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چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟ 

نویسنده باب گراهام. ترجمه پروین علی پور 
گروه سنی:  از ۴ سال تا سال های پایان دبستان

پرنده ای به آسمان خراشی که عکس آسمان را در دیواره های شیشه ای اش 
هیاهو  در  اما  می افتد.  زمین  بر  و  می کند  برخورد  است،  داده  بازتاب 
را  او  کودک  یک  تنها  نمی کند.  توجه ای  پرنده  به  ازدحام شهر، کسی  و 
می بیند. با کمک مادرش او را به خانه می برد و بال شکسته اش را درمان 
می کند. کودک با کمک مادر و پدرش پرنده را به همان خیابانی که او را 

یافته بودند، باز می گردانند و پرنده دوباره پرواز می کند.  
اندک  بسیار  کالم  با  ادبی  و  شاعرانه  تصویری  کتاب  یک  داستان  این 

است. می توان حتی آن را کتاب تصویری بدون کالم نامید. 
هستند.  تصویری  کامال  کتاب های  متن،  یا  کالم  بدون  کتاب های 
کتاب هایی هستند که در آن یک داستان، یک مفهوم )مانند امید، عشق،  
بردباری( و یا یک موضوع، تنها با تصویر یا چند واژه در کل کتاب بیان 
می شود. در این کتاب در برخی صفحه ها تنها یک یا چند واژه به چشم 

می خورد. 
کالم به کار گرفته شده در این کتاب بسیار ساده است. پیام اصلی این 
کتاب امید به آینده و یاری به دیگران است. بنابراین می توان آن را برای 

بحث و گفت وگو با همه ی گروه های سنی سهیم شد. 

چگونه این کتاب را با کودکان سهیم شویم؟ 

چندین بار کتاب را برای خود ورق بزنید،  تصویر ها را با دقت نگاه کنید 
و کالم های اندک آن را با صدای بلند بخوانید. به این شکل بر محتوای 

کتاب چیره می شوید و می توانید به پرسش های کودکان پاسخ دهید. 
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پیش از خواندن یا باز کردن کتاب   

حال نوبت گفت وگو با کودکان فرا می رسد. ابتدا به آن ها بگویید که این 
یک کتاب تصویری بدون کالم است و کتاب های تصویری بدون کالم 

نوع خاصی از ادبیات کودکان هستند. 
روی جلد و پشت جلد را با کودک یا کودکان نگاه کنید. از آن ها بپرسید 

که چه می بینند؟ 
دو صفحه رو و پشت صفحه هم چون صحنه نمایشی است که کارگردان 
بر روی شخصیت اصلی نور افکنده است. شخصیت اصلی کتاب کودکی 
است که پرنده زخمی را روی زمین یافته و شتابان به سوی اش می رود. 

در این باره با کودکان گفت وگو کنید. 
از کودکان بپرسید: به نظر شما این داستان درباره ی چیست؟ 
دیدن، خواندن و گفت وگو کردن درباره ی داستان را آغاز کنید!

خواندن کتاب های تصویری بدون کالم

شیوه ی سهیم شدن کتاب های تصویری بدون کالم با کتاب های تصویری 
که داستان افزون بر تصویر با واژه ها هم بیان می شود تفاوت دارد. در زیر 
شیوه ی خواندن یا سهیم شدن کتاب »چگونه می توان بال شکسته ای را 
درمان کرد« آورده شده است که می تواند راهنمای شما برای سهیم شدن 

همه کتاب های تصویری بدون کالم با کودکان باشد. 
را به صفحه عنوان جلب  بزنید. توجه کودکان  باز کنید و ورق  را  کتاب 

کنید. 
بنابراین روایت  داستان در این کتاب از صفحه عنوان آغاز شده است. 

داستان از همین صفحه آغاز می شود. 
یک بار از ابتدا تا به آخر کتاب را با آن ها ورق بزنید و در حالی که متن 
به کودک خود فرصت دهید تصویرخوانی  بلند می خوانید  را  آن  اندک 
کند. در کتاب های تصویری بدون کالم تصویرها به گونه ای در کنار هم 
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در  که  را  آن چه  می تواند  متن  به  نیاز  بدون  مخاطب  که  گرفته اند  قرار 
داستان رخ می دهد درک کند که به آن تصویرخوانی گفته می شود.

فعالیت های پس از خواندن 

آشنایی با ساختار داستان
ساختار  آموزش  برای  وسیله  بهترین  کالم  بدون  تصویری  کتاب های 
اساسی داستان و توالی رخداد ها به کودکان است. از  کودکان  بخواهید 
که داستان را با زبان خود به شکل خالصه بیان کنند. از او بخواهید که به 
طور خالصه بگوید در ابتدا،  میانه و آخر داستان چه رخ داده است. این 
روش به آن ها کمک می کند که درک درستی از ساختار ابتدایی داستان 
کند،  را خالصه  این گونه داستان  به  بتواند  آورند. کودکی که  به دست 

مهارت های ادارکی اش رشد می کند.

 تشویق کودک به داستان گویی/ آشنایی با عناصر داستان 
اساس  بر  که  از کودک بخواهید  بازگردید. حال  کتاب  ابتدای  به  دوباره 
مهارت های  تقویت  به  روش  این  کند.  بیان  را  داستان  تصویر ها 

داستان گویی  او یاری می رساند. چگونه؟ 
باید به کودکان اجازه داد که ابتدا چند بار تصاویر کتاب را از اول 	 

تا به آخر نگاه کنند تا در هنگام بیان داستان نه تنها کنش های هر 
صفحه را شرح دهند بلکه توالی حوادث و رابطه ی میان آن ها را به 

خوبی درک کند. 
در صفحه ی نخست پرنده به ساختمان شیشه  ای خورده است. چرا؟ 	 

در این باره با کودکان گفت وگو کنید. کتاب را ورق بزنید. یک جمله 
افتاده است:  اتفاقی  آمده است که نشان می دهد برای پرنده چه 

»وقتی بال های نازک پرنده ای کوچک....«
راهنمایی کنید که او به فضاسازی داستان )موقعیت های زمانی و 	 

مکانی( توجه کند و آن را بیان کند. 
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 می توانید از او این پرسش ها را بکنید:
داستان در کجا رخ می دهد؟ در شهر یا روستا؟ در شهری بزرگ 	 

یا شهری کوچک؟  چه تفاوت هایی با شهر یا روستایی که در آن 
زندگی می کنی دارد؟ 

یا 	  است  واقعی  اتفاق می افتد یک محل  داستان  که  آیا جایی 
تخیلی؟

آیا این شهر تو را به یاد جایی که خودت بوده ای یا در عکس ها 	 
و فیلم ها دیده ای می اندازد؟ 

را 	  بوهایی  چه  می شنود؟  را  چه صداهایی  پسرک  می کنی  فکر 
احساس می کند؟

به نظرت هوا سرد است یا گرم؟	 
به نظرت چه وقت از روز است؟	 

و  کند  مقایسه  پایانی  تصویر  با  را  کتاب  اول  تصویر  که  بخواهید  او  از 
درباره ی احساس اش صحبت کند.

در صفحه های 6 و 7 کتاب، پرنده در چهار فریم جداگانه - مانند فریم های 
یک فیلم سینمایی - نشان داده شده است. تصویرگر به این شکل گذر 
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زمان و تغییر مکان را نیز نشان داده است. به کودکان کمک کنید این 
گذر زمان و تغییر مکان را توصیف کنند و در روایت خود نیز به آن اشاره 

کنند. این کار را تا پایان داستان ادامه دهید.

برای مثال در صفحه های 26 و 27 کتاب، کودک می تواند گذر شبانه روز 
را ببیند. مادر نیز در تقویم عالمت می زند و به فرزند می گوید که بهبود 

کبوتر نیاز به زمان دارد.

نشان  باالی صفحه  در  ماه  قرص  از  گوناگون  تصویرهای  در صفحه 28 
می دهد که نزدیک به یک ماه گذشته و دیگر بال پرنده درمان شده است. 
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 کودک روایت گر باید درباره شخصیت ها نیز صحبت کند. درباره کودک و 
کبوتر، مادر و پدر با او صحبت کنید. 

• از او بخواهید که پسربچه را توصیف کند.
• از او بپرسید: این پسربچه چه از جنبه ظاهری و چه از جنبه رفتاری تو 
را یاد کدام یک از دوستان یا آشنایان خودت می اندازد؟  چرا؟ به نظرت 

مهربان است یا نامهربان؟ به نظرت جانوران را دوست دارد؟
• کودک را یاری کنید تا گره داستان و گره گشایی را در داستان دریابد. 
یکی از عناصر کلیدی طرح داستان، گره )مشکلی( است که در داستان 
زخمی  داستان،  گره  این  است.  آن  )راه حل(  گره گشایی  و  شده  مطرح 
گره گشایی  پدرش  و  مادر  و  پسربچه  وسیله  به  که  است  کبوتر  شدن 
می شود. پرنده سالمتی خود را باز می یابد و دوباره پرواز می کند. کمک 
کنید که کودکان در روایت خود به گره داستان و راه حل آن اشاره کنند. 
می توانید برای کودکان بزرگ تر توضیح دهید که هر داستان باید دارای 

این دو عنصر ضروری باشد. 
شناخت این عناصر آن ها را در درک ساختار داستان یاری می رساند.  
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فعالیت های بیش تر، سودمندی های گسترده تر 
 

 شناساندن واژه های نو
هنگامی که کودک داستان را بیان می کند  شما هم می توانید برداشت های 
خود را با آن ها سهیم شوید. اجازه دهید کودک به هر میزان می خواهد 
کنید.  پیوسته گفت وگو  او  با  کنید  کند. تالش  تصویرها صحبت  درباره 
را  او یاد می دهید و پرسش های اش  تازه به  در این گفت وگو واژه های 
تخیل  و  از خالقیت  داستان  گسترش  در  دهید  اجازه  می گویید.  پاسخ 
خود استفاده کند. برای بچه های خیلی کوچک می توانید ابتدا و میانه ی 

داستان را شما بگویید و بگذارید او داستان را به پایان برساند.  
یکی از شیوه های سهیم شدن این گونه از کتاب ها این است که بزرگ سال 
با کالم خود داستان را روایت کند. به ویژه در زمانی که کودک هنوز توانایی 
بیان یک داستان را ندارد و یا از بیان یک داستان خودداری می کند. در 
این شیوه والدین یا آموزگاران می توانند با استفاده از واژه هایی نو، ادبی 
و زیبا کودکان را با این واژه ها آشنا کنند. بزرگ ساالن می توانند به شرح 
تصویر  ریزه کاری های  دیگر  و  شخصیت ها  کنش های  داستانی،   فضای 

بپردازند.

تشویق به دقیق نگاه کردن 
و  کنند  نگاه  تصویر ها  به  دقیق تر  چه  هر  که  کنید  تشویق  را  کودکان 
اجازه دهید آن چه را می بینند بیان کنند. اجازه دهید درباره کنش ها و 
 24 روبه روی هم  کنند. دو صفحه ی  احساس های شخصیت ها صحبت 
و 25 را باز کنید و از کودکان بخواهید که درباره ی تمام جزئیات تصویر 

صحبت کنند. 

ارزش نهادن بر عناصر دیداری
به کودکان بگویید همان گونه که نویسنده با به کارگیری واژه ها داستانی 
با  نیز  تصویرگر  می رساند،  شما  گوش  به  را  پیام اش  و  می کند  بیان  را 
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به  را  بافت و... پیام اش  به کارگیری عناصر دیداری همچون خط، رنگ، 
شما می رساند. از کودکان بخواهید به تصویر ها دوباره با دقت نگاه کنند 
و درباره رنگ های به کار گرفته شده در تصویر ها فکر کنند. از او بپرسید 
چرا تصویرگر در تصویرهای صفحه های نخست از رنگ های سرد آبی و 

خاکستری استفاده کرده است؟ 
در چه صفحه ای از رنگ های گرم استفاده کرده است و چرا؟ توجه کودک 

یا کودکان را به صفحه های 14 و 15 جلب کنید. 
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با کودکان صحبت  با مفاهیم و معناها  ارتباط آن ها  درباره  ی رنگ ها و 
رنگ  می دهد.  آن ها  به  حسی  چه  رنگ ها  این  بپرسید  آن ها  از  کنید. 
ناگوار  رخدادی  اتفاق  نشانه  نخست  صفحه های  در  خاکستری  و  آبی 
است و نشانه بی توجهی آدم هایی است که در خیابان های پیرامون در 
رفت وآمدند.  رنگ های گرم هم چون قرمز و زرد و نارنجی نشانه ی گرما، 
عشق و احساس های مثبت هستند. لباس کودک در میان جمعیتی که 
همه رنگ های تیره به تن دارند، رنگین است. تصویرگر با گذاشتن این 
داستان  این  اصلی  یا شخصیت  کودک  درباره ی  را  خود  احساس  رنگ 
پرنده ی  به  مهربانانه  که  است  کودک  این  تنها  او  باور  به  می کند.  بیان 
زخمی توجه می کند. هنگامی که کودک پرنده زخمی را در آغوش می گیرد 
بعد  به  صفحه  آن  از  و  فرامی گیرد  را  خیابان  فضای  همه ی  گرمی  نور 
تصویر ها رنگین می شوند و تصویرگر از رنگ های گرم بیش تری استفاده 

کرده است. 

توجه به نمادها و درک آن ها 
پیام خود  انتقال  برای  گوناگونی  نمادهای  از  گراهام  باب  کتاب  این  در 
استفاده کرده است. برای مثال از تقویم دیواری یا هالل های ماه برای 

گذر زمان. 
در گفت وگو با کودکان بزرگ تر می توانید دربار ه  ی نماد های پیچیده تر نیز 

صحبت کنید. 
در تصویر های این کتاب می توانید نمادهایی از جنگ را بیابید. کودکان 

یا نوجوانان را تشویق کنید که این نماد ها را بیابند. 
برای مثال تصویر  تانک )ص23( بر صفحه ی نخست روزنامه. 

از کودکان بپرسید در روزنامه چه تصویری می بینند؟ 
کبوتر نماد صلح است. از کودکان بپرسید کبوتری که بر زمین افتاده نماد 

چیست و چرا؟ 
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چرا باب گراهام از تصویر کبوتر استفاده کرده است؟ پر عالمت چیست؟ 
نمایان  تصویری  چه  تلویزیون  صفحه ی  روی   25 و   24 صفحه های  در 

است. در این باره با کودکان و نوجوانان صحبت کنید. 
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انگیزه دادن برای نوشتن 
کتاب های تصویری بدون کالم بهترین وسیله برای فعالیت های نوشتن 
را  برای کودکان در همه ی سنین است. آن ها می توانند داستانی  خالق 
یا  بنویسند  برای هر تصویر یک توضیح  که  این شکل  به  کنند،  روایت 
داستان را در قالب گفت وگوهای میان شخصیت ها بیان کنند. اگر کودکی 
بنویسید.  برای اش  می کند،  تعریف  را  آن چه  شما  بنویسد  نمی تواند 
کودکان بزرگ تر را تشویق کنید که تمام عناصر کلیدی شامل فضاسازی، 
شخصیت ها،  توصیف ها،  طرح مسئله و راه حل را در روایت خود بگنجانند. 

 نمایش پانتومیم 
پانتومیم  نمایش  به  بسیار ی  شباهت  کالم  بدون  تصویری  کتاب های 
دارند. هنگامی که این کتاب را با گروه کودکان سهیم می شوید، می توانید 
گروه کودکان را تشویق کنید که داستان را با پانتومیم بیان کنند و کودکان 
دیگر کنش های نمایشی آن ها را بازخوانی کنند. در این جا کودکانی که 
پانتومیم اجرا می کنند با درک تصویر های کتاب خود در جایگاه تصویرها 
قرار می گیرند و کودکان بیننده نقش روایت گر را به عهده خواهند گرفت.  
با  شخصیت ها  از  یکی  نقش  در  کودکان  از  یک  هر  نمایش،  گروه  در 
پانتومیم نشان دهند که کدام شخصیت هستند و چه می کنند. کودکان 
گمان های خود را بلند بیان کنند. به همین شکل تا آخر داستان همه ی 

کودکان،  از بازیگران تا بیننده ها با یاری هم داستان را بیان می کنند. 
پرنده  کنار  از  بی توجه  مردم  که  خیابان  یک  آوردن  در  نمایش  به  در 
کمک  به  یا  بگیرید  کمک  هم  بیننده  کودکان  از  می توانید  می گذرند، 
کودکان تصویری بزرگ از آدم های بی تفاوت که در حال گذرند تهیه و به 

صحنه بیاورید. 
نمونه  برای  بگیرید.  کمک  کودکان  خود  از  می توانید  فضاسازی ها  برای 
هنگامی که می خواهند گذر یک ماه را نشان دهند، نواری از نقاشی های 

پشت سر هم از کامل شدن یک ماه را تهیه و به سر صحنه بیاورند.  
برای صحنه آرایی این نمایش فکر های بسیار گوناگونی می توان مطرح 
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کرد. آن را به یک فرصت برای مشورت و گفت وگو با کودکان و تشویق 
آن ها به مشارکت بیش تر در کارهای گروهی تبدیل کنید.  

به کودکان پیشنهاد کنید که یک کبوتر کاغذی بسازند و در نمایش خود 
از آن استفاده کنند. الگوی این کبوتر کاغذی در بسته فعالیت این کتاب 
دیگر  مواد  از  کاغذ  به جای  ارائه شده است. می توانید  همراه دستنامه 

همچون فوم یا پارچه نمدی استفاده کنید.  

منابع: 
www.walkerbooks.com.au

http://www.artistshelpingchildren.org


