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عکس :مرجان دهقان

جوانه
(پنج شنبه ها بخوانید)

علی 16ساله
میگه« :بودن
در کنار بچهها
حال من رو
خوب میکنه.
برای همین
دلم میخواد در
آینده معلم بشم تا
بتونم لحظههای
بیشتری در
کنارشون باشم».

دریچه

فناوریبامغزانسانچهمیکند؟

گفتوگوییباچندنوجوانفوتبالیستمتفاوتدربارهگزارشگریفوتبال

گزارشگر خوب ،به کی میگن؟
دورهمی

خب جام ملتها هم شروع شد و اینروزها همه جا حرف از فوتبال است .هیجان کی
برد و کی باخت و چندتا گل زدیم و خوردیم ،یک طرف؛ استرس چه کسی بازی را
گزارش میکند هم طرف دیگر .بخش زیادی از شور و شوق دیدن بازی به باال و پایین
رفتن صدای گزارشگر و واکنش درست و بهموقع او ست؛ تا حاال شده پای بازی از

گزارشگر باید بیطرف باشه
محمدامین که در تیمشان گلری میکند ،میگوید:
«گزارشگری فوتبال را خیلی دوست دارم ولی میدانم کار
خیلی سختی است و تمرکز زیادی میخواهد .من موقع
بازی PESتجربه گزارشگری داشتهام و به نظرم یک گزارشگر
بایدشناختخوبیازبازیکنانفوتبالداشتهباشد.اطالعات
مفیدازآنهابهمابدهدوبهاطالعاتبیربطنپردازد.مناگر
بخواهم انتخاب کنم دوست دارم بازیهای تیم محبوبم رئال
مادرید و به خصوص الکالسیکوها را گزارش کنم چون هم
شناخت زیادی از آنها دارم و هم هیجان زیادی برای گزارش
بازیهایشان.عادلفردوسیپورگزارشگرمحبوبمناست
چون با اینکه خودش طرفدار لیورپول است از تیم خاصی
طرفدارینمیکند».محمدامیندربارهاینکهدوستدارد
گزارشگربشودیانه،میگوید«:اگرتوانشراداشتهباشم،
مثال مردم صدایم را دوست داشتهباشند از گزارشگر
شدن بدم نمیآید».

دست گزارشگر حرص بخورید؟ تا حاال شده فکر کنید اگر گزارش بازی را به شما میسپردند ،خیلی
کاردرست و باحال ظاهر میشدید؟ دورهمی این هفته درباره همین چیزهاست؛ بچههای تیم فوتسال
«استارز تیم»« ،محمدامین انصاری» 14ساله« ،ایلیا کاشانی» 16ساله« ،میالد جوانمرد» 13ساله و «علی
صفری» 15ساله مهمان این هفته ما هستند و نظراتشان را درباره یک گزارش فوتبالی خوب میگویند  .

درباره برنامهاش برای آینده میگوید« :اولش که دوست
دارم یک ورزشکار موفق شوم ،حاال اگر نشد از گزارشگری و
کارشناس فوتبال شدن هم خوشم میآید».
گزارشگر باید پرهیجان باشه
میالد که عالوه بر فوتبال ،پینگپنگ هم بازی میکند،
میگوید« :من روی فوتبالهای تلویزیون و بازی رایانهای تا
حاال برای خودم گزارش کردهام .به نظرم یک گزارشگر هم
باید اطالعات مفید بدهد هم بتواند احساساتش را منتقل
یشود .گزارش
ی از این دو نباشد کارش ناقص م 
کند .اگر یک 
بازی خاطرهانگیز رئال یوونتوس که در آن رونالدو گل زیبای

عکس :میثم دهقانی

گزارشگر باید زبان خارجی بدونه
ایلیا هم در تیمشان گلری میکند ،در پاسخ به
سواالت ما میگوید« :به نظرم یک گزارشگر
باید هم اطالعات الزم درباره بازیکنها به ما
بدهد ،هم هیجان را به خوبی منتقل کند .من به
گزارشگری عادل فردوسیپور خیلی عالقه دارم
چون زبان خارجیاش خوب است و اسم بازیکنها
را حرفهای تلفظ میکند .مثال همان بازی معروف
بارسا-پاریسنژرمن را که بارسا  1-6برنده شد ،عالی
گزارش کرد .من اگر قرار بود گزارش کنم ،آن بازی
را انتخاب میکردم چون برایم خیلی خاطرهانگیز
است .یک گزارشگر هم داریم که اگر نصف شب فوتبال
داشتهباشد و صدای تلویزیون را خیلی کم کنیم باز هم
صدای فریادش همه را از خواب بیدار میکند!» .ایلیا

شهای
برگردان زد خیلی در خاطرم ماندهاست .از گزار 
«مزدکمیرزایی»خوشممیآیدچونخیلیپرهیجاناستو
مهمتر از همه ،طرف یک تیم مشخص را نمیگیرد .اگر خودم
گزارشگر باشم دوست دارم بتوانم صحنههای جالب مسابقه
را با هیجان زیاد گزارش کنم و مثال صحنه گل که رسید کلمه
گل را خیلی بکشم یا چند بار پشت سر هم تکرارش کنم».
او همچنین درباره آرزوهایش برای آینده میگوید« :من
خیلی به گزارشگر شدن فکر نمیکنم و دوست دارم در رشته
پینگپنگ که بازی میکنم به جایگاه باالی قهرمانی و حتی
المپیکبرسم».
گزارشگر باید بازیکنها رو بشناسه
علی هم که در کنار فوتبال ،پینگپنگ بازی میکند،
درباره گزارشگری میگوید« :به نظرم یک گزارشگر
خوب باید هنگام شروع بازی بتواند بازیکنها و
اطالعات مسابقه را به خوبی به ما منتقل کند و ما
را بیشتر با فرهنگ آنها آشنا کند ،همچنین
در طول مسابقه عکسالعملها و اتفاقات را به
خوبی توضیح بدهد .از آنجایی که من طرفدار
دوآتشه بارسا هستم ،دوست دارم الکالسیکو
را گزارش کنم .از پاسکاریهای زیاد بازیکنان
خوشم میآید و دوست دارم در لحظات ضربه
ایستگاهی هیجان مسابقه را برای بیننده باال ببرم
و موقعی که گل میزنند نام گلزن را تا میتوانم
فریاد بزنم .من به گزارشهای عادل فردوسیپور
عالقهمند هستم چون هیجان بازیها را به خوبی
منتقل میکند و گزارش بازی ایران-مراکش هم
برایم خیلی خاطرهانگیز بود» .علی درباره اینکه آیا
دوست دارد روزی گزارشگر شود یا نه؟ میگوید:
«برایم جذاب است چون یک گزارشگر میتواند با
بازیکنان معروف و بزرگ دنیا هم گفتوگو کند و
بازیهای مهم را از نزدیک ببیند».

معرفی کتاب

چه خبر؟

جشنوارهدانشآموزی«رسانش»برگزارمیشود
اولین دوره جشنواره ملی رسانههای
دانشآموزی با عنوان «رسانش» و با شعار
«رسانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان در
دنیای رسانه» ویژه دانشآموزان مقاطع
متوسطه اول و دوم برگزار خواهدشد.
اهداف این جشنواره ،شناسایی و پرورش و
ب هکارگیری استعدادهای دانشآموزی در حوزه رسانه ،فعال کردن و بهکارگیری انواع رسانههای
مؤثر ،مفید و جذاب دانشآموزی در مدارس کشور هستند .این جشنواره قرار است در قالبهای
نشریات مکتوب ،روزنامه دیواری ،پادکست و فیلم مستند درباره موضوعاتی مثل معرفی شهدا
و شخصیتهای معروف و اثرگذار انقالبی شهر ،معرفی دانشآموزان شهید مدرسه ،شهرستان
یا استان ،معرفی دانشآموزان کارآفرین ،معلم نمونه مدرسه من و معرفی مهمترین نقاط قوت
ت  98برای شرکت در این
مدرسه و شهر من برگزار شود .دانشآموزان میتوانند تا  15اردیبهش 
جشنواره در سایت  www.ayandehsazan.irثبتنام و آثارشان را ارسال کنند.

کشف ردپایدایناسوردرانگلستان
بهتازگی و با کاوش باستا نشناسان،

تبفوتبالدرکتابفروشیها
این روزها که تب فوتبال داغ است تازههای نشر هم با دو جلد کتاب
جذاب و خواندنی ،چهره کتابفروشیها را فوتبالی کردهاست.
دو کتاب «داستان فوتبال» و «داستان فوتبالیستها» که نشر
«اطراف» بهتازگی منتشر کرده ،روایتهای مصوری از تاریخ فوتبال
و چهرههایش است که با چاشنی طنز ذائقه خوانندگانش را شیرینتر
میکند« .دیوید اسکوایزر» نویسنده این کتا بها ،کارتونیست
محبوب و شناختهشده روزنامه گاردین است .او در این مجموعه
کتاب فوتبالی ،بهشکلی خالقانه از ترکیب متن و کمیک برای روایت
ماجراهای کتاب استفاده کردهاست .نویسنده در جلد اول ،تاریخ

امروزه زندگی همه ما به فناوری گره
خوردهاست .تصور کنید اگر یک روز
از گوشی هوشمندتان دور باشید چه
اتفاقی در روال زندگیتان میافتد؟
عملکرد مغز انسان پیوسته نسبت
به فعالیتهای روزانه او در حال
تغییر است؛ بنابراین هزینه وابستگی
بیش از اندازه ما به فناور یهای
مدرن را مغزمان میپردازد .شرکت
مایکروسافت در سال 2015
میالدی ،مطالعهای برای آگاهی از
تاثیر فناوری بر مغز انجام داد .این شرکت فعالیت مغزی دو هزار کانادایی را به دقت بررسی کرد.
این مطالعه نشان داد بازه زمانی تمرکز انسان از  12ثانیه در سال  2000میالدی به  8ثانیه در
سال  2015میالدی کاهش یافتهاست .این نتیجه در مقایسه با بازه زمانی تمرکز ماهیها با
 9ثانیه مایوسکننده است .همچنین به عقیده دانشمندان ارتباط بیش از اندازه با شبکههای
مجازی نوعی احساس نارضایتی درونی در انسان به وجود آوردهاست .تاثیر منفی هجوم فناوری
بر قدرت حافظه و خواب نیز چشمگیر است .تحقیقات نشان دادهاست انسان بهطور متوسط،
روزانه  8ساعت و  41دقیقه صرف بازی در شبکههای مجازی میکند درحالیکه مدت زمان
خواب او در شبانهروز  20ثانیه کمتر است.
منبع :سیناپرس

فوتبال را از دوران باستان تا به امروز در بخشهای مختلف و با لحنی
طنزآمیز روایت میکند .در جلد دوم هم بهسراغ مشاهیر فوتبال مانند
«کریستیانو رونالدو»« ،الکس فرگوسن» و «لیونل مسی» میرود و از
زیروبمهای زندگی آنها میگوید .نوشتههای اسکوایزر که از نگاه
و شوخیهای تیز و جاندارش با اتفاقات فوتبالی نشئت میگیرد،
برای مخاطب فوتبالی و غیرفوتبالی پرکشش و خواندنی است .او از
هیچ فرصتی برای بذلهگوییهای دوستداشتنیاش چشمپوشی
نمیکند و با پرداختن به حاشیههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
ورزش پرطرفدار فوتبال ،به جذابیتهای این کتاب میافزاید.

بیش از  80ردپای دایناسور در یکی از
مناطق شرقی انگلستان کشف شدهاست.
براساس اعالم گروه تحقیقاتی ،این ردپاها
به هفت گونه مختلف دایناسورهای متعلق
به دوره «کرتاسه» تعلق دارند .کرتاسه
یک دوره زمینشناسی متعلق به 79میلیون سال پیش است که با انقراض گروه عظیمی از
دایناسورهای غیرپرنده ،خزندگان بالدار و خزندگان دریایی بزرگ پایان پذیرفت .بسیاری از این
ردپاها در اندازههایی کمتر از  2تا بیش از  60سانتیمتر هستند .محققان میگویند با توجه به
اینکه این فسیلها اطالعات مفیدی در پوست ،پولک و پنجههای باقیمانده دارند ،به چگونگی
درک زندگی دایناسورها و روابط متقابل آنها کمک زیادی میکنند.
منابع :ایسنا ،فارس

کمیک
ایده و 
اجرا:
صابری  -مرادی

چگونه از تماشای جام ملتها در کنار خانواده لذت ببریم؟
با درک این موضوع که بین لحظات حساس بازی و جاروبرقی
کشیدن رابطه مستقیمی برقرار است

مامان! میشه
خاموشش کنین؟
خودم بعد از بازی،
خونه رو جارو میکنم

چندماه قبل موقع فینال
جامجهانی هم همینو گفتی!
چرا هروقت من میخوام جارو
بکشم فوتبال میبینی؟

با درک این موضوع که هروقت فوتبال هست ،خاله جان
با بچه شیطونش میاد خونهتون

خاله! میشه
امیدجان رو
بگیرین؟ کچلم کرد

پس برو جاروبرقیتون
رو بیار بچهام بازی کنه
سرش گرم بشه حداقل

با درک این موضوع که بین حساسیت بازیها و اخبار شبکه
خبر هم رابطهای جدی وجود داره

خب باباجون!
حاال که اخبار
تموم شد ،میشه
2دقیقه آخر بازی
رو ببینم؟

اول برو جارو رو بیار جلوی
تلویزیون رو تمیز کن!
پسرخالهات کل خونه رو
پر از بیسکویت کرده.

و با درک این موضوع که بهترین راه ،ندیدن فوتبال است
خب مامان جون و باباجون! من امشب
میخوام بهجای فوتبال با شما سریال ببینم
تا دورهم خوش بگذره
بیخود! امشب
میخوایم بازی
هند و تایلند رو
ببینیم

آخهمابهسینما
وفوتبالو
فرهنگهند
خیلیعالقهداریم
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