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آغازی دوباره با آغاز سال نو
ورود به چهارمین سال تولد

ماهنامه ِرمی
ماهنامه ِرمی با شکوهی دوباره به چهارمین سال انتشار خود قدم می نهد. از آغاز تاکنون، تمامی سعی بر ارتقای محتویات آن بوده است و در ادامه نیز 
گامی محکم تر در این راستا برداشته خواهد شد. ماهنامه رمی به همت علیرضا فخاریان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول، با هزینه شخصی و بدون کمک های 
مالی دولت اداره می شود و در این چند سال راهی بسیار پر فراز و نشیب را طی کرده است. حامیان مالی ماهنامه در این راه با حمایت های خود کمک 

شایانی به پیشبرد اهداف این ماهنامه نمودند و از آنها سپاس ویژه داریم. 

ماهنامه ِرمی با هدف توسعه فرهنگی هنری ایرانیان و فارسی زبانان مونترالی، با انتشار در ابتدای هر ماه و توزیع آن در مراکز خرید ایرانیان در تمامی 
نواحی مونترال بزرگ، این امکان را برای خوانندگان عزیز فراهم آورده است تا مقاالت مختلفی در زمینه های هنری مانند موسیقی، عکاسی، نقاشی، سینما 

و ... و همچنین دانستنی های متنوعی را با کیفیت باالی محتوایی و چاپی به زبان فارسی دنبال نمایند. 

در کنار نشر چاپی، ایونت های باشکوهی نیز توسط ماهنامه ِرمی به همراه رسانه هدهد برای جامعه ایرانیان مونترال برگزار گردید که به شرح زیر می باشند:

تئاتر کمدی شبکاری به تاریخ ۱4 سپتامبر ۲۰۱۸ در سالن بزرگ اسکار پترسون 

اکران فیلم سینمایی هزارپا با حضور رضا عطاران به تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ در سالن Hall Building دانشگاه کنکوردیا 

کنسرت Ensemble Kamaan به تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ در سالن بزرگ اسکار پترسون

بازار بزرگ نوروزی در هتل باشکوه Evo به تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۹ )از صبح تا غروب بیشتر از ۷ هزار نفر بازدید کننده(

کنسرت گروه بلک کتز در هتل Evo به تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۹

استندآپ کمدی مهران غفوریان به تاریخ ۱4 اپریل ۲۰۱۹ در سالن اسکارپترسون

Imperial کنسرت رضا یزدانی به تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ در سالن

تئاتر ویوالنت به تاریخ ۸ نوامبر در سالن اسکار پترسون

بزرگداشت اسطوره سینمای ایران، با حضور بهروز وثوقی به همراه اکران مستند ایشان به تاریخ ۲4 نوامبر ۲۰۱۹ در سالن اسکار پترسون

ماهنامه رمی و رسانه هدهد در مجموع پذیرای حضور بیش از ۱۵۰۰۰ هزار هنر دوست عزیز در شهر مونترال، در ایونت های نامبرده بودند. گزارش ها 
به همراه عکس های ایونت ها در آرشیو ماهنامه رمی موجود می باشد که با مراجعه به وب سایت www.remiacademy.com می توانید مطالعه نمایید.

در پایان از تمامی اسپانسرهای عزیز برنامه ها سپاس فراوان داریم که با حمایت های بی دریغ خود ما را در برگزاری هرچه باشکوه تر این برنامه های فرهنگی 
و هنری همراهی کردند.





 اسپانسرهای عزیز برنامه ها که با حمایت های بی دریغ خود ما را در برگزاری هرچه باشکوه تر این برنامه های فرهنگی و هنری همراهی نمودند.



 اسپانسرهای عزیز برنامه ها که با حمایت های بی دریغ خود ما را در برگزاری هرچه باشکوه تر این برنامه های فرهنگی و هنری همراهی نمودند.
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در آب و هوای نامساعد،چگونه 
عکاسی کنیم )۱( 

اگر در یک روز آفتابی که شرایط جوی مساعد است، ذوق هنری تان 
گل کرد و عکاسی کردید، هنر نکرده اید! هنر آن است که شرایط 
جوی بد را به فال نیک بگیرید و سوژه های ناب آن را صید کنید. آیا 
در این روزها سوژه های جالبی برای عکاسی یافت نمی شود که کمتر 
کسی سراغ عکاسی در این شرایط می رود؟ کافیست کنترل شرایط 
در  عکاسی  تا  بیاموزید  را  نامساعد  هوای  و  آب  در  عکاسی کردن  و 
شرایط آب و هوایی نامساعد به لیست عالقمندی هایتان اضافه شود؛ 
زیرا گاهی اوقات فرصت های طالیی برای عکاسی در این زمان ها به 
وجود می آیند. اینکه بتوانید از این موقعیت بهترین استفاده را ببرید 
و تصاویر مناسبی ثبت کنید، کامال به تمرکز، خالقیت و مهارت شما 
بستگی دارد. زیرا در این مورد صرفا گرفتن عکس کافی نیست و شما 
تا به بیننده حس و حال  باید بتوانید به تصویر خود روح ببخشید 

همان منظره را منتقل کنید.
آنها  به  توجه  با  که  می دهیم  ارائه  ترفندهایی  شما  به  ما  ادامه  در 

می توانید در آب و هوای نامساعد تصاویر حرفه ای ثبت کنید.
اگر صبح از خواب بیدار شدید و دیدید که هوا بارانی است، دست 
برای  هوا  و  آب  این  ندهید!  دست  از  را  فرصت  اصال  و  بجنبانید 
بسیار  موقعیتی  که  دیده است  تدارک  فوق العاده ای  منظره های  شما 

منحصربه فرد برای عکاسی است.
در  غبار  و  گرد  و  خاک  حتی  دهید؛  تغییر  اطراف  به  را  نگاهتان 
از  دست  باشد.  عکاسی  برای  خاصی  سوژه  می تواند  هم  محیط 
قدیمی  ایده های  به  تکانی  و  بردارید  یکنواخت  و  تکراری  ایده های 

برای  اقامت  و خاک خورده ذهنتان بدهید. در طی سفرهایی که  قصد 
زمان بیشتری دارید، شرایط جوی آن منطقه می تواند بر کیفیت تصاویر 

شما موثر باشند.
عکاسی در شرایط جوی مساعد نیاز به اقدامات چندان پیچیده ای نسبت 
به عکاسی در آب و هوای نامساعد ندارد. ولیکن در تصویر نهایی تان هم 

چیز متفاوتی مشاهده نخواهد شد.
اگر شما با دیدی خالقانه و مثبت به انواع آب و هوا نگاه کنید، عکس هایتان 
هم دگرگون خواهد شد. با این حال، جای تعجب باقی است که بعضی از 
عکاسان از شرایط جوی گله می کنند. آب و هوای متفاوت حواس بیننده 
را بیدار می کنند و آنها می توانند حس و حال عکاس هنگام عکاسی را 
تا حد زیادی درک کنند. پس یک عکاس خالق به این موضوع به چشم 

یک فرصت ناب نگاه می کند و اتفاقا از آن استقبال هم خواهد کرد.
چگونه طوفان را به بهترین نحو به تصویر بکشیم؟

به شما  بی تردید روزهای طوفانی  دادیم،  توضیح  قبل تر  همان طور که 
احساسات  کار،  این  انجام  زیبا کمک خواهند کرد. در  در خلق تصاویر 
ثبت  بهتر است که در  و  تاثیر می گذارند  انجام عکاسی  بر طریقه  شما 
تصاویر خود به آنها تکیه کنید تا نگاهتان به سوژه تغییر کند. در این 
از ثبت  این است که هدف شما  میان، نکته ای که اهمیت زیادی دارد 
است  است. خوب  قدرت طوفان  و  نمایش شگفتی  لحظه طوفانی،  یک 
آثار موجود  به سایر  موقعیت جدی، سری  با یک  روبه روشدن  از  پیش 
باز کنید و  با این کار، هم می توانید ذهن خود را  در این زمینه بزنید. 
همچنین از آنها الگو بگیرید تا ایده های جدیدی بیابید. ما به شما بازدید 
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از نقاشی های J.M.W Turner که اکثرا از آب و هوای طوفانی دریا 
کشیده شده اند را توصیه می کنیم.

کدام قسمت از یک روز طوفانی جذاب تر است؟
در یک منظره طوفانی قطعا عناصر بسیاری برای عکاسی وجود دارند؛ 
ولی باید در انتخاب سوژه خود دقت کنید و به درستی تشخیص دهید 
که کدام عنصر در ترکیب بندی تصویر جذاب ظاهر می شود و ثبت کدام 
عناصر چندان جذابیتی ندارد. به اطراف خود توجه کنید؛ اگر ظاهر ابرها 
بهتر  به خود جذب می کند،  را  نظر شما منحصربه فرد است و شما  در 
است ابرها را در تصویر ثبت کنید. البته از اهمیت میزان ثبت افق در 
تصویر خود غافل نشوید؛ به این دلیل که وجود یک افق معقول در عکس 

می تواند تاثیر به خصوصی بر آن بگذارد.
توجه داشته باشید که که در این شرایط اگر ترکیب دیگری را هم به 
تصویر اضافه کنید، آن سوژه به نسبت آسمان کوچک تر به نظر خواهد 

رسید.
اگر در موقعیت عکاسی شما باد شدیدی می وزد، سوژه عکاسی شما را 
تحت  تاثیر قرار خواهد داد و شاید مجبور به ایجاد اندکی تغییرات در آن 
باشید. حضور سوژه انسانی هم در تصویر شما می تواند ایده بسیار جالبی 
باشد. لباس یا موی بلندی که با وزش باد حرکت می کند، تصویر شما را 

ملموس تر و رویایی تر خواهد کرد.
نکاتی وجود دارد که برای عکاسی در آب و هوای نامساعد باید به آنها 

توجه کنید.

1-از قطرات آب و رطوبت دوری کنید
شدت  که  دیگری  محیط  هر  یا  و  می کنید  عکاسی  ساحل  در  اگر 
طوفان در آن زیاد است، باید مطمئن شوید که دوربینتان در برابر 
قاعدتا  که  دلیل  این  به  شده است.  محافظت  آب،  ذرات  و  رطوبت 
بسیاری از قسمت های دوربین در برابر آب آسیب پذیر هستند. پس 
سعی کنید با به کار بردن هرچه در اختیار دارید یک سپر دفاعی 
برای دوربین ایجاد کنید تا از آسیب های احتمالی جلوگیری کنید. 

خودتان هم دائما وضعیت دوربین را چک کنید.
2-ترکیب رنگی خود را انتخاب کنید

در  کنید، دستتان  عکاسی  منظره طوفانی  از  بگیرید  تصمیم  وقتی 
انتخاب رنگ باز خواهد بود. ابرهای طوفانی در اواسط روز رنگ های 
محدود و یا اصوال در طیف رنگ خاکستری ظاهر می شوند. در این 
را محدود تر  بهتر است شما هم رنگ های پس زمینه عکس  شرایط 
به  منظره  رنگ های  تنوع  خورشید  میش  و  گرگ  زمان  در  کنید. 
بیشترین حد خود می رسد و عکس هایی که در این بازه زمانی ثبت 

شوند را بسیار جذاب خواهند کرد.
3- خطرات احتمالی طوفان را بررسی کنید

از پیش بررسی کنید که گرد و خاک و رطوبت ممکن است تا چه 
اندازه خسارت به بار آورند. سعی کنید برای عکاسی در شرایط جوی 
در  مثل چادرهای مخصوص  تقریبا سرپوشیده  مکان  نامساعد یک 
بر دوربین  وارد  از خسارات  بسیاری  از  کار هم  این  با  بگیرید.  نظر 

جلوگیری می کنید و هم خودتان در امنیت بیشتری خواهید بود.
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4-در نور مناسب عکاسی کنید
انتخاب  برای  زیادی  گزینه های  طوفانی  منظره  از  عکاسی  در  شما 
فیلتر در اختیار دارید. این فیلترها نور پس زمینه شما را که احتماال 
آسمان است، تنظیم خواهد کرد. تولیدکننده های اصلی این فیلترهای 

عکاسی شرکت های Cokin و Lee هستند.
اگر نور خورشید حدود ۹۰ درجه باشد، باید فیلتر مورد نظر را به 
مشاهده  همواری  آسمان  تصویر  در  زیرا  بدهید.  قرار  افقی  صورت 

نخواهید کرد.
۵-کادری هماهنگ ایجاد کنید

کنید،  توجه  آن  به  آسمان  از  عکاسی  در  باید  که  موضوعی  دیگر 
هماهنگ بودن سوژه و ترکیب آسمان و پس زمینه سوژه می باشد.

چگونه آسمان ابری را به بهترین نحو به تصویر بکشیم؟
شاید تصور کنید که آب و هوای ابری در تصویر به این دلیل وجود 
رنگ هایی بی روح، کسالت آور و افسرده به نظر برسد. اما این وضعیت 
گونه  این  و  می شود  محسوب  مناسبی  موقعیت  عکاسی  برای  هم 

تصاویر طرفداران زیادی هم دارند.
در اولین گام باید تخمین بزنید که چه مقدار از آسمان را ابر پوشانده 
و این ابر ها چه قدر ضخامت دارند. سپس توجه کنید که ابر ها در 
چه موقعیتی در آسمان نسبت به هم قرار گرفته اند؛ همه این موارد 
در   Paul F Davis هستند.  عکاسی  برای  متفاوتی  فرصت های 

رابطه با تصاویری که از هوای ابری ثبت می شوند می گوید:
خورشید همواره از پشت ابرها می درخشد!

از چندین  این موضوع  توضیحات، می توان گفت  این  با وجود  پس 
نظر اهمیت دارد؛

اول اینکه الیه های ابری تضاد نوری و کنتراست عکس ها را تا حد قابل 
توجهی کاهش می دهد. وقتی شما یک دوربین DSLR پیشرفته در 
اختیار داشته باشید، متوجه خواهید شد با وجود قابلیت های بی شمار 
این دوربین ها باز هم به نظر می رسد که تصاویر نهایی ثبت شده با 
این دوربین ها کنتراست باالیی دارند. قطعا می توانید تصور کنید که 
این مشکل در زمانی که تابش خورشید شدید است می تواند بیشتر 
ابر  از  پوشیده  کامال  آسمانی که  است که  باشد. گفتنی  دردسرساز 
این چنین موقعیتی  به  ایجاد می کند. عکاسان  است هم مشکالتی 
“وجود SoftBox در آسمان” می گویند. SoftBox  وسیله ای است 
که در عکاسی پرتره کاربرد وسیعی دارد و نور را به شکل صحیحی 
در چهره افراد پخش می کند. پس بر اساس این موارد، اگر قصد دارید 
بهترین  برای کسب  موقعیت  بهترین  کنید،  عکاسی  آزاد  فضای  در 

نتیجه زیر آسمان ابری است.
دومین علت اهمیت عکاسی در هوای ابری هم این است که این آب 
و هوا منظره جذابی را برای عکاسی از سوژه فراهم می کند. همان 
طور که اکثر افراد تصور می کنند، آسمان ابری راه خوبی برای بیان 
کار می توانید حاالتی مثل  این  با  است.  از طریق عکس  احساسات 
غم، ترحم و به یادآوردن خاطرات را در بیننده ایجاد کنید. پس اگر 
تصویر شما چنین اهدافی دارد، آسمان تیره و تاریک آن را تکمیل 

می کند.
ابری  هوای  و  آب  و  آسمان  حضور  در  سفید  و  سیاه  عکس های 

می توانند معجزه گر باشد.
وقتی رنگ ها از قاب تصویر شما پاک شوند، توجه ها بیشتر به سوی موارد 
مهم تر جذب خواهند شد و چشم انداز تصویر شما به شکل متفاوتی ظاهر 
می شود. البته برای این کار باید توجه داشته باشید که این کار با سایر 
اجزای تصویر هماهنگی داشته باشد. نگران تغییر کیفیت تصاویر پس از 
عکاسی با سیاه و سفیدکردن آنها نباشید. اگر این کار را با نرم افزارهای 
نیاز  شد.  نخواهد  کم  آنها  کیفیت  دهید،  انجام  شناخته شده  و  مناسب 
را  می توانید عکس  کنید؛  تصویر خود حذف  از  را  رنگ ها  کامال  نیست 
که  کنید  کم  را  آنها  همه  یا  رنگ ها  برخی  ولی شدت  نگهدارید  رنگی 

نتیجه این کار یک عکس با حس و حال متفاوت خواهد بود.
1- رنگ سفید در تصویرتان متعادل باشد

اگر سوژه مورد نظر در آسمان باشد، وضوح رنگ ها در تصویر نهایی بهتر 
White Bal� بیشتر، می توانید برای کسب اطمینان  بود. ولی   خواهد 

ance یا اندازه سفیدی تصویر را تنظیم کنید. برای این کار تنظیمات 
AWB دوربین ها اصوال مطمئن هستند. اما می توانید از مود ابری هم 
استفاده کنید. این قابلیت نور دوربین شما را روی ۶۰۰۰ کلوین تنظیم 
می کند که عکس حاصل از آن به گونه ای است که گویا در روزی ابری 

ثبت شده است.
2- به حالت عکس ها دقت کنید

در پروژه عکاسی در روز ابری، دقت کردن به تصاویر باعث می شود که 
آنها با هم هماهنگ تر شوند. اگر بخواهید تصاویر خود را سیاه و سفید 
کنید یا حتی شدت رنگ ها را کمتر کنید، این هماهنگی یا tones که 
در تصاویر به وجود می آید، احساسات متفاوتی به آنها می بخشد. البته 
باید توجه داشته باشید که این محقق شدن این خواسته در شرایطی که 

تابش خورشید مستقیم است بسیار دشوارتر خواهد بود.
3- به عکسبرداری از خورشید هم فکر کنید

حضور  عکس  کادر  در  خورشید  اگر  عادی  حالت  در  که  است  درست 
داشته باشد، نوردهی عکس کاهش خواهد یافت؛ ولیکن حتی یک الیه 
نازک از ابر هم می تواند این مشکل را برطرف کند. پس مزیت دیگری که 
آسمان ابری در اختیار شما قرار می دهد، این است که می توانید خورشید 
را هم به آسانی در کادر خود جای دهید و تصاویر بی نظیری خلق کنید.

4- جزئیات را نمایش دهید
در تصاویری که در هوای ابری ثبت می شود، جزئیات به نسبت تصاویری 
که از یک آسمان آفتابی ثبت شده اند، واضح تر نمایان می شود. البته این 
نکته کامال برخالف چیزی است که عکاسان حرفه ای آموزش دیده اند؛ 
برگ  مثل  سوژه هایی  می توانید  شما  موقعیت ها  چنین  این  در  ولی 
درختان را به زیبایی ثبت کنید و همین طور مبحث بازتاب نور را بهتر 

نمایش دهید.
۵- بخش های بی معنی آسمان را حذف کنید

حال  و  یا حس  ویژگی  آسمان  از  قسمتی  وقتی  که  ندارد  لزومی  هیچ 
خاصی ندارد، آن را قاب تصویر بگنجانید. حضور آسمان در تصویر حتما 
باعث زیبایی تصویر نمی شود و بسیاری از عکس هایی که اثری از آسمان 
در آنها نیست هم بسیار جذاب هستند. آسمانی که حرفی برای گفتن 

نداشته باشد، فقط از اهمیت سوژه و توجه به آن کم خواهد کرد.
                                                                                         ادامه دارد...
https://akasee.ir/
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در سال  ۱۹۵۲، جسد لوئی بریل، پسر  چرم دوز و زین ساز فـقیری 
از اهـالی دهکده کوپوری ، واقع در ایاالت سن ومارن، که چند سال 
قبل از  آن تاریخ، در گورستان زادگاهش  به خاک سپرده شده بود، 
به مقبره پانتئون پاریـس -آرامگاه مشاهیر فرانسه- انتقال  داده شد. 
گورستان   در  همشهریانش،  درخواست  به  متوفی،  دست های  تنها  

زادگاهش، مدفون  گردید.
افرادی  از  انتقال جنازه بـریل، یک صف طوالنی، مرکب  در مراسم 
نابینا، که به کمک عصاهای سفیدرنگ، با قدم هایی نامطمئن، حرکت 
تا  نابینایان به خوبی آگاه بودند  این  بودند.  می کردند شرکت کرده 
او  مدیون  بود،  کرده   اختراع  بریل  که  خطی  خاطر  به  اندازه،  چه 
هستند. این خط که از نقطه های  برجسته تشکیل می شوند، انبوهی 

از دانـش های بشری را در دسترس  نابینایان گذاشته بود.
داوطلبانه  خواه   بی شمار،  زنانی  و  مردان  جهان،  سراسر  در  امروزه 
از وسایل  استفاده  با  را،  ورقه کاغذ  ضخیمی   از سر وظیفه،  و خواه 
قلم  یک  و  مشبک  صفحه  یک  و  کوچک  میز  یک  یعنی  ساده ای، 
حکاکی، به فواصل معینی، سوراخ  می کنند. این سوراخ ها در پشت 
نابینایان   که  می آورند  وجود  به  برجسته ای  نقاط  کـاغذ  ورقـه 

می توانند آنها را لمس کنند.
برای  اما  آمده است،  نابینایان  کمک  به  هم  نو  فناوری های  امروزه 
نابیناها  یاور  که  بود  بریل  خط  ساده  نسبتا  فناوری  همین  دهه ها 
موسوم  پاریس،  نابینایان  مؤسسه  در  تنها  پیش،  دهه های  در  بود. 
 به انجمن»والنتن هائوی«، خوانندگان این خط از ۸۰۰۰ تن تجاوز 

می کردند.
سال  در  بود،  فقیر  چرم دوز  یک  فرزند  چـهارمین  کـه  بریل   لوئی 
شد.  خانواده اش  بسیار  شادی  باعث  او  تولد  و  آمد  دنیا  به   ۱۸۰۹
پدرش عقیده داشت که او در دوران پیری اش تنها مونس او خواهد 

بود.
اطاق   کرد.  راه رفتن  به  شروع  کرده،    رشد  تدریج  به  نحیف  کودک 
از  آشپزخانه  عنوان  به  حال  عین   در  که  پدری اش   خـانه   نـشیمن  
آرامی  به  سوپ  دیگ  آب  آن   اجاق  روی  در  و  می شد  استفاده  آن 
کودک  این   نمی کرد.  ارضاء   را   کودک  کنجکاوی  می جوشید، حس 
سه  ساله می خواست به اسرار تمام اشیاء موجود در  دنیای  کوچک 
والدینش  یابد.  دست  نمی کرد  تـجاوز  پدری اش  خـانه  از  که  خود 
برحذر   کارگاه چرم دوزی  میز  ابـزار  بـه  از دسـت زدن  را  او  همواره 

می داشتند. ولی  کودک، همین که تنها می شد، ابزارهای چرم دوزی را به 
دست می گرفت و به بریدن چرم می پرداخت و از بوی مطبوع آن  لذت 
بود،  بریدن قـطعه چرمی مشغول  به  می برد. ولی یک روز مـوقعی که 
ناگهان  تراشه ای  از  چرم  و به روایتی نـوک گـزن چرم بری به چشمش 
دلخراش  فریادهای  شنیدن  با  کرد.  خون  غرق   را   صورتش   و  فرورفت 
خانه  به  والدینش  که  موقعی  شتافتند.  او  سوی  به  همسایگان  کودک، 
بازگشتند با تـأثر فـراوان  پی بردند  که یکی از چشمان  کودکشان آسیب 
دیده است. دارویی که، در آن زمان به وسیله پیـرزنان تجویز شده بود، 
مؤثر  واقع  نشد  و بیماری ورم ملتهمه چشم که کودک به آن دچار شده 
بود، رفته رفته به التهاب  چرکین  تبدیل  گـردید و بـه چـشم دیگر نیز 
و  رفت   بین   از  چشم  دو  هر  قرنیه های  که  نکشید  طولی   کرد.  سرایت 
بـاالخره کـودک بینایی خود را کامال از دست داد. او به مادرش می گفت 
صدای  پرندگان  را  می شنوم ولی آنها را نمی بینم. چرا مرا در تاریکی نگاه 

می دارید؟
از آن پس، کودک پنـج  ساله در  دنـیای  صداها می زیست. همزمان، در 
نتیجه مشکالت ناشی از جنگ های ناپلئون، دولت تصمیم گرفته بود کـه  
بـرای  رفـع  نیازهای مالی خود، مبالغی از مردم به صورت مصادره، وصول 
کند. در ژانویه   ۱۸۱4 دستور مصادره اموال در دهکده زادگاه بریل  اجرا 
شد. کودک پنج ساله، صدای پدرش را که با لحن اعتراض آمیز با ماموران  
فـرانک،   ۱۶ ناچار شد  پدرش  باالخره  می شنید.  می کرد   بحث   مصادره  
نیروهای  بعد،  ماه  بپردازد. یک  بود،  قابل مالحظه ای  او وجه   بـرای  که 
دشمن دهکده را  اشغال  کردند. لوئی  صدای پای گاو مورد عـالقه اش را، 
که اشغالگران به زور با  خود  می بردند، می شنید. به مدت ۷4 روز هیاهوی 
کـرده  اشـغال  را  پدرش  خانه  تناوب  به   که  پروسی  و  روسی  سربازان 

بودند، به گوشش  می رسید.
باالخره  بار دیگر آرامش در دهکده برقرار شد، ولی در نتیجه جنگ های 
طوالنی و بدی برداشت محصول، اهالی دهکده به فالکت افتاده بودند، 
نفر مستحق دریافت کمک  از ۶۱۰  تن  جمعیت آن، ۶۲  به طوری که 
به  را  دهکده   متمکن   اهالی  منظور  این  به  و  شـدند  داده  تـشخیص  
پرداخت مالیات مخصوص  وادار  نمودند. این  وضع دشـوار  پدر  بـریل  را 

نـسبت به آینده پسرش نگران  کرده بود.
استعداد  تأثیر  دهکده-،تحت  -آموزگار  و»بشره«  -کشیش-   »پالوی« 
زودرس لوئی کوچک قرار گرفته و به او عالقه مند شده  بـودند. »مارکی  
دورویـلیه«که قـصر مسکونی اش در مجاورت دهکده  قرار داشت نیز به  

داستان زندگی لوئی بریل
 مخترع خط  نابیناها
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خاطر  به  اشراف زاده   این   بـود.  کـرده  پیدا  دلبستگی   نابینا  کودک  این  
آورد که سال ها قبل، یعنی در سال ۱۸۷4، در کاخ ورسای، در مراسمی 
شرکت کرده بود  که طی آن »والنتن هـائوی«، جوانان  نابینایی را  کـه  به  
کمک خطی که  خود  او اختراع کرده بود  سواد  آموخته بودند، به دربـار 
جـوانان  سلطنتی  »مؤسسه  جریان،  این  متعاقب  و  بود  کرده  مـعرفی 
با کـمک های  مالی  سخاوتمندانه شاه و درباریان تأسیس شده   نـابینا« 

بـود.

مجسمه و تصویری از والنتن هـائوی
مؤسسه  به  را  بریل   لوئی   که   گـرفت  تصمیم   دورویلیه«  »مارکی   پس 
این  ترتیب،  به  بگیرد.  او  برای  تحصیلی  بورس   یک  و  بفرستد  مذکور  
نابینایان  سلطنتی  »مؤسسه  به    ،۱۸۱۹ سـال  فـوریه  در  نابینا،  کودک 
مذهبی  مـدرسه  ساختمان  مـؤسسه ،  این   ساختمان  شد.  وارد  جوان« 
سـابق» سن فیرمن« بود که مکان مـرطوب   و سرد  و نامناسبی بود، ولی 
این معایب برای لوئی کوچک بی اهمیت بود، زیرا وی چنان به فراگرفتن 
این مؤسسه  از قبیل دستور زبـان  و تـاریخ  و ریاضیات  که در  دروسی 

تدریس می شد، سـرگرم  شده  بود  که  بـه  چـیز دیگری توجه نداشت.
نابینایان  برای  والنتن هائوی«  بـه وسیله»  این مؤسسه، خطی کـه  در 
اختراع شده  بود، مورد استفاده قرار می گرفت. یک کتاب درسی بسیار 
کـوچک وقـتی که به این  خط برگردانده مـی شد،  چـندین جـلد بزرگ 
را اشغال مـی کرد. »والتن هـائوی« در بدو امر، حروف خود را با چـوب 
سـاخته بود ولی بعدا آنها را به حروف برجسته ای که  بر روی مقوا قرار 
داده   تـشخیص   دشواری  بـه  لمس  با  حروف  این  کرد.  تبدیل  می داد 
زیـاد  آنها  سـاختن  بـعالوه  و  می کرد  اشغال  را  زیادی  جای  و  می شد  
وقـت مـی گرفت. با تمام  این معایب،  این روش راه را برای خـواندن از 

طریق لمس باز کرده بود.
در مؤسسه نابینایان، داستان اولین  شاگرد »والنتن  هائوی «بر سر زبان ها 
ایـنکه روش خود را به مورد آزمایش  بود. شایع بود که هـائوی، برای 
بگذارد جوان  نابینایی را کـه در جـلوی کـلیسایی گـدایی مـی کرد به  
ابتکاری خود، سواد  با  استفاده  از خط  او،   آمـوزشگاه خـود آورد تا به 
پسرشان  برای  را  گدایی  حرفه  که   نابینا  کودک  والدین  ولی  بیاموزد. 
اعتراض  هائوی«  »والنتن   بـه  مـی دانستند  سـوادآموزی  از  سودآورتر 
کردند و وی، برای نگاه داشتن شاگرد خود، ناچار  شده بود مبلغی، معادل 
آنـچه کـودک از راه گـدایی بـه دست مـی آورد را به والدین او بـپردازد.
لوئی با آنکه به استاد سالخورده خود احترام می گذاشت، خطی را که او 
اختراع  کرده بود و اکنون دیگر کهنه شده  بود  مورد انتقاد قرار داد و از 
همان موقع به  فکر اصالح آن افتاد. ولی فعال با ولع بـه فراگرفتن دروس 
می پرداخت و به ویژه به  رشته موسیقی، عالقه ای خاص نشان می داد. در 
این مؤسسه، موسیقی را، از راه  گوش  به  شاگردان می آموختند  و بریل 
همین موضوع را یکی از نواقص روش تدریس  می دانست. بعدها وی موفق 
شد که برای نابینایان حروف  مخصوص، جهت خواندن  و نوشتن نـت های 

مـوسیقی پیدا کند.
برای  تدریس  موسیقی،  تاالر مخصوص،  نابینایان،  متأسفانه در مؤسسه 
وجود نداشت. پیانو  را در راه پله گذاشته بودند و دانشجویان برای نواختن 
»فلوت« روی  درگاهی  های مقابل پنجره ها می نشستند. با این همه لوئی 

به تکمیل معلومات   موسیقی  خود  و به خصوص به کسب مهارت در 
نواختن »پیانو« و»ارگ« اهتمام ورزید.

مالی   بـود. ضعف   نابینایان حـکمفرما  مؤسسه  در  انضباطی شدید، 
صرفه جویی  کارکنان  استخدام  در  که  بود  گردیده  موجب   مؤسسه  
از  را  انضباط  و سرپرست،  مراقب  تعداد  به کمی  توجه  با  و  نمایند 
طریق تشدید تنبیهات برقرار سازند. چون  محبوس ساختن نابینایان 
در سـیاه چال ها، برای آنـان  که به هرحال در تاریکی  به سر می بردند، 
تنبیهی  شـدید مـحسوب نمی شد، لذا سرکشان را از صرف غذاهای  
معمولی محروم می کردند و تا مدتی به آنها چیزی جز نان خشک و 

آب، نمی دادند. تنبیه های بدنی نیز متداول بود.
گاهی نیز خطاکاران را از حق خروج از  مؤسسه محروم می ساختند. 
پنـجشنبه هرهفته صورت می گرفت.  گردش  هفتگی، در روزهـای 
در ایـن روز شـاگردان،  ساختمان مرطوب مؤسسه را ترک می کردند 
و برای هواخوری به باغی می رفتند. در این گردش ها، شاگردان را 
سرپرست  نفر  یک   مراقبت   تحت   و  می بستند  یکدیگر  به  طنابی  با 
بریل لطمه   لوئی  نامطلوب، به سالمتی  این وضع  حرکت می دادند. 

می زد.
نـابینایان،  از مؤسسه  هائوی«  بازدید »والنتن  انتشار خبر  روز  یک 
هیجان  بی سابقه ای در ایـن آموزشگاه به وجود آورد. در ماه اوت سال 
۱۸۲۱ شاگردان و اولیای مؤسسه، با بی تابی، خود را  برای  پذیرایی از 

این مرد مشهور آماده می کردند.
آیا مـوقعی که »والنتن هائوی«، در آن روز، دست  دانشجویان   اما 
که  را  بزند که دست جوانی  را می فشرد، می توانست حدس  جوان 
فشرده  گردید،  خواهد  او  جانشین  شهرت   و  دانش  حیث  از  بعدها 

است؟
روزی یک سروان توپخانه به نام »شارل باربیه  دوالسر«، به منظور  
اختراع  کرده   نـابینایان  بـرای سـوادآموزی  ارائه  روش  جدیدی که 
بود، به مؤسسه  مراجعه کرد. با آنکه مدعیان اختراعات جدید معموال 
مـدیر    سـابق  اینکه  وجود  با  و  می شدند  تلقی  مزاحم  اشخاصی 
مؤسسه، از پذیرفتن همین افسر امتناع  ورزیده  بود »پی نیه« -مدیر  
جدید مؤسسه- که به شاگردان خود عـالقه ای خـاص داشـت  و هیچ 
فرصتی را برای بهبود وضع آنان از دست نمی داد، به مالقات با وی 

رضایت داد.
سـروان   اختراع  و»السپد«،  »پرونی«  فرانسه  علوم  آکادمی  در 
»این  که  بودند  گرفته  نتیجه  و  دادند  قرار   بررسی   مورد   »باربیه«را 

اختراع گفتگوی  میان الالن و کوران را امکان پذیر می کند.«
ارتـش  بـرای  امر  ابتدای  در  را  خود  ابتکاری  روش  مزبور،  سروان 
اغلب   می کرد،  خدمت   ارتش   در  که  موقعی  وی  بود.  کرده   اختراع 
مجبور می شد در نیمه  شب  دستورها و پیام های رسیده از فرماندهان 
را بخواند  و چون این امر آسایشش را مختل می کرد، در صدد برآمد 
که یک روش مرکب از خط و نقطه  برجسته  ابداع  کند تا  با لمس 
آنـها با انگشت بتواند دستورهای رسیده و کوتاه، نظیر »حرکت به  

پیش«، »عقب نشینی عمومی« و  امثال  آن  را بخواند.
»تحریر  سیستم  از  که  افتاد  فکر  به  »باربیه«  پایان جنگ،  از  پس 
نابینایان استفاده کند  و به این منظور اختراع  شبانه« خود به  نفع 
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این  زیرا  نهاد.  نام  را »تحریر شنیداری«  آن  و  تکمیل کرد  را  خود 
یک  کمک  با  و  بود  شنیداری  امروزی  تـندنویسی   مـانند   روش 
خط کش کشویی که دارای منافذ کوچکی بود، برگرداندن  هرعبارتی 

را، بدون  توجه  به امالء کلمات، میسر می کرد.
نابیناها می توانستند با فرو بردن  قلم  حـکاکی در ایـن مـنافذ، به روی 
بیاورند. این سوراخ ها  یک ورقه کاغذ ضخیم، سوراخ هایی به وجود 
برجستگی هایی را به وجود  می آورد که از ترکیب آنها، طبق قـواعد 
معینی، کلمات به وجود می آمدند. این روش انقالبی، مؤسسه نابیناها 
را  تحت تأثیر قرار داد و دکتر پی نیه -رئیس  مؤسسه- تصمیم گرفت 

آن را به عنوان روش مـکمل، در سوادآموزی نابیناها، به کار ببرد.
توجهی  کلمات  امالی  به  مذکور  روش  شـد،  اشـاره  که  طوری  به 
نقطه گذاری و نت های موسیقی  اعداد و عالئم   فاقد  بعالوه  نداشت، 
بود. لوئی بریل این  نواقص را تذکر داد و در پی رفع آنها و به طور 

کلی ساده کردن روش پیشنهادی سروان باربیه برآمد.
و  یابد  حضور  مؤسسه  دفتر  در  نمود  دعوت  بـاربیه  از  پی نیه 
پیشنهادهای اصالحی بریل را مورد  بررسی  قرار دهد. به این ترتیب، 
در دفتر مدیر مؤسسه، نوجوان پانزده ساله، با افسر عبوس پنجاه ساله 
روبرو شد و نظرات خود را  با وضوح کامل تـشریح کـرد. ولی باربیه 
حاضر نشد پیشنهادهای این جوان  نحیف  را، که در قبوالندن عقاید 

خود پافشاری نمی کرد، بپذیرد.
بعدها این دو تن متقابال به مزایای روش یکدیگر اعتراف کردند: بریل 
از  در این مورد چنین نوشت: »من در نخستین کوشش های خود، 

روش باربیه الهـام گرفتم.«
باربیه، به نـوبه  خود، پس از آنکه به دریافت جایزه ای از انستیتوی 
شد،  نائل  شبانه«،  »تحریر  سیستم  اختراع   مناسبت  به  فرانسه؛ 
چنین   و  داد  قرار  ستایش  مورد  را  خود  جوان  رقیب  کوشش های 
بود که   نابینایان  بریل، دانشجوی جوان مؤسسه  لوئی  نوشت: »این 
و  افتاد   نابینایان   تـحریر   روش  ساده کـردن   فکر  به  بار  اولین   برای  
موفق شد با استفاده از یک خط کش سه شیاری، این روش را ساده تر 
کند. در این  روش اصالح شده حروف جای کمتری را اشغال  می کند  
و با سهولت بـیشتری خـوانده  می شود. از ایـن دو لحاظ، خدمات وی 
شایان توجه و درخور تـحسین اسـت و مـا باید  خودمان  را  مرهون  

او بدانیم.«
لوئی بریل، ضمن انجام تکالیف مدرسه، تمام اوقات فراغت خود را  به 
تکمیل خط نابینایان  که بزرگ ترین هدف زندگی او به شمار می رفت 
اختصاص می داد و حـتی در ایـام تعطیالت، اوقات خود را  صرف  این  

کار می کرد.
موقعی که به ۱۵ سالگی رسـید، روش ابـداعی او به حدی تکمیل 
قرار گرفت و  تأثیر آن  نیه« مدیر موسسه تحت  بود  که »پی  شده  
دستور داد که این روش، الاقل به طور غیررسمی در  آموزشگاه  مورد  
استفاده  قـرار گـیرد، زیرا بـه کار بردن روش »والنتن هائوی« با آنکه 

قدیمی شده بود، هنوز اجباری بود.

الفبا،  بر حروف  بود که عالوه   اخـتراع کرده  بریل ۶۳  عالمت   لوئی 
شامل عالئم نقطه گذاری و ریاضی نیز می گردید. وی برای رسیدن  به 

این  نتیجه، روش  ابداعی»باربیه« را ساده تر سـاخته و آن  را بـه دو ردیف 
با یک ردیف خـطوط کـوتاه  نقاط سوراخ شده عمودی کاهش داده  و 

افقی تکمیل کرده  بود.
این ۶۳ عالمت، با تغییر تعداد و محل  نقطه ها  و خطوط، به دست می آمد. 
این روش تکامل یافته، افق روشن تری را در مقابل نابیناها مـی گشود زیـرا 
آنـان  می توانستنند، به  کمک آن، یادداشت بردارند و مطالب کتاب هایی 
را که بیناها برای آنها قرائت مـی کردند، با ایـن حـروف، بنویسند  و نیز  
نابیناها  روی  بر  دنیای جدیدی  ترتیب  این  به  کنند.  مکاتبه  خود  بین 

گشوده می شد.
و  کرد  مـعاف  نـظام  خـدمت   انجام   از  را  لوئی  وظیفه،  نظام  شورای 
جالب است که این شورا که گویی نابینائی  را  علت  کافی برای معافیت 
نـمی دانست، وی را به استناد اینکه توانایی خواندن  و نوشتن  ندارد، از 

انجام خدمت نظام  معارف  کرد!
استعداد لوئی به حدی توجه مسئوالن مـؤسسه را جـلب کرد که وی را 
در  ۲۰  سالگی به سمت  معلمی برگزیدند، ولی این سمت مزایایی نداشت 
با  آنجا  در   می توانست   کـه   خـصوصی  اطاق  یک  از  استفاده  حق  مگر 
فراغ بال به مطالعه بپردازد و نیز اجازه دوختن  یک  سردوشی از پارچـه 

ابـریشمی  زربـفت روی لباس  سیاه  متحد الشکل معمولی.
مقررات  قبیل  از  مقررات عمومی  مؤسسه  لحاظ،  وی  مشمول   از سایر 
مربوط بـه بـازبینی ورود و خروج و سانسور  نامه ها و حتی تنبیهات، بود.
»پی نیه« -مدیر مؤسسه - که  می خواست وسایل  سرگرمی  بریل  را فـراهم 
آورد، گـاهی از اوقـات  او را  به  منزل خود دعوت می کرد و گاهی نیز وی 
را با خود به مجالس  شب نشینی  می برد. اما ایـن مـجالس  برای بـریل 
پیانو   پشت  که  می کردند  دعوت  او   از   که  موقعی  اما  نبود.  لذت بخش  
بنشیند  و یکی  از قـطعات بـتهون، موزارت و یا هایدن را بنوازد، احساس 
رضایت خاطر می کرد. وی اطاق  کوچک  خود  را که می توانست در آن  به  
تحقیقاتش  درباره اختراع عـالماتی، برای  نـت های  موسیقی ادامه دهد و 
یا به  تألیف  کتابی، راجع به ریاضیات، بپردازد به هر جای دیگری تـرجیح 

می داد.
می کرد،  احساس  خود   در   پیش  از  بیش  که  خـستگی   وجود  با  بریل، 
به شغل مـعلمی کـه بـه عهده  گرفته  بود ، عالقه نشان  می داد  و سعی 

می کرد خـستگی خـود  را ندیده بگیرد.
اما بریل یک روز به خونریزی ریوی  دچار گردید و تردیدی برایش باقی 

نماند  که  بـه بـیماری سل گرفتار شده است. مسئوالن مـؤسسه  برای
اینکه کـار  او  را سبک تر کـنند، کالس های  کـوچکی  را بـه او سپردند 
و غذاهای مقوی برایش تجویز کردند. ولی ایـن تـدابیر، برای نجات او 
از بیماری  که  در  آن زمان  قابل عالج نبود، مؤثر واقع نشد. با این حال 
بریل نشاط  و شـادی  خـود  را  همچنان  حفظ کرده بود و موقعی که در 
مـجلسی به شرح جزئیات  خنده آور و یـا جـدی داستانی می پرداخت، 
تنها چیزی که شنوندگان را مـتوجه وخـامت وضع سالمتیش می کرد، 

ضعف و گرفنگی آوازش بود.
این موقع، بریل به تحقیقاتی جدید دست زد و به اختراع ماشینی  در 
می توانستند  بیناها  آن  وسیله  به  کـه  شد  موفق   »رافی گراف«  نام  بـه 
نوشته های نـابیناها را بـخوانند. ولی طـرز عمل  این ماشین بـه اندازه ای 
پیـچیده بود که استفاده از  آن دوام نـیافت. ماشین تحریری که بعدها 
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اختراع شد، این هدف را ممکن کرد و میان نابینایان و بینایان پلی به 
وجود آورد. ولی ایـن پل یک طرفه بود، با این معنی که بـیناها مـطالبی  
را  که نابیناها بـا مـاشین تحریر می نویسند، می خوانند ولی عـکس این 

قضیه  مصداق پیدا نمی کند.
در نتیجه دسیسه هایی که در مؤسسه رخ داد، »پی نیه« از سمت ریاست 
بر کنار  شد  و شخصی  به نام »دوفو« به جای او انتخاب شد. مدیر  جـدید  
مردی خشک و کوته فکر بود و نسبت بـه  بریل نـظر مـساعد نـداشت 
و بـه اختراعات و کشفیات او توجهی نشان نمی داد و دانشجوها را از به 
ابداعی  او منع می کرد و اگر  اطالع حاصل می کرد  کار بردن روش های  
بریل  روش های  یـا  و  آثـار  از  استفاده  یا  و  مطالعه  به  پنهانی  آنها،  که 

می پردازند، آنها را تنبیه می کرد.
تحمل این وضع برای بـریل دشـوار بـود. او سـال های طاقت فرسایی را  
گذرانید تا  اینکه باالخره »دوفو« شخصی را که بر عکس خودش مردی 
فهیم و مبتکر بود، به عنوان معاون  خویش برگزید و در اثر تالش های این 

شخص مؤسسه از وضع وخیمی که دچار آن شده بود نجات  پیدا کرد.
تا آن وقـت، خط  ابداعی »والنتین هائوی« به عنوان خط رسمی نابینایان 
در مؤسسه به کار برده  می شد. ولی تشخیص حروف این خط، از طریق 
لمس با انگشت، دشوار  بود. باالخره پس از مباحثات و مذاکرات مفصل، 
در  نابینایان،  رسمی  خط   عنوان   به  و  گردید  آن  جانشین  بریل  روش 

مؤسسه  مورد استفاده قـرار گرفت.
کوچه »سن ویـکتور« که مؤسسه نابینایان در آنجا واقع شده بود، یکی 
از ناپاک ترین و آلوده ترین محله های پایتخت به شمار می رفت. المارتین، 
شاعر و نویسنده مشهور فرانسوی، با بیان  فصیح خود این موضوع را به 
مقامات  دولتی  گوشزد کرد و در نتیجه، باالخره ساختمانی جدید در بلوار 
انوالیه، بـرای نـابینایاها ساخته شد که تا امروز  هم به  همین منظور از 

آن  استفاده می شود.
مؤسسه جدید، در تاریخ ۲۲ فوریه سال ۱۸44، با تشریفاتی  خاص افتتاح 
گردید و در  مقابل  حاضران طرز خواندن و نوشتن، از طـریق بـه کار بردن 

حروف برجسته بـریل، نشان داده شد.
متاسفانه مـحیط سالم و بهداشتی محل جدید مؤسسه نتوانست از 

پیشرفت بیماری بریل  جلوگیری کند.
از سال ۱۸۳۵ بیماری سل او گاهی کاهش و گاهی تشدید می یافت. 
ولی او که می دانست مرگش  نزدیک است آن را، مانند یک مـسیحی 

واقـعی، ولی با اندکی افسوس، پذیرفته بود.
تأثر  از جهان فرو بست و همه  را دچار  بریل در همان سال چشم 
ساخت. او بی سر و صدا، همان گونه که زیسته بـود، دنیا را تـرک 
چیزی   او  مرگ  درباره  نشریات،  خـبرنگاران  از  یک  هیچ  گفت. 
توجه  قابل  کس  هیچ  برای  بیچاره  نابینایی  درگذشت  ننوشتند. 
نبود. روزنامه نگاران خبر  مربوط به داوطلبی »لفرودوموسه« را، برای  
عضویت  آکادمی فـرانسه، از خبر مرگ بریل  مهم تر  تشخیص  داده 

بودند.

امروزه، روش بریل جهانگیر شده است. از سال ۱۹4۹، ایـن روش بـه 
وسیله یونسکو در تـمام  نقاط جهان ترویج می شود. اگر بخواهیم تنها 
یک نمونه از گسترش  خط  بریل  را ذکر کنیم، کافی است خاطرنشان 
کنیم که ایـن   خـط، تنها  در افریقا، بیش از ۸۰۰ لهجه محلی را در 

بر می گیرد.
به  بی چشمداشت  عالقه  از  نمونه ای  زندگانیش  که   بریل،  چه  گر 
در  می رود،  شمار  به  بشریت  بـه  خـدمت  و  عـلمی   پژوهش های 
توجه   مورد  بود،  مقامش  شایسته  که  طوری  آن  حیات اش،  زمان  
معاصرینش قرار نگرفت، اما پس از مرگش نشانه  هایی  از حق شـناسی 

مردم نسبت به او  مشاهده شد.

https://www.1pezeshk.com/
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جهان تکنولوژی روز به روز در حال سریع ترشدن  است و اگر امسال 
را با سال های قبل مقایسه کنیم شاهد پیشرفت تکنولوژی خواهیم 

بود
بدون شک در سال های آینده این پیشرفت ادامه پیدا خواهد کرد و 
جمله رو به عقب رفتن تکنولوژی را می توان جمله ای بی معنا دانست.
در این مقاله ۵ تا از مهم ترین پروژه هایی را بررسی می کنیم که بدون 

شک در سال ۲۰۲۰ شاهد پیشرفت آنها خواهیم بود.
 

1-هوش مصنوعی
پیشرفت هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۰ نیز همانند دو سال اخیر 

رو به جلو خواهد بود.
ربات ها در حال حاضر قادر به یادگیری همانند انسان هستند این 
جهش به خاطر پیشرفت هوش مصنوعی در سال های اخیر بوده است 
انتطار می رود در سال ۲۰۲۰ با رشد بیشتر هوش مصنوعی سرعت 
و پردازش ربات ها با افزایش چشمگیری مواجه شود و سال ۲۰۲۰ 
انسان ها در  با سرعت بیشتر به  سال ربات هایی باشد که می توانند 

انجام وظایف کمک کنند.

 2-بالکچین
درحال حاضر تنها تعدادی محدود از صنایع از تکنولوژی بالکچین 
استفاده می کنند اما در سال ۲۰۲۰ شاهد قدرت گیری این تکنولوژی 
در بین صنعتگران خواهیم بود و بیشتر  راجع به بالکچین خواهیم 

شنید.
سال  در  هستند  بالکچین  در  مهم  عنصری  که  دیجیتال  ارزهای 
۲۰۲۰ بیشتر خواهند شد و بازار بیشتری از بازار مجازی را احاطه 
خواهند کرد و در سال ۲۰۲۰ افرادی که ارز دیجیتال خرید و فروش 

می کنند بیشتر خواهند شد.

)IoT( 3-اینترنت اشیا
)تلویزیون،  مختلف  دستگاه های  اتصال  اشیا  اینترنت  ساده  معنی 
مایکروویوها، ربات ها و …( به یکدیگر جهت ارتباط آنها از طریق اینترنت 
است. در سال های اخیر اتصال دستگاه ها به یکدیگر مشکالتی همچون 
این   ۲۰۲۰ سال  در  می شود  پیش بینی  که  است  داشته  ارتباط  کندی 
مشکل رو به بهبود پیش برود و در سال ۲۰۲۰ اینترنتی باهوش تر داشته 

باشیم.

۵G -4
با  می توانید  شما  سال ۲۰۲۰  در  می باشد.  سال سرعت ها  سال ۲۰۲۰ 
سرعتی فوق العاده در اینترنت گشت و گذار کنید و هر آنچه از اینترنت 
برابر   با سرعتی ۲۰   ۵G فناوری  با  کنید.  دانلود  به سرعت  می خواهید 
نسبت به نسل قبلی خود می توانید یک فیلم با حجم ۱ گیگابایت را در 
کمتر از ۱۰ ثانیه دانلود کنید و یا به راحتی و بدون کندی همان فیلم 
را آنالین تماشا کنید، پس سال ۲۰۲۰ سال صرفه جویی در زمان است.

۵- تشخیص چهره
تشخیص چهره یکی از قابلیت هایی بود که در ابتدا توسط آیفون رونمایی 
یک  عنوان  به  همراه  تلفن  ساخت  شرکت های  دیگر  در  سپس  و  شد 
باز  را  توانستیم قفل صفجه گوشی خود  با چهره  و  قابلیت معرفی شد 
کنیم. اما در سال ۲۰۲۰ ما احتماال با ثبت چهره خود می توانیم درب 
خودرو یا خانه خود را باز کنیم و یا حتی با هیچ چیز جز صورت خود 

بتوانیم از عابر بانکی پول برداشت کنیم.
 

منبع: تک سیتی

پروژه هایی که در سال ۲۰۲۰ 

پیشرفت خواهند کرد
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دانستی های 
جالب درباره 

فضا که شما را 
متحیر خواهند کرد )۱(

در کائنات هنوز ناشناخته های زیادی وجود دارد، اما حتی چیزهایی 
حقیقت های  از  مملو  برده اند،  پی  آنها  به  امروز  تا  انسان ها  که 
حیرت آور، باورنکردنی و حتی ترسناک هستند. در این مطلب قصد 
این  از  گوشه ای  عنوان  به  فضا  درباره  جالب  دانستی های  به  داریم 

حقایق اشاره کنیم.
انسان ها به لطف سرعت گرفتن فرآیند رشد تکنولوژی طی چند سال 
بسیار  اطالعات  به  کوتاه،  تقریبا  زمانی  مدت  توانسته اند طی  اخیر، 
مفیدی پیرامون دنیای اطرافشان دست پیدا کنند. اکنون در مقایسه 
با صد سال پیش، بشر به مراتب بیشتر کائنات را شناخته و سیاره ها، 

ستاره ها و منظومه های زیادی را در دوردست ها رصد کرده است.
با این حال، کائنات به حدی وسیع است که می توان دانش و فهم 
کنونی انسان از کل حقایق آن را مثل قطره ای از آب اقیانوس دانست. 
اما، در بین بی شمار حقایق نجومی که دانشمندان تا امروز به آنها پی 
با چندین دانستی  ادامه  برده ا ند، موارد حیرت آوری وجود دارد. در 

جالب درباره فضا آشنا خواهیم شد.

ابر فضایی غول پیکر با مزه تمشک
Sagittarius B2 نام ابری غول پیکر و متشکل از گرد، غبار و گاز 
Sagit�  بوده و در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد. بیشتر ابر عظیم
tarius B2 از اتیل فرمیت تشکیل شده است. این مولکول ماده ای 
خاص،  عطری  داشتن  دارد.  تمشک  همانند  مزه ای  و  بوده  معطر 
از خاص ترین  به یکی  تبدیل  را  راه شیری  از کهکشان  این قسمت 

قسمت های فضا کرده است.
گسترده  ابر  از  گوشه ای  در  شناورشدن  به  موفق  روزی  اگر  پس 
Sagittarius B2 شوید، به طور مستمر بو و عطرهای فوق العاده ای 

استشمام کرده و مزه تمشک زیر زبانتان خواهد چرخید!

سیاره ای ساخته شده از الماس
کرد  کشف  سیاره ای  بین المللی  تحقیقاتی  تیم  یک   ،۲۰۱۷ سال  در 
 ،)Pulsar( پالسارها  شده است!  ساخته  الماس  از  می شود  گفته  که 
که  می شوند  محسوب  الکتریکی  بار  بدون  و  مرده  کوچک،  ستاره هایی 
تنها دارای حدود ۲۰ کیلومتر قطر بوده و در هر ثانیه، صدها مرتبه به 
دور خود گردش کرده و در همین حین از خود پرتوهایی ساطع می کنند. 
سیاره ای کشف شده ای که دانشمندان آن  را ساخته شده از الماس خطاب 
می کنند، با پالسار PSR J۱۷۱۹-۱4۳۸ همراه شده و تصور می شود کل 

آن، از کربنی بسیار متراکم ساخته شده است.
چگالی این کربن به حدی باال است که باید به شکل کریستالی درآمده 
از الماس است!  باشد. در نتیجه بخش عمده ای از سیاره به طور کامل 
یکی دیگر از عجایب این سیاره که آن را تبدیل به یکی از متفاوت ترین 
اشیای فضا کرده است، مدت زمان گردش آن حول ستاره )پالسار( خود 
است. یک مرتبه گردش کامل این سیاره الماسی به دور ستاره اش، دو 
ساعت و ده دقیقه به طول می انجامد! بر اساس گزارش رویترز، اگرچه 
حجم این سیاره ساخته شده از الماس از سیاره مشتری تنها کمی بیشتر 
است، اما در مقایسه با آن بیست برابر چگالی بیشتری دارد. در گزارش 
رویترز اعالم شده چگالی این سیاره از تمامی سیاره های دیگری که تا 

امروز کشف شده اند بیشتر است.
خواهد  الماس  عظیم  معدن  این  به  دستیابی  پی  در  بدون  شک  بشر 
بود، اما قرارگیری سیاره در فاصله چهار هزار سال نوری از زمین سبب 
می شود رفتن به آن، حفاری کردن و سپس آوردن گنجینه ای از الماس 

به سطح زمین، حداقل در حال حاضر غیرممکن باشد.

سیاره ای ساخته شده از یخ، اما روی آتش
سیاره Gliese 436b یکی از آفریده های متناقض در کائنات بوده و به 
همین دلیل جزو منحصربه فردترین اشیای فضا به شمار می رود. بیشتر 
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این سیاره از یخ تشکیل شده است، اما به طور حیرت آور، به نظر می رسد 
این یخ بر روی آتش قرار دارد!

سطح سیاره Gliese 436b دارای دمای سوزان 44۰ درجه سانتیگراد 
است، اما روی آن پوشیده از یخ است. دلیل این اتفاق را باید در نیروی 
گرانشی بسیار زیاد هسته سیاره جستجو کرد. این نیروی گرانشی بسیار 
باال سبب می شود چگالی یخ موجود روی سیاره، بسیار بیشتر از یخی 

باشد که ما ساکنان کره زمین می شناسیم.
Gliese 436b در فاصله ۳۳ سال نوری از زمین قرار داشته و دنباله 
آن به حدی وسیع است که سبب می شود پنجاه درصد ستاره مربوط به 
آن، در نور فرابنفش محو شود. این سیاره در حد و اندازه نپتون است، 
فاصله  ستاره اش  با  شمسی،  منظومه  به  متعلق  سیاره  این  برخالف  اما 
بسیار کمی دارد. این فاصله به حدی کم است که گردش یک دور کامل 
به طول خواهید  نیم  و  تنها دو روز  به دور ستاره اش،   Gliese 436b

انجامید.

پالسار نابودکننده   همراه خود
پالسار بلک ویدو )The Black Widow Pulsar( که نزد اهالی نجوم 
خنثی  ستاره  نوعی  می شود،  شناخته   ۳4۳۰-Pulsar J۱۳۱۱ نام  با 
پیوسته  پرتوافکنی های  با  را  آهسته، ستاره همراهش  به طور  است که 

گلوله باران می کند.
هر چه این پالسار مواد بیشتری به سمت ستاره همراهش پرتاب می کند، 
پالسار  توسط  رفته  دست   از  انرژی  می یابد.  کاهش  آن  گردش  سرعت 
منفجرکردن  با  می تواند  می کند،  پیدا  کاهش  سرعتش  که  طور  همان 

ستاره همراه، سبب بخارشدن آن شود!
تب اختر یا پالسار، ستاره های نوترونی هستند که سرعت دوران باالیی 
داشته و به طور مستمر، پالس های مداومی از انرژی تابشی را در کنار 
از  پالسارها  خطوط میدان مغناطیسی ساطع می کنند. در برخی موارد 

باقیمانده   حقیقت  در  آنها  کرد.  خواهند  منتشر  ایکس  پرتو  خود 
اما  کوچک  حجم  و  محسوب شده  منفجرشده  ستاره های  هسته 

چگالی بسیار باالیی دارند.

سیاره ای سرگردان در سرتاسر کائنات
و  سر  سال ۲۰۱۲،  در   CFBDSIR2149 سرگردان  سیاره  کشف 
صدای زیادی در جامعه نجوم به  پا کرد. دلیل تعجب دانشمندان این 
است که سیاره هایی که ما با آنها آشنایی داریم، همگی به دور یک 
ستاره گردش می کنند، اما CFBDSIR2149 فاقد ستاره بوده و به 

طور سرگردان در سرتاسر کائنات برای خود گردش می کند!
اندازه سیاره CFBDSIR2149 هفت برابر بزرگ تر از سیاره مشتری 
تخمین زده شده است. برای مقایسه باید بدانید هزار و سیصد کره 
معتقدند  دانشمندان  می گیرند.  جای  مشتری  سیاره  درون  زمین 
در  دارد.  وجود  کائنات  سرتاسر  در  سرگردان  سیاره  میلیون ها 
از  واقع آنها عقیده دارند تعداد سیاره های این چنینی بسیار بیشتر 

سیاره های دارای ستاره است!

                                                                         ادامه دارد...

www.businessinsider.com/
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اکو فشن
این روز ها  تولید سبز، محصول سبز اسم هایی هستند که  صنعت سبز، 
فشن  اکو  کلمه  از  سبز  فشن  جای  به  مقاله  این  در  می شنویم.  بسیار 

استفاده خواهیم کرد. اما اکو فشن چیست؟
فشن سبز هم شاخه ای از صنعت و محصوالت اکو فشن به شمار می رود 
که اتفاقا ارتباطی به رنگ سبز ندارد بلکه به دنبال داشتن محیط  زیست 
سالم و صنعتی پاک و پایدار است. فشن سبز نام های دیگری هم دارد 
و هدف  دارند  یکسانی  معنای  اکو فشن که همگی  و  پایدار  مثل فشن 
اصلی و نهایی آنها مراقبت از محیط زندگی انسان ها و حیوانات و انتقال 

آن به نسل های آینده است.
اکو فشن )Eco Fashion( یا Eco - Friendly Fashion نوعی از 
فلسفه طراحی است که به دنبال طراحی و تولید محصوالتی است که 
تاثیر انسان روی محیط  زیست و کره زمین را به حداقل برساند. می توان 
گفت اکو فشن در جهت مخالف فشن روزمره حرکت می کند که به دنبال 
عواقب  نظرگرفتن  در  بدون  و  هزینه  کمترین  با  تولید  و  تقاضا  افزایش 
میزان  چگونگی  مثال  عنوان  به  است.  آن  اجتماعی  و  زیست محیطی 
انتشار کربن در محیط و حفظ  از  کاهش وزن محصوالت برای کاستن 

منابع طبیعی و بقای محیط  زیست را مد نظر قرار می دهند.

هدف اکو فشن
کاهش، استفاده دوباره و بازیافت سه کلمه کلیدی در اکو فشن هستند 
که در حال گسترش در همه بخش های مد از تولید تا مصرف و پس از 
مصرف است. بر اساس نظریات اکو فشن درصدی از فروش محصوالت 
در دنیای مد به سازمان های خیریه اهدا می گردد. طراحان مد نیز سعی 
محصوالتی  زیست،  محیط   با  سازگار  اولیه  مواد  از  استفاده  با  می کنند 

تولید و به بازار معرفی کنند.
فرآیند  به  را  محیط  زیست  با  سازگار  شیوه های  تا  تالشند  در  طراحان 
برای  گرفته  تالش های صورت  علیرغم  کنند.  اضافه  مدرن  لباس  تولید 
به حداقل رساندن آسیب ها به محیط در همه عرصه های رشد، تولید و 
حمل و نقل، هزینه تولید محصوالت و لباس های این سبک از مد معموال 

گران تر از محصوالت سایر سبک های مرسوم می باشند.
بر اساس آمار سازمان غیردولتی EARTHPLEDGE حداقل ۸۰۰۰ 
از   %۲۵ و  می شود  استفاده  خام  پارچه  تولید  برای  شیمیایی  ماده 
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می شوند.  برده  کار  به  غیرارگانیک  پنبه  تولید  برای  دنیا  آفت کش های 
این مسأله باعث آسیب جبران ناپذیر به مردم و محیط  زیست می شود 
و دو سوم از مقدار کربن تولیدشده در جهان توسط صنعت مد و لباس 

ایجاد می شود.

مواد اولیه در تولید مد سبز
در مقوله مد سبز یا مد دوستدار محیط  زیست، مواد اولیه و شیوه تولید 
آن اهمیت زیادی دارد. الیافی که قابل بازیافت باشد )recycle( مقوله 
مهمی در مد سبز است. یکی از ایرادات به مد امروزی این است که بعضی 
مواد مصرفی در کیف، کفش، کاله و لباس به  راحتی در چرخه طبیعی 

تجزیه نمی شوند و آلوده ساز محیط هستند.
الیاف طبیعی یا ارگانیک در مد سبز اهمیت دارد. این الیاف در طبیعت 
یافت می شود و نیازی نیست برای تولید آن از مشتقات نفتی استفاده 
کرد. این الیاف به ۲ نوع الیاف سلولزی )الیاف گیاهی( و الیاف حیواني 

تقسیم بندی می شود.
رویکرد جهانی به الیاف پروتینی یا حیوانی در حال افزایش است؛ می توان 

به پشم، ابریشم، موی شتر، کرک کشمیری و پارچه موهر اشاره کرد.

طراحان مد سبز
مدل های مشهور و طراحان مانند استال مک کارتنی، آمور ورت، ادون و 
استوارت براون از جمله افرادی هستند که به مدهای سازگار با محیط 
 زیست گرایش پیدا کرده اند. هفته مد پورتلند از سال ۲۰۰۵، طراحان 
برجسته مد پایدار و صنعت پوشاک و مطبوعات بین المللی را برای ایجاد 

یک هفته مد ۱۰۰ / سازگار با محیط  زیست به خود جذب کرده است.

برندهای حامی اکو فشن
مارک های حامی مد سبز در دنیا بسیار است. در اروپا مارک های تجاری 
 armedangels :مشهور در زمینه مد دوستدار محیط  زیست عبارتند از
از   Nudie Jeans و   Ajna-Organic مارک  آلمان،  کلن  شهر  از 
 Po - Zuیا Pants to Poverty ،از پاریس KamiOrganic ،سوئد
Royal Blush acces� ،از مونیخ room to roam ،از لندن  shoes

sories از کشور سوئیس Bio Shirt Company و از برلین.

با شفاف سازی در مورد تولید و  این برندها  البته ضروری است که 
نشان  زیست  محیط   در  را  آنها  تاثیر  میزان  محصوالتشان  فرآوری 
دهند و این سیستم اکو فشن تنها بهانه و نوعی جدید از برندینگ 

برای گران ترکردن محصوالت نشود.

کدام پارچه ها دوستدار طبیعتند؟
توجه  اصال  )یا  می شود  توجه  آن  به  کمتر  که  مسایلی  از  یکی 
نمی شود(. کدام پارچه ها دوستدار طبیعتند؟ شاید برای مواردی مثل 
نحوه شستن و نگهداری و مرغوبیت پارچه، اصولی مورد توجه قرار 
گیرد اما به ندرت کسی اهمیت می دهد که هر پارچه از چه موادی 
تهیه شده؟ برای ساخت آن، چه مقدار منابع طبیعی مصرف شده 
با توجه به این  و چه قدر به محیط زیست آسیب وارد شده است؟ 
 )Sustainable Fashion( مسائل می توانیم در توسعه مد پایدار

نقشی داشته باشیم. 
ساالنه ۸۰ میلیارد عدد لباس در جهان فروخته می شود. این لباس ها 
یا  یا مصنوعی  الیاف طبیعی  از  پارچه ها  و  تهیه می شوند  پارچه  از 
آلوده کننده  بسیار  الیاف  این  انواع  همه  تولید  فرآیند  نیمه طبیعی. 
را  لباس هر سال زمین  این مقدار  تولید ساالنه  و  و آسیب زا است 

آلوده تر می کند.

الیاف طبیعی
می شوند  تولید  گیاهان  از  که  کتان  و  پنبه  مثل  طبیعی  الیافی 
می توانند مثل غذاهایی که می خوریم ارگانیک باشند یعنی در مزارع 
بدون کود و سم پرورش داده شوند و یا با استفاده از کود و سموم 
ابریشم  و  پشم  مثل  حیوانی  طبیعی  الیاف  شوند.  تولید  شیمیایی 
هم با چالش بزرگ تری روبه رو هستند که حامیان حقوق حیوانات 

همیشه در حال مبارزه با آن هستند.
منابع استفاده شده: آب، زمین، سوخت فسیلی )برای تولید کود و 

سم(
آسیب های زیست محیطی: آلودگی آب و خاک و گرم شدن زمین با 

تولید گازهای گلخانه ای مثل متان توسط حیوانات مزرعه
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برای لباس های زمستانی
احتماال می دانید که بر خالف گوسفند و شتر، بزها موقع چریدن گیاهان 
تامین پشم کشمیر  بزهای مغولستان منبع اصلی  از ریشه می کنند.  را 
در جهانند و این پشم به دلیل مرغوبیت باال تقاضای زیادی دارد. چرای 
بیش از حد این بزها در دشت های مغولستان مراتع را از بین می برد و 
این مساله آسیب جدی به محیط زیست این منطقه وارد کرده است. پس 
با انتخاب پشم گوسفند و شتر به جای کشمیر آسیب کمتری به محیط 

زیست وارد کنید.

برای لباس های ورزشی
بسیاری از کمپانی های تولید لباس ورزشی از پالستیک های قابل بازیافت 
برای تولید الیاف استفاده می کنند که آسیب کمتری به محیط و منابع 
می زند. پس بهترین گزینه الیاف قابل بازیافت PET و استفاده کمتر از 

پلی استر است.

برای لباس های مهمانی
به  را  آسیب  کمترین  که  است  طبیعی  الیاف  بهترین  از  یکی  ابریشم 
محیط وارد می کند. پس به جای لباس های مجلسی ساخته شده از الیاف 

پالستیک به سراغ ابریشم خالص بروید.

 https://chibepoosham.com/
www.modeworld.ir/

الیاف مصنوعی
با  و  کارخانه ها  در  که  اکریلیک  و  پلی استر  مثل  مصنوعی  الیاف 
فرآیندهای شیمیایی از نفت و سوخت های فسیلی تولید می شوند. 
الیافی بسیار محکم و نرم که در واقع پالستیک هستند و جنسشان 

با بطری های آب معدنی تفاوتی ندارد.
منابع استفاده شده: سوخت های فسیلی

و  دی اکسیدکربن  گلخانه ای  گاز  تولید  زیست محیطی:  آسیب های 
گرم شدن زمین، آلودگی آب و زمین

الیاف نیمه طبیعی
فرآیندهای  از  آنها  ساخت  در  ولی  دارند  طبیعی  منشا  الیاف  این 

شیمیایی استفاده می شود مثل ویسکوز و لیوسل.
منابع استفاده شده: چوب

درختان،  قطع  با  جنگل ها  رفتن  ازبین  زیست محیطی:  آسیب های 
آلودگی آب و هوا بر اثر فرآیندهای شیمیایی

چه باید کرد؟
الیاف به محیط  انواع  با این تفاسیر دریافتیم که تولید تقریبا همه 
زیست آسیب می زند. حال نقش ما در کاهش این آسیب چیست؟ 
باید لباس های ساخته شده با الیاف مناسب تر را انتخاب کنیم. حال 
که اولین گام یعنی شناخت الیاف و آسیب های هر یک را برداشتیم 
در گام بعدی باید بدانیم هر لباسی از چه الیافی ساخته شده است، 

فقط کافی است برچسب ها را در فروشگاه ها بخوانید.

برای لباس های تابستانی
از لینن و کنف و پنبه ارگانیک در صورت دسترسی  به جای پنبه 
استفاده کنید چون کاشت پنبه و فرآوری محصول آن فرآیندهای به 

نسبت آلوده کننده تری را طی می کند.

514 996-1620
514 703-4020



برای درج تبلیغ کسب و کار خود در 
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

514 996-1620
514 703-4020
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شیرین بهرام
مفصل فکی گیجگاهی )مفصل Temporomandibular( پرکاربردترین مفصل در بدن است. این مفصل توانایی شما در صحبت کردن، جویدن و 
بلعیدن را تحت تأثیر قرار می دهد. فک پایین را به جمجمه وصل می کند. مسئولیت حرکت فک و باز و بسته شدن دهان را بر عهده دارد. متخصص 
در استخوان درمانی از ساختار فک آگاهی دارد و می تواند به درمان عالئم درد مفصل فکی گیجگاهی کمک کند. متخصص در استخوان درمانی 

محدودیت های حرکت فک و عملکرد عضالت اطراف فک را ارزیابی و درمان می کند.

درد مفصل فکی گیجگاهی چیست و نقش استخوان درمانی در بهبود این درد؟
در مواردی بیمار دچار درد در قسمتی از فک یا تمام فک باال و پایین می شود به طوری که منشا درد مشخص نیست. این درد بیشتر در فک باال 
احساس می شود و دندان های عقب دچار دردگرفتگی هم زمان می شوند. این درد تا چند روز هم باقی می ماند. در بیشتر موارد، مشکل بیمار، درد 
مفصل فکی  گیجگاهی است. اگر در یک سمت صورت و در سمت دندان های عقب باال احساس درد می کنید، ممکن است ناشی از این مفصل باشد. 
معموال این درد با درد دندان عقل اشتباه گرفته می شود. این درد معموال به سمت فک پایین و اطراف گوش منتشر می شود و حتی ممکن است به 

صورت سردرد نیز احساس شود.
بیشتر اختالالت  مفصل فکی گیجگاهی با شروع عالئم به مرور زمان بروز می یابند.

متخصص در استخوان درمانی عالئم و وضعیت شما را به طور کلی ارزیابی می کند. این بدان معناست که عدم تعادل مفصل ها، عضالت، رباط ها و 
استخوان ها در بدن باعث ایجاد درد می شود.

در حین ارزیابی روابط سر، گردن و ستون فقرات و همچنین موقعیت مفصل فکی گیجگاهی در رابطه با جمجمه و شانه می باشد.
ارزیابی و درمان خاص گردن، فک و استخوان های صورت هم انجام می شود. این شامل تکنیک هایی برای بافت های نرم، از جمله عضالت، رباط ها و 
استخوان ها و همچنین تکنیک های خاص برای رها کردن تنش در مفصل های گردن، استخوان های جمجمه و صورت و همچنین مفاصل گیجگاهی 

و فک پایین می باشد تا به رها کردن تنش در ساختارهای عمیق تری برسد.

مفصل فکی گیجگاهی
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1- ترامپولین
جورج نیسن ۱۶ ساله بعد از دیدن صحنه سقوط هنرمندان بندباز 
اختراع  به  دست  دارد،  قرار  زیر  آنها  در  که  محافظی  تور  روی  بر 
در  پرش  برای  که  کشسانی  و  پارچه ای ضخیم  )میز  زد  ترامپولین 
آکروبات یا صرفا تفریح و سرگرمی استفاده  می شود(. جورج با خود 
فکر کرد اگر این هنرمندان بندباز بعد از افتادن روی آن تور دوباره 
پرش کنند جالب تر خواهد بود. ترامپولین تقریبا ۹۰ سال قدمت دارد 

و نیسن آن را در سال ۱۹۳۰ اختراع کرد.

2- ظرف مخصوص بیکن
در یکی از روزهای سال ۱۹۹۳ خانواده ابی فلک متوجه شدند در 
بیکن هایی که   اضافه  بتوانند روغن  تا  ندارند  خانه دستمال کاغذی 
می خواستند در مایکرویو درست کنند را بگیرند، به همین دلیل ابی 
۸ ساله تصمیم گرفت روش بهتری برای پخت بیکن ها پیدا کند. بعد 
 Makin( از کمی آزمون و خطا، ابی ظرف پایه داری به نام بیکن ساز
Bacon( اختراع کرد که مخصوص استفاده در مایکرویو بود و چربی 
ایده  پایه ها  می ریخت.  زیر  به داخل ظرف  بیکن ها در هنگام پخت 

درخشان ابی او را به یک نوجوان میلیونر تبدیل کرد.

3- محافظ گوش
در سال ۱۸۷۷، چستر گرینوود ۱۵ ساله که از یخ زدن گوش هایش 
مفتول  جنس  از  قابی  بود،  شده  خسته  یخ  روی  اسکیت  حین  در 
ساخت و از مادربزرگش خواست چند تکه پوست سگ آبی را به آن 
بدوزد تا با آن گوش هایش را گرم نگه دارد. اختراع این محافظ های 
گوش با استقبال زیادی رو به رو شد و حتی سربازان جنگ جهانی اول 

از این وسیله استفاده  می کردند.

4- خط بریل
پیش از آنکه لوییس بریل ۱۵ ساله الفبای بریل را در سال ۱۸۲4 
اختراع کند، افراد نابینا با لمس حروف برجسته ای قادر به خواندن 
بودند که شیوه کند و پر زحمتی بود. لوییس بریل که بینایی اش را 
در سن ۳ سالگی بر اثر آسیب دیدن چشم هایش از دست داده بود، 
نوعی شیوه مکاتبه که مورد استفاده ارتش فرانسه بود را تبدیل به 

الفبایی کرد که استفاده از آن برای افراد نابینا آسان بود.

۵- چراغ های درخت کریسمس
در گذشته آتش سوزی درخت های کریسمس اتفاق شایعی بود چون از 
شمع برای تزئین  آنها استفاده  می شد. اما آلبرت ساداکای ۱۵ ساله در 
ارزان قیمت تری که دیگر خطر  با اختراع رشته چراغ های  سال ۱۹۱۷ 

آتش سوزی نداشتند به این مشکل پایان داد.

6- کامیون های اسباب بازی
رابرت پچ یکی از جوان ترین مخترعان تاریخ است، به گونه ای که در سن 
۶ سالگی دست به اختراع کامیون های اسباب بازی زد. در سال ۱۹۶۳ 
این  و  کرد  درست  مقوا  و  بطری  در  با  را  اختراعش  اولیه  نمونه  رابرت 

اختراع بعدها به اشکال مختلفی از کامیون   های اسباب بازی تولید شد.

۷- سوپرمن
 ۱۹۳۳ سال  در  بار  اولین  سوپرمن  همان  یا  پوالدین  مرد  شخصیت 
و جو شاستر شکل  نام جری سیگل  به  ساله  نوجوان ۱۷  دو  در ذهن 
گرفت و در سال ۱۹۳۸ در داستان   های کمیک به تصویر درآمد. برخی 
از تاریخ نگاران کتاب   های کمیک معتقدند که ایده اصلی این شخصیت 
مربوط به ماجرای مرگ پدر سیگل در جریان یک سرقت مسلحانه در 

فروشگاهش است.

۸- بستنی یخی
اختراع بستنی یخی هم مانند بسیاری از اختراعات دیگر حاصل تصادف 
بود. فرانک اپرسون ۱۱ ساله در یکی از روزهای سال ۱۹۰۵، بر حسب 
اتفاق یک کاسه جوش شیرین و آب که داخل آن تکه چوبی برای هم 
محتویات ظرف  و  کرد  رها  ایوان خانه  روی  در طول شب  را  بود  زدن 
منجمد شد. حدود ۲۰ سال بعد از این کشف اتفاقی، فرانک کار فروش 

این بستنی   های خوشمزه را شروع کرد.

9- بالشتک هشداردهنده
در  تصادفا  که  کودکانی  مرگ  خبر  شنیدن  از  همیشه  چاوز  آلیسا 
ماشین   های گرم جا مانده بودند ناراحت بود و  می خواست کاری کند که 
از این اتفاق تلخ جلوگیری کند. در سال ۲۰۱4 آلیسای ۱4 ساله به ایده 
بالشتک هشداردهنده یا صندلی داغ )Hot Seat( رسید. این بالشتک 
مجهز به سنسور، درون صندلی ماشین کودک قرار  می گیرد و به گوشی 
هوشمند والدین متصل  می شود. اگر سنسورهای بالشتک متوجه شوند 

۱۴ اختراع مهم و جالبی که به دست کودکان ساخته شده اند

14

۷

روانشناسان معتقدند کودکان به دلیل نگاه ویژه و بکری که به دنیای اطراف خود دارند ذاتا مبتکر هستند و خالقیت آنها باید در مسیر درستی پرورش 
پیدا کند. صدها سال است که کودکان عامل پیشرفت هایی در حوزه های علم، تکنولوژی، غذا و سرگرمی بوده اند، حتی پیش از آنکه به سن قانونی برسند 

و بتوانند یک ماشین را برانند. در ادامه به ۱4 اختراع مهم و جالبی  می پردازیم به دست کودکان ساخته شدند.

به مناسبت روز جهانی مخترعان کودک )۱۷ ژانویه(
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که گوشی هوشمند بیشتر از ۶ متر از ماشین فاصله گرفته و کودک 
هنوز درون صندلی است، قابلیت هشدار آن فعال  می شود.

10- تلویزیون   های اولیه
اختراع تلویزیون تحول بزرگی در زندگی انسان ایجاد کرد و یکی از 
افراد پیشگامی که به ساخت این تکنولوژی مهم کمک کرد نوجوان 
۱۵ ساله ای بود که اولین بار ایده این وسیله در خواب به سراغ او 
آمد. فیلو تی. فارنزورث در سال ۱۹۲۱ طرح هایی برای سیستم یک 
اولیه  شکل  به  تبدیل  بعد  سال   ۶ که  کرد  ترسیم  برقی  تلویزیون 

تلویزیون شد.

11- تخته اسکی روی آب
رالف ساموئلسون ۱۸ ساله تصمیم گرفت عالقه اش به ورزش اسکی را 
با اشتیاقی که نسبت به آب و اسکی روی آن داشت ترکیب کند. در 
سال ۱۹۲۲، رالف اولین تخته    اسکی روی آب خود را با باریکه هایی 
از جنس چوب و به روش خم کردن انتهای  آنها به سمت باال ساخت.

12- کمدهای قفل آهنربایی
سارا باکل ۱4 ساله که از درگیری همیشگی خود با در کمد فلزی اش 
ایده    کمدهای قفل  به  بود، در سال ۲۰۰۶  در مدرسه خسته شده 
آهنربایی رسید. پدر سارا مدیر عامل یک شرکت تولید کننده    آهنربا 

بود.

13- اسنوموبیل
و  بامبردیر ۱۵ ساله، 4 چوب اسکی  آرمند  در سال ۱۹۲۲ جوزف 
یک پروانه را با تسمه به یک موتور ماشین متصل کرد و اولین نمونه    
آنکه  تا  اختراع خود کار کرد  او سال ها روی  را ساخت.  اسنوموبیل 
تولید  را   )Ski�Doo( دو  اسکی  نام  به  اسنوموبیل  پرطرفدار  مدل 

کرد.

14- باله   های شنا
بنجامین فرانکلین، مخترع مشهور و یکی از بنیانگذاران کشور امریکا، 
شنا،  کردن  ساده تر  برای  که  داشت  سال   ۱۱ تنها  سال ۱۷۱۷  در 
باله   های شنا را اختراع کرد. با این حال، برخالف باله   های الستیکی 
امروزی، اختراع فرانکلین باله   های قطوری بود که به دست ها متصل  

می شد.

14
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        هفدهم ژانویه
روز جهانی کودکان مخترع          به مناسبت     
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ورزش کردن شعور است، شعار نیست

ز نیرو بود مرد را راستی        ز سستی کژی آید و کاستی

مهدی  سیدین
ادیب و  این بزرگ مرد  باشد که سخن فردوسی،  ایرانی  شاید کمتر 
حکیم پارسی را نشنیده یا نخوانده باشد. اهمیت دادن به ورزش از 
دیرباز در جوامع بشری برای آماده سازی جسم و روان و نیز به منظور 

حفظ بقا و توان مقابله با خطرها امری مهم و حیاتی بوده است.
در قرن حاضر و پس از ورود انسان به دنیای مدرن و لزوما رویایی 
با تولید فزاینده و صدالبته فریبنده نرم افزارهای گوناگون متاسفانه 
تحرک کافی و الزم از خانواده ها گرفته شده و عموما به جای حرکات 
انتخاب  و  راحت طلبی  ورزشی،   و  فیزیکی  و  درگیرانه  بازی های  و 
انواع بازی های کامپیوتری  گوشه امن جهت لم دادن و پرداختن به 

بالی جان شادابی خانواده ها شده است.
روشن است که افراشتگی پرچم سالمتی نسل آینده به دست والدین 

مسوول، فهیم و فرصت شناس است. از این رو پیشنهاد می شود والدین 
با  با جدیت در جهت برنامه ریزی منظم و مدون ورزشی فرزندانشان و 
نگاه به میزان عالقه مندی و فیزیک بدنی مناسب آنان با ورزش و ابزار 
و  آگاهانه  با حرکتی  را  آینده خانوار  تامین سالمتی  و  کنند  آشتی  آن 

دلسوزانه بیمه نمایند.
در این مقاله اندک امکان پرداختن و برشمردن مزایای بی شمار انتخاب 
به موقع، صحیح و درست رشته ورزشی، مربی ارزنده، آکادمی یا باشگاه 
معتبر که قاعدتا قطار سالمتی جگرگوشه هایمان را روی ریل نگه می دارد 
فراهم نیست ولی امیدواریم که در آینده از جزییات و باید و نبایدهای 
و  عاقالنه  منظورانتخاب  به  ورزشی  مشاور  و  مربی  انتخاب  چگونگی 

کم خطا در جهت راهنمایی خانواده های گرامی بیشتر بنویسیم.
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سعید سالیانی
مشهورترین  شاید  و  بزرگان  از  یکی  تولد  اخیر  روز  چند  همین 
گیتاریست ایرانی در دنیا یعنی اردشیر فرح بود که به همین مناسبت 
تصمیم گرفتم تا سری به زندگی هنری و فعالیت این هنرمند بزنم. 
حدود سه یا چهار سال پیش یکی از موسسات هنری با نام رسانه 
دیجیتال رنکر اسامی  موثرترین گیتاریست های ایرانی که در سطح 
بدین  رو  کنند  کسب  رتبه ای  خود  برای  بودند  توانسته  بین المللی 

ترتیب منتشر کرد:
1ـ اردشیر فرح

2ـ آرمیک
3ـ بابک امینی

4ـ فرامرز اصالنی
۵ـ فرهاد مهراد
6ـ کاوه یغمایی

۷ـ کورش یغمایی
۸ـ لیلی افشار

9ـ پویا محمودی
موسسه رنکر معتقد است این نوازندگان ایرانی تبار، تاثیر به سزایی 
در معرفی و همخوانی این ساز غربی در موسیقی ایرانی داشته اند و 
از گیتار در موسیقی راک، متال، جاز، فولک، کالسیک، آکوستیک و 

غیره به عنوان ساز اصلی استفاده کرده اند.
اعضای  اکثر  اومد که  به دنیا  اردشیر فرح در خانواده تحصیل کرده 
انتقالب بودند. به  خانواده او از جامعه مهندسین در سال های قبل 
فرستاده شد.  انگلستان  به  ادامه تحصیل  برای  اردشیر  همین علت 
بود  خانه  داخل  عالقه  مورد  موسیقی های  از  یکی  التین  موسیقی 
به موسیقی و مخصوصا ساز  اردشیر  باعث عالقه مندشدن  و همین 
به  راک  موسیقی  زمینه  در  سالگی   ۱۲ از  فرح  اردشیر  شد.  گیتار 
به عنوان  نوازندگی  به کار  پرداخت: »در آن زمان ها  نواختن گیتار 
»مطربی«  را  آن  می شد.  نگاه  تحقیرآمیزی  صورت  به  اصلی  حرفه  
می دانستند. اما با وجود مخالفت های پدرم و مردهای خانواده، مادرم 
به  تشویق  مرا  و  حمایت  موسیقی  به  من  عالقه  این  از  با شجاعت 
یعنی دهه ۶۰ میالدی  اون دوران  در  گیتار کرد. همزمان  نواختن 
و  گرفت  قرار  دنیا  در  استقبال  مورد  اندرول  راک  و  راک  موسیقی 
بود  موسیقی  به  عالقه مند  نوجوانی  که  اردشیر  برای  طبیعتا  خوب 
حدی  به  او  داشت.   فراوانی  جذابیت های  موسیقی  از  سبک  این 
گیتار  نوازنده  داشت  آرزو  که  بود  عالقه مند  گیتار  و  موسیقی  به 
مشهور دنیا شود و بتواند اجراهای متعدد در آمریکا به عنوان قطب 
تکنولوژی و هنر داشته باشد. اردشیر فرح  در نوجوانی ضمن تحصیل 
شیوه های  و  لفلین  مک  جان  تاثیر  تحت  شدت  به  انگلستان   در 
در  قرارگرفت. همزمان  انگلیسی  برجسته  گیتاریست  این  نوازندگی 
آنها  معروف ترین  که  بودند  گرفته  ایرانی شکل  گروه های  نیز  ایران 

کتز«  »بلک  بودند.  کتز«  »بلک  و  »اعجوبه ها« 
»قصر  در  و  بود  کرده  پایه گذاری  شب پره  شهرام  را 

یخ« برنامه داشتند. همزمان فرشید رمزی در تلویزیون 
ملی ایران برنامه »استودیو ب« را تهیه می کرد که همین 

بچه های موزیسین در آنجا موسیقی غربی را به سبک و شیوه 
خودشان اجرا می کردند. بعدها گروه هایی مثل »شبح« با فیروز فرجی که 
خیلی محبوب بود  و »تکخال«ها هم وارد این جریان شدند. این گروه ها 
موزیک های آمریکایی و انگلیسی معروف را اجرا می کردند. نوجوان هایی 
مثل ما هم می رفتیم و با این موزیک در اماکنی که به آنها »ته دانسان« 
می گفتند می رقصیدیم« آخر دهه  ۱۹۶۰ میالدی »کلوپ آلمان ها« در 
تهران تبدیل به محلی برای رقص و اجرای موسیقی پاپ و راک زنده 
کنسرت های  انگلستان  در  که  فرح  اردشیر   ۱۹۷۱ سال   تابستان  شد. 
راک زیادی را تماشا کرده بود و همچنین کنسرت تاریخی »ووداستاک« 
را که  در شهری به همین نام در نیویورک اتفاق افتاد. در بازگشت به 
تهران تحت تاثیر این موسیقی  به همراه جمعی از دوستانش یک گروه 
»راک اند رول« تشکیل داد و این گروه برای نخستین بار کنسرتی را 
در »کلوپ آلمان ها«ی تهران اجرا کرد: »هرچند برگزارکنندگان موزیک 
رقص می خواستند اما ما موسیقی جیمی  هندریکس، سانتانا و گروه های 
راک معروف آن دوران را به جای موسیقی رقص اجرا کردیم و  برای 
را روی  اجرای راک  به جای رقصیدن نشستند و یک  بار بچه ها  اولین 
صحنه تماشا کردند. بعدها خیلی از بچه های موسیقی راک مثل کوروس 
آلمان ها- کارشان را  از همان جا– کلوپ  اندی مددیان هم  شاه میری و 

شروع کردند و برنامه های زیادی اجرا کردند.
اردشیر فرح می گوید از آنجا که تمام خانواده اش در رشته مهندسی راه 
و ساختمان تحصیل کرده بودند او را تشویق به ادامه تحصیل در همین 
زمینه می کردند. نهایتا پس از ۵ سال زندگی و تحصیل در انگلستان به 
آمریکا رفت تا تحصیالت خود را ابتدا در بوستون و سپس در کالیفرنیا 
وقوع  با  و  بود  با موسیقی گره خورده  »اما سرنوشت من   بدهد:  ادامه 
انقالب و مهاجرت جمعی از هنرمندان ایرانی به لس آنجلس من هم  کار 
خودم را نه در رابطه با مهندسی راه و ساختمان بلکه در زمینه موسیقی 
با گروه »استرانز و فرح« و آهنگسازان و خوانندگان معروف ایرانی به طور 
حرفه ای آغاز کردم. اردشیر فرح که نواختن گیتار را در نوجوانی  آغاز 
کرده، در جامعه غیرایرانی هم از نظر تکنیک و سرعت نواختن گیتار، 
انگلیسی موسیقی  برجسته  گیتارنواز  و  لفلین موسیقیدان  با جان مک 
نوازنده آمریکایی گیتار جاز فیوژن مقایسه می شود؛  جاز و ال دیمیوال 
هنرمندانی که از نوجوانی نگاه او را نسبت به موسیقی عوض کردند و  در 
نهایت در سال ۱۹۷۹ هنگامی  که  اردشیر با خورخه استرانز گیتاریست 
برجسته کاستاریکایی و یکی دیگر از رهروان این نوع موسیقی آشنا شد، 
همین مسئله آغازی شد برای پایه گذاری گروه و  همکاری استرانز و فرح.

یک گروه دونفره اجرای گیتار الکترونیکی ست که می توان به عنوان یک 
سبک حد واسطی بین world fusion )نوعی اصطالح موسیقی که 

برجسته ترین گیتاریست ایرانی دنیا
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برای آهنگ های بومی و سنتی یک کشور به کار می رود ( و فالمنکو از 
آن یاد کرد. جورج استرانز در کاستاریکا متولد شد و اردشیر فرح, که 
ایالت متحده مالقات  ایران است, همدیگر را در سال ۱۹۷۹ در  متولد 
کردند. جورج استرانز یکی از پایه گذاران گروه موسیقی جاز التینی یعنی 
موسیقی  گروه های  از  یکی   Caldera موسیقی  گروه  بود.   Caldera
التینی بود که سبک های موسیقی جاز, راک و فانک را در طیف وسیعی 
Fu�  با موزیک التین )آمریکای(  ترکیب کرد. کسانی که سبک موسیقی
sion )یکی از سبک های موسیقی که ترکیبی از دو یا چند ژانر موسیقی 
می کردند،  دنبال  را   )rock and roll مانند  مثال  عنوان  به  می باشد 
Weather Re� و   Return to Forever موسیقی گروه های   نظیر 
port الهام  گرفته از گروه Caldera بودند. چهار آلبومی که آنها تولید 
 ۱۹۷۹ سال  در  گروه  و  نشد  منتشر  دی  سی  روی  کدام  هیچ  کردند 
اعضای  اکثر  اگرچه  کرد.  اعالم  را  خودش  کار  از  کنارکشیدن  و  پایان 
Caldera بعد از این فروپاشی خودشان را مشغول نگه داشتند. استرانز 
و  کرد  شروع  فرح  اردشیر  ایرانی  گیتاریست  با  را  گیتار  دونفره  اجرای 
گروه استرانز / فرح را تشکیل داد. با توجه به اینکه هر دوی آنها از اوایل 
دوره  نوجوانی به صورت حرفه ای گیتار می نواختند, خیلی زود تیمشان 
 Mosaico را تشکیل دادند و اولین آلبومشان را در سال ۱۹۸۰ با نام
نشان  و  برچسب  همراه  بود  خودشان  تولید  حاصل  که  کردند  منتشر 

Selva Records  ارائه دادند. خیلی زود آنها توجه ریچارد باک را 
جلب کردند که یک شخصیت مهم در رادیو جاز است, که به این دو 
نفر در بستن قرارداد با Milestone Records کمک کرد و نشان 
برای  مهم  امتیاز  یک  که  خورد  آنها  آلبوم های  روی   Milestone
آنها به شمار می رفت. از آن پس استرانز و فرح اجراهای زیادی را با 
همدیگر انجام دادند که حاصل آنها منتشرشدن چندین آلبوم بود. 

 سال ۱۹۷۹ اردشیر بعد مهاجرت به آمریکا توسط یکی از دوستانش 
برای  او  با  و  می کنه  پیدا  و  استرانز  تلفن  شماره  اتفاقی  صورت  به 
گپ و گفتگو در مورد گیتار و موسیقی تماس می گیره. در همین 
تماس  از  بود  کالدرا  با  قراردادش  اتمام  حال  در  که  استرانز  زمان 
اردشیر استقبال و قرار مالقات را می پذیرد. از طرفی هردو از نوجوانی 
اول  بودند و در همان جلسه  فعالیت حرفه ای موسیقی مشغول  به 
یکدیگر  با  مسیر  ادامه  برای  می توانند  که  می شوند  متوجه  مالقات 
تشکیل گروه دهند و ایده های خود در زمینه نوازندگی و آهنگسازی 
اردشیر  کنند.  معرفی  آمریکا  موسیقی  به  جدید  سبک  یک  در  رو 
معتقد است برای اداره و داشتن یک گروه به مدت چهل سال تمام 
اعضای گروه باید از قدرت هوش و ذکاوت برخوردار باشند تا بتوانند 
در لحظه های دشوار به درستی در راستای حفظ گروه تصمیم گیری 
آن  گروه  این  پایداربودن  علت  مهم ترین  وی  نظر  از  البته  کنند. 



40

R
eM

i Journal 

بوده که هردو طرف خواهان فعالیت گروهی بودند و این است رمز 
ماندگاری این گروه. 

ساخت قطعات به طور عمده توسط خورخه استرانز انجام می شود. 
هردو به موسیقی های مورد عالقه خودمون گوش می دیم و ایده های 
کلی که از تاثیر گوش دادن به آن قطعات می گیریم و نگه می داریم. 
بعد از مدتی که شرایط برای ضبط آلبوم مهیا می شود، تمام ایده ها 
ایده ها نقطه نظرات  رو کنار هم می ذاریم و هردو راجع به تک تک 
خودمونو می دیم و درنهایت با دوستان نزدیکمون مشورت می کنیم 
برای  به استودیو می ریم و  انتخاب می شود. حال  نهایی  ایده های  و 
سازبندی و نوازنده با اعضای تیم مشورت می کنیم که به چه نحوی 
در  و  ایرانی  نوازندگان  از  آلبوم ها  بعضی  در  شوند.  تنظیم  قطعات 
استفاده  آمریکایی  نوازندگان  نوازندگان التین و همچنین  از  بعضی 
نام  با  اول  آلبوم های  قطعات  از  یکی  در  مثال  عنوان  به  می کنیم. 
بود.   تجربه جالبی  استفاده کردیم که خیلی  هایده  از صدای  میراژ 
در  التین  یا  شرقی  المان های  وجود  گروه  این  قوت  نقاط  از  یکی 
آثارشون است. اردشیر معتقد است که برای ورود المان های شرقی 
مخصوصا ایرانی در گیتار بین المللی تنها کسی که می تواند این کاررا 
به خوبی انجام دهد  یک نوازنده ایرانی است چرا که نوازنده آمریکایی 
هیچ وقت درک درستی از موسیقی ایرانی نخواهد داشت. هردو این 
هنرمندان معتقد هستند که  المان های ملیتشون باید در قطعاتشون 
وجود داشته باشه و به همین علت هم هست که بعضا در تنظیمات 
قطعات از سازهای شرقی مثل سنتور و تنبک و یا حتی از موتیوهای 

ایرانی استفاده شده است.
حاال  است  مشکل  بسیار  آمریکا  گیتار  موسیقی  دنیای  به  ورود 
دو  این دشواری  بود.  ایرانی چقدر سخت خواهد  برای  کنید  فرض 
چندان می شود مخصوصا با جنبه سیاسی موجود پیرامون نام ایران. 
با  همچنین  و  نوازندگی  تکنیک  قدرت  افزایش  با  توانست  اردشیر 
ورود المان های شرقی در کارهای خود تمام این موانع را کنار گذارد 
چهره  یک  عنوان  به  بلکه  شود  دشوار  مارکت  این  وارد  تنها  نه  و 
دو  رکوردهای  شگفت انگیز  موفقیت  شود.  شناخته  سبک  صاحب 
 ۱۹۹۲ سال  در   Americas و   )۱۹۹۰(  Priaml magic آلبوم 
که به وسیله شرکت Mesa / Atlantic منتشر شده بود، عناوین 
بهترین موسیقی سال که آلبومشان حدود ۱4 هفته شماره یک بود 
و تقریباً یک سال در صدر جدول بودند. عالوه بر این، ششمین آلبوم 
آنها در سال ۱۹۹۳ به نام American نامزد دریافت جایزه گرمی 
این مسابقه موفقیت  ایرانی ها در  بود که  باری  این نخستین  و  شد 
شجریان،  محمدرضا   ۲۰۰۳ سال  در  آن  از  پس  می کردند.  کسب 
حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان با آلبوم بی تو به سر 
نمی شود و در همان سال کیهان کلهر به همراه شجاعت حسین خان 
برای آلبوم غزل و در سال ۲۰۰۵  آلبوم فریاد با همراهی محمدرضا 
شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر، همایون شجریان و در سال 
به  آلبوم  برای  گاسپاریان  ژیوان  همراه  به  علیزاده  حسین   ۲۰۰۶
تماشای آب های سپید و در سال ۲۰۰۸ رامین جوادی برای موسیقی 
فیلم مرد آهنی و در سال ۲۰۱۷ برای آهنگسازی  فصل هفتم بازی 

تاج تخت نامزد دریافت گرمی شده اند.

 Heat of the نام  به  شد  آلبومی  تولید  باعث  آنها  دوستی  ادامه،  در 
sun که هفته ها Top ۱۰ موسیقی جهان بود. آلبوم Live که اجرای 
زنده موسیقی آنهاست، یکی دیگر از آلبوم های موفق این دو نفر به شمار 

می آید که آهنگ های قبلی را با رنگی جدید اجرا کرده اند.
در مورد این دو نفر و سبک آنها صحبت زیاد شده است. ولی این نکته 
بسیار  موفقیت  نفس  و  کار  در  آنها،  دوستی  نهایت  در  که  است  مهم 
مهم بوده است. دوستی در کار حرفه ای می تواند پایه ای قوی بسازد برای 
از لذت؛  با یکدیگر ساز بزنند و گذشته  اینکه دو نفر سال های طوالنی 
به اهدافی که داشته اند برسند. مطمئا این دو مکمل یکدیگر بوده اند و 
ثانیه ها  اولین  در  و  نمی یافت  این موسیقی حیاتی  این می بود،  اگر جز 
اذهان  از  فراموشی  ورطه  به  زمانی  اندک  در  و  می گرائید  خاموشی  به 
مردم می افتاد. اردشیر فرح و خورخه استرانز از دوستان صمیمی پاکو د 
لوسیا Paco de Lucia نوازنده نامی گیتار فالمینکو هستند و جالب 
اینجاست: زمانی که می خواستند آلبوم Guitar Trio را رکورد کنند، 
سیم  شن  اوی  گیتار  نوازنده   Al di meola میوال  دی  ال  جای  به 
فلزی ـ استیل جز ـ )Ovation Guitar( خورخه استرانز به جان مک 
الفلین پیشنهاد شده است !کسی که اصرار بر استفاده از خورخه استرانز 
در این آلبوم داشته کسی نبوده جز دوست صمیمی او، پاکو د لوسیا! این 
گروه دونفره همچنین در آلبوم The Living Sea، موسیقی متن فیلم 
IMAX با استنیگ به عنوان  Session musicians )کسانی که در 
یک گروه موسیقی اجرای وکال و آالت موسیقی را به عهده دارند که در 
اجراهای زنده بیشتر این کار صورت می گیرد و چنین افرادی عضو دایمی 
گروه نیستند( همکاری کردند. موسیقی این دو بر پایه یک تم بنا شده 
که بداهه نوازی حول این محور انجام می شود. اما این بداهه ها به قدری 
تکرار شده اند که نوازنده ها فقط سعی در تغییر رنگ آنها دارند و نه تغییر 
کلی ملودی. سرعت های بسیار زیاد و پاساژهای بسیار سریع و آرپژها از 
فرم های تشکیل دهنده موسیقی آنها هستند.  پیشنهاد می کنم حتما به 

آلبوم های این دو نوازنده بسیار خوب گوش کنید. 
اردشیر فرح در طول سال ها و از زمان مهاجرت به آمریکا، در رشته های 
مختلف موسیقی از جمله فالمینکو، جاز، جاز فیوژن، موسیقی آمریکای 
چه  و  صحنه  روی  چه  جهانی  موسیقی  و  راک  پاپ،  موسیقی  التین، 
هنرمندان  با  کار  و ضمن  داشته  فعالیت  استودیوهای صفحه پرکنی  در 
به  هم   ایرانی  هنرمندان  ازمعروف ترین  برخی  با  غیرایرانی،  برجسته 
فرامرز  با خوانندگانی چون:   فرح  اردشیر  است.  پرداخته  برنامه  اجرای 
لیال فروهر، گوگوش،  آرام، داریوش، هایده،  امیر  اصالنی، فرامرز آصف، 
منصور، معین، بیژن مرتضوی، گروه همسفران و نهایتا جازمین همکاری 
از طرف طرفداران  انتقادهای شدیدی  با  این آخری  البته  است.  داشته 
او مواجه شد. او همچنین با نوازندگان ایرانی چون:  بابک امینی، بیژن 

مرتضوی، آرش سبحانی، صادق نجوکی نیز همکاری داشته است.
متن این شماره برگرفته شده از مصاحبه اردشیر فرح با صدای آمریکا، 
مقاله اردشیر فرح از مجله کیهان لندن و وب گردی در مقاالت موجود و 

مصاحبه های تلویزیونی است.
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گاهی پیش می آید که کودک تمایلی برای اعالم احساسات درونی اش 
به ما ندارد یا اینکه از پس این کار برنمی آید.

شاید در ابتدا برای پدر یا مادری که سعی می کند فرزندش را بفهمد 
این رویه خسته کننده باشد،

پاسخ های  با  همیشه  و  کند  شروع  را  حرف زدن  او  همیشه  اینکه 
یکسانی روبرو شود.

به  می توان  باشد  داشته  عالقه  نقاشی کردن  به  شما  کودک  اگر  اما 
درون او پی برد.

بسیاری از فعاالن بهداشت ذهنی که با کودکان کار می کنند از آثار 
هنری آنها به عنوان روشی برای شناختن بهتر بیماران و پی بردن به 

احساساتشان استفاده می کنند.
بدین منظور آنها متوجه شدند که حتی خالق ترین کودکان هم دائما 
چیزهای تکراری را نقاشی می کنند یا از رنگ های مشابهی برای بیان 

عواطف شان استفاده می کنند.
اما قبل از اینکه جلوتر برویم و به تجزیه و تحلیل و تفسیر نقاشی کودکان 
بپردازیم، اجازه دهید آنها نقطه ها و خط خطی های خود را بر روی کاغذ 

پیاده کنند.

کاراکتر  به  توجه کردن  با  کودکان  نقاشی  تفسیر 
کودک

نقاشی کودکان هستید، بسیار مهم  وقتی که در حال تحلیل و تفسیر 
است که کاراکتر کودک را درنظر بگیرید.

مانند  هیوالها  بعضی  از  بچه ها  بعضی  حالی که  در  می گوید:  هاستینگز 
خون آشام می ترسند بعضی دیگر این ترس را ندارند.

به عنوان  خون آشام  با  را  کودکانه  فیلم  یک  تازگی  به  که  بچه هایی 
شخصیت اصلی دیده اند ممکن است با آن ارتباط مثبتی برقرار کنند اما 
اگر فیلم ترسناکی را با یک خون آشام بد دیده باشند، نقاشی شان به طور 

کلی فرق خواهد کرد.
از زمانی که کودک به سنی می رسد که می تواند مداد شمعی را در دستش 
بگیرد و بر روی کاغذ بکشد، نقاشی کشیدن یکی از روش های مهم برای 

برقراری ارتباط و درک تفکرات او خواهد بود.
تفسیر نقاشی های کودکان با بزرگ ترشدن آنها آسان تر می شود و شما 

می توانید مطالب زیادی را از نقاشی های آنها برداشت کنید.
درک نقاشی ها در مراحل مختلف رشد ابزاری کارآمد برای والدین است.

درک چگونگی رشد نقاشی های کودکان
سه مرحله در نقاشی کشیدن کودک وجود دارد:

خط خطی کردن، نمایه های ابتدایی و نقاشی.
در اینجا به هر کدام از آنها و انتظارات شان می پردازیم:

خط خطی کردن
خطوطی  فقط  و  ندارد  وجود  واقعیتی  هیچ  تصاویر  در  مرحله  این  در 

نامنظم بر روی کاغذ هستند.
به نظر می رسد که چیزی وجود ندارد اما گاهی کودک چیزی را می کشد 

که به آن واقع گرایی اتفاقی می گویند.
را  انجام شده و شما می توانید شکل هایی  یعنی زمانی که خط خطی ها 

در آنها ببینید.

پیش نمایه ها
در این مرحله کودکان سعی می کنند چیزهایی را تولید کنند که با چشم 

تفسیر نقاشی کودکان )۱(

گام به گام



43

R
eM

i Journal 

می بینند.
ماشین ها،  انگشتان،  صورت،  مانند  چیزها  ساده ترین  است  ممکن  آنها 

درخت ها و خانه ها را بکشند.
معموال هیچ جزئیات واقع بینانه ای در این نقاشی ها وجود ندارد.

نشان  را  عقایدشان  که  را  خاصی  چیزهای  آنها  مرحله  این  پایان  در 
می دهد به نقاشی می افزایند مانند گل در جلوی خانه یا لباس بر روی 

تصاویر چسبان.

نقاشی کودکان
در این مرحله جزئیات زیادی وجود دارد و کودک ممکن است از کلمات 

و عالیم استفاده کند.
شاید از اشکال هوشمندانه مانند v برای پرندگان استفاده کنند.

آنها تا جایی که مهارت هایشان اجازه می دهد، واقع بینانه نقاشی می کنند 
و تصاویر را از دیدگاه خاصی به نمایش می گذارند.

آنها می توانند داستان نقاشی شان را برایتان بازگو کنند.

نحوه تفسیر نقاشی های کودکان
همه سعی می کنند معنی نقاشی های کودک را بفهمند.

برای  از تالشی  نقاشی هستند و هیچ چیزی غیر  نقاشی ها فقط  گاهی 
سرگرم شدن با استفاده از یک کاغذ و مداد نیستند.

اما گاه تحلیل و تفسیر نقاشی های کودکان به معنی آن است که شما 
الیه عمیق تری از تفکر و احساسات آنها را شناسایی می کنید.

دهید  اجازه  بلکه  نشوید  عمیق  نقاشی  در  زیادی  که  است  مهم  بسیار 
کودک به شما در مورد معانی تصاویر بگوید.

از او سوال بپرسید مانند اینکه آدم های موجود در نقاشی چه می کنند آن 
وقت متوجه اطالعاتی می شوبد که خودتان هرگز در آن نقاشی نمی بینید.

قوانین کلی در تفسیر نقاشی کودکان
اما شما هم می توانید با دیدگاه ها و تفکرات خود برای تفسیر نقاشی های 

کودکان گام بردارید.
جنسیت و اولویت رنگ ها. برای مثال رنگ های تیره تر را کودکی به کار 

می برد که مستبد و پرتوقع است.
دخترها رنگ های گرم را ترجیح می دهند در حالی که پسرها به سراغ 

رنگ های خنک می روند.
رنگ سبز برای کودک به معنی خالقیت، زرد خوشبختی و قرمز رنگ 

هیجان است و البته رنگی که بیشتر بچه ها آن را دوست دارند.
موقعیت روی کاغذ هم مهم است.

آنهایی که از سمت چپ نقاشی را شروع می کنند به گذشته و شخصیت 
پرورش دهنده خود تمایل دارند در حالی که سمت راست آینده و نیاز 

به ارتباط است.
به معنی عدم احساس  پایین کاغذ کشیده می شود  نقاشی هایی که در 

امنیت یا احساس کمبود است.
در زمان نقاشی کردن، اندازه ها مهم هستند.

آنهایی که بزرگ ترند شخصیت های برتر هستند و کوچکترها اهمیت شان 

کمتر است.
که  کسی  معنی  به  شده اند  کشیده  بزرگ  دست های  با  که  آنهایی 
پرخاشگری می کند در حالی که پاهای باریک به معنی احساس عدم 

تعادل و مقاومت است.

هیوالها/ خون آشام در تفسیر نقاشی کودکان
به طور کلی خون آشام و هیوال موجودی قدرتمند را نشان می دهد.

کودک  که  است  معنی  بدین  باشد،  نقاشی  مرکز  در  اگر شخصیت 
اما شاید نشانگر مشکالت اضطراب  سعی دارد قدرتمند دیده شود 

شدید نیز باشد.
عامل دیگری که باید درنظر گرفت این است که از کودک خواسته 

شده چه چیزی را بکشد.
اگر از او خواستید یک نفر را بکشد و او هیوال کشید، این به معنی 

دیدگاه منفی نسبت به آن فرد است.
برای  تمایلش  نشانگر  است،  نقاشی کشیدن  حال  در  خودش  اگر 

قدرتمندبودن است.

                                                                    ادامه دارد...

 https://pouyaandish.com/
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مینا رحیمی – لیدا رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(

عفونت ها  داروها،  هورمون ها،  خورشید،  نور  مانند  محیطی  عوامل 
روی  می توانند  محیطی  عوامل  سایر  و  تغذیه ای  کمبودهای  و 
فعالیت های سلول های مالنوسیتی تاثیر گذاشته و سبب افزایش یا 
کاهش تولید و توزیع رنگدانه مالنین و در نتیجه سبب تغییرات رنگ 

پوست شوند.
تولید  افزایش  سبب  آفتاب  نور  با  طوالنی  مواجهه  مثال:  طور  به 
سبب  لذا  و  شده  محافظتی  فرآیند  یک  به صورت  مالنین  رنگ دانه 

تیرگی پوست و لک های پوستی می گردد.
آیا آب و هوا روی پوست ما تاثیری دارد؟

محیطی  عوامل  برابر  در  بدن  از  دیگری  عضو  یک  مثل  هم  پوست 
می تواند دچار تغییر شود و این تغییرات ممکن است در جهت مثبت 
یا منفی باشد. آب و هوا یکی از این عوامل محیطی تاثیرگذار بر روی 
پوست است. وقتی می گوییم آب و هوا منظورمان چند عامل است. 
آب و هوا از سه جنبه دما، رطوبت و نور آفتاب قابل بررسی است. به  
عنوان نمونه ممکن است در یکجا دمای هوا سرد باشد ولی نور آفتاب 
زیاد )مانند مناطق کوهستانی و برفی( یا در جایی هوا گرم و خشک 
باشد و در جای دیگر گرم و مرطوب، پس باید این عوامل را از هم 
جدا کنیم. دمای هوا مانند طیفی است که هر دو سر آن برای پوست 
پوست  سرد  بسیار  یا  و  گرم  بسیار  هوای  در  یعنی  است.  زیان آور 
آسیب می بیند و از نظر رطوبت هم باید گفت محیط مرطوب برای 
پوست بهتر از محیط خشک است. نور آفتاب هم در همه حالت ها 
حتی در هوای ابری که بعضی ها فکر می کنند نور آفتاب شدید نیست 

می تواند به پوست آسیب برساند.
و  مناسب ترین آب  و  بهترین  بگیرید که  نتیجه  اینها می توانید  از همه 
هوا برای پوست، آب و هوای معتدل و مرطوب است. آب و هوای سرد 
و خشک و آب و هوای گرم و خشک هم بدترین آب و هوا برای پوست 

به شمار می آیند.
پوست انسان همیشه روی سطح خودش الیه ای از عناصر دفاعی مثل 
باکتری های مفید دارد. این سد دفاعی برای عملکرد صحیح احتیاج به 
رطوبت دارد. در هوای خشک به خصوص موقع وزش باد، تبخیر آب از 
بنابراین  دفاعی ضعیف می شود،  این سطح  و  باال می رود  پوست  سطح 

پوست در برابر عواملی مثل آلرژن ها و عفونت ها ضعیف می  گردد.
کاهش  هم  را  پوست  ارتجاعی  خاصیت  حد  از  بیش  خشکی  بعالوه 
می دهد و باعث شکسته شدن پوست و پیری زودرس می شود. رطوبت 
محیط های  در  که  افرادی  پس  است.  پوست  برای  مهمی  بسیار  عنصر 
این  به  برسانند،  پوستشان  به  را  رطوبت  باید  می کنند  زندگی  خشک 
ترتیب که مایعات زیاد مصرف کنند، محیط را برای خودشان مرطوب 
کنند، مثال بخور گرم یا سرد، و روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده 

استفاده نمایند.
یکی دیگر از کارهایی که افراد در محیط های خشک باید انجام بدهند 
از  این است که از صابون های ضعیف استفاده کنند تا پوستشان بیش 
پیش خشک نشود. این افراد حتی االمکان در ساعت های اوج آفتاب از 
منزل بیرون نروند، لباس محفوظ بپوشند و از ضدآفتاب استفاده کنند 
و آن را هر سه ساعت یک بار تجدید نمایند. برای محیط هایی که نور 
آفتاب در آنها شدید است ضد آفتابی استفاده کنند که SPF یا همان 

فاکتور محافظتی آن حداقل باالی ۳۰ باشد.

آشنایی با پوست
تاثیر عوامل محیطی بر رنگ پوست



4۵

R
eM

i Journal 

راز زیبایی زنان کشورهای مختلف)۱(
مصرف چربی آواکادو سبب کاهش کلسترول خون، التهاب ها و کاهش 
ترشح انسولین می شود و محرک بازسازی سلولی است. برزیلی ها میوه 
این گیاه را با شیر و شکر مخلوط می کنند و روی پوست شان می مالند. 
ویژه  به  پوست  شدن  روشن  سبب  مایع  این  نوشیدن  معتقدند  حتی 

پوست های سیاه می شود.

زنان  است.  خودش  به  مخصوص  کشوری  هر  در  زنان  زیبایی  رازهای 
نارگیل زیبایی شان را حفظ  با روغن  با چای سفید و در هند  در چین 

می کنند. حال با رازهای زیبایی زنان در کشورهای مختلف آشنا شوید.

راز پوست زیبای زنان چینی

این کامال واضح است که زنان آسیایی پوستی زیبا دارند، در هر سنی که 
باشند! برای بررسی به چین رفتیم تا ببینیم زنان چینی چه ترفندی به 

کار می برند تا همیشه پوستشان را جوان نگه دارند. چیزی که فهمیدیم 
این بود که برای محافظت پوست از رادیکال های آزاد، باید همان 

کاری را بکنیم که آنها می کنند؛ نوشیدن چای سفید!!

رفع حلقه های تیره دور چشم از اسپانیا

این نکته را از خانم های اسپانیایی بیاموزید. آنها برای 
اگر  می کنند؟  چه  چشم  دور  تیرگی  از  خالصی 

 ۱۰ برای  را  سیب زمینی  نازک  خیلی  ورقه های 
حلقه های  از  دهید  قرار  چشمتان  روی  دقیقه 

دور چشم خالص می شوید! به همین سادگی

پاکسازی سیستم بدن به روش زنان زیمباوه ای

زیمباوه  زن  کنید.  فراموش  را  ردبول  و  استار  راک  قهوه، 
ترفند بهتری در آستین دارد. به منظور افزایش انرژی، پاکسازی سیستم 
بدن و شروع سوخت و ساز بدن، آنها چای داغ همراه آبلیمو می نوشیدند.

لب های لطیف از ایتالیا

برای لطافت لب ها وقتی که آنها خشک، پوسته پوسته و یا آفتاب سوخته 
کنید. استفاده  زیتون  روغن  از  بیاموزید،  ایتالیایی  زنان  از   هستند، 

  
مراقبت پوست از زنان ژاپنی

روغن  از  آنها  آنها چیست؟  راز  هستند.  زیبا  پوستی  دارای  ژاپنی  زنان 
خالص  برای  جمله  از  می کنند  استفاده  چیز  همه  برای  کاملیا  درخت 
شدن از چین و چروک، پس از زایمان، جوان سازی و رساندن مواد مغذی 

به مو و تسکین دهنده سوختگی.

 رهایی از سلولیت از زنان برزیلی

زنان برزیلی یکی از بهترین اندام ها را در جهان دارند، بنابراین اگر بگویند 
چگونه می توان با سلولیت مبارزه کرد، من به حرفشان اعتماد می کنم! 
فکر می کنید رازشان در چیست؟ آنها ماسه را به بدنشان می مالند، که 
 باعث تحریک پوست شده و به از بین بردن سلولیت کمک می کند.

مراقبت مو از هند

همه می دانند که زنان هندی موهای فوق العاده ای دارند. می دانید 
راز قدیمی آنها چیست؟ روغن نارگیل!!! هفته ای یک بار، مقداری از 
آن را گرم کرده و پوست سرتان را با آن ماساژ دهید. سپس همانطور 
 یک شب را با آن بخوابید تا موهای زیبا و درخشانی داشته باشید.

بند  انداختن اپیالسیون از ایران

در  اپیالسیون  مرسوم  شیوه های  جمله  از  انداختن  بند  
خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا است که منشا آن به ایران 
ایرانی به کمک یک نخ کتان نازک  بر می گردد. زنان 
موهای  می گیرد،  قرار  دست  دو  و  گردن  بین  که 
زاید را بر می داشتند. این همان کاری است که 
با  داد.  انجام  با موم گرم و سرد هم می توان 
این تفاوت که نخ سبب کش آمدن پوست 
برداشتن  برای  عالی  وسیله ای  و  نمی شود 
موهای نواحی حساس به ویژه موهای صورت و ابرو است. 
سریع تر  هم  کار  و  است  موچین  درد  از  کمتر  بند  درد 
از  بسیاری  در  بند  از  استفاده  امروزه  می رسد.  اتمام  به 

کشورها از جمله اسپانیا و کانادا بین زنان مرسوم است.

با آرد  زانو   الیه برداری و درمان آکنه و سفیدکردن آرنج و 
نخود از هند

در تمامی نواحی جنوب آسیا استفاده از آرد نخود برای پاکسازی 
این  زنان  است.  رایج  امری  آکنه  با  مقابله  و  پوست  الیه برداری  و 
کشور آرد نخود را با آب یا چای مخلوط کرده و به شکل خمیر در 
می آورند و بعد روی صورت می مالند تا جایی که پوست کامال پاک 
شود و در نهایت پوست را می شویند. بعد از انجام این کار پوست 
کامال نرم و تمیز است. درضمن در این کشور مردم از همین خمیر 
و در کنار آن از آب لیموترش برای سفیدکردن آرنج و زانوهای خود 

استفاده می کنند.

ماهنامه بهداشت و سالمت
ادامه دارد ...
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گروه کنپارس
دریافت  مراکز  کانادا،  شهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت،  وزارت 
انگشت نگاری در داخل کانادا را گسترش داده است تا متقاضیان مهاجرت 

که از داخل کشور اقدام می کنند بتوانند از این شرایط بهره مند شوند.
از تاریخ ۳ دسامبر سال ۲۰۱۹، اتباع خارجی در داخل کانادا که متقاضی 
اقامت موقت و دائم هستند یا قصد دارند ویزای توریستی و یا مجوز کار و 

تحصیل خود را تمدید کنند، باید اثر انگشت و عکس ارائه کنند.
آنها می توانند به یکی از ۵۸ مکان تعیین شده ارائه خدمات کانادا، مراجعه 

کنند.
مارکو مندیچینو، وزیر جدید مهاجرت کانادا گفت: »اثر انگشت و عکس به 
عنوان یکی از مطمئن ترین راه ها برای شناسایی افراد شناخته شده است و 
توسط بیش از هفتاد کشور جهان استفاده می شود. ما قصد داریم بدین 

وسیله کارایی و یکپارچگی سیستم مهاجرت کانادا را ارتقا دهیم.«
کانادا از تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۸، از اکثر اتباع خارجی که متقاضی 
دریافت  انگشت نگاری  مدارک  هستند،  کانادا  در  دائم  یا  موقت  اقامت 

کرده است.
مهاجرت  افسران  به  بایومتریک  مدارک  می گوید  کانادا  مهاجرت  اداره 
کمک می کند تا مراحل شناسایی افراد متقاضی را سریع تر انجام دهند و 

ورود به کشور کانادا را برای مسافران قانونی آسان تر می کند.

این اقدام همچنین شناسایی افرادی را که ممکن است برای امنیت 
و سالمت مردم کانادا خطرناک باشند برای افسران مهاجرت آسان تر 

می کند.
به  معمول،  روش  به  را  خود  تقاضاهای  می توانند  هنوز  متقاضیان 

صورت آنالین و یا کاغذی ثبت کنند.
کسانی که باید مدارک بایومتریک ارائه دهند یک نامه دستورالعمل 
دریافت می کنند. سپس باید در یکی از مکان های ارائه خدمات کانادا 

)Service Canada(، قرار مالقات تنظیم کنند.
متقاضیان زیر از انجام  انگشت نگاری معاف هستند:

• افراد زیر 14 سال یا باالی ۷9 سال
یا  برای کار  به طور موقت  ایاالت متحده آمریکا که  اتباع   •

تحصیل به کانادا وارد می شوند.
 •ساکنین دائم و قانونی ایاالت متحده آمریکا که تنها برای 

اهداف توریستی به کانادا سفر می کنند.
متقاضیان می توانند تمامی مراحل انگشت نگاری خود را در یک مرکز 
درخواست ویزا )Visa Application Centre( در هر کشوری 
انجام دهند. کانادا  باشند،  آنها  به  به ورود  قانونی مجاز  به طور  که 

۱۶۰ مرکز در ۱۰۸ کشور در سراسر جهان دارد.

آغاز انجام انگشت نگاری متقاضیان مهاجرت در داخل کشور کانادا
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روان شناسی سپاسگزاری 

همه ما می دانیم که سپاسگزاری و قدردانی مزایای زیادی دارد و در 
عین حال روان شناسی سپاسگزاری اشاره می کند که انجام آن کار 

مشکلی است.
قدردانی  و  است  تفکر  نوع  باالترین  سپاسگزاری  که  بگویم  باید 
می شود. جی. کی. چسترون  معجزه محسوب  با  همراه  خوشبختی 
می شود  گرفته   gratia التین  واژه  از   )Gratitude( سپاسگزاری 
که با توجه به متن به  عنوان نیک رفتاری، حسن نیت یا قدردان بودن 

ترجمه می شود.
دوران  در  و  نمی شود  پدیدار  انسان  برای  سادگی  به   سپاسگزاری 
مدرن به  ندرت دیده می شود. در جامعه مصرف گرای ما، تمرکز بر 
روی چیزهایی است که نداریم، یا چیزهایی که دیگران دارند و ما 
است  چیزهایی  از  تشکر  احساس  شکرگزاری  که  حالی   در  نداریم، 

که داریم.
باید به این تشخیص برسیم که سعادت در زندگی ما از مبدأی خارج 
از ما و خارج از کنترل ما توسط سایر افراد، طبیعت یا قدرت برتر 

می آید و ما بر روی آن کنترلی نداریم.
شکرگزاری فن یا ترفند نیست بلکه نوعی فضیلت اخالقی پیچیده و 
اصالح شده است. آن را به  عنوان حافظه قلب، حافظه اخالقی انسان 

و ملکه فضیلت ها تعریف می کنند.
که  می آید  پیش  اشتباه  این  معموالً  واقفان  و  ذی نفعان  برای 
در  سپاسمندی  می کنند.  قلمداد  شکرگزاری  نوعی  را  سپاسمندی 
راستای سود رساندن به واقف است نه بدان دلیل که این تاوان دادن 
ذی نفع، لذت بخش است بلکه بدان دلیل که سرپیچی از آن مجازات 
دارد. برخالف شکرگزاری، سپاس مندی باعث می شود که ذی نفع از 

واقف سرپیچی کند.
شکرگزاری را باید از سپاسگزاری جدا کرد زیرا به معنی تشخیص 
و لذت از کیفیت های خوب یک شخص یا چیز است اما بدون بعد 
حیرت، شگفتی یا ژرف اندیشی یا فروتنی که ماهیت شکرگزاری را 

تشکیل می دهند.

دریافت شده  مزیت های  که  می کند  بروز  صورتی  در  شکرگزاری 
به  نسبت  برتری  اجتماعی  موقعیت  واقف  و  باشند  بوده  غیرقابل انتظار 
ذی نفع داشته باشد. اگر این مزیت مورد انتظار باشد به  نوعی یک ویژگی 

معمول در روابط محسوب خواهد شد.
همچنین درصورتی که نفع رساندن همراه با درگیرشدن احساسات باشد، 
شکرگزاری نمود می یابد. بدون احساسات ما به واقف فقط احساس تشکر 
خاطر  به  خوبی  به   را  آنها  که  معلمانی  بنابراین  داشت.  خواهیم  ساده 
می آوریم کسانی هستند که نه تنها تدریس خوبی داشته اند بلکه برای ما 

الهام بخش بوده اند و دیدمان را عوض کرده اند.
باعث  شکرگزاری  است،  ما  از  خارج  که  چیزی  به  احترام  ادای  در 
ماست  از  بزرگ تر  نه تنها  که  کنیم  برقرار  ارتباط  چیزی  با  که  می شود 
درواقع چشمانمان  نیز محسوب می شود.  ما  از  برتر  و  بهتر  اساساً  بلکه 
را رو به معجزه ای که زندگی است بازکرده و باعث شگفتی، تحسین و 
تمجید ما در عوض پس زدن ماست. این وجود حاالت برتر انسانی مانند 
لذت، آسایش، آگاهی، اشتیاق و دلسوزی را در ما پرورش می دهد و در 
عین حال از احساساتی مانند نگرانی، شکسته شدن قلب، تنهایی، حسرت 

و حسادت به دور نگه می دارد.
تمام اینها به دلیل گشودن دیدگاهی وسیع تر و بهتر است که تمرکز ما 
را از چیزهایی که نداریم یا وابستگی به چیزهایی که داریم، دور می کند. 
با نگریستن به خارج از خود، شکرگزاری پدید می آید و باعث می شود 
که نه تنها برای خودمان بلکه برای زندگی در وسعت زیاد تالش کنیم. 
به همین دلیل سیسرو آن را بزرگ ترین فضلیت و مادر تمام فضیلت های 

اخالقی می داند.
با  را  شکرگزاری  تحقیقات،  شده است.  سیسرو  با  هم راستا  علم  امروزه 
و  استرس  و  بهتر  سالمت  و  خواب  انرژی،  و  انگیزه  رضایت،  احساس 
ناراحتی کمتر پیوند زده است. افراد قدردان بیشتر با محیط اطرافشان 
درگیر می شوند و رشد شخصیتی، پذیرش درونی و احساس هدفمندی، 

معناداربودن و خاص بودن خواهند داشت.
از  پیوسته  شبکه ای  وارد  افراد  که  می شود  باعث  قدردان بودن  ویژگی 
روابط اجتماعی شوند و درنتیجه این حس در آنها تقویت شود. بنابراین 
بدون  افراد می توانند  آن  پدیدار می شود که در  برای جامعه ای  اساسی 

چشمداشت، انگیزه یا دخالت دولتی مراقبت یکدیگر باشند.
قدردانی می تواند در کنار مزایای کنونی و گذشته، مزایایی برای آینده 
است.  خوش بینی  افزایش  آن  آینده  مزایای  از  یکی  باشد.  داشته  هم 

به مناسبت
 روز سپاسگزاری ۱۱ ژانویه



مذاهب غربی و شرقی هر دو بر روی شکرگزاری تأکید دارند. در بسیاری 
 Eucharist یا  مقدس  ارتباط  آیین  مهم ترین  مسیحی،  سنت های  از 
است اصالحی که از عبارت یونانی Eucharistic گرفته شده و به معنی 
شکرگزاری است. مارتین لوتر شکرگزاری را یک گرایش اساسی در آیین 
نوعی  احساس، شکرگزاری مسیحیان  از یک  بیشتر  مسیحیت می داند. 
فضیلت یا منش روح است که تفکرات، احساسات و اقدامات ما را شکل 
می دهد و از طریق رابطه با خداوند و مخلوقات او ایجادشده، اصالح شده 

و تمرین می شود.
منفی  را  تالش ها  زیرا  باشد  آسیب رسان  می تواند  ناشکری  مقایسه  در 
تمام  فرد  نحوی که  به   می سازد  خود  قربانی  را  ذی نفع  فرد  و  می کند 
زندگی اش را حقیر می داند. در داستان کینگ لیر شکسپیر، لیر می گوید:

ناشکری روح خبیث شیطانی است
سپس  و  دارد  را  کودک  یک  شکل  می شود  ظاهر  تو  در  وقتی 

تبدیل به غول دریاها می شود.
با دندان هایی تیزتر از افعی

تا کودک درون ناسپاس را بگیرد.
غیرطبیعی ترین  و  خطرناک ترین  ناشکری  هیوم،  دیوید  پروفسور  برای 
کانت  امانوئل  برای  می شود.  مرتکب  را  آن  شخص  که  است  جنایتی 

ناسپاسی نشانگر فرومایگی است.
ناشکری در روابط اجتماعی تبدیل به یک هنجار شده و اطمینان عمومی 
را از بین برده و درنهایت باعث شده که جوامع در عوض اینکه بر پایه 
وظایف و سرپیچی ها بنا شوند بر اساس قوانین و حقوق شکل بگیرند، 
زندگی  از  و هر جنبه ای  ما  تا  پایه گذاری شده اند  اساس من  بر  جوامع 

انسانی  قانون گذاری شده، ثبت شده، تحت نظارت و مدیریت باشد.
جدا از مزایای متعددی که شکرگزاری برای فرد به دنبال دارد، پرورش 
این ویژگی کار سختی است زیرا با ویژگی های درونی انسانی تضاد دارد. 
به  خود  از  قدردانی  سرنوشت،  بر  کنترل  احساس  ویژگی  خصوص،  به 
خاطر موفقیت ها و سرزنش دیگران به خاطر شکست ها و باور ما به  نوعی 

حس نابرابری عظیم.
ندارد،  ویژگی  این  با  زیادی  سنخیت  انسانی  ماهیت  که  آنجایی   از 
شکرگزاری موهبتی است که با بلوغ عاطفی به دست می آید به همین 
اینکه  بدون  بچه ها می آموزیم طوطی وار تشکر کنند  به  است که  دلیل 
بزرگ  فراوان  قدردانی  با حس  بالعکس عده ای هم  بدانند.  را  معنی اش 

نتایج  که  می شود  باعث  قدردانی  که  آموخته اند  زیرا  می شوند 
رفتار  نوعی  قدردانی  و  تشکر  بیان  آید.  دست  به  فوق العاده ای 

پسندیده است و رفتار پسندیده ژرف اندیشی را به دنبال دارد.
اسوپ  در  است.  نایاب  فضیلتی  واقعی،  شکرگزاری  مقایسه  در 
حکایتی در مورد برده ای وجود دارد که خاری را از پای یک شیر 
بیرون کشید. مدتی بعد برده و شیر را گرفتند و برده را جلوی شیر 
انداختند. شیر گرسنه بندها را باز کرد و به سمت برده غرش کرد 
اما وقتی متوجه شد که او دوستش است، به او نزدیک شد و شروع 
به لیسیدن دست هایش مانند یک دوست کرد. نتیجه اینکه قدردانی 

نشانه ای از روحی شریف است.
تا  است  پرورش  نیازمند  قدردانی  اخالقی،  فضیلت های  تمام  مانند 

زمانی که بتوانیم بگوییم:
ممنونم برای هیچ چیز.

فواید علمی تشکر و قدردانی از دیگران
نشان  از خود  بیشتری  قدردانی  و  تشکر  به حال خواسته اید  تا  آیا 
چنین  ما  همه   باشید؟  شده   مشکل  دچار  امر  این  در  اما  بدهید 
وضعیتی را تجربه کرده ایم. این کار به ویژه زمانی دشوارتر می شود 
که در شرایط سختی گرفتار شده باشید. اما، بر اساس شواهد بسیار 
زیاد علمی، قلبی که قدرشناس باشد مخزن فایده های بسیار زیادی 
و  تشکر  بهتر،  روابط  تا  گرفته  فیزیکی  و  ذهنی  سالمت  از  است. 

قدردانی روزانه می تواند به شدت زندگی شما را تغییر دهد.
هر  قدردان بودن  برای  بیاید  باشیم.  بهتر  می خواهد  دلمان  ما  همه  

قدمی که می توانیم برداریم.
محافظت در برابر استرس

بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه وارویک صورت گرفت، تشکر و 
قدردانی به محافظت از آدم ها در برابر استرس، اضطراب و افسردگی 

کمک می کند.
پرخاشگری کمتر

بریتانیا  علوم  و  هنر  دانشکده   از  دی وال  ناتان  روانشناسی  استاد 
مطالعاتی انجام داد که نشان می داد آدم های سپاسگزار پرخاشگری 
و حساسیت  می کنند،  آسیب دیدگی  احساس  کمتر  دارند،  کمتری 

پایین تری دارند.
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شادتر بودن
طبق مطالعه ای که توسط دانشگاه کنت اسیت انجام شد، تشکر و 
قدردانی به آدم ها کمک می کند شادتر باشند. سپاسگزاری می تواند به 
روش های بسیار زیادی انجام شود. در این مطالعه، شرکت کنندگان با 
نوشتن نامه های قدردانی به آدم هایی که تاثیر مثبتی بر زندگی شان 
گذاشته بودند احساس شادمانی خود را افزایش دادند. بنابراین دفعه 
بعد که یک روز غم انگیز داشتید، به یک نفر نامه بنویسید و بگوید 

که چقدر قدردان محبت او هستید.
اهمیت تناوب قدردانی

دیگری،  چیز  هر  مثل  هم،  قدردانی  و  تشکر  نباشید،  مراقب  اگر 
“فعالیت های  مطالعه،  یک  مطابق  شود.  خسته کننده  می تواند 
شادمانی” که شامل مهربانی، قدردانی، و نیک بینی می شود هنگامی 
که به تناوب صورت می پذیرند بهتر انجام می شوند تا زمانی که هر 

روز تکرار می شوند.
حس کمک نسبت به دیگران

که  آدم هایی  دریافتند   ۲۰۰۶ سال  در  شده ای  انجام  مطالعه   در 
قدردان تر هستند بیشتر احتمال دارد به دیگران کمک کنند، حتی 

به غریبه ها.
تاثیر مثبت بر زندگی

حتی یک “متشکرم” ساده می تواند تاثیر مثبتی بر زندگی تان داشته 
بیان  ایموشن  در  منتشرشده   ۲۰۱4 سال  در  مطالعه   یک  باشد. 
می کرد آدم هایی که از یک آشنا تشکر می کنند بیشتر احتمال دارد 
با یک  باشند. هیچ می دانید که فقط  پایدارتری داشته  که دوستی  

ابراز تشکر و قدردانی ساده روابط   تان چقدر بهتر خواهد شد.
افزایش فعالیت هیپوتاالموس

همچنین نشان داده شده است تشکر و قدردانی سطوح فعالیت را در 
هیپوتاالموس افزایش می دهد که به خوردن، نوشیدن، و سوخت و 

سازتان کمک می کند.
داشتن حس عطوفت و مهربانی

آدم ها به وقت تشکر و قدردانی نه تنها پرخاشگری کمتری دارند بلکه 
نسبت به دیگران عطوفت بیشتری نیز نشان می دهند.

تمایل بیشتر به ورزش
اگر دلتان می خواهد بیشتر ورزش کنید، در این صورت قدردان بودن 
که  آدم هایی  مطالعات،  از  یکی  مطابق  کند.  است کمک تان  ممکن 

سپاسگزار هستند بیشتر ورزش می کنند.
اعتماد به نفس باالتر

می خواهید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید؟ مطالعه ای که در 
مجله  روانشناسی ورزش چاپ شده بود نشان می دهد که آدم های 
سپاسگزار اعتماد به نفس باالتری دارند چون این کار مقایسه هایی 

که در سطح جامعه صورت می پذیرد را کاهش می دهد.
خواب عمیق تر و طوالنی تر

تشکر و قدردانی همچنین به شما کمک می کند خوابی طوالنی تر و 
عمیق تر داشته باشید.
رژیم غذایی سالم تر

داشته  بهتری  غذایی  رژیم  رفتارهای  که  هستید  آن  دنبال  به  اگر 

یک  در  کند.  کمک  نیز  امر  این  به  می تواند  قدردانی  و  تشکر  باشید، 
مطالعه، در کسانی که قدردانی را به جا می آوردند مصرف چربی رژیمی 

تا ٪۲۵ کاهش پیدا کرد.
 انعطاف پذیری بیشتر

و  قدردانی  دفترچه   یک  داشتن  که  می کند  ذکر  تودی  سایکالوژی 
سپاسگزارترماندن در کل به انعطاف پذیری شما کمک می کند.

نمرات بهتر درسی
دارید؟ مطالعه  در مجله  مطالعات شادمانی  احتیاج  بهتری  نمره های  به 

نشان می داد نوجوانانی که سپاسگزار هستند معدل بهتری دارند.
افزایش سالمت و دوری از بیماری های قلبی

یکی از مطالعات رابطه  بین قدردانی و نیکوکاربودن را با افزایش سالمت 
فیزیکی و خطر کمتر بیماری های قلبی نشان داده است.

سالمت ذهنی بهتر
با سالمت  قدردانی همچنین  و  تشکر  فیزیکی،  قدرت  افزایش  بر  عالوه 
ذهنی بیشتر نیز در ارتباط است. نشان داده شده است کسانی که ضربه  
جسمی را تجربه  کرده اند با قدردان بودن موفق شده اند از پس آن بربیایند.

جذابیت و دلربایی
اگر می خواهید زندگی عشقی تان را بهبود ببخشید، هزاران مطالعه وجود 
دارد که نشان می دهند سپاسگزاربودن به شما کمک می کند جذاب تر 

و دلرباتر شوید.
لذت بردن از زندگی

بخش  کار  این  می شود.  خوبی  احساس  ایجاد  باعث  قطعا  قدردانی 
پاداش دهی مغز را فعال می کند و لذت بیشتری را برای شما در زندگی 

به بار می آورد.
دستیابی به موفقیت ها

مطالعات نشان داده اند قدردانی به کار و عمل منجر می شود، که باعث 
موفقیت بیشتر آدم ها در محیط کار می شود چون آنها برای اهداف شان 

سخت تالش می کنند و به آنها دست می یابند.
بهبود اوضاع مالی

وقتی به خاطر چیزهایی که دارید سپاسگزار باشید، کمتر احتمال دارد 
در یک دوره  زمانی کوتاه بخواهید به چیزهای بیشتری برسید. این امر 
باعث می شود درباره  امور مالی تان بهتر فکر کنید و در کل برای کیف 

پولتان بهتر است.
جلوگیری از احساس تنهایی

قدردانی کردن  تنهایی می کنید  احساس  اگر  داده اند که  نشان  مطالعات 
دیگران  با  کند  کمک  شما  به  و  دهد  کاهش  را  احساس  این  می تواند 

ارتباط برقرار کنید.
دوری از افکار منفی

به  تا  کنیم  سازماندهی  نو  از  را  مغزمان  می کند  کمک  قدردانی کردن 
احساس حق شناسی و امیدواری ادامه دهد و از فکرکردن به نکات منفی 

دست بردارد.
جبران دوسویه

تشکر و قدردانی می تواند واگیردار باشد. اگر شما از کسی قدردانی کنید 
او نیز به نوبه  خود می تواند همان کار را برای شما یا شخص دیگری انجام 

/https://bazdeh.orgبدهد.
https://fekrbonyan.com/
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سرعت اینترنت در حد نور، دسترسی به فناوری اینترنت بی سیم با 
سرعت باال، آموزش و فرهنگ فناوری، پتانسیل آینده و محل تولد 
گجت های محبوب فناوری از ویژگی ۱۰ شهری هستند که جلوه های 

فناوری مدرن در آن به اوج خود رسیده است.
دانلود روزنامه صبح امروز با سرعت نور، انجام کارهای معوقه هنگام 
صرف یک فنجان قهوه در کافی شاپ، رفتن خرید و پرشدن حافظه 
از  کوچکی  جلوه های  تنها  سودمند  برنامه های  با  همراهتان  گجت 
باالترین حد قرار  آنها در  اینترنت در  شهرهایی هستند که سرعت 
دارد، در این شهرها فروشگاه ها پر از گجت ها و برنامه های اجرایی و 
نرم افزارهایی است که حتی گجت های جیمزباند در مقابل آن هیجان 

چندانی ندارد.
باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که این فهرست ۱۰ شهر برتر 
فهرست  این  نشده است،  ارائه  خاصی  ترتیب  به  جهان  در  فناورانه 
معیارهایی چون سرعت اینترنت، هزینه، دسترس پذیری، دسترسی 
به اینترنت بی سیم، انطباق با فناوری و حمایت از فناوری، آموزش 
و  گجت ها  دسترس بودن  در  آینده،  پتانسیل  فناوری،  فرهنگ  و 
معیارهای دیگری را در نظر گرفته و براساس آن بزرگ ترین شهرهای 

فناورانه در دنیا را معرفی کرده است.

توکیو، ژاپن
توکیو یک تابلو نقاشی از زندگی با فناوری باال و بی تردید درمیان 
بهره  موجود  فناوری های  باالترین  از  که  است  شهرهایی  مهم ترین 

می گیرند.
از گجت های فناورانه گرفته تا نسل آینده تماس های تلفنی، سیستم 
پیشرفته،  الکترونیک  دستگاه های  عمومی،  نقل  و  حمل  سریع 
و  سیستم حمل  و  رباتیک  اتومبیل  پارک  کوچک تر،  ریزتراشه های 
توکیو  در  آنها  همه  که  است  ویژگی هایی  معیارهای جهانی  با  نقل 

مشاهده می شود.
سرویس های  باشد  توجه  قابل  می تواند  آن  به  اشاره  که  نکته ای 
این  شده اند.  هم  آنالین  حتی  امروزه  که  است  دیجیتال  بهداشتی 
شهر محل تولد و خانه صنایع فناوری بزرگ چون سونی، نیکون و 

پاناسونیک است.
توسط  آن  استفاده  که  است  نوعی  به  شهر  این  در  اتصال  مسئله 
ده ها میلیون نفر از دفاتر اداری تا خانه ها بی نقص است و در همین 
نقاط، توکیه ذائقه شگفت انگیزی برای فناوری دارد و از سوی دیگر 

از زیرساختی برخوردار است که از توسعه سریع پشتیبانی می کند.
دسترسی به اینترنت با توجه به سرعت آن ارزان و برای همه اقشار 

 VDSL جامعه قابل پرداخت است. محبوب ترین گزینه اینترنت در ژاپن
را  ثانیه  در  مگابایت   ۱۰۰ اینترنت  که  است  تلفن  و  تلگراف  نیپون  از 
یک  فیبر  یک  داشتن  گزینه  می کند.  فراهم  ماه  در  دالر   ۵۰ قیمت  با 
الکتریک  کانسای  از سوی شرکت  منزل مسکونی  برای یک  گیگابایتی 

پاور به مبلغ ۹۰ دالر در ماه ارائه می شود.
توکیو در جهان مدعی داشتن بیشترین تعداد کاربر پهنای باند خام است.

خلیج سانفرانسیسکو، کالیفرنیا
" Sili�  این شهر شاخصی در نقشه فناوری جهان است. سیلیکون ولی

" con Valley می تواند شهر مورد توجه عالقه مندان فناوری باشد، چرا 
که میکروپردازشگرها و میکرورایانه ها نخستین بار در این شهر تولید شد.

ساکنان این شهر به اتوبوس هایی دسترسی دارند که به اینترنت متصل 
 WiFi از  می توانند  می شوند،  اتوبوس ها  این  سوار  که  هنگامی  و  است 
رایگان و نقشه های که صفحه های لمسی دارند، استفاده کنند. سیلیکون 
ولی که بزرگترین پروژه بی سیم تلقی می شود دربرگیرنده محدوده 4۲ 
این  منطقه شهرداری و حدود 4 هزار کیلومترمربع در کالیفرنیا است. 
می کنند  زندگی  آن  در  که  نفری  میلیون   4,۲ برای  دارد  درنظر  شهر 
WiFi رایگان فراهم کند. این پروژه هدف ارائه اینترنت ۱ مگابایت در 
ثانیه سرعت رایگان را دارد که درحال حاضر با نظارت شرکت IBM و 

Cisco صورت می گیرد.

سئول، کره جنوبی
و  پایتخت  نام سئول  فناوری،  در عرصه  برتر  به ۱۰ شهر  اشاره  هنگام 
بزرگ ترین شهر کره از جمله نام هایی است که به ذهن متبادر می شود. 
صنایع  جمله  از  تلکام  کی  اس  و  کیا  هیوندای،  جی،  ال  سامسونگ، 
فناوری بزرگ است که مقر آنها در سئول قرار داشته و اکنون به عنوان 
قطب بزرگ تجارت فناوری تلقی می شوند. به سادگی می توان گفت این 
شهر بال های فناوری خود را با سرعت هرچه تمام تر گسترده کرده است.

به  سئول  متر،  سیستم  در  نفری  میلیون   ۲۰ جمعیت  داشتن  با  امروز 
خوبی در عرصه اقتصاد جهانی به رقابت پرداخته است. این شهر درحال 
در  دانلود  ظرفیت  و  باند، خدمات، سرعت  پهنای  نفوذ  برحسب  حاضر 
جهان یکی از شهرهای پیشرو تلقی می شود. سرعت فناوری در این شهر 
بسیار باال است و دستگاه های قابل حمل و قابل اتصال به اینترنت ضربان 

قلب شهر را تشکیل داده اند.
سئول با داشتن آپارتمان هایی که دارای کابل فیبر نوری هستند، وسایل 
آنها قابلیت دریافت برنامه از دستگاه های موبایل را دارند، سرعت سریع 
در سیستم  اینترنت  به  دسترسی  و  قابل حمل  دیجیتال  تلویزیون های 

معرفی برترین شهرهای تکنولوژی دنیا
 به مناسبت روز تکنولوژی ۶ ژانویه



مترو درمیان شهرهای بزرگ فناورانه در جهان جای می گیرد.
باند در صدر جدول جهانی قرار گرفته  کره جنوبی از نظر نفوذ پهنای 
از  پر  تلقی می شود. سئول شهری  نفوذ آن ۸۳ درصد  است و ضریب 

کافی نت، هات اسپاتهای بی سیم و محوطه های بازی آنالین است.
دسترسی به اینترنت در این شهر بسیار ارزان است. اینترنت با سرعت ۱۰ 
مگابایت در ثانیه در این شهر ۲۰ دالر در ماه هزینه دارد که این سرعت 
اتصال  یک  که  است  آن چیزی  از  نیمی  قیمت  این  و  برابر   4 از  بیش 
پهن باند در ایاالت متحده سرعت و هزینه دارد. برخی از مناطق سئول 
سرعت اینترنت تجاری را به بیش از ۱۰۰ مگابایت در ساعت با قیمت 
۳۰ دالر در ماه رسانده اند به طوری که با این سرعت می توان یک فیلم 

با کیفیت دو ساعته را در عرض ۵ دقیقه دانلود کرد.
این شهر در جدیدترین پروژه خود که با بودجه 4۳۹ میلیون دالر اجرایی 
می شود، قصد دارد دسترسی اینترنت/ شبکه WiFi را به متروها با هزینه 

۲۰ دالر در ماه بیافزاید.

سیاتل، واشنگتن
وقتی پای پیشرفت های فناوری به میان می آید نمی توان از شهر سیاتل 
به عنوان یکی از شهرهای بزرگ آمریکا نام نبرد. تنها داشتن موزه های 
برتر علمی تخیلی در این شهر دستاورد فناوری محسوب نمی شود، بلکه 
محسوب  گجت ها  و  فناوری  دوستداران  برای  مطلوبی  مقصد  شهر  کل 

می شود.
بیل گیتس مایکروسافت را از این شهر آغاز کرد و دفاتر آن را در سراسر 
به  را  خود  راه  موبایل  تی  آمازون،  آن  دنبال  به  که  کرد  تأسیس  شهر 

صفحات سفید سیاتل باز کردند.
محبوبیت شرکت های فناوری در دهه نود به قدری زیاد بود که موجب 
این رو، ساکنان شهر  از  این شهر مهاجرت کنند،  به  نفر  شد ۵۰ هزار 
مشکلی برای یافتن یک شبکه بی سیم ندارند  و این دسترسی در تمام 

رستوران ها و قهوه فروشی ها وجود دارد.
در تمام ساعات روز و شب سیاتل می توان آنالین بود و این شهر یکی از 

شهرهای مهم فناورانه در آمریکای شمالی توصیف شده است.

تایپه، تایوان
دارای  شهر  این  است.  دنیا  سایبری  شهرهای  بهترین  از  یکی  تایپه 

بزرگ ترین شبکه WiFi است.
دالر  میلیون   ۷۰ هزینه  با  بی سیم  شبکه  یک  کراپ،  ویر  کیو  شرکت 
متشکل از ۲۰ هزار نقطه دسترسی و برد کافی ساخته تا برای ۹۰ درصد 
جمعیت شهر تایپه خدمات ارائه کند. درحال حاضر در یک محوطه ۲۷۰ 
مترمربعی در تایپه بیش از ۲,۶ میلیون نفر زندگی می کنند. دسترسی 
سراسر شهر به شبکه WiFi با یک هزینه اندک ماهانه که از 4,۵۰ تا 

۱۲ دالر متغیر است، صورت می گیرد.
زندگی در شهر تایپه به این معنا است که نیازی ندارید برای چک کردن 
اطالعات اقتصادی ضروری به خانه، اداره و یا کافی نت بروید، بزرگ ترین 
مزیت دسترسی به WiFi در شهر این است که همواره در هر نقطه ای 

که باشید به ارتباط اینترنتی دسترسی دارید.

هنگ کنگ، چین
شهر هنگ کنگ، چین برای دوستداران فناوری می تواند محلی برای 
برآورده کردن تمام انتظاراتشان باشد. این شهر از سیستم کارت های 
و  نقل  و  حمل  تا  می کند  استفاده  تراموای  شبکه  برای  هوشمند 

ارتباطات ساده تر باشد.
 ۱۰ اینترنت  و  است  ارزان قیمت  بسیار  کنگ  هنگ  در  باند  پهنای 
مگابایت در ثانیه ماهانه ۱۶ دالر هزینه دارد. اینترنت ۱۰۰ مگابایتی 
در ثانیه ماهانه ۳4 دالر است و این مسئله هنگ کنگ را در میان 
معدود شهرهایی قرار می دهد که توانایی ارائه چنین سرعت باالیی را 

با قیمت قابل پرداخت برای شهروندان دارند.
هنگ کنگ همچنین دارای خدمات تلویزیون پهن باند است که این 
خدمات توسط HKBN ارائه می شود و بیش از ۷۰ شبکه تلویزیونی 
با کیفیت دی وی دی با هر موضوع دارد. رستوران هایی که اداره آن به 
ربات ها سپرده شده، چندین منطقه دارای WiFi، اینترنت پرسرعت 
تنها برخی از فناوری های باال در این شهر محصوب می شود. این شهر 
همچنین دارای یک منطقه های – تک با عنوان سایبر پورت است 
که تمام آپارتمان ها و فروشگاه های آن تحت پوشش WiFi هستند.
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سنگاپور
سنگاپور مدینه فاضله فناوری است. پهنای باند بی سیم در این شهر 
برای همه رایگان و بی هزینه است. این شهر قرار است به زودی به 
نخستین شهر دنیا تبدیل شوند که با زیرساخت کابل نوری پوشیده 
خواهد شد و در نتیجه آن اتصاالت اینترنتی به قدری سرعت می یابد 

که دانلود یک دی وی دی ظرف چند ثانیه صورت می گیرد.
این شبکه جدید با هزینه ۷۰۰ میلیون دالری دولت صورت می گیرد 
ارائه  برای  بین المللی  رقابت های  در  می کند  کشور کمک  این  به  و 
سرعت بیشتر پهنای باند که درحال حاضر میان چند کشور آسیایی 

درجریان است، رتبه اول را از آن خود کند.
سنگاپور یکی از نقاط مهم در عرصه جهش فناوری در دنیا است و 
انتظار دارد که بال های آی تی خود را طی ده سال آینده گشوده تر 
و  بیشتر  باند  پهنای  نفوذ  جدید،  مشاغل  آن  نتیجه  در  که  کند 
توانایی های  افزایش  و  تجدید  و  اطالعات  فناوری  ابزارهای  بهبود 
زیرساخت های پهن باند برای افزایش سرعت به ۱ گیگابایت در ثانیه 

شکل می گیرند.
چون  چندملیتی  شرکت های  که  ندارد  تعجب  جای  دیگر  سوی  از 
HP، Fuji، IBM و مایکروسافت در این جزیره فناورانه حضور خود 

را مستحکم کرده اند.

استکهلم، سوئد
اینترنت در استکهلم با سرعت باال در همه جا وجود دارد. این شهر 

نقطه اوج بازار اینترنت اروپای شمالی است.
ارائه کننده  سوئد  در  دور  راه  ارتباطات  پیشگام  شرکت  تلیاسونرا، 
خدمات اینترنت ۲4 مگابایت در ثانیه با قیمت ۵۰ دالر در ماه است. 
در شهری چون استکهلم سوئد که هزینه های زندگی نسبتاً باال است 
باال  با سرعت  اینترنت  پرداخت چنین مبالغ ماهانه ای برای داشتن 

بسیار به صرفه محسوب می شود.
بازی  سایبرکافه های  بزرگ ترین  وجود  این شهر  درباره  نکته جالب 
در دنیا است. مسئله استثنائی در باره این شهر اروپایی نوع متفاوت 
هات  از  استفاده  جای  به  شهر  این  است،  بی سیم  اینترنت  فناوری 
قراردادن  راه های  و  می کند  استفاده  وایمکس  از   WiFi اسپاتهای 

تمام شهر در یک شبکه وایمکس را مورد بررسی قرار داده است.

بنگالور، هندوستان
بنگالور سیلیکون ولی هندوستان است، این شهر مرکز فناوری هندوستان 
محسوب می شود و پوشش اینترنت WiFi در قسمت اعظم شهر وجود 
دارد. بنگالور دارای تعداد بی شماری دانشکده مهندسی برجسته است که 

اقتصاد فناوری اطالعات این شهر را تغذیه می کنند.
اینوسیس،  مایکروسافت،  چون  صاحب نامی  و  برجسته  شرکت های 
راه اندازی  شهر  این  در  را  خود  مهم  دفاتر   3M و  پی  اچ   ،WIPRO
کرده اند. زیست فناوری از دیگر ویژگی های این شهر است که درمیان 

شرکت های بزرگ بنگالور درحال پیشرفت و گسترش است.
الکترونیک قرار دارد،  این کالن شهر در مسیر تبدیل شدن به یک شهر 
چرا که درحال حاضر نیز طوفان شرکت های آی تی و نرم افزاری این شهر 
را دربرگرفته است. بین ۳۵ تا 4۵ درصد از استعدادهای فناوری اطالعات 
ناخالص  از تولید  هندوستان در این شهر فعالیت می کند. سهم بزرگی 

ملی هندوستان در دستان بنگالور است.
و  کرد  آغاز  را  پیش شکوفایی  دهه  از سه  بار  نخستین  برای  این شهر 

اکنون با بازارهای جهانی و شهرهای بزرگ فناوری رقابت می کند.

نیویورک
نیویورک به طور کامل به اینترنت WiFi متصل است و هزینه این اتصال 
رایگان است. این شهر می تواند نقطه مناسبی برای عالقه مندان فناوری 
مقر  نیویورک  باشد.  فناوری  عرصه  در  نظرشان  مورد  مشاغل  یافتن  و 
شرکت های بین المللی فناوری اطالعات است و شخصیت های مهمی در 

این عرصه در نیویورک به سر می برند.
نرخ موفقیت فناوری در نیویورک به سرعت باال می رود و نیازی به گفتن 
طی  تنها  شهر  این  در  باال  حجم  با  فایل هایی  دانلودکردن  که  نیست 

دقایقی صورت می گیرد.
نکته حائز اهمیت کالج ها و دانشگاه های مهم نیویورک در عرصه فناوری 
است که در آن میان می توان به موسسه فناوری نیویورک و کالج فناوری 

نیویورک اشاره کرد.

www.hkonjkav.com/
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و برادران بنتلی نیست. هرچند که ۵ قهرمانی در لمان ۲4 ساعته  ۱۹۲4، 
۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ بسیار باشکوه و شایسته  احترام به نظر 
هم  اخیر  سال های  مختلف  مسابقات  در  بنتلی  موفقیت های  می رسد؛ 

دارای اهمیت است.
رسید.  ساعته   ۲4 لمان  قهرمانی  به  مجددا  بنتلی  سال،   ۷۳ از  پس 
خودروهای بنتلی اسپید ۸، رتبه های اول و دوم کالس LMGTP را در 
لمان ۲۰۰۳ به  دست آوردند. بعد از این تاریخ، بنتلی از حضور در لمان 

کناره گرفت.
اتومبیل رانی  رقابت های  در  کنتیننتال  بنتلی  از   GT۳ نسخه   امروزه، 
 ۸ پیشرانه   با   GT۳ کنتیننتال  از   ۲۰۱۹ مدل  دارد.  حضور  استقامت 
سیلندر 4 لیتری، ۵۵۰ اسب  بخار قدرت و ۷۰۰ نیوتن متر گشتاور دارد. 
استاندارد جاده ای کنتیننتال، ۹44  به مدل  وزن خالص خودرو نسبت 
 GT۳ کیلوگرم کاهش یافته و در حدود ۱۳۰۰ کیلوگرم است. کنتیننتال
 Blancpain GT( بلنک پین  اروپایی  برای سال ۲۰۱۹ در رقابت های 
 GT کالس  به  مربوط  فصلی  رقابت  چند  و   )Series Endurance

انگلستان حضور دارد.

مؤسس بنتلی
مشابه رولزرویس، شرکت بنتلی هم در ابتدای کار خود، نماینده  فروش 
خودروهای فرانسوی بود. برادران بنتلی با نام های والتر و هوریس، اوایل 
دهه  ۱۹۱۰ میالدی در شمال لندن، خودروهای برند DFP فرانسه را 

عرضه می کردند.
 WO که بیشتر با نام )Walter Owen Bentley( والتر اٌون بنتلی
بنتلی شهرت دارد؛ متولد ۱۸۸۸ شهر لندن بود. او در یک خانواده  متمول 
با اصالت استرالیایی متولد شد و از کودکی به مهندسی موتورهای بخار 
 GNR عالقه داشت. والتر بنتلی در سن ۱۶ سالگی به شرکت راه آهن
انگلستان پیوست تا دوره های مرتبط با لوکوموتیو ها و طراحی ریل های 
 GNR قطار را بیاموزد. بعد از ۵ سال، والتر ۲۱ ساله به خدمت شرکت
درآمد و مدت ۷ سال سمت های مختلف در قطارهای انگلستان را تجربه 
بنتلی در سال ۱۹۱۰  والتر  بوند.  و دون پایه  آنها، جزئی  اغلب  کرد که 
به مسابقات سرعت،  او  داد. عالقه   استعفا  ریلی  و نقل  از شرکت حمل   
حضور در رقابت های متنوع موتورسواری را در پی داشت که البته با مقام 

بنتلی یکی از خودروسازان اصیل انگلستان است که امروزه به  عنوان 
یکی از بهترین تولیدکنندگان مدل های سوپرلوکس و لوکس اسپرت 

فعالیت می کند.
بهبود شرایط اقتصادی در بازار جهانی، تنوع بی سابقه ای از برندهای 
متفاوت،  بدنه های  کالس  برای  حاال  کرده است.  ایجاد  مختلف 
وجود  امریکایی  و  اروپایی  آسیایی،  کشورهای  از  متعدد  سازندگان 
دارند. این شرایط، هرچند به نفع خریدار خواهد بود؛ اما رقابت برای 
خودروسازان را سخت کرده و نیاز به نوآوری در محصوالت را افزایش 
داده است. بنتلی، نمونه ای از شرکت های برجسته  در صنعت جهان 
محسوب می شود که هماهنگ با نیاز بازار، روند رو به رشد خود را 
ادامه می دهد و سالیانه هزاران دستگاه از محصوالت گران قیمت خود 

را به  فروش می رساند.
از ابتدای تأسیس، خودروهای بنتلی بر ویژگی های اسپرت و حضور 
با  به مرور زمان و خصوصا  اما  در مسابقات سرعت تمرکز داشتند؛ 
مالکیت رولزرویس در سال های ۱۹۳۰، ویژگی های لوکس و امکانات 
رفاهی تجملی هم به این محصوالت اضافه شد تا برند بنتلی، ترکیبی 
دهد.  ارائه  باال  بسیار  کیفیتی  با  را  لوکس  و  اسپرت  از کالس  نادر 
این شرکت اصیل انگلیسی، طی یک قرن فعالیت خود، بحران های 
مالی و مدیریتی متنوعی را پشت سر گذاشته است تا امروزه یکی از 
برندهای سودآور و ارزشمند زیرمجموعه  فولکس واگن باشد. مجموع 
به ۱۰,۵۶۶ دستگاه  بنتلی در سال ۲۰۱۸  انواع خودروهای  فروش 
رسید که کاهش ۶/۱۳ درصد نسبت به سال قبل را نشان می داد. 
طی سال های گذشته، حدود نیمی از ظرفیت تولید و فروش بنتلی 
بازار  قرار داشت. همچنین 4۶ درصد  بنتایگا  اختیار شاسی بلند  در 
اقیانوسیه و ۲۲ درصد در  آسیا  اروپا، ۳۲ درصد  به  فروش، مربوط 

اختیار کشورهای شما قاره امریکا است.

بنتلی در موتوراسپرت
ابتدا  از  که  انگلیسی  لوکس  خودروسازان  از  بسیاری  برخالف 
و  مؤسس  شدند؛  تأسیس  پهن پیکر  لوکس  خودروهای  تولید  برای 
متمرکز  اتومبیل رانی  و مسابقات  دنیای سرعت  بر  بنتلی  مهندسان 
بودند. موفقیت این برند در رقابت های متنوع، منحصر به دهه  ۱۹۳۰ 

داستان برند بنتلی؛ خودروساز لوکس انگلیسی با طراحی مدرن )۱(
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قهرمانی در کالس حرفه ای همراه نشد. والتر ترجیح داد به کینگ کالج 
لندن برود و تحصیالت خود در زمینه  مهندسی موتورها را تکمیل کند.

بنتلی  والتر  فرانسوی،  خودروهای  فروش  نمایندگی  افتتاح  با  هم زمان 
فلز  ویژگی های  به  او  گرفت.  احتراقی  پیشرانه های  ساخت  به  تصمیم 
آلومینیوم عالقه  نشان داد و اولین پیشرانه  بنزینی جهان با پیستون های 
آلومینیومی را تولید کرد.  پیشرانه  ساخت بنتلی روی خودروی فرانسوی 
DFP نصب شد و در مسابقات مختلف سال ۱۹۱۳ و ۱۹۱4، افتخارات 
و رکوردهای متنوع کسب کرد. جنگ جهانی اول، بین سال های ۱۹۱4 
تا ۱۹۱۸ هم فرصت مناسبی برای والتر بنتلی بود تا دانش خود را در 
هواپیماهای نظامی به کار گیرد. ضمن همکاری او با مهندسان رولزرویس، 
فناوری پیستون های آلومینیموم وارد پیشرانه های ۱۲ سیلندر سری ایگل 
شد. همچنین، موتورهای BR۱ و BR۲ با طراحی والتر بنتلی تا سال 

۱۹۱۸ در هواپیماهای مختلف ارتش بریتانیا به خدمت گرفته شدند.

تأسیس شرکت خودروسازی بنتلی 
اتمام جنگ جهانی اول با پیروزی انگلستان، فرصت مناسبی برای برادران 
Crickle� )بنتلی بود تا کارخانه  خود را افتتاح کنند. منطقه  کریکلوود 

wood( در شمال غرب لندن برای شروع کار انتخاب شد. این محل، 
امروزه هنوز هم دفتر اصلی بنتلی است؛ اما ۱۰۰ سال قبل، محلی برای 

تولید پیشرانه های هواپیما محسوب می شد.
 )Bentley Motors Limited( هدف از تأسیس شرکت بنتلی موتورز
بود. چند  باال  با کیفیت عالی و قدرت  تورر  ساخت خودروهای اسپرت 
مهندس برجسته، از جمله کالیو گالوپ که سابقه ای درخشان در طراحی 
به  منجر  شرایط،  این  پیوستند.  بنتلی  به  داشت  هواپیما  پیشرانه های 
ساخت پیشرانه  4 سیلندر خطی ۳ لیتری بنتلی شد که به جهت نصب 4 
سوپاپ در هرسیلندر، برتری هایی نسبت به رقبا از جمله بوگاتی داشت. 
Bent�( ۳ لیتر  محصول نهایی، روی اولین خودروی بنتلی با نام بنتلی
ley 3 Litre( نصب شد تا قدرت ۷۰ اسب  بخار فراهم کند. نسخه  پایه، 
به سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت می رسید؛ اما نسخه های سفارشی با 
بر ساعت داشتند که در  نهایت سرعت ۱۶۱ کیلومتر  نام سوپراسپرت، 
سال ۱۹۲۱، خبرساز بود. تا سال ۱۹۲۹، تعداد ۱۶۲۲ دستگاه بنتلی ۳ 
لیتر تولید شد که امروزه، حدود یک میلیون دالر ارزش کلکسیونی دارد.
فروش خوب بنتلی ۳ لیتر، سرمایه الزم برای محصوالت جدید را فراهم 
کرد. بنتلی۶½  لیتر و مدل اسپرت آن با نام اسپید ۶، همراه پیشرانه ا ی 
جاده ای  نسخه   رونمایی شد.  در سال ۱۹۲۶  بزرگ تر  بدنه ای  و  قوی تر 
برای عرضه  عمومی، محصولی لوکس در حد و اندازه های یک لیموزین 
تولید می شد.  متفاوت  اتاق  و  فاصله محور  نوع    ۸ با  که  بود  پهن پیکر 
پیشرانه  ۶.۵ لیتری ۶ سیلندر خطی، قدرت ۱4۷ اسب  بخار فراهم می کرد. 
به  بیشتری نسبت  فاصله محورهای ۳.۸۱ متر، فروش  با  نسخه  مولینر 
دیگر نمونه های بنتلی ۶½ لیتر داشت و با خودروهای سوپرلوکس آن 

 زمان، مثل میباخ و رولزوریس رقابت می کرد.

پسران بنتلی و موفقیت در لمان
برنامه ریزی والتر بنتلی برای ساخت خودروهای مناسب برای پیست و 

با پیروزی های پیاپی در مسابقات مختلف، نتیجه  استفاده  عمومی، 
از  تعدادی   ،)Bentley Boys( بنتلی  به پسران  داد. گروه موسوم 
خودروهای  همراه  با  که  بودند  متمول  افراد  و  حرفه ای  رانندگان 
ساعته    ۲4 مسابقات  در  قهرمانی  مقام  به  متوالی  چهارسال  بنتلی، 
مهندسان  جمله  از  نفر   ۱۷ بنتلی،  پسران  میان  در  رسیدند.  لمان 

شرکت سازنده، پزشک و هوانورد نیز وجود داشت.
در سال ۱۹۲۹، نسخه ای کوچک تر و ارزان تر از بنتلی ۶½ لیتر با 
نام 4½ لیتر رونمایی شد. بنتلی بلوئر )Blower Bentley( نسخه  
اسپرت از مدل 4½ لیتر بود که به جهت استفاده از سوپرشارژر )بلوئر 
بخار  اسب   قدرت ۱۷۵  با  لیتر  پیشرانه  4.۵  روی  به  معنی دمنده( 
نمونه های  لمان ۲4 ساعته سال  ۱۹۲۸ مشهور شد.  و قهرمانی در 
کلکسیونی از بنتلی بلوئرامروزه حدود یک میلیون دالر ارزش دارند.

مدل های جاده ای بنتلی 4½ لیتر با قدرت ۱۱۰ اسب  بخار، جایگاه 
خاصی در تاریخ خودروسازی ندارند؛ اما تک نمونه  سوپرشارژ با قدرت 
۲4۲ اسب  بخار عالوه  بر حضور در لمان ۲4 ساعته و کسب مقام 
پنجم، با رسیدن به رکورد سرعت ۲۲۲ کیلومتربرساعت، به شهرت 
رسید. این محصول به دلیل تولید بسیار محدود )یک دستگاه توسط 
)معادل ۶.۵  پوند  با قیمت ۵ میلیون  برکین(،  تیم  کارگاه شخصی 
میلیون دالر( در سال ۲۰۱۲ حراج شد و رسما، گران ترین خودروی 

ساخت انگلستان در تاریخ لقب گرفت.
بنتلی اسپید سیکس )Speed Six(، نسخه  اسپرت بنتلی ۶½ لیتر 
به   ۱۹۳۰ و   ۱۹۲۹ سال های  در  عمومی،  فروش  عالوه  بر  که  بود 
مقام قهرمانی لمان ۲4 ساعته رسید. این خودرو مجهز به پیشرانه  
زمانی  در  و  داشت  قدرت  اسب  بخار  لیتری، ۱۸۰   ۶.۶ تقویت شده 
حدود ۱۰ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسید. اسپید 
سیکس، با نهایت سرعت ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت، در سری مسابقات 
قطار آبی )Blue Train Races( هم شرکت داشت تا مسیر شمال 
تنها ۱۸۲  کند.  بخار طی  قطار  از یک  را، سریع تر  لندن  تا  فرانسه 
دستگاه بنتلی اسپید سیکس تولید شد که امروزه، بیش از ۵۰۰ هزار 

دالر ارزش کلکسیونی دارد.

به  بنتلی  سهام  فروش  و  اقتصاد  جهانی  بحران 
رولزرویس

تحوالت  بر  سرآغازی   ،۱۹۲۹ سال  در  نیویورک  سهام  بازار  سقوط 
دهه   بود.  امریکایی  و  اروپایی  شرکت های  برای  بزرگ  اقتصادی 
جهان  مختلف  کشورهای  در  کارخانه ها  تعطیلی  و  بیکاری   ،۱۹۳۰
محصوالت  با  لوکس  برندهای  به  همه  از  بیش  و  داشت  در  پی  را 
گران قیمت، ضربه زد. کاهش فروش و سررسید بازپرداخت وام های 
بانکی، خیلی زود بنتلی را به ورطه  ورشکستگی کشاند تا سرانجام 
در سال ۱۹۳۱، بخش اصلی سهام این شرکت به رولزرویس فروخته 
شود. براساس شنیده های غیررسمی، والتر بنتلی تا آخرین لحظات 
با قیمت ۱۲۵ هزار پوند، هویت  اتمام معامله  فروش شرکت بنتلی 
واقعی خریداران و شرکت متبوع آنها را نمی دانست. والتر بنتلی تا 
سال ۱۹۳۵ به فعالیت خود در زیر نظر مدیران رولزرویس ادامه داد؛ 
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اما با نارضایتی از شرایط به شرکت الگوندا پیوست.
بنتلی ۸ لیتر، آخرین محصول قبل از تغییر مالکیت شرکت سازنده 
بود. این خودروی سوپرلوکس، با فاصله محورهای نزدیک به 4 متر 
و طول بدنه  ۵ تا ۵.4 متر در مدل های مختلف، بزرگ ترین محصول 
بنتلی تا آن زمان محسوب می شد. پیشرانه  ۸ لیتری، ۲۲۰ اسب  بخار 
قدرت و فناوری هایی مثل، رادیاتور، پمپ آب و ترموستات داشت. در 
مجموع، ۱۰۰ دستگاه بنتلی ۸ لیتر بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ با 
مدیریت بنتلی و رولزرویس تولید شد.  بسیاری از مالکان این خودرو 
که فقط با بدنه  تمام  فلزی قابل خرید بود، بعدا سقف را از بدنه حذف 
کردند تا صاحب یک بنتلی اسپرت شوند. ارزش کلکسیونی بنتلی ۸ 

لیتر امروزه در حدود ۹۰۰ هزار دالر است.
بحران مدیریتی در بنتلی و شرایط نابسامان اقتصاد جهانی، کارخانه 
را به تعطیلی کشاند. بعد از ۲ سال توقف تولید، اولین محصول بنتلی 
با مدیریت رولزرویس در سال ۱۹۳۳ رونمایی شد. بنتلی ۳½  لیتر 
که بعدا با پیشرانه  قوی تر و کد4¼  لیتر هم در خط تولید حضور 
داشت؛ محصولی لوکس و پهن پیکر بود؛ ولی کاهش اندازه و قیمت 
نهایی نسبت به مدل های قبلی بنتلی فراهم می کرد. بنتلی ۳½  لیتر 
و 4¼ لیتر به ترتیب ۱۱۰ و ۱۲۶ اسب  بخار قدرت داشتند تا نهایت 
سرعت های ۱4۵ و ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت داشته باشند. تولید این 
خودروها تا سال ۱۹۳۳ به تعداد ۲4۱۱ دستگاه ادامه داشت. قیمت 
نسخه  کلکسیونی از بنتلی ۳½  لیتر و 4¼ لیتر در مدل های مختلف 

از ۲۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار دالر متغییر است.
اولین محصول رسمی بنتلی با نام کنتیننتال )Continental( سال 
سفارشی  نمونه    یک  آن،  از  پیش  سال ها  اما  شد؛  رونمایی   ۱۹۵۲
توسط ژرژ پائولین و شرکت پرتوت )Portout( به تولید رسید که 
از جمله کنتیننتال شد. یکی  بنتلی،  اسپرت  زمینه ساز خودروهای 
از مشهورترین طرح های پائولین، براساس بنتلی 4¼ لیتر در سال 
۱۹۳۹ عرضه شد تا ضمن استفاده از پیشرانه  تقویت شده با قدرت 
۱4۰ اسب  بخار، بدنه  ۲در کوپه با کاهش وزن ۱۵۲ کیلوگرم داشته 
خود  متمول  سفارش دهنده   نام  با  امروزه  ویژه  خودروی  این  باشد. 
سوخت  مصرف  با  که  می شود  شناخته   )André Embiricos(
نهایت سرعت ۱۹۵ کیلومتربرساعت  به  کیلومتر  لیتر در ۱۰۰   ۱۱
دالر  هزار   ۶۱۷ قیمت  با   ۲۰۱۷ سال  امبیرکاس،  بنتلی  می رسید. 

معامله شد.

دهه  1940 و جنگ جهانی دوم
هوانوردی  بخش   ،)۱۹4۵ تا   ۱۹۳۹( دوم  جهانی  جنگ  سال های  طی 
مهمی  نقش  هواپیما،  پیشرانه های  تولید  در  عالی  توانایی  با  رولزرویس 
مالکیت  بنتلی که تحت  انگلیسی داشت. کارخانه   نیروهای  پیروزی  در 
رولزرویس اداره می شد هم، به محلی مخفی برای ساخت پیشرانه های 
هواپیما، تغییر کاربری داد. توقف تولید خودروهای بنتلی تا سال ۱۹4۶ 

ادامه یافت.
از  بعد  محصول  اولین   ،)Bentley Mark VI) سیکس  مارک  بنتلی 
 Bentley( جنگ جهانی دوم بود و سودآوری را باز گرداند. مارک فایو
Mark V( در سال ۱۹۳۹ رونمایی شد؛ اما با شروع جنگ تنها تعداد ۱۱ 
دستگاه تولید داشت. شاسی و بسیاری از متعلقات فنی مارک سیکس با 
رولزرویس سیلور داون مشترک بود تا هزینه های تولید کاهش یابد. این 
خودرو با پیشرانه های 4¼ و 4.۶ لیتر بنتلی، ۸۰ و ۸۵ اسب  بخار قدرت 
مارک  بنتلی  دستگاه  از ۵۲۰۰  بیش  تا ۱۹۵۲،  سال ۱۹4۶  از  داشت. 

سیکس تولید شد تا پرفروش ترین محصول شرکت تا آن زمان باشد.
شروع دهه  ۵۰ میالدی با بهبود شرایط اقتصادی در بازار جهانی همراه 
بود. مناطق پیروز در جنگ جهانی دوم و خصوصا امریکا بیش از دیگر 
کشورهای دنیا به خودروهای لوکس و پرمصرف عالقه نشان می دادند. 
این فرصت برای رولزرویس و بنتلی مغتنم بود؛ اما تشابه محصوالت این 
برندها توجیه اقتصادی نداشت. پس مدیران این شرکت های با توجه به 
منافع مشترک، تصمیم به ایجاد تغییر در تولیدات بنتلی گرفتند تا ضمن 
افزایش فروش و ایجاد تنوع در سبد محصوالت، اصالت این خودروها با 

روحیه  اسپرت را احیا کنند.
 نسل اول بنتلی کنتیننتال با شاسی اختصاصی و متفاوت از محصوالت 
این خودرو،  تولید  از  رسید. هدف  تولید  به  در سال ۱۹۵۱  رولزرویس 
با راحتی عالی و سرعت باال عنوان شد.  ایجاد شرایط یک سفر لوکس 
واژه  کنتیننتال، پیشتر توسط رولزرویس برای چند مدل تولید محدود 
برای  اما  بود  با بدنه  سبک وزن و پیشرانه  تقویت شده هم استفاده شده 
می داد.  معنی   Continent قاره ای سفرهای  مناسب  محصولی  بنتلی، 
اولین مدل با پسوند R تایپ، چهاردر و مجهز به پیشرانه  4.۶ لیتری با 
قدرت ۱۳۰ اسب  بخار بود؛ اما از سال ۱۹۵۵ به بعد کنتیننتال با بدنه  
۲ در به سبد بنتلی اضافه شد. به بیان بهتر، نسخه  ۲ در از مدل های 4در    
*S1*S2*S3 با نام کنتیننتال به دست مصرف کننده می رسید و از نظر 

فنی، تفاوتی با محصول اصلی نداشت.
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به  ترتیب در سال های ۱۹۵۵،   S3 و   S2 و   S1 تایپ، سری   R از  بعد 
۱۹۵۹ و ۱۹۶۲ تولید شدند. مدل S3، آخرین نسل کنتیننتال کالسیک 
محسوب می شود که به جهت استفاده از چراغ های دوگانه در طرفین، 
محصول  این  است.  دایره ای  تک چراغ  با  قدیمی  نمونه های  از  متفاوت 
لیتری و جعبه دنده  خودکار 4 سرعته، ۲۲۰  با پیشرانه  ۸ سیلندر ۶.۲ 
اسب بخار قدرت داشت. قیمت بنتلی S۳ با بدنه  4در و S3 کنتیننتال 
امروزه در حدود ۲۰۰ هزار دالر است. این خودروها در سال های دهه  ۶۰ 
میالدی، سه تا چهار برابر پرفروش ترین مدل های لوکس اروپا مثل جگوار 

مارک X و مرسدس بنز کالس S قیمت داشتند.

دهه  19۷0 و دومین بحران مالی بنتلی
با  هم زمان  سوپرلوکس،  و  لوکس  کالس  خودروسازان  تمامی  تقریبا 
مشکالت اقتصادی در بازار جهانی، کاهش فروش و بحران مالی را تجربه 
کردند. بنتلی هم، چنین شرایطی در سال های دهه  ۷۰ میالدی داشت و 

البته به جهت مالکیت رولزرویس، بیش از رقبا ضربه خورد.
عالوه  بر افزایش قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ که منجر به 
اقتصاد جهانی شد؛ سرمایه گذاری سنگین  در  بحران  و  کمبود سوخت 
رولزرویس بر صنعت هوانوردی هم، شرکت های خودروسازی رولزرویس 
و بنتلی را با کمبود منابع مالی رو  به  رو کرد. به  مرور زمان تا اواخر دهه  
کاهش  سال  در  دستگاه  به ۱۰۰  بنتلی  محصوالت  تولید  میالدی،   ۷۰
بازه   این  در  بنتلی  برند  با  تولیدشده  خودروهای  تمامی  تقریبا  یافت. 
کورنیش  بنتلی  نداشتند.  رولزرویس  تولیدات  با  خاصی  تفاوت  زمانی؛ 
و سریT، حتی در ظاهر هم مشابه رولزرویش کورنیش و سیلور شادو 

)Silver Shadow( تولید شدند.  

دهه  19۸0 و مالکیت ویکرز
گروه  سهام  اصلی  بخش   ،۱۹۸۰ سال  در  ویکرز  سرمایه گذاری  گروه 
رولزرویس را خریداری کرد. با این شرایط، بنتلی هم زیرمجموعه  ویکرز 
شد. صنایع نظامی، هوانوردی، ساخت کشتی و خودرو، اهم فعالیت گروه 
ویکرز را در دهه  ۸۰ میالدی تشکیل می داد که نهایتا در سال ۲۰۰4 با 

تقسیم به شرکت های کوچک تر منحل شد.
)ساخت  مولسان  ارزان قیمت  نسخه    )Bentley Eight( ایت  بنتلی 
این  داشت.  مشابه  پیشرانه ای  البته  که  بود  ساده تر  امکانات  با   )۱۹۸۱
محصول، به افزایش صادرات و سودآوری بنتلی در بازارهای خارج از اروپا 

کمک کرد. یکی از نکات جالب در بنتلی ایت، استفاده از جلوپنجره  
مشبک به  جای نمونه  استیل با ستون های عمودی بود. این ترفند که 
در ابتدا با هدف کاهش هزینه ها اعمال شد؛ به دلیل تفاوت ظاهری 
با محصوالت رولزوریس، مورد توجه طرفداران بنتلی قرار گرفت و 
مدتی بعد، روی نسخه های اسپرت مثل کنتیننتال نصب شد. بنتلی 
ایت بین سال های ۱۹۸4 تا ۱۹۹۲، آستانه قیمت ۹۰ هزار دالر و 
این  کلکسیونی  ارزش  داشت.  دستگاه   ۱۷۳۶ تولید  تیراژ  مجموع 

خودرو، امروزه در حدود ۲۰ هزار دالر است.

دهه  1990 و تقویت ویژگی های اسپرت
ایجاد تفاوت بین محصوالت بنتلی و رولزرویس در دهه  ۹۰ میالدی، 
بیش از گذشته جدی گرفته شد. با این شرایط، بنتلی برای بهبود 
مدل های  تولید  هم،  رولزرویس  و  کرد  تالش  اسپرت  مشخصه های 
سوپرلوکس با امکانات رفاهی تجملی را گسترش داد. از سویی دیگر، 
تفاوت قیمتی بین محصوالت مختلف این برندهای انگلیسی، افزایش 
و  دالر  هزار   ۳۰۰ از  کمتر  قیمت  آستانه  بنتلی،  تولیدات  تا  یافت 

خودروهای رولزرویس با قیمت باالتر عرضه شوند.
کنتیننتال  بنتلی  پیش درآمد  بهتر،  بیان  به  که  مدرن  کنتیننتال 
این خودروی  امروزی محسوب می شود؛ سال ۱۹۹۱ رونمایی شد. 
۲در پهن پیکر، در ۲ نسخه  R و T فاصله محورهای ۳ متر و طول 
بدنه  ۵.۳4 متر داشت. نخستین نمونه  از کنتینتال مدرن در نمایشگاه 
خودروی ژنو ۱۹۹۱ رونمایی و با قیمتی در حدود ۲.۵ میلیون الر 
با  لیتری   ۶.۷۵ توربوشارژ  پیشرانه   شد.  فروخته  برونئی  سلطان  به 
قدرت ۳۲۵ اسب بخار و گشتاور ۶۱۰ نیوتن متر، این بنتلی ۲4۰۰ 
کیلوگرمی را در زمان ۶.۶ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
می کرد.  فراهم  ساعت  بر  کیلومتر  نهایت سرعت ۲۳۳  و  می رساند 
نسخه  T، با پیشرانه  قوی تر و کاهش وزن ۲۰۰ کیلوگرم، سال ۱۹۹۵ 
به سبد بنتلی اضافه شد تا قدرت 4۲۰ اسب  بخار و گشتاور ۸۸۰ 
نیوتن متر با نهایت سرعت ۲۷4 کیلومتر بر ساعت داشته باشد. در 
مجموع، ۱۸۰۰ دستگاه بنتلی کنتیننتال R و T تا سال ۲۰۰۳ تولید 

شد که امروزه ۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دالر ارزش کلکسیونی دارد. 

https://www.zoomit.ir/

ادامه دارد ...
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بهترین فیلم های علمی  تخیلی در

 ۱۲ سال گذشته )۱۰ فیلم اول( 
Interstellar

این فیلم احتماال یکی از تفرقه برانگیزترین فیلم های دهه  اخیر است 
است  بلندپروازانه  نوالن  کریستوفر  سینمایی  اثر  این  اینکه  در  اما 
آن  و  مک کانهی  متیو  همچون  ستارگانی  حضور  با  نیست.  شکی 
هاتاوی. داستان حول محور گروهی از فضانوردان است در حالی که 
آنها در کرم چاله های مرموز به دنبال پیداکردن سیاره ای برای ادامه  

حیات بشر سفر می کنند.
بصری  لحاظ  از  و  منسجم  نوالن  فضایی  و  ماجراجویانه  فیلم 
علمی تخیلی  کالسیک  فیلم های  یاد  را  بیننده  است.  خیره کننده 
می اندازد.  فضایی  اودیسه  و ۲۰۰۱:   )Solaris( همچون سوالریس 
انسانی  اما درامای  بیان می کند،  را  از تصاویر فیلم داستان  هر یک 
که نوالن سخت برای تاثیرگذاری آن می کوشد همیشه آن طور که 
باید عمل نمی کند و کم می آورد. رابطه پرتنش بین کوپر و دخترش 
گاهی اغراق آمیز نشان داده می شود و این پیام که زبان عشق بی حد 
و مرز است کمی شعاری می شود. با این وجود باید نوالن را به خاطر 
شجاعت و بلندپروازی اش تحسین کرد چرا که همیشه در حال حمله 

به مرز ها است.
 

Attack the Block
کارگردانی  به   Attack the Block طنزآمیز،  و  خنده دار  زیرک، 
دیوانگی  از  بی نظیر  هارمونی   یک   )Joe Cornish( کورنیش  جو 

فیلم های درجه ب و نگاه انتقادی تیز نسبت به مسائل اجتماعی است. 
داستان گروهی از نوجوانان یاغی اهل لندن را دنبال می کند در حالی که 
آنها باید از محله خود در مقابل تهاجم آدم فضایی هایی پشمالو محافظت 

کنند.
با نکات ظاهری شخصیت های هیوالیی که یادآور فیلم های دهه۸۰ جان 
کارپنتر )John Carpentere( است، Attack the Block با بودجه  
ناچیز خود بر دل بیننده می نشیند. فیلم از بازیگران مناسب و با استعداد 
آن  از  که   )John Boyega( جوان  بویگا  جان  یک  مثل  می برد  بهره 
زمان تا به حال به لطف کهکشانی در دوردست ها )جنگ ستارگان( به 
یکی از ستاره های سینمای تبدیل شده است. فیلم این گروه از نوجوانان 
با  به ظاهر خشن و یاغی را طوری جلوه می دهد که بیننده به راحتی 
اثر نحوه خشن  آنها همدردی می کند. در حالی که به نظر می آید این 
از هر چیز  بیشتر  تکریم می کند  نوعی  به  را  این جوانان  زندگی کردن 
سعی دارد این پیام را برساند که نباید از این نوجوانان ناامید شد و آنها 

را تنها گذاشت.
جلوه های ویژه و طراحی موجودات قابل قبول است با وجود بودجه  پایین، 
اما نقطه قوت Attack the Block شخصیت های مختلف و روابط بین 
آنهاست که با دیالوگ ها و بی پروایی هایشان یک ماجرای سرگرم کننده 

برای بیننده گارانتی می کنند.

Gravity
است  علمی  بیشتر   )Alfonso Cuaron( کوارون  آلفونسو  از  اثر  این 
همان  بیش  و  کم  می شود  استفاده  فیلم  در  که  )تکنولوژی  تخیلی  تا 
چیزهایی است که امروز از آنها استفاده می شود( اما باز هم می توان این 
فیلم را در این لیست قرار داد. پس از اینکه ایستگاه فضایی او با برخورد 
شهاب سنگ ها نابود می شود، تنها بازمانده )ساندرا بوالک( باید خودش 
را به ایستگاه فضایی بین المللی برساند. این تنها امید او برای بازگشتن 

به زمین است.
غیرممکن است راجع به Gravity صحبت کنیم و از تصاویر خیره کننده 
دهه   در  سینما  دست آوردهای  زیباترین  از  یکی  بی شک  شویم.  رد  آن 
راه  تا  گرفته  فضایی  ایستگاه  ویران شدن  از  می شود.  محسوب  گذشته 
سخت ساندرا بوالک در تاریکی بی انتها، تصاویر موجود در فیلم کوارون 

خارق العاده اند.
با اینکه Gravity فیلم زیبایی برای نگاه کردن است در نقاطی داستان 

2 ژانویه
به مناسبت روز جهانی 

داستان های علمی - تخیلی
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آن کم می آورد،  زمان آن قدر کافی نیست تا با شخصیت بوالک به خوبی 
آلفونسو  نگاه  وجود،   این  با  می افتد.  اتفاق  ویرانی  که  چرا  شویم  آشنا 
که  می کند  خلق  زیبا  دقیقه ای   ۹۰ ماجرای  یک  ستارگان  به  کوارون 
بی شک در کالس های فیلمسازی بارها و بارها راجع به آن صحبت خواهد 

شد.

The Martian
 The پس از سال ها در ۲۰۱۵ با فیلم )Ridley Scott( ریدلی اسکات
دریافت  نامزد  که  فیلمی  بازگشت.  علمی تخیلی  دنیای  به   Martian
و  فیلم  بهترین  برای  را  گلوب  گلدن  جایزه  و  شد  اسکار  جایزه  هفت 
)با  برد  خانه  به  را  موزیکال  یا  کمدی   – مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین 
اینکه هم اسکات و هم دیمون بارها گوشزد کرده اند که مسلما یک فیلم 
علمی تخیلی راجع به مردی که می کوشد در فضا زنده بماند واقعا یک 

کمدی نیست(.
مارک  ترک می کنند،  را  مریخ  او  بدون  اشتباه  به  تیمش  اینکه  از  پس 
واتنی فضانورد در این سیاره سرخ بدون هیچ امیدی برای بازگشت به 
خانه، تنها می ماند. علی رغم تمام مشکالت، واتنی خودش را در سیاره نازا 
زنده نگه می دارد،  او سیب زمینی می رویاند، پهپاد فضایی قدیمی را تعمیر 

می کند و به اولین دزد فضایی رسمی تبدیل می شود.
و  مناسب  تنش  گدارد  درو  فیلمنامه   ویر،  اندی  نوشته  رمانی  براساس 
هیجان انگیزی ایجاد می کند و از دیالوگ های جالب بهره می برد. با وجود 
صحنه های کمدی که تنش موجود در فیلم را آرام تر می کنند، مریخی 
در وهله اول یک درام است با بازی تحسین برانگیز دیمون به عنوان یکی 

از نقش آفرینی ها در فیلم های علمی تخیلی دهه اخیر.

Timecrimes
سفر  یک   )Nacho Vigalondo( ویگالوندو  ناچو  بلند  فیلم  دومین 
ذهنی عمیق است که عناصر داستانی فیلم های درجه بی مربوط به سفر 
در زمان را با اتمسفری به شدت وهم برانگیز ادغام می کند. کارا الخالده 
)Karra Elejalde( در نقش هکتور ظاهر می شود، مردی معمولی که 
همراه با همسرش در حال جابه جایی به خانه ای دیگر است. روزی هکتور 
رقم می زند که  را  اتفاقاتی  و همین  را در جنگل می بیند  چیز عجیبی 
هکتور را به ماشین زمانی می رساند که این ماشین نزدیک به یک ساعت 

قبل سفر می کند.

Timecrimes ژانرهای معمایی، ترس و فانتزی را با کمی کمدی 
سیاه مخلوط می کند. داستان پی درپی با پیچ و خم های هیجان انگیز 
مواجه می شود و درست زمانی که فکر می کنی دیگر فهمیده ای چه 
خبر است پنج دقیقه بعد چیزه تازه ای رخ می دهد. با اینکه ممکن 
فیلم های  بینندگان  اما  نپسندند  را  خم ها  و  پیچ  این  بعضی  است 
علمی تخیلی مربوط با سفر به زمان از این فیلم خیلی لذت خواهند 

برد. 

Under the Skin
 Under the قسمتی ترسناک و قسمت دیگر علمی تخیلی،  فیلم 
Skin از جاناتان گلیزر )Jonathan Glazer( یک دنباله  معنوی از 
فیلم های کالسیک علمی تخیلی مثل Alien  و The Thing است. 
با  زن جوان  پوست یک  در  )بیگانه(  فضایی  موجود خون آشام  یک 
بازی اسکارلت یوهانسون )Scarlett Johansson( در خیابان های 
به خود  را  آنها  او  مرد خود می چرخد.  قربانیان  دنبال  به  اسکاتلند 
جذب می کند و سپس آنها را در بُعدی که جدا از دنیای ما است قرار 

می دهد. آنها در آنجا عریان شده و سپس مصرف می شوند.
دیده   آنچه  اینکه  بین  بیننده  گلیزر،  رویاگونه   تمثیل  پایان  در 
نامانوس گیر می کند. در واقع،  خارق العاده است یا بسیار عجیب و 
از  اینها است. تفسیر آسمانی گلیزر  Under the Skin هر دوی 
روابط جنسی و تنهایی که سایه اتمسفری ناآرام را روی داستانی قابل 
هضم می اندازد هم زمان هم ما را به خود جذب می کند و هم گیج 
و پریشانمان می کند. این فیلم بی شک یکی از خاص ترین فیلم های 
علمی تخیلی ۱۲ سال اخیر است و هر کس که آن را برای اولین بار 

ببیند پریشان خواهد شد.

Dawn of the Planet of the Apes
این  از  در سال ۲۰۰۱  برتون  تیم  موفق  نه چندان  بازسازی  از  پس 
فیلم های  سری  این  دوباره  بازسازی  به  نسبت  تماشاگران  فیلم، 
 Rise of the Planet علمی تخیلی دید مثبتی نداشتند. اما فیلم
of the Apes ساخته روپرت وایت )Rupert Wyatt( در سال 
 Dawn ،۲۰۱۱ تبدیل به یک موفقیت قابل قبول شد و دنباله آن
of the Planet of the Apes، که در سال ۲۰۱4 به اکران درآمد 

از هر نظر نسبت به فیلم اول پیشی گرفت.
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در قسمت دوم، جمعیت رو به رشد میمون هایی که از نظر ژنتیکی 
 Andy Serkis(( جهش یافته اند، توسط »سزار« –  اندی سرکیس
– رهبری می شوند. بیشتر انسان ها به وسیله یک ویروس مرگبار از 
بین رفته اند و گروه باقیمانده با میمون ها در صلح به سر می برند. اما 
وقتی گروهی از بازماندگان با میمون ها درگیر شده و آرامش آنان را 
تهدید می کنند میمون ها مجبور می شوند بار دیگر با انسان ها رو به 
 رو شوند. هم زمان خطری داخل گروه سزار در حال شکل گیری است 

که قدرت و اختیار او را به عنوان یک رهبر تهدید می کند. 
Sunshine

پس از اکران در سال ۲۰۰۷ این فیلم علمی تخیلی به کارگردانی دنی 
بویل )Danny Boyle( با داستان جذاب، نقش آفرینی های ظریف 

و جلوه های بصری گیرنده به یک فیلم کالت تبدیل شد.
در آینده ای نه چندان دور )مثل اکثر فیلم هایی که در این لیست قرار 
دارند( خورشید در حال افول است. پس از اینکه اولین عملیات برای 
دوباره فعال کردن آن توسط بمب هسته ای موفقیت آمیز نبود، یک 
گروه تازه از فضانوردان فرستاده شده اند تا کار را به سرانجام برسانند. 
آنها سریعا متوجه می شوند که کار پیش رویشان بسیار خطرناک تر 
از آن چیزی است که انتظارش را داشتند چرا که باید برای نجات 

بشریت با زمان بجنگند.
با شهرتی که این فیلم پیدا کرده هیچ کس گمان نمی برد که این فیلم 
اولین تجربه کارگردانی بویل در ساخت فیلمی در ژانر علمی تخیلی 
بزرگ  و  قدیمی  فیلم های  از  مختلف  عناصر  راحتی  به  بویل  باشد. 
با هم ادغام می کند و  ژانر علمی تخیلی مثل سوالریس و بیگانه را 
همچنان ایده  اورجینال و اولیه فیلم را نگه می دارد. با هر لحظه ای که 
می گذرد بویل تنش را افزایش می دهد و بیننده را مبهوت می کند. 

همین یک تجربه فوق العاده را برای بیننده به ارمغان می آورد
 .

Looper
به  لوپر  فیلم  زمان.  در  سفر  دیگر  سمت  از  و  جنایی  سمتی  از 

کارگردانی ریان جانسون )Rian Johnson( یک نوآوری علمی تخیلی 
است که از دورجنبی )سایکوکینسیس( تا دنیاهای موازی همه چیز را 
پوشش می دهد. کاراکتر اصلی فیلم جو است. یک آدمکش با مهارت های 
ارسال  گذشته  به  آینده  از  که  است  آدم هایی  کشتن  کارش  که  خاص 
آینده  از  بعدی  قربانی  اینکه  تا  است  راضی  زندگی اش  از  می شوند. جو 

ارسال می شود، خود جو، اما از آینده.
با اینکه شروع داستان کمی مضحک است )سفر در زمان اختراع شده 
و کار اصلی که با آن می کنند فقط کشتن اعضای مافیا است؟( لوپر از 
با استعداد او را می بیند تبدیل به  اواسط، از جایی که جو سارا و پسر 
بازی های  با  فیلم  بعد  به  لحظه  آن  از  می شود.  کاراکترمحور  فیلم  یک 
قوی و باورپذیر بازیگران خود به بهترین درجه از دراما دست می یابد. با 
وجود صحنه های تیراندازی فراوان، لوپر خیلی بیشتر از یک فیلم اکشن 
مسائلی همچون سرنوشت، طمع،  روی  مطالعه ای  لوپر  است.  تخیلی  و 

تقدیر و فداکاری است.

Inception
اطالعات  او  است.  برداشت  مهارتش  که  است  شاه دزد  یک  کاب  دام 
ارزشمند از اعماق ناخودآگاه افراد قدرتمند را می دزدد و این اطالعات 
کار،  این  خطرناک بودن  دلیل  به  می فروشد.  رغیب  کمپانی های  به  را 
برای کاب فرصتی پیش می آید. فرصتی که  اما  کاب یک فراری است. 
را در ذهن  ایده ای  باید نطفه   او  تقریبا غیرممکن می طلبد.  او کاری  از 
ناخودآگاه کسی ببندد تا به نظر بیاید این ایده، فکر خود فرد بوده است.

فیلم پیچیده کریستوفر نوالن رویای طرفداران این ژانر است. یک پازل 
Incep�  متافیزیکی که مرزهای واقعیت را می لرزاند. با وجود پیچیدگی
tion در این موفق است که ما را بیش از حد گیج نکند هم زمان بازی 
لئوناردو دیکاپریو در نقش کاب به بیننده یک تجربه احساسی مناسب 

ارائه می دهد تا باالنسی بین علم و دراما برقرار شود.

https://gameshot.co/





فروردین )21 مارس- 19 آوریل(
در این ماه جنبه های چالش برانگیزی اهداف 
شخصی و عزیزانتان را احاطه می کنند. ممکن 
سراغ  به  و  شوید  سرخوردگی  دچار  است 
گاهی  آنجایی که  از  بروید.  مجدد  جهت گیری 
نشان  واکنش  حد  از  بیش  مسائل  به  نسبت 
می دهید، اخبار مربوط به این موضوع می تواند 
دیگران  تفکرات  از  کاملی  درک  با  خوبی  به  
متناسب باشد. تجربه یادگیری جدیدی ممکن 
شما  زندگی  شریک  یا  همسر  طریق  از  است 
در مورد تالش های آینده پیش بیاید، هرچند 
که یکی از دوستانتان نیز ممکن است در این 
این شرط که راه  با  باشد.  مورد در کنار شما 
از  بگیرید،  پیش  به  امور  درک  برای  میانه ای 

پس هر مانعی بر خواهید آمد.
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

خبرهای  دلهره هایتان،  و  ناامیدی  علی رغم 
خوشی در خصوص منابع و سرمایه گذاری های 
موضوع  این  از  می رسد.  شما  به  مشترکتان 
می توانید به روشی بسیار زیرکانه و نامحسوس 
درسی بیاموزید. شخصی در رابطه با احساسات 
درونی ناامنی و پا پس کشیدن در این موضوع 
آرمان های  می دهد.  خاطر  اطمینان  شما  به 
و  بود،  ماه جلودار خواهند  این  باالتر شما در 
می آورند.  همراه  به  خود  با  را  کشمکش هایی 
پیدا  انعطاف پذیری  خودتان  درون  در  باید 
نیز  و  است،  سخت  بسیار  برایتان  که  کنید، 
نسبت به یک تجربه یادگیری بسیار مهم که 
باشید. خطوط  به کارتان مربوط است هشیار 

ارتباطی خود را کامال باز نگه دارید.
خرداد )21 می- 20 جون(

منابع مشترک درآمد شما در این ماه در مرکز 
خود  نگرانی های  می توانید  و  دارد  قرار  توجه 
در مورد آینده در این زمینه را بیان کنید. اگر 
گوش شنوا داشته باشید، یک دوست یا شریک 
این مورد داشته  اطالعات جالبی در  می تواند 
کرد.  خواهد  آسان  بسیار  را  کارها  که  باشد 
موضوع  این  در  قدیمی  دوستی  است  ممکن 
خبرهای  شرایط  این  در  و  باشد  کنارتان 
خوشی با خود به همراه بیاورد. باز نگه داشتن 
خواهد  حال  کمک  بسیار  دید  افق  و  ذهن 
و  در خصوص حدس  بود. جهت گیری مجدد 

گمان ها می تواند در زمینه درآمد شخصی نیز به 
شما کمک کند.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
درآمدهای  افزایش  برای  شما  می رسد  نظر  به 
ارتقاع  یا  حقوق  افزایش  سبب  به  خود  شخصی 
باشید،  ممکن  وضعیت  بهترین  در  شغلی 
همچنین تالش سخت شما نیز مورد توجه قرار 
می گیرد. ممکن است دوست یا شریک زندگیتان 
نگرانی هایی غیرضروری را در این باره برایتان به 
 وجود بیاورند و شما بتوانید به شریک زندگیتان 
ایجاد  ولی  بدهید  ارائه  دوستانه  راهنمایی هایی 
برخی اصالحات ضروری است. فقدان تحصیالت 
عالی ممکن است سد راه تان شود ولی تجربه های 
تنظیم  برای  هستند.  مهم تر  و  مقدم تر  زندگی 
برای  شخصی  فرصت های  با  منزل  در  زندگی 
افزایش درآمد مشترک، الزم است درس هایی فرا 

بگیرید.
مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

سرگرمی و تمایل به سفر به جایی دوردست در 
ذهن و افکار شما بسیار زیاد وجود دارد، هرچند 
در  تردید  و  شک  ایجاد  باعث  کاری  شرایط  که 
خواسته ها  این  پیوستن  وقوع  به  امکان  مورد 
شده اند. درسی که به خوبی فرا گرفته اید باید 
این را به شما آموخته باشد که برای هر چیزی 
مسئولیت ها  و  دارد  وجود  مناسب خودش  زمان 
را باید در اولویت قرار داد و به آنها رسیدگی کرد. 
بسیار  زندگی تان  شریک  یا  دوست  با  ارتباطتان 
سرزنده می شود، ولی سعی کنید از صحبت بیش 
از حد در زمان اشتباه خودداری کنید. احساسات 
در  می تواند  شغلی  عملکرد  مورد  در  محیطی 
است  ممکن  هم  تفاهم  سوء  و  شود  ایجاد  شما 
با مذاکره فضا  این شرایط  نقش آفرینی کند؛ در 

را سالم کنید.
شهریور )23 اوت - 22 سپتامبر( 

و  حدس  ناحیه  بر  ماه  این  در  توجه  مرکز 
درگیری های  و  اشتغال  شماست،  گمانه زنی های 
درونی در خصوص این ناحیه برایتان آزار دهنده 
باالیی  اهمیت  از  دوباره  جهت گیری  است، 
زاویه های  است  ممکن  که  چرا  است  برخوردار 
به خاطر  که  باشند  داشته  وجود  پنهانی 
سخت  درکشان  اقتصادی  مشترک  فعالیت های 
در  باز  ارتباطات  شوید.  مذاکره  وارد  باید  باشد. 
این  بود چرا که در  بسیار مفید خواهد  منزلتان 

ناحیه از زندگی تان هماهنگی وجود دارد. فرصتی 
خارق العاده برای منافع مالی شخصی در خانه تان 
اهمیت  از  زمینه  این  در  یادگیری  و  می زند  را 

باالیی برخوردار است.
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

به نظر می رسد امور خانه در این ماه برای شما 
موجب  دوستانتان  است  ممکنن  باشند،  پیشگام 
ایجاد  باعث  شما  برای  که  شوند  اختالالتی 
ایجاد  است  ممکن  که  هرچند  شود.  اضطراب 
بین  نظر  اختالف  بروز  باعث  دوستانه  هماهنگی 
دوست یا شریک زندگیتان گردد، ولی ارتباطات 
باز باید باعث ایجاد هماهنگی بین طرفین درگیر 
شود. فرصتی برای سرمایه گذاری خوبی در بورس 
برایتان پیش می آید و نیز تمایل سریع وارد عمل 
به  از دست  قبل  دارد.   وجود  برایتان  نیز  شدن 
هر کاری زدن توصیه می شود مجددا جهت گیری 
کنید – دوست یا شریک زندگی تان در این مورد 

با شما کامال هم عقیده نخواهد بود. 
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

این ماه خبرهای مربوط به اهدافتان به گوش تان 
الزامی شدن مذاکرات  با  می رسد و ممکن است 
در محل کار، نگرانی هایی برایتان در این خصوص 
حوزه  در  هماهنگی  موقعیت های  شود.  ایجاد 
می ر سد  نظر  به  می آید.  وجود  به  برایتان  مالی 
باید سعی کنید با دیدی بیش از حد خوشبینانه 
به وضعیت نگاه نکنید چرا که ممکن است وارد 
مسیر اشتباهی شوید. تجربه و سخت کوشی شما 
به  می تواند  که  بود  خواهد  اخباری  اصلی  دلیل 
معنای عرضه منبعی خوب از پول برایتان باشد، 

ولی عجله نکنید.
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

منظور  به  دور  بسیار  جایی  به  کوتاه  سفری 
این  باشد.  ماه  این  برنامه  در  می تواند  تفریح 
شود  مالی  نگرانی  ایجاد  باعث  می تواند  موضوع 
چرا که میل به سفر در شما بیشتر از تواناییتان 
در تخصیص بودجه برای انجام این کار در حال 
حاضر می باشد، ولی راهی برای ایجاد تنظیمات 
پیدا می کنید تا از شرایط به طور کامل لذت ببرید 
امسال  خرما!  هم  و  باشید  داشته  را  خر  هم  و 
می تواند شروع کننده خبرهایی غیرمنتظره درباره 
این  ماهیت  باشد.  زندگی تان  شریک  یا  دوست 
ایجاد  شما  بودجه  در  مشکالتی  می تواند  اخبار 

کند که الزم است بودجه خود را تنظیم کنید.

فال ماه ژانویه 2020



بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه(
به نظر می رسد در ابتدای ماه حریم خصوصی تان 
می رسد  نظر  به  باشد.  مهم  بسیار  شما  برای 
زیرا  می کند  درگیر  را  شما  نامشخص  وضعیتی 
است.  تغییر  حال  در  چیز  همه  می رسد  نظر  به 
مطلوب  بسیار  شما  برای  می تواند  تغییرات  این 
باشد. همکاری در حین برقراری ارتباط با خواهر 
و برادران یا نزدیکان را باید باید مورد توجه قرار 
دهید و ممکن است توافقی مربوط به سوداگری 
ژانویه،  اواسط  با منابع مشترک حاصل شود. در 
یا  دوست  با  رابطه  در  اطمینان  عدم  و  تنش 
نگرانی  ایجاد  باعث  شریک زندگی شما می تواند 

دی )22 دسامبر- 19 ژانویه( تولدت مبارک!
شخصیت شما در این ماه بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به تصمیمی که می خواهید عملی کنید مورد قضاوت همکاران خود قرار می گیرید، و ممکن است 
فریب و توهم نیز برایتان به وجود بیاید. یک پیشرفت غیرمنتظره دلپذیر غافلگیرتان می کند. برای افزایش پتانسیل درآمدی خود، تنظیمات موازی با کارتان می تواند 
ضروری باشد، و شما بهترین اقدامات را برای عملی شدن این کار انجام خواهید داد. تمایل عاطفی برای برطرف کردن مواردی خاص در منزل آشکار می شود؛ برای 

جلوگیری از اصطکاک غیرضروری، همکاری و تفاهم از اهمیت باالیی برخوردار است.

برایتان شود، ولی اوضاع هماهنگ شما را احاطه 
خواهد کرد.

اسفند )19 فوریه - 20 مارس(
احساس  گران قیمت  سرگرمی های  به  تمایل 
برنامه ای  هر  مجدد  جهت گیری  ولی  می شود، 
ضروی است. از آنجایی که ممکن است توهم هایی 
تاثیرات  و  برداشت ها  دوستانتان  بیاید،  به وجود 
نیز  و  می دهند،  شما  به  زمینه  این  در  غلطی 
حال  در  سرعت  به  که  برنامه هایی  است  ممکن 
رویکردی  بیایند.  پیش  برایتان  هستند  تغییر 
واقع گرایانه در مورد منابع شخصی و مشترک باید 
گیرد.  قرار  مذاکره  مورد  همه  رضایت  و  نفع  به 

احساس وظیفه و مسئولیت در این موضوع باید 
اولویت شما باشد. حوزه کاری تان می تواند دلیل 
دلهره شما باشد، ولی ارتباطات باز برایتان وجود 
خواهد داشت و نتایج دلخواه و مطلوبی در مورد 

درآمد شخصی به دست خواهید آورد.
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