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آخ جون، گردشگری

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: ریحانه عامل نیک

ــام  ــه ن ــود ب ــود. یــک دوســت ب ــود، یکــی دیگــه هــم ب یکــی ب
آرش مهربــان و یــک دوســت هــم بــه نــام موش موشــک 
کنجــکاو. آن هــا به همــراه بــاد مهربــان بــه دماونــد ســفر کــرده 
بودنــد. آرش ســوار بــر موش موشــک از ابــر و مه  هــای اطــراف 
کــوه دماونــد خــارج شــدند کــه یــک عقــاب بــزرگ دم ســفید بــا ســرعت از 
کنارشــان گذشــت! آرش ترســید. موش موشــکی هــم خــودش را مچالــه کرد. 
ــان گفــت:  ــان هوهوکن ــاد مهرب ــود؟!« ب ــد: »ای وای! اون چــی ب هــردو داد زدن
»اون عقــاب دم ســفید از تــاالب میانکالــه بــود«. آرش بــا تعجب پرســید: »تاالب 
ــت:  ــان گف ــد و هااااه هاااه کن ــان خندی ــاد مهرب ــت؟« ب ــهری هس ــه ش ــم چ اس
ــوند و  ــر از آب می  ش ــی پ ــه گاه ــتند ک ــم داری  هس ــای ن ــا زمین  ه »تاالب  ه
گاهــی کم آب  ترنــد و چــون خشــکی و آب کنــار هــم هســتند، خیلــی زیبــا و 
قشــنگ اند. نــی  زار و درختچه  هــای قشــنگ اونجــا رشــد می  کننــد و یک عالمــه 
حیــوان و پرنــده می  تواننــد اونجــا زندگــی کننــد.« موش موشــک گفــت: حــاال 
کــه حرفــش شــد بیاییــد ســری هــم بــه آنجــا بزنیــم؟ « بعــد هــم ویــژ ویــژژی 
کــرد و باالتــر رفــت. آرش دســتش را مشــت کــرد و هورایــی کشــید و گفــت: 
ــده  ــا پرن ــان آرش چندت ــن راه ناگه ــه!« در بی ــاالب میانکال ــوی ت ــش به س »پی
ــا بلنــد  جدیــد دیــد. چشــم هایش برقــی زد وگفــت: »واااای اون پرنده  هــای پ
بــا پرهــای صورتــی رو ببینیــد!« بــاد مهربــان گفــت: »اون  هــا فالمینگو هســتند!« 

ــازی  ــد و ب ــگ چرخی ــای صورتی رن ــا فالمینگو  ه ــوا ب ــوی ه ــک ت موش موش
ــد! اون اردک نیســت؟« موشــک  ــوی آب رو ببینی کــرد. آرش گفت:»اونجــا ت
به طــرف زمیــن شــیرجه زد و خش خش کنــان بــه زمیــن نشســت. آرش 
گفــت: »اینجــا چقــدر قشــنگه! پرنده  هــا رو ببینیــد. هــم روی زمیــن البــه الی 
ســبزه  ها و درخت  هــا، هــم روی آب، هــم تــوی آســمون پــر از پرنــده اســت، 
مــن تــا حــاال این همــه پرنــده   رو بــا هــم یک جــا ندیــده بــودم!« بــاد مهربــان 
ــو،  ــل فالمینگ ــی مث ــت، پرنده های ــده اس ــوان و پرن ــر از حی ــا پ ــت: »اینج گف
پلیــکان بــا منقــار بــزرگ، قــوی ســفید، حواصیــل و کبــک، لک لــک، غــاز، درنــا 
ــا  ــی از پرنده  ه ــه بعض ــت. البت ــون اینجاس ــه خونه ش ــده ک ــه پرن و یک عالم
ــا  ــد اینج ــی می  آین ــد. یعن ــرت می  کنن ــان مهاج ــرما از خانه  ش ــل س ــوی فص ت
و از گرمــا و غذاهــای اینجــا اســتفاده می کننــد تــا وقتی کــه هــوای خانه  شــان 
گــرم بشــود و بتواننــد برگردنــد؛ مثــل فالمینگو  هــا. موش موشــک بــه 
ــد و  ــگ، بلن ــای رنگارن ــه پرنده  ه ــدن این هم ــا دی ــن ب ــت: »م ــتانش گف دوس
کوتــاه، خوشــگل و قشــنگ خوشــحال شــدم. چــه خــوب کــه اومدیــم میانکالــه 
و تــوی ایــن تــاالب این همــه زیبایــی دیدیــم. ممنونــم دوســتان.« بــاد مهربــان 
و آرش گفتنــد: »درســته! حــاال برویــم به ســمت جــای شــگفت انگیز بعــدی!« 
هرســه اون  هــا بــا خوشــحالی فریــاد زنــد: »پیــش به ســوی دیدنی  هــای اســتان 

مازنــداران!« و پــرواز کردنــد.

شلپ شلوپ/ تاالب تلوب/ تاالب میانکاله
آرش و موش موشکی به استان مازندران می روند
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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.
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 ایــن بــازی دونفــره انجــام می شــود و بــرای انجــام ایــن بــازی 
ــم.  ــاز داری ــر نی ــا طــول و عــرض یک مت ــه یــک برگــه مقــوا ب ب
ــا کشــیدن یــک خــط، آن را  مقــوا را روی میــز پهــن کــرده و ب
بــه دو قســمت مســاوی تقســیم می کنیــم و بعــد دوطــرف مقــوا 
را بــه 5قســمت مســاوی تقســیم کــرده و روی هــر قســمت یــک 
لوبیــا می گذاریــم؛ یعنــی بــرای هرنفــر 5لوبیــا نزدیــک بــه لبــه 
ــم  ــا ه ــد ب ــروه بای ــای دو گ ــه لوبیاه ــم. البت ــرار می دهی ــوا ق مق
متفــاوت باشــند؛ مثــالً لوبیاهــای یک نفــر قرمــز و لوبیاهــای نفــر 

ــی باشــد. ــا چیت ــد چشــم بلبلی ی ــل می توان مقاب
ــه فــوت  حــاال هــر فــرد یــک نــی نوشــابه برداشــته و شــروع ب

کــردن در نــی نوشــابه کــرده و بایــد بــا فــوت تــوی نــی، 
لوبیاهایــش را یکی یکــی حرکــت داده و از خــط وســط مقــوا رد 

ــد. کن
ــد،  ــر لوبیاهایــش را از خــط وســط رد کن ــد زودت هرکــس بتوان

برنــده اســت.
ــی،  ــوی ن ــوت ت ــا ف ــه ب ــیم ک ــب باش ــد مراق ــازی بای ــن ب در ای
ــوت  ــر ف ــویم و اگ ــل نش ــرف مقاب ــای ط ــت لوبیاه ــث حرک باع
ــه از خــط رد شــده  ــان ک ــرد مقابل م ــای ف ــا باعــث شــود لوبی م
و تــوی محــدوده مــا آمــده، دوبــاره بــه محــدوده خــودش 

برگــردد، می ســوزیم و بازنــده هســتیم.

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

لوبیای فوت فوتی

1- چه چیزهایی را می توان جایگزین لوبیا کرد؟

2- آیا با افزایش تعداد بازیکن ها، این بازی جذاب تر می شود؟

3- آیا می توانید بدون نی و فقط با فوت لوبیاها را از خط وسط رد کنید؟ به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

بادبادک های 
نیمه کاره

ماجراهای 
 لکه  پوک  و لکه  کوک

فردا کارهای هنری تون رو برای مسابقات معلم با صدای بلند گفت: 
مدرسه بیارین و به من تحویل بدین. شما می تونید 

توی مسابقات داستان نویسی، خاطره نویسی، نقاشی، یا 
کاردستی شرکت کنید و برنده بشین و جایزه بگیرین. همه 
بچه ها درباره مسابقات صحبت می کردند. هرکس تصمیم 
داشت توی مسابقه ای شرکت کند. کله پوک و کله کوک 

هیجان زده بودند.کردند. آن ها هم مثل بقیه بچه ها هم توی راه خانه با هم درباره مسابقات صحبت  1

وقتی کله پوک به خانه رسید، سراغ 

کمدش رفت و همه وسایل کاردستی اش را بیرون آورد و با 

خودش گفت که یک خوگاالز وحشی بزرگ می سازد، تا در مسابقات 

کاردستی برنده شود و خیلی سریع دست به کار شد و اول یک سر بزرگ 

خوگاالزی درست کرد. درست کردن سر خوگاالز خیلی سخت بود، اما کله پوک خیلی 

خوب کاردستی درست می کرد و توانسته بود خیلی خوب سر خوگاالز وحشی را درست کند. 

اما وقتی به سر خوگاالز نگاه کرد، با خودش گفت: چطوری شکم و دست و پاهای خوگاالز را 

درست کنم؟ وای! چه کار سختی! و دیگر ساختن کاردستی اش را ادامه نداد. همان موقع کله کوک 

توی خانه اش درحال فکر کردن بود. او هنوز کاری را شروع نکرده بود. کله کوک قبل از شروع هرکاری 

اول فکر می کرد و برنامه ریزی می کرد. نقاشی کله کوک خیلی خوب نبود. او می توانست کاردستی های 

خوبی درست کند، ولی لوازم کافی برای درست کردن کاردستی را نداشت. او می توانست داستان های کوتاه 

خوبی بنویسد، اما وقت مسابقه کم بود. بهتر از هرکاری شرکت در مسابقه خاطره نویسی بود. او خاطرات 

شیرین و مفیدی داشت و می توانست خیلی خوب یکی از آن ها را بنویسد و در مسابقه شرکت کند. 

فقط باید یکی از آن ها را انتخاب می کرد. او خاطره آمدن جینگولک به کالس شان را 

انتخاب کرد، چون خاطره زیبا و مفیدی بود. او دوست داشت 

تجربه دیدن یک موجود جدید با شکل و لباس و کارهای 
برداشت و شروع به نوشتن کرد.جدید را برای دیگران بنویسد و کاغذ و مداد را 

2

کله پوک می خواست برای خرید 

بیرون برود که سرجایش خشکش زد. او روبه روی 

ساعت ایستاده بود و با تعجب به ساعت نگاه می کرد. 

ساعت 10 شب بود و دیگر هیچ مغازه ای باز نبود. کله پوک به 

دوروبرش نگاه کرد و یک سر خوگاالز و یک بادبادک نیمه کاره میالناز 

و یک بادبادک نیمه کاره خوگاالز دید. او خسته بود و خوابش می آمد و 

هنوز کاری برای مسابقه آماده نکرده بود، پس تصمیم گرفت یک بادبادک 

کوچک ساده با همان کاغذهایی که داشت درست کند و درحالی که خمیازه 

می کشید، دست به کار شد. همان موقع کله کوک راحت خوابیده بود. او خاطره 

آمدن جینگولک را خیلی راحت و سریع نوشته بود و بعد چندبار خاطره 

را خوانده بود و وقتی مطمئن شده بود که همه چیز را کامل 

نوشته، متنش را پاک نویس کرده بود و همه 

این کارها تا ساعت 9 تمام شده بود و 
حاال کله کوک خوابیده بود.

4
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

اما کله پوک کاردستی خوگاالز 

را نیمه  کاره رها کرد و با خودش فکر کرد که 

یک بادبادک عالی درست کند تا در مسابقه برنده شود. او 

خیلی خوب بادبادک درست می کرد. او تصمیم گرفت که یک 

بادبادک با شکل میالناز درست کند تا وقتی بادبادکش توی هوا رفت، 

شکل یک میالناز پرنده باشد. او خیلی زحمت کشید، اما هنوز بادبادک 

میالناز تمام نشده بود که پشیمان شد. او با خودش فکر کرد که اگر بادبادکی 

شبیه خوگاالز درست کند، جالب تر است و خیلی بامزه است که یک خوگاالز 

بزرگ توی آسمان پرواز کند. او بادبادک میالناز را نیمه کاره رها کرد و شروع 

به ساختن بادبادک خوگاالزی کرد، اما به نیمه های کار که رسید، فهمید 

کاغذ هایش کم است، چون بادبادک خوگاالزی کاغذ 

زیادی می خواست. حاال باید کله پوک به 
خرید می رفت تا کاغذرنگی بخرد.

وقتی کله پوک به خانه رسید، سراغ 

کمدش رفت و همه وسایل کاردستی اش را بیرون آورد و با 

خودش گفت که یک خوگاالز وحشی بزرگ می سازد، تا در مسابقات 

کاردستی برنده شود و خیلی سریع دست به کار شد و اول یک سر بزرگ 

خوگاالزی درست کرد. درست کردن سر خوگاالز خیلی سخت بود، اما کله پوک خیلی 

خوب کاردستی درست می کرد و توانسته بود خیلی خوب سر خوگاالز وحشی را درست کند. 

اما وقتی به سر خوگاالز نگاه کرد، با خودش گفت: چطوری شکم و دست و پاهای خوگاالز را 

درست کنم؟ وای! چه کار سختی! و دیگر ساختن کاردستی اش را ادامه نداد. همان موقع کله کوک 

توی خانه اش درحال فکر کردن بود. او هنوز کاری را شروع نکرده بود. کله کوک قبل از شروع هرکاری 

اول فکر می کرد و برنامه ریزی می کرد. نقاشی کله کوک خیلی خوب نبود. او می توانست کاردستی های 

خوبی درست کند، ولی لوازم کافی برای درست کردن کاردستی را نداشت. او می توانست داستان های کوتاه 

خوبی بنویسد، اما وقت مسابقه کم بود. بهتر از هرکاری شرکت در مسابقه خاطره نویسی بود. او خاطرات 

شیرین و مفیدی داشت و می توانست خیلی خوب یکی از آن ها را بنویسد و در مسابقه شرکت کند. 

فقط باید یکی از آن ها را انتخاب می کرد. او خاطره آمدن جینگولک به کالس شان را 

انتخاب کرد، چون خاطره زیبا و مفیدی بود. او دوست داشت 

تجربه دیدن یک موجود جدید با شکل و لباس و کارهای 
برداشت و شروع به نوشتن کرد.جدید را برای دیگران بنویسد و کاغذ و مداد را 

3

فردای آن روز کله کوک شاد 

و خندان در مسابقه خاطره نویسی شرکت 

کرد و برنده شد. اما کله پوک در مسابقه کاردستی 

شرکت نکرد. او خیلی خوب کاردستی درست می کرد، 

اما هیچ کاردستی کاملی برای شرکت در مسابقه نداشت، 

چون هنگام درست کردن بادبادک کوچک و ساده اش، از 

خستگی خوابش برده بود و آن بادبادک را هم تمام نکرده بود. 

کله کوک ناراحت و پشیمان بود و به خودش قول داد که 

دیگر کار هایش را نیمه کاره رها نکند.
5

3

کله پوک می خواست برای خرید 

بیرون برود که سرجایش خشکش زد. او روبه روی 

ساعت ایستاده بود و با تعجب به ساعت نگاه می کرد. 

ساعت 10 شب بود و دیگر هیچ مغازه ای باز نبود. کله پوک به 

دوروبرش نگاه کرد و یک سر خوگاالز و یک بادبادک نیمه کاره میالناز 

و یک بادبادک نیمه کاره خوگاالز دید. او خسته بود و خوابش می آمد و 

هنوز کاری برای مسابقه آماده نکرده بود، پس تصمیم گرفت یک بادبادک 

کوچک ساده با همان کاغذهایی که داشت درست کند و درحالی که خمیازه 

می کشید، دست به کار شد. همان موقع کله کوک راحت خوابیده بود. او خاطره 

آمدن جینگولک را خیلی راحت و سریع نوشته بود و بعد چندبار خاطره 

را خوانده بود و وقتی مطمئن شده بود که همه چیز را کامل 

نوشته، متنش را پاک نویس کرده بود و همه 

این کارها تا ساعت 9 تمام شده بود و 
حاال کله کوک خوابیده بود.
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یکــی بــود، یکــی نبــود. غیــر از خــدای مهربــان هیچ کــس نبــود. یــک روز 
گــرم تابســتان تــوی شــهر توقالــی بتــه و جقــه رفتنــد بیــرون تــا بــازی کنند. 
آن هــا بــا شــکلک ها و گوله نخ هــا و حــروف الفبــا، هرچــه بــازی بلــد 
ــد بازی هاشــان تمــام شــد. بتــه  ــد. بعــد یک دفعــه دیدن ــازی کردن ــد ب بودن
گفــت: جقــه حــاال چــه کار کنیــم؟ جقــه گفــت: دیــروز کتــاب خوندیــم. بتــه 
گفــت: پریــروز رفتیــم بــازار. جقــه گفــت: مامان ترنــج هــم کاری نــدارد کــه 
کمکــش کنیــم. حــاال چــه کار کنیــم بتــه؟ بتــه و جقــه حوصله شــان ســر رفت. 
ــه و جقــه  ناراحــت و خســته نشســتند. الکــی خوشــحال و خنــدان پیــش بت
آمــد. بتــه گفــت: تــو حوصلــه ات ســر نرفتــه الکــی؟ الکــی گفــت: نــه! تــوی 
ایــن دنیــای بــه ایــن قشــنگی کــه آدم نبایــد حوصلــه اش ســر بــرود! جقــه 
ــی  ــت. الک ــه اس ــر رفت ــان س ــا حوصله م ــده! م ــته کننده ش ــا خس ــت: دنی گف
فکــر کــرد و گفــت: دنیــا خیلــی بــزرگ اســت. فقــط ســفر می توانــد بــه شــما 
نشــان بدهــد کــه دنیــا خیلــی زیباســت! بتــه گفــت: یعنــی بــه مامان ترنــج 
ــه ســفر برویــم؟ الکــی گفــت: بلــه! جقــه گفــت: امــا  و بابانارنــج بگوییــم ب
آن هــا کار دارنــد و شــاید بــه ایــن زودی هــا نتوانیــم بــه ســفر برویــم. الکــی 
گفــت: پــس بیاییــد مســافرت بازی. بتــه و جقــه بــا خوشــحالی فریــاد زدنــد: 

آخ جــان! 
ــا  ــاغ شــکلک ها یــک بالــن بــزرگ درســت کــرد و ب ــا دایره هــای ب الکــی ب
ــه و  ــن وصــل کــرد. بت ــه بال نخ هــای گوله نخ هــا یــک ســبد بافــت و آن را ب
جقــه و الکــی ســوار بالــن شــدند. بالــن تــوی آســمان بــاال و باالتــر رفــت. از 
آن بــاال بتــه و جقــه می توانســتند همه جــا را ببیننــد. آن هــا رفتنــد و رفتنــد و 

از بــاالی چنــد شــهر و روســتا گذشــتند.

ــا  ــا و خیابان ه ــد. خانه ه ــی نبودن ــهر توقال ــل ش ــتاها مث ــهرها و روس آن ش
یــک شــکل دیگــر بودنــد. مــردم آنجــا هــم یــک شــکل دیگــر بودنــد. حتــی 
تــوی بعضــی شــهرها و روســتاها حــرف زدنشــان هــم یــک شــکل دیگــر 
بــود. بتــه گفــت: چــه دنیــای بزرگــی! جقــه گفــت: چه جاهــای زیــادی هســت 
ــت.  ــوب اس ــن خ ــرای همی ــفر ب ــت: س ــی گف ــم! الک ــوز ندیده ای ــا هن ــه م ک
شــما بــا جاهــای جدیــد و آدم هــای جدیــد آشــنا می شــوید و خیلــی خــوش 
می گــذرد. بتــه گفــت: یــک عالــم جاهــای قشــنگ تــوی دنیــا هســت و یــک 
ــرای  ــت: ب ــه گف ــد. جق ــی می کنن ــن زندگ ــد روی زمی ــای جدی ــم آدم ه عال
دیــدن همــه آن هــا بایــد خیلــی ســفر برویــم. الکــی گفــت: اســم کســی که 
ــم!  ــا جهانگردی ــه گفــت:  پــس م ــد، جهانگــرد اســت! بت ــاد ســفر می کن زی
ــم! الکــی گفــت: آخ جــان!  ــاد ســفر کنی ــم زی جقــه گفــت: چــون می خواهی
ــن شــهر  ــه دورتری ــم ب ــازی! پــس محکــم بنشــینید! می خواهی جهانگــرد ب
ــه  ــرد! و هرس ــی جهانگ ــم الک ــد: بروی ــه گفتن ــه و جق ــم! بت ــفر کنی ــا س دنی
ــن شــهر  ــه دورتری ــا بالن شــان ب ــد، ب ــازی می کردن درحالی کــه جهانگــرد ب

دنیــا رفتنــد. 
 



پیشــو از شــعری کــه ســاخته بــود، خنده اش 
ــا  ــود. ب ــه ب ــر رفت ــه اش س ــم حوصل ــت. او بازه گرف
خــودش فکــر کــرد: »کاموابــازی خوشــحالم نمی کنــه. دیگــه 
چــی کار کنــم؟« پیشــو بــه یــاد توپ هــای کوچولویــی کــه مامان گربه 
برایــش خریــده بــود، افتــاد، امــا توپ هــا تــوی کشــوی بــاالی کمــد بــود. 
قــد پیشــو بــه کشــوی باالیــی نمی رســید، پــس فکــری کــرد: »خــب، کشــوی 
پایینــو بــاز مــی ذارم، مــی رم روش.«  پیشــو کشــوی کمــد را بــاز کــرد و روی کشــو 

ایســتاد، امــا بازهــم قــدش بــه کشــوی باالیــی نمی رســید.
ــت روی آن. حــاال می توانســت توپ هــای رنگــی  ــاز کــرد و رف کشــوی دوم را هــم ب
را از تــوی کشــو بــردارد. پیشــو شــروع کــرد بــه بــازی بــا توپ هــا؛ ســبز، زرد، قرمــز، 
ــوان برخــورد کــرد، شــیری کــه  ــه لی ــد، ب ــال توپ هــا می دوی نارنجــی. همین طورکــه دنب
تــه لیــوان مانــده بــود، ریخــت روی کامــوای قرمــز.  پیشــو کــه از بازی حســابی خســته شــده 
بــود، نگاهــی بــه دور و بــرش کــرد: »واای! خانــه چقــدر به هــم ریختــه! یعنــی همــه این هــا کار 
مــن اســت؟« خــب، همــه ایــن شــلوغ پُلوغی ها کار پیشــو بــود. پیشــو فکــر کــرد بایــد تــا قبــل 
از آمــدن مامــان، خانــه را مرتــب کنــد. اول به ســراغ توپ هــای رنگــی رفــت. آن هــا را جمــع 
کــرد و گذاشــت تــوی کشــو. کشــوها را هــم یکی یکــی بســت، بعــد لیــوان شــیر را برداشــت و 

شســت، امــا پیشــو کار ســختی در پیــش داشــت.
ــر  ــا گی ــن آن ه ــا بی ــد، ام ــاز کن ــا را ب ــت نخ ه ــود. او می خواس ــده ب ــاز ش ــا ب ــای کامواه نخ ه
کــرد: »حــاال چــی کار کنــم؟« بعــد زد زیــر گریــه. همین طورکــه گریــه می کــرد، متوجــه نشــد 
ــه پرســید: »چــی شــده؟« پیشــو جــواب داد:  ــان گرب ــه از راه رســیده. مام ــان گرب کــه مام
»می خواســتم کامواهــا را مرتــب کنــم، امــا بیــن آن هــا گیــر کــردم.«  مامان گربــه، پیشــو را 
نجــات داد، بعــد هــم کامــوای قرمــز را شســت. پیشــو هــم کــه خســته شــده بــود، خیلی 

آرام تــوی تختــش خوابیــد. 
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شــب شــده بــود، امــا مامان گربــه هنــوز بــه خانــه برنگشــته بــود. خواهرهــا 
و برادرهــای پیشــو بــزرگ شــده بودنــد و از خانــه رفتــه بودنــد، فقــط پیشــو 

مانــده بــود کــه تک وتنهــا تــوی خانــه نشســته بــود. حوصلــه پیشــو ســر رفتــه 
ــرگرم  ــو س ــوری خودم ــم؟ چط ــی کار کن ــاال چ ــرد: »ح ــر ک ــودش فک ــا خ ــود. ب ب

ــای  ــه کامواه ــا گلول ــت ب ــید. او می توانس ــش رس ــه ذهن ــری ب ــد فک ــم؟« بع کن
مامان گربــه بــازی کنــد. مامان گربــه همیشــه بــه او اجــازه مــی داد. اصــالً گلوله هــای 

کامــوا را بیشــتر بــرای بــازی پیشــو خریــده بــود.
پیشــو شــروع کــرد به بــازی بــا کامواها؛ کامــوای قرمــز، کامــوای زرد، کامــوای صورتی، 
کامــوای ســفید.  پیشــو مدتــی بــا کامواهــا ســرگرم شــد، امــا بازهــم حوصلــه اش ســر 
رفتــه بــود. او کامواهــای بیشــتری آورد تــا بــا آن هــا بــازی کنــد؛ کامــوای ســبز، کاموای 

بنفــش، کامــوای نارنجــی، کامــوای آبــی. پیشــو کامواهــا را روی زمیــن ِقــل مــی داد.
ــال  ــو اص ــا پیش ــد، ام ــاز می ش ــان ب ــد، نخ ش ــل می خوردن ــه ِق ــور ک ــا همین ج کامواه
حواســش نبــود. نخ هــای صورتــی، آبــی، زرد، بنفــش، قرمــز و ســفید، همین جــوری 

روی زمیــن پخــش شــده بودنــد.
پیشــو خیلــی ورجه ورجــه کــرد، بعــد خســته شــد. گرســنه هــم شــده بــود. او بــا 

خــودش فکــر کــرد: »حــاال چــی بخــورم؟« بعــد به ســراغ یخچــال رفــت. از تــوی 
یخچــال بــرای خــودش یــک لیــوان شــیر ریخــت و خــورد.

پیشــو کمــی ســیر شــد، بعــد دوبــاره شــروع کــرد بــه ِقــل دادن گلوله های 
ــن  ــد: »م ــم می خوان ــعر ه ــودش ش ــا خ ــازی ب ــع ب ــو موق ــوا. پیش کام

پیشــواَم! پیشــو کوچولــو! مامانــم رفتــه َدَدر تــا بــرام بیــاره خبــر!« 

پیشو بین کامواها گیر افتاده
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آخ جون عکس

گربه های چشم رنگی

انگار این پرنده یک 
آرایشگاه درست و 

حسابی رفته.

بین عکس های این هفته هم عکس قشنگ داریم، 
هم عکس بانمک. بانمک ترین عکس، یک پرنده پا 
آبی است که یک پایش را بلند کرده. انگار که بازی 
می کند، شاید هم تنبیه شده. یک عکس هم هست که 
در آن گربه های سفید، چشم های رنگی متفاوت دارند.  

این دوتا گربه، یک بیماری 
خاص دارند که باعث شده هر 

چشم شان یک  رنگ باشد.

دشت الله ها. حتماً دوست داری 
ساعت ها در این دشت بمانی و 
عکس بگیری. 

شیر؛ پادشاه جنگل است. شیرها حیوانات 
قدرتمندی هستند که به صورت گروهی 

زندگی می کنند.
اسب ها حیوانات 

زیبایی هستند، اما این 
اسب خیلی زیباست.

گاومیش ها در شب برای 
خوردن آب به رودخانه 

نزدیک شده اند.

سری می زنیم به دنیای پرنده های 
زیبا. این پرنده، حسابی درحال 
گوش دادن است. 

پرنده پا آبی درحال بازی. 


