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دوست دارم سفر کنم در خود
سفری سمت باغ تنهایی

باغ زیباترین پرنده و گل
باغ شورآفرین و رؤیایی

روی دوش تمشک، سنجاقک
با تمام وجود می خندد

روی پرچین باغ هم گیالس
شاخه شاخه، شکوفه می بندد

باغم از شوق زندگی لبریز
باغم از شور عشق سرشار است

شاخه های درخت باغم از
آفتاب و ستاره پربار است

رونق باغ خوبم از عشق است
گرمی لحظه های من از اوست

صحن باغ قشنگ تنهایی
دل پذیر و معطر و خوش بوست

صحن 
باغ تنهایی
 محسن اعال

ت
سكا

س ا
ري

 آي
ی:

گر
ير

صو
ت

نگاهی به برگزاری جشن 
عيد سعيد فطر در کشورهای 

گوناگون

جهان 
در جست وجوى 
جشنى پر از رنگ

پاكستان 
و هالل ماه نقره اى 

شوال

آشنايي با آداب و رسوم
عيد سعيد فطر در پاکستان
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»پيرنگ« نــام يــك باشــگاه نوجوانانه اســت كــه به رهبــري خود 
نوجوانــان شــكل گرفتــه و فعاليــت مي كنــد؛ البتــه ايــن فعاليت ها 
 بــه دليــل شــرايط كرونايــي، فعــًا بــه صــورت مجــازي اســت.

اين باشگاه كه از سوي سازمان فرهنگي هنري شــهرداري تهران راه اندازي 
شــده، فعاليت خود را از چندی پيش در فرهنگ سرای اميد آغاز كرده است. 
حاال با انتشار فراخوان، از نوجوانان 10 تا 15 سال دعوت كرده تا به اين باشگاه 

بپيوندند.
زينب الســادات گرامي، معاون آفرينش و اجراي فرهنگ ســراي اميد به 
دوچرخه مي گويد: »ثبت نام اين باشگاه در همه ي فرهنگ سراها و خانه هاي 
فرهنگ مناطق به صورت حضوري و آناين انجام مي شود و بنابراين در صورت 
فعال شــدن بخش حضوري، نوجوانان مي توانند بــه فضاهاي نزديك منزل 

خودشان مراجعه كنند.«
گرامي در خصوص فعاليت هاي باشــگاه مي گويد: »رويكردهاي باشگاه 
پيرنگ، كان اســت و در بخش هاي 
متفاوتي فعاليــت مي كند كه بخش 
ســايبري، يكــي از آن هاســت؛ اما 
با توجه به شــيوع ويــروس كرونا، 
بحــث ســايبري را در اولويــت 
قــرار داديــم؛ چــون بخش هاي 
حضوري مثــل بخــش اردويي را 
 نمي توانيــم  فعًا  فعــال كنيم.«

او مي گويد: »در بخش ســايبري،  
ســايت باشــگاه نوجواني پيرنگ 
از نوجوانــان ثبت نــام مي كند، 
نوجوانــان هنــگام ثبــت نــام، 

سؤال هايي را جواب مي دهند و عايق و مهارت هايشان را مشخص مي كنند؛ 
مثًا  اگر در حوزه ي فن بيان عاقه منــدي دارند، جلوي اين بخش را عامت 
مي زنند. البته فضايي را هم باز كرده ايم كه شــايد بچه ها عاقه مندي هايي 
داشته باشند كه در فهرست ما نيست و آن جا بچه ها عايق و مهارتشان را وارد 

مي كنند و بعد بر اساس عايقشان دسته بندي مي شوند.«
گرامي ادامه مي دهد: »رويكرد باشــگاه اين اســت كه نوجوانان بتوانند 
در فضايي خودشــان را پيدا كنند، مهارت هايشــان را روي دايره بريزند، به 
خودباوري برسند و خودشان را بشناســند. ضمن اين كه نوجوانان خودشان 
بخش مورد عاقه ي خودشان را رهبري مي كنند و ما فقط كمك مي كنيم و 

نقش حمايتي داريم.«
ايجاد فرصت برای گفت وگوی ســالم بين نوجوانان، بيــان دغدغه های 
مشــترك و پيدا كردن راه حل برای آن ها، برطرف كــردن چالش های بين 
نوجــوان و خانواده، ارائه ي راه حل برای دوران حســاس بلــوغ و ... از جمله 
محورهای مهمی است كه منجر به تأسيس باشگاه نوجوانی پيرنگ شده است.

بنا به اين گزارش پس از گذشت دو هفته از انتشار اولين فراخوان عضويت 
در اين باشگاه، جمع زيادی از نوجوانان اعام آمادگی كرده اند. به همين منظور 
فرهنگ سرای اميد از آنان درخواست كرده تا برای آشنايی بيش تر، كليپی يك 
دقيقه ای از خودشــان ضبط كنند و در آن از عاقه مندی ها و مهارت هايشان 

سخن بگويند.
پيرنگ به معناي چارچوب و ســاختار هرچيزي اســت و به خصوص در 
فعاليت هاي فرهنگي هنري كاربرد دارد. مثــًا چارچوب فيلم نامه را پيرنگ 
مي گويند و چــون در نوجواني، مهارت ها و اهداف مشــخص مي شــوند و 
چارچوب هاي هر شخص شكل مي گيرد، اين عنوان براي باشگاه انتخاب شده 
است نوجوانانی كه عاقه مند پيوستن به باشگاه پيرنگ هستند، می توانند به 

سايت  peyrang.farhangsara.ir   مراجعه كنند. 

امسال، بهار طبيعت و بهار قرآن همراه شده اند و شما 
فرصت داريد با عكاســي از اين دو بهار، در يك مهرواره 
شركت كنيد. انجمن عكاســان نوجوان كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان، فراخوان شركت در ششمين 
مهرواره ي فصلی عكس ويژه ي بهار 1400 را منتشــر 

كرده است.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بين الملل كانون 
پرورش فكري، اين مهــرواره با موضوع های »نيايش«، 
»رمضان در شهر من« و »بهار در شهر من« با توجه به 
هم زمانی ماه مبارك رمضان و فصل بهار برگزار می شود. 
شــركت كنندگان می توانند از تمام لحظه های شيرين 
نيايش های ماه مبارك رمضان و تصويرهای شگفت انگيز 

بهار در شهر و روستای خود عكاسی كنند.
ششــمين مهرواره ي فصلی عكس ويژه ی عكاسان 
نوجوان )12 و 15 سال به باال(، اعضای ارشد )19 تا 22 
سال( و عكاسان بزرگ سال ويژه ي مربيان و كارشناسان 
كانون در دو مرحله ي استانی و كشوری برگزار می شود. 
بر اســاس فراخوان، هــر شــركت كننده می تواند 10 
قطعه عكس را تا 15 خرداد به دبيرخانه های اســتانی 
اين رويداد ارسال كند. نمايشــگاهی از آثار برتر هم در 
سايت كانون پرورش فكري به نشــانی kpf.ir  برگزار 
مي شــود. عاقه مندان برای آگاهی بيش تر از شرايط 
شركت در ششــمين مهرواره ي عكس كانون پرورش 
می توانند به پايگاه خبری كودك و نوجوان به نشــانی 

kanoonews.ir مراجعه كنند.

1. پرنده ها مرز نمي شناســند. اهل مهاجرت و كوچ كردن هستند. بعضي ها كوچ 
دائمي دارند و براي هميشــه يك ســرزمين را ترك مي كنند و تعداد زيادي از آن ها 
به طور فصلي كوچ مي كنند. مسيرهاي پرواز مشخصي دارند و زيستگاه هاي گوناگون 
اين مسير را مثل نقطه چين به هم متصل مي كنند. پرندگان بايد در اين زيستگاه ها، 
امنيت داشته باشند. ايران هم يكي از اين زيستگاه هاي دائمي و موقت است. پرنده هاي 

مهاجر گاه و بي گاه مهمان ما مي شوند و بايد مراقب مهمان هايمان باشيم.
٢. سال 2006 ميادي، نهادها و انجمن هاي محيط زيســتي و حفاظتي جهان، 
تصميم گرفتند براي حفاظت از پرندگان مهاجر، اطاع رســاني جهاني كنند. چون 
اين پرنده ها از كشــورهاي زيادي مي گذرند و هيچ فرد يا دولتي نمي تواند به تنهايي 
پرندگان مهاجر را حفظ كند. همان سال با حمايت كنوانسيون حفاظت از گونه هاي 
مهاجر وحشي)CMS( و تفاهم نامه ي حفاظت از كريدور مهاجرتي اوراسيا-آفريقا 
)AEWA(، 20 ارديبهشت )10 مي( به عنوان روز جهاني پرندگان مهاجر در تقويم 
ثبت شد و در نهايت آمريكا هم به اين تفاهم نامه پيوست. البته با توجه به تفاوت فصل ها 
در نيم كره ي شــمالي و جنوبي، روز بزرگ داشت ديگري هم براي ساكنان نيم كره ي 

جنوبي كره ي زمين در نظر گرفته شد.
3. در گزارشــي از انجمن حفاظت از پرندگان مي خوانيم: »نزديك به 200 گونه 
منقرض شده است، اما نزديك به 11000 گونه كماكان بر روی زمين زندگی می كنند 
كه از ايــن تعداد 461 گونه در خطر جــدی انقراض قرار دارند. امــا بخش بزرگی از 
پرندگان ايران مهاجرند، كه بعضي از آن ها بومي اند و در ايران زاد و ولد مي كنند. برخي 
هم مهاجر فصلي هستند و گروه ديگری نيز مهاجر عبوری اند و برای چند هفته مهمان 
تاالب های كشورمان می شوند. كاكايي ها، غازها، قو، آبچيلك، خوتكا، حواصيل ارغواني 
و... مهمان هاي زيباي كشورمان در فصل هاي مختلف هستند. لطفاً اگر آن ها را جايي 

ديديد، فقط نگاهشان كنيد!«

روزى براى مهاجران بى مرز!

از بهار طبيعت
و بهار قرآن

 عكاسي كنيد
كشف استعدادهاى نوجوانى

درباشگاهنوجواني»ِپیرنگ«بررسيميشود

  برديا بادپر
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از نظر من كلمــه ي »نوجوان« و 
كلمه ي »صبر« مي توانند دو واژه ي 
متضاد باشند! البته مي گويند صبر 
نوعي مهارت است؛ يعني در شرايط 
دشــوار و در زمان تصميم گيري 
بتواني احساسات خودت را كنترل 
كنــي. مي گويند پيــروزي بعد از 
صبوري به دســت مي آيد. اما من 

هرگز صبور نبوده ام، شما چه طور؟

زيم!
وقتي از غوره، حلوا مي سـا

گفت وگو با يك روان شناس درباره ي اهميت تمرين صبر و آرامش در زندگي

جيدي زاده
 نفيسه م

5. تغيير سبك زندگي

تغییر، یک شبه به دست نمی آید. آدم های موفق، خواستند و توانستند سبک 

زندگی شان را تغییر دهند.این روان شناس و مشاور در انتها مي گوید: »وقتی صبور 

باشی، حس آرامش را به دست می آوری و در آرامش، بهترین تصمیم ها گرفته 

می شود. انسان در سایه ی صبر می تواند روان سالم تری داشته باشد. تعادل شیمایی 

مغزی، در نتیجه ی صبر سالم به دست می آید. وقتي صبركردن را بلد باشي، در 

برابر ناكامی ها رفتار بهتری داري. صبر باعث می شود هم دلی كنیم، قضاوت نکنیم 

و روحیه ی شادي داشته باشیم. فرد صبور حس رضایت مندی را در خودش تقویت 

كند. از آن طرف نداشتن صبر با واردشدن فشارهای روانی، بیماری های روان تنی 

ایجاد می كند؛ یعني به معده مي زند، روی حالت های خواب اثر می گذارد و تیک های 

عصبی ایجاد می كند. وقتی تحریک پذیر باشي، تحمل نامالیمات را نداري و 

هیچ وقت در كارهایت آرامش و تسلط نداري.«

4. دور بزن!
صبر، استقامت است و استقامت، بخشی از جرئت مندی است.میان بگذاری. جرئت مندی، نقطه ی مقابل صبر نیست، بلکه یکی از مؤلفه های مهارت جرئت مندی و جرئت ورزی داشته باشی. باید مسئله ات را با كسی در نباید صبر داشته باشی. وقتی از طرف كسی مورد آزار قرار می گیری، باید یک جایي هم باید صبر را دور بزني! چون به گفته ي پورقیصر، یک جاهایی 

3. تمريني براي صبوري
با توجه به این تعریف از صبر، اگر بخواهم هم نمي توانم صبور باشم، چون بلد نیستم. گفتم كه من هیچ وقت صبور نبوده ام! 

پورقیصر پیشنهادهایي براي فراگیري مهارت صبر دارد: »یکی از روش هاي كسب مهارت  صبر، تنفس های شکمی و دیافراگمی 
است كه باعث گردش جریان خون در بدن می شود. روش دیگر، فهرست بندي نیازها و خواسته هاست و البته صحبت كردن 
با خانواده درباره ی آن ها. پذیرش هم یکی از راه های صبوری است. باید بپذیریم همیشه سر راهمان موانعي وجود دارند. یا 

مي توانیم پیامد رفتارمان را ببینیم، كاری را كه با صبر پیش بردیم و حرفی را كه با صبوری عنوان كردیم، چه نتیجه اي داشته 
است و یا برعکس. اگر در موقعیتی با صبوری و بدون اضطراب درست رفتار كردیم و درست نتیجه گرفتیم، برای خودمان جایزه 
تهیه كنیم. شمارش معکوس هم برای صبوری خوب است. یا مي تواني چند موقعیت را كه در آن صبر كردي، بنویسي و ببیني 
این صبر چه قدر بوده، موانع صبر چه بوده و اگر دیگران در آن موقعیت بودند، چه رفتاری نشان می دادند و در كل احساست 

درباره ي صبرت چیست.
كشیدن جدول افکار و احساسات، باعث می شود به همان خودگردانی و شناخت خودمان برسیم. مي توانید یک جدول 

چهارستوني ترسیم كنید. ستون اول، موقعیت. در این ستون موضوع را می نویسید. ستون دوم، افکار ما درباره ی آن موقعیت 
است، آن چه درباره اش می دانیم یا فکر می كنیم.ستون سوم، احساس ما در آن موقعیت است؛ خشم، شادی، اضطراب و...

ستون آخر هم رفتاری كه در نهایت انجام می دهیم. بعدها می توانیم نتیجه گیری كنیم كه در كدام موقعیت، رفتار بهتری 
داشتیم و نتیجه ی بهتری گرفتیم. این طوري كم كم به این نتیجه می رسیم، آیا احساس نگرانی با این فکر می خواند و كدام افکار 

یا رفتارم مانع رسیدن به موقعیت یا هدفم می شود.«

را كنترل و مدیریت كنیم.یاد بگیریم چه طور احساسات و رفتارمان را بشناسیم و آن رفتار و احساساتمان می تواند با صبر برابری كند. همین كه خودمهارگری یا خودگردانی است. یعني كنترل و مدیریت روان شناسی، آن چه با واژه ی صبر برابری می كند، مهارت هفته نامه  ي دوچرخه، صبر را این گونه تعریف مي كند: »در »نازنین پورقیصر«، روان شناس و مشاور در گفت وگو با 1. مديريت خودمان يعني صبر

2. نتيجه مهم است

نمي خواهم مثل والدینم صبور باشم و تحمل كنم. به آن ها مي گویم قرار نیست از 

غوره ها حلوا بسازند و صبري ندارم! 

اما آن ها معتقدند من صبر را نمي شناسم و مثاًل اگر عید نوروز صبر همگاني به وجود 

مي آمد، شاید رنگ هاي نقشه ي كرونایي ایران هم حاال مالیم تر بود.

پورقیصر مي گوید: »صبر در فرهنگ عامیانه و جامعه ، یعني من مجبورم یک رفتار 

یا موقعیت ناخوشایند را تحمل كنم. اما صبر می تواند منتظرماندن باشد یا انتظاري 

برای رسیدن به نتیجه ی خاص و آرامش.

درواقع صبر، تحمل كردن شرایط ناخوشایند نیست. ما صبوری می كنیم تا به 

نتایج خوبی برسیم. نوجوان وقتش را مي گذارد و درس زبان انگلیسي می خواند، 

به صبوری كردن و مرحله به مرحله پیش رفتن نیاز دارد. اما مثاًل وقتي نمی تواني 

شرایط یک ارتودنسی را تحمل كني، دندان هایت مرتب نمي شوند.

به خاطر بسپاریم كه خیلی وقت ها با صبوری، اتفاق های خوبی می افتد. مثاًل وقتي 

مي خواهي یک وسیله ي بازي مثل پلي استیشن بخری یا قرار است باشگاه بروی 

و یک رشته ي ورزشي را انتخاب كنی، اگر كمی انتظار بکشی، شرایط را بسنجی، 

بدون اضطراب پیش بروی و توانمندی هایت را بشناسی، می توانی بهترین انتخاب را 

داشته باشی. ولی اگر عجول و بی دقت انتخاب كنی، نتیجه ي خوبی نمی گیری.«
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 عيد ســعيد فطر از جشن های 
بزرگ و شناخته شــده در جهان 
است. در همه ی کشــورهایی که 
مسلمانان زندگی می کنند، در چنين 
روزي شاهد برپایی جشن و شادی 
هستيم. برخی از آداب این عيد ميان 
مســلمانان همه ی کشورها مشابه 
اســت؛ آدابی مانند خواندن نماز 
در صبح روز عيــد، پرداخت زکات 
فطریه، پوشيدن بهترین لباس ها، 
بازدید از خانواده و اقوام و خوردن 
غذاهایی لذیذ. اما جــدا از این ها، 
هرکشوري برنامه های خاص خودش 
را بــرای ایــن روز دارد. به همين 
مناسبت در آســتانه ي عيدسعيد 
فطر، با برگزاری این جشن در برخی 

از کشورها آشنا می شویم.

جشنی در ساحل آفتابی
در ترکیه برای این که بدانید عید فطر 
فرا رســیده می توانید به سواحل آفتابی 
نگاه کنید. بله، درســت متوجه شدید؛ 
سواحل! تعطیالت عید فطر در ترکیه سه 

نگاهی به برگزاری جشن عيد سعيد فطر در کشورهای گوناگون

جهان در جست وجوى جشنى  پر از رنگ
 ترجمه و تألیف: ياسمن رضائیان

خوراکی های خوش مزه را تهیه کنند.

جشن در مسجدی در ریکياویک
با این که مسلمانان ایسلند در اقلیت 
هستند، اما جشن عید فطر در این کشور 
هم برگزار می شــود. مسلمانان ایسلند، 
عید را در یکی از مســاجد ریکیاویک، 
پایتخت ایسلند، جشــن می گیرند. در 
محوطه ی این مسجد، بوفه ای هست که 
در روز عید فطر انواع غذاهای بین المللی 
مسلمانان را عرضه می کند. جالب است 
بدانید مسلمانان ایســلند از ۲۴ساعت 

شبانه روز، ۲۲ساعت روزه هستند.

کوچک ترها عيدی می گيرند!
جشــن روز فطر در مصر بــا بازدید 
از بــزرگان خانــواده، پــس از خواندن 
نماز صبــح، آغاز می شــود. در این روز 

بزرگ ترهــای خانواده بــه کوچک ترها 
مبلغی پول عیدی می دهند. مسلمانان 
مصر اغلب خانوادگی و دسته جمعی این 
روز را جشن می گیرند. به همین دلیل به 
باغ ها و باغ وحش های عمومی می روند 

که فضای بزرگی دارند.
باغ وحــش جیــزه، از محبوب ترین 
مکان ها برای خانواده هاست. مسئوالن 
این باغ وحش پیش از رسیدن جشن عید 
فطر برای استقبال از انبوه خانواده هایی 
که می خواهند زمان خود را در این مکان 
ســپری کنند برنامه ریزی هاي الزم را 

انجام مي دهند.

جشنی برای همه ی مردم
پارک اِِدن در شــهر اوکلند نیوزیلند 
قــرار دارد. این پارک هرســاله پذیرای 
خانواده هایی است که برای جشن عید 

فطر به آن جا می روند.
 در پــارک اِِدن انواع ســرگرمی ها و 
خوراکی های خوش مــزه برای روز عید 
تدارک دیده شــده است. نکته ی جالب 
این اســت که جشــن عید فطر در این 
کشور، جشنی عمومی اســت و شور و 
شــادی آن فقط برای مسلمانان نیست. 
همه ی اقشــار جامعه می توانند در این 
جشن شــرکت کنند، زیرا مردم اوکلند 
ایــن روز را فرصتــی بــرای یادگیری 
درباره ی زندگی مســلمانان و استقبال 

از آیین های آن ها می دانند.

جشنی که تمام نمی شود!
بیــش از ۲۲۵میلیون مســلمان در 
اندونزی زندگی می کننــد. بنابراین در 
این کشور روز جشن عید فطر، که به آن 
جشن لِباران می گویند، تعطیل رسمی 
است. بسیاری از مردم شهرهای بزرگ 
از جمله جاکارتا، در این روز به شهرها و 
روستاهای خود سفر می کنند تا در کنار 

خانواده و اقوام این روز را همراه با دعا و 
هدیه جشن بگیرند. 

جالب است که جشــن عید فطر در 
اندونزی با پایان تعطیالت تمام نمی شود. 
بســیاری از شرکت ها و مشــاغل، پس 
از بازگشــت کارمندان خــود به محل 
کار، مهمانی های دســته جمعی برگزار 

می کنند.

یادآوري  درگذشتگان
جشن عید فطر در چین، فرصتی برای 
یادکردن از درگذشتگان است. مسلمانان 
چین در این روز به زیارت آرامســتان ها 
می روند، قرآن می خوانند و برنج و گندم 

روی سنگ قبرها می گذارند. 
اگرچه بازدید از آرامستان در سکوت 
انجام می شــود، اما ســایر قسمت های 
جشن فطر بسیار پرجنب و جوش است و 
مسلمانان با پوشیدن لباس های رنگارنگ 
به شادی می پردازند و به دیدار خانواده و 

دوستان خود می روند.
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روز است. مردم، روز اول عید را با دیدار از 
خانواده و اقوام می گذرانند و در روز دوم 
و سوم اغلب به ساحل می آیند تا از هوای 
ساحل استفاده کنند و به ماهی گیری و 
سایر فعالیت های سرگرم کننده ی آبی 

مشغول شوند. 

انفجارهای رنگارنگ و باشکوه!
عید فطر در ســنگاپور با انفجارهای 
رنگارنــگ و باشــکوه ِگیالنگ ِســرای 
آغاز می شــود. گیالنگ ســرای یکی از 
قدیمی ترین محله های ماالیی سنگاپور 
است و به عنوان مرکز جشن های عید فطر 
برای مسلمانان مقیم سنگاپور شناخته 
می شود. از دیگر جذابیت های عید فطر 
در ســنگاپور، بازار گیالنگ سرای است. 
در این بازار انواع غذاهای سنتی ماالیی 
فروخته می شــود و همه  می توانند این 
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نهمين ماه ســال درتقویــم هجري 
قمــري، ماه رمضــان اســت؛ ماهي كه 
مردم آن را بــا روزه داري مي گذرانند و 
با نزدیک شدن به پایان ماه، انتظار روزي 
مهم را می كشــند تا با شــادی، مراسم 
شکرگزاری را جشــن بگيرند. این جشن 
در كشور پاكستان »عيدالفيطر« نام دارد.

درغروب آخریــن روز از ماه رمضان، 
مردم بــرای دیدن هالل ماه شــوال به 
خيابان هــا می روند. زمانی كــه ماه در 
آسمان دیده شود، مردم می فهمند ماه 

رمضان تمام شده است.
در این هنگام زن ها و مردها به باالی 
پشــت بام خانه ها می روند، بچه ها را از 
دیوار باال می كشــند یا درایوان ها جمع 

می شوند.
ناگهان بچه ای فریــاد می زند: »من 

می بينم! من می بينم!«
بچه ای دیگر هيجان زده می پرســد: 

»كو؟ كجاست؟«
ســومی می گوید: »من كــه چيزی 
نمی بينم، تو هم ما را دست انداخته ای!«

پيرزنی گفت وگوی بچه ها را می شنود 
و با عجله به ایوان می آید. او به آســمان 
نگاه می كند: »آه، درســت است! هالل 
ماه دیده می شود! زودباشيد! زودباشيد! 
قبل از این كه ماه پنهان شود، خودتان 

را برسانيد.«
دختر كوچکی داد می كشد: »بله، ماه 

را می بينم، من می بينم.«
و در حالی كــه روبــان موهایش به 
صورتش افتاده و تاب می خورد، با شادی 

باال و پایين می پرد.
ناگهان هياهــوی مردم كــه بانگ 
برمی آورند: »ماه را نــگاه كنيد! ببينيد 
چه قــدر زیبــا و باشــکوه اســت!« در 

خيابان ها می پيچد.
كم كــم آخریــن دســته از ابرهاي 
آسمان هم ناپدید شــده وماه نو كاماًل 
دیده می شود؛ هاللی نقره ای رنگ و زیبا.

دراین موقــع، صدای تــرق وتروق 
آتش بازی در نزدیکی خانه ها شــنيده 
می شــود. خيابان ها درهيجان و جنب 
وجوش فــرو رفته انــد! ایــن عالمت 

تمام شدن ماه رمضان است.
هركــس به ســویی مــی رود. همه 
می خواهند درایــن آخرین دقایق خود 
را برای جشــن آماده كنند. دخترها در 
رؤیا فرو می روند؛ النگوهای شيشــه ای 
به دورمچ ها، كفش های نو و دست های 
حنابسته! پســرها باید یک دست لباس 
و كالهی نو برای خواندن نماز داشــته 
باشند. مادران نيز باید خرید كرده و برای 

خواندن نمازعيد آمده اند.
اول، قســمت داخل و حياط مسجد، 
بعــد قســمت بيرونــی، بــاغ، پله ها و 
دست آخر خيابان های منتهی به مسجد 

پر از جمعيت می شود.
بيش تر مردم حصيــري را به عنوان 
زیرانداز با خــود می آورند. آن ها منتظر 
روحانی خود هســتند تا مراســم نماز 
را شــروع كند. قبل از نماز، مردم برای 
شــکرگزاری به درگاه خداوند در ميان 

فقرا و نيازمندان پول تقسيم می كنند.
زمانی كه روحانی مناجات: »اهلل اكبر! 
اهلل اكبر!« را سر می دهد، دست ها به سوی 
آسمان بلند شده، كمرها خم می شود و 
پيشانی ها برای نيایش پروردگار به زمين 

نهاده می شود.
مراســم نماز كه تمام می شود، همه 
برمی خيزند. برخــی در خيابان، برخی 
روی پله ها، عده ای در باغ و عده ای دیگر 
در حياط و جمعی نيز در مسجد هستند.

مردم درهرجایی كه باشند، هم دیگر 
را در آغوش گرفته، »عيد مبارک« گفته 
و بهتریــن آرزوها را بــرای هم خواهند 
داشــت. زن ها و دخترها نيز منتظرند تا 

مردها به خانه برگردند.
آن ها كه می رســند، صدای تبریک 
از چهارگوشــه ی خانه بلند می شــود. 
دخترها لباس های زیبایی را به تن دارند 
كه شب گذشته از بازارخریده اند. زن ها 
در لباس هایی به رنگ روشــن، شــبيه 
پرنده های بهشــتی شده اند.درخشش 
النگوهای شيشــه ای و برق پولک های 
كفش هایشــان، گویی زمزمه می كنند: 

»عيد همگی مبارک!«
ســکه های نقره ای از طــرف والدین 
به بچه ها، نزدیکان، افــراد دور، پيران و 
عزیزان در این روز مبــارک هدیه داده 
می شود.در غروب روز عيد، بچه ها آماده 
می شــوند تا به محل نمایشــگاه، برای 
تفریح و دیــدن نمایش و بــازی بروند. 
بندبازها با مهارت بدن خود را پيچ و تاب 
می دهند. شعبده بازها بشقاب ها را به هوا 
پرتاب كرده وقبل از رســيدن به زمين 
آن ها را می قاپند. دخترها و پســرهای 
كوچک تر هم روی اســب ها سوارشده و 
چرخ می خورند. بچه های شجاع به طرف 
چرخ فلک می دوند، به آســمان می روند 
و به زميــن برمی گردنــد. طوطی های 
نمایشــگاه هم حقه های جالبی ســوار 
می كنند. ميمون ها و شترها می رقصند، 
اسب ها هم درحالی كه روی پاهای عقب 

خود بلند شده اند چرخ می خورند.
درحقيقــت، همه چيــز و همه كس 
از آمدن عيد به پاكســتان خوشحال و 

شادمان و رنگارنگ است.

* فوفل، درختی است نســبتاً بلند و مانند 
خرما کــه در مناطق گرم آســيا می رويد. 
جوانه ی انتهايی آن کلم فوفل نام دارد که 

مانندپنير نرم است و خورده می شود.

پاكستان 
و هالل ماه نقره اى شوال

آشنايي با آداب و رسوم عيد سعيد فطر در پاكستان

 بازنويسي و ترجمه: رفيع افتخار
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هيجانــي برپا می شــود! مــردم به 
خيابان هــا می ریزنــد. صــدای خنده، 

شوخی وشادمانی به آسمان می رسد.
برخی برای خواندن نماز، روی زمين 
حصير پهن می كننــد و برخی دیگر به 
بازار هجوم می برنــد. وقتي مردم به هم 
می رسند، فرا رسيدن عيد را به هم دیگر 

تبریک می گویند.
در بــازار، انــواع ميوه هــا، فوفل* و 
شــيرینی های جورواجــور، النگوهای 
شيشــه ای تابــان و كفش هــای زیبا 
خودنمایی می كنند. چه جمعيتی! چه 

هيجانی! چه قدرشلوغ!
مادرها رشته فرنگی می خرند. آن ها 
رشــته فرنگی را به رنگ طالیی قهوه ای 
درمی آورند و از آن غــذای مخصوصی 
درست می كنند و با مغز بادام خردشده، 

پســته و نارگيل رنده شــده روی سفره 
می گذارنــد. آن هــا در طول جشــن، 
كاغذهای نازک و نقره ای رنگي را در ته 

ظرف ها می خوابانند.
تا انتهاي شــب مــردم در خيابان ها 
هستند. فروشنده ها داد می زنند: »هرچه 
می خواهيد، هرچــه آرزو دارید، همين 

امشب بخرید.«
این شــب، شب خرید اســت و فردا 
هيچ مغازه ای باز نيســت. با رســيدن 
روزعيد، همه چيزدگرگون می شــود و 
مردم بشاش و شادمان، صبح زود بيدار 

می شوند.
مردها و پســرها لباس هــای خود را 
می پوشــند و نمازگزاران برای رفتن به 
مســجدها آماده می شــوند. مسجدها 
به سرعت پرمي شوند از مردمی كه برای 

جشن شــيرینی و كيک درست كنند. 
چون برای جشن فردا، همه به لباس های 

نو احتياج خواهند داشت.



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا 
كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به 

12ارديبهشت!يادگار براي آيندگان!
  من: بچه ها! فردا روز معلمه. به نظرتون چه كنيم؟

 ياور:  هيچي! مگه امسال معلم ها براي ما چه كردن؟ 
توي خونه ، پاشون رو انداختن روي پاشون و چپ و راست، 

تكليف دادن و آزمون آنالين گرفتن.

 فرزاد: بي خيال ياور! اين قدر بي انصاف نباش. مگه آقاي 
مرادي رو يادت نيست. هميشه هيجان داريم فيلم هاي آفالينش رو 

بذاره روي سايت مدرسه. كالس هاي آنالينش هم كه محشره.

  احمد: اوِل فيلم هاي آموزشي ش، اون قدر پرانرژي سالم مي كنه 
كه خواب از سر همه مون مي پره.

 فرزاد:  بچه ها! من تو خونه شاهدم كه معلم ها براي همين مدل 
آنالين و آفالين تدريس، چه خون دل ها كه نمي خورن.باباي معلِم من كه 
دو شماره، چشمش ضعيف شده. مهره هاي كمرش هم به عمل احتياج 
پيدا كرده،اما باز هم اول صبح با عشق،  صفحه  ي لپ تاپش رو باز مي كنه.

  من: راست مي گي فرزاد؛ خيلي از معلم ها از جون مايه مي ذارن؛ 
اما بعضي هاشون هم، بچه ها رو مي پيچونن، سر كار مي ذارن. چيزي ياد 

نمي دن! اصاًل به نظرتون معلم خوب بايد چه ويژگي هايي داشته باشه؟

  متين: خوش تيپ، ادكلن زده، تكليف نده، تكليف نبينه...

 ياور:  متين بي مزه نشو! به نظرم معلم خوب كسي هست كه 
شاگرداش رو عين هم نبينه. با يه خط كش همه رو اندازه نزنه. بدونه 

كه من با اين قد دراز، با اردالن تپل خيلي فرق دارم.

  من: اوف... خوب گفتي ياور! بدونه راه هر كسي با بقيه فرق 
داره. حاال اگه هل هم نمي ده، چوب ال چرخ شاگرداش نذاره.

  متين: بذارين منم بگم.... خودش رو نگيره؛ انگار كه من عقل 
كل هستم، حتي يه وقت هايي جرئت داشته باشه بگه بلد نيستم.

 ياور:  به شاگرداش احترام بذاره، ما رو نماينده هاي خدا 
روي زمين بدونه.

  من: پس بي خيال، به چنين معلمي، بايد هديه اي 
آ ن چناني داد، كه پيدا نمي شه.

  متين: هم چين معلمي اصاًل هديه نمي گيره. آقاي 
 مرادي رو كه يادتونه؟ كالس هفتم از هيچ كسي هديه 

نگرفت. به اين جور معلم ها فقط بايد گفت: 

دمت گرم آقا معلم! روزت مبارك!
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امشب، شب احيا است؛ شِب شب زنده داري! شبي كه بايد  با چشم باز، دل به سكوت 
شب داد تا وقتي اسرار آفرينش،  ميان موجودات رد و بدل مي شود، شايد به گوِش هوش من 

هم قطره اي برسد و باراني شوم.  
دفترم! اين اولين باري است كه اين وقت شب، رو به روي خدا نشسته ام؛ اين اولين باري است كه 

در يك دست، قرآن دارم و در دست ديگرم، قلم! از سويي قرآن به سر گرفته ام و دلم به آسمان خوش 
است و از طرفي قلم در دست دارم و از زمين مي نويسم. گاهي من مي گويم و گاهي نيم نگاهي به قرآن 

مي اندازم تا ببينم او چه مي گويد و اين آمد و شد كالم ميان من و خدا، چه كيفي مي دهد.
 اصاًل دلم مي خواهم حرف هايم را با خدا در جايي ثبت كنم كه هر وقت دلم گرفت، يادم بيايد كه به 

خداچه گفته ام و چه شنيده ام.
دفترم! اولين دعايم براي خودم.... نه! براي بچه هاي گروه مافياست؛ براي فرزاد و فروتني اش، ياور و 
صداقتش، متين و معصوميتش و احمد و خنده هايش! آخر شنيده ام اگر اول براي ديگران دعا كنم، 

انعكاس صدايم در كوهستان جهان، مي پيچد و موج مثبتش، به گوش همه خواهد رسيد.... 
و اين صداي پر صالبت، شايد بتواند دل چون سنگ مرا هم بلرزاند و...

ديروز آقاي نجفي، معلم پيام هاي آسماني مان، بعد از دو هفته تحمل رنج كرونا، سر كالس 
آنالين حاضر شد. خودش كه مي گفت دعاي بچه ها روي كرونا را كم كرده، وگرنه او هم مثل 
خيلي ها رفتني بود. از صدايش معلوم بود كه چه رنجي كشيده است. مي گفت اين بيماري، 

بيماري تنهايي است، چون كسي به تو نزديك نمي شود؛ چون همه از جانشان مي ترسند و تو عين 
روز قيامت، تنهاي تنها مي ماني. مي گفت سردرد، تب، سرفه، ضعف، اولين نشانه هاي بيماري 

است كه اگر سراغتان آمد، بدانيد كه  كرونا گرفته ايد. مي گفت كرونا گاهي وحشي مي شود. چاقو به 
دست، يكهو به دلتان حمله مي كند و دل درد مي گيريد، بعد مي رود سراغ قفسه ي سينه؛ و گاهي هم 
هوس مي كند خوابتان را به كابوس تبديل كند.خدايا! كرونا انگار قوانين طبيعت تو را هم تغيير داد. 
ديگر نفسي كه فرو مي رود، معلوم نيست ممد حيات باشد و آن چه بيرون مي آيد، گاهي مفرح ذات 

نخواهد بود. خدايا! كرونا، دست انسان خودخواهت را هم رو كرد. همان انساني كه خودش را جهان 
اولي و متمدن مي داند، و تا تقي به توقي مي خورد و خون از دماغ كالغ و خرس وشامپانزه اي مي ريزد، دم 
از انسانيت مي زند و بيانيه صادر مي كند، حاال كه موفق به كشف واكسن كرونا شده، عين آقاي خرچنگ، 
فرمولش را در گاوصندوق چند اليه اش قايم كرده و  نم پس نمي دهد. و اين در حالي است كه در روز، 

هزاران نفر به خاطر نرسيدن واكسن لعنتي كرونا، تق و تق، جان مي دهند و پرپر مي شوند!
اصاًل اي انسان پر مدعا! تو خجالت نمي كشي! اگر من جاي تو بودم، فرمول واكسن فايزر و استرازنكا 
و كوفت و زهرمار را به سرعت، در شبكه ي اينترنت به اشتراك مي گذاشتم تا همه ي كشورها، به 

سرعت، آن را توليد كنندو با اين كارم، از مرگ انسانيت،  جلوگيري مي كردم. 
خدايا! كرونا دست آفريده ي خودخواهت را عجيب رو كرد؛ كه حاال در اين شرايط اضطراري و 

نابه سامان هم، باز هم به فكر جيب مبارك خويش است و بس!

سالمبهفجر!

چهارشنبه،15ارديبهشت

دمت گرم  
آقا معلم!
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اگر شــما هم در كودكی، كتاب هاي مصور 
»ماجراهــاي تن تن« یا »آســتریکس« را 
می خواندیــد و آرزو می كردید كه كاش یک 
كمیک ایرانی هم بود كه قصه های سرزمین 
خودمان را بــا رنگ وبوی بومــی و با همان 
حس وحال قصه های مصور به تصویر بکشد، 
باید بگویم این آرزو با كتــاب مصور»مرز« 
برآورده شــده؛ كتابی جذاب كه یک قصه ی 
 تاریخی را در دِل دوران صفویه روایت می كند. 
با خالقــان این اثر یعني »صــدف فقیهی« 
نویســنده، و »ماهور پورقدیم« تصویرگر، 

گفت وگو كرده ام.

گفت وگو با »صدف فقيهي«  و »ماهور پورقديم«، خالقان کتاب مصور »مرز«

تا جایی که درخدمت داســتان باشد، توجه کنیم و 
حقایق تاریخی را هم تغییر ندهیم. یعنی باید بین 
چیزی که داســتان نیاز دارد و چیزی که واقعاً در 

تاریخ رخ داده است، تعادل ایجاد کنیم.
ماهور پورقدیم: البته مطالعه هم  زیاد داشــتیم. 
حــدود شــش ماه آن قــدر از دوران صفویه کتاب 
خواندیم که حاال یک قفسه داریم پر از آثار مربوط 
به آن دوره؛ از سفرنامه ها گرفته تا آثاری مربوط به 

خوراک، زیورآالت،  پوشاک و...
چرا این قســمت از تاریخ را برای روایت 
انتخاب كردید و مثاًل نرفتید سراغ قصه های 

شاهنامه؟
پورقدیم: در این زمینــه کمیک های زیادی کار 
شده. البته خود شاهنامه هم قصه های زیادی دارد 
و نمی دانم چرا بیش تر توجه به خط داستانی رستم 
یا اگر کار تاریخی باشــد، به ایران باستان معطوف 

می شود، درحالی که تاریخ ایران گسترده است.
فقیهی: صفویه از درخشان ترین دوره های تاریخ 
ایران است و تشــابه زیادی با تاریخ  کنونی ما دارد. 

براي همین ظرفیت  قصه گویی باالیي دارد.   
درباره ی قهرمان داستان بگویید و این كه 
در طراحی شخصیت های اصلی چه اهدافی را 

دنبال می كردید؟
پورقدیم: ویژگی ای که »مزدک«، شــخصیت 
اصلی مرز را از ســایرین جدا می کند، این است که 
مؤلفه های آشــنای یک قهرمان را ندارد. همیشه 
این تصور وجود دارد که قهرمان باید قوی باشــد، 
بزرگ باشد، پهلوان باشد و...، اما پهلوانی در قدرت 
جسمانی خالصه نمی شود. مزدک شخصیتی است 
که نه قدرِت خاصــی دارد، نه گرِز گاوســر حمل 
می کند. از نظر بدنی هم آن قدر ضعیف است که در 

پورقدیم: اگر کاری را دوست دارید و از آن خسته 
نمی شوید، این  را درنظر بگیرید که شاید دیدن یک 
اتفاق با ساختنش متفاوت باشد. مثاًل دیدن انیمه 
و انیمیشن خیلی جذاب است، اما ساختنش شاید 
آن قدرها جالب نباشد. برای این که بفهمید چه قدر 
کاری  را دوســت دارید، ببینید برای انجام دادنش 

حاضرید از چه چیزهایی بگذرید. 
فقیهی: راســتش ما رؤیای نوجوانی مان را ادامه 
می دهیم. هیچ کس در بزرگ سالی از تداوم رؤیای 
نوجوانی اش پشیمان نشــده، اما آدم های زیادی  را 
دیده ام که برای نادیده گرفتن عالقه ی کودکی شان، 
پشیمان شده اند. به خاطر همین به نوجوان ها توصیه 
می کنم اگر رؤیایی دارند، برایش فداکاری کنند و آن  

را ادامه دهند.
سيدمحمدصادق كاشفي مفرد از كرج

روایت قصه ا ی  تاریخــی در قالِب كتاب 
كمیک، آن هم با توجه بــه جزئیات  زندگی 
مردم آن زمان باید كار سختی باشد. چگونه 
توانســتید حال وهوای دوران صفویه را به 

داستان اضافه كنید؟ 
صدف فقیهی: خیلی تــالش کردیم کتاب مرز 
دقیق باشد؛ در قصه ســازی تاریخی باید به تاریخ، 

طول داستان سه بار غش می کند!
فقیهی: تــالش کردیــم بگوییــم ویژگی های 
قهرمانانه در یک فیزیک قدرتمند خالصه نمی شود. 
سعی کردیم نگاهی واقعی به این شخصیت داشته 
باشــیم تا مخاطبی که مرز را می خوانــد بتواند با 

شخصیت  اصلی ارتباط برقرار کند.
قصه ســازی در كتاب كمیک چه شکلی 
است؟ از شخصیت ها به قصه می رسید یا اول، 
شخصیت را می سازید و بعد قصه اش را تعریف 

می كنید؟
فقیهی: مرز، تلفیقــی از این دو حالت اســت. 
مزدک، شــخصیت ماهور بود که تبدیل به قهرمان 
شــد، ولی من از موقعیت به قصه رســیدم و آن  را 
نوشتم. شــخصیت  را گرفتم و تالش کردم آن  را در 
یک برهه ی  تاریخی، سازگار با طراحی شخصیت و 
ماجراجویی مناســب قرار دهم. در این جا مهم آن 
پیوستگی است، یعنی شــخصیت ساخته شده در 

قصه بنشیند و از آن جدا به  نظر نرسد. 
به نوجوانانی كه دوست دارند كمیک  كار 

كنند چه توصیه ای می كنید؟

پيش به سوى رؤياى نوجوانى!

ما آ   ن قدرها هم زیاده خواه نیستیم. برای خوشحال بودن تماسي از طرف یک دوست 
بس است. تماسي با بوی باال و پایین شدن از پله های مدرسه و نمازخانه های همیشه پر 

و آن زنگ تفریح ها که کش می آیند...
پیداکردن یادداشت یواشکی یک دوست میان دفتر یادداشت بس است، با قلب های 
ماژیکی و لبخند های رنگارنگ و خوشــحال. پیدا کردن اوریگامی های کوچک وقت 
دل تنگی با کاغذ بیسکویت ها، حتی پیدا کردن برگه ی مکالمات بی صدا، سر کالس 

دبیرهای سخت گیر و ترانه هایی که بغل دستی ات در عالم خودش روی کاغذ نوشته.
همین ها برای خوشحال شدن بس است. برای لبخند زدن، برای شارژ شدن با یک 
انرژی مضاعف بزرگ بزرگ. همین خاطرات شیرین و ملس که تا سال های سال زیر 

زبان آدم می مانند...
نگار مطيع، 17ساله از اهواز

ســالم رفیق، رفیــق قدیمی، حالت 
چه طوره؟ من رو یادته؟

یه روز، یکی توي اولیــن نامه ای که 
برات نوشــته بود، گفــت آرزوش اینه 
که بشه خانوم معلم، بشــه دبیر ادبیات. 
خواستم بگم اون یکی به آرزوش رسیده!

خیلی وقته روزنامه نخوندم، شــاید 

شما هم مثل من شــب ها کابوس کنکور می بینید و روزهایتان شده، فقط تست و 
کتاب و دفتر؟ اطرافتان پر است از کتاب های خیلی صورتی، کالغ سیاه و پک آموزشی 
نرمش؟ آیا مشاور کنکور، تمام پول شما و خاندانتان را تصاحب کرده و مدام به شما 
می گوید که باید مثل کامپیوتر، روزی ۱۲ساعت درس بخوانید؟ شما هم ماه هاست 

رنگ تلویزیون و تفریح را ندیده اید؟ 
اگر شما هم این گونه هستید باید بهتان تسلیت بگویم، زیرا شما کنکوری هستید! 
همان بیچارگانی که قرار است چهار ساعت در رینگ مسابقه  با یک غول سیاه شاخ دار 
مبارزه کنید و ضربه های سنگینی بخورید. ای کسانی که کنکور دارید، برایتان آرزوی 

صبر می کنم، چون جنگ با این دیو وحشتناک، گاهی عاقبت خوشی ندارد.
پريساسادات مناجاتی، 17ساله از كرج 

سه سالی می شه، درســت از روزی که 
بابا دیگه پنج شــنبه ها نیومــد خونه تا 
من با ذوق برم جلــوی در و روزنامه رو 
از دستش بگیرم، دوچرخه رو از البه الی 
صفحه هاش بکشــم بیــرون و با ذوق و 

استرس دنبال اسمم بگردم.
راستش، دلم خیلی برات تنگ شده 

بود. تو من رو یاد روزهــای نوجوونی ام 
می ا نــدازی، یــاد بهتریــن روزهــای 

زندگی ام. 
اگه ازم بپرســن ِکی توی زندگی ام 
احســاس خوش بختی کــردم، دقیقاً 
روزهایــی رو می گم که اســمم رو توی 

صفحه ات می دیدم. 
تو من رو یاد تابســتون با هندونه ی 
شیرین، یاد زمستون با چای لب سوز، یاد 
دی ماه که تولدت بود، یاد اداره ی پست، 
یاد جوش های روی صورت، یاد نوشتن، 

یاد پنج شنبه ها و یاد بابا می اندازی.
اآلن پنج شــنبه ها منتظر بابا نیستم 
که بیاد. اون منتظره تا من برم پیشش. 
پنج شــنبه هام خیلــی غمگین شــده 
دوچرخه، ولی خوشــحالم کــه دوباره 
پیــدات کردم و دوســت داشــتم بعد 
مدت ها برات بنویســم. یه بار دیگه دلم 
می خواد بادبادک های خیالی ذهنم رو 
بهت بسپرم و این بار رها بشم توی باد، 

با دوچرخه ام.
زهرا رمضانی راد
1۹ساله از كاشان

رها در باد با دوچرخه!
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جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه هاي سفيد نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

ها !
 ها 

ها

احتمــاالً محبوب تريــن موجودات 
خشــمگين كــره ي زمين هســتند؛ 
پرندگاني كه با خشــم و عصبانيت خود 
نســبت به خوك هاي ســبز بدجنس 
مشــهور شــده اند. اگر اهل بازي هاي 
موبايلي باشــيد محال اســت آن ها را 
نشناسيد و دست كم يك بار اين پرندگان 

خشمگين را پرتاب نكرده باشيد!
از سال 2009 ميالدي كه نسخه هاي 
اوليه ي اين بازي منتشر شد تا حاال زمان 
زيادي گذشته و نسخه هاي متفاوت اين 
بازي محبوب، يكي از پس از ديگري به 

بازار عرضه شده اند. 
اما همين چند هفته ي قبل نسخه ي 
جديدي از ســري بازي هــاي پرندگان 
خشــمگين بــا نام »ســفر پرنــدگان 

ته صف
ناظم: تو قدت از بقيه بلندتره، پس برو 

ته صف وايسا.
دانش آموز رفــت ته صــف و دوباره 

برگشت.
ناظم: يعني چي؟ پس چرا برگشــتي 
اين جا؟ مگه نگفتم قدت از بقيه بلندتره 

و برو ته صف؟
دانش آموز: آخه يه نفر ديگه ته صف 

وايساده بود!
كژال اميني
 از سنندج

اعصاب
اولي: اي داد بيــداد، اين چيه داري 

مي خوري؟
دومي: قرص اعصاب.

اولي: خب پس چــرا داري ُخردش 
مي كني؟

دومي: آخــه خيلي خيلــي اعصابم 
ُخرده!

مرتضي سلطاني
 از تهران

معرفي جديدترين نسخه ي بازي محبوب »پرندگان خشمگين«

  خسرو موسوي

عصبانى هاى 
دوست داشتنى!

3 7 2 1 8
6 4 2 1 7 3

6 1 5 3
2 3 1 7

1 5 2 6 7 8 9 4
3 4 5 1 2

7 1 9 2 3 8
3 4 9 7 2 5 8
2 7 6 4 3 1

خشمگين« منتشر شده كه دوباره حال 
و هواي گذشــته را براي هواداران اين 

مجموعه زنده كرده است.
طراحــي ايــن نســخه از پرندگان 
خشمگين تا حدودي شبيه نسخه هاي 
قبلي آن اســت. هم چون گذشــته اين 
بازيكن يــا كاربر اســت كه مســئول 
پرتاب پرنده ها به ســمت ســازه هاي 

خوك هاي ســبزرنگ اســت، اما اگر از 
بازيكنــان قديمي هســتيد احتماالً از 
برخي تغييرات بــازي تعجب مي كنيد. 
در گذشته به دست آوردن سه ستاره در 

برخي از مراحل آن قدر ســخت بود كه 
بي خيالش مي شديم و به سراغ مراحل 
بعدي مي رفتيم، اما در ســفر پرندگان 
خشمگين همه چيز ساده تر از قبل است و 
نيازي هم به جمع كردن ستاره ها نيست. 
البته هرچه قدر به مراحــل باالتر بازي 
برسيد، سطح بازي سخت تر خواهد شد.

يكي ديگــر از تغييرات ايــن بازي، 
تغيير شيوه ي استفاده از قدرت پرندگان 
اســت. درواقع بازيكن فقــط وظيفه ی 
نشــانه گيری و پرتاب پرنده را به سمت 
ســازه ها برعهــده دارد و برخــالف 
نســخه های پيشــين، هيچ نقشی در 

استفاده ی پرندگان از قدرتشان ندارد و 
اين خود پرندگان هستند كه از قدرتشان 
عليه ســازه ها اســتفاده مي كنند. اين 
ويژگی باعث شــده انجام بازي ساده تر 

از گذشــته باشــد، اما در عيــن حال 
چالش های تازه ای را هــم برايتان رقم 

مي زند.
از طــرف ديگر شــما مثل ســابق 
نمي توانيد به پرتاب اين پرنده ها معتاد 
شويد، چون مثل بســياري از بازي هاي 
رايگان، در هروعده تعدادي قلب داريد 
كه پــس از اســتفاده از آن ها قــادر به 
ادامه ي بازي به صورت رايگان نخواهيد 
بود و ناچاريد تا پرشــدن دوباره ي آن ها 

منتظر بمانيد.
اين بــازي 25 فرورديــن 1400 در 
گوگل پلي بارگذاري شــده تا حاال بيش 
از100هزاربار دانلود شده و امتياز آن از 
بين آراي سه هزار و 301 نفر رأي دهنده، 
4/3 از 5 اســت. اگر به بازي هاي فكري 
عالقه داريد يا در گذشــته از هواداران 
پرندگان خشــمگين بوده ايد، اين بازي 
مي تواند سرگرمي مناســبي براي ايام 

قرنطينه و ماندن در خانه باشد.
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