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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، باغبانی

تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:ریحانهعاملنیک

بعد دکتر کودی با یکی از پاهای ریزش به زیر درخت توت اشاره کرد و گفت: »اینجا 

را نگاه کن! ببین دانه های مختلفی برایت گذاشته ام. همه این ها بذر هستند.« سنبله 

و کرم کوچولو بذرهای کوچولوی گیاهان را با دقت نگاه می کردند. بعضی از آن ها 

درشت تر و بعضی ریزتر بودند. یکهو باد شدیدی آمد و چندتا از دانه های بذر را که 

خیلی ریز و سبک بودند، با خودش برد. سنبله و کرم کوچولو ترسیدند و دنبال باد کردند 

تا بذرها را بگیرند. دکتر کودی خرت خرت خندید و گفت: »دیگر نمی شود آن ها را پیدا 

کرد. آن ها خیلی ریز بودند. شاید روی خاک مناسبی بیفتند و خودشان رشد کنند و گل 

بدهند.« سنبله  که هنوز از دویدن دنبال باد، نفس نفس می زد گفت: »آخ، نفسم گرفت. 

اما یک سؤال دارم دکتر کودی!« دکتر کودی بادی به غبغب انداخت و گفت: »بپرس 

جانم! بپرس« سنبله گفت: »اگر بذری را بکاریم، تبدیل به گل می شود؟ چه جوری؟« 

دکتر کودی از آن باال جواب داد: »سالم سنبله! سالم کرم کوچولو! من اینجام. باالی درخت توت.« 

بعد کمی جلوتر آمد تا به سِرشاخه رسید. سنبله که دوست داشت سریع تر گلدان هایش پر از 

گل شوند، با خوشحالی گفت: »ما آماده ایم تا شما درباره بذرها برایمان بگویی. من نمی دانم بذر 

چیست! اصال به چه دردی می خورد؟« دکتر کودی گلویش را صاف کرد: »اوهوم!« و بعد گفت: 

»خب، حاال من برایتان توضیح می دهم که ماجرا از چه قرار است و چه جوری می توانی گل های 

قشنگی در گلدان هایت داشته باشی.« بعد کمی خودش را جابه جا کرد و گفت: »اوالً بذر به بخشی 

از گیاه می گویند که باعث تولد گیاه جدیدی می شود، مثاًل بعضی گیاهان با دانه هایشان زیاد 

می شوند، مثل: لوبیا، عدس، سیب یا گالبی و بعضی از گل ها و گیاهان با پیازشان، مثل گل نرگس 
و گل سنبل. بیشتر گیاهان، بذرشان دانه ای است.« 

سنبله و کرم کوچولو با کمک هم چند گلداِن 

رنگی رنگی درست کردند. حاال دیگر سنبله 

گلدان های قشنگ دارد و می خواهد در آن ها گیاه 

بکارد، اما او نمی داند که چطور باید این کار را 

انجام دهد. او اصالً نمی داند گیاهان چه جوری متولد 

می شوند و رشد می کنند. برای همین امروز با دکتر 

کودی قرار گذاشته است.

گل ها چه جوری به وجود می آیند؟

 دکتر کودی از
بذر گل ها می گوید می کرد که یکهو صدای سنبله را شنید: »سالم دکتر کودی! ما همان باالی شاخه درخت داشت همه چیز را با چشمانش چک کودی چیزهایی را که سنبله الزم داشت، آماده کرده بود. او از کرم  خاکی بود. توی باغچه، دقیقاً کنار تنه درخت توت، دکتر مشغول خوردن یک تکه برگ پهن بود. او منتظر سنبله و دکتر کودی باالی درخت توت نشسته بود و خرت خرت 

آمدیم.«  

دانه میوه ها می شود بذِر یک گیاه جدید! و این جوری ما همیشه شد، بعضی هایشان میوه می دهند و بعضی هایشان نه. دوباره و بعد از یک مدتی گل می دهند. وقتی عمر گل هایشان تمام کوچولو نشا می گویند. همه این ها با مراقبت بزرگ می شوند سبز شدند و حاال گیاهان کوچولویی هستند. به این گیاهان دادم. مراقب نوری که به آن ها می تابید هم بودم و کم کم کمک شان کردم که سبز شوند؛ یعنی به آن ها آب و غذا گلدان ها را می بینی؟ من توی هرکدامشان بذر کاشتم.  دکتر کودی نگاهی به پایین درخت انداخت و گفت: »این 
گیاهان مختلف داریم.« 

هفتهبعددرباغچهکفشدوزکچهخبراست؟دکترکودی
بهسنبلهگفت:»خببرایامروزبساست.منمیخواهم

استراحتکنم.هفتهآیندههمینموقعبیاتادربارهنشابرایت
توضیحدهم.«
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آخ جون بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبلهباگلدانهایمختلفَآشناشد،اماهنوزبایددرموردخاکبیشتربداند،برایهمین

کرمگلدانیبرنامههفتهبعدرادرموردخاکهاگذاشتهاست.اوقراراستدرموردموجودات
ریزدرونخاکهاباسنبلهوکرمکوچولوصحبتکند.

هفتهبعددرباغچهکفشدوزکچهخبراست؟سنبله
باالخرهبههمراهدکترکودیمیخواهندخاکگلدان
درستکنند.اگرتوهمباآنهاهمراهشویمیتوانی

چیزهایزیادیدربارهخاکگلدانیادبگیری.

بازی خــنده، گریــه، تعــجب
به این سؤاالت پاسخ دهید.

در این بازی دو گروه سه نفره داریم که روبه روی هم 
می نشینند و به قید قرعه یک گروه، فرمانده و یک گروه 

فرمانبر می شوند. ابتدا به ترتیب اعضای گروه فرمانده، 
فرمان خنده و گریه و بعد فرمان تعجب می دهند و گروه 

مقابل باید فرمان را با حالت های چهره خود اجرا کنند؛ مثاًل 
با فرمان خنده، به صورت اغراق شده بخندند و با فرمان 

اغراق شده تعجب کنند.گریه باید ادای گریه درآورند و با فرمان تعجب، به شکل 

اما از دور دوم به بعد، گروه فرمانده دیگر ترتیب را رعایت 

نمی کند؛ مثالً نفر اول می گوید خنده و نفر دوم به جای گریه 

فرمان تعجب می دهد و نفر سوم هم دوباره فرمان تعجب می دهد 

و اعضای گروه مقابل باید بالفاصله بعد از هر فرمان، آن را اجرا 

کنند و از آنجاکه هرکدام از اعضای گروه فرمانده روبه روی یکی 

از اعضای گروه فرمانبر نشسته است، می تواند به راحتی خطای هر 

فرد گروه فرمانبر را ببیند و با دیدن اولین خطا، گروه فرمانبر 

می سوزد و گروه فرمانده یک امتیاز می گیرد و جای گروه ها 

عوض می شود.

هر گروه که در طی زمان کمتری بسوزد، 
بازنده و گروهی که زمان بیشتری بتواند 

فرمان ها را بدون خطا اجرا کند، برنده است. 

خنده، گریه و تعجب کنید؟چهره دیگری را جایگزین دوست دارید چه حالت های 
برای گروه برنده و بازنده 

یک تشویق و تنبیه درنظر 

بگیرید.
خانواده و یا فامیل هم اجرا این بازی را با اعضای 

کنید.

به جای حالت های چهره، 

حرکات کل بدن را درنظر 

داشته باشید و فرمان هایی 

جدید با حرکات کل بدن 

طراحی کنید.

شوخی داشته باشد.می دهید، جنبه طنز و تغییراتی که در بازی بیشتر بازی باشد و درجهت شادی و نشاط سعی کنید تمام خالقیتتان 

1234
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

فکر های کله پوکی ماجراهای 
 لکه  پوك  و لکه  كوك

1

کله پوک ها و کله کوک ها،  تفاوت  های کله کوک ها و کله پوک ها آشنا شوید.برای مثال کافی است ماجراهای زیر را بخوانید تا با یکی از 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  

2
کله کوک و کله پوک 

دوست مشترکی به نام کوکی 

دارند. آن ها فهمیدند که چندروز 

پیش کوکی یک مهمانی داشته و دوستان 

ش را دعوت کرده، اما کله کوک و 
صمیمی ا

ک را دعوت نکرده بود.
کله پو

3
 

دوست داشت و توی مهمانی با دوستانش به او خیلی خوش  کمی ناراحت شد. او مهمانی های دوستانه را خیلی کله کوک از شنیدن این خبر 
دوست صمیمی و مهربان اوست و همیشه با کله کوک می گذشت. اما کمی فکر کرد و با خودش گفت که کوکی 

به استخر برود با او تماس  می گیرد تا با هم به شنا بروند و است. کله کوک به یاد آورد که کوکی هروقت  می خواهد مهربان بوده و کله کوک را دوست داشته و به او محبت کرده 
هروقت  می خواهد به دیدن نمایش عروسکی برود، کله کوک 

را هم با خودش  می برد. او همیشه خوراکی هایش را با کله کوک 
تقسیم  می کند، پس کله کوک نباید ناراحت شود و دعوت نکردن 

کله کوک به مهمانی، نشانه بی محبتی کوکی نیست.  با این فکر 
کرد که همچنان او و کوکی دوستان خوبی ناراحتی کله کوک از بین رفت و با خودش فکر 

هستند.

کله پوک از عصبانیت   

دمش را  می جوید که زنگ خانه به صدا درآمد 

و وقتی کله پوک در را باز کرد، دید پوکی که دوست 

مشترک او و کوکی و کله کوک بود، پشت در است. پوکی 

کارت دعوتی را که در دست داشت با شرمندگی به کله پوک 

داد. کله پوک با تعجب دید که کارت دعوت برای اوست و کوکی او 

را به مهمانی اش دعوت کرده بوده است. پوکی برای کله پوک تعریف 

کرد که قرار بوده همه کارت های دعوت را پوکی به دوستان کوکی 

برساند، اما دوتا از کارت ها اشتباهاً توی خانه پوکی جامانده است. 

کله پوک از فکرهای بدی که کرده بود، شرمنده 

شد و فهمید که او هم توی مهمانی 
کوکی دعوت بوده است. 6
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

فکر های کله پوکی

 
دوست داشت و توی مهمانی با دوستانش به او خیلی خوش  کمی ناراحت شد. او مهمانی های دوستانه را خیلی کله کوک از شنیدن این خبر 

دوست صمیمی و مهربان اوست و همیشه با کله کوک می گذشت. اما کمی فکر کرد و با خودش گفت که کوکی 
به استخر برود با او تماس  می گیرد تا با هم به شنا بروند و است. کله کوک به یاد آورد که کوکی هروقت  می خواهد مهربان بوده و کله کوک را دوست داشته و به او محبت کرده 

هروقت  می خواهد به دیدن نمایش عروسکی برود، کله کوک 
را هم با خودش  می برد. او همیشه خوراکی هایش را با کله کوک 
تقسیم  می کند، پس کله کوک نباید ناراحت شود و دعوت نکردن 

کله کوک به مهمانی، نشانه بی محبتی کوکی نیست.  با این فکر 
کرد که همچنان او و کوکی دوستان خوبی ناراحتی کله کوک از بین رفت و با خودش فکر 

هستند.

مهمانی اش دعوت نکرده است.شاید هم چون لباس هایش خیلی گران و شیک نیست، کوکی او را به خوشگل نیست و نمی خواهد توی مهمانی اش باشد و دوستانش او را ببینند. شده، دیگر کوکی او را دوست ندارد. شاید هم کوکی فکر  می کند کله پوک را همراه با دوستان دیگرش دعوت نکرده است. شاید چون کمی تپل عجیبی  می زند. او با خودش فکر کرد حتماً دلیلی داشته که کوکی او دعوت نکرده است! کله پوک در این مواقع حدس و گمان های خودش فکر کرد که به چه دلیلی کوکی او را به مهمانی اش به مهمانی اش دعوت نکرده، خیلی ناراحت شد و با اما کله پوک که فهمید کوکی او را 

پوکی کارت کله کوک را  و شادی کردند و حسابی به آن ها خوش گذشت. گرفت و کوکی و پوکی و کله پوک و کله کوک، خیلی بازی پوکی را فهمید، پوکی را بخشید و یک مهمانی چهارنفره دوست ندارند که به مهمانی اش نیامده اند. او وقتی اشتباه فکر کرده بود شاید کله پوک و کله کوک دیگر او را کرد. کوکی هم این چندروز غصه دار بود و با خودش هم برایش برد و از کله کوک هم عذرخواهی  

کله پوک فکرهای عجیب دیگری 

هم کرد. او فکر کرد شاید کوکی از دست او 

ناراحت است و  می خواهد با دعوت نکردن او به مهمانی، 

ناراحتی اش را به کله پوک نشان دهد. کله پوک نشست و به 

کارهایش فکر کرد و به یادش آمد که یک  بار برای دوستانش بستنی 

ی از راه رسیده، اما 
خریده و همه آن ها با هم بستنی  می خوردند که کوک

کله پوک دیگر پولی نداشته تا برای کوکی هم بستنی بخرد. کله پوک خیلی 

ناراحت بود که نتوانسته برای کوکی بستنی بخرد، اما خجالت کشید که به 

کوکی بگوید پولش تمام شده است. کله پوک با خودش گفت حتماً آن روز 

کوکی از دستش ناراحت شده و می خواسته کار کله پوک را جبران 

کند. کله پوک از دست کوکی خیلی ناراحت شد 

ت با او قهر کند و دیگر با او 
و تصمیم گرف

دوست نباشد.

5

7 کله پوک از عصبانیت   

دمش را  می جوید که زنگ خانه به صدا درآمد 

و وقتی کله پوک در را باز کرد، دید پوکی که دوست 

مشترک او و کوکی و کله کوک بود، پشت در است. پوکی 

کارت دعوتی را که در دست داشت با شرمندگی به کله پوک 

داد. کله پوک با تعجب دید که کارت دعوت برای اوست و کوکی او 

را به مهمانی اش دعوت کرده بوده است. پوکی برای کله پوک تعریف 

کرد که قرار بوده همه کارت های دعوت را پوکی به دوستان کوکی 

برساند، اما دوتا از کارت ها اشتباهاً توی خانه پوکی جامانده است. 

کله پوک از فکرهای بدی که کرده بود، شرمنده 

شد و فهمید که او هم توی مهمانی 
کوکی دعوت بوده است.

4
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خوانش کتاب »درخت سوخته«

پسرک و مرد بالدار
قصه های شهر توقالی

هدیه ای برای خودم
روز تولد مورچه کوچولو بود. مورچه کوچولو شاد و سرحال به راه افتاد و 

به عموکفشدوزک رسید و بعد از سالم و احوال پرسی، عموکفشدوزک بدون 
اینکه تولد او را تبریک بگوید، گفت خیلی کار دارد و رفت. مورچه کوچولو 

که کمی ناراحت شده بود، به راهش ادامه داد و به خاله عنکبوت رسید و 
خاله عنکبوت هم بعد از سالم و احوال پرسی سرگرم بافتن تارهایش شد و 

تولد مورچه کوچولو را تبریک نگفت. مورچه کوچولو غمگین به راهش  ادامه 
داد که هزارپا، شاد و خندان از راه رسید و گفت: وای چه روز خوبی! خیلی 

خوشحالم، زود باش به من تبریک بگو، چون من امروز موفق شدم همه بند 
کفش هام رو بدون اینکه به هم گره بخورند، ببندم.

پروانه زیبا گفت: چون تو تازه به این باغچه اومدی و کسی خبر نداره که 
امروز، روز تولدته. اما خودت که خبر داری! تو به خودت چی هدیه دادی؟ 

اگه امروز تولد من بود، هرکاری می تونستم انجام می دادم تا روز شادی 
داشته باشم. مورچه کوچولو خوشحال شد و گفت: متشکرم، من فهمیدم 

باید چه کار کنم، و با سرعت به خانه اش رفت و یک کیک بزرگ خوشمزه 
پخت و کیک را به چند قسمت تقسیم کرد و با سرعت به راه افتاد و به 

عموکفشدوزک رسید و با صدای بلند گفت: عمو کفشدوزک! امروز، روز تولد 
منه و من این کیک رو برای دوستام پختم، بفرمایید کیک! عموکفشدوزک 

با خوشحالی تولد او را تبریک گفت و بعد با هم کیک خوردند و 
مورچه کوچولو به عموکفشدوزک کمک کرد تا کفش ها را زودتر تعمیر کند. 
عموکفشدوزک هم یک جفت کفش ورزشی به او هدیه داد تا سریع تر بدود.

مورچه  کوچولو با باقی کیک تولدش پیش خاله عنکبوت رفت و به او گفت که 
روز تولدش است و چون دوست دارد در روز تولدش همه خوشحال باشند، 
به او کمک کرد تا زودتر تارهایش را ببافد. خاله عنکبوت مهربان هم تولد 
مورچه کوچولو را تبریک گفت و یک کیف کوچولوی قشنگ برای او بافت 

و به او هدیه داد و بعد با هم کیک خوردند. مورچه کوچولو با باقی کیک 
تولدش پیش هزارپا رفت و به او گفت که تولدش است. هزارپا با خوشحالی 
به او تبریک گفت و با هم کیک خوردند و هزار پا برای اینکه مورچه کوچولو 
را شاد کند، او را سوار پشتش کرد و کلی سواری داد. پروانه زیبا هم با یک 

سینی پر از فنجان چای از راه رسید و گفت: آفرین مورچه کوچولوی شاد! 
اینم هدیه من! بیاین دور هم چای بخوریم. مورچه کوچولو گفت: تو قبالً 

هدیه ات رو به من دادی! پروانه زیبا پرسید: کدوم هدیه؟ مورچه کوچولو 
گفت: هدیه داشتن یک  روز شاد.

مورچه کوچولو آه کشید و گفت: تبریک می گم و بعد 
غمگین و سربه زیر به راهش ادامه داد.  پروانه زیبا به مورچه 

رسید و گفت: سالم مورچه کوچولوی شاد و زبر و زرنگ. 
مورچه کوچولو با بی حالی جواب سالم او را داد و آهی کشید. 

پروانه با تعجب به مورچه کوچولو نگاه کرد و گفت: چی شده؟ 
چرا امروز ناراحتی؟ مورچه کوچولو گفت: آخه امروز، روز تولد 

منه، ولی هیچ کس به من تبریک نمی گه.

1
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 درخت سوخته/ نوشته و نقاشی: ِکلِر ژوبرت
 )سمیه جاللی(/ دفتر نشر فرهنگ اسالمی/ برای 

گروه های سنی ب و ج

خوانش کتاب »درخت سوخته«

پسرک و مرد بالدار
شاعر داستان ما، زمانی پسربچه بی ادبی بود که موقع عصبانیت به 

همه فحش می داد. او فکر می کرد که حرف ها مثل باد هوا هستند 

و از بین می روند، اما کامالً اشتباه می کرد. پسرک یک روز با یک 

مرد بالدار راهی یک باغ شد و آنجا بود که فهمید حرف ها هم اثر 
خودشان را دارند.

پسر بی ادب
شاعری بود که شعرهای خیلی قشنگ می گفت، 
اما این شاعر در کودکی، حرف های بدی می زد. 

او فحش می داد: »در چنین وقت هایی همه از دور 
و بََرش پراکنده می شدند. همه، ُجز مادرش. مادِر 
پسرک خیلی تالش کرده بود تا این عادِت زشِت 

او را از بین ببرد، اما موفق نشده بود؛ چون پسرش 
به زشتِی این عادِت خودش پی نبرده بود. او 

فکر می کرد این حرف ها مانند بادند؛ می روند و 
فراموش می شوند و اهمیتی هم ندارند.« مادر پسرک 

صبر می کرد، چیزی نمی گفت و گاهی هم اشک 
می ریخت. 

سفر به باغ پردرخت
در یکی از روزهایی که پسرک پشت پنجره 

نشسته بود، یک آدم بالدار به او نزدیک شد، انگار 
می خواست پسرک را با خودش ببرد: »ناگهان 

همه چیز دوِر پسرک چرخید و چرخید و در ِمِه 
غلیظی ناپدید شد؛ اتاقش، خانه شان، شهرش...«

مرد بالدار آنقدر پرواز می کند تا به باغی می رسد. 
او میان درختان پایین می آید، بعد پسرک را از 

روی دوشش زمین می گذارد. مرد بالدار و پسرک 
درون یک باغ مشغول گردش می شوند: »هیچ 

صدایی شنیده نمی شد؛ حتی صدای وزش نسیمی 
البه الی برگ های درختان. سکوت فضا را پُر کرده 

بود. پسرک این سکوت را دوست نمی داشت... 
برای اولین بار متوجه می شد حرف هایی که آدم ها 
به هم می زنند، چقدر اهمیت دارند! کلمه ها چقدر 

باارزشند!«

هر پسر، یک درخت
باغی که در آن گردش می کنند، باغی پر از 

درخت های زیباست: »مقداری که راه رفتند، مرد 
بالدار رو به پسرک کرد و گفت: هریک از این 

درخت ها ماِل یکی از بچه های زمین است.« 
چقدر جالب! خب پسرک هم باید یک درخت داشته 

باشد. بله! درست است: »درختی که مرد بالدار با 
انگشت خود نشان می دهد، نصفش سبز و پر از گل 

بود و نیم دیگرش خشک و سوخته و سیاه.« 
اما چرا؟ خب، بقیه داستان را بخوان: »مرد بالدار 

دستش را روی شانه پسرک گذاشت و گفت: حاال 
می توانی اثِر حرف هاِی زشت خودت را ببینی. آن ها 

مثل آتش، این شاخه ها را سوزانده اند.«

توبه
پسرک خیلی غصه می خورد. او هم دوست دارد یک 

درخت کامالً سرسبز داشته باشد. یعنی نمی شود 
کاری کرد؟ یک راه حل هست: »مرد بالدار لبخندی 

زد و گفت: هرکس توبه کند، خدا او را می بخشد.
- توبه یعنی چه؟

- توبه یعنی در دلت، از کاِر بدی که کرده ای 
پشیمان باشی. همچنین تصمیم بگیری که دیگر آن 

کار را تکرار نکنی.«
پسرک از حرف های زشتی که زده، ناراحت است. 

او توبه می کند و صاحب یک درخت سرسبز زیبا 
می شود. 

مرد بعد از این که باغ را نشان پسرک می دهد، او را 
به خانه اش برمی گرداند: »پنجره اتاق باز مانده بود. 
پسرک از همانجا به داخِل اتاقش پرید. اما وقتی به 

پشت سرش نگاه کرد، دیگر مرد بالدار را ندید.«
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آخ جون عکس

هوهو، چي چی، هوهو، چی چی... این صدای قطار 
مدادرنگی است که خوش خوشان و شاد و شنگول 
به  ایستگاه کفشدوزک نزدیک می شود. بجنبید 
نقاشی هایتان را آماده کنید تا از قطار مدادرنگی جا 
نمانید.

سالم ستایش عزیز! به به دوست خوبم! چه صورت 
زیبایی نقاشی کرده ای! مطمئن هستم که لبخند خودت 
هم به همین اندازه زیباست. بهتر بود توی کشیدن 
گردی صورت بیشتر دقت می کردی.

سالم ملیکاي عزیزم! چه موضوع خوبی برای کشیدن انتخاب کرده ای 
و چقدر چهارفصل را خوب نشان داده ای! دوستم نظافت توی کار مهم 

است. بهتر بود برگه نقاشي ات چروک نبود و تمیزتر کار می کردي.

نازنین زهرای عزیز! نقاشي ات خیلی بامزه و خوشگل است. موضوع 
تازه ای انتخاب کرده اي. دفعه دیگر که خواستی نقاشی کنی، برای رنگ 

زدن بیشتر وقت بگذار.

سالم امیرمحمد عزیز! 
آدم هایی را که نقاشی 
کرده ای، خیلی بانمک 
هستند. اگر اسمت را 
وسط برگه نقاشي ات 
نمي گذاشتي، بهتر بود.


