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سال نو مبارك

بچه هاى عزيز در اين قسمت يك هفت سين زيبا بكشيد.

شاپره: عيدي دادن يكي از رسومي است كه 
از گذشته در فرهنگ ما وجود داشته است.

ــه كوچكترها عيــدي مي دادند  بزرگترهــا ب
ــزد بزرگترها  ــراي دستبوســي ن و كوچكترهــا ب

مي رفتند. 
ــه مناســبت هايي چون  ــا مردم ب در كشــور م
ــه  ــد و ازدواج ب ــد، موفقيــت، مســافرت، تول عي
ــا هدايايي كه به عنوان  يكديگــر هديه مي دهند ام

عيــدي بين مــردم رد و بدل مي شــود از اهميت 
بيشتري برخوردار است. 

ــان عيدي دادن فقــط به افراد  ــان ايراني در مي
خانواده و فاميل خالصه نمي شــود. عيدي دادن 
به ســرايدار، رفتگر محل، نامه رســان و ... داراي 

تبرك و شگون است.
ــواده   ــو اهــل  خان ــل ســال ن  در لحظــه تحوي
ــا هداياي  ــن  نعمت هــاي  خــدا همــراه ب عزيزتري

داخــل ســفره هفــت ســين  را  ــوروزي خــود  ن
ــو عيــدي  ــل ســال ن ــد و پــس از تحوي مى گذارن
بچه ها و بزرگترها را از همين  ســفره  هفت  ســين  

مى دهند.
ــا به  توان   ــن هر خانواده  بن  بر اســاس اين آيي
مالي اش  به  ميهمانان  خود گندم  بو داده، سيب  و 
سمنو يا تخم  مرغ  رنگ  شده  مي  داد و ارزش  اين  
ــا در آن  حد بود كه  صاحبخانه  با اين  نيت  كه   هداي
گندم  نماد روزي  و نشــان  فراواني  و بركت، تخم  
مرغ  نشان  تداوم  نژاد آدمي، سيب  نشان  بركت  و 
نعمت  و فراواني  و ســمنو نمــاد فراواني  خوراك  

است، آنها را به  عزيزانش  هديه  مي  كردند.
 اما هم اكنون بيش از نيم قرن است كه پول و 
وجوه نقدي جايگزين عيدي هاي شب عيد شده 

است. 
آنچه در ســالهاي گذشــته به عنوان عيدي به 

هم مي دادند، االن مقبوليت چنداني ندارد. 
كودكان و جوانان بيشتر تمايل دارند عيدي 

خود را به صورت نقدي دريافت كنند. 
نظــر  مــورد  عيــدي  ارزش  و  مقــدار 
ــرد و ارزش عاطفى  ــدگان قرار مى گي عيدي گيرن

عيدى چندان مهم نيست. 

عيدي نماد روزى، بركت و نعمت است

غنچه ها عيدتون 
مبارك!

بچه هاى عزيز اين شماره 
آخرين شماره شاپره 

در سال 90 هست. عيد 
نوروز نقاشى ها و مطالب 

قشنگتون رو نگهداريد 
تا سال ديگه توى اولين 

شماره شاپره اونهارو چاپ 
كنيم.

سال جديدتون رنگارنگ
موفق و مويد باشيد.
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 حنا زهره وند - 6 ساله از همدان  زهرا پورنجفى - 3 ساله از همدان هليا نورى - 6 ساله از همدان

شـاپره: يكى بـود يكى نبود، غيـر از خدا 
هيچكـس نبود. زيـر گنبد كبـود يك روز 
صبح زود يك شير بزرگ بزرگ، يك بچه 

كوچك كوچك به دنيا آورد. كجا؟
توى يك جنگل پر درخت؟ نه! 

توى يك غار بزرگ؟ نه! 
او بچه اش را تـوى يك قفس در يك باغ 

وحش، توى يك شهر شلوغ به دنيا آورد. 
چند روز گذشت. شير كوچولو كمى بزرگتر 

شد. او هر روز شير مادرش را مى خورد. 
با دم او بازى مى كرد. از سـرو كولش باال 
مى رفـت. از اول قفس تـا آخر آن فقط ده 

قدم بود. 
شـير كوچولـو وقتـى ده قـدم مى رفـت، 
سـرش مى خورد به ميله هاى قفس ودنگ 

صدا مى كرد و درد مى گرفت. 
شـير كوچولو خيلى زود ياد گرفت كه بعد 
از قدم دهم ديگر جلو نرود . وقتى ده قدم 
مى رفت، مى نشست و دست و صورتش را 
مى ليسيد. يا اينكه دور خودش مى چرخيد 
تا دم خود را بگيرد يا اينكه بر مى گشـت 
و ده قدم مى رفت تا برسد به ميله هاى آن 

طرف قفس. 
آدم هاى شـهر هـر روز مى آمدنـد و او را 

تماشا مى كردند و مى خنديدند. 
نگهبان باغ وحش هر روز مى آمد و قفس 
را بـاز مى كرد. بـراى مادر شـير كو چولو 
آب و غذا مى گذاشـت. بعـد هم در قفس 
را مى بسـت و مى رفت. يـك روز نگهبان 
باغ وحش يادش رفت در قفس را ببندد. 
الى در باز ماند. شـير كوچولـو از الى در 
بيرون را تماشا كرد. بعد پايش را از قفس 
بيرون گذاشـت و راه افتاد. ده قدم رفت. 
رسـيد به باغچه اى كه يك بوته بزرگ گل 

ياس در آن بود. 

شـير كوچولـو جلوتـر نرفـت. او ده قدم 
برداشـته بـود. خيـال مى كـرد اگـر قدم 
يازدهـم را بـردارد، سـرش مى خـورد به 
ميله هـاى قفس و دنگ صـدا مى كند. زير 
يك بوته ياس پر از گل نشسـت. برايش 
خيلى عجيب بود. چون هميشه ده قدم كه 
مى رفت مى رسيد به ميله ها، ولى حاال زير 
يك بوته ياس پر از گل نشسته بود، جايى 
كه هيچ كـس او را نمى ديـد. هر چه فكر 
كـرد، چيـزى نفهميد. آن وقت سـرش را 

روى دست هايش گذاشت و خوابيد. 
از آن طـرف، نگهبان باغ وحش يك دفعه 
يادش آمد كه در قفس شـيرها را نبسـته 
است، فهميد كه چه دسته گلى به آب داده 
است. با دو دست محكم به سرش زد و با 

داد و بيداد همه را خبر كرد. 
همه جا را گشـتند، ولى شـير كـو چولو را 
پيدا نكردند. فكر كردند حتماً از باغ وحش 
بيرون رفته اسـت. آن وقت خبر گم شدن 
شـير كوچولـو را از راديو به مردم شـهر 

دادند.
عده اى از مردم وقتى شنيدند ، اخم كردند 
و گفتند  چه بد شـد ! تمام شهر را به هم 

مى ريزد . 
عـده ديگرى از مـردم گفتنـد : چه خوب 
شـد! حاال شـير كوچولو مى فهمد كه دنيا 

خيلى بزرگتر از قفس كوچك اوست.
شـير كوچولو هنـوز اين را نفهميـده بود، 
چون قـدم يازدهمى را بر نداشـته بود. او 

زير بوته گل ياس خواب بود. 
ماُمورهـاى باغ وحش، ماُمورهاى پليس را 
هم خبر كردند. آن ها با همه جا را دنبال شير 

كوچولو گشتند، اما او را پيدا نكردند. 
چند ساعت بعد، از راديو به مردم خبر دادند، 
بچه شير فرارى از شهر بيرون رفته است. 

ممكن است به پارك رفته باشد! 

آن ها كه بچه شـير را دوسـت نداشـتند، 
فـورى گفتنـد:  چه بد شـد! حـاال ديگراز 
ترس بچه شير نمى توانيم به پارك برويم 
. اما آن ها كه بچه شـير را دوست داشتند 
، خنديدنـد و گفتند :  چه خوب شـد! حاال 
شـير كوچولو توى پارك مـى دود. و بازى 
مى كند. او مى فهمـد كه دنيا چقدر بزرگتر 

از قفس اوست. 
اما شـير كوچولو هنوز هم اين را نفهميده 
بود، چون قدم يازدهمى  را بر نداشته بود. 
او زيـر بوتـه گل ياس خواب خـواب بود. 
ماُمورهاى باغ وحـش و ماُمورهاى پليس 
بـا مـاُ مورهـاى پـارك، همه جـاى پارك 
را گشـتند. زيـر و روى درخت هـا را نگاه 
كردند، اما شير كوچولو را پيدا نكردند. آن 
وقـت باز هم از راديو به مردم شـهر خبر 
دادند: شـير فرارى در پارك نيست. حتماً 

به كوه رفته است! 
آنها كه از شـير بدشـان مى آمد، عصبانى 
شدند و داد كشـيدند:  خيلى بد شد. حاال 
ديگـر تـوى كوه، خانـه مى سـازد و آنجا 
مى ماند. ما ديگر نمى توانيم به كوه برويم 

و كوهنوردى كنيم. 
امـا آنهايى كه از شـير بدشـان نمى آمد، 
خوشـحال شـدند و گفتند : ديگـر از اين 
بهتر نمى شود. حاال شير كوچولو مى فهمد 
كه كوه چيسـت و آسمان چقدر بلند است 
و دنيا چقدر بزرگ تر و قشـنگ تر از قفس 

ده قدمى اوست. 
امـا شـير كوچولـو هيـچ كـدام اينهـا را 
نفهميـده بود، چون هنوز قـدم يازدهم را 
بر نداشته بود. او زير بوته گل ياس خواب 

خواب خواب بود. 
همـان موقـع، نگهبان بـاغ وحش يادش 
افتاد كه وقت غذا دادن به شيرهاست. در 
قفـس را باز كرد و غذاى شـيرها را توى 

قفس گذاشـت. شـير كوچولو تا بوى غذا 
را شـنيد. از خواب بيدار شـد. چشم هاى 
خواب آلـودش را ماليد. بعد ده قدم دويد 
و از الى در قفـس پريد سـر ظرف غذا و 

شروع كرد به خوردن. 
نگهبـان او را ديـد و از خوشـحالى فرياد 
كشـيد. باال و پائيـن پريد و همـه را خبر 
كرد. چند دقيقه بعد از راديو به مردم خبر 
دادند: شـير كوچولو به قفـس خودش بر 

گشته است. 
آنهايى كه از شـيرها مى ترسـيدند، نفس 
راحتـى كشـيدند و گفتنـد:  چـه خـوب 
شـد! حاال ديگر بچـه شـير، مزاحم هيچ 
كـس نمى شـود. اما آنهايى كه از شـيرها 
نمى ترسـيدند با غصه گفتند:  چه بد شد! 
شير كوچولو نفهميد كه دنيا چقدر بزرگ و 

قشنگ است! 
حاال سال هاى سـال از اين اتفاق گذشته 
است. بچه شير بزرگ شده است و خودش 
چنـد تا بچـه دارد، امـا هنوز هـم نمى داند 
اگـر آن روز قدم يازدهم را بر مى داشـت، 

سرش به ميله قفس نمى خورد .
نمى داند اگر قدم دوازدهم و بعد قدم هاى 
ديگر را بر مى داشت ، مى توانست تا كجا 
برود و چه چيز ها ببيند. اين روزها بچه هاى 

او هم قدم هايشان را مى شمارند. 
قفس هايشان بيشـتر از ده قدم نيست. 
آنهـا هميشـه سـعى مى كنـد  از  يكـى 
سـرش را از الى ميله هاى قفس بيرون 

بياورد.

 آن وقـت آنهـا به جاى ايـن كه در قفس 
ده قدمـى زندگى كنند، البه الى درخت ها 
بـازى مى كننـد و او بـراى بچـه هايـش 

تعريف مى كند.
كـه دنيـا چقدر بزرگ تـر و زيباتـر از يك 

قفس ده قدمى است. 

شــاپره: ســالم بچه ها من گاو هســتم چرنده اي بســيار پرخور و شكمو كه از 
ــازه لذت مي برم حيواني آرام و اهلي و بســيار مفيد هســتم  خــوردن علف هاي ت
ــزارع و مراتع سرســبز زنگي مي كنم رنگ پوســت ما قهوه اي و ســفيد با  كــه در م

خال هاي سياه رنگ است.
روي ســرم دو شــاخ زيبا دارم كه مي توانم با آنها از خــودم دفاع كنم خداي 
مهربون كفش هاي محكمي به ما داده كه به آنها سم مي گويند و دم نرم و بلندي 

دارم كه با آن مگس ها و پشه هاي مزاجم را از خودم دور مي كنم.
وجود ما براي انســان ها بســيار مفيد اســت چون از ما غذاي مفيدي به نام 
شــير تهيه مي شــود كه خوردن آنها ضامن سالمتي شماســت در ضمن از شير ما 
غذاهاي مختلف ديگري درســت مي كنند كه به همه آنها لبنيات مي گويند مثل 
ماست، كره، خامه، دوغ و سرشير از پوست ما براي تهيه كيف كفش، دستكش، 
كاله، لباس هاي گرم و... اســتفاده مي شــود صداي ماع  ماع ما را كه شنيديد به 

دنبال شير برويد و خيلي زياد بنوشيد تا هميشه تندرست و با نشاط باشيد.

رنگ كنيد

اّولى: «ببخشيد ساعت چند است؟»
دّومى: «ساعتم خوابيده!»

اّولــى: «پس بيدارش نكن؛ از يك نفر 
ديگر مى پرسم!»

دنيا چقدر بزرگ تر و زيباتر از يك قفس ده قدمى است
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حيوان اهلي (پستانداران)

گـــــاو

اش  بچه  كــه  كانگوروئــى 
گم شده بود به اد اره پليس 

رفت 
و گفــت ((آقاى پليس جيبم 

را زدند.)) 
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ــتين روز بهار  ــن نوروز از نخس جش
ــود. نوروز در ايران آغاز  آغاز مى ش
سال نو محسوب مى شود و در برخى 

از كشورها تعطيل رسمى است.
ــم فروردين ماه  ــا يك ــوروز برابر ب ن
ــمار خورشيدى)، جشن آغاز  (روزش
ــال و يكى از كهن ترين جشن هاى  س

به جا مانده از قديم است. 
■ خانه تكانى

ــاى  آيين ه از  ــى  يك ــى  خانه تكان
ــن،  آيي ــن  اي در  ــت.  اس ــوروزى  ن
ــتانه  ــايل آن در آس تمام خانه و وس
ــو و تميز  ــوروز گردگيرى، شستش ن
ــورهاى  ــوند. اين آيين در كش مى ش
ــتان  مختلف از جمله ايران، تاجيكس

و افغانستان برگزار مى شود.
■ آتش افروزى 

ــم افروختن  ــن رس ــاى كه از زمان ه
ــده است. در ايران،  آتش متداول ش
و بخش هايى  ــان  جمهورى آذربايج
ــم به صورت  ــتان، اين رس از افغانس
روشن كردن آتش در شب آخرين 
ــال متداول است. اين  ــنبه س چهارش

مراسم چهارشنبه سورى نام دارد.
يكى از آيين هاى هر ساله ما ايرانيان 
چهارشنبه سورى يا به عبارتى ديگر 
چارشنبه سورى است. ما آخرين سه 
ــيدى را با روشن  ــال خورش شنبه س
كردن آتش و پريدن از روى آن به 
ــتقبال نوروز مى روند. چهارشنبه  اس
ــت  ــن بهارى اس ــك جش ــورى، ي س
ــوروز برگزار  ــيدن ن كه پيش از رس

مى شود.

ــر و  ــردم در اين روز براى دفع ش م
ــان  ــدن آرزوهايش بال و برآورده ش
ــه  ــد ك ــزار مى كنن ــمى را برگ مراس
ــاز  ب ــش  پي ــا  ــه قرن ه ب ــه اش  ريش
ــژه آن در  ــم وي ــردد كه مراس مى گ
ــنبه صورت مى گيرد.  ــب چهارش ش
ــم در گوشه و كنار كوى  براى مراس
ــرزن نيز بچه ها آتش هاى بزرگ  و ب
ــد و از روى آن مى پرند و  مى افروزن
ترانه «سرخى تو از من، زردى من از 

تو» مى خوانند. 
آتش از عناصر چهارگانه است و تنها 
ــت كه آلوده نمى شود به  عنصرى اس
ــيار  ــته هاى بس همين منظور از گذش
كهن تاكنون اين آداب مرسوم بوده 

است.
ــورى زيبا،  ــنبه س ــا اميد به چهارش ب
ــر گونه  ــه دور از ه ــاز و ب فرهنگ س

خطر احتمالى 
و با آرزوى عيدى سرشار از سرور، 
ــاط و  ــر از نش ــنى پ ــا جش ــراه ب هم

شادمانى
■ سفره هاى نوروزى 

ــفره هاى  ــين از س ــت س ــفره هف  س
ــت كه در ايران و برخى  نوروزى اس

از كشورها رايج است.
ــى از  ــم يك ــوروزى ه ــفره هاى ن  س
آيين هاى مشترك در مراسم نوروز 

است.
 در اين سفره هفت چيز قرار مى گيرد 
كه با حرف سين آغاز شده باشد؛ مثل 

سير، سنجد، سمنو، سيب و ...
ــود  ــينى كه چيده مى ش ــه هفت س  ب

ــد. مثالً  ــبت داده ان معانى خاصى نس
ــتى،  ــاد زيبايى و تندرس ــيب را نم س
سنجد را نماد عشق و محبت و سكه 

را رزق و روزى گفته اند. 
ــن  ــاى كه ــوروز از زمان ه ــفره ن س
ــت  ــوده اما به اين صورت بوده اس ب
ــفره اى را پهن مى كردند و در  كه س
ــفالى يا فلزى آنواع  ــقاب هاى س بش
ــده مانند توت  ــك ش آجيلهاى خش
ــك - برگه خشك شده زردآلو  خش
و هلو و  پختيك(پخته شده و خشك 
ــل و سرشير خشك  شده لبو) و عس
شده، كلوچه، گعگ (كيك) قطاب و 
ــرموكى و ... مى گذاشتند تخم  نان س
مرغ رنگ شده حتما در سفره وجود 

داشت. 
ــا فقط  ــفره بعضى چيزه ــن س در اي
جنبه زيبايى داشت مانند تخم مرغ و 
آيينه ولى ساير چيزها براى خوردن 
ــى ميهمانان بود و هر زمان  و پذيراي
ــد بالفاصله صاحبخانه  كه تمام مى ش
ــان  ــراى ميهمان ــدد ب ــروف را مج ظ

جديد پر مى كرد. 
پهن كردن سفره نوروزى در ايران 
ــى دارد و روى  ــوم خاص آداب و رس
سفره آيينه، شمع،  ماهى و تخم مرغ 

و آب نيز مى چينند. 
■ غذاهاى نوروزى 

ــه  ــه ب ــى ك ــن غذاهاي از متداول تري
ــبت نوروز پخته مى شود، سمنو  مناس
ــومنك، سوملك، سمنى،  (سمنك، س
ــت. اين غذا با استفاده از  ــمنه) اس س

جوانه گندم تهيه مى شود. 

ــوروز غذاهاى ديگرى نيز پخته  در ن
ــود مانند سبزى پلو با ماهى كه  مى ش

در شب عيد پخته مى شود. 
■ ديد و بازديد 

ديد و بازديد عيد يا عيد ديدنى يكى 
ــنت هاى نوروزى است. در ايام  از س
ــى از مناطق، مردم از  نوروز در برخ
ــر مزار  ــاد مى كنند و ب ــتگان ي گذش

آنان حضور مى يابند.
■ سيزده به در 

مردم ايران روز سيزدهم فروردين، 
ــى مانند پارك ها،  به مكان هاى طبيع
ــارج  ــق خ ــا و مناط ــا، جنگل ه باغ ه
ــم  مراس ــن  اي ــد.  مى رون ــهر  ش از 

سيزده به در نام دارد. 
ــن، گره  از كارهاى رايج در اين جش
ــيزده  ــن دروغ س ــبزه و گفت زدن س

است.
■ نوروز خوانى

ــى يا  ــار خوان ــا به ــى ي ــوروز خوان ن
نوروزى، گونه اى از آوازخوانى است 
ــته در ايران رواج داشته  كه در گذش
 است. در حال حاضر رواج اين گونه 
ــتان هاى  ــتر در اس ــى بيش آوازخوان

مازندران و گيالن است. 
ــه  ب ــه  ك ــرادى  اف ــى  نوروزخوان در 
ــود  ــه مى ش ــوان گفت ــا نوروزخ آن ه
ــار به صورت  ــش از آغاز فصل به پي
ــهرها و روستاهاى  دوره گردى به ش
ــعارى در مدح  مختلف مى روند و اش
ــم مذهبى به  ــر مفاهي ــا با ذك ــار ي به
ــه  ــا از روى حافظ ــه ي ــورت بداه ص

مى خوانند. 

بهار كه از راه مى رسد
درخت ها از خواب پا مى شوند

غنچه ها لب باز مى كنند
قاصدك ها پيدا مى شوند

راهى مى شوند رودخانه ها
بركه ها را جا مى ذارند    
به آرزوشون مى رسند    
قدم به دريا مى ذارند    

گوشه ايوان بهار    
قنارى آواز مى خونه    

يك لحظه آروم مى گيره       
از ته دل باز مى خونه       

بهار به شيشه مى زنه       
پنجره ها رو باز كنيد       

زمين پر از قشنگى است       
آسمون رو صدا كنيد          
بهار به شيشه مى زنه          
پنجره ها رو باز كنيد          

زمين پر از قشنگى است          
آسمون رو صدا كنيد          

آمدن بهار
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