
حیوانات شریف طبیعت

استاد اعظم چینگ هاي

در سکوت  ارتباط برقرار میکنیم،  ما 
ما نیاز نداریم در مورد عشق، هماهنگی و صلح صحبت کنیم. 

ما در آنها زندگی میکنیم."                      پیتو

"ما مجبور به استفاده از گفتار نیستیم.







حیوانات شریف طبیعت

استاد اعظم چینگ هاي



foreword 

:In :he animal kingdom, size doesn't matter and virtues

count like everywhere else. 

Thus, I have discovered for example that the tiny squirrels have 

individual names but the ducks don't. 

That may be due to the fact that squirrels have higher NQ (Noble Quality) 

than the ducks. 

I have also discovered that if a race of animal possesses an NQ of 9% or 

higher, it will be entitled by nature to have an individual name! 

(The human is more privileged.) 

Here are some for general reference: 

Cows = 40% Some birds = 30% 

Elephants = 30% Coots = 10% 

Pigs= 30% 

Deer= 20% 

Dogs= 30% 

Eagles= 3% 

Squirrels = 10% 

Duck= 8% 

Humans: 

Beavers= 10% 

Swans= 20 % 

Geese= 20 % 

Orangutans = 20% 

Tigers= 4% 

Lions= 3% 

High = 90% (small number) 

Low= 3% (lots) 

Average= 10% (lots) 

برخی پرندگان = ۳۰٪ گاو = ۴۰٪
فیل = ٪۳۰              آنقوت (پرنده) = ۱۰٪

خوک = ٪۳۰            سگ آبی = ۱۰٪
قو = ۲۰٪ آھو = ۲۰٪
سگ = ٪۳۰            غاز = ۲۰٪

عقاب = ٪۳             اورانگوتان = ۲۰٪
سنجاب = ٪۱۰         ببر = ۴٪

مرغابی = ٪ ۸           شیر = ۳٪
ن: انسا

حد باال = ٪۹۰ (تعداد اندکی وجود دارند)
حد پایین = ٪۳ (تعداد فراوانی وجود دارند)

حد متوسط = ٪۱۰ (تعداد فراوانی وجود دارند)

. در قلمرو حیوانات، جثھ مطرح نیست بلکھ فضیلت است کھ بھ حساب می آید، مثل ھر جای دیگر
. از این رو، متوجھ شدم کھ برای مثال سنجاب ھای کوچک، نام اختصاصی دارند، اما مرغابی ھا نھ

 این موضوع می تواند بھ این خاطر باشد کھ سنجاب ھا نسبت بھ مرغابی ھا از ان.کیو. «خصوصیت 
. شریف» (Noble Quality) باالتری برخوردار میباشند

ھمچنین دریافتم کھ اگر یک نژاد از حیوانات دارای «خصوصیت شریف» ٪۹ یا بیشتر باشد، 
! طبیعت، اعضای آن نژاد را شایستھ داشتن نام اختصاصی خواھد دانست

(در این خصوص، بھ انسانھا امتیاز ویژه ای داده شده است.)
: «خصوصیت شریف» برخی از حیوانات بدین عبارتند

پیشگفتار



ھمچنین دریافتم کھ والدین حیوانات بر فرزندان خود نامی نمی گذارند،  بلکھ این نام در زمان معین، توسط 
. شورای ھمان گونھ جانوری، بھ فرزندان اعطا میشود

برای مثال قوھا ھمانند غازھا، نام خود را قبل از بلوغ، در حدود دو سالگی دریافت میکنند ولی سگ ھای آبی یا 
سنجاب ھا در حدود یک سالگی . در یک گونھ جانوری، حد میانگین "خصوصیت شریف" بعضی ھا از 

. دیگران باالتر است
برای مثال:

پیتو (یک قوی ماده) = ۳۰٪
جینا (یک قوی ماده) = ۲۵٪

فقط در بین انسانھا، میزان "خصوصیت شریف" بسیار متفاوت است، زیرا ما برای پرورش شفقت، 
مجھزترھستیم. ھمچنین در معرض شرایط مختلفی کھ الزام ارائھ عشق و کمک بھ انسانھا و موجودات دیگر را 

برای ما ایجاد میکنند، بیشتر قرار می گیریم .
بلھ! من ھم از این یافتھ شگفت زده شدم! حتی در ھمین جھان فیزیکی، چھ بسیار شگفتی ھا وجود دارند. برای 

باید وقت صرف کرد. کشف آنھا حقیقتاً 
و یک نکتھ دیگر: بھ طور کلی در یک گونھ جانوری، "خصوصیت شریف" ماده ھا نسبت بھ نرھا،  ۱تا  ۲ 

درصد بیشتر است کھ این در مورد انسانھا نیز صدق میکند. بھ گمان من، حس مادری براستی کمک میکند تا 
عشق بی قید و شرط، بیشتر پرورش یابد و ھر چھ موجودی بیشتر "خصوصیت شریف" را بھ کار گیرد، از 

مقدار بیشتری برخوردار میشود.

فاش شدن این اطالعات، برای من یک موھبت است. من در پی دانستن آنھا نبودم. با عمیق تر شدن رابطھ 
میان من و حیوانات، اینھا نیز آمدند. وقتی در مورد برخی از گونھ ھا دانستم، اطالعات گونھ ھای دیگر نیز 

آشکار شدند. بھ محض اینکھ بدانیم، حتی ھمانقدر کم کھ من میدانم، ھرگز مثل قبل بھ حیوانات نگاه نمیکنیم. 
بسیار خوشحالم کھ در این کتاب، در مورد بعضی از ھمزیستان مان، اطالعاتی اندک را با شما در میان 

میگذارم. بھ دلیل وجود موانع ارتباط کالمی برای درک متقابل، برخی از آنھا مورد بدرفتاری، سوء استفاده 
یا فراموشی قرار گرفتھ اند .

اگر بخواھم در مورد چیزھایی کھ آنھا بھ من انتقال دادند، بیشتر بنویسم، تعداد کتابھا بسیار زیاد خواھد شد. 
بعالوه آن اطالعات فقط بھ خود من و کسانی مربوطند کھ باید بھ عنوان بخشی از "شغل" ام با آنھا در ارتباط 

باشم. از این رو آنھا را اینجا ذکر نمی کنم .
بھ ھر حال، از اینکھ در مورد دوستان حیوان مان بیشتر دانستم، ھیجان زده شدم. امیدوارم برای شما نیز 

اینگونھ باشد. یا امیدوارم برای شما نیز ھمینطور باشد .
امیدوارم ھمھ مخلوقات مورد عشق و برکت قرار گیرند - در صلح و شادکامی .

ھمھ تصاویر این کتاب را دوست دارم. بعضی بدون شرح ھستند تا خودتان نظر بدھید. لطفاً بھ اندازه خود 
داستان، از آنھا لذت ببرید. آنھا رویدادھا و مناظر واقعی را نشان میدھند. بعضی، لحظاتی نادر را بھ تصویر 
میکشند. برای گرفتن بعضی، ساعتھا یا روزھا وقت صرف شد و برای بعضی دیگر، مجبور بودم بھ درون 

آبھایی عمیق یا جنگل ھایی انبوه بروم تا بتوانم فیلم یا عکس بگیرم...



قدردانی
این کتاب در مورد حیوانات طبیعت است، اما من خود را نیز ھمچون آنھا میدانم. اگرچھ کتاب در مورد من 

نیست، اما گاھی عکس من را می بینید. فکر کنم خوشتان بیاید، این طور نیست؟ بدین وسیلھ از چند تن از 
ھمکارانم کھ عکس من را برای شما گرفتھ اند تشکر می کنم :

توماس لرنینگ      ت. ھائو
ت. جون             استیو آندریا س

جاس-سھ            ت. کا ی
بقیھ تصاویر و مناظر را بدون عکس آن بانوی ُمسن بپذیرید. اما من ھمیشھ با شما ھستم، پشت دوربین . ساکنان 

و بازدیدکنندگان دیگری نیز بودند کھ در این کتاب نیستند: ماھی ھای بزرگ، قورباغھ ھا، الک پشت ھا، 
خرگوش ھا، جغدھا، کبوترھا، پرندگان گوناگون، جیرجیرک ھا، حلزون ھا، آھوھا و غیره... اما از محبت و 

کمک ھمھ آنھا کھ سبب شدند این کتاب بھ دست شما برسد، سپاسگزارم .

میتوانم تا ابد عکس بگیرم و بنویسم، شاید چنین کنم، چون ھمھ آنھا شگفت انگیزند. برای مثال: وقتی در 
نزدیکی آنھا چادر زدم، قورباغھ ھا تمام شب تا سپیده دم و گاھی طوالنی تر، اجرای گروھی داشتند، آواز 

میخواندند و بھ ھمدیگر پاسخ می دادند. مثل یک ارکستر کامل، رایگان و بی وقفھ. چھ کسی این صدای باشکوه 
و پر انرژی را بھ آنھا داده؟ بھ مخلوقاتی بھ این کوچکی !

از سوی دیگر شاید سبب شوم کھ کمی تخیل خود را بھ کار گیرید یا خودتان بروید وعکس بگیرید . نگارش این 
کتاب استثنایی را بسیار دوست دارم .

ھمھ موجودات این کتاب و ھمھ موجودات دیگر را دوست دارم .
ھمھ مناظری را کھ عکسبرداری کردم دوست دارم .

این احساس کھ شما کتاب را میخوانید و لذت می برید را بسیار دوست دارم .



و از شما سپاسگزارم کھ محبت و کمک کردید .
ممنونم کھ اجازه دادید حتی در محدوده زندگی خصوصی تان از شما عکس بگیرم و این کتاب را درباره شما 

بنویسم .
از دوردستھا آمده اید،
تا دوستان من باشید

و ھمچنین دستیاران مشتاق من!
تسلی با محبت تا ن،

خرد گرانقدرتا ن را...
آرزو دارم کھ دنیا بتواند بفھمد

تجلی عشق وجودتا ن را
آرزو دارم کھ دنیا بتواند حس کند

ھدیھ حضورتان را 
ھمیشھ گرامی خواھم داشت 

اگر رفتن را برگزینید
یا (البتھ این خوشایندتر است) ماندن را.

و تقدیم عاشقانھ بھ ھمھ آفریدگان دیگر در داخل، خارج یا حوالی دھکده ھا :
بھ آن آھو کھ از روی پرچین بھ سوی دیگر پرید تا برای بچھ ھایش تکھ ای نان بگیر د

بھ آن اسب ھمسایھ کھ ھمیشھ میدود تا با آوایی خوشامدگو سالمی بگوید، چھ با غذا باشم و چھ بی آن 
بھ آن اردک مادر بی ھمسر کھ حاضر است با ھمھ دنیا بجنگد تا از جوجھ ھایش مراقبت کند

بھ آن خرگوش کھ در برابر دوربین خیلی خجالتی است
بھ آن پرنده آنقوت کھ بر ترسش فائق می آید تا (از پیش من) برای جوجھ ھایش تکھ نانی ببرد 

بھ آن مرغان دریایی کھ ھمواره می خواھند غذایشان را با ھر کھ در کنار آنھاست تقسیم کنند
بھ آن قورباغھ ھا کھ ھمچون ارکستری زیبا، آنچنان موزون، آواز سر میدھند

بھ آن سگ ھای آبی کھ بھ من اعتماد می کنند
بھ آن غازھای شجاع کھ برای محافظت از فرزندشان خود را بھ خطر می افکنند

بھ ھمھ آن پرندگان کھ شادمانی و موسیقی بھ خانھ ام می آورند
بھ آن الکپشت کھ در اطراف باغ من پرسھ میزند

بھ درختان، سبزه ھا، سنگ ھا، کره زمین و گل ھا .
بھ ھمھ آفریدگان در اینجا، آنجا، و ھمھ جا، با تمامی تحسین و عشقم .

 بھ خاطر عشقی کھ در وجودتان است، در حضورتان، تنھا عشق را حس میکنم .

ه بھ ویژ
: تقدیم با عشق بھ

ووی جینا        ُمر
پیتو        سای سای



و در آخر تقدیم بھ بچھ قوی کوچک کھ وقتی برای مراسم اعتکاف در خارج از کشور بودم، مرا ترک گفت: 
وقتی برگشتم دلم می خواست بگویم "دلم برایت تنگ شده". دلم می خواست ببینم کھ مثل خواھرھا و برادرھایت 

بزرگ می شوی. اندوھی نومیدانھ بر دلم نشست، چرا کھ اینجا نبودم تا از تو مراقبت کنم.
گرچھ می دانم حال تو در بھشت بھتر است، با این حال ھنوز نمی توانم بگویم دلبستگی ندارم و بی تفاوت ھستم. 
این کتاب تا اندازه ای برای توست: جوجھ دوست داشتنی کوچولویی کھ برای مواجھھ با این دنیای خشن، خیلی 

ناتوان بود.
چقدر دلم می خواست بھ تو غذا بدھم تا بھ اندازه کافی بزرگ شوی و آزادانھ پرواز کنی. 

چقدر دلم می خواست تو را در آغوش بگیرم
گرچھ می دانی ھرگز این کار را نمی کردم.

چقدر دلم می خواست پرھای ابریشمین تو را لمس کنم
گرچھ می دانم ھرگز این کار را نمی کردم.

زیرا برای طبیعت آزاد تو، احترام قائلم.
و ھمچنین برای رابطھ بی قید و شرط بین من و تو.

بھ اندازه والدینت دوستت داشتھ باشم: میخواھم
فقط از تو مراقبت کنم، بعد رھایت کنم بروی. آه، اما نھ آنقدر زودھنگام،  
در روزھای لطیف نوزادیت. می دانم بھشت برنامھ ھایی دارد و می دانم 

بھشت تو را پذیرا شد زیرا "تقدیر اینگونھ است". اما ھنوز دلم برایت تنگ میشود، گویی فرزند خودم را از دست 
داده ام. تو خیلی کوچک و درمانده بودی. حتی ھنوز نام ھم نداشتی ...

بدرود دلبندم، از صمیم قلب دوستت دارم و تو این را از آن باال می فھمی. اکنون کھ درباره تو می نویسم، اشکھایم 
را می بینی کھ بر گونھ ھایم جاری است ؟

شاید تو را بھ عنوان "پرنسس عشق" بخاطر بیاورم.
زیرا تو چنین ھستی .

زیرا بقیھ "شما" نیز چنین ھستید: عشق.
و من ھمھ شما را عمیقاً دوست دارم.

چقدر عمیق، تنھا خود می دانم!
استاد اعظم چینگ ھای



واژه ھای کتاب "حیوانات شریف طبیعت"، با آھنگی موزون و مراقبھ گونھ، بھ زیبایی در امتداد صفحات جاری 
میشوند و با تصاویر درخشان از مخلوقات خداوند در طبیعت، کامل می گردند. وقتی کسی صفحات کتاب را ورق 

میزند، گویی بھ "آمورا" سفر می کند جایی کھ "بانو" در آن زندگی می کند و موجودات ارجمند طبیعت، او را مالقات 
می کنند. 

آن "بانو" کسی جز "استاد اعظم چینگ ھای" نیست و کتاب "حیوانات شریف طبیعت،" یکی دیگر از ھدایای ساده اما 
بسیار تاثیرگذار اوست. این گوھر گرانبھا کھ شخصاً توسط استاد نوشتھ، عکسبرداری و تدوین شده، درب دنیایی از 

زیبایی بی نظیر را بھ روی ما می گشاید. در این کتاب خواننده می تواند روح شریف و فداکاری ھمزیستان مان شامل 
قوھا، غازھا، سنجاب ھا، سگھای آبی و حتی حلزون ھای کوچک باغ کھ در زیر آسمان خانھ دارند را بھ طور مستقیم 
شاھد باشد. گرچھ این حیوانات عموما از آدم ھا دوری می گزینند، اما اجازه دادند از آنھا عکس گرفتھ شود و براستی 

می توان آنھا را دید کھ مشتاقانھ بھ "بانو" نزدیک شده تا غذای مورد عالقھ شان را با مھربانی دریافت کنند. عشقی کھ 
متانت و درعین حال ھمچون ابدیت، ژرف و پر دوام. بین آنھا جریان دارد، بی ھمتاست - سرشار از منزلت و 

آرزو می کنیم خواننده گرانقدر، ھمان گونھ کھ صفحھ بھ صفحھ کتاب "حیوانات شریف طبیعت" گشوده میشود، بھ 
سوی این داستان جذاب بیشتر کشیده شود. و در نھایت صمیمانھ سپاس مان را بھ شما استاد محبوب تقدیم میکنیم، زیرا 

این شما بودید کھ بھ ما آموختید چگونھ زیبایی دنیای طبیعت و گرانقدرترین خصوصیات ساکنان آن را ارج نھیم .
گردآوری توسط گروه  کتاب

: استاد از پشتکار و عالقھ این افراد در تھیھ این کتاب، خالصانھ تشکر میکنند
، ایو لین، کیم جونگ یون، نادیر ین، جکی، کیوتیز، پرل ھوانگ

آنی یو (صفحھ آرایی و صفحھ بندی)
 ، ایو لین، نادیر ین، گری الی، وانگ بور تانگ

یو ھیو چان (طراحی گرافیک)
ِجین چو، لین مک گی، گِریس چن، سان وانگ (گروه تصحیح کنندگان)



---

زندگینامھ استاد اعظم چینگ ھای 
استاد اعظم چینگ ھای در آوالک (ویتنام) مرکزی بدنیا آمدند. در سن ھجده سالگی برای تحصیل عازم 

انگلستان شدند و مدتی بعد بھ فرانسھ و سپس بھ آلمان رفتند. در آنجا بھ خدمت صلیب سرخ در آمدند و 
با یک پزشک آلمانی ازدواج کردند. پس از دو سال زندگی موفق، با موافقت ھمسرشان، زندگی 

زناشویی را ترک کردند تا بھ جستجوی روشن ضمیری روند و بدین ترتیب بھ آرمانی کھ از زمان 
کودکی داشتند، تحقق بخشند. این، آغاز دوره سفرھای دشوار بھ چندین کشور بود کھ سرانجام وقتی 

یک استاد کامل در قید حیات را در کوه ھای ھیمالیا مالقات نمودند، پایان یافت. استاد چینگ ھای 
انتقال جریان الھی نور و صوت درون را دریافت کردند کھ بعد ھا آن را متد "کوان یین" نامیدند. پس 

از یک دوره ممارست جدی، بھ روشن ضمیری کامل رسیدند .
استاد اعظم چینگ ھای برای اجابت آرزوی صادقانھ حقیقت جویان،

متد مراقبھ کوان یین را بھ مردم ھمھ ملیت ھا، مذاھب و فرھنگ ھا ارائھ می کنند. پیام عشق و صلح 
ایشان، برای مردم سراسر جھان آزادی معنوی و امید بھ ارمغان می آورد و بھ ھمھ یاد آور می شود 

کھ در زندگی، حافظ حقیقت، تقوا و زیبایی باشند .

فھرست
را ۱        دھکده عشق: آمو

ه ۲۳      تیم ماجراجو: بانوی دھکد
۲۶      مرغابی ھا: موجودات ساده و صمیمی

۸۸      سنجاب ھا: زارعان مزرعھ
ب ۱۰۴    اسبھا: ھمسایھ ای خوب و بازدارنده از حوادث  نامطلو

۱۰۶    غازھای رویال کانادایی
۱۵۱    آنقوت ھا: خلوت گراھای خجالتی

۱۸۹    مرغابی شانھ بھ سر: غواصی گوشھ گیر
۲۰٦    قوھای آرام: "ساکنان" اصلی (دریاچھ)



استاد فرمودند کھ در اشاره بھ نام خداوند، روح اعظم، از صفت ھای 
بدون جنسیت استفاده کنیم تا در مورد جنسیت خدا، بحثی ایجاد نشود.
She + He = Hes (as in Bless) 
Her + Him = Hirm (as in Firm) 
Hers + His = Hiers (as in Dear) 
 When God wishes, Hes makes things happen :مثال
according to Hiers will to suit Hirmself.

استاد اعظم چینگ ھای، بھ عنوان خالق آثار ھنری و نیز استاد معنوی، ھر گونھ 
ابــراز زیبایی درون را دوست دارنــد. بھ ھمین خاطر، ویتنام را "آوالک" و تایوان 

را "فورموسا" نام نھادند. آوالک، نام باستانی ویتنام و بھ معنای شــادی است و 
فورموسا بھ طور کاملتری، زیبایی جزیره تایوان و مردم آن را آشکار میکند. استاد 

احساس میکنند کھ بھ کار بردن این نامھا برای این سرزمین ھا و ساکنین شان، تعالی 
معنوی و خوش اقبالی بھ ھمراه دارد.

۳۶۷    کوچولوی شگفت انگیز: باغبان ارزشمند
ن ۳۷٥    سگ ھای آبی: سازندگا

۳۸۶     ماھی ھا: مخلوقات اسرارآمیز
: ۳۹۳    مرغان دریایی

م           جھانگردان خونگر
...           اھل شراکت و مراقبت

غ: ۳۹۹    پرندگان با
دی آوران           شا

!           بعضی می گویند حتی شانس ھم می آورند
ه ۴۱۱    دیگر موجودات ساکن دھکد

ت ۴۴۵    ارتباط با کائنا



دھکده عشق 
آمورا



راه باغ مرغابی  ھا

دھکده  آمورا کھ محصور بھ شھر باستانی و جنگل قدیمی است، با مساحت حدود ۲۲۰ ھزار متر مربع، 
با جمعیت ۵ یا ۶ نفر انسان (بھ تعداد بازدیدکنندگان بستگی دارد)، ۱۰ سگ، چند پرنده خانگی و 

موجودات فراوانی از طبیعت میباشد.



پارک دھکده

این پارک دریاچھ ای دارد کھ وسعتش نصف دھکده است واغلب جانداران اینجا برای بقای 
حیات خود بھ آن وابستھ اند. قوھا، غازھا، مرغابی ھا، آنقوت ھا، سنجاب ھا، سگ ھای آبی،

خرگوش ھا، الک پشت ھا، موش ھای صحرایی، قورباغھ ھا و البتھ ماھی ھا، جاندارانی 
ھستند کھ سکونت در حوالی یا درون دریاچھ را برگزیده اند.

اقامتگاه یکی از ساکنین دھکده



گل ھا و گیاھاِن دھکده

آھو و حیوانات دیگری ھمچون حواصیل، جغدھا و مرغ ھای دریایی، ساکنان 
بومی نیستند، ولی اغلب بھ اینجا می آیند و دھکده ھمیشھ پذیرای آنھاست.

راه پلۀ اقامتگاه

انواع  ھمھ  ھا،  خرگوش  ھا،  سنجاب  مثل  دیگر  حیوانات 
جنگل  در  زندگی  جوان،  خوک  جفت  یک  حتی  و  پرندگان 
این  اطراف  در  بعالوه  دھند.  می  ترجیح  را  دھکده  اطراف 
تا کیلومترھا امتداد یافتھ و  انبوه قرار دارد کھ  دھکده، جنگلی 

مکانی مناسب برای اسب سواری است.



اقامتگاه یکی از ساکنین دھکده

زیبایی طبیعت آمورا

در بیشتر تعطیالت آخر ھفتھ، شما می توانید سوارکارانی را ببینید کھ نعل اسب ھای آنھا بر زمین نقش می زند 
و ھمچنین گردشگران بھ اینجا می آیند تا ھوای پاکیزه تنفس کنند و در مھربانی طبیعت غرق شوند.



دھکده ھمچنین توسط یک کانال آب طوالنی، عمیق و پھن در یک سمت و یک رودخانھ زیبا 
در سمت دیگر احاطھ شده است. چشم انداز اینجا عالی است. شایستھ است کھ در چنین اقامتگاه 

آرامبخشی، فقط موجودات زیبا و شریف زندگی کنند.

گاراژ قرمز 
پارکینگ "سبز "

 اردو در آمورا
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Swanie Island in the famous Lake of Amoura!
(All residents know it!)

When Autumn begins its visit in Amoura

We are going to meet them here, one group at a time.

Have fun!

وقتی پاییز در آمورا فرا می رسد

اینجا، آنھا را گروه بھ گروه مالقات خواھیم کر د. 
لذت ببرید !

جزیره سوآنی (قوھا) در دریاچھ مشھور آمورا!
(ھمھ ساکنان، آن را می شناسند!)



پس از یک زمستان طوالنی (زمستان ھمیشھ طوالنی است!) فصل بھار ناگھان از راه میرسد. شکوفھ ھا گویی 
. یک شبھ ظاھر می شوند. شگفت انگیز است

دریاچھ نیز سبزتر بھ نظر می رسد؛ بازتاب تصویر درختان کنار دریاچھ، بھ آب آن رنگ زمرد می بخشد، آبی 
. تازه و خنک چون رویایی آرامش بخش، کھ در عین حال می توانیم با حواس فناپذیر خود لمس و احساسش کنیم

دریاچھ در ایام بھار 

مرغان دریایی و غروب خورشید 
در دریاچھ آمورا



Flowers and bushes promise a new natural harvest very 

soon to come. The birds do not frequent the feeder from the 

lady any more. 

They have more abundance from Lady Nature and lots of 

exciting activities, tasting new berries, meeting friends and 

mates ... 

Life is lonely here? 
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برخی از گونھ ھای حیوانات 
اسامی اختصاصی دارند ؛

اما بعضی ندارند .

گلھا و سبزه ھا نوید خرمنی نو در طبیعت را میدھند کھ خیلی زود فرا میرسد. دیگر پرنده ھا 
. بھ سمت ظرف غذای بانو، زیاد رفت و آمد نمی کنند 

آنھا از طرف "بانوی طبیعت" بھ وفور دریافت میکنند و فعالیت ھای ھیجان انگیز بسیاری 
دارند، نظیر چشیدن طعم توتھای تازه، مالقات دوستان و جفت ھای خود.. .

آیا زندگی در اینجا موجب احساس تنھایی میشود؟



برای این پرنده حواصیل "آبی رنگ" نیز اینگونھ بھ نظر میرسد.

در جستجوی عشق ھستی؟
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And to this single blue one! Life seems lonely also.

And a lonesome Goose!

Bees are also busy visiting the sudden array of blossoms, 
all colors, all nectars. Amoura awakes after reluctant 
hibernation, wide-eyed, full of expectation.

زنبورھا نیز از مجموعھ غیر منتظره شکوفھ ھایی با رنگ ھا و شھدھای بسیار متنوع دیدن 
میکنند. آمورا از خواب زمستانی ناخواستھ، بیدار میشود، با چشمانی باز و سرشار از امید.

و یک غاز تنھا! ھمراه است! تنھایی با و برای این پرنده آبی تنھا نیز، زندگی



نھ، در واقع اینگونھ نیست
(ھمین حاال ھم)

 ! این را شاھد ھستیم

زندگی در دھکده ھر چیزی ھست بھ جز تنھایی. چھار بار در روز، دستھ ای از سگھا را میتوان دید کھ از 
اقامتگاه اصلی دھکده بیرون میزنند، بھ اطراف میدوند و بھ ھر جنبنده ای (یا غیرجنبده ای، بستھ بھ حالت 

. روحی شان) پارس میکنند
میتوان آواز گروھی پرندگان را از درون النھ ھایشان شنید کھ بھ صدای سگھا پاسخ میدھند. واقعاً میتواند گوش 

! آدم را کر کند؛ خوشبختانھ فضا بزرگ است و درختان نیز تا حدی این سر و صدا را جذب میکنند

تیم ماجراجو 
بانوی دھکد ه



این بانو یکی از ساکنان آمورا است .
 او با دقت مشغول بررسی محیط اطراف است و بھ کارھای "مھمی" مانند غذا دادن بھ مرغابی ھا 

. و دیگران می پردازد
او در این کار مصمم است و بھ انجام آن عشق میورزد...

پرسش: آیا یک گروه یک نفره را میتوان یک تیم 
نامید ؟ پاسخ: بلھ! او و قایقش .

"تیم" کاوش دھکده



مرغابی ھا
موجودات ساده و صمیمی
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.. And most of the time she is "invisible" to 

outsiders, except if one happens to be a duck or 

a swan etc. .. Then one can expect a regular visit 

from her. 

Meet the "Duck of Reedlington ... " 

... She often frequents lovely comers of Amoura such as 

Duck District, Swan Town, Frog Colony, Coot Settlement, 

etc. .. 

She owns a "restaurant" at the far end of the village 

where customers flock in queue for the delicious menu. 

It opens for lunch and dinner, and anytime in between!. .. 

... And the Duckess of Lilidale. 
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... و بانو بیشتر اوقات در نظر بیگانھ ھا ناپیداست، مگر اینکھ آنھا مرغابی یا قو 
و غیره باشند... کھ در آن صورت میتوانند بھ دیدار منظم بانو امید داشتھ باشند.

با "دوک ریدلینگتون" آشنا شوید...

... بانو اغلب بھ گوشھ کنارھای دلپذیر آمورا سر میزند، مانند بخش مرغابی ھا، شھر قوھا، جرگھ 
قورباغھ ھا، محل استقرار آنقوت ھا و غیره.. .

بانو یک "رستوران" در انتھای دھکده دارد، جایی کھ مشتریان بھ خط صف می کشند تا غذای 
خوشمزه دریافت کنند. این رستوران در وقت ناھار و شام و یا ھر موقع از روز باز است!.. .

... و با خانم مرغابی (دوشس) لی لی ِدیل



... من اینجا ھستم!



کی تنھاست ؟
ما کھ با ھم خوش ھستیم

میعادگاه مرغابی ھا در آمورا



و ما ھمسایھ ھایی داریم. 
حدس بزنید کی ؟

! بلھ
یک غاز



چمنزار نیز خانھ ماست

زندگی ما ساده است



گوشھ خلوت حواصیل مجرد

بھ عنوان مثال، میتوانید از این دو تا ھر اندازه کھ می خواھید، از نزدیک عکس بگیرید. 
آنھا روزی ۳  تا ۴ بار برای یافتن غذا بھ اقامتگاه اصلی سر میزنند. 

آنھا تقریباً از دست ھای شما غذا میخورند.

" عشق یعنی بھ یک سو نگریستن"

این ھم یک حواصیل آبی و "تنھای" دیگر. (بلھ! اوه شاید او غمگین است.)
او اغلب اوقات در این نقطھ خاص کھ برای حواصیل ھای مجرد رزرو شده، استراحت میکند – ھیچکس تاکنون ندیده 

. کھ حواصیل دیگری در اینجا فرود آید، ھرگز
خب، آن حواصیل ماده (یا نر؟) از بودن در این گوشھ آفتاب گیر لذت می برد. اشعھ طالیی نور خورشید تا دیر ھنگام 

. در عصر بر اینجا میتابد
بھ عنوان یک حواصیل مجرد - خیلی غیر اجتماعی است ، تو باید بیش از این اجتماعی تر باشی تا شانس پیدا کردن 

! شریک زندگی ات را داشتھ باشی، من کھ اینطور فکر می کنم



آقای مرغابی نسبت بھ ھمسر خود بسیار مھربان است و خیلی از او حمایت میکند. 
وقتی ھمسرش غذا می خورد او چون محافظ می ایستد – و ھنگامی کھ ھمسرش 

برای نوشیدن آب میرود، بھ دنبالش میرود.
نگران نباشید، خودش ھم بعضی مواقع یک چیزی میخورد – (شاھد بوده ام).

آنھا خوش ھستند
ن. -- -- در ھر زما

"من فقط جایم را عوض میکنم؛ 
ولی دلم پیش توست ."

م!" "میدانم، عزیز



"کافھ" میعادگاه مرغابی ھا 

"دارم می آیم باال!"



وقتی خانم مرغابی بعد از خوردن غذا، در کنار آن استراحت میکند یا در ھمان نزدیکی می خوابد، 
آقای مرغابی می آید و سریع یک چیزی می خورد!

یک مرغابی نر دیگر، بھ خانم مرغابی نظر دارد ولی خانم مرغابی بھ دوستی با او تمایلی ندارد. 
برای ھمین ھر دو خیلی مراقب ھستند، ویژه آقای مرغابی کھ ھمیشھ برای محافظت از محبوبش 

آماده است.
دیدن چنین نجابتی، خیلی آدم را تحت تأثیر قرار میدھد.

"آھان! اینطوری خیلی بھتر است !
 ، اگر در کنارم خواب ھم باشی

باز با ھم ھستیم ."



ھمچنان کھ صفحات این کتاب در مقابل شما گشوده میشوند، پاییز راه خود را 
بھ سوی دھکده باز می کند و پتویی طالیی می بافد تا برای زمستان آینده، 

زمین را گرم نگھ دارد.
- برگھا خداحافظی میکنند -

گلھا رنگھای بالغ خود را بھ تن میکنند .
چیزی میرود،
چیزی می آید .



آخرین گلھای تابستان، بی اعتنا بھ گذشت زمان، در تالشند شکوه خود را جلوه دھند !
میکنند . اینجا حتی انسانھا ھم چنین 

ھمھ با خرسندی زندگی میکنند 
گویی زندگی در این جھا ن...

... ابدی است .

پیامی از غروب خورشید : 
حتی جدایی نیز زیباست

تا شادی دیدار مجدد را پدید آورد. 
چیزی پژمرده میشود،

چیزی رشد میکند .



شگفتا! 
شکوفھ ای در پاییز .

دریاچھ آرام
تنھا تسکین میدھد،  
با افسونی خاموش. 

دریاچھ ھمیشھ زیباست 
ھمیشھ آرام.



محل آرامش ، در این 
 زندگی بسیار شکوفاست

درختان، انبوه و سرسبز میشوند  
کوچک ھا بزرگ و قدرتمند میشوند .

چیزی گل می آورد... 
چیزی شکوفا میشود...



: "عزیزانم راه از این طرف است
پل بسی بلند است

". پیش بھ سوی «رستوران»



11In God's Grace you will grow." 
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"در رحمت خداوند بزرگ میشوید."



او اکنون یک مادر باتجربھ است 
محافظت کننده و مسئول

بھ ھر قیمتی از کودکانش مراقبت میکند 
پیدا میکند  برای آنھا غذا و سرپناه 

چھ کسی اینھا را بھ او آموختھ است ؟!

خانم مرغابی میداند چھ وقت بھ جلو حرکت کند 
و چھ وقت بھ درون علفزار فرار کند .

او میداند آن اتومبیل گلف چھ وقت می آید. 
غذا می آورد. بانو

بنابراین خانم مرغابی ھمھ بچھ ھایش را
مثل ھمیشھ در کنار ساحل جمع میکند

در حالیکھ چشم ھایش می درخشد
و ُدمش را تکان میدھد ! 



اّما مرغابی مادر بھ جوجھ ھایش آموختھ است کھ بھ خود ھم متکی باشند – از این رو، آنھا بھ خزه ھای 
سبز کھ دور و بر ساحل یا در آب کم عمق دریاچھ می رویند، نوک میزنند. بانو با دیدن جوجھ مرغابی ھا 
کھ با خوشحالی خزه ھای تیرک ھای اسکلھ یا ساقھ ھای نی را می جویدند، بسیار تحت تأثیر قرار گرفت 

و با خود گفت :
آه، چھ زندگِی کم توقعی انتخاب کرده اند!



مادر یک ذره ھم نمی خورد 
ھمھ را برای بچھ ھا میگذارد!

وقتی غذا میخورند، مراقب آنھاست 
مبادا خطری در کمین باشد!

آه! مھر مادری.
بھ جز این چھ میتوان گفت!

فقط قلب مان ھمدردی را حس میکند
و چشم ھایمان از قطره ھای اشک، مرطوب میشود!



نگھبان ھشیار



و بدینسان، روز بھ روز،
خواھرھا و برادرھا بزرگ و بزرگتر میشوند . 

با از خود گذشتگی و عشق یکسان از سوی مادر.

اینجا امن تر است، پشت ساقھ ھای بلند نیز ار 
نزدیک خشکی .

با کوچکترین خطر ی
مادر آنھا را سریع بھ اینجا می آورد.



 با این وجود، مادر شجاع 
بھ آنھا شنا کردن می آموزد 

وقتی زمان آن فرا میرسد 
کھ شجاعت را یاد بگیرند .

برای حفظ کودکانش
او از ھیچ کس واھمھ ای ند ارد!

وقتی شاھد چنین عشقی ھستیم
قلب مان باید از سنگ باشد

. تا ذوب نشود
گاھی بانو

در عشق غرق میشود
در عشق بھ این آفریدگان در طبیعت 

بانو آرزو میکرد کھ می توانست 
دستھایش را دور آنھا حلقھ کند

در آغوش شان گیرد و نوازش شان کند 
تا عشق درونی اش را بھ آنھا نشان دھد .



آیا قدرت عشق را حس می کنید،
آیا شجاعت پر ابھت او را می بینید

و زیبایی واقعی در چشمان این ما در را؟



بعضی ھا روی زمین غذا میخورند

بعضی ھا روی آب  
مزه اش فرقی نمیکند

بھ ھرحال ھمھ 
از حضور "غذا دھنده" لذت می برند .

یک فرشتھ نگھبا ن 
در قالب این مادر فروتن



عزیزانم نگران نباشید 
میتوانید خوب استراحت کنید 

مادر ھمیشھ اینجاست
تا از عزیزانش مراقبت کند .

- خستھ شد ی؟ - 
نھ... اصًال !

بھ راستی سریع بزرگ میشوند!



ا مرغ دریایی در غذا شریک میشوند . 
آن ھم اشکالی ندارد!



زندگی در کنار ھمدیگر حدس بزنید برای شام کی اینجاست



راه حل مسالمت آمیز!

بلھ! یک کارھایی ھم  در "دفتر" دھکده وجود دارد



مادری براستی پرافتخار 
یک قھرما ن.

با طبیعت دست و پنجھ نرم میکند 
در برابر ھمھ نامالیمت ھا

در برابر ھمھ خطرھا

"من ھمیشھ اینجا ھستم 
کنار شما."

! دست تنھا بچھ ھایش را بزرگ میکند



حاال دیگران ھم می آیند 
تا بھ جمع بپیوندند. 
غازھای کانادایی!

ما بھ ھرجایی میرویم ... 
آب، ھمان آب است



How come this guy
Still… so lonely?

Told you!
(Should be more sociable)
Seriously!
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این آقای پرند ه 
چرا ھنوز... تنھاست؟ 

گفتم کھ !
(باید اجتماعی تر بشود) 

جدی می گویم !



سنجاب ھا
زارعان مزرعھ

؟ آیا سنجاب ھا نام اختصاصی دارند
. بلھ، مطمئناً

؟ تعجب کردید
! من ھم ھمینطور

این سنجاب ماده جوان "سی" نام دارد. 
او بسیار پرشور و دوست داشتنی است .



! "خصوصیت شریف" او، ٪۱۰ است
چھ حسن بزرگی

. برای این پرنسس کوچک
این سنجاب شاه بلوطی رنگ، مشتری ھمیشگی منزل بانو است . 

او خیلی راحت است و اعتماد بھ نفس  دارد
طوریکھ وقتی در بیرون غذایی پیدا نمی کند 

با خیال راحت وارد خانھ میشود .
اسمش "فی" است .

خوراکی !از 
چھ نوعی ؟



یا خودش را زیر دمش کھ مثل یک پتوی مسافرتی است حلقھ میکند
. و ھمانجا میخوابد

درست جلوی آشپزخانھ
 . بعد از اینکھ شکمش را از نان پر کرد

(مھمان ما باش!)

، ... برای نوشیدن آب
، باید بھ دریاچھ برود

چندین متر آن طرف تر (حیوان بیچاره!)

خواب خوبی در بعد از ظھر داشتھ باشی!

سی یک سنجاب مو قرمز جوان و زیباست. وقتی اولین تکھ نان برایش روی سبزه گذاشتھ 
کند، خیلی بامزه. شد، آن را بھ سمت خودش کشید و چند بار زیر و رو کرد تا آن را بررسی 

سپس سرش را کج کرد و دوباره بارھا و بارھا بھ تکھ نان نگاه کرد انگار تا بھ حال چنین 
خوراکی ای ندیده بود.

"این دیگر چیست؟ اینقدر بزرگ، اینقدر چھار گوش، 
 . اینقدر نرم و با این حال اینقدر خوش عطر

"! طعم بھشت میدھد



این یکی آقا سنجاب است،
بالغ تر و پر رنگ تر و داناتر،

اسَمش "زی" است.
. این آقای سنجاب میداند چھ چیزی خوراکی است و چھ چیزی فندق نیست

. چیزی متعجب اش نمیکند
. ھمھ کار کرده است
. و ھمھ جا بوده است

او بھ جوانترھا درباره زندگی شرح میدھد .
کھ زندگی چگونھ است، چرا ھست، چھ چیز است و کجاست . 

او ریش سفید خیلی خوبی است !

یک "مشتری" ھمیشگی دیگر!



. انسانھا دوستان من ھستند
و دوست یعنی «غذا»

...! بلھ

ترجمھ فروتنانھ من .  
ترجمھ ام درست است ؟

تضمین میکنم !



بھ خانھ َسَرک می کشد!

خانھ تو خانھ من ھم ھست
(بدون شک!)

ھر جا کھ دلم بخواھد میروم.

زارعان آمو را
بسیاری از درختان بلوط را آنھا کاشتھ اند .

می آیم و میروم
ھر وقت کھ دلم بخواھد! 

(بلھ میبینم!)



 او بلوط را خیلی دوست دارد. 
خودش ھم شکل بلوط است !

ھات... ھات...

او تند غذا می خورد 
درست مثل دویدنش. 
اآلن او را می بینید. 

دیگر نمی بینید!

" ما یک نکتھ مشترک داریم
ھر دو ما نان ھای این خانھ را دوست داریم ."



عکس نشان میدھد کھ این نان خوشمزه است.

کمی استراحت کنید 
دور دریاچھ گشت بزنید 
یا بھ دیدار گلھا بروید ...

یا با درختھای خیزران صحبت کنید . 
آمورا دوست تا ن دارد!



اسب 
ھمسایھ ای خوب

و بازدارنده حوادث نامطلوب.

اسب ھمسایھ ھم خوراکی ھای بانو را دوست دارد.
(بویژه اگر نان یا سیب باشد!)



غازھای رویال کانادایی



نام این خانم غاز، فو است او را 
پرنسس فو- فو میخوانند 

(بانو) او را از روی عالقھ 
اینطور صدا میزند

چھ عشقی
و چھ زیبایی ای!

او در اصل از دریاچھ ھای مجاور آمد، اّما بھ ھر دلیل 
تصمیم گرفت تا مدتی در آمورا بماند .

. او در در فصل زمستان از اینجا مھاجرت نمیکند
حتماً از اینجا خوشش آمده. چون اغلب اینجا 

"ظاھر" میشود.



وقتی فو- فو نان می خورد، مزه نان خوب را می شناسد!

این یک خانم غاز دیگر 
است ،اسَمش ِسی- ِسی است .

موقع غذا، اگر بانو صدایش کند و او در نزدیکی باشد 
بھ سمت دریاچھ آمورا پرواز میکند،

و تمام مدت کواک کواک میکند،
تا بانو بفھمد: ِسی- ِسی آمده است .



او مجرد و جوان است،
شاید بھ دنبال ھمسری خوش سیماست،

ھمسری کھ مثل خودش، 
پارسا و شجاع باشد .

"احساس تنھایی می کنم ،
خودم ھستم و خودم!"



این آقای غاز تازه آمده.
سای سای عالقھ ای بھ او ندارد 

ھر جا کھ میرود، او را دنبال 
میکند. 

است نامش "ُکنای"
غاز خوبی است . 

در واقع آنھا دو تا بودند: 
یک غاز جوان

و یک بانوی میانسال!
آنھا یکدیگر را درک میکنند 

کامًال .

بانوی مسن و مرغابی 

او اغلب بھ خانھ بانو سر میزند
. بھ دنبال غذا و کمی محبت

. بعضی اوقات سای سای دنبالش میکند
، (او ھروقت بخواھد ھر کسی را دنبال میکند

این سرگرمی اوست تا وقتش را بگذراند
اگرچھ آسیبی ھم نمی رساند.)

"ساده نیست
وقتی رنگ پوستت تیره باشد

! و متفاوت بھ نظر برسی
آیا در دنیای انسانھا نیز 

؟" چنین است



نیا ز دارد  او بھ کسی 
تا این "خانھ" زیبا را با او سھیم شود. 

با این حال تنھایی در آرامش نیز خوب 
است؛

ھر چند بعضی اوقات
احساس تنھایی میکند !

خب!... گویا دیگر تنھا نیست.



فو-فو ھمسر زیبایش "یو" را بھ بانو معرفی کرد،
، و بانو نیز از صمیم قلب از او استقبال کرد

(بانو او را شاھزاده یو-یو مینامد)
یو-یو بسیار باوقار و مؤدب است .ھرگاه فو درون 

دریاچھ استحمام میکند
او در نزدیکی اش بھ محافظت می ایستد

در جزیره کوچک
یا روی دریاچھ ای کھ در آن خانھ دارند .



او از پرنسس محافظت می کند

و اغلب اوقات  
وقتی ھمسرش غذا می خورد او بھ محافظت می ایستد 

بھ ویژه، زمانی کھ در خشکی ھستند. 
در باغ حیات پشتی خانھ بانو

او با گردنی افراشتھ و گوش بھ زنگ، 
می ایستد تا غذا خوردن ھمسرش تمام شود.



بعد شاید غذایی بخورد
اگر شرایط 

آرام و مطلوب باشد
اگر مزاحم یا خطری نباشد

یا اگر ھنوز غذایی موجود باشد، 
البتھ بانو ھمیشھ مقدار زیادی غذا 

او میگذارد برای 
سپس نوبت فو- فو است تا مراقب باشد.

وقتی ھمسرش غذا می خورد،  
آنھا "صحبت" نمی کنند، 

فقط تلھ پاتی کامل بین آنھا برقرار است .

آنھا اغلب بھ خانھ بانو می آیند 
سربلند و پر افتخار 

در انتظار غذا و محبتی کھ 
ھمیشھ دریافت می کنند!



قبل 

بعد



از وقتی جوجھ ھای کوچکش بھ دنیا آمده اند،
فو- فو باید تمام مدت مراقب باشد

و بندرت وقت می کند غذا بخورد و استراحت کند. 
اگرچھ الغرتر شده 

ولی ھرگز از محافظت
از کودکان دلبندش غافل نمی شود.
در واقع ھردوی آنھا چنین ھستند:

یو-یو نیز 
با پیدا کردن غذا 

نقش یک پدر خوب را ایفا می کرد.
و ھمچنین با محافظت از فرزندانش . 

ا آموزش یافتن غذ
و نیز آموزش چگونھ انجام دادن ھمھ 

." "کارھای دیگر
در طبیعت خطرھایی ھست

. بنابراین آنھا ھمیشھ نزدیک بچھ ھا ھستند



آنھا با کنار ھمدیگر ماندن 
در مقابل خطرات ایمن می مانند ... 

- ھمیشھ باید احتیاط کرد! -



گاھی پدر خانواده از جلو می رود تا 
از بی خطر بودن راه مطمئن شود  

او برای امنیت خانو اده اش
حاضر است جان خود را بدھد ...

... یک بار پرنده ای بزرگ و "زورگو " 
بھ سمت آنھا فرود آمد

پدر تمام سعی خود را کرد  
تا آن پرنده را بترساند

اگرچھ جثھ اش کوچک تر بود
با قامتی بلند و محکم

بالھایش را
جلوی فرزندانش باز کرد

و خانواده اش را در پناه گرفت
تا ھمھ آن کوچولوھا بھ سرعت

بھ دنبال مادرشان بھ جای امن بروند . 
چھ صحنھ تأثیرگذاری بود!

اما با دیدن چنین شجاعت و عشق شریفی
! بسیار تحت تأثیر قرار گرفت

در چشمان بانو اشک حلقھ زده بود... 
خیلی نگران شده بود!

آنھا در آب بودند و
بانو... در خشکی!

کاری از دستش بر نمی آمد...



جوجھ ھا ھمیشھ نزدیک مادر ھستند
و او را دنبال می کنند

ھرگز از او سرپیچی نمی کنند و 
بیراھھ نمی روند

؟... معلم آنھا چھ کسی بوده است

آنھا بھ ھیچ یک از زبان ھایی 
 ، کھ انسانھا می شناسند

. تکلم نمی کنند

با این حال ھمدیگر را می فھمند شاید 
بیش از انسانھا! 

عجیب است! اینطور فکر نمی کنید ؟

. آنھا با یکدیگر سخن نمی گویند
! با این حال "ھماھنگی" کامل دارند



زمان برداشت محصول در آمورا

آنھا بزرگ تر و بزرگ تر می شوند ... 
حاال بھ سختی می شود تشخیص داد 

کدام مادر است 
و کدام بچھ !



 از اول تابستان 
بر تعداد غازھا افزوده شد.

آه! نگاه کنید !
چھ دوست داشتنی، 

خداوند اینھا را کامل آفریده!
وای!



"کلوب"
محل مالقات غازھای جوان



و بانو خیلی خوشحال است
کھ می بیند آنھا بزرگ، خوب و زیاد شده اند 

خیلی خیلی خوشحال است.
بھ ھمھ آنھا خوشامد می گوید او

با غذا و عشق و بھ گرمی .



! چقدر او زیباست
قبالً شبیھ او را نداشتیم
البتھ او اسم ھم دارد: 

! اسَمش "اُر" است



او خیلی رنگارنگ است، و بسیار صمیمی

از بانو واھمھ ای ندارد
و برای خوردن نان کامًال نزدیک می شود!



این "کوچولوی مصری"  توسط
"والدینش"، این غازھای محافظ

 بھ فرزندی پذیرفتھ شده و از عشق آنھا 
بھره مند میشود!

غازھا ھمیشھ او را در میان می گیرند
. انگار عزیزترین آنھاست



دیروز - زندگی امروز - مرگ



زیبایی بی آالیش در آمورا



آنقوت ھا
خلوت گراھای خجالتی



آغاز زمان جفت یابی
" "کو" و "جو



رستوران پل

یک سگ آبی و یک آنقوت 
در مسابقھ برای غذا 

ترکیب شان عجیب است 
اما مقصدشان یکی است

آنقوت ھا غواصانی ماھرند
. و می توانند مدت طوالنی زیر آب بمانند

جثھ شان بھ اندازه کبوتر است 
. آنھا از خانواده مرغان آبی اند

ی
ی بین

مرا م

ی
ی بین

گر نم
دی



یکبار کھ بانو برای غذا دادن آمده بود 
پیدا کر د. این آشیانھ را 

مامان و بابا برای ناھار بیرون بودند 
ھنگامی کھ این عکس گرفتھ شد .

بانو می بایست سریع از درخت باال میرفت 
بازگردند . قبل از اینکھ والدین 

می آید بھار نھ فقط با رویش گل ھا 
بلکھ ھدایای بسیاری پیشکش میکند 

شکوفا میگر دد... زندگی مجدداً 
پس از زمستان طوالنی .

یک آنقوت درآشیانھ اش



حتی وقتی یکی یا ھردوی آنھا 
در النھ روی تخم ھا خوابیده اند  
مراقب باشید، فقط برای غذا دادن 

خیلی نزدیک نشوید ! 

آنقوت ھا گوشھ گیرتر از 
. قوھا، غازھا یا مرغابی ھا ھستند

. تازه خیلی ھم کوچکترند
اغلب وقتی نزدیک می آیند

. کھ دیگر مرغان آبی آنجا باشند
 در غیر اینصورت صبر می کنند

. تا انسانھا دور شوند
ه  با کوچک ترین حرکت غذا  دھند

!  پر می زنند و می روند
اما یک جفت از آنھا ھستند

کھ وقتی بانو می آید بسرعت می آیند
و غذا برمی دارند

غذایی کھ او روزی سھ بار برایشان 
می آورد.



روی عالمت نوشتھ شده:
"بعد از ناھار برمی گردیم "



کوچکترین جوجھ مینشیند و منتظر میماند
. بقیھ با مامان و بابا بھ دنبال غذا رفتھ اند

بانو تکھ ای نان اینجا گذاشتھ
  تا اگر مادر در آن نزدیکی 

دارد. غذایی پیدا نکرده باشد، آن را بر



. ھنوز یکی دیگر مانده کھ از تخم بیرون بیاید
مادر صبور است

ر". و بانو "در انتظا

والدین مرتب می آیند و می روند
ھرگز آشیانھ را از یاد نمیبرند

ولی فرزندان دیگری ھم ھستند
. کھ باید از آنھا مراقبت کنند



این پاھای بزرگ معروف را ببینید 
عالی ھستند، نھ ؟

این جوجھ کوچک ھمچنان در مسیر اشتباه میرفت . 
یک "ماموریت نجات" ترتیب می داد. بنابراین بانو می بایست 

او جوجھ را بھ درون قایقش آورد 
و او را دوباره بھ محل اقامت والدینش برگرداند .

"اینجا راحت است
". نمی خواھم آرامش تو را بھ ھم بزنم



"من مادرت نیستم."

اما جوجھ کوچک دوباره بھ درون آب پرید
!!! و جیک جیک کنان بھ دنبال بانو رفت

بانو برای جوجھ دوست داشتنی توضیح داد 
. کھ او مادرش نیست

اما او میخواست بھ دنبال بانو برود.



"ببین عزیزم میدانم من را دوست داری 
اما لطفاً بھ پیش خانواده ات برگرد 

مادر و پدرت نگران میشوند
اگر تو گم شوی!"



یک آشیانھ دیگر اینجاست
خدای من!  

چھ دنیای "شگفت انگیزی" است !

بی اعتنا بھ دنیای بیرون 



آھنگ بھار

و آنگاه یک النھ دیگر
! آیا آنھا تا ابد تخم می گذارند



اکنون آنھا بیرون آمده اند
فقط این آخری

برای بیرون آمدن، عجلھ ای ندارد.

بھ ھر حال
چھ عاشقانھ آفریده شده
با طراحی ھای ھنری 

راھنمای آنھا چھ کسی است ؟

" دوستت دارم 
" ولی نزدیک تر نیا



. بانو خیلی نزدیک شد
این سبب شد کھ آنھا بترسند

ھمھ جوجھ ھا با پدر و مادر دویدند
. فقط یکی جیک جیک کنان اینجا ماند



اگر چھ از آدم ھا می ترسند و دوری می کنند
؟ - - کدام موجود اینطور نیست، ھا

با این حال مامان و بابا نزدیکتر آمدند
 : تا از جوجھ کوچک مراقبت کنند

! عشق، قوی تر از ترس است

بانو حلقھ زد. اشک در چشمان 
"خیلی... معذرت می خواھم

ھرگز نمی خواستم شما را ناراحت کنم 
ھمین اآلن می روم!"

"...فقط می خواستم بھ شما غذا بدھم 
دفعھ بعد ... 

اینقدر نزدیک نمی شوم."

مامان و بابا دلواپس بودند
... مدام عقب و جلو می رفتند

جوجھ ھای بزرگ تر را پنھان کرده بودند
و سعی داشتند از این جوجھ کوچک 

. محافظت کنند

این دلواپسی را 
چھ کسی بھ آنھا آموختھ است؟





بزرگ کردن یک خانواده

مامان و بابا و بچھ ھا
. از خوردن تکھ نان بانو لذت می برند

از زمان بیرون آمدن جوجھ ھا از تخم، زمان زیادی گذشتھ است . 
بانو دوباره اعتماد آنھا را جلب کرده است

در غیر این صورت در نزدیکی ساحل پنھان می شدند
و والدین بھ نوبت برای بردن غذا می آمدند .

و این "سفر" میتواند بسیار طوالنی باشد 
مانند سفر از این کناره تا کناره دیگر !

بانو دوست داشت می توانست پرواز کند
 از اینجا بھ آنجا، تا چیزھای مورد نیاز آنھا را برایشان 

ببرد!با دیدن مامان آنقوت کھ چنین مسافت طوالنی ای را
برای رساندن یک تکھ غذا بھ بچھ ھایش طی می کرد،

قلب بانو چنین عشق لطیفی،
 چنین عشق غیر قابل توصیفی را حس میکند!



آنھا تکھ ای کوچک را بھ منقار می گرفتند
. و بھ سوی دیگر شنا می کردند تا بچھ ھایشان را سیر کنند

دیدن این صحنھ دلگرم کننده است
اینکھ می بینم کھ بچھ ھا با چنین عشقی پرورانده می شوند

! و با عشق بزرگ می شوند

؟ چھ کسی اینھا را بھ آنھا آموختھ

ما ھم خانواده ای متحد ھستیم.



ساختِن
" "رستوران پل

توسط یک خانم و دو آقا
با چند رشتھ کابل، مقداری پرچین

. و بدون سیمان، در طی سھ روز انجام شد
د آن بانو "مھندس" بو

. و آن دو آقا دستیارھای خوبی بودند

دسترسی بھ جزیره سوآنی (قوھا)
د نقطھ سفیدی کھ در عکس دیده میشو

. یک قوی جوجھ دار است

مرغابی شانھ بھ سر
غواصی گوشھ گیر



سایھ زمان

د بھتر از این نمیشو
. بھر حال این عکس عالیست

ھر چند جثھ آنھا 
بھ اندازه مرغابی ھاست

. ولی کمی الغر اندام تر ھستند
(تنھا از رنگ ھای گوناگون دریاچھ در پاییز لذت ببرید.)



مرغ آبی زیبا  این
ھرگز نزدیک تر نیامد تا بھتر دیده شود.

نان یا چیزھای دیگر نتوانست او را وسوسھ کند. 
آنھا فقط از شیرجھ زدن و شنا کردن لذت می برد.

از این نا امید شدید اگر
دیگر نگاه نکنید.

عکس ھای بعدی وضوح کمتری دارند!



خب از ھیچ چیز بھتر است.
حداقل نشان میدھیم کھ آنھا وجود دارند. 

با دوربین چشمی، زیبایی شان فوق العاده است !

جاده آھوھا



نشان پاییز



بلھ! من ھم دنبال ھمین جواب ھستم: 
نھ نھ نھ! آن یک چکش نیست

یک شانھ بھ سر است. 
او یک پرنده است !

اگر باور ندارید، 
نزدیک تر بروید و ببینید 

ھا... ھا !

اوه! او حتی دورتر رفت.
سعی می کنم تا عکس بھتری بگیرم. 

(جدی می گویم!) - باشھ؟



تصویر شانھ بھ سر(توسط چینگ ھای)
از درون دوربین چشمی 

د. از کامپیوتر متشکرم - کھ عکس را بزرگ تر کر

شانھ بھ سر بزرگ



شانھ بھ سر بزرگ تر؟

(ھاھا! نھ، این ھمان است.)

تصویر شانھ بھ سر (توسط چینگ ھای)
از درون دوربین چشمی 

اگر تصویر آن یکی را دوست ندارید! شاید این دوست او باشد!



تابستان باشکوه 
ھمراه با گلھایش .



قوھای آرام
"ساکنان" اصلی (دریاچھ)

"جینا" و "مورو-وی"



در ابتدا این قو بود...
تنھا زیبا، جوان و 

کھ بھ خانھ بانویی پیر سر می زد. 
نامش جینا است .

ما با ھم دوستیم

جینا و بانو



یک دختر دارد جینا 
و گفت کھ اسم او مورو- وی است 

(از من نپرسید!)
کھ دوست دارد در میان مرغان 

دریایی باشد .
با ھم خوب کنار می آیند !

نمیتوان او را سرزنش کرد. 
در چنین صلح و آرامشی، ھا!



بھ ھر دوی آنھا نگاه کنید 
دوست داشتنی و ورای توصیف! 

- ذاتاً صمیمی و اھلی -

این سھ دوست 
در ناھاری ساده سھیم می شوند 

 و بھ زیبایی با ھم "گفتگو" میکنند



اما وقتی بھار رسید
از اینجا رفتند. 

آه، تجدید دیدار و جدایی،
زندگی ھمین است .

، در ضمن
؟" "چند سالگی پیر حساب میشھ

خدا نگھدار!



"ما نیازی بھ استفاده از کالم نداریم. ما در سکوت ارتباط برقرار میکنیم. احتیاجی نیست تا 
". در مورد عشق، ھماھنگی و صلح سخن بگوییم. ما در درون آنھا زندگی می کنیم

پیتو



"پیتو"  و  "سای"

پس از مدتی کوتاه
پرنده زیبا آمد . این

او جوان و دوست داشتنی است و 
عاشق دوستی با بانو است .



است این پیتو
او از راه دور آمده است

بھ گفتھ خودش، وطنش فنالند است -

بھ عبارتی ؟

زیبای تنھا



او از زندگی در آب ھای آمورا 
بسیار خرسند است .

کامال... آسوده خاطر است .

پیتو در زیستگاه طبیعی اش 
بھ طرز باشکوھی زیباست و 

باھوش



پیتو از خانھ اش بسیار خرسند است
بھ نظر میرسد تنھایی را دوست دارد.



البتھ نھ برای مدت طوالنی

زیبا، سرسخت و قوی است 
یک مرد کامل

این ھم قوی دیگر
نامش سای است:

می گوید از ھند آمده. 
زیبا، سرسخت و قوی است



رستوران شلوغ 
– ! – آن غذای معروف

)غذایی از نان سبوس دار و کاھو کھ خوب است(

در آینده
فرزندان جدید می آورند



و ھر دو اینھا
فرزندان بیشتری تولید میکنند. 

پیتو روی تخمھایش خوابیده است ... 
بانو کھ بھ فکر اوست

برایش غذا آورد و مراقب اوست!

بانو برای دیدار روزانھ اش قایق می راند جزیره کوچک پرنسس



برای مادری کھ سختکوش است و از بھترین مادرھاست 
ھیچ فاصلھ ای طوالنی نیست .

ھا!..

"من از خانواده تو مراقبت می کنم
ھمانطور کھ مدت ھا پیش، چنین کردم.

دوست خوبم، از دیدار دوباره ات خوشحالم
زیر بالھایت، چند تا تخم داری؟" 



. ھمچون یکدیگر
 (یکی در النھ

 یکی در چادر)

خیلی... زیادند .
. من بھ تو افتخار می کنم

پیتوی دوست داشتنی عزیزم!



دد سای سای بھ النھ بر می گر
بھ جزیره سوآنی (قوھا)... تا کمی استراحت کند

... و نیز در کنار پیتو باشد
(ھر چند او ھرگز احساس تنھایی نمی کند!)

"خیلی بھ فکرم بودی کھ برایم آب آوردی 
ولی من از دریاچھ آب می نوشم، 

نظرت چیست؟... متشکرم!"



پیتو تخمھایش را جابجا می کند
. سای سای در نزدیکی اش مراقب است

و او برای مواظبت از ھمسر و عزیزانش ...
اغلب اوقات در آب نگھبانی می دھد. 

(... با نزدیک شدن بھ آنھا، خود را بھ خطر نیندازید، 
چون سای واقعاً بھ شما درس عبرت میدھد!)



صاحب سرافراز "رستوران پل"

"ارتباط" آغاز می گردد 
میان مادر و بچھ ھای آیند ه اش



پیتو پرھای ابریشمین خود را میکَند.
تا النھ اش را بھ نرمی فرش کند

روز و شب، در ھوای آفتابی و بارانی
ھمچون جان خودش از تخم ھایش محافظت می کند .

غذای روزانۀ بانو
کند . پیتو و سای را تأمین می 

آنھا عاشق نان نرم، کاھو و اسفناج ھستند .

پیتو در آشیانھ و نیز اتاق غذا خوری اش.



بانو ھر آنچھ نیاز دارند برایشان می آورد
او حتی در نزدیکی آنھا چادر زده است

(ایده خوبی نیست، لطفاً شما امتحان نکنید!)



قوھا از رفت و آمدھای بانو ناراحت نمی شوند
. دیگر بھ او عادت کرده اند

. با این حال ھنوز ھم بھتر است بھ آنھا نزدیک نشوید
! آنھا بھ شدت از خانواده شان حفاظت میکنند
یک روز بانو سعی داشت با یک شاخھ چوب

چیزی را از آشیانھ آنھا دور کند
زیرا ممکن بود بدن پیتو را زخم کند

اما پیتو برآشفت و سای را صدا کرد تا بانو را از آنجا دور کند
سای بھ سرعت بھ سمت او پرواز کرد.

در جلوی او ایستاد و بدن بزرگش را باد کرد
و بھ َعمد قیافھ ترسناکی بھ خود گرفت و از خودش صدای 

" درآورد "ھیس

این یک "پل معلق" است
کھ بانو برای رفتن بھ جزیره از آن استفاده می کند

این راه، سریع تر و بسیار ایمن تر است
(آخر گاھی سای بھ قایق اجازه ورود بھ جزیره را نمی دھد!)

داد و از آنجا راند . او بانو را تقریباً ھل 
اما بانو گفت: "من یک دوست ھستم، من یک دوست ھستم . 

پیتو کمک کنم فقط می خواستم بھ 
کنار بزنم و شاخھ ای را کھ نزدیک گردن او بود 

دوست شما ھستم !" من 
سای بالفاصلھ آرام گرفت 

و دوباره بھ آب بازگشت! شلپ !



بعداً بانو چادرش را 
بھ نزدیکی پل در سطح باالتری از زمین منتقل کرد. 

تا از باال قوھا را در نظر داشتھ باشد 
و منتظر بیرون آمدن جوجھ ھا شود!

قرارگاه بانو 
در جزیره سوآنی (قوھا)



جوجھ ھا

پرسش تکراری: "آیا یک نفر می تواند 
یک تیم نامیده شود؟"
- چھ اھمیتی دارد!



آنھا سرانجام آمدند، اوه عزیزانم!
چھ کسی آنھا را اینقدر نازنین آفریده است؟

بانو از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. 
مانند بچھ ھای خودش بھ آنھا توجھ می کند.



ما ھمھ منتظریم
اما این یکی دوست ندارد بیرون بیاید 

خب. اگر دوست ندارد بیاید
حتماً در بھشت احساس بھتری دارد!



بانو محل استقرار قبلی اش را ترک کر د. 
چون نمی خواست مزاحم آنھا باشد

با احترام بھ خلوت آنھا
در جای دیگری ھمان نزدیکی ھا چا در زد.

حاال آنھا را می بینید

حاال نمی بینید



بچھ ھا، قبل از اینکھ بھ اکتشاف بپردازیم بھ این 
راھنمایی ھای مفید، خوب گوش کنید .

اولین گردش روی آب با بابا .



سخت نیست کھ بفھمید زیاد
پیتو کدام  سای است و کدام 

دارد.  سای جثھ بزرگتر و پاھای تیره
جثھ پیتو ظریف تر است، پاھای روشنی دارد 

و شیک و زیباست .



ھمچنین از میان آنھا پیتو شریف تر است 
شیک و برازنده، آرام و زیبا.

در او یک چیز ذاتی و فطری وجو د دارد کھ 
احترام و تحسین ھمھ را بر می انگیزد.

در آبھای ناشناختھ
. بھ مامان اعتماد می کنند



ھیچ جا، خونھ خود آدم نمیشھ.



آنھا تنھا حدود پانزده روزشان است 
حاال می توانند سفر کنند.

بھ پاس تشکر، بھ دیدار بانو می آیند. 
بانو با خوشحالی منتظر است

تا خانواده پر جمعیتش را ببیند.

وقتی تمرین سخت میشود 
وقتی باد بھ شدت می وزد

مادر وسیلھ خوبی برای حمل و نقل است 
سریع، روان و راحت .



سای با منقارش غذا را بھ تکھ ھای کوچک تبدیل می کند: 
تا بچھ ھا راحت تر بخورند.

خواھرھا و برادرھا ھمیشھ در حال خوردن ھستند 
بسیار کوتاھی می زنند والدین چرتھای

 چھ زمانی کھ روی تخم ھا می نشستند و چھ بعد از 
آن بھ ندرت دیده می شود کھ والدین استراحت کنند !

در اواسط بھار ھوا ھنوز خیلی سرد بود
ھنگام شب درجھ ھوا تا حدود ۵ تا ۶ درجھ پایین میرفت . 

پیتو در حال انجام وظیفھ بود و بھ ندرت تکان میخو رد. 
سای در تمام شب ھرگز چشم بر ھم نمی گذاشت

او در آب سرد دریاچھ، پیوستھ مراقب بو د.
بانو در نزدیکی آنھا چادر زد و بھ سای سای غذ ا داد. 

سای اغلب می آمد تا سریع غذایی بخو رد.
چگونھ پیتو این قدر دوام می آورد؟

چھ کسی بھ او کمک میکند تا سالم و قوی بماند ؟
چھ کسی سای سای را درشب ھای سرد، گرم نگھ میدارد؟



مدتھا پس از اینکھ جوجھ ھا بیرون آمدند حتی
 پیتو بھ ندرت بھ اندازه کافی غذا می خورد یا می خوابد!

او وزن کم کرد 
و پرھایش کم شدند 

 او پرھایش را می َکنَد تا با آنھا آشیانھ اش را نرم سازد 
! حاال فقط نصف پرھایش باقی مانده 
 بانو با دیدن این منظره اشک ریخت .

، زمین را با پرھایم فرش کردم  دلبندھایم
تا با پاھای کوچک تان روی آن قدم بزنید!

بدانید کھ  عاشق شما ھستم!



در انتظار تا پرھایش دوباره کامل شود.

با نیمی از پرھایش،

او فقط نیمی از پرھایش را دارد،

پیتو نھ می تواند پرواز کند و نھ می خواھد . 
زیرا حاال زندگی او وقف فرزندانش است .

دل بانو با دیدن بدن تحلیل رفتھ پیتو بھ درد آمد.
او نام پیتو را آھنگین می خوانَد و با زبان گرم 

او را ترغیب میکند چیزی بخورد. 
گاھی در این کار موفق است، ولی اکثر اوقات اینطور نیست!
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Thus day by day the littlings grovi.r 

So does the lady's love, for the1n and Pitu 

She loves Sai also, but it's different. 

Sh.e feels 1nore syn1pathy fo1· n1other s,"7"an. 

Pitu ,.vas alv,..rays wat,chful over lh.er pr,ecious. Sometin1es 

chasing fishes avvay, sometin1es beavers or any intruder that 

nught con1e too near. Well., the, s,,vanlings are still v,ery fragile 

and s1nall, \Vho could blame her? 

111-e lady keeps hying to convince Pitu to eat so1nething:

�Come on Pitu, please eat so that you stay strong and 

healthy, so that you can take care, of your babi,es, please, Pint
.,

please!I lt hurts nte to see you so thin and. having so little rest. 

Please eat." 
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بدین سان جوجھ ھای کوچک روز بھ روز رشد می کنند 
و ھمچنین عشق بانو بھ آنھا و پیتو

البتھ بانو سای را ھم دوست دارد، اما آن فرق می کند . 
او با قوی مادر، بیشتر ھمدردی میکند .

پیتو ھمیشھ مراقب جوجھ ھای دلبندش بود. گاھی ماھی ھا و گاھی سگھای آبی یا ھر موجود 
مزاحمی کھ ممکن بود خیلی نزدیک شود را فراری میداد. خب، جوجھ قوھا ھنوز خیلی 

ظریف و کوچک بودند، چھ کسی می تواند او را سرزنش کند ؟
بانو پیوستھ سعی می کند تا پیتو را بھ غذا خوردن ترغیب کند .

"بیا پیتو، خواھش می کنم غذا بخور تا بتوانی قوی و سالم بمانی تا بتوانی از بچھ ھایت 
مراقبت کنی، پیتو خواھش می کنم، خواھش می کنم! این کھ می بینم این قدر الغر شدی و کم 

استراحت می کنی
مرا آزار می دھد. خواھش می کنم غذا بخور. "



Then she broke the 1w·h.ole n-teal bread into chew sizes .. thre\'\T

then1. next to Pitu; Piht would eat a little, but the·n too disti·acted 

by other "i.ntr11.tde-r"' - 01· just busy ,vatching in aH directions, 

111.aking sur,e her babies are safe. 

One just has to v\-�itness it to feel "'rhat the lady feels for Pitu. 

Words fail to express '\'\-"hen it con1es to sympathy and love! 

Bttt Sai is also very diligent and smart. 

He does more than his share for his 1dilldren� 

No one kno\vs ho1t,v he ,vent sleepless 

Soaked in cold \,vate:r during hatching 

He rarely went ashore
1 -relentl�ssly guarding. 

سپس بانو غذا را بھ تکھ ھای کوچک تقسیم می کرد و نزدیک پیتو 
می گذاشت؛ پیتو اندکی می خورد، اما "مزاحم" دیگری می آمد و 

حواسش را پرت می کرد - یا فقط مشغول مراقبت در تمام جھات بود 
تا مطمئن شود کودکانش در امان ھستند .

فقط باید می دیدید تا بتوانید حس بانو بھ پیتو را دریابید. کلمات در بیان 
ھمدردی و عشق ناتوان ھستند !

. و اما سای نیز بسیار کوشا و باھوش است
. او بیش از سھمش برای بچھ ھا انجام وظیفھ می کند

ھیچ کس نمی داند کھ چطور می توانست نخوابد 
و در دوران خوابیدن مادر روی جوجھ ھا، در آب 

. سرد دریاچھ نگھبانی بدھد
او بھ ندرت بھ خشکی می رفت، و نگھبانی 

. سختکوش بود



حتماً سای خیلی خستھ است
زیرا خروپف می کند!

او با چشمان خود ھمھ دریاچھ را زیر نظر دارد 
. ھیچ حرکتی از نظرش پنھان نمی ماند

د یک بار کھ قایق بانو خیلی نزدیک شده بو
"! دور قایق گشت تا بھ ما بگوید "لطفاً دور شوید

د  او ابتدا مؤدبانھ برخورد کر
اما وقتی اصرار ما را دید، برآشفت

. و حالت مبارزه بھ خود گرفت
 ." تا اینکھ ما دریافتیم و "دور شدیم



مخفیگاه سری

تنھا پس از آنکھ جوجھ ھا بزرگ تر میشوند
و بنظر میرسد کھ کمتر در معرض شکار شدن یا خطر ھستند

. والدین بھ نوبت می خوابند
! زندگی در طبیعت (پر از تنش است)



ه  در این جزیر
جانداران بسیار زیست می کنند

قوھا، مرغابی ھا، آنقوت ھا، موشھای 
. صحرایی، سگ ھای آبی..
در ھر اندازه، شکل و رنگ

ھمچون یک اجتما ع
قوھا و مرغابی ھا در کنار ھم 
بزرگ شده و زندگی می کنند .

"ارتباط میان قوھا"



ان  مراقبت از عزیز
در باغ پشتی خانھ بانو

در جزیره یا بر روی آب
در زمینی آشنا

... در سرزمینی غریب

... یا ھر جای دیگر
! کسی نمی داند

. بچھ ھا خیلی نحیف و کوچک ھستند
اگر اقامت در اینجا را دوست داشتھ باشند

! والدین تا ابد می ایستند و نگھبانی میدھند

؟ آیا می توانید بگویید کدام یک پاپا است
درست است، ھمان کھ پاھایش سیاه است

او ھمواره بی حرکت و گوش بھ زنگ ایستاده است
! بزرگ و با ابھت

- - برای ترساندن ھر موجود مزاحمی
قبل از اینکھ نزدیک شوید، خوب فکر کنید

(ھرگز این کار را نکنید)



. بقیھ نان ھا را..
؟ ... برای غازھا گذاشتند

اگر شما را نمی شناسند
بھتر است دور بایستید.

حتی اگر شما را بشناسند
احتیاط ھمیشھ بھتر است!

قوھا اگر خطری را متوجھ فرزندان ببینند تھاجمی 
عمل می کنند!

حتی سعی ھم نکنید .



حتی اگر غذای فراوان بھ آنھا داده شود
 والدین ھمواره مقداری از گیاھان درون آب را با منقارشان در می آورند 

تا بھ بچھ ھا آن چھ برای بقا ضروری است را بیاموزند 
و ھمھ دانستنی ھا را .

گرچھ نسبت بھ غریبھ ھا خشن ھستند
اما با کودکان بی نھایت شفیق و مھربانند

عشق و فداکاری آنھا
. بھ چشم ھایتان اشک می آورد

و اگر چھ سای نسبت بھ بچھ ھایش حمایتگر است 
د اما ھنوز مھربانی ھای بانو را بھ یاد دار
ھمواره نسبت بھ بانو بسیار مؤدب است 

و ھمیشھ بھ جاییکھ بانو ھست، پرواز میکند
. یا ھر وقت بانو صدایش میزند، بھ آنجا میرود

(البتھ اگر بدون بچھ ھا باشد)
ھنگامی کھ بانو برای غذا دادن می آید

ھمھ دور او جمع میشوند و دم تکان میدھند
! شوخی نمی کنم، واقعاً اینطور است

(مرغابی ھا و جوجھ ھایشان نیز ھمین کار را میکنند.)



یک بار بانو با دیدن آنقوت ھای کوچکی کھ
. مورد آزار قرار گرفتھ بودند، بسیار منقلب شد

او احساس درونی اش را بھ سای گفت
. با چشمانی اشکبار از اندوه

د سای بھ بانو نگاھی کرد و مستقیم بھ سوی آب پرواز کر
. و بھ تعقیب آن ستمگر "بد" پرداخت

. سپس بازگشت و در نزدیکی بانو فرود آمد
بالھایش را بھ ھم زد و سرش را مغرورانھ باال گرفت

د. اما ظاھرش مھربان بو
بانو بسیار شگفت زده شد

د بین آنھا، تلھ پاتی خاموشی در جریان بو
ح داد کھ مشکل بتوان شر

زد اما بانو شما را مطمئن می سا
کھ سای کلمھ بھ کلمھ 

د آن گفتار خاموش را دریافتھ بو
! آری، بھ انگلیسی

اگر در طبیعت، موجودی را سراغ دارید
خودتان امتحان کنید !

از پاسخ آنھا
تعجب نکنید ،

انسانھا تنھا موجوداتی ھستند 
کھ زیاد نمی دانند !



اکنون، آنھا فداکارترین و عاشق ترین والدین ھستند
و نیز نگھبانانی راستین

! کھ قلب ھر بیننده ای را متأثر می سازند



ا  ببینید والدین چطور غذا خوردن فرزندان ر
؟ نظاره می کنند

! این غذای مورد عالقھ شان است
اما بھ ندرت خودشان از این غذای خوشمزه می خورند

! و تنھا بھ خوردن علفھای دریاچھ بسنده می کنند



بچھ ھا در حال رشد ھستند
بھ نظر میرسد می توانند تمام مدت غذا بخورند! 

بانو مرتب بھ آنھا غذا می دھد،
و بچھ ھا مرتب می خورند.

آنھا ھر دو، سھ ساعت تغذیھ می شوند
تمام روز و شب.

غذای آنھا فقط کاھو و نان نیست،
سای و پیتو بھ آنھا یاد میدھند کھ از طبیعت تغذیھ کنند. 

برای آنھا الزم است تا روی پای خود بایستند.
بانو می داند چھ چیزی را چھ وقت بدھد و چھ وقت ندھد.



وقتی بچھ ھا ھنوز کوچک بودند
سای ھمواره غذا را با منقارش بھ تکھ ھای کوچک خرد می کرد یا 

بھ اشاره می گفت "بیایید، بگیرید. "
می توان شاھد ھمھ "گفتگوھایشان" بود .



ساعت پر تردد

در کنار رستوران سلطنتی "پل"

! سالم
! بابا و مامان آسمانی من



داریم می رسیم
. بیایید عزیزانم
بانو منتظر است

. با غذا و مھر

بلوار قوھا.



ھمیشھ آنجا می خوابند 
قوھا در باغ خانھ بانو غذا میخورند

. بدون ھیچ خجالت، شرم یا واھمھ ای
آنھا عاشق کاھوی تازه ھستند

! و بانو عاشق غذا دادن

ضیافت ناھار در کاخ بانو 
کاھوی تازه و نان سبوس دار

بعد از یک شنای طوالنی و خستھ کننده 
چھ خوب است آسودن و لذت بردن .

واقعاً بزرگ شده اند



متوجھ منظورم می شوید؟



در آب
بھ نظر کوچک تر می آیند

اما روی خشکی
! تقریباً ھم قد مادر ھستند

ل با این حا
ھنوز ھم بھ مادر می چسبند 
و ھمیشھ فرمانبر او ھستند 

." آنھا می دانند کھ "مادر از ھمھ بھتر می داند



آخرین تکھ کاھو
ھنوز ھم خوشمزه است !

. آنھا ھمھ چیز را با ھم تقسیم می کنند
. ھرگز چیزی را کم اھمیت نمی شمارند یا با ھم رقابت نمی کنند

! چقدر مسالمت آمیز و ھماھنگ
. امیدواریم میان ھمھ آفریدگان چنین باشد



با این سن کم
می داند چگونھ شنا کند

اینجا او تنھا از یک پایش استفاده می کند 
. تا متعادل "ایستادن" روی آب را تمرین کند

آنھا از دوران کودکی شان لذت می برند 

گاھی بچھ ھا در آب دریاچھ 
بازی و جست و خیز می کنند 
مثال راست روی آب می ایستند

یا بھ عمق آب شیرجھ میروند
بارھا و بارھا بھ زیر آب میروند

.  یا با منقارشان، پرھای پف دار و ابریشمی خود را شانھ می زنند



تو کی ھستی،
کھ می آیی و می روی ؟

ھم ھویت

چرا قوھا 
اینقدر شبیھ درخت ھا ھستند!

چھ کسی تفاوت ھای آنھا را آفرید،
چھ کسی شباھت ھای آنھا را آفرید؟



بانو می شوند
: بانو می بیند

قوھا واقعاً خروپف می کنند
! مثل ھمھ

باید بسیار دشوار باشد
دیدن ھر سایھ ای
شنیدن ھر صدایی

 ۲۴ساعتھ.
اما سای و پیتو 

با کمال میل انجام وظیفھ می کنند
ھمان گونھ کھ ھمھ والدین چنین می کنند.

بھ شما درود می فرستیم 
و نیز درود می فرستیم بھ عشق متعالی در وجود ھمھ آفریدگان.



آرامش طبیعت



" تحت "مراقبت عالی
. ھر گوشھ ای چون بھشت است

حس "خانھ" را دارد

حس "خانھ " را دارد 
احساس امنیت می کنند 

حتی والدین نیز می توانند 
مدتی نگھبانی را رھا کنند 

کمی بخوابند ! و
(فقط در محدوده خود در 

باغ بانو)



. آنھا سریع رشد می کنند..
! و نیرومند می شوند



پرھایشان کمی سفید تر شده



در سرتاسر منطقھ گردش میکنند 

اغلب در طول و عرض دریاچھ 
یا بھ "رستوران" کنار پل
 . یا بھ خانھ بانو می آیند

ارد بانو برای آنھا در جاھای مختلف غذا می گذ
تا خودشان پیدا کنند (مانند طبیعت)

اگر غذایی پیدا نکنند، می آیند و سر و صدا می کنند
ابتدا فقط سای یا ھر دو اوضاع را بررسی میکنند

، اگر بانو آنجا باشد، با صدای «ھیس»
. بھ بچھ ھا عالمت میدھند تا بیایند



آنھا ھمیشھ آنجا می نشینند و منتظر می مانند 
مثل ھمیشھ آرام و مؤدب .

تنھا سای است کھ کمی پف می کند
وقتی تصویرش در آب را چون قوی دیگری می بیند 
بھ عقب و جلو و بھ این طرف و آن طرف می رو د 

و آماده است تا در برابر ھر کسی بھ دفاع بپرداز د

ابتدا سای از جلو می رود تا راه را ایمن کند
. و ببیند آیا غذا آماده است

وقتی آثار تکھ ھای نان را می بیند
. برمی گردد تا خانواده اش را بیاورد



نکتھ اینجاست کھ ھنگامی کھ بچھ ھا بزرگ شوند
. اعضای خانواده از ھم جدا خواھند شد

. انگار کھ ھرگز چیزی اتفاق نیفتاده
! چھ عشق بی قید و شرطی و چھ عدم وابستگی ای



زیبایی
 اکنون

. نمایان است..



پرھای سپید
!            ناپیدا در زیر بالھا

آنھا سفید تر شده اند!

پرھایشان گلدار شده است



یادگیری عدم وابستگی و مطیع بودن 
اولین قدم در راه یک رھبر خوب شدن است .

"ھر چیزی می گویم انجام دھید
" و ھر کاری می کنم بکنید



" حواصیل "غیراجتماعی
! ھنوز دلتنگ و ھنوز تنھاست

.  او یک گردشگر ناشناس است

در این جمع دوستانھ





من شبیھ مامانم خواھم شد 

اما حاال ھم زیبا ھستم!

پرھای سپید 
؟ دور بالھا و زیر تنم را می بینید

و ھمچنین میتوانم پرواز کنم      
بھ ھمھ جا!



ما دیگر بزرگ شدیم!
پرواز کنیم حاال می توانیم 

ھر چند ھنوز در فواصل کوتاه
میتوانیم بالھای پر قدرت مان را حس کنیم!

م. ما سھ ماه و نیم سن داری
ھنوز در حال رشد ھستیم! و

ھا و در آسما ن باالی درخت 
میتوانیم ھمھ جا را ببینیم.

حاال دیگر اندازه مامان شده اند!

"آنقدر بزرگ" و زیبا کھ 
دوربین بیچاره نمیتواند عکس شان را بگیرد.



پدر و فرزند مثل ھم ھستند. پدر و فرزند مثل ھم ھستند.



آرامش صبحگاھی



صبح خیلی زود، حتی وقتی خورشید نمیخواھد 
از خواب بیدار شود، دریاچھ و بخش زیادی از 

حوالی آن را مھ فرا گرفتھ، اما ساکنین پر دار و 
غیر پردار، برای خوردن صبحانھ در راھند.  

حتماً شب بسیار سرد بوده و آنھا حس کردند کھ 
باید تجدید قوا کنند، بویژه جوان ھا کھ بھ تغذیھ 

بیشتری نیاز دارند. 
زمانی کھ جوجھ قوھا کوچک بودند، والدین شان 
در طول شبانھ روز، ھر چند ساعت یکبار، آنھا 

را برای غذا خوردن بیرون می بردند.

آیا این بھ نظر شما آشنا نیست؟

بلھ! در مورد نوزاد انسانھا نیز چنین است.



کار خوبی میکنی، بچھ!
ازھمھ بزرگتری  تو

باشی شایستھ است کھ رھبر گروه 
در زمانی نزدیک کھ کامًال بزرگ می شوید 

خودتان  مراقب
و نیز مراقب یکدیگر باشید.

تشکر میکنیم  از خداوند کھ بزرگترین طراح است، 
کسی کھ باغ حیاط بانو را با گل و سبزه بھ زیبایی می آراید. 
ھمھ ساکنان دھکده از این زیبایی لطیف بسیار لذت می برند!





این پیتو است
کھ ھنر پرواز را بھ بچھ ھا می آموزد 

ھای کوتاه ابتدا فقط مسافت 
و سپس در تمامی دریاچه.

این با ر 
پرھای سای ریختھ نیمی از 

شاید مشغول پر ریزی است .
 شاید خودش پرھایش را کنده یا جدا کرده 

تا زمین سرد آشیانھ را فرش کند .

یا شاید خستھ شده است 
خانواده  از نگھبانی و مراقبت از 

ماه. بھ طور شبانھ روزی در چندین 
حتی برای او کھ قدرتمند است، بسیار دشوار است . 

کند اما این نمی تواند او را ُسست
بترساند  او ھنوز ھم می تواند غازھا را 

کنند  اگر آنھا جرأت 
و نزدیک عزیزانش شوند .

فرزندانش ھر چند او در فداکاری برای 
فرو گذار نیست، از ھیچ چیز 

کننده شده اما اکنون حتماً برایش خستھ 
کھ دائم در پی آنھا حرکت کند و مراقب باشد !



رگ! سای بز
اکنون فقط نیمی از پرھایش را دارد

اما ھنوز بھ سرعت در آب پیش می رود 
ھنوز زیباست

. ھنوز باشکوه است
و ھنوز می تواند 

. ھر مزاحمی را دور کند

سای تنھا نیمی از پرھایش را دارد.
ھنوز سختکوش است

. ھنوز نگھبانی فوق العاده است

اینجا صدھا غاز در کنار ھم زندگی می کنند، اما ھرگز بر سر غذا با 
یکدیگر رقابت نمی کنند - و ھرگز با قوھای "بزرگ" نمی جنگند، 

ھمواره رفتاری آرام و مسالمت آمیز دارند.



اگرچھ سای گاھی پرنده ھای بزرگ را دور می کند، اما با 
پرنده ھای کوچکی مانند مرغ ھای دریایی بسیار آرام است 

و آنھا را بھ سھیم شدن در غذا فرا می خواند.

کف  از  سبزه  قدری  سای  است،  نزدیک  بانو  ھرگاه  و 
دریاچھ در می آورد تا بھ او پیشکش کند.

او غذایش را با مرغان دریایی سھیم میشود.





اوه! سای سای پرطاقت!
دیگر با آن لذت ھمیشگی غذا نمی خوری. 

وقتی تنھا ھستی، 
نه! 

تنھاست امروز سای 
پیتو و بچھ ھا اینجا نیستند

آنھا بھ دور دست ھا پرواز کرده اند 
ولی بال ھای سای ھنوز رشد نکرده اند!



منظره مھتاب در شب
در حالیکھ در انتظار قوھای جوان 

و پیتو ھست 
تا از اولین سفر طوالنی خود باز گردند .



کوچولوی شگفت انگیز
باغبان ارزشمند



غذای ساده را خیلی دوست دارم
غذایی کھ پروردگارم برایم آماده کرده است

با این کار بوتھ ھا را نیز ھرس می کنم 
و باغ را قشنگ و تمیز نگھ می دارم.

موجودی کوچک
آراینده باغ

او را دوست دارد  خدا خیلی 
چھ کسی او را چنین درخشان آفرید!

او زندگی را آسان می گیرد 
او بھ کندی جابجا میشود 

از صبحانھ اش لذت می برد 
تازه، مقوی و آماده...



* زندگی اش گرانبھاست
رنگش زیباست 

چھ کسی طراحی اش کرده است
ن! چنین دقیق و درخشا

درست است کھ کوچک ھستم
... اما نسبت بھ یک مورچھ

... بزرگ ھستم!



آیا زیبا نیستم!

ن خداوند ھمواره در فصل بھار و تابستا
. بھ بانو گل می بخشد



سگ ھای آبی
ن سازندگا



در اینجا "نوو"، سگ آبی را مالقات کنید
کار او ساختن سد است

پدری با غرور و دوست داشتنی 
 ." مشتری ھمیشگی "رستوران پل

مھمان مخفی
نان را دوست دارد.

آفریده ای کوچک
شخصیتی بز رگ 

با خصوصیت شریف ۱۰ درصدی



در اینجا خانم سگ آبی را مالقات کنید
"زو"ی آرام و کمرو

او عاقبت نزدیک میشود 
پس از اینکھ شما را بشناسد. 

البتھ مثل "نو" با عجلھ نمی آید 
زیرا خانمی باوقار است.

"سو" تنھا فرزند پسر این زوج است

بلھ! حاال "سو"، عضو سوم خانواده را مالقات کنید 
او را بنگرید و ستایش کنید.

والدینش بھ او گفتھ اند واھمھ ای نداشتھ باشد
از این رو، وقتی بانو نزدیک میشود، او می آید. 

البتھ غذا ھم از عوامل مؤثر است!
او عروسکی بانمک و باھوش است.



آیا او زیبا نیست؟
او دیگر از انسانھا نمی ترسد

شتابد اولین کسی است کھ بھ سمت "رستوران پل" می 
سپس از یک تکھ نان بھ سراغ تکھ دیگری میرود.

دقیق است و ھیچ وقت درنگ نمی کند و تردید بھ خود راه نمی دھد.

نگھ داشتھ است ببینید "نو" چطور نان را در دستھایش 
خورد  و ھمچون یک نجیب زاده، بی صدا آن را می

اما او بسیار سریع می جود و غذای زیادی می خورد.
(پس از چنان کار ساخت و سازی، نیاز بھ چنین غذایی نیز دارد.)



زو ھنوز خجالتی است و نزدیک نمی آید 
کمی دورتر می ایستد و خیلی نمی خورد!

کوچکتر است . جثھ زو کمی 
و صورتش گرد و صورتی تر است .



کمی دورتر ایستاده و نوو بسیار نزدیک است
! اما ھر دو بسیار... خونسرد ھستند

سگ آبی
با خصوصیت شریف ۱۰٪

دوشیزه سگ آبی بھ نام "دو"

آدمی از عشقی کھ در اینجا احساس می کند، شکرگزار است
. شکوفھ ھای ریز، عشق خداوند را بھ اینجا می آورند

غ بر ساقھ ھای نازک و بلند سبزه ھای با
... پیام پرشکوه رحمت است



ماھی ھا
مخلوقات اسرار آمیز

اقامت در کنار خانواده عنکبوت ھا!



ماھی و نان

ماھی ھا ھم نان را دوست دارند
آنھا ھمیشھ در مھمانی شرکت می کنند

بھ اینجا می آیند تا از شام خود لذت ببرند
! خوشحالند کھ روی میز ناھار نیستند

این ھم یک ماھی دیگر کھ بھ جشن آمده است
ما ھر روز فراوانی نعمت و زندگی را جشن می گیریم
ساکنان داخل و خارج دریاچھ این جشن را دوست دارند

ھمھ با شادمانی در این میھمانی شرکت می کنند
لطف خداوند شامل حال ھمھ موجوداتی است کھ نام او را می دانند

!   خداوند یکتای کل ھستی را شکوھمندانھ می ستائیم



"شکلی" اسرار آمیز 
! با سھ رنگ اسرار آمیز

! آفریدگانی اسرار آمیز
؟ شاید ھیوال ھستند

نھ، نھ، آنھا فقط ماھی ھستند 
. کھ برای خوردن شام بھ روی سطح آب می آیند



نشانی از گذر زمان

مرغان دریایی 
جھانگردان خونگرم 

اھل شراکت و مراقبت ...



مرغان دریایی گردشگر این
با منقارشان غذا می برند.

ھرگاه کھ "رستوران پل" باز می شود 
یکدیگر را صدا می زنند تا ھمھ بیایند

آنھا در غذا با مرغابی ھا، قوھا و دیگران سھیم می شوند ... 
ھرگز بھ تنھایی غذا نمی خورند.



ھستند اینھا "گردشگران خارجی" 
با داستان ھایی شگفت انگیز از شرق تا غرب.

آنھا خوشحالند کھ سرزمینی پیدا کرده اند کھ در آن 
ھر روز جشن غذا برپاست و پایانی ندارد.

"در جایی کھ ما از آن می آییم، خبری از «غذای رایگان» نیست
د اما در اینجا بھ ما غذا و آب داده می شو

ما اینجا را خیلی دوست داریم و بیشتر می مانیم
". اینجا ھر چھ آرزو کنیم، داریم



! شکوه سبزه ھای وحشی
؟ چھ کسی آنھا را اینچنین آفرید

غ پرندگان با
دی آوران شا

! بعضی می گویند شانس ھم می آورند



یو ھو! (سالم!)

اینھا پرندگان زیبایی ھستند
کھ مشتری دائمی شده اند

اگر بر روی سبزه ھا غذایی نباشد 
می آیند و بھ شیشھ نوک می زنند!...

بگذار بروم ببینم
آیا می توانم با بانو صحبت کنم

معموالً غذایی کھ او میگذارد، خیلی بھتر از این است
بر می گردم - خیلی زود.

کجا میروی؟



بانو ھمیشھ برای غذا دادن بھ آنھا می آید. 
آنھا تقریباً دوست بانو محسوب می شوند 
ھیچ کالمی بین آنھا رد و بدل نمی شود 

میان آنھا فقط عشقی ساده و پرشور است.

تا برگردی، ھر چھ اینجا ھست را میخورم!

بیا بھ آنجا برویم
نان ھمھ جا پخش است! ...

ما نمیخواھیم اینھا را بخوریم
بھ تو نشان خواھم داد کھ غذای واقعی چیست،

زود باش!



! بھتر است کھ راست گفتھ باشی
. من ھم می خواھم امتحان کنم

غذای مقوی طبیعی!



اوه این آقای سنجاب خیلی سریع است 
دفعھ پیش کھ بھ اینجا آمدم، کسی نبود.

بھ ھر صورت، ھمھ ما می توانیم سھم ببریم
. وقتی بانو نظارت داشتھ باشد، غذا بھ اندازه است



! آنجا، آنجا
دار برو بر

و مزه اش را امتحان کن
ش نگران نبا

خوب است
! تضمین می کنم

آھان! عزیزم صبر کن من ھم بیایم
! در اینجا غذا خوردن، بی خطر ھم ھست



ماگنولیا
در حیاط پشت خانھ بانو

دیگر ساکنین دھکده



بعضی موجودات این دھکده ھمواره مشغول کاری ھستند. مانند دنبال کردن سایھ شان یا ُدم شان، 
یا فقط لم دادن در دور و بر خانھ، یا آمیزان شدن از دیوار، پارس کردن تصادفی... اینھا کارھای 

. مورد عالقھ تعداد زیادی از ساکنان دھکده برای گذراندن وقت است
عده ای دیگر ترجیح می دھند از سقف آویزان شوند، و با خود یا با ُدم شان حرف بزنند و گاھی 

. با اسباب بازی ھا صحبت کنند
! اوه آنھا تلویزیون و فیلم ھم تماشا می کنند، مثل ھمھ
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Birds' play pen Some dog’s home!!!
بازی پرندگان سالن ھا!!! خانھ برخی از سگ



حدس بزنید اینجا خانھ کیست!





کارھایی مثل... پنجھ بھ دیوار زدن.

یا... در دور و بر اتاق، لم دادن.

این ساکنین دھکده
ھمواره برنامھ خاصی دارند.

(این سگ بھ بانو خیلی عالقھ دارد 
آیا می بینید؟)



؟ آیا او یک جور "محافظ شخصی" است

نھ! او یک شخص محافظت شده است.
وقتی یک موجود دو پای سر بھ 
ھوا و چھار پایی بزرگ در یک 
خانھ باشند نتیجھ چھ خواھد بود؟

 : (جواب
شیشھ شکستھ!!!)



ه  جاده دھکد
و برخی اھالی "ناپیدا " خانھ دل انگیز بانو



ن برخی از این ساکنا
 "مرتاض" ھستند! = روی 

! زمین بدون فرش می خوابند
(فقط در فصل تابستان...)

جنگ با بالش، آیا کسی دوست دارد؟

 ! اوه باشھ
پس این بالش را فقط خودم استفاده میکنم



او منتظر قوھا
یا مرغابی ھا یا سنجاب ھا

. یا پرندگان..
. یا ھر موجود دیگری است

دو موجود دیگر از ساکنان خانھ
(آنھا براستی شبیھ یکدیگرند.)

ت
ت فراغ

ی" اوقا
ت ھا

"فعالی



من ھم مثل تو ھستم
من ھم عاشق خوابیدن روی 

کف خنک سالن ھستم.
آموزش 

برای عمل؟؟؟

یک ساکن آسوده

در دھکده آمورا



دختران مو طالیی آمورا.



بوفھ سلف سرویس

"طبخ خانگی" بانو
(این کیک ھا را او درست کرده است!)



وانمود می کند خوابیده است

دارد مراقبھ می کند؟

د صحبت با دُم خو
یک تفریح برای گذراندن وقت است



دور ھم جمع می شوند
وقت می گذرانند

تفریح میکنند
بھ نوعی وقت می گذرانند!



درباره اوضاع صحبت می کنند

خانھ دل انگیز ھمان بانو



دیدار ِمھ از خانھ بانو

ِمھ فراگیر



و گیاھان وحشی باغ

ارتباط با کائنات



شبان بوو رفت تا او را ببرد!

بوو از گودال خارج شده و در انتظار شبان است.

این خانم بز باردار است (نام اش "بوو" است.) پای او در دامنھ کوه لغزیده بود و در پشت حصار داخل گودالی 
افتاده بود. (چند روز چیزی نخورده بود و بسیار ضعیف شده بود.) بانو او را نجات داد و بھ او غذا خوراند و بھ 

دنبال َشبان او گشت تا بوو را طبق درخواست خودش بھ گلھ برگرداند. خانم بز وقتی گفتگوی بانو را شنید کھ  پای 
. تلفن، شماره پالک او را برای َشبان آینده اش می خواند، بسیار مضطرب و لرزان شد

ھیچ یک از سگ ھای خانھ بھ او پارس نکردند. (البتھ بھ جز یک بار در ابتدای ورود.) در تمام مدتی کھ آن بز 
بیچاره در "حریم" آنھا بود، با او رفتاری آرام داشتند تا او نترسد. بانو از رفتار خوب آنھا بسیار شادمان بود و 

بسیار تحسین شان  کرد!
بعد از تماس ھای تلفنی بسیار بھ جاھای مختلف، شبان او پیدا شد! وقتی کھ شبان برای بردن او آمد ، بز نمیخواست 

حیاط بانو را ترک کند. بنابراین دستیاران بانو، بز را سوار وانت کردند. او تمام مدت با چشمانی پر مھر بانو را 
نگاه می کرد. با اینکھ مدت آشنایی آنھا بسیار کوتاه بود، اما جدایی از بوو آسان نبود. بھر حال بوو باید بھ نزد 

ھمسرش باز می گشت. او در آنجا شادتر خواھد بود!
موفق باشی بوو! 

بانو بھ شبان بوو قدری پول داد و از او قول گرفت تا یک دامپزشک خبر کند و از بوو و بچھ اش خوب مراقبت 
! کند، شبان قول داد چنین کند

بعد از ظھر روز بعد، دامپزشک تماس گرفت تا بگوید حال بوو خوب است و صدمھ جدی ندیده است. با این حال، 
بانو از شبان خواست تا بگذارد خانم بز خوب استراحت کند و او را زیاد راه نبرد، بلکھ بگذارد تا در آغل پیش 

د! گلھ اش بماند. بوو در طی روزھایی کھ در گودال گرسنھ مانده بود ۳ کیلو وزن کم کرده بو
 . اما   بھ ھر صورت، او حاال خوب است! او میخواھد دو قلو بزاید

 (البتھ او بھ بانو گفتھ بود کھ در شکمش دوقلو دارد.)
ما تلفن زدیم تا از شبان تشکر کنیم کھ توسط دامپزشک ما را در جریان معالجھ بوو قرار داد. اگر چھ ما چنین 

قراری گذاشتھ بودیم، اما مطمئن نبودیم کھ شبان بھ وعده اش عمل کند!  ھر چند بوو با ارتباط درونی بانو را از 
. حال خود با خبر کرده بود، اما وقتی این خبر بھ طور فیزیکی ھم تأیید شد، بانو خیلی خوشحال شد
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The Spiritual Teachings by 
The Supreme Master Ching Hai

The Key of Immediate Enlightenment
A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures. Available in Aulacese (1-15), Chinese (1-10), English 
(1-5), Finnish (1), French (1-2), German (1-2), Hungarian (1), Indonesian (1-5), Japanese (1-4), Korean (1-11), 
Mongolian (1,6), Polish (1-2), Portuguese (1-2), Spanish (1-3), Swedish (1), Thai and Tibetan (1)

The Key of Immediate Enlightenment – Questions and Answers
A collection of questions and answers from Master’s lectures. Available in Aulacese (1-4), Bulgarian, Chinese (1-3), 
Czech, English (1-2), French, German, Hungarian, Indonesian (1-3), Japanese, Korean (1-4), Polish, Portuguese 
and Russian (1)

The Key of Immediate Enlightenment – Special Edition/1993 World Lecture Tour
A six-volume collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during the 1993 World Lecture Tour. Available 
in Chinese and English.

The Key of Immediate Enlightenment – Special Edition/Seven-Day Retreat
A collection of Master’s lectures in 1992 during a Seven-Day Retreat in San Di Mun, Formosa. Available in 
Aulacese and. English.

Letters Between Master and Spiritual Practitioners
Available in, Aulacese (1-2), Chinese (1-3), English (1) and Spanish (1)

My Wondrous Experiences with Master Available in Aulacese (1-2) and Chinese (1-2)

Master Tells Stories  Available in Aulacese, Chinese, English, Japanese, Korean, Spanish and Thai. 

Coloring Our Lives
A collection of quotes and spiritual teachings by Master. Available in Aulacese, Chinese and English..

God Takes Care of Everything – Illustrated Tales of Wisdom from The Supreme Master Ching Hai
Available in Aulacese, Chinese, English, French, Japanese and Korean.

The Supreme Master Ching Hai’s Enlightening Humor – Your Halo Is Too Tight! 
Available in Chinese and English.

Secrets to Effortless Spiritual Practice Available in Aulacese, Chinese and English.

God’s Direct Contact – The Way to Reach Peace
A collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during Her 1999 European Lecture Tour. 
Available in Aulacese, Chinese and English.

Of God and Humans – Insights from Bible Stories 
This special anthology includes thirteen Bible narratives, uniquely retold by Master on various occasions. 
Available in Aulacese, Chinese and English.

The Realization of Health — Returning to the Natural and Righteous Way of Living. 
Available in Aulacese, Chinese and English. 

I Have Come to Take You Home
A collection of quotes and spiritual teachings by Master. Available in Arabic, Aulacese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, 
French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Mongolian, Polish, Romanian, Russian, Spanish and 
Turkish.

Aphorisms I  Available in Aulacese, Chinese, English and combined editions of English/Korean, English /Japanese, 
French/German and Spanish/Portuguese.

Aphorisms II  Available in Chinese and English. 

The Supreme Kitchen (1) – International Vegan Cuisine
A collection of culinary delicacies from all parts of the world recommended by fellow practitioners. Available in Aulacese, 
Japanese and a combined edition of English/Chinese.

The Supreme Kitchen (2) – Home Taste Selections  Available in a combined edition of English/Chinese.

One World... of Peace through Music
A collection of interviews and musical compositions from a Benefit Concert in Los Angeles, California. Available in a 
combined edition of Aulacese/Chinese/English.

The Collection of Art Creations by The Supreme Master Ching Hai 
Available in Chinese and English.

S.M. Celestial Clothes (6) Available in a combined edition of Chinese/English.

The Dogs in My Life (1-2) This two-volume book set of 500 pages is a fabulous reallife set of doggy tales published by 
Master about Her canine companions. Available in Aulacese (one-volume), Chinese, English (one-volume), Japanese, 
Korean, Spanish, Polish (one-volume), German.

The Birds in My Life  In this beautifully illustrated picture-story book, Master shows us the secret to unlocking the 
animals’ inner world. Available in Aulacese, Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian 
and Russian.

The Noble Wilds
Lovingly composed and photographed by Master Herself, this book is filled with beautiful poetry and breathtaking 
pictures. In this intimate journallike story, Master speaks of Her lakeside explorations and reveals to us the inborn noble 
qualities of our animals friends. 
Available in Aulacese, Chinese, English, French, German, Korean and Mongolian.

Celestial Art
Celestial Art is a distinguished volume in which the author interprets artistic creation from a spiritual perspective to reflect 
truth, virtue, and the beauty of Heaven. As readers are invited into the boundless world of Supreme Master Ching Hai’s 
art and uplifted through its resonance with the divine, they will be profoundly touched by the deep emotions of a poet, 
the subtle touches of a painter, the unique ideas of a designer, and the romantic heart of a musician. Above all, one is 
blessedly introduced to the wisdom and compassion of a great spiritual teacher. Available in Chinese and English.

From Crisis to Peace
Available in Aulacese, Chinese, Dutch, English, French, Hungarian, Indonesian, Japaniese, Korean, Norwegian, Polish, 
Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish and Thai.

Thoughts on Life and Consciousness
A book written by Dr. Janez. Available in Chinese.
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Poetry Collections by
The Supreme Master Ching Hai

Silent Tears
Available in Aulacese, Chinese, English, German, Filipino, French, Korean, Portuguese and Spanish.

Wu Tzu Poems
Available in Aulacese, Chinese and English.

The Dream of a Butterfly
Available in Aulacese, Chinese and English.

Traces of Previous Lives
Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Old Time
Available in Aulacese, Chinese and English.

Pebbles and Gold
Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Lost Memories
Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Love of Centuries.
A book of poems written by Master.  Available in Aulacese, Chinese, English, 
French, German, Mongolian, Korean and Spanish

The Real Love 
Available in Chinese and English. Also available as MP4.

Loving The Silent Tears
Available in Chinese and English. Also available as MP3, DVD and MP4.

Traces of Previous Lives  Available as MP3 in Aulacese (1-3)

A Path to Love Legends  Available as MP3 in Aulacese (1-3)

Beyond the Realm of Time Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese.

A Touch of Fragrance Available as MP3 in Aulacese.

That and This Day  Available as MP3 in Aulacese.

Dream in the Night  Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese.

T-L-C, Please Available as MP3 in Aulacese.

Please Keep Forever Available as MP3 in Aulacese.

Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai 
Available as MP3, DVD and MP4 in Aulacese, Chinese and English.

The Song of Love
Supreme Master Ching Hai sings timeless songs. Available as MP4 in Aulacese and English.

Jeweled Verses
Song performance and poetry recitation in Aulacese by Supreme Master Ching Hai, written by 
renowned Aulacese poets. Available as MP3, DVD and MP4.

The Golden Lotus
Aulacese poetic songs available as MP3, DVD and MP4.

An Ancient Love
Poetry recital in Aulacese available as MP3, DVD and MP4.

MP3s, DVDs and MP4s 

MP3, DVD and MP4 version of The Supreme Master Ching Hai’s lectures, music and concerts 
are available in Arabic, Armenian, Aulacese, Bulgarian, Cambodian, Chinese, Croatian, Czech, 

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, 
Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian,Polish, Portuguese, Romanian, 

Russian, Sinhalese, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Zulu. Catalog will be sent upon 
request. All direct inquiries are welcome.

Please visit our bookshop’s website to download our catalogue and summaries of the contents of 
Master’s latest publications: 

http://www.smchbooks.com/ (English and Chinese). 
http://www.theCelestialShop.com 

Eden Rules: http://www.edenrules.com (Chinese)

Or contact: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa

Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Free Sample Booklet download
The Key of Immediate Enlightenment

(in 80 languages)
http://sb.godsdirectcontact.net/

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet/



Quan Yin WWW Sites 

God’s direct contact —The Supreme Master Ching Hai International Association’s 
global Internet: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 

This portal provides a directory of links to Quan Yin Web sites in a variety 
of languages, as well as 24-hour access to the TV program A Journey 

through Aesthetic Realms. You may also download multilingual editions of                      
The Key of Immediate Enlightenment Sample Booklet, or download or subscribe 
to The Supreme Master Ching Hai News available in eBook or printable format,   

or simply browse the sites’ contents online.
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How to Contact Us

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C. 

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Supreme Master Television
E-mail: peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  / Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 
Taipei, Formosa (Taiwan).
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-23759688  / Fax: 886-2-23757689
http://www.smchbooks.com

Book Department
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
(You are welcome to join us in translating Master’s books into other languages.)

News Group
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Spiritual Information Desk
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Online Shops
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com 
Eden Rules: http://www.edenrules.com 

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail:  smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.sm-cj.com

Loving Hut International Company, Ltd
Tel: (886) 2-2239-4556 / Fax: (886) 2-2239-5210 
E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/
http://www.lovingfood.com.tw/





حیوانات شریف طبیعت

استاد اعظم چینگ هاى

ویرایش اول به زبان فارسى:  نوامبر 2016

تمام حقوق براى ناشر محفوظ است. شما مى توانید با کسب اجازه از ناشر، با کمال میل محتواى این کتاب را منتشر کنید. 



A university professor in the US: "The Noble Wilds," written and 
photographed by Supreme Master Ching Hai exemplifies an alternative, 
compassionate way of living during an age of the ever increasingly growing 
environmental crises. One cannot help asking: Why have humans not been able 
to live in peace, love, harmony with these wonderful beings?" 

Shuton in Formosa (Taiwan): "It is so interesting to record the life of the 
swan family, especially when we learn that the swans have their own names 
just like we do. So animals are just like us." 

Reader in South Africa: "After reading The Noble Wilds, I can truly see how 
incredible God is in his purpose of sending us such wonderful animals to 
inspire us to treat one another with love and dignity." 

Su Mei Ting, Chinese reader: "We are so blessed to have these noble wilds as 
company. Highly recommended!" 

Reader in Canada: "There is some deep connection here. Nature in my world 
now seems a bit more vibrant." 

Anonymous reader: "If you open your mind and let the author take you on her 
journey, you'll be able to see animals as she does - with love, respect, and 
admiration. We can learn so much from them, and we need to." 

Reader in UK: "I felt an overwhelming love and respect for the animal 
kingdom, all animals alike. Thank you Supreme Master for another gem 
brought to the world!" 

Reader named Margaret: "Five stars! I am so touched by the love between 
the lady and these noble wilds. This wonderful book opens a window to the 
inner world of animals and is highly recommended for everyone." 

Su Love in Formosa (Taiwan): This book for me is like God's gift." 

Reader named "Happy Birdie": "'The Noble Wilds' is an eye opener. 
Animals are entitled to sincere consideration as co-inhabitants on the Earth 
planet. Recognizing the sentience, inherent value, feelings and equal 
consideration of nonhuman beings, we should conserve and manage wildlife 
and animals with loving care and compassion." 

Wang, an animal caretaker: "People may know IQ (intelligence quotient) and 
EQ (emotion quotient), but have you heard about NQ (Noble Quality)? In this 
book "The Noble Wilds," the author tells readers what NQ is and why some 
animals have higher NQ due to their love inborn." 

Reader from Atlanta, USA: "It's a very interesting book for both adults and 
children alike ... After I read this book, I felt the Love of God through these wild 
creatures." 

Julie in Florida, USA: "After reading this wonderful book, I begin to realize I 
have a lot of beautiful neighbor animals as well, no matter if they are from a 
neighbor's household, or from the park and lake near me. The beauty of this 
book is beyond anything words could ever describe; you have to read it 
yourself." 

Dennys Flores in Brazil: "How beautiful is the world as seen by Supreme 
Master Ching Hai. Every message from the author, every comment is so clear 
and at the same time so wise and loving, reflecting a quality that I believe we 
all are able to develop. I feel very happy for having chosen this wonderful 
book." 

Vivian in Germany: "We humans proclaim to be the crown of the creation, the 
most civilized being. But look at these noble souls in animal forms. We should 
learn from them, love them, respect them, with our honour. Thanks God that 
they are here. 

Reader in San Diego, California, USA: "High quality paperback book with a 
satin finish cover. The author did a great job. It's written in a simple way that 
conveys a lot of caring and love ... a great picker-upper if you're having a not so 
perfect day." 

Reader in Malaysia: "I saw this book from a friend, and it's really a charming 
book, like an art gallery, with hundreds of splendid pictures of nature and 
heartfelt words. It just brings you back to nature and comforts your soul! A real 
gift for yourself and your loved ones." 

John Phillips, in Ontario, Canada: Like many other people, I've watched 
hundreds of nature shows on TV, but I've never come across some of the things 
presented in this book called "The Noble Wilds." Inside, Supreme Master 
Ching Hai gives us some wonderful experiences she had with certain animals 
as they gradually begin to trust her and eventually let her in on some of their 
"secrets." This was quite fascinating to me because we often think of animals 
as a "sub-species." She also gives us examples of their love and devotion. On 
page 271 for example, the swan parents plucked out their own feathers to make 
a big "carpet" for their children so they wouldn't injure their tender feet. The 
daddy plucked out so many feathers that he couldn't even fly for a period of 
time! What a huge sacrifice! I think the author of this book is trying to show us 
that not only our pets should be cherished and loved but all of nature. Most of 
us, including myself, think too much about money and materials, but forget the 
relationships with ourselves, families and surroundings as being the most 
important. After reading this book, I realized that animals can teach me many 
things, and I respect nature more than ever before. Thanks Supreme Master 
Ching Hai for taking the time and patience to make this "nature journal." 



... من نمیتوانم در مورد ارتباطم با حیوانات طبیعت ھمھ چیز را بگویم، فقط کمی در اینجا و آنجا 
. می گویم. وقتی موقعیتی پیش می آید کھ باید بگویم، آنوقت کمی میگویم

وقتی حیوانات تحت مراقبت شما ھستند، قدردان ھستند و با خوشحالی زیاد، بھ ھر طریق کھ بتوانند 
و بھ اندازه توانایی شان بھ شما کمک میکنند. آنھا حداکثر تالش خود را میکنند تا بھ بھبود زندگی 

. شما کمک کنند

اگر واقعاً حیوانی را دوست بدارید، بعد از مدتی میتوانید با او ارتباط برقرار کنید و بعد از طریق 
. آن ارتباط ، میتوانید با حیوانات دیگر نیز ارتباط برقرار کنید

ی استاد اعظم چینگ ھا
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