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«جيِ .جي .آبرامز» ،نويسنده و كارگردان فيلم  «جنگ ستارگان :خيزش اسكايواكر»:
ِ

جنگستارگان ،آرزوى نوجوانىام بود

در زماني بســيار دور و در كهكشاني
بســيار بســيار دور ،دنيايي ناشناخته و
پر از موجودات عجيــب و غريب فضايي
است؛ دنيايي كه مثل همهي داستانهاي
نيروهاي خير و شــر ،پــر از تقابل بين
نيروهاي خوب و بد اســت و اينبار بايد
با كمك انديشه ،شمشــيرهاي نوري و
ســفينههاي فضايي ،راهي براي غلبه بر
نيروهاي پليد پيدا كرد.
ال قرار نبود
تا همين چندسال قبل ،اص ً

شــشگانهي پرطرفدار جنگ ستارگان
ادامه پيدا كنــد ،اما ناگهــان «ديزني»
تصميم گرفت شــركت «لوكا سفيلم»
را از «جرج لوكاس» ،خالــق اين دنياي
فضايي بخرد و ســهگانهي ديگري از اين
ماجراهاي كهكشاني توليد كند.
اولين قسمت اين ســهگانهي جديد
«جنگ ســتارگان :نيرو برميخيزد» 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 جنگستارگان بوده است؛

آنقدر كه آرزو داشته روزي بخشي از اين
دنياي شگفتانگيز باشد .فيلم او آنقدر
خوب از كار در آمد كه ســختگيرترين
هواداران جنگســتارگان هم ،ســخت
مشــتاق ادامهي اين ســهگانهي جديد
شدند .بعد هم قســمت دوم اين سهگانه
با نام «جنگســتارگان :آخرين جِ داي»
به كارگرداني «ريان جانسون» به پردهي

ســينماها آمد كه به گفتهي بسياري از
كارشناسان و هواداران اين مجموعه ،روح
تازهاي در مجموعهي جنگستارگان بود.
آذرماه امســال« ،جنگ ســتارگان:
خيــزش اســكايواكر» نيز بــه پردهي
ســينماها آمد كه درواقع پاياني است
بر 9گانهي محبوب جنگستارگان
و جي .جي .آبرامــز ،براي دومينبار
روي صندلي كارگرداني قســمتي
ديگر از جنگســتارگان نشســته
اســت .بههمين مناسبت ترجمهي
گفتوگويي را با جي .جي .آبرامز براي
اين شماره انتخاب كرديم.
ادامه در صفحهي 8
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تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنوارهي کتاب کودک و نوجوان کاشان

عكس :حامد فرجاهلل /آژانس عكس همشهري

بازیدر دومینجشنوار هى
کتابکودکونوجوان

شنبهها
پسماند  ،بيپسماند!

نيلوفر شهسواريان

دومين جشنوارهي بين المللي کتاب
کــودک و نوجوان کاشــان از  11تا 14
اسفند برگزار ميشــود و عالقهمندان تا
پنجم اسفندماه فرصت دارند آثار خود را
به دبيرخانهي اين جشنواره ارسال كنند.
به گــزارش خبرنــگار هفتهنامهي
دوچرخه ،جابر تواضعی ،دبیر کمیتهي
علمی جشــنواره با اشــاره بــه اینکه
موضوع جشــنوارهی امســال «بازی»
است ،ميگويد« :این جشــنواره در دو
بخش کتابهــای تألیفــي و ترجمه و
همچنیــن مســابقه و کارگاه کتــاب
تصویریِ «لیلی لیلی حوضک» برگزار
میشود».
تواضعی ميگوي��د« :اولین دورهي
جشــنواره در سال گذشــته با موضوع
«آب» برگزار شــد .موضوع جشنوارهي
امسال یعنی «بازی» اصل مهمی برای
کودکان اســت که اگر به هردلیل از آن
غافل شــویم ،کودکی ناتمام میماند و
در آینده مشکالت بسیاری برای بچهها
پیش میآید .با انتقال مفاهیم پیچیدهي
زندگی به کودکان از طریق بازی میتوان
آنها را برای آینده آماده کرد».
این عضو انجمن نویســندگان کودک
و نوجوان دربــارهي بخشهای مختلف
جشــنواره ميگويــد« :در بخــش اول
جشــنواره ،کتابهایی که از سال 1390
تاکنون بــا این موضوع بــرای کودکان و

نوجوانان چاپ شــده ،از ســوی داوران
الکپشــت پرنده داوری میشود .بخش
دوم ،یعنی «لیلی لیلی حوضک» نیز با
هدف حمایت از نویسندگان و تصویرگران
جوان برگزار میشود و کتابهای تصویری
برگزیده با حمایت جشــنواره منتشــر
میشوند .امســال نیز پنج عنوان کتاب
برگزیدگان این بخش در جشنوارهي سال
گذشته رونمایی میشود».
او ميگويــد« :نویســندگان بــرای
شرکت در این بخش میتوانند داستان
کودک با موضوع بازی (حداکثر 1000
کلمه) و تصویرگران حداقل یک تصویر
را با همین موضوع (همراه با توضیح ایده
یا داستان) به جشنواره ارسال کنند».
بــه گفتــهی تواضعــي ،جلســات
قصهخوانی و کتابخوانی در مدرسهها،

کارگا ههــای نویســندگی خــاق و
تصویرگــری ،کارگاه بازیهای بومی و
محلی و همچنین رایانهای ،نمایشــگاه
کتاب و اسباببازی و عروسک ،رونمایی
و جشــن امضای کتاب نویســندگان
مختلف ،تورهاي كتاب و ...از برنامههای
این رویداد فرهنگی است.
دبیــر کمیتــهي علمــی دومیــن
جشــنوارهي کتاب کــودک و نوجوان
کاشان ،با اشــاره به اینکه نویسندگان
و هنرمنــدان مختلفی از کشــورهای
روســیه ،ارمنســتان و ســوئد مهمان
جشــنواره خواهند بود ،ميگويد« :یکی
از مزیتهای این رویداد برگزارکنندهی
آن است که بخش خصوصی (اقامتهای
بومگــردی و فعاالن هنرهای ســنتی)
اســت .اتفاق خوشــحالکنندهی دیگر
اینکــه جشــنواره وارد تقویم فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی شده
است».
عالقهمندان میتواننــد با مراجعه به
صفحات مجازی جشــنواره در تلگرام و
اینستاگرام به نشاني  KCBfestivalو
تکمیل فرم ثبتنام ،آثار خود را به ايميل
 KCBFestival@gmail.comیــا
به نشاني کاشــان ،خیابان مال حبیباهلل
شــریف ،گذر فرهنــگ و هنــر آبانبار
خان ،مجموعهي خانهنقلی ،دبیرخانهي
جشنواره ارسال کنند.

نامزدهای ال کپشت پرنده اعالم شدند

هشــتمین آیین اهدای نشان الکپشــت پرنده با حضور
نویسندگان ،داوران و عالقهمندان به کتاب 12 ،اسفند برگزار
خواهد شد.
به گزارش خبرنگار هفتهنامهي دوچرخه ،فهرست نامزدهای
هشتمین دورهی اهدای نشانهای طالیی و نقرهای الکپشت
پرنده ،امسال به این شرح اعالم شده است:
 .1این کتاب را ممنوع کنید /نویســنده :الن گرتز /مترجم:
سارا عاشوری /ناشر :انتشارات پرتقال
 .2پسری که با پیراناها شنا کرد /نویسنده :دیوید آلموند/
تصویرگــر :الیور جفــرز /مترجــم :ریحانه جعفری /ناشــر:
انتشارت هوپا
 .3جنگل برای همه /ایدهپرداز و تصویرگر :نازنین عباســی/
طراح و ســازنده اوریگامی :علیرضا عالءالدینی /عکاس :بهداد

شیرمحمدی /ناشر :کتابهاي طوطی (انتشارات فاطمي)
 .4دشمن /نویسنده :دیوید کالی /تصویرگر :سرژ بلوک /مترجم:
رضی هیرمندی /ناشر :کتاب چ (نشر چشمه)
 .5شــکارگاه عجیب /نویسنده :ســمیرا آرامی /تصویرگر:
معصومه صحبتی /ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران
 .6قبرســتان عمودی (از مجموعهی دروازهی مردگان)/
نویسنده :حمیدرضا شاهآبادی /ناشر :نشرافق
توگوی جادوگر بزرگ با ملکهی جزیرهی رنگها/
 .7گف 
نویسنده :جمشید خانیان /ناشر :نشرافق
 .8ماجراهای ریگو و رزا /نویسنده :لورنتس پائولی /تصویرگر:
کاترین شرر /مترجم :الهام مقدس /ناشر :انتشارت ایرانبان
 .9من پنیرم /نویسنده :رابرت کورمیر /مترجم :رؤیا زندهبودی/
ناشر :انتشارات آفرینگان

سردبير :فريبا خاني

تحريريه :شــيوا حريري (چشــمهها) ،نفيســه

ي همشهري
ضميمهي هفتگي روزنام ه 
ي نوجوانان
ويژ ه 
سال نوزدهم ،شمارهي983
پنجشنبه  1اسفند 1398
صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدير مسئول :مهران كرمي

مجيديزاده (دماســنج) ،علي مولوي (شهرفرنگ و
چرخفلك) ،سيدسروش طباطباييپور (مدير داخلي

نشريه) ،پگاهشــفتي (لوحنقرهاي)،ياسمن رضائيان
(خانهي فيروزهاي) ،حســين تواليي (شعر) ،نيلوفر

نيكبنياد ،محمود اعتمادي (عكس)

شنبه فقط روز شروع مدرسه نیست؛ شنبهها از این به بعد اسم دیگری هم دارند:
ال فقط برای دانشآموزان اجرا میشود
«شنبههای بدونپسماند!»؛ شنبههايي كه فع ً
تا در مدرسههايشان ،زباله تحویل بدهند و مبلغی را دریافت کنند.
صدرالدینعلیپور ،مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران ،در
گفتوگو با شهرنوشت گفت« :در قالب این طرح ،شهروندان این فرصت را دارند که در
طول هفته پسماندهای خشک خود را به روشهای علمی که به آنها آموزش میدهیم
فشردهسازی و تفکیک کنند و در ابتدای هفته در اختیار نیروهای سازمان پسماند قرار
دهند و در ازای آن مبلغی را دریافت کنند».
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران با اشــاره بــه اینکه
طرح شــنبههای بدون پســماند در گام اول در مدارس اجرایی خواهد شــد ،گفت:
«دانشآموزان این فرصت را دارند تا در ابتدای هفته پسماند خشک را تحویل دهند و
در مقابل شهرداری تهران مبلغی را برای ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک
پسماند از مبدأ ،در اختیار مسئوالن مدارس قرار دهد».
او دانشآموزان را یکی از بازوان اجرایی در این زمینه میداند که آموزش به این گروه
نه تنها به کاهش تولید پسماند در ســالهای آینده کمک میکند؛ بلکه موجب میشود
هریک از آنها مروج این فرهنگ در خانوادهي خود باشند .به گفتهی علیپور در ماههای
گذشته مدیریت شهری پایتخت ،طرح «کاپ» (کاهش پسماند) را اجرا کرده که در نتیجه
شاهد کاهش تولید پسماند در پایتخت از روزانه هفتهزار و  500تن به پنجهزار و 300
تن بودهایم .در طرح کاپ ،تفكيك پسماندهای حجیم مثل شیشه
و الســتیک در مبدأ و تفکیک پسماند در ســاختمانهای اداری،
آموزشی و شهرکهای مسکونی ساماندهي ميشود .طبق آمارهای
موجود ،تهرانیها دو برابر میانگین جهانی زباله تولید میکنند.

جایزهباران در کانون
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،جایزههایی را با عنوان جایزهي ماه و سال به
مؤلفان ،مترجمان ،تصویرگران و پدیدآورندگان کتابهای کودک و نوجوان اهدا میکند.
به گزارش ادارهیکل روابطعمومی و امور بینالملل کانون ،نشان مرغک سیمین در پایان
هرماه و نشان مرغک زرین به کتابهای برگزیدهی سال اختصاص دارد.
جایزهی «فرصت طالیی» نيز به آثار منتشرنشدهي نویسندگان و هنرمندان (باالی
 ۱۸سال) بهصورت ساالنه اهدا میشود.جایزهی «مداد پرنده» هم جايزهي ديگري
است كه ســالی یکبار به یکی از چهرههای ادبیات کودک و نوجوان اهدا ميشود و
جایزهی «استاد مهدی آذریزدی» نيز به کتابهای بازنویسی منتخب تعلق ميگيرد.

نمایشگاه مشترک کودکان کار و هنرمندان

«کودکان سایه» ،عنوان نمایشگاهی است که قرار است در آن آثار هنرمندان نقاش
و کودکان کار در آن به نمایش گذاشته شود .این نمایشگاه را «جمعیت دفاع از کودکان
کار و خیابان» در فرهنگسرای ملل برگزار میکند .عالقهمندان از چهارم تا نهم اسفند
میتوانند از ساعت  9تا  21به فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه مراجعه کنند.

آتليه :علــي مولوي(مديــر هنــري) ،عليرضا صفري
(صفحهآرا) ،ابراهيم رستميعزيزي (مسئول هماهنگي) و
با سپاس از بخشهاي مختلف روزنامهي همشهري
صندوق پستي دوچرخه19395-5446 :
تلفن  / 23023100 :نمابر23023591 :
پست الكترونيكيdocharkheh@hamshahri.org :
دوچرخه را آنالين بخوانيد:
docharkheh_weekly
www.hamshahrionline.ir/service/children

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات:
دوچرخه ،استانها ،محله
عج
نشاني :تهران ،خيابان وليعصر
نرسيده به پاركوي ،كوچهي تورج
شمارهي ،14روزنامهي همشهري
(طبقهي پنجم :دوچرخه)
تلفن 23023100:

پنجشنبه 1 ،اسفندماه  ،1398سال بيستم ،شمارهي  ،983ضميمهي روزنامهي شمارهي  7886همشهري

به مناسبت روز جهاني راهنمايان گردشگري

سفر به طبيعت
سفر به شرايط سخت

  نفيسه مجيديزاده

عكس :سايت انجمن جهاني طبيعتگردي

مثل خوابهای ترسناک است! سفر شبانه به جنگل
بدون هیچ وسیلهی ارتباطی پیشرفتهاي ،بدون جاده و
راه ارتباطی و مردابهایی هم در راه است! يا گمشدن
در کویری گرم با شنهای روان و خواب هم نیستي که از
آن بپری و همهچیز تمام شوديا...
مگر اینکه با یک تور همراه شوی که راه را بدانند و
محل اقامت داشته باشند ،آن وقت اگر دوست درختها
دماسنج

باشی و خویشاوند خاک ،میتوانی از تماشاي طبیعت
لذت ببری و آلودهاش هم نکنی.
ال ششماه دوم سال
تورهای طبیعت زمان دارند؛ مث ً
درخواست برای تور کویر و ششماه اول ،درخواستها
برای تور جنگل بیشتر اســت .این را «محمدمهدی
میرجعفریان» که راهنمای تورهای طبیعت و کویر است؛
میگوید .با او دربارهي سفر به طبيعت حرف زديم.

تورهاى برعكس

کسانی هستند که زمان برعکس را انتخاب کنند؟
بله ،بعضیها دنبال تجربههای خاص هســتند .برای همین چلهی زمســتان؛
یعنی دقیقاً در ماه دی و بهمن به جنگل میروند و ســقف میزنند و یا چند روزی
در چادر ،زیر باران و مه و سوزو ســرما میمانند .اینها ،دنبال تجربهی زندگی در
شرایط سخت هستند.
البته در تورهای گروهی طبیعت ،موقعیت و محل اقامت مشخص است و مشکلی
ندارد؛ اما هستند خانوادههایی که به تورهای زندگی در شرایط سخت میروند.

در شرايط سخت

راهجنات از مرداب

چرا سفر گروهی و به دل طبیعت زدن با تور مناسبتر است؟
چون همهچیز از قبل پیشبینی شده و امکانات اقامتی وجود دارد .ما وقتي گروهي
از مسافران را به طبيعت ميبريم ،آموزش مي دهيم در هرمنطقه چهطور آتش درست
کنند .چون وقتی در جنگل هیزم را روی ســطح جنگل میریزید و آتش درســت
میکنید ،کار اشتباهی انجام میدهید .این کار ،هم به سطح خاک آسیب میرساند و
هم زمین را زشت میکند .زمین را باید به ارتفاع  25تا  30سانتیمتر گود کنید ،داخل
ال در پیادهروی جنگل از مسیرهایی میرویم که آنها
زمین آتش روشنکنید یا مث ً
را میشناسیم و مجهز میرویم و هم یاد میدهیم اگر کسی در مرداب افتاد چهطور
خودش را باید نجات بدهد.
چهطور نجات بدهد؟
در مرداب عرض پایت باید زیاد شود تا فرو نروی پس باید زانویت را خم کنی انگار
روی زانو مینشینی در این حالت بیحرکت میمانی اما هرچه پایت را روی زمین فشار
بدهی انگار میخ را توی شن فرو کنی و بيشتر فرو ميروي.
اگر برنامهريزي براي تورهاي طبيعت درســت انجام شــود جنبهی آموزشی هم
ال ما آموزش میدهیم کوچکترین زباله را هم در طبیعت نبايد رها کنند .در
دارد؛ مث ً
آخر کمپ حتماً سرکشی میکنیم که زبالهای روی زمین نمانده باشد در تور طبیعت
بیشتر باید مراقب طبیعت باشــیم خیلیها چادر که میزنند درختچههای کوتاه را
قطع میکنند ما به مسافران نحوهی درست چادر زدن روی زمین را یاد میدهیم.

َ
از راه ستارهها بركرد!

از کمپهای کویری بگویید.
در کویر معموالً بین دوتا تپهی شنی که محلیها به آن تپهها ،کوهچه میگویند
کمپ میزنیم که معموالً جایی است که یک ورودی دارد و دورتادورش باز نيست.
اين ،هم بهخاطر چرخش هواست ،هم در قدیم ساربانها و بیابانگردها برای اینکه
راهزنان و دزدان نتوانند از دو طرف محاصرهشان کنند و از راهي بیایند كه امكان دفاع
داشته باشند ،به اين مكانها پناه ميبردند .چون راهزنها از باالی تپه نمیتوانستند
حمله کنند و در شن لیز میخوردند و فرو میرفتند و این از قدیم مانده است.
کدام تور را بیشتر دوست داری کویر یا جنگل؟
سؤال سختی است اما من خودم تور کویر را بیشتر دوست دارم ،چون کویر تمیز
است ،بهقول محلیها میگویند خاک کویر پاک است ،چیزی را به خودش نمیگیرد.
اما شمال میروی هرجای جنگل که بروی کثیف است.
کویر چه خطراتی دارد؟
گمشدن بدترین خطر کویر اســت و مساوی اســت با مرگ .خطر عقربزدگی
ومارزدگی هم هست؛ اما چون معموالً مار و عقربزدگی اتفاق میافتد و در کمپها
امکاناتی برای مداوای اولیه هست و از طرفی هم امکان 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 هرچهقدر داد بزنی صدایت به صدايي نمیرسد .در
شنزار که بروی اینقدر تپهها شبیه هم است نمیتوانی راه را پیدا کنی و حتی خودت
از راهی که آمدی برگردی ...چون به فاصلهی بیســت قــدم که میروی ردپای
قبلیات از بین می رود .تنها راه پیداشدن این است که صبر کني تا شب
و شب تمرکز کني و از راه ستارهها برگردي یا شانس بياوري و يك نفر
بومی بهطور اتفاقي از آنجا بگذرد.

عكس :مهدي بيات /آژانس عكس همشهري

شما بهعنوان راهنماي تور به چه شرايطي ،شرايط سخت ميگوييد؟
یعنی دسترسی به هیچچیزی نداری .میروند در طبیعت ،جايي كه نه هتل
و مرکز اقامتی هســت و نه آب گرم ،نه اینترنت ،نه تلفن و نه حتی ماشین! تنها
دسترسی آنها یک ماشین است که ممکن است از قبل به او اعالم کنند چندروز
یکبار بیاید و سر بزند .به این سبک میگویند سبک رمبو که معموالً تورها برگزار
نمیکنند و بیشتر خــود افراد بهصورت خانوادگی یا گروهــی اقدام به این کار
خطرناک میکنند.
چرا خطرناک است؟
فکر کنید شب در جنگلی که هیچ حفاظتی ندارد و کلبهاي نیست ،در طبیعت
هستید؛ یعنی سقفی روی سرتان نیست ،انواع حیوانات ممکن است سمت شما
بیایند .شبها در جنگل هیچ نوری نیست و صداهای عجیب و ترسناک میپیچد
و استرسهایی هم دارد .اگر زمستان باشد که خیلی خطرناک است .چون شما
نمیتوانید آب وهوا را کنترل کنی در سالهاي گذشته گروههایی به مكانهايي
رفتند كه هوا بسیار سرد شده و ماشینی که با آن قرار داشتند بهطور اتفاقی آنها
را پيدا كرده كــه نزدیک به یخزدگی کامل بودند .يعنــي براي يك ماجراجويي
جانشان به خطر افتاده! چون نمیدانند حداقل اگر قرار است چنین خطری کنند
به مناطقی بروند که ارتفاعش با سطح دریا یکی باشد.کسانی که به جنگل میروند
باید در رودخانه اســتحمام کنند .خوابیدن و پیادهروی در جنگل بهخصوص در
زمستان خطرناک است ،احتمال افتادن در مردابها هست.
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نالهى سرگردان

پری رضوی

تصويرگري :نصيبه دولتخواه

يكيشان شاخهها را ميآورد و ديگري آن را در بين درخت تزئيني كنار ديوار بالكن محكم
ميكرد .از ديدن اين صحنه پدر آنقدر هيجانزده بود كه به مادر هشدار داد« :خانم ...هرچي
از بالكن الزم داري بردار .چون در رو كهببندم ،كسي حق نداره توي بالكن بره».
جمعكردن شــاخهها تقريباً دو سه روز ادامه داشــت و پدر با اشتياق ،ســاعتی از روز را
بهتماشاي آنها ميايستاد.
تمام اين پانزده روز صداي هيس پدر ميآمد كه اآلن ياكريم فرار ميكند.
باعث شــده بود صاحبخانه هم از ســكوت ما در خانه شــك کند و گاهي با تلفنزدن و
فوتكردن ،مطمئن شود كه ما در خانه هستيم .باألخره انتظارمان سر رسيد .جوجهها سر از
تخم درآوردند و مادرشان با سر نوكش ،يكي از دوتا جوجهاش را به زير سينهاش هل داد .مثل
اینکه از باخبرشدن ما برای تولد بچههايش ميترسيد و نهايت سعي خود را ميكرد كه ما از
وجود آنها باخبر نشــويم .ولی مامان میگفت« :اینا عین نوزادن ،مامانشون میترسه سرما
بخورن و بمیرن».
 مامانخانوم ،حرفهاي خندهدار میزنی ها! ما از گرما کولر روشن میکنیم ،شما میگیاینا سردشونه؟
مامان پقی میزد زیر خنده و میگفت« :خندهدار قیاس توئه! خودت رو با جوجه مقایسه
میکنی؟»
بابا هم دائم در حال هیس و پیسکردن بود و میگفت« :ســرو صدا نکنین .دوستم میگه
یاکریمها کمی گیجن .اگه بترســن ،میرن و برنمیگردن .بچههاشون از گشنگی میمیرن و
ما مدیونشون میشیم».
اتاق دســتچپی محل اصلی رفت و آمد ما شــده بود .جایی که ماهــی یکبار هم آنجا
نمیرفتیم؛ مثل انباری بود .هی یواشکی از پشت شیشــه دید میزدیم تا جوجهها را ببینیم.
وقتي ميتوانستيم خوب جوجهها را ببينيم كه پدر و مادر براي خوردن و دادن غذا ،جايشان را
عوض ميكردند .اين وقتها ،پدر بانهايت احتياط از پشت پردهي پنجره آنها را ميپاييد و ما
را از نزديكشدن به پنجره منع ميکرد .كمكم وجودشان براي همه عادي شده بود .چند روزي
بود كه از غيبت پدر استفاده ميكردم و موقع تنهاييِ جوجهها ،د ِر بالكن را باز ميكردم و آنها
را در دستم ميگرفتم و نازشــان ميكردم .يك روز همينطور كه مشغول ناز كردنشان بودم،
با شنيدن صداي پدر ،دست و پايم را گم كردم و ياكريم از دستم رها شد و چند متري بيشتر
نپريده بود كه گرب هاي سياه با خالهاي سفيد از موقعيت استفاده كرد و او را در چنگش گرفت.
پدر حسابي دعوايم كرد.
تا ماهها صداي سرزنشهاي پدر و شماتت موجودي در وجودم كه بعدها فهميدم اسمش
وجدان است ،مرا با خود همراهي ميكرد .تا اينكه فرصتي براي جبران اين ناداني پيدا كردم؛
در همان روزي كه براي گردش به جنگلهاي شمال رفته بوديم.
يك گربهی جنگلي با گوشهــاي تيزش ،آرام و با کش و قــوسدادن بدنش براي گرفتن
جوجهمرغابي كنار بركه كمين كرده بود .فوري خودم را وســط انداختم و گربه را ترســاندم
درخت تنومندی ،مشــغول فيلمبرداري
ِ
پشــت
ِ
و فرارياش دادم كه در همان دَم ،پدر كه از
صحنهی شكار بود .بيرون پريد و باز دعوايم كرد و گفت:
 -آخه پسر! كي به تو گفته توي كار طبيعت دخالت كني؟!

طرحی برای تو
طرحی در ذهن من
دردی در قلب من
حرفی در گلوی من....

شعر می شوند!

قهر
خواستم گالیه کنم

کلمه ها
تنها برای تو

سه شعر از

افسون اميني

عاشقانه

تصويرگري :جوزف لي

می ترسم
نه برای از دست دادنت
نه برای تنها شدنم
می ترسم
دیگر شعر عاشقانه نگویم!

دیدم
معادلهی بدی نیست!
تو قهر می کنی
من شاعرتر می شوم!
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شخصيت مجازىات را بشناس!
اگر فناوری شبیه آدم بود ،حتم ًا چشم و گوشش شبکههای مجازی
و مغزش اینترنت بود!
اما دوســت داری بدانــی چه تصویــری از خــودت در شــبکههای
مجازی ارائه میدهی؟
پس با توجــه به شــناختی کــه از خــودت داری ،گزینههــاي مرتبط
بــا خــودت را انتخــاب کــن و در آخر بــا جمــعزدن شــکلکها ،ببين
بیشترین شکلک بهدست آمده كدام است و در فضاي مجازي،
چه شخصيتي داري.
عکــس اصلــي صفحــهات در شــبکههاي اجتماعــی ،زیباترین
لبخندت اســت که با وســواس از میــان عکسهای دیگــر انتخاب
کردهای.
برای اینکه حال خوبت را در لحظه با دوستان دنیای مجازی به
اشتراک بگذاری ،هیچچیز بهتر از یک متن کوتاه نیست.
اولین ویدیویی که در شبكههاي اجتماعي بارگذاری میکنی،

یک آواز گروهی مندرآوردی كاري از خودت و دوستانت است؟
دوست داري اخبار مربوط به چهرههاي مشهور و بازیگران را
در صفحهات به اشتراک بگذاری.
عکس اصلي صفحهات ،عکسي کارتونی است.
نام مســتعارت در شــبکههای اجتماعی ،همانی اســت که در
مدرسه صدایت میزنند.
در رســتوران ،گوشــیات را درمــیآوری و از همــهي غذاهــا
عکس میگیری.
عضو گروهي شــدهای و ویدیوهای مورد عالقهات را آنجا به
اشتراک میگذاری.
از ســلفیگرفتن خوشحال ميشــوي و يا از ســایهات در حال
عکاسی هستي!
اسم مستعاری که برای شبکههای اجتماعی ترجیح میدهی،
نام یکی از شخصیتهای سریال مورد عالقهات است!
با دوســتت بیرون میروی و از عکس گــردش دونفرهتان در

ترجمهي پگاه شفتي

صفحهات پست ميگذاري.
عکس صفحهات ،عکسي گروهی از خودت و دوستانت است.
به مناسبت تولد یکی از دوستان قدیمیات ،عکسي زیر خاکی
از دوران دبستان را برايش منتشر میکنی!
وقتی به شهر مشهوري میروی ،حتم ًا با بناهاي مهم آن شهر
سلفي میگیری و پست میکنی.
بهتریــن عکســی کــه در تعطیــات گرفتــی ،عکســی از غروب
آفتاب بود!
وقتــي در بازیهــاي رایانــهای ،مرحلــهاي خیلی ســخت را رد
میکنی ،موفقیتت را در صفحهات بهاشتراک میگذاری.
در صفحهات عکســی کــه بیشتریــن اليك را گرفته ،عکســی
است که از صفحهي دیگري به اشتراک گذاشتهای؟
نــام مســتعاری کــه دوســت داری در شــبکههای اجتماعــی
استفاده کنی ،نام گروه موسیقی مورد عالقهات است!
حاال شکلکها را جمع بزن .هرکدام بیشتر بود جوابش را بخوان!

لوح نقرهاي

شخ

صیتى خشان!
در

تو دوست داری تصویری پر از تأللو از خودت در شبکههای
اجتماعی نشان بدهی ،اما به این معنی نیست که در نهان از
خندیدن و شادی و لبخندهای درخشان در صفحهات خبری
نباشد؛ بلکه این شیوهي مورد عالقهي 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 كه 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 خیلیها خود واقعی تو را میشناسند
و برایشان دافعه ایجاد میکند .الزم نیست مثل بعضی
از ستارگان سینما از عکسهای طبیعی خودت و قضاوت
دیگران بترسی ،بلکه ميتواني مثل بعضی از آنها ،گاهی هم
عکسهایی دستکاری نشده با لباس راحت به اشتراک
بگذاري .زندگی هیچکس همیشه درجهي یک نیست!

سـرـــ
ـ
ـ
ا
ی
شخصیتى د
ه!

در زندگی واقعی ،همه روی دوستی و محبت تو حساب
میکنند ،اما در دنیای مجازی تو همیشه در دید نیستي؛ کمتر
عکس تکی داری و بیننده باید با ذرهبین دنبال عکسهایت
بگردد! این موضوع خیلی هم بد نیست؛ زياد دوست نداری
توی چشم باشی .اما گاهی باعث میشود دیگران هم
نادیدهات بگیرند.
دستانت را دراز کن :زندگی مجازی هم مثل زندگی واقعی
نیاز به ارتباط با دیگران دارد .اگر زیادی خجالتی هستی،
میتوانی از فعالیت مجازی با کسانی شروع کنی که در زندگی
واقعی با آنها صمیمی هستی و از آنها بخواهی فعالیتهای
مجازی مفیدشان را با تو به اشتراک بگذارند.
به مرور زمان آفرینشگری در شبکههای اجتماعی
را یاد میگیری و از آن لذت میبری.

صیتى
شخ
ن
ا
ش
ـناس!
بامزه ،اسرارآمیز ،خل و چل !...شخصیت مجازی تو زیادی
پیچیده است و هیچ تصویر مشخصی هم به مخاطب ارائه
نمیدهد .تو دوست داری ناشناس و مرموز باشی و بیشتر از
اینکه خودت را نشان دهی ،دیگران را ببینی.
نقاب بر صورت :ناشناسماندن در شبکههای اجتماعی ،باعث
میشود تا هرطور که دوست داریم باشیم و از قضاوت دیگران
نترسیم .ناشناسهای مجازی میتوانند چند شخصیت را از خود
نشان دهند ،در حالیکه هیچکدام شخصیت واقعی خودشان
نیست .آنها به مرور زمان ،وابسته به اليك دنبالکنندگان
میشوند و برای اینکه اليكهای بیشتر و كامنتهای
بیشتری بگیرند ،شخصیت جعلی خودشان را پرورش میدهند.
این باعث میشود 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 واقعیات وفادار باشی.
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شبماىن
تلخ وشيرين!

شنبه26،بهمن

نام گروه ما «مافيا» است كه از حرفهاي اول اسمهايمان يعني متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن،
ياورنردبون و اردالنخان ،يعني خودم ساخته شده است.
اول اينكه بچههاي كالس هشتم بيجا كردهاند كه ميگويند اين گروه ،امسال تشكيل شده
كه آقاي رضايي ،ناظم جديد را فيتيلهپيچ كند؛ اصالً! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي،
ناظم سال گذشته هستيم و نميدانيم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت.
اين يادداشتها ،روزنگاريهاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه وگروه مافياست
كه در دفتر خاطراتم مينويسم!

پنجشنبه و جمعهي هفتهي گذشته ،شبماني داشتيم؛ يعني  30نفر از
دانشآموزان هر پايه را كه در ترم اول ،گلي به سر خود ،خانواده و مدرسه
زده بودند ،براي تشويق ،دعوت كردند تا از ساعت  16روز پنجشنبه 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 بچهها بهخاطر
چندصدم اختالف در معدل ،انتخاب نشده بودند و كلي غصهخوردند .بهنظر من
يكجورهايي ،مدرسه ميآيد ثواب كند ،اما كباب ميشود؛ يعني بهخاطر تشويق
گروهي از بچهها ،دل گروهي ديگر را ميشكنند .واي ...دفتركم؛ ماجراي آرمين و
آرمان هم خندهدار بود .دو قلوهايي كه يكي شرايط شركت در شبماني را داشت
و ديگري نداشت .آرمان آمده بود و آرمين نه .آرمان لبخند ميزد و آرمين گريه.
آرمان شب ،كتلت خورد و آرمين ،كوفت! و...
بيخيال؛ من كه اگر جاي آرمان بودم ،بهنشانهي اعتراض ،نميآمدم .ميخواهم
صدسال سياه ،اينجوري تشويق نشوم تا دل برادر نداشتهام ،نشكند.
از گروه مافيا هم متين نيامده بود .جايش خيلي خالي بود .اما با اين وجود،
خوش گذشت؛ بهخصوص وقتي كه بعد از شام ،توي نمازخانهي مدرسه ،براي
نيكان جشن تولد گرفتيم .بخش باحالش اين بود كه توانستيم در فرصتي مناسب،
تمام دقودلي اين چند ماه را سر ناظمخان ،يعني آقاي رضايي عزيز ،خالي كنيم .اول
كلهي نيكان ،يعني جناب متولد را توي كيك كرديم ،بعد هم نوبت سجاد شد .موقع
تقسيم كيك ،سجاد ميخواست كيك آقاي رضايي را به او تعارف كند ،البته نميدانم
از سر عمد بود يا كِرم ،اما هر چه بود ،در حركتي تكنيكي و بهيادماندني ،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 البهالي كيكها
ديده نميشد ،اتفاقهاي بعدي هم نميافتاد .اما ديدن لبخند همانا و
پرتابشدن كيكهاي قد و نيمقد ،از اين سو و آنسوي نمازخانه
بهطرف آقاي رضايي همان .تازه آقاي رضايي ،ناظمي شيرين و
خوردني شده بود!

خندشنبه!

س

يدسروش ط

باطباييپور

دفترم ،دو روزي است كه چيزي ننوشتهام؛ يعني خبري نبوده است كه بنويسم؛ مثل
هميشه ،صف صبحگاه و معلمهاي قد و نيمقد و امتحان و مشق و اخم و گاهي هم
لبخند! و بين همهي اينها ،همان لبخند را عشق است!
اتفاقاً امروز با حسام و گروهي از بچهها ،وقتي دربارهي معلمهاي سالهاي پيش
حرف ميزديم ،خاطرهي آنهايي در ذهنمان باقيمانده كه با لبخند همراه بود .نظر
حسام و بقيه هم همين بود .ياد معلم فارسي كالس چهارم دبستان افتاديم .وقتي
ديد همهي بچهها الف «ط» دستهدار را اشتباه مينويسند و آن را بهجاي
وسط ،اول يا آخر ط فرود ميآورند ،وسط تخته ،يك ط دستهدار بدون
الف كشيد ،بعد كمي لب و دهن شش و آبشش به آن اضافه كرد و ط
را به يك نهنگ بامزه تبديل كرد.
بعد پرسيد« :آقايون ،فوارهي نهنگ رو كه ديدين؟ حاال بگين آب فواره،
از كجا بيرون ميزنه؟» و در كالسي پر از خنده ،ما با انگشت ،وسط «ط»
را نشان ميداديم .من كه تا آخر عمر ،هيچوقت ط دستهدار را اشتباه
نمينويسم.

دهنكجي
فرازمينيها!
دفترجان!
يادم رفت كه ازيكي ديگر از
ماجراهاي هيجانانگيز شبماني مدرسه
پردهبرداري كنم.
حدود ساعت  11شب ،گروهي از بچهها كه ديگر از فوتبال
و واليبال خسته شده بودند ،آقاي بيات را دوره كردند و از
دستهگلهاي روزهاي مدرسه و كالس ميگفتند.
تا اينكه ياور ،توي آسمان شب ،يك شهاب سرگردان ديد .براي لحظاتي همهي نگاهها به آسمان
دوخته شد .برخي ستارهها به ما چشمك ميزدند و برخي هم همينطور ،زل زدهبودند توي چشممان.
يكهو آقاي علوم گفت« :راستي بچهها ،شنيدين؟ ميگن همين چند روز پيش ،ناسا گزارشي حيرتانگيز
منتشر كرده .گفته كه مدتي است سيگنالي فضايي مرموز ،هر  16روز يكبار ،بهطور منظم ،از مكاني
مشخص در فضا به سوي زمين ارسال ميشه ،مكاني كه 500ميليون سال نوري از ما دورتره!»
و ادامه داد« :و خبر ،اين نظريه رو تأييد ميكنه كه در سيارهاي خيلي دور ،موجوداتي فرازميني وجود
دارند كه دلشان ميخواهد با ما ...البته امكان داره 500 ...ميليون سال پيش مرده باشن و ...و حاال»...
سوز عجيبي توي تنم پيچيد و بقيهي حرفهاي آقاي بيات را يكخطدرميان شنيدم.
پابرهنه ،پريدم وسط حرف آقاي بيات« :...خب ...آقا اين يعني اينكه فرازمينيها 500 ،ميليون سال
قبل ،براي ما پيام فرستادند و تازه به دست ما رسيده و اين يعني اينكه شايد اونها ميليونها پيش
از بين رفته باشن »...و احمدخنده هم پريد توي حرفم كه« :شايد هنوز هم باشن و حتي از ما انسانها،
تكامليافتهتر و پيشرفتهتر شده باشن»...
معلوم بود بچه ها ترسيده بودند و نگاه لرزانشان را از آسمان بر نميداشتند.
ياور كه حاال يا از سرما يا ترس ،دندانهايش هم تقتق به هم ميخورد گفت:
«حاال چه پيامي فرستادند آقا؟ شما ميدونيد؟»
و اين جمله ،آغاز مسخره بازي و به فراموشيسپردن ترس بود
ياور :اردلجان ،شايد براي تو الو ،ميفرستند...
حسام :نه بابا ،ميخوان روشها و قوانين سهميهبندي بنزين رو براشون بفرستيم.
خودم :من قصد ازدواج ندارم ...ميخوام ادامهي تحصيل بدم.
احمد :آقا شايد ميخوان از شما دعوت كنن بهعنوان معلم نمونهي مدرسه ،برين
به فرازمينيها درس بدين.
آقاي بيات :شكسته نفسي ميكنين دوستان ...شايد ميخوان شما دليل
موفقيتهاي علمي و جهانيتون رو براشون ارسال كنيد و...
فرزاد :شايد هم دارن برامون شكلك در ميارن...
و همين جملهي فرزاد باعث شد همهي بچهها رو به آسمان،
شكلكهايي در بياورند كه تابهحال ،هيچ موجود فرازميني ،آن را
نديده است.
واي دفترم؛ آبرويمان پيش آقاي بيات رفت!
آنشب ،آنقدر خسته شده بودم كه زود خوابم برد،
اما هنوز كه هنوزه ،دارم به فرازمينيها فكر ميكنم .كاش ما هم
ميتوانستيم براي فرازمينيها ،پيام بفرستيم.
شايد هم ميفرستيم و خودمان خبر
نداريم!

داستانك
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زخمي

دوباره ميآمد آرامآرام؛ خســته بود.
در را برایش باز کردم .زخمي شده بود.
پرسیدم« :چی شده؟»
فقط دو کلمه گفت و من فهميدم:
ميو ...ميو!...

آه من

آنقدر عطر تو را نفس كشيدهام

كه آه ميكشم

بوي تو

پخش ميشود

كوثر مزيناني
از تهران

لشكر

همتا جعفرپور
12ساله از فیه (استان هرمزگان)

وقتي ميآيي

لشكري از لبخند بياور

موازي
ريلهاي راهآهن
موازي بودند
من و تو

هيچگاه نفهميديم
كه اين راه

رسيدن ندارد

در دلم

پريساسادات مناجاتي
17ساله از كرج

تصويرگري :نرگس خورشيدي17 ،ساله از خرمآباد

چاى

تماشا

حتي چاي هم منتظر بود
آنقدر كه

كالفه شد

و به بهانهي گوشهي شالت
ريخت روي ميز؛

درياچه ساخت...

او گمشده بود ،سر به راه آمده است

با پای خودش به دامگاه آمده است

رباعی من اینک غزل است
ِ
پایان

دوست
زهرا وطن
از رشت

تصويرگري :مليكا غالمي16 ،ساله از تهران

وقتی خوابیده بــودم باران آمده بود.
بیدار که شدم حســرت میخوردم که
رنگینکمان را از دست دادم.
حال و هوای خیابان نشــان از باران
داشت .یاد مصرعی افتادم« :شست باران
*
همهی کوچه خیابانها را»...
درختها شاد بودند و شبنمها روی
گل حُ سنیوسف کنار پنجره ،جا خوش
کرده بودند .شاید برایتان عجیب باشد.
در آن حــال و هوای خــوش یاد مرگ
افتادم.
مرگ من چگونــه خواهد بــود؟ با
سربلندی و عزت خواهم مرد؟ از من چه
یادگاری به جا خواهد ماند؟
اندیشمندان دربار هی ماهیت مرگ
و زندگی بسيار صحبت کردهاند .بعضی
مرگ را در تضاد با زندگی دانســتهاند
و بعضی مرگ را مکمــل زندگی ،من با
دومــی موافقم .زندگــی در نبود مرگ
ارزش ندارد و در اسطورهها هم كساني
که الههها به آنها زندگی جاودان دادند،
در نهایــت آرزوی مــرگ میکردنــد.
فکر کــردن به مــرگ بــرای بعضیها
ناخوشایند است ،اما فکر میکنم آنها
هم نميتوانند مــرگ را فراموش كنند،
فقط خود را در فراموشی غرق ميکنند.
برای من هــم فکر کــردن به مرگ
ترسناک اســت ،اما یاد گرفتهام از دید
دیگری به آن نگاه کنم .هر وقت به مرگ
و فرصت کمی که در اختیارم است فکر
میکنم ،انگار برمیخیزم و کمی تندتر

عكس :فاطمه اكبري از اراك

غصه پادشاهي ميكند

نسترن اعجازي
از تهران

«چشمی به تماشای نگاه آمده است!»
مهسا حيدري17 ،ساله از فريدونشهر

باران مهربان

باران چه بیمنت بارید ،بر قامت کشیدهی درختان سرو یا بر گلبرگهای ظریف
غنچهی کوچک گل سرخ.
بر سایههای گنگ و غریبه ،بر کوچههای خالی از عابر ،بر بامها آن باال یا بر جدول
توپا شکسته این پایین ،بر چترهای رنگارنگ باز و بر سایهبانهای خاکستری.
دس 

زندگى
دوى استقامت
است
قدم برمــیدارم ،میپرســید چرا قدم
برداشــتن ،نه دویدن؟ چــون به نظرم
زندگی دوی ســرعت نیست ،یک دوی
استقامت است.
از این بحثهای فلسفی که بگذریم،
دوست دادم شــبیه باران زندگی کنم و
حتی بمیرم .میدانید چرا؟ باران وقتی
میبارد و زندگی میکند ،زیباست .وقتی

قطع میشود یا میمیرد هم یادگارهایی
از خودش به جا میگذارد که زيباست.
فاطمه موسوی
16ساله از كرج

* بیت کامل شــعر معصومه صابر« :شست

باران همــه کوچه خیابانهــا را /پس چرا
مانده غمت بر دل بارانی من؟»

نيش

ثنا شبانی16 ،ساله از كرج

فرني 21 ،ساله ،نزديكترين دوست سوزي در درياها غرقشده و سوزي با عذاب
وجدان اينكه روزهاي آخر دوستيشان چهطور گذشــت ،سكوت ميكند و حرف
نميزند .سوزي مرگ فرني را نميپذيرد و به دنبال دليلي براي مرگ دوست شناگرش
ميگردد.
ماجراي عروس دريايي و نيشهاي ايووكانجيها لحظهاي از ذهنش بيرون نميرود
و حاضر ميشود از خانهاش دور شود تا
بتواند ثابت كند هيچ چيز الكي اتفاق
نميافتد ،حتي مرگ فرني.

يكجرعه
كتاب
عروس دريايي

نويسنده :الي بنجامين
مترجم :كيوان عبيديآشتياني
ناشر :نشر افق ()۶۶۴۰۸۱۶۱
زينب عليسرلك
از پاكدشت
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«جيِ .جي .آبرامز» ،نويسنده و كارگردان فيلم
ِ
«جنگ ستارگان :خيزش اسكايواكر»:

«دِيزي ريدلي» در نقش «رِي» در صحنهاي از فيلم «جنگستارگان :خيزش اسكايواكر»

شهر فرنگ

جنگستارگان
آرز وى نوجوانىام
بود
ترجمهي سارا منصوري

ادامه از صفحهي 1

«جي .جي .آبرامز» در مراسم
اكران فيلم «جنگ ستارگان:
خيزش اسكايواكر»

گفتوگوهای زیادی داشتیم که قرار است
داســتان فیلم به کدام سمت و سو پيش
برود .ما به میراثي بزرگ نگاه میکردیم
و از خودمان میپرســیدیم قرار اســت
در این قســمت چهچیزي ببینیم؟ قرار
است چهچیزی ما را به خنده بيندازد ،به
هیجان بیاورد يا بگریاند؟ کدام احساس
درست است؟ نمیخواستیم 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،
نمیتوانستیم به جواب درست برسيم که
همان فیلمنامهي خيزش اســكايواكر
است.

وجود دارد؛ شاید نه به شدت سهگانهي
اصلی ،اما همچنان پرسشها و چراهای
جدیدی برای مخاطب بهوجود میآید که
بايد برای پاسخ هركدام فكر كند.
موافقید که فیلم دوم این سهگانه،
يعني آخرین جدای ،روح تازه ای به
جنگستارگان دمید؟
ا موافقــم! «ریان جانســون»
کامــ ً
(كارگردان) با این فیلم ،به من یادآوری
کرد که چرا شــیفتهي جنگستارگان
هستم .قضیه فقط این نیست که چیزی
ال ندیده
را به مخاطب نشــان دهی که قب ً
باشــد .آخرین جــدای نشــان داد که
جنگســتارگان ،جهانی بــرای آفریدن
بدونترس است .نمیگویم که در قسمت

ي
ز
با با ِ ر»
يو
ِرن» ِدرا
ايلو دام
«ك
«آ

بياييد گفتوگو را اينگونه آغاز
ال چه شــد كــه تصميم
كنيم؛ اص ً
گرفتيد كارگــردان شــويد؟ از
آرزوهــاي نوجوانيتان بود يا از آن
اتفاقهايي كه انتظارش را نداريد؟
راستش همهچیز به پدربزرگم مربوط
میشود .هشتســاله بودم که مرا برای
توري تفریحی به استودیوي یونیورسال
برد .همانروز و همانجا بود که شیفتهي
سینما شدم و تصمیم گرفتم کارگردان
شوم و امروز خيلي خوشــحالم که تمام
زندگیام را وقت قصهگویی کردهام.
چــه جالــب .امــا برگرديم
بــه اصــل موضــوع؛ در نهايت
ســهگانهي جديد جنگستارگان
با اکران «جنگســتارگان :خيزش
اسكا يواكر» تکمیل شــد .حتم ًا
برايتان سفری طوالنی بوده ،اینطور
نیست؟
خب ،من از اول قرار نبود کارگردانی
این قســمت را برعهده بگيــرم و پس از
کنارهگیری «کالین ت ِ ِروُرو» از این پروژه،
به تیم پیوســتم .احســاس میکنم در
این فیلم کمی آزادتر بــودم .درواقع در
قسمت هفتم جنگســتارگان يا «نیرو
برمیخیزد» ،من چهارچوبی نســبت به
دنیای جنگســتارگان داشــتم و به آن
بسیار پایبند بودم .تعهدی که در خودم
احساس میکردم ،راهي برای پیدا کردن
یک زبان بصری بود .امــا در فیلم نهم يا
خيزش اســكايواكر ،در خــودم جرئت
انجــام تصمیمهاي مهمــي را ديدم كه
در فیلــم هفتم ،با احتیاط از کنارشــان
گذشــته بودم .بــرای همیــن میتوانم
بگویم این فیلم ،جســورانهترین اثرم در
جنگستارگان است.
در اين قسمت ،ما در انتهای سفر
حماسهي اسكا يواكر هستیم .این
موضوع هم مرا غمگین میکند و هم
برایم هیجانانگیز است .بزرگترین
چالشی که برای نوشتن قسمت نهم
پس از «آخرین جِ دای» با آن روبهرو
بودید چه بود؟
قبــل از شــروع نوشــتن فیلمنامه،
میدانســتم که با کار دشــواری روبهرو
هســتم .من برای نوشــتن فیلمنامه به

کمک کســی نیــاز داشــتم کــه هم
نویســندهي توانایی باشــد و هم عاشق
جنگســتارگان« .کریس ت ِریــو» این
ویژگیهــا را داشــت .او در نوشــتن
صحنههــای جنــگاوری و دالوری
شخصيتها بینظیر است .برای نوشتن
فیلمنامه خيزش اســكا يواكر ،ما فقط
فيلم آخرین جِ دای نگاه کردیم ،بلکه تمام
فیلمهای مجموعهي جنگ ستارگان را با
دقت زیرورو کردیم.
براي فیلــم نیرو برمیخیــزد ،من و
«الرنس کاســدان» (فیلمنامهنویس)،

بهنظر میرســد که شما چندان
درگیر پاســخ دادن به پرسشهاي
مخاطب نیستید! یعنی طرح سؤال را
بیشتر از جوابدادن دوست دارید!
یکی از دالیلی که جنگســتارگان را
دوست دارم ،این است که در هرقسمت
آن برای مخاطب ،پرسشهای بیپاسخی
باقي میگذارد .شخصاً سهگانهي اصلی
این مجموعه را از دیگر سهگانهها بیشتر
دوســت دارم .چون پر از پرســشهای
بیپاسخ و اتفاقات غیرقابل توجیه است.
این ویژگی در خيزش اسكايواكر هم

هفتم من ترسیدم ،اما فکر میکنم خیلی
با احتیاط و مالحظه رفتــار کردم .برای
همین فیلم نهم برایم یک اشتیاق بود که
آزادانه به ایدههایم جامهي عمل بپوشانم.
چندبار به تغيير خودتان در اين
دو فيلم اشاره كرديد .شخصيتها
هم در فيلم هفتــم و نهم تغييري
كردند؟
اگــر منظورتــان تغییــر در
شخصیتپردازی است ،باید بگویم اصالً.
ا در نیــرو برمیخیــزد،
امــا مثــ ً
رابطهي بیــن شــخصيتهاي «رِي» و
«فیــن» در فیلمنامه چیــز دیگری بود.
نوعي مشــاجرهي 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 فیلمبرداری
متوقف شد ،دیدم که «دِیزی» و «جان» از
نقششان بیرون آمدهاند و مثل دو دوست
صمیمی بــا هم خوش و بــش میکنند.
ناگهان متوجه شــدم که همین درست
اســت! ارتباط این دو شــخصيت وقتی
فیلمبرداری نمیکردیم بسیار درستتر
از زماني كه فیلمبرداری میکردیم بهنظر
میرســید .برای همین برگشــتیم و در
فیلمنامه تغییراتی دادیم .این تغییرات در
رابطه با شخصیتپردازی آن دو نبود ،بلکه
به انرژی و رابطهي بینشان مربوط میشد.
عشق به جنگستارگان در خون
ماســت! هم من و هم شما! شما هم
وقتی کودک يا نوجوان بودید ،تفنگ
ليزري و شمشير نوري داشتيد؟
راســتش من چندان آدم
کارکردن با تجهیزات نیستم .اما
همیشه طرفدار «لوک اسكا يواكر»
بودم .چــون وقتی بــرای اولینبار
شمشیر نوري را به دست گرفت،
بلد نبود با آن خــوب کار کند.
هیچوقت هم به باحالی «هان
ســولو» نبودم .خب ،وقتی
حرف تفنــگ ليــزري يا
«بالســتر» میشود ،او و
تفنگش به ذهن میآید.
بهنظرم از زیباییهاي
جنگســـتارگان
ایــن اســت که

معمولیتریــن آدمــی کــه در زندگی
روزمره میشناســیم ،میتواند به همان
کسی تبدیل شود که قادر است در برابر
نیروهای شر و ظلم بایســتد و پایداری
کند.
خب ،در فانتزیترین حالت میگویم
که من هم دوست داشتم شمشیر داشته
باشــم ،اما واقعیت آن اســت که تنهای
آرزوی نوجوانــيام این بــود که در آن
جهان باشم.
و بهعنوان ســؤال آخر ،شایعات
زیادی مطرح است که میخواهید
فیلم جديــد «ســوپرمن»را هم
بسازید .اين خبر درست است؟
جالب اســت ،چون من تا امروز حتی
یک نشســت رســمی هم بــا کمپانی
«برادران وارنر» نداشــتهام ،اما مردم هم
مثل شما مدام در اينباره میپرسند .شاید
این شایعات از آنجا نشأت میگیرد که
بهتازگي کمپانی «ب َد روبات» با «برادران
وارنر» قراردادي براي همکاری مشترک
امضا کرده ،اما هرچه هســت مربوط به
آینده اســت و من هم مثل
شــما نمیدانم در آینده
قرار اســت چــه اتفاقی
بیفتد.

