
۷۴۱۱اسفند۷۴۱یشماره  

 پیکمام
یراهدورویژه   



 با یاد دوست
 که مدارا و مهر مادری

 ای از کان مهر و مدارای اوست ذره

 ی راه دورویـژهپیـک مـام    
 ۷۴۱۱اسفند ۷۴۱ی  شماره

بهموسسه گروهمنظوراطالعمادرانامروز)مام( ارتباطگروههایبهرهرسانیبه دور، تبادلگیرازراه یکدیگر، با ها
گیرازراههایبهرههایموجوددرطولکارگروههاوابهامتجربه،خبردارشدنازنظرهاوپیشنهادهاورفعاشکال

رسانیداخلییراهدورمسئولیتاطالعپیکمامویژه۸۹۳۱ازسال.یراهدورراتهیهکردهاستدور،پیکمامویژه
نیزبرعهدهگرفتهاست.جمع به»پیوستپیکمام«هایموسسهدرپایانهرسالدربندیکلفعالیتمؤسسهرا

 شود.مندانارائهمیعالقه

 ی راه دور ی پیک مام ویژه درباره

 فهرست مطالب

بهار عابدینی،  کرمی، همکاران این شماره: مرضیه شاه
 شیدا اکبری

 نشانی موسسه مادران امروز)مام(: 
خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان 

، واحد یکم )زیر ۷۳ی  سربداران، نبش جهانسوز، شماره
 ۱۳۱۳۳۷۷۱۱۱همکف( ، کد پستی:

، ۹۲۱ـ۳۳۱۹۱۸۷۸، ۹۲۱ـ۳۳۳۱۹۷۸۳تلفن و دورنگار:  
 ۹۲۱ـ۳۳۳۲۳۷۱۳

 www.madaraneemrooz.comسایت: 
 info@madaraneemrooz.comپست الکترونیکی: 

/https://telegram.meرسانی:  کانال اطالع
madaraneemrooz1 

 madaran_e_emrooz@ی اینستاگرام:  صفحه

 هایکتابخوانیگزارش ۹

 ها:هفتهدرختکاریمناسبت ۴

 ها:روززبانمادریوروزجهانیزنمناسب ۷

یاخبارناگوارشدگانیدرهجمهها:کودکانفراموشخواندنی ۱  

 خواندنباکودکاندرنوروز ۸۱

هاییباموضوعنوروزکتاب ۸۹  

هایکتابخوانیپاسخبهپرسشهایگروه ۸۴  

هایبرگزارشدهکارگاه ۸۱  

 معرفیکتاببزرگسال ۸۱

 معرفیکتابکودکونوجوان ۸۷



 ۷۴۱۱اسفند،۷۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۳

 های راه دور های کتابخوانی گروه گزارش

 ۰۲۱۱۰۰۴۰۴۱تا  ۰۲۱۱۰۰۰۰۴۱از  

 گروه: کودکان و صلح

کننده:  فرزانه کمال زاده هماهنگ  

کرج   

 گروه: مانا

کننده: بهار عابدینی         هماهنگ

 تهران

یتون   گروه: ز  

یعتی هماهنگ       کننده: آسیه شر

 قائمشهر

 گروه: نوجوان من

کننده:منیژه چهره نگار    هماهنگ

 تهران

 گروه: باراد

یبا یاراحمدی  هماهنگ کننده:فر

 کرمانشاه

۲گروه: سپنتا     

کننده: فرحناز قربانی  هماهنگ

 قائمشهر

 گروه: کافه نوجوان

یم گرجی              هماهنگ کننده:مر

کرج    

 گروه: اندیشه

کننده: افسانه قیدی هماهنگ  

 تهران

۲گروه: بوعلی   

یعتی هماهنگ     کننده:آسیه شر

 قائمشهر

گروه : اندیشه سبز   

کننده:  فرزانه منفرد          هماهنگ

 تهران

 گروه: باران

یبا یاراحمدی  هماهنگ کننده:فر

 کرمانشاه

 گروه: مادر و کتاب

کننده:فرزانه منفرد             هماهنگ

 تهران

 گروه: شهاب

یعتی  هماهنگ کننده: آسیه شر

 قائمشهر

 گروه: دوستان

 هماهنگ کننده: زهرا محسنی

 شهر: تهران

۲گروه: کتاب و رهایی   

کننده:فاطمه امیر شکاری  هماهنگ

 کرج

۱گروه: کتاب و رهایی   

کننده:فاطمه امیر شکاری  هماهنگ

 کرج

 
 گروه: بانوان پویا

 هماهنگ کننده: منیژه چهره نگار

 تهران



 ۷۴۱۱اسفند،۷۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۴

 ها  مناسبت

 ی درختکاری هفته
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

نگاهى به گذشته و تالش  شود. با نیم ی درختكاری با شور و هیجان بسیار برگزار مى هفته(  ۲۲تا  ۵۱همه ساله در اسفند ماه)
هایى كه در آن  رسیم، اگر ماحصل سال فراوان برای كاشت درخت در تمامى آب و هواهای مختلف كشور، به این نتیجه مى

های پهناوری  ها به بوستان ی آن شد، شهرها و حاشیه های مناسب با اقلیم هر منطقه كاشته مى های درختكاری، درخت  هفته
های گوناگون، میزان بارندگى، تامین آب، منطبق كردن گیاهان در طى  تبدیل شده بود. مسائل علمى همچون توجه به اقلیم

ها برای  های متفاوت و حفظ آن زیستى با آب و هوا ها هم سال
 است.  آیندگان، در این میان مغفول مانده

جانبه به كاشت  ی ما با نگاه كلى و همه ی زیسته تجربه
كند از نگاه احساسى و بدون  درختان یادآوری مى

 دكتر حسين آخانىی  گفته  ی علمى بپرهیزیم. به پشتوانه
شناسى دانشگاه  ی زیست استاد گیاه شناسى دانشكده

تهران اهمیت بسیاری از گیاهانى كه به دفعات زیر 
تر از درختان  روند، كم مان له شده و از بین مى های گام

 نیست. 
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بهمامىكنيمبهترينآموزگارىاستكهموثرترينشيوهاىكهدرآنزندگىمىمنطقه آموزد.براىمثالدرىانجاماينكاررا

ميزانبارندگىساالنه بيشازىآنمناطقىكه آبيارىميلى۰۵۴ها نيازىبه مانندشهرهاىشمالوغربكشور، متراست،

كنند.كارىكهمابايدانجامدهيمحذفعواملىاستكهجلوىنيستچراكهگياهانودرختانبدوندخالتانسانرشدمى

مى هازدنوقبلازبهبارنشستنخوراکدامها،چراكههرنهالىپسازجوانهگيرد.عواملىمانندچريدندامرشدگياهانرا

 شود.مى

هايىترينمکانبراىرشددرختچهمتر(،مانندمناطقكوهستانى،مناسبميلى۰۵۴تراست)باالىدرمناطقىكهبارندگىكم

ماآبمحدودايننواحىرا َگون،ِدرمنهاست.درچنينمناطقىدرختکارىاشتباهاست،زيرا َارژن، بادامكوهى، مانندَبنه،

 هاىنامبردهشده(.كنيم)بدوننگاهعلمىبهوجوددرختچهايممىصرفدرختانىكهخودكاشته

ها،درشهرهايىچونمتراستهمانندمناطقدشتىواطرافرودخانهميلى٠٣٣هازيرىآنمناطقىكهميزانبارندگىساليانه

 براىرويشدرختانىچونبيد،گردو،زبانگنجشکو...است. اصفهان،تهرانو...بهترينمکان

باغ چهارچوب و تجربهاصول بهترين ايرانى محدوديتهاى به شده آزموده ارزشى و اقليمى كههاى است؛ ايرانيان هاى

 دستخوشفراموشىشدهاست.

الرشدغيربومىبدوندرنظرگرفتنتامينمنابعآبىو...ازجملهطراحىفضاهاىسبزشهرى،كاشتچمنودرختانسريع

هاىىفضاىسبزشهرهاوكشورهابدونتوجهبهتفاوتشناختىمااست.درواقعمقايسهپيامدهاىاينتغييرنگاهفرهنگبوم

 است.شانراهىاشتباهاقليمى
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ای كم نخواهد كرد. اگر شما عالقمند به كاشت درخت  ها ذره اما تمام مطالب گفته شده از اهميت حياتى درختان و كاشت آن

هستيد با در نظر داشتن نکات مهمى كه توضيح داده شد)ميزان بارندگى، شناخت انواع گياهان سازگار با اقليم خود، مطلع بودن از 

 ی نگهداری آن و مطمئن شدن از به بار نشستن گياه( اقدام به این كار كنيد. نحوه

اهمیت حفظ درختان موجود، بسیار بسیار گویند:  صدا مى تمامى كارشناسان و حافظان محيط زیست در این خصوص یک

 تر از كاشت نهال است. تر و مهم بیش

 توان انجام داد: ها با تغيير سبک زندگى خود كمک بزرگى به حفظ و بقا درختان خواهيم كرد. از جمله كارهایى كه مى ما انسان

 جای تعویض و دور انداختن مان و وسایل چوبى به مرمت مبل •

 ی بهينه و بازیافت كاغذ و مشتقات آن استفاده •

 ی درست از منابع و عدم دور ریز مواد غذایى  اصالح تغذیه و استفاده •

 ها خواهد كرد. ی زمين و حفظ جنگل ها كمک به كاهش دمای كره تر از پالستيک ی كم توليد و استفاده •

 ی درختان و طبيعت با مصرف بهينه آب برگرداندن حقابه •

 ها و خوراک درختان و گياهان خواهد كرد. عدم استفاده از مواد شوینده و شيميایى در كنار رودها ، جلوگيری از آلودگى آب •

توانيم بگویيم هر یک از ما توانایى  توانيم در خصوص رشد و بقا گياهان موثر باشيم. با اطمينان مى های متعدد مى ما با تالش

 هایى به این ليست و به اشتراک گذاشتن آن را داریم.  افزودن توصيه



 ۷۴۱۱اسفند،۷۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۷

 فوریه( روز جهانی زبان مادری بود. ۱۲سوم اسفند )
تواند به رشد و ماندگاری  توجه به زبان مادری می

رنگ  ها کمک و از کم ها و اندیشه ها، فرهنگ آیین
 ها جلوگیری کند. شدن و از میان رفتن آن

با به رسمیت شناختن زبان مادری و احترام به تنوع  
 .های گوناگون بکوشیم زبانی در حفظ فرهنگ

 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 

ای است  مارس(روز جهانی زن بهانه ۸اسفند ) ۲۱
هایی که زنان در طول تاریخ   برای یادآوری زحمت

ها را باور دارند و  اند و مردانی که این زحمت کشیده
 دانند.  خود را جدا از آنان نمی
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 ها  خواندنی

 ی اخبار ناگوار شدگانی در هجمه کودکان فراموش

 / منبع وبسایت ایران آنالینسعیده ابیانه، پژوهشگر مطالعات کودکان

دهیم. همه در حال ابراز  کنیم و انتشار می محیطی داخل و خارجی را دنبال می ی ما اخبار ناگوار سیاسی و زیست این روزها همه

 .های اجتماعی یا روابط رو در روی انسانی هستیم های مختلف در شبکه های خود و ارائه تحلیل ها و اضطراب ترس

های خود راهکاری برای ایجاد زندگی بهتر در آینده بیابیم. این در  ها و ارزیابی بینی کوشیم تا با پیش ما با نگرانی از شرایط فعلی می

ی اخبار  گو در مورد اخبار ناگوار هستیم یا به صدای گوینده و حالی است که باید توجه داشت در همان لحظاتی که در حال گفت

 گذاری و ترور و تصمیمات مسئوالن را شرح  دهیم که حوادثی چون جنگ و احتماالتش و بمب در رادیو و تلویزیون گوش می

دهد یا در تاکسی و اتوبوس با راننده و مسافران در مورد گرانی و  می

کنیم کودکان ما در کنارمان شااهاد  شرایط ناگوار اقتصادی بحث می

ها غار  در دنایاای  کنیم آن ها هستند. ما اکثرًا تصور می این بحث

شوند این در حاالای  کودکی خود هستند و متوجه چنین مباحثی نمی

های  ها و اضطراب شنوند و ترس مان صدای ما را می است که کودکان

 .کنند ما را دریافت می
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گاهند که حتی اگر اخبار ناگوار را نشنوند و شاهد گفت   گوی ما بزرگساالن نباشند در لحظاتی که به آغوش ما  و کودکان به قدری آ

امروز  .ها منتقل خواهد کرد های این روزهای ما خواهند شد و همین امر به مرور احساس عدم امنیت را به آن آیند متوجه تنش می

شویم اما باید برای  ها می هایی که ما نیز خواه ناخواه دچار آن های خاص شده است. اضطراب جهان بیش از پیش دچار اضطراب

ها و  ها در این اضطراب دست فراموشی نسپاریم و تا جای ممکن بکوشیم تا آن مان را به بهداشت روان نسل آینده، اکنوِن کودکان

ها و حوادثی خواهیم بود و این در حالی است که  با توجه به شرایط پیچیده کشورمان همواره دچار تنش.ها حل نشوند امنی نا

تواند کودکان ما را از آسیب جدی حفظ نماید. بهتر است در چنین روزهایی بیش از پیش با دوستان و  مدیریت چنین اخباری می

گو با یکدیگر، فرصت این امر را بیابند که  و هایی را تشکیل دهیم تا کودکان در طول بازی گروهی و گفت آشنایان خود جمع

 های خود را ابراز کنند. ها و ترس اضطراب

خاطر دارم در مدرسه طبیعت در یکی از روزها دقیقًا پس از آخرین زمین لرزه تهران، یکی از موضوعات بازی کودکان  خوب به 

ریزی این  های خود جاری کرده بودند و به برون ها و بازی های مختلف در فعالیت ها این موضوع را به شیوه مدرسه، زلزله بود. آن

 پرداختند. ها می اضطراب
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گاه با حداقل مداخله می سازی افکار  تواند بستری مناسب را جهت رها بازی کودکان در شرایط آزاد و ایمن در کنار بزرگساالن آ

های وانمودی  ها در چنین محیطی با توجه به روحیات فردی خود با بازی های پیرامونی خویش فراهم آورد. آن کودکان از تنش

های مختلف و بیان احساسات خود  مانند جنگ بازی یا خاله بازی )بازسازی لحظه تصادف، زلزله، مرگ و...( به ایفای نقش

گوهایی  و های خود را با کشیدن نقاشی یا ساخت یک سازه )مثل تانک، شمشیر، تفنگ( یا گفت ها تنش پردازند. همچنین آن می

ها در یک جامعه کودکی فرصت آن  کنند. در نتیجه آن پردازی برای کودکان دیگر مطرح می در گروه دوستی یا حتی در شکل قصه

 ها بیاموزند. تری تجربه کنند و از هم در مورد آن یابند تا موضوعات را با تنش کم را می

عنوان بزرگسال متهم به گرفتن دوران  کند و ما به های سختی می ها شنیدن اخبار، کودکان را دچار وسواس و نگرانی خیلی وقت

های مستقیم و انتقال ناصحیح اخبار  عنوان نمونه در مواردی که وارد آموزش شویم. این موضوع به ها می کودکی از آن

های محیط طبیعی  مندی از شگفتی شویم کاماًل محسوس است. در نظر بگیرید کودکانی را که به منظور بهره محیطی می زیست

گردد  دنبال زباله می اند، در این هنگام یکی از کودکان از ابتدا با نگاه مضطرب در طول مسیر به راهی گردش روزانه در جنگل شده

اند. در حقیقت، او  های کرم ابریشم به وجد آمده ساالنش از دیدن پیله آوری کند و این در حالی است که هم ها را جمع تا آن

های طبیعت در کنار همساالن  اند از درک شگفتی های غلط در خردسالی به او داده دلیل نقشی که بزرگساالن بر اساس آموزه به

 ماند و ممکن است دچار بوم هراسی شود. خود محروم می

این روزها بیش از پیش باید به مفهوم کیفیت زندگی توجه کنیم. برخی از ما ممکن است تحقق این مفهوم را در تغییر مختصات 

خوبی دریافته باشیم که ارتقای کیفیت زندگی خود و کودکان نیازمند  پذیر بدانیم و برخی به جغرافیای زندگی خود امکان

های مالی بسیار گزاف نیست. گنجاندن چند ساعت بازی آزاد در طبیعت با همساالن و سفر  های دور از دسترس و اندوخته داشته

توانند  هایی هستند که این روزها می های فامیلی و دوستانه هر کدام عالج ها و شرکت در دورهمی در طبیعت و آشنایی با ناشناخته

 مان و ما بازگردانند.  هزینه در نظر گرفته شوند و امنیت را به کودکان عنوان درمانی کم به



 شکن   انگیز گشت و توبه بهار و گل طرب

 به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن 
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 خواندن با کودکان در نوروز
 کرمی، کارشناس موسسه مادران امروز یادداشتی از مرضیه شاه

یم فرزندان گاه، توانمند، متکی به نفس، مسئول و جست مان انسان اگر دوست دار ها  وجوگر باشند بکوشیم در آن هایی آ

های  تفاوتی و ... مجهزشان کند. خواندن یکی از این عادت هایی ایجاد کنیم که در برابر هر نوع تعصب، انفعال، بی عادت

ین تجربه خوب است و کتابخوانی یکی از عمیق  .های زندگی هر فرد تر

کنیم. درک و همدلی با دیگری را  های دیگر را تجربه می زندگی در سرزمین  که سفر کنیم، آن ها، بی با خواندن کتاب

یم. با غم می شویم. بهار و نوروز فرصت و  ها آشنا می ها، رخدادها و آیین ها، مقاومت ها و تالش ها، رنج ها و شادی آموز

ها، شادی و  ها و آیین مان، در جشن ی خوبی برای خواندن کتاب و هدیه دادن آن است. خواندن همراه با فرزندان بهانه

ها و مسائل  ی موضوع وگو درباره شود برای گفت آورند. همچنین خواندن بستری می نشاط و لذتی مشترک به ارمغان می

 . مهم زندگی

ها خواندنی هستند. با  اند. بسیاری از این کتاب ی نوروز داستان نوشته یا شعر سروده نویسندگان و شاعران بسیاری درباره
ای آشنامان کنند تا در این روزها، که  های اسطوره ها، آداب و رسوم و شخصیت هایی بخوانیم که با آیین ها کتاب بچه

یچه بیش یچه ای تازه از جهان به روی آن تر در خانه هستیم، در گاهی و شناختی به فرزندان ها بگشاییم. این در مان  ی تازه آ
  .شان است بخشد که تا بزرگسالی، در هر رفتار و تصمیمی، همراه می

 بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است
 افروز خوش است در صحن چمن روی دل

 از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است



 هاییباموضوعبهارونوروزکتاب

 نبرد نوروزی/ ناشر: چشمه -۱

 جمشید شاه پادشاه نوروز/ ناشر: پیک ادبیات -۲

یخ ادبیات کودکان بنفشه -۳  های عمو نوروز/ ناشر: موسسه پژوهشی تار

 عید امسال نه مثل هر سال/ ناشر: طوطی -۴

 های سفید/ ناشر: طوطی چتری با پروانه- ۵

 عمو نوروز و پیرزن / ناشر: طوطی-۶

 رسد/ ناشر: پیک ادبیات گاه بهار از راه می و آن -۷

 نخستین نوروز جهان/ ناشر: خانه ادبیات  -۸

 عمو نوروز /ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- ۹

 گل اومد، بهار اومد/ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  -۱۱

 ننه سرما/ ناشر: خانه ادبیات- ۱۱

 ها بهار/ ناشر: میر ماه بچه  -۱۲

 عمو نوروز و خاله روزگار/ ناشر:  شباویز -۱۳

 های خروس های ایرانی/ ناشر: کتاب جشن  -۱۴

 ننه سرما/ ناشر پیک ادبیات-۱۵

 هایی برای خواب)فروردین(/ ناشر: پیدایش قصه -۱۶

 ها/ ناشر: شهر قلم خاله نگار و دختر گل -۱۷

 ها/ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوروز بادبادک -۱۸
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 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 پرسش:  

 اش است یا در قبال خواسته ما کار درستی است؟ سال برای انجام کاری که وظیفه ۳تا  ۲آیا پاداش دادن به کودک 

 پاسخ:

ی   تر کارها در حوزهبیش .با توجه به شرایط رشدی کودک  در این سن ما نمی توانیم کاری را به عنوان وظیفه برای او تعریف کنیم
کنیم  دهیم و در این حوزه تالش می ها را به کودک می آموزی است  و با هدف به استقالل رسیدن کودک این آموزش آموزش مهارت

تا توانایی کودک را  با دادن احساس خوب تشویق کنیم . به طور کلی پاداش دادن برای انجام کار، به عنوان یکی از ابزارهای 
چه باید در این گروه  شود. همچنین آن محور تایید نمی محور و رشد سازی رفتاری است که در غالب رویکردهای انسان شرطی

ها ایجاد شود و  ای باشد که شور و شوق انجام کارها در آن ها است، که به گونه سنی مورد توجه قرار گیرد چگونگی انجام فعالیت
ها در کودکان  تر باشد میل به انجام آن گونه ها بازی الزم است والدین به این روش ها توانمند شوند مثاًل هرچه کارها و فعالیت

 تر خواهد بود. بیش

 

 * کتاب مورد مطالعه: چگونه بدون تنبیه تربیت کنیم؟
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 های برگزار شده کارگاه

 با کارشناسی تربیت جنسی و بلوغ نوجوانکارگاه مجازی 
توسط  ۱۱:/۰تا  ۰۰از ساعت  ۰/۱۱۴۰۰۴۱کرمی در تاریخ  مرضیه شاه 

  مدرسه پسرانه نوراث گلبنگیان برگزار شد.

 با کارشناسی  رفتار مناسب با نوجوانای مجازی  جلسه ۶ی  دوره
تا  ۰۰:۱۱از ساعت   ۰/۱۱های بهمن و اسفند  کرمی در ماه مرضیه شاه 

 توسط مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار شد.  ۱۱:/۰

یت بر خشمای مجازی  جلسه /ی  دوره  با کارشناسی  مدیر
 ۰۰:۱۱از ساعت  ۰/۱۱های بهمن و اسفند  نژاد در ماه ماریا ساسان 

 .توسط مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار شد ۱۱:/۰تا 

یت بر استرسای مجازی  جلسه ۱ی  دوره با کارشناسی   مدیر

توسط مجتمع آموزشی  ۰/۱۱فرحناز مددی در ماه اسفند 

 فرهنگ برگزار شد. 

با کارشناسی زهرا  رشد و تربیت جنسیای  جلسه ۰کارگاه 
تا  ۰۰:۱۱از ساعت  ۰/۱۱۴۰۰۴۱و  ۷سلیمانی در تاریخ های  

 . در سایت مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار شد ۱۱:/۰



 معرفی کتاب

 ۷۴۱۱اسفند،۷۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۶۱

گیرد. آیت  ساله اش  آیت  را به عهده می ۵۱راوی داستان یلدا دختر نوجوانی است که، پس از رفتن مادر از خانه، مراقبت از برادر 
های  دهد او از آموزش کوشد همه چیز را عادی جلوه دهد و اجازه هم نمی اوتیسم دارد. پدر هنوز با این مسئله  کنار نیامده و می

اش بپردازد.  های مورد عالقه تواند به کارها و فعالیت های اوتیسم استفاده کند. یلدا به دلیل مراقبت از آیت نمی مخصوص بچه
شود. این اتفاق و پیامدهای  یک روز که از این موضوع خیلی کالفه است، بر اثر یک حادثه آیت روانه کانون اصالح و تربیت می

 کنند.  آن،  رازی را آشکار می

کند و به نیازهای دیگر اعضای خانواده  های این کودکان آشنا می کتاب بسیار روان و پرکشش خواننده را با موضوع اوتیسم و ویژگی
 پردازد. می

 خوانیم: کتاب می در قسمتی از این

روز مالقات؛ انگار رو به دست آیت گرفته   اختیار دوزانو پای کوله آیت نشستم. کف دستم را رو به کوله گرفتم. مثل همان بی
اش  کرد. چیزی سیال و خوشایند از تار و پود کوله آیت را حس کردم؛ یعنی قلبم بود که حسش می  باشم. با تمام وجود،

داد که با بوی  ریخت کف دستم. کوله را بغل گرفتم. محکم به خودم چسباندمش و بو کردم. بوی بچگی آیت را می می
اش کند. همیشه فکر  داد حتی لمس وقت به کسی اجازه نمی هایش قاتی شده بود: بوی آبی، بوی سبز. آیت هیچ مدادرنگی

خواهد برگردد خانه.  های خودم شنیدم که گفت دلش می عاطفه و خونسرد باشد ولی با گوش تواند بی کردم این آدم چقدر می می
 فهمیدم، هرچه بود برای او خانه بود. هرچند معنی خانه را در ذهن او نمی

 نام کتاب: تصویر آخر

 نویسنده: لیال دارابی

 ناشر: پیدایش

  ۸۰۲تعداد صفحات: 

 کرمی معرفی از مرضیه شاه



 معرفی کتاب کودک و نوجوان

             برای کودک پیش دبستان                                                                                                         
 آبی کوچولو زرد کوچولو

 نویسنده و تصویرگر: لئو لئونی
 مترجم: طاهره آدینه پور

 ناشر: علمی فرهنگی

 های نخست دبستان    برای کودک در سال
تو یک جهانگردی                                  
نویسنده: شهرزاد شهرجردی                           

 تصویرگر: غزل فتح الهی
 ناشر: طوطی    

 برای کودک در سال های پایانی دبستان  
یکی  روباه توی تار

 نویسنده:الیسون گرین 
 تصویرگر: دبورا آلرایت

 مترجم: رضی هیرمندی   
 ناشر: علمی فرهنگی   

 برای نوجوانان  
راهنمای زنده ماندن در مدرسه                                            

 نویسنده: الی بنجامین 
 مترجم: آرزو قلی زاده     

 ناشر: پرتقال 




