
سالم پدر

از روز قبل قرار گذاش��ته بودیم به موق��ع خود را به 
محل پرواز برسانيم. زمانی که به محل پرواز سفينه 
رسيدم همه بچه ها شاد و خوش��حال در حال آماده 
ش��دن و پوش��يدن لباس مخصوص بودند. ف��وراً از 
متصدي، لب��اس مخصوص فضان��وردي را گرفتم و 
مشغول پوشيدن آن شدم. من هم خيلي خوشحال 
ب��ودم و از این که تا چن��د دقيقه دیگر با دوس��تانم 
در فضا خواهم بود در پوس��ت خ��ود نمی گنجيدم. 
در این هنگام مسئول هدایت س��فينه که بچه ها او 
را مهندس ناص��ري می ناميدند گفت بچه ها س��وار 
شوید. بچه ها همگی صف کش��يده و به نوبت سوار 
شدند و چند دقيقه بعد در سفينه بسته شد و سفينه 
از جا بلند ش��د، به صورت عمودي به آس��مان رفت 
و لحظه به لحظه از زمي��ن فاصله گرفتيم. مهندس 
توضيح داد که هم اکنون از جو خارج شدیم. آن قدر 
از زمين دور شدیم که زمين به اندازه یك گردو دیده 
مي شد. سفينه از ميان س��ياره ها و ستاره های زیبا 
گذش��ت. واقعاً تماشایی بود. س��ياره هاي مشتری، 
نپتون، پلوتون و زحل که از همه آنه��ا زیباتر بود را 
دیدیم. حلقه ای طالیی و زیبا دور زحل را فراگرفته 
بود. گرچه قباًل عكس هایي از س��ياره ها را در درس 
علوم دیده بودیم اما حاال که به ص��ورت واقعي آنها 
را تماشا مي کردیم واقعاً ش��گفت زده شده بودیم. از 
کنار خورشيد که گذش��تيم دلم می خواست به آن 
نزدیك ش��ویم اما نور خيره کننده و گرمای زیاد آن 
مانع شد که به آن نزدیك شویم. سهيل دوستم که 
خيلی هيجان زده شده بود دستش را به پنجره سفينه 
زد که از گرمی و حرارت خورشيد دستش سوخت. 
بعد از آن مهندس ناصري گفت االن مي خواهيم بر 
سطح کره ماه فرود بيایيم. چند لحظه بعد سفينه به 
آرامي روي سطح ماه نشست و در آن باز شد. مهندس 
ناصري به بچه ها تأکيد کرد از سفينه فاصله نگيرند. 
بعد از پياده ش��دن اول از همه مسعود جلو رفت و با 
پایش بر سطح ماه مي کوبيد و سعي مي کرد سنگي از 
سطح ماه بردارد. وقتي از او علت این کار را پرسيدیم 
گفت مي خواهد براي یادگاري ببرد اما هرچه زور زد 
نتوانست. ظاهراً سطح ماه سخت تر از این حرف ها بود. 
مشغول نگاه کردن به اطراف بودیم که متوجه شدیم 
از پشت پستی بلندی های سطح ماه شاخك هایی در 
حال تكان خوردن هستند، وقتی دقت کردیم متوجه 
شدیم موجوداتي با شاخك هایی بلند و چشمانی از 
حدقه درآمده ما را تماشا می کردند. ناگهان چند چيز 
تيز شبيه تير به سوی ما پرتاب شد. همگی ترسيدیم 

و هراسان به سوی سفينه دویدیم و سوار شدیم. آنها 
هم به س��فينه هجوم آوردند، ش��روع به فریاد زدن 
کردیم. یكی از آدم فضایی ها به سفينه ما چسبيده 
بود و اجازه نمي داد پ��رواز کنيم و ب��ا اینكه به نظر 
نمي رسيد با آن جثه کوچك بتواند مانع پرواز سفينه 
ش��ود ولي هرچه مهندس پرواز سعي کرد تالش او 
بي فایده بود و س��فينه با تكان هاي شدید باالخره از 

کار افتاد و ما نتوانستيم پرواز کنيم.
بچه ه��ا همگ��ي فری��اد مي زدن��د و از مهن��دس 
مي خواستند دوباره تالش کند اما او گفت سيستم 
س��فينه از کار افتاده و او هيچ کنترلي بر آن ندارد. 
چند لحظه بعد در سفينه باز شد و چهار موجود وارد 
شدند. بچه ها از شدت ترس س��ر جایشان ساکت و 
بي حرکت نشس��ته بودند. موجودات ابتدا به اطراف 
نگاه کردند و بعد یكي یكي بچه ها را برانداز کردند. 
بعد یكي از آنها که عالمتي بر بازو داشت با دستش به 
مسعود، همان پسربچه اي که مي خواست تكه سنگي 
از ماه بردارد اشاره کرد و چيزي گفت. مسعود که از 
کلمات نامفهوم آن موجود سر درنمي آورد هاج و واج 
و بي حرکت تماشا مي کرد. تا اینكه یكي از موجودات 
که اس��لحه اي عجيب داش��ت جلو آمد و روبه روي 
مسعود ایستاد و با کلماتي دست و پا شكسته گفت 
هي تو آدم زميني زیفففف بگووو ببينم زیفففف چرا 
مي خواستي ماه را نابود کني زیفففف؟! مسعود که 
زبانش بند آمده بود بریده بریده گفت کي؟ من؟ من 
نابود کنم؟ اشتباه مي کنين قربان. اصاًل به من مياد؟ 
موجود رو کرد ب��ه موجود نش��ان دار و بدون اینكه 
حرفي بزند شاخك هایش را تكان داد و ظاهراً با این 
کار حرف هاي مسعود را ترجمه مي کرد. بعد موجود 

نش��ان دار دوباره ش��اخكش را تكان داد و کلماتي 
نامفهوم به موجود دیگر گفت و او هم به طرف مسعود 
برگش��ت و گفت زیففف فرمانده ميگه زیفففف، ما 
باور نمي کنيم زیفففف، ش��ما آدم ها جز خرابكاري 
زیففففف کار دیگري نميكنين زیففففف. مس��عود 
گفت وجداناً به جان مادرم من فقط مي خواستم یك 
تكه سنگ کوچولو براي یادگاري بردارم ببرم زمين. 
موجود دوباره گفت زیففف دروغ نگو، فرمانده ميگه 
زیففف هدف تو از بردن سنگ براي یادگاري نيست 
زیفففف. تو مي خواستي آن سنگ را به حراج بگذاري 
تا ميلياردر ش��وي زیفففف. مهندس که فهميد آن 
موجودات از ه��وش باالیي برخوردارن��د به موجود 
مترجم گفت به رئيستان بگویيد ما بچه هاي مدرسه 
اولين بار است که موفق ش��دیم به کره ماه بيایيم و 
هدف دیگري نداریم و فقط ب��راي گردش علمي به 
اینجا آمده ایم حاال هم که طوري نش��ده. اگر اجازه 
بفرمایي��د از حضورتان مرخص مي ش��ویم. موجود 
دوباره رو به رئيس شان کرد و شاخك هایشان را تكان 
دادند و بعد از آن موجود مسلح رو به مهندس کرد و 
گفت پس تو رئيس اینها هستي زیفففف. مهندس 
گفت رئيس که نه قربان، من فق��ط مهندس پرواز 
این سفينه ام. موجود گفت هر کي مي خواهي باش 
زیفففف، فعاًل ما دس��تمان به زميني هاي خرابكار 
نميرسه زیففف، ما شنيده بودیم زميني ها قصد دارند 
براي تخریب م��اه به اینجا بيایند اما باور نداش��تيم 
زیفففف، تا اینكه امروز خودمان با چش��م خودمان 
دیدیم این بچه زميني مي خواس��ت س��طح ماه را 
تخریب کند حتماً همه آدم ها هم مثل این بچه قصد 
دارند ماه را به نابودي بكشند زیفففف. مهندس گفت 

ش��ما اش��تباه فكر مي کنين، ما قصد تخریب ماه را 
نداریم. مسعود هم که گفت فقط مي خواسته یه تكه 
سنگ یادگاري برداره، اصاًل ميدونين چيه، ما آدم ها 
قصد داریم به زودي بيایيم و ساکن ماه شویم. آخه 
کره ماه خيلي زیباست به همين خاطر دانشمندان 
دارن فكر مي کنند تا در کرات دیگر از جمله ماه بتونن 
محل س��كونت طراحي کنند. موجود مترجم وقتي 
شاخك هایش را براي فرمانده تكان داد، فرمانده هم 
به تندي شاخك هایش را به حرکت درآورد. موجود 
مسلح گفت زیفففف فرمانده ميگه بيخود مي خواهيد 
به ماه بيایيد زیففف، تخریب زمين به آن قش��نگي 
بس نبود که حاال مي خواهيد کره ماه را هم به اون بال 
مبتال کنيد زیففففف؟! اجداد ما گاه گاهي که به زمين 
آمده بودند زیفففف براي مان تعری��ف کرده اند که 
سال هاي قبل طبيعت زمين چقدر زیبا و قشنگ بوده 
زیففف اما حاال چي، هر جا نگاه مي کنيد آثار تخریب 
زميني ها به چش��م مي خورد و اگر همين طور پيش 
بروید در آینده اي نه چندان دور خودتان با دس��ت 
خودتان همه جا را نابود مي کنيد زیفففف. حاال هم 
ما شما را نابود مي  کنيم زیفففف تا درس عبرتي براي 
آدم هاي کره زمين باشه زیففففف تا فكر آمدن به کره 
ماه از سرتون بيفته زیفففف. موجودات بالفاصله از 
سفينه خارج شدند و ما از پنجره سفينه مي دیدیم 
که سالح هاي عجيبشان را به طرف ما گرفته و آماده 
شليك بودند. چند لحظه بعد فرمانده آنها دستش را 
باال برد و کلماتي گفت و موجودات به طرف سفينه 
نشانه گرفتند. من که ترسيده بودم گفتم نه شليك 
نكنيد، بگذارید برگردیم، قول مي دهيم دیگر به کره 
ماه نيایيم. در همين لحظه مهندس ناصري به من 
گفت بهروز بيا کنار اما م��ن همان طور کنار پنجره 
به آنه��ا التماس مي کردم. مهن��دس ناصري آمد و 
دستي بر شانه ام زد و گفت بهروز بي فایده است بيا 
کنار و همان طور شانه ام را تكان مي داد. ناگهان به 
خودم آمدم دیدم آقاي ناصري معلم انشا همان طور 
شانه ام را تكان مي دهد. هيجان زده گفتم مهندس 
تو رو جان مادرتان شما بگویيد شليك نكنند. آقاي 
ناصري با تعجب نگاهم کرد و گف��ت بهروز معلوم 
هس��ت چي ميگي؟ بارها تأکيد نكردم شب ها زود 
بخوابيد تا سر کالس خوابتون نبره. سپس رو کرد 
به مسعود و گفت آفرین انشاي خوبي بود. بعد گفت 
نفر بعدي کي آماده است انشایش را بخواند؟ سهيل 
هدایتي دفترش را باز کرد و بلن��د خواند: موضوع 
انشا: چگونه مي توانيم به حفظ محيط زیست کمك 
کنيم؟ به نام خالق زیبایي ها. ما انس��ان ها وظيفه 
داریم در حفظ محيط زیست... هنوز گيج بودم، آقاي 
ناصري گفت حاال تو هم پاشو برو به صورتت آب بزن 
تا خوابت بپره و حواست بياد تو کالس، بعد از سهيل 

باید انشایت را بخوني.
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مس�ئله محيط زيس�ت يا حفظ منابع 
طبيعى، ب�راى ما مس�ئله اى تجّمالتى 
و درجه 2 نيست؛ يك مس�ئله حياتى 
اس�ت. در تالش ما براى توسعه كشور، 

اولويّت بايد در اين بخش باشد.
۱377/۱2/۱4 
نگاه اس�الم به طبيع�ت و محيط- اعم 
از جاندار و بيج�ان- عاطفى، اخالقى، 
معنوى و هدايتگرانه است و برخوردارى 
از مواهب طبيع�ى نيز بر پاي�ه اصولى 
متين، عادالن�ه، حكيمانه، مت�وازن و 

سازنده استوار گرديده است.
۱382/3 /20 

پـا ي
   د رس
 آقـــا

چگونه می توان محیط 
زیست سالم تری داشت؟

داستان تصویري :كمك  كردن در نظافت دوست 
1234

56789

1011121314

موضوع حفظ محيط زیست آن قدر اهميت دارد که اگر فكر 
چاره نباشيم، باید منتظر اتفاق های فاجعه آميز در آینده ای 
نه چندان دور بود. از بين رفتن محيط زیست خطری جدی 
اس��ت. از آلودگی هوا گرفته تا کمب��ود آب و از بين رفتن 
جنگل ها و فرسایش خاک و توليد گازهای گلخانه ای اینها 
همه و همه نتيجه فعاليت های نامتعارف بشر روی محيط 
زیست اس��ت. اما به غير از راهكارهای اساسی و کالنی که 
دولت ها مسئول پيگيری و اجرای آن هستند، ما هم سهمی 
در این کار مهم داریم. حتماً مي خواهيد بدانيد چگونه؟ در 
ادامه چندین راهكار ساده برای حفظ محيط زیست را به 

شما معرفی مي کنيم.
۱- ب�ه پالس�تيك ن�ه 

بگوييد
تا حد امكان از کيسه های 
پالستيكی استفاده نكنيد. 
به ج��اي آن از پاکت هاي 
کاغ��ذي و وس��ایلی مثل 
جعب��ه مقوای��ي ب��رای 
بسته بندی استفاده کنيد.

2- دوب�اره اس�تفاده 
كنيد

اس��تفاده دوباره از اقالم و 
وسایل به جای دور ریختن 
آنها و نخریدن موارد جدید 
کم��ك می کند ک��ه زباله 
کمتری در خانه توليد شود.

3- بازياف�ت را ج�دى 
بگيريد

در بيشتر کشورها و شهرها، 
مسئوالن س��المت محيط 
زیست محل هایي مخصوص 
جمع آوري زباله و بازیافت 
م��واد در نظ��ر مي گيرند. 
خودتان رعای��ت کنيد و به 

دوستان تان نيز سفارش کنيد .
4- از مصرف مواد شيميايى بپرهيزيد

به گفته کارشناسان بسياري از آفت کش ها براي الیه ازون 
که نقش حياتي در تنظيم چرخه طبيعت دارد مضر است. 
پس حتي المقدور از این آفت کش ها اس��تفاده نكنيد. و به 
جاي آن از آفت کش های طبيع��ی نظير پودر فلفل و قهوه 

آسياب شده برای از بين بردن مورچه ها استفاده کنيد.

 سالم، بهنام  كجا بودي
 تا حاال؟

رفته بودم براي 
یك كار مهم

چه كار مهمي؟  از صبح خبري ازت نیست 

رفته بودم دوستم را نظافت كنم

دوستت؟ مگه خودش نمي تونه

نه نمي تونه
متأسفانه دوست من توانایي نداره كه 

خودش را تمیزكنه

جدي میگم پدر

ببین بهانه نیار 

 شوخي بسه بگو 
 تا حاالكجا بودي؟

 

جدي میگم
شوخي نمي كنم 

پدر

 خیلي خب  حاال درست بگو
 منظور از نظافت  دوستت چي بود؟

اول یه سؤال كنم

  مگه همیشه خودتون نمي گفتین آدم 
مي تونه دوستاي  
 متفاوتي داشته باشه

 مگه نه اینكه آدم باید 
به دوستاش  كمك كنه؟

 آیا طبیعت دوست ما انسان ها 
                      هست یانه؟

 خب
 بله

 بله
معلومه  گفتم

كه هست

 من با كمك رفقا قرار گذاشتیم هر 
هفته جمعه ها بریم پارك و هرچي 

ضایعات پالستیكي هست  جمع كنیم 

آهان 
كه این طور

حاال فهمیدین منظورم از
 نظافت  كردن دوستم چي بود

بله متوجه شدم آفرین پسرم 
           كارخوبي
               كردي


