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 تقدیم به

 آویسا، آروشا و مهری

دختران آب و خورشید و مهر سرزمینم



پایین یک جاده آفتابی و خاکی
بعد از یک پل چوبی، باالی یک تپه پوشیده از چمن
یک خانواده خرس با خوشحالی زندگی می کردند.

یکی از دالیل خوشحالی آنها، این بود که هر کدام از آنها یک
 کاربرای انجام دادن، داشتند. 

خرس پدر از چوب تنه درختان میز و صندلی درست می کرد و 
آنها را می فروخت



خرس مادر، نه تنها مراقب بچه ها بود، بلکه خانه درختی را 
نیز به خوبی مدیریت می کرد و سبزیجات پرورش می داد.

و البته خرس برادر و خواهر نیز یک 
وظیفه مهم داشتند و آن هم رفتن به 

مدرسه و انجام تکالیف مدرسه بود


