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جشن آبانگان مبارک

می شوم شاد و می زنم غوطه
مثل ماهی میان زالل آب

آسمان دلگشا و دریا آرام
زندگی مهربان و من خوشحال

محمود کیانوش
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تچر 
به معنای خانه زمستانی 

است. روی کتیبه ای آمده است: 
»من داریوش این تچر را ساختم.« این 
کاخ یک موزه خط به شمار می رود و 

کتیبه های خطی متنوعی در آن 
وجود دارد.

کاخ سه در، 
تاالر شورا، دروازه شاهان، سه دروازه، سه دری 

یا کاخ مرکزی، در مرکز کوشک شاهی تخت جمشید قرار دارد. 
این کاخ توسط سه درگاه و چند راهرو به کاخ های دیگر راه می 

یابد و از این جهت آن را کاخ مرکزی و یا سه دری نیز 
می خوانند

این کاخ 
که کاخ اختصاصی خشایارشا بوده است در 

مرتفع ترین قسمت صفه تخت جمشید قرار دارد. 
احتمال می رود آتش سوزی در این مکان شروع شده باشد، به خاطر 

نفرتی که آتنی ها به دلیل آتش کشیده شدن آتن به دست خشایارشا از وی 
داشتند. 

رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده تمام شدن آب درون سنگ ها به خاطر 
حرارت است. به علت ویرانی شدید اطالعات زیادی در مورد 

این کاخ در دسترس نیست.

بچه ها اگر 
مطلب های پارسنامه را دوست دارید یا پیشنهادی دارید 

حتماً هم خودتون هم بزرگتراتون به ما خبر بدهید. این هم آدرس 
پست الکترونیکی: 

koodakan.parsnameh@gmail.com

كاخ تچر

كاخ سه در

كاخ هديش

تخت جمشيد (قسمت آخر)
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یه روز مودی با مامانش رفت بیرون. 
اونها خریداشونو کردن و تو رستورانی 

که مودی عاشقش بود غذا خوردن. 
مامان مودی بهش گفت: امروز باید 

بریم دکتر تا تو رو سریع معاینه کنه. 

اما مودی از آمپول می ترسید...

مودی آماده شد و از کوهستانها و 
دریاها گذشت تا به یه قصریخی رسید 

که باالی یه کوه بود

بعدازظهر مودی اتفاقاتی که براش 
افتاده بود واسه باباش تعریف کرد. 

باباش گفت: »مودی من چیزی دارم که 
میتونه به تو کمک کنه. این نقشه رو 

بگیر و برو دنبالش بگرد.«

وفتی رفت تو یه خرچنگ بزرگ رو 
دید که رو تخت پادشاهی نشسته بود

خرچنگ گفت: ای مودی کوچولو، چون تو سختی 
زیادی کشیدی تا به اینجا رسیدی من به تو یه 
سنگ جادویی میدم که وقتی داری آمپول می 

زنی اگه اونو فشار بدی و تا ۳ بشمری هیچ دردیو 
احساس نمی کنی. در ضمن آخرشم یه بستنی 

جایزه می گیری

مودی تشکر کرد از شاه خرچنگ و رفت خونه تا یه کم 
بخوابه. مودی فرداش رفت دکتر و سنگ جادوییش رو 

هم با خودش برد. دکترآمپولشو آماده کرد و برای مودی 
یه شعر خوند. مودی چشماش رو بست و سنگ رو خوب 

فشرد و شروع کرد به شمردن: ۱! ۲! .....۳!
دکتر گفت: آفرین مودی کوچولو!آمپول تموم شد!

خرچنگ راست گفته بود و مودی هم خیلی خوشحال بود. 
هم از مریضی ها دور شده بود، هم تو راه بستنی می خورد!

دکتر قلب و فشار خون و زانوهای 
مودی رو معاینه کرد بعدش دکتر 

گفت که مودی روز بعدش باید واسه 
محافظت از بدنش یه آمپول بزنه.

مودی کوچولو
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   مدير مسئول :

 دكتراسفنديار اختيارى  

   زير نظر شوراى سردبيرى

بچه ها امروز قراره ياد بگيريم 

چه جورى يه فيل رو خيلى راحت 

بكشيم

نقطه ها رو به ترتيب وصل كن تا 

يه شكل قشنگ درست بشه. اسم 

اين حيوون چيه؟

چهار تا بچه خرگوش پشت بوته هاى كلم قايم شدن. 
مى تونى پيداشون كنى؟


