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حميدرضا پورنصيري

انسان هاي پيشرو، هميشه موجودات قابل احترامي اند. فرقي هم نمي كند با 
مقياس آدم هاي معمولي «موفق» باشند يا نه. آن چيزي كه برايشان ارج و 
ــده با اطرافيانشان  ــت كه باعث ش قرب و احترام مي آورد، آن خالقيتي  اس
ــته باشند. حاال يكي مانند چارلز فاستر كين (شخصيت اصلي  تفاوت داش
فيلم «همشهري كين») مي تواند تا آخر عمر در آرزوي ُرزباد بسوزد و آخر 
ــي مي تواند، هم ُرزباد  ــاكام از دنيا برود، يكي هم مانند والت ديزن ــر هم ن س
خودش را زنده كند و هم ُرزباد تمام بچه هاي دنيا را. آخر داستان خيلي مهم 
ــت كه اين ها را به دنبال عشق  ــجاعتي ا س ــارت و ش ــت، مهم آن جس نيس
كودكي شان فرستاده. زندگي هم كه فيلم هندي نيست كه هميشه پايان 

خوشي داشته باشد...
والتر الياس ديزني در 5 دسامبر 1901 در «شيكاگو» به دنيا آمد. پدرش 
چند سال قبل از اين كه والت به دنيا بيايد، مزرعه اش در كانادا را فروخته بود 
و به همساية جنوبي مهاجرت كرده بود تا كار و بار بهتري پيدا كند. نتيجة 
ــت تا اين كه پدرش شغل هاي  ــتر كودكي والت در سفر گذش اين كه بيش
ــيكاگو را به  خاطر خالفكارهاي  مختلفي را تجربه كند. در 1906، آن ها ش
ــان در ميزوري مزرعه اي  زيادش ترك كردند و به «ميزوري» رفتند. پدرش
ــاورزي و دامداري كردند. والت و خواهر  ــروع به كش خريد و آن ها دوباره ش
كوچك ترش هم كه هنوز به سني نرسيده بودند تا در كارهاي مزرعه كمك 
كنند، تمام روز را به بازي با حيوانات مزرعه مي پرداختند. ديزني سال ها بعد 
ــت. از قضا  در جايي گفت كه اين دوران، بهترين روزهاي زندگي او بوده اس
عالقة او به طراحي و نقاشي هم از همين جا شروع شد. اما رؤياي والت جوان، 
چندان پايدار نبود؛ چون چند سال بعد، پدرشان به  خاطر بيماري، خانه نشين 
شد و آ ن ها هم مجبور شدند مزرعه و تمام حيواناتش را بفروشند. پس از اين 
ماجرا آن ها به «كانزاس سيتي» رفتند و در آن جا يك شركت پخش روزنامه 
ــيتي استار. ديزني  ــروع كردند به توزيع روزنامة كانزاس س را خريدند و ش
خودش از اين دوران با خوشي ياد نمي كند، چون مجبور بوده در سردترين 
روزهاي زمستان و گرم ترين ساعات تابستان، روزنامه به دست از اين خيابان 

به آن خيابان برود.
ــرد تا مانند برادرش  ــه را رها ك ــالش بود، مدرس  وقتي كه ديزني  16 س
«روي»، وارد ارتش شود و به جنگ جهاني اول برود. اما به  خاطر سن كمش 
او را ثبت نام نكردند و او هم با اجازة مادرش شناسنامه اش را دستكاري كرد 
تا بتواند در آمبوالنس هاي حمل جنازه استخدام شود. اما انگار قرار نبود او 
روي جنگ را ببيند، چون تا آموزش هاي مقدماتي اش به پايان رسيد و آمادة 
رفتن به ميدان جنگ شد، آلمان ها پيمان آتش بس را امضا كردند و جنگ 
جهاني اول به پايان رسيد. بعد از اين ماجرا او به فرانسه رفت و در آن جا رانندة 
آمبوالنس شد. بزرگ ترين سرگرمي اش در آن جا هم اين بود كه روي در و 
ديوار ماشينش نقاشي بكشد. اما چند سال بعد، در 1919، از فرط تنهايي به 

ــنيد كه او  ــت و به خانة پدري رفت. اما وقتي پدرش ش آمريكا برگش
ــر پدر متعهد ديگري او را  ــد دنبال هنر برود، مانند ه مي خواه
حمايت نكرد تا سر عقل بيايد. اما والت، ياغي تر از اين حرف ها 
ــت به كمك برادرش در يك  بود و خانه را ترك كرد. او توانس
استوديوي تبليغاتي دركانزاس، كاري پيدا كند. در همين جا 

ــنا شد؛ كارتونيستي كه يك سال  بود كه او با «اوب ايوركز» آش
بعد با هم دفتر تبليغاتي شان را راه انداختند. كارشان 
طراحي آگهي هاي تبليغاتي بود. اما ديزني دو سال 

نگاهى به چند كارتون والت ديزنى كه از تلويزيون پخش شد

ديزني لند و تلويزيونديزني لند و تلويزيون سي بود كه به انيميشوالت ديزني كسي بود كه به انيميشوالت ديزني كسي بود كه به انيميش
شخصيت داد

ررووياسازياساز

ــام  ــه  ن ب ــرد  ك ــيس  تأس ــري  ديگ ــتوديوي  اس ــد،  بع
Laugh-O-Gram »Gram »Gram » كه كارش ساختن انيميشن هاي كوتاه براساس 
افسانه هاي قديمي بود. بعد از چند كار تقريبا موفق، در 1923، او شركتش 
ــن نيمه كارة «آليس در سرزمين عجايب» راهي  را تعطيل كرد و با انيميش
كاليفرنيا شد تا بتواند يك تهيه كنندة هاليوودي را راضي كند به او پول بدهد.  
بعد از گرفتن چند سفارش، از برادرش خواست تا براي كمك در امور مالي 
پيش او بيايد. نتيجه اين كه در 16 اكتبر 1923، كمپاني ديزني توسط والت 
ــيس شد. بعد از چند قرارداد و كار كوتاه، ديزني تصميم  و روي ديزني تأس
گرفت يك قهرمان كارتوني خلق كند و اين جا بود كه «ميكي موس» متولد 
شد. موشي كه در اوايل، اسمش مورتيمر بود و خيلي ها معتقدند وجه ديگر 
ــخصيت خود والت ديزني  است. بعد از اين دوران، موفقيت ديزني شروع  ش
ــه او آرام آرام به فكر  ــود ك ــوس آن قدر برايش خوش يمن ب ــد و ميكي م ش

ايده هاي جاه طلبانه تري بيفتد.
در 1934 و در دوراني كه ميكي موس به يك فوق ستاره تبديل شده بود، 
والت ديزني تصميم گرفت اولين فيلم بلند كارتوني تاريخ سينما را بسازد. 
(البته بعدها معلوم شد، قبل از ديزني چند نفر روي دست او بلند شده بودند 
و فيلم بلند كارتوني ساخته بودند.) رقبا و ديگر استوديوها وقتي اين خبر 
را شنيدند، اسمش را «حماقت ديزني» گذاشتند و با اطمينان گفتند 
اين پايان كار ديزني خواهد بود. توليد «سفيدبرفي و هفت كوتوله» 
ــد و تا ميانه هاي 1937 طول كشيد. اما وقتي  ــروع ش از 1935 ش
فيلم در 1938 روي پردة سينماهاي اياالت متحده رفت، با 
فروش 8مــيــليـــون دالري اش، موفق ترين 

فيلم سال لقب گرفت و باعث شد 
تا ديزني در 1939 

استوديو يش را گسترش دهد. در اين سال ها او، هم مجموعه هاي تلويزيوني 
ــش مي داد.  ــينماها نماي ــرد و هم فيلم هاي بلندش را در س ــه مي ك را تهي
فيلم هاي «پينوكيو»، «فانتازيا»، «بامبي» و مجموعه هاي «ميكي موس»، 
ــود. در 1941 و پس از  ــي» محصول همين دوران ب ــد داك» و «گوف «دانل
ــينماها، آمريكا وارد جنگ جهاني دوم  نمايش موفقيت آميز «دامبو» در س
شد و ديزني هم چند كار ناموفق به سفارش ارتش دربارة جنگ ساخت. اما 
ــتوديوي ديزني تا اواخر دهه1940 به همان صورت با ساخت   روال كار اس
فيلم هاي بلند و مجموعه هاي تلويزيوني ادامه يافت تا اين كه در نيمة دهه 
ــال 1955 او ايدة تازه اي را روكرد؛ «ديزني لند». در  بعد، يعني در حوالي س
ــومين مرحله از زندگي ديزني به ساخت ديزني لندها و مكان هاي  واقع س
تفريحي با استفاده از شخصيت هاي كارتوني اختصاص يافت. عالوه بر اين، 
فعاليت هاي ديگر ديزني هم در اين دوران گسترش مي يافت و او فيلم هاي 
ــي را هم در كمپاني  اش تهيه مي كرد تا در 1960، به معتبرترين  غيركارتون
تهيه كنندة فيلم هاي خانوادگي تبديل شود. نمونه اش «مري پاپينز» كه در 
ــد و موفق ترين فيلم كمپاني در دهه 1960  سال 1964 روانة سينماها ش

بود.
ــامبر 1966، چند سال قبل از اين كه پروژة رؤيايي  اما ديزني در 15 دس
«دنياي والت ديزني» در فلوريدا افتتاح شود، بر اثر سرطان ريه در كاليفرنيا 
درگذشت. حاال اگر بخواهم به اول مطلب برگردم و ربط مقدمة مطلب را با 
زندگي ديزني توضيح بدهم، بايد ارجاعتان بدهم به شيرين ترين سال هاي 
ــان در ميزوري و كارتون هايي كه ديزني در  زندگي والت ديزني در مزرعه ش
ــت كه  ــاخت. به  هر حال، همين رؤياهاي كودكي  اس ــال ها س تمام اين س
آدم هاي بزرگ را به جايي مي رساند. همين «ُرزباد»ها كه تا آخر عمر 

دست از سرمان برنمي دارند.
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بيست و يكمين فيلم بلند كمپانى ديزنى كه براساس افسانة قديمى رابين هود ساخته شده 
بود، براى اولين بار در 8 نوامبر 1973 در سينماها به نمايش درآمد و با فروش 9/5 ميليون 
دالرى اش توانست به يكى از سودده ترين آثار ديزنى بدل شود. جذاب ترين قسمت فيلم هم 
در موسيقى و ترانه هاى آن بود كه راجر ميلر تهية آن ها را برعهده داشت. عالوه بر اين، او 
راوى فيلم هم بود و صدا و نوع گويش اش باعث شد تا سازندگان فيلم راضى شوند در يك 
ــى، از چند لهجة آمريكايى هم استفاده كنند. «رابين هود» حدود  ــتان تمام انگليس داس
10سال بعد يعنى در سال 1982، باز هم در سينماها به نمايش درآمد كه اين بار موفق شد 

حتى بيش از بار نخست، فروش كند.

دامبو
Dumbo/1941

ــد ديزنى كه  چهارمين فيلم بلن
ــاس كتابى به همين نام از  براس
هلن آبرسن ساخته شده، داستان 
ــه گوش هاى  ــى بود ك بچه فيل
درازش باعث مى شد ديگران او را 
او در طول داستان . او در طول داستان . او در طول داستان  مسخره كنند
سعى مى كرد با اين مشكلش كنار 

بيايد و در نهايت با استفاده از آن گوش هاى غيرطبيعى، تبديل به يك 
در سينماها 1941 در سينماها 1941 در سينماها  1941 اكتبر 1941 اكتبر  اكتبر 23 اكتبر 23  23 «دامبو» براى اولين بار در 23 «دامبو» براى اولين بار در  «دامبو» براى اولين بار در . «دامبو» براى اولين بار در .  فيل پرنده شد
به نمايش درآمد، زمانى كه دو فيلم قبلى ديزنى، «پينوكيو» و «فانتازيا»، 
ــت خورده بودند و مديران كمپانى ديزنى به دامبو به  در گيشه شكس
مخصوصا كه تا مى توانستند، در توليد. مخصوصا كه تا مى توانستند، در توليد. مخصوصا كه تا مى توانستند، در توليد چشم يك ناجى نگاه مى كردند

آن هم صرفه جويى كرده بودند و با هزينه اى معادل يك سوم هزينه هاى 
دامبو طبق انتظار توانست در . دامبو طبق انتظار توانست در . دامبو طبق انتظار توانست در  «پينوكيو»، آن را به پايان رسانده بودند
فروش كند) فروش كند) فروش كند. اما ارزان  (1/3حدود دو برابر هزينة ساختش (1/3حدود دو برابر هزينة ساختش (1/3 ميليون دالر
ــات تصاوير در  ــد به لحاظ كيفيت و جزئي ــام كردن فيلم باعث ش تم

سطحى پايين تر از آثار پيشين ديزنى قرار بگيرد.

بامبي
Bambi/1942

پنجمين انيميشن بلند ديزنى در 
در سينماها 1942 در سينماها 1942 در سينماها  آگوست 19 آگوست 19 آگوست 
«بامبى» . «بامبى» . «بامبى»  ــد ــش درآم ــه نماي ب
ــام «بامبى؛  ــاس كتابى به ن ــام «بامبى؛ براس ــاس كتابى به ن ــام «بامبى؛ براس ن
زندگى در جنگل» نوشتة فليكس 
ــاخته شد و  ــالتن اتريشى س س
داستان بچه آهويى بود كه سعى 

مى كرد در جنگل و با كمك دوستانش، محيط اطراف را بهتر بشناسد. 
ــينماها رفت كه آمريكا درگير جنگ  ــينماها رفت كه آمريكا درگير جنگ فيلم در زمانه اى به روى پردة س ــينماها رفت كه آمريكا درگير جنگ فيلم در زمانه اى به روى پردة س روى پردة س
جهانى دوم شده بود و همين عامل، سبب شد فيلم چندان سر و صدا 
نكند. اما «بامبى» براى طراحان و انيماتورهاى ديزنىيك گام روبه جلو 

روباه و سگ
The Fox and the Hound/1981

جوالى10 جوالى10 جوالى 1981  ــم در  اين فيل
ــينماها به  ــراى اولين بار در س ب
ــارة بچه  ــد و درب ــش درآم نماي
روباهى بود كه پس از كشته شدن 
ــةيك پيرزن  ــادرش، در مزرع م
ــود و نزديك ترين  ــزرگ مى ش ب
ــگ  ــم يك بچه س ــتش ه دوس

ــت و چهارمين انيميشن بلند كمپانى  ــت و چهارمين انيميشن بلند كمپانى . در پوستر بيس ــت و چهارمين انيميشن بلند كمپانى . در پوستر بيس در پوستر بيس ــكارى  است ش
ديزنى به عنوان شعار تبليغاتى فيلم نوشته بودند «داستان دو دوست 
ــتند دشمن يكديگرند». پاييز امسال بيست و پنجمين  كه نمى دانس
ــالگرد ساخت اين فيلم است و گويا مسؤوالن ديزنى عالوه بر انتشار  س
ــمت دوم آن را هم به نمايش  ــخة تازه ترى از فيلم، قصد دارند قس نس

درآورند.

تعطيالت گوفي
Goofy/1944

او همزمان با ميكي موس به دنيا 
آمد و ابتدا سگ دست آموز ميكي 
ــم خودش  ــد، كم ك ــم خودش . اما بع ــد، كم ك ــم خودش . اما بع ــد، كم ك اما بع ــود ب
صاحب شخصيت و خصوصياتي 
مجموع كارتون هاي مستقل شد. مجموع كارتون هاي مستقل شد. مجموع كارتون هاي 
46تاكنون 46تاكنون 46قسمت تاكنون 1944 تاكنون 1944  1944 گوفي از 1944 گوفي از 
بوده كه سه تا از اين كارتون هاي

ــكل يك فيلم  ــر هم كرده بود و به ش ــون ما س ــه اي را تلويزي ــكل يك فيلم 7 دقيق ــر هم كرده بود و به ش ــون ما س ــه اي را تلويزي ــكل يك فيلم 7 دقيق ــر هم كرده بود و به ش ــون ما س ــه اي را تلويزي دقيق
در داستان اول فيلم، گوفي شكارچي ببر  شد و . در داستان اول فيلم، گوفي شكارچي ببر  شد و . در داستان اول فيلم، گوفي شكارچي ببر  شد و  كارتوني نشان مي داد
ــد، فهميد  به جنگل هاي هند  رفت و تازه وقتي با ببر بنگال روبه رو ش
Tiger Troubleـ Tiger Troubleـ Tiger Trouble )در داستان دوم،  ـ  (1945ـ   (1945  ــت كه اين كاره نيس
گوفي خدمتكار يك شواليه بود كه روز نبرد، اربابش از حال  رفت و 
.(A Knight for a Day ـA Knight for a Day ـA Knight for a Day ـ (1946ـ  (1946  ــش  رفت جنگيد گوفي به جاي

در داستان سوم هم گوفي در مكزيك ابتدا يك گاو را از سر راهش 
ــت و  ــردم فكر كردند او ماتادور بزرگي اس ــاده دور  كرد و م در ج
ــه غلطي كرده  ــازه گوفي  فهميد چ ــراي گاوبازي و ت ــدش ب  بردن

For Whom the Bulls Toil ـFor Whom the Bulls Toil ـFor Whom the Bulls Toil ـ (1935ـ  (1935 
اپيزود مختلف را به هم وصل مي كرد، اغواگري هاي جيرجيركي بود كه 
ــد و گوفي را مي برد توي خياالت و بعد،  اول هر قسمت پيدايش مي ش
ــين، فيد مي شد به صحنة برق  تصوير مثال از صحنة برق انداختن ماش

ماجراانداختن زره يك شواليه و باقي ماجراانداختن زره يك شواليه و باقي ماجرا
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اسكروچ هم يكي از مخلوقات والت ديزني بود.  سروكله 

اسكروچ خسيس معموال شب هاي كريسمس پيدا مي شد. 

اسكروچ هم اقتباسي از روي يكي از داستان هاي 

چارلزديكنزبود: سرود شب كريسمس

والت ديزني و دانلدداك با هم، كتاب
 آليس در سرزمين عجايب را مي خوانند! 

آقاي ووپيآقاي ووپي
 شما فوق العاده ايد!  شما فوق العاده ايد! 

كاوه مظاهري

FCCنيوتن ر. مينو خوب شد. رئيس FCCنيوتن ر. مينو خوب شد. رئيس FCC نيوتن ر. (كميسيون رسانه هاي 
ارتباطي آمريكا) يك بار توي سخنراني اش گفت كه «تلويزيون مثل 
ــه CBC، هيچ وقت تصميم  ــت وگرن ــك زمين بي فايده و باير اس ــه CBCي ــت وگرن ــك زمين بي فايده و باير اس CBCي
ــي تاكسيدو را بسازد و من هيچ وقت اين بهانه را  نمي گرفت كه تنس
نداشتم كه به خاطر آت و آشغال ها و خنزر پنزرهاي زياد از حد اتاق 

داداشم، به اش بگويم اتاقت مثل كمد آقاي ووپي است.»
«تنسي تاكسيدو و داستان هايش» در واقع سر رو كم كني ساخته 
CBSشد. CBSشد. CBS مي خواست كه با ساختن يك كارتون نيمه آموزشي بزند 
ــال 1963 يد بيضا را رو كرد و  توي پوز نيوتن ر. مينو. براي همين س

تنسي تاكسيدو را ساخت.
ــيدو، يك پنگوئن ظاهرا باهوش و پاپيون دار بود كه  ــي تاكس تنس
همراه بهترين دوستش، يك شير دريايي به اسم چاملي، توي يك باغ 
ــا آن دندان هاي دراز و  ــش بزرگ زندگي مي كرد. قيافة چاملي ب وح
شكم گنده و كراوات چروكش، شبيه آدم هاي چلمن و كودني بود كه 

هميشه توسري خور زبر و زرنگ هايي مثل تنسي تاكسيدو هستند.
رئيس باغ وحش هم آدم بد اخالقي به اسم استنلي لوينگستون بود 
كه دستياري به اسم فالنكي، به اش كمك مي كرد. نكتة بامزه اين كه 
ــتنلي در واقع تركيبي از شخصيت هاي واقعي يك مبلغ  كاراكتر اس
ــم ديويد لوينگستون و يك روزنامه نگار به اسم هنري  مذهبي به اس

استنلي، هميشه نقشه هايي مي كشيد كه سطح كيفي زندگي توي 
باغ وحش را باال ببرد و تنسي تاكسيدو و چاملي، مدام در تالش بودند 
كه نقشه هاي استنلي را عملي كنند. اجراي نقشه هاي آن ها، هميشه 
نيازمند كمك دوست دانشمندشان (يك استاد دانشگاه به اسم آقاي 
DBBووپي و تخته سياه سه بعدي اش با عنوان مخفف DBBووپي و تخته سياه سه بعدي اش با عنوان مخفف 3DBB) بود. آقاي 
ــتفاده از انيميشن، فيلم هاي آموزشي و خطوطي كه توي  ووپي با اس
ــيد، اصول علمي پايه را به آن ها ياد  ــه بعدي مي كش ــياه س تخته س
مي داد. ولي واي به آن موقعي كه آقاي ووپي قصد مي كرد از كمدش 
ــد. در كمد را كه باز  ــي و چاملي بده ــان تنس چيزي پيدا كند و نش
ــرون و اتاق يك دفعه  ــور خرت و پرت مي ريخت بي ــرد هزار ج مي ك

ــم لري استورچ در  ــهوري به اس صداي آقاي ووپي را كمدين مش
مي آورد. به جاي تنسي هم دون آدامز حرف مي زد كه بيست سال بعد 

ءء

رابين هود
Robin Hood/1973

بيست و يكمين فيلم بلند كمپانى ديزنى كه براساس افسانة قديمى رابين هود ساخته شده 
بود، براى اولين بار در 8 نوامبر 1973 در سينماها به نمايش درآمد و با فروش 9/5 ميليون 
دالرى اش توانست به يكى از سودده ترين آثار ديزنى بدل شود. جذاب ترين قسمت فيلم هم 
در موسيقى و ترانه هاى آن بود كه راجر ميلر تهية آن ها را برعهده داشت. عالوه بر اين، او 
راوى فيلم هم بود و صدا و نوع گويش اش باعث شد تا سازندگان فيلم راضى شوند در يك 
ــى، از چند لهجة آمريكايى هم استفاده كنند. «رابين هود» حدود  ــتان تمام انگليس داس
10سال بعد يعنى در سال 1982، باز هم در سينماها به نمايش درآمد كه اين بار موفق شد 

حتى بيش از بار نخست، فروش كند.

 اما «بامبى» براى طراحان و انيماتورهاى ديزنىيك گام روبه جلو 
بود. چون آن ها تا پيش از اين فيلم نتوانسته بودند چنين تصاوير جذاب 

و زيبايى از طبيعتو جنگل را در آثارشان وارد كنند.
ــه غلطي كرده  ــازه گوفي  فهميد چ ــراي گاوبازي و ت ــدش ب  بردن
For Whom the Bulls Toil).چيزي هم كه اين سه تا 
اپيزود مختلف را به هم وصل مي كرد، اغواگري هاي جيرجيركي بود كه 
ــد و گوفي را مي برد توي خياالت و بعد،  اول هر قسمت پيدايش مي ش
ــين، فيد مي شد به صحنة برق  تصوير مثال از صحنة برق انداختن ماش

ماجرا. 

ــم ديويد لوينگستون و يك روزنامه نگار به اسم هنري  مذهبي به اس
مورتون استنلي بود.

استنلي، هميشه نقشه هايي مي كشيد كه سطح كيفي زندگي توي 
باغ وحش را باال ببرد و تنسي تاكسيدو و چاملي، مدام در تالش بودند 
كه نقشه هاي استنلي را عملي كنند. اجراي نقشه هاي آن ها، هميشه 
نيازمند كمك دوست دانشمندشان (يك استاد دانشگاه به اسم آقاي 

ووپي و تخته سياه سه بعدي اش با عنوان مخفف 
ــتفاده از انيميشن، فيلم هاي آموزشي و خطوطي كه توي  ووپي با اس
ــيد، اصول علمي پايه را به آن ها ياد  ــه بعدي مي كش ــياه س تخته س
مي داد. ولي واي به آن موقعي كه آقاي ووپي قصد مي كرد از كمدش 
ــد. در كمد را كه باز  ــي و چاملي بده ــان تنس چيزي پيدا كند و نش
ــرون و اتاق يك دفعه  ــور خرت و پرت مي ريخت بي ــرد هزار ج مي ك

مي شد شبيه اتاق داداش من.
ــم لري استورچ در  ــهوري به اس صداي آقاي ووپي را كمدين مش
مي آورد. به جاي تنسي هم دون آدامز حرف مي زد كه بيست سال بعد 

به جاي كارآگاه گجت هم حرف زد.      راوى فيلم هم بود و صدا و نوع گويش اش باعث شد تا سازندگان فيلم راضى شوند در يك 
ــى، از چند لهجة آمريكايى هم استفاده كنند. «رابين هود» حدود  ــتان تمام انگليس داس
10سال بعد يعنى در سال 1982، باز هم در سينماها به نمايش درآمد كه اين بار موفق شد 

ــنيد كه او  ــت و به خانة پدري رفت. اما وقتي پدرش ش آمريكا برگش
ــر پدر متعهد ديگري او را  ــد دنبال هنر برود، مانند ه مي خواه
حمايت نكرد تا سر عقل بيايد. اما والت، ياغي تر از اين حرف ها 
ــت به كمك برادرش در يك  بود و خانه را ترك كرد. او توانس
استوديوي تبليغاتي دركانزاس، كاري پيدا كند. در همين جا 

ــنا شد؛ كارتونيستي كه يك سال  بود كه او با «اوب ايوركز» آش
بعد با هم دفتر تبليغاتي شان را راه انداختند. كارشان 
طراحي آگهي هاي تبليغاتي بود. اما ديزني دو سال 

و فيلم بلند كارتوني ساخته بودند.) رقبا و ديگر استوديوها وقتي اين خبر 
را شنيدند، اسمش را «حماقت ديزني» گذاشتند و با اطمينان گفتند 
اين پايان كار ديزني خواهد بود. توليد «سفيدبرفي و هفت كوتوله» 
ــد و تا ميانه هاي 1937 طول كشيد. اما وقتي  ــروع ش از 1935 ش
فيلم در 1938 روي پردة سينماهاي اياالت متحده رفت، با 
فروش 8مــيــليـــون دالري اش، موفق ترين 

فيلم سال لقب گرفت و باعث شد 
تا ديزني در 1939 

والت ديزني و دانلدداك با هم، كتاب
 آليس در سرزمين عجايب را مي خوانند!  آليس در سرزمين عجايب را مي خوانند! 

به جاي كارآگاه گجت هم حرف زد.     
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هاليوديها
نيزنيزني زوالت ديزوالت دي

انسان هاي پيشرو، هميشه موجودات قابل احترامي اند. فرقي هم نمي كند با 
مقياس آدم هاي معمولي «موفق» باشند يا نه. آن چيزي كه برايشان ارج و 
ــده با اطرافيانشان  ــت كه باعث ش قرب و احترام مي آورد، آن خالقيتي  اس
ــته باشند. حاال يكي مانند چارلز فاستر كين (شخصيت اصلي  تفاوت داش
فيلم «همشهري كين») مي تواند تا آخر عمر در آرزوي ُرزباد بسوزد و آخر 
ــي مي تواند، هم ُرزباد  ــاكام از دنيا برود، يكي هم مانند والت ديزن ــر هم ن س
خودش را زنده كند و هم ُرزباد تمام بچه هاي دنيا را. آخر داستان خيلي مهم 
ــت كه اين ها را به دنبال عشق  ــجاعتي ا س ــارت و ش ــت، مهم آن جس نيس
كودكي شان فرستاده. زندگي هم كه فيلم هندي نيست كه هميشه پايان 

والتر الياس ديزني در 5 دسامبر 1901 در «شيكاگو» به دنيا آمد. پدرش 
چند سال قبل از اين كه والت به دنيا بيايد، مزرعه اش در كانادا را فروخته بود 
و به همساية جنوبي مهاجرت كرده بود تا كار و بار بهتري پيدا كند. نتيجة 
ــت تا اين كه پدرش شغل هاي  ــتر كودكي والت در سفر گذش اين كه بيش
ــيكاگو را به  خاطر خالفكارهاي  مختلفي را تجربه كند. در 1906، آن ها ش
ــان در ميزوري مزرعه اي  زيادش ترك كردند و به «ميزوري» رفتند. پدرش
ــاورزي و دامداري كردند. والت و خواهر  ــروع به كش خريد و آن ها دوباره ش
كوچك ترش هم كه هنوز به سني نرسيده بودند تا در كارهاي مزرعه كمك 
كنند، تمام روز را به بازي با حيوانات مزرعه مي پرداختند. ديزني سال ها بعد 
ــت. از قضا  در جايي گفت كه اين دوران، بهترين روزهاي زندگي او بوده اس

نسي بود كه به انيميشنسي بود كه به انيميشن

ياسازياساز

Saeedsun.ir

Saeedsun.ir

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


ــت هاي منطقي و غيرمنطقي را قابل قبول جلوه مي دهد، حقيقت  شكس
غيرقابل كتمان و حضور هميشگي شكست است. اين حقيقي ترين چيزي 
است كه در اين كارتون وجود دارد و هيچ كاري اش هم نمي شود كرد. نكتة 
ــر حركتي، انتظار  ــگار كايوت بدبخت، پيش از ه ــت كه ان اصلي اين جاس
شكست محتوم پاياني را دارد و همين باعث مي شود كه وقتي مي فهمد زير 
ــده و بايد به يك سقوط محتوم ديگر تن در دهد، يا اين كه  پايش خالي ش
ديناميت درست زير دماغش فتيله اش تمام خواهد شد، كاري انجام ندهد. 
ــرش بيايد.  ــتيصال به دوربين نگاه كند تا بال  كامال به س فقط در كمال اس
ــت كه كارتون را اين قدر واقعي و تأثيرگذار  ــت، چيزي اس حقيقت شكس
مي كند. هر بار كه يكي از فعاليت هاي كايوت را مي بينيم، ته اش را مي دانيم: 

شكست. فقط نمي دانيم چطور اتفاق مي افتد.
ــخصيت اصلي همة اين ماجراها فقط  اين نكته را هم اضافه كنيم كه ش
ــنه است و بس. پرندة سريع فقط كاتاليزور است، بهانه است،  كايوت گرس
ــد. هر چيزي كه شما  ــت. اين پرنده هر چيزي مي تواند باش مك گافين اس
دوستش داريد و با سرعت دارد از برابر چشمانتان مي گذرد و مي دانيد كه 
هر تالشي براي دوباره به دست آوردن اش، فقط يك بال و مشكل و معضل 
ــت مي كند و ديگر هيچ. پرنده، همة دنياي كايوت است. دليِل  ديگر درس

بودنش. اسم يكي از قسمت هاي مجموعه هست: 
ــت كه  ــان صدايي اس (Beeb ) هم To Beeb or Not To Beeb)
پرنده موقع رد شدن از برابر چشم هاي كايوت از خودش در مي كند)؛ عوض

ــينما، هم پاية  ــا نبودن. در دنياي س ــودن ي To Be or Not To Be/ ب
ــاردي دنبال يك دنياي كامل  ــورل و هاردي را داريم. لورل و ه ــوت، ل كاي
ــوردن پرنده، دنياي كامل كايوت را  مي گردند (همان طور كه گرفتن و خ
ــمت هاي مجموعة لورل و هاردي، طوري  ــازد). ولي هر كدام از قس مي س
ــاد رود. وقتي دارند خانه اي را تميز  ــش مي رود كه اين دنياي كامل به ب پي
ــان را  ــتيم. وقتي همة زورش مي كنند، آخرش با يك مخروبه روبه رو هس
مي زنند تا پيانويي را از پله ها باال ببرند، آخر داستان با يك پيانوي خرد شده 
طرف ايم. مي گويند ساموئل بكت، عاشق لورل و هاردي بود. كاش كارتون 

كايوت و پرندة سريع را هم ديده باشد.
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نويد غضنفري

ــركت ــاون كالنتر خودمان) را ش ــي داگ (همان مع ــر دپيوت كاراكت
ــري هاي كوتاه مدت  ــرد. س ــق ك TerryToons Cartoon  خل
ــفارش كانال CBS تهيه  ــفارش كانال CBSتلويزيوني اش (هر اپيزود هفت دقيقه) به س CBSتلويزيوني اش (هر اپيزود هفت دقيقه) به س
شد و از اوايل دهه 1960، چهار اپيزود از آن ها در يك نمايش تلويزيوني 
ــهوري كه ماسكي و وينس،  ــاعته پخش مي شد. آن صحنة مش نيم س
ــن نمايش مي كشانند تا حسابي جلوي همه  معاون را زوركي روي س
ــت، در واقع ربط دهندة  كنف اش كنند و ما خيال مي كرديم تيتراژ اس
اپيزودها به هم بود. دپيوتي داگ، اوايل دهه 1350 در ايران دوبله شد 

و تلويزيون تا مدت ها بعد از انقالب با نام معاون كالنتر نشانش مي داد.
دپيوتي داگ، با آن شكم جلو آمده و كاله و ژيله اش، از تمام نشانه هاي 
مجري قانون بودن فقط نشان روي سينه را دارد و يادآور كاراكترهاي 

اين شكلي وسترن هاي فورد و هاكس است. همة امور 
زندگي معاون در زندان كالنتري مي گذرد. 

ديتون آلن، كمدين و صداپيشة مشهور، 
ــش غليظ ايالت هاي  با لهجه و گوي
ــاي دپيوتي  ــي آمريكا به ج جنوب
داگ حرف مي زند و به ساده لوحي 
ــد،  ــتازادگي اش مي افزاي و روس
ــي هم در  ــه ايرج رضاي كاري ك
ــام داد و نوع كمدي  دوبله اش انج

بيان كارتون اصلي را در نسخة فارسي 
 (Musky Muskrat) حفظ كرد. ماسكي

 (Vince Van Gophe)   ــس موش آبي و وين
ــتر  ــتند و بيش ــتان معاون هس يك موش حفار، دوس

ــاي ديوانه كنندة اين دو با معاون  ــر و كله زدن ه ماجراهاي كارتون، س
فلك زده است.

ماسكي و وينس
اين دو در تنبلي و عالفي لنگه ندارند و نهايت فعاليت شان ماهي گيري 
در كنار رودخانه است. گاهي كالنتر به معاون دستور مي داد كه آن دو 
ــه برگرداند تا تكاليف شان را انجام بدهند. در عوض براي  را به مدرس
ــان پيدا نمي شود. در يك  ــريع تر از خودش ديوانه كردن معاون، س
ــمت از ماجرا، كالنتر صد دالر جايزه براي «تنبل ترين» فرد به  قس
ــان دارد كه دوباره هم معاون  ــوان برنده تعيين مي كند و اطمين عن
برنده مي شود. اما ماسكي نقشه اي مي كشد و با دستبرد به مرغداني 
ــه اش  و بلند كردن تخم مرغ ها، قصد تحريك معاون را دارد. اما نقش
ــت آخر چون ماسكي براي برداشتن جايزه هم از  اثر نمي كند. دس
ــي آورد و جايزه را  ــان نمي دهد، معاون كم م ــي نش خودش واكنش
ــوند! وينس، دوست صميمي و پاية هميشگي  شريكي برنده مي ش

ــكي بود، با كاله گرد و يك يقه و پاپيون كوچك. او روزها هيچ  ماس
ــت  ــتاد بود. موقع فرار از دس چيز را نمي ديد، اما در كندن تونل اس
ــود:  ــن ب ــش اي ــه كالم ــت. تكي ــكي را مي گرف ــاون، دم ماس مع
ــد؟)  ــي شد؟ چي ش What Happend… What Happend»What Happend»What Happend» (چ
ــاد مهدي آژير تمام حس و حالت بيان اين عبارت را در دوبله به  زنده ي
ــي نگه داشته. يك راكون به اسم Tycoon در بعضي قسمت ها  ــي نگه داشته. يك راكون به اسم Tycoonفارس Tycoonفارس
ــكي و وينس بود و گاهي ماسكي با زدن يك نقاب مشكي،  همراه ماس
خودش را جاي او جا مي زد و به اين ترتيب از دست قانون فرار مي كرد.

«گربه ماهي» بزرگ
ــال 1972، به طور مداوم از  اين كارتون دلربا از اوايل دهه60 تا س
ــاده اش طرفداران  ــد و با همين ظاهر س ــوِن آمريكا پخش ش تلويزي
زيادي دارد. اين را مي توان از نوشته هاي خاطره انگيز دوستداران اين 
ــري تلويزيوني در اينترنت فهميد كه مثال موقع  س
پخش آن (ظاهرا ساعت 4 بعدازظهر و بعد 
ــوده)، چقدر  ــه ها ب از تعطيلي مدرس
عصرانه شان به شان چسبيده. همة 
ماجراهاي كارتون معاون كالنتر 
ــاي جنوبي  ــي از ايالت ه در يك
آمريكا، نزديك به لوئيزيانا و كنار 
ــي پي»  « مي  سي س ــة  رودخان
مي گذرد و اخالق و سليقه و نحوة 
حرف زدن كاراكترهايش، جنوبي ها 
ــا،  ــال عادت ه ــد. مث ــي مي كن را تداع
ــن مردم آن  ــوخي ها و عبارت هايي كه بي ش
اطراف بوده، سوژه اي شده براي يك اپيزود آن. اين كه 
ــتار اجراي بي چون و چراي قانون است و كاري به جرم  كالنتر خواس
ندارد و براي هر متخلف از هر گونه و در هر رده «30روز زندان» معين 
ــان دهندة  ــكي به مرغداني و تخم مرغ كه نش مي كند، تا عالقة ماس
ميزان فعاليت كشاورزان آن اطراف در زمينة پرورش مرغ و خروس 
ــاخته شده بودند)  ــكل و فرم كلبه ها (كه كامال با الوار س ــت! ش اس
ــان دهندة صنعت پررونق چوب در آن نواحي است. استفاده از  نش
ــت كه معاون در  ــت آن ناحيه در اين كارتون تا به حدي اس طبيع
ــابي  ــك گربه ماهي بزرگ، يك كتك حس ــمت ها از ي يكي از قس
ــام «Old Fida»   كه به معني  ــورد. اين اپيزود معروف با ن مي خ
ــت، بارها  ــان «گربه ماهي پير» اس ــا هم Oldest Catfish »Oldest Catfish »Oldest Catfish»  ي
ــاعت 5 عصر و در برنامه كودك خودمان پخش شد. آن موقع، اين  س
ــتيم كه در  ــب بود و نمي دانس ــزرگ برايمان عجيب و غري ــي ب ماه
ــي» و «مي سي سي پي»  ــتانك هاي محلي نواحي اطراف «تنس داس
Big Fish(مثل ميزان اهميت اش در داستان Big Fish(مثل ميزان اهميت اش در داستان Big Fish)كاراكتر اصلي است و 

براي بچه هاي آن جا چقدر آشنا است. 

كارتون معاون كالنتر، يكي از محبوب ترين كارتون هاي بچه مدرسه هاي
 دهه هفتادي آمريكايي بوده است

يك عصرانة لذيذيك عصرانة لذيذ

را هم ديده باشدكاش او كارتون كايوت و پرنده سريع را هم ديده باشدكاش او كارتون كايوت و پرنده سريع را هم ديده باشد كاش او كارتون كايوت و پرنده سريع . كاش او كارتون كايوت و پرنده سريع .  ساموئل بكت، عاشق لورل و هاردي بود

ااصاصااصااصااصاصصاالت «لت ««لت «لت لت ««شكستشكست»»

اگر كايوت، گرسنه و بي كالس و نفهم بود، اگر امكانات كافي در اختيارش 
ــود، اگر مريض بود، اگر حريفش باهوش تر بود، باز خيالي نبود. چون در  نب
اين شرايط، خودمان را ازش جدا مي كرديم. با خودمان مي گفتيم همة اين 
شكست هاي بي پايان، حق حيوان نفهمي است كه سرش به تنش نمي ارزد. 
ــتعداد و قدرت و امكاناتش را ندارد. اما ديده ايم كه  كه احمق است. كه اس
همة اين چيزها را دارد و فهميده ايم كه قبل از هر شكست، همة جوانب كار 
ــت. اما ماجراهاي كايوت بينوا و پرندة  سريعي كه دنبالش  را سنجيده اس
ــالش و قدرت و  ــراژدي پيدا مي كند. او همة ت ــت، از همين جا رنگ ت اس
ــاخته نيست. پس  ــته و باز كاري از دستش س ــط گذاش امكاناتش را وس

ــيم،  ــرد. حتي اگر باهوش تر باش ــت فرار ك ــود از اين شكس نمي ش
ــيم، آخرش باز ته دره ايم. اين جا  ــيم و قوي تر باش سريع تر باش

ــيمي، نقض مي شوند. حتي به چيزي كه با  قوانين فيزيك و ش
چشم خودمان ديده ايم نمي توانيم اعتماد كنيم. اين شكست 

لعنتي بايد اتفاق بيفتد كه مي افتد.
ــخصيت پردازي كايوت، با ديگر نمونه هاي عالم كارتون  ش

فرق مي  كند. او براي انتقام، مشغول متوقف كردن پرندة 
ــت.  ــل مبارزه جويي هم نيس ــت. اه ــريع نيس س
تفريحش هم اين نيست. او مي خواهد پرندة سريع 
ــت پرنده  ــت. به گوش ــنه اس را بگيرد، چون گرس
ــري  احتياج دارد. چاك جونز بزرگ، خالق اين س
ــود آرنج هاي  ــا، زماني گفته ب كارتون ه
ــوري آويزان طراحي  كايوت را اين ط

ــنه، بيرون زده و اين شكلي است. در  كرده، چون ديده آرنج آدم هاي گرس
آغاز چند قسمت از اين سري كارتون ها هم، وقتي مي خواهند انگيزه هاي 
اين شخصيت ها را روكنند، هر بار با گرسنگي دهشتناكي روبه رو مي شويم 

كه يارو كايوته دچارش است.
از اين به بعد است كه نقشه هاي كايوت شروع مي شود كه پرندة سريع را 
بگيرد. اين سريع بودن پرنده هم خودش داستاني است. ما همه چيز را در 
زمان از دست مي دهيم. چيزها مي آيند و قبل از اين كه حواسمان باشد، از 
ــمان مي روند. زمان مي تواند بزرگ ترين دشمن آدمي باشد و اين جا  پيش
ــنه هم براي رفع  ــت. كايوت بيچارة گرس ــمن كايوت اس بزرگ ترين دش
ــكل، بايد قبل از هر چيز، زمان را نگه  دارد و پرندة سريع را حفظ كند.  مش
پرنده اي كه سريع از برابر چشم هاي كايوت رد مي شود و چيزي ازش باقي 

نمي ماند.
ــت.  از اين جا به بعد، چيزي كه ماجرا را بامزه تر جلوه مي دهد، تكرار اس
كايوت همة تالشش را به خرج مي دهد، و معموال به يك دليل ساده كاري 
ــت بال.  ــر خودش مي آيد و آن وقت بال پش از پيش نمي برد و همة بالها س
ــيم به دره اي كه دهانش را براي فروكشيدن كايوت باز  اين طوري مي رس
كرده است. كايوت همة تال شش را كرده و باز قسمتش ته دره است. بعضي 
وقت ها ماجرا سوررئال مي شود. مثال كايوت برمي دارد جلوي يك دره، 
ــي جاده مي كشد تا پرندة سريع، گول بخورد و از نقاشي عبور  نقاش
كند و بيفتد ته دره. اما جاده توي نقاشي واقعا «كار» مي كند و پرنده 
ــود و راهش را مي گيرد و مي رود. بعد كه كايوت  وارد نقاشي مي ش
ــم هاي فلك زده و ناچارش به درون نقاشي نگاه  مثل هميشه با چش
ــنگين از پيچ همان جاده اي كه خودش  مي كند، يك كاميون س
ــي كرده، پيدا مي شود و زيرش مي گيرد. اين  نقاش
تازه به جز مواردي است كه دليل شكست كايوت 
ــش را طوالني تر  ــش پرتاب ــت. مثال ك ــوم اس معل
مي گيرد و با مخ مي رود توي ديوار، يا مواد آتش زا 
ــذارد و خودش  ــول كار مي گ ــش  از حد معم بي
خاكستر مي شود. به هر حال، چيزي كه همة اين 
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حدود چهار سال پيش كه يكي از مجله ها ازمن خواست تا دربارة كارتون مورد عالقه ام بنويسم، همين كايوت و پرندة سريع را انتخاب كردم و 
هر وقت همة تالشم را به خرج مي د هم، هر وقت تا . هر وقت همة تالشم را به خرج مي د هم، هر وقت تا . هر وقت همة تالشم را به خرج مي د هم، هر وقت تا  كارتوني  كه به اش مديون ام. كارتوني  كه به اش مديون ام. كارتوني  كه به اش مديون ام كارتوني كه جواب مي دهد. كارتوني كه جواب مي دهد. كارتوني كه جواب مي دهد حاال هم اين انتخاب اولم است

مي توانم زور مي زنم، هر وقت استعداِد داشته و نداشته ام را براي رسيدن به هدفي رومي كنم و به سويش حمله مي برم، و بعد از همة اين حرف ها، 
با تمام وجود خيط مي كارم، آن وقت يك بار ديگر به چشم هاي كايوتي چشم مي دوزم كه براي بارnام از دره پرت شده پايين و يك تخته سنگ 

تازه اين هم مهم . تازه اين هم مهم . تازه اين هم مهم  كايوت بيچاره پرندة سريع را نگرفته كه هيچ، گشنه مانده كه هيچ، يك بار ديگر خفيف و خوار و بي مقدار شده. كايوت بيچاره پرندة سريع را نگرفته كه هيچ، گشنه مانده كه هيچ، يك بار ديگر خفيف و خوار و بي مقدار شده. كايوت بيچاره پرندة سريع را نگرفته كه هيچ، گشنه مانده كه هيچ، يك بار ديگر خفيف و خوار و بي مقدار شده هم رويش
آدم زمين خوردن خودش را مي بيند زياد بد نيست، نكتة خيلي ناجور دربارة كايوت اما اين است كه با يك شكست ديگر، به بي دفاع . آدم زمين خوردن خودش را مي بيند زياد بد نيست، نكتة خيلي ناجور دربارة كايوت اما اين است كه با يك شكست ديگر، به بي دفاع . آدم زمين خوردن خودش را مي بيند زياد بد نيست، نكتة خيلي ناجور دربارة كايوت اما اين است كه با يك شكست ديگر، به بي دفاع  نيست

كاري نمي شود كرد و همين است كه هست. كاري نمي شود كرد و همين است كه هست. كاري نمي شود كرد و همين است كه هست. يك جور سرنوشت محتوم. يك جور سرنوشت محتوم. يك جور سرنوشت محتوم ماندن خودش درمقابل دست تقدير پي مي برد
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چاك جونز، طراح شخصيت كايوت، يكي از بزرگ ترين 
انيميشن سازهاي دنيا است و خالق باگزباني معروف. انيميشن سازهاي دنيا است و خالق باگزباني معروف. 

اين موش هاي ژاپني در ميان پرده هاي وسط كارتون 
معاون كالنتر ظاهر مي شدند. اگر اسم شان را گفتيد؟... 

هاشي موتو!

هاليوديها
ديگران
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چاك جونز، طراح شخصيت كايوت، يكي از بزرگ ترين 
انيميشن سازهاي دنيا است و خالق باگزباني معروف. انيميشن سازهاي دنيا است و خالق باگزباني معروف. 
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مجري قانون بودن فقط نشان روي سينه را دارد و يادآور كاراكترهاي 
اين شكلي وسترن هاي فورد و هاكس است. همة امور 

زندگي معاون در زندان كالنتري مي گذرد. 
ديتون آلن، كمدين و صداپيشة مشهور، 

بيان كارتون اصلي را در نسخة فارسي 
 (Musky Muskrat

زيادي دارد. اين را مي توان از نوشته هاي خاطره انگيز دوستداران اين 
ــري تلويزيوني در اينترنت فهميد كه مثال موقع  س
پخش آن (ظاهرا ساعت 4 بعدازظهر و بعد 

ــا،  ــال عادت ه ــد. مث ــي مي كن را تداع
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ــيمي، نقض مي شوند. حتي به چيزي كه با  قوانين فيزيك و ش
چشم خودمان ديده ايم نمي توانيم اعتماد كنيم. اين شكست 

ــخصيت پردازي كايوت، با ديگر نمونه هاي عالم كارتون  ش
فرق مي  كند. او براي انتقام، مشغول متوقف كردن پرندة 

ــت.  ــل مبارزه جويي هم نيس ــت. اه ــريع نيس س
تفريحش هم اين نيست. او مي خواهد پرندة سريع 
ــت پرنده  ــت. به گوش ــنه اس را بگيرد، چون گرس
ــري  احتياج دارد. چاك جونز بزرگ، خالق اين س
ــود آرنج هاي  ــا، زماني گفته ب كارتون ه
ــوري آويزان طراحي  كايوت را اين ط

وقت ها ماجرا سوررئال مي شود. مثال كايوت برمي دارد جلوي يك دره، 
ــي جاده مي كشد تا پرندة سريع، گول بخورد و از نقاشي عبور  نقاش
كند و بيفتد ته دره. اما جاده توي نقاشي واقعا «كار» مي كند و پرنده 
ــود و راهش را مي گيرد و مي رود. بعد كه كايوت  وارد نقاشي مي ش
ــم هاي فلك زده و ناچارش به درون نقاشي نگاه  مثل هميشه با چش
ــنگين از پيچ همان جاده اي كه خودش  مي كند، يك كاميون س
ــي كرده، پيدا مي شود و زيرش مي گيرد. اين  نقاش
تازه به جز مواردي است كه دليل شكست كايوت 
ــش را طوالني تر  ــش پرتاب ــت. مثال ك ــوم اس معل
مي گيرد و با مخ مي رود توي ديوار، يا مواد آتش زا 
ــذارد و خودش  ــول كار مي گ ــش  از حد معم بي
خاكستر مي شود. به هر حال، چيزي كه همة اين 
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فاطمه عبدلي
روي مبل چرمي . روي مبل چرمي . روي مبل چرمي  مثل همان قديم ها. مثل همان قديم ها. مثل همان قديم ها دماغ پيرمرد خيلي گنده است
پيپش را توي زيرسيگاري ميز بغل دستش خالي . پيپش را توي زيرسيگاري ميز بغل دستش خالي . پيپش را توي زيرسيگاري ميز بغل دستش خالي  جابه جا مي شود
سكوتش آدم را نگران مي كند. سكوتش آدم را نگران مي كند. سكوتش آدم را نگران مي كند.  باد گلويي محترمانه مي زند. باد گلويي محترمانه مي زند. باد گلويي محترمانه مي زند مي كند
سـعي مي كنم با نگاه كردن به اين طرف و آن طرف، حواسـم را از 
چشم هاي سردش كه به يك جايي روي زمين خيره شده پرت كنم. 
روي ديوار پر از قاب . روي ديوار پر از قاب . روي ديوار پر از قاب  ديوار اتاق دو رنگ است؛ باال آبي، پايين صورتي
عكس خودش با كاله و سبيل كناردست پلنگ صورتي . عكس خودش با كاله و سبيل كناردست پلنگ صورتي . عكس خودش با كاله و سبيل كناردست پلنگ صورتي  عكس است
قاب ديگر پلنگ صورتي را . قاب ديگر پلنگ صورتي را . قاب ديگر پلنگ صورتي را  در حالي كـه دارد دمش را مي چرخاند
نشان مي دهد كه سگي را با قالده بسته و در حال پياده روي است. 
زير چشمي به پيرمرد نگاه مي كنم كه حاال دارد رد نگاه من را دنبال 
در كمال تعجب مي بينم كه گلويش . در كمال تعجب مي بينم كه گلويش . در كمال تعجب مي بينم كه گلويش  مي كند و لبخند بي معني مي زند

را صاف مي كند و مي خواهد حرفي بزند.
ــت نه؟ آن عكس را ببين»(به عكسـي اشاره  «بامزه اس
مي كنـد كه خودش يك طرف ديوار چوبي اسـت و پلنگ صورتي 
هم كه يك ميخ هم كه يك ميخ هم كه  يك ميخ . يك ميخ .  طرف ديگر و هر كدام يك چكش دستشان است
ته اش صورتي است و سرش سمت او وسط ديوار). «عجب خدايا 

ــراژ فيلم پلنگ  ــة آن ماجراهاي تيت ــراژ فيلم پلنگ . هم ــة آن ماجراهاي تيت ــراژ فيلم پلنگ . هم ــة آن ماجراهاي تيت هم ــدم ماجرا ش
آن مال سال! آن مال سال! آن مال سال63  را كه مي داني) را كه مي داني) را كه مي داني (صورتي بليك (صورتي بليك (ادواردز
ــراژ فيلم پلنگ  ــي او براي تيت ــت ول ــخره اس ــراژ فيلم پلنگ . مس ــي او براي تيت ــت ول ــخره اس ــراژ فيلم پلنگ . مس ــي او براي تيت ــت ول ــخره اس مس بود
صورتي اش كه پيتر سلرز بازي مي كرد، دنبال يك پلنگ 
ادواردز هم . ادواردز هم . ادواردز هم  ــد ــت كه شبيه گربه باش كارتوني مي گش
ــي مي بيني را انتخاب كرد.  همين طرحي كه از صورت
پلنگ ... پلنگ ... پلنگ  عجب... عجب... عجب فريتس فرلنگ كشيده بودش صورتي

صورتي.»
اخم بدي مي كند «مثل اين كه دل خوش ازش نداريد؟» اخم بدي مي كند «مثل اين كه دل خوش ازش نداريد؟» اخم بدي مي كند 
فكر مي كنم همين االن از جايش بلند مي شود و با تيپا . فكر مي كنم همين االن از جايش بلند مي شود و با تيپا . فكر مي كنم همين االن از جايش بلند مي شود و با تيپا  كه مي ترسم
«تو از عالم هنر چي مي داني بچه جان؟ . «تو از عالم هنر چي مي داني بچه جان؟ . «تو از عالم هنر چي مي داني بچه جان؟  پرتم مي كند بيرون
پلنگ صورتي همة زندگي ام بود.» از جايش پا مي شود فكر 
چون خيلي چاق و كم نفس است ولي . چون خيلي چاق و كم نفس است ولي . چون خيلي چاق و كم نفس است ولي  مي كنم به كمك احتياج دارد
صـداي لخ لخ . صـداي لخ لخ . صـداي لخ لخ  جـرأت نمي كنـم كاري كنم، جذبة عجيبـي دارد
مي رود سمت گرامافون . مي رود سمت گرامافون . مي رود سمت گرامافون  دمپايي هاي حوله اي اش خنده ام مي اندازد
با اين كه يك سيستم صوتي آخرين مدل آن جاست، از گرامافون 
به كند ذهني خودم . به كند ذهني خودم . به كند ذهني خودم  سوزن گرامافون را مي گذارد. سوزن گرامافون را مي گذارد. سوزن گرامافون را مي گذارد استفاده مي كند
ايمان مي آورم كه تا قبلش حدس نزده بودم چي مي خواهد بگذرد 
صفحة يك اجراي فوق العاده ترومپـت و ويولن از پلنگ صورتي. 
خيلي سـرحال و قبراق بر مي گردد سر 
با وسـواس . با وسـواس . با وسـواس  از روي ميز وسـط، يك شـكالت بر مي دارد
يك لبش را مي گذارد تو دهانش و لب ديگرش را 
همين طور كه با ملچ . همين طور كه با ملچ . همين طور كه با ملچ  تشـكر نيم خورده اي مي كنم
ملوچ زياد شـكالت را مي خورد و من به سبيل هاي سفيد قهوه اي 
«منچيني : «منچيني : «منچيني  شده اش نگاه مي كنم كه باال و پايين مي رود مي گويد
فكر مي كني بهتر از . فكر مي كني بهتر از . فكر مي كني بهتر از  اين هنري منچيني نابغه بود
ــة پلنگ صورتي آهنگ ساخت؟ ــد واس اين هم مي ش

راستي تو واسة چي اين جايي؟ بچه جون سؤال هايت را 

صاف تر مي نشـينم و سعي . صاف تر مي نشـينم و سعي . صاف تر مي نشـينم و سعي  شـكالتم را از هول قورت مي دهم
مي كنم حرف هايم را مزه مزه كنم. 

«خودتان كدام يكي از قسمت هايي را كه بازي كرديد 
سـؤال احمقانه و سـاده اي بود، ولي 

ــمت  ــمت . آن قس ــمت . آن قس آن قس «مي توانم هر چي يادم مي ياد برات بگم
ــان است، از همان جا شدم  آبي و صورتي كه همه يادش
عجب سماجت بانمكي داشت اين پلنگ دراز 
به خاطر مسيح تو را  بعد نمي دانم چرا يكهو قاه قاه مي خندد)
اصال مي شود به اش ! اصال مي شود به اش ! اصال مي شود به اش  خدا تو بگو كجايش شبيه پلنگ بود
(من هم مي خندم ولي سـكوت مي كنـم تا ادامه 
ــي كارهاي  ــود ول ــل احمق ها ب ــگاه اش مث ، ن
آن . آن . آن  ــمندانه اي مي كرد، البته گاف هم زياد مي داد هوش
ــي كه من صاحب يك  ــمت را ديدي بچه، آن جاي قس

ــازي ام؟ بعد هيچ گاوبازي ندارم چون گاوم  ميدان گاوب
ــت، همة گاوبازها ازش مي ترسند.  ــي اس خيلي وحش
ــت كه  ــاكي اند و نزديك اس ــاچي هايم همه ش تماش
ــوم، بعد پلنگ صورتي را مي بينم وسط  ورشكست بش
يك چراگاه كه دارد با يك گاو شيرده گاوبازي مي كند. 
با گاو مزرعة زنگوله دار . با گاو مزرعة زنگوله دار . با گاو مزرعة زنگوله دار  خدايا خيلي خنگ و بانمك بود
ــويقش مي كنم و  ــازي مي كرد، بعد من هم كلي تش ب
ــد مي دهم كه  ــودم و وعده و وعي ــش پيش خ مي برم
خالصه با گاوه . خالصه با گاوه . خالصه با گاوه  آن بيچاره هم مي ياد. آن بيچاره هم مي ياد. آن بيچاره هم مي ياد مشهورش مي كنم
ــت كارهاي هيجان انگيزي  ــي اس كه خيلي هم وحش
مي كند، پدر من و گاوه رو هم در مي آورد البته خودش 
به » به » به  عكسش آن جاست نيگاه كن. عكسش آن جاست نيگاه كن. عكسش آن جاست نيگاه كن. هم لت و پار مي شود

سمت عكس روي ديوار ابرو مي اندازد.
پلنـگ صورتي با لباس گاوبـازي زردرنـگ در حالي كه پارچة 
قرمـزي را مثـل بالن رو سـرش گرفتـه، دارد فـرود مي آيدروي 
شاخ هاي گاو.  صورتي هم همه اش دارد توي پارچه فوت مي كند كه 
ــت چرا  «نصف ديوارتان هنوز صورتي اس پاييـن نيايـد.
ــش به همينه ديگه مي داني  آبي اش نكردين؟» «لطف
چقدر ازش خاطره دارم؟ او با لجبازي، يك دنياي تمام 
ــت و من هم براي روكم كني اش آبي.  صورتي مي خواس
البته اون پايش را كرد تو كفش من ديوانه، حتي چمن ها 

و گل ها و آسمان را هم صورتي كرد.»
«چقدر از كارهايتان بداهه بود چقدرش متن؟ يعني 

اصال بازي مي كرديد يا با هم كلنجار واقعي داشتيد؟»
«يك متن دو خطي به ما مي دادند و مثال مي گفتند 
موضوع اين است و بعد خودمان هر كدام هماني كه واقعا 
براي همين واقعا يك جاهايي . براي همين واقعا يك جاهايي . براي همين واقعا يك جاهايي  بوديم را بازي مي كرديم
ــردي و علي السويه  ــتش رواني مي شدم، خونس از دس
بودنش كه معلوم نمي كرد مي خواهد چطور رفتار كند، 
ــر آن قسمت  ــر آن قسمت . يك بار س ــر آن قسمت . يك بار س يك بار س هيچ وقت قابل پيش بيني نبود
تا قرص اعصاب با هم خوردم، پير آدم  10 تا قرص اعصاب با هم خوردم، پير آدم  10 تا قرص اعصاب با هم خوردم، پير آدم  فك و قطب،

را در مي آورد.»
ــد يعني هر  ــان را بازي مي كردي ــد خودت «مي گويي
دويتان خودتان بوديد يعني شما واقعا آن قدر بدجنس 
ــمت فك كه يك شكارچي  ــتيد، مثال همان قس هس

هستيد آيا آن قدر تو زندگي واقعي هم بي رحم ايد؟»
ــود كه من را  ــي پلنگ صورتي ب ــن اين مهربان «ببي
بي رحم نشان مي داد. صورتي مي خواست برود رم كه از 
من هم يك . من هم يك . من هم يك  هواپيما سقوط مي كند و مي افتد توي قطب
ــكارچي هستم يعني كارم اين است. ولي اين پلنگ  ش
ــت كه دلش براي قطره اشك هاي يخ زده و  صورتي اس
مكعب شكل فك مي سوزد و در ضمن هميشه يكي بايد 
من ترجيح مي دادم آدم . من ترجيح مي دادم آدم . من ترجيح مي دادم آدم  شر باشد تا خير هم ديده شود
بده باشم كه همه به اش مي گفتن دماغ گندة بي قواره. 
ــي واقعا دل رحم بود با همة حماقت  هايش  چون صورت
مثال توي آن قسمت كه هميشه . مثال توي آن قسمت كه هميشه . مثال توي آن قسمت كه هميشه  مهربان و دل رحم بود
خواب مي ماند و بعد يك ساعت پرنده دار خريد (چون با 
هيچ ساعت كوكي اي يا صداي بلند راديو از خواب بيدار 
ــد) پلنگ صورتي پرندة تو ساعت را تو رودخانه  نمي ش
اين . اين . اين  ــب از وجدان درد خوابش نمي برد غرق كرد ولي ش

خوِد صورتي. خوِد صورتي. خوِد صورتي.»  واقعا خودش بود
«قسمت هايي كه خودتان تويش بازي نمي كرديد يا 

كم نقش بوديد را هم مي ديديد؟»
من عاشق . من عاشق . من عاشق  «همه را از دم، آرشيو كاملشان را هم دارم
آن قسمت هستم كه شعبده بازم و فقط چند ثانيه، اول 
به هر حال يك خرگوش از توي كاله . به هر حال يك خرگوش از توي كاله . به هر حال يك خرگوش از توي كاله  و آخر فيلم هستم
خيلي . خيلي . خيلي  من در مي آيد و دمار از روزگار صورتي در مي آورد
آن آينة عجيب . آن آينة عجيب . آن آينة عجيب  ــت ــت. پر از وهم اس ــت. پر از وهم اس پر از وهم اس ــمت چتي است قس
غريب يا دري كه اگر رو ديوار باشد يا روي زمين، فرقي 
نمي كند پله ها مي آيند باال يا مي روند پايين. يا مثال توي 

تلويزيون يك نفر مسلح دارد زنگ مي زند و تلفن
ــي را بر  ــي هم زنگ مي خورد، بعد صورتي گوش صورت
مي دارد «پغ» طرف تو تلويزيون شليك مي كند و تير از 

ــن تلف
ــد و صورتي افتاد توش بزرگ كه خرگوش ازش رد ش

همه اش پر از ايجاز بود
ــه باالي  ــوي خيالش (همان ابرهايي كه هميش بعد ت
سرش ظاهر مي شدند) سنگ قبر خرگوش را مي بيند و 

كلي عذاب وجدان مي گيرد
مي آيم و خرگوش را مي برم

به غروب و ته جاده مي رود گوش هايش مثل خرگوش 
دراز مي شود

«گروهبان دودو چطور سر و كله اش پيدا شد؟»
«آن هم از اول بود فيلم هاي آن ها را جدا مي گرفتند

البته آن جا . البته آن جا . البته آن جا  من بازرس بودم و گروهبان دودو دستيارم
ــپ  را  از روي همان  ــپ  را  از روي همان اين تي ــپ .  را  از روي همان اين تي ــپ . اين تي اين تي ــم خيلي كلفت بود ابروهاي
ــلرز در فيلم بازي  ــخصيت بازرس كلوزو كه پيتر س ش
دودو آرام 1960. دودو آرام 1960. دودو آرام  ــال ــال. همان س ــال. همان س همان س ــاخته بودند مي كرد س
حرف مي زد و بالهت عجيبي داشت و آرامشي كه پدر 
ــارق را  ــتيم يك س من را در مي آورد. يك بار مي خواس
ــت توي تابلوهاي  ــه تو موزه لوور هي مي رف بگيريم ك
ــش و  ــا خراب كاري هاي ــوال دودو ب ــروف و معم مع
ــا يك جا  ــا يك جا . ي ــا يك جا . ي ي ــن را در مي آورد ــك م ــازي اش اش خنگ ب
مي خواستيم يك آدم آهني خراب كار را دستگير كنيم 
ــم بچه، دودو با  ــت، ولي به ات بگوي كه كلي ماجرا داش
صورتي يك چيز ديگر بود. صورتي يك چيز ديگر بود. صورتي يك چيز ديگر بود.  صورتي خيلي فرق داشت

حتي حماقتش هم دوست داشتني بود.»
ــد تو  ــك ش دوباره از جايش بلند مي شـود «گلويم خش
ــزي نمي خوري؟» با تشـكر مي گويم آب و بعـد نگاه اش  ــزي نمي خوري؟» با تشـكر مي گويم آب و بعـد نگاه اش چي با تشـكر مي گويم آب و بعـد نگاه اش چي
خانه اش پر از نشانه هاي . خانه اش پر از نشانه هاي . خانه اش پر از نشانه هاي  مي كنم كه به سختي تا آشپزخانه مي رود
پلنگ صورتي است، از عكس هاي ريز و درشتي كه گفتم گرفته تا 
جاي پـاي صورتي رنگ پلنگ صورتي روي زمين يا وسـايلي كه 

عكس او رويشـان حك شده،
جعبه سيگار، فندك وچراغ خواب حتي . جعبه سيگار، فندك وچراغ خواب حتي . جعبه سيگار، فندك وچراغ خواب حتي  آبي هسـتند يا صورتي

پرده، يك لنگه اش آبي اسـت و يك لنگـه اش صورتي
ديوار، عكس بزرگ و تمام قدي از هر دويشـان وسط تمام عوامل، 

مورچه و مورچه خوار و گروهبان دودو هم هسـتند
برمي گردد بطري نوشـابه به دسـت، يـك ليوان هـم جلوي من 

«دلم خيلي برايش تنگ شده». «دلم خيلي برايش تنگ شده». «دلم خيلي برايش تنگ شده» مي گذارد
گريـه نمي كنـد ولي لحن صدايـش و چشـم هايش مثل بغض 
«وقتي فكر مي كنم او آن سر دنيا توي  فروخورده مي مانند.
ــوب آفريقا دارد زندگي پلنگي مي كند  جنگل هاي جن
گاهي به سرم مي زند بروم سراغش شايد . گاهي به سرم مي زند بروم سراغش شايد . گاهي به سرم مي زند بروم سراغش شايد  دلم مي گيرد

بيايد اين جا با هم زندگي كنيم
«منظورتان از زندگي پلنگي چيه؟ يعني يك زندگي 

وحشيانه؟»
«نه بابا، آخر آن  كجا مي تواند وحشي باشد و مثال آهو 

يعني توي جنگل است. يعني توي جنگل است. يعني توي جنگل است بخورد
االن برايت مي آورم.» از اين كه باعث شـدم دوباره بلند شـود 
ولي مثل اين كه نزديك است، توي كشوي پا تختي . ولي مثل اين كه نزديك است، توي كشوي پا تختي . ولي مثل اين كه نزديك است، توي كشوي پا تختي  معذب مي شوم

كارت پسـتال را مي گذارد جلوي رويم. كارت پسـتال را مي گذارد جلوي رويم. كارت پسـتال را مي گذارد جلوي رويم همان كنار
هم خيلي پير شـده در حال سرخ كردن استيك روي آتش است

جلوي يك خانة نقلي صورتي رنگ
«اين عكس را جلوي چشم نمي گذارم

ــده. بدجوري دمغ مي شوم، ترجيح مي دهم فكر  پير ش
ــه روي در و ديوار  ــت ك ــكلي اس ــم هنوز همين ش كن

مي بينم.» «چرا سري به اش نمي زنيد
بشود.» «پشت كارت را ببين

تا قبلش فكر مي كردم خصوصي است و زشت است اگر پشتش 
را نگاه كنم. نوشـته بـود 

«خب بچه جان چيزي هست كه بخواهي بداني؟»
به يكي از تابلوها اشاره مي كنم، لبخند ژكوند است البته با يك 
«من اين قسمت را خيلي دوست : «من اين قسمت را خيلي دوست : «من اين قسمت را خيلي دوست  مي گويم. مي گويم. مي گويم . تغيير كوچولو . تغيير كوچولو 
دارم رقابت عجيب شما دو نفر و اصرار بي معني اي كه بر 

سر كشيدن حالت لب موناليزا داريد.»
مي خندد و «آره از آن قسمت هاي قرص اعصابي بود» مي خندد و «آره از آن قسمت هاي قرص اعصابي بود» مي خندد و 
«منظورت چي بود از اين كه . «منظورت چي بود از اين كه . «منظورت چي بود از اين كه  بعد يكهو نگاه بدي به ام مي كند

گفتي اصرار بي معني؟»
ولي اعتماد به نفسم بيشتر شده. ولي اعتماد به نفسم بيشتر شده. ولي اعتماد به نفسم بيشتر شده. خودم را جمع و جور مي كنم

اصال . اصال . اصال  ــه منظورم از بي معني، مفهوم بد آن نبود «البت
همين غيرضروري بودن و بي معني بودن، قصه را جذاب 
كشمكش شما دو تا بر سر اين بود كه هر كدام . كشمكش شما دو تا بر سر اين بود كه هر كدام . كشمكش شما دو تا بر سر اين بود كه هر كدام  مي كند
مي خواست اثر شاهكار ماندني را به سليقة خودش تمام 
آخر سر هم كه شما در نقش داوينچي تابلويتان را . آخر سر هم كه شما در نقش داوينچي تابلويتان را . آخر سر هم كه شما در نقش داوينچي تابلويتان را  كند
ــر از صورتي زير آن بود.»  ــتيد يك مه به نمايش گذاش

كله اش را تكان داد.«دلم خيلي برايش تنگ شده» كله اش را تكان داد.«دلم خيلي برايش تنگ شده» كله اش را تكان داد.
ــزه اش  ــل بام ــدون دلي ــت ب ــن لجاج ــزه اش ... همي ــل بام ــدون دلي ــت ب ــن لجاج ــزه اش ... همي ــل بام ــدون دلي ــت ب ــن لجاج همي «آره

مي كرد...»
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تلويزيون يك نفر مسلح دارد زنگ مي زند و تلفن
ــي را بر  ــي هم زنگ مي خورد، بعد صورتي گوش صورت
مي دارد «پغ» طرف تو تلويزيون شليك مي كند و تير از 
ــش. يا آن چالة  ــن خانةصورتي مي خورد تو صورت تلف
ــد و صورتي افتاد توش بزرگ كه خرگوش ازش رد ش

صورتي يك جا كاله را له مي كند . صورتي يك جا كاله را له مي كند . صورتي يك جا كاله را له مي كند  همه اش پر از ايجاز بود
ــه باالي  ــوي خيالش (همان ابرهايي كه هميش بعد ت
سرش ظاهر مي شدند) سنگ قبر خرگوش را مي بيند و 
ــر هم من  ــر هم من . خالصه آخر س ــر هم من . خالصه آخر س خالصه آخر س كلي عذاب وجدان مي گيرد
ولي وقتي صورتي دارد رو . ولي وقتي صورتي دارد رو . ولي وقتي صورتي دارد رو  مي آيم و خرگوش را مي برم
به غروب و ته جاده مي رود گوش هايش مثل خرگوش 

فوق العاده بود. فوق العاده بود. فوق العاده بود.» دراز مي شود
«گروهبان دودو چطور سر و كله اش پيدا شد؟»

«آن هم از اول بود فيلم هاي آن ها را جدا مي گرفتند. 
البته آن جا  من بازرس بودم و گروهبان دودو دستيارم

خيلي تنهايم
به اميد روزهاي 

صورتي براي تو.» 
«خب بچه جان چيزي هست كه بخواهي بداني؟»«خب بچه جان چيزي هست كه بخواهي بداني؟»

به يكي از تابلوها اشاره مي كنم، لبخند ژكوند است البته با يك 
«من اين قسمت را خيلي دوست 
دارم رقابت عجيب شما دو نفر و اصرار بي معني اي كه بر 
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تلويزيون يك نفر مسلح دارد زنگ مي زند و تلفن خانة 
ــي را بر  ــي هم زنگ مي خورد، بعد صورتي گوش صورت
مي دارد «پغ» طرف تو تلويزيون شليك مي كند و تير از 
ــش. يا آن چالة  صورتي مي خورد تو صورت
ــد و صورتي افتاد توش.  بزرگ كه خرگوش ازش رد ش
صورتي يك جا كاله را له مي كند 
ــه باالي  ــوي خيالش (همان ابرهايي كه هميش بعد ت

خيلي تنهايم. 
به اميد روزهاي 

خنديدم، او هم خنديد» خنديدم، او هم خنديد» خنديدم، او هم خنديد. صورتي براي تو
«خب بچه جان چيزي هست كه بخواهي بداني؟»

دنياي  صورتي صورتي
شخصيت پلنگ صورتي به سفارش بليك ادواردز كارگردان يك فيلم سينمايي 

به همين نام توسط فريتس فرلنگ، انيماتور معروف ديزني خلق شد. تيتراژ انيميشن فيلم 
آن قدر محبوب شـد كه تهيه كننده را تشـويق كرد تا يك مجموعة انيميشـن بر اساس همين 

به همين نام توسط فريتس فرلنگ، انيماتور معروف ديزني خلق شد. تيتراژ انيميشن فيلم 
آن قدر محبوب شـد كه تهيه كننده را تشـويق كرد تا يك مجموعة انيميشـن بر اساس همين 

به همين نام توسط فريتس فرلنگ، انيماتور معروف ديزني خلق شد. تيتراژ انيميشن فيلم 

شخصيت خلق كند. و همين طور موسيقي محشر هنري مانچيني، آن را جاودانه كرد.
آن قدر محبوب شـد كه تهيه كننده را تشـويق كرد تا يك مجموعة انيميشـن بر اساس همين 

شخصيت خلق كند. و همين طور موسيقي محشر هنري مانچيني، آن را جاودانه كرد.
آن قدر محبوب شـد كه تهيه كننده را تشـويق كرد تا يك مجموعة انيميشـن بر اساس همين 

پلنگ صورتي با روحيه اي خودآزار و ديگرآزارانه اش در داستان هايي با ته ماية روشنفكري بيشتر 
شخصيت خلق كند. و همين طور موسيقي محشر هنري مانچيني، آن را جاودانه كرد.

پلنگ صورتي با روحيه اي خودآزار و ديگرآزارانه اش در داستان هايي با ته ماية روشنفكري بيشتر 
شخصيت خلق كند. و همين طور موسيقي محشر هنري مانچيني، آن را جاودانه كرد.

بزرگساالن را سرگرم مي كرد تا بچه ها را. طنز خاص هر قسمت كه از نام عجيب آن شروع مي شد كنايه ها 
پلنگ صورتي با روحيه اي خودآزار و ديگرآزارانه اش در داستان هايي با ته ماية روشنفكري بيشتر 

بزرگساالن را سرگرم مي كرد تا بچه ها را. طنز خاص هر قسمت كه از نام عجيب آن شروع مي شد كنايه ها 
پلنگ صورتي با روحيه اي خودآزار و ديگرآزارانه اش در داستان هايي با ته ماية روشنفكري بيشتر 

و اشـارات زيادي به حوادث تاريخي، وضعيت هاي اجتماعي، فقر و سـينما داشـت. سـبك به ظاهر ساده و و اشـارات زيادي به حوادث تاريخي، وضعيت هاي اجتماعي، فقر و سـينما داشـت. سـبك به ظاهر ساده و و اشـارات زيادي به حوادث تاريخي، وضعيت هاي اجتماعي، فقر و سـينما داشـت. سـبك به ظاهر ساده و 
پوچ گراي انيميشن و نقاشي هاي دو بعدي و ساده، اين مجموعه را يك مجموعة كامال روشنفكري كرده بود.

put put pinkفيلم put put pinkفيلم put put pink نسخة كارتوني فصل كلبة زمستان جويندگان طال است.
Pink Sinkپلنگ صورتي در انتهاي قسـمت Pink Sinkپلنگ صورتي در انتهاي قسـمت Pink Sink (صورتي غرق مي شود) كه با داستان كشتي نوح شوخي مي كرد، 

براي اولين بار سكوتش را شكست و رو به دوربين حرف زد.
بازي با اسامي معروف در عنوان هر قسمت، طنز خاص پلنگ صورتي را شروع مي كرد: حرف «ص را به نشانة صورتي 
بگير» بازي با نام يك فيلم از آلفرد هيچكاك بر اسـاس رمان آگاتا كريستي، «Pink Finger» «انگشت صورتي» بازي 
بازي با اسامي معروف در عنوان هر قسمت، طنز خاص پلنگ صورتي را شروع مي كرد: حرف «ص را به نشانة صورتي 

بگير» بازي با نام يك فيلم از آلفرد هيچكاك بر اسـاس رمان آگاتا كريستي، «
بازي با اسامي معروف در عنوان هر قسمت، طنز خاص پلنگ صورتي را شروع مي كرد: حرف «ص را به نشانة صورتي 

Pink-» و «Think befor you pink» .بود Gold Finger با نام يك قسمت از مجموعة فيلم هاي جيمز باند به نامGold Finger با نام يك قسمت از مجموعة فيلم هاي جيمز باند به نامGold Finger
 (ماليـات بر درآمـد) نمونـة اين جور 

 بود. «
 (ماليـات بر درآمـد) نمونـة اين جور 

 بود. «
Income tax بـا ترجمـة ماليـات بـر صورتـي بـه جـاي .«Income tax بـا ترجمـة ماليـات بـر صورتـي بـه جـاي .«Income tax Come tax

شوخي هاست.
 شايد پلنگ صورتي حتي قبل از استن لورل و اوليورهاردي نگاه كردن به دوربين 

و رو به مخاطب را كشف كرده بود و استفاده مي كرد. كاري كه بعدها مهران مديري 
با آن بسيار محبوب شد.

و رو به مخاطب را كشف كرده بود و استفاده مي كرد. كاري كه بعدها مهران مديري 
با آن بسيار محبوب شد.

و رو به مخاطب را كشف كرده بود و استفاده مي كرد. كاري كه بعدها مهران مديري 

جاي پـاي صورتي رنگ پلنگ صورتي روي زمين يا وسـايلي كه 
همه يا . همه يا . همه يا  عكس او رويشـان حك شده،همه جا پر از خرده ريز است
جعبه سيگار، فندك وچراغ خواب حتي 
روي يك . روي يك . روي يك  پرده، يك لنگه اش آبي اسـت و يك لنگـه اش صورتي
ديوار، عكس بزرگ و تمام قدي از هر دويشـان وسط تمام عوامل، 
از آشپزخانه . از آشپزخانه . از آشپزخانه  مورچه و مورچه خوار و گروهبان دودو هم هسـتند
برمي گردد بطري نوشـابه به دسـت، يـك ليوان هـم جلوي من 

«دلم خيلي برايش تنگ شده»
گريـه نمي كنـد ولي لحن صدايـش و چشـم هايش مثل بغض 
«وقتي فكر مي كنم او آن سر دنيا توي 
ــوب آفريقا دارد زندگي پلنگي مي كند  جنگل هاي جن
گاهي به سرم مي زند بروم سراغش شايد 

بيايد اين جا با هم زندگي كنيم.»
«منظورتان از زندگي پلنگي چيه؟ يعني يك زندگي 

«نه بابا، آخر آن  كجا مي تواند وحشي باشد و مثال آهو 
يك كارت پستال دارم . يك كارت پستال دارم . يك كارت پستال دارم  يعني توي جنگل است
 از اين كه باعث شـدم دوباره بلند شـود 
ولي مثل اين كه نزديك است، توي كشوي پا تختي 
پلنگ صورتي . پلنگ صورتي . پلنگ صورتي  كارت پسـتال را مي گذارد جلوي رويم
هم خيلي پير شـده در حال سرخ كردن استيك روي آتش است.

جلوي يك خانة نقلي صورتي رنگ.
از ديدن آن كه . از ديدن آن كه . از ديدن آن كه  «اين عكس را جلوي چشم نمي گذارم
ــده. بدجوري دمغ مي شوم، ترجيح مي دهم فكر  پير ش
ــه روي در و ديوار  ــت ك ــكلي اس ــم هنوز همين ش كن
شايد خوشحال . شايد خوشحال . شايد خوشحال  » «چرا سري به اش نمي زنيد

» «پشت كارت را ببين.»
تا قبلش فكر مي كردم خصوصي است و زشت است اگر پشتش 
«براي دوستم آبي، به من سر بزن را نگاه كنم. نوشـته بـود «براي دوستم آبي، به من سر بزن را نگاه كنم. نوشـته بـود «براي دوستم آبي، به من سر بزن 

مي كرد
ــه نظرتان چقدر اين كارها را بچه ها مي فهميدند.  «ب
ــمت  ــمت هاي همه چيز تمام كه از عنوان هر قس قس
گرفته تا تيتراژ و موسيقي، همه اش كار شده و با حساب 
و پر از شوخي با تاريخ سينما يا تاريخ هنر يا ادبيات . و پر از شوخي با تاريخ سينما يا تاريخ هنر يا ادبيات . و پر از شوخي با تاريخ سينما يا تاريخ هنر يا ادبيات  بود
بود يا مثال جزئياتي كه فقط آدم بزرگ ها مي فهمند مثل 
آن قسمت كه پلنگ صورتي مي رود در يك خانة قديمي 
مثال از روح به عنوان . مثال از روح به عنوان . مثال از روح به عنوان  ارواح و شوخي هايي كه با روح دارد
حولة تن خشك كن استفاده مي كند يا با اسكلت بيشتر 
يا مثال . يا مثال . يا مثال  ــك بازي مي كند از اين كه مبارزه كند قايم باش
همان بازي كلمات تو اسم هاي هر قسمت يا شوخي با 

قصه هاي معروف؟»
بچه ها ديگر كي اند؟ ... بچه ها ديگر كي اند؟ ... بچه ها ديگر كي اند؟  ــا؟ «بچه ه

بچه ها وقتي جغله اند مي توانند 
ــد و يك كم  ــون را ببينن كارت

بخندند يا يك جايي مات و 
مبهوت نفهمند بايد به 

چي بخندند، ولي به 
ــام  تم ــدازة  ان
وقت  عمرشان 
ــگ  پلن ــد  دارن

 صو صورتيرتيتيرتيتيرتيرتيتي،،چشم چشم 
پيرپيررپيرپيپيرمرممرمرررمرمررمرمممردرددردرردد  بو  بوو  بوو  بو  ب  ب  ب  ب  ب  بوودد

صورتي ببينند تا وقتي صورتي ببينند تا وقتي 
ــان شدند  ــان شدند قد ننه بزرگ هايش قد ننه بزرگ هايش
ــد بارها و بارها آن را ببينند  ــد بارها و بارها آن را ببينند مي توانن مي توانن
ــان سر برود يا خسته  ــان سر برود يا خسته بدون اين كه حوصله ش بدون اين كه حوصله ش
ــه اطالعات و  ــته ب ــار مي توانند بس ــوند و هر ب ــه اطالعات و ش ــته ب ــار مي توانند بس ــوند و هر ب ش
ــد و به خاطر  ــتر بخندن ــان بيش ــد و به خاطر آگاهي هاي جديدش ــتر بخندن ــان بيش آگاهي هاي جديدش
يك سيگار برگ از توي » يك سيگار برگ از توي » يك سيگار برگ از توي  كشف هاي جديدشان ذوق كنندكشف هاي جديدشان ذوق كنند.
خسته است فكر مي كنم كم كم وقت رفتن است. خسته است فكر مي كنم كم كم وقت رفتن است. خسته است فكر مي كنم كم كم وقت رفتن است.  جعبه بر مي داردجعبه بر مي دارد
خيلي دلم مي خواهـد يك يادگاري چيزي ازش بگيرم، ولي رويم خيلي دلم مي خواهـد يك يادگاري چيزي ازش بگيرم، ولي رويم 
بلند مي شوم و آخرين نگاه را به در و ديوار و سقف زمين . بلند مي شوم و آخرين نگاه را به در و ديوار و سقف زمين . بلند مي شوم و آخرين نگاه را به در و ديوار و سقف زمين  نمي شود
كاسه كوزه ام را جمع . كاسه كوزه ام را جمع . كاسه كوزه ام را جمع  مطمئن ام متوجه هزار تا چيز نشدم. مطمئن ام متوجه هزار تا چيز نشدم. مطمئن ام متوجه هزار تا چيز نشدم مي كنم
ازش تشكر مي كنم وقت خداحافظي مي گويد. ازش تشكر مي كنم وقت خداحافظي مي گويد. ازش تشكر مي كنم وقت خداحافظي مي گويد:«راستش  مي كنم
حسرت . حسرت . حسرت  خيلي وقت ها به آدم نبودنش حسودي ام شد
يك . يك . يك  آن يكرنگي كه داشت. آن يكرنگي كه داشت. آن يكرنگي كه داشت آن حيوانيت اش را مي خورم
ــمتي زل زد تو دوربين و  بار خيلي بي مقدمه تو يك قس
چرا آدم ها نمي توانند مثل حيوان ها باشند؟ واقعا : چرا آدم ها نمي توانند مثل حيوان ها باشند؟ واقعا : چرا آدم ها نمي توانند مثل حيوان ها باشند؟ واقعا  گفت
ديدم پيرمرد حسـابي تحت تأثير قـرار گرفته، ازش » ديدم پيرمرد حسـابي تحت تأثير قـرار گرفته، ازش » ديدم پيرمرد حسـابي تحت تأثير قـرار گرفته، ازش  ــرا؟... چ
«يك دقيقه  گفت. گفت. گفت: خواستم سرپا نايستد و برود تا من هم بروم
بعد مثل بچه اي كه با ذوق مي خواهد كار خاصي بكند رفت وايسا» بعد مثل بچه اي كه با ذوق مي خواهد كار خاصي بكند رفت وايسا» بعد مثل بچه اي كه با ذوق مي خواهد كار خاصي بكند رفت 

و با يك چيزي تو دستش برگشت «اين مال تو»
عكس خودش است كه با حرص يك استخوان گنده را از پلنگ 
صورتي كه لباس عصرحجري تنش اسـت گرفته و پشـت سرش 
موهايش از ضعف اعصاب سـيخ شدند، پلنگ . موهايش از ضعف اعصاب سـيخ شدند، پلنگ . موهايش از ضعف اعصاب سـيخ شدند، پلنگ  قايم كرده اسـت
در حالي كه مشت هايش را گره . در حالي كه مشت هايش را گره . در حالي كه مشت هايش را گره  صورتي هم البته دست كمي ندارد
كـرده دارد دندان هايـش را با اعصاب خرد بـه دندان هاي جواني 

پيرمرد نشان مي دهدپيرمرد نشان مي دهد.

ي
رت

صو
گ 

Piپلن
nk

 P
an

th
er

مورچه و مورچه خوار
Ant & Aardvark

67

خاطره ها و يادها از زبان آنتاگونيست پلنگ صورتي 

هاليوديها
ديگران

درباره «مورچه و مورچه خوار»
سوسورراخ فورى!اخ فورى!

نويد غضنفري

ــرى «مورچه و مورچه خوار» با عنوان «جزيره هوس»، مورچه خوار كه به  ــمت هاى س توى يكى از قس
خاطر تعقيب بى نتيجة چارلى، مورچه قرمز، حسابى قات (شاك!) زده بود، تصميم مى گيرد با كشتى 
ــمت يكى از همان ديالوگ هاى به  ــت، مهاجرت كند! توي همين قس به جزيره اى كه پر از مورچه اس
يادماندنِى «مورچه خوارى»اش را مى گويد: «ده ميليارد مورچه توى اين دنيا وجود داره، اون وقت من 
با اين يكى مشكل دارم!»، بگذريم از اين كه درست بعد از گفتن اين ديالوگ، كشتى اش غرق مى شود 
و گير كوسه اى مى افتد. اما تمام حس و حال داستانك هاِى اين سرى كارتونى و ساير كارتون هاى مشابه 
ــود. مجموعة «مورچه و  ــوى همين جمله خالصه مى ش ــى درگير باهم) ت ــاى كارتون (زوج كاراكتره
مورچه خوار» يكى از كارتون هايى بود كه بين سال هاى1969 تا 1971 براى پخش صبح هاى شنبه از 
ــده بود. تهيه كنندگانش ديويد اچ ِدپاتى و فريتز فرلنگ يعنى همان  تلويزيون آمريكا در نظر گرفته ش
ــد، تلويزيون ما، اين دو  ــى» بودند. اتفاقا اگر يادتان باش ــاى مجموعه «پلنگ صورت زوج تهيه كننده ه
مجموعه را با هم نشان مى داد، يك مورچه خوار آبى رنگ كه هميشة خدا در تعقيب مورچه اى است به 
ــم چارلى، حتى عنوان بندى كارتون هم روى اين قضيه تأكيد مى كرد، ابتدا كلمه «The Ant» با  اس
and the Aardvarkرنگ قرمز از سمت چپ تصوير وارد مى شد و بالفاصله «and the Aardvarkرنگ قرمز از سمت چپ تصوير وارد مى شد و بالفاصله «and the Aardvark» با رنگ آبى از گوشة 
ــد و دنبالش مى افتاد! اين ايدة تعقيب و گريز زوج كارتونى درگيِر با هم (كه «تام و جرى»  ــر مى آم ديگ
جد همة آن ها است) تا آن موقع بارها در مجموعه هاى مختلف استفاده و كامال دستمالى شده بود. مثل 
مجموعه هاى «كايوت و رود رانر» يا «سيلوستر و توئيتى» كه اين يكى توسط خود فريتز فرلنگ ساخته 
ــت.  ــكلى داش ــى با تمام كارتون هاى اين ش ــده بود. اما «مورچه و مورچه خوار» يك تفاوت اساس ش
ــخصيت هاى اين يكى ناطق (مشهور به كارتون هاى راديويى) بودند. كمدين مشهورى به اسِم جان  ش
باينر، يك تنه به جاى مورچه خوار (با تيپ صدايى شبيه به يك كمدين مشهور به اسم جكى ميسن) و 
چارلِى مورچه (با تيپ صدايى شبيه به دين مارتين) حرف مى زد و كلى ديالوگ و عبارت بامزه مى گفت 

كه بعدها در خاطره ها باقى ماند. جالب است كه در نسخة دوبله شده براى پخش از تلويزيون مان، 
اين نكته كامال رعايت شده و مهدى آرين نژاد (مورچه خوار) و مرحوم حسن عباسى (مورچه) 
با تيپ هايى مشابه جاى اين كاراكترها مى گفتند (به پرونده اى كه براى دوبلورهاى كارتون 
در همين شماره است مراجعه كنيد). نكتة ديگر، شوخى هاى بامزه اى است كه سازندگان 

فكر مي كنم «بله، خيلي بامزه است» فكر مي كنم «بله، خيلي بامزه است» فكر مي كنم  «بله، خيلي بامزه است» : «بله، خيلي بامزه است» :  از دست او» مي گويم
ــراي آن روزها تنگ  ــراي آن روزها تنگ . «دلتان ب ــراي آن روزها تنگ . «دلتان ب «دلتان ب بايـد چيـز بيشـتري گفـت
بود كه من وارد 1965 بود كه من وارد 1965 بود كه من وارد  1965 يا 1965 يا  يا 1964 يا 1964  1964 طرف 1964 طرف  طرف ... طرف ...  مي شود؟» «آه

صفحة يك اجراي فوق العاده ترومپـت و ويولن از پلنگ صورتي
خيلي سـرحال و قبراق بر مي گردد سر . خيلي سـرحال و قبراق بر مي گردد سر . خيلي سـرحال و قبراق بر مي گردد سر  اركستر شاهكاري است

از روي ميز وسـط، يك شـكالت بر مي دارد. از روي ميز وسـط، يك شـكالت بر مي دارد. از روي ميز وسـط، يك شـكالت بر مي دارد جايـش
يك لبش را مي گذارد تو دهانش و لب ديگرش را . يك لبش را مي گذارد تو دهانش و لب ديگرش را . يك لبش را مي گذارد تو دهانش و لب ديگرش را  نصفـش مي كند

تشـكر نيم خورده اي مي كنم. تشـكر نيم خورده اي مي كنم. تشـكر نيم خورده اي مي كنم مي دهد به من
ملوچ زياد شـكالت را مي خورد و من به سبيل هاي سفيد قهوه اي 

شده اش نگاه مي كنم كه باال و پايين مي رود مي گويد
اين هنري منچيني نابغه بود... اين هنري منچيني نابغه بود... اين هنري منچيني نابغه بود عزيز

ــة پلنگ صورتي آهنگ ساخت ــد واس اين هم مي ش
راستي تو واسة چي اين جايي؟ بچه جون سؤال هايت را 

بپرس؟»
شـكالتم را از هول قورت مي دهم

مي كنم حرف هايم را مزه مزه كنم
«خودتان كدام يكي از قسمت هايي را كه بازي كرديد 
سـؤال احمقانه و سـاده اي بود، ولي  بيشتر دوست داريد؟»

جوابش ساده نبود.
«مي توانم هر چي يادم مي ياد برات بگم

ــان است، از همان جا شدم  آبي و صورتي كه همه يادش
عجب سماجت بانمكي داشت اين پلنگ دراز . عجب سماجت بانمكي داشت اين پلنگ دراز . عجب سماجت بانمكي داشت اين پلنگ دراز  آقاي آبي

(بعد نمي دانم چرا يكهو قاه قاه مي خندد
خدا تو بگو كجايش شبيه پلنگ بود

(من هم مي خندم ولي سـكوت مي كنـم تا ادامه گفت پلنگ؟ (من هم مي خندم ولي سـكوت مي كنـم تا ادامه گفت پلنگ؟ (من هم مي خندم ولي سـكوت مي كنـم تا ادامه 
ــي كارهاي  ــود ول ــل احمق ها ب ــگاه اش مث بدهـد)، ن

ــمندانه اي مي كرد، البته گاف هم زياد مي داد هوش
ــي كه من صاحب يك  ــمت را ديدي بچه، آن جاي قس

ــت.  ــكلى داش ــى با تمام كارتون هاى اين ش ــده بود. اما «مورچه و مورچه خوار» يك تفاوت اساس ش
ــخصيت هاى اين يكى ناطق (مشهور به كارتون هاى راديويى) بودند. كمدين مشهورى به اسِم جان  ش
باينر، يك تنه به جاى مورچه خوار (با تيپ صدايى شبيه به يك كمدين مشهور به اسم جكى ميسن) و 
چارلِى مورچه (با تيپ صدايى شبيه به دين مارتين) حرف مى زد و كلى ديالوگ و عبارت بامزه مى گفت 

كه بعدها در خاطره ها باقى ماند. جالب است كه در نسخة دوبله شده براى پخش از تلويزيون مان، 
اين نكته كامال رعايت شده و مهدى آرين نژاد (مورچه خوار) و مرحوم حسن عباسى (مورچه) 
با تيپ هايى مشابه جاى اين كاراكترها مى گفتند (به پرونده اى كه براى دوبلورهاى كارتون 
در همين شماره است مراجعه كنيد). نكتة ديگر، شوخى هاى بامزه اى است كه سازندگان 
اين مجموعه در قسمت هاى مختلف اش قرار داده اند. مثل آن ايدة 

ــتاد مورچه خوار بود براى  ــوراخ فورى» كه يكى از حقه هاى اس «س
گيرانداختن چارلى، اما مثل هميشه خودش توى آن مى افتاد. يا مثال در 
قسمت ديگرى با عنوان «From Bed To Worst» (عمدا عبارت 
انگليسى را نوشتم تا به جناس ظريفى كه در عبارت هست پى ببريد!) 
ــرد و بالفاصله  ــر مى گي ــى مورچه خوار بعد از مدت ها مورچه را بى دردس وقت
ــود و از روى  قورتش مى دهد، يكهو همان اتوبوس جهانگردى پيدايش مى ش
مورچه خوار رد مى شود. جفت مورچه و مورچه خوار را به بيمارستان 
مى برند. توى بيمارستان پرستارى مى خواهد به مورچه خوار فِِرنى! 
ــه اش برخورده،  ــوار متعصب كه ب ــورد اما مورچه خ بدهد كه بخ
مى گويد:«اون فكر كرده من كى هستم؟ يه موطاليى؟! مورچه  خوارها فقط 
ــا، آن موقع فقط هفده  ــورن، مورررررچه!» با تمام اين حرف ه مورچه مى خ
قسمت از اين مجموعه ساخته و پخش شد. تا سال1993 كه كمپانى «ام جى ام» 
ــت و دو سرى بيست و شش قسمتى از آن را در مجموعه  قدر اين مجموعه را دانس
جديد «پلنگ صورتى» جا داد كه البته اصال موفقيت اپيزودهاى سرى اول را به دست 

66

مورچه و مورچه خوار
Ant & Aardvark

ــرد و بالفاصله  ــر مى گي ــى مورچه خوار بعد از مدت ها مورچه را بى دردس وقت
ــود و از روى  قورتش مى دهد، يكهو همان اتوبوس جهانگردى پيدايش مى ش

ــا، آن موقع فقط هفده  ــورن، مورررررچه!» با تمام اين حرف ه مورچه مى خ
قسمت از اين مجموعه ساخته و پخش شد. تا سال1993 كه كمپانى «ام جى ام» 
ــت و دو سرى بيست و شش قسمتى از آن را در مجموعه  قدر اين مجموعه را دانس
جديد «پلنگ صورتى» جا داد كه البته اصال موفقيت اپيزودهاى سرى اول را به دست 

نياورد.

اين مجموعه در قسمت هاى مختلف اش قرار داده اند. مثل آن ايدة 
ــتاد مورچه خوار بود براى  ــوراخ فورى» كه يكى از حقه هاى اس «س

گيرانداختن چارلى، اما مثل هميشه خودش توى آن مى افتاد. يا مثال در 
قسمت ديگرى با عنوان «

انگليسى را نوشتم تا به جناس ظريفى كه در عبارت هست پى ببريد!) 
ــرد و بالفاصله  ــر مى گي ــى مورچه خوار بعد از مدت ها مورچه را بى دردس وقت
ــود و از روى  قورتش مى دهد، يكهو همان اتوبوس جهانگردى پيدايش مى ش

مى گويد:«اون فكر كرده من كى هستم؟ يه موطاليى؟! مورچه  خوارها فقط 
ــا، آن موقع فقط هفده  ــورن، مورررررچه!» با تمام اين حرف ه مورچه مى خ
قسمت از اين مجموعه ساخته و پخش شد. تا سال1993 كه كمپانى «ام جى ام» 
ــت و دو سرى بيست و شش قسمتى از آن را در مجموعه  قدر اين مجموعه را دانس
جديد «پلنگ صورتى» جا داد كه البته اصال موفقيت اپيزودهاى سرى اول را به دست 
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يكي از اولين كارتون هاي تاريخ سينما كه
 مدل شورلت آن هم بيرون آمد

گرگررگررگررگرگگربه سياه لج دربه سياه لج دبه سياه لج دربه سياه لج دبه سياه لج دربه سياه لج دررربه سياه لج دبه سياه لج د

س
لو

ه م
رب

گ
Fe

lix
 Th

e C
at

احسان رضايي

ــد، آن هم توي عالم كارتون. باز هم حق نداشتند. نبايد يك  ــتند. گيرم كه يك اردك باش حق اين كار را نداش
ــده ماية  ــتش به دنيا، گياه خوار از آب درآمده و ش ــام را خلق مي كردند كه حاال و در اين بازگش اردك خون آش
ــان گرفته «نقيضة كنت  ــازندگان كارتون ويرش ــت چه گناهي كرده كه س ــه. آن كاراكتر بدبخ ــخرة هم مس
دراكوال» را بسازند؟ چرا بايد يك كاراكتر، بله يك كاراكتر كارتوني، هي برود توي تابوت دراز بكشد و منتظر 
بماند تا ماه برسد به برج دلو و از اين زندگي شتر گاو پلنگي خالص بشود، و هر بار هم نشود؟ چرا بايد خدمتكار 

يك خانه، آدم شريفي نباشد و بخواهد اربابش را هرجور كه شده سر به نيست كند؟
آن ناني بيچاره را بگو كه از اول تا آخر كارتون دستش توي گچ بود؟ چرا ما از اول تا آخر نبايد مي فهميديم 

كه اين موجودات عجيب و غريب مي بايست ما را بخندانند يا بترسانند؟
آن ها نبايد اين كار را مي كردند. حق نداشتند. قديم ترها، كارتون «حرمت» داشت.

سعيد جعفريان

ــخيص  ــرق هر را از بر تش ــقلي بودم و ف ــي كه فس وقت
ــي دادم، از هيچ كارتوني به اندازة «گربة ملوس» بدم  نم
ــم  ــياهي كه دو جفت چش ــدت س نمي آمد! گربة به ش
ــا آن چمدان  ــت و ب ــفيد داش ــدت س ورقلمبيدة به ش
جادويي كه به هر شكلي مي توانست در بيايد، هيچ كار 
خاصي نمي كرد به جز مقابله با ترفندهاي آقاي پروفسور 
ــش را پاي اين  ــي و علم و ثروت ــي كه تمام زندگ احمق
ــدان را از گربة ملوس ما، دودر  ــته بود كه آن چم گذاش
ــش  ــن كار اختراعات ــراي اي ــدر ب ــي آن ق ــد! و گاه كن
ــدان «گربة ملوس»  ــدند كه چم عجيب وغريب مي ش
ــر كس چيزي  ــم نبود! اگر ه ــت كوچكة آن ها ه انگش
بيشتر از اين تم به يادش بيايد، حتما كارتون ها را با هم 
ــتان  ــون گربة ملوس اصوال داس ــت! چ ــي كرده اس قات
ــاخته  ــت و انگار همين طوري به صورت ديمي س نداش
مي شد. اما با همة اين تنفر (كه بيشتر از مسألة داستان 
از نوع خنده هاي لج درآر «گربة ملوس» ناشي مي شود) 
شخصيت فليكس اصال هم كم الكي نيست. آن قدر اين 
ــخصيت قديمي است كه بنده كه چه عرض كنم، اگر  ش
ــد و  ــوار طياره مي ش پدر پدر جدم در زمان خودش س
مي رفت غرب وحشي و اولين پخش هاي زندة تلويزيون 
دهة 20 آمريكا را مي ديد، حتما با جناب فليكس مواجه 
مي شد. در اولين نوبت پخش تلويزيوني به طور زنده در 
ــة زنده به مقدار  ــكا، چون براي نوردهي يك برنام آمري
ــود و مجري هاي  ــي پروژكتور نياز ب ــيار قابل توجه بس
ــدن،  ــدند به قيمت ديده ش ترگل ورگل حاضر نمي ش
ــان تاول هايي اندازة شلغم بزند، عكسي از  صورت هايش
ــروع به  ــتند و ش ــن گذاش ــوي دوربي ــس را جل فليك
ــا آمد كه  ــس زماني به دني ــرداري كردند. فليك فيلمب
ــت تاتي تاتي مي كرد و هنوز زبان باز  ــينما تازه داش س
نكرده بود. ديزني بزرگ هنوز كوچك بود و هيچ كمپاني 
ــني وجود خارجي نداشت. خالق فليكس «پت  انيميش
ساليوان» استراليايي هرگز فكر نمي كرد كه شخصيتي 
ــد. فليكس در دوران  ــا اين حد بتركان ــه خلق كرده ت ك
صامت سينما با اختالف فاحشي بهترين بود و در دوران 
پخشش يانكي هاي خرافي را ديوانه كرده بود. به طوري 
ــس براي  ــم فليك ــه20 عالقه مندي به اس كه طي ده
نام گذاري پسرهاي كاكل زري، 38 درصد افزايش يافت 
ــيار معروف جاز در آن زمان «پل ويليام»  و خوانندة بس
آهنگي در رثاي او خواند! شورلت، مدلي گران قيمت به 

ــد. اين وسط معلوم  ــان حك ش آمريكا، روي پيراهنش
نيست كه به آي كيوي اين آمريكايي ها كه بيشتر اوقات 
ــت بخنديم يا گريه كنيم. اگر تمام  ــتر نيس از چاي بيش
ــي بگذاريم، اين آخري  ــاب جوزدگ اين كارها را به حس
ديگر خيلي مسخره است. گربة سياه و خوش شانسي؟ 
در آن زمان فليكس يك جورهايي شده بود عين نرگس 
خودمان! همه گير و بي رقيب. آن زمان هنوز اثري از آن 
ــي نبود و «گربة  ــور احمق و آن چمدان جادوي پروفس
ــد و  ملوس» اغلب با موجودات غول بياباني طرف مي ش
ــق معمول)  ــاي ممكن (طب ــه احمقانه ترين روش ه ب
ــينما و  ــان را چاق مي كرد. اما با ورود صدا به س چپقش
ظهور ابرستاره اي به نام «ميكي ماوس» فليكس ناگهان 
ــاليوان را يك لقمة چپ  ــد! موش ديزني، گربة س له ش
كرد. گربة ملوس زير ساية سنگين كمپاني والت ديزني 
ــده بود (حتما چون سياه بود!) تا اين كه در دهة  محو ش
ــت داشت، دوباره  50 فليكس با آن چمداني كه به دس
ــور كه كاريكاتوري از  ــخصيت پروفس ــد. ش محبوب ش
قيافة دربست مشنگ اينشتين بود (شمايلي كه بعدها 
ــه همراه آن  ــد.) ب ــاي ديگران تكرار ش ــا در كاره باره
ــتان هاي دم دستي كه به سبك كمدي هاي اسلپ  داس
ــتيك (بزن بكوب) اوايل تاريخ سينما بودند و صرفا  اس
ــان بود و مدت  كتك كاري و خيط كردن، مبناي كارش
زمان پخش كوتاه (اغلب 3 دقيقه) باعث شد فليكس باز 
ــت كه از  ــمت هايي اس هم ميو ميو كند! اين همان قس

تلويزيون ما هم پخش شد.
خالق جديد فليكس، پروفسور و چمدان جادويي، جو 
ــوز دارد براي كودكان  ــر اوريولو هم هن اوريولو بود. پس
ــو در نقل قولي  ــد. خود اوريول بي گناه فليكس مي كش
گفته است كه پسرش هم فليكس هاي خوبي مي كشد. 
خدا رحم كند. اگر همين طوري پيش برود آن زمان كه 
ــردم قرص حمام  ــوا راه مي روند و م ــين ها روي ه ماش
ــراي تعطيالت به مريخ مي روند، فليكس  مي خورند و ب

هنوز دارد آن خنده هاي لج آور را سر مي دهد!

احسان رضايي

چشم هايم را مي بندم و خودم را كنار شن هاي ساحل پيدا 
ــه دارد با عصايش به پايم مي زند.  مي كنم. با طوطي اي ك
مي خواهد همراهش بروم تا براي راسوها، اسطقدوس پيدا 
بكنم تا خرج شجاعت شان بكند. چقدر اين رؤيا آشناست. 

راسوها مي خواهند بروند به جنگ كاكاتريكس ها.
ــد. تلفيق خروس و اژدها.  كاكاتريكس چي بود؟ يادم آم
مي دانم اين خواب را قبال هم ديده ام. عاشق آن قسمت از 
خوابم هستم كه اسوالد، هيوالي درياچه مي آيد و مي گويد: 

«اين يه اليقه» و منظورش قايق است.
***

ــم هايم را مي بندم و خودم را در سرزمين غريبه اي  چش
ــباب هاي  ــبيه آدم آهني و اس ــا مردهاي ش ــم ب مي بين
زره پوش. مي خواهند آتشم بزنند. سر و شكلم به نظرشان 
ــت و فكر مي كنند جاسوس دشمن ام. چقدر  عجيب اس
ــت. بايد كاري بكنم. اين جا كجاي تاريخ  اين رؤيا آشناس
ــال يك  ــالي؟ 528. اين س ــم؟ چه س ــت؟ قرن شش اس
زلزله اي، آتش سوزي، چيزي نداشت؟ يادم آمد. جواب، 
ــت كه اين  ــاال وقتش اس ــت. ح ــيد گرفتگي اس خورش
ــد به اين ها  ــر كار. بله، باي ــاي غريبه را بگذارم س آدم ه
ــازيم.  چيزهايي را كه بلدم ياد بدهم. يك كارخانه مي س
ــاي زندگي  ــي و برق. همة راحتي ه ــد و آب لوله كش س
ــرهايش. حواسم هست  مدرن، بدون هيچ كدام از دردس
كه ماشين نسازم براي اين شواليه ها. «مريلين جادوگر» 
ــود اين قدر  ــواب ديگري نمي ش ــوي هيچ قصه و خ را ت

عصباني ديد.
***

ــي علوم  ــودم را توي آكادم ــدم و خ ــم هايم را مي بن چش
ــلطنتي انگليس مي بينم. مي خواهم با پروفسور ليدن  س
برگ بروم به اعماق زمين. وسط وسط زمين. توي اين يكي 
ــده ام؟ مركز زمين مگر چه خبر  رؤيا چرا اين قدر بزرگ ش
است؟ دايناسور و هيوال پيدا مي شود آن جا؟ يادم آمد. پيدا 
ــود. بايد تخم يكي از اين  مي شود. خوبش هم پيدا مي ش
پرنده هاي غول پيكر را بردارم تا بعدا نشان بقيه هم بدهم. 
اين كار را قبال هم كرده ام. اگر بتوانيم از شر اين سوسك هاي 
ــويم، صحنة از تخم بيرون آمدن پرنده،  بزرگ خالص بش

خيلي تماشا دارد.
***

چشم هايم را مي بندم. به باد خنك صبحگاهي كه دارد از 
ــازه مي دهم تا باز هم صورتم را  طرف پنجره مي آيد، اج
ــدون رؤيا، همين باد  ــد. توي اين بيداري ب قلقلك بده
ــت. وقتي آن قدر رؤيا مي ديدم چند  خنك غنيمتي اس
سالم بود؟ از آن موقع چند سال گذشته است؟ ده، پانزده، 
ــده روز؟ پس چرا ديگر  ــال؟ يا ده، پانزده، هج هجده س

صبح ها رؤيا نمي بينم؟

    

احسان بيكايي

وسط شهر كريستال سيتي ايالت تگزاس، مجسمة قهرماني وجود دارد كه صنعت رو به 
ورشكستگي اسفناج كاران را نجات داد و به همين دليل كشاورزان مجسمه اش را آن جا قرار 
داده اند. ملوان زبل يا آن طور كه خارجي ها به او مي گويند: «پاپ آي».

ملوان يك چشم نيروي دريايي كه با آن لباس خاصش و بازوي هاي عضالني كه روي يكي از 
آن ها يك لنگر خالكوبي شده بود، با طرز حرف زدن منحصر به فردش و روش خاصش در برخورد 
با مشكالت به نوعي جزو اولين ابرقهرمان هايي شد كه ابتدا در كتاب هاي كميك استريپ و 
بعد در مجموعة كارتون ها ظاهر شدند. در تمام قسمت ها زن الغرش و دشمنان ابلهي 
حضور داشتند كه هميشه اول حسابي ملوان را چپ و راست مي كردند تا ملوان آن 
جملة معروفش را بگويد: «ديگه نمي تونم تحمل كنم» و بعد با قوطي اسفناجي 
كه عضالت اش را سرشار از انرژي افسانه اي مي كرد، دخل آن ها را مي آورد. ملوان 
زبل يك شخصيت فردگرا و منزوي، با عقايد مربوط به خود بود. او جمله اي دارد 
كه تمام جهان بيني اش را بيان مي كند: «من هماني هستم كه هستم و 
اين، تمام آن چيزي است كه هستم.» اين شخصيت آن قدر معروف شد 
كه پزشكان نام يك بيماري را از او وام بگيرند. وقتي تاندون عضله روي 
سر بازو پاره شود و عضله به باال جمع شود، بازوي بيمار برجسته 
مي شود. آن ها به اين حالت، «عضله ملوان زبل» مي گويند.

كاشفان فروتن اسفناجكاشفان فروتن اسفناج
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ملوان زبل
Popeye The Sailorman
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خون آشام گياه خوارخون آشام گياه خوار68

بسته سخنگو
The Talking Parcel

محصول سال 1978- براساس كتاب كميكي از 
جرالد دارل، نويسندة انگليسي

محصول سال 1967- براساس رماني از ژول ورن، 
نويسندة فرانسوي

سفر به مركز زمين

 A Journey To T he Center
of T he Earth

محصول سال 1970- براساس رماني از مارك 
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رؤياي شيرين

 A Cunnecticut Yankee in King
Arthur's Court

قديم ترها، كارتون حرمت داشت

ن هاي 
رتو

ر كا
ديگ

وودي
هالي

كارآگاه گجت

داركوب زبل

طوئي طي

دانلد داك

چيزي در مايه هاي خفاش قهرمان، اسمش را يادتان هست؟ 

دادلي دورايت

هاليوديها
ديگران

مي خواهيد باور كنيد، مي خواهيد باور نكنيد، ولي در اولين 
پخش تلويزيوني دنيا در سال 1928 فليكس روي صفحة 

تلويزيون ظاهر شد
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وسط شهر كريستال سيتي ايالت تگزاس، مجسمة قهرماني وجود دارد كه صنعت رو به 
ورشكستگي اسفناج كاران را نجات داد و به همين دليل كشاورزان مجسمه اش را آن جا قرار 
داده اند. ملوان زبل يا آن طور كه خارجي ها به او مي گويند: «پاپ آي».

ملوان يك چشم نيروي دريايي كه با آن لباس خاصش و بازوي هاي عضالني كه روي يكي از 
آن ها يك لنگر خالكوبي شده بود، با طرز حرف زدن منحصر به فردش و روش خاصش در برخورد 
با مشكالت به نوعي جزو اولين ابرقهرمان هايي شد كه ابتدا در كتاب هاي كميك استريپ و 
بعد در مجموعة كارتون ها ظاهر شدند. در تمام قسمت ها زن الغرش و دشمنان ابلهي 
حضور داشتند كه هميشه اول حسابي ملوان را چپ و راست مي كردند تا ملوان آن 
جملة معروفش را بگويد: «ديگه نمي تونم تحمل كنم» و بعد با قوطي اسفناجي 
كه عضالت اش را سرشار از انرژي افسانه اي مي كرد، دخل آن ها را مي آورد. ملوان 
زبل يك شخصيت فردگرا و منزوي، با عقايد مربوط به خود بود. او جمله اي دارد 
كه تمام جهان بيني اش را بيان مي كند: «من هماني هستم كه هستم و 
اين، تمام آن چيزي است كه هستم.» اين شخصيت آن قدر معروف شد 
كه پزشكان نام يك بيماري را از او وام بگيرند. وقتي تاندون عضله روي 
سر بازو پاره شود و عضله به باال جمع شود، بازوي بيمار برجسته 
مي شود. آن ها به اين حالت، «عضله ملوان زبل» مي گويند.

كاشفان فروتن اسفناجكاشفان فروتن اسفناج

يكي از اولين كارتون هاي تاريخ سينما كه
 مدل شورلت آن هم بيرون آمد

به سياه لج دبه سياه لج درآرآرآرآررآرآآرر!!
ــخيص  ــرق هر را از بر تش ــقلي بودم و ف ــي كه فس وقت

ــرد. چند خيابان بزرگ به اين نام،  نام فليكس عرضه ك
ــوان مظهر  ــه عن ــمي ب ــد و به طور رس ــذاري ش نام گ
ــكادران هاي نيروي هوايي  ــي بعضي از اس خوش شانس

سه گانه دم صبحسه گانه دم صبح
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