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آناهيتا ارجمند نياهر گلى قشنگى خودش را دارد 
تصويرگر: افسانه مهديان فر

گل هاى جورواجور توى يك شهر بزرگ و سر سبز زندگى مى كردند. 
گل الله قرمز بود و گل سنبل بنفش بود. 

آن ها با هم همسايه بودند و كنار آن ها گل هاى ديگرى بودند. آنجا خيلى 
سر سبز بود، اما بگم از گل هاى بد جنس .

دورتر از آنجا، يك كوه سياه بود و يك شاه بد جنس آنجا زندگى مى كرد 
و يك عالمه سرباز داشت. يك روز كه شاه داشت راه مى رفت با خودش 
گفت: مثالً من شاه هستم، مى دونم كه يه عالمه سرباز دارم اما مى خواهم 
سربازهايم بيشتر از اين باشد. او به سربازهايش گفت: بايد برويد به شهر 
گل هاى جورواجور وگل ها را مجبور كنيد سربازهاى من باشند. بايد همه 
به حرف من گوش كنند. سربازها رفتند كه گل ها را مجبور كنند اما هيچ 

گلى قبول نكرد. 
سربازها هم به ناچار به شاه گفتند: هيچ گلى 
فرو  فكر  به  و  شد  عصبانى  شاه  نكرد.  قبول 

رفت كه چرا آن ها به حرفش گوش نمى كنند. 

يك دفعه يادش افتاد كه او قبالً گل خيلى قشنگى بود، اما به خاطر اينكه 
به گل الله حسودى مى كرد شب وقتى الله خواب بود سه تا از گلبرگ هاى 
از  تا  ديد سه  بيدار شد،  الله  وقتى  به جاى خودش گذاشت،  و  كند  را  او 

گلبرگ هايش نيست. او فهميد كار او بوده و رفت به شاهشون گفت. 
شاه گل دزد را از شهر بيرون كرد و او آن قدر حرص خورد تا سياه سياه 
بخواهيد  آن ها  از  ديگر  بار  يك  گفت:  سربازهايش  به  دوباره  شاه  شد. 
بيايند اينجا. گل ها باالخره قبول كردند و گفتند برويم ببينيم چه كار دارد 

هى مى گويد بيايد كارتون دارم.
وقتى گل ها رفتند، شاه از تخت پايين آمد و از الله معذرت خواهى كرد. 
الله او را بخشيد. آن لحظه شاه بد جنس تبديل به يك گل سنبل شد و 

ديگر به هيچ كسى حسودى نكرد؛ چون هر 
گلى قشنگى خودش را دارد.
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سقاخانه

قسمت سوم

بگويم.  برايتان  سقاخانه  نام  به  حرم  بخش هاى  از  ديگر  يكى  مورد  در  مى خواهم  امروز  بچه ها.  سالم 
زمان هاى  در  مى نوشند.  آنجا آب  از  مردم  كه  مى گويند  جايى  به  سقاخانه  سقاخانه چيست؟  مى دانيد 
قديم، در جاهايى كه مردم رفت و آمد بيشترى داشتند، افراد آن منطقه و يا مغازه داران، مكانى را براى 
نوشيدن آب درست مى كردند تا افراد تشنه از آنجا آب بنوشند. در قديم، سقاخانه به شكل يك ظرف 
سنگى بزرگ بود كه داخل آن آب مى ريختند و پياله هايى مى گذاشتند تا مردم با آن آب بنوشند. كسانى 
كه سقاخانه را مى ساختند براى سيراب كردن و ثواب بردن و خوشحالى خداوند اين كار را مى كردند. 

در حرم امام رضا(ع) هم سه سقاخانه وجود دارد كه زائران از آن آب مى نوشند. يكى از اين سقاخانه ها 
كه خيلى معروف است سقاخانه اسماعيل طاليى است كه حدود 300 سال پيش ساخته شده است. 

در زمان هاى قديم، آب مورد نياز سقاخانه حرم با كمك قاطرها از جايى دورتر به حرم آورده مى شد 
تا سقاخانه پر آب شود و زائران از آب آن بنوشند. زمانى در سقاخانه ها، كاسه هاى طاليى رنگى وجود 
و  ندارند  وجود  كاسه ها  اين  ديگر  حاال  اما  بنوشند  آب  زائران  تا  بود  شده  بسته  زنجير  با  كه  داشت 

شيرهاى اتومات به جاى آن ها قرار گرفته است.
سقاخانه به شكل يك هشت ضلعى و با سقف گنبدى از روكش طال ساخته شده است. حتماً با خودتان 
فكر مى كنيد كه چرا سقف آن از طال ساخته شده است و چرا به آن سقاخانه اسماعيل طاليى مى گويند؟ 
هديه  بود، يك  ايرانى  شاهان  از  يكى  كه  شاه  فتحعلى  روز  يك  مى گويم.  برايتان  را  آن  داستان  االن 
دريافت مى كند كه به شكل بسته است. وقتى كه مى خواهد آن را باز كند يكى از سرداران سپاه 
نكند چون  باز  را  به شاه گفت كه هديه  بود  باهوشى  اسماعيل خان كه آدم  نام  به  او 
براى كشتن  نقشه اى  است  و ممكن  فرستاده اند  براى شاه  نمى دانستند چه چيزى 
شاه باشد. آن ها هديه را در جاى دورى باز كردند و هديه پس از باز شدن منفجر 
شد. فتحعلى شاه به خاطر هوش اسماعيل خان و شكرگزارى از خداوند به خاطر 
نجات جانش، دستور داد تا مقدار زيادى طال به اسماعيل خان بدهند. اسماعيل 
خان نيز اين طالها را براى ساختن گنبد و پايه هاى سقاخانه حرم هديه داد. 

براى همين است كه از آن زمان به آن «سقاخانه اسماعيل طاليى» مى گويند.
سقاخانه اسماعيل طاليى تا حاال چندين بار بازسازى شده است و نسبت به قبل 
تغيير كرده است، اما هنوز هم زائران تشنه را سيراب مى كند و هنوز هم مردم 

قبل از نوشيدن آب به نيت تبرك و شفا بسم اهللا مى گويند. 
داخل سقاخانه، نام هاى خداوند نوشته شده است و بعضى از زائران از آب آن 
به  زيارت  بدانند كه در  تا  به عنوان هديه مى برند  و آشنايان خود  براى دوستان 
ياد آن ها بوده اند و برايشان دعا كرده اند. اگر شما هم به زيارت امام رضا(ع) آمديد 

مى توانيد از آب سقاخانه براى دوستانتان ببريد، حتماً خوشحال مى شوند. 
                 حاال دوست دارم به سؤاالت زير جواب دهيد:

1- سقاخانه به چه معناست؟ 
.......................................................................................

2- سقاخانه اسماعيل طاليى چند سال پيش ساخته شده است؟
......................................................................................

 3- چرا به اين سقاخانه اسماعيل طاليى مى گويند؟
......................................................................................

نويسنده: مرجان اسماعيلى
تصويرگر: الهه صادقيان
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بابا بِسكى؛ آموزگار طبيعت
نويسنده: مهدى مرادى

شما هم بنويسيد

بچه ها بابا بسكى را مى شناسيد؟ او دوست صميمى 
و  مى كرد  زندگى  چشمه ها  كنار  بود.  درخت ها 
او  گل ها  داشتند.  فراوان  عالقه  او  به  پرنده ها 

را  صدايش  گياهان  مى شناختند.  را 
با  جوانه ها  مى شنيدند. 

نگاه  او  به  شوق 
مى كردند.

 

دور  پروانه ها  مى كرد.  نوازش  را  او  نسيم، 
زيباتر  با ديدنش  سرش مى چرخيدند. شكوفه ها 
ديده  را  او  تصوير  تلويزيون  در  شايد  مى شدند. 
باشيد. پيرمردى الغر با ريش بلند سفيد. بعضى ها 
نام  به  بزرگ  نويسنده ى  ياد يك  به  او  با ديدن 
تلويزيون  در  را  او  اگر  مى افتند.  تولستوى  لئو 
و  بگرديد  اينترنت  در  مى توانيد  نديده ايد، 
بابا  كنيد.  پيدا  مفيدى  اطالعات  او  درباره 
بسكى، آموزگار طبيعت است. او به ما ايرانى ها 

ياد مى داد كه با طبيعت مهربان باشيم. 
اسم اصلى اين مرد دوست داشتنى غالمعلى بسكى 
او  زندگى  رفت.  دنيا  از  پيش  روز  چند  او  است. 
مرگ  آبشار،  دارد.  جا  رودخانه  قلب  در  هميشه 
او را باور نمى كند. جنگل، مى گويد او زنده است. 
كوه، دلش براى بابا بسكى تنگ شده و از گوزن ها 

سراغ او را مى گيرد.
بابا بسكى يك پزشك بود. او سال ها براى نجات 
جان انسان ها تالش كرد، اتفاقاً چند سال هم 
درمان  را  مردم  بيمارستان هاى مشهد  در 
بودن  پزشك  خاطر  به  او  اما  مى كرد، 
معروف نيست. او به اين دليل معروف 
است كه براى حفظ طبيعت بسيار تالش 

كرد. 
شوند.  خشك  رودخانه ها  مى ترسيد 
دلش  بود.  زيست  محيط  نگران  او 

براى زمين پاك مى تپيد. 
مردم  مى ديد  اينكه  از  بسكى  بابا 
خيلى  نمى دانند،  را  طبيعت  قدر 
آدم ها،  اينكه  از  مى شد.  ناراحت 
و  رودخانه ها  در  را  زباله هايشان 

باشد  يادمان  مى خورد.  غصه  مى ريزند  جنگل ها 
را  برمان  و  دور  مى رويم  جنگل  و  دريا  به  وقتى 
پاكيزه نگه داريم. اين طورى بابا بسكى، اين باباى 

مهربان خوشحال مى شود.
بابا بسكى با حيوانات مهربان بود. مرگ جانوران 
او را غمگين مى كرد، دوست نداشت شكارچى ها 
پرنده اى را شكار كنند. او كم كم از گوشت بيزار 

شد. 
شد!  گياه خوار  گرفت.  بزرگ  تصميم  يك  او 
نمى خورد.  گوشت  كه  كسى  يعنى  گياه خوار 
گياه خوارى يك سبك زندگى است. دكتر بسكى 
را  خودش  بيمارى  زندگى  روش  اين  با  توانست 

درمان كند.
مرداد  داشتنى،  دوست  پيرمرد  اين  بسكى،  بابا 
ماه امسال در هشتاد و هشت سالگى از دنيا رفت. 
آرامگاه او در روستاى تنگ راه است. تنگ راه در 

استان گلستان قرار دارد. 
اين روزها طبيعت دلتنگ بابا بسكى است. پرنده ها 
دنبال او مى گردند. گوزن ها سراغش را مى گيرند. 
طبيعت سرزمين ما ايران، چيزى را از دست داده 
است. كاش قدر بابا بسكى را بيشتر مى دانستيم. 
او يك قهرمان ملى است. با پول هايش مدرسه و 

بيمارستان ساخت. 
به بيماران كمك كرد. براى دانش آموزان باهوش 
در  كرد.  درست  را  گاندى»  «سراى  روستاها  در 
درس  مى توانند  فقير  بچه هاى  گاندى»  «سراى 
براى  را  هايش  پول  بيشتر  بسكى  بابا  بخوانند.  
يك  مى كرد.   خرج  ديگر  انسان هاى  به  كمك 
نيست.  گير  كشتى  و  فوتباليست  فقط  قهرمان 

قهرمان واقعى بابا بسكى است.

                                                          @Kafshdoozak_1398                                                          

امروز  تا  اما  داريد  را  ديگرى  چيز  هر  يا  خاطره  داستان،  نوشتن شعر،  استعداد  هم  شما  شايد  بچه ها.  سالم 
استعداد خودتان را كشف نكرده ايد.حاال وقت كشف استعداد شماست. پس دست به كار شويد اگر هم االن 
چيزى به ذهنتان نمى رسد، داستان زير را كامل كنيد و از راه   هاى زير براى ما ارسال كنيد. همچنين نظراتتون 

را مى تونيد با ما در ميان بگذاريد.
روابط عمومى: 37662587   (051)

 ارتباطات مردمى: 37610086   (051)
شماره پيامك: 30004567

آدرس: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

آن روز روباه كوچولو بدون اجازه مادرش از النه خارج 
شد و قدم زد و از خانه دور شد كه ناگهان ...
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چه سيب قرمز قشنگى! 
نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: سارا دستمالچيان

و  شد  كنده  شاخه  از  و  داد  تكان  تكان  را  شيرين خودش  قرمز  سيب 
تاالپى افتاد روى زمين. درخت گفت: سيب جان كجا مى روى چرا افتادى 
و  رسيده  قرمزو  شدم.  بزرگ  ديگر  من  گفت:  و  خنديد  سيب  پايين. 
بزنم. درخت  بمانم. مى روم يك چرخى  سنگينم. نمى توانم روى شاخه 
تا آمد بگويد نرو خطر دارد يكى تو را مى خورد، سيب قل خورده بود و 
رفته بود. سيب قل و قل رفت تا به پيرزنى رسيد. پير زن تا چشمش به 
سيب قرمز افتاد آن را برداشت و گفت: به به عجب سيب قرمز قشنگى 
تا  توى ساكش  را گذاشت  و سيب  بخورمت  ندارم  دندان  اما حيف كه 
نداشت.  دوست  را  پيرزن  ساك  توى  سيب  نوه اش.  براى  ببرد  را  آن 
آنجا تاريك بود و تنگ و شلوغ ، براى همين پريد باال و پريد باال و از 
توى ساك خودش را به بيرون پرت كرد و دوباره قل و قل رفت تا به 
خيابان رسيد. بعد هم قل و قل مثل ماشين ها راه افتاد توى خيابان. سيب 
آن قدر آرام حركت مى كرد كه ماشين ها پشت سرش صف كشيدند و 
بوق و بوق راه انداختند. خيلى زود يك ترافيك حسابى توى خيابان راه 
افتاد. پليس راهنمايى كه اين وضع را ديد سوت زنان دويد و آمد و يك 
جريمه ى بزرگ براى سيب قرمز نوشت، اما تا خواست برگه ى جريمه 
را به سيب بدهد، دهانش آب افتاد و دلش هوس سيب خوردن كرد و با 
خودش گفت: چه سيب قرمز قشنگى و سيب را از وسط خيابان برداشت 
تا ببرد و بشويد بعد هم گاز و گاز بخورتش، اما االن كه وقت اين كارها 
نبود. خيابان حسابى شلوغ بود و كارش زياد بود براى همين سيب قرمز 
را توى جيبش گذاشت و مشغول سوت زدن و راهنمايى كردن ماشين ها 
شد. سيب هم از فرصت استفاده كرد و از توى جيب پليس بيرون پريد 
و افتاد روى ترك يك موتور و همراه موتور رفت. او تازه داشت دور 
و برش را نگاه مى كرد و از سوارى لذت مى برد كه كالغى پريد و قار 
با  و يك شام حسابى  النه اش  به  ببرد  تا  برداشت  نوكش  با  را  او  قار  و 
توى  و  شود  كالغ  شام  نمى خواست  دلش  سيب  اما  كند،  درست  سيب 

همين  براى  برود  كالغ  شكم 
توى  از  و  داد  قلقلك  را  كالغ  نوك 

نوك او بيرون پريد و دوباره روى زمين 
بزرگ.  ى  باغچه  يك  توى  درست  افتاد. 

از گل بود. پر  باغچه خيلى قشنگ بود. پر 
از درخت سيب بود. سيب تا درخت هاى سيب 

از را ديد خنديد و رفت توى گودالى كنار يكى از درخت ها  جا  همان  و 
خستگى خوابش برد. سيب كه خوابيد باد آمد و گرد و خاك به پا كرد 
و باران گرفت اما سيب بيدار نشد كه نشد چون حسابى خسته بود. باد 
كلى خاك روى سيب ريخت و كم كم سيب رفت زير خاك ها. چه جاى 
گرم و نرمى. چه جاى خوب و ساكتى. سيب همان جا خوابيد و خوابيد 
و خواب هاى قشنگ سيبى ديد. كسى چه مى داند شايد خيلى زود سيب 
از خواب بيدار شود و از گودال بيرون بيايد و دوباره قل بخورد و برود. 
شايد هم همان جا زير خاك بماند و يك روز سبز شود و خودش يك 
از سيب هاى قرمز. كسى چه  پر  درخت سيب شود. يك درخت سيب 

مى داند.
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خرس سياه با نمك
نويسنده: زهرا مهربان

تصويرگر: زهرا احسانفر

آن  با  بيايد.  نظر  به  مسخره  خيلى  قيافه اش  شايد  كنى  نگاهش  كه  اول 
گوش هاى گنده و گرد و موهاى سياه بلند و چشم هاى ريزش شايد تو را 
بخنداند اما وقتى بفهمى اين خرس سياه با مزه در خطر نابود شدن است، 
گونه هاى  از  يكى  بلوچى  سياه  خرس  بله  مى كنى.  فراموش  را  خنده  حتماً 
خرس است كه درايران در خطر انقراض است. اين خرس در كوهستان هاى 
جنوب شرقى ايران مثل سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان زندگى 
مى كند. البته كسى چه مى داند شايد بعضى وقت ها به سرزمين هاى ديگر هم 

سركى بكشد!
خرس سياه بلوچى را مى توان از عالمت سفيد رنگى كه روى سينه اش دارد 
دوخته  هفت  شكل  به  سفيد  نوار  يك  لباسش  يقه  روى  كه  انگار  شناخت، 
باشند.اين خرس از خرس هاى قهوه اى كوچك تر است. جالب است بدانيد 

خرس هاى نر بلوچى تقريباً دو برابر خرس هاى ماده هستند. 
اين خرس ها روى دو پا هم راه مى روند، درست مثل آدم ها و خيلى راحت 
مى توانند از درخت باال بروند، پس اگر يك خرس بلوچى ديديد و ترسيديد 

و خواستيد جايى براى مخفى شدن پيدا كنيد، درخت مورد مناسبى نيست.
خرس هاى بلوچى خانه شان را توى صخره ها و غارهايى كه در كوه ها وجود 
مى آورند.  به دست  ميوه درختان وحشى  از  را  و غذايشان  مى سازند  دارد، 
غذاى خرس ها عسل، پرندگان، ماهى ها، و حشره ها هم هستند. خرس هاى 
كه  زمستان  دارند.  دوست  خيلى  پسته  و  زيتون  انگور،  خرما،  بلوچى  سياه 

خواب  به  زياد  خيلى  احتمال  به  و  نيست  پيدايشان  خرس ها  اين  مى شود 
طول  ماه  هشت  تا  هفت  مى بينند.  خرسى  خواب هاى  و  مى روند  زمستانى 
مى كشد كه خرس سياه بلوچى ماده توله هايش را به دنيا بياورد. او هر بار 
يكى يا دو تا توله خرس به دنيا مى آورد و تا دو سال از آن ها مواظبت مى كند. 
از آن به بعد توله خرس ها راه مى افتند تا بروند براى خودشان زندگى كنند 

و غذا پيدا كنند چون حسابى بزرگ شده اند.
راستى مى دانيد چه چيزى باعث شده اين خرس قشنگ و با نمك در حال 
هر  كه  هاست  شكارچى  سر  زير  چيز  همه  وقت ها  بيشتر  باشد؟  نابودى 
براى  تا  مى افتند  راه  و  مى دارند  بر  را  تفنگ هاى شان  بخواهد  دلشان  وقت 
خودشان يك چيزى شكار كنند و برايشان هم فرقى ندارد خرگوش شكار 
ديگرى  چيزهاى  هم  وقت ها  بعضى  انقراض.  حال  در  سياه  يا خرس  كنند 
از  يكى  بميرند؛  و  كنند  زندگى  راحت  نتوانند  خرس ها  اين  مى شود  باعث 
آن ها كشيده شدن جاده ها از وسط محل زندگى خرس هاست. وقتى جاده ها 
وارد محل زندگى خرس ها بشوند درخت ها قطع مى شوند و غذا كم و كمتر 
و  خرس ها  براى  مى توانند  كه  دارند  وجود  هم  ديگرى  چيزهاى  مى شود. 
زندگى شان مشكل درست كنند پس حاال كه خرس هاى بلوچى را شناختيم 
بياييد سعى كنيم براى زندگى آن ها مشكلى درست نكنيم تا اين خرس هاى 
با مزه بتوانند راحت زندگى كنند و تعدادشان زياد تر و زياد تر شود تا آنجا 

كه ديگر نگران نابودى و انقراض آن ها نباشيم.
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ميمون بازيگوش را به موز برسانيدبا چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم

جدول
طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

جدول 
1 - كفش جلو باز 

2 - جوجه ها را آخر اين فصل مى شمارند
3 - براى حمل وسيله، روى سقف ماشين مى بندند

4 - به بچه ى پرنده ها مى گويند
5 - داستان مى نويسد 

6 - وقتى مقابل آينه مى ايستيم آن را مى بينيم
7 - به خواهر مادر مى گويند

8 - هر انگشت از سه تاى آن تشكيل شده است
9 - به موى گوسفند مى گويند 

10 - دستگاهى كه با كارت از آن پول برداشت مى كنيم 

طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

 - براى حمل وسيله، روى سقف ماشين مى بندند

 - هر انگشت از سه تاى آن تشكيل شده است

 - دستگاهى كه با كارت از آن پول برداشت مى كنيم 
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بيشتر بدانيم

ذهنتان  به  چيزهايى  چه  مهندس  اسم  شنيدن  با 
مى آيد؟ كاله هاى زردى كه مهندسان براى ايمنى 
ساختن  و  كردن  طراحى  يا  مى كنند؟  سرشان 
خانه، سد، پل و يا هزاران چيز ديگر؟ همه اين ها 
يك  به  راجع  هم  با  امروز  ولى  هستند  درست 
«مهندسى دريا».  مى خوانيم،  جالب  مهندسى  شغل 
مهندسان دريا مثل مهندسان معمولى بايد طراحى 
كردن، حساب كردن قدرت سازه ها (سازه يعنى 
هر چيزى كه ساخته مى شود، يك خانه، يك پل 
مى تواند سازه  هم  خانه عروسكى  يا حتى يك  و 
باشد) و پيش بينى اينكه ممكن است چه مشكالتى 
براى آن سازه به وجود بيايد، اما مهندسان دريا به 
جاى آنكه با سازه ها در دنياى معمولى و خشكى 
خودمان سر و كار داشته باشند، با سازه هايى كه 

در آب هستند سر و كار دارند. 
قبل از اينكه ادامه متن را بخوانيد كمى فكر كنيد 
با  كه  ببريد  اسم  را  سازه اى  مى توانيد  ببينيد  و 
اين  از  يكى  سدها  آفرين  دارد؟  كار  و  سر  آب 
هستند  بيشترى  خيلى  چيزهاى  اما  است،  موارد 
كه مهندسان دريا بايد حواسشان به آن ها باشد. 
راستى  آبى.  پل هاى  و  لنگرگاه ها  كشتى ها،  مثالً 
ايران يك  ما در كشور عزيزمان  كه  مى دانستيد 
پل آبى خيلى بزرگ و زيبا داريم! پل آبى هشتم 
اهواز ساخته شده و بزرگ ترين پل  كه در شهر 

كابلى خاورميانه است، البته مهندسان دريا خيلى 
سال پيش يعنى 90 سال پيش يك پل آبى ديگر 
هم در اهواز ساخته اند كه اسمش پل سفيد اهواز 
فقط  دريا  مهندسان  كه  كنيد  فكر  شايد  است. 
نيست  بد  اما  مى كنند،  كار  كه  است  سالى  چند 
اسمش  كه  ايران  آبى  پل  قديمى ترين  كه  بدانيم 
اصفهان  شهر  در  و  است  جى  يا  شهرستان  پل 
ساخته شده، مربوط به دوره ساسانيان است! انگار 
مهندسان دريا هميشه بوده اند و ما از آن ها بى خبر 

بوده ايم.
كه  است  مهم  اين قدر  دريا  مهندسى  چرا  راستى 
بايد يك رشته جدا داشته باشد؟ همه مان مى دانيم 
كه آب با هوا خيلى متفاوت است. وقتى در استخر 
هستيم راه رفتن در آب خيلى سخت تر از زمانى 
اطرافمان  كه  مى رويم  راه  خشكى  در  كه  است 
بازى  و  شنا  و  دريا هستيم  در  وقتى  يا  است  هوا 
مى كنيم، مى فهميم كه آب دريا خيلى شور است 
به همين خاطر است كه ساختن سازه هاى دريايى 
با سازه هاى خشكى خيلى فرق دارد و وقتى يك 
سازه مثل كشتى، لنگرگاه و يا پايه هاى پل با آب 
كار  باشند،  ارتباط  در  رودخانه ها  يا  دريا  شور 

مهندسان دريا سخت تر هم مى شود. 
يا  و  قوى  موج هاى  قدرت  بايد  دريا  مهندسان 
تا  كنند  پيش بينى  قبل  از  را  دريايى  توفان هاى 

سازه شان در توفان ها از بين نرود، تازه سازه هاى 
دريايى به مراقبت خيلى بيشترى نياز دارند چون 
آب موجب مى شود كه كشتى، پل يا اسكله خيلى 
مهندسان  خاطر  همين  به  و  شود  خراب  زودتر 

دريا بايد هميشه حواسشان به اين سازه ها باشد.
شغل  يك  دريا  مهندسى  شغل  بر  عالوه  راستى 
جالب ديگر هم هست كه خيلى با شغل مهندسى 

دريا در ارتباط است. 
سازه هاى  دريا  مهندسان  دريا.  زير  جوشكارى 
اين  دريا  و جوشكارهاى  مى كنند  طراحى  را  آبى 
نفت،  لوله هاى  مى سازند.  زير آب  در  را  سازه ها 
آب  داخل  كه  فلزى  چيز  هر  و  دكل ها  سكوها، 
موج هاى  يا  توفان  خاطر  به  مدتى  از  بعد  باشد 
باشند و  به تعمير داشته  نياز  بزرگ ممكن است 
آن موقع است كه جوشكاران دريايى با لباس هاى 
غواصى و ايمنى به زير آب رفته و كار جوشكارى 
درست  مى كنند.  شروع  آب  زير  در  هم  آن  را 
ايده  ولى  نبوده  وقت خوب  هيچ  كه جنگ  است 
ذهن  به  زمانى  بار  اولين  آب،  زير  جوشكارى 
به  سريع  خيلى  بايد  جنگى  كشتى هاى  كه  رسيد 
راهشان ادامه مى دادند ولى فرصت كافى نبود كه 
بيايند و به جايش جوشكاران  كشتى ها به اسكله 
دريايى به زير آب مى رفتند و كشتى را همان جا 

تعمير مى كردند.

مهندسى دريا 
نويسنده: ثنا مجيدنيا

اهواز ساخته شده و بزرگ ترين پل  كه در شهر 


