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مسافران هوایی هورالعظیم
1. ســالم فالمینگوها، پلیکان هــا، آکراس هاي 
آفریقایی، اردک های تــاج دار، اردک های بلوطی، 
پاخاکســتری ها، اردک هــای مرمــری و... همه ی 
مهمان هــای زمســتانی کشــورمان. مــا مــردم 

مهمان نوازی هستیم!
2. اگــر پرنــده ی مهاجر بــودم، حتمــاً تاالب 
هورالعظیم را برای اقامت زمستانی انتخاب می کردم. 
نامش را دوســت دارم؛ از کلمه ي »هور« خوشــم 

می آید، دشت های گرم جنوب را هم دوست دارم. 
3. هور در فارســی یعنی آفتاب، امــا در عربی، 
لغتي جغرافیایی است! مانداب یا هور به جایی گفته 
می شود که آب در آن مانده و گیاهان کوتاه، بیش تر 

از علف و نی در آن روییده باشند. 
4. در خبرها خواندم آخرین دســته ی پرندگان 
مهاجر بــه آخرین نقطــه ی توقفگاه خــود یعنی 

سرزمین های گرم جنوب کشورمان رسیده اند. 
این مسافران هوایی، مســیری طوالنی را پرواز 
کرده اند، از مناطق سردســیر مثل سیبری و شمال 
روسیه و شــمال اروپا آمده اند. در بعضی تاالب های 
عبوری، اســتراحت کردند و ســپس به تاالب های 
اقامت زمستانی مثل هورالعظیم رســیدند و البته 

برخی شان هم به شمال آفریقا مهاجرت می کنند.
5. به گزارش ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ایران، بعضی از تاالب هــا وآب گیرهای جنوبی که 
در سال های گذشته به عنوان محل زمستان گذرانی 

مورد اســتفاده ي پرندگان مهاجر قــرار می گرفت، 
خشک شــده و برای همین در این سال ها پرندگان 

بیش تری مهمان تاالب هورالعظیم می شوند.
البته هورالعظیم سال های گذشته وضعیت بهتری 
از بقیه ی تاالب ها نداشــته و به دالیل مختلف مثل 
احداث سد، جاده سازی در تاالب، لوله گذاری  و... تا 

مرحله ی خشک شدن نیز پیش رفته است. 

گروه تئاتر ســیمرغ همراه با کودکان و نوجواناِن مشــهدی با نمایش »بهار مي آد« در شانزدهمین دوره ي 
جشنواره ي بین المللی تئاتر کودک و نوجوان رایان در دهلی نو حضور یافته اند و این نمایش را روز 23 آذر، در 
این شهر اجرا خواهند کرد. این نمایش کاري بدون کالم است که با تلفیقی از حرکت، موسیقی و مدیا، به معرفی 

آئین های نمایشی ایران می پردازد. نویسندگی و کارگردانی بهار مي آد را »محمد برومند« برعهده دارد.
 

تاالب مــرزی هورالعظیم در مرز ایــران و عراق 
قرار دارد و  یک ســوم آن درایران و دوســوم آن در 

عراق است.
6. در ایران مکان های زیادی مهمان این پرندگان 
هســتند، مثل زاینده رود، تاالب هــای چهارمحال 
و بختیاری، بوشــهر، کیــش، خوزســتان و البته 
تاالب های شمال کشــور! که حتماً خبرهای آن را 
خوانده یا شــنیده اید؛ احتماالً  نام بازار فریدون کنار  
یا خبر سرو پرندگان گران قیمت را در رستوران های 

تهران شنیده اید!
نه  کسی که به هردلیلی رو به شکار مهمان آورده 
را می فهمم، نه کسی که پرنده ی مهمان را می پزد و 
نه آن که در رستوران، سفارش غذای پرنده ی مهاجر 

می دهد.
7. در کودکی ســریالي عروسکی را می دیدم که 
داستان مشکالت ســفر پرنده های مهاجر بود. این 
پرنده های عروسکی در توفان و باران گیر می کردند، 
طعمه ی پرنده های وحشی می شدند و با کلی خطر 
روبه رو می شــدند تا به مقصد می رســیدند و باز در 

مسیر برگشت همه ی این مشکالت وجود داشت. 
به نظرم غمگین و ترســناک بود، اما پرنده های 
عروســکی وقتی به مقصد می رســیدند در آرامش 

بودند و خبری از دام، تله و شکار نبود! 

 یادمان باشــد مرحله ي پایانی بیست ودومین 
جشــنواره ي بین المللی قصه گویی از 26 تا 30 آذر 
در مرکزآفرینش هاي فرهنگي هنري کانون پرورش 
کودکان و نوجوانان )خیابان حجاب( برگزار مي شود.

 یادمان باشد فرهنگ سراي ابن سینا با همکاري 
مؤسســه ی فرهنگــي و هنري فردوســي توســي، 
جشنواره ی »نقالی و روایتگری فرزندان ایران زمین« را 
در گروه سنی 5 تا 18ساله برگزار می کند. این جشنواره 
به مناسبت دهمین سالگرد ثبت جهانی هزاره ي سرایش 
شاهنامه ي فردوسی و ثبت جهانی هنر نقالی در یونسکو 
برگزار و در بخش اصلي، شــامل آیین های مرسوم بر 
اساس داســتان ها و ادبیات از منظر فرهنگ بومی و در 
بخش ویژه، شامل روایتگری و نقالی حماسه ي شهدای 

دفاع مقدس و مدافعین حرم مي شود.

براي شــرکت در این جشــنواره کافي اســت از 
15آذر تا پنج دي، ویدیویي پنج دقیقه اي را از اجراي 
قصه گویي، روایتگــري یا نقالي خود به شــماره ي 
۹03۴0۹۹882 در پیام رسان واتس اَپ یا به اي میل 
f_ebnesina@yahoo.com   ارسال کنید. دقت 
کنید در ابتداي ویدیوي ارسالي، مشخصات شخصي 
شــامل نام و نام خانوادگي، ســال تولد و شهرتان را 
اعالم کنید. هم چنین براي دبیرخانه ي جشــنواره، 
کیفیت مناســب صدا و تصویر مهم است و اگر فایلي 
این کیفیت را نداشته باشد یا بعد از مهلت اعالم شده 

ارسال شود، در میان آثار منتخب جاي نمي گیرد.
 یادمان باشد همایش آموزش جغرافیا با رویکرد 
آب در کتاب های درسی، 1۹ دی برگزار می شود. اما 
بخش جالب این همایش، تجلیــل از دانش آموزانی 
است که در مسابقه ی انشا با موضوع »اگر آب نباشد!« 
شــرکت کرده اند. »بهــاره رضایی« دبیــر  اجرایی 
همایش به خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه می گوید: 
»دوهزار انشا از سراسر کشور به دست ما رسیده که به 

بهترین ها جایزه ی ویژه ای  تعلق می گیرد.« 
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شــانزدهمین جشــنواره ي بین المللی رایان، از امــروز تا 27 آذرماه بــا حضور گروه هایی از کشــورهای 
آفریقای جنوبی، استرالیا، استونی، اسلوونی، انگلیس، ایران، بنگالدش، تایلند، ترکیه، جمهوری چک، دانمارک، 

روسیه، زامبیا، زیمباوه، سریالنکا، سنگاپور، کانادا، کرواسی، ونزوئال و هند در دهلی نو برگزار می شود.
گفتني اســت گروه تئاتر ســیمرغ، روز گذشــته هم نمایش »معجزه ي دوســتي« )کاکلي( را در دومین 

جشنواره ي تئاتر کلکته به روي صحنه برده بود.

بز در آيين های نمايشی و نيايشی ايران 
محمد برومند، نویسنده وکارگردان نمایش بهار می آد معتقد اســت: »حضور ارزشمند و تأثیرگذار زن )از 
دوران ایران باستان( در فرهنگ و هنر این سرزمین کهن، نشانگر باور متعالی و فرهنگ غنی ایرانیان است. زنان،  

رؤیاها، آرزوها و تقدیرشان را بر ِگل ، فرش و پارچه نقش می زدند.
در حوزه ي نشانه شناسی،  نقش » بز«  در داستان آفرینش )شیردادن به مشی و مشیانه(، گفت وگوی بز با 
درخت آسوریک، طرح  بز حکاکی شده بر سنگ نگاره های باستانی، نقوش بز بر کهن ترین سفالینه های ایران، 
بز در هیبت رب النوع باستانی )بهرام( بز در آئین های نمایشی هم چون »جیگی جیگی«، »تکم« و... حکایت از 

حضور ارزشمندش در زندگی و باورهای مردم ایران زمین دارد.
بزکوهی نماد ایران باستان با مضمون آب خواهی، زایندگی، فراوانی نعمت و محافظت است. بز در فرهنگ های 
گوناگون نماد آتش، پارسایی، پرتو خورشــید، پیروزي، دالوری، گرما، تابستان، روان زندگی، قدرت و نیروی 
ابرانسانی، خردمندی و دانایی نیز است. نمایش بهار می آد با محور قراردادن رابطه ي عاطفی دختر و بز به معرفی 

آئین های نمایشی ایرانی می پردازد.

اجراي دو نمايش در جشنواره هاي هندوستان
  نفيسه مجيدي زاده

آيا شكسپير سارق ادبي است؟



در مدرسه اسم گروه ما »مافيا« است. 
اول اين كه بچه هاي كالس هشتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شده 

كه آقاي رضايي، ناظم جديد را فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هستيم و 
نمي دانم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت.

اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه وگروه مافياست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم!

سيدسروشطباطباييپور

فيرفير عسلي!گاو مجازي!

چهارشنبه، 20 آذر

شنبه، كالس شنا!
دفترم، جايت خالي! امروز اولين جلسه ي شوراي دانش آموزي مدرسه در دفتر آقاي رضايي برگزار شد. 

از همان اولين لحظه ي ورود به اتاق جلسه، آب از لب و لوچه ي بچه هاي عضو شورا راه افتاد؛
آخرميوه هاي آب داري كه روي ميز چيده شده بودند،به همه ي بچه هاچشمك مي زدند.

من كه قبل از ورود آقاي رضايي، به همه ِگرا دادم كه احتمااًل كاسه اي زير نيم كاسه است و ناظم جديد، دوست دارد
 عليه بچه ها، توطئه اي راه بيندازد و مي خواهد ما را هم شريك جرمش كند. اما سخت در اشتباه بود؛ با اخم، اعضاي شورا را قانع كردم 

كه حتي به ميوه هاي روي ميز هم نگاه نكنند.درست هم حدس زده بودم. جلسه با خنده خنده شروع شد تا جايي كه
 آقاي رضايي تصميم شوراي معلم ها را اعالم كرد: »قراره از تعطيلي ساعتي مدرسه در روزهاي امتحان نيم سال اول صرف نظر كنيم و 

بچه ها بعد از زمان آزمون، الكي تعطيل نشن و توي مدرسه بمونن تا معلم ها...«
من كه عين لبو سرخ شده بودم. حيف كه قرار شد به ميوه ها دست نزنيم، اما دلم مي خواست يكي از موزهاي روي ميز را به طرف... 

استغفراهلل...! براي لحظاتي اصاًل صداي آقاي رضايي را نشنيدم، به همين دليل انگار وسط حرف هايش پريدم كه: »آقا... اين كار باعث 
مي شه بچه ها گند بزنن به امتحان هاشون و... ما به دلمون صابون زده بوديم كه... از وقتي شما آمدين... اصاًل حال بچه ها رو... شما 

دارين صابون، زير پاي بچه ها مي ندازين و...«
بعد از جلسه، متين گفت: »اردالن... در نطق كوبنده  ت، 20 بار از كلمه ي صابون استفاده كردي! دليل خاصي داشت؟« 

دفترم، اآلن يادم نيست چه جوابي به متين دادم، اما يادم هست كه با شنيدن كلمه ي صابون از زبان متين،
 جرقه اي در ذهنم، روشن شد. بعد از زنگ نسبتاً طوالني ناهار، با بچه هاي گروه مافيا جلسه ا ي اضطراري برگزار كرديم و همه ي اعضاي 

گروه مافيا، در جريان تصميم پليد ناظم جديد، قرار گرفتند. من هم پيشنهاد صابوني خودم را به اعضاي جلسه ارائه دادم.  همه با 
لبخندهايشان و البته احمد پسته با قهقه هايش، اولين مرحله ي مقابله به مثل را تصويب كردند. 

همه پراكنده شديم و به طرف روشويي هاي مدرسه رفتيم. الزم بود كمي زودتر از بقيه ي بچه ها به كالس ها سري بزنيم. من هم 
سراغ كالس نهم جيم رفتم. دو سه نفر از بچه هاي پايه ي نهم سر كالس بودند. كمي از ديدن من تعجب كردند. يكي از آن ها گفت: 
»اردالن خان، از اين طرف ها!... صفا كردين...« كمي ِمن ِمن كردم و گفتم: »باألخره عضو شوراي مدرسه هستم و بايد به شماها 

خدمت كنم...« خيلي به خنده هاي موذيانه ي آن ها توجهي نكردم و رفتم سراغ تخته   ي كالس. كاماًل مخفيانه، قالب صابون را از توي 
جيبم در آوردم و آن را الي تخته پاك كن چپاندم و با آرامش، مشغول پاك كردن تخته شدم. يكي ديگر از بچه هاي نهم، همان جور كه روي 

صندلي اش نشسته بود، برايم دست زد و گفت: »آفرين به تو اردل خان... آفرين... چه نماينده ي مردمي و خاكي و گچي اي! 
آفرين! سال بعد هم به تو رأي مي دم!« و همه زدند، زير خنده. من هم پوزخندي بهشان زدم و بقيه ي تخته را پاك كردم!

 امروز زنگ آخر، هيچ كدام از معلم هاي مدرسه نتوانستند روي تخته هاي تر و تميز و صابون خورده ي كالس ها 
چيزي بنويسند؛ هي فرت و فرت گچ هايشان روي تخته ُسر مي خورد و  ما هم هرهر مي خنديديم.

ُُسرسره بازي با گچ!

دفتر جان، انگار ماجراي آنفلوآنزا خيلي جدي است. ديگر حتي مرادبرقي، مسئول بوفه ي مدرسه هم با بچه ها دست 
نمي دهد. امروز  آقاي رضايي، سر صف از بچه ها خواست تا  با هم دست ندهند، اگر احساس سرماخوردگي مي كنند به 

مدرسه نيايند؛ حاال اگر هم مي آيند، دست هايشان را بشويند؛ آن هم با آب و صابون!
تازه، خيلي موذيانه به ماجراي ديروز و كش رفتن صابون ها هم اشاره كرد و گفت: »خدا رو شكر ديروز

بچه ها آن قدر دست هايشان را شستند كه همه ي قالب هاي صابون مدرسه تمام شد... حاال براي اين كه شرايط 
بهداشتي توي مدرسه بهتر بشه، روشويي مدرسه رو به سيستم صابون مايع مجهز كرديم...«

البته بچه ها همه ي حرف هاي او را رها كردند و فقط چسبيدند به موضوع غيبت هاي موجه به بهانه ي آنفلوآنزا.
دفترجان، از خدا كه پنهان نيست، از تو چه پنهان كه امشب كمي آب ريزش بيني هم بر من عارض شده و آهنگ فيرفيرم، 

ناكوك گشته! كلي مخ مامان را هم زدم كه خود آقا گفته اگر فير فير مي كنيد، نياييد و...! 
اما مامان گوشش به اين حرف ها بدهكار نيست؛ مخصوصاً وقتي فهميد فردا امتحانك كالسي حساب داريم.

آخر سر، تير خالص را هم زد و گفت: »مامان جان، اگر حالت بده، بايد بريم دكتر...«
نمي دانم، انگار خير سرم، شنيدن اسم مبارك دكتر هم شفابخش است؛ حاال كه كمي بيش تر به احواالت خودم فكر مي كنم، 

مي بينم كه فيرفيرم، از حالت عسلي، به حالت سفت و پخته درآمده و...

ماجرا از كالس علوم آقاي بيات شروع شد. وسط درس، خبر بامزه اي گفت: 
»بچه ها، اخيراً شنيدم يك مزرعه ي پرورش گاو در روسيه براي كاهش اضطراب گاوهاي محترمش،

تعدادي عينك واقعيت مجازي)وي آر( خريده و صبح  به  صبح آن ها را به چشم هاي گاوي گاوهايش مي زند تا...«
آقا... چشمت روز بد نبيند، بچه ها هم شروع كردند به چرت و پرت گفتن و نگذاشتند بنده ي خدا، درسش را تمام كند:

-آقا... به خدا اگه مدرسه براي ما هم عينك وي آر بخره، ريلكس مي شيم و...
-چه باكالس!... آقا باباي من خير سرم روان شناسه... همش مي گويد:» نفس عميق بكش... بكش...!«

اواخر كالس، آقاي بيات يك چشمه از جذبه ي معلمي را رو كرد و در سكوت كالس گفت: »چند هفته ي ديگه، امتحان هاي 
نيم سال اول، سر مي رسه و اگه شما با 
همين روحيه ي درب و داغون به استقبال 

امتحان ها برين، آزمون هاي نيم سال 
اول رو هم خراب مي كنين! حتي شده 
الكي هم به خودتون اميد بدين. هي 

تو ذهن خودتون معدل خوبي رو تصور 
كنين... البته بايد اين روزها زحمت بيش تري 

هم بكشين و... بابا،اصاًل مگه شما چي تون از 
گاوهاكم تره؟! «

وقتي زنگ خورد، گروهي از نوجوان هاي حقيقي، تبديل 
به گاو هاي مجازي شده بودند و با چشم بسته، هي صدا 

درمي آوردند.
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»بودن يا نبودن؛ مسئله اين است!
آيا بهتر نيست كه به تازيانه ي تقديِر پر 

از رنج تن بدهيم؟
يا كه لباس رزم بپوشيم و به جنگ آن 

برويم؟«
این یکی از مشــهورترین نقل قول ها در 
نمایش نامه ي معروف »هملت«، اثر »ویلیام 
شکسپیر« است. اما آیا این نقل قول را واقعاً 

خود شکسپیر از زبان هملت نوشته است؟
مدت هاســت که تحلیل گــران دنیای 
ادبیات بــه نمایش نامه ي هنری هشــتم 
شکسپیر مشــکوک اند و رد قلم دیگری را 
در آن یافته اند. اما این معما حاال در دنیای 

فناوری آسان شده است:

فناوری، پرده از راز 500ساهل برداشت!
از روی اطالعاتــی کــه دریافــت می کند 
به طور خودکار یاد می گیرد کدام را تحویل 
دهد، بدون این کــه نرم افزار یا برنامه ریزی 
هوشمندي پشتش باشد. مثاًل در مقوله ي 
اینترنت و جســت وجو های اینترنتی، این 
یادگیری ماشــینی اســت که دقیق ترین 
نتیجه را در قبال جســت وجوی شما ارائه 
می کنــد. نتیجه ای که بــا تجربه ي میزان 
کاربردی بــودن آن نزد کاربران به دســت 

آورده است.

اجرا در کنار رودخانه تایمز
ویلیام شکســپیر بیش تــر عمرش در 
استخدام یک شرکت تئاتر و اجرای نمایش 
بود؛ شــرکتی به نام »کینگزمن«. شرکتی 
کــه بیش تــر نمایش نامه های شکســپیر 
را در کنــار رودخانه ي تایمــز لندن اجرا 
می کرد. اما وقتی شکسپیر در سال ۱۶۱۶ 
میالدي درگذشت، این شرکت مجبور شد 
جایگزینی برای او پیدا کند. کاری ناممکن، 
چرا که ویلیام شکســپیر نویســنده اي 

بی همتا ا ست.
اما شرکت کینگزمن عاقبت فردی 
را جایگزیــن کرد؛ »جــان فِلِِچر«. 
حرفــه ای  نمایش نامه نویســي 
بــا نمایش نامه هایی جــذاب و 
پرمخاطــب. هرچنــد هرگز به 
گرد پای شکسپیر هم نرسید 
و شــهرتی مثل او به هم نزد، 
اما در سال ۱۸۰۵ میالدی، 
تحلیل گري ادبــی به نام 
»جیمــز اســپدینگ«، 
متوجه شــباهت بسیار 
زیــاد قلــم فلچــر و 

شکسپیر در نمایش نامه هنری هشتم شد. 
او نتیجه گرفت احتماالً شکسپیر و فلچر با 
هم در نوشتن این نمایش نامه ها هم کاری 

کرده اند.

ماشین و مفسر هم نظر
مدت هاست که مفســران ادبی از روی 
نحوه ي نوشــتن کلمات با مــدل فلچر و 
شکســپیر، پی برده اند کــه نمایش نامه ي 
هنری هشتم توســط هردوی آن ها نوشته 
شده اســت. ولي خیلی ســخت است که 
بفهمیم کدام بخش به قلم شکسپیر و کدام 
بخش  به قلم فلچر نوشته شــده. اما حاال 

»پتر پالچاک«، دانشــمند علوم رایانه ای 
در آکادمی علــوم جمهوري چک در پراگ 
می گوید می تواند با اســتفاده از یادگیری 
ماشینی ثابت کند کدام بخش به قلم کدام 

نویسنده نوشته شده است.
نحوه ي این کار اصاًل پیچیده نیست؛ در 
واقع فقط کافی است سبک نوشتاری هرکدام 
از نویسنده ها را در قالب الگوریتمي به رایانه 
بدهیم تا با اســتفاده از فنــاوری یادگیری 
ماشینی حدس بزند، هربخش به قلم کدام 
نویسنده  نوشته شــده. این هم کار چندان 
سختی نیست، یادگیری ماشینی می تواند با 
داده هایش که متن هایی از شکسپیر و فلچر 

اســت، متن را مطابقت دهد و نتیجه را پیدا 
کند. اما جالب این جاست که بیش تر نتایج 
با تفسیر جیمز اســپدینگ مطابقت دارد و 
می گویــد حدود نصف نمایش نامه توســط 

فلچر نوشته شده است، نه شکسپیر!

هوش مصنوعی و یکی از پرکاربردترین 
شــاخه های آن یعنی یادگیرِی ماشیني، 
موفق شــده تا بخش هایی از نوشــته های 
شکســپیر را که از قلم او نیست تشخیص 

دهد. یادگیریي ماشیني مقوله ای نه چندان 
جدید در دنیــای هوش مصنوعی اســت. 
مقوله ای که ما هرروز در اینترنت با آن سر 
و کار داریم. به عبارتی یادگیری ماشــینی، 

پگاهشفتي

جان فلچر

ويليام
شكسپير

  ويليام شكسپير                     جان فلچر

سؤال: سالم، من یکي از نوجوان هاي دوچرخه اي 
هستم که در پایه ي هشــتم درس مي خوانم. مشاور 
دوچرخــه اي عزیــز! چندوقــت پیــش، کارنامه ي 
میان ترممان را دادند و طبــق معمول در چند درس 
ضعیف عمل کــردم. پدرم هم طبــق معمول، فقط 
نگاهش را به همین دو سه درس دوخته بود. این روزها 
دلم مي خواهد براي امتحان هاي نیم سال اول، خودم 
را آماده کنم؛ اما هروقت مشغول خواندن کتاب ریاضي 
یا علوم مي شوم، حسابي استرس مي گیرم و از شکست 

دوباره مي ترسم. لطفاً مرا راهنمایي کنید.
جواب: دوست خوبم سالم! خوشحالم که سؤالت 
را با دوچرخه درمیان گذاشتي. باید بگویم وقتي نگران 
مي شوي و فکرهاي آزاردهنده، مزاحم انجام کارهاي 
مثبتت مي شوند، ناخودآگاه تصمیم مي گیري با افکار 
منفي ذهنــت بجنگي و تا مي توانــي تالش مي کني 
آن ها را از سرت بیرون کني که معموالً هم تکلیف این 
جنگ مشخص اســت؛ مجبوري از  غول افکار منفي 
پیروي کني! اما راه دیگري هم هست: »نوازش افکار 

آزاردهنده!« بله! درست شنیدي؛ نوازش!
مثاًل مدام این فکر در ســرت تکرار مي شــود که: 
»من عرضه ي حل مسئله هاي ریاضي را ندارم.« حاال 
به جاي رویارویي با این فکر تکراري، به این ذهنیت، 
رنگ و شکلي خاص بده؛ مثاًل شکل یک لکه ي سیاه 
روي کاغذي سفید. ســپس در ذهنت آن کاغذ را به 
آرامي و با احترام، تا کــن و آن را پس از کلي نوازش، 
در یک جعبه ي خوش رنگ قرار بده و در جعبه را هم 
ببند. حاال جعبه را هم در ذهنت در جایي امن قرار بده 
و دوباره تصور کن که به همین جایي که اآلن هستي، 

برگشتي. 
لطفاً یک نفس عمیق... حاال چه حسي داري؟ آیا 

اآلن ذهنت براي درس خواندن آماده تر نشده؟

فاطمهساداتاخوت
كارشناسارشدروانشناسي

نوازش!

شما نوجوانان مي توانید سؤال هاي خود 
را براي مشاور دوچرخه بفرستید.

موبایل دوچرخه:09334121489
 docharkheh@hamshahri.org

آیا شكسپیر سارق ادبي است؟

لوح نقره اي
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مامان همیشــه می گفت: »از دختر خاله ات یاد 
بگیر!« فرقی نمی کــرد ِکی کجا و بــرای چه؛ این 
حرف همیشگی اش بود. شــنیدن این جمله برایم 
آن قدر عادی شده بود که دیگر حتی عصبانی ام هم 
نمی کرد. به قول خودش یک گوشــم در و دیگري 
دروازه. انگار اصاًل صدایش را نمی شنیدم. شانه باال 
می انداختم و دلم برای دختر خاله ام می سوخت که 
این قدر خوب بود که بچه های آشــنا و فامیل ُمدام 
باید ازش چیزی یــاد می گرفتند، این جوری حتی 
اگر خودش هم می خواســت دیگر نمی توانســت 
درس نخواند یا با بچه های دیگــر الکی قهر کند و 
سر عروسک خواهرکوچکش را از تنش جدا کند و  
جایی گم و گورش کند که عقل ِجن هم بهش نرسد.
حتی برای یک ساعت هم نمی خواستم مثل او 
باشم؛ اما آن روز واقعاً دلم می خواست دخترخاله ام 
آن جا بود و من ازش یاد می گرفتم که چه کار باید 
بکنم؟ تا به حال این قدر دســت و پایم را گم نکرده 
بودم که زبانم بند بیاید و حتی یک کلمه هم نتوانم 

بگویم. 
مامان جوری چادر را روی سرش صاف می کرد 
و جلو می کشــید که معلوم بود دلش نمی خواهد 
چشمش به چشــم هایم بیفتد. اگر نگاهم می کرد 
حتماً زیر لب می گفت: »اگر کمي آداب معاشرت را 
از دختر خاله ات یاد گرفته بودی اآلن می دانســتی 
چه کار کنی و چه بگویی؟« اما چیزی نگفت و نگاهم 
هم نکرد. من هم خودم را کشــیدم کنار و پشتش 
قایم شدم. حتی دلم نمی خواست به عکسی که در 
 دســت مردی بود که روبه روی مامان ایستاده بود،

 نگاه کنم.
عکــس اصاًل شــبیه عکس های دیگــری نبود 
که مامان از بابا نشــانم داده بود. نه چشــم هایش 
برق مــی زد و نه لب هایــش می خندید. لب هایش 
پشت آن همه ریش و سبیل ســیاه و سفید معلوم 
نبود. مامان عکس را از دســت مرد گرفت و جلوی 
چشم هایش باال برد. انگار او هم نمی توانست باورکند 
مرد توی عکس بابا اســت. چیزی نمی گفت و فقط 

ُزل زده بود به عکس.
دلم می خواســت اآلن خاله این جا بود و مامان 
ازش یاد می گرفت که چه کار باید بکند و چه بگوید. 
تقصیر خودش بود. قبل از آمدنمان خاله زنگ زده 
و اصرار کرده بود همراهمان بیاید، اما مامان قبول 
نکرده بود. می گفت: »دلــش می خواهد بعد از این 
همه ســال تنهایی بفهمد چه بالیی به سرش آمده 

است.«
 خاله گفتــه بود: »حداقل مریــم را نبر، بیارش 
این جا با لیال بازی کنند تا برگردی.« مامان باز هم 
گفته بود نه. اولش خوشحال شــدم که قرار است 

همراه مامان بروم. نه این کــه از بازی کردن با لیال 
خوشم نیاید، اما از این که همراه مامان بروم و زودتر 
بفهمم این همه ســال چه بالیی ســر مامان آمده، 

بیش تر خوشم می آمد. 
مرد روبه روی مامان به موهایش دســت کشید 
و گفــت: »همین روزها چشــمتان بــه جمالش 
روشــن می شــود.« مامان چادر را روی صورتش 
کشــید و بلندبلند گریه کرد. شانه هایش زیر چادر 

می لرزیدند.  
بدون این که ســرش را بــاال بیاورد، پرســید: 
»خوشحالی؟« نمی دانســتم باید از چه خوشحال 
باشــم. مرد انگار فکرم را خوانده باشــد، گفت: »از 

این که باألخره قرار است بابایت را ببینی.« 
دلم می خواست خوشحال باشــم؛ اما هرکاري 
می کردم نمی توانستم. 10 ســال بدون بابا زندگی 
کرده بودم و حــاال یک دفعه صاحب بابایی شــده 
بودم که هیچ شــباهتی به عکس هایی نداشت که 
مامان نشانم داده بود. مامان هم حتماً برای همین 
گریه می کرد اما خودش نمی خواست باور کند. به 
خاله گفت وقتــی عکس بابا را دید از خوشــحالی 
نمی توانســت جلوی گریه اش را بگیرد؛ اما حرفش 

را باور نکردم. 
خاله، مامان را بغل کرد و دوبــاره دوتایی گریه 
کردند. خاله که عکس بابا را ندیده بود نمی دانستم 
برای چه گریــه می کرد؟ لیال می خندید و دســت 
مــی زد. البد مامــان دلــش می خواســت من از 
دخترخاله ام خوشــحالی را یاد بگیــرم؛ اما او که 
هیچ وقت جای من نبوده است. او که از وقتی یادش 
مي آید همه دســت بــه موهایش نمی کشــیده و 
نمی گفته اند »بابات یک قهرمان اســت. او به خاطر 
آینده تو و بچه های هم ســن تو خودش را به آب و 

آتش زد.« 
مامان کنار خاله روی زمین می نشیند و می گوید: 
»می دانستم باألخره برمی گردد. هیچ وقت نتوانستم 
باور کنم که شهید شده باشد. دلم روشن بود که زنده 
است.« خاله دست می اندازد گردن مامان و چندبار 
می بوسدش و بعد با دست اشــاره می کند کنارش 
بنشینم. سرم را روی ســینه خاله می گذارم. خاله 
سرم را به خودش می چســباند و موهایم را نوازش 
می کند. دلم می خواهد به مامان بگویم از خاله یاد 
بگیرد به جای این که از خوشحالی گریه کند، چه قدر 
خوب بلد است آدم را بغل کند. اما فکر می کنم خاله 
که شوهرش را 10 ســال جوری گم نکرده بوده که 
اصاًل نداند زنده است یا شهید شده و به مامان حق 

می دهم که گریه کند.
 به لیال هم حق می دهــم که آن طور باال و پایین 
بپرد و بشــکن بزند و توی دلــم آرزو می  کنم بابا 

وقتی که برگشــت کمي شــبیه باباي لیال باشد. 
آن وقت از این جا تا آســمان دوستش داشته باشم. 
مامان زیر گــوش خاله پچ پچ می کنــد و گریه اش 
تبدیل به هق هق می شــود. خاله با پشت دســت 
چشــم هایش را پاک می کند و با صدایی که انگار 
پشــتش یک عالم بغض و اشــک و گریه را مخفی 
کرده، می گوید: »نگــران نباش. مهم این اســت 
کــه دارد برمی گــردد« و بــا صدایی کــه آن قدر 
آرام است که شــک دارم درست شــنیده ام یا نه 

می گوید: »حــاال با پا یــا روی ویلچــر چه فرقی 
 دارد؟ مهم این اســت که مریم بابا داشتن را تجربه 

می کند.« 
صدای زنگ خانــه بلند می شــود، لیال می دود 
سمت در، حتماً بابایش از ســر کار برگشته است. 
دلم می خواهد بابا زودتر برگــردد تا بهش بگویم با 
ریش و سبیل یا بدون ریش و ســبیل فرقی ندارد، 
با پا یا با ویلچر، کاش فقط مثل بابای لیال دوســتم 

داشته باشد.
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بدون چهره! نشمندي  دا
این جــا کافه علم، کافه ی »آلبرت اینشــتین« اســت. من 
مارمولک فراک پوشــم و این جــا زندگی می کنــم. همین که 
عموآلبرت پایه ی نُت را تنظیم کرد و کتاب نت را ورق زد، دویدم 
و از پایه باال رفتم و نت را نگاه کردم. قبل از این که برای نواختن 
آهنگ تازه، آرشــه را روی ویولنش بکشد، گفتم: »اول خوندن 

از روی نت.«
بعد دویدم روی میز و دو دستم را توی هوا گرفتم. عموآلبرت 
با بی حوصلگی آرشــه را پایین آورد و همان طور که ویولن زیر 

چانه اش بود، گفت: »باشه، قبوله.«
سه تا بشکن زدم: »یک، دو، سه!«

عمو آلبرت چشم هایش را ریز کرد و خواند: »دو... فا... می...  
ِر... دو...«

- نه، عموآلبرت عزیز.
پایم را روی میز زدم و سعی کردم ریتم را بگیرم. به اندازه ی 
کافی خوب نبود. از جیب فراکم، فنري درآوردم و بین دو دستم 
گرفتم. یک ســر آن را فشــار دادم و رهایش کردم. حاال با باال 
و پایین شدنش می توانســتم فاصله ی نت ها را بخوانم. دوباره 
فشارش دادم اما این بار با نیروی کم تری و هنوز یک سوم آهنگ 

را جلو نرفته بودیم که در با سر و صدا باز شد.
- سالم آلبرت اینشتین.

عمو آلبرت برگشت و هر دو به »رابرت هوک« نگاه کردیم که 
چیز بزرگی را زیر بغل زده بود و وارد کافه شد. وسط سالن ایستاد 
و آن چیز را که با ورق روغنی قهو ه ای پوشانده بود به میزی تکیه 
داد. عرقش را پــاک کرد و خــودش را روی صندلی انداخت و 

پاهایش را دراز کرد: »یه چای انگلیسی لطفاً.«
عموآلبرت ویلن را روی میز گذاشت و گفت: »سالم رابرت. 

چه خبرها؟«
رابرت هوک پاهایش را جمع کرد و لب هایش به نشــانه ی 
انزجار به هم فشرده شد و زیر لب گفت: »همه ش زیر سر اونه.«

عموآلبرت که به ســختی صدای هوک را شــنید، به سمت 
آشپزخانه رفت: »و اون کیه رابرت؟«

هوک چشم هایش را گرداند و آرنجش را به میز تکیه داد: »اوه 
بله مستر اینشتین! البد تو نمی دونی اون کیه؟«

عموآلبرت پاکت شــیر را از توی یخچال بیرون آورد: »اون 

چیه که با خودت آوردی این جا؟«
رابرت هوک با انگشت های دســتش که روی میز تکیه داده 

بود، روی سرش ضرب گرفت: »یه تابلو.«
- تابلو؟ کار کیه؟ برای خودت خریدی؟

- برای انجمن سلطنتیه. البته که کار خودمه. می دونی که 
من طراحی ام خوبه.

عموآلبرت کمی شیر به چای سیاه اضافه کرد و گفت: »نگفته 
بودی که نقاشی هم می کنی.«

هوک یک پایش را روی آن یکی انداخت: » پرتره ي خودمه. 
برای آویزون کردن به دیوار انجمن سلطنتی.«

بعد یک دفعه تغییر حالت داد و از چشــم هایش آتش بارید: 
»آیزاک، تابلوی چهره ی من رو از انجمن برداشته و داده به یه 

سمساری تو لندن!«
عموآلبرت چای را روی میز گذاشت و مقابل هوک نشست: 

»کدوم آیزاک؟ نیوتن؟«
هوک دســتش را کوبید روی میز و فریاد زد: »مگه چندتا 

آیزاک توی لندن پیدا می شه آلبرت؟«
عموآلبرت گلویش را صاف کرد و دستی به موهایش کشید: 
»خب، حاال... حاال که چیزی نشــده رابرت، این تابلو رو امروز 

می بری و توي انجمن نصب می کنی. مگه نه؟«
هوک نفســی کشــید و فنجان را با دو انگشــت بــاال برد: 

»همین طوره.«
یک قلپ خورد و فنجان را تو هوا نگه داشت: »می دونی چیه 

آلبرت؟ من به یه نیروی بازگرداننده احتیاج دارم.«
فنجان چای را روی میز گذاشــت و زل زد توی چشم های 
عموآلبرت: »یه نیروی بازگرداننده برای برگشت به اعماق تاریخ. 

و بعد، مستقیم پرواز به آینده. درست مثل یک فنر.«
- خب می تونم بفهمم...

- نه اینشــتین، تو هیچ وقت نمی تونی بفهمی. ایده ی قانون 
گرانش برای منه. می تونی بفهمی؟

عموآلبرت گردنش را خاراند و گفت: »همون طور که داری 
می گی، فقط ایده ش.«

یک دفعه رابرت هوک انگار یاد چیزی افتاده باشد هیجان زده 
شد و گفت: »هیچ می دونی فاصله ی ما تا »گاما اژدها« چه قدره 

آلبرت؟«
- گاما اژدها دیگه چیه؟

هوک چشم هایش را گرد کرد و با نیش خند گفت: »تو واقعاً 
نمی دونی گاما اژدها چیه مستر اینشتین مشهور؟«

- می دونی که من اســم ها و کلمه ها رو توی حافظه ام نگه 
نمی دارم.

- اما اون مســتقیم باالی لندن بــود. وای... باید ببینی. یه 
ستاره ی درخشان توی صورت فلکی اژدها.

رابرت هوک با هیجان تابلو را از کنار میز برداشت و کاغذروغنی 
را با احتیاط از دور آن باز کرد. به کاغذ نگاه کردم که پشت آن یک 
نقشه ی معماری بود؛ نقشه اي با تمام جزییات از ساختمانی که 

باالی آن نوشته شده بود: رصدخانه ي سلطنتی گرینویچ. 
تابلو را دوباره کنار میز گذاشــت و کاغذ را از روی سفیدش 
روی میز پهن کرد. از لبه ی میز نگاه کردم که مدادی از جیبش 
بیرون آورد و شروع کرد به رسم صور فلکی. نزدیک بود فنجان 
چای را بریزد: »این درخشان ترین ستاره توی این صورت فلکیه. 

درخشان تر از بتا اژدها.« 
فنر توی دستم مزاحمم بود و نمی توانستم همان طور که از 
میز آویزان بودم آن را توی فراکم بگذارم. مجبور شدم روی میز 
رهایش کنم و همان لحظه هوک فنر کوچکم را که روی میز ُسر 

می خورد قاپید.
- این رو ببین آلبرت. اآلن بهت نشــون می دم منظور من از 

تعادل توی زندگی چیه.
فنر را بین دو انگشــتش گرفته بود و انــگار که کل قضیه ی 
ستاره ها را فراموش کرده باشد، چیزهای دیگری روی ستاره ها 
کشــید: »خب اگه این رو نقطه ی تعادل فنر در نظر بگیریم...« 
عموآلبرت ابروهایش را باال انداخت و دو دستش را پشت سرش 
قالب کرد، ایستاد و تابلو را از کنار میز برداشت. یک لحظه با تابلو 

سر جایش میخ کوب شد: »رابرت هوک!«
هوک سرش را باال گرفت و به عمو آلبرت نگاه کرد. عموآلبرت 
تابلو را به ســمتش برگرداند. روی تابلو تصویر نقاشــی شده از 
مردی بود، اما صورتش خالی بود؛ ســفیِد سفید. رابرت هوک 
چندلحظه به نقاشی خیره شــد و قلپ آخر چایش را فرو داد: 

»مثل این که یادم رفته صورت رو تکمیل کنم آلبرت.«

7كافه علم 
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مردي با چندين تخصص!
رابرت هوك،  تولد: ۱۸ ژوئن ۱۶۳۵  مرگ: ۳ مارس ۱۷۰۳

او يكی از فالسفه ی علوم طبيعی، معمار، منجم، زيست شناس و زمين شناس بود. هوك به وسيله ی قانون کشسانی خود »قانون 
هوك« و به دليل به کار بردن کلمه ی »سلول« برای اولين بار به عنوان پايه ای ترين واحد زندگی، در حافظه ی ما ثبت شده است.

او به طور هم زمان متصدی آزمايشگاه های انجمن سلطنتی انگليس و عضو شورای آن، استاد هندسه و نقشه بردار شهر لندن و از 
مهم ترين معماران زمان خود بود. 

عجيب است که هيچ تصوير معتبری از او وجود ندارد. پس از مرگش نيوتون رييس انجمن سلطنتی شد و هم زمان تصوير هوك 
در انجمن مفقود شد! 

در نوامبر سال ۱۶۷۹ ميالدي، هوك نامه نگاري با نيوتن را شروع کرد. او برای تحريك کردن عالقه ی نيوتن، از او خواست نظرش را 
درباره ي مسائلی مثل حرکت سياره ها بيان کند و فرضيه هايش را با او به اشتراك گذاشت. هدف اصلی اش هم تنظيم مكاتبات انجمن 
بود. در سال ۱۶۸۶ ميالدي، وقتی اولين کتاب نيوتن ارائه شد، هوك ادعا کرد که نيوتن اصل کاهش نيروی جاذبه با مجذور فاصله از 

مرکز يا قانون گرانش را از او گرفته است. 
يكی از تفاوت های اين دو دانشمند اين است که نيوتن از پيشگامان آناليز رياضی و کاربرد آن و آزمايش های نوری است و هوك 
پژوهشگري خالق در دامنه ی وسيعی از علوم. به طوری که »پارتينگتون« ادعا می کند اگر هوك به آزمايش های خود درمورد سوختن 
مواد ادامه می داد، احتمال زيادی داشت که اکسيژن را کشف کند. چندين دهه پس از مرگ نيوتن و هوك، نظر ستاره شناس برجسته، 
»آلكسيس کلرات« در اين زمينه راه گشاست: »نبايد اين گونه تصور کرد که ايده ی هوك، افتخارات نيوتن را زير سؤال می برد. آن چه 
درمورد هوك می بينيم، نشان می دهد چه قدر ميان حقيقتی که تنها به آن اشاره ی کوچكی شده باشد و حقيقتی که کاماًل ابراز شده 

باشد، فاصله وجود دارد.« 
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موضوعتختهسياه:

شبيلدا
منتظر مطالب، عكس  ها يا تصويرگري هاي شما 

با موضوع »شب يلدا« هستيم.
موبايل دوچرخه:09334121489

 docharkheh@hamshahri.org

نوجوانی آدم ها معمــوالً از جالب ترين 
دوران زندگی شان اســت و معموالً همه، 
خاطره های جالبی از آن دوران دارند. براي 
همين وقتي امكان گفت وگو با »ســجاد 
افشاريان«، نويسنده، طنزپرداز، بازيگر و 
كارگردان تئاتر برايم ميسر شد، يك راست 

به سراغ خاطرات نوجواني اش رفتم.

می خواهيم كمی به عقــب برگرديم. 
سجاد افشــارياِن نوجوان، چه كارهايی 

می كرد؟
کارهای زيادی انجام می دادم. عالقه مند بودم 
که هم زمان با درس خواندن، کار هم بکنم؛ از کار 

در باغ گرفته تا آرايشگری و تئاتر و فيلم سازی.
چه قــدر از دوران نوجوانی تــان به 

كتاب خواندن سپری شد؟
راستش چون از بچگی به کانون پرورش  فکری 
کودکان و نوجوانان می رفتــم، از همان زمان با 
داستان خواندن آشنا شــدم و کتاب هايی مثل 
»موســيو ابراهيم و گل های قــرآن«، از اولين 

کتاب هايی است که خواندم.
در دوران مدرســه چه درس هايی را 
بيش تر دوست داشتيد و از كدام درس ها 

بدتان می آمد؟
رياضی و ادبيات را دوست داشتم و از زيست 

و شيمی متنفر بودم!
فكر می كنيد نوجوان هاي اين  دوره با 

نوجوان هاي دوران شما فرق دارند؟
خيلــی زيــاد! در کودکی ما چيــزی به نام 
محله وجود داشــت! نبود تکنولوژی هم باعث 
می شد کنار هم زندگی کنيم که همين موضوع 

خالقيتمان را شکل می داد.

نوشتن 
حالم را خوب می کند

گفت وگو با »سجاد افشاريان«، نويسنده و بازيگر

عالوه بر هنر بازيگری، زيبا می نويسيد. 
از چه سنی شروع به نوشتن كرديد؟

نوشتن را از دوران دبيرســتان شروع کردم. 
هميشه نوشتن حالم را خوب می کند.

تاحاال شده با خودتان بگوييد كاش اين 
مسير را انتخاب نمی كردم؟

با وجود مشکالت کار، اما به هيچ وجه نااميد 
نشده ام.

به نظر شما نوجوانان برای عالقه هايشان 
چه كارهايی بايد انجام بدهند؟

بايــد بدانند حالشــان با چــه چيزی خوب 

می شــود و عالقه هايشــان را پيدا کنند. پس از 
دوران راهنمايی، می دانســتم چه  رشــته ای را 
دنبال کنم و هميــن بزرگ تريــن کمك برای 

ادامه ی مسيرم بود.
حرف آخر برای نوجوان ها...

نوجوان ها به جوانــی نزديك اند و بايد عالوه 
بر تفريح، کمی جــدی و آگاهانه روزهايشــان 
را ســپری کنند که بعدها حســرت زمان های 

ازدست رفته را نخورند.
نازنینحسنپور
17سالهازتهران
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بدون تو
سكسكه ی ابر بند نمی آيد

خسته شده
از نبودنت

باران
بدون تو

سرفه می كند
ابوالفضلبدركورايیم
17سالهازتهران

سرفه ی 
باران

يك بار براي هميشه، پاييز بيا 
و بهار برو

بگذار رفتن، دست از سر پاييز بردارد
بگذار پاييز نفسي چاق كند

سمانهمنافي،16سالهازاسالمشهر

يكبار

دلم
سنگ فرش راهت

از من دور مي شوي
با خيال راحت

نسترناعجازيازتهران

راه

وقتی شب به آسمون نگاه کنی، يه عالمه اکليل براق بهت چشمك می زنن. پس هروقت نگاه کردی 
و چيزی نديدی، بدون ستاره ها زير پتوی دود خوابيدن! 

وقتی از باالی يه بلندی به خونه ها و خيابون ها خيره بشی، می تونی کلی اتفاق رو بشمری، اما اگه يه 
روزی نشد اين کار رو بکنی، ممکنه اتفاق ديگه ای افتاده باشه. ذرات کوچولوی خاکستری دور هم ديگه 

جمع شدن و حسودی شون مي شه چشم هامون به جز اون ها، چيز ديگه ای رو ببينن! 
اگه يه  روزی ديدی آرامش فکرت به هم ريخته و انگاری سرت داره گيج می ره، ممکنه باز هم دليلش 
همين خاکستری ها باشن! نفس کشيدن هم سخت می شه. ولی اميدواريم اين خاکستری های کوچولو 

باألخره يه روزی برن دنبال زندگی شون!
ملیكانادري،17سالهازتهران
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پتوی دود!

»جيل كالِتن«، نويسنده و كارگردان انيميشن »ِاِورست«:

نوجواني 
پرهيجاني 
داشتم
ترجمهيسارامنصوري

شهر فرنگ

مي گويد كودكی و نوجوانی پرهيجانی 
داشته و درست مثل »يي«، دختر نوجوان 
انيميشن »اِِوِرست«، رها و پرانرژی بوده 
است. »جيل كالِتن«، از معدود نويسنده ها 
و كارگردان هاي زن آمريكايي است كه 
در صنعت انيميشن فعاليت دارند. او 25 
سال است كه به شكل هاي گوناگون در 
اين صنعت مشغول به كار است، اما پيش 
از اين فقط انيميشــن سينمايي بامزه ي 
»فصل شكار« را كارگرداني كرده بود كه 
احتماالً آن را به ياد داريد. 13سال پس از 
ساخت فصل شكار،  او انيميشن اورست را 
به پرده ي سينماهاي جهان آورده كه در 
برخي كشورها با نام »نفرت انگيز« نمايش 
داده مي شود. اورســت، داستان »يي«، 
دختر نوجواني اســت كه يك يتي )مرد 
برفي( افسانه اي را در پشت بام خانه شان 
در شــانگهاي پيدا مي كند و به همراه 
دوســتانش »جين« و »پِنگ« اسمش را 

»اورست« مي گذارند. 
اين انيميشن محصول مشترك آمريكا 
و چين اســت و با بودجه ي 75ميليون 
دالري ساخته شــده و در اكران جهاني 
تاكنــون 175ميليــون دالر فروخته و 
احتماالً نسخه ي دوبله ي آن هم به زودي 
به سالن هاي نمايش فيلم هاي خارجي و 
شبكه ي نمايش خانگي ما هم مي رسد. 
به همين مناسبت براي »شهرفرنگ« اين 

شماره، ترجمه ي گفت وگويي را با جيل 
كالتن انتخاب كرديم تا بيش تر با حال و 

هواي اين انيميشن آشنا شويد.

 تجربه ي كارگرداني فصل شكار، چه 
دستاورد مهمی برای شما داشت؟

هرکارگردانی می داند موفقيت يك اثر، به 
عوامل توليدش بستگی دارد. آن زمان با گروهي 
300 نفــره کار می کردم. انگار که ســاکنان 
دهکده اي کوچك باشيم. نمی توانم بگويم اين 
گروه، چه قدر مثبت انديش، خســتگی ناپذير، 
همراه و خالق بودند. به نظرم يکی از مهم ترين 
وظايف کارگردان اين اســت که به درستی از 
انرژی های گروهش استفاده کند و اين درس 

بزرگ من از فصل شکار بود.
 چالش برانگيزترين بخش كارگردانی 

يكانيميشن چيست؟
اشتباهی که برخی از کارگردانان جوان در 
اين رشته دارند، اين اســت که فکر می کنند 
بايد خودشــان را به ديگران ثابت کنند. برای 
همين به تيمشــان اجازه نمی دهند که کمك 
و مشاورشــان باشــند. به نظر من کارگردانی 
انيميشن مثل نگه داشــتن تخم مرغ در دست 
اســت؛ اگر شــل بگيريد، می افتد و اگر سفت 
بگيريد، مي شــکند! شــايد گفتنش عجيب 
باشــد، اما برای من هميشــه اين طور بوده؛ 
داستان در باالی ســرم در حرکت بوده و بعد 
ناگهان مرا به عنــوان چوپــان و کارگردانش 

انتخــاب می کند و می گويد مرا بســاز!  اما باز 
هم کارگردان هيچ وقــت نمی تواند بگويد اين 
انيميشن من است و من آن را ساخته ام! بهترين 
 انيميشــنها، داســتان هايی دارند که جهان 
تشنه ي شنيدنشان اســت. پس بدترين سم 
برای کارگردان، غرور و بهترين کمك برايش، 

فروتنی است، تا باعث مرگ اثرش نشود.
 اما برسيم به تازه ترين داستانی كه 
باالی سرتان پرواز كرد و شما را به عنوان 
كارگردان برگزيد! و چه قدر هم خوب از 

كار درآمد. ايده ي اورست از كجا آمد؟
در مــدت هــم کاری ام بــا اســتوديوي 
دريم ورکــز، متوجــه شــدم کــه ايده های 
بســيار متنوعی دارند، اما همه مثل بوم های 
نقاشــي، ســفيدند؛ خام و نيازمند پژوهش و 
داســتان پردازی. يکی از اين ايده ها، يتی بود. 
آن ها می خواستند  انيميشــن درباره ي يتی 
داشته باشند و خب من دســت به کار شدم و 
پژوهش درباره ي يتی ها را شروع کردم. نتيجه 
غافل گيرم کرد؛ چون ما تقريباً هيچ اطالعاتی 
از آن ها نداريم! فقط می دانيم باورهايي وجود 
دارد که يتی ها در اورســت زندگی می کنند 
و گفته مي شــود ردپاهايی هم از آن ها ديده 
شده. اما من به اين کمبود اطالعات به عنوان 
نقطه ي مثبت کارم نگاه کردم؛ شــخصيتی را 
خلق کردم و برايش قدرت های شگفت انگيزی 
در نظر گرفتم. از ابتدا در ذهنم در کنار يتی، 
به دختري نوجوان فکر می کردم؛ دختری که 
هم خودســاخته و قوی است و هم در زندگی 
دچار اشــتباه می شود و به دردســر می افتد. 
شــخصيت »يي«، همان ويژگی هايی را دارد 
که هميشــه دلم می خواســت در کودکی و 
نوجوانی ام داشــته باشم؛ راســتش من زياد 
هوادار داستان های پريان و شاهزاده ها نبودم. 
برای همين اميدوارم شــخصيت اين دختر، 

الگويي برای نوجوانان اين دوره باشد.
 چه جالب! پس با اين حســاب در 
اورست، به نوعی خودتان و آرزوهايتان را 

به تصوير كشيديد.
بله، من کودکــی و نوجوانــی پرهيجانی 
داشتم. درســت مثل يی، رها و پرانرژی بودم. 
اصاًل در قيد و بند اين  نبــودم که لباس هايم، 
رنگ های دخترانه داشــته باشد؛ اسکيت بازی 
می کردم، شــلوار می پوشــيدم و بلوزم روی 
شلوارم بود، جورابم يکي باال و يکي پايين بود 
و هميشه چکمه و کتانی می پوشيدم. خالصه 
که حال خوبم در قيد لباســم نبود و در واقع 
ورزش، بزرگ ترين تفريحــم بود. بيش تر اين 
خصوصيات را در شــخصيت يي هم می توانيد 

ببينيد. رابطه ي او با اورست )يتي( هم برگرفته 
از رابطه ام با سگ هايم اســت؛ من با دو سگ 
بسيار بسيار بزرگ 45 کيلوگرمي بزرگ شدم. 
رابطه با حيوانات خانگی برای هرکس متفاوت 
است؛ برای من بزرگ شدن با حيواناتی غول آسا، 
شيرين و دوست داشتنی بود. يي و اورست هم 
رابطه ي خوبی با هم دارند؛ اگرچه هميشه تصور 
می شود اين حيوانات هستند که به مراقبت و 
حمايت ما نياز دارنــد، ولی گاهی کاماًل عکس 
اين قضيه صادق اســت. در انتهای انيميشــن 
هم می بينيد که چه طور اورست با استفاده از 
قدرت های طبيعت شفابخشــي، به يي کمك 

می کند.
 شخصيت جذاب ديگری كه توجه ام 
را جلب كرد، »بِرنيش« است. دوست دارم 

از او هم كمي بگوييد.
برنيش، نمادی از انســان هايی است که به 
حيوانات به چشــم غنيمت و اموالشــان نگاه 
می کنند. او اورســِت منحصربه فرد و خاص را 
فقط برای منافع خودش می خواهد. قصد دارد 
او را اســير کند و به همه ي دنيا ثابت کند که 
يتی ها وجود دارند. در بخشــي هم می گويد: 
»زنده يا مرده، بايد يتی را داشــته باشــم!« و 
به خوبی معلوم است که زندگی اورست برای او 
بی اهميت است و صرفاً می خواهد خودش را به 

مردم ثابت کند. تعقيب يتی، باعث می شود تا 
درنهايت او متوجه شود که همه ي موجودات و 
آفريده هاي خداوند، روح و احساس دارند. قلب 
او نياز به نوری داشت تا روشن شود و اورست، 

نور قلب او شد.
 وقتی صحبت از يتی ها می شــود، 
ذهن ها به سمت همان قصه ي هميشگي 
برف و كوه و انزواطلبي شان مي رود. اما 
انيميشن شــما اين طور نيست. شايد 
كليشه ای باشــد، اما به نظرم به معنای 
واقعی كلمه اين انيميشن جادويی است! 

بازخورد تماشاگران چه طور بود؟

از تعريفتان ممنونم. بايد بگويم موافقم که 
جادو، بخشی از اورست اســت. وقتی نوشتن 
فيلم نامه را شروع کردم، از زيبايی های جادويی 
و طبيعت سحرانگيز چين چيزی نمی دانستم. 
تمام اطالعاتم از چين، به ديوار چين و لشــکر 
ســربازهای ســفالين آن محدود می شد. اما 
حاال می دانم که چين و تاريخ آن، ســرزمين 
جادوها و خيال هاست. کوهستان زرد، منطقه ي 
منحصربه فردی اســت که هرکسی را مسحور 
زيبايی های خــودش می کنــد. رودخانه ها و 
آثار باســتانی بی نظير چين، اين سرزمين را 
به کشــور افســانه ها تبديل کرده. خوشحالم 

که توانستم بخشی از اين زيبايی را در اورست 
به تصوير بکشم. اولين نمايش ما در جشنواره ي 
تورنتو بود و بايد بگويم از استقبال تماشاگران 
غافل گير شدم. در انتهای انيميشن می توانستم 
هم زمان صدای خنده ها و اشــك های ناشی از 
احساساتی شدن آن ها را بشنوم. خوشحالم که 

اورست دوستان زيادی دارد.

پي نوشــت: متــن كامــل ايــن گفت و گو را 
مي توانيــد در بخــش »كــودك و نوجوان« 

سايت»همشهري آنالين« بخوانيد: 
hamshahrionline.ir/news/468127
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