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جغدها را در »جغدآباد« ببینید

کامبیز درم بخش و سهیل حسینی جغدهایشان را فردا در 
»جغدآباد« به نمایش می گذارند. »جغدآباد« نتیجه تأملی 
تصویری درباره یکــی از رازآلودترین اسطوره هاســت: گاه 

خردمند و خوش یمن، گاه بدیمن و بدقدم.
ِکی و کجا؟

»جغدآباد« فردا 20 مهرماه ساعت 16 در گالری آ افتتاح 
می شود. برای بازدید از این نمایشــگاه می شود به گالری آ  
واقع در خیابان کریم خان زند، ابتدای شهید عضدی )آبان 
جنوبی(، کوچه ارشد، شماره هفت رفت. در ضمن، گالری آ 

شنبه ها تعطیل است.
چرا ببینیم؟

فاضل ترکمن، نویسنده و طنزپرداز درباره این نمایشگاه 
می نویسد: »جغدها... جغدها... جغدها را دوست دارم. غمگین 
باشند یا شــاد، فرقی نمی کند. می توانند بوف کور باشند 
و راوی تاریکی و ســیاهی و ناامیدی یا نــه اصال، مظهر پیِر 
خردمند و راهنما و راهگشا. جغدها... جغدها... شبیه به یک 
شــعر باصالبت هســتند که در چهارچوب یک قالب ثابت 
نمی گنجند. شبیه  یک قصیده  از منوچهری دامغانی یا یک 
غزل عاشقانه از سعدی. شبیه یک نیمایِی ناب و دردآلود از 
نیما یوشیج یا یک شعر ســپید و غم انگیز از  فروغ یا شاملو. 
جغدها... جغدها... جغدها که  صــادق هدایت آنها را برای 
همنشینی با تنهایی خودش انتخاب کرده است. جغدها که 
بی خود نیست در تمام دیوان  صائب تبریزی نقش پررنگی 
دارنــد و از کلیدواژه های مهم شــعر او هســتند. جغدها... 
جغدها... مثل یک داستان دنباله دار و کنجکاوکننده یا یک 
فیلم سوررئال یا یک کاراکتر خیال انگیز در دنیای بی نظیر  
میازاکی. جغدها کاریزمای عجیب وغریبی دارند. جغدها... 
جغدها... جغدها که حاال تکثیر شدند به  قلم جادویی کامبیز 
درم بخش و ســهیل حسینی و یک گوشــه  از گالری آ در 
نمایشگاه »جغدآباد« منتظر نشسته اند؛ منتظر یک دورهمی 
کم نظیر. چیزی شبیه به دورهمی آلیس در سرزمین عجایب.  
جغدها... جغدهــا... آخ جغدها... صائب چه قشــنگ درباره  
جغدها گفته است: داغ برگ عیش گردد در دل ناشاد ما/جغد 

می گردد همایون در خراب آباد ما.«
پیشانی »جغدآباد«

در استیتمنت این نمایشگاه آمده اســت: »شب از نیمه 
گذشته بود. تفکیک ستاره از آســمان دشوار بود. ماه پشت 
تاریکی پنهان مانده بود. تا پرت افتاده ترین ســنگ اندازها 
جانوری نمی جنبید. تنها پرنده ای وحشــی بــا چهره ای 
درشت و خسیس، چشم های گشاِد طلبکار، پاهای بزرگ و 
منقار خمیده و خویی دریده که اطراف ســرش دو دسته َپر 
شبیه به شاخ داشت، روی شاخه  درختی کهنسال نشسته 
بود. میان سکوتی که سایه اش بر فضا ســنگین افتاده بود 
-ناگهان- صدایی خفیف و خســته بلند شد. چیزی از شب 
جدا شده بود؛ چیزی که انگار در شب تنیده بود. چیزی که 
انگار-پیش از این- تکه ای از شب شــده بود. نزدیک شدم. 
نزدیک تر شدم. نامش را پرسیدم. گفت: اشوزوشت.* دوباره 
پرسیدم؛ شمرده تر گفت: اشوزوشت. پرسیدم که کیستی؟ 
گفت: اشوزوشت. گفتم در چه کار خبره ای؟ گفت: شنیدن. 
گفتم دیگر چه؟ گفت: دیدن. گفتم دیگر؟ گفت: هیچ. گفتم 
به چه چیز آگاهی؟ گفت: هر چیز. گفتم به چه کار این جایی؟ 
گفت: کتیبه می خوانم. گفتم بخوان. گفت: »در جهان صلح 
از ســکوت پدید خواهد آمد. از بسیار شنیدن؛ سکوت پدید 
خواهد آمد. از بسیار دیدن سکوت پدید خواهد آمد. پس، در 
جهان، صلح از سکوت پدید خواهد آمد. من بسیار می بینم و 
بسیار می شنوم. پس، پرنده  صلحم. صلح از من پدید خواهد 

آمد. چون من به سکوت پناه برده ام.«
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کرگدن
شماره صدم مجله »کرگدن« منتشر شده. 
به همین مناسبت چند روز پیش مراسمی با 
عنوان »شب کرگدن« برپا شد و آدم ها دورهم 
جمع شدند تا این اتفاق مهم را گرامی بدارند. 
روی جلد این شــماره می خوانیم: »با عشق و 
ارادت و خاکســاری تقدیم می شود: پرونده ای 
در باب تنهایی. صفحاتی ویژه کرگدن و طریقت 
کرگدنیه.« پرونده یک این شماره درباره تنهایی 
است و پرونده شخصیت این شماره هم درباره 

کرگدن. 

آنگاه
شماره هفتم مجله »آنگاه« به »خیام؛ شاعر اکنون« 
اختصاص دارد. برخی از نام های حاضر در این شــماره 
عبارتند از: آیدین آغداشــلو، داود ارسونی، انیس باتور،  
هادی بکاییان، مریم پالیزبان، شیرین تقی نژاد، کاووس 
حسنلی، احســان رضایی، داریوش شایگان، تورقای 
شفق، فریدون شهبازیان، حسین گنجی، سیدعباس 
صالحی، فاتح صهبا، آستیاژ ضیایی،  هادی طباطبایی، 
آرش طبیب زاده، حســین عصاران، بهروز غریب پور، 
فرزانه قبادی، عباس کاظمی، لیــال کاظمی، بهارک 

محمودی، محمدعلی مرادی، فرزاد مقدم و ضیا موحد.

مروارید
شــماره دهــم دوماهنامه فرهنگــی- اجتماعی 
»مروارید« با موضوع »فساد« منتشر شده. در بخش 
جامعه مطالبی با عنوان های »زخم ناســور فساد«، 
»زمان الپوشانی فساد تمام شده است« و »خبرنگار 
یا کارمند روابط عمومــی« آمده. در دیگر بخش های 
»مرواریــد« هم متن هایــی با عناویــن »مطالعات 
فساد و جنســیت به ما چه می گویند؟«،  خشونت و 
پرهیز از سامان سیاســی«، »دست های روی شهر«، 
»سفره های زیر زمینی«، »این اتحاد دوست داشتنی« 

و »ارشاد و کارخانه سم زدایی« می خوانیم. 

زیباشناخت
شماره دوم فصلنامه »زیباشناخت« به سردبیری 
کامران ســپهران منتشر شده اســت. این شماره 
همچون شماره قبل شامل بخش هاى »هنرآزمایى«، 
»هنرشناخت«، »تبارشناخت« و »كتاب شناخت« 
است. بخش هنرآزمایى این شــماره به رابطه نقد 
هنری و فلســفه می پردازد. »خــاص  بودگى نقد و 
نیازش به فلسفه« نوشــته مایكل نیومن با ترجمه 
صالح نجفى مقاله اصلی این بخش است که در پاسخ 
به آن مقاله »سه چهره مدرنیسم یا دیالكتیك بدون 

هم نهاد« تألیف مجید اخگر آمده است.
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امروز تولد اشکان خطیبی است؛ هنرمند ُپرکاری که فرم های هنرِی مختلفی را تجربه کرده. آخرین کاِر او، یک قطعه 
موسیقی است که درست ماه پیش منتشر شد. این قطعه »گریه کن دختر« نام دارد. تنظیم کننده و آهنگساز اثر، امیر 
عظیمی است و اما سفارش اشکان برای شما که می خواهید »گریه کن دختر« را گوش کنید: »لطفا این قطعه رو در 
سیستم صوتی خوب و چندبار گوش بدین... و بعد بیاین زیر ُپست مربوط به این ترانه در صفحه شخصی من و نظرتون 

رو بنویسین.«

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

شما  به  خواب  احساس  اگر 
مانند  امنی  مکان  در  داد  دست 
را  خودرو  جاده ای  پارکینگ های 
متوقف کنید و از توقف در شانه 

بزرگراه خودداری کنید.

پیشخوان 

امیر  هاتفی نیا|  این روزها معموال خبری که از  روزگار مطبوعات به 
گوش شما می رسد، حال بد است! بحران کاغذ و فشارهای اقتصادی 
گریبان نشریه ها را گرفته است. هرکدام از آنها تالش می کنند ایده ای 
برای مقابله با بحران رو کنند: یکی صفحه کم می کند و یکی روز؛ یکی با 
فاصله بیشتر منتشر می شود و یکی هم قید نسخه کاغذی   اش را می زند. 
با همه اینها اما هستند مجله هایی که سرباال حرکت کنند. »کرگدن« و 

»آنگاه« و »مروارید« از همین دسته اند؛ دسته دونده های سرسخت. آنها 
در این بازه عجیبی که مطبوعات سپری می کند، سرزنده اند و قد خم 

نکرده اند.
ما به نشانه قدردانی چه کار می توانیم بکنیم؟ خب مثال اگر دستمان 

می رسد، به کیوسک ها سر بزنیم و یک نسخه بگیریم و بخوانیم. اگر 
دستمان هم نمی رسد، خبر انتشــارش را روی صفحه شخصی مان 
بگذاریم و برای خوانده و دیده شدنش تالش کنیم. »کرگدن«، »آنگاه« و 
»مروارید« با مخاطبان شان زنده اند؛ با ضرب و زور پول مفت درنمی آیند. 
این جمله آخر را یک بار دیگر بخوانید. باور کنید خیلی مهم است. این 

روزها خیلی ها فقط ادای »مستقل بودن« را درمی آورند!

4 مجله متفاوت و خواندنی

»لونی تونز« را که به خاطر می آورید؟ همان 

کارتونی که با نام »باگز بانی« هم شناخته 1
می شــود. این کارتون از ســال ۱۹۳۰ تا 
۱۹۶۹ ساخته شده که از آن به عنوان دوره طالیی کارتون 
در آمریکا یاد می کنند. باگز بانی یک خرگوش شبه انسان 
ساخته دســت تعدادی از انیماتورهای مختلف بود. باگز 
تکیه کالم های متعددی دارد. او با آرامشــش مهمترین 
شخصیت لونی تونز است. خیلی ها دوست داشتند مثل او با 
خونســردی راه پر پیچ و خمی که دارند را بگذرانند و به 
مقصدشان برسند. او عین خیالش هم نبود. شخصیتش 
دهن کجِی بزرگی به دردسرها است. خیلی  از ما این روزها 
به یک باگز بانِی درونی احتیاج داریم! بی توجهِی او باعث 
شــد که در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن محبوب 
تماشاچیان آمریکایی باشد. او همچنین نماد کارتون های 

لونی تونز و کمپانی برادران وارنر است.

»تام و جری« جزو آن دسته کارتون هایی 

است که فصل مشترک بسیاری از آدم ها در 2
جهان اســت. شاید بد نباشــد بدانید این 
کارتون آمریکایی توســط کمپانی مترو گلدوین مایر در 
سال ۱۹۴۰ توسط ویلیام هانا و جوزف باربارا برای نخستین 
بار ساخته شد. تام و جری از معدود کارتون هایی است که 

توانسته جایزه اســکار را از آن خود کند. نکته جالب تام و 
جری، نداشــتن دیالوگ بود. به همین خاطر این کارتون 
می توانست با آدم های بیشتری در سراسر دنیا ارتباط برقرار 
کند. به همین صورت به راحتی به زبان های مختلف ترجمه 
می شــد و به تلویزیون های بسیاری از کشــورها راه پیدا 
می کرد. این کارتون آنقدر طرفدار پیدا کرد که بر اساس آن 
فیلم هایی هم ساخته شد: نخستین فیلم در سال ۱۹۹۲ و 
پس از آن فیلم های بسیار دیگری با محوریت تام و جری 
ساخته شد. گفتنی است، شــخصیت های تام و جری به 
عنوان میهمان در برخی از پروژه هــای دیگر هم حضور 

داشتند.

»یوگی و دوستان« نام کارتون خاطره انگیز 

فهرســت 3 در  کــه  اســت  دیگــری 
محبوب ترین های سایت رنکر جای گرفته. 
یوگی به همراه سایر دوستانش با کشتی پرنده خود به همه 
جا سفر می کنند. آنها در این سفرها دوستان قدیم خود را 
مالقات کرده و در حل مشکالت به آنان کمک می کنند. 
اغلب اوقات برخی آدم های شرور در داستان ها وجود دارند 
که به خاطر خودخواهی خودشان باعث دردسر دیگران 
می شــوند. یوگی به کمک دوســتانش آنها را به سزای 
عملشان می رساند. »یوگی و دوستان« در دهه ۱۹۵۰ در 
شرکت هانا-باربارا )در ۶۹ قسمت( ساخته شد. جالب است 

بدانید که هانا و باربارا خالقان تام و جری بودند. بد نیست 
بدانید شخصیت اصلی این مجموعه خرسی به نام یوگی 
اســت که نخســتین بار در ســال 1958 به عنوان یک 
شخصیت فرعی در نمایش »سگ شکاری هاکلبرکی« 
ظاهر شــد. پــس از آن در کتاب های کمیــک متعدد و 
انیمیشن های تلویزیونی کوتاه بســیاری، داستان های 
مختلفی به نمایش درآمد که شخصیت اصلی شان یوگی 

خرسه بود.

امان از »پلنگ صورتی«؛ کارتونی که برای 

ما فقــط در صفحــه تلویزیــون خالصه 4
نمی شــد؛ کتاب هــا، دفترهــا، مدادها و 
کیف هایمان هم پر بــود از پلنگ صورتی؛ شــخصیت 
محبوبی که بخشی از خاطراتمان شده. مجموعه پلنگ 
صورتی نخستین بار در سال ۱۹۶۴ ساخته شد و با موفقیت 
آن دنباله های زیادی برایش ســاخته شــد. تمرکز این 
مجموعه روی کارآگاه و کارهای او نیست، بلکه محور آن 
شخصیت پلنگ صورتی است. اغلب فیلم های مجموعه 
پلنگ صورتی ســاخته بلیک ادواردز است و پیتر سلرز 
هنرپیشه انگلیسی نیز نقش بازرس کلوزو فرانسوی را ایفا 
کــرده. تیتراژ خــاص و اســتثنایی این ســری، در نزد 
کارشناسان و فیلمسازان و عموم مردم طرفداران زیادی 
پیدا کرد و در همین تیتراژ فیلم ها بود که کاراکتر پلنگ 

صورتی معرفی شد. در همین سال هم انیمیشن کوتاه آن 
به کارگردانی فریتز فرلنگو و هالی پرات، موفق به دریافت 

جایزه اسکار انیمیشن های کوتاه شد.

»ملــوان زبــل« کاری کرده بــود که  بچه هایــی که اســفناج هم دوســت 5
نداشــتند، با عالقه اسفناج می خوردند! 
پاپای کاراکتــر محبوبی بود که هنوز هــم طرفداران 
خــاص خــودش را دارد؛ ملوانــی با هیــکل بامزه و 
ساعدهایی پهن که رویشان عالمت لنگر دیده می شد. 
او یــک کاله کوچک داشــت و پیپی کــه هیچ وقت از 
دهانش درنمی آورد. پاپای با خوردن یک قوطی اسفناج 
قوی می شد و می توانســت هر کاری که دوست دارد را 
انجام دهد و رقیبش را از پای درآورد. شخصیت پاپای 
فلیشر، یکی از موفق ترین اقتباس هایی است که بدون 
کم و کاست از کمیک استریپ به کارتون تبدیل شده . 
جالب اســت بدانید که اهمیتی کــه در این کارتون به 
اسفناج داده می شود ناشــی از چاپ یک مقاله علمی- 
تحقیقی اســت که در آن زمان به دلیل اشــتباه چاپی 
ارزش آهن اسفناج را10 برابر بیشــتر نشان داده بود. 
سال 1936 بود که پاپای در نخستین کارتون انیمیشن 
رنگی از ســری سه قســمتی آن یعنی »ملوان پاپای با 

ملوان سندباد مالقات می کند«، خوش درخشید.

آقا اشکان 
مبارکت باشه

 5 کارتون 
 محبوب 
در دنیا

 آدم ها در سایت رنکر چه کارتونی را انتخاب کرده اند؟

در هفته کودک قرار داریم. در ایــن روزها خیلی از بزرگترها هم یادی 
از کودکی شان می کنند. مثال سراغ کارتون هایی می روند که در کودکی 
مشتاقانه آنها را دنبال می کردند. حاال سایت رنکر از بینندگان تلویزیونی 
خواسته با شرکت در یکی از نظرسنجی هایش کارتون  محبوب خود را پیدا 
و انتخاب کنند. در فهرست کارتون های محبوب، نام های خاطره انگیزی 
مثل »تام و جری«، »پلنگ صورتی« و »ملوان زبل« دیده می شــود که 
بسیاری از ما کودکی مان را با آنها گذرانده ایم. در ادامه نگاهی انداخته ایم 
به کارتون هایی که بیشترین رأی را داشته اند و از محبوب ترین ها هستند. 


