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گرینویچ

غول ها به جام جهانی می روند

 

دوحه: جدای از تمامی حواشی برگزاری جام جهانی 
در قطر حاال خبر می رسد که 40مجسمه غول آسا در 
محوطه های برگزاری مهم ترین رویداد فوتبالی جهان 
نصب شده اند. به گزارش  آرت نيوز، این مجسمه ها 
که توسط برخی از هنرمندان برجسته جهان خلق 
شده اند در هفته های آینده بيشتر در نقاط مختلف 
»دوحه« ازجملــه فرودگاه ها نصب خواهند شــد. 
شماری از مجسمه های عظيم پيش از این در نقاط 
مختلف نصب شــده اند که ازجمله آنها به مجسمه 
»خروس«  اثر »کاترینا فریتــش« ، »دروازه هایی به 
سمت دریا«  اثر »سيمونه فيتال«  و »7«  اثر »ریچارد 
سرا« می توان اشاره کرد. فهرست کامل هنرمندانی 
که آثارشان در فضای عمومی قطر به نمایش گذاشته 
می شود، هنرمندان بين المللی در قيد حيات و فقيد 
و همچنين شــماری از هنرمندان قطری را شامل 

می شود. 

نمک گیر کردن گردشگران

نجات نهنگ ويتامین خور
 

پاريس: نهنگ 4متری بلوگا که از اقيانوس وارد رود سن فرانسه 
شده بود ابتدا به دليل کمبود ویتامين مشهور شد و کارشناسان 
محيط زیست ویتامين هایش را تهيه کردند و به خورد این آبزی 
بزرگ دادند اما اکنون فرانســه قصد دارد این نهنگ را نجات 
دهد. به گزارش یورونيوز، این پستاندار که به نظر می رسد دچار 
سوءتغذیه شده است، نخستين بار هفته پيش در رودخانه سن 
و در حدود 70کيلومتری شــمال پاریس مشاهده شد. با این 
حال یکی از کارشناسانی که بر وضعيت نهنگ سفيد گرفتار در 
رود سن نظارت دارد، حال این نهنگ را رضایت بخش توصيف 
کرد. نهنگ بلوگا یا نهنگ سفيد گونه ای حفاظت شده است که 
نمی تواند برای مدت زیاد در آب شيرین زنده بماند. مقام های 
فرانســوی پيش تر تصميم گرفته بودند که این نهنگ سفيد 
گمشده را که از غذا خوردن امتناع می کرد در آبراه نگه دارند تا 
بتواند پس از بازیافتن اشتهایش به دریا بازگردد. ایزابل براسور با 
اشاره به ایده های مطرح شده برای انتقال این نهنگ به اقيانوس، 
از مشکالتی ســخن گفت که این عمليات را با مشکل مواجه 
می سازد. یکی از ایده های مطرح شده این است که بلوگا را از 
طریق جاده به یک حوضه دریایی نامعلوم ببرند. به نظر می رسد 
که اجرای این طرح با توجه به وزن 800 کيلوگرمی این نهنگ، 

استرس هایی به همراه داشته باشد.

پس فرستادن پیتزای آمريکايی
 

 مـــیالن: رسـتـــوران  زنــجـيـــره ای  دومـيــنـــوز
)Domino’s Pizza ( آمریکا پس از 7سال تالش برای پيتزا 
خوراندن به ایتاليایی ها نتوانست به هدف تاسيس 880شعبه 
 خود در جهان برســد و دومينوی رستوران هایش یکی،یکی 
زمين خوردند. ایتاليایی ها که خود ید طوالیی در پيتزا پزی 
دارند و پيتزا به نوعی ميراث فرهنگی آنهاست، زیر بار »زیره 
به کرمان بردن« آمریکایی ها نرفتند و پيتزای آنها را سرانجام 
برای خودشان پس فرستادند. به گزارش بلومبرگ، بسياری 
در تویيتر، شعبه پيتزا فروشی یک کشــور خارجی در ایتاليا 
را به فروختن برف در قطب شمال تشــبيه کردند. دومينوز 
که اکنون در دنيا 12هزار شعبه دارد فقط در ایتاليا شکست 
خورده و به نظر می رســد این شکســت پيغام خاصی دارد. 
اینکه ملت های جهان جدای از حســاب و کتاب های دنيای 
ســرمایه داری مالک های دیگری هم برای اســتقبال از یک 
کاالی خارجــی دارند. موردی که در مهــد برندینگ جهان 

رعایت نشد و محکوم به شکست شد.

چراغ زندگی سبز است   عکس: مهدی حسین نژادی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  به قدرت موزه

موزه، ســاختار و پایگاهی اســت 
که به معنــای فضــای عمومی و 
همگانی زایيده  دوران مدرن است. 
مجموعه هایی که پيش تر از حيــث اهميت تاریخی، زیبایی 
یا یافته هــای علمی- طبيعی گردآوری شــده بودند تبدیل 
به دارایی هــای عمومی و ملی برای توســعه دانش و ارتقای 
فرهنگی جامعه شــده اند؛ این منظر موزه ها بر 2رکن اصلی 
حفاظت و نگهداری از آثار و اشيا و در دسترس قرار دادن آنها 
برای تماشا و مطالعه روی آنها شکل می گيرد. به دليل پيوند 
تنگاتنگ موزه ها با جریانات فرهنگی و هنری و وابستگی این 
تحوالت به رویکردهای اجتماعی در ادوار گوناگون  اشــکال 
مختلفی یافتند. چنانچه آنچه پيشــتر به عنوان فضایی برای 
نمایش آثار و ارائه اطالعات پيرامون آن فراهم می شــود در 
دسته موزه های کالسيک می گنجد. با شروع قرن 21و طغيان 
بسياری از مسائل عاطفی و انسانی، موزه ها نيز خود را در این 
مسير همراه کرده اند. تشکل های مرتبط با نهاد های موزه ای 
که مهم ترین آن ایکوم )شــورای بين المللی موزه ها( اســت 
با برگزاری اجالس هایی به بازخوانــی تعریف و وظایف موزه 
می پردازد و هر ساله با تعيين شــعاری هدف و رویکردی را 
برای موزه ها در سراســر جهان تعيين می نماید و از موزه ها و 
موزه داران جهان دعوت می کند با موضوعی که غالبا دغدغه 
انسانی و فرامرزی است به طراحی رویدادهای خود بپردازند. 
چنانچه در سال 2022شــعار »قدرت موزه« را اعالم کردند 
که در شــرح ضميمه آن، غرض توان موزه ها بر اثر بخشــی 
روی مسائل اجتماعی و انسانی اســت. عالوه بر آن در طول 
این سال ها موزه های بسياری در جهان با تأکيد بر اثر گذاری 
و درگيرساختن عواطف انسانی به موضوعاتی پرداختند که 
چندان مبتنی بر اثر موزه ای نيست در واقع بازدید کننده در 
فضایی که هنرمندانه با مجموعه ای از امکانات چند رسانه ای 
طراحی شده اســت با مســئله و موضوعی انســانی مواجه 
می شود در اینجا موزه عالوه بر توسعه دانش بشری به تعمق 
در مکنونات و آمال انســان معاصر می پردازد. موزه مهاجرت 
ِملبورن اگرچه با نمایش اشــيای تاریخ مهاجــرت را بازگو 
می کند اما در واقع در شهری مهاجرپذیر این مسئله انسانی 
را طرح و بازنمایی می کند. موزه احساسات در شهر نيویورک 
در چندین گالری احواالت گوناگون انسان را به وسيله ترکيب 
رسانه های مختلف طراحی کرده است.در سال 2019نيز موزه 
عواطف در شهر سنت پترزبورگ گشایش یافت.عالوه بر آن 
در مجموعه ها و موزه های کالسيک هم موزه داران و طراحان 
رویدادهای مــوزه ای در پی پرداختن و به چالش کشــيدن 
مفاهيم انسانی هستند چنانچه در سال 1394نمایشگاهی با 
عنوان »نشستن« براساس آثار موزه و کتابخانه ملک برگزار 
شد که ضمن آن برداشت ها و معانی استعاری مورد بازخوانی 
و تحليل قرار گرفت. همچنين به طــور مثال جایزه معماری 
Buildner امسال محور مسابقه خود را طراحی موزه ای برای 

احساسات معين کرده است.

در طــول روز و بــرای خرید، از 
چند کيسه پالستيکی استفاده 
می کنيــد؟ با این کيســه ها چه 
کار می کنيــد؟ بطری ها و دیگر 
بســته بندی های پالســتيکی 
را چطــور معــدوم می کنيــد؟ 
پالستيک و هر آنچه از آن ساخته 
می شود، سال هاست که به یکی 
از معضالت مهم محيط زیستی 
تبدیل شده است. هر کشوری هم 
برای معدوم کردن و بازیافت آنها 
تا حد امکان تــالش می کند، اما 
آنچه در یورکشایر شمالی اتفاق 
افتاده، نخســتين و خاص ترین 
روش در بازیافــت زباله هــای 

پالستيکی است.
پــل »یورکشــایر دیلــز« از 
پالستيک های بازیافتی ساخته 
شده اســت و این نخستين پل 
در نوع خود در یورکشایر شمالی 
اســت. شــورای این شهرستان 
اعالم کرده که پل عابرپياده تازه 
نصب شده در عبور از »سویينی 
بک« در نزدیکی »مشام« بيشتر 
از یک اسکلت چوبی دوام خواهد 

آورد.
به گفته مارگریت اتکينسون، یکی 
از اعضای شورای شهر یورکشایر، 
ایــن جایگزینــی با پــل قبلی، 
هزینه های تعمير و نگهداری را 
نيز به حداقل خواهد رســاند؛ به 
این دليل که این پل برخالف نوع 
فلزی آن، نياز به هزینه نگهداری 
بســيار کمتــری دارد. عــالوه 

براینکه مقاومت آن نيز باالست. 
شورای شــهر یورکشایر شمالی 
این حرکت را راهی در راســتای 
بازیافت مناســب و درست زباله 
دانســته و آن را »ارزش افزوده« 
شبکه راه های عمومی این شهر 
دانسته اســت. عالوه بر اینکه به 
عقيده آنها، این حرکت، پاســخ 
مثبتی به مســئله رعایت حقوق 
نســل های آینده برای استفاده 
از محيط زیســت ســالم است. 
مارگریت اتکينسون اميدوار است 
تا شبيه این حرکت نيز در دیگر 
نقاط شــهر و حتی کشور مورد 
استفاده قرار گيرد؛ به این دليل 
که می تواند روش بسيار مؤثری 
در بازیافت زباله های پالستيکی 
باشد. مسير متصل به این پل که 
پل عابرپياده است، با فضاسازی 
زیبایی پس از سيل و از بين رفتن 
پل قبلی، بازســازی شده است. 
دوام، سبکی، هزینه پایين تعمير 
و امنيت از ویژگی هایی است که 

برای این پل برمی شمارند.
در ســال های اخير اســتفاده از 
پالســتيک ها برای ساخت پل و 
حتی تجهيزات داخلی خودروها 
مــورد توجه قرار گرفته اســت؛ 
ازجمله این مــوارد می توان به 
اســتفاده از بطری های بازیافتی 
در ســاخت صندلــی خودروی 
الکتریکــی فــورد فوکــس در 
ســال2012 ميالدی و ساخت 
پلی با تحمل وزن بــاال به طول 
حدود 28متر در اسکاتلند اشاره 

کرد.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

با زباله ها پل بزنید

تقويم/ زادروزعدد خبر

 ستاره بود

مرتضی پاشايی را حاال خیلی ها می شناسند، 
خواننده جوانــی که با مــرگ غم انگیز و 
زودهنگامش، دل بسیاری از طرفدارانش 
را به درد آورد و پیکــرش با حضور هزاران 

نفر تشییع شد.
مرتضی پاشايی در سال 1389 با گذاشتن 
ترانه هايش در فضای مجازی به شــهرت 
رســید. نخســتین آلبومش به نام »يکی 
هست« را در ســال 1391 به صورت رسمی 
منتشــر کرد و به جمــع خوانندگان پاپ 
پیوست و به شهرت رسید. »اسمش عشقه« 
و »گل بیتا« 2 آلبوم ديگِر او هســتند که تا 
پیش از درگذشتش به صورت رسمی منتشر 
نشــده بودند و در نهايت آلبوم »اسمش 

عشقه« در تابستان 1394 منتشر شد.
مرتضی دانشجوی رشته گرافیک بود و از 
کودکی به موسیقی عالقه داشت. موسیقی 
را از 13 سالگی با نواختن گیتار آغاز کرده 
بود و پیانو هم می نواخــت. صدای خاص و 
احساســی بودن ترانه هايش او را از ساير 
خواننده ها متمايز می کرد. ترانه سرای بیشتر 
آهنگ هايش هم مهرزاد امیرخانی بود که 
البته رابطه صمیمی با يکديگر داشــتند. 
ترانه جاده يک طرفه را در سال 1392 منتشر 
کرد که با استقبال زيادی همراه شد. ترانه 
»نگران منی« را به عنــوان تیتراژ برنامه 
تلويزيونی ماه عسل سال 1393 خواند که 
به شــهرتش افزود و ترانه »مثل شیشه« و 
»تو راست میگی« را برای فیلم مثل شیشه 

اجرا کرد.
از آذر سال 92 پزشــکان تشخیص دادند 
مرتضی بیماری ســرطان دارد. پاشــايی 
مدت ها با بیماری ســرطان دست و پنجه 
نرم  کرد. با تشــديد بیماری از روز جمعه 
16 آبان مــاه در بخــش مراقبت های ويژه 
بیمارستان بهمن بستری شد و در 23 آبان 

1393 درگذشت.

حافظ

با مدعی مگويید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

آنهایی که اهل ســفر و گردش در شــهرهای 
مختلف هســتند، یکــی از تفریحاتشــان در 
این ســفرها، خوردن غذای محلی آن شــهر 
اســت. غذای محلی هم به هميــن راحتی ها 
پيدا نمی شود. باید دنبال رســتورانی بگردید 
 که یکــی از این غذاها را ســرو کنــد. همين

 گشت و گذار به دنبال رستوران می تواند وقت 
زیادی بگيرد، چرا که باالخــره با پرس و جو از 
آدم ها و گشت زدن در اینترنت به چند گزینه 
می رسيد اما اینکه کدام گزینه را انتخاب کنيد 
و کداميک از رستوران ها می تواند شما را راضی 

کند، فقط با تجربه کردن به دست می آید.
حاال یکی از فعاالن گردشــگری پيشــنهادی 
داده که می تواند مســافران را خيلی راحت تر 

با فرهنگ غذایی هر منطقه آشنا کند: »برخی 
کشــورها برند غذایی برای جذب گردشــگر 
دارند، ماهــم باید بتوانيم این برنــد را ایجاد و 
رســتوران هایی که نقطه اتکای آنها غذاهای 
سنتی است را شناسنامه دار کنيم. ما می توانيم 
مانند فرانسه که برند مخصوص خود را در حوزه 
غذا دارد و جشنواره و مسابقه برگزار می کند، در 
ایران چنين مدلی  ایجاد کنيم و به این موضوع 

به صورت تخصصی تر نگاه شود.«
شاید برایتان جالب باشد که بدانيد در بسياری 
از کشورها مقصد گردشــگری، غذا مهم ترین 
مقصد گردشگران بوده و 35 درصد هزینه های 
گردشــگری در حوزه خوراک اســت. یکی از 
جاذبه های منحصر به فرد در حوزه گردشگری 
خوراک هم توجه به اماکنی مانند رستوران ها 
و در واقع جایی اســت که افــراد در آنجا غذا و 
نوشيدنی می خوردند. همچنين آداب مربوط 
به پخت وپز نيز بسيار مهم است. در واقع ظروفی 

که افــراد در آن غذا می خورند، موســيقی ای 
که در هنگام ســرو غذا پخش می شود و حتی 
لباســی که موقع سرو غذا پوشــيده می شود 
هم جزو جاذبه های این حوزه اســت. بنابراین 
برای ارتقای گردشــگری در کشور الزم است 
که به وضعيت رســتوران ها رســيدگی شود. 
چرا که یکی از چالش های حــوزه خوراک در 
شهرهای گردشــگری ما این اســت که هنوز 
آموزش درســتی در این باره نداریم. هر کسی 
به ســليقه خودش آموزش می دهد. در کشور 
ما رستوران ها یا تفریحی هستند یا برای سير 
شدن، مشتری می گيرند. گاهی دیده شده در 
رستورانی که مردم برای ســير شدن می روند 
چيزهای دیگری هم وجود دارد که اصاًل نيازی 
به بودنشان نيست. در نتيجه با آموزش اصولی و 
درست به کسانی که در این حوزه فعاليت دارند، 
می توانيم گردشگر بيشتری جذب کنيم و آمار 

»گردشگری غذا« را هم باال ببریم.

هنوز تب و تاب قطعی اینترنت فروکش نکرده 
بود که قطعی دوباره تجربه شــد.اما ازآنجا که 
همه  چيز به اینترنت وابســته شــده و تمامی 
زیرساخت های خدماتی و تقریبا تمامی مشاغل 
از آن بهره مند می شود، قطعی اینترنت می تواند 
زندگی تک تک شهروندان را از روال عادی خارج 
کند. با وجود اینکه نت   بالکــس، نهاد ناظر بر 
اینترنت جهانی اعالم کرد 24درصد از اینترنت 
ایران قطع شده است. اما مطابق عادت ناپسندی 
که در بروز بحران ها شــایع شــده و دالیل آن 

تشریح خواهد شد، بازار داغ شایعات گرم شد.
مردم از هر فرصتی اســتفاده می کردند تا به 
یکدیگــر درخصوص دالیل قطعــی اینترنت 
اطالع رسانی کنند. گروهی معتقد بودند قطعی، 
تعمدی و برای کاهش دسترســی کاربران به 
اینترنت اســت. نهادهای ناظر آتش سوزی و 
فرســودگی تجهيزات را دليــل قطعی عنوان 
می کردنــد. اما درحالی که شــهروندان عالوه 
بر زیســت فيزیکی خود در دنيــای مجازی 
نيز زندگی می کننــد و در راهروها، صفحات 
و اتاقک هــای گفت وگو به تبــادل اطالعات 
می پردازند، به ســرعت می توان نظرات خود 
را اعالم کنند. دیگر مانند گذشــته تبادل نظر 
با تأخير زمانی همراه نيســت. اما اینکه چطور 
شایعات می تواند بســيار موفق تر عمل کند، 
یکی از موضوعاتی است که در بافت فرهنگی 

ایرانی جماعت، ریشه دوانده است.
 برخالف دیدگاه مسئوالن، شــایعات نه تنها 
مدتی بعد کم رنگ نمی شــود بلکه اثرات سوء 
خود را در اعتمــاد عمومی و شــهرت افراد و 
سازمان ها باقی می گذارد. ابهام در پاسخگویی 
و خودداری از شفاف ســازی  در شرایط بحران 
مقدمه بروز شایعات است. برای خيل عظيمی از 
شهروندانی که سواد رسانه ای کافی نداشته 

و بدون معلومات در فضای مجازی حضور یافته 
و ابراز عقيده می کنند، به مراتب بازار شــایعه 
داغ تر خواهد شــد و حتی ممکن است اخبار 
ضد و نقيض به حدی باال بگيرد که مخاطب را 
در آن درگير و آشفته کند. شایعه پروری یکی 
از برآیند های عدم شفافيت اســت. زمانی که 
شما علت اصلی را نمی شنوید و علت های ذکر 
شده قانع کننده نيســت و زمانی که معلومات 
الزم برای کســب و فهم علت اصلی یک ماجرا 
را ندارید دســت به دامن هر حــدس و گمانی 
خواهيد شد. ضدفرهنگ شــایعه به حدی در 
بين شهروندان ایرانی شکل گرفته که توانسته 
به یکی از ابزارهای تخریــب وجهه نيز تبدیل 
شود. حرف ماليات ندارد، پس شما می توانيد 
بی توجه به اخالقيات و قبل از اینکه مورد توجه 
قانون قرار بگيرید، هر نظــر و دیدگاهی را در 
مورد فرد با مسئله ای ابراز کنيد. شایعه پروری 
به ویژه به دليل تعدد بحران و مشکالت متنوع 
موجب شده تا به یک ابزار سرگرمی نيز تبدیل 
شود. تصور سرگرم شدن با اخبار کشتار زلزله 
یا ســيل و یا تصادف 2قطار با یکدیگر و حتی 
رســوایی یک مقام مســئول به همان اندازه 
وحشت آفرین اســت که بی توجهی و وجدان 
خفته شهروند در مقابل یک واقعه تلخ. در واقع 
شایعه پروری از زمانی آغاز می شود که افراد چه 
در مقام شــهروند عادی و چه در کسوت یک 
متولی، مســئوليتی در مقابل حرف و عقيده 
خود نمی پذیرند. در نتيجه برآورد آن وضعی 
را فراهم می کند که واقعيت، پشت پرده شایعه 
پنهان می ماند. هر قــدر موضوعی همه گيرتر 
باشد شایعه پراکنی و ابراز نظر غيرمنصفانه و 
فاقد وجاهت فکر و اندیشه بيشتر می تواند رواج 
یابد. در موضوع به خصوص قطعی اینترنت یک 
بچه دبستانی، یک دانشــجو، یک زن خانه دار 
و یک مدیر می توانند زبان به شایعه بگشایند  
یا گوش به آن بسپارند. اما در مقابل زمانی که 
ساختار فکری جامعه طوری تربيت یافته که 
بدون معلومات ابراز عقيده نمی کند و از سویی 
مسئوالن درخصوص همه  چيز نظرات شفاف و 
به موقع دارند، شایعه جایگاهی نخواهد داشت. 
به راستی در چنين شرایطی کدام خبر صحيح 
است و آیا درســتی هر چيزی احتمال 
ندارد؟ چنين فضای مبهمی آیا خالق 

بی اعتمادی و اضطراب نيست؟

دغدغه

ونوس بهنود

شایعه پروری، ضد فرهنگ ایام بحران

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح 
تان که آماده شــد يک تماس  با شــماره 
 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ،

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سارا کريمان
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

داشــتم  »وقتــی 
سال45 خانه کوشکو 
می ســاختم، یک کنده ای زیر خاک بود، عجيب بود؛ 
یک کنده خيلی قطــور بود، من هيچ نميدونســتم 
چه درختيه. اردیبهشــت بــود، دور ایــن کنده یه 
پاجوش هایی زده بود. بعد که ایــن برگ ها بزرگ تر 

شدن، فهميدم که ارغوانه...«

خــواب می بينم کــه در کنار 
دریا هستم و با عده ای آشنا و 
غریبه به سویی می روم. انسان از آن چيزی که بسيار 
دوست می دارد خود را جدا می سازد. در اوج خواستن 

نمی خواهد... دراوج تمنا نمی خواهد.
دوست می دارد اما در عين حال می خواهد که متنفر 

باشد. اميدوار است اما اميدوار است،اميدوار نباشد.
همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.

میالد عظیمی، عاطفه طیه
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