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شد. در این میان تنها شش کتاب  داستان  بررسی(  0631 – 0631های شورا در  چهار دهه اخیر )فهرست

ها لکنت زبان دارند.  دو کتاب از این مجموعه به دو که شخصیت داستانی آن دیده شدتالیف و ترجمه 

تعریف  "خوب"و  "معرفی ویژه"های عنوانبا در جایگاه آثار تاریخی متفاوت اختصاص دارند که  یدوره

 شده بودند.
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 ویژهمعرفی 

کیومرث. در آینه . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  ،پوراحمد

   01 – 01گروه سنی  .ص 01. 0631، آخرین چاپ 0631نوجوانان، 

 کلیدواژه: لکنت /  کالس / معلم ریاضی/ خجالت/ مدرسه

اسم مسعود است که به دلیل داشتن لکنت زبان داستان زندگی پسری به 

دچار چالش با اطرافیان است. نثر روان و خواندنی و بیان تصویری این هنرمند از یك روایت واقعی از دنیای 

 از روی این کتاب فیلم هم ساخته شده است شد.نوجوانان سبب شده است تا این اثر ملموس و خواندنی با

 

 

 خوب

های زاده، پژمان، آرزوهای کوچک و ستارهرحیمی نویسنده و تصویرگر؛

 سال 3 – 3. 01، ص 0631دار. تهران: با فرزندان، دنباله

دار/ روباه/ اعتماد به لکنت/ ستاره دنبالهکالغ/  کلیدواژه: داستان حیوانات/

 نفس

های دیگر نادیده گرفته کالغ کوچکی که لکنت زبان داشت و در جمع کالغ

دار است. برآورده شدن آرزوهایش به دنبال ستاره دنبالهود. او برای شمی

آورد اما گول روباهی را خورده و ستاره را کالغ کوچولو ستاره را به دست می

دهد. اما دیگر غمگین نیست چون به خاطر به دست آوردن ستاره او در جنگل به عنوان بلند از دست می

 شود.پروازترین پرنده شناخته می
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 چهار ستاره

لزرغالمی، حدیث. روبی. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار مژگان کلهر.  

 سال 00 – 01ص.  36. 0631، کتاب های فندق، تهران: افق

ها / والدین های حیوانات /  ناپدری / خودمختاری / تمثیلکلیدواژه: داستان

 های ارتباطی جدید/ قدرت رسانه/ / رسانه ناتنی

نوجوانی که مایل است استقالل داشته باشد و مجبور نباشد با روبی، روباه 

-کند. مادر آشفته میپیدا می ناپدری خود زندگی کند، کاری در باغ وحش

شود و او دچار اختالل کالمی شده شود و در کشمکش با او دم روبی کنده می

به او  دشم اقتصادی قوی دارکه لکنت زبان و جوجه کلك در باغ وحش کند. و همه چیز را سروته بیان می

به جوجه کلك شود ولی آید و صحبت کردن او طبیعی میپس از مدتی دم روبی در میشود. نزدیك می

دهد که دمش را بکند تا همچنان محبوب بماند اما این بار با کنده شدن دم، روبی دچار لکنت روبی یاد می

  .شودزبان می

 

 چهار ستاره

آلموند، دیوید. قلب پنهان. مترجم نسرین وکیلی؛ ویراستار فرزانه مطلبی.  

 سال 01- 06 .ص 011. 0630تهران: قطره، 

های جسمی / لکنت زبان /  / پسران / تفاوت های انگلیسی  کلیدواژه: داستان

 / دوستی / طبیعت بندبازی / سیرک رویاها/ خواب / اعتماد به نفس /

او با  با چشمانی دو رنگ که دچار لکنت زبان است.مالونی پسری است  جو

رویا  ای ذهنی و روانی دارد و دائم در خواب و عناصر طبیعت و جانوران رابطه

آید و حتی گاهی بو و مزه دهان و گرمای بدن  بیند که نزد او می ببری را می

کند. او به سبب متفاوت بودن مورد تمسخر همه قرار  او را احساس می

او با دختری  ،مدن یك سیرک به شهرآ. او هیچ دوستی ندارد. با گیرد می

گیرد. کورنیا مانند جو با طبیعت  شود و از او بندبازی یاد می نام کورنیا آشنا و دوست می سن خودش به هم

پذیرند  کند. اعضا سیرک جو را می شنود و در ذهن مجسم می همدم است و صدای پرندگان و حیوانات را می

 بینند.  بر را در بدن او میو روح ب
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 شایسته تقدیر

پور. تهران: نشر چشمه، وینس. روزنامه فروش. مترجم پروین علی ،واتر

 سال  01 – 01. گروه سنی 0631

پرستار/ سیاه  -مامهای جسمی / لکنت زبان /  پسران / تفاوت کلیدواژه: 

 اعتماد به نفس پوست/ روزنامه فروش/ 

ی واژگان ای که با وجود توانایی نوشتن و گسترهزندگی پسر یازده ساله

تا اینکه رت  .روزمره مشکل دارد ارتباطاتدلیل لکنت زبانش در  زیاد، به 

رود و اش به مزرعه میدوست ویکتور برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگ

سپارد. ویکتور در نقش روزنامه اش را به ویکتور میکار روزنامه فروشی

کند که شود و  تجربه بسیاری کسب میدیدی آشنا میفروش با افراد ج

ناتوانی رسد که کند. در این داستان مخاطب همراه با ویکتور به این تجربه میزندگی اش را دگرگون می

 گیری با دیگران شود. تواند دلیلی برای منزوی شدن و فرار از ارتباطنمی

 

  نامزد برگزیده

سه جلد به . 0631ها. تهران: انتشارات افق، رجبی،  مهدی. بردیا و گوالخ

 سال 01 - 01. گروه سنی 031،  083، 031صترتیب 

همستر/ پدربزرگ/ کتاب/ های جسمی / لکنت زبان /  تفاوت کلیدواژه: 

 خوار/ اعتماد به نفسکتابخانه/ جادوگر/ همسایه/ هیوالی کلمه

کند.  او لکنت بردیا پسر یازده ساله است که با مادر و پدرش زندگی می

زبان دارد. او ارتباط خوبی با پدربزرگش که رئیس کتابخانه عمومی است 

شود و او مطمئن است پیرزن همسایه یك همستر بردیا گم میدارد. 

-می اش رابردیا شنل تشتکی. و همه چیز زیر سر اوست جادوگر است

ها آدمخوارند و ها برسد. گوالختا به سرزمین گوالخ رود زیرزمینپوشد و سوار بر آسانسور هزار طبقه می

کند اما بردیا در دنیای واقعی لکنت دارد و همیشه از مواجه با دیگران فرار میاند. خودشان هم طلسم شده

بردیا در این سفر برد. مبارزه علیه تاریکی را پیش میها او شاهزاده شنل تشکی است که در سرزمین گوالخ

  .رسددهد بلکه به خودآگاهی میها را نجات مینه تنها کتاب جراجویانهما


