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 فْزسر

2 



آى ّا تا خسر ٍ هازر اًسر ضاى . ایي زاسساى ٌّسل ٍ گززیل اسر
.  خسر ضاى چَتطکي اسر. آى ّا سیاز خَلسار ًیسسٌس. سًسگی هی کٌٌس

ِ ّا فزیاز هی سًس. هازر اًسر ضاى آزم ذَتی ًیسر .اٍ ّز رٍس سز تچ  
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:خسر ضاى هی گَیس. یک ضة ٍقسی کَزکاى زر تسسزذَاب اًس  
.ـ ها خَلسار ًیسسین  

:هازر اًسر تسضاى هی گَیس  
.ها تایس ٌّسل ٍ گززیل را زر جٌگل رّا کٌین. ـ ها غذا ّن ًسارین  
:خسر ضاى هی گَیس  

.ها چٌیي کاری را کززُ ًوی زَاًین! ـ ًِ  
:هازر اًسر تس ضاى هی گَیس  

!ـ ها تایس تکٌین  
:خسر ضاى هی گَیس  

.ـ تاضس، ٍلی ایي کار زرسر ًیسر  
ُ اًس ٍ صسای خسر ٍ هازر اًسر ضاى  ٍلی ٌّسل ٍ گززیل ٌَّس ًرَاتیس

.را هی ضًٌَس  
:گززیل اس ٌّسل هی خزسس  

 ـ چی کار کٌین؟
:ٌّسل هی گَیس  

.هي یک خالى زارم. ـ ذیز اسر  
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:صثح هازر اًسر تس ضاى، سز کَزکاى فزیاز هی سًس  
.ها تایس خطر چَب تِ جٌگل تزٍین! ـ تیسار ضَیس  

. ٌّسل ٍ گززیل تا خسر ٍ هازر اًسر ضاى تِ سَی جٌگل هی رًٍس
.گززیل ززسیسُ اسر ٍ خسرش غوگیي اسر  
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ُ  اسر اٍ  اس زسسکَل اش یک . اٍ غوگیي ًیسر. ٍلی ٌّسل ًسزسیس
.یک سٌگ هی اًساسز زا ٌّگام تزگطسي تِ ذاًِ، راُ را گن ًکٌٌس  

8 



:زر ٍسط جٌگل هازر اًسر تس هی گَیس  
ضوا ّویي جا تاضیس، هي ٍ خسر زاى هی رٍین  . ـ تایس آزص رٍضي کٌین

.کِ چَب تیاٍرین  
ٌّسل ٍ گززیل سیز یک زرذر هٌسظز . خسر ٍ  هازر اًسر تس هی رًٍس

آى ّا سیاز اًسظار هی کطٌس، ٍلی خسر ٍ هازر اًسر تس ضاى تز . هی هاًٌس
.ًوی گززًس  

ها . تیا زا سٌگ ّا را خیسا کٌین! غن ًرَر، گززیل: ٌّسل هی گَیس
. هی زَاًین اس رٍی آى ّا، ذاًِ را خیسا کٌین  
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ٌّسل ٍ گززیل زوام ضة ٍ رٍس راُ هی رًٍس ٍلی سٌگ ّا را 
آى ّا گزسٌِ ٍ . آى ّا گن ضسُ اًس. خیسا کززُ ًوی زَاًٌس

آى ّا سیز زرذسی تِ ذَاب  هی رًٍس، ٍقسی  . ذسسِ ضسُ اًس
ُ گگ . تیسار هی ضًَس یک خزًسُ کَچک را هی تیٌٌس خزًس

ُ گگ . آٍاس قطٌگی هی ذَاًس ٌّسل ٍ گززیل اس خطر خزًس
. هی رًٍس  
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ِ ای کَچکی هی تزز ُ گگ آى ّا را تِ ذاً ایي . خزًس
ٌّسل ٍ . ذاًِ اس کیک ٍ ضیزیٌی ساذسِ ضسُ اسر

:گززیل یکجا هی گَیٌس  
!ـ تیا ترَرین  

:گززیل هی گَیس  
.ـ هي کوی کیک هی ذَرم       

:ٌّسل هی گَیس         
.ـ هي کوی ضیزیٌی هی ذَرم       

؛ ّززٍی ضاى یکجا هی گَیٌس ٍ «!ذَضوشُ اسر»
. هی ذٌسًس  

:کسی هی خزسس  
ـ کِ ذاًِ هزا هی ذَرز؟    
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:یک خیزسى اس ذاًِ هی تزایس ٍ هی گَیس  
ُ ایس؟ زاذل تیاییس! ـ سالم قٌسٍلک ّا .گزسٌِ ضس  

خیزسى تِ آى ّا ضیز ٍ تیسکَیر . ٌّسل ٍ گززیل زاذل ذاًِ هی رًٍس
. آى ّا سیاز هی ذَرًس ٍ تِ ذَاب هی رًٍس. هی زّس  

اٍ هی ذَاّس کِ . ٍلی خیزسى یک سى تس اسر، اٍ یک جازٍگز اسر
.ٌّسل ٍ گززیل را  ترَرز  

 

15 



16 



 صثح ٍقسی خیزسى تیسار هی ضَز، هی تیٌس کِ ٌَّس کَزکاى
خیزسى جازٍگز ٌّسل را هی گیزز ٍ زاذل یک . ذَاب اًس

.قفس هی اًساسز  
:ٌّسل جیغ هی سًس  

!کوک! ـ کوک  
:گززیل تیسار هی ضَز ٍ اس خیزسى هی خزسس  

 ـ چِ کار هی کٌی؟
:خیزسى هی گَیس  

اٍ تایس . تزٍ تزای تزازرذ ضیز ٍ  تیسکَیر تیاٍر! ـ گح ًشى
.چاق ضَز زا هي اٍ را ترَرم  

.ٍ گزیِ هی کٌس« !آُ، ًِ»گززیل هی گَیس؛    
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. گززیل ّز رٍس  تِ ٌّسل غذا هی زّس ٍلی اٍ سیاز ًوی ذَرز
.اٍ ًوی ذَاّس کِ جازٍگز اٍ را ترَرز  

اٍ ّز رٍس تِ . ٍلی خیزسى جازٍگز هی ذَاّس کِ اٍ را ترَرز
:ٌّسل هی گَیس  

!ـ اًگطر اذ را تِ هي ًطاى تسُ  
خیزسى هی ذَاّس تثیٌس کِ اٍ چاق ضسُ اسر یا ًِ؟ ٍلی ٌّسل  

.هی زّستِ اٍ یک اسسرَاى کَچک را ًطاى   
:هی سًسفزیاز خیزسى   

!ـ هي ًوی فْون زَ چزا چاق ًوی ضَی   
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:یک رٍس اٍقاذ خیزسى زلد هی ضَز ٍ جیغ هی سًس  
. هي فززا ززا ذَاّن ذَرز! ـ ٌّسل زَ ّیچ ٍقر چاق ًوی ضَی  

گززیل زر تسسز ذَز ذَاتیسُ اسر کِ اس صسای خیزسى تیسار  
:هی ضَز ٍ ساری کٌاى هی گَیس  

!ـ ذَاّص هی کٌن؛ لطفا تزازرم را ًرَر  
:خیزسى هی گَیس  

هي هی ذَاّن کِ تزازرذ را . تزٍ تزاین هزچ تیاٍر! ـ گح ًشى
.هي سَج زلد را زٍسر زارم. سَج تساسم  

.گززیل چَى ززسیسُ اسر، هزچ هی آٍرز  
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ٍلی گززیل هی ذَاّس کِ تزازرش را ًجاذ    
اٍ فکز هی کٌس ٍ زصوین هی گیزز زا   . تسّس   

. هزچ سیازی تِ رٍی خیزسى تداضس      
حاال زیگز خیزسى جازٍگز جایی را زیسُ 

:اٍ جیغ هی سًس. ًوی زَاًس  
.هي جایی را ًوی تیٌن! ـ کوک  

گززیل سٍز خیزسى را تِ آزص هی اًساسز ٍ 
:خیزسى فزیاز هی کطس  

. سَذسن! ـ آخ   
.گززیل تِ طزف قفس ٌّسل هی زٍز        
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آى ّا . گززیل زرٍاسُ قفس را تاس هی کٌس ٍ ٌّسل اس قفس تیزٍى هی آیس
.ذیلی ذَضحال هی ضًَس  

:ٌّسل هی گَیس  
.ـ تیا طال ّای جازٍگز تس را تگیزین  

:گززیل هی گَیس  
.ـ زرسر اسر، تیا تگیزین  

آى ّا . آى ّا طال ّا را هی گیزًس ٍ اس ذاًِ خیزسى جازٍگز تیزٍى هی ضًَس 
:ٌّسل ٍ گززیل هی ذَاًٌس. چٌس خزًسُ را هی تیٌٌس  

ُ گگ ّا» ُ گگ ّا، خزًس ـ خزًس  
ُ این ٍ زٌْایین  ها گن ضس

ُ گگ ّا ُ گگ  ّا، خزًس  خزًس
ِ ی ها تزساًیس «!لطفا ها را تِ ذاً  
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ُ گگ ّا آى ّا را تِ ذاًِ ضاى هی رساًٌس خسر ضاى ٍقسی . خزًس
.آى ّا را هی تیٌس، ذیلی ذَضحال هی ضَز  

: خسر ضاى هی گَیس  
.ـ ذیلی ذَضحالن کِ تِ ذاًِ تزگطسیس  

ِ ی خسر  حاال هازر اًسر تس ضاى آًجا سًسگی ًوی کٌس، اٍ اس ذاً
.ٌّسل ٍ گززیل رفسِ اسر  

حاال زیگز آى ّا . ٌّسل ٍ گززیل طال ّا را تِ خسر ضاى هی زّس
.گزسٌِ ًوی هاًٌس، سیزا خَل زار ضسُ اًس  

.حاال ّوِ ذَضحال اًس  
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 فعالیر ّا

.ٍصل کٌیس            الف 

 اًگطر
 قفس

 اسسرَاى

 هزچ

 طال

 سى جازٍگز

match. Match. A 
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   COLOUR. B رًگ آهیشی کٌیس.  ب 
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