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از قلب دومت مراقبت كن
 شــاپره: مى گويند پاى انسان، قلب دوم اوســت. براى مراقبت از قلب 

دوم بايد كفش هاى مناســبى انتخاب كنيم. تــو براى انتخاب كفش به 
چــه چيزهايى توجه مى كنى؟ جنس كفش برايت مهم اســت يا قيمت 
يا شــكل ظاهرى آن؟ اصًال مى دانى چه كفشى مناسب پاى توست؟ اين 

نوشته به تو مى گويد كه در انتخاب كفش چه نكاتى مهم است.
■ حمام كن، كفش بخر!

معموالً بعد از حمام كردن، پاهاى ما كمى بزرگتر مى شــود؛ پس بهتر اســت بعد از 
حمام كردن براى خريــدن كفش بروى. اين 
جورى كفش جديد هيچ وقت به پايت تنگ 

نمى شود.
■ جوراب بپوش كفش بخر

وقتى براى خريدن كفش زمستانى مى روى، 
جــوراب كلفت يا پشــمى بپــوش. به اين 
ترتيب اگر خواســتى جوراب كلفت بپوشى، 

كفشت تنگ نمى شود.
■ هميشه لنگه راست را امتحان كن

هيچ مى دانستى كه پاى راست ما كمى بزرگتر از پاى چپ است؟! (به اين دليل كه پاى 
راست وزن بيشترى را تحمل مى كند)؛ پس هنگامى كه براى خريدن كفش مى روى براى 

امتحان لنگه  راست را از فروشنده بگير.
■ اندازه مناسب

كفشى را انتخاب كن كه كامًال اندازه پايت 
باشــد كفش تنگ پايت را زشت مى كند و 
حتى باعث مى شــود پنجه پايت بد شــكل 

شود.
■ جنس مناسب

نيستند؛  مناسب  اصًال  الستيكى  كفش هاى 
به خصوص آن هايى كه كف الستيكى دارند. 
در فصل تابســتان الســتيك كــف كفش، 
گرماى زمين را به كــف پا منتقل مى كند 
و باعث مى شــود كه پا و چشمت آسيب 

ببيند. همچنين گرماى كفش باعث مى شود پايت عرق كند و بو بگيرد.
■ كفش جا باز مى كند اما از عرض

همه كفش ها پس از مدتى اســتفاده از بغل بزرگ تر مى شــوند و جا باز مى كنند. اگر 
فروشنده كفشــى را براى امتحان به تو داد، 
دقــت كن كه طول آن دقيقــًا اندازه پايت 
باشــد؛ اما عرض آن اگر كمــى تنگ بود تا 
يكى دو ســه روز كامًال اندازه خواهد شد. اگر 
كفشى خريدى و زيادى جا باز كرد، مى توانى 
يــك جفت كفى در آن بگذارى. بهتر اســت 
اين كفى ها از جنس چرم يا نخ باشــد. كفى 

الستيكى اصًال مناسب نيست.
■ لبه پشتى كفش

 لبه پشتى كفش اگر كوتاه باشد، هنگام راه رفتن كفش از پايت بيرون مى آيد و اگر 
بلند باشد باعث مى شود پشت پايت تاول بزند و زخم شود. كفشى را انتخاب كن كه 

لبه پشتى آن تا كف داخلى كفش دقيقًا به اندازه دو بند انگشت دستت باشد.
■ اندازه پاشنه

پاشنه اگر خيلى بلند باشد به كمر و مهره هاى آن آسيب مى زند. كفشى را انتخاب كن 
كه پاشنه آن 2 تا 3 سانتى متر باشد.

■  كفش مناسب تو كدام است؟
هر كفشــى براى هر كارى مناسب نيســت براى ورزش كفش هاى كتانى مناسب اند. در 
زمستان كفش هاى چرمى ساق بلند و نيمه بلند، بسيار مناسب تر است و در تابستان 

كفش هاى سبك و تابستانى.

درختي كه سكه مي داد
شــاپره: روزي روزگاري در جنــگل سرســبزي درختي وجود داشــت كــه به او بيلي هــم مي گفتند 
ــه مي آمدند و  ــد بعضي وقت ها كــه از كارخان و دو درخــت كوچــك هــم در كنار بيلــي زندگي مي كردن
مي خواســتند بيلــي را قطع كنند بيلي دو يا ســه ســكه در كنار خــودش مي انداخت و كارگــران كارخانه 
ســكه ها را برمي داشــتند و از كنار او رد مي شــدند و درختان كوچك روز به روز بزرگتر مي شــدند. اما آن 
درختان، درختان بزرگ و جواني بودند. بيلي حاال يك درخت پير و كم رشد بود او همه درختاني را كه با تبر 
قطع مى شدند مسخره مي كرد. بيلي به آنها مي گفت خوب شد كه من سكه مي دهم و خدا را شكر كه شماها 

سكه نمي دهيد چون اگر همه درختان سكه مي دادند...
ــه خدا نكند. درخت جــوان كنار بيلي گفت: بيلي حرفت را تمام كن اگر اين درختان خوب و  ... ن
خوش اخــالق را قطع مي كننــد حتما آنها را ميز و صندلي مي كنند. ولي تو را بايد قطع و يك تخته ســياه 
زشت كنند. بيلي گفت: چون من سكه مي دهم مرا قطع نمي كنند مي خواهي برايت هزار سكه در اين جا 

فراخوانم؟ درخت جوان گفت: بله مي خواهم.
ولي بيلي هرچه ســعي كرد هزار ســكه بدهد ديد كه نمي تواند و دو روز بعد رئيس كارخانه شخصا 

آمد و گفت: آن درخت پيري كه وسط دو درخت زيبا است را قطع كنيد.
از آن به عنوان تخته ســياه مي توانيم اســتفاده كنيم. وقتي بيلي را قطع كردند بيلي فهميد كه تا پايان 

عمر نمي توان با پول و سكه زندگي كرد.
نرگس عطايي كالس دوم راهنمايي از مدرسه خليج فارس از شهرستان اسدآباد

دوست ندارم بابام و مامان دعوا كنن
شاپره: صداي بلند مامان و بابا مثل يك آهنگ بد صدايي بود 
ــه بود. هر  كــه هر روز به گوش مي رســد. ديگه  حوصله ام ســر رفت
چي تالش كردم يكي از اونا بخندند موفق نشدم. تو همين فكرها 
بودم كــه خوابم برد، تو خواب ديدم يك مــداد و پاك كن جادويي 
داره مي ياد طرف من مداد جادويي را برداشتم و با پاك كن اخم هاي 
مامان و بابا را پاك كردم و با مداد جادويي يك لبخند قشــنگ براي 
مامان و يك لبخند زيبا هم براي بابا كشيدم. وقتي نقاشي من روي 
صورت اونها تمام شــد ايســتادم و هر دوتاشون را خوب نگاه كردم 
چقدر خونمون آروم بود صورت مامان و بابا چقدر زيبا شده بود و 
من چقدر خوش شانس بودم كه بچه اونها بودم تو اين فكرها بودم 

كه صداي فرياد بابا باز هم منو از خواب بيدار كرد.
با خودم گفتم: اي كاش منم يك مداد و پاك كن جادويي واقعي داشتم.

عليرضا اطهر- از همدان

دوستان خوب شاپره داستان هاتون به دستمون رسيد

دوستدار شاپره

عرفان جان
4 ساله از شيرين سو

دوستدار شاپره

ماهان عزيز
1/5 ساله از شيرين سو

عليرضا جانعليرضا جان
يازدهميـنيازدهميـن بهار زندگيت در زمسـتان  بهار زندگيت در زمسـتان 9090 مبارك باد.  مبارك باد. 
شـادى و همراه با موفقيت آرزوى هميشگى ما براى شـادى و همراه با موفقيت آرزوى هميشگى ما براى 

پدر و مادرتپدر و مادرتتوست.توست.

■ والدت امام شكيبايى امام 
موسى كاظم(ع) مبارك

■ صبر ايوب؛ يك قصه قرآنى 
■ از قلب دومت مراقبت كن

■ آموزش عكاسى

بهداشت
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مناسبت

شاپره: ربات ها ماشين هاى برنامه ريزى شده اى هستند 
كه مى توانند حركات انسان را تقليد كنند و كارهايى را 
كه براى ما انسان ها بسيار خسته كننده و خطرناك است 
انجام دهند. ساير ماشين ها مانند افشانك هاى رنگپاش 

و دستگاه هاى جوشكارى را مى توان به وسيله 
ربات ها به كار انداخت. امروزه ربات هايى 

ساخته شدند كه در همه كارها حتى كارهاى 
خانگى هم مى توانند كمك خوبى باشند. 

آنها هيچ وقت خسته نمى شوند.

يك روز من هم پير مى شوم 
شاپره: من يك مادربزرگ پير دارم كه به سختى راه مى رود. 

پــدر و مادرم به او خيلى احترام مى گذارند من هم همينطور. ســعى مى كنم تا آنجا كه 
مى توانم به مادربزرگ كمك كنم. 

بابا مى گويد ما بايد به بزرگ ترهاي خودمان احترام بگذاريم. وقتى با بابا ســوار اتوبوس 
مى شويم بابا جاى خود را به انسان هاى پير مى دهد، يا اگر پيرمرد يا پيرزنى در خيابان احتياج 

به كمك داشته باشند، بابا اولين كسى است كه به آن ها كمك مى كند.
من هم همينطور ...!

كوتاه و آموزنده
ــود. غير از خــداي مهربان  شــاپره: يكــي بود يكي نب

هيچكس نبود.  
پرنده اي در باغي مشــغول بازي كردن با دوســتانش 
ــود. يكدفعه وقتي آمد از درخت رد شــود پايش به  ب
شــاخه درخت گير كرد و پرنده زيبا با ســر از درخت 
پرت شد و روي گل افتاد.  وقتي پرنده با هزار سختي 
خود را از روي گل بلند كرد ديد كه ســالم اســت اما 

گل ناراحت بود و مانند ابر بهار گريه مي كرد. 
پرنده از گل پرســيد چى شده؟ گل گفت كه شاخه ام 
شكســته و به خاطــر درد دارم گريه مي كنم اما بســيار 
خوشــحالم كه جان تو را نجات داده ام در همان لحظه 
پرنده احســاس شرمندگي كرد و به خودش قول داد 

كه ديگه هيچ وقت بى دقت و حواس پرت نباشه. 
ــام حميــد وقتــي زنگ  ــه ن شــاپره: روزي پســركي ب
مدرسه شان به صدا درآمد با دوستانش از داخل باغي 

كه در روبروي مدرسه بود گذشت.
ــر درختان كــه مانند  ــه الي گل هــا و از زي ــا از الب  آنه
ســايباني در مقابل آفتــاب بودند، مي گذشــتند تابه 

مغازه پيتزافروشي رسيدند. 
حميــد به دوســتانش گفــت: بچه ها بياييــد برويم و 
ــزا بخوريم. آنها قبول كردند و بعد از خوردن پيتزا  پيت
همه به خانه هايشــان رفتند.  اما همــه دل درد گرفتند 
ــه خــود مي پيچيدند. بعد از خوب شــدن  و از درد ب
دل دردشــان همه آنها درس عبــرت گرفتند كه ديگر 

مهسا طاقتى احسنتنقالت نخورند.

شــاپره: بچه هــاى عزيز شــهرهاى زيادى 
در دنيا ســال نو را جشــن ميگيرند. سال 
نو عمومــا همراه با آتش بازى، ســاز 
و ســرود و ديگر شــادى  ها جشن 
گرفتــه ميشــود. جشــن و تاريخ 
ســال نــو در كشــورهاى مختلف 
مطابــق بــا فرهنــگ و تاريــخ هر 

جامعه متفاوت است.
در كشــورهايى كــه از تقويم ميالدى 
اســتفاده ميكننــد، ســال نــو معمــوال در اول ژانويه 
(تقريبا اول فصل زمســتان) برگــزار ميگردد. ماه ها 
در تقويم، از زمان پادشــاه نوما پومپيليوس در حدود 
700 سال پيش از ميالد تاكنون، از ژانويه تا دسامبر 

ميباشد. 
در حال حاضر، جشن گرفتن سال نو يكى از بزرگترين 
رويدادهاى جهانى ميباشــد. در شــب 31 دسامبر هر 
ســال، آخرين روز يك سال ميالدى و روز قبل از روز 
ســال نو در بســيارى از كشــورهاى جهــان (قاره  هاى 

اروپا، آمريكا، استراليا و بخش هايى از آسيا و آفريقا) 
مراسم سال نو برگزار ميشود. 

در ايــن كشــورها ايــن روز بــا مجالــس و مهمانى ها 
برگزار ميشود كه انتقال سال را ساعت 12:00 شب 
جشــن مى گيرند. بســيارى از فرهنگ ها در اين شب 
از آتش بــازى و ديگــر روش هاى پرصدا براى جشــن 

گرفتن استفاده مى كنند. 
شــب سال نو به صورت جهانى مطابق با تولد مسيح يا 
پس از ميالد در كشورهاى مسيحى و حتى غير مسيحى 
در 31 دســامبر برپا ميشود. شب سال نو همچنين به 

عنوان هفتمين روز كريسمس شناخته ميشود.
نمونه هايى از آتش بازيهاى شــب سال نو را ميتوان با 
شهرهاى ســيدنى، ولپريســو، لندن و نيويورك مثال 

زد. 
ســيدنى، 80،000 آتش بازى را در نيمه شب برگزار 
كرد و بيش از يك و نيم ميليون شركت كننده داشت. 
همچنين اين رويداد بزرگترين رويداد ديده شده در 

سال 2009 از تلويزيون بود. 
در شيلى بيش از دو ميليون تماشاچى، نظاره گر بزرگترين 
آتش بازى بودندكه در مكانى بزرگتر از 21 كيلومتر از 
آتش بازى در بندر تجارتى شــهر در 25 دقيقه از شادى 
و ســرور برگزار شــد. لندن زمانى كه ســاعت بيگ بن 
نيمه شب را در شب سال نو اعالم ميكند، اطراف لندن 
با آتش بازى بسيارى بزرگى همراه ميباشد. در نيويورك 
در كنــار ميدان تايمز جشــن روى يك توپ كريســتالى 
بزرگ متمركز ميشود كه يك دقيقه تا شروع سال جديد 

را ثانيه شمارى ميكند.
ما هم كريســمس و سال نو ميالدى رو به همه تبريك 

كارگران مى گيم.
ستگى ناپذير  

خ

ماشين زرنگ
شاپره: براى راه انداختن يك ماشين لباسشويى تنها 
كارى كه شما بايد انجام دهيد اين است كه كليد آن 
را روشــن كنيد ماشين لباسشويى به طور خودكار و 
طبق برنامه اى كه به آن داده شــده اســت لباس ها را 

مى شويد. 

وسيله بى دردسر  
شــاپره: اين ماشين قوطى هاى كنسرو را به راحتى و 
ــاز مى كند وقتى آن را در دســت  بدون درد ســر ب
ــد و دســتگيره اش را مى چرخانيد لبه آن  مى گيري
ــه در قوطى كنســرو فشــار مــى آورد و آن را از هم  ب

مى شكافد. 

غذاهاى سالم 
ــادى ويتامين   شــاپره:  ميوه ها و ســبزى ها مقدار زي
ــد. ويتامين ها براى ســالمت بدن انســان الزم  دارن

هستند.
خوردن شكر زياد، به بدن انسان آسيب مى رساند و 
باعث چاقى مى شود. نوشابه ها و شيرينى ها، مقدار 

زيادى شكر دارند.
ــد، بهتر اســت بين  ــدن ســالم بمان ــراى ايــن كه ب ب
ــر چيزهــاى جــور واجور  ــى، كمت وعده هــاى غذاي

بخوريم.

همه جوره

همه جوره

نجار زحمتكش
ــا را آقاى نجار   شــاپره: وســايل چوبى داخل خانه  م
ساخته است. او با كمك چوب، ميخ، چكش و اره، 
ــز، صندلى، كمد و تخت  در كارگاهــش براى ما مي

و... مى سازد. 
نيمكت هاى كالس را هم آقاى نجار ســاخته است. 
او به ما توصيه مى كند كه مراقب ميز و نيمكت هاى 

كالس باشيم. 

پلنگ مزاحم بى مزاحم!
شــاپره: بخش داخلى پاهاى پلنگ از موهاى نرمى 
پوشيده شده اســت. اين موها نمى گذارد صداى پا 

هنگام نزديك شدن به شكار شنيده شود.
 پلنگ هــا به خوبى مســير وزيدن باد را تشــخيص 
ــاد دور  مى دهنــد و خيلــى زود خــود را از مســير ب

مى كنند تا بوى آنها به دماغ شكارشان نرسد.
پلنگ برخالف شــير يا ببر مى تواند از درخت باال 
ــرود. پلنگ دوســت دارد شــكارش را باالى يك  ب
ــرد و در كمال آرامــش آن را بخــورد. به  درخــت بب

خال هاى پلنگ با دقت نگاه كنيد. 
خال ها به شــكل شــكوفه اســت و وســط آن خالى 

است.

دانش آموز باهوش
شــاپره: يك روز خانم معلم، دوتا سنگ را به كالس 

آورد. 
او سنگ ها را به بچه ها نشان داد و به آنها گفت:«اين 
دو سنگ ظاهرًا هم اندازه هستند؛ اما در واقع يكى از 

آنها بزرگتر از ديگرى است. 
آيا مى توانيد با يك كاســه آب و يك ماژيك، ســنگ 

بزرگتر را پيدا كنيد؟» 
حسين دســتش را باال برد و گفت:«اجازه خانم، ما 

مى توانيم.»
 تو مى دانى حســين چطور با اين كاســه آب، سنگ 

بزرگتر را پيدا مى كند؟

دانه هاى شيطون
شــاپره: من و اميرعلى نوشــابه نمى خوريم؛ 

ولى يك روز در ســالن غذاخورى، اشــتباهى روى ميز 
ما نوشابه گذاشتند. اميرعلى گفت لطفًا نوشابه ها را پس ندهيد  

و بياييــد يك آزمايش ســاده انجــام بدهيم. او مقدارى نمــك داخل ليوان 
نوشابه ريخت بالفاصله گازهاى محلول در نوشابه باال آمدند. 

ــاره دليل اين مســئله با هــم صحبت كرديم. مــن گفتم همه چيز  درب
ــه خاطــر اين نمك هاى شــيطون اســت. وقتــى ذرات نمــك وارد مايع  ب
ــاده فرارند، دور آن جمع  مى شــوند، مولكول هاى گاز كه مثل هميشــه آم

مى شوند آنگاه با كمك هم از نوشابه بيرون مى آيند. 
ــا امير على نظر ديگرى داشــت او گفت من فكــر مى كنم با ورود  ام

نمك ها جا تنگ مى شود و ملكول هاى گاز مجبور به خروج از مايع مى شوند.
ــده و خوب فكر كن. جالب اســت بدانى نمك  ــا تو نظــر ديگرى دارى؟ ايــن آزمايش را انجام ب آي

خاصيت هاى جالب ديگرى هم دارد.  مثًال نمك ها مى توانند رنگ شعله آبى گاز را تغيير بدهند.
با همراهى بزرگترها مى توانى اين آزمايش را انجام بدهى كافى اســت مقدارى نمك روى شــعله 

بپاشى.

 سال نو ميالدى
و بابانوئل



 ضرب
المثل

آن چيــــست
پايين سنگ و باال سنگ                  باالش دو لوله تنگ
باالش دو ســيب قرمز            باالش دو شــمع روشن
بــاالش كمــان رســتم               بــاالش تخت ســليمان

باالش بازار ريسمان
محمدجعفر مظفرپور - از دبستان شهيد بهادربيگي همدان

جواب چيستان هفته قبل: برف

مشترى: «آقا صابون داريد؟»
فروشنده: «بله»                                                                                                             
مشترى: «لصفاً دست هايتان 
را بشوييد و بعد 100 گرم 

پنير به من بدهيد!»

 اّولى: «اگر گفتى چرا وسط 
قرص خط دارد؟»

ــى: «براى اينكه اگر از  دّوم
ــت، آن را با  ــو پايين نرف گل

پيچ گوشتى بپيچانيم!»

بچه هاى عزيز زباله هايى را كه در دريا ريخته شده اند را پيدا كنيد و 
با رنگ قرمز رنگ كنيد.

افقى
1. پدر پدر با پدر مادر كه بچه ها خيلى دوستش دارند.

2. بايد در مصرف آن صرفه جويى كرد - يكى از مزه هاست - قابل قبول
3. هم بر پشت اسب است و هم روى دوچرخه - ميوه هايى كه 

سمپاشى شده ........ است و خوردن آن خطرناك است.
4. روز نيست - روى بدن قرار دارد.

5. از وسايل بازى هوا كردنى
6. تكرار بيست و نهمين حرف الفباى فارسى
- طايفه اى كه در استان گلستان زندگى مى كند.

7. هم معنى پله است -  در حمام است
8. شلوار با آن محكم مى ماند - از سبزى هاى 
خوردنى كه سياه و سفيد است - تكرار اولين 

حرف الفباى فارسى
9. سينماى خانگى

عمودى
1. بچه ها پس از پايان درس به سراغ آن مى روند - 

يك جور كيف بزرگ
2. زنگ آسمان - مركز استان گيالن

3. آدرس
4. غذايى كه به بيمار مى دهند - بايد هميشه به فكر سالمت آن 

باشيم - داخل
5. خودروها دارن - از موجودات افسانه اى داستان ها 

و نام هاى دخترانه
6. همان طالست - از مجموع 365 روز به وجود مى آيد

7. دردى كه در هنگام بيمارى در سر پيدا مى شود
8. سرد نيست - سى امين حرف الفباى فارسى

9. زود نيست - عالمت

جــدول

پرنــــده
مى خواهيم با استفاده از برگ ها يك پرنده بسازيم.

وسايل مورد نياز:
■ چند نوع برگ مناسب

■ چسب براى كنار هم چسباندن برگ ها
■ كاغذ

کاردستی
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بچه هاى باهوش دور وسايلى كه براى ساختن يك 
زندگى حضرت فاطمه معصومه(س)خانه به كار مى روند خط بكشيد

شــاپره: بوى بهار كوچه هاى مدينــه را پر كرده بود صداى دختر 
كوچولوى نجمه خاتون در اتاق پيچيد. 

خاندان پيامبر دخترها را دوســت داشتند و تولد اين دختر در 
پنجمين روز فروردين حتماً هديه  خوبى بود و همه را خوشحال 

كرده بود. 
نامش را فاطمه گذاشــتند. در آن زمان رســم بود كه هر كس 
را لقبــى مى دادند و امام رضا(ع) بــه او لقب معصومه يعنى پاك 
و بى گنــاه داده بود. حضرت معصومه(س) 25 ســال از برادرش 

كوچكتر بود اما هميشه يار و همدم او بود. 
هنوز 6 ســال بيشتر نداشت كه پدرش امام موسى كاظم(ع) به 
دست هارون به شهادت رسيد اما حضرت معصومه (س) برادرى 

مثل امام رضا(ع) داشت و اين، غم شهادت پدر را كم مى كرد.
20 ســال بعد وقتى كه مأمون عباسى به حكومت رسيد دستور 

داد امام رضا(ع) را به زور به شهر مرو در ايران بياورند. 
حضرت معصومه(س) نتوانست دورى برادر را بيش از يك سال 
تحمل كند. در نتيجه همراه تعدادى از افراد خانواده به ســمت 

مرو حركت كرد تا امام رضا(ع) راببيند. 
وقتى به شــهر ساوه رســيدند ســربازان مأمون به آن ها حمله 

كردند و عده اى از همراهان آن ها را به شهادت رساندند. 
حضرت معصومه(س) در حالى كه از غم و غصه بيمار شده بود به 
اطرافيان گفت مرا به شــهر قم ببريد زيرا از پدرم شنيدم كه 

قم مركز شيعيان ماست. 
بــزرگان قــم وقتى كه خبردار شــدند كــه خواهر امــام رضا(ع) 

ميهمان شهر آنهاست با شادى به استقبالش رفتند. 
حضــرت معصومه(س) در ميان شــور و احساســات مردم به اين 
شهر وارد شد و در منزل يكى از مؤمنان به نام موسى بن َخزرج 
ساكن شد. خانه موسى هنوز هم باقى است و در خيابان انقالب 

اسالمى، ميدان مير، خيابان عمار ياسر قرار دارد. 
حضرت معصومه(س) 17 روز در شــهر قــم ماند. اما بيمارى اش 
شــديد بود و به خاطر درازى راه و غصه زياد ضعيف شده بود. 
ســرانجام هم در يك غروب غم انگيز و ســرد آذرماه كوچه هاى 

سرد و باران زده قم را ترك كرد و پيش خدا رفت. 
حضرت معصومه(س) روزى كه فوت كرد فقط 28 ســال داشــت. 
چند ســال بعد وقتى كه حضرت زينب(س) دختر امام جواد(ع) به 
قم آمد بر مزار او گنبدى ســاخت. اكنون شــيعيان از سرتاسر 

جهان براى زيارت مزار او به شهر قم مى آيند.

شاپره: اين مثل را وقتى به كار 
مى برند كه يك نفر بخواهد كار 

بزرگى را به تنهايى انجام بدهد. 
گذشتگان ما خوب مى دانستند كه 

موفقيت هاى بزرگ با كمك 
و همكارى همه به دست مى آيد.

يك دست صدا ندارد 

شاپره: هفتم ماه صفر، روز تولد هفتمين امام، 
حضرت موسى كاظم(ع) است. ايشان در يكى 
ــتاهاى بين مكه و مدينه به نام «اَبواء»  از روس
به دنيا آمدند. امروز، دوســت هاى خوبى كه 
ــتند، براى تبريك  ــهر مشهد يا قم هس در ش
ــرم امام  ــرت، راهى ح ــدان آن حض به فرزن
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مى شوند و اين 
روز را به فرزندان ايشان تبريك مى گويند. 
ــا و همه بچه هاى ايران را هم  اميدوارم كه م

دعا كنند.
■ امامت

ــالگى،  ــم(ع) ، از 21 س ــى كاظ حضــرت موس
ــده گرفتند و تا  ــلمانان را برعه ــرى مس رهب
ــال رهبر مردم بودند.  ــهادت، 35 س زمان ش
ــتند،  ــان، به دليل خوبى هايى كه داش به ايش
ــى كه خشم خود  لقب هايى چون كاظم (كس
را كنترل مى كند)، صابر (صبر كننده)، صالح 
ــتكار) و امين داده اند. ايشان يك لقب  (درس
مهم ديگر هم به نام باب الحوائج دارند. اين 
لقب، به اين معناســت كه اگر كسى خواسته 
ــته باشد، با توسل و  و آرزويى از خداوند داش
ــطه قرار دادن امام كاظم (ع)  مى تواند به  واس

آرزوى خود برسد.
■ پدر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(ع) 

ــام رضا عليه  ــم (ع) ، پدر ام ــى كاظ ــام موس ام
السالم و حضرت معصومه (س) است.

ــا ايرانى ها كه حرم اين دو بزرگوار را در   م
ــتيم  ــور خودمان داريم، هر وقت خواس كش
ــى كاظم (ع) برويم،  ــه زيارت قبر امام موس ب
ــان، حضرت  ــالم امام رضا (ع) و خواهر ايش س
ــام هفتممان مى  ــه ام ــم ب ــه (س) را ه معصوم
ــانيم. خوش به حال همه بچه هايى كه به  رس
ــم (ع) رفتند. و نيز  زيارت حضــرت امام كاظ
خوش به حال آن هايى كه هميشه به ياد امامان 

خوب ما هستند.

■ كاظمين
شهر كاظمين، در كشور عراق قرار دارد. در 
اين شهر، همان گونه كه از اسمش پيداست، 
ــى كاظم (ع) و  ــرم دو امام بزرگ، امام موس ح

امام جواد(ع) قرار دارد. 
ــادى از مردم به زيارت  اين روزها، تعداد زي
ــان،  اين دو امام مى روند و در كنار حرم ايش
ــان را بيان مى كنند و  آرزوها و خواسته هايش
از خداوند بزرگ مى خواهند تا خواسته هاى 
ــروى آن دو عزيز،  ــرام و آب ــان را به احت آن

برآورده سازد.
■ بهترين هديه

ــتان امام صادق عليه السالم مى  «يكى از دوس
گويد: با امام صادق (ع) به سفر حج مى رفتيم 

تا به روستايى به نام «اَبواء» رسيديم. 
ــام صادق(ع)  ــه خورديم، به ام ــى صبحان وقت
ــرى به شما داده  خبر دادند كه خداوند پس

است. 
امام با خوشحالى بلند شد و به سراغ همسرش 

«حميده» رفت. 
ــان در حالى كه لبخند  ــيد كه ايش طولى نكش
ــت، برگشــت و فرمود: «خداوند  بر لب داش

پسرى به من داده كه بهترين هديه اوست».
■ قوى ترين مردم

ــى كاظم(ع) ، امام هفتم ما فرمودند:  امام موس
ــد،  «هر كس مى خواهد قوى ترين مردم باش

بر خدا تكيه كند». 
ــن راهنمايى امام كاظم(ع)  ــا مى دانيد كه اي آي
ــا موفق كند؟  ــد ما را در تمام كاره مى توان
ــى زنيم،  ــه كارى م ــون وقتى ما دســت ب چ
ــام قدرت ها  ــداى بزرگ ـ كه تم ــر به خ اگ
از طرف اوست ـ توجه و بر او توكل و تكيه 
ــى كنيم و با  ــوى ترى پيدا م ــم، اراده ق كني
كمكى كه از طرف خدا مى گيريم، مى توانيم 

آن كار را بهتر و شايسته تر انجام دهيم.

والدت امام شكيبايى 
امام موسى كاظم(ع) مبارك



 شوخى پيامبــر(ص)
پيامبر مهربان

شوخى مى كرد با دوستان
گل هاى شادى مى كاشت

تو باغچه قلبشان
روزى با شادمانى 

ميان دوستان نشست
بر روى پاى راستش

قرار داد آهسته، دست
به آن ها گفت: «پاى من

فكر مى كنيد مثل چيست؟»
هر كسى چيزى مى گفت

خنديد و گفت: «نه اين نيست.»
آخر سر با خنده

گذاشت رو پاى چپ، دست
يعنى كه پاى راستم
شبيه پاى چپ است

سيد محمد مهاجرانى

تاثير حرف زدن 
با گياهان

شاپره: آيا تا به حال با گياهى حرف زده اى؟ 
آيا تا به حال گياهى را نوازش كرده اى تا 
عكس العمل آن را ببينى و متوجه شوى كه 

نوازش تو را فهميده است؟ 
اگر موافق باشى با هم يك آزمايش انجام دهيم.ما آزمايش را 

بر روى دانه ها انجام مى دهيم. بهتر است در انتخاب تخم دانه ها 
بيشتر دقت كنيم مى توانيم يكى از اين دانه ها را كه بيشتر 

دوستش داريم انتخاب كنيم:گندم،عدس،نخود،ماش،تخم شاهى. 
ظرف شماره 1: دراين ظرف سبزه هايى را به همان روشى كه 

مادرتان نزديك سال نو آماده مى كند سبز كن.به سبزه هاى اين 
ظرف توجهى نكن. 

ظرف شماره2: دانه هاى اين ظرف را به روش ديگرى آماده كن. 
دانه ها را در كف دستت نگه دار و با آن ها صحبت كن برايشان 

شعر بخوان و يا حتى موسيقى بنواز. سپس دانه ها را در آب 
بريز و منتظر باش تا جوانه بزند سپس آنها را از آب 
بيرون بياور و الى پارچه قرار بده. در طول 

اين مدت مى توانى مرتباً با آن ها حرف بزنى و 
نوازششان كنى. مثالً مى توانى به آنها بگويى 
«سالم دوستان من»يا «من خيلى دوستتان 
دارم»،«خيلى قشنگيد بزرگ و بزرگ تر 
شويد تا همه زيباييتان را ببيند» و ...

مطمئن باش در آخر آزمايش 
به نتيجه جالبى مى رسى؟!
مى توانى نزديك سال 
نو از هر روشى كه 
مناسب تر بود و 
نتيجه بهترى داشت 
استفاده كنى و با كمك 
مادرت سبزه درست كنى. 

در اتــــوبــــوس
شــاپره: خيلى وقت اســت منتظر اتوبوس هســتيم.  مامان مى گويد:«اگر همه به نوبت هم احترام مى گذاشتيم حاال همه در 
خانه بوديم. نه اينكه هنوز توى صف باشيم.» تصميم مى گيرم زرنگ باشم؛ مثل همان دخترى كه به جاى ما رفت باال و براى 
مادرش هم جا گرفت. اتوبوس مى رســد. من از ال به الى مســافرها مى روم باال. نفر اول هستم. كنار پنجره مى نشينم. براى 

مامان هم جا مى گيرم مسافرها باال مى آيند.
 يكى مى خواهد روى صندلى كنارى ام بنشــيند مى گويم جاى كســى است. سرش را پايين مى اندازد و مى گويد:« ما 
ِكى مى خواهيم از اين بى احترامى ها دســت برداريم؟» مامان مى رســد هر كارى مى كنم نمى نشيند. به خانمى كه در صف 

جلوى ما بود تعارف مى كند كه بنشيند. جورى نگاهم مى كند كه يعنى كار بدى كرده ام.
 بلند مى شوم مامان جايم را به مسافر ديگرى تعارف مى كند. او قبول نمى كند. مى گويد:«خوتان بفرماييد.» مامان مى نشيند و من 

كنار پنجره ايستاده ام باد مى آيد . خنك مى شوم. يكى از مسافرها مى گويد دختر جان پنجره را ببند باد مى آيد سردرد مى گيريم.
مامان پنجره را مى بندد.  من آرزو مى كنم كاش همه آدم ها به هم احترام بگذارند؛ همان طور كه مادرم به همه احترام مى گذارد.
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گوناگون

پس ز و ب ى ي و ى ي و ن و ب ر
بريز و منتظر باش تا جوانه بزند سپ
بيرون بياور و الى پارچه قر
اين مدت مى توانى مرتباً با
نوازششان كنى. مثالً مى تو
«سالم دوستان من»يا «من
دارم»،«خيلى قشنگيد
شويد تا همه زيباييت

مطمئن باش
به نتيج
مى

ن
است
مادرت

وضو 
شاپره: براى وضو ابتدا نيت كنيد سپس 

بهتر است اول دست ها را بشوئيد. 
1- صورت را بايد از جائى كه موى ســر 

روئيده تا آخر چانه شست.
2- بــراى شســتن دســت ها از آرنــج تا 

انگشت ها را بايد شست.
ابتدا دســت راست و بعد از آن دست چپ 
در شستن صورت و دست يك مرتبه واجب 
و مرتبه  دوم مستحب است ولى نبايد بيشتر 

از دو مرتبه شود. 
3-ســپس با همان خيســى كه بدســت 

مانده است مسح مى كشيم.
مسح يعني از فرق سر تا محل رويش مو، 
قبل از پيشــاني (از باال بــه پايين) را با 

دست خود، مرطوب كنيم. 
4- و بعــد بــا همان خيســى ابتــدا پاى 
راســت را از سر يكى از انگشت ها تا بر 
آمدگى پا را مســح مى كشيم وبعد از آن 

پاى چپ را به همين شكل. 

يك

چهار

دو

پنج

سه

شش

از  ــى  يك ــوب(ع)  اي ــاپره:  ش
ــن  ــود. او چندي ــدا ب ــران خ پيامب
مزرعه و باغ داشت و تعداد زيادى 

گاو و گوسفند. 
ــرانش  ــوب به پس حضــرت اي
مى گفت، بگردند و اگر با فقيرى يا 
يتيمى برخورد كردند از او دعوت 
كنند تا به خانه ايوب بيايد و با آنها 

غذا بخورد.
ــزكارى بود و  ايوب بنده پرهي
ــكر مى كرد  در همه حال خدا را ش
ــيطان نزد مردم رفت و  يك روز ش
ــكر  ــه آنها گفت: ايوب خدا را ش ب
مى كند چون در نازونعمت اســت. 
ــنگى نكشيده تا  او گرسنگى و تش

شكر كردن يادش برود!
مردم كه اين سخن را شنيدند 
گفتند: درست مى گويد مهم آنست 
كه در فقر و ندارى هم شكر گويد.
ــفندانش  گوس ــا،  قض از 
ــدند.  ــش تلف ش ــد. گاوهاي مردن
ــكيدند. خانواده  مزرعه هايش خش

اش مردند خودش هم بيمار شد. 
ــر با ايمانش را  مردم او و همس
ــهر بيرون كردند. آنها خيلى  از ش
ــنه و تشنه بودند اما  از روزها گرس
ــكر  ــر حالى خدا را ش ــوب در ه اي

مى كرد. 
ــادى را تحمل  ــج هاى زي او رن
ــدر صبور بود كه هيچ  كرد؛ اما آنق

گاه لب به شكايت باز نكرد. 

ــزد صبرش را  ــرانجام هم م س
ــى را  ــد نعمت هاي ــت. خداون گرف
ــود، دوباره به او  ــه از او گرفته ب ك
ــش را، گاو و  ــد؛ بچه هاي بازگردان

گوسفندانش را، سالمتى اش را. 
حاال صبر او معروف است. اگر 
كسى خيلى صبور باشد، مى گويند 

فالنى صبر ايوب دارد.
 ■ صبر در قرآن

ــت  ــراد صبور را دوس ــدا اف خ
دارد. (سوره آل عمران-آيه 146)
■ صبر نشانه ايمان

ــاى قرآن كريم،  در چندين ج
ــن  ــانه هاى مؤم ــى از نش ــر يك صب

شمرده شده است. 
مثالًدر سوره بقره آيه177 خدا 
ــد: «... مؤمنان  ــه ميفرماي در اين آي
در تنگدستى و بيمارى يا مشكالت 

ديگر صبر مى كنند.»

صبر ايوب؛ يك قصه قرآنى 

دين
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ــه  ــران را ب ■ ديگ
صبر دعوت كنيد

ــماها سوره «عصر»  شايد خيلى از ش
ــوره  ــن س ــيد. در اي ــظ باش را از حف
ــان يكى هم  ــاى مؤمن ــى ه از ويژگ
اينست: «ديگران را به صبر سفارش 

مى كنند.» 
ــده دوستت مشكلى  آيا تا به حال ش
ــفارش كنى كه  پيدا كند و تو به او س

صبر كند؟

ايرانگردى

تخت جمشيد
 شاپره: تخت جمشيد بناى عظيمى است كه 
در دامنه كوه رحمت در شمال شهر مرودشت 

استان فارس قرار دارد.
 ساخت تخت جمشيد يا پرسپوليس 2500 

ســال قبل به دســتور داريوش هخامنشى 
آغــاز شــد و تكميــل آن 120 ســال طــول 

كشيد.
ــاال برويم  ــه كه ب  از پلــكان ورودى دوطرف
ــه دروازه ملــل وارد مى شــويم از طريــق  ب
ــا مى رســيم كــه  ــه كاخ آپادان محوطــه اى ب
بزرگترين كاخ تخت جمشيد است. 
ــر روى ديواره هــاى خارجــى ايــن  ب

ــه چشــم  كاخ نقش هــاى مختلفــى ب
مى خورد. 

مهم ترين آن ها نقش هديه آوران است كه 
در آن نمايندگانى از 23ملت مختلف 

هدايايى براى داريوش آورده اند.

 تخت جمشــيد چندين كاخ ديگر هم دارد 
ــه كاخ تچر كــه بلندترين كاخ تخت  از جمل
جمشــيد اســت و به دليل صيقلى و شفاف 
ــه  ــاالر آيين ــه ت ــودن ســنگ هاى ايــن كاخ ب ب

معروف است. 
ــزرگ  ب ــاى  بن دوميــن  ســتون  صــد  كاخ 

ــا واقع شــده  تخت جمشــيد در شــرق آپادان
است. 

تخــت جمشــيد نامــى اســت كــه مورخان 
ــام  ــد. ن ــر ايــن مجموعــه نهادن اســالمى ب
اصلــى اين مكان پارســه يا به قــول يونانيان 

پرسپوليس بوده است. 
كتيبه هــاى موجــود در تخــت جمشــيد به 
خــط ميخى و به ســه زبان پارســى باســتان، 
عيالمى و بابلى است كه شرح ساختن تخت 
جمشــيد اعتقــادات مذهبــى و شــيوه تفكر 
شــاهان هخامنشــى در آن نوشته شــده است 
تخت جمشــيد پس از 190 سال آبادى توسط 

اسكندر مقدونى به آتش كشيده شد. 

آموزش

شــاپره: يكــى از بهتريــن عكاســان جهــان، گفته اســت 
"عكاسى يعنى طورى به جهان نگاه كنيم كه براى اولين 

بار است آن را مى بينيم." 
 براى اينكــه بتوانيم از موضوعى خــوب عكس بگيريم 

بايد با موارد زير آشنا باشيم.
ــه منظره نگاه  پنجره مســتطيل شــكل دوربين كــه از آن ب

مى كنيم را كادر عكاسى مى گويند.
براى تمرين خوب ديدن بهتر است يك كاغذ را برداريد 
و يك كادر مســتطيل شــكل درون آن ايجاد كنيد ســپس 

توسط اين كادر به موضوعات مختلف نگاه كنيد.
ــا اينكه مى شــود از كادر دوربين براى اين كار اســتفاده  ي
ــاد گرفته ايم كــه موضوعى كه  ــا ما ي كرد. بيشــتر وقت ه
مى خواهيــم از آن عكــس بگيريم را در وســط كادر قرار 

بدهيم.
براى بهتر عكس گرفتن به كادر زير نگاه كنيد كه به چند 

قسمت مساوى تقسيم شده است:

در جايــى كه خط هاى عمودى و افقــى همديگر را قطع 
ــد بهترين نقاطى اســت كه موضــوع مى تواند در  كرده ان

آنجا قرار بگيرد كه به اين نقطه ها نقاط طاليى گويند.
انتخاب موضوع جالب، قدم اول اســت. پيش از گرفتن 
عكس از خود بپرسيم چه چيزى توجه ما را براى عكس 
گرفتن به خود جلب كرده و ســعى كنيم آن را به روشنى 

در عكسى كه مى گيريم نشان دهيم.
ــوان عكس هاى زيادى از   همچنيــن از يك موضوع مى ت
جهت هــاى مختلف يا به شــكل هاى گوناگون گرفت و 
اين كار به ما كمك مى كند براى انتخاب بهترين عكس.

ــد در كادر  ــم باي   زمانــى كــه مى خواهيــم عكس بگيري
عكاســى نگاه كنيم و آنچه را كــه نمى خواهيم در عكس 
باشــد حــذف كنيــم. همــه  دوربين هــا قابليــت ايــن را 
ندارند كه موضوع مورد نظــر را بزرگ كنند براى همين 
گاهى نياز اســت، دو ســه قدم به موضوع نزديك شد تا 

قسمت هاى اضافه حذف شود.

آموزش عکاسی
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