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  يدوست و نوروز
  يختائ ئدهما
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   د.نبو كسچيه مهربان يخدا از ريغ د،نبو يكي بود يكي

  

 كي .دكردنمي يزندگ ياديز واناتيح ما جنگل يتو
 از را مادرش و پدر ياحادثه در كه بود مونمي بچه

 .ديكشمي ييتنها يليخ يمونم چهب د.بو داده دست
 داشتند دوسَتش كوچك و زرگب ل،جنگ واناتيح مامت
 ييتنها احساس كمتر تا كردندمي كمك او به شهيهم و
 شيبرا و كردندمي يباز او با شهيهم هاوانيحچهب د.كن
 روز هر هانآ .دآوردنمي خودشان يخوشمزه هايغذا از
   .دكردنمي يباز ندشدمي جمع يمحل در

 وستانشد د.نش يخبر ميمون بچه از يروز چند كباري
 يمونم كه دنديد د،رفتن او يخانه به شدند نگران

 است نيغمگ و ناراحت گرفته دست به يآلبوم كوچولو
   ؟يكنمي هيگر چرا - دنديپرس وستانشد .دكنمي هيگر

 تنگ مادرم و پدر يبرا دلم« ت:گف كوچولو ميمون
 ممادر و پدر امسال و است نمانده نوروز به يزيچ !شده
  » .دستنين كنارم

 د:گفتن و كردند آرام خوب هايحرف با را او دوستانش
   .ميهست كنارت ما يستين تنها تو-

 خانه به ديبا امسال  ه:ك كردند اصرار دوستانش يهمه
   !ييايب ما

 در دارم دوست« ت:گف و كرد تشكر كوچولو ميمون
  » م.باش امخانواده ادي به بمانم خانه

  

 خواب از در يصدا با بحص د،يفرارس نوروز ديع روز
 در زيچ كي هركدام دوستانش تمام ديد و شد داريب

 كي هم با هانآ د.باشن او كنار تا اندآمده و گرفته دست
 سفره دور يهمگ دنديچ بايز اريبس نيسهفت يسفره

 دوستشان كنار را سال لِ يتحو يلحظه و نشستند
 سال از عدب د،نخور غصه كوچولو ميمون تا ماندند
 به هم با مهه ر،گيهمد از ييرايپذ و يروبوس و ليتحو
 ديدباز و ديد و نوروز يرانيا رسم و رفتند گريكدي خانه

 مباه يكل و گرفتند يديع هابزرگتر زا د،آوردن بجا را
   د.كردن يگذرانخوش و يباز

  

  

  


