
ملیحه محمودخواه | شاید شما هم از آن دست افرادی باشید که به ورزش های رزمی عالقه دارند. اگر در آینده روزی 
به سراغ این ورزش ها رفتید و دیدید یک روبات به جای یک آدم میت بوکس را در دست دارد و هرچقدر شما به آن 

ضربه می زنید، هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و از جا درنمی رود، اصالً تعجب نکنید. شاید تا آن موقع قدر وسیله ای 
را که »علی نخعی« طراحی کرده است، بدانند و آن را به تعداد همه ورزشگاه ها ساخته باشند. علی نخعی اهل کرمان 
و 18ساله است و در مدرسه دولتی پیامبر اعظم )ص( درس می خواند. او در یک خانواده با چهار خواهر و برادر دیگر 

بزرگ شده و خودش آخرین بچه خانواده است و همه خواهر و برادرهایش ازدواج کرده اند و موفقیت و تحصیل آن ها در 
شرایط علی بی تأثیر نبوده است. او در مقطع پیش دانشگاهی درس می خواند و رتبه دوم مسابقات خوارزمی در شاخه 

مکاترونیک را به دست آورده است. گفت وگوی ما را با او می خوانید. 

این میت بوکس برنامه پذیر یعنی چه؟ 

افـرادی کـه بوکـس بـازی می کننـد می داننـد کـه برای 
زدن ضربـه و در تمرینـات، یک نفـر یک وسـیله بـه نـام 
میـت را در دسـت می گیـرد و آن هـا بایـد  بـه آن ضربـه 
بزننـد، امـا اگـر ضربه هـا سـنگین باشـد یـا آن را محکم 
نگرفتـه باشـند، ممکـن اسـت ایـن میـت از دستشـان 
بیفتـد. امـا این دسـتگاهی که من آن را طراحـی کرده ام، 
یـک  روبات اسـت کـه می تواننـد آن را برنامه ریزی کنند 
و درواقـع نقـش همـان فردی را دارد که میت را به دسـت 
می گیـرد. او بـا هیچ قـدرت ضربـه ای از جا درنمـی رود و 
میـت از دسـتش نمی افتـد و این طـور ورزشـکار با خیال 

راحـت می توانـد ورزش کنـد.

چطور ایده ساخت این وسیله به ذهنت رسید؟ 

از زمانی کـه کالس اول راهنمایـی بـودم، ایـده سـاخت 
وسـایل مختلف را می دادم. درواقع مدام در این فکر بودم 
کـه ایـده ای بدهم و وسـیله جدیـد و کاربردی بسـازم، تا 
اینکه سـال سـوم راهنمایـی به ورزش کینگ بوکسـینگ 
کـه یـک ورزش رزمـی اسـت عالقه مند شـدم، امـا وقتی 
بـه باشـگاه می رفتـم، بچه هایـی را می دیـدم کـه پشـت 
واهمـه  ضربه هـا  از  گاهـی  و  می ایسـتادند  میـت  ایـن 
داشـتند و گاهـی هـم چـون ضربه هـا محکـم بـود، میت 
از دستشـان می افتـاد. همیـن شـد که کلی فکـر کردم تا 
بتوانـم چیزی بسـازم که جـای افراد را بگیـرد و کاربردی 
هـم باشـد و سـرانجام ایـده این وسـیله به ذهنم رسـید. 
سـال اول دبیرسـتان ایـن را طراحـی کـردم و تحقیـق و 
پژوهـش و بررسـی آن تـا سـال سـوم طـول کشـید، اما 

باالخـره نتیجـه داد و موفـق شـدم آن را پیـاده کنم.

چه اشتباهی؟ 

خـوب کارهـای پژوهشـی باعـث می شـود از درس خواندن 
بمانـی، امـا مشـکل اینجاسـت کـه اگر ایـن کار بـه نتیجه 
نرسـد، درواقع هـم درس خواندن را از دسـت داده ای و هم 
تمـام وقتت را تلف کرده ای. این کار ریسـک بزرگی اسـت. 

چه مشکالتی سر راه پژوهش بچه ها قرار دارد؟ 

اسـت.  خیلـی سـخت  دانش آمـوزی  دوران  در  پژوهـش 
می دانـم کـه حـدود 6 سـال قبل، کلـی بودجه و پـول در 
اختیـار مـدارس قـرار می دادند تـا بچه ها بتواننـد کارهای 
تحقیقـی خودشـان را انجـام دهند، اما مشـکل اینجاسـت 
کـه نوبت بـه ما که رسـید، این بودجه ها ته کشـید و حاال 
آمـوزش و پـرورش خیلـی کـم  هزینـه کارهـای تحقیقی 
بچه هـا را می پذیـرد و درواقـع می توانیـم بگوییم سـازوکار 
پژوهشـی بچه هـا تکمیل نیسـت؛ نـه هزینه هـای کارها را 
می دهنـد و نـه افـرادی هسـتند کـه در این امر بـه بچه ها 

کمـک کنند. 

خانواده ات چقدر در این راه به تو کمک کردند؟ 

آن هـا از ابتـدا راه را برایـم بـاز کردنـد و گفتنـد سـراغ هر 
رشـته و درسـی کـه عالقـه داری، بـرو. مـن هـم از اول 
تقریبـاً  و  کـردم  تمرکـز  پژوهشـی  کار  روی  دبیرسـتان 
سه سـال مـدام روی ایـن طـرح کار کـردم، امـا ایـن اواخر 

فهمیـدم چـه اشـتباهی کـرده ام. 

یعنی االن به دوستانی که عالقه به کار پژوهشی 
دارند، می گویی این کار را انجام ندهند؟ 

 
نـه! این طـور نیسـت! ایـن موضـوع می توانـد خیلـی روی 
زیـرا  بگـذارد؛  تأثیـر  افـراد هـم  شـکل گیری شـخصیت 
ارتبـاط بـا افـراد مختلـف باعث می شـود روابـط اجتماعی 
بیـن گروه هـا و مـردم بیشـتر شـود و بـار علمـی نیـز باال 
بـرود، امـا چیزی کـه به نظـرم مهـم اسـت این اسـت که از 
تجربـه دیگرانـی کـه راه را قبـل از آن ها رفته اند، اسـتفاده 
کننـد. همیشـه تعـادل بیـن درس و پژوهششـان برقـرار 
کننـد و این طـور نباشـد کـه از درس جـا بمانند، زیـرا اگر 
ایـن اتفاق بیفتـد، تازه وقتـی به کنکور نزدیک می شـوند، 
می بیننـد کـه از قافلـه عقـب مانده انـد و برای رسـیدن به 

بقیـه بایـد بدوند.

پس امسال حسابی به درس چسبیده ای؟ 
 

وقتـم در  بیشـترین  و مـن هـم  داریـم  امسـال کنکـور 
سـال های گذشـته صـرف کار تحقیقـی شـده و حـاال باید 

به سـرعت خـودم را بـه بقیـه برسـانم. 

4 صفحه
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شماره 370

چقدر اهل فضای مجازی هستی
و در آن می چرخی؟ 

ببینید هر دوره ای که می آید، بچه ها در سن 
پایین تری با تکنولوژی آشنا می شوند و فضای 
مجازی نیز از زندگی هم سن وسال های ما جدا 
نیست، اما ازطرفی هم این خود ما هستیم که 

خودمان را باید محدود کنیم، زیرا این فضا نامحدود 
است و هرچقدر در آن وارد شوی، بازهم انگار ته 

ندارد. به همین دلیل کنترل آن دست خود ماست. 
من سال های قبل برای تحقیقاتم بیشتر سراغ 

اینترنت و فضای مجازی می رفتم، اما امسال کنکور 
دارم و ترجیح می دهم بیشتر درس بخوانم و روزی 

یک ساعت بیشتر سراغ گوشی و کاًل اینترنت 
نمی روم. درواقع به خاطر کنکور، خیلی چیزها را قطع 

کرده ام و سعی می کنم امسال متمرکز باشم.

چند پرسش با محوریت سبک زندگی دارم 
که شما هم کوتاه به آن ها پاسخ بدهید.

چقدر تلویزیون می بینی؟  خیلی کم. اهل تلویزیون 
نیستم، ولی چون همیشه تلویزیون در خانه روشن 

است، در هنگام غذا خوردن برنامه ها را می بینم.
 چقدر می خوابی؟  در شبانه روز 5 ساعت 

 آن وقت چقدر درس می خوانی؟  5 یا 6 ساعت 
مفید. البته گاهی به 12 ساعت هم می رسد.

 چه فیلم هایی می بینی؟  کمتر فیلم می بینم، اما به 
برنامه های علمی خیلی عالقه دارم.

 فضای مجازی؟  یک ساعت. 
 چه ساعتی می خوابی؟  12 شب می خوابم و صبح 

خیلی زود برای مرور درس ها بیدار می شوم.

با خدا چقدر رفیق هستی؟ 

من خودم دست خداوند را همیشه پشت سر خودم 
حس کرده ام و امیدوارم خدا هیچ وقت ما را به حال 
خودمان رها نکند که اگر این طور شود، بزرگ ترین 

ضرر دنیا را دیده ایم.

گفت وگو با رتبه دوم مسابقات خوارزمی در شاخه مکاترونیک

 نوبت ما که شد
بودجه ها ته کشید

 این بچه
 رئیس است

 ته تغاری که
 یک مأموریت سری دارد

شکوه زیارت

 به نـام
 آفریننده
 گل های
 قشنگ
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لحظه به لحظه با حادثه 
تلخ معدن گلستان

ساعت
صـفر

علی نخعی اهل کرمان و 18ساله است و 
در مدرسه دولتی پیامبر اعظم )ص( درس 

می خواند. او در یک خانواده با چهار خواهر و برادر 
دیگر بزرگ شده و خودش آخرین بچه خانواده 

است و همه خواهر و برادرهایش ازدواج کرده اند و 
موفقیت و تحصیل آن ها در شرایط علی بی تأثیر 
نبوده است. او در مقطع پیش دانشاگهی درس 

می خواند و رتبه دوم مسابقات خوارزمی در شاخه 
ماکترونیک را به دست آورده است. گفت وگوی ما 

را با او می خوانید. 

وم
ه د

رتب
 با 

گو
ت و

گف
ک 

ونی
اتر

 مک
خه

 شا
 در

می
ارز

خو
ت 

بقا
سا

م

شد
که 

 ما 
ت

نوب
 

ها
ـه 

ــ
جـ

ود
ب

ید 
شـ

ه ک
ت 23



این بار به بچه ها چه چیزی یاد بدهیم؟

انیمیشـن و کاًل هـر اثر نمایشـی خوب اسـت که عالوه بر سـرگرم کننده بودن، حرفـی هم برای 
گفتـن داشـته باشـد. اکثـر انیمیشـن ها سـعی می کنند مخاطبشـان را بـه رعایت یـک موضوع 

اخالقـی، کار خـوب فراموش شـده و سـوژه هایی از این دسـت دعـوت کننـد. البته درسـت اسـت 
کـه بعضی وقت هـا نحـوه بیـان این آموزش ها و شـرایطی کـه در آن اتفـاق می افتد، بـا فرهنگ ما 

خیلـی فـرق دارد و خیلی هایـش هـم اصـاًل در جامعـه و دین ما پذیرفته شـده نیسـت، ولی 
آن هایی کـه شـامل این موضوع نمی شـود را می شـود یـاد گرفت و به کار بسـت. »بچه 

رئیـس« یـک حـرف کلـی دارد؛ آن هـم بـرای بچه هـای بزرگ تـری کـه صاحـب 
خواهـر و بـرادر کوچک تـر می شـوند و خـدای ناکرده دچـار حسـادت.  بعد از 

به دنیـا آمـدن »بچـه رئیـس«، »تیـم« می بیند که دیگـر کامـاًل موردتوجه 
پـدرش نیسـت و حتـی حس می کنـد پدرش پسـربچه تازه متولدشـده 

کـه توانایی هـای عجیـب زیـادی هـم دارد را بیشـتر از او دوسـت دارد. 
بـرای همیـن هـم دنبـال کار بـرادر را می گیـرد تـا سـر از کارهـای 
عجیب وغریـب او دربیـاورد. حـاال مأموریـت سـری »بچـه رئیـس« 
چیسـت؟ کمپانـی به اسـم »پاپـی« قرار اسـت راه بیفتد کـه کارش 

دوسـت  جلـوی  کـه  اسـت  محصولـی  تولیـد 
کوچک تـر  بچه هـای  داشته شـدن 

در یـک خانـواده را بگیـرد! البتـه 
»تـد« خیلـی زود سـر از ایـن 

از  در  و  درمـی آورد  ماجـرا 
کمپانـی  ایـن  بـردن  بـا بیـن 
برادرش همـکاری می کند.
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         روی خط  هشـت      
ته تغاری که یک مأموریت سری دارد

این بچه، رئیس است

داستان چیست؟

فقـط  کـه  هسـتند  شـوهری  و  زن  و»جانیـس«  »تـد« 
یـک فرزنـد دارنـد. »تیـم« کـودک 7سـاله ای کـه در 

دنیـای خـودش مشـغول تخیـل و بـازی کـردن و 
بـزرگ شـدن اسـت و البتـه از اینکـه تک فرزنـد 

هـم هسـت و همیشـه موردتوجـه پـدر و مادر، 
خیلـی هـم حـس خوبـی دارد. امـا ورود یـک 
بـرادر کوچک تـر، اوضـاع را بـرای »تیـم« به هم 
می ریـزد، آن هـم نـه یـک بـرادر عادی؛ بـرادری 
کـه از همـان کودکـی کت و شـلوار می پوشـد، 
و  کنـد  صحبـت  بزرگ ترهـا  مثـل  می توانـد 
درحـال انجـام یک مأموریت سـری اسـت. 

درواقـع او یـک »بچـه رئیـس« اسـت.

مجموعـه تلویزیونـی »لبخند رخسـاره« بـه کارگردانی »بهرنـگ توفیقی«، 
تهیه کنندگـی »زینـب تقوایـی« و نویسـندگی »سـعید نعمت اهلل« 

یکـی از گزینه هـای قطعـی سـیما بـرای مـاه رمضـان امسـال 
اسـت. از آنجایی کـه مضمـون کلـی این اثـر با فضـای موجود 
در مـاه مبـارک رمضـان تناسـب بسـیاری دارد و ازطرفـی هم 
»پایتخت5« به پخش رمضان نخواهد رسـید، مسـئوالن سـیما 

بـر آن شـدند تا ایـن سـریال را در این باکس مناسـبتی به پخش 
برسانند.

ناصـر کریمـان مدیر گروه اجتماعی شـبکه سـوم سـیما درخصـوص برنامه 
»مـاه عسـل« گفـت: این روزهـا در مرحلـه اتـاق فکـر، جمع بندی 

سـوژه و موضوعات هسـتیم.
او در ادامـه گفـت: مردم می توانند سـوژه های خـود را به برنامه 
»مـاه عسـل« با پیام رسـان »سـروش« ارسـال کننـد. تاکنون 
حـدود 350 هزارنفـر در ایـن مجموعـه اطالعات و سـوژه های 

خـود را ارسـال کرده اند.

8

3

پایتخت5 به ماه رمضان نمی رسد

سوژه های خود را برای »ماه عسل« بفرستید

اخبار سینما

2

انیمیشن »بچه رئیس« در 
روز اول اکرانش 5/15 میلیارد دالر 

فروخت. این انیمیشن را کمپانی معروف 
»دریم ورکز« سازنده انیمیشن های 

پرمخاطب »شرک« و »مربی اژدها« ساخته و 
»تام مک گراث« آن را اکرگردانی کرده است.

 16:10
80 نفر در معدن حبس شده اند. معدن 

شامل دو قسمت بوده که 40 نفر در یک 
قسمت معدن و 30 تا 40 نفر دیگر در 

سمت دیگری از معدن گرفتار شدند.

17:00
نمی توان به 
معدنچیان 

محبوس شده رسید. 

 17:11
حفر تونل 

برای رسیدن 
به معدنچیان 

محبوس شده آغاز 
شده است.

  17:20
کارگران در عمق 

1800 متری حبس 
شده اند.

 1:40
پیکر  2 کارگر از 

زیر آوار خارج شد.

 12:26
پیام تسلیت مقام معظم 

رهبری در پی حادثه معدن 
یورت: الزم است همه 
اقدام های ممکن برای 

نجات گرفتاران انجام گیرد.

12:31
22 نفر از 70 

معدنچی حادثه دیده 
از بیمارستان مرخص 

شدند. 

 12:31
اکیپ های متخصص امداد و نجات 

از استان های سمنان، کرمان،  یزد 
و مازندران با دستور هیئت دولت 

و وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
محل حادثه حاضر شدند.

 12:46
بخش زیادی از آوار 

معدن یورت برداشته 
شده است.

13:45
احتمال حبس 6 تا 13 

نفر، امدادرسانی همچنان 
ادامه دارد. 83 نفر توسط 
اورژانس و هالل احمر به 

مراکز درمانی منتقل شدند.

 چهارشنبه
13 اردیبهشت 13۹6

 12:5
به دلیل انفجار، معدن یورت 

فروریخت. معدنچیان در عمق 
1300 متری در فضای پر از 
گاز مونو اکسید کربن و متان 

گرفتار شدند. 

  13:44
فرمانده نیروی انتظامی 

شهرستان آزادشهر خبر 
انفجار وحشتناک معدن را 

اعالم کرد.

  14:18 
6 تیم عملیاتی درحال کمک به 

حادثه دیدگان هستند. آمار اولیه 
مصدومان 15 نفر بوده که 6 نفر از 
آن ها توسط اورژانس و هالل احمر 

به مرکز درمانی منتقل شده اند.

 13:44
اطالع دقیقی از 

کشته شدگان و زخمی ها 
نیست. مردم محلی 

می گویند 40 نفر در انفجار 
زخمی شده اند.

 14:50
از زمان انفجار تا این لحظه، 12 
کارگر معدن سالم از زیر آوار 

بیرون آمده اند.

 15:28 
20 نفر از مصدومان 

به بیمارستان فرستاده 
شدند.

16:03
تیم های فنی و 

سگ های زنده یاب 
به محل حادثه 

آمدند.

 15:22
2 بالگرد امدادی 

برای کمک به معدن 
رفتند. مصدومان 

به شهرهای اطراف 
فرستاده شدند.

  13:59
پرونده قضایی در دادسرا 

تشکیل و تحقیقات 
میدانی درباره حادثه 

معدن آغاز شد.

  14:13
پیکر 22 نفر پیدا و 

شناسایی شده است.

14:39
تعداد زیادی از کارگران 

معدن آزادشهر، بیمه 
حادثه و مسئولیت 

نداشتند!

14:28
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عدم رعایت 

اصول ایمنی در استفاده از استارتر لوکوموتیو را عامل حادثه 
معدن زمستان یورت اعالم کرد و موضوع استشمام بوی گاز 

در فضای معدن را ادعایی نادرست و عوامانه دانست.

16:42
از 21 جسد جان باختگان 

معدن یورت، 1۹ نفر 
تعیین هویت شده و جواز دفن 

آن ها صادر شد.

 19:51
چهار پیکر دیگر بعدازظهر پنجشنبه در 
معدن یورت آزادشهر کشف شد تا با 

گذشت حدود 32 ساعت از حادثه، تعداد 
پیکرهای کشف شده به 26 نفر برسد.

13:31
عملیات بازسازی و ایمن سازی 
تقریباً انجام شده و امدادگران 
امیدوارند به قسمت دوم تونل 

دسترسی پیدا کنند.

13:31
تجهیزات جدید به محل حادثه ارسال 

شد. بیش از 10 نفر هم در قسمت 
دوم تونل محبوس هستند.

13:34
80 درصد آواربرداری ریزش اول 

انجام شده است.

13:54
2 تُن اقالم و مواد غذایی مورد نیاز به 

محل حادثه منتقل شد.

14:13
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
نیز امروز در محل وقوع حادثه انفجار 
معدن زمستان یورت آزادشهر حضور 

یافت. 

14:53
تیم کارشناسی وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی برای بررسی حادثه 
انفجار در معدن زمستان یورت 

آزادشهر وارد منطقه شد.

 16:11
»ربات امدادگر« برای معدن یورت 

قابل استفاده نیست. آواربرداری تا دو 
روز دیگر طول خواهد کشید.

با گذشت سه روز از حادثه انفجار معدن 
زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، 81 

مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و جسد 
24 معدنچی جان باخته از تونل خارج شد و در 

اختیار خانواده ها قرارگرفت.

جمعه
15 اردیبهشت 13۹6

13:52
نیروهای امدادی با عبور از ریزش اول تونل به محل 
ریزش دوم تونل رسیدند. نمی توان از سنگی که در 

محل ریزش دوم قرار دارد، عبور کرد. 

 پنج شنبه
14 اردیبهشت 13۹6

00:01
مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان 

مرگ 21 معدنکار را تأیید کرد.

 00:20
حدوداً 14 پیکر 

دیگر در معدن است 
که احتماالً این آمار 

کمی بیشتر باشد.

 21:20
مدیرکل بحران گلستان: 

امکان انفجار دوباره معدن 
وجود دارد. مردم به محل 

حادثه نزدیک نشوند.

 22:45
21  پیکر کشته شدگان از 

معدن خارج شده است. 
این حادثه تاکنون 6۹ 

مصدوم داشته است.

 01:00
وزیر کار اعالم کرد: 

در حادثه انفجار 
معدن 35 کارگر 

جان باختند.

  01:40
عملیات اکسیژن رسانی به 
اعماق معدن درحال انجام 
است. آواربرداری همچنان 

ادامه دارد. 

 01:54
در استان گلستان سه روز 

عزای عمومی اعالم شد.

 02:11
نیروهای امدادی همچنان 

درحال خارج کردن 
اجساد از داخل معدن 

هستند.

 09:47
پیکر یک معدنچی دیگر 
از تونل معدن خارج شد. 

تعداد جان باختگان به 
22 نفر رسید.

 09:58
رئیس جمهوری در پیامی 

ضمن تسلیت، به معاون اول 
مأموریت داد تا خسارت ها 

را جبران کند.

ساعــت صفــر
لحظه به لحظه با حادثه تلخ معدن گلستان
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دردسرهای یک شباهت

بـا شـروع نمایـش انیمیشـن »بچـه رئیـس« ایـن شـایعه خیلـی زود سـر زبان هـا افتـاد کـه شـخصیت اصلـی این 
رفتـاری  آمریکاسـت. شـباهت های  رئیـس«، کامـاًل شـبیه »ترامـپ«، رئیس جمهـور  یعنـی همـان »بچـه  کار 
ایـن شـخصیت بـه رئیس جمهـور آمریـکا، تکـرار مـداوم جملـه »تـو اخراجـی!« کـه همـه را یـاد ترامـپ می اندازد 
و حتـی صداپیشـه خارجـی ایـن شـخصیت کـه مدت هاسـت در نقـش ترامـپ ظاهـر می شـود و کارهـای او را بـه 
سـخره می گیـرد، در قوت گرفتـن ایـن شـایعه تأثیرگـذار بودنـد. البتـه سـازندگان »بچـه رئیـس« تأکیـد کردنـد که 
ایـن شـباهت ها کامـاًل تصادفـی اسـت و اصـاًل کارهـای اولیـه سـاخت انیمیشـن را مدت هـا قبـل از اینکـه ترامپ 
روی کار بیایـد، شـروع کرده انـد. منتقدیـن خارجـی هـم بـا رد ایـن ادعـا نوشـتند »آیـا قنـداق بچـه در قد 
و اندازه هـا ی یـک فیـل داریـم؟! نـه! پس مسـلماً »بچـه رئیـس« دربـاره  دونالد ترامپ نیسـت. نـه »تام 

کـس« مک گـراث« کارگـردان، نـه »مایکل مک کولـرز« نویسـنده، نه هیچ احـدی از کمپانی  فا «
یـا »دریم ورکـز« ایـن ادعـا را تأیید نکرده. بهتر اسـت بگوییـم که این 

اقتبـاس از کتـاب »مـارال فریـزی« نوشته شـده در سـال 2010 
و مناسـب بـرای کـودکان، خیلـی قبل تـر از سـرکار آمـدن 
دولـت فعلـی آمریکا تدارک دیده شـده اسـت. امـا نکته ای 
کـه ذهـن مخاطبان را به سـمت ایـن نتیجه گیری سـوق 
داده، صداپیشـگی این شـخصیت جبار و ستمگر کوچک 
توسـط »الـک بالدویـن« اسـت. بالدوینی که یـد طوالیی 

در تقلیـد و اسـتهزای رئیس جمهـور فعلـی دارد، آن هم در 
انیمیشـنی کـه نـوزادی آراسـته بـه کـت و شـلوار دارای 
چنیـن شـخصیت عجیبی اسـت! البته باید اذعـان کرد که 

تفاوت هایـی میـان ایـن دو وجـود دارد. بچـه رئیس 
را  دیگـر  نژادهـای  بچه هـای  از  هیچ کـدام  بالدویـن 

دیپـورت نمی کنـد و البتـه رهبـری خودسـاخته اسـت.«

ته تغاری که یک مأموریت سری دارد

این بچه، رئیس است

داستان چیست؟

فقـط  کـه  هسـتند  شـوهری  و  زن  و»جانیـس«  »تـد« 
یـک فرزنـد دارنـد. »تیـم« کـودک 7سـاله ای کـه در 

دنیـای خـودش مشـغول تخیـل و بـازی کـردن و 
بـزرگ شـدن اسـت و البتـه از اینکـه تک فرزنـد 

هـم هسـت و همیشـه موردتوجـه پـدر و مادر، 
خیلـی هـم حـس خوبـی دارد. امـا ورود یـک 
بـرادر کوچک تـر، اوضـاع را بـرای »تیـم« به هم 
می ریـزد، آن هـم نـه یـک بـرادر عادی؛ بـرادری 
کـه از همـان کودکـی کت و شـلوار می پوشـد، 
و  کنـد  صحبـت  بزرگ ترهـا  مثـل  می توانـد 
درحـال انجـام یک مأموریت سـری اسـت. 

درواقـع او یـک »بچـه رئیـس« اسـت.

داستان معمولی، حواشی جذاب

همان طورکـه گفتیـم، »بچـه رئیـس« داسـتانی معمولـی دارد. یـک خانـواده کـه بـا فرزندشـان به مشـکل 
می خورنـد و مشـکل برطـرف می شـود، یـا کودکـی کـه توانایی هـای عجیـب و غریـب دارد و درنهایـت 
افـراد خانـواده بـا توانایی هـای عجیـب و غریـب او کنـار می آینـد. امـا چیزی کـه ایـن انیمیشـن را 
بـا داسـتان معمولـی اش موفـق کـرده اسـت، اسـتفاده از حواشـی جذاب اسـت. »تیـم« یک بچه 
رؤیاپـرداز اسـت و بـرای همیـن هـم اوایـل مخاطـب فکـر می کنـد درمورد بـرادرش هـم دچار 
رؤیاپـردازی شـده اسـت، اما رؤیاهای او جذاب هسـتند و به تصویر کشـیدن دنیـای کودکانه 
او مخاطـب را هـم جـذب می کند، ضمـن اینکـه رؤیاپـردازی موقعیت های فانتـزی زیادی 
در انیمیشـن به وجود می آورد. خب چه کسـی اسـت که فانتزی دوسـت نداشـته باشـد؟ 
کمـدی را هـم بایـد بـه یکی دیگـر از علت های جذابیـت »بچه رئیس« اضافـه کرد. تیم 
موقعیت هـای کمـدی زیـادی با پـدر و مـادرش دارد، ضمن اینکه »بچـه رئیس« هم با 
همـه جدی بـودن و حتی اخم در چهره، اسـاس شـخصیتش کمدی اسـت؛ بچه ای که 
کـت و شـلوار می پوشـد و کـراوات می زنـد و در یـک مأموریت سـری به بقیه دسـتور 

می دهـد!

نعیمـه موحـد | به نظـرم کـه ربطی به سن وسـال ندارد، هر انیمیشـنی را که به قـول معروف گل کند و خوب بفروشـد، بایـد دید. البته می گویم انیمیشـن های پراسـتقبال و پرفروش، 
بـرای اینکـه وقـت کنید به کارهای دیگرتان برسـید، وگرنه دیدن انیمیشـن می تواند یک سـرگرمی سـالم و البته جذاب در هرزمانی و برای هر سـنی باشـد. یکی از انیمیشـن هایی 
کـه این روزهـا خیلـی دربـاره آن صحبت می شـود، انیمیشـن »بچه رئیس« اسـت. خـوب که نگاه کنیـم متوجه می شـویم »بچه رئیـس« ازنظر محتوا خیلـی هم حرف زیـادی برای 
گفتـن نـدارد، امـا هنـر سـازندگان این بوده کـه محتوای نه چنـدان جدیـد آن را آنقدر جـذاب عرضه کنند کـه این روزها همـه از »بچه رئیس« حـرف بزنند و ما هـم تصمیم بگیریم 

اکـران این هفته »هشـت« را به بررسـی این انیمیشـن اختصـاص بدهیم. این شـما و این هم یک کنـدوکاو در جدیدترین انیمیشـن دنیا.
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چندوقتی اسـت کـه زمزمه های سـاخت جدیدترین پـروژه ابراهیـم حاتمی کیا 
بـه گـوش می رسـد. فیلم سـینمایی بـا نـام »پـرواز به وقت شـام« که 

قرار اسـت راوی داسـتانی درباره تروریسـت ها باشـد؛ داستانی که 
در آن »بابـک حمیدیـان« و »هـادی حجازی فر« جلـوی دوربین 
می رونـد.  حـاال به تازگـی  خبـری مبنی بـر حضور مریـال زارعی 
به عنـوان دسـتیار کارگـردان و بازیگـر در ایـن پـروژه توسـط 

برخی از رسـانه ها مطرح شـده اسـت؛ خبری که البتـه خیلی زود 
تکذیب شـد، چون زارعـی اصالً در این فیلم نقشـی نخواهد داشـت.

 برنامـه »محلـه گل وبلبـل« عمـو پورنـگ درحالی بـه روزهـای پایانی 
پخش خـود نزدیک می شـود کـه به دلیل مشـکالت مالـی و عدم 
تأمیـن منابع مالـی، عوامل تولید توانایـی سـاخت آن را ندارند. 
سـری جدیـد برنامه »محلـه گل وبلبل« به موضوعـات اجتماعی 
مثـل آداب اجتماعـی و اخالقـی، روحیـه پهلوانـی و کمـک به 

هم نـوع، فرهنگ شهرنشـینی و مطالعـه و کتابخوانی و اسـتفاده 
درسـت از فضـای مجـازی توجه ویژه ای داشـت.
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مریال زارعی دستیار حاتمی کیا می شود؟

آیا »محله گل وبلبل« ادامه پیدا می کند؟ 

ماشـین »امیـن زندگانـی« چنـدروز پیـش در حادثه آتش سـوزی 
خیابـان شـریعتی در آتـش سـوخت. او در اینسـتاگرامش در 
این بـاره نوشـت: »امـروز دلم سـوخت، خاطرات خـوب زیادی 
بـا این ماشـین داشـتم، ولی مگه می شـه این دل سـوختن و با 
سـوختن دل پـدر و مادر مرزبانان شـجاعمون کـه ناجوانمردانه 

4به شـهادت رسـیدن، مقایسـه کرد...«
واکنش »امین زندگانی« به سوختن ماشینش

براسـاس آئین نامه شـورای صنفـی نمایـش، 20 اردیبهشـت ماه پایان 
۷ هفتـه نمایـش فیلم های اکـران نوروزی اسـت و بر این اسـاس 
فیلم هـای اکـران دوم نـوروزی، جایگزین فیلم هـای برنامه اول 
نـوروز خواهنـد شـد. بنابراین فیلـم »نهنگ عنبـر« جایگزین 
»آباجـان« می شـود، فیلـم »ویالیی هـا« جایگزین »گشـت2«، 

فیلـم »آشـوب« جایگزیـن فیلـم »یـک روز بخصـوص« و فیلم 
»بـرادرم خسـرو« جایگزین فیلـم »ماجـرای نیمروز«.

همزمـان با فـروش 16 میلیـارد تومانـی »گشـت2« در ایران، اکـران جهانی 
ایـن فیلـم از 1۴ اردیبهشـت ماه آغـاز می شـود. »گشـت2« آخرین 

سـاخته سـعید سـهیلی کـه هم اکنـون عنـوان پرفروش ترین 
فیلـم تاریخ سـینمای ایـران را دارد، 1۴ و 15 اردیبهشـت ماه با 
اکـران در دوبـی بـا حضور حمیـد فرخ نـژاد، بازیگر ایـن فیلم، 
نمایش هـای جهانی خـود را آغـاز می کند. همچنین بعـد از آن 
در اروپـا، کانـادا، آمریکا و اسـترالیا هـم اکران عمومی می شـود.
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1

مجموعـه تلویزیونـی »لبخند رخسـاره« بـه کارگردانی »بهرنـگ توفیقی«، 
تهیه کنندگـی »زینـب تقوایـی« و نویسـندگی »سـعید نعمت اهلل« 

یکـی از گزینه هـای قطعـی سـیما بـرای مـاه رمضـان امسـال 
اسـت. از آنجایی کـه مضمـون کلـی این اثـر با فضـای موجود 
در مـاه مبـارک رمضـان تناسـب بسـیاری دارد و ازطرفـی هم 
»پایتخت5« به پخش رمضان نخواهد رسـید، مسـئوالن سـیما 

بـر آن شـدند تا ایـن سـریال را در این باکس مناسـبتی به پخش 
برسانند.

ناصـر کریمـان مدیر گروه اجتماعی شـبکه سـوم سـیما درخصـوص برنامه 
»مـاه عسـل« گفـت: این روزهـا در مرحلـه اتـاق فکـر، جمع بندی 

سـوژه و موضوعات هسـتیم.
او در ادامـه گفـت: مردم می توانند سـوژه های خـود را به برنامه 
»مـاه عسـل« با پیام رسـان »سـروش« ارسـال کننـد. تاکنون 
حـدود 350 هزارنفـر در ایـن مجموعـه اطالعات و سـوژه های 

خـود را ارسـال کرده اند.
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اکران های جدید در صف

آغاز اکران جهانی پرفروش ها

ضبـط برنامـه »کودک شـو« کـه از ابتـداي فروردین ماه پخـش خود را در شـبکه 
نسـیم آغـاز کـرده اسـت، این روزها در مـکان فیلم بـرداری جدیـد ادامه 

دارد. در ایـن فضـا محلي بـراي بازي و نزدیک شـدن بچه هـا به آنچه 
در ذهـن دارنـد، درنظر گرفته شـده اسـت.  در این بخـش عالوه بر 
کـودکان کـه طبـق برنامـه در دنیـاي خیالي خـود مشـغول بازي 
هسـتند، پدر و مادرها نیز در قسـمت دیگری هسـتند و براي آن ها 

هـم برنامه هایـی درنظر گرفته شـده اسـت. برنامه »کودک شـو« در 
5روزهـاي زوج، سـاعت 21 روي آنتن شـبکه نسـیم مي رود.

»کودک شو« به دنیای کودکان نزدیک تر می شود

اخبار سینما

1

داستان انیمیشن »بچه رئیس« از 
روی یک کتاب به همین اسم نوشته 

»مارال فارزی« ساخته شده است. 
فارزی نویسنده و تصویرگر ادبیات کودک و 

نوجوان است.

انیمیشن »بچه رئیس« در 
روز اول اکرانش 5/15 میلیارد دالر 

فروخت. این انیمیشن را کمپانی معروف 
»دریم ورکز« سازنده انیمیشن های 

پرمخاطب »شرک« و »مربی اژدها« ساخته و 
»تام مک گراث« آن را اکرگردانی کرده است.

استفاده انیمیشن 
»بچه رئیس« از 

بازیگران مشهور خارجی 
به عنوان صداپیشه، از 

دیگر علت های موفقیت 
این اثر است. به 

هرحال برای مردم 
جذاب است که فالن 

بازیگر جای یک 
شخصیت اکرتونی هم 

صحبت کند!
مثالً راوی داستان، 

بازیگر نقش مردعنکبوتی 
در سری فیلم های 

مردعنکبوتی است.

4

سالم بمبئی به نمایش خانگی رسید
 فیلم سینمایی »سالم بمبئی« تازه ترین ساخته »قربان محمدپور« وارد شبکه نمایش خانگی شد. »سالم بمبئی« که تهیه کنندگی آن برعهده »جواد نوروزبیگی« 
است، فیلمی عاشقانه است و داستان آشنایی یک دختر هندی و یک پسر ایرانی را روایت می کند که هردو دانشجوی پزشکی هستند و درگیر اتفاقات پیچیده ای 
می شوند. سالم بمبئی در زمان اکران عنوان »فیلمفارسی« به خودش گرفت!
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مراقبت از قلب دوم

بـرای  یک بـار  هـم  دانشـمندان  ایـن 
همیشـه تکلیف ما را مشـخص نمی کنند. 
یک بـار می گوینـد یک چیز خوب اسـت، 
خیلـی  نـه!  می گوینـد  بعـد  چندسـال 
هـم بـد اسـت. آدم حـس می کنـد مثـاًل 
یک دسـته از دانشـمندان بـا یک دسـته 
دیگـر خصـــومت دارنـد و هروقـــت 
دسـته اول می گویـد یک چـــیز خـوب 
بدی هایـش  مـی رود  اسـت، دسـته دوم 
را  یکـی  را  آن  نـان  و  درمـی آورد  را 
آجـر می کنـد! جـدای از شـوخی، شـاید 
یادتـان باشـد کـه دانشـمندان می گفتند 
در تابسـتان و روزهـای گرم از پوشـیدن 
کفش هـای کتانـی و پوشـیده خـودداری 
کنیـد، چـون بـرای پا خیلـی ضـرر دارد. 
همـان موقع هـا بـود کـه بـازار فـروش 
از  خیلـی  و  می شـد  داغ  هـم  صنـدل 
شـروع  بـه  مانـده  چندوقـت  از  مـا 
تابسـتان و همزمـان بـا گرم شـدن هـوا، 
امـا  می خریدیـم.  را  صندل هایمـان 
حـاال دانشـمندان محتـرم! زده انـد زیـر 
صنـدل  پوشـیدن  گفته انـد  و  حرفشـان 
مثـل  دارد؛  پـا  بـرای  هـم  ضررهایـی 
پـا،  پیـچ خـوردن  و  رگ بـه رگ شـدن 
تغییـر شـکل انگشـتان پا، عـدم حفاظت 
درسـت از پا و مبتال شـدن به درد پاشنه 
و درد قـوس پا و سـوزش بین انگشـتان.

حـاال بگذریـم که بعد این کشـف جدید 
دانشـمندان، مـن که اصـاًل می ترسـم به 
صندل های تابسـتانی ام دسـت بزنم، ولی 
خـب این هـا دلیـل نمی شـود مراقبـت از 
پاهـای خودمـان را جدی نگیریـم. حتمًا 
شـنیده اید کـه می گویند پا قلـب دوم ما 
آدم هاسـت و حتمـاً این را هم شـنیده اید 
کـه انتخـاب کفـش مناسـب چقـدر در 
سـالمت پاها مؤثر اسـت. مثـاًل اینکه هم 
کفـش خیلـی پاشـنه بلند و هـم کفشـی 
کـه اصـاًل پاشـنه نداشـته باشـد، هـردو 

برای پـا ضـرر دارند.
ایـن  را سـر  مـا  دانشـمندان  حـاال کـه 
دوراهـی قـرار داده انـد! ولـی چـه کفش 
می پوشـید و چـه صنـدل، سـعی کنیـد 
هیچ وقـت بـرای زیبایـی کفـش، پایتـان، 

یعنـی قلـب دومتـان را اذیـت نکنیـد.
# کفش

# پا
# قلب دوم
: Sahar_z

حاال صندل هامون رو چی کار کنیم؟

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همين االن رسيد... 

دوست من! آیا مي داني بخش مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به نوجواناني که نوشتن را دوست دارند کمک مي کند تا بهتر از قبل بنویسند و با آثار شاعران و نویسندگان بزرگ، بیشتر آشنا شوند؟ این دوستي با 
نامه نگاري ادامه پیدا مي کند. دوست داري یکي از این نامه ها را بخواني؟

پاسخ مرکز 
آفرینش هاي ادبي 

کانون خراسان رضوي:

بـا عـرض سـالم خدمـت شـما دوسـت عزیـز! امیـدوارم حالتـان خـوب و خوش باشـد. از 
این همـه لطفـی کـه به من داشـتید و داسـتان مـن را خواندیـد بسـیار متشـکرم. امیدوارم 
از داسـتانی کـه این بـار برایتـان مي فرسـتم هـم خوشـتان بیایـد. مـن االن کالس هشـتم 
هسـتم و 14سـال بیشـتر نـدارم. از نوشـتن و خوانـدن متن هـای ادبی بسـیار لـذت می برم. 
همیشـه سـعی می کنـم کـه متن هـا، انشـاهایم ادبی باشـد و یا موضوع خیالی داشـته باشـد 
و امیـدوارم همان طورکـه کسـی آن را می خوانـد، در ذهنـش همـان لحظـه تصـور کنـد. 

امیـدوارم از ایـن داسـتان خوشـتان بیاید.
تـا حـاال مشـهد را ندیـده بـودم. مشـتاق آن بـودم کـه گنبـد طالیی اختـر تابنـاک والیت 
را ببینـم. باالخـره رسـیدیم. هتلـی در خیابـان امام رضـا)ع( گرفتیـم و آنجا را بـرای توقف 
انتخـاب کردیـم. هنوز اسـتراحت نکـرده بودیم که کیفم را برداشـتم و می خواسـتم از هتل 
خـارج شـوم که مـادرم گفـت: »کجا مـی ری؟« گفتم: »مـی روم تا اگر شـاه خراسـان من 
را بطلبـد بـه او سـری بزنـم. هرچـه مادرم گفت بایسـت تـا با هـم برویم، گوشـم بدهکار 
نبـود. پـس به راه افتـادم. به خیابـان اصلی رسـیدم. جای ایسـتگاه اتوبوس منتظر ایسـتادم. 
یک چیـزی کـه توجهـم را بـه خـودش جلب کـرده بود ایـن بود که همـه به نشـانه احترام 
به سـوی یـک مـکان خود را تا کمر خـم می کردند. سـرم را برگرداندم. بله! شـکوه و رنگ 
زریـن آن چشـمانم را به سـوی خـود جلـب کـرد. مـن هـم به نشـانه احتـرام خم شـدم. با 
زبـان خـودم سـالم کـردم »بـه درگاه ضامن آمدم بـاز/ که آیم همچو شـاهینی بـه پرواز« 
از خوشـحالی بـال درآوردم. فکـرش را هـم نمی کـردم کـه بـه ایـن زودی مـن را بطلبـد. 
بـه راه افتـادم. به سـوی پناهگاه زائران بـه راه افتادم. چه شـکوهی دارد! زائرانـی را می دیدم 
کـه بـا پـای پیـاده از شـهرهای دور به دیـدن او می آینـد. حس عجیبـی بود. گلدسـته های 
حرمـش هماننـد معراجـی به سـوی خـدا رفتـه بودنـد. بـه حـرم 
رسـیدم، سـالم کـردم. در صحـن آن پرنده هایی را دیـدم که در 
اطـراف حـرم درحـال پـرواز بودند. بـه داخل صحن که رسـیدم، 
جـال و زیبایـی آیینه کاری هـای آن، چشـمانم را خیـره کـرده بود. 
واقعـاً به خـودم افتخار کـردم که بـه آرزوی دیرینه ام رسـیده ام. 
در حـرم ماندم و تمـام زائران، کبوتران و حتـی خادمان آن را که 
بـا پوششـی آراسـته و زیبا به درگاه امامشـان خدمـت می کردند، 
می دیـدم. نزدیـک غـروب شـده بـود. صـدای خـوش نقاره خانه هـا مـن را به نمـاز مغرب 
دعـوت می کـرد. آن ازدحـام جمعیتـی کـه بـرای نمـاز آمـاده شـدند، واقعـاً دیدنـی بـود. 
نمی توانسـتم از آنجـا دل بکنـم. باالخـره به راه افتـادم. به هتل رسـیدم، به سـرعت دفترچه 
خاطراتـم را بـاز کـردم. این همـه خاطـره قشـنگ را در آن یادداشـت کـردم. هربـار بـا 
خوانـدن آن شـوق رفتـن بـه مشـهد دوبـاره در مـن مـوج می زنـد. در آخـر بـا یـک دعـا 
خاطـره ام را تمـام کـردم: »پـروردگارا! تمـام افـرادی را کـه هماننـد من دوسـت دارند به 
حـرم هشـتمین اختـر تابناک بیایند و شـکوه و زیبایـی او را از نزدیک ببینند، به آرزویشـان 

برسـان: آمین یـا رب العالمین« 

با تشکر از هدیه با ارزش و طالیی شما: زهرا

دختـر خوبـم زهراخانـم سـالم! امیـدوارم روزهای شـاد بهاری را با عطر و رنگ شـعرها و قصه ها سـپری کنی و هـرروزت بهتر از دیروز باشـد. 
خوشـحالم که می نویسـی و نوشـتن را دوسـت داری. نوشـته زیبایت را که سرشـار از عاطفه و احسـاس بود، خواندم و لذت بردم. 

چقـدر خـوب اسـت کـه نوشـته هایت سرشـار از جمـالت عاطفـي و احساسـي اسـت و لـذت خوانـدن را چندبرابر مي کنـد. این طور نوشـته ها 
بـه آدم کمـک می کنـد کـه در آن فضـا قـرار بگیرد و حـس نویسـنده را درک کند. جمالت قشـنگی در نوشـته ات دیـدم: »من هم به نشـانه 
احتـرام خـم شـدم«، »به سـوی پناهـگاه زائران بـه راه افتـادم«، »آیینه کاری هـای آن چشـمانم را خیره کـرده بـود«، »پرنده هایـي را دیدم که 

در اطـراف حرم درحـال پرواز بودنـد« و...
زهـرا جـان در نوشـته ات کـه بـرای امـام رضـا)ع( بـود، از این جـور جمـالت بااحسـاس و عاطفی زیـاد اسـت و این طور نوشـته بین متـن ادبی 
و داسـتان معلـق می مانـد. عیبـی نـدارد کـه یک داسـتان سرشـار احسـاس شـود و جمـالت عاطفی داشـته باشـد، اما نبایـد موضـوع اصلی را 

فرامـوش کنیـم و فقط بـه توصیـف بپردازیم.
پـس تـالش کـن درکنـار اسـتفاده از جمـالت احساسـی، به موضـوع اصلی هـم توجه کافي داشـته باشـي و بـه آن خوب بپـردازي. ایـن نکته 
مهمـی اسـت.  امـا بـا ایـن احسـاس و ذهـن خیال انگیزي کـه تو داري، اگر دوسـت داشـته باشـی نویسـنده  متن هاي ادبی شـوي، حتمـاً موفق 
خواهـي شـد، چـون توانایـی ات در نوشـتن احساسـات و بـروز آن ها بسـیار خوب اسـت. اگـر به خوانـدن متن های ادبـی عالقه منـدی، خواندن 
کتـاب »می ترسـم یـادت بـرود دوسـتم داشـتی« اثـر زیتـا ملکـی را از انتشـارات کانون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان به تـو توصیه 

مي کنـم. مطمئـن هسـتم کـه از خوانـدن آن لـذت می بری. منتظر نوشـته های قشـنگت هسـتم. 

به خدای خوب و مهربان می سپارمت
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی کانون

شکوه زیارت

به نام آفریننده گل های قشنگ


