مسیر

گالری

زندگیسالم
پنج شنبه
 2تیر ۱۴۰۱
شماره ۲۱۸۸

آشنایی با حرفه باستان شناسی در گفت وگو با «آرمان شیشه گر» که در شناخته شدن یک دوره تاریخی مهم نقش

جوانه
(ویژه نوجوانان)

عکس ازtheguardian.com:

اطالعات عمومی اینهفته راستهکار خوشخوراکهاست تا دفعه بعدی که

کسی« ،شکمو» صدایشان کرد ،با جدیت جواب بدهند« :من شکمو نیستم،

به خوراکیها و وضعیتشــون عالقه دارم»؛ بعد هم برای تأیید حرفشــان
اطالعاتی را که در این مطلب یادگرفتهاند ،به رخ بکشند.

ریواس برای رشد کردن عجله دارد
ریواس این توانایی را دارد کــه بهاندازه یک اینچ
(2.5ســانتیمتر) در روز رشد کند؛ سرعتش
آنقدر زیاد است که میشــود صدای خرخر
کردنوترکیدنگیاهراهنگامبزرگترشدنش
شــنید .دانشــمندان میگویند رشــد سریع
ریواسدرطعمآنتأثیرمیگذاردوبرایهمین
است که یکی از میوههای محبوب بهار و تابستان
بهشمارمیرود.

کنجد زمانی برابر با طال بود
ما عاشــق چند دانه کنجدی هســتیم که روی نان همبرگرمان
پاشــیده میشــود اما آیا میدانســتید کنجــد زمانــی از این
هــم محبوبتر بــود ،آنقــدری کــه ارزشــی برابر بــا طال و
حتی بیشــتر از آن داشــت؟ در زمانهای قدیــم ،بعضی از
فرهنگهــا کنجد را بســیار بــاارزش میدانســتند ،البته
نه بهدلیــل فایدههایــش بــرای ســامتی بلکــه آن را نماد
خوششانسی و ثروت میدانستند برای همین جایگاه مهمی
برای این دانههای کوچک قائل بودند.

سیر را میتوانید با پا بچشید
بوی تند سیر ناشی از یک ماده شیمیایی بهنام
«آلیســین» اســت؛ مــادهای آنقدر قــوی که
میتواند ازطریق پوست و جریان خون (مثال
در پــا) جذب شــود و تا دهــان و بینی برســد،
طوریکهاحساسکنیدداریدآنرامیچشید
اما خب اگــر قصدتان خوردن ســیر اســت ،راه
درستشهمانچشیدنسیربازباناست.

نارگیل از کوسه خطرناکتر است
گفته میشــود تعــداد کســانی که براثــر ســقوط نارگیل بر
سرشان میمیرند ،بیشتر است از کسانی که طعمه کوسه
میشوند.
کوســهها حســابی بدنام شــدهاند ولی واقعیت این است
که ســاالنه حدود  150نفر بر اثر ســقوط نارگیــل از دنیا
میرونــد درحالیکــه  10نفــر توســط کوســهها کشــته
میشوند .پس ما هم نارگیلها را میخوریم تا نشان بدهیم
که رئیس کیست!

سس کچاپ به شوک نیاز دارد
تــکان دادن ســس کچــاپ آن را در ســطح
مولکولــی تغییر میدهــد .ما ســس را وقتی
غلیظ میشود و بهســختی از ظرفش بیرون
میریزد ،تکان میدهیم اما خبر نداریم که
این کار درواقع دارد ذرات گرد موجود در آن
را به بیضیهای نازکتری تبدیل میکند که
برای ریخته شدن روی سیبزمینی سرخکرده،
قوام و طعم بهتری پیدا میکند.

من کیام؟
آرمــان شیشــهگر هســتم ،دانشآموختــه
دکترای باستانشناسی با 30سال سابقه
خدمت در سازمان میراثفرهنگی .من در
این ســالها بــه کاوش ،حفــاری و پژوهش
در زمینه باستانشناسی مشغول بودهام.
من دقیقا چه کار میکنم؟
کار میدانــی باستانشناســی معمــوال بــا
بررسی یک منطقه شــروع میشود .سوژه
بررســی را یا ســازمان میــراث فرهنگی به
باستانشناسان اطالع میدهد و براساس
ســابقه و تخصص آنهــا اعــام میکند که
برای کاوش به منطقــه معین بروند؛ یا خود
باستانشــناسها طبق اطالعــات و عالقه
شخصی یا براساس ســواالت و ابهامهایی
که درباره دورهای یا موضوعی در ذهنشان
وجود دارد ،اعالم میکنند که تمایل دارند
فالن منطقه را کاوش کنند .مثال من که به
موضوع شیشهگری عالقه دارم ،میشنوم
کــه در تپــهای آثــاری از کوره شیشــهگری
وجود دارد .حاال باید یک پروپوزال بنویسم
و در آن از اهمیت منطقه ،بودجه موردنیاز و
افرادی که باید در پــروژه کار کنند ،بگویم.
درواقع باید ثابت کنــم که منطقه مدنظرم،
اولویــت دارد تــا اجــازه و بودجــه الزم را
دریافت کنم .بعد از این وارد مرحله تعیین
حریــم و عرصه میشــویم؛ یعنی مســاحت
محوطه و بخش اصلی آن را تعیین میکنیم
و بــه اینترتیب کســی حــق تجاوز بــه آن را
نخواهد داشت.
بعد از این تازه کاوش شــروع میشود و بعد
از تمام شــدن بخش میدانی ،باید نتیجه را
بهصورت مکتــوب دربیاوریم تا دیگران هم
از آن مطلع شوند.

چه کسانی
باستانشناسهای
موفقتری میشوند؟
باستانشناســی ،تحمل و
طاقت زیادی میخواهد و
باید از جان مایه بگذارید.
اگــر دنبال پــول درآوردن
هســتید ،دور ایــن کار را
خط بکشــید .کار میدانی در
باستانشناسی یعنی هفتهها یا
حتی ماهها دوری از خانه و خانواده.
شاید الزم باشد به جای دورافتادهای بروید
و در مدت کاوش از غذای درستوحســابی و
جای گرمونرم خبری نیست.
ســاعت کاری مشــخص در این شــغل ،معنی
ندارد؛ ما وقتی کاوش میرویم ،از صبح شروع
بــه کار میکنیــم و ممکن اســت تا ســه صبح
همچنان مشغول باشــیم چون باید دادههای
هر روز را همان شب ضبطوربط کنیم تا برای
روز بعد برنامه داشتهباشیم؛ طراحی ،گزارش
نوشــتن ،مرتب کردن عکسها .کسی در این
حرفه موفق میشــود که به باستانشناســی
عالقــه زیــادی داشتهباشــد و صبــور و مقاوم
باشد.
در کنار اینهمه سختی ،شیرینی و
خوشی هم پیدا میشود؟
کشف کردن در باستانشناسی ،منبع اصلی
لذت ماســت؛ وقتی چیزی پیــدا میکنیم که
میتواند به شناخت فرهنگ کشورمان کمک
کند ،ذوق بســیاری برایمان دارد .البته این
را بگویم که همیشه هم چیز زیادی دستمان
را نمیگیــرد ،مثال در یک محوطــه که از قبل
خیلی بهنظرمان مهم بوده ،ممکن است فقط
یک سفال پراکنده پیدا کنیم اما این تجربهها

باعث ناامیدیمان نمیشود و ما را
از تــاش برای کشــفهای مهم
بازنمیدارد .مثل پیدا کردن
آرامگاه دو بانوی عیالمی که
در شــناخت دوره عیــام نو
که آثار اندکــی از آن وجوددارد -نقش مهمی داشــت.
من سرپرســت هیئــت کاوش
این پــروژه در «رامهرمز» بودم و
این کشــف نهتنها مــن و همکارانم
که خیلیها را در دنیا خوشحال کرد.

کشف کردن در
باستانشناسی،
منبع اصلی
لذت ماست؛
وقتی چیزی
پیدا میکنیم
که میتواند به
شناخت فرهنگ
کشورمان
کمک کند ،ذوق
بسیاری برایمان
دارد

چه افسانههایی درباره
باستانشناسی وجود دارد؟
خببعضیهافکرمیکنندباستانشناسی
یعنــی گنجیابی امــا آنچه بــرای ما مورد
توجه اســت ،نه ارزش مــادی چیزها بلکه
فرهنــگ و تمدن پشــت این آثار اســت .ما
باستانشــناسها دنبال این هســتیم که
فرهنگ و تمــدن کشــورمان را روشــنتر
بفهمیم؛ در فــان دوره چه نــوع معماری
رایــج بودهاســت ،مــردم چطــور زندگــی
میکردهاند و چه شغلی داشتهاند.
آخریــن مســئله مهــم بــرای یــک
باستا نشــناس ،پیــدا کــردن اشــیای
ارزشــمند اســت؛ اصــا شــیئی مثل یک
تکــه طــا بــرای باستانشــناس از لحاظ
ارزش مــاد یاش مــورد توجــه نیســت
و اهمیتــش از ایــن بابت اســت کــه برای
مثــال بفهمد هنــر زرگــری در یــک دوره
تاریخی چطور بودهاست .ما از روی آثاری
کــه در مناطــق مختلــف پیــدا میکنیــم،
میفهمیم که گستره حکومتها از کجا تا
کجا بوده و تمدنها چطور گســترش پیدا
میکردهاند.

کالس زبان

شبیه
ولی متفاوت
این جا با هــم زبان تمرین

می کنیم  .به ما بگوییدیاد

گرفتــن چــه چیزهایی در
زبــان انگلیســی بــرای تان

سخت اســت تا راه آسان تر

کردنش را با هم پیدا کنیم .

منبعtasteofhome.com :

)Shriek (/ʃriːk/
فریادکشیدن

مثال:

He shrieked when he saw

a mouse.
ترجمه :او با دیدن یک موش
جیغ زد.

)Shrink (/ʃrɪŋk/

آبرفتن لباس یا پارچه

مثال:

Your sweater will shrink

if you wash it at too high a

temperature.
ترجمه :ژاکتت را اگر با دمای
خیلی باال بشویی ،آب میرود!

جوانه

هندوانه ،توتفرنگی است!
عقل ســلیم میگوید میوههایی که در اسم آنها کلمه «توت»
وجــود دارد ،از خانــواده توتها هســتند اما خــب ماجرا به
این سادگی نیســت؛ در تعریف علمی این کلمه ،توت باید
دارای پوســت بیرونی ،قســمت میانی گوشــتی و دانه در
قسمت داخلی (و نه بیرونی) باشــد ،بنابراین توتفرنگی
که دانههایش روی سطح خارجی آن هستند ،توت محسوب
نمیشود اما هندوانه و موز ،چرا!

زندگیسالم
پنجشنبه
 ۲تیر ۱۴۰۱
شماره ۲۱۸۸

(ویژه نوجوانان)

اطالعات عمومی

دانستنیهای کمتر شنیده شده درباره چیزهایی
که می خوریم

نقد و برریس فیلم چه تفاویت اب هم دارند؟

زیادی ایفا کرد

پرنده «بافنده» درحال النهسازی

چقدرخوراکیها رامیشناسید؟

سینماتوگراف

باستانشناسهادرجستوجویگنجاند؟

رفقا سالم!
نجا خبر دادیم که
چندروز پیش همی 
ساحلی ،مسابقات جهانی رو
ال
بروبچههای هندب
شدیم که پرقدرت و توفانی
شروع کردن و االن خبردار
توفانی
یست با ایستادن روی سکوی
ش کردن؛ نوجوونهای هندبال
موم
هم ت
ین مدال جهانی تاریخ هندبال
وم مسابقات ،موفق شدن اول
س
ایران رو ب هدست بیارن.
شماره پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
شماره
حریریه 05137634000
تلفن ت

بدون شرح

اثری ازMarcelo Chamorro:

نجات شکوندی| روزنامه نگار
دو اصطالح نقد و معرفی فیلم اغلب بهجای یکدیگر استفاده میشوند اما تفاوت ظریفی بین این

بگو نگو

دو وجود دارد .نقدها را افراد متخصص در زمینه مربوط به کارشان مینویسند درحالیکه معرفی

توسط افرادی نوشته میشود که به زمینه مورد بررسی ،صرفا عالقه دارند؛ بنابراین ،نقدها قابل

گوشت بشه به تنت مادررر!

اعتمادترند .در سینماتوگراف این هفته سراغ تفاوتهای اصلی بین نقد و معرفی فیلم رفتهایم.

دانیال دایی داووداینا | طنزپرداز

نقد فیلم چیست؟
نقــد فیلــم ( )Film criticismهنــر تحلیل
و ارزیابی فیلمهای ســینمایی و تلویزیونی
اســت .نقــد میتوانــد شــامل خالصههای
داســتانی ،نقــد اجراهــا و زیباییشناســی
بصــری و شــنیداری ،تحلیل شــخصیتها
و تفســیر بر زمینه سیاســی و فرهنگی فیلم
باشد .پژوهشگران سینما ،منتقدان سینما
و روزنامهنگاران فرهنگ و ســرگرمی برای
نشــریات مختلف از جمله مجــات علمی،
هفتهنامهها ،روزنامهها ،نشریات آنالین و...
نقد مینویسند.
هدف از نقد فیلم چیست؟
دادن اطالعات شاید مهمترین قسمت کار
یک منتقد باشــد .اوســت که تماشاگران را
درباره محتــوا و کیفیت فیلــم آگاه میکند
و میتوانــد بــه آنهــا کمک کنــد تــا درباره
دیدن یــا ندیدن آن تصمیــم بگیرند .گاهی
حتی ممکــن اســت منتقــدان ســینمایی
بتواننــد ذائقــه مخاطبها را تغییــر بدهند
و پیشــتازان فرهنگــی در بهوجــود آمــدن
گونهای جدید در سینما و در فرهنگ باشند.
بررسی و معرفی فیلم چیست؟
در بررســی ( )reviewیک فیلم به مرور اثر
و توصیف ،تحلیل و ارزیابی آن میپردازیم.
بررســی ممکــن اســت اطالعــات اصلی را
دربــاره یــک کار بــه شــما بدهــد .بهعنوان
مثال اگر نقد درباره یک نمایش نامه باشد،

توضیح میدهد که چهکســی نمایش نامه را
نوشتهاســت ،بازیگران چه کسانی هستند،
کجا اجرا شدهاست ،چه ژانری است ،موضوع
آن چیست و چیزهایی شبیه به این .نویسنده
بررســی دربــاره کیفیت کار ،برداشــت کلی
و ...نظرات شخصی خود را اظهار میکند اما
هرگز وارد تحلیل عمیق و تکنیکی نمیشود.
هدف بررسی فیلم چیست؟
در بررسی ،نویسنده درباره طرح فیلم بهطور
خالصه بحث میکند و سعی دارد اطالعاتی
دربــاره شــخصیتها ،روابــط و رویدادها به
اشــتراک بگــذارد بهطــوری که داســتان لو
نرود .با این حال ،نویسنده مهمترین لحظات
یا نقــاط عطفــی را که باعــث میشــود فیلم
ارزش دیدن داشتهباشــد ،ذکــر میکند .در
این شــیوه فیلم بهطور کلــی و در جنبههای

منتقد،تماشاگران را درباره محتوا و
کیفیت فیلم آگاه میکند و میتواند
به آنها کمک کند تا درباره دیدن
یا ندیدن آن تصمیم بگیرند .گاهی
حتی ممکن است منتقدان سینمایی
بتوانند ذائقه مخاطبها را تغییر
بدهند و پیشتازان فرهنگی در
بهوجود آمدن گونهای جدید
در سینما و در فرهنگ باشند

خاصی از جمله بازیگری ،سبک کارگردان،
تم ،موسیقی و جلوههای ویژه تحلیل میشود
و نویسنده سعی میکند نظریاتش را راجعبه
فیلم به اشــتراک بگــذارد .ایــن نظریات که
قاطــع هــم نیســت ،بــه خواننــدگان اجــازه
میدهد تا صرفا بدانند چه انتظاراتی از فیلم
و ژانرش باید داشتهباشند و فیلم ممکن است
برای چهکسانی جالب باشد.
تفــاوت بین نقــد فیلم و بررســی فیلم
چیست؟
بررســی و معرفیهــای فیلم معموال توســط
روزنامهنگاران یا ســایر افــراد غیرآکادمیک
برای عموم نوشته میشــود و در زمان اکران
فیلــم در ســینماها در روزنامههــا ،مجــات
مکتــوب و آنالیــن منتشــر میشــود .هــدف
بررســی توصیــف داســتان ،شــخصیتها،
کارگــردان و ...اســت اما در نقــد تخصصی
فیلم ،متــن برآیند مطالعه ،تفســیر و ارزیابی
نویســنده اســت با توجه به موضوعاتی مانند
زمینه تاریخی فیلم ،نظریهها ،مسائل فنی یا
روانشناختی .نقد فیلم توسط دانشگاهیان
نوشــته و در کتابها و مجالت علمی منتشر
میشود .گاهیاوقات ممکن است نقد فیلم
جنبه خاصی از یــک موضوع علمــی را مورد
توجه قرار دهد یا بر کار یک کارگردان یا ژانر
خاص تمرکز کند .نقدهای منتقدین ممکن
اســت ســالها پــس از اکــران یک فیلــم هم
منتشر شوند.
منبعpediaa.com :

جوانــه ،واقعا اوقــات فراغت مبحث
خیلی مهمیــه .خود من امســال بهخاطر
شهریه کالسهای تابستونی ،نمیدونم
کالس شطرنج رو نرم ،یا نجوم رو؟
شــطرنج و نجــوم رو که همــه نمیتونن
برن ،شما پیانو رو نرو که باکالستره.
جوانهجــان ما چرا بایــد محصوالت
کشاورزی کشــورهای همســایه رو برای
امتحانات حفظ کنیم؟
چــون بدونیم بقیه چی مــیکارن که ما
نمیخوریم.
 بــه بابــام میگــم نمیدونــم چــرا
تلویزیــون هیــچ برنامــه خوبــی نــداره!
میگه« :اونقدر که میری تو اینترنت ول
میچرخی»! چه ربطی داره خب؟
ایندفعــه واقعــا ربــط داره ،ربطش هم
اینه که اگه تو اینترنت نری همین برنامههای
تلویزیون برات جذابه! مگه نســلهای قبلی
چیکار میکردن؟ میزگردهای شبکه چهار
رو نگاه میکردن.
وای از این فصل امتحانات! نمیتونم
استراحت کنم چون درس دارم ،نمیتونم
درس بخونم چون به استراحت نیاز دارم!

شــما با اســتاد جواد خیابانی نســبتی
دارین؟
بــه مامانــم میگم تــو غــذا دارچین
نریز! میگــه طعم غــذا رو تغییر نمیده!
میگم پس چرا میریــزی؟ جواب میده
چون خوشــمزهتر میشــه! خب باالخره
چیشد؟
زندگی پیچیدهتر از اینحرفهاســت.
سختش نکنیم .نسل ما اصرار میکرد شلغم
رو تو ماکارونی نریزن .قدر بدونین.
چــرا از هــر کــی میپرســیم خونــه
رویاهات کجاست ،میگه یه کلبه چوبی
وســط جنگل؟ پس چرا همه تــو آپارتمان
زندگی میکنیم؟
چون یکشــب بری تو کلبــه رویاهات و
صدای زوزه گرگ و شغال بپیچه ،میفهمی
رویا امنیت نداره.
 مامــان مــن اینهمــه دعــا کــرد
بــرام ،فقط همــون دعاش کــه میگفت
گوشت بشــه به تنت مستجاب شد .چه
وضعشه؟
حــاال مامــان یــه دعایــی کردن ،شــما
میتونستی خودت رعایت کنی خب      .

دوستان خوب جوانه! شــما هم میتوانید آثارتان را از طریق شمارههای باالی
صفحه برایمان بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپشان کنیم.
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