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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.

آماده شدن کله پوک و کله کوک

دوباره خسته از کار
پدر به خانه آمد

یکی دو بوس گنده
1به هردوتا لپم زد

مرا تکان تکان داد
تاالپ تاالپ صدا کرد
هزار شکلک آن وقت

3برای من درآورد

نشست و اسب من شد
به جای شیهه خندید
صدای پیتکو پیتکو 

میان خانه پیچید 2
من افتخار کردم

به مهربانی او
فرشته زمینی ست

فرشته سبیلو. 4

فرشته سبیلو
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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: ریحانه عامل نیک

صبح زود بعد از خورشید 
خانم، گنجشک ها بیدار 

می شوند. امروز صبح سنبله اولین کسی 
بود که بعد از گنجشک ها بیدار شد و برای دیدن 

دوستانش به باغچه رفت. اما از کرم خاکی و دکتر کودی 
خبری نبود. سنبله کمی خاک باغچه را جابه جا کرد تا کرم خاکی 

خواب آلود را پیدا کند. صدایی از باالی سرش شنید که می گوید: مواظب باش! داری کارهای علمی من رو خراب 
می کنی! او از جا پرید و به باالی سرش نگاه کرد. دکتر کودی باالی شاخه درخت نشسته بود و سر او فریاد می زد. 

سنبله دستپاچه گفت: ببخشید دکتر کودی! من نمی خواستم چیزی را خراب کنم. دکتر کودی گفت: اگر دنبال دوست 
خواب آلودت می گردی، کمی آن طرف تر است. لطفاً به آزمایش های من کاری نداشته باش! قبل از اینکه سنبله جوابی بدهد، 

کرم خاکی خودش را از زیر خاک بیرون کشید و گفت: صبح بخیر! این همه سروصدا برای چیست؟ سنبله با خوشحالی به 
دوستش سالم کرد و گفت: مثل اینکه من آزمایش های دکتر را خراب کردم. کرم خاکی دمش را از خاک بیرون کشید و گفت: 
اوه! پس این همه سروصدا از دیشب به خاطر آزمایش های دکتر کودی است! دکتر کودی از باالی درخت داد کشید: بله! وقتی تو 
خواب بودی، من مشغول کار بودم. کرم خاکی خمیازه ای کشید و گفت: باید می دانستم! حاال بگو چه کار می کردی؟ دکتر کودی 

برگی را که می جوید، کناری گذاشت و گفت: چکار می کردم؟! معلوم است دیگر! داشتم برای خاک گلدان کود درست می کردم. 
سنبله با خوشحالی دست هایش را به هم زد و گفت: باریکال دکتر کودی! دکتر کودی سرش را باال گرفت و گفت: بیخودی 

که به من دکتر کودی نمی گویند! یادتان باشد که خاک غذای گل است. گل گلدان شکمو است و همه مواد مفید خاک را 
زودی می خورد. پس ما باید در آن کود بریزیم. من تمام شب کود و خاکبرگ درست می کردم. سنبله پرسید: خاکبرگ 

چیست؟ کرم خاکی گفت: خاک باغچه به همراه برگ های پوسیده. دکتر کودی گفت: یک جورهایی درست گفتی. 
حاال من به تو یک دستور جادویی می دهم که با آن می توانی خاک گلدانت را درست کنی. سنبله گفت: وای! 

ممنون که دستور جادویی تان را به من می دهید. دکتر کودی از سنبله خواست او را نزدیک گوشش 
بگیرد و آهسته دستور جادویی را در گوشش گفت: خاکبرگ+ماسه+کود+خاک باغچه، که البته 

بهتر است با یک آدِم کاربلد این کار را انجام دهیم. سنبله کمی قلقلکش آمد و خندید. 
دکتر کودی گفت: خب من کارم تمام شد و به خانه ام می روم. سنبله برای 

تشکر به دکتر کودی یک دسته کاهو 
هدیه داد.

سنبله خاک گلدان درست می کنددستور جادویی دکتر کودی  

دکتر کودی بعد از کمک 

به سنبله و نجات کرم 

خاکی، شب را مهمان 

باغچه سنبله شد تا فردا 

صبح با هم خاک گلدان 
درست کنند. سنبله 

خوشحال بود که دکتر 

کودی برای کمک پیش 

آن ها آمده و با خودش 

فکر کرد که فردا باالخره 

یک گلدان خواهد 
داشت.

سنبله خوشحال بود که 
باالخره می تواند گلدانش را 
درست کند. اگر می خواهی 
بدانی او چه گلدانی درست 

خواهد کرد، هفته آینده 
همراه ما باش.



 پنجشنبه  31 فروردین  1396
22 رجب 1438   / 20 آوریل 2017 3

آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

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.

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ سنبله 
باالخره به همراه دکتر کودی می خواهند خاک گلدان 
درست کنند. اگر تو هم با آن ها همراه شوی می توانی 

چیزهای زیادی درباره خاک گلدان یاد بگیری.
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

تشکر کله کوکی ماجراهای 
 لکه  پوك  و لکه  كوك

ظرف همسایه گذاشت و برایش شکالت های خوشمزه ای را که خریده بود، توی اما چون آشپزی اش خیلی خوب نبود، چندتا از دوست داشت محبت همسایه را جبران کند، تمیز شست، تا به همسایه برگرداند. او خیلی کیک کشمشی هم بشقاب همسایه را کله کوک بعد از خوردن 
برد.

1

3

کله پوک هم تنها زندگی می کند. او 

هم همسایه مهربانی دارد که در گذشته برای او غذاهای 

خوشمزه ای می آورد. همسایه کله پوک چند بچه کوچک دارد و برای 

آن ها غذاها و کیک ها و شیرینی های خوشمزه ای می پزد و در گذشته کمی هم از 

غذاهای خوشمزه اش برای کله پوک می آورد. کله پوک غذاهای همسایه را خیلی دوست 

داشت و هروقت او برایش غذا می آورد، خیلی خوشحال می شد.. چندوقت پیش کله پوک 

خیلی کار داشت و خیلی خسته بود و وقت آشپزی هم نداشت. حتی حوصله بیرون رفتن و خرید 

کردن هم نداشت. کله پوک گرسنه بود و شکمش قاروقور می کرد، که زنگ خانه اش به صدا درآمد 

و وقتی کله پوک در را باز کرد، همسایه را با یک ظرف پر از غذا دید. کله پوک خیلی خوشحال شد، اما 

نمی دانست باید چه حرفی بزند و چه کاری بکند. او دست وپایش را گم کرده بود و من من کنان گفت: 

این چیه؟ همسایه با مهربانی گفت: من برای بچه ها غذا درست کردم و دوست داشتم شما هم از این 

غذا بخورین، امیدوارم خوشتون بیاد. کله پوک که از خجالت قرمز شده بود، گفت: باشه! و غذا را 

گرفت و در را بست. همسایه از این کار کله پوک ناراحت شد. او بارها برای کله پوک کیک 

و شیرینی و غذا آورده بود و کله پوک هیچ وقت از او تشکر نکرده بود. به عالوه کله پوک 

هیچ وقت از طعم غذاهای او تعریف نکرده بود. حتی بعد از دیدن غذا لبخند هم 

نمی زد و فقط قرمز می شد و سرش را پایین می انداخت. 

می دانید که کله کوک قصه 
ما تنها زندگی می کند. او همسایه مهربانی 

دارد که هروقت غذای خوشمزه ای می پزد، 
کمی از غذایش را برای کله کوک می آورد. 

آن روز هم همسایه کیک کشمشی پخته بود و 
یک برش از کیک کشمشی را برای کله کوک 
آورده بود. کله کوک برش کیک را که دید، 

خیلی خوشحال شد و به همسایه اش لبخند زد 
وگفت: به به! بازهم کیک های خوشمزه شما! 
خیلی مهربونید.ممنونم. دستتون درد نکنه. شما من خیلی کیک کشمشی دوست دارم. 

کله پوک ها آشنا شوید.را بخوانید تا با یکی از تفاوت های کله کوک ها و کله کوک هستند. برای مثال می توانید ماجراهای زیر کارهایشان می توانید بفهمید کدام یک کله پوک و کدام یک به راحتی نمی توانید آن ها را از هم تشخیص دهید و فقط از روی دارند. کله پوک ها و کله کوک ها خیلی شبیه هم هستند و شبیه ما هستند، اما دوتا شاخ کوچولو و یک دم دراز هم توی شهر کوکی پوکی زندگی می کنند. آن ها خیلی غول های بی آزاری هستند که درکنار هم کله پوک ها و کله کوک ها 

2
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

همسایه با خودش فکر کرد 

شاید کله پوک غذاهای او را دوست ندارد و از 

طعم غذاهایش خوشش نمی آید، چون هیچ وقت از طعم 

غذاهایش تعریف نکرده است. شاید هم به آشپزی او اطمینان 

ندارد و فکر می کند که همسایه بهداشت را در آشپزی رعایت 

نمی کند. همسایه از اینکه برای کله پوک غذا می برد، احساس خیلی 

بدی داشت. او فکر می کرد کله پوک متوجه محبت او نیست و محبت و 

زحمت او برای کله پوک ارزشی ندارد. همسایه دیگر برای کله پوک غذا 

نبرد، اما خیلی وقت ها بوی غذاهای خوشمزه اش به خانه کله پوک می رسید و 

کله پوک حسابی هوس غذاهای خوشمزه همسایه را می کرد.

اما کله پوک نمی دانست چرا دیگر همسایه اش 

برای او از غذاهای خوشمزه نمی آورد و از 

این ماجرا خیلی ناراحت بود.

ظرف همسایه گذاشت و برایش شکالت های خوشمزه ای را که خریده بود، توی اما چون آشپزی اش خیلی خوب نبود، چندتا از دوست داشت محبت همسایه را جبران کند، تمیز شست، تا به همسایه برگرداند. او خیلی کیک کشمشی هم بشقاب همسایه را کله کوک بعد از خوردن 
برد.

6
کله پوک هم تنها زندگی می کند. او 

هم همسایه مهربانی دارد که در گذشته برای او غذاهای 

خوشمزه ای می آورد. همسایه کله پوک چند بچه کوچک دارد و برای 

آن ها غذاها و کیک ها و شیرینی های خوشمزه ای می پزد و در گذشته کمی هم از 

غذاهای خوشمزه اش برای کله پوک می آورد. کله پوک غذاهای همسایه را خیلی دوست 

داشت و هروقت او برایش غذا می آورد، خیلی خوشحال می شد.. چندوقت پیش کله پوک 

خیلی کار داشت و خیلی خسته بود و وقت آشپزی هم نداشت. حتی حوصله بیرون رفتن و خرید 

کردن هم نداشت. کله پوک گرسنه بود و شکمش قاروقور می کرد، که زنگ خانه اش به صدا درآمد 

و وقتی کله پوک در را باز کرد، همسایه را با یک ظرف پر از غذا دید. کله پوک خیلی خوشحال شد، اما 

نمی دانست باید چه حرفی بزند و چه کاری بکند. او دست وپایش را گم کرده بود و من من کنان گفت: 

این چیه؟ همسایه با مهربانی گفت: من برای بچه ها غذا درست کردم و دوست داشتم شما هم از این 

غذا بخورین، امیدوارم خوشتون بیاد. کله پوک که از خجالت قرمز شده بود، گفت: باشه! و غذا را 

گرفت و در را بست. همسایه از این کار کله پوک ناراحت شد. او بارها برای کله پوک کیک 

و شیرینی و غذا آورده بود و کله پوک هیچ وقت از او تشکر نکرده بود. به عالوه کله پوک 

هیچ وقت از طعم غذاهای او تعریف نکرده بود. حتی بعد از دیدن غذا لبخند هم 

5نمی زد و فقط قرمز می شد و سرش را پایین می انداخت. 

4

همسایه، کله کوک را خیلی 

دوست دارد. او می داند که کله کوک 

ش را دوست دارد. برای همین هم هروقت 
آشپزی ا

می خواهد غذای خوشمزه ای بپزد، کمی بیشتر غذا می پزد 

تا برای کله کوک هم ببرد. این کار به همسایه احساس خوبی 

می دهد. او احساس می کند که آشپزی اش خوب است و با 

ی او مفید 
آشپزی خوبش می تواند یک نفر را خوشحال کند و برا

ت و از اینکه 
باشد. همسایه از آشپزی برای کله کوک خوشحال اس

کله کوک قدردان زحمات اوست احساس خوبی دارد، به عالوه 

شکالت های کله کوک را هم خیلی دوست 

دارد. کله کوک و همسایه از زندگی 

درکنار هم خوشحالند و لذت 

می برند.
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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

قصه های شهر توقالی

صبحانه مهم

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم زاده

یکـی بـود، یکـی نبـود. غیـر از 
خـدای مهربـان هیچ کـس نبـود. 

یـک روز صبـح تـوی شـهر توقالـی، 
بتـه و جقـه می خواسـتند بازی کننـد! بته 

گفـت: جقـه بدو برویـم بازی! امـا جقه داشـت صبحانـه می خورد. 
جقـه گفـت:  اول صبحانـه! بعد بازی! بتـه گفت: من صبحانه دوسـت ندارم! 
مامان ترنـج گفـت:  صبحانـه خیلـی مهـم اسـت و بـرای بـدن بچه هـا الزم 
اسـت. بازهـم بته صبحانه دوسـت نداشـت و صبحانه نخـورد! اما جقه یک 
صبحانـه کامـل خـورد و گفـت:  برویم بازی بتـه!  بته و جقـه از خانه بیرون 
دویدنـد. بتـه گفـت: جقـه بیـا تـا دشـت گوله نخ هـا مسـابقه بدهیـم. جقه 

گفـت: هرکـس زودتر برسـد، برنده اسـت.
دوتایـی شـمردند:  یـک... دو... سـه... و تنـد و تنـد شـروع کردند به 
دویـدن. بتـه بـا خـودش گفـت:  مـن برنـده می شـوم. مـن خیلـی 
زرنگـم. پـس تا توانسـت تند دوید، اما کم کم خسـته شـد. پاهایش 
دیگـر قـدرت نداشـتند. بـا خـودش فکـر کـرد حتمـاً االن جقه هم 

مثـل مـن خسـته شـده اسـت. اما وقتـی به جقـه نگاه کـرد، دیـد جقه 
اصاًل خسـته نشـده اسـت! چون یـک غول بـزرگ بانمک دارد جقـه را هل 
می دهـد و کمـک می کنـد تـا تندتـر بـدود! بته خیلـی تعجب کـرد و صدا 
زد:  جقـه! امـا جقـه با کمـک آن غول آنقدر تنـد می دوید که صـدای بته را 
نشـنید و بـا سـرعت دور شـد. جقـه خیلی زود رسـید به دشـت گوله نخ ها، 
اما بته خسـته شـده بـود و مجبور بـود آرام راه برود. باالخـره بته نفس زنان 
و خسـته به دشـت گوله نخ ها رسـید. جقـه و غول بانمک منتظـر بته بودند. 

جقـه با خوشـحالی گفت: مـن برنده شـدم! بته 
گفـت: قبـول نیسـت! تـو خـودت برنده نشـدی! 
تـو کمـک گرفتـی! جقـه بـه غـول بانمک نـگاه کرد 
و گفـت:  ایـن دوسـتم اسـت. مگـر تـو از ایـن دوسـت ها 

نـداری بته؟
بتـه گفـت:  نـه! دوسـت جقـه بـرای بتـه دسـت تـکان داد و خندیـد. جقه 
گفـت:  می بینـی چقـدر بانمـک اسـت؟ اسـمش غـول انـرژی اسـت! مـن 
هروقـت صبحانـه می خـورم، ظاهـر می شـود. بته گفـت: غول انـرژی وقتی 
صبحانـه می خـوری ظاهـر می شـود؟ جقـه گفـت: بله! تـازه او خیلـی قوی 
اسـت و تـوی همـه کارها به مـن کمک می کنـد. وقتی بازی می کنـم، وقتی 
می دوم، وقتی نقاشـی می کشـم، توی مدرسه و سـر کالس غول انرژی 
بـه مـن کمک می کند. بتـه گفت: اما من دوسـت این شـکلی ندارم 
کـه بـه من کمـک کند! جقه گفـت:  چـون صبحانه نمی خـوری تا 
غـول انـرژی تـو ظاهر شـود! بتـه گفت:  یعنـی همـه بچه هایی که 

صبحانـه می خورنـد یـک دوسـت قوی دارنـد؟  جقه گفـت:  بله.
بتـه گفـت: حـاال فهمیـدم چـرا مامان ترنـج می گویـد صبحانـه مهـم 
اسـت. جقـه گفـت: بـه خاطر داشـتن یک دوسـت خـوب مثل  انـرژی! بته 
بـا خوشـحالی گفـت:  جقـه! تو با دوسـتت بـازی کن تا مـن بروم خانـه و با 
غـوِل انـرژی ام برگـردم! جقـه فریـاد زد:  هورا! و با دوسـتش از خوشـحالی 
بـاال و پاییـن پریدنـد. بته گفت:  با دوسـتم دیگر زود خسـته نمی شـوم! بته 
به طـرف خانـه دویـد تـا یـک صبحانـه کامل بخـورد و بـا دوسـتش یعنی 

غـول بانمـک انـرژی اش برگـردد و یک عالمه بـازی کند. 

بچه های دنیا! سالم!
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نویسنده: الهام صالح

بادبادک، روسری می شود
پسـر کوچولویی درحال کشیدن نقاشی اسـت و هربار رنگ ها 
را بـا یک دسـتمال سـفید پاک می کنـد. این دسـتمال کم کم 
رنگـی می شـود. حـاال می تـوان با آن یـک بادبادک سـاخت، 
امـا بـاد ایـن بادبادک را بـه حیاط می بـرد. در حیـاط، خواهر 
بزرگ تـر پسـر درحـال عروسـک بازی اسـت، امـا عروسـک 
نمی خواهـد موهایش را شـانه کند. او می خواهد یک روسـری 
داشـته باشـد، پس دختر از بادبادک که اسـمش »فِریدولین« 
اسـت، برایـش یـک روسـری درسـت می کند. پسـرکوچولو 
به سـراغ عروسـک مـی رود و فریدولین را می بینـد. همین که 
او می خواهـد فریدولیـن را بـردارد، بـاد آن را با خـود می برد. 
پسـر کوچولـو گریـه می کنـد و خواهـرش سـفری را کـه 

فریدولیـن باید بـرود، برای پسـرک توضیـح می دهد.

بادبادک، چتر می شود
در آن دورهـا یـک چلچله به جوجه هایش پـرواز یاد می دهد: 
»نوک هایتـان تیز و راسـت بـه  جلو! دم هایتـان باریک و جمع 
و بـه عقـب! حـاال بال هایتـان را بـا هـم بـاال و پاییـن ببریـد. 
بـاال، پاییـن! زود باشـید! یـک، دو، سـه.«  جوجه هـای چلچله، 
فِریدولیـن را که مشـغول تماشـای پرواز آن هاسـت می بینند: 
»تو کی هسـتی؟ چلچله ای؟« اما فریدولین فقط ادای چلچله ها 
را درمـی آورد و بـاران از راه می آید. فریدولین به سـمت زمین 
حرکـت می کنـد. آنجا یـک موش خاکسـتری بـا بچه هایش 
کنـار سـاقه های گنـدم اسـت. فریدولیـن بـرای آن هـا چتـر 
می شـود. بچه موش هـای بازیگوش یواشـکی دم هـای نازک و 
درازشـان را از زیـر چادر بیـرون می آورند. مادرشـان متوجه 
می شـود و فریـاد می زند: چـه کار می کنیـد؟ زود دم هایتان را 
بیاورید زیر چتر. ممکن اسـت دشـمن، دم های شـما را ببیند 

و به سـراغمان بیاید.
بادبادک، بادبادک می شود

بلـه! مـوش مـادر حـق دارد. یـک پرنـده بـزرگ به سـراغ 
موش هـا می آید، امـا به جای موش هـا فِریدولیـن را می گیرد: 
»وای، این کـه فقـط یک تکـه پارچـه خیس اسـت. خوب شـد 
پرنده هـای دیگـر ندیدنـد که مـن امروز چی شـکار کـرده ام، 
وگرنـه حتماً مسـخره ام می کردنـد.«  پرنده، فِریدولیـن را رها 
می کنـد و فِریدولیـن جلـوی پـای یک پسـربچه می افتـد. او 
مشـغول تماشای بادبادک بازی بچه هاسـت. فِریدولین برایش 
یـک بادبـادک می شـود: »پسـربچه فریـاد می زنـد: بادبادک 
سـبکبال، هرچقـدر می توانی پـرواز کـن!«  و فریدولیـن باال و 
باالتـر مـی رود، امـا بعد بـه زمین و نـزد بچه هـا بازمی گردد.

بادبادک، بادبان می شود
پسـربچه که می دانـد فِریدولین باید به همه بچه ها سـر بزند، 
از پوسـت یـک درخـت خشـک، یـک قایق کوچک درسـت 
می کنـد و از فِریدولیـن یـک بادبـان می سـازد: قایـق بادبانی 
را بـه آب می انـدازد و بـه فِریدولیـن می گویـد: یـادت نرود، 
سـالم مـرا به همـه بچه های دنیـا برسـان. رودهـا و دریاها و 
بعد اقیانوس، مسـیر سـفر فِریدولین اسـت، اما اقیانوس خیلی 
بـزرگ اسـت: »فریدولیـن از اقیانـوس می پرسـد: »مگـر تـو 
سـاحل نـداری؟« اقیانـوس جواب می دهـد: چـرا، دارم. دیگر 
چیـزی نمانده بـه آن برسـی. فریدولین به سـاحل می رسـد: 
دنبـال  سیاهپوسـت  کوچولـوی  پسـر  یـک  سـاحل  »روی 
گوش ماهـی می گـردد. قایق بادبانی را می بینـد. فریدولین را از 
قایـق جدا می کند و بـه کمرش می بندد.« پسـرکوچولوی اول 
داسـتان با شـنیدن ایـن داسـتان آرزو می کند کـه فِریدولین 

همان جـا پیش پسـر سیاهپوسـت بماند.

بادبـادک کجا می روی؟/ نویسـنده: میرا لوبه/ مترجم: 
مهـدی شهشـهانی/ بازنویس: شـراره وظیفه شـناس/ 
تصویرگـر: سـوزی وایـگل/ کانـون پـرورش فکـری 

کـودکان و نوجوانـان/ گـروه سـنی: ب، ج
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بچه های دنیا! سالم!
کتاب این هفته درباره یک بادبادک است که همه جا را زیرپا 

می گذارد. اگر خیلی حرف بزنم، کمتر می توانیم درباره این 

داستان بخوانیم. پس پیش به سوی داستان. اسم کتاب هم 

هست: »بادبادک کجا می روی؟«
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آخ جون عکس

دنیای حیوانات

یک یوزپلنگ 
خیلی مغرور. 

مغرور بودن خوب 
نیست. 

دنیای حیوانات، دنیای خیلی جالبی است. انگار 
هرقدر هم از این دنیای بزرگ عکس ببینیم، بازهم 
عکس های جدیدتری هست. همه این موجودات را 
خدای بزرگ خلق کرده است. آفرین به این خدا. 

انگار این کفشدوزک از قرارگرفتن روی گل 
خیلی خوشحال است. به پاهای او نگاه کن 
که َگرِد گل ها روی آن ها نشسته.

یک جغد شاخ دار که خودش را بین بال هایش پوشانده.

خانم شتر و بچه اش. شترها کوهان 
دارند و در آن آب ذخیره می کنند.

انگار این سنجاب ها 
می خواهند یواشکی با هم 

صحبت کنند.

الک پشت شکمو، 
دولُپی درحال 
خوردن کاهو 

است.

مادر این اسب 
آبی کوچک سعی 
می کند او را دوباره 
به داخل آب 
برگرداند.

اسم این پرنده، کیوی است. به نظر 
تو هم به کیوی شباهت دارد؟


