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شــهری که قرار اســت این هفته معرفی کنیم ،بیشــتر شــبیه لوکیشــن فیلم برداری فیلمهایی
دهند.
اســت که در واقعیت وجود ندارند و بــا جلوههای ویژه ســینمایی به آنهــا رنگولعاب می
ت .تعجب
ر
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«روندا» اما واقعی اســت و در اســتان «ماالگا»ی اســپانیا با حدود  ۳۵هزار نفر جمعیت قرار دارد.
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۱۲۰متر میرســد ،انجام میگیرد .این پل که «پوئنته نوئوو» نامیده میشود در سال  ۱۷۹۳بنا
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آنها با دامنه کوه یکی شده است .پل پوئنته روی یک رودخانه قرار گرفته که در نقطه انتهایی مسیر
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به دره عمیقی میریزد و آبشار زیبایی ایجاد کرده اســت .یکی از قدیمیترین میدانهای تاریخی گاوبازی
و جسا
هم باشن.
ت همه مثل
هم در روندا قرار دارد و ساالنه میزبان هزاران گردشگر است .بســیاری از گردشگران و چهبسا مردم ساکن
نیس
روندا نمیدانند که این شــهر الهامبخش رمان «زنگها برای که به صدا درمیآیند؟» اثر «ارنست همینگوی»
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تابستانها را در این شهر سپری میکرده است.
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هم
معروفتریــن غــذای اســپانیایی کــه در روندا
تلف
بســیار رواج دارد« ،پاتاتاس براواس» است که در آن
از تکههای سیبزمینی پختهشده استفاده میشود که
از بیرون ترد و از درون نرم هستند .از تنقالت خیابانی
هم میتوان به «شکالت چوروس» یا «دونات اسپانیایی»
اشاره کرد که خمیر سرخشــده پوشیده با پودر قند است و
آن را در شکالت آب شده میزنند .منبعwowamazing :

فقا سالم!

حال اون روابه سادهلوحی رو دارم که
همه زندگیش رسش کاله گذاشــته
شــده اما ابزم بــه رصف روابه بودن،
همه مکار یمدوننش.

خودت بساز

زندگی دوباره تیشرت ها

نگاتیو

مهسا فارسی | روزنامه نگار

خالقانهدیدن

شــما با تیشــرتهای کهنهتان چــه میکنیــد؟ از آنجایی کــه تیشــرتها معموال با
پارچههایی از جنس نخی دوخته میشوند و خیلی به درد تمیزکاری میخورند ،برای خیلیهایمان
پایان تراژیکی برای هم ه آنهاست
شدن تیشرتهای بیچاره به دستمالهای خوب گردگیری،
تبدیل
ِ
ِ
و در آخر هم روانه سطل زباله خواهند شد .اما آیا این میتواند همه ماجرا باشد؟

مرجان دهقان | عکاس

همانطور که خودتان بهتر میدانید بازار کوســنها در خانهها همیشــه داغ اســت و ما همیشه
دوست داریم کوسنهای جدید با طرح و نقشهای نو داشته باشیم .تیشرتها و بلوزهای قدیمی
میتوانند روکش خوبی برای کوســنها باشند .کافی است دســتی در خیاطی داشته باشید یا از فردی
حرفهای بخواهید کوسنهای کاربردی با تیشرتها برایتان بدوزد که در کل هم کار سختی نیست.
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جوانهها! خبر دارید نگاتیو از این هفته
قراره در بعضی شمارهها به عکسهای ارسالی شما
بپــردازه؟ اگه دوســت دارید عکسهاتــون در این
ســتون نقد بشــه ،صفحه اینســتاگرام جوانه رو به
آدرس  dynamit_1400دنبال کنید .در این صفحه
موضوع هر هفته رو اعالم میکنیم تا عکسهاتون
رو برامون بفرستید.

فاصله معمویل ات خوب

«زینب شــفیعنادری» دوســت جوانه ،این هفتــه برایمان
دو عکس با موضوع «پنجره» فرســتاده است .عکس اولش
چیزی را نشــان میدهد کــه تعریف دقیق و کلمــ ه به کلمه
پنجره است؛ ســاختاری برای وارد شدن روشــنایی ،هوا و
دیده شــدن درون یا بیرون .کمی شــبیه کالس درس شد،
نه؟ عکس دوم زینب اما قبل از این که تعریف شــق و رقی از
موضوع به یادمان بیاورد ،قوه خیالمان را تحریک میکند.
میخواهیم بفهمیم چطور زینب از یــک عکس معمولی به
یک عکس خوب رسیده است؟

مناییشیاتفسیریبودن؟

اختالفایندوعکسدرواقعاختالفبینواقعیتواحساس
است .هر قدر با سوژه عینیتر برخورد کنید ،قدرت تفسیری
عکس به همــان نســبت محدودتــر میشــود .وقتی ســعی
میکنید ســوژهتان در عکس بــا آن چه مطابقت کنــد که در
واقعیتشناختهمیشود،خودتانراازعکسفیلترکردهاید.
درایننوععکسوجوهخارجیوسطحیکسوژهرابهنمایش
میگذارید .بنابراین احتماال بیننده نمیفهمد نگاه و بینش

شما نسبت به سوژه چیست و چه تفســیری از آن دارید .بیان
افکاروعواطفبهکمکتصاویر،کارراحتینیست.درعکس
باید تفســیری وجود داشته باشــد تا ُبعد نمادین آن چیزی را
ببینید که در محیط اطرافتان وجــود دارد .میخواهم روی
این کار اســم بگذارم و بــه آن «تقدم عکاس بر ســوژه» بگویم.
وقتیبتوانیدبهنگاهتانعمقببخشید،سوژهبهشیوهجدیدی
نمود پیدا میکند .دیگر فرقی نمیکند از ســوژهای به ظاهر
دمدستیمثلپنجرهعکاسیکنیدباچیزیبدیع.درهرحالت
بیننده قبل از سوژه ،درگیر نگاه و عمق بینش شما میشود.
البته تا معلوم نکنیم یک عکس چرا گرفته شــده و هدف از آن
چه بودهاست ،نمیتوانیم بگوییم کدام نوع عکس بر دیگری
برتریدارد.فرضکنیدمعلمازشماخواستهباشدبایکعکس
بگویید پنجره چیست .در این حالت عکس اول زینب عکس
خوبیاست.امااگرمعلمبخواهدپنجرهراازنگاهشمابشناسد،

عکسدومزینببهمراتبازاولیبهتروخالقانهتراست.

مالحظاتاصویل

دقتکنیدکهدرگیرشدنباعمقسوژه،حواستانراازظاهر
آن پرت نکند .در عکــس دوم زینب فضای بــاالی قاب خالی
است،درحالیکهقسمتیازپایینپردهبریدهشدهاست.کادر
همکمیکجبستهشد هوسوژهاصلیازخطوطیکسومونقطه
طالیی فاصله گرفته است .همین قاب با یک اصالح جزئی،
گیراتر میشــود .تأثیر نور را هم نباید نادیــده گرفت .نور اول
صبح ،آفتاب تیز ظهر ،هوای ابری و دم غروب تأثیرات حسی
مختلفی در بیننده ایجاد میکند .ازنظر من زینب در فاصله
عکس اول تا دومش بهوضوح پیشرفت کرده است .این تغییر
دردوعکسپشتسرهم،بهمنمیگویدباگذرزمانوتمرین،
زینبقابلیتتبدیلشدنبهیکعکاسحرفهایرادارد.

تنوارهایباریکوبلندبرشبزنید،تبدیلخواهدشد
اگرتیشرتهایکهنهراباصبروحوصلهبهصور 
به یک توپ نخ رنگی ضخیم برای درســت کردن چیزهــای مختلف مثال بافت یــک رومیزی یا حتی
روتختی.بافتبانخهایخیلیضخیم،اینروزهابسیارپرطرفداروزیباست.شمابهسادگیمیتوانیدخودتان
ایننخهارابازیافتوباآنچیزهاییمثلگردنبند،دستبند،گیرهیاچیزهایدیگردرستکنید.
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بالتازار

آلودگی هوا میتواند باعث چاقی شود؟
سمیه احمدیان | روزنامه نگار

حتما بارها شــنیدهاید که آلودگی هوا خطر واقعا جدی برای ســامتی ما دارد.
تحقیقاتجدیدنشانمیدهدکهآلودگیهواعالوهبرافزایشبیماریهاییمثلآسممیتواند
باعثافزایشچاقیبهویژهبینبچههاشود.درهوایآلودهموادشیمیاییوذراتیوجودداردکه
بهعنوان مواد چربیزا شناخته میشــود .وقتی ما هوای آلوده را تنفس میکنیم ،این مواد وارد
بدنمیشودوتعادلواکنشهایشیمیاییرادربدنمانبههممیریزدوبهافزایشوزنمامنجر
میشود.ازآنجاییکهبچههافعالترازبزرگساالنهستندوهوایبیشتریدریافتمیکنند،
احتمالاینکهاینترکیباتشیمیاییخارجیواردبدنآنهاشود،بیشتراست؛بنابراینممکن
استآسیببیشتریببینندوعالوهبرمشکالتتنفسیدچاراضافهوزنشوند.همهمامیدانیم
افرادی که در خانوادهشان فردی ســیگاری وجود دارد یا سابق ه خانوادگی بیماری آسم دارند،
به احتمال بیشتری دچار آسم میشــوند اما آلودگی هوا هم حاال بهعنوان عامل مهمی در ابتال
به آسم و آلرژی شناخته میشــود .خوشبختانه راهکارهای آســانی وجود دارد که هر کدام از ما
میتوانیمبرایپاکنگهداشتنهواومحیطزیستمانانجامدهیم؛مثالاستفادهازوسایلنقلیه
عمومییادوچرخهکههمسوختکمتریمصرفمیشود وهمهواسالمترمیماند.همچنین
دانستنی

آثار شما

منابعBBC.com، Indianexpress.com:

شیرینترین هدف

چیزهایی که منیدوین!

کاناداییها بیشتر از مردم هر کشور دیگری
ماکارونی و پنیر میخورند

محدثه رضایی |  15ساله

اندازه خمیازه حیوانات به اندازه مغزشان بستگی دارد

منبعparade.com:
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سیب ،هلو و تمشک از خانواده «رزها» هستند

بهتراستروزهاییکههواخیلیآلودهاستدرخانهبمانیم.ماحتیباخاموشکردنالمپهای
اضافی که باعث تولید انرژی کمتر از سوختهای فسیلی میشود ،میتوانیم کار بزرگی برای
سالمتخودمانانجامدهیم.

سالم خدمت دوستان عزیزم .میخواهم راجع به موضوعی با شــما حرف بزنم ؛ موضوعی که چند وقتی
است فکرم را به خود مشغول کرده و مطمئن هستم شما هم تا بهحال با آن درگیر شدهاید .ما گاهی اوقات
خیلی دوست داریم کاری مهم انجام بدهیم که همه بهمان افتخار کنند اما از خطر کردن و اینکه نتوانیم
کار را بهدرستی پایان بدهیم ،بسیار هراس داریم .گاهی اوقات هم با مخالفت و تمسخر اطرافیان دلسرد
میشــویم پس دســت روی دســت میگذاریم و هیچ کاری نمیکنیم .شــاید تا حاال کتابها و متنهای
انگیزشــی را مطالعه کردهباشــید و فکر کنید حرفی که میخواهم بزنم ،تکراری یا شعاری است ،اما من
میخواهم طبق تجربه خودم بگویم که آرزوهای ما فقط برای خودمان بسیار مهم است و کسانی که تعریف
آن را میشنوند ،هیچوقت نمیتوانندخودشانراجایمابگذارندپس حرفونظرشانهمنمیتواند دقیق
باشد .این خود ما هستیم که باید جسارت بهخرج بدهیم و در مسیر آن چه به آن فکر میکنیم ،قدم بگذاریم.
بهنظر من تلقین کردن به خود و تصویرسازی اهداف آینده نوعی برنامهنویسی مغز است .پس حتما با توکل
بر خدای متعال و افکار مثبت میتوانیم به اهدافمان دست یابیم .این یادداشت را با یک بیت زیبا از موالنا
به پایان میرسانم که میگوید :این جهان کوه است و فعل ما ندا /سوی ما آید نداها را صدا.

