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جایی بر فراز قطب جنوب...

اصالً خوشم 
نمی آید!

سردم 

شده!

...گم شده ا یم!من مطمئنم كه ما...
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مسخره نشو!

من دقیقًا 

می دانم كجاییم.

حس یک پرنده هیچ وقت 

بهش دروغ نمی گوید!
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م
بو

حسم بهم 

می گوید 

كه صاف 

رفته ایم توی 

كوه!

چی بود؟

فکر كنم كوه را 

ُخرد كرده ایم.

ک---ترترتر

بهمـــن!!



چه خفن! داریم 
بهمن سواری 

می كنیم!

من از بهمن 

خوشم نمی آید!
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ببین سنجاب! 

داریم عقب عقب 

می رویم.

من عقب عقب 

رفتن را دوست 

ندارم!

سروته بشویم؟

یک لنگه پا 
چی؟

نه!

البته كه نه!

لطفًا 

تمام كه 
شد خبرم 

كن!

تمام شد.
نجات 

كردیم؟ پیدا 

هنوز معلوم 

نیست.
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باز هم یک فرود معركه!

از چه لحاظ فرود 

معركه ای بود؟

به نظر من از هر فرودی جان سالم به در 

ببری، یک فرود معركه به حساب می آید.

كی 

آنجاست؟
خودت را نشان 

بده!
هیس! تو چیزی 

نشنیدی؟
به غیر از صدای 

خودم كه حرف 

می زدم؟

یک چیزی  اگز م گر فت!!
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آی!بینگ

هان؟

نگران نباش. همیشه 

همین است.

تو كی 
وای شلوغش هستی؟

نکن! من پرنده ام.

 دارم می میرم!! 
خدایا چرا من؟

چرا؟!!

و این دوست 

آشفته حالم 

سنجاب است.

یک چیزی  اگز م گر فت!!
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از كجا 

آمده اید؟

ما داشتیم پرواز 

می كردیم كه خوردیم 

به كوه.

تو بلدی پرواز كنی؟

... بلد م ...البته كه...

م!!
... پرواز كن
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پس تو خود 
خودشی... 

تو 
برگزیده ای.

من چی چی ام؟

برگزیده. افسانه ها خبر داده بودند كه 
یک روز یک پرنده ی بالدار از آسمان 

نازل می شود...

... و با خودش صلح و خوشبختی 

به دهکده ی پنگوئنی ما می آورد.

اِممم... البته كه من 

از آسمان افتاده ام...

از صلح هم كه 

خوشم می آید!

خش
خش
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آره! دقیقاً خودمم.

من سااكری هستم. از 

آشنایی باهات خوشبختم.

ا ووووو ه ه ه ه ه ا ا ا ا ا
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پس ُمردن 

این شلکی 

است.

همه جا سفید و سرد 

می شود.

اِم... خوب چون خوابیده ای 

روی برف!

دارم كبود 

می شوم!

سنجاب، تو 

همیشه آبی 

هستی.

ببین، حتی یک 

خراش هم 

نداری.
اوه، هاها. 

نمی دانستم كه!

ا ووووو ه ه ه ه ه ا ا ا ا ا
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پشت سرم بیایید. باید به رئیس 

بگویم كه برگزیده آمده اینجا.

صبر كن... چی؟ 

این چی گفتی برگزیده؟

بود؟

هی، بچه ها، صبر 

كنید من هم بیایم!

غررررررررررررررررررررررررر
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