
تولد  الک پشت پرنده 
|  حسین شیخ االسالمی  |  

تولد الک پش��ت پرنده بیش و پیش از هرچیز، حاصل 
ش��کلی از نگرانی و دغدغه نسبت به س��امان کلی تولید، 
ارایه و پخش کتاب های کودک و نوجوان در میان جمعی 
از فعاالن و عالقه مندان کتاب ک��ودک بود. این جمع که 
بعدها با هدایت و مدیریت جناب علی اصغر س��یدآبادی 
تکمیل ش��د و برخی از آنها را هم اکنون می توان در جمع 
داوران الک پشت پرنده دید، احساس می کردند مداخالت 
دولتی از یکسو و فقدان پشتیبان و مش��اور برای خریدار 
کتاب در این ب��ازار از س��وی دیگر، ممکن اس��ت منجر 
به نوعی بی س��امانی و نابه س��امانی حداکثری در ادبیات 
کودک شود و نتیجه بالفصل چنین آشوبی، ظهور و بروز 
بحران مخاطب خواهد بود. بنابرای��ن باید برای کمک به 
س��امان بخش��ی این حوزه و به ویژه خریداران متعلق به 
طبقه متوسط که اصوال بدنه خوانندگان ادبیات کودک و 
نوجوان محسوب می شوند، وارد عمل شد. اینطور شد که 
 ایده جایزه الک پشت پرنده، در آن جلسات که به جلسات 
»حلقه چهارشنبه ها« مشهور ش��ده بود متولد شد و پس 
از چندین س��ال، با پیگی��ری و مداومت اس��اتیدی چون 
دکتر مهدی حجوانی و  علی اصغر س��یدآبادی و معصومه 
انصاریان و پیوس��تن همدالنی چون مریم محمدخانی و 
دیگر دوستان، فهرست و جایزه الک پشت پرنده، تبدیل 
به نهاد بالنده ای ش��د که به لطف خدا، روز به روز بر دامنه 

تاثیرگذاری اش افزوده می شود.

  داوری جداگانه  
|  معصومه انصاریان  |  

م��ا به کت��اب به عنوان عنص��ری واحد ن��گاه می کنیم. 
مجموعه عناصر سازنده کتاب اعم از متن، تصویر، طرح 
و گرافیک  دست به دس��ت هم می دهند تا عنصر واحد و 
یگانه کتاب ساخته ش��ود. همان گونه که به هیچ کدام از 
این عناصر به تنهایی نمی ش��ود عنوان کتاب را اطالق 
کرد، هیچ یک از عناص��ر را هم مس��تقل از دیگری زیر 
عن��وان  کت��اب نمی ش��ود داوری کرد. این ک��ه برخی 
 جش��نواره ها متن، تصویر، طراح��ی و گرافیک کتاب را 
جدا جدا ارزیاب��ی می کنن��د، درواقع کت��اب را داوری 
نمی کنن��د، کت��اب محص��ول کار جمعی نویس��نده، 
تصویرگر، طراح، گرافیس��ت، ناش��ر و... اس��ت. حذف 
هرکدام تغییر صورت مسأله است. متن، تصویر و طراحی 
کتاب در ارتباطی متقاب��ل، زنده و اندام وار با هم کتاب را 
شکل می دهند. برای همین  نمی ش��ود یک کتاب را از 
زاویه تصویرگری برجس��ته اعالم کرد و اس��مش را هم 
گذاش��ت داوری کتاب. یک کتاب محصول مش��ترک  
عناصر س��ازنده آن اس��ت. داوری هم الجرم باید درباره 
تناس��ب، کیفیت و چگونگی ترکیب و درهم آمیختگی 
عناصر س��ازنده آن باش��د. درباره محصول مش��ترک 
نویس��نده، تصویرگر، طراح، گرافیگ و ناشر، جداکردن 
عناصر س��ازنده یک کتاب اسمش داوری کتاب نیست، 
شقه شقه کردن اندام یک موجود زنده است. برای داوری 
کتاب نیازی به تش��ریح آن نداریم. ما داوران الک پشت 

پرنده کتاب را به منزله ماهوی کتاب داوری می کنیم.
 تصویرگری و کتاب سازی
|  شکوه حاجی نصراهلل  |  

تصویر در کتاب به ویژه کتاب های کودک و خردسال تا 
آخر سال های دبستان می تواند جایگاهی هم پایه با متن 
داشته باشد. به شرطی که در متن تنیده شده باشد، متن را 
تقویت کند، فضاهای خالی متن را پر کند، داستانی جدید 
به موازات داستان اصلی خلق کند و تحت تأثیر کلیشه های 
تصویری نباش��د. با توجه به این عوامل توجه به تصویر در 
داوری الک پش��ت پرنده از اهمیت هم پای متن برخوردار 
است. داروی الک پشت به تصویرس��ازی کتاب به عنوان 
ابزار ارتباطی که با تنیده ش��دن در متن، گونه های کتاب 
تصویری، کت��اب مصور و رمان س��ینما )رمان تصویری( 
پدید می آورد، نگاه می کند. داوری الک پشت پرنده بر این 
باور اس��ت که تصاویر کتاب اگر با متن هماهنگ باشند از 
نظر انتخ��اب س��بک های واقعی و انتزاع��ی محدودیتی 
ندارن��د. داوری الک پش��ت پرنده ب��ر این باور اس��ت که 
برداشت تصویرگر و نویس��نده از کودک و دوران کودکی 
در بازنمایی کودک مستقل و آزاد در تصویر و متن به یک 
اندازه اهمیت دارند. داوری الک پشت بر این باور است که 
تصاویر و کتاب سازی نه تنها در داستان بلکه در کتاب های 
غیرداستانی )اطالعاتی( می توانند جایگاه اثر را در فهرست 

الک پشت تغییر دهند.

ارزش های محتوایی 
|  شیوا حریری  |  

در داوری الک پش��ت پرن��ده ب��ه چند مؤلف��ه توجه 
می ش��ود: کیفیت هنري )نوع کتاب سازی و تصویرگری( 
و کیفیت ادبی )نثر مناس��ب و بدون اش��تباه و اطالعات 
درس��ت( و محتوای اثر. در بخش محتوا عالوه بر پرداخت 
مناس��ب و درس��ت یک اثر، نگاه به ارزش های  انس��انی  و 
حقوق بش��ری اهمیت دارد؛ صلح، آزادی و برابری، پرهیز 
از خش��ونت،  پرهیز از توهین به اق��وام، نژاد ه��ا و ادیان و 
پرهیز از نگاه تبعیض آمیز جنس��یتی از مسائلی است که 
داوران الک پش��ت به آن توجه می کنند. در نگاه جزئی  تر 
مس��ائلی  چون توجه به کودکان با نیازهای ویژه، توجه به 
گوناگونی فرهنگی، توجه  به آگاهی های اجتماعی و حفظ 

محیط  زیست برای ما اهمیت ویژه دارد.

  جشن های الک پشت  در شهر کتاب  
|  گیسو فغفوری  |  

خیلی س��اده! ما می خواس��تیم فهرس��تی از بهترین 
کتاب هایی که برای کودکان و نوجوانان چاپ می ش��ود را 
معرفی کنیم، تا آنها بهترین ها را خریداری کنند و بخوانند. 
کجا می ش��ود مجموعه ای کامل از کتاب های ناش��ران را 
داشت؟ کجا می ش��ود یک دورهمنشینی صمیمانه بین 
خالق آثار و مخاط��ب کتاب فراهم کرد؟ کجا نویس��نده 
می تواند به راحتی اثرش را امضا کند و در اختیار کودک و 
خواننده کتابش قرار دهد؟ کجا می شود محیطی دوستانه 
فراهم کرد که اجراکنندگان کنسرت در بین تماشاگران 
بنش��ینند و اجراکنندگان تئا تر عروس��کی ک��ودکان را 
دنبال خود این طرف و آن طرف ببرند؟ با هم اندیش��ی ای 
که داوران الک پشت پرنده انجام دادند بهترین جایی که 
به نظرشان رسید کتابفروش��ی بود. اما تأکید داشتیم که 
در یک کتابفروش��ی خاص این اتفاق نیفتد تا شائبه های 

معمول مطرح نشود. نهایتا به شهرکتاب مرکزی رسیدیم. 
در این مدت برگزاری مراسم جشن امضا و جشن سالیانه 
با برنامه های ویژه همراه بوده و هربار س��عی ش��ده است 
که ابتکاری خاص هم در برنامه باش��د. یک بار اجرای یک 
داس��تان برگزیده، یک بار اجرای موس��یقی توسط گروه 
آدمک و هربار نیز در جش��ن سالیانه بریدن کیک توسط 

کودکان.

 آثار  نویسندگان و تصویرگران خارجی
 |  سیدمهدی یوسفی  |  

گاهی گفته می ش��ود کتاب های ترجم��ه، در قیاس با 
کتاب ه��ای تألیف��ی، در جایزه  الک پش��ت پرنده توفیق 
بیشتری دارند و این نش��ان دهنده  گرایش و توجه خاص 
به ادبیات غیربومی است. اما من به پنج دلیل با این حرف 
مخالفم. پیش از گفتن دالیل باید اش��اره کنم که چه در 
فهرس��ت های فصلی و چه در جوایز س��الیانه، الک پشت 
پرنده همواره آثار تألیفی بس��یاری را پیشنهاد داده است 
و شاید حتی نس��بت کتاب های ترجمه به تألیف در این 
فهرست ها کمتر از همین نس��بت در بازار کتاب باشد. اما 
دالیل: 1- بقیه  جوایز کتاب کودک و حتی جوایز حوزه های 
دیگر، تفاوتی با الک پشت پرنده ندارند؛ طبیعتا به شرطی 

که در آنها آثار بین المللی نیز داوری شوند. 
2- غالبا آثار ترجمه شده بهترین آثاری هستند که در 
سال های اخیر در سراسر جهان نوشته شده اند. به خصوص 
در س��ال های اخیر توج��ه مترجمان به فهرس��ت جوایز 
بین المللی و کتاب های پرفروش و اثرگذار جهان باعث شده 
است که ترجمه ها، گلچینی از کتاب های پرشمار سراسر 
جهان باشند. الک پشت پرنده نیز کتاب هایی از کشورهای 

گوناگون را برگزیده خوانده است؛ 
3- وقتی میزان تولید ادبی و خلق آثار ارزشمند چندان 
زیاد نباشد، طبیعی است که در یک سال چندین اثر تألیفی 
ارزشمند خلق شوند و در سالی هیچ اثر قابل توجهی تولید 
نش��ود. برعکس زمانی که از ادبیات سراسر جهان سخن 

می گوییم، با توجه به حجم باالی آن بعید است که سالی 
بدون انتشار و ترجمه  اثری چشمگیر طی شود.

4- ن��گاه حمایتی به ادبی��ات کودک، ی��ا هر عرصه 
هنری دیگر، ضرورت��ا حاصل مثبتی ب��رای آن عرصه 
ن��دارد. حمای��ت گاهی تا آن ج��ا پیش م��ی رود که به 
فریب پدیدآورندگان آثار و جهت دهی اش��تباه به آنان 
می انجامد و گاه نیز تقویت کننده حس عقب ماندگی و 
ناتوانی در آنان اس��ت؛ به ویژه زمانی که از یک سازوکار 
دولتی حرف نمی زنیم که وظیفه داش��ته باش��د ملی و 

میهنی عمل کند؛  
5- ما ترجیح می دهیم به جای آن که مدافع دایره تنگ 
ادبیات کودک ایران باش��یم، از حقوق کودکان ایران دفاع 
کنیم. این حق آنها اس��ت که بهترین کتاب ها را بخوانند. 
برای انتخاب بهترین آثار باید تا حد ممکن بدون جانبداری 
و وضع معیارهای نامرتبطی چون محل تولد نویسنده به 
کتاب های موجود در بازار نگریست و نباید اجازه داد چنین 

معیارهایی این حق را از کودکان سلب کند.

  نسبت کتاب های تألیف به  ترجمه  
|  مسعود ملکیاری  |  

با وجود تمایلی که داوران به انتخاب آثار تألیفی دارند، 
طبیعی است که با توجه به میزان چند برابری انتشار آثار 
ترجمه نس��بت به آثار تألیفی در بازار کت��اب کودک، در 
فهرس��ت های الک پش��ت پرنده نیز همواره کتاب های 
ترجمه جای بیش��تری را به خود اختصاص بدهند. البته 
کمیت، یکی از دالیل این امر اس��ت؛ کیفیت کتاب های 
ایرانی و عدم توج��ه آنها به معیارهای مهم در فهرس��ت 

الک پشت پرنده هم نقش مهمی در این میان دارند.
متأسفانه مدتی است با وجود درخشش تک ستاره هایی، 
آس��مان ادبیات کودک و نوجوان فارس��ی، ابری و تاریک 
است. در میان رمان های اندکی که منتشر می شوند کمتر با 
تنوع ژانر و موضوع یا تجربه گرایی در حوزه های تازه ازجمله 
ادبیات برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه یا ادبیات 
برای بچه های آسیب دیده از مس��ائل اجتماعی یا بالیای 
طبیعی روبه رو هستیم. بازنویسی ها و بازآفرینی ها نیز اغلب 
نگاه و رویکرد تازه ای به قصه های کهن ندارند و در انتخاب 
یک قصه یا بخشی از یک حماسه، به دالیل انتخاب متن 
برای بازنویسی توجهی نمی کنند. از اینها گذشته، زبان آثار 
نیز از قافله بسیار عقب مانده اس��ت. دلیل سوم، دوری آثار 
ایرانی از معیارهای مهم در الک پش��ت پرنده است. اصوال 
طبق آیین نامه، کتابي مي تواند به فهرست الک پشت پرنده 
راه یابد که ادبیات باشد و ادبیات چیزي را بازگو یا بازتولید 
نمي کند، کتاب سازي و تقلید نیست و یگانه و اصیل است. 
برهمین اس��اس، مس��ائلی ازجمله عدم ترویج تبعیض 
جنس��یتی یا قومی و نژادی یا ارایه نگاهی ن��و و خالقانه از 
هستی، اجتماع و مس��ائل کودکان و نوجوانان، از اهمیت 
ویژه ای برای انتخاب کتاب برخوردار است که متاسفانه در 
بس��یاری از آثار ایرانی توجهی به آنها نمی شود.  در جوایز 
نهایی الک پشت پرنده و در میدانی کوچکتر، آثار برتر ایرانی 

می توانند اندکی قدرت نمایی کنند.

  جلسات داوری  
|  شادی خوشکار  |  

فکر می کنم حضور در الک پش��ت پرن��ده دارد تبدیل 
به بخش��ی از هویت ما می ش��ود. در جمع ه��ای دو هفته 
یک بارم��ان از کتاب ها می گوییم و س��ر آنه��ا با هم بحث 
می کنیم. دلیل می آوری��م، دالیل را ه��م رد می کنیم یا 
گاهی قانع می ش��ویم و همه اینها برای این اس��ت که در 
جش��ن های امضا، کتاب های��ی را روی میز ش��هرکتاب 
بگذاریم ک��ه می توانند بچه ها را خوش��حال کنند، به آنها 
امید و انگیزه بدهند، کمکشان کنند و حرف دلشان باشند. 
گاهی س��ر امتیاز کتاب ها بحث مان ب��اال می گیرد برای 
این که می خواهیم کارهای خوب را ببینیم و از تالش های 
پدیدآورندگان کتاب ها حمایت کنیم تا بیش��تر و بیشتر 
بنویسند و ما بیشتر و بیشتر بخوانیم و فهرست الک پشت 

روز به روز کتاب های خوب بیشتری داشته باشد. 

  تأثیر  الک پشت پرنده روی بچه ها  
|  مریم محمدخانی  |  

یکی از اهداف الک پش��ت پرنده که شاید اصلی ترین   
هدفش ه��م باش��د معرف��ی کتاب های خوب اس��ت. 
کتاب هایی که ب��ه نظر هیأت داوران الک پش��ت پرنده، 
ارزش خوانده ش��دن را دارند. الک پشت با برپایی جشن 
فصلی در شهرکتاب مرکزی س��عی دارد این کتاب ها را 
در دسترس بچه ها و خانواده ها قرار دهد و امکان ارتباط 
رودررو ب��ا پدیدآورنده ای��ن آثار را فراه��م کند. من فکر 
می کنم اگر الک پش��ت بتواند کودکان و نوجوانان را به 
خواندن کتاب تشویق کند و با معرفی کتاب های خوب 
روی س��لیقه ادبی آنها تأثیر بگذارد به مهم ترین هدفش 

رسیده است.

فعالیت در   فضای مجازی   
|  نلی محجوب  |  

این روز ها دنیای مجازی بخشی از دنیای واقعی مردم را 
تصاحب کرده است و خیلی از افراد در هر جایی که باشند 
این فرصت را پیدا می کنن��د تا چرخی بزنند در این دنیا. 
دنیای مجازی این امکان را فراه��م می کند تا هر فردی 
با س��لیقه خودش و زمانی که دارد در هر یک از صفحات 
گروه های دلخواه بگردد. دنیای امروز ما دنیای س��رعت 
است انگار روی دور تند هس��تیم، اکثرا می شنویم وقت 
ندارم. این نداشتن وقت ش��امل حال مادران عالقه مند 
به مطالعه - ک��ه می خواهند فرزندانش��ان را هم به این 
کار تشویق کنند - یا اهل فرهنگ هم می شود. بنابراین 
فعالیت الک پش��ت پرنده - ک��ه هم ن��گاه داوران و هم 
سیاست کاری اش بر تشویق و ترغیب مطالعه است - از 
این جریان اطالعات مستثنی نیس��ت. ما هم صفحه ای 
داریم در فیس بوک که همه اخبار مراس��م جش��ن امضا 
و کتاب ها را پوش��ش می دهیم و هم صفحه ای در وایبر 
به اس��م کتاب های خوب برای ک��ودکان و نوجوانان که 
هدفمان راهنمایی والدین و مربیان اس��ت تا راحت تر به 
کتاب های معرفی ش��ده در فهرست ها دسترسی داشته 
باش��ند، البته با هزینه ای کمتر. پیش��خوان کتاب را هم 
نباید فراموش ک��رد. در آن جا هم صفحه ای هس��ت که 
عالقه مندان به راحتی می توانند کتاب ه��ا را خریداری 
کنن��د. در این صفح��ات عالوه بر خالص��ه ای از کتاب و 
کاربرد آن به تعداد الک پش��ت های دریافتی هم اش��اره 
شده. ما سعی کردیم برای کسانی که وقت ندارند اما عالقه 
دارند از جریان الک پش��ت باخبر شوند، اطالعاتی موجز 
و کامل ارایه دهیم تا همراهی مان ادامه داش��ته باشد و با 

الک پشت پرنده در دنیای مجازی پرواز کنیم.

استقبال  از الک پشت پرنده در فضای مجازی 
|  ربابه میرغیاثی  |  

گ��روه اجرای��ی الک پش��ت پرن��ده از ابتدای ش��روع 
فعالیت های��ش در زمینه توس��عه و تروی��ج کتابخوانی، 
ایده هایی برای بهره برداری مناسب از رسانه های مجازی 
داشت تا خانواده ها را با الک پش��ت پرنده آشنا کند و آنها 
به خری��دن و خوان��دن کتاب های برگزیده الک پش��ت 
پرنده ترغیب شوند. برای اطالع رسانی درباره جشن های 
الک پش��ت پرن��ده و دریاف��ت بازخورده��ای مردم��ی 
درب��اره چگونگی برگ��زاری این جش��ن ها از قابلیت های 
ش��بکه های اجتماعی در کن��ار وب س��ایت های خبری 
استفاده ش��ده اس��ت و همچنین کتاب های برگزیده در 
وب س��ایت های مختلف معرفی ش��ده اند. خوش��بختانه 
پس از مدتی کوتاه پدرها و مادرها از ش��هرهای مختلف با 
الک پش��ت پرنده در فضای مجازی انس گرفتند و مزیت 
فضای مجازی که در آن فاصله جغرافیایی بی معناس��ت، 
باعث ش��د ت��ا بس��یاری از خانواده ها که ام��کان حضور 
در جش��ن های فصلی الک پش��ت پرنده را نداش��تند از 
شبکه های اجتماعی به عنوان جایگزین استفاده کنند تا با 
بهترین کتاب های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان 
آش��نا ش��وند و بتوانند درباره این کتاب ها گپ بزنند. این 
تعامل هم جنبه س��رگرمی دارد و هم ب��ه مخاطب های 
مختلف ب��رای انتخاب کتاب مناس��ب برای ک��ودکان و 
نوجوانان کمک می کند. امسال هم فروشگاه های اینترنتی 
کتاب مانند فروشگاه پندار یا کتاب ستاره، ترغیب شده اند 
که ب��رای عرضه و فروش کتاب های برگزیده الک پش��ت 
گیرنده اقدام کنند تا این کتاب ها را به صورت پس��تی به 

دست مخاطب برسانند. 
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در آمد

 معرفی کتاب های برگزیده
 3 سال جایزه الک پشت پرنده

الک پشت طالیی
اخت��راع هوگ��و کاب��ره نوش��ته برایان 
س��لزنیک و ترجمه رضی هیرمندی. این 
کتاب که در نش��ر افق منتش��ر شده یک 
سینما رمان است. کتابی تصویری درباره 
پدید آمدن س��ینما با شخصیتی نوجوان 
که در تالش هایش برای پی��دا کردن راز 

پدر، درواقع به دنبال خانواده است. 

در  یون��س  »عاش��قانه های  رم��ان 
شکم ماهی« نوشته جمش��ید خانیان در 
کانون پرورش فکری منتشر شده است و 
روایتی متفاوت از جنگ دارد. زندگی یک 
خانواده متوسط که با شروع جنگ عوض 
می شود. نویسنده در این کتاب به جنگ 

و تأثیر آن بر هنر نگاه کرده است.

»آواورزی با س��ی بی لک« و »الفباورزی 
با کاکاکالغ��ه« دو کتاب آموزش��ی برای 
خوان��دن کودکان ان��د ک��ه محمدهادی 
محمدی آن را نوش��ته و از داستان هایی 
ساده برای آموزش الفبا به کودکان کمک 

گرفته  است.

»پدر اسالگ« نوش��ته نویسنده مطرح 
نوجوانان دیوید آلموند اس��ت. این کتاب 
تصویری نیز ماجرای پس��ری اس��ت که 
پ��در از دس��ت رفته اش را در پارکی کنار 

خانه شان می بیند. 

الک پشت نقره ای
ما همه آزاد آفریده ش��ده ایم در نش��ر 
دیبای��ه منتش��ر ش��ده و ب��ه مناس��بت 
ش��صتمین  س��ال امضای اعالمیه جهانی 
حقوق بش��ر، بچه ها را با ه��ر 30ماده این 
اعالمیه آش��نا می کن��د. هرک��دام از این 
30 ماده را تصوی��ری از یک تصویر بزرگ 

جهانی آراسته است. 

»هس��تی« نوش��ته فرهاد حس��ن زاده 
داس��تان دخت��ر متفاوت��ی اس��ت که از 
س��وی پدرش پذیرفته نمی ش��ود. او که 
شخصیتی جس��ور و شجاع دارد ناگهان با 

بحرانی به نام جنگ روبه رو می شود.

ناگهان چراغ ها روش��ن ش��د ند نوشته 
ش��اعر نام آش��نا، احمدرضا احمدی برای 
ک��ودکان اس��ت. او در این کت��اب مانند 
آثار دیگرش فضایی متفاوت و شاعرانه را 

برای این گروه سنی به تصویر می کشد.

کتاب کوچک ب��رای داستان نویس��ی 
نوش��ته »فری��دون عم��وزاده خلیل��ی« 
در کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و 
نوجوانان منتش��ر شده اس��ت. خلیلی در 
این کتاب با زبانی طنز و نوجوانانه، اصول 
داستان نویسی را به ش��یوه ای متفاوت به 

نوجوانان آموزش می دهد.

»بابای من با س��س خوش��مزه اس��ت« 
نوشته »سیدنوید س��یدعلی اکبر« است. 
این نویس��نده با ارایه س��وژه ای متفاوت 
داستانی پر از تخیل برای کودکان نوشته 

است. 

مجموع��ه »ورت و پم« نیز داس��تانی از 
خان��واده جادوگران اس��ت. نوجوان های 
خودش��ان  می خواهن��د  کت��اب  ای��ن 
آینده ش��ان را مش��خص کنند و از شغل 
خانوادگی یعنی جادوگری دست بکشند. 
آن ماری دپلوش��ن این کتاب را نوش��ته 
و الهه  هاش��می در نش��ر آفرینگان آن را 

ترجمه کرده است.

ن��ان اب��ری داس��تانی تصوی��ری برای 
ک��ودکان از نویس��نده ای کره ای اس��ت. 
فضای پ��ر از خیال پردازی ای��ن کتاب و 
احساسات انسانی آن را شایسته دریافت 
نشان کرده اس��ت. »هی نه بک« نویسنده 
و »کیان��گ این ل��ی« مترجم ای��ن کتاب 

هستند که در نشر او منتشر شده است.

دوم«  و  »ش��ب هزار  طن��ز  مجموع��ه 
نوش��ته حامد حبیبی و مهدی فاتحی در 
بازآفرینی قصه های  هزار و یک ش��ب و به 
شکلی خالقانه نوشته شده و در نشر چکه 

منتشر شده اند.

مجموعه کتاب های فلیکس، داس��تانی 
کودکانه از »آنت لنگن« است که محبوبه 
نجف خان��ی آنه��ا را ترجمه ک��رده و در 
نشر زعفران منتشر ش��ده است. فلیکس 
عروسکی اس��ت که به نقاط مختلف دنیا 
س��فر می کند و هربار با نامه هایش بچه ها 
را با تاریخ و جغرافیای یک منطقه آش��نا 

می کند. 

شهروند| اسفند  سال گذشته بود که فهرست الک پشت پرنده فهرستی از کتاب های مناسب برای کودکان 
و نوجوانان سومین  س�ال خود را پشت سر گذاشت و الک پشت های طالیی و نقره ای را اهدا کرد. حاال این 
فهرست برای خیلی از والدین اهل مطالعه و حاضر در فضای مطبوعاتی و مجازی و بسیاری از اهالی کتاب 
کودک و نوجوان آشناست و حضور این فهرست در برخی کتابفروشی ها راهنمای پدران و مادران است.
گ�روه داوری الک پش�ت پرنده ه�ر فصل از بی�ن کتاب ه�ای منتش�ر ش�ده، کتاب های�ی را انتخاب و 
درجه بندی می کنند که فهرس�ت این کتاب ها در فصلنامه پژوهش�نامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر 
 می ش�ود. در پایان هر فصل نیز جش�ن امضایی با حضور پدیدآورندگان کتاب های راه یافته به فهرست و
 کودکان و نوجوانان و والدین شان در شهرکتاب مرکزی برگزار می شود تا مخاطبان از نزدیک با نویسندگان، 
تصویرگران و مترجمان کودک و نوجوان آش�نا شوند. این مس�أله همچنین باعث شده است تا توجه به 
کتاب های این گروه سنی بیشتر شود و به سهم خود حرکتی را در اهالی نشر این کتاب ها به وجود بیاورد.
در چهارمی�ن  س�ال فعالی�ت این گ�روه ک�ه در پ�ی تروی�ج کتابخوان�ی و رون�ق کتاب های ک�ودک و 
نوج�وان اس�ت، از داوران این فهرس�ت درباره الک پش�ت پرن�ده، اه�داف و معیارهایش پرس�یدیم. 

ترکیب داوری الک پشت پرنده به چه شکل است؟
محمود برآبادی

ترکیب داوران الک پش��ت پرنده، ترکیب مناسبی است. از لحاظ سنی هم 
افراد جوان در بین داوران حضور دارند، هم میانس��ال و هم مثل من پا به سن 
گذاشته. از لحاظ جنسی هم تعداد ۸ نفر خانم عضو داوران هستند و 5 نفر آقا. از 
لحاظ تخصص ادبی هم در میان داوران نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، پژوهشگر، 
منتقد و مترجم حضور دارند و بحث های گروهی پیرامون کتاب ها بین شان در 
می گیرد. چنین ترکیبی در کمتر گروه داوری وجود دارد. سعی شده است در الک پشت پرنده 
همه سلیقه ها پوشش داده ش��ود و همه جریان های ادبی در آن حضور داشته و نظراتشان مورد 
توجه قرار گیرد. نکته دیگری که در این گروه وجود دارد و در دیگر گروه های داوری کمتر شاهد 
آن هس��تیم، وجود دبیرخانه دایمی و استمرار داوری در طول  س��ال و در جلسات منظم است. 
معموال داوری ها ظرف 3،2 ماه انجام می ش��ود و مجموعه کتاب ها در همین 3،2 ماه بررس��ی 
می شوند و داور ها هم پی کار خود می روند، تا  سال دیگر که 3،2 ماه مانده به داوری از افراد دیگری 
دعوت می شود تا کتاب ها را بررسی کنند. حال آن که جلس��ات الک پشت پرنده در طول سال 
به طور مرتب تشکیل و در پایان هر فصل گزارش کتاب ها در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان 
چاپ می شود و در پایان  سال هم الک پش��ت های طالیی و نقره ای از بین کتاب هایی که 5 یا ۶ 

الک پشت گرفته اند،  اهدا می شود.

 داوران فهرست الک پشت پرنده
 از الک پشت و ویژگی هایش می گویند

 پرواز در آسمان
 ادبیات کودک و نوجوان


