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توگو با غزل اسماعیلی و نگار رضایی دختران جوانی که
گف 
جایزه طالیی برترین طراحی اسباب بازی را در جهان بردهاند

بیســت و چهار پنج ســالهاند .بــا انــرژی و امید و
محدثه طالبی
توگو
بیشتر از هر چیز دیگر کودکانه .در هنگام گف 
به یاد مدل جدیدی که هنوز همدیگر را از آن با خبر نکرده میافتند ذوق میکنند و
به چشــم برهم زدنی اسباب بازیشان را کنار هم میچینند و چندین مدل ماشین،
جرثقیل ،فرفره و آدمک از دل مکعبهای شفاف بیرون میآید .طوری که آدم یاد
مجموعه انیمیشــنهای «تبدیل شوندگان» میافتد .جتهایی که دست و پا در
میآورند و آدم آهنیهای غول آســا میشوند و برعکس .هر بار که عملکرد اسباب
بازیشانرابرایکسیتوضیحمیدهندانگارکهباراولباشدبهکشفآنرسیدهاند،
هیجــان زده میشــوند و
بلند بلنــد میخندند .هنوز
گاهــی خانوادههــا بهشــان
میگویند «کی میخواهید
دســت از بــازی کــردن
برداریــد و بــزرگ شــوید؟»
پاســخ امــا ایــن اســت کــه
آنهــا در بــازی کــردن بزرگ
شــدهاند و حــاال طراحــی و
ساخت اســباب بازی حرفه
اصلیشــان اســت .غــزل
اســماعیلی و نــگار رضایــی
دوست و همکالس قدیمی
و همکار فعلی هستند .غزل
فارغالتحصیــل مکانیــک
شــریف اســت و نــگار بــرق
خواجــه نصیــر خوانــده.
مهندسانی که از رشتههایی
خشــک و شــاید محــدود
بــه محاســبات و طرحهای
عظیم ،راهشــان را به دنیای
عمیقتر و لــذت بخشتری
چــون ســاخت اســباب
بــازی بــاز کردهانــد و حــاال
در زمانــی که نگاه کــودکان
خیــره بــه صفحــه تبلــت
اســت ،بــار دیگــر اســباب
بازیهــای مکانیکــی را بــه
صحنــه رقابــت آوردهانــد.
اســباببازیهایی کــه تــا
همینجــا و پیــش از تولیــد
انبــوه توانســتهاند جایــزه
برترین اسباب بازی ملی را در بخش روباتیک دریافت کنند و البته دو ماه پیش در
یکیازمعتبرترینمسابقاتبینالمللیطراحیجایزهطالییبرتریناسباببازی
توگو کردهایم درحالی
را نصیب طراحانش کردهاند .با این دو طــراح خالق گف 
کــه هفته گذشــته نیز در یــک کنفرانس ملــی در مورد «اســباب بازیهــای آینده»
سخنرانی داشتهاند و حسابی برای این مصاحبه آماده بودند .فرقی ندارد خودتان
هنوز کودک درونتان اهل بازی کردن باشــد یا فرزندی داشــته باشید که با اسباب
بازی ،در حال بازی کردن باشــد ،راهنماییها و نظریههــای این دو طراح میتواند
نه تنها در انتخاب اســباب بازی که در انتخاب شیوه آموزشی کودکان تأثیر بگذارد.
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غــزل ،خیلــی زود فهمیــد کــه مهندســی مکانیــک
رشــته او نیســت .دنبال راه چــاره بود که خــود را از این
وضعیت نجات دهد« .آموزش» عالقه شــخصیاش
بــود .از همان ابتدای ورود به دانشــگاه بهعنوان معلم
در مــدارس فرزانــگان -مدرســهای کــه درآن درس
میخواند و بسیاری از موفقیتهایش را مرهون حضور
در محیــط آن میدانــد -شــروع بــه کار کــرد .در طــول
تحصیل دنبال ایــن بود که چطور میتواند «آموزش»
و «مکانیــک» را بــه هم مرتبط و بــا هم ترکیب کند که
یک شــب ایده ساخت اســباب بازی به ذهنش رسید.
با اســتادان مختلف ارتباط گرفت تا ســرانجام یکی دو
نفر ار آنها پاســخ دادنــد و اســتارت کار از همانجا زده
شــد .کار نزدیک به یک ســال طول کشید تا غزل مدل
اولیه «مکاریزه» یعنی همین اسباب بازی را برای طرح

داستان اسباببازیها

انــواع دیگــر ماژوالرهــا در دنیای اســباب بــازی امروز
ل واحد
بیش از هر وقت دیگری اســت .منظور از ماژو 
تکــرار شــونده با کارکرد خاصی اســت که بــا ترکیبات
مختلــف میتوانند چیزهــای بزرگتری بســازند و این
تنوع و گستردگی و بیپایان بودن ویژگی مهم اسباب
بازیهای ماژوالر اســت .بــرای مثال هر واگن قطار که
از تکــرار و ترکیب آن قطار یا هر آجر که از ترکیب آنها
ســاختمان ســاخته میشــود ،ماژول هســتند .اسباب
بازی غزل هم از همین دســته اســت.او وقتی به ایده
ایــن ماژولهــا رســید اولش ســعی کرد هــر مکانیزم
مکانیکــی کــه در دانشــگاه یادگرفتــه بــود را در یــک
مکعب قرار دهد .که این مکانیزمها در ترکیب با هم
میتوانستند عملکرد خاصی داشته باشند و این شد
«مکاریزه» یعنی اسباب بازی مکانیزه کوچک.

پایانی دوره کارشناسی به دانشگاه ارائه داد .نگار اولش
برای کمک به ارائه غزل و عکاســی از اسباب بازی وارد
این بــازی شــد اما عالقه همیشــگیاش به ســاختن و
ساختنیها باعث شــد ،درادامه راِه جدیتر و واقعیتر
شدن این محصول در کنار غزل بماند و باقی این مسیر
را با همفکری هم ادامه دادند تا از همکالسی و دوست
به همکار هم تبدیل شدند.
خانهسازیهایامروزی
«مکاریزه» چیست و چرا آنقدر زود توانست خودش
را بهعنــوان یک اســباب بازی آموزشــی مطــرح کند؟
اســباب بازیهای ماژوالر ژانر نســبتاً جدیــدی در دنیا
هســتند .معروفترین و پرفروشترین اســباب بازی
دنیــا یک اســباب بــازی مــاژوالر اســت .همــان لِگو یا
خانهســازی معــروف خودمــان .اما توجــه و طراحی
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مکاریزههمهکاره
انتظارمــان بــه پایــان میرســد؛ غــزل جعبــه فلــزی
مســتطیلی را از کولــهاش در مــیآورد و چفــت کــه باال
میپرد  12مکعب پالســتیکی شفاف نمایان میشوند.
مکاریزه تا اینجا  6مکانیزم دارد موتور ،گیربکس ،جعبه
دیفرانســیل ،باتــری ،چنــد نــوع قرقــره مخروطــی .هر
کدام از این مکانیزمها داخل یک مکعب هســتند .این
مکعبها به کمک آهنربا به هم متصل و تبدیل به یک
ماشین میشود که میتواند حرکت کند .حاال اگر دلتان
جرثقیل بخواهد ،کافی است همان موتور و جعبه دنده
را بــه قرقره وصل کنید تا قالب جرثقیلتان باال وپایین
بــرود .تــا االن بیــش از بیســت مدل خروجــی مختلف
مثل انواع ماشــین ،جرثقیــل ،فرفره ،آدم آهنــی و ...از
ترکیــب تعدادی از ایــن  6مکانیزم گرفتهانــد .مکاریزه

