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زیادی  مجسمه های  کنار  از  هرروز  برترین ها: 
حتی  که  می کنید  فراموش  فورًا  اما  می شوید،  َرد 
وجود دارند؛ اما برخی مجسمه ها واقعًا به یادماندنی 
هستند. اغلب درباره آن ها فکر می کنیم و به دنبال 
معنای پنهان آن ها هستیم و سعی می کنیم بفهمیم 
از  فراتر  هنر  است.  بوده  چه  مجسمه ساز  هدف 
حقایق و آمار است، به همین دلیل می تواند توجه 
میلیون ها نفر را به مشکالتی جلب کنند که درباره 

آن ها زیاد حرف نمی زنیم.
)Glarus( دست مراقب، گالروس

همان طور که احتمااًل حدس زدید، پیام این مجسمه 
مسئولیت در قبال محیط زیست است. این مجسمه 
در شهر زیبای گالروس در سوئد قرار دارد، جایی 
که شما را به فکر وامی دارد که چطور می توانید 
طبیعت زیبای اطرافتان را حفظ کنید. اوا اورتلی 
 )Beat Huber( هابر  بیت  و   )Eva Oertli(

سازندگان این مجسمه هستند.
ستاره زخمی، بارسلونا

فلزی  شیشه ای،  مکعب  چهار  از  مجسمه  این 
شبیه  که  شده  تشکیل  زواردررفته  و  زنگ زده 
را  آن  نام  دالیلی  به  است.  اسباب بازی  یک خانه 

ستاره زخمی گذاشتند. 
یاد  به  سازنده  طرف  از  مرثیه  یک  مجسمه  این 
ندارند:  وجود  دیگر  که  است  همه چیزهایی 
نمی پیوندد،  حقیقت  به  هرگز  که  رؤیاهایی 
اکنون  و  بودند  زندگی  از  پر  زمانی  که  جاهایی 
اتفاق  می توانستند  که  چیزهایی  هستند،  خالی 
بیفتند اما نیفتادند، اما مهم ترین چیز، جوانی ماست 

که خیلی کوتاه است.
مکان این مجسمه هم به دالیلی انتخاب شد: اینجا، 
یک  و  زاغه نشین ها  محله  آب،  نزدیک  درست 
با  خانواده ها  داشت.  وجود  فقیر  ماهیگیری  شهر 
سربازخانه های  در  اینجا  در  فرزند  زیادی  تعداد 
برای  مردان  و  می کردند  زندگی  کوچک  بسیار 
تأمین خانواده خود به دریا می رفتند. درست قبل 
از بازی های المپیک تابستانی ۱۹۹۲ همه این ها از 
بین رفتند و شهر بخشی از هویت خود را از دست 
داد. اکنون یک ساحل تمیز در سنت میگل وجود 
نیست،  گذشته  زندگی  یادآور  هیچ چیز  و  دارد 

به جز این مجسمه!

مجسمه »مجذوب نور« آمستردام

می لوکاس  گالی  بریتانیایی  مجسمه ساز  اثر  این 
نور  فستیوال  از  بخشی   )Gali May Lucas(
به  مردم  بیش ازحد  عالقه  روی  و  بود  آمستردام 
دارد.  تأکید  هوشمند  گوشی های  و  تکنولوژی 
با گوشی  و  نشسته اند  نیمکت  نفر روی یک  سه 
با  آن ها  صورت  می کنند.  کار  خود  هوشمند 
هدف  است.  شده  روشن  گوشی  صفحه نمایش 
این  پیام بود کهم v دم همیشه در  این  انتقال  او 
صفحه نمایش غرق شده اند و این نور نه تنها به ما 
از دنیای واقعی دور  ما را  بلکه  آگاهی نمی دهد، 

می کند.
موج بلند، لندن

زمان های  در  توماس  ساحل  در  اسب سوار  چهار 
هنرمند،  می شوند.  پدیدار  و  ناپدید  روز  مختلف 
مجسمه ساز و فعال محیط زیست جیسون دی کایرز 
این   )Jason deCaires Taylor( تیلور 
وابستگی  به  را  مردم  توجه  تا  ساخته  را  مجسمه 
شدید انسان به نفت جلب کند و به ما یادآوری 
آب وهوا  تغییر  روی  مدرن  صنعت  چطور  کند 
اسب ها  می بینید،  درست  بله  است.  گذاشته  تأثیر 
به جای سر، پمپ نفت دارند. اسب سواران به جایی 
و  سیاست ها  به  مستقیم  اشاره  که  می کنند  نگاه 
تا جایی که می توانند  دارند که  کسب وکارهایی 
از طبیعت استفاده می کنند و عواقب آن را نادیده 

می گیرند.
)Kiev( داستان عشق، کیف

لوئیجی  عاشقانه  ماجرای  درباره  مجسمه  این 
یورزوک  موکرینا  و   )Luigi Peduto( پدوتو
بر  )Mokryna Yurzuk( است که عشقشان 
زمان و مسافت غلبه کرد. آن ها در سال ۱۹۴۳ با 
هم آشنا شدند در کمپ زندانیان جنگی اتریش با 
بعدها  از هم جدا شدند.  از جنگ  بعد  هم آشنا و 
خانواده تشکیل دادند و راه خودشان را رفتند، اما 
این  بعد،  سال   ۶۰ حدود  بودند.  هم  یاد  به  هنوز 

مرد ایتالیایی عشقش را در نمایش »منتظرم بمان« 
یافت.

آن ها وقتی یکدیگر را دیدند که بیش از ۸۰ سال 
داشتند. لوئیجی از موکرینا خواستگاری کرد، اما 
متأسفانه زمان زیادی برای زندگی با هم نداشتند. 
تمام  می توانید  که  است  عشقی  نماد  مجسمه  این 

عمر داشته باشید.
)Kaluga( یادبود زمان ازدست رفته، کالوگا

آلرت«  »لیزا  نجات  گروه  توسط  یادبود  این 
شبیه  عروسکی  شنی،  ساعت  درون  شد.  طراحی 
یک بچه شش ساله وجود دارد و داخل نیمه دیگر 
یادبود  این  هدف  دارد.  وجود  شن  شنی  ساعت 
واضح است: وقتی دنبال بچه ها می گردید، هر ثانیه 
آلرت  لیزا  نجات  گروه  داوطلبان  دارد.  اهمیت 
لباس های عروسک درون ساعت شنی را هر فصل 
فصلی  جستجوی  مشکالت  به  و  می کنند  عوض 

اشاره دارند.
)Malm( مجسمه زبان سوئدی، مالمو

پشمی  کاله  یک  که  است  مردی  مجسمه  این 
و  گذاشته  جیبش  در  را  دست هایش  و  پوشیده 
می بینید که  نزدیک تر شوید،  اگز  می کند.  گریه 
این  می ریزد.  گونه هایش  از  واقعی  اشک های 
آبنما-مجسمه با استفاده از طرح های هنرمند ماری 
 )Marie-Louise Ekman( اکمن  لوئیس 
مدل  دارد.  نام  سوئدی«  »زبان  و  شده  ساخته 
 Gsta( اکمن  گاستا  سوئدی  بازیگر  هم  مجسمه 

Ekman(، شوهر ماری لوئیس بود.
پیام مجسمه این است که مردان در دنیای مدرن 
بر  و  کنند  مقابله  زندگی  مشکالت  همه  با  باید 
افسردگی و اشک های خود غلبه کنند، اما همچنان 

قوی باشند.
کودکان قربانی گناهان بزرگترها هستند، مسکو

 

 )Bolotnaya( بولوتنیا  میدان  در  مجسمه  این 
میهایل چمیاکین  آن  خالق  دارد.  قرار  مسکو  در 
از  یادبود  این  است.   )Mihail Chemiakin(

۱۵ مجسمه تشکیل شده و نماد مبارزه با شرارت و 
رذایل اجتماعی است. مجسمه بچه ها با هیوالهایی 
هستند:  بزرگترها  اشتباهات  نماد  که  شده  احاطه 

اعتیاد، خشونت، اعتیاد به الکل و ... .
داده  نشان  مردی  مجسمه  با  دزدی  به عنوان مثال، 
شده که سر گراز دارد و یک کیسه پول با خودش 
حمل می کند، خشونت، کرگدنی است که لباس 
و  بال  و  زره  با  شوالیه  مجسمه  و  پوشیده  قصاب 
نماد  نگه داشته،  را  بمبی  درحالی که  گاز،  ماسک 
مجسمه  هنری،  اثر  این  مرکز  در  است.  جنگ 
به  شبیه  جسمی  با  که  دارد  قرار  بی تفاوتی  نماد 
تابوت دان نشان داده شده که چشم و گوش خود 

را بسته است.
)Cancn( تحول، کانکون

پارک  آثار  بهترین  از  یکی  مجسمه ۲۶ کودک 
هدف  است.  گرنادا  در  زیرآب  مجسمه سازی 
اصلی این موزه احیای گیاهان و جانوران دریایی 
مجسمه ها  دارند.  قرار  خطر  معرض  در  که  است 
پوشش  و  مرجان ها  برای  مصنوعی  محیط  یک 
وزن  ُتن   ۱۵ مجسمه  این  کرده اند.  فراهم  گیاهی 
دارد و طوری ساخته شده که در برابر جزر و مد 
چرخه  نماد  بچه ها  حلقه  باشد.  مقاوم  جریان ها  و 
در  انسان ها  که  است  مسئولیت پذیری  و  زندگی 
آینده  نسل های  برای  محیط زیستی  شرایط  قبال 

دارند.
برای بچه های به دنیا نیامده، ریگا

 
ریگا،  در  زندگی«  »برای  رویداد  از  بخشی  در 
تعداد  شد.  گذاشته  نمایش  به  نوزاد  مجسمه   ۲۷
مجسمه ها به این دلیل انتخاب شد که طبق آمار، 
هرروز ۲۷  کودک به دلیل سقط جنین در لتونی 
اطالع رسانی  رویداد  این  هدف  نمی آیند.  دنیا  به 
آن  عواقب  و  سقط جنین  مورد  در  خانواده ها  به 
است. در کنار هر مجسمه، یک پالک کوچک 
به سه زبان )انگلیسی، روسی و لتونی( دالیل افراد 
برای سقط جنین را توضیح می دهد. مثاًل زنی یک 
فرزند داشته و حاال شوهرش مرده، او فکر می کند 
کند،  بزرگ  به تنهایی  را  بچه  دو  نمی تواند  که 
تا حداقل  از آن ها را سقط می کند  بنابراین یکی 
یا  کند.  تأمین  بهتری  آینده  آن ها  از  یکی  برای 
و  می گیرد  آنفلوانزا  بارداری  در  که  مادری  مثاًل 
سقط  را  خود  جنین  باید  می گوید  او  به   پزشک 

کند.

عکاس: 
شقایق کرمی تفرجگاه امامزاده سید حسین کازرونگران قیمت ترین کمربند دنیا 

این مجسمه ها یادآور پیام های مهمی هستند!

در  الماس  و  پالتین  از  شده  ساخته  دنیا  کمربند  گران ترین 
مرحله ساخت و سفارش گیری قرار گرفت.

جوان، کریستوفر   خبرنگاران  باشگاه  از  آنالین  جم  جام  به گزارش 
طراحی  الماس  و  پالتین  جنس  از  کمربندی  انگلیسی  طراح  شلیس 
کرده که به ارزش ۶۰ هزار پوند، گران قیمت ترین کمربند دنیا نام 

گرفت.
این کمربند که ساختش سه روز به طول انجامیده ۳۰۰ گرم وزن و ۳۰ 
میلی متر ضخامت دارد که جنس آن از پالتین است و با ۱۸ گل طالی 

۵.۵ قیراطی و ۶۰ الماس تزئین شده است.
و  است  شده  ساخته  کمربند  این  از  نمونه  یک  تنها  حاضر  حال  در 

عالقه مندان می توانند در صورت تمایل برای ساخت آن سفارش دهند.
به گفته کریس طراح این کمربند عالمت B در مرکز کمربند نماد نماینده شرکت طراح، خانه بورژزی است.

او می گوید این طرح را از »Fleur-de-Lys« نماد گل زنبق یا »فلور-د-لی« شکلی شبیه گل زنبق الگو گرفته است که به عنوان نشان 
خانوادگی، سلطنتی، ارتشی، سیاسی، مذهبی یا قسمتی از پرچم استفاده می شود.

به کارگیری این نماد در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از قرن های پیش متداول بوده و امروزه نیز به عنوان نماد سیاسی 
و مذهبی و ورزشی کاربرد دارد.

در ساخت این کمربند از اندازه و معیارهای جهانی استفاده شده و می توان آن را بالباس رسمی پوشید.

فروردین
دعوت  مهمانی  یا  کاری  جلسه  به  امروز 
هستید و حسابی نگرانید که در این مراسم 
اما  بدهید،  دست  از  را  خود  اعتمادبه نفس 
جایی برای نگرانی وجود ندارد و در این 
خواهد  جلب  شما  به  نظرها  تمام  مراسم 
نظر  ابراز  از  می شوید.  مجلس  نقل  و  شد 
در حضور جمع هراس دارید و بابت این 
قضیه همیشه حق شما خورده شده است.  

    اردیبهشت
و  دارید  عجیبی  اعتمادبه نفس  امروز 
شما  جلوی  هیچ چیزی  می کنید  احساس 
ایده های جالبی هم به  را نمی تواند بگیرد. 
ذهن شما راه پیداکرده و باور دارید که با 
این ایده ها زندگی تان را دگرگون خواهید 
کرد. فراموش نکنید که قدرت در دانش 

نهفته است.  

خرداد
فکر  دارید و هزار و یک  ذهن آشفته ای 
و  فکر  این  است،  زده  سرتان  به  خیال  و 
خیال ها زندگی معمولی شما را فلج کرده و 
لحظه ای آرام  و قرار ندارید. فراموش نکنید 
هندوانه  چند  نمی شود  دست  یک  با  که 
برداشت و بهتر است به جای اینکه ذهنتان 
را به حل هزار و یک مشکل مشغول کنید، 
مشکالت را یکی پس از دیگری و به نوبت 

از سر راه بردارید.  
تیر

رفتارتان  درخصوص  منصفانه ای  قضاوت 
دیدگاه  از  را  خودتان  همیشه  و  ندارید 
باعث  امر  این  می کنید.  مقایسه  دیگران 
پیدا  کاهش  شما  اعتمادبه نفس  تا  شده 
واهمه  و  ترس  کارها  انجام  در  و  کند 
اینکه نگران قضاوت  داشته باشید. به جای 
دیگران باشید، کار خودتان را پیش ببرید.         

مرداد
انسان دلسوز و با محبتی هستید و همیشه 
حل مشکالت دیگران را به حل مشکالت 
کارها  درنتیجه  می دهید.  اولویت  خودتان 
می افتد  و مشکالت خودتان همیشه عقب 
ندارید.  خودتان  به  رسیدن  برای  وقتی  و 
را  شما  محبت های  قدر  نیز  دوستان 
نمی دانند و برای حل مشکالت به کمک 

شما نمی آیند.     
شهریور

زندگی  روزمرگی های  گرفتار  به اندازه ای 
فراموش  هم  را  خودتان  حتی  که  شده اید 
اینکه  از  منزل  اهل  و  دوستان  و  می کنید 
برای آنها وقت نمی گذارید حسابی گله مند 

شده اند.  
مهر

اجازه  و  هستید  انرژی  از  سرشار  امروز 
شود،  مصرف  بیهوده  انرژی  این  ندهید 
تماس  همکاران  و  دوستان  با  کنید  سعی 
به  را  خود  انرژی  و  باشید  داشته  بیشتری 
آنها نیز منتقل نمایید. فکرهای کوچک و 
بی ارزش را از ذهن خود خارج کنید و از 

اکنون به بعد، بزرگ فکر کنید. 

آبان
 

دلیل  به  اما  ندارید  ابایی  تالش  و  کار  از 
بایدوشاید  ابزار الزم، آن گونه که  نداشتن 
عقب  همیشه  و  نمی رود  پیش  شما  کار 
هستید. چاره ای ندارید تا به همین وضعیت 
ابزار  نداشتن  ندهید  اجازه  اما  دهید  ادامه 
اولین  در  و  بگیرد  را  شما  سرعت  جلوی 
فرصت برای خرید ابزار الزم از همکاران 

یا دوستان کمک بگیرید.     
آذر

قرار  و  دارید  پیش  در  را  مهم  مسافرتی 
است حسابی در این مسافرت به شما خوش 
بگذرد، دراین بین یکی از آشنایان یا افراد 
فامیل اصرار دارد که در این مسافرت به 
بیاید و تمایلی ندارید که وی  همراه شما 

را با خود ببرید.   

دی
آمادگی انجام چندین کار در کنار هم را 
شلوغ  شما  سر  که  شرایطی  در  و  ندارید 
این  می کشید.  کار  از  دست  می شود، 
همیشه  کارها  از  تا  شده  باعث  اخالق 
را  قافیه  کنید که  احساس  و  بمانید  عقب 
برنامه ریزی  که  نکنید  فراموش  باخته اید. 

رمز موفقیت شما است.    

بهمن
این  و  دارند  شما  از  زیادی  توقع  اطرافیان 
قضیه فشار زیادی به شما وارد کرده است 
و حسابی نگران و مضطرب شده اید. جالب 
بی جا  هم  خیلی  اطرافیان  توقع  بدانید  است 
دست کم  را  خودتان  که  چه بسا  و  نیست 
نقاط  به  کردن  فکر  به جای  و  گرفته اید 
به نقاط مثبت خود فکر  ضعفی که دارید، 

کنید و به دل مشکالت بزنید.  

اسفند
قول  به  و  نمی شوید  راضی  کاری  هیچ  از 
به  این شاخه  از  قدیمی ها در کارها همیشه 
آن شاخه می پرید، به همین دلیل هم تاکنون 
در  و  نداشته اید  زندگی  در  زیادی  پیشرفت 
رمز  که  بدانید  نشده اید.  موفق  کاری  هیچ 

موفقیت شما در تمرکز نهفته است.

امروز شما


