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ويژه   نوجوانان، سال نوزدهم، شماره   969 ، پنجشنبه9 آبان 1398،  ضميمه   روزنامه   همشهري شماره7795

بیش از دو دهه است که انیمیشِن شیرشاه، از انیمیشن های محبوب دنیاست. این انیمیشن که داستان بچه شیری یتیم 
به نام »سیمبا« و چگونگی رسیدن او به پادشاهی جنگل را روایت می کند، در سال ۱۹۹۴ میالدی، با بودجه ی ۴۵ میلیون دالر 

ساخته شد و در نمایش جهانی، بیش از ۹۸۷ میلیون دالر فروش کرد.
چندسالی است کمپانی دیزنی بازسازی انیمیشن های کالسیک خود را در قالب فیلم زنده در دستور کار قرار داده و پیش 
از این، انیمیشن های کالسیک »آلیس در سرزمین عجایب«، »سیندرال«، »کتاب جنگل«، »دیو و دلبر«، »کریستوفر رابین«، 

»دامبو« و »عالءالدین« را در قالب فیلم زنده از نو تولید کرده و حاال نوبت شیرشاه است.
»جان فاْورو«، کارگردان ۵۲ســاله ی آمریکایی، پیش از این خالق آثاری چون »اِلف«، »سرآشپز«، »مرد آهنی ۱« و »مرد 
آهنی ۲« بوده و در همین پروژه ی بازسازی انیمیشن های کالسیک والت دیزنی در سال ۲۰۱۶ میالدی، فیلم زنده ي انیمیشن 

کتاب جنگل را ساخت و بالفاصله پس از آن روی صندلی کارگردانی شیرشاه نشست.
فاورو در ساخت شیرشاه از تازه ترین فناوری های کامپیوتری استفاده کرده و این فیلم را با   ۲۶۰ میلیون دالر بودجه ساخته 

است، حال آن که شیرشاه از زمان آغاز اکران جهانی در اواسط تابستان تا حاال، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دالر در جهان فروخته و 
از آثار موفق در میان فیلم هاي کالسیک دیزنی است که در قالب فیلم زنده بازسازی شده اند. به همین مناسبت در صفحه ي شهرفرنگ 

این هفته سعي کرده ایم با گفت وگویی خواندنی، با مراحل ساخت این فیلم جذاب بیش تر آشنا شویم.

»جان فاْورو«، کارگردان فیلم »شیرشاه«:

مردآهنی ز  ا شیرشاه 
بود! برایم شیرین تر   

  ترجمه ي سارا منصوري

ادامه در صفحه ي  ۱۸ 

چرخ اول

مــا دوچرخه اي ها دوســت داريم 
رؤياهايمــان را نگه داريــم؛ درباره ي 
آن هــا با هــم  صحبــت كنيــم؛ به 
رؤياهايمان پر و بال بدهيم و دوســت 
نداريم بــراي خيال هايمان ســقفي 
ببنديم. شــايد به خاطر همين، از روز 
اول اين اســم كمي عجيب براي اين 
نشــريه انتخاب شد. اســمي بود كه 
آدم هايي را از جنس خودش، دوِر هم 
جمع كنــد تا دوچرخه اي بســازند با 
هويتي فراتر از آدم هايــش؛ كه البته 
آدم هايش را هم نگه مي دارد. وقتي اين 
يادداشــت را مي خوانيد، دو ماه و يك 
هفته به تمام شدن 19سالگي دوچرخه 
مانده اســت؛ دو ماه و يك هفته تا پا 
گذاشتن به 20سالگي. در اين مدت، 
دوچرخه در نزديك به 1000 شماره 
و نمي دانم چندهزار صفحه و چندين 
هــزار مطلــب و تصوير، هــم ركاب 
چندين و چندهــزار نوجوان و كودك 
و بزرگ سال بوده كه خواندن و نوشتن، 
دانستن، نقاشي كشيدن، عكس گرفتن 
وگفت وگوكــردن را با رؤياهايشــان 
درهــم آميخته انــد و دوســت دارند 
اين كارها را با نگاهــي به آينده دنبال 
كنند. به خاطر همين، هواي هم ديگر 
و هــواي دوره ي كودكــي و نوجواني 
را دارنــد. به خاطر همين از رســيدن 
روز جهاني كودك، روز ملي نوجوان، 
روز بين المللي نوجــوان و روز جهاني 
كتاب كودك ذوق مي  كنند. به خاطر 
همين دوچرخه اي ها خانواده ي بزرگي 
شده اند كه هرجا باشند و هرجا بروند، 
دلشان با دوچرخه است. همه ي اين ها 
را گفتم كه برســم به اين نقطه كه از 
شــماره ي بعد يكي ديگــر از اعضاي 
خانواده ي صميمي دوچرخه پشــت 
ميز ســردبيري دوچرخه مي نشيند؛ 
اما من هم مثل بقيه ي دوچرخه اي ها، 
هم چنان دوســت و همراه دوچرخه و 

شما نوجوانان عزيز هستم.
مناف يحيي پور

هم چنان دوست 
و همراه با دوچرخه!

یک
آقای معلم ســام. می خواستم با 
شــما حرف بزنم؛ بــا گوش هايي كه 
باند پيچي شده است. تازه يك هفته 
است كه از اتاق جراحی بيرون آمده ام. 
هنوز گوش هايم تير می كشند. هنوز 
می ترسم ديگر هيچ صدايی را نشنوم. 
ياد هدفونــم می افتــم. آن زمان ها، 
داشتم به موســيقی گوش می دادم، 
بعــد مي ديــدم فقط يك گوشــم 
می شــنود و گوش ديگــرم چيزی 
نمی شــنود. گوشــی هاي هدفون را 
كه جا به جا  مي كــردم، مي فهميدم 
يكی شان ديگر كار نمی كند و شنيدن 
موسيقی با يك گوشی هدفون، لطف 
و جذابيت خود را از دست می داد. حاال 
می ترســم گوش هايم ديگر نشنوند. 
شنيدن موســيقی با يك گوش اصًا 
خوشايند نيســت. آقای معلم! فكر 
می كردم كه مدرسه جايی است كه 
 می خواهد گوش هايمان را تيزتر كند؛

 اما... 

دو 
ضرب المثل ها را جــدی بگيريم؛ 
آن ها به ما می گويند كه چه طور داريم 
به جهان نگاه می كنيم و تاريخچه ی 
فكری ما چگونه است؟ مادربزرگم برايم 
تعريف كرده اســت كه وقتی مدرسه 
می رفت، مدام تنبيه می شد. وقتی به 
مادر يا پدرش شــكايت می كرد آن ها 
با خون سردی می گفتند: »چوب معلم 
گل اســت و هركه نخورد ُخل...« آدم 
كتك بخورد،  تبديل به ُگل می شود. 
خوش بو می شود؛ شكوفا می شود و اگر 
تنبيه نشود؛ ُخل و ديوانه می شود. من 
به اين ضرب المثل هــا، اعتراض دارم 

بايد اين ضرب المثل ها اصاح شود.

سه 
باز هــم خوب اســت؛ محســن 
حاجي ميرزايــي، وزيــر آمــوزش و 
پرورش به نوجوانی كه گوشش آسيب 
ديده بود؛ تلفــن زد و از او دل جويی 
كرد. يعنی اين كه احساس مسئوليت 

 فريبا خاني

آقا،چوب معلم
 ُگل نيست!

كــرد. او گفته بــود: »معلم ها، 
رسوالن عشق و خويشتن داری 
تفاقاتــی چنينــی  هســتند. از ا
احساس شرمســاری می كنم.« اما 
يكی از معلم ها هم گفتــه بود ما به 
كجا شــكايت كنيم كه سامت ما را 
دانش آموزان از بيــن می برند؟ انگار 
انتظار داشت وزير آموزش و پرورش 
به او هم زنــگ بزند و دل جويی كند. 
چه حرف ها! تازه يك نفر هم در فضای 
مجازی با هشتگ يك مادر عصباني از 
مدرسه نوشــته بود. اين چه وضعي 
اســت؛ هرروز معلم ها از شــيطنت 
پســرم عكس می گيرند و برای من 
ارسال می كنند مگر ما اعصابمان را 
از سر راه آورديم؟ حاال نمی دانم مگر 
معلم ها اعصابشان را از كجا آوردند؟ 
اين نوگل خنــداِن كمي غيرمعمول 

پسر شماست!

چهار 
كًا تنبيه، خشــونت است. تنبيه 
فقط كه زدن چك و مشــت و لگد و 
گاز نيست. تنبيه می تواند يك حرف 
تحقيرآميز باشــد. لطفاً ايــن را در 
سردر مدرسه بنويسيد. لطفاً معلم ها 
بخوانند و دانش آموزان بدانند. خيلي 
جدي اگر رفتار خشونت بار ديديد بايد 
اعتراض كنيد و گــزارش بدهيد. در 
ضمن چرا در مدرسه ها كنترل خشم 
ياد نمی دهيد؛ هم برای معلم ها خوب 

است هم برای ما دانش آموزان.

اجداد ما در تايتانيك بودند!
پرنده ها   و     باغ ها   

ر  هاي مدرسه شدند! دیوا   مهمان 
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»جان فاْورو«، کارگردان فیلم »شیرشاه«:

مردآهنی ز  ا شیرشاه 
بود! برایم شیرین تر   

که از فیلم یادم مانده بود نوشــتم؛ از شــوخی ها، 
شخصیت ها و داستان بسیار احساسی آن. درباره ی 
کتاب جنگل هم همین کار را کرده بودم. فهرستم 
در کتاب جنگل به یک نیم صفحه خالصه شــد، اما 

درباره ی شیرشاه این طور نبود. 
موارد زیادی بود که بعد از گذشــت ســال ها، 
هم چنــان در ذهنم مانــده بودند. نــه فقط برای 
من، بلکه خیلی از عالقه مندان انیمیشــن قدیمی 
شیرشاه هم جزئیات بســیاری از این انیمیشن در 
ذهنشــان باقی مانده. فیلم من، نماهای مشابهی با 
نسخه ی قدیمی دارد، اما برای تماشاگر، تجربه ای 
کاماًل جدید است. من فیلم را در قالب یک مستند 
حیات وحش ســاختم و در عین حال به انیمیشن 

قدیمی هم وفادار بودم. 
به عنوان مثال به نمایی از فیلم اشــاره می کنم؛ 
صحنه ی به دنیاآمدن »سیمبا«. وقتی که »بابون« 
او را در دست می گیرد، به آســمان بلند می کند و 
به حیوانات ایســتاده در دشت نشــان می دهد. در 
انیمیشن قدیمی، بابون، رنگ قرمزی را که از میوه ای 
گرفته، بر پیشانی سیمبا می کشد. اما در طبیعت، 
رنگی به ایــن غلظت وجود ندارد. بــرای همین در 
فیلم من، خط کم رنگی از اثر رنگ میوه، بر پیشانی 

توله شیر دیده می شود. 
در همین صحنه، آن ها روی صخره ای نوک تیز و 
مثلثی شکل ایستاده اند. در طبیعت واقعی، به خاطر 
جاذبه ی زمین، این شکل از صخره وجود ندارد و به 

همین دلیل، آن را دوباره طراحی کردیم. 
منظورم این اســت که در فیلم ما، به تمام این 
نکته های ریز توجه شــده، چرا که می خواســتم 
فضای مســتند حیات وحش در آن حفظ شود و به 
چشم بیاید. تماشاگر شیرشــاه، انیمیشنی واقعی 
از دنیای وحــش می بینــد و در لحظه هایی هم با 
دیدن نماهایی از انیمیشــن قدیمی و دیالوگ ها و 
شوخی هایش، خاطره ی شــیرین آن انیمیشن در 
ذهنش جــان می گیرد؛ و این دقیقــاً همان چیزی 

است که می خواستم.
شما تجربه ی ساخت فیلم های مردآهنی 
را هم داشته اید. مردآهنی، از صفر تا صد در 
دست شما بود. کدام سخت تر بود؟ خلق یک 

اثر جدید یا باز آفرینی اثری تحسین شده؟
شــاید انتظار دارید بگویم، بازآفرینی شیرشاه؛ 
اما قضیه به این سادگی نیســت. بله در مردآهنی، 
همه چیز در دست من بود؛ خلق شخصیت، داستان، 
همه چیز! من راوی داستانی جدید بودم و تماشاگر 
با آن ارتباط گرفت و این شــخصیت بــه قهرمان 
محبوبش تبدیل شــد. اما وقتی بحــث بازآفرینی 
انیمیشنی قدیمی و تحسین شــده در میان است، 

اوضاع این قدرها هم راحت نیست.
شیرشاه را همه دوست دارند و برای همین، من 
و گروهم زیر ذره بین بودیم. البته این حساسیت ها 
و کنجکاوی ها که فیلم جدید قرار اســت چه از آب 
دربیاید، مرا نگران نکرد. نگاهم به این موضوع مثبت 

بود. ما می خواستیم فیلمی بسازیم که موسیقی آن 
از قبل آماده بود، شخصیت هایش خلق شده بودند 
و داستانش را همه دوست داشتند. این محبوبیت، 
نقطه ی مثبت کار ما بود. عالقه  ی تماشــاگران به 
شیرشاه، انرژی مضاعفی در کار ما وارد کرد و برای 
همین می خواهم بگویم شیرشاه از مردآهنی برایم 

شیرین تر بود.

من و تعــدادی از خبرنگاران در ســال 
۲۰۱۷ میالدی، این شــانس را داشــتیم که 
از پشت صحنه ی شیرشــاه، گزارشی تهیه 
کنیم. به استودیو و محل فیلم برداری آمدیم. 
اما آن جا فقط یک اتاق ســیاه و خالی بود! 
بعد عینک هایی در اختیار ما گذاشــتید و 
ناگهان دنیایی بی کران، مقابل چشــمانمان 
جان گرفت. فوق العاده بود. می خواهم بدانم 
چه طور بیــن دنیای موتورهــای بازی های 
کامپیوتری و سینما، یک پل ارتباطی ایجاد 

و این دو جهان را به هم متصل کردید؟
خب، در زمینــه فنــاوری موتورهــای بازی، 
پیشــرفت های زیادی به دســت آمده؛ ســرعت 

کارت های گرافیک جدید، بســیار زیاد شده. 
شرکت های تولید سخت افزار در کارشان 

گام های بزرگی برداشته اند و من در 
شیرشاه، با بهترین شــرکت ها کار و 
از محصوالتشــان در ساخت فیلمم 
استفاده کردم. این فناوری به من 
امکان می داد تا مثل یک بازی خوب 
کامپیوتــری، صحنه های فیلمم را 
بسازم؛ حاال و با امکانات جدید، بدون 

این که سر صحنه ی واقعی باشیم، حرکت دوربین، 
نورپردازی و تمام نکات ریز فیلم برداری یک صحنه 

امکان پذیر است.
ساخت شیرشاه چه قدر زمان برد؟

حدود ســه ســال. البته که من در این کار تنها 
نبــودم. عالوه بــر گــروه بازیگران، تکنســین ها 
و متخصصان بســیاری هم وقت زیادی را بر ســر 
موسیقی، ضبط صدا، بازنویسی صحنه ها و... صرف 

کردند.
قباًل از شما شنیدم یکی از دالیلی که باعث 
شد تا شیرشاه را بسازید، این بود که از ساخت 
فیلم  »کتاب جنگل« رضایت کامل نداشتید. 
چه شد که فکر کردید می توانید این رضایت 
قلبی را با شیرشاه به دست آورید؟

بله، فیلم هــای کتاب جنگل و 
شیرشاه را پشت ســر هم کار 
کــردم. یعنــی در مجمــوع 
شش سال ساخت این دو فیلم 
زمان گرفت. در پایان مراحل 
ساخت کتاب جنگل، باألخره 
یاد گرفتــم که چه طــور باید از 
فناوری های جدید، هم راســتا با 
خواسته هایم در فیلم استفاده کنم. 
ضمن این که مهم ترین نکته ای که از 
ساخت کتاب جنگل آموختم، این 
بود که فناوری نباید در 

کانون توجه کارگردان باشد. 
هردوی ایــن فیلم هــا از نظر مــن، فیلم هایی 
دست ســازند. در تک تک صحنه های این دو فیلم، 
انیماتورها درباره ی ظریف ترین و جزئی ترین نکته ها 
وقت می گذاشتند و دقت به خرج می دادند. ناگفته 
نماند که همه چیز در ایــن دو فیلم، قبل از ورود به 
برنامه های کامپیوتری، روی کاغذ و با مداد طراحی 
شــد. ما تیمی عالی داشــتیم که ایده های کاغذ و 

مدادی ما را در کامپیوتر بازآفرینی کنند. 
تجربه ای کــه از کتاب جنگل به دســت آوردم، 
در کنــار فناوری های جدید، به مــن جرئت داد تا 
بتوانم شیرشاه را با داستان فوق العاده اش، موسیقی 

بی نظیرش و شخصیت های جذابش بسازم.
به نظرم یکی از نکته هایی که در شیرشاه 
خیلی به چشم می آید، تکنیک فیلم برداری 

آن است.
خوشــحالم که به این نکته اشــاره کردید. دلم 
می خواست فیلم برداری شیرشاه، شبیه فیلم های 
مستند باشد. برای همین تمهیدی در نظر گرفتیم 
تا حرکت های دوربین، مثل حرکت های یک دوربین 
واقعی در فیلم دیده شود و تماشاگر همان احساسی 
را هنگام تماشــای شیرشاه داشــته باشد که زمان 

تماشای یک فیلم مستند رازبقا دارد.
همه می دانیم که انیمیشــن شیرشــاه 
یکی از آثار کالســیک موفق دیزنی است. 
نســل های زیادی آن را دیده اند و هنوز هم 
جزء محبوب ترین هاســت و شما در ساخت 
فیلم شیرشــاه خیلی به آن وفادار بودید. 
فکر نمی کنید فیلم شما و انیمیشن قدیمی 

شیرشاه بیش از حد شبیه هم شده باشند؟
موافق نیســتم. تفاوت های ایــن دو اثر، خیلی 

بیش تر از چیزی است که به چشم می آید. 
در ابتدای کار، پیش از این که بخواهم انیمیشن 
دیزنــی را از نو ببینــم، فهرســتی را از چیزهایی 

شهرفرنگ

  ادامه از صفحه ي  ۱۷ 

پنج شــنبه ها روزي بود که از مدرسه به 
خانه ي مادربزرگ مي رفتیــم. به او ماماني 
مي گفتیم. در ذهن من، همه ي مادربزرگ ها 
ماماني بودند. اگر از کســي اسم هایی مثل 
مامان جون، عزیز، مامان عزیز و اســم های 
دیگر مي شــنیدم، خیلي تعجب مي کردم 
و وقتي اســم مادربزرگ را مي پرســیدند، 
احســاس مي کردم با همه ي اسم ها خیلي 

فرق دارد و خیلي منحصر به فرد است. 
آخر هفته هــا، ســاعت 12، دنبال زهرا 
مي رفتم. کالسش طبقه ي اول بود؛ کالس 
نرگس دو. دو ســال از زهرا بزرگ تر بودم. 

روزهای دیگر در حیاط منتظرش مي ماندم؛ 
ولي پنج شنبه ها فرق داشت...

مامان، جلوي در مدرسه با چند تا ساک 
که لباس هــای خانگی مــان داخلش بود؛ 
منتظر مي ماند. ایستگاه اتوبوس، فاصله ي 
زیادي با مدرسه نداشت. اتوبوس، همیشه ي 
خدا دیــر مي آمــد و هیچ وقــت هم جاي 
نشستن نداشت. اتوبوس، پر بود از آدم هایي 
که بهت زل می زدند تا بلند شوی و جایت را 

به  آن ها بدهی. 
تمام ایســتگاه ها را حفظ بودم. ایستگاه 
میدان توحید که پیاده مي شــدیم یک ربع 

باد شو، شهر را زیر و رو کن
ماه را از وسط، تا کن امشب

برسر سفره ی باغ بنشین
بقچه ی ابر را واکن امشب

نور شو،  سایه ها را برقصان
هی سبک... هی سبک تر ... رها شو

بی صدا غنچه ها را بخندان
در دل تنگ فانوس جا شو

برگ شو، شاخه ها را بپوشان
مهربان باش با این و با آن

دیدنی تر شو، هرروز و هرفصل
چتر بی چتر... یک ریز باران

 چي شد؟!... زینت خانم چي گفت؟! 
چادر قهوه اي اش را دور کمرش بسته 
بود. دو تا انگشت شستش را توي چادر 
فرو برده و دســت بر کمر، ایستاده بود 

روبه روي من.
 - چي مي خواســت بگــه؟!... مثل 

همیشه...
راه افتادم سمت هال... مثل این فیلم ها 

که یک نفر حرف مهمي دارد و نمي زند. 
- جواب من رو بــده!... چي گفت؟!... 

بگو دیگه! 
- ناصر شــوفر نیومده... خبري هم 
نداشتن؛ معلوم نیست کجا رفته... پسره 

بي  کله!
رمان »شب هاي بي ستاره« را ستاره، دختر 
وسطي خانواده اي روایت مي کند که سه دختر 
دارند و مادر هم باردار اســت و پدر هم خیلي 
دوست دارد صاحب پسري بشود. زمان وقوع 
حوادث، سال هاي آخر جنگ تحمیلي است؛  

دوره اي که صدام موشک باران و بمباران شهرها 
را افزایش داده و این حمله ها را تا تهران و قم و... 
کشانده بود. در این رمان، دغدغه هاي دختري 
نوجوان و درک نشدن وضعیت و تغییرات او در 
خانواده  اي ســنتي و اهمیت حضور بعضي از 
بزرگ  ترهاي دور و بر در فامیل و محله، بازتاب 
مي یابد. هنگامي که پاي عشقي نوجوانانه هم 
به میان مي آید و مشکالت دختر نوجوان راوي 
قصه، بغرنج تر مي شــود، حضور آن بزرگ ترها 
کارگشــاتر است و به گذر ســتاره از این دوره 

کمک مي کند: 
سارا تعریف کرد چه کار کردي... 

حدس زده بودم کــه مي داند ولي باز 
هم هول شدم و گفت: »سارا دروغ زیاد 

مي گه!« 
نگاهم کرد، لبخندي زد و گفت: »نشد 
دیگه... داري خــودت رو از بین مي بري! 

باید با یکي حرف بزني!« 
خیلي وقت بود این تصمیم را گرفته 

پیاده روي تا خانه ي مادربزرگ داشــتیم. 
خانه های خیابان نمــازی، پارکینگ های 
سراشیبی داشتند و همه ی خانه ها تقریباً 
یک شکل و یک رنگ بودند. تا مسیر خانه ي 
مادربــزرگ طی شــود، با زهــرا درباره ي 
آلوچه هایي کــه داخل کیفــم بود حرف 
مي زدیم. این که کــي و کجا درش بیاوریم 

که کسي نبیند...
 مامان مي گفــت: » این ها همه اش رنگ 
اســت. غیر بهداشتي اســت.« مامانی هم 
وقتي آن ها را دســت  ما مي دیــد ناراحت 
مي شــد. نمي دانم چرا به این خوش مزه ها 

مي گفتند آشغال!
ظهر ها مکافاتي داشــتیم. ایــن قانون 
خانه ي مادربزرگ بود که ظهرها همه باید 
مي خوابیدند. صــدای الالیی ترکی در فضا 
شنیده مي شد. تمام آن بعد  از ظهرها بازي 

و غش غش خنده مي گذشت!  
مادربــزرگ، روي تخــت مي خوابید. 
ملحفه اي هم بود که مامان آن را به همراه 
دو بالش صورتی گلدوزی شده، روی زمین 

می انداخت. 
 وقت هایی که خوابــم نمي برد؛ مامانی 
صدایم مي کرد که بروم پیشــش بخوابم. 
همیشــه جایي که مي خوابید گــرم بود و 
خواب آور. از تختش کیسه ی قرص هایش 
آویزان بود و یک آیینه زیر بالشش داشت. 
بعد از یکی دو ســاعت مادربــزرگ، بیدار 

می شد. ما هم یکی یکی به دنبالش. 
چــاي بعد از ظهر هــم از قوانیــن بود. 
اســتکان هاي کمر باریک در ســینی گرِد 

فلزی با قندان شیشه ای...
شــب، بابا دنبالمان مي آمد. چشم های  
مادربزرگ تــا دم در همراهمــان بود و تا 

پنج شنبه ي بعد پشت در مي ماند. 
* * *

امروز یکــي از روزهاي گرم تابســتان 

بودم اما مي ترسیدم. مي ترسیدم عمه را 
از دست بدهم. اگر مي فهمید من چه آدم 
بدي هســتم، دیگر تحویلم نمي گرفت. 
اگر عمه دوستم نداشــته باشد من چه 

کار کنم؟! 
رفت سراغ طناب دوم. صدایم کرد: 
»جا موندي که! بدو بیا! فکر مي کني فقط 
تو عاشق شدي؟!« عاشق؟!... نمي دانم... 
یعني عاشق شــده بودم؟! همین جور 
الکي؟!... آخر این پســره مسعود برایم 
کاري نکرده بود، فقط یک بار لبخند زده 

بود. مگر عاشق شدن این طوري است؟!
این رمان زنانه یــا بهتر بگویــم دخترانه 
اســت، نه فقط به خاطر این که راوي و بیش تر 
شخصیت هاي داســتان زن و دخترند؛ بلکه 
عالوه بر ایــن، رویدادها و حتــي اتفاق هاي 
ســال هاي دفاع مقدس هــم از زاویه ي دید 
دختران و زنان دیده مي شود و محور اصلي و 
خطوط فرعي داستان، تقریباً همه به موضوع ها 

و مسائل دختران و زنان اختصاص دارد.
از امتیازهــاي مهــم رمان »شــب  هاي 
بي ستاره« مي توان به جسارت مرضیه نفري 
)نویســنده( در پرداختن به عشق سال هاي 
نوجوانــي و اوایــل جواني،  آن هــم در میان 

دختران خانواده هاي سنتي و مذهبي، انعکاس 
رفتار جســورانه ي دختران و زنــان و نگاهي 
متفاوت به وضعیت و حال و روز خانواده هاي 

رزمنده  ها و همسران شهدا اشاره کرد. 
مرضیه نفــري، رمان نوجوان شــب هاي 
بي ستاره را در هشت فصل نوشته و انتشارات 
شهرســتان ادب هم بهــار 1396، این کتاب 
160 صفحه اي را به قیمت 13 هزار تومان در 

دسترس خوانندگان قرار داده است.

روزهایی از جنس پارچه  های نخی
  درسا كاتب

است. بچه ها دنبال هم می دوند. مادرانشان 
گــرم صحبت انــد. موهای بافته شــده ی 
دخترکی که بستنی به دست اشک می ریزد 
و می خواهــد کمی بیش تر ُسرُســره بازی 
کند، یاد آور تابستان های پُر از پنج شنبه و 
خانه ي مادربزرگ است. آن روزها از جنس 
پارچه های نخی و کودری بودند. از جنس 
حصیرهای خیس خورده ی آویزان از پنجره. 
بوی برنج دم کشــیده ی پُر روغن ، قاچ های 

هاللی شکل هندوانه و...
گرمی هوا این بار مرا زیر پتوی مادربزرگ 
می بََرد و به ســمت رؤیاهایی مي کشــانَدم 
که در خواب های دل چســِب تکرار نشدنِی 

بعد از ظهر می دیدم. 
روي تخت مادربزرگ دراز کشــیده ام. 
هیچ کیسه ي قرصي از تخت آویزان نیست.

حاال دیگر مدت هاســت که پنج شنبه ها به 
تعطیالت مدارس اضافه شده است...

چتربيچتر
   سعيده اصالحي

يعني عاشق شده بودم؟
   مناف يحيي پور

ش
 من

رزا
 مي

حر
 س

ي:
گر

ير
صو

ت



19 پنجشنبه 9 آبان 98  شماره 7795 
شماره  969

ر  هاي مدرسه شدند! ديوا پرنده ها  مهمان  و   باغ ها 

اجداد ما در تايتانيك بودند!

ني
ربا

 مه
ري

وا
 دي

ان
ش

نقا
وه 

گر
ها: 

س 
عك

اسمش را نمي گويم! شايد روزي اين هفته نامه يك جوري  
به دستش برسد؛ مچاله شده در يك كيف نو يا در اتاق انتظار 

يك مؤسسه، روي ميز و يا هرجاي ديگري.
بعد هفته نامه را باز كند و نامش را ببيند؛ خب شايد صد ها 
نفر هم نام او باشــند، ولي اگر دروغ هاي شاخ دارش را بخواند، 
متوجه مي شود كه درباره ي خودش است! هيچ كسي نمي تواند 
مثل او دروغ به هــم ببافد! از همــه مهم تر، تقريبــاً بيش تر 

هم كالسي هايمان دروغ هاي او را شنيده اند و مي شناسند.
»او« با كشتي به جزاير هاوايي سفر كرده، يكي از اجدادش 
در تايتانيك بوده و جان ســالم به در بــرده! عمويش در يك 
برج 150 طبقه ساكن است و در استخرشان يك كروكوديل 

دارند و...! 
او با دروغ، به هركجا كه بخواهد مي رود.

راستش من و دوستانم هم گاهي در موقعيت هاي خاصي، 
دروغ گفته ايــم؛ مخصوصاً بــراي فرار از بازخواست شــدن و 

توضيح دادن. اين ها با هم فرق دارند، ندارد؟ 

توجيه ندارد!
كارشناسان معتقدند نوجوانان معموالً به چند دليل دروغ 

مي گويند يا رؤياپردازي هايشان را به زبان مي آورند.
الهام پاك، روان شناس و مشاور در گفت وگو با هفته نامه ي 
دوچرخه مي گويد: »بسياري از افراد در نوجواني دروغ گفته اند و 
مي گويند. اين دروغ گويي مي تواند داليل گوناگوني داشته باشد 
يا در موقعيت هاي متفاوت براي آن توجيه نسبتاً مناسب پيدا 
شود! نوجوانان، خودشان خوب مي دانند چه مي گويم؛ گاهي 
براي فرار از تنبيه و گاهي به دليل حسادت به دوستان  به دروغ 
متوسل مي شوند. گاهي هم براي بزرگ و متفاوت نشان دادن 

خودشــان يا براي پنهان كردن خود و زندگي شان، پشت دروغ 
قايم مي شــوند. داليل بســيار زيادي براي توجيه دروغ گويي 

هست.«

باد، دروغ ها را نمي برد!
بعضي ها مي گويند اين روزها مي گذرد و بــاد، دروغ ها را با 
خودش مي برد و زمان همه چيز را حل مي كند. اما اين وســط 

خطري وجود دارد. 
پاك مي گويد: »درست است كه نوجواني، مرحله ي مهمي از 
زندگي است و نوجوان درحال گذار به سمت جواني است. گاهي 
نوجوانان براي اين كه والدين سخت گيري دارند دروغ مي گويند 
و گاهي خودشان را جاي شخصيت هاي مختلفي مي گذارند كه 
دوستشان دارند؛ يعني بعضي از افراد دوروبرخودشان، دوست 
و فاميل و حتي شخصيت هاي تلويزيوني يا هركسي را به عنوان 
الگو در نظر مي گيرند و بعد نقش آن شخصيت  را بازي مي كنند.

با اين كه بعضي از اين دروغ گويي ها كاًل خيال بافي اســت، 
اما وقتي به زبان مي آيد و براي ديگران تعريف مي شــود، ديگر 
دروغ گويي است و در صورت تكرار آن،  اين خطر جدي وجود 

دارد كه دروغ گويي تبديل به شيوه اي از زندگي شان بشود و در 
هرموقعيتي به دروغ متوسل شوند.

البته گاهي ممكن اســت خودشــان هم متوجه نشوند كه 
درحال تبديل شــدن به يك دروغ گو هستند؛ چون نمي دانند 
حذف حقيقت، سانسور حقيقت و يا پنهان كردن آن هم مي تواند 
دروغ گويي محسوب شــود. هرچند الزم نيست همه ي افراد 
اطراف ما، همه ي واقعيت را درباره ي ما بدانند، اما وقتي در برابر 

والدين قرار مي گيريم، اين مسئله فرق دارد.

 نفيسه مجيدي زاده

علي خوش جام و گروهي از تصويرگران 
كتاب هــاي كــودك و نوجــوان، تصميم 
زيبايي گرفتند. تصميــم زيباي آن ها اين 
بود كه به روســتاها و مدرســه هاي دور و 
نزديك برونــد و ديوارهاي خاكســتري و 
غمگين مدرســه ها را نقاشي كنند؛ باغچه 
بكشــند؛ پرنده، درخت، گل، آدم هاي شاد 
و... آن ها ديوارهاي مدرسه ها را پر از رنگ  و 
طرح هاي زيبا مي كنند. اين كار داوطلبانه و 

خودجوش است. 
علي خوش جام، سال هاست كه به عنوان 
كارشــناس هنرِي كانــون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان فعاليت مي كند و به عنوان 
مربي هم، تجربــه ي كار در  كتاب خانه هاي 
ســيار را دارد. او تصميم گرفــت با كمك 
تصويرگران كــودك و نوجــوان، گروهي 
به نام »نقاشــان ديواري مهرباني« تشكيل 
دهد. هنرمنداني مانند الله ضيايي، شيرين 
شيخي، سحر حق گو، حميده محبي، مينا 
ولي زاده، ساره محمد پور، نگين حسين زاده، 
الهه شريفي، شيرين ملك اسماعيلي، ساره 
محمدپور، شيال شبان، ساقي رضايي، مبين 
ايرانخواه، علي جهاني،  امير نوري، افســانه 
برخورداري، مريم آقايي، زهرا بهمن، بابك 
يوسف نيا، مريم حسين زاده، گندم خاوري، 
شــيرين ملك اســماعيلي و... در اين طرح 

شركت كرده اند.
خوش جام در گفت وگو بــا هفته نامه ي 
دوچرخه مي گويد: »ما از اواخر شــهريور 
98 تصميم گرفتيم كه به روستاها برويم و 

ديوارهاي مدرسه را با كمك دانش آموزاِن 
كودك و نوجوان و تصويرگران خوِب كتاب 
كودك و نوجوان كه داوطلب اين كار بودند، 

رنگ و لعابي تازه بدهيم.«
تاكنوندرچندمدرسهكاركردهايد؟

موفق شده ايم شش مدرسه را رنگ آميزي 
كنيم. اين كار تنها رنگ و نقاشي كردن روي 
ديوارها نيست، يك كار جمعي و مشاركتي 
است و به نوعي دوست داريم كه نوجوانان 
و كودكان هم در اين كار همراه ما بشوند و 

به نوعي درس مشاركت باشد.
دربارهيروندكاروانتخابتصاوير

توضيحميدهيد؟
كار به اين شــكل اســت كــه خيلي از 
تصويرگران، خودشــان در اين طرح حضور 
فيزيكي ندارند، اما طرح و ايده هاي زيبايي 
دارند. ما از طرح هاي آن ها استفاده مي كنيم 
يا به مــا مشــورت مي دهنــد و راهنمايي 

آن ها خيلي مهم اســت. عده اي از دوستان 
تصويرگر هم حضور فيزيكي دارند و همراه 
هم به روستاها و مدارس در جاهاي مختلف 

مي آيند و كار را اجرا مي كنند.
گفتيدكهنوجوانانوكودكانهمدر

كاربهشماكمكميكنند؟
وقتي به روستاها مي رويم از مدير مدرسه 
مي خواهيم كه بچه هاي عالقه مند را به ما 
معرفي كند تا در اجراي طرح دوش به دوش 
تصويرگران حرفــه اي كار كنند. خيلي از 
آن ها كتاب خوان و عضــو كتاب خانه هاي 
ســيار كانون پــرورش فكري كــودكان و 
نوجوانان هستند.  براي خود آن ها هم خيلي 
جذاب اســت كه در كنار تصويرگران بنام، 
مي ايســتند  و كار مي كنند و اين تجربه را 
خيلي دوست دارند. ما كاري تيمي را تجربه 
مي كنيم، اين كار وجهــي دروني و وجهي 
بيرونــي دارد.  وجه دروني آن، مشــاركت 

كــودكان و نوجوانــان در زيباتركــردن 
مدرسه هاست و وجه بيروني، رنگ آميزي 

ديوارهاي مدرسه.
چگونهايــنمــدارسراانتخاب

ميكنيد؟
من يك سال در كتاب خانه هاي سيار در 
منطقه ي رســتم آباِد رودبار كار كرده ام و با 
مدارس آن مناطق آشــنايي دارم. تصميم 
گرفتم كــه در ايــن مدرســه ها كار كنم. 
چهار مدرســه در اين منطقه  انتخاب شد. 
به عالوه ي اين ها، به يك مدرسه ي كودكاِن 
كار در منطقه ي افســريه  و يك مدرسه در 
منطقه ي پاكدشت در اطراف تهران رفته و 

طرح را اجرا كرده ايم. 
چندنفردرگروهشمافعالهستند؟

براي همين گاهي نوجوانان نمي داننــد وقتي كاري را كه 
خانواده با انجام آن موافق نبوده در خفا انجام مي دهند، در واقع 

دارند دروغ مي گويند!
در نتيجه كاًل عادت به دروغ گفتن، از ســن پايين شــروع 
مي شود. بنابراين الزم است درباره ي ســخن و رفتارتان دقت 
كنيد و اگر گاهي دروغ مي گوييد بهتر اســت در اولين فرصت 

براي توقف دروغ گويي اقدام كنيد.«

ترك عادت، موجب مرض نيست!
ترك كردن عادت ها كار ســاده اي نيســت؛ اما اگــر الگو و 
برنامه ي مشخصي براي اين كار داشته باشيم، مي توانيم بدترين 

عادت ها را هم كنار بگذاريم.
الهام پاك در ادامــه به روش هاي ترك دروغ گويي اشــاره 

مي كند: »در مرحله ي اول، علت دروغ گويي خودتان را كشف 
كنيد و ببينيد كه چرا دروغ مي گوييد؟ از ترس است يا ميل به 

ديده شدن و مهم بودن يا...
بعد كه علت را كشــف كرديد به دنبال اصالح آن باشــيد. 
اصالح علت مي تواند از بازســازي رابطه ي مخدوش شده با 
والدين، معلم و يا برخي دوســتان باشــد تا ترميم شخصيت 

خودمان! 
سپس با خودتان فكر كنيد كه چرا مي خواهيد دروغ گويي 

را ترك كنيد و آيا در تصميمتان جدي هستيد؟ 
حاال كه مصمم هستيد، يك تعهد كتبي براي خودتان امضا 
كنيد و تصميم بگيريد كه هرگاه حرفي براي گفتن نداشتيد، 
سكوت كنيد و اگر خواستيد صحبت كنيد قبل از حرف زدن 

حسابي فكر كنيد.
در مرحلــه ي بعدي راســت گويي را تمريــن كنيد و در 
عين حال ياد بگيريد كه اگر كار اشتباهي انجام داديد، راستش 
را بگوييد و يــاد بگيريد با عواقب اين راســت گويي چه طور 
برخورد كنيد. براي اين كار الزم است خانواده، محيط، مدرسه 

و دوستانتان را دوباره از نو بشناسيد.«

دروغ گويي در مدرسه

70 نفر عضو داريم كه البته همه تصويرگر 
نيستند. چون كار، ابعاد مختلفي دارد؛ اما   
از اين تعداد فقط 30 نفر فعال اند. عده اي هم 
هســتند كه از نظر مالي و اقتصادي به كار 

كمك مي كنند كه نقش مهمي دارند.
درآيندهكداممدرســههادراين

پروژهقرارميگيرند؟
فعاًل يك مدرسه در روســتاي اخترآباد 
از توابع شــهريار و دو مدرسه  در منجيل و 
رستم آباد و يك مدرسه هم درشفِت استان 
گيالن در فهرست ما قرار دارند تا به آن جا 

برويم و ديوارهايشان را رنگ آميزي كنيم.

  افرا خاني

ايستگاه

دماسنج
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يه هويي!

فرمول فيزيك 
روي ميز

وارد کالس می شوم. به میز نگاه می کنم. 
چه کرده اين بغل دســتی عزيز! کل میز پر 
شــده از فرمول های فیزيك. آن هايی را که 

مهم تر است با آبی و بقیه را با سبز نوشته. 
- نــگار، مطمئنی مراقــب نمی فهمه؟ 

خیلی ضايع است!
- نمی فهمه. خانم کاظمــی اين قدر به 
موبايلــش ور می ره کــه نمی بینه چی کار 

می کنیم. حاال خوندی؟
- آره چندبــار خونــدم. ان شــاءاهلل20 

می شم.
- پس يه لطفی بکن قانون های نیوتن رو 

بگو. ديگه رو میز جا نشد.
- خب چرا درس نخوندی؟

- تو که می شناســی اش. دفعه ي پیش 
برگه جابه جا کرديم، نفهمیــد. اين قدر تو 

موبايلشه که نمی فهمه. مطمئن باش.
خانم کاظمي وارد کالس مي شود، سالم 
مي کند و بــه موبايلش نگاهــی مي اندازد. 
اخمش توي هم مي رود. توي کیفش دست 
مي  کند و همان طور که به ما چشم دوخته، 
دســتش را مي چرخاند. پیدا نمي شــود. با 
اخم ســرش را مي برد توي کیــف و دوباره 
مي گردد. آهي مي کشــد و موبايل را توي 

کیفش مي اندازد. 
نگار استرس گرفته. از چشم هايش معلوم 
اســت. معلم با دقت نگاهمان می کند و با 

دست به نگار اشاره مي کند.
- محمدی پاشــو بــرو اون رديف، میز 

چهارم بنشین.
پریساساداتمناجاتی
16سالهازکرج

در میان تب واگیردار کتاب نخواندن، تب پزدادن با کتاب هم شیوع 
پیدا کرده است. آن قدر پز کتاب های نخوانده مان را داديم که خودمان 
هم باورمان شد واقعاً خوانده ايم و خیلی می دانیم و مي توانیم جامعه 
و جهان را تغییر بدهیم. پشت تراوشات اشــتباه ذهنمان يك قطار 
کتاب  نخوانده  نام برده ايم تا ديگران را متقاعد کنیم به حرف هايمان 
گوش کنند. لطفاً اگر کتاب خواندن را دوست نداريم، پزدادن با آن ها 

را هم دوست نداشــته باشــیم. اما از آن جا که خیلی به تغییردادن 
عالقه داريم، حداقل روزی دو صفحه کتاب بخوانیم. کتاب خواندن، 
زندگی مان را تغییر مي دهد. بايد کتــاب را بفهمیم. کتاب خواندن 
دوی ماراتن نیست که سريع از خط پايان بگذريم. کتاب خوان واقعی 

باشیم که با هرسطر جان دوباره می گیرد.
نگینزمانی،16سالهازتهران

ميخندد

نسيمصبحگاهي

البهاليموهايم

امروز

بويمادرمراصيدكردهاست
کیارشهواسي
ز15سالهازایالم ا ر

يكجهانخواباستاماقصهراآغازكن
باگليديگردراينآتشكدهاعجازكن

بادودستحكمتتدرهازهرسوبستهشد
بانگاهرحمتتدروازهايرابازكن

جسمهاراآفريديظاهراًانسانولي
روحهاراشاملالطافآدمسازكن

عمرمادرانتظارياركمترميشود
گرچهعمريماخريداريم،كمترنازكن

منبهحسرتدرتماشايدوبالشاپرك
اوبهحيرتگفتباافكارخودپروازكن!
یاسمنساداتشریفي،17سالهازاراك

پاسخ سرگرمىهاي شماره  ى 967

ب:
هيا
لرا

دو
خج

اس
پ

چيستان
 آن چيست که يک چشــم دارد، اما نمي تواند 

ببيند؟
فاطمهمحبيازتهران
 آن کدام کلمه است که در همه ي واژه نامه ها، 

غلط نوشته شده است؟
محمدمعتمديازسبزوار

 آن چيست که تا اســمش را به زبان مي آوري 
شکسته مي شود؟
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با   وودي! بازي  
نگاهي به بازي »توي استوري دراپ!«؛ بازي جورچين انيميشن 

»داستان اسباب بازي«

اگر اهل بازي کردن و به خصوص بازي هاي موبايلي باشــید، بازي هــاي جورچین برايتان تازگي 
ندارد. حتماً انواع و اقسام آن ها را داشــته ايد، چون از بهترين بازي ها هستند و براي مواقع بي کاري و 
وقت هايي که مي خواهید به ذهنتان آرامش دهیــد و کم تر فکر و خیال کنید، بهترين اند. به خصوص 
حتماً نسخه هاي مختلف َكنديِكراش را بازي کرده ايد و نیازي به توضیح درباره ي اين بازي ها نیست.

البته اگر اهل اين بازي ها هم نباشید، آن قدر دستور ساده اي دارند که دچار مشکل نمي شويد؛ فقط 
کافي است شکل هاي مثل هم را سه تاســه تا، چهارتاچهارتا يا پنج تا پنج تا کنار هم جور کنید و امتیاز 

بگیريد و گاهي هم الزم است موانع بازي در هرمرحله را از بین ببريد.
هم زمان با آغــاز نمايش جهاني چهارمین قســمت انیمیشــن محبوب و پرهوادار داســتان
اســباببازي، کمپاني هاي انیمیشن ســازي ديزني و پيكســار با هم کاري بيگفيشگيمز

)Big Fish Games(، از شرکت هاي بزرگ و مشهور سازنده ي بازي هاي کامپیوتري و موبايلي، بازي 
توياستوريدراپ! )!ToyStory Drop( را ساخته اند. 

مراحل اصلي اين بازي کاماًل مثل همه ي جورچین هاي ديگري اســت که مي شناسید و ديده ايد 
و فقط شــکل هاي آن به نمادهاي آشناي شخصیت هاي داستان اســباب بازي مثل ستاره ي کالنتر، 

کاله گاوچران، سیاره ، باتري، دوربین و... درآمده اند. حتي مثل همه ي جورچین هاي ديگر مي توانید 
با چهارتاچهارتا و پنج تاپنج تا جورکردن نمادها، موشــك، بمب و چیزهاي ديگر بسازيد که بتوانید 

بخش هاي مشکل بازي را بترکانید!
اما مهم ترين لطف اين بازي، هم بازي شدن با شخصیت هاي انیمیشن هاي داستان اسباب بازي است. 
تمام مراحل اين بازي به بخشي از انیمیشن هاي داستان اسباب بازي مرتبط است و همان خط هاي 
داستاني را دنبال مي کند. در تمام مراحل هم ووديدر باالي صفحه ي موبايلتان ايستاده و بازي کردن 
شما را تماشا مي کند و با شما همراه مي شود. حتي وقتي فقط چند حرکت برايتان باقي مانده و شما 
هنوز آن مرحله را تمام نکرده ايد، با ترس و لرز به شما و صفحه ي بازي نگاه مي کند و از شما مي خواهد 
مراقب باشید. بقیه ي شخصیت ها هم در مراحل گوناگون بازي با شما ارتباط برقرار مي کنند و از 

شما براي حل مشکلشان کمك مي خواهند.
مراحل ابتدايي اين بازي کاماًل ساده اند و شايد تصور کنید با يك بازي 
کاماًل کودکانه سروکار داريد. اما مراحل ابتدايي فقط آموزش بخش هاي 
مختلف بازي اند و به مرور هرچه به مراحل باالتر برسید، آن قدر سخت و 
نفس گیر مي شود که به اين راحتي ها هم نمي توانید از آن ها عبور کنید و 

ممکن است مدت ها اعصابتان را خرد کنند!
گفتني اســت بــازي توي اســتوري دراپ در گوگل پِلِــي بیش از 
يك میلیون بار دانلود شده و از 80هزار و 271 رأي 
کاربران، امتیاز 4/5 از 5 را به دست آورده و در 

اپ استور هم امتیاز باالي 4/8 را دارد.
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»دوچرخه بايد مثل گذشته از بچه ها سؤال کنه و بچه ها رو به فعالیت کردن و نوشته دادن 
تشويق کنه. من خیلی دوست دارم هرهفته برای دوچرخه متن بفرستم، ولی موضوع مناسبی 
پیدا نمی کنم. اگه دوچرخه موضوع رو انتخاب کنه و ما براش بنويسیم، خیلي عالي مي شه.« 
اين ها را زهراآهنگران نوشته. و اگر يادتان باشد در شماره  ي 967، زينبمحمدي هم در 
يادداشت »جاي چیزي خالي است«، از ارتباط کم دوچرخه با دوستان نوجوان گله کرده بود 
و به دوچرخه يادآور شده بود که در گذشته با طرح موضوع، بچه ها را به نوشتن يا فعالیت هاي 

ديگر تشويق مي کرد.
اين حرف ها سبب شد که با نوجوان هاي ديگر هم مشورت کنیم و تصمیم بگیريم يك بار 
ديگر تخته سیاه را روي ديوار صفحه ي چشمه ها نصب کنیم. هربار در تخته سیاه، موضوعي 
مطرح خواهد شد و شما مي توانید درباره اش مطلب بنويســید، تصويرگري کنید يا عکس 

بگیريد. 
با شروع مهر، مليكاغالمي در پايان مطلبي که درباره ي مدرسه نوشته، سؤالي هم مطرح 

کرده بود. اين اولین موضوع تختهسياه ماست.
ديگر بقیه اش با شماست و دوچرخه منتظرتان است؛ منتظر مطالب و عکس  ها 

يا تصويرگري هاي شما.

موضوعتختهسياه:
دوستداریدمدرسه
چهجورجاییباشد؟
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