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سالم دوست جون کفشدوزک! 410

شنيدم تو یك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي خيلي 
خيلي خوشگلي مي کشي. دوست داري نقاشي هاي قشنگت را براي من 
بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم کنار نقاشيت بنویس و بگو چندساله هستی 
و به کالس چندم می روی،اینجوری بيشتر باهم دوست می شيم.این نشانی 

تلگرام کفشدوزک هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

یك دانه مروارید هستم
یك دانه مروارید زیبا

هر روز بازی می کنم من
با دوستانم توی دریا

مثل چراغی می درخشم
این برده باال ارزشم را

گاهی که غواصی می آید
کم می کند آرامشم را

یك روز یك ماهی به من گفت
تو قيمتت خيلی زیاد است
فکر شکار توست غواص

از فکر خود بسيار شاد است

هر جا که داری می درخشی
او زوِد زود آنجا می آید

پس این همه زیبایی ات را
پنهان کنی انگار باید

توی صدف، من بعداز آن روز
هم راحتم، هم خوشگل و شاد

خوشحالم از اینکه حجابم
این راحتی ها را به من داد

مروارید
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آخ جون، گردشگری

تصویرساز:سودهشیدا
نویسنده:ریحانهعاملنیک

یکــی بــود. یکــی دیگــه هــم بــود. یکــی دوســت آرش بــود، یــک دوســت 
ــود.  ــم ب ــان ه ــاد مهرب ــا ب ــت آن ه ــود.  دوس ــک ب ــم موش موش ــر ه دیگ
آرش و موش موشــک بــا بــاد مهربــان تــوی حیــاط بــا شــن  ها بــازی 
ــی  آورد.  ــد. آرش ماســه  ها را جمــع کــرده و موش موشــک آب م می  کردن
ــا ایــن  موش موشــک از آرش پرســید: »دوســتم نگفتــی کــه می خواهــی ب
ــل  ــک کــوه مث ــی؟« آرش گفــت: »می  خواهــم ی ماســه  ها چــی درســت کن
بلند  تریــن کــوه ایــران درســت کنــم.« موش موشــک خرت خــرت خندیــد 
ــم  ــاز ه ــاورم ب ــه و آب بی ــه ماس ــتم هرچ ــن هس ــت: »اوه اوه! مطمئ و گف
نمی توانیــم کــوه بــه اون بزرگــی درســت کنیــم! اون کــوه، کــوه دماونــد، 
بلند  تریــن کــوه ایــران هســت.« بــاد مهربــان گفــت: »می  خواهیــد بــا هــم 
ــم؟« آرش  ــک ببینی ــد رو از نزدی ــوه دماون ــدران و ک ــتان مازن ــم اس بروی
ماســه  های تــوی مشــتش را بــه هــوا ریخــت و گفــت: »هــورااااااا پیــش بــه 
ســوی اســتان مازنــدران!« آرش پریــد پشــت موشــک، بــاد مهربــان چرخی 
زد و هوهویــی کــرد و گفــت: »می دونیــد اســتان مازنــدران خیلــی مکان  های 
ــا،  ــد، جنــگل، دری معروفــی دارد؟ از معروف تریــن چیزهــاش کــوه دماون

ــه  ــدران و اســب خــزر اســت.« آرش و موشــک ب ببــر مازن
ــه!« اون  ــن عاااااالی ــد: »ای ــد و گفتن ــگاه کردن ــم ن ه

3 در حالــی کــه موشــک ویژویژکنــان بــه 
ــم  ــا ه ــت، ب ــد می رف ــوه دماون ــوی ک س
ــه  ــد، قل ــد بلن ــه دماون ــد: »قل می خواندن

دماونــد بــزرگ، قلــه دماونــد قشــنگ!

دماوند یک کوه بلند/ دماوند یک کوه قشنگ
آرش و موش موشکی به استان مازندران می روند

روبه روش توی افق دریا و جنگل
پشت سر یک عالمه شهر پر از گل و بلبل 

آرش در حالــی کــه بــاد مهربــان رقصــان و شــادان 
ــرد  ــاز ک ــت هایش را ب ــود، دس ــت ب ــان در حرک کنارش
ــازه و  ــوای ت ــوی خوشــی، چــه ه ــت: »وااای چــه ب و  گف
خنکــی، بــاد مهربــان ایــن هــوای گــرم امــا نــم  دار چیــه 
کــه بــه صورتــم می  خــوره؟« بــاد مهربــان گفــت: »کــوه 
دمانــد یــک کــوه آتشفشــانی هســت یعنــی اینکــه تــوی 
ــواد گــرم وجــود  ــک عالمــه آتــش و م ــن کــوه ی دل ای
داره. بــرای همیــن چشــمه  های روی کــوه، آب هــای گرم 
و خوبــی دارنــد. مــا نزدیک این چشــمه های آب شــدیم. 
ــوره!«  ــت می خ ــه صورت ــی ب ــیم خوب ــن نس ــرای همی ب
ــک  ــه موش موش ــن لحظ ــه!« در همی ــت: »به ب آرش گف
ــد روی  ــت و آرش پری ــد نشس ــوه دماون ــه ک روی دامن
کــوه و شــروع کــرد بــاال و پاییــن پریــدن و بازی کــردن 
بــا دوســت های خوبــش. آرش رو بــه دوســتانش کــرد و 
گفــت: »اینجــا چقــدر بلنــده! وااای چقــدر ما باال هســتیم. 
کــوه دماونــد چقــدر بزرگــه. انــگار یــک کاله برفــی روی 
ســرش گذاشــته! اون شــهرها رو نــگاه کنیــد. مــن وقتــی 
بــزرگ شــدم، دوســت دارم بــرم بــه نــوک کــوه دماونــد 
ــوب  ــت های خ ــم! دوس ــا رو ببین ــه ج ــاال هم و از اون ب
ــم. مــن  ــه اینجــا اومدی ــا هــم ب ــم کــه ب مــن، ممنون
دوســت دارم جاهــای قشــنگ اســتان مازنــدران 
رو بیشــتر و بیشــتر ببینــم!« موشــک بال های 
ــه هــم زد و خش خشــی  کاغذیــش رو ب
ــاد  ــاااام.« ب ــم می ــت: »من ــرد و گف ک
مهربــان گفــت: »پــس پیــش بــه 
ــد.«  ــای جدی ــوی دیدنی ه س
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آخ جون بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

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.
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ایــن بــازی را می توانیــم بــا هــر تعــداد از دوســتانمان انجــام دهیــم. 
ــوان را  ــک حی ــدای ی ــدام ص ــینید و هرک ــم بنش ــره وار دور ه دای
ــوان را  ــک حی ــدای ی ــس ص ــازی هرک ــن ب ــد. در ای ــاب کنی انتخ
دارد و تــا پایــان بــازی در مواقــع لــزوم فقــط صــدای همــان حیــوان 
ــد و خــود عــدد3 و  ــی آورد. حــاال عــدد3 را درنظــر بگیری را درم
ــت  ــدد3 اس ــا ع ــکان آن ه ــه ی ــدادی ک ــدد3 و اع ــای ع مضرب ه
ــب  ــرده و به ترتی ــروع ک ــدد1 ش ــید. از ع ــته باش ــن داش را در ذه
ــا  ــدد3 ی ــه ع ــس ک ــه هرک ــا ب ــد، ام ــدد را بگویی ــر یک ع هرنف
مضــرب عــدد3 و یــا عــددی کــه یــکان آن 3 باشــد بیفتــد، بایــد 
ــد 1  ــر اول می گوی ــالً نف ــاورد. مث ــودش را دربی ــوان خ ــدای حی ص
و نفــر دوم می گویــد 2 و نفــر ســوم به جــای عــدد3، جیک جیــک 
می کنــد. نفــر چهــارم 4 و نفــر پنجــم 5 می گویــد، امــا نفــر ششــم 
کــه عــدد او 6 اســت و 6، مضــرب 3 اســت، بایــد به جــای گفتــن 6، 

بع بــع کنــد و بــازی همین طــور ادامــه پیــدا می کنــد تــا مضــرب10 
عــدد موردنظرمــان، کــه اینجــا می شــود30. وقتــی بــه 30 
رســیدیم، بایــد به جــای گفتــن عــدد 30، مثــالً مامــا کنیــم و بعــد 
بایــد برعکــس بشــماریم و نفــر بعــدی به جــای عــدد 31 بگویــد 
29 و نفــر بعــدی 28 و بــاز نفــر بعــدی به جــای 27 بایــد صــدای 
ــا  ــم ت ــه می دهی ــور ادام ــاورد و همین ط ــودش را دربی ــوان خ حی
دوبــاره بــه عــدد1 برســیم. هرکســی که به جــای درآوردن صــدای 
حیوانــش اشــتباهی عــددی را بگویــد، می ســوزد و از بــازی اخــراج 
می شــود و بایــد صبــر کنــد تــا بــازی بــه عــدد1 برســد و بچه هــا 
ــا توافــق هــم، عــدد دیگــری را انتخــاب کننــد و بــازی را ادامــه  ب
دهنــد. امــا در ادامــه بــازی، صــدای حیــوان افــراد تغییــر نمی کند و 
کســی که از اول بــازی صــدای جیک جیــک داشــته، تــا پایــان بــازی 
و بــا هــر عــدد و مضربــی بایــد صــدای جیک جیــک داشــته باشــد.

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

یک، دو، جیک جیک

1- صدای چند حیوان را می توانید درآورید؟

2- صدای حیواناتی مثل دلفین و گراز و شغال را می توانید درآورید؟

3- آیا مضرب های باالتر از 10 اعداد را هم بلدید؟ به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

انتقام کله پوکی
ماجراهای 

صدای  لکه  پوک  و لکه  کوک
فریاد پوکی و کوکی توی کالس 

پيچيد: خوگاالزهای وحشی، خوگاالزهای وحشی 
حمله کردند! همگی فرار کنيد!

کله پوک و کله کوک خيلی از خوگاالزهای وحشی می ترسيدند. 
کله کوک از ترس پرید روی کمد کنار کالس و کله پوک که 

نمی دانست کجا فرار کند، با یك حرکت پرید و از لوستر کالس 
آویزان شد. اما لوستر تحمل سنگينی کله پوک را نداشت و  از جا کنده 

شد و کله پوک و لوستر با هم افتادند. لوستر شکست و دست وپای 
کله پوک زخمی شد و حسابی درد گرفت.

4

1

کوکی و پوکی و بچه های کالس 
از دیدن این صحنه خنده شان گرفته بود و همه 

بچه های کالس می خندیدند. معلم وارد کالس شده بود 

و نمی دانست یك لوستر شکسته و یك کله پوک زخمی و یك 

کله کوک باالی کمد چه معنی دارد؟ و خنده بچه ها را هم اصالً نمی فهميد. 

نيم ساعت بعد هيچ کس توی کالس نمی خندید. همه ناراحت بودند. معلم 

فهميده بود که بچه ها می خواستند  سربه سر کله پوک و کله کوک بگذارند، اما 

بچه ها فکر نمی کردند که چنين اتفاقی بيفتد. آن ها نمی خواستند به کله پوک 

صدمه بزنند و خيلی از کارشان پشيمان بودند. آن ها حتی نمی دانستند چرا به 

افتادن کله پوک خندیده اند. کوکی و پوکی از معلمشان عذرخواهی کردند و 

معلم به آن ها گفت که باید از کله پوک و کله کوک عذرخواهی 

کنند. اما کله پوک و کله کوک هنوز خيلی 
را ببخشند.ناراحت بودند و هنوز نمی توانستند بچه ها 

کله پوک با عصبانيت گفت که ولی 

من هيچ وقت کارهای به این بدی انجام ندادم و کسی 

رو اذیت نکردم. به جای این حرف ها بيا فکر کنيم که چه جوری 

می شه از کوکی و پوکی انتقام گرفت. من می دونم که کوکی از 

تاریکی می ترسه و پوکی خيلی می ترسه که گم بشه و راه خونه رو پيدا نکنه. 

کله پوک با خوشحالی ادامه داد: دقيقاً همينه! باید پوکی رو ببریم پيك نيك و بعد 

توی دشت و صحرا رهاش کنيم تا گم بشه و حسابی بترسه. قيافه کله پوک خيلی 

زشت و ترسناک شده بود. صورت او حتی از خوگاالزهای وحشی هم ترسناک تر بود.

کله کوک با چشم های گرد و دهان باز به کله پوک نگاه می کرد. کله کوک آرام به 

کله پوک گفت: تو حق داری که خيلی ناراحت و عصبانی باشی، چون امروز روز خيلی 

بدی داشتی، ولی تو خيلی مهربون تر از این حرفایی که این جوری از کوکی و 

پوکی انتقام بگيری. کله پوک گفت: مگه تو نمی خوای از اون ها 

انتقام بگيری و همون جوری که ما رو ترسوندن و 

آبرومون رو بردند، آبروشون رو ببری.
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسيدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستيم. 

آن روز کله کوک هم به خانه کله پوک 
رفت. آن ها خيلی عصبانی بودند. کله کوک گفت که کوکی 

و پوکی بچه های بی ادبی هستند و دیگر دوستشان ندارد و بعد بغض 

کرد و گفت که خيلی پيش بچه ها و آقای معلم خجالت کشيده است. صدای 

خنده بچه ها توی سرش پيچيده بود و با خودش فکر می کرد که دیگر با کوکی و 

پوکی دوست نيست. کله پوک هم خيلی ناراحت و عصبانی بود. مربی بهداشت مدرسه، 

زخم های دست وپای او را پانسمان کرده بود، با این حال دست وپایش درد می کرد. اما قلبش 
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آورد و دلش برایشان سوخت. کله کوک آهی کشيد و گفت که ما هم خيلی وقت ها اشتباه 

کرده ایم و وقتی پشيمان می شدیم، دوست داشتيم که عذرخواهی 
بيندازند، اما فکر نمی کردند که تو زخمی شوی.ما را قبول کنند. آن ها می خواستند ما را بترسانند و دست 

کوکی و پوکی و بچه های کالس 
از دیدن این صحنه خنده شان گرفته بود و همه 

بچه های کالس می خندیدند. معلم وارد کالس شده بود 
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صدمه بزنند و خيلی از کارشان پشيمان بودند. آن ها حتی نمی دانستند چرا به 

افتادن کله پوک خندیده اند. کوکی و پوکی از معلمشان عذرخواهی کردند و 

معلم به آن ها گفت که باید از کله پوک و کله کوک عذرخواهی 

کنند. اما کله پوک و کله کوک هنوز خيلی 
را ببخشند.ناراحت بودند و هنوز نمی توانستند بچه ها 
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کله کوک گفت: نه، من امروز 
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االن به خودم قول می دم که هيچ وقت این جوری بقيه 
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بودن
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زشت و ترسناک شده بود. صورت او حتی از خوگاالزهای وحشی هم ترسناک تر بود.

کله کوک با چشم های گرد و دهان باز به کله پوک نگاه می کرد. کله کوک آرام به 

کله پوک گفت: تو حق داری که خيلی ناراحت و عصبانی باشی، چون امروز روز خيلی 

بدی داشتی، ولی تو خيلی مهربون تر از این حرفایی که این جوری از کوکی و 

پوکی انتقام بگيری. کله پوک گفت: مگه تو نمی خوای از اون ها 

انتقام بگيری و همون جوری که ما رو ترسوندن و 

آبرومون رو بردند، آبروشون رو ببری.
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خوانش کتاب »جغد کوچك ترسو«

پرواِز شگفت انگیز

4
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مامــان کفشــدوزک کوچولو بــه او گفــت کــه لباس هــای شســته را روی 
بنــد پهــن کنــد و بــه هــر لبــاس یــک گیــره بزنــد تــا بــاد لباس هــا را نبــرد. 
ــا  ــه لباس ه ــا را ب ــا گیره ه ــا را پهــن کــرد، ام ــو لباس ه کفشــدوزک کوچول
نــزد و بــا آن هــا بــازی کــرد. چنــد ســاعت بعــد مامــان کفشــدوزک کوچولو 
ــد.  ــع کن ــا را جم ــده اند و آن ه ــک ش ــا خش ــاً لباس ه ــه حتم ــت ک ــه او گف ب
ــا تعجــب دیــد  ــا لباس هــا را جمــع کنــد، امــا ب کفشــدوزک کوچولو رفــت ت
ــا  ــم ب ــا را ه ــا از لباس ه ــه و چندت ــن ریخت ــا را روی زمی ــاد لباس ه ــه ب ک
ــده را  ــای گمش ــا لباس ه ــت ت ــدوزک کوچولو رف ــت. کفش ــرده اس ــود ب خ
ــود.  ــی  ب ــی عصبان ــا خیل ــه زیب ــا رســید. پروان ــه زیب ــه پروان ــد. او ب ــدا کن پی
کفشــدوزک کوچولو پرســید: چــی شــده؟ پروانــه زیبــا گفــت: داشــتم 
ــوراب آورد و  ــه ج ــودش یک لنگ ــا خ ــد و ب ــاد اوم ــه ب ــوردم ک ــوپ می خ س
انداخــت تــوی غــذای مــن و بعــد لنگــه جــوراب را کــه ســوپی شــده بــود، بــه 

کفشــدوزک کوچولو نشــان داد.
ــه  ــه ک ــای من ــوراب باب ــت: اون ج ــد و گف ــرمنده ش ــدوزک کوچولو ش کفش
ــه  ــید: مگ ــت پرس ــا عصبانی ــه ب ــردش. پروان ــاد ب ــود و ب ــت ب ــد رخ روی بن

ــد؟ ــره نمی زنی ــون گی ــای روی بندت ــه لباس ــماها ب ش
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ــن به بعــد کارهــا رو  ــول مــی دم کــه از ای کفشــدوزک کوچولو گفــت: مــن ق
درســت و کامــل انجــام بــدم و امــروز بایــد برگــردم و از مامانــم و پروانــه زیبا 
ــن  ــت: آفری ــد و گف ــوت خندی ــم. خاله عنکب ــی کن ــم عذرخواه ــا ه و هزارپ

کوچولــو!
 

امــا وقتــی پیراهــن را از روی خــار برداشــت، دیــد کــه خــار گل ســرخ، لبــاس 
ــه. خاله عنکبــوت  ــاره کــرده اســت و از ناراحتــی زد زیــر گری مامانــش را پ
ــی  ــه می کن ــد و پرســید: چــرا گری ــه او را شــنید و پیــش او آم صــدای گری
ــوش  ــم گ ــرف مامان ــه ح ــون ب ــت: چ ــدوزک کوچولو گف ــو!؟ کفش کوچول
ــا  ــا گیره ه ــم، ب ــره بزن ــد گی ــای روی بن ــه لباس ــه ب ــای این ک ــدادم و به ج ن
بــازی کــردم، حــاال همــه لباس هــا دوبــاره کثیــف شــدند و لبــاس مامانــم هــم 
پــاره شــده. خاله عنکبــوت نگاهــی بــه پیراهــن مامــان کفشــدوزک انداخت و 
گفــت: ناراحــت نبــاش! مــن می تونــم لبــاس مامانــت رو روفــو کنــم. ولــی تــو 

هــم بایــد چندتــا کار انجــام بــدی.

کفشــدوزک کوچولو کــه خیلــی خجالــت کشــیده بــود، جــوراب ســوپی را از 
ــا رســید.  ــه هزارپ ــا ب ــت ت ــن انداخــت و رف ــت و ســرش را پایی ــه گرف پروان
هزارپــا روی زمیــن نشســته بــود و نالــه می کــرد. کفشــدوزک کوچولو 
پرســید: چــی شــده؟ هزارپــا گفــت: داشــتم راه می رفتــم کــه بــاد اومــد و بــا 
خــودش یــک شــال آورد و شــالو پیچیــد دور پــای مــن و مــن ُســر خــوردم و 
افتــادم روی زمیــن.  کفشــدوزک کوچولو گفــت: اون شــال گردن بابــای منــه. 
بــاد اون رو از روی بنــد رخــت بلنــد کــرده و بــا خــودش آورده. هزارپــا گفــت: 
ــت  ــدوزک کوچولو خجال ــن؟ کفش ــره نمی زنی ــاتون گی ــه لباس ــما ب ــه ش مگ
کشــید و شــال بابایــش را گرفــت و ســرش را پاییــن انداخــت و رفــت، تــا بــه 
ــار گل  ــش از خ ــال مامان ــن خال خ ــه پیراه ــد ک ــید و دی ــا رس ــرخ زیب گل س
ســرخ آویــزان اســت. بــا خوشــحالی گفــت: خــدارو شــکر! پیراهــن خال خــال 

مامانــم رو هــم پیــدا کــردم.
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نویسنده:الهامصالح

خوانش کتاب »جغد کوچك ترسو«

پرواِز شگفت انگیز
داستان این هفته درباره یك جغد کوچك است که از تنهایی و تاریکی می ترسد. تازه او 

از پرواز کردن هم می ترسد، اما مامان جغد کوچك می خواهد به او کمك کند تا دیگر از 

چيزی نترسد. »جغد کوچك ترسو«، یك داستان خيلی قشنگ است. 

تنهایِی زیاد
خب، از اوِل اول شروع کنیم، از وقتی که جغد 
کوچک توی النه است: »در النه ای گرم و نرم 
بر درختی بلند، جغدی کوچک نشسته بود با 
پر و بالی برآمده و چشمانی درشت و طالیی.«
جغد قصه ما هرشب در النه منتظر می ماند تا 

مادرش به شکار برود و برگردد، اما او همیشه 
می ترسد: »جغد کوچک همیشه احساس 

تنهایی و نگرانی می کرد و تا مادرش به النه 
برگردد، از ترس می لرزید. همه آن چیزی که 
او می توانست از بیرون النه اش بشنود، صدای 

خش خش شاخه ها و زوزه باد بود.« 

دنیاِی ترسناک
به نظر جغد کوچک، دنیا جای ترسناکی 
است، او برای فرار از این ترس، چندتا 

برگ و شاخه را دور خودش می پیچد و الی 
آن ها پنهان می شود، اما وقت این رسیده 

که دیگر نترسد. مادر می خواهد پرواز 
کردن را به او یاد بدهد: »یک روز مادر جغد 

کوچک گفت: »تو به زودی می توانی مثل 
من پرواز کنی. تصورش را بکن که چقدر 

زیبا و شگفت انگیز است وقتی که شب ها باد 
به زیر بال هات می زند و تو آرام آرام اوج 

می گیری.«
فکر می کنی جغد کوچک چه جوابی 

می دهد؟ این هم جوابش: »نه، من 
نمی خواهم پرواز کنم. بیرون از اینجا 

ترسناک است.«

یک قدم به سوی زمین
یک روز عصر، مادر جغد کوچک از او 

می خواهد که برای پیدا کردن شام با هم 
بیرون بروند. جغد کوچک باید پرواز کند، اما 
وقتی که روی شاخه درخت می ایستد، سرش 

گیج می رود. جغد کوچک دوباره به النه 
برمی گردد، مادر هم برای شکار بیرون می رود، 

اما مادر خیلی دیر کرده: »جغد کوچک خیلی 
نگران شد. اگر برای مادر اتفاق بدی افتاده 

باشد، چه؟« خب، حاال وقت این است که جغد 
کوچک ترس هایش را کنار بگذارد: »زمین 
زیاد هم دور به نظر نمی رسید. او درحالی که 

می لرزید، یک قدم دیگر هم برداشت.«

شاِم خوش مزه
بله! جغد کوچک کمی پرواز می کند، اما 

به زمین می افتد. آهویی که در جنگل 
ایستاده، جغد کوچک را تشویق می کند و 

به او می گوید که خوب گوش کند تا صدای 
مادرش را بشنود: »جغد کوچک گوش هایش 
را تیز کرد و از دور در میان درخت ها صدای 

آشنایی را شنید: کیو... کیو...« جغد کوچک 
شروع می کند به بال بال زدن تا مادرش را پیدا 

کند. او یک بار دیگر کنار موش ها به زمین 
می خورد: »موش مادر به بچه هایش گفت: 
فرار کنید! فرار کنید! این یک جغد است.«

اما دیر شده. جغد کوچک، یکی از موش ها را 
می خورد.

پرواز
جغد کوچک در جنگل تنهاست. او که فکر 

می کند مادرش تنهایش گذاشته، کمی گریه 
می کند، اما بعد صدای مادر را می شنود: »من 
اینجا هستم... من در تمام این مدت، مواظب 

تو بودم و تو را نگاه می کردم. من مطمئن بودم 
که تو می توانی پرواز کنی. و حاال خوشبختانه 
توانستی.«  بله! مادر حق دارد. جغد کوچک 

می تواند پرواز کند. پرواز شگفت انگیز است. 
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آخ جون عکس

پرواز به سوی آسمان آبی

یك روباه که بين 
بوته ها پنهان شده.

تاب بازی خيلی ِکيف دارد. از زمين فاصله می گيری 
و بهت خوش می گذرد. حاال اگر روی یك درخت 
بلند توی یك جنگل به سمت آسمان تاب بخوری، 
عالی تر هم می شود. 

تاب بازی به سوی ابرها.

شنای یك سگ و عکسی که از 
زیر آب گرفته شده.

این درخت هم 
النه تعداد زیادی 
پرنده است.

حيوانات هم با بچه های خود 
مهربان هستند. ببين چطوری 

بچه اش را بغل کرده.

یك پاندا. این حيوانات، 
کمی تنبل هستند.

امان از این قورباغه های درختی که 
حسابی برای عکاس ها سوژه اند.

این شامپانزه چقدر با تعجب به برگ 
گل نگاه می کند. شامپانزه ها هم نوعی 

ميمون هستند.


