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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 شيم.اين 

نشانی تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

کاله برنده  صفحه

بازی3

من از امشب توی مسجد
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5خنده رو باید بمانم
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آخ جون، گردشگری

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: ریحانه عامل نیک

آرش و موش موشکی به 
استان البرز می روند

 یک گنبد آبی
یک خونه آفتابی 

باد مهربان گفت: آره آرش جونم، اینجا برای کسایی که می آیند 
دیدن امامزاده، جای استراحت داره. برای بچه ها پارک بازی داره. 

تازه یک عالمه از آدم های خوب از شاعر، نقاش، موسیقدان و 
نویسنده و... اینجا به خاک سپرده شدند. 

آرش پرسید: نویسنده؟ مثل کی؟ 
باد مهربان گفت: مثالً جعفر بدیعی، روزنامه  نگار ایرانی. اون از 

کسانی بود که مجله »کیهان بچه ها« رو برای کودکان درست کرد 
تا بچه ها با خوندن اون، خوشحال و شاد بشن و چیزهای خوبی 
یاد بگیرند.  آرش چشمانش رو بست و دست هاش رو باال برد 
و گفت: من از خدا می خوام به خاطر این امامزادة پاک، اون هام 
خوشحال و پاک باشن. و بعد همراه موشک وارد حرم امامزاده 

شدند و ضریح طالیی رنگ رو دیدند. آرش برای پدر و مادر 
و خانواده اش دعا کرد. بعد از زیارت، آرش به موشک گفت: 

موشک می خوای بریم تاب سواری کنیم و بعدش همراه باد 
مهربان گشتی توی استان البرز بزنیم؟ 

موشک به نشانه قبول حرف آرش، وییییژی کرد و چرخی زد 
و آرش را از زمین بلند کرد. باد مهربان از آرش پرسید؟ آرش 

امامزاده طاهر)ع( چطور بود؟ آرش گفت: من خوشحالم که با 
ایشون آشنا شدم و تونستم برای همه دعا کنم. من خوشحالم که 

ما به استان البرز سفر کردیم.  برای آخرین بار، موشک دور تا 
دور گنبد امامزاده چرخی زد و با آرش به امامزاده سالم دادند و 

رفتند تا یک گوشة دیگه از استان البرز رو ببینند. 

یکی بود یکی دیگه ام بود. آرش و موش موشک هنوز خستگی بازی در آبشار از جانشان 
در نرفته که تصمیم گرفتند به زیارت امامزاده طاهر)ع( در نزدیکی مرکز استان البرز 

یعنی کرج بروند. باد مهربان از آرش و موش موشک پرسید: حاضرین تا با هم به زیارت 
امامزاده طاهر)ع( برویم؟ آرش پرسید: امامزاده طاهر)ع( کیه؟  باد مهربان گفت: پسر 
امام سجاد)ع( چهارمین امام ما که اسمشونم حسین اکبر است و بقیه، امامزاده طاهر)ع( 
صداشون می کنن. آرش سر تکان داد و با خوشحالی گفت: من دوست دارم بریم پیش 
امامزاده. موشک بال های کاغذیش را تکانی داد و آرش رو روی پشت خود نشاند و با 

خوشحالی شروع به پرواز کرد. در یک چشم به هم زدن بچه ها رسیده بودند به حرم و باد 
مهربان پیچید توی گلدسته های حرم امامزاده و سالم داد. موشک و آرش هم سر خم 

کردند و به امامزاده گفتند: سالم به امامزاده حسین اکبر، سالم به امامزاده پاک و پاکیزه. 
باد مهربان از آرش پرسید: اینجا رو دوست داری؟ گنبد و گلدسته های حرم رو دیدی؟ قبالً 
اینجا یک گنبد قدیمی بود که مال خیلی خیلی گذشته ها بود ولی االن دوباره گنبد و گلدستة 
نو درست کردند و فقط یه کم از ساختمان قدیمی اینجا باقی مونده.  آرش گفت: بله، چقدر 

اینجا قشنگ و تمیز هست. 
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بتوانند کاله را بدون اینکه در طول مسیر روی کالهی بر سر می گذارد و افراد گروه 1 باید دایره 1 می ایستند و یکی از افراد این گروه 1/5 متر رسم می کنیم و افراد گروه 1 درون این شکل که در 2 طرف زمین 2 دایره با قطر بازِی درون پارک ها و بوستان ها نیاز داریم.  به بزرگ مثل حیاط مدرسه یا حیاط خانه یا زمین برای این بازی به یک توپ و یک کاله و زمینی این بازی با 2 گروه 4 نفره انجام می شود. 
زمین بیفتد، به دایره 2 برسانند. 

افراد گروه 2 در 4 طرف زمین می ایستند و 
بازی شروع می شود. افراد گروه 1 از دایره 

بیرون می آیند و فرد کاله به سر با سرعت 
به سمت دایره 2 می دود و افراد گروه 2 با 

پرتاب توپ به سمت آن فرد باید او را با 
توپ بزنند تا نتواند کاله را به دایره 2 برساند. 

فرد کاله به سر بالفاصله بعد از زده شدن با 
توپ، باید بایستد و کالهش را به دست یک 
هم گروهی اش پرتاب کند تا همگروهی اش 

کاله را به دایره 2 برساند. رسیدن افراِد 
بدون کالِه گروه 1 به دایره 2 هیچ امتیازی 

ندارد و بهتر است آن ها قبل از رسیدن کاله 
به دایره2، پایشان را درون دایره 2 نگذارند. 

چون پس از ورود به دایره 2 دیگر نمی توانند 
از دایره خارج شوند و فرد کاله به سر یار 
کمتری برای پرتاب کاله خواهد داشت. 

اما افرادگروه 2 می توانند با توپ، افراد بدون 

کالِه گروه 1 را هم بزنند تا فرد کاله به سر 

بی یارشود. البته این کار ممکن است باعث 

غفلت افراد گروه 2 از فرد کاله به سر شود 

و آن فرد بتواند با سرعت خود را به دایره 

2 برساند. در کِل بازی، افتادن کاله بر روی 

زمین باعث سوختن گروه 1 می شود که در 

نتیجه، جای 2 گروه عوض شده و گروه 2 

یک امتیاز می گیرد. البته افتادن توپ بر روی 
زمین هیچ اشکالی ندارد. 
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آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبله با گلدان های مختلف َآشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک ها با سنبله و کرم کوچولو صحبت کند.

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ سنبله 
باالخره به همراه دکتر کودی می خواهند خاک گلدان 
درست کنند. اگر تو هم با آن ها همراه شوی می توانی 

چیزهای زیادی درباره خاک گلدان یاد بگیری.

1- چگونه می توانیم این بازی را آپارتمانی کنیم؟ 
2- آیا می توان این بازی را نشسته یا روی زانو و یا سینه خیز انجام داد؟ 

3- چه حرکتی را می توان جایگزین پرتاب توپ کرد؟
4- آیا می توان این بازی را با 2 گروه 2 نفره انجام داد؟ 

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

کاله برنده 

به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

پیک نیک پرماجرا 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

3

5

کله کوک و کله پوک گرسنه 

بودند. هردو خوراکی های خوشمزه شان را توی 

سفره گذاشتند تا بخورند که صدای شاد و خندان کوکی  و 

پوکی را شنیدند. آن ها خیلی تعجب کردند. کوکی و پوکی هم با هم 

به پیک نیک آمده بودند. کله کوک از دیدن آن ها خیلی خوشحال شد و 

گفت: هورا! چه خوب که امروز دوستان دیگرمان را هم دیدیم. از این به بعد 

بیشتر خوش می گذرد. اما کله پوک ناراحت شد و گفت: وای! چه بد! حاال باید 

خوراکی هایمان را با آن ها قسمت کنیم. من که اصالً حوصله کوکی و پوکی را ندارم. 

کله پوک مثل همیشه غر زد، اما کوکی و پوکی شاد و خندان پیش آن ها آمدند و 

سر سفره آن ها نشستند و کوکی و پوکی هم خوراکی های خوشمزه شان را سر سفره 

گذاشتند و همه با هم کلی خوراکی خوشمزه خوردند و کلی بازی کردند. وقتی 

پیک نیک تمام شد و همه با هم به خانه برمی گشتند، کله پوک گفت: 

چه روز پردردسری! من که خیلی خسته شدم! و 

کله کوک که به رنگین کمان توی آسمان نگاه 

می کرد، گفت: خدارو شکر! چه اتفاقات 

خوب و شیرینی! چه روز خوبی!

آن روز 
به پیک نیک رفته بودند. آن ها وسایلشان را در کله پوک و کله کوک با هم 

کوله پشتی هایشان گذاشته بودند و سوار اتوبوس، به پارک جنگلی 
می رفتند و تصمیم داشتند که کنار رودخانه چادر بزنند. اما دو ایستگاه 

مانده به پارک جنگلی، اتوبوس نگه داشت و راننده اعالم کرد که ایستگاه آخر 
است. کله پوک و کله کوک فهمیدند که اتوبوس را اشتباهی سوار شده اند. کله پوک 

خیلی ناراحت شد و بغض کرد و گفت: حاال چه کار کنیم؟ ما که نمی تونیم تا کنار 
رودخونه پیاده بریم، تا برسیم کنار رودخونه، ظهر می شه و دیگه از خستگی نمی تونیم 

بازی کنیم. کله کوک که با چشم ها و دهان باز به اطراف نگاه می کرد، با حیرت گفت: اینجا 

چقدر قشنگه! واوووو! چه گل هایی! چه سبزه هایی! اینجا دشت شقایقه. اینجا از کنار رودخونه 
قشنگ تره. بیا همینجا کنار گل ها چادر بزنیم. کله پوک گفت: ولی قرار بود بریم 

کنار رودخونه. بعد با کلی غر حاضر شد کنار شقایق ها چادر بزند. کله کوک 
همین طورکه وسایل را از کوله پشتی اش درمی آورد، خدا را برای آن همه 
خراب شد و برنامه هایمان به هم ریخت.زیبایی شکر می کرد، ولی کله کوک غر می زد که روزمان 
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

پیک نیک پرماجرا

3

دیگر باران نمی آمد و کله پوک و 

کله کوک با هم توپ بازی می کردند که کله پوک ضربه 

محکمی به توپ زد و کله کوک پرید تا توپ را بگیرد، اما نتوانست 

و زمین خورد و دست وپایش درد گرفت و زخمی شد. کله  پوک خیلی 

ترسید و گفت: وای! از دستت خون میاد، تو زخمی شدی. حاال من چی کار کنم؟ 

ت: آره، زخمی شدم، ولی عیبی نداره. من باند و پماد و چسب زخم دارم. 
کله کوک گف

زخمم زود خوب می شه. کله پوک گفت: حتماً دستت خیلی درد می کنه و نمی تونی 

وسایلت رو جمع کنی و توی کوله پشتیت بگذاری. وای حاال من چی کار کنم؟ چطوری 

 کار رو تنهایی انجام بدم؟ کله کوک با تعجب به کله پوک نگاه کرد و گفت: 
این همه

نگران نباش. االن درد دستم خوب می شه و خودم همه کارامو انجام می دم. خدارو 

شکر که دستم نشکست. خدارو شکر که جعبه کمک های اولیه همراهمه. اما 

بازهم لب ولوچه کله پوک آویزان بود و می گفت: چه روز بدی و چه اتفاقات 

د و از روزش لذت 
بدی! و کله کوک هم همچنان شاد بود و می خندی

می برد.

کله کوک و کله پوک گرسنه 

بودند. هردو خوراکی های خوشمزه شان را توی 

سفره گذاشتند تا بخورند که صدای شاد و خندان کوکی  و 

پوکی را شنیدند. آن ها خیلی تعجب کردند. کوکی و پوکی هم با هم 

به پیک نیک آمده بودند. کله کوک از دیدن آن ها خیلی خوشحال شد و 

گفت: هورا! چه خوب که امروز دوستان دیگرمان را هم دیدیم. از این به بعد 

بیشتر خوش می گذرد. اما کله پوک ناراحت شد و گفت: وای! چه بد! حاال باید 

خوراکی هایمان را با آن ها قسمت کنیم. من که اصالً حوصله کوکی و پوکی را ندارم. 

کله پوک مثل همیشه غر زد، اما کوکی و پوکی شاد و خندان پیش آن ها آمدند و 

سر سفره آن ها نشستند و کوکی و پوکی هم خوراکی های خوشمزه شان را سر سفره 

گذاشتند و همه با هم کلی خوراکی خوشمزه خوردند و کلی بازی کردند. وقتی 

پیک نیک تمام شد و همه با هم به خانه برمی گشتند، کله پوک گفت: 

چه روز پردردسری! من که خیلی خسته شدم! و 

کله کوک که به رنگین کمان توی آسمان نگاه 

می کرد، گفت: خدارو شکر! چه اتفاقات 

خوب و شیرینی! چه روز خوبی!

آن روز 
به پیک نیک رفته بودند. آن ها وسایلشان را در کله پوک و کله کوک با هم 

کوله پشتی هایشان گذاشته بودند و سوار اتوبوس، به پارک جنگلی 
می رفتند و تصمیم داشتند که کنار رودخانه چادر بزنند. اما دو ایستگاه 

مانده به پارک جنگلی، اتوبوس نگه داشت و راننده اعالم کرد که ایستگاه آخر 
است. کله پوک و کله کوک فهمیدند که اتوبوس را اشتباهی سوار شده اند. کله پوک 

خیلی ناراحت شد و بغض کرد و گفت: حاال چه کار کنیم؟ ما که نمی تونیم تا کنار 
رودخونه پیاده بریم، تا برسیم کنار رودخونه، ظهر می شه و دیگه از خستگی نمی تونیم 

بازی کنیم. کله کوک که با چشم ها و دهان باز به اطراف نگاه می کرد، با حیرت گفت: اینجا 

چقدر قشنگه! واوووو! چه گل هایی! چه سبزه هایی! اینجا دشت شقایقه. اینجا از کنار رودخونه 
قشنگ تره. بیا همینجا کنار گل ها چادر بزنیم. کله پوک گفت: ولی قرار بود بریم 

کنار رودخونه. بعد با کلی غر حاضر شد کنار شقایق ها چادر بزند. کله کوک 
همین طورکه وسایل را از کوله پشتی اش درمی آورد، خدا را برای آن همه 
خراب شد و برنامه هایمان به هم ریخت.زیبایی شکر می کرد، ولی کله کوک غر می زد که روزمان 

4
کله پوک و کله کوک کنار گل ها 

بازی می کردند که باران شروع شد، البته نم نم 

باران. کله کوک گفت: خدارو شکر! چه بارون قشنگی! 

اما کله پوک دوباره بغضش گرفت و گفت: من بدشانس ترین 

کله پوک دنیایم. اول که اتوبوس اشتباهی سوار شدیم و به جای 

پارک جنگلی، سر از دشت شقایق درآوردیم و حاال هم بارون شروع 

شده و همه وسایلمون خیس می شه. کله کوک گفت: ولی این نم نم بارون 

که خیلی عالیه و چیزی رو خیس نمی کنه! به عالوه ما که چادر داریم و 

می تونیم وسایلمون رو توی چادر ببریم. بعد کله کوک دستش را روی 

شانه کله پوک گذاشت و گفت: بیا با هم زیر این نم نم باران 

بازی کنیم و لذت ببریم. شاید هم بعد از این 

باران، رنگین کمان درآید. اما همچنان 
غر می زد.لب ولوچه کله پوک آویزان بود و 
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خوانش کتاب »شب و جغد نقاش«

پسِر نارنجی خانم و آقای سیاه

ــین  ــک ماش ــت ی ــه داش ــت؟  جق ــذی اس ــش ورق ورق و کاغ ــرا دامن چ
ــور  ــه ج ــن چ ــت:  ای ــباب بازی گف ــین اس ــی داد. ماش ــت م ــی را حرک چوب
ماشــینی اســت کــه چــرخ نــدارد؟ پــس چطــور راه مــی رود؟ عروســک بــه 
ــی هســتم.  ــه! مــن چــه عروســک خوب ســمت بتــه دویــد و گفــت: ببیــن بت
ــه  ــش جق ــت پی ــباب بازی رف ــین اس ــا دارم. ماش ــت و پ ــورت دارم. دس ص
و گفــت:  چرخ هایــم را ببیــن جقــه! مــن می توانــم بــا ســرعت همه جــا 
حرکــت کنــم. بتــه گفــت: خــب معلــوم اســت کــه تــو عروســک خوشــگل 
مــن هســتی! امــا االن وقــت بــازی نیســت. جقــه گفــت: خــب معلــوم اســت 

ــازی نیســت!  ــا االن وقــت ب ــو ماشــین پرســرعت مــن هســتی ام کــه ت

یکــی بــود یکــی نبــود. غیــر از خــدای مهربــان هیچ کــس نبــود. تــوی 
شــهر توقالــی چنــد روز بــود کــه بتــه و جقــه بــا عروســک و ماشــین 
اسباب بازیشــان بــازی نکــرده بودنــد. عروســک گفــت: چــرا بتــه و جقــه بــا 
ــد  ــد خریده ان ــباب بازی جدی ــاید اس ــت: ش ــین گف ــد؟  ماش ــازی نمی کنن ــا ب م
و دیگــر مــا را نمی خواهنــد! ماشــین و عروســک یواشــکی رفتنــد تــوی اتــاق 
ــه  ــت گفت ــباب بازی درس ــین اس ــد. ماش ــد را ببینن ــباب بازی های جدی ــا اس ت

بــود. چنــد تــا اســباب بازی جدیــد دســِت بتــه و جقــه بــود و بتــه و جقــه بــا 
خوشــحالی داشــتند بــا آن هــا بــازی می کردنــد. بتــه یــک عروســک 

ــگاه ــک ن ــه آن عروس ــت ب ــحالی داش ــا خوش ــت و ب ــب داش  عجی
می کرد. عروسک گفت:  این چه عروسکی است؟ 

بــا  داریــد  چــرا  پــس  نیســت  بــازی  وقــت  اگــر  گفــت:  عروســک 
ــه  ــد. بت ــه خندیدن ــه و جق ــد؟  بت ــازی می کنی ــان ب ــباب بازی های جدیدت اس
ــاب  ــن کت ــت. ای ــک نیس ــک عروس ــن ی ــن! ای ــنگ م ــک قش ــت: عروس گف
ــداد  ــن م ــت:  ماشــین پرســرعتم! ای ــده گف ــا خن ــه ب ــن اســت! جق مدرســه م
مــن اســت، نــه یــک ماشــین اســباب بازی! مــن دارم بــا آن تکلیــف مدرســه ام 
ــل  ــه ها دارد تعطی ــت. مدرس ــال اس ــِر س ــت: االن آخ ــه گف ــم. بت را می نویس
ــوب  ــان را خ ــا درس هایم ــه م ــد ک ــد بفهم ــم می خواه ــم معل ــود. خان می ش
ــاد  ــوب ی ــان را خ ــة درس هایم ــر هم ــت: اگ ــه گف ــه؟ جق ــا ن ــم ی ــاد گرفتی ی
بگیریــم، ســال دیگــر می رویــم کالس باالتــر. بتــه گفــت:  اگــر درس هایمــان 
ــم.  ــاد بگیری ــوب ی ــای خ ــه چیزه ــک عالم ــم ی ــم، می توانی ــوب بخوانی را خ
جقــه گفــت: مــن می توانــم مثــل بابــا نارنــج یــک باغبــان خــوب بشــوم. بتــه 
ــک  ــم. عروس ــی بباف ــهر توقال ــج ش ــان ترن ــل مام ــم مث ــن می توان ــت: م گف

ــد. ــم درس بدهی ــم معل ــل خان ــد مث ــت: می توانی گف

ــن  ــه گفــت:  آفری ــده خــوب باشــید. بت ــک رانن ــا ی ماشــین گفــت: ی
اســباب بازی های باهــوش! عروســک گفــت:  حــاال فهمیــدم چــرا 
بــا مــا بــازی نمی کردیــد. ماشــین اســباب بازی گفــت: آخــر االن 
ــازی!  ــد: درس ب ــد و گفتن ــه خندیدن ــه و جق ــازی اســت! بت ــت درس ب وق
ــد؟  ــازی کنی ــد درس ب ــت داری ــم دوس ــما ه ــت: ش ــه گف ــازی! جق درس ب
ماشــین و عروســک خیلــی خوشــحال شــدند. عروســک شــروع کــرد 
ــا  ــحالی دور آن ه ــم از خوش ــباب بازی ه ــین اس ــدن. ماش ــن پری ــاال و پایی ب
ــم  ــا کتاب ــین ت ــن بنش ــار م ــا کن ــنگم! بی ــک قش ــت: عروس ــه گف ــد. بت چرخی
ــا  ــن چطــوری ب ــا ببی ــه گفــت: ماشــین پرســرعتم! بی ــم. جق ــت بخوان را برای
مــداد می نویســم. عروســک و ماشــین بــا خوشــحالی گفتنــد: مــا درس بــازی 
ــا درس  ــا آن ه ــا ب ــتند ت ــه نشس ــه و جق ــار بت ــم و کن ــت داری ــی دوس را خیل

ــد.  بخوانن

درس بازی
قصه های شهر توقالی
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خوانش کتاب »شب و جغد نقاش«

پسِر نارنجی خانم و آقای سیاه
داستان کتاب »شب و جغد نقاش« درباره یک جغد کوچولو است 

که با جغدهای دیگر تفاوت دارد. او شبیه جغدهای دیگر است اما 

جور دیگری فکر می کند. به همین دلیل مادرش فکر می کند او 

نقاش می شود و پدر فکر می کند در آینده شاعر خواهد شد. اسم 

این جغد  »مخمل« است. داستانش را با هم بخوانیم. 

شکل ابرها
جغد داستان ما اول خیلی کوچک و قوه 
تخیلش خیلی قوی بود: »یک شب جلو 
آشیانه در بغل مادرش نشسته بود و به 

آسمان نگاه می کرد. یک دفعه با خوشحالی 
ابری را نشان داد و گفت: »چه قایق 

بزرگی! دلم می خواهد سوار آن شوم و در 
آسمان ها گردش کنم«.  مادر »مخمل« هر 

چقدر به آسمان نگاه می کند، هیچ ابری را 
نمی بیند اما مخمل، بعد یک تکه ابر دیگر 
را نشان می دهد که شبیه تاب است: »چه 

تاب قشنگی! دوست دارم سوارش شوم و 
آن قدر تاب بخورم که خسته شوم«.  خب! 

معلوم است که خانم جغد باز هم تکه ابری 
که شبیه تاب است را نمی بیند. 

شب سیاه 
مخمل پدر و مادرش را هم جور دیگری 

می بیند و صدا می زند: »مخمل وقتی 
بزرگ تر شد، یک روز مادرش را 

»نارنجی خانم« صدا کرد. چشم های گرِد 
مادر از تعجب گردتر شد و گفت: »ولی 
مخمل جان! جغد که نارنجی نمی شود«. 

مخمل سرش را میان پرهای نرم و قهوه ای 
مادر فرو برد و گفت: »نارنجی رنگ غروب 

است و تو مثل غروب خورشید زیبایی!«. 
حرف های مخمل حسابی مامان و بابا را 
متعجب می کند: »یک شب دیگر پدر تا 

بال هایش را باز کرد تا پرواز کند، مخمل 
گفت: »آقای سیاه! من ِکی می توانم مثل شما 

پرواز کنم؟« پدر با ناراحتی بال هایش را 
بست و اخم هایش را در هم کشید و گفت: 

»من که کالغ نیستم که سیاه باشم. من 
جغد هستم؛ یک جغد خاکستری«. مخمل 

با خجالت و خیلی آهسته گفت: »آخر شما 
خیلی ساکت هستید؛ مثل شب. و شب سیاه 

است!«. 

نمایشگاه نقاشی
مخمل کم کم بزرگ می شود و تصمیم 
می گیرد چیزهایی را که تا حاال ندیده، 

ببیند؛ درست مثل همه موجوداتی که در 
طول روز می توان آن ها را دید: »در یک 

صبح زیبای تابستان که هوا پر از گل های 
برفی قاصدک بود، مخمل برای دیدن 

زیبایی های روز رفت. ولی هنوز خیلی نرفته 
بود که خوابش گرفت. آخر او جغد بود و 
جغدها همیشه روزها می خوابند«.  مخمل 

روی دست یک مترسک به خواب می رود. 
او روزهای بعد هم نمی تواند موجودات روز 

را ببیند. باالخره این جغِد متفاوت تصمیم 
می گیرد که یک تجربه جدید را امتحان 

کند. این تجربه، نقاشی کردن است: »شب ها 
روی یک شاخه درخت می نشست و نقاشی 

می کرد. یک بار ماه را به شکل هالل باریکی 
کشید. یک شب به شکل هالل پهن، یک 

شب به شکل هالل پهن تر و شب دیگر ماه 
را به شکل یک توپ پرنور و بزرگ کشید«.  

مخمل، نقاشی هایش را روی شاخه ها و 
برگ ها نصب می کند تا دوستانش آن ها را 

ببینند. شب زیبایی است و صبح که می شود، 
مخمل، نارنجی خانم و آقای سیاه، شب پَره ها 

و کر م های شب تاب به خواب می روند. 
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آخ جون عکس

موجودات عجیب

حیوانات هم از بچه هایشان 
مراقبت می کنند، اما نه به 

اندازه انسان ها. این هم 
یک یوزپلنگ مادر در کنار 

توله اش. 

این هفته، از چیزهایی عکس می بینیم که ممکن 
است کمی عجیب باشند. موز قرمز، یکی از آن ها 
است. با یک حشره به اسم آخونَدک هم آشنا 
می شویم. 

این هم موزهای قرمز. موز 
قرمز، مخلوطی از توت قرمز 
و موز است که در کشوری 
مثل ِمکزیک رشد می کند.

یک عقاب در حال اوج گرفتن.

آخی! این روباه چقدر مظلوم به نظر 
می رسد.

یک آفتاب پرست. این 
حیوانات، خودشان را به 

رنگ جایی که در آن 
هستند، درمی آورند.

این دو خانم هم از دور 
مشغول تماشای آهو 
هستند. آهو خیلی به 

آن ها نزدیک نمی شود. 

پزشکان برای این 
الک پشت، پای مصنوعی 

درست کرده اند.


