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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.

بازی خوشبختانه
 بدبختانه

صفحه

بازی3

میان خانه پیچید
نسیم نوبهاری

قشنگ و دلنشین شد
1ترانهٔ قناری

چه کودک قشنگی
به فاطمه خدا داد

عجب شبی شد آن شب
3قشنگ و روشن و شاد

حسین کوچک آن شب
به خانه نور آورد
مدینه را دوباره

5پر از بهار و گل کرد

برای عرض تبریک
فرشته ها رسیدند
سبد سبد ستاره

به دور خانه چیدند 2

گلوی کوچکش را
پدربزرگ بوسید

تشکر از خدا کرد
علی که بچه را دید 4

شبی پر از ستاره
صفحه

باغبانی2
گلدا ن های رنگی رنگی

صفحه

4
تعطیلی کله پوکی
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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:ریحانهعاملنیک

1
2

سنبله با کمک کرم گلدانی و دکتر 

کودی، باالخره فهمید که خاک 

گلدان باید چه جوری باشد. او حاال 

می خواهد گلدان های دوست داشتنی 

خودش را درست کند. او از دوسِت 

همیشگی اش کرم کوچولو کمک 

می گیرد و گلدان های قشنگی را 
می سازد.

سنبله به کرم کوچولو گفت: »بیا برویم گلدان بخریم. من دوست دارم زودتر 
گل بکارم و گلدان های  قشنگ داشته باشم.«  کرم کوچولو با تعجب گفت:»گلدان 

بخریم؟! من کنار باغچه مادربزرگت چند تا گلدان سفالی خالی دیدم، بنظرم همان ها را 
رنگ کنیم و تزیین کنیم خیلی قشنگ می شود.« سنبله کمی فکر کرد و گفت: »چه پیشنهاد 

خوبی! من هم چند تا فکر به سرم زد. برویم تا آنها را عملی کنیم.« سنبله و کرم کوچولو دوان 
دوان به سمت باغچه مادربزرگ رفتند. چند تا گلدان سفالی ساده و بدون رنگ منتظر آنها 

بودند. تقریبا پر خاک بودند. سنبله تا چشمش به گلدان ها افتاد رو کرد به کرم کوچولو و گفت: 
اینها که خیلی کثیف و پر خاک اند. کرم کوچولو لبخندی زد و در جواب گفت: »خب تمیزشان 

می کنیم. باید آنها را بشوریم.« سنبله دوید و رفت شیلنگ آب را آورد و روی گلدان ها آب گرفت 
و با کمک کرم کوچولو خاک روی آنها را پاک کرد. بعد هم توی آفتاب گذاشت تا خشک شوند. 

کرم کوچولو گفت: »سنبله بیا تا گلدان ها خشک می شوند ما برویم وسایل تزیین شان را آماده 
کنیم. به نظرت چه چیزهایی الزم داریم؟« سنبله که از قبل یک فکرهایی توی سرش آمده بود، 
با خوشحالی گفت:« من می خواهم یکی از این گلدان ها را رنگ کنم، روی یکی چند تا عکس از 
توی روزنامه در می آورم و می چسبانم، یکی دیگر را نیز با پارچه های گلگلی که از پیراهنم مانده 

تزیین می کنم...تو پیشنهادی نداری کرم کوچولو؟ تو هم بگو بقیه را چکار کنم؟« کرم کوچولو 
گفت:« وای سنبله! چه فکرهای خوبی به ذهنت رسید. اوووم... به نظر من هم می توانی با نخ 
کاموا گلدان ها را رنگی رنگی کنی. یا با نوارچسب های طرحدار روی گلدان ها را بپوشانی.« 

سنبله خندید و گفت: » فکرهای تو هم عالی است. بیا برویم وسایلی که الزم داریم را 
آماده کنیم: آبرنگ و قلم مو برای رنگ کردن، چسب قطره ای، روزنامه، پارچه و نخ 
کاموا برای چسباندن روی گلدان و یک قیچی!« کرم کوچولو گفت:»یک فکری به 

ذهنم رسید سنبله! بنظرم با لیوان های کاغذی یا سطل ماست هم بتوانیم گلدان 
درست کنیم. با مواد دور ریختنی و بازیافتی! این جوری گلدان های 

جورواجور بیشتری داریم.«

سنبله که از 
این پیشنهاد کرم 

کوچولو خیلی خوشش 
آمده بود، گفت:»پیش 

به سوی گلدان های رنگی 
رنگی!« او تا هفته آینده 
چند گلدان قشنگ دارد 

که باید در آنها بذر بکارد. 
برای اینکه با بذرهای 
گیاهان َآشنا شوی، 

ماجراجویی های سنبله 
را دنبال کن.

گلدا ن های رنگی رنگی
می خواهم گلدان بسازم
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آخ جون بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی
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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.

بازی خوشـــبختانه، بدبخـــتانه
این بازی 3 یا 5 نفره است.

این بازی را می توانیم با والدین، یا 

دوستان، یا افراد فامیل و حتی با 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نیز انجام 

دهیم. برای انجام این بازی حتماً باید 

تعداد افراد فرد باشد و نمی توان با کمتر 

از 3 نفر این بازی را انجام داد.

برای انجام این بازی ابتدا نفر اول یک 

جمله خبری می گوید و بعد به ترتیب 

یک یک افراد باید جمله ای در ادامه 

جمله اول بگویند. به این شکل که نفر 

دوم جمله اش را با کلمه خوشبختانه 

شروع می کند و جمله نفر بعد با کلمه 

بدبختانه شروع می شود و این جمالت در 

ادامه یکدیگر می آیند و مثل این است 

که در این بازی، قصه می سازیم.

 به این سؤاالت
پاسخ دهید:

1- برای تنوع این بازی، چه 

قالب دیگری به جمالت 

می توان اضافه کرد؟

2- آیا می توانید برای هر 

قالب جمله، یک حرکت 

جالب طراحی کنید تا بازی 

فکری حرکتی شود.

3- ترجیح می دهید با 

چه کسانی این بازی را انجام 
دهید؟

برای مثال:

نفر اول: امروز توی مدرسه افتادم زمین.

نفر دوم: خوشبختانه پایم نشکست.

نفرسوم: ولی بدبختانه شلوارم پاره شد.

نفر اول: خوشبختانه توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.

نفردوم: ولی بدبختانه همه به من خندیدند.

نفر سوم: خوشبختانه به این بهانه به کالس نرفتم.

نفر اول: بدبختانه من را بردند توی دفتر مدرسه.

نفر دوم: خوشبختانه زنگ زدند به مامانم تا بیاید 

دنبالم و من را به خانه ببرد. 

نفر سوم: بدبختانه مامانم گوشیش را جواب نداد.
و....

این جمالت باید بدون مکث و پیوسته گفته شوند تا 
بازی شیرین شود.

اين بازی را می توانيم 

با والدين، يا دوستان، 

يا افراد فاميل و حتی با 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نيز 

انجام دهيم.
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

تعطیلی کله پوکی ماجراهای 
 لکه  پوك  و لکه  كوك

1

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

کله کوک قصه ما صبح 2

روز تعطیل که از خواب بیدار 

شد، به بوستان نزدیک خانه اش رفت 

تا پیاده روی  و نرمش کند. او چند دور، 

دور بوستان  قدم زد و کمی هم با وسایل 

ورزشی بوستان، ورزش کرد.

بیرون نیامده بود. کله پوک دوست داشت روز تعطیلش رختخواب بود. او بیدار بود، اما از رختخوابش کله پوک قصه ما هنوز توی 3
کارهای خاص و متفاوتی انجام دهد. او از بوستان های شهرشان 

خوشش نمی آمد. جاهای دیدنی شهر هم به نظرش اصالً جالب نبودند. 
کله پوک قصه ما با خودش فکر کرد کاش می شد به سرزمین 

متفاوتی برود که جاهای عجیبی داشته باشد؛ سرزمینی که 
پول ندارد به سفر دریایی برود.کله پوک آهی کشید و گفت حیف که روی عرشه کشتی نهنگ ها و کوسه ها را ببیند. داشته باشد و با کشتی توی اقیانوس سفر کند و از با خودش فکر کرد کاش می شد یک سفر دریایی هیچ شباهتی به شهر کوکی پوکی نداشته باشد. کله پوک 

کله پوک حوصله خرید 

نداشت و نان تازه نخرید و حوصله آشپزی 

هم نداشت و با خودش فکر کرد که کاش کسی 

می بود تا با او غذا بخورد، کاش می شد به یک جزیره 

ناشناخته برود و با موجودات ناشناخته دوست شود و غذاهای 

ناشناخته ای بخورد که تا حاال هیچ کله پوکی نخورده باشد. آن 

روز تعطیل کله پوک هیچ جایی نرفت و هیچ کس را ندید و تنهایی 

کنج خانه اش نشست و فکر چیزهای غیرممکن کرد و فقط آه 

کشید. اما کله کوک یک روز تعطیل عالی داشت 

و با دوستش کوکی حسابی خوش 
گذراند و خوشحال بود. 7
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

تعطیلی کله پوکی

بیرون نیامده بود. کله پوک دوست داشت روز تعطیلش رختخواب بود. او بیدار بود، اما از رختخوابش کله پوک قصه ما هنوز توی 
کارهای خاص و متفاوتی انجام دهد. او از بوستان های شهرشان 

خوشش نمی آمد. جاهای دیدنی شهر هم به نظرش اصالً جالب نبودند. 
کله پوک قصه ما با خودش فکر کرد کاش می شد به سرزمین 

متفاوتی برود که جاهای عجیبی داشته باشد؛ سرزمینی که 
پول ندارد به سفر دریایی برود.کله پوک آهی کشید و گفت حیف که روی عرشه کشتی نهنگ ها و کوسه ها را ببیند. داشته باشد و با کشتی توی اقیانوس سفر کند و از با خودش فکر کرد کاش می شد یک سفر دریایی هیچ شباهتی به شهر کوکی پوکی نداشته باشد. کله پوک 

4

همان موقع که کله پوک توی  تماشای نمایش عروسکی بروند. و کوکی با هم به استخر بروند و شنا کنند و بعد از ناهار به تصمیم داشته به استخر برود و شنا کند و قرار شد که کله کوک خواست تا با هم به تماشای نمایش عروسکی بروند. کوکی گفت که برود. کله کوک با دوست صمیمی اش کوکی تماس گرفت و از او عروسکی را دید و تصمیم گرفت به تماشای نمایش عروسکی را بخورد. کله کوک توی خیابان  پوستر تبلیغ یک نمایش بود تا نان تازه بخرد و با نان داغ و پنیر، صبحانه اش فکر سفر دریایی بود، کله کوک در راه نانوایی  

همان وقتی که کله پوک  تعطیل خوب و مفید و شادی داشته است.رفتند و کله کوک با خودش فکر کرد که چه روز ناهار خوردند و بعد از ناهار به تماشای نمایش عروسکی خوشحال بود. کله کوک و کوکی بعد از شنا با هم با دوستش کوکی توی استخر شنا می کرد و خیلی به دوست فضایی فکر می کرد، کله کوک  

اما کله پوک همچنان توی 

رختخواب بود و با خودش فکر می کرد که 

ک روز تعطیل خاص داشته باشد. کله پوک با 
باید ی

خودش فکر کرد که حوصله دوستان همیشگی اش را ندارد. 

ص و متفاوت پیدا 
او با خودش گفت کاش چند دوست جدید خا

می کردم؛ دوستانی که شگفت انگیز و عجیب باشند، دوستانی که بشود 

ک روز تعطیل جالب و پرماجرا داشت. مثالً کاش می توانستم با 
با آن ها ی

ن متفاوتی 
موجودات سرزمین های دیگر دوست شوم؛ موجوداتی که با زبا

حرف می زنند و لباس های عجیبی می پوشند و بازی های پرهیجانی بلدند، یا 

اره دور سفر 
م و با او به یک سی

یک دوست بامزه فضایی پیدا می کرد

ک آه بلند کشید و با خودش 
می کردم و بعد ی

گفت: حیف که نمی توانم دوست فضایی 

پیدا کنم و به فضا سفر کنم.

5

6
کله پوک حوصله خرید 

نداشت و نان تازه نخرید و حوصله آشپزی 

هم نداشت و با خودش فکر کرد که کاش کسی 

می بود تا با او غذا بخورد، کاش می شد به یک جزیره 

ناشناخته برود و با موجودات ناشناخته دوست شود و غذاهای 

ناشناخته ای بخورد که تا حاال هیچ کله پوکی نخورده باشد. آن 

روز تعطیل کله پوک هیچ جایی نرفت و هیچ کس را ندید و تنهایی 

کنج خانه اش نشست و فکر چیزهای غیرممکن کرد و فقط آه 

کشید. اما کله کوک یک روز تعطیل عالی داشت 

و با دوستش کوکی حسابی خوش 
گذراند و خوشحال بود.
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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

تصویرساز:زهرهاقطایی
نویسنده:الهامابراهیمزاده

یکـی بـود یکـی نبـود. غیـر از 
خـدای مهربان هیچکـس نبود. 

یکـی از روزهای شـهرتوقالی گوله 
نـخ هـا دلشـان مـی خواسـت بـازی 

گوشـه  یـک  کـه  دیدنـد  را  جقـه  کننـد. 
نشسـته اسـت. دویدنـد سـمت جقه و از سـر و کلـه اش بـاال رفتند تا 

بـازی کننـد. جقـه همـه گولـه نخ هـا را به عقـب هـل داد و گفـت: نه! من 
نمـی خواهـم بـازی کنـم! دوباره گولـه نخ ها ریختند روی سـرو کلـه جقه . 
جقـه بـا عصبانیـت گفت: یـک بار کـه گفتم نمی خواهـم بازی کنـم! و بعد 

همـه گولـه نخ هـا را کنـار زد.
گولـه نـخ هـا غمگیـن و غصـه دار رفتند پیـش الکـی! الکی یـک گوله نخ 

قرمـز بـود که دوسـت بته و جقـه هم بود. گولـه نخ زرد گفـت:  الکی! 
جقـه دوسـت نـدارد با ما بـازی کند. الکـی تعجب کـرد و گفت: اما 
جقـه همیشـه بـازی با گوله نخ ها را دوسـت داشـت! گولـه نخ آبی 
گفـت:  جقـه مـا را دوسـت ندارد! الکی شـروع کـرد بـه راه رفتن و 

فکـر کـردن. یکدفعه گفت:  فهمیـدم چطور این مشـکل را حل کنیم! 
دنبالـم بیاییـد! گوله نخ هـا و الکی دویدنـد و دور شـدند.  جقه همانطور 

ناراحـت یـک گوشـه نشسـته بود که الکـی و گوله نـخ ها همـراه با حروف 
الفبـا بـه او نزدیک شـدند. جقه گفـت: اَه! من که به گوله نخ هـا گفتم بازی 
نمـی کنـم! با الفبا هـم بازی نمی کنم! با تـو هم بازی نمی کنـم الکی ! گوله 
نـخ بنفـش گفت: دیـدی الکـی! جقه ما را دوسـت نـدارد! الکـی گفت: جقه! 

مـا بـا الفبا آمـده ایم تـا کمک کنیـم. کلمه ها 
مـی تواننـد کمـک کنند تا مـا بدانیم چـرا جقه 
بـازی نمـی کنـد. حاال بـا سـاختن کلمه هـا به ما 

بگـو چرا جقه احسـاِس ناراحتـی می کند؟ 
جقـه بـه حـروف الفبـا نـگاه کـرد و بـا آن هـا کلمـه های 
مریـض و بته را سـاخت. گوله نـخ صورتی گفت: بته مریض شـده؟ 
گولـه نـخ زرد گفـت:  بـرای همیـن جقـه احسـاس ناراحتی می کنـد؟ جقه 
گفـت: بلـه! مامـان و بابـا، بتـه را بـه دکتر بـرده اند. مـن خیلـی ناراحتم و 
حوصلـه بـازی نـدارم! گوله نخ هـا رفتند کنار جقه و شـروع کردنـد به ناز 
کـردن جقـه. جقـه گفت: شـما چـه قدر مهربـان هسـتید. الکـی گفت: گوله 
نـخ هـا جقـه را خیلی دوسـت دارند. فقـط چـون از کلمه ها اسـتفاده نکرده 
بـودی آن هـا نمـی دانسـتند چـه احساسـی داری جقـه! جقـه گفت:  
مـن فقـط گفتـم بـازی نمی کنـم. اما بـه گوله نـخ ها احساسـم را 
نگفتـم! گولـه نخ صورتـی گفت: اگر مـی گفتی ناراحتـی مثل االن 
کمکـت مـی کردیـم. گولـه نخ آبـی کلمه هـای خـوب و دکتر را 
سـاخت. جقـه خندیـد و گفت: می دانم حتمـا حاال که بتـه به دکتر 
رفتـه حالـش خـوب مـی شـود. جقـه هم کلمـه خوشـحال را سـاخت. 
الکـی خندیـد و گفت: آفریـن بچـه ها که بـا کلمه ها احسـاس خودتـان را 
می گوییـد. جقـه گفت: از شـما ممنونم دوسـتان خوبـم. بیایید با هـم برویم 
خانـه و وقتـی بتـه آمـد بـا کلمـه هـا بگوییم کـه دوسـتش داریـم. همگی 

همـراه بـا هـم و با خوشـحالی به طـرف خانـه بته و جقـه رفتند.

خوانش کتاب لولوپشمالو، کرم کوچولو

مسافر کوچولو
قصه های شهر توقالی

احساِس جقه
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خوانش کتاب لولوپشمالو، کرم کوچولو

مسافر کوچولو
»لولوپشمالو کرم کوچولو« درباره ماجراجویی های یک کرم است. می توانی این کتاب را 

به تنهایی بخوانی، اما بهتر است پدر، یا مادر هم در خواندن آن با تو همراه باشند تا درباره 

قصه اش سؤال هایی بپرسند؛ مثالً این که لولوپشمالو چه کسی بود؟ کجا زندگی می کرد؟ چی 

شد که از برگ باال رفت؟ لولوپشمالو توی آسمان چی دید؟ لولوپشمالو موقع استراحت زیر 

برگ به چه چیزی فکر می کرد؟ با جواب دادن به این سؤال ها داستان را بهتر می فهمی.

تماشای آن پایین

لولوپشمالو یک کرم کوچولو است که روی 
زمین می خزد و از اینجا به آنجا می رود. 
همین که آسمان صدای بامب می دهد و 

باران شروع به باریدن می کند، لولوپشمالو 
بین دو برگ قایم می شود. موقع بند آمدن 

باران، او عکس خودش را در قطره آب 
باالی سرش می بیند، بعد تصمیم می گیرد 

از برگ باال برود تا خودش را بهتر ببیند، اما 
قطره آب سر می خورد. لولوپشمالو از آن باال 
محیط اطراف خودش را می بیند: »آن پایین 

یک عالم برگ جورواجور دید. موشی را 
دید که با یک گردو بازی می کرد. زنبوری 
توی گوش گل، ویزویز می کرد. یک پروانه 

دور و بر گل ها، بال بال می زد.«

تماشای آن باال

لولوپشمالو تصمیم می گیرد باالتر برود 
تا دنیا را بهتر ببیند: »آن پایین، یک نهر 
دید. ماهی ها توی نهر بازی می کردند. 
زیر سنگ ها ناپدید می شدند و باز پیدا 

می شدند. روباهی کنار نهر نشسته بود و به 
ماهی نگاه می کرد. آن پایین یک مار، یک 

قورباغه و یک مارمولک و چیزهای دیگر 
هم بودند...«  لولوپشمالو فکر می کند اگر 
باالتر برود، چه چیزهایی می بیند: »آن باال 
توی آسمان چیزهایی بود که لولوپشمالو 
هیچ وقِت هیچ وقت آن ها را از آن پایین 

خوب نمی دید. آن باال عقابی بود که پایین 
و پایین تر می آمد. هواپیمایی بود که توی 

آسمان باال و باالتر می رفت.«

خطر

توی آسمان یک پرستو هم هست که 
چشمش به لولوپشمالو می افتد: »لولو 

پشمالو تند و فرز فرار کرد و رفت طرف 
سوراخی که سر راهش بود، اما آن تو، 

دوتا سوسک کوچولو خواب بودند. 
لولوپشمالو رفت طرف یک راه دیگر. نه، 

نه. آنجا هم یک عنکبوت، جا خوش کرده 
بود.«  لولوپشمالو یک مسیر دیگر را هم 

انتخاب می کند: »لولو پشمالو رفت طرف 
راه سوم. آنجا یک لوله دراز و تاریک 

بود. لولوپشمالو خزید و خزید و خزید...« 
لولوپشمالو وقتی از لوله بیرون می آید، 

خیلی گرسنه است. او شروع می کند به 
هام هام هام خوردن برگ ها.

سوراخ کوچک

باالخره شب می شود و لولوپشمالو تصمیم 
می گیرد که بخوابد. لولوپشمالو فکر می کند: 
»به آسمان نگاه کرد و گفت: آن باال باالها 

که نرفته ام، چه شکلی است؟« همین طورکه 
او فکر می کند، یک برگ تاالپی می افتد 

روی زمین کنار یک سوراخ کوچک: 
»لولوپشمالو توی سوراخ نگاهی کرد و گفت: 

اگر بروم آن پایین پایین ها، چه چیزهایی 
می بینم؟ لولوپشمالو ُسر خورد توی سوراخ و 

رفت پایین و پایین و پایین تر...«
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آخ جون عکس

سالم کوه زیبا!

عکاس برای گرفتن این 
عکس، خیلی زحمت 

کشیده. ببین جغد چطور 
بال هایش را باز کرده.

خدای بزرگ، دنیای بزرگی را خلق کرده که زمین 
بزرگ ما، فقط یک بخش کوچک آن است. خدا 
موجودات زیادی را آفریده. پرنده ها هم بعضی از 
این موجودات هستند، اما حدود 10 هزار نوع پرنده 
در دنیا هست. باید به خدا آفرین گفت. 

فیل، آهوها و پرندگان 
در غروب قرمز رنگ 
آفتاب.

کوه به عکس خودش در آب نگاه می کند و به خودش 
لبخند می زند: سالم کوه زیبا.

این یک کوسه است. کوسه ها 
فرمانروایان آب ها هستند.

این هم یک شیر پر قدرت 
در عکس سیاه و سفید.

تو هم فکر می کنی این 
گربه کنار النه پرنده ها 
نشسته؟ اما از پرنده ها 

خبری نیست. 

پرواز گروهی 
َحواصیل ها. شاید 
آن ها به سمت یک 
جای گرم پرواز 
می کنند.

خانه ای زیبا در 
دامنه یک کوه.


