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]یاسر نوروزی[ناگهان پرتاب شده ایم به یک قصه. تمام اتفاقات از پیش تعیین 
شده اند، آدمیزاِد قصه پیشتر زیسته است و ماه و خورشید و فلک هم از قبل تابیده اند! 
برای همین وقتی سایت شروع می کند به پرسیدن، صرفا برای کنجکاوی به پرسش ها 
پاسخ می دهم: اسم؟ فامیل؟ کی به دنیا آمده؟ دختر است یا پسر؟ شما فرض کنید 
»سارا«. همه اینها را که در سایت نوشتید، حاال وقت آن است انتخاب کنید کتاب سارا 
چه رنگی باشد، انتخاب کنید مدل مویش چه شکلی باشد و نام چهار نفری را که بیشتر 
از همه سارا را دوست دارند بنویسید. بعد می رسید به ردیفی از تصاویر شکالت،  آبنبات، 
پرندگان، گل ها، ماشین، مداد، بستنی و غیره که می توانید به عالقه مندی ها اضافه کنید: 
مثال سارا عمو بهرامش را به اندازه تمام شکالت های روی زمین دوست دارد یا به اندازه 
تمام پروانه ها. البته تصویری از یک ساعت هم روی این صفحه از سایت هست که کلیک 
می کنم ببینم چه اتفاقی می افتد. نرم افزار می نویسد: »سارا عمو بهرام را به اندازه تمام 
ساعت ها و دقیقه ها دوست دارد«! جمله چندان واضحی برای یک کودک نیست. هرچند 
کلیت کار هم چندان با ادبیات میانه ای ندارد. چون هیچ نوع کاراکتری در چنین قصه ای 
شکل نمی گیرد. به قول هنری جیمز، نویسنده و منتقد آمریکایی: »قصه غیر از شخصیت 
نیست و شخصیت غیر از قصه نیست.« در واقع بر تار و پود درهم تنیده انسان و هر نوع 
قهرمان در مسیر زندگی وار قصه تأکید دارد. برای همین با تغییر یک نام، مخاطب یک 
قصه تغییر نخواهد کرد چراکه خلق یک داستان، جدا از فردیت کاراکترهای آن نیست. با 
این حال با ایده ای مواجه هستیم که ممکن است نظر هر پدر و مادری را به خود جلب کند. 
درباره سایت »داستان من« می نویسم؛ سایتی که به شما این امکان را می دهد نام فرزند و 
عالقه مندی هایش را بنویسید، تصاویری برایش سوا کنید و در قالب چند داستان، کتابی 
شخصی برای کودک تان چاپ کنید. اما بیاییم در ادامه ببینیم چنین ایده ای چه جزئیاتی 

دارد و مهم تر اینکه چه نقدهایی بر آن وارد است.

کاال یا کتاب؟
همه چیز از مراسم و جشن های تولد شروع شد؛ زمانی که قرار بود برای کودک جشنی 
بگیرند و عده ای سراغ هدایای خاص و خالقانه می رفتند. برای همین عکس کودکان را 
کم کم دیدیم روی کیک، لیوان، بشقاب و انواع وسایل شخصی. این ایده به تدریج در اوراق 
کتاب هم مصور شد و کتاب هایی شخصی شکل گرفت که کودک می توانست تصویر 
خودش را در آن پیدا کند؛ یعنی به جای تماشای تصویرگری های مختلف، عکس خودش 
را روی جلد کتاب ببیند. حاال همان ایده سال های پیشین، بسط و گسترش یافته و به جایی 
رسیده است که نام سایتی را وارد می کنیم، عالقه مندی های کودک را گزینش می کنیم و 
درنهایت از بین چندین داستان پیش فرض، فرزندمان را بین آنها می بینیم. درواقع کودک 
می تواند تصور کند که در نقش کاراکتر یکی از قصه ها ماجرا می آفریند و پیش می رود. اما 
شکوه  حاجی نصراهلل، پژوهشگر و منتقد در حوزه ادبیات کودک درباره چنین ایده ای 
می گوید: »نمی شود ما چیزی شبیه به یک کتاب تولید کنیم، اما اساس آن را به شکل کاال 
ببینیم، چراکه هویت کودک در آن مشخص نیست. من در اینکه اسم کودک را در داستانی 
بیاوریم هم ایرادی نمی بینم، اما باید توجه داشته باشیم که خالقیت را از کودک نگیریم و 
داستان را از هویت او خالی نکنیم. در تمام ابزارهای جدیدی هم که استفاده می کنیم باید 
این موضوع را مد نظر قرار دهیم. مثال یک ناشر حرفه ای و معتبر با مشاوره کارشناسان امر 
می تواند با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر صوت و تصویر و امکان ضبط قصه، کودک را در 
فرآیند خالقیت دخیل کند. تمام اینها هم می تواند با استفاده از ابزار روز شکل بگیرد، اما 

آنچه من فعال در این پدیده می بینم، نگاهی تجاری و نوعی کاالسازی است.« 

تکنولوژی آموزشی
 قالب ها، همه  از پیش  تعیین شده است و شما فقط حق انتخاب از بین آنها را 
دارید. درواقع بازآفرینی در کار نیست، بلکه پروژه »داستان من« بر اساس یک طراحی 
نرم افزاری طوری پیش می رود که از بین قالب های موجود در آن، براساس تمایالت 
کودکان، انتخاب می کنید؛ هشت داستان برای گروه های سنی مختلف، از نوزادان 
. پانته آ دیداری، ایده پرداز »داستان من« اما چندان  )الالیی ها( تا گروه های سنی باالتر
به طراحی این ایده به شکل کاال نگاه نمی کند. او در گفت وگو با »شهروند« می گوید: 
»کاری که »داستان من« انجام می دهد این است که در وهله اول یک تکنولوژی را 
توسعه داده است. این تکنولوژی کمک می کند که هر کودکی بتواند کتابی اختصاصی 
چاپ کند. یعنی کاری که ما انجام داده ایم توسعه یک تکنولوژی است که اجازه می دهد 
، تصویرسازی ها و داستان های مختلف برای هر کودکی شخصی سازی  محتوا، تصاویر
و به صورت آنالین در لحظه تولید شود. بعد اگر تمایل داشتند برای شان چاپ و ارسال 
شود.« دیداری درباره تصاویر سایت هم می گوید: »یک بانک تصویرسازی کودکان از 
قبل وجود دارد که 400 تا 500 تصویرسازی در آن قرار دارد. وقتی والدین می آیند، این 
منو در اختیارشان قرار می گیرد که انتخاب کنند؛ موهایش طالیی است، رنگ سبز را 
دوست دارد و...« درواقع نوعی روند تولید جمالت را می بینید که در ظاهر با بازسازی 
انسانی مواجه است، اما آنات نویسندگی دیگر در آن حضور ندارد. برای همین هم 
شاید اصوال نتوان آن را با معیارهای ادبیات بررسی کرد. چنانکه مریم محمدخانی، 
کارشناس و پژوهشگر ادبیات کودک در این باره به »شهروند« می گوید: »فکر می کنم 
این کار را نباید اصال به چشم ادبیات نگاه و آن را نقد کرد، چون کاری کامال اقتصادی 
است. کتاب هایی که با این روش و با فرمول از قبل تعریف شده، تولید می شوند، 

کاالهایی هستند که نباید با معیارهای ادبیات کودک داوری شوند.«

کتاب اتوماتیک
روی تصاویر پیش ساخته پدر و مادرهایی کلیک می کنم که مثال والدین کودک 
هستند؛ موهای کم پشت برای پدر و روسری گره خورده برای مادر؛ عکس هایی کارتونی 
که شاید کودک آنها را ببیند و ذوق کند. پانته آ دیداری می گوید: »البته عکس هم می توانید 
به کتاب اضافه کنید. ولی کل موضوع اتوماتیک است. ما یک سایتی داریم؛ در این سایت 
نوعی تکنولوژی تعریف شده که این تکنولوژی کمک می کند از بین گزینه های فراوان، 
انتخاب کنید. تمام انتخاب های شما هم رایگان است. فقط وقتی به مرحله چاپ می رسید، 
باید هزینه کنید. یعنی ساختن کتاب رایگان است و نیازی نیست برای ساختن کتاب تان 
در سایت ثبت نام کنید. اسم کودک و مابقی اطالعات را می نویسید و بعد به منوی انتخاب 
می رسید. می توانید عضو نشوید.« درواقع سایت طوری طراحی شده است که دست و 
پای والدین یا بهتر بگوییم »مشتری« بسته نباشد. وقتی درباره سابقه این ایده از دیداری 
می پرسم، می گوید:    »این تکنولوژی، نوعی فناوری جهانی است به اسم تکنولوژی های 
آموزشی شخصی سازی شده. در حقیقت می گوید یک کتاب برای همه بچه ها نیست و هر 
بچه نیاز خودش را دارد؛ یک کاردستی برای تمام بچه ها نیست و هر بچه کاردستی خودش 
را نیاز دارد؛ یعنی شخصی سازی محتوا و آنچه در حال آموزش آن است. این ترند، یک ترند 
جهانی است. همین شخصی سازی در قصه گویی هم آمده است و نمونه های موفق آن در 
دنیا وجود دارد. کاری که ما کردیم این بود که این تکنولوژی را در ایران اجرا کردیم و محتواهای 
فارسی مناسب فرهنگ خودمان را برای بچه های ایرانی توسعه دادیم. وقتی ما این کار را 
شروع کردیم، هنوز در ایران کسی آن را انجام نداده بود.« پانته آ دیداری از  سال 95 می گوید 
و زمانی که سه سال پیش اولین بار چنین ایده ای را اجرا کرده است. جالب اینجاست که به 
گفته او تا به حال حدود یک میلیون بار این کتاب ها در سایت ساخته شده اند. به هرحال 
جذابیت ابتدایی کار را نمی توان نادیده گرفت و وسوسه تماشای نام کودک را بین قصه ای 
که ناگهان در آن حضور می یابد. اما شکوه حاجی نصراهلل، منتقد و کارشناس ادبیات کودک 
ماجرا را از زاویه ای دیگر رصد می کند: »هر نرم افزار یا پدیده ای که با تکنولوژی روز همراه باشد 
باید خالقیت را در کودکان باال ببرد. کودک اگر بتواند خودش تصاویر را انتخاب کند، خودش 
داستان را روایت کند و خودش قصه را پیش ببرد، می شود از این تکنولوژی استقبال کرد، 
اما اگر صرفا با نوعی تکنولوژی مواجه باشیم که همه چیز را از قبل آماده و به شکل نوعی کاال 
عرضه کرده، فایده ای برای کودک ندارد. چون سازندگان آن، روش خود را بر مبنای تجاری و 
فقط راهی برای پول درآوردن دیده اند. در کل من در کار فرمایشی و کاالسازی، بهره ای برای 
کودکان نمی بینم. تبدیل خالقیت به کاال، با خودش نوعی گم گشتگی به همراه می آورد. 
من می توانم به عنوان مادر کنار کودکم بنشینم و برایش داستان زندگی اش را بگویم، چون 
کودکان اصوال دوست دارند قصه زندگی خودشان را بشنوند. وقتی مادر به کودک می گوید 
زمانی که بچه بودی به این شکل رفتار می کردی یا آن اتفاق برایت افتاد و غیره،  کودک 
گذشته خودش را مجسم می کند و شنیدن این روایت را از زبان مادرش دوست دارد. اما 
زمانی که می خواهیم یک داستان از پیش  تعیین شده را به خورد کودک بدهیم، خالقیت 

را از او گرفته ایم.«

40 تا 100 هزار تومان
یک نسخه پی دی اف از کتابی که برای کودک تان ساخته اید می گیرید، در ازای 40 هزار 
تومان. بسته به گزینه های دیگر هم از 50 هزار تا 100 هزار تومان باید بابت یک نسخه چاپی 
کاغذی هزینه کنید. پانته آ دیداری می گوید: »ما در موقعیت های مختلف هم تخفیف های 
خاصی در نظر می گیریم که همه بتوانند استفاده کنند. ولی مطالعه و ساختن کتاب رایگان 
است و همین کمک می کند که طرف سایت را باز کند، کتاب را برای فرزندش بخواند و حتی 
اگر دلش نخواست برای چاپ هم اقدام نکند. ما فقط زمانی مبلغی می گیریم که قرار باشد 

نسخه چاپی ارایه کنیم.« 
وقتی برای مریم محمدخانی، پژوهشگر حوزه ادبیات کودک، این ایده را می فرستم 
و نظرش را می خواهم، می گوید نباید آن را با معیارهای ادبی بررسی کرد و اضافه می کند: 
»به نظر می رسد این ایده به لحاظ اقتصادی، ایده موفقی است؛ به خصوص به دلیل 
وضعیتی که کودکان در حاضر حاضر در جامعه  ما دارند. االن در شرایطی هستیم که 
خانواده ها برای کودکان در جنبه های مختلف هزینه می کنند. این موضوع در وضع 
کتاب کودک هم به چشم می خورد. بازار کتاب کودک متنوع است و براساس آمار 
کتاب فروشی های مختلف، پررونق. البته باید در نظر داشت در ماه های اخیر به دلیل 
وضع اقتصادی و باال رفتن قیمت کتاب، شاید نیاز به آمار به روزتری باشد و شاید وضع 
متفاوت شده باشد.« در مجموع وقتی بحث ادبیات و کتابت را از این نوع ساخت و 
چاپ کتاب جدا می کنیم، محمدخانی نظری منفی نسبت به آن ندارد و اضافه می کند: 
»من درباره کیفیت چاپ این کتاب ها نظری ندارم چون نسخه آنالین را دیدم، ولی در 
 ، همان نسخه ای که دیدم، متن و تصویر با هدف کاالسازی یعنی اثرگذاری در بازار
هماهنگ بود؛ مثال تناسب رنگ های تند و تصاویر کارتونی.« پانته آ دیداری، طراح این 
ایده هم درباره بازخوردهای مختلف کارشناسان در مواجهه با چنین سایتی می گوید: 
»بازخوردها مثبت بوده. »داستان من« از روز اول خوش اقبال بوده، معلم ها و مادران 
دوستش داشتند و خودشان هم تبلیغش کردند.« هرچند شکوه حاجی نصراهلل، 
پژوهشگر و منتقد هم در توضیح انتقادات خودش درباره این ایده اضافه می کند: 
با  نیست.  روز  مدرن  جامعه  و  مدرن  ابزار  نقد  بنده  مقصود  کرد  دقت  باید  »البته 
درآمدزایی هم مخالف نیستم. با این حال اعتقادم بر این است که درآمدزایی در این 

حوزه باید همراه با مشاوره، کارشناسی و علم روز باشد. 

بررسی ایده ای به نام »داستان من« که والدین می توانند از طریق فناوری های رایانه ای برای کودک خود کتاب داستان چاپ کنند

قصه های اتوماتیک

پیشخان

این بیماری من است! 
]فرزانه تونی[  »در همان حال که چشمانم بر ابیات آن شاعر اسپانیایِی جان داده در 
تبعید می دوید، پلیس ها هرکس را که دم  دست شان رسید، دستگیر و تفتیش کردند و به 
باد کتک گرفتند، بی اعتنا به جنسیت و سن و سال، وضع تاهل  و درجه رسمی یا اهدایی در 
سلسله مراتب پیچیده دانشگاه.« آئوکسیلیو الکوئوتوره، شاعر اروگوئه ای که خود را  مادر 
شعر مکزیک می خواند، در سپتامبر 1968 بعد از حمله پلیس ضدشورش به دانشگاه، که 
به کشتار  تالتلولکو معروف است، سیزده روز خود را در دستشویی طبقه چهارم دانشکده 
ادبیات دانشگاه مکزیک پنهان  کرد تا نجات یابد. روزهایی با ترس از جاِن سالم به درنبردن و 
شب هایی که خیره به عبور نوِر ماه برروی  کاشی ها و شکاف های دیوار طی می شد. »تعویذ« 
روایِت زندگی این زن بی خانمان است که بعد از مهاجرت به  مکزیک، در خانه دو شاعر 
اسپانیایی، فلیپه و گارفیاس، خدمت می کند. آئوکسیلیو، این خدمِت بی جیره و مواجب 
 را نوعی از ابراز عالقه اش به شاعران زماِن خود می داند. روبرتو بوالنیو نویسنده شیلیایی و 
از تأثیرگذاران  ادبیات آمریکای التین، این داستان را درست چند سال پیش از مرگِ خود، 
در سال هایی که با بیماری اش دست  به گریبان بود، نوشته است؛ آنجا که در داستان 
می گوید: »به سال 2000 نزدیک می شوم، به سال مبارکی که  هرگز آن را به چشم نخواهم دید.«  

بوالنیوی شاعر که در دوران جوانی به گروه های چپ گرا پیوسته بود و فعالیت داشت، 
در کودتای شیلی که در  سال 1973 و به دست آگوستو پینوشه اتفاق افتاد، مدتی را در حبس 
گذراند و شاید این محبوس ماندن، پیش  زمینه ای برای نوشتن »تعویذ« بوده باشد. 
بوالنیو در ادبیات به شدت از سبک رئالیسم جادویی بیزار بود و آن را  نوعی مبتذل نویسی و 
ادبیات آبگوشتی می نامید. در داستان های بوالنیو، کاراکترها، مکان ها و تواریخی واحد، 
مضمون  آشناست.  آثارش  دنبال کننده  و  مخاطب  برای  که  می شوند  دیده   بارها 
داستان های بوالنیو ترکیبی از  سرگشتگی و آوارگی همراه با بیماری است. شخصیت های 
داستان های بوالنیو اغلب مسافر و بی خانمان بوده و  نمادهایی از مقاومت، تبعید و 
انقالب در زندگی شان دیده می شود. عالوه بر آن یکی از ویژگی های داستان های  بوالنیو، 
یا  انقالب شیلی  از  به نحوی  زندگی شان  که  و نویسنده هایی است  ناِم شاعران  نقل 
جنگ های داخلی  کوبا، مکزیک و ... تأثیرپذیرفته است. رباب محب، مترجم داستان در 
ابتدای کتاب، در یادداشتی نوشته است که  بعد از ترجمه سوئدی این کتاب، داستان 
چندسالی دست نخورده ماند تا اینکه، این بار با نسخه اسپانیایی  مطابقت داده می شود و 
به مرحله چاپ می رسد. صفحاتِ انتهایی داستان که بی شک از مهم ترین قسمت های 

 داستان به شمار می رود، تصویری شاهکار از 
آمریکای  جوانان و کودکان و درواقع ادبیات 
التین را برای مخاطب  ترسیم می کند؛ آنها به 
روانه  شده،  تشبیه  مسلخی  به  که  دره ای 
شده اند و آوازی سرمی دهند که این آواز همان 

 تعویذ آنهاست.  
تعویذ  

نویسنده: روبرتو بوالنیو
ترجمه: رباب محب

انتشارات: ماهی
 176 صفحه
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مؤلفه های رمان در داستان کوتاه
[ یاسمن خلیلی فرد را پیشتر به عنوان نویسنده و منتقد سینما  ]افشین علیار
می شناسیم. او تحصیالت آکادمیک سینمای  خود را در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه 
هنر تهران دارد. خلیلی فرد با رمان »یادت نرود که...«  وارد عرصه ادبیات شد؛ رمانی که هشت 
بار تجدید چاپ شد و نشان از مخاطبان فراوان داشت.  خلیلی فرد در دومین تجربه اش، 
رمان »انگار خودم نیستم«، مثل اثِر قبلی توانست مخاطبان زیادی پیدا  کند و رمانش 
در میان فهرست رمان های پرفروش ایرانی قرار گیرد. خلیلی فرد پس از دو سال تصمیم 
 می گیرد که در کنار نوشتن رمان، خود را در قالب داستان کوتاه هم محک بزند؛ مجموعه 
داستان   »فکرهای خصوصی« در این مسیر نوشته شده. این مجموعه با 11داستان کوتاه، 
آذرماِه  سال جاری  منتشر شد. او درواقع بعد از دو رمان پرفروش، با ورود به عرصه داستان 
کوتاه، دست به ریسک  بزرگی زده بود، اما با گذر زمانی یک ماهه، وقتی این مجموعه داستان 
در بین اهالی ادبیات خوانده شد،  نظرها نشان می داد، نویسنده در مجموعه داستانش 
هم نثر روان همیشگی خود را حفظ کرده و هم با ایجاد  موقعیت های مختلف، مخاطب را در 
چالشی تازه قرار داده است.  اساسا شیوه نوشتاری یاسمن خلیلی فرد در داستان نویسی با 
دانش سینمایی اش پیوند خورده است. او با  استفاده از این پیش زمینه، موقعیت های 
بکری را در داستان های کوتاهش لحاظ کرده. در نگاه  اول هر کدام از این داستان ها فضا و 
جهاِن خود را دارند اما در بعضی از آنها ربط منطقی داستان های  قبلی را می شود احساس 
کرد. این روش خودآگاهانه خلیلی فرد در ارتباط با شخصیت و موقعیت پردازی،  به نوعی 
واقع گرایی منجر شده که همزمان می توان مولفه های رمان نویسی را هم در آن دید. عادت 
به  پرداختن به جزئیات هم از دیگر مؤلفه های رمان نویسی خلیلی فرد است که در این کتاب 
دیده می شود. او  از جزء به کل می رسد و این استراتژی را در داستان های کوتاهش هم اجرا 
کرده است؛ روشی تکنیکی  که می توان آن را نوعی ویژگی برای نویسنده به شمار آورد. اینکه با 

توصیفات دقیق و جزئی نویسی  بتوانی مخاطب را همراه کنی. 
از سوی دیگر موقعیت پردازی های نویسنده گاهی با درام پردازی های سینمایی همراه 
می شود که  ناگزیر به تقابل با احساسات و عواطف خواننده می رسد. واقع گرایی نویسنده 
نیز البته یکی از  مؤلفه های مهم به شمار می آید. ضمن اینکه او به عنوان یک نویسنده زن 
توانسته تفکرات کاراکتر  مردش را نیز در داستان هایش روی کاغذ آورد. او گاهی کنار مرد 
داستانش قرار می گیرد و اگر  گاهی احساس می کنیم فضای داستانی او زنانه است، شاید 
عمده دلیل آن شناخت بیشتر از هم جنسان  خودش باشد؛ چیزی که خود نویسنده آن را 

جهان زیستی اش نامیده است.  
به هر روی، یاسمن خلیلی فرد با سه کتاب خود توانسته جایگاه خود را به عنوان 

نویسنده ای جوان در  ادبیات ایران اثبات کند. 
حاال که مجموعه داستان »فکرهای خصوصی« 
بعد از دو ماه به چاپ دوم رسیده  است، قطعا 
بر  عالوه  باشیم  مطمئن  می توانیم 
رمان نویسی، خلیلی فرد در داستان کوتاه هم 

حرف هایی  برای گفتن دارد.  
فکرهای خصوصی  )مجموعه داستان( 

نویسنده: یاسمن خلیلی فرد
انتشارات: ققنوس
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پانته آ دیداری، طراح پروژه 
»داستان من« : کاری 

که »داستان من« انجام 
می دهد این است که در 

وهله اول یک تکنولوژی 
را توسعه داده است. این 

تکنولوژی کمک می کند 
که هر کودکی بتواند کتابی 

اختصاصی چاپ کند
یعنی کاری که ما انجام 

داده ایم توسعه یک 
تکنولوژی است که 

اجازه می دهد محتوا، 
، تصویرسازی ها و  تصاویر

داستان های مختلف برای 
هر کودکی شخصی سازی و 

به صورت آنالین در لحظه 
تولید شود. بعد اگر تمایل 

داشتند برای شان چاپ و 
ارسال شود

شکوه حاجی نصراهلل، 
منتقد و کارشناس ادبیات 

کودک: من در کار فرمایشی 
و کاالسازی، بهره ای برای 

کودکان نمی بینم. تبدیل 
خالقیت به کاال، با خودش 
نوعی گم گشتگی به همراه 

می آورد. وقتی مادر به کودک 
می گوید زمانی که بچه 

بودی به این شکل رفتار 
می کردی یا آن اتفاق برایت 

افتاد و غیره،  کودک گذشته 
خودش را مجسم می کند 

و شنیدن این روایت را از 
زبان مادرش دوست دارد. 

اما زمانی که می خواهیم 
یک داستان از پیش  

تعیین شده را به خورد 
کودک بدهیم، خالقیت را از 

او گرفته ایم

مریم محمدخانی، 
پژوهشگر حوزه ادبیات 

کودک: من درباره کیفیت 
چاپ این کتاب ها نظری 

ندارم چون نسخه آنالین 
را دیدم، ولی در همان 

نسخه ای که دیدم، متن و 
تصویر با هدف کاالسازی 

 ، یعنی اثرگذاری در بازار
هماهنگ بود؛ مثال تناسب 

رنگ های تند و تصاویر 
کارتونی


