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سیاهچاله
کهکشانما

آشنایی با «کمان ای» ،سیاهچاله ای در مرکز کهکشان راه شیری
که به لطف دانشمندان موفق به دیدنش شدیم

درســت یک هفته پیش ،در پنج شــنبهای که گذشــت ،اولین تصویر از ســیاهچاله بــزرگ در مرکز
کهکشان راه شیری منتشــر شــد .این عکس را تلســکوپ افق رویداد ( )EHTثبت کرد که سه سال

پیش هم تصویری از یک ســیاهچال ه منتها در کهکشــانی غیر از کهکشــان خانه ما به ما نشان داده
بود .ســیاهچاله کهکشــان راه شــیری که «کمان ای» »Sagittarius A« /خوانده میشــود ،در مرکز

صورت فلکی کمان و عقرب و در فاصله  26هزار سال نوری از زمین قرار دارد با جرمی  4میلیون برابر
خورشید .خب سیاهچاله اصال چیست و چرا ثبت شدن تصویرش برای ما اهمیت دارد؟

2

که چندین برابر خورشید جرم دارند ،به «سیاهچاله»
تبدیل میشــوند .میدان گرانشی ســیاهچاله بسیار
قوی است ،بهطوری که حتی نور هم قادر به گریختن
از آن نیســت .مرزی از فضا در اطراف سیاهچاله که با
ورود به آن امکان بازگشت وجود ندارد« ،افق رویداد»
نامیده میشود .اخترشناســان عقیده دارند در مرکز
بیشــتر کهکشــانهای بزرگ کیهان ،یک سیاهچاله
عظیمالجثه قرار دارد.

چرا از دیدن کمان ای ذوقزدهایم؟
چرا ثبــت تصویــر «کمــان ای» برایمان مهم اســت؟
ســیاهچالهها بنــا بــه ماهیتشــان قابــل مشــاهده
نیســتند چــون آنقــدر عظیماند کــه همانطــور که
گفتیــم هیچچیز حتــی نور تــوان گریختن از کشــش
گرانشــی آنها را نــدارد .درواقــع ســیاهچالهها هر
چیزی را که به داخلشان میافتد ،به دام میاندازند.
بنابراین بهمعنای واقعی کلمه غیرقابل دیدن هستند
اما فضا-زمــان را چنان بــه دور خــود میپیچانند که
وقتی با جریانهای درخشانی از مواد در حال سقوط
در چنــگال گرانشــی ســیاهچاله هســتند ،ســایهای
ایجاد میکنند .این ســایه تقریبــا  2.5برابر بزرگتر
از افق رویداد ســیاهچاله اســت .هرچیزی که از افق
رویداد ســیاهچاله عبور و بــه داخل آن ســقوط کند،
بهدلیل گرانش باالی ســیاهچاله هرگز نمیتواند از
آن خارج شود .درواقع اگر ســیاهچالهای کالنجرم
در احاطه قرصی چرخان از گاز و غبار باشــد ،آن مواد
درخشــان خواهند شــد؛ زیرا گاز و غبار دراثر کشش
گرانشی قدرتمند چال ه مجاور سرعت میگیرند و گرم
میشوند و به اینترتیب ما میتوانیم از سایه سیاهچاله
عکسبرداری کنیم .پس آن چه تلسکوپ ( )EHTثبت
کرده ،درواقع سایه ســیاهچاله در پسزمینه آن گاز و
غبار درخشان است.
سیاهچاله مشاهدهشــده چه کمکی به علم
میکند؟
دانشــمندان بــا هــر تصویــر جدیــد از ســیاهچاله
کالنجــرم ،اطالعــات بیشــتری دربــاره ایــن اجرام
رازآلود بهدســت میآورند .آنهــا مدتهای طوالنی
باور داشتند که یک ســیاهچاله کالنجرم در بخشی
از اعمــاق منطقــه مرکــزی راه شــیری قــرار دارد که
اتفاقات عجیب کهکشان را توضیح میدهد؛ اتفاقاتی
مثــل حرکــت ســتارههای بــزرگ در اطــراف چیزی
نامرئی با سرعتی بســیار باال .با اینحال دانشمندان
تردید داشــتند کــه دربــاره آن صحبت کننــد .نظریه
جرم بهاندازه
نســبیت عام اینیشــتین میگویــد یک ِ
کافــی فشرد هشــده ،میتوانــد ســبب تغییر
شــکل و خمیدگی فضا-زمان و تشــکیل سیاهچاله
شود .حاال با اثبات شــکل دایرهای این اجرام ،نظریه
نسبیت که وجود سیاهچالهها را پیشبینی کرد ه بود،
مهر تأییدی دریافت میکند .حاال تصویری داریم که
ثابت میکند «کمان ای» واقعا سیاهچاله است.
منابع :یورونیوز ،دیجیاتو ،زومیت
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من کیام و چطور خوشنویس شدم؟
قاسـم صمدیان هسـتم ،تیرمـاه  1354در
کاشـمر بهدنیـا آمـدم و در تهـران زندگـی
میکنـم .در کودکـی عالقـه زیـادی بـه هنر
داشـتم بهطـوری کـه سـاعتها در اتاقـم
مشـغول طراحـی و نقاشـی میشـدم و
گذر زمـان را احسـاس نمیکـردم .از سـال
 1363خو شنویسـی را شـروع کـردم و
اکنون  38سـال اسـت که درحال آموختن
هسـتم .سـال  1391مـدرک اسـتادی
خوشنویسـی را از انجمـن خوشنویسـان
ایـران دریافت کـردم .اکنون در رشـتههای
خوشنویسـی ،گرافیک ،طراحی و نقاشی
مشـغول آمـوزش و انجـام پروژههـای کاری
هسـتم .
هنرمند خوشنویس باید چه
ویژگیها و مهارتهایی داشتهباشد؟
عشـق ،خالقیـت و ذوق هنـری اولیـن
ویژگیهـای یـک هنرمنـد اسـت امـا اینهـا
بـه تنهایـی کافـی نیسـت .یـک هنرمنـد
خوشنویـس بایـد در کارش نظـم ،صبوری
و ممارست داشـته باشـد .خوشنویسی در
سـالهای اولیه یادگیری به تمریـن و تکرار
پیوسـته نیـاز دارد بهطوریکـه اگر یـک روز
تمریـن نکنیـد ،فرامـوش میشـود .علاوه

بـر ایـن ،یـک خو شنویـس بهتـر اسـت اهـل
مطالعـه باشـد ،شـعر بخوانـد ،بـرای شـناخت
انـواع خـط خو شنویسـی ،تاریـخ بدانـد و
محلـی آرام بـرای تمریـن کـردن داشـته
باشـد.
شما چطور میتوانید همکار
من شوید؟
بهتریــن مســیر بــرای آموختــن
خو شنویســی مراجعــه بــه انجمــن
خوشنویســان اســت که این روزهــا در هر
شهرســتانی وجــود دارد .در ایــن انجمنهــا
خوشنویسی زیرنظر استادها بهشکل کامال
اســتاندارد آمــوزش داده میشــود .مقاطــع
خوشنویسی عبارتاند از مقدماتی ،متوسط،
خوش ،عالی ،ممتاز و اســتادی که رسیدن به
مرحله استادی بســیار سخت اســت و گاهی
ســالها طــول میکشــد اما اگــر پرتــاش و
مســتعد باشــید حتما به آن دســت می یابید.
از طرفی میتوانید با شــرکت در کالسهای
آمــوزش آزاد ،خوشنویســی را دنبــال کنید
البته دقت داشتهباشــید که در پایان هر دوره
گواهــی آن را بگیریــد چراکــه اگــر بخواهید
خوشنویســی را ادامــه دهیــد ،از آن کســب
درآمد کنید و در جوامع هنــری حضور یابید،
نیاز به گواهینامه دارید.

یک هنرمند
خوشنویس
باید در کارش
نظم ،صبوری
و ممارست
داشت ه باشد.
خوشنویسی در
سالهای اولیه
یادگیری به
تمرین و تکرار
پیوسته نیاز دارد

آیا خوشنویسی را میتوان به چشم
یک شغل دید و از آن درآمد کسب کرد؟
صادقانــه اگــر بگویم امــروزه دردســترس و
ســاده بودن امکانات تایپ در کســادی
بازار خوشنویسی تأثیر بسیار زیادی
دارد .همیــن حــاال اگر دقــت کنید
بیشــتر کتابهــا و مقالههــا چاپــی
هســتند .ازطرفی در ایــران نیروی
جوان و البته مشتاق بسیار زیاد است
امــا همانطــور کــه پیشتر گفتــم تنها
عالقه کافی نیست چراکه شما با گذراندن
دو دوره مقدماتــی و متوســطه نمیتوانید از
خوشنویســی درآمد کســب کنید پــس اگر
به ایــن هنر عالقــه دارید به درجه اســتادی و
رتبههــای جهانــی و بینالمللــی در آن فکــر
کنیــد .برپایی گالــری یکی دیگــر از راههای
کسب درآمد از خوشنویســی است که برای
آن هم باید سرمایه داشته باشید و به سطحی
قابــل قبــول برســید .بهتریــن گزینــه برای
کســب درآمد از خوشنویســی ،ترکیب آن با
پروژههــای نقاشــی و گرافیک اســت که این
ســبک از کارهای هنری امــروزه طرفداران
زیادی دارد .بههرحال خوشنویسی بخشی
از تاریخ سرزمین ماســت ،هیچگاه فراموش
نمیشود و برای کسی که واقعا پرتالش باشد
راهی برای درخشش باز میگذارد.

سفرنامه

جزایر «اُلند» ،بهشت مستقل فنالند

فنالنــد ،کشــوری در شــمال اروپــا و در
همســایگی ســوئد ،نروژ و روســیه ،خالف
دیگــر کشــورهای ایــن منطقــه کــه بــه
آبوهــوای سردشــان معروفانــد ،هوایی
متعــادل دارد و فقــط زمســتانها خیلــی
ســرد میشــود .فنالند که تا یکــی دو قرن
پیش جزئــی از ســوئد و بعدا روســیه بوده،
امروزه کشــور مســتقلی شدهاســت اما در
همین کشــور ،یک منطقــه مســتقل دیگر
هم وجود دارد .در وسط دریای «بالتیک»،
مجموعــهای از چندیــن جزیــره قــرار دارد

کــه بــا نــام «مجمعالجزایــر ُالنــد» شــناخته
میشــود .این جزایر متعلق به کشــور فنالند
هستند اما بهصورت نســبتا خودگردان اداره
میشــوند .یعنــی از نظــر جغرافیایــی متعلق
به کشــور فنالند اســت ولی از نظر سیاســی،
ســازمانها و ادارههای خودش را داردُ .الند

گردشگران با قایقهای تفریحی به این جزایر میروند و
میتوانند از جاذبههای آن مثل کشتی «پومرن» که زمانی یک
کشتی بزرگ تجاری بوده و اکنون به موزه تبدیلشدهاست،
دیدن کنند

کوچکترین منطقــه فنالند اســت که نیم
درصد از مســاحت و جمعیت این کشــور را
دارد .محبوبیت این مجمعالجزایر بهدلیل
داشــتن طبیعــت بکــر و زیبایــش اســت.
گردشــگران با قایقهــای تفریحــی به این
جزایر میروند و میتوانند از جاذبههای آن
مثل کشتی «پومرن» که زمانی یک کشتی
بزرگ تجاری بوده و اکنــون به موزه تبدیل
شدهاســت ،دیدن کنند .موزه دریایی ُالند
و قلعــهای متعلق بــه قرن چهاردهــم بهنام
«کاســتلهلم» ،از دیگــر دیدنیهــای ایــن
منطقــه اســت .مجمعالجزایر ُالند شــامل
جزیره اصلی ُالند بهاضافــه حدود ۶۵۰۰
صخــره و جزیــره دیگر در شــرق آن اســت.
جالب اســت بدانید تنها مرز زمینــی ُالند،
یک صخره با نام «مارکت» است که به کشور
ســوئد وصل میشــود .آبوهوای مناسب
ایــن جزیرهها باعث شــدهاســت کــه آنها
تولیدکننــده عمده محصوالت کشــاورزی
و دامــداری فنالنــد و حتــی کشــورهای
دیگر باشند .مســافران این جزایر زیبا غیر
از گردشــگر در النــد ،حتمــا بایــد پنکیک
مخصوصش را با مربای آلــو و خامه فراوان
که یکی از دســرهای خوشــمزه این ناحیه
است ،امتحان کنند!

(ویژه نوجوانان)
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سیاهچاله چیست؟
کیهان مملو از ســتارگانی با اجرام مختلف اســت که
فرایندهای هستهای درونیشــان سبب تولید انرژی
میشود .هنگامی که این سوخت هســتهای به پایان
میرســد ،ســتاره رمبش میکند و در درون خود فرو
میریزد .ســتارههایی با جرم حدودی جرم خورشید
پس از رمبش به «کوتوله سفید» ،ستارههایی با اندازه
متوسط به «ســتاره نوترونی» و آن دســته از ستارگان

سینماتوگراف

خوش نویسی؛
تلفیق روح نوازی
از خط و زیبایی

رفقا سالم!
ناختن «رابین فنپرسی» به
احتماال ش
یده ولی البد گل معروفش
نم
قد
شما
ال
نوس
س 
جزو خفنهای زمان خودش
یدونین
به اسپانیا رو دیدین و م 
ش« ،شکیل فنپرسی» جا
نکه پسر نوجوون
بوده و حاال خبر جالب ای 
رخشه.شکیل چند روز پیش
گذاشته و داره حسابی مید
پای پدرش
اشگاه «فاینورد» ،باشگاهی
رارداد حرف های اش رو با ب
اولین ق
ش رو از اون آغاز کرد ه بود،
که پدرش سالها قبل فوتبال
امضا کرد.

بدون شرح

اثری ازValentin Dubinin:

پیشنهاد

نجاتشکوندی | روزنامه نگار

بچه های بد

فیلم بهمثابــه یک ســاختار پازلمانند از تکههای زیــادی برای معنا بخشــیدن به یک کل
تشــکیل شــد ه که نیازمند برنامهریزی بلندمدت اســت .عوامل تولید فیلم ،از دستهها و
گروههای مختلفی تشکیل شد ه اســت که هرکدام با اجرای وظیف ه محولشده بخشی از
کار را پیش میبرند .در این قسمت سینماتوگراف به معرفی بعضی از عوامل کمتر شناخته
فآنهامیپردازیم.عواملساختفیلمدرسهمرحلهپیشتولید،تولید
شدهسینماووظای 
و پستولید به چند گروه تقسیم میشوند و هر گروه یک مدیر و تعدادی دستیار دارد که
وظیفه محولشده به آن گروه را در کنار هم انجام میدهند ،از جمله:

عوامل تهیه و تولید فیلم

مســئولیت مدیر تولید فیلم در بخــش مالی پروژه
مدیر تولید
اســت .بســتن قرارداد با عوامل و بازیگران ،اجاره
مکان فیلمبرداری و تجهیزات ،تهیه غذا و مواردی از ایندست برعهده
مدیر تولید فیلم است.
برنامهریزی و زمانبندی برای جزئیات پروژه فیلم
مجری طرح
و دادن برنامه کاری بــه گروههای مختلف برعهده
مجری طرح است .او عالوهبر این ،وظیفه نظارت را هم بر عهده دارد.
درصورت بروز مشکل در پروژه ،برنامهریزی مجدد با مجری طرح است
تا در زمان و هزینه صرفهجویی شود.
مسائلحقوقیبرایحقنشریااعطایامتیاز
تهیهکننده اجرایی
پخش یکفیلممعموالبهتهیهکنندهاجرایی
مربوط است .بستن قرارداد برای پخش بینالمللی یک فیلم ،جذب
حامی مالی  ،بازاریابی و مشاوره تبلیغات هم از مسئولیتهای اوست.

عوامل کارگردانی

هماهنگی با گروه بازیگران ،عوامل صحنه،
دستیار کارگردان
برنامهریزی برای فیلمبرداری و دیگر موارد
برعهده دستیار کارگردان است .او بعد از کارگردان ،هدایت افراد را
انجام میدهد.
برنامهریــز معمــوال در پروژههــای بــزرگ
برنامهریز کارگردان
ســینمایی بــه خدمــت گرفتــه میشــود.
مســئولیت او هماهنگــی و برنامهریــزی بــرای رفتوآمــد عوامــل و
هماهنگی بین گروههای حاضر در پشــت و جلوی صحنه اســت تا در
زمان شروع فیلمبرداری همه گروهها هماهنگ و آماده باشند.
این فرد بهنوعی چشم و گوش کارگردان در صحنه
منشی صحنه
اســت .دیالوگها و جای اشــیا در صحنــه را ثبت
میکند تا در نماهای بعــدی و فیلمبــرداری در زمانهای بعدی همه
موارد شــامل اشــیا ،جای دوربین و جای نورهای صحنــه و محل قرار
گرفتــن بازیگران مانند قبل باشــد .عالوهبــر این ،او در کنار دســتیار
کارگردان ممکن است مسئولیت هماهنگی با عوامل لباس ،گریم و
صحنه را هم برعهده داشت ه باشد.

عنوان انیمیشنThe Bad Guys :
محصول :کمپانی DreamWorks -2022
ژانر :کمدی اکشن

گروه بازیگری

مســئولیت انتخــاب بازیگــران را
مسئول انتخاب بازیگران
کارگــردان ،تهیهکننــده و در برخی
موارد ایــن شــخص برعهــده دارد .او بــا شــناختی کــه از فیلمنامه و
کارگردان دارد ،بازیگران متناسب با هر نقش را انتخاب میکند یا از
آنها تست بازیگری میگیرد.
این مسئولیت در برخی پروژههای سینمایی وجود
بازیگردان
دارد و در برخی از پروژههــا کارگردان نیازی به آن
ندارد و خودش ایــن وظیفه را برعهده میگیــرد .نقش بازیگردان،
تفهیم نقش به بازیگران ،تمرین کردن با آنها و آماده کردنشان برای
حضور جلوی دوربین است.
گاهـی در فیلـم از شـخصیتهای کامپیوتـری،
صداپیشه
انیمیشـنی یا عروسک استفاده میشـود که وجود
یـک صد اپیشـه بـرای نقـش آ نهـا ضـروری اسـت .گاهـی هـم از
صد اپیشـهها بهعنـوان راوی در فیلـم اسـتفاده میشـود ،یعنـی
شـخصی کـه او را نمـی بینیـم و تنهـا صدایـش را در طـول فیلـم
میشنویم.

گروه صحنه و لباس

مدیــر صحنــه شــخصی اســت کــه اوامــر مدنظــر
مدیر صحنه
کارگردان را در اختیــار عوامل صحنه و لباس قرار
میدهد و بر اجرای صحیح آنها و آماده شدن عوامل نظارت دارد.
طراحــی صحنههایــی کــه در آنها فیلمبــرداری
طراح صحنه
صورت میگیرد ،چیدمان وسایل و آراستن صحنه
برعهده این شخص اســت .این صحنهها ممکن است داخلی باشند
مانند فضای داخل خانه یا فضای باز مانند باغ ،رستوران و. ...
اگــر در اجــرای یــک صحنــه قرار باشــد
طراح دکور سینمایی
قسمتی مانند دیواری خاص ،ماکت یک
ساختمان ،هواپیما یا کشتی ساخته شود ،اجرای آن را به طراح دکور
میسپارند که بههمراه گروهش طراحی و اجرا را انجامدهد.
منبع :نتنظر

گرگ و مار و کوســه و رتیل و پیرانا (نوعی ماهی گوشــتخوار) بچههای بد شهرشــان هستند؛
خالفکارهایی که در دزدی لنگه ندارند و همه بدجوری از آن ها حســاب میبرند .رئیسپلیس
با همه توانش درپی دســتگیری آنهاســت ولی بچههای بد زرنگتر از این حرفها هستند که
دم به تله بدهنــد .آنها که از دزدیهای معمولی خســته شــدهاند ،یــکروز تصمیم میگیرند
بروند سراغ ســرقت «دلفین طالیی» ،جایزهای که هر ســال به بهترین و نیکوکارترین شهروند
داده میشــود .نیکــوکار برگزیده امســال ،خوکچه هنــدی دوستداشــتنی و بانمکی اســت
بهاسم «پروفســور مارماالد» که به کارهای خوب ریز و درشتش معروف است و بچههای بد هیچ
دل خوشــی از او ندارند .پس یک نقشــه دقیق برای ســرقت ترتیب میدهند که مو الی درزش
نمیرود اما در روز جشن ،دستگیر میشــوند .نه ،نه اشتباه نکنید قصه را لو ندادهایم .ماجرای
بچههای بد بعد از دستگیر شدنشان تازه شروع میشود .شــوخیهای باحال ،موقعیتهای
اکشن نفسگیر ،صداپیشگی جذاب ،گرههای داســتانی پیدرپی و فراز و فرودهای زیرکانه،
انیمیشــن « »The Bad Guysرا به یک محصول ســرگرمکننده تبدیل کردهاست که میتواند
از یک بعدازظهر گرم و کسالتبار ،عصری مفرح بســازد .برای آنکه خیالتان از دیدنی بودن
«بچههای بد» راحت شود ،یادتان بیاید که از شرکت سازنده این انیمیشن« ،دریمورکس» ،قبال
«بچه رئیس»« ،ماداگاسکار»« ،پاندای کونگفوکار» و کلی انیمیشن خاطرهانگیز دیگر دیدهاید.
بگونگو

فرار از اتاق فرار
دانیال دایی داووداینا | طنزپرداز

 هی جوانه ،همیشــه دوست داشتم
مثــل تــو فیلمهــا کنــار خیابــون جلوی
ماشینها دست تکون بدم ،یکی نگهداره
و بهش بگــم« :زود بــاش اون ماشــین رو
تعقیب کن».
دربست برای تعقیب به صرفه نیست،
با اتوبوس برو.
 ســازمان بهداشــت جهانــی چــرا
هیچکاری نمیکنه؟ از وقتی ملت ماسک
نمیزنن دیگه به خوشگلی قدیم نیستن.
ماســک چیــه دیگــه؟ نکنــه منظورت
ماکسه؟
 یهبار تو پــارک با یکی دعوام شــد،
گفت بچــه فالن جــام! اینکه لوکیشــن
مــیدن در قــدرت ضربهها تأثیــر داره؟
یعنــی با بچههــای بعضی محلههــا نباید
دعوا کرد؟
خــب ممکنه ضربــدر و دایــره رو با هم
بگیرن قدرتی بزنن شــما نصف جونت با یک
ضربه بره.

 جوانه اگه گفتی بعد بیدار شــدن از
خواب چی میچسبه؟
معلومه ،بازم خواب.
 جوانــه بیا بــا هم صادق باشــیم ،من
اگه یکی دیگه بودم و وضع درسی خودم
رو میدیــدم خیلی برای خودم متأســف
میشــدم ،نمیدونم چرا بقیه نســبت به
من بیتفاوتن.
منم اگه یکی دیگه بــودم بابت مطالبم
متأسف بودم .اینا کجاش بامزه است؟
 چــرا نیمســاعت مونــده بــه ســفر
همیشه تو خونهها جنگ و دعوا میشه؟
شــما هر وقت مرکــز ســیاهچالهها رو
دیدی ،علت این یکی رو هم میفهمی.
 جوانــه جــات خالــی ،رفتیــم اتــاق
فرار .یارو اومد در رو بــاز کرد و گفت پول
نمیخواد ،مهمون مــن ،فقط بیاین برین
که ساعت  2نصف شبه من برم خونهام.
بعــد تونســتین از دری که باز شــده راه
خروج و فرار رو پیدا کنین؟

3

