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آرایشگر کوچک
تجربه مشــاغل مختلف ازجمله فعالیت هــای مورد عالقه 
کودکان اســت. یک نمونه جذاب از ایــن بازی ها، تجربه 
کوتاه کردن مو، بافتن، شانه زدن، گل ســر زدن و... است. 
این فعالیت ها برای هماهنگی چشم و دست کودک، تقویت 
ماهیچه های ریز انگشتان و افزایش اعتماد به نفس کودکان 
مفیدند. برای این کار، با یک مقــوای کلفت و محکم مثل 
مقوای جعبه کیک، یک صورتک درست کنید. برای قسمت 
موها با استفاده از پانج سوراخ هایی ایجاد کرده و با نخ کاموای 
کلفت، موهای صورتک را درســت کنید. حاال فقط به یک 
شــانه، قیچی، کش مو و چند گیره مو نیاز دارید تا اســتاد 

سلمانی مشغول کار شود! 

قصه می خواند از بچه ها می خواهد آنچه از متن 
کتاب فهمیده اند را برایش بنویســند و حاال 
چند سالی می شود که در کنار قصه خوانی به 
مدرسه سازی و تعمیر مدارس هم روی آورده. 
برای تعمیر و رنگ آمیزی مدارس و کالس ها 
فعال ترین افرادی که کمک حالش هســتند، 
دانش آموزان همان مدرسه اند و در کنار این 
فعالیت بدون هیچ وابســتگی به سازمان و 
ارگان خاصی خانه های مــردم را هم تعمیر و 
بازسازی می کند. اسماعیل آذری نژاد متولد 
دهدشت است. در کودکی آرزو داشته خلبان 
شود اما دست تقدیر او را به سمت قصه خوانی 
و انجام کارهای فرهنگی کشانده است و بعد از 
چندین سال دوری از محل زادگاهش دوباره 
به دهدشت برگشته و ســعی کرده تا با انجام 
کارهای فرهنگی آینده ای روشــن را برای 
فرزندان روســتای مادری اش ترسیم کند. 
آذری نژاد مدرس حوزه علمیه و فارغ التحصیل 
جامعه شناسی اســت و در نهایت عرفان و 
تصوف را برای ادامــه تحصیل برگزید و حاال 
سال هاســت فارغ از تحصیالتی که داشته 
به کتابخواني براي کــودکان  و ترویج کتاب 

مي پردازد.

ردپای کودکی در جوانی
اینکه می گوینــد کودکی فرد تأثیــر زیادی در 
بزرگسالی او دارد، در مورد آذری نژاد کامال صدق 
می کند،  مانــوس بودن او در کودکــی با کتاب و 
مطالعه باعث شد تا وقتی به سن جوانی رسید از 
پدرش خواهش کند از چندین باب مغازه ای که 
در دهدشت داشته، یک مغازه را برای کتابفروشی 
به او بدهد. اما شاید تنگدستی مردم و محرومیت 
اســتان باعث شــد که نتواند آنطــور که دلش 
می خواهد کتــاب بفروشــد و در نهایت به دلیل 
فروش کم و اســتقبال نکردن مردم از کتاب ها، 

ناچار به تعطیلی مغازه شد.
آذری نژاد در گفت وگو با همشــهری با اشاره به 
اینکه از همان کودکی عاشق مطالعه بوده است، 
می گوید:  من همیشه اهل مطالعه بوده ام، بخش 
زیادی از کتاب هایی کــه االن دارم برای مدت ها 
قبل است، من متوجه این مسئله شده ام که یکی 
از عوامل مهم در رفع محرومیت،  دانش و آگاهی 
است و آگاهی در پرتو کتابخوانی حاصل می شود. 
برای همین تصمیم گرفتم کارهای فرهنگی را با 
کتابخوانی برای بچه های روستا که دسترسی به 
کتاب ندارند، آغاز کنم. کتابخوانی در روســتاها 
توسط آذری نژاد در ابتدا یک ماه در روز و به مرور 
به هفته ای  یک مرتبه و اکنــون به هر روز کتاب 
خواندن رسیده است. در این راه البته به مرور افراد 
زیادی از همان روستاها به کمک آذری نژاد آمدند 
و به او کمک کردند و حاال بیش از 260روســتا و 
13هزار کودک در استان کهگیلویه و بویراحمد 

تحت پوشش کتابخوانی قرار گرفته اند.

قصه های خوب برای بچه های خوب
انتخاب کتاب مناســب مهم تــر از کتابخوانی به 
هر قیمتی اســت، کتابی که برای بچه ها خوانده 
می شود باید با ســن آنها همخوانی داشته باشد 
و بتواند بــرای آینده آنها مؤثر باشــد. آذری نژاد 
در این باره می گویــد: معیار من بــرای انتخاب 
قصه این اســت که آن قصه بتواند ذهن کودک 
را پرورش دهد و مهارت هــای زندگی را در قالب 
کودکانه به او آموزش دهد. من متوجه شــدم که 
در روستاها به خصوص در مناطق محروم ضعف 

آموزشی زیادی وجود دارد، معموال آموزش همه 
دانش آموزان تا پایه ششم به عهده یک معلم است 
تا 6پایه تحصیلــی را در یک کالس آموزش دهد 
و نمی تواند برای تک تک بچه هــا وقت بگذارد و 
ایرادات درســی و نحوه خواندن و نوشتن آنها را 
تصحیح کند. بسیاری از کودکانی که من با آنها در 
تماس بوده ام در خواندن و نوشتن مشکل اساسی 
داشــتند و به راحتی نمی توانند کتاب بخوانند. 
ما برای بچه ها انــواع کتاب های ایرانی و خارجی 
متناسب با سن آنها را با کمک های مردمی تهیه 
کرده ایم و با امانت دادن کتاب بــه بچه ها آنها را 

ترغیب به خواندن می کنیم.

فرهنگسازی  به جای مدرسه سازی  
کار خیر فرهنگی ازجمله کارهایی است که پیامد 
و نتیجه آن بعد از سال ها مشــخص می شود اما 
بســیاری از افراد تمایل دارند که نتیجه کار آنها 
زودبازده باشد و نهایتا بعد از چند ماه یا چند سال 
در معرض دید عموم باشــد، از آذری نژاد سؤال 
کردیم چرا به جای مدرسه ســازی  یا مثال کمک 
مالی به مردمی که در دومین استان محروم کشور 
زندگی می کنند، کتابخوانی را برگزیده اســت؟ 
آذری نژاد در این باره گفت:  تمرکز اصلی ما تربیت 
نیروی انسانی است ما هر قدر ساختمان آموزشی 
باکیفیت عالی داشته باشیم اما در بحث نرم افزاری 

و تربیت نیروی انسانی ضعیف باشیم و برنامه های 
فرهنگی مناسب برای دانش آموزان نداشته باشیم 
اما دانش آموزان مان خالقیت نداشــته باشــند، 
 هیچ فایده ای ندارد. من با کمــک مردم محلی، 
بیش از 100مدرسه تعمیر کرده ام و 4مدرسه هم 
ســاخته ام اما تا تمرکزمان را روی نیروی انسانی 
خالق و کارآمد نگذاریم نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم یک مشت آهن و آجر و مصالح ساختمانی به 
تنهایی آینده ای روشن برای کشورمان به ارمغان 
بیاورند. من معتقدم اینکه کودک، کتاب دستش 
می گیرد،  نقاشی می کشد و داستان می نویسد یک 
ثروت است و آثار این کار را در درازمدت خواهیم 
دید. ما می توانســتیم به سراغ توزیع مواد غذایی 
برویم یا مدرسه بسازیم اما اثر این کارها در زمان 
حال است اما اثر کتابخوانی در درازمدت در جامعه 

مشخص می شود.

کتابخانه اي به وسعت دشت 
گرد آوردن دانش آموزان زیر درختان بلوط یکی 
از راهکار های جذاب آذری نژاد برای قصه خوانی 
کودکان در طبیعت است. بیشــتر این کودکان 
بعدازظهرهای تابســتان و تعطیــالت، چوپانی 
می کنند و با محیط طبیعت کامال آشنایی دارند. 
آذری نژاد با این اقدام خود به همه نشــان داد که 
بدون امکانات پیشرفته و با کمترین امکانات هم 
می شود به رشد خالقیت در بچه ها کمک کرد و 
صرف داشتن امکانات پیشرفته نمی توان خالقیت 
بچه ها را شــکوفا کرد. او معتقد است در طبیعت 
عناصر خوبی وجود دارد کــه می تواند به عنوان 
وسایل کمک آموزشی برای بچه ها استفاده شود 
اما اقدام آذری نژاد به این معنا نیست که توجهی 
به ساخت وســاز نشود؛ می شــود بدون امکانات 
ظاهری و شهری و در دل طبیعت هم اسباب رشد 

دانش آموزان را فراهم کرد.
آذری نــژاد در کنار کتابخوانی بــرای بچه ها پدر 
و مادرها را هم در امر آموزش ســهیم می کند تا 
آنها بدانند در جلســات کتابخوانی آذری نژاد چه 
می گذرد و اینکه چه کار مفیــدی در حال انجام 
شدن است،  خیلی اوقات پیش آمده پدر و مادرها 
تعجب کرده اند که چطور فرزندشان که به زور پای 
درس و مشق می نشیند سر کالس کتابخوانی و 
نقاشــی بی هیچ زور و اجبار و با دقت می نشیند. 
همین موضوع باعث می شود پدر و مادرها متوجه 
شوند که بدون استفاده از زور هم می شود کودک 

را به انجام کاری ترغیب کرد.

همکاری با معلم ها
آذری نژاد برای اینکــه بتواند فرهنگ کتابخوانی 
را به مدارس گســترش دهد سختی های زیادی 
را متحمل شده اســت، برخی معلم ها و مدیران 
مدارس اجازه کتابخوانی به وی را سر کالس انشا 
نمی دادند و آذری نژاد بــرای قانع کردن معلم ها 
برای این کار سختی های زیادی را متحمل شده 
است. او می گوید: گاهی اوقات سختی هایی که در 
مدارس داشتم تا بتوانم کتاب را به مدارس ببرم و 
معلم ها را قانع کنم که بتوانم در سر کالس انشا، 
کتاب بخوانم، در خانواده ها مشکلي نداشتم، االن 
اما وضعیت نسبت به ســال های قبل بهتر شده و 
معلم ها برای کتابخوانی در سر کالس انشا بیشتر 

با ماهمکاری می کنند.
او ادامه می دهد: برای این کار به مدارس روستاها 
و شــهرها می رویم، برای هر کتاب یک کاربرگ 
تهیه کرده ایــم و به بچه ها می گوییــم که بعد از 
خواندن کتاب تحلیل خود را از کتاب در کاربرگ ها 
بنویسند. در نهایت برای هر دانش آموز یک پوشه 
درست کرده ایم که کاربرگ درون آن قرار می گیرد 
با این کار قدرت فکر، نویسندگی و تخیل بچه ها 

راتقویت می کنیم.

قصه خوانی زير درختان بلوط
گفت وگو با اسماعیل آذري ن ژاد، روحاني معروفي که فرهنگ کتابخواني را به دورافتاده ترین روستاهاي کشور برده است

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

سوپ قارچ؛ تنوعی برای افطاری
تا همین 15-10سال پیش، تصور همه ما 
از سوپ، یک خوراک سنتی قرمزرنگ بود! 
دقیقا 14سال پیش بود که مهمانی بزرگی 
برای ماه رمضان گرفته و تقریبا تمام فامیل 
را دعوت کرده بودیم. من عاشــق آشپزی 
بودم و همیشه قبل از مهمانی ها، ســری به کتاب های آشپزی 
محدودی که در خانه داشتیم، می زدم. قبل از این مهمانی هم، 
سراغ سوپ ها و پیش غذاها رفتم و با هزار مکافات، مامان را راضی 
کردم تا برای مهمان ها، سوپ قارچ بپزیم! مامان می گفت:»آخر 
کی ســوپ بدون رب و گوجه می پزد؟ کی توی ســوپ، شیر 
می ریزد؟ به خدا اگر مهمان ها بدشان بیاید، من می دانم و تو«! با 
هزار سالم و صلوات، سوپ را درست کردیم. تقریبا هیچ کدام از 
مهمان ها تا آن روز، سوپ حاوی شیر و خامه نخورده بودند و مثل 
یک موجود فضایی ناشناخته به ظرف سوپ نگاه می کردند. اول 
از همه، دایی بزرگ ترم با کمی تردید یک مالقه از سوپ را کشید 
و بعد از قاشق دوم، لبخند رضایت بخشی زد و گفت: »اگر اضافی 

آمد، یک ظرف بریز برای افطار فردا ببرم«! 

برای درست کردنش چی الزم داریم؟ 
مواد الزم برای 6نفر:

  جو پوســت کنده یک لیوان   هویج متوســط 2عدد   قارچ 
خردشــده 500گرم   شــیر کم چرب 2لیوان   نمک یک ونیم 
قاشق چایخوری   فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری   جو پرک 
آسیاب شده 3قاشق غذاخوری   جعفری تازه و خردکرده 4قاشق 

غذاخوری   آب سرد 4لیوان   کره یک قاشق غذاخوری

چطوری درستش کنیم؟
1.  جو پوست کنده را از شــب قبل با آب سرد خیس کنید و در 

طول 24ساعت، حداقل 3مرتبه آب آن را عوض کنید.
2. هویج ها را پوست بگیرید و با رنده ریز، رنده کنید.

3.  آب جو خیس خورده را کامال خالی کنیــد و جوها را داخل 
قابلمه بریزید.

4. هویج رنده شده،  نمک، فلفل، کره و 4لیوان آب را داخل قابلمه 
بریزید و حرارت زیر قابلمه را کمی باال ببرید تا ســوپ شما به 

جوش بیاید.
5. در قابلمه را نیمه  باز بگذارید تا سوپ سر نرود.

6. بعد از جوش آمدن سوپ، حرارت را کم کنید و اجازه بدهید 
تا جوها به همراه هویج، حدود 3ساعت بجوشند و کامال بپزند.

7. بعد از اینکه ســوپ شما حدود یک ســاعت جوشید، امکان 
ســر رفتن آن از بین می رود و در این زمان می توانید در قابلمه 

را کامال ببیندید.
8. پس از حدود 3ساعت که جوها کامال پختند، می توانید قارچ 

را به سوپ اضافه کنید.
9. بعد از آن، جو پرک آسیاب شده را با شیر سرد ترکیب کنید و 

این ترکیب را هم به سوپ، بیفزایید.
10. حدود یک ساعت دیگر اجازه بدهید تا سوپ شما با در کامال 
باز، بجوشــد و جا بیفتد. اگر در این مرحله در قابلمه را ببندید، 

شیر داخل سوپ، سر می رود!
11.  وقتی سوپ شــما کامال جا افتاد و به غلظت مورد نظرتان 
رسید، جعفری تازه و خردشده را هم به سوپ اضافه کنید و بعد 

از 5دقیقه، حرارت را خاموش کنید. سوپ شما آماده است.

3نکته:
1. سعی کنید که جو پرک و آسیاب شده را از دستور این سوپ 

حذف نکنید زیرا این ترکیب باعث قوام بهتر سوپ می شود.
2. بهتر است برای زیباتر شدن ظاهر سوپ، قارچ ها را به صورت 

ورقه ای خرد کنید.
3. درصورت تمایل می توانید حدود 2تا 3قاشق غذاخوری خامه 

صبحانه را هم با شیر ترکیب و به سوپ اضافه کنید.

در نیایش، زنده باش 
دعای روز هفتم 

 خدایا مرا در این مــاه بر روزه و شــب زنده داری اش 
یــاری ده و از لغزش هــا و گناهانــش دورم بــدار 
 و ذکــرت را همــواره روزی ام کــن، بــه توفیقت

 ای راهنمای گمراهان.
خداوند به عیسای مســیح وحی کرد:  ای عیسی!مرا بخوان و دعا 
کن.همچون غریقی که فریادرســی ندارد،  ای عیسی همواره در 
تنهایی ها به یاد من باش، بدانکه از ناله ها و نجواها خوشحال می شوم، 
در نیایش »زنده« باش نه » مرده«! در نیایش باید »قلب« را پیش 
خدا برد. این ظرف را باید پر از خدا کرد، باید خدا را فریاد کرد تا ناله 
به جایی برسد، تا »لّبیک« اجابتی از سوی پروردگار  آید، تا رخصت 
بار یافتنی به آن بارگاه، داده شود. همیشه به یاد خدا بودن، همواره 
متوجه مســئولیت و تعهد بودن، در همه جا خدا را حاضر و ناظر 
دانستن، با همه  چیز خدا را دیدن، نسبت به تمام اعمال مان خدا را 
»بصیر« دانستن، نسبت به همه حرف هایمان، او را »شنوا« دانستن، 
خود را در همه حال، در محضر »الّل « دیدن...این است معنای واقعی 
ذکر خدا، که سازنده است، بازدارنده از گناه است، دعوت کننده به 
طاعت است، عامل خوف و خشیت اســت، سبب ساز حضور قلب 
است. آنچه در این فراز، در دعای امروز از خداوند خواسته ایم، »دوام 
ذکر« است، نه فقط »ذکر«، همیشــه به یاد خدا بودن و خدا را در 
یاد داشتن و عظمت و آگاهی و علم و بصیرت و شنوایی او را درنظر 
داشتن.نماز خواندن مهم نیست، باید اهل نماز بود.ذکر مرحله ای 
مفید نیست، ذکر مدام، سازنده است. خواجه عبدالّل انصاری در 
کتاب »صدمیدان« گفته است: فرق میان تفکر و تذکر آن است که 
تفکر »جستن« است و تذکر »یافتن« و تذکر سه چیز است،  به گوش 
ترس ندای وعید شنیدن، و به چشم رجا با منادی به وعده دوست 

نگریستن و به زبان نیازمندی، منت را اجابت کردن است. 
)استاد جواد محدثی(

ته کالس، ردیف آخر، صندلی آخر
کتــاب »تــه کالس، ردیــف 
آخــر، صندلــی آخر« یکــی از 
رمان هــای  پرطرفدار تریــن 
»لوئیس سکر«، نویسنده محبوب 
آمریکایی است. تبدیل شخصیت 
منفور برادلی چاکرز در مدرسه به 
یک پسر دوست داشتنی جان مایه 
اصلی داستان است. این تغییر با 
کمک های مشاور جدید مدرسه، 

کارال دیویس اتفاق می افتد. کارال در طول داســتان نقش یک 
مشاور مدرسه را به بهترین شکل ایفا می کند.

والدین بدانند
»اگر باور نمی کنید از خودش بپرسید«، این جمله پرتکرار برادلی 
است. او پسری است که کسی به او اعتماد ندارد و فرصت خوبی 
برای اثبات خودش به او داده نشده است. در روند داستان برادلی به 
یک پسر راستگو و منظم تبدیل می شود که به جای نفرت داشتن 
از همه چیز و همه کس، دیگران را دوست دارد و دیگران نیز او را 
دوست دارند. در این داستان خشونت و پرخاشگری برادلی تقبیح 
شده و در طول داستان حل می شود؛ خوب است در این مورد نظر 
فرزندتان را درباره علت رفتار های پرخاشــگرانه برادلی بپرسید، 
همچنین با او درباره شکل صحیح ابراز احساسات و واکنش های 
هیجانی برادلی در موقعیت  های دشــوار صحبت کنیــد و از او 
بخواهید خودش را در موقعیت های مشابه تصور کرده و تصمیم 
بگیرد. ناهنجاری واضح و پرتکرار داســتان، دروغگویی است که 
در مســیر تغییر برادلی این صفت او از بین می رود و دیگر ترسی 
از راستگویی ندارد. »کدومو«، توصیه می کند با فرزند خود درباره 
علت دروغگویی های مکرر برادلی در ابتدای داستان صحبت کنید. 
مصادیق خشونتی که بیان می شود به همراه رنج و نکوهش و طرد 
برای شخصیت اصلی است و اگر کودک با زمانی که برادلی تنها و 
خشن است، همذات پنداری کند، در طول داستان می تواند با او 
مسیر بهتر شدن را در پیش بگیرد. ترس اصلی در این داستان ترس 
از تنهایی و مسخره شدن است و با کمک هایی که مشاور مدرسه به 
برادلی می کند، این درک در خواننده نوجوان شکل می گیرد که 
خودش می تواند بر ترس هایش غلبه کند، به جمع همساالن وارد 

شده و تشکیل گروه دوستی بدهد. 

بپر بپر 
پریدن یکی دیگر از فعالیت های مورد عالقه بچه هاست که 
اتفاقا برای تقویت ماهیچه ها و رشد صفحات استخوانی بسیار 
الزم است. اما اگرچه فعالیت های حرکتی به ویژه آنهایی که 
تقویت ماهیچه های درشت را به همراه دارد، برای کودکان 
ضروری است، اجرای درست و اصولی حرکت ها نیز به همان 
اندازه اهمیت دارد. برای اینکه در خانه فرصت پریدن را برای 
کودک فراهم کنید، این مسیر را دنبال کنید: در مرحله اول 
کودک پریدن از باال به پایین را تمریــن کند. مثل پریدن 
از روی مبل یا تختخواب. بعــد بازی هایی ترتیب دهید که 
کودک در جا بپرد و در مرحله بعــد از روی مانع بپرد. برای 
جذاب شدن بازی، می توانید برای او مسیر ایستگاهی تعریف 
کنید، مثال از روی مبل بپر پایین، سه بار در جا بپر، حاال از 
روی عروسک ها یا ماشین ها یا بالش های چیده شده بپر تا به 

پایان مسیر برسد.

تار و پود ماندگار 
فرش یکی از وسایل مهم در خانه است که هم باعث 
زیبایی محیط شده و هم افزایش ایمنی و گرما بخشی 
را به دنبال دارد. فرش ها از هر نوعی که باشند نیازمند 
مراقبت هســتند تا طول عمر بیشــتری داشته و 
کیفیت خود را حفــظ کنند. باچند راهکار ســاده 
می توان از آسیب رسیدن به فرش ها جلوگیری کرد.

  یکی از راه ها جلوگیــری از ریختن مواد غذایی 
روی آنهاست. بهتر اســت در منازلی که کودک 
در آن حضور دارد حتما از روفرشی استفاده کرد 
تا تکه های مواد غذایی به فرش آسیبی نزنند. به 
هرحال اگر با وجود مراقبــت، لکه ای روی فرش 
ایجاد شد، باید آن را ســریع پاک کرده و به بعد 
موکول نکرد، برای تمیز کردن بهتر اســت لکه را 
کمی خیس کرده و با ضربــه آن را پاک کنید، از 

مالش فرش خودداری کنید.
  نور خورشــید، رنگ فرش را از بیــن می برد. به 
همین منظور باید از پرده های مناسب و یا روفرشی 
استفاده کرد تا از تابش مستقیم و ممتد نور به فرش 

جلوگیری شود.
  از قرار دادن اجســام ســنگین و تیز روی فرش 
بپرهیزید. پایه های مبل ازجمله مواردی اســت که 
به الیاف فرش آســیب زده و موجب از بین رفتن آن 
خواهد شد، بهتر است در این مواقع از پایه مخصوص 

مبلمان سنگین استفاده کنید.
  فرش ها را به صورت منظم جارو بکشید تا گردوغبار 
نفوذ کرده در تار و پود آن به خوبی خارج شود . بهتر 

است برای جارو از مکش پر قدرت استفاده نکنید.

روشنا

بازیگوشی

راهنما

ترفند

ندا احمدلوتنور گرم

چرا کتابخوانی؟ 
 همه ما کارهای خیر را با انواعی از مدرسه ســازی ، کمک مالی، کمک های غذایی یا پرداخت 
هزینه های بیمارستان یا اجاره خانه افراد محروم و... می شناسیم اما آذری نژاد این بار کار خیر 
را در کتابخوانی برای بچه ها تعریف کرده است. او در این باره می گوید:  من این کار را به دو دلیل 
انجام دادم نخست اینکه از دوران کودکی ام خاطره خوبی از کتابخوانی و مربی و مدرسه ام  دارم 
و مربی هایی داشتم که لذت کتاب خواندن را به من چشاندند، من دوست داشتم این خاطره 
خوش را برای دیگران هم بسازم. موضوع دیگر این است، زمانی که سال 92از قم به دهدشت 
برگشتم خیلی با خودم فکر کردم که برای همشهریانم چه کاری می توانم انجام دهم. شب اولی 
که وارد دهدشت شدم امام جماعت یک مسجد شدم و تمام تمرکزم را روی کودکان و نوجوانان 
گذاشتم. همان روزها به ذهنم رسید که راه برون رفت یک منطقه از محرومیت، دانایی است و 
همین موضوع باعث شد کتاب را انتخاب کنم و برای انجام این کار روستاگردی را برگزیدم تا با 

کتابخوانی برای بچه ها راهی به سوی دانایی برای آنها پیدا کنم.

مکث

مهناز جعفری؛ مربی و تسهیلگر کودک


