
︣﹍ُِ︋  ︀︐ِ︣︋
ا︫︐﹀︀﹡﹩ ︮﹆︣ی

ى پاپ به دنبـــال رّد آشـغال ها
         ل ئـــو و ُپل



آشغال هفتگى خانواده ى تو
لطفا قبل از خواندن کتاب، جاهاى خالى را پر کن.

بسته بندى ها              .....  کیلوگرمکاغذ               .....  کیلوگرمشیشه                .....  کیلوگرمزباله ى گیاهى              .....  کیلوگرمآشغال خانگى               .....  کیلوگرم
در مجموع               .....  کیلوگرم

دو عدد مى شود وزن مورد نظر.ابتدا خودت با آشغال روى ترازو برو و بعد بدون آن. مابه تفاوت آن یک راهنمایى کوچک: براى این که وزن آشغال را به دست بیاورى، 

آشغال هفتگى یک خانواده ى چهار نفره 
در آلمان

12  کیلوگرم آشغال خانگى      4

4    کیلوگرم زباله ى گیاهى     4

1    کیلوگرم شیشه       6

5    کیلوگرم کاغذ      6

2    کیلوگرم بسته بندى ها     4

26  کیلوگرم در مجموع      4

هم چنین زباله هایى مانند منسوجات، لوازم الکتریکى، زباله هاى حجیم   

و پسماندهاى مواّد شیمیایى خانگى نیز به آن افزوده مى شوند. 
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آشغال هاى قدیم

چهـار سـال تمـام کوچک تـر از پلـى بـود. یـا بهتـر بگوییـم، پلـى چهـار 
سـال بزرگ تـر از ل ئـو بـود. ایـن هـم خودش یـک اختـالف سـّنى زیاد 
اسـت. پلـى گفـت: « ل ئـو! ببیـن، جاى آشـغال قبـل از هر چیز تو سـطل 
آشـغاله. بعـدش هـم ایـن رفتگر هـاى زباله کشـى هسـتن کـه مى یـان 
آشـغاال رو جمـع مى کنن. نـــه رفتگـر عزیز؟!» رفتگر عزیز سـرى 
بـه عالمـت تأییـد تـکان داد. راسـتى هـم کـه کارش همیـن بـود؛ 
مـدام آشـغال هایى را جمـع کنـد کـه دیگـران دور مى ریزنـد. روز 

روز.  به 
سـال به سـال. واقعا هم که خوب از آشـغال سررشـته داشت. 

ــد.  ــرت مى ش ــرون پ ــه بی ــره ب ــور از پنج ــن ط ــا همی ــغال  در این ج ــا آش قدیم ه

ــى  ــات خانگ ــاران و حیوان ــت. ب ــود نداش ــم وج ــى اى ه ــین زباله کش ــچ ماش هی

ــه  ــّمى اى ک ــواّد س ــد. م ــاى شــهر بودن ــا نظافت چى ه ــه ، تنه ــد ســگ  و گرب مانن

ــد؛  ــردار مى ش ــاى واگی ــروز بیمارى ه ــبب ب ــد، س ــود مى آم ــه وج ــغال ب از آش

ــى را  ــین زباله کش ــى ماش ــا کس ــه بعده ــود ک ــى ها ب ــن از خوش شانس ــه! ای َعه َع

ــد.  ــى دی ــاى26 و 27 خواه ــروزه را در صفحه ه ــرز کار ام ــرد. ط ــراع ک اخت
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سفرى پرماجرا به کوهستانکوه هاى آشغال

به سمت قلّه

پلـى پـاپ یّکـه اى خـورد: «نـگاه کـن، این طورى کـه اصال نمى شـه! چقدر 
آشـغال تو این جاى سرسـبز این ور و اون ور ریخته! لیوان قهوه، کیسـه هاى 
پالسـتیکى، کاغـذ ... ایـن یـه چتر کهنه سـت؟ ته سـیگار، آدامـس ...» ل ئو 

بـاز هم سـؤالى داشـت: «این همـه آشـغال از کجا مى یـاد این جا؟»
پلـى جـواب داد: «ایـن آشـغاال رو همین جـور بى خیـال این جـا ریختـن. 

تـازه، یـه قوطـى هـم این جاسـت!» ل ئـو یـک سـؤال کوچـک دیگـر هـم 
داشـت: «حـاال ایـن آشـغاال کجـا مـى رن؟» 

ل ئـو براى سـؤال هاى زیادش معروف بود، سـؤال پشـت سـؤال. پلى خوب 
مى دانسـت کـه از یـک سـؤال کوچـک یک دفعـه مى توانسـت یـک چیـز 
گنـده در آیـد. خـب، ل ئو تازه هشـت سـالش شـده بـود و با این حسـاب 
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50 سال100 سال1 میلیارد سال

ا﹝︣وز

آشـغال حسـابى درست شـده است!!! 
ل ئـو فکـرى دوبـاره کـرد: «اصـال چنـد وقتـه کـه کوه هـاى آشـغال وجود 

دارن؟ زمیـن چنـد سالشـه؟ پـس آشـغاالى گذشـته کجان؟»
رفتگـر به نکته اى اساسـى اشـاره کـرد: «اون خیلـى وقته که پوسـیده. این 
همـون قضیـه ى تولّـد و مر گه. تولّـدى دوبـاره و بعدش هم مر گـى دوباره!»

باز هم آشغال بیشتر

بعضـى از آدم هـا به جـاى مراقبت از وسایلشـان و تعمیر آن هـا، چیزهاى خراب 
یـا قدیمى شـان را بـه راحّتـى دور مى اندازنـد و بـه جایش وسـایل نـو مى خرند. 
هـّم و غـم ایـن «جماعـِت» به اصطـالح «اسـراف کن»، خرید سـریع، مصرف، 
دور انداختـن و خریـد مجـدد وسـایل اسـت. بـا ایـن کار آشـغال  زیـادى تولیـد 

مى شـود. بهتـر مى شـد اگـر اشـیا عمـر طوالنى ترى داشـتند.
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3 میلیارد سال۴ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︨︀ل

او بـه اصطـالح کارشـناس آشـغال بـود. ل ئـو مى خواسـت بدانـد: «خـب، 
فهمیـدم، ماشـین زباله کـش. اّمـا بعـدش با آشـغاال چـى  کار مى کنن؟» 

« ل ئـو! تـو تا به  حـال هیچى در بـاره ى به اصطالح کوه آشـغال نشـنیدى؟ 
کـوه آشـغال مـا هم که حسـابى بزرگه! اون قـدر بزرگه مثـل ... مثل ...»

رفتگـر کـه از ایـن اعـداد و ارقـام خـوب سررشـته داشـت، گفـت: «یـه 
لحظـه! اگـه آدم تمـام آشـغال یه سـال رو یه جـا تل مى کـرد، اون وقت 
همیـن کـوه آشـغال، تقریبـا بـه بزرگـى "بُُرکن" بـود کـه بزرگ ترین کوه 

تـو شـمال آلمانـه، اون هم بـا ارتفـاع 1141 متر!» 
یـک کـوه غول پیکِر آشـغال که آن هم فقط در عرض یک سـال درسـت 
شـده اسـت؟! یعنى دو سـال دیگر دو برابر مى شـود و ده سـال دیگر ده تا 
کـوه آشـغال آن جـا درسـت مى شـود؟!  ایـن کـه تمامـى نـدارد! این هـا 
کـه مـدام دارنـد بیشـتر و بیشـتر مى شـوند! حـاال حّتـى یک کوهسـتان 

آشغال هاى امروزى
ــه ایــن ترتیــب کوه هــاى مى کنــد و آن هــا را مى پــردازد. حــاال محصوالتــى هــم کــه از ایــن مــواّد خــام ماننــد ســنگ معــدن، زغــال ســنگ، نفــت و گاز را از زمین اســتخراج تغییــر کرده انــد. و آن هــم بیشــتر بــه ایــن خاطــر اســت کــه انســان مــواّد در صــد ســال گذشــته، مقــدار و ترکیبــات تشــکیل دهنده ى زبالــه خیلــى  ــد. ب ــه در مى آورن ــوند.ســاخته مى شــوند ســر از زبال ــر مى ش ــزرگ و بزرگ ت ــه ب زبال

2 میلیارد سال 6



آزمایش پوسید گى 

ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︵︊﹫︺️ ﹡﹫︀ز 
دارد. ︵︊﹫︺️ ︋﹥ ا﹡︧︀ن 

﹡﹫︀زی ﹡︡ارد.

︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی

﹩﹊﹫︐︨﹑  ︎     
︉﹫︨ ︀ی ﹋﹫︧﹥ ای

در طبیعـت، معمـوال هیـچ زباله اى براى همیشـه باقـى نمى ماند. اّمـا تقریبا از 
100 سـال پیش با کشـف پالسـتیک، ایـن وضعیت به طـور اساسـى تغییر کرد.    

در باغچـه اى یـک قوطـى پالسـتیکى، یـک چاى کیسـه اى و یک سـیب را چـال کن. 
بعـد از مّدتـى نـگاه کـن کـه چه بـر سرشـان آمده اسـت، یک سـال بعد و یـک بار 
دیگـر وقتـى کـه بزرگ شـدى نگاه کـن. تو خواهـى دید که آن سـیب بعـد از چهار 
هفتـه و چـاى کیسـه اى بعـد از چهـار مـاه پوسـیده اند. همـه چیـز از بین رفتـه. هیچ 
چیـز، دیگـر دیده نمى شـود. اّما 400 سـال طول مى کشـد تا پالسـتیک بـه ترکیبات 

سـازنده  اش تجزیه شـده و ناپدید شـود.

قدیم ها چه طور بود؟
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در زمان هـاى قدیـم، آشـغال اساسـا از کثافـات حیوانـات و انسـان ها، از پسـماندهاى مـواّد غذایـى و شـاید هـم چندتـا 
سـفال پاره تشـکیل مى شـد. هیـچ چیزى کـه هنوز امکان مصـرف، تعمیر یـا تبدیل شـدن آن وجود داشـت، دور انداخته 
نمى شـد. مثـال پسـماندهاى آشـپزخانه، خـوراك حیوانـات مى شـدند. قاب دسـتمال ها، کاغـذ مى شـدند. اسـباب بازى ها 

هـم یـا بخشـیده مى شـدند یا بـه ارث مى رسـیدند.

چرا تو باید بى نهایت از کر  م   خاکى ها  ممنون باشى؟چرخه ى طبیعت

طـى میلیون هـا سـال، چرخه هایـى در طبیعـت بـه وجـود آمده انـد که 
همـه چیـز در آن هـا مـورد اسـتفاده  قـرار مى گیـرد و هیـچ چیـز باقـى 
نمى مانـد. بـراى مثـال: یـک گیـاه مـواّد غذایـى اى را از زمیـن جـذب 
مى کنـد کـه بـراى رشـد خـود نیـاز دارد. زمانـى کـه ایـن گیـاه از بین 
بـرود، کـرم  خاکى هـا و موجـودات کوچـک و یـا خیلـى ریـز آن گیاه را 
دوبـاره بـه ایـن مـواد تجزیه مى کننـد و بـه زمیـن بر مى گرداننـد. و باز 
گیـاه بعـدى مى توانـد آن مـواد را از نـو جـذب کنـد و یا یک حیـوان یا 

انسـانى مثـل تو.

بده- بستان حسابى
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شلنگ هایى از پوست حیوانات، شیشه ها، قوطى هاى کنسروى و اّولین 
کیسه هاى پالستیکى به وجود آمدند. رفتگر در این زمینه هم از اعداد 
و ارقام خبرى داشت: «یک کیسه ى پالستیکى در تولید به یک ثانیه، 
در مصرف به 20 دقیقه و در پوسیدگى به 400 سال نیاز داره. بعد 

از یه مصرف کوتاه اون کیسه هم دیگه فقط یه آشغاله و بس!» رفتگر 
هنوز یک فکر دیگرى براى پلى و ل ئو در سر داشت: «بهترین آشغال، 

آن  ا ست که از ابتدا تولید نشود!»

آیا تو حاضرى محیط زیســت را نجات  بدهى؟

 •
از ︸ــ︣ف ﹡ــ︀ن و ︋︴︣ی ﹨︀ــ﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋ــ﹟ ﹋ــ﹥ ︠ــ﹢دت ︋︐﹢ا﹡ــ﹩ ︎ــ︣ ﹋﹠ــ﹩ و از ︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ی 

﹉ ︋ــ︀ر ﹝︭ــ︣ف ︎︣﹨﹫ــ︤ ﹋ــ﹟.
 •

︋ــ︣ای ︣︠ــ︡، ﹋﹫︧ــ﹥  ︣︠︡ ︠ــ﹢دت را ︋︊ــ︣. ︋ــ︀ اــ﹟ ﹋︀ر، د﹍ــ︣ ﹡︀︊ــ︡ ︋ــ︣ای ﹋﹫︧ــ﹥ ︣︠︡﹨︀ی 

︎﹑︨ــ︐﹫﹊﹩ ای ︎ــ﹢ل ︋︡﹨ــ﹩ ﹋ــ﹥ ا﹟ ﹇ــ︡ر ﹎︣ا﹡﹠ــ︡. ﹜︴﹀ــ︀ ﹇︊ــ﹏ از راه ا﹁︐ــ︀دن از ﹝﹠ــ︤ل ︋ــ﹥ اــ﹟ 

ــ︀زه و﹇︐ــ﹩ در ︮ــ︿، ︗﹙ــ﹢ی ︮﹠ــ︡وق ا︧ــ︐︀ده ای ــ︀دت  ــ﹥ ا﹟ ﹋ــ﹥ ︑ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁﹊ــ︣ ﹋ــ﹟، ﹡
︋﹫﹀︐ــ︡.

 •
︋︣ای ا︨︊︀ب ︋︀زی ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ︋︀︑︣ی  ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ︫︀رژ ﹝︖︡د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹟.

 •
ــ︣  ــ﹟. ا﹎ ــ︐﹀︀ده ﹡﹊ ــ︐﹫﹊﹩ ا︨ ــ︀ ︎﹑︨  ــ︢ی ــ︣ف ﹋︀︾ ــ︀ر ﹝︭ ︋ ﹉ ــ︀ی ــ﹟ ﹨︀ از ︸︣ف ﹨ در ︗︪

﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨ــ﹩ ︸ــ︣ف ︋︪ــ﹢﹩، ︾︢اــ﹩ را ا﹡︐ــ︀ب ﹋ــ﹟ ﹋ــ﹥ ︋︪ــ﹢د آن را ︋ــ︀ ا﹡﹍︪ــ️ ︠ــ﹢رد. آن 

 .﹩﹢را ︋︪ــ ️︀﹨ ️ ــ︡ د︨ــ ︀︋ ︳و﹇ــ️ ﹁﹆ــ
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یــک پنجــم از درخــت هــاى قطــع شــده بــه کاغــذ تبدیــل مــى شــوند. اگــر آدم، 
ــد روى  ــک ســال مصــرف مى کنن ــردم آلمــان در طــى ی ــام م ــه تم کاغــذى را ک
ــن: ــید. بنابرای ــمان مى رس ــا  آس ــن ت ــته کاغذ از زمی ــن پش ــرد، ای ــته مى ک ــم انباش ه
1.  از کاغذهــاى صــد در صــد بازیافتــى بــراى نوشــتن و همین طــور بــراى توالــت 

اســتفاده کــن.
پاسخ این که بازیافت چیست را در صفحه ى 28 خواهى دانست. 

2.  بالفاصلــه همــه چیــز را چــاپ نکــن. یــاد بگیــر کــه گاهــى هــم چیــزى را از 
بــر کنــى.  

3.  این قدر کاغذ مصرف نکن. از پشت و روى هر برگى استفاده کن.

جلوگیرى از تولید آشغال بهتر از دفع آن استیک عالم آشغال

به این شکل از تولید کاغذ زباله جلوگیرى مى  کنى

رفتگر مى دانست: «در آلمان هر کس ساالنه 500 کیلو آشغال تولید 
مى کند که برابر است با نیم تن. بسته  بندى ها بزرگ ترین بخش آن را 

 17, 17 میلیون تن یا 800,000,000 شامل مى شوند: در آلمان ساالنه 8
کیلو زباله فقط از نوع بسته بندى ها بر کوه آشغال اضافه مى شود.»

ل ئو پرسید: «آخه چرا آدم نمى تونه دست از بسته بندى ها برداره؟»
پلى پاسخ داد: «اون   وقت چه طور آدم باید تو بارون خمیردندون، شیر یا 

آرد رو بدون روکش هاشون از این جا به اون جا ببره؟ آدم که نمى تونه فقط 
چیزهایى رو بخره که روکش دارن ... مثل گردو، موز و تخم مرغ!» 

خب درست بود، این جا دیگر حق با پلى پاپ بود؛ بسته بندى الزم است. 
حّتى انسان هاى نخستین از جداره ى داخلى استخوان براى حمل مواّد 

غذایى شان استفاده مى کردند. با گذشت زمان نخستین ظروف سفالى، اّولین 
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⁄

١ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م × ٥٠٠

 = ﹟︑  ٠ ٥ 

بهترین آشغال، آن  است که 
از ابتدا تولید نشود.



پلـى چندتـا کاله قدیمى هم با خودش آورده بود. او با جان و دل کاله بر 
سـر مى گذاشت و به همان نسبت هم صاحِب کاله هاى زیادى بود؛ زیاد 
که نه، یک عالم. کاله سـیاه بزرگش اّولین چیزى بود که فروخته شـد. 

پلى با پول آن از دّکه ى کنارى یک کاله عالى دوچرخه  سـوارى، به رنگ 

قرمـز خریـد. در بازار روز یک مغازه ى مّجانى هم بود که این امکان را 
بـه آدم مى داد هر چیزى که دیگر بدرد دیگران نمى خورد را با خود 
ببرد بدون این که پولى برایش بدهد. پلى آن جا دوتا زانوبند ورزشـى 
پیدا کرد. حاال او یک ِسـت خوبى براى اسکیت-بورد سوارى داشت. 

استراحت فکرى

چـرا بایـد یـک ماشـین شـخصى گران قیمت خریـد؟ ماشـین ها که 
بیشـتر اوقـات فقـط این طـرف و آن طرف پـارك شـده اند؛ آن هم به 
طـور متوسـط 23 سـاعت از 24 سـاعت شـبانه روز را. شـرکت هاى 
زیـادى هـم وجـود دارند که ماشـین هایى براى اسـتفاده ى مشـترك 
در اختیـار مى گذارنـد. بـه ایـن ترتیـب یک ماشـین مى تواند توّسـط 

افـراد زیـادى مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.

اشتراك-خودرو
تحّرك و پویایى بیشتر 

با ماشین هاى کمتر

13

در بازار روِز  "دوباره- مصرف"

امروز بازار روز بود و ل ئو و پلى پاپ مى خواســـتند همه جور آت و 
آشـــغال  هاى  قدیمى شان را بفروشند. آن ها براى فروش، یک خانه ى 

عروســـک، یک رادیو و یک آب پاش داشتند. یک دسته توپ پالستیکى و 
یک کلکســـیون صدف. لباس هایى که از خیلى وقت پیش دیگر اندازه ى ل ئو 

و پلى نبود. حیوانات عروســـکى قدیمى. یک کیف مدرسه ى رودوشى. 

یک عینک آفتابى به شـــکل پروانه. دفتر نُت پیانویى که هنوز کامال 
بى عیب و نقص بود. یک تخم شـــترمرغ و چیزهاى دیگرى که همین طور 
الکى جمع مى شـــود. آخر همان چیزى که براى ل ئو و پلى آت و آشـــغالى  

قدیمى به حســـاب مى آمد، مى توانست براى دیگران آت و آشغالى 
باارزش باشـــد: تحفه هاى قیمتى و گنجینه هاى جادویى!

کرایه ى مته

قهوه سـاز و غیرهتعمیـرگاه دوچرخه، 
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ایـــن یه دوچرخه  طالیى عالیه، واقعا! اّما اگه من با این دوچرخه طالیِى 
عالى لب دریا برم، مى دونى بیشـــتر از همه دلم واســـه چى تنگ مى شه؟»

ل ئو خوب جوابش را مى دانست. او کاسبى بازار روزش را زیر و رویى 
کرد، اّولین فروشـــنده را پیدا کرد و دوباره کاله سیاه بزرگ مورد 

عالقـــه ى پلى را برایش خرید. آخ، ل ئوى عزیز! آدم که چه کارهایى 
براى دوستان خوبش نمى کند!

زباله ى کمتر از طریق " اســتفاده ى مجدد "

هـر چیـزى کـه هم چنـان مـورد اسـتفاده، تعمیـر یـا تبدیـل قـرار بگیرد، آشـغال نیسـت. 

طـول عمـر یـک محصول نشـان کیفیت آن هم هسـت. همـان موقع خرید جنـس، دّقت 

کـن کـه قابـل تعمیـر باشـد. و  از یک بطـرِى آب، مى توان حّتـى باغ معلّقى درسـت کرد. 

آدم از ایـن راه، چیزهـاى بـه ظاهـر آشـغال را بـه چیزهـاى بـاارزش تبدیل مى کنـد. حاال 

آن چـه چیـزى اسـت کـه مـدام کوچـک و کوچک تر مى شـود؟ کوه آشـغال. 

هــر چــه کمتر، بیشــتر!

ما به هر چیزى که تو دیگر نیاز ندارى، نیاز داریم
15

بـا یک دوچرخه ى کوچک بّچه، و دوچرخه ى کوچک را با یک دوچرخه ى 
بزرگ تـر، و دوچرخه ى بزرگ تر را با یک دوچرخه ى طالیى عوض کرد. 

عجـب! چه چیزها که از یک کاله قدیمى در نیامد! 
اّمـــا ... چـــرا پلى پاپ آن  قدر ناراضى نگاه مى  کرد؟ او گفت: «آخ، ببین ل ئو! 

ى 
ه جا

ن ب
داد

یه 
هد

تن
داخ

ر ان
دو

بعد آن را هم در "تاخت بازار" با یک کاله اسـکى گشـاد که خیلى باحال 
به نظر مى آمد عوض کرد. سـرآخر، کاله باحال گشـادش را هم با یک 

جفت کفش اسـکیت که هنوز سـالم بودند و بدون هیچ عیب و نقصى 
راسـِت راسـت حرکت مى  کردند، عوض کرد. بعد از آن کفش اسکیت را 
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نکات کاربردى براى جلوگیرى از اسراف

تاریخ مصرف درست

 •
.︤ ︣ ︡ه ︋ ︣︡ را ︧︀ب ︫ ︣﹡︀﹝﹥ ی ︠ ︋

 •
.︣ ︋ ︢ا ︀﹩ ﹋﹥ زود ﹁︀︨︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ را ﹋﹞﹩ ﹇︊﹏ از ︑ّ﹫﹥ ی ︾ ﹨︤ ﹫

 •
︤ل  ︀︡ در راه ﹝﹠ ︣و︫﹍︀ه، ︋ ﹁ ﹩﹛︀︙ ︩︋ ︡ه از ︡اری ︫ ︣ ︠ ﹩︢ا ︣.  ﹝﹢اّد ︾ ︊︋ ﹤﹡︀ ︠ ﹤︋ ︹︣ ︨ ،️ ︡. ︎︦ آن را  ﹉ را︨ ﹡﹢︫ ﹤︐ ︣د ﹡﹍﹥ د︫ا ︨

 •
︢ای  ︾ ،︀ ︡ه ﹨ ﹡︀ ﹞ ﹩﹇︀︋   ︀︋ ﹤﹋ ﹟ا ︀ ﹟﹋ ︡﹝︖﹠﹞ آن را ،︡ ﹡︀ ︤ی ︋︀﹇﹩ ﹝ ﹫ ︣﹎ا 

 .﹟﹋ ️ ︡︡ی د︨ر ︗

که باید تا تاریخ زده شده خورده شوند. به این تاریخ، تاریخ مصرف مى  گویند. بینى و دهانتان اعتماد کنید و خودتان تصمیم بگیرید. فقط ماهى و گوشت هستند اغلب حّتى بعد از آن هم قابل خوردن یا آشامیدن است. به همین دلیل به چشم، اّما این به آن معنا نیست که آن ماّده ى غذایى بعد از آن تاریخ خراب است.  آن تضمین مى  کند که آن ماّده ى غذایى حّداقل تا آن تاریخ، قابل مصرف است. معموًال روى هر ماّده ى غذایى  تاریخى زده شده است. به این وسیله تولید  کننده ى اوقات، غذاها فقط به این دلیل که دیگر ظاهر قشنگى ندارند دور ریخته مى شوند. از مواّد غذایِى دور ریخته شده در آلمان فقط مقدار کمى واقعا خرابند. بیشتر 
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چند آزمایش ـ فقط براى شجاعان!

خیلى براى سطل آشغال حیف هستند!

باورنکردنى!

یک سیب که فقط سیب نیست!

6 میلیون تن مى شود. با این مواّد غذایى  که در در آلمان، از هر هشت ماّده ى غذایى یکى دور ریخته مى شود. این به ازاى هر نفر  اروپا و آمریکاى شمالى دور ریخته مى شود، مى توان همه ى گرسنگان دنیا را سیر در هر سال  82 کیلو و در کل 7
کرد، حّتى سه برابر آنها را!

و نقل مى شوند. پس: لطفا هیچ ماّده ى غذایى را بیخود دور نریزید.زمانى که سیب ها برسند، از آن ها مراقبت مى شود. بعد چیده، بسته بندى و حمل مواّد غذایى، چراگاه یا زمین زراعتى، انرژى، کود و زمان کارى الزم است. مثال تا باعث و بانى آن شده بود تا آن سیب، اصال سیب شود. عالوه بر آن براى تولید وقتى که آدم سیبى را دور مى اندازد، با آن 70 لیتر آبى را هم دور مى ریزد که 

 •
 رژ﹛ ز︋︀﹜﹥ ای: ﹉ روز ﹋︀﹝﹏ ﹨﹫︘ آ︫︽︀﹜﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹊﹟.

 •
 رژ :﹩﹊﹫︐︨﹑︎ ﹜﹉ ﹨﹀︐﹥ ی ︑﹞︀م ︋︡ون ︎﹑︨︐﹫﹉ ︨︣ ﹋﹟.

 •
 رژــ﹛ ︎﹠﹫ــ︣ی: از ﹎﹫︪ــ﹥ ی ﹁︣آورده ﹨ــ︀ی ︑ــ︀زه  ۱۰۰۰ ﹎ــ︣م ︎﹠﹫ــ︣ ︋ــ︣ 

﹋ــ﹥ دا︠ــ﹏ ︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی ︎﹑︨ــ︐﹫﹊﹩ ﹡︊︀︫ــ﹠︡.
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دستورات کاربردى براى جلوگیرى از اتالف مواّد غذایى

⁄



چه  چیزى کجا قرار مى گیرد؟ آن ها را به هم وصل کن.

اگر تو مواّد غذایى را به درستى در یخچال جا دهى، عمر آن ها طوالنى تر 
مى شود. هم چنین یادت نرود که بعد از برداشتن آخرین ماّده ى غذایى از 

یخچال دِر آن را ببندى!

شیر
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جاى دهِى درست

دستورات کاربردى با باقى مانده هاى آشپزخانه

هم چنین ...

 •

ا︨️. ︙︀ل از ︀︎﹫﹟ ︋﹥ ︋︀﹐ ﹎︣م ︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹨﹞﹥ ︗︀ی ︙︀ل ﹊︧︀ن ︨︣د ﹡﹫︧️:  ﹟﹫︀︎︙︀ل ︨︣د︑︣﹟ ︗︀ی آن 
 •

﹝﹫﹢ه و ︤︊︨︖︀ت در ﹋︪﹢﹨︀ی  ﹩﹠﹫︀︎︙︀ل ︗︀ دار﹡︡.
 •

︣︐︋﹟ ︗︀ ︋︣ای ﹎︢ا︫︐﹟ ﹎﹢︫️ و ﹝︀﹨﹩ روی ︫﹫︪﹥ ی ︣︑ ﹟﹫︀︎﹟ ︵︊﹆﹥ ی 
︙︀ل ا︨️.  

 •

︑﹛ ﹝︣غ دا︠﹏ در ︙︀ل ا︨️. ︗︀ی ﹜︊﹠﹫︀ت در ︵︊﹆﹥ ی و︨︴﹩، ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ی ︾︢ا﹨︀ ︋︀﹐ی ︋︀﹐، ﹋︣ه و 
 •

︉ ز﹝﹫﹠﹩، ︋︀د﹝︖︀ن و ﹝﹢ز ا︮﹑ ﹐زم ﹡﹫︧️ ︋﹥ ︙︀ل ︋︣و﹡︡. ﹫︨ ،﹤︗﹢﹎

 •

ِ︤ ا︲︀﹁﹩ را ﹝﹩ ︫﹢د ︨︣خ ﹋︣د. ︉ ز﹝﹫﹠﹩ ﹨︀ی آب ︎ ﹫︨
 •

 از ﹜﹢︋﹫︀﹨︀ی ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ی د︣وزی ﹝﹩ ︫﹢د ︨︀﹐دی ︠﹢︫﹞︤ه  در︨️ ﹋︣د. 
 •

.️︀ت ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ی ا﹝︣وز را ﹝﹩ ︫﹢د ﹁︣دا در ﹝︀﹨﹩ ︑︀︋﹥ ر︖︤︊︨ 
 •

︫﹫︣﹟ در︨️ ﹋︣د. ︋﹥  ︋﹥، ︠﹢︫﹞︤ه ︨️! ︋︀ ︋﹥ ﹨﹛ زدن ﹝﹢ز﹨︀ی ︨﹫︀ه ︫︡ه، ︫﹫︣ و ﹜﹫﹞﹢︑︣ش ﹝﹩ ︫﹢د ﹉ ﹝︺︖﹢ن 
 •

      www.zugutfuerdietonne.de/app ا﹟ ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ ﹝︖︀﹡﹩ ﹝﹢︀︋﹏، د︨︐﹢رات د﹍︣ی ﹡﹫︤ ︋︣ا️ دارد:

ساالنه ى مواّد غذایى دور ریخته شده براى هر نفر 235 یورو است! وقتى که آدم مواّد غذایى را دور مى ریزد، پول نقدش را دور ریخته است! بهاى 
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نکات کاربردى در جداسازى

 •      ﹉﹢﹋ و ﹝﹆ّ﹢ا﹨︀ی ︋︤رگ را ﹝﹩ ︫﹢د در ︠︀﹡﹥ ︋﹥ ︑ّ﹊﹥ ﹨︀ی ﹩︀ی ﹝﹆ّ﹢ا﹨ ﹤︊︺︗
︎︀ره ﹋︣د. ︑︀ ︗︀ی ز︀دی در ︨︴﹏ ﹋︀︾︢ ﹡﹍﹫︣﹡︡. 

﹨﹞﹥ ی ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ ︀︋︡ ︠︀﹜﹩ ︋︀︫﹠︡. اّ﹝︀ د﹍︣ ﹐زم ﹡﹫︧️ آن ﹨︀ را ︫︧️،  • 
.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ️﹝︤ا﹞ ︀﹨ ︦ ﹝︓ً﹑ ︸︣ف ﹝︀︨️ را. ﹝﹍︣ آن  ﹋﹥ ︠﹢دت ﹁﹊︣ ﹋﹠﹩ ﹋﹥ ﹝﹍

﹜︴﹀︀ درب ﹋﹠︧︣و﹨︀ی ︫﹫︪﹥ ای را ︋︀ز ﹋﹟ و در ︨︴﹏ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ ︋﹫﹠︡از. • 
﹝﹍︣ درب آن از ︫﹫︪﹥ ا︨️؟! ︠﹫︣!

ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ را ︋︐︣ ا︨️ در روز﹡︀﹝﹥ ︀ د︨︐﹞︀ل آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ︎﹫︙﹫︡. ︋︀ • 
ا﹟ ﹋︀ر ر︵﹢︋️ آن ︗︢ب ﹝﹩ ︫﹢د. 

استراحت فکرى

با مواّد سّمى چه کنیم؟

ــراى محیــط زیســت خــوب اســت؛  ــه ب جداســازى زبال
هزینه هــا را پاییــن مــى آورد و مــواّد خــام را هــدر نمى دهــد. 
ــته بندى و  ــدا دس ــه ج ــغال  هایى ک ــى از آش ــش بزرگ بخ
مى گیــرد.  قــرار  بهره بــردارى  مــورد  شــده اند،  جمــع 
ــوند،  ــته بندى ش ــر دس ــاپیش بهت ــه پیش ــر چ ــغال ها ه آش

ــردارى مجــدد هســتند. ــل بهره ب ــر قاب ــا هــم بهت بعده

در همــه ى مصــارف خانگــى بــا گذشــت زمــان مــواّد ســّمى هــم 
روغن جالهــا جمــع  و  رنگ هــا  روغــن  مصرف شــده،  ماننــد: 
ــن  ــوند. ای ــه ش ــا دور ریخت ــایر زباله ه ــا س ــد ب ــه نبای ــود ک مى ش
ــوند. ــرده  ش ــان آور ب ــواد زی ــع آورى م ــّل جم ــه مح ــتى ب ــواد بایس م

جداسازى زباله از خانه دارى شروع مى شودپشت دروازه

ل ئو و پلى پاپ دِر اتاق  مخفِى زیر سینک ظرفشویى شان را با قچ قچ زیاد 
باز کردند. انواع و اقسام سطل آشغال، کیسه هاى نایلونى و جعبه هاى 

پالستیکى این جا و آن جا افتاده بودند. درون هر ظرفى هم یک چیز 
به خصوصى بود. اّما انگار همه چیز ... آشغال بود و بس! 

رفتگر صدا زد: «جداسازى درست زباله از همین خونه داریه که شروع 

مى شه! گیریم که از آشغال بشه چیزى درست کرد، اّما مهم اینه که آدم 
آشغاال رو از همون ابتدا درست جدا کنه! کاغذ مى ره تو سطل کاغذ. 

شیشه مى ره تو سطل شیشه. بسته بندى ها مى رن تو سطل  هاى بسته بندى. 
زباله هاى گیاهى مى رن تو سطل زباله ى گیاهى. بقیه ى آشغاال هم مى رن تو 

سطل سایر زباله ها. به نظر منطقى مى یاد، نه؟»

شیشه کهنه

درســت  نــو  شیشــه ى  مى شــود  شیشــه کهنه  از 
ــگ  ــر اســاس رن ــه درســتى ب ــه شــرطى کــه ب کــرد، ب
ــزى  ــب چی ــادا نیمه ش ــن مب ــود. در ضم ــته بندى ش دس
ــم  ــایه ها ه ــدازى؛ همس ــه کهنه  بین ــزِن شیش را در مخ
مى خواهنــد چرتکــى بزننــد و خــواب خوشــى از روز 

ــد. ــان ببینن بعدش

﹤︪﹫︫
سایر زباله ها

کاغذ

زباله  هاى 
      گیاهى

بسته بندى ها
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باترى هـاى قدیمـى، حّتـى باترى هـاى قدیمـى قابـل 
شـارژ بـه هیچ وجـه نبایـد در سـطل زبالـه ى منـزل 
انداختـه شـوند، چون کـه آن هـا داراى مـواّد زیـان آور 
زیـادى هسـتند. تـو مى توانـى جعبه هـاى جمـع آورى 
سـبز را که مخصـوص این کار هسـتند، پیش همه ى 
مغازه دارانـى کـه باتـرى هـم مى فروشـند پیـدا کنـى. 
باترى هایـى کـه آن جـا تحویـل مى دهـى، بـه روشـى 
درسـت دور انداختـه مى شـوند تـا هیـچ زیانـى بـه 

محیـط زیسـت وارد نشـود.

مخـزن  در  زبالـه   انـواع  بقیـه ى  جـاى 
زباله هـا»  «سـایر  مخصـوص  خاکسـترِى 
اسـت.  اّمـا مقـدار ایـن زبالـه  فقـط بایـد 
خیلـى خیلـى ناچیـز باشـد. هـر چه قـدر 
ماشـین زباله کـش، مخزن هـاى خاکسـترى 
کمتـرى جمـع کنـد بـه همان نسـبت هم 
آدم بایـد پـول کمتـرى بپـردازد. پـس اگر 
کنـد،  تفکیـک  را  زبالـه  درسـتى  بـه  آدم 

کنـد. پس  انـداز  هـم  پـول  مى توانـد 

لـوازم برقـى خراب مانند همزن برقى، سشـوآر و ماشـین لباس شـویى را 
خـودت بایـد به شـعبه هاى بازیافـت محلّى ببـرى. به محـّل جمع آورى 
مرکـزى «مرکـز بازیافـت مـواد» گفته مى شـود. ولـى لوازم برقـى کوچک 
را مى توانـى در فروشـگاه هاى بزرگ تـر لـوازم برقـى هـم تحویـل بدهـى. 
ایـن لـوازم در آن جـا بـه روشـى سـازگار بـا محیـط زیسـت دور انداخته 
مى شـوند. لـوازم برقـى بـدرد نخـور را هـم نبایـد قاطـى زبالـه ى خانگى 
کـرد. و اگـر مى خواهـى محل جعبـه ى  تفکیک بعدى را بـراى المپ هاى 
کم مصـرف و ال-اى-دى بدانـى، بـه سـایت زیر در اینترنـت مراجعه کن:   

www.lightcycle.de

︋︀︑︣ی ﹨︀ ︌ ﹨︀ی ﹋﹛ ﹝︭︣ف ال-ای-دی و ﹐﹝ ﹜﹢ازم ︋︣﹇﹩
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LED & Energiesparlampen

Elektrokleingeräte

︀︨︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀
Restmüll

Batterien زباله  هـاى  شـامل  گیاهـى  زباله هـاى 
گیاهـان و حیوانـات مى شـوند: پس مانـده ى 
میوه جـات و سـبزیجات، موادّ غذایى فاسـد، 
پوسـت تخم مرغ، پوسـِت آجیل، پنیر مانده، 
پـودر قهوه ى مانـده، ُگل  و شـاخ و برگ . اّما 
نـه چـرم، نه السـتیک و نـه خاکسـتر. حّتى 
گلـدان گل هـم نـه، چون که خـود گلدان ها 
هـم اغلـب از جنـس پالسـتیک هسـتند و 
نـه از جنـس «بیـو» کـه به معنـاى طبیعت 

ا سـت. جاندار 

بـراى بسـته بندى  هاى فلـزى و پالسـتیکى، 
زرد  کیسـه ى  یـک  یـا  زرد  یـک مخـزن 
قوطى هـا،  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
شـیر،  پاکت هـاى  ماسـت،  ظرف هـاى 
و  سرنوشـابه ها  خمیردنـدان،  لوله هـاى 
از شـهرها  بعضـى  کیسـه هاى پالسـتیکى. 
ماننـد  نیـز  دیگـرى  پالسـتیکى  چیزهـاى 
کاسـه، اسـباب بازى و گلـدان  گل تحویـل 
مى گیرنـد، با وجـود این  که هیچ کـدام آن ها 
جـزء بسـته بندى ها بـه حسـاب نمى آیـد.

مقـّوا،  مصـّور،  مجـّالت  روزنامـه،  کاغـذ، 
کهنـه،  جعبه تخم مرغ هـاى  کتـاب،  دفتـر، 
اّمـا نـه پاکـت شـیر  رول دسـتمال توالت. 
پاکت هـا  ایـن  چون کـه  نوشـیدنى،  یـا  و 
اغلـب پوششـى آلومینیومـى یـا پالسـتیکى 
دارنـد. همین طـور هم نـه دسـتمال کاغذى 
جیبـى،  دسـتمال کاغذى  نـه  آشـپزخانه 
چون کـه ایـن دسـتمال ها زیـادى کثیفنـد. 
بلیـت یا رسـید خرید هـم نه؛ آن هـا داراى 

مـواّد زیـان آور هسـتند. 

شیشـه ها بایـد بـر اسـاس رنگشـان 
جداسـازى و دسته بندى شـوند: سبز، 
سـفید یـا قهـوه اى. حاال یک سـؤال از 
کارشناسـان: بـا شیشـه هاى آبـى چه 
بایـد کـرد؟ پاسـخ: هـر چیـزى کـه 
آدم جـاى دقیـق آن را نمى دانـد، در 
«سـبزها» مى گـذارد. یک چیـز دیگر: 

چینى، شیشـه نیسـت.

یک عالم سطل هاى رنگىجداسازى زباله

تو تا االن مثل یک بّچه ى نمونه، آشغال ها را در خانه ات جدا کرده اى، حاال فقط باید آن ها 
را در سطل هاى درسِت زباله دسته بندى کنى. اّما چه چیزى کجا قرار مى  گیرد؟
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﹤︪﹫︫
Glas

کاغذ
Papier

زباله  هاى گیاهى
Bioabfälle

بسته بندى ها
Verpackungen
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︀ ّ︋︣
﹞

چه چیزى کجا قرار مى گیرد؟ آن ها را بهم وصل کن.

پاشو مداد رنگى هایت را بیاور و دست به کار شو؛ یک کار مشار کتى بزرگ - جداسازى 
زباله! آیا تو انواع مختلف سطل آشغال را مى شناسى؟ معلومه که آره! آن ها پیش تو 

در حیاط پشتى یا در انبارى، یا پشت منزلتان یا هر جاى دیگر قرار دارند. حاال این 
آشغال هاى درهم و برهم را به سطل آشغال مناسب وصل کن. اگر جایى نمى دانى که 

دیگر باید چه کار کنى، کافى ست یک بار دیگر یک صفحه به عقب ورق بزنى ...
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ناوگان وسایل نقلیه

︋︀ ﹝︀︫﹫﹟ ز︋︀﹜﹥ ﹋︪﹩ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ ︗﹞︹ آوری و ︋﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︎︣دا︠️ ﹇︣ار • 
د  ّ︡ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︋︣ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. در  ﹟︣︐︋︀﹜️، آ︫︽︀ل ﹝﹢رد ︋︣ه ︋︣داری ﹝︖

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︑﹠︀ آن آ︫︽︀ل زا︡ ا︨️ ﹋﹥ ︨︣ از د︨︐﹍︀ه ز︋︀﹜﹥ ︨﹢زی در 
﹝﹩ آورد. ︋﹥ ︮﹀﹥ ی ٤١ ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.

در د︨︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹩ ﹝︀︫﹫﹟ ﹞﹏ ز︋︀﹜﹥، آ︫︽︀ل در ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ در • 
﹨﹛ ﹁︪︣ده ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︗︀ی ز︀دی ︋﹥ ︠﹢د ﹡﹍﹫︣د. 

﹝︀︫﹫﹟ ︗︀رو﹋︪﹩ ︗︀روب ﹝﹩ ﹋﹠︡: ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀، ︎﹫︀ده رو﹨︀ و ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ • 
︀ن ︑﹞﹫︤ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.   ︠︣ آب و ︋﹢رس ﹨︀ی ︀︋

︋︣ای ︋︺︱﹩ از ا﹡﹢اع آ︫︽︀ل ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی ز︋︀﹜﹥ ﹋︪﹩ ﹝︭﹢︮﹩ و︗﹢د دارد، • 
﹝︓﹑ ︋︣ای ﹝﹢اّد ز︀ن  آور، ︫︀خ و ︋︣گ ﹨︀، در︠︐︀ن ﹋︧︣︐﹞︦ و ّ︐﹩ ︋︣ای 

... ︑﹢ده  ی ﹁︱﹢﹐ت ︨﹌ ﹨︀.

سطل آشغال

سـطل  آشـغال هـاى خیابان همیشـه بـه طـور منّظم 
خالـى مى شـوند. بعضـى از آن هـا حّتـى یـک ظـرف 
مجّزایـى بـراى ته سـیگارها دارنـد. اگرچـه ایـن نـوع 

برمى آیـد.  بزرگسـال ها  از  فقـط  کثافت کارى هـا 
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ــزرگ،  ــد مبل هــاى ب ــم خانگــى مانن زباله هــاى حجی

فرش هــا یــا تشــک ها در زباله دانى هــاى منزلــت 

جــا نمى شــوند. چنیــن چیزهایــى را مى توانــى یــا 

ــم  ــاى حجی ــل زباله ه ــین هاى حم ــه ماش ــه ب جداگان

ــز  ــه مرک ــا را ب ــه آن ه ــا این ک ــد ی ــا ببرن ــى ت ــرى.بده ــواد بب ــت م بازیاف

ــم  ــاى حجی ــل زباله ه ــین هاى حم ــه ماش ــه ب جداگان

ــز  ــه مرک ــا را ب ــه آن ه ــا این ک ــد ی ــا ببرن ــى ت بده

ــم  ــاى حجی ــل زباله ه ــین هاى حم ــه ماش ــه ب جداگان

ــز  ــه مرک ــا را ب ــه آن ه ــا این ک ــد ی ــا ببرن ــى ت ــرى.بده ــواد بب ــت م بازیاف

چه بر سر آشغال ها مى آید؟ماشین زباله  کشى

یک مرتبه لئو سؤالى به خاطرش آمد: «بگو ببینم، رفتگر عزیز! تو واقعا 
همیشه پاِى پیاده با یه جارو تو راهى؟ 

رفتگر گفت: «نه! بیشتر وقت ها با یه ماشین زباله کشى این ور

 و اون ور مى  گردم. آشغاالیى که تو سطل آشغاالى جورواجور یا 
کیسه زباله ها جمع شدن، با ماشین هاى مختلف جمع آورى مى شن. ماشین 
زباله کشى همیشه تو وقت هاى مشخّصى مى یاد، حّتى اگه الزم باشه، چند 

بار هم تو هفته. اّما گاهى اوقات من هم با ماشین جاروکشى این ور و اون ور 
مى رم، آخه خود شهر هم باید از دست این آشغال ها نجات پیدا کنه.»

زباله هاى حجیم
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طبیعت؟» «دقیقا! مثل طبیعت که همه چیز تو اون باید دوباره به چرخش 
دربیاد. واسه همین هم هست که اون آشغاال، دیگه آشغاالى بوگندو نیستن، 

بلکه زباله  هستن و به این ترتیب یه ماّده ى قابل بازیافتِ باارزش.»
در شرکت هاى بازیافت، زباله مجّددا به مواّد اّولیه  اش تجزیه مى شود. از 

این راه مى توان از مواّد قدیمى، مواّد خام جدیدى به دست آورد و دوباره 
محصوالت جدیدى از آن ساخت. و آن هم بعدها یک زمانى مى شود ...

طال در گوشِى همراه

ــوند  ــه ش ــتى دور انداخت ــد به درس ــم بای ــى ه ــراه قدیم ــى هاى هم گوش

ــرا؟  ــرد. چ ــى ک ــغال هاى خانگ ــى آش ــه قاط ــه هیچ وج ــا را ب ــد آن ه و نبای

ــراه  ــى هم ــون گوش ــاالنه از 10 میلی ــت! س ــال در آن اس ــه ط ــراى این ک ب

ــا مــواّد  ســوا شــده، چیــزى حــدود 350 کیلوگــرم طــال جمــع مى شــود. اّم

زیــان آور زیــادى هــم در آن هــا وجــود دارد. نکنــد بخواهــى بــا آن ور بــروى 

ــى هاى  ــوم گوش ــته دوس ــن گذش ــاورى! از ای ــش را در بی ــودت طالی ــا خ ت

ــد. ــوز کار مى کنن ــده، هن ــوا ش ــراه س هم

﹤﹠﹋ ﹤︪﹫︫

︉ ﹎﹫︣ید︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣دن و ︠︣د ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه ﹇︀﹜

︡︡︗ ︣ی  ﹨︀ و ﹜﹫﹢ان ﹨︀ی︴︋

ذوب ﹋︣دن

از کهنه ها، نو دربیاوربازیافت

Recycling (بازیافت) کلمه ا ى انگلیسى براى بهره بردارى دوباره بوده و به 

معناى «به چرخه برگرداندن» است. وقتى که آدم مى خواهد چیزى تولید 
کند، معموال به انرژى و مواّدّ خام زیاد نیاز دارد، مثل چوب براى تولید 

کاغذ. مواّد خام در سّیاره ى ما به اندازه ى محدودى در دسترس هستند. 

به همین دلیل مهم است که ما مواّد خاِم تازه پرداخت شده را هم براى 
ساخت محصوالت جدید استفاده کنیم. از روزنامه هاى قدیمى مى شود مثال 
کاغذ نو، کارتن یا کیسه هاى کاغذى درست کرد، بدون آن  که اصال الزم 

باشد درختان جدیدى به زمین بیفتند. 
ل ئو پرسید: «به چرخه بر گر دوندن؟ کدوم چرخه؟» «مثل همون چرخه ى 

︡﹫﹀︨ ﹩︊﹚ ور﹇﹥ ی

د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣دن و ︎︣س ﹋︣دن

ذوب ﹋︣دن

︩﹝︫

 ،﹩︵﹢﹇ ︡﹠﹡︀﹞ ︡︡︗ ﹩︑﹐﹢︭﹞

︨﹫﹛ و ﹇︴︺︀ت ﹝︀︫﹫﹟
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رفتگر براى کسانى که شاید در این بین این مهم را  فراموش کرده باشند، مدام 

تکرار مى کرد: «اگه آدم آشغال نخره که نباید هم آشغالى دور بریزه!»
پلى او را تصحیح کرد: «آشغال نه، بلکه زباله!»

ل ئو که خوش  حالى مى کرد: « زباله نه، بلکه ماّده ى قابل بازیافت!»

︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه

د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣دن، ︠︣د ﹋︣دن و ︫︧︐﹟

︋﹥ ︫﹊﹏ ﹎︣ا﹡﹢ل (دا﹡﹥) درآوردن

︎︣دا︠️ ︎﹑︨︐﹫﹉

﹝︭﹢﹐ت ︗︡︡ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹜﹢﹜﹥ و ︨︴﹏

استراحت فکرى

در حقیقـت مى بایسـت به جاى کلمـه ى بازیافت، اکثرا "فرویافت" گفته مى شـد، 

چـون با اسـتفاده ى دوبـاره ى مـواد، محصوالت جدیِد به دسـت آمده نسـبت به 

مـواد پیشـینى کـه از آن سـاخته شـده اند از ارزش پایین تـرى برخوردارنـد. مثال 

از قوطـى فقـط مى شـود سـیم در آورد. اّمـا اگـر اشـیاى بـدرد نخـور قدیمى به 

شـکل هاى مفیدتـر و بهتـرى در آینـد، ارزش آن هـا بـاال مـى رود، کـه در ایـن 

صـورت بـه آن "واالیافـت" مى گوینـد. جهـت سـاخت کاردسـتى، ایده هایى در 

صفحه  هـاى 34 و 35 پیـدا مى کنـى.
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پلى گفت: «... دوباره آشغال» 
ل ئو او را تصحیح کرد: « آشغال نه، زباله!»

رفتگر که خوش حالى  مى کرد: « زباله نه، ماّده ى قابل بازیافت!»   
از کاغذکهنه ها، کاغذ بازیافت درست مى شود. از بطرى هاى شیشه اِى قدیمى، 

بطرى هاى شیشه اِى جدید تولید مى شود. از پالستیک، لوله و سطل، و از 
بطرى هاى پالستیکى، بطرى هاى جدید و یا حّتى پلیورهایى از جنس پوالر 

ساخته مى شود. کاغذ، شیشه و بسته بندى ها در آلمان به خوبى بازیافت 
مى شوند. ولى مواد را هم که نمى شود به طور نامحدود مورد بهره بردارى 

دوباره قرار داد: کاغذ را فقط مى شود شش تا هشت بار در چرخه فرستاد، 
بعد از آن تنها بدرِد دستمال توالت مى خوَرد. درست است که بازیافت 

خیلى خوب ا ست، اّما پرهیز از تولید زباله خیلى بهتر از آن است!  

﹤﹚︵︀︋ ︢ ︾︀﹋

د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣دن و ︎︣س ﹋︣دن

︢ ︨︀زی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ی ﹋︀︾

د︨︐﹍︀ه ︎︣دا︠️ ﹋︀︾︢

️ ﹨︀ی ﹡︀﹝﹥، ﹋︀ر︑﹟، ﹋︀︾︢ و روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹋︀︎

ر︫︐﹥ ︫︡ن ا﹜﹫︀ف ﹨︀، ︫︧️ و ︫﹢ و ر﹡﹌ ︋︣ی



راهنماى خرید

 • ︹﹇﹢﹞ ﹩︧﹋ ︣﹨ ﹩﹠︺ .︋︣ای ︠﹫﹙﹩ از ︋︴︣ی ﹨︀  ﹎︣و ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د
 ،︡︣︠﹉ ﹝︊﹙︼ ﹋﹞﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ آن را ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م  ︎︦ دادن 

︋︴︣ی دو︋︀ره در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︴︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︎︦ داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ،   
︋︀ آ︫︽︀ل دور ا﹡︡ا︠︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡.

اّ﹝︀  ﹎︣و ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢د ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ آدم از ﹉ ︋︴︣ی • 
︨︀ز﹎︀ر ︋︀ ﹝﹫︳ ز︧️ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︴︣ی ﹨︀ی ﹎︣و﹩ ای ﹨﹛ 

و︗﹢د دار﹡︡ ، ﹋﹥ ﹁﹆︳ ﹉ ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 

︦ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ و︗﹢د دار﹡︡. •  ︋︴︣ی ﹨︀ی ﹠︡︋︀ر ﹝︭︣ف ︋︀ ︗﹠
︋︴︣ی ﹨︀ی ︫﹫︪﹥ ای ︑︀ ۴۰ ︋︀ر ︎︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، در︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹟ ︋︣ای 

︋︴︣ی ﹨︀ی ︎﹑︨︐﹫﹊﹩ ﹁﹆︳٢٠ ︋︀ر ا﹝﹊︀ن دارد. ︫﹫︪﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹨﹀️ ︨︀ل در ︩︣︠ ︋︀︫︡، اّ﹝︀ در ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︠﹫﹙﹩ ︨﹠﹍﹫﹟ ︑︣ از 

︎﹑︨︐﹫﹉ ا︨️.  
 • ﹩﹊در ﹡︤د ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨ ︡︋︀ر ﹝︭︣ف، آن﹠ ︣ی ﹨︀ی︴︋ ﹟︣︐︋

﹝︫ ️﹡﹢﹊︨ ﹏ّ︬ ︎︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ︋︴︣ی ﹨︀ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︋︴︣ی ﹨︀ی 
﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف ︀ ﹇﹢︵﹩ ﹨︀ی ﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف ︋﹥ ا﹡︣ژی و ﹝﹢اّد ︠︀م 

﹋﹞︐︣ی در ︵﹢ل ︻﹞︫︣︀ن ﹡﹫︀ز دار﹡︡. ﹨︣ ﹥ ﹇︡ر ﹝︧﹫︣ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
﹋﹢︑︀ه ︑︣ ︋︀︫︡، ︋︣ای ﹝﹫︳ ز︋ ️︧︐︣ ا︨️.

عالمت مشخّصه
تشخیص دادن بطرى هاى یک بار مصرف (Einweg) از بطرى هاى چندبار 
مصرفى (Mehrweg) که با محیط زیست سازگارند مشکل است. آن ها 
از مواّد یکسانى تشکیل شده اند، از شکل و شمایل مشابه اى برخوردارند 

و گاهى اوقات هم گرویى دارند. به همین دلیل است که بطرى ها اغلب با 
یکى از این عالمت ها نشانه گذارى مى شوند:

فرشته ى آبى رنگ

این  و  است.  آلمان  زیست  محیط  عالمت  شناخته شده ترین   ...

محیط  به  زیادى  لطمه ى  که  محصوالتى ست  مشخّصه ى  نشان 

زیست نمى زنند. بطرى هاى چندبار مصرف را هم مى توان از طریق 

فرشته ى آبى رنگ تشخیص داد. و حّتى دفترهاى مدرسه ات را که 

از 100 درصد کاغذ کهنه تولید شده اند. 

﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف

 درصد کاغذ کهنه تولید شده اند. 

و گاهى اوقات هم گرویى دارند. به همین دلیل است که بطرى ها اغلب با 
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Einweg

بطرى ، بطرى، بطرى ...چندبار مصرف بهتر از یک بار مصرف است

پلى بطرى  آب را به ل ئو داد: «بگیر، یه جرعه بخور! آدم باید در روز 
حّداقل یک لیتر و نیم آب بنوشه، پس این تو هفته مى شه 14 بطرى 

آب! خودش یه عالمه آشغاله، مگه نه؟ 
رفتگر گفت: «بسته بندى کمتر، سازگارتر با محیط زیست»
لئو پرسید: «خب! مگه نوشیدنى بدون بطرى هم مى شه؟»

رفتگر توضیح داد: «در رابطه با نوشیدنى ها صدها ساله که سیستم 

"چندبار مصرف" بهترین روشه. نوشیدنى ها تو یه بطرى ریخته 

مى شن، حمل و نقل مى شن، تو لیوان ریخته و نوشیده مى شن. 
بعد همون بطرى دوباره به فروشنده  بر گر دونده مى شه، تمیز 

مى شه و این چرخه دوباره از سر گرفته مى شه. پس اون بطرى، 
تو زندگیش چندتا راه رفته ـ "چندراه" ـ چندبار مصرف
(Mehrweg). این مى شه برخالف بطرى هاى "یک راه" 

ـ یک بار مصرف ـ که فقط یه  بار مصرف مى شن.»

﹠︡︋︀ر ﹝︭︣ف
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Mehrweg



پرده ا ى با سرشیشه هاى رنگارنگ

 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︤﹫ ﹟﹫﹝﹨
︑︀︔﹫︣ا︑﹩ ︋︤رگ دار﹡︡.

 ﹫︤ی 
اَزش

.﹟﹋ ️
در︨

 • ﹩︀︑︡﹠ ،︉ ﹩-ای-︑﹩.︠   ︎ ﹩﹊﹫︐︨﹑ ١٦٥٠︨︫︣﹫︪﹥ ی︎ 
︐︣ ا︨️... ﹍﹫︣ی︋   ︋︣︐︪﹫︋

 •﹤﹚﹫﹞١
︣ای ﹡︭︉ ﹝﹫﹙﹥•  ﹇ّ﹙︀ب︋ 
 1 ︨﹢زن • 
 •﹩﹊﹫︐︨﹑  ︎︡﹠﹚  ︋﹡ ٢٥

طبیعتا اّولین چیزى که از خودت مى پرسى این است از کجا مى توانى 
1650 سرشیشه ى پالستیکى را جور کنى. از هم کالسى هاى دختر و 
پسرت درخواست کمک کن، شاید هم از تمام هم دوره اى هایت در 

زیباتریـن چیزهـا مى تواننـد از آت و آشـغال درآینـد. از ایـن راه اشـیاى 

کهنـه جـان تـازه اى مى گیرند. از پاکت شـیر، آشـیانه ى پرنـده در مى آید، 

از یـک بطـرى مى تـوان یـک آبـاژور در آورد و از یـک سـینى ِفـر، یـک 

تخته وایت بـرد مغناطیسـى. و عالى تریـن چیـز آن اسـت کـه کوه آشـغال 

مـدام کوچـک و کوچک تـر مى شـود.

اَزش چیزى درست کن.

مدرسه - و بعد با این پرده کالس درَست را تزیین کن. با میخ لبه ى 
سرشیشه ها دوتا سوراخ روبه روى هم ایجاد کرده و نخ را از بین آن ها 

رد مى کنى. یادت نرود که ته نخ را گره بزنى!  از االَن به بعد فقط باید 
فرز باشى!
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زندگى جدید براى اشیاى کهنهکاردستى با آت و آشغال

باغ معلّق
ساخت کیف دستى 

از یک دستکش

با چاقو دهانه ى بطرى پالستیکى را که به طور افقى قرار گرفته، مى بُرى. 
بطرى را با خاك پر مى کنى و گیاه را در آن مى کارى. اگر خیلى وقت 
دارى، مى توانى بذر گل در آن بکارى و منتظر بمانى، در انتظار بمانى 

و انتظار. بعد سر و ته بطرى را با نخى مى بندى و آویزانش مى  کنى.

بند را به دو طرف دستکش ببند 
و جلوى آن بنویس «کیف دستى». 

باور کن که هیچ کس هم چنین 
کیفى ندارد!

﹋﹫︿ د︨︐﹩

﹩-ای-︑﹩•   ︎﹩﹊﹫︐︨︀﹚ ︴︣ی︎   ︋١
 ﹋﹞﹩ ︠︀ک• 
 • ﹡ ︣︐﹞ ١
 •﹢﹇︀ ١
١  ﹎﹫︀ه ﹋﹢ ﹉︀ ︋︢ر ﹎﹏• 

 •﹩﹊﹫︐︨︀﹚ ١  د︨︐﹊︩︎ 
︋﹠︡ رودو︫﹩• 
︣ای ﹡﹢︫︐﹟ •  ︀ک ﹡︪﹢︋   ︎﹉︀ژ﹞
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سر و کلّه شون یه جایى  پیدا مى شه. تو که مى دونى چرا؟» پلى گفت: 
«معلومه که مى دونم! اردك هاى پالستیکى 400 سال مى خوان تا بِپوسن.»

«دقیقا! این اردك کوچولوهاى زرِد بامّزه، اّولش همچین هم خطرناك به 
نظر نمى یان. اّما هر سال تا 10 میلیون تن آشغال پالستیکى تو اقیانوس 
ریخته مى شه که برابره با 10,000,000,000 کیلو! این آشغاال با چندتا 

گرداب تو دریا گیر مى کنن، فشرده مى شن و به شکل گرداب هاى بزر گ 

آشغال در مى یان. بزرگ ترین اون " فرش بزر گ آشغال تو اقیانوس آرام" 
هست.» 

یک زندگِى بدون پالستیک
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پالسـتیک در زندگى ما جایگزین ناپذیر اسـت. چون که پالسـتیک خیلى مفید اسـت: 

بـادوام، محکـم، سـبک و قابـل انعطـاف. اّمـا اگر پالسـتیک زباله شـود، مشکل سـاز 

مى شـود. بـه همیـن خاطـر: همیشـه قبـل از آن کـه یـک جنـس پالسـتیکى را تهّیه 

کنـى، خـوب فکـر کـن کـه آیـا بـه آن نیـاز دارى یـا نـه. تـا مى توانـى به دفعـات از 

آن اسـتفاده کـن. بعـد هـم از آن بهره بـردارى دوبـاره کـن. انگیسـى ها بـه ایـن کار 
مى گوینـد: 

"Reduce! Reuse! Recycle!"
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«پلى! من خبراى بدى دارم.» به نظر مى آمد که ل ئو جّدى مى گفت. 
«آشغال همه جا رو گرفته. دیگه تو دریا هم زیاد شده. به کثافت کشیدن 
دریاها حّتى یکى از بزرگ ترین مشکالتیه که االن محیط زیستمون داره»  

پلى پرسید: «راست مى  گى؟»
«ببین، تو تا به حال چیزى راجع به " ارد ك هاى جاودان" شنیدى؟» پلى 

سرش را تکانى داد و ل ئو ادامه داد: «سال 1992 یک کشتى باربرى 
تو اقیانوس آرام درگیر طوفان شد و همه ى بارش رو از دست داد، 

از جمله 29,000 اسباب بازى پالستیکى. االن باالى 25 ساله که این 
اردك کوچولوهاى زرد سوت دار، هى دارن این ور و اون ور شنا مى کنن و دائم 

به کثافت کشیدن اقیانوسارد ك هاى جاودان
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انگلیس، از هر ده دونه ى شن یکى ش از پالستیکه. تیّکه هاى پالستیک 
طبیعتا تو شکم ماهى هاى خوراکى هم پیدا مى شن. حاال کیه که ماهى هاى 
خوراکى رو مى خوره؟» پلى زیرلبى، آرام گفت: «ما. پس یعنى آدم هیچ 

کارى واسه جلوگیرى اون نمى تونه بکنه؟» 
ل ئو گفت: «چرا! ما فقط از این به بعد نباید این همه آشغال تولید کنیم!»

آشغال در فضا

هـم  فضـا  در  حّتـى  خـود  فضانـوردى   سـال   50 طـى  در  انسـان ها 

قطعـات  و  افتـاده  کار  از  ماهواره هـاى  گذاشـته اند:  به جـا  آهن قراضـه 

گم شـده ى موشـک ها کـه دور زمیـن مى چرخنـد. گـزارش شـده  اسـت 

کـه 13,000  قطعـه هسـتند که بزرگ تر از 10 سـانتى مترند و از اشـیاى 

کوچـک بـا قطـر یـک سـانتى متر بایـد حـدود  600,000 عـدد وجـود 

داشـته باشـد. حـاال بیـا و درسـتش کن. 
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پلى اعتراضى به ل ئو کرد: «کلمه ى فرش، اّولش اون قدرام بد به نظر 
نمى یاد...» ل ئو گفت: « خب، آره، این فرشه چهار بار بزرگ تر از آلمانه! 
این فرش آشغال غول پیکر رو حّتى مى شه از فضا هم دید. تازه َشم: خود 

فضا هم پِّر آهن قراضه ست!»     
«باورنکردنیه! پس جونِورهاى دریایى با این همه آشغال چى کار مى  کنن؟» 
«پرنده ها آشغاالى پالستیکى رو با غذا اشتباه مى گیرن. اونا با شکم پُرشون، 

گشنگى مى  کشن، چون که دارن از سیرى مى تر کن. الك پشت ها هم 
کیسه پالستیکى ها رو با عروس دریایى عوضى مى گیرن. تو شکم یه نهنگ 

عنبر مرده، پژوهشگرها حّتى گلدون گل و شلنگ آب پیدا کردن!»
«واااى!» 

ل ئو ادامه داد: «تو ساحل "دریاى شمال" آلمان، یه نوع مرغ طوفان هست 
که تو شکمش به طور متوسط 26 قطعه ى پالستیکى داره. تو ساحل هاى 
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دستگاه زباله سوز

﹝︤ن ز︋︀﹜﹥

︋︣ق︣ارت

﹎︀ز ︠︣و︗﹩ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︡ه

︑︭﹀﹫﹥ ی ﹎︀ز ︠︣و︗﹩

﹎︣د و ︠︀ک دار﹡︡ه ی 
﹝﹢اّد ز︀ن آور

ز︋︀﹜﹥ ﹎︀ه ز︣ز﹝﹫﹠﹩

︠︀﹋︧︐︣/ ︨︣︋︀ره
︗︡ا︨︀زی ﹁﹙︤ات

در ︗︀ّده ︨︀زی

﹢زا﹡︡ن
︨
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ل ئو و پلى پاپ هنوز یک سؤال داشتند: چه بر سر سایر زباله هایى مى آید 
که در مخزن خاکستریند؟ مسلّم بود که رفتگر جوابش را مى دانست: 

«جاى سایر زباله ها در دستگاه زباله سوز است. در آن جا آخرین ماّده  ى 
قابل بازیافت هم بیرون کشیده مى شود، مثل فلزات. با سوزاندن، هم 

حجم زباله خیلى کوچک تر از پیش مى شود و هم انرژى _ برق و گرما _

از آن تولید مى شود. مواّد زیان آور موجود در گازهاى خروجى تصفیه 
مى شوند. از خاکستر و گدازه ى آن هم مى توان در خیابان سازى استفاده 

کرد. آنچه که بعد از آن هنوز باقى مى ماند به زباله گاه مى رود.»  
پس، ل ئوى عزیز، پلى پاپ عزیز، مردم عزیز! فقط براى این که یادمان بماند: 

همیشه پرسیدن کمک مى کند. اّما بعد هم باید دست به کار شد! 

زباله سوزى و زباله گاهآخر و عاقبت زباله

استراحت فکرى

بـا دور ریختـن زباله هـاى گیاهـى در زبالـه گاه گاز زیـان آور متـان 

تشـکیل مى شـود. ا گـر زباله  هـاى گیاهـى به درسـتى به کـود تبدیل 

شـوند، زیـان خیلـى کمتـرى بـه بارخواهنـد آورد. و اگـر از زباله هاى 

حّتـى  شـود،  بهره بـردارى  بیـوگاز  تولیـد  هاضم هـاى  در  گیاهـى 

مى تـوان از آن انـرژى هـم به دسـت آورد.

باشـد. چـه چیزهایى کـه در زیرش نیسـت؟!هـم وجـود دارنـد، حّتـى ا گـر علـف هم رویش سـبز شـده یـک  محـل دفـن زبالـه تلنبـار مى شـد. ایـن پشـته ها هنوز در آلمـان تقریبـا تـا سـال 1970 همـه چیز کـم و بیش  در 

کودسازى
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نویسنده

تصویر گر

بریتا بُگر داستان هایى براى کود کان مى نویسد. داستان هاى او در رادیو، تلویزیون، اینترنت و موزه ها
در دسترس هستند. او براى نوشتن " اخبارى از درون زباله دان" به اتاق تاریک زیر سینک 

ظرفشویى اش مى رود تا آن جا را یک دستمال درست و حسابى بکشد و مرتّب کند. بریتا بگر با 
خانواده اش در برلین زندگى مى  کند.

اشتفانى صقرى مشتاقانه در زندگى اش با تصویر داستان مى  گوید. به همین دلیل است که او 
فیلم هایى را نیز براى بزرگساالن و کودکان طّراحى مى  کند و کتاب هاى کود کان را به تصویر مى کشد. 

پرسش هایى را که به هنگام تصویر گرایى به ذهنش مى آیند، ترجیحا با خود کود کان در میان مى  گذارد. 
آن ها هستند که بیشتر اوقات بهترین جواب ها را براى سؤال  هایش دارند. اشتفانى صقرى در برلین 

زندگى مى  کند.

Foto:  fotostudio-neukoelln.de

چک لیست براى جیب شلوار و روى درب یخچال

١ .
﹩﹊﹫︐︨﹑ ︣︡ ﹋﹫︧﹥ ی︎  ﹥ ︗︀ی︠   ︋︡︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋﹫︧﹥ ی︠ 

٢ .
ا︨︐﹀︀ده از ︋︴︣ی ﹨︀ی ﹠︡︋︀ر ﹝︭︣ف ︋﹥ ︗︀ی ﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف

ا︨︐﹀︀ده از ︋︀︑︣ی ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ︫︀رژ. ٣
٤ .

︸︣ف ﹡︀ن درب دار ︋﹥ ︗︀ی ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ی ﹉ ︋︀ر ﹝︭︣ف
﹋︀︾︢﹨︀ی ︋︀ز︀﹁︐﹩ را ا︨︐﹀︀ده ﹋﹟، آن ﹨﹛ از ﹨︣ دو ︵︣ف. ٥
︑︺﹞﹫︣ ﹋︣دن ︋﹥ ︗︀ی دور ا﹡︡ا︠︐﹟ و از ﹡﹢ ︣︠︡ن. ٦
٧ .﹩از ︑﹢﹜﹫︡ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︾︢ا ︤﹫﹨︣︎
﹨﹫︘ ا︨︊︀ب ︋︀زی ای ︣︠︡ه ﹡︪﹢د ﹋﹥ زود ︠︣اب ﹝﹩ ︫﹢د.. ٨
٩ .︡︣︠ ︊︀د﹜﹥ ︋﹥ ︗︀ی﹞
︗︡ا︨︀زی ز︋︀﹜﹥ ﹨︀. ١٠
١١ .

︐ّ﹩ وا﹜︡﹟ و ︋︤ر﹎︧︀﹐ن را ﹇︀﹡︹ ﹋﹟ ︑︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡. آن ﹇︡ر 
︨﹞︀︗️ ﹋﹟ ︑︀ ︋﹀︨︣︐﹠︡ت ︋﹢ا︋﹩. ︋︀ز ﹨﹛ ︑﹊︣ار ﹋﹟!

١٢ .
 ﹤﹋ ﹟ر. ﹡﹥ ا﹢︋ ︀د︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹟: در ︑︀︋︧ــ︐︀ن ︋︧ــ︐﹠﹩ ز﹁

︋︧ــ︐﹠﹩ ﹜﹫﹢ا﹡﹩، ﹁﹆︳ ︋︧︐﹠﹩ ﹇﹫﹀﹩!
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آ︫︽︀ل ﹨﹀︐﹍﹩ ︠︀﹡﹢اده ی ︑﹢
لطفا بعد از این که کتاب را خواندى، نقطه چین ها را پر کن. 

چه چیزى در این جا تغییر کرده است؟

آ︫︽︀ل ︠︀﹡﹍﹩               .....   ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
ز︋︀﹜﹥ ی ﹎﹫︀﹨﹩              .....   ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
︫﹫︪﹥                .....   ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
﹋︀︾︢               .....   ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
︡ ی ﹨︀              .....   ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م ﹠︋ ﹤︐︧︋

در ﹝︖﹞﹢ع                .....  ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م



︣︐︋﹟ آ︫︽︀ل، آن ا ︨️ 
﹋﹥ از ا︋︐︡ا ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︪﹢د.


