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پایان دفتر
به من بگو چرا؟

باید محتاط بود
پیمان مقدم

خوشیهای کوچک؛ خوشبختی بزرگ میآورند .آلفونس کار

فصل گردش

دره راگه
بهشتی در
قلب کویر

فصل خريد

برای
جین پوشان

اگر طبيعتگرد هستيد و جنگل و كوير برايتان فرق نميكند ،حتما زماني
را به ديدار دره راگه در كرمان اختصاص دهيد .ژئوپارک دره راگه که به دلیل
پدیده فرس��ایش آبی در دشت رفسنجان ش��کل گرفته ،با عمقی معادل ۷۰
متر و وجود چشمه ساران متعدد در عمق زمین در شمار بکرترین و زیباترین
مناطق کویری کشور است.
این دره  ۲۰هزارس��اله تنها دو س��ال اس��ت كه شناخته ش��ده و حاصل
فرس��ایش آب رودخان��ه دائمی گیودری ب��وده و مربوط ب��ه دوران چهارم
زمین شناس��ی اس��ت .فرس��ایش های آبی نيز اش��کال بس��یار زیبایی در
دی��واره های دره راگه پديد آورده اس��ت .اي��ن جاذبه بكر طبيعي در  ۲۰کیلومتری رفس��نجان
و در مس��یر گردشگری دو جاذبه اکوتوریس��تی استان (روس��تای میمند و کلوت های شهداد)
واقع شده است.
بیش��تر جوانان امروزی برای خرید ش��لوار ،تنها ب��ه گزینه جین فکر
میکنند و همیش��ه خرید ش��لوارهای جین ش��یک و بادوام ،برایشان از
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .اگر ش��ما هم قصد خری��د دارید نکاتی
را در نظ��ر بگیرید :اگ��ر میخواهید از اورجینال بودن ش��لوار جینتان
مطمئن ش��وید ،دق��ت کنید نخ زیر و روی درزهایش یکس��ان باش��د،
در صورتی که نخهای داخلی با نخ رویی متفاوت باش��د ،یعنی ش��لوار
م��ورد نظرت��ان اصل ی��ا وارداتی نیس��ت .هنگام پرو ه��م دقت کنید،
دکم��هاش ب��ه زور بس��ته ش��ود در غیر این ص��ورت ش��لوارتان پس
از مدتی بیقواره و گش��اد خواهد ش��د .از مراکز خرید ش��لوارهای جین میت��وان به مراکز
خری��د مثل می�لاد نور ،پرنی��ان و خیابان ولیعصر اش��اره کرد .پاس��اژ کویتیهای خیابان
جمهوری ،راس��ته ش��لوار فروشهای بازار بزرگ و خیابان بهارستان هم از مراکز اصلی این
نوع پوشش هستند.

 -1خ��ب معلوم اس��ت! وقت��ی فالن
روزنامه از توافق ناراحت است ،یعنی همه
چیز ممکن است .یعنی امکان دارد خیلی
چیزها ب��ه هوا برود .به ه��ر حال مملکت
قانون دارد .یعنی که چه وزیر امور خارجه و رئیس جمهور
منتخب مردم تصمیم گیرنده باش��ند .مگر فالنی در فالن
روزنامه چه کاره اس��ت  .چی گفتی ؟ س��رکار بی زحمت
اعمال قانون کن...
 -2اگر فکر کرده اید توافق باعث میش��ود که امروز چی
بپوش��ید و بعد بروید سراغ لباس های پلوخوری و اتو بزنید
و آهار بمالید و خودتان را نو نوار کنید ،کور خوانده اید .چی
بپوش��م یعنی چی؟ فالن روزنامه دلخور است  ،آنوقت چی
بپوشید؟ حاشا و کال .چی بپوشم یعنی چی؟
 -3هوا برتان ندارد که از این به بعد کنسرتهای مجوزدار
برگزار میش��ود و ش��ما میتوانید به دیدن کنسرت بروید و
حال و هوای تان عوض شود .فالن روزنامه از قبل از توافق هم
از کنسرت ها دل خوشی نداشت و هر جوری که از دستش بر
میآمد درباره آن مینوشت.
 -4دیدید که به محض این که توافق ش��د خشم طبیعت بر
افروخته ش��د و به دولت هشدار داد که نکنید .الهی سیل شما
را ببرد ،نکنید .به هر حال این هشداری بود برای امثال شما که
به خیابان ها ریختید و شادی کردید .دو فردای دیگر یکهو پای
ت��ان پیچ خورد یا تصادف کردید یا به زمین گرم خوردید دچار
خشم طبیعت شدهاید .طبیعت شوخی ندارد .طبیعت که مثل
فالنی دست و پایش به س��بب برخی مصالح بسته نیست .چی
گفتید ؟ جناب سرهنگ لطف کنید اعمال قانون بفرمایید...
-5اگر فکر کرده اید دو روز دیگر مک دونالد و کی اف س��ی و
برگر کینگ میخورید ،سخت در اش��تباه هستید .اصال و ابدا از
این خبرها نیس��ت .این توافقی اس��ت که به واسطه آن دالر باید
 1000تومان ش��ود و پراید  5میلیون و گوجه فرنگی  5ریال .این
فکرها را از س��رتان بیرون کنید که غذاهای آلوده به این کش��ور
راهی پیدا کند .من اینجا نموداری دارم که میلیونها نفر در سر تا
سر جهان از این تغذیه مردهاند و آمار تلفات مک دونالد با سونامی
شرق آسیا برابري میکند .بگم؟ بگم؟
 -6ش��ما از ک��ی منتظر تواف��ق بودی؟خب بودی ک��ه بودی.
ب��اش ت��ا زیر پات علف س��بز ش��ه .اگ��ر فکر ک��ردهای ب��ا توافق،
فیلترین��گ ش��بکههای مج��ازی برداش��ته میش��ود و اختالل
وایبر و تلگرام به پایان میرس��د س��خت در اش��تباه هس��تی! حاال
دری به تخته خورد و توافقی انجام ش��د .اصال ببینم ش��ما لباس��ت
چرا پاره است؟

پيشنهاد

«از رئیس جمهور پاداش نگیرید» حدود  5س��ال
پیش ساخته شد ،اما توقیف بود و حاال فرصت اکران
پیدا کرده اس��ت .فیلمی از کم��ال تبریزی که قدری
به «لیلی با من اس��ت» ش��بیه اس��ت و البته این بار
ش��خصیت اصلی به جای جبهههای جنگ از حج سر
در آورده و پاداش��ی که برای ی��ک کار خوب دریافت
کرده برای او و همراه��ان ماجراهایی پدید میآورد.
بازیگر اصلی فیلم حسن معجونی است و آشا محرابی،
آتیال پس��یانی ،مرحوم احمد آقالو ،صاب��ر ابر و  ...نیز
در سایر نقشها ظاهر شدهاند .این فیلم طنز که قبال
«پاداش» نام داشت ،در چند هفته گذشته روی پرده
رفته و برای کس��انی که سینما را به عنوان سرگرمی
میشناسند فیلم جالبی است.

اگر از طرف��داران فیلم «هامون» هس��تید ،خبر
خوش این است که محمد رحمانیان نمایشی را با نام
«هامون بازها» در تاالر وحدت روی صحنه برده که
ادای دینی به این فیلم و طرفداران آن است .در اصل
رحمانیان نمایش خود را در سال  88بر اساس فیلم
مس��تند «هامون بازان جهان کجایید؟» ساخته
مانی حقیقی نوش��ته و امس��ال کارگردانی کرده
است .این نمایش هر شب ساعت  18/30دقیقه
در تاالر وحدت روی صحنه میرود و بازیگرانی
همچ��ون عل��ی عمران��ی ،هموم��ن برقنورد،
مهتاب نصیرپور ،اش��کان خطیب��ی و  ...در آن
بازی میکنند .بد نیس��ت بدانی��د «هامون»
س��اخته داریوش مهرجویی یکی از بهترین
آثار سینمای ایران و نیز یکی از معدود فیل م
کالتهای سینمای ایران است.

گ��روه پال��ت آلب��وم «ش��هر من بخن��د» را
اردیبهش��ت ماه روانه بازار کردهاند و صد در صد
میتوانید این آلب��وم را از هر جایی دانلود کنید.
ب��ا این حال م��ا توصیه میکنیم اگر توانس��تید
نسخه اصلی این اثر ش��نیدنی را بخرید و گوش
کنید« .شهر من بخند» دومین آلبوم گروه پالت
اس��ت که با صداي اميد نعمتي و از اش��عار تورج
نگهبان ،سیاوش کسرایی ،نیما یوشیج ،گیزبرت
زوکنیپهاوزن و حسامالدین محمدیان پور تهيه
شده است .روزبه اسفندارمز ،داریوش آذر ،سردار
سرمست ،امین طاهری ،مهیار طهماسبی و کاوه
صالحی هم نوازندگان گروه هستند.

«آخرین خن��ده» مجموعه داس��تانی از
نویس��ندگان مختلف جهان که در سال  90با
ترجمه س��عید سعیدپور روانه بازار کتاب شده
بود ،این روزها به چاپ دوم رسیده و خواندنش
برای کس��انی که ب��ه دنبال ادبیات��ی متفاوت
هس��تند توصیه میش��ود .البته نام کتاب از اثر
دی .اس .الرنس گرفته شده اما14داستان کوتاه از
نویسندگانی همچون ناباکوف ،فاکنر ،همینگوی،
آلنپو ،ویرجینیا وولف ،کاترین منسفیلد ،سال بلو،
ساموئل بکت و چند نویسنده دیگر در این مجموعه
هست .این کتاب را نشر مرکز روانه بازار کرده است.
در ای��ن روزهای طوالن��ی و گرم تابس��تان خواندن
داستان کوتاه میچسبد .امتحان کنید.

