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آبی کوچولو

نویسنده: گی چپمن
برگردان: مهشید مجتهدزاده

ویراستار: بیوک ملکی
ناشر: امیر کبیر

گروه سنی: 7 سال به باال

خالصه ی داستان

آبی کوچولو گم شده است. پسری به نام ویل او را در جنگل پیدا می کند. 
او در  از خانه اش می دهد. خانه ی  آبی کوچولو در طول راه نشانه هایی 
که  رودخانه ای  روی  چوبی  پل  یک  و  چوبی  پلکانی  با  است  کوهستان 
زیر درختان بید جریان دارد، و درختانی با سیب هایی به اندازه ی یک 
توپ، یک باغ، یک قصر و پرندگان و پدر که همه به رنگ آبی توصیف 

می شوند.
خانه ی او شباهت هایی هم با خانه ی ویل دارد، اما آن ها از پیدا کردن 
خانه اش  به  را  آبی کوچولو  ویل  می شوند.  ناامید  آبی کوچولو  خانه ی 
خوشحال  شده  پیدا  آبی کوچولو  این که  از  مادربزرگ  می کند.  دعوت 
به  بشقاب چینی  گمشده ی یک  تکه ی  او  می شود. می دانید چرا؟ آخر 
رنگ های آبی و سفید بود که چند وقت پیش شکسته بود. مادربزرگ، 
آبی کوچولو را به بشقاب چینی می چسباند. ویل خوشحال است چون 

دیگر آبی کوچولو صحیح و سالم در خانه اش است.

توضیحات بیش تر

آبی کوچولو، یک کتاب تصویری است. کتاب های تصویری کتا ب هایی 
هستند که متن و تصویر، هر دو در آفرینش داستان نقش دارند.
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هنرمندانه  دیدگاهی  و  ظرافت  با  کتاب  این  در  تصویرگر  و  نویسنده 
امروزی  انسان  زندگی  در  تاریخی  آثار  جایگاه  و  سنت  موضوع  به 
می پردازد. در این کتاب اشیای تاریخی جان می گیرند و جزیی از زندگی 
کودک می شوند. اشیای به جا مانده از گذشتگان آثار و شواهد تاریخی اند 

که در مجموع به آن ها میراث فرهنگی گفته می شود.
انسان ها رسیده  به  گذشته  از دوران  که  است  ارثیه ای  فرهنگی  میراث 
است و در زمان حال جریان دارد. میراث فرهنگی هر کشور شناسنامه ی 
گران بها  میراث  این  از  حفاظت  جامعه ای  هر  در  اگر  است.  کشور  آن 
از آن  را در حفاظت  داده شود، همه ی مردم خود  کودکی آموزش  از 

مسئول خواهند دانست.
نویسنده  این که  از  بیش  چپمن،  گی  آبی کوچولو،  تصویرگر  و  نویسنده 
دارای  و  استرالیا  در  زاده شده  او  است.  تصویرگر  و  نقاش  یک  باشد 
مدرک دکترا در رشته ی هنر معاصر است.پدر چپمن زمین شناس بود. 
به طبیعت  را  فرزندانش  و دیگر  او  بود پدرش  که گی کوچک  هنگامی 
می برد و آن ها را تشویق می کرد تا سنگ های مختلف را در طبیعت پیدا 

کنند.
به  ویژه ای  نگاه  آثارش  تا چپمن در  کودکی، سبب شد  تجربه های  این 
طبیعت داشته باشد. از آن جا که چپمن پدرش را در بسیاری از سفرهای 
اکتشافی همراهی کرده، با روش جست وجو و مشاهده ی دقیق آشناست 

و این ویژگی در کتاب آبی کوچولو به خوبی پیداست.
بین  دوست داشتنی  رابطه ای  ظرافت،  و  زیبایی  با  کتاب  این  در 
آغاز  در  می شود.  برقرار  تاریخی )آبی کوچولو(  شیء  و  کودک )ویل( 
داستان می بینیم که ویل بزرگ تر از تکه ی شکسته یا همان آبی کوچولو 
است. اما در صفحات بعد، با تصویرگری ماهرانه، به آرامی و بدون این که 
کودک دریابد ویل و آبی کوچولو هم اندازه می شوند. در تصویرهای اولیه 
نیز لباس آبی کوچولو با خطوط شکسته طراحی شده اما در صفحات بعد 

کم کم خطوط نرم و طبیعی می شوند.
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کتاب آبی کوچولو تالشی است برای ایجاد رابطه بین فرهنگ و کودکان 
در یک جامعه. نویسنده موفق شده تا به درستی مفهوم بزرگ و عمیق 
میراث فرهنگی را کوچک و قابل فهم کرده و داستانی متناسب با فضای 

ذهنی و درک یک کودک بیافریند.
و  شیء  یک  عنوان  به  آبی کوچولو  زندگی  بین  یکسان  فضاهای  ایجاد 
نشان  را  سنت  با  انسان  یگانگی  و  نزدیکی  انسان،  یک  عنوان  به  ویل 
می دهد. کودک با این روش فرا می گیرد که سنت جزیی از زندگی اوست 
و می تواند به او کمک کند تا بر بحران ها و دغدغه های امروزی همچون 

گمشدگی هویت و تنها ماندن انسان چیره شود.
چینی های آبی سفید از معروف ترین صنایع دستی کشور چین هستند که 
معروفیت جهانی دارند و هر موزه ای به تعدادی از آن ها آراسته شده 
است. نویسنده با به تصویر کشیدن فضای آبی زندگی دخترک سعی در 
معرفی این صنعت دارد. تا جایی که سیب های درخت باغش را نیز آبی 
توصیف می کند. هنگام خواندن این کتاب باید حس کنجکاوی کودک را 

برانگیخت تا به این نکات توجه کند.
علم باستان شناسی بدون کنجکاوی معنی ندارد. باید به کودک آموخت 
تا برای رسیدن به هدفش، جست وجوگر باشد. باید مرحله به مرحله 
هدفش را جست وجو کند. کارشناسان مرمت آثار تاریخی هنگامی که با 
روبه رو  باستان شناسی  خرده های شکسته ی یک سفال در محوطه های 
تا  می کنند  برقرار  رابطه  شیء  با  بسیار  حوصله ی  و  دقت  با  می شوند. 
بتوانند قطعات گم شده ی آن را مانند یک پازل درهم پیچیده، کنار هم 
قرار دهند. تاریخ نیز همانند پازلی گمشده است که باید جست وجو در 

آن  را از کودکی به فرزندان مان بیاموزیم.
در تمام مراحل داستان پرنده ای شخصیت ها را همراهی می کند و در پایان 
نیز تبدیل به تصویر قاب عکسی درون اتاق می شود. ارتباط طبیعت و 
زمین با کودک در همه ی مراحل داستان جریان دارد. هم چنین در این 
تا اشاره ای  با مادربزرگ به تصویر کشیده می شود  داستان ارتباط ویل 
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که  ترتیب نشان می دهد  این  به  نویسنده  بین نسل ها.  ارتباط  به  باشد 
یک موضوع میراث فرهنگی می تواند به درک بیشتر دو نسل )در این جا 

مادربزرگ و ویل( از یک دیگر بینجامد.

فعالیت های هنگام خواندن

باغ آبی کوچولو آبی  بزنند چرا سیب های  از کودکان بخواهید حدس   •
هستند؟

و  طراحی شده  خطوط  به  را  خود  کودکان  توجه  غیرمستقیم  طور  به   •
از هم جدای فضای زندگی آبی کوچولو جلب کنید.

• توجه کودکان را به فضای طبیعت جلب کنید.
• پیش از مشخص شدن پایان داستان از کودکان بخواهید حدس بزنند 
بود«  »کی  گفتن  از  و  تاکید  بود«  »چی  عبارت  بر  بود؟  چی  آبی کوچولو 

خودداری کنید.

فعالیت پس از خواندن

بازسازی یک کاسه ی سفالی آبی
هدف: بسته ای که در اختیار دارید به کودکان می آموزد که چگونه یک 
شیء سفالی شکسته را بازسازی کنند. این فعالیت افزون بر سرگرم کننده 
بودن به کودکان می آموزد تا به سادگی از کنار میراث فرهنگی نگذرند 
با  که  است  شکسته ای  شیء  همچون  تاریخ  بگذارند.  احترام  آن  به  و 
جست وجو و کوشش می توان آن را دوباره از نو بازسازی کرد. همچنین 
شکستگی  دچار  موزه ها  در  موجود  اشیای  چرا  که  می آموزند  کودکان 

هستند و چگونه مرمت گران یک شیء را مرمت می کنند.
نیاز به آزمایشگاه ها و  مرمت یک شیء سفالی بسیار پیچیده است که 
تجهیزات ویژه ای دارد. این بسته ی آموزشی، تنها امکان یک آشنایی 

ابتدایی با مفهوم مرمت را برای کودکان فراهم می کند.



5

مواد الزم:
• ظرف سفالی شکسته
• برچسب های کاغذی

• چسب مایع
• گوش پاک کن

• سفره

گام نخست: قطعه یابی
سطح میز کار را با سفره  بپوشانید تا میز کثیف نشود.

پیش از هر کار باید قطعه های شکسته مانند یک جورچین در کنار هم 
قرار گیرند و شکل اولیه ی ظرف بدون چسباندن به وجود آید. به این 

کار قطعه یابی می گویند.

آن قدر  را  قطعه ها  باید  شکسته  محل  کردن  پیدا  برای   :1 نکته ی 
بچرخانید تا جای خود را بیابند و جفت وجور شوند.

نکته ی 2: از ساییده شدن لبه ی قطعه ها به هم جلوگیری کنید. چون در 
صورت ساییده و لب پر شدن، خوب کنار هم قرار نمی گیرند.
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گام دوم: َوّصالی موقت
در این مرحله با استفاده از برچسب های کاغذی، قطعه های شکسته را 

به طور موقت به هم بچسبانید. به این کار وصالی موقت می گویند.
نکته: برای اتصال کامل قطعات بهتر است جهت چسب کاغذی عمود 

بر جهت شکستگی باشد.

گام سوم: وصالی نهایی
در این گام، به آرامی قطعه های ظرف را دوباره از هم باز کنید به صورتی 
که ترتیب قطعه ها به هم نخورد و دو به دو به هم چسبیده باشند. چسب 
کاغذی را به آرامی باز کنید و با کمک گوش پاک کن یا خالل دندان یا 
چوب کبریت کمی چسب مایع به محل شکستگی بزنید و دو قطعه را به 

هم بچسبانید.
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اگر با گروهی از کودکان کار می کنید. برای گرفتن نتیجه ی بهتر، آن ها 
را به گروه های دو نفره تقسیم کنید تا در چسباندن قطعه ها به هم کمک 
دو  هر  زدید  شکسته  قطعات  به  را  مایع  چسب  این که  از  پس  کنند. 
قطعه ای را که  می چسبانید چند ثانیه با دست نگه دارید تا چسب سفت 
شکستگی  جهت  بر  عمود  شکستگی  محل  روی  دوباره  سپس،  شود. 
که  کوچک  قطعه ای  هر چند  ثابت شود.  کامال  تا  بزنید  کاغذی  چسب 
کامل شد، به قطعه های دیگر بچسبانید تا به شکل اولیه و سالم ظرف 

برسید.

نکته ی 1: هنگام باز کردن و جدا کردن شکستگی ها باید قطعه ها را با 
دقت جابه جا کنید تا گم نکنید.

دیگر  از  قطعه  یک  کردن  جدا  از  پس  دست  چرخاندن  از   :2 نکته ی 
قطعه ها خودداری کنید زیرا در این صورت محل درست نصب قطعه 

را گم خواهید کرد.

تا  کنید  استفاده  چسباندن  برای  چسب  از  نازکی  الیه ی  از   :3 نکته 
بیرون  زیاد سبب  از چسب  استفاده  نشود.  ایجاد  فاصله  میان قطعه ها 
زدن چسب و کثیف شدن کارتان خواهد شد. در صورتی که چسب از 
شکستگی بیرون زد، به سرعت و با ظرافت با یک دستمال کاغذی آن 

را پاک کنید.

پس از 12 ساعت، کودکان می توانند چسب های کاغذی را به آرامی از 
روی ظرف خود جدا کنند.
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چند نکته در پیوند با مرمت

است •  شکل  همین  به  موزه ها  در  سفالی  ظرف های  مرمت  مراحل 
ولی چسب مورد استفاده ی  آن ها آرالدیت نام دارد. آرالدیت یک 
چسب دو قسمتی است که از یک رزین و یک سخت کننده تشکیل 
از ظرف گم شده  شده است. بعضی وقت ها ممکن است یک قطعه 
این  در  نباشد.  چسباندن  قابل  که  باشد  شده  خرد  آن قدر  یا  باشد 
صورت، قطعه ای گم شده یا از بین رفته بازسازی می شود. روش آن 

به شرح زیر است:
و  بدنه ی ظرف می چسبانیم  به  با حرارت  را  نخست ورقه ی مومی 
سپس با گچ دندان پزشکی مقداری مایع گچی با غلظت مناسب تهیه 
تا  می کنیم  صبر  می ریزیم.  مومی  ورقه ی  داخل  به آرامی  می کنیم. 
سفت شود. سپس دوباره به کمک تیغ بیستوری و حرارت، ورقه ی 
آن قدر  ظریف  سمباده ی  با  را  گچی  سطح  و  می کنیم  باز  را  مومی 

می ساییم تا یک دست و هم شکل با دیگر بخش های ظرف شود.
انجام این مراحل از توان این گروه سنی خارج است اما می توانید 

برای کودکان به زبان ساده آن را بازگو کنید.
ساخت •  در  ندارند  حق  مرمت گران  مرمت،  منشور  مقررات  طبق 

حتما  بازسازی شده  قسمت  بنابراین  کنند.  دخالت  هنری  اثر  یک 
باید با تغییر رنگ یا تغییر سطح »به اندازه ی یک میلیمتر پایین تر از 
سطح اصلی ظرف« نشان داده شود. تفاوت رنگ در حد چند درجه 
روشن تر کافی است. به این ترتیب نشان داده می شود که این بخش 

از شیء مرمت شده است.

برای رنگ کردن گچ از رنگ های پودری مجاز استفاده کنید.• 

یا •  سفالی  چینی،  ظرف های  پس  این  از  کنید  پیشنهاد  کودکان  به 
شیشه ای را که می شکنند، دور نریزند و به همین روش مرمت کنند.



و  منطقه شناسنامه ی آن سرزمین  فرهنگی هر  میراث 
انسان هاست. کنجکاوی  برای تمام  گنجینه ای گران بها 
شناخت  برای  تالش  و  باارزش  میراث  این  درباره ی 
خود  فرزندان  به  کودکی  از  باید  را  آن  از  نگه داری  و 

آموزش دهیم!
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