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احسان رضايي

ــال هاى 1976 تا 1986 مي گويند: «عصر نيپون» و به دهة1986 تا 1996  در اروپا، به فاصلة س
مي گويند: «عصر توئي». كمپاني توئي هميشه رقيب نيپون بوده است.

ــت، از سال1956 شروع به  ــن ژاپن اس ــتوديوي انيميش توئي كه در حال حاضر بزرگ ترين اس
فعاليت كرده و اكثر انيماتورهاي ژاپن، حتي بزرگاني مثل اوسامو تزوكا و هايائو ميازاكي هر كدام 
ــته اند. چيزي كه ما از اين كمپاني ديده ايم و مي شناسيم، همين چند  دوره اي با آن همكاري داش
ــت هاي نينجا» (1987) كه  ــت كه اين جا معرفي كرده ايم و البته كارتون «الك پش تا كارتوني اس
ــي و كارتون هايش در اروپا و آمريكا  ــود. اما اين كمپان ــاال و تازه دارد از تلويزيون ما پخش مي ش ح
ــي، دنباله ها و كتاب هاي  ــتند و حتي كمپاني هاي كارتون غرب ــاده معروف و محبوب هس فوق الع

كميك فراواني براي كارتون ها و كاراكترهاي آن ساخته اند.
ــاده است. در دهه70 ميالدي كمپاني توئي، سبك خاصي از كارتون را گسترش  ماجرا خيلي س
ــت كه در آن  ــي و كارتون ژاپني اس ــيوة نقاش ــت. مانگا، يك ش ــبك مانگا معروف اس داد كه به س
كاراكترها داراي فيزيكي اغراق شده (چشم هاي درشت و قد بلند) و شبيه غربي ها هستند. در حال 
ــبك مانگا دو نماينده در جهان دارد: يكي كمپاني توئي كه در اين سبك اغراق مي كند و  حاضر س
ــخير كند (آن ها براى اين كار، حتى از وارد  ــعي دارد هرچه بيشتر غربي شود و بازار غرب را تس س
كردن موارد ممنوعى مثل خشونت يا نكات غيراخالقى به كارتون هم ابايى ندارند)؛ يكى هم استاد 
ميازاكي كه اين سبك را در خدمت فرهنگ و سنت هاي شرق به كار مي گيرد و كارتون هايش مثل 

شهر اشباح در ايران خودمان هم طرفدار و محبوبيت زيادي دارد.
پيدايش سبك مانگا البته ربطي به كمپاني توئي ندارد و قبل از رو آوردن اين كمپاني به آن، توسط 
اوسامو تزوكا، انيماتور معروف ژاپني و در كتاب هاي كميك به كار مي رفت. اوسامو تزوكا كه به «والت 
ــك بود كه كار طراحي، انيميشن سازي و داستان نويسي هم  ــت، يك پزش ديزنِي ژاپن» معروف اس
ــتان هاي تزوكا همان كتاب هاي كميك اش بودند و جز ديالوگ هاي شخصيت ها،  مي كرد. البته داس
هيچ نوشته اي نداشتند. او تمام عمر طراحي مي كرد و وقتي در 1989 مرد، 150هزار صفحه كميك 
ــتارش بود كه «خواهش مى كنم  از او به جا مانده بود. مى گويند آخرين حرف تزوكا خطاب به پرس
ــال براى همين داستان  هاى بدون متنش، كانديد نوبل  اجازه بده كمى طراحى كنم.» او در همان س
ــتي  ــت تأثير كارهاي ديزني خلق كرد. او درش ــگا را در دهه50 و تح ــبك مان ــات بود. تزوكا س ادبي
ــم هاي كاراكترهايش را از چشم هاي ميكي ماوس گرفته بود و بعدها چند شخصيت هم از روي  چش
كاراكترهاي والت ديزني خلق كرد. از جمله «پسر فضايي» كه از روي سوپرمن ساخته شد و «كيمبا، 
شير سفيد» كه الهام گرفته از كارتون «شيرشاه» بود. اين پزشك پركار، خودش كارتون «يونيكو» را 
ساخته و داستان خيلي از كارتون هاي ژاپني، مال اوست. او منبع الهام و آموزش تمام مانگاكارهاي 
ــت كه تمام كساني كه مانگا كشيده اند، حداقل يك دوره در همان آپارتماني  بعدي بود و معروف اس
زندگي كردند كه تزوكا زندگي مي كرد. اوسامو تزوكا در دهه70 به كمپاني توئي آمد و تعداد زيادي 
ــت مسؤوالن اين كمپاني كه فقط به دنبال  ــتان و كاراكتر براي آن ها خلق كرد. اما عاقبت از دس داس
ــته شد و زد بيرون. و اين، درست همان علتي  فروش در بازارهاي غربي بودند خس

بود كه ميازاكي را از توئي فراري داد.
كمپاني توئي مظهر اغراق و نيز كار سفارشي (آن هم عمدتا براي بازارهاي 
ــت. تعداد اپيزودهاي كارتون هاي اين كمپاني اكثرا سه رقمي  غرب) اس
ــاخته اند. از جمله سوژة  ــوژه، چند كارتون س ــت و معموال با هر س اس
روبات ها و زندگي در فضا. اين كمپانى (ظاهرا با نظر و سفارش دولت 
ژاپن كه مي خواست فرهنگ روبات ها را بين مردمش جا بيندازد) 
از سال1965 به بعد، تقريبا هر سال يك كارتون ساخته پر از روبات 
و موجودات عجيب و غريب، و البته روابط عجيب و غريب تر. (خود 
ــرى «ديجيمون» را به عنوان نقطة اوج و فرم مطلوب اين  كمپانى س

دسته از كارتون هايش معرفى كرده.)
ــايد براى بينندة غربى جالب باشد، اما توئى در خود  اين روش ش
ــرا. كمپانى اى كه  ــت چ ژاپن محبوبيت ندارد. معلوم هم هس
افسانة مردمى ژاپنى، يعنى اى كيوسان را در دستة «كمدى» 
ــون» را بگيرد. حاال  ــا بدهد، هيچ وقت نمى تواند جاى«نيپ ج

اروپايي ها هرچي دلشان مي خواهد بگويند.

نيپون داستان هاي غربي را هم با حال و هوايي شرقي تصوير مي كرد، اما 
توئي برعكس، داستان هاي شرقي را هم طبق پسند غربي ها مي ساخت
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با اي كي واقعي آشنا شويد
اي  كيو  ربطي  به آي  كيو  ندااي  كيو  ربطي  به آي  كيو  ندارررردد

ــوم. اولين درس من چيست؟» استاد پرسيد: «شام  ــتاد گفت: «من آمده ام تا راهب ذن بش اي كيو به اس
خورده اي؟» گفت: «بله.» استاد گفت: «پس ظرفت را بشور.» اين، يك حكايت معروف در ادبيات ژاپن است. 
ــت. او را مبتكر يكي از دو فرقة اصلي ذن  اي كيو (1394 تا 1481)، يكي از معروف ترين چهره ها در ذن اس
مي دانند. او كسي بود كه ورود زن ها به معابد ذن را آزاد كرد و «جشن چاي» ژاپني هم به او منسوب است.

ــر يك امپراتور بود كه در دورة حكومت شوگون ها كه حكومت را از دست امپراتورها  اي كيو در اصل پس
خارج كردند، مادرش مجبور شد به همسري يك شوگون برود و براي همين او را به معبد فرستاد. اين كودك 
ناخواسته، اما در معبد وضع خيلي خوبي داشت. او به زودي پيشرفت كرد. يك نقاش، شاعر، خوشنويس و 
استاد ذن شد. و در ژاپن امروز او را به عنوان يك شخصيت پرتالش و نماد خستگي ناپذيري و تالش دوباره 

و دوباره و دوباره مي شناسند.
ــتان زندگي اي كيو و افسانه هاي پيرامون او، يكي از داستان هاي مورد عالقة مردم ژاپن است و تا به  داس
ــت كه خود ما هم  ــده. معروف ترين اين كارتون ها، هماني اس ــريال و دو كارتون از آن تهيه ش حال يك س
ديده ايم. «اي كيو سان، راهب كوچك» محصول توئي و تهيه شده در فاصله سال هاي 1975 تا 1982. دليل 
ــمت هاي ساخته شده براي اين  ــخص است. تعداد قس ــاخت اين مجموعه هم مش طوالني بودن زمان س
كارتون، ركورددار تعداد اپيزودهاي يك مجموعة كارتوني در دنيا است: 298 قسمت. اي كيو سان، استاد 
ــايو جان، يايويي و پدرش آقاي  ــه، س ــامورايي شين س اعظم، س
چيكي اويا و حاكم (كه در اصل ژاپني شوگون بوده) از همان 
قسمت اول مجموعه حضور داشتند و فقط شاگردهاي 
مدرسة آنكوكوچي تغيير مي كردند. فقط بخش كمي 
از معماهايي كه اي كيو سان در قسمت هاي مختلف 
ــه اي كيوي  ــل مي كرد، متعلق ب ــن كارتون ح اي
تاريخي هستند و سازندگان سريال، هر ايده اي را 
كه از هر فرهنگي پيدا كرده اند تبديل به كارتون 
ــدي از مجموعه كرده اند. حتي ايدة  اپيزود جدي
ــالم هم در اين  ــيم ارث امام علي عليه الس تقس
سريال بود. شيوة تفكر و مراقبة اي كيو سان در اين 
كارتون، كه بعدها بين بچه هاي ژاپني خيلي مورد 
تقليد قرار گرفت، تركيبي بود از حالت مجسمة 
بوداي متفكر (نحوة نشستن 
اي كيو در حال حل مسأله) 
ــاي  بچگي ه ــادت  ع و 
كارگردان (قسمت ماليدن 
دست خيس بر روي سر در 

ابتداي فكر كردن).

ممول بودن يا ممول داشتن

كوتولهكوتولهها به دنبال آواي موسيقيها به دنبال آواي موسيقي

رها
راكت

كا
اسـم اصلي اش ماريل بود. يك 
دختر موطاليـي مهربان و پاك 
در حد «ژاندارك». هميشه هم 
در حال غش و ضعف بود. معلوم 
نبـود كه چـه اش اسـت؟ مثل 
اين كـه چيـزي در مايه هـاي 

سرطان «العالج»، داشت اين بيماري و بي حالي به درصد 
مهرباني چشـم هاي تب دارش كمك مي كرد. تنها بود؟ 
نبود. معلوم نبود والدينش كجا هسـتند؟ خانم پنه لوپه: 
يك خانم پنه لوپه هم كه مثل برج زهر مار بود، آن دور و 
برها پالس بود و هر بار رد مي شـد، يك غري هم مي زد و 
قسـمت هيجان كار را هم رديف مي كرد، چون قرار نبود 
دار و دستة ممول را ببيند. آدم كوتوله هايي كه از سيارة 
«دريرورو» آماده بودند و ممول شان جذب صداي پيانوي 

دختر مهربان شد و پايشان به خانه او باز شد.

دختر مهربان

از اين بچه پولدارها كه دلشـان 
مي خواهد اداي اليورتويست را 
در بياورند، هميشه هم شلخته 
و گيــج هسـتنـد تا جذاب تر و گيــج هسـتنـد تا جذاب تر 
شـــوند. جلـيقــة جيب دار 
مي پوشند و تو اتاق هايشان پر 

از كتاب اسـت و هميشـه هم يك دوربين همراهشـان 
است. اسكار با دختر مهربان رابطة افالطوني داشت.

يـك اسـتثناي عصيانگر در اسكار
قاعدة ابروهـاي اين كارتون. 
ابروهايش روِي ابروهاي عمو 

جغد شاخدار را هم كم كرده بود. 
فلفل نمكي حرف مي زد. مويش و 

ابروهايـش مثـل بـرف سـفيد بودند. ابروهايـش مثـل بـرف سـفيد بودند. 
حرفـش، حـرف اول مملكت بـود. پالتوي بامـزه اي هم 
مي پوشـيد در ضمـن ممـول و بچه ها هم ازش حسـاب 

مي بردند و حرفش را زمين نمي زدند.

پدربزرگ
بچه هاي شـعبده باز كوتوله ها. ياشـا 

كوچيكه بود و همان بامزهه كه چشم 
نداشت و شبيه نوزادها بود. موي 
دماغ تندپا، برادر بزرگ ترش بود 

كه هميشه دنبال ممول راه مي افتاد 
و شـيطان بود و سـر بـه هوا و و شـيطان بود و سـر بـه هوا و 
دنبال دردسر و در ضمن همة 
«ر» ها را «ل» مي گفت: دختل 

مهلبون.

ياشا و تندپا

نماد هر چي دختر شرقِي موسياه 
اسـت. معموال تو كارتون ها هم 
موسياه ها بايد بدجنس و بي اصل 
و نصـب باشـند. گريـس هـم 
همين طـور بـود، رقيـب دختر 
مهربـان. البتـه در آن سـنين 

كودكي به اسم خواهر اسكار به ما قالبش كردند. در ضمن 
تا آن جايي كه ذهن ما قد مي دهد با اين كه قرار بود گريس 
آدم بـده باشـد (و دختر مهربان تـوي كابوس هايش او را 
مي ديـد كه با موهاي تا غوزك پايش از پله ها باال مي آيد.) 
كلي از پسرهاي آن زمان طرفدارش بودند و به اين سليقة 

اسكار تأسف مي خوردند.

گريس

راجع به او صفحه ها مي شود نوشت. 
هيچ وقت دهانش معلوم نبود، يك 

دگمـة گنـده هـم قد 
پالتويـش داشـت. او 
مرد سفر بود. هميشه يا 

داشـت مي آمد و يا داشت 
مي رفـت. موهايـش بـا آدم حرف 

مي زدند. همان موهايي كه چشـم هاي مي زدند. همان موهايي كه چشـم هاي 
درشـتش از زيـر آن هـا معلـوم بود. 
دسـتكش دسـت مي كرد و مثل همة 

مسافرها مرموز بود.

جها نگرد

مانگاشناسي در سه سوت مانگاشناسي در سه سوت 
«مانگا» يا «كارتون ژاپني»، خصوصيات تابلويي دارد كه از روي 
ــون غيرمانگا  ــگا را از يك كارت ــك مان ــود ي آن ها راحت مي ش
تشخيص داد. بخشي از اين خصوصيات، نكات كالبدشناسانه اي 
ــلما به خاطر دانش پزشك خالق اين گونه است و  ــت كه مس اس
بخش ديگر، از روي اغراق ها مي آيد. اين اغراق ها كه معموال در 
ــت كه گاهي  ــود، تا جايي اس ــدازة بعضي اندام ها ديده مي ش ان
ــؤال مي برد. كال در مانگا  تركيب اندام هاي كاراكتر را هم زير س
ــت. (براي پيدا  ــتر از فرم اس ــه به ريزه كاري ها خيلي بيش توج
كردن نمونه موارد زير، نگاه كنيد به تصاوير ممول، فوتباليست ها 
ــل كماندار  ــش. كارتون هايى مث ــن بخ ــون در همي و ديجيم
ــن  ــم از همي ــرى1 ه ــت هاى س ــوان، زورو و فوتباليس نوج

دسته اند.)
 عنصر اصلي و ابدي مانگا، درشتي چشم كاراكترها است. در 
ــم بزرگ ترين عنصر  ــي صورت يك كاراكتر مانگا، چش طراح
ــم باز هم بزرگ تر  ــت. در صورت كاراكترهاي مؤنث، چش اس
ــيار بزرگ است و سفيدى دور  ــود. عنبية چشم هم بس مي ش
چشم كوچك تر از حالت طبيعى است. برق يا انعكاس نور در 

چشم كاراكترها هم بزرگ و مشخص است.
ــاغ و دهان كوچكي دارند.  ــوال كاراكترهاي مانگا، دم  معم
آن قدر كوچك كه حتي دهان تمام باز (در حاالتي مثل فرياد 

يا تعجب) هم از چشم كوچك تر است.
ــت و معموال موها به  ــورت كاراكترهاي مانگا تخت اس  ص
ــزد. موها بلند  ــاني كاراكتر مي ري ــري روي پيش ــكل چت ش

هستند.
 معموال پوست و موي شخصيت اول يا مثبت فيلم، روشن 

است. بيشتر رنگ هاي زمينه هم تند و شاد هستند.
ــخصيت مثبت ويا قهرمان كارتون   همة موارد باال براي ش
ــناخته  ــا عاليم عكس ش ــي ب ــخصيت هاي منف ــت. ش اس
ــم هاي كوچك و نزديك به هم و پوست يا  ــوند: چش مي ش

موي تيره. 
ــورت كاراكترها،  ــر و ص ــدن قطره هاي عرق روي س  دي

خاص مانگا است.
ــا اندام ها،  ــد، حتم ــد نباش ــخصيت هم بلن ــر قد ش  اگ

به خصوص انگشت ها بلند و كشيده اند.
ــه بلندقد  ــت و منفي) هم ــخصيت هاي اصلي (مثب  ش

هستند و چاق ها هميشه كاراكترهاي فرعي اند.

فاطمه عبدلي

انگيزه ها براي ممول بودن
كوتوله بودن و در واقع، جغله بودن تجربة غريبي است 
ــود ازش گذشت. با ممول بودن مي توانستي  كه نمي ش
ــن يك تجربة  ــا را هم تجربه كني كه اي ــاي غول ه دني
عجيب به عالوة تجربة قبلي سرهم مي كند. دو تا تجربة 

هيجان انگيز.
ــي از قبيل  ــودن كيف هاي ــوِد ممول ب ــه خ في نفس
استراحت در جيب بغل «دختر مهربان»، ورجه وورجه 
ــا كيفش را  ــدن در كاله ي ــايل اتاقش، قايم ش ــو وس ت

داشت.
ــودن مثل خوابيدن  ــس لذت  هاي ديگر كوتوله ب لم
ــوردن توي  ــردو، آب خوردن و غذا خ ــت گ توي پوس
ــرخوردن روي  ــته يا همچين چيزي، س ــت پس پوس
برگ ها، شنا توي يك وجب آب (حداقل يك نعلبكي) 

سواري با گربه يا پرواز با بوبو (جغد) و...

داليل براي ممول داشتن
ــي چيز خاصي  ــن كه ممول بودن خيل ــه اي اول از هم
ــت، همه مان به نوعي در همين سايز، ممول هايي  نيس

هستيم كه هنوز غول هاي دنيايمان را پيدا نكرده ايم.
ــته باشي انگار كه يك همزاد ريزه  اگر يك ممول داش
ــه و همه جا كنارت است. يك موجود زنده  ميزه، هميش
ــتم كه اين خودش كلي  عين خودت با مقياس يك بيس

ماجرا و برنامه را به دنبال دارد.
ــدن با آدم هايي كه ريزتر از خودت هستند  ــنا ش آش
ــود اعتماد به نفس بيشتري پيدا كني و در  باعث نمي ش
ــتة مراقب خودت  ضمن مي تواني از آن ها به عنوان فرش

هم استفاده كني.

نتيجه گيري كلي
ــه اين كه قضية ممول خيلي جهان  اول از هم

شمول است و به نوعي دغدغة بشر و انسان 
ــاب مي آيد. دوم هم اين كه  معاصر به حس
دستة اول آدم هاي حريص و منفعت طلبي 
ــتند و سوم اين كه دسته دوم قاتي تر  هس
ــريعا  ــد س ــتند و باي ــته اول هس از دس

روان پزشك مراجعه كنند.

ممول
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همـه خوبي اش به عروسـكي 
بودنش بـود. خوردني تر از همه 

بود. دست هاي تپل و سفيد و نرم. 
لپ هاي سـرخ صورتـي رنـگ. موهاي 

طاليي فر و پف كرده.
بچة اهل دلـي بود. با معرفـت و مهربان. اهل 

وجدان درد و عاطفه و اين چيزها. يادش به خير .

ممول

اشا «گري كوپر» دوران بود. بچه پاشا «گري كوپر» دوران بود. بچه پاشا «گري كوپر» دوران بود. بچه 
خوش تيپ تـا جايي كـه گاهي باعث 

سرخ شـدن لپ هاي ممول مي شد، البته 
ممول هم بلد بود حالش را به جايش بگيرد.

پاشا

شركت انيميشن توئي، خالق 
كارتون هايي مثل ممول، چوبين، 

اي كيوسان و قسمت دوم 
فوتباليست ها بوده است

اين همان اي كيو راهب واقعي است كه 

منبع الهام كارتون بوده است

 اوسامو تزوكا، انيماتور معروف ژاپني و 
خالق مانگا دارد يك طرح مانگا مي كشد. او 
آن قدر معروف است كه تمبرش هم درآمده
خالق مانگا دارد يك طرح مانگا مي كشد. او 
آن قدر معروف است كه تمبرش هم درآمده
خالق مانگا دارد يك طرح مانگا مي كشد. او 

 دو تا از عناصر ثابت كارتون هاي مانگايي 
چشم هاي درشت و موهاي چتري

يپنيپنيها اژاژا
توئي

شركت انيميشن توئي، خالق 
كارتون هايي مثل ممول، چوبين، 

اي كيوسان و قسمت دوم 
فوتباليست ها بوده است

راجع به او صفحه ها مي شود نوشت. 
هيچ وقت دهانش معلوم نبود، يك 

دگمـة گنـده هـم قد 

داشـت مي آمد و يا داشت 
مي رفـت. موهايـش بـا آدم حرف 

مي زدند. همان موهايي كه چشـم هاي مي زدند. همان موهايي كه چشـم هاي 
درشـتش از زيـر آن هـا معلـوم بود. 
دسـتكش دسـت مي كرد و مثل همة 

ممول هم بلد بود حالش را به جايش بگيرد.

فلفل نمكي حرف مي زد. مويش و 
ابروهايـش مثـل بـرف سـفيد بودند. 

مي رفـت. موهايـش بـا آدم حرف 
مي زدند. همان موهايي كه چشـم هاي 

زندگي كردند كه تزوكا زندگي مي كرد. اوسامو تزوكا در دهه70 به كمپاني توئي آمد و تعداد زيادي 
ــت مسؤوالن اين كمپاني كه فقط به دنبال  ــتان و كاراكتر براي آن ها خلق كرد. اما عاقبت از دس داس
ــته شد و زد بيرون. و اين، درست همان علتي  فروش در بازارهاي غربي بودند خس

بود كه ميازاكي را از توئي فراري داد.
كمپاني توئي مظهر اغراق و نيز كار سفارشي (آن هم عمدتا براي بازارهاي 
ــت. تعداد اپيزودهاي كارتون هاي اين كمپاني اكثرا سه رقمي  غرب) اس
ــاخته اند. از جمله سوژة  ــوژه، چند كارتون س ــت و معموال با هر س اس
روبات ها و زندگي در فضا. اين كمپانى (ظاهرا با نظر و سفارش دولت 
ژاپن كه مي خواست فرهنگ روبات ها را بين مردمش جا بيندازد) 
از سال1965 به بعد، تقريبا هر سال يك كارتون ساخته پر از روبات 
و موجودات عجيب و غريب، و البته روابط عجيب و غريب تر. (خود 
ــرى «ديجيمون» را به عنوان نقطة اوج و فرم مطلوب اين  كمپانى س

دسته از كارتون هايش معرفى كرده.)
ــايد براى بينندة غربى جالب باشد، اما توئى در خود  اين روش ش
ــرا. كمپانى اى كه  ــت چ ژاپن محبوبيت ندارد. معلوم هم هس
افسانة مردمى ژاپنى، يعنى اى كيوسان را در دستة «كمدى» 
ــون» را بگيرد. حاال  ــا بدهد، هيچ وقت نمى تواند جاى«نيپ ج

اروپايي ها هرچي دلشان مي خواهد بگويند.

سرخ شـدن لپ هاي ممول مي شد، البته 
ممول هم بلد بود حالش را به جايش بگيرد.ممول هم بلد بود حالش را به جايش بگيرد.

بچه هاي شـعبده باز كوتوله ها. ياشـا 
كوچيكه بود و همان بامزهه كه چشم 

ــايو جان، يايويي و پدرش آقاي  ــه، س ــامورايي شين س اعظم، س
چيكي اويا و حاكم (كه در اصل ژاپني شوگون بوده) از همان 
قسمت اول مجموعه حضور داشتند و فقط شاگردهاي 
مدرسة آنكوكوچي تغيير مي كردند. فقط بخش كمي 
از معماهايي كه اي كيو سان در قسمت هاي مختلف 
ــه اي كيوي  ــل مي كرد، متعلق ب ــن كارتون ح اي
تاريخي هستند و سازندگان سريال، هر ايده اي را 

و 

سريال بود. شيوة تفكر و مراقبة اي كيو سان در اين 
كارتون، كه بعدها بين بچه هاي ژاپني خيلي مورد 

ــه اين كه قضية ممول خيلي جهان  اول از هم
شمول است و به نوعي دغدغة بشر و انسان 
ــاب مي آيد. دوم هم اين كه  معاصر به حس
دستة اول آدم هاي حريص و منفعت طلبي 
ــتند و سوم اين كه دسته دوم قاتي تر  هس
ــريعا  ــد س ــتند و باي ــته اول هس به از دس

دماغ تندپا، برادر بزرگ ترش بود 
كه هميشه دنبال ممول راه مي افتاد 

و شـيطان بود و سـر بـه هوا و و شـيطان بود و سـر بـه هوا و 

بود. دست هاي تپل و سفيد و نرم. 
لپ هاي سـرخ صورتـي رنـگ. موهاي 

بچة اهل دلـي بود. با معرفـت و مهربان. اهل 

خوش تيپ تـا جايي كـه گاهي باعث 
سرخ شـدن لپ هاي ممول مي شد، البته 

ممول هم بلد بود حالش را به جايش بگيرد.

اين همان اي كيو راهب واقعي است كه 

اين همان اي كيو راهب واقعي است كه منبع الهام كارتون بوده است

منبع الهام كارتون بوده است
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ــباهت مهم با دربى بزرگ پايتخت يا سريال  ــت ها» يك ش «فوتباليس
ــا مى كرديم كه «چقدر كارتون  ــت. گرچه تقريبا همه ادع نرگس داش
مزخرفى است» و «پر از خالى بندى است» و «رسيدن يك سانتر ساده 
از كنار خط طولى به محوطة شش قدم دو قسمت طول مى كشد» و از 
ــم مى زنيم، اما باز  ــت غرهايى كه در مورد آن دو تاى ديگر ه ــن دس اي
ــد از تماشايش صرف نظر كرد و جمعه بعدازظهر بعد از خوردن  نمى ش
ــتيم.  ناهار، ديدنش از اوجب واجبات بود. البته خيلى هم گناهى نداش
ــور جهان پخش شده بود.  ــت ها به جز ژاپن در الاقل 15 كش فوتباليس
ــا كرده اند كه  ــم ادع ــى مهمى در دنيا ه ــت هاى  خيل ــازه فوتباليس ت

عالقه شان به فوتبال و انتخاب شان به عنوان يك حرفه را 
ــاور نمى كنيد؟  ــتند. ب ــون هس ــون اين كارت مدي
ــيد مثال كى؟ حاال اگر هيده توشى ناكاتا و  مى پرس
ــو كاواگوچى را به خاطر ژاپنى  بودنشان  يوشى كاتس
ــويم، ديگر از الكس دل پيرو و زين الدين  بى خيال ش

زيدان (بله. درست خوانديد. زيدان بزرگ هم 
به خاطر سوباسا اوزارا عاشق فوتبال 

شده است!) نمى شود گذشت. نه؟
دو سرى از كارتون فوتباليست ها 
در ايران پخش شد. سرى اول، اسم 

ــود همان  ــاره كيكا-زو» بود كه ترجمه اش مى ش «گانب
ــى به عنوان  ــا هنرنمايى كاكرو دايچ ــت ها. ب فوتباليس
ــاهين كه رقيب  ــارو دروازه بان تيم ش ــان و ماس كاپيت
اصلى شان يوسوجى دروازه بان شكست ناپذير تيم عقاب 

ــريال كه در سال هاى 87- ــاس اين س بود. اصل و اس
ــمت در ژاپن ساخته و پخش شد،  1986 در 26 قس
ــتريپ هايى بود كه نورى اكى ناگايى در  كميك اس
ــيد و اين قدر كارش  ــاندى مى كش ــونن س مجلة ش

ــال 87 جايزة شوگاكوكان را برد. (اين  گرفت كه در س
ــورد. ديگر هم  ــچ دردتان نمى خ ــم هاى ژاپنى به هي اس

ــتيم بدانيد كه همين طور الكى  ــان نمى آوريم. فقط خواس چيزى ازش
حرف نمى زنيم.)

سرى اول خيلى فراز و نشيب نداشت. بيشترش به تمرين و آموزش 
يا به قول فرنگى ها «ترينينگ» مى گذشت و مسابقه و رقابت و هيجان 

زيادى درش نبود.
ــرى دوم كه با صداى خسرو شايگان و عبارت «فوتباليست ها... اما س

ــم اصلى اش «كاپيتان  ــت و n ام» جاودانه شد، اس ــمت صد و بيس ــت و nقس ــمت صد و بيس nقس
سوباسا» بود و البته در ژاپن قبل از سرى اول ايرانى اش پخش شد. اگر 

ــكان داد، خيلى بيراه  ــا را ت ــا دني ــم كاپيتان سوباس بگويي

 چند سال بعد چند سال بعد
علي به پژوه

1) سال ها بعد، هنگامي كه «علي عليزاده» در بازي هاي 
پرسپوليس، آن اوت دستي هاي عجيب و غريبش را پرتاب مي كرد، 

بعدازظهرهاي دوردستي را به ياد مي آورد كه پاي تلويزيون 
مي نشست و با شش دانگ حواس، كارتون فوتباليست ها را مي ديد.

ــيون  ــفارش فدراس ــت كه اين كارتون به س عليزاده كاري نداش
ــده  ــاخته ش فوتبال ژاپن و براي تقويت روحية فوتبالي ژاپني  ها س
ــارو و كارو و برو  ــق سوباسا و ماس ــت؛ كارتون را مي ديد به عش اس
ــن تر مثل واكا شي زوما و كاكرو و از خدايش بود  بچه هاي كمي خش
ــطح آن ها بازي كند. اما در ميان اين همه ستاره، يك بازيكن  در س
ــتاره هم بود كه عليزاده، كوچك ترين حركاتش را مثل مدير  بي س

خريد يك باشگاه، زيرنظر داشت: كاشيرو.
و كاشيرو چيزي نبود جز اوت دستي هايش:

دورخيز مي كرد و با تمام قدرت، چنان اوت دستي هاي كارسازي 
ــد توپ  پرتاب مي كرد كه تنها يك ضربة كوچك به آن، باعث مي ش

توي دروازه قرار بگيرد.
2) فصل پيش ليگ، پرسپوليس اوضاع درست و درماني نداشت، اما 
ــگر بازي  ــت. (اين لفظ پديده را گزارش پديده اي چون عليزاده داش

پرسپوليس-بايرن مونيخ به كار برد).
و عليزاده چيزي نبود جز اوت دستي هايش:

دورخيز مي كرد و ...
ــده بوديم عليزادة سال هاي  ــده بود: ما ش حاال اوضاع برعكس ش
ــم كه عليزادة  ــاي تلويزيون و منتظر بودي ــتيم پ كودكي. مي نشس
سال هاي بزرگي، يكي ديگر از آن اوت دستي هاي معروفش را پرتاب 

كند و با آن پرتاب ها، موقعيت هاي گل فراهم كند.
ــحال كننده و  3) چيزي كه در مورد كارتون ها مي تواند خيلي خوش
ــت كه بعضي وقت ها، بعضي جزئيات  ــد اين اس ماية اميدواري باش
ــي به ما نگفته علي  ــتني آن ها به حقيقت بپيوندد. كس دوست داش
عليزاده، «فوتباليست ها» را مي ديده و عاشق شخصيت «كاشيرو» 
ــوري خيال كنيم. خيلي چيزهاي  ــت داريم اين ط بوده، اما ما دوس
ــت: در  ــود كه بعدها به حقيقت پيوس ــت ها» ب كارتون «فوتباليس
كارتون، ژاپني ها در حسرت يك مربي برزيلي بودند (همان عموي 
ــا!) كه بعدها صاحبش شدند (زيكو)؛ يك سبك  برزيلي سوباس
فوتبال بسته مبتني بر پاس كاري هاي كوتاه وجود داشت به 
ــل يونان يورو  ــده» كه بعدها در تيمي مث ــم «قفس پرن اس
2004 ديديم و يك پرتاب كنندة رؤيايي اوت دستي كه آن 
هم تعبير شد. هيچ چيز زيباتر و در اوج تر از اين نيست كه اين 

كارتون ها و خيال ها به واقعيت تبديل شوند.
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گانبا و هفت موش كوچولو  كه مي  خواستند 
ا ببينندرا ببينندرا ببينند ريا ريا  يا ريا ر د

راسوي شهر ُازراسوي شهر ُاز
كاوه مظاهري

ــتند به آن جا بروند، به دريا، جايي كه  ــتند به آن جا بروند، به دريا، جايي كه گانبا و بوبو مي خواس كه گانبا و بوبو مي خواس ــتند به آن جا بروند، به دريا، جايي .  ــتند به آن جا بروند، به دريا، جايي . گانبا و بوبو مي خواس گانبا و بوبو مي خواس دريا
خط افق، آن آبِي رؤيايي را از سفيدي باالي سرش جدا مي كرد.

دوروتي، دوباره آمده بود. همان دختر كوچولوي «جادوگر شهر 
اُز». گانبا، دوروتي جديد بود و بوبو كوچولو، يك جانشين درست 
ــابي براي سگ دوروتي. مترسك و آدم آهني و شير هم  و حس
مثل دوروتي آرزويي داشتند، مي خواستند به چيزي برسند و 
براي رسيدن به آن بايد تا شهر اُز را پياده گز مي كردند. وضعيت 
ــش موش كوچولوي ديگر هم چيزي شبيه آن  گانبا و بوبو و ش
بود، يويشوي فروشنده، چوتاي آسيب ديده و زخمي، گاكوشاي 
ــمند، ايكاساماي غرغرو و آن موش دكتر و آن يكي موش  دانش
دائم الخمر هم مي خواستند به جايي بروند، به شهري، چيزي 

شبيه شهر اُز، شهري وسط دريا به اسم «يوممي گاجيما».
ــلطة «نورويي» بود، يك  يوممي گاجيما، جزيره اي تحت س
راسوي سفيد و بدجنس كه زندگي را به كام موش هاي جزيره، 
زهرمار كرده بود. نورويي معادل همان جادوگر بدطينتي بود 
كه دوروتي با سطل آب او را از بين برد. حاال گانبا مي بايست به 
ــري كه  ــر مي جنگيد، ش دوروتي اداي دين مي كرد، بايد با ش

برخالف جادوگر بدطينت، سفيدرنگ بود.
مترسك و آدم آهني، كالغ هاي قصر جادوگر را تار و مار كردند 
و شير، دوروتي را از مهلكة داخل قصر نجات داد. آن ها مثل گانبا و 
ــر راسوي سفيد  ــدند، س هفت موش كوچولوي ديگر متحد ش

همان باليي آمد كه سطل آب بر سر جادوگر آورده بود.
گانبا هم مثل «جادوگر شهر اُز» پر از پيام اخالقي بود: اتحاد، 
بلوغ، دوستي و... در اين جور موارد، معموال پاي اسم اوديسه و 
سفر كليشه اي اش دوباره به وسط مي آيد، ولي فكر كنم حداقل 
ــهر اُز آن قدر قديمي و كالسيك  براي فيلم بين  ها، جادوگر ش
شده است كه در اين يك مورد بتوانيم بي خيال اوديسه شويم و 
با قطعيت بگوييم كه سفر گانبا، شبيه سفر دوروتي «جادوگر 

شهر اُز» بود.
ــاما دزاكي، همان كسي است كه  كارگردان گانبا، يعني اوس
ــاخت. لقب هنري  ــادة «يونيكو» را س ــا كارتون فوق الع بعده
ــت و توي ژاپن به   اش مي گويند  ــاكي» اس دزاكي، «ماكورا س
«خداي انيميشن  هاي مانگو.» گانبا، ممول و كمان دار نوجوان 
ــن هاي مانگو  هستند. فرق اصلي كارهاي  جزو همين انيميش
ــاد او از  ــتفادة زي ــاي ژاپني در اس ــا بقية انيماتوره ــي ب دزاك
ــه (Split Screen) و ثابت كردن  تكنيك هاي پردة چند تك
ــه اين  ــت. البت ــر (Free-Zframe) اس ــه اي تصوي يكدفع
ــن هاي مانگو ندارد. انيميشن هاي  تكنيك ها ربطي به انيميش
مانگو به لحاظ تصويري، تعدادي مشخصة بارز دارند: چشم هاي 
بزرگ، بيني هاي ريز و موهاي بلند و تيزتيزي كه روي صورت 

مي ريزد. (به عكس هاي زير نگاه كنيد)

گانبا
Adventures of Ganba

احسان رضايي

حاال هر سال اول تابستان كه مي شود، شهر كوچك ميتو پر مي شود از آدم هايي 
كه از سرتاسر  ژاپن به آن جا مي آيند تا چهرة خودشان را شبيه به ميتوكومان يا 
دستيارهاي او، تسوكة شمشيرزن و «كايكو»ي  پهلوان بكنند. اسم شهر ميتو، با 

حاكم معروفش در تاريخ ژاپن ماندگار شده.
توكوگاوا ميتسوكوني، معروف به ميتوكومان، در نيمة دوم قرن هفدهم (1661 
تا 1691) در ميتو حكومت مي كرد. او يكي از مشهورترين چهره هاي تاريخ ژاپن 

در عصر اِدو يا دورة شوگون ها است. دوراني كه هر 
ــهر يا بخش ژاپن توسط يك حكومت تقريبا  ش
ــوگون  ــد و حاكم يا ش ــار اداره مي ش خودمخت
ــاني را به  ــور، بازرس ــراي كنترل كش بزرگ، ب
ــتاد. ميتوكومان، در  سرتاسر مملكت مي فرس
عين حال كه خودش يكي از اين حاكمان محلي 
ــوگون بزرگ به او،  ــود، اما به خاطر اعتماد ش ب
گاهي كار بازرسي و سركشي را هم انجام مي داد. 

ميتوكومان (كه ما به اشتباه به آن «ميتي كومان» مي گوييم) در ژاپن نمونه اي از 
ــتمدار محبوب به حساب مي آيد. آن طور كه در تاريخ آمده،  يك حاكم يا سياس
ميتوكومان مردي خوش مشرب و اهل شوخي بوده. عاشق حل معما بود. پزشكي 
هم مي كرد و در غذاشناسي رقيب نداشت. نوشته اند مي توانست با چشم بسته، 
ــخيص بدهد. در عوض از فنون رزمي و امور جنگ  ــربت را از هم تش 800 نوع ش
ــائل را با هوش فراوانش حل مي كرد. او فقط دو  بي اطالع بود و براي همين مس

دستيار داشت و ساده ترين كار براي مردم، ديدن حاكم شان بود.
مي بينيد كه كاراكتر اين آدم، حسابي جان مي دهد براي قصه تعريف كردن و 
ــاختن. تا حاال از  ــاختن و البته فيلم و سريال س ــانه س افس
ــريال تلويزيوني بلند  زندگي اين حاكم عجيب، يك س
ساخته شده و يك كارتون. كاري كه كمپاني كناك (كه 
ــافر كوچولو» را هم ساخته) براي  «پسر شجاع» و «مس
هرچه بامزه تر شدن ماجراها و قصه هاي آقاي كومان كرده 
بود، اضافه كردن كاراكتر سيكارو و سگ اش زمبه به ماجرا 
بود كه به نظر من اين يكي اصال جواب نداده بود. آخر خود 
ــت كه ديگر نيازي به اين  قضيه به اندازة كافي جذاب هس

بامزه بازي ها نداشته باشد.

سفرهاي ميتي كومان
Mitokomon

پسر شجاع
Little Beaver

با ميتي كومان واقعي آشنا شويد

سياسياستمدستمداار محبوبر محبوب
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مسافر كوچولو

سيد احسان بيكايي

ــه كه بوديم، خيلي چيزها برايمان مهم نبود. به  بچ
ــم و فقط لذتش را  ــي چيزها توجه نمي كردي خيل
ــت تمام  ــاده ترين چيزها مي توانس ــم. س مي بردي
زندگي مان شود. تمام دنيايمان. ممكن بود همراه با 
ــر شجاع با خانم كوچولو قهر كنيم و يا همراه با  پس
خرس مهربان، حال شيپورچي را بگيريم. اصال هم 
ــان را در آن دنياي  ــان عجيب نبود كه خودم برايم

رنگي با خطوط ساده و نقاشي تصور كنيم.
وقتي آن سورتمة پرنده با اسب بالدار سفيدش و 
ــتاره هاي درخشان شروع به حركت  دنباله اي از س
مي كرد و صورت پسر شجاع و خانم كوچولو كه با هم 
ــرد و بعد  ــام تصوير را پر مي ك ــرف مي زدند تم ح
ــي و تصوير  ــاي نوران ــا در دايره ه چرخيدن آن ه
وحشت زدة روباه كوچولو مي آمد كه به دكل چوبي 
ــز از دنيا  ــر هيچ چي ــود، ديگ ــگ زده ب ــق چن قاي

نمي خواستيم. يك كاسه پر از پفك نمكي نارنجي و 
ــجاع كه مي رفت تا گياه كوهي براي  ديدن پسر ش
درمان خانم كوچولو بياورد، همة دنيايمان مي شد و 

باز همان قسمت هاي تكراري دوست داشتني.
ــكنة اين دهكده  ــم نبود كه چرا س اصال هم مه
اين قدر كم تعدادند و چرا آن قدر پدر و مادر مجرد در 
داستان زياد است. هيچ سؤال نمي كرديم كه مادر 
ــت؟ برايمان طبيعي بود كه آن  پسر شجاع كجاس
آقاي سگ آبي را كه شبيه خشكبار فروش محله مان 
ــر شجاع بناميم؛ درست همان طور كه  بود، پدر پس
ــان» صدا  ــن را «ماماِن احس ــا مادر م هم محلي ه
مي كردند. پسر شجاع كه شروع مي شد، من هم وارد 
دنياي رنگي او مي شدم. با همان پيژامه و دمپايي و 
ــتين كوتاه چهارخانه. االن كه به  همان پيراهن آس
ــق هاي  عكس هاي اين برنامه نگاه مي كنم، ياد مش
ــروف و  ــي با ح ــم و عددنويس ــته ام مي افت ننوش
غروب هاي قرمز و نارنجي. آن موقع ها و پاييزهايي 

ــط برنامه كودك مي افتاد. ياد تير كماني  كه اذان وس
كه پشت گلدان قايم كرده بودم و ياد خانم كوچولو كه 
ــبيه دختر يكي از فاميل هاي  ــتش داشتم و ش دوس
ــي كارتون بلفي و  ــبيه بلف دورمان بود كه بعدها ش

لي لي بيت شد.، مي افتادم.
ياد ايستادن هاي سر كوچه و جمله اي كه مي گفتيم: 

«من برم خونه. پسر شجاع داره.»

كسي هست نخوانده باشد؟كسي هست نخوانده باشد؟
«شازده كوچولو»ي سنت اگزوپري را فكر نمي كنم 
ماجراي پسركي كه از . ماجراي پسركي كه از . ماجراي پسركي كه از  كسي باشد كه نخوانده باشد

ستاره ها آمد تا ياد بگيرد كه گل اش را بايد اهلي 
ماجراي اين پسربچة بيزار از دنياي آدم . ماجراي اين پسربچة بيزار از دنياي آدم . ماجراي اين پسربچة بيزار از دنياي آدم  مي كرد

بزرگ ها، آن قدر لطيف هست كه هر كمپاني انيميشن 
ولي عجيب اين كه تا . ولي عجيب اين كه تا . ولي عجيب اين كه تا  را وسوسه كند تا سراغش برود

Knackكمپاني Knackكمپاني Knack ژاپن)  (به حال فقط يك كمپاني (به حال فقط يك كمپاني (
اين كه بقيه . اين كه بقيه . اين كه بقيه  توانسته اين ايده را به كارتون تبديل كند
نتوانسته اند يا نخواسته اند شايد به خاطر خود كتاب 
باشد كه آن قدر مشهور است كه كمتر كسي جرأت 

نزديك شدن به آن را دارد يا شايد هم به خاطر 
داستانش كه قدرت جادويي اش در متن كلماتش 

نهفته و احتمال موفق از آب در نيامدن 
دقيقا . دقيقا . دقيقا  تبديل هايش به كارتون و فيلم هست

آن موقع . آن موقع . آن موقع  اتفاقي كه براي همين كارتون افتاد
كه ما كارتون را مي ديديم، هنوز داستان را 

نخوانده بوديم و فكر مي كرديم اين، بهترين 
اما . اما . اما  شكل ممكن قصة مسافر كوچولو است

وقتي كه كتاب را خوانديم، ديگر قضيه فرق 
آن عبارت هاي ناب توي كتاب، مثل آن . آن عبارت هاي ناب توي كتاب، مثل آن . آن عبارت هاي ناب توي كتاب، مثل آن  مي كرد

«من وقتي : «من وقتي : «من وقتي  جايي كه روباه به شازده مي گويد
گندم زار را مي بينم، ياد موي تو مي افتم.» را 

كجا مي شد توي كارتون ديد؟ مي فهميد كه چه 
خودتان كه كتاب را خوانده ايد. خودتان كه كتاب را خوانده ايد. خودتان كه كتاب را خوانده ايد. مي گويم

The Adventure of
Little princess

شركت ژاپني كناك هم سه 
تا از كارتون هاي ما، 

پسرشجاع، سفرهاي ميتي 
كومان و مسافر كوچولو را 

ساخته است

خرس مهربان و شيپورچيبه ياد خانم كوچولو، خرس مهربان و شيپورچيبه ياد خانم كوچولو، خرس مهربان و شيپورچي

همه آن مشق هاي ننوشتههمه آن مشق هاي ننوشته
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كارتون، فوتباليست شده اند!يدان و دل پيرو هم به خاطر اين كارتون، فوتباليست شده اند!يدان و دل پيرو هم به خاطر اين كارتون، فوتباليست شده اند! ز

كاپيتان ماجد!كاپيتان ماجد!

قسمت هاى پخش شدة در ايران، قطعا بيش از اين تعداد بوده 
كه نشان مى دهد مسؤوالن صدا و سيماى وطنى احتماال چند 
قسمت از سرى هاى بعدى كاپيتان سوباسا را هم ضميمة 
پخش خود كرده اند. و البته مثل خيلى ديگر 
ــى  ــا،  آخر اين يكى را هم كس از كارتون ه
ــت چه اتفاقى افتاد  نمى داند و يادش نيس
ــب ناراحت جو  ــد. جز قل ــريال تمام ش س
ــاكى و حماقت هاى  ــارو مى س ــتعجل ت مى زوگى و دولت مس
اى شى زاكى و رشادت هاى واكى باياشى و  بازوهاى ستبر كاكرو 
يوگا و جوان جوياى نامى به اسم تاكى شى و البته واكاشى زوماى 
ــتة قبلى اش) در فوتبال استفاده  بزرگ كه از فنون كاراته (رش
مى كرد و موهايش آدم را ياد پدر لى لى بيت، برادر نل يا على بابا 

مى انداخت، چيزى در خاطره ها نمانده است.
هيچ وقت دريبل دوطرفه، ضربة چيپ يا صحنة نمايشى ديگرى 
در كل اين سريال ديده نشد و هميشه سوباسا بود كه توپ را مثل 
ــد جلو مى برد، شش هفت تا از  ــبيده باش يويويى كه به پايش چس
ــه چهار تا را با پاس هاى آب دوغ  ــان حريف را به تنهايى و س بازيكن
ــا اجراى كلى  ــوتى مى زد كه ب ــرانجام ش ــارى دريبل مى كرد و س خي
ــدن از  عمليات ژانگولر و خوردن به تيرهاى عمودى و افقى و خارج ش
ــد (يا  ــره اى، وارد دروازه مى ش ــير داي ــو كرة زمين و حركت بر مس ج

به شخصه فقط يك قسمت از فوتباليست ها را عميقا دوست داشتم. 
ــريال) بعد از يك دعواى جانانه  ــق من در اين س وقتى كاكرو يوگا (عش
ــط و با  ــى جدى و منضب ــاالرى با مرب ــازى و بازيكن س ــر لج ب به خاط
ديسيپلين اش، اردو را ترك مى كرد و به همراه مربى سنتى و قديمى اش 
ــيب زمينى فروش ها بود، راهى جزيرة اوكى ناوا  ــبيه س ــديدا ش كه ش
ــى و تمرينات سخت و  ــد و بعد از نزديك به يك ماه رياضت كش مى ش
ــا، شامل عبور دادن توپ با شوت هاى سهمگين از درون  طاقت فرس
ــروان بودايى تحت  ــون ره ــرى اقيانوس، همچ ــاى 15 مت موج ه
تعليمات جوشو روشن مى شد و مى آموخت كه: «شجاع 

باش، و محكم، و سربه زير.»
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ــكان داد، خيلى بيراه  ــا را ت ــا دني ــم كاپيتان سوباس بگويي
ــرى  ــال 1981 تا به حال، 13 س ــم. چرا كه از س نگفته اي
ــتريپ هاى اين داستان در مجالت  مختلف از كميك اس
ــده و مى شود. 5 سريال تلويزيونى، 4  گوناگون چاپ ش

ــى و تمرينات سخت و  ــد و بعد از نزديك به يك ماه رياضت كش مى ش
ــا، شامل عبور دادن توپ با شوت هاى سهمگين از درون  طاقت فرس
ــروان بودايى تحت  ــون ره ــرى اقيانوس، همچ ــاى 15 مت موج ه
تعليمات جوشو روشن مى شد و مى آموخت كه: «شجاع 

باش، و محكم، و سربه زير.»

ــباهت مهم با دربى بزرگ پايتخت يا سريال  ــت ها» يك ش «فوتباليس
ــا مى كرديم كه «چقدر كارتون  ــت. گرچه تقريبا همه ادع نرگس داش
مزخرفى است» و «پر از خالى بندى است» و «رسيدن يك سانتر ساده 
از كنار خط طولى به محوطة شش قدم دو قسمت طول مى كشد» و از 
ــم مى زنيم، اما باز  ــت غرهايى كه در مورد آن دو تاى ديگر ه ــن دس اي
ــد از تماشايش صرف نظر كرد و جمعه بعدازظهر بعد از خوردن  نمى ش
ــتيم.  ناهار، ديدنش از اوجب واجبات بود. البته خيلى هم گناهى نداش
ــور جهان پخش شده بود.  ــت ها به جز ژاپن در الاقل 15 كش فوتباليس

تأثير فوتباليست ها در ايران!
ــ چند سال بعد چند سال بعد كاشيركاشيروو

كارتون، فوتباليست شده اند!

كاپيتان ماجد!كاپيتان ماجد!
فيلم و نزديك به بيست بازى كامپيوترى هم براساس آن به بازار عرضه 
ــه و تايلند و آفريقاى  ــپانيا و برزيل بگير تا فرانس ــده. از آمريكا و اس ش
جنوبى، اين كارتون را با اسم هاى مختلف پخش  كرده اند. جالب ترين 
ــمش هم توى كشورهاى عربى بود: «كاپيتان ماجد». شايد به پاس  اس
ــان ماجد عبداهللا كه با صد و خرده اى بازى ملى، ركورددار جهان  كاپيت
است. شكر خدا كه ما ايرانى ها آن زمان اين قدرها هم  قدرشناس دايى 

نبوديم!
ــيد كه؛ توجه به نقش اين كارتون در ترويج فرهنگ  كار به جايى رس
ــت گرى(!) در بين جوانان چشم بادامى، فدراسيون  فوتبال و فوتباليس
ــرى هاى  ــال ژاپن تصميم به حمايت و كمك در تهيه و پخش س فوتب

بعدى اين كارتون گرفت.
دقيقا معلوم نيست كه چند قسمت از فوتباليست ها در ايران پخش 
شد. البته سرى اول كاپيتان سوباسا در ژاپن 128 اپيزود بود، اما 
قسمت هاى پخش شدة در ايران، قطعا بيش از اين تعداد بوده 

جنوبى، اين كارتون را با اسم هاى مختلف پخش  كرده اند. جالب ترين 
ــمش هم توى كشورهاى عربى بود: «كاپيتان ماجد». شايد به پاس  اس

ــتيم.  ناهار، ديدنش از اوجب واجبات بود. البته خيلى هم گناهى نداش
ــور جهان پخش شده بود.  ــت ها به جز ژاپن در الاقل 15 كش فوتباليس
ــا كرده اند كه  ــم ادع ــى مهمى در دنيا ه ــت هاى  خيل ــازه فوتباليس ت

عالقه شان به فوتبال و انتخاب شان به عنوان يك حرفه را 
ــاور نمى كنيد؟  ــتند. ب ــون هس ــون اين كارت مدي
ــيد مثال كى؟ حاال اگر هيده توشى ناكاتا و  مى پرس
ــو كاواگوچى را به خاطر ژاپنى  بودنشان  يوشى كاتس
ــويم، ديگر از الكس دل پيرو و زين الدين  بى خيال ش

زيدان (بله. درست خوانديد. زيدان بزرگ هم 
به خاطر سوباسا اوزارا عاشق فوتبال 

شده است!) نمى شود گذشت. نه؟
دو سرى از كارتون فوتباليست ها 
ــى اش در ايران پخش شد. سرى اول، اسم  اصل

ــود همان  ــاره كيكا-زو» بود كه ترجمه اش مى ش «گانب
ــى به عنوان  ــا هنرنمايى كاكرو دايچ ــت ها. ب فوتباليس
ــاهين كه رقيب  ــارو دروازه بان تيم ش ــان و ماس كاپيت
اصلى شان يوسوجى دروازه بان شكست ناپذير تيم عقاب 

ــريال كه در سال هاى 87- ــاس اين س بود. اصل و اس
ــمت در ژاپن ساخته و پخش شد،  1986 در 26 قس
ــتريپ هايى بود كه نورى اكى ناگايى در  كميك اس
ــيد و اين قدر كارش  ــاندى مى كش ــونن س مجلة ش

ــال 87 جايزة شوگاكوكان را برد. (اين  گرفت كه در س
ــورد. ديگر هم  ــچ دردتان نمى خ ــم هاى ژاپنى به هي اس

ــتيم بدانيد كه همين طور الكى  ــان نمى آوريم. فقط خواس چيزى ازش

سرى اول خيلى فراز و نشيب نداشت. بيشترش به تمرين و آموزش 

كه نشان مى دهد مسؤوالن صدا و سيماى وطنى احتماال چند 
قسمت از سرى هاى بعدى كاپيتان سوباسا را هم ضميمة 
پخش خود كرده اند. و البته مثل خيلى ديگر 
ــى  ــا،  آخر اين يكى را هم كس از كارتون ه
ــت چه اتفاقى افتاد  نمى داند و يادش نيس

ــه  ــب ناراحت جو ك ــد. جز قل ــريال تمام ش س
ــاكى و حماقت هاى  ــارو مى س ــتعجل ت مى زوگى و دولت مس
اى شى زاكى و رشادت هاى واكى باياشى و  بازوهاى ستبر كاكرو 
يوگا و جوان جوياى نامى به اسم تاكى شى و البته واكاشى زوماى 
ــتة قبلى اش) در فوتبال استفاده  بزرگ كه از فنون كاراته (رش
مى كرد و موهايش آدم را ياد پدر لى لى بيت، برادر نل يا على بابا 

مى انداخت، چيزى در خاطره ها نمانده است.
هيچ وقت دريبل دوطرفه، ضربة چيپ يا صحنة نمايشى ديگرى 
در كل اين سريال ديده نشد و هميشه سوباسا بود كه توپ را مثل 
ــد جلو مى برد، شش هفت تا از  ــبيده باش يويويى كه به پايش چس
ــه چهار تا را با پاس هاى آب دوغ  ــان حريف را به تنهايى و س بازيكن
ــا اجراى كلى  ــوتى مى زد كه ب ــرانجام ش ــارى دريبل مى كرد و س خي
ــدن از  عمليات ژانگولر و خوردن به تيرهاى عمودى و افقى و خارج ش
ــد (يا  ــره اى، وارد دروازه مى ش ــير داي ــو كرة زمين و حركت بر مس ج

نمى شد).
به شخصه فقط يك قسمت از فوتباليست ها را عميقا دوست داشتم. 

ــور جهان پخش شده بود.  ــت ها به جز ژاپن در الاقل 15 كش فوتباليس
ــا كرده اند كه  ــم ادع ــى مهمى در دنيا ه ــت هاى  خيل ــازه فوتباليس بعدى اين كارتون گرفت.ت

دقيقا معلوم نيست كه چند قسمت از فوتباليست ها در ايران پخش 
شد. البته سرى اول كاپيتان سوباسا در ژاپن 128 اپيزود بود، اما 
قسمت هاى پخش شدة در ايران، قطعا بيش از اين تعداد بوده 
كه نشان مى دهد مسؤوالن صدا و سيماى وطنى احتماال چند 
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