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بهجمع 16تیمبرتردنیاراهپیداکردند

برگزار شــد ،چند روز پیش به پایان رســید.
دخترهــای ملیپوش مــا هم کــه فروردین

امســال با قهرمانــی تاریخی در مســابقات

نوجوانان آســیا جــواز حضور در مســابقات
جهانــی را بــهدســت آوردنــد ،بــرای اولین

بــار توانســتند در رقابتــی جهانــی حضور
پیدا کننــد اما ایــن فقط بخشــی از کار مهم

آنهاست.ایندخترهایکاردرستباکسب
پیروزی مقابل تیم ســنگال ،بهعنوان اولین

رشته توپی بانوان ایران به جمع16تیم برتر

اطالعات عمومی

دنیاراهپیداکردندکهدرتاریخورزشبانوان

آن چه در ابره درخت ها منی دانیم

اتفاق مهمی بهشــمار میرود .در ادامه گپ

ما با «فاطمــه مریخ» بازیکن برتــر مقابل تیم

سنگالرامیخوانید.فاطمه17،سالهاستو

ســیلهای ویرانگر از ما دفاع میکنند .درختها در ســیاره ما قدمت بسیار

انجاماینمصاحبهدراردوبود،ب هنمایندگی

حــدود 385میلیون ســال پیش میرســد .در اطالعــات عمومــی این هفته

پذیرفت.ماهمب هنمایندگیازرفقایجوانه،

و سرپناه و ســایه و خوراک و تعدیل دمای زمین و خالصه هرآن چه را که برای

زیادی دارند ،بهگــواه یافته های علمــی عمر قدیمیترین فســیل درخت به

حیوانات بســیاری هســتند ،جلوی فرســایش خاک را میگیرنــد و در برابر

درختها را بیشتر میشناسیم.

زیســتن الزم اســت ،از درختان باشــکوه و قوی و زیبا داریم .آنها زیســتگاه

زرهای بهنام «تنه»

تا حاال به تنه زمخت و محکــم درختها فکر کردهاید؟
خب همه ما میدانیم کــه انتقال آب و مــواد غذایی از
ریشه به شاخه از طریق تنه انجام میشود اما این تنها
وظیفه تنه نیست .یکی دیگر از کارهایش نگه داشتن
برگها در ارتفاع باالست تا به درخت کمک کند به نور
برسد و فتوسنتز بهخوبی انجام شود .همچنین باعث
میشود درخت باالتر از سایر گیاهان رشد کند و پوست
ضخیمش ب ه عنوان یک مانع محافظ عمل میکند.
راز بلندترین درخت جهان

اهل«بهبهان»استانخوزستان.اوکههنگام

بلندتریــن درخت جهــان« ،هایپریون» نــام دارد؛ یک
درخت چوبقرمز در کالیفرنیای شــمالی که بیش از
115متر ارتفاع و حدود 800سال عمر دارد .طبیعت
شناسانی که این درخت شگفتانگیز را کشف کردند،
مکان دقیقش را هرگز فاش نکردند چون نگران بودند
کــه هجــوم بازدیدکننــدگان بــه هایپریــون بلندباال و
کهنسال صدمه بزند.
همدستی درخت با توفان

درختهــا با همــه فوایدشــان میتواننــد خطرناک
باشــند .شــاید فکــر کنیــد خطرشــان فقــط بــرای
ماجراجوهایی اســت که از درخت بــاال میروند اما
اینطــور نیســت؛ هنــگام توفان ،پنــاه گرفتــن زیر
درخت برای هر کســی خطرناک اســت .آب یکی از
بهترین رساناهای الکتریسیته است و صاعقه برای
رســیدن به زمیــن همیشــه مســیر کــممقاومتتر و
ســریعتر را طــی میکنــد؛ پــس بعــد از عبــور از تنه
درخــت خیلــی ســریع جــذب رســانای الکتریکــی
بهتــری یعنــی بــدن انســان (با درصــد آب بیشــتر)

میشــود .بنابراین بهترین راه برای درامان ماندن
از صاعقــه ،پناه گرفتن در جایی اســت که رســانای
الکتریکــی قویتــری میــان بــدن انســان و صاعقه
وجود داشته باشد ،مثال داخل یک ماشین.
تالش برای بقا

از همتیمیهایــش دعوت ما بــه گفتوگو را
به بچههــای تیم هندبــال دختران خســته

نباشــید میگوییــم .برویم با فاطمــه مریخ

آشناشویم.

چطور سر از هندبال درآوردی؟
از 12سالگی هندبال را ب ه صورت حرفهای
بازی میکنــم .اولینبــار خیلــی اتفاقی با

یکبازیکنملیکهدرسطحجهانیموفق
میشود،چقدربایدتالشکند؟
خیلــی زیــاد .زندگی یــک ورزشــکار بــا بقیه
مــردم فــرق زیــادی دارد .خوابت بایــد منظم
باشــد ،تغذیــهات باید اصولــی باشــد ،رفتار و
اخالقت باید حرفهای و هماهنگ با تیم باشد،
تمرینهای منظم و فشــرده و سخت هم نباید
خســته و مأیوســت کند .من معتقدم آدم باید
عاشق چیزی باشد تا بتواند با تمام قدرت برای
رســیدن به آن تالش کنــد و من واقعا عاشــق
هندبال هستم .خب حامیان زیادی هم داشتم
از جمله مربیانم کــه موفقیت االنــم را مدیون
آنها میدانم.

زندگی یک
ورزشکار با
بقیه مردم فرق
زیادی دارد.
خوابت باید
منظم باشد،
تغذیهات باید
اصولی باشد،
رفتار و اخالقت
باید حرفهای
و هماهنگ
با تیم باشد،
تمرینهای منظم
و فشرده و سخت
هم نباید خسته و
مأیوست کند

فاطمهبهکجابرسد،خیلیخوشحال
ی است؟
و راض 
االن دارم بــرای لژیونر شــدن میجنگم و
این قدم بعدی در ورزش حرفهایام اســت
که وقتی بــه آن برســم ،خیلی خوشــحال
میشوم.شایدخیلیازبچههای مثلمنبه
مربیشدندرآیندهفکرکنندامااینرویای
من نیســت .بهنظرم مربی ،خیلی زحمت
میکشد و از لحاظ روانی تحتفشار است.
من ،بازیکن بودن را بیشــتر دوســت دارم.
در رشــته تحصیلــیام هــم اگــر در یکی از
رشــتههای پزشــکی یا پیراپزشــکی مورد
عالقهام قبول شوم ،به هدفم رسیدهام.

سفرنامه

ســال  ،1954پســری بــهنــام «دان» یــک دوچرخه
دخترانــه هدیــه گرفــت و از آن جایــی کــه خجالــت
میکشــید دوســتانش او را مســخره کننــد ،یکروز
دوچرخــهاش را در جنــگل در حالی که بــه درختی
تکیــه داده بــود  ،پنهــان کرد و بــه مــادرش گفت که
گمش کرده اســت50 .ســال بعد خبر رســید که در
جنگلی در واشــنگتن ،دوچرخــهای معلق در ارتفاع
و پنــاه گرفتــه در تنه یک درخت پیدا شــده اســت .با
پرسوجو معلوم شد که درخت ،دوچرخه پنهانشده
دان را بلعیده و اطراف آن به رشد خودش ادامه داده
اســت .درختــان مهــارت زیــادی در ســازگار کردن
خودشان با محیط دارند.
منبعfacts.net :

این آبشار شما را تبدیل به سنگ میکند!
در«یورکشایر»انگلستانآبشارعجیبیوجودداردکههرشیئیراکهزیرآنقراربگیرد،بعدازمدتی
نشناسازتأثیرآباینآبشاردردرمانبعضی
تبدیلبهسنگمیکند .درسال ۱۵۳۸یکباستا 
از بیماریها خبــر داد و توجه بازدیدکنندگان را برای دســتیابی به خواص درمانی آب به ســمت
این آبشار جلب کرد .مردم تا مدتها معتقد بودند نوشیدن از آب این آبشــار یا دوش گرفتن با آن،
شفابخشاستتااینکهدرسال ۱۶۰۰بعدازتحقیقرویآبمنطقه،مشخصشدفراوانیمواد
معدنی این آب برای بدن انسان بسیار مضر است .دانشمندان دلیل سنگساز بودن این آبشار را

دانشمندان دلیل
سنگساز بودن
این آبشار را
میزان باالی مواد
معدنی در آن
میدانند

میزان بــاالی مــواد معدنــی در آن میدانند
که باعث میشــود پوستهای ســخت از مواد
معدنــی روی اجســام مختلف ایجاد شــود.
امروزه بازدیدکنندگان ،اشیای زیادی را در
آبشارمیبینندکهتوسطافرادکنجکاودرآب
انداختهوسنگیشدهاند؛ازدوچرخهوکتری
گرفتهتاکاسهوکوزهوعروسک.محبوبترین
این اشیا ،عروســکهای خرسی هستند که
فرایند ســنگ شدنشــان حدود شــش ماه
طول میکشد و گردشگران میتوانند یکی
از آنهــا را ب ه عنــوان یــادگاری از مغازههای
اطــراف بخرند .پشــت این آبشــار ،چــا ِه آب
300ســالهای قرار دارد که به باور محلیها
آرزوهارابرآوردهمیکند.افرادزیادیمدعی
شدهاندکهآرزوهایشانبهحقیقتپیوسته
اســت و بارها به این منطقه میآیند تا آرزوی
دیگری بکنند .عجیبتر اینکه گردشگران
میتوانند آب چاه آرزو را بهعنوان سوغاتی از
فروشگاههایاینمنطقهبخرند.

تولید پویانمایی سه بعدی
چه مراحلی را طی می کند؟

نوبتــی هم که باشــد ،نوبــت پویانمایی اســت؛ اولین چیــزی که مــا را با دنیــای تصویر
آشــنا میکند اما منحصــر بــه دوران کودکــی نمیماند و در هر ســن و ســالی جذاب و
سرگرمکننده اســت .عالم پویانمایی از نظر پیچیدگی ،دشــواری و جزئیات چیزی از
فیلمهای ســینمایی کم ندارد .در این شماره ســینماتوگراف بهطور مختصر با فرایند

ساخت پویانمایی سهبعدی آشنا میشویم.

استوری برد Story Boarding
استوری برد مجموعه نقاشیهای سادهای
اســت که بــرای تجســم کلیــت کار و انتقال
ایدهها در انیمیشنســازی ،ضروری است؛
جزئیات صحنه ،اتفاقات و حرکات دوربین
همــراه بــا یادداشــتهای کوتاهی بــه این
تصاویــر اضافه میشــوند تا تصویــری از کار
آماده شود.
یاوت Layouts
ل 
هنرمندانبخشلیاوتبراساساستوریبرد
تصمیــم میگیرنــد کــه چــه چیــزی بایــد
نمایــش داده شــود .ویژگیهــای اساســی
کاراکترهــا ماننــد انــدازه ،شــکل و محیط،
درقالب مدلهای ســاده ســهبعدی و بدون
کیفیت آماده میشود .جهتها ،حرکتها،
مقیاسهــا و هرآن چه بــرای نمایش بصری
فیلــم الزم اســت ،در ایــن مرحلــه آمــاده
میشود.
لسازی Modelling
مد 
بعــد از کشــیدن طرحهــای اولیــه ،نوبــت
به مرحلــه مدلســازی میرســد کــه در آن
شــخصیتها و فضاهــا شــکل میگیرنــد.
براساس اطالعات اســتوری برد ،کیفیت و
جزئیات مدلها تعیین میشود؛ مثال اینکه
این شخصیت چقدر به دوربین نزدیک است
ن یکی ،چقدر فاصله دارد.
وآ 
کالس زبان

)Suit  (/suːt/

ت سازی Texturing
باف 
مدلها بعد از آماده شدن ،بهصورت فرمهای
خاکســتریرنگ ،به هنرمندان طراح بافت
تحویل داده میشوند و او به آنها رنگ و بافت
(جزئیات پوست صورت ،طرح پارچه لباس،
بافت پوســت درختها و حیوانات) میدهد
و خصوصیات نــوری مختلف (انعــکاس نور،
شفافیت ،شکست نور و )...را اضافه میکند.
ایــن مرحلــه در واقــع بــه شــخصیتها جان
میبخشد.
استخوان بندی Rigging
در این مرحله مدل برای متحرکسازی آماده
میشــود؛ اســکلتبندی ،محــدوده حرکت
مفاصل و کنترل حرکت اعضای مختلف بدن
در این مرحله انجام میشود .استخوانبندی
البته فقط مختص مدلهای انســانی نیست
بلکه برای هر چیزی که حرکــت دارد ،به کار
میرود؛ ماشینها ،حیوانات و. ...
متحرک سازی Animate
ک ســازی ،فراینــدی اســت که بــا آن
متحــر 
حس حرکــت بــه تماشــاچی القا میشــود.
ما میدانیم شــخصیتهای انیمیشــن مثل
خودیخــود حرکت
فیلمهای ســینمایی به
ِ
ندارند اما حرکاتشان آنقدر طبیعی است
کــه اغلب یادمــان میرود کســی آنهــا را به
حرکت واداشتهاست .انیمیت به روشهای

شبیه ولی متفاوت

کت و شلوار

مثال:

مختلــف انجــام میشــود؛ ازجملــه روش
«موشــن کپچر» که در آن تعــدادی بازیگر با
پوشــیدن لباسهای مخصوص در استودیو
شــروع به اجــرای نقــش میکننــد ،دوربین
حرکات آنها را ضبط و بهوسیله نرمافزار به
شخصیتهای انیمیشنی منتقل میکند.
جلوههای بصری VFX
جلوههای بصری ،بعد از ضبط فیلم بهصورت
کامپیوتری به کار اضافه میشوند؛ آتش ،آب،
دود ،انفجار ،تخریب ،شبیهســازی جمعیت
و همــه حرکتهــا و اتفاقاتــی کــه در مرحله
انیمیت درآوردن آنها دشــوار است ،به تیم
جلوههای بصری سپرده میشود.
نورپردازی Lighting
در دنیــای واقعــی اشــیا بــه کمک نــور دیده
میشــوند ،در انیمیشــن هم نور باید باشد تا
حسوحال صحنه ،زمــان ،وضعیت آبوهوا
و ماننــد آن را بتــوان نمایــش داد .اهمیــت
نورپــردازی در انیمیشــن ب ه حدی اســت که
بیدقتی در آن میتواند کل زحمات تیمهای
قبلی را نابود کند.
تصویر نهایی Rendering
حاال وقت آن رسیده که از همه آن چه تا االن
انجام شدهاست ،خروجی گرفته شود .تمام
تنظیمات مراحل قبل بهصورت محاســبات
ســنگین ریاضــی بــهوســیله نرمافزارهــای
قدرتمند پردازش میشود تا تصاویر باکیفیت
ســهبعدی خلق شــود .البته کار هنوز کامال
تمام نشده و مراحل مهمی مثل صداگذاری
ماندهاســت امــا تولیــد تصویری انیمیشــن
کم و بیش در همه پروژههــا چنین فرایندی
را طی میکند.
منبعparsimation.com :

)Suite (/swiːt/

گذشتن از گذشته ها
نسرین محرابی | خبرنگار افتخاری جوانه

باز هم مثل همیشــه کلی غذا روی گاز مانــدهبود ،آخر همیشــه فراموش میکرد
که بچههایش بــرای ناهار به خانه نمیآیند .آنها دیگر بزرگ شــدهبودند و دغدغهشــان کارهایی
بود که هیچگاه تمام نمیشــد .حتی عید نوروز هــم فراموش کردند به دیــدن او بروند و با یک تلفن
خشکوخالی تبریک گفتهبودند .پسر بزرگش قول داد ه بود که در همین روزهای نزدیک به او سر
بزند .بانو هرروز غذاهای مورد عالقه پســرش را میپخت مبادا بیخبر بیاید و بدون غذا بماند و هر
روز تمام آن غذاها سهم رفتگرهایی میشــد که صبحبهصبح کوچه را جارو میزدند .پسر بزرگتر
باالخره یک روز توانست برنامههای کاریاش را طوری تنظیم کند که چند ساعتی پیش بانو بماند.
فرزندانش را هم همراه خود برد .وقتی بچهها رسیدند ،مثل همیشه غذای بانو آماده بود ولی از برق
چشمانش خبری نبود .بعد از خوردن ناهار ،بانو با تسبیح شاهمقصودش یک گوشه نشست و شروع
کردبهذکرگفتن.ازآنبانویهمیشگیخبرینبود؛کسیکهمیگفتومیخندیدوسربهسرنوهها
میگذاشت.پسربزرگتر،کناربانونشستوخواستبااوحرفبزندولیباحرکتدستبانوفهمید
بایدصبرکندتاذکرگفتنشتمامشود.تسبیحشاهمقصودکهرویدامنبانوآرامگرفت،پسرپرسید:
«چیشدهکهبانوجانمااینقدرغمگیناست؟پسکوآنهمهشوخیهاوحاضرجوابیهایش؟چرا
دیگرازدیگهایآشوشلهزردخبرینیست؟دیگهاییکهیکروزهماستراحتنمیکردند،حاال
گوشهانباریخاکمیخورند».بانونمیخواستپسرشراناراحتکند.لبخندیزدوگفت«:چیزی
نیست ،خودت یک روز میفهمی ».وقت رفتن رسید ه بود .حال بانو هم بهتر شد ه بود .حاال که فکر
میکرد،میفهمیدنبایدخودشرادرگذشتهجابگذارد.هرچهکهبود،مالقدیمبود.گرفتاریمال
بچهها و تنهایی مال او .دیگر دلش نمیخواست خوشحالیاش به چیزی بیرون از خودش وابسته
باشد؛ نه به بچههای همیش ه گرفتارش و نه به بانویی که پیش از این میشناخت.

اسکارلت و آیوی ،دوقلوی گمشده

سوئیت ،اقامتگاه    

I bought a dark blue suit for my sister's

We're going to rent a suite in Rasht next

wedding ceremony.

summer.

ترجمه :تابستان آینده میخواهیم در رشت یک
سوئیت اجاره کنیم.
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آثار شما

پیشنهاد

مثال:

ترجمه :یک کت و شلوار آبی تیره برای جشن عروسی
خواهرم خریدم.

اثری ازNivaldo Pereira   :

عکس ازtelegraph.co.uk:

جهــان کــه در شــهر «اســکوپیه» مقدونیه

بهجز هندبال ،چه سرگرمیها و
عالیقیداری؟
ســرگرمی و عالقهمنــدی دیگــری
ب ه جز هندبال نــدارم ولی هدف ،چرا؛
درس خوانــدن برایم خیلی مهم اســت
چون فکر نمیکنــم بــدون درس خواندن
بتوانم در آینده موفق شــوم .البتــه ب ه دلیل
تسرهموتمرینهایپرفشار
اردوهایپش 
کمــی از درس عقب مانــدم ،بهویــژه به این
دلیل که در شهرســتان زندگــی میکنم و
ک روز زودتر از گروه برگزاری
همیشه باید ی 
اردوهــا راه بیفتم تا خــودم را به بقیه بچهها
برســانم ولی ب ه محــض اینکه برگــردم ،با
جدیتدرسمرامیخوانم.

زندگیسالم
پنجشنبه
 ۲۰مرداد۱۴۰۱
شماره ۲۲۲۵

(ویژه نوجوانان)

(ویژه نوجوانان)

رقابتهــای هندبــال قهرمانــی نوجوانان

این ورزش آشنا شدم ،مثل همه بچههای
دیگر در زنــگ ورزش ،مربــی یک توپ
بهمــان داد و من هم که عاشــق بازی و
ورزش و توپ بودم ،شروع کردم به بازی
کردن .بعد از مدتی ورزش را گذاشــتم
کنار چون نگــران بودم به درســم لطمه
بخورد امــا خیلی طول نکشــید کــه دوباره
برگشتمچونواقعاازهندبالبازیکردنلذت
میبردم .کمکم پایم به مسابقات باز شد؛ لیگ
دو ،لیگ یــک ،بازیکنان بزرگ ملــی را دیدم و
ماجرا جدی شــد .برای خــودم هدفگذاری
کردم .هدف اولــم رفتن به لیگ بــود که به آن
رســیدم و رفتهرفته اهدافم بزرگتر میشــد؛
رفتن به تیم ملی ،حضور در مسابقات آسیایی
و جهانی.

صفرتا صد پو یا نمایی

جوانه

جوانه

الهه توانا | روزنامه نگار

رعدوبرق هنگام توفان ،آسمان را ارغوانی کرد ه است

درختها ،ریشههای محکم حیات ما در سیاره زمیناند؛ اکسیژن و سوخت

سینماتوگراف

برای لژیونر شدن یمجنگم

رفقا سالم!
اید که جشنواره بینالمللی
چه نشست ه
فکری ،فراخوان داده! این
قصهگویی کانون پرورش
ی ،بینالمللی ،آیینیسنتی،
اره در بخشهای مختلف مل
جشنو
و ...در دو گروه سنی نوجوان
شاره ،پادکست قصهگویی
زبان ا
خواهد شد .برای اطالعات
18ساله) و بزرگ سال برگزار
(12تا
شتر به این سایت سر بزنید:
بی
http://www.kanoon
fest.ir
شماره پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
شماره
حریریه 05137634000
تلفن ت

بدون شرح

نویسنده :سوفی کلورلی
ترجمه :شهره نورصالحی
نشر :پیدایش
سارینا آزادنیا | 12ساله

داستان این کتاب درباره خواهران دوقلو« ،اســکارلت» و «آیوی» است .اسکارلت با بدجنسی
نامادریاش به مدرسه شبانهروزی میرود و بعد از مدتی ناپدید میشود .مدیر مدرسه که زنی
مرموز و وحشتناک است ،از آیوی میخواهد ب ه جای خواهرش به مدرسه برود .آیوی میپذیرد
تا معمای ناپدید شدن خواهرش را حل کند اما در این مسیر با مشکالتی
مواجه میشود .اگر دوست دارید بدانید آیوی چطور با این مسئله مواجه
میشــود و اگر از ماجراجویی خوشتان میآید ،پیشــنهاد میکنم این
کتاب را بخوانید .داســتانهای اســکارلت و آیوی یک مجموعه شــش
جلدی اســت که من جلــد اولــش را برایتان معرفــی کردم .اگــر از آن
خوشتان بیاید ،با خیال راحت میتوانید بروید سراغ بقیه جلدهایش.
شخصیتها در «اسکارلت و آیوی ،دوقلوی گمشــده» ،بهخوبی شکل
گرفتهاند .در این داستان 347صفحهای ،هیجان ،ترس و سردرگمی
را تجربه خواهید کرد و کنجکاویتان برانگیخته میشود تا بدانید آخر
قصه چه میشود .امیدوارم شــما هم مثل من از این داستان که معنای
واقعی دوستی و شجاعت را به آدم نشان میدهد ،خوشتان بیاید.

3

