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آغاز دانش و مهربانىآغاز دانش و مهربانى

شاپره بال گشود 
شــاپره: فصلى ديگــر از راه رســيد، فصلى كه 
شــور و شــوق كودكانه در آن بسيار است. فصل 
برگ ريزان پاييز، فصل مدرســه، فصل خاطرات 

رنگارنگ.
با آغاز فصل تعليم وتربيت، شــاپره هم تصميم 
گرفته كه بال هاى خود را بگشايد و در آسمان ها 
به پرواز درآيــد تا ميهمان قلب مهربان بچه هاى 
همدن شــود و در اين راه بچه هــاى عالقه مند به 

خواندن و نوشتن را همراهى نمايد.
خــوب مى دانيم كه بهــار تعلم وتربيت شــما 
عزيران تحت تأثيــر ويروس كرونا كمى متفاوت 
شــده و شما خوبان را خانه نشين كرده، اما نگران 
اين اوضاع احوال نباشــيد چراكه به اميد خدا اين 
روزها هم تمام شدنى است و دوباره همه بچه هاى 
ســرزمين ما ايــران در كالس ها، حياط قشــنگ 
مدسه هايشــان و يــا در هر جايى كــه روزگارى 
گردهــم مى آمدند، كنار هم جمع مى شــوند و به 

شادى كودكانه خود خواهند پرداخت.
از همه اينها بگذريم، راستى بچه ها، شاپره تصيم 
دارد اين بار با كلى حرف متفاوت از هميشه در كنار 
شما باشد، تا شما را بيشتر از هميشه، همقدم و هم 
قلم خود نمايد. بچه هاى عزيز شهرى و روستايى، 
همراهى شما با شاپره موجب مى شود او اوج بگيرد 

و به بهترين شكل در خدمت شما نيكان باشد.
دوستان عزيز شاپره اى، شما مى توانيد با ارسال 
نقاشى ها و متن هاى ادبى و زيباى خود به دفتر ما 
و نيز معرفى كــودكان موفقى كه داراى مقام هاى 
كشــورى و يا جهانى در انواع مسابقات فرهنگى، 
هنرى، ورزشى و... هستند به باالرفتن كيفيت كار 

شاپره كمك كنيد.
در اين ويژه نامه در كنار مطالب و سرگرمى هاى 
آموزشى- هنرى كودكانه قراراست، دانش آموزان 
موفق استان در مصاحبه اى به كمك شما دانشمندان 

آينده كشورمان، معرفى شوند.
همچنين قرار است، شما به عنوان يك خبرنگار 
افتخــارِى كودك، اخبار كودكانه براى ما داشــته 

باشيد و آنها را از اين مجموعه پيگيرى كنيد.
اگر عالقه مند به همــكارى در حوزه خبرى به 
عنوان يك خبرنگار افتخارى هستيد حتماً با دفتر 
ما و بــا بخش "دبير ويژه نامه شــاپره" در ارتباط 
باشيد تا دست در دست هم هفته نامه اى كوچك،  
اما هميشگى براى كودكان استانمان داشته باشيم.

يادتان باشد شاپره آمده است تا در اين اوضاع 
احوال كرونايى لحظات شادى را براى شما فراهم 

كند پس با ما باشيد.
سمانه جهانگيرى عرش

سخن دبير 

شــاپره: بوى كيف و كتاب نو و مدادهايى كه تا به حال تراش  نخورده اند. مهر بوى مدرسه مى دهد، 
بوى كالس هايى رنگ  شده، نيمكت هايى تازه و تخته سياهى كه اول سال حسابى سياه بود و هنوز هيچ 

تكه گچى ردى روى آن باقى نگذاشته بود.
مهر بوى مدرسه مى دهد، بوى آدم هاى جديدى كه قرار است 9 ماه تمام همكالسى شان باشى.

آدم هايى كه بعدها مثل حياط وسط آن چهارديوارى بزرگ دست نيافتنى مى شوند.
مهر بوى مدرســه مى دهد؛ هم براى كودكان و نوجوانانى كــه از اين مغازه به آن مغازه مى روند تا 
خود را براى آغاز كالس هاى حضورى آماده كنند و چه براى پيرمردهايى كه روزهاى آخر تابستان 

را روى نيمكت هاى توى پارك يا سكوهاى جلوى خانه سپرى مى كنند.
مهر بوى مدرســه مى دهد، چه فرقى مى كند كه اين مدرسه در خانه ات به صورت مجازى برپا شود 

يا كه در مدرسه و كالس هاى كوچك و بزرگ.
پاييز بوى مدرســه مى دهد، حتى اگر آنقدر بزرگ شــده باشــى كه ديگر چهار ديوارى دور حياط 

مدرسه مانع هميشگى ات باشد، براى ورود به حياطى كه زنگ هاى ورزش معناى ديگرى داشت.
پاييز بوى مدرســه مى دهد، حتى اگــر معلم هاى دوران ابتدايى ات حاال زيــر خروارها خاك خفته 
باشــند و همبازى هاى شاداب دوران كودكى  ات هر كدام گوشــه اى افتاده باشند و روزهاى مانده را 

شماره كنند.
مهر بوى مدرســه و مهربانى مى دهد و همين مهم اســت، كه ما در درس و مشــق دنبال مهربانى و 
مهربانى كردن هســتيم. همين مهم اســت كه ما درس انســانيت را از معلم بياموزيم چه مجازى چه 

حضورى.
پاييز بوى مدرسه مى دهد حتى اگر مدرسه  ات پشت زمان ها جا مانده باشد.

براى آنهايى كه اهل علم ودانش هســتند هر روز، اول مهر اســت. ما بزرگترها يكى يكى ِمهرها را 
پشت سر گذاشتيم، يكى يكى كلمه ها را بوسيديم، يكى يكى در جمله ها نفس كشيديم. صداى كلمات 
در گوش ماســت؛ كلماتى كه بهار مى شود و از شكوفه هاى خود همه جا را عطرآگين مى سازد. بهارها 
مى آيند؛ بهارهايى كه از مهر متولد شده اند؛ بهارهايى كه نفس هاى سبزشان همه جا ما را دنبال خود 

مى كشانند. بهار در بهار، مهر در مهر.
دفترت را بازكن. بوى كاغذ، بوى درخت به مشام مى رسد. آغاز نوشتن است، آغاز خواندن است. 

به نام او آغاز كن، به نام زيبايى هاى او. مهر است و آفتاب پاييزى دل را پر كرده است.

مهر بوى مدرسه مى دهد...مهر بوى مدرسه مى دهد...
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در اين شماره مى خوانيد:
■■ قانون كالس آنالين قانون كالس آنالين

■■ لبخند قاصدك  لبخند قاصدك 
■■ شاپره بال گشود شاپره بال گشود

■■ لبخند را براى كودكان  لبخند را براى كودكان 
سرزمينم آرزو دارمسرزمينم آرزو دارم
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آموزش ساخت عروسك هيوال با نخ كامواآموزش ساخت عروسك هيوال با نخ كاموا

آموزش گام به گام نقاشى

شاپره: مى خواهيم از يك شيرمرد دهه 
هشتادى بنويسيم. از قهرمانى ملى كه در 

آتش سوخت و به آسمان ها پركشيد. 
از بزرگمرد كوچكى  كه قهرمانانه به دل 
حادثه رفت تا جان انسان ها را نجات دهد.

شايد داستان شجاعت شهيدعلى لندى 
نوجوان 15ساله اهل ايذه را شنيده باشيد.

شب 18شهريورماه بود. على آن شب 
ميهمان خانه خاله اش در شهر ايذه بود 

كه خانه همسايه ناگهان به خاطر انفجار 
پيك نيك آتش گرفت.

2 زن ميانسال سعى كردند آتش را 
خاموش كنند، اما تالش شان فايده اى 

نداشت و شروع به جيغ زدن كردند تا شايد 
كسى به كمك شان بيايد.

على در خانه بود كه ناگهان صداى جيغ هاى 2زن را شنيد. بدون ذره اى ترديد به سرعت 
كفش هايش را پوشيد و به در خانه همسايه رفت.

شعله هاى سركش آتش دنبال طعمه مى گشت. على پيك نيك را برداشت و آن را برعكس 
كرد، اما گاز مايع روى خودش نشت  كرد و شعله هاى بى رحم آتش جسم نحيف على را در 

آغوش گرفت. يكى از همسايه ها كه متوجه آتش سوزى شده بود، پتويى برداشت و با آن 
يكى از زنان را نجات داد، اما على فراموش شد.

بدن على در ميان آتش گداخته مى سوخت، اما على هيچى نمى گفت، او حتى از كسى كمك 
نخواست. يكى از بچه هاى خاله اش در را بازكرد و به على گفت سريع به حمام و زير دوش 
آب خنك برود. دقايقى بعد و با ورود آتش نشانى و اورژانس، آتش خاموش شد و هر 3 

مصدوم به بيمارستان منتقل شدند.
زنى كه پيرتر بود فوت شد، اما دخترش سرپايى درمان شد. 

همه جاى بدن على سوخته بود و اين نتيجه سرشاخ شدن على با آتش بى رحم بود. او ابتدا 
به بيمارستان سوانح و سوختگى آيت ا... طالقانى منتقل شد، اما شدت سوختگى به حدى باال 

بود كه على را به بيمارستان امام موسى كاظم(ع) اصفهان منتقل كردند. 
على پس از چند روز تالش پزشكان، جان خود را از دست داد تا نزد خداى 

مهربان خود برود.
خبر شجاعت بى مثال على به سرعت در رسانه ها منتشر شد. خيلى ها با بهت 

و ناباورى از شجاعت على در فضاى مجازى مى گفتند.
على قهرمان دهه هشتادى با اين كار خود ثابت كرد كه جوانان ايرانى 

چقدر شجاع هستند و چقدر غيرت و معرفت دارند.

 لندى قهرمان ملى
على

 لندى قهرمان ملى
على

شــاپره: در اين صفحه آموزشى ســعى داريم تا به شما روش 
جديدى براى ساخت عروسك هيوال آموزش دهيم.

شما به كمك مقدارى نخ كاموا مى توانيد يك هيوال جالب بسازيد. 
نحوه كار بســيار آسان اســت و در كمترين زمان ممكن مى توانيد به 

نتيجه ممكن برسيد.
مرحله اول:

ابتدا مقدارى سيم تهيه كنيد و روى آن را به چسب آغشته كرده و نخ كاموا دور آن 
بپيچانيد، همچنين آن را 2 اليه كرده و به اندازه 3 بند انگشت و يك پيچ بزنيد. همانند تصوير زير.

***
مرحله دوم: در اين بخش مقدارى نخ كاموا را دور تا دور انگشت خود بپيچانيد.

***
مرحله سوم: به همان شكل كه نخ كاموا درون انگشت شما قرار دارد آن قسمت سيمى كه در مرحله اول 

ساخته ايد را درون نخ كاموا قراردهيد و انتهاى آن را با يك پيچ دادن محكم كنيد.
***

مرحله چهارم: در اين بخش طرف ديگر نخ هاى كاموا را با قيچى برش بزنيد.
****

مرحله پنجم: در اين قسمت طرح شما بايد همانند تصوير زير شده باشد و شاخك هاى آن هم به سمت باال 
باشد.

***
مرحله ششم: شاخك ها سيمى را همانند تصوير زير به شكل مارپيچ درآوريد.

***
مرحله هفتم: پس از مراحل باال در قسمت شاخك هاى مارپيچ شده 
مى توانيد برچسب چشم وصل كنيد و عروسك هيوالى خود را تكميل 

كنيد. اميدوارم از اين آموزش نهايت لذت را برده باشيد.
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شاخه هايت پر از كالغ شدند
                                        اى چنار قشنگ پاييزى

عكس خود را ببين در آيينه
                                        واقعاً كه شگفت انگيزى

وقت تاريك و روشناى غروب
                                        از كالغان خسته سرشارى

توى فصلى كه فصل بى برگيست
                                      برگ دادى دوباره انگارى

مى نشينم دوباره در ايوان
                                       خسته و سرد و خواب آلودم

خوب مى شد كالغ من هم از
                                       برگ هاى كالغى ات بودم

برگ ريزان پاييز
شاپره:  پاييز فصل قشنگى است. در پاييز برگ درختان زرد مى شود. در روز اول پاييز كه اول مهر ماه است ما به مدرسه مى رويم و 

همكالسى هاى خود را مى بينيم.
پاييز فصل تالش بيشتر دانش آموزان است. روزها كوتاه تر و شب ها بلندتر مى شود. برگ درختان مى ريزد و هنگامى كه ما بر روى 

آنها راه مى رويم صداى خش خش مى دهند.
در اين فصل هوا سرد مى شود و اگر مراقب نباشيم سرما مى خوريم. در پاييز باد مى وزد و باران مى بارد. ماه هاى پاييز مهر، آبان و آذر 

و  ميوه هاى آن، انار و نارنگى است.
در اين فصل رنگارنگ بسيارى از پرندگان به مناطق گرمسير مهاجرت مى كنند كشاورزان زمين ها را شخم زده و در آن محصوالتى 

مانند گندم و جو مى كارند.
همه فصل هاى خدا زيبا هستند و هر كدام زيبايى هاى خود را دارند پاييز هم فصل بسيار زيبايى و دوست داشتنى است .

شاپره: يك كيف صورتى با لبه هاى قرمز و طاليى كه تويش پر بود از نوشت ابزارهاى نو و زيبا. سارا زيپش 
را باز كرد و آنها را يكى يكى چيد جلوى عروسك موحنايى اش.

اين چندمين بارى بود كه ســارا لوازم والتحريرش را از كيفش بيرون مى آورد، روى زمين مى چيد و مدتى به آن ها 
خيره مى شــد. بعد از ســاعتى دوباره آن ها را توى كيف مى گذاشــت. بعد با بى ميلى دفترها را توى كيف جاى مى داد؛ آهى 

مى كشيد و مى گفت: «حيف شد كه مامانى برام از دفترهايى كه مى خواستم نخريد!»
بعد نگاهى به عروســكش انداخت و گفت:«عســل جــون، كاش بودى و مى ديدى چقدر خوشــگل بودند!...آقاى فروشــنده مى گفت كه 
خارجى اند...اسمشون چى بود؟...آهان دفتر فانتزى!!!...هرچى به مامانى گفتم قبول نكرد از اونا برام بخره!...چى؟...خوب آره گرون بودن، 

ولى اگه مامانى براى دوستى كه نه مى شناسمش نه قراره ببينمش، اين چيزا رو نمى خريد مى تونست برام از اونا بخره!»
بعد بســته هاى مدادشــمعى و آبرنگ را كنار هم گذاشت و گفت: «تازه ازينا 6 رنگشــم بود، خيلى ام ارزون بود. مامانى مى تونست براى 

دوستى كه نمى بينمش از اونا بخره!...مگه نه!...ولى...!»
كــه از پنجــره دويد تــوى اتاقش خنديد، خواســت ناگهان سارا چشــمش به قاصدك زيبايى افتاد 

شد، احساس كرد چيزى زير پايش خرد شد.قاصدك را بگيرد. هميــن كه از جا بلند 
خوشگلم!...حاال جواب مامانو چى بدم؟!» «واى خداى من!...مدادشمعى هاى 

بزرگى را كه زير تختش گذاشــته فكرى به خاطرش رسيد. جعبه  
كيفى  كشــيد.  بيــرون  را كــه براى دوســت نديده اش بود 

ميانش  از  بــود  برداشــت و بســته  كادوپيــچ خريــده 
«بايــد شــده اى را از داخلــش  گفــت:  و  برداشــت 
را  بسته  باشه!»  با احتياط بازكرد و يواشكى خودش 
را  مدادشمعى ها  عوض كرد.جعبة 
اتاق  تــوى  چرخــى زد و كنــار ســارا قاصدك 
لبخندى  سارا  «هيــس!...نشست.  گفــت:  و  زد 

مامــان  بــه  دراز چيــزى  را  دســتش  نگى هــا!» 
دســتش بگيرد. نسيم خنكى كرد تا قاصــدك را توى 

چرخ زنان  قاصــدك  از پنجــرة اتــاق بيــرون رفت. وزيد. 
و  پنجره  دويــد كنــار  غمگين ســارا  كرد.  تماشا  را  دورشدنش 

و كنار پنجره نشســت.«ديدى عســل عروسك موطاليى اش را بغل كرد 
شد!...مگه من كار بدى كردم؟»جون، انگار قاصدك از دســتم ناراحت 

كرد. پروانه، دختر همسايه شان بود. پروانه مانتوى «سارا!...سارا!...»سارا از پنجره بيرون را نگاه 
روى شانش انداخته بود و همراه مادرش به سمت خانه مى آمدند.شلوار مدرسه اش را پوشــيده بود و يك كيف سرمه اى و قرمز 

ســارا با خوشــحالى برايش دســت تكان داد. پروانه از مادرش اجازه گرفت، چيزهايى را كه خريده اســت به سارا نشــان دهد. سارا با 
خوشحالى دويد سمت در حياط. در را باز كرد. پروانه داخل شد و روى تختى كه توى حياط، كنار بيد مجنون بود نشست 

و تند و تند، كيفش را روى تخت خالى كرد.
مداد 24رنگى، تراش روميزى، پاســتيل و دفتر و... درست از همان دفتر هايى كه سارا دوست داشت. سارا تا چشمش 

به دفترها افتاد گفت: «خوش به حالت! من خيلى دلم مى خواست از اين دفترها بخرم ولى مادرم برام نخريد.»
پروانه نگاهى به سارا انداخت. دفترش را از سارا گرفت و گذاشت توى كيفش. كيفش را زير و رو كرد و دفترى را از 

كيفش بيرون كشيد. «بيا اين مال تو من نمى خوامش».
سارا با چشم هاى گرد شده پرسيد: «جدى مى گى! يعنى اين ماله خوِد خودم؟؟؟»

پروانه خنديد و گفت: «البته ما با هم دوستيم مگه نه؟!...» سارا او را بغل كرد و بوسيد. دفتر را در آغوش كشيد و ورق 
زد. لبخند از روى لب هايش گم شد. چند تا از برگه هايش نوشته شده بود و تعداد زيادى از برگه هايش پاره بود. پروانه 
گفت: «دفتر پارسالمه!...حاال كه اينارو خريدم ديگه احتياجى بهش ندارم!...خب من ديگه بايد برم مادر منتظرمه!...خوب 

مواظبش باش!...خداحافظ!!!»
ســارا آنقدر از دست پروانه ناراحت شــده بود كه دلش مى خواست دفتر را پرت كند سر پروانه. عروسكش را محكم 

بغل كرد و گفت: «حاال فهميدم! چرا قاصدك از دستم ناراحت شد».
                                                                                       «ليال صادق محمدى»

لبخندلبخند قاصدك قاصدك

انشاى 
پاييزى
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شاپره: همه ما در هر سنى با حل كردن معماهاى مختلف يك نوع پيروزى را در خودمان احساس مى كنيم . انگار 
كه توانسته ايم يك كار بسيار بزرگ و يا يك مشكل را حل وفصل كنيم. 

كودكان هم مانند ما هستند و با طرح معماهاى مخصوص سن شان مى توانيم ذهن آنها را فعال كنيم. در اين 
قسمت از شاپره معماهايى را كه براى كودكان مناسب است در نظر گرفته ايم تا شما كودكان باهوش آنها را حل 

كنيد.
1-آن چيست كه 2 دست و يك صورت دارد، اما نمى تواند چيزى را نگه دارد؟ 

2-آن چيست كه متعلق به تو است، اما دوستت بيشتر از آن استفاده مى كند؟ 
3-فكر كن كه دارى مسابقه دو ميدى، در لحظه آخر از نفر دوم جلو مى زنى االن نفر چندمى؟ 

4- آقاى سالمى 5 دختر دارد كه هركدام از دخترها يك برادر دارند آقاى سالمى چند فرزند دارد؟ 
5- كليد داره، اما هيچ قفلى نداره، فضاى خالى داره، اما هيچ اتاقى نداره، مى تونى واردش بشى، اما نمى تونى داخلش 

برى؟ اون چيه؟ 
6-من چيم كه مى تونم يك اتاق را پر كنم، اما هيچ فضايى را اشغال نكنم؟ 

7-اون چه سؤاليه كه هيچ وقت نمى تونى بهش پاسخ بله بگى؟ 

شاپره: بچه ها يادتان باشد كه كالس هاى آنالين هم مانند كالس هاى حضورى داراى قوانينى هستند. 
1. بايد سر ساعت در كالس حضور داشته باشيد، حتى كمى زودتر تا بتوانيد اينترنت خود را بررسى و از 

سالم بودن تجهيزات خود مطمئن شويد.
2. توجهتان كامالً به درس باشد و در هنگام درس دادن معلم با ديگر دوستانتان به صورت مجازى 

گفت وگو نكنيد و سعى كنيد شرايط را تا اندازه اى به شرايط كالس نزديك كنيد و از هر چيزى كه باعث 
شلوغى روانى براى شما بشود دورى كنيد.

3. در بحث هاى كالس فعاالنه شركت كنيد و براى شركت در اين بحث ها از علم خود اجازه بگيريد تا 
گروه كالسى با گفت وگوها و يا صداهاى اضافى پر نشود.

4. به نظرات ديگران احترام بگذاريد و در ميان صحبت آن ها صحبت نكنيد.
5. درصورت قطعى اينترنت خونسردى خودتان را حفظ كنيد. ممكن است اينترنت به صورت لحظه اى 

قطع شده باشد. با حفظ خونسردى خود سعى كنيد مشكل را برطرف كنيد.
6. مثل شركت در كالس مدرسه، براى شركت در كالس مجازى هم لباس رسمى داشته باشيم تا 

درصورت صالحديد معلم، دوربين خود را بتوانيد روشن كنيد.
7-وقتى معلم درس مى دهد شما فقط شنونده باشيد و وقتى پرسيد شروع به صحبت كنيد تا تمركز 

ديگران را بر هم نريزيد.

شاپره: اين خنده هايى كه طعم عسل مى دهند و قلب آسمان را آب مى كنند
اى كاش هميشه در چهره هاى تان باقى بمانند!

شانزدهم مهرماه گراميداشت روز ملى كودك در ايران است. از سال1376 اين روز هر سال به منظور تأكيد 
بر توجه به كودكان به عنوان سرمايه هاى آينده مورد تكريم قرار مى گيرد. 

روز شــانزدهم مهرماه روزى اســت كه يادمان مى آورد مرواريدهاى زندگى مان بســيار باارزش هســتند و بايد 
قدرشان را بيشتر بدانيم، بايد يادمان بماند اين قندعسل ها نياز به عشق، حمايت و تربيت دارند. وظيفه ماست كه آينده 

خوبى براى فرزندان مان بسازيم و به آنها نشان دهيم چه جايگاه مهمى در زندگى مان دارند.
اميدواريم اين روزها كه جهان با مشــكالت زيادى رو به رو اســت احساساتى مثل اضطراب، استرس و اطمينان نداشتن ناشى از درگيرى با بيمارى 

كوويد-19 در ميان كودكان و نوجوانان با حمايت هاى عاطفى والدين برطرف شود. 
در پايان اين روز را به كسانى كه كودك درون شان زنده است نيز تبريك مى گوييم.

روز ملى كودك بر تمام كودكان سرزمينم مبارك.

روزكودك چه روزى است؟
شاپره: تاريخچه روز جهانى كودك، به سال هاى دور يعنى به طور رسمى به سال هاى پس 

از جنگ جهانى دوم كه يك جنگ بزرگ بود برمى گردد. با شعله ور شدن آتش جنگ 
جهانى دوم، ميليون ها كودك در سرتاسر جهان گرفتار رنج هاى بى پايان شدند.

 هزاران كودك در اردوگاه هاى مرگ جان سپردند، صدها هزار كودك در بمباران  
شهرها دفن شدند و صدها هزار كودك معلول و بى سرپرست و بى خانمان از آتش 

ويرانگر جنگ برجاى ماندند.
پس از آن براى رفاه كودكان، در سال 1952 سازمان ملل متحد روزى را به عنوان روز جهانى كودك نامگذارى كردند.

 بر اين اساس، كشورهاى مختلف يك روز را به نام كودك انتخاب كرده و همه ساله آن روز را با هدف توجه دادن جامعه به مسائل كودك 
جشن مى گيرند.

روز كودك در ايران عزيز ما روز 16 مهرماه است.

لبخندلبخند را براى كودكان سرزمينم آرزو دارم را براى كودكان سرزمينم آرزو دارم

س

گ
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