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 روز جهانی صلح پشت پرنده:الکی نوزدهم بسته

 

  خوارهاآتش



آلموند دیوید: نویسنده

بودی زنده رویا: مترجم

هوپا: ناشر

صفحه ۲۷۵

تومان ۱۹۵۰۰

نوجوان: سنی گروه

 هایراه و فقر و وخشونت جنگ پیامدهای با آشنایی انسانی، هایارزش به توجه صلح، ترویج: کاربرد

آن با مقابله
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 و آواره مرد او. شوندمی آشنا خوارآتش و بازشعبده نالتیمک با گردش، حین در مادرش و بابی

 مرد این زندگی با کمکم مادرش و بابی. زندمی خطرناک کارهای به دست معاش امرار برای که است سرگردانی

 عنوان به و برمه جنگ جریان در را او که است بابی پدر خاطرات حاصل آشنایی از بخشی. شوندمی آشناتر آواره

 حمل چاقو ،است کرده تحصیل ترک که کارنر جوزف نام به دارد دوستی بابی. آوردمی یاد به کشتی دلقک

 دیگرینالتی مک او، که است نگران بابی. کندمی خالکوبی بدنش روی اژدها و اندازدمی راه بزن بزن، کندمی

. دارد هم دیگریی رویه ماجرا. نیست ماجرا یهمه ایناما  .شود

 موشکی جنگ از ترس یسایه زیر هاآن زندگی و ندارد تعریفی چندان ساحل مردم اقتصادی وضعیت

 از است ایآینه نالتیمک. کنندمی خطر احساس  شب هر و روز هر مردم. است ناامن جهانی هایقدرت ایهسته

 است، کرده ایجاد آن در ترس به آمیخته زندگی این که فضایی با رمان. بیاورد هاآدم سر تواندمی جنگ که بالیی

. است داده آن به جنگ ضد و جهانی بعدی و دهبر فراتر فرد یک داستان از را نالتیمک داستان

 رفتارهای با که کسانی هستند میان این در هاست؟آدم یدلهره و ترس روایت فقط رمان این آیا اما

 نوجوان دختر ایلسا. بخشندمی معنا زندگی به و آفرینندمی زیبایی دهند،می روحیه مردم به شجاعانه و انسانی

 امید بابی به عالقه ابراز با و کندمی مراقبت زخمی آهویی بره و برادرانش و پدر از که هاستآدم این از کیی

 خود یشیوه به او. دارد فرق اششیوه اما هاست،آدم این از دیگر یکی هم مدرسه جدید شاگرد دنیل. دهدمی

 مهربان معلم بیوت خانم. رسدمی را خشن و گیرسخت معلم تاد حساب عکاسی با و کندمی مبارزه

.کنند مقابله هاتلخی و هاسختی با کنندمی تالش نوعی به هرکدام نیز بابی مادر و شناسیزیست

 .کندمی امیدوار و گرم را زده یخ و سرد  هایدل آفتاب، مثل تلخی یهمه با رمان پایان 
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 یننشزرافه ییسندهنو یکخاطرات  یاز دفترچه

 

 

 اکبر نوید سیدعلیسید نویسنده: 

 ناهید کاظمی تصویرگر:

 آفرینگان ناشر:

 صفحه ۲4

 تومان 6۰۰۰

 کودک گروه سنی:

 ضد جنگ، پرورش تخیل ترویج صلح و نگاهکاربرد: 

ها کمی سخت است، هربار کانال تلویزیون گلوله و خمپاره ندارد برای بچهنوشتن از دنیایی که صدای توپ و 

 ند!ایک جای دنیا در حال جنگ در هاگبزرآدم  ،چرخانیرا می
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صلح  فقطشان وقتی در دنیای پر از خیال و رنگ ،ها گفتهایش برای بچهتوان از جنگ و بدیچطور می

 شاید.بندی مروارید گردنی دهش ارهپهای و دانه کند؟ دنیایی پر از زرافه و لگوپادشاهی می

 نه! ؟. اما جنگبلهکاری تو پارک دعوا و کشیدن تارهای مو و کتک جنگ ندارند. ها با کسی سرِبچه

 یکخاطرات  کتابی مثل ؛شود شانانهها از جنگ نوشت، اما نه با ادبیاتی که کابوس شبباید برای بچه ،پس

 انگیز، کمی غمناک و بسیار زیبا.ای عجیب، خیالقصه ؛یننشزرافه ییسندهنو

راضی  قدر، آنای که همیشه راضی استزرافه؛ کندیک زرافه زندگی می ودوسی یطبقه در ای کهنویسنده

ها سر خواسته از دنیای آدمچرا؟ چون می و خودش را آپارتمان. کنند که حاضر شده پاهایش را ببرند و جاده

 گومب تیر و تانک و بمب دارد.کیوکیو و گومب بنگ،دنیایی که صدای بنگ همان؛ دربیاورد

د. فضای نگذارفضای تخیل و تصور را برای کودکان باز می تصویرهای این کتاب ساده و انتزاعی هستند و

های مالیم هم اما استفاده از رنگ ،تصویری کتاب هم جنگل و دشت نیست و مثل شهرهای شلوغ خودمان است

 زند.ولعاب میکند و هم به شهر رنگنوعی تعدیل میافتد بهاق تلخی را که در طی داستان میاتف

شنیدن داستان دارد تا  یای که حوصلهچهارسالهکودک سه از ،است ها جالبسن یاین کتاب برای همه

 خواند:و میزند کتاب را ورق می فته واش فرورحوصله تو صندلیای که خسته و بیسالهپنجاهکودک 

 امروز جنگ شد و هواپیماها روی شهر ما بمب ریختند.

 خورد.هایش را بسته بود و جم نمیآپارتمانم چشم

 ودو!سیی طبقه ،زرافه گفت: شما آدمیزادها چه زندگی عجیبی دارید

 طوره زرافه.گفتم: همین

 کنی.روی بری و از دور تماشام گفت: شاید چند روز دیگه بتونی برای پیاده

 مان را قطع کرد.و دوباره صدای بمبی همان نزدیکی صحبت
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 تابستان زاغچه

 

 دیوید آلموندنویسنده: 

 شهال انتظاریان :ترجمه

 ناشر: قطره

 صفحه ۲۵8

 تومان 6۵۰۰

 گروه سنی: نوجوان

 به دست آوردن درک جدیدی از دنیای اطراف، ترویج صلح و مقابله با خشونتکاربرد: 
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های جنگنده و وقتی صدای جت ،کشاندهایش را به ویرانی میخشونت زندگی و زیباییوقتی جنگ و 

 ،گیردآرامش را از انسان می کند وها زندگی را مختل میهای جنگی و مخروبهدیدن آواره سربازها و یعربده

در  آلموند دیویددرخشد. ها مثل گوهری ناب و کمیاب میکردن زیبایی آرامش و زنده تالش برای دوستی،

در میان پرواز  کنند.های این رمان در چنین مسیری تالش میشخصیت چنین نگاهی دارد و زاغچه تابستان

 و پردازندگردی میبه طبیعت ،های تازهدنبال تجربهبه ،هابچه کش،حضور سربازهای عربدهو  های جنگندهجت

دختر  ،و دوستش لیام کند.ی قدیمی راهنمایی میخانه های یکسوی کودکی در خرابه ها را بهای آنزاغچه

 پذیرند.خانواده در کنار خود می ی ازمادرش او را مثل عضوو پدر و  آورندراهی را به خانه میکوچولوی سرِ

نماد دیگری از انسانیت و مهربانی  ،اندهای آواره را دور خود جمع کردهکه بچه ،فیلومناو  فیلیپ یخانواده

 ،شوندآمیز بیرون نمیرحمانه و خشونتشویم که اسیر فضای بیرو میههایی روبدر این رمان با انسان هستند.

 ای تاریک نورافشانی کنند. ند و در جامعهنمایکنند کنج کوچک خودشان را روشن عاشقانه تالش می

های متقاضیان پناهندگی و آواره های فراری،یتیم راهی،های سرِی بچهکتابی است درباره زاغچه تابستان

 های متفاوت به پیرامون خود نگاه کند.دهد از زاویهکه به خواننده امکان می ،جنگی

 روایت لطیف و هنری مادر :کند دنیای امروز را بهتر بشناسدبه خواننده کمک می های کتابروایتی همه

در قالب  ،بهادرنوجوان خشن و بزن ،نتراسروایت  نویسنده،عنوان به ،روایت پدر او عنوان نقاش و عکاس،به ،لیام

نوجوان لیبریایی  ،الیور یدهندهزدن و دار زدن و سنگسار کردن و سرانجام روایت تلخ و تکان فیلمی از گردن

 یروایت الیور قصه. کشتن را تجربه کرده است بودن و سنگدل اش سرباز بودن،پوستی که در نه سالگیسیاه

شان را دزدیده و در نهادشان کینه و دشمنی انان زیادی است که جنگ و خشونت کودکی و معصومیتنوجو

امید و زیبایی را از دل زشتی و ناامیدی و  مثل یک کاشف طال، ،شودنویسنده سرانجام موفق می نشانده است.

 دارد.که دنیای امروز به آن نیاز حقیقت را از دل دروغ بیرون بکشد و این چیزی است 

 



7 
 

 

 کودک باتالق

 

داد شبون: نویسنده

ابراهیمی بیتا: مترجم

پیدایش: ناشر

صفحه 48۰

تومان ۲۹۰۰۰

نوجوان: سنی گروه

 سیاسی، مسائل در نوجوانان گریانتخاب به کمک سیاسی، مبارزه پیچیدگی با آشنایی: کاربرد

 انتقادی تفکر برانگیختن
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 نظر به. کندمی پیدا را دختری جسد که رفته سنگزغال دنبال به باتالق در ایرلندی نوجوان فرگوس

. است رسیده قتل به پیش سال...  یا هزار صد چند یا هزار چند باتالق کودک رسدمی

 آید،می فرگوس خواب به شب هر که باتالق کودک: رودمی پیش موازی صورت به روایت سه رمان در

 باتالق کودک بررسی برای اششناسباستان مادر با همراه که نوجوانی دختر با فرگوس یرابطه و تحصیل یادامه

 ارتش در عضویت دلیل به که فرگوس زندانی برادر و اند،شده ساکن فرگوس پدری یخانه در و آمده روستا به

.است کرده غذا اعتصاب و شده زندانی ایرلند بخشآزادی

 جوانان مرگ اضطراب و وحشت را روستا و پیوندندمی اعتصابیون گروه به دیگری از پس یکی هازندانی 

.دارد جریان هم زندگی اما است، فراگرفته زندانی

 فرگوس کند،می کشف را دخترک جسد راز شناسباستان شود،می دوست انگلیسی سرباز با فرگوس

 احساس و جنبش از سوءاستفاده با فرگوس برادر دوست بدهد، تحصیل ادامه خواهدمی فرگوس شود،می عاشق

 معرض در را فرگوسن و خوادمی گره هم به ماجراها این یهمه و کندمی کاسبی برادرش به نسبت فرگوس

. دهدمی قرار دشوار انتخابی

 هر و بگیرد تصمیم باید خود با طوالنی هایکشمکش در او. ندارد وجود فرمولی هیچ فرگوس برای

 اما نباشد، محاسبه قابل شاید داستان جهان از بیرون افرادی برای که ایهزینه دارد، هزینه بگیرد، تصمیمی

 مشابه هایموقعیت در را او یتجربه و برده فراتر ایرلند مرزهای از را داستان این ویژگی همین .است باورپذیر

.است کرده پذیرتعمیم

 با را خواننده و دارد ادامه هنوز ، شدنش تمام با که است برانگیزچالش و تازه روایتی باتالق کودک

 ،«بگیرد؟ تصمیم برادرش جای به داشت اجازه فرگوس آیا» که جمله آن از کند،می درگیر اساسی هایپرسش

 "داد؟ قربانی باید صلح به رسیدن برای لزوما آیا»

 ... و

 شود.اینگونه است که با بستن کتاب دنیایی تازه پر از پیش روی مخاطب باز می 
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 خیر فرماندهشب به 

 

 نویسنده: احمداکبرپور

 تصویرگر: نرگس محمدی

 ناشر: افق

 صفحه ۲4

 تومان ۷۰۰۰

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 کاربرد: ترویج صلح، مبارزه با خشونت
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ای است که مادرش را در جنگ از دست داده، یک پا ندارد و از پای مصنوعی ی پسربچهشب به خیر فرمانده درباره

کند و کند و پدرش دوباره ازدواج کرده است. او در اتاقش مشغول بازی است. با خود یک بازی جنگی میاستفاده می

 سعی دارد سربازهای دشمن را بکشد تا انتقام مادرش را از آن ها بگیرد.

با  شرکت داشت، برگزار کرده بودندایران و شورای کتاب کودک  که یونیسف ایکه در مسابقه این کتاب

ها نویسنده و تصویرگر با همراهی های تصویری نشر افق است. در این کتابتصویرگری جدید منتشر شده و از کتاب

 برند.ترها را هم به دنیای کودکی میهم کودکان را به دنیای داستان می برند و بزرگ

ترین کلمات د. نویسنده با کمشوتواند داستان هر کودکی باشد که هر جای دنیا قربانی جنگ میاین داستان می

 برد که به دنبال آرامش است.ای آسیب دیده میگذارد و او را به دنیای پسربچهبیشترین تاثیر را روی خواننده می
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 (گلی شهر /سفر پروانه /آورنان)مجموعه سه جلدی دختران کابلی

 

 دبورا آلیس: نویسنده

 شهال انتظاریان :مترجم

 قدیانی ناشر:

 صفحه ۵۵۲مجموعه سه جلدی: 

 تومان ۱۵۰۰۰مجموعه سه جلدی: 

 گروه سنی: نوجوان

 نفس و خودباوری در نوجوانان، افزایش اعتمادبهکاربرد: آشنایی با شرایط نوجوانان افغان
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های ه این کشور و اردوگاهرای نوشتن کتابی در مورد شرایط افغانستان بب ،نویسنده کتاب ،دبورا الیس

های ای از تاریخ افغانستان است که ما روایتبرهه ،این کتاب در هر جلدشکرده است. پناهندگان سفر 

 ایم.اش را در اخبار شنیدهرسمی

برای دختری باعث امید ، خانواده است. در جلد اول عنصر مهمی ،خانواده درهر سه کتاب این مجموعه

برای پیدا کردن خانواده که برای عروسی خواهر بزرگتر « پروانه» ،ی انگیزه فرار. در جلد دومشود و برای دیگرمی

هم همراه او راهی سفری « شوزیه » شود.عازم سفری می ،اند، همراه پدر که از زندان رها شدهبه مزارشریف رفته

 انجامد. سیب دیده میآدری شود که با غم از دست دادن پدر همراه است و در نهایت به پیدا کردن مامی

یای رفتن به فرانسه و زندگی در مزرعه اسطوخودوس را دارد. ؤاست که ر «شوزیه»روایتی از  ،جلد سوم کتاب

ها زندگی کند. او که به عنوان پسر در بین چوپانای است که در جیبش نگهداری مییای او عکسی از مجلهؤر

 عالقه چندانی به فضای غبارگرفته اردوگاه پناهندگان ندارد. ، است هها روزهای سختی داشتکرده و در کوهستان

این مکان فرصتی خوب و امن برای اوست، ولی شوزیه بار دیگر با لباس پسرانه برای به دست  ،به نظر دیگران

 ها غذای ماندهشغالآخوابد، از سطل گورستان می کشد، در خیابان و دررود، گرسنگی میرزویش میآوردن آ

شود و اندکی آرامش افتد، آزاد میزندان می ،کندهایش جمع میهایش را ذره ذره در لباسخورد و پولمی

روحیه وطن دوستی در ؛.شوداما عمر این آرامش کوتاه است، زیرا حمله آمریکا به افغانستان شروع می .یابدمی

نانشان طگردند تا به هموکشورشان باز میهای افغانی داستان چنان باالست که در گرماگرم نبرد به شخصیت

پوشد تا در این کند و لباس پسرانه میپاک می ذهنشیای رفتن به فرانسه را از ؤر ،یاری برسانند و شوزیه نیز

 داشته باشد.  همکاری سهمی

 فرصتی برایمجموعه سه جلدی، این  و زنان در نگاه طالبان حق زندگی ندارند، مگر زیر سایه مردانشان

 بازنگری در توانایی دختران است
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  قصه سه

  

 اکو امبرتو نویسنده:

 اوجینو کارمی :تصویرگر

 امامی رضاغالم مترجم:

 چکه: ناشر

 صفحه ۱66

  تومان ۱۹۵۰۰

 نوجوان: سنی گروه

 دیگری و مشکالت پذیرفتن با تفاهم و صلح آن، مسببان و اتمی جنگ با نوجوان آشنایی: کاربرد

 زمین محیطیزیست
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 و صلح و تفاهم اتم، بمب هایموضوع با قصه سه نویس،رمان و منتقد فیلسوف، شناس،نشانه اکو، امبرتو

 خواندن از توانندمی ترها همبزرگ ها،بچه فقطنه که است نگاشته کودکان زمین برای محیطیزیست مشکالت

 ژنرالی و اندشده زندانی بمبی درون در ناخواسته که است هاییاتم داستان ژنرال و بمب یقصه. ببرند لذت آن

 و... ما،آتش ،هوا، هازن ،ریش، مادر .کند استفاده هایشبمب از تا بیندازد راه جنگی ایبهانه هر به خواهدمی که

 یهاانسان و هاپرنده ها،گربهبچه مادران، ها،بچه توانندیم بمب درون یهااما اتم ،میاهمه از اتم درست شده

 شب یک ،نیهم یبرا. بودند نیغمگ یلیخ بمب داخل یهااتم. کنند نابود را همه خالصه و یشماریب

 .شوندمی خارج بمب از سروصدابی

. شودمی روایت مریخی موجودی با چینی و روسی آمریکایی، فضانورد سه مالقات ،فضانورد سه یقصه در

 دشمن و غریبه هم با. آیندمی فرود مریخ در زمانهم هرسه. شوندمی مریخ رهسپار شانموشک با ها جداگانهآن

 در. کنندمی تجربه را صلح هاتفاوت باوجود مریخی موجود و یکدیگر پذیرفتن با سفر این در هاآن. هستند

 غافل کند صادر کوچک ایسیاره به را زمینی تمدن زوربه خواهدمی مغرور و متکبر امپراتور ،دیگر ایکره  یقصه

 .است زمین در سالم زندگی برای الگویی سیاره آن اینکه از

 نوجوان، و کودک واژگانی درک و هماهنگ جمالت و عبارات بااستفاده نمادین زبان با اکو، امبرتو یقصه سه

 و کنندمی تقویت را متن کالژ، و نقاشی تکنیک با انتزاعی، تصاویر. کنندمی تصویر  را امروزی بشر مشکالت

 با متن هایکاستی گفت بتوان شاید. دهندمی متن به دیگری وهوایحال کند، محدود را مخاطب تخیل آنکهبی

 در علیزاده رضا یترجمه با فضانورد سه یقصه این، از پیش است ذکر به الزم. شوندمی جبران تصویر

ی ترجمه با و قاصدک نشر در رحماندوست مصطفی یترجمه با ژنرال و بمب یقصه ،کاروان انتشارات

 .اندشده منتشر آفرینگان انتشارات در یثیمغ ژهیمن
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   یاسب جنگ

 

 موپورگر کلیما : سندهینو

 پوریعل نی: پرو مترجم

   افق ناشر:

 صفحه ۱۹۲

 تومان ۱۲۰۰۰

 گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: لذت و سرگرمی، توجه به محیط اطراف، گسترش صلح
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به  ا همر نمایس دوستداران یعالقهاز آن استقبال شده،  هایکتابفروش شخوانیدر پ کهطوری انهماین کتاب 

استیون اسپیلبرگ براساس این رمان فیلمی ساخته است، رمانی که از نگاه یک اسب . خود جلب کرده است

 ،مزاجیعصب و است ریگسخت که ،خانواده پدر اما. ماجراست آغازگر اسب و کودک قیعم ی. رابطهشودروایت می

 شودیم جنگ یهاجبهه یراه خود کم سن وجود با( آلبرت) کودک که است بعد به آنجا از و فروشدیم را اسب

 او ازطور ویژه به وشوند می مندعالقه او به همه که کندیم دایپ صاحب چند اسب مدت نیا در. کند دایپ را آن تا

 با مدت نیا در او. دهدیم نشان خود از یادیز یهاشجاعت و است زیانگشگفت زین اورفتار  .دنکنیم مراقبت

 شیپ مرگ دم تا بارها زین خود. شودیم یادیز سربازان یماریب و مرگ ،اندوه ،رنج و درد گرنظاره خود چشمان

. افتداتفاق می بعد به ۱۹۱4 یهاسال در و است اول یجهان جنگ یدربارهماجرا  .ماند، اما زنده میرودیم

 را او پدرش فهمدیم که یهنگام اسب از پسر ییجدا یلحظه برای مثال ،دارد زیانگشگفت یحظهل چند داستان

. رسدینم اسب به پسر و شودیم فروخته که اسب حراج یصحنه ،داستان یانتها در ای است فروخته پول برابر در

 کی دیشا که یاحساسات و فضا با ییآشنا یبرا خوب یفرصت. است متن یهایژگیو از جانیه و یناراحت ،ماجرا

 .باشد داشته یلیتخ صورت به یحت وانیح

 برند، از نکات قابل توجه این کتاب است.توجه به حضور حیوانات در جنگ و رنجی که از این حضور می
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 هاجنگ چهارشنبه

 فعال خوبم

 

 نویسنده: گری دی اشمیت

 احمی: شهال انتظاریان، آرزو انمترجم

 ناشر: پیدایش

 تومان ۲8۰۰۰تومان،  ۲۹۰۰۰

 صفحه 466صفحه،  4۵6

 گروه سنی: نوجوان

 ئولیت اجتماعی، ترویج صلح و دوستیکاربرد: افزایش حس مس
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است که امسال وارد کالس هفتم شده و  هالینگ هودهودنوجوانی به اسم   ی پسرها دربارهجنگ چهارشنبه

شود. البته که خانم بیکر تکالیف انم بیکر دچار دردسرهای فراوانی معلمش، خکند از همان روز اول با فکر می

دهد حدس افتد که نشان میهایی میکند تا شکسپیر بخواند اما  اتفاقدهد و او را مجبور میسختی به او می

د هالینگ را گری دشمنی خانم بیکر با او چندان درست نبوده، تاجایی که خانم بیکر تصمیم میهالینگ درباره

برد. داستان در سال بال میی بیسدود یا او را به مسابقهبرای آمادگی مسابقات دو صحرایی کمک کند و با او می

 شود.هایی از کتاب به آن اشاره میافتد و در قسمتی جنگ وینتام اتفاق میو در بحبوحه۱۹6۷

هایش هم بجنگد تا به نه و مدرسه با همکالسیی جنگی بیرون از خانه، هالینگ مجبور است در خادر هنگامه

 رسد!هایی پراکنده که به صلح میچیزهایی که دوست دارد برسد. جنگ

هایی که با کند، از نگاه داگالس، یکی از همان نوجوانی دیگری روایت میداستان را از زاویه فعال خوبم

ند که با وجود کان در شرایط سخت را روایت می، زندگی یک نوجوماجرای داگالسی خوبی ندارد. هالینگ رابطه

کتاب با نثر دهد . این م تالشش برای حفظ آن ها نتیجه میشناسد و سرانجاهایش را میی مشکالت ارزشهمه

ی این واقعیت است که زندگی خالی نیست و همیشه در خودمانی و ساختن فضاهای واقعی از زندگی بیان کننده

ه برسد شیرینی اش لبخند که وقتی به نتیجدی برای بهبود اوضاع وجود دارد ای خوشاینهکنار مشکالت انگیزه

 نشاند.بر لب می
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 کاله حصیری

 

 مصطفی خراماننویسنده: 

 تصویرگر: میترا عبداللهی

 افقناشر: 

 صفحه ۲۰

 تومان ۵۰۰۰

 گروه سنی: کودک

 کاربرد: آشنایی با وقایع جنگ تحمیلی، ترویج صلح



20 
 

 

که است ی ای. مترسک شاهد تمام ماجراهاز دید یک مترسک است بین ایران و عراق جنگ گرروایتداستان 

 تعمیرش می کند بیاید.  بود. او منتظر است تا کسی که به او قول داده افتدمیاتفاق 

نخل  ها استفاده کرده است.این داستان از آنبرای روایت مترسک و نخل دو عنصری هستند که نویسنده 

درخت مقاومی است  هم . نخلجا اتفاق افتادکه جنگ در آناست  ایران ی آب و هوای گرم جنوبنشان دهنده

 اما از آن برای ترساندن جانداران استفاده می شود. اما از سر آسیب می بیند. مترسک بی جان است،

بودی به شیوه ای غیرمستقیم در این کتاب و با استفاده از نمادهایی چون مترسک و نخل عوارض جنگ و نا

 بیان می شود.

تصویرها در این کتاب مکمل متن هستند. تصویر به کودک کمک می کند بهتر بتواند موقعیت ها و افراد و 

 شرایط مختلف را درک کند.
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 ی جنگ و صلحقصه

 

 نویسنده: مرتضی خسرونژاد

 اسدیتصویرگر: محمدعلی بنی

 های شکوفه(امیرکبیر)کتابناشر: 

 صفحه 4۰

 تومان 4۲۰۰

 های اول دبستانگروه سنی: کودکان سال

 وگوکاربرد: ترویج صلح و دوستی، تقویت فرهنگ گفت
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ایرانی و دو شاعر صاحب نام  ینویسنده در این کتاب تالش کرده است با استفاده از دو تصویرگر شناخته شده

در این داستان یک روز آقای خدایی که نام واقعی یک  داستانش را پیش ببرد. سها از خروو توجه به روایت آن

کشم. ترین خروس دنیا را می: امروز قشنگگویدمیخودش  و با نشیندمیانی است، پشت میز کارش رتصویرگر ای

 گیرد.ین تصمیم را میانی دیگر است هرهمان روز خانم خیریه که او هم یک تصویرگر ای

اند. این کتاب کتاب جدال تصاویر دو خروس جنگی است که توسط این دو تصویرگر نقاشی شده ماجرای این

 اند.مفهوم جنگ و صلح را با نگاهی فلسفی به زبانی که برای کودکان قابل فهم باشد به تصویر کشیده

وان جکودک و نو انعرااشعار دو تن از ش یدربردارنده ها و داستانش،ی جنگ و صلح در کنار تصویرگریقصه

 .یعنی مصطفی رحماندوست و شکوه قاسم نیا است
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 ماه بر فراز مانیفست

 

 نویسنده: کلر وندرپول

 مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

 ناشر: نشر افق

 صفحه 48۰

 تومان ۲4۰۰۰

 گروه سنی: نوجوان

 کاربرد: لذت و سرگرمی، گسترش صلح
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های ما غالباً بدون توضیح خورد. زندگی خانوادهمان گره میی ما، جایی به زندگی خانوادهزندگی ما، گذشته

خورد. تاریخ رویدادهای فراگیر تاریخی قابل بیان نیست. این طور است که حیات ما به تاریخ سرزمینمان گره می

یابد، های بزرگ سیاسی در زندگی ما جریان نمیهای عجیب و غریب، از طریق زندگی مشاهیر، یا رویداداز راه

اند. شود که نسل پدران ما را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به هم پیوند زدهبلکه از طریق اتفاقاتی به ما مربوط می

، دو سال پیش، با نوشتن این کتاب توانست کلر وندرپول، به این معنا، رمانی تاریخی است. ماه بر فراز مانیفست

  را از آن خود کند. نیوبریی معتبر جایزه

. مانیفستمیالدی ـ اما در یک مکان:  ۱۹36و  ۱۹۱8های افتد ـ سالداستان کتاب، در دو زمان اتفاق می

ی ذهن نویسنده که مانیفست، شهری تخیلی است در جغرافیای واقعی ایالت کانزاس در آمریکا. شهری ساخته

ها، یا همان ساکنین مانیفست، در دو کند. کتاب با لیست شخصیتبی تصویر میآن را در دو زمان مختلف به خو

، به مانیفست، ۱۹36، دخترک نوجوانی است که پدرش او را، در سال آبیلینشود. زمان مختلف داستان، آغاز می

ر گذرانده و داند پدرش مدتی از زندگی خود را در این شهفرستد. آبیلین میاش، مینزد یکی از دوستان قدیمی

خواند که هایی را میی شهر و نامهخواهد که از آن دوران حرف بزند. همزمان روزنامهاز دوست قدیمی پدرش می

هستند. در طول این ماجراها، آبیلین به تاریخ مانیفست، زندگی پدرش، و در نهایت هویت  ۱۹۱8متعلق به سال 

 برد. خودش پی می

بیند که پدرانش در شرایطی مشابه های مختلفی را مین داستان تاریخی، راهنوجوان امروز امریکایی، در ای

اند. رو بودهاند. پدرانی که، مثل او، با مهاجرین نژادهای مختلف، جنگ، و بالیای طبیعی روبهشرایط امروز او رفته

خی است؛ داستانی که زند و به همین دلیل رمانی تاریاین داستان مخاطبان خود را با بخشی از تاریخ گره می

 تاریخ تنها ظرف رخ دادن آن نیست، بلکه ابزاری است در دست داستان تا با مخاطبش ارتباط برقرار کند.
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 ها در آبسنگ

 

 

 نویسنده: دنا جو ناپولی

 مترجم: بیتا ابراهیمی

 ناشر: دارکوب

 صفحه ۲۰6

 تومان ۱3۰۰۰

 گروه سنی: نوجوان

 ترویج صلح و دوستیکاربرد: آشنایی با مصائب جنگ، 
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 که یروزروند و ... اما کنند، به سینما میروند. بازی میروبرتو و دوستانش زندگی معمولی دارند، مدرسه می

دانند ها نمیدهد. آنهمه چیز را تغییر می شدند، قطار سوار یآلمان سربازان دستور به ساموئل، دوستش و روبرتو

ها را دغدغگی به پایان رسیده است. جنگ است که سرنوشت آنکودکی و بیفهمند روزهای روند. اما میکجا می

 یبرا مختلف یهااردوگاه در دیبا گیرد. روبرتو و ساموئلها میها را از آندهد و کودکی و دوستیتغییر می

 رقابلیغ لساموئ راز کردن پنهان یبرا تالش و مدام یگرسنگ فرسا،طاقت کار روبرتو، یبرا کنند. کار هاآلمان

 تنها فراررسد. چیز به پایان میها بفهمد ساموئل یهودی است همهاگر کسی در اردوگاه آلمان. است تحمل

 داستان. شودیم محو شبنم یهاقطره مثل یدیام هر و دهیرس خبندانی با همراه زمستان اما است، دیام یهروزن

 یراه افتنی یبرا او دیام و وحشت و خشونت انکار یبرا روبرتو تالش داستان بقاست، و جنگ داستان روبرتو

 .سازدیم یناب یدوست جنگ نیا خالل در اما روبرتو. هاآدم یبرا جنگ یناعدالت برداشتن انیم از یبرا

دهد که در هایی را نمایش میی کریه جنگ و خشونت است، اما در کنار آن انساناین کتاب نمایش چهره

 صلح و تغییر هستند.دل همین خشونت به دنبال 
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 ای از آسمانسکه

 

 نویسنده: جنیفر ال هالم

 مترجم: شهال انتظاریان

 ناشر: افق

 صفحه 3۰۰

 تومان ۲۱۰۰۰

 گروه سنی: نوجوان

 های تک والد، گسترش صلحکاربرد: کمک به بچه
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ای است که پدرش را از دست داده کند، دختر یازده سالهبرای ما روایت می پنیرا ای از آسمان سکهداستان 

گذرد، در تابستانی که می ۱۹۵3کند. داستان در آمریکای سال و با مادر، مادربزرگ و پدربزرگش زندگی می

ترین کند. شاید بزرگاش را احاطه میرود و مشکالت گوناگون زندگیچیز بر طبق تصورات پنی پیش نمیهیچ

اند و به ی پدری او از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کردهاش باشد. خانوادهی پدری و مادریمشکل او اختالف خانواده

خواهد دوباره ازدواج اش جور نیستند! مادرش هم با یک شیرفروش آشنا شده و میی مادریقول پنی با خانواده

 کند.

ای است، گاهی فکر ها، عاشق شنا و بستنی گردویی خامهپنی دختر نوجوانی است شبیه خیلی از نوجوان

شود سرنوشت پنی هاست که باعث میایستد...همین شباهتکند و مقابل او میکند مادرش او را درک نمیمی

 برای مخاطب کتاب مهم شود و آن را دنبال کند.

ستگاه خشک کن و  امکان کند، فقط گیر کردن دستش در دتر از قبل میچیزی که شرایط پنی را بغرنج

شنود. حقیقتی که به جنگ جهانی دوم گره ی مرگ پدرش میقطع شدنش نیست، حقیقتی است که درباره

گیرد، ها را بیهوده میدهد. جنگی که جان انسانخورد و شرایط سخت مهاجران در زمان جنگ را نشان میمی

الشعاع ها را هم تحتر پنی از دنیا برود، بلکه روابط خانوادهشود نه تنها پدکند و باعث میهایی را نابود میزندگی

دهد. چون پدر پنی به خاطر داشتن رادیو به جاسوسی متهم شده و مادرش عموی پنی را در این اتهام قرار می

ای که به پدرش داده، یعنی رادیو، فهمد هدیهداند، عمویی که پنی او را به شدت دوست دارد اما میمقصر می

 قدمات مرگ او را فراهم کرده!م

اشاره بربادرفته  هایی مانندبه نظر بیاید، چنانچه پنی بارها به فیلم -آمریکایی-شاید فضای این کتاب بومی

دوستانه است که مرزها را پشت کند، اما پیام کتاب پیامی صلحها را با بازیگران این فیلم مقایسه میکند و آدممی

ها را بپاشاند. هر ها را از هم دور کند و خانوادهتواند آدمدهد جنگ چگونه مینشان می گذارد. این کتابسر می

اش را دوباره دور هم جمع بینی خانوادهکند با امید و خوشپنی سعی میای از آسمان سکهچند در پایان کتاب 

 شود.کند و موفق هم می
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 نورولت بستبن

 

 نویسنده: جک گانتوس
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جا کل تعطیالت تابستانی بر باد رود و تمام مدت مجبور شوید با بهکنید اگر به خاطر یک حرکت ناکار میچه

 خور شوید؟ شناسند، دمهایتان را نمیتر از خودتان، که حتماً دلخوشیهای بزرگآدم

ای در شهری قدیمی شود؛ تفنگی بازمانده از جنگ که در انبار خانهماجرا از یک تفنگ و شلیکش شروع می

دارد و یک روز اتفاقی به پسر خانواده، گاهی دور از چشم پدر و مادرش آن را برمی جک،شود. نگاه داشته می

روز از است که روزبه رولتنوکند. این قضیه شروع داستان شهر شلیک می ولکر دوشیزهی سمت خانه

شود. شهری قدیمی پر از پیرمردها و پیرزن ها که روزی با آرزو و عالقه آن را ساختند و حاال اش کم میاهالی

 هاست رشد اقتصادی آن متوقف شده است. سال

ش بکند اریزی بینیشود تا هم فکری به حال بیماری او و خوندوشیزه ولکر در این داستان با جک همراه می

داشتن آن کاری بکنند. شاید بتوانند نگهو هم داستان یک شهر را برای نسل جدید بازگویی کند تا برای سرپا

خواهند محیط اند و میهای خالی دندان تیز کردهکارهایی که برای خانهها را بگیرند؛ خالفجلوی مهاجرت آدم

 را تغییر دهند.

های آن را در این کتاب ای است از بیزاری از هر نوع خشونت که نمونهشدن جک بر اثر ترس نشانهدماغخون

روشدن با زدن از جنگ اتمی و روبهها یا حرفی دوشیزه ولکر، دیدن جسد آدمهای سادهمی بینیم. خوددرمانی

کند میرو خشونت روبههای کوچکی است که نوجوانی مثل جک را با دنیایی پر از های جهنمی نمونهگروه فرشته

هایی که ممکن کند! فصل آخر کتاب و نگرانی برای آدمها چه میفهماند وحشت و خشونت با روح آدمو به او می

وکشتار در فیلمی جنگی است پایان قابل است بترسند از زبان پسری که در ابتدای رمان مشغول تماشای کشت

 توجهی است.
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 از هاستتپه روی رفتنراه عاشق که را ایپسربچه خاردار سیم است، شده ویران جنگ از که ایدهکده در

 به جوانه او، روزیشبانه مراقبت با. کندمی پیدا ایجوانه هاخرابه میان در مدتی از بعد پسرک .کندمی جدا هاتپه

 درخت این سربازها مدتی از بعد. پیچدمی خاردارها سیم به هایشبرگ که درختی شود؛می بزرگ تبدیل درختی

 زودیبه که گیاهی. کندمی مراقبت گیاهی از که هست دختری خاردار هایسیم طرفآن اما کنند،می نابود را

 .پیچدمی خاردارها سیم دور و شودمی پیچکی

 این در جایی هر بیفتد؛ اتفاق جایی هر تواندمی که داستانی است؛ کودک باغ مصور داستان یخالصه این

 .کندمی جدا هم از را هاآدم خاردار هایسیم که دنیا

 چیزهای نیستند؛ پایدار خاردار هایسیم باشد، داشته امید گویدمی کودک به ساده داستانی با کتاب این

 از کودکان دهدمی نشان کودک باغ. کند رنگکم را هاآن تواندمی... و دوستی گیاه، یک کاشتن مثل ایساده

 دست از را کردنکودکی فرصت هاآن. شودمی ایجاد شاندل در هایینگرانی چه و بینندمی هاییآسیب چه جنگ

 !بزنند قدم هاتپه روی توانندنمی حتی و دهندمی

 این که ساالنیبزرگ شاید. باشد جذاب هم ساالنبزرگ برای تواندمی کتاب این خواندن یتجربه نظر، این از

 تالش فرزندشان برای امید و شادی از پر جهانی ساختن در پیش از بیش خوانندمی شانکودک برای را کتاب

 .کنند

 

 

 

 

 



33 
 

 

 شمشیر نقره ای

 

 نویسنده: ایان سرالیر

 داود شعبانی داریانی :مترجم 

 پیدایش ناشر: 

 تومان ۲۰۰۰۰

 صفحه ۲88 

 گروه سنی: نوجوان
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جنگ دوم جهانی تمام شده است اما آثار آن نه! درجنگ دوم جهانی، لهستان نیز همچون اتریش، فرانسه و 

ژوزف لهستانی خانواده از جمله بسیاری از خانواده ها  بعضی کشورهای دیگر به اشغال آلمان نازی درآمد.

.کودکان آنها بدون پدر و مادر در بلیسکی ازهم پاشیده شدند و هر کدام از آنان به گوشه ای و زندانی درافتادند

زیرزمین خانه ای که بمباران شده بود بزرگ می شدند. دختر بزرگشان در همان زیرزمین مدرسه ای راه انداخته 

. او کودکان گمشده را که هم سن  وسال خواهر کوچکش بودند جمع می کرد و برایشان قصه می گفت و تا بود

جایی که امکان داشت به کار تنوع می بخشید. صبح ها را به درس اختصاص می داد و بعد از ظهرها را به بازی. 

خواستند به مدرسه بیایند رد می  کودک جا داشت و او با بی میلی کودکانی را که می ۱۲مدرسه او فقط برای 

کرد.یک روز کودکی را بیهوش در کنار پناهگاه شان یافتند که خروسی دور و بر او می پلکید. او را به پناهگاه 

چون دزدی داشت اما دخترک جوان بردند. پس از چند روز مراقبت حالش بهتر شد. کودک عادت های بدی 

کند. او از دخترک خواست که مادرش یان حیوانات می گذشت، پیدا میز مراه ورود به قلب او را که اکم کم

 باشد. آنها گرسنه و خسته روزها را سپری کردند تا جنگ تمام شد. 

جنگ تمام شده بود اما بچه ها دیگر رمقی نداشتند.شهری که تمام طول زندگی شان در آن به سر برده 

خانواده ژوزف مثل باقی نمانده بود. غذا از همیشه کمتر بود. بودند ناپدید شده بود و دیگر در آنجا خیابانی 

د. آنها چگونه آنها از صبر کردن به شدت خسته شده بودن. ردندهزاران خانواده یکدیگر را جست و جو می ک

کنند؟ شمشیر نقره ای چه نقشی در این میان دارد؟ این کتاب بر خالف همه کتاب هایی که یکدیگر را پیدا می

وقایع جنگ دوم جهانی خوانده اید به مشکالت پس از جنگ می پردازد. شخصیت های اصلی آن کودکان  درباره

 هم سن شما هستند که هرگز تسلیم نشدند. 

 

 

 

 


