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و نيپون متولد شد ...و نيپون متولد شد ......و نيپون متولد شد ...و نيپون متولد شد و نيپون متولد شد ......
كاوه مظاهري

سال 1975، يك چشم بادامي ژاپني به اسم كوئيچي موتاهاشي، كه به اقتضاي نسبت طول به عرض چشم هايش، همة دنيا را به صورت 
يك اسكوپ و وايداسكرين مي ديد، كمي ذوق به خرج داد و توي گينزوي توكيو يك شركت كوچولو زد. كار شركت، ساخت انيميشن بود 

ــم ديگر ژاپن است؛ همان مجموعه جزاير شرق آسيا كه مثل نخود و لوبياي آش، روي  ــمش «نيپون». نيپون، اس و اس
اقيانوس آرام ولو اند.

كوييجي و برو بچ نيپون از همان اول سه تا قول اساسي به هم دادند: اول اين كه به تبعيت از بقية ژاپني ها، عين 
تراكتور كار كنند و اصطالح منفور «توليد انبوه» را دوباره احيا كنند. دوم اين كه براي خانواده ها، سريال هاي 
ــازند، البته از نوع كارتون. سوم اين كه بعد از يك مدت بزنند توي خط بيُنل، و انيميشن ترانزيت  دنباله دار بس

كنند.
ــان، يك كارتون 23 قسمتي به اسم «Dog Of  Flanders» بود كه تلويزيون فوجي (كانال 8)  ــت اولش ضرب شس

تهيه كرده بود. سال دوم كه كارشان گرفت، خط بين المللي  شان هم راه افتاد و به سفارش آلمان «مايا، زنبور دوست 
داشتني» يا همان «نيك و نيكو»ي خودمان را ساختند.

چهار سال بعد، آن قدر مشهور شده بودند كه كميتة برگزاري المپيك روسيه (1979)، به شان سفارش داد كه با 
سمبل المپيك آن سال يك كارتون بسازند. آن سمبل يك خرس كوچولو بود كه از رويش «ميشا» يا «دهكدة 
حيوانات» خودمان را ساختند. سفارش ها پشت سر هم مي رسيد: «سه تفنگدار» به سفارش اسپانيا، «آليس 

Doro TV در سرزمين عجايب» به سفارش آلمان و «كريستف كلمب» به سفارش شبكة ايتالياييDoro TV در سرزمين عجايب» به سفارش آلمان و «كريستف كلمب» به سفارش شبكة ايتالياييDoro TV
MIP COM و MIP COM و MIP COM براي اولين بار توي بازار جشنواره كن فرانسه، يك غرفه  MIP-TV سال 85، نيپون به همراهTV سال 85، نيپون به همراهTV
ــان را به نمايش گذاشتند. شش سال بعد، مديران نيپون تصميم گرفتند كه يك ساختمان  زدند و كارهايش

جديد و چندتا دوربين جديد بخرند و تمامي مراحل توليد انيميشن، مثل استوري بورد و تدوين را خودشان به 
NTTطول كامل پوشش دهند. سال بعدش هم با كمك شركت NTTطول كامل پوشش دهند. سال بعدش هم با كمك شركت NTT، بخش انيميشن هاي كامپيوتري كمپاني را راه انداختند.

محبوب ترين ها        
بر خالف آن چيزي كه ما فكر مي كنيم، كمپاني نيپون در دنيا عمال با دو كاراكتر شناخته مي شود: راسكال (يا همان رامكال) و «چيبي 

ماركوچان».
چيبي ماركوچان كه بر مبناي يك كميك استريپ ژاپني با همين نام (اثر ساكورا موموكو) ساخته شد، در زمان پخش اش به ركورد 39/9 
درصد مخاطب تلويزيون دست پيدا كرد. هيچ كارتون ژاپني تا حاال نتوانسته اين ركورد را بشكند. آواز «اردو پونپو كورين» كه روي اين 
كارتون بود، حتي امروز هم به عنوان يكي از محبوب ترين آوازهاي ژاپني شناخته مي شود. در مورد «راسكال» دوست داشتني هم توي 

صفحة خودش مفصل صحبت مي كنيم.

سوسمار ماجي پير، عموي هميشه مريض بلفي، سوسمار ماجي پير، عموي هميشه مريض بلفي، 
سگ پاكوتاه حنا،  پدر معروف پسر شجاع، عمو جغد 

شاخدار، برونكاي بدجنس، چهاردست 
دوست داشتني، گربه نرة احمق، پاريكال وفادار و 

مانتيس هاي وحشتناك هاچ و ... همه و همه شان مال 
يك كشور بودند؛ شركت  هاي ژاپني كه 

اصلي ترين شان شركت« نيپون» بود. نمي دانيم وقتي 
شما بفهميد كه خانوادة دكتر ارنست و مهاجران و 

جودي ابوت و كلي كارتون ديگر را همين نيپوني ها 
ساخته اند، به اندازة ما هيجان زده مي شويد يا نه. 

شانسي كه ما آورديم اين بود كه بعد از انقالب، رابطة 
ايران و آمريكا يك دفعه شكرآب شد و ديگر 

نتوانستيم از كمپاني هاي معروف آمريكايي مثل 
هانا-باربرا كارتون بخريم. براي همين، جذب چشم  
بادامي هاي خاور دور شديم و كارتون هاي ژاپني را 

پشت سرهم خريديم. دم هر كسي كه اين كارتون ها 
را انتخاب كرد گرم. واقعا دست مريزاد! در اين چند 

صفحه  ابتدا به كارتون هاي ساخت نيپون 
پرداخته ايم و سپس  به سراغ كارتون هاي ديگر 

شركت هاي ژاپني رفته ايم. 

ربيشتربيشتركارتون هاي خوب دوران بچگي مان را 
تنگ هاي ژاپني ساخته اندچشمتنگ هاي ژاپني ساخته اندچشمتنگ هاي ژاپني ساخته اند

چشم گنده هايچشم گنده هاي
دوست داشتنيدوست داشتني

فرق انيميشن هاي ژاپني با كارتون هاي والت ديزني چيست؟

رررراه  هاي داه  هاي دووددرهرههرهررهه كر كرر كر ك كردنردندنردندنردنررردندن
ــازند، بايد براي هر سريال، هفت  بگذارند و كارتون بس
هشت سال وقت بگذارند. براي همين، كلي توي سر و 
ــي براي دودره كردن و  كلة هم زدند و چند تا راه اساس

سريع كار كردن پيدا كردند.
ــتند، از سر و ته فريم هايي كه  اول اين كه تا توانس
براي ساختن يك حركت استفاده مي شد، زدند. مثال 
ــتفاده  براي پلك زدن به جاي آن كه از چهار فريم اس
كنند، از دو فريم استفاده كردند. وقتي كه لوسي مي 
ــت گريه كند، دهانش يك دفعه هورپي به  مي خواس
ــدون اين كه نحوة باز  ــد، ب اندازة در قابلمه باز مي ش
ــي بتواند ببيند، در صورتي كه  شدن دهانش را كس

توي والت ديزني، همچين حركتي با همه جزئياتش 
ــيده مي شود. كار بعدي كه در راستاي  به تصوير كش
ــيون» انجام دادند، اين بود كه توي همة  «دودره زاس
ــه را كه مهم بود،  ــمت از صحن صحنه ها فقط آن قس
حركت مي  دادند. مثال وقتي يك نفر حرف مي زد، فقط 
ــد و بقية اعضاي صورتش  ــته مي ش دهانش باز و بس
ــندباد توي بازار راه مي رفت،  بي حركت بود. وقتي س
ــد و تنها حركت  ــازار ثابت بودن ــة آدم هاي توي ب هم

صحنه، مربوط به سندباد بود و...
«سرسره بازي»، اختراع بعدي چشم بادامي ها بود. 
حتما مي پرسيد يعني چه؟ بگذاريد يك مثال بزنيم: 

فرض كنيد كه روي سه تا طلق شفاف (سلفون) سه تا 
آدم با حالت هاي مختلف بكشيم و سه تا طلق را روي 
ــق اول را ثابت نگه داريم و دو تا  هم بگذاريم. حاال طل
طلق ديگر را حركت دهيم؛ انگار كه دو تا آدِم پشتي در 
ــوي خيلي از  ــن تصوير ت ــتند. اي ــال حركت هس ح
ــت: جلوي تصوير ثابت است و  كارتون هاي ژاپني هس
ــت، باال يا پايين  ــمت چپ، راس ــتي به س نفرات پش
ــع، ژاپني ها بدون اين كه از فريم هاي  مي روند. در واق
ــتفاده كنند، با سر دادن دو سه الية نقاشي  متعدد اس
ــم، توهم حركت را به وجود مي آورند. اصطالح  روي ه
ــن خاطر  ــره بازي را هم به همي ــن درآوردي سرس م

ــريال  ــه تا س ــد انبوه (آن هم در حد دو س ــم. تولي آوردي
ــال) راهي غير از دودره كردن (آن هم از  26قسمتي در س
ــي داد. با اين  ــه اي) جلوي پاي نيپوني ها قرار نم نوع حرف
ــبك ويژه  ــود، امروزه همين دودره بازي ها به عنوان س وج
انيميشن چشم بادامي ها شناخته شده. خيلي ها حتي ادعا 
مي كنند اين كارتون ها نسبت به كارتون هاي والت ديزني 
هنري ترند، چون متحرك سازي كارتون هاي والت ديزني، 
ــت. ولي  ــده اس ــك جورهايي همان واقعيت فانتزي ش ي
ــازي كارتون   هاي ژاپني، چيزي است كه فقط  متحرك س
ــن اتفاق بيفتد و براي همين به  ممكن است توي انيميش

ذات انيميشن نزديك تر است.

ژاپني ها به مرور، ابتكاراتي توي انيميشن  هايشان زدند 
كه حاال به مشخصه هاي ثابت كارتون هاي ژاپني تبديل 
ــقابي» تابلوترين  ــم  هاي وق زدة سايز بش شده. «چش
ــدي و ازلي ژاپني هاي  ــت كه به خاطر عقدة اب آن هاس
ــده. جالب  ــان ش ــي، وارد كارتون   هايش ــم بادام چش
ــم  هاي كاراكترهاي كارتون  هاي  ــت كه چش اين جاس

ــه  هاي هندي هم  ــم هاي هنرپيش ژاپني حتي از چش
ــم هاي وق زدة كارآگاه درك هم به  بزرگ تر است. چش
ــخصه ها، يك جورهايي به  اين گندگي نبود. بقية مش
ــم و توليد انبوه نيپون ربط دارد.  ــتم تراكتوريس سيس
نيپوني ها با چرتكه (ماشين حساب سنتي ژاپن) حساب 
كردند اگر بخواهند مثل والت ديزني مته به خشخاش 

زنبور   بي   عملزنبور   بي   عمل
فاطمه عبدلي

ــه از اين كه آدم بد قضيه يعني «كاله قرمزي» (نه آن كاله قرمزي)  هميش
ــت لجم مي گرفت. (از همان زمان ردپاي بيگانگان را در  روسري سرش اس
كارتون ها كشف كردم و بعد از آن سعي كردم به همگان بفهمانم كه اين ها 
براي خراب كردن«حجاب»، سر عنكبوت غرغرو و بدجنس داستان، لچك 
بسته اند.) نيكو چنگي به دل نمي زد. با آن موهاي فرفري زردش كه معلوم 
ــه مثبت بود، مثل اكثر نقش  ــود به يك جانور چه ربطي دارد. زيادي بچ نب
اول هاي كارتون ها. به طرز احمقانه اي درست رفتار مي كرد و حالت را به هم 
مي زد. ولي عاشق نيك بودم. پر دردسر، شكمو، خواب آلود و كله شق. كيف 
مي كردم وقتي يك سنگ مي انداخت ته چاه و صد تا عاقل را مي گذاشت 
سر كار. با آن صداي با نمك و پر رويش كه ته بي خيال و علي السويه 
ــا وقتي مثل  ــم مي آمد مخصوص ــود. از آن مورچه ها هم خوش ب
خنگ ها راه كوتاه را نمي فهميدند و جلوي پايشان را مي گرفتند 
ــبيه آقاي  ــه خيلي ش ــمند هم ك ــوش دانش ــد. م و مي رفتن
ــر خودمان بود (البته اين را بعدها فهميديم) لج آدم  صارمي ف
ــن پديده هاي علم،  ــي آورد. اطالعاتش راجع به آخري را درم
ــگي خرخوان ها و  زيادي كامل بود. و ديگر همان قصة هميش
ــت.  ــي داد وقتي عينكش را برمي داش ــي خيلي حال م غيره. ول
ــم هايش شكل به عالوه مي شد. هميشه هم با خودم درگير بودم  چش
كه اين و آن يارو «مگسه»، عينك هايشان را از كجا آورده اند؛ آن هم 
ــي كه خالة كاله  ــان. (اگر مي گوييد از همان جاي ــايز خودش دقيقا س

قرمزي، ميل بافتني هايش را آورده بود، خيلي بي مزه ايد.)
ــي ادب و بي مالحظه بودند. آخر  ــرگين غلتانك ها هم به نظرم خيلي ب س
ــت كه آدم روي زمين بغلتاند و باهاش زندگي  چيز بهتر و مطبوع تري نيس
بچرخاند؟ (البته ناگفته نماند كه حضورشان باعث شد ما در آن سن، كلمة 
ــه توصية مادر ياد بگيريم و به جاي  ــرگين غلتانك» را ب ثقيل و صحيح «س
ــك» ازش استفاده كنيم). چهاردست هم يكي از آن كاراكترهاي تو  «سوس
ــت برايت خيلي مهم باشد؛ خودش، سرنوشت اش،  دل برو بود كه مي توانس
ــحالي اش. به عنوان يك ملخ، دوست خوبي  دغدغه ها و مشكالتش و خوش
ــاخك هاي اغراق آميزشان (نيك و نيكو)  براي اين دو تا زنبور بود. اگرچه ش
ــتيم رو كلة هيچ زنبوري همچين  ــراه مي كرد (ما كه هر چي گش آدم را گم
شاخك هايي نديديم.) ولي از آن جايي كه هاچ هم به عنوان نماد يك زنبور 
ــل اصيل، يك جفت از آن شاخك ها داشت، رضايت داديم. تازه اين دو  عس
طفلك كه نه پدر مادر داشتند نه خانه و زندگي. روي گل ها ويالن و سيالن 
ــان. هر چند هنوز هم نمي دانيم  بودند و اين دليل ديگري بر زنبور بودنش

ــه كار  ــان را ب ــن ويژگي زنبوري ش ــرا مهم تري چ
نينداختند و هيچ كس را نيش نزدند.

نيك و نيكو
(1975)
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اولين توليد بين المللي شان «مايا، زنبور دوست داشتني»  :1975
يا همان «نيك و نيكو» خودمان بود كه به سفارش گروه آلماني 

«كرچ» ساختند.
ــا» يا «دهكده حيواناِت» خودمان براساس  1979: توليد «ميش
ــكو (سمبل المپيك) يعني يك  كاراكتر مخصوص المپيك مس

خرس، در همكاري با كميتة برگزاري المپيك.
ــر مبناي  ر» ب ــدا ــه تفنگ ــترك «س ــد مش 1981: تولي
يي  نيا ــپا س ني ا ، با كمپا ما ندر دو ــا لـكـس رمان معروف ا

B.R.B. INTERNATIONAL S.A

1982: توليد مشترك «آليس در سرزمين عجايب» بر اساس 
كتاب لوئيس كارول، با همكاري گروه آلماني «كرچ»

ــا در 80 روز» بر  ني ــترك «دور د ــد مش 1983: تولي
يي  نيا ــپا س ني ا ــاب ژول ورن، بـا كـمپا ــاي كــت مبــن

B.R.B. INTERNATIONAL S.A
ــبكة ايتاليايي  ــاب جنگل» با ش ــترك «كت 1989: توليد مش

Doro TV بر مبناي داستان جوزف كيپلينگ.
Doro TV توليد مشترك «كريستف كلمب» با شبكه Doro TV توليد مشترك «كريستف كلمب» با شبكه Doro TV :1992

به مناسبت پانصدمين سالگرد كشف قارة آمريكا. 

ي مهم
ق ها

اتفا

يپنيپنيها اژاژا
نيپون

چشم گنده هايچشم گنده هاي
دوست داشتنيدوست داشتني
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Maya Bee(1975

ــان. هر چند هنوز هم نمي دانيم  بودند و اين دليل ديگري بر زنبور بودنش
ــه كار  ــان را ب ــن ويژگي زنبوري ش ــرا مهم تري چ

نينداختند و هيچ كس را نيش نزدند.

سال 1975، يك چشم بادامي ژاپني به اسم كوئيچي موتاهاشي، كه به اقتضاي نسبت طول به عرض چشم هايش، همة دنيا را به صورت 
يك اسكوپ و وايداسكرين مي ديد، كمي ذوق به خرج داد و توي گينزوي توكيو يك شركت كوچولو زد. كار شركت، ساخت انيميشن بود 

ــم ديگر ژاپن است؛ همان مجموعه جزاير شرق آسيا كه مثل نخود و لوبياي آش، روي  ــمش «نيپون». نيپون، اس و اس

كوييجي و برو بچ نيپون از همان اول سه تا قول اساسي به هم دادند: اول اين كه به تبعيت از بقية ژاپني ها، عين 
تراكتور كار كنند و اصطالح منفور «توليد انبوه» را دوباره احيا كنند. دوم اين كه براي خانواده ها، سريال هاي 
ــازند، البته از نوع كارتون. سوم اين كه بعد از يك مدت بزنند توي خط بيُنل، و انيميشن ترانزيت  دنباله دار بس

» بود كه تلويزيون فوجي (كانال 8) 
تهيه كرده بود. سال دوم كه كارشان گرفت، خط بين المللي  شان هم راه افتاد و به سفارش آلمان «مايا، زنبور دوست 

چهار سال بعد، آن قدر مشهور شده بودند كه كميتة برگزاري المپيك روسيه (1979)، به شان سفارش داد كه با 
سمبل المپيك آن سال يك كارتون بسازند. آن سمبل يك خرس كوچولو بود كه از رويش «ميشا» يا «دهكدة 
حيوانات» خودمان را ساختند. سفارش ها پشت سر هم مي رسيد: «سه تفنگدار» به سفارش اسپانيا، «آليس 

Doro TV و ...
 براي اولين بار توي بازار جشنواره كن فرانسه، يك غرفه 
ــان را به نمايش گذاشتند. شش سال بعد، مديران نيپون تصميم گرفتند كه يك ساختمان  زدند و كارهايش

جديد و چندتا دوربين جديد بخرند و تمامي مراحل توليد انيميشن، مثل استوري بورد و تدوين را خودشان به 
، بخش انيميشن هاي كامپيوتري كمپاني را راه انداختند.

بسته اند.) نيكو چنگي به دل نمي زد. با آن موهاي فرفري زردش كه معلوم 
ــه مثبت بود، مثل اكثر نقش  ــود به يك جانور چه ربطي دارد. زيادي بچ نب
اول هاي كارتون ها. به طرز احمقانه اي درست رفتار مي كرد و حالت را به هم 
مي زد. ولي عاشق نيك بودم. پر دردسر، شكمو، خواب آلود و كله شق. كيف 
مي كردم وقتي يك سنگ مي انداخت ته چاه و صد تا عاقل را مي گذاشت 
سر كار. با آن صداي با نمك و پر رويش كه ته بي خيال و علي السويه 
ــا وقتي مثل  ــم مي آمد مخصوص ــود. از آن مورچه ها هم خوش ب
خنگ ها راه كوتاه را نمي فهميدند و جلوي پايشان را مي گرفتند 
ــبيه آقاي  ــه خيلي ش ــمند هم ك ــوش دانش ــد. م و مي رفتن
ــر خودمان بود (البته اين را بعدها فهميديم) لج آدم  صارمي ف
ــن پديده هاي علم،  ــي آورد. اطالعاتش راجع به آخري را درم
ــگي خرخوان ها و  زيادي كامل بود. و ديگر همان قصة هميش
ــت.  ــي داد وقتي عينكش را برمي داش ــي خيلي حال م غيره. ول
ــم هايش شكل به عالوه مي شد. هميشه هم با خودم درگير بودم  چش
كه اين و آن يارو «مگسه»، عينك هايشان را از كجا آورده اند؛ آن هم 
ــي كه خالة كاله  ــان. (اگر مي گوييد از همان جاي ــايز خودش دقيقا س

قرمزي، ميل بافتني هايش را آورده بود، خيلي بي مزه ايد.)
ــي ادب و بي مالحظه بودند. آخر  ــرگين غلتانك ها هم به نظرم خيلي ب س
ــت كه آدم روي زمين بغلتاند و باهاش زندگي  چيز بهتر و مطبوع تري نيس
بچرخاند؟ (البته ناگفته نماند كه حضورشان باعث شد ما در آن سن، كلمة 
ــه توصية مادر ياد بگيريم و به جاي  ــرگين غلتانك» را ب ثقيل و صحيح «س
ــك» ازش استفاده كنيم). چهاردست هم يكي از آن كاراكترهاي تو  «سوس
ــت برايت خيلي مهم باشد؛ خودش، سرنوشت اش،  دل برو بود كه مي توانس
ــحالي اش. به عنوان يك ملخ، دوست خوبي  دغدغه ها و مشكالتش و خوش
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بهترين اقتباس از رمان ژول ورن

دور دنيا با دور دنيا با 
هشتاد جانورهشتاد جانور

احسان رضايي

ــرم ضعيف تر از باقي كارهاي  ــتان را خواندم، به نظ همان اولين باري كه داس
ژول ورن آمد. و اين، نه به خاطر تكنيك قصه گويي و نوع روايت و اين حرف ها، بلكه 
ــتن به دور كرة زمين در هشتاد روز،  ــوژة داستان بود. شرح گش به خاطر خود س
ماجرايي كه حتي در زمان خود ژول ورن هم اصال عجيب و هيجان برانگيز نبوده، 
نياز به يك چيز اضافه دارد تا تبديل به يك داستان جذاب و پركشش بشود. خود 
ژول ورن هم اين را فهميده و در داستانش سوژة تعقيب و گريز به خاطر سرقت 
بانك مركزي لندن را گذاشته. اما اين خط داستاني اضافي جواب نداده و كمك 
چنداني به جذابيت داستان نكرده است. هاليوود عالوه بر اين سوژه، يك بار (در 
ــز دكورهاي عظيم را به كار گرفت و يك بار (در 2004) جكي  ــز و ني 1956) طن
ــم جواب نداد و  ــي را وارد قصه كرد كه فكر مي كنم باز ه ــاي رزم ــان و هنره چ
(علي رغم اسكار گرفتن آن اولي) كار چشمگير و خاطره برانگيزي از آب درنيامد. 
نيپون يك چيز ديگر رو كرد. استفاده از حيوانات (البته فقط خانوادة گربه سان ها 
ــخصيت هاي داستان. اين يكي گرفت. تنوع نوع، چهره و  و موش ها) به جاي ش
ــش و اهميت كاراكتر  ــتگي به نق ــخصيت كاراكترهاي اين كارتون، كه بس ش
ــير بود و خدمتكارش گربه و دوست خدمتكاره هم  ــت(خود ويلي فاگ ش داش
ــرگرمي جذاب تبديل كرده بود.  ــوش)، پيش بيني كاراكتر بعدي را به يك س م

مي نشستيم كارتون را مي ديديم و حدس مي زديم اين بار چه 
حيواني وارد مي شود و چه قيافه اي دارد. اين بار يخ داستان 
BRBگرفت. طوري كه كمپاني اسپانيايي BRBگرفت. طوري كه كمپاني اسپانيايي BRB (شريك نيپون 

ــاخت كارتون) دوتا دنباله هم براي آن ساخت.  در س
ــتر وقت ها جواب  ــه كه نه، ولي بيش فانتزي، هميش

مي دهد.
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و آنت اسب چوبي لوسين را شكست

كوهستان سردكوهستان سرد
نويد غضنفري

ــق، تنفر و بخشش...»، خيال  ــتاني دربارة تلخي هاي زندگي، عش «داس
ــتاِن فيلِم مثال «21 گرم» است؟! نه،  ــتاِن فيلِم مثال «21 گرم» است؟! نه، مي كنيد اين جمله ها راجع به داس نه، مي كنيد اين جمله ها راجع به داس
اشتباه نكنيد، اين ها دربارة داستاِن «گنجينه هاي برفي» نوشتة پاتريشيا 
ــنت جان، نويسنده اي است كه براي بچه ها داستان مي نويسد و سري  َس
كارتوني مشهور «قصه هاي آلپ: آنِِت من»، محصول كمپاني «نيپون» كه 
ــال 1983 و در شبكه «فوجي» نشان داده شد و ما آن را با  اولين بار در س
عنواِن «بچه هاي كوه آلپ» ديده ايم، از روي داستان آن ساخته شده است. 
ــي تبار، دوران نوجواني اش را به خاطر كار  ــنت جان، نويسندة انگليس س
ــوئيس گذراند و به  پدرش، در يكي از دهكده هاي دامنة كوه آلپ و در س
همين خاطر بيشتر نوشته هايش دربارة مردم آلپ و نوع زندگي روستايي 

آن جا است.
البد يادتان مانده كه ماجرا از چه قرار بود، آنت دختِر نوجواني است كه 
برادري كوچك و شيرين به اسم دني دارد، آن ها با پدرشان توي مزرعه اي 
ــان بعد از به دنيا آوردن دني  در دامنه هاي آلپ زندگي مي كنند و مادرش
كوچولو مرده، در همسايگي آن ها لوسين با خانواده اش زندگي مي كند كه 

با آنت خيلي صميمي است و خالصه همه چيز، خيلي خوب است تا اين 
كه از بد روزگار لعنتي، طي حادثه اي دلخراش، دني كوچولو از پرتگاهي 
مي افتد و پايش فلج مي شود، مقصر لوسين است و طبيعتا تمام دوستي 
بين او و آنت به تنفر و دشمني مبدل مي شود و... متوجه هستيد كه، با يك 
ــرده و  ــوب رعايت ك ــه ها را خ ــتيم كه كليش ــاب طرف هس ــودرام ن مل
ــي «نيپون» و  ــي دارد. اتفاقا كمپان ــرص و محكم ــخصيت پردازي ق ش
سازندگان ژاپني تبار اين سري كارتوني، بهترين كار ممكن را انجام دادند 
و تا مي شده همه چيز را غمناك و غلو شده نشان دادند، ملودي غمگين و 
زيباي موسيقي اش يادتان است؟ به خاطر همين، هر چقدر هم از پخش 
اين كارتون بگذرد، تصويرهايش شفاف، در ذهنمان باقي مانده، مثل آن 
قسمت هايي كه لوسين بيچاره توي برف و يخ بلند مي شد و مي رفت پيش 
آن پيرمردي كه تنها توي كوهستان زندگي مي كرد و از او تراشكاري ياد 
ــت چقدر كاراكتر آن پيرمرد جذبه داشت؟ يا اين  مي گرفت، يادتان هس
ــه آنت از روي  ــود ك ــمت كه اگر بميريم هم از ذهنمان پاك نمي ش قس
بدجنسي، اسب چوبي اي را كه لوسين با بدبختي تراش داده بود، انداخت 
و شكست، تازه قبل از آن هم كشتي چوبي خوشگلي را كه لوسين براي 

دني ساخته بود، خورِد خاك شير كرد! اين چه وضعش بود ديگر؟!

بچه هاي آلپ
Alps Stories:My Annette

راز
 د

گ
 لن

ابا
ب

M
y D

ad
dy

 L
on

gl
eg

s

34

 قرار نيست حتما يتيم باشي و خانم «ليپت» موقع 
ــيريني از روي ميز، پشت  ــكي ش برداشتن يواش
دستت زده باشد. همين طوري هم مي تواني خودت 
ــاي او. «جودي» انتقام همه مان را از  را بگذاري ج
ــا و آدم هايش مي گيرد. و همه اش را، همة  اين دني
ــد. با  ــودي» بودنش مي كن ــا را با «ج ــن كاره اي
كاراكترش كه پر از زندگي و آن همه چيز عجيب و 
غريب است. كارتون «بابا لنگ دراز» براي دو دسته 
ــود. آن هايي  از آدم ها، دوجور مختلف  معني مي ش
ــه كتاب را قبلش خواندند و آن هايي كه كتاب را  ك
ــر كتاب را  ــا اصال نخواندند. اگ ــدش خواندند ي بع
ــي ها، خط خطي ها،  ــي، همة آن نقاش خوانده باش
ــان مي گيرند، تمام  تصويرهاي محو و خيال ها ج
ــفيد، رنگي مي شوند و جلوي  خط هاي سياه و س
چشمت راه مي روند. هرچي خواندي و توي ذهنت 
ــگ دراز،  ــود. كارتون بابا لن ــاختي، زنده مي ش س
ــس تمام خاطره ها و  ــت. جودي از پ اين طوري اس
ــة دو طرف، با آن  ــش با آن موهاي بافت كابوس هاي
ــلوارك آبرومند  ــاي پارة بچگي و بلوز و ش لباس ه
بزرگي (كه خيلي عوض نمي شد) جلوي چشمت 
ــم هايش  ــك توي چش رژه مي رود، مي خندد و اش
حلقه مي زند. آن وقت، جودي و همة آن چيزي كه 
ازش خواندي، معنا پيدا مي كند. تمام آن نامه هاي 
ــوند.  ــده، تبديل به قصه و فضا مي ش ــدل ش رد و ب
ــخ، تيره و  ــر» همان قدر تل ــة «جان گري يتيم خان
تنفرآميز؛ جوليا همان قدر از خودراضي و كله شق؛ 

و سالي همان قدر ساده و مهربان.
ــن «بابا لنگ دراز» يك سينماي واقعي  انيميش
ــاي عجيب و  ــدي، زاويه ه ــت. كادرها، قاب  بن اس
ــد. وقتي جودي  ــش دوربين ها بيداد مي كن چرخ
پشت پنجرة اتاقش دست زير چانه زده و خودكار به 
دهان فكر مي كند. وقتي با دخترها بسكتبال بازي 
مي كند، وقتي تا صندوق پست، كودكانه و شلنگ 
ــاخه ها  ــدازان مي دود، و وقتي نور از الي ش تخته ان
ــازد، دل آدم از  ــايه مي س ــد و س ــرون مي زن بي

تصويرسازي ها با آن موسيقي و چفت و بست شان به 
هم، غنج مي رود. وقتي آن مدرسة بزرگ، خانم مدير 
جدي و دلسوز مخفي، دخترها، معلم پير ادبيات و 
ــت و  ــي آن چيزها و آدم ها آن قدر واقعي و درس باق
ــت كه  ــوري اس ــد اين ط ــابي از آب در آمدن حس
ــد و از  ــوب مي كن ــاد، حالت را خ ــاي ش لحظه ه
ــوي. و چقدر «جرويس  لحظه هاي تلخ، دمغ مي ش
ــب و غريبش، آن  ــخصيت عجي پندلتون» و آن ش
ــت پازدنش به اشرافيت و زندگي  بي اعتنايي و پش
شهري، در كنار معصوميت و بي قراري و از اين شاخ 
به آن شاخ پريدن ها و باال پايين شدن هاي «جودي»، 
ــر و  ــت. لباس ها و س ــاده از آب درآمده اس فوق الع
ــان در كنار دوبلة فارسي، حالت چشم ها و  وضعش
ــري و از ته دل، قيافه هاي  نگاه ها، لبخندهاي سرس
مضحك يا جدِي جدي، همه به نظر ما پذيرفتني و 
از جنس اصل داستان است. حتي اگر كتاب را بيشتر 
دوست داشته باشي، اين جا بيشتر از قبل عاشق بابا 
ــوي.  ــگ دراز و دختر خواندة كله  خرابش مي ش لن
ــر به هوايي ها، ورجه و  كارتون را كه مي بيني، از س
ورجه ها، از سقف باال رفتن، حقه ها و ِگل  بازي هايش 
(در كنار تمام ضعف ها و شكست هايش) بيشتر به 
سرت مي زند كه هوس جودي بودن بكني و داشتن 
ــد. دلت مي خواهد  ــي كه لنگ هايش دراز باش باباي
ــايه هاي بلند آن «پاها» را ببيني همان طور كه  س
ــد و از الي همان در بدوي  ــودِي » كارتون دي «ج
دنبالش. دوست داري با «سالي» و «جوليا» خوش 
باشي و گاهي دستشان بيندازي. از خدايت است كه 
كلة پر بادي مثل جودي داشته باشي و از حراجي، 
ــي.  ــز و كمد بخري و با طناب از پنجره  باال بكش مي
حتي براي خيالي كوتاه، بدت نمي آيد چنين عزت 
ــس و عزم جزمي پيدا كني كه پول هاي راه به راِه  نف
«بابا» را برگرداني و مثل آدم بنشيني و «داستان» 
ــاد بگيري،  ــتن تمرين كني، ماهي گيري ي نوش

داستان بخواني و اين همه اشتياق و ذوق 
براي زندگي كردن داشته باشي.

كارتون بابا لنگ دراز همة تصويرهاي داستان را زنده مي كند

كاش لكاش لاش لكاش لكككاش لناش لنناش لناش لاش لنگ همة نگ همة گ همة نگ همة ننگ همة بگ همة ببگ همة بگ همة گ همة باباابابباابابااباابااباببااها ها ا ها هههها دا ددا دا ا ددرارااراررااز بز ببز بز ز بوبووبووبووبوبببوودد
فاطمه عبدلي

    
85

ور
ري

شه
 11

 8
3

 8
ه3

اهرهر
شم

اواوان وي جوي ج ي جري جر رهمشهرهمشه

جودي عزيز من!جودي عزيز من!
حبيبه جعفريان

ــت  يا  ــيد و حداقل با يكي از آن زن هاي ساديس ــكي خوانده باش بايد داستايفس
مازوخيست  كه هيچ وقت نمي فهمي چه مرگشان است، آشنا شده باشيد،  تا قدر 
«جودي ابوت» را بدانيد.  جودي كه انرژي و زندگي ازالبه الي نامه هايش بيرون 
مي زند و  يك چيزهايي را به جاي اين كه بگويد، نقاشي مي كند.  به جاي اين كه 
ــت اش بگويد «آقاي ژان اسميت»ـ  كه واقعا مسخره استـ  مي گويد  به سرپرس
«بابا لنگ دراز». من هميشه فكر مي كردم، بابا  از همين جا تصميمش را مي گيرد 
كه از جودي خوشش بيايد. نمي تواني دختري را كه مي خواهد «بابا لنگ دراز» 
ــخصيت آدم ها مثل خود «شخصيت»  صدايت كند، ناديده بگيري. طنز، در ش
ــت. وقتي هست، توجه ات را جلب مي كند. طنز جودي، برگ برندة او و سكة  اس
شانسش در زندگي است. همين است كه در آن انشاي «چهارشنبة عزيز» چشم 
بابا را مي گيرد و باعث مي شود فكر كند اين يتيم ارزشش را دارد. ارزشش را دارد 
كه از اين جهنم دره بيايد بيرون، و باز همين است كه باعث مي شود بابا عاشقش 
شود و... اين جاست كه مشكلي پيش مي آيد. قبول كنيد اين واقعا از آن حقه هاي 
كثيف قديمي است كه «سرپرست پولدار»، يكي از يتيم هايش را بفرستد دانشگاه 
ــقش شود و تازه به جاي اين كه اين سرپرست عزيز، همان آقاي چاق  و بعد عاش
طاس مسخره اي باشد كه جودي طفلك فكر مي كندـ  چون در واقعيت، معموال 
همين شكلي اندـ  مرد تركة سي و چند سالة خوش تيپي باشد كه... قبول كنيد 
زيادي هاليوودي است. اما جين وبستر حواسش هست كه چيز خوبي وجود دارد 
به اسم «طنز» كه با آن مي شود اين لبه هاي تيز را سوهان زد. جرويس پندلتون 
حاال كه طنز دارد، نمي تواند «پندلتون بودن» خودش را دست نيندازد. نمي تواند 
ــنگ واقعي مي دانند، كه  به ريش ايل و تبار فيس و افاده اي اشـ  كه او را يك مش
ــق  پول هايش را مي ريزد توي چاه و حق هم دارندـ  نخندد. نمي تواند وقتي عاش
يتيمي مي شود كه خرجش را مي دهد، جوري رفتار كند كه توي سريال هاي ما 
رفتار مي كنند. چيزي كه اگر اتفاق مي افتاد، قصه را به گند مي كشيد. فكر كنيد 
نامه هاي جودي به جاي آن جك و جانورها، پر از كلمه هاي خيس عاشقانه بود و 
ــم از آن ور قربان صدقه اش مي رفت. اصال رغبت مي كرديد  جرويس پندلتون ه
برويد سمت اين كتاب؟ طنز باعث مي شود ما آدم ها، راحت تر بتوانيم خودمان را 
تحمل كنيم. راحت تر بتوانيم خودمان و همديگر را ببخشيم. بابت همه چيز. بابت 
پندلتون بودن، بابت عاشق بودن، بابت هاليوودي بودن، بابت آدم بودن. بله. طنز 

واقعا چيز خوبي است.

35

تام ساير: يكي از كارتون هاي 
ضدسرخ پوستي. شخصيت هاي 

خفن و منفي سرخ پوست اين 
كارتون را يادتان هست؟

15 پسر: از بين همة آن پسرها 
بيشتر داناوان يادمان مانده است

بچه هاي كوه تاراك: اسم اين دو تا 
خرس كوچولو را فراموش نكرده ايد 

كه؟ درست است، جكي و جيل

گزيدة ادبيات معاصر ژاپن: اين 
عكس مربوط به همان قسمتي است 

كه اين معلم جوان وارد يك 
مدرسة جديد مي شد و بچه ها پدرش 

را درمي آوردند. اين كارتون براي 
مدرسة جديد مي شد و بچه ها پدرش 

را درمي آوردند. اين كارتون براي 
مدرسة جديد مي شد و بچه ها پدرش 

بروبچه هاي نيپون است ولي پيش از 
تشكيل شركت نيپون

ن هاي
ارتو

گر ك
دي

يپون
ن

يپنيپنيها اژاژا
نيپون
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3637

المپيك مسكو كارتون مي سازد!

خرِس روسي خرِس روسي 
نويد غضنفري

بين سري هاي كارتوني كه تلويزيون پخش مي كرد، «دهكدة حيوانات» و «پسر شجاع» شباهت هاي زيادي به 
هم داشتند. ساكنين دهكده در هر دو داستان، حيوان هاي مختلفي بودند شبيه انسان. از طرز زندگي شان گرفته 
تا لباس پوشيدن و راه رفتنشان مثل آدم حسابي ها بود. جدا از فرم قصه ها، شخصيت هاي دو قصه هم شباهت هاي 
زيادي داشتند. بچه ها دو دسته مي شدند: خوب ها (كه خوب بودنشان بي نهايت روي اعصاب بود) و بدها (كه ما با 
آن ها حال مي كرديم!). خودمان ايم، مي شد از جذابيت غيرقابل انكار تيم خالف دراگو، گربه (تمام خانوادة گربه 
ــا و ناتاشا و ميال را كه كفر آدم را درمي آوردند، دوست  ــت و مثال ميش زنداني بودند به خاطر خالف!) و روباه گذش
داشت؟ يا يك تار موي شيپورچي عزيز و دوست داشتني را با صدتا مثل پسر شجاع با آن سارافون يك  بندي اش كه 
هنوز هم معطل مانده ايم كه چرا نمي اُفتاد، عوض كرد؟ شباهت هاي دو كارتون، باز هم بيشتر از اين حرف ها است. 
ــت كه هر دو هم پيپ  ــتند و جالب اس ــوف و دنيا ديده اي داش هر دو كاراكتر خوِب نقِش اصلي، پدرهاي فيلس
مي كشيدند. باز هم بگويم؟ دوبلور جفت پدرهاي پسرشجاع و ميشا، پرويز ربيعي بود! عمدة تفاوت دو كارتون، اين 

ــه در خانواده هايشان  بود كه منفي بودن بچه بدها در «دهكدة حيوانات»، ريش
داشت و مثل دار و دستة شيپورچي از بُته به عمل نيامده بودند. پدر دراگو و پدر 
ــي مي دادند و كل خانوادة گربه كه اصال  ــان خط  مش و مادر روباه به بچه هايش
مهمان هميشگي زندانبان فلك زدة دهكده بودند. ماجرا اين طور شروع مي شود 
كه روزي خانوادة ميشا با قطار به دهكده مي آيند. سال ها است هيچ كس به آن 
ــا فكر  ــتگاه مي آيند. پدر ميش منطقه نيامده و همه از روي كنجكاوي به ايس
مي كند همه براي خوشامدگويي به آن ها آمده اند. از مردم آن جا خوشش مي آيد 
و تصميم مي گيرد در دهكده بماند. كارتون «دهكدة حيوانات» توسط كمپاني 
ــمت (هر قسمت 26 دقيقه) تهيه شده. اما ميشا جور ديگري  نيپون در 26 قس
ــكو بوده و طراحي به نام  ــان المپيك مس ــال 1980 نش ــهور است. س هم مش
ويكتور چيژيكف كه براي كتاب هاي كودكان نقاشي مي كرده، طرح اين سمبل 
ورزشي را داده است. «ميشا خرسه» يكي از اولين نشانه هاي ورزشي روسي است 
ــياري از كاالهاي تجاري قرار بگيرد و عامل فروش آن ها  ــد روي بس كه موفق ش

بشود.

بنر، كارتون ساده اي بود، ساده و صميمي

سنجاب زنگوله پاسنجاب زنگوله پا
احسان رضايي

فكر مي كنم تنها گربة مورد عالقه ام در كارتون ها، مادر بنر بود. مادر يك سنجاب. سنجاب كوچولويي كه در تلة آدم ها گرفتار  شده بود و اين 
او را در مزرعه نگه داشته بود و بزرگ كرده بود. فكر مي كنم اين به خاطر همدردي با خود بنر بود، وقتي كه باقي سنجاب ها به خاطر چيزهايي گربه او را در مزرعه نگه داشته بود و بزرگ كرده بود. فكر مي كنم اين به خاطر همدردي با خود بنر بود، وقتي كه باقي سنجاب ها به خاطر چيزهايي گربه او را در مزرعه نگه داشته بود و بزرگ كرده بود. فكر مي كنم اين به خاطر همدردي با خود بنر بود، وقتي كه باقي سنجاب ها به خاطر چيزهايي 
ــخره اش مي كردند. بنر، ماهي مي خورد، موقع خواب دمش را بغل مي كرد و زنگوله به گردنش داشت و براي همين ها  ــت، مس كه از مادرش داش
بقية سنجاب هاي جنگل مسخره اش مي كردند. و من، هر وقت بنر مسخره مي شد، قيافة همكالسي يتيمم مي آمد جلوي چشمم و آن روزي كه 

به خاطر حرفي مسخره اش كرديم و بعد او با يك بغضي گفت: «مامانم اين جوري مي گفت» و دويد توي حياط.
كارتون بنر، يكي از آن داستان هايي بود كه روابط سادة زندگي را به تصوير مي كشيدند: دوستي هاي كودكانه، سادگي هاي لذت بخش، قهرها 
و آشتي هاي بچگانه. تقريبا همة كاراكترهاي بنر و ماجراهايشان، معادل خارجي داشت و راحت مي شد با آن ها رابطه برقرار كرد. از «مامان گربه» 
ــت  ــه از دس ــده بود و تصوير يك مادر ايده آل و همراه بود. تا «خاله الري» كه بچه اش «كلي» هميش ــوزي مزرعه از او جدا ش كه بنر در آتش س
مراقبت هاي زيادي مادرش فراري بود. «سو» و پدربزرگش و همدلي شان با بنر و «رادا» كه هميشه به بنر حسودي مي كرد و آخر وقتي بنر او را 
ــه با همه  چيز مخالف بود. و «عمو جغد شاخدار» كه  ــد. «گوجا» با آن آبروهاي پهن كه هميش ــت نجات داد، با او خوب ش ــت يك الك پش از دس

برخالف غريزه اش از خوردن بنر خودداري مي كرد و او را دوست داشت و شايد دوست داشتني ترين شخصيت كارتون بود.
كارتون بنر (BANNERTAIL) را نيپون در سال 1979 ساخت. سريال، 26 قسمت داشت و از روي يك رمان آمريكايي به همين اسم (كه 

Ernest Thompson Setonنويسنده اش، Ernest Thompson Setonنويسنده اش، Ernest Thompson Seton داستان «بچه هاي كوه تاالك (جكي و جيل)» را هم نوشته و ظاهرا آن قصه، زندگي نامة 
ــي هيرو كوردا (Yoshihiro Kuroda)، كارگردان «خانوادة دكتر ارنست» و  ــده. كارگردانش، يوش ــاخته ش ــت) س خودش اس
«بچه هاي كوه تاالك» هم هست. او دربارة بنر گفته: «با آهنگ نواهاي ژاپني و صداي زنگوله، يك سنجاب كوچولو تند و تند رد مي شه 

و از درخت مي ره باال. بعد توي سوراخ با يك ضربة دندان، گردو را نصف مي كنه. اسم اين سنجاب، بنره.»

دربارة عمو جغد شاخدار بنر و ترديد انساني اش

جغدي كه آدم شدجغدي كه آدم شد
سوننسوننسون نوئيسي رابينوئيسي رابي وئيسي رابيبراساس رمان مشهور خانواده سوئيسي رابيبراساس رمان مشهور خانواده س

كشتي شكستگانكشتي شكستگان
نويد غضنفري

ــد، «مهاجران» و «خانواده دكتر ارنست» تِم  ــكلي ژاپني كه آن موقع زياد از تلويزيون مان پخش مي ش ــد، «مهاجران» و «خانواده دكتر ارنست» تِم بين كارتون هاي اين ش ــكلي ژاپني كه آن موقع زياد از تلويزيون مان پخش مي ش تِم بين كارتون هاي اين ش
داستاني تقريبا مشابهي داشتند، خانواده هايي كه زادگاهشان را ترك مي كردند و مي خواستند به استراليا مهاجرت كنند، با اين 
تفاوت كه در «مهاجران»، خانواده سالم به مقصدش مي رسيد و آن جا مشكالتش شروع مي شد، اما خانوادة دكتر از اقبال بدشان، 
سفر دريايي را انتخاب كردند و يكهو طوفان به كشتي شان زد و فقط كل خانوادة دكتر نجات پيدا كردند و به يك جزيرة متروك 

پناه بردند.
ــري كارتوني محصول كمپاني «نيپون» با عنوان اصلي «فلون در جزيره اي عجيب» براساس رمان مشهور  ــتاِن اين س داس
«خانواده سوئيسي رابينسون» نوشتة يوهان ديويد وايس است كه تا حاال فيلم و سريال هاي زيادي از روي آن ساخته شده و 
يكي از شبكه هاي تلويزيوني خودمان هم سريال داستاني اي با عنوان «خانوادة رابينسون» پخش كرد. ماجرا اين طوري شروع 

ــون با خانواده اش در شهر بِرِن سوئيس زندگي مي كنند، روزي يكي از دوستان دكتر، از  ــود كه دكتر ارنست رابينس مي ش
استراليا، نامه اي برايش مي فرستد و از دكتر مي خواهد كه به استراليا سفر كند، باالخره تعارف هم كه بگيرنگير دارد و دكتر 

به اتفاق همسرش، آنا و پسر بزرگش، فرانتس و دخترش فلون (كه راوي داستان هم است) و برادر كوچكشان، جك، 
سفر دريايي شان به استراليا را شروع مي كنند، اما طوفان نمي گذارد مهمان هاي محترم اش به مقصد برسند! آن ها 

توي جزيره اي گير مي افتند اما از آن جا كه دكتر قصه عالوه بر علم طب و پزشكي، تجربه هاي فراوان و متفاوتي دارد تمام 
اميد ما و كل خانواده در طول داستان به قدرت و درايت دكتر است! اتفاق هاي جور واجوري كه براي اهالي چشم 

خانواده، توي جزيره پيش مي آيد، خوراِك داستان هاي پنجاه اپيزودي (هر قسمت 25 دقيقه) اين سري كارتوني نسبتا طوالني 
است. بعد از چند قسمت يك كاپيتان الابالي به اسم مورتون كه در يكي از قسمت ها مي خواست به بچه ها سيگارِ برگ درست 
كردن ياد بدهد و با واكنش تند همسر دكتر مواجه شد و پسربچة رنگين پوستي به اسم تام تام، كه اوايل اصال حرف نمي زد و 
Petite»كم كم صدايش درآمد، به كاراكترهاي كارتون اضافه مي شوند و البته حيواِن سنجاب ماننِد عجيبي با نام

Cuscus»  كه فلون و جك اسمش را ِمرِكر گذاشتند.

خانواده دكتر اِرنست

Robinson Family 
Lost in the Sea

بورخس هم عشق سندباد بوده است
چند شب ديگر زز

بورخس هم عشق سندباد بوده است
چند شب ديگر 

بورخس هم عشق سندباد بوده است
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 هز هزز هز ه هزازاازاززاار و يك شبر و يك شب

احسان رضايي

ــان در هزار و يك  بورخس، قصه گوي آرژانتيني مي گويد: «انس
ــود؛ با ورود به اين كتاب، سرنوشت حقير انساني  ــب گم مي ش ش
خود را فراموش مي كند و به دنياي ديگري قدم مي گذارد.» كافي 
است كمي از قصه هاي تو در توي هزار و يك شب با شخصيت هاي 
ــان را خوانده باشيد، يا داستان خود كتاب را بدانيد كه  جادويي ش
چطور هستة اوليه اش قرن ها پيش در هند شكل گرفت و در عهد 
ساسانيان به ايران آمد و در عهد عباسيان به بغداد راه يافت و بعد 
ــم به زبان هاي اروپايي  ــر هم در قرن هجده هم به مصر و آخر س
ترجمه شد و در هر يك از اين سفرها،  هر كسي يك حكايت به 
ــترش داد. كافي است  آن اضافه كرد و دنياي جادويي آن را گس
يك كمي ماجرا را بدانيد تا بفهميد چرا آدم بزرگي مثل 
ــيفتة اين كتاب است و از نديدن  بورخس اين قدر ش
ــرت مي خورد. «نابينايي بد  كارتون «سندباد» حس
ــه  ــط از اين ك ــدارم. فق ــكلي ن ــا آن مش ــت. ب نيس
برگردان هاي سينمايي هزار و يك شب را نمي بينم، 
ــني كه مي گويند از  ــي دلگيرم. به خصوص آن انيميش كم
ــت.» البته  همة فيلم هاي ديگر به اصل كتاب نزديك تر اس
ــت و  ــه متن كتاب وفادار نيس ــندباد، خيلي هم ب ــون س كارت
كارگردان بيشتر به روح جادويي «هزار و يك شب» وفادار مانده. 
سندباد در اصِل «هزار و يك شب»، مرد مسني است كه خاطرات 
سفرهاي دريايي اش را تعريف مي كند و برعكس، عالء الدين، پسر 
جواني است كه چراغ جادو را پيدا مي كند. علي بابا هم اين طور كه 
در كارتون آمده، يك دزد نيست و بلكه جلوي كار چهل دزد بغداد 
را مي گيرد. شيال هم كه در كارتون، يك مرغ ميناي دريايي است، 
ــت.  ــت و زاييدة تخيل كارگردان مجموعه اس در اصل كتاب نيس
ــت كه در كارتون هست و در خود  كلي ماجرا و ايدة ديگر هم هس
ــت، مثل سفر سندباد به جزيرة آدم كوچولوها كه عينا  كتاب نيس
ــده. از آن طرف كلي داستان و  ــفرهاي گاليور» برداشته ش از «س
ــب» هست كه توي كارتون  ايدة ديگر هم در اصل «هزار و يك ش
نيامده. عيبي هم ندارد. فوميو كوراكاوا، كارگردان سندباد هم (كه 
ــاي «كتاب  ــندباد كارتون ه ــت و به جز س ــوي قهاري اس قصه گ
ــتاد روز»، «زنان كوچك»، «بچه هاى  جنگل»، «دور دنيا در هش
آلپ» و «سارا كورو» را در كارنامه دارد) حق دارد قصة خودش را 
ــاب جادويي اضافه كند. به قول  ــد و چيز جديدي به اين كت بگوي

بورخس «عصر هزار و يك شب تمام نشده است.»

سفرهاي سندباد

 Arabian nights: Arabian nights:
adventures of Sinbadadventures of Sinbad
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احسان لطفي

عقل؟ احساس؟ رابطه؟ هوس؟ وجدان؟ خودآگاهي؟ غريزه؟ آدم راـ  يا 
ــناخت؟ كدامشان برچسب  ــان راـ  با كدام يك از اين ها مي شود ش انس
ــت روي پيشاني انسانيت/ به پيشاني خودم كه نگاه مي كنم،  بهتري اس
همه را مي بينم و مي دانم آدم ها هرقدر بزرگ يا كوچك، ميان همة اين 
ــود به جاي اين همه، يك كلمة دو  ــم ها دست و پا مي زنند. اما مي ش اس
ــت از كشش هاي  ــت. يك كلمه كه با همة كوچكي، پر اس حرفي گذاش
متناقض، از وسوسه هاي متضاد، از دو راهي هاي بي راهنما، از دست و پا 
ــك». آدم يعني  ــدي ميان فضيلت هاي نا همجنس، از «ش زدن هاي اب
«شك» و شك يعني امتداد لحظة برزخ تا جهنم. آدم براي بيرون آمدن 

از اين جهنم است كه تصميم مي گيرد.
البه الي تصويرهاي كارتوني دنياي كودكي ام، بين آن ها كه يادم مانده، 
ــاني ترين تصوير مي گردم. شخصيت ها و لحظه ها را يكي يكي  دنبال انس
ــه اين  ــم؟ به اين ك ــي آورم و مي دانيد به كجا مي رس ــمم م ــوي چش جل
تصوير يك پرنده است. پرنده اي – تصوير يك پرنده است. پرنده اي – تصوير يك پرنده است. پرنده اي  – الاقل از نگاه من – الاقل از نگاه من  الاقل از نگاه من – الاقل از نگاه من –  – انساني ترين تصوير – انساني ترين تصوير 
ــت و مضطرب، به تاريكي  ــت و با چشم هاي درش كه در النه اش مي نشس
روبه رويش خيره مي شد و آرام و عجول، با صدايي كه هم خسته بود، هم 

مطمئن، به حرف هاي يك سنجاب جواب مي داد. نگاهش را 
ــنجاب را از نگاهش مي دزديد. اين طوري  ــنجاب، يا س از س
ــش را پنهان  ــت اضطراب و ترديد و ترس راحت تر مي توانس
ــش را بگيرد،  ــت جلوي عصبانيت ــد، راحت تر مي توانس كن
راحت تر مي توانست ميان طوفان وسوسه هاي متضاد دوام 

بياورد، راحت تر مي توانست انسان بماند. 
ميان كارتون هايي كه ما ديديم، ترديد و تصميم، كم نبود. 

الاقل يادم هست كه آنِت، هرچند تصميم گرفته بود لوسين 
ــم و غرور و مهرباني باال و پايين  ــد، تا آخر ميان خش را نبخش

ترديدشان كودكانه بود. واكنشي بود در مقابل – ترديدشان كودكانه بود. واكنشي بود در مقابل – ترديدشان كودكانه بود. واكنشي بود در مقابل  – و بقيه – و بقيه  و بقيه – و بقيه –  – مي رفت. اما آنت – مي رفت. اما آنت 
يك اتفاق ناخوشايند بيروني. اين كه عادي باشند و انتقام بگيرند، يا خوب 
ــخصيت هايي كه ما به عنوان  ــند و ببخشند. معموال همه به عنوان ش باش
طفل هاي معصوم، چشممان از صبح تا شب، زندگي شان را مي كاويد، وظيفه 
ــتند در نهايت، خوب بودن را انتخاب كنند و به ما ياد بدهند در ميان  داش
ــار نمي كنند يا حتي  ــهو، مطابق ميلمان رفت ــي كه به عمد يا به س آدم هاي
عذابمان مي دهند، بخشش و مهرباني چطور معجزه مي كند و سنگ را روي 

سنگ نگه مي دارد.
آن پرنده – آن پرنده – آن پرنده  – اما هيچ قانون نوشته يا نانوشته اي غير از آن فيلم نامة بي رحم – اما هيچ قانون نوشته يا نانوشته اي غير از آن فيلم نامة بي رحم 
را وادار به خودداري و خودآزاري نمي كرد. او خودش اين را انتخاب كرده بود. 
ــتانه اي برقرار كند. ديگر پرنده  ــه با وعده هاي غذايي اش، رابطة دوس اين ك
نباشد، حيوان نباشد و سعي كند مثل آدم ها جلوي غريزه اش بايستد. او از 
ــش آمده بود و بايد تاوان جدي گرفتن احساساتش را  ــنجاب خوش يك س

مي داد.
ــت. مي توانست مثل همة  ــتان، كارش را خوب مي دانس ــندة داس نويس
طعمه خلق كند و با طرفداري از – طعمه خلق كند و با طرفداري از – طعمه خلق كند و با طرفداري از  ــكارچي  ــكارچي – كارتون هاي ديگر، يك زوج ش – كارتون هاي ديگر، يك زوج ش
طعمه، يك تعليق بامزه و اعصاب خردكن به وجود بياورد و داستانش را جلو 
جنگ و درگيري را از دنياي – جنگ و درگيري را از دنياي – جنگ و درگيري را از دنياي  – و البته ظالمانه – و البته ظالمانه  و البته ظالمانه – و البته ظالمانه –  – ببرد. اما خيلي هوشمندانه – ببرد. اما خيلي هوشمندانه 
بيرون به جهان ذهني و دروني يك پرنده كشاند. ما از اضطراب و دلهرة 
خورده شدن يكي از سنجاب هايي  كه مي شناختيم، تقريبا 
ــكوت و خودخوري يك  معاف بوديم. اما در مقابل بايد س
ــده را تاب مي آورديم و دعا مي كرديم كه كم نياورد، كه  پرن
منفجر نشود، كه همان طور به تاريكي روبه رويش زل بزند 
و عموي خوب سنجاب ها باقي بماند. زندگي عمو جغد 

شاخدار، حتي بدون آن پايان غم انگيز، يك 
ــاني براي  تراژدي بود. يك تراژدي انس

36بچه هاي 10 ساله.
37

نشان رسمي المپيك 
1980 روسيه

شيال خانم را قبل از سحر 
شدن و تبديل شدن به 
كالغ ديده بوديد؟ خب 

اشكالي ندارد حاال ببينيد! 

مادر بنر را كه يادتان هست؟ بابا گربه بود ديگر!

يپنيپنيها اژاژا
نيپون
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رامكال محبوب ترين كارتون نيپون بين بچه هاي ژاپني است

سوار بر سبدسوار بر سبد
كاوه مظاهري

يكي از نسخه هاي مختلف داستان پينوكيو

آدم شدن در2آدم شدن در22آدم شدن در2آدم شدن درآدم شدن در5522 قسمت! قسمت!
احسان ناظم بكايي 

پرده كنار مي رفت. پينوكيوي چوبي از سمت چپ وارد تصوير مي شد،  در حالي كه اعضاي بدنش 
با سيم هايي كه از باال به اش وصل بودند، تكان مي خورد. ما دست هايي را كه پينوكيو را تكان مي داد 

نمي ديديم، فقط حركات پينوكيو را مي ديديم كه رويش نوشته هاي ژاپني مي آمد.
ــيد، وقتي كه راه مي رفت، تق تق صدا مي داد و خيلي  بعد از اين ها، نوبت به خود پينوكيو مي رس
ــه هم جينا، مرغابي زرِد جيغ جيغو مثل وجدان، دنبال او، اين طرف و آن  روي اعصاب بود، هميش

طرف مي رفت و از دست خنگِي پينوكيو، حرص و جوش مي خورد.
اما برگ برندة اين كارتون، دو شخصيت منفي آن بودند. روباه مكار و گربه نره، هر كدام از اين دو از 
لحاظ شخصيتي، يك تيپ مستقل بودند. روباه مكار، مغز متفكر گروه بود و با زبان چرب و نرمش 
ــتيم چشم هاي او را  ــت (ما چند بار توانس پينوكيو را گول مي زد. گربه نره، عينك بزرگ دودي داش
ببينيم. 2 تا نقطة سياه، كه هيچ حسي نداشتند) و يك باراني بلند، گربه نره از آن موقع تا حاال، به 
عنوان يك تيپ خاص در ذهن خيلي ها مانده، كسي كه بالهت عجيبي داشت و روباه بايد سريع او 

را از كنار پينوكيو دور مي كرد تا نقشه ها لو نرود.
نسخه هاي زيادي از پينوكيو ساخته شده، هم به صورت كارتون و هم به صورت فيلم. به غير از اين 
ــخه، والت ديزني هم كارتون پينوكيو را ساخته. ساختن كارتون اين كار، تقريبا پاي ثابت اكثر  نس
كمپاني هاي انيميشن سازي جهان است. در عرصة فيلم هم، آخرين نسخة پينوكيو را روبرتو بنيني 
ــت»، همين چند سال پيش  (كارگردان و بازيگر معروف ايتاليايي فيلم هايي مثل «زندگي زيباس

ساخت.
ــاخته شده است. هنرمندان 4 كشور ژاپن،  ــال 1976 س كارتون پينوكيويي كه ما ديديم، در س
 (Shigeo Koshi) آلمان غربي، اتريش و سوئيس با كارگرداني 2 ژاپني به نام هاي شيجيو كوشي
اين – اين – اين  – اين آخري، كارتون نيكورا هم كارگرداني كرده است – اين آخري، كارتون نيكورا هم كارگرداني كرده است  اين آخري، كارتون نيكورا هم كارگرداني كرده است – اين آخري، كارتون نيكورا هم كارگرداني كرده است –   ( – ( – Hiroshi Sato) و هيروشي ساتو
ــت  ZDF و ZDF و ZDF پش Nippon Animation ــركت هايي مثل ــاخته اند و حمايت ش ــركت هايي مثل Nippon Animationمجموعه را س ــاخته اند و حمايت ش Nippon Animationمجموعه را س
ــناخته  ــن ش ــان بوده. اين مجموعه كه به نام Piccolino no Boken در جهان انيميش ــان بوده. اين مجموعه كه به نام Piccolino no Bokenسرش Piccolino no Bokenسرش
مي شود در قالب 52 قسمت 25 دقيقه اي ساخته شد كه عالوه بر زبان انگليسي به ژاپني و آلماني 

هم صداگذاري شده است.
پخش تلويزيوني اين كارتون از همان سال 1976، (1355ش)  در ژاپن انجام شد و يك سال بعد، 

پخش آن در اروپا، با نمايش در آلمان آغاز شد و يك دهة بعد هم باالخره به ايران رسيد.       

كسي كه كاراكتر راسكال را طراحي كرد
گربه هاي نقاشيگربه هاي نقاشي

ــتر نقاشي هايش با رنگ روغن و آبرنگ است و عالقة زيادي به  بيش
ــي آناتومي و كشيدن چشم انداز  ــيدن پرترة گربه ها، زن ها، نقاش كش

دارد.         
وقتي كه طراحي كاراكتر «راسكال» به تن زيويانگ سپرده شد، 
ــت اين راكون نازنازي، بعد به  ــت كه قرار اس خودش هم نمي دانس
ــگ زندگي نامة  ــر «فرهن ــود. اگ ــناخته ش ــوان نماد نيپون ش عن
ــر مدرن چين» را باز  ــتادان هن هنرمندان چيني» يا «فرهنگ اس
كني، حتما مي تواني نام «تن» را البه الي نام آدم هاي ريز و درشت 
ــم اندازها و حيواناتي  ــهرت او بيشتر به خاطر چش ديگر ببيني. ش
است كه مي كشد (چيزي كه توي راسكال به وفور ديده مي شود). 
اولين كارش براي نيپون تصويرسازي و طراحي انيميشن «تيكو و 

دوستان» بود كه همة نقاشي هايش را با آبرنگ كشيد.

دوست داشتم خانه ام مثل خانة استرلينگ بود؛ يك كلبة چوبي، وسط 
انبوهي از درخت. از همان  هايي كه هميشه توي نقاشي هايم مي كشيدم، 
ــاده كه يك مثلث رويشان بود، مثلثي كه مي  خواست  همان مربع هاي س
شيرواني خانه را نشان دهد. خانه  هاي نقاشي هاي بچه هاي امروز را دوست 
ندارم، از اين مستطيل  هاي دراز كه تويش پر از مربع است خوشم نمي آيد. 

آپارتمان هاي جديد كجا و خانة استرلينگ كجا؟
دوست داشتم صبح ها مثل استرلينگ سوار دوچرخه ام شوم و داد بزنم 
«رامكال» (يا راسكال) بعد رامكال با آن خط هاي پهن سياه، روي گونه اش 
و آن چشمان نخودي و نازنينش، سرش را از النه بيرون بياورد و از درخت 
پايين بيايد و بپرد توي سبد جلوي دوچرخه ام. دوست داشتم سر راه، براي 
آليس دست تكان دهم و وقتي به اسكار مي رسم بزنم زيركاله حصيري اش 
ــم سالم كنم. ركاب بزنم و از جلوي مدرسه و خانة  و وقتي به كارل مي رس

خانم كالو مزرعة اسكار اين ها رد شوم.
استرلينگ، امسال صد ساله مي شود. منظورم استرلينگ نورث واقعي 
است، همان كسي كه حدود 40 سال پيش، راسكال را نوشت و نام خودش 
را براي هميشه در ادبيات كودكان ماندگار كرد. استرلينگ، سال 1906، 
توي روستاي ادگرتون (ايالت ويسكانسين) به دنيا آمد و داستان نويسي را 
عمال بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه شيكاگو شروع كرد. همة داستان هاي 
ــتاي ادگرتون ربط دارد.  ــترلينگ مثل رامكال، يك جورهايي به روس اس
ــترلينگ بود، يك قصة اتوبيوگرافيك از  ــكال (1963) قصة خود اس راس
ــكالت پدر رؤياپردازش  ــاله كه البه الي مش زندگي نوجواني ده دوازده س

(ديويد ويالرد نورث) و مرگ مادرش (اليزابت نلسون نورث) و مردم دور و 
برش گير كرده بود. سال 1963 كه راسكال منتشر شد، آن قدر مورد توجه 
ــاخت.  ــال بعد، والت ديزني از رويش يك فيلم س قرار گرفت كه چند س
يك دفعه رمان به 18 زبان ترجمه شد و 500 هزار جلد از آن در سراسر دنيا 
به فروش رفت. يكي از همين نسخه ها هم به دست رئيس نيپون رسيد. او 
هم آن را خواند و تصميم گرفت از رويش كارتون بسازد. براي همين يك 
ــا خانة چوبي  ــه ادگرتون بروند. آن ه ــور كرد كه ب ــم چند نفره را مأم تي
استرلينگ، كليساي روستا و ساختمان قرمز رنگ دبيرستان را مو به مو، 
زير و رو كردند. خانه سر جايش مانده بود، كليسا هم كمابيش مثل اولش 
IKIبود، ولي مدرسه شده بود دفتر جايي به اسم IKIبود، ولي مدرسه شده بود دفتر جايي به اسم IKI. نيپوني ها آن قدر دور و 
ــايه ها  ــه زدند و از در و ديوار خانه باال و پايين رفتند كه همس بر خانه پرس

به شان شك كردند و مجبور شدند به پليس اطالع دهند.
راسكال باالخره در قالب يك سريال 52 قسمتي ساخته شد و مثل بمب 
ــم  ــدا كرد. يكي از معروف ترين روزنامه نگارهاي ژاپن، به اس توي دنيا ص
كازو ناگاتا گفته: «30 سال است كه بچه هاي ژاپن اين كارتون را مي بينند 
و همچنان مثل اولش جذاب و دوست داشتني است... محبوبيت راسكال 

در ژاپن بيشتر از محبوبيت ميكي ماوس در آمريكاست.»
ــترلينِگ واقعي، سال 1974 از دنيا رفت و خانة چوبي اش چند سال  اس
پيش توسط «انجمن استرلينگ نورث» ترميم شد و به موزه تبديل شد. 
ــليقة انجمن، امضاي استرلينگ و چهرة راسكال را روي  اعضاي خوش س

يك تابلو حك كردند و آن را جلوي خانه آويزان كردند. 
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اصوال چندان عالقه اى به نوشته هاى احساسى در باب 
گذشته و اين كه چقدر بچگى ما همه  چيز قشنگ بود و 
دنيا يك رنگ ديگر بود و همه با هم مهربان بودند و وقتى 
در خيابان َعر مى زديم صداى َچه َچه بلبل ها هم مى آمد 
ــت كه واقعا اوضاع  ــا، ندارم. علتش هم اين نيس و اين ه
ــتن  ــتر به اين دليل از نوش اين طورى نبوده، بلكه بيش
ــته اند  ــران تا توانس ــزارم كه ديگ ــور مطالب بي اين ج
ــا كرده اند و ديگر  ــان را به انحاى مختلف زيب بچگى ش
ــن هم اندكى  ــته اند تا م ــزى براى من باقى نگذاش چي
واقعيت را با خيال تحريف كنم. مانند آن نوشته هاى دم 
جشنواره كه همه از سينما آزادى مى نويسند و اين كه 
چه شب هايى براى فالن فيلم تا صبح در صف مانده اند و 
ــد از ميان  ــر قرار باش ــد. اما خب اگ ــرما لرزيده ان از س
ــا آن ها بزرگ  ــاى كودكى و برنامه هايى كه ب كارتون ه
ــتايش انتخاب كنم، بى درنگ  ــده ام يكى را براى س ش

«بچه هاى مدرسه والت» (و نه آلپ) را نام مى برم.
ــن ارادت دوران  ــم، دليل اي ــر بخواهم صادق باش اگ
خردسالى و كودكى را نمى دانم. اما االن كه فكر مى كنم، 
ــخصيت ها  ــط ش ــتان و رواب ــاى داس ــم فض مى بين
يك جورهايى بزرگ تر از سن آن موقعم بود و خب كدام 
ــق «بزرگ شدن»  ــت كه در كودكى، عاش بچه اى ا س

براساس يكي از محبوب ترين رمان هاي ايتاليايي     

يك والس غمگين يك والس غمگين 
نويد غضنفري

هر روز بعد از تمام شدن كالس هاي مدرسه، بدوبدو به خانه مي آمديم و دست و رو نشسته، مي نشستيم پاي 
ــيقي والس ايتاليايي االصِل «بچه هاي مدرسة والت» روي عنوان بندي كارتون، كه تصاويري از  تلويزيون تا موس
معماري ايتاليايي شهر و منظرة غروب دلگير رودخانة ميان آن بود و دست  كمي  از داستان هاي دردناك و غم انگيز 
ــود. خاطره اي كه هنوز هم با ديدن هر فيلم ايتاليايي، ناخودآگاه در ذهنمان جان  ــمت نداشت، شروع ش هر قس
ــمي و  ــه تغيير مي كند و آقاي پربوني با آن عينك يك چش ــت كه معلم بچه هاي مدرس مي گيرد. اوايل ماجرا اس
ــاني اش (با صداي مرحوم پرويز نارنجي ها) كه خيلي خشك و عصا قورت داده به نظر مي رسد، به  خط هاي پيش
ــر كالس  ــروع مي كند و قصه هاي اندوهگين و عبرت دهنده اش را س كالس مي آيد. از موقعي كه آقاي پربوني ش
براي بچه ها تعريف مي كند، همه از اين رو به آن رو مي شوند، جز فرانچي. اما آقاي پربوني ول كن معامله نيست، او 
كه با گفتن هر داستان، باعث مي شود هر كدام از بچه ها به طريقي با قهرمان داستانش همذات پنداري كنند و به 
ــك بريزند، آن قدر ميان داستان هايش مي گردد تا باالخره يك قهرمان (ضدقهرمان؟!) مشابه  پهناي صورت اش
فرانچي مي يابد و او را به زانو درمي آورد. راوي داستان هاي هر قسمت، انريكو است؛ يكي از بچه هاي خانواده دار و 
متشخص مدرسه كه وقايع را در دفتر خاطراتش ثبت مي كند و در واقع، نتيجه گيري اخالقي پايان هر داستان، 
ــت كه  ــتان، متعلق به اِدموندو ِد آميچيز (1864ـ  1908)، رمان نويس ايتاليايي اس ــت. اصل داس از زبان او اس
ــت و شهرت او جهاني شد. سري  ــال 1886 نوش موفق ترين و محبوب ترين كتابش (Cuore / Heart) را در س
كارتوني كه در تلويزيون ما با نام «بچه هاي مدرسة والت» نشان داده شد، محصول كمپاني نيپون است كه سال 
1981TBS ساخته شده و شبكة 1981TBS ساخته شده و شبكة TBS آن را پخش كرده است. جالب است كه تِم ايتاليايي موسيقي كارتون را يك 

موزيسين ژاپني به نام ياسوشي آكوتاگاوا ساخته است.

هاي شهريكارتوني ويژه براي بچه هاي شهريكارتوني ويژه براي بچه هاي شهري

انريكو، انريكوى عزانريكو، انريكوى عززانريكو، انريكوى عزانريكو، انريكوى عانريكو، انريكوى عززيز    يزيزيز
حميدرضا نصيرى پور

ــد اكثر  ــه ماجرا نه مانن ــر اين ك ــد؟ از آن مهم ت نباش
كارتون هاى ديگر آن سال ها (و اين سال ها؟ )  دربارة يك 
ــت حيوان و جانور بود و نه در روستا و كوه و بيابان  مش
مى گذشت. داستان «بچه هاى مدرسة والت» وسط يك 
ــت و دربارة پسرى ده ،  شهر متمدن اروپايى مى گذش
دوازده ساله به  نام «انريكو» از يك خانوادة متوسط بود. 
ــرات او بود كه ماجرا  ــط دفترچه خاط هر بارهم از وس
شروع مى شد. اگر آن اصل همذات پندارى را در محبوب 
ــتان ها و فيلم هاى كودكى در نظر بگيريم،  ــدن داس ش
حتما تصديق مى كنيد كه اين شرايط خيلى مناسب تر 
ــنجاب در  ــك گوريل و س ــت ي ــتى تر از رفاق و دم دس
ــتراليا، براى همذات پندارى ا ست،  ــرقى اس جنوب ش
مخصوصا براى ما بچه هاى شهرى كه دور و برمان به جز 

گربه و سوسك، حيوان ديگرى زندگى نمى كند.
نمى دانم شايد هم دليل واقعى اين دوست داشتن، چيز 
ــايد به تركيب خصوصيات مختلف  ــد؛ ش ديگرى باش
بچه هاى مدرسه در كنار يكديگر برگردد. اما راستش حاال 
كه به آخر مطلب رسيده ام فكر مى كنم دليلش خيلى هم 
ــت كه اين كارتون را دوست  ــت. مهم اين اس مهم نيس
ــر دوباره به بچگى  ــتم. فقط مى توانم قول بدهم اگ داش

برگشتم، سعى خواهم كرد دليلش را پيدا كنم. همين.

تن زيويانگ: من سـه سـال توي دهكدة سـاچونگ زندگي كردم. سقف خانه ام 
حصيري بود، با ديوارهاي گلي و كف شـني. كشاورزهاي اين جا يك پنجرة بزرگ 
روي سـقف كار گذاشته بودند كه باعث شـده بود، خانه ام قشنگ و نوراني شود. 
فضاي خانه ام جان مي داد براي خالقيت هنري. فقط يك بدي داشت؛ وقتي كه رعد 

و برق مي زد، خانه ام يك دفعه عين روز روشن مي شد. اين خيلي ترسناك بود.
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بچه هاي مدرسه والت
Cuore / Heart / School of Love
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دروغگوي قديمي، سالمدروغگوي قديمي، سالم پينوكيو پينوكيو!!
احسان رضايي

ــم و چون آدرست را ندارم، توي مجله چاپ  ــالم! اين نامه را براي تو مي نويس پينوكيو س
بخواني.شايد بخواني.شايد بخواني. شايد مي كنم. شايد مي كنم. 

كجايي تو پينوكيو؟ شنيده ام جدي جدي آدم شده اي و رفته اي به دنياي آدم ها. مي دانستم. 
از همان اول كه آرزو داشتي پسر واقعي بشوي مي دانستم. آدم ها همين طوري هستند ديگر. در 
دنيايشان نه از فرشتة مهربان خبري هست، نه از شهر بازي بچه ها، نه از مهرباني پدر ژپتو، نه از 
درخت پول و نه از باقي تخيالت. آن جا حتي گربه  نره و روباه مكار هم پيدا نمي شوند. توي دنياي 
آدم ها هرچقدر هم حقه باز و دغل باشي، باز مي تواني خودت را آدم جا بزني و هرچقدر هم دروغ 
ــود. آخر تو رفته اي دنياي آدم ها چه كار؟! با آن ساده دلي ات چطور  بگويي، دماغت دراز نمي ش
مي خواهي در دنياي آدم ها دوام بياوري، پينوكيو؟! تو كه خودت ديدي توي همان كارتون آدم ها 
چه بالهايي سرت آوردند. يك بار تبديلت كردند به االغ، يك مدت عروسك خيمه شب بازي ات 
كردند، يك بار هم نزديك بود بيندازنت توي آتش. حاال چرا اين قدر اصرار داشتي خودت هم 

ــردي! چرا  ــيطنت ات را مي ك ــوي، نمي دانم. مي ماندي توي كارتون، ش تبديل به آدم بش
نماندي؟ چرا رفتي و كارتون را هم با رفتنت تمام كردي؟ فكر نكردي ما هم بدون تو و باقي 

كودكي مان، مثل خودت آدم مي شويم و غرق در دنياي آدم بزرگ ها؟!
پينوكيو! رفيق قديمي! من از دنياي آدم ها خسته شده  ام. نشسته ام اين جا، روبه روي صفحة 

تلويزيون، منتظرم تا تو باز بيايي و با جينا توي تيتراژ قدم رو بروي و كارتون، دوباره شروع بشود.  

39

 استرلينگ نورث، همان كسي كه حدود 40 
سال پيش، داستان راسكال را نوشت و نام 
خودش را براي هميشه در ادبيات كودكان 

ماندگار كرد

يپنيپنيها اژاژا
نيپون

Saeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


    
85

ور
ري

شه
 11

 8
3

 8
ه3

اهرهر
شم

اواوان وي جوي ج ي جري جر رهمشهرهمشه

4041

چرا از كارتون حنا خوشمان نمي آمد؟

تصوير  مخوف تصوير  مخوف  مخوف تصوير  مخوف تصوير تصوير تصوير  مخوف و مخوف وو مخوف و مخوف  مخوف وواقعيتاقعيت
احسان رضايي

ــكالت مواجه بشود. همان فرمول هميشگي  ــت و بايد به تنهايي با سختي ها و مش ــخة اصليkatri) از مادرش جدا اس حنا (در نس
ــده و مادره  نيپون. يك بچة بي مادر ديگر كه در فنالند زندگي مي كند و مادرش براي كار رفته بوده آلمان و حاال جنگ جهاني اول ش
ــتد و نه مي تواند برگردد. اوضاع اقتصادي خانواده خراب است و دختره، حنا بايد برود توي مزارع اين و  ــان پول بفرس نه مي تواند برايش
آن كار بكند و با انواع و اقسام آدم هاي پولدار خوش قلب و عوضي سر و كله بزند. مي بينيد؛ قصه، همان قصة هميشگي است، اما اين بار 
ــت، نه آن  ــدن جنگ جهاني و كار در مزرعه و بچه اي كه بايد كار بكند و باقي چيزهاي مزخرفي كه مال دنياي واقعي ماس با وارد ش
ــاط آور كارتون ها. «حنا، دختري در مزرعه» كارتون غمگيني بود. هر بار ديدنش، مساوي بود با غم و غصه و بدبختي  ــاد و نش دنياي ش
و يادآوري تكاليف ننوشته. كار يك سالمان (49 قسمت) همين بود. تنها خاصيتي كه اين كارتون داشت، تقويت حس دلسوزي بود 
ــگش، پاكوتاه هم در ناتواني دفع ديگران از حنا، زيادي واقعي بود. نه. «حنا، دختري در مزرعه» اصال  براي حناي بيچاره كه حتي س
ــايت و عكس  كارتون خوبي نبود. و اين را انگار باقي بچه هاي دنيا هم قبول دارند. توي اينترنت براي باقي كارتون هاي نيپون كلي س
The Cow Girlو The Cow Girlو Katri, The Cow Girl) هم  Katri, Girl of the Meadows ) و اطالعات مي توانيد پيدا كنيد، اما دنبال هر دو اسم كارتونGirl of the Meadows ) و اطالعات مي توانيد پيدا كنيد، اما دنبال هر دو اسم كارتونGirl of the Meadows
كه بگرديد، جز سال ساخت (1984) و مشخصات عوامل چيزي پيدا نمي كنيد، و البته كاتالوگ كارتون در سايت كمپاني نيپون هم 

هست كه پر است از المان هاي شاد و سرحال باقي كارتون ها.

(1979)با كارتون «زنان كوچك» (1979)با كارتون «زنان كوچك» (1979) با كارتون «زنان كوچك» (1868) با كارتون «زنان كوچك» (1868)  (1868) تفاوت رمان «زنان كوچك» (1868) تفاوت رمان «زنان كوچك» 

چوب معلم ُگلهچوب معلم ُگله

خوشم مي آمد، خوشم نمي آمد
دختران امروز، مادران فردادختران امروز، مادران فردا!!

حبيبه جعفريان

االن كه فكرش را مى كنم، مى توانم بفهمم، چرا از كارتون زنان كوچك خوشم نمى آمد. چون آن موقع دختر 
دبيرستانى بودم و دختر دبيرستانى هم مى دانيد، بد چيزى است. توى هر اتفاقى، دنبال «دانيل استيل»اش 
مى گردد. ممكن است در عمرش هم دانيل استيل، دستش را نگرفته باشد ولى به هر حال در آن دوره، قسمت 
دانيل استيل وجود آدم، قوى است. براى همين من نمى فهميدم چرا  اين كارتون به جاى اين كه برود سر اصل 
ــمش توى كارتون «كتى» بودـ   باالخره مى فهمد «الرى» بدبخت  مطلب و بگويد «جو» ى كله خرـ  كه اس
عاشقش شده يا نه؟ و وقتى فهميد چه كار مى كند؟ مدام درس زندگى مى دهد و مى خواهد به ما شيرفهم كند 
ــدا دوره افتادم توى  ــت. البته بع ــى هم مثل علم،  از ثروت بهتر اس ــه خوش اخالقى و فرهنگ و بزرگ منش ك
كتابخانه ها. كتاب را پيدا كردم و قسمت دانيل استيل وجودم، ارضا شد. شايد براى همين،  تازه توانستم ببينم، 
چيزهاى ديگرى هم توى آن كارتون بوده كه من دوست داشته ام يا خوشم مى آمده و ربطى هم به دانيل استيلم 
نداشته. يادم آمد كه وقتى آن تب لعنتى، يقة بت را گرفته بود و هيچ جورى هم  پايين نمى آمد، چقدر نگران بودم. 
يادم آمد كه وقتى، وسط اين بدبختى، مادرشان باالخره توانست خودش را برساند خانه، چه جورى احساس امنيت 
كردم و ته دلم گرم شد. يادم آمد كه وقتى ايمى به خاطر اين كه جو او را با خودش  اپرا نبرد و او كتاب نازنينش را 
سوزاند،  چطور خونم به جوش آمد و دلم مى خواست اين بچة ننر خودخواه برود به جهنم. بله! حاال كه فكرش را 

مى كنم، مى توانم بفهمم چرا از كارتون زنان كوچك خوشم مى آمد.

ــمِس بدون پدر و مادر، كريسمس خوبي نمي شود.» رمان با اين جمله شروع مي شود. در حالي كه توي  «كريس
ــت و يكم، اين جمله را از دهان «جو» مي شنويم. در واقع بيست قسمت اول كارتون  ــمت بيس كارتون، تازه در قس
ــتانش خيلي زودتر از داستان رمان شروع مي شود. اولين قسمتي كه مي توان با  ــير مي كند و داس توي باقالي ها س
ــت كه واو به واو از روي رمان ساخته شده.  ــمت هيجدهم اس اطمينان، واژة «اقتباس» را درباره اش به كار برد، قس
ــمت هاي قبل از هيجدهم هم اصوال تركيبي است از معرفي كاراكترها (با توجه به جزئيات كتاب) و چيزهايي  قس

دربارة جنگ هاي داخلي آمريكا در اواسط قرن نوزدهم.
همة پنجاه و دو قسمت كارتون را كه بگذاري روي هم، تازه مي شود فصل اول كتاب به عالوة يك سري چيزهاي 
ــربازها  ــت س ــخصيت هاي جيم (همان بردة فراري كه از دس اضافي. مثال بتي توي كارتون فقط يك گربه دارد، ش
ــرية نيوكورد كه اسم اصلي اش كنكورد بود) كساني  ــده بود) و ديويد (برادرزادة عمه مارچ و خبرنگار نش مخفي ش
هستند كه توي رمان وجود ندارند، يا اين كه هانا يك زن سياه پوست است در حالي كه هيچ جاي رمان به سياهي 

يا سفيدي او اشاره اي نشده.
توي يكي از قسمت ها هم بعد از اين كه «امي» از معلم اش كتك مي خورد تصميم مي گيرد كه ديگر به مدرسه 
نرود. در راه برگشت به خانه، لوري او را مي بيند و سعي مي كند كه رأي او را بزند، آخر سر هم امي از لوري خواهش 
ــت كه  ــم از آن اتفاق هاي من درآوردي و نيپوني اس ــواده اش در اين  باره چيزي نگويد. اين ه ــه به خان ــد ك مي كن

مي خواهد توي كلة بچة بيچاره فرو كند كه «چوب معلم ُگله، هر كي نخوره ُخله».

رها
راكت

كا

جو (كتي)

روان شناس ها به اين جور 
«مرد»: «مرد»: «مرد».  زن ها مي گوينـد
البتـه نه با ايـن صراحت. 
امثال جو دچار «فقدان» 
يــا «كـمـبـود مـفرط 

زنانگي»اند و ايـن ظاهرا يك جور ناهنجاري 
جو، خواهر وسطي . جو، خواهر وسطي . جو، خواهر وسطي  است كه جذاب هم هست
و در واقـع قهرمان رمان زنان كوچك اسـت. 
شلنگ . شلنگ . شلنگ  شوخ است. شوخ است. شوخ است عشق نويسندگي است
تنها خوشگلي اش، موهايش . تنها خوشگلي اش، موهايش . تنها خوشگلي اش، موهايش  تخته مي اندازد
با «الري» دوست . با «الري» دوست . با «الري» دوست  است كه كوتاه شان مي كند
مي شود، اما آخرش با يك پروفسور آلماني كه 

جاي پدرش است، ازدواج مي كند.

مگ (مگي)

خواهر بزرگ تر. نسـخة 
در  «كالرا»  دي وي دي 
«مهاجـران».  كارتـون 
همان قدر خانم، خوشگل، 
دچار . دچار . دچار  اهل زندگي، كدبانو

ميل مفرط زنانگي.

بت

بتخواهر وسطي تر: خواهر وسطي تر: خواهر وسطي تر. 
يكـي مـانده به آخر
بــا صـورت گرد، و بــا صـورت گرد، و بــا صـورت گرد، 
به . به . به  معصوم و معمولي
شكل آزار دهنده اي 

بـت بعدها حصبه . بـت بعدها حصبه . بـت بعدها حصبه  عشـق پيانو. عشـق پيانو. عشـق پيانو بي آزار
مي گيرد و مي ميرد.

روان شـناس ها بـه ايـن يكي 
به . به . به  «خود شـيفته»: «خود شـيفته»: «خود شـيفته» مي گويند
ايمي . ايمي . ايمي  همين صراحت و وقاحت
هـم خوش قيافـه اسـت هم 
(بااستعداد  (بااستعداد  (بعد نقاش مي شود) 

هر كسـي جاي او بود، .  هر كسـي جاي او بود، .  هر كسـي جاي او بود،  هم كمبود زنانگي نداردو هم كمبود زنانگي نداردو هم كمبود زنانگي ندارد
او بعدها مخ الري را كه از جو، . او بعدها مخ الري را كه از جو، . او بعدها مخ الري را كه از جو،  خودشيفته مي شد

جواب رد شنيده، مي زند و زنش مي شود.

ايمي (سارا)
الري (الرنس)

پسر همسايه،پولدار ومو 
رگ  يـك  بـا  مشـكي 
شريك شلنگ . شريك شلنگ . شريك شلنگ  ايتاليايي
شـريك . شـريك . شـريك  تخته هـاي جو
آن  از  ايمـي.  زندگـي 

كمي شكننده. كمي شكننده. كمي شكننده.  مردهايي كه االن مد شده اند
از كمبود نامحسوس مردانگي رنج مي برد.

درباره نويسنده زنان كوچك
همسران خوبهمسران خوب

ماهنامه اي كه او برايشان داستان . ماهنامه اي كه او برايشان داستان . ماهنامه اي كه او برايشان داستان  آلكوت، «زنان كوچك» را نوشت چون به پول احتياج داشت. آلكوت، «زنان كوچك» را نوشت چون به پول احتياج داشت. آلكوت، «زنان كوچك» را نوشت چون به پول احتياج داشت لوئيزا مي
چون . چون . چون  مي نوشت اين بار داستاني دربارة«دخترها» مي خواست و آلكوت از اين موضوع، اوقاتش تلخ شد
با اين حال زنان كوچك را نوشت و كارش گرفت طوري كه دنبالة آن به اسم . با اين حال زنان كوچك را نوشت و كارش گرفت طوري كه دنبالة آن به اسم . با اين حال زنان كوچك را نوشت و كارش گرفت طوري كه دنبالة آن به اسم  ميانه اي با دخترها نداشت
زنان كوچك در واقع چهار تا خواهرند كه پدرشان . زنان كوچك در واقع چهار تا خواهرند كه پدرشان . زنان كوچك در واقع چهار تا خواهرند كه پدرشان  «همسران خوب» را خودش با ميل و رغبت نوشت
تفاوت كاراكتر دخترها،  شايد . تفاوت كاراكتر دخترها،  شايد . تفاوت كاراكتر دخترها،  شايد  چون روزهاي وسط جنگ هاي داخلي آمريكاست. چون روزهاي وسط جنگ هاي داخلي آمريكاست. چون روزهاي وسط جنگ هاي داخلي آمريكاست كنارشان نيسـت
خانم «مارچ» به عنوان مادري با تدبير و ايده آل، جمع اين اضداد اسـت و . خانم «مارچ» به عنوان مادري با تدبير و ايده آل، جمع اين اضداد اسـت و . خانم «مارچ» به عنوان مادري با تدبير و ايده آل، جمع اين اضداد اسـت و  جذابيت اصلي قصه باشـد
انيميشني كه ما از اين داستان ديده ايم، . انيميشني كه ما از اين داستان ديده ايم، . انيميشني كه ما از اين داستان ديده ايم،  عجيب است كه با وجود ايده آل بودنش، هنوز جذاب است

1987كارتوني آن و محصول شركت ژاپني نيپون، در سال 1987كارتوني آن و محصول شركت ژاپني نيپون، در سال 1987 است. يكي از محبوب ترين اقتباس هاي
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احسان عمادي

ــيد. اما حتما يكى از معروفترين آهنگهايش را  ــوزانا وگا را نشناس ــايد شما س ش
ــنيده ايد: «تامز دينر». باز هم متوجه نشديد؟ بابا تيتراژ  بى اين كه خودتان بدانيد ش
ــن! مى دانم كه همين االن داريد آهنگش را با دهان رى لود مى كنيد! تازه تيتراژ  پري
پرين يا همان «باخانمان» يك ويژگى خاص ديگر هم داشت: تازه موج جلوه  هاى ويژة 
كامپيوترى به صدا و سيما رسيده بود و همكاران محترم هم از ذوق و سرخوشى سر 
از پا نمى شناختند و هر چيزى را كه ياد گرفته بودند، از نصف كردن افقى و عمودى 
كادر كه هر نصفش يك تصوير را نشان دهد تا تكه تكه كردن تصوير و پخش كردن و 
جمع كردنش تا توى هم رفتن تصاوير و آينه بازى و ديگر اقسام ژانگولرها را بى توجه 

به اصول بديهى زيبايى شناسى با توليد انبوه روى اين تيتراژ آزمايش كرده بودند.
باخانمان يك انيميشن ژاپنى بود كه بر اساس رمان هكتور مالو و با همين عنوان 
ساخته شد. كسى هم آخرش نفهميد چرا با وجود آواره و سرگشته بودن شخصيت 

اول قصه و بى خانمان بودنش مالو اين اسم را انتخاب كرد. 
پرين تقريبا با همة انيميشن هاى قبلى ژاپنى فرق مى كرد. او اولين نوجوانى بود 
ــت. چرا كه خودش با چشمان خودش درگذشت آن  كه به دنبال مادرش نمى گش
عزيز از دست رفته را ديد و با دست هاى كوچكش پيكر مطهر آن عكاس هندى تبار 

را كه هرگز در سوگ شوهر، سياه از تن به در نكرد، به خاك سپرد.
آدم هاى خوب كارتون ها معموال خيلى روى اعصاب تماشاچى رژه مى روند. مثل 
دختر مهربون يا ممول يا خانوم كوچولو (در پسر شجاع) يا پروانه (در چوبين). اما 
ــى مثل آقايان  پرين با وجودى كه خيلى دختر خوبى بود و مدام آدم هاى بدجنس
تاروئل و تئودور و نيز خواهر و خواهرزادة نمك به حرام آقاى ويلفران بزرگ سعى در 
زدن زيرآبش را داشتند تا از محبوبيت اش نزد پدربزرگ مايه دار دانه درشتش (كه 
آن موقع نمى دانست پرين با اسم تقلبى اورالى نوه اش است) بكاهند و اگر دست خدا 
ــالم به در نمى برد، اما  و طينت پاك پرين نبود، او از هيچ كدام اين توطئه ها جان س

روى اعصاب نبود. الاقل چندان روى اعصاب نبود. 
علت اين امر را مى توان در خاستگاه اجتماعى پرين جست و جو كرد. چرا كه او به 
عنوان فردى از طبقة محروم و زحمتكش مردم كه مدارج ترقى را تا رسيدن به مقام 
منشى مخصوص آقاى رئيس پله پله طى كرد، قربانى بى گناه يك ازدواج نفرين شده 
بود. وصلت ناميمونى بين دو طبقه از باالترين و پايين ترين طبقات جامعه (البته اگر 
ــكالت مميزى به خوردمان نداده  ــيماى وطنى براى رفع مش اين قصه را صدا و س
باشد!) به همين خاطر بود كه گرچه او هم گه گدارى روح لطيفش عود مى كرد و با 
پاريكال و بارون، سگ و االغ محبوبش سراغ بوى سيب و نفس حبيب را مى گرفت، 
ــوص خواهران (و البته  ــاچيان به خص ــا در مجموع از محبوبيت الزم بين تماش ام
ــت وجوى فرزند  ــادران) عزيز برخوردار بود و هر چه آقاى ويلفران در روند جس م
مرحومش ادموند جلوتر مى رفت و به كشف هويت واقعى پرين نزديك تر مى شد، 
نفس هاى بينندگان هم بيش از پيش در سينه محبوس مى گرديد. تا آن جا كه يكى 
از آشنايان ما كه مدير مدرسة راهنمايى و البته از طرفداران پر و پاقرص باخانمان 
ــه از معلم ها خواهش كرد تا  ــت بچه هاى مدرس بود، يك بار ضمن اجابت درخواس
ــبك تر كنند تا بتوانند با خيال راحت به تعقيب  ــنبة آن ها را كمى س تكليف روز ش
ــكى كه اندوه پرين و آقاى  ــت پرين بنشينند! و چهره هاى غوطه ور در اش سرنوش
ــادى به هم  ــنيدن خبر ناگوار مرگ ادموند نظاره مى كردند يا از ش ويلفران را از ش
رسيدن نوه و پدربزرگى چنين برازنده يا بينا شدن رئيس كارخانه در عنفوان پيرى 

مغروق و محظوظ شادى بودند، به عنوان نقطة عطف سريال ماحصل چنين 
تصميمى بود.

هكتور مالورماني از هكتور مالورماني از هكتور مالو رماني از براساس رماني از براساس 
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حبيبه جعفريان

يك خانة نقلي. مامان و بابا. يك  خواهر بزرگ تر كه خوشگل و عاقل 
ــال خودم بودند. من عاشق  ــن و س ــت و دو تاي ديگر كه همس اس
ــم بودند. حداقل  ــا بودم . فكر كنم بقية دخترها ه اين جور قصه ه
ــران» را از چيزهايي مثل «رامكال»  ــان، «مهاج مي دانم بيشترش
بيشتر دوست داشتند. دودي كه از دودكش خانة مهاجران بيرون 
ــتي يعني ناهار آماده است يا  مي آمد، عالمت خانواده  بود. مي دانس
«كالرا» دارد كيك درست مي كند، كيكي كه كم است. به هر حال 
ــت كه بتواني دلي از عزا درآوري و براي يك ذره بيشتر  آن قدر نيس
خوردن، دوباره بايد با «كيت»،  يكي به دو كني. مامان مي گويد همة 
ــيرند همين طوري اند. سر هر چيزي مثل  بچه هايي كه شير به ش
ــت مثل من و كيت.  اولش كمي  ــگ و گربه به هم مي پرند. درس س
مردد بودم كه من، «لوسي مي» باشم. چون كيت بود كه صورتش 
ــت. اما از آن طرف، «لوسي مي» كوچكتره  مثل من كك مك داش
بود. موهايش را مي بافت و مثل من ديگر هيچ وقت  بازشان نمي كرد 
و سر هر چيزي اشكش درمي آمد. بعد هم كه حافظه اش را از دست 
داد و رفت پيش آن خانوادة پولدار، ديگر به هيچ قيمتي حاضر نبودم 
ــم. تمام مدت نگران بودم حافظه ام برگردد و اين  كس ديگري باش
ــاغ  با  ــگل، اين ب ــن لباس هاي چين دار خوش ــود. اي ــا تمام ش رؤي
فواره هايش كه از خانة آقاي «پتي بل» نكبت هم بزرگ تر بود، تمام 
ــود و من برگردم پيش مامان واقعي ام كه كمرش باريك نبود و  ش
دامن  لباس هايش پف نداشت... ولي خب... دلم هم برايش تنگ 
ــبيه ستارة  ــد. دلم براي دكتر ديتون كه موهايش ش مي ش

دريايي بود، براي ديدن كالرا كه با وجود سكوت خانمانه اش، معلوم 
بود عاشق «جان» شده بود، براي تور مشكي اي كه موهايش را تويش 
ــرد  ــد و از رفتار س جمع مي كرد، براي غرغرهاي كيت، تنگ مي ش
ــان مي برد،  ــان، وقتي مامان جديدم مرا به ديدنش خودم با همه ش
خجالت مي كشيدم. مي دانستم من تقصيري ندارم. خب، حافظه ام را 
از دست داده ام ولي... نمي دانم. وضع سختي بود. شايد براي همين، 
ــبيه گرگ بود ولي  ــگه  كه ش ــي باالخره «كوچولو»ـ  همان س وقت
ــتـ  باعث شد حافظه ام برگردد، خيلي هم  مي گفتند «دينگو» اس
ــر چند هيچ وقت  ــردم ديگر وقتش بوده. ه ــدم. فكر ك ناراحت نش
نتوانستم اين فكر را از سرم بيرون كنم  كه نمي شد همه اش را با هم 
ــود». يا «دود  ــتم؟ كمي طول كشيد تا بفهمم «نه! نمي ش مي داش

دودكش» يا «پول». اين، يك قانون است. 

كاوه مظاهري

ماقلي و ماقلي و مامان و بابا قلي و يك خانه نقلي و يك خانه ن
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