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انفجار هنر بعد از کرونا!
یک کارشناس هنری معتقد است ،با توجه به اینکه در روزگار کرونا
هنرمندان فرصت بیشتری برای خلق آثار هنری داشتند ،بعد از پایان
این دوران شاهد یک انفجار هنری هستیم.
به گزارش ایسنا ،بهنام کامرانی ،کارشناس هنری که کیوریتوری
برخی از نمایشگاههای هنری را بر عهده داشته است ،در گفتوگو
با ایسنا درباره وضعیت این روزهای هنر در ایام کرونا ،اظهار کرد:
به هر حال باید پذیریم که ما وارد یک دنیای جدید شدهایم و باید
بپذیریم که این شرایط جدید است و باید خودمان را با آن وفق دهیم.
او ادامه داد :شرایط جدید میتواند با وجود تمام محدودیتهایی
که دارد ،فرصتهایی را به دنبال داشته باشد .یکی از این فرصتها
فعال شدن اقتصاد دیجیتالی هنر است که در ماههای اخیر در دنیا
و حتی کشور ما نیز تا اندازه زیادی جا افتاده است .بهرهگیری از

امروز شما

گفتوگوهای آنالین و نمایشگاههای مجازی از دیگر فرصتهایی
بود که در روزگار کرونا فراهم شد و توانست میزان مخاطبان را
تا اندازه زیادی افزایش دهد .از سوی دیگر تعطیلی دانشگاهها و
بسیاری از مراکز باعث شده است که هنرمندان فرصت بیشتری
برای خلق اثر داشته باشد و بعد از دوران کرونا قطع ًا شاهد انفجار هنر
هستیم و آثاری که در دوران کرونا خلق شدند به نمایش گذاشته
میشوند .کامرانی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه کرونا در
محتوای آثار هنری تأثیرگذار بوده است ،بیان کرد :کرونا در آثار
هنرمندان تأثیر میگذارد ،اما باید در عین حال این نکته را در نظر
داشت که به طور کلی طبیعت هنرهای تجسمی درونگرایانه است و
قطع ًا تأثیر کرونا بر آثار هنرمندان به صورت درونگرایانه مشاهده
خواهد شد.

خواندنی
هنرمندان هم برای نجات
طاق کسری دست به کار شدند

عکسی عجیب از زرافههای کوتوله!

فروردین
درد دلت را به هر کسی مگو ،با کسی
درددل کن که عاقل باشد .اگر در انتظار
رسیدن به مرادی هستی بدان که تا آخر
این سال به مرادت میرسی.

اردیبهشت

کن
.
روزگار خوشی پیش رو داری پس غم
به دلت راه نده .دوستان خود را بشناس
و قدر آنها را بدان و از همنشینی با آنها
لذت ببر ،از افراد ناجنس و بدذات نیز
دوری کن که جز غم چیزی برایت
ندارند.

خرداد

اتفاقی برای شما رخ داده که در شما
ایجاد نیروی مجدد نموده است و دوباره
به تالش و کوشش آمدهاید و از این
موضوع هم بسیار راضی هستید.

تیر

موقع رسیدن به آرزوها و موفقیت
است ،دست دشمنانت کوتاه گشته و
راه پیشرفت تو باز شده است پس غفلت
نکن.

مرداد

کسی از شما کمک و یاری خواسته
است ،اگر میتوانید کوتاهی نکرده و به
او کمک کنید که نیکی کردن بهترین
کارهاست .دلت را پاک کن و بدون
ریا و تزویر باش تا خدا هم پشت و
پناه تو باشد.

شهریور

برای کسی کاری کردهاید اما از شما
قدرشناسی نشده است و این شما را
دلگیر کرده است ،ناراحت نباشید که
اگر کاری کردهاید برای رضای خدا
کردهاید و او هم جواب میدهد.

مهر
شما گاهی اوقات در زندگی غافل
میمانید و ندانسته کارهای اشتباه و گاه
ظالمانهای انجام میدهید ،از خدا بخواهید
شما را ببخشد و سعی کنید خودتان را
کنترل کنید.

آبان

حتمًا تا به حال متوجه شدهاید که رحمت
خداوند شامل حال شما نیز میشود .در
کارهایتان موفق خواهید شد.

آذر

اگر دنبال چیزی بروی که قسمت شما
نباشد زندگیت خون دل خوردن خواهد
بود .وقتی که سرانجام ما خاک شدن
است پس باید از ایام نهایت لذت را
ببریم و عمر را بیهوده تلف نکنیم.
نصیحت را گوش کن و خود را از بند
غم آزاد کن.

پندار آنالین :برای اولین بار در حیاتوحش زرافه های کوتوله
دیده شده است .محققان دو زرافه ی وحشی کوتوله با قدی در
حدود  ۷/۲متر شناسایی کردهاند که این میزان تقریب ًا نصف قد یک
زرافه ی متوسط محسوب میشود .به گفته کارشناسان ،کوتاهی قد
این زرافهها ممکن است در طبیعت یک نقطهضعف محسوب شود.
یکی از این زرافهها که نام آن را «گیملی» گذاشتهاند (یک
شخصیت کوتوله در سه گانه «ارباب حلقهها») اولین بار در سال
 ۲۰۱۵در پارک ملی مارکیسون فالز اوگاندا دیده شد .مشاهده این
زرافه که  ۸/۲متر قد دارد ،محققان را گیج کرده بود و آنها چیزی
که دیده بودند را باور نمیکردند.
پاهای زرافه به طرز غیرمعمولی کوتاه بود ،به طوری که انگار کسی
سر یک زرافه را به بدن یک اسب چسبانده بود.
در سال  ۲۰۱۸محققان زرافهای با  ۶/۲متر قد در زمینی
شخصی در مرکز نامیبی مشاهده کردند و نام آن را «نایجل»

زن  80ساله در هوای منفی ۴۰درجه!
زندگی ِ

دی

شما بهتر میدانید که راهی بهتر از راستی
نیست ،این دنیا ارزش آن را ندارد که
به راه خالف بروید شما که یک عمر
شریف بودهاید حرف دیگران را گوش
نکنید و به راه آنان نروید.

بهمن

در راه موفقیت گام برمیداری و
به مقامی میرسی ولی در اثر غرور
دوستان خود را میرنجانید دقت کنید
که امروزه دوست خود کمیاب است.

اسفند

شما آدم بیآزاری بودهاید ،بار دیگر
زندگی بر وفق مراد شما میگردد و
شما باید قدرش را بدانید.

شهروند عکاس
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت
مطلوببهآدرسایمیلروزنامهطلوع
 toloudaily@gmail.comارسال
کنید تا در روزنامه درج گردد

گذاشتند.
محققان پس از بررسی نسبتهای بدنی این دو زرافه و مقایسه
آنها با دیگر زرافهها در سن مشابه ،متوجه شدند گیملی و نایجل
به مشکل بدشکلی استخوانی یا رشد ناهنجار استخوان دچارند که به
کوتولگی آنها انجامیده است.
کوتولگی عالوه بر انسانها ،در حیوانات خانگی هم مشاهده شده
است ،از جمله سگها ،گاوها و خوکها ،اما در حیوانات وحشی
به ندرت دیده میشود .گیملی و نایجل اولین موارد گزارش شده از
این مشکل در زرافهها هستند.
کوتاهی قد این زرافهها ممکن است شکار آنها را سادهتر کند،
چون از توانایی دویدن و جفتک انداختن به شکل مؤثر برخوردار
نیستند ،دو موردی که مؤثرترین تاکتیکهای مبارزه با حیوانات
شکارچی در زرافهها به شما میروند.
به عالوه پیدا کردن جفت هم برای این زرافهها دشوار است چون هر
دو نر هستند و تقریب ًا بعید است که بتوانند با زرافههای ماده عادی
که قد آنها میتواند به  ۳/۴متر برسد جفتگیری کنند.
گیملی آخرین بار در مارس  ۲۰۱۷و نایجل نیز آخرین بار در ژوئیه
 ۲۰۲۰دیده شد ،اما محققان امیدوارند هر دوی آنها را دوباره و به
زودی ببینند.
به طور کلی جمعیت زرافهها در آفریقا ظرف چند دهه گذشته
کاهش چشمگیری داشته است و طبق تخمینها تنها چیزی در
حدود  ۱۱هزار زرافه در حیاتوحش باقی مانده است.
به گفته کارشناسان مشاهده زرافههای کوتوله نشان میدهد که ما تا
چه حد از این حیوانات کاریزماتیک کم میدانیم و هنوز چیزهای
زیادی هست که باید درباره زرافههای آفریقا یاد بگیریم .عالوه بر
این باید قبل از آنکه خیلی دیر شود به پا برخیزیم و همین حاال برای
نجات آنها دست به کار شویم.

پندار آنالین:شاید حتی دیدن این عکسها هم برای ما سخت باشد و
احساس یخزدگی بهمان بدهند! ولی جالب است بدانیم در گوشهای
از دنیا کسانی هستند که با این سبک زندگی روز و شب و سال
میگذرانند .از آن جالبتر این که بخوانیم بانوی سالمندی زندگیاش
را اینگونه میگذراند! لیوبوف مورخودووا زن  80سالهای است که
عاشق اسکیت روی یخ است .او روزی یک ساعت روی عمیقترین

دریاچه یخزده آب شیرین سیبری اسکیت میکند.
لیوبوف تمام عمرش را در ساحل بایکال در جنوب سیبری زندگی
کرده است ،جایی که در فصل زمستان دمای هوا گاه به منفی 40
درجه میرسد .این منطقه از نظر اقتصادی یکی از ضعیفترین مناطق
روسیه است اما با همه سختیهای زندگی در این منطقه ،لیوبوف
تصمیم ندارد هیچگاه محل زندگیاش را ترک کند .او معتقد است
یک چهاردیواری و سقف باالی سر که امن باشد ،همه آن چیزی
است که او احتیاج دارد.
لیوبوف پس از درگذشت شوهرش تنها زندگی و به تنهایی از گاو
و مرغ و خروسهایش مراقبت میکند .نزدیکترین روستا در نیم
ساعتی محل زندگیاش قرار دارد و او برای رفتن به آن روستا
و انجام کارهای روزانهاش ،اسکیت سواری میکند .او همچنان از
دل سوراخی در میان یخهای سخت شده آب مصرفیاش را تأمین
میکند .لیبوف در مصاحبهای گفته است :من وقتی برای این که
حوصلهام سر برود ،ندارم و همیشه کاری برای انجام دادن دارم.
اگرچه بهخوبی قدیمترها نیستم و کمرم از کار زیاد مثل آب آوردن
از چاه و رسیدگی به حیوانات درد میکند اما حاال حاالها قصد
خانهنشینی ندارم .این روحیه شاد و زندگی در شرایط سخت را که
ما در هموطنان روستایی خودمان هم میبینیم ،همان چیزی است که
باعث شادابی و سالمت میشود ،چیزی که در زندگی شهرنشینی این
روزها کمتر به چشم میخورد.

عکسهای روز:

احیای مجدد
رودخانه شاهپور
کازرون

عکس از :
محمد رضا نوکام

تعدادی از هنرمندان و فعاالن
فرهنگی در نامهای سرگشاده از
دو دولت ایران و عراق درخواست
کردند تا با مرمت و ایجاد پایگاه
حفاظت و پژوهش طاق کسری و
ثبت منظر فرهنگی این بنای تاریخی
در فهرست میراث جهانی یونسکو
طاق کسری را نجات دهند.
به گزارش ایسنا ،با ریزش بخش
دیگری از طاق کسری در عراق
در طول دو هفته گذشته و به دنبال
درخواستهایی که از چند سال قبل
تا امروز برای توجه و رسیدگی به
این بنای تاریخی مطرح شده است،
اینبار تعدادی از هنرمندان و فعاالن
فرهنگی و مدنی درخواست کردند
تا طاق تمدن و هویت ایرانی را که
در حال حاضر به زمینبازی کودکان
تبدیل شده است نجات دهند.
در این نامه که نام افرادی چون
رضا کیانیان ،همایون شجریان،
تهمورث پورناظری ،سعید ملکان،
سهراب پورناظری ،امیر جدیدی،
هدیه تهرانی ،سحر دولتشاهی،
حبیب رضایی ،عبدالرضا کاهانی،
فاطمه معتمد آریا ،کیکاووس
امینی ،محمد سعید ایزدی ،سید
محمد بهشتی ،مهرداد بهمنی ،فرهاد
توحیدی ،محمدجواد حقشناس،
اسکندر مختاری ،محمد کریم متقی
و سید حسام محتشم در بین اسامی
امضاکنندگان آن به چشم میخورد،
اینطور آمده است:بنای تاریخی
ایوان طاق کسری در خطر جدی
است .یادگار بسیار ارزشمند تمدن
ساسانی باارزشهای مشترک جهانی
که برای نسلهای حال و آینده به
جای مانده ،تنها اثر باقیمانده از
شهر باستانی تیسفون (بزرگترین
شهر تمدن میان رودان) و نماد
پیوستگی میان فرهنگ و تمدن
امروز دو ملت ایران و عراق در
معرض آسیب فوری قرار دارد.
ایوان طاق کسری ،بزرگترین طاق
آجری جهان ،میراث فرهنگی هر دو
کشور ایران و عراق محسوب شده
و به دلیل جایگاه منحصربهفرد در
تاریخ ساختههای معمارانه ،شایسته
قدردانی و توجه و تالش جدید مردم
و دولتهای دو کشور برای صیانت
و معرفی ارزشهای آن به مردم

منطقه و جهان است.با این مقدمه و
با توجه به اینکه اثر ارزشمند طاق
کسری به دلیل عوامل مخرب طبیعی
و فعالیتهای زیانبار انسانی به ویژه
مخاطرات و تهدیدهای گوناگون
جنگ ،در معرض آسیبهای
جدی و خطر تخریب و نابودی
قرار گرفته است ما امضاکنندگان
حاضر از دو دولت ایران و عراق
درخواست میکنیم با بازاندیشی در
مورد ارزشهای این میراث مشترک
جهانی ،کلیه اقدامات الزم و فوری
را برای «اتخاذ اقدامات الزم برای
احیا ،حفاظت ،مرمت طاق کسری
و نگهداری دائمی آن»« ،ایجاد
پایگاه حفاظت و پژوهش طاق
کسری»« ،ثبت منظر فرهنگی
طاق کسری در فهرست میراث
جهانی یونسکو» و «برنامهریزی و
تمهید اقدامات اجرایی مناسب برای
گسترش گردشگری پایدار با هدف
معرفی این اثر ارزشمند به جهانیان»
به کار بندند.ما از همه سازمانهای
مردمنهاد دو کشور ،نهادهای
بینالمللی مرتبط با موضوع به ویژه
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد (یونسکو) ،ایکروم و
ایکوموس درخواست میکنیم در
چارچوب مأموریتها و اختیارات
خود ،اهتمام الزم را برای ترغیب
و کمک به دولتهای عراق و
ایران در نجاتبخشی و حفاظت از
بنای طاق کسری به نفع نسلهای
حاضر و آینده بشریت به کار
بندند.ما امضاکنندگان این نامه در
راستای تحقق هدف مهم نجاتبخشی
و حفاظت از طاق کسری ،آمادگی
کامل خود را برای هرگونه مشارکت
و همکاری الزم و همچنین جلب
حمایت و کمکهای فنی و مالی
دوستداران میراث فرهنگی ایران و
عراق در سراسر نقاط جهان اعالم
میداریم.از سوی دیگر یک کارزار
مردمی از  ۱۷دی در حال جمعآوری
امضا برای درخواست مرمت و نجات
فوری طاق کسری از وزیر میراث
فرهنگی است و به مدت یک ماه
یعنی تا  ۱۷بهمن جمعآوری امضا
را ادامه میدهد .تاکنون نیز بیش
از  ۴۵۰۰نفر این درخواست را امضا
کردهاند.

لب زیگزاگی ،مدل جدید عمل
جراحی زیبایی
عمل جراحی زیبایی در جهان در
حال مد شدن است و بسیاری از
افراد برای به دست آوردن زیبایی
دست به این کار میزنند.
به گزارش رکنا،عمل جراحی
زیبایی در جهان در حال مد شدن
است و بسیاری از افراد برای به
دست آوردن زیبایی دست به این
کار میزنند .البته در موارد زیادی
هم دیده شده که این عمل ها نه
تنها به زیبایی فرد کمک نکرده

که چهره انسان را هم خراب
میکند .به تازگی هم تصاویری از
یک عمل زیبایی جدید در فضای
مجازی دست به دست میشود که
از مد شدن لب زیگزاگی خبر
میدهد.
برخی معتقدند که در این گونه
عملهای زیبایی اوج خود کم بینی
باعث میشود برای این که در
مرکز توجهات قرار بگیری حاضر
شوی دست به هر کاری بزنی.

