
 پنجشنبه  2  شهریور  1396
2 ذی الحجه 1438   /  24  آگوست 2017

گی
هفت

مه 
ه نا

ویژ
س

 قد
مه

زنا
 رو

ک
ود

ک

37شماره

w w w . q u d s o n l i n e . i r

بادبادک های 
نیمه کاره

راز مــن

این راز را االنپس گوش کن لطفًامانند باباجانتو واقعًا خوبی

1

از اول هفته

هی کار بد کردم

پروانه را کشتم

گل را لگد کردم

2

با دیگران باشمتا خوب و خوش اخالقتا مهربان باشماما تو می خواهی

3

پس می شوم بهتر

من بعد از این آقا

چون دوستت دارم

اندازه دنیا

4

تصویرساز:  نرگس هاشمی
شاعر: لیال خیامی

شلیک آبکی
صفحه

2
یک اتفاق بد

صفحه

4
دوستی حیوانات

صفحه

8
از تو ممنونم

صفحه

3



 پنجشنبه  2  شهریور  1396
22 ذی الحجه 1438   /  24  آگوست 2017

آخ جون، بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

 بــرای انجــام ایــن بــازی بــه یک نفــر فرمانــده و چندنفــر 
داریــم. نیــاز  مســابقه دهنده 

ــه 2  ــاب را ب ــک طن ــر ی ــدا دوس ــازی ابت ــن ب ــروع ای ــرای ش ب
درخــت یــا دســتگیره 2 در یــا 2 پنجــره و یــا دســتگیره کابینــت 
ــپس  ــم. س ــتفاده می کنی ــت اس ــد رخ ــا از بن ــم و ی و... می بندی
بــرای هرنفرمســابقه دهنده، یک متــر دســتمال کاغــذی لولــه ای 
ــتمال  ــول دس ــود و ط ــر ش ــا ضخیم ت ــم ت ــا می کنی ــط ت را از وس
کاغــذی مــا نیم متــر شــود. ســپس یک ســر دســتمال را بــا 
ــک  ــم و ی ــزان می کنی ــت آوی ــد رخ ــه بن ــاس ب ــره لب ــک گی ی
ــم  ــذی می زنی ــتمال کاغ ــر دس ــر دیگ ــه س ــم ب ــاس ه ــره لب گی
ــا دســتمال کاغــذی مــا ســنگین شــود و صــاف از بنــد رخــت  ت

ــا فاصلــه مســاوی  آویــزان شــود. حــاال تعــداد افــراد مســابقه ب
ــدام  ــه هرک ــتند، در حالی ک ــر( می ایس ــدود 3مت ــد رخت)ح از بن

ــد. ــاش در دســت دارن ــک تفنــگ آبپ ی
فرمانــده 1، 2، 3 می گویــد و ســپس فرمــان شــلیک می دهــد و 
مســابقه دهندگان همزمــان، بــه یــک نقطــه از دســتمال کاغــذی 
خودشــان آب شــلیک می کننــد. دســتمال کاغــذی خیــس شــده 
و چــون گیــره لبــاس بــه تــه دســتمال کاغــذی آویــزان اســت، 

ســنگین شــده و پــاره شــده و می افتــد.
ــه  ــا شــلیک آب ب ــد ســریع تر ب هــر مســابقه دهنده ای کــه بتوان
دســتمال کاغــذی خــودش، آن را از وســط نصــف کنــد تــا تکــه 

دســتمال روی زمیــن بیفتــد، برنــده اســت.

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

شلیک آبکی

1- با چه ابزار دیگری، غیر 
از تفنگ آبپاش، می توان به 

دستمال کاغذی، آب شلیک 
کرد؟

2- چه تغییرات دیگری 
می توانید در این بازی ایجاد 

کنید تا بازی هیجان بیشتری 
داشته باشد؟

3- چه نام های دیگری برای 
این بازی پیشنهاد می کنید؟

پس از انجام بازی 
به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 



3
آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

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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از تو ممنونم

ای خدای  بال های رنگی پروانه های آسمان آبی پرواز
ــم و  ــاز کن ــت هایم را ب ــازه داده ای دس ــن اج ــه م ــه ب ــم ک ــو ممنون از ت

ــرم... ــوش بگی ــمان را در آغ آس
ــم کــه اجــازه می دهــی مثــل پروانه هــا از عطــر گل هایــی  ــو ممنون از ت

کــه آفریــده ای لــذت ببــرم...
ای خدای خوب بادبادک ها...

از تــو ممنونــم کــه نــخ بادبــادک زندگــی ام را در دســت های قــوی ات 
ــا خــود خــود خــودت... ــه ای و اوج می دهــی ت گرفت

ایــن دومیــن نامــه اســت کــه برایــت می نویســم... ببخــش اگــر چشــم به راهت 
ــه  ــش ک ــت قبل ــادم رف ــود... ی ــلوغ ب ــرم ش ــی س ــروز خیلی خیل ــذارم. ام می گ
ــا  ــد ت ــا می برن ــارک بادبادک ه ــه پ ــا را ب ــه م ــرف مدرس ــروز ازط ــم ام بگوی
ــم  ــت... نمی دان ــوش گذش ــی خ ــم... خیل ــوا بدهی ــان را ه ــای خودم بادبادک ه
از آن بــاال بادبادکــم را دیــده ای یــا نــه... همان کــه رویــش عکــس یــک پروانــه 
بــود... وقتــی داشــتم بال هایــش را بــاز می کــردم کــه بیایــد بــاال، تــوی گوشــش 
گفتــم کــه ســالم مــن را بــه خــدای خوبــم برســان و بگــو ایــن پاییــن حــال مــا 

خــوب اســت، حــال شــما چطــور اســت؟...

راســتی دیــدی کــه بادبــادک زهــرا طفلکــی چطــوری بنــدش پــاره شــد و بــاد 
ــرای بادبادکــش انتخــاب  تکه تکــه اش کــرد...؟ مــن فکــر می کنــم نخــی کــه ب
ــه برمی گشــتیم، خانــم  ــه خان ــود... وقتــی داشــتیم ب ــود، نــخ ضعیفــی ب کــرده ب
ــم  ــرای شــما آن را ننویســم. خان معلــم حــرف قشــنگی زد کــه حیــف دیــدم ب
معلــم گفــت: بچه هــا مــا همــه مثــل بادبادکیــم و نــخ مــا ایمــان مــا بــه خداســت 
هرقــدر ایمــان مــا محکم تــر باشــد، بهتــر و زیباتــر پــرواز می کنیــم... چــه حــرف 
قشــنگی... بــا مــن موافقــی آیــا خداجــان؟ اگــر موافقــی، لطفــاً نــخ زندگــی مــن را 

محکم تــر بگیــر، چــون مــن دوســت دارم در زندگــی اوج بگیــرم...

خدای مهربانم سالم
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

 بـــد یک اتفاق

ماجراهای 
 لکه  پوک  و لکه  کوک

کله کوک 

با تعجب به او نگاه کرد و فهمید 

که کله پوک خیلی ترسیده و حالش اصالً خوب 

نیست. کله کوک یک ساندویچ برای کله پوک خرید و 

د و از کله کوک 
کله پوک با خوردن ساندویچ حالش خیلی بهتر ش

تشکر کرد. کله کوک به کله پوک گفت: امروز اتفاق بدی برایت افتاده، 

دازه ناراحت می شدی و می ترسیدی. هنوز خیلی راه حل های 
اما نباید تا این ان

دیگر برای بازکردن در خانه هست و تو دوستان زیادی داری که می توانند 

کمکت کنند. کله پوک پرسید: مثالً چه راهی؟ کله کوک کمی فکر کرد و گفت: 

د. ثانیاً می شود نردبان 
اوالً کلیدسازهای دیگری هم توی این شهر زندگی می کنن

ت و از پنجره وارد خانه شد، چون می بینم که پنجره اتاقت باز است. 
گذاش

کله پوک با تعجب به پنجره خانه اش نگاه کرد و گفت: چرا به فکر 

خودم نرسید؟ کله کوک جواب داد: نمی دانم چرا 

به فکرت نرسید که دوستانی هم داری و 

می توانی از آن ها کمک بگیری.

1

آن روز صبح همه چیز خوب بود. 
کله پوک لباس هایش را اتو کرده بود و آماده گذاشته بود 

تا بپوشد و مرتب به مدرسه برود. تکالیفش را کامل انجام داده بود و 

انشای زیبایی نوشته بود و می خواست انشایش را در مدرسه بخواند. او همه لوازم 

مدرسه را مرتب توی کیفش گذاشته بود. کله پوک برای صبحانه اش نیمرو درست 

کرده بود و بشقاب نیمرو و نان گرم و گوجه های خردشده را روی میز صبحانه چیده بود تا 

بخورد و لباس های اتوشده اش را بپوشد و کیف مرتبش را بردارد و به مدرسه برود. اما قبل از 

این که شروع به خوردن صبحانه کند، صدایی شنید. کله پوک با دقت به صدا گوش داد، اما نفهمید 

که این صدای چیست. برای همین هم در خانه را باز کرد و از خانه بیرون رفت تا ببیند این صدا از 

کجا می آید. چیز مهمی نبود. صدای باد بود که جعبه خوراکی خالی را روی زمین می کشید و صدای 

عجیبی تولید می کرد. کله پوک می خواست برود توی خانه تا صبحانه اش را بخورد که ناگهان باد شدید 

شد و در خانه را به هم کوبید. کله پوک با چشمان گردشده پشت در مانده بود و نمی توانست باور 

کند که باد در خانه را ببندد و او بدون کیف و لباس  مدرسه و صبحانه نخورده پشت در بماند. 

صبح زیبای کله پوک خراب شده بود و همه برنامه هایش به هم ریخته 
بود. کله پوک گرسنه بود و مدرسه اش دیر شده بود، اما او 

کرد و بعد هم گریه اش گرفت. خیلی عصبانی و کلید نداشت تا در خانه اش را باز کند. کله پوک بغض 
ناراحت بود.

اولین کاری که به ذهنش رسید 

این بود که از همسایه طبقه پایین کمک بگیرد. 

اما همسایه طبقه پایین به مسافرت رفته بود. بعد کله پوک 

به فکر کلیدساز افتاد و با خودش گفت که اگر یک کلیدساز 

بیاورم، می تواند در را برایم باز کند. البته کله پوک لباس مناسبی به 

تن نداشت، اما چاره ای نبود و باید به دنبال کلیدساز می رفت.

کله پوک به کلیدسازی رفت. اما کلیدسازی بسته بود و روی درش 

نوشته بود به علت بیماری تعطیل است. کله پوک دوباره بغض کرد. او راه 

دیگری بلد نبود. ساعت مدرسه گذشته بود و آقای معلم برایش 

غیبت گذاشته بود. او ناراحت بود که آقای 

معلم تکالیفش را نمی بیند و نمی فهمد 
که چه انشای زیبایی نوشته است. 2

4

دارد که در مشکالت او را تنها نمی گذارند.فهمیده بود برای هر مسئله راه های زیادی وجود دارد و دوستانی درست کردند و شام خوردند. آن شب کله پوک با آرامش خوابید. او خیر و خوبی تمام شد و آن شب، شب خیلی خوبی بود و همه با هم شام کله پوک باز کرد. کله پوک و دوستانش وارد خانه شدند و همه چیز به و کوکی از نردبان باال رفت و از پنجره وارد خانه شد و در را برای از کوکی و پوکی کمک گرفت و آن ها نردبان بلندی آوردند مثل تو دارم. واقعاً کله کوک دوست خوبی بود. کله کوک گرفت و گفت: خدا رو شکر که دوست خوبی کله پوک، کله کوک را در آغوش 
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

5
5

اولین کاری که به ذهنش رسید 

این بود که از همسایه طبقه پایین کمک بگیرد. 

اما همسایه طبقه پایین به مسافرت رفته بود. بعد کله پوک 

به فکر کلیدساز افتاد و با خودش گفت که اگر یک کلیدساز 

بیاورم، می تواند در را برایم باز کند. البته کله پوک لباس مناسبی به 

تن نداشت، اما چاره ای نبود و باید به دنبال کلیدساز می رفت.

کله پوک به کلیدسازی رفت. اما کلیدسازی بسته بود و روی درش 

نوشته بود به علت بیماری تعطیل است. کله پوک دوباره بغض کرد. او راه 

دیگری بلد نبود. ساعت مدرسه گذشته بود و آقای معلم برایش 

غیبت گذاشته بود. او ناراحت بود که آقای 

معلم تکالیفش را نمی بیند و نمی فهمد 
که چه انشای زیبایی نوشته است. 2

کله پوک گرسنه بود. او صبحانه نخورده 

ش قاروقور می کرد. باد می آمد و او سردش بود. 
بود و شکم

کله پوک به خانه برگشته بود و پشت در خانه نشسته بود و گریه می کرد. 

ار، او از سرما 
او با خودش فکر می کرد تا کلیدساز حالش خوب شود و بیاید سر ک

و گرسنگی تلف می شود. کله پوک هیچ پولی نداشت. همه پول هایش توی خانه بود. 

کله پوک با خودش فکر کرد شب که بشود، او جایی برای خوابیدن ندارد و ممکن است دزد 

او را بدزدد. شاید هم پلیس ها فکر کنند او ولگرد و دزد است که شب توی خیابان راه می رود و او 

م او را تهدید می کرد. شاید یک خوگاالز از جنگل 
را دستگیر کنند. خطر حمله خوگاالزهای وحشی ه

 او را با خود به جنگل ببرد. 
دراز از آسمان بیاید و

ز منقار
 و او را بخورد و شاید هم یک میالنا

بیرون بیاید

 کنار دیوار نشسته بود و گریه می کرد. همین شکلی تا ظهر آنجا ماند و گریه 
کله پوک از ترس می لرزید و

کرد و ترسید و لرزید. تا این که با صدای کله کوک به خودش آمد و از جا پرید. کله کوک پرسید: 

ک با دیدن کله کوک خیلی خوشحال شد و با 
تو اینجایی؟ چرا امروز به مدرسه نیامدی؟ کله پو

گریه همه ماجرا را برایش تعریف کرد. کله کوک گفت: وقتی دیدم امروز به مدرسه نیامدی، 

ت را بپرسم. اتفاق بدی افتاده، ولی نمی فهمم تو چرا گریه 
خیلی نگران شدم و آمدم حال

ه از دزد و 
می کنی؟ کله پوک از ترس هایش برای کله کوک گفت و گفت ک

ی منقاردراز 
النازها

خوگاالزهای وحشی و می

می ترسد.

3

دارد که در مشکالت او را تنها نمی گذارند.فهمیده بود برای هر مسئله راه های زیادی وجود دارد و دوستانی درست کردند و شام خوردند. آن شب کله پوک با آرامش خوابید. او خیر و خوبی تمام شد و آن شب، شب خیلی خوبی بود و همه با هم شام کله پوک باز کرد. کله پوک و دوستانش وارد خانه شدند و همه چیز به و کوکی از نردبان باال رفت و از پنجره وارد خانه شد و در را برای از کوکی و پوکی کمک گرفت و آن ها نردبان بلندی آوردند مثل تو دارم. واقعاً کله کوک دوست خوبی بود. کله کوک گرفت و گفت: خدا رو شکر که دوست خوبی کله پوک، کله کوک را در آغوش 
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تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی

خوانش کتاب »نقره ماهی«

سفر به روی آب
1

2 صدای زنگ در می  آید. مهمان  های سنبله از راه 
رسیدند. سوسن و یاسمن. سنبله با خوشحالی به 

استقبالشان رفت. وقتی داخل اتاق رسیدند، سنبله 
با دوربین عکاسی  اش بین سوسن و یاسمن نشست 

و شروع کرد به تعریف کردن از مزرعه آفتاب  گردان. همه 
عکس  هایی که گرفته بود را به دوستانش نشان داد. او از باغبان 
مهربانی که در آنجا بود نیز تعریف کرد. اطالعاتی که باغبان به 
سنبله داده بود را آورد و گفت: »من امروز می  خواهم با کمک 

شما یک مزرعه آفتاب گردان کوچک داشته باشم. حاضرید به 
من کمک کنید؟« سوسن و یاسمن بلند جواب دادند: »بَبَبَبََب له« 

بعدهم سه تایی با هم زدند زیِر خنده! سنبله از قبل یک سری وسایل 

آماده کرده بود و روی میز کار همیشگی  اش چیده بود: یک شانه 

تخم مرغ پالستیکی، کمی کود و خاک، آبپاش، تخم آفتاب گردان، 

کتاب باغبانی و...  سنبله برای دوستانش تعریف کرد: »باغبان برایم 
توضیح داد که چه جوری بذر گل  های آفتاب گردان را بکاریم. 

خودش به من بذر گل هم داد. راستی بچه  ها می  دانستید بذر گل 
آفتاب گردان همان تخم آفتاب گردان است؟!« سوسن و یاسمن 

دوتایی با هم گفتند: »چه جالب! خب حاال باید چه کار کنیم؟«  سنبله 

گفت: »من از روی یادداشت  هایم می  خوانم، شما انجام دهید. خب 
اول از همه باید خانه های شانه پالستیکی تخم مرغ را پر از کود و 

یکی یکی پر از کود و خاک کردند.خاک کنیم.« سوسن و یاسمن با بیلچه  ای که روی میز بود خانه  ها را 

سنبله ادامه داد: »حاال باید هر بذر را داخل یکی از 

خانه  ها بگذاریم و بکنیم زیر کود تا دیده نشود.« یاسمن 

شروع کرد به زیر خاک کردن بذرها یا همان تخم 

آفتاب گردان  ها. سوسن گفت: »و حاال باید کمی آب بدهیم به آن ها.« 

سنبله خندید و در جواب سوسن، شبیه معلم ها گفت: »آفرین دخترم. 

این هم آبپاش!« و آبپاش را با دست به سمت سوسن ُهل داد. یاسمن 

گفت: »خب، همین؟ یعنی به همین راحتی گل  های آفتاب  گردان 

درمی  آید؟« سنبله جواب داد: »نه یاسمن جان. این اول کار بود. برای 

این که این بذرها جوانه بزنند، تقریباً یک هفته وقت الزم است. اما در 

این یک هفته باید خوب از آن ها مراقبت کنیم. باید آن ها را در جای 

روشن بگذاریم و همیشه خاک  شان مرطوب باشد.« 

باغبان مهربان به سنبله گفته بود بعد از یک هفته که بذرها به جوانه  های 

کوچکی تبدیل شدند، باید آن ها را به گلدان منتقل کند؛ یک گلدان 

بزرگ پر از کود و خاک. بعد نهال  کوچولوی آفتاب  گردان را داخل آن 

بگذارد. نهال کوچولو به سرعت رشد می  کند و قد می  کشد. برای این که 

قدش َخم نشود، باید چوب بلندی را در خاک گلدان فرو کند و ساقه 

گل را به آن ببندد تا راست بایستد و باالخره یک روز می  رسد که گل 

آفتابگردان خشک می  شود. آن وقت است که باید گل آفتاب  گردان 

را از ساقه جدا کرد و بذرهای آن را جمع  آوری کرد. سنبله همه این 

اطالعات را از روی دفترچه یادداشتش برای سوسن و یاسمن خواند. 

سنبله و دوستانش تا هفته دیگر منتظر جوانه  های گل آفتاب  گردان 
می  مانند.
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خوانش کتاب »نقره ماهی«

سفر به روی آب
داستان »نقره ماهی« درباره یک نقره ماهی است که در ته دریا و جایی پر از آب زندگی 

می کند. او از آن همه آب خسته شده. دوست دارد همیشه بتواند غذای زیادی تهیه کند، 

به همین دلیل هم تصمیم می گیرد به جایی برود که همیشه در آن غذا هست. نقره ماهی 

از خانواده اش خداحافظی می کند و توی دریا به سمت روی آب به حرکت درمی آید. 

جنگل زیبا
در دورهای دور، در زیر دریای بزرگ و 
زیبا، جنگلی قشنگ تر از همه جنگل های 

روی زمین قرار داشت که همه ماهی ها آن 
را دوست داشتند. یک نقره ماهی همراه 
خانواده اش در این دریا زندگی می کرد: 

»نقره ماهی و بچه هایش، هرروز برای پیدا 
کردن غذا، از این طرف به آن طرف شنا 

می کردند. بعضی وقت ها غذای زیادی به دست 
می آوردند. بعضی وقت ها هم غذا کم بود. 
بعضی روزها آرام و بی دردسر می گذشت. 

بعضی روزها هم پرخطر و پردردسر.«
نقره ماهی می خواست در جایی زندگی کند 

که این همه آب نباشد و غذا هم بدون دردسر 
پیدا شود.

سفِر نقره ماهی
نقره ماهی قصه ما برای پیدا کردن یک 

زندگی بهتر به سمت باالی آب حرکت کرد 
تا به آرزوهایش دست پیدا کند. نقره ماهی 
به بچه هایش قول داد که وقتی دنیای تازه 

را پیدا کرد، آن ها را هم با خودش ببرد. او 
در راه چیزهای زیادی دید: »عروس های 

دریایی، باله هایشان را باز و بسته می کردند. 
ماهی های رنگارنگ ریز و درشت، شناکنان 
این طرف و آن طرف می رفتند. خرچنگ ها، 
البه الی مرجان ها، دنبال چیزی برای شکار 

می گشتند.«  نقره ماهی چندبار نزدیک 
بود شکار ماهی های بزرگ تر شود، اما 

زود و سریع فرار کرد. او به بچه هایش 
فکر می کرد که منتظر برگشتش بودند. 

نقره ماهی باالخره به سطح آب رسید.

نقره ماهی در ساحل
روی آب، آفتاب این قدر زیاد بود که نقره ماهی 

مجبور شد چشم هایش را ببندد. همه جا هم 
آب بود. او خیلی خسته شده بود، اما وقتی به 
یاد بچه هایش افتاد شروع کرد به شنا کردن: 

»موج ها او را باال و پایین می بردند و جلورفتن را 
برایش سخت می کردند... اما بازهم شنا کرد و 

شنا کرد. تا باالخره توانست ساحل را ببیند.«
در نزدیکی ساحل بود که یک دفعه یک موج 

بلند و بزرگ او را با خود برد: »نقره ماهی گیِج 
گیج شد. وقتی به خود آمد، موج برگشته بود 

و او را روی شن های ساحل جا گذاشته بود. 
حالش بد بود. آفتاب تنش را می سوزاند. بدنش 
درد می کرد. نفس کشیدن برایش سخت شده 

بود. داشت خفه می شد.« طفلکی نقره ماهی. 

نقره ماهی نجات پیدا می کند
نقره ماهی خیلی تالش کرد تا دوباره به سمت 
دریا بازگردد، اما موفق نشد. او به بچه هایش 
فکر می کرد که منتظرش بودند. می خواست 

یک بار دیگر آن ها را ببیند: »آخرین 
نفس هایش را می کشید که یک لحظه فکر 

کرد دارد بچه هایش را می بیند. تمام نیرویش 
را جمع کرد و بار دیگر خودش را از شن های 

ساحل کند و به هوا پرید. همان موقع، موج 
بزرگی از راه رسید و او را به دریا برگرداند.« 

نقره ماهی تا توی آب افتاد، شروع کرد به 
تندتند نفس کشیدن. او به سمت خانه اش 

حرکت کرد تا قصه قشنگ آب را برای 
بچه هایش تعریف کند.

1
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مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون عکس

دوستی حیوانات

یک پِلیکان درحال 
پرواز. پِلیکان ها از 
خانواده لک لک ها 

هستند.

به دنیای حیوانات که سفر کنیم، چیزهای عجیب زیادی 
می بینیم. یکی از این اتفاقات عجیب، دوستی میمون و 
االغ است. بین عکس ها، می توانی عکس گلی را هم که 
شبیه میمون است، ببینی. 

اسم این حیوان های پشمالو، 
»بوفالو« است. بوفالوها یک جور 
گاو وحشی هستند.

آخی! این کره االغ و 
بچه میمون با هم دوست 

شده اند.

ببین این قورباغه 
بازیگوش چه جوری 
به دوربین ُزل زده. 

اصالً نگران 
نباش. این 
پلنگ فقط 
می خواهد 
توله اش را 

جابه جا کند.

من هم با تو موافقم.    
 این عقاب، خیلی 
عصبانی است.

انگار این روباه قرمز درحال 
خندیدن است. فقط کاش این طور 
دندان هایش را نشان نمی داد.

 این هم گل اُرکیده 
صورت میمونی.


