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آن ســربلند بیرون بیایید ،فقط یک راه دارید؛ باید درس بخوانید اما امــان از بیحوصلگی! امروز
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به شما چند پیشــنهاد بدهم تا بیحوصلگی راهش را بکشــد برود و تمرکزتان هم
پژوهشگر ز بلوغ دندانش ماال ن هتن
ه و ب عد ا
ت
ح
ا
ن
و
کنید
حین درس خواندن باال برود .مهمترین قدم ،تغذیه مناســب اســت .ســعی
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شیدن.
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صبحانــه و ماکارونی و برنــج را در وعــده ناهار مصــرف کنید .اضافه کــردن
مک 99
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غذاهای دریایی به برنامه غذاییتان هم باعث میشــود حافظهتان سر جلسه امتحان
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05137
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که
بهتر کار کند .میتوانید به میانوعدهتان میوههایی مثل پرتقال ،توتفرنگی و کیوی
ریریه 0
لفن تح
ویتامین  cباالیی دارند اضافه کنید یا با خوردن صدگرم شــکالت تلخ میزان یادگیری
ت

خود را باال ببریــد .مغزهایی مثل گردو و بــادام هم جزو میانوعدههــای کمحجم و
پرانرژی محسوب میشوند که خوردنشان در روزهای امتحانات توصیه میشود.
یادتان باشد اصال ساعات خوابتان را کم نکنید چون مغز شما برای بازسازی به
خواب کافی احتیاج دارد .همچنین ورزش بهاندازه ،سبک و منظم در این روزها
باعث نشاط و انگیزه برای مطالعه باکیفیت بهتر میشود.

کهکشان راهشیری در بیابان نامیب

پیشنهاد

مسیر

من بازی ساز هستم

شنیدن صداهای ناشنیده!

سازنده مجموعه بازیهای هادس ،از راه و رسم ورود به حرفه بازیسازی میگوید
امیرمحمد ملکزادگان |،خبرنگار افتخاری جوانه

من کیام؟
مهدی پیغامینســب هســتم .طراح و برنامهنویس بازیهای ویدئویی،
متولد  ۱۳۶۱و ساکن کرج.
چطور وارد دنیای بازی و بازیسازی شدم؟
مــن در زمینههــای مختلــف گرافیکــی تجربــه کارحرفهای
داشتم اما عالقهمند بودم که حوزه فعالیتم را تخصصیتر
کنــم .میخواســتم در دنیــای نامحــدود گرافیــک ،بــر
گرافیک خودرو و بازیهای کامپیوتــری تمرکز کنم اما
جســارتش را پیدا نمیکردم .چندســالی در پروژههای
گروهی مشــغول بودم تا اینکه در ســال  94با مشورت
و راهنمایی همسرم از شــغلم بهعنوان طراح یک شرکت
خیلی معتبر استعفا دادم .احساس میکردم جایی برای
پیشــرفت فرد بلندپروازی مثــل من نیســت؛ درنتیجه تمام
توان و انرژیام را به کارگرفتم و با حداقل سیســتم و امکاناتی
که داشــتم و هنوز هــم همانها را دارم ،شــروع به ســاخت اولین
بازیام کردم.
شما چطور میتوانید همکار من شوید؟
برای شروع بازیســازی موثرترین عامل ،داشتن صبر و پشتکار اســت .به نظر من هرکس
با داشــتن صبر ،پشــتکار و عالقه میتواند یک بازیســاز موفق شود اما براســاس تجربههای
شــخصیام در زمینه بازیســازی به صــورت انفــرادی ،الزم اســت نوجوانها قبل از شــروع
یادگیری و کار با برنامه و موتورهای بازیســازی ،بسته به نوع و ســبک بازی مورد عالقهشان
حداقل به یک نرمافزار گرافیکی مسلط شــوند .همچنین یک بازیساز باید از مهارت تجزیه و
تحلیل ،مخاطبشناسی و داستانپردازی هم برخوردار باشد.
چطور بازی میسازم؟
اولین کار در ساخت بازی ،مشخص کردن مســیر و ساختار کلی کار است؛ برای ساخت بازی

اشکان محمودی| خبرنگار افتخاری جوانه

ابتدا به کمک همسرم ســبک مدنظرمان را مشــخص و گاهی اوقات هم سبکهای مختلف را
با هم تلفیق میکنیم .بعد وارد مرحله تحقیقاتی میشــویم و بایدها و نبایدهای سبک مدنظر
را از تمام جنبهها مشــخص میکنیم .بعد هم میرویم ســراغ داســتان بازی،
نقش شــخصیتها ،کارکردهــای مراحل و لولهای بــازی .باتوجه به
زمان و بودجــه تخمینزدهشــده کار روی مراحــل و اولویتها را
پیش میبریم.
یک بازیساز باید چه ویژگیهایی داشتهباشد؟
یک بازیساز موفق اول از همه باید یک گیمر (بازیکن)
حرفهای باشد چراکه ایده با بازیکردن شکل میگیرد.
بازی کردن از جنبههای مختلف برای بازیساز کارآمد
اســت؛ بــا انجــام بازیهــای مختلــف میتواند ســبک
موردعالقــه خود را پیــدا کنــد و اصول کلی آن ســبک
را یادبگیــرد ،همچنیــن در جریــان بــازی میفهمد که
ایدههایش برای ســاخت یک بازی تا چه میزان میتواند
جذاب باشد.
آینده پیشروی یک بازیساز چگونه است؟
آینده بازیساز ،هدفی است که او برای آن سالها تالش میکند؛
بعضیهــا هد فشــان
درآمــد زیــاد اســت ،بعضیها
دنبــال شــهرتاند ،عــدهای کارکــردن در
شرکتهای بزرگ بازیسازی دنیا را هدف خود
قرار میدهند و افرادی به دنبال اشتغالزایی در
دنیای بازی هستند .اساسا آینده بازیساز همان
چیزی است که تصورش را میکند و برای آن شب
و روز تالش میکند .قطعا در دنیای بیکران بازی
برای افراد خالق هیچ محدودیتی وجود ندارد .به
امید جهانیشدن صنعت گیم ایران!

کالس زبان

تصویرسازی:زهرهاقطاعی

فاطمه قاسمی| مترجم

یکشــنبههااین جا با هم زبــان تمرین
می کنیم  .به ما بگوییدیــاد گرفتن چه
چیزهایــی در زبان انگلیســی برای تان
سخت است تا راه آسان تر کردنش را با
هم پیدا کنیم .
کمیک

Crooked

راست ،مرتب

مثالMy teeth were crooked when I was a child. :

مثال:

درکودکیدندانهایمنکجبود!

اوموهایصافوروشنیدارد.

سرنوشت غم انگیز آقای پشه و خانواده

پاشو بیا بیرون دیگه.
دوساعته عالفیم اینجا

He has straight blonde hair.

متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

پس
حاال که اینطور شد
یکبار دیگه نیشها رو
میشوییم

پدررررر!
پدررررر!

نه
خوشبختانه تب نداره

نوش
جونتون! اصال
تعارف نکنید

بگو نگو

«بگونگو»ی جبرانی

امشب سراغ پدر میریم.
بقیهشون تو پشهبند هستن .فقط باید
نکات بهداشتی رو رعایت کنیم .تکرار میکنم با
حفظ فاصلهگذاری پشهای کارمون رو انجام
میدیم

بدو پسرجان .بیا
نیشت رو بخور که کلی ظرف
خونی نشسته دارم

4

رفقای جوانه! شــما هم اگر کتاب ،پادکســت ،فیلم یا انیمیشــن خوبی
ســراغ داریــد کــه میخواهیــد به دوســتانتان معرفــی کنیــد ،از طریق
شمارههای باالی صفحه برایمان بفرستید.

Straight

کج،پیچیده

تــا حــاال شــده بــرای مدتــی بــه نقطهای
خیره شــوید و خودتان را در موقعیتهای
مختلف تصور کنید و سناریوهای مختلفی
را بــازی کنید؟ همــه ما بــه خیالپردازی
عالقهمندیم و بعضیاوقات دوست داریم
کــه بهجای دیگــران باشــیم و حسوحال
افراد دیگــر را در شــرایط مختلــف تجربه
کنیم.
ایــن امــکان در «پادکســت آن» فراهــم
شدهاست؛ «آن» به داستان واقعی زندگی
افراد میپردازد و با بیان دقیق جزئیات و حسآمیزیهای عمیق ،کمک میکند بتوانید
خودتان را بهجای شــخصیت اصلی داســتان تصــور کنید .عالوهبــر جذابیتهای کلی
موضوعات هــر اپیزود ،اســتفاده درســت و بهموقع از موســیقیهایی که بــا فضای متن
همخوانی دارند ،از نقاط قوت این پادکســت اســت .همچنین در هر اپیــزود برای بیان
قصه از آرایههای ادبی مثل تشــبیه ،تشــخیص و مبالغه هم بهخوبی استفاده شدهاست
که «آن» را بــرای عالقهمنــدان به نویســندگی ،جــذاب میکند .زمــان هر اپیــزود بین
20تا 40دقیقه اســت و تــا امروز که مــن این مطلــب را مینویســم 12 ،اپیزود منتشــر
شدهاست .گویندگی این پادکســت برعهده «مرسن عربزاده» است و موسیقی متن را
گروه «اورسی» انتخاب میکند.
پیشــنهاد میکنم که به همه اپیزودهای این پادکســت گوش کنید ولی اگر بههردلیلی
وقت و حوصله گوشدادن به همه آنها را ندارید ،اپیزودهای «نشستن برای برخاستن»
و «رز ،به من قــول بده» میتواننــد گزینههای خوبی برای شــما باشــند .برای شــنیدن
پادکســت آن میتوانیــد نــام پادکســت را در اپلیکیشــنهای پادگیــر مثــلcast box :
 ,google podcastو  apple podcastجســتوجو کنیــد و از شــنیدن قصــه واقعــی
آد مهای مختلف در سراسر جهان لذت ببرید.

شاید فکر کنید پیام های شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان ،خوانده
نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود ،آن هم به طور کامل
امــا در کمال نابــاوری با بــی توجهی که کشــنده ترین ســاح اســت ،تکــه و پاره
می شــود .ما چــون خیلی طرفــدار صلحیــم ،ایــن ســتون را راه انداختیــم که با
شما دوست باشــیم و اختالط کنیم  .نویســنده این ســتون می داند که چطور به
پیام هایتــان جــواب بدهد چون بیــن خودمــان بماند به شــکل شــگفت انگیزی
خودش هم یک روز نوجوان بوده .
زهرا فرنیا| طنزپرداز

کجا بودی اینهمه وقت؟
اگر این پیام نمیآمد ،دیگر این ســتون را نمینوشــتم .االن چند هفتهای میشــود
که ســتون «بگونگو» میخورد به تعطیلیهای گوناگون .همهاش میترســیدم و با خودم
میگفتم یعنی هیچکس جای خالیاش را حس نمیکند؟ اصال من دقت کردهام هرچی
تعطیلی در ســال اســت ،میخورد بــه این ســتون .حتی دیده شــده در تقویم یک شــنبه
تعطیل نبوده امــا به یک تعطیلی دیگر خــورده ،کمانه کرده باز هم به این ســتون افتاده.
میدانم که عاشق بگونگو هســتید ،بگونگو هم عاشق خودش اســت اما واقعا اینطوری
نمیشود که پیامهای شما زمین بماند .باید دوشــیفت بگونگو کار کنیم تا جبران شود!
عیدت مباااررررککککک!
عید شما هم مبارک! البته نمیدانم این تکرار حروف چه منظوری را میرساند .یعنی
عیدم خیلی مبارک؟ حاال تو که اینهمه حرف را تکرار کردی ،چرا میم و ب را تکرار نکردی؟
شاید آن را گذاشتی برای تبریک یک عید دیگر که بگویی بیشتر مبارک است ،نه؟

من کارم تمومه ،شما
برید .یادتون باشه همیشه پشت
هم باشین .دوستتون دارم

دوباره فصل امتحان ها شد جوانه! حاال چیکار کنیم؟
فصل امتحانات؟ خیلی بخواهند طولش بدهند دو هفته میشود .دو هفته هم که با
این وضع مدرسه نرفتنتان شاید بهزور اسمش را بشود گذاشت هفته امتحانات! خوشتان
میآید شلوغش کنید؟ بنشینید ســر درستان ،دوروز دیگر به بچههایتان میگویید 12
سال درس خواندید ،دروغ نگفتهباشید!

