اتیکت

گالری

شما هم زود پسرخاله میشوید؟

(ویژه نوجوانان)

جوانه

اینطوروقتهابهتراستاولخودمانرامعرفیکنیموبگوییمکهآنشخص
را از کجا و چطور میشناسیم ،بعد موضوعی را که میخواهیم دربارهاش با او
صحبت کنیم بگوییم و بپرسیم که آیا مایل است در اینباره با ما صحبت کند یا
نه .از آنجا که فضای مجازی همیشه در دسترس است ،این تصور را برای همه
ما ایجاد کرده که هر وقت و با هر روشی که بخواهیم میتوانیم خودمان را بیندازیم
وسط صحبت با غریبه و آشنا .کاری که شاید هیچ وقت در حضور دیگران انجامش
ندهیم .برای شروع یک صحبت یا حتی مطرح کردن یک سوال درسی یا کاری باید
این حق را به غریبهای که داریم با او صحبت میکنیم بدهیم که دلش نخواهد با ما وارد
ارتباط مجازی بشود یا صحبت را به زمانی که خودش بخواهد موکول کند.

مینی مهارت

جادوی دکمهها

حکایتهاییک بازیگرنوجوان

الهام حبشی
بین دوکهای نخ رنگی ،پاکتهای مقوایی ،سوزن ،چند قیچی و متر باریک و سبز رنگی
که داخل کشوی خیاطی مادر من است ،دو جعبه فلزی کوچک وجود دارد که مامان ،دکمه
لباس های قدیمیمان را جدا کردهاست و داخل آنها نگه میدارد .دو جعبه با کلی خاطره
از لباسهایی که دیگر نیستند؛ دکمههای یکی یکدانهای که اضافه آمده یا از پیراهن
نامعلومی جدا شدهاند .احتماال شما هم در منزلتان یکی از این جعبهها داشتهباشید.
دکمههای لنگهبهلنگه و رنگارنگ به چه کاری میآیند؟ در مینیمهارت امروز قصد داریم
چند ایده ویژه برای بهکارگیری مجدد این دکمهها در اختیار شما قرار دهیم.

گفتوگوبامحمدرضاشیرخانلو،بازیگر13سالهایکهاینروزهادرسریال«حکایتهایکمال»میدرخشد
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گفت وگو

«اهـــل خــشــونــت و دعـــوا نیستم امـــا در شیطنت و
خرابکاری شبیه کمال هستم البته نمیخواهم کمال
بــاشــم چـــون خیلی کــتــک مــیخــورد و »!...ســریــال
حکایتهای کمال را میبینید؟ پس باید پسربچه شر و

شیطانی که نقش کمال را بازی میکند ،بشناسید.
«محمدرضا شیرخانلو» که تا قبل از این در فیلم و
سریالهای زیادی مثل دودکش ،دهلیز و ...بازی
کردهاست ،درگفتوگو با جوانه از حال و هوای
شــهــرت ،بـــازی در ســریــال حــکــایـتهــای کــمــال و
داستانهای بامزه دیگر میگوید.
عکس ازخبرگزاری فارس

شانسیشانسی بازیگر شدم
دوســت نوجوان ما اول صحبت اش گریــزی میزند به چند
ســال پیش و از روزهایی که بــرای اولینبار جلــوی دوربین
رفتهاســت« :راســت اش خیلی شانسی به ســمت بازیگری
کشیدهشــدم 5 .ســاله که بودم ،مادرم من را در یک کالس
بازیگری ثبتنام کرد ولی از آنجایی که فضای پالتو تاریک
و ترسناک بود از آن کالسترسیدم و بعد از جلسه اول دیگر
پایم را آنجا نگذاشتم .یک ســال بعد از دفتر آقای سیروس
مقــدم بــه آن آموزشــگاه بازیگــری میروند تــا برای
ســریال «چــک برگشــتی» یــک بازیگــر کودک
انتخاب کنند .آنجا عکس و مشخصات بچهها

را میبیننــد و از مــن خوششــان میآیــد .با مــادرم تماس
میگیرند و بعد از یک تســت کوتاه بازیگــری تصمیم بر این
میشود تا در سریال چک برگشتی بازی کنم».

بعــد آن عکــس را در شــبکههای اجتماعــی دیدم کــه زیرش
نوشتهبودندمجریمعروفبههمراهفرزندوهمسرش!اینطور
شایعاتزیاداستولیاصالبرایمنمهمنیست».

چند میگیری بازی کنی؟
میپرســم بازیگرهای نوجوانمــان پول میگیرنــد تا جلوی
دوربیــن بروند؟ میگویــد« :اینکــه اصال پــول بگیرنــد یا نه
بســتگی به رزومه کاری بچههــا دارد .مثال وقتــی یک بازیگر
برای اولینبار جلــوی دوربین میآید از ایــن بابت که در آینده
دیده میشود ،ممکن است رایگان کارکند اما بازیگری
کهتجربهاینکارراداردودرچندجشنوارهومسابقههم
جایزه گرفته ،آن وقت رقم قراردادش باال میرود .مثال
مندراولینکاریعنیسریال«چکبرگشتی»دستمزدی
نگرفتمهرچندعواملبرنامهآخرکارمبلغیبهعنوانهدیه
به من دادند .حاال اما شــرایط فرق میکنــد و قبل از اینکه
سر کاری آماده شوم ،درباره قرارداد صحبت میکنم» .خب
حاال رقم قراردادها چقدر است؟ میخندد و میگوید« :مایل
نیستمدربارهمیزانآنصحبتکنمامابهقولبازیگرهانان
وبوقلمونیدرمیآیدوخداراشکرمیکنم».

سریال نوجوانانه کم ساخته میشود
از محمدرضا درباره ســریال حکایتهای کمال میپرســم،
میگوید« :حکایتهای کمال خیلی طول کشــید و حداقل
دو ســال وقتــم را گرفــت .بــه دلیــل طوالنــی بــودن زمــان
فیلم برداری نمیتوانســتم همزمــان در کار دیگری جلوی
دوربین بروم و شــاید حدود  15پیشــنهاد داشــتم که قبول
نکردم .البته ناراحت نیســتم چون ارزشــش را داشت .این
ســریال برای مخاطــب کودک و نوجــوان اســت و میدانید
کــه کار کــودک و نوجــوان خیلــی کــم ســاخته میشــود.
کارگردانهــا و تهیهکنندههــا تصــور میکنند اگــر کمدی
بزرگ ســال بســازند خیلی بیشــتر دیده میشــود بنابراین
ریســک نمیکنند و به فیلمنامههــای نوجوانانه کمتر توجه
میکننــد .به نظرم «حکایتهــای کمال» این تصــور را کنار
زد چــون بازخوردهــای زیــادی داشــت و حاال همــه مردم،
من را به نام کمال میشناســند» .صحبتمــان به اینجا که
میرسد ،درباره سختیهای بازی در سریالی مربوط به 50
ســال پیش از محمدرضا میپرســم .میگوید« :من اصال با
حیوانات رابطه خوبی ندارم و از همه حیوانها حتی از مرغ
قدیمی کار] قرار
میترسم .روزهای اول [بنا به حالوهوای
ِ
بود در سکانسی بازی کنم که باید یک خروس الری را دستم
میگرفتم .حتی سکانسی داشتیم که خروسها با هم دعوا
میکردند و باید یکی از آنها را از آن وسط بیرون میکشیدم.
نمیدانیدچقدرسختبود.خداقسمتتاننکند!البتهحاال
دیگر برایم عادی شدهاست ،حتی دیگر از بقیه حیوانها هم
نمیترسم».

شایعه چی شنیدی؟
آدممعروفهــا معمــوال شــایعات زیــادی درباره
خودشــان میشــنوند .آیــا چنیــن چیــزی
بــرای بازیگران نوجــوان هم وجــود دارد؟
محمدرضا میگویــد« :بلــه .یکبار من
و مادرم بــه برنامهای دعوت شــدیم که
«عبدا...روا»مجریآنبود.آخربرنامه
من ،مادرم و آقای مجری ایستادیم تا
باهمعکسیادگاریبگیریم.مدتی
بالتازار

عکسازازایسنا
عکس
سریال کمال

ُازن چه جنسی دارد و دقیقا کجا قرارگرفته است؟
مریم ملی| روزنامه نگار

خودش و در الیه استراتوســفر قرار گرفتهباشد .آن وقت است که از
رسیدنپرتوهایخطرناکخورشیدبهماجلوگیریمیکند.پرتوهایی
کهاگربهزمینبرسندغیرازپوستانسان،خیلیازماهیهاوجانوران
دریاییوگونههایمختلفگیاهانراازبینمیبردوبهمروردرتولید
غذا برای ما هم کلی دردسر ایجاد میکند .گاهی آلودگی هوا باعث
میشوددرجویکهمانفسمیکشیمازنتولیدبشود.اینجاستکه
ازنآنرویبیرحموخشناشرانشانمیدهدوباعثمسمومیتو
مشکالت تنفســی میشود.
الیــه ازن بــر اثــر گازهــای
گلخانهای ،اسپریها ،سمها
و کودهــای شــیمیایی
کشــاورزی و حال لهــای
پاککننده مثل شویندههای قوی هر
روز بیشتر از قبل آسیب میبیند
و نــازک میشــود .ایــن
خوششانسی ماست که توی ســیارهای زندگی
میکنیم که الیه ازن دارد ولی خب از طرفی هر روز
که میگذرد بیشــتر بایــد نگران از دســت رفتن اش
باشــیم چــون بــدون آن زندگــی مــا در ایــن ســیاره
غیرممکن است.

دکمهدوزی
درســت است که وظیفه دکمهها چیز دیگری است اما شما میتوانید از هنر
و ســلیقه خودتان بهره بگیرید و به دکمهها هویتی متفاوت ببخشید .اول از
همه یکی از ســادهترین پیراهنهایتان را انتخاب کنید و دکمههایی را که
با رنگ لبــاس همخوانی دارند با یک طرح دلخــواه روی لباستان بدوزید.
الزم نیســت از علم خیاطی چیزی بدانید .تنها یک نخ و سوزن بردارید و کار
را شروع کنید .اگر از تعداد دکمه کمی استفاده میکنید ،با استفاده از نخی
که رنگش مشخص باشد ،یک ایده بامزه و خالقانه روی لباستان بدوزید.
کارت پستال
کارت تبریک دکمهدار یکی از آن ایدههای خوبی است که خودم دو بار آن
را پیاده کردهام .الزمه این کار فقط و فقط صرف کردن اندکی زمان برای
عزیزانتان است .میتوانید از چســب یا نخ برای متصل کردن دکمهها به
مقوا استفاده کنید .حواستان باشد اگر نخ و سوزن را برای این کار درنظر
گرفتهایــد ،مقوای ضخیم و محکمتری انتخــاب کنید .برای جلوه دادن به
هنری که خلق میکنید از نخهای رنگارنگ و براق دمســه استفاده کنید.
زیورآالت
شــاید فکرش را نکنید امــا دکمههای رنگی قابلیت بســیاری بــرای تبدیل
شــدن به زیورآالت و گلســرهای جورواجور دارند .فقط کافی اســت چند
دکمه مناســب انتخاب کنید و به کمک ســوزن و نخ آنها را روی تل ،پنس،
کــش و کلیپسهــای متنــوع بدوزیــد .همچنیــن میتوانید بــه روشهای
مختلفی از جمله دوختن دکمهها روی کش معمولی یا چسباندن روی نمد،
دستبندهای دوستی بسازید .اگر هم در کار ساخت زیورآالت متبحر باشید،
میتوانید با ســیمهای ظریف و مخصــوص زیورآالت ،بــه کمک دکمههای
درخشان ،اشیای زینتی تمیزتری خلق کنید.
نشانهگذار کتاب
ازآنجاییکهشخصاهلمطالعهایهستیدوستونمینیمهارتراهمدنبال
میکنید،یکایدهویژهبرایشمادرنظرگرفتهایم.اولازهمهیکروبانمتناسب
باضخامتوارتفاعکتابتانتهیهکنید.درمرحلهدومیکسرروبانراکشوسر
دیگرشرادکمهایکهبابدلتاناست،بدوزید.ایننشانگرکتاب(بوکمارک)
استثناییهرگزآخرینصفحهایراکهمطالعهکردهاید،فراموشنخواهدکرد.

عجایب

کاف ه کارتونی
کافههای عجیب با دکورهای خاص و متفاوت کم
نیستندولیکافه«»20-YND239درکرهجنوبی
یکیازمنحصربهفردترینهادرنوعخودشاست.
وقتــی وارد این کافه میشــوید ،انگار پــا به دنیای
یک کارتون ســیاه و ســفید دوبعدی گذاشتهاید.
دکــور و چیدمان ایــن کافه بــا ایجاد کــردن توهم
بصری ،به مشــتریانش اجازه میدهد خودشــان
را در فضــای دوبعدی تصــور کنند .همــه دیوارها
و اســباب و وســایل موجــود در کافه ،ســفید رنگ

شدهاندواطرافهمهآنهایکخطباریکمشکی
کشیدهشدهاست.نهتنهادرودیوارومیزوصندلی
بلکه لیوان ،سینی ،قاشق و چنگال و بقیه وسایل
هم به همین سبک تزیین شده است .حتی زمین
مثل کفپوش چوبی سیاه و سفید نقاشی شده که
حسوحالکارتونیبودنکافهبهطورکاملحفظ
شــود .صاحب این کافه گفته بدون تبلیغ و فقط با
سهاییکهمشتریهای شاندرفضایمجازی
عک 
منتشرکردهاند،بهشهرترسیدهاند.

شامپانزهای که لباس میشوید
اگر تجربه لباس شســتن و ســابیدن آن با دســت
را داشتهباشــید ،حتما تاییــد میکنید که خیلی
هم کار راحتی نیســت .جالب اســت بدانید یک
شــامپانزه در چیــن ایــن کار را با مهــارت خوبی
انجام میدهــد .این شــامپانزه لباسهایی را که
تحویــل میگیرد بــا صابــون میمالد ،حســابی
میســابد ،آبکشــی میکند و تحویــل میدهد.
کارکنان باغوحش میگویند متوجه شدهبودند

وقتی پس از کار،مشغول شستن لباسهایشان
میشــوند ،این شــامپانزه با دقت آن ها را تماشا
میکند .ســپس وقتــی فرصت لباس شســتن را
به او میدهند ،میبینند که ایــن کار را به خوبی
انجام میدهد .ظاهــرا این روزها این شــامپانزه
کاربلد ،لباس مربیان و کارکنان محل زندگیاش
را داوطلبانــه و از روی عالقه میشــوید و تحویل
		
میدهد.
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توی اخبــار که دربارهاش حــرف میزنند به نظر میرســد نگرانش
هستند ولی در زندگی حقیقی ،هیچ کس برایش اهمیتی ندارد که
واقعا دارد آسیب میبیند یا نه .همه به زندگی عادی خودشان ادامه
میدهند و از آن یادشان میرود .میگویند اگر نباشد ،پوستمان
میسوزد چون پرتوهای پرانرژی خورشــید میتوانند در نبود الیه
ازن از جو عبور و پوست ما را له و لورده کنند .ازن یا همان O3را شاید
بــه اســم نشناســید ولــی حتمــا بــه قیافــه
میشناســیدش ،همان مولکول گاز
اکســیژن اســت به همراه یک اتم
اکســیژن اضافــه .ایــن ازن
ِ
همانقدر که میتواند رفیق
روزهای سخت باشد و به درد
آدم بخورد ،میتواند بیرحم
و خشن هم باشد .جو زمین،
چهار الیه دارد که به ترتیب از
پایین تروپوسفر ،استراتوسفر،
مزوســفر و ترموسفر هســتند .حاال
ازن وقتی دوســت ماســت که ســر جای
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النی تو
ا سالم!
م که ف
تراع
رفق
ایی م 
یشنوی سیله مهمی اخ هم اسم
آشنای دوستتان است و توی یکی از گروههای فضای مجازی پیدایش کردهاید .همیشه تعریفش
ه،
ه
گاه یا و
هی خبر
ا .تازگی
ه تو دانشگا ی؟ وقتی
ته دانش
هرازگا
ن چیزه
افتاده ک
ت جامعه
فضای
را از رفیقتان شــنیدهاید و حــاال اتفاقی توی یک گروه با او هســتید .خب احتمــاال اگر یک
ب که چ
ف
ر
ی
ا
ال
و از
زبو ها
خ
ی
سن کم مث س م 
یکنه های سر
ن ش گرم ولی ور ذاتی از اکثر جیب و
جا
ن
ای
ولی
عمومی واقعی بــود و او را میدیدید ،میرفتید و برای ادب و احترام ســامی میکردید
ی
ر
د
ال
های ع
دم
ش ب هط
کرده یا ت وجوون 14س صیل م 
یکنه .هوشی ا
شه .این نمون ه شون رد
ن
خب
ام.
ی
فالن
در فضای مجازی به نظرتان یک جوری است بروید فقط توی چت بنویسید سالم ،من
ح
»
ه
و
شته ت
ی بهر
دنیل ل
ب از کنار
هبا
« زمان در دوتا ر الق میشه یعن شتری هم داشت س با تعج
واقعا
خب
که
بشود
که چی؟ این طور وقتها فرقهای دنیای واقعی و مجازی باعث میشــود آدم گیج
» اط
هم
های بی
شن .پ
ه کسی «نابغه که قابلی
ت ت الگوی ما با وندم».
سر
باید
کنیم،
ی
م
پیدایش
یشناسیم و در گروهی
رفتار درست چیست؟ هر کسی را که حتی با واسطه م 
ب
یعیه
عقب م
بیشتره و طب صال قرار نیس من که
خصوصی
چت
وارد
یکهو
اش
شناختیم
ی
نم
حال
به
صحبترا با او باز کنیم یا نه؟ اصال میشود با کسی که تا
«ای بابا!
 را
تشما کنیم که
انگش
و فکر ن
و پســرخاله بشــویم یا نه؟ معموال حس خوبی نیســت وقتی توی خیابان داریــد راه خودتان را
بشیم
20009
صفحه
چت
میروید یکی که حتی درست نمیشناسیدش ،شروع کند با شما حرف زدن .در
99
09354
شماره پیامک 39457
شناسید
و فضای مجازی هم قضیه به همین شکل است .وقتی کسی را نمی
نوجوان
گرام 6
05137
شماره تل
63400
این
معنایش
و فقط یک آیدی و شــماره از او در شــبکههای اجتماعی دارید
ریریه 0
تلفن تح
نیســت که خیلی راحــت میتوانید از هــر دری با او صحبــت کنید .معموال

آیا میدانید وقتی از صندلی توی اتاقتان هم برای نشستن
اســتفاده میکنیــد و هــم بــه عنــوان جالباســی ازش کار
میکشید ،حقوق صندلیها را نقض میکنید؟

