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سالم دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي 

خيلي خيلي خوشلگي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم كنار 

نقاشيت بنويس و بگو چندساله هستی و به الکس چندم 
می روی،اينجوری بيشتر باهم دوست می شويم.اين نشانی 

تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.
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آخ جون، بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

بازی فرمانده صندلی
برای این بازی به دو گروه نیاز داریم که هرگروه باید حداقل 3 

نفر باشند، و نیاز به یک فرمانده داریم که فرمان »بدو و بشین« را 
بدهد. این بازی را می توان در خانه یا کالسی که فضای باز زیادی 

داشته باشد هم انجام داد.

برای این بازی به تعدادی صندلی نیاز داریم. تعداد 
صندلی برای هرگروه یک عدد کمتر از تعداد افراد 

گروه می باشد. مثاًل اگر این بازی را با دو گروه 4 نفره 
انجام می دهیم، برای هرگروه نیاز به 3 صندلی داریم؛ 

به این شکل که در دو طرف اتاق 3 صندلی درکنار هم 
می گذاریم و 4 نفر هرگروه درکنار صندلی های گروه 

خود ایستاده و فرمانده، فرمان حرکت می دهد و افراد 
هرگروه دور صندلی هایشان می چرخند و هرگاه فرمانده 

دستور بنشین را داد، باید بالفاصله همه افراد گروه 
روی صندلی های گروهشان بنشینند و چون در فرمان 

اول صندلی ها یک عدد کمتر از تعداد افراد است، 
بچه ها باید کمی جمع وجور بنشینند تا همه افراد گروه 

روی صندلی ها جا شوند.

 برای مرحله بعد، از هر گروه یک صندلی را کم 
کرده و حاال با همان 4 نفر 2 صندلی داریم و دوباره 

فرمانده فرمان »بدو« می دهد و بعد از چرخیدن 
بچه ها دور صندلی ها فرمان »بنشین« می دهد و 

باید افراد گروه طوری روی صندلی ها بنشینند که 
همگی روی صندلی ها جا شوند، و در مرحله بعد 
یک صندلی دیگر کم می شود تا درنهایت به یک 

صندلی برای هرگروه برسیم. در هر مرحله، هرگروه 
که موفق نشود همه افرادش را روی صندلی ها جا 
دهد، بازنده است، و برنده، گروهی است که بتواند 
مرحله بیشتری پیش رفته و همه افرادش را روی 
صندلی ها جا دهد. البته ممکن است در پایان بازی 

دو برنده داشته باشیم و هر دو گروه موفق شوند 
همه افرادشان را روی یک صندلی جا دهند.

به این سؤاالت پاسخ دهید:

1- تالش برای جا دادن همه افراد گروهتان بر روی صندلی ها چه احساسی در شما ایجاد می کند؟
2- چه راه هایی برای جا شدن 5 نفر بر روی یک صندلی می شناسید؟

3- به نظر شما چه قوانین دیگری به جذاب تر شدن این بازی کمک می کنند؟
4- رؤیاپردازی کنید و بگویید اگر 5 جانور بخواهند روی یک صندلی جا بگیرند، جالب ترین تصویر 

متعلق به کدام جانوران است؟ 
5- آیا می توان وسیله دیگری را جایگزین صندلی کرد؟
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آخ جون، گردشگری

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبله با گلدان های مختلف َآشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک ها با سنبله و کرم کوچولو صحبت کند.

تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:ریحانهعاملنیک

 آرش و موش موشکی
به خرم آباد می روند

دوست قدیمی 

یکــی بــود، یکــی دیگــه هــم بــود. یکــی 
آرش بــود، یکــی موش موشــکی بــود. 
ــه  ــان ب ــاد مهرب ــراه ب ــا به هم ــن دوت ای
اســتان لرســتان رفتــه بودنــد. بــاد مهربان 
آن هــا را بــه شــهر خرم آبــاد بــرد و قلعــه 
ــد از اون  ــد. بع ــم دیدن ــا ه ــی رو ب قدیم
مهربــان  بــاد  و  و موش موشــک  آرش 
ــان  ــوی هــوا هاه هــاه و هوهوکن داشــتند ت
چــرخ می زدنــد و شــادی می کردنــد، 
کــه بــاد مهربــان یکهــو پرســید تــا حــاال 
بــا مدادتــون خش خش کنــان روی کاغــذ 
چیــزی کشــیدید؟ آرش گفــت بلــه مــن 
ــت دارم! ــی دوس ــردن رو خیل ــی ک نقاش

ــبکبال  ــیمی س ــون نس ــان چ ــاد مهربــ ب
ــه  ــس ب ــت: پ ــرد و گف ــد ک ــا را بلن آن ه
جایــی می برم تــان کــه پــر از نقــش 
و نوشــته های زیباســت. آرش محکــم 
ــان  ــاد مهرب ــت. ب ــک رو گرف موش موش
هوهوکنــان، شــاد و پرانــرژی آن هــا را 
رســاند. وســط شــهر خرم آبــاد  بــه 

آن هــا نزدیــک یــک ســنگ بــزرگ فرود 
ــد  ــرش را دی ــد. آرش اول دور و ب اومدن
زد و بــا تعجــب بــه بــاد مهربــان گفــت: 
ــی  ــرای چ ــزرگ ب ــنگ ب ــن س واااای ای
اینجاســت؟ بــاد مهربــان بــا دوتــا فــوت 
آرش را بــه جلــو هــل داد و گفــت: خــوب 
ــی  ــمانش را کم ــن.   آرش چش ــگاه ک ن
جمــع کــرد و ســرش را مثــل کارآگاه هــا 
بــرد جلــو و گفــت: اوووه اینجــا را ببیــن!

بــاد هاه هاهــی کــرد و لبخنــد زد. چشــمان 
آرش از تعجــب و ذوق گــرد و بــزرگ 
شــدند بــا هیجــان و صــدای بلنــد گفــت: 
انــگار یکــی خرت خــرت روی این ســنگ 
ــنگ  ــن س ــته! ای ــده و نوش ــزی را کن چی
و نوشــته های روی آن چــی هســتند؟

ــر  ــا ه ــت:  آن قدیم ه ــان گف ــاد مهرب ب
بــرای  می خواســتند  کــه  را  چیــزی 
ــر روی  ــد، ب ــر نکن ــد و تغیی ــه بمان همیش
ســنگ می نوشــتند، مثــل قوانیــن، تــا 
هر کســی هــر موقــع از اون شــهر رد 
شــد، بدونــه قوانیــن اونجــا چــی هســتند.
چرخــی  سنگ نوشــته  دور  آرش 
شــکل های  بــه  تعجــب  بــا  و  زد 
روی آن نــگاه کــرد و پرســید: ایــن 
ســنگ از کــی تــا حــاال اینجاســت؟

موهــای  تــوی  پیچیــد  مهربــان  بــاد 
از  گفــت:  و  در گوشــش  آمــد  آرش، 
نهصدســال پیــش وقتــی افــرادی بــه 
ــد.  ــا بودن ــم اینج ــلجوقیان حاک ــام س ن
تــوی این همــه ســال بــاران و طوفــان 
ایــن  نوشــته های  نتوانســته اند  هــم 
ســنگ را تغییــر بدهنــد. ایــن نوشــته بــا 
ــت.  آرش  ــده اس ــروع ش ــدا ش ــام خ ن
و موش موشــک بــرای آخرین بــار بــا 
خوشــحالی چرخــی دور سنگ نوشــته 
از  مهربــان  بــاد  به همــراه  و  زدنــد 
کردنــد. خداحافظــی  سنگ نوشــته 
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آخ جون نقاشی 4
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چوپان و پرنده

یـک چوپان زحمتکش در یکی از روزهایی که مشـغول کار اسـت، پرنـده ای را با بال هایی رنگی 

می بینـد. بال هـای پرنده درسـت مثـل رنگین کمان می درخشـد. ایـن پرنده، پرنده خوشـبختی 

اسـت کـه چوپـان می خواهـد او را بگیـرد: »او آرام و آهسـته به طرف درخت رفت تـا پرنده را 

بگیـرد، امـا وقتی دسـت هایش را به سـمت پرنـده دراز کرد، پرنـده ناگهان به هوا برخاسـت و 

به سـرعت در میان شـاخه های صنوبر گم شـد.«

خـب، معلـوم اسـت که چوپان به دنبـال پرنده راه می افتـد تا او را بگیرد، امـا همین که چوپان به 

پرنـده نزدیـک می شـود، پرنده از روی شـاخه های صنوبر پر می کشـد و به دوردسـت ها پرواز 

می کنـد. چوپـان همین طورکـه به دنبـال پرنـده خوشـبختی اسـت، پرنـده ای دیگـر را می بیند: 

»چوپـان در همـان نزدیکـی بـه یـک پرنده سـیاه برخـورد کرد کـه گربـه ای بـرای گرفتن او 

چنـگال تیـز کرده بود. پرنده سـیاه، حسـابی ترسـیده بود. چوپان پرنده سـیاه را از دسـت گربه 

نجـات داد و گربـه را دنبـال کـرد تـا او را از اطراف پرنده سـیاه دور کند.« 

ماهی اسیر
شـدن چوپـان، پرنـده دوباره از زمین برخاسـت و از دسـترس چوپان دور شـد.« پرنـده را بگیـرد؟ بقیـه داسـتان را بخوانیـم: »چوپان دوباره به سـمت پرنـده راه افتـاد و با نزدیک پرنـده خوشـبختی هـم در همـان اطراف روی یک تپه نشسـته اسـت. آیـا چوپان این بـار می تواند چوپـان می خواسـت کـه او را نجـات دهد. چوپـان وارد برکه شـد و ماهی را از تـور خالص کرد.« یـک ماهـی افتـاد که در تور ماهیگیـری زندانی شـده بود. ماهی بیچـاره با نـگاه التماس آمیزش از بازهـم پرنـده پـرواز می کنـد. این بـار چشـم چوپـان بـه یک ماهـی می افتـد: »چوپان چشـمش به چوپـان داسـتان مـا بعـد از نجـات دادن پرنده سـیاه، بازهم به دنبال پرنده خوشـبختی مـی رود، اما 

 خوانش کتاب
»آرزوی یک چوپان«

 پرنده
خوشبختی

سالم عطیه عزیزم! این که توی 
صفحه این قدر بزرگ نقاشی 

کشیدی، عالیه! آفرین! راستی حتمًا 
سعی کن برای کشیدن نقاشی هات 

از تخیلت استفاده کنی و از روی 
مدل کار نکنی.

فاطیمای گلم، فکر کنم آدم های توی نقاشی رفتن پشت خونه ها 
قایم شدن :( راستی عزیز دلم، ابرها آبی نیستن، مثل پنبه 
سفیدن، اگه می خوای سفید بشن، دور ابراتو با مداد آبی روشن 
خط بگیر و همه آسمون رو آبی کن.

سالم فاطیمای عزیزم! چه نقاشی قشنگی کشیدی، آفرین! 
معلومه که خیلی دختر فعالی هستی. یه عااالمه اتفاق، اونم 

فقط توی یک نقاشی. آفرین!
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

آرزوی یک چوپان
نوشته: ماکس باکیکر/ نقاشی: جیندرا کاپک/ ترجمه: سیدمهدی شجاعی/ 

ناشر: کتاب نیستان/ 27 ص: مصور )رنگی(/ گروه سنی: ب و ج

گل تشنه

چوپـان مـا خیلـی مهربـان اسـت. او در مسـیر خـودش به یک 

گل برخـورد می کنـد: »گلـی کـه از شـدت تشـنگی بی حـال و 

پژمـرده شـده بود، بـا نـگاه التماس آمیـزش از چوپـان تقاضای 

آب می کـرد. چوپـان کالهـش را از آب پـر کـرد و آب را پای 

گل تشـنه ریخـت.«  پرنـده این بار درکنار سـاحل دریا نشسـته 

اسـت. ای بابـا! پرنـده خوشـبختی بازهم بـا دیدن چوپـان فرار 

می کنـد. چوپـان این بار دیگـر نمی خواهـد به دنبال پرنـده برود. 

او ناراحـت و ناامیـد به سـمت خانـه اش بازمی گـردد. او موقـع 

برگشـتن بـه خانه، گلی را که سـیراب کرده و ماهـی و پرنده ای 

را کـه نجـات داده، می بینـد. چوپان یک دفعـه متوجه موضوعی 

بـا همـه وجـودش  را  ناگهـان خوشـبختی  می شـود: »چوپـان 

احسـاس کـرد. بـا خـود گفت: خوشـبختی یـک پرنده نیسـت. 

خوشـبختی همـان حـس شـادمانه ای اسـت کـه از کمـک بـه 

دیگـران پدیـد می آیـد. خوشـبختی یعنـی خوشـحالی دیگران.« 

ماهی اسیر
شـدن چوپـان، پرنـده دوباره از زمین برخاسـت و از دسـترس چوپان دور شـد.« پرنـده را بگیـرد؟ بقیـه داسـتان را بخوانیـم: »چوپان دوباره به سـمت پرنـده راه افتـاد و با نزدیک پرنـده خوشـبختی هـم در همـان اطراف روی یک تپه نشسـته اسـت. آیـا چوپان این بـار می تواند چوپـان می خواسـت کـه او را نجـات دهد. چوپـان وارد برکه شـد و ماهی را از تـور خالص کرد.« یـک ماهـی افتـاد که در تور ماهیگیـری زندانی شـده بود. ماهی بیچـاره با نـگاه التماس آمیزش از بازهـم پرنـده پـرواز می کنـد. این بـار چشـم چوپـان بـه یک ماهـی می افتـد: »چوپان چشـمش به چوپـان داسـتان مـا بعـد از نجـات دادن پرنده سـیاه، بازهم به دنبال پرنده خوشـبختی مـی رود، اما 

فاطیمای کوچولوی من! دختر نازم! 
ماشین نقاشیت چقدر رنگ داره! 
چقدر رنگ های قشنگ داره! ولی 
حیف که زمین نقاشی هیچ رنگی 

نداره و خالیه.

سالم حدیثه عزیزم. چه خونواده شاد و 
مهربونی... چه خورشیدخانم قشنگ و 
سالم پرنیان عزیزم! نقاشیت خیلی قشنگه، اما چرا روی زمین مهربونی... کاش آسمونت هم آبی آبی بود.

اینقدر شلوغه و توی آسمون خااالیه خالیه؟ فکر کنم یه هواپیمای 
بزرگ تازه از آسمون نقاشیت رد شده.

سالم به مریم خانم هنرمندم. عزیزم چقدر خوبه 
که همه جای نقاشیت پر از رنگه، اونم رنگ های 
شاد و قشنگ. اینکه موضوع بانمکی رو توی 
ذهنت ساختی و به تصویر کشیدی، عالیه.
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ حرف های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.

آخ جون، داستان

غول زمستان
قصه های شهر توقالی

یکـی بـود، یکـی نبـود، غیـر از خدای 
زمسـتان  نبـود.  هیچ کـس  مهربـان 
به شـهر توقالـی آمـده بـود و همه جا 
از بـرف سـفید شـده بـود. یـک روز جقـه دیـد 
همـه درخت هـا خوابیده انـد. جقـه تصمیـم گرفت 
زمسـتان را صـدا بزند و به او بگویـد زودتر برود تا 
بهار از راه برسـد و درختان بیدار شـوند. او زمستان 
را صـدا زد: زمسـتان کجایـی؟ آهـای! زمسـتان...! 
یک دفعـه یک غول بـه او نزدیک شـد. جقه خیلی 
ترسـید. غـول گفت:  بـا مـن کار داری؟ جقه گفت: 
مـن با زمسـتان کار داشـتم، نـه با یک غـول! غول 
گفـت:  خـب من زمسـتان هسـتم دیگـر! مگر من 
شـبیه غـول هسـتم؟ جقـه گفـت:  بلـه! یـک غول 
زمسـتانی! غـول بـه خودش نـگاه کـرد و خندید و 
گفـت:  مـن فکـر می کـردم فقط زمسـتان هسـتم. 
جقـه دیـد غول زمسـتان مهربان و بامزه اسـت. به 
او نزدیـک شـد و گفت:  مـن از تو می خواهـم که... 

غـول گفـت: مـن االن خـودم می گویم 
از مـن چـه می خواهـی!  تـو می خواهـی 
آنقـدر بـرف بیایـد کـه بتوانـی یـک 
آدم برفـی بزرگ درسـت کنی. جقه گفت:  نـه!  من...  
غـول دوباره گفت: تـو می خواهی همه جا یـخ بزند تا 
بتوانـی سرسـره بازی کنی. جقه گفت:  نـه!  من...  غول 
دوبـاره گفـت:  تـو می خواهی هوا سـرد سـرد بشـود 
تا بتوانی شـال و دسـتکش و کاله بافتنی و رنگارنگ 
بپوشـی. جقه گفـت: من می خواهـم تو بـروی!  غول 
زمسـتان تعجب کـرد! گفت: آخر چـرا؟  جقه گفت: 
 تـا وقتـی تو باشـی، همـه درخت ها خوابنـد. نه برگ 
دارند، نه میوه. من دوسـت دارم با درخت های سـبز 
بـازی کنـم. غـول زمسـتان بـه درخت ها نـگاه کرد 
و گفـت:  امـا درخت هـا توی زمسـتان هم قشـنگند. 
جقـه گفـت: امـا خوابنـد. غـول زمسـتان گفـت: بیا 
سـرت را روی دل مـن بگـذار. جقـه به طـرف غـول 
رفت و سـرش را روی دل غول گذاشـت. از توی دل 
غـول صدای خنـده و بـازی می آمد. جقـه با تعجب 

گفـت:  این صدای چیسـت؟

غول زمسـتان گفـت:  صـدای دانه ها   
و ریشـه های درختـان. آن ها در فصل 
زمسـتان تـوی دل مـن هسـتند. جقه 
گفـت:  آنجا چـه کار می کنند؟ غول زمسـتان گفت:  
دل مـن زیـر زمین اسـت. در فصل زمسـتان گل ها 
و درختـان نمی تواننـد مثل آدم ها خودشـان را گرم 
کننـد و لباس گرم بپوشـد. درختـان می خوابند، اما 
در خـاک ریشـه دارنـد. ریشـه های درختـان توی 
زمیـن گـرم می مانـد و یـخ نمی زنـد. دانه هـا زیـر 
زمیـن می ماننـد تـا وقتـی در فصـل بهار هـوا گرم 
شـد، جوانـه بزننـد و سـبز شـوند. آن هـا مثل من 
تـوی دل مـن منتظـر بهـار می ماننـد. جقـه گفت: 
 یعنـی تـو هـم منتظـر بهـاری؟ غـول گفـت:  خب 
معلـوم اسـت. اما من خوشـحال هسـتم. مـن برف 
را دوسـت دارم. آخـر تـوی هیـچ فصلی نمی شـود 
بـا برف هـا بازی کـرد. تـوی هیچ فصلی نمی شـود 
لباس هـای بافتنی پوشـید. توی هیـچ فصلی آب یخ 
نمی زنـد و بیرون مثل یخچال سـرد نیسـت. این ها 
قشـنگ نیسـت؟  جقه گفت:  چرا! تو خیلی قشـنگ 
هسـتی! یک غول قشـنگ! غول زمسـتان خندید و 
گفـت:  پـس تا من هسـتم بیا حسـابی بـازی کنیم. 
جقـه خوشـحال بـود که تـا رسـیدن بهـار می تواند 

هرروز با غول زمستان بازی کند.  
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تصویرساز:زهرهاقطایی
نویسنده:الهامابراهیمزاده



زمستان درزمستان

 این هم یک 
منظره یخی دیگر. 

البته یک منظره 
خیلی یخی.

اینجایی که من زندگی می کنم، هوا خیلی سرد است. دوتا 
کاله هم که سرت کنی، بازهم سرت یخ می زند. آب های 
توی جوی ها طوری یخ بسته که فقط با ُکلَنگ می توان 
یخ آن ها را شکست. سال ها در تهران زندگی کردم و 
این جور منظره ها را ندیدم، اما حاال در یک شهر دیگر، 
هر روز زمین را یخبندان می بینم. بدجوری زمستان در 
زمستان است. این طور آرزو می کنم: کاش زودتر بهار 
شود. آرزوی خنده داری است. بهار به وقتش می آید، نه 
زودتر، نه دیرتر.
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با دقت که نگاه کنی، طوطی 
را روی درخت می بینی.

به همین راحتی می شود 
عکاسی کرد؛ سه تا برگ روی 
خاک. اگر به اطراف با دقت 
نگاه کنی، از این موضوع ها 
زیاد پیدا می کنی.

نمی دانم شهری که در آن زندگی می کنی چه جور آب وهوایی دارد، اما در 
خیلی از شهرها هوا آنقدر سرد است که آب  به همین شدت یخ می زند.

یک منظره پاییزی از یک دریاچه خیلی 
زیبا. گرمای هوا را حس کردی؟ 

 یک عکس خیلی نزدیک از یک گل. به 
این عکس، ِکلوزاپ می گویند.

 آهای گربه! به چی نگاه 
می کنی؟



ب ما مرضیه 
ت کفشدوزکی خو

دوس

اهلل گانی از شهرکرد به قید قرعه 

برنده جدول شماره سه شد
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ک!
ت عزیز کفشدوز

سالم به تو دوس

ت خوانده باشی، می توانی به راحتی 
ک را با دق

ت عزیزم! اگر شماره قبل کفشدوز
دوس

ت 
ک به تو دوس

و کم جدول افقی زیر را حل کنی. ما برای آسان تر شدن حل جدول 
ب 

تر جوا ت 
خوبم، کنار هر سؤال، شماره صفحه مربوط به آن  سؤال را نوشته ایم تا راح

را پیدا کنی و جدول را حل کنی. بعد از حل جدول، باید رمز جدول را در ستون 
ک آمده و برای 

گ جدول پیدا کنی و بگویی در کدام صفحه کفشدوز
عمودی سفیدرن

ما بفرستی.

ت از 
ت: برای مواظب

ش موشکی گف
1-در صفحه 3پیدا کنید. مو
ت.

مردم شهر ساخته شده اس
ش و 

ش باد مهربان آر
2-در صفحه 3پیدا کنید.بعد از دیدن
ش موشکی را به شهر خرم آباد برد.

مو
3-در صفحه 1پیدا کنید.بعد مهمان عزیزی   توی النه کرد...

4-در صفحه 3پیدا کنید.االن قلعه در شهر خرم آباد
ک معرفی کرد.

ب به کله کو
ک کتا

5-در صفحه 5پیدا کنید.ی
ب می کند.

ب زیاد آن را خرا
6-در صفحه 5پیدا کنید.آ

ت.
7-در صفحه 1پیدا کنید.خانم پرستو شادمان از آن برگش
8-در صفحه 1پیدا کنید.آخر کار برای آن چای دم کرد.

ک و 
9-در صفحه 4پیدا کنید.هدیه یکی از آشناهای کله کو

ک
کله پو

ش 
ت: شهر خو

ش موشکی گف
10-در صفحه 3پیدا کنید.مو

ت.
آب وهوایی اس

11-در صفحه 6پیدا کنید.قطار مدادرنگی به این ایستگاه 
رسیده.

ش موشکی به همراه باد 
ش و مو

12-در صفحه 3پیدا کنید.آر
مهربان به این استان رفته بودند.

ک خط 
ک خط شروع و ی

13-در صفحه 2پیدا کنید.برای آن ی
پایان در نظر می گیریم.

14-در صفحه 7پیدا کنید.فیل دارد.  

ت 
اال سوء

ل شماره 3
جدو

ل
ل جدو

ح
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