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فراتر از یک رویا

نویسنده: جف آرتس

تصویرگر: ماریت تورن کویست

برگردان: زهره قایینی

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان /کتاب های تاک

گروه سنی: 7 تا 12 سال

درباره ی کتاب

کتاب »فراتر از رویا« داستان پسر بچه ای است که پیش از به دنیا آمدن اش، خواهر 
بزرگ ترش را از دست داده است اما هنوز پدر و مادر سوگ وار او هستند و غم در 

خانه جا خوش کرده است.
شبی دخترک به دیدار برادرش می آید و او را به گورستانی که در آن به خاک سپرده 
شده است، بیمارستانی که پیش از مرگ اش در آن بستری بوده و پارکی که زمانی در 
آن بازی می کرده، می برد. این سفر شبانه ی تخیلی به پسرک کمک می کند که آن چه 
را که پیش از به دنیا آمدن او اتفاق افتاده بفهمد و پاسخی برای پرسش های اش 

بیابد، و با مرگ خواهرش کنار بیاید.

توضیحات بیش تر

مرگ غم انگیز است و دشوار می شود درباره ی آن با کودکان سخن گفت. اما مرگ یک 
رخداد طبیعی است و خواه ناخواه کودکان هم مانند هر انسان دیگری روزی با مرگ 
دیگران روبه رو می شوند. در کتاب »فراتر از یک رویا« پسربچه ی داستان مستقیمًا با 
مرگ خواهرش روبه رو نمی شود. خواهرش سال ها قبل از دست رفته است و پسرک 
هیچ خاطره ی مشترکی با او ندارد. اما با غم ریشه داری زندگی می کند و فقدان 
خواهرش او را می آزارد. این که داستان از وقوع مرگ نمی گوید و به میانجِی غم 
و اندوِه پس از آن و پرسش های ذهن پسرک به این موضوع دشوار می پردازد، از 
تلخی و سنگینی موضوع می کاهد و گفت وگو با کودکان را آسان تر می کند. همچنین 
متن و تصویر کتاب هم پای یک دیگر زندگی را روایت می کنند. دیدن مرگ و زندگی 



2

در کنار هم نگاهی است طبیعی و پذیرنده نسبت به زندگی که کودکان را با جنبه های 
انسانی و واقعی زندگی آشنا و آن ها را برای پذیرفتن رخدادهای طبیعی و فراز و 

فرودهای زندگی آماده می کند. 
پسر داستان در گردش شبانه همراه با خواهرش به بیمارستانی که او بستری بوده 
 است و به گورستان محل دفن اش سر می زند. مرور مسیر منتهی به مرگ در رویارویی 
با این پدیده از ابهام مرگ برای کودکان می کاهد و یادآوری می کند که مرگ هم مانند 

هر پدیده ی دیگری علتی )یا علت هایی( دارد. 
تصویرگر در اغلب تصاویر ِخیال انگیز و پراحساس کتاب از رنگ های سرد به ویژه  
پسرک  که  را  اندوهی  حس  تا  است  کرده  استفاده  بیش تر  آبی   رنگ های  انواع 
از  )یکی  است  آبی  هم  پسرک  لباس  کند.  منتقل  مخاطب  به  می کند  احساس 
معناهای استعاری رنگ آبی، اندوه است(. اما در پایان داستان و پس از بازگشت 
پسرک از سفر شبانه، میز بزرگ خانه دیگر خالی نیست، و سرشار از رنگ های گرم و 
زندگی بخش است. گویی پس از طی سفری شبانه در مرز خیال و واقعیت، پسرک 
دریافته است که اگرچه نمی توان مرگ را تغییر داد و خواهر را به زندگی باز گرداند، اما 
مرگ و زندگی دو روی یک سکه اند و ضرورت تداوم زندگی انسان را ناگزیر از پذیرش 

مرگ می کند. شادی روی دیگر اندوه است.

 

گفت وگو با کودکان درباره ی مرگ

معموالً ما با کودکان درباره ی مرگ گفت وگو نمی کنیم و فکر می کنیم با این روش از 
آن ها در برابر افکار ناخوشایند حفاظت می کنیم. اما واقعیت این است که کودکان در 
قصه ها، برنامه های تلویزیونی، خبرها و حتا با دیدن پرنده ای که در گوشه ای افتاده 
و مرده است، با مرگ روبه رو می شوند. آن ها ممکن است مرگ نزدیکان شان را تجربه 
کنند. کودکان به این موضوع فکر می کنند، هرچند ممکن است در این مورد با ما 
سخن نگویند یا شاید این ما هستیم که نمی خواهیم درباره ی آن با کودکان گفت وگو 
کنیم. بسیار طبیعی است که کودکان درباره ی مرگ کنجکاو باشند و بخواهند بیش تر 
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بدانند. کودک باید بداند که مرگ یک پدیده ی طبیعی است. خوب است گفت وگو با 
کودک در این باره را این گونه آغاز کنیم: »من فکر می کنم مرگ...«، یا »من باور دارم 
که مرگ ... و بعضی ها هم باور دیگری دارند که...«. به این ترتیب کودک خواهد 
فهمید که بزرگساالن همه چیز را نمی دانند و این تنها دیدگاه شماست که با او در 

میان گذاشته می شود. 
کودکان در سنین متفاوت برخوردهای گوناگونی با موضوع مرگ دارند، با این حال، 
در سال های آغازین کودکی، درکی درست و واقعی از این مفهوم ندارند. کودکان به 
تدریج با گذار از دوره ی کودکی به نوجوانی، مرگ را به عنوان روندی دارای قوانین 

مشخص، اجتناب ناپذیر، و در عین حال بازگشت ناپذیر درک می کنند.

چگونه با کودکی که عزیزی را از دست داده گفت وگو کنیم 

هیچ کس نمی تواند به آسانی با مرگ عزیزان خود کنار بیاید. کودکان سخت تر با 
این غم کنار می آیند. واکنش هایی که کودکان مختلف نسبت به مرگ افراد نشان 
می دهند بسیار متفاوت است. آن ها ممکن است خشمگین شوند یا در زمان ها 
و موقعیت های خاص واکنش نشان دهند، ممکن است در بازی های شان بتوان 
نشانه ای از احساس شان پیدا کرد یا این که هیچ واکنشی نشان ندهند. به کودک 
بگویید که ما حق داریم غمگین یا خشمگین باشیم، سوگ واری کنیم، چون چیزهایی 
در زندگی هست که ارزش گریه کردن و اندوه را دارد. به یاد داشته باشید که کودکان 
کم کم با یک موضوع ناراحت کننده مانند مرگ کنار می آیند، اما گاهی ممکن است این 
کنار آمدن ماه ها به طول انجامد. برای توضیح مرگ عزیزان به کار بردن جمله هایی 
مانند»پدربزرگ برای همیشه خوابیده«، »عمو به سفر طوالنی رفته« یا »مادربزرگ 
از پیش ما رفته«، در کودک بیش تر از درک واقعیت، ایجاد ترس و ابهام می کند و 
ممکن است سبب بهانه جویی در کودک شود. برای نمونه ممکن است پدر کودک به 
سفر رود و کودک پیوسته بی قراری کند، چون فکر می کند پدر هم مانند عمو به سفر 
رفته و دیگر باز نمی گردد. یا وقتی خاله ی عزیز کودک می خواهد به خانه ی خودش 
برود، کودک می ترسد که مبادا او هم مانند مادربزرگ اش برود و دیگر برنگردد. یا 
حتا ممکن است کودک هنگام خواب بهانه بگیرد و بگوید که نمی خواهد بخوابد 
چون پدربزرگ اش برای همیشه خوابیده و دیگر بیدار نشده است. کودکان خردسال 
نمی توانند حجم زیادی از اطالعات را درک کنند. کودکان هنوز درک واقع بینانه ای از 
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مرگ ندارند، به همین دلیل بهتر است به آن ها با جمله های ساده و کوتاه و دقیق 
توضیح دهید و از واژه های مشخص استفاده کنید. برای نمونه بگویید: »کسی 
که مرده مانند این است که خوابیده ولی او خواب نیست، دیگر نفس نمی کشد و 
قلب اش کار نمی کند.« با عقاید مذهبی کودکان مخالفت نکنید، سعی کنید عقاید 

مذهبی کودک را با آگاهی علمی و عاطفی کامل کنید. 
توضیحات زیر می تواند بسته به سن کودک مفید باشد:

»زنده یعنی چه؟ مردن یعنی چه؟«
هر موجود زنده ای زمانی زندگی را آغاز می کند، مدتی زنده می ماند و در نهایت 
زندگی او پایان می یابد، یعنی می میرد. در طول زندگی بدن تو کارهای گوناگونی 
می کند. تو نفس می کشی، حرکت می کنی، می خوری، نگاه می کنی، می شنوی، لمس 
می کنی، می چشی، بو می کنی، رشد می کنی، حرف می زنی، بازی می کنی، فکر می کنی 
و احساس می کنی. آفرین! این یعنی تو زنده ای و بخشی از این جهان هستی! مرگ 
نیز بخشی از زندگی هر موجود زنده ای است و به دلیل های مختلفی پیش می آید. 
بعضی شاید مدت طوالنی بیمار باشند و مرگ شان غیر منتظره نباشد. اما بعضی 
ممکن است خیلی غیرمنتظره و ناگهانی یا در اثر تصادف بمیرند. بعضی ها هم در 
اثر جنگ و خشونت می میرند. بعضی ها خیلی زیاد عمر می کنند و بعضی ها ممکن 
است زودتر بمیرند. اما بیش تر ما سالم هستیم و عمر طوالنی داریم و سال های 
زیادی زندگی می کنیم و پیر می شویم! )کتاب »فرشته پدربزرگ« اثر یوتا باوئر کتاب 
مناسبی است که از طریق آن می توانید موضوع مرگ سالمندان را با کودکان مطرح 
کنید.( وقتی کسی می میرد، بدن اش از کار می افتد، قلب اش دیگر نمی زند و نفس 
نمی کشد. مغزش دیگر پیام نمی گیرد و نمی فرستد. نمی بیند و نمی شوند و نمی تواند 
لمس کند و بو و مزه را احساس کند. غذا نمی خورد. نمی تواند دیگر فکر کند، بازی 

کند، نمی تواند حرکت کند و بدن اش سرد می شود.
اجازه دهید کودک پرسش های خود را مطرح کند، حتا اگر این پرسش ها تکراری 
باشد با شکیبایی به او پاسخ دهید و فکر نکنید پاسخ شما کافی نبوده است. این 
عادت کودکان است که یک سوال را بارها بپرسند. هنگامی که پرسش ها جواب های 
کودک  به  را  خود  دیدگاه  نمی خواهید  که  دهید  نشان  باشند،  نداشته  ساده ای 
تحمیل کنید بلکه می خواهید به حل مشترک مسئله و پرسش بپردازید. در جواب 

پرسش هایی که نمی توانید به آن ها پاسخ دهید، بگویید: »نمی دانم«.
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مفهوم  شناخت  برای  آن  با  پیوند  در  فعالیت های  و  کتاب خوانی 
مرگ

مربی یا کتابدار قرار نیست نقش روان شناس کودک را بر عهده بگیرد. به ویژه برای 
یاری به کودکانی که با مرگ عزیزان خود مواجه شده اند، نیاز به مهارت های تخصصی 
روان شناسی و مشاوره است. اما کتاب خوانی و کتاب درمانی یکی از راه های موثری 
است که از بار عاطفی ناشی از رویدادهای ناگوار می کاهد به کودکان کمک می کند 
با مفهوم مرگ روبه رو شوند. مربی، آموزگار یا کتابدار می تواند با کتاب خوانی و انجام 
فعالیت ها و گفت وگوهای در پیوند با آن، از کودکان در مواجه با این مفاهیم پیچیده 

پشتیبانی کند. 
فعالیت ها و گفت وگوهایی که مسیر زندگی را برای کودکان روشن می کنند و یا 
به گونه ای فقدان )به جز مرگ( می پردازند، می توانند کودکان را برای اندیشیدن 
و رویارویی با این موضوعات آماده کنند. اندیشیدن به معنای زندگی و سیر آن، 
کاوشی فلسفی و معناشناختی است که هر انسانی باید با آن روبه رو شود. این 
سوال که: چرا باید ُمرد؟ یکی از قدیمی ترین پرسش ها در حیات بشری است که 

پرسش های نابی هم چون »چرا و چگونه باید زیست؟« را طرح می کند. 
و چه راهی بهتر از کتاب و کتاب  خوانی برای گسترش درک مان از هستی؟

نشان دادن سیر زندگی

همه ی موجودات زنده مسیر تولد، رشد، زوال و مرگ را طی می کنند. انسان با زیستن 
در کنار گیاهان، جانوران و هم نوعان اش از این موضوع آگاه می شود. تاکید بر این 

رونِد طبیعی به کودکان کمک می کند درک بهتری از زندگی و مرگ داشته باشند. 

فعالیت پیشنهادی یک: چرخه ی زندگی 

از کودکان بخواهید به زندگی یک برگ یا یک گل از لحظه ی جوانه زدن تا زرد شدن،  
پژمردن و ریختن فکر کنند. سپس از آن ها بخواهید در کاربرگی شبیه کاربرگ زیر 

مراحل گوناگون زندگی برگ یا گل را نقاشی کنند.
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مراحل زندگی یک گل: کاشته شدن دانه در خاک/ جوانه زدن/ رشد ساقه و برگ ها/ 
غنچه دادن/ شگفتن گل/ زرد یا خشک شدن/ ریختن در پای گلدان/ تبدیل شدن 

به کود 

مراحل زندگی یک برگ: جوانه/ برگ نورسته/ برگ سبز/ برگ زرد و نارنجی/ افتادن 
از شاخه/ تبدیل شدن به کود در پای درخت یا گلدان

مراحل زندگی یک گل
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فعالیت پیشنهادی دو: زندگی یه فرد نام دار

از کودکان بخواهید درباره ی یکی از افرادی که در گذشته می زیسته اطالعاتی به 
دست آورند. تاکید کنید که این اطالعات شامل همه ی  مراحل زندگی از کودکی تا 
پیری و مرگ باشد و به اتفاق های ُخرد هم در کنار کارهای مهم زندگی اش توجه 
شود. به کودکان کمک کنید با استفاده از اطالعاتی که گردآورده اند روزنامه ای دیواری 

درست کنند.

تجربه ی فقدان

از دست دادن تجربه ای آشناست؛ حتا برای کودکان. گم کردن یک وسیله، خراب 
شدن اسباب بازی محبوب، مرگ ماهی قرمز هفت سین و... همگی احساس غم 
و فقدان را در کودک به وجود می آورند. این که کودک با این احساس آشنا شود، 
بیاموزد آن را بیان کند و در پِی یافتن راه هایی برای کنار آمدن با این حس باشد، 

اندیشدن و گفت گو درباره  ی مرگ را آسان تر می کند.

فعالیت پیشنهادی سه: نوشتن نامه  یا شعر

از کودکان بخواهید برای چیزی که گم کرده اند یا به هر شکل از دست داده اند و 
دلتنگ آن هستند، نامه ای بنویسند؛ یا می توانید آنان را به نوشتن شعری درباره ی 

آن تشویق کنید. 

فعالیت هایی برای برگزاری نشست بلندخوانی

پیش از بلندخوانی

گفت وگو

پیش از خواندن کتاب با طرح پرسش هایی درباره ی عنوان کتاب، رویا داشتن و 
رابطه ی خواهر و برادر، می توان ذهن کودکان را آماده و آن ها را برای شنیدن داستان 

مشتاق کرد: 
از کودکان بپرسید به نظرتان »رویا« چیست؟ •
از آن  ها بخواهید اگر دوست دارند رویاهای شان را تعریف کنند. •
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از کودکان بپرسید می دانند واژه ی »فراتر« یعنی چه؟ فکر می کنند چه چیزهایی  •
فراتر از رویا هستند؟

و  • بازی ها  بخواهید  آن ها  از  بپرسید.  برادرشان  یا  خواهر  درباره ی  کودکان  از 
فعالیت های مشترک و لذت بخشی را که با هم انجام می دهند تعریف کنند.

درباره ی دلتنگ شدن با کودکان گفت وگو کنید. از آن ها بپرسید معنی واژه ی  •
»دلتنگی« را می دانند؟ 

از کودکان بخواهید اگر تجربه ی دلتنگ شدن دارند آن را برای جمع بازگو کنند. از  •
آن ها بپرسید وقتی دلتنگ کسی می شوند چه کار می کنند؟

هنگام بلندخوانی

تصاویر ُپر جزئیات، خیال انگیز، زیبا و تاثیرگذار کتاِب »فراتر از یک رویا«، افزون بر این  
که بخشی از داستان را روایت می کنند، حس و حال کتاب را هم به خوبی منتقل 
می کند. از این رو تصویرخوانی و جلب توجه کودکان به جزئیات تصویرها اهمیت 
زیادی دارد. افزون بر این، موضوع حساس کتاب گفت وگو درباره ی آن را ضروری 

می کند. 
هنگامی که برای بار نخست کتاب را برای کودکان می خوانید، پرسش های کم تری 
مطرح کنید و آن ها را به گمانه زنی تشویق کنید. در خوانش های بعدی می توانید 
پرسش های بیش تری مطرح کنید و کودکان را یاری کنید تا الیه های ژرف تر داستان 

را کشف کنند.

پرسش های زیر راهنمایی برای خواندن تصاویر و جلب توجه کودکان به موضوع های 

مهم و درک احساس کودکان هنگام خواندن کتاب هستند:
بلندخوانی را از روی جلد آغاز کنید. به کودکان زمان بدهید تا خوب به تصویر  •

جلد نگاه کنند. در صفحه ی عنوان نظرشان را به تصویر ماه و رابطه ی آن با رویا 
جلب کنید. آستر بدرقه را هم به کودکان نشان دهید و از آن ها بپرسید فکر 

می کنید پرنده ها به کجا می روند؟
در صفحه های یک و دو پس از خواندن متن از کودکان بپرسید فکر می کنند  •

صدای وزوز از کجاست؟ سپس نظر آن ها را به تصویر جلب کنید بپرسید چه 
چیزهایی روی میز بزرگ است؟ میز چه رنگی است؟ چند صندلی دور میز قرار 
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دارد؟ )پس اعضای خانه سه نفر هستند. جای صندلی چهارم خالی است(. چه 
جانوری در خانه پسرک هست؟ )توجه کودکان را به گربه ی سیاه 
جلب کنید و صفحه های دیگر کتاب کودکان را تشویق کنید گربه 
سیاه را در تصویر بیایند(. چه چیزهایی زیر میز و روی میز وجود 
دارد؟ )توجه شان را به عروسک گربه سیاه زیر میز و شباهت اش 

با گربه ی خانگی آن ها جلب کنید.( 
در صفحه های پنج و شش از کودکان بپرسید فکر می کنند چرا  •

این که  از  آیا آن ها هم مانند پسرک  را شنید؟  فقط پسرک صدای خواهرش 
خواهرش می توانست دوچرخه سواری کند تعجب کردند؟ سپس نظر آن ها را به 
کاغذ دیواری اتاق که عکس پسرک و خواهرش در آن به دیوار نصب شده است 

جلب کنید و بپرسید چه طرحی دارد؟ 
در  • عروسکی  چه  پسرک  بپرسید  کودکان  از  هشت  و  هفت  صفحه های  در 

رخت خواب با خودش به همراه دارد؟ گربه ی مشکی کجاست؟
در صفحه ای که دختر به سراغ برادرش می رود تا با هم به گردش بروند بپرسید  •

اتاق  لباس پسرک چه رنگی است؟ در  لباس خواهر پسرک چه رنگی است؟ 
پسرک روی زمین چه وسایلی هست؟ روی دیوار چه چیزهایی هست؟

در صفحه های پانزده و شانزده از کودکان بپرسید در جنگل چه جانوری از البه الی  •
درختان دیده می شود؟

در صفحه  ای که کودکان روی چمن زار مسابقه می دهند، از کودکان بپرسید چه  •
کسی در مسابقه برنده شد؟

در صفحه های نوزده و بیست از کودکان بپرسید فکر می کنند پسرک و خواهرش  •
چه طور باالی درخت ها شناور بودند؟ در ادامه نظرشان را به تصویر پرنده ها 

جلب کنید. 
در صفحه  ای که دو کودک به سمت ماه حرکت می کنند، از کودکان بخواهید  •

حدس بزنند دختر چه چیزی را می خواهد به برادرش نشان بدهد؟
در تصویری که کلیسا روی تپه دیده می شود، بپرسید پسرک و خواهرش کجا  •

هستند؟
صفحه ای که در گورستان هستند بپرسید روی سنگ قبر خواهر چه جانوری  •

نشسته است؟ )پرنده سفید( این پرنده را قبالً کجا دیده بودید؟ )تصویر کاغذ 
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دیواری را یادآوری کنید(
در صفحه ای که خواهر و برادر کنار بیمارستان ایستاده اند از کودکان بپرسید فکر  •

می کنند کدام پنجره، پنجره ی اتاق خواهر بوده است؟ روی سقف بیمارستان چه 
چیزهایی دیده می شدند؟ )توجه شان را به تصویر ماه در شیشه های بیمارستان 

جلب کنید.(
در صحنه ای که پسرک و خواهرش در قایق نشسته و کلوچه می خورند چه  •

پرنده هایی باالی سر آنان در پرواز هستند؟ )بار دیگر تصویر کاغذ دیواری را 
یادآوری کنید(

از کودکان  • بر می گردند  به خانه  در تصویری که پسرک و خواهرش سرانجام 
بپرسید آیا پشت پنجره، ماه را دیدید؟

در صفحه ای که کودکان به خانه بازمی گردند پسر می گوید »اگر مامان و بابا ما را  •
کنار هم ببینند گریه می کند یا می خندند؟« از کودکان بپرسید به نظرشان مامان 

و بابا چه می کردند؟
تفاوت تصویر میز در پایان داستان با میز در ابتدای داستان چیست؟ روی میز  •

چه چیزهایی هست؟ اشاره کنید که داستان با میز خالی شروع شده بود اما این 
میز اکنون سرشار از زندگی است. میز دیگر فقط آبی نیست. چه رنگ هایی روی 

میز می بینند؟ 
تعداد صندلی ها در تصویر اول کتاب چند تا بود و االن در تصویر آخر چندتاست؟ •

پس از بلندخوانی

گفت وگو

به نظر شما می شود کسی را که تا به حال ندیده ایم، دوست داشته باشیم؟ •
فکر می کنید چرا پسر صدای خواهرش را شنید؟ •
وقتی پسر به یاد خواهرش می افتاد شاد می شد یا غمگین؟ •
پسرک دوست داشت سوال هایی درباره ی مردن از خواهرش بپرسد. مثل این که  •

آیا مرده ها سکسکه می کنند یا صدای موسیقی را می شنوند؟ اگر شما جای این 
پسر بودید از خواهری که مرده است چه می پرسیدید؟ آیا شما هم پرسش هایی 

از کسی که مرده باشد، دارید؟ 
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چرا پسر هنگام دوچرخه سواری مثل خواهرش دستان اش را ول نکرد؟ )کودکان  •
را هدایت کنید و آن ها را به این پاسخ درست برسانید که زنده ها باید موقع 

دوچرخه سواری یا بازی های دیگر از جان و سالمت خود مراقبت کنند.(
پسرک و خواهرش برای گردش به کجاها رفتند؟ فکر می کنید چرا خواهرش این  •

مسیر را انتخاب کرد؟
پسر در گورستان از خواهرش پرسید آیا هنوز به اسکلت نیاز دارد؟ و خواهرش  •

او  به  احمق  کوچک  برادرهای  به  بزرگ تر  خواهرهای  نگاه  های  مانند  نگاهی 
انداخت. فکر می کنید او با نگاه اش چه چیزی می خواست بگوید؟

فکر می کنید آن جا که پسر می گوید:»اندوه وجود مرا فراگرفت نه از آن غصه های  •
معمولی...« منظورش چیست؟ غصه ی معمولی یعنی چه؟ غصه ی پسرک چه 

فرقی با غصه های معمولی داشت؟
پسر و خواهرش چه عالیق مشترکی داشتند؟ •
به نظر شما چرا تصویر پرنده در کتاب تکرار شده است؟ •

در گفت وگوی پس از بلندخوانی به این موضوع دقت کنید که دیدار خواهری که 
سال ها پیش فوت کرده  است، در فرهنگ ها و باورهای گوناگون معانی گوناگونی 
دارد. بهتر است درباره ی چگونه ممکن شدن این دیدار، پیش فرضی به کودکان داده 
نشود و اجازه دهیم کودکان با تخیل خود، فارغ از  برداشت های ما، با این بخش از 

داستان روبه رو شوند.

فعالیت پیشنهادی چهار: گنج های از دست رفته

برگرفته از کارگاه ماریت تورن کویست تصویرگر کتاب فراتر از یک رویا

 اصفهان، تهران، 1395
با کودکان درباره ی تجربه های »از دست دادن« سخن بگویید و با کمک مثال هایی 
آنان را راهنمایی کنید تا به یاد آورند که در زندگی خود چه چیزهای ارزشمندی را از 
دست داده اند: از یک عروسک گرفته تا یک دوچرخه، تا یک جانور خانگی و یا خانه، 
شهر یا روستایی که زمانی در آن زندگی می کردند و... سپس تصویر این گنجینه ی 
از دست رفته را روی کاغذی سفید بکشند، با کمک کاغذهای رنگی برای آن  قابی 
درست کنند و زیر تصویر نام آن گنج از دست رفته ی خود را بزرگ بنویسند. کودکان 
در طول این فعالیت به یاد می آورند که در زندگی خود چه چیزهایی را از دست 
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داده اند و سپس یکی از باارزش ترین آن ها را به تصویر می کشند. می توان از کودکان 
خواست در صورتی که مایل هستند درباره ی نقاشی خود و آن چه از دست داده اند 
حرف بزنند )اگر کودکی مایل به سخن گفتن نیست، به هیچ وجه او را مجبور به 
این کار نکنید(. در چنین گفت وگوهایی گاهی کودکان درباره ی احساس های درونی 
و مسائلی که شاید هرگز با کسی درمیان نگذاشته اند سخن می گویند و در پایان 
احساس سبک باری بیش تری می کنند. سپس می توانید نمایشگاهی از نقاشی های 

کودکان ترتیب دهید.

عکس از کارگاه ماریت تورن کویست 

برای کودکان انجمن حمایتی آموزشی محمودآباد شهرری )شکوفان( - 1395
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فعالیت  پیشنهادی پنج: نوشتن رویای پدر و مادر و کتاب سازی

هدف: تقویت خالقیت و درک احساس های دیگران و این که ممکن است افراد به 
یک اتفاق یکسان واکنش متفاوتی نشان می دهند.

از کودکان بپرسید آیا فکر می کنند مادر و پدر پسرک هم دختر از دست رفته شان 
را می بینند؟ یا با او به گردش می روند؟ سپس از آن ها بخواهید داستان دیدار یا 
گردش یکی یا هر دوی آن ها را بنویسند و نقاشی کنند. در نهایت نوشته و فعالیت 

خود را به شکل یک کتاب دربیاورند.

فعالیت پیشنهادی شش: شناخت احساس ها

هدف: شناخت احساس های گوناگون و ارتباط بین رنگ ها و احساس ها
کاربرگی مانند کاربرگ زیر را به همراه مدادهای رنگی در رنگ های گوناگون در اختیار 

کودکان قرار دهید. 
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ده موقعیت متفاوت از کتاب را انتخاب کنید. به ترتیب هر یک از موقعیت ها را برای 
کودکان بخوانید و صفحه ی مربوط به آن موقعیت را در کتاب باز کنید و تصویر آن 

را به کودکان نشان دهید.
پس از خواندن هر موقعیت از کودکان بپرسید به نظرشان پسرک در این موقعیت 
چه احساسی دارد و احساس او چه رنگی است؟ از آن ها بخواهید در کاربرگ، صورت 

پسرک را به رنگ احساس او رنگ آمیزی کنند. 
در ادامه از آن ها بپرسید اگر شما در این موقعیت و به جای پسرک بودید، چه 
احساسی داشتید و احساس تان چه رنگی بود؟ از آن ها بخواهید چهره ی دیگر در 
کاربرگ را به رنگ احساس  خودشان رنگ آمیزی کنند. کودکان می توانند اگر دوست 

دارند برای صورت خود، چشم و ابرو، بینی، دهان، مو و... هم بکشند. 

موقعیت های  پیشنهادی:
پسر تنها پشت میز خالی نشسته است./ پسر به همراه خواهرش دوچرخه ها را 
از انباری برمی دارند./ در حال دوچرخه سواری به سمت خیابان از یک تپه پایین 
می آیند./ در سبزه ها مسابقه ی طوالنی  ترین خط ترمز می دهند./ در فضا و به سمت 
ماه شناور می شوند./ بر سر مزار خواهر می روند./ به بیمارستان سر می زنند./ سوار 
قایق می شوند و با هم شیرینی خانگی می خورند./پسر پشت میز صبحانه ی رنگارنگ 

نشسته است. 
)لزومی ندارد همه ی ده موقعیت برای کودکان خوانده شود. می توانید با توجه به 
از  زمان، شرایط و واکنشی که از کودکان در هنگام بلندخوانی دیده اید، تعدادی 

موقعیت ها را انتخاب کنید.(
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معرفی کتاب های دیگری با موضوع مرگ

 قورباغه و آواز پرنده

نویسنده و تصویرگر:  ماکس فلت هاوس 

مترجم: شبنم عیوضی

انتشارات: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان/ کتاب های تاک

گروه سنی: 3 تا 6 سال
پرنده«، داستانی است که  آواز  و  کتاب »قورباغه 

کودکان را با مفهوم و چیستی مرگ آشنا می کند. قورباغه با دیدن توکایی که خاموش 
و بی حرکت روی زمین افتاده است برای نخستین بار با مرگ رو به رو می شود.

گروه »با من بخوان« برای مجموعه  کتاب های قورباغه دستنامه ای تهیه کرده است 
که راهنمایی برای گفت وگو بیش تر درباره ی این مجموعه و انجام فعالیت های در 

پیوند با آن هاست.
 

فرشته پدربزرگ

نویسنده و تصویرگر: یوتا باوئر

مترجم: زهرا قایینی

کودکان/  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  مؤسسه  انتشارات: 

کتاب های تاک

گروه سنی: 7 تا 9 سال
در کتاب »فرشته پدربزرگ« پدربزرگی که بر روی تخت بیمارستان است، داستان 
زندگی اش را برای نوه اش تعریف می کند، از خوشی ها و ناخوشی هایی می گوید که 

از سر گذرانده است و از این که چقدر خوش شانس بوده است.
کارلسن Carlsen ، ناشر این کتاب، دستنامه ای را به زبان آلمانی منتشر کرده است 
تا با کمک آن کتابداران، ترویجگران و مربیان بتوانند فعالیت هایی را در پیوند با این 

کتاب اجرا کنند. 
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گروه »با من بخوان« این دستنامه را به فارسی برگرداننده است. می توانید دستنامه 

https://ketabak.org/content/15168 :را از این لینک دانلود کنید

مرگ باالی درخت سیب

نویسنده و تصویرگر: کاترین شارر

مترجم: پروانه عروج  نیا

انتشارات: فاطمی

گروه سنی: 3 تا 6 سال
در کتاب »مرگ باالی درخت سیب« روباه پیر و 
همسرش که زیر درخت سیبی روزگار می گذرانند 

آن قدر پیر شده اند که دیگر نه کالغ ها نه خرگوش ها و نه موش ها از آن ها حساب 
نمی برند. حاال همه سیب ها قبل افتادن طعمه ی کالغ ها می شود و روباه و همسرش 

باید شانس بیاورند تا شکاری گیرشان بیاید.

یک دقیقه صبر کن

نویسنده و تصویرگر: یویی مورالز

مترجم: مینا پورشعبانی

انتشارات: مبتکران

گروه سنی: 7 تا 9 سال
کتاب »یک دقیقه صبر کن« براساس یک قصه 
مادربزرگ  است.  شده  نوشته  مکزیکی  فولکلور 
بیتل، صبح که از خواب بیدار شد، صدای زنگ در 

را شنید. آقای کاالورا پشت در بود. چه آقای الغری، او با اشاره دست از مادر بزرگ 
بیتل خواست که خارج شود. وقت اش بود که مادر بزرگ با او برود.

»با من بخوان« برای این کتاب دستنامه ای جداگانه تهیه کرده است که راهنمایی 
برای گفت وگو بیش تر درباره ی این کتاب و انجام فعالیت های در پیوند با آن است.

https://ketabak.org/content/15168
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مرگ یک دایناسور
نویسنده و تصویرگر: لورن کرزی- مارک براون

مترجم: هایده کروبی

انتشارات: نردبان - انتشارات فنی ایران

گروه سنی: 7 تا 9 سال
این کتاب می کوشد تا کودکان را با زبانی ساده 
و تصاویر گویا با مفهوم مرگ و راه های مواجه 
شدن با آن آشنا کند و به ترس ها، تردید ها و 

احساسات آنان در این زمینه بپردازد. همچنین کتاب راه های واکنش به مرگ و زنده 
نگه داشتن یاِد عزیز از دست داده را بیان می کند و شوق زندگی، زنده بودن و ادامه 

داشتن حیات را به بچه ها نشان می دهد.

پدربزرگ لسه می میرد

نویسنده: آنا کارین یورلیوس

تصویرگر: مونیکا لیند

مترجم: نسرین وکیلی

انتشارات: مرکز نشر صدا

گروه سنی: 3 تا 6 سال
لسه شخصیت اصلی این داستان  که چهار سال بیش 
ندارد پدر بزرگ اش را که بیمار بود،  از دست می دهد. 

پدر لسه تالش می کند با زبانی ساده برای او سبب مرگ پدربزرگ را توضیح دهد. 
پدر به لسه می گوید که هر جاندار و حتا هر موجود بی جانی عمری معین دارد و 
به او اطمینان می دهد که پدر بزرگ دیگر درد نمی کشد و در زیر خاک آرام خوابیده 
است. او تالش نمی کند که او را با جمله هایی هم چون »پدر بزرگ به آسمان رفته و 

از آن باال ما را ببیند«،  آرام کند.
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یوالنته در جست وجوی کریستوال

نویسنده و تصویرگر: سبستین لس

مترجم: حسام سبحانی طهرانی

انتشارات: مبتکران

گروه سنی: 9 تا 12 سال
یوالنته و کریسوال دوستانی بسیار صمیمی 

هستند. تا این که در یک روز پاییزی کریسوال ناپدید می شود، روزی که زمان رفتن 
او از این دنیا فرا رسیده است، اما یوالنته نمی داند معنای رفتن از این دنیا چیست.

 

چتر تابستان

نویسنده: لیزا گراف 

مترجم: نیلوفر نیکزاد

انتشارات: پیدایش

گروه سنی: 12 سال به باال
که  چیزهایی  از  باشد  امان  در  این که  برای  ریچادرز  آنی 
دوست دارد می گذرد چون فکر می کند خطرناک هستند. 
مواظبت  همه  این  بگویند  او  به  می کنند  سعی  خیلی ها 

دلیلی ندارد، اما آنی نمی پذیرد. در مورد برادرش هم گفته بودند مشکلی وجود 
ندارد، اما  او از دنیا رفت.

میک هارته این جا بود

نویسنده: باربارا پارک 

مترجم: نازنین دیهیمی

انتشارات: ماهی

گروه سنی: 12 سال به باال
فیبی برادرش را از دست داده است. میِک هشت ساله 
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در تصادف با دوچرخه جان سپرد. مادر، پدر و خواهرش هر یک به شکلی غمگین و 
سوگوار هستند. فیبی ضمن مرور خاطرات میک، رویارویی خود و والدین اش با این 

حادثه ی ناگوار را تعریف می کند.

پدر اسالگ

نویسنده: دیوید آلموند 

مترجم: نسرین وکیلی

انتشارات: آفرینگان

گروه سنی: 12 سال به باال
»پدِر اسالگ« داستان مالقات پسری به نام اسالگ و 
پدِر فوت شده اش است. اسالگ که پدرش را عاشقانه 
دوست دارد و شاهد بیماری تلخ پدر بوده است، از مرگ 
پدر متأثر و اندوهگین است. اما پدرش به او قول داده 

بود که در بهار برگردد. پدر پیش از مرگ پاهای اش را از دست داده بود و روی صندلی 
چرخ دار می نشست. ولی اکنون که او برگشته است، هر دو پای اش را دارد...

عروس دریایی

نویسنده: الی بنجامین

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

انتشارات: افق 

گروه سنی: 12 سال به باال
سوزی بهترین دوستش فرنی را از دست داده است. 
می دانند  همه  که  حالی  در  شده،  غرق  دریا  در  فرنی 
بهترین شناگر مدرسه بوده است. سوزی نمی تواند این 

حادثه را بپذیرد.
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توجه: در بخش معرفی کتاب و فعالیت های سایت کتابک می توانید با این 
کتاب ها و با کاربردهای هر کدام و فعالیت های متنوعی که می توانید در 

پیوند با آن ها با کودکان و نوجوانان اجرا کنید، بیش تر آشنا شوید:

 www.ketabak.org 

منابع

سایت کتابک. •
ترجمه یحیی  • برک،  لورا  عمر، جلد دوم،  پایان  تا  نوجوانی  رشد،  روان شناسی 

سیدمحمدی.
مرگ یک دایناسور، لوری کرزی و مارک براون؛ ترجمه هایده کروبی، از مجموعه  •

مهارت های زندگی نشر نردبان، انتشارات فنی ایران.

تدوین و تنظیم: گروه دستنامه های »با من بخوان«

همکاران این دستنامه:

شیدا اکبری،  سارا یوسف پور 

http://www.ketabak,org

