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با مامان و بابا چطور ارتباط برقرارکنم؟

ام!

مصطفیمیرجانیان|روزنامهنگار

گفت وگو

روزی12ساعتتمرین
اول گفتوگو از محمدمتین میپرسم چرا
تصمیم گرفت در خندانندهشو شرکت کند؟
میگوید« :تا قبل از شرکت در این مسابقه،
مخاطب خندوانه بودم؛ تئاتر را دوست داشتم
و دارم ،استندآپکمدی هم شاخهای از تئاتر
است .البته من پارسال هم در خندانندهشو
شرکت کــردم اما در مرحله صدنفر
حذف شدم و به اجرای داخل
استودیو نرسیدم .آن موقع
کمسنوسالتر و توی کار
کمدی بیتجربه بــودم .به
هرحال باحذف شدنم بی
خیال خندوانه نشدم .در این
یک سال آنقــدر تمرین کــردم تا
همه ایرادهایی را که دوره قبل داشتم،
برطرف کنم .چون فکر میکردم اگر دوباره
فرصتی پیش بیاید که به خندانندهشو برسم
دیگرنبایدازدستشبدهم.شایدباورتاننشود
در طول یک سال بین خندانندهشوی 1و،2
بعضی روزها تا  ۱۲ساعت جلوی آینه تمرین
میکردم تا روی میمیک صورتم مسلط شوم

دریچه

نوشابه های انرژی زا واقعا به ما انرژی میدهند؟

یکیازنقاشیهایسهبعدیمحمدمتین

نمیکنم .مایلم بیشتر از معروف بودن ،مردم
دوستم داشتهباشند .بچهها هرموقع من را
میبینند جلو میآیند و باهم گپ میزنیم.
خیلیهایشان دربــاره یادگرفتن کمدی،
ســوال میکنند .بعضیها هــم میگویند
خوش بهحالت که بااستعدادی .اما من از
استادم« ،اشکان خطیبی» یاد گرفتم که در
اجرا ،استندآپ و تئاتر چیزی به اسم استعداد
نداریم .همهچیز به خودمان بستگی دارد
که چقدر تالش میکنیم زبان بدن بهتری
داشتهباشیموزیروبمهایاجرارایادبگیریم».
درباره حسوحال متین ،موقع حذف شدنش
میپرسم ،جواب میدهد« :خب حذف شدن
برای همه بچهها سخت بود .چون همهمان،
بعد از هر اجــرا به فکر مرحله بعد بودیم.
خوبیاشاینبودکهحذفشدن،ارتباطمان
را با خندوانه قطع نکرد ،با بچهها هم هنوز
در ارتباط هستیم ،به هم زنــگ میزنیم و
از هم خبر میگیریم .هرکس به هردلیلی
که به خندانندهشو آمــده بــود؛ دیدهشدن

در استندآپکمدی و ورود به تئاتر و شروع
بازیگری ،تا حدودی توانست تواناییهایش
را نشان بدهد و به هدفش برسد و همهمان از
این بابت خوشحالیم».
شوخیشوخی،کمدیننمیشوی
محمدمتینبااینکهتویاجراهاخیلیراحت
و بیاسترس بهنظر میرسید اما معتقد است،
اجرای کمدی اصال کار آسانی نیست « :اگر
روی صحنه باشی و چند دقیقه اجــرا کنی
امــا کسی نخندد ،آنقـــدر سخت اســت که
ممکن است سکته کنی .چون تمام فکرت
مشغولاینمیشودکهمشکلکجاستوچرا
تماشاگرنمیخندد.بهنظرمنخنداندنآدمها
سختترین کار جهان است و استندآپ توی
همه انواع خنداندن ،سختترین است .چون
وقتی مثال فیلمنامه طنز مینویسی ،چندتا
بازیگر هستند که دیالوگ برقرار میکنند و
بخشیازکاربهعهدهآنهاستامادراستندآپ
باید به تنهایی و فقط با حرف زدن ،دیگران را
بخندانی».

آثار شما

توصیههای بندانگشتی

نوشیدنی محبوب شما چیست؟ چندسالی است
که به جمع شلوغ نوشیدنیها ،عضو دیگری اضافه
شده به اسم نوشابه انرژیز ا اما سوال اینجاست؛ این
نوشیدنیها واقعا انرژی آدمها را افزایش میدهند؟
درواقع اطالق لفظ انرژیزا به این نوشابهها ،یک
اصطالح عامیانه است و مبنای علمی ندارد .براساس
مطالعات انجامشده ،نوشیدنیهای انرژیزا به دلیل
میزانباالیکافئینوقندموجودباعثافزایشتمرکزو
استقامتفردمیشوند؛یکفنجانقهو هغلیظهمراهبا
چندقاشقشکرهممیتواندچنینتأثیریداشتهباشد.
اینموضوعکهآیاواقعانوشابههایانرژیزا،انرژیافراد
راافزایشمیدهندوکاراییوبازدهیفعالیتهایذهنیراباالترمیبرند،هنوزموردتردیداست.نوشابههایانرژیزا
کافئینباالییدارند.کافئین،کارکردقلبوریتمآنراتغییرمیدهد؛بهاینصورتکهفشارخونراباالمیبردوروند
گردشخونراکندمیکند.بنابرایناحتمالسکت هقلبیومغزیراافزایشمیدهد.

منبع :دانستنیها و سایت الودکتر

مهمانداریمچهمهمانی!بازیگرتئاتر،نقاشتصاویرسهبعدی،مترجم
زبان کــرهای و از همه مهمتر پدیده نوجوان این دوره خندانندهشو.
«محمدمتین نصیری» به معرفی نیازی ندارد ،اگر خندانندهشو را دیده
باشید حتما میشناسیدش و با اجراهایش کلی خندیدهاید .این روزها
زندگی محمدمتین کلی فرق کــرده؛ توی کوچه و خیابان همه او را
میشناسند،دورشجمعمیشوندوبساطسلفی گرفتنراهمیافتد.
در «جوانه» این هفته سراغ این پسر هنرمند رفتهایم تا بهتر
بشناسیمش ،پس دخترها و پسرها! این شما و این کمدین
نوجوانخفن!

و روی متنهای کمدی کار کنم .خیلیها
فکر میکنند شرکت در اینطور برنامهها به
ق
عشقمعروفشدناستامامنبیشترازذو ِ
دیدهشدن،دوستداشتمبافضایسختاجرا
و با آدمهایی که در استندآپ استاد هستند،
آشناشوم».
کسیبهمامیدوارنبود
محمدمتین ادامــه میدهد« :در ایــن مدت
خانوادهام حمایتم کردند اما هم آنها و هم
اطرافیانم فکر میکردند که در این سن کم
چیزخاصیبرایارائهنداشتهباشم.نمیگویم
که من را دستکم میگرفتند اما امید زیادی
همنداشتند.تویمسابقههمهمینطوربود.
من آدم بیحاشیهای بودم و بر خالف بعضی
از بچهها که به شوخی بــرای همدیگر کری
میخواندند ،هیچوقت دربــاره برنده شدن
حرفینزدم.تاقبلازاجرایاستندآپمهمهفکر
میکردند خیلی زود حذف میشوم تا اینکه
بعد از اجرای اول و انشا خواندنم با لقب «اش
اس»معروفشدم.آنموقعتازهمتیننصیری
یهایم
راشناختند.منهمتصمیمگرفتمتوانای 
را روی صحنه نشان دهم .پس تالش کردم در
هر اجرا متفاوت حاضر شوم .مثل اجرای دوم
کهازیکدانشآموزنوجوانبهگندهالتمحل
تبدیلشدم».
تالش،مهمترازاستعداد
از محمدمتین دربـــاره واکــنــش آدمهـــا به
اجراهایشمیپرسم،توضیحمیدهد«:اوایل
برایمخیلیعجیببودبعدازچندتااجرا،کلی
آد م توی کوچه و خیابان من را میشناسند.
بعضی وقتها هم میترسیدم کاری انجام
دهم که حاشی هساز شــود .چون آنقــدر که
محبوبیت برایم اهمیت دارد به شهرت توجه

)

بامزه و با استعداد ،مثل متین!

عکس:میثم دهقانی

گپی با «محمدمتین نصیری» ،بازیگر ،خنداننده ،نقاش و مترجم زبانکره ای

جـوانـه

ارتباطبرقرارکردنبامامانوباباازیهجاییبهبعد،ســختمیشــه؛دقیقاازهمینسنیکهتواالنتوشهستی.توقعاتو
نیازها و احساســات تو تغییر کرده ،دید مامان و بابا هم نسبت به تو تغییر کرده؛ برای همین ممکنه برای هر دوتون ارتباط
برقرارکردنکمیمشکلبشه.توممکنهبگی«:مامانمنرودرکنمیکنه،چهجوریباهاشحرفبزنم؟».مامانممکنه
ن دیگه اون دختر کوچولوی سابق نیست ،چه جوری ســر حرف رو باهاش باز کنم؟» و خب ادامه این روند به
بگه« :ای 
نفع هیچکس نیست .چی کار میشه کرد؟ روزمرهها رو بریز تو ارتباطات! این کار ارتباط رو حفظ و راه
روبرایمطرحکردنموضوعاتپیچیدهترهموارمیکنه.هرروزدربار هیهموضوعدمدستیباپدرو
مادرگپبزن.بازگوکردنیکیازحرفهایمعلمیاصحبتدربار هاینکهامشبشامچیبخوریم
میتونه شروع خوبی باشه .اگر حســت میگه ارتباطت با پدر و مادر بیروح شده ،باز راهی برای به
راهانداختنموتورماشینمذاکرهبازه.فقطکمیروغنکاریالزمداره؛مثالبهجایحرفزدناز
خودتمیشهدربارهپیشرفتخواهرکوچیکتتویتکواندوحرفبزنی.اینتازهقدماوله؛بعداز
کمیپیشرفت،میریمسراغاینکهچطورمیشهبامامانوباباهادربارهموضوعاتمهمصحبت
کرد(.کانالتا 20بهمندرنوشتناینمطلبکمککرد).

علیرضا 13ســاله
میگــه« :مــن وقتی
بتونم برای کســی
کــه بــه کمــک من
نیــاز داره ،کاری
انجــام بــدم حالــم
خوب میشه .چقدر
و چطــورش مهــم
نیســت  ،همیــن
تصمیــم کــه بــه
دیگریکمککنم،
حــس خوبــی بهم
میده».
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چه خبر؟

جشنواره ای برای دوستداران قصه
بیستویکمین جشنواره بینالمللی قصه گویی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع
«قصه زندگی من؛ زندگی بهتر ،غم و شادی» و با
شعار «خوب زندگی کردن ،تمرین میخواهد» آغاز
بهکار کردهاست؛ جشنواره در چهار مرحل ه استانی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی برگزار خواهدشد که در
ی بعد از بررسی آثار و رقابت قصهگویان،
بخش استان 
برگزیدگان مجوز الزم برای شرکت در مراحل بعدی
را کسب خواهندکرد .این جشنواره در سه بخش
تخصصی ،عمومی (فیلم  ۹۰ثانیهای ،قصهگویی
فراگیر) و علمی (مقالهنویسی) برگزار خواهدشد که
ی دختران و پسران  ۱۴تا  ۱۸سال ،زنان
در بخش مل 
گها
و مردان ۱۸سال به باال و مادربزرگها و پدربزر 
میتوانند شرکت کنند .شرط شرکت در بخش
عمومی مسابقه ،روایت قصه از زبان یک راوی در یک
ی باکیفیت و منطبق با شئون
فیلم حداکثر  ۹۰ثانیها ِ
اسالمی بیان شدهاست .مسئوالن جشنواره گفتهاند
عالوه بر انتخاب آثار برگزیده و اهدای سه جایزه
 20 ،30و 10میلیون ریالی به برندهها (در سطح
کشوری) ،قصههای برتر در کتاب «قصه زندگی
من» با نام خود قصهگو چاپ و آثار برگزیده از طریق
رسانههای دیداری منتشر میشوند .اگر قصهگوی خوبی هستید ،برای شرکت در بخش عمومی تا پانزدهم و
بخشهای تخصصی و علمی تا هشتم مهرماه فرصت دارید در سایت این جشنواره ثبتنام و آثارتان را ارسال کنید.
معرفی کتاب

خودِ دوستداشتنی من

نکاتی برای خوش تیپتر بودن درپاییز
کمتــرازچنــدروزدیگــرواردفصلزیبایپاییزمیشــویم.
مــی دانیــد کــدام لباسهــا و پارچــههــا بــرای ایــن فصــل
مناســب اســت؟ بهتریــن نــوع لباسهایــی کــه باالتنهتان
را دربرابــر ســرما حفــظ مــی کنــد ،انــواع ژاکــتهــا و
سویشــرت هاســت .اگــر اهــل بافتنــی نیســتید ،برویــد
ســراغ پارچههــای ضخیمــی مثــل کشــمیر و پشــمی.
همچنیــن میتوانیــد بلوزهــای آســتینبلند را بــه
ت هــا و
همــراه جلیقههــای پشــمی پفــی یــا سویشــر 
کتهای دکمــ ه دار و زیــپدار امتحــان کنیــد .بهتریــن
یتوانیــدبرایگــرمنگهداشــتنپایینتنه
پارچـ هایکــهم 
از آن اســتفاده کنیــد جیــن ،چــرم ،مخملکبریتــی یــا
کتــان اســت .مثــا چهارخانــههــای پشــمی زیبــا را در

هــر رنگــی ب ـه راحتــی میتــوان بــا یــک شــلوار یــا دامــن
کنفــی ســاده بــا رنگهــای خنثــی مثــل زغالــی ،ســیاه و
یتواننــدباپوشــیدن
ســرمهایســتکــرد .الغرهــاهــممـ 
یقهاســکیهای بافــت درشــت و پولورهــای اورســایز
شــیک پــوش تــر بــه نظــر برســند .قطعــا بــرای ایــن افــراد
رنـگ هــای روشــن مثــل شــتری ،بــژ و صدفــی در اولویــت
هســتند .ترکیــب رنــگ هــای ســبزتیره ،زرشــکی،
رنــگهــای متمایــل بــه نارنجــی ،ســیاه و قرمــز گوجـهای
هــم همیشــه در ایــن فصــل طرفــدار دارنــد .رعایــت
کــردن ترکیــب رنــگ در اکسســوری یعنــی دســتکش،
شــال گــردن ،کیــف و پاپــوش هــم مــی توانــد بــه
خوشتیپیتانکمککند.

آیاکنارامنتوتعبیر میشوم؟
شاعر:مهدیحیدری17،ساله

دارم غروب جمعه دلگیر میشوم
در من نشانی از خوشی و شادیام نگیر
روح مرا به فاصله آلوده کردهاند
سرمای دوریات بدنم ،زمهریر کرد
اشکی نمانده که بچکد روی گونهام
خواب تو را کنار خودم باز دیدهام

با عشق و قلب و عاطفه درگیر میشوم
وقتی که در جوانی خود پیر میشوم
تنها میان دست تو تطهیر میشوم
برگرد! با نگاه تو تبخیر میشوم
وقتی خودم ز چشم ،سرازیر میشوم
آیا کنار امن تو تعبیر میشوم؟

اگر دستی به قلم دارید  /شعر  /داستان کوتاه و یادداشت هایتان را به شماره تلگرام جوانه بفرستید
تا با اسم و عکس خودتان چاپشان کنیم .

چقدر ممکن است کتابی را بــرای خواندن انتخاب
کنید که پشت جلدش نوشته« :هیچکس دوستم
نــدارد»؟ البد پیش خودتان میگویید باید داستانی
باشد درباره یک آدم لوس و بیمزه که بلد نیست برای
خودش دوست پیدا کند .من اما پیشنهاد میکنم از
ی نگذرید.
«خــود دوســت داشتنی من» به این راحت 
«هلن» شخصیت اصلی قصه ،درست مثل همه ما که
گاهیتویزندگیماناحساسدوستنداشتنیبودن
کردهایم ،تنهاست و هیچ دوستی ندارد .تنها دوست
هلن،دخترکتویکتاب«جینایر»استکهمثلاوفکر
میکنداصالخوشقیافهنیست.ولیخبمگرازدست
یکرفیقکاغذیچقدرکاربرمیآید؟هلنچهراهحلی
برای احساس تنهاییاش پیدا میکند؟ او باالخره یاد
میگیرد چطور با دیگران ارتباط برقرار کند؟ برای
اینکه داستان لو نرود فقط همینقدر میتوانم بگویم
کهیکاردویچندروزههمهچیزراتغییرمیدهد.این
ن جذاب را «فنی بریت» نوشته« ،مهناز بهرامی»
داستا ِ
ترجمه و نشر «پرتقال» منتشر کردهاست .شما هم اگر
به تازگی کتاب جالبی خواندهاید ،به ما و دوستانتان
معرفیاشکنید.

گالری
عکسهااز:
ارشقنیوز،ایرنا،مهر،آناج

نوجوان ها در عزای امام حسین (ع)

یکایستگاهصلواتیسادهوباصفا

سوگوارانمخلص

خادمانکوچک

بهامیدروشنی
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