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سختی کار برای این تیم جوان معطوف به طراحی و حل مشکالت فنی و اتصاالت و
عملکرد نبود .مشکل تازه آنجایی شروع میشد که باید این ایدهها را به مرحله
ساخت و اجرا میرساندند و اینجاست که هر دو با هم میگویند پیچ فروشه! و نگار ماجرا را
اینطور تعریف میکند«وقتی در یک مغازهای با جزئیات درباره گیربکس با نسبت تبدیل
خاصی حرف میزدیم .افراد شوکه و غافلگیر میشدند از اطالعات دو دختر جوان در این
زمینه .یکبار برای خرید به حسنآباد پیچ رفته بودیم فروشنده گفت خانمها معمو ً
ال میآیند
حسن آباد ،آنطرف خیابان بافتنی میخرند .شما اینطرف چه کار میکنید؟! برخورد بدی
هم نبود و بیشتراز روی مهربانی ،تعجب و کنجکاوی بود .خیلی وقتها هم قدرت ناامیدی از
ما بیشتر میشد و بنبستها بزرگتر اما چون عالقهمان بود ،ادامه دادیم

«آموزش» کجای داستان اسباب بازیهاست؟
حاال کــه ســر از کار اســباب بــازی درآوردیــم این
ســؤال در ذهن باقــی میماند که نقــش آموزش
کــه غزل در ابتــدای حرفهایش به آن اشــاره کرد
چیست؟ ترکیب کردن این مکعبها و ساخت
اســباب بازیهای گوناگون قرار اســت چه چیزی
به فرزندان ما آموزش دهد؟ این اســباب بازیها
میتوانند با دنیای دیجیتال رقابت کنند؟
«در طول ســالیان نوع اسباب بازیها تغییر کرده،
امــا دوران کودکــی ثابت بــوده و نیاز بــه آموزش
بــرای ورود به بزرگســالی هم .وقتی آمــوزش را با
موضوع جذابیمثلاسباببازیتلفیقمیکنیم،
مؤثرتر و ســریعتر از انواع دیگر آموزش در سن باال
پاســخ میدهد .بازی حل مســأله است .هر چقدر
بیشتر مســأله حل کرده باشی مسائل سختتری
میتوانــی حل کنی .در زندگی شــخصی من تفکر
سیســتمی و الگوریتمی خیلی تأثیر داشت .اینکه
در مواجهه با هر مســألهای به راه حلهایی بســیار
متفاوت و غیرعــادی فکر کنم .عالوه بــر این بازی
کردنآدمرامنعطفمیکند،چوندرهرنوعبازی
وقتی شــما با یک مســأله جدید مواجه میشــوی

باید بســرعت عکسالعمل مناســب نشان دهی
تا خــودت را بتوانی بــا آن هماهنگ کنــی ».اینها
را نــگار میگویــد و غــزل مصداقــی از تجربههای
شــخصی میآورد که برایمان روشــنتر شود قرار
اســت بازی آموزشــی با ذهــن بازیگــرش چه کار
کند« .من خودم معلم هســتم و برخورد نزدیک
با کــودکان و نوجوانــان دارم .بچهها مشــکالتی
دارنــد کــه واقعــاً نمیتــوان از راههــای معمولی
قدیمی حل کرد .بچهها تفکــر الگوریتمی ندارند
که مســائل را مرحله به مرحله حــل کنند و چون
تفکر خــاق ندارند و نمیدانند که نخســتین راه
حل ،بهترین نیست .مشکلی که من در آنها زیاد
میبینــم ،فقــدان تفکر سیســتمی اســت و درک
ارتباط اجــزا .اینکه ما اجزای زندگــی را در ارتباط
بــا هــم ببینیــم .بدانیــم نمیتوانیم امــروز زباله
روی زمیــن بریزیم و ده ســال بعــد زندگی خوبی
داشته باشــیم .پس باید آموزش و اسباببازیها
تغییــر کنند .همه انواع اســباب بازیهــا هم الزم
اســت .امــا حداقــل در دســته اســباب بازیهای
آموزشی باید بیشــتر دقت کنیم .اینکه نخستین
اســباب بازی آموزشی ما چیزی باشــد که به بچه

این قابلیت را دارد که مکعبهای جدیدی با مکانیزم
دیگــری به مجموعهاش اضافه شــود .مثــل بادامک و
نوار نقاله که قرار است تانک و فرودگاه و وسایل خانه و
آشپزخانه را به خانه بچهها بیاورد.
شهرشیشهایدردستبچهها
بــا مکاریــزه قرار اســت خالقیت بچهها بیشــتر شــود.
شــما میتوانید یک بدنه خــودرو به دلخــواه خودتان
درســت کنیــد و مکعبهــا را داخــل آن بگذاریــد تــا
حرکت کند یا سر و دست و پای آدمکتان را با سلیقه
خودتان وانحصاری بسازید .البته که غزل و نگار خیلی
رؤیاپردازتــر از ایــن حرفها هســتند که بــه چند مدل
اســباب بازی بیشــتر رضایت دهند« .نسخه نهایی ما
ساخت یک شــهر با مکاریزه است که همه اجزای آن
کار میکند ».آرزوها اما به اینجا ختم نمیشود .ایجاد
فروشگاههایی سرتاسر در دنیا با برند «سینگو» نوعی
خرچنگ مورد عالقه غزل و نگار ،هدف دورتر اســت.
فروشــگاههایی با قفسههای شیشــهای و صندلیهای
مکعبی بزرگ که بچهها روی آنها مینشــینند و بازی
میکننــد و تــا چشــم کار میکنــد ،اســباب بازیهــای
مکعبی شیشهای است و بچهها غرق در بازی ،کشف
و ســاخت و لذت بردن« .هرچقدر کــه امروزمان تا دو
سال پیش رؤیا بود ،این رؤیاها و خیالپردازیها هم به
نظرم میتواند واقعی شود».

الفبا یاد دهد ،یا ســیدی آموزشــی که ریاضی یاد
میدهد ،لزومــاً بهترین انتخاب نیســت .باید به
این فکر کنیم که ما بهعنوان پدر و مادر اگر با این
اسباب بازی بازی کنیم با چه چالشهایی روبهرو

میشــویم و آن چالشها چه آموزشهایی برای
مــا دارد .بــرای بچهها هــم در هنگام بــازی دقیقاً
همین فرآیند رخ خواهد داد».

بعــد از این پیش فــروش چندصد نســخهای کار تولید
انبوه آغاز میشــود .چون شــیوه تولید لیزرکات اســت،
فعالً نیازی برای اینکه کارگاه خودشــان داشــته باشــند
احســاس نمیکنند و دنبال ســرمایهگذار نرفتهاند .اما
خانوادههایشان که موفقیت مکاریزه را به چشم دیده،
به موفقیت در فروش امیدوارند قول حمایتهای مالی
را دادهانــد .غــزل میگوید «مادر من تا یک ســال پیش
هنوز نگران بود و مــدام میگفت باالخره در زندگیات
چه کار میخواهی انجام دهی! چند روز پیش اما گفت
اگر ســرمایه الزم داشتید روی فروش ویال حساب کن!»
به خاطر موفقیتهایی که در تســتها داشــتهاند حاال
امیدوارانــه بــه بازار اســباب بازی نگاه میکننــد« .ما در
تســتهایمان به هر کودکی که دادهایم ،زمان بسیاری
را به بازی با آن گذرانده .با اتصاالت مشــخص ،ترکیب
کــردن آنهــا اصالً کار ســختی نیســت .بچههــای هفت
هشــت ســاله بیشــتر الگوها را میســازند امــا بزرگترها
اصالً اجازه نمیدهند برایشان توضیح دهی .خودشان
خیلی سریع دســت به کار میشوند .کافی است بدانی
حرکت از مکعب موتور میآید و بقیهاش کامالً مربوط
به خالقیت است .این اسباب بازی تمامی ندارد که فکر
کنیم بعد از این میخواهیم چه کار کنیم».
ماندگاریلذتپیروزی
اســتادانی که در ابتدای راه غزل را حمایت کردند وقتی

مدالطالیمسابقاتجهانیبرگردنطراحاناسباببازی
حاال بیش از دو ســال است که تمرکز اصلی غزل و نگار
روی این طرح اســت .چند ماه پیــش Golden Award
مســابقه بینالمللــی  A Designرا بردنــد A .دیزایــن
یکی از معتبرتریــن و مطرحترین رقابتهای دیزاین و
ش مختلف
طراحی در دنیاست که هر ساله در چهار بخ 
طراحی صنعتی ،معماری ،گرافیک ،مهندسی و هنری
برگزار میشــود و طراحان از سراســر جهــان طرحهای
خــود را بــرای آن میفرســتند کــه «مکاریــزه» بعــد از
اینکه در کشــور خودمان مســابقه ملی طراحی اسباب
بازی برنده شــد ،در این رقابت هم بــا نام Mini Mech
شرکت کرد و جایزه بهترین طراحی اسباب بازی را از آن
خودش کرد .دســتاورد برنده شــدن در این رقابت تنها
دریافت یک جایزه نیست بلکه وجود آن بر پیشانی هر
طرحی نشــانگر کیفیت و کامل بودن طرح است .البته
مکاریزه هنوز در حال تستهای مختلف با مخاطبان و
پیدا کردن و حل باگها هستند و از تیرماه پیش فروش
شمارگان محدودی از آن آغاز خواهد شد.
ایناسباببازیپایانناپذیر
تیــم دونفره طراحــی و تولید تا اینجای کار اسپانســری
نــدارد بــرای همیــن پیشفــروش را انتخــاب کــرده تــا
ســرمایه اولیــه بــرای تولیــد فراهــمشــود و تخمینی از
درصــد عالقه منــدان و مخاطبــان به دســت میدهد.
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دیدند کار به کندی پیش میرود ســعی کردند نظر او را
تغییر دهند تا موضوع دیگری را برای پایان نامه انتخاب
کنــد .امــا او از اینکــه کســی ارزش کار او را درک نمیکند
دلخــور شــد «بایــد ارزش خودمــان و کار خودمــان را
بدانیم .ساختارها خیلی مهم هستند اما ما از ساختارها
مهمتریم.ماترسهاییداریمکهواقعینیستندومسیر
آنقدری که ما فکر میکنیم ترسناک نیست .از روزی که
عالقه درونی را پیدا کردیم نباید رهایش کنیم .من تا کی
باید مسیر اشتباه مکانیک را ادامه میدادم؟ کارهایی که
ناگهانی در ذهن آدم شکل میگیرد و خیلی تصویرش
پررنگ میشود ،حتماًشدنی است .مکاریزه سختیاش
زیــاد بود و گاهی واقعاً به این فکــر میکردم که این چه
کاریست که کردی و میتوانستی یک طرح عادی تحویل
دهی و فارغالتحصیل شوی اما به سختیاش میارزید.
لذت پیروزیاش برایم تا اینجا خیلی از سختیها بوده».
کامواهاوپیچهایحسنآباد!
ســختی کار برای این تیم جوان معطــوف به طراحی و
حل مشــکالت فنی و اتصاالت و عملکرد نبود .مشکل
تازهآنجاییشروعمیشدکهبایداینایدههارابهمرحله
ســاخت و اجرا میرساندند و اینجاست که هر دو با هم
میگویند پیچ فروشــه! و نگار ماجــرا را اینطور تعریف
میکند«وقتــی در یــک مغــازهای بــا جزئیــات دربــاره
گیربکس با نسبت تبدیل خاصی حرف میزدیم .افراد
شــوکه و غافلگیر میشــدند از اطالعات دو دختر جوان

در این زمینه .یکبار برای خرید به حســنآباد پیچ رفته
بودیم فروشــنده گفت خانمها معموالً میآیند حسن
آباد ،آنطرف خیابان بافتنی میخرند .شما اینطرف
چه کار میکنید؟! برخورد بدی هم نبود و بیشتراز روی
مهربانــی ،تعجب و کنجکاوی بــود .خیلی وقتها هم
قدرت ناامیدی از ما بیشتر میشد و بنبستها بزرگتر
اما چون عالقهمان بود ،ادامه دادیم .اصالً از روز اول به
این فکر نکردیم که میخواهیم یک اسباب بازی خفن
طراحــی کنیم که خأل دنیای آموزش را پر کند .ما از اول
برای دل خودمان طراحی میکردیم و کمکم دیدیم که
این دست و پا درآورد و یک روزی بیدار شدیم دیدم راه
رفت!»
لگو؛تمامسهمماازکودکی
نگار و غزل هنوز هم خودشان بازی میکنند .لگو اسباب
بازی محبوب کودکیشــان بوده که همیشه از کم بودن
تعــداد ماژولها ناراحت میشــدند و حاال خودشــان را
خوشــبختترین آدمها میدانند چرا که از این به بعد
تا بخواهند میتوانند مکعب داشــته باشند! در کودکی
باقی اســباب بازیهایشان را خودشان و با وسایل ساده
و دم دســتی مثــل کاغــذ و مقــوا میســاختند .حاال هم
مثل کودکی یا اســباب بازی میسازند یا بازی میکنند!
هــم بــا مکاریزه هــم بازیهای دیگــر و هــر دو انگار تله
پاتــی داشــته باشــند میگویند «مثلــث بــازی!» نگار و
غزل به اندازه دانشآموزانشــان زنگ تفریح را دوست
دارنــد چرا کــه چند ماه تمام هرزنگ تفریــح را در اتاق
دبیران به «مثلث بازی» یک بازی موبایلی گذراندهاند.
بازیهــای رومیــزی هم عالقه دیگرشــان اســت که در
دورهمیهــا و تفریحات از آن نمیگذرنــد .دورهمی با
دوســتانی که در این دوسال هیچ وقت از تست کردن و
دیدن خروجیهای مکاریزه خســته نشدند و از ساخت
انیمیشــن و ســایت و ...برای رفقایشان کم نگذاشتند و
مکاریزه را بهعنوان دوست سوم خود پذیرفتند.

