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سومین کنسرت بزرگ آکادمی ِر می در روز یکشنبه 8 آپریل در سالن بزرگ اسکار پترسون برگزار شد. در این کنسرت تعداد هنرجویان و تکنیک نوازندگی 
برخی از هنرجویان، نسبت به کنسرت های 2۰1۷ و 2۰1۶، به صورت چشم گیری پیشرفت کرده بود.

با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان در سومین کنسرت آکادمی، کنسرت در دو سانس برگزار گردید. سانس اول متشکل از نه گروه تک نوازی پیانو، 
فلوت، ویولن و دو گروه موسیقی کودک بود و در مجموع حدود 8۰ هنرجوی ایرانی و غیرایرانی اجرا نمودند. این سانس از ساعت 11:۰۰ تا 13:۰۰ برگزار 

شد. 
سانس دوم در ساعت 1۵:3۰ با حدود ۹۰ هنرجوی ایرانی و غیرایرانی، با یکی از گروه نوازی های آکادمی ِر می آغاز گردید، و در ادامه ۵ گروه تک نوازی 
پیانو، گیتار، ویولن، فلوت، آواز و ۷ گروه از گروه های موسیقی کودک، سازهای سنتی، ارکستر نوجوانان و بزرگساالن و دف نوازی بر روی استیج اجرا نمودند 

که در ساعت 18:3۰ به پایان رسید. در مجموع دو سانس، کنسرت بزرگ آکادمی ِر می شاهد هنرنمایی بیش از 1۷۰ هنرجو بر روی استیج بود.
در پایان از همه استادان عزیز، اسپانسرهای برنامه و خانوادهای گرامی که ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنسرت یاری کردند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

اساتید عزیزی که امسال همراه خانواده ِر می بودند به شرح زیر می باشند:
Edward Enman ،و آقایان علیرضا فخاریان ،Jy lee ،اساتید پیانو: خانم ها پرگل تبریزی، لیال قدیم زاده

Shady Khashram ،اساتید گیتار: آقایان ارسام انوری
Kieran Bishop ،اساتید ویولن: آقایان بابک نامور، شوان توکل

اساتید موسیقی کودک: آرام زند، پرگل تبریزی
Juanita Marchand ،استاد آواز: خانم ها بهار هرندی

Ms. Camile Trudel :استاد فلوت
اساتید سازهای ایرانی: آقایان کوروش عشیق، سیروس خازنی، نیما فالحی

همچنین در پایان از خانم بهار احسانی و آقای مهران یزدی زاده تشکر ویژه می کنیم.
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Singer-songwriter :کارها
Latin pop– Dance – Classical :سبک ها

مدت فعالیت در عرصه موسیقی: 1۹۶8-تاکنون
 Columbia Records – Sony Music :کمپانی ها

Entertainment
ایگلسیاس خواننده – ترانه سرا- گیتاریست که در 23 سپتامبر  خولیو 
سال 1۹43 در مادرید به دنیا آمد. خاندان پدری وی از گالیسیا هستند. 
او  دوران هاست.  تمامی  پرفروش  هنرمند  ده  از  یکی  ایگلسیاس  خولیو 
در دهه ۷۰ و 8۰ میالدی به خاطر اجرای باالدهای اسپانیایی به شهرت 
رسیده و با استمرار در عرصه موسیقی محبوبیتش را همچنان تا به امروز 
تاکنون  و  شده  گرمی  جایزه  برنده  سال 1۹8۷  در  او  کرده است.  حفظ 

۵۰۰۰ اجرای زنده داشته است.
او  شناختند.  خولیو  صدای  با  را  اسپانیا  موسیقی  بیستم،  قرن  مردم 
محبوب ترین خواننده التین در دهه ۷۰ و 8۰ بوده و بیش از 3۰۰ میلیون 
به فروش رفته است.  شیوه مالیم و رمانتیک  او در سراسر جهان  آلبوم 
خولیو در خواندن ترانه های عاشقانه طوری بود که طرفداران بی شماری 

در سراسر جهان و در فرهنگ ها و زبان های مختلف پیدا کرد.
بوده  بزرگ  ایگلسیاس  دکتر  خانواده  در  شده  متولد  فرزند  اولین  او 
است.  خولیو در ابتدا برای تحصیل در رشته حقوق و در نهایت وکالت 
برنامه ریزی کرده بود و در حین تحصیل، در تیم فوتبال رئال مادرید در 
پست دروازه بان حضور داشت.  اما به دنبال یک حادثه اتوموبیل در اواسط 
از جشن تولدش( مجبور به  دهه۶۰ )22 سپتامبر 1۹۶3 یک روز قبل 

ترک کار ورزش حرفه ای شد.
این تصادف ضربه شدیدی به ناحیه ریسمان نخاعی وی وارد کرد. این 
تصادف برای مدتی خولیو را از گردن به پایین فلج کرده بود و پزشکان 
در  بود.  نخواهد  رفتن  راه  به  قادر  دیگر  خولیو  که  داشتند  اعتقاد  وی 
تمام طول مدت بستری بودن او، پرستاری به نام االدیو مادالنو، خولیو 
را همراهی می کرد و برای اولین بار به او گیتار هدیه داد. خولیو تمام آن 
اما غالب  نوشتن شعر می کرد؛  یا  رادیو  به  را صرف گوش دادن  ساعات 
اشعار وی غم انگیز و رمانتیک بودند و بیشتر حول و حوش ماموریت بشر 

و هدف آدمی در زندگی سروده شده بودند.
غم دور ماندن از دنیای ورزش و همچنین سپری کردن زمان طوالنی در 
تخت بیمارستان سبب شد که خولیو آواز خواندن را شروع کند. از سوی 
دیگر، در حین این کار، یادگیری و نواختن گیتار را هم آغاز کرد تا به طور 

همزمان برای ترانه هایش، آهنگ سازی و نوازندگی کند.
خولیو عطشی عجیب برای بهبود داشت. این ویژگی به همراه امید او به 
زندگی و حمایت های بی دریغ خانواده، به ویژه پدرش، باعث رویش معجزه 
شد و او دوباره توانایی راه رفتن را پیدا کرد. در این زمان، پدرش برای 
کمک به توانبخشی خولیو بیش از یک سال از کار خود کناره گیری کرده 
بود؛ حتی پس از بهبود هم ماه های زیادی را همراه با خولیو در سواحل 
ماالگا از صبح بسیار زود به پیاده روی می پرداخت تا پسرش تجدید قوا 

کند.
این بار  و  پرداخت  تحصیل  ادامه  به  دوباره  کامل،  بهبود  از  پس  خولیو 
برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی به کشور انگلستان سفر کرد. وی 
تعطیالت آخر هفته را به کافه ایرپورت پاب می رفت و در آن جا ترانه های 

معروفی از تام جونز و بیتلز اجرا می کرد.
را  خود  تحصیالت  بپردازد  موسیقی  به  جدی  به طور  این که  از  قبل  او 

فستیوال  در  در 1۹۶8  رساند.  پایان  به  کمبریج  دانشگاه  در 
و  شد  اول  جایزه  برنده  بنیدورمبود  در  اسپانیایی  موسیقی 

بالفاصله قرارداد ضبط آلبوم اول خود را امضا کرد.
التین  آمریکای  و  اروپا  در  تورهایی  هفتاد،  دهه  طی  در 
برگزار کرد و با اجرای ترانه هایی چون Manuela هواداران 
به قدری  خولیو   ،۷۰ دهه  پایان  کرد.  در  پیدا  بی شماری 
به دنبال   CBS جهانی  موسیقی  نشر  که  بود  شده  محبوب 
سال  در  او  می زد.  کاری  هر  به  دست  او  با  قراردادی  بستن 
1۹8۷ با این شرکت قراردادی امضا کرد و کار ضبط صفحه 
را با ترانه هایی نه تنها به زبان اسپانیایی بلکه به ایتالیایی و 

فرانسه، آغاز کرد.
اجرای  بر  تمرکز  با  ایگلسیاس  خولیو   8۰ دهه  رسیدن  با 
انگلستان را هدف  بازار آمریکا و  انگلیسی  ترانه هایی به زبان 
گرفت.  کوشش های او در سال 1۹81 نتیجه داد و بازخوانی 
فهرست  اول  مقام  به   Begin the Beguine ترانه  از  او 
از  آلبومی  ضبط  ترانه  این  موفقیت  رسید.  پیامد  بهترین ها 
مجموعه ترانه هایی به زبان های مختلف بود به نام “خولیو” که 

در آمریکا و انگلستان با استقبال عالی روبرو شد.
 Bel  11۰۰“ آلبوم  با  خولیو  جهانی  و  بی نظیر  موفقیت 
دو  ترانه های  از  مجموعه ای  که  آمد  به وجود   ”Air Place
 To All the Girls I’ve Loved آهنگ  و  بود  صدایی 
Before که خولیو با همراهی ویلی نلسون خواننده مشهور و 
صاحب سبک کانتری اجرا کرده بود کوالک کرد و در فهرست 
پرفروش ترین های بیلبورد قرار گرفت. از این آلبوم که شامل 
بود،  راس  دایانا  و  پارتون  دالی  فرانک سیناترا،  با  دوئت هایی 
در آمریکا بیش از سه میلیون نسخه به فروش رفت و به رتبه 

پنجم فهرست جهانی رسید.  
 ASCAP او 8 سپتامبر 1۹۹۷ را نمی تواند فراموش کند؛ شب
Awards. شبی که ترانه سرا و تهیه کننده التین به نام امیلیو 
استفان جایزه بزرگ ASCAP Pied Piper را به وی اهدا 
کرد؛ جایزه ای بسیار معتبر. وی به عنوان اولین خواننده التین 
موفق به دریافت این جایزه شد و نامش به دیگر نام داران، مثل 
پیوست.  استرایسند  باربارا  و   فیتزجرالد  اال  فرانک سیناترا،  
روز  میامی  در  را  روز  آن  کارلو  جو  میامی،  به عالوه، شهردار 

“خولیو ایگلسیاس”  نامید.
بنابر آمار درج شده در کتاب رکوردهای گینس او با فروش 
بیش از 3۰۰ میلیون نسخه از صفحه های خود، پرفروش ترین 
هنرمند سولو بوده است. خولیو گفته است: “برای ارتباط برقرار 
او راه این  باید خودم را دوباره کشف کنم”.  کردن با خودم، 
و  می دانست  جدید  نسل  شناخت  و  تجربه  کار،  را  کشف 
می گفت: “بهترین خواننده آن است که مدام خود را به سمت 
پیشرفت سوق دهد و دیدگاه های نسل های مختلف را درک 
کند و زندگی من خواندن است، من تا زمانی که مردم بخواهند 
و  داشت  برنخواهم  خواندن  از  دست  است،  کافی  بگویند  و 

امیدوارم این روز بسیار دور باشد.”
خولیو در سال 1۹۷1 با یک روزنامه نگار به نام ایزابل ازدواج 
سال  در  ازدواج  این  البته  بود.  فرزند  سه  آن  ثمره  که  کرد 
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1۹۷۹ به جدایی انجامید. فرزند آخر او  “انریکه”  نیز خواننده توانمندی 
است و از شهرت و محبوبیت بسیاری برخوردار است.

در دهه نود خولیو با خارج شدن از حیطه بازار موسیقی پاپ انگلیسی 
انگلیسی زبان خود تمرکز کرد.  بازار جهانی و طرفداران غیر  بر  مجددا 
محبوبیت و شهرت خولیو در دهه سوم و چهارم فعالیتش به هیچ وجه 
کاسته نشده و او همچنان به اجرای کنسرت های بسیار موفق و آلبوم های 
پرفروش در سراسر جهان ادامه داد.  برای خولیو ایگلسیاس که هفتادو 
هفتمین آلبوم خود Divorcio را در نوامبر 2۰۰3 به عالقمندان خود 

عرضه کرد، هیجان و شور و شوق کار مانند همیشه ادامه داشت.
 ”Starry Night World Tour“ خولیو در سال 2۰1۰ با تور جهانی
چهل و دومین سال فعالیت هنری خود را جشن گرفت.  او در همین سال 
با دوست دختر خود »میراندا« که بیست سال با هم بودند، ازدواج کرد 
که حاصل آن ۵ فرزند بوده است. 3پسر و 2 تا دختر دوقلو.  این ابر ستاره 
موسیقی پاپ در سال 2۰11 یک آلبوم استودیویی جدید منتشر کرده 

   Numeroبه نام
خولیو  خوانندگی  )دوران  وقایع  و  رخدادها 

ایگلسیاس تا به امروز(
برگزار  روز  مدت 3۰  در  در 41 شهر  کنسرت  توانسته 41  خولیو    -1

کند! 1۹۷۶
2- رکورددار فروش بلیط در کم ترین زمان که تاکنون توسط یک هنرمند 

ثبت شده است. 1۹۷۷
3- او توانسته در کنسرت شیلی خود جمعیتی بالغ بر 1۰۰۰۰۰ نفر در 
استادیوم ملی سانتیاگو جذب کند که بزرگ ترین واقعه موسیقی در طول 

تاریخ در نظر گرفته شده است. 1۹82
 De niña a( خود  آلبوم  از  ژاپن  در  نسخه   12۰۰۰۰۰ فروش   -4
mujer( )از دختر به زن( تنها در شش ماه )رکورد دار فروش آلبوم در 

کمترین زمان در تمام ادوار( 1۹83
 De niña a( آلبوم برای  آلبوم موسیقی  ۵- رکورد  دار پر فروش ترین 
mujer( با بیش از 2۰۰۰۰۰۰ نسخه های فروش در یازده ماه در برزیل 

1۹83
کتاب  در  تاریخ  طول  در  خواننده  پرفروش ترین  به عنوان  او  نام   -۶

رکوردهای گینس ثبت شده است. 1۹8۶
۷- او در سال 1۹88 به بازار هوستون میود و جمعیتی بالغ بر 4۵۰۰۰ نفر 

در بازار مال فروشان هوستون گردش جمع می شوند و از او می خواهند که 
برایشان بخواند و او هم شروع به آواز خواندن می کند برای جمعیتی 4۵ 

هزارنفری از مشتاقان آن هم بدون امکانات!
در  چین  ملی  تلویزیون  در  که  است  المللی  بین  هنرمند  اولین  او   -8
موسیقی  قطعه  و یک  بیننده ظاهر شد  میلیون  مخاطب 4۰۰  با  پکن، 
با آواز دو نفری “To All the Girls I’ve Loved Before” “برای 
همه دخترانم قبل از این که دوستشون داشته باشم” با مجری آن برنامه 

خواند. 1۹۹1
 O’Higgins ۹- آژانس خبری بین المللی کنسرت خولیو را، در پارک
در سانتیاگو، شیلی  با جمعیت 1۷۰۰۰۰ نفر بزرگ ترین مخاطب برای 
نظر  کاراییب  حوضه  و  مرکزی  جنوبی،  آمریکای  در  موسیقی  کنسرت 

گرفته است. 1۹۹۵
1۰- بنا به گفته وزارت فرهنگ چین او تنها هنرمند خارجی است که 

بیشترین فروش را در چین داشته است. 1۹۹۹
هنرمند  یک  آلبوم  اولین   ”La Carretera“ “جاده”  او  آلبوم   -11
توانسته است رتبه یک  از فروشش  از یک روز  اسپانیایی است که پس 

دیسک پالتین بشود.  1۹۹۹
توانسته  و  است  برزیل شده  تاریخ  در  بزرگ ترین هنرمند خارجی   -12
است بیش از 1۵۰ هزار نفر  را در “Parque Ibirapuera” معروف ترین 

پارک در کشور برزیل در شهر سائو پائولو، جمع کند. 2۰۰۹
13- بیش ترین فروش آلبوم در تاریخ موسیقی سولو در اختیاره خولیو با 

3۰۰ میلیون نسخه فروش است.
 iTunes در  آلبوم Numero  رتبه   1   2۰11 نوامبر   22 تاریخ  در 
رسید و در برزیل پالتینی شد و در کلمبیا طالیی آن  هم در این سن و 

سال که واقعا منحصر به فرد بود.

https://www.enriqueiran.gq
http://www.boomsbeat.com
https://youc.ir/julio-iglesias

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_1_%28Julio_Iglesias_album%29&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_1_%28Julio_Iglesias_album%29&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_1_%28Julio_Iglesias_album%29&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_1_%28Julio_Iglesias_album%29&action=edit&redlink=1
https://www.enriqueiran.gq
http://www.boomsbeat.com
https://youc.ir/julio-iglesias
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

بهترین عکس های 
مسابقه عکاسی سیاه و 

سفید از کودکان

توسط سامه گل زاده
مسابقه عکاسی سیاه و سفید از کودکان بزرگترین مسابقه عکاسی بین المللی است و هر ساله عکاس های بسیاری از سراسر دنیا در این مسابقه 
شرکت می کنند. جوایز این مسابقه در چهار بخش به شرکت کنندگان اعطا می شود: پرتره، سبک زندگی، فاین آرت و مستند و خیابانی. در 

این مطلب می توانید بهترین عکس های ارسال شده برای این مسابقه در سال 2۰1۷ را ببینید.

دسته عکاسی پرتره

نفر اول: Kinga Drążek از لهستان

نفر سوم: Ewa Cwikla از هلندنفر سوم: Uliana Kharinova از روسیهنفر دوم: Paulina Duczman از انگلیس

http://1001boom.com/author/saameh/
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دسته سوم: عکاسی مستند و خیابانی

نفر اول:Marcel Kolacek  از 
جمهوری چک

نفر دوم: Yaning Zhao از چین

نفر سوم: Lyu Shuai از چین

نفر سوم: Simone Francescangeli از ایتالیا





جک ما )Jack ma( مدیرعامل شرکت علی بابا از جمله افراد موفق در حوزه فناوری اطالعات است که نام او به عنوان چهارمین فرد 
در فهرست باهوش ترین مدیران دنیای فناوری به ثبت رسیده است.

زندگی نامه جک ما
»ما یون« )Ma Yun( که بعدها با نام جک ما معروف شد، در تاریخ 1۰ سپتامبر سال 1۹۶4 در شهر هانگ ژو چین در خانواده ای 
با وضعیت مالی متوسط به دنیا آمد. پدر و مادرش نوازنده و نقال بودند. آینده ی او زمانی رقم خورد که رییس جمهور وقت ایاالت 
متحده، ریچارد نیکسون، به چین سفر کرد و به انزوای این کشور در جامعه ی بین الملل خاتمه داد. بعد از آن بود که سرمایه ها و 
گردشگران غربی به چین سرازیر شدند؛ حاال که به لطف سیاست های درست دولت مردان، فضای رشد فراهم شده بود یون که اشتیاق 
فراوانی به یادگیری انگلیسی داشت، نه سال تمام هر روز به هتلی در حوالی شهر می رفت تا به عنوان راهنما، با گردشگران خارجی 
انگلیسی تمرین کند. »لقب جک« را هم یکی از همان خارجی ها به او داد. جک ما در سنین جوانی سه بار در امتحان ورودی دانشگاه 
رد شد. به همین دلیل جک ما در آموزشگاه تدریس زبان انگلیسی شرکت کرد و در سال 1۹88 از این آموزشگاه با مدرک دیپلم 
انگلیسی فارغ التحصیل شد. او برخالف بزرگان دره ی سیلیکون مانند مارک زاکربرگ، بیل گیتس و استیو جابز تحصیل در دانشگاه 
را برای کارآفرینی رها نکرد. او از آن جا که امکانات آمریکایی ها را در کشورش نداشت و نیز به واسطه ی طبقه ی اجتماعی اش با افراد 
صاحب نفوذ هم مرتبط نبود تنها راه حل را تحصیل دید. او همزمان با راه اندازی علی بابا مشغول درس خواندن در رشته MBA بود 

تا راه و رسم تجارت را یاد بگیرد. جک ما یک محصول دانشگاهی است تا بازار.
تاسیس شرکت علی بابا

باور کردن این که این مرد در مسیر زندگی چقدر شکست خورده و با درهای بسته مواجه شده کمی دشوار است. آن طور که خودش 
در مصاحبه ها گفته از امتحانات مدرسه گرفته تا ورودی دانشگاه و استخدام در شرکت ها، او بارها و بارها رد شده ولی از پا ننشسته 
است. حتی همین اواخر باز هم در کسب اعتماد و جمع آوری سرمایه از دره ی سیلیکون موفق نبود و کسی برای کار او ارزش قائل نشد.

آن قدر در آزمون های ورودی مشاغل )از KFC تا اداره ی پلیس( شرکت کرده و قبول نشده بود،  که نهایتا تصمیم گرفت به همان 
تدریس انگلیسی بپردازد. اما اوضاع پرداختی به معلمان در چین مانند اکثر نقاط جهان تعریفی نداشت و جِک جوان که برای آینده 

جک ما )علی بابا(
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برنامه های فراوانی داشت را راضی نمی کرد. از دانش رایانه و برنامه نویسی 
اینترنت  از  بار  اولین  برای  سر در نمی آورد ولی وقتی به آمریکا رفت و 
بالقوه آن را درک کرد. خودش در جایی گفته:  استفاده کرد توانمندی 
»وقتی شروع به جست وجو در وب کردم نتایج مرتبط با چین پیدا نکردم 
برای کشورم  اینترنتی  فعالیت  ایجاد جرقه ی یک  باعث  و همین مساله 
شد.« دو تالش اولش برای راه اندازی چنین کسب و کاری موفق نبود؛ تا 
این که باالخره چهار سال بعد در سال 1۹۹۹، 1۷ نفر از دوستانش را در 
منزلش جمع کرد و متقاعدشان کرد تا در ایده ی مرکز خرید اینترنتی او 
سرمایه گذاری کنند؛ و این گونه شرکت علی بابا در منزلش شکل گرفت. 

نام گذاری شرکت علی بابا
بابا  علی  اندازی  راه  اولیه  جرقه های  و  نام گذاری  درخصوص  ما  جک 
می گوید: یک روز در سانفرانسیسکو در کافی شاپ نشسته بودم و فکر 
می کردم که اسم علی بابا جالب است و هنگامی که گارسون آمد از او 
پرسیدم علی بابا را می شناسی؟ او هم گفت بله می شناسم، پرسیدم در 
بله خودش  گفتم  من  و  دزد.  و چهل  بابا  علی  گفت  می دانی؟  موردش 
است! شخصی که رمز ورود به یک غار پر از جواهرات را می دانست و آن 
را مرتباً می گشود. به خیابان رفتم و از عابران که از ملیت های مختلفی 
و  را کردم  بودند همین سؤال  ژاپنی و…  آلمانی، چینی،  چون هندی، 
همگی همان جواب را دادند. علی بابا به راحتی تلفظ و در همه جهان 

شناخته شده است. این گونه شد که او نام شرکتش را علی بابا گذاشت.
روند رشد شرکت علی بابا

هر چه می گذشت »ما« بیشتر به اهمیت روابط در تجارت پی می برد و 
تالش های زیادی برای رابطه سازی انجام داد. چندی بعد در سال 2۰۰۵ 
شرکت  این  یاهو،  موسسان  از  یکی  و  خود  هم وطن  طریق  از  توانست 
دالر  میلیارد   1 علی بابا،  سهام  از  درصد   4۰ عوض  در  کند  مجاب  را 

سرمایه گذاری کند.
اپراتور  مالک  که  نیز   Softbank ژاپنی  شرکت  و  یاهو 
بابا  علی  شرکت  عمده  سهام داران  از  است،   Sprint
نقش  عظیم  سرمایه گذاری  های  وجود  با  ولی  هستند 
کار  و  ندارند  بابا  علی   شرکت  فعالیت  های  در  زیادی 
نظارت و اجرای برنامه  ها را به گروهی از متخصصان به نام 
 Alibaba کرده  اند.    واگذار   Partnership  Alibaba
Partnership از کارمندان دائمی علی  بابا از جمله آقای 
ما و دست راست او آقای جو تسای )Joe Tsai( تشکیل 
می  شود که کنترل کاملی بر فعالیت  های شرکت دارند، البته 
اعضای  اکثریت  اما  دارد،  نیز  مدیره  ای  هیات   شرکت  این 
آن توسط Alibaba Partnetship انتخاب می  شوند و 
این  گونه، این گروه، بدون دخالت سهام داران خارج از آن، 

شرکت را مدیریت می کند.
راه  را   taobao.com وبگاه  علی بابا در سال 2۰۰3  گروه 
انداخت تا با شعبه ی چین شرکت eBay رقابت کند. آن ها 
تصمیم گرفتند از فروش های صورت گرفته درصدی دریافت 
نکنند و کلیه ی فرآیند را برای خرده فروشی های کوچک و 
باعث  موضوع  این  خود  اما  دهند.  انجام  به رایگان  متوسط 
می شد مجموعه، درآمدی نداشته باشد. در نهایت با استفاده 
 eBay از راهکارهای جانبی توانستند به سوددهی رسیده و
را از گردونه حذف کنند. او در مصاحبه ای جالب گفته اگر 
eBay کوسه  اقیانوس است ما هم کروکدیل رود یانگ تسه 

هستیم!
اما بزرگ ترین و درعین حال شجاعانه ترین حرکت مجموعه  
علی بابا، عرضه ی سهام این شرکت در بورس ایاالت متحده 



برد.  باال  دالر  میلیارد   1۵۹ تا  را  شرکت  این  ارزش  یک باره  به  که  بود 
جک ما در صحبت هایی در همان روز می گوید: »امروز این پول نبود که 

به دست آوردیم. آن چه حاصل شد اعتماد مردم بود.«
این شرکت هم اکنون 2۵ هزار کارمند و نزدیک به 3۰۰ میلیون مشتری 
 2۷ ما  سرمایه  جک   2۰1۵ سال  تا  فوربز،  مجله ی  گزارش  طبق  دارد. 
میلیارد دالر برآورد شده که باعث می شود او ثروتمندترین مرد در چین 

و هجدهمین نفر از لحاظ ثروت در جهان باشد.
این طور که دوستان قدیمی او می گویند، این ثروت تغییری در روحیاتش 
پرهیز می کند.  زرق و برق  پر  از خریدهای  هنوز  و حتی  نیاورده  به وجود 
او همچنان به مطالعه درباره ی کونگ فو عالقه دارد، به مدیتیشن ادامه 

می دهد و تمرین مستمر تای چی را فراموش نکرده است.
درس های کارآفرینی جک ما

 1- ایده ها و رویاهای خود را پرورش دهید. حتی اگر االن، سرمایه  گذاری
 برای عملی کردن آن ها در دسترس نباشد.

 2-تسلیم شرایط محیطی و مکانی نشوید. دنیای دیجیتال، محصور شدنی
نیست.

افراد و دوستان خوبی برای خود پیدا کنید و به مشتریانتان عشق  -3 
بورزید. سعی کنید زیاد یاد بگیرید.

 4-  من در سال 2۰۰۰ گفتم اگر ۹ خرگوش در دنیا وجود داشته باشد،
 اگر بخواهید یکی از آن ها را شکار کنید، کافی است به یکی از آن ها خوب
 فکر کنید و روی گرفتن آن تمرکز کنید. تاکتیک خود را تغییر دهید،

خرگوش را تغییر ندهید!
 ۵-  فرصت  های زیادی پیش روی است، همه را نمی توان به دست آورد،
 اگر یک فرصت خوب را به دست آورید کافی است. مسیر رشد را پله پله

طی کنید .
توصیه جک ما به جوانان

اگر االن یک جوان 2۵ ساله بودید چه کاری می کردید؟
سالگیم   2۵ به  می شد  اگر  داشتم  دوست  واقعا  من  که  بگویم  ابتدا  در 
برگردمو برای آن حاضر بودم هرکاری بکنم. فکر می کنم به چین می رفتم 
و بازار چین را می دیدم وپس از آن به آمریکا می رفتم و به آن فکر می کردم 
و پس از آن به کره برمی گشتم. صادقانه بگویم به نظر من فرصت ها همه 
از  هستید،  رستورانی  راه اندازی  به  عالقه مند  واقعا  اگر  دارند.  وجود  جا 
اگر  باشید.  خاص  و  بی نقص  تا  بگیرید  کمک  آن  در  اطالعات  فنآوری 

می خواهید یک آرایشگاه باز کنید، برای این که با سایرین متفاوت باشید 
کسب  تنها  که  گفت  نمی توان  بگیرید.  بهره  اطالعات  فناوری  از  حتما 
که  زیادی هستند  کارهای  موفق هستند،  پیشرفته  فناوری  با  وکارهای 
اگر از فناوری اطالعات در آن ها استفاده کنید نتایج فوق العاده ای خواهید 
واقعا  من  نکنم  فکر  نابغه ای!  یک  تو  گفت  من  به  نخست وزیر  گرفت.  
یک نابغه باشم، هرچند که دوست دارم که چنین باشم، اما وقتی کنار 
بیل گیتس می  نشینم، وقتی می توانم چینی صحبت کنم و او نمی تواند، 
بله احساس نابغه بودن می کنم! اما وقتی انگلیسی صحبت می کنم چنین 
حسی ندارم. ما همه باید بر خالف رویه رایج فکر کنیم، اگر همه بر سر 
فکر  آن موضوع  درباره  و  کنید  دقیقه صبر  بودند، یک  موافق  موضوعی 
کنید، آیا واقعا حق با آن ها است؟ وقتی همه مخالف چیزی بودند، یک 
دقیقه صبر کنید و به آن موضوع فکر کنید. پس در 2۵ سالگی نگران 



هیچ چیزی نباشید، هر اشتباهی برای شما یک درآمد قابل توجه است. 
من این را به خودم گفتم و به جوان ها هم می گویم، قبل از 2۰ سالگی، 
یک دانش آموز خوب باشید، اگر کارآفرینی می کنید، فقط تجربه آموزی 
کنید. پیش از 3۰ سالگی، در یک کمپانی کوچک کار کنید. معموال در 
یک کمپانی بزرگ خیلی خوب می توانید فرآیندسازی را یاد بگیرید. شما 
بخشی از یک سیستم بزرگ هستید، اما وقتی در یک کمپانی کوچک کار 
می کنید، شور و عالقه و رویاها  را یاد می گیرید. انجام دادن چندین کار 
مختلف به طور هم زمان را یاد می گیرید. پس قبل از 3۰ سالگی، مساله 
این نیست که در کدام کمپانی کار کنید، مساله مهم این است که رئیس 
شما چه کسی باشه! یک رئیس خوب یک طور متفاوتی به شما آموزش 
می دهد. بین 3۰ تا 4۰ سالگی، اگر واقعا می خواهید یک کارآفرین باشید، 
باید خیلی روشن به این فکر کنید که زمان آن فرا رسیده است که برای 
برای خودتان کار کنید. بین 4۰ تا ۵۰ سالگی شما باید کارهایی را انجام 
بدید که در آن ها خیلی خوب هستید. سعی نکنید در حوزه هایی جدید 
وارد بشوید، برای این سن این کار دیر شده است. البته ممکن است موفق 
بشوید، ولی احتمال شکست بسیار زیاد است. پس 4۰ تا ۵۰ سالگی به 
این فکر کنید که چطوری می توانید روی موضوعاتی که در آن مهارت 
دارید تمرکز کنید. بین ۵۰ تا ۶۰ سالگی برای جوان ها کار کنید. زیرا 
آن ها بهتر از شما می توانند کارها را انجام بدهند، پس به آن ها تکیه کنید، 
روی آن ها سرمایه گذاری کنید و مطمئن بشوید که آن ها خوب اند! بعد 
آفتاب!  زیر  را صرف خودتان کنید، کنار ساحل،  وقتتان  از ۶۰ سالگی، 

معموال در آن سن تغییر برای شما دیگر دیر شده است! این توصیه من 
اندازه کافی مرتکب اشتباه  به  به جوانان است. وقتی 2۵ سالتان است، 
بشوید، نگران نباشید! زمین بخورید و از جا بلند شوید، زمین بخورید و 

بلند شوید! از آن لذت ببرید. شما 2۵ ساله هستید، از دنیا لذت ببرید!
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سحر اهلل وردی 
هزاران هزار جرم آسمانی وجود دارد که صدها نفر مختلف 
در طول قرن ها کشف کرده اند. در حالی که بسیاری از آن ها 
اسامی آسانی دارند – مثل سحابی جبار، سحابی مرداب، 
سحابی پروانه و سحابی ساعت شنی – بیشتر آن ها نام های 
همیشه  بیادماندنی  اسامِی  آن،  بر  عالوه   دارند.  دشواری 
شناسایی   )IAU( ستاره شناسی  بین المللی  اتحادیۀ  با 
اجرام  نام گذاری  اختیار  که  سازمانی  تنها  نمی شوند: 

آسمانی را دارد.
خصوصیات  از  ترکیبی  که  دارند  نام هایی  ها  آن  حتی 
تصادفی هستند و اصال تصادفی نیستند. در اخترشناسی، 
نام گذاری  هر  بلکه،  نیستند.  مرجع  برای  فقط  اسامی 
اجرام  اغلب  و  ارائه می دهد  را دربارۀ خود شی  اطالعاتی 
نظر  در  را  آندروما  کهکشان  مثأل  دارند.  نام  یک  از  بیش 
غیررسمی اش  نام  با  آن را  افراد  بیشتر  اگرچه  بگیرید. 
صدا می زنند )بر اساس صورت فلکی اش در آندروما(، این 
 NGC 224 و )M31( 31 کهکشان به  طور رسمی مسیه

نامیده می شود.
در یک اسم چه نهفته است؟

یک  جلوی  در  را   »M« فقط  یا  »مسیه«  که  زمانی  هر 
این  به  رقم(،  دو  )معموأل حداکثر  می کنید  مشاهده  اسم 
معنا است که این شی در کاتالوگ مسیه درج شده است. 
بیشتر این اجرام، نه همۀ آن ها – نسخه  نهایی شامل 11۰ 
جرم آسمانی است که توسط “شارل مسیه” در اواخر قرن 
هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم کشف شده اند )از آن جایی که 
این زمان قبل از عصر مخابرات بوده، برخی از اجرام را در 
اصل اخترشناسانِ  دیگر مشاهده کرده اند و به طور مستقل 

در زمان های بعدی کشف شده اند(.

نام دیگر آندروما– NGC 224 –  از درج این کهکشان در 
کاتالوگ عمومی جدید )سحابی ها و خوشه های ستارگان( 
NGC شناخته می شود، گرفته شده است.  با عنوان  که 
کاتالوگ  با  و  می شود  مشاهده  کاتالوگ  در  تکرار  چند 

توسط  کاتالوگ  این  آغاز می شود؛   )GC( و خوشه ها  عمومی سحابی ها 
ویلیام هرشل در سال 1۷8۶ گردآوری شده است. جان هرشل بر اساس 
اساِس  و  کرد  منتشر  را  نسخه  دومین  پدرش  موردِی   2۵۰۰ کاتالوگ 
سومین کاتالوگ را بنا کرد، این کاتالوگ را “جان لوئیس امیل دریر” در 

اواخر دهۀ 18۰۰ منتشر کرد.

همچنین با حروف IC مواجه می شوید که فرم کوتاه شدۀ کاتالوگ های 
شاخص )سحابی ها و خوشه های ستارگان( است. کاتالوگ های دیگری نیز 
وجود دارد؛ همچنین برخی از اعداد مخفف هایی را دنبال می کنند که به 
اجرام مختلفی تعلق دارند. آن ها یا به عنوان نقاط مرجع به کار می روند یا 

به مختصات اشیای مورد نظر اشاره دارند.

ستارگان و سیارات انفرادی
از طرف دیگر، سیارات در کاتالوگ عمومی جدید درج نمی شوند. آن ها 
یا    GJ  ،HD پیشوند  با  اغلب  آن ها  دارند.  متفاوتی  کامأل  طبقه بندی 
Kepler  همراهند. نام HD، فرم کوتاه شدۀ کاتالوگ “هنری دراپر”، 
برای اولین بار در اوایل قرن بیستم مطرح شد. از زمان انتشار نسخۀ اولیه 
)که کاتالوگ “دراپِر” طیف های ستاره ای نامیده می شود(، بیش از 3۵۰ 
هزار ستاره – که تقریبا کل آسمان شب را پوشش می دهند – شناسایی 
شدند و در کاتالوگ جای گرفتند. خیلی از آن ها آنقدر دور بودند که با 

چشم غیرمسلح دیده نمی شدند.

باشد.  از سیارات می  تأثیرگذار  HD اکنون شامل مجموعه ای  کاتالوگ 

اخترشناسان چگونه 
اجرام آسمانی 
را نام گذاری 

می کنند؟

http://bigbangpage.com/author/saahar/
http://bigbangpage.com/author/saahar/


شمارۀ  با  ستارگان  اولین  شده اند.  درج  هم  ستارگان  کاتالوگ  این  در 
از  اصالحیه  دومین  می رسند.  پایان  به   22۵3۰۰ شمارۀ  با  و  شروع   1
شمارۀ 22۵3۰1 تا شمارۀ 3۵۹۰83 می باشد – که به طبقه بندی  طیفی 

ستارگان، مربوط می شود.

HIP یا کاتالوگ “هیپ پارکوس” به اجرامی می پردازد که توسط ماهوارۀ 
طبیعتا،  شده اند.  کشف   )ESA( اروپا  فضایی  سازمان  هیپ پارکوس 
 kepler اجرام کپلر از تلسکوپ فضایی کپلر رصد شده اند نیز با عنوان
دسته بندی می شوند. همچنین، KOI  درواقع »شی مورد نظر کپلر« را 
)GJ( وجود دارد.   Gliese–Jahreiß نشان می دهد. در آخر، کاتالوگ 
این کاتالوگ اجرامی که در فاصلۀ 82 سال نوری از زمین قرار دارند را 

نشان می دهد.

ستارگان متغیر
بسیاری از ستارگان مثل خورشید ما روشنایی ایستایی دارند. آن ها اغلب 
در معرض تغییرات ناگهانی قرار دارند. این ستارگان را متغیر می نامیم و 
غالبا براساس صورت فلکی شان طبقه بندی می شوند. براساس دسته بندی 
نام  و  حرف  دو  یا  یک  شامل  اسامی  ستاره شناسی،  بین المللی  اتحادیۀ 
از  بعد  نامی که  یا   )RR Lyrae یا   U Sagittarii )مثل  صورت فلکی 
»V« آمده و نام صورت فلکی هستند مثل )V 1500 Cygni( می باشد.

و   »R« حرف  با  شده  کشف  متغیِر  ستاره  اولین  صورت فلکی،  هر  در 
متغیر  )یک   »R Andromedae« مثل  صورت فلکی  نام  مضاف الیه 

طوالنی مدت شناسایی می شود، دومین متغیر »S« است 
در  که  است  ابرنواختری   »S Andromedae« مثال 
کهکشان آندرومدا )M31( رخ داده( و همچنان تا »Z« و 
 »PR« تا عدد ۹ ادامه پیدا می کنند؛ سپس دهمین متغیر
نه   »SS«   ،»RZ«تا می شود  دنبال   »RS« با  که  است 
سپس  و   »ZZ« تا   »YZ«   ،»YY«و  »SZ« تا   »RS«
»AB« ،»AA«  تا »BB« ،»AZ« تا »BZ« و »QQ« تا 
»QZ« در این جا حرف »J« استفاده نمی شود تا با حرف 
»I« اشتباه گرفته نشود. با شمارش این الگو به 334 نام 
عدد  با  که  متغیرهایی  و  می رسیم  صورت فلکی  هر  برای 
و   »V336«  ،»V 335« به صورت  می شوند  آغاز   33۵

غیره… دسته بندی می شوند.

دنباله دارها و سیارک ها
نام گذاری  ساده ترین  سیارک ها  و  دنباله دارها  اسامی 
هستند. آن ها یک حرف یک اسلش، چهار عدد، یک حرف 
دیگر و اعداد بیشتر دارند. اولین حرف براساس خصوصیات 
با  باشد،  دنباله دار دوره ای  اگر یک  مداری جرم می باشد. 
 C حرف  با  باشد  غیردوره ای  دنباله دار  اگر  و   P حرف 
نمایش داده می شود. )دنباله دار دوره ای، دنباله داری است، 
که در مداری نزدیک به زمین در فواصل زمانی منظمی 
در حال چرخیدن است و دنباله دار غیر دوره ای دنباله داری 
است که بیش از یک عبور حضیض خورشیدی اش تأیید 
نشده است. اگر دورۀ مداری کاهش پیدا نکند حرف x را 
نداشته  وجود  دیگر  دنباله دار  اگر  و  می گیرد  خودش  به 

باشد، حرف d به آن اضافه می شود.
این  که  قرار می گیرند سالی  آن  از  چهار عددی که پس 
شی کشف شده، »نیمۀ ماهی که در آن سال رصد شده « 
و ترتیب کشف را نشان می دهند. در آخر، وقتی این اجرام 
شناسایی شوند، اخترشناسان نام فرد )یا افرادی( که آن را 

کشف کرده اند را اضافه می کنند.
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ابرنواخترها
ابرنواخترها، رویدادهای تحولی عظیمی که پس از مرگ ستارگان پرجرم رخ می دهند، جزو  درخشان ترین آتش بازی های کیهانی هستند. روند پیدا کردن 

و نام گذاری آن ها ساده است. همانند ستارگان نرمال، نام گذاری آن ها نام صورت های فلکی که در آن قرار دارند، سال کشف و یک عدد تصادفی، می باشد.
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M31  نمایی از کهکشان آندرومدا یا

https://futurism.com/how-do-astronomers-name-celestial-objects/
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رستوران  سابلیموشون  Sublimotion  اسپانیا: حداقل هزینه برای یک وعده ۲۰۰۰ دالر
اولین رستوران در لیست مجلل ترین و گران ترین رستوران در دنیا جایی است در اسپانیا، رستورانی به نام “Sublimotion”. شاید 
بتوان با قاطعیت گفت که این رستوران محلی است فقط برای افراد ثروتمند چراکه با حداقل هزینه این رستوران که در حدود 2۰۰۰ 
دالر است بدون شک هرکسی نمی تواند به آن جا برود و یک ناهار بخورد. در این رستوران همه چیز با هم تلفیق شده: فن آوری، 
 ”Sublimotion“ روانشناسی، هنر، و مواد غذایی لوکس تا شما بتوانید یک حس خاص را تجربه کنید. صرف شام در رستوران
به اجرا درمی آید. تمامی غذاهای سفارش داده شده، در ظرف هایی به صورت معلق در هوا به سمت  به صورت یک شو و نمایش 
مشتریان پرواز می کنند و آرام در وسط میز فرود می آیند. تنها یک میز در این رستوران وجود دارد و برای گروهی متشکل از 12 
نفر طراحی شده است. سرویس دهی و سرو غذا نیز به همراه موسیقی و رایحه های خوشبو همراه خواهد بود. برای مثال، پروسه سرو 
غذای “پائال” به همراه نسیم دریا، شمیم گل ها، پیش غذا و باد مالیم و خنک شمالگان خواهد بود. پیش خدمت های رستوران نیز در 
طول یک شب 2۰ مرتبه پوشش و لباس های خود تغییر می دهند. مدت زمان صرف شام و نمایش های مربوطه نزدیک به دو و نیم 

ساعت به طول می انجامد. 

در دنیا هستند کسانی که حاضرند در قبال یک وعده غذای لوکس از نظر کیفیت نه حجم، پول زیادی پرداخت کنند؛ رستوران هایی 
هم هستند که بسیار هنرمندانه به نیاز این افراد پاسخ می دهند. در میان این رستوران ها و البته سرآشپز های رستوران های لوکس 
همیشه رقابت تنگاتنگی وجود داشته است تا بتوانند رتبه اول لیست بهترین ها را از آن خود کنند. در واقع آن ها به دنبال ستاره 

میچلین )Michelin( هستند ، ستارهای که مشخص کننده درجه کیفی آن رستوران است و می توان آن را با اسکار مقایسه کرد.
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رستوران  لمریس Le Meurice  پاریس: حداقل هزینه برای یک وعده  ۵۲۴ دالر
یک رستوران معروف دارای 3 ستاره میچلین. این رستوران از همه نظر زیبا، کامل و بدون نقص است. در کنار غذاهای اصلی خوشمزه این 
رستوران دسرها و پنیرهای بی نظیری هم دارد. همچنین استیک هایی هم که دارد رقیبی ندارد. اگر از همه این ها هم که بگذریم شاید تنها 
نشستن در محیط این رستوران هم حس خوبی به شما  بدهد چرا که از نظر طراحی و دکوراسیون داخلی به سبکی بسیار زیبا و اصیل و 
کالسیک دکور شده است که معنای واقعی تجمل را به شما نشان می دهد. بدون شک غذا خوردن در این رستوران یک تجربه بی نظیر خواهد 

بود. 



رستوران زیر آب ایتاها  Ithaa مالدیو: حداقل هزینه برای یک وعده ۵۰۰ دالر
رستوران ایتاها )Ithaa( در جزیره رنگالی در کونراد مالدیو است که نزدیک به ۵ متر زیر آب احداث شده و تمام سازه آن از شیشه است و از این بابت در 
دنیا منحصر به فرد است. زمانی که وارد رستوران می شوید با پله هایی که در رستوران تعبیه شده تا ۵ متر به زیر آب می روید و برای چند ساعتی دنیای 
متفاوتی را تجربه خواهید کرد. این رستوران در سال 2۰14 به عنوان زیباترین رستوران دنیا شناخته شد. حتما اگر رفتید خاویار را تست کنید چون 

اصلی ترین غذای این رستوران است. اما این را هم بدانید که حداقل هزینه شما در این رستوران در حدود ۵۰۰ دالر است. 

رستوران کریسییر   Crissier سوئیس: حداقل هزینه برای یک وعده ۴۱۵ دالر
اگر شما می خواهید بهترین مزه ها و خوراک های سوئیسی را با بهترین کیفیت بچشید باید به این رستوران بروید تا سرآشپز آن Benoit Violier میراث 
4۰ ساله آشپزی اش را برای شما رو کند. این رستوران 3 ستاره از میچلین دریافت کرده و با افتخار آن ها را حفظ می کند. در این جا می توانید بهترین 

سوفله میوه ها و پنیر سوئیسی را نوش جان کنید. 

رستوران  ُگردون رمزی  Gordon Ramsay در لندن: حداقل هزینه برای یک وعده ۳۳۵ دالر
این رستوران یکی از معدود رستوران های دنیاست که به مدت 14 سال 3 ستاره از میچلین در اختیار داشت.کارشناسان این حوزه از این رستوران با 
عنوان شاهکار صنایع غذایی یاد می کنند. همه چیز در این رستوان به بهترین شکل ممکن برگزار می شود. دکور و طراحی داخلی، دیزاین غذاها، کیفیت 
مواد غذایی و....در واقع هر آنچه که باید باشد به بهترین شکل موجود است . سرآشپز این رستوران فردی است به نام گوردون رمزی. او در سال 1۹81 در 
سن سی سالگی این رستوران را تاسیس کرد و امروز چندین شعبه بین المللی در ایتالیا و آمریکا دارد. شعبه اصلی این رستوران در لندن، خیابان رویال 

هاسپیتال واقع شده است. 

https://www.karnaval.ir ادامه دارد ...









آکادمی موسیقی ِر می پس از سه سال تجربه موفق در کمپ های تابستانی و بهاره، تابستان امسال نیز چهارمین کمپ تابستانی را برگزار خواهد نمود. هدف 
از برگزاری این کمپ همچون سال های گذشته، آشنایی کودکان ۵ تا 12 سال با برنامه های هنری، موسیقی، علمی و ورزشی می باشد.

شروع کالس های کمپ امسال از تاریخ 2۵ جون تا 24 آگوست خواهد بود. کالس ها از ساعت ۹ صبح تا 4 بعدازظهر می باشد. کودکان هر روز در 3 کالس 
آموزشی که در آکادمی برگزار می شود و همچنین در فعالیت های بیرون از آکادمی که شامل بازی در پارک های اطراف و کتابخانه می باشد، حضور خواهند 

داشت. 
کالس های این کمپ به شرح زیر است:

ورزش صبح گاهی و ورزش تایچی، کاراته، موسیقی، نقاشی، کاردستی و خالقیت هنر، رقص زومبا، زبان انگلیسی، ریاضی و آزمایش های علمی
آکادمی میزبان کودکان عزیز از ساعت 8 صبح تا ۵ بعدازظهر نیز می باشد که برای آگاهی از شرایط آن و همچنین تخفیف ویژه ثبت نام و اطالعات بیشتر 

در مورد کالس های کمپ تابستان می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:
)۵14( ۹۹۶-1۶2۰
)۵14( ۷۰3-4۰2۰

کمپ تابستانی





حامد کاتوزی 
نینا آسیایی

دیدگاه شرق )تای چی و چی کنگ(
کائنات  و  جهان  کل  است،  این  بر  اعتقاد  درچین 
انرژتیک  ماهیتی  جهان  و  گرفته اند  انرژی شکل  از 
دارد، در حقیقت معتقدند که همه اجسام نیز صور 
انرژی  را  انرژی  این  که  هستند  انرژی  از  مختلفی 
“چی” می نامند. همین  طور در تای چی و چی کنگ 
معتقدند که اگر این انرژی به صورت طبیعی جاری 

باشد سالمتی و تعادل برقرار می شود. 
بر طبق تعالیم چی کنگ، چی انرژی یا نیروی طبیعی 
است که جهان را احاطه کرده است. چینی ها بر این 
باورند که سه قدرت اصلی در جهان وجود دارد، این 
سه قدرت اصلی عبارتند از: آسمان، زمین و انسان. 

آسمان یا کیهان دارای انرژی “چی آسمان” است و 
در میان سه نیروی مذکور، مهم ترین نیرو محسوب 
می شود. چی آسمان متشکل از انرژی خورشید، ماه 
سیاره های  و  ستاره ها  انرژی  و  ماه  جاذبه  نیروی  و 
این  بر  چینی ها  قدیم  زمان های  در  است.  مختلف 
باور بودند که تغییرات آب و هوایی و فجایع طبیعی 
)مانند سیل( از طریق “چی” آسمان کنترل می شود، 
به  هوا  و  آب  وضعیت  برای  چین  مردم  هم  هنوز 

“چی” آسمان رجوع می کنند. 
همه اشکال انرژی باید در حالت تعادل به سر برند، 
بنابراین وقتی “چی” آسمان تعادل خود را از دست 
می دهد، سعی در بدست آوردن دوباره تعادل خود 
حتی  و  ببارد  باید  باران  بوزد،  باید  باد  می کند. 
طوفان ها و تند بادها نیز باید برای رسیدن به سطح 

تعادل جدید رخ دهند. 
دارد که  زمین وجود  آسمان، “چی”  زیر “چی”  در 
تحت کنترل و تاثیر “چی” آسمان است. برای مثال 
و  رودخانه ها  آب  میزان  در  تغییر  باعث  زیاد  باران 
خورشید  نور  و  باران  بدون  می شود،  آن ها  مسیر 

گیاهان از بین خواهند رفت. چینی ها بر این باورند که “چی” زمین از 
خطوط و طرح های انرژی تشکیل شده است. این انرژی ها باید در تعادل 
باشند، در غیر این صورت حوادثی مانند زلزله رخ خواهد داد. وقتی که 
“چی” زمین در تعادل باشد، گیاهان رشد می کنند و حیوانات به زندگی 

خود ادامه می دهند. 
و سرانجام درون “چی” زمین هریک از انسان ها، حیوانات و گیاهان میدان 
“چی” خود را دارند که باید در تعادل باشد. وقتی هریک از این موارد 
تعادل “چی” خود را از دست دهند بیماری و مرگ پدید می آید. تمام 
انرژی  تاثیر چرخه  انسان تحت  انسان و “چی”  چیزهای طبیعی شامل 

“چی” آسمان و “چی” زمین هستند. 
در چین تعریف “چی” بدین گونه است: هرگونه انرژی که قادر باشد نیرو 
و قدرت را نشان دهد، این انرژی می تواند الکتریسیته، مغناطیس، گرما یا 
نور باشد. برای مثال نیروی الکتریکی، “چی” الکتریک نامیده می شود، و 
یا وقتی که شخصی زنده است انرژی بدنش “چی” انسانی نامیده می شود. 
مطرح شدن  از  پس  نیز  غرب  دیدگاه  از  مدرن(:  )فیزیک  غرب  دیدگاه 
نظریه های کوانتوم و استرینگ تئوری، دانشمندان بر این باور هستند که 
جهان از انرژی شکل یافته است و ماهیتی انرژتیک دارد، که با قانون بقای 

ماده و انرژی نیز می توان راجع به این مسئله بحث کرد.
پس با بررسی دیدگاه غرب و شرق یعنی دیدگاه علمی و دیدگاه تجربی 
و شهودی مشرق زمین، به این باور می رسیم که اعتقاد هر دو دیدگاه این 

است که جهان از جنس انرژی شکل یافته است.
براساس ایدئولوژی چی کنگ، پایه همه چیز در جهان انرژی چی می باشد، 
نتیجه  در  شده است.  تشکیل  چی  انرژی  از  جهان  تمام  دیگر،  بیان  به 
تسلط  هدف  واقع  در  است،  انرژی چی  بر  تسلط  هنر  که  در چی کنگ 

پیداکردن بر انرژی چی در الیه های مختلف جهان است.
دیدگاه چی کنگ به انرژی چی در بدن انسان

براساس مفروضات چی کنگ، انسان و خویشتن ما در سطوح ارتعاشی و 
تراکمی زیر وجود داشته و تعریف می شود. 

1.ذهن 
2.انرژی چی )که خود تراکم ها و سطوح مختفی دارد(

3.جسم )که شامل خون و هورمون ها، بافت ها و مغز استخوان می شود.( 
بر این اساس انرژی، الیه ارتباط میان ذهن و بدن جسمانی ما را تشکیل 
می دهد. به بیان دیگر، ذهن برای انجام هر کار ابتدا روی الیه انرژی اثر 
در  و حرکت  تغییرات  ایجاد  به  منجر  بدن  در  انرژی  می گذارد، حرکت 

دیدگاه چی کنگ به انرژی 
در جهان
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اندام ها و ارگان های بدن می شود. برعکس این موضوع نیز صادق است. 
در طب چینی اعتقاد بر این است که ما غیر از این کالبد مادی، کالبدی از جنس انرژی داریم که تغذیه کننده این کالبد است و در سطحی لطیف تر و 
عمیق تر از وجود ما قرار گرفته است، در مورد بیماری ها نیز معتقدند هر بیماری ابتدا در این کالبد )انرژی( قابل تشخیص است و در اصل آن بیماری را 

عدم تعادل در این کالبد انرژی می دانند.
همین طور معتقدند که بیماری قبل از اینکه در سطح مادی بروز کند، در الیه انرژی نارسایی هایی به وجود می آید که می توان در همان الیه تشخیص داد و 
برطرف کرد، بر همین اساس ممکن است شخص نارسایی جسمانی پیدا نکرده باشد، اما در الیه انرژی نارسایی وجود دارد که این نارسایی در صورت عدم 

رفع شدن، باعث بروز بیماری ها و نارسایی های جدی تر در سطح فیزیکی می گردد.
از این دیدگاه تأثیر گذاری این علوم در الیه انرژی انجام می شود و درمان عمیق تر خواهد بود. ورود چی کنگ به حوزه سالمتی و درمانی از الیه چی است. 

هم تشخیص و هم درمان از الیه چی رخ می دهد، ولی اثرگذاری می تواند در الیه های مختلف رخ دهد.

ادامه دارد ...
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سعید سالیانی
در شماره قبل با تعریف فیدل، رپرتوار و تنالیته های پرکاربرد در سبک فیدل آشنا شدیم. در این شماره به معرفی مقدمات تئوری موسیقی 

و نحوه نوشتن ریتم های مختلف و در نهایت آشنایی با تنالیته بلوز که یکی از تنالیته های پرکاربرد در فیدل هست می پردازیم.

مقدمات تئوری موسیقی
هدف از این سلسله مقاالت آموزش موسیقی نیست بلکه آشنایی بیشتر با سبک های موسیقی غربی که بیشتر شنیده می شود است تا بتوان 
درک شنیداری شنونده ایرانی از موسیقی غربی را افزایش داد. از طرفی آشنایی با مقدمات نوشتاری موسیقی بسیار امر ضروری می باشد از 

این رو در این قسمت فقط به نمایش کلی جزییات خطوط حامل، کلید و ... می پردازیم:

& 44 ! ! !

& 42 43 44 864 ! ! ! ! ! ! ! !

& .. .. ..12 ! ! ! ! ! ! ! ! !

& ..21 ! 1. ! 2. ! D.C. al Fine

Þ

! D.C. al Coda

%%

! D.S. al Fine! D.S. al Coda

Þ
!

Staffs, Measures, Time signature and repeats

Fiddlerman.com

measure

Bar line
------->

measure

A staff is set of Þve horizontal lines upon which notes are placed in music
The double line
indicates the end
of a section of music.
--------------------->

The top number in a time signature shows the number of beats that are in each measure.
The bottom number shows what type of note gets each beat. In the Þrst example you have 2 quarter notes
In the next 3 quarter notes. The 4/4 example has 4 quarter notes and the 6/8 has 6 eighth notes.

Double bar with 2 dots means that the
music between should be repeated.

If there is only one repeat sign with dots
facing to the left go back to the beginning
and play all of the music again.

D.C. al Fine: Go back to the beginning and end at the Þne.

D.C. al Coda: Go back to the beginning, play to the Ò   Ó sign:
coda, then jump to the Coda section to Þnish the piece.

D.S. al Fine: Go back to the     , and end at the Þne marking.

D.S. al Coda: Go back to the     , and play to the Coda. then
jump to the words, "Coda" or the     and  play to the end.

موسیقی در کبک: 
بلوز



در چارت باال عالئم و اجزا نوشتاری موسیقی نمایش داده شده است. این اطالعات شامل خطوط حامل، میزان، پایان، ضرب و تکرار است. در ادامه چارت 
ریتم های پر کاربرد نمایش داده شده است. در ابتدا به معرفی نت ها از نظر مدت زمانی پرداخته و در ادامه ساخت ریتم های پرکاربرد نمایش داده است. 
یکی از نقاط پر رنگ فیدل که آن را از بقیه سبک ها متمایز کرده است تاکید آن بر ریتم و رقص است. در نتیجه یادگیری ریتم قدم بلندی در فراگیری این 

سبک می باشد. 

& 44 w
Whole note
= 4 beats

1  2  3  4
.ú Œ

1     2     3    4

Half note = 2 beats
A dot adds half the
value = 3 beats ú ú

Half note
= 2 beats

1      2      3      4

œ œ œ œ
Quarter note
= 1 beat

1       2       3       4

œ œ œ œ œ œ œ œEighth note = 1/2 a beat

1    &    2    &   3    &    4    &

&6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sixteenth note = 1/4 beat
= 4 notes per beat 

1 e & da 2 e & da 3 e & da 4 e & da
.œ jœ .œ jœ

Dotted quarter adds half
the value and becomes
1 quarter plus an eighth
= 3 eighth notes

1 & 2  &   3 & 4  &

.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
Dotted eighth adds half
the value and becomes
1/8th plus 1/16th
= 3 16th notes

1e&da 2e&da 3e&da 4e&da

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1  &da 2  &da 3  &da 4  &da

&10 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1 e  da  2 e  da  3 e  da  4 e  da

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1 e &    2 e &   3 e &    4 e &

!Upsidedown hat = 4 beats rest

1         2         3         4

Hat = 2 beats rest
next rest = 1 beat
next 2 = 1/2 a beatÓ Œ ‰ ‰

1    2     3     4 &

&14 " œ œ œ jœ ‰ Ó
This first rest is a 1/6th
rest and = to 1/4 of a beat

1  e &da 2    &   3    4

œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ œ ‰ œ3 3 3 3

1 & da  2 & da  3 & da   4 & da

3 eighth note triplets
= one beat

œ œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰3 3 3 3

1 & da 2  & da 3  & da  4 & da
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شروعی برای سبک بلوز 
بلوز گونه ای موسیقی سازی و آوازی است که ریشه در آوازهای هنگام کار و فریادها و همخوانی های سیاهان آمریکا دارد و اصل آن به فرهنگ و موسیقی 
غرب آفریقا می رسد. علت این که این سبک به بلوز معروف شد این بود که پیشگامان این سبک با غم این موسیقی را اجرا می کردند و Blue در زبان 
انگلیسی به معنای غم نیز می باشد، برخی از صاحبان نظر بر این نکته اعتقاد دارند که نحوه شیوع این سبک در آمریکا برمی گردد به زمان گسترش 
سرمایه گذاری در مزارع پنبه در جنوب کشور آمریکا که در آن دوره کارگران سیاه در هنگام کار در مزارع با خواندن شعرهایی بعضا ریتمیک و موزون به 

همراه پاسخ و تکرار توسط دیگر کارگران اقدام به ایجاد شوق و نظم در کار برداشت می نمودند.
بلوز سبکی از موسیقی است که بر پایه تکرار بنا نهاده شده است و اکوردهای موجود در قطعه مکرارا تکرار می شود. از نظر شعر و متن نیز معموال بر پایه 
سوال و جواب نوشته می شود. این تکرار از روی تعداد میزان نام گذاری می شود به عنوان مثال یکی از مشهورترین آن bar blues 12 است که در آن 
سیکل اکورد برای دوازده میزان نوشته می شود و این سیکل تا انتهای موسیقی تکرار می شود و ملودی اصلی روی این فرمت قرار می گیرد. برای آشنایی 
بیشتر با bar 12 قطعات Eric Clapton crossroads و Elvis Presley-hound dog پیشنهاد می شود. این سیکل معموال روی4/4 نوشته می شود. 
با تنالیته های مختلف بلوز در شماره قبل آشنا شدیم و بر اساس تنالیته انتخابی اکوردها نیز متعاقبا انتخاب می شود. هر سیکل از سه اکورد اصلی تشکیل 

می شود که شامل اکورد درجه اول، چهارم و پنجم تنالیته است. نحوه آرایش اکوردها در این 12 میزان به شکل زیر است:

Figure 1 آرایش اکورد ها در سیکل 12 میزانی

همان طور که نشان داده شد قالب این دسته بندی به سه جمله )AAB( چهار میزانی تقسیم شده است که در جمله اول چهار میزان اکورد درجه اول، در 
جمله دوم، دو میزان اکورد درجه چهارم و دو میزان اکورد درجه اول و نهایتا در جمله آخر اکورد درجه پنجم، چهارم، اول و پنجم نوشته می شود. از اکورد 
درجه پنجم می توان به عنوان یک نشانه برای معرفی انتهای جمله استفاده کرد. الزم به ذکر است معموال شعر در میزان دهم تمام می شود و دو میزان آخر 
گوش شنوده را برای انتقال به سیکل بعدی آماده می  کند. همچنین بسیار مرسوم است که از اکورد هفت به جای آکورد متداول استفاده شود به این صورت 
که به اکورد اصلی، فاصله سوم )بزرگ یا کوچک( اضافه می شود و اکورد هفت ساخته می شود. به عنوان مثال قطعه Elvis Presley-hound dog در 

تنالیته C نوشته شده است و اگر بخواهیم سیکل آکورد آن را بنویسیم به صورت زیر نوشته می شود: 

C C or F C C7
F F C C7
G G or F C C or G

Figure 2C آرایش اکورد ها در تنالیته 

 Eric Clapton - Key to the عالوه بر این، فرم هایی با تعداد میزان 8 یا ۹ یا 1۶ نیز در این سبک استفاده می شود. از نمونه های آن می توان به
highway )سیکل 8 میزانی(، Sweet 16 Bars )سیکل 1۶ میزانی( و Sitting on Top of the World )سیکل ۹ میزانی( اشاره نمود. 

به طور خالصه در این شماره با ابزار الزم برای نوشتن موسیقی آشنا شدیم و وارد مبحث بلوز شدیم.
 

http://www.rouzgar.com/
https://en.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_signature
http://www.rouzgar.com/article/1393/09/000220.php


پلنگ صورتی
سعید سالیانی

در این شماره نت موسیقی یکی از قطعات سبک Jazz  که در دهه 1۹۶8 توسط Hennry Mancini  نوشته شده است و بارها توسط سازهای مختلف 
شنیده ایم می پردازیم. موسیقی پلنگ صورتی برای انیمیشنی با همین نام در تنالیته Em نوشته شده است که امروزه ورژن های مختلف آن در دسترس 
می باشد. این ورژن برای ساز پیانو نوشته شده و برگفته شده از وب سایت sheetmusicforfree.com است که  قطعه ای آسان و مناسب برای تمرین 
سازهای ویولن، گیتار، پیانو و ساز های بادی به منظور ارتباط هنرآموز با فرهنگ غربی است. الزم به ذکر است محدوده صدایی این قطعه در تمام سازها 

موجود نمی باشد و در بعضی سازها نیاز به انتقال به محدوده صدایی مخصوص ساز مربوطه دارد.  





کنسرت های مونترال

   Accès Asie فستیوال

از آن ها کامال  برخی  این فستیوال متفاوت است.  برنامه های  از  استفاده 
رایگان است از جمله نمایشگاه های عکس، گفتگو ها و کوکتل افتتاحیه 
جشنواره که در روز اول ماه می 2۰18 برگزار می شود. این جشن فرهنگ 
آسیایی شامل فیلم، هنر، غذا و بحث  و گفتگو در مورد مختلف موضوعات 
مختلف را از  روز 1 تا 2۷ می 2۰18 به نمایش می گذارد. همچنین در 
طول این فستیوال، نمایش های موسیقی و رقص و همچنین رویدادهای 

ادبی برگزار می گردد.
هر  هفتگی  جدول  و  برنامه  هر  برگزاری  محل های  و  برنامه ها  جزییات 

برنامه را می توانید از وب سایت accesasie.com کسب کنید. 

Tam Tam فستیوال

تم تم  درام و رقص، برنامه ای شاد و مفرح و رایگان
 Sir یادبود  بنای  نزدیکی  در  یکشنبه  روزهای  مختص  برنامه  این 
George-Étienne Cartier نزدیک کوه مونت رویال است که توسط 
درام  از  رنگارنگ  فضایی  شده است.  احاطه  مونت رویال  سرسبز  پارک 

نوازان، رقصندگان، فروشندگان و شنوندگان پر هیجانشان.
زمان: از ۶ می تا 3۰ سپتامبر )روزهای یکشنبه( از 12 ظهر

تلفن تماس: 8۷2-3۹11 )۵14(

کنسرت همایون شجریان و برادران پورناظری

موسیقی  اسطوره  فرزند  و  ایرانی  سرشناس  خواننده  شجریان  همایون 
مونترال  به  پورناظری  برادران  همراه  به  شجریان،  رضا  محمد  ایرانی 
تهمورس  و  به همراه سهراب  برنامه، همایون شجریان  این  در  می آیند. 
پورناظری به اجرای قطعاتی از آلبوم های قدیم و همچنین قطعات اجرا 

شده در برنامه معروف )ایران من( خواهند پرداخت.
قیمت بلیط: از ۵۵ دالر

زمان: شنبه 1۹ می 2۰18 ساعت8:۰۰  شب
Palais des congres de Montreal :مکان

تلفن اطالعات:
)۵14( ۵۶1-۷۷3۷

فستیوال بتهوون

سمفونی شماره پنج بتهوون
Kent Nagano به رهبری 

سخنرانی های پیش از کنسرت در ساعت 1:3۰ بعد از ظهر برگزار می شود. 
قیمت بلیط: از 4۵ دالر

زمان: یکشنبه 2۷ می 2۰18 ساعت 2:3۰ بعدازظهر، دوشنبه 28 می 
2۰18 ساعت 8:۰۰ شب

مکان: خانه سمفونی مونترال



سرمازیستی، به عنوان یکی از راه های تحت بررسی برای تحقق جاودانگی، توجه بسیاری از متخصصان را به خود معطوف داشته است.
به نقل از ایسنا، “سرمازیستی” )cryonics(، تالشی برای کاهش دمای بدن شخص و قرار گرفتن در حالت انجماد است تا زمانی که درمانی برای دلیل 
مرگ او کشف شود. در این روش، تمام سلول های زنده، بافت ها، اندام ها و یا کل بدن برای جلوگیری از فروپاشی، در دمای بسیار پایین محافظت می شوند. 
در این فرآیند، تمام خون بدن را تخلیه و آن را منجمد می کنند. در این روش، برگشت به زندگی برای بیمار ممکن نیست و این کار تنها برای آینده و 

فناوری آینده انجام می شود.
ایده سرمازیستی یا انجماد پس از مرگ، نخستین بار در سال 1۹۶۰ توسط “رابرت اتینگر” )Robert Ettinger( مطرح شد. این استاد آمریکایی در کتاب 
خود با نام “چشم انداز جاودانگی” )Prospect of Immortality( ادعا کرد که شاید مرگ، یک فرآیند برگشت پذیر باشد. در ژانویه سال 1۹۶۷، “جیمز 
بدفورد” )James Bedford(، استاد روانشناسی “دانشگاه کالیفرنیا” در آمریکا، اولین گام را به سوی بازگشت به زندگی برداشت و برای انجام دادن این 
کار داوطلب شد. در آن روز، بدفورد، اولین نفری بود که در حالت تعلیق سرمازیستی، منجمد و در دمای منفی 321 درجه فارنهایت، در نیتروژن مایع 

غوطه ور شد.

با استفاده از روش سرمازیستی، شاید بتوان در آینده افراد را پس از مرگ نیز دوباره به زندگی بازگرداند و حتی بیماری هایی که سبب مرگ آن ها شده را 
درمان کرد اما در حال حاضر چنین فناوری وجود ندارد. این فرآیند شامل سه مرحله کلیدی، در زمانی است که مرگ فرد به طور رسمی و قانونی اثبات 

شده باشد.  در حال حاضر، انجام فرآیند انجماد در صورتی قانونی است که به محض از دنیا رفتن شخص صورت گیرد تا از آسیب مغزی پیشگیری شود.

در مرحله نخست، بدن فرد مرده بالفاصله در حمام یخ قرار داده می شود. در همان زمان، از ماسک تهویه برای ادامه ارائه اکسیژن به اندام های بدن به 
خصوص مغز استفاده شده و از داروی ضد انعقاد “هپارین” )Heparin( و “احیای قلبی- ریوی” )CPR( خودکار برای حفظ جریان خون استفاده می 

شود. در همین حین، درجه حرارت بدن برای اطمینان از کاهش تدریجی مورد نظارت قرار می گیرد.

آیا سرمازیستی انسان را جاودانه می کند؟



در مرحله بعد، بدن منجمد می شود به این معنی که سلول ها و اندام های 
آن برای تغییر در دمای فوق العاده کم آماده می شوند. این مرحله شامل 
جایگزین کردن مایعات بدن با عوامل ضد سرمازیستی است که در بدن 
تزریق شده و به عنوان ضد یخ عمل می کند و بدن را از آسیب های یخ 
زدگی محافظت می کند. هنگامی که بدن برای دمای فوق العاده پایین و 
آخرین  این  می شود.  آغاز  کنترل شده  روند سرمایشی  آماده شد،  سرد 
مرحله قبل از ذخیره سازی طوالنی مدت است که خنک کردن تدریجی 

بدن را به دنبال دارد.
پس از آن بدن در داخل یک کیسه عایق حفاظتی و بعد در داخل یک 
جعبه خنک کننده که در آن نیتروژن مایع در میزان ثابت وجود دارد قرار 
می گیرد. این روند به آرامی و در طی چند روز اتفاق می افتد تا زمانی که 
بدن به دمای منهای 2۰۰ درجه سانتیگراد برسد. قبل یا بعد از مرحله 
دوم، بدن برای تکمیل این روند به نزدیک ترین مرکز ذخیره سازی انتقال 
داده می شود. هنگامی که بدن برای ذخیره سازی آماده شد، داخل یک 
کپسول نیتروژن مایع قرار می گیرد. این کپسول ها نیروی خود را از برق 
تامین نمی کنند؛ بنابراین هیچ گاه با مشکل قطع برق مواجه نخواهند شد.

“نوروپریزرویشن”  می کنند،  استفاده  آن  از  محققان  که  دیگری  روش 
)neuropreservation( نام دارد که در آن، تنها سر فرد فوت شده 
تازه  جان  آن  به  دوباره  بتوان  آینده  در  تا  می شود  نگهداری  و  منجمد 
 ،)Christof Koch( کوچ”  “کریستوف  ژانویه 2۰1۷،  ماه  در  بخشید. 
عصب شناس “مؤسسه فناوری کالیفرنیا” در آمریکا گفت: اگر این تغییر 
شیمیایی مغز، سیناپس های نگه دارنده خاطرات را از بین نبرند، فرآیند 

سرمازیستی، شگفت آور خواهد بود.

آینده پژوه  و  دانشمند   ،)Ray Kurzweil( کرزویل”  “ری  گفته  به 
انسان  کند،  تغییر  آینده  دهه های  در  جهان  که  هنگامی  آمریکایی، 
که  است  مطرح  دلیل  دو  میان،  این  در  رسید.  خواهد  جاودانگی  به 
نخستین  می سازد.  امکان پذیر  بیشتر  قبل،  به  نسبت  را  سرمازیستی 
در  مثال،  برای  است.  بدن  اندام های  شدن  شیشه مانند  قابلیت  دلیل، 
فرآیند سرمازیستی، مغز به صورت مایعی شیشه مانند در می آید. به گفته 
پژوهشگران، انسان ها برای منجمد شدن و سپس آب شدن یخ  بدنشان، 
با کریستال های  طراحی نشده اند. سلول های بدن هنگام منجمد شدن، 
یخی پر می شوند. این کریستال ها هنگام گسترش، دیواره های سلول را 

می شکنند و هنگام گرم شدن دوباره بدن، آن را منعطف می سازند.

دلیل دوم اینکه، شخصیت، مهارت ها و خاطرات ما تا حدودی با ارتباط 
میان نورون ها تعریف می شوند. در نتیجه این موضوع، برخی پژوهشگران 
را  مغز  مفاهیم  می توان  زندگی،  به  بدن  بازگشت  از  پس  که  دارند  باور 
اسکن و دانلود کرد تا این امکان برای شخص فراهم شود که در آینده 
قدری  به  علم  آینده  در  دارند  باور  آن ها  کند.  زندگی  ربات  یک  مانند 
پیشرفت خواهد کرد که می توان یک بدن نو در آزمایشگاه تولید کرد یا 
این که اطالعات مغز یک نفر را در بدن فرد دیگری گذاشت؛ به همین 

دلیل برخی به جای تمام بدن، فقط سر را منجمد می کنند.

تاکنون، بدن حدود 3۰۰ نفر در آمریکا و حدود ۵۰ نفر در روسیه، در 
دمای پایین قرار گرفته تا در آینده به زندگی بازگردند. “دنیس کوالسکی” 
)Dennis Kowalski(، رئیس موسسه سرمازیستی واقع در میشیگان، 

در ژانویه امسال ادعا کرد که امکان دارد دانشمندان تا 1۰ سال آینده، 
یکی از این بدن ها را به زندگی بازگردانند. از میان موسساتی که فرآیند 
بنیاد  سرمازیستی”  “موسسه  از  می توان  می دهند  انجام  را  سرمازیستی 
متوسال”  “بنیاد   ،)Life Extension Foundation( حیات”  تمدید 
“کریوروس”  موسسه  و  آمریکا  در   )Methuselah Foundation(

)KrioRus( در روسیه نام برد.

این امکان وجود دارد که بتوان از این شیوه در آینده برای پیوند اعضا 
استفاده کرد که تحولی بزرگ در پزشکی خواهد بود اما در حال حاضر، 
کار  این  طرفداران  شود.  بازگردانده  زندگی  به  فرد  که  است  این  هدف 
می گویند هر موضوعی که زمانی داستانی تخیلی بوده، بعدها محقق شده 
شد  خواهد  ممکن  روزی  هم  سرمازیستی  فرآیند  انجام  بنابراین  است؛ 
دارد.  برخی  وجود  هم  مخالفی  عقاید  سرمازیستی،  موضوع  درباره  اما 
دانشمندان، مرگ را روی دیگر سکه زندگی می دانند و معتقدند جلوگیری 
از مرگ هیچ گاه محقق نخواهد شد؛ چرا که با ذات حیات و ماهیت موجود 

زنده در تضاد است.
است،  معتقد  سرمازیست شناس   ،)Ramon Risco( ریسکو”  “رومن 
دانشمندان با کار کردن روی فرآیند بحث برانگیز سرمازیستی، حرفه خود 
این  با وجود  از جوامع پزشکی حذف می شوند.  به خطر می اندازند و  را 
شمار  ساله  هر  نشده،  ثابت  به طورکامل  سرمازیستی  تاثیر  و  کاربرد  که 
بسیاری از مردم برای انجام این آزمایش داوطلب می شوند و این روند رو 

به افزایش است.

www.bigbangpage.com/
www.qz.com/
www.nbcnews.com/



Channel 47.1 Atenna Bell Satellite 232 (SD)
1034 (HD)

Channel 294 (HD)

Channel 204238 (SD) / 838 (HD)Bell Fibe 208, 216 (SD)
1208, 1216 (HD)

یکشنبه: (جدید)       18:00
دوشنبه:                  16:00
سه شنبه:                      09:00
چهارشنبه:                   23:00
جمعه:                          21:00

:زمان پخش

BellShawاستان کبک و از طریق ماهواره هاى        و
 در سرتاسر کانادا و از طریق اینترنت در سرتاسر دنیا پخش میگردد.

 برنامهى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر
TELEVISION



Studio Photobook

(514)984-8944

 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

 پاسپورتى و پرسنلى، تصویربردارى تبلیغاتى از امالك و منازل و
 عکسهاى 360 درجه،آموزش عکاسى، تهیه آلبوم دیجیتال، ترمیم

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 



احمدرضا بیدگلی
جنبش  تکامل  و  پیشرفت  تولد،  چگونگی  به  دقیق  نگاهی 

گرافیتی نیویورک و انتقالش به سرتاسر جهان

۱- پیش زمینه ۱۹۷۱-۱۹۶۶ 
همچنین  و  سیاسی  فعالیت های  برای  ابتدا  در  گرافیتی 
باندهای خیابانی استفاده می شد، باندهای خیابانی از گرافیتی 

برای تعیین محدوده و منطقه خود استفاده می کردند.
و  سرخ پوستان   1۹3۰ سال  در  لس آنجلس  در  که  اگرچه 
دوره گردان نوعی نقاشی روی دیوار می کشیدند، اما آن هویت 
اصلی گرافیتی نبود و گرافیتی در اواخر 1۹۶۰ شکل گرفت.

می شود  شناخته  بسیاری  نام های  با  زیرزمینی  هنر  جنبش 
این جنبش در فیالدلفیا و  که مهم ترین آن گرافیتی است. 

پنسیلوانیا در نیمه دوم دهه ۶۰ فراگیر شد.
بود:  پررنگ  بسیار  نفر  دو  نقش  فراگیری  این  در 
به  نفر  دو  این   COOL EARL و   CORNBREAD
یک باره نام شان در سراسر شهر فیالدلفیا و پنسیلوانیا بر سر 
زبان ها افتاد و توجه جامعه و مطبوعات محلی به آن ها جلب 

شد تا آن ها اسمشان را همه جا می نوشتند.
البته مشخص نشده است که راه یافتن گرافیتی به نیویورک 
به خاطر تالش های عمده بوده یا اینکه خود به خود این اتفاق 

افتاده است.

۲-تولد ۱۹۷۴-۱۹۷۱ 
مدت کوتاهی بعد “کرن براید” که در سال 1۹۷1 از نیویورک 

که   Taki 183 نام  به  گرافیتی  نویسنده  یک  به  راجع  مقاله ای  تایمز 
 Taki کرد.  او  با  مصاحبه ای  و  رساند  به چاپ  بود  واشنگتن  منهتن  از 
برای  نام مستعار   Taki بود.  ارتفاعات واشنگتن  از  نام پسر جوان   183
را  پیام  نوعی  او  بود.  آن  سکونت  محل  خیابان  نام   183 و  دمتریوس 
به وسیله امضا زدن بر دیوارهای مترو انجام می داد. اما او به هیچ وجه اولین 
بود که  اولین کسی  این حال  با  نبود.  پادشاه  اولین  یا  نویسنده گرافیتی 

شهرتش به خارج از خرده فرهنگ تازه شکل گرفته راه پیدا می کرد!
در خیابان بروکلین یک جنبشی شکل گرفت و شروع به رشد کرد که 
اولین  جمله  از  فردی”  “دوستانه  گروه  بود.  فعالی  نویسندگان  شامل 
فعاالن این خیابان بودند. سیستم مترو شهر نیویورک به عنوان یک خط 
ثابت، عنصر وحدت بخش و راه ارتباطی بین جنبش های گرافیتی مناطق 
را  نیویورک  مختلف  بخش   ۵ مردم  به طوری که  بود.  نیویورک  مختلف 
و  گروه  نوشته  دیگر  به عبارتی  می کرد،  آگاه  مناطق  دیگر  تالش های  از 
اینکه متروها در  به  با توجه  شخصی که روی دیواره مترو حک می شد 
سراسر شهر نیویورک حرکت می کردند آن نوشته و پیام در تمامی شهر 
به نمایش گذاشته می شد و این اساس رقابت بین نویسندگان گرافیتی را 

ایجاد کرد. نگارش ها عمدتا خیلی ساده و معمولی بود.
داخل  بدنه  روی  و  می شدند  سوار  مترو  داخل  به  گرافیتی  نویسندگان 
واگن های مترو تگ می زدند. چون تگ زدن )امضا زدن( بیشتر در آن جا 

امکان پذیر بود و البته تگ زدن تنها روش نوشتن در آن زمان بود! 
می توانند  که  کردند  کشف  گرافیتی  نویسندگان  نگذشت  زیادی  مدت 
روی بدنه بیرونی قطار مترو به نگارش تعداد بیشتر از قطارهای مترو در 
زمان کوتاه تر احتمال گرفتار شدن کمتر بپردازند و این انفجاری بود برای 

تاسیس شیوه جدیدی از گرافیتی!

از مترو
 تا

 همه جا
نگاهی دقیق به چگونگی تولد، پیشرفت و تکامل جنبش گرافیتی نیویورک و 

انتقالش به سرتاسر جهان
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سبک تگ
بعد از مدتی نوشتن ها فراگیر شده و تعداد زیادی از مردم به این نوشته ها 
روی آوردند. پس برای رسیدن به شهرت و دیده شدن، دیگر فقط نوشتن 
کافی نبود بلکه باید راهی جدید پیدا می کردند که نوشته آن ها با بقیه 
یا  ایجاد تگ  اول،  راه  کند.  متمایز  بقیه  از  را  آن ها  و  باشد  داشته  فرق 
امضاهای منحصربه فرد بود که خط نشان خود را به صورت خوشنویسی و 
جالب می کشیدند و آن ها تگ های خود را با تزیینات نگارشی مثل ستاره 

زدن و غیره به نگارش درمی آوردند.
در  شد.  دیده  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  به شدت  طرح ها  این  از  برخی 
حالی که مابقی طرح ها این گونه نبود. برای مثال استفاده از “تاج” برای 
تزیین تگ ها )به صورتی که تاج را باالی لقب و یا اسم خود می کشیدند( 
از سوی نویسندگان گرافیتی که خود را پادشاه این عرصه می دانستند 

مرسوم شد که البته هنوز هم مرسوم است.
 STAY شاید معروف ترین تگ در طول تاریخ فرهنگ این هنر مربوط به
HIGH 149 باشد. خالقیتی که او به خرج داد مورد توجه قرار گرفت، 
در حال سیگار   ”H“ در تگ خود حرف  او  بود!   آن خالقیت “سیگار” 

کشیدن به نگارش درآورد.
او همچنین می گوید برنامه مورد عالقه اش یعنی THE SAINT را با 

تغییراتی وارد طرح خود کرده بود.

مقیاس تگ
گام بعدی بزرگ تر شدن مقیاس و اندازه تگ ها بود. نویسندگان گرافیتی 
از  استفاده  کردند.  بزرگ تر  مقیاس های  در  امضاهای  عرضه  به  شروع 
امضای  یک  از  بزرگتری  امضای  طبیعتا  زدن،  تگ  برای  رنگ  اسپری 
را  نظرها  کار  این  آیا  می گذارد،  به جای  )ماژیک(  مارکر  با  کشیده شده 

بیشتر جلب نمی کرد؟
حروف  ضخامت  افزایش  به  کردند  شروع  نویسندگان  پس 
تگ ها.  در  متنوع  رنگ های  کردن  اضافه  همچنین  و  خود 
و  اسپری  نازل  تغییر  با  می توانند  که  کردند  کشف  آن ها 
به بیشتری  به ضخامت  از کپ های دیگر می توانند  استفاده 
Tag AEROSOL برسند. )امضاهایی که به وسیله اسپری 
زده می شد را Tag AEROSOL می گویند( و این کشف 
یا  اثر  یا  “شاهکار  متولد شدن سبک  به سمت  بود  حرکتی 

 ”Masterpiece
را  اثر  اولین  کسی  چه  اینکه  فهمیدن  است  سخت  خیلی 
 SUPER COOL که  می گویند  معموال  اما  کشیده است، 
223 از برانکس و یا WAP از برکلین، جزو پیشگامان این 
کار هستند. حروف ضخیم تر امکان بیشتری برای باال بردن 

نام و نشان افراد می داد.
نویسندگان شروع به تزیین حروف کردند. آن ها دیگر فقط 
آن ها  ابتدا  در  بودند،  “طراح”  بلکه  نبودند  “نویسنده”  یک 
به صورت یک طرح خال خالی ساده می کشیدند،  را  حروف 
از نوعی سبک  را سایه  زدند، ستاره ها، استفاده  بعدا حروف 
شطرنجی و ... که همه این ها تنها به تخیل هنرمند محدود 

می شد کم کم به گرافیتی وارد شد!
اثرها روی  این  ارائه  به  نهایت شروع  هنرمندان گرافیتی در 
 SUPER بدنه واگن های مترو کردند و اولین بار این کار را
 Top to Bottoms اثرها  این  داد.  انجام   COOL 223

نامیده می شود.
پیشرفت  قبل  به  نسبت  رنگ  و  مقیاس  نظر  از  اثرها  این 
چشمگیری داشتند. اما هنوز هم به شدت شبیه تگ ها بودند.
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بود که  ایجاد شده  نوشتن مختلف  با سبک های  رقابتی شدیدی  فضای 
 Broadway شامل تگ ها با استایل “اثر” بودند. کمی بعد سبک برادوی یا
گرافیتی شد. حروف  وارد  فیالدلفیا  از   TOPCAT126 توسط   Style
یافتن حروف  ایجاد سبک های دیگر و حتی تکامل  باعث  این سبک  به 
سبک های Leaningletters ،Blockletters و blockbusters شد.
 Soft letters یکی دیگر از گرافیتی کاران آن زمان سبک PHASE2
آن  به  ایجاد کرد که  را  و سبک حباب شکلی  داد  و گسترش  تغییر  را 

Bubble Letters می گفتند!
از  بسیاری  اساس  و  پایه   Style Broadway و Bubble Letters
 Curls، Soon arrows، مثل  سبک هایی  شدند.  دیگر  سبک های 
کردند  پیدا  توسعه   Twists adorned letters و   Connections
و پیچیده تر شدند، و به پایه و اساس سبک مکانیکال یا استایل وحشی 

تبدیل شدند.
سبک مکانیکال یا استایل وحشی ترکیب کارهای گرافیتی نویسی به نام 

PHASE2 با کار استادان دیگری چون RIFF 170 و PEL باعث رشد 
و توسعه شد.

RIFF در اوایل به عنوان یک کاتالیزور عمل کرد و البته “سبک جنگ” 
را پایه گذاری کرد و ایده و سبک دیگر هنرمندان را بهبود بخشید و به 

سطح باالتر ارتقا داد.
در  مهمی  بسیار  سهم   PISTOL و   FLINT 707 چون  هنرمندانی 
به  را  عمق  و  کردند  سه بعدی  را  آن ها حروف  داشتند.  گرافیتی  توسعه 
“اثر” اضافه نمودند، سه بعدی شدن حروف بعدا به عنوان یک استاندارد در 

گرافیتی تبدیل شد.

“هوگو مارتینز” یک جامعه شناس از کالج شهر نیویورک متوجه زیبایی 
و پتانسیل باالی این هنر نوپا شد، او به دنبال هنرمندان گرافیتی آمریکا 

رفت!
از   ”UGA“،را تشکیل داد  UGA یا   United Graffiti Artists او 



هنرمندان گرافیتی مترو سراسر نیویورک تشکیل شده بود، و کار خود را در زمینه رسمی از یک گالری از این هنرمندان ارائه کرد. این اولین گالری برگزار 
شده از هنر گرافیتی بود که کار تعدادی از گرافیتی نویس های نیویورک در Razor Gallery به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال هم واقع گردید! 
همچنین مقاله سال 1۹۷3 مجله نیویورک از ریچارد گلدشتاین با عنوان “گرافیتی خودنمایی موفق” باعث شناخت اولیه عموم از پتانسیل هنر مترو شد.

 BLADE ،TRACY168 ،CLIFF در حدود سال 1۹۷4 بود که کشیدن تصاویر و شخصیت های کارتونی کنار “اثر” نیز دیده شده هنرمندانی چون
ONE 159، از جمله کسانی بودند که به این نوآوری روی آوردند و این پایه سبکی از گرافیتی که بیشتر در آن زمان روی واگن های قطار کشیده می شد 

یعنی سبک Mural گردید.

۳- قله ۱۹۷۷-۱۹۷۵ 
بیشتر نوآوری های گرافیتی تا نیمه دهه ۷۰ میالدی ایجاد شده بود. تمام استانداردهای این هنر برای نسل جدید گرافیتی شکل گرفته و نیویورک در یک 
بحران مالی گرفتار شده بود. شهر ورشکسته بود و سیستم حمل و نقل ضعیف نگه داری می شد. این مسائل برای ایجاد سنگین ترین بمباران گرافیتی در 

طول تاریخ کافی بود!
با سبک  از هم شروع شدند. نقاشی کردن روی واگن قطار رویدادی بود که به یک استاندارد تبدیل گردید که  در این زمان سبک ها به متمایز شدن 
Throw-up تقریبا بمباران شد. “ترو-آپ” سبکی بود که چیدمان حروف به صورت حبابی شکل! که به طور کلی ساده است و با یک رنگ داخلش پر می 

شد.
“ترو-آپ” در سرتاسر مترو ظاهر شد! تیم هایا Crew های مانند: BYB TC ،TOP ،POG ،3yb سهم مهمی در ساخته شدن این سبک داشتند.

ادامه دارد ... مجله گرافیتی ایران
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دکتر مرتضی ایرانی راد و گروه پژوهشی زی نو

The Generalist غیر حرفه  ای 
The Multi - Task چند وظیفه ای 

The Wunderkind اعجوبه 
The Dilettante دوست دار تفننی 
The Connoisseur ظاهر پرست 

The Energizer منبع انرژی 
The Busy سر شلوغ 

The Scattered تکه تکه و پراکنده 
Spontaneous خودانگیخته

 شرح تیپ های نه گانه
 مجموعه تخصصی تیپ شناسی شخصیت

The Enthusiast تیپ هفت شخصیت: مشتاق
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فضای کودکی تیپ هفت
افراد این گروه در دوران کودکی به طور ناخود آگاه احساس گسستگی و 
قطع ارتباط عاطفی با مادرشان مخصوصا هم صحبتی شان را دارند. مادر 
و یا کسی که مسئول نگه داری از آن ها بوده، از همان سنین کودکی شان 
به دالیلی چون بیماری، داشتن مسئولیت های زیاد و ... از آن ها جدا شده 
و امکان هم صحبتی، توجه و مراقبت از آن ها را از دست داده، یا از آن ها 
غافل شده است و عشق و عالقه کافی به آن ها نشان نداده و ارتباط محکم 
محرومیت  احساس  نتیجه  در  است؛  نیاورده  به وجود  آن ها  با  پایدار  و 
می کنند که به نوبه خود تبدیل به اضطراب می گردد. به طور  کلی کودک 
تیپ هفت، حساسیت زیادی نسبت به هرگونه محرومیت دارد. چنان چه 
آمده  به دنیا  در خانواده  دیگری  بچه  یا  و  باشد  از شیر گرفته شده  زود 
احساس  کند،  توجه  زیاد  او  به  نتوانسته  و  باشد  مریض شده  مادر  یا  و 
محرومیت او تبدیل به یقین می شود، بنابراین از همان سنین کودکی، 
تصمیم می گیرند که منتظر کسی نباشند تا از آن ها مراقبت کند و آن ها 
خودشان از خودشان مراقبت می کنند. آن ها تصمیم می گیرند که به جای 
تاسف خوردن و رنج کشیدن در دنیا، با انجام فعالیت های لذت بخش و 
لذت  دنیا  از  آزادانه  انجام می دهند،  کارهایی که  تنوع  و  امکانات  دیدن 
امکان  این  فعال خود،  از قدرت تخیل  استفاده  با  این کار،  برای  و  ببرند 
گوشه  یک  نمی خواهم  »من  می گویند:  با خود  آن ها  می کنند.  ایجاد  را 
بشینم و احساس تاسف کنم، اگر دنیا به من لیمو )ترشی( داده است، من 
آن را تبدیل به لیموناد )شیرینی( می کنم و از دنیا لذت می برم«. از همان 
دوران کودکی وقتی که آن ها حس جدایی از مادر )یا فردی که مسئول 
نگه داری آن ها بوده است( را تجربه کرده اند، تصمیم گرفته اند هویت خود 
را با چیزهایی مانند اسباب بازی ها، بازی کردن ها، همبازی هایشان و هر 
چیز دیگری که حواس و تمرکزشان را از مسئله اصلی جدا می کند و به 
کودک نوپا کمک می کند، اضطراب و نگرانی خود را کاهش دهد، به دست 
بعد  سال های  در  آن ها  رفتاری  الگوی  رفتار،  و  شیوه  همین  و  بیاورند 
شده است و آن ها نیاز دارند که با چیزهای مختلف که برایشان جالب است 
به دنبال  به آن ها متصل شوند. کودکان تیپ هفت  و  هویت سازی کنند 
تازه  سرگرمی های  و  ارتباطات  مردم،  ناب،  تجربه های  جالب،  ایده های 
هستند. اگر چیز جدید و قابل توجهی در زندگی آن ها نباشد، اضطراب 
قبل  از  آن ها همیشه  برای همین  باز می زند،  آن ها سر  دلواپسی های  و 
برنامه های مختلفی دارند و حتی به منظور جبران آن ها، ذهناً در آینده 

تصورات جالب و خیال پردازی های مهیج انجام می دهند.

جهان بینی تیپ هفت
این تیپ معموال با مسئله اولویت های زندگی و محدود کردن خود مشکل 
دارد، به هرچه فکر می کند بدون تعمق آن را به زبان آورده و به آن عمل 
می کند. این افراد، چون با راهنمای درونی خود ارتباطی ندارند و مرکز 
تفکرشان ضعیف است، نمی دانند که چه چیزی آن ها را راضی و خشنود 
می کند، به همین دلیل به راه های متعدد و متفاوتی می روند و از شاخه ای 
به شاخه دیگر می پرند. تیپ هفت زیاده خواه است و این زیاده خواهی خود 
را در خوراک بیش از اندازه نشان می دهد و از نظر روان شناختی او معتقد 
است که همه چیز در بیرون از وی و در دسترس وی قرار دارد و بنابراین 
الزم است تا جایی که می تواند از این ها استفاده کند. تیپ هفت احساس 
تو خالی بودن دارد؛ برای همین تالش می کند با بیشتر خوردن و تفنن 
کردن و داشتن تجربیات جدید در زندگی، این کمبود را جبران کند. در 

نتیجه شعارش این است که »باید تجربیات جدید بکنم تا 
احساس کمبود و یا نگرانی نداشته باشم. هیچ کس نمی تواند 
به من کمک کند و لذا من باید بیرون بروم و آن چه را که 
می خواهم به دست بیاورم«. ویژگی بنیادی آن ها این است 
که حد فاصلی بین خواستن و نیاز داشتن قایل نیستند و به 
محض این که به نیاز خود پی می برند در صدد این برمی آیند 
که آن نیاز را رفع کنند. ولی نکته مهم این است که هر چه 
این تیپ به دنبال تجربیات جدید و همچنین خواسته هایش 
باشد، از خودش دورتر می شود. این تیپ به شدت در آینده 
سیر می کند و برنامه ها و پروژه های بسیاری برای انجام، در 
ذهنش دارد. تیپ هفت مشتاق تجربیات جدید است و از 
این رو دایم به دنبال تصویرسازی و پیش بینی آینده می باشد، 
زمان  تجربه حضور در  تیپ  این  آینده،  بر  تمرکز  به دلیل 
حال را ندارد و به همین دلیل دایم به دنبال به دست آوردن 
کلمات  بنابراین  می افتد.  اتفاق  آینده  در  که  است  چیزی 
کلیدی تیپ هفت، لذت جویی و خیال پردازی است. عوامل 
خارجی بر روان تیپ هفت تأثیر بسیار شدید می گذارد؛ زیرا 
دنیای  از  که  می شود  این  آن ها صرف  روانی  انرژی  بیشتر 
رضایت  متأسفانه  ولی  برگزینند  انگیزه ای  و  محرک  خارج 
درونی به دست نمی آورند، زیرا همیشه تصور می کنند که 
چیز بهتر و رضایت بخش تری در جای دیگری هست که باید 

آن را جستجوکنند.

ویژگی های تیپ هفت
او دوست دارد آزاد زندگی کند و محدودیت نداشته باشد، 
چون  باشد،  زندگی  از  خود  لذت های  دنبال  به  بتواند  تا 
هدفش از کار و فعالیت، لذت جویی است، بسیاری از مواقع 
نیمه های کار، آن را رها می کند. دایم لذت های ذهنی برای 
خودش ایجاد می کند و این لذت های ذهنی با آینده نگری 
و خیال پردازی همراه است. در نتیجه وقتی چیزی را خیال 
می کند و به مرحله ایده در می آورد، می خواهد همان را به 
واقعیت تبدیل کند. به دلیل لذت جویی زیاد، به خود توجه 
دارد و دیگران را نمی تواند درک کند. اعتماد به نفس باالیی 
تیپ  این  این رو  از  دارد،  باالیی  توان  می کند  فکر  و  دارد 
معموال از خود راضی و خودشیفته هستند. سعی می کند با 
استفاده از بذله گویی و شوخ طبعی با دیگران درگیر نشود. 
از  فرار  برای  و  است  خودش  از  دفاع  شیوه  افسون گری، 
ترس، رو به رابطه با دیگران می برد. در روابط، زیان بازی 
دارد و برای درگیر نشدن با شرایط سخت، به قصه پردازی 
می پردازد. به خودجوشی خیلی اهمیت می دهد، شروع هر 
کار و یا پروژه ها را دوست دارد ولی در اتمام کار و تعهداتش 
تاخیر دارد. عالقه دارد مسایل متفاوت را برای فرار از تعهد 
و  برود  در  دشواری ها  از  دارد  دوست  او  دهد.  ربط  به هم 
برای این کار به دنبال راه های موازی است. تیپ هفت مملو 
از گزینه های مختلف، انتخاب های گوناگون، ماجراجویی ها، 
ایده ها و نقشه های مختلف برای آینده است. زندگی بیرونی، 
کامال توجه او را جلب می کند ولی لذت واقعی در ذهن او 



است. فردی خوش بین است و آینده را خوب و هموار می بیند.
بسیار فعال و شلوغ است و دایم خود را در جمع و یا جاهایی قرار می دهد 
موضوع  روی یک  به خوبی  نمی تواند  است.  مهیج  و  نوعی شلوغ  به  که 
تمرکز کند و در نتیجه سردرگم می شود. برای وی لذت جویی، چشیدن 
پر کردن  و  برنامه های گوناگون هفتگی  از جمله  طعم هر چیزی است. 
متوالی  انجام  فهرست ها هدفش  این  از  ولی  نقشه های مختلف.  از  ذهن 
و پیگیری آن ها نیست. هدف او این است که گزینه های مختلفی داشته 
باشد. چنین تنوعی او را در مورد ترس و احساس درماندگی بیمه می کند. 
وقتی که برنامه جدید و لذت بخشی پیش آید، همه برنامه های قبلی و 
مالقات های از پیش تنظیم شده را می تواند نادیده بگیرد. تخیل، ابزاری 
تخیل خود  و  در ذهن  را  او همه چیز  است.  تیپ هفت  برای  قدرتمند 
امکان پذیر می داند. ولی با تضاد بین ایده هایش و تحوالت واقعی زندگی، 
تدبیرهای  در مجموع  تیپ  این  ناامیدی می رسد.  و  یأس  به  زود  خیلی 

مختلفی را به کار می گیرد تا از مسایل ناراحت کننده دور بماند.

عوامل موفقیت تیپ هفت
فردی  معموال  است،  لذت جویی  دنبال  به  یک به یک  روابط  در  چون   
مقابل  طرف  جذب  سریع  ارتباط،  یک  در  تنها  می شود.  تلقی  دلنشین 
محسور  را  او  کوتاه،  برخورد  یک  نمی کند.  بررسی  را  آینده  و  می شود 
می شود،  خود  طرف  زندگی  ماجراهای  و  تحوالت  مجذوب  و  می کند 
می کند  برقرار  ارتباط  سادگی  به  دیگران  با  است،  برونگرا  فردی  چون 
)اما این ها در زندگی زناشویی زیاد پایبند و متعهد نیستند(. اگر چیزی 
برای تیپ هفت خیلی معنی دار باشد، می توان روی آن ها حساب کرد که 
متعهد می مانند و حتی در انجام کار، فداکاری هم می کنند و این گونه در 
آرمان های  را فدای  ارتباطات اجتماعی، معموال لذت های لحظه ای خود 
گروه می کنند. در جمع، ترکیب کننده اندیشه ها هستند و گروه را متحد 
در  و  قدرتند  ساختار  در  برابری  خواهان  و  خوش بین  آن ها  می کنند. 
چنین شرایطی است که احساس آزادی و نشاط می کنند. این تیپ )به 
دلیل ترس درونی( اطرافیان خود را طوری انتخاب می کند که بتوانند با 
او مدام به دوستان  با هم مشترک باشند.  بیایند و در آرمان ها  وی کنار 

سر می زند تا از اتفاقات و تحوالت و اخبار آن ها دور نماند.

تیپ هفت در حالت متعادل
انسان هایی مسئول و آزادمنش هستند. در مورد تجربه های خود بسیار 

پر شور و شوق می باشند. افرادی کنجکاو، جست وجوگر و پیشرو هستند. 
این  در  و  می باشند  گوناگون  استعدادهای  با  و  موفق  انسان هایی  آن ها 
حالت، پربار و کارا و عملی می باشند. آدم های خوش طبع و شوخ طبعی 
هستند. بسیار برونگرا و شاد و سرزنده اند. از جمله افرادی در جمع هستند 
که في البداهه و یک باره مثال می گویند »پاشید همین االن بریم شمال«. 
را  زندگی  تمام وجود،  با  و هم زمان  و مشتاق هستند  بسیار خود جوش 
تجربه و تصویر می کنند. ذهن تصویر پرداز قوی دارند که دارای کارایی 
باالیی است. آن ها قدردان و سپاس گزارند. افرادی پر جنب و جوش، تند و 
تیز، با نشاط، خودانگیخته، انعطاف پذیر و شاد هستند، به راحتی چندین 
مسئله و کارهای مختلف را با هم انجام می دهند، مثال اگر به دو جا دعوت 
هم  کسی  و  بروند  را  جا  دو  هر  که  می کنند  برنامه ریزی  طوری  شوند، 

متوجه عدم حضورشان نباشد.

تیپ هفت در حالت نامتعادل
افراد تیپ هفت در مرحله ناسالم رشد خود، به آسانی و خیلی زود واکنش 
نشان می دهند. از تسکین و فرونشاندن نگرانی های خود نا امید و خسته 
می شوند. بدون انگیزه و فکر قبلی و بسیار بچه گانه عمل می کنند. خود 
شیفته اند، نمی دانند چه وقت باید دست از کارهایی که خواهان و مشغول 
و  و خسارات  معتاد می شوند  آن ها  به  برای همین  بکشند،  آن هستند، 
هزینه های سنگینی را بابت آن پرداخت می کنند. آلوده، فاسد و از  هم 
خشن،  پرتوقع،  می گیرند.  قرار  سقوط  مسیر  در  و  می شوند  گسیخته 
گستاخ و بد زبان می شوند و ناسزا می گویند و رفتارهای توهین آمیز دارند. 
غضبناک،  رفتار  و  خشونت  با  می توانند  خوبی  به  و  می شوند  بی عاطفه 
دیگران را تحقیر کرده و به آن ها زور بگویند، گفتار و رفتار بسیار افراطی 
که:  می گویند  معموال  باشند.  ساکت  باید  موقع  چه  نمی دانند  و  دارند 
مربوط  من  به  بکن،  می خواهی  کاری  هر  و  ندارم  دوست  »نمی خوام، 
نیست«. در فرار و گریز از خودشان هستند، به جای مواجهه و برخورد 
با اضطراب ها، تشویش و سرخوردگی هایشان، بسیار هیجانی و ناگهانی و 
ضربتی عمل می کنند. خطر وابستگی به قمار و ولخرجی بیش از حد، این 
افراد را تهدید می کند. خارج از کنترل می شوند، دمدمی مزاج می شوند 
و در نوسان خلقیات و رفتارهای نامنظم خودشان )مودی( سرگردان و 

بی هدف به این سو و آن سو کشانده می شوند.

تیپ هفت در یک نگاه
پیام ناخودآگاهی که در دوران کودکی از محیط دریافت شده: این خوب 



نیست که برای هیچ چیزی به کسی وابسته باشی
پیامی که در دوران کودکی از محیط دریافت نشده: از تو مراقبت خواهد  شد

ترس بنیادی: محرومیت و گیر افتادن در درد و رنج
ایگوی نهادینه شده: برنامه ریزی

مصادیق رفتاری ایگو: مقایسه خوش گذرانی، رقابت و در آینده بودن
هوای نفس: تنوع طلبی
تمایل اصلی: شاد بودن

تمایل اصلی که ناخواسته تبدیل به: بی خیالی
در جستجوی: رضایت

به نظر می رسد به دنبال: خوشحالی
اجتناب از: درد و رنج

حل کردن تضاد با: خوش بینی
شکایت پنهانی: من شاد هستم و اگر دیگران آن چیز هایی را که می خواهم به من بدهند، شادتر هم می شوم.

برخی از افراد مشهور این تیپ: خیام نیشابوری، گالیله، موتزارت، توماس ادیسون، جان اف کندی، رابین ویلیامز، جورج کلونی، کمرون دیاز، پییر گاردین، 
سارا فرگوسن، رام داس،توماس جفرسون.
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جذابی که در 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

محمد باقری

اگر از طرفداران دنیای انیمیشن باشید، قطعاً از فیلم های کارتونی ساخته شده در سال 2۰1۷ رضایت دارید. اما وقت آن رسیده است 
که نگاهی به انیمیشن هایی که در سال 2۰18 اکران می شوند، بیاندازیم. در نگاه اول می توان دریافت که فیلم هایی با پتانسیل بسیار باال 

بر روی پرده های سینما خواهند رفت. این لیست انحصارا به فیلم های انیمیشنی سال 2۰18 می پردازد. 

 (Peter Rabbit) پیتر خرگوش

تاریخ عرضه: فوریه 2۰18
صداگذاران: مارگوت روبی، دیسی ریدلی، ُرز بیرن

کارگردان: ویل گالک
انیمیشن ساخته شده است. این  با تکنیک ترکیب الیواکشن و  انیمیشن بلند سال 2۰18، فیلمی به نام پیتر خرگوش است که  اولین 
پاتر” اقتباس شده است و داستان آن مربوط به یک خرگوش است که می خواهد  از کتاب داستان قدیمی نوشته “بیتریکس  انیمیشن 

یواشکی وارد باغ سبزیجات یک کشاورز بشود.

(Early Man) انسان اولیه
تاریخ عرضه: فوریه 2۰18

صداگذاران: تام هیدلستون، میسی ویلیام، ادی ردماین
کارگردان: نیک پارک

انیمیشن انسان اولیه داستان “داگ” و دوستش، “هاگناب”، است که می خواهند برای نجات خانه و کاشانه خود، قبلیه شان را در مقابل 
دشمنی به نام“ ارباب نوت” و دهکده عصر برنزی اش متحد کنند. زمان فیلم به دوران انسان های اولیه برمی گردد و موجودات ما قبل تاریخ، 

مخصوصاً ماموت های پشمالو، به  دفعات در صحنه دیده می شوند.
در ساخت این انیمیشن از تکنیک پویانمایی خمیری استفاده شده و بازیگران مشهوری مثل“میسی ویلیامز” ،  “تام هیدلستون”، و  “ادی 

ردماین” نیز صداگذاری آن  را بر عهده داشته اند.

https://albalou.com/author/shadow_m2/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2






کارگردان: ریچارد لنی
این فیلم را حتما در لیست انیمیشن های 2۰18 خود قرار دهید؛ تاکنون 
باال  در سطح  و جنگ  ارتش  محتوای  با  مستقیم  بطور  انیمشینی  هیچ 
پرافتخارترین سگ  از  واقعی ایی  داستان  فیلم  این  است !  نشده  ساخته 
سربازان  با  او  پیوند  و  استابی،  گروهبان  نام  به  آمریکا،  ارتش  تاریخ  در 
هموطنش در طول جنگ جهانی اول است. برایمان جالب است که ببینیم 
سازندگان چگونه می خواهند مفهوم جنگ را به مخاطب جوان خود القاء 

کند.

(Duck Duck Goose) اردک اردک غاز
تاریخ عرضه: آوریل 2۰18

صداگذاران: جیم گافیگان، زندایا، لنس لیم
کارگردان: کریستوفر جنکینز

در  که  است  تنها  غاز  یک  غاز” درباره  اردک  “اردک  انیمیشن  داستان 
راه مهاجرتش به جنوب، باید با دو اردک همسفر شده و با آن ها پیوند 

دوستی برقرار کند.

https://albalou.com/

 (Isle of Dogs)جزیره سگ ها
تاریخ عرضه: مارس 2۰18

مک دورمند،  فرانسس  گرویگ،  گرتا  جوهانسون،  اسکارلت  صداگذاران: 
تیلدا سووینتون، برایان کرنستون، ادوارد نورتون، بیل ماری، جف گلدبالم

کارگردان: ِوس اندرسون
پس از تبعید شدن همه حیوانات اهلی به جزیره ای متروکه و مخصوص 
“آتاری کوبایاشی”در  به نام  زباله ها، پسری  نام جزیره  به  زباله،  نگهداری 
جستجوی سگ خود به این جزیره پا می گذارد. زمان فیلم مربوط به 2۰ 

سال آینده در ژاپن است.

(Sherlock Gnome) شرلوک نوم
تاریخ عرضه: مارس 2۰18

صداگذاران: جانی دپ، جیمز مک آووی، امیلی بالنت
پس از گم شدن اسرارآمیز بعضی از گیاهان و وسایل تزئینی باغ، نوم های 
شرلوک  سراغ  به  قضیه  این  از  سردرآوردن  برای  می گیرند  تصمیم  باغ 
نوم ها بروند؛ این داستان انیمیشنی است که از ترکیب شرلوک هولمز با 
نومئو و ژولیت بدست آمده است. با توجه به موفقیت های چشم گیر فیلم 
انتظار  انیمیشن کودکانه،  در یک  ژولیت” و حضور جانی دپ  و  “نومئو 

فروش بسیار باالیی از این کارتون داریم.

(Anubis) آنوبیس
تاریخ عرضه: مارس 2۰18

صداگذاران: نیک کراوس، ویلیام سالیرز
کارگردان: کریس ِوج

دکتر“جورج  ورود  زندگی  داستان  به  آنوبیس  کارتونی  انیمیشن 
به دنیایی زیرزمینی  به خاطر طلسم یک مومیایی  هنری” می پردازد که 
که توسط هیوالها اشغال شده است، می رود و پسرش در تالش با شکستن 
این طلسم او را نجات دهد. این انیمیشن کارتونی بر اساس کتابی به نام 
“پارچه آنوبیس” در میان دو گرگ و میش “نوشته بروس زیک” ساخته 

شده است.

 (Sgt. آمریکایی قهرمان  یک  استابی:  گروهبان 
Stubby: An American Hero)

تاریخ عرضه: آوریل 2۰18
صداگذاران: هلنا بانهام کارتر، لوگان لرمن

ادامه دارد ...





فال ماه می   ۲۰۱۸

متولد فرودین )۲۱ مارس– ۱۹ آوریل(
تمرکز شما روی مسایل شخصی در این ماه همانند یک لبه تیغه است. 
مسئولیت های خانوادگی و درگیری ممکن است شما را از خواسته ها و 
برنامه های شخصی دور کند. با چالش ها مبارزه نکنید و سعی نکنید از 

وظایف فرار کنید.
شما در واقع در نقطه ای هستید که می توانید خاطرات یا محدودیت های 
خانوادگی  مسائل  مورد  در  کردن  صبوری  کنید.  رها  را  کودکی  دوران 
می تواند در اواخر ماه ژوئن نتیجه بخش باشد. اهداف شخصی خود را به 
عنوان رویا حفظ کنید. لحظه ای می آید که می توانید مانند همیشه رو به 

جلو حرکت کنید.
متولد اردیبهشت )۲۰ آوریل-  ۲۰ می(

تولدت مبارک ای استوار!
این ماه در واقع ماه تولد شماست و این بدان معنی است که شما نه تنها 
روز خاصی را جشن می گیرید، بلکه  این ماه برای شما خاص است. در 
حال حاضر موقعیت ستاره ها وعده هایی را برای سال آینده ارائه می دهد. 

آگاهی، کلمه کلیدی شما برای  امسال است.
زندگی  شما سبب  اطراف شما در حال حاضر در  انسان های  و  شرایط 
است که  معنی  این  به  این  روابط می شوند.  در  تجربیات جدید   کسب 
روابط شما معنی جدید می یابند. این می تواند شامل انواع روابط: صمیمی، 
دوستی، خانواده و در کل جهان باشد. سفر رفتن به طور قطع به شما 

توصیه می شود و شما در این سفرها مسایل بسیاری فرا می گیرید.
بنابراین برنامه روزانه خود را برای مطالعه ادامه دهید. شما ممکن است 
سطح  که  باشید  گرفته  مطالعاتی  دوره  یک  برای  نام  ثبت  به  تصمیم 
یادگیری شما را تغییر می دهد، که این همان آگاهی است، اینطور نیست؟ 

تولدت مبارک عزیزم.
متولد خرداد ) از ۲۱ می- ۲۰ جون(

ماده  در  سوال  این  ماست؟  پول  یا  است  من  پول  یا  شماست،  پول  آیا 
خاکستری شما چرخیده است. از آن جا که اغلب مسایل مالی به عنوان 
یک محرک ذهنی برای شما استفاده می شود، این سوال هیچ تهدیدی 
ندارد. در عوض، این یک راه جدید برای بررسی منابع و چگونگی استفاده 

از آن ها است.
در ماه جاری از پول استفاده متفاوتی می کنید. چشمانتان را ببندید و 
سعی کنید از احساسات خود برای پاسخ هایتان استفاده کنید. چه کسی 

می داند، شما ممکن است راه جدیدی برای تصمیم گیری پیدا کنید.
متولد ماه تیر )۲۱ جون تا ۲۲ جوالی(

که  است  تخته سنگ  یک  شبیه  زندگی  که  برسد  نظر  به  است  ممکن 
دهانه غاری را مسدود کرده است. این یک غار است که زندانی شما را نگه 
می دارد. این ماه زمان خوبی برای ارزیابی ماه های گذشته است. حوادث را 

بررسی کنید چه درسی در این زمان به دست آورده اید؟
بله،  هستند؟  چه  آورده اید،  دست  به  شما  که  جدیدی  مسئولیت های 
زندگی ممکن است همچون یک تخته سنگ سنگین باشد، اما به خود 
عین  در  آن.  از  خارج  نه  هستید  دنیا  این  در  شما  که  کنید  یادآوردی 
حال، آگاهی که شما به دست آورده اید، بلیطی است که خودتان را به 
طور صحیح، جسورانه و شگفت انگیز حفظ کنید و می گویید من هستم. 

تبریک می گوییم.
متولد مرداد )۲۳ جوالی – ۲۲ اوت(

این ماه، ماه منحصر به فردی در دوستی است. دوباره با دوستان قدیمی 
ارتباط برقرار کنید و برای دوستی های جدید آماده باشید. انتخاب نکنید. 
در عوض بگذارید دیگران انتخاب کنند. شما ممکن است در برخی موارد 
و در مورد برخی کاراکتر ها به شک بیفتید. اما آن ها خود به عنوان معلم 
عمل می کنند، گرچه خودشان از نقششان آگاه نیستند. عالوه بر این، خود 
را برای فعالیت های گروهی آماده کنید. شما ممکن است خود به عنوان 
یک رهبر عمل کنید. اکنون از قانون طالیی استفاده کن. عشق بدون قید 
و شرط را به یاد داشته باشید و به یاد داشته باشید که عزیزانتان را دوست 

داشته باشید. شما از طرف افرادی که دوستشان دارید تقدیر می شوید.
متولد شهریور )۲۳ اوت- ۲۲ سپتامبر(

از هر هنرمند نقاشی بپرسید چگونه نقاشی می کنید به شما می گوید اول 
کنار بوم برو و دوم زاویه دیدت را مشخص کن. زاویه دید شما حاصل 
آن چه روزانه بر شما می گذرد و فلسفه ای که با آن بزرگ شدید و مردمی 
که با آن ها سر و کار داشتید بدست می آید. اطمینان حاصل کنید که با 
کارشناسان و افراد متخصص صحبت کنید. اکنون فرصت ندارید بیش از 
حد یاد بگیرید، بیش از حد ببینید یا بیش از حد سفر کنید. ذهن شما 
برای حقیقت  است. شما در تالش  تابلو مرکزی  مانند یک  ژوئن  ماه  تا 
هستید. آن چه که پیدا می کنید، رنگ هایی خواهند بود که  بوم زندگی 

شما را پر می کنند و این چه خوب است.
متولد مهر )۲۳ سپتامبر- ۲۲ اکتبر( 

پس از 18 می، شما فرصتی برای سفر به گذشته خواهید داشت. شما 
وارد نوعی از تجربه مانند آلیس در سرزمین عجایب خواهید شد و مثل 
آلیس، ممکن است آن را به تنهایی تجربه کنید. سواالتی وجود خواهد 
داشت، آیا باید قرص آبی یا قرص قرمز را مصرف کنم؟ آیا باید خرگوش 
سفید را پشت سر بگذارم یا در جای خود بایستم؟ در اواخر ماه ژوئن، به 
سادگی مثل آلیس، خواهید آموخت، که قدرت ذهن بستگی به وسعت 



تخیل و سازگاری شما دارد.
متولد آبان )۲۳ اکتبر- ۲۱ نوامبر(

مورد  که  می دانستید  شما  و  نمی کند  تماشایتان  هیچ کس  بدانید  اگر 
بازی  و  می کنید  رها  را  خود  موهای  آیا  گرفت،  نخواهید  قرار  قضاوت 
کنید؟ چرا این ماه را فقط برای انجام این کار اختصاص نمی دهید ؟ انرژی 

خود را صرف  تجربه کردن کنید و در این راه همراهانی می یابید.
آن ها ممکن است در قالب دوستان جدید، یا عشق جدید وارد زندگی ما 
شوند. به عنوان یک پی نوشت: در اواخر ماه، منابع برای شما در دسترس 

خواهند بود. بروید به جلو و لیست خواسته های خود را تهیه کنید.
متولد آذر ) ۲۲ نوامبر- ۲۱ دسامبر(

موجب  شما  اقدامات  ولی  نباشد  روشن  است  ممکن  حاضر  حال  در 
ارتباطات شبکه خود را فعال کنید. هر  موفقیت حرفه ای شما می شود. 
جا که با چالش روبرو می شوید، بدانید به نوعی به سمت موفقیت پیش 

خواهید رفت.
پس از دهم ماه می مطمئن باشید که با شخصیت های قدرتمند تماس 
بگیرید. تماس های بیشتری که باعث افزایش بازده می شود. شرکای شما 
در حال حاضر برای شما منفعت دارند. حتما سپاسگزاري خود را به روش 

بسیار خاصي بیان کنید.
متولد دی ) ۲۲ دسامبر- ۱۹ ژانویه(

او  زیرا  بشناسید  به رسمیت   را  او  و  کنید  پیدا  مرشد  ماه یک  این  در 
شایستگی و قدرت روانی دارد. او درک واضحی از مسئولیتی که بر عهده 

شماست دارد و آن را برای شما آشکار می کند.
شما  درون  کودک  به  که  کرد  خواهید  پیدا  دوستانی  این جا  در  شما 

نقش مرشد  تا  اجازه می دهد  به شما  ارتباط  این  نوبه خود  به  می آیند. 
را برای کسی که کمتر از شما تجربه دارد بازی کنید. قبل از پایان ماه، 
تغییرات  از  سنگ  یک  که  همان گونه  شوید.  متوقف  و  کنید  استراحت 

مناظر  اطراف در هر لحظه سود می برد.
متولد بهمن )۲۰ ژانویه- ۱۸ فوریه(

رودخانه زندگی همچنان به حرکت در ریتم های نامشخص و جزر و مد 
ادامه می دهد. همراه با این عدم قطعیت ها، ناامیدی و مجهوالت، اشک 
می ریزید. این تجربیات باید پیامی الهی داشته باشد. اگر شما خودتان را 
حساس، نرم، شفاف، واضح و کمی سردرگم، می بینید می توانید جهش 
کوانتومی را به یک دنیای جدید تبدیل کنید. هنگامی که شما در آن جا 
هستید می توانید دیگران را به سمت آزادی های جدید هدایت کنید. آیا 

این همان چیزی نیست که شما از زندگی می خواهید؟
متولد اسفند )۱۹ فوریه- ۲۰ مارس(

آیا می توانید این لحن مثبت را که »برای همیشه می توانید یک روز روشن 
را ببینید« برای تمام ماه داشته باشید. تصویری که برای شما در طول 
ماه می می گذرد، مانند سوار شدن در یک بالن در روزی گرم بر روی یک 

دریای آرام است. شکایت نکنید، ناله نکنید و نگران نباشید.
در عوض نعمت های خود را بشمارید. آرزوهای شما تحقق می یابند. شما 
فرصت می کنید فوق العاده خالق و کامال بصری باشید. پس صادق باشید. 

آیا واقعا چیزی برای شکایت دارید؟ حتما نه.

Email: s.miryosefi@agc.ia.ca

 مشاور بیمه و سرمایه گذارى

4389901808Tel:

-life insurance 
-Travel insurance 
-Mortgage broker insurance 
-Critical illness insurance 
-Saving and investment 
-Retirment Income 
-Childern’s education plan -Childern’s education plan 

مشاور تخصصى حساب پس انداز تحصیلى کودکان
بیمه هاى از کارافتادگى براى افراد شاغل 

Financial Security Advisor 

Somayeh Miryousefi 







سه تار از: 28۰ $
تنبور از: 28۰ $
سنتور: ۶8۰ $

سنتور دو مهر ساالری: 11۰۰ $
دف طلقی: ۹۵ $

دف پوستی طرح دار: 13۰ $
نی: ۶۵ $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها 4/4: 18۹.۹۹ $
گیتار یاماها 3/4: 1۵۹.۹۹ $

3333 Cavendish Blvd., Apt. 250, 285 & 290. 
Postal code: H4B 2M5     Tel: (514) 996-1620 Email: remiacademy@gmail.com












	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

