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شهر «لیسبون» پایتخت کشور پرتغال ،قدیمیترین شهر اروپای غربی حتی قبلتر از لندن،
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مامانبزرگش یمگه« :اون مسعکم رو
یمشه بدی؟»


م

thecu
lture
عtrip:
نب

نگاتیو

خودت بساز

کلیدهای اسرارآمیز
مهسا فارسی | روزنامه نگار

رامکردن نورسرکش

اگر شــما هم هنگام پیدا کردن کلیدهایتان ســرگیجه میگیرید ،پیشنهاد «خودت
بساز» این هفته را از دست ندهید! یکی از راهکارهای جذاب برای تشخیص هرکدام از کلیدهای یک
دستهکلید ،این اســت که آنها را با نشــانه و عالمتگذاری از هم تفکیک کنیم .برای انجام این ایده
بامزه که جنبه سرگرمی خواهد داشت ،سه تا پیشنهاد دارم.

بدقلقی نور خورشید در کادر میتواند توازن روشنترین و تیرهترین
قسمت عکس را بههم بزند .فرض کنید در محیطی عکاسی میکنید که اختالف
بین سایهها و روشــناییها زیاد است .اگر مطابق شــرایط نوری واقعی نورسنجی
کنید ،بخشهای نورانی یا تاریک قاب را از دست میدهید .منظرههایی که در آن
اختالف نوری زیــاد نفستان را بند میآورد ،لزوما به عکســی خیره کننده تبدیل
نمیشــوند .لنز دوربین مانند چشم انســان هوشمند نیســت تا بتواند بین سایه
روشــنهای صحنه تعادل برقرار کند .برای عــکاس بودن ،الزم اســت تا دیدن از
دریچه دوربین را تمرین کنید.

ب ه عنوان سادهترین کار کلیدها را با الک ناخن که معموال هم در دسترس همه است ،رنگآمیزی
ن جا به بعد را
کنید .برای تمیزتر شدن نتیجه کار ،چســب نواری کوتاهی زی ِر ک ّل ه کلید بزنید و از آ 
ن طور که میبینید
رنگآمیزی کنید .به این صورت ب ه راحتی میتوانید کلید هرکدام از درها را بیابید .هما 
بنا به خالقیتتان میتوانید کلیدتان را با همان الکها طراحی کنید و رویش نقشی بزنید تا زیباتر شود.
با استفاده از نخ دمسه یا نخ کوبلن که معموال رنگهای متنوعی از آن در هر خانهای پیدا میشود،
ک ّل ه کلید را بپوشانید .کافی است از درون یکی از حفرههای کلید ،نخ را رد کنید و مانند تصویر کار
را ادامه بدهید .قبل از این کار ،روی ســطح کلید کمی چســب مایع بزنید تا نخ روی کلید بچسبد و مدام
جابهجا نشود.
با برچسب یا مقوای رنگی روی کلیدها را
بپوشــانید .کافی اســت کلید را روی مقوا
بگذاریــد و دورتــا دورش را با مداد خط بکشــید.
ســپس آن قســمت را با قیچی برش بزنیــد و روی
کلیدتان با چسب مایع بچسبانید .اگر از برچسب
اســتفاده میکنید ،ابتــدا کلید را روی برچســب
بگذاریــد و خوب بچســبانید ،ســپس دور کار را با
قیچی یا کاتر بهشکلی تمیز و زیبا برش بزنید.
برای اســتفاده از آویــز جاکلیــدی ،ایدههای
خالقانه زیادی وجود دارد که نمیشد همه آنها
را در ایــن ســتون مطرح کــرد .اگر دوســت دارید
کلیدهایتــان را بــا ایــن روشهــا متمایــز کنید،
طرحهایتان را برای ما هم بفرستید.

مرجان دهقان | عکاس

سازگار کردن سایهروشنها

عکاسی  HDRدر محیطهای دردسرساز نوری به دادتان میرسد .این لغت مخفف
« »High Dynamic Rangeاســت .اختالف بین تاریک و روشنهای یک عکس،
داینامیک ِرنج آن خوانده میشود.
تصور کنیــد میخواهید کمی قبــل از غروب آفتاب عکســی بگیریــد .در این زمان
نورسنج دوربین گیج میشود .اگر بخواهد قســمتهای روشن قاب را حفظ کند،
ســایهها بیشاز حد ســیاه میشــود و برای نورســنجی دقیق ســایهها ،آســمان یا
بخشهای روشن صحنه را از دست میدهد.
چــاره ایــن ناســازگاری عکــس گرفتــن بــا شــاخصهای نــوری مختلــف و ادغام
آنهاســت .شــاید بعضیهایتان متهمم کنید کــه مگر از عهــد دقیانوس آمدهام!
فناوری آن قدر پیشرفت کردهاست که دوربینها بدون این طول و تفسیرها عکس
 HDRمیگیرند .خب اگر مهربان باشم و نگویم در این صورت عکاس دوربین است
نه شــما ،حداقل دانش عکاســیتان یک پله از حالت اتوماتیک دوربینتان عقبتر
اســت .یک عکاس حرفهای الزم اســت بداند چطور در حالت دســتی و مســتقل از
تنظیمات اتوماتیک ،عکس  HDRبگیرد.
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جادوی اچدیآر

اول از همه ســهپایهتان را َع َلم کنید .قرار اســت از یک قاب واحد در شرایط نوری مختلف عکس
بگیریم؛بنابراینبالرزشدست،قابتانتکانمیخوردونتیجهنهاییراخرابمیکند.حداقل
سهعکسدرشرایطنوریمختلفالزمداریدتاباادغامشانتصویریمشابهآنچهداشت هباشید
ی که قسمتهای
که چشمتان میبیند .عکس اول را یک تا دو پله تیرهتر نورسنجی کنید .طور 
روشنعکسکامالثبتشود.شاخصنوریعکسدومبایدرویصفرباشد.عکسآخرهمدقیقا
معکوسحالتاولگرفتهمیشود.هرچهتعدادعکسهاباحالتهاینوریمختلفبیشترباشد،
خروجیقویتریخواهیدداشت.فقطدقتکنیدکهتعدادعکسهابایدفردباشند.فرقینداردبا
نهایحرفهایاماتنظیماتجداگانهایبرای
موبایلعکسمیگیریدیادوربیندیجیتال.دوربی 
عکاسی HDRدارند.وقتیاینتنظیماترااعمالکنید،دوربینمیداندکهقراراستچندشات
وبهچهمنظوریبگیرد.بعدازاینکهعکسهایتانراثبتکردید،بهیکنرمافزاربرایادغامنیاز
دارید Photomatix .پرکاربردترین نرمافزار در این زمینه است .عکسها را وارد آن میکنید و
ادغامشدهاشراتحویلمیگیرید.برایتمرین،لحظهایازروزراانتخابکنیدکهاختالفنوری
باالست.یعنیسایههادرمقابلروشناییهاقرارگرفتهاند.بعدباآنچهازعکسHDRدستگیرتان
شد،نورصحنهرادرقابتانرامکنید.
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بالتازار

چطورآلودگینوریبالیجانحشراتمیشود؟
سمیه احمدیان | روزنامه نگار

اگر تا حــاال به عکسهای زمین که از فضا گرفته شــدهاند دقت کردهباشــید،
میبینید که ســیاره ما مثل درخت کریسمســی بهنظر میرســد که با چراغهای زیادی
تزیین شــدهاســت .نورهایی که ما تولید میکنیم ،باعث شــدهاســت که زمیــن تاریکی
طبیعی خودش را از دســت بدهد و ما نهتنها زیبایی آسمان شب را از دست دادهایم بلکه
مهمتر از آن تأثیــر بدی بر زندگی گونههای مختلف حشــرات گذاشــتهایم که نتیجهاش
کم شدن جمعیت آنها بودهاســت .از میلیونها حشــره موجود در زمین ،بیش از نیمی
از آنها در شــب فعالیت و بسیاریشان با اســتفاده از نور ماه و ســتارهها مسیر خودشان
را پیدا میکنند اما با چراغهایی که ما در شــهرها روشــن میکنیم ،گیج و خیلی راحت
شکار جانوران دیگر میشوند .بعضی از حشرات عادت دارند در تاریکی مطلق شروع به
غذا خوردن کنند و حجم نورهای زمین باعث میشود آنها مدت زیادی منتظر بمانند تا
بتوانند غذا بخورند .زندگی گونههایی که در روز حرکت میکنند هم ممکن است ب ه دلیل
نورهای مصنوعی که ما تولید میکنیم ،ب ه خطر بیفتد .گرچه ما معموال نسبت به حشرات
احساس خوبی نداریم اما باید بدانیم که وجود آنها نقش مهمی در کل اکوسیستم زمین
دارد .حشرات عالوهبر اینکه منبع مهم غذایی برای دیگر جانداران هستند ،به گیاهان
دانستنی

آثار شما

کوچه را بیعبور میخواهم
سید اسد طوسی |  ۱۷ساله

م
من دلی پر ز شور میخواه 
جاده از غم لبالب و لبری ز
از هیاهوی خلق بیزار م
ی
رؤیت روی حضرت بار 
د
جمله مشغول نفی خود ،خلقان 
دل که نه شش جهت ز نور تو ُپ ر
ل
با غزالی و رومی و اقبا 
نزد خویشم بخوان و پاسخ د ه

هم برای گردهافشــانی کمک میکنند .تا حاال آلودگی نوری ،حشــرات زیادی را به کام
مرگ کشــاندهاســت اما ما میتوانیم کارهای آسان و بســیار مهمی برای کاهش این اثر
منفی انجام دهیم؛ مثل خاموش کردن چراغهای اضافی ،اســتفاده از نورهای مناسب
که فقط ناحیه مدنظر ما را روشن کنند و استفاده نکردن از نورهای سفید و آبی که برای
حشرات مضر هستند.

منابعTheguardian.com، Newsroom.ucla.edu، BBC.com:

چیزهایی که منیدوین!

خالیاش از شرور میخواهم
خاطری پرسرور میخواهم
کوچه را بیعبور میخواهم
نی شراب و نه حور میخواهم
من سری پرغرور میخواهم
دیده از جنس نور میخواهم
صحبتی قبل گور میخواهم
نی من از راه دور میخواهم

قلب سنگی
ملیحهسادات محسنپور |  ۱۶ساله

منبعkids.nationalgeographic.com:
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اثر انگشت کواالها شبیه انسان است

مار پیتون میتواند یک بز را درسته ببلعد

یتواندبهسنگینیبوفالویآبیباشد
الکپشتدریاییم 

مسیر دور و درازی را طی کرد ه بودم تا به تو رسیدم .همه را دیده ،شنیده و بوییده بودم .سرسختتر
و لجبازتر از تو کسی ندید ه بودم .مثل یک سرباز استوار در مقابلم قد علم کردهبودی و نمیگذاشتی قدم
در دلت بگذارم و قلب سخت و سنگیات را نرم کنم .مدام تکرار میکردی «نمیشود ،تو نمیتوانی» .اما
من ،من بودم؛ همانی که دل کوه را شکافته بود .تو اجازه ورود به قلب سنگیات را صادر نمیکردی اما کار
ن قدر آمدم و رفتم تا کالفهات کردم .اوایل به پشههای روی هوا بیشتر از من توجه
برای من« ،نشد» ندارد .آ 
میکردی .حضورم را نادیده میگرفتی .هی آمدم و رفتم تا کاســه صبرت لبریز شــد .دست آخر رخصت
دادی .قلبــت را نــرم کردم ،صــاف و زالل .شســتم و ُرفتــم .در خــود حل کردمــت و با هم جاری شــدیم.
من شاخهشاخه گشــتم و تو ذرهذره .ذرههای تو با شاخههای من روان شــدند و روستاهای زیادی را آباد
ن گونه
کردند .لبخند بر لبان زیبای کودکان نشاندند .گلها را آراستند .بلبالن مست را مستتر کردند .ای 
بود که من و تو ،چشمه و سنگ ،ما شدیم و جهان را زیبایی بخشیدیم.

