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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 988، پنج شنبه 4 ارديبهشت 1399،  29 شعبان 1441، 23 آوريل 2020، ضميمه ي شماره ي7924 همشهري

مي گويد داستان انيميشن »به پيش« به نوعي داستان زندگي خودش است. او هم در 
خردسالي پدرش را از دست داده و هميشه به اين فكر مي كرده كه اگر مي شد براي يك 
روز هم شــده پدرش را ببيند، به او چه خواهد گفت و با هم چه كارهايي انجام خواهند 

داد؟
»َدن اِسَكن لون«، نويسنده و كارگردان 44ساله ي آمريكايي است كه حتماً انيميشن 
»دانشگاه هيوالها« را از او ديده ايد و به ياد داريد. او در انيميشن تازه اش هم مثل دانشگاه 
هيوالها، به سراغ داستاني فانتزي و نو رفته است. داستان انيميشن به پيش، در سرزميني 
ناشــناخته مي گذرد كه همه ي موجودات آن، غول ها و پريان و موجودات افســانه اي 
هســتند. موجوداتي كه به مرور زمان دنياي جادو و ويژگي هاي ا فسانه اي  خودشان را 

فراموش كرده  و به زندگي روزمره ي شهري عادت كرده اند. 
»ايان« و »بارلي اليت فوت«، دو برادر اِلف نوجوان هستند كه در كودكي پدرشان را از 
دست داده اند. در تولد 16سالگي »ايان«، مادرشان هديه اي را از طرف پدر مرحومشان 
به آن ها مي دهد؛ عصايي جادويي كه با گوهر ققنوس مي تواند پدرشان را براي يك روز 
زنده كند و پيش آن ها برگرداند. اما هنگام اجراي جادو مشكلي پيش مي آيد و پدرشان 
نصفه بازمي گردد و باالتنه ندارد! به اين ترتيب آن ها فقط 24ساعت فرصت دارند كه يك 

گوهر ققنوس ديگر پيدا كنند تا براي چند ساعت هم كه شده پدرشان را كامل ببينند 
و بعد با او براي هميشه خداحافظي كنند. براي همين عازم سفري عجيب و پرهيجان 

مي شوند تا آخرين گوهر ققنوس جهان را پيدا كنند.
قرار بود تازه ترين انيميشن كمپاني هاي ديزني و پيكسار با اين داستان نو و متفاوت 
در اكران زمستاني حسابي خوش بدرخشد، اما به يكي از بدشانس ترين انيميشن هاي 
تاريخ تبديل شد و اكران آن با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي سينماها در جهان هم زمان 
شد. اين شد كه كمپاني ديزني اين انيميشن را خيلي سريع تر از معمول و تنها دو هفته 
پس از اكران، وارد شــبكه ي نمايش خانگي كرد كه در اولين هفته ي اكران خانگي، در 

جمع شش فيلم برتر آمازون و دو فيلم برتر آي تونز قرار گرفت. 
اين روزها سايت هاي »نماوا« و »فيليمو« هم در ايران، نسخه ي دوبله ي اين انيميشن 
را در اختيار كاربران خود گذاشــته اند تا ما هم مثل بقيه ي كشــورها در اين روزهاي 
خانه نشيني اين انيميشــن زيبا را ببينيم. پس به همين مناسبت براي شهرفرنگ اين 
شماره، ترجمه ي گفت وگويي را با دن اســكن لون برايتان انتخاب كرده ايم تا بيش تر با 

داستان شكل گيري اين انيميشن زيبا آشنا شويد.
ادامه در صفحه ي 8 
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وقتى پـدر از آن دنيا به ما سر مى زند 
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 گفت و گو با كارشناس تغذيه و فيزيولوژي ورزشي

ج شويم با سيكس پك از قرنطينه خار
در نظــر مي گيريم، در همين فضاي محدود اســت. 
در مرحله ي اول نبايد در حالــت انفعال قرار بگيريم. 
در شرايطي كه مدرســه نمي رويم، بيرون نمي رويم 
و فعاليت هاي روزمره هم تعطيل است، اگر بخواهيم 
خودمان را در اين محدوديت هــا رها كنيم و منفعل 

باشيم، نتيجه ي خوبي نمي گيريم.
در اين شرايط نوجوانان به لحاظ ساختار فيزيكي 
دچار پسرفت مي شــوند، بنابراين آن ها كه حرفه اي 
ورزش مي كردند؛ حتماً با مربي در ارتباط باشند كه 
متناسب با شرايط، يك سري ورزش ها و نرمش ها را در 
خانه انجام بدهند. چون يك دفعه كنار گذاشتن ورزش 
حرفه اي، عوارض بيش تري دارد نســبت به كسي كه 
اصاًل ورزش نمي كند. براي بقيه هم نرمش هاي زيادي 
وجود دارد كه با يك جســت وجوي ساده مي توان به 

آن رسيد.«

نرمش با وسايل خانه
چه طور در خانه ورزش كنند؟

نوجوانان مي توانند تمريناتي را با وسايل ابتدايي 
ورزشي انجام بدهند.

مثل اين كه من مي خواهم دمبل بزنم؛ اين دمبل 
مي تواند دمبل حرفه اي با وزن دو كيلو يا يك بطري 

تمام سال منتظر بهار هستم. تمام سال 
منتظر ارديبهشتم. كرونا بهار من كو؟ تمام 
سال منتظر اين هستم كه به باغ دايی برويم 
و از شــكوفه ها عكس بگيريم، با شكوفه ها 
سلفی بياندازيم. آيا هنوز آن باغ زيبای آلبالو  
شكوفه دارد؟ شــايد هم تگرگ های وقت و 
بی وقت شــكوفه ها را تكانده باشد. كرونا تو 
كيســتی؟ حاال همه ی مردم دنيا خود را در 
خانه هايشــان قايم كرده اند. بعد اقتصاد به 
نفس نفس افتاده، البته درباره ی تو می گويند 

محيط زيست با تو حالش بهتر است.
 كرونا، ما همه نانوا شــده ايم. پدر و من 
هرشــب نان می پزيم. نان هــا كمی خمير 
می شــود، كمی نپخته؛ البته ياد می گيريم. 
پدرم  مهندس شــيمی اســت. او می گويد: 
»می دانی نان يك پليمر اســت و ما با يك 
پليمر سر و كار داريم؟« فكرش را بكن، من تا 
امروز فكر می كردم دمپايی های الستيكی ام 
پليمر هستند. پدرم حرف های ديگری هم 
می زند. مثــاًل وقتی مــی رود جلوی پنجره 
و باران می بارد، مدتی بــه ريزش باران فكر 
می كند و می گويــد: »می دانی ما در جهانی 
زندگــی می كنيم كــه درحــال زنگ زدن 
 اســت؟« اصاًل هيچ وقت به جهان زنگ زده

 فكر نكرده بودم. 
هميشــه منتظر ارديبهشت زيبا بوده ام.  
باد بوزد، آسمان شــهر، شيشه ای و شفاف 

شود. كرونا، آسمان شفافم كو؟
مي دانــي خيابان هــای بهــاری خيلی 
خوب اند. اصاًل ما مگر غير از اسفند، فروردين 
و ارديبهشــت، ماه هــای ديگــر می توانيم 
پيــاده روی كنيــم... چــون يا هــوا گرم و 
نفس گير است يا هوا سرد و سوزناك و آلوده. 
تو بهار ما را كجا قايم كردی؟ دلم می خواهد 
 كيلومترهــا بی هــدف راه  بــروم. كرونــا، 

مسير پياده روی من كو؟
 قرار بود بهار كه شــود يك جشنواره ی 
درست و حسابی در مدرســه راه بياندازيم. 
بعد غرفه بزنيم و سمبوســه، پيراشــكی و 
نان  شيرمال درســت كنيم. قرار بود كه ما 
لباس هــای محلی بپوشــيم  و نمايش اجرا 
كنيم؛ اما جشنواره هم كه برگزار نمی شود. 
معلوم نيســت كه به مدرســه برويم يا نه؟ 
مــا دركالس های آنالين منتظــر پيام های 
پی درپی معلم ها می مانيم. تمرين رياضی، 
دنگ دنگ، تمرين فارسي، دنگ دنگ، تمرين 
فيزيك، دنگ دنگ... ديگــر به صدای تلفن 
همراه هم حساسيت پيدا كرده ايم. كرونا كی 
به خانه ات می روی ای موجود ناشناخته ی 
فضايی! كی می شود كه ديگر نباشی... كرونا !
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پر از آب باشد.
در اينترنت انواع و اقســام نرمش ها و ورزش هايي 
 هســت كه بــا وســايل موجــود در خانــه انجام  
مي شود. پس در داخل خانه مي توان از وسايلي مثل 
مبل و صندلي به عنوان لوازم ورزشي استفاده كرد و 

تمريناتي را انجام داد.
در محيط خانه از مكان هاي باز كه بتوان به عنوان 
فضاي ايمن روي آن حســاب باز كرد هم مي توانيم 
اســتفاده كنيم؛ فضاهايي مثل حياط، بالكن،حياط 
خلوت و... هم مي توان استفاده كرد. اگر به اين فضاها 
دسترســي داريم مي توانيم ورزش هايــي با آزادي 

بيش تر انجام دهيم؛ مثل طناب زدن.

سالم و سرخوش!
نتيجه ي اين ورزش ها فقط حفظ اندام است؟

نكته ي مهم اين اســت كه همين نرمش ها در دو 
وجه اثر دارد. در وجه اول روحيه را قوي مي كند.

وقتي خانه ماندن طوالني مي شــود، به طبع اين 
محدوديت، افراد بي حوصله، پرخاشــگر، حســاس، 
زودرنج و... مي شوند؛ اما وقتي شما زمان مشخصي را 
براي ورزش تعيين كنيد، به خودتان روحيه مي دهيد.

در بدن هورمون هاي درون زاي آرام بخشي هستند 
كه با حركات ورزشــي ترشح مي شــوند. افرادي كه 
طوالني ورزش مي كننــد و نمي توانند ورزش را كنار 
بگذارند در اثــر عادت بــه اين هورمون اســت. اين 
هورمون ها مخدرهاي خوبي هســتند كه آرامشــي 
همراه با سرخوشي به ما مي دهند و جلوي كالفگي و 

خمودگي ناشي از خانه ماندن را مي گيرند.
وجه دوم هم تقويت سيســتم ايمني بدن است. 
هرطور كه جست وجو كنيد مي بينيد ورزش منظم، 
موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي شود و همين 
كمك مي كند تــا بتوانيم مقابل ايــن بيماري بهتر 

مقاومت كنيم.

آشپز غذاهاي سالم شويم!
در كنار ورزش تغذيه هم مهم است؟

 اين روزها مي بينيم كه خانواده ها براي مفرح كردن 
فضاي خانواده، به آشــپزي هاي متنوع رو آورده اند. 
خوب اســت در اين شــرايط به غذاهاي سالم روي 
بياوريم؛ غذاهاي جديدي را كشف كنيم كه بخارپز يا 
آب پز باشند. سهم كاماًل مشخصي را هم به سبزي ها 

بدهيم و با سبزي ها آشتي كنيم.
ويتامين ها و مواد معدني كه در سبزي ها هستند 
هم سيستم ايمني را تقويت مي كنند و فيبري كه به 
وفور در سبزي ها وجود دارد احساس سيري مي دهد 
و مي توان حجم زيادي از آن را خورد و كالري پاييني 

دريافت كرد. بنابراين از چاقي جلوگيري مي كند.

تقويت سيستم ايمني
روش هاي تقويــت سيســتم ايمني بدن 

چيست؟
افزايش مصرف ســبزي و ميوه و نخوردن غذاهاي 
چرب و پر كالري به تقويت سيستم ايمني بدن كمك 

مي كند.
موادي داريم به نام آنتي اكسيدان كه وظيفه شان 
تقويت سيستم ايمني بدن است و در همه ي سبزي ها 
اين را داريم. نمونه اش ويتامين ث است كه هرچه قدر 

حرارت كم تري ديده باشد بهتر است.
ويتامين اي در آجيل ها، مغزها و روغن هاي گياهي 
است و ويتامين آ در منابع حيواني و گياهي وجود دارد؛ 

مثل سبزي هاي زرد، نارنجي و قرمز.
پس عالوه بر ورزش و حفظ شادابي، مصرف خوب 
مايعات، افزايش مصرف ميوه و ســبزي و ليموترش 

تقويت كننده ي سيستم ايمني هستند.
از آن طرف كم تحركي، حال روحي بد، اســترس 
زياد  و مصرف مواد غذايي سرخ شده، چرب و پركالري 

سيستم ايمني را ضعيف مي كند.

مي توانيم خانه را مثل باشگاه ورزشي كنيم، همه ي 
وســايل مي توانند دستگاه ورزشي شــوند؛ ما هر روز 
ورزش مي كنيم و بعد به آشپزخانه ي باشگاه مي رويم 
و غذاي ســالم و مقوي مي خوريم. در اين صورت بعد 
از تعطيالت اجباري به جاي شكم بزرگ، سيكس پك 

داريم!
اين روزها مدرســه، باشــگاه، بازي و شــهربازي، 
دوچرخه ســواري و حتي پياده روي تعطيل اســت و 
جاي آن را تلويزيون، موبايل و كامپيوتر گرفته است. 
قرار است از اين قرنطينه با چه شكل و شمايلي خارج 

شويم؟
»مريم مراداُف«، كارشــناس تغذيه و كارشناس 
ارشد فيزيولوژي ورزشي در گفت وگو با هفته نامه ي 
دوچرخه درباره ي محدوديت هاي اين روزها مي گويد: 
»البته حتي راه حل هايي كه براي رفع اين مشــكل 
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قدم می زنم، قدم می زنم، قدم می زنــم. رؤیا این قدر بزرگ  
است که من در وســعت غریبش دارم تمام خیابان های جهان 
را قدم می زنم. خیابان های شــلوغ، خیابان های پر سروصدا، 
خیابان هایی که معلوم نیســت چه کســانی را بــه هم دیگر 
رسانده اند یا چه کســانی را از هم جدا کرده  اند. من فقط قدم 
می زنم و به این فکر می کنم که در خیابان خیالی من چه کسانی 
گم شده اند. چه کسانی در طول خیابان دویده اند و چه کسانی 
موقع رد شدن، از عرض آن، تصادف کرده اند.کسانی که دیگر 

برای همیشه متوقف شده اند.
بر دیوارهای خیابان خیالی، یادگاری های بسیاری هست. 
اسم های تکراری، قدم به قدم به چشــم می خورند؛ اما هرکدام 
برای خودشان کسی هســتند. دیوار خیابان خیالی از آن همه 
یادگاری تکراری که رویش نوشته اند، ســیاه و کبود شده اما 
هنوز نریخته است و من شک ندارم تا وقتی کسی باشد که برای 

دیگری خاطره ای بسازد حتماً این دیوار هم پابرجاست.
از این جا می روم. از این جا می روم چــون می خواهم تصور 
خودم را بیش تر بشناســم. می خواهم بدانم در گوشــه  و کنار 
خیابان های رؤیای من چند پرنده دارند دانه می خورند؟ گربه ها 
چرا با هم دعوا می کنند و مورچه ها چه مسئولیت بزرگی را به 
دوش می کشند؟ می خواهم بدانم از گل هایی که هیچ کس را 

ندارند، چه کسی مراقبت می کند؟ من دوست دارم چاله های 
کوچک سبز را به نام خودم کنم. دوست دارم سرپرستی گل های 
بی سرپرستش را به عهده بگیرم. دوســت دارم آن ها مطمئن 
باشند که بعد از این همه سال، کسی هست که آن ها را از نزدیک 

دوست داشته باشد.
دوباره می خواهم بروم، می خواهم بروم؛ اما حواسم را کسی 
نگه می دارد. کســی که به شــانه ام می زند و من برمی گردم 
که بدانم چه کســی به من می گوید نرو. تعجب می کنم. این 
طرف خیابــاِن رؤیای من پــر از صدای کودکان اســت. پر از 
دست های کوچکی که فال می فروشند. گل می فروشند. جوراب 
می فروشــند. من نمی دانم چرا کودکان دست فروش حتی در 
رؤیای من هم دست فروش اند. این جا مگر رؤیا نیست؟ پس چرا 

همه ی کودکانش به اندازه ی هم لبخند نمی زنند؟
از خودم خجالت می کشــم. از رؤیایی که بافته ام، از شهری 
که نساخته باید خرابش کنم. خجالت می کشم و تمام راهی را 
که رفته ام بازمی گردم. باید این قدر برگردم تا برسم به روز اول. 
روزی که قرار بود امروز را بســازم. من باید ببینم رؤیای دیروِز 
من کجاست؟ شاید اگر دوباره، در اولین رؤیا، دنیای بهتری را 
بسازم آینده هم تغییر کند. من راه درازی را رفته بودم اما باید 
همه ی آن را برگردم. من برمی گردم. من به روز اول برمی گردم.
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َشْهُر َرَمضاَن الَّذي اُْنزَِل فيهِ الُْقْرآُن 
ُهدًي لِلنَّاسِ َو بَيِّناتٍ ِمــَن الُْهدي  َو 

الُْفْرقان
ماه رمضان ماهی اســت که قرآن در 
آن نازل شــده برای هدایت بشر و برای 

راهنمایی و امتیاز حق از باطل
بخشی از آیه ی 185 سوره ی بقره

در آستانه ی ماه مبارک رمضان

نقطه ی کوه بایستیم و دست دراز کنیم، 
می توانیــم کمی ابر بچینیــم. حاال فکر 
می کنم اگر دســت دراز کنــم می توانم 
کمی بهشت، کمی نسیم رمضانی بچینم 
و آن را مثــل آبی خنــک روی صورتم 
بریزم. خنکای این نســیم از پوستم به 
قلبم می رسد و روحم از نو متولد می شود.

آگاهی، روشن است
راستش همیشــه آگاهی را دوست 
داشته ام. آگاهی مثل حال و هوای خانه 
در ابتدای غروب است، وقتی خانه کم کم 
تاریک می شود و بلند می شوی و چراغی 
روشن می کنی، نور را به خانه می آوری، 
تاریکی را کنار می زنی و پنجره های رو به 
نور را باز می کنی. من همیشه آگاهی و 
روشنایی را دوست داشته ام و بیش تر از 
آن، روشنایی و نوری را که در پی آگاهی 

می آید دوست دارم.
رمضان، ماه آگاهی اســت. آگاهی از 
چه چیزی؟ از پیچیده ترین و بزرگ ترین 

مسائل آفرینش؟ 
نه، آگاهــی از کوچک ترین و در عین 
حال باارزش ترین ها. همیشه هم آگاهی 
پشــت بزرگ ترین هــا و عجیب ترین ها 
نیســت. پشــت کوچک ترین برگ یک 
درخت هم آگاهی هست. کافی است پرده 
از آن کنار بزنی و نور آگاهی را ببینی. در 
این ماه کوچک ترین نشــانه ها را جمع 
می کنم، به کوچک ترین ها دقت می کنم، 
کوچک ترین ها را می شنوم و می بینم و به 
قلبم می سپارم. نشانه ها جمع می شوند، 
با هم معنی پیدا می کنند و در نهایت مرا 

به آگاهی تازه ای می رسانند.
ایــن روزهایی که در انتظــار بوده ام 
مرتب بــا خودم فکــر می کــردم چه 
خدای شــاعری داریم. این بار رمضان را 
اردیبهشتی کرده تا شــعرهای تازه ای 
را در آن تجربه کنیم. شعرهای درخت، 
شعرهای ابر و آســمان، شعرهای آب و 
آفتاب، شعرهای نسیم و دشت. رمضاِن 
امسال را که به انتها برســانیم گوشه و 
کنار دفتــر و کتاب هایمان پر از شــعر 
خواهد بود. شــعرهایی که عطر بهشت 
دارند؛شعرهایی که نشــانه های روشن 

آگاهی اند.

روز اول
  الهه صابر

بچینیـم بهشت  کـمی 
اردیبهشــت همیشــه برای آن هایی 
که روحیــه ای لطیــف دارنــد و باران 
و نســیم زبانشان را به شــعر باز می کند 
ماه مخصوصی اســت. کتاب های شــعر 
را که ورق می زنم، می بینم شــاعران ما 
چه قدر اردیبهشــت را دوســت دارند. 
آن ها درباره ی این ماه شعرهایی سراسر 

احساس سروده اند. نمی دانم چه چیزی 
در این ماه هســت کــه آن را از ماه های 
دیگر جدا می کند. شــاید به خاطر هوای 
دل چســب روزهایش باشــد؛ اما هوای 
ماه های دیگر بهار هم همین است، فقط 
کمی سردتر و کمی گرم تر. اما نه، وقتی 
این هوای مطلوب با نام بهشــت همراه 

می شــود همه چیز تغییر می کند. شاید 
ما در ناخودآگاهمان حس می کنیم این 
هوای دل چســب و دل خواه از بهشــت 
می وزد. ماه رمضان نیز ماه نســیم هایی 
اســت که از بهشــت می وزد. سحرها و 
غروب های رمضان، اگــر کمی پنجره را 
باز کنی، خنکی را روی صورتت احساس 
می کنی. خنکی مطلوبی که با عطر چای 
و صدای اذان یکی می شــود و در نهایت 
نسیمی می شــود روح نواز. نسیمی که از 

بهشت می آید.

شعرهایی که نازل می شوند
حاال فکــرش را بکن اردیبهشــت و 
رمضان دست در دست هم به استقبال 
تــو بیایند. هــردو عطری از بهشــت با 
خودشــان می آورنــد. این رمضــان با 
همه ی رمضان هایی که در اردیبهشــت 
نیســت فرق دارد و فــرق آن در همین 
شاعرانه بودن اســت. امسال به رمضانی 
شاعرانه دعوتیم. شاید از روزهایش هزار 
کلمه نازل شود، کلمه هایی که بتوانیم با 

آن ها شعرهایی دل نشین بنویسیم.
امســال برای شــروع رمضان شور 
خاصــی داشــتم. فکــر کــردم البد 
اردیبهشت باید آن را طور دیگری کند. 
نمی دانــم دقیقاً قرار اســت چه اتفاقی 
بیفتد اما می دانم نسیم هایی که در بامداد 
رمضان امسال می وزد مرا به خیال هایی 

دوردست خواهد برد. مرا به شعر دعوت 
خواهد کــرد و هنگام افطــار، دعاهایی 

شاعرانه بر زبانم خواهد چرخید.
حاال چشم انتظاری تمام شده است. 
رمضاِن اردیبهشــتی نزدیک شده است 
و من به یــاد کودکی هایم افتــاده ام. آن 
زمان که فکر می کردیم اگر روی باالترین 

  ياسمن رضائيان
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گفت و گو با مجيد سعيدي

از سارى به كابل مى رويم
  نفيسه مجيدي زاده

اول
من داخــل قبرهاي آهكــي رفتم، 
ساعت ها در بخش ايزوله ي بيمارستان ها 
 عكاســي كردم، به روســتاهاي محروم 
ســر زدم كه بيمار كرونايي داشتند و به 
پارك جنگلي رفتم كه سم پاشي مي شد.

]سرفه مي كند.[
حاال قرنطينه ام كه نكند ناقل باشم!

دوم
با »مجيدسعيدي«، عكاس خبرنگار 
كه تماس گرفتيم، تازه از شمال برگشته 
بود. با هم درباره ي افغانستان گفت و گو 
كرده ايم. اما هنوز گفت وگوي او منتشر 

نشده، به مازندران رفت.
مجيد سعيدي اهل خطر است. او در 
جنگ هاي زيادي عكاسي كرده؛ در عراق، 
افغانستان و ليبي حضور داشته است. پنج 
سال در افغانستان زندگي كرده و زندگي 
در شرايط پرخطر جنگي و بعد از جنگ را 
پشت سر گذاشته است، اما ويروس كرونا 

دشمني است كه ديده نمي شود.
با او همراه مي شــويم. از افغانســتان 
و هــرات تا ســاري و قائم شــهر و آمل، 
منطقــه ي چهاردانگه، دهســتان هاي 

پشتكوه، گرماب و...
پشتكوه، از مناطق محروم مازندران 
است و هميشه با مشكل دفن زباله روبه رو 

بوده است.
با او همراه مي شويم؛ با هم به گورهاي 
آهكــي مي رويم. ســوگواري مي كنيم. 
به جنگل هاي ســبز سم پاشــي شــده 
مي رويم.  ما با او سرفه مي كنيم، تب سنج 
مي گذاريم، اضطراب بيماري مي گيريم 
و به قرنطينه ي خانگي مي رويم، شايد از 

اين همراهي ناقل شده باشيم.
مجيد سعيدی، برنده ي جوايز متعدد 
ايرانــی و بين المللی اســت. او هفت بار 
جايزه ي اول جشنواره ي مطبوعات ايران 

را از آن خود كــرده وآثار او در روزنامه ها 
و مجله هاي معتبــر بين المللی هم چون 
تايمز، اشــپيگل، اليف، نيويورك تايمز، 
واشنگتن پست، واشنگتن تايمز، مجله ي 
تايم و پاری مچ به چاپ رســيده  است. او 

هم چنين برنده ي بيــش از ۲۰ جايزه ي 
معتبر عكاســی بين المللــي در جهان 
است. جوايزي مثل جايزه ي تصوير سال 
آمريكا، جايزه ي حقوق بشر بنياد هنری 
نَِنن آلمان، جايــزه ي بين المللی رقابت 
عكس خبری چيــن، جايزه ي آر پي اس 
ژاپن، جايزه ي بنيــاد ُورلدپِِرس هلند، 
نشــان لوكاس دولگا فرانســه، جايزه ي 
كتاب سال  فوتو اويدنس آمريكا، جايزه ي 
مستر فوتوژورناليســيم ايتاليا، جايزه ي 
فتوپورتاژ فرانســه، جايزه ي بنياد لوسي 
آمريكا و جايزه ي رابرت اف كندي آمريكا.

او حــاال به عنــوان عــكاس آژانس 
ِگتي ايِميِجز مشغول كار است.

سوم
چه طور به مازندران رفتي؟

براي پنج روز از وزارت ارشــاد براي 
عكاســي مجوز گرفتم و به اين منطقه 

رفتم.
اوضاع را چه طور ديدي؟

شهرها خلوت بودند، فقط عده اي كه 
مجبور بودند براي كار بيرون مي آمدند، 
اما به نظــر اوضاع كنترل شــده بود. در 
بيمارستان ها تخت هاي خالي ديدم و در 
روستاهايي كه تردد نيست، بيماري نبود. 
اما مثاًل در بعضي روستاها يك نفر به شهر 
رفته بود و بيماري را به روستا آورده بود و 

تعداد زيادي مبتال شده بودند.
بهداشت چه طور رعايت مي شد؟

مردم رعايــت مي كردنــد. مثاًل در 
مراسم خاك ســپاري ديدم اقوام آمده 

بودند، اما فاصله را رعايت مي كردند.

اما مردم نبايد شــمال بروند. شــما 
زيبايي جنگل و طبيعــت را مي بينيد و 
خوشتان مي آيد، اما ويروس را نمي توانيد 

ببينيد.
در عكس هايــت، تصويــري از 
ضدعفوني كردن جنگل ديديم. مگر 

جنگل را ضدعفوني مي كنند؟
آن عكس من، در يك پارك جنگلي 
اســت كه نيمكت هــا و ســطوحش را 

ضدعفوني كردند.

چهارم
شما سايه روشــن های زندگی 
افغان هــا را ديده ايد. يك تجربه ي 
محيط زيســتی و يك تجربه ي كار 

هنری در افغانستان داشتيد. نگاه 
شما به مردم افغانستان پس از اين 

سال ها چه قدر تغيير كرد؟
خيلی خوشحالم از اين كه چند سال از 
عمرم را در افغانستان زندگی كردم. شايد 
اگر در نيويورك زندگی می كردم، اين قدر 

خوشحال نبودم.
من در چند مقطع زمانی به افغانستان 
رفتم. اول سال ۲۰۰۰ ميالدي رفتم كه 
زمان طالبان بود و خيلی وحشتناك بود.

آخری اش هم سال ۲۰۰9 بود كه رفتم و 
6 سال زندگی كردم.

افغانســتان، آشــناترين كشور برای 
ايرانی هاست؛چون ما با افغان ها به دليل 

هم زبانی نزديك ايم.
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می روی در کشوری که مثل خودت 
هســتند، مثل خودت حــرف می زنند، 
مثل خودت غذا می خورند و شــاید در 

کشورهای دیگر چنین چیزي را نبینی.
مرزها ما را جــدا کردند. ما همه یک 
ملت هستیم و لهجه ها تغییر کرده. یعنی 
کلمات عربی در ادبیات ما وارد شــده و 
پشتو در زبان آن ها رفته. مثاًل در هرات 
شبیه ایرانی ها صحبت می کنند، ولی در 
قندهار به زبان پشتو صحبت می کنند. 
تاریخ مشــترکي هم داریــم و وقتي در 
جمعشان می نشــینی، شــعر فارسی 

می گویند و...
چند درصد جوانان افغانستان به 

دانشگاه مي روند؟
10درصــد جامعه این طور اســت. 
پسرها خیلی زود باید بروند سرکار نان 

بیاورند و دخترها زود ازدواج مي کنند. 
بیش تر، پســر دوســت دارند، چون 
پسرها به اقتصاد خانواده کمک می کنند. 
فرزندانشــان از 14 و 15سالگی سر کار 
می روند و پول به خانــه می آورند. هنوز 
که هنوز است، این است. پسرها می روند 
کار می کنند و پول را می آورند به رئیس 
خانواده می دهند. جامعه ی کوچکی را 

دارند در خانواده اداره می کنند.
كدام شهر افغانستان را براي سفر 

پيشنهاد مي دهيد؟
بروید هرات را ببینید. هرات شهری 
اســت که جای خیلی از بــزرگان بوده، 
بخشی از راه ابریشم بوده، پنج مناره ي 
زمان ســلجوقیان و قبر خواجه عبداهلل 
انصاری هــم در هــرات واقع اســت. 
کوچه پس کوچه هــای خوبــی دارد 
و آدم هــای شــیرین زبان. حمام هــا و 
طالفروشی هایشان، همه چیزشان مثل 

قدیم خودمان است.
در هرات برقع کم تر اســت و همه ي 
خانم ها چادر رنگی می پوشــند؛ چادر 
گلــدار رنگی! اردیبهشــت زمان خوبي 

برای سفر به هرات است.
بعد می توانید بروید مزارشــریف که 
دیدني هاي بســیاري دارد؛ چون زادگاه 
موالنا آن جاســت. خانه و دانشگاهی که 
موالنا درس خوانده... اولین شعرای زن 

افغانستان آن جا زندگي کرده اند. 

بعضي از شــهرهاي افغانستان امن 
است، اما باید لباس عادی بپوشی.

محافظ داشتيد؟
یک دوره اي بله. کاًل در افغانســتان 
محافظ زیــاد اســت و همــه در حال 
محافظت هستند. البته باید بگویم اسم 
افغانستان که می آید، همه ترس و واهمه 
دارند که آن جا جنگ است و مردم کشته 
می شــوند، ولی مردم افغانستان دارند 
زندگــی می کنند و خوشــحالند. حتي 
در روزهای تعطیل، به مراتب بیش تر از 
ایرانی ها در جنگل و بوســتان  به تفریح 
مشــغول اند. در کابــل، بولینگ بازی 
می کنند. کافه هایشان پر است و مشغول 
کافه گردي انــد. دانشــگاه های زیادی 
هم دارند و جوان هایشــان به دانشگاه 
می روند. بازی های ســنتي جالبی هم 

دارند. 
من به هرکسی توصیه می کنم برود 
و ببیند که افغانستان چه طبیعت بکری 
دارد. بکر و دســت نخورده و قدیمی. در 
بدخشــان، آدم هایی را می بیني که در 
ارتفاعات باالی دوهــزار متري زندگی 
می کنند. پوستشان خاص، فرهنگشان 
خاص است، مهمان نوازند و وقتی واخان 
می روی، یک چادرشــان همیشه برای 
میهمان است. از هرپنج خانه یکی برای 

مهمان اســت. اگر بین راه برسی به آن 
روستا، می آیند استقبالت؛ هرکسی که 
باشــی، تو را می برند  و از تــو  پذیرایی 

می کنند.
در بدخشان خانه ي ناصرخسرو قرار 
دارد. خیلی از افغانســتانی هایی که در 
ایران متولد شدند، حاضر نیستند بروند 
کشورشان را ببینند. ولی این کشور واقعاً 

حیف است.
در عکس های سياه و سفيد شما، 
عالوه بر تلخي ها و دردها، ما زندگی 
را می بينيم. بچه هــا را می بينيم. 
بادبادک ها را و پختن شــيرینی را 

می بينيم.
قطعاً من می خواهم زندگی را نشان 
بدهم. اگر قرار بود جنگ را نشان بدهم 
در کارهــای مــن عکس هــای جنگی 
می دیدید. اما زندگی در کنار جنگ ادامه 
دارد. ایده ي من این است که تا زندگی 

ادامه دارد، شادی هست.

عکاسی مستندي که شما باید نقص 
و ضعف یک جامعه را نشان بدهی دیدن 

ندارد.
كابوسی نداشــتيد؟ كه مثاًل به 

دست طالبان بيفتيد؟
یکی دوبار این اتفاق افتاد. مثاًل یک بار 
طالبان توی قندوز دعوتــم کرد. دلهره 
داشتم. مرا با چشم بند می بردند. از این 
اتفاق ها می افتد و طبیعی اســت. شما 
در خیابان هم که راه می روی می گویی 

نکند دوربینم را بزنند.
رابطه  تان با فضاي مجازي چه طور 

است؟
اینستاگرام خیلی خوب است، چون 
تــو می توانی با عکس هایت نمایشــگاه 
بگذاری. قباًل می رفتی نمایشــگاه پیدا 
می کــردی و در نهایــت 100 نه، 500 
نفر می دیدند. اما اآلن در اینســتاگرام 
می گذاری و در یک ســاعت، چندهزار 
نفــر عکســت را می بینند. ایــن برای 

هرهنرمنــدی مهــم اســت. ولــی 
هرتکنولوژی که می آید، یک ســری از 

آدم ها از آن استفاده ي منفی می کنند.
اینستاگرام، این توهم را ایجاد 

كرده كه عکاسی كار آسانی است؟
بله، چون کار آسانی است. اآلن بقال 
سرکوچه شاید از من بهتر عکاسی کند. 
گرفتن عکــس خوب، ســهل و راحت 
شده، چون اآلن شما عکس هاي زیادي 
می بینید. وقتي مــن آموزش می دیدم، 
اینترنتــی نبود کــه عکــس ببینیم. 
عکس دیدن خیلی سخت بود. اآلن همه  
از خردسالی و بچگی دارند از خودشان 
و پدرومادر و ســفرها و همه چیزشــان 
عکس می گیرند و بزرگ می شــوند. با 
عکاسی آشنا می شوند و ســریع به آن 
زیبایی شناسی در تصویر هم می رسند. 
این مهم نیست و خیلی هم خوب است. 
همین که عکاســي همه گیر شده عالی 

است و نکته ي مثبتی در دنیاست.
فرق مــن و بقیه این اســت که باید 
کانسپ داشــته باشــم. در زندگی ام و 
کارهایم باید روایتي را بگویم. داســتان 
بگویم. این مي شود فرق عکاس حرفه ای 
با کســی کــه تک عکس هــای خوبی 
می گیرد، ولي کارش چیز دیگري است و 

به عکاسي عالقه مند است.
به نوجوان هــاي عالقه مند به  

رشته ي عکاسي چيزي بگویيد؟
می گویم غرور، آفت هنر اســت. اگر 
مغرور شــوید و بگویید من کارم درست 

است، دیگر تمام شده اید.
کی بدش می آید از این کــه در دنیا 
تشویق بشود؟ بد نیست، اما این که برای 
جایزه  عکاســی کنی، خطرناک است. 
حتی جنایت اســت که بروی درباره ي 
موضوعي مثل ســیل عکاسی کنی که 
ســال دیگر جایــزه ببری! ایــن دور از 

انسانیت است.
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هســته ی هلو!
معلمخصوصيدوچرخهازگروههاياسميميگويد:

درروزهايكرونايي

  سيدسروش طباطبايي پور

به نظر شما هلو مهم تر است يا هسته اش؟ من كه مي گويم هلو؛ چون وقتي اولين گاز را مي زني و مزه ي شيرين 
آن، زير زبانت مي رود، بهشت را جلوي چشمانت احساس مي كني و اگر خداي نكرده، خيلي اتفاقي، هسته ي 

مباركش را گاز بزني... وامصيبتا... آن جاست كه جهنم جلو چشمت پديدار مي شود.
اما نظر اهل فن، با مِن شكمو خيلي فرق دارد؛ آن ها هسته ي هلو را مهم ترين بخش اين ميوه  ي بهشتي مي دانند 

و براي حرف خودشان هم يك دليل ساده دارند:  
كدام بخش ميوه ي خوش مزه ي هلو در زمين كاشته شود؛ تبديل به درخت بلندباالي هلو مي شود؟ هسته اش يا...
شايد زبان شناسان هم از همين استدالل ساده استفاده كرده اند و در گروه هاي اسمي، مهم ترين بخش آن را 

هسته مي نامند. 
اما گروه هاي اسمي چيست؟

به اين مثال توجه كنيــد: »او كتاب 
را برداشت.« همان طور كه مي دانيد در 
اين جمله، »كتاب« مفعول جمله است؛ 
چون كار برداشتن، بر روي كتاب انجام 
شده اســت. حاال بگوييد در اين جمله 
مفعول كدام است؟ »او آن هر دو كتاب 
علوم ســال دوم را برداشت.« همان طور 
كه شما هم درست حدس زديد، كار، بر 
روي عبارت »آن هر دو كتاب علوم سال 
دوم« انجام شــده و اين عبارت مفعول 
است. تفاوت جمله ي اول با دوم در اين 
است كه مفعول جمله ي اول تك عضوي و 
مفعول جمله ي دوم، هفت عضوي است.

از پايــه ي هشــتم به بعــد، كلمه يا 
كلماتي كــه يكي از نقش هــاي اصلي 
جمله )نهاد، مفعول، متمم، مســند( را 
مي پذيرند، گروه اســمي مي گويند. در 
واقع عبارت »آن هر دو كتاب علوم سال 
دوم« در مثــال قبل، يك گروه اســمي 

انواع وابسته هاي پيشين:
1. صفت اشاره: ايــن، آن، همين، همان 

و... مثل: آن مرد آمد.
2. صفت مبهم: هر، همه، هيچ، چند و... 

مثل: همه ي سؤال ها را ديدم.
3. صفت پرسشي: كدام، چند، چه و... 

مثل: كدام ليوان را برداشتي؟
4. صفت شمارشي: عدد هاي ترتيبي 
مثل اولين، دوميــن و... و عددهاي اصلي 
مثل يك، دو، سه و... مثل: دو كتاب خواندم.

5.  صفت تعجبي: چه، عجب، چه قدر 
و... مثل: چه كتاب ارزشمندي خواندي!

6. صفت عالي: »صفت+ترين« مثل 
بهترين دوستم را ديدم.

وابسته هاي پسين:
 1. عالمت جمع: عالمت هايي مثل: ها، 
ان، ات و... كه به هسته متصل شوند. مثل: 

كتاب ها را برداشتم.
2. ياي نكره: نشانه ي »ي« كه به هسته 
متصل شده و هســته را ناشناس كند؛ 

مثل: كتابي را خواندم.
3. صفت شمارشي: عدد هاي ترتيبي 
مثل يكــم، دوم  و... و عددهاي اصلي مثل 
اول، دوم و... مثل : من كالس هشتم  هستم.

4. مضاف اليه: اســم هايي كــه بعد از 
هسته قرار مي گيرند؛ مثل در باغ باز شد.

5.  صفــت بيانــي: صفت هايي مثل 
خوب )صفت بياني ساده(، ديده )صفت 
مفعولي(، خندان )صفت فاعلي( و... مثل: 

كتاب خوب را خواندم.

يهي8فارسى
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نوكقرمز:راستي،امسالهديهيروزمعلمچيبگيريم؟
نوكطال:بيخيال،معلمهاكهامسالفقطمجازيدرسدادن.هديهيروزمعلم

روبايدبدينبهمن!منبودمكهامسالبرايجوجهم،معلميكردم.
نوكسبز:مامانراستميگه،منمبرايمعلمميهاستيكرميفرستم!

زنگ   تفريح

1.عالمت جمع

1.صفت اشاره

2.صفت مبهم

3.صفت پرسىش

4. _ِ_ مضاف اليه

4.صفت شمارىش
3. _ِ_ صفت شمارىش

5. _ِ_ صفت بياىن

5.صفت تعجىب

6.صفت عاىل

2.ى نكره

هسته
ني

ابسته هاى پس و

ني
ابســته هاى پيشــ و

مفعول است.
ساختمان گروه اسمي:

وابســته هاي پيشــين + هســته + 
وابسته هاي پسين

تعريف هسته:
در هــر گــروه اســمي، مهم ترين و 
اصلي ترين واژه ي يك گروه اسمي است 
كه نقش اصلي گروه اســمي، برعهده ي 
آن اســت. مثال: »آن كتاب ارزشمند را 
برداشــتم.« در اين مثال، عبارت »آن 
كتاب ارزشــمند«، گروه اسمي مفعول 
اســت و در اين گروه مفعولي، كلمه ي 
اصلي يا همان هســته ي گــروه، كتاب 

است. 
تعريف وابسته هاي پيشين:

كلمه يــا كلماتي كه قبل از هســته 
قرار مي گيرند و درباره ي هسته توضيح 

بيش تر مي دهند.
در مثــال باال، كلمــه ي آن، توضيح 
بيش تري درباره ي كتــاب داده و پيش 
از هسته هم قرار گرفته، پس وابسته  ي 

پيشين است.
تعريف وابسته هاي پسين:

كلمه يا كلماتي كه بعد از هسته قرار 
مي گيرنــد و درباره  ي هســته، توضيح 

بيش تر مي دهند.
در مثــال قبل، صفت »ارزشــمند« 
شرح بيش تري درباره  ي هسته ي گروه 
اســمي مفعولي داده و پــس از كتاب، 
يا همان هســته هم قــرار گرفته، پس 

وابسته ي پسين است.

وابسته هاي پيشين             +           هسته        +            وابسته هاي پسين

قرنطينه ی بوقلمونى!

انواع وابسته ها



آدم باید بلد باشد چه طور حال خودش را روبه راه کند. این 
هنر مهمی اســت و این روزها بیش تر اهمیت خودش را نشان 

می دهد. 
این روزهــا درس می خوانم و فرصــت دارم کارهایی را که 
دوست دارم انجام بدهم. کتاب »دنیای سوفی« را که نصفه رها 
کرده بودم، از اول خواندم. با یک گروه موســیقی جدید آشنا 
شدم. کمی به درون خودم سفر کردم. یک عالم با خانواده وقت 
گذراندم. با مامان شــروع کردیم به دیدن سریال »شرلوک«. 

هربعدازظهر یک اپیزود.
یک روز وسط یکی از قسمت ها بلند شد و گفت یک لحظه 
و رفت آشپزخانه. بلند گفتم: »یه کم مونده که بفهمیم کی به 

گروه تبهکار چینی دستور می ده!«
مامان گفت: »بعد از این که فهمیدیم شام احتیاج داریم!«

پا شدم دنبالش رفتم. داشت با سرعت سوپ جو می گذاشت. 
تندتند پیازها را خرد می کرد. من هم سبزی سوپ و مرغ ها را 
از یخچال درآوردم. سبزی ها را با شــتاب ریختم توی قابلمه. 
خیلی زیاد شد! مامان یک کمش را جدا کرد. بعد تندتند هویج 
خرد کرد. یک هویج درسته از دستش افتاد توی قابلمه. گفت: 

»عیبی نداره. اون رو می کوبم!«
رفتم دســت هایم را برای پنجمین بار شســتم و برگشتم. 
دیدم تقریباً کار مامان تموم اســت. داشتم می رفتم که مامان 

گفت: »چایی!«
کتری را پر کردم. گفتم: »بریم؟«

گفت: »اصاًل نفهمیدم چی کار کردم!«
ادامه ی ســریال را دیدیم و طبق معمول از پایانش شــاخ 

درآوردیم. سوپ آرام روی گاز قل قل می کرد.
نمی دانم چه قدر طول کشــید که آن سوپ را به قول مامان 
سرهم کنیم. شاید پنج دقیقه هم نشــد، ولی خوش مزه ترین 

سوپی بود که تا حاال خورده بودم.
نمی دانم شمایی که دارید این متن را می خوانید به چه عالقه 
دارید. حتی نمی دانم چه قدر امید دارید که اوضاع بهتر شــود. 
ولی بدانید تا وقتی کاری را که دوست دارید برای انجام دادن 
هست و سوپ جویی وجود دارد که درست باید در لحظه های 
حساس فیلم بپزید، زندگی ادامه دارد. فقط باید آن کار را پیدا 

کنید!
فاطمه موسوی، 16ساله از کرج

سوپ جو با چاشنی شرلوک!
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مثل یک زندانی که چوب خط می کشد و چشمانش به در، خشک  
شده و منتظر آزادی است، داریم روزشــماری می کنیم تا حبسمان 
تمام شود، تا دوباره صدای آدم ها شهر را پر کند، صدای بوق ماشین ها 

اعصابمان را برهم بریزد و دوباره توی ترافیک گیر کنیم و غر بزنیم. 
هرروز از پشــت پنجره بیرون را نــگاه می کنیم و به رنگ ســبز 

درخت ها خیره می شویم.
شده ایم مثل یک زندانی بی گناه که محکوم به گذراندن حبسش 
است. به قول قدیمی ها آش نخورده و دهان سوخته! اآلن شده خفاش 

نخورده و بیماری گرفته!
معلوم نیست قرار اســت چند روز دیگر به این روزها اضافه شود. 
معلوم نیست چندتا چوب خط دیگر باید بزنیم، برای دیدن مدرسه ای 
که ازش نفرت داریم، ولی برایمان جذاب است! معلوم نیست چه قدر 
دیگر باید صبر کنیم تا دوباره اکیپمان توی مدرسه جمع شود. چه قدر 

باید تحمل کنیم تا دور هم در خانه ی مامان بزرگ جمع شویم.

یک  روز هم کــه می خواهیم برویم بیرون، باید ماســک و کاله و 
دستکش و کلی چیز دیگر به خودمان ببندیم، مبادا مورد هجوم این 

ویروس قرار بگیریم. 
قدر لحظه های حتی تلخ بیرون را ندانســتیم. در گرمای تابستان 
یک دقیقه می رفتیم بیرون و همه اش ناله می کردیم که چه قدر هوا گرم 

است، اما اآلن حسرت همان یک دقیقه را می خوریم.
کاش برسد روزی که بخوابیم و بلند شویم و ببینیم همه چیز خوب 
شــده ، می توانیم راحت برویم بیرون. می توانیم با دوستانمان بازی 
کنیم. باز هم سروصدا کنیم و از خدا برای نعمت آزادی و سالمتی مان 

تشکر کنیم.  
اما یک چیز حالمان را می گیرد؛ موجوداتی به اصطالح انسان که 

هنوز فکر تفریح خود هستند.
و ما هم چنان به حماقت خود می بازیم.

عكس و متن: آريا دليری، 14ساله از تهران

شــمعدانی ها همیشــه مرا به یاد پدربزرگــم می اندازند. آخر 
پدربزرگ به گل و گیاه و باغبانی خیلی عالقه داشت. راهرو و حیاط 
خانه اش پر بود از گلدان های شــمعدانی، ســرخ و صورتی. وقتی 
می رفتیم خانه اش، همیشه سری به گلدان های شمعدانی می زدیم. 

حتی اگر بهار نبود، می دانستیم دست کم یکی از آن ها گل دارد. 
یک  بار مادرم از یکی از گلدان های شــمعدانی قلمه ای گرفت و 
در خانه کاشــت، اما دریغ از حتی یک غنچه. دو ســالی گذشت و 
انواع مراقبت ها و قربان صدقه ها نتوانستند شــمعدانی را وادار به 

گل دادن کنند.
...تا امسال.

می گویند با یک گل بهار نمی شود، اما می شود. شمعدانی چند 
گل زیبای صورتــی داده. این روزها که بیش تــر وقتمان در خانه 
می گذرد، با همین یک گل هم باور می کنیــم در خانه بهار آمده؛ 

بهاری به یاد پدربزرگم.
حديث گرجی، 14ساله از تهران

شــما را نمی دانم، ولی آموزش مجازی به هم کالســی های من 
نمی سازد. از شروع قرنطینه، هرکسی در فضای مجازی برای خودش 
عنوانی پیدا کرده: رابط دبیر زیســت، آرشیوکننده ی امتحان های 

مجازی، معاون مشاور، مسئول بارگذاری ویدیو های درسی!
نتیجه اش این شده که هرروز از صبح، لیوان چای به دست باید 
مدام صلوات بفرستی به نیت راه افتادن اینترنت و بعد سروکله بزنی 
با چندین و چند پیام و ای میل درسی که حاصل ترکیب خالقیت 
و بی کاری هم کالســی هایت اســت. تکالیف را اسکن کنی، سری 
به شــبکه ی آموزش بزنی، گوش به زنگ حضور دبیرهای غیرقابل 

دسترس باشی و جلسه های بی برنامه...
فکر نمی کــردم روزی این را بگویم، ولی دلــم برای هفت صبح 

بلند شدن ها و در صف ایستادن ها تنگ شده است.
نگار مطيع، 16ساله از اهواز
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پیکســار مطرح کردم، با استقبال روبه رو 
شــد. حتماً همه ي ما فردی را در زندگی 
از دست داده ایم و همیشه فکر می کنیم 
چه می شــود اگر فرصت دوباره دیدنش 
را داشته باشــیم. ما در پیکســار به این 
داســتان غم انگیز، الف ها و جادوگران را 
اضافه کردیم و نتیجه چیزي شد که حاال 

می بینید.
اخيراً اكثر انيميشــن ها نام هاي 
تك سيالبي دارند و به نظرم »به پيش« 
هم اسم خيلي جالبي است. از اول به 

اين اسم فكر كرده بوديد؟
پیداکردن نــام برای این انیمیشــن 
واقعاً ســخت بود، چون به نظرم داستانی 

منحصربه فــرد دارد. در نهایــت عنوان 
به پیش، انتخاب شــد، چون بار معنایي 
مثبتــي دارد. این کلمــه در خودش به 
سفري اشاره می کند و داستان این فیلم 
هم درباره ي سفر دو نوجوان است. البته 
عالوه بر ســفری که این دو برادر در کنار 
هم تجربه می کنند، داســتان ما به سفر 
گذر برادر کوچک تر از کودکی به نوجوانی 
هم مربوط می شود. ضمن این که داستان 
این انیمیشن درباره ي رها شدن از بعضی 
آسیب ها و تجربه هاي تلخی است که در 
گذشته ي شــخصیت های داستان وجود 
دارد. پس به نظرم این بهترین عنوانی بود 

که می شد انتخاب کرد. 
ايده ای درباره ي داستان داشتيد 
كه ناچار شده باشيد در لحظه هاي 

آخر حذفش كنيد؟
خیلی! ایده های بســیار زیــادی بود. 
اصــوالً روش کار من این طور اســت که 
ایده های زیادی را هم زمان وارد داستان 
می کنم و نتیجه این می شود که به ناچار 
صحنه های زیادی حذف می شوند! البته 

این ایده ها، فقط ایده های گذرا و اتفاقی 
نیســتند و با این ایمان که به داســتان 
کمک مي کنند روی آن هــا کار می کنم، 
اما خروجی شــان آن چیزی نمی شــود 
که باید بشــود و در نهایت تأسف مجبور 
به حذفشان می شــویم. مثاًل شخصیتی 
داشــتیم که همراه پســرها به این سفر 

می رفت، اما در ادامه دیدیم که نیازی به 
حضور او نیست، پس او را حذف کردیم. 
نوشتن کشمکش و مجادالت بین دو برادر 
با حضور شخصیت ســوم برای نویسنده 
خیلی راحت تر بود. اصوالً نوشــتن برای 
شخصیتی فرعی، همیشه از نوشتن برای 
شخصیت اصلی آسان تر است، اما این جا 
اولویت ما داســتان بود، پس او را با وجود 

تمام نکات مثبتش، حذف کردیم.
ولي واقعًا هيچ كجا مثل پيكسار 

نيست. اين طور نيست؟
بله، پیکسار جایی است که هنرمندان 
پرشور، با ذوق و با استعداد زیادی در آن 
کار می کننــد. حتی اگر با ایــن افراد در 
یک بخش هم کار نباشــید، اما بودن در 
این فضا به شما جرئت می دهد که خالق 
باشید و با ذکاوت و هوشمندی، کار خود 
را بهتر کنید. قرار نیست همیشه همه چیز 
خوب پیش برود. در پیکسار شما فرصت 
اشــتباه کردن هم دارید. محیطی که به 
شما جرئت ریسک می دهد، حتماً شما را 

به هنرمند بهتری تبدیل می کند. 

متأســفانه اكران »به پيش« با 
بدشانســی بزرگي روبه رو شد و به 
علت شيوع ويروس كرونا و تعطيلي 
ســينماها، فقط دو هفته روی پرده 
بود. با اين وجود از بازخورد مخاطبان 

خبر داريد؟
بله! متأســفانه این انیمیشن حسابي 
بدشانس بود، اما خوشــحالم در همان 
دو هفته ای که فیلم اکران شد، بازخورد 
خوبی از تماشــاگران گرفتیم و همه از 
ســالن هاي نمایش فیلــم راضی خارج 
می شدند. حاال هم که به پیش در شبکه ي 
نمایــش خانگی توزیع شــده، برای من 
خیلي رضایت بخش است. چون افرادی 
که این انیمیشــن را در خانه می بینند، 
در حال تجربه ي  حس مشــترکی با این 
داستان هستند. چون به پیش، داستان 
اهمیت خانواده و قدردانــی از خانواده 
اســت. ما باید نســبت به خانواده ای که 
داریم ســپاس گزار باشــیم. باید نهایت 
سعی مان را بکنیم تا قدر این موهبت را 
بدانیم. پس برایــم خیلي دل گرم کننده 
اســت کــه می شــنوم، خانواده ها در 
این روزها که مجبورنــد در خانه بمانند، 
با هم این انیمیشن را تماشا می کنند و از 

آن لذت می برند.

گفتوگوبا»َدنِاسَكنلون«،نويسندهوكارگردانانيميشن»بهپيش«:

وقتى پـدر از آن دنيا به ما سر مى زند! 
  ترجمه ی سارا منصوری

شهر فرنگ

»به پیش« بار معنایي مثبتي دارد؛ این کلمه 
عالوه بر سفر این دو برادر، به گذر 

برادر کوچک تر از کودکی به نوجوانی هم 
اشاره مي کند

  ادامه از صفحه ي  1
فكر مي كنم شــما عاشــق ژانر 
فانتزي و جادويي هســتيد و براي 

همين  سراغ چنين داستاني رفتيد.
اتفاقاً نه! اما وقتی فکر کردم می خواهم 
داســتان بچه هایی را بگویم که شــانس 
مالقات دوباره با پدر مرحومشــان را پیدا 
کرده اند، ناخــودآگاه این ژانــر به ذهنم 
رسید؛ چرا که تنها جادو امکان این مالقات 
ناممکن را ممکن می کند. غیر از جادو به 
چه چیزی می شد فکر کرد؟ با خودم گفتم 
چه می شود اگر بخواهم داستاني جادویی 
را در جهانــی مدرن نشــان دهــم؟ این 
چالش برایم جالب بود و می دانستم که با 
داستانی کمدی فانتزی درگیر خواهم شد. 
خب این اتفــاق قباًل هم در ســینما 
افتاده؛ یعنی فیلم هایی را دیده ام که هم 
جادو داســتان اصلی آن ها باشــد و هم 
کمدی باشند. اما می دانستم قرار نیست با 
جادو شوخی کنم و انیمیشنی که خواهم 
ساخت، شــبیه هیچ کدام آن ها نخواهد 
بــود. خوش بختانه ما تیمی در پیکســار 
داریم که عمیقاً به جادو عشق می ورزند و 
نکته هاي بسیار زیادی درباره ویژگی های 
شگفت انگیز جادو به من یاد دادند. اعتراف 
می کنم کــه قباًل هرگز فکــر نمی کردم 
روزی درگیر داســتانی جادویی بشــوم، 
اما شدم و حاال می گویم که در این زمینه 

تازه کار هستم.
و چرا اين داســتان را برای كار 

انتخاب كرديد؟
راستش این داســتان، خیلی شخصی 
و به نوعی داســتان زندگی خودم است. 
وقتی یک ساله بودم، پدرم را از دست دادم 
و برادرم هم در آن زمان، سه سال داشت. 
ما فرصتي نداشــتیم که او را بشناسیم. 
همیشه برایمان ســؤال بوده که چه قدر 
از نظر اخــالق و تفکر به او شــبیه ایم. از 
خودمان می پرســیدیم اگر بشــود او را 
دوباره ببینیم، چه می شود؟ اگر او را یک 
روز تمام کنارمان داشته باشیم به او چه 
می گوییم؟ این سؤال ها، بذر اولیه ي تولید 
انیمیشن به پیش شد. وقتی این ایده را در 
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