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مرغهاي شگفت انگيز!

مرغها حيوانات متحير كنندهاي هستند ،ميدانستنيد...
مرغها حدود  8000سال پيش اهلي شدند و زماني موجوداتي
مقدس كه سمبل خورشيد بود شناخته ميشدند.

تم���ام مرغها به  Galu Sgailusمرغ قرمز جنگل ارتباط
پيدا ميكنند.

در س���ال  1888يك مرغ عادي حدود  100عدد تخم در سال
ميگذاشت .اما امروزه يك مرغ معمولي خسته و مضطرب
ك���ه بيش از اندازه كار كرده در س���ال حدود  256عدد تخم
ميگذارد.

مرغه���ا در مرغداريه���اي بزرگ معموال از پس���ماندها و
پرهاي خودش���ان تغذيه ميكنند .مانند گله گاوها ،خوكها و
ساير پرندگان.

قووووود...

مرغها از صداهاي مختلفي اس���تفاده ميكنند .آنها هنگامي
كه از وجود شكارچيها يا درندهها مطلع ميشوند به همديگر
هشدار ميدهند.

مرغها جوجهها ب���ا هم صحبت ميكنند حتي زماني كه جوجه
هنوز درون تخم است...
قُد قُد . . .

جيك جيك

يك م���رغ م���ادر از فرزندانش در مقابل خط���رات دفاع
ميكند.

مرغها ميگذارند جوجههاشان زير پرهاي آنها در زير باران
پنهان شوند...

 ...و در روزهاي آفتابي بروي پشتشان بنشينند.

خروسها به مرغها كمك ميكنند تا النههايش���ان را با پر،
شاخههاي درختان علف و خاك بسازند.

مرغها بس���يار باهوش���ند! البته در آزمايشات علمي نه در
مرغداريها .آنها ياد گرفتهاند كه در را باز كنند و بخاري را در
مواقعي كه گرمشان است خاموش كنند.

ت
مرغهايي كه با آنها خوب برخورد ش���ده ،بس���يار دوس��� 
داشتني و آرام هس���تند .بعضي از آنها دوست دارند روي
پاي انسانها بخوابند.

مالقات با دوستان پردارمان :مرغها
هي! «هالي» و «تالي» امروز چيكار
ميكنيد؟

هيچي ،چطور «زاخ»؟
خب ،ميخواين بريم يه سري
حيوانات جالب ببينيم؟

ايستگاه
اتوبوس
قرار چيكار كنيم؟

روز بعد
آره ،كجا داريم ميريم؟

حتما ً

ميريم يه سري از
دوستانمان را ببينيم.

عاليه ،صبح همديگر را ميبينيم
و ميريم.

هي! «زاخ» امروز با
دوستانت آمدي؟

پناهگاه حيوانات

سالم «ريان» اينها
«هالي» و «تالي» هستند

سالم
سالم

و اينا هم دوستاي من هستند
«آنا»« ،استيو»« ،شارلوت»

اين مرغها واقعا ً دوستاي شما هستن؟

مطمئنا ً ،و شرط ميبندم
كه اونها هم راجع به
من همينطور فكر ميكنند.

من فكر نميكنم هيچوقت توي
عمر يك مرغ زنده ديده باشم.

ريان ،حال «شارلوت» اين
روزها چطوره؟

من قبال ً هيچوقت يك
مرغ نديده بودم.

عاليه! از اولين باري كه ديده بوديش
 100بار سالمتره

قبل از اينكه «شارلوت» اينجا زندگي كنه
توي يك مرغداري با هزاران مرغ ديگه
توي قفسهاي خيلي كثيف و كوچك زندگي
ميكردند و تخم ميگذاشتند.

او ميخواست براي خودش النه بسازه ولي
نميتوانست ،ميخواست بالهاش رو باز
كنه ولي نميتوانست ،قفس كوچيكش
طوري بود كه هرچي تخم ميگذاشت
ميغلتيد و ازش دور ميشد و ميرفت
توي يك دستگاه.

چرا؟ چه اتفاقي براش
افتاده بود؟

تنها كاريكه ميتوانست انجام بده اين بود كه اونجا بنشينه.
وقتي مرغها نميتوانستند به اون اندازهاي كه مرغدارها
ميخواس���تند ،تخم بگذارند اولين كاري كه مرغدارها انجام
ميدادند اي���ن بود كه غذا را از آنه���ا ميگرفتند .آخه آنها
فهمي���ده بودند كه وقتي مرغها از گرس���نگي در حال مردن
هستند ،تخم بيشتري ميگذارند .البته فقط براي مدتي...

بع���د از اون كه ديگه نميتوانس���تند تخم بگذارند آنها را با
يك كاميون به سالخ خانه ميفرستادند.

«ش���ارلوت» و دوس���تانش كه حدود 900ت���ا بودند در گرماي
س���وزان آفتاب براي يك س���فر طوالني با زور در كاميون
گنجانده ميشدند...

اما يك جايي در راه «ش���ارلوت» و چندتا از مرغهاي ديگر از
كاميون پايين افتادند .اون خس���ته ،ضعيف و كبود بود براي
همي���ن بدون هيچ حركت���ي كنار جاده نشس���ت .تعدادي از
دوستاش هم در جاده افتاده بودند ولي ...مرده بودند!

چندتا از دوستاي من آنها را پيدا كردند و «شارلوت» را پيش
من آوردند.

«ريان» تو ب���ا اون مزرعه بزرگ و
انبار مراقبت ميتواني يك خانهي
خوب براي يك مرغ درست كني

ما او را پيش دامپزش���ك برديم كه به او دارو داد و به اينجا
برگرداند.

اول كه «شارلوت» به اينجا آمد
ما مطمئن نبوديم كه بدونه اينجا
چكار كنه.

منظورت چيه؟

او هيچوقت خورشيد رو حس نكرده بود

من نميدانستم كه
دامپزشكها از مرغها
مواظبت ميكنند.

آره .دامپزشك من از
همهي اين مرغها
مراقبت ميكند.
همچنين از «اِدي» و
«جينجر»

خُب .اون قبل از اين هيچوقت زمين را لمس نكرده
بود و تنها يك فقس سيمي را ديده بود.

اما همونطوري كه ما انسانها ميدونيم كه چي ميخواهيم،
مرغها هم ميدانند« .شارلوت» به من گفت كه حاال چقدر
خوشحاله!

منظورت چيه كه
بهت «گفته»؟

او به من نشان ميدهد و هر
كسي كه او را ميبينه ،ميفهمه
كه اون نميخواد توي يك قفس
كثيف و كوچك زندگي كنه.

ميخواهد توي خاك غلت بخورد...

 ...بالهاش را باز كنه ...

 ...به زمين نوك بزنه ...

 ...لونهي راحت بسازه براي خودش ،پرهاش رو تميز نگه
داره و با دوستهاش زير نور آفتاب بشينه

وقتي داخل خانه راهش ميدم از موسيقي لذت ميبره و
با خوشحالي آواز ميخونه.

چرا نوكش اينطوريه؟
شكسته؟

مرغها با همديگر با پيدا كردن مكاني براي اعضاي
گروهشان دوست ميشوند از مرغ اول تا آخر ...اما وقتي
نتوانند اينكار را انجام دهند بايد براي غذا و مكان بجنگند.

احتماال ً  8يا  9تا ! اين براي او و
بقيه مرغها خيلي وحشتناك و ناراحت
كننده بود .دقيقا ً مثل اينكه تو در يك
باجهي تلفن با  6بچهي ديگه باشي!
زندگي يك مرغ در مرغداري خيلي با
زندگياي كه خودش انتخاب ميكنه
متفاوت است.

وقتي كه جوجه بود ،دامدار نوكش را شكاند تا به بقيه جوجهها
و مرغهاي در اون قفس كوچيك نوك نزنه.

چندتا مرغ در قفس بودند؟

زندگي در طبيعت:

زندگي در مرغداري:

مرغها روي تخمهايشان مينشينند تا جوجهها از تخم بيرون
بيايند .جوجهها در كنار مادرشان بزرگ ميشوند و از او
تجربيات مادرشان ياد ميگيرند.

تخم مرغها از مرغها گرفته ميشوند و در مغازهها براي غذا
فروخته ميشوند .يا اينكه جوجهها را براي غذا بزرگ ميكنند.

مرغها مكانهايي براي درست كردن النه با علف و شاخهها
پيدا ميكنند.

مرغها در قفسهاي فلزي نگهداري ميشوند و هيچ
وسيلهاي براي ساخت النه به آنها داده نميشود.

آنها دوست دارند كه در ميان چمن و درختچهها قدم بزنند و
دنبال غذاهاي خوشمزه بگردند.

مرغداريها به آنها دانههاي بسيار بدي كه پر از قرص و
دارو و حشرهكش هستند ميدهند.

مرغها دوست دارند بالها و بدنشون رو كش بدن و با
بچهها و دوستاشون دور خونه بدواند.

مرغداريها به مرغها موادي ميدهند تا زودتر بزرگ شوند
طوريكه به سختي ميتوانند راه بروند يا حتي بايستند.

مرغها اگر به صورت طبيعي زندگيكنند تا  20سال عمر
ميكنند.

در مرغداريهاي بزرگ مرغهايي كه براي تخم گذاشتن
هستند كمتر از  2سال عمر ميكنند

و مرغهايي كه براي خوردن پرورش داده ميشوند وقتي
هنوز كوچك هستند تنها چند هفته پس از تولدشان كشته
ميشوند.

اين وحشتناكه!
قصهي «استيو»
چيه؟

يك سال پيش «استيو» كامال ً مثل يك
گلولهي كوچك بود .هم اندازهي يك
توپ پينگ پنگ.

آره« .استيو» ميان صدها جوجهي ديگه زير نور مصنوعي در
قفسها از تخم بيرون آمد .او هيچوقت مادر يا پدرش را
نميشناخت.

پس وقتي يك جوجهي
كوچيك بود آن را آورديد.

مرغدارها فقط ميخواستند مرغها را نگهدارند تا تخم
مرغهايشان را بفروشند .به خاطر همين جوجههاي نر را از
ماده جدا ميكردند و اونها را در يك صندوق ميانداختند.

جيك جيك...

«استيو» يكي از آنها بود .او قرار بود مثل بقيه براي «كود»
استفاده بشه اما هنگام جابهجايي از صندوق بيرون افتاد.

يك مرد مهربان كه كار در آن محل را تازه شروع كرده بود
او را از زير يكي از دستگاهها در حاليكه از ترس ميلرزيد
پيدا كرد.

او را بلند كرد و درون لباسش گذاشت تا گرم شود و
پيش من آوردش .مرد مهربان تصميم گرفت هيچوقت
به آنجا برنگردد.

«آنا» چطور؟

اون تنها جوجهاي بود كه در يك آزمايش احمقانه مدرسه
از تخم بيرون آمده بود .مدرسه نميدانست با او چكار كند.
بنابراين معلم به اينجا آوردش.

من دوست ندارم
يك همچين جايي
كار كنم!

من در فعاليتهاي انساني محلمون داوطلب شدم« .آنا»
چند هفتهاش بيشتر نبود كه به آنجا آورده شده بود.

هي! ما هم سال دوم در مدرسه جوجه از
تخم بيرون آورديم .بعد از اون معلم ما
هم نميدانست باهاش چكار كنه.

انسانها ،مثل يك مرغ مادر نميدانند كه چطور بايد با يك
جوجه رفتار كنند .من خوشحالم كه ميتوانم به اين مرغها
تا اونجايي كه ميتوانم كمك كنم.

اونهايي رو كه نميخورم كه
اين يعني همهي اونها!!!

منم خوشحالم كه ميتوانم
به مرغها كمك كنم.

تو به چه مرغهايي كمك
ميكني «زاخ»؟

اين راه خوبيه براي كمك به اونها
و بقيه مرغها .آنها به همهي اين
كمكها احتياج دارند.

ما هم ميخوايم به مرغها
كمك كنيم.

پايان

