اتیکت

گالری

چطورمشتریمحترمیباشیم؟

هروقت حرف از خرید میشــود ،همه ذهنها میرود سمت فروشــنده؛ فروشنده باید صبور
باشد ،خوشــرو باشد ،روی اعصاب نباشد و کلی باید و نباید دیگر .البته که همه اینها درست
مشتری خوب باید چطور رفتار کند؟ وا! یک خرید
است ولی هیچوقت فکر کردهاید یک
ِ
کردن که این حرفها را ندارد؟ اتفاقا خیلی هم مســئله مهمی اســت .فروشندهها
در طول روز با کلی آدم ســروکله میزنند و مثل هر شغل دیگری حقوقی دارند که
اخالق و ادب حکم میکند رعایتشــان کنیم .مثال فقط وقتی وارد مغازه شــوید
که مطمئن هستید پول و حوصله و وقت کافی برای خرید کردن دارید .بعضیها
بازار را با شهربازی اشتباه میگیرند؛ سرخوشــانه وارد همه مغازهها میشوند،
دســت روی همه اجناس میگذارند ،ســر قیمت چانه میزنند و بعد راهشــان را
میکشند و میروند چون قصد خرید ندارند و مغازهدا ِر بیچاره را با مغز پوکیده و
دهانکفکردهتنهامیگذارند.فروشنده،تولیدکنندهنیستپسالزمنیست
ِ
خشــمتان را از جنسهای زشــت و بیریخت ،با صدای بلنــد توی صورتش
اعالم کنید .اگر اصرار داشــت دلیــل نخریدنتان را بداند،
به «ســلیقه من نیســت» اکتفا کنید .درست است که
کفــش و لباسفروشــی ،صــف نــدارد ولــی وقتی
چندنفر قبل از شما توی مغازه هستند ،دقیقا
حکم ِ
صف نانوایــی را دارد .اجازه
همان
ِ
بدهید فروشنده کا ِر آنها را راه بیندازد
و با سوال و نچنچ کردن و به ساعت نگاه
کردن ،گیج و کالفهاش نکنید.

جوا
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ا
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الهام حبشی| روزنامه نگار

پارساخائف،فینالیستنوجوان عصرجدیددراولینمصاحبهمطبوعاتیاشازحسوحالموفقیتوشهرتمیگوید
گفت وگو

وقتی برای آخرینبار روی صحنه میآید دل توی دلش نیست .بارها سوت و جیغ
حاضران در سالن را شنیدهاست اما اینبار همه چیز فرق میکند .اینبار آمده تا اثبات
کند که یک نوجوان هم میتواند در میان بزرگترها سری از میان سرها درآورد .ساعت
از  12بامداد میگذرد و پارسا که خسته به نظر میرسد همه انرژیاش را جمع
کردهاست تا لحظه اعالم نتایج ،صحنه را بترکاند .لحظه اعالم آرای مردمی میرسد .از

داستانتولدیکستاره
برگزیده جشنواره ملی موســیقی جوان و برگزیده جشنواره
بینالمللی شمس و موالنا بخشــی از افتخارات پارسا تا قبل
از عصر جدید اســت .میخواهم بگویم اینطــوری نبوده که
یکشبه به تلویزیون بیاید ،چندتا آواز بخواند و معروف شود.
اینپسرخوشصدایاردبیلیازسه،چهارسالگیخوانندگی
را شــروع کرده و حاال اینهمه طرفدار پیدا کردهاست .شاید
شما هم تعجب کردهباشید که پارســا چطور شعرهای به این
سختی را میخواند ،خودش توضیح میدهد« :یک خواننده
موسیقی سنتی ،بیشتر از همه چیز با شعر سروکار دارد و من
همدرفضاییرشدکردهامکههمهاهلشعروشاعریهستند.
فکر میکنم راز ماندگاری آوازهای ســنتی همین اســت که
خوانندهمعنیومفهومشعررادرککند.البتهاعترافمیکنم
که درک بعضی اشعار بهدلیل زبان عمیق شعری آنها برایم
سختاستاماراهشراپیداکردهام؛سراغخانوادهاممیروم
وکمکمیگیرم».ازپارسامیپرسمچراهمسنوسالهایش
با موسیقی ســنتی غریبهاند؟ میگوید« :بیشــتر نوجوانها
حتی بزرگ ترها هیجان دوســت دارند و شــاید برای همین
موسیقیپاپبیشترباسلیقهشانجوراست.ازطرفیبهنظر
من موســیقی ســنتی از فرهنگ اصیل خودمان سرچشــمه
میگیرد و نباید فراموش شود و در این راه خیلی چیزها تاثیر
دارد .مثال برنامه عصر جدیــد میتواند در ایــن زمینه کمک
کند.وقتیدوستانمنمیبینندکهیکنفرهمسنخودشان
باابزارموسیقیفاخرواصیلبهفینالبرنامهرسیدهعالقهمند
میشوندکهبهسمتموسیقیاصیلایرانیبیایند.خیلیها
میپرسندممکناستدرآیندهپاپبخوانی؟همینجااعالم
میکنم که برای من همه ســبکهای موسیقی قابل احترام
هســتند ولی به خاطر عالقهای که به ترانههای سنتی دارم،
سبکموسیقیامراتغییرنمیدهم».
معروف شدن چه حالی دارد؟
صحبتمان به سمت عصر جدید میرود .از حسوحال اجرا
در یکــی از پربینندهتریــن برنامههای تلویزیونی میپرســم.

قبل پیشبینی کرده که قهرمان فصل اول عصر جدید میشود .مجری برنامه اسامی
برندهها را به ترتیب از نفر پنجم ،اعالم میکند .حاال انگار هیجانیترین لحظه زندگی
یک هنرمند دهه هشتادی است .پنجم؟ نه .چهارم؟ نه« .پارسا خائف» با بیش از پنج
میلیون و 700هزار رأی مردمی ،نفر سوم مسابقه استعدادیابی تلویزیون میشود .حاال
او یک قهرمان است و صاحب  100میلیون تومان جایزه و قرار است بهزودی یک
قطعه اختصاصی برای یکی از برنامههای شبکه  3بسازد .گفتوگوی مفصل جوانه با
این پسر خوشصدا را از دست ندهید.

پارسا میگوید« :عصر جدید ،مسابقه هیجان و استرس بود.
از یک طرف برای اجرا در این برنامه هیجان داشتم و از طرف
دیگر موقع اعــام نتیجه داوران ،اســترس زیــادی را تحمل
میکــردم .در چند مرحله آخــر هم که رایگیــری مردمی به
برنامه اضافه شــد ،کار ما ســختتر شــد .چون باید چند روز
هم برای رایگیری صبر و باز هم اســترس تحمل میکردم.
سختترینلحظهبرنامههمهنگاماعالمنتیجهآرایمردمی
بود که نمیدانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد» .میخواهم
بدانم معروف بودن چه حســی دارد ،پارســا جواب میدهد:
«از بچگی همیشــه با خودم فکر میکردم که معروف شــدن
چقدر سخت است .به این فکر میکردم آدم معروفها وقتی
پایشــان را از خانه بیرون میگذارند چطور رفتار میکنند
که هم خودشان اذیت نشوند و هم مردم را ناراحت نکنند؛
حاال این چیزی اســت که این روزها خودم هم با آن درگیر
هستم.مثالوقتیقبلازاجرایفینالبهمشهدآمدمحجم
محبتمردمبهقدریزیادبودکهنمیتوانستمسرموقعبه
برنامههای دیگرم برسم .شــاید این هم یکی از بدیهای
یدهد
شهرتباشدکههمهزندگیآدمراتحتتاثیرقرارم 
البته این چیزها برای من شــگفتانگیز هم هست .معتقدم
شــهرت نباید باعث شود که شــخصیتم تغییر کند .چون اگر
هنریدارم،مخاطبشمردمهستندوآنهابایدمنرادوست
داشتهباشند.پسسعیمیکنمحاالهمانرفتاریرا
داشتهباشمکهقبالداشتم».

میرســد ،درباره این ویدئو از پارسا سوال میکنم .میگوید:
«حسابیاهلفوتبالم.حتیجزوبازیکنانآکادمیعلیدایی
هســتم اما وقتی به عصر جدیــد آمدم فقط و فقــط به یک چیز
فکر کردم؛ اینکه آواز بخوانم و دوستانم را با موسیقی سنتی
آشــنا کنم» .از آنجا که پارســا را بــا یک برنامه اســتعدادیابی
میشناســیم ،کمی با هم درباره اســتعداد گپ میزنیم .این
خوانندهنوجوانمعتقداستکهبرایخواندنهمبهاستعداد
نیاز داریم و هم دانش و میگوید« :فــارغ از صدای خوب که تا
حدودی ذاتی است باید صدا را پرورش داد و به سختی تمرین
کرد .ما هفت دســتگاه موسیقی و
پنج آواز داریــم که هرکدام
چندین«گوشه»دارندو
براییادگرفتنشان
تمرین زیــادی الزم
استوصدایخوب
کافی نیســت .تازه
صــدا اگــر پــرورش
پیدا نکند ،هیچوقت
کشفنمیشود».

آنهایی که در منازلشــان فراوانــی گل و گلدان اســت ،میدانند که وجود چنیــن نعمتی در کنار
زیبایی و آرامشــی که به وجود میآورد ،اندک دردســرهایی هم دارد .گیاهان عالوه بر نیازی که به
محبت و رسیدگی صاحبخانه دارند ،بعد از مدتی یا ارتفاعشان بیش از حد می شود یا گلدانشان با
پاجوشهای متعدد به حد خفگی میرســد .بنابراین مجبور میشویم برای قلمه زدن یا جدا کردن
پاجوشهای جدید به فکر گلدان جدید باشــیم .خرید گلدانهای کوچک ،در تعداد باال هم از نظر
اقتصادی توجیه چندانی ندارد .شما میتوانید از دمدستیترین چیزهایی که به فکرتان میرسد،
به عنوان گلدان بهــره ببرید .لیوانهــای یکبار مصرف بهتریــن جایگزین برای گلدانهای ســایز
یک هســتند .با یک کارد میوهخوری ،انتهای لیوان را ســوراخ کنیــد و به جــای زیرگلدانی ،لیوان
سوراخشده را داخل لیوان یکبار مصرف دیگری قرار دهید .اگر به گلدان بزرگتری احتیاج دارید،
چیزی بهتر از بطری نوشابه پیدا نخواهیدکرد .تنها کافی است شیشه نوشابه را سه سانتیمتر بلندتر
از ارتفاع ریشه گیاه مدنظر برش بزنید .اگر گیاهی که انتخاب کردهاید ریشه کوتاهی دارد ،شیشه
نوشابه را از عرض برش بدهید .میتوانید برای برش خوردن راحتتر بطری ،کارد را روی شعله گاز
حرارت بدهید و سپس سراغ بطریها بروید .شیشههای خالیشده سس ،مربا و رب هم برای گلدان
شــدن بســیار مناســب هســتند اما از آنجایی که امکان سوراخ
کردن انتهایشان وجود ندارد ،میتوانید چند
سانتیمتر پایین شیشه را با سنگریزه و یک
تکه زغــال پر کنید و ســپس خاک و
گیاه را به آن انتقال دهید .شما
که گلدوست هستید ،حتما
ســلیقه خوبی هــم دارید؛ پس
این گلدانهای ســاده را با رنگ و
کاغذرنگی و انواع نخ و روبــان تزیین و
اتاقتان را قشنگتر کنید.
آثار شما

سالم به شهریور!
حدیثه رمضانپور| 16ساله

سالم به شهریوری که هیچوقت معلوم نیست باید از وجودش خوشحال بود یا ناراحت؛ خوشحال از
اینکه هنوز ناقوس امتحان شنیده نمیشود و ناراحت از اینکه تا تمام شدن این لحظههای به شدت
لذتبخش و زیبا چیزی باقی نماندهاست .این روزها تنها جملهای که از اعماق قلب نشأت میگیرد،
این است؛ «هی دو ماه از تابستون تموم شد!» .دو ماه تمام شد و نهتنها ما تابستان را نترکاندیم بلکه
تابســتان و خورشــیدی که قصد جانمان را کردهبود ،ما را ترکاندنــد .به هیچکــدام از برنامههای
تفریحی و غیرتفریحیمان هم نرسیدیم و همهشــان را موکول کردیم به آن شنبه معروف نیامدنی.
گرچه این دو ماه تابستان کنار سیم شارژر گذشت اما لذتهایی تجربه کردیم که در فصلهای دیگر
قابل لمس نبود؛ مثل خنکی و شیرینی شربت آلبالو که هیچوقت دیگر سال اینهمه کیف نمیدهد
و مثل جنبوجوش و صدای شادی بچهها در پارک که هیچوقت ســال به این اندازه به انسان حس
زندگی نمیدهد .در همین تابســتان بود که مردم از خدا برای مخترع کولــر طلب مغفرت کردند.
مردمی که بیدلیل شــاد بودند .ســبزهها بیشــتر از قبل زیر نور خورشــید میدرخشــیدند ،گلها
شادابتر بودند و بارانی که گاهی نمنم میبارید باعث میشد خورشید تابستان ،غیر از هوا قلبها
را هم گرم کند .پس سالم ماه آخر فصل شادی!

خوانندهایکهنزدیکبود
فوتبالیستشود!
«خواننــدهای کــه عصــر جدیــد را بــه
بارسلوناترجیحداد»؛احتماالویدئویی
بــا ایــن کپشــن در فضــای مجــازی
دیدهباشیدکهپارسادرآنمیگوید:
«قرار بود تا چنــد روز دیگر به ترکیه
برومتابانونهاالنتیمبارسلونابازی
داشتهباشیم».وقتیصحبتمان
بــه ســرگرمیهای مــورد عالقــه

عجایب

4

مینیمهارت

گلداننخر ،بساز!

سبکموسیقیامراتغییرنمیدهم
مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

ازلحاظروحیاحتیاجدارمجمعهشبهارستوراندعوت
بشمتامجبورنباشممخلوطکلغذاهایموندهاونهفته
روبهشکلهایکوکووکتلتوسوپبخورم!

ایده و اجرا :محمدپور ،مرادی

جوانه

(ویژه نوجوانان)
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مغول های فراری از آب

عزاداری نهنگها و دلفینها

بسیاریازمورخانمعتقدندمغولهابهخاطریکسریخرافاترایج
هرگز لباسهای خود را نمیشســتهاند و حتی حمام نمیرفتهاند.
براســاس مطالعــات ،مغولهــا معتقــد بودهاند کــه گروهــی اژدها
مسئولیتکنترلچرخهآبهارابرعهدهدارندودرنتیجههیچانسانی
حق ندارد در آب رودخانه حمام کند یا لباسهای خود را شستوشو
دهدتامبادااژدهایاحتمالیموجوددرآبراعصبانیکند.همچنین
گفتهمیشودآنهاتازمانیکه لباسشانپوسیدهنمیشدیاخودبه
خودازتنشــانپارهوجدانمیشدهمانلباسرامیپوشیدند.تنها
استثنا در این باره جشنوارهها و سایر موارد خاص بودهاست .همین
موضوعباعثمیشدهمغولهابویبدی
بدهندووقتیانبوهیازمغولهانزدیک
مکانی میشدند ،ابتدا بوی بد بدن
آنها استشــمام می شدهاست!
گذشته از بهداشــت شخصی،
بوی ناخوشــایند بــدن آنها را
میتوان بــه رژیم غذاییشــان
کهبیشــترشاملشــیرمادیان،
گوشتفاسدشده،کشکخشک،
ریشــه درخت و شــیر تخمیر شده
بود،نسبتداد.

مراسم تشییع جنازه و عزاداری برای کسی که از دنیا میرود در بین ما
انسانها امری مرسوم و رایج است اما شاید کمتر به این فکر کنیم که
نشان از
بعضی حیوانات هم رفتارهای مشابهی پس از مرگ همنوعا 
خود نشان میدهند .مثال مواردی مشاهده شدهاست که یک نهنگ
مادر پس از مرگ فرزند تازه به دنیا آمدهاش تا چند روز جسد او را روی
آب نگه داشــته و از او جدا نمیشدهاست .چنین رفتارهایی عالوه بر
نهنگها در بین دلفینها هم دیده شده ،مثال دلفینی در دریای سرخ
تا مدتها بدن پوسیده همنوع خود را با خودش حمل میکردهاست.
دانشمندان تاکنون توضیح دقیقی برای این رفتارهای حیوانات پس
ازمرگهمنوعشاننتوانستهاندپیداکنندامابهاحتمالزیادمیتوان
گفتاینحیواناتبرایهمدستههایمرد هخودسوگواریمیکنند.

منابع :خبر فوری ،زومیت

ما در کل عمرمان چند قدم برمیداریم؟
مریم ملی| روزنامهنگار

از وقتی ساعتهای هوشــمند رایج شدهاست،
خیلیها آمار تعداد قدمهایشان را دارند.
مثــا میداننــد اگــر  220قــدم دیگــر
بروند چقدر کالری میســوزانند .در
دنیای جدید تعــداد قدمهایمان
شهای
خیلی مهم شدهاست؛ هو 
مصنوعــی هــم به مــا یــادآوری
میکننــد کــه بایــد بیشــتر راه
برویم و تحرک داشتهباشیم اما
تا به حال فکر کردهاید یک آدم
معمولی و سالم در تمام عمرش
چقدر راه میرود؟ مــا در نهایت
به اندازه مســاحت یک شــهر راه
میرویــم یا بــه اندازه یک کشــور؟
خــب برای پاســخ بــه این ســوال اول
بایــد بدانیم یک آدم عــادی در طول روز
چند قدم بر مــیدارد؛  7500قدم! شــاید
واقعا باورنکردنی به نظر برســد امــا در طول روز

به طور میانگیــن ما چیزی در همیــن حدود قدم برمیداریــم (البته اگر
زندگیمانشبیهکواالهاییکهبهیکدرختمیچسبند
و از همانجــا گــذر زندگــی را زیــر نظــر دارنــد،
نباشــد) .اگر ایــن میانگین روزانــه را حفظ
و تا  80ســال عمر کنیــد216 ،میلیون
و 262هــزار و  500قــدم در طــول
زندگی برداشــتهاید .یک حســاب
سر انگشتی میگوید اگر یک فرد
با طول قدمهای عــادی ،حدود
 80ســال عمــر کنــد آن وقــت
در ایــن بــازه زمانــی فاصلهای
حــدود  110هــزار مایل یعنی
تقریبــا 176000کیلومتر را
طی میکنــد .این عــدد تقریبا
میشــود معادل این که شما پنج
مرتبه دور زمین و روی خط اســتوا
(کــه بزرگتریــن قطر زمین اســت)
راه بروید .عدد حیرتانگیزی است اما
چون در  80ســال انجام میشود خیلی به
نظرمان زیاد و مهم نمیآید.

