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یکشنبه

سالم دفترچه!
اِوا بال ُقلُنبه آمده!

یک هفته ی بال بال انگیز داریم دوباره! راستی راس��تی که 
االن توی کله ام فقط وفقط به عید فکر می کنم.

نبه آمده!لنبه آمده!لنبه آمده!ُنبه آمده!ُنبه آمده! لقلُق اوا بالِوا بالِوا بال

1
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من عاشق این ها هستم: 

هدیه دادنُکلِکسیون برگ هایم

کلمه ی قاشق

گروِه موسیقی برادرم، هامفری

برف
ژاکت های زمستانی

عی��ِد قلب ه��ای گرم 
ازش  زودی ه��ا  )همی��ن 
برایت می گویم دفترچه!(

آوازخواندن با صدای بلند
 موسیقی برادرم، هامفری

قاشقی قاشققاشقی قاشقی ی قاشققاشق کلمهکلمه
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من عاشِق این ها نیستم:

اینک��ه هامف��ری َدرنَ��َزده 
بیاید توی اتاقم.

خجالت کشیدن
دستپاچه شدن

برف پاروکردن

سوسک برگرهای مامانآفتاِب تابان

کلمه ی لَکه

ساعت زنگ داِر خودم

فراموش کردن چیزها

کهلکهکهلکهللَکهکه
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اما من واقعاً عاشق خانواده ام هستم!

این هم یک عکس از سورتمه سواری ما:

تازه من عاشق بچه خفاش خانگی ام، باکستر، هم هستم.

اینجا لباِس آدم برفی پوشیده:

بابا

نی نی مو

مامان بابابابا

نینینینیمومو

مامانمامان

ِ

من
هامفری
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این که ُجغد باشی، خیلی ُجغدانگیز است.

ما تماِم شب بیدار می مانیم.

تماِم روز هم می خوابیم.

ِ

ما توی النه درختی هایمان در 
جنگل زندگی می کنیم.
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این هم عکِس کالسمان:

آخ خ خ دفترچ��ه! م��ن هن��وز درب��اره ی عیِد قلب ه��ای گرم 
برایت نگفته ام! )چه فراموش کاری ام من!( این یکی از عیدهای 

خیلی خیلی پَرپَرانگیز توی درختکده ی ماست.

سو
ِکالرا

َزک

زارا

ِمیسی

دوشیزه پُشت پَرپَری

جورج
من

لوسی
جیکوب

لی لی

کارلوس

18

بهترین دوسِت من، لوسی، در 
النه ی کنارِی ما، شماره ی 9 زندگی 
می کند. ما با تلفن کاجی هایمان 

با هم حرف می زنیم، 
خیلی هم زیاد!

ما هر دو به مدرسه ُجغدِی باالدرختی 
می رویم.

هایلی



از کتاب  چی فهمیدی؟

دفترچه خاطرات  جغد

معنی واقعِی 
عیِد قلب های گرم چیست؟

قصه ی بال َزرَزری، پری کوچولوی 
مهربان، را تعریف کن.

اِوا چطور با جینگول پینگول ها، 
بال ِکش های بافتنی و کلوچه هایش دیگران را 

خوشحال کرد؟

یک لغت نامه ی جغدانگیز برای خودت درست کن. 
توی دفترچه ات از باال تا پایین تمام کلمه  های جغدی 

اِوا بال ُقلُنبه را بنویس. بعد کناِر هر کدام کلمه ی 
آدمیزادی آن را بنویس. معنی شان را هم اضافه کن.

نویسنده ی این کتاب کلمه های آدمیزادی و کلمه های 
جغدی را با هم ترکیب کرده و کلمه های ترکیبِی 

جدیدی ساخته است. مثالً بال بال انگیز و بال کش. تو هم 
می توانی این کار را بکنی؟ کدام کلمه ی آدمیزادی با 

کدام کلمه ی جغدی ترکیب شده؟ تو هم برای خودت 
ترکیب های تازه بساز.
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