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پایان دفتر
به من بگو چرا؟

معرفت ُدر گرانی است
به هر کس ندهند...
پيمان مقدم

اگر در مسیر جدیدی حرکت کنی راهی تازه پیدا خواهی کرد .اسپنسر جانسون

فصل گردش

پارک ژوراسیک
در تهران

فصل خريد

یک دوچرخه
بخر

مینا نبئی /اگر ساكن پايتخت هستيد يا براي تعطيالت تابستان قرار است چند
روزي را به تهران بیایید ،حتما س��ري هم به پاركه��اي جديد تهران بزنيد« .پارك
ژوراس��يك» يكي از همين تفرجگاه های سرس��بز و تازه تأسيس است كه بازديد از
آن برایتان جالب خواهد بود .در سراس��ر اين پارك ،انواع و اقس��ام دايناس��ورهاي
بزرگ و كوچك متحركي وجود دارد كه با س��ر و صدايي متفاوت از گونههاي ديگر
بازديدكنندهها را س��رگرم مي كنند ،این پارک محيطي مفرح و هیجان انگیز برای
خان��واده ها مخصوصاً ک��ودکان و نوجوانان فراهم آورده اس��ت .كنار هريك از اين
دايناس��ورها که در ابعاد واقعی ساخته ش��دهاند؛ نام و مشخصات آنها نوشته شده
اس��ت .در اين پارك انواع خوراكي از بستني و چاي و ساندويچ گرفته تا مرغ بريان و سوخاري و ...موجود
اس��ت ،پس الزم نيست خيلي تنقالت با خود به همراه داشته باشيد .ساعت بازديد اين پارك  9صبح تا 9
شب اعالم شده و در سعادت آباد ،میدان بهرود ،بلوار شقایق  ،بعد از پارک پرواز واقع است.
راضیه خوئینی /ش��اید ش��ما هم در این روزها ،از رف��ت و آمد در ترافیک
س��نگین ش��هری ،آنقدر به تنگ آمدهاید که تصمی��م گرفتهاید ،دوچرخهای
خریداری کنید .ش��اید ه��م از فواید و مزیتهای این ورزش کالری س��وز تازه
خبردار شده اید و به فکر تناسب اندامتان افتادهاید .ما هم دوچرخه را پیشنهاد
میکنیم .اص ً
ال باید بگوییم که با دوچرخهس��واری عالوه بر سالمتی و کاهش
وزن ،محی��ط اطرافتان را ب��ا تمام وجود لمس میکنی��د ،در مصرف بنزین و
کاه��ش آالیندهها هم صرفهجویی میکنید .پس برای یک انتخاب مناس��ب
باید به م��دل دوچرخهها ،پس��رانه و دخترانه بودن��ش و راحتی بدن هنگام
سوارشدن ،خوب دقت کنید .بررسی کنید که آنرا برای استفاده در چه مکانهایی میخواهید ،برای
جادههای هموار ش��هری یا راههای ناهموار و کوهس��تانی خارج از شهر؟ اما از بازارهای عمده برای
خری��داری دوچرخه در تهران ،میتوان به خیابان ه�لال احمر در حوالی میدان گمرک ،همچنین
خیابان  ۱۷ش��هریور یا منیریه اش��اره کرد .البته اگر دوس��ت ندارید برایتان زیاد گران تمام شود،
میتوانید انواع دسته دوم آنرا هم از میدان گمرک تهیه کنید.

 -1معرفت را ج��دی بگیرید .باور کنید کم
الکی نیست .معرفت همینطوری الکی به دست
نمیآید .باور نمی کنید از خانم جولی بپرسید.
این همه س��ال فیلم بازی کرد و بش��کن و باال
بن��داز در آورد .به اقصی نقاط جهان س��رک کش��ید .حتی رفت
توی یونیس��ف و سازمان ملل و خواس��ت ادای بچه های خوب را
در بیاورد .به کودکان آواره دنیا س��ر زد و دست نوازش به سرشان
کش��ید .اما خب ک��ه چی؟ بنده خدا خودش هم خبر نداش��ت که
وقتی ش��ایعه حضورش در ایران مطرح می ش��ود  ،اینجا استادی
داریم که یک تنه وارد میدان می شود.
 -2معرفت شناسی کار هر کس��ی نیست .یعنی این که معرفت
وجود کس��ی را درک کن��ی و در انظار عمومی ج��ار بزنی جرأت و
جس��ارت خاصی می خواهد .کارنامه پر بار استاد سلحشور پر است
از اظه��ار نظرهای خ��اص و آنچنانی درباره معرف��ت دیگران .فقط
کافی است نام ایش��ان را به موتورهای جستجوی اینترنتی بدهید تا
فهرست طویلی از معرفت پراکنی های شان را درباره سینمای ایران و
بازیگران ایرانی و خانه سینما پیدا کنید .واقعا معرفت ُدر گرانی است،
سلحش��ور ندهد .یعنی استاد سلحش��ور هر کسی را مستحق معرفت
ارزیابی نمی کنند .اینجوریاس...
 -3استاد جهانگیر الماسی هم تا قبل از این رو نکرده بودند اما نشانه
هایی از علم اش��راق و اش��راف را رو کردند .اگر جناب الماس��ی نبودند
ش��اید ما هرگز نمی فهمیدیم که جناب سلحش��ور چه نقش مهمی در
زندگ��ی آنجلینا جول��ی ایفا کرده و باعث تغیی��ر و تحوالت بنیادین در
جهان بینی ایشان شده است .استاد الماسی بودند که این سیر معرفت را
شناس��ایی کردند و دریچه های آن را به روی ما هم گشودند .مثال جناب
الماس��ی بودند که این گفته های خانم جولی را کش��ف کرده و به اطالع
عموم رس��اندند«:من ممکن اس��ت که خودم نتوانم به ایران بیایم ولی از
همسرم برد پیت خواهم خواست که به ایران بیاید و به شدت با سلحشور
برخورد کند و حتی او را کتک هم بزند ».واقعا همین ها باعث نمی شود که
سینمای ایران به اس��تاد الماسی ادای دین کند؟ ایشان حتی حق بزرگی
به گردن س��ینمای جهان دارند .ش��اید اگر خانم جولی دچار صاعقه کالم
استاد سلحش��ور نمی شد و بعد استاد الماس��ی این برق گرفتگی را کشف
و تحلیل نمی ک��رد هرگز ابعاد این تحوالت به روی جهانیان آش��کار نمی
ش��د .به نظر حقیر جا دارد آکادمی اسکار یک تقدیر ویژه و جانانه به عنوان
بزرگ ترین دس��تاورد هنری کل تاریخ سینما به استاد الماسی اعطا کنند.
این غیرت ش��رقی که در خانم جولی کش��ف ش��د را مدیون معرفت استاد
الماسی هستیم...
 -4ما واقعا از دس��ت جناب گبرلو مجری محترم برنامه  7ش��اکی هستیم
که س��وژه به این مهمی را به هیچ انگاشتند و ابعاد آن را بررسی نکردند .واقعا
از معرفتی که با پیکان کالم جناب سلحش��ور ایجاد ش��د و استاد الماسی این
فرایند را موش��کافی کرد موضوع مهمتری در سینمای جهان پیدا می شود؟
فرصت سوزی کردی جناب گبرلو.

پيشنهاد

مهدی پاکدل را تا س��ال گذشته به عنوان
بازیگر میش��ناختیم تا آنکه فیل��م «فردا» به
کارگردانی مش��ترک او و ایمان افش��اریان در
بخش نگاه نو جش��نواره فیلم فج��ر به نمایش
درآمد .این فیلم حاال چند روزی اس��ت در گروه
س��ینماهای هنر و تجربه روی پرده آمده و برای
تماشاگران حرفه ای سینما میتواند جذاب باشد.
در این فیلم صادق صفایی ،امیر رضا دالوری ،علی
دهکردی ،مجید آقاکریمی ،س��تاره اس��کندری و
علیرضا ش��جاع نوری به ایفای نق��ش پرداختهاند .
سینماهای گروه هنر و تجربه شامل سینما آزادی،
فرهنگ ،موزه سینما ،پردیس کوروش و کاپری ،خانه
هنرمندان ،س��احل اهواز ،پرش��ین کرج ،ونوس قم،
سوره اصفهان و هویزه مشهد هستند.

نمایش «دژاوو» نوش��ته و کار مس��عود دلخواه
که از  21اردیبهش��ت در س��الن استاد سمندریان
تماشاخانه ایرانشهر اجرای خود را آغاز کرده ،تا 25
خرداد روی صحنه خواهد ماند .این کار بر اساس
نمایش��نامه «ناکجاآباد» اثر هارولد پینتر نوشته
ش��ده و بازیگرانی همچون فرخ نعمتی ،سیامک
صفری ،رحیم نوروزی ،بیژن زرین و پگاه بزرگ
در آن به ایفای نق��ش میپردازند .البته قیمت
بلیت این نمایش  25هزار تومان است که شما
میتوانید با ارائه کارت دانش��جویی از سایت
گیش��ه نت یا ب��ا رزرو تلفنی در تماش��اخانه
ایرانشهر از  20تا  60درصد تخفیف بگیرید.
تاالر ایرانشهر هم در خیابان طالقانی ،جنب
خانه هنرمندان واقع است.

گاهی اوقات بد نیس��ت ب��ه آلبومهای کمی
قدیمیت��ر س��ر بزنید چون کار خوب همیش��ه
ش��نیدنی اس��ت .آلب��وم «تربت» یک��ی از این
آثار اس��ت که شنیدنش را پیش��نهاد می کنیم.
حس��ین علیزاده با
این اث��ر که بداههن��وازی تار
ِ
همراه��ی تنبک پژم��ان حدادی اس��ت آذرماه
منتشر شده است.
در ای��ن آلبوم علیزاده تارن��وازی کرده و به این
ترتیب نخس��تین آلبو ِم تا ِر این استاد آهنگساز بعد
از یک دهه منتشر شده است« .تربت» در مایههای
سهگاه و راس��ت پنجگاه و بر اساس اجرای مشهد و
تربت حیدریه است که بر اساس حال و هوای ویژهای
کهدراجرایآنوجودداشت،علیزادهتصمیمبهانتشار
ِ آن گرفت.

معم��والً همه م��ا معتقدی��م خودخواهی
خوب نیس��ت ،اما «روانشناسی خودخواهی
مثبت» کتابی است در تشریح جنبههای مثبت
خودخواهی ،دلیل خودخواهی مثبت و چگونگی
آن .نویس��نده کتاب که عباس س��االری است با
اشاره به اینکه خودخواه یعنی کسی که خودش را
میخواهد و طرح این س��وال که آیا این خوب است
یا بد؟ تحلیل کرده که خودخواهی (دست کم برخی
از انواع آن) نه تنها بد نیست ،بلکه باید برای دستیابی
به یک شخصیت سالم« ،خودخواه» و دوستدار خود
باشیم.البتهاوبرخی«افکارسمی»رامانعخودخواهی
مثبت میداند.این کتاب با عنوان فرعی «راز دستیابی
به شخصیت س��الم» از سوی انتشارات درسا به قیمت
 6هزار تومان از چند ماه پیش روانه بازار نشر شده است.

