
سرما كم كم در راه است. سبزی ها رو به زردی می روند. برگ های درختان می ریزند. 
به زودی، دیگر برای حیوانات، غذای كافی پیدا نمی شود.

مادر برای جست  وجوی غذا به جاهای دورتری رفته است.
 

آفتاب، آرام آرام می رود تا جای خود را به مهتاب بدهد. همه جا غرق در سكوت است.
بّچه ها به دوردَست ها نگاه می كنند.

یكی از آن ها می گوید: »مادر چقدر دیر كرده است!«
دیگری می گوید: »او گفت از همین راه باز می گردد و برایمان غذا می آورد.«

آن ها منتظرند.
 

ماه به آرامی باال می آید؛ انگار او هم نگران بّچه هاست.
یكی از خرگوش های كوچولو به ماه اشاره می كند و می گوید: »بّچه ها ، ماه هم آمد اّما 

مادر هنوز پیدایش نیست.«
بّچه ها نگران اند.

 
از پشت درخت ها حرف های آن ها را می شنود؛ آهویی كه در همان نزدیكی ها  كسی 
زندگی می كند. او از راه دوری آمده است. رفته بوده تا برای بّچه ی خود علف های تازه تهیّه 
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 … او كیست كه بیش از هر كس دیگر به فكر بّچه خرگوش ها و بقیّه ی حیوانات 

جنگل است؟

 … او چگونه به بّچه خرگوش ها كمك خواهد كرد؟

 من می توانم داستان را ادامه دهم؛ تا آنجا كه…

كند و اكنون در راه بازگشت، گفت  وگوی خرگوش های كوچولو را می شنود.
آهو با خودش می گوید: »وای… آن خرگوِش بیچاره كه در دام شكارچی افتاده بود!… 

شاید او مادر این كوچولوها بوده است!«
 

بّچه ها در حالی كه به ماه نگاه می كنند، صدا می زنند: »مادر!… مادر!… ما گرسنه ایم… 
مادر، زودتر بیا!«

آهو، به آرامی، سبزی هایی را كه با خود دارد، نزدیك النه ی خرگوش ها می گذارد و 
به طرف خانه اش حركت می كند.

 
باد هم هنگام عبور، تماشاگر این ماجراست. او می داند كه آهوی مادر برای جمع آوری 

آن سبزی ها چقدر زحمت كشیده است.
او می خواهد كاری كند تا آهو خوش حال شود. به همین خاطر صدای بّچه خرگوش ها را 
به گوش آهو می رساند: »بَه بَه!… غذایی كه مادر برای ما فرستاده است، چقدر خوش مزه 

است!… مادر چه مهربان است… او همیشه به فكر ماست.«
آهو شاد می شود و با سرعت بیشتری به طرف خانه اش 

می دود.
او با خود تصمیمی گرفته است و می خواهد باز هم، 

خرگوش كوچولوها را خوش حال كند.
 

كسی، همه ی این صحنه ها را می بیند.
او از دیدن این صحنه ُخشنود است.

او بیش از هر كس به فكر بّچه خرگوش هاست.
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