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فانــــــــتزی 

گر  »ا ید:  می گو فانتزی  قلمرِو  تعیین  در  هیوم  َکترین 
کات  که یک سوی آن محا پیوستاری را در نظر بگیریم 
ی نقطه ای  و سوی دیگرش فانتزی است، هر اثر ادبی رو
از این پیوستار قرار دارد. ادبیات تمامًا زاده ی دو سائقه 
کات یا تقلید واقعیت؛ دیگری فانتزی  است: یکی محا
کات و  یا تغییر واقعیت. میزان تأثیری که دو عامل محا
فانتزی در آفرینش هر متن ادبی داشته اند، جایگاه آن 

ی پیوستار مذکور مشّخص می کند.« متن را رو
آثار فانتزی را به دو دسته تقسیم کرده اند: فانتزی نازل و 
فانتزی برتر. در فانتزی نازل یا سبک، عناصری فراطبیعی 
وارد دنیای واقعی می شوند؛ و رخدادهایی بدون هیچ 
توجیه و تعلیل منطقی بر دنیای واقعی تحمیل می شوند. 
اما نه مؤلف و نه خواننده این عناصر و وقایع را جّدی 
دنیایی  اساسًا  یا حماسی  برتر  فانتزی  در  نمی گیرند. 
دیگرگونه خلق می شود؛ دنیایی که قوانین آن را خالقی 
که، به  کرده است. دنیایی  ی تعیین  دیگر، یعنی راو
پذیر  گفته ی تالکین، در آن هر چیزی امکان پذیر و باور
است مادام که طلسم روایت، خواننده را در همان دنیا 
گر این طلسم بشکند، خواننده به یک باره وارد  نگه دارد. ا
دنیای واقعی می شود. نمونه ی اعالی فانتزی حماسی 
آثار خوِد تالکین، هابیت و ارباب حلقه هاست که اولی 
نوشته شده  بزرگ ساالن  برای  و دومی  نوجوانان  برای 

است.

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بخشی از سخنرانی ِکیت دیکامیلو به مناسبت دریافت 
نشان نیوبری

نشان  برنده ی  بــار  دو  کنون  تا  که  دیکامیلو،  ِکیت 
نیوبری شده است، اولین بار این جایزه را در سال 
2004 برای نوشتن رمانی فانتزی به نام داستان ِدسِپرو 
کرد؛ ماجرای موشی به نام ِدسِپرو تیلینگ  یافت  در
که می خواهد شاهدختی را از اسارت موش ها نجات 

دهد.   
پیچیده  بزرگ ساالن  ضمیر  مانند  کودکان  »ضمیر 
است. آن ها هم مثل ما نیاز به داستان هایی دارند 
کند.  که حقیقت تجربه ی انسانی را برایشان تصویر 
کوچک یا بزرگ،  که همه ی ما،  حقیقت این است 
که در دنیای  یکی  هایی هستیم  در حال جدال با تار
که این  ن و بیرونمان وجود دارد. داستان هایی  درو
کشمکش را به تصویر می کشند، مایه ی تسکین خاطر 
ما هستند؛ از آن رو که با خواندن آن ها در می یابیم که 

یکی، ما تنها نیستیم.  در جدال با تار
یکی را به  ویژگی دیگر این داستان ها این است که تار
یکی در درون و  رسمیت می شمرند؛ به ما می گویند تار
بیرون ما سایه گسترده است؛ ولی این را هم یادآوری 
که ما همیشه حّق انتخاب و امکان عمل  می کنند 
یکی اقرار کنیم، چگونه  یم. بدون آن که به وجود تار دار

می توانیم با آن بجنگیم؟  
ما  که  است  این  داستان ها  این  معجزه ی  نهایتًا  و 
قهرمانی  ــارز  ب خصیصه ی  هیچ  که  را  خوانندگان 
یم، با هم متحد می کنند. پیمودن مسیر لغزان و  ندار
تاریک دنیا برای همه ی ما نفس گیر و طاقت فرساست، 
هم  بــا  را  مسیر  ایــن  می خوانیم،  داســتــان  وقتی  امــا 
می پیماییم. و چون با هم هستیم، می توانیم امیدوار 
که سرانجام به روزنه ی نوری خواهیم رسید.«  باشیم 

نامــه ی مهتــاب، هر ماه مطالبی شــامل اطالعات 
کــودک و نوجــوان،  عمومــی و اخبــار حــوزه ی نشــر 
بــا  مصاحبــه  و  نشــر  تازه هــای  کتــاب،  معّرفــی 

مترجمــان و نویســندگان تقدیــم می کنــد.
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سه گانه ی نگهبانان
Keepers' Trilogy

نویسنده: لیان َتِنر
مترجم: پیمان اسماعیلیان

سه گانه ی نگهبانان، جامعه ای استبدادی را به تصویر 
می کشد که نوجوانانش را در بند کشیده، البته به خاطر 

مصلحت خودشان! 
زمام داران شهر جوئل، از سِر خیرخواهی، قوانینی وضع 
کرده اند که بر اساس آن ها بچه ها باید تا دوازده سالگی با 
زنجیر به »کفیالن مقّدس« وصل باشند تا از هزار و یک 
خطر که در کمینشان نشسته، در امان بمانند؛ من جمله 
که خود زمام داران به وجود می آورند تا مردم به  خطراتی 
که هم زمان با  حرفشان ایمان داشته باشند. مثاًل بمبی 
برگزاری مراسم »روز جدایی« منفجر می شود؛ درست 
که قرار است بچه های دوازده ساله از زنجیر رها  روزی 
شوند. انفجار این بمب، بهانه ای می شود تا سّن جدایی 
لدی 

ُ
از دوازده سالگی به چهارده سالگی تغییر کند. اما گ

راث، قهرمان داستان، دیگر تحّمل زنجیر را ندارد.  
در شهری که ناشکیبایی گناه است و بی پروایی جنایتی 
لدی راث، دختری ناشکیبا و 

ُ
بزرگ محسوب می شود، گ

بی پروا، زنجیرهای خود را باز می کند و از دست مأموران 
شهر می گریزد. 

گلدی ناخواسته  وارد  در جریان فرار از دست مأموران، 
موزه ای اسرارآمیز می شود: موزه ی دانت یا همان موزه ی 
دزدان. موزه ای که در نگاه اول، چندان عجیب وغریب 
ــا و تـــاالرهـــای مــــوزه پـــر از  ــاق هـ بـــه نــظــر نــمــی رســد. اتـ
خرت وپرت های به دردنخور است: چند تابلوی نقاشی 
پاره شده، چند صندلی شکسته، همچنین چند ساعت 
گذشته های  که عقربه هایشان جایی در  بزرگ بی آونگ 
کرده. اما در واقع، این جا نهانگاه اسرار مگو،  گیر  دور 
پدیده های شگفت انگیز و موجودات نادیده ای است که 
از طرفی، باید در دل موزه پنهان بمانند و از طرف دیگر، 

به نوعی ضامن نجات شهر جوئل هستند. 
گلدی، دختر نوجوانی که تمام عمر اسیر قید و بندهای 

ســــخــــتــــگــــیــــرانــــه ی 
ــر  ــه زمــــــــــــــــــــام داران ش
بــــــــــــوده، اســــتــــعــــداد 

خارق العاده ای برای دروغ گویی، دزدی و مخفی کاری 
باعث  او  استعداد  همین  قضا  از  اســت.  کــرده  پیدا 
می شود تا نگهبانان موزه، سینیو، ِهرو َدن، ُالگا چیاُولگا 
گلدی را از  که به او پناه داده اند، به زودی  و تودِاسپیت 
کنند  خودشان بدانند و در نهایت، همگی با هم تالش 
تا شهر را از دست فوگلمن و مزدورانش نجات بدهند. اما 
فوگلمن، پیشوای هوشمند و جاه طلب شهر جوئل هم 
بی کار ننشسته و هر روز دایره ی اقتدار خود را گستره تر و 

زنجیر های محدودیت مردم را تنگ تر می کند. 

اســت.  حماسی  فانتزی  یــک  نگهبانان،  ســه گــانــه ی 
فــانــتــزی هــای حــمــاســی مــخــاطــب خـــاص دارنــــد، امــا 
مخاطبانشان در رده ی سنی خاصی قرار نمی گیرند. 
محتوا و فرم معهود آن ها همواره برای خوانندگان کم سال تر 
جاذبه دارد؛ در عین حال، درون مایه ی تأویل پذیر آن ها، 
در سطحی دیگر، اسباب التذاذ ادبِی بزرگ ساالن را هم 
گونه فانتزی ها، انواع موجودات  فراهم می کند. در این 
اتفاقات  ــواع  ــ ان و  مــی شــونــد  داســتــان  وارد  فراطبیعی 
غیرطبیعی رخ می دهد، اما مخاطب آن ها را می پذیرد 
و جّدی می گیرد. تالکین این پذیرش را مدیون جادوی 
روایت می داند؛ اگر روایت قوی باشد، مخاطب در دنیایی 
که ساخته و پرداخته ی نویسنده است، درنگ می کند و 

قوانین آن را می پذیرد. 
به بیان دیگر می توان گفت که فانتزی های حماسی زاده ی 
ُکِلریج، خیال را قوّ ه ای  قّوه ی تخّیل اند نه قّوه ی خیال. 
یافت های حّسی را ثبت وضبط  که در فرودین می داند 
می کند. این قّوه، به تعبیری، حافظه ای  است رها از بند 

کتاب های ما - رمان
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زمان و مکان و علیت. خیال فرایندی مکانیکی است 
که دریافته های اّولیه ی حّسی را، همان گونه که هستند 
و بدون ایجاد هیچ تغییری، در ترتیب زمانی و مکانی 
ق 

ّ
متفاوتی قرار می دهد. در مقابل، قّوه ی تخّیل قّو ه ای خال

است که دریافته های حّسی را در خود هضم می کند و از 
ترکیب آن ها چیزی دیگرگونه می آفریند؛ پیکره ای سازمند 

و دارای وحدت اندام وار. 
در شهر جوئل، چیزهایی وجود دارد و اتفاقاتی رخ می دهد 
که با  که ما هرگز در دنیای واقعی ندیده ایم: نوجوانانی 
کفیالن وصل شده اند تا از خطا و خطر مصون  زنجیر به 
بمانند؛ کفیالنی که بر عکس نامشان، کامفورت و هوپ و 
بلیس، مایه ی عذاب و آیه ی یأس و سایه ی بدبختی  اند. 
خدایانی دمدمی و کور و کینه کش که بیش تر به گدایان 
گهان تبدیل به  می مانند؛ سگ کوچک و بی آزاری که نا
موجودی غول پیکر و درنده  می شود؛ دستمالی کوچک 
که توفان های بزرگ به راه می اندازد؛ موزه ای به ظاهر فرسوده 
کمانی دیوانه که  کمان است؛ و حا که موجب هراس حا
گلوله می بندند... ما هیچ یک از این ها را به  موزه را به 
چشم ندیده ایم، اما این همه را باور می کنیم و در جوئل 
می مانیم، چرا که قلم نویسنده مسحورمان کرده و طلسم 

تخّیل او، راِه بیرون  شد از این شهر را بر ما بسته است. 

لیان َتِنر، نویسنده ی استرالیایی، درباره ی خلق این سه گانه 
می نویسد:

که  »خرابه ای بزرگ، به بزرگی یک شهر ... و هر چیزی 
زمانی دور انداخته اند، در آن پیدا می شود: خاطرات، 

مردمان فراموش شده، جانوران منقرض شده.«
این اولین یادداشِت سردستی بود که سه گانه ی نگهبانان 
نهایتًا از دل آن برآمد. این را در دفترچه ی ایده هایم در 
میان بسیاری ایده های دیگر نوشتم. و بعد فراموشش 
کاماًل. فکر می کنم این ایده در پِس ذهنم  کردم. البته نه 
به تدریج پرورده می شد. چرا که چند هفته بعد برگشتم 

و زیر آن نوشتم: »شاید یک موزه باشد.«
هیچ فکر نمی کردم که موزه ی دزدان این طور از آب درآید. 
وقتی شروع به نوشتن آن کردم، داستان در همین دنیای 
خودمان اتفاق می افتاد، با چاشنی مختصری از جادو. 
اما یک روز، در ذهنم، مرغ غول پیکر سیاهی سرش را باال 

کرد: »دزد!« آورد و غارغار 
گاهی روی پای من چرت  که وقتی می نویسم  گربه ام  به 

می زند، گفتم: »ُا ... این یک مرغ معمولی نیست.« گربه  
هم تأیید کرد. ذّره ذّره دنیای عجیب جوئل پیش چشمم 
پدیدار شد. کفیالن مقّدس، هفت ایزد، تازی جنگی ها، 

ِول گربه ها، خانه ی توبه.
که نمی خواستم از  دیگر آن قــدر هیجان زده شده بودم 
»ایــن داستان  گفتم:  گربه ام  به  نوشتن دست بکشم. 
که به نگاه  یک مجموعه می شود. چیزهای زیادی دارد 
گربه  جــای شگفتی نبود.  بــرای  اول دیــده نمی شود.« 
که من همیشه عاشق فانتزی بــوده ام. من  می دانست 
عاشق کتاب هایی هستم که بتوانم در آن ها غرق شوم؛ 
که آدم را به دنیای دیگری می برند. نوشتن  کتاب هایی 

چنین کتاب هایی، از این هم بیش تر لذت دارد.     
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کتاب های ما - علمی

چراهای شگفت انگیز نام مجموعه ای است با عنوان های 
مسائل  دربـــاره ی  بچه ها  کنجکاوی های  بــه  کــه  متنوع 
مختلِف دنیای پیرامونشان پاسخ می دهد. هر عنوان این 
رحلی  قطع  با  صفحه ای   32 کتاب  یک  در  مجموعه 
گانه ای را در قالب پرسش   گنجانده شده و موضوع جدا
و  تأمل برانگیز  پرسش هایی  می کند؛  بــررســی  پــاســخ   و 
پاسخ هایی شگفت آور که به همراه دو گونه تصویر واقعی 
می کند.  لذت بخش تر  را  خواندن  تجربه ی  کارتونی،  و 
مخاطبان اصلی این مجموعه کودکان و نوجوانان اند، اما 
بزرگ ساالن هم می توانند از اطالعات متنّوع و سؤال های 
جالب و جواب های شگفت انگیز هر کتاب لذت ببرند. 

انتشارات محراب قلم تا کنون ده ها عنوان از این مجموعه 
را منتشر کرده و عناوین دیگر آن را در دست انتشار دارد.

 

کار برای بیش تر  فاخته تنها 9 ثانیه طول می کشد،  این 
پرنده ها چند دقیقه طول می کشد.

چراهای شگفت انگیز

آب سنگ های مرجانی
کدام خرچنگ دستکش مشت زنی دارد؟!

دستکش  مثل  را  یایی  در شقایق  مشت زن  خرچنگ  
جانوری  وقتی  می گیرد.  خود  چنگک  دور  مشت زنی 
به  را  یایی  نزدیک شود، شقایق در این خرچنگ ها  به 
که به خرچنگ نزدیک  طرفش تکان می دهند.جانوری 
شده با دیدن چنگال های نیش دار شقایق دریایی فرار 

می کند.   

جانوران در معرض خطر
کدام پرنده باغبان خوبی است؟

عامل  کـــاســـوواری  اســتــرالــیــا،  ــی  ــاران ب جنگل های  در 
و  غول پیکر  پــرنــده ی  ایــن  اســت.  گیاهان  کنی  دانه پرا
مهاجم که از خانواده ی شترمرغ است، از گیاهان تغذیه 
می کند. دانه های گیاهانی که این پرنده می خورد، همراه 

فضوالتش در سرتاسر جنگل پخش می شود.  

بچه های جانوران و مادرانشان
چرا فاخته ها سریع  تخم  می گذارند؟

چون به جای این که خودشان آشیانه بسازند در آشیانه ی 
پرندگان دیگر تخم می گذارند. پرنده ی دیگر از جوجه ی 
فاخته مراقبت می کند و به او غذا می دهد. تخم ݣݣݣگذݤاری 

زݣݣهها ݐ ݕاںݧ ݫ ݫ مٮݫ ݒ ݧ ݣݣسݧ
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از این مجموعه منتشر شده است: 

ایران شناسی ها:
کرمان خوزستان   خراسان رضوی  

   اصفهان  آذربایجان غربی  سمنان
  اردبیل  چهارمحال بختیاری تهران

   خراسان جنوبی  سیستان و بلوچستان
  ایالم  بوشهر  خراسان شمالی 
  آذربایجان شرقی  استان قزوین

  جهان   سیاره زمین 
 دریاها و اقیانوس ها
گیاهان جانوران   

  نوزاد جانوران
  حشرات   پرندگان 

 انقراض
  بدن انسان  علم و تجربه

کارگاه ها و ساختمان ها  ارتباطات   
  غارها   اسب ها  دایناسورها

کوهستان   خزندگان   
  ماقبل تاریخ  بیابان ها

 زمان و فصل ها  حمل و نقل
 اختراعات  خشم طبیعت
 جنگل ها  ایران با ستان 

کاشفان  روم باستان   
  مصر باستان  یونان باستان

  جانوران دریا  زندگی جانوران
گانه   حواس پنج 

  طبیعت در معرض خطر
کریم1    قرآن 

کریم2    قرآن 
 لباس  های محلی  اقوام ایرانی 

ک ایرانی   پوشا
  قطب ها

گربه سانان   
   دلفین ها و نهنگ ها

   دزدان دریایی
 هنرهای رزمی

 سنگواره ها
 آتشفشان ها

 جانوران در معرض خطر
 بچه های جانوران و مادرانشان

 اسب ها و اسب چه ها
 فیل ها

 شمپانزه ها
 آب سنگ های مرجانی

  پنگوئن ها
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نخستی چه جانوری است؟
چرا میمون ها باالی درخت می خوابند؟

آیا شمپانزه ها صحبت می کنند؟

  »چراهای شگفت انگیز« مجموعه  هایی است که به مهم ترین 
پرسش های کودکان درباره ی جنبه های گوناگون جهان و شگفتی های 

آن پاسخ می دهد. 
  مخاطبان اصلی »چراهای شگفت انگیز« کودکان و نوجوانان هستند. 
اما همه ی 9 ساله ها تا 99 ساله ها از خواندن این پرسش ها و پاسخ ها 

لذت می برند. 
  تاکنون ده ها عنوان از کتاب های »چراهای شگفت انگیز« منتشر شده 

است، اما هنوز ده ها عنوان دیگر در راه است.

ن
6000 توما

ݣݣݣها ݩݩݐگوݣݣئںݩݩݐ ݧ ݧ ٮݧ ںݬݕ
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چرا پنگوئن ها نمی توانند پرواز کنند؟
چرا رنگ اکثر پنگوئن ها سیاه و سفید است؟

کدام پنگوئن ها کمیاب اند؟

 »چراهای شگفت انگیز« مجموعه  هایی است که به مهم ترین 
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گفت وگو

محمد نوجوانی است که به جبهه اعزام شده است. در 
ی تخته سنگی در دیواره ی  ــردان، رو

ُ
گ ی های  پیاده رو

و  نجات  بــه  تصمیم  او  می بیند.  زخمی  ــی  االغ دّره،  
مداوای حیوان می گیرد. با کمک دوستانش و با زحمت 
کرده  فراوان، االغ را به مقر می برد. زخم پای االغ عفونت 
که او را  کنند تا زنده بماند، یا این  و باید پایش را قطع 
بُکشند و راحت شود. محمد پزشکی را با ترفند به مقر 
کند. او تصمیم دارد االغ را به  می آورد تا حیوان را مداوا 
روستایی در شمال ببرد؛ به خانه ی عمه اش که االغی به 
که در پیش  نام پشمینه دارد. اما باید تا پایان عملیاتی 
است، صبر کند. عده ای مأموِر جمع کردن االغ های آن 
که االغ محمد را ببرند، ولی او  منطقه شده اند. می آیند 
با آن ها دست به یقه می شود و نمی گذارد. شب عملیات 
هم به ناچار االغ را تا پشت خط مقدم می برد. عملیات 
تمام می شود. یکی از دوستان محمد شهید شده و دو تای 
کرایه می کند تا االغ  دیگر مجروح هستند. محمد وانتی 
را به روستا ببرد. اما پلیس راه جلوی آن ها را می گیرد ...

درباره ی نویسنده:
کرد.  کوتاه آغاز  فاطمه دهقان نّیری نوشتن را با داستان 
اولین اثر تألیفی اش مجموعه داستان حّوا بیرون از بهشت 

نجات االغ
کــوتــاه، در ســال 1387 راهــی بــازار  شامل 17 داســتــان 
یای پرواز،  کتاب شد. بعدها آثار دیگری از او با نام رؤ
سنگرفرماندهی، ســرداران سوله و ظهر آبی حنظله در 
یخ  قالب خاطره داستان، شهروند آسمان در قالب تار
شفاهی، یک رمان نوجوان به نام پدربزرگم، زندگی نامه ای 
کتابی به نام گوهر شبچراغ به  داستانی به نام عطا، و 
چاپ رسید. رمان نجات االغ تازه ترین اثر نویسنده است.

کی به داستان عالقه مند شدید؟ چند مــورد از اولین  از 
داستان  هایی که خوانده اید، نام ببرید.

کــه مـــادرم قصه های قــرآنــی و  پنج یــا شش ساله بــودم 
قــصــه هــای ضــرب الــمــثــل هــا را بــرایــم تعریف مــی کــرد. 
عالقه ام به خواندن داستان از همان زمــان آغــاز شد. 
که خواندم، سیندرال و سفیدبرفی و  کتاب هایی  اولین 
هفت کوتوله بود. اولین رمان هایی که در نوجوانی خواندم 
چشم هایش از بزرگ علوی، دایی جان ناپلئون از ایرج 

پزشک زاد و بر باد رفته از مارگاِرت میِچل بود.

کتاب هایی  که خوانده اید، چه  کتاب های تأثیرگذاری 
بوده اند؟

کــه خـــوانـــدم، آثـــار محمود  ــیــرگــذاری  ــأث کــتــاب هــای ت
دولت آبادی بود؛ جای خالی سلوچ و کلیدر.

از نویسندگان کودک و نوجوان، ایرانی یا خارجی، کدام را 
بیش تر دوست دارید؟

از نویسندکان کودک و نوجوان کارهای بایرامی مثل سنگ 
کرمانی را دنبال می کنم.  سالم و لم یزرع یا آثار مرادی 
گاتا کریستی را هم دوست دارم. آثار صمد  داستان های آ

بهرنگی را هم هرازگاهی برای چندمین بار می خوانم.
 

فاطمه دهقان نیری

mehrabeghalampub

mehrabeGhalam

 آخرين رويداد های محراب  قلم را از طريق شبكه های 
اجتماعى دنبال كنيد. 
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دایرة المعارف تاریخ اسالم

کاتبی و با تصویرگری الله ضیایی، از مجموعه ی دایرة المعارف های  دایرة المعارف تاریخ اسالم، نوشته ی احسان 
محراب قلم است که در 156 صفحه با قطع رحلی وزیری در سال 1392به چاپ رسیده است. این کتاب مهم ترین 
گسترش تمدن اسالمی در دیگر نقاط  مسائل  تاریخ اسالم را، از محیط پیدایش اسالم، ظهور اسالم در عربستان و 
کتاب نیز در فهم بهتر این مسائل به  کودکان و نوجوانان شرح می دهد و تصاویر جذاب  جهان، با زبانی ساده برای 
مخاطبان کمک می کند. این کتاب که در سال 94 به تجدید چاپ رسیده، به تازگی به زبان اسپانیایی هم برگردانده 

شده است.
رئوس مطالب این دایرةالمعارف عبارت اند از: عربستان پیش از ظهور اسالم، ظهور اسالم، پس از پیامبر، پس از 

خلفا، اسالم در ایران، تمدن اسالمی.

گزیده ای از متن کتاب:

یازدهمین پیشوای شیعیان  امــام حسن عسکری)ع( 
است. متوکل عباسی، امام عسکری و پدرش را از مدینه 
به بغداد آورد و آن ها را در بخش نظامی شهر نگاه داشت. 
از این رو امام به عسکری مشهور شد. عسکر به معنای 

لشکر است. 
 دوران امام حسن عسکری)ع( یکی از سخت ترین 
دوران ها برای شیعیان بود. امام)ع( تمام عمر زیر نظر و 
کمان بودند و مهم ترین دوران سیاسی ایشان در  فشار حا

زندان ها گذشت.
که  کارهای امام حسن عسکری)ع( این بود   یکی از 
مردم و شیعیان را برای پذیرش غیبت امام عصر)عج( 
و انجام وظایفشان در این دوره آماده کنند. فرزند ایشان، 

کامل و به  امام زمان)عج( در خفای 
دور از چشم دشمنان به دنیا آمدند. 

ــام حسن عسکری در ســن 28   ام
بــه شــهــادت رســیــدنــد و در  سالگی 
سامرا، در کنار پدر خود به خاك سپرده 

شدند.
ــام حسن  ــ امـ از درگـــذشـــت  پـــس   
امام  خــدا  خواست  به  عسکری)ع( 
زمـــان)عـــج( از نــظــرهــا غــایــب شــد. 
مهدی)عج( تا چند سال به وسیله ی 
ارتباط داشــت و  با شیعیان  نایبانی 

چهار نایب خاص یکی پس از دیگری این مسئولیت را 
کبری  گرفتند. پس از این دوره، دوره ی غیبت  بر عهده 
آغاز شد و هنوز ادامه دارد؛ تا روزی که به تقدیر خداوند، 
آن حضرت ظهور کند و عدل و داد را در جهان بگستراند.

کتاب های ما - مرجع
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کودک و  سالروز رخدادهای مهم ادبیات 
نوجوان در د ی ماه:

2 دی 1322/ 22 دسامبر 1943: سالروز مرگ ِبئاتریکس 
پاِتر، نویسنده و تصویرگر انگلیسی، خالق داستان هایی 
برای کودکان با شخصیت های حیوانی که  معروف ترین 
آن ها مجموعه ی پیِتر خرگوشه است. اولین عنوان این 

مجموعه در سال 1902 منتشر شد.
7 دی 1283/ 27 دسامبر 1904: اولین اجرای نمایش پیِتر 
و ِوندی، اثر ِجیمز متیو باری )1860-1937( که بعدها در 
سال 1911 به صورت رمان و با نام پیِتر َپن منتشر شد. این 
که معروف ترین اثر باری است، شهرتی جهانی  داستان 
دارد و شخصیت محوری داستان، نوجوانی خودمحور، 
الف زن و سبک سر، تبدیل به کلیشه ای با شهرت جهانی 
کانادا و استرالیا و  شده و حتی مجسمه هایی از آن در 

بلژیک و ... ساخته و نصب شده است.
نخستین  دارالــفــنــون،  رسمی  گشایش   :1230 دی   8
که ساخت آن به  پایی  مدرسه ی متوسطه به سبک ارو
کردن  پیشنهاد میزرا تقی خان امیرکبیر و به منظور وارد 

علوم و فنون اروپایی در ایران آغاز شد. 
14 دی 1083/ 4 ژانویه ی 1704: درگذشت مادام ُدلنوی، 
نویسنده ی فرانسوی، خالق داستان های پریان، و کسی 
که اولین بار اصطالح »داستان پریان« را وضع کرده است. 
24 دی 1376: سالروز درگذشت محمد قاضی، مترجم 
پرکار و چیره دستی که قریب به هفتاد اثر را از زبان فرانسه 
به فارسی برگرداند؛ از جمله داستان شازده کوچولو اثر 
گزوِپری که با ترجمه ی دلنشین قاضی  آنتوان دو سنت ِا
به فارسی زبانان معرفی شد و از سال 1333 تا کنون بارها 
تجدید چاپ شده و هنوز از بهترین ترجمه های فارسی 

این اثر است. 
تولد هُیو  24 دی 1264/ 14ژانــویــه ی 1886: سالروز 
الفتینگ، نویسنده ی انگلیسی و آفریننده ی شخصیت 
دکتر دولیِتل که از کالسیک های ادبیات کودک و نوجوان 

به شمار می رود. 
29 دی 1384: سالروز مرگ محمود مشرف آزاد تهرانی 
)متخلص به م.آزاد(، شاعر و نویسنده معاصر؛ م. آزاد از 
کودکان و  کانون پرورش فکری  سال 1346 به استخدام 
نوجوانان در آمد و، سوای نقشی که در تحّول شعر نیمایی 
ایفا کرد، آثار بسیاری نیز برای کودکان و نوجوانان نوشت. 

در میان این آثار می توان به عمو نوروز، جمجمک برگ 
خزون، خاله سوسکه، و یک دوره بازنویسی شاهنامه برای 

کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
▪ اخبار داخلی نشر:

چهلمین جلسه ی شورای رمان، در تاریخ 5 دی 1395 به 
ریاست آقای شهرام اقبالزاده و با حضور آقایان محبت اهلل 
همتی، جمال الدین اکرمی، مهدی ضرغامیان و پژمان 
واسعی تشکیل شد و از میان آثار تصویب شده، سه رمان 

تصویب شد.
محراب قلم در این ماه نمایشگاه هایی عمومی در بوشهر، 
بجنورد، بیرجند و جیرفت، دو نمایشگاه خصوصی در 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و اداره ی ارشاد 
دانــش آمــوزان  بین  کتاب خوانی  و مسابقه ی  سیرجان 
کتاب های  با موضوع  مناطق 5 و 12 و 19 شهر تهران 
طوطی وشکر، کوزه ی عسل، و دزد آرزو برگزار کرده است.

▪پرفروش ترین های این ماه:
رمــان و داســتــان: سه گانۀ نگهبانان، تئو فــرار می کند، 
دنیای هیربل، مجموعه ی سه جلدی روزی بود روزی 
کوزه ی عسل، دزد آرزو(، تارا و مرغ  نبود )طوطی و شکر، 
دریایی اش، خنده در تاریکی، قصه ی ما همین بود، 99 

مسئله ی ریاضی
کتاب های علمی: مجموعه  ی چراهای شگفت انگیز

کــتــاب هــای مــرجــع: دایـــرة الـــمـــعـــارف نــجــوم و فضا، 
دایرة المعارف قرآن، دایرة المعارف من درباره ی فناوری، 

دایرة المعارف من درباره ی جانوران
▪ تجدید چاپ های این ماه:

فرهنگ فارسی کودک )چاپ ششم(
دایرةالمعارف من درباره ی جانوران )چاپ چهارم(

دایرةالمعارف من درباره ی علوم )چاپ سوم(

روز شامر

برگزیده ی کتاب سال 86  و کتاب برتر

برگزیده ها


