
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 1022، پنج شنبه 18 دي  1399،  23 جمادي االول 1442، 7 ژانويه 2021، ضميمه ي شماره ي 8131  همشهري

ش
لك

ا د
مان

س: 
عك

45

سفري به منطقه ي زيباي ُكووادونگا در شمال اسپانيا

كووادونگا؛   بهشتى باالى ابرها

همه چیز از 143 سال قبل شروع شــد؛ در ماه نوامبر سال 1877 میالدی، »آنا 
سیِول« نويسنده ی انگلیســی ادبیات كودک و نوجوان كه در ايران بیش تر با تلفظ 
»آنا ِسِول« شناخته شده است، پنج ماه پیش از مرگش كتاب »زيباي سیاه« را نوشت. 
او در اين كتاب شرح حال اسبی سیاه رنگ را از زبان خود اسب روايت می كند و به 
حقوق حیوان ها و زندگی مشکل آن ها می پردازد. كتاب او در بین 200 رمان برتر 
انگلیسی قرار دارد و از زمان انتشار تا به امروز، اقتباس های متعددی از آن شده است.

اولین اقتباس ها از رمان زيباي ســیاه را »اِدوارد گريفیــث« كارگردان آمريکايی 
در سال هاي 1917 و 1921 میالدي انجام داد. ســال هاي 1946 و 1971 میالدي 
نیز اقتباس هاي ســینمايي ديگري به كارگرداني »ماكس نوسك« آلماني و »جیمز 
هیل« انگلیسي ساخته شد. سال 1972 میالدي، اولین مجموعه ی تلويزيونی زيباي 
ســیاه با نام »ماجراهای زيباي سیاه« در 52 قسمت ساخته شــد. البته در واقع اين 
مجموعه، اقتباس مستقیمی از روی رمان »زيباي ســیاه« نبود، بلکه »تد ويلیس« 
طراح و نويسنده ی اين مجموعه، ادامه ای را برای داستان زندگی زيباي سیاه و بعضی 
از شخصیت های كتاب نوشت. اين سريال كه ساخت آن تا سال 1974 ادامه داشت، 

در زمان خود به عنوان يکی از پربیننده  ترين ســريال های كودک و نوجوان انگلیسی 
شناخته شد كه از تلويزيون ايران هم با نام »ماجراهاي سیاه قشنگ« پخش شده است.

سال 1994 نیز »كارولین تامسون« كارگردان آمريکايی، فیلم ديگری را براساس 
كتاب زيباي سیاه ساخت، تا امروز كه »اَشلي اِيويس«، نويسنده و فیلم ساز آمريکايي، 
اقتباســي مدرن و متفاوت را از اين رمان محبوب انجام داده است. اين كارگردان 
33ساله در فیلم تلويزيوني جديد زيباي ســیاه، داستان زيباي اين اسب سیاه زيبا 
را از 143 ســال قبل به زمان حال آورده و براي مخاطبان كودک و نوجوان امروز 
اين فیلم، داســتان مدرن را روايت مي كند. او در آغاز، اين فیلم را در استوديوي 
ُكنستانتین فیلم تهیه كرد، اما شبکه ي ديزني پالس تصمیم گرفت اين فیلم 
را براي نمايش خانگي در دوران شیوع بیماري كرونا بخرد. اين روزها هم سايت 
»فیلیمو« در ايران، نسخه ي دوبله ي اين فیلم را در اختیار كاربران خود گذاشته 
و به همین مناسبت براي شهرفرنگ اين شماره، گفت وگويي را با اشلي ايويس 

برايتان انتخاب كرده ايم تا بیش تر با دنیاي اين فیلم آشنا شويم.
ادامه در صفحه ي 8 

گفت وگو با »اَشلي ِايويس«، نويسنده و كارگردان فيلم »زيباي سياه«

يباى سياه بازگشت مدرن ز
  ترجمه ی سارا منصوری

وقتي هواي آلوده
 اتوبوس كرونا 

مي شود
2

براي امتحان 
چگونه عالي باشيم!
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همه ي ما در آلودگی هوا سهيم 
هستيم؛ هرکسی سهم خودش را 
دارد. شــما پدر و مادرهايي که با 
ماشــين بيرون آمديد به اندازه ی 
خودتان ســهم داريــد. همه ی 
سيستم حمل و نقل و صنايع ثابت 
و پااليشگاه ها در آلودگی هوا نقش 
دارند. باد هم نقــش دارد، وقتي 
کم کاری می کند. وارونگی هوا هم 
نقش دارد، اما وارونگی هوا پديده ی 
مثبتی است که باعث سرسبزی و 
حفظ رطوبت می شود؛ اين ما بوديم 
که درگل خانه ، شهر ايجاد کرديم و 

به جای سبزه، دوده کاشتيم!
آلودگي هوا بحثی نيســت که 
باعث و بانی اش يك نفر باشد و ما 
يك صورت مسئله بنويسيم و آن 
را حل کنيم. حاال شــيوع ويروس 
کرونا را هم داريــم و ذرات هوای 
آلوده، مثل اتوبوس عمل می کنند. 
ويروس روی آن ها می نشيند و وارد 
بدن می شــود. از طرفی، کرونا به 
افرادی که تحت تأثير آلودگی هوا 
بدنشان ضعيف شده، زودتر غلبه 
می کند. اين ها بخشی از صحبت های 
»فرشــيد باباخانی«، معاون فنی و 
پژوهشی شــرکت کنترل کيفيت 
هوای تهران با خبرنگار هفته نامه ي 
دوچرخه  است. ادامه ی اين گفت گو 

را با هم می خوانيم:

باد غالب، کم داریم
نقش باد در انباشــت آالينده ها مهم 
اســت و اين روزها در تهــران باد غالب، 
 كم داريم. فرض بگيريد امروز در تهران،

به ميزان »الــف« تن، آلودگــی توليد 
می كنيم. باد باعث می شود »ب«تن آن 
برود و »پ«تــن می ماند. حاصل تفريق 
توليد آلودگی از آن چه باد برده، می شود 
انباشت آلودگی در تهران. حاال روز بعد 
اگر همان مقدار توليد كنيم، بازمانده ای 

وقتيهوايآلوده،اتوبوسكروناميشود

به مانده ی قبل اضافه می شود و انباشت 
آالينده ها اتفاق می افتد. بنابراين وقتی 
صحبت از شاخص آلودگی هوا می شود، 
اين مهم است كه چه قدر آلودگی توليد 

می كنيم و چه قدرش را باد می برد.
تهران نيــاز به بــاد غالــب دارد تا 
آلودگی ها برود. در شرايط فعلی تهران، 
باد غالب را چند روز اســت كه نداريم. 
سرعت باد به ســختی به دو متر بر ثانيه 
می رســد. برای تخليه ی آلودگی هواي 
تهران، نياز داريم حداقــل باد پنج متر 
برثانيه بوزد. هم چنيــن بايد بدانيم كه 
آلودگــی شــهرهای اطراف هــم روی 
آلودگی تهــران اثــر دارد؛ آلودگی مرز 

ندارد.

نقش تغيير اقليم
جابه جايی باد در دنيا، فقط مخصوص 
ما نيست. بحث تغيير اقليم مطرح است. 
برای شــرح اين بحث، بايد بدانيم اصاًل 
باد چه طور به وجود می آيد. باد، به خاطر 
اختالف زيــاد دما بين قطب شــمال و 
جنوب با اســتوا به وجــود می آيد. اين 
اختالف دما، باعث گردش هوا بين استوا 
و قطب شــمال و جنــوب در نيم كره ی 

شمالی و نيم كره ی جنوبی می شود. 
حاال تغيير اقليــم، قطب ها را گرم تر 
كرده و در نتيجه، الگوی باد عوض شده 
است. وقتی اختالف دما عوض می شود، 

الگوی باد هم تغيير مي كند.

در گل خانه، دود فرستادیم!
»اينــورژن« يــا »وارونگــی هوا«، 
پديده ای است كه در طبيعت كوه پايه ای 
اتفــاق می افتــد و عملكردش شــبيه 
گل خانه اســت. خداوند ايــن پديده را 
برای حفظ پوشش گياهی مناطق ايجاد 
كرده است. در شميران از قديم پوشش 
گياهی و درخت های چندده ساله وجود 
دارد و اين حاصــل پديده ی اينورژن در 
زمستان های اين منطقه ی كوهپايه ای 
است كه نمی گذاشته سرمای هوا غالب 

شود و پوشش گياهی را از بين ببرد.
وارونگی هــوا يك پديــده ی منفی 
نيست و باعث سرسبزی می شود. در واقع 
ما با ســاخت يك گل خانه، اينورژني را 

كــه در طبيعت وجــود دارد، به صورت 
دستي درســت مي كنيم. حاال هم انگار 
ما در محل گل خانه، يك شهر ساختيم و 

به جای رطوبت، دود ايجاد كرديم! 
خب به طــور طبيعی در ايــن فضا، 
پديده ی اينورژن اتفاق می افتد. اينورژن 
در طبيعت، رطوبت را محبوس می كند. 
ما رطوبــت را كنار و به جــای آن دوده 
گذاشــتيم. فكر كنيد به جای اين كه در 
گل خانه گل بكاريــد، باربيكيو بگذاريد. 
معلوم است نمی شود آن جا زندگی كرد.

 همه مشارکت کنيم
 تهران با توجه به  شرايط كوه پايه ای، 
بايد الگوی خودش را داشــته باشــد.

محدوديت هــای ما بايد بيش تر باشــد 
و به خاطر شــرايط ويژه  ي تهــران، بايد 

آلودگي كم تری توليد كنيم. 
بايــد بيش تر مراقب باشــيم، تراكم 
جمعيــت را در كيلومترمربــع پاييــن 
بياوريم، در حالی كه تراكم جمعيت در 
تهران بسيار باالست. 12ميليون نفر در 
شهری، با وسعت كم تر از 30 كيلومتر در 

1۷ كيلومتر زندگی می كنند. الزم است 
از تهــران تمركز زدايــی كنيم و تالش 
كنيم بخشی از جمعيت تهران در كشور 

توزيع شود.
 كنترل آلودگی هــوا، فرهنگ و تفكر 
می خواهد. اين طور نيست كه هركاری 
می خواهيم انجام دهيم و بعد كسی برود 
مشكل آلودگی هوا را حل كند. مشاركت 
همه را می خواهد. شايد خيلی ها نقش 
كوچكی داشته باشند، ولی آن هم مهم 

است.
 همين كه مثــاًل امــروز ببينيم هوا 
آلوده است و درجه ی شوفاژخانه را كم 
كنيم يا با حمل و نقل عمومی ســر كار 
برويم، باعث مي شــود نقش كوچكمان 
را  در كاهش آلودگي هوا بــازي كنيم. 
تجميع اين نقش هاست كه باعث مي شود 
آلودگي هوا كم شــود. اآلن در شرايط 
شــيوع ويروس كرونا، اغلب شهروندان 
با وسيله ی شخصی سركار می روند، اما 
باألخره اين شرايط تمام می شود و بايد 
به قبل برگرديم و از وسايل حمل و نقل 

عمومی استفاده كنيم.

مهسا لزگي عزيز
همكار محترم دوچرخه

مي دانيم در اين زمستان سرد و روزهاي سخت، در كوچ پدر 
عزاداريد. ما هم در اين غم بزرگ شريك شما هستيم.

همكاران هفته نامه ي دوچرخه

گفت و گو با »فرشيد باباخاني«، معاون فنی و پژوهشی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران 
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مي دانستيد با عادت های خوب 
مطالعاتــی، می توانيد اســترس 
خود را کاهش دهيــد و امتحانات 
را با اطمينان بيش تری پشــت  سر 
بگذارید؟ با این  که ایجاد عادت های 
مطالعاتــی مانــدگار در آغــاز، 
ســخت به نظر می آید، اما به زودی 
عادت هــای خوب شــما، یکی از 

کارهای روزمره تان خواهد شد. 
شــما می توانيــد عادت های 
مطالعاتی خوبی در خودتان ایجاد 
کنيد؛ مثــًا در وهلــه ي اول، با 
راه اندازی یک برنامه ي مطالعاتی 
روزمره و یادگيری مطالب درسی  
کلي مي توانيد به خود کمک کنيد 
یا بــرای بهترکــردن عادت های 
مطالعاتی، می توانيد از نقشه ي راه 
خوب مطالعاتی استفاده کنيد تا در 
مسير بمانيد و از سبک مخصوص 
خودتان برای مطالعه بهتر استفاده 

کنيد.

1. تنظیم کارهای روزمره 
زمان مطالعه ي روزانه تان را مشخص 

کنید:
 يادتان باشــد، قبل از رسیدن روز 
امتحان، مطالعه برای آن شروع می شود. 
 بــراي يادگیري هــر روز مطالعه 

کنید. 
 جلسات يادگیری روزانه نیاز دارند 
که مطالب را در ذهنتان تازه نگه داريد 
و به خودتان وقت بدهید تا ارتباطی بین 

مفاهیم ايجاد کنید. 
 اگر تکلیف هم داريد، بهتر است آن 
را هنگام مطالعــه ي روزانه  انجام دهید، 
چون به شــما در فهــم مطالب کمک 

می کند. 
 در نظر گرفتــن زماني خاص برای 
مطالعه ي هرروزه، می تواند تمرکزکردن 
را آســان تر کنــد. زيــرا ديگــر نگران 
اولويت هايی نیســتید که در پرت کردن 

حواس شما با هم رقابت می کنند.  

2. فضاي مطالعاتي 
جايــي که بــراي مطالعــه انتخاب 

مي کنید مهم است: 
 مکانــی را انتخــاب کنیــد کــه 
تمیز باشــد، نور مناســبی داشته باشد 
و حواســتان در آن پرت نشــود. به اين 
ترتیب می توانید روی مطالب مطالعاتی 

تمرکز کنید. 
 عادت کنید هرروز در همان محل 

امتحان چگونه براي 
باشيم! عالي   

درس بخوانید. 
 از نشســتن روبه روی تلويزيون يا 

محل های شلوغ خانه خودداری کنید.  
 بعضی ها مطالعــه و درس خواندن 
را در کتاب خانه يا کافی شــاپ دوست 
دارند. اما اگر  حواســتان به آســانی با 
جنب وجوش و صدا پرت می شود، ممکن 
است برای شما مناسب نباشد. هرچند 
که در دوران شیوع کرونا هم اين گزينه 

از روي میز حذف مي شود.

3. وسايل مورد نیاز
قبل از شــروع درس خواندن، وسايل 
و مطالب مــورد نیازتــان را آمــاده و 

جمع آوری کنید:
 بي فايده خواهد بــود اگر مطالعه 
را شــروع کنید و فقط به خاطر نداشتن 
چیزهايــی کــه الزم داريــد از خــط 

درس خواندن خارج شويد. 
 مطمئــن شــويد کــه متن هــا، 
يادداشت ها، خودکار و مداد، ماژيک های 

شــبرنگ و ديگر وســايل مورد نیاز را 
همراهتان داشته باشید. 

4. سكوت الكترونیكي 
وسايل الکترونیکی را خاموش کنید: 
 ابزار های الکترونیکی بزرگ ترين 

تلفن همراهتان را شارژ کنید. زيرا نیاز به 
تقويت بیش تر خواهد داشت و شما هم از 

دوری اش خوشحال خواهید شد.

5. برنامه ريزي 
 برای پی گیری انجــام تکالیف، از 

راهنمايي براي مطالعه ي درست

ديواری اســتفاده کنید تا انجام تکالیف 
و کارهايی را که هر روز بايد انجام دهید، 

فراموش نکنید.

 6. ضبط کالس ها 
کالس های درس را با ضبط کننده ي 

ديجیتالی يا تلفن همراه ضبط کنید: 
 می توانید هروقتی که نیاز داشتید 
دوباره آن ها را گوش کنید که باعث فهم 

بیش تر درس می شود. 
 می توانید قســمت های جامانده از 

درس را که ننوشتید، کامل کنید.  
 قبل از آن با معلمتــان هماهنگ 
کنید که ضبط کردن کالس، مشــکلی 

نداشته باشد. 
 ايــن کار را بهانــه ای بــرای 
يادداشت برداری نکردن در طول کالس 
قرار ندهید. هنوز بايد يادداشت برداری 
کنید تا به خودتان در يادگیری مطالب 

کمک کنید. 

7. فلش کارت 
برای خودتان فلــش کارت يا کارت 

حافظه درست کنید: 
 فلش کارت راه بســیار خوبی برای 
يادگیری درس هاست، مخصوصاً برای 
حفظ کــردن کلمات، نــکات کلیدی و 
فهرســت ها. مثاًل می توانید فرآيندهای 
علمی يا فرمول های رياضی را در آن قرار 
دهید يا شخصیت های تاريخی اي را که 

نیاز داريد بشناسید. 
 می توانید از کارت های مخصوص 
يا يک قطعه کاغذ برای درســت کردن 

فلش کارت استفاده کنید. 
 می توانید از ابزارهــای آنالين هم 
برای درست کردن فلش کارت استفاده 

کنید. 

  ترجمه ي طاهره نمرودي

دفترچه يادداشت يا برنامه ريزی استفاده 
کنید. 

 برای پی گیری بخش هايي که نیاز 
به مطالعه داريد، اهداف ترم ها، هفته ها 
و روزها را بنويســید. برای مثال ممکن 
اســت تمامی امتحانات يــک درس را 
روی برنامه ي ترم خود فهرســت کرده 
و جلسات هفتگی مطالعه ي خود را که 
منتهی به يک آزمون است، تقسیم بندی 

کنید.
 می توانید برای هر روز فهرستي از 

انجام وظايف بنويسید. 
 می توانید از جــدول برنامه ريزی  

8. امتحان 
از بعضی ها بخواهید از شــما امتحان 

بگیرند: 
 وقتــی بــه روز امتحــان نزديک 
می شويد، از والدين،  دوستان يا معلمتان 
بخواهید تا اطالعات شما را محک بزنند.

 می توانیــد نمونه ســؤال امتحاني 
درست کنید تا از شــما بپرسند يا اجازه 
دهید از روی يادداشــت هايتان سؤال 

کنند.
 در اين روش پیــش از امتحان اگر 
به بازبینی موضوعی نیاز داشته باشید، 

به راحتي متوجه خواهید شد.

عامل حواس پرتی هستند، بنابراين به ياد 
داشته باشــید تلفن همراه و تلويزيون را 
خاموش کنید. اگر در طول جلســه ي 
مطالعاتي نیاز به اســتفاده از کامپیوتر 
داريد، از رسانه های اجتماعی و ای میل ها 
به دور باشید و وب سايت های گفت وگوي 

آنالين را خاموش کنید.  
 تلفن همراهتــان را از خودتان دور 
نگه داريد، چــون باعــث حواس پرتی 
شما خواهد شد. تنها پس از پايان زمان 
مطالعه يا در زمان استراحتتان، ای میل ها 

و پیام هايتان را بررسی کنید. 
 وقتی در حال درس خواندن هستید، 

دماسنج
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سفري به منطقه ي زيباي ُكووادونگا در شمال اسپانيا

كووادونگا؛  بهشتى باالى ابرها
  گزارش و عكس: مانا دلكش

اما دو مشکل وجود داشت: یکي این که با 
وجود تکان های اتوبوس، ثبت یک قاب 
زیبا، دشوار بود و دوم این که سیم کارتم 
آنتن نداشــت. پس به ضبط یک سری 
ویدیو برای خودم بســنده کردم و باقی 
منظره را بدون گوشی و در کناردوست 
اســپانیایی ام سرکشــیدم.گاهی او 
می گفت: »این جــا رو!« و چندثانیه بعد 

من می گفتم: »اون جا رو!«
کمی جلوتر، وقتی زیبایی دریاچه هم 

به مه و رنگ سبز و گوسفند اضافه شد، 
سرم را چرخاندم تا مطمئن شوم دیگران 
هم در حال لذت بردن از منظره اند، اما در 
کمال تعجب، پشت ســرم دو مسافر از 
آسیای شــرقی، در خواب بودند؛ آن هم 

خوابی عمیق! 
منظره را رها کردم و بدنم را چرخاندم 
تا مطمئن شوم آیا واقعاً می شود باوجود 
تکان های اتوبوس و جاده  ی چالوس وار 
و آن منظره، در خوابی عمیق فرو رفت؟ 

بله، متأسفانه شده بود! دلم می خواست 
بیدارشــان کنم و بگویم که در حال از 
دســت دادن چه چیزی هســتند ولی 

نتوانستم. 
در ردیف آن طرفی،دو مســافر دیگر 
داشتند به زبان آلمانی، دعوا می کردند؛ 
شــاید هم درباره ي چیزي با هم موافق 
نبودند. مشــکل زبان آلمانی این است 
که اگر باکســی موافق نباشی، از بیرون 
این طور به نظر می رســدکه داری دعوا 

می کنی. 
خالصه که آن ها هم ناامیدم کردند. 
به ردیف کناری ام نگاه کردم؛ دو جوان، 
سرشان توی گوشــی بود و یکی شان تا 
نگاه مرا احساس کرد، نگاه کوتاهی کرد 

و به کار با اینترنتش ادامه داد. 
غمگین شــدم؛ حس کــردم با یک 

زیبایی بزرگ، تنها مانــده ام. در همین 
حال بودم که دوباره دوســتم با لهجه ی 
اسپانیایی اش به فارســي گفت: »وای 

این جا رو!« 
در واقع منظورش »اون جا« بود، اما 
همیشــه »این جا« و »اون جا« را قاطی 
 می کند. من هر چه قدر ســعی می کنم

راســتش را بخواهیــد، وقتــی در 
منطقــه ي »کانــگاس ِد اونیــس« 
)Cangas de Onis( ســوار اتوبوس 
می شــدم، فکرش را هم نمی کردم که 
قــرار اســت بکرتریــن و رؤیایی ترین 
طبیعت عمرم را در یکی از اســتان های 
شــمالی اســپانیا، یعنی »آستوریاس« 

)Asturias( ببینم. 
آســتوریاس، به غذاهــای دریایي، 
ساحل های زیبا، قله های بلند، بارندگی 
زیــاد و طبیعــت همیشه ســبزرنگش 
معــروف اســت و همیشــه مقصدی 
پرطرفدار برای توریست های سراسر دنیا 
به حساب می آید. ســفر به »ُکووادونگا« 
)Covadonga(، پیشــنهاد دوست 
اسپانیایی من بود؛ منطقه ای که تا دریای 
»کانتابریا« )Cantabria( نیم ساعت 
فاصله دارد و تا کانگاس د انیس، حدود 
15دقیقه. تلفظ درســت این منطقه در 
بین اسپانیایي ها »ُکبادونگا« است، اما 
در ایران و در زبان فارسي بیش تر به اسم 

کووادونگا شناخته شده است.
اتوبوس، مثل ماری که در میان علفزار 
بخزد، در البه الی کوه های ســبز و زیبا 
می خزیــد و جلو می رفت. بعــد از یکی 
از پیچ ها، وقتی پس از کمی خم شــدن 
به سمت راســت، بدنم دوباره به حالت 
متعادل برگشت، چشــمانم برنگشتند؛ 
حجم عظیمی از رنگ سبز را مه غلیظی 
فرا گرفته بود. چندگوسفند در آن میان، 

پیدا بودند و نبودند. 
بعد از چندثانیه که منظــره را تا ته 
نوشیدم، گوشــی ام را درآوردم و سعی 
کردم که آن لحظه و زیبایی را در گوشی 
ثبت کنم و به دوستانم هم نشان بدهم، 
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 بــا روش امام حســن ع عمــل کنم که 
غیرمســتقیم، وضوگرفتــن درســت 
را به آن مرد عــرب یاد دادنــد، باز هم 
جواب نمی دهد و دوســتم به »اون جا« 

می گوید»این جا«!
اولین نفــس عمیقــی کــه بعد از 
پیاده شــدن از اتوبــوس کشــیدم، از 
تمیزتریــن و خوش مزه ترین نفس های 
زندگی ام بــود. جاده  بــه آن پارکینگ 
ختم می شد و بعد از پارکینگ، کوه بود و 
علفزار و گاو و بز و ابر و مه و دریاچه؛ انگار 
آخر دنیا بود. از اولین تپه که باال رفتیم، 
ابرها زیر پایمان بودنــد. کلي عکس از 
ابرهای زیر پایمان گرفتیم. بعد از ابرها، 
یک قله بود و پشت آن انگار دیگر چیزی 

نبود.
از گروه جدا شــدیم و بــه گاوهاي 
ســرخوش پیوســتیم کــه در حالت 
درازکش، مشــغول چرا بودنــد! در آن 
لحظه بود کــه در دلم گفتــم حتی در 

دنیای گاوها هم بی عدالتی وجود دارد! 
گاوهای آفریقا در بیابان به دنبال آب اند 
و گاوهای اسپانیا حتی زحمت ایستاده 

علف خوردن را هم به خود نمی دهند.

سکوت عجیبی در کوهستان برقرار 
بود؛ سکوتی که شبیه سکوت نبود،  انگار 
زیبایی آن جا با ما حرف می زد. گاوها در 
حالت درازکش به ما خیره مانده بودند 

و دهانشــان را می جنباندنــد. انگار که 
بپرسند »برای چه به این جا آمده اید؟!«

همیشــه نــگاه و شــخصیت گاوها 
را دوســت داشــته ام. انــگار چیزی را 
می دانندکه مــا نمی دانیم و همیشــه 
طوری نگاه می کنند که انگار ما گاویم و 
آن ها انسان اند! همیشه بعد از نگاه گاوها، 
به درونم و کارهای بدم فکرمی کنم. این 
اتفاقی نیست که هرروز بیفتد، پس باید 

آن را غنیمت دانست و دانستم!
بعــد از گاوها بــه جــاده ای خاکی 
رسیدیم که ســرباالیی بود، دوطرفش  
ســبز و انتهایش، ابرهای چــاِق به هم 
چسبیده. خاصیت آن جاده این بود که 
هر چه می رفتی، ابرها تکان نمی خوردند 
و انگارداشتی روی تردمیل راه می رفتی. 
ناگهان دشتي بزرگ جلویمان سبز شد 
و یک دریاچــه در کنــارش. چندثانیه 
منظره را تماشــا کردیم و بعد، دوتایی 
در سراشــیبی رو به پاییــن دویدیم تا 

دریاچه. آِب زاللی داشــت؛ آن طرفش 
دیده می شد. 

ماهی ها ُوول می خوردند و از شــنا 
و زندگي شیرینشــان لذت می بردند. 
با خــودم گفتم کاش زبــان ماهی ها را 
می دانستم و بهشــان می گفتم که شما 
داریــد در بهشــت زندگــی می کنید 
عزیزانم! با خودم فکــر کردم برای یک 
ماهــی فرقــی می کنــد در دریاچه ی 
کووادونــگا زندگي کند یــا یک تُنگ؟ 
کاش جوابــش را می دانســتم.کاش 
زبان حیوانات و زبــان آلمانی و چینی 
می دانســتم، آن وقــت شــاید در آن 
سفر، کم تر احســاس غریبی و تنهایی 

می کردم.
    از تپه ی کنار دریاچه باال رفتیم، یک 
دریاچه ی دیگر، آن طرف تپه بود و مردم 
با دو دریاچه عکس می گرفتند. هرطرف 
را نگاه می کردیم، زیبایی طرف دیگر از 

دست می رفت. 
زیبایی، اگر از حدی بگــذرد، آدم را 
غمگین می کند؛ کووادونگا هم برای من، 
غمي بکر و زیباســت که هر بار به یادش 
می آورم، دهانم و قلبم شیرین می شوند.



وقتىكرونا،صدراعظمىمىكند
سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا 
و من در روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه 

بماند به يادگار براي آيندگان!

شنبه ، 29 آذر
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سالم اميركبير عزيز! ببخشيد كه همين طور يك هويي و سرزده مزاحم شدم. راستش 
را بخواهي ما نوجوان ها خيلي با تيپ و قيافه ي گذشتگاني مثل تو ارتباط برقرار 

نمي كنيم. يعني زمانه، ما را جوري بار آورده كه خيلي سراغ تاريخ و گذشته ي خودمان 
نرويم. راستش را بخواهي من هم امشب به طمع گرفتن نمره ي اضافي در درس تاريخ 

مزاحم تو شدم. خيلي هم وقتت را نمي گيرم؛ البته كه مي دانم پسر آشپز هستي و اگر اراده 
كني، به افتخار يك نوجوان روزهاي آخر قرن 14 شمسي، مي تواني كلي سوروسات به پا كني!

 اما خيلي مزاحمت نمي شوم.
تقي جان! وقتي زندگي ات را در اين سايت و آن سايت، مي جوريدم، خيلي حال كردم. در حدود 
سه سال و سه ماه كه در مسند صدراعظمي بودي، ايران پاره پاره و ورشكسته را به سرزميني 

منظم و سربلند تبديل كردي. در روزگار ما آدم هايي هستند كه سه سال كه نه، سال ها مسئول 
و مدير بودند، اما دريغ از جابه جايي يك دانه ارزن! دمت گرم اميرجان! كاهش مواجب درباريان، 

دريافت ماليات به عدالت، حذف القاب، تأسيس كلي كارخانه، گسترش كشاورزي و... اين ها همه 
دسته گل هايي است كه تو بر سر اين سرزمين زدي، اما به اعتقاد من گل سرسبد كارهايت، تأسيس 

روزنامه ي »وقايع اتفاقيه« و مدرسه ي »دارالفنون« است؛ 
يعني دو قدم بزرگ براي رشد آگاهي.

اما درباره ي دارالفنون عرضي دارم كه دلم مي خواهد با تو در ميان بگذارم. اين طور كه من فهميده ام، 
روش تحصيل و تدريس امروز مدرسه هاي ما، همان شيوه اي است كه تو در دارالفنون بنا نهادي! يعني 

تا قبل از دارالفنون، نظام آموزشي ما، بر پايه ي مكتب خانه و يكي دو درس محدود و يك استاد و يك 
كالس بود؛ اما در دارالفنون، علوم، امروزي شد و فيزيك و هندسه و تاريخ به ميان ما آمد و معلم هاي 

رنگارنگ و تخته و گچ و پرسش و پاسخ و امتحان هاي نيم سال و پايان سال و... قبول! دست مريزاد! اما 
چيزي كه شاخ هاي روي سر مرا بلند كرده، اين است كه از 169 سال پيش تا كنون، يعني از زمان تأسيس 
دارالفنون، كلي تغيير در سبك زندگي و علم و فناوري براي ما ايرانيان پيش آمده، اما روش  تدريس در 

مدارس ما، در طول اين يك قرن و نيم، حتي قد يك  دانه ي ارزن هم تغيير نكرده! آخر مگر مي شود؟ حتي 
عكسي از ميز و نيمكت هاي دارالفنون ديدم كه عين ميز و نيمكت هاي مدرسه ي ما بود! 

همان تخته، همان ميز ، حتي همان معلم!
اما ميرزا تقي جان! غصه نخور! اخيراً موجودي پيدا شده كه به بركت حضورش، نظام آموزشي 169سال 

پيش تو، حسابي شخم زده شد! البته خداي ناكرده نمي خواهم كرونا را با تو مقايسه كنم؛ زبانم 
الل!اما براي نظام آموزشي ما، كرونا، براي خودش همين طور الكي الكي، يك پاصدراعظم شده. 
اگر دارالفنون تو ،مكتب خانه ها را متحول كرد؛ كروناجان هم مدارس يخ زده ي امروزي را زير و 

رو كردو ابزارها و روش هاي جديد را به صحنه آورد.
ميرزاتقي! از اين حرف ها گذشته، مرگ تو هم حسابي مرا تحت تأثير قرار داد؛ اين همه 

جا.... حاال چرا حمام؟! اصاًل به همين دليل و به خاطر اعالم انزجار از نحوه ي قتل 
تو، تصميم گرفته ام از اين به بعد كم تر به حمام بروم؛ خالص!

شنبه اي در گفت و گو با ميرزاتقي خان!

دفترم! جمعه ي قبل، يعني مصادف با اولين روز سال 
نو ميالدي، ياور ،اين پيام را در گروه زد: 

دوستان، فرارسيدن سال نوي ميالدي به شما ربطي 
نداره!  لطفاً منتظر عيد نوروز باشين!

غير از متلك هايي كه بچه ها به ياور انداختند، 
بحثي كه متين پيش كشيد برايم جذاب بود:

متين: آقاي اردستاني، معلم ادبيات سال قبل مي گفت بياين 
ما هم از هر پديده ي نو استقبال كنيم، نوروز باشه يا سال نوي 

ميالدي  و يا... چه عيبي داره به اين بهانه، ما هم خوشحال باشيم!
فرزاد:  آره... چه خوب يادته! مي گفت سال نوي ميالدي هم  

بهانه ي خوبيه براي نو شدن و تازه شدن. بياين از اين بهانه 
استفاده كنين.

من: آره...منم پريدم وسط حرفش و گفتم: پس شيريني ش با شما!
احمد: خدايي دست به نقد هم بود. همون موقع يكي از بچه ها رو 
فرستاد تا از بوفه، بستني بخره. متين... انگار تو رفتي؟ چرا از اون 

چوبي ارزونا خريدي؟
متين: آخه دلم براش سوخت. گفتم بنده ي خدا بايد

 پياده بره خونه!
من: ولي تا ما آدم ها چيز نو نبينيم و نو نشنويم، چه طوري مي تونيم 

نو بشيم؟
احمد: به خصوص اين روزها كه داريم از كهنگي مي گنديم. كرونا 

همه ي تجربه هاي نو رو كنسل كرده.
ياور: بايد روي كرونا رو كم كنيم. من كه با ديدن فيلماي جديد 

شروع كردم. البته پدرجان هم پاي كار ه؟ هي بهش مي گم بابا! نماوا 
و فيليمو بي خطر هستن، نگران نباش.... چيز بد نمي بينم! اما 
وسط خواب و بيداري، جلوي تي وي، هي سرش 

تق و تق به كناره ي مبل مي خوره و از خواب 
مي پره و مي گه: »منم تجربه  ي جديد دوست 

دارم، مي خوام نو بشم.«
من: من هم يه تجربه ي نو دارم. ديشب 

كوكوي انار درست كردم. حسابي همه 
كيف كرده بودند؛ با كمي پنير پيتزا 
و كيوي و... تا دم صبح هم كلي 
تجربه هاي نو به دست آوردم. 
ركورد دست شويي رفتن 
در يك شب زمستاني 

خورده شد!

تجربه  ى نو شدن
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امروز لبخندم را ماسک نمی پوشاند. به پارک رفته ام. از همان بستنی های شکالتی 
خریده ام که می گفتی تلخی اش هم شیرین است. دوستانم هم آمده اند. دیگر خبری 
از فاصله ی اجتماعی نیســت، مثل دل هایمان به هم نزدیک ایم. خیابان ها پر است از 
جمعیت. می روم برای خودم لباس نو بخرم. می توانم جنس پارچه را لمس کنم. دیگر 
دستکش به دست ندارم. در مغازه ها بوی الکل به مشام نمی رسد. این جا پر از عطرهای 
آشناست. اگر کسی عطسه کند کسی نمی ترسد و می گوید عافیت باشد! این جا عافیت 

هست و  جهان دیگر بیمار نیست.
به بیمارستان سر نزده ام. حتی از نزدیک درش هم رد نشده ام. ترسیده ام. نه این که 
یادت نباشم، نه، تو همیشــه در قلبم هســتی، در تمام لبخندها و حرف هایم جاری 

می شوی. اما مادر،  دلم نیامد به جایی بروم که پر از نبودن توست. 
یادت می آید می گفتی پرستاری شغل مقدسی است؟ تو فرشته ی آسمانی بودی 
که حاال آسمانی شده ای. این جهان، جهان پســاکرونا، هدیه ی دستان مهربان تو و 

همکاران توست.
پریساسادات مناجاتی، 1۷ ساله از کرج 
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دنیایی را تصور کنید که رنگین کمانش هشــت رنگ دارد و مردمش نه روی یــک کره،  بلکه روی یک 
صفحه ی بزرگ سنگی و مسطح زندگی می کنند که بر دوش چهار فیل و یک الک پشت قرار گرفته است! 
تصور کنید در جهانی زندگی می کنید که برای سرنوشت آدم هایش تاس می ریزند... و راستی! جادو هم دارد! 

اژدها و ملکه و جهانگرد و جادوگر و مزدور و هرچه دلتان بخواهد اتفاقات دیوانه دار!
توانستید تصور کنید؟ این دنیا،  دنیایی است که تمام داستان های »تری پراچت« در آن می گذرد.

»مورت«، داستان پســری است از همین دنیا. پسری دســت وپاچلفتی و به دردنخور که نه تنها دستیار 
مرگ، بلکه قرار است خود مرگ باشد! داستان مرگی که دلش می خواهد بداند انسان بودن و آشپزی کردن 
و مهمانی رفتن چه حسی دارد و داستان مرد قدرتمندی که از 

ترس مردن و نابود شدن از خود زندگی هم فرار می کند.
مورت، کتابی اســت شــگفت آور. هم زمان به شما خنده و 
حیرت و انســانیت هدیه و نوجوان بودنتان را قلقلک می دهد. 
مورت، تالش می کند شما را به نقشــی که قرار است در آینده 
داشته باشید آشنا کند. خودتان بگویید! چه آینه ای رنگارنگ تر 
و هیجان انگیزتر از این کتاب، تا دنیا را در خودش انعکاس دهد 

و آن را به شکلی کاماًل متفاوت نشان دهد؟

مورت
نویسنده: تری پراچت

مترجم: محمد حسینی مقدم
ناشر: نشر ویدا )66415861(

نگار مطيع، 1۷ساله از اهواز

مرگیکهدلشنمیخواهد
مرگباشد

يك جرعه كتاب

اگر در توانم بود، هزار شاخه گل ُرز برایت می فرستادم؛ شاید هم هزارتا زردآلوی درشت و دورنگ. شاید 
بپرسی هزارتا زردآلو به چه کار یک هفته نامه و اعضای تحریریه اش می خورد؟ خب می توانید برگه ی زردآلو 
درست کنید و در ظهرهای خاکستری و کسل زمستان کامتان را شیرین کنید یا مربای زردآلو درست کنید. 
دور شیشه اش روبان قرمز ببندید و به دوست صمیمی یا مادربزرگتان هدیه بدهید. یک شیشه ی کوچک 

هم برای من بفرستید لطفاً!
این روزها همه قربان صدقه ات می روند و از خاطره های با تو می گویند. چون از بچگی دوســت داشــتم 
متفاوت باشم، می خواهم به عنوان خواهری که چند ماه از تو بزرگ تر اســت نکته ای را یادآور شوم. گفتم 
چند ماه بزرگ تر، یاد یک آرزوی محال افتادم. یادت هست در شماره ی ویژه ي 18سالگی ات، گزارشی کار 
کرده بودي از خبرنگارهایی که هم زمان با تو 18ساله شدند؟ من کلی حرص خوردم که چرا چندماه دیرتر 

به دنیا نیامده ام!
ای بابا، من هم که خاطره گفتم. قرار بود حرفی را، که مدت ها توی دلم مانده بود ولی می ترسیدم مبادا 

از من آزرده شوی، به تو بگویم. 
ببین دوچرخه جان! می دانم چه قدر تــالش می کنی تا بهترین مطالب را برای نوجوان ها بنویســی. در 
روزگاری که بچه ها از سن کم، نت گردی می کنند و منابع اطالعات و سرگرمی بی نهایتی دردسترس دارند، 
به نظرم اگر بتوانید و البته بگذارند که به روزتر و کمی با دسِت بازتر بنویسید، برای نوجوان های امروز هم، به 

اندازه ی ما مثاًل دیروزی  ها، بهترین رفیق خواهی بود.
وقتی شــروع می کنم به نوشــتن نامه، زمان و تعداد واژه ها از دســتم در می رود. تنها کاری که درحال 
حاضر برای هزارمین شماره ات می توانم انجام بدهم این است که بعد این همه پرچانگی با یک خداحافظی 
خوشحالت کنم! پس به امیِد رسیدِن روزهاِی بهتر برای همه و آرزوی تندرستِی همه ی همکارانت در این 

هزار شماره، به خدا می سپارمت.
زهرا عبدالملكی، 21 ساله

هــزار زردآلــوی
دورنـــگ!

يك حرف
از هـزاران!

با ظاهر شیطانی او جنگیدند
بی رحمی آدمی، در او می دیدند

بیچاره مترسک سر مزرعه ها
یک عمر کالغ ها از او ترسیدند
سارا قره تپه
1۶ساله از کرمانشاه

سوءتفاهم
ساعت انتظار می کشد

جای عقربه ها را 
دو بار تکرار می کند؛

صبح و عصر
ظهر و شب

برنمی گردی
ناامید نمی شود

از فردا
از اول شروع می کند

مریم خالقی هرسينی
از تهران

تکرار
تي

عم
ر ن

نگا
س: 

عك



پنج شنبه، 18 دي ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1022، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8131 همشهري 8

را کارگردانــی کنم. جرمــی گفت که 
آن ها می خواهند اقتباســی مدرن از اثر 
اصلی داشــته باشــند. همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد. به خانه رفتم و نوشتن 
فیلم نامه را شــروع کردم. می خواستم 
صحنه اي از اســب و دختر را در ساحل 
داشته باشم و آن لحظه ي جادویی بین 

کردیم. ازساعت ســه ي صبح تا غروب 
آفتاب، کار طول کشــید و توانســتیم 

مناظر بی بدیلی را ثبت کنیم.
 رابطه ي بین اســب و »َمِكنزي 
فوي«، بازيگر نقــش »جو گرين« 

چه طور بود؟
به عنوان یک فیلمساز، عاشق کارهای 

نشدنی و غیرممکن هســتم! این که در 
طول فیلم برداری برایم مسئله یا مشکلی 
پیش بیاید، نه تنها مرا نمي ترساند، بلکه 
مرا به شوق می آورد که برای آن مشکل، 

دنبال راه حلی خالقانه باشم. 
رابطه ي اسب و مکنزي هم از مسائلی 
بود که بــا توجه به محدودیــت زمانی 
ما برای فیلم برداری ســکانس ساحل، 
مي توانســت برایمان مشکل ساز بشود.  
اما مکنزي و اسب، بســیار خوب با هم 
اخت شدند. مکنزي بدون هیچ واهمه ای 
سوارکاری می کرد و اسب هم با او بسیار 
راحت بود و در این میان، گاهي حیوان 
شــیرین کاری هایی از خودش نشــان 
می داد که همه ي ما را غافل گیر می کرد. 
درباره ي بازي مكنــزی فوی،  
رازي داريد که خواننــدگان ما را 

شگفت زده کند؟
این دختر از مهربان ترین انسان هایی 
اســت که در عمرم مالقات کرده ام. او تا 
پیش از این فیلم، از نزدیک با اســب ها 
برخورد نداشت و حضورش در این پروژه 
باعث شد شیفته ي اسب ها شود. حاال او 
براي خودش اسب هم دارد و رابطه اش 
با دنیــای حیوانات بســیار نزدیک تر از 

قبل شده اســت. هم چنین به تازگي به 
ســازمانی مردم نهاد بــراي حمایت از 

حیوانات حیات وحش پیوسته است. 
به يادماندنی تريــن صحنــه ي 
فیلم برداری زيباي ســیاه، کدام 

صحنه بود؟
لحظه هــاي به یادماندنــی زیــادی 

داشــتیم. لحظه هایي که همــه ي ما را 
منقلــب می کــرد و گاهــی بــه گریه 
می انداخــت. اما یکی از شــیرین ترین 
لحظــات، آن جایــی بــود کــه دختر 
می خواست روی اســب، نامی بگذارد. 
به خاطر نور محیط، زمــان کمی برای 
فیلم بــرداری ایــن صحنــه داشــتم. 
می خواستم این صحنه در نوری بسیار 
مالیم در ســاعت جادویي نــور غروب 
ثبت شــود. از طرفی حس بین اسب و 
دختر برایم مهم بود. ناگهان به شــکلي 
باورنکردنی اســب با مکنــزي ارتباط 
نزدیکی گرفت، انگار سال هاســت او را 
می شناسد. محبت بین دختر و اسب در 
این ســکانس، کاماًل واقعی بود و همین 
باعث شــد این صحنه، بسیار دل نشین 

از کار در آید. 
باز هم دوســت داريد به سراغ 

اقتباس از رماني مشهور برويد؟ 
اتفاقاً همین حاال مشغول همین کار 
هســتم! رماني را برای اقتباس انتخاب 
کرده ام که البتــه نمی خواهم فعاًل به نام 
آن اشاره کنم. ولی مي توانم بگویم از نظر 
موضوعي با زیبای ســیاه بسیار متفاوت 
اســت. این رمان اثري روان شناختی و 

فانتزی است که واقعیت ها را به چالش 
می کشــد. البته باید اعتــراف کنم که 
هم چنان رؤیای یک داســتان فانتزی و 
داستان پریان را هم در ذهن می پرورانم. 
شاید اثری مثل »اژدها سوارانی از پِرن« 
نوشــته ي »آن مک کافری«. آن کتاب 

بخشی از دوران نوجواني من بود. 
در دوران قرنطینه ي کوويد 19 چه 

کتاب هايی مطالعه کرديد؟
کتاب ها و فیلم نامه های خیلی زیادی 
را خواندم. اما بیش تر وقتم را پشت میزم 
با مرور فیلم نامه ي زیبای ســیاه سپری 

کردم. 
و ســؤال آخر، تصمیم داريد در 
حال خــوردن چه چیــزي جلوی 
تلويزيون بنشینید و زيبای سیاه 

را تماشا کنید؟
خوشحالم این شانس را دارم که این 
فیلم را با خانواده ام، پدرم، مادرم، برادرم 
و البته همسرم تماشا کنم. مادرم حتماً 
بشــقابي پر از خوراکي آماده می کند و 
وقتی فیلم شروع می شود، من با دیدن 
آن زیبای سیاه، آن نفس ها و حرکت هاي 
سحرانگیز پاهایش، به جهاني فراواقعی 
خواهم رفت. این فیلم پر از عشق است 
و بسیار خوشــحالم که توانســتم پیام 
عاشقانه ي نویسنده آن را پس از سال ها 

دوباره به گوش مردم جهان برسانم. 

گفت وگو با »اَشلي ِايويس«، نويسنده و كارگردان فيلم »زيباي سياه«

يباى سياه بازگشت مدرن ز
  ترجمه ی سارا منصوری

پس از پيشنهاد ساخت اقتباسي مدرن از رمان 
»زیباي سياه«، در لحظه کار را پذیرفتم. 
داستان را از حفظ بودم و قطعاً می خواستم 

آن را کارگردانی کنم

  ادامه از صفحه ي 1 

از اين که در نهايت موفق شديد 
يک دل بســتگی قديمــی را در 
شبكه ي ديزنی پالس برای مخاطبان 
بســیاری در جهــان به نمايش 

درآوريد، چه احساسي داريد؟
احساسي فراواقعی دارم؛ خیال انگیز 
و وصف نشــدنی! من و تیمم چندسال 
سخت شــبانه روز روی این پروژه، کار 
کردیــم. ُخب فیلــم را در اســتودیوي 
ُکنســتانتین فیلم تهیه کردیــم و بعد 
دیزنی پالس آن را خریــد. این که یکی 
از بهترین اســتودیوهای تاریخ، کار ما 
را تأیید کرد و آن را خرید، برایم بســیار 
باارزش است. خیلی خوشحالم که حاال 
مخاطبان بیش تری در سراســر جهان 
می تواننــد ایــن فیلم را تماشــا کنند. 
ایده آل ترین حالتی که می توانستم برای 
پخش این این فیلم متصور شوم، پخش 

آن از طریق دیزنی پالس بود.
زیبای سیاه، فیلمی برای همه است؛ 
نوجوانــان، خانواده ها، زوج های جوان و 
مهم تر از همه، کســانی که به حیوانات 

مهر می ورزند. 
چه صحنه اي را در فیلم بیش تر از 

بقیه دوست داريد؟
صحنه ي اسب در ساحل. اصاًل همین 
صحنه باعث شــد تا بخواهم نســخه ی 
مدرني از ایــن اثــر را کارگردانی کنم. 
ســال ها پیش مالقاتی با تهیه کننده اي 
فوق العاده به نــام »ِجِرمــی بولت« در 
دفترش داشتم. مکالمه ي درباره ي این 
موضوع بود که چه فیلم هایــی ما را به 
ســمت فیلمسازشــدن هدایت کرده و 
الهام بخش ما در این کار بوده است. من 
به فیلم »اسب سیاه« )1979(، ساخته ي 
»کارول باالرد« اشاره کردم که براساس 
رمان »والتر فِرلي« ســاخته شده بود. 
تعریف کــردم که چه قــدر  تحت تأثیر 
رابطه ي عمیق و عاطفي »اَلِک رمزي« و 
اسب سیاه در ساحل قرار گرفتم. جرمی 
گفت اتفاقاً من و همکارم 10 سال است 
که رمان می خواهیم »زیباي ســیاه« از 
»آنا سیِول« را بازآفرینی کنیم. هروقت 
فکر کردی که می خواهی کار را شــروع 

کنی، به من خبر بده! 
من در لحظه کار را پذیرفتم. داستان 
را از حفظ بودم و قطعاً می خواســتم آن 

انســان و حیوان را در ایــن فیلم هم به 
تصویر بکشم. 

از نظــر فنــی، فیلم بــرداری تمام 
صحنه های ســاحلی فیلم در یک روز، 
کار بسیار ســختی بود. ما فیلم برداری 
را در دو ساحل، یکی عمومی و دیگری 
خصوصــی در آفریقای جنوبی شــروع 

شهر فرنگ


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

