ﮐﻼﻫﺒﺮدار اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای را
راﻫﯽ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۷
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﮔﺮدش اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮدار
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮده وﻧﺪی دﻧﮓ ﻣﺮداک ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻏﻮل رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﻣﺮداک ،ﺑﻮده ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻄﺮح اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﻪ دام ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﻫﺰاران دﻻر آﻧﻬﺎ
را ﺳﺮﮐﯿﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ وﻧﺪی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ )ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  (dengmurdoch.comﺑﺎ ﻃﻌﻤﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﮑﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی دو ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ وﻧﺪی اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼ
ُﮔﺰﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ  Conde Nast Travelerاﺳﺖ .وﻧﺪی در اداﻣﻪ از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از وی در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در اداﻣﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﮑﻦ  ۲۰۲۲را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮدار اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻟﯽ رود ﻧﺎم دارد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

در ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ وﻧﺪی ﻣﻦ را ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر
دﺧﺘﺮاﻧﺶ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف ﻫﺎی او ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
در اداﻣﻪ وﻧﺪی و دﺳﺘﯿﺎر ﻓﺮﺿﯽ او ﺑﻪ ﻧﺎم آﺋﺮون ﮔﺮش ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺣﻀﻮر داﺷﺖ از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﭘﺮوازﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎر را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﯿﻂ را ﺑﻌﺪ از
اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺟﻌﻠﯽ اﻣﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای رود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻋﮑﺎس ﻫﺎ ﻋﺎزم ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ دردﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ رود وارد ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮش ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۴۰۰دﻻر را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮاﺑﺮی از وی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻢ رود در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وی

ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻫﻨﺮ وو و زورﻧﯿﺴﺘﺎ ﺷﺎﻫﺎﻧﺴﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ وﺑﻼﮔﯽ ﺑﻪ

ﻧﺎم  This Life of Travelدارﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

در اداﻣﻪ راﻧﻨﺪه ای ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻋﮑﺎس ﻫﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺸﺎن را ﺑﻪ روﭘﯿﻪ اﻧﺪوﻧﺰی

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﻮل را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ رود ،راﻧﻨﺪه
ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻫﺘﻞ را ﺑﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﻮده ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎد ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ﺳﻮار ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﮑﺎس ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﺎر را از وی ﺑﭙﺮﺳﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻬﺎرت
ﮐﺎﻓﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪه .در اداﻣﻪ رود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ

ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا وﻧﺪی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد و از او ﺑﺎﺑﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وو و ﺷﺎﻫﺎﻧﺴﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺎزم ﻣﻌﺒﺪی ﭼﯿﻨﯽ در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻣﻌﺒﺪ آﻣﺪه .آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺸﻪ

ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺎﮐﻨﻮن ده ﻫﺎ ﻋﮑﺎس و ﮔﺮﯾﻤﻮر و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر

ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﺎﻣﻼن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

