـای بیگانـه و تأثیرپذیـری الگوهـای زبـان فرنگـی و تعبیـرات و اصطالحـات نـاروای تازه ،درسـتی و
اصالـت و زیبایـی آن را تهدید کند...
همـة مـا خیـال میکنیم که درسـت مینویسـیم و خطای چندانی در نوشـتههای ما نیسـت .ازایـنرو ،هرگز به فکر
پیرایـش زبـان خـود از خطاها و لغزشهایی که در نوشـتههایمان وجـود دارد ،نمیافتیم».
نویسـنده بهدرسـتی در آغـاز کتـاب تصریـح دارد کـه این تصـور کـه در گفتهها و نوشـتههای مـا هیچگونه لغزش
و خطایـی نیسـت ،تصوری سـخت اشـتباه اسـت .ازایـنرو ،در اين اثـر تالش کرده بـه گونههای متفـاوت خطاهای
گفتاری و نوشـتاری اشـاره کند.
بـه همبـن دلیـل ،ایـن کتاب بـرای تمامی کسـانی که دوسـت دارنـد گفتههـا و نوشتههايشـان ویراسـته و خالی از
لغـزش و خطـا باشـد یـا میخواهند به کار ویراسـتاری بپردازند ،سـودمند اسـت.
ازجملـه خطاهایـی کـه در ایـن کتـاب به آنها پرداخته شـده میتـوان به این نكات اشـاره کرد :تلفظهای نادرسـت
بهویـژه دربـارة کلمـات عربـی که در فارسـی بـه کار ميرونـد؛ کاربرد کلمـات تنویـندار ،صفتهای مؤنـث عربی،
جمعهـای عربـی ،کاربـرد فعـل وصفـی و فعـل مجهـول؛ درازگویـی و ا ِطنـاب ،حشـو و تکـرار ،جملههـای مبهم،
سسـتی در سـاختار جمله ،اَشـکال منطقـی جملهها ،دشوارنویسـی ،گرتهبـرداری و...
مهمتریـن منبـع نویسـنده ،دو کتـاب غلط ننویسـیم ابوالحسـن نجفی و نـگارش و ویرایش احمد سـمیعی گیالنی
است.
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مکاتبات اداری با رویکردی نوین

كليات

نويسنده :مصطفي اميدي
ناشر :امينان
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی
 208صفحه

سـبک
نگارنـده در ایـن اثـر کوشـیده اسـت روش صحیح و نویـن نامهنـگاری را با بیان اصـول و نکات کلی دربارة
ِ
نـگارش انـواع نامههـای اداری و ذکـر مثالهـا و نمونههـای آنهـا ،بیـان کنـد تـا بـا د ّقـت در رعایت ايـن نكات،
ِ
در كنـار بهرهگیـری از فناوریهـاي نویـن ،نـگارش نامههـا سـريع و آسـانتر و اثربخشـي ارتباطـات مكتـوب بـر
گیرنـدگان و مخاطبـان بیشـتر شـود .مؤلـف اميدوار اسـت مطالعه و بهرهبـرداري كاربـردي از اين كتاب ،به تسـلط
هرچـه بيشـتر كاركنان سـازمانها و مؤسسـات بـر مكاتبـات اداري بينجامد.
مهمتریـن موضوعهـاي مطـرح شـده در كتـاب «مکاتبـات اداری بـا رویکـردی نویـن» ،عبارتانـد از :تاریخچـة
نامهنـگاری در ايـران ،نقـش و اه ّم ّیـت مکاتبات اداری ،ضرورت آشـنایی با اصـول نامهنگاری ،تعریـف نامة اداری و
مشـخصات آن ،انـواع نامههـای اداری از نظـر موضـوع و محتوا ،ماهیت کار و پیام ،سـابقة نامه ،امـکان فاش کردن
مطالـب آن و ،...قسـمتهای مختلـف نامـة اداری ،مراحـل نگارش و ارسـال نامههـا ،مراحل اقدام دربـارة نامههای
تهیـه و تنظیم نامههای اداری ،نشـانهگذاری ،نشـانههای رایج در زبان فارسـی و اصطالحات
دریافتـی ،اصـول کلی ّ
رایج در نامههـای اداری.
مطالعـة ايـن كتـاب بـه كارمنـدان و عالقهمنـدان به آمـوزش نامهنـگاري اصولـي در سيسـتمهاي اداراي مجهز به
فنآوريهـاي رايانـهاي توصيه ميشـود.
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