
    
85

ور
ري

شه
 11

 8
3

 8
ه3

اهرهر
شم

اواوان وي جوي ج ي جري جر رهمشهرهمشه

8283

ــان چهرة  ــت، از هم ــت و م ــتني پ ــاده لوحي دوست داش س
ــت. آن كله هاى تخم مرغى، صورت هاي  عروسكي شان پيداس
تاس و بي مو، دماغ هاى گنده و شكم هاى چاق با سن و سالي كه 
معلوم نيست. آن ها براى هر كار كوچك و بزرگي، بايد فكر كنند. 
ــان را با  ــرهاى بى مويش ــت كه اول س براى اين كار هم الزم اس
انگشت هاى پهن شان خوب بخارانند. انگار كه همه چيز را براى 
ــت كه تجربه مى كنند و تاكنون هيچ وقت با چنين  اولين بار اس

مسأله اى مواجه نشده اند.
آن ها هميشه به دنبال راه حل بهتري مى گردند و گاهى هم 
ــان را انجام دهند، دمار  آن را پيدا مى كنند. اما تا بيايند كارش
ــان با آن  ــان و بيننده درمي آيد. دمار خودش از روزگار خودش
ــدن همه چيز درمي آيد كه با اتفاقى  غافلگيري پس از تمام ش
ناگهاني و غيرمنتظره مي فهمند كارشان حسابي بيخ دارد؛ و 

دمار بيننده با روده بر شدن از خنده.
معموال اولين چيزي كه در مورد اين دو شخصيت مي گويند، 
ــت و پا چلفتي بودن،... ساير صفات قابل  بالهت، حماقت، دس
تمسخر و در بهترين حالت سادگي آن هاست. اما اين سادگي و 
پخمگي، الية پنهاني هم دارد. پت و مت در مواجهه با مشكالت، 
ــراغ آن ها  كارهايي را انجام مي دهند كه اكثر ما هيچ وقت به س
ــران، اين كارها  ــون بنا به تجربة خودمان يا ديگ نمي رويم. چ
منطقي نيستند و به جواب نمي ر سند. و ما هرگز اين تجربه ها 
را دوباره آزمايش نمي كنيم. فرق ما با اين دو شخصيت احمق، 
در همين است. در تجربة مجدد و آزمايش دوبارة تجربه شده ها. 
ــف مجدد  ــد. آن ها جرأت كش ــن كار را مي كنن ــت و مت اي پ
ــد. پت و مت  ــي احمقانه ترين راه حل ها را دارن ــا، حت راه حل ه

بيشتر از حماقت، شجاعت دارند.
تماشاي كارتون پت و مت، به ما يادآوري مي كند كه بسيارى 
از تجربه هايى كه ما از انجام آن ها پرهيز مي كنيم، نه تنها خطرناك 
ــود بى نظير و  ــه مى توانند در جاي خ ــتند، بلك و ترس آور نيس
ــت، از بارزترين  ــند. در ماجراهاي پت و م ــش هم باش لذت بخ
شاخصة انسان معاصر خبري نيست، از ترس! پت و مت ترسي از 
«از دست دادن» ندارند. و همين است كه ما آدم هاي غرق  شده 
در تمدن ماشيني، آن ها را احمق فرض مي كنيم. و خودمان را كه 
ــت دادن دارايى هايمان، از شخصيت و آبرو  هميشه ماتم از دس
ــاب  ــروت و ماديات را داريم، باهوش و زرنگ به حس گرفته تا ث
مي آوريم. اما پت و مت واقعا احمق نيستند. آن ها فقط شجاع اند.

ــت كه خود موقعيت ها و اتفاقاتي كه براي  ــت اس درس
پت و مت به وجود مى آيد كميك و خنده دار است، اما 

ــتني مى كند، نه فقط  ــزي كه اين كارتون را دوست داش آن چي
ــورد بى خيال و راحت  ــن اتفاقات و ماجراها، بلكه نوع برخ همي
پت ومت با آن وقايع است. اين دو از هيچ  چيز نمي ترسند و از هيچ 
ــان اجازه مي دهند  ــوند. آن ها به خودش اتفاقى ناراحت نمى ش
جلوى چشم ميليون ها نفر، همه چيز را همان طور كه مى فهمند و 
درك مى كنند، تجربه كنند و براى رسيدن به هدفشان از امتحان 

هيچ روشى و انجام هيچ حركتى ابا ندارند.
ــد، تجربه مى كنند،  ــاس مى كنن پت و مت، «بودن» را احس
ــت، راه ديگرى را انتخاب  ــت مى خورند و بعد از هر شكس شكس
ــت  مى كنند، بدون آن  كه حتى براى يك لحظه ناراحت شكس
قبلي باشند. چيزى كه براى انسان معاصر، بسيار اضطراب آور و 
نگران كننده است. پت و مت از شكست نمي ترسند. بارها و بارها 
روش هايشان به نتيجه نمي رسد. اما اين دو عروسك، همچنان 
ــأله هستند، نه  ــرد باقي مي مانند. آن ها عاشق حل مس خونس
رسيدن به جواب مسأله. خود كار و كوشش و تالش و تجربه است 

كه براي اين دو فيلسوِف به ظاهر احمق، اهميت دارد. همين.
پت و مت، خوشبخت هستند و اين خوشبختي را به بيننده 
ــاي ماجراهاي اين دو، لذت خوشايند  منتقل مي كنند. تماش
غريبي دارد. لذتى كه از تماشاى زندگي و رفتارهاي دو انسان 
بى تكلف و بى دلهره به دست مي آيد. انگار كه بخشي گمشده  
ــك ها پيدا بكنيم. آن بخش  از وجود خودمان را در اين عروس
ــغول تجربه  ــد و فقط مش از وجودمان كه ترس را نمى شناس
كردن است و از اين سرگرمى و رفتن مداوم به راه هاى مختلف 
خسته نمى شود. ماجراهاي پت و مت، تجلي همين خواست 
ــه اين قدر  ــت ك ــت. و از همين اس ــل دروني همة ماس و مي

دوست داشتني و صميمي است.
راجع به پت و مت و داليل محبوبيت اين دو عروسك پخمه 
و كچل، حرف هاي ديگري هم مي شود زد. مي شود به ساخت 
خوب و حرفه اي كار و ريزه كاري هاي فني موجود در كارتون 
اشاره كرد. مي شود از طنزپردازي عالي و پيدا كردن نمونه هاي 
دو نوع طنز  موقعيت و توصيف در اين كارتون بي كالم حرف 
ــود از بي مكان و بي زمان بودن ماجراهاي پت و مت  زد. مي ش
ــخصيت جهان وطن  ــت و اين  كه يك جورهايي اين دو ش گف
هستند و هر كسي مي تواند در هر كجاي جهان با آن ها رابطه 
ــت كرده ايد اين  ــا حاال دق ــتي ت ــود... راس برقرار كند. مي ش

پت و مت چقدر همديگر را دوست دارند و در فضاي 
ــه رفاقت كميابي را مي توان  اين كارتون چ

سراغ گرفت؟

پخمه هاپخمه هااپخمه هااپخمه هااپخمه هاپخمه هپخمه هااي خوشبختي خوشبخت
ــن و سينماي كودك و حتي عروسك سازي، سابقة طوالني و پرباري  چك ها در انيميش
دارند. آن ها يرژي ترانكا را دارند كه به «والت ديزني چكسلواكي» معروف است و مهم تر از 

آن، پت و مت را.
ــاخته شد. در اولين  ــال 1976 س اولين بار، پت و مت در س
قسمت، پت و مت كاله نداشتند. كاله هاي اين دو تا از قسمت 
ــد كه سه سال بعد (1979) ساخته شد. پت آن  دوم اضافه ش
يكي است كه صورت گردتري دارد و هميشه زرد مي پوشد و 
ــر دارد، و مت آن ديگري كه صورت كشيده،  كاله ساده به س
كاله منگوله دار و بلوز بافتني قرمز (و گاهي قهوه اي) دارد. اين 
دو تا شخصيت البته در خارج از چكسلواكي و لهستان اسم هاي 
ديگري دارند. در آلمان پيتر و پاول هستند، در سوئيس ِسپ و 
هايري، در برزيل زِكا و ژوكا، در هلند برادران بورمن، و در ايران 
ــتند و كارتون را به نام «همينه»  ــم نداش خودمان هم كه اس
ــناختيم. كه البته پر بيراه هم نبود. اسم كامل كارتون  مي ش

.«PAT & MAT ...and that’s it! »:هست
ــاِل «لوبومير بِِنش»، كارگردان اين  ايدة اولية پت و مت، م
مجموعه بود. او بعدها مي گفت ماجراي خرابكاري هاي پت و 
ــر ژيرانِك»،  ــودش و «والديمي ــت قديمي خ ــت را از رفاق م
ــاز مجموعه و نفر دوم تيم سازندگان گرفته است.  عروسك س
ــمت از پت و مت را  ــش تا زمان مرگش در 1995، 49 قس بن

ساخت.

قسمت اول پت و مت «تعميركارها» نام داشت. با استقبالي كه از آن شد، بنش و ژيرانك 
به فكر ادامة كار افتادند. از 1979 تا 1985، به سفارش تلويزيون اسلواكي، قسمت هاي 2 تا 
ــال 1989 خودشان  ــد. تيم تهيه كنندگان كارتون، در س ــاخته ش 29 در كراتكي  فيلم س
AIFكمپاني AIFكمپاني AIF را ساختند و قسمت هاي 30 تا 49 در آن جا ساخته شد. به سفارش كارخانجات 
ِمركور كه اين دو عروسك را براي تبليغاتش مي خواست، قسمت 50 را مارِك بنش، برادر 
لوبومير در 1998 ساخت كه هيچ وقت كامل نشد. او تيم را دوباره جمع كرد و از سال 2002 
تا به حال، سريال را به قسمت 78 رسانده اند. در سري جديد پت و مت، كه گاهي با عنوان 
ــود، پت و مت ديگر در آن خانة سبزرنگ قديمي  ــت پت و مت» هم خوانده مي ش «بازگش

نيستند و به دو آپارتمان رفته اند و عالوه بر ماجراهاي دسته 
ــر هم  ــگي، گاهي هم سربه س ــه آب دادن هاي هميش گل ب

مي گذارند و با همديگر دعوا و تقابل هم دارند.
براي كامل كردن حواشي پت و مت، به جز بنش و ژيرانك، 
ــيقي معروف و  ــام برد كه موس ــكومال هم ن ــد از پِتر اس باي
ــاخت و با همين يك كارش  ــز اين مجموعه را س خاطره   انگي

معروف شد.

نحوة ساخت پت و مت، از كارهاي بسيار سخت عروسكي است. بنش با الهام از استادش 
motionيرژي ترانكا از همان ابتدا پت و مت را به صورت تك  فريم يا motionيرژي ترانكا از همان ابتدا پت و مت را به صورت تك  فريم يا stop-motion فيلم برداري 
ــك ها از نخ يا ميله هاي حركت دهنده استفاده  كرد. در اين روش، براي حركت دادن عروس
نمي شود. به جايش عروسك گردان ها خودشان به عروسك و فضاي پيرامون حالت مي دهند. 
ــك ها در حالت موردنظر، يك تصوير ثابت از آن ها گرفته مى شود و  پس از قرار دادن عروس
بعد عروسك گردان ها حركتي مختصر به بدن عروسك مى دهند. دوباره يك تصوير ديگر 
گرفته مى شود، و همين طور تا آخر. بعد تصاوير ثابت پشت سر هم تدوين مي شوند و به شكل 
انيميشن درمي آيند. (در ميان كارتون هاي جديد، «فرار جوجه اي» و «واالس و گروميت» 
هم چنين تكنيكي دارند.) بنش با دقت و حوصله اي كه داشت، براي هر يك ثانيه از كارتون، 
24 فريم تصوير مي گرفت كه مي شود براي هر قسمت 7 دقيقه اي پت و مت، 10080 فريم. 

ــواره از نحوة  ــن وجود، هم با اي
ــاخت اين مجموعه به عنوان  س
نمونه اي از يك توليد كم خرج و 
موفق نام برده مي شود. معروف 
است كه كل كمپاني انيميشن 
ــراگ 100  ــهر پ AIF در ش
مترمربع بيشتر وسعت ندارد. و 
ــت و مت هم چهار  ميز توليد پ

مترمربع بيشتر نيست.

درباره پينگو
نوك نيم مترينوك نيم متري

كاوه مظاهري 
از آن كارتون هاي روي اعصاب اسـت، انگار كه يك ماشين چمن زني توي سر آدم 
مدام به چپ و راسـت برود. شايد بپرسـيد «خب چرا مي ديدي؟» جوابش خيلي 
مشـكل نيسـت، مي ديديم چون چيز ديگري نبود ببينيم. هر كارتوني كه پخش 
مي شـد مي ديديم، چـه روي اعصاب بود، چه تـوي دل. اين پينگـوي المذهب، 
تمام شدني هم نبود، پوز اوشين را هم زده بود. وقتي داشتم براي نوشتن اين مطلب 
اينترنت را زير و رو مي كردم تا كمي اطالعات دربارة  توليدش پيدا كنم، تازه فهميدم 
كه 4 تا سريال دنباله دار 105 قسمتي از روي همين پنگوئن بي مزه ساخته شده و از 
1986 به بعد، پشت سر هم از تلويزيون سوئيس پخش شده. نمي دانم واقعا كارگردان 

بي ذوقش (اوتمارگوتمان) به چه اميدي اين 105 قسمت را ساخته؟
همة ايده هاي بامزه در همة قسـمت هايش را كه كنار هم بگذاري شايد به 20 تا 

نرسد، يعني حتي كمتر از ايده هاي تكراري «رود رانروكايوت».
پسـر خانواده، يعني همان پنگوئني كه نوكـش نيم  متر كش 
مي آمد، اسـمش «پينگو» بود و تقريبا همة قسـمت ها حول و 
حوش همين آقا پسـر و دوستش، رابي (كه يك سيل بود) 
مي گذشت. سر و كلة پدر و مادر و خواهر كوچكش «پينگا» 

هم بعضي وقتي ها پيدا مي شد.
براي آدم بد سليقه اي مثل من شايد «پينگو» لوس و يخ به 
نظر برسد، ولي همين يخ بازي ها در زمان پخش خودش، توي 
دنيا آن قدر طرفدار پيدا كرد كه سال 1989 ديويد هاسل هوِف 
خواننده، با الهام از زبان من درآوردي اين كارتون (معروف به 
پينگوييش يا پينگويينيس) يك سري موزيك رپ ساخت و 
اسمش را گذاشت «رقص پينگو» كه احتماال ربط هايي هم به 

رقص تانگو دارد.
علت موفقيت جهاني پينگو اصوال دوتا چيز اسـت، اول اين كه 
بـدون ديالوگ بـود و همه فهم، دوم اين كه به نظر من سـليقة 

عمومي جهان به سمت چيزهاي مزخرف تمايل دارد!       

ساده لوحي هاي پت و مت چيزي فراتر از سرگرمي و طنز بود 
آن ها داشتند چيز مهمي را به ما يادآوري مي كردند

ااحمق ها شجاحمق ها شجااحمق ها شجااحمق ها شجااحمق ها شجاحمق ها شجحمق ها شجااعع هستند يا شجا هستند يا شجاا هستند يا شجاا هستند يا شجاا هستند يا شجا هستند يا شج هستند يا شجااعها عها ها عها عععها اها ااها اها ها احمقحمق؟؟
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پيتر اسكومال (راست) بعد از يك كنسرت

احسان رضايي

كافي است در سايت گوگل، عبارت «پت و مت» را جست وجو كنيد تا با بيشتر از 80 وبالگ فارسي  زبان كه اسم خودشان 
را پت و مت، خاطرات پت و مت، ماجراهاي پت و مت، پت بي مت، يا چيزهايي شبيه اين گذاشته اند مواجه بشويد. و همين، 

براي سنجيدن ميزان محبوبيت يك كارتون كافي است. ديگر الزم نيست به فروش باالي عروسك هاي اين كارتون در 
ميان كودكان و جوانان و حتي بزرگساالن اشاره كنيم، يا آهنگ اين كارتون كه شنيدنش وقت به صدا درآمدن موبايل ها 
چيز عجيبي نيست، و يا عبارت هاي طعنه آميز با تركيب كلمات پت و مت و همينه، در وقت خرابكاري و دسته گل به آب 

دادن. اما چرا كارتون «پت و مت» با داشتن فقط دو كاراكتر و داستان هايي مشابه هم، هنوز هم ديدني و دوست داشتني و 
خاطره برانگيز است؟

در اولين قسمت، در اولين قسمت، 
پت و مت كاله نداشتند پت و مت كاله نداشتند 

اشي

يكيكيها كعروسكعروس

مي شـد مي ديديم، چـه روي اعصاب بود، چه تـوي دل. اين پينگـوي المذهب، 
تمام شدني هم نبود، پوز اوشين را هم زده بود. وقتي داشتم براي نوشتن اين مطلب 
اينترنت را زير و رو مي كردم تا كمي اطالعات دربارة  توليدش پيدا كنم، تازه فهميدم 
كه 4 تا سريال دنباله دار 105 قسمتي از روي همين پنگوئن بي مزه ساخته شده و از 
1986 به بعد، پشت سر هم از تلويزيون سوئيس پخش شده. نمي دانم واقعا كارگردان 

بي ذوقش (اوتمارگوتمان) به چه اميدي اين 105 قسمت را ساخته؟
همة ايده هاي بامزه در همة قسـمت هايش را كه كنار هم بگذاري شايد به 20 تا 

نرسد، يعني حتي كمتر از ايده هاي تكراري «رود رانروكايوت».
پسـر خانواده، يعني همان پنگوئني كه نوكـش نيم  متر كش 
مي آمد، اسـمش «پينگو» بود و تقريبا همة قسـمت ها حول و 
حوش همين آقا پسـر و دوستش، رابي (كه يك سيل بود) 
مي گذشت. سر و كلة پدر و مادر و خواهر كوچكش «پينگا» 

هم بعضي وقتي ها پيدا مي شد.
براي آدم بد سليقه اي مثل من شايد «پينگو» لوس و يخ به 
نظر برسد، ولي همين يخ بازي ها در زمان پخش خودش، توي 
دنيا آن قدر طرفدار پيدا كرد كه سال 1989 ديويد هاسل هوِف 
خواننده، با الهام از زبان من درآوردي اين كارتون (معروف به 
پينگوييش يا پينگويينيس) يك سري موزيك رپ ساخت و 
اسمش را گذاشت «رقص پينگو» كه احتماال ربط هايي هم به 

رقص تانگو دارد.
علت موفقيت جهاني پينگو اصوال دوتا چيز اسـت، اول اين كه 
بـدون ديالوگ بـود و همه فهم، دوم اين كه به نظر من سـليقة 

عمومي جهان به سمت چيزهاي مزخرف تمايل دارد!     

تا اسم عروسك مي آيد، ياد عروسك بازي و كلكسيون عروسك هاي مختلف مي افتيم. 
ولي كارتون هاي عروسكي، بخش بزرگي از دنياي كارتون ها را تشكيل مي دهند كه 

اصال هم مختص جنس و سن خاصي نيستند. خيلي از كارتون هاي محبوب كودكي مان 
هم عروسكي بوده اند.

بين عروسك هايي كه در اين چند صفحه سراغ شان رفته ايم، پت و مت 
(همان «همينة» خودمان) همچنان، بعضي وقت ها پخش مي شود و هنوز هم حسابي 

طرفدار دارد. كلي اطالعات هم از عروسكي هاي بي بي سي مثل دهكدة 
سبزيجات، پت پستچي و فانوس دريايي كه همه شان از شبكه 2 پخش 

مي شد، برايتان جمع و جور كرده ايم. اين كارها هم مثل پت و مت، با 
motionروش motionروش stop-motion فيلم برداري شده اند. (اين روش، اعصاب 

فوالدين مي خواهد، چون از هر حركت عروسك، يك فريم 
فيلم برداري مي كنند. بعد، حركت بعدي را روي عروسك انجام 

مي دهند و باز هم فيلم برداري مي كنند و 
همين طور كار را ادامه مي دهند.) «افسانة 

سه برادِر» كشته و مرده دار را هم در پروندة 
عروسكي ها داريم. هيچ مي دانستيد اين كار 
عروسكي بر اساس يك افسانة واقعي چيني 

ساخته شده است؟ 
به غير از اين عروسكي هاي معروف، گريزي 
هم به عروسك اُرم و جيرجير و پينگو زديم 

تا جمعمان كامل شود. بقية عروسكي ها 
هم طبق معمول، به علت كمبود جا رفتند 

الي باقالي ها!  

پت پستچي، شويد، جعفري، ليوبي، پت و مت و خيلي ديگر از عروسك ها هم
در شكل گيري خاطرات كودكي ما نقش داشتند

باباابابباااااغغغغغعرعرووسك هاسك هاسك ها

پينگو اينقدر معروف شد پينگو اينقدر معروف شد 
كه سر و كله اش توي كه سر و كله اش توي 

تمبرها هم پيدا شد! تمبرها هم پيدا شد! تمبرها هم پيدا شد! 
پينگو اينقدر معروف شد 

 عروسك هاي پت و 
مت، يكي از 

پرفروش ترين ها در 
جهان هستند.  

معروف است كه مردم 
آمريكا كشور چك را 
قبل از آن كه به خاطر 

ماجراهاي 
ضدكمونيستي شان 

بشناسند، به 
عروسك هاي پت و 

مت مي شناسند.
اشي

پت و مت چقدر همديگر را دوست دارند و در فضاي 
ــه رفاقت كميابي را مي توان  اين كارتون چ

ــت و مت هم چهار  ميز توليد پ
مترمربع بيشتر نيست.
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ادرادرادر» رن « افسانه سه برن « افسانه سه ب ن « افسانه سه بون « افسانه سه بو ترتروتوت گان كادگان كادگان كا نزنزدندن ه ساره ساره سا بارباربا د

سانگوكوشيسانگوكوشي
خالقيت ژخالقيت ژژخالقيت ژخالقيت خالقيت ژژژژاپنياپني

افسانة سه برادر يا آن طور كه در عنوان اصلي اش است، «افسانة 
سه قلمرو»، يك داستان چيني است. اما از شوخي هاي روزگار، 
ــانه را روايت  ــاني كه اين افس ــت  كه تمام كس يكي هم اين اس

كرده اند، غيرچيني بوده اند.
ــا 1400م) تايواني بود كه  ــت، لو گوآن  ژونگ (1330 ت نخس
افسانه هاي پراكنده در ميان مردم را جمع كرد و كتابي از مجموع 
ــيك چين  ــت كه مي گويند يكي از چهار رمان كالس آن ها نوش
است. اين رمان را در قرن جديد، فيلمسازان متعددي به فيلم و 
ــينمايي و  ــه از ميان 12 برگردان س ــون تبديل كردند ك كارت
ــت و بقيه را  تلويزيوني آن، تنها يكي متعلق به خود چيني ها اس
ژاپني ها ساخته اند. عروسك هاي كارتوني آن را هم ژاپن ساخت. 
ــانه،  ــاي كامپيوتري الهام  گرفته از اين افس ــور بازي ه همين ط
ــا، كارتون ها،  ــوال اين رمان و فيلم ه ــت. معم محصول ژاپن اس
ــي آن هـــا،  ـــم ژاپــن ــك هــا را بــا اس بـــازي ها و عــروس
«سانگوكوشي»(Sangokushi)  مي شناسند كه تلفظ ژاپني 

يك عبارت چيني به معني «وقايع نگاري سه قلمرو» است.
ــي هاي معروف، دو تا انيميشن هم هست كه  از سانگوكوش
ــخة عروسكي داستان بود كه در  هر دو را ما ديده ايم. اولي نس
ــاخته  ــك هاي س خود چين، محبوبيت زيادي دارد و عروس
ــن 60  ــيار دارد. اين انيميش ــده از روي آن، طرفداران بس ش
ــفارش  ــال هاي 1982 تا 1984 به س ــمتي، در فاصلة س قس
ــاخته شد. كارگردان اين مجموعه،  تلويزيون دولتي ژاپن س
ــي، كيهاچيرو  ــك گردان هاي ژاپن يكي از بزرگ ترين عروس
ــو  ــت. كاواموت ــو (Kihachiro Kawamoto) اس كاواموت
ــاگردان يرژي ترانكاي بزرگ است و  (متولد 1925)، يكي از ش
اكثر كارهاي عروسكي ژاپني كه در تلويزيون خودمان ديده ايم، 
متعلق به كاواموتوست. كاواموتو تمام كارهايش از جمله  افسانة 
ــه برادر را به طريقة stop-motion ساخته و در اين روش،  ــه برادر را به طريقة motionس motionس

شهرتي جهاني دارد.
نسخة كارتوني سه برادر را هم يك همشهري كاواموتو ساخت. 
ميتسوترو  يوكوياما (Mitsuteru yokoyama)، انيماتوري 
كه با كارتون «سالي جادوگر (Sally, the witch) » در جهان 
ــال 1991 ساخت. سفارش  ــهرت دارد، اين كارتون را در س ش
ــه بعدها كارتون  ــن Toei بود (ك ــون، از كمپاني انيميش ــن Toeiكارت ــون، از كمپاني انيميش Toeiكارت
ــاخت.) يوكوياما (1924 تا 2004) براي اين  «ديجيمون» را س
ــت را از انجمن  ــزة خالقي ــمتي، جاي ــريال كارتوني 47 قس س
انيماتورهاي ژاپن گرفت. اين كارتون (برخالف نسخة عروسكي) 
در آمريكا طرفداران زيادي پيدا كرد و برعكس در چين چندان 

ــند و قبول مردم واقع نشد. مردم چين  موردپس
ــطوره را در حد  ــطوره را در حد معتقدند اين كارتون، اس معتقدند اين كارتون، اس

يك داستان كودكان پايين آورده.يك داستان كودكان پايين آورده.
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ــد. جواني بود از  ــروع ش ــرا از يك غروب بهاري و يك باغ هلو ش ماج
وفاداران به امپراتور، كه آرزويش برگرداندن قدرت به خاندان امپراتوري 
بود و تنها راه نجات كشور از هرج و مرج و آشوب را در همين مي ديد. او 
ــتكاري بود كه نيرويي غريب و غيرقابل   ــجاع و مشهور به درس مردي ش
مقاومت از چشمانش بيرون مي زد. براي همين بود كه دو مرد ديگر، كه 
ــه  معلوم بود مرداني جنگجو و دالورند، به حرف هايش اعتماد كردند. س
ــادي  مرد، تصميم خود را گرفتند. براي خدايان قرباني كردند و براي ش

ــارزه در راه  ــا خواندند. بعد براي مب مردگان دع
وطن و حمايت از مردم، سوگند خوردند: «ما، 

ــوگند  ــانگ في، س ــوآن يو، ش ــي، گ ليو ب
ــان را براي  ــا و قدرتم ــم تا دل ه مي خوري

ــارزه در راه  ــر از خطر، مب نجات يكديگ
ميهن، و نجات مردم به يكديگر پيوند 
ــم كه خداوند ما را در  بزنيم. مي داني

ــر آن  يك روز متولد نكرده، اما س

ــرده، ماجراي  ــته ك ــن دوره از تاريخ چين را آن قدر برجس ــزي كه اي چي
جنگ هايي است كه بين سه قلمرو پيش آمد و امروزه هر كدام از آن ها به عنوان 
نمونه هايي از هنر استراتژي و تاكتيك، مشهور است. بزرگ ترين و معروف ترين 
اين نبردها، نبرد «پرتگاه سرخ» در كنارة رود زرد بود كه آخر سر با آتش گرفتن 
ــتي  هاي سائوسائو، لشگر يك ميليون نفري او از لشگر 160 هزار  ناوگان كش
ــت خورد. معموال يك پاي ثابت تمام اين  ــون چوآن شكس نفري ليو بي و س
ــهورترين ماجراهاي او،  ــت. يكي از مش ــا، ژوگه ليانگ خردمند اس ماجراه
«ترفند شهِر خالي» است. يك بار خبر رسيد كه نيروهاي سائوسائو دارند به 
ــهرهاي قلمرو شو حمله مي كنند و غافلگيرانه تا نزديك شهر هم  يكي از ش
آمده اند. شهر هم نيروي دفاعي كافي نداشت. ژوگه ليانگ ابتدا به بقيه آرامش 
داد. بعد به همان تعداد كم سربازان، دستور داد لباس مردم عادي بپوشند و در 
اطراف دروازه به كسب و كار و رفت و آمد مشغول شوند. خودش هم چنگ به 
ــت گرفت و باالي ديوار دروازه رفت و نشست به نواختن يك قطعة شاد.  دس
فرمانده دشمن، وقتي از پيشقراوالنش شنيد كه ژوگه ليانگ با خيال راحت 
دارد ساز مي نوازد و مردم هم كار عادي خودشان را مي كنند، مطمئن شد كه 
نقشه اي در كار است. آخر همه مي دانستند كه ژوگه ليانگ مرد محتاطي است 
و تا از تمام جوانب كار مطمئن نباشد، دست به اقدامي نمي زند. او هم ترسيد.  
به سپاهيانش گفت: «ژوگه ليانگ دامي براي ما پهن كرده كه فقط خدا مي داند 
چقدر خطرناك است. اگر جانتان را دوست داريد، همين االن فرار كنيد.» به 

ژوگه ليانگ براي همين كارهايش « اژدهاي خفته»  لقب داده بودند.

اهميت عصر سه قلمرو و داستان سه برادر، اما فقط در اين جنگ ها نيست. 
درست است كه اين جنگ ها، توسط مرداني  شجاع و باهوش پيش مي  رفت 
و ماجراهايي  جذاب و به خاطرماندني  داشتند، اما جنگ در افسانة سه برادر، 
ــت. جنگ تنها محملي  است براي  بروز آن نكتة اصلي .  ماجراي  اصلي  نيس
ــانة سه برادر، چيزهاي زيادي  زمينه اي  براي  بروز آن حقيقت ناب. در افس
است كه شايستگي معرفي  به عنوان نكتة اصلي  و راز جذابيت كارتون را دارد: 
چيزهايي مثل رفاقت هاي  ناب سه برادر كه حاضرند براي هم بميرند، مثل 
احترامي كه دشمن ها به هم مي گذارند، مثل آن جايي كه گوآن يو به پاس 
ــمنش سائوسائو اجازه مي دهد برود، مثل آن احترام و  مهمان نوازي، به دش
تواضعي كه ليو بي براي متقاعد كردن ژوگه ليانگ خرج مي كند و چندين 
ــت دارم نكتة اصلي را چيز ديگري  بار به ديار او مي رود، مثل.... اما من دوس
ــه برادر، به رخ كشيدن يك حماسه بود.  معرفي بكنم؛ راز اصلي كارتون س

حماسه اي كه جهان امروز، سخت خالي از آن است و سخت محتاج به آن.
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«افسانه سه برادر» ريشه در واقعيت، تاريخ و افسانه هاي  چيني دارد

ااي بري برري بري بي برادررادرادررادرادررادررررادركجايي؟ادركجايي؟كجايي؟ادركجايي؟ادرادرادركجايي؟كجايي؟
احسان رضايي

در فاصلة بين انقراض امپراتوري مقتدر هان كه چين را براي قرن ها يكپارچه و متحد نگاه داشته بود، و برقراري وحدت توسط سلسلة 
تانگ (كه عصر زرين فرهنگ و ادب چيني را به وجود آوردند)، كشور چين به مدت 400 سال دستخوش آشفتگي، چندپارگي، جنگ 

داخلي و درگيري هاي تمام نشدني حكومت هاي محلي بود. اين دوره از تاريخ چين را عموما مورخان با قرون وسطاي اروپا مقايسه 
«دورة مرارت»مي كنند و شاعران چيني، به آن «دورة مرارت»مي كنند و شاعران چيني، به آن «دورة مرارت» لقب داده اند. با اين حال، دوره اي شصت ساله از اين عصر هست (221 تا 280 ميالدي) 
كه در ميان تودة مردم چين، شهرت عجيبي دارد و مردم، قهرمانان اين دوره را بهتر از هر بخش ديگري از تاريخ چين مي شناسند. بر 

اثر نقل و رواج مجموعة مشهوري از داستان ها و روايت هاي نيمه تاريخي- نيمه افسانه اي، اين دوره در نظر مردم به عنوان عصر 
حماسه و دالوري شناخته مي شود. مجموعة اين داستان ها و افسانه ها يك نام دارد: افسانة سه قلمرو يا افسانة سه برادر.

داريم كه هر سه در يك روز و در كنار يكديگر بميريم. آسمان و زمين را 
ــوگند خود را  ــواه مي گيريم. اگر يكي از ما س ــوگند برادري گ بر اين س
ــان ها براي تنبيه او با يكديگر متحد  ــمان و انس ــد كه آس ــكند، باش بش

شوند.»

ــتند، كشور به دو قلمرو تقسيم  ــه برادر پيمان برادري مي بس وقتي س
شده بود. سائو سائو، در شمال، قلمرو «وي» را تأسيس كرده بود و سون 
ــتند با  ــه برادر، توانس ــكل داده بود. س چوآن در جنوب قلمرو «وو» را ش
ــاوري به نام ژوگه ليانگ يا كومينگ، يك قلمرو جديد به نام  كمك مش
«شو» در غرب چين تأسيس كنند. ليو بي، فرمانرواي قلمرو شو بود و 
ــمن اصلي، سائوسائو بود كه  برادرانش ژنرال هاي ارتش او بودند. دش
ــون چوآن عليه او متحد شد. قلمرو شو از  ليو بي چندين بار با س
ــي به خاطر  ــه قلمرو بود، ول ــعت، كوچك  تريِن اين س نظر وس
ــربازان، كارداني فرماندهان، و نقشه هاي جنگي  ــجاعت س ش

فوق العادة وزيرش، قدرتمندتريِن اين قلمروها هم بود.

ليوبي Liu Bei     (161 تا 223)

ارباب جوان
فرمانده بهترين مردان امپراتوري ؛ از خانداني بود خادم به امپراتوري 
هان. خـودش هم همواره مي گفت حكومت را بـراي بازگرداندن به 
خاقان مي خواهد. شـخصيتي كاريزماتيك داشت و سپاهيانش از 
روي عالقـه بـه او مي جنگيدنـد. هوش فـراوان داشـت و مهارت 
جنگي اش در شمشيرزني بود. مهم ترين تصميمش به خدمت گرفتن 
ژوگه ليانگ بود، كه جز با تواضع بي نظير او ممكن نمي شد. او قلمرو 

«شو» را در غرب چين برپا كرد.

گوآن يو Guan Yu     (162 تا 219)

او يك ستاره بود
اسـطورة وفا و بـرادري؛ لقبـش «باتدبير» بود. ريش بلنـد و ابروي 
پرپشـتي داشـت. در ستاره شناسـي، خبره بود. مدتي بـه عنوان 
گروگان، پيش سائوسائو رفت و بعدها، به حرمت مهمان نوازي او، يك 
بار جان سائوسـائو را نجـات داد. امروزه در برخـي نقاط چين مثل 
هنگ كنـگ، گـوآن يو را بـه عنوان خـداي جنگ مي شناسـند و 
محبوب ترين خدايان اسـت. چرا كه او مانند مـارس، خداي جنگ 
يوناني ها نيسـت كه تشـويق به جنگ كند، بلكه همـواره از جنگ 

جلوگيري مي كند.

شانگ في Zhang Fei   (168 تا 221)  

پلنگ دشت
برادر كوچيكه؛ شانگ في در چين، مانند رستم در ايران يا هركول در 
يونان اسـت. به زور و خشمش معروف اسـت. درباره اش نوشته اند: 
«چشماني مانند پلنگ و ريشي ببرگون داشت. صدايش مانند رعد 
بود. و راه رفتنش شبيه اسبي كه يورتمه برود.» شانگ في در نبرد با 
نيزه مهارت داشت و به  خاطر ساده دلي و خوش قلبي اش مورد اعتماد 

ليو بي بود.

سائوسائو Cao Cao     (155 تا 220)  

ارباب جنگ
خردمند و خائن؛ سياسـتمدار، ژنرال نظامي، شـاعر، فيلسـوف، و 
صدراعظم آخرين خاقان امپراتوري هان بود، كه عمال باعث فروپاشي 
امپراتوري شد تا خودش قدرت را به دست بگيرد. قلمرو «وي» را در 
شـمال چين تأسيس كرد و اگر سه برادر و وزيرشان نبودند، حاال در 
تاريـخ، او را به عنوان يكي از خاقان هاي چين مي شـناختيم. جملة 
مشـهورش اين است: «ترجيح مي دهم به همة دنيا خيانت بكنم، تا 

اين كه بگذارم دنيا به من خيانت كند.»

ژوگه ليانگ Zhuge Liang ـ  (188 تا 234)  

اژدها بيدار است
پيرو بلندپاية آيين دائو؛ به خاطر اشـتباه دوبلورها، ما او را به لقبش 
كومينگ (Kongming) مي شناسيم كه به معني «اژدهاي خفته» 
است. او را بزرگ ترين استراتژيست جنگ در تاريخ چين مي دانند. 
ولي خودش از جنگ متنفر بود و تنها به دليل عالقه به ليوبي حاضر 
شده بود در جنگ ها به او مشاوره بدهد. فيلسوف، مهندس، شاعر، 
موسيقي دان، سياستمدار، ستاره شناس و كلي چيز ديگر بود، ولي 
خودش فقط به اين  كه يك  جور كلوچة بخارپز اختراع كرده، افتخار 
مي كرد. حيله هاي جنگي او بسيار ساده و در عين حال مؤثر بود. مثال 

يك بار با پوشاندن لباس سربازان به تن پوشال ها و فرستادن قايق حامل اين سربازان پوشالي در 
مه، توانسـت 10هزار تير از لشگر سائوسائو بگيرد و بعد نامة تشكري براي او فرستاد. مائو، رهبر 
چين كمونيست هم با اين كه دشمن آيين دائو بود، ژوگه ليانگ را بسيار دوست مي داشت و مرتب 

در آثارش به افكار و اقدامات او ارجاع مي داد.
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ِچتِچتكركرركركككككردرددردررددن ن 
وقتيوقتيكه ميكه مياافتيفتي

فاطمه عبدلي

بايد با قيافه هاي معصوم بچگانه مان يك «جنگل 
ــفالت» واقعي مي ديديم. ماجراي يك كالغ،  آس
يك گربه و يك راسو، اين ها دشمن هاي وحشتناك 
ــد.  ــيخ مي ش «جير جير» بودند. مو بر تن آدم س
ــم هاي خودتان،  ــر تو بچگي با چش مخصوصا اگ
صحنة لت و پار شدن يك گنجشگ را با منقارهاي 
ــك كالغ مي ديديد. من كه ديده بودم، به خاطر  ي
ــتم،  همين با همة لجي كه از «جيرجير» نُنر داش
ــت هيچ كدام از اين سه تا  ــت دس دلم نمي خواس
ــد. ناخواسته به همة  ــي به اش برس حيوان وحش
مثبت بودن «اُرم» و موش و حلزون تن مي دادم و 
ــردم كه زودتر جير جير به  تو دلم خدا خدا مي ك
ــن كارتون ِچِت پر اضطراب  النه اش برگردد، و اي
تمام بشود. چشم هاي گرد و قلمبة راسو را يادتان 
است يا منقار كلفت آن كالغ گنده بك الابالي را؟ 
خدا به دور، جداً كه فضا، ِچت  بود. از همه بدتر اين 
بود كه صدا ازشان در نمي آمد. اگر حرف مي زدند 
آدم كمتر دلهره داشت. حرف زدن، ترس را از بين 
ــاكت تر،  ــر چي س ــدي مي گويم. ه ــرد. ج مي ب
ــازنده هاي «ارم و  مخوف تر، اين قانوني بود كه س

جيرجير» ازش استفاده كرده بودند.

م و جيرجير» تاريخچه «ا
انستم انستم   فقط فقطط فقط فق فقططااگرگرميمي

پرپررپرپپرروواازز كنم كنم
كارتون . كارتون . كارتون  ــم ــادي ازش نمي داني ــز زي چـــي
ــم واقــعي اش  ــه اس ــر» ك «ارم و جــيرجيــ
ــال 1980 در  ــت، س «orm and cheep» اس
ــده. نويسنده اش هم  ITVتلويزيون ITVتلويزيون ITV پخش مي ش
بابايي بوده به اسم «توني مارتين» و كارگردانش هم 
خانم «مري ادواردز». جاي تمام كاراكترها (يعني 
ــم «ريچارد  ــان چند تا جانور) هم آقايي به اس هم
ــه را هم تعريف  ــت مي كرده. او قص ــدز» صحب بري

مي كرده است.
ــت كه پرواز  ــر، يك بچه پرندة لوس اس جيرجي
كردن بلد نيست، حاال از النه اش پرت شده پايين. 
همان صحنة كابوس واري كه هر دفعه، اول كارتون 
مجبور بوديم ببينيم با آن صداي جيك جيِك دل 
ــوراخ كن. ارم، يك كرم است كه از بخت بدش،  س
ــر» زندگي  ــا زير النة «جيرجي ــر زمين، دقيق زي
مي كند. حاال قرار است ارم و باقي رفقايش دست 
ــت هم بدهند تا «جيرجير» را به خانه اش  به دس
ــت كه  ــن، همة آن ماجرايي اس ــد. و اي برگردانن

قسمت هاي متمادي را باهاش سر كار بوديم.
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عروسك گردانان ژاپني 
اين جوري سه برادر و بقيه 

حركت مي دادندعروسك ها را حركت مي دادندعروسك ها را حركت مي دادند

 ميتسوترو يوكوياما كارگردان كارتون  افسانه سه برادر (چپ) و  كيهاچيرو 
كاواموتو،كارگردان كارتون عروسكي افسانه سه برادر(راست)

دربار سائوسائو Sangokushi
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ep كاراكترها

يكيكيها كعروسكعروس

عروسك ها را 

ــر آن  يك روز متولد نكرده، اما س

ــادي  مرد، تصميم خود را گرفتند. براي خدايان قرباني كردند و براي ش
ــارزه در راه  ــا خواندند. بعد براي مب مردگان دع

وطن و حمايت از مردم، سوگند خوردند: «ما، 
ــوگند  ــانگ في، س ــوآن يو، ش ــي، گ ليو ب
ــان را براي  ــا و قدرتم ــم تا دل ه مي خوري

ــارزه در راه  ــر از خطر، مب نجات يكديگ
ميهن، و نجات مردم به يكديگر پيوند 
ــم كه خداوند ما را در  بزنيم. مي داني

ــر آن  يك روز متولد نكرده، اما س

شده بود. سائو سائو، در شمال، قلمرو «وي» را تأسيس كرده بود و سون 
ــتند با  ــه برادر، توانس ــكل داده بود. س چوآن در جنوب قلمرو «وو» را ش
ــاوري به نام ژوگه ليانگ يا كومينگ، يك قلمرو جديد به نام  كمك مش
«شو» در غرب چين تأسيس كنند. ليو بي، فرمانرواي قلمرو شو بود و 
ــمن اصلي، سائوسائو بود كه  برادرانش ژنرال هاي ارتش او بودند. دش
ــون چوآن عليه او متحد شد. قلمرو شو از  ليو بي چندين بار با س
ــي به خاطر  ــه قلمرو بود، ول ــعت، كوچك  تريِن اين س نظر وس
ــربازان، كارداني فرماندهان، و نقشه هاي جنگي  ــجاعت س ش

فوق العادة وزيرش، قدرتمندتريِن اين قلمروها هم بود. ــر آن  يك روز متولد نكرده، اما س
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تون هاي عروسكي  رتون هاي عروسكي  رتون هاي عروسكي   پت پستچي، فانوس دريايي و خيلي ديگر از كا
پخش شده از تلويزيون ايران محصول بي بي سي بوده است

يك فنجان چاي داغ با َپت يك فنجان چاي داغ با َپت 
نويد غضنفري

كارتون هاي عروسكي اين شكلي مثل «پت پستچي» و «فانوس دريايي»، وجه اشتراك هاي زيادي با هم داشتند كه در اين مطلب سعي شده 
به آن ها اشاره شود. ولي از بين همة آن اشتراك ها تنها اين كه از شبكه دو پخش مي شدند به چشم ما مي آمد؛ نه مي دانستيم  بي بي سي 

همه شان را ساخته و نه اسم اين نوع كارتون ها را بلد بوديم (البته هنوز هم با توجه به غيرقابل ترجمه بودنStop Motion ، وضعيت مان 
چندان فرقي نكرده). فقط مي گفتيم كارتون هاي عروسكي «شبكه دو»يي. ساكنين شهرستان (به جز مراكز استان) به خوبي يادشان هست 

كه آن موقع (اواسط دهة 1360) دريافت واضح شبكه دو از تلويزيون، مثل آپولو هوا كردن زحمت داشت. با اين حال، بزرگترها را مجبور 
مي كرديم تصوير صاف به ما بدهند. هفته اي كه بعدازظهرها به مدرسه مي رفتيم، نانمان توي روغن بود، چون شبكه دو، صبح ها هم برنامه 

داشت. سر فرصت از خواب پا مي شديم و «فانوس دريايي» را با صبحانة مفصل مي خورديم! بيل و پت هم هر دو عشق چاي داغ بودند و ما چه 
حالي مي برديم كه چايمان را با آن ها سرمي كشيديم؛ مثل آن قسمت «فانوس دريايي» كه بيل و راس و كرومارتي مي خواستند فوتبال ببينند 
و راس، فوراً پريد كه چاي بار بگذارد، اما ديدند تلويزيون شان صاف نمي گيرد! كرومارتي به زحمت تصوير را درست كرد و تا آن موقع هم چاي 

آماده شده بود.

باغچه سبزيجات

يال يك شير كم رو!يال يك شير كم رو!
باغچة سبزيجات، باِغ قديمي و بزرگي بود كه ديوارهاي آجري و درِ چوبي 
خوشگلي داشت و نريتور كارتون در ابتداي هر قسمت مي گفت كه درِ باغ 
فقط با گفتن كلمة جادويي «Herbidacious!» (كه در نسخة دوبله 
تغيير كرده بود) باز مي  شود. اين كلمه كليد وارد شدن به دنياي قصه هاي 
ساده اما مسحوركنندة آن طرف ديوار باغ بود. هر كدام از ساكنين باغ كه 
بينشان انسان و حيوان هم پيدا مي شد، نام يك نوع سبزي به خصوص را 
داشتند و جالب است كه ويژگي هاي خاص آن نوع سبزي، يك جوري در 
ظاهرشان مشخص بود. مثال اسم شير كاراكتر اصلي داستان، «جعفري»  
(Parsley  the Lion) بود كه بالفاصله بعد از بازشدن درِ باغ، مي آمد 
ــو تا خودش را به بيننده ها معرفي كند. كمي خجالتي بود و اولش از  جل
ــيد. «ِشِويد»  (Dill the Dog) سگ عجول قصه بود  غريبه ها مي ترس
كه هيچ وقت آرام و قرار نداشت و گاهي دنبال دمش مي گذاشت و گيج 
ــريع از وجود بيننده ها آگاه مي شد و  ــد! او هم مثل «جعفري» س مي ش
خودش را به جلوي در باغ مي رساند. آقاي «نعناع» (Sir Basil)، صاحب 
ــبزيجات را كنترل مي كرد. البته او در حضور همسرش  باغ بود و تمام س
ــبان «گل  ــت. پاس ــم «ُرزمري» حق دخالت در هيچ كاري را نداش خان
گندم» (Constable Knapweed) پليس گشتي باغ بود (با صداي 
مرحوم عباس سعيدي در نسخة دوبله) و از همه چيز مراقبت مي كرد. اما 
ــاز»  (Mr. Onion) بود. او و  ــوادة آقاي «پي ــتان، خان نكتة بامزة داس
همسرش خانم «پياز» كه دائم گريه مي كرد و يك روسري بانمك داشت، 
ــتند و آقاي پياز  صاحب ده فرزند «پيازچه» بودند. پيازچه ها معلم نداش
ــد. براي همين، هميشه  ــان هم باش مجبور بود معلم و رئيس مدرسه ش
لباس مخصوص دانش آموخته ها (لباس فارغ التحصيلي خودمان) را به 
تن داشت. آن قسمتش را يادتان مانده كه پيازچه ها سرما خورده بودند و 
مادرشان چقدر اشك ريخت؟ اين باغ نقلي، يك كاراكتر بانمك ديگر هم 
ــت، يك مرتاض هندي به اسم Pashana Bedi كه هميشة خدا  ــت، يك مرتاض هندي به اسم Pashana Bediداش Pashana Bediداش

سرگرم مارهايش بود و روي تختخواب ميخ دارش مي خوابيد!
ــتان هاي اين كارتون به يادماندني، سال 1968 توسط مايكل  داس
ــي » و مجموعة ــياري از كارتون هاي «بي بي س ــندة بس ــد (نويس بان

ــته شده و ايور وود آن ها را در سه سري  Paddington Bear»Paddington Bear»Paddington Bear») نوش
FilmFair(مجموعا سي و نه قسمت) براي FilmFair(مجموعا سي و نه قسمت) براي FilmFair  و پخش از كانال بي بي سي 
ــتان در ذهن مايكل باند  ــه چگونه ايدة داس ــي كرد. اين ك 2 كارگردان
جرقه زده، در نوع خودش بي نظير است. گويا روزي، دوري استفنز، رئيس 
ــي، به او زنگ مي زند كه ببيند ايدة  ــمت برنامه هاي كودك بي بي س قس
جديدي دارد يا نه، باند مي گويد: «...بالفاصله ياد دو سه روز قبلش افتادم 
كه پشت ميز نشسته بودم و مشغول نوشتن بودم. خيلي اتفاقي چشمم 
از پنجره به باغچه افتاد. سبزي هاي جعفري توي باد تكان مي خوردند و 
ــبيه يال يك شير شده بودند... فورا كار را قاپيدم و گفتم كه دو  خيلي ش

هفته اي داستان را تحويلشان مي دهم!»

مادربزرگ
Gran

موتورسواري با مادربزرگ!موتورسواري با مادربزرگ!
ــزرگ «لُپ گلي» و  يك مادرب
بانمك با پيراهن«ُگل من گلي» 
روسري قرمِز خوشگل كه هر و روسري قرمِز خوشگل كه هر و روسري قرمِز خوشگل كه هر 
روز جيم، نوة بزرگش، به خانه او 
ــد مادربزرگ،  ــا ببين مي آمد ت
كمكي چيزي الزم دارد يا نه. اما 
ــه بود.  ــط ظاهر قضي ــن فق اي
مادربزرگ برخالف سن و ظاهر 

مثبتش، پر از انرژي و سورپريز بود و با سرگرمي هاي ديوانه وار و كارهاي 
عجيب حال مي كرد. جيم برخالف مادربزرگ، پسري خونسرد و آرام بود 
ــه طريقي او را غافلگير  ــمت، ماجراجويي هاي مادربزرگ ب و در هر قس
ــق موتور سواري به سرش  مي كرد. مثال دوچرخة جيم را مي ديد و عش
ــوان خطرناكي را براي  ــوس مي كرد برود باغ وحش و حي ــوان خطرناكي را براي مي زد. يا ه ــوس مي كرد برود باغ وحش و حي ــوان خطرناكي را براي مي زد. يا ه و حي
نگهداري به خانه اش بياورد! او در بافتن، مهارت چنداني نداشت، اما 
ــي جلودارش نبود و در يك قسمت،  ــروع به بافتن مي كرد كس اگر ش
Gran’s »s »s كل لباس زمستاني هاي جيم و خودش را بافت. در اپيزود

ــته و كسلش كرد و  ــي تلويزيون خس ــته و كسلش كرد و » اخبار هواشناس ــي تلويزيون خس كسلش كرد و » اخبار هواشناس Good News
Gran Gets Herتصميم گرفت در فيلم وسترني با عنوان « Gran Gets Herتصميم گرفت در فيلم وسترني با عنوان « Gran Gets Her نقش كالنتر را  »  نقش كالنتر را  »  نقش كالنتر را 
بازي كند! اين داستانك هاي زيبا، محصول ذهن خالِق جون و مايكل 
Woodland ،Woodland ،Woodland ُكل، نويسندگان «مادربزرگ» است. طبق پيش بيني

بازي كند! اين داستانك هاي زيبا، محصول ذهن خالِق جون و مايكل 
ُكل، نويسندگان «مادربزرگ» است. طبق پيش بيني

بازي كند! اين داستانك هاي زيبا، محصول ذهن خالِق جون و مايكل 

Animations قدر آن ها را دانست و ايور وود يك سري سيزده قسمتي 
ــاخت و سال 1982 از شبكة بي بي سي 1در سراسر انگليس  از رويش س
ــزرگ را با الهام از  ــكل ُكل، كاراكتر مادرب ــد. گويا جون و ماي ــش ش پخ
ــخصيت مادربزرگ خودشان كه تا آخر عمر، سرحال و شاداب بوده و  ش
ــال عمر كرده، نوشتند. مي شود اين  طور هم تصور كرد كه  صد و يك س

ماجراهاي هر قسمت، فقط نتيجة خيال پردازي هاي پسِر آرام و 
توداري است كه هر روز به مادربزرگش سر مي زند و دوست دارد 

توي تصوراتش، مادربزرگ را ماجراجو ببيند. 
شما اين طوري نبوديد؟

بـرتـا
Bertha

ماشين دوست داشتني ماشين دوست داشتني 
كاركنانش، كل ماجرا توي يك كارخانة توليدي جمع و جور مي گذشت و كاركنانش، كل ماجرا توي يك كارخانة توليدي جمع و جور مي گذشت و كاركنانش، 
ــين مكانيكي بزرگ و هوشمند و  ــتان بودند. ماش ــخصيت هاي داس ش
ــه كارة كارخانة  ــي و در واقع هم ــه، برتا، نقش اصل ــبزرنگ كارخان س
اسپاتيزوود بود؛ يك روبوِت تا حدودي شبيه به انسان كه برنامه ريزي 
ــه  ــد تا هر چيزي توليد كند. مثال تد ترنر، اپراتوِر برتا كه هميش مي ش
ــفيدي مي پوشيد، قطعه عكسي را از يك طرف ماشين وارد  روپوش س
ــرد و برتا به طور اتوماتيك آن ها را تبديل به پازل مي كرد. پازل ها  ــرد و برتا به طور اتوماتيك آن ها را تبديل به پازل مي كرد. پازل ها مي ك تبديل به پازل مي كرد. پازل ها مي ك
روي نقاله اي كه حكم دهان برتا را داشت، بيرون مي آمدند تا ُري، دستياِر 
نه چندان باهوِش تِد، اگر يادش مي ماند برشان دارد و براي بسته بندي به 
ــخصيت هاي زيادي داشت مثل آقاي  نِل و فلو تحويل بدهد. «برتا»، ش
اسپرات، طراح برتا، كه هميشه سرش توي نقشه هاي مهندسي اش بود و 
ــپرات بود و تام روبوت (T.O.M) را  ــتيار اس ــي، دختري كه دس تريس
طراحي كرد يا آقاي دانكِن سركارگر كه سبيل پرپشتي داشت و دائم به 
همه تأكيد مي كرد: «همة كارها بايد خوب انجام بشه!» و پنجيد (نكتة 
طراحي كرد يا آقاي دانكِن سركارگر كه سبيل پرپشتي داشت و دائم به 
همه تأكيد مي كرد: «همة كارها بايد خوب انجام بشه!» و پنجيد (نكتة 
طراحي كرد يا آقاي دانكِن سركارگر كه سبيل پرپشتي داشت و دائم به 

ــبزة هندي تباري كه مسؤول «ليفتراك» و  جالب داستان) پسرك س
ــط اريك چارلز، نويسندة  ــري «برتا»، توس حمل و نقل كاالها بود. س
ــور وود آن را براي ــد و اي ــته ش ــمت نوش ــيزده قس تلويزيوني، در س

Woodland Animations ساخت و از اول آوريل 1985 از كانال 
بي بي سي 1 پخش شد. ُري كينير، نريتور كارتون بود و همراه شيال واكر 
ــخصيت هاي مختلف حرف مي زدند. «برتا»، تيتراژ بامزه اي  به جاي ش
داشت، اسامي عوامل سازندة كارتون روي نقاط مختلف بدنة برتا ظاهر 
مي شدند و دست آخر روي بسته بندي نهايي كاال نام كارگردان مي آمد. 
ــد! بعد از موفقيت كارتون،  ما كه آن موقع اين چيزها حالي مان نمي ش
كتاب داستان هاي مصور «برتا» به قلم اريك چارلز و با نقاشي هاي استيو 

اوگارد، در سال 1986 چاپ شد و بسيار هم خريدار داشت.

فانوس دريايي
The Adventures of  Portland Bill

يك  گروه يك  گروه  گروه يك  گروه يك يك يك  گروه ر گروه رر گروه ر گروه  گروه رراك معركهاك معركه
ــس و فانوس  ــيل انگلي ــاحل ِچس ــت در س ــد، نام جزيره اي اس پُرتلن
درياييPortland Bill  در آن جا قرار دارد. همين دو نكته، منبع الهامي 
شده براي جان گريِس طراح و بَري لِيت، كارگردان كمپاني«فيلم فِير» 
ــري كارتوني زيبا را در سال 1986 توليد  لندن (FilmFair) تا اين س
ــام رئيس يك فانوس  ــاوت كه پرتلند بيل دركارتون، ن ــد، با اين تف كنن
ــرار دارد. راس و  ــم گيلموت راك ق ــت و در جزيره اي به اس ــي اس درياي
ــتند و دهكدة مك گيلي كادي  ــت و همكار بيل هس كرومارتي دو دوس
ــادة كارتون يادتان مانده باشد،  ــت. اگر داستان هاي س نزديك آن ها اس
ماجراهاي هر اپيزود براساس زندگي روزمره و حوادثي بود كه براي اهالي 
ــتان به وجود مي آمد و هيچ چيز عجيبي  بومي و كاراكترهاي اصلي داس
نداشت. كرومارتي، از راس بزرگ تر بود و ريش پروفسوري داشت. جالب 
ــت بدانيد كه در نسخة اصلي، او يك عشق موسيقي راِك خفن بود و  اس
ــي از مزرعه داران آن حوالي كه  ــتر، يك گيتار الكتريك مي زد و با فينيس
ــتيك مي زد، يك گروه راك داشتند. راِس جوان، يك مقدار  گيتار آكوس
حواس پرت بود، اما خيلي در نگهداري فانوس به بيل كمك مي كرد. راس 
در بيشتر قسمت ها مشغول ماهي گيري بود و در گروه راك محلي شان 
درامز مي زد. يادتان مي آيد كه داگر، سگ بيل، دائم از فانوس فراري بود 
ــگاهِ ادوارد استون (كه قيافه اش بي نهايت شبيه آلبر در  و مرتب به فروش
ــري» بود!) مي رفت؟ چون از سر و صداهايي كه گروه  سريال «ارتش س
راك و به ويژه گيتار الكتريك كرومارتي ايجاد مي كرد بيزار بود! گاهي تنها 
ــا را همراهي  ــت و با فلوتش آن ه ــي اش بيل، هم به گروه مي پيوس حام
ــر حال هم داشت كه  مي كرد. دهكده، يك بازرس آدميرال رنالدزوِي س
ــتي يا قايق بود و هر از گاهي به فانوس  ــبيه به كش ــق هر چيزي ش عاش
مي آمد تا براي خوردن يك فنجان چاي داغ، پاية بيل بشود. تعداد اهالي 
دهكدة مك گيلي كادي كم بود و فقط دو سه خانواده در ماجراها حضور 
داشتند. مثال در تمام دهكده، فقط دو گوسفند با نام هاي «فلوت َسم» و 
ــمت، ماجراي فرار آن ها از  ــت كه اصال يك قس ــم» وجود داش «ِجت َس
ــتان. نريتوِر  ــدند كاراكترهاي اصلي داس ــان بود و در واقع، ش مزرعه ش
كارتون و صداپيشة كاراكترها   نورمن رزينگتون، بازيگر محبوب انگليسي 
 (A Hard Day’s Nigh) «ــت كه در فيلم « شب يك روز سخت اس
در كنار گروه بيتلز بازي كرده. او در فيلم ديگري با بازي الويس پريسلي 
نيز حضور داشته و طبق آمارِ گرفته شده، از اين نظر ميان بازيگران دنيا 

يك استثنا است!

خانواده خرس ها
The Wombles

«وومبل ها»ي اهل ويمبلدون، 
ــِد مخلوِق  ــودات خرس مانن موج
اليزابت برسفورِد نويسنده هستند 
كه كتابش سال 1968 چاپ شد. 
اما ايور وود با كمك طراحش، بَري 
ــري كارتوني كه  ليت، در اولين س
ــال 1973 از بي بي سي پخش  س

ــمايل اين موجودات ذهني را كمي به موش نزديك كرد  شد، ش
(البته با پوشش خرس مانند). روي لباس، كاله و تي شرت هايي كه 
«وومبل ها» مي پوشيدند، حرف درشت «W» نوشته شده بود. هر 
ــا» جمع  ــان ها دور مي انداختند، «وومبل ه ــه انس ــيله اي ك وس

مي كردند تا به بهترين شكل ممكن از آن استفاده كنند.

آقاي براون
Paddington Bear

خرسي اهل پِرو كه معلوم نيست 
ــي اش او را به لندن  ــرا عمه لوس چ
ــتاده. ابتدا كتاب هاي مصور  فرس
مايكل باند با طراحي پگي ُفرتنوم 
چاپ شد و ايور وود در سال 1975، 
ــي اش را براي  ــري كارتون اولين س
بي بي سي ساخت. اين خرس، كالِه 

بزرگ و مشكي داشت و هميشه يك چمدان همراهش بود كه هر 
ــت. خانوادة براون او را در  وقت خسته  مي شد روي آن مي نشس
ــنجاق شده:  ــت به كتش س حالي پيدا مي كنند كه اين يادداش
ــي به  Please look after this bear, Thank you»Thank you»Thank you» . وقت
خانوادة براون مي گويد كه اسمش پرويي و غيرقابل ترجمه است، 
ــا او راPaddington  مي نامند. به جز «پدينگتون» كه  آن ه
ــس زمينة  ــا و تصاوير پ ــت، بقية كاراكتره ــكي اس عروس
ــاير آثار كارتوني از  كارتون دو بعدي اند و از اين لحاظ با س

ionنوع  ionنوع  Stop Motion فرق دارد.

جعبه اسباب بازي
Morph

ــك خميري كه شبيه آدم  عروس
ــة لوازم التحرير يك  ــود و در جعب ب
ــري تلويزيوني به نام  هنرمند و مج
توني هارت زندگي مي كرد. كمپاني

ــركتي كه «واالس و  (Aardman Animations)؛ همان ش
ــال  ــري Morph را در س ــري Morphگروميت »را هم تهيه كرده، اولين س Morphگروميت »را هم تهيه كرده، اولين س

1977 براي بي بي سي ساخت.
سخت خالي از آن است و سخت محتاج به آن.

پت پستچي
Postman Pat  Postman Pat  Postman Pat

نامه دارين!نامه دارين!
پت، پستچي خونسرد و وظيفه شناس دهكدة سرسبز و آرام گرينديل 
ــده)  Cumbria  از نام يك تنگة واقعي در Cumbria  از نام يك تنگة واقعي در Cumbria گرفته ش Greendale )Greendale )Greendale
ــين قرمز رنگ ادارة  ــوار ماش ــش ِجس، س هر روز همراهِ گربة ريزنقش
ــين هم  ــمارة پالك ماش ــت كه ش ’Pat) (جالب اس
ــين قرمز رنگ ادارة  ــوار ماش ــش ِجس، س هر روز همراهِ گربة ريزنقش

’
ــين قرمز رنگ ادارة  ــوار ماش ــش ِجس، س هر روز همراهِ گربة ريزنقش

s Van)ــت پس
ــر دهكده پخش  ــته ها و نامه ها را در سراس ــد و بس Pat_1 بود) مي ش
مي كرد. البته هميشه وقت خوردن يك فنجان چاي را با اهالي صميمي 
ــيش دهكده) و پيتر فاگ (از مزرعه دارها  دهكده به ويژه پدر تيمز (كش
ــكاتلندي) داشت و براي تك تك آن ها بهترين هم صحبت  با ريش اس
بود. روزي نبود كه به َسم (فروشندة دوره گرد كه شماره پالك ماشينش

ــتر و دوقلوهاي بامزه، تام و  ــا مزرعة جورج لنكس ــود!) ي ــتر و دوقلوهاي بامزه، تام و  ب ــا مزرعة جورج لنكس ــود!) ي ــتر و دوقلوهاي بامزه، تام و  ب زرعة جورج لنكس Sam_1 
ــر روز از كنار  ــد. پت ه ــان نپرس ــر نزند و از حال و روزش ــي، س كت
ــنگ چين  ــفندان، راه باريكه هايي كه ديواره هاي س مزرعه ها، گوس
ــنگي كه روي رودخانة اطراف دهكده  ــت، يا آن پل سنگي قش داش
ــي، او را ناراحت  ــز هواي بد و طوفان ــت و هيچ چيز ج بود مي گذش
ــه، كاراكتر پت را از روي  ــندة اين قص نمي كرد! جان كانليف، نويس
خاطرات روزانة يك شخصيت واقعي كه در يك ادارة پست كوچك 
ــي»  ــت و كتاب هايش را براي «بي بي س ــي كار مي كرد نوش و محل
ــتاد. كمپانيWoodland Animations  اين داستان هاي  فرس
دلربا را توي هوا قاپيد و آن ها را به كارگردان مشهورش ايور وود سپرد 
ــال 1981، اولين اپيزودهاي اين سري كارتوني (8 قسمت) را  تا در س
ــي1 آن را پخش كند. پت، خيلي سريع بين  ــازد و شبكه بي بي س بس
بينندگان محبوب شد. اسباب بازي ها و متعلقات تجاري زيادي از روي 
ــاخته شد و راهي بازار شد و ادارة پست را به اين فكر انداخت كه  آن س
ــن ترتيب در پنج اپيزود  ــن بازاريابي از بقيه جا بماند؟ به اي ــرا در اي چ
ــت  ــوان Royal Mail (نام ادارة پس ــري، عن ــده از اولين س ــوان Royal Mailباقي مان ــري، عن ــده از اولين س Royal Mailباقي مان
انگليس) و نشانة تاج زردرنگ آن روي ماشين و كاله پت استفاده شد. 
گويا ترانة زيبايي با صداي برايان دالي روي تيتراژ نسخة اصلي پت بوده 
ــت.  ــور آن هم ِكن بَري بوده اس ــنيديم. نريت ــه طبيعتا ما آن را نش ك
خوشبختانه نسخة دوبلة فارسي پت با گويندگي و صداي گرم ژاله علو 
ــده و سبك دوبلة آن دقيقا شبيه نسخة اصلي است؛ يعني جز  انجام ش
ــاير كاراكترها اصال حرف  ــخصيت ديگر، س نريتور و پت و يكي دو ش
ــال 2003 توسط شركت  ــري جديد«پت پستچي»، س نمي زنند. س
ــاختة ايور وود، توليد و پخش شد.  ــاس س Cosgrove Hall و براس
دهكدة گرينديل در سري جديد، بزرگ تر و مدرن تر شده و البد ديگر 
ــت در تمام آن  ــين پ ــروصدا كه صداي اگزوز ماش از آن دهكدة بي س

مي پيچيد، خبري نيست.
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ــال عمر كرده، نوشتند. مي شود اين  طور هم تصور كرد كه  صد و يك س
ماجراهاي هر قسمت، فقط نتيجة خيال پردازي هاي پسِر آرام و 
توداري است كه هر روز به مادربزرگش سر مي زند و دوست دارد 

توي تصوراتش، مادربزرگ را ماجراجو ببيند. 
شما اين طوري نبوديد؟

اوگارد، در سال 1986 چاپ شد و بسيار هم خريدار داشت.
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خوشبختانه نسخة دوبلة فارسي پت با گويندگي و صداي گرم ژاله علو 
ــده و سبك دوبلة آن دقيقا شبيه نسخة اصلي است؛ يعني جز  انجام ش
ــاير كاراكترها اصال حرف  ــخصيت ديگر، س نريتور و پت و يكي دو ش
ــال 2003 توسط شركت  ــري جديد«پت پستچي»، س نمي زنند. س

Cosgrove Hall
دهكدة گرينديل در سري جديد، بزرگ تر و مدرن تر شده و البد ديگر 
ــت در تمام آن  ــين پ ــروصدا كه صداي اگزوز ماش از آن دهكدة بي س

مي پيچيد، خبري نيست.

كارتون هاي عروسكي اين شكلي مثل «پت پستچي» و «فانوس دريايي»، وجه اشتراك هاي زيادي با هم داشتند كه در اين مطلب سعي شده 
به آن ها اشاره شود. ولي از بين همة آن اشتراك ها تنها اين كه از شبكه دو پخش مي شدند به چشم ما مي آمد؛ نه مي دانستيم  بي بي سي 

The Herbs
باغچه سبزيجات

The Adventures of  Portland Bill

هفته اي داستان را تحويلشان مي دهم!»
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