
 من كشورم را دوست دارم
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 تصويرگر: شيوا ضيايى

وقتى در كالس به آقا معّلم گفتم مى خواهم فضانورد 
بشوم، بّچه ها خنديدند. من سرم را پايين انداختم. آقا معّلم 

گفت: «سرت را باال بگير پسر.»
من منتظر بودم آقا معّلم مثل بّچه ها به من بخندد؛ اّما او 

برايم دست زد و گفت: «آفرين. چه آرزوى خوبى!»
از ته كالس يكى گفت: «امير اگر مى خواهد فضانورد 

بشود، بايد برود خارج.»
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آقا معّلم از جايش بلند شد. توى تلفن همراهش 
دنبال چيزى گشت. بعد آن را جلوى ما گرفت و 

گفت: «مى دانيد اين چيست؟» 
يكى گفت: «آقا موشك است.»

يكى گفت: «آقا اجازه، سفينه ى فضايى است.»
آن يكى گفت: «آقا اجازه، ماهواره است.»

 آقا معّلم گفت: «آفرين، اين عكس يك ماهواره است. 
اّطالعات  ما  به  آن جا  از  و  مى روند  فضا  به  ماهواره ها 

مى دهند. ماهواره با موشك به فضا مى رود.»
يكى از بّچه ها گفت: «ماهواره مثل آنتن تلويزيون است. ما 

با آنتن مى توانيم برنامه هاى تلويزيون را تماشا كنيم.»
آقا معّلم گفت: «بله. ماهواره خيلى كارها انجام 
مى دهد. بايد يك روز درباره ى ماهواره صحبت 
كنم. حاال مى دانيد اين ماهواره براى كجاست؟»

ـ  آمريكا.
ـ  آقا، روسيه.

ـ  فكر كنم مال ژاپن باشد؛ چون چند وقت 
پيش اخبار مى گفت كه ژاپن ماهواره اى به فضا 

فرستاده.
آقا معلم لبخند زد و گفت: «نمى دانم چه قدر از 
ماهواره شنيده ايد. هر ماهواره يك اسمى دارد. اسم 

اين ماهواره «اميد» است. 
ماهواره ى  يك  مى شود  «مگر  گفت:  بّچه ها  از  يكى 

خارجى اسم ايرانى داشته باشد؟»

آقا معّلم گفت: «اّول با دّقت به حرف هاى من گوش كنيد؛ 
بعد هر سوالى داشتيد بپرسيد. اين اّولين ماهواره ى ساخت 
ايران اسالمي است. همه ى تجهيزات آن در ايران طّراحى و 

توليد شده است.
اين ماهواره در اسفندماه سال 1384 با موشك ايرانى به 

فضا پرتاپ شد.»
وقتى حرف هاى آقا معّلم تمام شد، همه با هم براى ماهواره 
دست زديم. آقا معّلم گفت: «بّچه ها، وقتى شما هنوز به دنيا 
نيامده بوديد، اين ماهواره به دنيا آمده بود و همه ى دنيا از آن 
تعّجب كردند. حاال هم از حرف امير تعّجب نكنيد. يك روز 

ما هم به اميد خدا فضانورد به فضا مى فرستيم.»
يكى از بّچه ها گفت: «آقا اجازه، چند تا ازكشورها ماهواره 

دارند؟»
يكى از ته كالس گفت: «اين كه پرسيدن ندارد. همه ى 
كشورها دارند. فكر كنم ايران آخرين كشورى است كه 

ماهواره دارد.»
آقا معّلم جواب داد: «نه جانم. از بين اين همه كشور در 
دنيا فقط چند كشور آمريكا، روسيه، فرانسه، ژاپن، چين، 

انگليس و هند توانسته اند ماهواره  به فضا پرتاب كنند.»
دهان بّچه ها از تعّجب باز مانده بود. همه طورى به هم 
نگاه مى كردند كه انگار برنده شده اند. همه شروع كردند به 

دست زدن. 
ديده  اسالمي در حياط مدرسه  ايران  پرچم  پنجره  از 

مى شد كه با باد، اين طرف و آن طرف مى رفت.


