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امروز گیاهــی را می خواهیــم معرفی کنیم که 
یکی از گزینه های خوب و مقاوم برای نگهداری در 
آپارتمان هاســت. »برگ گندمی« یا »عنکبوتی« 

نام گیاهی است که رشد ســریعی دارد و به 
تصفیه هوا کمک می کند. این گیاه به 

راحتی تکثیر می شود و انتخاب 
خوبی برای افرادی است که 

می خواهنــد گل بازی را 
شروع کنند. عنکبوتی 
قیمت مناســبی دارد 
و شــما می توانیــد با 
10 تا 15هــزار تومان 
یک گیاه سرحال تهیه 

کنید. موقع خرید دقت 
کنید گیاه فاقد آفت باشد و 

نوک برگ ها سوخته و قهوه ای 
نباشد. 

برویم سراغ شــرایط نگهداری؛ عنکبوتی 
نیاز به نور کم تا متوســط و غیر مستقیم خورشید 
دارد. بهترین مکان برای نگهداری از آن در آپارتمان 
نزدیک پنجره های جنوبی ساختمان است. این گیاه 

به نوع خاک چندان حســاس نیست، با وجود این، 
بهترین خاک برای کاشت آن خاک لومی مخلوط 
با شن و دارای زهکشی باالست. نیاز آبی عنکبوتی 
متوسط اســت. در فصول گرم سال نیاز به 
آبیاری بیشــتر دارد و در زمستان 
هفته ای یک بار آبیاری کافی 
اســت. همچنین توصیه 
می شــود در تابستان، 
برگ ها  روی  روزانــه 
غبارپاشی انجام شود 
تا رطوبت مــورد نیاز 
برگ های گیاه تامین 
شــود. الزم اســت در 
فاصله بیــن دو آبیاری 
سطح خاک گلدان خشک 
شود. در مورد دمای مناسب 
هم باید بگوییم که برای نگهداری 
عنکبوتی دمای مناســب بیــن 15 تا 25 
درجه سانتیگراد است. گیاه در دمای کمتر از 7 درجه 
سانتیگراد از بین می رود. این انتخاب مناسب برای 

آپارتمان را فراموش نکنید.

پُرسرعت؛ مثل »عنکبوتی«

تهران را در شب دریابید
شما هم جزو آن دسته از آدم هایید که غصه تهران 
در شــب را می خورید؟ این که چرا پایتخت شــب ها 
می خوابد و خبری از نور و رفت و آمد نیست؟ شما هم 
جزو آن دسته از افرادید که بارها برای پیداکردن یک 
غذاخوری در ساعات پایانی شب به مشکل خورده اید؟ 
خب باید به شــما بگوییم که این روزها تالش زیادی 
درحال انجام است تا پایتخت شب ها هم بیدار بماند. ما 
در ادامه 3 پاتوق را معرفی کرده ایم که سعی کرده اند تا 

جایی که راه دارد به حیات شبانه شان ادامه دهند! 
دریاچه چیتگر

یکــی از مکان های دیدنی تهران در شــب دریاچه 
چیتگر است که در محدوده شــمال غربی شهر قرار 
گرفته. این دریاچه در شــب حال وهــوای دلپذیری 
دارد و در اطراف آن امکانات تفریحی جذابی به چشم 
می خورد. حتی آنها که به فکر خریدند هم می توانند 
پس از دریاچه گــردی، نیازهای خود را برطرف کنند. 
شما می توانید در دریاچه قایق ســواری یا در قسمت 
شــهربازی تفریحات مهیجی را تجربه کنید. از دیگر 
امکانات تفریحی که در مکان دریاچه چیتگر تعبیه شده 
می توان به دوچرخه سواری، اسکیت یو، سینمای شش 
بعدی و سافاری وحشت اشاره کرد. شب های چیتگر با 

انعکاس نورهای رنگی ساختمای های مجاور زیباست.
امام زاده صالح و بازار تجریش

امام زاده صالح یکی از جاذبه های گردشگری مذهبی 
در تهران محسوب می شود. قدمت بنای این امام زاده به 
700 سال پیش باز می گردد و به سبک بناهای مذهبی 
دوران صفویه ساخته شــده. امام زاده صالح چشم انداز 
زیبایی رو به رشته کوه های البرز دارد و در حقیقت باید 
گفت که این رشــته کوه ها در پس زمینه اما م زاده قرار 
گرفته اند. به صورت روزانه هزاران نفر از این محل بازدید 
می کنند و این مکان در هنگام شب معموال شلوغ و پر از 
هیاهو است. پس از بازدید از امام زاده صالح هم می شود 

سری به بازار تجریش زد.
بام تهران

خلوت است و خوش آب و هوا؛ البته اگر در روزهایی 
غیر از پایان هفته سراغش بروید. کافه ها، رستوران ها و 
آش فروش های بام تهران در شــب رونق خاص خود را 
دارند. اگر تا به حال این حال و احوال را تجربه نکرده اید، 
ترجیحا در یکی از روزهای وســط هفته شبانه به بام 

تهران بروید و با خودتان خلوت کنید.

شهرگردیچمدان

َسم
Venom 

فیلم سینمایی ســم با کارگردانی روبن فلیشر 
ساخته شده که کمپانی ســونی قبل از اکران این 
فیلم خبر از یک فیلم تماشایی با حضور تام  هاردی 
به عنوان شــخصیت ونوم داده بــود. درواقع ونوم 
شــخصیتی در فیلم مرد عنکبوتی بود که در این 
فیلم به طور مستقل به آن پرداخته شده. پیتر پارکر 
)مرد عنکبوتی( یک انگل بیگانه پیدا می کند و این 
انگل سعی می کند بخشی از وجود شخصیت پارکر 
شود، اما او مقاومت و از آن رهایی پیدا می کند. این 
فیلم در افتتاحیه خود توانست با در اختیار داشتن 
۴۲۵۰سالن سینما فروش ۸۰ میلیون دالری را رقم 

بزند و جایگاه نخست را تصاحب کند.

ستاره ای متولد شده است
A Star is Born 

فیلم سینمایی »ستاره ای متولد شده است« 
A Star is Born در ژانر موزیکال، رمانتیک 
و درام بــه کارگردانی بردلی کوپر اســت که 
توسط کمپانی برادران وارنر تولید شده است. 
از بازیگران این فیلــم می توان به بردلی کوپر و 
لیدی گاگا اشاره کرد. در این فیلم لیدی گاگا 
آهنگ های رونمایی نشده را اجرا کرده که مورد 
اســتقبال عالقه مندان سینما و موسیقی قرار 
گرفته است. این فیلم موزیکال در هفته نخست 
اکران توانست فروشی معادل ۲/۴۱ میلیون دالر 
را به دست آورد و در جایگاه دوم فروش هفتگی 

قرار بگیرد.

پاکوچک
Smallfoot 

»پاکوچک«  انیمیشــنی به کارگردانی کری 
کرکپاتریک است. این فیلم با موسیقی اورجینال 
و حضور ستارگان متعدد، داستانی جذاب روایت 
می کند که افســانه پاگنده را در دنیای وارونه به 
پاکوچک تبدیل کرده. در خالصه داستان این فیلم 
آمده: یک موجود افسانه ای در کوه های هیمالیا به 
نام یتی متقاعد می شود که موجوداتی زیرک که 
تحت عنوان انسان شناخته می شوند، واقعا وجود 
دارند و برای شــناختن آنها به پایین می آید که 
ماجراهایی رخ می دهد. این انیمیشن در هفته دوم 
اکران خود توانست ۹/۱۴ میلیون دالر فروش کند 

و در رتبه سوم قرار بگیرد.
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برای معرفی چند کتاب از شــفیعی کدکنی، چه چیزی بهتــر از بهانه روز تولدش؟ امروز ســالروز تولد 
محمدرضا شفیعی کدکنی است. او سال 1318 در کدکن به دنیا آمد. شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی 
به شیوه کالسیک شروع کرد و در ادامه به سبک نیمایی روی آورد. »در کوچه باغ های نیشابور«، »از زبان برگ« 
و »در ستایش کبوترها« سه مجموعه از این شاعر است که توسط نشر سخن منتشر شده. اگر حوصله حضور در 

خیابان انقالب را ندارید، می توانید از طریق یکی از سایت های فروش آنالین اقدام به خرید کنید.
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که  می دهد  نشان  تحقیقات 
عوامل  از  یکی  راننده  خستگی 
مؤثر در بیش از ۲۰ درصد تصادفات 
چهارم  یک  از  بیش  و  جاده ای 
است. و جدی  کشنده  تصادفات 

باکس آفیس

»َسم«، »ســتاره ای متولد شــده است« و 
»پاکوچک« در صدر پرفروش ترین فیلم های 

اکران شده در جهان قرار دارند. در »َسم« روزنامه نگار 
ِادی بروک در تالش است تا کارلتون دریک، بنیانگذار 
بنیاد زندگی را بشناســد. درحالی که تحقیقات در 
مــورد آزمایش های دریک را انجــام می دهد، بدن 
ادی با ویــروس بیگانه ادغام می شــود. او با قدرت 

فوق العاده ای انسان وحشــتناکی می شود و تالش 
می کند توانایی های جدید و خطرناکی که ادی را به 
دیو تبدیل کرده است، کنترل کند. »ستاره ای متولد 
شده است« هم بازسازی از یک کار کالسیک است؛ 
این فیلم داستان موسیقیدانی را روایت می کند که 

به یک خواننده و بازیگر زن جوان برای رسیدن 
به شهرت کمک می کند. در دیگر فیلم پرفروش 
هفته یعنی »پاکوچک« چنینــگ تیتوم در نقش 
میگو )یتی(، جیمز کوردن در نقش پرســی )انسان 
یا پاکوچک(، لبران جیمز در نقش جیوانجی )یتی( 
 و زندیا در نقش میچی )یتی( به عنوان صداپیشــه 

حضور دارند.

»تام  هاردی« در پرفروش ترین فیلم

باز
گل 

ماجرا چیست؟
»با توجه به استقبالی که همیشه در پردیس کورش 
از  سوی مخاطبان وجود دارد و احترام به درخواست 
مخاطبان تصمیم گرفته شــد، شنبه ها  نیز همانند 
سه شنبه ها نیم بها شــود. پردیس سینمایی کورش 
به عنوان پرمخاطب تریــن و پرفروش ترین پردیس 
سینمایی ایران وظیفه خود می داند تا از مخاطبانش 
حمایت کند. نیم بهاشدن شــنبه ها نوعی حمایت و 
تشکر از مخاطبان همیشگی این پردیس محسوب 
می شود.« این بخشی از اطالعیه روابط عمومی پردیس 
سینمایی کورش اســت. با این تصمیم، باید شاهد 

شنبه های شلوغ سینما در کورش باشیم. 
چطور برویم؟

پردیس ســینمایی کورش که بزرگترین پردیس 
 ســینمایی کشور شــناخته می شــود، در تقاطع 
خیابان های ستاری شمال و پیامبر مرکزی قرار دارد. 
اگر قصد سفر با وسیله نقلیه شــخصی به کورش را 
دارید، می توانید خود را از بزرگراه های حکیم، همت، 
آبشناسان، شهیدلشگری یا شیخ فضل اهلل به بزرگراه 
شهید ستاری رســانده و به خیابان پیامبر مرکزی و 
کورش برسید. دسترســی به کورش با وسایل نقلیه 
عمومی به غیر از تاکســی هایی که از بزرگراه ستاری 
می گذرند، امکان پذیر نیست. برای رسیدن به کورش 
می توانید از تاکسی های آزادی- جنت آباد در پایانه 
تاکسیرانی شهیدنظری در میدان آزادی یا تاکسی های 
تجریش- شهرک اکباتان در میدان تجریش استفاده 
کنید و در بزرگراه شهید ستاری، روبه روی کورش از 
تاکسی پیاده شوید. نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس به 
این پردیس سینمایی »شاهین« است که در 7۰۰متری 
آن قرار دارد. نزدیک ترین ایستگاه مترو هم ارم سبز 

)اکباتان( است که 3کیلومتر با آن فاصله دارد. 
چی ببینیم؟

ما در ادامه از بین فیلم هایی که در پردیس سینمایی 
کورش به نمایش گذاشته شــده، 4 مورد را معرفی 

کرده ایم که جدیدند و ژانرهای متفاوتی هم دارند:  
اولین فیلم پیشــنهادِی ما »مغزهای کوچک زنگ 
زده« اســت؛ فیلمی به کارگردانی هومن ســیدی و 

تهیه کنندگی سعید سعدی که  سال گذشته ساخته 
شــده. بازیگران این فیلم نوید محمــدزاده، فرید 
سجادی حســینی، فرهاد اصالنی و نازنین بیاتی اند. 
»مغزهای کوچک زنگ زده« جایزه هــای زیادی از 
جشــنواره فیلم فجر دریافت کرده: برنده سیمرغ 
بلورین بهترین صداگذاری، برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم هنر و تجربه، برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلمنامه و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از تماشاگران. اگر می خواهید درباره »مغزهای کوچک 
زنگ زده« بیشتر بدانید، این سطرها را بخوانید: »میگن 
اگه چوپان نباشه، گوسفندها تلف میشن، یا گم میشن 
یا گرگ بهشون میزنه یا از گرسنگی میمیرن، چون 
مغز ندارن. هرکی که مغز نداره، به چوپان احتیاج داره، 
یه چوپان دلســوز... چوپان حکم پدر گوسفندهارو 
داره، آدم بدون پدر هیچی نیست. این چوپانه ما همه 
گوسفنداشــیم، اون به ما میگه ِکی بریم، کجا بریم، 
چه کار کنیم، ِکی بشینیم، ِکی پاشیم، ِکی بمیریم.« 
این فیلم با 117 ســالنی که در اختیار دارد، توانسته 
بعد از مدت ها رتبه نخســت آمار فروش هفتگی را از 
»هزارپا« بگیرد و با 1,۸۵1,۸۵3,۰۰۰ فروش در هفته در 
صدر قرار بگیرد. آمار فروش کل این فیلم هم به عدد 

3,۹۰1,۶۵۰,۰۰۰ می رسد. 
پیشنهاد دیگر ما »عرق ســرد« است؛ فیلمی به 
کارگردانی سهیل بیرقی و تهیه کنندگی مهدی داوری. 
بازیگران این فیلم باران کوثری، امیر جدیدی، سحر 
دولتشاهی، لیلی رشــیدی و هدی زین العابدین اند. 
»عرق سرد« هم از جشنواره فیلم فجر چند جایزه به 
دست آورده: برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن. این فیلم تا به حــال  ۶۲1,۵۰۹,۰۰۰ فروش 

داشته است.
»جاده قدیم« فیلم دیگری است که می توانید روز 
شــنبه نیم بها آن را در پردیس کورش ببینید. منیژه 
حکمت با بازیگرانی مثل مهتاب کرامتی، آتیال پسیانی، 
ترالن پروانه، محمدرضا غفاری، شیرین یزدان بخش، 
هدی زین العابدین، لیلی رشیدی، محمدرضا هدایتی، 
بهناز جعفری، بانیپال شومون، پوریا رحیمی و پرویز 

پورحسینی اثری ســاخته که خالصه اش این است: 
»در شب  سال نو مینو به خانه بازنمی گردد...«. فروش 
هفتگی این فیلم به عدد 11۹,۶41,۰۰۰ و فروش کل آن 

به ۲۵4,۰۸۹,۰۰۰ رسیده است. 
»لس آنجلس تهران« جدیدترین اثری اســت که 
اکران خود را از روز گذشته آغاز کرده. پردیس کورش 
فیلم تینا پاکروان را از 11 صبح تا 1۲شــب نمایش 
می دهد. درباره این فیلم آمده: »با کلمات زیر جمله 
بسازید: )دو نمره( موسیوی فرانسوی، تابلوی نقاشی، 
استندآپ کمدی، اینستاگرام، فحش رکیک،  هاهاها، 
پیرزن موتورسواِر تک چرخ زن،  خونه مادربزرگه« 
پرویز پرستویی، مهناز افشــار، گوهر خیراندیش، 
شــیرین یزدانبخش، زهیر یاری، بانیپال شومون، 
برایان للی، امی گواورا و جسی ننسی بازیگران این 

فیلم اند.

 این 4 فیلم را 
شنبه نیم بها ببینید!

مدت هاســت که خیلی ها به سه شنبه های شلوغ ســینما عادت کرده اند؛ سه شنبه هایی که بلیت های نیم بها 
صندلی های خالی سینما را پر می کند. حاال پردیس سینمایی کورش برای رفاه اقتصادی و ایجاد انگیزه سینمارفتن، 

شنبه ها را هم نیم بها اعالم کرده است.

4 کتاب تازه

 »دیروز«؛ کتاِب عکس های بیژن الهی، شمیم بهار، 
قاسم هاشمی نژاد و فیروز ناجی اســت.  این اثر که شامل 
عکس هایی نادیــده  از بیژن الهی اســت، روزی را تصویر 
می کند که او و دوستان نزدیکش در سال ۵۹ در خانه اش 
گرد هم آمده بودند. عالوه بر قاب هایی از آن روز، عکس های 
دیگری از بیــژن الهی و همچنین تصاویــری از مزار او در 

روستای طویر در این مجموعه آمده است. 

کتاب »پایان تنهایی« نوشته بندیکت ولس با ترجمه 
حسین تهرانی  در ۳۱۱ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
قیمت ۲۷هزار تومان در نشر یادشده راهی بازار شده است. 

 رمان »نیم طبقه« نوشته نیکلســن بیکر با ترجمه 
فرشاد رضایی در ۲۰۷ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
 قیمت ۱۸هزار تومان در نشر ققنوس عرضه شده است. 

 »استخوان ها و شکارچی بی وقفه« مجموعه جدید 
مجتبی پورمحسن است که در 212 صفحه و توسط نشر 
روزنه منتشر شده: آن مار خوش خط و خال/و آن دیگرانی 
که مهــره ندارند، بماند/آن هایی که مهــره دارند هم/در 
حیرتند/چگونه هر بار که با انگشــتانم/مهره های ستون 
فقراتت را لمس می کنم/یکی به تعدادشان اضافه می شود.


