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هفت اسب هفت رنگ

نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: نوشین صفاخو

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان/ کتاب های تاک

گروه سنی: 10-12 سال

خالصه و تحلیل کتاب 

داستان با یکی بود شروع می شود. یکی می شمارد، شعر می خواند و به اسب های 
عروسکی باالی سرش نگاه می کند. دختری که روی تخت اش دراز کشیده معلول 
است، بیمار است، او نمی تواند راه برود، دویدن در دشت را دوست دارد؛ اما دختر 
نمی تواند در دشت بدود. دختر خیال می کند، دری باز می شود و خیال اش که یک 
اسب است جای او می دود. اسب خیال، هفت اسب می شود. هفت اسبی که 
رنگ ها، جاها و شادی های شان را با هم شریک می شوند و در پایان داستان، اتاِق 

سیاه و سفیِد ابتدای داستان، رنگ می گیرد و دختر شاد می شود.

هفت اسب هفت رنگ کتابی است برای تمرین صبر و بردباری؛ پس باید آرام 
و بدون شتاب خوانده شود. کتابی برای پرورش قوه ی خیاِل خواننده و دعوت از 
او برای دیدن دقیق کلمات و تصویرها. در کتاب هفت اسب هفت رنگ تصویر 
اهمیت زیادی دارد و کشف معنا از طریق تمرکز و توجه توامان بر متن و تصویر به 
دست می آید. در نگاه اول ممکن است جمله های کتاب پیچیده به نظر برسند اما 
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با کمی تامل و خوانِش چندباره، کلید معما باز می شود و تشخیص و تفکیک مرز 
خیال و واقعیت رخ می دهد.

در این کتاب اسب نماِد خیاِل دختر است و داستان با اسب یک ام، که اسبی 
بی رنگ است، آغاز می شود. )اشاره ای به تکامل(. یکی بودن اسب یک ام با اسب 
هفتم، گفت وگو از بی رنگی و رنگ، از نداشتن جا و داشتن همه جا، همه ی این ها 
نشانه هایی از روایت معماگونه ی داستان است. همه ی این نشانه ها کودک را 
آماده می کند که الیه های نهان و نه چندان سرراست داستان را کشف کند و 
ذهنش برای خواندن داستان های پیچیده پرورش یابد. و در پایان، این تصاویر 
کتاب هستند که نشان می دهند چگونه دنیای خاکستری دخترک در دنیای خیال 

او رنگی شده است. 

شگردهایی برای خواندن کتاب

و  زیبایی ها  بتوانیم  باید  بگذاریم،  اشتراک  به  کودکان  با  را  کتاب  این که  برای 
شگفتی های یک داستان را ببینیم و برای این، باید بدانیم داستان بر چه سوار شده 
است، با ایده اش و موضوع و شگردهای اش چه کرده است؛ و دانستن این ها، بدون 
خوب خواندن متن و تصاویرش امکان پذیر نیست. در این بخش برای عمیق تر 
خواندن کتاب هفت اسب هفت رنگ شگردهایی را با شما سهیم می شویم. این 

شگردها در داستان های دیگر نیز می توانند به یاری شما بیایند: 
واژه ها با ما چه می کنند؟ برای چه به کارشان می بریم؟ برای سخن گفتن؟ برای ابراز 
احساسات؟ گاهی یک رفتار شما و یا حتی نگاه تان پرمعناتر از واژه هایی است که 

می گویید. پس چرا واژه؟ و اگر یک نویسنده باشید با واژه باید چه کنید؟
ما با واژه ها  فکر می کنیم. واژه ها چه شکلی اند؟ شاید واژه ها، شبیه خیال ما هستند 
و یا خیال مان شبیه واژه ها! شاید نویسنده ها، خیال های شان شبیه واژه هایی است 
که در سرشان می چرخد. مثال برای یک نویسنده واژه اش رنگی است، برای یکی 
دیگر سیاه. برای یکی شبیه توپ است که مدام این طرف و آن طرف می خورد به 
دیوار ذهن اش، برای یکی دیگر شبیه یک سنگ که سرجای اش نشسته. برای یکی 
شبیه رود. برای ما مهم است که نویسندگان با واژه چه می کنند و چه طور از واژه 
تصویر می سازند! پس واژه ها، جز شکلی که در این صفحه می خوانیم و می بینیم، 
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تصویر هم دارند. ساده است. مثال از گفتن »گل« چه چیزی به ذهن شما می آید یا 
چه رنگی یا چه گلی یا چه احساسی؟ یک واژه می تواند تصویرهای متفاوت داشته 
باشد و یا احساس های متفاوت و برای فکر کردن به همه ی این ها هم، به همان 
واژه نیاز داریم. واژه ها احساس هم دارند. یک واژه، کلی معنا و احساس و تصویر 
دارد! پس کار نویسنده سخت است و وقتی سخت تر می شود که قرار است آن را در 
یک ترکیب، در یک عبارت، در یک خط و یک صفحه و یک کتاب بیاورد. اگر تصویر 
کنارش بیاید که کارش دشوار تر هم می شود. پس همه ی این ها کنار هم می آید، 
کناِر آفریدن شخصیت، زمان و مکان و فضا و گفت وگو. پس همان قدر که می شود 
به واژه ها تک تک نگاه کرد، همان قدر هم نمی شود به تنهایی آن ها را دید. باید با 
واژه های قبل و بعدش و تصاویر کنارشان آن ها را ببینیم و در ساختار داستان و در 

ساختار یک کتاب درک شان کنیم.
بیاییم تمرین کنیم و این کار را با کتاب هفت اسب هفت رنگ انجام دهیم، هم 

تصاویِر واژه ها را می بینیم و هم واژه های تصاویر را می خوانیم. 
می خواهیم نخستین مواجهه با هر صفحه ی کتاب را تمرین کنیم:

»یکی بود، یک اسب
دو تا شد، دو اسب

سه تا شد، سه اسب
چهار تا شد، چهار اسب
پنج تا شد، پنج اسب

شش تا شد، شش اسب
هفت تا شد، هفت اسب.«

گاهی نویسنده ها در قالب ویژه ای وا ژه های شان را می ریزند. این قالب می تواند 
شعر باشد. این جا می خواهیم درباره ی سرودِن داستان بگوییم. می گوییم سرودِن 
داستان نه نوشتن یا گفتن داستان. در هفت اسب هفت رنگ با سرودِن داستان 
سروکار داریم. یکی از نشانه های اش همین ترکیب روایت در صفحه ی نخست است. 
وقتی می گوییم ترکیِب روایت، یعنی داریم از روایت داستانی در ترکیبی می گوییم 
که متفاوت است. به روایت چیزی را اضافه می کنیم. چه چیزهایی را؟ نخست، 
تصویر است. اگر عمودی بنویسیم یا افقی، از واژه ها، تصاویر متفاوتی به ذهن مان 
می رسد. این هم به ذخیره های ذهنی ما بستگی دارد که چه چیزی را به یاد آوریم 
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و هم به کاری که واژه ها در آن لحظه با ما می کنند. دوم ریتم است؛ واژه ها آهنگ 
هم دارند و بستگی به ریتمی که در جمله دارند این آهنگ متفاوت می شود، مثل 
نت های موسیقی! سوم، زمان و مکان، فضاسازی و شخصیت است. این مورد سوم 
را در پیوند با صفحه ی دوم کتاب بهتر می بینیم. پس از همه ی این ها در می یابیم که 

نخستین مواجهه  مان با کلمات داستان و شکل شان، اهمیت زیادی دارد. 
حاال می خواهیم همه ی این ها را کنار هم بگذاریم و ببینیم واژه های ابتدایی کتاب به 
ما چه می گویند. »یکی بود«، داستان با یکی بود شروع می شود اما »یکی نبود« کجا 
می رود؟ همان جا که یکی می شود هفت تا. قرار نیست ما بگوییم: »یکی بود، یکی 
نبود« می توانیم نشان اش دهیم؛ یک تقسیم شد، زیاد شد. این زیاد شدن را هم در 
واژه می بینیم و هم در تصویر. داستان دارد می شمارد! پس یک راوی داریم. راوی 
می تواند خوِد داستان باشد، یعنی خوِد کتاب، یا کس دیگری. اما این شمردن شبیه 
چیست؟ گاهی ما هنگام خواب می شماریم. این را غیر از واژه ها از کجا می توانیم 
می فهمیم؟ به باالی َسِر واژه ها نگاه کنید. باالی واژه های این صفحه، هفت تا اسب 
از باال آویزان اند. پس یکی آن پایین است. اسب ها همه در حال دویدن اند . چرا؟ 
گاهی نویسنده ها یک چیز را می گذارند جای همه چیز! این یعنی چه؟ برای نویسنده 
اسب نمادی است برای همه ی چیزهایی که می خواهد در داستان اش بگوید. آن قدر 
پیش می رود که اسب می شود اسطوره! اسطوره یعنی چه؟ اسطوره فقط از گذشته 
به زمان حال نمی آید و به آینده ی ما نمی رود، ما هم می توانیم در اکنون اسطوره 
بسازیم. حتما زیاد شنیده اید که درباره ی غالم رضا تختی می گفتند که او یک اسطوره 
بود. اسطوره هایی که ما می سازیم می توانند معناهای شان را هم از دنیای گذشته 
بگیرند و هم از اکنوِن ما. مثال تختی، معیارهای پهلوانی را از گذشته می گیرد و 
معیارهای قهرمانی را از اکنون. معیارهای مهربانی و فداکاری را در پیوند گذشته 
و اکنون می سازد. پس یک پای اسطوره در گذشته است و یک پای اش در اکنون 
و امتدادش در آینده. اسطوره اگر در داستان خوب ساخته شده باشد زمان بی مرز 
می سازد. اما بیاییم پیش از این که به صفحه ی بعد برویم به واژه هایی که خواندیم 
فکر کنیم. ما چه چیزی از واژه های ابتدایی کتاب فهمیدیم؟ یکی دارد آن پایین 
می شمارد، شعر می خواند و به اسب های باالی سرش نگاه می کند. پس داستاِن 
کتاب با همه ی چیزهای اش شروع شده. شخصیت داریم، مکان داریم، و زمان هم 
داریم... یک نکته! زمان فقط روز و شب نیست! حال و گذشته و آینده هم زمان اند. 
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و زمان هایی که مرزی ندارند، مانند زمانی که خیال می کنیم. مرزی برای این خیال 
کردن و سفر در زمان نیست. دیگر چه داریم؟ شخصیت داریم، که هنوز نمی دانیم چه 
کسی است، و گفت وگو! گفت و گو با چه کسی؟ با خودش! یک نفر دارد با خودش 
حرف می زند. چرا؟ شاید چون آن پایین دارد می شمارد و به باال نگاه می کند. باال 
اسب های عروسکی هستند. ما صدای اش را از البه الی سطرهای کتاب می شنویم: 

»دخترک هم چنان زمزمه می کرد 
و از پنجره ی خیال اش دشت را می دید.«

خیلی چیزها با دیدن صفحه ی دوم روشن می شود. این که چه کسی می شمارد، چرا 
می شمارد و با شمردن چه می کند. دختر، روی تخت اش دراز کشیده، او نمی تواند 
راه برود، راه رفتن در دشت را دوست دارد... و خیلی چیزهای دیگر. حتی می توانیم 
این  سوال را از خود بپرسیم که چرا اسب؟ پاسخ این پرسش هم در تصاویر روشن تر 
می شود. زیرا از تصویر خیلی چیزها را درباره ی دختر درمی یابیم. از پاهای اش و 
از داروهای روی میز. در تصویر اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن است: دختر 
نمی تواند برود و در دشت بدود، اما یکی دیگر دارد می رود. دری باز شده و اسبی 
نیم اش در اتاق است و نیم دیگرش از الی در بیرون رفته است. دختر خیال می کند 
و خیال اش جای او می دود. خیال هم که تندپا است. دیدید اسب چه قدر معنا دارد 
کنار پنجره ی خیال! یک نکته ی مهم: دیدید چه قدر در سطرهای کتاب واژه های کمی 

خرج شده بودند و به جایش تصاویر، حرف زدند؟
قرار است در خیال دختر شریک شویم. بیایید این کار را بکنیم. ما هم سوار یکی از 
اسب ها شویم. شبیه دختر که سوار یکی شان شده و دیگر چیزی هم به پای اش 
بسته نیست. پس داریم صفحات بعدی کتاب را می بینیم: »هفت اسب، هفت رنگ 

داشتند و نداشتند.
اسب هفت ام سفید بود.
اسب شش ام سیاه بود.
اسب پنج ام سرخ بود.

اسب چهارم زرد بود.
اسب سوم خاکستری بود.

اسب دوم قهوه ای بود.

اسب یک ام رنگی نداشت که روی تن اش بریزد.«
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این خط آخر، درشت و پررنگ است. چرا؟ چون قرار است ما آن را حتما ببینیم و 
داستان می خواهد بر آن تأکید  کند. این خط آخر هم یک کلید است. این کلید را 
برمی داریم و سطرهای بعدی و حتی معنای صفحات بعدی کتاب را با آن باز می کنیم. 
انگار داریم به چیز دیگری فکر می کنیم، به معنا! برای فهم معنا گاهی می رویم سراغ 
واژه ها و جمله های توصیفی یا اضافه های تشبیهی یا استعاری یا ابهام و ایهام و 
یا کنایه. یکی از روش های خواندن معنا همین است؛ برویم سراغ جمله هایی که 
سرراست نیستند. اما می خواهیم با چیز دیگری هم آشنا شویم. برای خواندن معنا 
برویم سراغ ضربه های متن! اگر کتاب تصویری است باید دنبال ضربه ها در تصویر 

هم بگردیم. 
موالنا شعری دارد: »پس نهانی ها به ضد پیدا شود« برای پیدا کردن معنای متن به 
این ضدها نیاز داریم. ضربه های متن هم چیزی از جنس همین »ضد« است. چیزی 
که خالف عادت رایج، یک دفعه ما را به هوش می آورد و شاید از هوش ببرد. اکنون 

در متن تمرین می کنیم و ضربه های اش را پیدا می کنیم.
صفحه ی اول را یادتان است؟: 

»یکی بود، یک اسب
دو تا شد، دو اسب ...«

به طور معمول پس از »یکی بود« چه می آید؟ چرا »یکی نبود«، اینجا نیامده؟ این 
خالف عادت ماست. این یک ضربه است و از همین جا، باید از همین سطرهای 
اول خواندن معنا را شروع کنیم. بعضی داستان ها این ضربه ها را خیلی زود شروع 

می کنند. 
برویم سراغ ضربه ی بعدی! این بار در تصویر دنبال اش بگردیم. تصاویر نخست، 
همه سیاه و سفید و خاکستری اند. اتاقی که در تصاویر نشان داده شده است، 
اسبی که دارد از در بیرون می رود و حتا لباس دختری که روی تخت خوابیده و تمام 
چیزهای اتاق، سیاه و سفید و خاکستری اند، جز گیاهان که بین شان هم سبز پیدا 
می شود و هم سیاه و سفید. همین جا مکث کنید! مگر گیاه سیاه و سفید می شود، 
حتا گلدان اش؟ »پس نهانی ها به ضد پیدا شود« پیدایش کردید؟ ضربه را دیدید؟ 
تضاد بین چیست؟: »و از پنجره ی خیال اش دشت را می دید«، یک پنجره باز شده 
به سمت خیال و یا از خوِد خیال، پنجره باز شده به سمت واقعیت. پس تضاد 
بین همین دو است، خیال و واقعیت. اما مگر می توانیم از خیال پنجره باز کنیم 
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به واقعیت؟ مگر برعکس اش اتفاق نمی افتد؟ این هم یک ضربه ی دیگر. رنگ ها 
یادتان نرود. کتاب از همین صفحات اول دارد توجه به رنگ ها را پیوسته به ما 

گوشزد می کند.
»هفت اسب، هفت رنگ داشتند و نداشتند.« همین جا مکث کنید! باز هم تضاد 
داریم، تضاد داشتن با نداشتن. بین همه ی اسب ها، یکی رنگی ندارد که روی تن اش 
بریزد. اما رنگ چیست؟ یک معنای  رنگ همان خیال است و پنجره ای که به روی اش 
باز شده و قرار است واقعیت را رنگی کند. دیدید می توانیم از خیال، پنجره باز کنیم 

به واقعیت؟ 
چرا از میان اسب ها اسب یک ام بی رنگ است؟ چون داستان با او آغاز می شود 
و داستان خیال دختر! یکی دیگر از ضربه های کتاب همین است: حرکت دورانی! 
داستان دور می زند. از اسب یک ام شروع می کند به هفت ام می رسد و از هفت ام 
را پاسخ دهید، پاسخ  این چرایی  اگر  اما چرا؟  شروع می کند به یک ام می رسد. 
را  معنای اش  و  است  اسطوره  اسب  نگفتیم  مگر  را هم می دانید.  اسب  بی رنگی 
از گذشته هم می گیرد؟ به حرکت دورانی فکر کنید و دایره! پاسخ را پیدا کردید؟ 
اندیشه های دینی  ایران باستان و حتی  می گویند دنیا گرد است. دایره در تفکر 
معنای تکامل دارد، معنای رسیدن. معنای نرمی و حتی مهربانی، چون دایره گوشه 
ندارد. به عدد هفت در کتاب دقت کنید! مثل چیست؟ هفت شهر عشق، هفت 
مرحله ی عرفان و ... . می توانید درباره ی دایره و هفت مطالعه کنید. دیدید اسب 
چه اسطوره ی خوبی است؟ داستان با »یکی بود«، یک اسب آغاز می شود. خالق 
داستان کیست؟ دختر. کسی که دارد برای تان داستان را روایت می کند، همان یک! 
همان که اسب از پنجره ی خیال اش بیرون دویده و یک شده هفت تا. می توانیم 
همین طور این حرکت دورانی معنا را ادامه بدهیم چون اول و آخر یکی است، ابتدا 
و انتها و بدایت و نهایت! هر جا باشیم و هر رنگی که داشته باشیم، می توانیم با هم 
شریک شویم در همه چیز و همه جا و همه رنگ! کتاب از آفرینش می گوید. دختر هم 

آفریننده است، خیال اش دنیای سیاه و سفیدش را رنگی می کند.
هر کدام از اسب ها، رنگی به اسب بی رنگ می دهند. اسب ها »داشته «های شان را با 
او شریک می شوند. تضاد بین داشته و نداشته را یادتان می آید؟ داستان می گردد، 
از اسب یک ام شروع می کند و می رسد به اسب هفت ام که جایی نداشت که آن جا 
باشد. باز هم تضاد. بین »جا« و »بی جا«. همه ی اسب ها پاره ای از جای خود را به 
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اسب هفت ام دادند. اسب اکنون »همه جا« را دارد. تا این جا می بینید اسب چه قدر 
معنا می سازد؟ از بی رنگی و رنگ، از نداشتن جا و داشتن همه جا. دیدن تصاویر را 

فراموش نکنید که چه طور دنیای خاکستری دختر، در خیاالتاش رنگی شده. 
باز داستان چرخ می خورد. با چه اسبی آغاز می شود؟ این بار اسب یک ام چیزی ندارد 
برای فکر و خیال. اسب ها چه می کنند و حاال اسب یک ام چه دارد؟ یک ضربه ی 
دیگر! تصاویر دارند به ما می گویند اسب یک ام همان اسب هفت ام است! چرا؟ 
چون داستان از نبوِد باال و پایین می گوید. یِک اول و هفِت آخر، همه یکی اند. این بار 
داستان با کدام اسب شروع می شود؟ داستان ادامه پیدا می کند تا این که یک سال 
می گذرد. چرا یک سال؟ به تکامل فکر کنید! دوازده ماه. در تصویر ماِه کامل را هم 
داریم. می بینید چه قدر نشانه برای تکامل است و یکی بودن؟ چرخ را در نخستین 

تصویر کتاب از یاد نبرید و چرخ خوردِن ساختار داستان  را. 
آن اسبی که از همه چیز بیش تر از یکی دارد به زیر پنجره ی خیال دخترک می رسد 

و... ضربه های پایانی کتاب:
اتاق رنگ گرفته ی دختر از اسب های آویزان به دیوار تا همه چیز اتاق اش و البته خود 
دختر. حاال رنگ چه بود؟ شاید شادی! که با هم می سازیم اگر بدانیم یک و هفت، 

یکی است!
حاال می توانیم با کودکان قصه ی هفت شب، هفت ماه را بسازیم:

»دخترک از شادی سرشار شد. به اسب هفت رنگ چشم دوخت و گفت: 
می آیی

با هم
قصه ی

هفت شب، هفت ماه
را بسازیم؟«
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چگونه 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. آموزش گر 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.

فعالیت های پیشنهادی

1.گفت وگو

گفت وگو از مهم ترین فعالیت هایی است که می توان در یک نشست بلندخوانی 
انجام داد و کشف ناشناخته های کتاب را با کودکان سهیم شد. یک گفت وگوی 
زنده و اثربخش کودکان را به فکر وامی دارد و نگاه آن ها را به مسائل کتاب عمیق تر 

می کند.
الف( گفت وگوی پیش از بلندخوانی 

برای ورود کودکان به فضای داستان می توانید پیش از شروع بلندخوانی، با گفت وگو، 
آن ها را برای شنیدن داستان آماده کنید:

آیا تا به حال شده است که درباره چیزی خیال ورزی کنید؟ درباره ی چه چیزی؟. 1
آیا شده است که با خودتان حرف بزنید؟ درباره ی چه چیزی؟. 2
وقتی غمگین اید، دنیا را به چه شکل می بینید؟ و اگر شاد باشید چه طور؟. 3
شما چه تفاوت هایی با دیگران دارید؟ می توانید چند نمونه از تفاوت هایی . 4

را که با خواهر، برادر یا دوست های تان دارید نام ببرید؟
آیا کسانی را دیده اید که نمی توانند ببینند یا بشنوند یا راه بروند و به آسانی . 5

کارهای شان را انجام بدهند؟
ویژه  • نیازهای  با  کودکان  از  برای شان  و  کنید  تعریف  کودکان  برای   را  معلولیت 

بگویید.
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را  بخواهید اسب ها  آن ها  از  و  نشان دهید  کودکان  به  را  روی جلد  6. تصویر 
بشمارند و بگویند چه رنگ هایی می بینند، حدس می زنند موضوع داستان چه 

باشد و چه اتفاقی در آن رخ می دهد؟ 

ب( گفت وگوی هنگام بلندخوانی 
بلندخوانی را با گفت وگوی هم کنشانه همراه کنید و  هم زمان با خواندن کتاب، 
نمونه  ادامه  در  کنید.  طرح  را  صفحه  هر  موضوع  با  متناسب  پرسش هایی 

پرسش هایی برای انجام این فعالیت آمده است:
کودکان را تشویق کنید در نخستین تصویر کتاب به دنبال حالت های گوناگون . 1

اسب هایی که می بینند بگردند و آن ها را بیان کنند. اسب هایی که نشسته، 
ایستاده، در حال دویدن و ... هستند، رو به ما یا پشت به ما هستند و ... 

از کودکان بپرسید: در تصویر صفحه ی دوم کتاب چه چیزهایی می بینید؟ . 2
از کودکان بپرسید: چرا دخترک بر روی تخت خوابیده است؟ به نظر شما او به . 3

چه چیزی فکر می کند؟
از کودکان بپرسید که در تصویر اتاق دخترک چند اسب می بینند؟ آن ها را نشان . 4

دهند و بشمارند.
از کودکان بخواهید اسبی را که رنگی ندارد روی خود بریزد، در تصویر نشان . 5

دهند.
از کودکان بپرسید که چند اسب در این تصویر می بینند؟ بپرسید فکر می کنند . 6

اسبی که رنگی نداشت روی خودش بریزد کجاست؟
روی این پرسِش متن کتاب تأمل کنید: »چرا اسب یک ام چیزی برای فکر و . 7

خیال ندارد؟«. کودکان را تشویق کنید پاسخ های خودشان را بسازند. بپرسید 
چه فکرهایی ممکن است در سر اسب یک ام باشد؟ 

از کودکان بپرسید: چرا داستان از اسب یک ام آغاز می شود، به اسب هفت ام . 8
می رسد و به اسب یک ام باز برمی گردد؟

در پایان گفت وگو، از آن ها بپرسید به نظرشان قصه ی هفت شب، هفت ماه . 9
چه قصه ای است و چه اتفاق هایی در آن خواهد افتاد؟

ج ( گفت وگوی پس از بلندخوانی
چه تفاوتی بین تصویر اتاق دخترک در پایان کتاب و ابتدای کتاب می بییند؟ )از . 1

کودکان بخواهید تغییراتی را که در این تصویر نسبت به تصویر ابتدای کتاب 
می بینند بیان کنند(.
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خیال چه کمکی به دخترک داستان کرد؟. 2
آیا تاکنون خیال پردازی کرده اید؟ چه حسی داشته اید؟ خیال پردازی چه کمکی . 3

به شما کرده است؟
از کودکان بخواهید هریک قصه ی هفت شب، هفت ماِه خود را برای . 4

جمع تعریف کنند.

کودکان  با  کتاب-  دوباره خوانی  برای  فعالیت  یک  پیشنهاد   .2
تمرین کنید و بپرسید!

هدف: دقیق دیدن، درک معنای کلمات و تصویرهاست.

این بخش برای معلم یا تسهیلگرانی پیشنهاد می شود که کتاب را  یادآوری: 
انجام  را  با کتاب  با کودکان خوانده باشند و فعالیت های مرتبط  این  از  پیش 
داده باشند، به ویژه گفت و گوهای پیش و پس از بلندخوانی را. این بخش تکمیل 
کننده ی بحث های پیشین است و الزمه ی انجام آن، خواندن ابتدای دستنامه و 

شگردهایی برای خواندن کتاب است. 

داستان با یکی بود آغاز می شود اما »یکی نبود« کجا می رود؟ 
برای پاسخ به این پرسش کودکان را تشویق کنید که به معنی »یکی بود« فکر کنند. 
از آن ها درباره ی معنای »یکی بود یکی نبود« بپرسید. کتاب »یکی نبود« را نشان 
می دهد. چگونه این کار را انجام می دهد؟ وقتی که یک اسب، هفت اسب می شود. 

یک تقسیم و زیاد می شود. این را  هم در واژه می بینیم و هم در تصویر. 
داستان دارد می شمارد. پس یک راوی داریم. از کودکان بپرسید چرا فکر می کنیم 
را نشان شان  راوی کجاست؟ صفحه ی بعدی  به نظرشان  کسی دارد می شمارد و 
که  واژه هایی  به  بگویید  ببینند.  را  سقف  به  آویزان  اسب های  بگذارید  ندهید. 
خوانده اید فکر کنند، پیش از این که بروید صفحه ی بعد. ما چه چیزی از واژه های 
ابتدایی کتاب فهمیدیم؟ از آن ها بپرسید چه چیزهایی دیدند و فهمیدند؟ یکی دارد 
آن پایین می شمارد، شعر می خواند و به اسب های باالی سرش نگاه می کند. یک نفر 
دارد با خودش حرف می زند. به نظرشان چرا؟ چون آن پایین دارد می شمارد و به باال 
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نگاه می کند. باال اسب های عروسکی هستند. ما صدای اش را از البه الی سطرهای 
کتاب می شنویم. کودکان را به این شنیدن تشویق کنید و خواندن کتاب را گام به گام 

پیش ببرید. 
خیلی چیزها با دیدن صفحه ی دوم حل می شود. بپرسید چه چیزهایی در تصویر 
می بینند؟ و به نظرشان چرا اسب؟ هدف این بخش، خوب دیدن و خوب گوش 
کردن به تصویرها و واژه هاست. پنجره  ای به سوی  خیال باز شده است و اسبی را در 
تصویر می بینیم که بیرون می رود. از همین جا درباره ی تضاد برای شان بگویید، میان 

واقعیت و خیال و تضادهای دیگر کتاب مانند داشتن و نداشتن.
بپرسید وقتی غمگین اند، دنیا را چه شکلی می بینند؟ و اگر شاد شوند چه طور؟ خیال 
چه طور دنیای پیرامون ما را رنگی می کند؟ آیا تا به حال با خیال دنیای شان رنگی 

شده است؟
»هفت اسب، هفت رنگ داشتند و نداشتند ...«  رنگ چیست؟ حاال اگر از رنگ 
بپرسید می توانند بگویند که معنای اش در داستان چیست. یک معنای اش همان 
خیال است و پنجره ای که به روی اش باز شده و قرار است واقعیت را رنگی کند. یکی 
دیگر از معناهای رنگ چیست؟ چرا از میان اسب ها، اسب یک ام بی رنگ است؟ 
درباره ی هفت، یک، دایره و آفرینش با کودکان گفت وگو کنید. همه ی این ها نماد 
تکامل اند و آفرینش. کتاب درباره ی مفهوم آفرینش گفت وگو می کند. عدد هفت 
ترکیب دو عدد زوج و فرد است و در باورهای تمامی ادیان نماد تکامل. دایره هم 
نماد تکامل است و آفرینش و بازگشت. ما به دنیا می آییم و دوباره باز می گردیم. 

دنیا گرد است... از زبان زدها هم می توانید استفاده کنید.
دیدن تصویر را فراموش نکنید که چه طور دنیای خاکستری دختر، در خیاالت اش 
رنگی شده و این حرکت دورانی در داستان را به کودکان نشان دهید. بگذارید حدس 

بزنند با چه اسبی متن صفحه ی بعد شروع 
می شود.

از کودکان بخواهید دنبال نشانه های دایره 
بگردند 

بگویید هر جا باشیم و هر رنگی که داشته 
باشیم، می توانیم با هم شریک شویم در 
همه چیز و همه جا و همه رنگ! درباره ی این 
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موضوع با کودکان بحث کنید. تاکنون چیزی را با کسی شریک شده اند و چه حسی 
داشته اند؟

آن اسبی که از همه چیز بیش تر از یکی دارد به زیر پنجره ی خیال دخترک می رسد. 
اتاق رنگ گرفته ی دختر از اسب های آویزان به دیوار تا همه چیِز اتاق اش و البته خود 

دختر. 

3. پیشنهاد یک فعالیت برای شروع نشست و پیش از بلندخوانی

هدف: ایجاد آشنایی ذهنی کودکان با فضای داستان

هدف از انجام این فعالیت، جلب توجه بچه ها به تصاویر و مفاهیم کلیدی داستان 
با در اختیار قرار دادن کلیدهای تصویری اصلی است. کودکان پیش از شروع خواندن 
کتاب، با رنگ کردن اسب هایی با الگویی مشابه با اسب های کتاب، تصویری آشنا 
و مشترک از آن چه در طول داستان دنبال خواهند کرد به دست می آورند. هم چنین 
هدف شکل دادن به این درک ضمنی از روند داستان است که اگرچه هر اسب  ممکن 
است در کلیت مشابه اسب دیگر باشد اما رنگ و جای او با اسب دیگر متفاوت 

است و ... 
هم چنین گرچه هر اسب ممکن است فقط یک رنگ یا یک جا داشته باشد، این 
امکان هم وجود دارد که اسبی با الگویی کامال مشابِه سایر اسب ها، رنگ ها و جاهای 

متنوع همه ی آن ها را داشته باشد... 
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در این فعالیت کودکان ابتدا رنگ آمیزی اسبی تک رنگ در یک  جای خاص را تجربه 
می کنند و در ادامه با همکاری یک دیگر تصویر اسبی را با رنگ ها گوناگون و در 
جاهای متنوع خلق می کنند که عنصری از رنگ و مکاِن اسب هر یک از آن ها را دارد 

و همه ی اسب ها در شکل گیری تصویرش نقش دارند ... 
برای انجام این فعالیت، بر روی کاغذ زمینه ی سفید یک طرح اسب در اختیار هرکدام 
از کودکان قرار دهید و به آن ها بگویید اسب شان را با رنگ دلخواه شان رنگ آمیزی 
کنند. در حالی که مشغول رنگ آمیزی اند به هر یک از آن ها، تک تک، بگویید که تصور 
کنند اسب شان در یک جای خاص است: جنگل، دشت، بیابان، دره، باالی تپه و کنار 

دریا )جاهایی که اسب های داستان در آن ها هستند(. 
پس  از پایان نقاشی های فردی، یک طرح اسب بی رنگ دیگر در اختیار کودکان قرار 
دهید و از آن ها بخواهید هرکدام، یک قسمت کوچک از بدن این اسب را به رنگ 
اسب خودشان رنگ آمیزی کنند و در یک قسمت از صفحه، بخشی از جایی که اسب 

خودشان در آن است را نقاشی کنند.

4.پیشنهاد یک فعالیت برای پس از بلندخوانی

هدف: ایجاد فرصت شخصی سازی داستان و بیان آن در قالب تصویر. تقویت 
مهارت های دست ورزی 

هدف از انجام این فعالیت استفاده از فرصت تجربه ی نگاه کردن از پنجره ی خیال  
دخترک برای ورود به دنیای خیال، شخصی سازی فضای خیال انگیز داستان و این بار 
خلق داستان شخصی خود کودکان و بیان آن در قالب تصویری از اتفاق هایی است 

که آن سوی پنجره ی خیال خودشان در حال رخ دادن است.
با ابتکار خودتان یا دنبال کردن دستورالعمل ساده ای که در ادامه آورده شده است، 
روشی را برای درست کردن پنجره ی کاغذِی باز و بسته شونده به کودکان آموزش 
دهید. عالوه بر آموزِش روِش درست کردن پنجره، یک نمونه ی ساخته شده نیز 
در اختیارشان بگذارید تا بتوانند تصویری از کار تکمیل شده داشته باشند. از آن ها 
بخواهید پنجره ی خیال شان را درست کنند و آن چه آن طرف پنجره ی خیال خود 

می بینند نقاشی کنند.
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روشی ساده برای درست کردن پنجره ی خیال

1. برای ساخت پنجره ی خیال به دو برگ کاغذ A4 ، قیچی یا کاتر و چسب نیاز است:

2. کاغذ را از طول به دو نیم تقسیم کنید:
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3. اکنون ضلع بلندتر دو مستطیل را به اندازه ی نیم سانتی متر تا کنید: 

4. یک برگه ی A4 دیگر بردارید، نیمه ی دیگر کاغذ را روی آن قرار دهید و جای پنجره 
را در وسط صفحه تعیین کنید سپس با کاتر یا نوک قیچی دو برش به اندازه ی چند 

میلی متر بیشتر از طول در پنجره، روی کاغذ A4 ایجاد کنید:

5. اضالعی را که تا کرده بودید از برش ها رد کنید و در پشت کاغذ چسب بزنید:
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6. پنجره ها آماده ی رنگ کردن، باز کردن و نگاه کردن به خیال های زیبای پشت شان 
هستند: 

می توانید برشی روی کاغذ زیرین ایجاد نکنید، اما توصیه می شود، برای این که کمی 
پیچیدگی عملی و زیبایی نهایی به کار بدهید و فرصت تمرین تمرکز و دقت در برش  
دادن و تا کردن را برای بچه ها فراهم کرده باشید، از آن ها بخواهید این کارها را 

انجام دهند. 
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ساخت پنجره خیال با کودکان موسسه مهروماهـ  تسهیل گر: سپیده قلی پور:
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5. پیشنهاد یک فعالیت درباره ی بخشندگی

هدف: درک مفهوم بخشندگی
بخشندگی یکی از  درون مایه های این داستان است. با کودکان درباره ی چیزهایی 
که  توضیح دهید  آن ها  به  دیگران شریک شویم.  با  که می توانیم  کنید  صحبت 
بخشنده بودن تنها به معنای بخشیدن وسایل یا خوراکی های مان به دیگری نیست 

و ما می توانیم وقت یا دانش خود را هم در اختیار دیگران بگذاریم. 
این که  بگویید.  سخن  آن  گوناگون  شکل های  و  بخشندگی  انواع  از  کودکان  با 
نویسندگان با داستان های شان ما را در خیال شان شریک می کنند، یک موسیقی دان 
با آهنگی که ساخته و  معلم با درسی که به ما می آموزد. کمک کردن به مادر و پدر 
در کارهای خانه، گوش دادن به حرف های دوستی که غمگین است و مهم تر از همه 
رفتار درست با کسانی که توانایی هایی متفاوتی با ما دارند )کودکان با نیازهای ویژه( 

هم گونه هایی از بخشندگی است. 
پس از این گفت وگوها، با کودکان دیوارکوبی شبیه به تصویر زیر را بسازید.
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6.پیشنهاد کاردستی ـ ساخت آویز

هدف: تقویت قوه ی تخیل، خودبیان گری، دست ورزی، تقویت مهارت  نوشتن
در کتاب آویزی از اسب ها باالی تخت دخترک آویزان است و به نظر می رسد که 
همین آویز سبب خیال پردازی دخترک می شود. از کودکان بخواهید که برای خود 
یک آویز شخصی درست کنند به طوری که بیان گر آرزوهای آن ها باشد و براساس 
آن داستانی بنویسند. چند نمونه آویز متحرک به کودکان نشان دهید و ابزار هنری 

و دورریزها را در اختیار کودکان قرار دهید تا از آن ها ایده بگیرند.
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