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جوانه
(ویژه نوجوانان)

سابقات
فقا سالم!
اتریش در مرکز قار ه ســبز قرار دارد بنابراین طبیعی اســت که جاذبههای گردشگری این
«اسکیتبرد» به م سکیتبرد
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کوهستانی
کشور اغلب مکانهای طبیعی باشــد .از جمله این جاذبههای طبیعی ،روســتایی
که ای
اولین
جوونا
مدال طال
امسال برای شده و این یعنی نو ن .حداقل در شروع این رشته
«هالاشتات» که به بهشت اتریش مشهور است .هالاشتات یکی از کهنترین سکونتگاههای بشر در اروپا به
ه در
رکون
افه
یکنین
المپیک اض هبعد المپیک رو بت 1ساله ژاپنی تونست ما فکر م 
در
شمار میرود و نخستین معدن نمک و غارهای نمکی چشم نواز در این منطقه کشف شدهاست .پیادهروی
نب
ک بشه .ش
3
قراره از ای ی نیشیا» نوجوون رمان المپی
«مومیج
کم ،قه
اطراف دریاچه مشهور هالاشتات ،تماشای چشمانداز زیبای آن ،قدم زدن روی سنگفرشهای داخل دهکده
بوده؛ بیاره و تو این سن تها خالیه؟
شود.
و تماشای ساختمانهای پاستیلیرنگ قرن شانزدهم ،از لذتهای گردشگران این منطقه محسوب می
ین رقاب 
ب هدست
رزشی تو ا
جای چه و
در دهکده یک کلیسای قدیمی به نام کلیسای «سنتمایکل» قرار دارد که بهسبب ماجرایی تاریخی امروزه به خانه
20009
عدد
«چارنل» یا خان ه استخوانی معروف شد ه است .در این کلیسا حدود ۱۲۰۰جمجمه وجود دارد که بیش از۶۰۰
یامک 99
09354
شماره پ
39457
از آنها نقاشی شدهاند و تاریخ و محل مرگ شخص متوفی روی آن ثبت شد ه است .این سنت عجیب از سال ۱۷۲۰
تلگرام 6
05137
شماره
63400
سنت،
میالدی و از زمانی آغاز شد که فضای کافی برای دفن مردگان در گورستان کلیسا وجود نداشت .بر اساس این
حریریه 0
تلفن ت
 ۱۰تا  ۱۵سال بعد از مراسم تشــییع ،اجسادی که کامال تجزیه شــدهبودند ،از قبر خارج میشــدند و مردههای جدید
در آن قبرها قرار میگرفتند .جمجم ه و اســتخوانهای اجساد خار 
ج
شده از گور را خشک و تمیز و با رنگ و شــاخههای گل خشکیده تزیین
میکردند .این دهکده بهدلیل جاذبههای تاریخی هفت هزارســاله در
سال 1977ثبت جهانی شد .بد نیست بدانید که از سال ۲۰۱۳و با انتشار
پویانمایی « »Frozenمحبوبیت این روستا هم بیشتر شده چون شایعه شده
که هالاشتات الهامبخش دیزنی در ساخت این پویانمایی بودهاست.

حــال اون دایناســوری رو دارم کــه اتزه
اهداف سالش رو تو دفرتچه یادداشتش
نوشته که دایناسورها منقرض شدن.

خودت بساز

منبعeligasht:

خانه جدید دستمال ها

نگاتیو

قاب بندی
عمودی و افقی

مهسا فارسی | روزنامه نگار
ایده این هفته «خودت بساز» مخصوص آنهایی است که دوست دارند دستمالکاغذ 
ی
مخصوص خود داشته باشــند.اگر شــما هم مایل به اجرایی کردن این ایده کاربردی و زیبا هستید،
کافی است یک عدد شیشه مربای نسبتا بزرگ بردارید و ادامه ماجرا را در این ستون دنبال کنید.
همه آنچه نیاز دارید :شیشــه مربای خالی ،اســپری رنگ یا رنــگ مایع و قلممو ،تکــهای مقوا ،کاتر و
قیچی

مرجان دهقان | عکاس
جا دادن عمودی یا افقی سوژه در قاب به ابعاد آن بستگی دارد.
برای انتخــاب بین این دو حالت بایــد جنبههای متفاوتــی را درنظر بگیرید.
جهتی که برای عکاســی انتخاب میکنید ،نوعی تاکید بصری روی سوژه به
شمار میآید .یک سوژه خوب ممکن است با کادری نابهجا حیف شود.

پرتره

دوربین اســتاندارد ،سنسوری مستطیلشکل دارد که عکاســی افقی و عمودی را ممکن
میکند .در التین به کادر عمودی « »Portraitپرتره و به کادر افقی « »Landscapeمنظره
میگویند .این نامگذاری بیمناسبت نیســت و از جهت بوم نقاشی وام گرفته شدهاست.
بومیکهطولآنبیشترازعرضشباشد،عمودیشناختهمیشود.صورتوبدنانسانبا
قالبعمودیبیشترتطابقدارد.البتهنهبهاینمعناکههمهسوژههایانسانیبایدعمودی
عکاسیشوند.همچنینجهتعمودیمنحصربهتصویرافرادنیست.سوژههایغیرانسانی
مانندساختمانهایبزرگ،درختانونظایرآنهمدرکادرعمودیبهترمیگنجند.جهت
عمودی بر عظمت و بزرگی ســوژه تاکید میکنــد .تصور کنید از پدربزرگتــان در حالتی
عکاسیکنیدکهایستاد هوسطحشماازاوپایینتراست.اینعکساحساساقتداروبزرگی
سوژهرابیشترازهرچیزدیگربهمخاطبالقامیکند.اگرهمینعکسراباقاببندیهای
متفاوتثبتکنید،ازمقایسهشاناختالفاحساسیآندستگیرتانمیشود.دقتکنید
کهدرکادربندیعمودینبایدفضایخالیباالیکادرزیادباشد.اگرازدوستتانعکس
میگیرید،طوریکادربندیکنیدکهبهطورفرضیبیشترازچهارانگشتباالیسرشخالی
نباشد.بااینکارتصویرراسادهترمیکنیدتاحواسمخاطببهاطالعاتاضاف هپرتنشود.

منظره

ابعادیکمستطیلافقیبهبهترینشکلمنظرهایبازرادرخودجامیدهد.بههمیندلیلهمبه
کادر افقی « »Landscapeمنظره میگویند .با این حال جهت افقی محدود به عکسهای منظره
نیست .ســوژههایی که المانهای افقی در آن شاخصتر است با جهت افقی همخوانتر هستند.
بهطورمثالعکاسیافقیازیکهواپیمایدرحالپرواز،شانسبیشتریبرایگیراییدارد.تاکید
عکاسی افقی بر فضاست و عناصر بیشــتری را در خود جا میدهد .این امکان دست عکاس را در
شرایطیبازمیگذاردکهمحیطوزمینهعکسبهاندازهسوژهاهمیتدارد.تغییرجهتقابازحالت
عمودیبهافقی،ارتفاعکادرراکاهشمیدهد.بهجایآنعرضتصویردراولویتقرارمیگیرد.
قالب افقی حالت طبیعیتر و آرامتــری به عکس میدهد .برای تمرین میتوانیــد از منظره پارک
نزدیکخانهتان،افقیوعمودیعکسبگیرید.بامقایسهایندوقابمتوجهخواهیدشدکهکادر
افقیفضایبیشتریرادرخودگنجاند هاست.فراموشنکنیدکهانتخابجهت،بهموقعیتسوژه
بستگیدارد.نمیشودبرایسوژهایخارجازشرایطآنتعیینتکلیفکرد.برایاینکهبهمعیاری
دراینزمینهدستیابید،الزم استمزایاومعایبجهتعمودیوافقیرابهخوبیدرککنید.وقتی
بدانیدهرجهتچهاحساسیالقامیکندوچهامکاناتیدراختیارتانمیگذارد،بهراحتیمیتوانید
باتوجهبهتوقعیکهازسوژهدارید،درباره کادرافقییاعمودیآنتصمیمبگیرید.

ابتدا باید شیشه را تمیز و آن را ب ه شکلی زیبا رنگآمیزی کنید .انجام این مرحله با اسپری رنگ آسانتر است
اماباقلمموورنگاکریلیکهمنتیجهخوبیبهدستخواهیدآورد.شیشهراازبیرونرنگبزنیدورویآنرا با
برچسبیزیباکنید.حاالدرشیشهرابرداریدوازشخصیحرفهایبخواهیددایر هرویدررابرایتانبرشبزند
ودرآورد.درمرحلهبعددرشیشهرارویتکهمقوابگذاریدودورآن رابامدادبکشید.دایرهایراکهرسمکردید
با قیچی برش بزنید .سپس به شکل عالمت بهعالوه ،دو تا خط عمود بر هم با کاتر روی مقوا ایجاد کنید .این
کاربرایدسترسیبهدستمالهاست.حاالمقداریدستمالکاغذیدرونشیشهقراردهیدطوریکهبعدا
بتوانیدبهراحتیآنهاراازداخلشیشهبیرون
ای برشخورده را
بکشــید .حاال مقوای دایــره ِ
کفدربگذاریدودرشیشهراببندید.میبینید
که با بیرون کشــیدن اولین دستمال کاغذی،
دســتمال بعــدی بیــرون میآید و بهســادگی
میتوانیــد از آنها اســتفاده کنید .ایــن هم از
کاردستیاینهفته.دوستداریدیکیازآنها
را روی میزتان بگذارید؟ اگر این کاردستی را
ساختید ،حتما عکس آن را برای ما هم ارسال
کنید.

بالتازار

چرا پیاز ا شک مان را درمی آورد؟
سمیه احمدیان | روزنامه نگار

حتما تا حاال هنگام خرد کردن پیاز شــروع به اشــک ریختن کرد هاید یا
دستکم کسی را دید هاید که با اشک روان روی گونههایش در حال خرد کردن پیاز
اســت .چرا وقتی شــروع به برش زدن پیــاز میکنید ،چنــد ثانیه بعد اشــکها یتان
ســرازیر میشــود؟ دلیل این اتفاق چند واکنش شیمیایی ســاده است .پیا ز ماد های
به نام «اســید آمینه سولفوکسید» در ســلو لهای خود دارد که وقتی شما آن را خرد
میکنیــد ،میلیو نهــا ســلول آن تکهتکــه میشــود .بعــد آنزیمهــای ســلولی پیاز در
واکنش با این اســید ماد ه جدیدی را بهوجود مــیآورد که « اِس اکســید پروپانتیال»
نامیده میشود .این ماده جدید بسیار سبک است و در دمای معمولی بخار میشود
و گازی را در هوا پراکنده میکند .حاال وقتی این گاز با آب موجود در چشــم شما
واکنش نشان دهد اسیدی را در چشم تولید میکند .شــاید با تعجب بپرسید
اسید در چشمها یمان؟
بله ،دقیقا .خوشبختانه چشمهای شما یک سیستم تمیز کردن در خود دارند
که به آن میگوییم اشک .در واقع بهنوعی شبیه یک ماشین لباسشویی خاص
برای چشمهای شما عمل میکند .اشک شامل آب زیادی اســت که با هر مادهای که
دانستنی
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به رنگ زندگی
مبینا حیدری | 18ساله

جهان سرشــار از همهمه زندگی اســت؛ چنان که مرگهــای پیاپی هرگز نتوانســتهاند ســکوت را بر این
هیاهوی ناتمام تحمیــل کنند .ما در ازدحــام صداها به دنیا میآییــم و در ازدحام صداها بر جهان چشــم
میبندیم .گویی زندگی تنها تحمل صداهاست؛ صدایی که میخندد ،صدایی که گریه میکند و ناگهان
صدایی که سکوت است .این مسیر قرنهاست که انسان را از تولد تا مرگ پیش میبرد .کدام دست ما را از
سرزمین کدورت و سکوت به جهان صداها و رنگها آورد؟ کدام دست ما را از خواب و خون به بیداری برون
هدایت کرد؟ نامش را نمیدانیم؛ نامش را که با روشنی و رنگ همراه است و صدایش را به خاطر نمیآوریم؛
صدایی که به رنگ لبخند زندگی ماست.

چیزهایی که منیدوین!

بوی باران ترکیبی از واکنشهای شیمیایی است
که در اثر برخورد قطرات آب به گیاهان ،خاک و
باکتریها ایجاد میشود

سنجابها مهارت عجیبی در قطع کردن سیمهای برق
دارند و تا حاال بیش از هکرها شبکههای برق و بازار
سهام را تعطیل کردهاند

انتخابوترجمهاز:فهیمهفرهادی،خبرنگارافتخاریجوانه

4

در بدن انسان با متوسط وزن  ۷۰کیلوگرم0.2 ،
میلیگرم طال وجود دارد که در انتقال سیگنالهای
الکتریکی نقش دارد

چشم شــما را اذیت کند ،مخلوط و از چشــم خارج میشــود .گاهی مردم برای اینکه
از این گاز اذیت کننده کمی راحت شــوند ،پیاز را قبل از خرد کــردن داخل یخچال یا
در آب میگذارند؛ این کار از مخلوط شدن آنزیمها با
ماد ه اسیدی آن جلوگیری میکند.

در دل توفان
یگانه احمدیمنش | 18ساله

یادت هســت آن روزهایی را که فکر میکردی دیگر به آخر دنیا رسید ه اســت و نمیتوانی دوام
بیاوری؟ یادت هست اشــکهایی را که برای حوادث تلخ و ناگوار و آدمهای اشتباهی ریختی و در خلوت
برایشان زانوی غم بغل کردی و چه فکرهای تلخی در سر پروراندی؟ دل شکستهات را به یاد داری زمانی
که تمام وجودت را برای چیزی گذاشتی و بعد از آن همه دست و پا زدنها نتیجهای را که در انتظارش بودی،
در آغوش نگرفتی؟ آن لحظه را به یاد داری که قلبت مانند دســتانت لرزید و طعم تلــخ ناامیدی را در اوج
امیدواری چشیدی ،بیچارگی را با ذرهذره وجودت لمس کردی و بغضت را سختتر از اسیران جنگی به
اسارت گرفتی؟ باید ب هخاطر داشتهباشی .باید لحظهلحظهاش را به یاد داشتهباشی تا چیزی باارزشتر
را از یاد نبری :تو ،همیشه و در هر حال فراتر و قویتر از حوادث تلخ زندگیات هستی!

