هانا پدرام

به نام خداوندي كه كهكشان راه شيري را آفريد

پايه چهارم

دبستان فيروزه /تهران

زمين )(٢

در كهكشان راه شيري ،حوالي زمين سياره اي ناشناخته بود كه "مين" نام داشت .مين از همه لحاظ مانند زمين بود و ساكنانش

شبه انسان بودند .اما يك فرق بزرگ با انسان ها داشتند و آن اين بود كه عشق وزيدن بلد نبودند .به همين دليل در كهكشان راه
شيري به چشم نيامده بودند و زمين شان كامل نبود چون يك حرف "ز" كم داشت.

تا اينكه روزي دختر نوجواني در روي سياره ي زمين دچار مشكل بزرگي شد .دختر مهرباني كه با پدر و مادرش زندگي آرام و شادي
داشت ،يك روز فهميد مادرش بيماري كشنده اي دارد و دكترها از او قطع اميد كرده اند .از آن روز ديگر دنيايش شاد و رنگي نبود و

غم بزرگي در دلش داشت .هر روز دعا مي كرد و از خدا مي خواست فكري به ذهنش بياندازد تا بتواند مادرش را نجات دهد .عصر
آن روز از پدرش خواست كه وقتي مادرش را به بيمارستان مي برند ،او هم با آنها برود .پدرش اول مخالفت كرد ولي وقتي اصرار

دخترش را ديد باﻻخره قبول كرد .آن روز وقتي آقاي دكتر مادرش را معاينه مي كرد ،دختر از او پرسيد كه دواي مادرش را از كجا

مي شود تهيه ك رد و آقاي دكتر به او گفت از كره ي ماه .او جواب آقاي دكتر را جدي گرفت و فكر كرد سفينه اي بسازد تا به كره ي
ماه سفر كند و داروي مادرش را از آنجا بياورد.

بعد از چند روز باﻻخره توانست سفينه اي كوچك بسازد و يك شب وقتي همه خواب بودند ،سوار آن سفينه شد تا به كره ي ماه
برود .اما سوخت سفينه كم بود و او در سياره ي مين فرود آمد .وقتي از سفينه پياده شد ،خيلي تعجب كرد ،موجوداتي كه در آنجا

بودند ،شبيه انسان ها بودند ولي در صورت هايشان هيچ شادي و مهرباني ديده نمي شد و رفتارشان مانند ربات ها بود .از همه عجيب

تر اينكه در آن جا هيچ گل و گياهي نبود و همه چيز با تكنولوژي هاي پيشرفته هدايت مي شد .حتي موقع خريد از نان فروشي يا
سوپرماركت همه چيز با فشار دادن يك دكمه انجام مي شد و خريد در چند ثانيه با موتور جت به خانه ي مردم مي رسيد .همه ي

مردم بيشتر روز سرگرم كار كردن با گوشي هاي هوشمندشان بودند و نيازي به صحبت كردن با يكديگر نداشتند .آن دختر از ديدن
اين صحنه ها خيلي متعجب و نگران شد .به هر كسي نزديك مي شد تا با او صحبت كند ،همه با تعجب به آن دختر نگاه مي كردند

و از او فاصله مي گرفتند تا اينكه در يكي از خيابان هاي شهر ،اسباب بازي پسر بچه اي از دستش افتاد و او شروع به گريه كردن
كرد .دختر دويد و اسباب بازي را از روي زمين برداشت و با گوشه ي دامنش آن را پاك كرد و با لبخند به آن پسر بچه داد .مادر او

وقتي اين صحنه را ديد ،نزديك بود از تعجب شاخ درآورد و از دختر پرسيد" :تو كيستي؟ رفتارت شبيه انسان هاي سياره ي ما

نيست ".دختر جواب داد" :من از زمين آمده ام ،مي خواستم به كره ي ماه بروم ولي سوخت سفينه ام تمام شد و در اينجا فرود آمدم،

اينجا كجاست؟"

زن جواب داد" :اينجا سياره ي مين هست .ولي چرا به كره ي ماه مي رفتي؟"

دختر با تعجب گفت" :سياره ي مين ديگر كجاست؟ تا به حال اسمش را نشنيده بودم ".و بعد ادامه داد" :مادرم مريض است و دوايش
فقط در كره ي ماه پيدا مي شود".

زن كه چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت" :تك و تنها به كره ي ماه مي رفتي كه داروي مادرت را پيدا كني؟ شما ديگر چه

موجوداتي هستيد؟ تا به حال چني ن چيزي نديده بودم .همه ي موجودات سياره ي شما اين طور عجيب و غريب رفتار مي كنند؟"
دختر جواب داد" :ما عجيب و غريب نيستيم ،انسان هستيم .انسان ها به يكديگر محبت مي كنند".
زن پرسيد" :محبت ديگر چيست؟ اسم يك نرم افزار پيشرفته است؟"

دختر كه دهانش از تعجب باز مانده بود ،گفت" :يعني شما معني عشق و محبت را نمي دانيد؟"

زن گفت" :ما جديدترين علم روز و همه ي تكنولوژي هاي پيشرفته را در اختيار داريم ،سياره ي ما پر از دانشمنداني هست كه
بزرگترين اختراعات را دارند .پس چطور تا به حال چيزي در مورد عشق و محبت نشنيده ايم".

دختر آهي كشيد و گفت" :براي همين است كه سياره ي شما اين قدر خشن و ترسناك است .اگر شما بزرگترين اختراعات را داريد،
پس چرا هيچ كس اسم سياره ي شما را نشنيده است؟"

زن گفت " :اين اختراعات براي مردم سياره ي ما است و نبايد آن ها را به سياره هاي ديگر بدهيم .آن ها بايد خودشان اختراع كنند.
دانشمندان ما مهم ترين اكسير جهان را كشف كرده اند كه اگر كسي آن را بنوشد ،هيچ وقت نمي ميرد" .

دختر گفت" :چقدر دلم براي شما مي سوزد ،شما حتي بزرگترين اكسير جهان را نمي شناسيد ،وقتي چيزي از عشق و محبت نمي
دانيد ،زنده بودن به چه درد شما مي خورد؟"

زن گفت " :من از حرف هايت چيزي سر در نمي آورم ،ما پيشرفته ترين تكنولوژي جهان را داريم و تو مي گويي كه ما حتي بزرگترين
اكسير جهان را نمي شناسيم؟! بهتر ا ست تو را پيش جناب شهردار ببرم تا ادعايت را بشنود و حقت را كف دستت بگذارد".

زن دختر را سوار ماشيني كرد كه شكل هواپيماي كوچكي بود و با سوخت هسته اي كار مي كرد و در يك چشم به هم زدن او را به

دفتر شهردار كه در شهر ديگري بود ،برد .زن ادعاي دختر را به شهردار گفت و شهردار او را به اتهام دروغگويي به پليس امنيت شهر
تحويل داد .مأموران پليس او را به دادگاه بردند و قاضي دادگاه از او خواست كه ادعايش را ثابت كند .دختر از قاضي خواست كه با

چند دانشمند معروف آن سياره صحبت كند و حرف هايش را براي آن ها توضيح دهد .قاضي قبول كرد و دستور داد او را به بزرگترين

مركز مطالعات آن سياره ببرند كه معروف ترين دانشمندان آن سياره در آنجا كار مي كردند .وقتي دختر وارد آن مركز شد ،اختراعاتي

ديد كه تا به حال در خواب هم نديده بود .آن ها حتي داروي كشنده ترين بيماري ها را هم كشف كرده بودند .اما بعضي از اختراعات

آنها خيلي خطرناك و خودخواهانه بود .آنها ميكروب هايي اختراع كرده بودند كه در يك چشم به هم زدن وارد مغز مي شد و قدرت

بينايي و شنوايي را نابود مي كرد .از آن وحشتناك تر دستگاهي بود كه يك ماده ي شيميايي خطرناك در هوا پخش مي كرد و مانند

حادثه ي چر نوبيل هر جانداري را از بين مي برد .آنها اشعه ي سياهي ساخته بودند كه قدرت نفوذ باﻻيي داشت و هر چيز كه سر
راهش قرار مي گرفت را ذوب مي كرد .دختر خيلي وحشت كرده بود .نمي دانست علم و دانش تا اين حد مي تواند خطرناك باشد و

به جاي اينكه به انسان ها كمك كند ،مي تواند باعث نابودي آنها شود.

دانشمندان وقتي او را ديدند ،مسخره اش كردند و گفتند تو ادعا مي كني كه ما بزرگترين اكسير جهان را نمي شناسيم ،درحالي كه

ما داروي كشنده ترين بيماري هاي جهان را كشف كرده ايم و ميكروبي آزمايشگاهي اختراع كرده ايم كه مي تواند كل مردم جهان
را از بين ببرد؟!"

دختر گفت " :اختراع اين داروها به چه دردي مي خورد وقتي هر روز هزاران نفر در جهان از اين بيماري ها مي ميرند و شما آن را به

مردم جهان نمي دهيد؟ ميكروب آزمايشگاهي شما كه جهان را نابود مي كند ،چه سودي براي شما دارد؟"

يكي از آن ها گفت" :ما داروها را براي خودمان كشف كرده ايم كه تا ابد زنده بمانيم ،بيماري مردم به ما ربطي ندارد و ميكروب
آزمايشگاهي را اختراع كرديم كه دشمنان خود را از بين ببريم".

دختر گفت" :براي همين است كه با وجود اين همه دانش و تكنولوژي و اختراعات مهم ،در كهكشان راه شيري هيچ اهميتي نداريد
و هي چ كس حتي از وجود شما خبر ندارد .علم و دانش نه تنها به خوشبختي شما كمكي نكرده است ،بلكه از شما انسان هاي زشت
و خودخواهي ساخته كه حتي خودتان هم از زندگي لذت نمي بريد".

رئيس مركز مطالعات خشمگين شد و گفت" :بس است ديگر! ما كارهاي مهمتري داريم و وقتي براي شنيدن اين حرف هاي به درد

نخور نداريم".

سپس از مأموران خواست كه دختر را ببرند .در همين موقع ،يكي از ربات هاي خنك كننده از سقف كنده شد و به سمت رئيس

مركز سقوط كرد .دختر تا اين صحنه را ديد ،فريادي كشيد و او را از اين خطر مطلع كرد و جانش را نجات داد .رئيس مركز كه خيلي

شوكه شده بود ،از مأموران خواست كه دختر را رها كنند و از او پرسيد" :من تو را راهي زندان كردم ،ولي تو جان مرا نجات دادي!

چطور ممكن است؟"

دختر گفت " :اين همان بزرگترين اكسير جهان است كه ما در سياره ي زمين ما به آن "محبت" مي گوييم .محبت بزرگترين معجزه
ي انسان است و هيچ اختراعي قدرت معجزه آساي آن را ندارد .محبت همان چيزي است كه مردم را شاد و خوشبخت مي كند و به

انسان ها آرامش مي دهد .چون شما در سياره ي خود ،چيزي از آن نمي دانيد ،با اين همه دانش و اختراع شاد و خوشبخت نيستيد

و چيزهايي اختراع مي كن يد كه به مردم جهان آسيب مي رساند .براي همين است كه سياره ي شما ناقص است".

رئيس مركز با شنيدن حرف هاي دختر به فكر فرو رفت و از او پرسيد كه چرا وارد سياره ي آنها شده است .دختر سير تا پياز ماجرا

را برايشان تعريف كرد و گفت حاضر است تمام زندگي اش را بدهد و داروي درمان مادرش را به دست آورد".

سپس يك نقاشي از زمين كشيد و گل ها و درختان رنگارنگ و كودكاني كه شاد بودند و مي خنديدند را به آنها نشان داد و گفت:

"اين تصوير زمين ماست".

همه ي دانشمندان مركز جمع شدند و با ديدن آن نقاشي شگفت زده شدند .آنها از دختر خواستند در عوض گرفتن داروي درمان
مادرش ،راز اكسير عشق و محبت را به آنها بگويد .دختر قبول كرد و به آنها آموخت كه چگونه قدر يكديگر را بدانند ،به ياد هم باشند

و با هم با مهرباني رفتار كنند .در شهرشان درخت و گل هاي رنگي بكارند و به جاي اينكه به فكر از بين بردن ديگران باشند ،زندگي

آنها را نجات بدهند.

آن روز در مركز مطالعات سياره ي مين غوغايي به پا شد .اولين گل رز در آنجا كاشته شد و آنها به يكديگر لبخند زدند .آنها به كمك

دختر ،گرمي قلب هايشان را به دست آوردند و وقتي راز محبت را فهميدند ،هزاران بار از آن فرشته ي كوچك تشكر كردند و داروي
درمان مادرش را به او دادند.

موقع خداحافظي شهردار ليزري به دختر داد و از او خواست كه بعضي اوقات از شمال غربي پنجره ي اتاقش آن ليزر را به سمت

سيار ه ي آنها بتاباند تا آنها بفهمند كه حال او خوب است و آنها نيز ليزر رنگارنگي به سمت اتاق دختر بتابانند كه او بفهمد حال مردم
آن سياره هم خوب است .زماني كه دختر سفينه ي خود را روشن كرد ،متوجه چيز عجيبي شد .آن سياره ديگر تاريك و ناشناخته

نبود و در كهكشان راه شيري مي درخشيد و اسمش كامل شده بود .آنجا ديگر زمين بود .زمين ).(٢

دختر به خانه برگشت و دارو را به مادرش داد .مادرش آن را نوشيد و كم كم همه ي سلول هاي بدنش ترميم شد و سﻼمتي اش را

دوباره به دست آورد .او دختر مهربانش را در آغوش كشيد و گفت" :دخترم دعاهاي تو معجزه كرد".

دختر مادرش را بوسيد و خدا را شكر كرد .سپس از شمال غربي پنجره ي اتاقش آن ليزر را به سمت سياره ي زمين ) (٢تاباند و بعد
از چند دقيقه نور رنگارنگي تمام اتاقش را پر كرد .آن شب دختر آرام و آسوده خوابيد و به جهاني پر از عشق و محبت فكر كرد.

