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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 983، پنج شنبه 1 اسفند 1398،  25 جمادي الثاني 1441، 20 فوريه 2020، ضميمه ي شماره ي7886 همشهري
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در زماني بســيار دور و در كهكشاني 
بســيار بســيار دور، دنيايي ناشناخته و 
پر از موجودات عجيــب و غريب فضايي 
است؛ دنيايي كه مثل همه ي داستان هاي 
نيروهاي خير و شــر، پــر از تقابل بين 
نيروهاي خوب و بد اســت و اين بار بايد 
با كمك انديشه، شمشــيرهاي نوري و 
ســفينه هاي فضايي، راهي براي غلبه بر 

نيروهاي پليد پيدا كرد.
تا همين چندسال قبل، اصاًل قرار نبود 

»ِجي.ِجي.آبرامز«،نويسندهوكارگردانفيلم»جنگستارگان:خيزشاسكايواكر«:

وى نوجوانى ام بود جنگ  ستارگان ،آرز
شــش گانه ي پرطرفدار جنگ ستارگان 
ادامه پيدا كنــد، اما ناگهــان »ديزني« 
تصميم گرفت شــركت »لوكاس فيلم« 
را از »جرج لوكاس«، خالــق اين دنياي 
فضايي بخرد و ســه گانه ي ديگري از اين 

ماجراهاي كهكشاني توليد كند. 
اولين قسمت اين ســه گانه ي جديد 
»جنگ ســتارگان:  نيرو برمي خيزد« نام 
داشت و آن را پنج سال قبل »جي . جي. 
آبرامز« ساخت؛ كسي كه خودش هم از 

دوران نوجواني، از هوادارهاي پروپاقرص 
و عاشق دنياي جنگ ستارگان بوده است؛ 
آن قدر كه آرزو داشته روزي بخشي از اين 
دنياي شگفت انگيز باشد. فيلم او آن قدر 
خوب از كار در آمد كه ســخت گيرترين 
هواداران جنگ ســتارگان هم، ســخت 
مشــتاق ادامه ي اين ســه گانه ي جديد 
شدند. بعد هم قســمت دوم اين سه گانه 
با نام »جنگ ســتارگان: آخرين ِجداي« 
به كارگرداني »ريان جانسون« به پرده ي 

ســينماها آمد كه به گفته ي بسياري از 
كارشناسان و هواداران اين مجموعه، روح 
تازه اي در مجموعه ي جنگ ستارگان بود. 
آذرماه امســال، »جنگ ســتارگان: 
خيــزش اســكاي واكر« نيز بــه پرده ي 

ســينماها آمد كه درواقع پاياني است 
بر 9گانه ي محبوب جنگ ستارگان 
و جي. جي. آبرامــز، براي دومين بار 
روي صندلي كارگرداني قســمتي 
ديگر از جنگ ســتارگان نشســته 
اســت. به همين مناسبت ترجمه ي 

گفت و گويي را با جي . جي. آبرامز براي 
اين شماره انتخاب كرديم.
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تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ي کتاب کودک و نوجوان کاشان 

بازی در دومین جشنواره ى 
کتاب کودک و نوجوان
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دومين جشنواره ي بين المللي كتاب 
كــودك و نوجوان كاشــان از 11 تا 14 
اسفند برگزار مي شــود و عالقه مندان تا 
پنجم اسفندماه فرصت دارند آثار خود را 
به دبيرخانه ي اين جشنواره ارسال كنند.

به گــزارش خبرنــگار هفته نامه ي 
دوچرخه، جابر تواضعی، دبير كميته ي 
علمی جشــنواره با اشــاره بــه اين كه 
موضوع جشــنواره ی امســال »بازی« 
است، مي گويد: »اين جشــنواره در دو 
بخش كتاب هــای تأليفــي و ترجمه و 
هم چنيــن مســابقه و كارگاه كتــاب 
 تصويرِی »لی لی لی لی حوضك« برگزار 

می شود.«
تواضعی مي گويــد: »اولين دوره ي 
جشــنواره در سال گذشــته با موضوع 
»آب« برگزار شــد. موضوع جشنواره ي 
امسال يعنی »بازی« اصل مهمی برای 
كودكان اســت كه اگر به هردليل از آن 
غافل شــويم، كودكی ناتمام می ماند و 
در آينده مشكالت بسياری برای بچه ها 
پيش می آيد. با انتقال مفاهيم پيچيده ي 
زندگی به كودكان از طريق بازی می توان 

آن ها را برای آينده آماده كرد.«
اين عضو انجمن نويســندگان كودك 
و نوجوان دربــاره ي بخش های مختلف 
جشــنواره مي گويــد: »در بخــش اول 
جشــنواره، كتاب هايی كه از سال 1390 
تاكنون بــا اين موضوع بــرای كودكان و 

نوجوانان چاپ شــده، از ســوی داوران 
الك پشــت پرنده داوری می شود. بخش 
دوم، يعنی »لی لی لی لی حوضك« نيز با 
هدف حمايت از نويسندگان و تصويرگران 
جوان برگزار می شود و كتاب های تصويری 
برگزيده با حمايت جشــنواره منتشــر 
می شوند. امســال نيز پنج عنوان كتاب 
برگزيدگان اين بخش در جشنواره ي سال 

گذشته رونمايی می شود.«
او مي گويــد: »نويســندگان بــرای 
شركت در اين بخش می توانند داستان 
كودك با موضوع بازی )حداكثر 1000 
كلمه( و تصويرگران حداقل يك تصوير 
را با همين موضوع )همراه با توضيح ايده 

يا داستان( به جشنواره ارسال كنند.«
بــه گفتــه ی تواضعــي، جلســات 
قصه خوانی و كتاب خوانی در مدرسه ها، 

كارگاه هــای نويســندگی خــالق و 
تصويرگــری، كارگاه بازی های بومی و 
محلی و هم چنين رايانه ای، نمايشــگاه 
كتاب و اسباب بازی و عروسك، رونمايی 
و جشــن امضای كتاب نويســندگان 
مختلف، تورهاي كتاب و... از برنامه های 

اين رويداد فرهنگی است.
دبيــر كميتــه ي علمــی دوميــن 
جشــنواره ي كتاب كــودك و نوجوان 
كاشان، با اشــاره به اين كه نويسندگان 
و هنرمنــدان مختلفی از كشــورهای 
روســيه، ارمنســتان و ســوئد مهمان 
جشــنواره خواهند بود، مي گويد: »يكی 
از مزيت های اين رويداد برگزاركننده ی 
 آن است كه بخش خصوصی )اقامت های 
بوم گــردی و فعاالن هنرهای ســنتی( 
اســت. اتفاق خوشــحال كننده ی ديگر 
اين كــه جشــنواره وارد تقويم فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی شده 

است.«
عالقه مندان می تواننــد با مراجعه به 
صفحات مجازی جشــنواره در تلگرام و 
اينستاگرام به نشاني KCBfestival و 
 تكميل فرم ثبت نام، آثار خود را به اي ميل

 KCBFestival@gmail.com يــا 
به نشاني كاشــان، خيابان مال حبيب اهلل 
شــريف، گذر فرهنــگ و هنــر آب انبار 
خان، مجموعه ي خانه نقلی، دبيرخانه ي 

جشنواره  ارسال كنند.

شنبه  فقط روز شروع مدرسه نيست؛ شنبه ها از اين به بعد اسم ديگری هم دارند: 
»شنبه های بدون پسماند!«؛ شنبه هايي كه فعاًل  فقط برای دانش آموزان اجرا می شود 

تا در مدرسه هايشان، زباله تحويل بدهند و مبلغی را دريافت كنند.
صدرالدين عليپور، مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شــهرداری تهران، در 
گفت وگو با شهرنوشت گفت: »در قالب اين طرح، شهروندان اين فرصت را دارند كه در 
طول هفته پسماندهای خشك خود را به روش های علمی كه به آن ها آموزش می دهيم 
فشرده سازی و تفكيك كنند و در ابتدای هفته در اختيار نيروهای سازمان پسماند قرار 

دهند و در ازای آن مبلغی را دريافت كنند.«
مديرعامل ســازمان مديريت پســماند شــهرداری تهران با اشــاره بــه اين كه 
طرح شــنبه  های بدون پســماند در گام اول در مدارس اجرايی خواهد شــد، گفت: 
»دانش آموزان اين فرصت را دارند تا در ابتدای هفته پسماند خشك را تحويل دهند و 
در مقابل شهرداری تهران مبلغی را برای ترويج فرهنگ كاهش توليد زباله و تفكيك 

پسماند از مبدأ،  در اختيار مسئوالن مدارس قرار دهد.«
او دانش آموزان را يكی از بازوان اجرايی در اين زمينه می داند كه آموزش به اين گروه 
نه تنها به كاهش توليد پسماند در ســال های آينده كمك می كند؛ بلكه موجب می شود 
هريك از آن ها مروج اين فرهنگ در خانواده ي خود باشند. به گفته ی عليپور در ماه های 
گذشته مديريت شهری پايتخت، طرح »كاپ« )كاهش پسماند( را اجرا كرده كه در نتيجه  
شاهد كاهش توليد پسماند در پايتخت از روزانه هفت هزار و 500 تن به پنج هزار و 300 

تن بوده ايم. در طرح كاپ، تفكيك پسماندهای حجيم مثل شيشه 
و الســتيك در مبدأ و تفكيك پسماند در ســاختمان های اداری، 
آموزشی و شهرك های مسكونی ساماندهي مي شود. طبق آمارهای 

موجود، تهرانی ها دو برابر ميانگين جهانی زباله توليد می كنند.

»كودكان سايه«، عنوان نمايشگاهی است كه قرار است در آن آثار هنرمندان نقاش 
و كودكان كار در آن به نمايش گذاشته شود. اين نمايشگاه را »جمعيت دفاع از كودكان 
كار و خيابان« در فرهنگ سرای ملل برگزار می كند. عالقه مندان از چهارم تا نهم اسفند 
می توانند از ساعت 9 تا 21 به فرهنگ سرای ملل واقع در بوستان قيطريه مراجعه كنند.

هشــتمين آيين اهدای نشان الك پشــت پرنده با حضور 
نويسندگان، داوران و عالقه مندان به كتاب، 12 اسفند برگزار 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه، فهرست نامزدهای 
هشتمين دوره ی اهدای نشان های طاليی و نقره ای الك پشت 

پرنده، امسال به اين شرح اعالم شده است:
1. اين كتاب را ممنوع كنيد/ نويســنده: الن گرتز/ مترجم: 

سارا عاشوری/ ناشر: انتشارات پرتقال
2. پسری كه با پيراناها شنا كرد/ نويسنده: ديويد آلموند/ 
 تصويرگــر: اليور جفــرز/ مترجــم: ريحانه جعفری/ ناشــر: 

انتشارت هوپا
3. جنگل برای همه/ ايده پرداز و تصويرگر: نازنين عباســی/ 
طراح و ســازنده اوريگامی: عليرضا عالءالدينی/ عكاس: بهداد 

شيرمحمدی/ ناشر: كتاب هاي طوطی )انتشارات فاطمي(
4. دشمن/ نويسنده: ديويد كالی/ تصويرگر: سرژ بلوك/ مترجم: 

رضی هيرمندی/ ناشر: كتاب چ )نشر چشمه(
5. شــكارگاه عجيب/ نويسنده: ســميرا آرامی/ تصويرگر: 

معصومه صحبتی/ ناشر: شركت انتشارات فنی ايران
6. قبرســتان عمودی )از مجموعه ی دروازه ی مردگان(/ 

نويسنده: حميدرضا شاه آبادی/ ناشر: نشرافق
7. گفت و گوی جادوگر بزرگ با ملكه ی جزيره ی رنگ ها/ 

نويسنده: جمشيد خانيان/ ناشر: نشرافق
8. ماجراهای ريگو و رزا/ نويسنده: لورنتس پائولی/ تصويرگر: 

كاترين شرر/ مترجم: الهام مقدس/ ناشر: انتشارت ايران بان
9. من پنيرم/ نويسنده: رابرت كورمير/ مترجم: رؤيا زنده بودی/ 

ناشر: انتشارات آفرينگان

نامزدهای الک پشت پرنده اعالم شدند

شنبهها
پسماند،بيپسماند!

نمایشگاه مشترک کودکان کار و هنرمندان

پنج شنبه، 1  اسفندماه 1398، سال بيستم، شماره ي 983، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 7886 همشهري 2

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، جايزه هايی را با عنوان جايزه ي ماه و سال به 
مؤلفان، مترجمان، تصويرگران و پديدآورندگان كتاب های كودك و نوجوان اهدا می كند. 
به گزارش اداره ی  كل روابط عمومی و امور بين الملل كانون، نشان مرغك سيمين در پايان 

هرماه و نشان مرغك زرين به كتاب های برگزيده ی سال اختصاص دارد. 
جايزه ی »فرصت طاليی« نيز به آثار منتشرنشده ي نويسندگان و هنرمندان )باالی 
18 سال( به  صورت ساالنه اهدا می شود.جايزه ی »مداد پرنده« هم جايزه ي ديگري 
است كه ســالی يك بار به يكی از چهره های ادبيات كودك و نوجوان اهدا مي شود و 
جايزه ی »استاد مهدی آذريزدی« نيز به كتاب های بازنويسی منتخب تعلق مي گيرد.

ن نو کا ر د ن ا ر هبا یز جا



مثل خواب های ترسناک است! سفر شبانه به جنگل 
بدون هیچ وسیله ی ارتباطی پیشرفته اي، بدون جاده و 
راه ارتباطی و مرداب هايی هم در راه است! يا گم شدن 
در کويری گرم با شن های روان و خواب هم نیستي که از 

آن بپری و همه چیز تمام شوديا... 
مگر اين که با يک تور همراه شوی که راه را بدانند و 
محل اقامت داشته باشند، آن وقت اگر دوست درخت ها 

باشی و خويشاوند خاک، می توانی از تماشاي طبیعت 
لذت ببری و آلوده اش هم نکنی.

تورهای طبیعت زمان دارند؛ مثاًل شش ماه دوم سال 
درخواست برای تور کوير و شش ماه اول، درخواست ها 
برای تور جنگل بیش تر اســت. اين را »محمدمهدی 
میرجعفريان« که راهنمای تورهای طبیعت و کوير است؛ 

می گويد. با او درباره ي سفر به طبیعت حرف زديم.

نفيسهمجيديزاده
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 سفر به طبيعت
سفر به شرايط سخت

به مناسبت روز جهاني راهنمايان گردشگري

از  کمپ های کويری بگويید.
در کویر معموالً بین دوتا تپه ی شنی که محلی ها به آن تپه ها، کوهچه می گویند 

کمپ می زنیم که معموالً جایی است که یک ورودی دارد و دورتادورش باز نیست. 
این، هم به خاطر چرخش هواست، هم در قدیم ساربان ها و بیابان گردها برای این که 
راهزنان و دزدان نتوانند از دو طرف محاصره شان کنند و از راهي بیایند که امكان دفاع 
داشته باشند، به این مكان ها پناه مي بردند. چون راهزن ها از باالی تپه نمی توانستند 

حمله کنند و در شن لیز می خوردند و فرو می رفتند و این از قدیم مانده است.
کدام تور را بیش تر دوست داری کوير يا جنگل؟

سؤال سختی است اما من خودم تور کویر را بیش تر دوست دارم، چون کویر تمیز 
است، به قول محلی ها می گویند خاک کویر پاک است، چیزی را به خودش نمی گیرد. 
اما شمال می روی هرجای جنگل که بروی کثیف است.                                                                              

کوير چه خطراتی دارد؟
 گم شدن بدترین خطر کویر اســت و مساوی اســت با مرگ. خطر عقرب زدگی 
ومارزدگی هم هست؛ اما چون معموالً مار و عقرب زدگی اتفاق می افتد و در کمپ ها 
امكاناتی برای مداوای اولیه هست و از طرفی هم امكان رساندن بیمار به بیمارستان 
وجود دارد. اما اگر گم بشوی بسیار خطرناک اســت در کویر هیچ دیواری نیست که 
اکوی صدایت را بگیرد برای همین هرچه قدر داد بزنی صدایت به صدایي نمی رسد. در 
شن زار که بروی این قدر تپه ها شبیه هم است نمی توانی راه را پیدا کنی و حتی خودت 

از راهی که آمدی برگردی... چون به فاصله ی بیســت قــدم که می روی ردپای 
قبلی ات از بین می رود. تنها راه پیدا شدن این است که صبر کني تا شب 

و شب تمرکز کني و از راه ستاره ها برگردي یا شانس بیاوري و یک نفر 
بومی به طور اتفاقي از آن جا بگذرد.

َاز راه ستاره ها بركرد!

چرا سفر گروهی و به دل طبیعت  زدن با تور مناسب تر است؟
چون همه چیز از قبل پیش بینی شده و امكانات اقامتی وجود دارد. ما وقتي گروهي 
از مسافران را به طبیعت مي بریم، آموزش مي دهیم در هر منطقه چه طور آتش درست 
کنند. چون وقتی در جنگل هیزم را روی ســطح جنگل می ریزید و آتش درســت 
می کنید، کار اشتباهی انجام می دهید. این کار، هم به سطح خاک آسیب می رساند و 
هم زمین را زشت می کند. زمین را باید به ارتفاع 25 تا 30 سانتی متر گود کنید، داخل 
زمین آتش روشن  کنید یا مثاًل در پیاده روی جنگل از مسیرهایی می رویم که آن ها 
را می شناسیم و مجهز می رویم و هم یاد می دهیم اگر کسی در مرداب افتاد چه طور 

خودش را باید نجات بدهد.
چه طور نجات بدهد؟

در مرداب عرض پایت باید زیاد شود تا فرو نروی پس باید زانویت را خم کنی انگار 
روی زانو می نشینی در این حالت بی حرکت می مانی اما هرچه پایت را روی زمین فشار 

بدهی انگار میخ را توی شن فرو کنی و بیش تر فرو مي روي.
اگر برنامه ریزي براي تورهاي طبیعت درســت انجام شــود جنبه ی آموزشی هم 
دارد؛ مثاًل ما آموزش می دهیم کوچک ترین زباله  را هم در طبیعت نباید رها کنند. در 
آخر کمپ حتماً سرکشی می کنیم که زباله ای روی زمین نمانده باشد در تور طبیعت 
بیش تر باید مراقب طبیعت باشــیم خیلی ها چادر که می زنند درختچه های کوتاه را 

قطع می کنند ما به مسافران نحوه ی درست چادر زدن روی زمین را یاد می دهیم.

راه جنات از مرداب

کسانی هستند که زمان برعکس را انتخاب کنند؟
بله، بعضی ها دنبال تجربه های خاص هســتند. برای همین چله ی زمســتان؛ 
یعنی دقیقاً در ماه دی و بهمن به جنگل می روند و ســقف می زنند و یا چند روزی 
در چادر، زیر باران و  مه و سوزو ســرما می مانند. این ها، دنبال تجربه ی زندگی در 

شرایط سخت هستند.
البته در تورهای گروهی طبیعت، موقعیت و محل اقامت مشخص است و مشكلی 

ندارد؛ اما هستند خانواده هایی که به تورهای زندگی در شرایط سخت می روند.

تورهاى برعكس

شما به عنوان راهنماي تور به چه شرايطي، شرايط سخت مي گويید؟
یعنی دسترسی به هیچ چیزی نداری. می روند در طبیعت، جایي که نه هتل 
و مرکز اقامتی هســت و نه آب گرم، نه اینترنت، نه تلفن و نه حتی ماشین! تنها 
دسترسی آن ها یک ماشین است که ممكن است از قبل به او اعالم کنند چندروز 
یک بار بیاید و سر بزند. به این سبک می گویند سبک رمبو که معموالً تورها برگزار 
نمی کنند و بیش تر خــود افراد به صورت خانوادگی یا گروهــی اقدام به این کار 

خطرناک می کنند.
چرا خطرناک است؟ 

فكر کنید شب در جنگلی که هیچ حفاظتی ندارد و کلبه اي نیست، در طبیعت 
هستید؛ یعنی سقفی روی سرتان نیست، انواع حیوانات ممكن است سمت شما 
بیایند. شب ها در جنگل هیچ نوری نیست و صداهای عجیب و ترسناک می پیچد 
و استرس هایی هم دارد. اگر زمستان باشد که خیلی خطرناک است. چون شما 
نمی توانید آب وهوا را کنترل کنی در سال هاي گذشته گروه هایی به مكان هایي 
رفتند که هوا بسیار سرد شده و ماشینی که با آن قرار داشتند به طور اتفاقی آن ها 
را پیدا کرده کــه نزدیک به یخ زدگی کامل بودند. یعنــي براي یک ماجراجویي 
جانشان به خطر افتاده!  چون نمی دانند حداقل اگر قرار است چنین خطری کنند 
به مناطقی بروند که ارتفاعش با سطح دریا یكی باشد.کسانی که به جنگل می روند 
باید در رودخانه اســتحمام کنند. خوابیدن و پیاده روی در جنگل به خصوص در 

زمستان خطرناک است، احتمال افتادن در مرداب ها هست.

در شرايط سخت

دماسنج
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يكي شان شاخه ها را مي  آورد و ديگري آن را در بين درخت تزئيني كنار ديوار بالكن محكم 
مي كرد. از ديدن اين صحنه پدر آن قدر هيجان زده بود كه به مادر هشدار داد: »خانم... هرچي 

از بالكن الزم داري بردار. چون در رو كه  ببندم، كسي حق نداره توي بالكن بره.«
جمع كردن شــاخه ها تقريباً دو سه روز ادامه داشــت و پدر با اشتياق، ســاعتی از روز را 

به تماشاي آن ها مي ايستاد. 
تمام اين پانزده روز صداي هيس پدر مي آمد كه  اآلن ياكريم فرار مي كند.

باعث شــده بود صاحب خانه هم از ســكوت ما در خانه شــك كند و گاهي با تلفن زدن و 
فوت كردن، مطمئن شود كه ما در خانه هستيم. باألخره انتظارمان سر رسيد. جوجه ها سر از 
تخم درآوردند و مادرشان با سر نوكش، يكي از دوتا جوجه اش را به زير سينه اش هل داد. مثل 
اين كه از باخبرشدن ما برای تولد بچه هايش مي  ترسيد و نهايت سعي خود را مي كرد كه ما از 
وجود آن ها باخبر نشــويم. ولی مامان می گفت: »اينا عين نوزادن، مامانشون می ترسه سرما 

بخورن و بميرن.«
- مامان خانوم، حرف هاي خنده دار می زنی ها! ما از گرما كولر روشن می كنيم، شما می گی 

اينا سردشونه؟
مامان پقی می زد زير خنده و می گفت: »خنده دار قياس توئه! خودت رو با جوجه مقايسه 

می كنی؟«
بابا هم دائم در حال هيس و پيس كردن بود و می گفت: »ســرو صدا نكنين. دوستم می گه 
ياكريم ها كمی گيجن. اگه بترســن، می رن و برنمی گردن. بچه هاشون از گشنگی می ميرن و 

ما مديونشون می شيم.« 
 اتاق دســت چپی محل اصلی رفت و آمد ما شــده بود. جايی كه ماهــی يك بار هم آن جا 
نمی رفتيم؛ مثل انباری بود. هی يواشكی از پشت شيشــه ديد می زديم تا جوجه ها را ببينيم. 
وقتي مي توانستيم خوب جوجه ها را ببينيم كه پدر و مادر براي خوردن و دادن غذا، جايشان را 
عوض مي كردند. اين وقت ها، پدر بانهايت احتياط از پشت پرده ي پنجره آن ها را مي پاييد و ما 
را از نزديك شدن به پنجره منع مي كرد. كم كم وجودشان براي همه عادي شده بود. چند روزي 
بود كه از غيبت پدر استفاده مي كردم و موقع تنهايِي جوجه ها، دِر بالكن را باز مي كردم و آن ها 
را در دستم مي گرفتم و نازشــان مي كردم. يك روز همين طور كه مشغول ناز كردنشان بودم، 
با شنيدن صداي پدر، دست و پايم را گم كردم و ياكريم از دستم رها شد و چند متري بيش تر 
نپريده بود كه گربه ا ي سياه با خال هاي سفيد از موقعيت استفاده كرد و او را در چنگش گرفت. 

پدر حسابي دعوايم كرد.
تا ماه ها صداي سرزنش هاي پدر و شماتت موجودي در وجودم كه بعدها فهميدم اسمش 
وجدان است، مرا با خود همراهي مي كرد. تا اين كه فرصتي براي جبران اين ناداني پيدا كردم؛ 

در همان روزي كه براي گردش به جنگل هاي شمال رفته بوديم. 
يك گربه ی جنگلي با گوش هــاي تيزش، آرام و با كش و قــوس دادن بدنش براي گرفتن 
جوجه مرغابي كنار بركه كمين كرده بود. فوري خودم را وســط انداختم و گربه را ترســاندم 
و فراري اش دادم كه در همان َدم، پدر كه از پشــِت درخِت تنومندی، مشــغول فيلم برداري 

صحنه ی شكار بود. بيرون پريد و باز دعوايم كرد و گفت:
- آخه پسر! كي به تو گفته توي كار طبيعت دخالت كني؟!

  پری رضوی

 ناله ى سرگردان
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 طرحی برای تو

عاشقانه

طرحی در ذهن من 

دردی در قلب من

حرفی در گلوی من....

کلمه ها

تنها برای تو

شعر می شوند!

می ترسم

نه برای از دست دادنت

نه برای تنها شدنم

می ترسم

دیگر شعر عاشقانه نگویم!

   سه شعر از افسون اميني

خواستم گالیه کنم

دیدم

معادله ی بدی نیست!

تو قهر می کنی

من شاعرتر می شوم!

قهر
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بامزه، اسرارآمیز، خل و چل...! شخصیت مجازی تو زیادی 
پیچیده است و هیچ تصویر مشخصی هم به مخاطب ارائه 

نمی دهد. تو دوست داری ناشناس و مرموز باشی و بیش تر از 
این که خودت را نشان دهی، دیگران را ببینی.

نقاب بر صورت: ناشناس ماندن در شبکه های اجتماعی، باعث 
می شود تا هرطور که دوست داریم باشیم و از قضاوت دیگران 

نترسیم. ناشناس های مجازی می توانند چند شخصیت را از خود 
نشان دهند، در حالی  که هیچ کدام شخصیت واقعی خودشان 
نیست. آن ها به مرور زمان، وابسته به الیك دنبال کنندگان 

می شوند و برای این که الیك های بیش تر و کامنت های 
بیش تری بگیرند، شخصیت جعلی خودشان را پرورش می دهند. 

این باعث می شود تا شخصیت واقعی خودشان را از دست 
بدهند و گمراه شوند. پس سعی کن همیشه با الهام از شخصیت 

اصلی خودت فعالیت کنی و به خود واقعی ات وفادار باشی.

در زندگی واقعی، همه روی دوستی و محبت تو حساب 
می کنند، اما در دنیای مجازی تو همیشه در دید نیستي؛ کم تر 
عکس تکی داری و بیننده باید با ذره بین دنبال عکس هایت 
بگردد! این موضوع خیلی هم بد نیست؛ زیاد دوست نداری 

توی چشم باشی. اما گاهی باعث می شود دیگران هم 
نادیده ات بگیرند.

دستانت را دراز کن: زندگی مجازی هم مثل زندگی واقعی 
نیاز به ارتباط با دیگران دارد. اگر زیادی خجالتی هستی، 

می توانی از فعالیت مجازی با کسانی شروع کنی که در زندگی 
واقعی با آن ها صمیمی هستی و از آن ها بخواهی فعالیت های 

مجازی مفید شان را با تو به اشتراک بگذارند. 
به مرور زمان آفرینش گری در شبکه های اجتماعی 

را یاد می گیری و از آن لذت می بری.

تو دوست داری تصویری پر از تأللو از خودت در شبکه های 
اجتماعی نشان بدهی، اما به این معنی نیست که در نهان از 
خندیدن و شادی و لبخندهای درخشان در صفحه ات خبری 

نباشد؛ بلکه این شیوه ي مورد عالقه ي زندگی توست. 
تو دوست داری همه تو را زیبا و بدون نقص ببینند. اشکالی هم 
ندارد، ولی مواظب باش تا شخصیتی خودشیفته از خودت بروز 

ندهی و همان باشی که در زندگی واقعی هستی!
پاهایت را روی زمین بگذار: بهترین عکس همان نیست که 

ظاهری پر زرق و برق داشته باشد، بلکه آن است که خودت را 
روایت کند. هرچه باشد خیلی ها خود واقعی تو را می شناسند 

و برایشان دافعه ایجاد می کند. الزم نیست مثل بعضی 
از ستارگان سینما از عکس های طبیعی خودت و قضاوت 

دیگران بترسی، بلکه مي تواني مثل بعضی از آن ها، گاهی هم 
عکس هایی دست کاری نشده با لباس راحت به اشتراک 

بگذاري. زندگی هیچ کس همیشه درجه ي یك نیست!

درخشان!
شخصیتى

ـــایه!
ناشـناس!شخصیتىدرســـ

شخصیتى

لوحنقرهاي

اگر فناوری شبیه آدم بود، حتمًا چشم و گوشش شبکه های مجازی 
و مغزش اینترنت بود!

اما دوســت داری بدانــی چه تصویــری از خــودت در شــبکه های 
مجازی ارائه می دهی؟

پس با توجــه به شــناختی کــه از خــودت داری، گزینه هــاي مرتبط 
بــا خــودت را انتخــاب کــن و در آخر بــا جمــع زدن شــکلك ها، ببین 
بیش ترین شکلك به دست آمده کدام است و در فضاي مجازي، 

چه شخصیتي داري.

 عکــس اصلــي صفحــه ات در شــبکه هاي  اجتماعــی، زیباترین 
لبخندت اســت که با وســواس از میــان عکس های دیگــر انتخاب 

کرده ای.
 برای این که حال خوبت را در لحظه با دوستان دنیای مجازی به 

اشتراک بگذاری، هیچ چیز بهتر از یك متن کوتاه نیست.
 اولین ویدیویی که در شبکه هاي اجتماعي بارگذاری می کنی، 

یك آواز گروهی من درآوردی کاري از خودت و دوستانت است؟
 دوست داري اخبار مربوط به چهره هاي مشهور و بازیگران را 

در صفحه  ات به اشتراک بگذاری.
 عکس اصلي صفحه ات، عکسي کارتونی است.

 نام مســتعارت در شــبکه های اجتماعی، همانی اســت که در 
مدرسه صدایت می زنند.

 در رســتوران، گوشــی ات را درمــی آوری و از همــه ي غذاهــا 
عکس می گیری.

 عضو گروهي شــده ای و ویدیوهای مورد عالقه ات را آن جا به 
اشتراک می گذاری.

 از ســلفی گرفتن خوشحال مي شــوي و یا از ســایه ات در حال 
عکاسی هستي!

 اسم مستعاری که برای شبکه های اجتماعی ترجیح می دهی، 
نام یکی از شخصیت های سریال مورد عالقه ات است!

 با دوســتت بیرون می روی و از عکس گــردش دونفره تان در 

صفحه ات پست مي گذاري.
 عکس صفحه ات، عکسي گروهی از خودت و دوستانت است.

 به مناسبت تولد یکی از دوستان قدیمی ات، عکسي زیر خاکی 
از دوران دبستان را برایش منتشر می کنی!

 وقتی به شهر مشهوري می روی، حتمًا با بناهاي مهم آن شهر 
سلفي می گیری و پست می کنی.

 بهتریــن عکســی کــه در تعطیــالت گرفتــی، عکســی از غروب 
آفتاب بود!

 وقتــي در بازی هــاي رایانــه ای، مرحلــه اي خیلی ســخت را رد 
می کنی، موفقیتت را در صفحه  ات به اشتراک می گذاری.

 در صفحه ات عکســی کــه بیش تریــن الیك را گرفته، عکســی 
است که از صفحه ي دیگري به اشتراک گذاشته ای؟

 نــام مســتعاری کــه دوســت داری در شــبکه های اجتماعــی 
استفاده کنی، نام گروه موسیقی مورد عالقه ات است!

حاال شکلك ها را جمع بزن. هر کدام بیش تر بود جوابش را بخوان!

  ترجمه ي پگاه شفتي

شخصيت مجازى  ات را بشناس!
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  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، 
ياورنردبون و اردالن خان، يعني خودم ساخته شده 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 دانيم 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!

شب ماىن 
تلخ وشيرين!

دهن كجي 
فرازميني ها!

پنج شنبه و جمعه ي هفته ي گذشته، شب ماني داشتيم؛ يعني 30 نفر از 
دانش آموزان هر پايه را كه در ترم اول، گلي به سر خود، خانواده و مدرسه 

زده بودند، براي تشويق، دعوت كردند تا از ساعت 16 روز پنج شنبه در 
مدرسه بمانند و تا فردا، از امكانات مدرسه استفاده كنند و از بودن در كنار 

هم لذت ببرند.
دفترجان؛ البته كه من با اصل موضوع مخالفم؛ چون برخي از بچه ها به  خاطر 

چندصدم اختالف در معدل، انتخاب نشده بودند و كلي غصه  خوردند. به نظر من 
يك جورهايي، مدرسه مي آيد ثواب كند، اما كباب مي شود؛ يعني به خاطر تشويق 
گروهي از بچه ها، دل گروهي ديگر را مي شكنند. واي... دفتركم؛ ماجراي آرمين و 

آرمان هم خنده دار بود. دو قلوهايي كه يكي شرايط شركت در شب ماني را داشت 
و ديگري نداشت. آرمان آمده بود و آرمين نه. آرمان لبخند مي زد و آرمين گريه. 

آرمان شب، كتلت خورد و آرمين، كوفت! و...
بي خيال؛ من كه اگر جاي آرمان بودم، به نشانه ي اعتراض، نمي آمدم. مي خواهم 

صدسال سياه، اين جوري تشويق نشوم تا دل برادر نداشته ام، نشكند.
از گروه مافيا هم متين نيامده بود. جايش خيلي خالي بود. اما با اين وجود،

خوش گذشت؛ به خصوص وقتي كه بعد از شام، توي نمازخانه  ي مدرسه، براي 
نيكان جشن تولد گرفتيم. بخش باحالش اين بود كه توانستيم در فرصتي مناسب، 

تمام دق و دلي اين چند ماه را سر ناظم خان، يعني آقاي رضايي عزيز، خالي كنيم. اول 
كله  ي نيكان، يعني جناب متولد را توي كيك كرديم، بعد هم نوبت سجاد شد. موقع 

تقسيم كيك، سجاد مي خواست كيك آقاي رضايي را به او تعارف كند، البته نمي دانم 
از سر عمد بود يا ِكرم، اما هر چه بود، در حركتي تكنيكي و به يادماندني، اين پايش به 

آن پايش گفت زكي و با كيك، رفت  توي صورت آقاي رضايي! 
واي كه چه حالي داد!شايد اگر لبخند آقاي رضايي از البه الي كيك ها 

ديده نمي شد، اتفاق هاي بعدي هم نمي افتاد. اما ديدن لبخند همانا و 
پرتاب شدن كيك هاي قد و نيم قد، از اين سو و آن سوي نمازخانه 
به طرف آقاي رضايي همان. تازه آقاي رضايي، ناظمي شيرين و  

خوردني شده بود!

شنبه، 26 بهمن

خند   شنبه!

دفترجان!
 يادم رفت كه ازيكي ديگر از 

ماجراهاي هيجان انگيز شب ماني مدرسه 
پرده برداري كنم. 

حدود ساعت 11 شب، گروهي از بچه ها كه ديگر از فوتبال 
و واليبال خسته شده بودند، آقاي بيات را دوره كردند و از 
دسته گل هاي روزهاي مدرسه و كالس مي گفتند.

 تا اين كه ياور، توي آسمان شب، يك شهاب سرگردان ديد. براي لحظاتي همه ي نگاه ها به آسمان 
دوخته شد. برخي ستاره ها به ما چشمك مي زدند و برخي هم همين طور، زل زده بودند توي چشممان. 

يك هو آقاي علوم گفت: »راستي بچه ها، شنيدين؟ مي گن همين چند روز پيش، ناسا گزارشي حيرت انگيز 
منتشر كرده. گفته كه مدتي است سيگنالي فضايي مرموز، هر 16 روز يك بار، به طور منظم، از مكاني 

مشخص در فضا به سوي زمين ارسال مي شه، مكاني كه 500 ميليون سال نوري از ما دورتره!« 
و ادامه داد: »و خبر، اين نظريه رو تأييد مي كنه كه در سياره اي خيلي دور، موجوداتي فرازميني وجود 

دارند كه دلشان مي خواهد با ما... البته امكان داره... 500 ميليون سال پيش مرده باشن و... و حاال...« 
سوز عجيبي توي تنم پيچيد و بقيه ي حرف هاي آقاي بيات را يك خط درميان شنيدم. 

پابرهنه، پريدم وسط حرف آقاي بيات...: »خب... آقا اين يعني اين كه فرازميني ها، 500 ميليون سال 
قبل، براي ما پيام فرستادند و تازه به دست ما رسيده و اين يعني اين كه شايد اون ها ميليون ها پيش 

از بين رفته باشن...« و احمد خنده هم پريد توي حرفم كه: »شايد هنوز هم باشن و حتي از ما انسان ها، 
تكامل يافته تر و پيش رفته تر شده باشن...«

معلوم بود بچه ها ترسيده بودند و نگاه لرزانشان را از آسمان بر نمي داشتند. 
ياور كه حاال يا از سرما يا ترس، دندان هايش هم تق تق به هم مي خورد گفت: 

»حاال چه پيامي فرستادند آقا؟ شما مي دونيد؟« 
و اين جمله، آغاز مسخره بازي و به فراموشي سپردن ترس بود

ياور: اردل جان، شايد براي تو الو، مي فرستند...
حسام: نه بابا، مي خوان روش ها و قوانين سهميه بندي بنزين رو براشون بفرستيم.

خودم: من قصد ازدواج ندارم... مي خوام ادامه ي تحصيل بدم.
احمد: آقا شايد مي خوان از شما دعوت كنن به عنوان معلم نمونه ي مدرسه ، برين 

به فرازميني ها درس بدين.
آقاي بيات: شكسته نفسي مي كنين دوستان... شايد مي خوان شما دليل 

موفقيت هاي علمي و جهاني تون رو براشون ارسال كنيد و...
فرزاد: شايد هم دارن برامون شكلك در ميارن...

و همين جمله ي فرزاد باعث شد همه ي بچه ها رو به آسمان،
شكلك هايي در بياورند كه تابه حال، هيچ موجود فرازميني، آن را

نديده است. 
واي دفترم؛ آبرويمان پيش آقاي بيات رفت!

آن شب، آن  قدر خسته شده بودم كه زود خوابم برد،
 اما هنوز كه هنوزه، دارم به فرازميني ها فكر مي كنم. كاش ما هم 

مي توانستيم براي فرازميني ها، پيام بفرستيم. 
شايد هم مي فرستيم و خودمان خبر 

نداريم!

دفترم، دو روزي است كه چيزي ننوشته ام؛ يعني خبري نبوده است كه بنويسم؛ مثل 
هميشه، صف صبحگاه و معلم هاي قد و نيم قد و امتحان و مشق و اخم و گاهي هم 

لبخند! و بين همه ي اين ها، همان لبخند را عشق است!
 اتفاقاً امروز با حسام و گروهي از بچه ها، وقتي درباره ي معلم هاي سال هاي پيش 

حرف مي زديم، خاطره ي آن هايي در ذهنمان باقي مانده كه با لبخند همراه بود. نظر 
حسام و بقيه هم همين بود. ياد معلم فارسي كالس چهارم دبستان افتاديم. وقتي 

ديد همه ي بچه ها الف »ط« دسته دار را اشتباه مي نويسند و آن را به جاي 
وسط، اول يا آخر ط فرود مي آورند، وسط تخته، يك ط دسته دار بدون 
الف كشيد، بعد كمي لب و دهن شش و آب شش به آن اضافه كرد و ط 

را به يك نهنگ بامزه تبديل كرد. 
بعد پرسيد: »آقايون، فواره  ي نهنگ رو كه ديدين؟ حاال بگين آب فواره، 
از كجا بيرون مي زنه؟« و در كالسي پر از خنده، ما با انگشت، وسط »ط« 
را نشان مي داديم. من كه تا آخر عمر، هيچ وقت ط دسته دار را اشتباه 

نمي نويسم.



فرني، 21 ساله، نزديك ترين دوست سوزي در درياها غرق شده و سوزي با عذاب 
وجدان اين كه روزهاي آخر دوستي شان چه طور گذشــت، سكوت مي كند و حرف 
نمي زند. سوزي مرگ فرني را نمي پذيرد و به دنبال دليلي براي مرگ دوست شناگرش 

مي گردد.
ماجراي عروس دريايي و نيش هاي ايووكانجي ها لحظه اي از ذهنش بيرون نمي رود 

و حاضر مي شود از خانه اش دور شود تا 
بتواند ثابت كند هيچ چيز الكي اتفاق 

نمي افتد، حتي مرگ فرني.

عروس دريايي
نويسنده: الي بنجامين

مترجم: كيوان عبيدي آشتياني
ناشر: نشر افق )۶۶۴۰۸۱۶۱(

زينبعليسرلك
ازپاكدشت

نيش

يكجرعه
كتاب

ريل هاي راه آهن
موازي بودند

من و تو
هيچ گاه نفهميديم

كه اين راه
رسيدن ندارد

پريساساداتمناجاتي
17سالهازكرج

او گم شده بود، سر به راه آمده است
با پای خودش به دامگاه آمده است

پايان رباعِی من اينک غزل است
»چشمی به تماشای نگاه آمده است!«
مهساحيدري،17سالهازفريدونشهر

موازي

تماشا حتي چاي هم منتظر بود
آن قدر كه
كالفه شد

و به بهانه ي گوشه ي شالت
ريخت روي ميز؛ 
درياچه ساخت...

زهراوطندوست
ازرشت

چاى

آن قدر عطر تو را نفس كشيده ام
كه آه مي كشم

بوي تو 
پخش مي شود

كوثرمزيناني
ازتهران

آه من

وقتي مي آيي
لشكري از لبخند بياور

در دلم
غصه پادشاهي مي كند

نسترناعجازي
ازتهران

لشكر

وقتی خوابيده بــودم باران آمده بود. 
بيدار كه شدم حســرت می خوردم كه 

رنگين كمان را از دست دادم.
حال و هوای خيابان نشــان از باران 
داشت. ياد مصرعی افتادم: »شست باران 

همه ی كوچه خيابان ها را...«*
درخت ها شاد بودند و شبنم ها روی 
گل  ُحسن يوسف كنار پنجره، جا خوش 
كرده بودند. شايد برايتان عجيب باشد. 
در آن حــال و هوای خــوش ياد مرگ 

افتادم. 
مرگ من چگونــه خواهد بــود؟ با 
سربلندی و عزت خواهم مرد؟ از من چه 

يادگاری به جا خواهد ماند؟
انديشمندان درباره ی ماهيت مرگ 
و زندگی بسيار صحبت كرده اند. بعضی 
مرگ را در تضاد با زندگی دانســته اند 
و بعضی مرگ را مكمــل زندگی، من با 
دومــی موافقم. زندگــی در نبود مرگ 
ارزش ندارد و در اسطوره ها هم كساني 
كه الهه ها به آن ها زندگی جاودان دادند، 
 در نهايــت آرزوی مــرگ می كردنــد. 
فكر كــردن به مــرگ بــرای بعضی ها 
ناخوشايند است، اما فكر می كنم آن ها 
هم نمي توانند مــرگ را فراموش كنند، 
فقط خود را در فراموشی غرق مي كنند.

برای من هــم فكر كــردن به مرگ 
ترسناک اســت، اما ياد گرفته ام از ديد 
ديگری به آن نگاه كنم. هر وقت به مرگ 
و فرصت كمی كه در اختيارم است فكر 
می كنم، انگار برمی خيزم و كمی تندتر 

زندگى
دوى استقامت
 است

قدم برمــی دارم، می پرســيد چرا قدم 
برداشــتن، نه دويدن؟ چــون به نظرم 
زندگی دوی ســرعت نيست، يك دوی 

استقامت است.
از اين بحث های فلسفی كه بگذريم، 
دوست دادم شــبيه باران زندگی كنم و 
حتی بميرم. می دانيد چرا؟ باران وقتی 
می بارد و زندگی می كند، زيباست. وقتی 

قطع می شود يا می ميرد هم يادگارهايی 
از خودش به جا می گذارد كه زيباست.

فاطمهموسوی
16سالهازكرج

* بیت کامل شــعر معصومه صابر: »شست 
باران همــه کوچه خیابان هــا را/ پس چرا 

مانده غمت بر دل بارانی من؟« 

باران چه بی منت باريد، بر قامت كشيده ی درختان سرو يا بر گلبرگ های ظريف 
غنچه ی كوچك گل سرخ.

بر سايه های گنگ و غريبه، بر كوچه های خالی از عابر، بر بام ها آن باال يا بر جدول 
دست و پا شكسته اين پايين، بر چترهای رنگارنگ باز و بر سايه بان های خاكستری.

ثناشبانی،16سالهازكرج

باران مهربان

دوباره مي آمد آرام آرام؛ خســته بود. 
در را برايش باز كردم. زخمي شده بود.

پرسيدم: »چی شده؟«
فقط دو كلمه گفت و من فهميدم:

ميو... ميو...!
همتاجعفرپور
12سالهازفيه)استانهرمزگان(
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داستانك



»ِجي. ِجي. آبرامز«، نويسنده و كارگردان فيلم
 »جنگ ستارگان: خيزش اسكاي واكر«:

ن  رگا جنگ ستا
وى نوجوانى ام آرز
 بود

  ادامه از صفحه ي  1
بياييد گفت وگو را اين گونه آغاز 
كنيم؛ اصاًل چه شــد كــه تصميم 
گرفتيد كارگــردان شــويد؟ از 
آرزوهــاي نوجواني تان بود يا از آن 

اتفاق هايي كه انتظارش را نداريد؟
راستش همه چیز به پدربزرگم مربوط 
می شود. هشت ســاله بودم که مرا برای 
توري تفریحی به استودیوي یونیورسال 
برد. همان روز و همان جا بود که شیفته ي 
سینما شدم و تصمیم گرفتم کارگردان 
شوم و امروز خیلي خوشــحالم که تمام 

زندگی ام را وقت قصه گویی کرده ام. 
چــه جالــب. امــا برگرديم 
بــه اصــل موضــوع؛ در نهايت 
ســه گانه ي جديد جنگ ستارگان 
با اكران »جنگ ســتارگان: خيزش 
اسکاي واكر« تکميل شــد. حتمًا 
برايتان سفری طوالنی بوده، اين طور 

نيست؟
خب، من از اول قرار نبود کارگردانی 
این قســمت را برعهده بگیــرم و پس از 
کناره گیری »کالین تِِرُورو« از این پروژه، 
به تیم پیوســتم. احســاس می کنم در 
این فیلم کمی آزادتر بــودم. درواقع در 
قسمت هفتم جنگ ســتارگان یا »نیرو 
برمی خیزد«، من چهارچوبی نســبت به 
دنیای جنگ ســتارگان داشــتم و به آن 
بسیار پایبند بودم. تعهدی که در خودم 
احساس می کردم، راهي برای پیدا کردن 
یک زبان بصری بود. امــا در فیلم نهم یا 
خیزش اســكاي واکر، در خــودم جرئت 
انجــام تصمیم هاي مهمــي را دیدم که 
در فیلــم هفتم، با احتیاط از کنارشــان 
گذشــته بودم. بــرای همیــن می توانم 
بگویم این فیلم، جســورانه ترین اثرم در 

جنگ ستارگان است.
در اين قسمت، ما در انتهای سفر 
حماسه ي اسکاي واكر هستيم. اين 
موضوع هم مرا غمگين می كند و هم 
برايم هيجان انگيز است. بزرگ ترين 
چالشی كه برای نوشتن قسمت نهم 
پس از »آخرين ِجدای« با آن روبه رو 

بوديد چه بود؟
قبــل از شــروع نوشــتن فیلم نامه، 
می دانســتم که با کار دشــواری روبه رو 
هســتم. من برای نوشــتن فیلم نامه به 

کمک کســی نیــاز داشــتم کــه هم 
نویســنده ي توانایی باشــد و هم عاشق 
جنگ ســتارگان. »کریس تِریــو« این 
ویژگی هــا را داشــت. او در نوشــتن 
دالوری  و  جنــگاوری  صحنه هــای 
شخصیت ها بی نظیر است. برای نوشتن 
فیلم نامه خیزش اســكاي واکر، ما فقط 
فیلم آخرین ِجدای نگاه کردیم، بلكه تمام 
فیلم های مجموعه ي جنگ ستارگان را با 

دقت زیرورو کردیم. 
براي فیلــم نیرو برمی خیــزد، من و 
»الرنس کاســدان« )فیلم نامه نویس(، 

به نظر می رســد كه شما چندان 
درگير پاســخ دادن به پرسش هاي 
مخاطب نيستيد! يعنی طرح سؤال را 
بيش تر از جواب دادن دوست داريد!

یكی از دالیلی که جنگ ســتارگان را 
دوست دارم، این است که در هرقسمت 
آن برای مخاطب، پرسش های بی پاسخی 
باقي می گذارد. شخصاً سه گانه ي اصلی 
این مجموعه را از دیگر سه گانه ها بیش تر 
دوســت دارم. چون پر از پرســش های 
بی پاسخ و اتفاقات غیرقابل توجیه است. 

این ویژگی در خیزش اسكاي واکر هم 

هفتم من ترسیدم، اما فكر می کنم خیلی 
با احتیاط و مالحظه رفتــار کردم. برای 
همین فیلم نهم برایم یک اشتیاق بود که 
آزادانه به ایده هایم جامه ي عمل بپوشانم.
چندبار به تغيير خودتان در اين 
دو فيلم اشاره كرديد. شخصيت ها 
هم در فيلم هفتــم و نهم تغييري 

كردند؟
در  تغییــر  منظورتــان  اگــر 
شخصیت پردازی است، باید بگویم اصاًل. 

امــا مثــاًل در نیــرو برمی خیــزد، 
رابطه ي بیــن شــخصیت هاي »ِري« و 
»فیــن« در فیلم نامه چیــز دیگری بود. 
نوعي مشــاجره ي دائمی بین این دو در 
داستان تعریف شده بود. اما وقتی شروع 
به فیلمبرداری کردیم، احســاس کردم 
چیزی در این رابطه درست نیست. برای 
همیــن کات دادم. وقتــی فیلم برداری 
متوقف شد، دیدم که »ِدیزی« و »جان« از 
نقششان بیرون آمده اند و مثل دو دوست 
صمیمی بــا هم خوش و بــش می کنند. 
ناگهان متوجه شــدم که همین درست 
اســت! ارتباط این دو شــخصیت وقتی 
فیلم برداری نمی کردیم بسیار درست تر 
از زماني که  فیلم برداری می کردیم به نظر 
می رســید. برای همین برگشــتیم و در 
فیلم نامه تغییراتی دادیم. این تغییرات در 
رابطه با شخصیت پردازی آن دو نبود، بلكه 
به انرژی و رابطه ي بینشان مربوط می شد.
عشق به جنگ ستارگان در خون 
ماســت! هم من و هم شما! شما هم 
وقتی كودک يا نوجوان بوديد، تفنگ  

ليزري و شمشير نوري داشتيد؟
راســتش من چندان آدم 

کارکردن با تجهیزات نیستم. اما 
همیشه طرفدار »لوک اسكاي واکر« 

بودم. چــون وقتی بــرای اولین بار 
شمشیر نوري را به دست گرفت، 

بلد نبود با آن خــوب کار کند. 
هیچ وقت هم به باحالی »هان 

ســولو« نبودم. خب، وقتی 
حرف تفنــگ لیــزري یا 

»بالســتر« می شود، او و 
تفنگش به ذهن می آید.
به نظرم از زیبایی هاي 

جنگ  ســـتارگان 
ایــن اســت که 

معمولی تریــن آدمــی کــه در زندگی 
روزمره می شناســیم، می تواند به همان 
کسی تبدیل شود که قادر است در برابر 
نیروهای شر و ظلم بایســتد و پایداری 

کند. 
خب، در فانتزی ترین حالت می گویم 
که من هم دوست داشتم شمشیر داشته 
باشــم، اما واقعیت آن اســت که تنهای 
آرزوی  نوجوانــي ام این بــود که در آن 

جهان باشم.
و به عنوان ســؤال آخر، شايعات 
زيادی مطرح است كه می خواهيد 
فيلم جديــد »ســوپرمن«را هم 

بسازيد. اين خبر درست است؟
جالب اســت، چون من تا امروز حتی 
یک نشســت رســمی هم بــا کمپانی 
»برادران وارنر« نداشــته ام، اما مردم هم 
مثل شما مدام در این باره می پرسند. شاید 
این شایعات از آن جا نشأت می گیرد که 
به تازگي کمپانی »بَد روبات« با »برادران 
وارنر« قراردادي براي همكاری مشترک 
امضا کرده، اما هرچه هســت مربوط به 
آینده اســت و من هم مثل 
شــما نمی دانم در آینده 
قرار اســت چــه اتفاقی 

بیفتد.
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»جي. جي. آبرامز« در مراسم 
اكران فيلم »جنگ ستارگان: 
خيزش اسكاي واكر«

گفت وگوهای زیادی داشتیم که قرار است 
داســتان فیلم به کدام سمت و سو پیش 
برود. ما به میراثي بزرگ نگاه می کردیم 
و از خودمان می پرســیدیم قرار اســت 
در این قســمت چه چیزي ببینیم؟ قرار 
است چه چیزی ما را به خنده بیندازد، به 
هیجان بیاورد یا بگریاند؟ کدام احساس 
درست است؟ نمی خواستیم خودمان را 
درگیر کنیم و باید و نباید بگذاریم. برای 
خوشایند و جلب نظر کسی هم داستان را 
ننوشتیم. به احساســمان رجوع کردیم. 
اگر با خودمان روراست و صادق نبودیم، 
نمی توانستیم به جواب درست برسیم که 
همان فیلم نامه ي خیزش اســكاي واکر 

است. 

وجود دارد؛ شاید نه به شدت سه گانه ي 
اصلی، اما هم چنان پرسش ها و چراهای 
جدیدی برای مخاطب به وجود می آید که 

باید برای پاسخ هرکدام فكر کند.
موافقيد كه فيلم دوم اين سه گانه، 
يعني آخرين جدای، روح تازه ای به 

جنگ ستارگان دميد؟
کامــاًل موافقــم! »ریان جانســون« 
)کارگردان( با این فیلم، به من یادآوری 
کرد که چرا شــیفته ي جنگ ستارگان 
هستم. قضیه فقط این نیست که چیزی 
را به مخاطب نشــان دهی که قباًل ندیده 
باشــد. آخرین جــدای نشــان داد که 
جنگ ســتارگان، جهانی بــرای آفریدن 
بدون ترس است. نمی گویم که در قسمت 

شهر فرنگ
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