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طوطی، بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی از سال 1394، فعالیت خود 
را با تمرکز بر کتاب های تصویری برای کودکان آغاز کرده است.

طوطی تالش می کند با توجه به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان ایرانی و 
همچنین ارائه ی الگوهایی جدید به منظور ورود ادبیات کودکان و نوجوانان 
کشورمان به بازار جهانی، برای تمام گروه های سنی کتاب و محتوای خواندنی 
با باالترین کیفیت ادبی و هنری تولید کند. طوطی هم به ادبیات داستانی توجه 

دارد و هم به ادبیات مستند.

پرداختن به ادبیات معاصر ایران و بازنویسی و بازآفرینی ادبیات کهن )عامیانه 
و رسمی(، از برنامه های کتاب طوطی است. عالوه بر آن، ترجمه و انتشار 
آثار ارزنده ی ناشران خارجی که با نیازها و فرهنگ کودک و نوجوان ایرانی 
متناسب باشند، نیز در دستور کار کتاب طوطی قرار دارد. گزینش کتاب ها 
براساس تنوع و گوناگونِی زبان های ملل مختلف جهان صورت می گیرد؛ به 
گونه ای که مجموعه کتاب های طوطی در حوزه ی ترجمه، نماد تنوع فرهنگی 

ادبیات کودکان و نوجوانان کشورهای مختلف است.

طوطی با احترام به قوانین نشر بین الملل )Copyrights( کلیه ی حقوق ناشران 
خارجی را به دقت رعایت می کند و هیچ اثری را بدون قرارداد و توافق با ناشر 

اصلی به چاپ نخواهد رساند.

کتاب های طوطی
پنجره ای به ادبیات ایران،
پلی به ادبیات جهان

اثرگذار  از 35 سال فعالیت  با بیش 
در نشر کتاب های علمی و آموزشی



2

امروز برای ناهار ماکارونی داریم.
اما من ماکارونی دوست ندارم.

هیچ وقِت هیچ وقِت هیچ وقت هم ماکارونی نمی خورم!

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که با چه ترفندی می توان کودکان را به خوردن غذا و سبزیجات تشویق کرد!
حتمًا روش های خالقانه ای وجود دارد که می توانید آن ها  را امتحان کنید ...

برنده ی جایزه ی بزرگ موزه ی کتاب های تصویری اوشیما - ژاپن، 2017

ISBN: 978-622-601-105-1

قیمت: 18000 تومان

دختر کوچولوی قصه ی ما ماکارونی دوست ندارد و وقتی 
ماکارونی را روی میز غذا می بیند، قهر می کند و از سر 
میز کنار می رود. مگر مامان نمی داند که او ماکارونی و 
ساالد سبزیجات دوست ندارد؟ اما مامان می گوید: »این که 

ماکارونی و ساالد سبزیجات نیست...«

در این داستان، مادر با بهره گیری از خالقیت، تخیل و هنر 
تزیین غذا به شکل حیوان ها، اشتیاق کودک را به خوراکی 

بیشتر می کند.

برای  کتاب  این  کودکانه ی  و  ساده  جذاب،  تصویرهای 
خردساالن و کودکان، قابل فهمند. نویسنده ـ تصویرگر، 
برای  حتی  که  می گذارد  نمایش  به  را  کودکانه  روایتی 
کودکانی که سواد خواندن ندارند، جذاب و معنی دار است. 
رضا دالوند، تصویرگر جوان و خوش ذوقی است که تاکنون 

موفق به کسب جوایز بین المللی بسیاری شده  است.

کی
 تر

ی،
سو

ران
ی، ف

ژاپن
ر: 

دیگ
ی 

ن ها
زبا

به 
ار 

تش
و ان

مه 
رج

 ت

2017
ن، 

ژاپ
 - 

یما
وش

ی ا
صویر

گ موزه ی کتاب های ت
برنده ی جایزه ی بزر

خوراک زرافه با ساالد الک پشت
نویسنده و تصویرگر: رضا دالوند

چاپ اول، 1397، 19×22 سانتی متر، 28 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان

چاپ دوم، 1397، قیمت: سخت 20000 تومان
گروه سنی: 2+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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این پی پی مال کیه؟ 
نویسنده: دارین لوند

تصویرگر: ِکلسی اوسید
مترجم: سارا قربانی

چاپ اول، 1397، 18×21/5 سانتی متر، 32صفحه
قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان

گروه سنی: 3+

پی پی؟ اَه، اَه....

نه، نگویید اَه، اَه... به جایش بپرسید این پی پی مال کیه؟

پی پی ها، شکل ها و اندازه های مختلفی دارند و اطالعات زیادی درباره ی حیوانات به ما 
می دهند. در این کتاب ساده و جذاب این سؤال درباره ی نمونه ی پی پی هفت حیوان 
پرسیده می شود. با جستجوی سرنخ های تصویری، مخاطبان خردسال یاد می گیرند تا 
چطور پی پی حیوانات را تشخیص دهند. مثالً وقتی نمونه ای پیدا می کنید که داخلش 
خرده های استخوان و یک کپه موست، کافی است کتاب را ورق بزنید تا بدانید آن پی پی 

مال کدام حیوان است.
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آنتون شعبده بازی می کند 
نویسنده: اوله ُکنه ِکه

مترجم: لیال)رؤیا( مکتبی فرد
چاپ اول، 1397، 21×21/5سانتی متر، 32صفحه

قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان
گروه سنی: 3+

آنتون و برگ ها 
نویسنده: اوله ُکنه ِکه

مترجم: لیال )رؤیا( مکتبی فرد
چاپ اول، 1397، 21×21/5سانتی متر، 32صفحه

قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان
گروه سنی: 3+

آنتون را می شناسید؟  پسر بچه ای شلوغ و شیطان که وقت بازی 
با دوستانش کلی ماجراهای بامزه دارد؟ مثل همه ی بچه های دیگر، 
او هم گاهی با دوستانش دعوا می کند. اما مهم این است که همیشه 
آخرش با هم آشتی می کنند و کیک و بیسکوییت می خورند. شاید 
بپرسید سر چی دعوا می کنند؟ چیزهای خیلی ساده! مثاًل این که آیا 

آنتون می تواند با کاله شعبده بازی اش لوکاس را غیب کند یا نه؟

آنتون دوستان خوبی دارد که گاهی به کمکش می آیند. مثل وقتی که 
قرار است آنتون همه ی برگ های خشک را دسته کند، اما آخرین 
برگ را باد می برد. آنتون و برگ ها را بخوانید تا ببینید آیا آنتون، 

لوکاس، گرتا و  نینا موفق می شوند آن برگ را بگیرند یا نه؟
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خرگوش کوچولو نمی دانست چه کار باید بکند.
 یک خرگوش سیاه عجیب همه جا او را دنبال می کرد. 

خرگوش کوچولو تمام سعی خودش را می کرد تا بدود و 
پنهان شود، اما خرگوش سیاه همه جا همراهش بود.

چرا دست از سرش برنمی داشت؟

قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-964-8

خرگوش سیاه 
نویسنده و تصویرگر: فیلیپا لدرز

مترجم: مرضیه بابازاده خامنه
چاپ اول، 1396، 23×19 سانتی متر، 36 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 3+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

در یک صبح زیبا و آفتابی، خرگوش کوچولوی قصه ی ما از خواب بیدار می شود 
و تصمیم می گیرد بیرون از خانه گشتی بزند. اما به محض بیرون آمدن از خانه 
خرگوش سیاه و بزرگی را در برابر خود می بیند. او بسیار می ترسد و سعی می کند 
هر طور شده خرگوش را از خود دور کند. اما خرگوش سیاه پابه پای او گاه در جلو 
و گاه پشت سرش می آید. آیا خرگوش می تواند راهی پیدا کند تا از دست خرگوش 

سیاه خالص شود؟

داستان به سادگی شکل می گیرد و به زیبایی پایان می پذیرد. در این کتاب جذاب، 
نویسنده توجه ویژه ای به اصول روانشناسی کودکان، به ویژه ترس آن ها از ناشناخته ها 
دارد. او وارد دنیای کودکان می شود، ترس آن ها را تجربه می کند و راهکارهایی 

بازیگوشانه و متفاوت برای غلبه بر این ترس پیش روی آن ها قرار می دهد.
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این کتاب با زبانی ساده و تصاویری مفهومی و منحصربه فرد توضیح می دهد وقتی 
یک کودک هستی چه حقوقی داری، از حق غذا و آب و سرپناه گرفته تا حق رفتن به 
مدرسه و تنفس هوای پاک و دوری از خشونت. در این کتاب تأکید می شود که این 
حقوق برای همه ی کودکان کره ی زمین با هر رنگ و ملیتی است. خواه فقیر باشند یا 

ثروتمند، چاق باشند یا الغر و ...

همچنین در این کتاب گفته می شود که دانستن و صحبت درباره ی این حقوق اولین 
گام به سوی به رسمیت شناختن آن ها است. این حقوق بر اساس کنوانسیون حقوق 

کودک سازمان ملل درسال 1989 به تصویب رسیده است.

حق دارم کودک باشم
نویسنده: آلن ِسر

تصویرگر: اورلیا فرانتی
مترجم: مهناز کاظمی

چاپ اول، 1398، 24/5×24/5 سانتی متر، 48صفحه
قیمت: شومیز 25000 تومان، سخت 30000 تومان

گروه سنی: 4+
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دره هزاردارکوب
نویسنده: اعظم مهدوی
تصویرگر: سحر دانشی

چاپ اول، 1398، 26×20 سانتی متر، 32 صفحه
قیمت: شومیز 23000 تومان، سخت 28000 تومان

گروه سنی: 4+

روزی روزگاری دو خواهر به نام های سرمه و ترمه در دره ی هزار دارکوب زندگی 
می کردند، روزها دو خواهر کنار برکه می ایستادند و بازی می کردند؛ بازیشان انداختن 

سنگ ها در آب بود و گوش دادن به صدای لذت بخش آن: تق، تق، تق.

تا اینکه روزی ترمه در آب افتاد و در حال غرق شدن بود که جادوگر پیری از راه 
رسید و گفت به یک شرط ترمه را نجات می دهد. 

جادوگر گفته بود طلسم شکستنی نیست، مگر اینکه....

جادوگر آن قدر بدجنس بود که راز شکستن طلسم را نگفته بود. اما سرمه مطمئن 
بود روزی راز را پیدا می کند و دوباره خواهرکش را در آغوش می کشد و با هم کنار 
برکه می روند و سنگ ها را در آب می اندازند و به صدای آشنایش گوش می دهند: 

تق، تق، تق....

داستان دره ی هزار دارکوب فضایی افسانه ای دارد و عنصر جادو در آن پررنگ است. 
داستان به ما خاطر نشان می کند با همدلی و محبتی که در دل ها هست می توان بر 
هر جادویی پیروز شد. تصاویر کتاب هم در فضایی بین جادو و واقعیت، هم راستای 
داستان پیش می روند و در واقع تصویر و متن کنار همدیگر داستانی بی بدیل و جذاب 

خلق می کنند که می توان بارها دید و کشف کرد.
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جنگل برای همه
ایده پرداز و تصویرگر: نازنین عباسی

طراح و سازنده ی اُریگامی: علیرضا عالءالدینی
عکاس: بهداد شیرمحمدی

چاپ اول، 1397، 26×21 سانتی متر، 48 صفحه
قیمت: شومیز 21000 تومان، سخت 26000 تومان

گروه سنی: 4+

جنگِل سرسبز و زیبا زیرآسمان آبی خودنمایی می کرد. حیوانات جنگل از این سو 
به آن سو می دویدند، بازی می کردند، غذا می خوردند، النه می ساختند و در آرامش 
زندگی می کردند. تا این که روزی انسانی به دنبال جایی برای زندگی، پا به جنگل 

گذاشت و شروع به ساختن خانه کرد. از آن روز به بعد همه چیز عوض شد...  

کتاب »جنگل براي همه« با نگاهي به طبیعت و محیط زیست، به روایت داستاني 
تصویري و بدون کالم مي پردازد. در این کتاب، کودکان با دنبال کردن و بررسي 

جزییات تصاویر، متوجه داستان مي شوند.

با  اُریگامي به شیوه اي جدید و مبتکرانه، ساختن فضاي سه بُعدي  از هنر  استفاده 
مواد مختلف و نیز عکاسي و نورپردازي صحنه، حس واقعي بودن و درک احساس 

شخصیت ها را براي کودکان ممکن مي سازد.

این شیوه ی تصویرگري براي شکوفایي خالقیت، رشد درک بصری کودکان و تقویت 
مهارت داستان گویي آنها بسیار مؤثر است.
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ِفرغولی و از ما بهترون
نویسنده: حمید اباذری

تصویرگر: مریم طهماسبی
چاپ اول، 1397، 22×22 سانتی متر، 44 صفحه

قیمت: شومیز 14000 تومان، سخت 18000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

ISBN: 978-964-318-990-7

قیمت: 14000 تومان

فرغولی با شیطنت هایش همه را کالفه کرده بود.
آن قدر همه را اذیت کرده بود که همه ی غول ها به او می گفتند: 

»امیدواریم گرفتار از ما بهترون بشوی!«
روزی فرغولی با باد ِفر خورد و ِفر خورد و باال و باالتر رفت

تا این که گرفتار از ما بهترون شد و ...

نویسنده: حمید اباذری
تصویرگر: مریم طهماسبی

فرغولی می چرخد و می چرخد و همه چیز را با خودش می چرخاند. غول ها از دستش 
عاصی می شوند و هر بار می گویند: »امیدواریم گرفتار از ما بهترون بشی فرغولی!« 
آن قدر می گویند که غول کوچولو واقعاً با گردباد می رود و اسیر دست از ما بهترون 
می شود. اولش همه چیز خوب به نظر می رسد و فرغولی خوشحال است، اما کم کم 

چرخیدن های تندتند برایش دردسرساز می شوند...

این داستان به پرورش توانایی کودکان اشاره دارد و این که انرژی آن ها باید در 
مسیر درست قرار بگیرد. عنصر حرکت و رنگ های گرم، تصویرها را جان دار و زیبا 
کرده است و با متن همخوانی کامل دارد. جنب وجوش و کشش داستانی، حضور 
دنیای فانتزی و اتفاق های عجیب و غریب، این کتاب را برای کودکان و بسیاری از 

بزرگساالن جذاب و خواندنی می کند.

داستان فرغولی باور کودکان را به توانمندی هایشان تقویت می کند و تأثیر مثبتی بر 
اعتمادبه نفس آنها دارد.
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قورباغه ای با چوب جادویش، از آن طرف برکه می آید و زندگی همه را به هم می ریزد. 
فکرش را بکنید، دوست های قدیمی از هم دور می شوند، فقط و فقط به دلیل کارهای 
جادویی جناب قورباغه! یک نفر باید بیاید و شر این چوب  جادو را کم کند؛ اما نه! 

چوب  جادو الزم است. نمی شود همه چیز همین طور عجیب و غریب بماند...

اگر بچه هایی دارید که از خودشان راضی نیستند و فکر می کنند ظاهرشان به اندازه ی 
کافی خوب نیست، روایت پرکشش و دل چسب جناب قورباغه را برایشان بخوانید. 
این داستان به دور از شعار و پند و در تجربه ای ملموس و عاطفی، به بچه ها نشان 
می دهد داشتن آرزوهای دور و دراز، همیشه به نفعشان نیست و دوستی های دنیای 
واقعی از هر جادویی قدرتمندترند. در این کتاب، نویسنده با اندازه ها بازی می کند 
و نشان می دهد که قدرت و خوشبختی نه در بزرگ و کوچک بودن، بلکه در با هم 
 بودن است. تنوع رنگ ها، پرداختن به جزییات و شخصیت بخشیدن به اجزای تصویر 

از جمله برکه، جذابیت خاصی به اثر بخشیده است.
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جناب قورباغه
نویسنده: مصطفی خرامان

تصویرگر: سارا خرامان
چاپ دوم، 1396، 21× 21 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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عید امسال نه مثل هر سال
نویسنده: مریم فیاضی

تصویرگر: محبوبه یزدانی
چاپ اول، 1396، 28/6×22 سانتی متر، 32 صفحه
قیمت: شومیز 12000 تومان، سخت 16000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 

بچه گربه ها عید هر سال کنار سفره ی هفت سین مادربزرگ 
بوده اند و عیدی گرفته اند، اما امسال با سال های دیگر کمی 
فرق دارد. امسال قرار است مادربزرگ پیش از سال نو، 
به دیدن نوه هایش بیاید. نوه ها دست به کار می شوند تا 
سفره ی هفت سین را آماده کنند. همه ی وسایل هفت سین 
را می خرند به جز سمنو؛ چون به هر مغازه ای که می روند 
می بینند سمنو تمام شده است. بله! دردسرها درست از 

همین جا آغاز می شوند...

این داستان، تالش بچه ها برای ارائه ی کاری بی نقص را 
با بیانی طنزآمیز نشان می دهد. آن ها همه ی تالششان را 
می کنند تا سفره ی هفت سینشان بی سمنو نباشد؛ چون سمنو 
برای مادربزرگ بسیار مهم است. طنز داستان وقتی اوج 
می گیرد که بچه گربه ها می فهمند عیدی امسال مادربزرگ 

چیست؛ درحالی که آن ها هدیه های دیگری می خواستند!

و  رفته اند  پیش  هم نوا  و  هماهنگ  تصویرگر،  و  نویسنده 
موجزگویی نویسنده در کنار تصویرهای شاد و خوش رنگ، 
یک کتاب تصویری موفق را به مخاطِب کودک و حتی 
آرزوهای  و  ذهنیت  تصویرگر  می کند.  عرضه  بزرگسال 
کودکان را به خوبی به تصویر کشیده است. شخصیت ها 
جذاب و دوست داشتنی خلق شده اند و خواننده را تا انتها با 

کتاب و شیطنت های بچه گربه ها همراه می کنند.

ISBN: 978-964-318-985-3

قیمت: 12000 تومان

چیدن سفره ی هفت سین برای چندتا بچه گربه  که تا حاال از 
این کارها نکرده اند شاید آن قدرها هم سخت نباشد،

اما درست کردن سمنو حتماً اسباب دردسرشان می شود. 
حاال اگر قرار باشد مادربزرگ )که همیشه عیدی های

خوبی می دهد( موقع تحویل سال به خانه ی آن ها بیاید،
تازه ماجرا شروع می شود!

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 3×

راه یافته به دوساالنه ی
تصویرگری  براتیسالوا  

Biennial of Illustration 
Bratislava 2019

)+
4(
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چی بپوشم؟
نویسنده: پیام ابراهیمی

تصویرگر: محبوبه یزدانی
چاپ اول، 1396، 26×20 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

لباسی  باید  نو در مهدکودکش،  مهمانی سال  برای  سارا 
بپوشد که نشان دهد می خواهد در آینده چه کاره شود. 
لباس سال نو، تمام فکر سارا را به خود مشغول کرده است. 
او یک روز می خواهد خیاط شود و روز دیگر فکر می کند 
آتش نشانی بهترین شغل دنیاست؛ شاید هم بهتر باشد دزد 
دریایی شود! همه ی شغل ها از نظر سارا جذابند و سارا در 

انتخاب آن ها تردید دارد. کدام شغل؟ کدام لباس؟...

از  روایتی ساده، صمیمی و جذاب  بپوشم؟«  کتاب »چی 
دغدغه های ذهنی کودکان است. پیام ابراهیمی نویسنده ی 
کتاب، به زیبایی از ابتدا این پرسش را در ذهن مخاطب 
می نشاند و او را به چالش می کشد. ایجاد حساسیت و توجه 
به محیط پیرامون، نشان دادن تفاوت ها و جذابیت لباس ها 
و مشاغل گوناگون و انتخاب شغلی نامتعارف، از ویژگی های 

منحصر به فرد این اثر است. 

تصویرگر کتاب نیز با استفاده از رنگ های متنوع و جذاب، 
درگیری ذهنی شخصیت اصلی داستان را به زیبایی بازتاب 
کتاب،  تصویرهای  برجسته ی  ویژگی های  از  می دهد. 
با  اصلی  درهِم شخصیت   و  متفاوت  فکرهای  نشان دادن 
نقطه چین های سفید است. کتاب »چی بپوشم؟« با ترکیب 
خالقانه ی متن و تصویر، یک کتاب خواندنی بسیار مناسب 

برای کودکان است.  تأثیرگذار  و 

راه یافته به دوساالنه ی
تصویرگری  براتیسالوا  

Biennial of Illustration 
Bratislava 2017
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موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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نام  به   قوی  و  داستان موشی شجاع  با خورشید،  ازدواج 
دندان سوزنی است که می خواهد با قوی ترین موجود دنیا 
ازدواج کند. اول به سراغ خورشید می رود و از او تقاضای 
ازدواج می کند. خورشید در جواب او می گوید: »اگر من 
از همه قوی تر بودم، ابر نمی توانست جلوی مرا بگیرد.« 
خواستگاری  او  از  و  می رود  ابر  سراغ  به  دندان سوزنی، 
می کند. ابر هم به او می گوید که باد از او قوی تر است و 
باد، کوه را که سد راهش است، قوی تر می داند. آقا موشه 
تا  ما شوید  ... همراه موش قصه ی  نمی داند چه کار کند 

ببینید باالخره با چه کسی ازدواج می کند.

به  فرهنگ  انتقال  در  بسزایی  سهم  افسانه ها،  بازنویسی 
کودکان دارد و بسیار ارزشمند است. نویسنده، با دست مایه 
قراردادن افسانه ای قدیمی، کودک را در چالش »کی قوی تر 
است؟« شریک می کند و به  طور غیرمستقیم، این پیام را 
به کودک منتقل می کند که هر موجود باید از داشته هایش 
راضی باشد و همیشه بزرگ و دست نیافتنی بودن، دلیل بر 

قدرت و عظمت نیست.

تصویرگر این کتاب نیز با استفاده از رنگ های شاد و زنده  
و بته جقه هایی که در زمان هایی نه چندان دور در لباس های 
مردم ایران نقش مهمی داشته اند، توانسته است هماهنگ با 
متن، خالق فضای سنتی و زیبایی باشد که لذت خواندن را 

برای مخاطب خردسال دوچندان می کند.

راه یافته به دوساالنه ی
تصویرگری  براتیسالوا  

Biennial of Illustration 
Bratislava 2017

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 3×

ازدواج با خورشید
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: حمیده خسرویان
چاپ دوم، 1396، 26×20 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 
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موفق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 5×
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کالغ ها هم به سفر می روند؛ سفرهای کوتاه یا بلند. کالغ هایی که هر روز می بینی  ت

ممکن است از یک جای خیلی دور آمده باشند. کالغ ها برای سفرکردن به چه چیزی 
نیاز دارند؟ آن ها لباس گرم، چراغ قوه یا صابون نمی خواهند... پس چه می خواهند؟

این داستان کوتاه و جذاب، از دو الیه تشکیل شده است. الیه ی آشکار، به اهمیت 
دوستی و همراهی می پردازد و نشان می دهد راه با همراه، خوش است و داشتن دوست 
از ضروری ترین نیازهاست؛ اما در الیه ی پنهان، نویسنده سعی دارد با سؤال های 
متفاوت، کودک را به چالش بکشد. در جواب هریک از پرسش های راوی، کودک 
از مخاطبش  اما راوی  برمی شمارد؛  نیاز دارد،  برای سفر  را که خودش  چیزهایی 
می خواهد خود را به جای کالغ بگذارد و مانند یک کالغ فکر کند. نویسنده ضمن 
ارائه ی داستانی خوش خوان و یک دست به کودک می آموزد که چه چیزهایی در 
زندگی ارزشمندند. تصاویر کتاب ساده، زیبا و تأثیرگذارند و کودک را تا پایان داستان 

با خود همراه می کنند.

کالغ سیاه به سفر می رود!
نویسنده: بابک صابری

تصویرگر: شبنم چایچیان
چاپ سوم، 1396، 21×21 سانتی متر، 24 صفحه
قیمت: شومیز 9000 تومان، سخت 13000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

* راه یافته به فهرست کتاب های IBBY مناسب برای کودکان با نیازهای ویژه
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پسرک خوابش نمی بََرد و یکی یکی گوسفندهای خیالی را 
می شمارد. هنوز چشم هایش گرم نشده است که ناگهان، با 
صدای یکی از گوسفندها از جا می پرد. گرگی که خوابش 
کرده  پنهان  جایی  در  و  شمرده  را  گوسفندها  نمی بُرد، 
دوست هایش  دنبال  و  مانده  تنها  گوسفند  حاال،  و  است 
می گردد... پسرک گوسفندها را با ترفندی از دست گرگ 
نجات می دهد و به سرزمین خواب می برد. و چه زیباست 
سرزمین گوسفنداِن خواب؛ حتی زیباتر از نقل ها و قصه های 
مادر. کودک می داند که خانه ی گوسفندها در سرزمیِن 
خواب است؛ اما او باید برای خواب، به اتاق امن خودش 
برگردد. البته یکی از گوسفندهای بازیگوِش خواب، دزدکی 
او را تا تختش همراهی می کند و همان جا به خواب می رود!

این کتاب، مخاطب را با دنیای خواب و خیال آشنا می کند 
و به کمک قصه گویی و تقویت تخیلش، راه حلی برای مشکل 
پژمان  مهارت  می کند.  پیشنهاد  کودکان  بی خوابی  شایع 
هانس  جهانی  جایزه ی  برگزیده ی  تصویرگر  رحیمی زاده، 
کریستین اندرسن، در خلق دنیای رنگارنگ و چشم نواز، 

تحسین برانگیز است.

موفق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 5×

خوابی پر از گوسفند
نویسنده و تصویرگر: پژمان رحیمی زاده

چاپ سوم، 1396، 26×20 سانتی متر، 28 صفحه
قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

)+
4(
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ادا
شنگال نه قاشق بود، نه چنگال؛ او اصاًل نمی دانست به چه دردی می خورد! قاشق ها و کان

چنگال ها سرگرم کارهای خودشان بودند و او را سر سفره راه نمی دادند. شنگال برای 
پذیرفته شدن در بین قاشق ها و چنگال ها سعی می کند خود را به شکل آن ها درآورد؛ 
اما باز هم پذیرفته نمی شود. تا این که روزی سروکله ی یک وروجک شلوغ وپلوغ پیدا 

می شود...

مکلیر و آرسنالت در این اثر دست در دست هم، دنیایی پر از بازیگوشی و هیجان 
خلق کرده اند؛ شنگال داستان تفاوت هاست، داستان کسانی که مثل هیچ کس نیستند. 
مکلیر نشان می دهد که اگر توانایی هایمان را بشناسیم و خود را به عنوان فردی ویژه و 
منحصربه فرد بپذیریم، شکستن هنجارها اصالً بد نیست و اتفاقاً در بسیاری از موارد 
می تواند بسیار دل چسب تر و جذاب تر از معمولی بودن باشد. این اثر به کودکان، 

به خصوص آن هایی که متفاوت هستند، اعتمادبه نفس می دهد.

نویسنده ی کتاب، کیو مکلیر، خودش یک شنگال! است و از پدری انگلیسی و مادری 
ژاپنی به دنیا آمده است. ایزابل آرسنالت هم تصویرگر پرکاری است و آثار او رؤیایی 

و عمیق اند؛ آثاری که برنده ی جایزه های ملی و بین المللی بسیاری شده اند.

شنگال
نویسنده: کیو مکلیر

تصویرگر: ایزابل آرسنالت
مترجم: زهره پریرخ

چاپ سوم، 1396، 23/5×19 سانتی متر، 36 صفحه
قیمت: شومیز 18000 تومان

چاپ چهارم، 1397، قیمت: سخت 23000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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ادا
یک روزه ی کان سفر  تصویری  داستان  پیاده رو،  گل های 

دختربچه ای است که همراه پدرش به خرید می رود و با 
برگشت آن ها به خانه، داستان پایان می یابد. این کتاب 
و  کوچک  زیبایی های  باب  در  خوش نوا  است  قصیده ای 

روزمره.

کتاب های تصویری بدون کالم، جایگاه ویژه ای در ادبیات 
کودک جهان دارند و گل های پیاده رو، یکی از نمونه های 
عالی این گونه ی ادبی است. ایده ی این کتاب را نویسنده و 
شاعر بنام کانادایی خلق کرده است. ولی همه ی بار روایت 
داستان بر دوش تصویر است، کودک می تواند بدون کمک 
بزرگسال، با داستان همراه شود. از ابتدای داستان، دست 
کودک در دست پدر است که با گوشی تلفن همراهش 
مشغول صحبت کردن است و هیچ توجهی به کودک و 
دنیای او ندارد؛ اما چشم کودک به دنبال رنگ و زیبایی 
است و هرجا که بتواند خود را به گل های کنار پیاده رو 
می رساند و آن ها را می چیند. او در طول مسیر، گل هایش 
را هدیه می دهد. هدیه پذیرفته شود یا نشود، هدیه گیرنده 

و هدیه دهنده دگرگون می شوند.

کتاب گل های پیاده رو به دلیل زیبایی تصاویر و مضمون 
بین المللی  و  ملی  جوایز  برنده ی  تاکنون  تأثیرگذارش 
سال  جنرالز  گاورنر  مانند  جوایزی  است؛  شده   بسیاری 
2015 و بهترین کتاب های تصویری کانادا سال 2016.

گل های پیاده رو
نویسنده: جان آرنو لوسن

تصویرگر: سیدنی اسمیت
چاپ دوم، 1396، 22×22 سانتی متر، 30 صفحه

قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

)+
4(
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ادا
محصوالت مزرعه، روزبه روز کم می شوند. صاحب مزرعه فکر می کند دزدی نابه کار کان

محصوالت را می دزدد. او سگش َمکس را مأمور یافتن دزد می کند. مکس در یک 
گشت وگذار سریع، حشره ای را به عنوان دزد شناسایی می کند و به دنبالش می رود. 
در این مسیر، با سایر حیوان های مزرعه برخورد می کند که هرکدام به نحوی، در حال 
خوردن و از بین بردن محصول اند. سگ با اعتمادی که به آن ها دارد، آن ها را دزد 

نمی پندارد و آن قدر دنبال حشره می رود تا از پرچین مزرعه خارجش می کند؛ اما...

زودباوری و ساده دلی سگ نگهبان، طنزی ماندگار و ظریف را در سراسر داستان 
می پراکند. راوی، زاویه  ی دیدی هم سو با سگ دارد و طنز جذاب داستان، با همین 

همراهی و بی خبری عامدانه شکل گرفته است.

تصویرگر، با هنرمندی بسیار، تصویرهایی رنگی و فوق العاده زنده و نشاط آور پدید 
با قلم مویش نشان می دهد. پی رنگ  آورده است و بسیاری از ناگفته های متن را 
داستان قوی است و اصول روان شناسی کودک، مد نظر نویسنده و تصویرگر بوده 

است.

دست نگه دار دزد!
نویسنده: هتر تکاوک

تصویرگر: پیر پَرت
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

چاپ دوم، 1396، 27×22 سانتی متر، 32 صفحه
قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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لئو مانند همه ی بچه ها عاشق نقاشی کشیدن است، خوراکی های خوشمزه درست 
می کند و دوست دارد بازی کند. اما این میان یک مشکل کوچک وجود دارد؛ بسیاری 

از مردم نمی توانند لئو را ببینند، چون لئو یک روح است.

زمانی که خانواده ای جدید به خانه ی لئو نقل مکان می کنند، او تالش می کند تا به 
آن ها خوشامد بگوید، اما خانواده وحشت زده می شوند. لئو نامرئی و تنهاست تا این که 
روزی با جین آشنا می شود. جین تخیلی بسیار قوی و قلبی بزرگ دارد و حاضر 

می شود با لئو بازی کند. و  ماجرا درست از همین جا آغاز می شود...

روح قصه ی ما اصاًل ترسناک نیست. شما حاضرید با لئو دوست شوید؟

کتاب لئو داستان جذاب و تأثیرگذاری است درباره ی دوستی و پذیرش دیگری. 
داستانی که به سادگی همراه با تصاویر جذاب و خالقانه، توانسته است مفاهیم عمیقی 
چون وفاداری، محبت، تخیل و صداقت را مطرح و خواننده را از ابتدا تا انتهای کتاب 

با خود همراه کند.

داستان لئو
نویسنده: َمک بارنِت

تصویرگر: کریستین رابینسون
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

چاپ اول، 1396، 25× 20 سانتی متر، 48 صفحه
قیمت: شومیز 14000 تومان، سخت 18000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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ن
دختری به نام کیکو وقتی صبح روزی زیبا و برفی بیدار می شود، می بیند پدرش برای  ژاپ

پاروکردن برف پشت بام به خانه ی مادربزرگ رفته و کیکی را که مادر پخته، با 
خودش نبرده  است. کیکو با اجازه ی مادر، کیک را برمی دارد و با عجله به دنبال پدر 
می رود. او در جنگل، ردپایی روی برف ها می بیند و خیال می کند ردپای پدرش است. 
او از روی ردپاها به دنبال پدر، پیش می رود. ناگهان متوجه می شود سفرش به جنگل، 

به ماجرایی جادویی و عجیب تبدیل شده است...

آکیکو میاکوشی، نویسنده و تصویرگر، کتاب تصویری زیبایی پدید آورده است که 
مخاطب را مسحور و سرشار از لذت می کند. ارائه ی بی همتای ویژگی های بصری، 
با رنگ های غالب سیاه و سفید صورت می گیرد و گاه گاهی از رنگ قرمز و زرد، 
برای هدایت مخاطب و جلب توجه او استفاده می شود. شجاعت و طبیعت کنجکاو، 
شخصیت کیکو را با کودکان پیوند می دهد. پایان داستان، فرصتی فوق العاده برای 
کودکان فراهم می کند تا خود تصمیم بگیرند چه اتفاقی افتاده است؛ آیا مهمانی 
عصرانه خیالی بوده است یا واقعی؟ این کتاب به دلیل متن منسجم و تصویرهای زنده 

و پویا، جایزه های متعددی را نصیب پدیدآورنده اش کرده است.

مهمانی عصرانه در جنگل
نویسنده و تصویرگر: آکیکو میاکوشی

مترجم: سحر ترهنده
چاپ اول، 1396، 25/5×21/5 سانتی متر،32 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

 آکیکو میاکوشی 
 مترجم: سحر ترهنده 
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قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-922-8

موفق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 5×
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او مجبور کان و  است  پارک شلوغ  پارک می رود.  به  ما،  داستان  روزی سام، پسرک 

می شود برای سوارشدنِ هر یک از وسایل بازی، در صف بایستد و انتظار بکشد. او از 
این انتظار، عصبانی و عصبانی تر می شود. ناگهان چیزی غیرعادی ظاهر می شود، بین 
بچه ها می چرخد، تنه می زند، ُهل می دهد، نیشگون می گیرد و همه ی بچه ها را فراری 
می دهد. سام تا به حال چنین موجودی را ندیده است؛ اما بالفاصله آن را می شناسد. 
ابتدا، او خوشحال می شود و فکر می کند داشتن خشم به عنوان یک حیوان خانگی 

می تواند سرگرم کننده باشد؛ اما کمی بعد، دردسرهایش شروع می شود...

سانجیتا بهادرا، نویسنده ی هندی تبار، در این داستان چگونگی به وجود آمدن خشم 
و راه های مقابله با آن  را نشان می دهد. در این کتاب بر مسئولیت پذیری و کنترل 

احساسات تأکید شده  است.

ماریون آربونا با تصویرهای بیانگرای خیره کننده، به کودکان می آموزد خشم آن ها، 
از خودشان جداست. تصویرهای رؤیایی، چندین جایزه ی معتبر را نصیب تصویرگر 

آن کرده است. سام و حیوان خانگی اش
نویسنده: سانجیتا بهادرا
تصویرگر: ماریون آربونا

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
چاپ دوم، 1396، 21×21 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×

)+
4(
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نویسنده: ورونیکا سالیناس      تصویرگر: کامیال اینگمان      مترجم: سحر ترهنده
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قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-???-?

شاید روزی مجبور به ترک جایی که در آن زندگی 
می کنی بشوی.

و باد ُتندی چنان تو را ببرد 
که فراموش کنی چه کسی بوده ای و از کجا آمده ای.

سفر 
نویسنده: ورونیکا سالیناس
تصویرگر: کامیال اینگمان

مترجم: سحر ترهنده
چاپ اول، 1396، 20×21 سانتی متر، 36صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 

اردکی کوچک خود را در مکانی ناآشنا می بیند. او هیچ کس را نمی شناسد. هیچ کس به 
زبان او حرف نمی زند. اردک به قدری احساس تنهایی می کند که اشکش در می آید 
تا این که باالخره کسی را شبیه خودش پیدا می کند و به او می گوید: »شاید تو بدانی 

من چه کسی هستم!«

با  تعامل  وارد  از دبستان، دبستان و کودکانی که  برای کودکان پیش  این کتاب 
محیط های تازه شده اند، مناسب است؛ همه ی مخاطبانی که خانه، محله، مدرسه یا 
شهر و کشورشان تغییر کرده است. تأکید متن بر توجه به دیگری، درک تفاوت ها و 

تالش برای یافتن نقاط مشترک است.
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نویسنده: ورونیکا سالیناس
تصویرگر: کامیال اینگمان

مترجم: سحر ترهنده
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قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-???-?

گرسنه ای و غذای خوشمزه ای داری. 
دوست داری تمامش را خودت به 

تنهایی بخوری. 
اما کسی از تو می خواهد غذایت را با 

او قسمت کنی! ... 

گرسنه
نویسنده: ورونیکا سالیناس
تصویرگر: کامیال اینگمان

مترجم: سحر ترهنده
چاپ اول، 1396، 20×21 سانتی متر،36صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 4+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

اردک و دوستانش بعد از این که توی جنگل بازی کرده اند و خوش گذرانده اند، حاال 
حسابی گرسنه  شده اند. اردک یک عالمه غذا دارد که فکر می کند فقط و فقط مال 
خودش است. او به گوشه ای می رود تا بدون مزاحمت دوستانش، غذاها را بخورد، اما 

ناگهان مورچه ها سر می رسند...

کتاب تصویری »گرسنه« به ویژگی خودمحوری کودکان می پردازد. آن ها دوست 
ندارند چیزهای خودشان را با دیگران قسمت کنند. داستان باعث تقویت عواطف 
و حس نوع دوستی مخاطب می شود. کودک با تجربه ی بخشش، سرشار از لذت 

می شود و همه چیز را زیباتر می بیند.

)+
4(
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همه ی آن ها یک گربه دیدند 
نویسنده و تصویرگر: برندن ونزل
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

چاپ اول، 1396، 22×28 سانتی متر، 36 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

وقتی به یک گربه نگاه می کنید، چه می بینید؟

برندن ونزل شکل های مختلف زندگی یک گربه را از نگاه 
موجودات دیگر به نمایش می گذارد و نشان می دهد چگونه 

دیدگاه ما، آنچه را که می بینیم شکل می دهد.

و  از مشاهده، کنجکاوی  است  زیبایی  نمایش  این کتاب 
تخیل.

گربه از منظر هر موجود به یک شکل است. سگ، او را 
لرزان و خجالتی می بیند. برای ماهی، گربه فقط دو چشم 
بزرگ و درخشان است. موش، او را شکارچی وحشی و 
دیوانه ای می بیند. َکک، گربه را اقیانوس غلتانی از خز تصور 

می کند و...

با دیدن این اثر مخاطب درمی یابد که به تعداد هرکس، از 
هر مفهوم تعریف وجود دارد. ادراک با تجربه های زیسته، 
ـ  تصویرگر، بدون افتادن در  ارتباطی مستقیم دارد. نویسنده 
دام شعار و دشواری های فلسفی، به ساده ترین و زیباترین 
شکل، این مفهوم را برای کودکان بازگو می کند. او با تأکید 
دیگران  نگاه  و  تجربه ها  در  را  کودکان  تمرکززدایی،  بر 
شریک می کند. کودک وقتی می تواند به تفاوت ها احترام 
بگذارد که آن ها را لمس کند و به رسمیت بشناسد. برندن 
ونزل از سبک های متنوع نقاشی بهره می گیرد تا نشان دهد 
چگونه هنر و ادراک از تخیل تأثیر می گیرند. تصویرهای او 

جان دار، خوش آب و رنگ و کودکانه اند.

موفق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 5×
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نشان نقره ای الک پشت
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مجموعه کتاب های »از سر تا دم« یک مجموعه ی علمی اطالعاتی برای کودکان است 
که به شیوه ای معماگونه، کودکان را به خواندن اطالعات علمی درباره ی هر جانور 
تشویق می کند. در مجموعه کتاب های »از سر تا دم« 8 تصویر از 8 بخش مختلف 
بدن 8 جانور نشان داده شده و از مخاطب سؤال می شود آیا می داند این اندام متعلق 
به کدام جانور است؟ سپس در صفحه ی بعد از هر تصویر، آن جانور در زیستگاهش 
نشان داده شده و  اطالعات علمی کوتاه و جالبی درباره ی آن نوشته شده است. در 

انتهای کتاب نیز چند جانور دیگر به  شکل خالصه معرفی شده اند. 

مجموعه  کتاب های از سر تا ُدم
نویسنده: استیسی ُردریک

تصویرگر: کوانچای موریا
مترجم: فروغ فرجود

چاپ اول، 1396، 22×22 سانتی متر، 36 صفحه
قیمت: شومیز 12000 تومان، سخت 16000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

نویسنده: استیسی ُردریک  تصویرگر: کوانچای موریا
مترجم: فروغ فرجود

بندپایان
از

سر تا دم
شاخک نوک تیز؟

موهای زبر؟
چشمان درشت؟

بزن  داده شده  است. حدس  نزدیک نشان  از  بندپایان  از  رنگی  این کتاب 8 تصویر  در 
هریک از این تصویرها مربوط به کدام بندپا است. بعد از این که تصویر را دیدی، کتاب 
را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه ای درباره ی بندپایان یاد بگیری. 

در دو صفحه ی آخر، تصویر چند بندپای دیگر را هم می بینی.
بچه هایی که به جانوران کوچک مثل بندپایان عالقه مندند می توانند به کمک این کتاب 
که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم کننده دارد، بارها و بارها از سر تا دم بندپایان را 

به دقت ببینند.

قیمت: 12000 تومان

ISBN: 978-964-318-976-1

نویسنده: استیسی ُردریک  تصویرگر: کوانچای موریا

جانوران اقیانوس
از

سر تا دم
سِر چکشی؟

بازوهای رنگارنگ؟
دمِ مارپیچی؟

در این کتاب 8 تصویر رنگی از جانوران اقیانوس از نزدیک نشان داده شده  است. حدس 
بزن هر یک از این تصویرها مربوط به کدام جانور اقیانوس است. بعد از این که تصویر 
درباره ی  بامزه ای  چیزهای  و هم  بفهمی  را  تا هم جواب  بزن  ورق  را  کتاب  دیدی،  را 
جانوران اقیانوس یاد بگیری. در دو صفحه ی آخر، تصویر چند جانور دیگِر اقیانوس را 

هم می بینی.
می توانند  عالقه مندند،  آن ها  درباره ی  جستجو  و  اقیانوس  جانوران  به  که  بچه هایی 
به کمک این کتاب که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم کننده دارد، بارها و بارها از سر 

تا دم جانوران اقیانوس را به دقت ببینند.

مترجم: فروغ فرجود

قیمت: 12000 تومان

ISBN: 978-964-318-978-5

سری با تاج؟
پنجه های دراز و خمیده؟

توپی استخوانی نوک دم؟
در این کتاب 8 تصویر رنگی از دایناسورها از نزدیک نشان داده شده است. حدس بزن 
هر یک از این تصویرها مربوط به کدام دایناسور است. بعد از این که تصویر را دیدی، 
کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه ای درباره ی دایناسورها یاد 

بگیری. در دو صفحه ی آخر، تصویر چند دایناسور دیگر را هم می بینی.
بچه هایی که دوست دارند در آینده فسیل شناس شوند، می توانند به کمک این کتاب 
که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم کننده دارد، بارها و بارها از سر تا دم دایناسورها 

را به دقت ببینند.

قیمت: 12000 تومان

ISBN: 978-964-318-980-8

نویسنده: استیسی ُردریک  تصویرگر: کوانچای موریا

دایناسورها
از

سر تا دم
مترجم: فروغ فرجود

نویسنده: استیسی ُردریک
تصویرگر: کوانچای موریا

مترجم: فروغ فرجود
چاپ اول، 1398، 22×22 سانتی متر، 36 صفحه

قیمت: شومیز 25000 تومان، سخت 30000 تومان
گروه سنی: 4+

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×

کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 

)+
4(
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کتاب سوم: لبخند ماه کتاب دوم: شوخی ها و مهربانی ها کتاب اول: بابای خوب من
پدر و پسر ساده اند و پراحساس. هردو تالش می کنند تا بر سختی ها پیروز شوند 
و وقتی در مسیر نادرستی می افتند، تالششان را می کنند تا به راه اصلی بازگردند. 
دیگران نمی توانند آن ها را از دنیای خودشان و فرهنگ و شیوه ی زندگی شان دور 
کنند. آن ها الگوی رابطه ی پدر و فرزندی اند؛ حتی اگر اشتباهاتی داشته باشند. آن ها 
شادی زندگی را در لحظه هایی که با هم هستند پیدا می کنند و وقتی ثروتمند و مشهور 
می شوند، از ثروتشان به بهترین شکل استفاده می کنند. زندگی این دو نفر که همراه با 

شادی است، برای تمام کودکان دنیا دوست داشتنی و زیباست.

مجموعه ی سه جلدی »قصه های من و بابام« داستان هایی است که ایرج جهانشاهی 
بر پایه ی نقاشی های اریش اُزر هنرمند آلمانی نوشته است و مورد توجه و استقبال 
بسیاری قرار گرفت. این مجموعه از سال 1361 تاکنون بیش از پنجاه بار تجدید 

چاپ شده و نسخه ی رنگی آن در سال 1395 برای اولین بار منتشر شده  است.
پرفروشترین

کتابکودکونوجوان

چاپ شصت و سومازسال1361

قصه  های من و بابام
تصویرگر: اِریش اُِزر

نویسنده: ایرج جهانشاهی
چاپ شصت و سوم، 1397

21×21 سانتی متر، 108 صفحه
قیمت: شومیز 25000 تومان

گروه سنی: 4+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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این کتاب، دربارهی زندگی عادی و روزانه ی هفت کودک  از نقاط مختلف جهان از 
جمله ایران است. زمانی که شما در حال خواندن این کتاب هستید، ممکن است آن ها 

مشغول خوردن صبحانه یا سرگرم بازی در بیرون از خانه باشند...

جهان ما مکان بسیار پهناوری است که میلیون ها میلیون انسان در آن به روش های 
متفاوتی زندگی می کنند و بیش تر آن ها هم آگاهی چندانی از فعالیت ها و شیوه ی 
زندگی روزانه ی دیگر انسان ها ندارند. هرچه بیش تر درباره ی افراد متفاوت بیاموزیم، 
بیش تر به شباهت میان خودمان و آن ها پی خواهیم برد و بیش تر پذیرای دیگران 

خواهیم شد.

این کتاب برای آشنایی کودکان با کشورهای مختلف جهان و سبک زندگی منحصر به 
فرد هر کدام از این خانواده ها، مناسب است. کودکان می توانند تفاوت ها و شباهت های 
زندگی این کودکان را با هم مقایسه کنند و در نهایت حس همدلی آن ها نسبت به 

دیگران تقویت می شود.

ما این طوری زندگی می کنیم
نویسنده و تصویرگر: َمت لَموث

مترجم: سحر ترهنده
چاپ اول، 1397، 28/5×21/5 سانتی متر، 52صفحه
قیمت: شومیز 29000 تومان، سخت 33000 تومان

گروه سنی: 5+

)+
4(
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تک خال
نویسنده: پیام ابراهیمی

تصویرگر: رضا دالوند
چاپ اول، 1397، 28/6×22 سانتی متر، 32 صفحه
قیمت: شومیز 16000 تومان، سخت 21000 تومان

گروه سنی: 5+

ورزشی  مسابقات  قهرمانان  آبتین  خانواده ي  افراد  تمام 
بقیه ی خانواده نداشت. نه  او هیچ شباهتی به  اما  بودند. 
قهرمان بود، نه دوست داشت قهرمان شود و نه حتی مثل 
لبش  باالی  سیاه  بزرگ  خال  یک  خانواده،  اعضای  تمام 

ناامید شده  بودند. داشت. خانواده حسابی از او 

تا این که روزی از روزها آبتین فکر بکری کرد...

داشتن  و  بودن  منحصربه فرد  مورد  در  داستان  این 
توانایی های مختلف در انسان ها صحبت می کند. متفاوت 
از  تا  داد  آموزش  کودکان  به  باید  و  نیست  ایراد  بودن 
توانایی های ذاتی خود به بهترین شکل استفاده کنند و یاد 
کتاب  تصویرگر  دهند.  پرورش  را  توانایی ها  این  بگیرند 
توانسته به زیبایی و با ظرافت، روایت فردی خود را وارد 
داستان کند و با ایجاد تضاد میان متن و تصاویر، فضای 

کند. ایجاد  برای مخاطب  و جذابی  طنزگونه 

 راه یافته به نمایشگاه
تصویرگری بلونیا 2018

BO
LO

GNA CHILDREN’S BOOK FAIR

لوح افتخار  نمایشگاه
تصویرگری  شارجه 2018  
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مترسکی  قامت  و  می شود  کوبیده  چوب  دو  بر  میخی 
دور  که  کثیفی  و  کهنه  پارچه های  تکه   می گیرد.  شکل 
تنش پیچیده می شوند، او را به موجودی ترسناک تبدیل 
می کنند که حیوان ها و بچه ها از او می ترسند. شب از راه 
از صدای خرگوش  می ترسد.  از شب  مترسک  می رسد. 
و چشم های براق گرازها می ترسد و همین ترسش، همه 
را از او می ترساند و دور می کند. مترسک همه ی حس ها 
انسانی را دارد. او می ترسد، گریه می کند و  و رفتارهای 
می خندد. می خواهد دوست پیدا کند و خوشحال باشد. او از 

ماندن بیزار است و نمی خواهد در یک جا بماند...

احمد اکبرپور، نویسنده ی نام دار عرصه ی ادبیات کودک 
و نوجوان ایران، سعی کرده است با استفاده از این داستان 
جذاب، قضاوت نکردن بر اساس ظاهر را به مخاطبانش القا 
کند. در سنت ادبی ما معموالً خوب ها زیبا و بدها زشت اند؛ 
اما داستان مترسک باور رایج را می شکند. اکبرپور نه تنها 
زیبای  درون  نشان دادن  با  را  زیبایی  و  زشتی  معیارهای 
مترسک تغییر می دهد؛ بلکه با ظرافت تأکید می کند که 
ترسیدن عیب نیست و هرکس ممکن است بترسد، حتی 

مترسک!

شاد،  و  زنده  رنگ های  از  استفاده  با  کتاب  تصویرگر 
تصویرهایی پویا و روایتگر خلق کرده  است؛ تصویرهایی که 
به متن جان می دهند و قدرت تجسم کودک را بیش تر 

می کنند.

من مترسکم ولی می ترسم
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: مریم طهماسبی
چاپ اول، 1396، 26×20 سانتی متر، 36 صفحه

قیمت: سخت 15000 تومان
چاپ دوم، 1397، قیمت: شومیز 17000 تومان

گروه سنی: 5+

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×

کتاب برگزیدۀ 
جایزۀ

شهید غنی پور

)+
4(

کتاب
برگزیدۀ 

جشنواره رشد
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ادا
ویرجینیا گرگ شده است. او می غرد و زوزه می کشد و کارهای عجیب و غریب کان

می کند. همه از دست رفتارهای او ناراحتند. َونِسا خواهر ویرجینیا برای خوشحالی 
او دست به هر کاری می زند؛ اما هیچ چیز حال ویرجینیا را خوب نمی کند. ویرجینیا 
در تخیلش به دنبال سرزمین چیزهای خوب می گردد. ونسا سرزمین چیزهای خوب 
را به شکل باغی بسیار زیبا به همراه تاب و نردبان، روی دیوار اتاق خواب می کشد. 
ویرجینیا با دیدن این تصویرها به طور شگفت انگیزی متحول می شود و خود را به 

دست نقاشی خیالی خواهرش می سپارد...

از نگارش هنرمندانه اش، هنر را  اثر، گذشته  این  قلم مکلیر، پرمایه و زیباست و 
خالقانه  آرسنالت،  ایزابل  می گذارد.  کودکان  پای  پیش  راهکار  یک  به عنوان 
با تغییر ظاهری اش نشان می دهد. ویرجینیا  و دل چسب، دنیای درون کودک را 
روی تختش با گوش های گرگی اش که از بالش بیرون زده است، دیده می شود. 
حال بد و ناامیدکننده ی او، در جریانی از سایه های درهم و برهم منعکس می شود. 

»ویرجینیا گرگ می شود« داستانی نشاط بخش و مناسب برای مخاطبان در همه ی 
سن و سال هاست که بر پایه ی ارتباط نویسنده ی معروف، ویرجینیا ولف با خواهر 
نقاشش، ونسا بل، نوشته شده است. این کتاب جوایز بسیاری کسب کرده است که 
از میان آن ها می توان به جایزه ی گاورنر جنرالز سال 2012 و فهرست افتخار دفتر 

بین المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( اشاره کرد. ویرجینیا گرگ می شود
نویسنده: کیو مکلیر

تصویرگر: ایزابل آرسنالت
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

چاپ دوم، 1396، 28/6×22 سانتی متر، 32 صفحه
قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان

گروه سنی: 5+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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مشت زن
نویسنده و تصویرگر: حسن موسوی

چاپ اول، 1396، 27×22 سانتی متر، 36 صفحه
قیمت: شومیز 12000 تومان، سخت 16000 تومان

گروه سنی: 5+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

او یک مشت زن حرفه ای بود و از مشت زدن لذت می برد 
و احساس قدرت می کرد. اما روزی رسید که دیگر چیزی 
دست  برایش  کسی  دیگر  بود،  نمانده  مشت زدن  برای 
نمی زد، هورا نمی کشید و نمی دیدش. یک روز به تنهایی اش 
و به دستکش های پاره اش فکر کرد. فکر کرد چرا دیگر 
مشت هایش کسی را خوشحال نمی  کند، حتی خودش را...

حسن موسوی تصویرگر جوان و با استعدادی است که با 
رنگ های گرم و پویا و فرم های زیبا، دنیای پرشوری را 
پیش چشم مخاطب زنده می کند. مشت زن، تقابل محبت 
و خشم را به نمایش می گذارد و مهار قدرت را یادآور 
می شود. داشتن زور بازو و مشت زنی می تواند خوب باشد، 
به شرط این که در راستای انسان دوستی و هم یاری به کار 
رود. مشت زن تا جایی در دل دیگران جا دارد که محبت 

را از یاد نبرده باشد. 

شیوه های گوناگون ارتباط انسان و طبیعت و برخورد درست 
با محیط زیست، به جای نابود کردنش، در این اثر برجسته 
شده اند. کتاب به زیبایی پیام دوستی، تفکر و انسانیت را به 

مخاطب انتقال می دهد.
راه یافته به نمایشگاه

تصویرگری  شارجه 2018  

Sharjah Children’s 
Illustration Exhibition

2018
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The White Ravens

International Youth Library

راه یافته به دوساالنه ی
تصویرگری  براتیسالوا  

Biennial of Illustration 
Bratislava 2019
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درخت ها
نویسنده: ماریو بِِنِدتی
تصویرگر: خاویِر زاباال
مترجم: لیال مینایی

چاپ دوم، 1396، 28×20/7 سانتی متر، 24 صفحه
قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان

گروه سنی: 5+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

کتاب درخت ها، داستاني خیال پردازانه درباره ي زندگي درختان و ارتباط دوستانه اي 
است که انسان مي تواند با طبیعت برقرار کند. نویسنده ی کتاب، ماریو بندتي، طبیعت 
و به خصوص درختان را موجوداتي همچون انسان ها می داند. آن ها نیز عواطف را 
درک می کنند و دنیاي پیچیده ی خودشان را دارند. درختان نیز انسان ها را دوست 

دارند، هرچند از هیزم شکن ها حتي بیش تر از رعدوبرق می ترسند. 

نویسنده در قالب داستاني شعرگونه، انسان و طبیعت را بخشي از چرخه ی حیات 
معرفي می کند که باید در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگي کنند و به هم تکیه 
کنند. به این ترتیب توجه کودکان را به حفظ محیط زیست و بقاي درختان و گونه هاي 

مختلف جلب مي کند.

ماریو بندتي، نویسنده ی کتاب، با زباني ساده از دوستي انسان با طبیعت مي گوید. این 
داستان خیال پردازانه با تصویرگري شگفت انگیز خاویر زاباال همراه مي شود و داستاني 

شاعرانه پر از تصاویر زیبا خلق می کند.

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 3×

»درخت ها بسیار نجیب اند.

وقتی نسیم صبحگاهی نوازششان می کند، 

دو برگ از برگ های لطیفشان را بر زمین می ریزند.

می کوبد،  رویشان  و  سر  بر  بی رحمانه  شدید،  بادِ  هم  وقتی 
می گیرند. خودشان  جلوی  حصاری  مثل  را  شاخه هایشان 

تنه هایشان به ریشه ها کمک می کنند که محکم سرجایشان بایستند 
تا باد و بوران تمام شود.«
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موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×

چتری با پروانه های سفید
نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر: غزاله بیگدلو
چاپ دوم، 1397، 26/8×22 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 22000 تومان
گروه سنی: 6+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

نویسنده: فرهاد حسن زاده    تصویرگر: غزاله بیگدلو

در زندگي هیچ گرهي نیست كه باز نشود. 
گاهي گره من به دست تو باز مي شود.

گره تو به دست يكي  ديگر.
و گره يك نفر ديگر به دست من.

ولي خوب مي دانم در زندگي هیچ گرهي نیست كه باز نشود.

قیمت: 12000 تومان

ISBN: 978-964-318-992-1

نویسندهیمنتخب
جایزهیجهانی

هانسکریستیناندرسن
2018

دو ساعت مانده به تحویل سال، همه برای انجام کارهایشان 
شتاب دارند و بی قرارند. اردالن می خواهد موهایش را کوتاه 
کند و آتوسا برای گرفتن لباس جدیدش، پشت دِر خیاطی 
ایستاده است و مرتب زنگ می زند. دختر و پسر گل فروش 
هم می خواهند شلوغی ها را پس بزنند و به موقع، سر سفره ی 

هفت سین برسند...

فرهاد حسن زاده، نویسنده ی نام آشنای کودکان با خالقیت 
بار موقعیتی پرکشش را در قالب رابطه ی  این  ویژه اش، 
کودکان با یکدیگر خلق می کند. تالش شخصیت ها برای 
تجربه ی لحظه ی تحویل سال در کنار خانواده، آن ها را بر 
آن می دارد که به یکدیگر کمک کنند و گره های داستان، 
در این ارتباط ها گشوده می شود. داستان وضعیت آدم هایی 
را توصیف می کند که همدیگر را نمی شناسند، اما »تصادف« 
آن ها را در مسیر یکدیگر قرار می دهد و آن ها می کوشند 
لحظه ی عید را برای هم دلپذیر کنند. آن ها کمک می کنند 

و کمک می گیرند.

غزاله بیگدلو تصویرگر خوش ذوقی است که با گسترش 
کند.  خلق  تأثیرگذار  اثری  است  توانسته  متن  دنیای 
و  دور  نماهای  از  بهره گیری  جزءنگرانه،  تصویرپردازی 
نزدیک، بازی با رنگ ها و زاویه ی  دید، مهمانی پرشوری از 
رنگ و نقش را پیش روی مخاطب قرار می دهد و تجربه ای 

ماندگار را برایشان رقم می زند. 
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نویسنده:لوالم.ِشِفرتصویرگر:کریستوفرسیالسنیلمترجم:ساراقربانیبرزی قیمت:15000تومان

ISBN: 978-622-601-101-3

در طول زندگی، 10جفت شاخ 
روی سر گوزن قطبی رشد 

می کنند و می افتند.
دارکوب 30 پناهگاه می سازد.

روی پوست زرافه 200 خال 
درمی آید.

اسب دریایی 1000 نوزاد 
به دنیا می آورد.

این ها و خیلی چیزهای 
جذاب دیگر همه در زندگی 

جانوران اتفاق می افتند. 
در این کتاب با آن ها آشنا 

می شوید.

اعداد شگفت انگیز در
زندگی جانوران

نویسنده: لوال م. ِشِفر
تصویرگر: کریستوفر سیالس نیل

مترجم: سارا قربانی برزی
چاپ اول، 1397، 24×30 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 15000 تومان، سخت 19000 تومان
گروه سنی: 6+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

می دانید یک دارکوب در طول زندگی اش چند پناهگاه می سازد یا یک زرافه چند خال 
دارد و چند سانتی متر قد می کشد؟ تا حاال فکر کردید هر پروانه ی بال پرستویی، برای 

خوردن شهد، سراغ چند گل می رود؟

کودکان همیشه شیفته ی دانستنی های علمی اند و ترکیب ریاضی با طبیعت و حیات 
وحش، جلوه ای دیگر به کتاب داده است. دانستن عددهای شگفت انگیز درزندگی 
جانوران مانند تعداد بچه های کانگورو و تعداد تخم های تمساح در هر دو سال و 
نیز تعداد گل هایی که پروانه هر روز برای نوشیدن شهد به آن ها سر می زند، برای 

کودکان بسیار هیجان انگیز است.

نویسنده در پایان کتاب اطالعات ارزشمندی درباره ی زندگی و ویژگی های حیوان ها 
به مخاطبانش ارائه می دهد. این کتاب علمی با روایتی ساده و صمیمی و تصویرهای 
هنرمندانه و زیبا، تجربه ای دل چسب را برای کودکان فراهم می آورد و کودکان 

مشتاق می شوند که بارها و بارها این کتاب را بخوانند. 
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قبل از اینکه داستان شروع شود، حوصله ی گوزن سر رفته است. گوزن از جنگل س
می  آید بیرون، دو قدم می رود به طرف رودخانه و داستان آغاز می شود...

در این داستان حیواناتی کاماًل متفاوت با عالقه و سلیقه های گوناگون فقط با اندکی 
یکدیگر،  با  و دوستی  کنند  بازی  با هم  توانستند  مهربانانه  و  انعطاف هوشمندانه 

وفاداری، محبت و همیاری را میان هم به وجود آوردند.

در این داستان بچه ها می آموزند که نباید منتظر باشند تا کسی شبیه آن ها باشد تا با او 
دوست شوند و بازی کنند، اگر می خواهند از اوقاتشان با بازی کردن لذت ببرند باید 
هم بازی شدن را یاد بگیرند. یعنی از توقعات و انتظارات خودخواهانه دست بردارند 

و در مقابل عالقه و سلیقه و افکار دیگران انعطاف داشته باشند. 

فقط همه ی ما
نویسنده: لورنتس پاولی 

تصویرگر: کاترین شِرر
مترجم: پروانه عروج نیا

چاپ اول، 1397، 24×29 سانتی متر، 32صفحه
قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان

گروه سنی: 6+
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و س مراقبت ها  از  و  رفته  سر  تنهایی  از  حوصله اش  که  کوچولو،  آفتاب پرست  اِما، 
سخت گیری های اطرافیانش دلخور است، می خواهد با مادر بزرگش قایم موشک بازی 
کند. مادر بزرگ چشم  می گذارد و می شمرد و اِما دنبال جایی برای قایم شدن می گردد. 
در جست وجوی یک مخفیگاه خوب، اِما به همه جا سرک می کشد، پیش حیوانات 
مختلفی می رود و اتفاقاتی برایش می افتد که او را به مادر بزرگش نزدیک تر می کند و 

کمکش می کند مادر و مادربزرگش را بهتر درک کند.

اِما و مامان و مامانی داستانی جذاب و طنزآمیز است که با تصاویری هنرمندانه 
رابطه ی میان سه نسل را به نمایش می گذارد. اِما در خالل داستان به شباهت های 
میان خود و مامانی پی می برد و متوجه می شود سختگیری های مامان همه از روی 
عالقه و مهربانی است. در این کتاب کودکان با اعداد، حیوانات و موضوعات متنوع 

آشنا می شوند و احترام و همدلی را فرا می گیرند.

اِما و مامان و مامانی
نویسنده: لورنتس پاولی

تصویرگر: کاترین شِرر
مترجم: شیرین هدایی

چاپ اول، 1397، 25×24 سانتی متر، 32صفحه
قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان

گروه سنی: 6+
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ندای مرداب
نویسنده: داوید کالی 
تصویرگر: مارکو سوما

مترجم: ناهید خدایاری
چاپ اول، 1397، 25×24 سانتی متر، 32صفحه

قیمت: شومیز 20000 تومان، سخت 24000 تومان
گروه سنی: 6+

برای اینکه همدیگر را دوست داشته باشیم، حتماً باید شبیه هم باشیم؟

بوریس یک بچه ی معمولی است: به مدرسه می رود، دوچرخه سواری می کند و از 
درخت باال می رود؛ درست عین بچه های دیگر. اصالً مهم نیست که قد و قواره اش با 
بقیه فرق می کند، چشم های درشت تری دارد یا این که وقتی نوزاد بوده، پدر و مادرش 
توی مرداب پیدایش کرده اند. اما یک روز بویی به دماغش می خورد که در اعماق 

خاطره اش پنهان شده و او را به یاد دوران کودکی اش می اندازد؛ بوی خانه.

 بوریس با یک عالمه سؤال در ذهنش به سمت مرداب می رود و باالخره جواب هایش 
را پیدا می کند.

کتاب ندای مرداب اثری منحصربه فرد با تصاویر هنرمندانه و جذاب است. در این 
کتاب سؤال های متعددی مطرح می شودکه ذهن مخاطب را به چالش می کشد.

لیا
یتا

ا
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کتاب »اگر...«، مفاهیمی نو و قابل درک را به کودکان آموزش می دهد. در این کتاب، کان

همه چیز آن قدر کوچک می شود که برای کودک قابل فهم باشد؛ مثالً کهکشان راه 
شیری به اندازه ی یک بشقاب درمی آید و سیاره ها و خورشید، با مقیاس های قابل 
درک کودکان معرفی می شوند. نویسنده، سیاره ها را به اندازه ی توپ های مختلف تصور 
می کند، زمین را به توپ بیس بال و مریخ را به توپ گلف تشبیه می کند. او زمان آغاز 
پیدایش زمین تاکنون را به اندازه ی یک ماه در نظر می گیرد و این تجسم، به خواننده 
مجال می دهد که به جای فکرکردن به میلیون ها سال، به مفهوم زمان در قالب روز و 
دقیقه بیندیشد. در این کتاب، تمام ثروت دنیا صد سکه تصور شده است تا مخاطب 
بین صفرهای میلیارد و میلیون سرگردان نشود و به درک درستی از عددها برسد.

این کتاب جذاب و آموزنده، از کتاب  هایی است که بچه ها می توانند چندین بار آن را 
با شادی و لذت بخوانند و از درک ساده ی خیلی از ناشناخته ها لذت ببرند. همچنین، 

مخاطبان بزرگسال در همه ی گروه های سنی می توانند از خواندنش درس بگیرند.

نویسنده با در نظر گرفتن اصول پیشرفته ی آموزش، به طور غیرمستقیم به معلم ها 
می آموزد روش تدریس خود را عوض کنند و دشوارترین مفهوم ها را به ملموس ترین 
حالت ممکن آموزش دهند. تصویرهای کودکانه ی استیو آدامز نیز مفهوم های مورد 

نظر نویسنده را تقویت می کنند.

دیوید جی. اسمیت جایزه های متعددی در زمینه ی کتاب های آموزشی گرفته است 
و این اثر، جایزه ی ادبیات کودکان کانادا را در سال 2015 از آِن خود کرده است.

اگر...
نویسنده: دیوید ِجی. اسمیت

تصویرگر: استیو آدامز
مترجم: فروغ فرجود

چاپ دوم، 1397، 23/5×23/5 سانتی متر، 44 صفحه
قیمت: شومیز 12500 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد 

کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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کان ، جنگ يك بازي است كه با خاموش شدن  براي 

صفحه ی كامپيوتر به پايان مي رسد.
، جنگ واقعيتي است كه از پايان آن بي خبريم. براي 

داستانی تأثيرگذار از زندگی دو كودک به طور موازی، در   
دو نقطه ی جهان با بيان ساده، عميق و شعرگونه.

قیمت: 12000 تومان

ISBN: 978-964-318-997-6

نویسنده: ماری فرانسین اِبِر      تصویرگر: ژان لوک تروِدل
مترجم: نیلوفر پارسیوند

مانو و اونام دو پسر هم سن و سال اند، اما یکی در صلح و دیگری در جنگ زندگی 
می کند. آن ها شبیه هم اند، درس می خوانند، خانواده دارند و پر از رؤیا و آرزو هستند. 
قرارگرفتن آن ها در موقعیت های گوناگون و تجربه ی فضاهای متفاوت، خواسته ها و 
آرزوهایشان را شکل می دهد. بازی های جنگی برای مانو بسیار جذاب و سرگرم کننده 

است، درحالی که اونام در جنگ و کشتار زندگی می کند.

زندگی در کنار خانواده و به دور از خشونت، حق همه ی کودکان است. اِبِر، نویسنده ی 
صلح جویانه،  رویکردی  با  موازی،  روایتی  در  لیندگرن،  آسترید  جایزه ی  کاندید 
دو کودک را در شرایط جنگ و صلح قرار می دهد و با قیاس فضاهای زندگی و 
نشان دادن واقعیت های پیش روی آن ها، چهره ی تلخ و زشت جنگ را به مخاطبانش 
نشان می دهد. و در این میان، آرامشی که شاید برای بسیاری عادی به نظر برسد، 

ارزش دیگرگونه ای می یابد.

این کتاب، ضمن انتقاد از فرهنگ خشونت طلبانه ی حاکم بر جامعه های مرفه، نیازها و 
دغدغه های کودکان و مردم کشورهای درگیر جنگ را به شکلی مؤثر مطرح می کند 

و قضاوت را به مخاطبان کودک و بزرگسال خود واگذار می کند.

کیو کیو کشتمت!
نویسنده: ماری فرانسین اِبِر
تصویرگر: ژان لوک تروِدل

مترجم: نیلوفر پارسیوند
چاپ اول، 1397، 28×21 سانتی متر ، 32 صفحه

قیمت: شومیز 12000 تومان، سخت 16000 تومان
گروه سنی: 6+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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پیر، خود را مالک درخت سیب جلوی النه اش می داند و دلش نمی خواهد س روباهی 
حیوان های دیگر از میوه های آن استفاده کنند. اما هنوز زیرک است و چشم هایش تیز 
و پرقدرت اند. روباه، راسویی جادوگر را به دام می اندازد و راسو در ازای آزادی اش، به 
او قول می دهد یک آرزوی روباه را برآورده  کند. روباه آرزو می کند هرکس از درخت 
سیب باال برود، به آن بچسبد و نتواند از آن جدا شود. این جادو را تنها روباه می تواند 
باطل کند. خبر به زودی همه جا می پیچد و دیگر کسی جرئت نزدیک شدن به درخت 

را ندارد.

سال ها به خوشی و خرمی سپری می شوند تا روزی روباه با زیرکی کاری می کند که 
مرگ به درخت بچسبد تا از دستش رها شود. مرگ اسیر می شود و روباه در امان 

می ماند؛ اما این پایان ماجرا نیست...

مرگ، بخشی از زندگی هر موجودی است و زندگی، تنها با مرگ معنا می یابد؛ اما 
هیچ یک از ما دوست نداریم بمیریم. کاترین شارر، نویسنده ی امریکایی با فراز و 
فرودهای بجا، شیرین و حساب شده، طوری به بیان داستان می پردازد که موضوع 

مرگ برای کودک، باورپذیر می شود.

تصویرهای پرتحرک با ترکیب بندی های قدرتمند، روایتی جذاب و مناسب را ارائه 
می دهند؛ تصویرهایی که در کنار متن خالقانه و بدیع، اثری خواندنی و بسیار تأثیرگذار 

برای کودکان و بزرگساالن پدید آورده اند.

مرگ باالی درخت سیب
نویسنده و تصویرگر: کاترین شارر

مترجم: پروانه عروج نیا
چاپ اول، 1396، 25×26 سانتی متر، 34 صفحه

قیمت: سخت 14000 تومان
چاپ دوم، 1397، قیمت: شومیز 18000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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ری را قایق نبود. 
یک تکه روزنامه بود. 

یک روز آفتابي موقع قدم زدن،
از دکه ي روزنامه فروشي خریده بودمش. 

تقصیر خودش بود!
بیشتر از همه خودنمایي مي کرد...

آناهیتا تیموریان تصویرگر و نویسنده ی باسابقه و خوش ذوق کتاب های کودکان، 
سال هاست که دنیای کودکان را سرشار از رنگ و نقش و واژه می کند. او داستان 
تصویرهایش را خودش می نویسد یا شاید تصویر داستان هایش را خودش می کشد. 
مهارت او در هر دو حوزه، ترکیب کودکانه و خوش نوایی پدید می آورد که بسیار 
خواندنی و دیدنی است. او این بار در قایق کاغذی، سراغ آشناترین تجربه ی کودکان 
رفته است؛ روزنامه و ساختن قایق و موشک با آن. شخصیت داستان، از سفر خیال 
به سفر واقعی و پرواز می رسد و راوی با این که با رفتن ری را تکه ای از وجودش را 
از دست می دهد، جلوی پروازش را نمی گیرد و او را به تجربه های نو دعوت می کند.

کودکان و بزرگساالن با خواندن این کتاب، جسارت تغییر و رشد را به دست می آورند 
و رهایی را در اوج دلبستگی تجربه می کنند.
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قایق کاغذی
نویسنده و تصویرگر: آناهیتا تیموریان

چاپ اول، 1396، 21×21 سانتی متر، 28 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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زنجره و مرد نوازنده، آواز می خوانند و مونس تنهایی های 
و  خشم  تنهایی،  عشق،  صدای  آن ها  آواز  یکدیگرند. 
دغدغه های زندگی شان است. دوستی و همراهی زنجره و 
مرد نوازنده موجب می شود دشواری ها را آسان تر پشت 
سر بگذارند و با نیروی ساز و آواز و مهر، دیگران را در 

کنند... ادراکشان شریک  و  احساس 

»چرا آواز می خوانی زنجره؟«، یک عاشقانه ی زیبا و یک 
فانتزی پر از ساز و آواز و رنگ است. نوازنده  ای، رازهایش 
مثل  درست  زنجره  احساس  می گوید.  زنجره  یک  به  را 
و  زنجره  گفت وگوی  نویسنده،  است.  نوازنده  احساس 
نوازنده را نشان می دهد و خیلی ظریف و عاطفی، دنیای 
انسان ها و حیوان ها را به هم پیوند می زند. زبان شاعرانه 
دوستی، عشق،  مانند  مختلف  عاطفه های  بیان  و  روان  و 
و  به جوش  را  دلتنگی، مخاطب  و  تنهایی  شادی، خشم، 
خروش وامی دارد. تصویرها، با تلفیق هنر شرقی و غربی 
و با استفاده از رنگ هایی زنده و متنوع، دنیایی خارق العاده 
گردن  بر  دست  گربه ها  آن،  در  که  دنیایی  می آفرینند. 
انسان ها می اندازند و خرگوش ها در کنار آدم ها می توانند از 

ببرند! جادوی موسیقی لذت 

راه یافته به دوساالنه ی
تصویرگری  براتیسالوا  

Biennial of Illustration 
Bratislava 2017

موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×

چرا آواز می خوانی زنجره؟
نویسنده: بابک صابری

تصویرگر: نگین احتسابیان
چاپ دوم، 1396، 21× 21 سانتی متر، 32 صفحه

قیمت: شومیز 10000 تومان، سخت 14000 تومان
گروه سنی: 6+

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

The White Ravens

International Youth Library
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قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-944-0

دختری در اتاقش تنها نشسته است و با مداد قرمز بر روی دیوار اتاق خوابش دری می کشد و 
از طریق این در به جهانی پا می گذارد که پر از عجایب، ماجراجویی و خطر است. دختر با مداد 
قرمزی که در دست دارد یک قایق، بالون و یک فرش پرنده می کشد که او را در این سفر 
دیدنی و جذاب به سوی سرنوشتی نامشخص می برد. وقتی به دست امپراطوری شیطان صفت 
اسیر می شود، شجاعت و مهربانی بیش از حدش است که او را آزاد می سازد. آیا او می تواند 

به خانه اش برگردد و به خواسته قلبی اش برسد؟
اِِرن بکر نویسنده و تصویرگر با استفاده از رنگ های درخشان و خلق تصاویری منحصر  به فرد 

کودکی معمولی را به سفری استثنایی با ماجراهای هیجان انگیز می برد.

آرون بِِکر

ِِکر
ن ب

آرو

سفر جادویی
تصویرگر: آرون بِِکر

چاپ اول، 1396، 40×27 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

دختری تنها که از مالل انگیزی دنیای واقعی و بی توجهی های 
خانواده اش خسته شده است، با مداد قرمزش بر روی دیوار 
اتاقش دری می کشد و به دنیای شگفتی، ماجراجویی و خطر 
قدم می گذارد. او سفری جذاب را به مقصدی نامعلوم آغاز 
واقعی  دنیای  به  بازگشت  راه  بنفش  پرنده ای  می کند. 
را به دختر نشان می دهد و همراهش می آید. کسی چه 
می داند؟ شاید آن پرنده را پسربچه ای کشیده باشد که 
مدادی بنفش دارد. آن ها همراه یکدیگر، دور از هیاهوی 
با  را  چرخ هایش  که  دوچرخه ای  با  بزرگساالن،  زندگی 
هم می سازند، به سوی داستان ها و دنیاهای خیالی تازه ای 

می روند...

بکر  آرون  برجسته،  فیلم ساز  تصویری  اثر  جادویی  سفر 
است که با رنگ های درخشان و طراحی های بی نظیر، سفر 
این  هیجان انگیزی را در روایتی تصویری شکل می دهد. 
کتاِب بی کالم، با روایتی قدرتمند و تصویرهای هنرمندانه، 
خالقیت کودکان و درک بصری آن ها را تقویت می کند.

بهترین کتاب  و جایزه ی  َکلِدکوت  این کتاب، جایزه ی 
و  است  کرده  خود  آِن  از  را  تایمز  نیویورک  تصویری 
می تواند برای طیف گسترده ای از گروه های سنی جذاب 

باشد.
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ن
پَری تنها، اسیر باد است و سرگردان و بی هدف از این سو چی

به آن سو می رود. روزی با شنیدن صحبت های دو کودک، 
پرسشی در ذهنش شکل می گیرد: »من مال کدام پرنده ام؟« 
و پس از آن تصمیم می گیرد اصل خود را پیدا کند. او با هر 
بار به پرواز درآمدن توسط باد، به پرنده ای می رسد و از او 
می پرسد: »آیا من مال تو ام؟« پر برای یافتن اصل خود، حتی 
تا اوج آسمان می رود. او با دیدن خشونت و خون ریزی عقاب، 
از خودش و از اوج گرفتن بیزار می شود و به زمین برمی گردد 

و آرامش و شادی را روی زمین می یابد...

چائو وِن شوان، نویسنده ی کتاب، فلسفه ی سرگردانی بشر 
برای به دست آوردن آرامش را در قالب داستانی منسجم 
و زیبا مطرح می کند. او با کنار هم قراردادن پرنده هایی که 
نمادهایی از انواع انسان ها هستند، به داستانی که نمود کامل 
تصویرهای  با  داستان  می یابد.  است، دست  ناب  ادبیات 
فوق العاده چشم نواز و پرنقش ونگار راجر ملو، رنگ زندگی 

به خود گرفته است.

چائو وِن شوان، برنده ی جایزه ی هانس کریستین اندرسن 
)نوبل کوچک( سال 2016 و راجر ملو برنده ی این جایزه ی 

بزرگ بین المللی در سال 2014 شده است.

برزیلی  نمایشنامه نویس  و  نویسنده  تصویرگر،  ملو،  راجر 
است که جایزه های گوناگونی دریافت کرده است و در 
کریستین  هانس  جایزه ی  کسب  به  موفق  سال 2014 

است. شده  اندرسن 

پَر
نویسنده: چائو ِون شوان

تصویرگر: راِجر ِملو
مترجم: سحر ترهنده

چاپ دوم، 1396، 15/5×29/5 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 12000 تومان، سخت 17000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

کودک کتاب  * تقدیر شده در شورای 

ISBN: 978-964-318-912-9

قیمت: 17000 تومان
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نویسنده: چائو ِون شوان

پر
مترجم: سحر ترهندهتصویرگر: راجر ِملو

پَر کوچکی با باد به این سو و آن سو می رفت. هر وقت باد نمی وزید، پَر از حرکت 
می ایستاد. یک روز دختر و پسری از کنار پَر گذشتند. آن را برداشتند تا خوب 
نگاهش کنند، کمی بعد دختر پرسید این پَر متعلق به کدام پرنده است؟ از آن به 
بعد پُرسشی بزرگ در ذهن پَر شکل گرفت: »راستی من مال کدام پرنده ام؟« و 

سفری پُرماجرا برای کشف پاسخ این پُرسش آغاز شد... 

این اثر زیبا و تأثیرگذار حاصل همکاری چائو وِن شوان، نویسنده ی مشهور چینی 
تصویرگر  ملو،  راجر  و   )2016 سال  اندرسن  کریستین  هانس  جایزه ی  )برنده ی 
برجسته ی برزیلی )برنده ی جایزه ی هانس کریستین اندرسن سال 2014( است. 
قالب  را در  بشر  قدیمی ترین سؤال های  و  از مهم ترین  یکی  این کتاب،  آن ها در 

داستانی ساده و خواندنی مطرح می کنند؛ از کجا آمده ام و به کجا می روم؟

موفق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 5×
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ساخته  نو  دنیای  بسازند.  جدید  دنیایی  می خواهند  آرامش،  دنبال  به  مرد  شش 
می شود و تالش بی وقفه، آن ها را به ثروتی بی کران می رساند. شش مرد به این فکر 
می افتند که آن همه دارایی را چه طور حفظ کنند. آن ها نگهبان استخدام می کنند، اما 
نبود دشمن، نگهبان ها را چاق و تنبل می کند. مردان، نگهبان ها را به کار می گیرند و 
آن ها روستاهای کناری را تصاحب می کنند. مردم روستای کناری، همه چیزشان را 
می گذارند و فرار می کنند و شش مرد خوشحال می شوند که راهی برای وسعت دادن 
به سرزمین هایشان پیدا کرده اند. آن ها نگهبان ها را برای تصاحب دیگر سرزمین های 

همسایه  می فرستند. و ترس، جای همه چیز را می گیرد... 

نویسنده به زبانی ساده و روان، علت  واقعی جنگ و ماهیت قدرت را به مخاطب نشان 
می دهد. کتابی که از جنگ می گوید، داستانی ضد جنگ دارد و پیامدهای آن را که 
نابودی جامعه و به خطر افتادن جان انسان هاست، به خوبی نشان می دهد. در پایان، 
داستان در یک روایت مدور، به تصویر اول کتاب می رسد؛ شش مرد همچنان به 
دنبال دنیای آرام، از سرزمین خود کوچ می کنند و تاریخ تکرار می شود. مهم نیست 
چه کسانی کشته و بی خانمان می شوند. در تصور این شش مرد، خوشبختی خاص 

آن ها، بسیار باارزش تر از جان و مال انسان هاست.

از ویژگی بارز این اثر، تصویرهای بسیار زیبا، منظم و هندسی آن است که در عین 
سادگی، با متن داستان هماهنگی کامل دارند. تصاویری که برای ترسیم فضای سخت 

و سرد جنگ، هوشمندانه از رنگ های سیاه و سفید بهره برده اند.

شش مرد
نویسنده و تصویرگر: دیوید مک کی

مترجم: پیام ابراهیمی
چاپ اول، 1395، 23/5×16/5 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: سخت 11000 تومان
چاپ دوم، 1397، قیمت: شومیز 12000 تومان

گروه سنی: 6+
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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روزی روزگاری شاهزاده ای به سرزمین همسایه حمله می کند، پادشاه آن کشور 
را می کشد و عاشق دختر او، الرا، می شود. چه کسی باور می کند که شاهزاده 
به خاطر این عشق، حاضر به ساختن 1000 معبد شود؟ اما شاهزاده الرا باز هم 
حاضر نیست با این شاهزاده ازدواج کند. او عشق به سرزمین و مردمش را ترجیح 

می دهد و به همین دلیل به مجسمه تبدیل می شود... 

 این داستان بر اساس افسانه ای عامیانه از کشور اندونزی نوشته شده است.

در این مجموعه، داستان هایي از کشورها و فرهنگ هاي مختلف 
با تصاویري زیبا و متناسب با فرهنگ تصویری هر کشور تلفیق 
شده و در هر داستان، موضوعي براي فکرکردن وجود دارد. 
این مجموعه پیش از این به زبان هایی جز فارسی هم ترجمه 
شده است که نشان از موفقیت آن دارد. کودکان و بزرگساالن 
مي توانند به موضوعات مطرح شده در این داستان ها فکر کنند. 
همچنین آن ها مي توانند به صورت گروهي درباره ی پرسش هاي 
پایان هر داستان بحث کنند. اگر هم کسي دوست نداشت به 
از  پاسخ دهد، مي تواند فقط داستان ها را بخواند و  پرسش ها 
دیدن تصویرها لذت ببرد؛ اما مطمئن باشد که خواندن این 

داستان ها او را ناخودآگاه به فکر می اندازد!

داستان هایی برای فکرکردن
مجموعه ی

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

عشق بزرگ الرا
نویسنده: سونگ هیان یانگ

تصویرگر: ایل یون
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
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خیلی سال قبل، رودخانه ی تامبونان پر از تمساح بود )تامبونان رودخانه ی معروفی 
در مالزی است(. هیچ کس جرئت نزدیک شدن به این رودخانه را نداشت؛ اما 
باالخره تمساح ها دست از سر رودخانه برداشتند و برای همیشه از آنجا رفتند. 
چرا این اتفاق افتاد؟ یک روز پیرزنی شجاع برای برداشتن آب به همراه نوه اش 
به این رودخانه رفت. او فکرش را هم نمی کرد که یک روز بخواهد به تمساح ها 

کمک کند؛ اما اتفاقی افتاد که زندگی مردم روستا را برای همیشه تغییر داد.

 این داستان بر اساس افسانه ای عامیانه از کشور مالزی نوشته شده است.

تمساح های رودخانه ی
تامبونان

نویسنده: سوهی کیم
تصویرگر: هیان جو پارک

مترجم: حسین شیخ رضائی
چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 6+

وقتی سگ دنبالت کرد
از دیگران کمک بخواه!

نویسنده: یون سوک چانگ
تصویرگر: کیانگ  ریو

مترجم: زهرا یوسفی راد
چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 6+

مکینسه بچه ی بی ادبی است. حتی مادرش هم از دستش عصبانی است و مراقب 
است که مبادا او از خانه بیرون برود و خرابکاری کند. اما مکینسه راه فرار از خانه 
را پیدا می کند و مثل همیشه شروع می کند به انجام دادن کارهای بد. خدای من! 
چه قدر هم حرف های زشت به دیگران می زند. فکر می کنید رفتارها و کارهای 

زشت او به کجا می انجامد؟

 این داستان بر اساس قصه ای عامیانه از کشور آفریقای جنوبی نوشته شده 
است.
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»باکالس« باش!
نویسنده: چومی پارک

تصویرگر: پیانگ جون چان
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

تاجر ثروتمندي تصمیم مي گیرد براي خود و خانواده اش لقب تازه اي به  نام 
»باکالس« بخرد. او و خانواده اش از خریدي که کرده اند راضي اند! آن ها کم کم 
یاد مي گیرند چطور مثل »باکالس ها« رفتار کنند: آن ها نباید در باران بدوند، 
نباید با سروصدا غذا بخورند و نباید بادي از شکم شان خارج کنند! اما این 

زندگي، چندان هم ساده نیست ...

 این داستان بر اساس افسانه ای عامیانه از کشور کره نوشته شده است.

خیلی سال پیش، کشور چین آشفته شده بود و امپراطورها ظلم زیادی به مردم 
می کردند. در آن روزها، مردی حکیم و دانشمند به نام کنفوسیوس زندگی 
می کرد. او فکر می کرد چون انسان ها دیگر در قلب شان برای هم ارزش قائل 
نیستند، دنیا پر از آشوب شده است. او به تنهایی شروع به آموزش مردم کرد...

 این داستان براساس زندگی کنفوسیوس )فیلسوف بزرگ چینی( نوشته شده است.

دروغ های ُکنفوسیوس!
نویسنده: چونگ َرن ای

تصویرگر: هی تک ای
مترجم: زهرا یوسفی راد

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
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یک عمر دوستی
نویسنده: چانگ هی پارک

تصویرگر: یانگ هی کیم
مترجم: زهرا یوسفی راد

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

اوسانگ و ِهن اوم از کودکي با هم دوست بوده اند. آن ها به یک مکتب خانه 
رفته اند، با هم تفریح کرده اند و با اعتمادي که به هم داشته اند، در زندگي یار 

هم بوده اند.

اما روزي الزم مي شود این دو دوست از هم جدا شوند. 

آنان چگونه مي توانند دوستي شان را حفظ کنند؟ ...

 این داستان بر اساس افسانه ای عامیانه  از کشور کره نوشته  شده  است.

سگ نگهبان و
گرگ چمنزار
نویسنده: یونا پک

تصویرگر: سیلویا آویال
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

سگ نگهبان آن قدر پیر است که موقع حمله ی گرگ ها همیشه خواب می ماند. 
به همین دلیل، مزرعه دار و همسرش از دست او عصبانی اند. آن ها یک روز به 
او گفتند که دیگر نمی تواند در مزرعه بماند. یک روز که سگ نگهبان تک وتنها 
توی صحرا به دنبال غذا می گشت، با گرگ چمنزار آشنا می شود. سگ به گرگ 
کمک می کند. گرگ هم کاری می کند که سگ نگهبان خیلی زود به شجاع ترین 

سگ دنیا تبدیل  شود و ...

 این داستان براساس افسانه ای عامیانه  از کشور مکزیک نوشته شده است.

)+
6(
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آراخنه دختر زیبایی است و استعداد عجیبی در پارچه بافی دارد. این استعداد، 
او را بیش از حد مغرور کرده است.  به همین دلیل آراخنه تصمیم می گیرد 
با آتنا مسابقه بدهد. آتنا یک الهه است. او به انسان ها کشاورزی، قایق سواری، 
پارچه بافی و خیاطی یاد داده است. وقتی این خبر به گوش آتنا می رسد، عصبانی 

می شود و تصمیم می گیرد به شکل یک پیرزن در آید و ...

 این داستان بر اساس اسطوره های یونان و روم نوشته  شده  است.

می کنید  فکر  شد.  شروع  ساعتش  گم شدن  و  کالینا  آقای  مهمانی  از  همه چیز 
کار یچک  فکر کرد البد  باشد؟ خانم خدمتکار  کار چه کسی می تواند  دزدی 
تمام  روز  آن  بگوید.  کسی  به  را  موضوع  این  نباید  که  نمی دانست  اما  است؛ 
روستا درباره ی این موضوع صحبت می کردند و به این نتیجه رسیدند که باید 
یچک را پیش قاضی ببرند. یچک باید به دلیل تمام دزدی هایی که قبالً انجام 
اما وقتی آقای قاضی  انجام بدهد، مجازات شود.  ممکن است  بعداً  بود و  داده 
می کنند. نگاه  هم  به  همه  دارید؟«  یچک  دزدی  برای  مدرکی  »چه  می پرسد: 

است. شده  نوشته  شرقی  اروپای  از  عامیانه  قصه ای  اساس  بر  داستان  این   

دختری که عنکبوت شد!
نویسنده: هیوجین ای

تصویرگر: هیانا یو
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

شایعه مثل پَر همه جا
پخش می شود 

نویسنده: ِهسان کیم
تصویرگر: کیانگ هی کیم

مترجم: زهرا یوسفی راد
چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 6+
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در زمان های قدیم، پیرمرد و پیرزنی زندگی می کردند. آن ها نه بچه ای داشتند 
و نه ثروتی. یک روز دختری که راهش را گم کرده بود، به خانه ی آن ها می آید. 
او از پیرمرد می خواهد برایش نخ بخرد تا پارچه ببافد. زن و مرد با فروختن 
پارچه های زیبایی که او می بافد، پول زیادی نصیبشان می شود. آن ها به دختر 

قول می دهند موقع ریسیدن نخ، دِر اتاِق کار دختر را باز نکنند. اّما ...

 این داستان بر اساس یکی از افسانه های معروف کشور ژاپن نوشته شده است.

نصرالدین با لباس های ساده به مهمانی حاکم می رود؛ اما سربازها و حاکم، او را 
به مهمانی راه نمی دهند. نصرالدین هم که مرد باهوشی است فکری می کند. او 
به خانه می رود و لباس های گران قیمت به تن می کند و به قصر می رود. سربازها 
به او خوشامد می گویند و حاکم او را در کنار خود می نشاند. اما نصرالدین با 
خودش فکر می کند که حاکم او را به خاطر لباس هایش به مهمانی دعوت کرده 

 است؛ نه به خاطر خودش...

 این داستان در کشورهای خاورمیانه نقل می شود و هیچ کس به طور دقیق 
نمی داند که مالنصرالدین در چه کشوری متولد شده است.

ُدرنا
نویسنده: سونگ هیان یانگ

تصویرگر: ری اَ کیم
مترجم: زهرا یوسفی راد

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

آستین نو، بُخور پلو!
نویسنده: چومی پارک

تصویرگر: هریانگ چان
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+
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باالخره مادر فایتون تصمیم می گیرد واقعیت را به او بگوید: »تو پسر آپولو 
)نگهبان خورشید( هستی.« اما مادر نمی توانست حرفی را که زده بود، ثابت کند. 
فایتون تصمیم گرفت تا به قصر خورشید برود. او از آپولو درخواست بزرگی 
کرد: »اگر تو پدر من هستی، باید اجازه بدهی یک بار ارابه ی خورشید را برانم.« 
آپولو نمی دانست چه کار کند. آیا او به فایتون این اجازه را خواهد داد؟ آیا فایتون 

از عهده ی این کار برمی آید؟...

 این داستان براساس یک افسانه ی رومی نوشته شده است.

یک روز صبح، گرگور از خواب بیدار می شود و می فهمد به یک حشره تبدیل 
شده است. اعضای خانواده از دیدن او شوکه می شوند. آن ها نمی توانند او را 
بپذیرند و گرگور مجبور می شود تنها زندگی کند. آیا او می تواند دوباره به آغوش 

خانواده برگردد و زندگی شادی داشته باشد

 مردی که حشره شد، اقتباسی است از کتاب »مسخ« اثر فرانتس کافکا.

مردی که حشره شد!
نویسنده: چِ اون چو

تصویرگر: تامار هوخشتاتر
مترجم: حسین شیخ رضائی

چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه
قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان

گروه سنی: 6+

ارابه ی خورشید
نویسنده: چانگ شین کیم
تصویرگر: دورینا تسمان

مترجم: حسین شیخ رضائی
چاپ اول، 1395، 28×21 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 11000 تومان، سخت 15000 تومان
گروه سنی: 6+
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قیمت: 14000 تومان

ISBN: 978-964-318-999-0

ماکارونی و کوفته قلقلی
برای همه!
یک داستان ریاضی

                          مترجم: هوشنگ شرقی
تصویرگر: دبی تیلینویسنده: مارلین بارنز                                        

می دانستید ریاضی چقدر می تواند خوشمزه باشد؟!
آقا و خانم آسایش یک مهمانی خانوادگی دارند! در حالی که آقای آسایش مشغول 

درست کردن ماکارونی و کوفته قلقلی معروفش است، خانم آسایش میزها و 
صندلی ها را چنان می چیند که جا برای همه باشد. وقتی مهمان ها سر می رسند

هر کدام نقشه ی خود را برای چیدن میز و صندلی ها دارند...
این داستاِن طنزآمیز، کودکان را به فکر درباره ی محیط و مساحت وامی دارد. 

می دانستید ریاضی چقدر می تواند خوشمزه باشد؟!

آقا و خانم آسایش یک مهمانی خانوادگی دارند! در حالی که آقای آسایش مشغول 
درست کردن ماکارونی و کوفته قلقلِی معروفش است، خانم آسایش میزها و صندلی ها 
را چنان می چیند که جا برای همه باشد. وقتی مهمان ها سرمی رسند، هر کدام نقشه ی 

خود را برای چیدن میز و صندلی ها دارند...

این داستاِن طنزآمیز، کودکان را به فکر درباره ی محیط و مساحت وا می دارد. 

ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه! 
یک داستان ریاضی

نویسنده: مارلین بارنز
تصویرگر: دبی تیلی

مترجم: هوشنگ شرقی
چاپ اول، 1397، 20×25 سانتی متر، 40 صفحه

قیمت: شومیز 14000 تومان، سخت 18000 تومان
گروه سنی: 8+
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مجموعه ی پنج جلدی داستان های بی پایان پر از حیوان، آدمیزاد و ماجراهای غیرقابل 
پیش بینی است؛ یک بچه ُدم درمی آورد، گنجشکی جیک جیک هایش را گم می کند. 
نویسنده در هر کتاب سه پایان متفاوت آورده، ولی پایان چهارمش خیلی مهم تر است. 
پایان چهارم را خواننده ی کتاب باید بنویسد. تازه هیچ بعید نیست بهترین پایان هایی 

که بچه ها می نویسند به نام خودشان در یک کتاب جداگانه چاپ شود.

مجموعه ی د استان های بی پایان
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد
چاپ اول، 1398، 18/5×14 سانتی متر

قیمت هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: 10+
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آن سوی دریای مردگان
نویسنده: معصومه میرابوطالبی

چاپ اول، 1398، 20/5×13 سانتی متر، 196 صفحه
قیمت: 28000 تومان

این همه حرف و حدیث پشت سر یک پسر و دایی اش؟! مگر می شود؟ می گویند 
دایی اش معتاد است و توی خانه شان جن دارند. اصالً کسی که در محله ی جن آباد 
و پشت غسالخانه زندگی کند حتماً یک جای کارش می لنگد. افشین، باید از همه ی 
این ها سر دربیاورد و بفهمد این چه موجودی است که با صدای بلند توی خانه ی 

آن ها فریاد می زند: اِن نوگی!

آن سوی دریای مردگان رمانی هیجان انگیز و خواندنی است که مخاطب را تا انتها 
این کتاب درباره ی داستان دو دنیا، موجوداتی فراواقعی و  با خود همراه می کند. 
اثر  این  خواندن  دست به گریبانند.  آن  با  داستان  قهرمانان  که  است  خطرهایی  و 

از دست ندهید. منحصربه فرد را 
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برف و آفتاب، داستان بیژن و منیژه
نویسنده: فرهاد حسن زاده

چاپ اول، 1398، 20/5×13 سانتی متر، 108 صفحه
قیمت: 19000 تومان

وقتی بیژن، پهلوان جوان ایرانی به جنگ با گرازها می رود تا آن ها را به بند بکشد، 
سرنوشت او را به بند عشق منیژه، دختر افراسیاب تورانی گرفتار می کند و ماجرای عشق 

دو دلداده آغاز می شود. عشق میان برف و آفتاب... 

در این کتاب فرهاد حسن زاده، نویسنده ی توانای ادبیات کودک و نوجوان، داستان 
بیژن و منیژه از شاهنامه ی فردوسی را با هنرمندی و با زبانی ساده برای نوجوانان 

بازآفرینی کرده است. 



ان
جو

نو

57

همه چیز از کشیدن یک منحنی پیچ در پیچ شروع شد. وقتی که ادسون آرانتس دو 
ناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی اش سر از داستان نویسنده درآوردند و همه چیز را به 
هم ریختند. قرار بود یک داستان واقعی  با آدم ها و نا م های واقعی نوشته شود، اما با 
ورود ادسون آرانتس دو ناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی اش به ذهن نویسنده، خیال و 

واقعیت در هم شدند و ...

جمشید خانیان نویسنده ی محبوب دیروز و امروز نوجوانان، با همان دقت و وسواس 
همیشگی اش، این بار داستانی برای نوجوانان و حتی بسیاری از بزرگساالن نوشته که 
در آن  از زاویه های دیگری به یک فاجعه ی تاریخی،  یعنی آتش سوزی سینما رکس 

آبادان می نگرد.

ادسون آرانتس دو ناسیمنتو  و 
خرگوش هیمالیایی اش

نویسنده: جمشید خانیان
چاپ اول، 1398، 20/5×13 سانتی متر، 92 صفحه

قیمت: 19000 تومان
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مجموعه  داستان های شگفت انگیز علم
نویسنده: چارلی ساموئلز 
مترجم: ماندانا فرهادیان

چاپ اول، 1398، 26/5×21/5 سانتی متر، 48صفحه
قیمت: شومیز 32000 تومان، سخت 37000 تومان

مجموعه داستان های شگفت انگیز علم دریچه ای است به ماجراهای خواندنی در تاریخ 
علم و فناوری.

در این مجموعه با دوره های گوناگون پیشرفت علم و فناوری، دانشمندان بزرگ هر 
دوره و دستاوردها و ابزارهایی که زندگی ما را تغییر داده اند، آشنا می شویم.

جدول ها و کادرهای حاشیه ای کتاب، نقاط عطف تاریخ علم و فناوری را برجسته 
می کنند. هر کتاب دربردارنده ی مجموعه ای زیبا و متنوع از تصاویر و عکس های 

مربوط به علم و فناوری است.

ان
ست

گل
ان
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مدرسه حشرات باحال 1
نویسنده: وو شیانگ مین

تصویرگران: شیا جی ان، ژوانگ جیان یو
مترجم: معصومه معراجی

چاپ اول، 1398، 23/5×16/5 سانتی متر، 160صفحه
قیمت: شومیز 39000 تومان

کتاب »مدرسه حشرات باحال« کتابی علمی با موضوع حشره شناسی است که در 
قالب داستان هایی طنزآمیز، معمایی و هیجان انگیز به صورت کمیک استریپ بیان 

شده است.

هر فصل این کتاب دارای دو بخش است، بخش اول داستانی جذاب را با نقش 
آفرینی شخصیت هایی بامزه بیان می کند و بخش دوم در انتهای هر فصل تحت 
یا چند حشره در داستان آن  به توضیح علمی یک  به زبان ساده«،  عنوان »علم 
فصل می پردازد. احتماالً پس از خواندن این کتاب، دیگر ترسی از حشرات مخصوصًا 
سوسک ها نخواهید داشت! حشراتی که در جهان طبیعت، بی روح و گاهی وحشتناک 
به نظر می رسند این اثر شخصیت های دوست داشتنی منحصر به فردی دارند که با 
بازیگوشی خود، صفحه ای از دفتر خاطرات مدرسه حشرات باحال را رقم می زنند.

این کتاب از محبوب ترین و پرفروش ترین کتاب های کودک و نوجوان در سال های 
اخیر در کشور چین است که با تصحیح پروفسور »جی یه« از چهره های ماندگار 

حشره شناسی آکادمی جانورشناسی علوم چین به چاپ رسیده است.

ن
چی
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آلیس حسابی گیج شده است. چه طور ممکن است یک پَر و یک تکه سنگ درست 
با هم به پایین برسند؟ چه طور ممکن است توپی مدام قل بخورد و بچرخد بدون 
اینکه کسی آن را چرخانده باشد؟ یا معلم شان عقلش را پاک از دست داده، یا 
علم چیزی نیست جز جادوگری. آلیس در آخر هفته ای عجیب وغریب با گالیله، 
ارشمیدس، نیوتن، اینشتین، ماری  کوری و ... آشنا می شود و به اسرار حیرت آوری که 

در واقعیت های روزمره ی زندگی پنهان شده پی می بََرد.

کتاب فیزیک لعنتی به  شیوه ای سرگرم کننده و جالب ما را غرق در اسرار علم می کند.

فیزیک لعنتی:
آلیس در سرزمین علوم

نویسنده: کارلو فرابِتی
مترجم: لیال مینایی

چاپ دوم، 1397، 20×13 سانتی متر، 72 صفحه
قیمت: شومیز 10000 تومان

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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آلیس از ریاضی متنفر است و خیال می کند ریاضی به هیچ دردی نمی خورد، تا این که ا
روزی با آدم عجیب وغریبی به نام لوئیس کارول آشنا می شود که او را با خود به 
سرزمین اعداد می بََرد. در این سفر شگفت انگیز، اتفاق هایی باورنکردنی برای آلیس 
رخ می دهد، مثالً به هیوالی هزارتو برمی خوَرد، به جنگل اعداِد درخت مانند وارد 

می شود و ... 

ریاضیات هم خیلی مفید است و هم خیلی جالب و سرگرم کننده! 

داد
 اع

ین
رزم

 س
 در

س
آلی

 :

نویسنده: کارلو فرابِّتی
مترجم: لیال مینایی

ِّتی
فراب

لو 
کار

ه: 
ند

س
وی

ن

ISBN: 978-964-318-971-6

قیمت: 9000 تومان

آلیس از ریاضی متنفر است و خیال می کند ریاضی به هیچ 
دردی نمی خورد، تا اینکه روزی با آدم عجیب وغریبی به نام 
لوئیس کارول آشنا می شود که او را با خود به سرزمین اعداد 
می بََرد. در این سفر شگفت انگیز، اتفاق هایی باورنکردنی برای 
به  برمی خوَرد،  هزارتو  هیوالی  به  مثاًل  می دهد،  رخ  آلیس 

جنگل اعداِد درخت مانند وارد می شود و ... .

ریاضیات هم خیلی مفید است و هم خیلی جالب و سرگرم کننده! 

ب
جای

ن ع
زمی

سر
در 

س 
 آلی

اب
 کت

د از
 جل

ای
ره

صوی
ت

یل
 تن

ان
 ج

گر:
ویر

تص

ریاضیات لعنتی:
آلیس در سرزمین اعداد 

نویسنده: کارلو فرابِتی
مترجم: لیال مینایی

چاپ دوم، 1397، 20×13 سانتی متر، 128 صفحه
قیمت: شومیز 14000 تومان

* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
موفـق به کسـب درجه ی خوب 
در فهرسـت الک پشـت پرنـده 4×
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تکامل
نویسنده: دانیل الکستون

تصویرگران: دانیل الکستون، جیم اسمیت
مترجمان: کاوه فیض اللهی، طاهره رنجبر

چاپ اول، 1397، 28×21/5 سانتی متر، 56 صفحه
قیمت: شومیز 22000 تومان، سخت 27000 تومان

از گلبرگ های گل سرخ تا ُشش های نهنگ ها، از اندازه ی دایناسورهای منقرض شده تا 
ساختار پیچیده ی مغز شما، همه در فرایند تکامل شکل گرفته اند. آیا می توان چیزی 

به پیچیدگی و شگفت انگیزی طبیعت را با نظریه ای ساده مانند تکامل توضیح داد؟

در این کتاب خواهید دید که چگونه چارلز داروین مفهوم »انتخاب طبیعی« را معرفی 
کرد و چگونه دانشمندان بعدی، درک ما را از طبیعت کامل تر کردند.

کتاب »تکامل« مقدمه ای عمومی و قابل فهم برای آشنایی با بنیادی ترین فرایندهای 
شکل دهنده ی حیات بر روی کره ی زمین است که به کمک تصاویری جذاب و 

رایانه ای، خواننده را مسحور می کند.
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پسرک و جادوی مری پاپینز 
نویسنده: الخاندرو پالوماس

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
چاپ اول، 1397، 21/5×14/5سانتی متر، 200 صفحه

قیمت: شومیز22000 تومان

این کتاب داستان کودکی است که درگیر دوری مادرش است. او با پدرش زندگی 
می کند که او نیز از دوری همسرش رنج می برد. ماجراهای این کتاب با لحن روایی 
متناوب، از دید چند شخصیت روایت می شود که هر کدام به نوعی در این داستان 

نقش دارند.

شخصیت اصلی این کتاب، پسری درون گرا به نام گیل است که در عالم تخیالت 
قوی خود زندگی می کند. در مدرسه کمتر با پسرها بازی می کند و تنها دوستش نازیا، 
دختری اهل پاکستان است. گیل می خواهد مری پاپینز شود. اما پشت چهره ی آرام 
گیل، دنیایی از قطعات پازل وجود دارد که هریک گوشه ای از زندگی اش را نشان 
می دهند. هر قطعه از این پازل در دست یکی از شخصیت های داستان است و با هر 
روایت جدید، قسمتی از ماجرا روشن می شود. در این میان، معلم و روانشناس مدرسه 
متوجه حالت های عجیب او می شوند و به دنبال حل مشکالتی می روند که در ابتدا 

نمی دانند چیست.  
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زنان در علم
50 پیشگام جسور که دنیا را تغییر دادند

نویسنده و تصویرگر
راشل ایگنوتوفسکی

مترجمماندانا فرهادیان

قیمت: 26000 تومان

ISBN: 978-964-318-983-9
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رشته هایی  در  را  زن  برجستة  دانشمند  چند  می توانید  آیا 
ببرید؟ به نظر  نام  یا مهندسی  مانند علوم، ریاضی، پزشکی 
زنان  ما  و چرا  پیشبرد علم چقدر است  زنان در  شما سهم 

دانشمند را کمتر می شناسیم؟

تاریخ  از  الهام گرفتن  با  که  است  تصویرگری  و  نویسنده  ایگنوتوفسکی  راشل 
علم کتاب هایی زیبا خلق کرده، اما کتاب زنان در علم در میان دیگر آثار او از 
جایگاهی ویژه برخوردار است. او در این کتاب، داستان زندگی و دستاوردهای 
پنجاه زن پیشگام و برجسته را در رشته های مختلف علمی، از زمان های بسیار 
دور تا دورة معاصر، تعریف می کند. این کتاب عالوه بر اطالعات جالبی که به 
خواننده می دهد، تصاویری بسیار زیبا و هنری هم دارد و مانند آلبومی دیدنی 
است. این کتاب در مجلة نیویورک تایمز و در سایت آمازون جزو پرفروش ترین 

کتاب ها دربارة علم و نقش زنان در آن بوده است.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که یکی از این زنان پیشگام، از کشور ایران است. 
می توانید حدس بزنید چه کسی؟ مریم میرزاخانی پنجاهمین زنی است که در این 
کتاب به کارها و زندگی او اشاره شده و تصویر او روی جلد نسخة فارسی کتاب 

هم آمده است.

دز
 فیل

ۀ مدال

ی برند
مریم میرزاخان

آیا می توانید چند دانشمند برجسته ی زن را در رشته هایی مانند علوم، ریاضی، پزشکی 
یا مهندسی نام ببرید؟ به نظر شما سهم زنان در پیشبرد علم چقدر است و چرا ما 

زنان دانشمند را کمتر می شناسیم؟

تاریخ علم  از  الهام گرفتن  با  نویسنده و تصویرگری است که  ایگنوتوفسکی  راشل 
کتاب هایی زیبا خلق کرده، اما کتاب زنان در علم در میان دیگر آثار او از جایگاهی 
ویژه برخوردار است. او در این کتاب، داستان زندگی و دستاوردهای پنجاه زن پیشگام 
و برجسته را در رشته های مختلف علمی، از زمان های بسیار دور تا دوره ی معاصر، 
تعریف می کند. این کتاب عالوه بر اطالعات جالبی که به خواننده می دهد، تصاویری 
بسیار زیبا و هنری هم دارد و مانند آلبومی دیدنی است. این کتاب در مجله ی 
نیویورک تایمز و در سایت آمازون جزو پرفروش ترین کتاب ها درباره ی علم و نقش 

زنان در آن بوده است.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که یکی از این زنان پیشگام، از کشور ایران است. 
می توانید حدس بزنید چه کسی؟ مریم میرزاخانی پنجاهمین زنی است که در این 
کتاب به کارها و زندگی او اشاره شده و تصویر او روی جلد نسخه ی فارسی کتاب 

هم آمده است.
زنان در علم

نویسنده و تصویرگر: راشل ایگنوتوفسکی
مترجم: ماندانا فرهادیان

چاپ اول، 1397، 23×19 سانتی متر، 128 صفحه
قیمت: سخت 30000 تومان

چاپ دوم، 1397، قیمت: شومیز 48000 تومان
* منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد
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تصمیم بگیر، عمل کن!
نویسنده: اِلیِسندا روکا

تصویرگر: کریستینا لوسانتوس
مترجم: لیال مینایی



مدرسه حشرات باحال 2
نویسنده: وو شیانگ مین

تصویرگران: شیا جی ان، ژوانگ جیان یو
مترجم: معصومه معراجی

دختری که می خواست
کتاب ها را نجات دهد

نویسنده: کالوس هاگروپ
تصویرگر: لیسا آیساتو

مترجم: عطیه الحسینی

ن
چی

به کرگدن بگو بره
نویسنده: اعظم مهدوی

تصویرگر: پدرام کازرونی

چه فکر خوبی
نویسنده و تصویرگر: 

نرجس محمدی

برادر مزاحم من
نویسنده: بابک صابری

تصویرگر: مهسا هدایتی

تو یک جهانگردی
نویسنده: شهرزاد شهرجردی

تصویرگر: غزل فتح الهی

وژ
نر
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نمکی
بازنویس: محمدرضا شمس

تصویرگر: زهرا محمدنژاد

خاله پیرزن
بازنویس: افشانه شعبان نژاد
تصویرگر: مانلی منوچهری

خاله سوسکه
بازنویس: محمدرضا شمس

تصویرگر: هدی حدادی

نخودک و دیو کلک
بازنویس: اسداهلل شعبانی

تصویرگر: علی بوذری

کچل تنبل و دیو پخمه
بازنویس: محمدرضا شمس
تصویرگر: فاطمه خسرویان

موش گرسنه
بازنویس: افشانه شعبان نژاد

تصویرگر: غزاله بیگدلو

ماچوچه و کالغ
بازنویس: افشانه شعبان نژاد

تصویرگر: محمدحسین ماتک

ننه ماهی
بازنویس: محمدرضا شمس
تصویرگر: حمیده خسرویان




