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از مهم ترین کارکردهای موزه آموزش و انتقال 
مفاهيم تاریخی و فرهنگی است .

تا آنجا که در آخرین تعریــف موزه: موزه نهاد 
غيرانتفاعی و دائمی در خدمت جامعه اســت 
که به تحقيق، جمع آوری، نگهداری، تفسير و 
نمایش ميراث ملموس و ناملموس می پردازد. 
موزه ها برای عموم باز، در دســترس و فراگير 
هستند، تنوع و پایداری را تقویت و به صورت 
اخالقی، حرفه ای و با مشارکت جوامع فعاليت 
و با هم ارتبــاط برقرار می کننــد. همچنين 
تجربيات متنوعی را برای آموزش، لذت، تامل 

و به اشتراک گذاشتن ارائه می دهند.
موزه ها در واقع با نمایش آثار، روایتی از چيستی 
و ســير تحول موضوعی را بازگو می کنند که 
بازدید کننده حين بازدید با مشاهده مصادیق و 
مستندات محتوی را عميقا درک می کند و غالبا 
آن را برای مدت ها به خاطر می سپارد. کودکان و 
نوجوانان از مهم ترین گروه های مخاطب موزه ها 
هســتند به گونه ای که در بسياری از کشورها 
بخش های ویژه ای برای فراهم کردن بسته های 
آموزشــی به کودکان، طراحــی رویدادهای 
ویژه کودکان و امکانات حيــن بازدید درنظر 
گرفته می شود، در انگلستان موزه ها در تعامل 
تنگاتنگ با مدارس رفتار می کنند و بسياری از 
کالس های درسی در موزه ها برگزار می شود. 

در موزه کودک و دانش آموزان می توانند آنچه 
را پيش تر خوانده اند از نزدیک مشاهده کنند 
که طبيعتا ميزان فراگيری و به ذهن ســپاری 

موضوع را دوچندان می کند.
در ایــران نيز طی ســال های اخيــر موزه ها 
به صورت موردی یا با تاســيس بخشــی ویژه 
کودکان تــالش کرده اند مفاهيــم تاریخی و 
هنری را با بيانی درخــور فهم کودکان به این 
گروه از بازدید کنندگان منتقل کنند. بعضا با 
طراحی بازی ها و کارگاه های ساخت تجربه های 
مفرح و آموزنــده ای را برای کــودکان ایجاد 
کرده اند که شــور و عالقه ای برای بازگشــت 
کودک به موزه و همچنين ایجاد عالقه و انگيزه 
نسبت به موضوعات تاریخی و هنری به وجود 

آورده اند.
 اگرچه بخش زیــادی از آمار بازدید کنندگان 
موزه به بازدید هــای دانش آموزی اختصاص 
دارد، اما عموم موزه ها برنامه ویژه یا متفاوتی 
برای این گروه سنی ندارند و دانش آموزان نيز 
به این بازدید ها به چشم اردوی تفریحی نگاه 

می کنند.
 اگرچه از این منظر هم خللی به کارکرد موزه 
وارد نمی شود، اما نيکوتر آن است که در کنار 
کارکرد تفریحی به نقش آموزشــی موزه هم 

توجه بيشتری شود.  

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
کسی که نسبت به مردم تکّبر کند، ذليل و خوار 

خواهد شد.
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گرینویچ

شهر دوقلوها

تعداد باالی دوقلوها و چندقلوها در یک شــهر در 
جنوب نيجریه، این شــهر کوچک را به شــهرت 
عالم گيری رسانده و در ســال های اخير، برگزاری 
جشنواره جهانی دوقلو ها در آن، با استقبال زیادی 
مواجه شــده اســت. ایگبواورا در جنوب نيجریه 
مدت ها در داخل این کشــور به خاطر تعداد باالی 
دوقلوهایش معــروف بود. مقامات این شــهر، در 
ســال های اخير تالش کرده اند از این شهرت، در 
سطحی فراتر از کشورشــان بهره ببرند و 12سال 
پيش جشــنواره ای جهانــی برگــزار کردند. این 
جشنواره، امسال هم برگزار شد و نه فقط دوقلوهای 
این شهر، که دوقلوهایی از کشــورهای آفریقایی 
و اروپایی هم در آن شــرکت کردنــد. هيچ دليل 
ثابت شده علمی ای درباره اینکه چرا این شهر این 
ميزان دوقلو دارد وجود ندارد اما محلی ها معتقدند 
رژیم غذایی زنان این شهر باعث افزایش تولد دوقلوها 
می شود. یک نوع گياه سيب زمينی مانند با نام یام 
در این شهر به شدت محبوب اســت و مردم شهر 

می گویند همين باعث دوقلوزایی زنان می شود.

در حسرت شستن دست

عطر عجیب 100دالری 

ایالن ماسک ثروتمندترین مرد دنيا، اصرار زیادی بر توليد 
محصوالت عجيب و غریب دارد و حتی یک شــرکت هم 
مخصوص این کار تاسيس کرده است. در ادامه توليد این 
محصوالت جدید، او یک عطر عجيب با نام »موی سوخته« 
توليد کرده و جالب است بدانيد که حدود یک ميليون دالر 
هم از این محصول جدید فروخته است. ماسک خيلی کار 
توليد عطر را جدی خوانده و گفته است که حاال خودش را 
فروشنده عطر هم می داند. هر بطری از این عطر، 100دالر 
قيمت دارد و در همان ســاعات اوليه عرضــه آنالین آن، 
حدود 10هزار بطری به فروش رسيد. کار توزیع این عطر 
از زمستان شروع می شود. ماسک پيش از این محصوالت 
عجيب دیگری ازجمله یک نوشــيدنی الکلی با برند خاص 
خود و همينطور لبــاس زیر هم توليد کرده اســت. او در 
سال2018 ميالدی از فروش شعله افکن های 500دالری 
حدود 10ميليون دالر ســود به دست آورد. مالک کارخانه 
تسال، در زمينه های بسيار متنوعی فعاليت می کند؛ از سفر 

به مریخ گرفته تا توليد کاله های فانتزی.

حراج میلیونی توپ مارادونا
 

بعضی اشــيا، به خودی خــود ارزش چندانی ندارنــد اما در 
لحظه ای تاریخی در جایی قرار می گيرند که  جاودانه می شوند؛ 
درســت مثل توپی که دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين، 
در جام جهانی1986 با دست وارد دروازه انگليس کرد. در یکی از 
معروف ترین صحنه های تاریخ فوتبال جهان، مارادونا دستش را 
باالی سرش گرفت و با دست توپ را وارد دروازه انگليس کرد و 
داور هم به اشتباه فکر کرد که او با سر توپ را زده و گل را قبول کرد. 
مارادونا که در سال2020 درگذشت، بعد از آن بازی گفته که گل 
»با سر من و کمی هم کمک دست خدا« به ثمر رسيد. این توپ، 
طبق رسم آن سال ها،  بعد از بازی به داور بازی، علی بن ناصر رسيد 
و حاال او می خواهد یکی از معروف ترین اشيای تاریخ فوتبال را در 
انگليس در یک حراجی به فروش بگذارد. قيمت پایه این توپ، 
حدود 2.5 تا 3ميليون پوند تخمين زده شــده اما انتظار می رود 
مبلغ بيشتری برای آن پرداخت شود. حدود 5ماه پيش، پيراهنی 
که مارادونا در همين بازی پوشيده بود، 7.1ميليون پوند فروخته 
شد که رکورد جهانی تازه ای برای یک یادگاری ورزشی به حساب 
می آید. پيراهن بن ناصر در همان بازی هم در حراجی ماه آینده به 

فروش گذاشته می شود. 

سیزدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور در تبريز/عکس: مینا  نوعی اول آخر

 باشگاه
شنبه

  تنها نگاه می کنیم
پانزدهمين روز از اکتبر در تقویم جهانی از چشــم ها 
نشــان دارد؛ روزی  که اهالــی زمين بــه نابينایان 
می اندیشــند.  همان روز کــه در آن بينایان، عصای 
سفيد را در ذهن مجســم می کنند و در خاطراتشان 
عصابه دستانی را جســت وجو می کنند که تصوری از 
سپيدناکی عصاشان ندارند؛ آنها که عينک های تيره 
را در ابری ترین روزها هم به چشــم دارنــد؛ آنها که 
رنگ ها را نمی شناسند و فراز و فرود امواج، ستاره باران 
آسمان و رقص شــاخ و بال درختان در دستان نسيم 
را نمی بينند.  15اکتبر روزی  اســت که نگاهمان به 
آینه ها، دیگر گونه است و به همه آنهایی فکر می کنيم 
که آینه و شيشه برای شان یکسان است و کلمات، نه 
همه کلمات، تنها کلماتی که به خط بریل نقش بسته 
باشند را با سرانگشتان شــان می خوانند. آنها گوش 
می ســپارند تا صدای نفس های جهان اطرافشان را 
معنا کنند و دستانشان روایتی روشــن از زیستن را 
لمس می کند. همه این افکار که گاه با دیدن یک نابينا 
یا در همين روز جهانی عصای سفيد به ذهنمان متبادر 
می شود، ســاده ترین مواجه هایي ا ست که می توانيم 
داشته باشيم.  اما اگر کمی منصف باشيم، به گمانم این 
روز، زمانی ا ست که باید به بينایی خویش بيندیشيم. 
راستی ما، ما که این کلمات، اینک در برابرمان است، 

تا چه اندازه بينایيم؟
ما چشــمانی داریم که دنيای اطراف مان را به ژرفای 
قلب و داالن های تودرتوی افکارمان متصل می سازد، 
اما برای آنهــا که نمی بيننــد، نمی شــنوند یا پای 
رفتن ندارند تا کنون چه کرده ایــم؟ نگاهی کوتاه به 
زیرساخت های شــهرهاي مان حاکی از این است که 
چندان به زیســت کم توان ها نيندیشــيده ایم یا اگر 
پای حرف های آنها و خانواده هاي شــان بنشــينيم 
درمی یابيم کــه با چه حجم از مشــکالت در زندگی 
روزمره خویش روبه رو هستند. مشکالتی که صبور و 
شکوهمند بر دوش می کشند و سال های عمر را پشت 
سر می گذارند و ما، بسياری از ما که می توانيم قدمی 

برداریم، تنها نگاه می کنيم.

ميراث من

موزه در نقش کالس درس

تقويم / سالمرگعدد خبر

شاعر حزین
در اصفهان متولد شد اما اصالتا گیالنی بود. 
محمدعلی بن ابوطالب متخلص به َحزين و 
معروف به شیخ علی حزين و حزين الهیجی 
از خانواده ای از علما و زمین داران در گیالن 
بود و تبار او به شیخ زاهد گیالنی می رسید. 
محمدعلی از 4ســالگی نزد مالشاه محمد 
شیرازی تحصیل کرد، از 8سالگی تجويد و 
قرائت قرآن را از ملک حسین قاری آموخت 
و کتاب های درسی مهمی مثل شرح جامی 
بر کافیه، شرح ايســاغوجی، شرح مطالع و 
کتاب من اليْحُضُره الفقیه را با کمک پدرش 
فراگرفت. در همین دوران، میل به سرودن 
شعر پیدا کرد، اما به دلیل منع پدرش قريحه 
شاعری خود را آشکار نمی کرد. نخستین بار 
شــیخ  خلیل  اهلل طالقانی، اســتاد عرفان 
محمدعلی، با اهدای تخلص »حزين« به او، 
شاعری اش را آشکار کرد و وقتی حزين در 
مجلسی، در حضور پدرش، در جواب اشعار 
محتشم کاشانی شعری خواند، پدرش هم او 

را تشويق کرد.
زندگی حزين الهیجی مقارن با سقوط دولت 
صفوی و آشــفتگی اوضاع ايران بود که او 
را درگیر سفرها و ماجراهای فراوان کرد تا 
جايی که چندين بار جامه رزم پوشــید و به 
نبرد دشمنان رفت. نهايتا محمدعلی به خاطر 
درگیری يا اتهام زنی از ســوی گماشتگان 
محلی نادرشاه افشار در جنوب، در سال1146 
هجری قمری به هندوستان رفت که البته 

هیچ گاه از آن و در آن ديار دلخوش نبود.
او از آخرين شاعران بزرگ سبک هندی بود 
و سکونتش در 19ســال آخر زندگی اش در 
بنارس که تحت حکومت نواب های شــیعه 
بود، از رويدادهای مهم در حیات فرهنگی، 
مذهبی و ادبی اين شهر است. حزين در سال 
1180قمری در بنارس درگذشت و در محله ای 
به نام فاطمان، به خاك سپرده شد. آرامگاه 
او - که مدفن خلیل علی ابراهیم خان نیز در 
جوار آن است- در بنارس و در محله فاطمان 
زيارتگاه مهمی است که زائران آن، عالوه بر 
شیعیان، ساير مسلمانان نیز هستند. حضور 
حزين و درس های او در ترويج و اشاعه تشیع 

در آن سامان نقش بسیار مهمی داشت.
غزلیات حزين حدود 7هزار بیت از ديوانش 
را تشکیل داده اند: »ای وای بر اسیری کز ياد 
رفته باشــد / در دام مانده باشد صیاد رفته 
باشد / آه از دمی که تنها، با داغ او چو الله / 
در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد / 
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد / شايد 

به خواب شیرين، فرهاد رفته باشد...«

حافظ

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در اين خانه، که کاشانه بسوخت

در هفته های اول که کرونــا اوج گرفته بود، و هنوز 
حتی از ماسک زدن هم خبری نبود و سازمان های 
بهداشــتی جهانــی هــم زدن ماســک را توصيه 
نمی کردند، دانشمندان یک راهکار قدیمی را دوباره 
پيش کشيدند و گفتند اگر می خواهيد کرونا نگيرید 
و ویروسش را به دیگران هم منتقل نکنيد، دستتان 
را جانانه و سخت و طوالنی بشویيد. تعبير این حرف، 
برای صدها ميليون انسان این بود: اگر می خواهيد 
نميرید و باعث مرگ عزیزانتان نشوید، تا می توانيد 
دستتان را بشویيد. توصيه 20 ثانيه شست و شوی 
دقيق تمام انگشت ها و کف دست و پشت آن با آب 
گرم خيلی سریع جهانی شد و فرمول های زیادی هم 
برای رعایت این 20 ثانيه ارائه شد؛ معروف ترینش 
خواندن ترانه تولدت مبارک بود. ميليون ها ميليون 
انســان، درحالی که برای نخســتين بار در زندگی 
یک پاندمی مرگبار را تجربه می کردند و نگران جان 
خودشان و عزیزانشــان بودند، سالح دیگری به جز 
شستن دست ها نداشتند و در حالی جلوی شير آب 

آهنگ تولدت مبارک را می خواندند و دستشــان را 
محکم و سفت عمال برس می زدند، که رد عميقی از 

ترس مرگ روی صورتشان بود.
خدا را شکر که آن روزها رفته اند. حتی ماسک هم 
که بعدا به داستان کرونا اضافه شد یا کامال رفته و یا 
در حال رفتن است. اما چيزی که مانده، و هميشه با 
ما خواهد ماند، شستن دست است. شستن دست، 
یک راه بسيار ساده و مؤثر برای جلوگيری از مریض 
شدن و انتقال بيماری هاست، که قبل از کرونا بوده، 
در دوران کرونا احتماال جان ميليون ها انسان را نجات 
داده، و در آینده هم سالح اوليه انسان ها برای مقابله 

با بيماری هاست.
شســتن دســت، چنان اهميت دارد که امروز روز 
جهانی آن اســت. اما همين یک کار ســاده، آنقدر 
هم که ما فکــر می کنيم در همه جای دنيا ســاده 
نيســت. درســت در همان روزهایی که ما و چند 
ميليارد انسان دیگر دستمان را کف مالی می کردیم، 
 ميلياردها انســان دیگر در مناطــق کم برخوردار 

حسرت دست شستن ما را می خوردند. حتی همين 
حاال هم مشکل آنها حل نشــده است؛ یونيسف در 
گزارشی، گفته است که حدود 3ميليارد انسان، در 
خانه امکان شستن دست با آب و صابون را ندارند. بر 
همين اساس، تقریبا نيمی از مدارس در سراسر دنيا 
تاسيسات مناسب برای شستن دست با آب و صابون 
ندارند و این یعنی 818ميليون کودک مدرسه ای، 
از امکان شستن دست هایشــان در مدارس محروم 
هســتند. حتی مراکز درمانی و بهداشتی هم از این 
ماجرا رنج می برند و 32درصد تاسيسات بهداشتی 
درمانی، که در بســياری از آنها بيمار بستری وجود 
دارد،  امکانات الزم برای شست و شوی دست ندارند.

این وضعيت بحرانی باعث شده تا نهادهای بين المللی 
مثل یونيســف، کارزارهای ملی و بين المللی برای 
افزایش امکانات شستن دست در کشورهای محروم 
به راه بيندازند و در بيش از 90کشــور دنيا، امکان 
شستن دست را در برنامه های بهداشتی، تحصيلی 

و تغذیه ای بگنجانند.

شايد برايتان پیش آمده باشد که کااليی را با تصور اصل 
بودن و به همان قیمت کاالی اصلی خريده باشــید و بعد 
متوجه شويد که جنس خريداری شده تقلبی بوده و حتی 
نصف آن پولی که پرداخت کرده ايد هم نمی ارزد. تشخیص 
کاالی اصل از تقلبی اين روزها کمی دشوار است و برخی 
فروشــندگان به راحتی اجناس فیــک و تقلبی را جای 
اصل به مردم قالب می کنند. از پوشــاك و لوازم آرايشی 
و بهداشتی بگیر تا مواد خوراکی و دارو که اصل نبودنش 
می تواند سالمتی انســان را به خطر بیندازد. خیلی هم 
نمی شود به مهر اســتاندارد اکتفا کرد چون کالهبرداران 
حرفه ای حتی اين نشــان را هم جعل می کنند. به همین 
دلیل معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضايیه راهکاری را اجرايی کرده اند و به صورت هشــدار 
برای مردم پیامک می کنند کــه می تواند از کالهبرداری 
و خريد محصوالت تقلبی پیشــگیری کند. راهکار اين 
سازمان اين است که مردم کد 10رقمی مندرج زير نشان 
استاندارد را به شماره10001517 پیامک کنند تا از اصالت 
اين نشان و مشخصات کاالی مورد نظر اطمینان پیدا کنند. 
اگر کاالی خريداری شده اصل باشد، جواب پیامک ظرف 
10ثانیه روی تلفن همراه خريدار ظاهر می شود، در غیراين 
صورت پیامک دوم ارسال نشده و معلوم می شود که نشان 

هک شده روی محصول جعلی است.
دومین پیامک هشدار پلیس فتا که اين روزها برای همه 
ارســال می شــود، مربوط به خريدهای اينترنتی است. 
خريدهايی که می تواند منجر به خسارت و از بین رفتن پول 
خريدار شود. پلیس فتا هشدار داده که مردم در خريدهای 
اينترنتی قبل از پرداخت وجه، حتما از معتبر بودن درگاه 
پرداخت، فريبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن ســايت 
فروش مطمئن شــوند و اقدام به خريد اينترنتی کنند تا 
مورد کالهبرداری قرار نگیرند، چــرا که کالهبرداران به 
راحتی درگاه پرداخت و سايت فروش جعلی درست کرده و 
جیب خريداران را خالی می کنند. تبلیغات گول زننده هم 
تا دلتان بخواهد در فضای مجازی پیدا می شود و از آنجايی 
که نظارتی روی اين تبلیغات صورت نمی گیرد، هر کسی 
می تواند برای محصولش، چه اصل باشد و چه تقلبی، تبلیغ 
کند. مهم اين است که شــما هشدارهای پلیسي را جدی 

بگیريد تا کاله سرتان نرود.

زندگی پدیا

هشدارهای اصیل 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان 
را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان 

کنیم. 

فراخوان

به اعتقاد من، اگــر ما یک قرن 
دیگر زندگی کنيــم -منظورم 
زندگی معمولی است، یعنی زندگی واقعی نه زندگی های 
کوچک و جداگانه فردی- و هر کدام ســالی 500پوند 
درآمد و اتاقی از آن خود داشــته باشــيم؛ اگر آزادی و 
شــهامت آن را داشته باشــيم که هرچه فکر می کنيم 
بنویسيم؛ اگر قدری از اتاق نشيمن عمومی بگریزیم و 
انسان ها را نه فقط در ارتباط با یکدیگر بلکه در ارتباط با 
واقعيت ببينيم؛ همينطور آسمان و درخت ها یا هرآنچه 
را که به خودی خود هست؛ اگر بتوانيم از ورای لولوخوره 
ميلتون نگاه کنيم، زیرا هيچ انســانی قادر نيست این 
منظره را نادیده بگيرد؛ اگر با واقعيت روبه رو شویم، زیرا 
واقعيت این است که کســی وجود ندارد که به او تکيه 
کنيم و ما تنها هستيم و با دنيای واقعی سروکار داریم نه 
فقط با دنيای زنان و مردان، در این صورت فرصت الزم 
فراهم خواهد شد و شاعر مرده، خواهر شکسپير، قالبی را 
که بارها تهی کرده اشغال خواهد کرد. و مانند برادر خود، 
از زندگی شاعران گمنامی که پيشکسوت او بوده اند جان 

می گيرد و متولد می شود.

تو تنها کسی بودی تو زندگيم 
که فکر می کردم خيلی به من 
نزدیکی. از اینکه تونستم بهت تکيه بدم، احساس غرور 
می کردم، ولی تو هم دوام نياوردی، مثل همه. دیگه از 
این آدما خسته شدم. باید بتونم تنهایی مو دربست قبول 

کنم، باهاش اخت بشم، باهاش انس بگيرم... .

ویرجینیا وولف

داریوش مهرجویی

اتاقی از آن خود

دیالوگ

بوک  مارک

بانو


