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تمرین کارگروهی!

عکس :مرجان دهقان

ن بقیه
طالیی بهت یاد بدم که مطمئنم همیشه به کارت میاد؛ «بد بود ِ
ن تو نمیشه» .این جمله دوتا معنی داره .اول اینکه
باعث خوب شد ِ
اگه بقیه اعضای گروه نقطهضعفی دارن ،این ضعف به همه گروه
آسیب میرسونه بنابراین الزمه که همه برای بهتر بودن به هم
ِ
پشت سر بقیه ،به تو جایگاه
کمک کنن .دوم اینکه بد گفتن
ِ
موقعیت آدمها رو توانایی و استعداد
خوبی نمیده .چرا؟ چون
خودشون تعیین میکنه .همچنین وقتی کسی عیبهای
دیگری رو به زبون میاره یا بهش عیبهای غیرواقعی نسبت
میده درواقع داره از ویژگیهای خیلی بد خودش یعنی
بدگویی و بدخواهی رونمایی میکنه.
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دریچه

گپوگفتی درباره دیدنیترین صحنههای فوتبالی

رضاعطاراندرنقشبوفون

دور همی

مهین ساعدی| روزنامه نگار

دنیای فوتبال ،یک دنیای پرهیجان و دوستداشتنی است؛ دنیایی که در آن،
نمیتوان چیزی را پیشبینی کرد .خیلی از صحنهها و حرکتهای فوتبالی هستند
کهبهخاطرفیلمهاییکهازآنهاساختهشده،بهدنیاییازخاطرههاتبدیلشدهاند.دردورهمیاینهفته
با فوتبالیستهای تیم محلی «استارز» ششصد دستگاه مشهد که قرار است در آینده حسابی بترکانند،
صحبت کردهایم و از آنها درباره ساخت فیلمهای احتمالیشان از صحنههای فوتبالی پرسیدهایم.
«امیرحسین جلیلیان» 16ساله« ،محمدامین انصاری» 14ساله« ،عرفان عرفانیان» 15ساله و «سینا
لطفعلی نژاد» 15ساله مهمانان پرانرژی این هفته ما هستند.

عکس ها :مرجان دهقان

بهنامبانیدرنقشرونالدو!
امیرحسین«:مناگرقرارباشدازصحنههای
جالب فوتبالی فیلم بسازم ،آن صحنه حتما
حرکت خاص «کریستین رونالدو» در بازی
نیمه نهایی «رئال مادرید» و «یوونتوس»
سال  2017-2018خواهدبود؛ در آن
ی «دنی
بازی رونالدو با سانتر درست و حساب ِ
کارواخال»قیچیبرگردانخوبیبدوناستپ
سینه و با پرشی حدود سه متری انجام داد که
تبدیلبهیکگلحرفهایوتاریخیشد؛آنهم
به«بوفون»،دروازهبانافسانهاییوونتوس!در
این فیلم« ،بهنام بانی» در نقش رونالدو بازی
خواهدکرد که درصد فان فیلم باال برود« .رضا
عطاران» بازیگر محبوبم هم نقش بوفون را
بازیمیکند«.عادلفردوسیپور»،کارواخال
وگزارشگرفیلم«،علیرضاعلیفر»خواهدبود.
من در فیلم ام بهطور ویژه به شخصیت رونالدو
و ویژگیهایش خواهم پرداخت؛ اینکه بدن
رو فرم و آمادهای دارد ،خالکوبی ندارد ،درصد
چربی بدنش خیلی کم است ،برای چیزی که
هستبسیارتمرینکردهوباتوجهبهشرکتدر
تبلیغات مختلف ،دنبالکنندههای زیادی در
فضایمجازیدارد».

قصهمیگ ِ
میگفوتبال
محمدامین« :فیلم من مربوط به فینال
ی بعد از «رئال
قهرمانان جهان  2018باز ِ
مادرید» و «یوونتوس» که امیرحسین گفت،
خواهدبود .در آن بازی «گرت بیل» مشابه
حرکت «رونالدو» را با چند سانتیمتر ارتفاع
کمتر تکرار کرد و به دروازهبان مورد عالقهام
«لوریس کاریوس» گل زد .بازیگر نقش
گرت بیل« ،کرستین بیل» بازیگر هالیوودی
خواهدبود .برای نقش «کاریوس»« ،مهدی
رحمتی» و در نقش گزارشگر هم «پیمان
یوسفی» ایفای نقش خواهند کرد .قطعا به
ویژگیهای گرت بیل که اهل «ولز» است
بهطور تخصصی خواهم پرداخت و به لقب
«میگ میگ» او هم اشاره میکنم چون
فوقالعاده سریع و تیز است؛ میانگین سرعت
دویدنش در زمین  35کیلومتر در ساعت
بودهاست .گرت همچنین بسیار خوشتیپ و
شچهرهاستودردنیاکلیطرفداردارد».
خو 

ثبتیکسانترسرنوشتساز
ل «سرخیو روبرتو»
عرفان« :صحنه دیدنی گ ِ
بازیکن «بارسلونا» در دقیقه  94بازی با
«پاریسنژرمن» در پاسخ به سانتر دیدنی
«نیمار» در بازیهای لیگ قهرمانان اروپا در
سال  ،2016موضوع فیلم من خواهدبود.
آن گل ،بهطور باورنکردنی تمام معادالت
لیگ را به هم زد و باعث شد بارسلونا از خطر
حذف شدن فرار کند .در این فیلم پرهیجان،
همه نقشها را به دوستان خودم میسپارم؛
«محمدامین»نقش«آلفونسآرئوال»درواز هبان
را خواهدداشت و «امیرحسین» نقش نیمار
را .خودم به جای سرخیو روبرتوی گلزن
بازی میکنم و برای گزارشگری از «عادل
فردوسی پور» کمک خواهم گرفت .در فیلم ام
بهشخصیتنیماردقیقترمیپردازمچونیک
فوتبالیست تکنیکی خوب است ،همچنین
درباره اینکه چرا بازیکن بسیار گرانقیمتی
استهمچیزهاییمیگویم».

بومنقاشیپاییز

آدمها برای پاییز تعریفهای متفاوتی دارند و هرکس نسبت
به حال دلش ،نسخه پاییز را میپیچد؛ معموال هم یا بسیار
لاندیاتنهاوغمگین.اینفصلزیبابهراحتی
عاشقوخوشحا 
موازنه احساسات آد مها را به هم میریزد .پاییز شبیه نقاشی
است که با رنگهای زرد ،نارنجی ،قرمز و قهوهای ،پرترهای
از احساسات را نقاشی میکند و چه چیزی زیباتر از ترکیب
این رنگها کنار هم اما بیایید اینبار بگذاریم خود پاییز نسخه
خودش را بپیچد .پاییز حالوهوای منحصربهفرد خودش را
دارد .بیایید پا به دنیای عجیب این بوم نقاشی بگذاریم و با
رنگهایش ترکیب شویم و اجازه دهیم یکبار هم که شده

محققان ،غارنگارهای در غار مشهور
«السکو» کشف کردند که نشان
میدهد علم نجوم قدمتی 17هزار
ساله دارد .پژوهشگران معتقدند
مناظریکهرویدیواراینغاربهتصویر
کشیدهشده به احتمال زیاد نشانهای
از منجمی انسانهای باستان و بارش
شهابی سالیانه «ثوری» است که
17هزار سال قبل رخ داده .ایران در
تاریخ 17هزار ساله علم نجوم سهم
مهمی دارد و تعداد قابل توجهی
از بزرگترین منجمان جهان ،ایرانی هستند؛ از ابنهیثم ،ابوریحانبیرونی ،عمر خیام تا
خواجهنصیرالدینتوسی و غیاثالدینجمشیدکاشانی .معبد آناهیتا در کرمانشاه و چغازنبیل در
خوزستاننشانگرقدمتحداقلچهارهزارسالهاینعلمدرایراناست.درکنارنقشعلمیپررنگ
ایرانیان در طول تاریخ ،در چند دهه اخیر هم دانشمندان ایرانی جایگاه ویژهای در علم داشتهاند؛
مانند دانشآموزان ایرانی که در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با شش مدال
طال و چهار نقره مقام اول جهان را کسب کردند .به گفته معاون وزیر آموزشوپرورش این مدالها
با کیفیتترین جایزههای جهانی است که ایران تا امروز در حوزه علم نجوم به دست آوردهاست.
منابع :همشهریآنالین ،زومیت ،ایسنا
چه خبر

الییتاریخی
ماجراییک ِ
سینا« :فیلم من درباره الیی خفن «وحید
امیری» به «جرالد پیکه» در بازی ایران و
استرالیا،جامجهانی 2018وحرکتخوبو
ینقص«بیرانوند»درگرفتنپنالتی«رونالدو»
ب 
در بازی جام جهانی ایران مقابل پرتغال
خواهدبود چون جزو بهترین افتخارات ملی
به حساب میآید .در این فیلم «جیسون
استاتهام» در نقش وحید امیری ،خودم در
نقش پیکه« ،امین انصاری» در نقش بیرانوند
و «مزدک میرزایی» به عنوان گزارشگر ایفای
نقشخواهندداشت.همچنینب هطورخاصبه
ی
معرفیجرارد پیکهمیپردازمودربارهدفاعب 
نظیراو،اخالقخوبوبازیگوشیهایشدرتیم
و اینکه فصلهای زیادی در «بارسلونا» بازی
کردهاست،توضیحخواهمداد.

آثار شما

یاسمین شیرین زاده16 ،ساله | نویسنده

تاریخ17هزارسالهنجوم

قصه سه ماه خودش را روی بوم سوار کند که بیشک پر رمز
و رازترین نقاشی دنیا میشود .پس برای قدم اول ،پولورتان
را بپوشید و بوتهایتان را به پا کنید و چتری بردارید .یادتان
نرود که پاییز غافلگیر کردن را دوست دارد! پس راه بیفتید و پا
به خیابانهاینقاشیشدهرویبومپاییزبگذاریدوبیمقصد
دست باد را بگیرید و حرکت کنید .بگذارید باد ،باران و
برگهایرقصانوسوزسرمامسیررابهشمانشاندهند.حاال
شماهمرنگاینفصلزیباشدهایدودرحسوحالپاییزپرسه
میزنید .نفس عمیقی بکشید .احتماال بوی نم خاک میآید.
انگار پاییز میخواهد غافلگیرتان کند ،پس چترتان را باز
کنید و از این اثر هنری زیبا که در آن قدم میزنید ،لذت ببرید.

چینیهااینترنترایگانبهتمامجهانارائهمیدهند
امروزه تقریب ًا کاربران در بیشتر نقاط جهان به
شبکه جهانی وب دسترسی دارند با وجود این
هنوز هم برخی کاربران در نقاطی دورافتاده
به اینترنت دسترسی ندارند یا نمیتوانند
هزینه وصل شدن به شبکههای ارتباطی را
پرداختکنند.بههمیندلیلیکشرکتچینی،
سیستمیمتشکلازماهوارههاراآماد هارسالبه
فضاکرد هوقصددارداینترنترایگانبرایتمامی
کاربرانجهانفراهمکند.اینماهوارهقراراست
سال  ۲۰۱۹به فضا فرستاده شود و به گفته چینیها تا پایان  ۱۰ ،۲۰۲۰ماهوار ه دیگر هم به آن
اضافه خواهدشد .اگر این ایده عملی شود بقیه حدود چهار میلیارد جمعیت جهان میتوانند به
اینترنت دسترسی پیدا کنند و همه مردم جهان قادر خواهندبود رایگان به اینترنت وصل شوند.

برادردوقلویخورشیدپیداشد
درست است که هم اینک خورشید ما زندگی
خوب و تنهایی را سپری میکند اما وقتی حدود
 4.6میلیارد سال پیش متولد شد عضو کوچکی
از یک خانواد ه بزرگ با هزاران ستاره بودهاست.
براساستحقیقاتجدیدستارهشناسانپرتغالی
نه تنها خورشید عضوی از یک خانواده ستارهای
بزرگ بوده بلکه یک برادر دوقلو هم دارد .این
برادر دوقلوی خورشید که «نمسیس» نامگذاری
شده،درظاهرکموبیششبیهبهخورشیداستو
این یعنی احتماال در اطراف این ستاره ،مکان بزرگی برای جستوجوی زندگی فرازمینی وجود
دارد .دانشمندان باور دارند که انقراض دایناسورها در ۲۷میلیون سال پیش ،کار همین برادر
منابع :دیجیاتو ،خبر 24
دوقلوی خورشید بودهاست .

کمیک

بعضی نوجوان ها ،ایده های بزرگی برای اختراع دارند اما برای این که اسم کار را اختراع بگذاریم ،باید نکاتی را رعایت کنیم

ایده و اجرا :محمدپور ،مرادی
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