!PV

#حالـخوب

دوستان  ،سالم!
ز جوانه
عزی

راستگوی مالحظهکار باشیم

زندگیسالم
پنج شنبه
 15آذر1397
شماره 1202

عکس :مرجان دهقان

جوانه

نگین  13ساله
میگه« :حال
خوب یعنی توی
همه درسهایت
موفق باشی و از
همه بهتر نمره
 20بگیری».

(پنج شنبه ها بخوانید)

ت
ت و دور نیس ک بگن.
شتهای
جواســ
ی
اها تبر
ر
ش
ی
فردا روز دان وز رو بــه شــم چی بخونین؟ داره؟ رشتها ی موفق
ی
ر
ه
را
ن
ا
کالســ
دانشــگ
نین ب
ی کــه ای
مســیر
و با
نوم 
و
یدو ی ادامه
وقت ردین قراره ت ال اســم خفن ش داری
رکو راست بودن ،ویژگی خیلی خوبیه اما گاهی
را
ب
گــه
رک
ست
مث
ه قراره
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ارائه وقت گذاشتی ،خسته نباشی» .از طرفی نباید بهش دروغ بگی ،ولی
تلف
الزم هم نیست نظرت رو با کلمات تند و تیز بیان کنی «بهنظرم [مثال] اگه موقع توضیح دادن به کتاب نگاه نمیکردی ،بهتر
بود» .این مثال ،مهمترین نکته رو برای انتقاد کردن از دیگران بهت یاد میده .یه ِ
ن نظر واقعیت بدون ناراحت
راه دیگه برای گفت ِ
کردن دیگران ،استفاده از ضمیر اول شخصه؛ یعنی بهجای اینکه «خیلی نامفهوم و سریع حرف میزدی» میتونی بگی «من
برای فهمیدن بخشهایی از ارائهات باید خیلی تمرکز میکردم .منظورت از فالن قسمت چی بود؟» .دوستت اینطوری متوجه
ضعف کارش می شه بدون اینکه حس کنه داری مسخرهاش میکنی .موقع بازخورد صریح دادن به دیگران ،حواست به احساسات
خودت هم باشه؛ حاال که داری از دوستت انتقاد میکنی ،دلیلش انتقام گرفتن از فالن رفتار ناراحتکنندهاش نیست؟

مینی پرونده

گپی با نوجوانی که بازی سازی و برنامه نویسی حرفهای انجام میدهد

بازیساز۱۷ساله
دور همی

رفقا! رفقا! ستون جدید آوردیم براتون .از این به بعد قراره هفته درمیون ،درباره
یه سوژه جالب «مینیپرونده» بنویسیم .با شمارههای باالی صفحه درتماس
باشید ،هم نظرتون رو درباره این بخش بگید و هم موضوعات پیشنهادیتون
رو برامون بفرستین.

مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

برنامهنویسی ،دنیایناممکنها
از علی میخواهم درباره خودش و تخصصش توضیح بدهد،
میگوید« :برنامهنویسی بهنوعی حرف زدن با رایانه است؛ یک
برنامهنویس از واژهها و کاراکترهایی استفاده میکند که رایانه
آن را میشناسد و اجرا میکند .این واژهها کاربردهای زیادی
دارد؛مثالممکناستیکباریکپویانماییجذاببسازدیافرم
یک بازی هیجانانگیز را مشخص کند .بیشتر آدمها اطالعات
کمی درباره برنامهنویسها دارند و تصور میکنند ما همه
هکر هستیم .مثال بعضی از دوستهایم حتی حاضر نیستند
برای چند لحظه گوشی تلفنشان را به من بدهند چون فکر
میکنند گوشیشان هک میشود و اطالعاتشان لو میرود!
برنامهنویسی،کارفوقالعادهایاست؛مادنیاییخلقمیکنیم
که هرکار غیر ممکنی در آن ممکن است .من از شش سال پیش
برنامهنویسیراشروعکردم؛اوایلبهصورتخودآموز،ازاینترنت
تحقیقمیکردموچیزهایییادمیگرفتم.بعدهابهکالسهای
آموزشیرفتموتااالنچندسایترابرنامهنویسیکردموبیشاز
 30بازیساختهام».
هکرهایخوب،هکرهایبد
حاالکهحرفازهکرهاشد،ازعلیمیخواهمکمیدراینبارهبه
مناطالعاتبدهد«:همانطورکهگفتمخیلیها،برنامهنویسها
رافقطباهککردناطالعاتمیشناسندوفکرمیکنندهکرها
آدمهای خطرناکی هستند اما هکرها هم خوب و بد دارند و به
چهار دسته کاله صورتی ،کاله خاکستری ،کاله سیاه و کاله
تجربههای بندانگشتی

عکسها :میثم دهقانی

«علی کمالی محمدزاده» یک برنامهنویس 17ساله کاردرست است
که تا امروز بیش از  30بازی رایانهای ساخته .این اواخر هم یکی از
بازیهایش« ،ردپای شیطان» که درباره دفاع مقدس است ،در مسابقات خوارزمی مقام
ت آورده .علی اما به این مقام راضی نشدهاست و اینروزها دارد حسابی روی
به دس 
بازیهایش کار میکند تا امسال یک مدال خوشرنگ به گردنش بیندازد .دوست نوجوان
مااینهفتهبهجوانهدعوتشدهاستودربارهحرفههیجانانگیزشکلیباهمگپزدهایم.
سفید تقسیم میشوند .کاله صورتیها کسانی هستند که
برای هک کردن اطالعات از نرمافزارهایی استفاده میکنند
کهبرنامهنویسهایدیگرآنراطراحیکردهاند.هکرهایکاله
خاکستریفقطدرحدهککردنامکاناتبازیهاازتواناییشان
استفاده میکنند اما گروه دیگر یعنی کاله سیاهها واقعا
خطرناکاند .آنها به هیچ جایی تعلق ندارند و برای خودشان
کارمیکنند.بنابراینهرکاریدلشانبخواهدانجاممیدهند؛
مثالوبسایتبانکهاراهکمیکنندتاازحسابدیگرانبرای
خودشانپولبردارند.کالهسفیدهااماهکرهایخوبومفیدی
هستند و برای منافع کشورشان کار
میکنند».
جاییبرایبرآوردهشدنآرزوها
از علی میپرسم چرا باز یهای
رایان هایاینروزهااینقدرمهمشدهاند
که آدمهای زیادی در دنیا خیلی
جدی مشغول طراحی و ساختن
آنها هستند ،میگوید« :بازیهای
رایانهای تمام رویاها و آرزوهای آدمها
را محقق میکنند .مثال نوجوان
عشق سرعتی که گواهی نامه ندارد
توی بازی میتواند با هر سرعتی در
خیابا نها رانندگی کند .باز یها
هرچه به واقعیت نزدیکتر باشند،

صابونخانگیخوشگلبسازید

جذابتروتأثیرگذارترند.خیلیهاممکناستندانندیکبازی
ظاهراسادهچهتأثیریدارد.همهمابابازیهاییروبهروشد هایم
کهتصاویرنامناسبیدارندیامخالفقوانینکشورمانهستند.
حتیمندیدهامبعضیکشورهابازیهاییمیسازندکهدرآنها
باایرانیهامیجنگندوبچههاهمبهدلیلجذابیتوکیفیتباالی
اینبازیهامیروندسراغشان.منهمبرایمقابلهبااینموضوع
تالشهاییکردهام؛مثالآخرینبازیکهساختم«ردپایشیطان»
نامداردکهصحنههاییازدفاعمقدسرانشانمیدهدوبچههابا
کبازیسازدربارهاینتوضیح
دشمنمیجنگند».علیبهعنوانی 
میدهد که خوب یا بد بودن
بازیهای رایانهای به انتخاب
خود ما برمیگردد« .واقعیت این
ی
استکهبچههایامروزیبهباز 
کردن با موبایل و رایانه عادت
کردهاند.بازیمیتواندسرگرمی
خوبیباشدامامهماستکهچقدر
برایش زمان بگذاریم و سراغ چه
بازیهایی برویم؛ مثل چاقو که
هم میتواند دستمان را ببرد و
هم میتواند در اتاق عمل ،جان
یک نفر را نجات بدهد؛ بازیها
هم میتوانند خوب یا بد باشند و
این انتخاب خود آدمهاست که از
آنهاچطوراستفادهکنند».

چراپسرهانبایدگریهکنند
و دخترهابایدصورتیبپوشند؟
الهه توانا| روزنامه نگار

ما از حدود سه سالگی بهبعد ،جنسیتمان را میشناسیم و بهمرور نقشهای آن را یاد میگیریم؛
مامان و بابا و خواهر و برادر بزرگ تر و بعدها معلم و همکالسی و گروههای دوستانه و سینما و
تلویزیون و کتابها تصویر ما از جنسیتمان را شکل میدهند و به ما کمک میکنند رفتار متناسب
با آن را آموزش ببینیم؛ آموزشی که البته همیشه درست و دقیق نیست و حتی ممکن است ما را به
اشتباه بیندازد .اما چطور ممکن است کسانی که به حسن نیت و اطالعات و آگاهیشان اطمینان
داریم ،باعث اشتباه کردن ما بشوند؟ عمدی در کار است؟ معموال نه .بعضی چیزها آنقدر در طول
سالها تکرار میشوند که بهعنوان واقعیت میپذیریمشان .چرا؟ چون فکر میکنیم اگر عده
زیادی به چیزی معتقدند یا اگر باوری ،از مدت ها قبل وجود داشته حتما درست است درحالیکه
لزوما اینطور نیست .مثال چه کسی گفته پسرها نباید گریه کنند؟ این از آن کلیشههای قدیمی
است که نسل به نسل منتقل شده ولی با هیچ منطقی توجیهشدنی نیست .گریه یک واکنش
انسانی طبیعی در مقابل درد ،غصه ،ناامیدی و دلتنگی است و هیچ ربطی به ضعیف بودن ندارد.
ضعیفبودنهمهیچارتباطیباجنسیتندارد.پسرهافقطبرایگریهکردنسرزنشنمیشوند،
باورهای کلیشهای به آنها اجازه ترسیدن هم نمیدهد؛ «تو چه پسری هستی که از سوسک/
س آدمها به تجربههایشان بستگی دارد نه جنسیت .تو میتوانی
تاریکی میترسی؟» موضوع تر 
از هر چیزی که باعث وحشتت میشود ،بیخجالت بترسی و اگر این ترس حلکردنی است برای
حال بهتر خودت بر آن غلبه کنی .یا مثال چه کسی گفته دخترها حتما باید لباسهای صورتی و
گلگلی بپوشند؟ رنگها ارتباط مستقیمی با سلیقه آدمها دارند و هیچ قاعده و قانونی در اینباره
وجود ندارد که قرار باشد همه را شبیه به هم کند .کلیشههای دخترانه غیر از تصمیمگیری برای
لباس و ظاهر دخترها ،درباره جزئیات رفتار آنها هم اظهارنظر میکنند؛ «دختر که اینقدر
پرجنبوجوش نمی شه»« ،دختر مگه فوتبال میبینه؟» .این حکمهای کلی فقط یکسری بایدها
و نبایدهای کالمی بیتأثیر نیستند ،بلکه آنقدر قدرتمندند که میتوانند استعدادها و تواناییها
و عالیق تو را خفه کنند .تو حق داری به برخی باورهای دستوپاگیر تن ندهی .البته نگاه انتقادی
داشتن به کلیشه های جنسیتی به این معنی نیست که باید با همه معتقدان به این کلیشه ها
بجنگی و در مقابلشان بایستی  ،بلکه الزم است از رفتار خودت آگاه تر باشی.

عکس هایی از بازی «ردپای شیطان»

صابونخانگیقیمتینداردومیتواندهدیهکوچکیبراینزدیکانمانباشد.
برای ساخت آن به یک قالب صابون گلیسیرین شفاف ،اسانسهای روغنی
خوشبو ،قالب سیلیکونی گرد و گلهای خشک نیاز داریم .گلهای خشک را
داخل قالب سیلیکونی بریزید .مقداری از صابون گلیسیرین را به قطعات ریز
تقسیم کنید و داخل ظرفی به مدت  ۳۰ثانیه در مایکروویو قرار دهید تا کامال
ذوب شود .حاال اسانسهای روغنی را به مخلوط ذوب شده صابون اضافه
کنید.حدود 20تا 25قطرهبرایاینمخلوطکافیاست.سرعتعملداشته
باشید تا مایع گرمای خود را از دست ندهد .اگر میخواهید قالب صابون شما
گردباشدمانندتصویرازسرنگاستفادهکنیدوکلقالبراپرکنید.حاالاجازه
دهید صابون خانگی به مدت یک شب در یک مکان صاف باقی بماند .روز بعد
به آرامی قالب را جدا کنید و برای یک ساعت در جای ثابت قرار دهید تا کامال
ِ
خودش را بگیرد .بعد قالب را در فریزر قرار دهید و بگذارید برای یک ساعت
هم آنجا بماند طوریکه با کمی فشار صابون از قالب جدا شود.

کمیک

وقتی از عشق به فوتبال حرف می زنیم ...

ایده و اجرا:
میرجانیان ،مرادی
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