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به نام خداوند بخشنده و مهربان

روزنه

فانــــــــتزی

بخشی از سخنرانی ِکیت دیکامیلو به مناسبت دریافت
نشان نیوبری
ِکیت دیکامیلو ،که تا کنون دو بــار برندهی نشان
نیوبری شده است ،اولین بار این جایزه را در سال
سپرو
 2004برای نوشتن رمانی فانتزی به نام داستان ِد ِ
سپرو تیلینگ
دریافت کرد؛ ماجرای موشی به نام ِد ِ
که میخواهد شاهدختی را از اسارت موشها نجات
دهد.
«ضمیر کودکان مانند ضمیر بزرگساالن پیچیده
است .آنها هم مثل ما نیاز به داستانهایی دارند
که حقیقت تجربهی انسانی را برایشان تصویر کند.
حقیقت این است که همهی ما ،کوچک یا بزرگ،
در حال جدال با تاریکیهایی هستیم که در دنیای
درون و بیرونمان وجود دارد .داستانهایی که این
کشمکش را به تصویر میکشند ،مایهی تسکین خاطر
ما هستند؛ از آن رو که با خواندن آنها در مییابیم که
در جدال با تاریکی ،ما تنها نیستیم.
ویژگی دیگر این داستانها این است که تاریکی را به
رسمیت میشمرند؛ به ما میگویند تاریکی در درون و
بیرون ما سایه گسترده است؛ ولی این را هم یادآوری
میکنند که ما همیشه ّ
حق انتخاب و امکان عمل
داریم .بدون آن که به وجود تاریکی اقرار کنیم ،چگونه
میتوانیم با آن بجنگیم؟
ً
و نهایتا معجزهی این داستانها این است که ما
خوانندگان را که هیچ خصیصهی بــارز قهرمانی
نداریم ،با هم متحد میکنند .پیمودن مسیر لغزان و
تاریک دنیا برای همهی ما نفسگیر و طاقتفرساست،
امــا وقتی داســتــان میخوانیم ،ایــن مسیر را بــا هم
میپیماییم .و چون با هم هستیم ،میتوانیم امیدوار
باشیم که سرانجام به روزنهی نوری خواهیم رسید».

َ
قلمرو فانتزی میگوید« :ا گر
کترین هیوم در تعیین
ِ
پیوستاری را در نظر بگیریم که یک سوی آن محاکات
و سوی دیگرش فانتزی است ،هر اثر ادبی روی نقطهای
ً
از این پیوستار قرار دارد .ادبیات تماما زادهی دو سائقه
است :یکی محاکات یا تقلید واقعیت؛ دیگری فانتزی
یا تغییر واقعیت .میزان تأثیری که دو عامل محاکات و
فانتزی در آفرینش هر متن ادبی داشتهاند ،جایگاه آن
ّ
متن را روی پیوستار مذکور مشخص میکند».
آثار فانتزی را به دو دسته تقسیم کردهاند :فانتزی نازل و
فانتزی برتر .در فانتزی نازل یا سبک ،عناصری فراطبیعی
وارد دنیای واقعی میشوند؛ و رخدادهایی بدون هیچ
توجیه و تعلیل منطقی بر دنیای واقعی تحمیل میشوند.
ّ
اما نه مؤلف و نه خواننده این عناصر و وقایع را جدی
ً
نمیگیرند .در فانتزی برتر یا حماسی اساسا دنیایی
دیگرگونه خلق میشود؛ دنیایی که قوانین آن را خالقی
دیگر ،یعنی راوی تعیین کرده است .دنیایی که ،به
گفتهی تالکین ،در آن هر چیزی امکانپذیر و باورپذیر
است مادام که طلسم روایت ،خواننده را در همان دنیا
نگه دارد .اگر این طلسم بشکند ،خواننده بهیکباره وارد
دنیای واقعی میشود .نمونهی اعالی فانتزی حماسی
خود تالکین ،هابیت و ارباب حلقههاست که اولی
آثار ِ
برای نوجوانان و دومی برای بزرگساالن نوشته شده
است.

نامـهی مهتــاب ،هر ماه مطالبی شــامل اطالعات
عمومــی و اخبــار حــوزهی نشــر کــودک و نوجــوان،
ّ
معرفــی کتــاب ،تاز ههــای نشــر و مصاحبــه بــا
مترجمــان و نویســندگان تقدیــم میکنــد.
مدیر مسئول:
عبدالعظیم فریدون
طراح گرافیک و اجرا:
محسن شجاعی
ترجمه و تنظیم مطالب :
پژمان واسعی

صد دانه یاقوت  -تصویرگر :ژانت میخائیلی

تهران  /خیابان 12فروردین
خیابان شهـــدایژاندارمری
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کتابهای ما  -رمان

سهگانهینگهبانان
Keepers' Trilogy

َ
نویسنده :لیان ت ِنر
مترجم :پیمان اسماعیلیان
سهگانهی نگهبانان ،جامعهای استبدادی را به تصویر
میکشد که نوجوانانش را در بند کشیده ،البته به خاطر
مصلحت خودشان!
سر خیرخواهی ،قوانینی وضع
زمامداران شهر جوئل ،از ِ
کردهاند که بر اساس آنها بچهها باید تا دوازدهسالگی با
ّ
زنجیر به «کفیالن مقدس» وصل باشند تا از هزار و یک
خطر که در کمینشان نشسته ،در امان بمانند؛ منجمله
خطراتی که خود زمامداران به وجود میآورند تا مردم به
ً
حرفشان ایمان داشته باشند .مثال بمبی که همزمان با
برگزاری مراسم «روز جدایی» منفجر میشود؛ درست
روزی که قرار است بچههای دوازدهساله از زنجیر رها
شوند .انفجار این بمب ،بهانهای میشود تا ّ
سن جدایی
ُ
از دوازدهسالگی به چهاردهسالگی تغییر کند .اما گلدی
راث ،قهرمان داستان ،دیگر ّ
تحمل زنجیر را ندارد.
در شهری که ناشکیبایی گناه است و بیپروایی جنایتی
ُ
بزرگ محسوب میشود ،گلدی راث ،دختری ناشکیبا و
بیپروا ،زنجیرهای خود را باز میکند و از دست مأموران
شهر میگریزد.
در جریان فرار از دست مأموران ،گلدی ناخواست ه وارد
موزهای اسرارآمیز میشود :موزهی دانت یا همان موزهی
دزدان .موزهای که در نگاه اول ،چندان عجیبوغریب
ب ــه نــظــر نــم ـیرســد .ات ــاقه ــا و ت ــاالره ــای مـ ــوزه پ ــر از
خرتوپرتهای بهدردنخور است :چند تابلوی نقاشی
پارهشده ،چند صندلی شکسته ،همچنین چند ساعت
بزرگ بیآونگ که عقربههایشان جایی در گذشتههای
دور گیر کرده .اما در واقع ،اینجا نهانگاه اسرار مگو،
پدیدههای شگفتانگیز و موجودات نادیدهای است که
از طرفی ،باید در دل موزه پنهان بمانند و از طرف دیگر،
بهنوعی ضامن نجات شهر جوئل هستند.
گلدی ،دختر نوجوانی که تمام عمر اسیر قید و بندهای

سـ ــخـ ــتـ ــگ ـ ـیـ ــران ـ ـهی
زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامداران ش ـهــر
بـ ـ ـ ـ ـ ــوده ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
خار قالعادهای برای دروغگویی ،دزدی و مخفیکاری
پیدا کــرده اســت .از قضا همین استعداد او باعث
میشود تا نگهبانان موزه ،سینیوِ ،هرو َدنُ ،الگا ُ
چیاولگا
توداسپیت که به او پناه دادهاند ،بهزودی گلدی را از
و ِ
خودشان بدانند و در نهایت ،همگی با هم تالش کنند
تا شهر را از دست فوگلمن و مزدورانش نجات بدهند .اما
فوگلمن ،پیشوای هوشمند و جاهطلب شهر جوئل هم
بیکار ننشسته و هر روز دایرهی اقتدار خود را گسترهتر و
زنجیرهای محدودیت مردم را تنگتر میکند.
سـهگــانـهی نگهبانان ،یــک فانتزی حماسی اســت.
فــانــتــزیهــای حــمــاســی مــخــاطــب خ ــاص دارنـ ــد ،امــا
مخاطبانشان در ردهی سنی خاصی قرار نمیگیرند.
محتوا و فرم معهود آنها همواره برای خوانندگان کمسالتر
جاذبه دارد؛ در عین حال ،درو نمایهی تأویلپذیر آنها،
ادبی بزرگساالن را هم
در سطحی دیگر ،اسباب التذاذ ِ
فراهم میکند .در این گونه فانتزیها ،انواع موجودات
فراطبیعی وارد داســتــان مـیشــونــد و انـ ــواع اتفاقات
غیرطبیعی رخ میدهد ،اما مخاطب آنها را میپذیرد
ّ
و جدی میگیرد .تالکین این پذیرش را مدیون جادوی
روایت میداند؛ اگر روایت قوی باشد ،مخاطب در دنیایی
که ساخته و پرداختهی نویسنده است ،درنگ میکند و
قوانین آن را میپذیرد.
به بیان دیگر میتوان گفت که فانتزیهای حماسی زادهی
ُ
ّقوهی ّ
تخیلاند نه ّقوهی خیال .ک ِلریج ،خیال را ق ّوهای
فرودین میداند که دریافتهای ّ
حسی را ثبتوضبط
ی است رها از بند
میکند .این ّقوه ،به تعبیری ،حافظها 
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ُ
میزند ،گفتم« :ا  ...این یک مرغ معمولی نیست ».گرب ه
هم تأیید کردّ .ذره ّذره دنیای عجیب جوئل پیش چشمم
ّ
پدیدار شد .کفیالن مقدس ،هفت ایزد ،تاز یجنگیها،
ِولگربهها ،خانهی توبه.
دیگر آنقــدر هیجانزده شده بودم که نمیخواستم از
نوشتن دست بکشم .به گربهام گفتم« :ایــن داستان
یک مجموعه میشود .چیزهای زیادی دارد که به نگاه
اول دیــده نمیشود ».بــرای گربه جــای شگفتی نبود.
میدانست که من همیشه عاشق فانتزی بــودهام .من
عاشق کتابهایی هستم که بتوانم در آنها غرق شوم؛
کتابهایی که آدم را به دنیای دیگری میبرند .نوشتن
چنین کتابهایی ،از این هم بیشتر لذت دارد.

زمان و مکان و علیت .خیال فرایندی مکانیکی است
که دریافتههای ّاولیهی ّ
حسی را ،همانگونه که هستند
و بدون ایجاد هیچ تغییری ،در ترتیب زمانی و مکانی
ّ
متفاوتی قرار میدهد .در مقابلّ ،قوهی ّ
قوهای خلق
تخیل ّ
است که دریافتههای ّ
حسی را در خود هضم میکند و از
ترکیب آنها چیزی دیگرگونه میآفریند؛ پیکرهای سازمند
و دارای وحدت انداموار.
در شهر جوئل ،چیزهایی وجود دارد و اتفاقاتی رخ میدهد
که ما هرگز در دنیای واقعی ندیدهایم :نوجوانانی که با
زنجیر به کفیالن وصل شدهاند تا از خطا و خطر مصون
بمانند؛ کفیالنی که بر عکس نامشان ،کامفورت و هوپ و
بلیس ،مایهی عذاب و آیهی یأس و سایهی بدبختیاند.
خدایانی دمدمی و کور و کینهکش که بیشتر به گدایان
میمانند؛ سگ کوچک و بیآزاری که ناگهان تبدیل به
موجودی غولپیکر و درندهمیشود؛ دستمالی کوچک
که توفانهای بزرگ به راه میاندازد؛ موزهای بهظاهر فرسوده
که موجب هراس حاکمان است؛ و حاکمانی دیوانه که
موزه را به گلوله میبندند ...ما هیچیک از اینها را به
چشم ندیدهایم ،اما اینهمه را باور میکنیم و در جوئل
میمانیم ،چرا که قلم نویسنده مسحورمان کرده و طلسم
ّ
راه بیرو نشد از این شهر را بر ما بسته است.
تخیل اوِ ،
َ
لیان ت ِنر ،نویسندهی استرالیایی ،دربارهی خلق این سهگانه
مینویسد:
«خرابهای بزرگ ،به بزرگی یک شهر  ...و هر چیزی که
زمانی دور انداختهاند ،در آن پیدا میشود :خاطرات،
مردمان فراموششده ،جانوران منقرضشده».
یادداشت سردستی بود که سهگانهی نگهبانان
این اولین
ِ
ً
نهایتا از دل آن برآمد .این را در دفترچهی ایدههایم در
میان بسیاری ایدههای دیگر نوشتم .و بعد فراموشش
ً
پس ذهنم
کردم .البته نه کامال .فکر میکنم این ایده در ِ
بهتدریج پرورده میشد .چرا که چند هفته بعد برگشتم
و زیر آن نوشتم« :شاید یک موزه باشد».
هیچ فکر نمیکردم که موزهی دزدان اینطور از آب درآید.
وقتی شروع به نوشتن آن کردم ،داستان در همین دنیای
خودمان اتفاق میافتاد ،با چاشنی مختصری از جادو.
اما یک روز ،در ذهنم ،مرغ غولپیکر سیاهی سرش را باال
آورد و غارغار کرد« :دزد!»
به گربهام که وقتی مینویسم گاهی روی پای من چرت
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کتابهای ما  -علمی
فاخته تنها  9ثانیه طول میکشد ،این کار برای بیشتر
پرندهها چند دقیقه طول میکشد.

چراهایشگفتانگیز
چراهای شگفتانگیز نام مجموعهای است با عنوانهای
متنوع کــه بــه کنجکاو یهای بچهها درب ــارهی مسائل
مختلف دنیای پیرامونشان پاسخ میدهد .هر عنوان این
ِ
مجموعه در یک کتاب  32صفحهای با قطع رحلی
گنجانده شده و موضوع جداگانهای را در قالب پرسش
و پــاسـخ بــررســی میکند؛ پرسشهایی تأملبرانگیز و
پاسخهایی شگفتآور که به همراه دو گونه تصویر واقعی
و کارتونی ،تجربهی خواندن را لذتبخشتر میکند.
مخاطبان اصلی این مجموعه کودکان و نوجواناناند ،اما
بزرگساالن هم میتوانند از اطالعات ّ
متنوع و سؤالهای
جالب و جوابهای شگفتانگیز هر کتاب لذت ببرند.
انتشارات محراب قلم تا کنون دهها عنوان از این مجموعه
را منتشر کرده و عناوین دیگر آن را در دست انتشار دارد.

آبسنگهای مرجانی

کدام خرچنگ دستکش مشتزنی دارد؟!
گ مشتزن شقایق دریایی را مثل دستکش
خرچن 
مشتزنی دور چنگک خود میگیرد .وقتی جانوری
به این خرچنگها نزدیک شود ،شقایق دریایی را به
طرفش تکان میدهند.جانوری که به خرچنگ نزدیک
شده با دیدن چنگالهای نیشدار شقایق دریایی فرار
میکند.

جانوران در معرض خطر

کدام پرنده باغبان خوبی است؟
در جنگلهای بــارانــی اســتــرالــیــا ،ک ــاس ــوواری عامل
دانهپراکنی گیاهان اســت .ایــن پــرنــدهی غولپیکر و
مهاجم که از خانوادهی شترمرغ است ،از گیاهان تغذیه
میکند .دانههای گیاهانی که این پرنده میخورد ،همراه
فضوالتش در سرتاسر جنگل پخش میشود.
از این مجموعه منتشر شده است:
ایرانشناسیها:

خراسان رضوی کرمان خوزستان
اصفهان آذربایجان غربی سمنان
اردبیل چهارمحالبختیاری تهران
خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان
ایالم بوشهر خراسان شمالی
آذربایجان شرقی استان قزوین

ایرانشناسیها:

جهان سیاره زمین
دریاها و اقیانوسها
گیاهان جانوران
نوزاد جانوران
حشرات پرندگان
انقراض
بدن انسان علم و تجربه
کارگاهها و ساختمانها ارتباطات
غارها اسبها دایناسورها
خزندگان کوهستان
ماقبل تاریخ بیابانها
زمان و فصلها حمل و نقل
اختراعات خشم طبیعت
جنگلها ایران با ستان
روم باستان کاشفان
مصر باستان یونان باستان
جانوران دریا زندگی جانوران
حواس پنج گانه
طبیعت در معرض خطر
قرآن کریم1
قرآن کریم2
لباسهای محلی اقوام ایرانی
پوشا ک ایرانی
قطبها
گربه سانان
دلفینها و نهنگها
دزدان دریایی
هنرهای رزمی
سنگوارهها
آتشفشانها
جانوران در معرض خطر
بچههای جانوران و مادرانشان
اسبها و اسبچهها
فیلها
شمپانزهها
آبسنگهای مرجانی
پنگوئنها

بچههای جانوران و مادرانشان

چرا پنگوئنها نمیتوانند پرواز کنند؟
چرا رنگ اکثر پنگوئنها سیاه و سفید است؟
کدام پنگوئنها کمیاباند؟
«چراهای شگفتانگیز» مجموعههایی است که به مهمترین
پرسشهای کودکان دربارهی جنبههای گوناگون جهان و شگفتیهای
آن پاسخ میدهد.
مخاطبان اصلی «چراهای شگفتانگیز» کودکان و نوجوانان هستند.
اما همهی  9سالهها تا  99سالهها از خواندن این پرسشها و پاسخها
لذت میبرند.
تاکنون دهها عنوان از کتابهای «چراهای شگفتانگیز» منتشر شده
است ،اما هنوز دهها عنوان دیگر در راه است.

م میگذارند؟
چرا فاختهها سریع تخ 
چونبهجای اینکه خودشان آشیانه بسازند در آشیانهی
پرندگان دیگر تخم میگذارند .پرندهی دیگر از جوجهی
تخم ݣگذݤاری
فاخته مراقبت میکند و به او غذا میدهد .ݣ
 6000تومان

تهران  /خیابان 12فروردین
خیابان شهـــدایژاندارمری
شمارهی 1٠4تلفن6 6 4 9 ٠ 8 7 9 - 8 ٠ :
نمابر 6641819٠ :صندوقپستی1 3 1 4 5 -5 6 8 :

فروردین
فروردین
تهران /
تهران /
خیابان12
خیابان12
ژاندارمری
ژاندارمری
شهـــدای
شهـــدای
خیابان
خیابان
شمارهی
شمارهی
تلفن6 66 46 94 ٠9 8٠ 78 97 9- 8- ٠8 :
 1٠41٠4تلفن٠ :
1314
3 154-5
پستی5 6-586:
پستی8 :
صندوق
6641819٠صندوق
نمابر6641819٠:
نمابر:
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نخستی چه جانوری است؟
چرا میمونها باالی درخت میخوابند؟
آیا شمپانزهها صحبت میکنند؟
«چراهای شگفتانگیز» مجموعههایی است که به مهمترین
پرسشهای کودکان دربارهی جنبههای گوناگون جهان و شگفتیهای
آن پاسخ میدهد.
مخاطبان اصلی «چراهای شگفتانگیز» کودکان و نوجوانان هستند.
اما همهی  9سالهها تا  99سالهها از خواندن این پرسشها و پاسخها
لذت میبرند.
تاکنون دهها عنوان از کتابهای «چراهای شگفتانگیز» منتشر شده
است ،اما هنوز دهها عنوان دیگر در راه است.

ݣئںݣها
ݬݕں ݧٮݐݩگوݣ ݩݐ ݣ
 6000تومان

از این مجموعه منتشر شده است:
خراسان رضوی کرمان خوزستان
اصفهان آذربایجان غربی سمنان
اردبیل چهارمحالبختیاری تهران
خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان
ایالم بوشهر خراسان شمالی
آذربایجان شرقی استان قزوین

جهان سیاره زمین
دریاها و اقیانوسها
گیاهان جانوران
نوزاد جانوران
حشرات پرندگان
انقراض
بدن انسان علم و تجربه
کارگاهها و ساختمانها ارتباطات
غارها اسبها دایناسورها
خزندگان کوهستان
ماقبل تاریخ بیابانها
زمان و فصلها حمل و نقل
اختراعات خشم طبیعت
جنگلها ایران با ستان
روم باستان کاشفان
مصر باستان یونان باستان
جانوران دریا زندگی جانوران
حواس پنج گانه
طبیعت در معرض خطر
قرآن کریم1
قرآن کریم2
لباسهای محلی اقوام ایرانی
پوشا ک ایرانی
قطبها
گربه سانان
دلفینها و نهنگها
دزدان دریایی
هنرهای رزمی
سنگوارهها
آتشفشانها
جانوران در معرض خطر
بچههای جانوران و مادرانشان
اسبها و اسبچهها
فیلها
شمپانزهها
آبسنگهای مرجانی
پنگوئنها

مٮݕ ݧ ݐاںزݣهها
ݣ ݧ ݒݣس ݫ

گفتوگو
شامل  17داسـتــان کــوتــاه ،در ســال  1387راهــی بــازار
کتاب شد .بعدها آثار دیگری از او با نام رؤیای پرواز،
سنگرفرماندهی ،ســرداران سوله و ظهر آبی حنظله در
قالب خاطرهداستان ،شهروند آسمان در قالب تاریخ
شفاهی ،یک رمان نوجوان به نام پدربزرگم ،زندگینامهای
داستانی به نام عطا ،و کتابی به نام گوهر شبچراغ به
چاپ رسید .رمان نجات االغ تازهترین اثر نویسنده است.

نجاتاالغ
فاطمه دهقان نیری

از کی به داستان عالقهمند شدید؟ چند مــورد از اولین
داستانهایی که خواندهاید ،نام ببرید.
پنج یــا ششساله بــودم کــه م ــادرم قصههای قــرآنــی و
یکــرد.
قــصـههــای ضــربالــمــثـلهــا را بــرایــم تعریف مـ 
عالقهام به خواندن داستان از همان زمــان آغــاز شد.
اولین کتابهایی که خواندم ،سیندرال و سفیدبرفی و
هفتکوتوله بود .اولین رمانهایی که در نوجوانی خواندم
چشمهایش از بزرگ علوی ،داییجان ناپلئون از ایرج
میچل بود.
پزشکزاد و بر باد رفته از
ِ
مارگارت ِ

محمد نوجوانی است که به جبهه اعزام شده است .در
ُ
پیادهرو یهای گــردان ،روی تختهسنگی در دیوارهی
ّ
دره ،االغــی زخمی میبیند .او تصمیم بــه نجات و
مداوای حیوان میگیرد .با کمک دوستانش و با زحمت
فراوان ،االغ را به مقر میبرد .زخم پای االغ عفونت کرده
و باید پایش را قطع کنند تا زنده بماند ،یا این که او را
ُ
بکشند و راحت شود .محمد پزشکی را با ترفند به مقر
میآورد تا حیوان را مداوا کند .او تصمیم دارد االغ را به
روستایی در شمال ببرد؛ به خانهی عمهاش که االغی به
نام پشمینه دارد .اما باید تا پایان عملیاتی که در پیش
مأمور جمع کردن االغهای آن
است ،صبر کند .عدهای ِ
منطقه شدهاند .میآیند که االغ محمد را ببرند ،ولی او
با آنها دستبهیقه میشود و نمیگذارد .شب عملیات
هم بهناچار االغ را تا پشت خط مقدم میبرد .عملیات
تمام میشود .یکی از دوستان محمد شهید شده و دو تای
دیگر مجروح هستند .محمد وانتی کرایه میکند تا االغ
را به روستا ببرد .اما پلیس راه جلوی آنها را میگیرد ...

کتابهای تأثیرگذاری که خواندهاید ،چه کتابهایی
بودهاند؟
کــتــابهــای تــأثــیــرگــذاری کــه خ ــوان ــدم ،آث ــار محمود
دولتآبادی بود؛ جای خالی سلوچ و کلیدر.
از نویسندگان کودک و نوجوان ،ایرانی یا خارجی ،کدام را
بیشتر دوست دارید؟

از نویسندکان کودک و نوجوان کارهای بایرامی مثل سنگ
سالم و لم یزرع یا آثار مرادی کرمانی را دنبال میکنم.
داستانهای آ گاتا کریستی را هم دوست دارم .آثار صمد
بهرنگی را هم هرازگاهی برای چندمین بار میخوانم.

آخرين رويدادهای محرابقلم را از طريق شبكههای
اجتماعى دنبال كنيد.

mehrabeghalampub
mehrabeGhalam

دربارهی نویسنده:
فاطمه دهقان ّنیری نوشتن را با داستان کوتاه آغاز کرد.
اولین اثر تألیفیاش مجموعهداستان ّ
حوا بیرون از بهشت
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کتابهای ما  -مرجع

دایرةالمعارفتاریخاسالم

دایرةالمعارف تاریخ اسالم ،نوشتهی احسان کاتبی و با تصویرگری الله ضیایی ،از مجموعهی دایرةالمعارفهای
محراب قلم است که در  156صفحه با قطع رحلی وزیری در سال 1392به چاپ رسیده است .این کتاب مهمترین
مسائل تاریخ اسالم را ،از محیط پیدایش اسالم ،ظهور اسالم در عربستان و گسترش تمدن اسالمی در دیگر نقاط
جهان ،با زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان شرح میدهد و تصاویر جذاب کتاب نیز در فهم بهتر این مسائل به
مخاطبان کمک میکند .این کتاب که در سال  94به تجدید چاپ رسیده ،به تازگی به زبان اسپانیایی هم برگردانده
شده است.
رئوس مطالب این دایرةالمعارف عبارتاند از :عربستان پیش از ظهور اسالم ،ظهور اسالم ،پس از پیامبر ،پس از
خلفا ،اسالم در ایران ،تمدن اسالمی.
گزیدهای از متن کتاب:
امــام حسن عسكری(ع) یازدهمین پیشوای شیعیان
است .متوكل عباسی ،امام عسكری و پدرش را از مدینه
به بغداد آورد و آنها را در بخش نظامی شهر نگاه داشت.
از این رو امام به عسكری مشهور شد .عسكر به معنای
لشكر است.
دوران امام حسن عسكری(ع) یكی از سختترین
دورانها برای شیعیان بود .امام(ع) تمام عمر زیر نظر و
فشار حاكمان بودند و مهمترین دوران سیاسی ایشان در
زندانها گذشت.
یكی از كارهای امام حسن عسكری(ع) این بود كه
مردم و شیعیان را برای پذیرش غیبت امام عصر(عج)
و انجام وظایفشان در این دوره آماده كنند .فرزند ایشان،
امام زمان(عج) در خفای كامل و به
دور از چشم دشمنان به دنیا آمدند.
امــام حسن عسكری در ســن 28
سالگی بــه شــهــادت رســیــدنــد و در
سامرا ،در كنار پدر خود به خاك سپرده
شدند.
پ ــس از درگ ــذش ــت ام ـ ــام حسن
عسكری(ع) به خواست خــدا امام
زم ــان(ع ــج) از نــظــرهــا غــایــب شــد.
مهدی(عج) تا چند سال به وسیلهی
نایبانی با شیعیان ارتباط داشــت و

چهار نایب خاص یكی پس از دیگری این مسئولیت را
بر عهده گرفتند .پس از این دوره ،دورهی غیبت كبری
آغاز شد و هنوز ادامه دارد؛ تا روزی كه به تقدیر خداوند،
آن حضرت ظهور كند و عدل و داد را در جهان بگستراند.
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روزشامر

سالروز رخدادهای مهم ادبیات کودک و
نوجوان در دیماه:

در میان این آثار میتوان به عمو نوروز ،جمجمک برگ
خزون ،خاله سوسکه ،و یک دوره بازنویسی شاهنامه برای
کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
▪ اخبار داخلی نشر:
چهلمین جلسهی شورای رمان ،در تاریخ  5دی  1395به
ریاست آقای شهرام اقبالزاده و با حضور آقایان محبتاهلل
همتی ،جمالالدین اکرمی ،مهدی ضرغامیان و پژمان
واسعی تشکیل شد و از میان آثار تصویبشده ،سه رمان
تصویب شد.
محراب قلم در این ماه نمایشگاههایی عمومی در بوشهر،
بجنورد ،بیرجند و جیرفت ،دو نمایشگاه خصوصی در
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و ادارهی ارشاد
سیرجان و مسابقهی کتابخوانی بین دانـشآمــوزان
مناطق  5و  12و  19شهر تهران با موضوع کتابهای
طوطیوشکر ،کوزهی عسل ،و دزد آرزو برگزار کرده است.
▪پرفروشترینهای این ماه:
رمــان و داسـتــان :سهگانۀ نگهبانان ،تئو فــرار میکند،
دنیای هیربل ،مجموعهی سهجلدی روزی بود روزی

 2دی  22 /1322دسامبر  :1943سالروز مرگ ِبئاتریکس
پا ِتر ،نویسنده و تصویرگر انگلیسی ،خالق داستانهایی
برای کودکان با شخصیتهای حیوانی ک ه معروفترین
پیتر خرگوشه است .اولین عنوان این
آنها مجموعهی ِ
مجموعه در سال  1902منتشر شد.
پیتر
 7دی  27 /1283دسامبر  :1904اولین اجرای نمایش ِ
و ِوندی ،اثر ِجیمز متیو باری ( )1937-1860که بعدها در
پیتر َپن منتشر شد .این
سال  1911به صورت رمان و با نام ِ
داستان که معروفترین اثر باری است ،شهرتی جهانی
دارد و شخصیت محوری داستان ،نوجوانی خودمحور،
الفزن و سبکسر ،تبدیل به کلیشهای با شهرت جهانی
شده و حتی مجسمههایی از آن در کانادا و استرالیا و
بلژیک و  ...ساخته و نصب شده است.
 8دی  :1230گشایش رسمی دارالــفــنــون ،نخستین
مدرسهی متوسطهبه سبک اروپایی که ساخت آن به
پیشنهاد میزرا تقی خان امیرکبیر و به منظور وارد کردن
علوم و فنون اروپایی در ایران آغاز شد.
ُ
 14دی  4 /1083ژانویهی  :1704درگذشت مادام دلنوی،
نویسندهی فرانسوی ،خالق داستانهای پریان ،و کسی
که اولین بار اصطالح «داستان پریان» را وضع کرده است.
 24دی  :1376سالروز درگذشت محمد قاضی ،مترجم
پرکار و چیرهدستی که قریب به هفتاد اثر را از زبان فرانسه
به فارسی برگرداند؛ از جمله داستان شازدهکوچولو اثر
گزوپری که با ترجمهی دلنشین قاضی
آنتوان دو سنت ِا ِ
به فارسیزبانان معرفی شد و از سال  1333تا کنون بارها
تجدید چاپ شده و هنوز از بهترین ترجمههای فارسی
این اثر است.
 24دی 14 /1264ژانــوی ـهی  :1886سالروز تولد هیوُ
الفتینگ ،نویسندهی انگلیسی و آفرینندهی شخصیت
دولیتل که از کالسیکهای ادبیات کودک و نوجوان
دکتر ِ
به شمار میرود.
 29دی  :1384سالروز مرگ محمود مشرف آزاد تهرانی
(متخلص به م.آزاد) ،شاعر و نویسنده معاصر؛ م .آزاد از
سال  1346به استخدام کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان در آمد و ،سوای نقشی که در ّ
تحول شعر نیمایی
ایفا کرد ،آثار بسیاری نیز برای کودکان و نوجوانان نوشت.

نبود (طوطی و شکر ،کوزهی عسل ،دزد آرزو) ،تارا و مرغ
دریاییاش ،خنده در تاریکی ،قصهی ما همین بود99 ،
مسئلهی ریاضی
کتابهای علمی :مجموعهی چراهای شگفتانگیز
کــتــابهــای مــرجــع :دای ــرةال ــم ــع ــارف ن ـجــوم و فضا،
دایرةالمعارف قرآن ،دایرةالمعارف من دربارهی فناوری،
دایرةالمعارف من دربارهی جانوران
▪ تجدید چاپهای اینماه:
فرهنگ فارسی کودک (چاپ ششم)
دایرةالمعارف من دربارهی جانوران (چاپ چهارم)
دایرةالمعارف من دربارهی علوم (چاپ سوم)

برگزیدهها

برگزیدهی کتاب سال  86و کتاب برتر
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