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به دنبال چرايش نگرد!

سوپرسوپررسوپرسوپسوپرمرممرمرررمنمننمننمننمنمممنن كو كوو كو ك ك كووچوچووچوچچوولولو
كاوه مظاهري

تيتراژش كه مي آمد، وول خوردن شروع مي شد، وول خوردن سؤال ها توي سرم را مي گويم. سؤال هاي عجيب و غريبي كه بي ربط 
به فضاي اجق وجق چوبين نبود. هيچ وقت نفهميدم كه چوبين چه جور جانوري بود. اگر حيوان بود، پس چرا مادرش آدم بود و اگر 

ــت و دو تا پاي  ــم گنده، يك خرمن مو، دو تا دس ــكلي بود: تركيبي از تا دو تا چش آدم بود، پس چرا قيافه اش آن ش
ــتم؛ هويت آن را هيچ وقت نفهميدم. دماغش شبيه  ــكل را كمابيش براي برونكا هم داش قلمبه؟ همين مش

ــند بود و چشم هايش مثل جك نيكلسون، ولي در مجموع، شبيه هيچ جانور قابل  دماغ باربارا استرايس
ــت. آن راهروي رنگارنگي كه جلوي مخفيگاه  ــة خدا روي اعصاب آدم رژه مي رف تصوري نبود. هميش
ــه جوري از آن راهرو رد  ــچ بود؟ خود برونكا با آن هيكل زمختش چ ــود چرا آن قدر پيچ واپي ــكا ب برون
ــق  ــد؟ چرا رنگ آن قورباغه قرمز بود و بچه اش توي دهنش زندگي مي كرد؟ چرا چوبين عاش مي ش
ــده بود و آن دختره كه چوبين پيش شان زندگي مي كرد، رقيب عشقي پروانه بود، آن هم از  پروانه ش
نوع خارق العاده و نايابش؟ چرا قيافة خرسه، آن قدر دپرس بود و فقط گل مي خورد؟ چرا پيپ پيرمرده 

مثل پيپ عموي بلفي، كنار دهنش چسبيده بود و نمي افتاد؟ چرا هر وقت اتفاق بدي مي افتاد، آن جغد 
بيچاره از باالي درخت مي افتاد پايين؟ يعني چيزي اش نمي شد؟

يعني توي آن جنگل به آن گندگي، هيچ آدم ديگري غير از پيرمرده و دختره زندگي نمي كردند؟ حاال 
فرض كنيم كه جوابش «نه» باشد، خب پس چرا توي 26 قسمت، يك آدم هم به عنوان ميهمان يا رهگذر 

از توي جنگل رد نشد؟ چرا پيرمرده و دختره نمي توانستند با حيوان ها حرف بزنند. ولي چوبين كه مثال از يك 
سيارة ديگر آمده بود مي توانست با همه حرف بزند؟

ــايد االن خيلي هايش را بتوانيم با اين قضيه كه احتماال «چوبين يك سوپرمِن آپديت شده  ش
به سبك انيميشن هاي ژاپني بوده»، توجيه كنم. 

دنبال مادرش مي گشت اولين شخصيتي كه دنبال مادرش مي گشت اولين شخصيتي كه دنبال مادرش مي گشت

چشم هايش! چشم هايش! 
نويد غضنفرى

كارتون «هاچ، زنبور عسل» چند مرتبه از تلويزيونمان پخش شد، اما تأثيرش براى بچه هايى مثل ما كه 
اولين سرِى پخش آن را دنبال كرده اند نسبت به باقِى دوره ها بيشتر است. داليل زيادى هم دارد؛ يكى 
از مهم تريِن آن ها اين است كه هاچ، اولين شخصيت كارتونى اى بود كه  دنبال مادر گمشده اش بود، سيل 
كارتون هاي ژاپنى اى كه قهرمان هايشان، دنبال مادرانشان بودند بعد از اين يكى سرازير شد. مثل«بل و 
ــتين»،«دخترى به نام نل» و حتى «بنر، سنجاب كوچولو» (با اين كه بَِنر خيال مى كرد، مادرش  سباس
ــت!) به همين خاطر، تِم «مادر گمشده» براى بچه هاِى پاِى تلويزيون نشيِن دوره هاى بعد از  «گربه» اس
ــان نمى دادند. با اين كه هاچ هم يكى از  ــده بود و آن ها مثل ما واكنش نش ما خيلى تكرارى و نخ نما ش
ــه چهارم صورتش را فقط «چشم»  ــونوكو» ژاپنى است و حدود س كاراكترهاِى مخلوق كمپانِى «تاتس
ــماِن بزرگ دارند!) اما حس غمگينانة چشم هايش  ــغال كرده (اصوال تمام طراحان ژاپنى عقدة چش اش
نسبت به ساير قهرمان ها، بيشتر درآمده بود. ديگر اين كه «هاچ» اولين كارتونى بود كه ما مى ديديم و 
كاراكترهايش، حشره هاى مختلف بودند و طراحى شان آن قدر طبيعى و خوب (مثال نسبت به طراحى 
مزخرف كارتوِن مشابه اش «نيك و نيكو» كه محصول كمپانِى «نيپون» است) بود كه مى توانست براى 
خودش كالِس حشره شناسى اى باشد! شخصا تا لحظة مرگ هم ظاهر ترسناِك «آخوندك»ى را كه در 
واقع يكى از شخصيت هاى شرور داستان بود و چند قسمت از كارتون را به ترسناك هاى نوع «اسپالتر» 

( فيلم هاي ترسناك پر از دل و روده و خون و خونريزي) تبديل كرد، فراموش نمى كنم.
ــل مهم تر كه باعث تأثيرگذاري هاچ بود، تيتراژ ابتدايى و انتهايِى كارتون بود  ــا از همة اين دالي ام
كه طبيعتا ما بيننده هاى دوره اول، آن را كامل ديديم (در دوره هاى بعدِى پخش هاچ، عنوان بندى 

ــيقِى زيبا و براى آن موقِع ما بيشتر عجيب «پرواز زنبور  ــان داده نمى شد)  و قطعة موس نش
ــِك  ــواِر سوس ــل» را روى عكس ها و تصاويرى از كاراكترها (مثل آن يكى كه هاچ س عس

شاخ دارى بود) مى شنيديم.

مونگار هنوز با صداي مونگا مونگا از اين درخت به آن درخت مي پرد

چه سرسبز بود جنگل ماچه سرسبز بود جنگل ما
احسان رضايي

ــتى... يك چشمه با آب سرد و زالل... هواى سبك... كوه، جنگل، خورشيد...  يك نغمة سرخ پوس
ــت دارم با رنگ ها بازى كنم. دلم هيچ  ــى كنم. دوس ــت دارم نقاش دارم به اين ها فكر مى كنم. دوس
ــي در ميان جنگل پاك  ــبز مثل يك راه قديم ــد. رد پاها را آرام آرام با رنگى س ــى را نمى خواه كس
ــم، نگاه مى كنم و مى دانم  مى كنم و تنهاى تنها به درون تصوير مى دوم. به درخت هايى كه مى كش
ــنجاب مثل مونگار دارد زندگى مى كند و با صداي مونگا مونگا از اين  روى هر يك از آن ها يك س
ــايد چند درخت آن طرف تر هم النة مارجي پير و مارمولك اش باشد.  درخت به آن يكي مي پرد. ش
دلم مي خواهد درخت هايي را بكشم كه بلفي و لي لي بيت و باقي آدم كوچولوها البه اليشان زندگي 
ــت كنند.  مي كردند. حتما البه الي درخت ها جايي مي گذارم كه آدم كوچولوها بتوانند خانه درس
ــان بايد آن قدر فضاي خالي بين درخت ها و آن قدر سوراخ سمبه داشته باشد كه بلفي و  دهكده ش
لي لي بيت و ناپو و چونا و ماكي و بقيه بتوانند بازي كنند. هيچ چيزي به اندازة بازي كردن و شادي 
ــرزندگي اين بچه ها برايم جالب نبود. برگ هم مي خواهم، زياد. براي بچه ها اين برگ ها همه  و س
چيزي مي تواند بشود، از سورتمه روي برف تا معدن آب شبنم ها. يك كوه هم مي خواهم كه باباي 
ــم و آن جا را خانة جادوگر پير  لي لي بيت، آن جا بتواند تونل  بكند. يك كلبة دورافتاده هم بايد بكش
و عجيب و غريب بكنم تا بتوانم در بزنم و بروم كنار پيرمرد بنشينم و با هم يكى از آن معجون هاى 
ناشناخته  را بخوريم... كودكي من با همين ها سپري شده. حاال چه اشكالي دارد باز هم بچه بشوم 

و بروم به  آن دنياي شاد فارغ از غم و غصه و دغدغه؟
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ژاپني تون هاي ژاپني تون هاي ژاپني  تون هاي رتون هاي ر كاهايكاهايكا گيژگيژگي ژيكي از ويژيكي از وي
بي پدر و مادرهابي پدر و مادرها

كاوه مظاهري

ــرلي همه  ــاير، بنر و آن ش ــا، جودي ابوت، تام س حن
بي پدر و مادر بودند. مادران جكي و جيل و پرين هم 
ــمت مردند و عمال آن ها هم بي پدر و  بعد از چند قس
مادر شدند. هاچ و رمي و چوبين هم از همان قسمت 
ــان مي گشتند، در  اول تا آخر، دنبال مادر گمشده ش
حالي كه در طول سريال، نه ساية پدر باالي سرشان 
بود، نه ساية مادر. وضع سندباد هم همين طوري بود. 
پدر و مادر او هم از يك جايي به بعد، اسير غول آيينه 
ــدند و به سنگ تبديل شدند، تا اين كه در قسمت  ش
آخر، سندباد غول را نابود كرد و پدر و مادرش را آزاد 
كرد. مادر آنت هم مرده بود و براي دني كوچولو آنت 
عمال هم خواهر بود هم مادر. نيك و نيكو هم كه انگار 
ــمان افتاده بودند روي زمين، هيچ وقت  از وسط آس
ــد. حتي توي  ــان حرفي زده نش دربارة پدر و مادرش
ــخصيت اصلي اش  ــه والت هم كه ش بچه هاي مدرس
ــم خانوادة  ــت، هم مادر و ه ــم پدر داش ــو) ه (انريك
درست و حسابي، باز هم يك كاراكتر فوق العاده قوي 
ــم فرانچي بود كه به خاطر نداشتن پدر و مادر،  به اس
ــمت  ــي مي كرد. (آن دو قس ــش زندگ ــا مادربزرگ ب

فوق العاده كه دربارة فرانچي بود، يادتان است؟)
ــا چهارتا به راحتي مي توان  ــاب دو دو ت با يك حس
نتيجه گرفت كه تم «بي پدر و مادرها» تم غالب اكثر 
ــايد اين به حال و روز بعد  كارتون هاي ژاپني بوده. ش
ــردد، زماني كه اكثر بچه هاي  از جنگ ژاپن بر مي گ
ــان (و يا هر دو) را از دست داده  ژاپني، پدر يا مادرش
ــك جوري به  ــت ي بودند و اين كارتون ها مي خواس
ــد از پس  ــي هم مي توانن ــد كه به تنهاي ــا بگوي آن ه

مشكالت زندگي برآيند.
ــر  ــي اكث ــتايي و جنگل ــاي روس ــايد فضاه ش
ــه آدم هاي  ــراي اين بود كه ب ــان هم ب كارتون هايش
معمولي و حتي فقير ژاپن نزديك تر شوند، آدم هايي 
كه يا مثل خانوادة دكتر ارنست مجبورند با طبيعت 
بجنگند يا مثل بچه هاي مدرسه والت با مشكالت 
شهرنشيني و آدم هاي دورو برشان درگير هستند.

هانا - باربراى ژاپن چگونه ساخته شد؟

يك مريك مرريك مرريك مرريك مريك ميك ميك مردرددردرردد،، يك يكرؤيارؤيا

نينجاهاى دانش (1972)، هانا - باربرا اين 
كارتون را كمى تغيير داد وبه اسم «جنگ 
ستارگان» پخش كرد.

احسان رضايي

ــتر كارتون هاى  ــرش را بكنيد. اگر اين مرد نبود، ما نصف بيش فك
عمرمان را نديده بوديم. تاتسو يوشيدا، پيشگام صنعت انيميشن 
ژاپن است و اگر او و كمپانى اش نبودند، حاال انيميشن ژاپن اين قدر 
ــده بود كه تلويزيون ما برود و كارتون هاى ژاپنى برايمان  مهم نش

بخرد.
ــيدا ياد مى شود.  در خود ژاپن با صفات عجيب و غريبى از يوش
ــته. مى گويند او  ــد او قدرت جادويى در قصه گويى داش مى گوين
شخصيتى اسطوره اى داشته. مى گويند... شايد حرف هايشان پر 
ــد. از كسى كه تمام كودكى اش در جنگ جهانى و  بيراه هم نباش
ــت بمباران و فقر شديد گذشت، انتظار چنين سرزندگى و  وحش
خالقيتى نمى رود كه اولين كاريكاتوريست ژاپن تحت اشغال باشد 
و اولين كمپانى انيميشن ژاپنى را راه بيندازد و اولين كارتون ژاپنى 
با پخش جهانى را بسازد. اما او تاتسو يوشيدا بود. مردى كه در ژاپن 

مى گويند از عصر افسانه ها به جا مانده بود.
يوشيدا در 1932 به دنيا آمد. سال1932 كمپانى تاتسونوكو را 
با برادرهايش راه انداخت و سال1977 به خاطر سرطان كبد مرد. 

اين وسط، چند تا كارتون از او مانده، چند تا داستان (مثل داستان 
«هاچ، زنبور عسل» كه در كمپانى خودش تبديل به كارتون شد) 
ــعار  ــت. ش و يك كمپانى كه به «هانا-باربراى ژاپن» معروف اس
ــد.» موفقيت كارهاى او  ــيدا اين بود: «بچه ها رؤيا مى خواهن يوش
باعث توجه جهانى به انيميشن ژاپن و رونق كار استوديوهاى ژاپنى 
شد. محصوالت كمپانى او مستقيما توسط هانا - باربرا خريدارى و 
پخش مى شدند. از روى كاراكترها و كارتون هاى تاتسونوكو كلى 
كارتون و فيلم ساخته شده. مثال رونق داستان هاى علمى- تخيلى 
ــت كه اين كمپانى  ــاى كارتون، به خاطر چند كارتونى اس در دني
ساخت. منتها فرق كارهاى تاتسونوكو، با كمپانى هايى مثل توئى 
اين بود كه تاتسونوكو كامال به نيازهاى تربيتى بينندة كودك واقف 
بودند و اصال به همين خاطر به اين كمپانى «خانه قهرمانان» لقب 

داده اند.
ــم آن است كه هم  از نكات بامزه دربارة اين كمپانى يكى هم اس
«بچه هاى تاتسو» (اسم كوچك بنيانگذارش) معنى مى دهد و هم 
«اژدهاى دريايى» كه اين يكى با لوگوى كمپانى همخوانى دارد. 
تاتسونوكو سال2005 با يك كمپانى اسباب بازى ادغام شد و حاال 

از آن كمپانى و آن مرد، يك موزه به جا مانده.

قبل از چوبين، بعد از چوبين
برزخبرزخرزخبرزخرزخبرزخرزخبرزخببببرزخرزخ

احسان عمادي

ــد از من  ــل بع ــل من با نس ــاى كودكى نس كارتون ه
ــت. جاى  ــى زيادى داش ــى و محتواي ــاى فرم تفاوت ه
شخصيت هاى انسانى يا انسان باورانة حيوانى با خصائل 
ــترِى محبت، حسادت، تنهايى،  سياه و سفيد  و خاكس
افسردگى، مقاومت، شجاعت يا حماقت را آدم هاى فضايى 
ــرفت هاى  ــودات محيرالعقولى گرفتند كه پيش و موج
تكنولوژيك، خوراك هر روزشان بود و تنها با فشار دگمه اى 
به جنگ با هم مى شتافتند. نسل بعد از ما به جاى «الفى 
اتكينز» و «بچه هاى مدرسة والت» و «سايمون در سرزمين 
نقاشي ها»، مجموعه هاي«دژ فضايى» و «دى جى  مون» و 
ــت هاى نينجا» را تعقيب مى كردند. اما نقطة  «الك پش
عطف اين تحول كجا بود؟ كدام كارتون به قول شعرا اين 
وسط نقش «كادانس» (يك جور برزخ) را بازى مى كرد؟ 
زياد به مغزتان فشار نياوريد. «چوبين» (كه اسمش نه به 
ــم خاص  ــده از چوب» كه يك اس ــاخته ش معناى «س
خارجى بود) اين مهم را برعهده داشت. او كه از فضا آمده 
بود، وفادار به سنت غالب انيميشن هاى ژاپنى، غم فراق 
ــت و درصدد بود كه با شكست دادن برونكاى  مادر داش
خبيث، مام مهربانش را از چنگال او برهاند. در چوبين، در 
كنار برونكاى دماغ بادمجانى و خفاش هاى بال دار آهنى 
يك چشم و جك و جانورهاى زاغ رنگ ماغ پيكرى كه به 
ــا بودند، رولى و  ــت در جهانى» توان هر كار خفنِ «نيس
ــبتا  ــش را هم مى ديديم كه رابطة عاطفى  نس پدربزرگ
ــتند. همين طور پروانه كه يار و  عميقى با چوبين داش
غم خوار تنهايى و افسردگى چوبين بود و البته لج بازى هاى 
ــان، گه گاه غصة تازه اى مى شد افزون بر  كودكانة بينش
غم هاى جانكاه چوبين.  تازه خرس و خرگوش و قورباغه 
هم به عنوان دوستان كمى تا قسمتى ابله چوبين حضور 

داشتند.
ــت  ــت كه آن موقع، چوبين را خيلى دوس يادم اس
داشتيم. برايمان جذاب بود و تازگى داشت. آن قدر كه 
ساعت پنج غروب كه از مدرسه تعطيل مى شديم، من 
و برادرم تمام راه پانزده دقيقه اى تا خانه را مى دويديم تا 
حداقل به آخرهاى چوبين برسيم. (آن موقع هنوز علم 
اين قدر پيشرفت نكرده بود كه يك برنامه را فردايش 
تكرار كنند. تازه ويديو هم هنوز ممنوع بود و از سروش 
سيما كارى بر نمى آمد!) اما حاال هر چه به مغزم فشار 
مى آورم كه توى چوبين سوژه اى براى يادداشت پيدا 
ــه هم خوردن ها و  ــم، چيزى يادم نمى آيد. فقط ب كن
منفجر شدن هاى آن خفاش هاى احمق، يادم 
مانده و خنده هاى شيطانى برونكا در پس 
چشمان نفرت انگيزش و صداى مهربان 
ــى و دوبلة  ــيرزاد روى رول ــم ش مري
ــاهين مقدم  شيطنت آميز فريبا ش
ــن و جغدى كه از درخت  روى چوبي
پرت مى شد پايين و «يه خبر بد» را 
ــه  كه  ــر قورباغ ــالم مى كرد و پس اع
هميشه در دهان پدرش سكنى مى گزيد. 
ــت هيچ اتفاق  ــات يا حتى كلي از جزئي
خاصى در خاطره ها اثرى نيست و البته 
ــد خيلى هم عجيب  اين موضوع نباي
باشد. اگر كمى فكر كنيد، راز ماندگارى 
كارتون هاى كودكى نسل من 

را همين جا مى بينيد.

تاتسو يوشيدامشغول طراحى كاراكتر 
كارتون هايش است.

فريم هاي هاچ در موزه تاتسونوكو

راننده سرعت (1967) ساختة تاتسو يوشيدا؛ 
اولين كارتون ژاپنى بود كه پخش جهانى داشت.

پينوكيو (1972) اين پينوكيو از آنى كه ما ديديم 
در جهان مشهورتر است.
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 اگر موفق نشديد مادر هاچ را در كارتون ببينيد، ناراحت 
نباشيد. مادر هاچ همين بااليي است

ي 
ن ها

ارتو
گر ك

دي
كو

ونو
اتس

ت

 احتماال همة شخصيت هاي بامزة 
چوبين را يادتان بود به جز مادرش، حاال 

حالش را ببريد!

آرم شركت تاتسونوكو
هاچ،  بلفي و ليلي بيت استاين شركت خالق كارتون هاي مثل چوبين، 

يپنيپنيها اژاژا
تاتسونوكو

كارتون «هاچ، زنبور عسل» چند مرتبه از تلويزيونمان پخش شد، اما تأثيرش براى بچه هايى مثل ما كه 
اولين سرِى پخش آن را دنبال كرده اند نسبت به باقِى دوره ها بيشتر است. داليل زيادى هم دارد؛ يكى 
از مهم تريِن آن ها اين است كه هاچ، اولين شخصيت كارتونى اى بود كه  دنبال مادر گمشده اش بود، سيل 
كارتون هاي ژاپنى اى كه قهرمان هايشان، دنبال مادرانشان بودند بعد از اين يكى سرازير شد. مثل«بل و 
ــتين»،«دخترى به نام نل» و حتى «بنر، سنجاب كوچولو» (با اين كه بَِنر خيال مى كرد، مادرش  سباس
ــت!) به همين خاطر، تِم «مادر گمشده» براى بچه هاِى پاِى تلويزيون نشيِن دوره هاى بعد از  «گربه» اس
ــان نمى دادند. با اين كه هاچ هم يكى از  ــده بود و آن ها مثل ما واكنش نش ما خيلى تكرارى و نخ نما ش
ــه چهارم صورتش را فقط «چشم»  ــونوكو» ژاپنى است و حدود س كاراكترهاِى مخلوق كمپانِى «تاتس
ــماِن بزرگ دارند!) اما حس غمگينانة چشم هايش  ــغال كرده (اصوال تمام طراحان ژاپنى عقدة چش اش
نسبت به ساير قهرمان ها، بيشتر درآمده بود. ديگر اين كه «هاچ» اولين كارتونى بود كه ما مى ديديم و 
كاراكترهايش، حشره هاى مختلف بودند و طراحى شان آن قدر طبيعى و خوب (مثال نسبت به طراحى 

هاچ زنبور عسل
Hutch,the Honeybee

آرم شركت تاتسونوكو
هاچ،  بلفي و ليلي بيت استاين شركت خالق كارتون هاي مثل چوبين، 

مونگار هنوز با صداي مونگا مونگا از اين درخت به آن درخت مي پرد

چه سرسبز بود جنگل ماچه سرسبز بود جنگل ما
ــتى... يك چشمه با آب سرد و زالل... هواى سبك... كوه، جنگل، خورشيد...  يك نغمة سرخ پوس
ــت دارم با رنگ ها بازى كنم. دلم هيچ  ــى كنم. دوس ــت دارم نقاش دارم به اين ها فكر مى كنم. دوس
ــي در ميان جنگل پاك  ــبز مثل يك راه قديم ــد. رد پاها را آرام آرام با رنگى س ــى را نمى خواه كس
ــم، نگاه مى كنم و مى دانم  مى كنم و تنهاى تنها به درون تصوير مى دوم. به درخت هايى كه مى كش
ــنجاب مثل مونگار دارد زندگى مى كند و با صداي مونگا مونگا از اين  روى هر يك از آن ها يك س
ــايد چند درخت آن طرف تر هم النة مارجي پير و مارمولك اش باشد.  درخت به آن يكي مي پرد. ش
دلم مي خواهد درخت هايي را بكشم كه بلفي و لي لي بيت و باقي آدم كوچولوها البه اليشان زندگي 
ــت كنند.  مي كردند. حتما البه الي درخت ها جايي مي گذارم كه آدم كوچولوها بتوانند خانه درس
ــان بايد آن قدر فضاي خالي بين درخت ها و آن قدر سوراخ سمبه داشته باشد كه بلفي و  دهكده ش
لي لي بيت و ناپو و چونا و ماكي و بقيه بتوانند بازي كنند. هيچ چيزي به اندازة بازي كردن و شادي 
ــرزندگي اين بچه ها برايم جالب نبود. برگ هم مي خواهم، زياد. براي بچه ها اين برگ ها همه  و س
چيزي مي تواند بشود، از سورتمه روي برف تا معدن آب شبنم ها. يك كوه هم مي خواهم كه باباي 
ــم و آن جا را خانة جادوگر پير  لي لي بيت، آن جا بتواند تونل  بكند. يك كلبة دورافتاده هم بايد بكش
و عجيب و غريب بكنم تا بتوانم در بزنم و بروم كنار پيرمرد بنشينم و با هم يكى از آن معجون هاى 
يكي از ويناشناخته  را بخوريم... كودكي من با همين ها سپري شده. حاال چه اشكالي دارد باز هم بچه بشوم 

بي پدر و مادرهابي پدر و مادرها

ــرلي همه  ــاير، بنر و آن ش ــا، جودي ابوت، تام س حن

دنبال مادرش مي گشت

چشم هايش! چشم هايش! 
كارتون «هاچ، زنبور عسل» چند مرتبه از تلويزيونمان پخش شد، اما تأثيرش براى بچه هايى مثل ما كه 

ــرلي همه  ــاير، بنر و آن ش ــا، جودي ابوت، تام س حن
بي پدر و مادر بودند. مادران جكي و جيل و پرين هم 
ــمت مردند و عمال آن ها هم بي پدر و  بعد از چند قس
مادر شدند. هاچ و رمي و چوبين هم از همان قسمت 
ــان مي گشتند، در  اول تا آخر، دنبال مادر گمشده ش
حالي كه در طول سريال، نه ساية پدر باالي سرشان 
بود، نه ساية مادر. وضع سندباد هم همين طوري بود. 
پدر و مادر او هم از يك جايي به بعد، اسير غول آيينه 
ــدند و به سنگ تبديل شدند، تا اين كه در قسمت  ش
آخر، سندباد غول را نابود كرد و پدر و مادرش را آزاد 
كرد. مادر آنت هم مرده بود و براي دني كوچولو آنت 
عمال هم خواهر بود هم مادر. نيك و نيكو هم كه انگار 
ــمان افتاده بودند روي زمين، هيچ وقت  از وسط آس
ــد. حتي توي  ــان حرفي زده نش دربارة پدر و مادرش

ــرلي همه  ــاير، بنر و آن ش ــا، جودي ابوت، تام س حن

ــت و دو تا پاي  ــم گنده، يك خرمن مو، دو تا دس ــكلي بود: تركيبي از تا دو تا چش آدم بود، پس چرا قيافه اش آن ش
ــتم؛ هويت آن را هيچ وقت نفهميدم. دماغش شبيه  ــكل را كمابيش براي برونكا هم داش قلمبه؟ همين مش

ــند بود و چشم هايش مثل جك نيكلسون، ولي در مجموع، شبيه هيچ جانور قابل  دماغ باربارا استرايس
ــت. آن راهروي رنگارنگي كه جلوي مخفيگاه  ــة خدا روي اعصاب آدم رژه مي رف تصوري نبود. هميش
ــه جوري از آن راهرو رد  ــچ بود؟ خود برونكا با آن هيكل زمختش چ ــود چرا آن قدر پيچ واپي ــكا ب برون
ــق  ــد؟ چرا رنگ آن قورباغه قرمز بود و بچه اش توي دهنش زندگي مي كرد؟ چرا چوبين عاش مي ش
ــده بود و آن دختره كه چوبين پيش شان زندگي مي كرد، رقيب عشقي پروانه بود، آن هم از  پروانه ش
نوع خارق العاده و نايابش؟ چرا قيافة خرسه، آن قدر دپرس بود و فقط گل مي خورد؟ چرا پيپ پيرمرده 

مثل پيپ عموي بلفي، كنار دهنش چسبيده بود و نمي افتاد؟ چرا هر وقت اتفاق بدي مي افتاد، آن جغد 

يعني توي آن جنگل به آن گندگي، هيچ آدم ديگري غير از پيرمرده و دختره زندگي نمي كردند؟ حاال 
فرض كنيم كه جوابش «نه» باشد، خب پس چرا توي 26 قسمت، يك آدم هم به عنوان ميهمان يا رهگذر 

از توي جنگل رد نشد؟ چرا پيرمرده و دختره نمي توانستند با حيوان ها حرف بزنند. ولي چوبين كه مثال از يك 

ــايد االن خيلي هايش را بتوانيم با اين قضيه كه احتماال «چوبين يك سوپرمِن آپديت شده  ش

ــه هم خوردن ها و  ــم، چيزى يادم نمى آيد. فقط ب كن
منفجر شدن هاى آن خفاش هاى احمق، يادم 
مانده و خنده هاى شيطانى برونكا در پس 
چشمان نفرت انگيزش و صداى مهربان 
ــى و دوبلة  ــيرزاد روى رول ــم ش مري
ــاهين مقدم  شيطنت آميز فريبا ش
ــن و جغدى كه از درخت  روى چوبي
پرت مى شد پايين و «يه خبر بد» را 
ــه  كه  ــر قورباغ ــالم مى كرد و پس اع
هميشه در دهان پدرش سكنى مى گزيد. 
ــت هيچ اتفاق  ــات يا حتى كلي از جزئي
خاصى در خاطره ها اثرى نيست و البته 
ــد خيلى هم عجيب  اين موضوع نباي
باشد. اگر كمى فكر كنيد، راز ماندگارى 
كارتون هاى كودكى نسل من 

را همين جا مى بينيد.
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ــه  كه  ــر قورباغ ــالم مى كرد و پس اع
هميشه در دهان پدرش سكنى مى گزيد. 
ــت هيچ اتفاق  ــات يا حتى كلي از جزئي
خاصى در خاطره ها اثرى نيست و البته 
ــد خيلى هم عجيب  اين موضوع نباي
باشد. اگر كمى فكر كنيد، راز ماندگارى 
كارتون هاى كودكى نسل من 
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