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هویج پالتوپوش

نویسنده:  محمدهادی محمدی

تصویرگر:  مهسا منصوری

ناشر:  موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان/ کتاب های تاک

گروه سنی: 6-12 سال 

خالصه ی داستان:

از  است  روایتی  داستان 
خرگوش.  و  خواب  خورشید، 
خواب یا خواب دیدن و دنیای 
رویا، حلقه ی پیوند خورشید و 
خرگوش می شود تا با هم به 
قلم نویسنده روایتی داستانی 
در  گرم  خورشیِد  بسازند. 

هوای سرد تنهایی ، دل اش یک دوست می خواهد و آن پایین خرگوش را می بیند. 
در بازاِر شلوغ و آدم هایی که سرشان را بلند نمی کنند تا خورشید را ببینند، خورشید 
و  دارد  دوست  را  خواب  خورشید  بیاورد.  پالتو  برای اش  که  است  دوستی  دنبال 
خواب هم دور چشم های خرگوش می گردد. قالِب دوستی خورشید می افتد بر گردن 
خرگوش. یک بهانه هم پیدا می کند، پالتوی بنفشی که آن پایین دیده. پس پالتو 
می شود آغاز سفر خرگوش تا برسد به رویای زیبای خورشید در هوای سرد تنهایی. 
این دوستی عجیب است اما خورشید راه اش را پیدا کرده است و کلیدش در خواب 

و رویایی است که هر دو می بینند.

 شگردهایی برای خواندن و درک کردن کتاب

برای به اشتراک گذاشتن این داستان با کودکان، باید شگفتی ها  و زیبایی های آن را 
ببینیم و درک کنیم تا بهتر بتوانیم کتاب را با کودکان سهیم شویم.

در این بخش برای عمیق تر خواندن کتاب هویج پالتوپوش شگردهایی را با هم 
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سهیم می شویم. آشنایی با این شگردها در داستان های دیگر نیز می توانند به یاری 
ما بیایند:

گام اول: نخستین رویارویی با کتاب

نخستین رویارویی با کتاب هم برای ما و هم کودک یا کودکانی که همراهی مان 
می کنند اهمیت دارد. چون ما و کودکان دریافت هایی از کتاب داریم که در جریان 
خواندن یاری گرمان می شوند. برای این کار باید ذهن مان را با خواندن داستان های 
خوب و کتاب های تصویری خوب تمرین بدهیم. ما به عنوان مربی، معلم، مادر یا پدر 
و حتا یکی از خوانندگان کتاب بهتر است نسبت به دریافت های مان حساس باشیم. 
گاهی کودکان زودتر از ما چراغ های ذهن شان روشن می شود، چون درگیری های 
ذهنی بزرگساالن را ندارند و درگیر شدن شان با کتاب همیشه تازه است و هنوز 

ذهن شان انباشته از استدال ل های کهنه نشده است.  
بعضی داستان ها ساده  و خوب اند اما هنگام خواندن ما را کم تر درگیر می کنند. بعضی 
داستان ها شاید در آغازشان برای مان گیج کننده باشند، اما کم کم که پیش می رویم، 
اما  به کار می افتد.  گیرنده های مان  و  چراغ های فکرمان یکی یکی روشن می شود 
بعضی داستان ها هم هستند که گیرنده های مان را به هم می ریزند. ممکن است 
زنگ خطر و چراغ قرمز ذهن مان روشن شود! گاهی این داستان ها در ظاهر ساده 
اما عجیب و غریب اند، آ ن قدر که نمی دانیم با چه چیزی طرف هستیم. تا به حال 
شبیه اش را ندیده ایم. این داستان ها در هر سطر و کلمه آن قدر معما دارند و آن قدر 
پرسش به ذهن مان می آورند که فقط می گوییم: »وای! این دیگر چیست؟« برای 
همین است که می گوییم برای نخستین رویارویی با این داستان ها باید ذهن مان 

را تمرین بدهیم.
داستان کتاب هویج پالتوپوش از این دست داستان هاست. ذهن مان برای این که 
این داستان ها را باور کند و یا به قولی خودمانی هضم اش کند، دنبال نشانه های 
آشنا می گردد، چیزهایی که درگذشته حس و درک اش کرده است. برای همین هرچه 
خوانده های مان بیش تر باشد این جست وجو برای ذهن مان آسان تر می شود. زیرا 
ذهن بهتر می تواند بگردد و ببیند این داستان شبیه کدام یک از چیزهایی است که 
قبال خوانده است. آرشیو ذهن مان باید ُپر و پیمان باشد از داستان های خوب و 
تجربه های تازه! اگر ذهن مان شبیه اش را پیدا نکرد چه؟ آن وقت تکلیف چیست؟ با 
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طرح یک شگرد خوب، کلید جادویی روبه رو شدن با این داستان ها را پی می گیریم. 
اما پیش از آن بهتر است که با دیدگاه نویسنده ی این اثر که در پاسخ به یکی 
از مخاطبان خود نوشته است، آشنا شویم: »... درباره ی هویج پالتوپوش از من 
پرسیده ای. راست اش، گاهی داستان برای فهمیدن یا معنا درآوردن نیست. این 
داستان هم از همین گونه است. داستانی که در مرزهای تخیل می گذرد، نمی توانی 
از توی آن منطق زندگی عادی را در بیاوری. منطق زندگی عادی یعنی این که تو 
نمی توانی پرواز کنی، نمی توانی دست ات را دراز کنی و از آسمان ستاره بچینی. اما 
در منطق تخیل تو می توانی دنیا را به گونه ای دیگر ببینی. خورشید سخن می گوید، 
داستان.  یک  این ها می شود  و همه ی  می بیند،  عاشق می شود، خرگوش خواب 
داستانی که پیش از آن در دنیای واقعی تجربه اش نکرده ای، و شاید نمونه ی آن را 
در دنیای تخیلی هم ندیده باشی. گاهی داستان ها به ما کمک می کنند که دنیا را 

یک طور دیگر ببینیم. همین«. 
و در  باشیم  دنبال چه  بدانیم که در هر داستان  باید  این گفته  به  با توجه  پس 
این داستان، در نخستین رویارویی چه چیزی حس کردیم؟ چه چیزی برای مان 
غریب تر و دیریافته تر از هر چیز دیگری در این داستان بود؟ بیاییم یک تمرین بکنیم. 
صفحه ی اول کتاب هویج پالتوپوش را می خوانیم و با هم به دنبال کلید جادویی 

خواندن این داستان می گردیم! 
و  قشنگ  خواب  زرد،  خورشید  خرگوش.  و  خواب  بود،  خورشید  بود.  سرد  »هوا 

خرگوش سفید بود.
خورشید خوش و خندان بود، خواب رنِگ مهتاب بود، خرگوش نرم و سبک بود. 

خورشید خواب را دوست داشت، خواب هم دور چشم های خرگوش می گشت. 
خورشید از آن باال، بازار و آدم ها را می دید.

خرگوش گوشه ای نشسته و در فکر هویج بود. آدم ها لباس های رنگارنگ پوشیده 
بودند.

خورشید دل اش پالتو می خواست، پالتوی بنفش.
پالتو کجا بود؟

روشن نبود کجا!
کجا پالتو بود.«
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ابتدا به یک نکته دقت کنیم که: این متن اضافه ندارد! یعنی نمی خوانیم خورشیِد  
زرد، خواِب قشنگ و... 

با هر مکث، ذهن مان هر دو کلمه را حس می کند. اگر بخوانیم خورشیِد زرد، خورشید 
و زرد را در یک ترکیب می بینیم اما اگر بخوانیم خورشید زرد، هم خورشید را حس 
می کنیم و هم زردی را! نخستین راز این صفحه همین است. کلمه به کلمه را حس 
کنید. هر کلمه را که از دست بدهیم، حس اش را درنیافته ایم و خواندن و درک متن 

دشوار می شود. 
اما کلید جادویی! بگردیم دنبال غریب ترین بخش متن. آن جایی که بیش از هر جای 

دیگری با بقیه فرق دارد، حتا ریتم و جمله بندی و انتخاب واژه ها. 
 درتمامی این متن ما نشانه ی پرسش و تعجب نمی بینیم جز یک  جا. حاال کلید 
جادویی را پیدا کردید؟ »پالتو کجا بود؟ روشن نبود کجا! کجا پالتو بود.«  جمله های 
سختی هستند؟ حتا شاید نفهمیم منظور این جمالت چیست. چرا؟ چون این سه 
جمله کلید باز کردن متن است، کلید دریافتن اش. هرکدام از این سه جمله یک کلید 

است که با آن می توان متن باال را رمزگشایی کرد و خواند.
از کلیدها، بگردیم دنبال واژه های کلیدی متن، آن هایی که به  از استفاده  پیش 
یا  این متن، فقط واژه ها مهم اند  اما یک پرسش؟ در  از همه مهم ترند.  نظرمان 
ترکیب ها یا جمله ها هم مهم  هستند؟ اگر بنویسیم خرگوش، خورشید، خواب، کافی 
است؟ یا باید بنویسیم: خورشید زرد، خواب قشنگ، خرگوش سفید؟ و یادمان نرود 
که »خواب و خرگوش« هم مهم اند. پس هم ترکیب ها را ببینیم و هم جمله ها را. 
»خواب رنِگ مهتاب بود.« می بینیم چه تضاد زیبایی دارد؟ خورشید در آسمان، و 
خواب رنگ مهتاب! هر کدام از جمله ها و ترکیب ها تجربه های تازه ای هستند برای 
خواننده. پس در نخستین رویارویی، شما دو نکته را دریافتید: 1( کلیدهای جادویی 

2( واژه ها و ترکیب ها.

گام دوم: تصویر را در کنار متن تحلیل کنیم 

به سایه ها در تصویر اول دقت کنید! جهت تابش خورشید از کدام سمت است؟ 
چرا در تمامی بازار فقط هویج می بینیم؟ بازار رویای چه کسی است؟ خورشید در 
از همان تصویر نخست دارد برای خرگوش  با گرمای اش  این روز سرد زمستانی 
رویا می سازد! همه ی تصویرها تلفیق رویای خورشید و خرگوش است. تصویری که 
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خرگوش در هویج بزرگی خوابیده یا وقتی پالتوی اش را روی بند می اندازد یا هنگامی 
که خرگوش در لیوانی است که قرص خورشید درون آن است و یا مزرعه ی هویج در 
دو آستربدرقه. در آستربدرقه نخست خرگوش در مزرعه است، اما در آستربدرقه دوم 
مرزعه از او خالی است. چون خرگوش پیش خورشید رفته است. تمامی تصویرها 

پلی هستند میان رویا و بیداری! 

گام سوم: چگونه آن سه جمله ی کلیدی را بخوانیم؟

ما کلیدها را داریم، اما چه طور باید آن ها را بخوانیم. ابتدا به پرسش ها پاسخ دهیم:
کلید اول: »پالتو کجا بود؟« روی زمین؟

کلید دوم: »روشن نبود کجا!« خواب، زمین، آسمان؟ خواب که رنگ مهتاب بود؟ 
کلید سوم: »کجا پالتو بود.« در رویا یا بیداری؟

»کجا« واژه ی پرسش است و ما نمی توانیم این جمله را تعجبی بخوانیم! نشانه ی 
تعجب در انتهای این جمله، برای تأکید است.

در صفحه ی بعد سه جمله ی دیگر می بینیم: »کی کجا بود؟ روشن نبود، کجا! کجا کی 
بود!« باز هم دو جمله ی دوم و سوم را نمی توانیم تعجبی بخوانیم. جمله ی نخست 
تأکیدش بر »مکان« است، مکانی که در رویا یا بیداری است. دومی هم از همین 
روشنی در رویا و بیداری می پرسد و زمان را نشان می دهد، زمان رویا و بیداری. در 
همه ی صفحه ها از روشنی این زمان می پرسد، رویا روشن است یا بیداری؟ در رویا و 
خواب ایم و یا در بیداری؟ این روشنی، روشنی دیدن رویاست! و سومی ترکیب این 
مکان و زمان است. حتا واژه ها ترکیب هستند، کلمه ی سوِم جمله ی دوم + کلمه ی 
اوِل جمله ی اول = جمله سوم. و »بود« که به معنی »حاضر« است. بودن در رویا و 
بیداری، حضور در این دو دنیا. تمامی کتاب به چالش کشیدن این حضور در رویا 
و بیداری است و این جست وجو و یافتن. برای همین سه جمله ی صفحه ی پایانی 

چرخشی نیست و نمی گردد و با بود تمام می شود. 
کنار هم قرار گرفتن خورشید و خرگوش! »اکنون روشن بود،/ کجا بازی بود!/ بازی 
کجا بود!« چرخش تنها در میان دو جمله ی پایانی کتاب است. شبیه چرخیدن و 
رقص ذره است در میان روشنایی خورشید و باال رفتن  اش. این ذره ها را در تصویر 

هم می بینیم.
در این ترکیب های سه جمله ای در پایان هر صفحه ، که مرز میان رویا و بیداری است، 
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مکان و زمان خیالی و واقعی جا عوض می کنند و جابه جا می شوند و ترتیب همان 
است؛ اولی مکان این واقعیت و خیال، دومی زمان این واقعیت و خیال، و سومی 
ترکیب این زمان و مکان! این سه جمله، ساختار برگشتی دارند. یعنی مرتب ما را از 
واقعیت به خیال و برعکس برمی گردانند. مانند چرخش زمین به دور خورشید! مانند 

خود ترکیب جمله ها! 

گام چهارم: کتاب را تا جایی که خوانده ایم برای خودمان تحلیل کنیم

این سه جمله به ما می گویند که بیداریم اما خواب دور چشم مان دارد می گردد. 
حواس مان به خورشید باشد که دل اش پالتو خواسته. پس ما خرگوش و خورشید و 
پالتو و هویج  را در بیداری می بینیم اما داریم به خواب می رویم در هوای سردی که 
خورشیدش خواب را دوست دارد و دور چشم های خرگوش هم می گردد. در سرما 
زودتر احساس خواب آلودگی می کنیم و اگر گرمای کم رمق خورشید هم به ما برسد، 
بیش تر. داستان می پرسد پالتو کجا بود و یا روشن نبود کجا و کجا پالتو. می خواهد 
بگردیم و پیدا کنیم، در خواب یا بیداری. قرار است یک سفر جادویی داشته باشیم از 

بیداری به خواب اما نه از بیداری جدا شویم نه از خواب!
این لذت جست وجویی است که کتاب با ترکیب های جادویی اش دارد و روایت 
از داستانی درباره ی خورشیدی که با خواب کردن خرگوش و خواب  جادویی اش 
دیدن های خودش در داستان و پیوند این خواب و بیداری جادویی، به هر چه 
می خواهد می رسد، نه تنها پالتوی بنفش که بدجوری دل اش هوس  کرده. خورشیِد 
گرم در هوای سرِد تنهایی اش، دل اش یک دوست هم می خواهد و آن پایین خرگوشی 
را می بیند. در بازار شلوغ و آدم هایی که سرشان را بلند نمی کنند تا خورشید را ببینند، 
خورشید دنبال دوستی است که برای اش پالتو بیاورد. خورشید خواب را دوست 
دارد و خواب هم دور چشم های خرگوش می گردد. قالِب دوستی خورشید افتاده بر 
گردن خرگوش. یک بهانه هم پیدا می کند، پالتوی بنفش. چه بهانه ی خوش رنگی 
که می شود آغاز سفر خرگوش. پس وقتی می خواهیم از همین صفحه ی نخست 
داستان را بخوانیم و یا برای کودکان بلندخوانی و هم خوانی کنیم یادمان نرود از این 
دوستی هم بگوییم. دوستی خورشید و خرگوش غریب است اما خورشید راه اش 

را پیدا کرده است و کلید این دوستی در خواب و رویایی است که هر دو می بینند.
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گام پنجم: با پرسش ها ادامه بدهیم

 »خرگوش نرم و سبک بود« چرا؟ چون »خواب رنِگ مهتاب بود« و خواب اش گرفته 
و دارد رویا می بیند و سبک شده است. خورشید خواب را دوست دارد پس جادو 
می کند. خرگوش و خورشید دست شان به هم نمی رسد. یکی باال توی آسمان است 
و یکی روی زمین. پس با خواب پل می زنند تا به هم برسند. همه چیز از خواستِن 
خورشید شروع می شود. خورشید دل اش پالتو هم می خواهد آن هم پالتوی بنفش! 
یک خرگوش هم که آن پایین است و آن هم خیال باف! شاید بتواند برای اش پالتو 
بیاورد؟ اما خورشید فقط پالتو می خواهد؟ شاید پالتو را بهانه کرده در هوای سرد 
که گرم  ش کند! اما چرا خورشید سردش است؟ مگر خورشید خودش که منبع گرما 
نیست؟ »هوا سرد بود، خورشید بود،« چرا سردی در کنار خورشید؟ هنگامی که برای 

خودمان پرسش طرح می کنیم، ذهن مان برای یافتن پاسخ جست وجو می کند.
می توانیم بگوییم کدام خواِب خرگوش و خورشید است و کدام بیداری خودمان؟ 
و بیداری خورشید و خرگوش است یا خواِب خودمان؟ هر صفحه را که بخوانیم 
این پرسش ها بیش تر می شود. پس کلیدهای مان را توی جیب مان داشته باشیم 
و از پرسش های ذهن مان نترسیم. پس خورشید آن باال در هوای سرد، دل  اش 
هوس یک پالتو می کند. خورشیدی که خواب را دوست دارد و خواِب خورشید، یعنی 
رویای اش. این را از کجا می فهمیم؟ چون در صفحه ی دوم پالتو به خواب خورشید 
می آید. پس خواِب خورشید، می شود رویای اش. پالتو هم برای خورشید کوچک 
است و این جا است که قالب داستان درست می افتد جایی که باید! یعنی پالتو 
سرازیر می شود در رویا و یا خورشید رویای اش را سرازیر می کند در خواب خرگوشی 

که خواب را دوست دارد و مثل خورشید رویابین است! 
همه ی  در  باشد.  یادمان  را  اول  بخش  کلیدی  جمله ی  سه  آن  که  است  خوب 
صفحه های داستان این سه جمله را داریم که به ما مرتب گوشزد می کند بین خواب 
و بیداری هستیم: »کی کجا بود؟ روشن نبود کجا! کجا کی بود؟« کجا کی بود! کی 
کجا بود؟ خورشید در رویا، در بیداری، در خواب خرگوش، پالتو در بیداری، در رویای 

خورشید؟ در کدام؟
همین که یک خورشید پالتو بخواهد کافی است که بدانیم قرار نیست این داستان 
ساده روایت بشود. یک سوال دیگر بپرسیم، خورشید چطور دست اش به پالتو برسد؟ 
1( خواب 2( خرگوش. پس دو راه دارد. پرسش بعدی، چرا پالتو؟ چون در هوای سرد 
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خورشید را گرم می کند. اما مگر خورشید داغ نیست؟ پس هوای سرد چیست؟ این 
سرمای تنهایی خورشید است. پس پالتو یک معنا دارد و حتا چندین معنا. اما کارکرد 
داستانی اش چیست؟ پالتو یک ابزار است برای روایت. بعضی وقت ها نویسنده ها 
به یک رابط نیاز دارند که دو دنیای واقعیت و خیال را به هم مرتبط کنند، پالتو هم 
در واقعیت است و هم در خواب و رویای خورشید. هر دو جا می تواند باشد و هر 
دو دنیا را به هم پیوند بزند و خواب و بیداری را آشفته کند. در بیداری خواب ببینید 
و در خواب، بیدار باشد. مانند فیلم هایی که شخصیت به زمانی دیگر و یا دنیای 
خیالی می رود و یک وسیله از دنیای واقعی همراه اش برمی دارد تا هر زمان خواست 

بتواند برگردد. 
یک صفحه ی دیگر کتاب را بخوانیم تا این ترکیب جادویی را بیش تر ببینیم و در 

ذهن مان تمرین کنیم: 
»خرگوش سفید توی النه اش نشسته بود. از فکر و خیال اش هویج سبز می شد.

سرش را باال کرد. به خورشید نگاه کرد. خورشید هم به او نگاه کرد.
کم کم چشم های خرگوش از خواب پر شد. کمی بعد که خرگوش خوابید، هویج توی 

خواب او رفت. خرگوش و هویج یکی شدند. پالتو هم آمد و به آن ها اضافه شد.
هویج خرگوشی کجا بود؟

روشن نبود کجا!
کجا هویج خرگوشی بود!«

خرگوش در فکر و خیال خودش است، از خیال اش هویج سبز می شود. به خورشید 
نگاه می کند و خورشید هم به او نگاه می کند. همین جا مکث کنیم! چرا نگاه؟ چرا 
ننوشته خرگوش خورشید را دید؟ چون تالقی نگاه این دو مهم است. چون از تالقی 
این دو نگاه، چشم های خرگوش از خواب پر می شود و رویای خورشید به رویای 
خرگوش اضافه می شود و هویج خرگوشی پالتوپوش، به دنیای بیداری و خواب 

می آید! آن سه جمله را هم حتما دوباره بخوانید: »روشن نبود کجا ...« 
»آسمان پر از ابر شد، ابر پنبه ای. باد آمد، ابرها باران شدند، باران چکه چکه روی 

هویج پالتوپوش می چکید.
هویج پالتوپوش خیس شد.

خیس کجا بود؟
روشن نبود کجا! 

کجا خیس بود؟« 
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از این که  پرسش نخست: چرا هویج پالتوپوش؟ پرسش دوم: چرا باران؟ پیش 
پاسخ ها را بخوانیم، فکر کنیم. 

هویج و پالتو در خواب و رویای چه کسانی بودند؟ هویج برای خرگوش، پالتو برای 
خورشید. با خواب و تالقی همان دو نگاه رویاها به هم پیوست، پس شد هویج 
پالتوپوش. حاال چرا هویج پالتوپوش خیس می شود؟ شاید خورشید باران را بهانه 
کرده برای چیز دیگری؟ چیزی که در صفحه ی بعد می خوانیم. اما این را باید بدانیم 
که ما هرگز در هیچ صفحه ای قرار نیست بدانیم در خوابیم هستیم یا بیداری! پس 
در بیداری ممکن است باران آمده باشد. زندگی همین است. مرز میان رویا دیدن 
و واقعیت، واقعیت های رویایی و رویاهای واقعی، خواب های خیالی و خیال هایی 
که در خواب می بینید. داستان از بین این دو می گذرد و شکل می گیرد. برای همین 
چنین روایت عجیبی را برگزیده. راهی برای روایت گری دیگر نبوده، برای بودن در این 

مرز. باز آن سه جمله را بخوانید: »خیس کجا بود؟... «
هویج پالتوپوش که کتاب خوان هم است به خانه ی آدم ها می رود. بخاری روشن 
است اما او باز سردش است. پس خورشید دست به کار می شود و عکس خودش 

را می اندازد بر تن خیس اش: »عکس خورشید کجا بود؟...« 
»... خورشید، هویج پالتوپوش را دید که نیمی از خواب او بود و نیمی از خواب 
خرگوش.« چرا دو نیمه بوده؟ پاسخ اش باید دیگر ساده باشد. چون نیمی پالتویی 
است که رویای خورشید بوده و نیمی دیگر هویجی که رویای خرگوش بوده. از این جا 
به بعد دیگر خرگوش حواس اش به خواِب خودش و خورشید است: »خورشید را 
نگاه کرد. خورشید شاد نبود. خورشید گفت: »اگر خواب ما سرما بخورد، کی برای ما 
دارو بیاورد؟« خواِب ما! پیوندی برقرار شده بین خورشید و خرگوش و سفر دوستی 
آغاز شده است. خرگوش، قرص خورشید را از دریا و تور ماهی گیران برمی دارد. چرا 
قرص خورشید توی دریاست؟ اگر جمله های کتاب را با دقت و درست نخوانیم، درک 
کتاب مشکل نخواهد بود: »صبح خورشید از پشت کوه ها درآمد و از آفتاب اش به 
دشت و دریا داد.« کتاب می گوید: »هویج خرگوشی« پالتوی اش چه شد؟ معلوم 
است خیس شده و آویزان است تا خشک شود. پس چون خرگوش پالتو ندارد، 
ممکن است خواب شان سرما بخورد و قرص خورشید را می خواهد و... می بینید 

چه قدر زیباست! چه قدر باشکوه روایت شده است؟ و چه قدر دقیق!
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ما در کتاب همیشه بین خواب و بیداری هستیم، نه تنها ما که بعضی شخصیت های 
دیگر هم چنین اند: »گاو فرق علف و خواب را نمی فهمید. می خواست خواب خورشید 
و خرگوش را بخورد.« چرا می خواهد او را بخورد؟ مگر گاوها خرگوش می خورند؟ 
گاو، هویج خرگوشی را می خواهد بخورد و برای همین خرگوش به او می گوید: 
»توی خواب ما، من پالتوپوش ام! مگر نمی بینی؟« پس خرگوش را می بیند و او را 
نمی خورد اما از این جا گاو هم عاشق این خواب می شود، وارد این رویا می شود و 

عاشق این دوستی!
اما انگار هویج پالتوپوش دل اش نمی خواهد خواب را با کسی شریک شود، پس 
قرص خورشید را می خورد و یک اتفاق مهم می افتد. یادتان می آید درباره ی سرمای 
تنهایی گفتیم: »سرما رفت، گرما آمد. سرش را باال گرفت. قرص خورشید، خیال او 
را پرواز داد.« و خرگوش، شاهزاده ی پالتوپوش می شود: »خورشید خیلی شاد بود. 
هیچ وقت، کسی به او این قدر نزدیک نشده بود. خورشید گفت: »پالتوپوِش من! 

اگر به من کمی دیگر نزدیک شوی، می توانیم با هم بازی کنیم! نزدیک، نزدیک تر!«
»اکنون روشن بود،

کجا بازی بود!
بازی کجا بود!« و رقص و چرخش خرگوش تا رسیدن به خورشید!
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چه گونه کتاب را با کودکان به اشتراک بگذاریم؟

کتاب باکیفیت کتابی است که الیه های گوناگونی برای کشف کردن دارد. از این رو 
یک کتاب باکیفیت را می توان بارها برای کودکان بلندخوانی و هر بار بر یک جنبه 
یا هدف تمرکز کرد. فعالیت ها و گفت وگوهایی که در این دستنامه آمده است، 
پیشنهادهایی برای بلندخوانی و سهیم شدن این کتاب با کودکان است. بدیهی 
است انجام همه ی فعالیت ها در یک نشست امکان پذیر نیست. بلندخوان می تواند 
هربار کتاب را با یک رویکرد و با تمرکز بر هدف مشخصی بخواند و فعالیت مرتبط با 
آن را انتخاب و اجرا کند. توجه کنید که کودکان را با پرسش های بیش ازحد خسته 

نکنید. هدف لذت بردن بیش تر و درک بهتر داستان است. 

 فعالیت های پیشنهادی:

1.گفت وگو: 

بخش،  این  در  می کند.  آماده  کتاب  درک  و  خواندن  برای  را  کودکان  گفت وگو 
گفت وگوها برای دو گروه سنی دسته بندی شده اند. برای کودکان 6 تا 9 سال، بعد 
از گفت وگو تمرکز بر بلندخوانی کتاب است و برای کودکان 9 تا 12 سال، تمرکز بر 
خواندن  در  را  سنی  گروه  این  کودکان  است  بهتر  آموزشگران  کتاب.  باهم خوانی 

بخش هایی از کتاب شریک کنند. 

گفت وگوی پیش از بلند خوانی ـ  برای گروه سنی 6-9 سال: بپرسید و با 
کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید:

بهتر  • باشد. پس  نه  این پرسش،  به  پاسخ  است  دیده اید؟ ممکن  آیا خواب 
است شما در برابر چنین پاسخی از یکی از خواب های خودتان بگویید. یادتان 
نرود خوابی که تعریف می  کنید شاد و خیال انگیز باشد. اگر پاسخ کودکان بله 
است، پرسش دوم را طرح کنید. بعد از تعریف خواب تان هم کودکان کم کم از 

خواب هایشان خواهند گفت.
چه خوابی دیده اید؟ سعی کنید نکات خیال انگیز خواب شان را پیدا کنید. اگر  •

خواب شما، مادر یا کس دیگری را دیده بودند، بر این نکته تاکید کنید که ما 
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می توانیم برویم در خواب یک دیگر. این نکته، هم گام با معنای کتابی است که 
می خواهید برای شان بخوانید.

در خواب شان چه اتفاقی افتاده است؟ با این پرسش ذهن  کودکان گرم می شود  •
برای خواندن کتاب. خواب های خیال انگیز آن ها را برای درک دوستی خورشید و 

خرگوش آماده می کند.
آیا تا به حال تنها بوده اند و در تنهایی چه احساسی داشته اند؟ حواس تان باشد  •

که کودکان ممکن است صحنه های تلخی را به یاد بیاورند، پس هنگام پرسیدن 
این پرسش ها با آنان همراه شوید و خودتان ابتدا پاسخ دهید، دوستانی که 
در همان جا کنارشان دارند، تنهایی را از بین می برد... این پرسش تنها برای درک 
معنای دوستی است. پس بر دورهم  بودن تان در همین نشست کتاب خوانی 
تأکید کنید و به شادی در کنار یک دیگر بودن اشاره کنید. به این ترتیب کودکان 

معنای دوستی را پیش از خواندن کتاب درک می کنند.

گفت وگوی پیش از باهم خوانی ـ برای گروه سنی 9 -12سال: بپرسید و با 
کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید:

رویا چیست، چه شکلی است و چه هنگامی رویا می بینیم؟ بهتر است یکی از  •
رویاهای شادتان را  برای کودکان بازگو کنید.

تفاوت رویا و واقعیت چیست و آیا رویاهای شان واقعی شده است؟ شما باید  •
در پرسش ها و پاسخ ها با کودکان همراه باشید. برای همین حتما پیش از این 

پرسش ها، بخش شگردهایی برای خواندن کتاب را مطالعه کنید.
بپرسید که چه طور دوستان شان را پیدا می کنند؟ •
آیا با دوستان شان عالیق مشترک دارند و یا با یک دیگر متفاوت اند؟ •
دوستی چه کارکردی در زندگی شان دارد؟ می توانید به تنهایی اشاره کنید و بر  •

شادی ای که یک دوست برای شان می آورد تأکید کنید. به نشستی که در آن 
حضور دارید و همکاری و همراهی شان برای خواندن کتاب اشاره کنید.

آستر بدرقه ی اول را به کودکان نشان  دهید و بپرسید که آیا تا به حال مترسک  •
خرگوشی دیده اند و درباره ی آن چه فکر می کنند ؟ 

چرا مترسک خرگوش در مزرعه ی هویج است؟ از خیال برای شان بگویید که  •
گاهی رویا و خیال دورتادور ما را می گیرد. کودکان شاید مترسک بودن خرگوش 
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را نشانه ای از تنبیه او ببینند، پس بگویید هویج ها رویای خرگوش هستند.  
بازار را نشان شان دهید و بپرسید چه می بینند. چرا در بازار همه جا هویج است؟  •

بازار رویای چه کسی است؟
سایه ها را در تصویر نشان شان دهید و از زاویه ی تابش خورشید بپرسید. کودکان  •

کشف را دوست دارند، حتا نکات ریز را.
هنگام خواندن متن تأکید کنید که داستان اضافه ای ندارد. یعنی نمی خوانیم  •

از  را که  آرام بخوانید. هر کلمه  را  خورشیِد زرد، خواِب قشنگ. کلمه به کلمه 
دست بدهید، حس اش را درنیافته اید و خواندن و درک متن برای کودکان دشوار 

می شود. 
درباره ی پالتو و بهانه ی خورشید بگویید و بپرسید چرا به نظرشان خورشیِد گرم  •

پالتو می خواهد؟ مگر خورشید خودش داغ نیست؟ پاسخ های کودکان را گوش 
دهید اما خودتان به این پرسش پاسخ ندهید. اجازه دهید تا پایان داستان 

خودشان کم کم آن را بفهمند و لذت ببرند.
با آن سه جمله بازی کنید! به ویژه با کودکان 6 تا 9 سال. بپرسید »پالتو کجا بود؟  •

روشن نبود کجا! کجا پالتو بود.« و بگذارید کودکان انگشت بگذارند و پالتو و 
روشنی را در تصویر پیدا کنند. در باقی صفحات هم این بازی را در هنگام خواندن 

آن سه جمله تکرار کنید. 
کلمه ی سوِم جمله ی دوم + کلمه ی  اوِل جمله ی اول = جمله ی سوم. بگذارید  •

کودکان جمله ی سوم را در صفحات بعدی حدس بزنند که ترکیب دو جمله ی 
اول و دوم است.

برای کودکان 10 تا 12 سال از معنای روشنی در رویا و بیداری بگویید و بی مرزی  •
رویا و بیداری را در کتاب نشان شان دهید. در داستان خودشان را هم در خواب 
حس می کنند هم بیداری. آن سه جمله را حتما از آن ها هم بپرسید و در پاسخ 

به آن شریک شان کنید.
درباره ی معنای گرما و سرما در صفحه های کتاب گفت وگو کنید. •
از روشنی و تاریکی در خواب و بیداری بگویید. آیا خواب یا رویا دیدن تاریک  •

است؟ رویا روشن تر است یا واقعیت؟ این پرسش را حتما از کودکان 9 تا 12 
سال بپرسید.

با توجه به آن چه در بخش ابتدایی خواندید، پرسش ها و گفت وگو را تا پایان  •
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کتاب ادامه دهید. کودکان را در بازی با تصاویر شریک کنید و از نشانه های 
خواب و بیداری در کتاب از آن ها بپرسید.

برای آخرین پرسش و گفت وگو درباره ی کتاب، هویج های آستر بدرقه ی پایانی  •
کتاب را نشان دهید و بپرسید چرا این هویج ها بزرگ تر از هویج های آستر 

بدرقه ی آغازین هستند و خرگوش چرا در تصویر نیست؟

یادآوری: در گفت وگوی هنگام بلندخوانی یا باهم خوانی کتاب، تصاویر را گام 
به گام، همراه با متن، با کودکان به اشتراک بگذارید. ابتدا به کودکان بگویید 
که می خواهید آن ها را به یک سفر جادویی ببرید و در خواب و بیداری رویا را 

نشان شان دهید. پیش از خواندن کتاب برای شان شگفتی ایجاد کنید.
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پیشنهاد فعالیت برای پس از بلندخوانی و باهم خوانی کتاب 

می توانید پس از گفت وگو، این پرسش ها را از کودکان بپرسید و این جدول را به 
آن ها بدهید. این جدول توالی رخدادهای داستان را نشان می دهد.

هر کدام از پاسخ ها را انتخاب کنند، دلیل شان را در پایین پرسش بنویسند. این جدول، 
پاسخ درست و اشتباه ندارد و به کودکان نشان  می دهد که هرکدام شان می توانند 
داستان را از جایی شروع کنند و با این کار، توالی رخدادها چه تغییری می کند. 
شما می توانید برای جدول پرسش های جدید بنویسند و کودکان )9 تا 12 سال( 
 پرسش ها را خودشان ادامه دهند. این پرسش ها به صورت نمونه آورده شده  اند.

داستان از کجا 
شروع می شود؟

 چه کسی دارد 
رویا می بیند؟

چرا خورشید از آمدن 
پالتو به خواب اش 

شاد شد؟

 باران چه نقشی در 
داستان دارد؟

الف( چون آن چه در  الف( خورشیدالف( بازار
بیداری دیده بود، به 

خواب اش آمد

الف( خیس شدن 
پالتو

ب( خواستن 
خورشید

ب( چون رویای اش ب( خرگوش
داشت واقعی 

می شد

ب( خیس شدن 
خرگوش

ج( ا ز خرگوشی 
که رویای هویج 

می دید

ج( برای دوستی با ج( مردم بازار
خرگوش

ج( حضور خورشید 
برای گرم کردن 

خرگوش و خشک 
کردن پالتو

جدول و پرسش ها را با مشارکت کودکان ادامه دهید.
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2. پیشنهاد نوشتن یک داستان و گفت وگو درباره ی تجربه های کودکان

که  داستان هایی  یا  دیده   که  فیلم هایی  از  تجربه های شان،  درباره ی  کودکان  از 
خوانده اند، بپرسید. تجربه هایی که ابزارها مرز میان واقعیت و رویا شده اند؛ مانند 
پالتو در این کتاب. ذهن شان را آزاد بگذارید تا فکر کنند. بعد از آن ها بخواهید 
درباره ی توالی رخدادها بگویند و این که این ابزارها چگونه میان واقعیت و خیال 
رابطه برقرار کرده اند. آن ها می توانند داستانی بنویسند یا توالی رخدادها را در فیلمی 

که دیده اند یا داستانی که خوانده اند، بکشند.

3. پیشنهاد بازی

با کودکان 6 تا 9 سال سایه بازی کنید، روی دیوار زاویه ی تابش نور را به آن ها  •
نشان  دهید.

 چیزهایی را پنهان کنید و یا در نور و سایه قرار دهید. •
با آن سه جمله ی کلیدی یک بازی بسازید: کلماتی از جمله ی اول + جمله ی  •

دوم و ساخت جمله ی سوم. این بازی را با هر دو گروه سنی انجام دهید شما 
می توانید ترکیب های تازه ای بسازید. واژه ای از جمله ی اول + واژه ای از جله ای 

دوم و ساخت جمله ی سوم.
برای کودکان 9 تا 12 سال، از اهمیت تابش نور از زوایای گوناگون بگویید و  •

تفاوت اش را نشان دهید. آن ها می توانند با سایه های شان یک نمایش اجرا 
کنند. برای مثال به جای این که خودشان در این نمایش حضور داشته باشند، 
پشت به نور بایستند و با دست ها و وسایلی که دارند و سایه ای که از آن ها روی 
زمین است یک نمایش ساده اجرا کنند. مانند دست به دست کردن وسیله و 
یا حرف زدن با دست های شان، بدون گفتن واژه ای و... . کودکان در این بازی  

نمایش ها بسیار خالق اند. همراهی همه با هم در این بازی بسیار مهم است.

4. پیشنهاد برای نقاشی:

از کودکان 6 تا 9 سال بخواهید که یک نقاشی از بازی و دوستی خرگوش و  •
خورشید بکشند.

از کودکان 9 تا 12 سال بخواهید که با رنگ ها رویا و واقعیت را در نقاشی شان  •
نشان دهند.
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5. پیشنهاد ساخت کاردستی- کارت قصه گویی هویج پالتو پوش

تسهیل گر: لیال نامداری

آن چه نیاز دارید:

مقوای رنگ روشن  •
کاغذ نارنجی و سبز برای ساخت هویج •
کاغذ بنفش برای ساخت پالتو •
کاغذ زردرنگ برای ساخت خورشید •
کاغد سفید برای ساخت سر خرگوش •
مداد رنگی یا ماژیک  •
قیچی  •
چسب مایع یا ماتیکی  •

توجه: می توانید از کاغذهای دورریز یا بریده های رنگی مجله ها و روزنامه های 
باطله استفاده کنید.

یک: ابتدا از کودکان بخواهید روی کاغذ نارنجی تصویری از دو هویج بزرِگ یک 
اندازه بکشند و آن ها را با قیچی جدا  کنند. یکی از این هویج ها باید دارای سوراخ 
باشد تا سر خرگوش درون آن قرار بگیرد. دور این دو هویج را به هم می چسبانیم. با 
یک تکه کاغذ سبزرنگ هم برگ های هویج را درست می کنیم و با چسب به انتهای 

هویج وصل می کنیم.
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دو: در این مرحله کودکان سر یک خرگوش سفیدرنگ را روی کاغذ کشیده و می ُبرند. 
سر این خرگوش را درون سوراخ هویج  قرار می دهیم، به گونه ای که سر خرگوش 

بیرون باشد.

سه: سپس از کودکان بخواهید روی کاغذ زرد تصویر یک خورشید را بکشند و دور 
آن را قیچی کنند. می توانید از قبل با استفاده از مقوا یک الگو از خورشید درست کنید 
و در اختیار کودکان قرار دهید. از کودکان بخواهید برای خورشید های شان چشم و 

ابرو و... بگذارند.

چهار: در این مرحله کودکان یک پالتو روی کاغذ بنفش نقاشی می کنند و آن را روی 
هویج زیر سر خرگوش می چسبانند.

پنج: به کودکان کمک کنید تا یک تکه مقوای کلفت و کوتاه را، مانند یک دسته، 
چسب به پشت هویج وصل کنند، به طوری که بر صفحه کاغذ هویج عمود باشد. 
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شش: یک مقوا بردارید و با کاتر یا قیچی به شکل افقی یک شکاف در آن ایجاد 
کنید.

هفت: از کودکان بخواهید لبه های خورشید را تا بزنند و به آن حجم بدهند و در یک 
سمت مقوا در یک انتهای شکاف بچسبانند.
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هشت: دسته ی هویج را از میانه  ی شکاف رد می کنیم.
نه: اکنون روی مقوا خورشید و هویج و خرگوش هستند. با حرکت دادن دسته از 
پشت، درمیانه ی شکاف کاغذ، هویج و خرگوش به خورشید نزدیک و دور می شوند.


