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ب
کتا

ی 
رف

مع

دلقک
	 نویسنده:	هدا	حدادی	

و	 کودکان	 فکری	 پرورش	 کانون	 ناشر:	
نوجوانان

گروه	سنی:	متوسطه	دوم
تغییر  همه چیز  خانه،  در  دلقک  یک  بودِن  با 

می کند!
تهران،  شلوغی  در  تنها  و  دانشجو  دختری 
او  زندگی  که  می شود  ُمواِجه  دختربچه ای  با 
مجبور  جوان،  دانشجوی  می دهد.  تغییر  را 
در  مدتی  برای  دختربچه   این  از  که  است 
خانه ی خودش نگهداری کند؛ بچه ی عجیبی 
که نه نام و نشانی دارد و نه از پدر و مادرش 

از  می گوید  و  می دهد  درستی  اطالعات 
طایفه ی »دلقک ها« است. دختربچه می گوید 
که دلقک ها، همیشه هویِت خودشان را پنهان 
آن ها  سرپرست ِ  کسی  وقتی  فقط  و  می کنند 
قهرماِن  بفهمد.  را  آن ها  راِز  می تواند  باشد، 
رفته رفته می فهمد که همه ی دلقک ها  داستان 
مهمان  آن،  انجام  برای  که  دارند  مأموریتی 

خانه ی دیگران می شوند...

چشم گرگ
	 نویسنده:	دانیل	پناک	
	 مترجم:	آسیه	حیدری	

ناشر:	چکه
گروه	سنی:	متوسطه	اول	و	دوم

شلوغ،  شهِر  یک  میان  وحشی  باغ  در 
یک چشم  گرگی  قفِس  روبه روی  پسربچه ای 
او   اما  می کند.  تماشا  را  او  و  است  ایستاده 
و  مشتاق  بازدیدکننده های  بیش تِر  برخالف 
ترسان، تنها دندان ها و سردی و بی تفاوتِی نگاه 
گرگ را نمی بیند. او به چشِم گرگ خیره می شود 
خانواده اش  و  گرگ  زندگِی  داستاِن  آن،  در  و 
و  آزادی  داستاِن  گرگ،  می ایستد.  نظاره  به  را 
اسارت اش را برای پسر تعریف می کند و پس 

از آن، نوبت پسر است که به گرگ بگوید که 
در  وحش  باغ  این  و  شهر  این  از  سر  چطور 

آورده است.
»چشم گرگ«، داستان رنج هایی است که ما، 
و  انسان ها  برای  انتخاب هایمان،  و  زندگی  با 
این  می کنیم.  ایجاد  دیگر  زنده ی  موجوداِت 
نشان  جذاب،  و  عجیب  قصه ای  با  داستان، 
یکدیگر  با  زنده،  موجوداِت  ما  که  می دهد 

پیوند و رابطه ای عمیق و دیرینه داریم.
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