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چه ... 

...
ر و ز   ...

...  عا لى اى...



77

...  براى ... 

...  پرواز کردن!



88

سالم، 

درخت.
قبراق به نظر مى رسى، 

جوجه تیغى.

صبح بخیر، 

ماهى.

... معرکه اى!چه روز... 



99
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ا ! ا ا ا ا ا
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از کى قایم 

شدى؟

ا ! ا ا ا ا ا
 دنگ
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گربه!هن! هن!

چه گربه اى؟ من که 

گربه اى نمى بینم.

خبر ندارى از بین رفتن 47 

درصد از سنجاب ها هر سال به 

خاطر گربه هاست؟



1313

ببینم راستى، دوست 

دارى با هم پرواز کنیم؟

مى توانم تو 

هوا نگهت 
دارم.

البته که نه. لکى 

اکر دارم.

چشم به هم 
بزنم هوا سرد 

شده...  

... و اگر غذاى اکفى 

... از گرسنگى مى میرم!ذخیره نكنم...
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باهاش دور بزنم؟واى، چه دوچرخه ى قشنگى!

نه.

زنگش 

را فشار 

بدهم؟

روى زینش نه.

بنشینم؟

نه!مى شود...نه.
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تو االن نباید با بقیه ى 
پرنده ها در حال 

مهاجرت به جنوب 
باشى؟

نه! همین جا بهم حسابى 

خوش مى گذرد.

مطمئنى دوست هى، کجا رفتى؟
ندارى پرواز کنى؟

خیلى خوب، ولى حیف روز 

به این قشنگى نیست؟
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ببینم اینجا چى 

هست؟

به به! 
درود بر شما!
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چه پرنده ى خوش تیپى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى  ى ى ى ى ى.

هه هه... 
چقدر خجالت آور.
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برم  من وقتى کسى دور و

نیست با خودم حرف مى زنم.

خوب آره، طبیعى 
نیست.

پس من...

...رفتم!



2020

اگ

هیچى مثل دنبال بازِى 

اول صبح براى ورزیده 

شدن قلب خوب 

نیست.

به نظر من تو باید یک 

مقدار ورزش کنى.

اگ    ز




