سفرنامه

گالری

دوچرخهدوستترینشهردنیا
زندگیسالم
چهارشنبه
 17شهریور ۱۴۰۰
شماره 1968

جوانه
(ویژه نوجوانان)
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ماشینهای کوچک یک یا دونفره است که ســوخت کمی مصرف میکنند و بهدلیل جمعوجور بودنشان
دیه بدین.
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بهراحتی در کوچکترین فضاها پارک میشــوند .کمی هم از خلقوخوی مردم آمســتردام بگوییم؛ این
ساسی به
یک کیف ا
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200099
9
رو
غافلگیرمیشودامابهمرورمتوجهخواهدشدکهمردمهلندصادقترینافرادیهستندکهتابهحالباآنهاروبه
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شدهاست .شــیوه تربیتی پدر و مادرهای هلندی هم در نوع خودش بسیار جالب است .آنها در تربیت فرزند خود
اره تلگرام
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وسواسبهخرجنمیدهندامادرعینحالآمستردامبهداشتنکلوپهایوالدیندردنیامشهوراستکهتجربه
ن تحریریه
تلف
خودرابایکدیگربهاشتراکمیگذارند.آمستردامهمچنینبه
کانالهایآبیاشمعروفاست.اینکانالهابادرختاننارون
پوشیده شــدهاند و بیش از هزار پل روی آنها ساخته شدهاست.
کانالهایآبیدرقرن 17برایکنترلجریانرودخانه«آمستل»در
شهرساختهشدند.پسازمدتیتاجرانثروتمندبهایننتیجهرسیدند
که این کانالها در زیبایی نمای عمارته ایشان هم بیتأثیر نیست
پس شروع به ساخت بناهای مجلل در دو طرف آنها کردند .حاال یکی
ازجاذبههایگردشگریآمستردام،قایقسواریدراینکانالهاست.

فقا سالم!

حال اون پوسرت دیوید بکهام رو دارم که
تو مغازه یه آرایشگر انبلد نصب شده و
هیچکس موهاش شبیه اون درمنیاد.

خودت بساز

سنگهاییکه من انتخاب میکنم

نگاتیو

مهسا فارسی | روزنامه نگار
یکی از در دسترسترین مصالح برای انجام یک کار خالقانه ،هنری و شاید هم کاربردی
میتواند همیــن ســنگهای کوچکی باشــد که هــر روز از کنــار آنها عبــور میکنیم.
ســنگهایی که من انتخاب میکنم صاف و صیقلی هســتند؛ نه خیلــی بزرگ ،نه خیلی ریز .ســعی
میکنم آنهایی را انتخاب کنم که سطح یکدستی داشته و کمی پخش باشند! حاال با اینها چهکار
میشود کرد؟

طبیعتعکاسی
مرجان دهقان | عکاس
عکاســی ویژگیهــای اولیــهای دارد که شــناخت آنها کمــک میکند
محدودیتها و امکاناتش دستتان بیاید .دوربین ابزاری دقیق است که واقعیت را
بازتــاب میکند .یــک عکــس میتوانــد تصویــری ارائه کنــد که حتی چشــم هم
نتوانستهاست به آن دقت ببیند .به همین دلیل معموال عکسها متقاعدکنندهتر از
هزاران کلمه شرح هســتند .از یک اتفاق میتوان در کسری از ثانیه عکس گرفت.
هنرهای تجسمی دیگر این ســرعت فوقالعاده در ضبط واقعیت را ندارند .بهطور
مثال زبدهترین نقاشان هم برای ثبت یک رخداد به زمان قابل توجهی نیاز دارند.
اهمیت این ویژگی وقتی به چشم میآید که رخدادی گذرا درحال وقوع باشد .نقاش
در این شرایط الزم است به تخیل و حافظهاش رجوع کند .عکاس اما در همان زمان
صدها عکس گرفتهاســت .البته هیچکدام از این ویژگیها دلیــل برتری هنری بر
دیگری نیســت .مقایســه آن فقط به کار شــناخت خصوصیتهای ذاتی عکاســی
میآید .هرچه شناختتان عمیقتر باشد ،در استفاده از آن کارآمدتر عمل میکنید.

مواجههابسوژه

دستهبندی ســوژهها یک را ه مناسب برای تشــخیص این اســت که چگونه باید از آنها عکس
بگیرید.قرارنیستفهرستبلندوباالییازانواعسوژهردیفکنید.ایندستهبندیمیخواهد
کارتانراراحتترکند.پسبادودستهکلیشروعکنید؛سوژههایاساکنهستندیامتحرک.
اولویتسوژههایساکنرابهبیجانهامیدهیمومتحرکهاراجاندارفرضمیکنیم.همین
دستهبندی ساده به شما این بینش را میدهد که در عکاسی از سوژههای ساکن ،زمان کافی
دارید.پسمیتوانیدخیلیخوبآنرابراندازکنیدتابفهمیدکدامزاویهونگاهبهثبتدقیقترش
کمکمیکندامادرعکاسیازسوژههایمتحرک،آنقدرهاهمدستتانازنظرزمانبازنیست.
ممکناستتعللکنیدوسوژهحیفشود.بنابرایناحتماال شاتهایبیشتریمیزنیدتابعد
سرصبرازبینشانبهترینشاتراانتخابکنید.آمادگی،رمزموفقیتدرعکاسیازسوژههای
متحرکاست.وقتیدرکارتانورزید هباشید،حینیکرخداددستوپایتانراگمنمیکنید.

منایشاحساس

بیاییددستهبندیمانراکمیوسعتبدهیموسوژههارادردوگروهقابلوغیرقابللمستفکیک

سنگین خودت رو بساز
زیرلیوانی
ِ
ِ

کنیم .ســوژههای قابل لمس همه چیزهایی هســتند که مادیت دارند .میز ،درخت ،انسان و
هرچیزدیدنیدیگریدراینطبقهجامیگیرد.مفاهیم،احساساتوهیجاناتاماسوژههای
غیرقابللمسهستند.عکاسیازیکسوژهقابللمسبدون ُبعدغیرقابللمسآنکارسادهای
است.فرضکنیددرخیابانباشخصیمواجهمیشویدکهشبیهعمومرهگذراننیست.دراین
لحظه به سرتان میزند که از او عکس بگیرید .اما وقتی بعدا عکس را نگاه میکنید ،بهنظرتان
آنگیراییرانداردکهخودسوژهداشتهاست.اگرکمیبهعکستاندقیقترشوید،میفهمید
نتوانستهایددرآنلحظه ،احساسویژهسوژهرابهدرستیدرککنید.درواقععکستانازنظر
ثبت ویژگیهای غیرقابل لمس ،میلنگد .اینجاســت که میفهمید فردیت سوژهها بیشتر
از ظاهر یا سکناتشان ،در احساســات و ویژگیهای غیرقابل لمسشان نهفته است .هر روز
عکسهایبسیاریازقومیتهایمختلفمنتشرمیشود.باکمیریزبینیمتوجهمیشوید
بیشترعکاسانصرفاپوششمتفاوتسوژههاراثبتکردهاند.بعضیهایشاناماعجیبگیرا
هستند.اولشنمیفهمیدچراوچهچیزیآنرابرجستهکردهاست.باکمیتأملامااحساساتی
را در آن پیدا میکنید که به عکس جان میدهد .برای تمرین ســعی کنید ُبعد غیرقابل لمس
سوژههایمتحرکوساکنرادرعکسهایتانبهنمایشبگذارید.

آیا میدانســتید کــه میتوانیــد بهســادگی و بــا زدن
یکی دو حرکت ناقابــل ،صاحب یکــی از جذابترین
زیرلیوانیها شــوید؟ پس یک تکه مقوا بردارید و آن را
بهشــکل مربع یا دایره برش بزنید .ســنگها را طوری
بچینیــد که هــم حفــر ه بزرگی بینشــان نیفتــد و هم
از گوشــهها کامــا منطبق بر اضــاع مربع یــا محیط
دایرهتان باشــد .حاال مقوا را از زیر ســنگها به آرامی
بیرون بکشــید و روی مقوا را با چســب مایــع (ترجیحا
حرارتی) پر کنید .درنهایت سنگها را با همان آرایش
سرجایشان بچسبانید.
سنگیشبیهکاکتوس،تخممرغ

یاهرچیزدیگر

یک ماژیک ،گواش یا رنگ اکرولیک همراه قلممو
ومدادآماده کنید.سنگهاراتمیز کنیدواگرالزم
استباکاغذسمبادهنرم،سطحشانراصافکنید.
ابتدا با مداد طرحتان را بکشــید ســپس با ماژیک
یا گواش رویش نقاشــی کنید .این ایــده این روزها
خیلیپرطرفدارشدهاستوحتیمیتواندمنبعی
برایراهانداختنیککسبوکارکوچکباشد.

مانند نوری از دل سنگها

وقتی صحبت از زیرلیوانی بشــود ،مطمئن باشید که
پای جاشــمعی هم درمیان اســت .همانطــور که در
تصاویر میبینید ،ایده «انجمن ســنگهای ایســتاده
ح خالقان ه اســت .شــما
پای شــمع» یکی از صدها طر 
میتوانید با ذهنی باز ایدههای باحالتری پیاده کنید
و از تماشــای هنرتان لذت ببرید و عکس آن را برای ما
هم ارسال کنید.

بالتازار

چرا گاهی خورشید قرمز یا نارنجی
میشود؟
سمیه احمدیان | روزنامه نگار

وقتی در یک روز صاف و آفتابی به آسمان نگاه میکنید ،میبینید که خورشید
زرد وآسمانآبیاست.اماهنگامغروبوطلوع،خورشیدبهرنگهایسرخونارنجیوگاهی
ارغوانی درمیآید .دلیل این منظر ه شــاعرانه و رویایی یک اتفاق ساد ه علمی است .ماجرا به
پراکندهشدننورخورشیدبرمیگردد.نورخورشیدکهبهنظرسفیدمیرسد،درواقعازهفت
رنگ تشکیل شدهاست .یعنی همان رنگهایی که در رنگینکمان دید هاید؛ سرخ ،نارنجی،
زرد،سبز،آبی،نیلیوبنفش.هررنگطولموجیدارد؛مثالبنفشوآبیکمترینطولموجو
سرخونارنجیبلندترینطولموجرادارند.نورخورشیدهنگامطلوعوغروببازاویهایخاص
با مولکولها و ذرات جو زمین برخورد میکند .از آنجاییکه خورشید در این زمان نسبت به
طول روز که باالی سر ما قرار دارد به افق نزدیکتراست ،نور در سفر طوالنیتری است تا به ما
برسد.بنابرایننورآبیکهطولموجکوتاهیدارد،بعدازبرخوردباذراتجوزمینزودخسته
و پراکنده میشود اما نورهای قرمز و نارنجی ســفر خود را ادامه میدهند تا به ما برسند و ما
دانستنی
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زنگ فارسی

ضرب المثل در شعر پروین اعتصامی
عفت زینلی | شاعر

شزیبایسرخونارنجیآفتابرامیبینیم.امامطمئنباشیدکهخورشیدهیچتغییری
درخش 
نکردهوفقطمسیرسفرنورشطوالنیترشدهاست.حاالهروقتدرحاللذتبردنازلحظه
طلوعوغروبخورشیدباشید،حتمادقیقهایبهدلیلآنهمفکرخواهیدکرد.فقطحواستان
باشدکهبانگاهکردنمستقیموطوالنیمدتبهخورشیدبهچشمتانآسیبجدینرسانید.

منابعBBC.com، ScienceDaily.com:

«پرویناعتصامی»راهمهمانکمابیشمیشناسیموشهرتشدر«مناظره»بهگوشمان
رسیدهاست .پروین در هفتسالگی اولین شــعرش را گفت و در27سالگی دیوان اشعارش چاپ شد.
اینشاعربزرگکهخیلیزودبهدنیایشعرپاگذاشت،درجوانیوقتیفقط۳۵سالداشت،ازدنیارفت
اما شــعرهایش هنوز درمیان ما زندگی میکنند .در ادامه چند بیت از دیوان پروین و چند ضربالمثل
برایتان آوردهایم ،میتوانید بگویید کدام بیت با کدام مثل قرابت معنایی دارد؟ یکی از ضربالمثلها
اضافیاست.
ک
 .1عمارت تو شدهاست این چنین خراب و لی 
 .2نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقی ر
بش ُکفت ،گل سرخ شو د
 .3نه هر آن غنچه که ْ
 .4راحت آن را رسد که رنج َب َر د
ن
 .5حساب خود ،نه کم گیر و نه افزو 
ی
 .6قیمت بحر در آن لحظه بداند ماه 
*****
الف) هر گردی گردو نیست.

چیزهایی که منیدوین!

پ) کوزهگر از کوزه شکسته آب میخوره.
ث) قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

شیرها تا 2سالگی نمیتوانند غرش کنند

قورباغههانمیتوانندباچشمبازغذایشانراقورتبدهند

زرافهها نمیتوانند شنا و سرفه کنند

چ) سواره از پیاده خبر ندارد.

به خان ه ِ
دگران پیش ه تو معماری است
مگر آن روز که خود مفلس و مضطر گردد
نه هر آن شاخه که بر ُرست ،صنوبر گردد
خرمن آن را ُب َود که برزگر است
َم ِنه پای از گلیم خویش بیرون
که به دام ستم ،انداخته در برگردد

ب) نابرده رنج ،گنج میسر نمیشود.
ت) پاتو از گلیم خودت درازتر نکن.
ج) دیگ به دیگ میگه روت سیاه!

