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جشنواره اي با موضوع احسان

نمايشگاهي پر از 
كاله هاي درباري وقتي شهر، نقش اول فيلم ها مي شود

در اوايل ســال 98 كارگاه هايي براي 
بخش محلــه ي هفتمين جشــنواره ي 
فيلم شهر در 13 نقطه ي شهر برگزار شد. 
به گزارش هفته نامــه ي دوچرخه به 
نقل از روابط عمومي هفتمين جشنواره ي 
فيلم شهر، فيلم سازان نوجوان دوست دار 
فيلم سازي با شــركت در اين كارگاه ها، 
اصول اوليه ي ساخت فيلم به خصوص با 
تلفن همراه را ياد گرفتند و براي شركت 

در جشنواره  فيلم ساختند. 
حاال هم داريــم به زمــان برگزاري 
هفتمين دوره ي جشنواره ي فيلم شهر 
نزديك مي شــويم. اين جشنواره از 26 
تا 31 تيرماه ســال جــاری در پرديس 
ســينماگالری ملت به دبيري هاشــم 

ميرزاخاني برگزار می شود. 
ايــن دوره از جشــنواره پنج بخش 
دارد: »مســابقه ي ســينمای ايران«، 
»مســابقه ي ســينمای بين الملل«، 
»مســابقه ي محلــه«، »مســابقه ي 
تبليغــات و اطالع رســانی ســينمای 

4240 اثر در هفتمين جشنواره ي فيلم شهر  

ايران« و بخش »جنبی«. 
گفتنــي اســت در بخــش جنبی 
با عنــوان »بی قــرار تــواَم«، از ميان 
فيلم هايــي كــه با موضوع ســيل هاي 
اخير در برخي شــهرهای كشــورمان 
ساخته شد، يك اثر به عنوان بهترين اثر 
برگزيده و لوح تقدير و جايزه ي نقدی 

دريافت خواهد كرد. 

در ايــن دوره، 4240 اثر شــامل 
فيلم هــای ســينمايی، ويديويــی، 
ســريال، كوتاه و نيمه بلند داســتانی، 
مســتند و انيميشــن، اقالم تبليغاتی 
و اطالع رسانی ســينمای ايران و آثار 
بخش محلــه از ايران و 114 كشــور 
جهان بــه دبيرخانه ي اين جشــنواره 

رسيده است.

»دومين جشــنواره ي ملی سرود و نمايش 
احســان« ويژه ي كانون هــای دانش آموزی 

هالل احمر درحال برگزاري است. 
امسال اين جشنواره را معاونت امور جوانان 
جمعيت هالل احمر استان قم برگزار مي كند و 
مثل دوره ي گذشته، بخش هاي متنوعي دارد.  
عالقه مندان به بخش فردي 112 ثانيه اي 
اين جشــنواره هنوز فرصت دارند آثار خود را 
براي شركت در جشنواره بفرســتند. در اين 
بخش دانش آموزان مي توانند داستان احسان 
خود را در 112ثانيه به شــكل تصويري بيان 

كنند.  
گفتني اســت اين بخش از جشــنواره با 
تكيه بر باب احســان بوستان سعدي به اين 

نام ناميده شده است. 
عالقه منــدان اين بخــش مي توانند تا 15 
تير آثــار خود را براي دبيرخانه ي جشــنواره 
بفرســتند. اگر دوســت داريد بدانيد كه چرا 
زمان112 ثانيــه، براي بيان داســتان ها در 
نظر گرفته شــده، مي توانيد با شماره ي تلفن 
3۷۷24200 دبيرخانه ي جشنواره )-)داخلی 

106-124( تماس بگيريد.

معاونت امور جوانان جمعيت هالل احمر برگزار مي كند

اين روزها در مجموعه ي تاريخي سعدآباد و كاخ موزه ي ملت به مناسبت هفته ي 
ميراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها، نمايشگاه كاله  هاي درباري برپا شده است. اين 
نمايشگاه از روز دوشنبه 30 ارديبهشت آغاز به كار كرده و تا يك ماه داير خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی سعدآباد، در اين نمايشگاه، مجموعه ای از 53 كاله، مربوط 
به تاريخ معاصر به نمايش گذاشــته شده اســت. آثار مذكور پس از انجام پروژه های 
پژوهشی، مرمتی و مستندنگاری علمی طی چندين ماه، براي نمايش در اين نمايشگاه 
برگزيده شــده اند و اطالعات تكميلی دربار ه ي آن ها نيز در وب ســايت مجموعه ي 

فرهنگی تاريخی سعدآباد در دسترس است. 
يادآوري می شود، به منظور نمايش ادواری اشــيای موجود در مخازن كه امكان 
بازديد از آن ها برای بازديدكنندگان فراهم نيست، كاخ موزه ي ملت اقدام به برپايی 

نمايشگاه های فصلی و مناسبتی می كند. 
نشاني كاخ موزه ي ملت: ميدان تجريش، خيابان وليعصرعج، خيابان شهيد فالحی، 

خيابان شهيد طاهری، مجموعه فرهنگی تاريخی سعدآباد.

منتخبــی از كتاب هايی بــا موضوع 
امتحان در قالب نمايشــگاهی با عنوان 
»چه طور بايد در مدرسه زنده ماند؟« در 
كتاب خانه ی مرجع كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان برپا شده است.
به گــزارش روابط عمومــی كانون 
پرورش فكــري، در اين نمايشــگاه كه 
هم زمان با فصل امتحانات مدرســه ها 
و مؤسسه های آموزشــی برپا شده، 43 
عنوان كتاب تأليفــی، ترجمه و التين 
در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته 

است.
گفتني است بر اســاس اين گزارش 
كتاب های »چگونه بهتــر ياد بگيريم«، 
»بدتريــن ســال های زندگــی من«، 
»اســترس امتحان«، »چگونه امتحان 
 بدهيــم«، »موفقيــت در امتحــان«،
»Lili a peur des controles« و 
»Get of My Brain« از جمله آثار 
به نمايش در آمده در نمايشگاه خرداد 
كتاب خانه ي مرجع كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان است.

نمايشــگاه »چه طور بايد در مدرســه 
زنده مانــد؟« تا پايان خــرداد 1398، 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 

تا 16پذيرای عالقه مندان است.
كتاب خانــه ی مرجع كانــون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانــان در خيابان 
شهيد بهشتی، خيابان خالد اسالمبولی، 
پالك 24 ساختمان شهيد ملك شامران 

واقع شده است.
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گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي
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شــبــیــه خــــودم

اَها َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ
كه هــر كــس آن ]نفــس[ را پاك 
گردانيد قطعاً رســتگار شــد. )سوره ي 

شمس، آيه ي 9(

به زودي روزهــاي پايان خــرداد از 
راه مي رســند و حالي خوش نصيبمان 
مي شــود. همان روزي كــه از آخرين 
امتحان خرداد برگشته ايم، در اتاق دراز 
مي كشيم، چشم هايمان را مي بنديم و با 
نسيمي كه از پنجره ي نيمه باز مي وزد به 

صداي پرنده ها گوش مي دهيم.
خوشحاليم كه روزهاي امتحان را با 
موفقيت پشِت سر گذاشته ايم. احساس 
مي كنيم ســبك شــده ايم و سرحال. 
خوشــحاليم كه در آســتانه ي فرصت 
طوالني تابســتان قــرار گرفته ايم. چه 
كارهايي كه قرار اســت در اين تابستان 

انجام بدهيم!
كمي پيش از رسيدن اين حال خوش، 
حال خوب ديگري به ما مي رســد و آن 
آمدن عيد فطر است. چه جالب است كه 

هر دوي اين موقعيت ها حس سبك بالي 
يكســاني به ما منتقل مي كنند. پايان 
روزهاي ماه مبارك رمضان و رســيدن 
عيد فطر، مانند گذر از روزهاي امتحان 
به روزهاي ســبك بالي است. عيد فطر 
جايزه ي يك ماه روزه داري در ماه رمضان 
است و وقتي از راه برســد، مي توانيم با 
خيال راحت چشــم هايمان را ببنديم، 
از خنكي نسيمي كه از پنجره وارد اتاق 
مي شود لذت ببريم و صداي پرنده هاي 
دوردســت را بشــنويم. ديگر خيالمان 

راحت اســت كــه از يك مــاه امتحان 
سربلند بيرون آمده ايم و به آن چه خدا از 

ما خواسته، خوب عمل كرده ايم.
* * *

خــدا بخشــنده اســت و هيچ كس 
به اندازه ي او بخشــنده نيســت. اين را 
زماني بــا تمــام وجودمان احســاس 
مي كنيم كــه مي بينيم در طول ســال 
فرصت هــاي بســياري در اختيارمان 
قــرار داده تا جانمان را ســبك كنيم و 
به او نزديك تر شــويم. او بارهــا و بارها 

به ما فرصــت مي دهد تــا از لغزش ها و 
خطاهايمان به سمت خودش برگرديم. 
او مي خواهد همه ي مــا را به فطرتمان 
بازگردانــد و براي هميــن هزار فرصت 
مي دهد تا باألخره از يك جايي به سويش 
برگرديم. او همه ي مــا را با فطرتي پاك 
خلق كرده و مي خواهد خوب بمانيم تا به 
همه ي زيباي هايي كه وعده داده برسيم. 
همين است كه اين روزها نيز در روزهاي 
پاياني يكي ديگر از آن فرصت هايش قرار 
گرفته ايم تا بار ديگر با همه ي وجودمان 
احساس كنيم كه او بخشنده ترين است.

* * *
هميشــه بــراي رســيدن روزها و 
مناســبت هاي خاص، خودمان را آماده 
مي كنيم. هركس به شــيوه ي خودش 
كاري انجام مي دهد. يكي اتاقش را مرتب 
مي كند، ديگري گل هاي توي گلدان را 
هرس مي كند و كســي صبح زود پيش 
از رسيدن آن اتفاق خوب، از خواب بيدار 
مي شود و با باز كردن پنجره ها به استقبال 
روزي مي رود كه اتفاق خوب را با خودش 
مي آورد. بعضي هاي ديگر هم به استقبال 
تغييراتي دروني مي روند. مي نشينند و 
تكليفشان را با خودشان روشن مي كنند 
و جانشــان حقيقاً روشــن مي شود و با 

آگاهي به استقبال آن اتفاق مي روند.
ما براي رسيدن عيد فطر چه كارهايي 
انجام داده ايم؟ بعد از گذشتن از روزهاي 
روزه داري، به آن چه در ابتداي اين ماه با 
خودمان عهد كرده بوديم، رســيده ايم؟ 
يا شــايد هنوز فرصتــي مي خواهيم تا 
چيزهاي كوچك ديگــري را هم تغيير 
بدهيم؟ روزهاي باقي مانده فرصت خوبي 
است تا هماني بشويم كه عهد كرده بوديم 
و با جاني پاك و سبك بال وارد روز فطر 
شــويم. همان روز بزرگي كه خدا از سر 
بخشندگِي بي كرانه اش برايمان آفريده 
و مي گويد اين روز پاداش همه ي كساني 
است كه در ماه رمضان تالش كرده اند و 

به او و خوبي ها نزديك تر شده اند.

گاهی مثل كودكی كــه نمی تواند 
با كســی حرف بزند، بی سروصدا فقط 
به چهره ي دنيا نــگاه می كنيم. حركت 
چشــمان ما پر از ابراز نياز می شود. پر 
از ناتوانی و ندانســتن. امــا اين قدر كه 
چشم های ما نتوانســتن را می بينند، 
دستانمان به ســاختن خواسته هايمان 

مشغول نمی شوند.
ترسی در حدقه ي  چشمان ما حلقه 
می زند كه شــب ها نيــز كابوس همان 
ترس ها را می بينيم. كابوس ترس هايی 
كه با دست و پازدن در ارتفاع زياد شروع 
می شوند و با فروافتادن در دره ای عميق 
به پايــان می رســند. كابوس هايی كه 
هيچ وقت اتفاق نمی افتند، اما ما هميشه 

از آن ها می ترسيم.
هميشــه مثل كودكی كه از سايه ها 
می ترسد از تنهاشدن وحشت می كنيم، 
اما هنوز آن قدرها هم با خودمان صادق 

نيســتيم كه بتوانيم كودكانه به كسی 
پناه ببريم. ما با دنيايــی از تكبر بزرگ 
می شــويم، اما انگار بزرگ شدن را ياد 
نمی گيريم. با اين همه ادعا، هميشــه 
بايد يكی باشــد كه ترس مــا به خاطر 
حضور او بريزد. يكی بايــد جلو بيفتد 
تا ما هم به خاطــر او حركت كنيم. اگر 
مقصد ما فرسنگ ها از مقصد كسی كه 
پيش افتاده فاصله داشته باشد، هرگز از 
اين كه دنباله روی او شده ايم نمی ترسيم. 
اما نمی دانم چرا اگر قرار باشد خودمان 
نقشــه برداريم و به طــرف مقصدمان 
حركت كنيم، پاهايمان سست می شوند 
و قدم از قدم بر نمی داريــم. آن قدر كه 
مثل درخت ها ريشه می كنيم تا ترس ها 

در وجود ما ريشه بدوانند.
* * *

گاهی به اين فكــر می كنم كه من از 
نبودن چه كسانی ممكن است از حركتم 

بايستم؟ به اين فكر می كنم كه پشت سر 
من چه كسانی هستند و به خاطر حضور 
من حركت می كنند؟ اگر من مقصدم را 
نشناسم، از كجا معلوم كسی كه دنبال 
او به راه افتاده ام مقصد مشخصی داشته 
 باشد و از كجا معلوم مقصدهای ما يكی 

يا نزديك به هم ديگر باشند؟ 
من به اين فكر می كنم كه رشــته ي 
وابستگی ما آدم ها آن قدر طوالنی است 
كه شــايد همه ی ما به خاطر ترسمان، 
در آن بــه هم ديگر گــره خورده ايم و 
خيلی انگشت شــمارند كسانی كه هم 
مقصدشان را می شناسند، هم از چيزی 
نمی ترســند و هم بــرای به راه افتادن 

منتظر كسی نمی مانند.
باألخــره از يــك جايی بايــد اين 
رشته های وابســتگی را پاره كرد. بايد 
يك نقشه ي درست و حسابی كشيد و 
از به راه افتادن نترســيد. هركاری فقط 
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اولش سخت است. لذتی كه در شبيه 
خود بودن، هدف داشتن و حركت كردن 
وجــود دارد با هيچ احســاس ديگری 
قابل مقايســه نيســت. هركسی كه 

بتواند خودش باشــد، زودتر می تواند 
بــر ترس هايش غلبه كنــد و گاهی به 
اين فكر می كنم كه من، چه قدر شبيه 

خودم هستم؟
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دريــا

برتر ينده ي  آ براي  برتر  يده هاي  ا

دریا چشم هایت را سرکشیده

که دل شوره اش شوی

ته مانده ات را پس آورده

برای کف آکواریوم

خطی از موج موهات

افتاده روی فرکانس رادیو

گوینده اسمت را هجی می کند

دریا موج می زند

»حرف اولت« را باال می آورد

من یک گردنبند دارم

از صدف

که صدای تو پیچیده در سرش
مهدیس ذکایی
خبرنگار جوان از ساوه

این قدر

میان خطوط دفترم

تاب بازی نکن

می ترسم

طناب پاره شود

و تو

در تو غرق شوی!
یاسمين اله یاریان
خبرنگار جوان از شهرري

دست هایمان را تا ابدیت گشودیم

ریشه دواندیم 

در خاک هایی 

که جنگ حاصل خیزشان کرده بود 

و صلح را آفت می دانستند!

از هم گسستیم 

برای حجِم بزرِگ خواستن ها 

دست هایمان کوتاه بود! 
صبا عدالتی مغرور، 16ساله
خبرنگار افتخاری از تهران

حرف هایت را به سوی بهار فوت کنم 
خزان می شود 

دیگر چه توقعی از من است!
مریم باقری
16 ساله از تهران

 کودکان و نوجوانان مي توانند ایده ها 
و اختراعاتشان را در همه ي زمینه ها، از 

نوآوری های محیط زیستی و پزشکی تا 
برنامه سازی، هنری و... به شکل فردی 

یا گروهی به جشنواره ي ایده هاي برتر  
ارائه کنند. 

این جشــنواره بر انجام کار گروهی 
و یادگیری تعامــل در اجتماع، هرچند 
در گروه هــای کوچــک تأکیــد دارد. 
جشــنواره ي ایده هاي برتــر به همت 
پژوهش سرای بصیرت در شهرری برگزار 
مي شود و ســه دوره اســت که میزبان 
ایده های نوی دانش آمــوزان ازدوره ي 

دبستان تا دبیرستان است. 
در این جشــنواره، ایده هــا در چند 
مرحله داوری می شــوند و پس از گذر 
از مراحل منطقه ای و استانی، 10 ایده ي 
برتر در کشور انتخاب مي شوند تا برای 

کسب رتبه ی اول تا سوم رقابت  کنند.
دکتر ســلمانی، دبیرجشــنواره ي 
ایده هاي برتر مي گوید: »تمام تالش ما 
برای آینده ی بهتر ایران اســت. باید در 
همه ی زمینه ها رشــد کنیم، بنابراین 
محدودیتــی بــرای رشــته ها در نظر 
نگرفته ایم. همه ی دغدغه ي ما پیشرفت 
و تشویق اختراع ها و ایده های کارآمد با 

پشتوانه ی علمی است.«
فاطمه علیــا، نفراول ایــن دوره، با 
پوست پسته کاغذ تولید کرده است. او 
درباره ي کارش مي گوید: »با این اختراع 
نیازی به قطع درخت نیســت. وزن این 
کاغذ ســبک و هزینــه ي تولیدش کم 

اســت. هم چنین برای تولید این کاغذ 
در مقایســه با کاغذ های درختی، مقدار 

خیلي کم تري آب  مصرف مي شود.«
مهیار شــکراییان که رتبــه ي دوم 
جشنواره را به دست  آورده هم مي گوید: 
»کمردرد مادرم باعث شد به فکر طراحِي 
کفی طبی بیفتم. این کفی با سنسوری 
به تلفن همراه وصل مي  شــود و به بیمار 
گوش زد می کند چه مدت ایستاده است 
و چه زماني الزم است برای پیش گیری 
از درد کمر و پا، در حالت استراحت قرار 

بگیرد.«
پویا مهدوی، حائِز رتبه ي ســوم این 
جشــنواره، درباره ي اپلیکیشــني که 
طراحي کرده این طور توضیح مي دهد: 
»باگ های امنیتی برنامه های ارتباطاتی 
ایرانی باعث مي شــد که افــراد بتوانند 
خیلی ســاده اطالعات شخصی دیگران 
را حتی با وصل شــدن به مودم مشترک 
در اختیار بگیرند. این مرا ترســاند و به 
فکر ساخت اپلیکیشن ترمه افتادم. ترمه 
ضمن حفظ امنیت با استفاده از اینترنت 
داخلی هزینه  اش هم خیلي کم تر است 

است.«
عكس و متن: دالرام سادات باقري
17ساله از شهرري

بدون تو
سکسکه ي ابر بند نمی آید

خسته شده
از نبودنت

باران 
بدون تو

سرفه مي کند
ابوالفضل بدرکورایيم، 17ساله
تخبرنگار افتخاري از تهران

ش
ز ر

ي ا
ار

تخ
ر اف

نگا
بر

 خ
له،

سا
17

ت، 
س

دو
طن 

ا و
هر

: ز
ري

رگ
وی

ص
ت ود

گر
 لن

 از
له

سا
17

ت، 
صف

ود
حم

م م
ری

: م
س

عك



  سمانه فرجی 

5پنج شنبه، 9 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 11 الكترونيك 

عنکبوِت پیر، به دیواِر آرایشگاه 
چسبید و آهسته آهسته از دیوار باال رفت.

چند قدم که برداشت زانوهایش شل شدند و افتاد.
آهی کشید. 

بلند شد و باز هم از دیوار باال کشید.
دفعه ی آخر موفق شد و روبه روی آینه ایستاد.

ناگهان از دیدن قیافه اش یکه خورد. 
ولی ناامید نشد.

قیچی و شانه را برداشت و دست به کار شد.
موهایش را کوتاه و صورتش را اصالح کرد.کارش که تمام شد به آینه لبخندی زد 

و با خودش گفت: »حاال شد.«
از فردای آن روز، عنکبوِت پیر، دست نوه اش را می گرفت و به مدرسه می برد.

این از آن جام هایی نیســت که فقط 
برگزار شــود و آخرش به برگزیدگانش 
جایــزه بدهد، یــا شــرکت کنندگان 
فقط به فکر  رقابت با هم باشــند! سال 
گذشته، دومین دوره ی جام باشگاه های 
کتاب خوانی کودک و نوجوان برگزار شد 
و فرزندی به دنیا آورد به نام کتاب »100 

نامه؛ 100 پاسخ«.
داســتان از این قرار است که هریك 
از باشــگاه  های کتاب خوانی با عضویت 
حداقــل 1۲ کــودک یــا نوجــوان در 
کتاب خانه ها، مدارس، مســاجد، مراکز 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

ســراهای محله و... در  کنــار یك  مروج 
کتاب تشــکیل مي شــوند. مثل باشگاه  
کتاب خوانی کلك بم در اســتان کرمان 
یا باشگاه کتاب خوانی دیدمك در استان 
خوزســتان. در این جام، مروجان کتاب 
تســهیل گرند، یعنی حواسشان هست 
همه ی بچه ها در جریــان کتاب خوانی، 
مشــارکت و درباره ی کتاب ها صحبت 
کنند. هرعضــو حداقل یــك کتاب )با 
بن تخفیــف( خریــداری می کند و در 
کتاب خانــه می گذارد تــا کتاب ها بین 
اعضا دســت به دســت بچرخد. اعضا از 
جریان جلسه هایشان فیلم کوتاه موبایلی 

بمان 

در امن ترین نقطه ی جهان 

عنکبوتی 

دریچه های قلبم را 

   تار بسته است

 امـن   ترین 
غـار

عنکبوِت پیر
  رفيع افتخار

نامه و صد  می سازند یا اگر دوســت داشتند براي يك جام 
نویســنده های مورد عالقه شــان نامه 
می نویســند. کتــاب »100 نامه؛ 100 
پاسخ«، برگزیده ي نامه هاي این کودکان 
و نوجوانان و پاسخ نویســندگان ایرانی 
حوزه ی کودک و نوجوان را در برگرفته 

است. بخش هایی از نامه ها را بخوانید:

سالمي به درخت هاي عزيز
با عرض ســالم خدمت درخت های 
عزیز و محتــرم . بــه قشــر خاصی از 
درختان اشاره نمی کنم تا خدای نکرده 
تبعیض نــژادی پیش نیایــد. باألخره 
بعضی از درختان ســبز پررنگ و برخی 
هم سبزرنگ هســتند . رنگ هم مانند 
خیلی چیزهای دیگر دست خداست. من 
می خواهم برای فریدون عموزاده خلیلی 
یك نامه بنویســم. البته بعــد از این که 
سری به اداره ی پســت زدم تا نامه ام را 
برای ایشــان ببرند و گفتند وقتمان پر 
است و فعاًل تا سر برج دیگر هیچ نامه ای 

را پست نمی کنیم، به فکر شما افتادم .
بخشي از نامه ی آیه سادات آذریان، باشگاه 
کتاب خوانی شهر خورشيد، دزفول، استان 
خوزستان به فریدون عموزاده خليلی

چه بر سر احترام مي آيد؟
تمــام  خواهشــمندم  شــما  از 
کتاب هایتــان را مخصوصــاً رمان های 
نوجوانــان را به صــورت عامیانه برای 
کودکان بنویســید . چــون کتاب های 
شما آن قدر جذاب است که کودکان نیز 
جذب می شــوند از جمله خواهر خودم. 
هنگامی که رمان دختری با روبان سفید 
را می خواندم کنجکاو شد بداند من چه 
کتابی می خوانم و من کتاب را از اول به 
زبان کودکانه خوانده ام. او تا آخر مشتاق 
بود که بداند چه بر ســر احترام، پیرزن 

موقرمز می آید.
بخشي از نامه ی زهرا ابویسانی، باشگاه 
کتابخوانی اســتی، روســتای ابویسان، 
استان خراسان رضوی به مژگان کلهر

خيلي خوشحالم
یکــی از آرزوهام اینه که شــما رو از 
نزدیك ببینم. دوست دارم کتابتون رو 
ببرم افغانستان و ازتون کلی تعریف کنم. 
با بچه های جنگ زده ی افغانستان کتاب 
دلقك رو بخونم و یکم شادشــون کنم. 
اوف فکر کنم خیلــی پرحرفی کردم  از 
خیلی هم خیلی تر، من رو ببخشید. آخه 

خیلی خوشحالم!
بخشــي از نامــه ی کوثــر لشــكری و 
دوستانش، باشگاه کتاب خوانی همسفران 
کتاب، قم، استان قم به هدی حدادی

هم خنديدم، هم پشيمان شدم!
من کتاب طنز هویج بســتنی شما 
را خواندم و به بعضی از داســتان هایش 
نــدن بعضــی از  خندیــدم و از خوا
داستان هایش هم پشــیمان شدم . ای 
کاش داستان ها به هم مربوط و همه ی 
داستان ها با یك شــخصیت واحد ادامه 
پیــدا می کرد تــا بــرای آدم انگیزه ی 

خواندن ادامه ی داستان به وجود بیاید.
بخشي از نامه ی انسيه مالنوری، باشگاه 
کتاب خوانی دهور، روســتای یزد، استان 
یزد به فرهاد حسن زاده

كتابي با امضاي نويسنده اش!
جنــاب آقــای محمــود برآبــادی، 
نویســنده ی محبــوب مــن و بچه های 
روستام، ان شــاء اهلل یه روز بشــه دوباره 
تو رو در روســتای خود ببینیم و باهات 
حرف دلمــون رو بزنیــم. می خوام برات 
بنویسم که چرا در کتاب امیر خرگوش، 
در اولین صفحه ، کتــاب را به هیچ کس 
تقدیم نکرده اید یا این که چرا بدون مقدمه 
است. از تو می خواهم که برایم یه کتاب با 
امضای خودت بفرستی تا در کتاب خانه ی 

خودم داشته باشم و افتخار کنم.
بخشي از نامه ی محمدمهدی اسدی، باشگاه 
کتاب خوانی گروه شهيد عدنی، روستای 
فوالد لوقویی، استان اردبيل
 به محمود برآبادی

خسته نباشيد
جناب گلشیری، از نظر من داستان 
شما اشکال کوچکی داشت و آن این بود 
که رمانتان را فصل بنــدی کرده بودید. 
به نظرم این کار الزم نبود. داستان قوی 
شــما بدون فصل بندی هم می توانست 
درس های زیادی به ما بدهد. به شــما 
بابت نوشــتن چنین داســتان زیبایی 
خســته نباشــید می گویم و برای شما 

آرزوی موفقیت دارم.
بخشــي از نامه ی زهرا کاظمی، باشــگاه 
کتاب خوانــی آزادگان، ســاری، اســتان 
مازندران به سيامك گلشيری

اين شاعر به خوابتان نيامده بود؟
من تا حاال اسم شاعری به نام »دقیقی 
طوســی« رو نشــنیده بودم. احساس 
می کنم این شــاعر واقعــاً مهجور بوده. 
با خوندن این کتاب با این شــاعر که در 
دوران سامانی می زیســته آشنا شدم. 
احیانــاً این آقــای دقیقی طوســی به 
خوابتــون نیومده تا این جــا معرفیش 

کنید؟
بخشــي از نامه ی فاطمه کوهكن، باشگاه 
کتابخوانی اختران )سفيران کتاب کالله(، 
کالله، استان گلستان 
به علی اصغر سيدآبادی

شما درخت شكالتي داريد؟
خانــم کلرژوبرت راســتش من فکر 
مي کنم، شما یك درخت شکالتي واقعي 
در خانه تان دارید؟ می شود عکس آن را 
براي من با پست بفرستید؟ و یا حداقل 
یکي از شکالت هاي آن را به من بدهید 
تا در حیاط خانه مان بــکارم. خانم کلر 
ژوبرت مهربانم، شــما به قشنگي رنگ 
صورتــي پپوچي و مهرباني رنگ ســبز 

ززو هستید.
بخشي از نامه ي فریماه خسروي، باشگاه 
کتاب خواني اندیشه هاي خالق، 
بردسير، استان کرمان
 به کلرژوبرت

  نيلوفر شهسواریان



دماسنج

بانويي به رنگـ  نارنجي!
نفيسهمجيديزاده

6پنجشنبه،9خرداد1398،سالنوزدهم،شمارهي11الكترونيك

اسمشــان »رنگين بانو« است؛ 
همين پروانه هاي نارنجي را مي گويم. 
همين ها كه روزهــاي آخر بهار را 
در تهران چنين رنگــي كرده اند، 
همين ها كه چرخ مي خورند و گاهي 
هم چون سنجاق ســري زيبا، روي 
موهايمان مي نشينند و گاهي ديگر 
مانند دسته ها ي پرنده هاي مهاجر، 
منظم و در كنار هم پرواز مي كنند؛ 
اصاًل هيچ وقت اين همــه پروانه را 

يك جا ديده بوديم؟!
بايد رفتني باشند وگرنه اين شهر 
دودزده ي پر از سرب كجا و اين نازك 

بال هاي رنگارنگ كجا؟
اين سؤال همه ي ما شده است؛ 
نكند اين ها آفت باشــند؟ هفته ي 
گذشته در يكي از خيابان ها ديدم 
كه دارند سمپاشي مي كنند و فكر 

كردم كه نكند براي پروانه ها باشد؟
* * *

براي اين كه بهتر بــا ويژگي ها، 
وضعيت و داليل آمدن اين پروانه ها 
به شهر  تهران آشنا شويم، به سراغ 
ســهيال تبريزي، حشره شناس و 
كارشناس بهداشــت مي رويم و با 
او درباره ي ايــن پروانه هاي زيبا به 

گفت وگو مي پردازيم.
 

اين پروانه هــاي نارنجي براي 
حشره شــناس ها شــناخته شده  

هستند؛ آيا نام خاصي هم دارند؟
بله، اين پروانه ها اســم دارند. به اين 
نوع پروانه هــا مي گوينــد رنگين بانو يا 

بانوي رنگين.
حاال اين ر نگين بانوهاي نارنجي از 

كجا آمده اند؟
اين هــا چهارماه پيش در سيســتان 
و بلوچســتان بودند، هوا كه گرم شــد 
به ســمت تهران آمدند. تهران كه گرم 
بشود مي روند سمت شــمال، خراسان، 

آذربايجان و مناطقي كه خنك ترند.
البتــه جايــي خوانــدم كــه ايــن 
پروانه هايكــي دومــاه قبل در پيشــوا، 
ورامين يا پاكدشت ديده شدند و بعضي 
از كشاورزان هم از حضور اين ها ترسيده 
بودند، هرچنــد كه اين تــرس موردي 

نداشته است.
اين اولين بار است كه رنگين بانوها 

به تهران مي آيند؟
نه، اين پروانه  ها سال هاي قبل هم به 
تهران مي آمدند، اما تعداشــان اين قدر 
زياد نبود و به چشــم نمي آمدند. امسال 
كــه بارندگي ها زياد شــده و هوا قدري 
خنك تر شده، تعداد پروانه ها هم بيش تر 

شده است.
ايــن پروانه هــا مگــر چه قدر 
مي توانند پرواز كنند كه از سيستان 
و بلوچستان به تهران مي آيند؟ از 
آن جا تا تهران فاصله ي زيادي است؟

پروانه ها مي توانند براي زمان خيلي 
طوالني پرواز كنند. برخي از انواع آن تا 

ارتفاع چهارهزار متري توان پرواز دارند.
عمرشان چه قدر است؟

كاًل پروانه ها بسته به نوعشان، از يك 
هفته تا ٩ مــاه عمر مي كننــد كه البته 
بســتگي دارد به جنس پروانــه، چاق يا 

الغري، بزرگي و كوچكي، اين كه در كجا 
به دنيا آمده و... اما اين نــوع از پروانه ها 

حداكثر يك ماه عمر مي كنند.
اين ها هم از كرم متولد مي شوند؟

كرم ابريشم هم نوعي پروانه است؛ اما 
اين ها تخم گــذاري مي كنند و در دماي 
بين ٢٨ تا ٣٧ درجه ي سانتي گراد زياد 
مي شــوند. تخم هايشان هم رنگي است؛ 
زرد، قرمز، آبِي تيره و سياه. تخم هايشان 
را در ســاقه و برگ درختان مي گذارند و 
همان مراحل پروانه اي را دارند. يعني از 
تخم، كرم بيرون مي آيد، دوران جنيني و 
شفيدگي را مي گذراند و تبديل به پروانه 

مي شود.
البته اگــر دما باال يــا پايين تر از اين 
مقدار) ٢٨ تا ٣٧ درجه ي ســانتي گراد( 
بشــود، اصاًل اين ها به دنيــا نمي آيند. 
در حشره شناســي به اين ها مي گوييم 

پروانه هاي خانگي.
پروانه هاي غيرخانگي چه تفاوتي 

با اين ها دارند؟
آن ها در مقايسه با پروانه هاي خانگي 
بزرگ ترند، در مناطق گرمسيري زندگي 
مي كنند و عمرشــان ٩ ماه اســت. اما 
اين پروانه هايي كــه اين روزها در تهران 
مي بينيم همه جاي دنيا هســتند و حاال 

هم مهمان ما شده اند.
يعني اين پروانه ها آفت نيستند و 

خطري ندارند؟
ما دو نــوع پروانه داريــم يكي آفتي 
و يكــي غيرآفتي. پروانه هــاي آفتي در 
شــب حركت مي كنند، اما اين مهمانان 
ما روز مي آينــد و پروانه هاي روز، كاري 
به كار كســي ندارند، بي ضررند، از نظر 
اقتصادي لطمه اي نمي زنند و اصاًل  آفت 

را مي خورند.
تــازه اين ها باعــث رونــق اقتصاد و 
كشــاورزي هم مي شــوند، چون ٧٠ تا 
٧٥درصد گرده افشاني، توسط پروانه ها 

انجام مي شود.
اگر خواستيد آن ها را بهتر بشناسيد، 
پروانه هاي روز وقتي استراحت مي كنند 
بال هايشان عمودي مي ايستد و بال هاي  

پروانه هاي شب حالت شيرواني دارد.
خودشان طعمه ي چه حيواناتي 

هستند؟
پرســتو، كالغ و بســياري ديگــر از 
پرندگان، از اين  پروانه ها تغذيه مي كنند. 

اين ها شكارچي هاي زيادي دارند.
در مجموع بين ١٦ تــا ٢٠ هزارگونه 
پروانه در دنيــا داريم، اما ما انســان ها 
گونه هايشــان را از بين مي بريم. وقتي 
محيط زيســت و جنگل ها و مراتع را از 
بين مي بريم، يعني ما هم شكارچي اين 

حشرات شده ايم.
چرا اآلن سم پاشي مي كنند؟ اين 
سم پاشي درخت ها، پروانه ها را از 

بين مي برد؟
بله، به سرعت آن ها را از بين مي برد. 

در حالي كــه اين ها هيچ گونــه خطر و 
آسيبي ندارند .جالب است همراه اين ها 

زنبورها هم مي آيند.
چرا؟

چون محيط و هوا را مناسب مي بينند. 
زنبورها هم آفت ها را از بين مي برند.

غذايشان چيست؟
اين هــا شــهدگياه و آب مي خورند. 
به بعضــي گل ها بيش تــر عالقه مندند. 
جعفري، رازيانه و شــبدر مورد عالقه ي 
پروانه هاست. البته عالوه بر اين ها، به گل 
آفتابگردان و تاج خروس، مريم گلي و يا 
حتي به ميوه ها هم عالقه مندند. شما يك 
گالبي يا پرتقال را نصف كنيد و بگذاريد 
در محيط باز، مي بينيد پروانه ها چه قدر 

دور آن جمع مي شوند.
اين پروانه ها يــا به تعبيري اين 
بانوهاي رنگين، ويژگي ديگري هم 

دارند؟
از نظر رفتارشناسي حشرات، حافظه 
و خاطره شان جالب است كه اگر كاري را 
انجام دهند يا وادار به انجام آن بشوند، از 
خاطرشان نمي رود و دوباره آن را تكرار 
مي كنند؛ ديگــر اين كــه در پروانه ها، 

ماده ها بزرگ تر و تيره تر از نرها هستند.
پروانه ها زير ميكروسكوپ واقعًا 
مثل هيوال هستند؟ اين قدر زشتند؟

نــه، اولين بار كــه يك پروانــه را در 
دانشگاه زير ميكروســكوپ ديدم؛ شبيه 
بانويي بود كــه پالتوي پوســت زيبايي 
پوشيده باشــد، صورتش هم خب حشره 

است.
* * *

اما من اولين بار كــه يك پروانه را زير 
ميكروســكوپ ديدم، همه ي فانتزهاي 
ذهنم به هــم ريخت و ديگــر نمي توانم 
اين قدر زيبا ببينمشان. توصيه مي كنم 
هيچ وقــت پروانه هــا را زير دســتگاه 

ميكروسكوپ نگاه نكنيد!

اين پروانه  ها قباًل هم  به تهران مي آمدند، 
اما تعداشان زياد نبود و به چشم 
نمي آمدند. امسال كه بارندگي ها زياد 
شده و هوا خنك تر است، تعداد پروانه ها 
هم بيش تر شده است



پايان فصل!
نگاهي به قهرمان هاي اين دوره ي سري آ ايتاليا، ليگ 1 فرانسه 

و اردويسه ي هلند همه مي دانند كه هرسال، چهار فصل دارد؛ بهار، تابستان، پاييز و زمستان. اما 
هواداران فوتبال به فصل پنجمي هم اعتقاد دارند كه »فصل فوتبال« است!

كم كم تمام ليگ هاي مهم اروپايي به كار خود پايان دادند و با برگزاري فينال ليگ 
قهرمانان اروپا در يازدهم خردادماه، پايان فصل فوتبال دوباره از راه مي رسد. 

هفته ي گذشته بوندس ليگاي آلمان، الليگاي اسپانيا و ليگ برتر انگليس را با هم 
بررسي كرديم و در اين شماره نيز سري آ ايتاليا، ليگ 1 فرانسه و اردويسه ي هلند 

را بررسي خواهيم كرد. 
در شماره ي بعدي هم نگاهي مي اندازيم به قهرمانان دو فينال حساس و تمامًا 
انگليسي ليگ قهرمانان اروپا بين ليورپول و تاتنهام و ليگ اروپا بين تيم هاي 

  علي مولويآرسنال و چلسي مي پردازيم.

در ماجراي رسوايي سال2006 ميالدي فوتبال ايتاليا يا »كالچوپولي« 
كه منجر به مجازات تيم »يوونتوس« و ســقوط اين تيم به »سري ب« و 
اهداي عجيب و غريب قهرماني به اينترميالن شد، شايد كم تر كسي فكر 
مي كرد يوونتوس بتواند به اين خوبي ســختي ها را پشت سر بگذارد و 

جايي براي هيچ يك از تيم هاي مطرح ايتاليايي باقي نگذارد. 
اما واقعيت اين اســت كه اين تيم محبوب امسال براي هشتمين سال 
پياپي قهرمان سري آ شد، سي و پنجمين قهرماني خود را در ليگ ايتاليا جشن گرفت 

و ركوردي دست نيافتني ثبت كرد. 
پس از يوونتوس با 90 امتياز، تيم هاي ناپولي 79 امتياز وآتاالنتا با 69 امتياز در 
رتبه هاي دوم و سوم ايستادند. نكته ي جالب توجه اين فصل ليگ ايتاليا، بازي هاي 
درخشان آتاالنتا بود كه آن ها را به مقام سوم ليگ و نايب قهرماني جام حذفي رساند 
و حاال در فصل آينده اين تيم 111ســاله براي اولين بار به ليگ قهرمانان اروپا قدم 

مي گذارد.
شايد اكثر هواداران فوتبال از ابتداي فصل تصور مي كردند با آمدن »كريستيانو 
رونالدو« به يوونتوس و بي رقيب بودن او در ليگ ايتاليا، قطعًا مقام آقاي گلي متعلق 
به اوست، اما »فابيو كواليارال«، مهاجم ايتاليايي سمپدوريا با 26 گل زده، آقاي گل 
سري آ شد و رونالدو با 21 گل زده در جايگاه چهارم جدول ايستاد. هم چنين در كمال 
ناباوري بهترين خط حمله ي ليگ با 77 گل زده به نام آتاالنتا خورد و بهترين خط 

دفاع ليگ هم با 30 گل خورده به يوونتوس رسيد.

رقابت تيم هاي آژاكــس، اي زد آلكمار، پي اس وي 
آيندهوون و فاينورد هميشــه در ليگ هلند جذاب و 
ديدني بوده است. سال گذشته پي اس وي  آيندهوون 
با چهار امتياز اختالف نسبت به آژاكس، براي بيست 
و چهارمين بارقهرمان اردويسه يا ليگ برتر هلند شد و امسال آژاكس 
آمســتردام با ســه امتياز اختالف نســبت به آيندهوون براي ســي و 
چهارمين بار به مقام قهرماني ليگ هلند رسيد. به اين ترتيب در شصت 
و سومين دوره ي ليگ هلند، آژاكس با 86 امتياز، پي اس وي آيندهوون 
با 83 امتياز، فاينورد با 65 امتياز ســوم و اي زد آلكمار هم با 58 امتياز 

چهارم شدند.
در اين فصل، »لوک دی يانگ«، مهاجم هلندي آيندهوون و »دوشان 
تاديچ« مهاجم صربستاني آژاكس هردو با 34 گل زده به مقام آقاي گلي 
دســت پيدا كردند؛ البته با اين تفاوت كه دي يانگ تمام گل هايش را در 
جريان بازي زده، اما تاديچ 11 گل از مجموع گل هايش را از روي نقطه ي 
پنالتي به ثمر رسانده است. ضمن اين كه آژاكس با 119 گل، بهترين خط 
حمله ي جام و آيندهوون با 26 گل خــورده، بهترين خط دفاع جام را 

به نام خود ثبت كردند.

واقعيت اين است كه هزينه هاي عجيب و غريب 
و سرســام آور پاري ســن ژرمن در خريــد بازيكن و 
سرمربي، هرچند كه در ســطح اروپا جواب نداده، 
اما حداقل در ليگ فرانســه خوب جواب داده است. 

تيم پايتخت فرانسه كه پيش از سال 2012 ميالدي، فقط دوبار مقام 
قهرماني را در سال هاي 1986 و 1994 ميالدي ليگ تجربه كرده بود، 
از آن سال تا حاال شش بار قهرمان ليگ شده و فقط در فصل 2017-18، 

قهرماني ليگ را به تيم موناكوي جوان و  آتشين واگذار كرد. 
به اين ترتيب امسال هم پاري سن ژرمن 91 امتيازي، با اقتدار براي 
هشتمين بار قهرمان ليگ1 فرانسه شــد و تيم هاي ليل با 75 امتياز و 
ليون با 72 امتياز رتبه هاي دوم و سوم را به دست آوردند. تيم موناكو 
هم كه همه ي ســتاره هاي جوانــش را در اين دو ســال فروخته بود، 
چيزي نمانده بود به ليگ پايين تر ســقوط كنــد و در رده ي هفدهم 

جدول ايستاد!
پاري سن ژرمن با 105 گل بهترين خط حمله و ليل با 33 گل خورده 
بهترين خط دفاع ليگ 1 فرانســه بودند و »كيليان ام باپه«، ســتاره ي 
جوان فرانسوي پاري سن ژرمن با 33 گل بهترين گل زن جام نام گرفت.

7پنج شنبه، 9 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 11 الكترونيك 



»جاشكولي«،نويسندهوكارگردانانيميشن»داستاناسباببازي4«:

  ترجمه ي سارا منصوري

هرپاياني، شروع اتفاقي جديد است
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8پنج شنبه، 9 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 11 الكترونيك شهر فرنگ

»فوركي«  اسباب بازی اي دست ساز است. من 
شخصيتي خوش رنگ و لعاب نمی خواستم؛ 
موجودی می خواستم كه تفاوتش با تمام 

اسباب بازی های اطرافش به چشم بياید

يك سؤال ســاده؛ چرا داستان 
اسباب بازی4؟

این دقیقاً ســؤالی بود كــه از خودم 
كردم. از خودم پرســیدم چرا داســتان 
اســباب بازی4؟ و فکركــردن به جواب 
آن، مــرا به ســاختن آن عالقه مند كرد. 
هرپایانی، شــروع اتفاقي جدید اســت. 
از خودم پرســیدم، برای »وودی« قرار 
اســت چه اتفاقی بیفتد؟ كامــاًل برایم 
معلوم بود كه وودی قرار نیســت همان 
ماجراجویی هایــی را كه در اتــاق اَندی 
داشت در اتاق »بانی« هم تجربه كند. بعد 
ناگهان همه چیز برایم روشن و روشن تر 
شد. ایده ها یکی پس از دیگری به ذهنم 

هجوم آوردنــد. با خــودم گفتم، وودی 
چه طور از پس این موقعیت تازه برخواهد 
آمد؟ این بهترین داستان برای شخصیتی 
است كه او را كاماًل می شناسیم، اما هیچ 
تصوری از او در موقعیت تازه اش نداریم. 
همین طور ادامه دادم و ایده هایم بزرگ و 

بزرگ تر شد.
از قبل برای ســاختن داستان 
اســباب بازی4 برنامه  ريزی كرده 

بوديد؟
نمی شود گفت برنامه ریزی شده بود، 
ولی ما بر ایــن باوریم كه اگر داســتانی 
ارزش بازگوكردن داشــته باشد، باید آن 

را تعریف كنیم. 
از اتفاق هاي جالب اين قســمت 

داستان اسباب بازي، حضوردوباره ي 
»دان ريكلز«، گوينده ي شخصيت 
آقاي ســيب زميني است كه پيش 
از شــروع ســاخت اين قسمت 
درگذشــت، اما هم چنان صدايش 

شنيده مي شود.
بله، متأسفانه دان ریکلز قبل از ساخت 
انیمیشــن از دنیا رفت. ما بــا او قرارداد 
داشتیم و  بسیار خوشحال بودیم كه او را 
در چهارمین قسمت داستان  اسباب بازی 
داریم. اما خبر فوت ناگهاني او ما را شوكه 
كرد. بعد از مــرگ دان، خانواده اش با ما 
تماس گرفتند و خواســتند بــه احترام 
25ســال صداپیشــگی نقــش آقــای 

ســیب زمینی، بررســي كنیم و ببینیم 
راهی هست تا او در این قسمت هم حضور 

داشته باشد؟
كار مــا از این جا شــروع شــد. تمام 
انیمیشــن هاي كوتاه و بلند، بازی های 
كامپیوتری و هرچیز مرتبط به داســتان 
اســباب بازي كه فکرش را بکنید، زیر و 
رو كردیــم و صــدای دان را از آن بیرون 
كشیدیم و با خوشــحالی، دیالوگ های 
زیادی از دان به دســت آمــد. البته اصاًل 
كار ساده ای نبود و زمان و انرژی زیادی 
برد، اما گروه ما مفتخر است كه توانست 
صدای او را در تازه ترین قسمت داستان 

اسباب بازی هم داشته باشد. 
شخصيت »فوركی« )چنگالي( از 

كجا آمد؟
در اتاق داســتان اســتودیو نشسته 
بودیم و داشــتیم درباره ي شیطنت هاي 
بچه هایمان در جشــن ســال نو حرف 
می زدیم. بخش جالب این خاطره گویی، 
آن جا بود كه فهمیدیم همه ي بچه های 
ما، بازی كردن با جعبه های هدیه را خیلی 
بیش تر از بازی كردن با اسباب بازی های 
درون جعبه ها دوســت دارند. این اتفاق 
ما را به فکــر انداخت كه بــرای بچه ها 
این جعبه ها جان دارنــد؟ اگر جعبه ها را 
موجودات جان دار در نظــر بگیریم چه 
اتفاقی می افتد؟ این افکار عجیب و غریب 
را دنبال كردیم و به این نقطه رسیدیم كه 

اگر بانی، اسباب بازی ای بسازد كه قبل از 
این در داستان اسباب بازی حضور نداشته 

چه می شود؟
به این ترتیب، در برابــر هركاری كه 
قبل از این در داستان اسباب بازی انجام 
نداده بودیم و ایــده ای كه اجرایی نکرده 
بودیم، به خودمان گفتیم، انجامش بده 
و ببین چه می شود! شــاید بگویید این 
شــیوه تا حدودی غیرحرفه ای است. اما 
وقتی چهارمین قسمت از یک مجموعه ي 
انیمیشن ساخته می شــود، واردكردن 
ایده ي نو به داســتان آن، كار دشــواری 
است. چون پیش از این در داستان های 
قبلی خیلی اتفاق ها افتــاده و قطعاً قرار 
نیست كه دوباره گویی و تکرار گذشته را 

از نو داشته باشیم. ما به هرایده و تجربه ي 
عجیب و غریب در این انیمیشــن روی 
خوش نشان می دادیم و فوركی، یکی از 

بهترین این ایده هاست. 
سال هاست كه صنعت انيميشن 
از نظر تكنيكی در مســير صعودی 
قرار دارد. فكر می كنيد داســتان 
اســباب بازی 4، نهايت پتانســيل 
تكنيكی صنعت انيميشن را نشان 

داده است؟
نه، این طور فکر نمی كنم. هرداستاني 
با داســتان دیگر متفاوت است و تکنیک 
خاص خــودش را در انیمیشــن طلب 
می كند. این مثل این اســت كه بگوییم 
بهترین بازیکن بســکتبال تمام دوران را 
دیده ایم! نه، منطقی به نظر نمی رســد. 
شــاید به لحاظ تکنیک در این قسمت از 
داستان اســباب بازی، پیشرفت بسیاري 
كرده باشــیم، اما این چیزی نبود كه من 
می خواســتم. مثاًل درباره ي شــخصیت 
فوركی، بعــد از دیدن چند تســت اول، 
انیماتورهــا را وادار كــردم كه عقب گرد 

داشته باشند! 
طراحی و حــركات این شــخصیت 
باید كیفیــت خیلی پایینی نســبت به 
شــخصیت هاي دیگر داشــته باشد. او 
یک اســباب بازی دست ســاز بود و باید 
دست سازبودن را در تمام وجوه آن وارد 
می كردیم. من شــخصیتي خوش رنگ 
و لعاب نمی خواســتم، بلکــه موجودی 
را می خواســتم كــه تفاوتش بــا تمام 
اسباب بازی های اطرافش به چشم بیاید. 
این جاســت كه تکنولوژی حرف اول را 
نمی زند؛ ما هســتیم كه بنا به نیازمان و 
به مقدار الزم باید از امکانات آن استفاده 

كنیم.
نمی دانم چرا فكر می كنم شــما 
از عالقه مندان فيلم های كالسيك 
 ژانر وحشت هســتيد! دليل خوبی

نزديك به 24سال است كه آن ها را 
مي شناسيم؛ شخصيت هاي »داستان 
اسباب بازي«، سال هاست كه بر پرده ي 
سينماهاي جهان درخشــيده اند و 
كودكان و نوجوانان چندنسل با آن ها 
خاطره دارند. 9ســال قبل كه قسمت 
ســوم اين  مجموعه ساخته شد، همه 
فكر مي كردند با بزرگ شدن شخصيت 
»اَندي«، داستان  اسباب بازي ها براي 
هميشه تمام شده اســت، اما »جاش 
كولي«، نويسنده و كارگردان انيميشن 
»داستان اسباب بازي4« معتقد است 
»هرپاياني، شروع اتفاقي جديد است«. 
داســتان اســباب بازي 4، اولين 
انيميشــن ســينمايي جاش كولي 
به حســاب مي آيد. او امــروز وام دار 
شــخصيت هايي اســت كه 24سال 
قبل )زماني كه خودش 15ساله بود(، 
»جان لَِســتر«، نويسنده و كارگردان 
قســمت هاي اول و دوم داســتان 

اسباب بازي خلق كرد. 
اكران جهاني اين انيميشن جذاب از 
هفته ي پاياني خردادماه، آغاز مي شود 
و به همين مناسبت براي »شهرفرنگ« 
اين شماره، گفت وگويي جالب با جاش 

كولي را برايتان آماده كرده ايم.



هم دارم! چون در این قسمت، چند 
شخصیت ترســناک دارید. صرف 
نگاه کردن به شخصیت های آدمک 
و عروسک ســخن گو، لرزه به دل 

تماشاگر می اندازد!
بله، من عاشــق فیلم های ترســناک 
هســتم! البته فیلم هــای جنایــي نه، 
فقط فیلم هــای ترســناک. مغازه های 
عتیقه فروشــي ایــن دو شــخصیت 

هم مربوط بــه همان جاها می شــوند و 
مکان های وحشت آور و مخوفی هستند. 
تاریخ در ایــن مغازه ها موج می زند و این 
همان چیزی اســت که ایــن مکان ها را 
هیجان انگیز می کند. هروسیله ي کوچکی 
در عتیقه فروشی ها، تاریخچه اي پشتش 
دارد. ما در داستان اسباب بازی4، صورت 
دیگری از یک عتیقه فروشــی را نشــان 
دادیم. مکانــي هیجان انگیــز که فقط 
تارهای عنکبوِت بین قفسه ها مرموزش 
نکرده؛ بلکه همه ي اشیاي درون آن حس 
سحرآمیزي دارند. در قسمت های قبلی، 
ما مهدکودکي را داشتیم که حسی شبیه 
به زندان داشت و در این قسمت 

هم مغازه ا ی هیجان آور داریم.
بیایید کمــي درباره ي 
تأثیری کــه شــخصیت های این 
مجموعه ي انیمیشــن بــر زندگی 
واقعی گذاشته اند صحبت کنیم. در 
قسمت چهارم، شما شخصیت هایی 
را از دل زندگــی واقعی به این قصه 
وارد کردید، شــخصیت هایی که 
واقعًا وجود دارند. اما در قسمت های 
قبلی، ما اسباب بازی هایی را 
می دیدیم که بعد از انیمیشن 
داستان اسباب بازی به سبد 

بازی بچه ها وارد شدند.
نه، کاماًل این طور نیست. اولین 
قسمت داستان اسباب  بازی، دو 
شخصیت داشــت که از دنیای 

واقعی وارد این قصه شــده بودند؛ آقای 
سیب زمینی و سگ فنری. حتماً فراموش 
کرده اید که این دو اســباب بازی خیلی 
قبل از ساخت داستان اسباب بازی وجود 

داشته اند.
من می خواســتم در این انیمیشــن، 
اســباب بازی هایی را ببینم کــه با آن ها 
بزرگ شــده ام. مثل شخصیت عروسک 
ســخن گو »چتی کتــي« در مغــازه ي 
عتیقه فروشــی. این به نوعی برایم ادای 
دین به آن عروســک ها بــود. خیلی از 
هم سن و ســاالن من با اسباب بازی های 
جنگ ستارگان بزرگ شــده اند که آن ها 
را بزرگ ترین کارخانه ي اسباب بازی در 
دوران کودکی من تولیــد می کرد. برای 
همین به نظرم خیلی طبیعی اســت که 
آن ها را در چهارمین قســمت داســتان 

اسباب بازي ببینیم.
شخصیت دیگري که بسیار مورد 
توجه اســت »بو پیپ« یا عروسک 
دختر چوپان اســت. پر رنگ کردن 
نقش او در این قســمت، بخشی از 
پروژه ي پررنگ کردن نقش و قدرت 
زنان در جامعه اســت که این روزها 

بیش تر به آن توجه می شود؟
نه، دقیقــاً. حضور دختــر چوپان از 
مدت ها قبل در قســمت چهارم قطعی 
شــده بود. او بخش مهمی از داستان ما 
بود. ما به نوعی این شــخصیت را از اول 
ســاختیم. برگشــتیم و بقیه فیلم ها را 

نگاه کردیم. کل حضور او در ســه فیلم 
قبلی به ســختی به10 دقیقه مي رسد. او 
شخصیت اصلي هیچ کدام از سه قسمت 
قبلی نبود. برای همین در قسمت چهارم، 
شخصیت پردازی او با ظرافت و جزئیات 

بیش تری انجام شد.
کارگردانی شخصیت های قدیمی 
مثل وودی و باز، دشــوارتر بود یا 
شــخصیت هاي به روز شده ای مثل 
بوپیپ یا شخصیت های جدیدتري 

مثل »گبی گبی«؟
مسلماً شخصیت های تازه وارد دردسر 
بیش تری داشــتند. مثل این است که با 
بازیکنانی تــازه کار وارد یک زمین بازی 
جدید شوید که قباًل در آن بازی نکرده اید. 
مزیت حضــور وودی و باز، ایــن بود که 
انیماتورها با آن ها کاماًل آشنایی داشتند. 
تمام زیر و بــم این دو شــخصیت  برای 
انیماتورها روشن بود. همین باعث مي شد 
کار کمی آســان تر شــود. در عین حال 
این نگرانی را داشــتم که شخصیت های 
قدیمی، صرفاً تکرار قســمت های قبلی 
نباشند. تماشاگران، عاشق شخصیت های 
این داستان هستند. آن ها را می شناسند 
و خیلي دوستشــان دارند. برای همین 
نمی توانســتیم و نباید شــخصیت های 
قدیمــی را دســت کاری می کردیــم. 
آن وقت داد تماشــاگران در می آمد که 
با شــخصیت های محبوب بچگي هاي ما 

چه کرده اید!

بله، مسئولیت زیادی در این انیمیشن 
روی دوش ما بود.

»تام هنکس« چه قدر از بازگشت 
دوباره به داســتان اســباب بازي 

هیجان زده بود؟
اوه، دوســت من! به شــما می گویم 
چه قدر! راســتش یکی از دلهره آورترین 
بخش های حضورم در ایــن کار، روبه رو 
شدن با تام هنکس بود. چون او به خوبی 
وودی را می شناخت؛ خیلی بهتر از بقیه. 
اما او خیلی راحت با تیم ما روبه رو شد و 
پرسید خب بچه ها قرار است چه کنیم؟ 

آخرین بخشی که ما سر ضبط صدای 
او بودیم، بســیار احساساتی تمام شد. او 
برای خواندن 20 خط پایانی به استودیو 
آمد. از او تشــکر کردیم و تام به ما گفت: 
این شــخصیت برای من و خانــواده ام، 
به اندازه ي دنیــا ارزش دارد. برای همین 
است که 25ســال از زندگی ام را همراه 

او هستم. 
فکــر می کنید شــخصیت های 
داستان اســباب بازی4 هم ادامه 
داشته باشــند و به شخصیت های 
افسانه ای نســل جدید تماشاگران 

تبدیل شوند؟
نمی دانــم. نمی دانــم در آینده چه 
می شود و آیا این داســتان ادامه خواهد 
داشت یا نه. اما احســاس می کنم حتی 
اگر دنباله ی دیگری هم از این مجموعه 
ساخته نشود، داستان اسباب بازی ها برای 

همیشه ادامه خواهد داشت.

9پنج شنبه، 9 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 11 الكترونيك شهر فرنگ
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30 لحظه ي  نيايش  در نگارخانه ي  اللـه
  فريبا خاني
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10پنج شنبه، 9 خرداد 1398، سال نوزدهم، شماره ي 11 الكترونيك 

ســومين نمايشــگاه عكس نيايش 
تا 21 خــرداد در گالري الله برپاســت. 
اين نمايشگاه به مناســبت ماه مبارك 
رمضان، از 25 ارديبهشــت آغاز به كار 
كرد.  نمايشگاه عكس نيايش با هم كاري 
موزه ي عكســخانه ي شــهر و موزه ي 
هنرهاي ديني امام عليع برپا شده است.  
محمدحســين ســعلبي فرد، مدير 
نگارخانــه ي اللــه دربــاره ي ســومين 
نمايشــگاه عكس نيايش بــه خبرنگار 
هفته نامــه ي دوچرخــه مي گويد: »در 
نمايشــگاه عكس نيايــش 30 عكس با 
موضوع هــاي دعا و نيايــش، آيين ها و 
مراسم مربوط به ماه رمضان و شب هاي 
قدر به نمايش درآمده اســت. اين آثار 
از ميــان عكس هــاي جشــنواره ها و 
مناسبت هاي گوناگون برگزيده شده اند 
و بيش تر آ ن ها لحظــات معنوي ارتباط 

انسان را با خدا منعكس مي كنند.«
در اين نمايشگاه عكس هاي گروهي 
از عكاسان در معرض نمايش قرار گرفته  
اســت كه تعدادي از عكس هــا رنگي و 

برخي نيز سياه و سفيدند. 
به گفتــه ي مديــر نگارخانه ي الله 
»بعضــي عكس هــاي نمايشــگاه به 
معماري هــاي خــاص مســاجد  هم 
مي پردازند و از اين لحاظ عكس ها ابعاد 

متنوعي پيدا كرده اند.« 
عالقه مندان، مي توانند هرروز )به جز 
روزهاي تعطيل( از ســاعت 9 تا 17 )و 
پنج شــنبه ها از ســاعت 9تا12( از اين 

نمايشگاه ديدن كنند.
بــراي دريافــت اطالعــات بيش تر 
مي توانيد با شماره ي تلفن 88960492 

تماس بگيريد. 
نشاني نگارخانه ي الله: خيابان دكتر 
فاطمی، ضلع شــمالی بوســتان الله، 

روبه روی پاركينگ طبقاتی الله.
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