
سفر رودها از اين جا، يعني از كوه ها يا جايى نزديك به 
كوه ها شروع مي شود.

همه ي اين قطره ها در كنار هم جمع مى شوند و راه مى افتند 
و به سمت پايين ُسر مى خورند و رود را مي سازند.

در راه سنگ ها، شن ها، ماسه ها و چيزهاي ديگر با رود 
همراه مى شوند.

 قطره هاى آب چشمه ها  قطره هاى آب باران 

 قطره هاى برف هاى قطره هاى آب جويبارها 
 ذوب شده ى قّله ها 

 رودها در طول مسير، 
توربين ها* را به حركت در 

مى آورند و برق توليد مى كنند.

 زمين هاى كشاورزى 
را آبيارى مى كنند.

 به كشتى ها كمك مـى كنند تا 
به جاهاى مختلف بروند و به 
آدم هاى شهرهاى مختلف آب 

و غذا برسانند.

 بعضى آن قدر مى مانند 
تا به مقصد نهايـي سفر 
يعني درياها، درياچه ها يا 

اقيانوس ها بروند.

 بعضى در 
جايى دورتر.

 بعضـى از قطره ها 
در ميانـه ي راه پياده 

مى شوند.
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* ماشين هايي كه چرخ هاي آن ها به كمك آب يا بخار به حركت در مي آيند.

مرتضى شمس آبادى    

  تصويرگر: ميثم  موسوى 

و به سمت پايين ُسر مى خورند و رود را مي سازند.
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رودها محّل زندگى تعداد زيادى از جانداران اند كه براى 
زمين خيلى مهم اند و البتّه بسيار زيبا هم هستند.

رودها براى كره ي زمين مانند رگ ها براي بدن انسان اند. 
آن ها، آب را به همه جاى كره ي زمين مـى رسانند و آن 

را زيبا و سرسبز مـى كنند.

اّما زباله ها، كودهاى مصنوعى، فاضالب شهرى، نفت و 
غيره رودها را آلوده مـى كنند. با آلوده شدن رودها تمام 
مسافران اين سفر، به خـطر مـى افتند و زمين هـم بيمار 

مـى شود.

سنگ ها و شن هايى كه تا آخر مسير همراه رود مى روند 
و به درياها مى ريزند، بعد از مّدتى سنگ هاى رسوبى را 
تشكيل مى دهند؛ يعني سنگ هايي كه سفت و اليه اليه اند. 
سنگ هايى كه تا هميشه از اين سفر به يادگار مى مانند.
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