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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

بیتل ها
هریسن  جورج  و  لنون  جان  کارتنی،  مک  پل   - بیتل ها 
)» آوازخوان-گیتاریست« ها( و رینگو استار کوبه ای نواز-

مدل  موسیقی،  بوده اند.  راک  تاریخ  گروه  تأثیرگذارترین 
مو، لباس و شیوه زندگی آنها در سراسر جهان تقلید شد و 

به ظهور پدیده ای مشهور به بیتلیسم انجامید.

 1940 دهه  نخست  سال های  در  بیتل ها  نفر  چهار  هر 
و  نوجوانی درس  در  و  زاده شدند  انگلستان  لیورپول  در 
مدرسه را رها کردند تا خود را وقف موسیقی راک کنند. 
جان لنون و پل مک کارتنی، آوازنویسان اصلی گروه، کار 
با یکدیگر را در 1956 آغاز کردند و حدود دو سال بعد، 
هریسن به آنان پیوست. در 1962، رینگو استار کوبه ای 
هامبورگ  در  اجراهایی  با  گروه  این  شد.  آنان  تازه  نواز 
تازه ترین  دریانوردان  که  بندری  لیورپول،  و  آلمان 
صفحه های راک آمریکایی، ریتم و بلوز و موسیقی بومی 
آنجا  به  با خود  را  آمریکا  غرب  موسیقی سرزمین های  و 
نخستین   1961 در  بیتل ها  اندوخت.  تجربه  می آوردند، 
بود که سرآمد  و در 1963  را ضبط کردند  صفحه خود 
گروه های راک انگلستان شدند. در 1964 در ایاالت متحد 
موفقیتی چشمگیر نصیبشان شد، در همه جا صفحه های 
را  بازار صفحه  و  انداختند  رونق  از  را  هم قطار  گروه های 
شوری  به  آنها  زنده  اجراهای  شنوندگان  کردند.  تسخیر 
از آنان  عصبی دچار می شدند و پلیس ناگزیر از مراقبت 
و  عرق گیر  عروسک، کاله گیس،  بود.  برابر شنوندگان  در 
ژاکت بیتلی بازار را پر کرد. بیتل ها عالوه بر ضبط مداوم 
 Help صفحه هایی موفق، چندین فیلم بسیار موفق مانند
! ,A Hard Day ‘ s Night و Yellow Sub�

marine نیز ساختند. 

دست  برنامه  اجرای  برای  سفر  از   1966 در  بیتل ها 
به  آنها  دسترسی  سبب  به  شاید  که  تصمیمی  کشیدند، 
خیال انگیز ترین جلوه های صوتی در استودیوی ضبط بود، 
جلوه هایی که امکان بازآفرینی آنها در اجرای زنده وجود 
نداشت. آنها چندین سال خود را وقف ضبط صفحه کردند 
 St .Pepper’s Lonely مانند   ،LP هایی  آلبوم  و 
  Magical Myster ،)1967( Hearts Club Band

Tour

مستعار  نام  با  صفحه ای  دو  آلبومی  )197۸؛   The Beatles  ،)1967(
»آلبوم سفید«( و Abbey Road))1969( را پدید آوردند. در 1970 
اعضای گروه از یکدیگر جدا شدند تا هرکدام راه و رسم حرفه ای خود را 
پیش گیرند. مرگ جان لنون به ضرب گلوله در 19۸0، گویی نمادی از 

پایان یک دوران بود.

سبک بسیار بدیع بیتل ها برگرفته از منابعی متنوع شامل بلوزهای سنتی، 
ریتم و بلوز چاک بری، راک اند رول الویس پریسلی، ترانه های عامیانه 
انگلیسی و شعرهای باب دیلن بود. نفوذ مذهب های هندی، هریسن را 
به استفاده از سیتار سوق داد و دوره کوتاه تجربه بیتل ها با مخدرهای 
توهم زا در برخی از آوازهای 1967 آن ها بازتاب یافته است. بیتل ها در آغاز 
چنان در تکاپوی نوآوری بودند که آگاهانه به حذف کلیشه های ملودی و 
هارمونی از آوازهایشان پرداختند. سبک آن ها با هر آلبوم پیوسته تکامل 

یافت و پیچیده تر شد.

آزادی بیتل ها در آواز، کیفیتی سبکبال و خودجوش را پدید می آورد و 
اغلب  آوازها  این  بودند.  نوآورانه  اغلب  نیز  مک کارتنی  و  لنون  شعرهای 
به جای تکیه بر گام های ماژور و مینور بر مبنای بندها ساخته می شدند 
این  داشت.  راک  آثار  اغلب  از  بیش  غنایی  آن ها  هارمونیک  واژگان  و 
نامنظم هستند.  با طول های  تغییر وزن و عبارت هایی  آوازها گاه دارای 
و  -الکترونیک  متنوع  صداهایی  از  بیتل ها  استفاده  همه،  از  چشمگیرتر 
غیرالکترونیک- است که پیش از آن مناسبتی با موسیقی راک نداشتند. 
بسیاری از این جلوه های بدیع صوتی را می توان در آلبوم LP آن ها با نام 

 Sgt. Pepper ‘ s Lonely Hearts Club Bandشنید.

SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS 
CLUB BAND

این آلبوم که با صفحه ای LP ارائه شد، یکی از عالی ترین دستاوردهای 
از  آلبوم یکی  این  تاریخ موسیقی راک است.  نقطه عطفی در  بیتل ها و 
آوازی  یکپارچه  یک سیکل  به صورت  که  بود  راک  نخستین صفحه های 
تنظیم شده بود و شعرهای آن چنان درخور توجه بود که بر جلد آلبوم 
تاالر  یک  در  مجازی  نمایشی  به مدد  سیکل  این  آواز  سیزده  شد.  چاپ 
موسیقی انسجام می یابند، تاالری که در آن شنوندگان با تماشای تنوعی 
گیج کننده از پرده های نمایشی گوناگون سرگرم می شوند. دو آواز اول به 
شنوندگان حاضر در تاالر اشاره دارد و در آن ها همهمه جمعیت، نوای 
Sgt. Pepper  جدای سازها، کف زدن و صدای سازهای برنجی دسته
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 Being for the Benefit(  را می شنویم. آخرین آواز روی اول صفحه
of Mr. Kite( شنوندگان را از اجرایی شبانگاهی خبر می دهد. پس از 
آوازWithin You Without You، که آغازگر روی دوم صفحه است، 
 Sgt. Pepper ‘ غریو خنده حاضران در تاالر را می شنویم. بازگشت آواز
s Lonely Hearts Club که آغازگر صفحه بود و این بار به عنوان آواز 
بعدی تا پایان آلبوم آمده، و نیز نبود مکث میان دو آواز اول و سه آواز 

آخر، نقشی مهم در انسجام موسیقایی آلبوم دارد.

تأثیرگذاری این آلبوم تا اندازه زیادی از دامنه پهناور صداها و جلوه های 
تاالر، صداهای  مایه می گیرد. همهمه جمعیت حاضر در  الکترونیک آن 
سازهایی  نوای  با  همراه  ارکستر  غریب  صوتی  خوشه های  و  هزل آمیز 
این صفحه همچنین  همچون کالوسن، هارپ و سیتار شنیده می شود. 
گستره ای متنوع از سبک های موسیقایی را در خود جای داده است. در 
از یکی  تقلیدی تمسخرآمیز  اند رول سنتی،  آلبوم دوشادوش راک  این 
از آوازهای سالنی دهه When I’ m Sixty – Four(1920(، باالدی 
ملودراماتیک به سبک قدیم با کالوسن و ارکستر و بدون گیتار یا ساز 
کوبه ای( در آواز )She’s Leaving Home و آوازی که نواهای شگفت 
Within You With� )موسیقی هندی را جلوه ای برجسته می بخشد 

out You( را می شنویم.

قتل جان لنون
گلوریا هیروکو چپمن، همسر مارک چپمن، قاتِل جان لنون، فاش کرد 
برساند  قتل  به  نیویورک  را در  لنون  آنکه  از  ماه پیش  که همسرش دو 
به  و  میرر  روزنامه  گزارش  به  بود.  کرده  او صحبت  با  نقشه  این  درباره 
گفته گلوریا، چپمن، به خاطر عشق به او از این نقشه منصرف شده بود 
و گلوریا توانسته بود او را متقاعد کند تفنگی را که برای این کار تهیه 

کرده دور بیاندازد. 

مشروط  آزادی  درخواست  جلسه  دهمین  آستانه  در  که  هیروکو  خانم 
همسرش قرار دارد گفت: »مهم نیست که مارک چقدر در زندان بماند. 

من منتظر او می مانم.« 

جان لنون یکی از اعضای گروه بیتلز، ۸ دسامبر 19۸0، زمانی که همراه 
چهار  به ضرب  بود  نیویورک  در  خانه شان  از  خارج  اونو  یوکو  همسرش 
گلوله مارک چپمن کشته شد. مارک چپمن که پس از ارتکاب قتل صحنه 
را ترک نکرد دستگیر و به حبس ابد با امکان تقاضای آزادی پس از بیست 
سال محکوم شد. چپمن بارها ادعا کرده که ایده اصلی ترور جان لنون 
پس از خواندن ناتور دشت از ذهنش عبور کرده است. همچنین هولدن 

کالفیلد دومین شخصیت محبوب رمان ها در دنیاست.

گلوریا اذعان داشت که به محض شنیدن خبر متوجه می شود که شوهرش 
دست به این قتل زده است.

نیویورک  به  ماه قبلش مارک  از کجا؟ دو  »می دانستم کار مارک است. 
به من گفت که می خواسته  و  بازگشت  به خانه  با وحشت  او  بود.  رفته 
اسم ورسمی برای خودش بسازد و نقشه کشیده بوده که لنون را به قتل 

برساند اما عشق  مان او را نجات داده است«.

گلوریا می گوید با اینکه برای روز اجرای نقشه او را در جریان 
که  نمی کرده  فکر  او  می گذارد  نیویورک  به  دوباره اش  سفر 

همسرش دست به این کار بزند.

»تنها دلیلی که با دوباره سفر کردنش به نیویورک موافقت 
کردم این بود که گفت نیاز دارد درباره زندگی اش فکر کند 

تا بتواند بزرگ شود و همسر خوبی باشد.«

»او می خواست بهای تنهایی من را برای مدت کوتاهی در 
ازای یک زندگی طوالنی و شاد بپردازد. او گفت که تفنگ را 
داخل دریا انداخته و من هم حرفش را باور کردم. اما او به 

من دروغ گفته بود.«

گلوریا درباره شب حادثه گفت که آن شب یکی از سیاه ترین 
شب های زندگی اش بوده است.

»من از سرکار به خانه برگشتم. شام آماده کردم و بعد به 
تماشای تلویزیون نشستم که یک مرتبه دیدم این کلمات در 
زیرنویس ظاهر شدند: “جان لنون در نیویورک توسط یک 
مرد سفیدپوست به قتل رسید.” آن شب زندگی من به شکل 

وحشتناکی تغییر کرد.«

او همچنین گفت: »حاال من خانم مارک دیوید چپمن، زن 
قاتلی  معمولی،  قاتل  یک  نه  هم  آن  تازه  و  بودم  قاتل  یک 
از سراسر جهان  نفر  میلیون ها  و  بود  قربانی اش مشهور  که 

عاشقش بودند.«

چپمن از سال 2000 که بیست سال از حکم حبس ابدش 
هربار  و  کرده است  عفو  تقاضای  بار  نه  کنون  تا  گذراند  را 
این تقاضا رد شده است. آخرین جلسه درخواست آزادی او 
سال 2016 برگزار شد. یوکو اونو، همسر جان لنون پس از 
هشتمین جلسه تقاضای عفو چپمن، در گفتگو با تیم تیمن 
گفت احساس می کند نباید چپمن را آزاد کرد و او هنوز از 

این قاتل می ترسد.

»خیلی خیلی برایم سخت است که به چپمن فکر کنم… 
مخصوصا که به نظر نمی رسد او معتقد باشد کار بدی انجام 
داده است. چیزی که من فکر می کنم این است که او یک بار 
این کار را کرده و دوباره هم می تواند با فرد دیگری این کار را 
بکند… ممکن است آن فرد من باشم یا حتی شان، هرکسی 

ممکن است باشد. به هرحال این نگرانی وجود دارد.«

جلسه بعدی چپمن برای درخواست آزادی در هفته ای که از 
20 اگوست 201۸ مطابق با دوشنبه 29 مرداد 1397 آغاز 
می شود برگزار خواهد شد و این آخرین درخواست چپمن 

برای آزادی مشروط خواهد بود. 

https://www.eghtesadnews.com
https://blog.navaar.ir

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین

ادامه دارد ...

https://www.eghtesadnews.com
https://blog.navaar.ir
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آموز

آموزش 
عکاسی از 

کودکان
سامه گل زاده

عکاسی از کودکان بسیار چالش برانگیز است، زیرا کودکان 
عموما دوست ندارند برای دوربین ژست بگیرند؛ مخصوصا 
به آن عالقه خاصی  باشند که  یا کاری  بازی  اگر سرگرم 
عکاس  به  و  است  سریع  بسیار  کودکان  حرکات  دارند. 
فرصتی برای ثبت لحظه های ناب نمی دهد. به همین دلیل 
تار  یا  می شود  گرفته  کودکان  از  که  عکس هایی  بیشتر 
هستند یا خارج از فوکوس. برای ثبت عکس های بهتر از 

کودکان، به چه مهارت هایی در عکاسی نیاز داریم؟
از  فوق العاده  عکس های  از  بسیاری  نمونه های  هم  شما 
با  و  داشته اند  خاصی  تاثیرگذاری  که  دیده اید  کودکان 
تفاوت  بزن«  لبخند  و  کن  نگاه  دوربین  »به  نمونه های 
و  انرژی  شخصیت،  خوب  پرتره  یک  دارند.  چشمگیری 

منحصربه فردبودن کودک را بازتاب می کند.
1. روند کار را از قبل بررسی کنید، تجهیزات مورد 

نیاز را بشناسید و آنها را همراه داشته باشید

با وجود اینکه عکاسی از کودکان معموال قابل  پیش بینی نیست، اما سعی 
دارید  قصد  اگر  باشید.  داشته  برنامه ریزی  آن  برای  امکان  حد  تا  کنید 
به خصوص  نیاز  مورد  تجهیزات  کنید،  عکاسی  کودکان  از  خانه  در  که 
برای تامین نور را همراه داشته باشید، فراموش نکنید که نور داخل به 
خوبی نور طبیعی نیست. برای جبران کمبود نور سعی کنید تا جایی که 
می توانید از فالش دوربین استفاده نکنید و از فالش بیرونی کمک بگیرید. 
فالش دوربین معموال سایه های شدید و ناخوشایندی در تصویر به وجود 
اولیه نورسنجی را  می آورند. اگر بیرون از خانه عکاسی می کنید، اصول 
بشناسید. اگر نمی دانید تنظیمات دوربین تان را چطور به صورت دستی 
و شدید  مستقیم  نور  برابر  در  می کنیم  پیشنهاد  کنید،  تنظیم  و  تغییر 

خورشید عکاسی نکنید.



از چه تنظیماتی برای دوربین باید استفاده کنم؟
با توجه به اینکه کودکان سریع حرکت می کنند و در جایی ثابت باقی 
نمی مانند، تنظیمات دوربین را در حالتی قرار دهید که کنترل آن ساده 
 Av( باشد. مثال می توانید دوربین را در حالت اولویت با دریچه دیافراگم
یا Tv در دوربین های کانن و A در دوربین های نیکون( قرار دهید. در 
این حالت می توانید عمق میدان را با تغییردریچه دیافراگم به راحتی کم 
و زیاد کنید و به دوربین اجازه دهید تا سرعت شاتر متناسب را خودش 

انتخاب کند.
را کمترین  اف  مقدار عدد  که  است  احتماال الزم  در محیط های کم نور 
هوا  اگر  آورید.  دست  به  را  زیادی  نسبتا  شاتر  سرعت  تا  کنید  انتخاب 
نوری  شرایط  ایزو،  مقدار  تغییر  با  می توانید  شود  کمتر  نور  و  تاریک تر 
بیش  باالبردن  نکنید که  فراموش  فراهم کنید.  را  برای عکاسی  مناسب 
اما گاهی  بیانجامد  ایزو ممکن است به نویزی شدن عکس  از حد مقدار 
مجبورید چنین جبران سازی هایی را انجام دهید. یادتان باشد بهتر است 

یک تصویر واضح با کمی نویز داشته باشید تا یک عکس عاری از نویز اما 
تار! اگر دوربین تان امکان »Auto ISO« دارد، آن را فعال کرده و مقدار 
آن را به 1600 )دوربین فول فریم( یا ۸00 )دوربین کراپ( تغییر دهید.

بهترین دوربین و لنز برای عکاسی از کودکان کدام است؟
همه  از  بیش  اما  باشد،  کارآمد  می تواند  منظور  این  برای  دوربینی  هر 
باشد  داشته  بازی  دیافراگم  دریچه  که  لنز  یک  با   DSLR دوربین های 
بسیار توصیه می شود. اگر نمی خواهید که برای عکاسی از کودکان بسیار 
 Nikon دوربین های  سری  مانند  متوسط  دوربین  یک  کنید،  هزینه 
D5000/D3000 یا Canon Digital Rebel کارایی های الزم برای 
هدف شما را دارد. قسمت مهم تر خرید لنز است. لنزهای سریع عالوه بر 
کیفیت و کارایی بهتر در محیط های مختلف، کیفیت خوبی از بوکه نیز به 
 50mm Nikon ،8/35mm f1 Nikon دست می دهند. لنزهایی نظیر
f/1.8 و یا 1.8/50mm f Canon گزینه های مناسبی برای این منظور 
با بودجه نسبتا کم هستند. قطعا با صرف هزینه بیشتر می توان لنزهایی 
نظیر 1.4/85mm f Nikon یا 200mm VRQQ�70 Nikon و یا 

f 200�70 Canon/2.8 را به دست آورد.

2. سعی کنید سوژه را بهتر بشناسید و با او ارتباط بهتری برقرار 
کنید

با  عکاسی  شروع  از  پیش  کنید  سعی  دارید  اختیار  در  کافی  زمان  اگر 
را  او  و عالیق  نوع شخصیت  و  کنید  برقرار  دوستانه تری  ارتباط  کودک 
شناسایی کنید و کاری نکنید که کودک به این باور برسد که شما هم 

یک آدم بزرگ دیگری هستید که دائم به او در مورد کارهایی که باید یا 
نباید انجام دهد، گوشزد می کنید.

برای آنکه عکس هایی که ثبت می کنید طبیعی باشد، از کودکان نخواهید 
بازیگوشی  و  از معصومیت، سادگی  بلکه  بزنند.  لبخند  برای دوربین  که 
آنها نهایت استفاده را ببرید و به عکس هایتان جلوه ای واقعی ببخشید. به 
کودک اجازه دهید بازی کند و از شرایط نهایت لذت را ببرد. دوربین را 
آماده کنید و از خانواده کودک بخواهید که او را صدا کنند، به محض آنکه 
به سمت شما نگاه کرد، روی چشم نزدیک تر به خودتان فوکوس کنید 
و عکس بگیرید. فراموش نکنید حتی بدون خنده و لبخند هم می توان 
عواطف و حاالت کودکان را منتقل کرد و عکس هایی به یادماندنی ثبت 

کرد.
3. خالق باشید و از لح ظه هایی که برای کار صرف می کنید نهایت 

لذت را ببرید

بکشید  تصویر  به  را  کودک  شخصیت  بتوانید  آنکه  برای  وقت  بهترین 
زمانی ست که او در حرکت و بازی است. از همین زمان ها حتی اگر 15 
این  کنید.  ثبت  فوق العاده  عکس   4-3 دست کم  می توانید  باشد  دقیقه 
عکس ها را در کنار هم قرار دهید تا گویای یک داستان درباره کودک و 

حس و حالش باشد.
سعی کنید احساسات، شیطنت، حساسیت و ویژگی های کودک را در این 
مجموعه عکس نشان دهید. برای این کار همان طور که پیشتر هم اشاره 
شد باید با کودک ارتباط خوبی برقرار کنید و اجازه دهید تا کودک به 
شما عادت و اعتماد کند. به او اجازه دهید که به LCD دوربین تان نگاه 

کند و عکس های خودش را ببیند، سوال کند و دوست شود.
4. ابزارهای الزم برای سرگرم کردن کودک را همراه داشته باشید

ابزارهای  از  پر  اتاق  یک  دیدن  از  نیز  کودکان  بزرگساالن،  مانند  دقیقا 
اینکه  به  توجه  با  می شوند.  عصبی  و  نگران  غریبه،  فرد  یک  و  عجیب 
است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کودک  با  ارتباط  برقراری  می دانیم 
اما کودکان  نیز بسیار مهم است.  آنها  آرامش پیداکردن  به  کمک کردن 
منظور  این  برای  کرد.  آرام  می توان  راحتی  به  بزرگساالن  خالف  بر  را 
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که  است  این  قدم  اولین  دارد.  وجود  زیادی  راهکارهای 
با پدر و مادرش مشورت کنید و از آنها درباره چیزهای 
مورد عالقه کودکشان سوال کنید. مقداری اسباب بازی، 
عین  در  باشید.  داشته  همراه  شکالت  و  میوه  بادکنک، 
نیز  عکس هایتان  در  ابزارها  این  از  می توانید  که  حال 
ارتباط  یک  برقراری  برای  خوبی  امکان  کنید،  استفاده 

دوستانه با کودک نیز به دست خواهید آورد.
۵. پایین بیایید و هم قدشان شوید

عکاسی  در  پایین آمدن  کودکان  قد  اندازه  تا  و  نشستن 
عکس های  آنکه  برای  است.  متداول  بسیار  کودکان  از 
اندازه  تا  ارتفاع  کم کردن  بر  عالوه  باشید،  داشته  خوبی 
تا عکس هایی  به خرج دهید  نیز  کودک، کمی خالقیت 
که ثبت می کنید متفاوت تر باشند. مثال از زوایای مختلف 
عکاسی کنید. جزییات اسباب بازی یا لباس کودک را به 
این  با  نکنید که  فراموش  نشان دهید.  تصویر  در  خوبی 
عکس ها خاطراتی را برای آینده رقم می زنید، پس آنها را 

منحصربه فردتر کنید.
۶. به لباس، زمان و محل عکاسی توجه ویژه داشته 

باشید
کیفیت  در  می کنید  انتخاب  عکاسی  برای  که  محلی 

عکس هایی که حاصل می شود بسیار مهم هستند. گاهی والدین به عکاس 
اجازه می دهند تا درباره محل عکاسی تصمیم گیری کند. در این شرایط 

بهتر است همیشه مکان هایی را از قبل در ن ظر داشته باشید.
پس زمینه و محیط اطراف هم حائز اهمیت هستند. دقت کنید محلی که 
برای عکاسی انتخاب می کنید پس زمینه هایی که باعث شود توجه بیننده 
از سوژه منحرف شود و یا عکس را شلوغ کند، نداشته باشد. کودک باید 
متناسب  لطافتی  دارای  پس زمینه  و  باشد  برجسته  و  واضح  عکس  در 
در  ناخوشایند  و  شدید  رنگ های  که  کنید  دقت  باشد.  کودک  حال  با 

پس زمینه و محیط اطراف کودک نباشد.
هرچند که کودک باید لباس هایی را بپوشد که دوست دارد اما بهتر است 
آنهایی انتخاب شوند که با شخصیت وی همخوانی بیشتری داشته باشد. 
به پدر و مادرها پیشنهاد کنید که چندین دست لباس به همراه کاله، 
بتوانید بهترین ها را در  تا  باشند  عینک و چیزهای مشابه همراه داشته 

شرایط مختلف انتخاب و هماهنگ کنید.
و زمان نیز یک فاکتور مهم برای عکاسی است. سعی کنید از زمان هایی 
که سایه های شدید ایجاد می شوند، خودداری کنید. بهترین زمان برای 
عکاسی صبح های زود یا بعد از ظهر پیش از غروب آفتاب است. روزهای 
آفتاب کم  نور  از شدت  ابر  زیرا  مناسب هستند  عکاسی  برای  نیز  ابری 

می کند و سایه ها تلطیف می شوند.
۷. دقت کنید که والدین کودک از تاکتیک ها و ایده های شما برای 

عکاسی از کودکشان رضایت داشته باشند
فرض را بر این نگذارید که هرچه شما در نظر دارید حتما مورد پسند 
خانواده کودک نیز هست. پیش از شروع کار کمی وقت بگذارید و برنامه 



از  آنکه  از  پس  دهید.  توضیح  کودکان  والدین  برای   را  خود  اهداف  و 

کیفیت و خوبی کار شما اطمینان پیدا کردند، در بهترشدن نتیجه کار با 
شما همکاری خواهند کرد و در نتیجه با کودک بهتر و راحت تر می توانید 

تعامل داشته باشید.
8. صبور باشید

عکاس کودکان بودن کار آسانی نیست. کودکان بسیار غیرقابل پیش بینی 
هستند. صبور باشید و به آنها اجازه دهید به شما و حضورتان عادت کنند. 
به والدین کودک اطمینان دهید که هیچ عجله ای ندارید و زمان زیادی 

را برای برقراری ارتباط با کودک اختصاص خواهید داد.
نشان  خودشان  از  متفاوتی  واکنش های  هستند  خسته  وقتی  کودکان 

می خواهند  احتماال  شوند  خسته  بودن  عکاسی  سوژه  از  اگر  می دهند. 
سراغ بازی دیگر در محل دیگری بروند. در این شرایط اگر فکر می کنید 
که عکس هایی که تاکنون ثبت کرده اید به اندازه کافی خوب نیستند با 
والدینش صحبت کنید و از آنها راهکارهایی بخواهید. می توانید با کمی 
شوخی، قلقلک یا ادا و شکلک درآوردن کودک را سرحال آورده و برای 

گرفتن چند عکس خوب دیگر آخرین تالش ها را بکنید.
9. زیاد عکس بگیرید

بله عکس های خیلی زیادی باید بگیرید. نباید گوشه ای بنشینید و منتظر 
رسیدن لحظه ناب باشید زیرا این احتمال وجود دارد که حتی آن لحظه 
زاویه   بگیرید. جا و  فاصله  او  از  بعد  نزدیک شوید،  به کودک  نبینید.  را 

دیدتان را عوض کنید و تمام حاالت ممکن را امتحان کنید.
10. ویرایش عکس ها را فراموش نکنید

نیازی نیست در عکس کودکان  از کار است. عموما  این آخرین مرحله 
ویرایش زیادی انجام دهید. اگر عکس ترکیب بندی خوبی داشته باشد، 
نیازی به پردازش آن چنانی نخواهد داشت، به خصوص درمورد عکس 
تنها  دارید.  نگه  طبیعی شان  حالت  در  را  کنید عکس ها  کودکان. سعی 
ویرایش های ساده و کوچک انجام دهید. به چشم ها توجه ویژه کنید و 

حواستان باشد که برق چشم ها به خوبی نمایان باشد.

https://1001boom.com/
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هیچ چیز در جهان مانند صدای آهنگ مورد عالقه شما 
و  می شود  وارد  روح شما  و  ذهن  در  آهنگ  ندارد،  وجود 
به  را در سفر  یا شاید شما  وا می دارد.  به حرکت  را  شما 
یک مکان و زمان دور، یا به خاطره ای از زمان های رفته و 
افرادی که دیگر حاضر نیستند، می برد. برخی از آهنگ های 
مورد عالقه ما می توانند ما را از افسردگی و ناراحتی بیرون 
بکشند، و همچنین به ناگهان یک روز وحشتناک به نظر 
موسیقی  روز  این  در  نیست.  بد  هم  خیلی  که  می رسد 
جهانی در همه اشکال و تاثیر آن بر جهان و روح انسان، 

جشن گرفته می شود.
 

تاریخ روز جهانی موسیقی
موسیقی تا زمانی که انسان صدای خود را پیدا کرده است، 
از  فرهنگی  هر  داشته است.  وجود  آن،  از  قبل  احتماال  و 
جهان، شکل خود را از موسیقی دارد و مانند زبان و سبک 
غذا در هر ناحیه ای منحصر به  فرد و مجزاست. در دنیای 
عنوان  به  که  می شویم،  آشنا  مقیاسی  با  تنها  ما  غرب، 
مقیاس دیاتونیک شناخته می شود که باید برای هر کسی 
مدرسه  در  را  موسیقی  گروه  یا  موسیقی  کالس های  که 
اولی  مقیاس  یا حتی  تنها  این  اما  باشد.  آشنا  می گذراند، 
رنگی  مقیاس  کند.  استفاده  می تواند  موسیقی  که  است 

وجود دارد که دارای 12 نوت به جای 7 و مقیاس اوکتاتونی است که 
دارای ۸ نوت است، اما این فقط آغاز راه است. در هر بخش از جهان، 
مقیاس های مختلف و فرمت های موسیقی مورد استفاده قرار می گیرند و 
شکلی از موسیقی را ایجاد می کنند که دارای مشخصه خود است. سپس 
هنگامی که  به آن تم های فرهنگی اضافه می کنید، انواع ابزار و فرم های 
ماجراجویی  یک  موسیقی  باشد،  آن  با  همراه  می تواند  که  صدایی  آواز 
بی پایان می شود. روز جهانی موسیقی این ماجراجویی و کسانی که آن را 

یاد گرفته اند را جشن می گیرد.

چگونه روز جهانی موسیقی را جشن بگیریم؟
بهترین راه برای جشن روز جهانی موسیقی این است که روز را صرف 
واقعا  شما  اگر  کنید،  خود  قدیمی  عالقه مندی های  تمام  به  گوش دادن 
احساس ماجراجویی می کنید شروع به کاوش در یوتیوب برای موسیقی 
مجارستانی،  و  فنالندی  زبان  می توانید  کنید.  مختلف  فرهنگ های  از 
ایتالیایی و مغولی را بیاموزید، و سپس شروع به گشت  وگذار در موسیقی 
محلی کنید. با منابعی مانند این، از هر زمان که بتواند تجربیات موسیقی 
را  کار  این  و می توانید  ارائه شود، جستجو کنید،  را که جهان می تواند 
را  ابزار  یک  می توانید  همیشه  البته،  دهید.  انجام  خود  خانه  در  حتی 

انتخاب کنید و شروع به اضافه کردن صدای خود به گروه کر کنید!

https://www.daysoftheyear.com/

روز موسیقی





بزرگترین نمایشگاه ایرانیان 
در مونترال کانادا با حضور 

بیش از پنجاه هنرمند

با همکاری آموزشگاه نقاشی توانگر )که از قدیمی ترین آموزشگاه های 
نقاشی ایران هست و قبل از اینکه در سال 2000 میالدی، زویا توانگر 
مهرداد  استاد  مدیریت  با  قبل  سال های  از  بشود،  آنجا  مدرس  و  مدیر 
توانگر اداره می شد( امسال تصمیم گرفتند کاری متفاوت انجام بدهند، 
گالری MAA در مرکز شهر مونترال انتخاب شده بود که با داشتن رفت 
مختلف  ملیت های  هنر  و  فرهنگ  تبادل  مرکز  نوعی  به  بسیار،  آمد  و 
برای  کارهایشان  توانگر،  زویا  استعداد  با  هنرجوی  سی  از  بیش  باشد، 
این نمایشگاه انتخاب شده بود، با تعاملی که با آموزشگاه نقاشی توانگر 
برای  آموزشگاه  اساتید  و  هنرجویان  از  تعدادی  گرفت،  انجام  ایران  در 
پذیرفته  آثار،  کیفیت  به  توجه  با  که  دادند  درخواست  کانادا  نمایشگاه 
شدند، در این میان، با پیشنهاد دوستان عزیزی چون استاد اکبری، آثار 
انتخاب  ایران برای نمایشگاه  از سرتاسر  از هنرمندان و اساتید،  چندی 
فرهنگ  و  هنر  میان  تعامل  و  تبادل  برای  باشد  قدم  بزرگترین  تا  شد 

ایرانی با دیگران.

مختلف  تکنیک های  و  سبک ها  در  بسیاری  آثار  توانگر  زویا  هنرجویان 
برای این نمایشگاه آماده کردند که گاها مدت آموزش هنرجو از سه ماه 

تا چهار سال می شد.

استقبال بسیار خوب هنردوستان غیرایرانی، مایه افتخار و مباهات گردید 
تا بار دیگر نشان داده شود هنر، هنرمندان ایرانی هر جا باشد از ارزش و 

جلوه ای خاص برخوردار هست. هنرمندان عزیزی که آثارشان برای 
نمایشگاه انتخاب شد، به شرح ذیل می باشند:

کاشانیان،  نسترن  نوری،  منیره  ابهریان،  مریم  اکبری،  اکبر  توانگر،  زویا 
ازگلی، فهیمه  فرشته بزرگمهر، اعظم صداقت، مژده تیره دست، مرجان 
فهیمه  لولیایی، عسل جامی،  الهام  اولیایی،  ساناز  ایزدی،  بهار  سمیعی، 
سلیمانی، مهدیس مختاری، شراره ترابی، شیما جمالزاده، آرزو هادیزاده، 
آنیتا  طلب،  نسرین  عبادی،  آزاده  بندری،  نغمه  نائینی،  عمیدی  مریم 
حسین آبادی،بهناز حریری، ملیحه شریعت زاده، علی داوود آبادی، احسان 
کشنج، سمانه یار احمدی، سوسن موسوی، هنگامه فرهادی، مبینا سادات 
لواسانی، مهناز رمضانی، ماریا معلمی، سمیه حسینی، زهرا پرویزی، ندا 
مهدوی،  هانا  زیدآبادی،  مهدیه  ابراهیمی،  سمانه  زرگر،  هدی  اسدی، 
فاطمه)صبا(زرین، مهسا مهدیزاده، لیال مهدوی، سمیرا بذرافشان، الهام 
شریفی، معصومه روشنک، فریبا کریمی، فاطمه جوادی، فاطمه فرمندی، 
حجی پور،  فرشته  موالیی،  ساره  اسماعیلی،  عاطفه  صفی خانی،  تبسم 
المیرا قراگوزلو، سپیده حوریزاد، فریده هوشنگ پور، الناز مهاجری، ماندانا 
مبینا  عبدالمالکی،  مهری  دالوند،  نوشین  فرمانلو،  حدیثه  پاک سرشت، 

توکلی، تکتم مهدیزاده،

Zainab Alsatrawi
Shaheen Munir

ZOYA ART STUDIO in Montreal
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

مصاحبه با
  استیو هافمن،

 بنیانگذار و مدیرعامل 
ردیت

بنفشه نیکبخت
با  که  است  دنیا  پربازدید  از 10 وب سایت  یکی  ردیت 
اکنون  اما  بنیانگذاری شد؛  کاربران  هدف خوشگذرانی 
انسان ها  به  کمک  و  ارزش آفرینی  مانند  مهمی  اهداف 

دارد.
 2005 سال  در   )Steve Huffman( هافمن  استیو 
فرصت  این  هم اتاقی اش،  اوهانیان،  الکسیس  به  همراه 
یکی  کامبیناتور،  وای  در  را  ایده  خود  که  کرد  پیدا  را 
آنها  دهد.  ارائه  استارتاپ ها  شتابدهی  بزرگ  مراکز  از 
ازطریق موبایل  برای خدمات سفارش غذا  ایده  جالبی 
داشتند. مشابه این ایده  امروزه زیاد به  چشم می خورد؛ 
اما در آن زمان، هنوز گوشی های آیفون به بازار عرضه 
امکانات  از  و  ساده  بسیار  موبایل ها  یعنی  بودند؛  نشده 
آنها  ایده   از  به  همین  دلیل،  بودند.  بی بهره   امروزی 
دو  این  از  کامبیناتور  وان  شرکای  ولی  نشد؛  استقبال 
نفر خوششان آمده بود و خواستند ایده  دیگری مطرح 

کنند.
برای  وب سایتی  یعنی  اوهانیان،  و  هافمن  بعدی  ایده  
و  بود  موفقیت آمیز  اجتماعی،  اخبار  به  اشتراک گذاری 
تبدیل  دنیا  پربازدید  و  برتر  وب سایت   10 از  یکی  به 
شد. درحال حاضر، ردیت 1.۸ میلیارد دالر ارزش دارد 
و ماهانه 300 میلیون نفر کاربر از آن بازدید می کنند؛ 
اما تا پنج سال اول تأسیس، همه  کارها بی نظم وترتیب 

انجام می گرفت.
پنج سال بعد از راه اندازی ردیت، تعداد کارمندان آن به 
6 نفر رسیده بود و هافمن حتی نمی دانست هر کارمند 
دقیقا چه مسئولیتی برعهده دارد. تیم بسیار کوچک بود 
و همه  آنها با هم دوست بودند و شرایط واقعا بی نظم بود 
تا اینکه هافمن و اوهانیان شرکت را ترک کردند. هافمن 
نام  به   بلیت های هواپیما  برای جست وجوی  وب سایتی 
Hipmunk را بنیان گذاری کرده، مدتی بعد اوهانیان 
را استخدام کرد. او در شغل جدید در ِسَمت مدیر ارشد 

فنی فعالیت می کرد و کسب وکارش رونق گرفته بود.
به  عنوان  اوهانیان  و  هافمن  پنج سال،  از گذشت  بعد 

این  زمانی که  شد.  ردیت  مدیرعامل  هافمن  و  بازگشتند  ردیت  رهبران 
پیشنهاد به هافمن داده شد، او چهار روز فکر کرد و نهایتا تصمیم گرفت 
که زمان بازگشت به ردیت فرارسیده است. بعد از حضور مجدد هافمن، 
ردیت تغییرات زیادی تجربه و حتی طراحی صفحه  اصلی وب سایت نیز 
تغییر کرد. ردیت به  تازگی 200 میلیون دالر سرمایه جذب کرده و 300 
نفر کارمند دارد. در ادامه، بخش هایی از مصاحبه  هافمن را با مجله  فاندر 

)Foundr( می خوانیم.

 نیتان: ردیت چگونه کار خود را آغاز کرد؟ ردیت اکنون جزو 10 وب سایت 
برتر و پربازدید است. ایده  آن چگونه به ذهنتان رسید؟

استیو: فکر می کنیم مهم ترین نکته درباره  ردیت و بسیاری از شرکت های 
موفق این است که همواره گسترش پیدا می کنند و گاهی  اوقات از ایده  
اولیه  خود فاصله می گیرند. ایده  ما این بود مکانی بسازیم که مردم بتوانند 
هرروز مطالب جالب را آنالین مطالعه کنند؛ نه تنها اخبار و مطالب طنز، 
بلکه هر مطلبی. این ایده  اصلی ما بود و بخشی از آن هنوز هم وجود دارد؛ 
اما چشم انداز ما در مقایسه  با گذشته تغییر کرده است. آن  زمان 21 ساله 

بودیم و انگیزه و چشم اندازهایمان با امروز متفاوت بود.
اما  شدیم؛  رد  و  کردیم  مطرح  کامبیناتور  وای  در  را  خود  اول  ایده   ما 
شرکای وای کامبیناتوز، یعنی پاول گراهام و جسیکا لیوینگتون، از من و 
اوهانیان خوششان آمده بود و پیشنهاد کردند ایده  دیگری مطرح کنیم 
که درنهایت، باعث شکل گرفتن ردیت شد. شرکت از گذشته تا  به  حال، 
ازنظر عملکرد و چشم انداز تغییرات زیادی کرده است. اکنون 12 سال از 
بنیانگذاری ردیت می گذرد و تغییر نحوه  استفاده  مردم از اینترنت باعث 
شده ما نیز عملکرد خود را تغییر دهیم. با تمام اینها، ایده  اولیه ساده بود: 

اینکه مردم بتوانند مطالب جالبی را هر روز آنالین پیدا کنند.



را   Hipmunk به نام  از ردیت، وب سایت دیگری  بعد  نیتان: پنج سال 
راه اندازی کردید، درست است؟

مدیر  به  عنوان  و  کردم  راه اندازی  را   Hipmunk شرکت  بله،  استیو: 
مدت،  این  در  و  بودم  آنجا  سال  پنج  شدم.  کار  مشغول  به   فنی  ارشد 
ردیت روزهای تلخ وشیرین بسیاری تجربه کرد و به رشد خود ادامه داد. 
تابستان2015، ردیت از من خواست دوباره به  عنوان مدیرعامل به این 

شرکت بازگردم و من نیز قبول کردم.
است؟  درست  فروختید،  به  تازگی  نیز  را   Hipmunk شرکت  نیتان: 

یعنی دیگر آنجا کار نمی کنید؟
استیو: بله، درست است. حدود چهار روز طول کشید تا بعد از پیشنهاد 
ردیت تصمیم گرفتم Hipmunk را ترک کنم و به ردیت بازگردم و این 
انتقال برای هر دو طرف سخت بود. من بعد از بازگشت به ردیت، چند 
ماه مدیر ارشد فنی Hipmunk بودم تا اوضاع کمی آرام شود. در این 
مدت،  Hipmunk  افراد توانمندی استخدام  کرد و همه  چیز به  خوبی 

پیش رفت و تیم وضعیت پایداری پیدا کرد.
نیتان: ردیت چگونه رشد کرد؟

برای رشد کسب وکار ردیت اصال بازاریابی نشد
استیو: این یکی دیگر از سؤال هایی است که جواب چندان قانع کننده ای 
رشد  اندازه  این  به  چرا  کسب وکارمان  نمی دانستیم  مدت ها  ما  ندارد. 
کرده است. فکر می کنیم بازاریابی دهان به دهان دلیل رشد ردیت بود؛ زیرا 

کار خاصی برای رشد ردیت انجام ندادیم.
به نرخ رشد ردیت اهمیت می دادیم و  البته  انفجاری نداشتیم.  ما رشد 
همیشه رقبایی مانند یوتیوب و توییتر را زیر نظر داشتیم. کسب وکار ما به 
 مرور زمان رشد می کرد؛ اما مانند آنها رشد انفجاری نداشت و این موضوع 
همیشه برایمان اذیت کننده بود. ما اصال بازاریابی نکرده بودیم و تنها چند 

تکنیک کوچک رشد داشتیم.
وقت چنین  هیچ   ما  اما  دارد؛  وجود  رشد محصول  برای  زیادی  راه های 
کارهایی انجام ندادیم و حتی آدرس ایمیل مخاطبان و بازدیدکنندگان 

خود را ذخیره نکردیم و فکر می کنیم اشتباه بزرگی مرتکب شدیم.
ارزش آفرینی برای مشتریان، تنها نکته ای است که باید به آن اهمیت داد.

دلیل رشد ردیت این بود که محتوا باکیفیت و بسیار جالب بود. از دیدگاه 
من، تنها نکته ای که باید به آن اهمیت داد، این است که برای مشتریان 
ارزش آفرینی کنید. ما هم دقیقا همین کار را انجام می دادیم و ازطریق 

محتوای وب سایت برای آنها ارزش آفرینی می کردیم.

محتوای  می کردید  تالش  کسب وکار،  راه اندازی  اول  روزهای  در  نیتان: 
وایرال شده )پربازدید( را در وب سایت منتشر کنید؟

خودمان  از  همیشه  و  نداشتیم  استراتژی  چنین  هرگز  ما  استیو: 
که  دهیم  انجام  کاربران  برای  می توانیم  جالبی  کار  »چه  می پرسیدیم: 
از کلمه  وایرال  نیز رشد دهد؟« همیشه  را  در  عین  حال، کسب وکار ما 
فراری بودیم؛ زیرا لغتی بود که آن  موقع به  تازگی پرطرفدار شده  بود و 

خالص نبود.
ایمیل مخاطبان  درباره  سئو وب سایت نگرانی نداشتیم و به جمع کردن 
وب سایت  محتوای  دسته بندی  فکر  به  حتی  نمی دادیم.  اهمیتی  خود 
نبودیم و تنها به این فکر می کردیم که »چه چیزی احساس خوبی به ما 
می دهد و چه چیزی جالب است؟« و فکر می کنم توانستیم این موضوع 

را نیز به مخاطبان خود منتقل کنیم.
نیتان: گفته بودید چشم اندازهای کسب وکار از گذشته تغییر کرده است. 

درباره  این موضوع بیشتر توضیح دهید.
می کردیم  فکر  این  به  کردیم،  راه اندازی  را  وب سایت  زمانی که  استیو: 
»کاربر کجا می تواند مطالب جالب و جدید را آنالین پیدا کند؟« اما این 
جامعه رشد پیدا کرد و به هزاران جامعه تبدیل شد؛ جوامعی که روی 
خنده دار  مطالب  جوامع  این  از  برخی  می گذاشتند.  تأثیر  مردم  زندگی 
هستند و برخی اخبار جدید را پوشش می دهند و اطالعات مردم را به  روز 
نگه می دارند و برخی دیگر مطالب جدی هستند و درباره  اعتیاد یا روابط 
بین انسان ها مشاوره می دهند و به نوعی به آنها کمک می کنند. ردیت 

نقش مهمی در زندگی میلیون ها انسان ایفا کرده است.
اکنون این فرصت را داریم که برای عده  زیادی از مردم در سراسر دنیا 
ارزش آفرینی کنیم. فکر می کنم همه  مردم جهان می توانند ازطریق ردیت 
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این چشم انداز فعلی ما است. فکر می کنم 
اگر همه  ما کمی مهربان تر باشیم، دنیا به مکان بهتری تبدیل می شود و 
هدف ردیت نیز همین است؛ اما 12 سال پیش چشم انداز ما این نبود. ما 

چند نفر بچه بودیم که فقط می خواستیم خوش بگذرانیم.
 

تغییراتی  می دانم  کنید؟  عوض  را  کسب وکار  مدل  دارید  قصد  نیتان: 
اساسی در ذهن دارید، می توانید بخشی از آن را با ما در میان بگذارید؟

پنج  بدون دریافت آگهی در مقایسه  با چند سال گذشته  درآمد ردیت 
 برابر شده است

استیو: مدل کسب وکار ما مدت زیادی است که تغییر نکرده و چند سال 
پیش رشد بسیار زیادی کرده است. خیلی به این موضوع افتخار می کنم؛ 
زیرا درآمدمان در مقایسه  با چند سال پیش پنج  برابر شده و این کار را 
بدون پخش آگهی انجام دادیم. فقط سعی کردیم کارآمدتر باشیم و بهتر 
بفروشیم و بهتر هدف گذاری کنیم. فکر می کنیم هنوز فرصت های زیادی 

برای پیشرفت داریم.
ما  و  دارد  وجود  ردیت  در  زیادی  مخفی  کسب وکار  مدل های  معتقدم 



معامالت تجاری زیادی را تسهیل می کنیم. فکر می کنم مدل کسب وکار 
به  شده؛  ایجاد  اینترنت  در  که  است  مسیری  و  ارزشمند  بسیار  ردیت 
 همین دلیل، به تیم کسب درآمد شرکت گفته ام درباره  مدل کسب وکار 

خالقانه عمل نکنند.
انرژی خالقانه  خود را روی پیشرفت و بهبود محصول گذاشته ایم؛ زیرا فکر 
می کنیم مزیت بیشتری برایمان دارد؛ بنابراین شاید پنج سال آینده، مدل 
کسب وکار متفاوتی داشته باشیم. همیشه موضوعات مختلف را امتحان 
می کنیم. به  تازگی آگهی را به وب سایت اضافه کرده ایم و روزبه روز در 

انجام آن بهتر می شویم.
نیتان: برای سایر بنیان گذاران استارتاپ چه پیشنهادی دارید؟ اینکه روی 

کاربران خود متمرکز شوند یا مدل کسب وکار را تقویت کنند؟
بابت  ایده ای کلی  از همه روی کاربران خود تمرکز کنند و  استیو: اول 
مدل کسب وکار داشته باشند. البته، درباره  شرکت هایی صحبت می کنم 
چنین کسب وکارهایی  در  می دهند.  ارائه  وب  ردیت، خدمات  مانند  که 

کاربران باید در اولویت اصلی باشند.
انجام دهم. حتی درباره   اول  را  همیشه سعی می کنم بخش سخت کار 
پروژه های کوچک نرم افزاری که یک روزه انجام می شوند، بخش سخت کار 
را اول انجام می دهم؛ زیرا می دانم سایر کارها را می توان بعدا انجام داد. 
ماجرا  بخش سخت  مدل کسب وکار  مشخص کردن  هر کسب وکار  برای 

است و شاید کارآفرینان ترجیح بدهند اول سراغ آن بروند.
اگر  هستند.  جداگانه  ماهیت  دو  کاربران  و  مشتریان  من،  دیدگاه  از 

کسب وکاری که ایجاد کرده اند، برپایه  مشتری است، اولین کاری که باید 
انجام دهند این است که ببینند برای خدمات و محصولشان مشتری پیدا 

می شود یا خیر.
اگر محصولی که می فروشند یا در واقع منبع درآمد شرکت آگهی نیست، 
بهتر است ابتدا دنبال مدل کسب وکار بروند؛ زیرا سخت ترین بخش کار 
است. با این  حال اگر درآمدشان ازطریق آگهی تأمین می شود، این مدل 

کسب وکار تضمین شده و بهتر است روی سایر بخش ها تمرکز کنند.
کاربران  و  پرطرفدار هستید  از وب سایت های  یکی  نیتان: در حال حاضر، 
توجه زیادی به شما می کنند. نمی ترسید این توجه به  مرور زمان کمرنگ 

شود؟
نگرانم که  این  از  بلکه  نیستم؛  نگران  توجه  از دست  دادن  بابت  استیو: 
می توانیم توجه بیشتری از قبل به  دست آوریم یا خیر؛ می توانیم تمام 
تکرار کنیم.  برای ردیت رخ داده است دوباره  را که  اتفاقات خوشایندی 

می توانیم ارزش های ردیت را به کاربران جدید منتقل کنیم.
این موضوع  درباره   نگرانی  به  جای  و می توانیم  داریم  زیادی  رقیبان  ما 
به این فکر کنیم که مردم اغلب اوقات خود را در چه وب سایتی سپری 

می کنند یا وقتی خسته و بی حوصله هستند، از کدام وب سایت ها بازدید 
کجا  یا  می خوانند  وب سایتی  چه  از  را  دلخواهشان  اخبار  یا  می کنند 
خوشگذرانی می کنند و... . در واقع، بیشتر از اینکه به رقبا فکر کنیم، به 

این فکر می کنیم که چگونه می توان ردیت را روزبه روز بهتر کرد.
نیتان: نکته ای که متوجه شدم این است که رابط کاربری ردیت در این 

مدت تغییر زیادی نکرده، درست است؟
استیو: بله، تغییری نکرده و اصال خوب نیست. ما مشغول ساخت رابط 
ما  موبایل  اپلیکیشن  است.  بزرگی  پروژه   که  هستیم  جدیدی  کاربری 
حدود یک سال است که عرضه شده و رابط کاربری بهتری دارد. مطالب 
موبایل  اپلیکیشن های  فکر می کنم  اما  مطالب وب سایت هستند؛  همان 
تأثیرگذارتر از وب سایت ها هستند؛ به  همین  دلیل، اپلیکیشن کاربرپسند 
ردیت  می دهیم.  ارتقاء  نیز  را  وب  نسخه   به  زودی  و  کرده ایم  طراحی 
وب سایت زشتی دارد؛ با این  حال موفق بود؛ زیرا محتوای آن زیبا بود و 

کاربران این موضوع را متوجه شدند.
ندارم.  نیستم و در منزل هم دکوراسیون خاصی  اهل طراحی  زیاد  من 
فکر می کنم ردیت نیز به  نوعی همین خصوصیت اخالقی من را بازتاب 
می دهد. در گذشته، محتوا تنها چیزی بود که به آن اهمیت می دادیم 

و محتوا نیز فقط متنی بود. بنابراین، نوشتن تیتر اصلی همراه  با لینک 
کفایت می کرد؛ اما محتوا به  مرور زمان تغییر کرد و تصویر، ویدئو، پرسش 
داشته  طراحی جدید  مجبوریم  بنابراین،  شد.  اضافه  آن  به  و...  پاسخ  و 
باشیم. مخاطبان ما سلیقه های متفاوتی دارند و محصول ما باید سلیقه  

تمام کاربران را در نظر بگیرد.
نیتان: چه ساعاتی کار می کنید؟ از دیدگاه شما، این مدل زندگی مدل 

سالمی است؟
تا  صبح   9 بین  معموال  می روم،  شرکت  به  عادی  کاری  ساعات  استیو: 
به  ندرت پیش می آید که درباره  ردیت فکر نکنم. من  اما  بعدازظهر؛   6
دائما پای تلفن هستم و می توانم حتی 75 درصد کار را با تلفنم انجام 
دهم. کارهایی مانند رسیدگی به ایمیل و...؛ اما برای انجام بعضی کارها و 

جلسات حتما باید در شرکت حضور داشته باشم.
فکر می کنم همه  ما باید بیرون از دنیای کار به زندگی شخصی برسیم 
فکر می کنم در هر دوره،  باور داشته ام. حتی  این موضوع  به  و همیشه 
هستید،  دانشجو  اگر  مثال،  عنوان  به   کنیم.  تمرکز  کار  یک  روی  باید 
متعهد  کارمندی  باید  می کنید،  کار  اگر  باشید.  واقعی  دانشجویی  باید 
باشید. از دیدگاه من، نباید دو شغل را هم زمان جلو برد. پروژه های جانبی 

هنگامی که استارتاپی را مدیریت می کنید، بسیار سخت هستند.
می شود،  تبدیل  به کسب وکار  موضوعی  درباره   اشتیاق  و  شور  زمانی که 
وقت  گذاشتن برای سالمتی و خانواده به نظم و انضباط بیشتری احتیاج 
دارد. من به کمک خواندن و ورزش کردن ذهنم را از کار منحرف می کنم 



و غیر از آن، همیشه مشغول فکرکردن به ردیت هستم.
فکر می کنم آخر هفته ها یا حداقل یک روز استراحت در هفته بسیار مهم 
است؛ روزی که هیچ ارتباطی با محیط کار نداشته باشید و سرگرمی های 
دلخواه  خود را انجام دهید. خودم نیز سعی می کنم تا جای ممکن همین 
کار را انجام دهم؛ زیرا مدتی زیر فشار زیادی بودم و مریض شدم و سعی 
می کنم از زندگی و شغل رؤیایی ام لذت ببرم. کارآفرین نباید خودش را 
در راه پیشرفت کسب وکار قربانی کند؛ زیرا در  این  صورت، یا در میانه  راه 

جا می زند یا ازنظر فیزیکی و روانی آسیب می بیند.

نیتان: تا  به  حال کارآفرینان زیادی دیده ام که می گویند اگر به آن موقعیت 
برسیم یا اگر این تعداد مشتری جدید کسب کنیم، عالی می شود. برای 

شما نیز حدوحدودی وجود دارد؟
همین  اوقات  گاهی   هم  من  بله،  کردی.  خوبی  خیلی  سؤال  استیو: 
اگر طراحی جدید  با خودم می گویم  به  عنوان مثال،   طور فکر می کنم. 
وب سایت جدید را اجرایی کنیم، همه  چیز عالی خواهد شد. مثال های 

زیادی از این مورد در ذهن دارم و همیشه هم همین  طور بوده ام. حتی 
اگر وب سایت جدیدی هم منتشر شود، مطمئنم موضوع جدیدی ذهنم را 

مشغول می کند و انگار هیچ  چیز کافی نیست.
به  یاد دارم روزهای اول با یکی از همکارانم همیشه درباره  اعداد و ارقام 
نفر  یک  میلیون  به  دست  آوردن  می گفتیم  همیشه  می کردیم.  صحبت 
کاربر اول بسیار سخت است. بعد که تعداد کاربران از مرز یک  میلیون نفر 
عبور می کرد، با خودمان می گفتیم به  دست  آوردن 10 میلیون نفر کاربر 

اول سخت است و به  همین  ترتیب، دغدغه هایمان تغییر می کرد.
هیشه موضوعی برای نگرانی و فکرکردن داشتیم و من هنوز هم تغییری 
میلیون  به 300  کاربران  رسیدن  از  بعد  می کنم  فکر  با خودم  نکرده ام. 
نفر، همه  چیز آسان تر و بهتر پیش خواهد رفت و می دانم بعد از آن به 
یک  میلیارد نفر کاربر فکر خواهم کرد. انتظارات همیشه در حال گسترش 

هستند و فکر نمی کنم طرز فکر سالمی باشد؛ اما آن را پذیرفته ام.
نیتان: سؤال پایانی ام این است که اگر شخصی بخواهد بیشتر درباره  کار 

شما در ردیت بداند، چه کار باید کند؟
وب سایت  در  من  پروفایل  و  ردیت  به  وب سایت  من،  دیدگاه  از  استیو: 
مراجعه کنند؛ زیرا اغلب اوقات خود را آنجا سپری می کنم. غیر از آن، 
باید بگویم که زندگی خصوصی دارم و هر سوالی که دارند، باید از خودم 

بپرسند.
نیتان: ممنون از اینکه وقت خود را دراختیار ما گذاشتید.

استیو: ممنون از شما و موفق باشید.
https://www.zoomit.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

سفرهای بین ستاره ای و 
سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در 

فضا از رویا تا واقعیت )1(

میان سیاره ای  و  میان ستاره ای  سفرهای  به  آینده  در  آیا 
روی خواهیم آورد؟ آیا می توانیم با سرعت نور سفر کنیم؟ 

به چه فضاپیماهایی نیاز داریم؟ 
بلندمدت ترین ماموریتی که ناسا برای خود تعیین کرده، 
ارسال فضاپیمایی به آلفا قنطورس، نزدیک ترین ستاره به 
خورشید در سال 2069 است. این سال، صدمین سالگرد 
که  می کنند  فکر  دانشمندان  از  بسیاری  است.  ماه  فتح 
حداقل در عصر حاضر، ایده  سفرهای بین ستاره ای شبیه 
سال   4/4 قنطورس  آلفا  می ماند.  تخیلی  داستان های 
تریلیون   40 معادل  تقریبا  که  دارد  فاصله  ما  با  نوری 
کیلومتر می شود. سریع ترین وسیله ای که تاکنون به فضا 
در  که  است  ناسا  پارکر  کاوشگر  فضاپیمای  شده،  پرتاب 
سریع ترین حرکت خود به دور خورشید، به سرعت 690 

هزار کیلومتر بر ساعت دست یافت.
کند  حرکت  نور  سرعت  درصد   10 با  اگر  فضاپیما  یک 
برای  برسد.  قنطورس  آلفا  به  می تواند  سال   44 در طی 
بسیار  میزان  به  باورنکردنی،  سرعت  این  به  دست یافتن 
بسیار  فضاپیما  اگر  حتی  داریم؛  احتیاج  انرژی  زیادی 
سبک وزن باشد. روش های معمول ایجاد سیستم پیشران 
و  خورشیدی-الکتریکی  شیمیایی،  تکنولوژی های  مثل 

سفرهای  برای  الزم  سرعت  به  نمی توانند  وقت  هیچ   هسته ای-حرارتی 
بین ستاره ای دست یابند.

اما روش های دیگری هم برای تأمین انرژی وجود دارد که ناسا می تواند 
پیشران  سیستم  به  می توان  روش ها،  این  میان  از  کند.  کار  آنها  روی 
هم جوشی هسته ای اشاره کرد. هرچند که ما هنوز نتوانسته ایم در تولید 
برق با این تکنولوژی مهارت کافی را کسب کنیم. بنابراین فعال با توسعه  
یک سیستم پیشران هسته ای برای استفاده در فضا فاصله  زیادی داریم. با 
تمام این توضیح ها، آیا ناسا می تواند تا 53 سال دیگر به یک منظومه  دیگر 
سفر کند؟ از نظر بسیاری از دانشمندان فضا، این روش ها برای پیشبرد 

فضاپیما بسیار علمی تخیلی هستند و هنوز آمادگی الزم را نداریم.
بین ستاره ای  سفرهای  درباره   که  هستند  هم  دیگری  دانشمندان  اما 
در  مشارکت  برای  زیادی  هیجان  و  داده اند  انجام  زیادی  پژوهش های 
از  برخی  ذهن  نگرانی ها  نوع  این  دارند.   رویا  این  تحقق  و  پروژه  این 
مانند  پروژه ای  روی  تالش  حال  در  که  هم  را  اخترفیزیک  متخصصان 
کرده است،  مشغول  خود  به  هستند،   "Breakthrough Starshot"
این پروژه که چند سال گذشته معرفی شد، وعده بسیار خوبی به ما داده 
است. نکته  مهم آن استفاده از لیزر از سطح زمین برای پیش بردن یک 
نزدیک ترین منظومه  ستاره ای همسایه  به  سفینه فضایی خیلی کوچک 
زمین به نام قنطورس آلفا است که در فاصله  اندک 4.37 سال نوری از 

ما قرار گرفته است.
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به  منظومه  نزدیک ترین  است  ممکن  آلفا  قنطورس  اینکه  وجود  با  اما 
ما باشد. هلر و تیمش اظهار می کنند که مشاهده  شباهنگ )پرنورترین 
ستاره در آسمان شب( سفر سریع تری را می طلبد، زیرا مسافت آن تقریبا 
دو برابر مسافت قنطورس آلفا )تقریبا ۸.6 سال نوری( است. اما چگونه 

می توان برای رسیدن به شباهنگ که فاصله دورتری دارد سریع تر بود؟ 
جواب بستگی به فرضیه های مختلفی دارد، اینکه چگونه می توان سفینه  
فضایی خیلی کوچکی )که هنوز فرضی است( را پیش برد و سپس سرعت 

آن را کاهش داد.
بسیار  فضایی  کشتی  دارد  قصد   Breakthrough Starshot پروژه  
کوچک خود را با سرعت 20 درصد سرعت نور )سفر آن 20 سال طول 
را  دانشمندان  اما مشکلی که ذهن  بفرستد.  قنطورس  آلفا  به  می کشد( 
به تامل واداشته آن است که با چنین سرعت زیادی کندکردن سفینه 
هنگامی که به مقصد خود می رسد غیرممکن می شود. درحال حاضر این 
گونه که انتظار می رود و پژوهشگران فرض می کنند، می توانند سفینه ای 

را ایجاد کنند که در مقابل خطرات سفر سالم بماند.
به  زمین  شبیه  سیاره   نزدیک ترین  برای  را  میزبان  نقش  قنطورس  آلفا 
این موضوع  بازی می کند، دانشمندان در حال بررسی  نام پروکسیما بی 
باشد  سکونتی  قابل  خارجی  جهان  می تواند  سیاره،  این  آیا  که  هستند 
از  عبور  با  سرانجام   2 وویجر  کاوشگر  و  فضاپیما  پیش  ماه  چند  نه؟  یا 
هلیوپاس وارد فضای میان ستاره ای شد و به این ترتیب پس ازوویجر 1 به 
دومین کاوشگری بدل شد که وارد این فضا می شود. فضاپیمای وویجر 2 
در سال 1977 به فضا پرتاب شد و بیش از چهار دهه به کاوش و بررسی 

منظومه  شمسی پرداخت.
آلفا  به  سال   44 طی  می تواند  نور  سرعت  درصد   10 با  فضاپیما  یک 

قنطورس برسد
وویجر 2 تنها فضاپیمایی بود که موفق به پرواز بر فراز نپتون و اورانوس 
شد و حاال این فضاپیما به همزاد خود وویجر 1 پیوسته و از سلطه  خورشید 
کامال خارج شده است. به نظر می رسد دقت داده های مربوط  به دومین 
عبور انسان از منظومه  شمسی به اندازه  اولین عبور نباشد. دانشمندان از 
اواخر ماه اوت سفر بزرگ وویجر 2 را زیر نظر داشتند، یعنی زمانی که این 
کاوشگر به منطقه  هلیوپاس نزدیک شده بود. هلیوپاس از نظر تئوری به 
نقطه  توقف بادهای خورشیدی گفته می شود؛ حبابی که با ذرات باردار 
شمسی  منظومه   داخلی  فضای  بر  و  می شود  ایجاد  خورشیدی  بادهای 
تأثیر می گذارد. دانشمندان هلیوپاس را نقطه  شروع فضای میان ستاره ای 
در نظر می گیرند، اگرچه این تعریف به میزان گسترش منظومه  شمسی 
تا ابر اورت هم وابسته است. ابر اورت از فاصله  1000 برابری فاصله  زمین 

نام  به  جرمی   2017 سال  در  می شود.  آغاز  خورشید  تا 
اوموآموا آخرین جرم میان ستاره ای بود که خبرساز شد؛ 

هرچند فقط یک جرم گذرا بود.

سفرهای میان سیاره ای
رویاهای  از  یکی  آن،  در  و سکونت  مریخ  به  انسان  سفر 
به مریخ سفر  اینکه  از  اما قبل  بوده است.  همیشگی بشر 
کنیم باید فناوری و ابزارهای الزم جهت سکونت در مریخ 
دهه   اکتشافات  ناسا  باشیم.  داشته  را  آن  زمینی سازی  و 
اختصاص  فضا  در  انسان ها  سالمت  حفظ  به  را   2020
داده است؛ ولی اسپیس ایکس را برای ایجاد زیرساختی با 
هدف مهاجرت انسان برنامه ریزی می کند.  اسپیس ایکس 
میلیون   54.6 سفر  اولین  بتواند  می کند  پیش بینی 
کند.   آغاز   2022 سال  در  را  مریخ  به  خود  کیلومتری 
موشکی  ساخت  برای  را  خود  برنامه های  ماسک  ایالن 
فضایی  مأموریت  از سیستم  قدرتمندتر  و  بزرگ تر  بسیار 

NASA و موشک سازمان خود، اعالم کرده است.
انسان ها  انتقال  برای  کافی  سوخت  بزرگ،  موشک  این 
به مریخ  و حتی امکان مسافرت شهر به شهر در زمین 
بار  تحمل  با  متری   106 موشک  این  می کند.  فراهم  را 
بیش از 150 تن، رکورد فعلی انتقال بیش ترین بار )شامل 
و  را خواهد شکست  مدار  به  و مسافر(  محموله، سوخت 
کمترین هزینه را برای هر سفر خواهد داشت. فضاپیمای 
قبال  که  سوختی  مخازن  از  ماه  به  رسیدن  برای   BFR
مدار  در  می کند،  استفاده  گرفته اند،  قرار  زمین  مدار  در 
شتاب می گیرد و برای یک مسافت طوالنی سوخت گیری 

می کند.
مدار  در  موشک  زمانی که  اسپیس ایکس،  برنامه   طبق 
است، مجددا سوخت گیری می کند تا بتواند ظرفیت حمل 
بازگردد.  زمین  به  ایمن  و  بدهد  توسعه  را  مسافت  و  بار 
می دهند  نشان  شده اند،  انجام  تاکنون  که  آزمایش هایی 
که امکان سوخت گیری مجدد موشک در فضا وجود دارد. 
سوخت دهی  مأموریت  اجرای  به   2011 سال  در  ناسا 
پیشرانه   انتقال  موفقیت  با  و  پرداخت  روباتیک  مجدد 
رباتی را روی سکوی ایستگاه فضایی بین المللی به پایان 
رساند. اسپیس ایکس پیش بینی می کند که بتواند تا سال 



2022، حداقل دو سفینه  باری را روی مریخ فرود بیاورد و به این ترتیب 

سکونت گاهی را برای انسان ها ایجاد کند.
هدف این مأموریت، بررسی آثار جاذبه  صفر بر بدن انسان و مفهوم آن برای 
مسافرت فضایی آینده به مریخ است. با این  حال برخالف مأموریت کلی، 
در سال 2021، ناسا انسان ها را به مدار ماه خواهد فرستاد. افراد در این 
آزمایش در یک گذرگاه فضایی عمیق قرار می گیرند، این گذرگاه شبیه 
یک ایستگاه ISS است که به  عنوان یک میدان تست برای مأموریت های 
این  می کند.  عمل  مریخ  به  بعدی  مأموریت های  جمله  از  فضایی  آینده  
ایستگاه در پنج مأموریت ساخته می شود که در چهار مأموریت آن، انسان 
حضور خواهد داشت. آثار یک سال زندگی در مدار ماه بر بدن انسان که 
به عواملی مثل چرخه های مختلف روز و شب و تشعشع های خورشیدی 

وابسته است، هنوز ناشناخته هستند.
و  سکونت  را جهت  الزم  ابزارهای  و  فناوری  باید  مریخ  به  سفر  از  قبل 

زمینی سازی آن داشته باشیم
محسوب  شمسی  منظومه   سیاره  سکونت ترین  قابل  زمین  از  بعد  مریخ 
آب  منبع مطمئن  یافتن یک  اولیه،  مأموریت های  اصلی  می شود. هدف 
روی سطح مریخ است. اگر مأموریت BFR به مریخ با موفقیت انجام شود، 
این فضاپیما به  عنوان بخشی از پروژه  مهاجرت به مریخ، برای ساخت یک 
  2co ،واحد تولید سوخت، مصالح الزم را به مریخ خواهد برد. این برنامه
موجود در جو مریخ را تخلیه و آن را با استفاده از توان خورشیدی به 
اوایل 2020  در  اسپیس ایکس  تبدیل خواهد کرد.  سوخت4co منجمد 
ناسا در این  اما  انسان برای زندگی در فضا خواهد بود؛  آماده  فرستادن 
زمینه محتاط تر عمل می کند. برنامه  این سازمان فضایی دولتی، فرستادن 
فضانوردهایی به مدار زمین به مدت یک سال و بررسی آمادگی آنها برای 
زندگی در یک سیاره  متفاوت خواهد بود. در مارس 2016، فضانورد ناسا 
به نام اسکات کلی، یک مأموریت مشابه یک ساله را در ایستگاه فضایی 

بین المللی انجام داد.
بر ضخامت  را گرم کنیم و  بتوانیم جو مریخ  اگر  ایالن ماسک  به  گفته  
این  در  پیدا کنیم  را  مریخ  اقیانوس های یخی  و همچنین  بیافزاییم  آن 
باشد. سفر  انسان  دوم  احتماال می تواند سکونت گاه  مریخ  صورت سیاره 
انسان به مریخ چندان هم ساده نیست، اما افرادی مثل ایالن ماسک و 
سازمان فضایی ناسا شرایط مسکونی سازی مریخ را آماده کرده اند و در 
آینده  نردیک شاهد حضور میلیون ها انسان در مریخ خواهیم بود. اما قبل 
از اینکه عازم مریخ شویم باید تدارکات الزم را ببینیم تا از وقوع عواقب 

جبران ناپذیر، جلوگیری کنیم. در ادامه با این تدارکات آشنا می شویم.

مأموریت یک ساله  ناسا
به  گفته  مقامات ناسا، طرح سفر انسان به مریخ توسط سازمان فضایی ناسا 
2 گام اساسی خواهد داشت. اولین گام یک سال اقامت در ماه و دومین 
گام آغاز سفر به سمت مریخ، خواهد بود. بر اساس گفته های ناسا، فعال 
از یک سال ممکن نیست، زیرا در مأموریت  انجام مأموریت  های بیشتر 
2 یا 3 ساله امکان دارد آسیب های جدی و جبران  ناپذیری به فضانوردان 

وارد شود.
عوامل  و  تاثیر جاذبه  مورد  در  اطالعات  با هدف کسب  مأموریت ها  این 
متعدد روی بدن فضانوردان به  منظور اقامت های طوالنی مدت در اعماق 
توسط  آمده  دست  به  اطالعات  می گوید  ناسا  شد.  خواهد  انجام  فضا 
 Mikhail( کورنینکو  میخائیل  و   )Scott Kelly( کلی  اسکات  اقامت 
و  نبود  کافی  و  دقیق  بین المللی،  فضایی  ایستگاه  در   )Korniyenko
به آزمایش ها و سفرهای بیشتری احتیاج داریم. سؤال اصلی اینجا است 
که آیا ناسا از عهده  تأمین هزینه ها برای عملی کردن این برنامه  یک ساله 

برخواهد آمد؟ 

ماژول  های حمل و نقل فضایی
فضایی  شرکت  محصول  که  را   BEAM ماژول   2016 سال  در  ناسا 
“Bigelow Aerospace” است ازطریق موشک شرکت اسپیس ایکس 
پرتاب  فضا  به  بین المللی  فضایی  ایستگاه  به  ارزیابی  و  تست  منظور  به 
قابل  فضایی  ایستگاه های  تولید  سازنده،  شرکت  هدف  درواقع،  کرد. 
فضایی  ایستگاه  به  از وصل شدن  است که می تواند پس  ارزان  و  اسکان 
بین المللی، منبسط شده و فضایی به  اندازه  یک پارکینگ خودرو را در 

اختیار فضانوردان قرار دهد.
طراحی  حال  در   Bigelow Aerospace شرکت  مهندسان  البته 
داخل  هوای  سردشدن  از  بتوانند  که  هستند  پیشرفته ای  سیستم های 
این کپسول جلوگیری کنند چرا که کاهش دمای بیش از حد می  تواند 
منجر به افزایش خطر چگالش شود. سال گذشته، اسپیس ایکس ماژول 
Bigelow را به ISS فرستاد تا به مدت 2 سال مورد آزمایش قرار گیرد. 
اگر Bigelow بتواند ثابت کند این ماژول قدرت کافی را دارد، احتماال 
مریخ  به  انسان  سفر  در  را  استفاده  بهترین  آن  از  اسپیس ایکس  و  ناسا 

خواهند برد.



تأمین اکسیژن مریخ
شاید اولین چیزی که پس از مواجهه با سفر انسان به مریخ ذهن همه 
ما را به خود درگیر می کند این است که آیا در این سیاره اکسیژن وجود 
اما ناسا تصمیم دارد در  دارد؟ متاسفانه اکسیژنی در مریخ وجود ندارد 
اصلی ترین  کند؛  اکسیژن  تولید  به  اقدام  مریخ  سطح  روی  آینده  دهه  
ترکیبی که برای فضانوردان مقیم مریخ و مهاجران زمینی، حیاتی خواهد 
بود. آماده سازی مریخ نورد 2 میلیارد دالری و تبدیل دی اکسیدکربن به 

اکسیژن از دیگر اهداف ناسا است.
اگر عملکرد نمونه اولیه دستگاه روی مریخ نورد جدید ناسا مناسب باشد، 
سفر  از  پیش  سال  دو   )Moxi( موکسی  اندازه  برابر   100 دستگاهی 
نخستین گروه از فضانوردان به مریخ در سال 202۸ ارسال خواهد شد. 
بازگشت  برای  نیاز  مورد  موشک  می تواند سوخت  بزرگ تر  دستگاه  این 
از رسیدن  این دستگاه قبل  تولید کند.  را  به زمین  از مریخ  فضانوردان 
فضانوردان قادر خواهد بود اکسیژن کافی برای بازگشت به زمین انسان ها 
باز  انسان ها را به زمین  را فراهم آورد. بخش دیگر سوخت موشکی که 
می گرداند از هیدروژن سبکی تولید خواهد  شد که از زمین آورده شده یا 

از خاک مریخ به دست آمده است.

فناوری های فرود به مریخ
قبل از ارسال وسایل نقلیه سنگین و همچنین سفر انسان به مریخ باید 
عملکرد فناوری های جدید را مورد بررسی قرار داد. این بشقاب پرنده به 
 طور رسمی LDSD)سرعت گیر فراصوت با تراکم پایین( نامیده می شود. 
با استفاده از این فناوری جدید، سیستم های فضایی آینده که قرار است 
محموله های سنگین و حتی انسان را به مریخ ارسال کنند، بدون هیچ 

خطری روی مریخ فرود خواهند آمد.
این وسیله  آزمایشی با استفاده از یک بالون ویژه تا ارتفاع 36 کلیومتری 
باال خواهد رفت که در این ارتفاع توسط بالون رها می شود و با روشن شدن 
به  گرفت.  خواهد  اوج  کلیومتری   54 ارتفاع  تا  خود  تقویتی  راکت های 
 دلیل اینکه اتمسفر مریخ بسیار رقیق است، هرگونه چتر نجاتی که مورد 
از  تا  باشد  برخوردار  باالیی  بسیار  استحکام  از  باید  گیرد  قرار  استفاده 

سرعت قابل  توجه مریخ نشین موقع فرود بکاهد.

زمینی سازی مریخ
باکتری ها  باید  مریخ،  زمینی  سازی  فرایند  شروع  برای 
اگر  و  دهیم  کشت  آنجا  در  را  زنده  ترکیبات  سایر  و 
از  باید   ببخشیم،  سرعت  کارها  به  می خواهیم  واقعا 
تولید  منظور  به   )Cyanobacteria( سیانوباکتری ها 
نیستند  مجبور  موجودات  این  کنیم.  استفاده  اکسیژن 
برای تهیه انرژی خود، به یک جهان بیگانه تکیه کنند. 
به  سیانوباکتری ها  شود،  آغاز  زمینی سازی  که  هنگامی 
این فرایند سرعت بیشتری می بخشند. درنهایت، سیاره 
آن  سطح  روی  گیاهان  کاشت  که  می  رسد  نقطه ای  به 
اکسیژن  تولید  به  این موضوع می تواند  ممکن می شود. 
در  ندرت  به  انسان ها  بدهد.  بیشتری  شتاب  حیاتی 
فضایی بوده اند که کمتر از 30 درصد اکسیژن در هوای 
آسیب های  باید  هم  شرایط  آن  تحت  و  شود  یافت  آن 

جدی را تحمل کنند.
به هر حال سفر به مریخ یعنی گیاه خوارشدن انسان ها، 
زیادی  هزینه  های  فضا،  به  حیوانات  فرستادن  چراکه 
در پی دارد. حتی هنگامی که زمان مناسب فرا برسد، 
را روی سطح  بسازیم و حیوانات  می توانیم یک سفینه 
سیاره رها کنیم. در منظومه  شمسی ما، معموال از مریخ 
به  عنوان محتمل ترین گزینه برای زمینی سازی نام برده 
تا 3  مالی 2  نظر  از  زده اند که  برخی تخمین  می  شود. 
نظر  از  و  بر خواهد داشت  در  میلیارد دالر هزینه  هزار 
زمانی 100 الی 200 سال زمان می برد تا جو مریخ به 
اندازه کافی متراکم شود و دمای آن به  حدی برسد که 
دریاهای  نتیجه  در  و  شوند  ذوب  مریخ  قطبی  یخ های 
مریخی ساخته شوند. در زمینی  سازی مریخ می توان از 
علوم زیستی مانند فیزیولوژی گیاهی وجانوری بهره برد.

مطالعه  شهاب سنگ ها
دارد  قصد  که  کرده است  اعالم  ناسا  سازمان  اخیرا 
زمین  و  ماه  مدار  بین  کشاندن  با  را  شهاب سنگی 
برای  را  افرادی  و  کند  شکار   )cislunar space(
نمونه برداری به سطح شهاب سنگ ارسال کند. شاید این 
کار شبیه فیلم های تخیلی هالیوودی مانند جنگ ستارگان 
باشد، ولی ناسا واقعا چنین تصمیمی را گرفته است. پروژه 
شکار شهاب سنگ که با نام پروژه  ARM شناخته می شود 
دارای 2 مرحله متفاوت است: مرحله اول بخش روباتیک 
پروژه است که در سال 2021 با پرتاب یک ربات شروع 
می شود. این ربات باید بتواند یک شهاب سنگ را به مدار 
بین زمین و ماه بکشاند. در مرحله  دوم ناسا تیم پژوهشی 
را برای جمع آوری نمونه ها روی سطح شهاب سنگ فرود 
می آورد. انتظار می رود مرحله  دوم در سال 202۸ شروع 
به  فضانوردان  انتقال  برای  اوریون  فضاپیمای  و  شود 

شهاب سنگ، مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه دارد...

https://www.zoomit.ir/
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باد
به  تمایل  واکنش  اولین  البته،  دارد.  باد سنت طوالنی  و  بین مد  تعامل 
محافظت از این پدیده طبیعی، با استفاده از لباس به عنوان مانعی بین 
نیاز  این  به  که  راحت  و  کارآمد  فن آوری های  توسعه  بود.  هوا،  و  بدن 
کرده است.  طی  پوشاک  صنعت  در  را  طوالنی  مسیری  می دهند،  پاسخ 
جهان  کوه های  باالترین  در  سفرها  اولین  از  پارچه  عملکرد  ارتقاء  ایده 
حاصل شده است و به آغاز قرن بیستم برمی گردد. تقریبا در دهه 1920 
بود، کت  برای چنین عملیاتی مناسب تر  از لحاظ تکنولوژیکی  کتی که 
ساخته شده از گاباردین بود. "لباس های بادوام" باربری گاباردین"برای 
کوهنوردی ایده آل بودند، زیرا سبک، بادوام و قابل تنفس بودند. هارولد 
رابرن، یکی از مشهورترین کوهنوردان در زمان خود و مسئول لباس و 
تجهیزات کوهنوردی برای شناسایی اورست در سال 1921، توصیه کرد 
برای قدرت آن که  ویژه  به  استفاده شود،  گاباردین  لباس  از جنس  که 
مسیر برف را باز می کرد." GORE�TEX® یکی از اولین پارچه های 

قابل تنفس، ضد آب و ضد باد، در سال 1976 عرضه شد.
باد، که بسیار چشمگیر بود، توسط فلر درس،  با  از تعامل  نوع جدیدی 
آن  داده شده است. طرح  نشان  در سال 200۸  اوزورد  استجین  ساخته 
شامل خوشه های سبک قاصدک شکل بود، که به آرامی می درخشیدند. 
هر قاصدک حاوی یک سنسور کوچک است که می تواند توسط یک نسیم 
با نوازش کوچک و یا ضربه روی  یا  با حرکات لباس پوشیدن و  مالیم، 
سطح آن به وجود آید. وقتی شروع به کار می کنند، دانه ها )ال ای دی ها( 
در امتداد لباس پخش می شوند و به آرامی با یکدیگر ترکیب می شوند 
و به شکل گل در می آیند. اوزوورت می گوید: "من پروژه های زیادی با 
آنها  غیره(.  و  فریسون  لباس  بوبل،  لباس  )طراحی  دادم  انجام  فیلیپس 
مسئله  بنابراین  بودند،  اولیه  نمونه های  اما  بودند.  مهیجی  لباس های 
پوشیدگی نبود. در پروژه فلر، دیدم ساخت لباسی که زیبایی و عملکرد 
را با یکدیگر ترکیب کند مهم است." در نتیجه، دکوراسیون گل سه بعدی 
تنها در جلو و کنار لباس قرار می گیرد، و به شخص پوشنده اجازه می دهد 
که بنشیند. عالوه بر این، قطعات الکترونیکی به روش خاصی قرار داده 
شده است، بنابراین هر گل مستقل از بقیه گل ها عمل می کند. اگر یک 
گل نتواند کار کند، گل های دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیرند، مگر مسیر 
با همکاری فیلیپس  لباس من  داده های متمرکز سنتی، که در طراحی 

استفاده شده است." 
با توجه به اهداف طراح، این لباس بخشی از تحقیقاتش در نمایش طبیعت 
است و به ما یادآوری می کند که چگونه پدیده های ساده طبیعی، که آنها 
را مهم فرض نمی کنیم، زیبایی خارق العاده ای را نشان می دهند. مدتی 
در حال تدریس پایداری بوده ام و همیشه جذب این واقعیت بوده ام که 
ما، به عنوان انسان، خودمان را جدای از طبیعت می دانیم. با ایجاد مفهوم 
طبیعت، خودمان را مجبور کردیم که محیطمان را دستکاری کنیم. ما 
اشیاء را ایجاد می کنیم، به ویژه اگر به ساختمان ها و معماری اطراف مان 
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نگاه کنیم، که پدیده های طبیعی را از بین می برند یا پنهان می کنند و 
از این طریق فاصله ای بین ما و طبیعت ایجاد می کنند. در عوض، برای 
پیوستن به یک پدیده طبیعی در پروژه ام خود را به چالش کشیدم. آن را 
جشن ابتذال می نامم، طراحی برای کشف زیبایی که تمایل داریم آن را 

فراموش کنیم، است. فالور درس به باد واکنش نشان 
از آن چیزی است  اما مهم تر  می دهد که عادی است 

که تصور می کنیم. 
باد  بدون  را  شبکه  نمی توانند  عنکبوت ها  مثال،  برای 
تا  نمی رود  عقب  و  جلو  به  عنکبوت  یک  کنند.  ایجاد 
خطوط را رسم کند، بلکه معموال پرش می کند، پاهای 
کند.  ایجاد  را  اول  خط  تا  می کند  باز  باد  در  را  خود 
باد باعث اختالف فشار هوا می شود، همچنین ضروری 
است تا درجه حرارت را در زمین پخش کند. " قاصدک 
استعاره ای برای باد است که به صورت بصری، زیبایی 

آن را ترجمه می کند.
می کند،  تفسیر  را  باد  پدیده های  که  دیگری  لباس 
توسط  که  است   )2006( آسمان"  لباس  "طرح 
کنکوردیا  دانشگاه  پژوهشگر  و  طراح  لمانتنگ،  والری 
از  بخشی  لباس  این  شده است.  طراحی  مونترال،  در 
مجموعه Peau d'Âne است که الهام گرفته از افسانه 
شاهزاده  یک  داستان  قصه،  این  است.  پرست  چارلز 
خانم را روایت می کند که برای نجات خودش از ازدواج 
با عاشق ناخواسته، می خواهد لباس های فوق العاده زیبا 
آسمان  از  باید  لباس  "اولین  بپوشد.  را  غیرممکن  اما 
سبک  و  ناپایدار  ابرها  اندازه  به  و  باشد  شده  ساخته 
باشد، لباس دوم باید از پرتو ماه ساخته شده باشد و 
لباس آخر باید روشن و گرم مثل آفتاب باشد". لباس 
آسمان به عنوان یک لباس شب از آبی پررنگ با دامن 
باز طراحی شده است که حجم آن می تواند کم یا زیاد 
شود. این لباس با توجه به جهت و سرعت باد با هوا پر 
اطراف تشخیص داده می شود.  از منطقه  می شود، که 
ساخته  درزهایی  با  بافته شده  تاروپود  از  پارچه  این 
شده است که برای جابه جایی هوا طراحی شده است. در 
این سیستم، از سیستم ارتباطی بی سیم Xbee برای 
جمع آوری اطالعات زمان واقعی، از ایستگاه هواشناسی 
را  ایستگاه  این  می شود.  استفاده  محلی  تعیین شده، 
برای شناسایی  نمایشگاه  می توان در سقف ساختمان 
باد  جهت  باد،  سرعت  قبیل:  از  هواشناسی  داده های 
است،  گفته  طراح  که  طور  همان  داد.  قرار  بارش،  و 
تکنولوژی لباس هوا در طول زمان تکامل یافته است: 
"در هر لباس مجموعه ]Peau d'Âne[، می خواستم 
کنم.  کشف  را  پوشیدنی  تکنولوژی  از  دیگر  نوع  یک 
نه  و  آردوئینوس  پد  لیلی  نه  ساختم،  را  لباسم  وقتی 
فن آوری های سخت افزاری موجود در بازار امروز وجود 

داشت. این لباس قبال در نمایشگاه های متعدد از سال 2006 نشان داده 
شده است، از این رو فن آوری های مورد بررسی با چندین مدار سفارشی 
طراحی شده اند که بر اساس جدیدترین سخت افزار موجود و نرم افزار به 

روز شده اند. در نسخه اول، ما از نرم افزار MAX / msp برای مدیریت 
از ایستگاه آب و هوا دیویس استفاده کردیم. در  داده های آب و هوایی 
اطراف کمر لباس، 14 پنکه که جیب های لباس را پر می کنند، در زمان 
واقعی با توجه به ورود داده های باد فعال می شوند. به این ترتیب می توان 
باد  سرعت  و  جهت  به  نسبت  را  لباس  مختلف  نقاط 
قابل  طور  به  بنابراین  کرد،  خنثی  یا  کرد  جا  به  جا 

مالحظه ای محیط را به تصویر می کشد. " 
لباس هوا مظهر نمایش فوق العاده ای از باد است که در 
بازیگر و شخصیت  باد به یک  افسانه ها دیده می شود. 
و  کلمه  واقعی  معنای  به  هم  لباس،  اجرای  در  اصلی 
به صورت تصویری، تبدیل می شود.  "لباس ]مجموعه 
مد  نمایش  خیابان های  گالری ها،  در   ]Peau d'âne
که  آنچه  شده است.  داده  نشان  فنی  نمایشگاه های  و 
من برای چند سخنرانی انجام دادم )و آن چیزی است 
لباس هایی است که توسط  ارائه  که ترجیح می دهم(: 
زیرا روش  نیستند، پوشیده می شود،  افرادی که مدل  
تدوین  حد  از  بیش  اغلب  پیاده روی  و  مدل  حرکت 
شده است. من بارها از رقاصان برای پوشیدن لباس ها 
خود  جسمانی  حرکات  در  آنها  زیرا  کرده ام،  دعوت 
بسیار راحت هستند و همچنین به عنوان سفیری برای 
با  رقصندگان  اوقات  گاهی  می کنند.  عمل  پروژه  این 
فرانسوی(  ژوبین  )با  پروژه  این  برای  ترکیب موسیقی 
به اجرا پرداخته اند و در پایان نمایش نیز می توانند به 
سواالت  به  و  بروند  مخاطبان  به سمت  مستقیم  طور 
عمومی پاسخ دهند و همچنین ویژگی های فنی لباس 
را نشان دهند. مجبور شدم رقصنده ها را در مورد نحوه 
کار لباس ها آموزش دهم تا آنها بتوانند به مردم توضیح 
دهند که الیه جدیدی از عملکرد و ارتباطات را برای 
آنها اضافه می کرد. برای یک نمایشگاه دیگر، مخصوصا 
رقاصان  و  می خوانیم  را  پری  داستان  کودکان،  برای 
داستان را تفسیر کرده و جنبه جادویی لباس را نشان 

می دهند ".

آب
همانند مورد باد، رابطه بین بدن و آب ابتدا توسط یک 
توسعه  به  منجر  که  گردید  محافظتی مشخص  غریزه 
هلن  پژوهش  در  عوض،  در  شد.  ضد آب  پارچه های 
منسوجات  برای  کامل  طور  به  آب  با  ارتباط  استوری 
در  محیط.  در  تجزیه پذیری  و  حاللیت  می شود:  ارائه 
از   2005 سال  که  واندرلند،  تحقیقاتی  پروژه  طول 
به  رایان  تونی  و  استوری  هلن  بین  همکاری  طریق 
و  استفاده  برای  جدید  رویکردهای  بررسی  منظور 
لباس های  آنها  شد،  انجام  پالستیکی  بسته بندی  دفع 
با  ساخته شده  لباس های  ساخته اند،  را  محوشونده ای 
پارچه ای حاوی پلی وینیل الکل. ماده ای است که در کیسه های محلول 
استفاده می شود که مواد شوینده را در ماشین لباسشویی پخش می کنند. 
این لباس های شیک در آب حل می شوند و به تدریج تبدیل به حالت 



قابل بازیافت می شوند. لباس برای نمایشگاه طراحی شده بود تا مردم در 
مورد نیاز به اتخاذ شیوه زندگی و رفتارهای مصرفی پایدارتر برای محیط 
زیست تفکر کنند.  لباس های نیمه شفاف و رنگی به صورت جداگانه به 
یک قرقره سوار شده و در باالی مخزن بزرگ دایره ای آب به حالت تعلیق 
قرار می گیرند. قرقره به آرامی لباس ها را پایین می آورد، به طوری که به 
طور مداوم به زیر آب فرو می روند. این آثار مانند موجودات رویایی به نظر 
پیچیده مشخص  بسیار  زیبایی شناسی  با  و  می رسند، که محو می شوند 
می شود، به زیبایی در آب حل می شوند و باعث ایجاد رنگ های شبیه به 
رنگ های حاصل از جوهر ریخته شده در آب می شوند. در این مثال، لباس 
نشانه ای است که از طریق شیء، سبک زندگی جدیدی را برای ترویج 
نشان می دهد. انتخاب آب به عنوان یک اصل اولیه طبیعی که سرمنشاء 
زندگی است و باید برای تکمیل چرخه باز گردد. تکامل شیمیایی مواد، 
مواد  تکامل  عوض  در  می سازد.  امکان پذیر  را  محلول  پارچه  ساختن 
شیمیایی جوهر برای چاپ بر روی پارچه باعث ایجاد لباس پروانه نارنجی 
2002 توسط امی وینترز شد. این لباس که با جوهر فتوکرومیک و جوهر 
هیدرو کروم چاپ شده است قادر به تعامل با نور خورشید و آب و تغییر 

رنگ آن است.
این لباس بخشی از مجموعه »بیداری حشرات« است که موضوع اصلی آن 
تصویر حشراتی است که در جنگل زندگی می کنند و زمانی که بهار شروع 
می شود با نیروهای طبیعت ارتباط برقرار می کنند. طراح ما در مورد آن 
به ما می گوید: "تماشای تغییرات طبیعت برای کار من واقعا مهم است. 
طبیعت نیروی محرکه در پشت همه مفاهیم است. عناصر، دما، فشار، باد، 
رطوبت و باران در هسته الهام من هستند و عشق من به داستان سرایی، 
استفاده  تحقیق  روش  یک  عنوان  به  فیلمسازی  تصویر سازی،  و  روایت 
می شود. لباس واقعی 'پروانه نارنجی' در واقع الهام گرفته از پروانه نارنجی 
ایرلندی است. این پروانه، با رنگ سفید و نارنجی )کهربا، هویج، نارنگی(، 
بسیار زیبا است. زمانی که آب بر روی لباس سفید پاشیده می شود، رنگ 
نارنجی ظاهر می شود. "در این پروژه که برای اولین بار در سال 2012 
جایزه نوآوری ایرلند  نمایش داده شد، از آب و خورشید استفاده شد تا 
تصویر لباس را به یک هویت پنهان تغییر دهد که نقش پنهانی را به تقلید 

از بهار در بیداری از طبیعت بعد از زمستان نمایش دهد. 

نور خورشید 
همان طور که اغلب اشاره شد، حتی با وجود اینکه نور خورشید بسیار 
دلپذیر است، اگر به میزان بیش از حد وارد پوست بدنمان شود می تواند 
به آن آسیب برساند. بهترین حفاظت، ایجاد یک مانع بین بدن و محیط 
است تا جلوی ورود پرتوهای مضر را بگیرد.  با این حال به خوبی شناخته 
نشده است. در سال 1966 سیستمی برای اختصاص معیاری به بافت ها 
در رابطه با توانایی آنها برای محافظت از اشعه های UV ایجاد شد. این 
سیستم، به نام برچسب UPF )فاکتور حفاظت از اشعه ماوراء بنفش(، 
هسته ای  ایمنی  آژانس  و  پرتوها  از  )حفاظت   ARPANSA توسط 
استرالیا( توسعه یافت، که واحد اصلی استرالیا برای حفاظت از تابش و 
ایمنی هسته ای بود. این سیستم تنها پس از سال 1996 استانداردسازی 
شد و تمام تولیدکنندگان پارچه و پوشاک که می خواهند این برچسب را 
دریافت کنند باید محصوالت خود را به مجموعه دقیقی از آزمایشاتی که 
توسط همین انجمن انجام می شود، ارائه نمایند. یک رویکرد بسیار جالب 
در رابطه بین لباس و نور خورشید طراحی یو وی درسبی دیفیوز است 

که با همکاری موسسه الکساندرا و متات لینبرگ طراح مد و در تعال با 
دایره ای،  است که دهانه های  لباسی  این  یوهلینگ طراحی شد.  مارتینا 
مشابه با هدف یک دوربین، در چند نقطه از سطح آن می باشد. "طرح 
لباس یو وی برای نمایشگاه مراقبت های بهداشتی و نور یو وی طراحی 
شده بود. می خواستیم دالیلی در مورد اینکه چگونه رفتار ما در خورشید 
نشان دهنده یک نگاه خالقانه تر باشد ایجاد کنیم. این به معنای یک بیانیه 
بود، لباس دست ساز بود و هرگز به عنوان یک محصول طراحی نشده بود.  
روزنه ها همانند مورد ساخته شده در منسوجات اضافه است که برخی از 
مواد سفت به آن اضافه شد و می تواند در ارتباط با میزان نور خورشید 
دریافت شده باز و بسته شود. ما حسگر یو وی را بر روی شانه لباس قرار 
داده ایم تا سطح نور یو وی را تشخیص دهیم. بعضی از موتورهای کوچک 
نیز بر روی سیستمی از رشته ها عمل می کنند. در این روش، لباس کامال 
به  توجه  با  روزنه  اجازه می دهند که  موتورهای کوچک  است.  مکانیکی 
سطح نور یو وی باز و بسته شود. " همان طور که از توضیح داده شده 
هنری  حالت  نوعی  لباس  می شود،  دیده  ژوهانسن  هان-لوئیس  توسط 
در مورد نحوه برخورد اشعه یو وی با پوست ما است. هنگامی که سطح 
یو وی تشخیص داده شده بسیار باال باشد، روزنه ها به طور کامل بسته 
باز  باشد، روزنه  پایین  نرساند. وقتی سطح  به پوست  را  نور  تا  می شوند 

می شود و نور می تواند به پوست ما برسد.

حفاظت از محیط زیست چند منظوره 
همانند نمونه هایی که قبال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، تکنولوژی و 
علم می توانند لباس های ما را با ویژگی های بسیار پیشرفته تجهیز کنند. 
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در سال های اخیر پیشرفت مطالعات و تحقیقات در بخش مد منجر به 
طراحی لباس و لوازم جانبی آن با توجه به طراحی نزدیک به محصول 
و طراحی تعاملی، باعث متداول شدن آن، شد. لباس دیگر به عنوان یک 
محیط زیبایی شناختی بدن در نظر گرفته نمی شود، بلکه به عنوان یک 
جسم مستقل، با عملکردها و هویت خود شناخته می شود، که می تواند در 

پاسخ به تغییرات آب و هوا و نیازهای مرتبط آن تغییر یابد. 
در سال 2003، مفهومی را برای »ژاکت زمستانی« ایجاد کردم که آن را 
»حفاظت از محیط زیست چند منظوره« تعریف کردم. دستورالعمل های 
این پروژه عبارت بودند از: تحریک کاربر برای دیدن کت و شلوار به عنوان 
حفاظت و جایگزین سازی، ساده سازی اجزای لباس، ایجاد زیبایی شناسی 
بر اساس عناصر کاربردی و بهره گیری از گروه های مشابه به روش های 
مختلف. پیشنهاد ایده سیستم واحد از تعامل با یکدیگر و با بدن از جمله 
پوشش  قابل  وسیله  یک  عنوان  به  پرامیتئو  مالحظات،  این  از  آنهاست. 
برای محافظت در برابر حوادث زمستانی و آب و هوا، متشکل از ترکیب 
عناصر مختلف، جدا از هسته اصلی، با عملکردها و زندگی طراحی شد. 
زمانی که کارشان انجام شد، این عناصر به مکان اولیه خود باز می گردند. 
این نام از ترکیبی از پروتیزونی )حفاظت( و متیو )هواشناسی( می آید، اما 
همچنین به اسطوره  یونانی اشاره می کند که در آن پرومته خدایی بود که 
قوانین و ترفندهای بقا را به بشریت آموزش داده بود، اما همچنین "کسی 
که فراتر از آن می بیند"، و یادآور این است که یکی از ویژگی های اصلی 
شیء این است که در داخل خود همه چیز را که ممکن است از شما دور 
شود، در اختیار شما قرار می دهد، به شما اجازه می دهد تا به راحتی خود 
را در مقابل شرایط آب و هوایی تغییر دهید. یقه تازده شده باعث می شود 

از شال گردن استفاده نکنید، بخشی از آن را می توان جدا 
از  را  تا شما  می شود  باز  با حاشیه  کاله  به  تبدیل  و  کرد 
باران و نور سفید آفتاب زمستانی محافظت کند. این طرح 
ساخته  پیشرفته  تکنولوژی  با  پارچه های  از  استفاده  با 
شده است که می تواند شما را از باران، باد و برف محافظت 
کند، اما همچنین در چهار جهت بسیار انعطاف پذیر است. 
ضد  پارچه های  پوشش  یک  از  استفاده  شامل  پروژه  این 
الکترومغناطیسی با نقره و کربن است. در سطح ژاکت، آنها 
توزیع  بازتابی  بسیار  و  پارچه های ضد آب  در  را  نرم افزارها 
می کنند تا حضور اشخاص پوشنده را در زمان شب نشان 
دارای  و  گرفته است  قرار  راست  شانه  روی  بر  دهد. جیب 
سوراخی برای یک ماسک ضد دود است. این موقعیت به 
پشتیبانی  عنوان  به  بدنه  از شکل  تا  دهد  می  اجازه  شما 
کنید.  جلوگیری  ماسک  آسیب دیدن  از  و  کنید  استفاده 
به  تبدیل  و  برداشت  را می توان  در حالی که جیب عقب 
یک کیسه خرید کرد. در این مثال، پارچه یک ابزار واقعی 
حفاظتی در نظر گرفته می شود، که سازگار با تغییرات آب 
و هوایی است، اما همچنین از ما می خواهد تا به یاد داشته 
باشیم که چگونه آلودگی و دود در حال حاضر بخشی از 
شما  و  شده ایم   غوطه ور  آن  در  ما  که  هستند  محیطی 
باید از خودتان در برابر آنها و همچنین در برابر آب و هوا 

محافظت کنید.
این موضوع هنوز هم بسیار برجسته است، در واقع در سال 
2015 در پدیده های مد پاریس، طراح چینی ماشا ما به 
طرز تحریک آمیز، در داخل مجموعه تابستان و بهار خود 
بعضی ماسک های ضد دود قرار داد که با لباسی که مدل ها 

می پوشند تزیین شده بود. 
در این مورد کت و شلوار به عنوان یک ابزار واقعی حفاظت 
در نظر گرفته شده است، پوششی که سازگار با تغییرات آب 
و هوایی است، بلکه همچنین به یاد داشته باشید که چگونه 
آلودگی و دود در حال حاضر بخشی از محیط زیستی است 
که  ما در آن  غوطه ور شده ایم و شما باید از خودتان در 
مقابل آن و همچنین آب و هوا محافظت کنید. این مفهوم 
در سال 2015 در نقاط مختلف مد پاریس باقی مانده است، 
مجموعه  در  تحریک آمیز  روش  با  ما  ماشا  چینی  طراح 
تزئین شده  ماسک های ضد خش،  از  خود  بهار  و  تابستان 
طور  همان  کرد.   استفاده  مدل ها   لباس های  ترکیب  در 
که آزمایشات ارائه شده نشان داده است، مد مدرن، امکانی 
پوشیدنی،  محاسبات  زمینه  در  فناوری  توسعه  لطف  )به 
علم و صنعت نساجی( را به کارکرد لباس می دهد که قبال 
امروزه  می شد.  تصور  دیگر  هنرهای  و  فیلمسازی  توسط 
با  سطح پیشرفت تکنولوژیکی باعث می شود لباس واقعی 
ویژگی های ردیابی اطالعات را با توجه به محیط اطراف و 
با بافت های پویا از پارچه های لباس که هر روز می پوشیم 

تصور کنیم. 

http://digicult.it/



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

514( 996-1620
514( 703-4020

� Notre objectif est de développer la 
force physique ainsi que la force men�
tale, pour faire ressortir le meilleur de 
chacun.

� L’acquisition de compétences et de 
valeurs qui peuvent être intégrées dans 
tous les aspects de la vie des athlètes 
est encouragée.

- Respect et adoption d›une attitude 
positive sont toujours évalués, encour�
agés et renforcés par ce programme.

� Les cours se déroulent dans une am�
biance amusante et motivante.





50 کاری که بچه ها می توانند 
در مونترال انجام دهند )1(

لورا پیلرین
مونترال شهر جشنواره است و با فعالیت های ساالنه به اوج خود می رسد. 
دهند،  انجام  تا  دارد  وجود  تفریحاتی  خانواده  دوستداران  برای  همیشه 
موزه  کشف  سیرک،  مهارت های  دریا،  کنار  در  دوچرخه سواری  مثال 
زندگی یا موزه علم و یا قدم زدن در بستنی فروشی ها، شکالت فروشی ها 

و رستوران ها. 
1. در LaRonde هیجان زده می شوید. جزیره سنت هلن دومین پارک 
تفریحی کانادا است. این پارک شش فلیکس دارای بیش از 40 سواری، از 
جمله 10 غواصی، یک چرخ فلک بزرگ، یک سواری فلو و بیش از دوازده 

 سواری مناسب برای کودکان جوان و یا بچه هایی که شجاع هستند. 
2. از Montréal Biodôme بازدید کنید. از طریق چهار اکوسیستم 
آمریکا، با بیش از 4۸00 حیوان و 750 نوع گیاه، کودکان اطمینان پیدا 
جنوب  قطب  زیر  نمایشگاه  در  را  شادابی  پنگوئن های  که  کرد  خواهند 

می بینند.
3. با حیوانات در باغ وحش گرانبی ارتباط برقرار کنید. یکی از بزرگ ترین 
باغ وحش های کشور، بیش از 1000 حیوان، از فیل ها تا زرافه ها و گوریل ها 
تا ببرها، در اینجا وجود دارند. در مخزن لمسی ماهی توقف کنید، و به بز 
کوچک  در مزرعه حیوانات خانگی غذا بدهید و سفر خود را با شترسواری 
به اتمام برسانید. در ماه های گرم، باغ وحش دارای پارک آبی و تفریحی 

است که شامل هزینه ورودی می شود.
4. از یک کلبه قندی دیدن کنید. در سنت کبک، فصل شربت افرا جشن 
قهوه  شالیزه  جشن های  استان،  سراسر  در  کلبه  صدها  می شود.  گرفته 
فرآیند  یادگیری  برای  است  شانسی  این  و  می کنند،  امتحان  را  قدیمی 

تولید شربت فلفل، سوارشدن واگن و بازی فلفل سبز بر روی برف. 
بازگردید،   )Botanical Garden( گیاه شناسی  باغ  طبیعت  به   .5
یک  نمایشگاهی،  گلخانه   10 گیاهی،  گونه های   22000 از  مجموعه ای 

پارک تفریحی ال روند )عکس: عبداهلل(
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خانه درختی و 30 باغ مفهومی با الهام از کشورهای مختلف از سراسر 
جهان است. 

6. بر روی Ghost Walk راه بروید. در این مسیر یک و نیم ساعته در 
مونترال قدیمی، با "ارواح" در هر مکان شبح مالقات کنید که داستان 
نشان  مونترال  قدیمی  مسیر  سراسر  در  را  خود  ماجراهای  و  بدبختی 

می دهند. 
بزنید. کسانی که بدون ترس  Insectarium Montréal قدم  7. در 
می توانند 160،000 نوع ازحشرات زنده و طبیعی را بررسی کنند: یک 
ببینید.  را  خزنده ها  برای  دیگر  خانه های  و  عسل  زنبور  مورچه،  مزرعه 

حشره شناسان در محل حضور دارند تا به سواالت شما پاسخ دهند. 
۸. شکالت داغ لذیذ را در Juliette et Chocolat بخورید. از خوردن 
بیش از سی شکالت داغ کرم دار و سفت در شکالت فروشی لذت ببرید. 
سبک سنتی "مادربزرگ" در شکالت تیره، شیر یا شکالت سفید و یا با 
یک گلدان و یا یک گیاه تک نفره ای مانند گینه نو، 47% شکالت شیرین، 
شکالتی با طعم موز و انواع توت ها و یک کارامل، و یا یک ترکیب مانند 
امتحان  را  وانیلی  با یک قاشق بستنی  تیره و شیر  ترکیب شکالت داغ 

کنید. همچنین در منو: کرپ ها و برای بزرگساالن: شکالت داغ میله ای.
9. شرکت در جلسات آموزشی در مرکز علوم مونترال. این مرکز باعث 
با چالش های چندرسانه ای،  علمی  لذت های  مورد  در  یادگیری  می شود 
بازی ها، زمینه های تعاملی و تئاتر IMAX حاصل شود. از 19 آوریل تا 
16 سپتامبر طرفداران جنگ ستارگان می توانند از بخش های تبلیغاتی، 

لباس، مدل ها، و آثار هنری فیلم های محبوب بازدید کنند.
 Centaur در  کودکان"  شنبه  روز  "صبح  سریال  بروید  تئاتر  به   .10

Theatre Company نمایشنامه های زبان انگلیسی و 
نمایش های عروسکی برای بچه ها را ارائه می دهد. ظهور: 
)آوریل  مخفی  تختخواب  آوریل(؛   14( شاکت  شاهزاده 

21(؛ رویای نیمه شب تابستان )آوریل 2۸(. 
 Biosphère 11. از دنیای طبیعی در موزه محیط زیست
 Expo دیدن کنید. باک مینیستر فولر زیست کره برای
برای  فرصتی  چشم انداز  معمار  توسط  شده  طراحی   67
طریق  از  زیست محیطی  مسائل  مورد  در  یادگیری 
برای  رایگان  پذیرش  ارائه می دهد.  تعاملی  نمایشگاه های 

افراد زیر 17 سال.
12. ساحل را خنک کن. هنگامی که هوا گرم تر می شود، 
خارج  با  دقیقه  پنج  که  ساحلی  به  می توانند  خانواده ها 
بچه ها  بروند.  دارد  فاصله  درپو  ژان  پارک  شهر  مرکز  از 
می توانند شنا کنند، والیبال ساحلی بازی کنند، بر روی 

یک استخر پرش کنند یا یک قایق بادبانی اجاره کنند. 
13. در آتریوم لو 1000 اسکیت بازی کنید. این اسکیت 
 ،de la Gauchetière 1000 باز داخلی در طبقه اول
بلندترین ساختمان در کبک، واقع شده است. این بازدید 
اگر  است.  تابستان  گرمای  از  خوبی  فرار  و  است  ساالنه 
خودتان اسکیت ندارید، اجاره اسکیت بر روی سایت قرار 

دارد. 

هاکی(  )یا  پازی  توپ  تا  ببرید  بیرون  به  را  بچه ها    .14
کنند. بسته به فصل، تیم خود را در بازی هاکی خانگی یا 
تیم های لیگ فوتبال کانادا تشویق کنید. کانادین هاکی ها 
)به عنوان "Habs ها"( فصل پایانی خود را در 6 آوریل 
به پایان می رسانند. "Als" یا Alouettes فصل خود را 
برابر تیم قدرتمند وینیپگ  بازی در  با یک  در 14 ژوئن 
آبی شروع کردند. می توانید آنها را در استادیوم مموریال 
مولسون پرسیوال جدیدا بازسازی شده و دارای 25000  

صندلی است ببینید. 
15. نمایش در نمایشگاه هنرهای نمایشی شهر را ببینید. 
مجموعه   Place des Arts در   Junior مجموعه 
مانند  مختلف  ژانرهای  در  که  می دهد  نشان  گسترده ای 
موسیقی، تئاتر، داستان سرایی، رقص، هنر سیرک، آهنگ، 

سینما و عروسک بازی ارائه می شوند.
المپیک  پارک   / مونترال  برج  را در  نمای کلی شهر   .16

موزه ردپات )عکس: وینچو وینچی(

ال توهو )عکس: پدرو طراح عکس(

ساحل پارک ژان دپئو )عکس: تیاگو بورالتوآاز(



المپیک  بازی های  برای  ایفل "Big O" که  برج  ببینید. 
برج  بلندترین  شده است،  ساخته   1976 سال  تابستانی 
جهان است که دارای منظره ای چشمگیر از ارتفاع 175 
برای  امکاناتی  دارای  مکان  این  است.  شهر  این  متری 

چندین رشته ورزشی با هفت استخر است.

17. در اطراف Réréréathèque بازی کنید. زمین بازی 
بزرگ برای بچه ها تا سن 10 سال که شامل پیچ وخم ها، 
اتومبیل،  و  مینی گلف، سپر  مرتفع،  راه آهن  و  مینی قطار 
پینت بال، اسکیت روی یخ، داالن و بیشتر. بچه ها عاشق 

رنگ کردن چهره هایشان هستند. 
1۸. یک تور دونفره شهری انجام دهید. تورهای آمفیبیس 
قبل از رفتن به رودخانه سنت الرنس، تور را در اطراف 

خیابان های تاریخی قدیمی مونترال می گذرانند. 
داخل  در  بزنید.  چلوپ  چلپ   Aquadôme در   .19
استخر 1200 متری با چهار سرسره و جت های درمانی 

تفریح کنید. 
20. در عمق  Centre d’Histoire de Montréal کاوش کنید. سه 
طبقه نمایشگاه در موزه شهر، تاریخ مونترال را از طریق تصاویر، جلوه های 

بصری، شواهد شخصی و مصنوعات تاریخی نشان می دهد. 
باشکوه         معبد  کنید.  زنده   Château Ramezay در  را  تاریخ   .21
تاریخی  بنای  یک  عنوان  به  که  کبک،  در  ساختمان  اولین   1۸ قرن 
طبقه بندی می شود، داستان دوران قبل از ارتباط سرخپوستان با مونترال 
فرماندار  باغ  یک  سایت  در  همچنین  می دهد.  نشان  بیستم  قرن  در  را 

الهام گرفته از قرن هجدهم وجود دارد.
بچه هایی  کنید.  دیدن   Redpath Museum در  دایناسورها  از   .22
 Gorgosaurus libratus اسکلت  دارند،  دوست  را  دایناسور  که 
بزرگ و جمجمه Triceratops را در موزه Redpath تماشا می کنند. 
مومیایی های مصری نیز مشهور هستند و موزه میزبان تورهای دایناسور 

و کارگاه های اکتشافی خانوادگی است. 
می توانند  بچه ها  اینجا  در  کنید.  فضانوردی   Cosmodom در   .23
بگیرند، در حالی که  یاد  فضایی  اکتشافات  و  مورد منظومه شمسی  در 
کمپ فضایی جاذبه این امکان را برای جوانان فراهم می کند تا آموزش 

فضانوردی و ماموریت فضایی شبیه سازی را امتحان کنند. 
اطالعات   Lachine ملی  تاریخی  سایت  در  خز  تجارت  مورد  در   .24
 ،1۸03 سال  در  ساخته شده  سنگ  از  ساختمان  این  در  کنید.  کسب 
اطالعاتی در خصوص تجارت خز در کانادا  از طریق نمایشگاه ها یا حتی 

یک تور قایقرانی 12 نفره  راباسکا کسب کنید.

https://where.ca/ 
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سمینار آینده شغلی با حضور مهندس ابراهیم نوروزی و 
دکتر ریچارد آزانی در دانشگاه کنکوردیا برگزار شد

نوروزی و دکتر ریچارد  ابراهیم  با حضور مهندس  آینده شغلی  سمینار 
آزانی درتاریخ جمعه سوم مه)می( در دانشگاه کنکوردیا به همت رسانه 
هدهد کانادا برگزار شد. گزارش این سمینار را در زیر مالحظه می فرمایید: 
موفقیت در زندگی یک اصطالح نسبی است، با این حال مفهوم متداول 
آن به سرمایه گذاری، خالقیت و دنبال رو کسی نبودن وابسته است. در 
عین حال شما الزم است که حرفه ای، خوشبین، سخت کوش، سازگار، 

بالغ، همچنین دارای ابتکار عمل و ایده های نو باشید.
تجربیات  از  صحبت  ضمن  سمینار  این  در  نوروزی  ابراهیم  مهندس 

تخصصی خود به موارد زیر پرداخت:
امروز قرار است به برخی از عوامل مهم در برنامه ریزی تحصیلی نه تنها 
در مقطع ابتدایی بلکه در تمامی مراحل تحصیلی و دانشگاهی و در نهایت 
شغلی بپردازیم ولی مهم تر از آن این موضوع است که چگونه می توانیم 
همچنان مشتاق و شیوه زندگی فعال خود را حفظ کنیم حتی زمانی که 

بازنشسته می شویم.
توسعه مهارت ها، گواهینامه ها )سرتیفیکیت ها( و سایر فعالیت های فوق 
برنامه نه تنها مهم است که کار دلخواهمان را داشته باشیم بلکه کمک 

می کند تا شغلمان را حفظ کرده و در آن پیشرفت کنیم.
برنامه ریزی شغلی و فعالیت های داوطلبانه در واقع کامل کننده یکدیگرند 
و به عنوان بخشی از فرآیند پیشرفت پیوسته به حساب می آیند تا مردم 
در جامعه احساس مثبت و مفید بودن کنند حتی اگر همچنان مشغول به 
تحصیل در مقاطع مختلف، کسب مهارت های بیشتر، تغییر شغل، انجام 

فعالیت های داوطلبانه جدید یا حتی بازنشستگی هستند.
موفقیت،  با  همراه  شاد  زندگی  داشتن  واقع  در  و  شغلی  برنامه ریزی 
نرم،  و  مهارت های سخت  توسعه  تحصیل،  ادامه  از  پیوسته  فرآیند  یک 
برنامه، توسعه سرگرمی ها، داشتن فعالیت های  داشتن فعالیت های فوق 
داوطلبانه، توانایی معرفی خود از طریق رزومه، مصاحبه شغلی، رفرنس ها 
و در آخر توانایی حفظ و پرورش دادن موقعیت سالم و درست خود است.

برای  معمول  طور  به  که  است  بازاریابی  سند  یک  رزومه  حقیقت  در 
مشاغل آکادمیک و دانشگاهی احتیاج به جزئیات بیشتری از رزومه برای 

پیدا کردن شغل های دیگر دارد.
در واقع، “مهارت های سخت” در “CV” یا “Resume” است که فرصت 
مصاحبه های شغلی را به شما می دهد اما این “مهارت های نرم” هستند 
که به شما نه تنها فرصت پیدا کردن شغل دلخواهتان را می دهد بلکه به 

شما کمک می کند تا آن شغل را نگه داشته و در آن پیشرفت کنید.
بسیاری از سازمان ها برای کارکنان خود و حتی دانشجویان برنامه هایی 
برنامه های  ورکشاپ ها،  کارآموزی،  تابستانی،  مشاغل  کردن  پیدا  برای 
کمکی، تکنیک های CV نویسی و مصاحبه کاری و غیره ارائه می دهند 

که می توانید از آنها بهره مند شوید.
زندگی  کیفیت  که  است  مثبت  عناصر  از  دیگر  یکی  نیز  داوطلبانه  کار 
با  ارتقاء می دهد و هنگامی که  یا حرفه خود  از طریق زندگی  را  انسان 

تجربیات شخصی، آموزشی و حرفه ای همراه می شود، بسیار موثر است.
در نهایت، عوامل انگیزشی نقش مهمی در موفقیت نه تنها در تحصیالت 
و حرفه شما بلکه در زندگی به طور کلی نقش مهمی بازی می کند که به 

بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.
همچنین تکنیک های مختلفی برای موفقیت در مصاحبه های کاری وجود 
برای سواالت  آماده بودن  و  تمرین کردن  تکنیک ها  این  از  یکی  که  دارد 

احتمالی در مصاحبه های کاری است.
یک مصاحبه موفقیت آمیز می تواند تلفنی یا مصاحبه گروهی با چندین نفر 
باشد که شامل تست ارزیابی می باشد و اما گام بعدی “بررسی معرف های 

شما” است و در آخر مذاکرات نهایی پذیرش شغلی است.
هر مصاحبه ممکن است شامل سواالت رفتاری، شخصیتی یا فنی باشد و 
بهترین راه برای شما تمرین و آماده بودن برای این گونه سواالت می باشد.

شش دلیل که ممکن است شما برای تغییر شغل یا فعالیتتان الزم داشته 
باشید:

1. تغییرات در زندگی شخصی و وضعیت خانوادگی
2. چشم انداز شغلی در زمینه،  که بدتر شده و خوب پیش نمی رود

3. احساس فرسودگی شغلی
4. کارتان بیش از حد استرس زا است



5. کارتان خسته کننده است
6. به دنبال انگیزه های مالی بیشتری هستید

به یاد داشته باشید در هر مرحله از زندگی، نیاز به عوامل انگیزشی برای 
آورده  کارتان  بر  غلبه  برای  اینجا ده چالش  در  و  دارید  به جلو  حرکت 

شده است:
1. داشتن یک برنامه عملی

2. یک الگو داشته باشید
3. داشتن یک نگرش مثبت

4. اعتماد به نفس
5. داشتن حمایت خانواده و دوستان

6. تمرین و تمرکز
7. پرداختن به عالقه مندی هایتان

۸. بهبود رفتارها
9. انگیزه های )ذاتی و بیرونی(

10. کار داوطلبانه و کمک به دیگران
پس از آقای ابراهیم نوروزی آقای ریچارد آزانی نسبت به بیان تجربیات 
یک  نگاه  شما  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  ابتدای  در  او  پرداخت،  خود 

صنعت گر را نیز به بازار کار کانادا خواهید دید مطالب خود را بیان کرد.
زبان گویا و بیان آنچه که تجربیات خود بود به طور صادقانه موجب شد 
که افراد زیادی حتی پس از سمینار ایشان را رها نکرده و به صحبت با 

ایشان پرداختند.
درخواست  برنامه  این  انتهای  در  نیز  عزیزان  از  زیادی  عده  همچنین 
ابراهیم نوروزی داشتند که  از آقای مهندس  برگزاری جلسات مداوم را 
عزیزان  این  اطالع  به  نیز  را  آن  تاریخ  بعدی  اطالعیه های  در  مقرر شد 

برسانیم.
از  یکی  و  گیل  دانشگاه مک  استاد  نوروزی  ابراهیم  مهندس  زندگینامه 

موفق ترین ایرانیان ساکن کانادا
کسب رتبه اول فارغ التحصیالن دبیرستان رهنمای تهران و کل منطقه 
اقتصاد،  جمله  از  تحصیلی  رشته  چندین  در  توفیق  و   1347 سال  در 
دندانپزشکی، مهندسی شیمی و زبان انگلیسی، نشان از توانمندی باالی 
ایشان در کسب رتبه ها و مسئولیت هایی دارد که در ادامه به آن اشاره 

خواهیم کرد.
صنایع  مهندسی  رشته  در  که  شد  موجب  غذایی  صنایع  به  وافر  عالقه 
از  با کسب  رتبه اول  غذایی مشغول به تحصیل شده و درسال 1351 
دانشگاه علوم صنایع غذایی ایران )شهید بهشتی( در مقطع کارشناسی 
فارغ التحصیل شده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه با درجه افسری 
را  کانادا  کشور  دانشگاه،  و  کشور  چندین  بین  از  تحصیل  ادامه  جهت 
انتخاب و در سال 1357 با درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی 

و صنایع غذایی از دانشگاه مک گیل با درجه ممتار فارغ التحصیل شد.
شرکت  یک  تأسیس  به  اقدام  صنعت،  در  فعالیت  سال  چند  از  پس 
شرکت،  این  در  فعالیت  سال  چندین  از  بعد  و  نموده  مشاور  مهندسی 
در سال 1365 به کادر علمی و فنی دانشکده کشاورزی و محیط زیست 
دانشگاه مک گیل ملحق شد و هم اکنون به عنوان مدیر آزمایشگاه های 
مشغول  ایمنی  و  بهداشت  امور  مشاور  و  غذایی  صنایع  بخش  آموزشی 
از  به عضویت در بیش  ایشان می توان  افتخارات  از دیگر  به کار هستند. 
قبیل  از  علمی  نظام  چندین  و  علمی  بین المللی  و  ملی  انجمن  دوازده 
سازمان شیمیدانان کبک، نظام بهداشت و ایمنی کانادا اشاره کرد. بیش 

از بیست سال است که ریاست بخش استان کبک نظام بهداشت و ایمن 
کانادا را بر عهده دارند. همچنین ایشان به عنوان اولین عضو رسمی ایرانی 
در نظام بین المللی دانشمندان علوم غذایی امریکا  حضور دارند. در سال 
1392 پس از هفتادمین سال تأسیس این سازمان، بزرگداشت افتتاح این 

نظام در شیکاگو از طرف دانشگاه مک گیل شرکت داشتند.
از فعالیت های تحقیقاتی و علمی ایشان می توان به نگارش بیش  از یکصد 
مقاله و گزارشات علمی و صنعتی اشاره کرد، و هم اکنون در حال تدوین 
کتابی در زمینه مدیریت و مهندسی بهداشت و ایمنی محیط زیست و 
کار می باشند. ایشان در ایران، کانادا و سایر صحنه ها بین المللی موفق به 

دریافت جوایز مهمی شده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Followings are just few examples of many awards   
ever received:
For complete list see list of “Awards, Honors & 
Recognitions”

Canada 2005 ، 1. جایزه ملی نظام بهداشت و ایمنی کانادا
Iran 2011 & 20102. جایزه ملی نخبگان خارج از کشور

McGill 2012 3. جایزه اولین سفیر ایمنی دانشگاه
ریاست  از  فنی  کادر  تبریک  گواهی  دریافت کننده  ایرانی  اولین   .4

McGill 2014دانشگاه
One of two dozen ever granted.

1. دریافت گواهی مخصوص از طرف نخست وزیر کانادا جناب جاستین 
تردو 2016

 European Occupational Health & Safety Award.  .2
.2017 .All Global Media. UK

 McGill University staff candidate nominee for  .3
 Public Service Alliance of Canada Health & Safety

.2017 ,Competition
 Inaugural Sustainable Labs Award. McGill  .4
 1st of its  The  .2018  University, Canada September
 kind in Canada & internationally with competition

department& faculties 40 labs in 1,000 among
 Iranian Food Science & Technology Association  .5
 (IFSTA), Dr. Hedayat “Food Scientist of the Year

.2019 Award” for
 Inaugural / first National Recognition Award  .6
 recipient from Board of Canadian Registered Safety
 Professionals (BCRSP). To be delivered in Toronto,

2019 ,24th Ontario, on June
ایشان تجربه مشاور اولین هیئت اعزامی در زمینه کشاورزی و مواد غذایی 
از کانادا به ایران و بالعکس را بین سال های 13۸2-۸5 در کارنامه خود 
دارند، ایشان همچنین به عنوان یکی ازپیشگامان جامعه ایرانی و کانادایی 
بوده و  همواره در ترویج و گسترش مسائل اجتماعی و فرهنگی سهیم 
تاکنون عضویت در هیئت مدیره چندین نهاد فعال در خدمات داوطلبانه 

و انسان دوستانه را داشته اند.
و  دانشجو  زمینه جلب  در  ایشان خصوصا  به سه دهه  نزدیک  تجربیات 
تنها  نه  می تواند  که  آورده است  فراهم  را  کار شرایطی  راهنمایی محیط 

برای دانشجویان این رشته بلکه سایر افراد مورد توجه قرار گیرد.

https://hodhod.ca/
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آیا انسان ها با روبات ها 
دوست می شوند؟

جان بروکس
همان طور که اغلب در داستان های علمی تخیلی مورد 
بررسی قرار گرفته است، آینده ای را در پیش گرفته ایم 
که روبات های قدرتمند به دوستان ما تبدیل شده اند. ما 
به یک واقعیت نزدیک تر می شویم که در آن روبات ها به 
جنبه های روزمره زندگی ما بدل شده اند، بنابراین آیا ما 
عنوان  به  را  آنها  ما  یا  داریم؟  روبات  همیشه همراهان 
چیزی بیش از یک ابزار برای کمک به بهبود زندگی مان 
می بینیم؟ همان طور که روبات ها توانایی های اجتماعی 
بیشتری را به دست می گیرند، انسان ها به نوعی رابطه 
می رسد  نظر  به  که  حالی  در  می کنند.  ایجاد  آنها  با 
تبدیل شود،  غیرطبیعی  به یک چیز  است  ممکن  این 
کاربردهای عملی خاصی برای داشتن روبات ها در یک 

با  که  است  واقعیت  این  جالب  مورد  یک  دارد.  وجود  دوستانه  ظرفیت 
افزایش جمعیت افراد باالی 65 سال، نیاز به داشتن مراقبینی داریم که 
بتوانند مراقبت های کافی و همراهی خود را ارائه دهند. روبات ها می توانند 
یک گزینه جذاب برای حل این مشکل باشند. در حال حاضر در سراسر 
ایجاد  را  روبات هایی  دارند  قصد  که  گرفته است  صورت  اقداماتی  جهان 
کنند،  کار  »ناظران«  یا  و  شخصی  مراقبت  دستیار  عنوان  به  که  کنند 
روبات ها  آیا  قرار گیرد.  توجه  باید مورد  نیز  برخی مسائل دیگر  هرچند 
حتی قادر به ابراز دوستی هستند؟ شرکت هایی در دنیا وجود دارند که 
که  جایی  تا  بلکه  است،  هوشمند  روبات های  توسعه  تنها  نه  آنها  هدف 
هانسون  در  هانسون  دیوید  باشد.  انسان  دارند شبیه  است سعی  ممکن 
ماشین های  "ایجاد  می خواهد  اینکه  پایه  بر  را  خود  شرکت  روبوتیکس 
و  همدلی  خالقیت،  بتواند  و  بسازد  انسان ها  از  هوشمندانه تر  نابغه ای 
هانسون  از  ربات  پیشرفته ترین  کرد.  تاسیس  بیاموزد"،  را  همدردی 
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روبوتیکس، سوفیا نامگذاری شده است. این ربات واقعی باورنکردنی دارای 
چهره کامال واضح است، می تواند زبان را پردازش کند و حتی چیزهایی را 
که ما می بینیم او نیز ببیند. توانایی های او با پیشرفت تکنولوژی همچنان 
بهبود می یابد، توانایی او برای انجام کارهایی مانند تقلید بیان انسانی و 
سه  ارسطو،  گفته های  بر طبق  یافت.  خواهد  ادامه  طبیعی  گفتار  تولید 
دسته متفاوت از دوستی وجود دارد که طبق آن، پایه ای را برای ایجاد 
یک رابطه می توان طبقه بندی کرد. دوستی های سودمند، روابطی هستند 
شکل  تجاری  مشارکت  یک  مانند  سازمانی،  مزیت  یک  اطراف  در  که 
یا  مشترک  منافع  محور  روابطی حول  لذت،  دوستی  یک  در  می گیرند. 
نادرترین مورد  سرگرمی شکل می گیرد. نوع سوم، دوستی خوب است، 
است و در اطراف تمایل به کمک به فرد دیگر برای تحقق بخشیدن به 
نزدیک  روبات ها  به  اینکه چقدر  تعیین  برای  است.  بهترین خود ممکن 
شده ایم، می توانیم تعیین کنیم آیا آنها می توانند در سطح برابر با انسان 
قرار گیرند و هم سطح خودمختاری و آگاهی داشته باشند؟ برخی از افراد 
از یک روابط  با یک ربات چیزی بیش  شکاک اعتقاد دارند که دوستی 

شبیه سازی شده است و اعتباری ندارد. با این حال، برخی 
با  دوستانه  روابط  ایجاد  برای  ما  که  معتقدند  خوشبینان 

روبات ها با مشکل کمی روبرو خواهیم بود.
ربات  و  انسان  تعامل  آزمایشگاه  رئیس  شوتز،  ماتیساس 
دانشگاه توفتس، نشان می دهد که ایجاد ارتباط بین انسان 
که  شود  پیچیده  اندازه  همان  به  است  ممکن  ماشین  و 
افرادی  مورد  در  انجام شده  مطالعات  به  او  می کنیم.  فکر 
که احساسات و یا "پیوندهای غیرمستقیم" را با جاروبرقی 
رومبا خود دارند، اشاره کرد. او می گوید: " به نظر می رسد 
مردم قدردانی خود را در برابر رومبا احساس می کنند. آنها 
فکر می کنند که به سختی کار می کنند و باید استراحت 
کنند. ربات ها خانه شان را تمیز می کنند. با آنها به تعطیالت 
می روند. به نظر کامال پوچ است. رومبا حتی یک شخص 
را نگاه نمی کند، اما چیز خوبی برای ماست و از آنجا که 
به  مستقل  عامل  یک  عنوان  به  می تواند  می کند،  حرکت 

نظر برسد. "
شاید ما در حال حرکت به سوی آینده ای هستیم که فضای 
این  با  می کند.  هموار  رباتیک،  همراهان  به  را  ما  زندگی 
وجود، ما در حال نزدیک شدن به زمانی هستیم که در آن 
روبات های هوش مصنوعی ما در زندگی روزمره ما عادی 
می شوند، مهم نیست که چه میزان تصمیم بگیریم از آنها 

در جامعه خوشمان بیاید. 

https://www.sdentertainer.com/
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مرغ سحر از 
نی داوود تا 

بهار
سعید سالیانی

شامل  ماژور  وتنالیته  ماهور  دستگاه  با  قبل  شماره  در 
فواصل، تاریخچه مختصر و ویژگی ها، بیشتر آشنا شدیم. 
در این شماره قصد داشتم تا دو قطعه به نمایندگی از 
هر دو سبک یعنی موسیقی کالسیک ایرانی و موسیقی 
انتخاب کنم و به جزییات آن بپردازم.  کالسیک غربی 
که  ایرانی هست  آثار شناخته شده  از  یکی  مرغ سحر 
شاید کمتر ایرانی آن را نشنیده باشد و دیگری یکی از 
سونات های موتزارت است که سعی می کنم در شماره 

بعد به آن بپردازم.

خوب می رویم سر اصل مطلب و شروع تحلیل تصنیف 
این قطعه برای ما دهه شصتی ها به دالیل  مرغ سحر. 
بسیاری آشناست. یک جورایی فکر می کنم این اثر با ما 

بزرگ شد. چرا که در تمام دوران سنی، من هر از چند گاهی ورژن جدید 
از این تصنیف را می شنیدم البته با صدای خوانندگان متفاوت که هریک 
خوبی ها و بدی هایی نیز داشت. این قطعه یکی از تصنیف های قدیمی و  
ماندگار دوران معاصر است. تصنیفی که حاصل همکاری استاد بی بدیل 
بهار  بزرگ ملی ملک الشعرای  با شاعر  داوود  نی  ایران مرتضی  تارنوازی 
می باشد. اساسا ملک الشعرای بهار فردی آزادی خواه و انقالبی است همین 
امر باعث می شود قبل از شنیدن این عصر یه پیش داوری نسبت به محتوا 
کتاب  نویسنده  بشناسیم.  را  بهار  ملک الشعرای  اگر  البته  باشیم  داشته 
تصنیف سرایي  درباره  کسي  کمتر  است:  معتقد  حافظ«  شعر  »موسیقي 
بود  کساني  اولین  جزو  بهار  که  بدانیم  باید  ولي  مي کند.  صحبت  بهار 
از مصرع هاي کوتاه  باید  ترانه سرایي  و  براي نجات موسیقي  که دریافت 
باید به شکلي  بلند و مصوت هاي زائد  استفاده شود و هجاهاي کوتاه و 
این  نشود.  موسیقي  قرباني  لفظ،  و  کلمه  جا،  هیچ  در  که  روند  کار  به 
ترانه ها و ملودي ها گاهي مجبوریم چیزي  در حالي است که، در دیگر 
براي ساخت  یا کم کنیم. ولي در تصنیف مرغ سحر،  بیفزاییم  در شعر 
ملودي، هیچ کلمه اي کم یا زیاد نشده است. این اثر به دلیل وجود اسم 
صبح و سحر بیشتر نماد تازگی و شروع دوباره است ولی این فضای مثبت 
خیلی طول نمی کشد و ناگهان شاعر در همان مصراع اول حجت را برای 
شنونده تمام می کند و با آوردن کلمه ناله می خواهد نشان دهد ان پیش 
داوری که قبل از شنیدن آهنگ داشتیم خیلی نادرست نیست. مرغ سحر 
در ادبیات ما کنایه از بلبل است و ناله او هم از غم هجران و دوری گل 
است. تمام باغ و حتی تمام دنیا وقتی که دستش به گل نمی رسد برایش 
مانند قفس است و هر مانعی که بین او و گل فاصله می اندازد یکی از 
میله های این قفس. در بند نخست، مخاطب با رنگ مالیمي از اعتراض 
مواجه مي شود و گرچه ترانه تا انتهاي بند با کلماتي مانند بلبل پر بسته، 
اعتراض  رنگ  ولي  مي دهد،  جهت  تغییر  حدي  تا  طبیعت  فلک،  خدا، 
اجتماعي آن هرگز از بین نمي رود. شاعر در بند اول مخاطب را با زباني 
تمثیلي و استعاري درباره تلخي هاي اجتماعي آماده مي کند تا او را به بند 
دوم سوق دهد، بندي که در آن یک سري اخبار و اطالعات تلخ مانند 
»عمر حقیقت به سر شد«، »عهد و وفا پي سپر شد« یعني تمام شد، »ناله 



عاشق، ناز معشوق / هر دو دروغ و بي اثر شد« به مخاطب منتقل مي شود. 
وي ادامه داد: پس آنچه در بند اول با لفافه بیان مي شود، در همان ابتداي 
بیان مي شود.  اعتراضات تند و تلخ به طور علني  با یک سري  بند دوم 
نکته جالب در مورد این تصنیف این است که دارای دو بخش است که 
هیچ وقت کسی قسمت دوم آن را نخواند. اما چرا کسي این بند را دوست 
ندارد؟ بند اول شعري انقالبي است که به دستگاه ظلم مي تازد، از زنداني 
و در قفس بودن آزادي خواهان گله مي کند، آرزوي پایان شب تار ملت 
را دارد و مردم را به قیام و انقالب جهت پایان دادن به ظلم و شکستن 
قفس فرا مي خواند اما بند دوم شعري اجتماعي است. شاعر در این بند 
از رواج دروغ، منسوخ شدن حقیقت طلبي، از بین رفتن عشق واقعي میان 
از  و  گله مي کند  و شرافت  و محبت  مهر  و گم شدن  و معشوق  عاشق 
کساني مي نالد که وطن و دین را بهانه اي براي دزدي کرده اند. اینان چه 
کساني هستند؟ تنها حاکمان یا تمامي مردم؟ فضاي حاکم بر این بخش 
از شعر به مورد دوم اشاره دارد. همچنین زماني که شعر از جور مالک 
و ارباب شکایت مي کند، اغنیا را به عنوان طبقه اي از جامعه به باد نقد 
پیشنهاد  اول  بند  در  دولت.   وابستگان  از  بخشي  عنوان  به  نه  مي گیرد 
مطرح  است  ظالم  حکومت  براندازي  همانا  که  قفس  در  فکندن  شعله 
نهایت  راه حلي نمي یابد و در  بند دوم شاعر هیچ  اما در مورد  مي شود 
از درون این قفس خود ساخته  ناله هاي حزین  بلبل را فقط به برآوردن 
فرا مي خواند. مردم ما همیشه دوست داشته اند که ریشه مشکالت را در 
حکومت بشناسند و خود را از هر گونه اشکالي مبرا بدانند از این روي 
خوانندگان همان بخشي از مرغ سحر را خوانده اند و مي خوانند که مورد 
پسند عامه مردم است. جالب این جاست که برخي بي توجهي به بند دوم 
را به دلیل سیاسي بودن آن دانسته اند که چنین دیدگاهي موجب شگفتي 
است. ما تا به حال بارها به دستور بند اول عمل کرده ایم و قفس را آتش 
زده ایم اما پس از فرو نشستن شعله خود را در قفسي جدید یافته ایم. اي 
کاش یک بار هم که شده بند دوم را بخوانیم و همت کنیم بر اساس آن 

ارزش هاي انساني را در جامعه ایراني احیا نماییم.
این قطعه نخستین بار با صدای ملوک ضرابی و بعدها با طنین آسمانی 
به  تصنیف  این  اجرای  نخستین  رسید.   شهرت  به  وزیری  قمرالملوک 
روزنامه  انتشار  سالگرد  هفتمین  جشن  مناسبت  به  و   1306 تیر  هفتم 
ناهید باز می گردد. اکثر خوانندگان نامي نیز اجرایي از مرغ سحر را به 
نام خود ثبت کرده اند که مي توان به ملوک ضرابي، قمرالملوک وزیري، 
نادرگلچین، هنگامه اخوان، محمدرضا شجریان و نیز اجراهاي متفاوتي از 

فرهاد، هماي، گوگوش، شکیال و محسن نامجو اشاره کرد.
همان طور که مطرح شد نسخه های مختلفی از این تصنیف وجود دارد اما 
در اینجا به اجرای نادر گلچین می پردازیم. این اثر در تنالیته فا ماژور یا 
ماهور فا نوشته و تنظیم شده است. کسر میزان 6/۸ با سرعت 140 ضرب 
در دقیقه. ملودی اصلی این اثر در یک اکتاو قرار دارد. آرایش سازی این 
قطعه نیز به دو قسمت سازهای ضربی و سازهای زهی تقسیم می شود که 
تنبک تنها ساز ضربی در این قطعه شنیده می شود و سازهای زهی شامل 

تار، ویولن یا کمانچه و سنتور استفاده شده است.
متوجه می شویم  کنیم  بررسی  به دقت  رو  اثر  این  ملودی  بخواهیم  اگر 
که بخش اول این قطعه که بیشتر خواننده ها آن را اجرا کرده اند به پنج 
به  اما  تقسیم می شود که در یک سیر صعودی حرکت می کند  قسمت 
صورت نوسانی و پاندولی، بدین صورت که در بخش اول از درآمد شروع 
می شود و حول درجات اول تا سوم می چرخد که همان درآمد ماهور است.

مرغ سحر ناله سر کن        داغ مرا تازه تر کن             زآه شرر بار 
این قفس را            برشکن و زیر و زبر کن

 بخش دوم در گوشه داد که همان درجه دوم گام است شروع می شود اما 
مجددا در انتهای این بخش به درجه اول باز می گردد در این قسمت شاعر 

از شنونده می خواهد که بندها رو رها کند و نغمه های آزادی سر دهد.
بلبل پربسته ز کنج قفس درآ           نغمه آزادی نوع بشر سرا       وز 

نفسی عرصه این خاک توده را              پر شرر کن
 ظلم ظالم در گوشه شکسته شروع می شود و در انتها مجددا از درجه 
پنجم و  ششم به درجه اول باز می گردد و در این قسمت شرایط موجود 

را خبر می دهد.
ظلم ظالم. جور صیاد           آشیانم داده بر باد           ای خدا ای 

فلک ای طبیعت              شام تاریک ما را سحر کن
باال می رود و خواننده  اکتاو  تا  از درجه ششم   و در قسمت اوج آهنگ 
حسابی اوج می گیرد و چراغ امید را در دل شنونده روشن می کند  ولی 
از گوشه های  باز می گردد یعنی گذری  اول  مجددا جمله آخر به درجه 

دلکش و قرچه و رضوی و مجددا به درآمد باز می گردد .
نوبهار است گل به بار است          ابر چشمم ژاله بار است        این قفس 

چون دلم تنگ وتار است   
و نهایتا در قسمت آخر با فرود بر درآمد از هیجان ملودی کاسته می شود 
و به ثبات و آرامش می رسد و دیگر دست از ناله کردن برداشته و آماده 
یک  از  شعر  هم  ملودی  هم  دیدید  که  همان طور  می شود.  عمل کردن 
نقطه شروع مناسب آغاز می شود، قصه را شروع می کند دالیل و شواهد 
نهایتا  و  می شود  بیان  آزادی بخش  و  انقالبی  مفاهیم  می کند،  مطرح  را 
به آرامش دعوت می کند و همزمان ملودی به خوبی این مسیر را طی 

می کند.
شعله فکن در قفس ای آه آتشین           دست طبیعت گل عمر مرا 

مچین 
این  البته  و  بود  مختلف  مقاالت  از  مختصر  پژوهشی  حاصل  مقاله  این 

سلسله مقاالت در شماره های بعد ادامه خواهد داشت. 

http://www.ibna.ir/
http://rezanooshmand.blogfa.com/
http://hadehkordi.blogfa.com/
http://www.artpars.org/



Mixed Media Art          t هنر ترکیبی
نقاشی ترکیبی چیست؟ این راهنمای مبتدی برای نقاشی ترکیبی 

تکنیک هایی را در ترکیب نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، کوالژ و موارد 
دیگر مورد بررسی قرار می دهد.

همیشه می خواستم یک شکل هنری متفاوت را امتحان کنم اما مطمئن 
است؟  کمرنگ  کمی  مجسمه سازی  تمرین  کنم؟  شروع  کجا  از  نیستم 
به  را  بیشتری  بعد  می خواهید  آیا  کوالژ خسته شده اید؟  با  زیاد  کار  از 
عکاسی خود اضافه کنید؟ شاید زمان آن باشد که هنر نقاشی ترکیبی  

را امتحان کنید!

نقاشی ترکیبی چیست؟
اول از همه: دقیقا نقاشی ترکیبی چیست؟

ایجاد  برای  مختلف خالق  هنرهای  ترکیب کردن  شامل  ترکیبی  نقاشی 
کاری است که شامل دو یا چند فرم هنری است. برای مثال، می توانید 
مجسمه را به نقاشی خود اضافه کنید، یا در باالی عکس ها نقاشی بکشید. 
نقاشی ترکیبی درباره شکستن مرزهای بین اشکال مختلف هنر می باشد. 
هنرمندان باید همه چیز را به عنوان یک بوم بالقوه نگاه دارند. برای مثال، 
اگر یک هنرمند سنتی هستید که با رنگ های نفتی کار می کند، شاید 
بتوانید روی یک چوب چوب یا یک تکه مبلمان نقاشی کنید  یا اشیایی 
رنگ های  با  مثال  یا  کنید.  پیدا  عتیقه ای  اسباب بازی های  یا  کتاب  مثل 
ظریف تر  موارد  در  می توانید   – می کنید  کار  آب  یا  و  آرایش  گلدوزی، 
مانند برگ چای، گلبرگ های گل و عکاسی کار کنید. هنرمند دیجیتال 
هستید؟ می توانید خالقیت خود را بر روی مواد مختلف چاپ و بیش از 
آنها رنگ کار کنید، و یا آنها را به یک فرم برای ایجاد مجسمه رسانه های 
مخلوط بچسبانید. این خالقیت رسانه های مخلوط تاثیر فوق العاده ای به 

نمونه کارهای هنری شما نیز می افزاید. 
که  می کنید  احساس  ترکیبی،  نقاشی  ساختن  اولین  شروع  هنگام 
بگیریم که  یاد  این است که  بازیگوش هستید و خراب می کنید! هدف 
چگونه رسانه ها می توانند با یکدیگر همکاری کنند، بنابراین نگران نباشید 
را  و قطعه بعدی خود  بروید  از حد دور  بیش  است  بهتر  آزمایش کنید. 
بردارید تا اینکه بیش از حد ترسو باشید و ندانید از چه ابزارهای هنری 
استفاده می کنید. همان طور که ارنست همینگوی گفت، "در حالت مستی 
بنویسید و در حال هوشیاری ویرایش کنید." این همان کاری است که 

برای ساخت نقاشی ترکیبی انجام می شود! 
مقدمه ای بر نقاشی ترکیبی

ترکیبات  کنید  می آید، سعی  میان  به  ترکیبی  نقاشی  پای  که  هنگامی 
کشف  برای  اما  کنید.  امتحان  را  می دانید  که  رسانه هایی  از  مختلفی 
مختلف  انواع  درباره  دهید  اجازه  بنابراین  نترسید!  جدید  تکنیک های 

هنرهای هنری ترکیبی که می توانید امتحان کنید یاد بگیرید. 
نقاشی ترکیبی

نقاشی یکی از محبو ب ترین آرم فرم هاست و شما می توانید اثرات زیبا را با 
استفاده از رسانه های ترکیبی حتی با حداقل تجربه ایجاد کنید. نقاشی های 
مبتنی بر الکل با نمک پینترست )!( جایی برای مرور تکنیک های نوآورانه 

و بازکردن ذهن شما به امکانات هنری رسانه های ترکیبی است. در 
اینجا برخی از ایده های اساسی برای شروع کار شما وجود دارد: 

• مخلوط رنگ: آبرنگ را با رنگ پاشنه یا رنگ اکریلیک مخلوط کنید، 
یا کاغذ و چوب را به کارهای هنری خود بکشید.

• تکنیک ها: شستن رنگ، رنگ کردن با یک کارت اعتباری یا استفاده 
از تکنیک های رسانه های مخلوط را امتحان کنید.

• بوم نقاشی ترکیبی: اضافه کردن بافت ها، خاطرات و حتی سنگ به 
بوم خود.

به یاد داشته باشید: انواع خاصی از رنگ ها برای سطوح مختلف، از رنگ 
تخته سیاه و رنگ اسپری به رنگ پارچه وجود دارد، از فروشگاه هنر محلی 
خود بپرسید که آیا این موارد را در اختیار دارد یا نه. همچنین، فراموش 
نکنید که در محیط خود برای چیزهایی که نقاشی می کنید، اطراف خود 
را نگاه کنید. آموزش های آنالین برای تقریبا تمام انواع نقاشی ها، از جمله 
نقاشی روی کیسه های چای که اثر جالبی دارند، وجود دارد. همچنین 
اتسی پر از الهام از نقاشی ترکیبی از آنچه می توان در نقاشی استفاده کرد 

می باشد، مانند صفحه های موسیقی گرده برداری پروانه. 

هنر اختالط رنگ ها و  کاغذ در نقاشی ترکیبی
کاغذ تنها در مورد مواد قابل دسترسی است تا موادی را با آن ایجاد کنیم. 

در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از مقاله در عمل ارائه می شود:
• چاپ: استفاده از انواع تکنیک های ساده برای ایجاد بافت در کاغذ 



شما.
• کوالژ کاغذ پاره شده: چند نمونه داستان را به اثر خود اضافه کنید 

و در صفحات یافت شده رنگ کنید. 
• کوالژ دیجیتال هندسی: شکل های پاک شده از نمودارهای یافت شده 
با نقاشی های رنگی آلی مثل سنگ مرمر، حباب ها و سیب زمینی ها را 

در بر می گیرد.
• اوریگامی و مجسمه سازی: برای اضافه کردن عمق سه بعدی به یک 
ساخت  می توانید  همچنین  است!  شگفت انگیز  مجسمه سازی  یا  نقاشی 

مجسمه های کاغذی را بررسی کنید. 

مجسمه سازی آمیخته
ساخت مجسمه سازی نقاشی ترکیبی می تواند روزهای افتخار کالس های 
مدرسه و اولین جلوه های خود را با ایجاد مواد عجیب و سرگرم کننده و 
یادگیری یادآوری کند. بعضی از ایده ها برای ساخت مجسمه های نقاشی 

ترکیبی بدین ترتیب است:
• ساختمان: با نوع خاصی از چسب، شما می توانید مجسمه های مخلوط 

رسانه ای را از هر چیزی از یک مینی فایگولگو تا یک کوله پشتی بسازید.
• حکاکی: می توانید یاد بگیرید که چگونه انواع مختلف مواد، از کدو 

تنبل و کتاب را به یخ بچسبانید.
• قالب دوزی و گلدوزی: بافتن یک مجسمه کوچک یا مخملی را در 
بچسبانید. همچنین  آن  روی  بر  را  دوخته شده  تکه های  و  بگیرید،  نظر 
که  عنصری  هر  روی  بر  چسبندگی  و  رنگ ها  آن  روی  بر  می توانید 

می خواهید داشته باشید. 

عکاسی ترکیبی
می توانید  رفته است.  بین  از  دیگر  بزرگ  عکاسی  تم  دوران،  این  در 

پیدا  را  عکس ها  بردارید،  روزنامه ها  و  براق  مجالت  از  را  عکس ها 
کنید یا حتی عکس های خود را برای کار با آنها چاپ کنید. برای کالژ 
عکس، می توانید آموزش سنتی برش و چسباندن را یاد بگیرند که چگونه 
 Adobe Photoshop برای ایجاد کالژ دیجیتال با استفاده از نرم افزار

و Illustrator به کار می روند. 
جلوه های  و  کنید  اضافه  را  فوق العاده ای  محیط های  تصویرسازی:   •

جادویی ایجاد کنید.
• نقاشی و بافت: ترکیبی از عکس برداری های دیجیتال با اثرات سنتی 

نقاشی.
تا  کنید  استفاده  ساده  اشکال  و  خطوط  از  ساده:  بردار  اشکال   •

کنتراست کامل با موضوع ایجاد شود.
هنگام ایجاد کالژ رسانه های مخلوط سنتی با تصاویر موجود، می خواهید 
از شکستن موضوع خود به طور تصادفی جلوگیری کنید. اینها روش های 

ساده و آسان برای حذف کاغذ از مجالت و کتاب ها هستند.
اکنون که چندین گزینه برای شروع دارید، در اینجا راه هایی برای جرقه 
خالقیت خود برای پروژه های هنری رسانه های مخلوط آینده وجود دارد.

روش های دیگر سرگرم کننده برای  کارکردن با رسانه های ترکیبی 
در زندگی شما

می توانید مجله هنری رسانه های ترکیبی را در سفر خود بازتاب دهید. 
یا شاید هدایای شخصی برای دوستداران با کارت های هنرهای ترکیبی 
که حاوی بیانیه های خبری یا عکس هستند تهیه کنید. همچنین روش 
هنرهای ترکیبی برای نشان دادن هنر خود از طریق سبک تان وجود دارد.

 
مجله یا کتاب هنر مدرن ترکیبی

رسانه های ترکیبی برای بازگشت به حالت کودکی خلقت، هنر و صنایع 
دستی عالی است. این حس شگفت انگیز با یک مجله هنری را ایجاد کنید 
که در آن می توانید نظرات خود را بیان کنید و آنها را در چندین رسانه 
بیان کنید. مجالت رسانه های مختلط ابزارهای چندمنظوره بسیار عالی 
هستند: آنها می توانند یک کتابچه، دفترچه دید، مجله رویایی و خاطرات 
سفر خالقانه شما باشند! هر صفحه فرصتی است برای کشف رسانه های 
خود، از نقاشی های متفکرانه و انتزاعی تا استفاده از اشیاء یافت شده مانند 
گل ها در نقاشی های شما. در اینجا چند نکته برای ویرایش مجله هنرهای 
ترکیبی تان برای مدیریت آسان تر ارائه می شود. به دنبال یک هدیه قاتل 
یک  می توانید  هستید؟  خود  زندگی  در  دوست داشتنی  بچه  یک  برای 
داستان هنرهای ترکیبی سفارشی برای آنها ، همراه با خاطراتی از زمان 

خود که با هم ترکیب  شده اند ایجاد کنید. 

کارت های هنرهای ترکیبی
کارت ها یکی دیگر از راه های آسان برای سرگرم شدن با ایجاد هنرهای 
ترکیبی و ترکیب عناصر ارتباط شما با گیرنده به پروژه کوچک تان است. 
کارت های موقتی تصور فوق العاده ای هستند و انواع مختلفی برای بررسی 
وجود دارد. این یک نمونه از یک کارت موقتی پوالروید است که از یک 
یا عکاسی را  نقاشی، چاپ و  قطعه خاطرات استفاده می کند. می توانید 
پیچیده تر  ترکیب کنید. همچنین سبک های  برای یک ظاهر دست ساز 
اجرای  می کنند.  استفاده  مجسمه ها  از  بسیاری  خلق  از  که  دارد  وجود 
مختلف انواع کارت های آماده هنرهای ترکیبی را می توان جستجو کرد. 

https://www.format.com/



راز جوان ماندن زنان ژاپنی

زنان ژاپنی در کل دنیا به داشتن پوست بسیار صاف و لطیف معروف اند و راز زیبایی پوست آنها، از نکات بسیار مهم برای مردم مناطق 
دیگر است تا آن ها هم با دانستن این راز بتوانند زیبایی و درخشش را به صورت خود هدیه کنند.

 حتما شما هم در فیلم های ژاپنی، متوجه پوست بسیار صاف و درخشان زنان آنها شده اید و شاید با خود فکر کرده اید که حتما این موضوع، 
یک مسئله وراثتی است و دیگران نمی توانند از آن بهره ای داشته باشند.

 اما جدا از مسئله وراثت، پوست صاف، سالم و درخشان که پایه و اساس یک چهره زیبا و دلنشین است، عادت های غذایی و آرایشی هم 
می تواند در آن سهم زیادی داشته باشد که اتفاقا به گفته خود زنان ژاپنی، این گونه هم هست. اما این رازها کدامند؟

رژیم غذایی سرشار از امگا3

 خب حتما می دانید که غذای سنتی و اصلی ژاپنی  ها، سوشی است که 
از ماهی خام تهیه می شود. به طور کلی ژاپنی ها از غذاهای دریایی بسیار 
استفاده می کنند و ماهی )به خصوص سالمون و تن( و میگو از غذاهای 

اصلی آنان به حساب می آید. 
اینکه  برای داشتن پوستی شفاف و بدون لک عالی است، ضمن  امگا3 
خواص دیگری در کاهش ابتال به چاقی، بیماری های قلبی، آلزایمر و زوال 

عقل هم دارد.

چای سبز
 نوشیدنی سنتی و مورد عالقه ژاپنی ها، چای سبز است. این چای برای 
از ایجاد  زیبایی و سالمت پوست و بدن یک معجون جادویی است که 
لک، چین و چروک، تیرگی و تغییر رنگ در پوست و ایجاد خطوط ریز 

در صورت جلوگیری می کند.
چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان است که برای سالمت قلب و پیشگیری 

از بسیاری بیماری ها، مفید است.

حمام بخار

ژاپنی ها عالقه فراوانی به استفاده از تاثیرات و فواید چشمه های آب گرم 
دارند. آنها هر وقت که فرصت کنند، تفریح و سرگرمی خود را به استفاده 
و نشستن در کنار بخار حاصل از این چشمه ها می گذرانند و در عوض هم 

پوستی زیبا و کامال تغذیه شده خواهند داشت.
برای  ارزشمندی  معدنی  مواد  دارای  گرم،  آب  چشمه های  بخار  و  آب 
پوست است که کامال پوست بدن را تغذیه رسانی می کند و در زیبایی آن 

تاثیر شگفتی دارد.



مواد غذایي
در یک آشپزخانه ژاپني همیشه از چند ماده غذایي استفاده مي شود: ماهي، سبزي، سبزي هاي 

دریایي، سویا، برنج، میوه و چاي سبز.
به طور روزانه غذاي تهیه شده در منزل را میل مي کنند.

یک وعده غذایي سنتي شامل: ماهي کباب شده، یک کاسه برنج، سبزیجات بخارپز شده، سوپ 
میسو )سوپ خوراک دریایي(، میوه برش زده براي دسر و چاي سبز.

مردم ژاپن تقریبا 10 درصد ماهي جهان را مصرف مي کنند، اگرچه تنها 2 درصد جمعیت جهان 
را تشکیل مي دهند.

مصرف روزانه امگا 3 مي تواند راز سالمت و طول عمر آن ها باشد. عالوه بر آن میزان مصرف سبزي، 
صیفي جات، کلم بروکلي، کلم برگ، کلم پیچ، گل کلم ژاپني ها 5 برابر آمریکایي هاست.

اغلب غذاها روي گاز تهیه مي شود و از روش هاي مختلف مانند بخارپز، کباب کردن روي ماهیتابه، 
سریع تفت دادن، پخت آرام و … استفاده مي شود. غذا سبک است و احساس سیري و نه پُري 

ایجاد مي کند.

عالقه خاص به پیاده روی
پیاده روی بهترین روش برای رسیدن به اندام مناسب است. در ژاپن مردان و زنان بسیار پیاده روی 
می کنند. پیاده روی نه تنها باعث از دست دادن وزن می شود، بلکه سالمت قلب و عروق، افزایش 
محسوب  کشورها  پرجمعیت ترین  از  ژاپن  دارد.  همراه  را  استرس  کاهش  و  خوش  حال  انرژی، 
می شود و مردم عالوه بر استفاده از قطار و مترو برای جا به جایی از دوچرخه نیز استفاده می کنند 

که نوعی ورزش محسوب می شود.
زمان غذا خوردن مقدس است

ژاپنی ها برای خوردن غذا ارزش زیادی قائل هستند عالوه بر اینکه مواد غذایی با ارزش را در 
سبد غذایی خود می گنجانند، زمان غذا خوردن را هم مهم می شمارند. هرگز نمی توانید ژاپنی ها 
را در مکان های عمومی یا خیابان ها پیدا کنید که در حال غذا خوردن باشند. آن ها به آرامی غذا 

می خورند و با این کار به هضم غذا کمک می کنند.

ماسک برنج ژاپنی:
3 قاشق غذاخوری برنج

1 قاشق غذا خوری عسل
شیر 1 قاشق غذا خوری 

برنج  را بجوشانید، آب برنج دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است.
این  سبب آبرسانی پوست و تحریک گردش خون می شود  و به از بین رفتن چین 

و چروک  و کاهش التهاب کمک می کند.
مربا خوری  عسل  قاشق  برنج مخلوط و یک  با  قاشق غذاخوری شیر گرم  یک 

بریزید.
طرز استفاده:

این ماسک را بر روی صورت زده و بگذارید خشک شود سپس با آب برنج بشوئید،  
این درمان  برای اینکه نتیجه بهتری داشته باشد باید حداقل یک بار در هفته 

استفاده شود. اکسیدان قوی باعث  تولید کالژن می شود و کمبود همین کالژن است که باعث چین و چروک پوست می شود.
برنج به طور کلی سرشار از ویتامین E  برای توانایی و محافظت از قلب و  کاهش کلسترول خوب است. 

به عالوه برنج  شامل اسکوالین است که پوست را از اثرات مضر اشعه خورشید محافظت می کند. این مقاله  یک ماسک ساده طبق دستور قدیمی ژاپنی، 
که چین و چروک را از بین برده و پوست را صاف می کند، می باشد! این ماسک پوست را سالم و هیدراته خواهد کرد. 

سعی کنید این ماسک شگفت انگیز را بکار ببرید و نتیجه آن را در پوستتان ببینید. 
  Zibamoon.com

Talab.org
Tabibman.com
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

ممکن است دوستان در یک لذت مشترک از یک فعالیت 
خاص، با یکدیگر پیوند بخورند. از دوستان دوران کودکی 
تا آشنایانی که به شما عالقه مند هستند، دوستی سطوح 
درازمدت  دوستان  شما  آیا  این که  دارد.  وجود  مختلفی 
از  حرفه ای  نوع  یک  نه،  یا  داشته اید  معنی دار  و  عمیق 
انواع  اینکه  درک  است.  عاشقانه  که  دوستی  یا  و  روابط 
مختلفی از دوستی وجود دارد، می تواند به شما کمک کند 
دیگران  با  و  وارد شوید  بهتر  اجتماعی  در صحنه های  تا 

ارتباط برقرار کنید. 
ارتباطات صحیح

با توجه به گفته های مشاور سابق دانمارک دگگس وایت 
در "دوستی در اواسط زندگی: پخته، آبدار و معتبر" که 
در مجله روانشناسی امروز نوشته شد، دوستی هایی که بر 
روی ارتباطات واقعی ساخته شده اند و برای شما معنای 
خاصی دارند، احتماال نقطه نیمه عمر شما سپری شده اند. 
این نوع دوستی متکی بر راحتی و نزدیکی نیست، اما از 
یک پیوند واقعی پیروی می کند. در این روابط، نیازهای 
عاطفی هر دو گروه در یک سطح عمیق برآورده می شود. 
لحظات  اشتراک گذاشتن  به  طریق  از  آنها  آن،  از  فراتر 
خوب زندگی ، اعتماد به یکدیگر و تبادل افکار و ایده های 

صمیمانه اتفاق می افتند. 
دوستی های نیازمند

نیازهای  تا  می شود  وابسته  شما  به  نیازمند  دوست  یک 
از  دسته  این  سازد.  برآورده  را  خود  روانی  و  عاطفی 
برای هر دو  زمان  با گذشت  و  نیست  تعادل  دوستی در 
نفر غیرقابل اجرا است. دوست نیازمند ممکن است بدون 

مثال،  برای  شود.  مضطرب  و  ناامید  غیرقابل کنترل،  دیگر  طرف  وجود 
جنسی، که تنها یکی از دوستانش را به عنوان تنها دوست خود در نظر 
او  پیش  شریکش  که  زمانی  و  می گیرد  تماس  مداوم  طور  به  می گیرد، 
به  نیاز  زیرا  نیست،  سالم  دوستی  این  می کند.  احساس شکست  نباشد 
تعادل بیشتری دارد. روانشناس بالینی کریگ مالین در هافینگتن پست با 
عنوان "چگونه بر نیازمندی غلبه کنیم" می نویسد دوست نیازمند مجبور 
است خود را از ترس از تنهایی جدا کند یا روی پای خود بایستد. انجام 
این کار به معنای برقراری ارتباط دوستانه واقعی براساس منافع مشترک 
به جای نیاز است. هر یک از دوستان باید مرزهای روشن و فاصله خود را 

در رابطه دوستی مشخص کنند. 
دوستان خیلی عاشق

این  است.  عاشقانه  جنبه  یک  یا  "مزیت ها"  شامل  دوستی ها  از  برخی 
روابط صرفا عاشقانه نیستند و دوستان معموال خود را یک زن و شوهر 
دوستی شان  خاص،  شرایط  تحت  جز  به  عوض،  در  نمی بینند.  واقعی 
با  "دوستان  به  باسابقه  روانشناس  فیلیپس،  بی  سوزان  است.  افالطونی 
یا دوستان دردسرساز، برای مجله سایک سنترال می نویسد  منفعت" و 
در حالی که این طرح ممکن است برای بعضی افراد قابل دستیابی باشد، 
اما این نوع دوستی اغلب به عوارضی منجر می شود. اضافه کردن عناصر 
رمانتیک به دوستی، بدون افزودن یک رابطه واقعی، ممکن است باعث 
از  بیشتر  شخص  یک  چون  شود،  صدمه ای  یا  اشتباه  احساسات  ایجاد 

دیگران احساس می کند. 
عالقه های مشابه

در  مایک.  داستان  و همین طور  دارید،  را دوست  تخیلی  علمی  ادبیات 
را  او  که  و سال هاست  نیست  دیگر شما شبیه  دوستان  به  او  که  حالی 
می شناسید، عالقه متقابل شما به علم فیزیک دو طرف را به هم متصل 



می کند. برخی از دوستی ها بر مبنای منافع مشترک ساخته می شوند، در 
حالی که این رابطه ها در نهایت می توانند عمیق تر رشد کنند، آنها با یک 
اشتراک ساده از یک موضوع شروع می شوند و در بسیاری از موارد از آن 
نقطه فراتر نمی رود. با این نوع دوست، ممکن است میل به بازی تنیس 
داشته باشید، نظرات سیاسی مشابه داشته باشید یا متعلق به یک سازمان 

اجتماعی خوب باشید. 
"دوست متقابل" به چه معنی است؟

 دوستان مشترک چندین دوست خود را با منافع و فعالیت های مشترک 
مردم  دوستان جدید،  ایجاد  برای  تالش  در  پیوند می دهند.  یکدیگر  به 
اغلب یکی از موثرترین ابزار خود را نادیده می گیرند: دوست مشترک. این 
فرد یک دارایی مؤثر برای مالقات با افراد جدید است که دارای منافع، 
عقاید و سرگرمی های مشابه هستند. هر شخصی یا شبکه های اجتماعی، 
با استفاده از یک دوست مشترک، می تواند یخ را بشکند و به سرعت به 

برقراری دوستی کمک کند.
هویت

کرده است.  برقرار  را  نفر  دو  با  دوستی  که  است  فردی  متقابل  دوست 
هنگامی که این دو نفر یکدیگر را مالقات می کنند، یاد می گیرند که دارای 
دوستی مشترک هستند؛ دوستی که آنها به طور مشترک دارند، دوست 
مشترک شان است. اگر این دو نفر دوست شوند، دایره دوستی بین دوست 
شایع  مدارس  در  متقابل  دوستی  می شود.  ایجاد  دیگر  افراد  و  متقابل 
است و بچه ها به وسیله یک دوست متقابل به یکدیگر معرفی می شوند. 
سایر  و  رستوران ها  بارها،  کار،  محل  در  افراد  دیگر  با  اغلب  بزرگساالن 

محیط های اجتماعی با توجه به دوستان متقابل آنها معرفی می شوند. 
شبکه های اجتماعی

می یابد.  گسترش  اجتماعی  شبکه های  به  نیز  متقابل  دوستان  مفهوم 
یک دوست متقابل در وبسایت فیس بوک کسی است که با یک کاربر 
فیس بوک و شخصی که نمایه کاربر است، دوست است. در هنگام بازدید 
از نمایه فیس بوک شخصی که دوستتان نبوده، وبسایت لیست افرادی را 
که دوستان شما هستند، نمایش می دهد. آنها دوستان متقابل هستند. 
وبسایت توییتر به طور مشابه فهرست مشترکی را در سرویس خود ادغام 
می کند. اگر از یک نمایه شخصی در توییتر بازدید کنید، وبسایت دوستان 

شما را دنبال می کند که از آن شخص پیروی می کنند. 
دوست یابی

دوستی متقابل به عنوان پایه ای برای بسیاری از تجربه های دوست یابی 
خدمت می کند. برای مثال، دو دوست ممکن است با توجه به داشتن وجه 
مشترک بین خود و با یک دوست متقابل با یکدیگر دوست شده باشند. 
اوقات توسط یک دوست متقابل تعیین می شود که  قرار مالقات گاهی 
معتقد است که دو دوستش جفت خوبی برای یکدیگرند. با این حال، اگر 
قرار مالقات فاجعه آمیز باشد، دوست متقابل دوستی شان را تحت فشار 

قرار می دهد.
همنشین دوست مشترک

فرصت  ایجاد یک  است.  مفید  ایجاد دوستان جدید  در  متقابل  دوستی 
پیداکردن  برای  است  راهی  شما،  متقابل  اجتماعی  دایره  با  دیدار  برای 
دوستان جدید. این فرصت می تواند یک مهمانی یا یک رویداد اجتماعی 
 ،SucceedSocially.com وبسایت  در  مقاله ای  طبق  بر  باشد.  دیگر 
مشخص  قبل  از  دارید  دوست  که  ویژگی هایی  نمایش  برای  دوستان 
متقابل  دوستی   " می شناسند.  را  شما  دوست  قبال  آنها  زیرا  می شوند، 

تقریبا به شما تضمین می دهد که دوستان دوستان شما را دوباره ببینید. 
پس از چند بار دیدار ، دوستی ممکن است به طور طبیعی بین شما و 

همراهان دوست مشترک شما ایجاد شود. 
را  من  دوستانم  از  یکی  که  بگویم  می توانم  چگونه 

دوست دارد؟
 

و  دوستی  بین  رابطه  است  ممکن  شما  دوستی  مشابه  فعالیت های 
دوست یابی را تضعیف کند. محدوده میان دوستی خیلی عمیق و روابط 
عاشقانه گاهی اوقات می تواند تار شود. هر چقدر دوستان وقت بیشتری 
را با هم بگذرانند، یکی یا هر دو ممکن است احساسات یکدیگر را تجربه 
کنند. اگر از احساسات دوستی تان مطمئن نیستید دوستی تان تحت فشار 
قرار می گیرد. با توجه به رفتار دوست شما در اطراف شما، تصمیم بگیرید 
که چگونه رابطه خود را ادامه دهید. گرچه این خطر وجود دارد که افشای 
به دوستی  باعث آسیب جبران ناپذیری  به دوست شما،  احساسات شما 

شما  شود، اما می توانید با روابط عاشقانه ارتباط برقرار کنید. 
برنامه ریزی رویدادها

شما  دوست  آیا  بروید.  بیرون  به  می خواهید  دوست تان  با  کنید  فرض 
را  دونفره تان  می کند جمع  یا سعی  می کند  دعوت  را  دیگرش  دوستان 

حفظ کند؟ 
ارتباطات

شما  با  ارتباط  هنگام  دوست تان  که  غیرکالمی  و  کالمی  نشانه های  به 
انسان ها  ارتباطات  از  عمده ای  بخش  کنید.  توجه  می کند  استفاده 

ناخودآگاه است، به این معنی که حرکات ظریف را تقریبا ناآگاهانه انجام 
مانند  واضح،  حرکات  شامل  می تواند  جذابیت  عالئم  می دهیم. جستجو 
لبخند، لمس کردن موهای تان، تکیه به سمت شما و دست زدن پشت تان 
باشد. عالئم غیرکالمی کمتر قابل توجه جاذبه، می تواند شامل ایجاد تماس 

چشم و گوش دادن فعاالنه به افکار، نگرانی ها و گفتگوهای تان  باشد. 
در جستجوی احساسات تان باشید

به هنگام فکرکردن درباره احساسات در یک رابطه، مهم است که افکارتان 
را از احساسات تان جدا کنید. اگرچه افکار مشابه شامل شرایط است، اما 
عوامل  و  احساسات  توسط  اغلب  افکار  هستند.  خام  عواطف  احساسات 
فرهنگی  هنجارهای  و  همساالن  اجتماعی،  نشانه های  مانند  خارجی 
نمی توانم  که  کنید  فکر  است  ممکن  علت  همین  به  می شوند.  کنترل 
این  بزرگ ترند دوست شوم، در حالی که در مورد  از من  افرادی که  با 
یا  هستند  اطرافتان  در  وقتی  می کنم.  شعف  و  شادی  احساس  شخص 
در مورد دوستتان فکر می کنید چه احساسی دارید ؟ احساسات شادی، 
خوشبختی، خوشحالی و نگرانی، همه شاخص هایی هستند که دوستی 
شما ممکن است پتانسیل عاشقانه ای داشته باشد که ارزش جستجوکردن 



دارد. 
وقتی شک دارید، سوال بپرسید

بدون پرسیدن واقعا غیرممکن است که به واقع بدانیم فرد دیگر چه فکر 
می کند یا چه احساسی دارد. اگر مطمئن نیستید روابط شما با دوست تان 
در چه موقعیتی قرار دارد، سوال پرسیدن همه ابهامات را برطرف می کند 
و شما را قادر می سازد تا بفهمید که رابطه تان از کجا شکل گرفته است. 
صرف نظر از پاسخ، صحبت کردن با دوستان تان در مورد احساسات شما 
آیا احساسات تان متقابل است  ببینید  امکان را می دهد که  این  به شما 
یا نه، دوست شما مطمئن نیست یا شما را به عنوان یک شریک بالقوه 

عاشقانه نمی بیند. 
به جلو حرکت کنید

پس از گفتن اینکه چه احساسی در مورد دوست تان دارید، این بر عهده 
با روابط خود حرکت کنید.  بگیرید چگونه  نفر شماست که تصمیم  دو 
ممکن  شما  دوست  اگرچه  که  باشید  داشته  یاد  به  که  است  این  مهم 
است شما را دوست داشته باشد، ممکن است دوست تان نخواهد بر طبق 
آن احساسات عمل کند. ممکن است تنظیم وضعیت جدید زمان ببرد، 
صرف نظر از اینکه آیا تصمیم گرفتید به عنوان دوست یا چیزی بیش از 

یک دوست به جلو حرکت کنید. 
مشخص  را  عشق  و  دوستی  بین  مرزهای  چگونه 

کنیم
 ایجاد مرزهای مشخص بین دوستی و عشق.

در حالی که مردان و زنان می توانند دوست باشند، همیشه آسان نیست. 
تحقیق 2012 در "مجله روابط اجتماعی و شخصی" منتشر شده است که 
چنین روابطی اغلب بار جذابیت بدون عمل متقابل را نشان می دهند. با 
توجه به این موضوع، مرزهای مشخص و ثابت مهم است تا رابطه شما از 

خط دوستی به وضعیت ناراحت کننده یا نامناسب منتقل نشود.
ارتباط مشخص برقرار کنید

یک راه ساده برای تعیین مرزهای الزم برای حفظ دوستی افالطونی برای 

جلوگیری از ناخوشایندشدن دوستی، مشخص بودن اهداف تان است. اگر 
اما  باشید،  واقعا دوست دارید برای رفتن به گشت وگذار دوستی داشته 
دختری که با او دوست هستید به طور پنهانی امیدوار است تا عاشق او 
بهتر است که مسائل  این دوستی احتماال به سرانجام نمی رسد.  شوید، 
را از همان ابتدا بررسی کنید و هر شخصی را وارد محدوده شخصی تان 
جنسی  تمایالت  می کنید  تالش  اگر  باشید.  صادق  خودتان  با  نکنید. 
نظرتان  مورد  مرزهای  حفظ  کنید،  سرکوب  را  خود  دوست  به  نسبت 

دشوار خواهد بود. 

نظارت بر رفتار فیزیکی
کلیفورد ان الازروس، دکترای روانشناسی در مقاله ای در اکتبر 2010 در 
روانشناسی امروز، هشدار می دهد که در رفتار فیزیکی با دوستان مخالف 
جنس خود که با دوست همان جنس مخالف نبوده اید وارد نشوید. اگر 
هم اکنون یک شریک رمانتیک دارید، یک ارزیابی دقیق از اینکه آیا بیان 
فیزیکی مناسب است یا خیر این است که آیا آن را روبروی شریک تان 
انجام دهید یا خیر. به عبارت دیگر، اگر صورت دوست پسر افالطونی خود 
انجام  را  او نیست آن  نبوسید، زمانی که  را زمانی که دوست تان هست 
ندهید. محبت فیزیکی آشکار روش سریعی برای تمیزکردن مرزهای بین 

دوستی و عشق است. 
قوانین زمینی را مشخص کنید

باید  کنید،  حفظ  خود  رابطه  در  را  خود  مناسب  مرزهای  بخواهید  اگر 
بوتیچ  اسموئل  رابی  ارتودوکس  یادداشت  تنظیم کنید،  را  زمین  قوانین 
برای   www.Oprah.com وبسایت  در  مقاله ای  در   "Shmuley"
مثال، اجتناب از خوردن شام در اواخر شب، رانندگی طوالنی و رازگویی. 
حاصل  اطمینان  هستید،  دوستی  رابطه  در  اگر  می کند  توصیه  بوتیچ 
کنید که اطالعاتی را در اختیار دوست تان قرار می دهید که به شریک 
زندگی تان نمی گویند. او بی تردید بیان می کند که دوستی با یک عاشق 
سابق، غیرممکن است. در این مورد، مرزهایی که می خواهید ایجاد کنید 

قبال عبور کرده اید. 
شریک تان را شامل کنید

اگر به طور عاشقانه درگیر هستید، شریک زندگی خود را در سفرهای 
خود با دوستان افالطونی تان شرکت دهید. انجام این کار این پیام را برای 
او دارد که شما از بودن با او خوشحال هستید، اما کامال با رضایت شما 
در حال حاضر عاشقانه است. این احساسات بی رحمانه ای را که بر روی 
به شما  را خنثی می کند. شامل کردن دیگران  دارد  قرار  شخصیت شما 
کمک می کند تا دوستی خود را به جای اینکه در یک سطح صمیمانه 

نامناسب قرار دهید، در سطح سرگرم کننده نگه دارید. 
تعریف همبستگی چیست؟

"احساس  دوستی  تعریف  آکسفورد،  انگلیسی  لغت  فرهنگ  طبق  بر 
دوستی یا مشارکت" است. انجمن روانشناسی آمریکا می گویدگرایش فرد 
به دنبال همبستگی و ایجاد ارتباطات اجتماعی جدید در طول زندگی 
خود نسبتا ثابت است، اما بینش و راهنمایی می تواند به شما در بهبود 

منطقه راحتی شما کمک کند. 
تفریح کردن

صرف زمان با دیگران، چه در انجام فعالیت های دقیق و یا فقط نشستن و 
صحبت کردن، یک راه ساده برای شروع ارتباطات است. افزایش تدریجی 
عمق گفتگو، پیشرفت طبیعی برای افرادی است که قبال هم زمان زیادی 
را صرف وقت می کنند و می توانند به ایجاد احساسات دوستی و همکاری 
افراد ممکن  برخی  این حال،  با  تعریف کنند.  را  تعامل  کمک کنند که 
است به راحتی تمایل به گسترش محافل اجتماعی خود نداشته باشند 
با شما همراه شوند، درست همان طور که  یا احساس کنند نمی توانند 
احساس همراهی  وقت می گذارید،  آنها  با  که  آنهایی  برای  است  ممکن 

نکنید. همبستگی به طور طبیعی توسعه می یابد و نباید اجباری باشد. 

ادامه دارد...
https://oureverydaylife.com/
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روز بهترین دوست

NATIONAL BEST FRIENDS DAY         JUNE 8

گرفته  جشن  جهان  سراسر  در  جون   ۸ در  دوست  بهترین  روز 
می شود. این روزی است که شما می توانید به بهترین دوستانتان 
بگویید که که چقدر آنها برای شما اهمیت دارند. می توانید این کار 
را با ارسال یک کارت یا هدیه به بهترین دوست خود انجام دهید. 
مهم تر اینکه، چه شادی در زندگی بدون بهترین دوست شما وجود 

دارد؟

تاریخچه روز بهترین دوست
می آید،  کجا  از  روز  این  منبع  نمی داند  کس  هیچ  حالی که  در 
برخی معتقدند که آن در سال 2002 در ریچموند، ویرجینیا آغاز 
شده است. با توجه به منشا این داستان، چندین هنرمند و نوازنده 
- که همگی بهترین دوستان هم بودند - تصمیم گرفتند در یک 
با این حال، می خواستند  پارک آبی محلی مهمانی داشته باشند. 
کار بیشتری صرفا به عنوان دوست در این مهمانی انجام دهند. آنها 
چیز بزرگ تری می خواستند. آنها می خواستند جشن های حماسی 
داشته باشند. کسی که سقف خیالی پارک آبی را منفجر کند. این 
ایجاد  را  بهترین دوست  روز  گرفتند  تصمیم  آنها  که  است  زمانی 
کنند و آن را به بقیه جاهای ریچموند تبلیغ کنند تا همه بتوانند 
بهترین دوستان خود را دعوت کنند و در جشن ها شرکت کنند. که 
یک ایده واقعا خوبی بود. با این حال، چیزی که آنها نمی دانستند 

این بود که این تعطیالت سرگرم کننده به سرعت به 
یکی از بهترین تعطیالت در سراسر جهان تبدیل شود. 
یکم  و  بیست  قرن  ابتدای  در  که  اینترنت،  لطف  به 
ظاهر شد، واژه تعطیالت شان در سراسر جهان پخش 
شد. سایت های رسانه های اجتماعی و تاالرهای گفتگو 
داستان های مربوط به تعطیالت آنها را منتشر کردند 
کردند.  دریافت  را  آن  مردم  از  بسیاری  زود  و خیلی 
این روز در ۸ جون جشن گرفته  ایجاد آن،  از زمان 

می شود. 

بهترین  روز  در  رسوم  و  آداب  و  سنت ها 
دوست

همانند  دوست،  بهترین  روز  جشن گرفتن  روش های 
افرادی است که آنها را جشن می گیرند. بعضی  بقیه 
به  را  بهترین دوست خود  از مردم تصمیم می گیرند 
پارک آبی مورد عالقه خود ببرند. افراد دیگر به افتخار 
بهترین دوست خود یک مهمانی یا BBQ می دهند. 
راه دیگری برای جشن گرفتن این روز، این است که 
به دوست خود  را  یا کارت خود  بهترین هدیه  مردم 

می دهند یا آنها را برای شام بیرون می برند. 

https://nationaldaycalendar.com/
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شهرهای کوچک رویایی در جهان که 

هیچ وقت نمی خواهید آنها را ترک کنید.

شهر بلد )Bled( در کشور اسلوونی
جاذبه  دارد.  قرار  ایتالیا  و  اتریش  مرز  نزدیکی  در  اسلوونی  در  بلد  زیبای  شهر 
اصلی این شهر باستانی یک قلعه که زمان ساختش به اوایل قرن 11 میالدی باز 
می گردد. این قلعه بر روی یک صخره 130 متری واقع شده است که از باال بر 

روی دیگر جاذبه های موجود در منطقه دریاچه بلد تسلط دارد.

اقامتگاه تنبی )Tenby Resort( در کشور انگلستان
آنها  میان  در  که  دارند  وجود  بریتانیا  در  زیادی  زیبای  و  کوچک  شهرهای 
این شهر در خلیج کارمارتن و در  تنبی است.  محبوب ترین مقصد گردشگران 
جنوب ولز قرار دارد و اقامتگاه کنار دریایی محبوبی به شمار می آید. درحالی که 
این شهر حدود 4900 نفر جمعیت دارد، تعداد گردشگرانی که هر سال به این 

مکان زیبا می آیند بیش از ده برابر این عدد است.

روستای جیوفن )Jiufen( در کشور تایوان
سال ها پیش شهر جیوفن برای گروهی از معدنچیان طال به عنوان یک اقامتگاه 
کوچک بنا شده بود. اما هنگامی که طال تمام شد، مردم محلی خانه هایشان را 
ترک نکردند و بعد از چند سال، این شهر تبدیل به یک مرکز گردشگری پر رونق 

شد که هر ساله گردشگران زیادی به آن سفر می کنند.

شهر سمورو الوانگ )Cemoro Lawang( در کشور اندونزی
است.  الوانگ  سمورو  شهر  اندونزی  شهرهای  زیباترین  و  کوچک ترین  از  یکی 
این شهر در نزدیکی آتشفشان برومو )Bromo(  قرار دارد و دلیل شهرتش نیز 
همین می باشد. بسیاری از مسافران شب را در این مکان می گذرانند تا بتوانند 

هنگام طلوع خورشید در کنار کوه ها و آتش فشان ها قدم بزنند و لذت ببرند.



خیابان های شلوغ و پر سر و صدا، جاده های پر ازدحام که حتی در نیمه شب هم ترافیک سنگین در آن جریان دارد، کافه های شبانه و مراکز تفریحی که 
صدای زیاد موسیقی شان فرار از شلوغی را برای مردم سخت می کند. با این حال در دنیا هنوز هم شهرهای کوچک فراوانی وجود دارند که دارای ویژگی های 
متفاوتی هستند. آنها گردشگران را با مناظر شگفت انگیز، معماری خاص و شیوه زندگی مخصوصشان به خود جذب می کنند. این روستاها را می توان در 
نقاط مختلف دنیا پیدا کرد. جمعیت مردم در این شهرهای مینیاتوری گاهی اوقات به هزار نفر هم نمی رسد که باعث می شود گردشگرانی که می خواهند 
در یک مکان دنج و ساکت به استراحت بپردازند، به این شهرها جذب شوند. هر کدام از شهرهای موجود در این مقاله باعث می شوند که بخواهید برای 

همیشه در آنها زندگی کنید و یا اینکه حداقل سفری پر از آرامش به آنها داشته باشید.

روستای هال اشتات )Hallstatt( در کشور اتریش
از  یکی  شده است.  مخفی  اتریش  آلپ  کوه های  در  هال اشتات  زیبای  روستای 
جاذبه های اصلی این مکان معدن نمک یکی از قدیمی ترین معادن نمک در دنیا 
به شمار می آید و بیش از 3000 سال پیش ساخته شده است. در حین حفاری 
دانشمندان نشانه هایی از بیش از 2000 قبر یافتند که قدیمی ترینشان مربوط 

به عصر آهن بود.

شهر شیراکاوا-گو )Shirakawa-Go( در کشور ژاپن
شیراکاوا-گو در ژاپن یکی از معدود شهرهای ژاپنی است که توانسته برای صدها 
سال جذابیت های تاریخی خودش را حفظ کند. در این شهر با مساحت 356 
کیلومتر مربعی، حدود 1600 نفر زندگی می کنند. خصوصیت اصلی شیراکاوا-گو 
معماری منحصر به فردش است و ساختمان ها دقیقا به همان شکلی هستند که 

200 سال پیش بوده اند.

شهر گورمه )Goreme( در کشور ترکیه
دلیل شهرت جهانی گرمه آرایش سنگی اش می باشد. هنگام فرمانروایی رومی ها، 
دلیل  به  تراشیدند.  سنگ  از  و  مکان  این  در  را  خانه هایشان  مهاجران  اولین 
دوام  سال  هزار  برای  توانسته اند  متعددی  خانه های  دوام سنگ ها،  و  استقامت 

بیاورند و هنوز هم قابل سکونت باشند و مردم در آنها زندگی کنند. 

دهکده پوزیتانو )Positano( در کشور ایتالیا
 )Santa Maria Assunta( جاذبه اصلی پوزیتانو کلیسای سانتا ماریا آسانتا
است که عتیقه ای مقدس را که تمام دنیا آن را می شناسند در خود نگه می دارد 
 )The icon of the black Madonna( سیاه  مدونای  تندیس  هم  آن  و 
است. زائران بسیاری به این مکان می آیند تا رو به تندیس شگفت انگیز مدونای 

سیاه تعظیم کنند.

https://www.touristgah.com/



عجیب تریــن لــوازم جانبــی و تجهیــزات 
ــیک  )1( ــی در خودروهای کالس رفاه

 میالد زنگانه 
خودروهای 50 سال گذشته با مدل های امروز، شباهت بسیار کمی داشتند. سال ها قبل، در بازار لوازم جانبی خودرو هم، محصوالت جالب و گاهی عجیب 

فروخته می شد.
به  لطف پیشرفت خودروسازی، سفر های جاده اِی امروز راحت تر و بی دردسرتر از گذشته شده است. تجهیزات و امکانات رفاهی متنوع مثل سیستم های تهویه  
چندگانه، صندلی های قابل تنظیم برقی، ماساژور، سیستم های سردکن و گرم کن صندلی، سیستم صوتی و تصویری و بسیاری از فناوری های پیشرفته  دیگر، 

خودروها را به  مکانی دلنشین تبدیل کرده اند.
خودروهای امروزی و تجهیزاتشان شرایطی به  وجود آورده اند که هر فرد برای خرید مدل جدید، توجه ویژه   ای به امکانات رفاهی خواهد داشت؛ اما در 
دهه های پیش، خودروسازان تجهیزات عجیب و جالبی عرضه می کردند. برای مثال، صندلی های بادشونده از امکانات رفاهی برخی خودروهای کالسیک بود. 
سال ها پیش متقاضیان خرید خودرو با تجهیزات مختلفی در خودرو روبه رو می شدند که گاهی اوقات، سودمندی شان بحثی طوالنی و بیهوده بود. در این 
مقاله، بخشی از امکانات رفاهی و لوازم جانبی خودروهای قدیمی و کالسیک را بررسی می کنیم که این روز ها فراموش شده اند؛ اما چند مورد، پیش درآمِد 

نمونه های مدرن هم هستند. البته، برخی از لوازم جانبی که معرفی می کنیم، هنوز هم در بازار کشورهای مختلف عرضه می شوند.

کاروان های کوچک پالستیکی
در دهه  1950، شرکت برکلی )Berkeley( درکنار کاروان های بزرگ و مجهز و 
چند مدل خودرو، نمونه  کوچک پالستیکی موسوم به Caravette را نیز تولید 
می کرد. محصول جالب برکلی را باید اولین نمونه  از کاروان های یک تا دونفره  
امروز دانست. هدف اصلی تولید این کاروان پالستیکی، جابه جایی با کوچک ترین 
خودروهای آن دوران مثل مینی بود. البته، این کاروان قابلیت جداشدن دیواره و 
تبدیل شدن به تریلر معمولی را هم داشت. کاروان کوچک برکلی را می توان یکی 
از تجهیزات اضافی لوکس خودرو دانست؛ زیرا این محصول با قیمت هنگفتی )با 

نرخ امروز حدود 3.300 دالر( فروخته می شد.

میز کوچک چای خوری روی داشبورد
و  صندلی  میز،  چینی،  ظروف  انواع   )Brexton( برکستون  شرکت 
از  یکی  می کرد.  تولید  را  غذاخوری  و  مسافرت  تجهیزات  مجموعه 
جالب ترین محصوالت این برند قدیمی انگلیسی میز چای خوری خودرو 
بود که به  وسیله  دو پایه روی داشبورد نصب می شد. برکستون این میز را 
برای خودروهای انگلیسی آستین )Austin( مینی و موریس مینی ماینر 
و ولزلی هورنت )Wolseley Hornet( تبلیغ می کرد که هر سه مدل 

همان مینی کالسیک با نشان برندهای مختلف هستند.

آفتاب گیر بزرگ
عرضه  را  آفتاب گیر  از  نمونه ای  پیش  سال ها   )Auster( آستر  شرکت 
می کرد که درحقیقت، باله  بزرگ فلزی بود. این آفتا ب گیر باالی شیشه  
جلو نصب می شد تا راننده به عینک آفتابی یا شیشه های دودی نیازی 
نداشته باشد. این محصول برای مدل A35 آستین تبلیغ می شد که عالوه 
 بر عملکرد اصلی اش در کاهش تابش نور آفتاب به کابین، در ظاهر کلی 

خودرو اقتصادی انگلیسی ها هم تأثیرگذار بود.



شوینده و گردگیر ویژه   خودرو

خوراکی،  برندهای  انواع  از  زیادی  درآمد  مختلف،  رشته های  قهرمانان 
پوشاک، کفش و... کسب می کنند. استرلینگ ماس فقید هم برای کسب 
از عجیب ترین موارد،  درآمد، محصوالت متنوعی تبلیغ کرده است. یکی 
گردگیر برند Nenette است. شاید نتوان تصور کرد لوئیس همیلتون به 
طرفداران بی شمارش استفاده از محصوالت شوینده  و تمیزکننده  خودرو 
را تبلیغ کند؛ اما ماس درکنار تبلیغ انواع روغن موتور و برندهای پوشاک، 
استفاده از گردگیرهای Nenette را هم توصیه کرده است. نقل  قول ماس 

در در بروشور تبلیغاتی جالب تر هم هست:
گردگیر Nenette از اولین موارد در فهرست هدیه های کریسمس است.

باربند سقفی کیفی

اما  داشتند؛  زیادی  مثبت  ویژگی های  اقتصادی  و  کوچک  خودروهای 
فضای بار، جزو ضعف های این خودروها محسوب می شد. شرکت مانسال 
رسیده  انگلیسی ها  بین  در  مینی  زمانی که  در  درست   )Monsall(
کیفی  باربند  کرد.  رونمایی  را  قبلی  نمونه های  از  بزرگ تر  باربندی  بود، 
مانسال که امروز به  نمونه های جعبه ای با طراحی آیرودینامیک رسیده، 
درست  می کرد.  حل  را  کوچک  خودروهای  کوچک  بار  فضای  مشکل 
انواع  سقف  روی  هم  مانسال  محصول  امروز،  جعبه ای  باربندهای  مانند 

خودروهای برندهای مختلف نصب می شد.

تشک های بادی مخصوص خودرو
خودروهایی که بعد از جنگ جهانی تولید شدند، همه به سیستم تعلیق 
نرم مجهز بودند؛ اما شرکت اسکاتلندی موزلی )Moseley( نرم ترین و 
نام  با  این شرکت  بادی  راحت ترین سواری را فراهم می کرد. تشک های 
به  صندلی ها  تا  می شدند  نصب  خودروها  تمام  روی   Float�On�Air
خودرو  دستگاه  سه  که  است  این  جالب  شوند.  تبدیل  راحتی  مبل های 
پنوماتیک  به تشک  با صندلی های مجهز   )Darracq( فرانسوی داراک 

بروکلندز  کیلومتری   320 استقامت  مسابقات  در  موزلی 
شرکت کردند و عملکرد خوبی هم به نمایش گذاشتند.

پشتی صندلی

تولید  خودرو  صندلی  پشتی های  و  روکش  انواع  امروزه 
می شود تا افرادی که از مواد اولیه  کارخانه ای کابین راضی 
نیستند، با انتخاب های بیشتری روبه رو شوند. با این  حال 
سال ها پیش، شرکت KL با پشتی صندلی در جنس های 
مختلف پارچه ای و چرمی، این محصول را به خودروسازی 
با  بود که  اشاره شده   KL تبلیغاتی  بروشور  وارد کرد. در 
پشتی صندلی، راحت ترین و بهترین حالت نشستن ایجاد 
خستگی  احساس  راننده  طوالنی،  رانندگی  در  و  می شود 

نخواهد کرد.

نیروسنج
انواع  هم  هنوز   )Bowmonk( بومانک  انگلیسی  شرکت 
نیروسنج خودرو را عرضه می کند. نیروسنج بومانک بدون 
تجهیزات اضافی به  سادگی روی داشبورد نصب می شود و 
میزان سرعت گیری و ترمزگیری خودرو را نشان می دهد. 
در این وسیله، آونگ حساسی نصب شده تا هرگونه تغییر 
سرعت و زاویه را به  صورت کامال مکانیکی اندازه گیری کند. 
را هم  بومانک مصرف سوخت  نیروسنج  قدیمی  مدل های 

نشان می دادند. شعار تبلیغاتی این محصول این بود:
تمام راننده  ها به نیروسنج بومانک نیاز دارند.

۶1      
ReMi 

Journal 

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم



۶2 
ReMi 

Journal 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

کمربند ایمنی چنداتصالی
شرکت انگلیسی دلینی گلی )Delaney Galley( با شعار »محافظت 
کامل«، کمربند ایمنی با اتصال پایین و باال تولید کرد. طراحی این 
کمربند به گونه ای بود که حتی با حذف کردن درهای خودرو، راننده 
یا سرنشین جلو به بیرون از کابین نیفتند. همان  طور که از تصویر 
هم مشخص است، کمربند ایمنی چنداتصالی دلینی گلی با نمونه های 

پیش کشنده و سه نقطه ای مدرن متفاوت دارد.

کامپیوتر خودرو
چراکه  شد؛  سپرده  فراموشی  به   19۸0 دهه   در  بومانک  نیروسنج 
شرکت اسپارک رایت )Sparkrite( نوعی پنل دیجیتال و کامپیوتری 
برای سنجش سرعت مصرف سوخت و مسافت طی شده عرضه کرد. 
تمام قابلیت های محصول اسپارک رایت مثل نمایش سرعت حرکت، 
میانگین سرعت، مسافت طی شده حداکثر تا 3.200 کیلومتر، تقسیم 
مسافت های طی شده و تنظیم هشدار برای محدودیت در بسیاری از 

ارزان ترین خودروهای مدرن به صورت استاندارد وجود دارد.

برچسب جادویی
یکی از جالب ترین راهکارهای تعمیر نشتی از باتری و جعبه دنده 
بزرگ وکوچک  برچسب های  انواع  از  استفاده  بنزین،  باک  و 
برچسب ها و چسب های مخصوص  انواع  البته، هنوز هم  بود. 
 Granville Petro( خودرو تولید می شود. پترو پچ گرنویل
Patch( یکی از معروف ترین محصوالت گذشته و امروز است. 
لوازم جانبی  متداول ترین  از  یکی  هم  همه کاره  چسب های 
خودروهای قدیمی بود و از آن برای تعمیر بخش های زیادی 

از کابین و قطعات بیرونی استفاده می شد.

دستگاه روغن زنی
پیشرانه و قوای فنی خودروهای جدید نیازی به لوازم جانبی برای عملکرد 
بهینه ندارند؛ اما در سال های گذشته، انواع دستگاه های روغن زنی برای 
استارت زدن خودرو عرضه می شدند. درواقع، از این دستگاه ها برای کمک 
از استارت استفاده  به روغن رسانی موتور به   ویژه در هوای سرد، پیش 

می شد.

https://www.zoomit.ir/
ادامه دارد...

جک هیدرولیک چندمنظوره
جک هیدرولیک لیک و الیوت )Lake & Elliott( به گونه ای طراحی شده بود تا از رکاب یا سپرهای جلو عقب خودرو قابل استفاده باشد.

روکش صندلی
 Regency درکنار پشتی صندلی، بسیاری از شرکت ها روکش های متنوع با طرح های مختلف خانگی و رسمی هم تولید می کردند. شرکت

روکش های صندلی با قابلیت شست وشو عرضه می کرد.





یک کتاب وارد  گشودن  با  و  بنشینیم  که  زیباست  چه 
نقاط سفر کنیم، همه  به دورترین  دنیای جدیدی شویم، 
چیز را از دریچه  چشم نویسنده ببینیم، خودمان را جای 
قهرمان داستان تصور کنیم و آن وقت چه آسان می توانیم 
اجتماعی  عشق، دل شکستگی، دوستی، جنگ، بی عدالتی  
کتاب  لطف  به  را  دیگر  شیرین  و  تلخ  تجربه   هزاران  و 
خواند  باید  که  کتاب  هایی  مقاله،  این  در  باشیم.  نظاره گر 
را به شما معرفی خواهیم کرد تا با خواندن هریک از آنها، 
زندگی را به گونه  متفاوتی تجربه کنید. شاید فکر کنید که 
این کتاب  ها از سن و سال شما گذشته و مربوط به دوره 
نوجوانی بوده، ولی عجله نکنید، اول آنها را بخوانید و بعد 

قضاوت کنید.

1.  بادبادک باز نوشته  خالد حسینی
خالد حسینی »بادبادک باز« را زمانی می نویسد که کشور 
افغانستان یک جو سیاسی متغیر را از دهه   1970 تا حمالت 
بادبادک باز  کرده است.  تجربه  آن  از  پس  و  سپتامبر   11
داستاِن عجیب و پیچیده  دوستی میان امیر )پسر یک تاجر 
ثروتمند( و حسن )پسر خدمت کاِر پدر امیر( است تا زمانی 
جنگ  آشفتگی های  و  طبقاتی  و  فرهنگی  اختالفات  که 
آن دو را از هم جدا می کند. حسینی سرزمین مادری اش 
 11 حمالت  از  پس  که  می کند  زنده  برای مان  طوری  را 
سپتامبر، رسانه های خبری هرگز نتوانستند این حقایق را 
بازگو کنند. او زندگی مردم عادی را به ما نشان می دهد که 
مانند ما غذا می خورند، می خوابند، عبادت می کنند، عاشق 
داستان  این  هستند.  خود  رؤیاهای  دنبال  به  و  می شوند 
قدرت  و  دوستی  پایداِر  رازهای سربه ُمهر، عشق  روایت گر 

دگرگون کننده  بخشش است.

2 .ستاره ها را بشمار نوشته  لوئیس لوری
 New�)1990 برنده  مدال نیوبِری  این رمان که در سال
ادبی کتاب کودکان در دنیا )شد،  bery-نخستین جایزه  
داستاِن آن ماری یوهانِسن )یک دختر ده ساله ی دانمارکی( 
دوران جنگ جهانی  در  که  است  اِلِن  دوستش  بهترین  و 
دوم در شهر کپنهاگ زندگی می کنند. وقتی نازی ها شروع 
ترِس  و  می کنند  یهودی ها  آدرس  و  نام  جمع آوری  به 
جان  به  را  اجباری  اقامت  اردوگاه های  به  شدن  فرستاده 
تصمیم  خانواده اش  و  آن ماری  می اندازند،  یهودی ها  همه  
می گیرند از خانواده   ی اِلِن و هزاران یهودی دیگر محافظت 
کنند. رمان لوری یادآور این حقیقت است که تفاوت های 
فرهنگی و مذهبی، دوستان واقعی را از هم جدا نمی کند و 

عشق همواره بر نفرت چیره خواهد شد.

3 .غرور و تعصب نوشته  ِجین آستین

به یادماندنی ترین جمالت  از  تعصب«  و  »غرور  رمان  نخست  جمله  این 
نخست رمان های کالسیک است: »صغیر و کبیر فرض شان این است که 
معروف ترین  این  حال،  با  قاعدتا زن می خواهد«  پول و پله دار  مرد مجرد 
بازار ازدواج و  اثر جین آستین چیزی بیش از یک کمدی رفتار درباره  
شگردهای نفوذ به طبقه  اشراف در انگلستان قرن نوزدهم است. غرور و 
تعصب همچنان یکی از ماندگارترین آثار در ادبیات انگلستان محسوب 
می شود. صرف نظر از لذتی که از تماشای جرقه های عشق بین الیزابت 
اثر،  این  به  خوانندگان  عالقه   مهِم  دلیل  می بریم،  دارسی  آقای  و  بِِنت 
توصیف صادقانه  آستین از شخصیت انسان با همه  زشتی ها و زیبایی هایش 
است. کتاب غرور و تعصب، درِس غلبه بر اختالفات شخصیتی و طبقاتی، 
درِس سخت نگرفتن زندگی و درِس عشق به معشوق با همه  خوبی ها و 

بدی هایش را به ما یادآور می شود.

4. بیگانگان نوشته اس.ای.هینتون
خواندن  از  و  داشت  سال  شانزده  فقط  که  زمانی  را  رمان  این  هینتون 
دنبال  به   او  درآورد.  نگارش  به  بود  عاشقانه خسته شده  پوِچ  رمان های 
داستانی درباره حقایق تلخ زندگی نوجوانان در اواسط قرن بیستم آمریکا 
به  شروع  خودش  نداشت،  وجود  داستان هایی  چنین  که  آنجا  از  و  بود 
نوشتن کرد. این رمان که برنده چندین جایزه از بخش رمان بزرگساالن 
جوان شده است، از نگاه پونی بوی کرتیس یتیم، داستان گروهی از پسران 
خشن خیابانی را روایت می کند که در یکی از شهرهای ایالت اوکالهاما 
بحبوحه  در  اما  هستند،  ماندن  زنده   برای  تقال  در  و  می  کنند  زندگی 
خشونت، فشار هم ساالن و خانواده های ازهم گسیخته شان، هوای همدیگر 
را دارند. این رمان یادآور این است که بزرگ شدن هرگز آسان نیست 
مرزهای  که  هستند  تجربیاتی  عشق  و  دوستی  دادن،  دست  از  درد،  و 

اقتصادی-اجتماعی را هم ایجاد می کنند و هم از میان می برند.

۵. زنان کوچک نوشته ی لوئیزا ِمی اَلکات
»زنان کوچک« با فهرستی از شخصیت های به یادماندنی، ما را به خانه 
گرم و راحت یک خانواده آمریکایی در قرن نوزدهم دعوت می کند. هر 
خواننده ای می تواند ویژگی های خودش را در یکی از شخصیت های این 
یا  ایمی  شیطنت های  مگ،  غرور  جو،  اخالق  مثال  کند،  پیدا  داستان 
کم رویی بت. این رمان داستان بزرگ شدن چهار خواهر )دختران مارچ( 
از نوجوانی تا بزرگسالی در دوران جنگ داخلی آمریکاست. آنها در کنار 
هم با حقایق تلخ زندگی از قبیل فقر، بیماری و مرگ روبه رو می شوند 
و می آموزند که چگونه با وجود همه این تلخی ها دست از رویاپردازی، 
جاودان  و  گیرا  رمان  یک  کوچک،  زنان  و لبخند برندارند.  عشق ورزی 

درباره اهمیت خانواده و نعمت تنها نبودن است.
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۶. تار شارلوت نوشته ای.بی.وایت
حیوانات  درباره  را  رمانی  و  کنم  عوض  را  حال وهوای تان  می خواهم 
سخن گو به شما معرفی کنم. کیست که عاشق چنین رمانی نشود؟ این 
رمان کودک که بزرگساالن را نیز مجذوب خود کرده است، برنده مدال 
الئورا اینگالز وایلدر )Laura Ingalls Wilder( شده است. رمان »تار 
نام ویلِبر و رفقایش شارلوت عنکبوت و  به   شارلوت« که درباره خوکی 
تِمپلِتون موش است، در های تخیل را با سرعت به روی ما باز می گشاید و 
کاری می کند که از خودمان بپرسیم دنیا چگونه بود اگر حیوانات سخن 
می گفتند؟ این رمان ما را با پرسش های جدی تری هم مواجه می کند: 
اگر حیوانات می توانستند سخن بگویند، ما با آنها چگونه رفتار می کردیم؟ 
بشر  آیا  بگویند،  شادی هایشان  و  ترس ها  از  می توانستند  حیوانات  اگر 
طبیعت،  زیبایی های  یادآور  رمان  این  می کرد؟  رفتار  آنها  با  منصفانه تر 
چرخه زندگی و اهمیت فراموش نکردن جایگاه و ارزش همه مخلوقات 

زمین است.

۷. کتاب خوان نوشته برنهارد شلینک
رمان  این  می افتد.  اتفاق  آلمان  در  بیستم  قرن  اواخر  در  رمان  داستان 
توسط رابطه عجیب یک پسر 15 ساله به  نام مایکل برگ با یک زن 36 
نگهبان  و  برقی(  )واگن  تراموا  اپراتور  اشمیت،  هانا  نام  به   بی سواد  ساله 
سابق زندان آشویتس، به نحو جسورانه ای خواننده را با جنایت های آلمان 
نازی در جریان هولوکاست مواجه می کند. همان طور که مایکل خواندن 
را به هانا می آموزد، هانا نیز شخصیت انسان ها را به مایکل می شناساند 
و او رفته رفته اختالفات جزئی میان خوبی و شرارت و عواقب تصمیمات 
فردی را یاد می گیرد. »کتاب خوان« روایت گر گناه فردی و ملی، عواقب 

رازداری و قدرت رستگاری است.

8. جین ایر نوشته شارلوت برونته
برای  جوان  دختر  یک  کشمکش های  داستان  برونته  کالسیک  رمان 
یافتن جایگاهش در دنیایی پر از رنج و سختی است. »جین ایر« فراز و 
نشیب های زیادی را تجربه می کند، از رنجی که به  عنوان یک دخترک 
زندگی اش  اسفناک  شرایط  و  می شود  متحمل  عمه اش  خانه  در  یتیم 
هال  تورنفیلد  در  معلم سرخانه  عنوان  به  زمانی  که  تا  لووود  مدرسه  در 
)خانه آقای راچستر مرموز و جذاب( استخدام و با رازهای سیاهی مواجه 
می شود. جین با اراده قوی و انعطاف پذیری باال در جست وجوی استقاللی 
است که انگلستان ویکتوریایی از زنان دریغ کرده است. داستان او سرمشق 
جاودانی از اراده یک زن در انتخاب مسیر زندگی اش به  رغم سختی ها و 

استهزاء دیگران است.

9. پایان رابطه نوشته گراهام گرین
شاید  که  است  ارزشی  با  حقایق  از  سرشار  رابطه«  »پایان 
بخواهید بالدرنگ آنها را تجربه کنید، اما باید یاد بگیرید که 
صبور باشید. این رمان داستان رابطه کوتاه اما سرنوشت ساز 
داستان  وقایع  است.  مایلز  سارا  و  بندریکس  موریس  بین 
این رو  از  تاحدی در آشوب  جنگ جهانی دوم رخ می دهد و 
گناه و  نفرت، احساس  عشق،  سر  بر  فردی  کشمکش های 
هستند.  تأثرانگیز  همگی  رستگاری  و  حقیقت  جست وجوی 
داستان موریس و سارا یادآور این حقیقت است که کارهایی 
که از سر عشق انجام می دهیم  می تواند به طور اجتناب ناپذیری 
بر سرنوشت ما اثر بگذارد و زندگی مان را به سفری آمیخته 
با لذت  و خطر مبدل سازد. عشق شاید همیشه پایدار و ابدی 

نباشد، اما درس هایی که به ما می آموزد ابدی هستند.

10. کشتن مرغ مقلد نوشته هارپر لی
از  پیش  که  لی  هارپر  از  دیگری  رمان  انتشار  اعالم  از  پس 
توجه  رمان  این  نوشته شده است،  مقلد«  مرغ  رمان »کشتن 
این  اگر  حتی  بنابراین  کرده است.  جلب  خود  به  را  زیادی 
بازخوانی آن  برای  االن زمان خوبی  را قبال خوانده اید،  رمان 
است. داستان از زبان اسکات فینچ شش ساله روایت می شود 
و درباره متهم کردن جوان سیاه پوستی به  نام تام رابینسون 
به جرم تجاوز به یک زن سفیدپوست است. این بحران شهر 
وکیل  اسکات(  )پدر  فینچ  اتیکس  می ریزد.  به هم  را  آالباما 
و  طنزآمیز  تناوب  به   که  رمان  است.  رابینسون  منصوب شده 
به شدت صادقانه است با نگاهی انتقادآمیز به مسائل اجتماعی 
به  گاهی  و  جنسی  و  نژادی  طبقاتی،  سیاست های  نظیر 

بی عدالتی های عجیب وغریب نظام حقوقی آمریکا می پردازد.

11. هری پاتر و سنگ جادو نوشته ِجی.ِکی. 
رولینگ

پیشنهاد  اما  خوانده اید،  را  پاتر  هری   کتاب های  تمام  حتما 
می کنم این رمان نخست از سری هفت تایی کتاب های هری 
پاتر را دوباره بخوانید. دنیای جادوگری هری پاتر هم کودکان 
پسر  داستان  کرده است.  خود  مجذوب  را  بزرگساالن  هم  و 
می گذارد  سر  پشت  را  غمناکی  و  کودکی سخت  که  یتیمی 
و بعد از وقایعی متوجه می شود که جادوگر است. این رمان 
جایگاه باالیی در فهرست  کتاب های برتر دارد. داستان رمان 
درس عشق جاودان دوستی، درد فقدان و پیروزی خوبی  بر 
بدی  را به ما می آموزد و گویای این حقیقت است که گاهی  

اوقات سخت ترین نبردهای ما، نبرد ما با خودمان است.

هاجسون  فرانسیس  نوشته  سری  باغ   .12
بِرنِت
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لنوکس کوچک است که پدر و مادرش  این رمان محبوب درباره مری 
را در اثر بیماری وبا از دست می دهد و حاال در خانه اربابی عموی خود 
جاودان  کالسیک  اثر  یک  سری«  »باغ  می کند.  زندگی  انگلستان  در 
و  سحر  به  ایمان  و  عشق  شفابخش  قدرت  طبیعت،  زیبایی های  درباره 
با درخشش  با گرم شدن قلب کوچک و سرد مری  جادوست. هم زمان 
پسرعموی  کالین  با  شدن  دوست  و   )Yorkshire( یورکشایر  آفتاب 
باغ  برادر خدمت کار خانه و موجودات مهربان دیگر در  معلولش، دیکن 
سری، خواننده نیز شریک خنده ها و گریه های مری می شود و با او عشق، 

اعتماد کردن و پذیرفتن چالش های دنیای پیرامون را می آموزد.

13. شیر، جادوگر و کمد نوشته سی.اِس. لوئیس
جادویی  سرزمین  وارد  بی سروصدا  لوسی  و  ادموند  سوزان،  پیتر،  وقتی 
نارنیا می شوند، دوستی با حیوانات سخن گو و جنگیدن با جادوگر سفید، 
آنها را با پیوندهای خانوادگی و ارزش شجاعت بیشتر آشنا می کند. این 
خانه  قدیمی  اثاثیه  از  تکه ای  در  که  نیست  دنیایی  داستان  فقط  رمان 
مخفی شده باشد. این رمان دربار ه بی حدومرز بودِن قدرت تخیل انسان 
است. داستان در پس زمینه جنگ جهانی دوم در انگلستان رخ می دهد 

و سرزمین نارنیا نمایان گر امید ابدی به آینده ا ی بهتر و روشن تر است.

14. آن در گرین گیبلز نوشته اِل.اِم. مونتگوِمری
وقتی دختر یازده  ساله یتیمی به  نام آن شرلی زندگی جدید خود را با 
خواهر و برادر میان سالی به نام های متیو و ماریال کاتبرت آغاز می کند، بعد 
از گذشت مدتی متوجه می شود به  اشتباه به خانه آنها فرستاده شده است، 
چون آنها درخواست کرده بودند پسری را به فرزند قبول کنند. با اینکه 
مبادا خانواده  که  ترس می کند  را دچار  آن  شرلی  آغاز  در  واقعیت  این 
جدیدش او را طرد کنند و عالقه ای به او نداشته باشند، اما درنهایت تخیل 
پرشور و قوی و قلب مهربان آن شرلی، نظر مساعد همه کسانی را که 
به نوعی با او برخورد می کنند، جلب می کند. این رمان، داستان دل پذیر 
عشق و دوستی و یادآور این حقیقت است گاهی  اوقات نرسیدن به برخی 

از آرزوها بهترین اتفاقی است که می تواند برای ما بیفتد.

1۵. دختری که از آسمان افتاد نوشته هایدی دورو
داستان رمان درباره راشل، دختر یک مادر دانمارکی و یک پدر سیاه پوست 
نه طبقه  آپارتمان  یک  از  برادر کوچک ترش  و  مادر  راشل،  وقتی  است. 
اتفاق دل خراش،  از این  سقوط می کنند، فقط راشل زنده می ماند. پس 
مادربزرگ سیاه پوست راشل او را به خانه خودش در محله  ای می برد که 
اکثر مردم سفیدپوست هستند. راشل با پوست گندمگون و چشمان آبی 
با این چالش روبه رو می شود که معنای دورگه بودن را در دنیای سیاه و 
سفید پیرامونش درک کند. این رمان ساختار فرهنگی نژادپرستی را در 

آمریکا زیر سؤال می برد و ما را با تعصبات  خودمان مواجه می کند.

هلن  نوشته  جونز  بریجت  خاطرات  دفتر   .1۶
فیلدینگ

شخصیت بریجت جونز از نخستین ظهورش در سال 1996 تاکنون، نماد 
خاطرات  بوده است.  ژاپن  تا  انگلستان  از  دنیا  زنان  تمام  برای  فمینیسم 
خودتخریب گرانه و صادقانه او درباره شکست هایش در دوستی با مردان، 
مبارزاتش با چاقی و تمایلش به استقالل فردی و مالی برای خوانندگان 
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بسیار ملموس است، زیرا اکثر افراد خاطرات او را در برهه ای از زندگی شان 
تجربه کرده اند. رمان شادی بخش و فکاهی فیلدینگ تفسیر خنده دار اما 
منتقدانه ای از معنا و مفهوم زن بودن در دنیای کنونی است و به یاد زنان 
)و البته مردان( می اندازد که فمینیسم بیشتر بر روی پای خود ایستادن 

و خوددوستی تأکید می کند.

1۷. کلبه عمو تام نوشته ِهریت بیِچر اِستو
رمان معروف »کلبه عمو تام« سند محکومیت سیاسی آمریکا در دوران 
اِلیزای  از  را در هم می بافد،  برده  اِستو داستان چندین  است.  برده داری 
شدن  فروخته  از  جلوگیری  برای  تالشی  هیچ  از  که  گرفته  خشمگین 
خون سردی  با  که  فروتنی  و  مهربان  تاِم  عمو  تا  نمی کند  دریغ  پسرش 
صداقت  نهایت  در  و  می شود  متحمل  را  زندگی  سختی های  مالیمت  و 
برای اربابانش کار می کند. برای تام، آزادی روحی به اندازه آزادی جسمی 
اهمیت دارد. این رمان درباره استقامت روحیه انسان و تعهد اخالقی به 

جنگیدن در راه راستی است.

18. حباب شیشه نوشته سیلویا پالت
»حباب شیشه« رمان واقع گرایانه بی نظیری بر اساس زندگی خود پالت 
دوره  که  است  استعدادی  با  جوان  زن  گرین وود،  استر  داستان  و  است 
تابستان آغاز  نیویورکی در فصل  کارآموزی خود را در یک مجله بزرگ 
نه تنها جذاب نیست،  نیویورکی  اما درمی یابد که سبک زندگی  می کند، 
بلکه ترسناک و گیج کننده است. حباب شیشه که برگرفته از کشمکش های 
خود پالت با افسردگی است، نگاه درستی به روان انسان دارد و نور تازه ای 

را بر واقعیت های بیماری روانی می تاباند.

نوشته  عجایب  سرزمین  در  آلیس  ماجراهای   .19
لوئیس کارول

این اثر کالسیک از ژانر ادبیات کودک عصر ویکتوریایی، داستان دختری 
به  نام آلیس است که پس از دنبال کردن یک خرگوش سفید تا النه اش، 
رمان  این  گشودن  با  می شود.  جادو  و  سحر  عجیب وغریب  دنیای  وارد 
قارچ های  و  سخن گو  حیوانات  دنیای  وارد  خرگوش  این  زبان زد  النه  از 
بزرگ  آنها،  طرفین  از  یک  هر  زدن  گاز  با  آلیس  که  می  شوید  جادویی 
یا کوچک می شود. این رمان با مرزهای نامشخص میان دنیای واقعی و 
خیالی، کودکان و بزرگ ساالن را به یک اندازه به شوق وذوق آورده است.

20. تصویر دوریان گِری نوشته اسکار وایلد
پرتره  یعنی دوریان گری موضوع  رمان، شخصیت عنوان داستان  این  در 
دوریان شده است.  زیبایی  که شیفته  است  هالوارد  باسیل  نام  به   نقاشی 
خواهد  افول  نهایت  در  زیبایی اش  و  جوانی   اینکه  دانستن  با  دوریان 
این  و  بفروشد  جوانی  و  زیبایی  عوض  در  را  روحش  می کند  آرزو  کرد، 
آرزویش برآورده می شود. به مرور که بر زیبایی دوریان افزوده می شود، 
نقاشی پرتره او به طور اسرارآمیزی روزبه روز کریه تر می شود. این رمان با 
توصیفات به یادماندنی و دقت پدیدآورنده اش، ما را به چالش وامی دارد تا 
به درون خویش نگاهی بیندازیم و جنبه های تاریک تر ذات بشر و نبرد 

همیشگی   میان خیر و شر را بشناسیم.

آگاتا  نوشته  شرق  سریع السیر  قطار  در  قتل   .21
کریستی

از گیراترین داستان های پلیسی-جنایی کریستی، قطار لوکس  در یکی 
سریع السیر شرق در دل تاریکی در مقابل کوهی از برف که راه قطار را سد 
کرده است، متوقف می شود و صبح روز بعد، جسد یکی از مسافران قطار 
را در حالی که با 12 ضربه چاقو به قتل رسیده است پیدا می کنند. همه 
مسافران قطار می توانند قاتل او باشند و به واسطه بوران شدید، احتمال 
اینکه حمله از بیرون قطار صورت گرفته باشد، بسیار بعید است. با شروع 
تحقیقات هرکول پوآرو، داستان پیچیده ای حول مقتول شکل می گیرد، 
زیرا این طور که برمال می شود همه مسافران با او ارتباط داشته اند. آگاتا 
کریستی با عالقه همیشگی اش به موضوع روابط پنهانی، ما را با معمایی 
مواجه می سازد که مرزهای بین عدالت حقوقی و اخالقی را مبهم می کند 
است  موجه  زمانی  چه  که  بپرسیم  خودمان  از  تا  می کشد  چالش  به  و 
قانون را به دست خودمان اجرا کنیم یا اصال این کار درست است یا خیر.

22. شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری
ترجمه  جهان  گویش  و  زبان   250 از  بیش  به  که  فرانسوی  کتاب  این 
شده است، داستان پسربچه ای را روایت می کند که پس از مدتی زندگی 
کردن در یک اخترک، تصمیم می گیرد خانه اش را برای کشف اخترک های 
دیگر و شناخت بیشتر انسان ها ترک کند. شازده کوچولو در سفرهایش با 
شخصیت های عجیب و جذابی از جمله پادشاهی تنها، روباهی رام نشده و 
دائم الخمری که مست می کند تا شرمساری دائم الخمر بودنش را فراموش 
به  تمایلش  و  انسان  حماقت  از  تمثیلی  رمان  این  می شود.  آشنا  کند، 
خودتخریبی از طریق خشونت و همین طور داستان دل پذیری از قدرت 

دگرگون کننده دوستی و اعتماد است.

23. خطای ستارگان بخت ما نوشته جان گرین
»خطای ستارگان بخت ما« )یا بخت پریشان(، داستان گیرا و تأثرانگیزی 
مانند  که  را  کسانی  سایر  و  هیزل  نام  به   نوجوانی  تجربیات  که  است 
او به سرطان مبتال هستند، نقل می کند. شخصیت های داستان، ترس ها 
را متوجه بی ثباتی  به اشتراک می گذارند و خواننده  را  و شادی هایشان 
زندگی می کنند. گرین سختی های یک بیماری عالج ناپذیر را با ظرافت و 
صحت شگفت آوری روایت می کند و به ما می آموزد که عشق، دوستی و 

ایمان ماورای همه چیز حتی خود مرگ هستند.

24. جادوگر شهر اوز نوشته ال. فرانک بام
این رمان کالسیک جادویی، داستان اتفاقاتی است که برای دوروتی گیل 
رخ می دهد. روزی دوروتی و سگش توتو گرفتار تندباد می شوند و باد آنها 
را از مزرعه شان در کانزاس به آسمان و سرزمینی به  نام اوز می برد، جایی  
که دوروتی با شخصیت های رنگارنگی از جمله مترسک، مرد آهنی و شیر 
زمرد  شهر  به  دوستان جدیدش  همراه  به  دوروتی  می شود.  آشنا  بزدل 
سفر می کنند تا هریک برای یافتن دانش، عشق، شجاعت و پیدا کردن 
راه خانه از جادوگر مشهور آن شهر کمک بگیرند. این رمان که با فیلم 
معروفی به همین نام به کارگردانی ویکتور فلمینگ جاودان شده است، 
روایت گر داستان دل پذیری است درباره دوستی و شجاعت، شاکر بودن 

به خاطر داشته هایمان و اینکه خانه جایی است که قلب شما آنجاست.

https://www.chetor.com/

https://www.chetor.com/42062-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/55654-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/
https://www.chetor.com/


فیلم های اجتماعی پرطرفدار انگلیسی 
با موضوع دوستی و مهربانی 

فیلم های اجتماعی پرطرفدار انگلیسی با موضوع دوستی و مهربانی را در حالی امروز در میهن پست به شما مخاطبین همیشه همراه معرفی خواهیم کرد که 
خیلی از عالقه مندان به فیلم و سینما عالقه ای زیادی به تماشای فیلم های اجتماعی پرطرفدار انگلیسی دارند. در ادامه با ما همراه شوید.

دوستان بخش مهمی از زندگی ما هستند. آنها در پستی  و بلندی ما را راهنمایی می کنند، در مواقع الزم حمایتمان می کنند و کنارمان می مانند. ارزش 
دوستی قابل وصف نیست. شاید حتی جدایی از دوست از جدایی از معشوق دشوارتر باشد. اگر چه فیلم های عاشقانه زیادی ساخته می شوند اما درباره 

دوستی هم فیلم هایی وجود دارد. در اینجا 10 فیلم برتر درباره دوستی و مهربانی را به شما معرفی می کنیم. تمام آنها را با دوستان خود تماشا کنید.

 Stand By Me کنار من بمان
این فیلم نه تنها یک فیلم کامل است بلکه در لیست فیلم های اجتماعی  

پرطرفدار انگلیسی نیز قرار دارد زیرا لذت، اشک، خنده و همه  چیز را باهم 
دارد. کنار من بمان محصول سال 19۸6 )1365( که بر پایه رمان استفان 
کینگ ساخته شد درباره چهار پسر جوان بود که برای یافتن جسد یک 
نوجوان محلی یک ماجراجویی را آغاز نمودند. همه ما در رابطه با دوستان 
صمیمی خود به این فکر می کنیم که دیگر هیچ دوستی مانند آنها پیدا 
تمام  این چند دوست  پیداست  فیلم  نام  از  نخواهیم کرد. همان طور که 
به دوستی معنی جدیدی  باهم رشد می کنند و  مدت کنار هم می مانند، 

می بخشند.

تجدیددیدار دبیرستانی رومی و میشل
 Romy And Michele’s High School Reunion 
از عشق  از فیلم هایی است که نشان می دهد دوستی برتر  این فیلم یکی 
است. این فیلم محصول سال 1997 )1376( درباره دو دوست به نام های 
رومی )میرا سوروینو( و میشل )لیزا کودرو( است که در زندگی خود چندان 
موفق نبودند. آنها پس از 10 سال تجدید دیدار برای تحت  تأثیر قراردادن 
همکالسی های قدیمی خود درباره شغل و زندگی خود داستان های دروغین 
به هم می بافند و از هم تعریف و تمجید می کنند. اگرچه این فیلم عاشقانه 

است اما باز هم دوستی را به عشق ارجحیت می دهد.

Finding Dory در جستجوی دوری
یکی از دالیل تماشای فیلم های انیمیشن این است که درس های زیادی به 
ما می آموزد. فیلم در جستجوی نمو محصول سال 2003 یک فیلم موفق 
نمو  از گم شدن پسرش  که  ماهیست  دلقک  مارلین یک  بود.  تأثیرگذار  و 
ناراحت است. در این شرایط دشوار دوری یک ماهی تنگ ریگال است که 
حافظه کوتاه مدت دارد و مارلین متوجه می شود که زندگی در کنار دوری 
برایش راحت تر است. مارلین و دوری برای یافتن نمو سفر اقیانوسی خود را 
آغاز نموده و در این  بین چیزهای زیادی می آموزند. یکی از بهترین لحظات 
فیلم زمانی است که دوری به مارلین می گوید، من در کنار تو همه  چیز 

را بهتر به یاد می آوردم. به تو نگاه می کنم… و خود را در خانه می بینم.



مارلی و من
Marley and Me 

واقعی  دوستی  که  گفته  کسی  چه 
تنها بین انسان هاست؟ اگر این فیلم 
متوجه می شوید حیوانات  ببینید  را 
انسان  خوب  دوست  می توانند  هم 
دوست  بهترین  “حیوانات  باشند. 
سگ  یک  مارلی،  و  هستند”  انسان 
بدجنس این جمله را ثابت می کند. 
 200۸ سال  محصول  فیلم  این 
)13۸7( است که بر اساس خاطراتی 
به همین نام از جان گروگان اقتباس 
صاحبان  رابطه  داستان  است.  شده 
جنیفر  و  ویلسون  )اون  مارلی 
نشان می دهد. هرکس  را  آنیستون( 
خانگی  حیوان  یک  می خواهد  که 

میداشته باشد باید این فیلم را ببیند.
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خواهری از سفر آرزوها
  The Sisterhood of the Traveling

Pants
و    )13۸4(  2005 سال  محصول  آمریکایی  درام  فیلم  یک 

درباره چهار دختر نوجوان، کارمن، تیبی، بریجت و لنا است 
در  اما  بودند.  یکدیگر  صمیمی  دوستان  زندگی شان  کل  که 
تابستان مجبورند از هم دور شوند و جدا از هم زندگی کنند. 
با یافتن یک جفت جین، اتفاقات جادویی رخ می دهد. اما آنها 
درس های زیادی یاد می گیرند و متوجه می شوند که دوستی 
واقعی چیست. این فیلم به ما یاد می دهد که دوستی واقعی 
می تواند تا آخر عمر ادامه داشته باشد، یافتن دوستان جدید به معنای فراموش کردن دوستان قدیمی نیست و در دوستی واقعی فاصله معنا 

ندارد.

Beaches سواحل
از    )1377( فیلم محصول سال 199۸  این 

رمان اریس راینر دارت به همین نام است. 
دو دوست با سوابق متفاوت – سی سی یک 
کودک  یک  که  هیالری،  و  کودک  مجری 
ثروتمند است با هم آشنا شده و طی سال ها 
دهه ها  آنها  می کنند.  حفظ  را  خود  رابطه 
بعد یکدیگر را دیده و ما را با خود به یک 
ماجراجویی پر از دل شکستن، درام، بحث و 
دوستی  که  می گیریم  یاد  و  می برند  عشق 
ابدی است. و اینکه این فیلم هم در لیست فیلم های اجتماعی پرطرفدار انگلیسی قرار دارد 

حتما با دیدن آن اشک خواهید ریخت.

حال و آینده
 Now And Then

اجتماعی  فیلم های  از  یکی  هم  فیلم  این 
هیچ   که  چرا  است  انگلیسی  پرطرفدار 
بچگی تان  دوران  دوستان  از  بهتر  کس 
دوست  حال  به   تا  اگر  نمی شناسد.  را  شما 
صمیمی داشته باشید می توانید این فیلم را 
درک کنید. این فیلم محصول سال 1995 
نام های  به  دوست  چهار  درباره   )1374(
که  است  کریسی  و  سامانتا  تینی،  روبرتا، 
دوست  عمر  آخر  تا  می دهند  قول  هم  به 
بمانند. زمانی که پس از چند دهه همدیگر 
زندگی  تابستان های  بهترین  می بینند  را 
می شوند  متوجه  و  نموده  یادآوری  را  خود 
نمی روند  بین  از  هرگز  روابط  از  برخی  که 
و دوستی می تواند تا ابد پایدار باشد. حتی 
بهترین  فیلم  این  که  شوید  متوجه  شاید 

فیلم درباره دوستی باشد.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

مثل بکهام شوت بزن
 Bend It Like Beckham 
این فیلم درام کمدی متفاوت محصول سال 2002 )13۸1( است و دوستی استوار دخترانه 
عاشق  ناگرا(  پارمیندر  بریتانیایی-هندی  بازیگر  نقش آفرینی  )با  جس  می دهد.  نشان  را 
فوتبال است اما والدینش معتقدند که دخترها نباید ورزش کنند. اما جس والدینش را گول 
زده و به یک تیم محلی می رود و با جولز )کیرا نایتلی( دوست می شود. این دو با کمک هم 

سعی می کنند بر مشکالت غلبه کرده و معنای دوستی را به همه نشان دهند.

 Bridesmaids  ساقدوش ها
این فیلم محصول سال 2011 )1390( است و 
درلیست فیلم های اجتماعی پرطرفدار انگلیسی 
و درباره دوستی های دخترانه است و اینکه اگر 

دارد که هرکدام  فیلم دو دوست صمیمی  این  نمود. عروس  او حسادت خواهید  به  پیدا کند شما  دیگر  دوست صمیمی تان یک دوست 
می خواهند دیگری را کنار بزنند. لیلیان نامزد می کند و از بهترین دوستش آنی می خواهد که ساقدوش مخصوص او باشد.

هلن هم یکی از ساقدوش هاست که او هم بهترین دوست لیلیان است. قضیه زمانی به هم می ریزد که آنی و هلن تالش می کنند خود را 
بهترین دوست لیلیان نشان دهند اما درنهایت معنای واقعی دوستی را درک می کنند.

http://mihanpost.com/

 Clueless  سرنخ
این کمدی محصول سال 2011 )1390( 
از رمان – اما – از جین استون محصول 
از  سر  و  است  شده  اقتباس   1۸15 سال 
پرطرفدار  اجتماعی  فیلم های  لیست 
انگلیسی درآورده، چرا که این فیلم برای 
مخاطبین نوجوان ساخته شده اما هرکس 
که از آن خوشش بیاید می تواند مخاطب 
این فیلم باشد. تای به  تازگی به دبیرستان 
بورلی هیلز رفته و در آنجا با شر و دیون 
هستند  دبیرستان  روز  مد  دختران  که 
دوست می شود. از آنجایی که تای در مد 
او  می کنند  سعی  آنها  ندارد  سررشته ای 
بلندی های  پستی  و  آنها  دهند.  تغییر  را 
زیادی را تحمل می کنند و درنهایت قبول 
می کنند که باید یکدیگر را همان جور که 

هستند بپذیرند.



Travelآژانس مسافرتی  تراول ساپورت Support

مونترال به: مونترال به: 

مژگان آذرنوش 

تهران ....... $999
اصفهان ... $1390
شیراز ...... $1109
مشهد ..... $1105

لندن ......... $230
پاریس ...... $310
رم ........... $280
استانبول ... $510

تور  10 روزه چین ......

تور  11 روزه روسیه .....

تور های اروپا شروع از .....

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi
$999 Tax Included

$3899 + $750 Tax

$999 + $610 Tax
Moscow , St. Petersburg , Ivanovo, Rostov, Yaroslavi

France, Switzerland, Italy, Monaco, Germany,
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, London....

All Inclusive Packages              

BOOK NOW, PAY LATER!

Tel: 514.552.1363 Ext: 209
50021557

Head Office: 7163 Yonge St. Unit #134 Thornhill, ON  L3T 0C6

3* Cuba .......... $245 + $400 Tax
Club Amigo Marea del Portillo 
3* Mexico ..... $535 + $450 Tax
Costa Club Punta Arena 
3* Dominican .... $335 + 490 Tax
Puerto Plata Village Caribbean
5*Costa Rica  $1295 + $380 Tax
Riu Guanacaste
3.5* Jamaica ... $715 + 520 Tax 
Sea Garden Beach Resort
3.5*Bahamas $1205 + $450 Tax
Breezes Bahamas



فال ماه جون ۲01۹
فروردین )21 مارس- 19 آوریل(

از پنجم تا پانزدهم، عطارد از نشانه اصلی دوپیکر خود عبور می کند، که در خانه 
این  باالست.  بسیار  ادراکتان  و  اکنون شفافیت  است.  و ذهن شما  ارتباط  سوم 
منابع در این ماه در زمینه مسائل خانوادگی به شما کمک خواهد کرد. صبور 
باشید تا ایده های نوآورانه در شما رشد کند و اجازه دهید دنیا در زمان اجرای آن 
به شما کمک کند. االن اینجا باشید! این زمان تعطیالت است، پس کمی تفریح 
کنیم. دوستان جدید ممکن است بینش جدیدی ارائه دهند. تغییر در انرژی در 

روز انقالب به شما کمک می کند تا به رویای آینده نزدیک تر شوید.
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

در طول این ماه، خورشید، عطارد، ونوس، مریخ و زحل در سه خانه اول هویت، 
که  است  برای کشف چیزی  غنی  زمان  این  می شوند.  وارد  ذهنتان  و  ارزش ها 

انتخاب کرده اید و چیزی که می خواهید. خودتان را به چالش بکشید. 
ممکن است اوایل دچار شک و تردید شوید و حتی ممکن است برای رسیدن 
پیش  در  که  مسیری  در  اما  کنید.  توست سکوت  امن  ناحیه  آنچه  از  فراتر  به 
گرفته اید، هیچ حرکتی رو به عقب وجود ندارد بنابراین پذیرای جریان های جدید 
باشید. به خرید بروید و یک کتاب الهام بخش برای خودتان بخرید. با دوستانتان 
در ارتباط باشید و در مورد چیزهایی که االن برایتان مهم هستند با آنها صحبت 

کنید. ممکن است با این کار دوست خیلی عالی برای خود پیدا کنید.
خرداد )21 می- 20 جون(

بود. همه آن  این ماهتان ماجراجویی عالی خواهد  تولد  تولدتان مبارک! هدیه 
در مورد احساس، اشتیاق و احتمال در ماه جاری است، اما یک فرد باهوش و 
تعادل مغز راست شماست که  برای  واقعا یک فرصت عالی  این  نباشید.  نگران 
کنید  کاری  تلقی شده است.  کم ارزش  که  آن  و سمت چپ  استفاده شده  زیاد 
تا از ناحیه امن خود خارج شوید. کمی از مسئولیت های خود فاصله بگیرید و 
شادی کنید. ببینید چگونه می توانید خودتان را بیشتر آزاد کنید تا کسی باشید 
که مایل هستید در حرفه و رابطه تان باشید. ممکن است احساس کنید برخی 
استعدادها یا مهارت های جدیدی برای یادگیری یا آوردن چیزی که قبال آن را 

انجام می دادید وجود دارد. 
خورشید در مقابل پلوتو در دوازدهمین خانه خویشاوندی تان قرار می گیرد. از این 
زمان برای درک این موضوع استفاده کنید که چرا شخصیتی که کمتر جذاب 
تا شخصیت  واقعا تالش می کنید  رابطه ای شود که شما  وارد  دارد  است سعی 
به  دستیابی  برای  کلیدی  ماه  یک  می تواند  این  دهید.  نشان  را  خود  هوشمند 
موفقیت و وضوح در رابطه باشد. الهام بخش دیگران باشید، چون برای این کار 

قدردان شما خواهند بود.
تیر )21 جون- 22 جوالی(

این ماه، به طور معمول زمانی برای درون نگری، تمرکز و نظم و انضباط با توجه 
به توسعه ای که می خواهیم باشیم است. در این ماه، زحل به میزان متوسط نشانه 
تولد شما می رسد و بنابراین فرصتی برای پیشرفت شما در این زمینه ها در سال 
گذشته فراهم می کند. عالوه بر این، مریخ پویا و نوآور الهام بخش کارها خواهد 

بود و شور و شوق خالقانه ما را در روز بیست و سوم ایجاد می کند.

ممکن است بخواهید به خانه تان برگردید و استراحت کنید، اما اگر این کار را 
انجام دادید باید عواقب آن را نیز در نظر داشته باشید. اکنون برقراری ارتباط، 
تدریس یا نوشتن در کل برای شما باعث قدرت است. این زمان ویژه ای برای 
رابطه  برقراری  اما در  است،  ارتباطات جدید  و  یافتن دوستان  ارتباط،  برقراری 
عاشقانه احتیاط کنید. خودتان را ارتقاء بخشید یا کسب و کارتان را تبلیغ کنید.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
وقت آن رسیده است تا از طریق کار حرفه ای خالقیتتان را تحقق بخشید. انرژی 
و استعدادهای تان باید به طور کامل مشخص شود. ممکن است احساس کنید که 
برای برخی از تغییرات خالقانه مشغله های زیادی دارید، اما هیچ  وقت دست از 
تالش و کوشش بر ندارید. سعی کنید اهدافتان و آنچه که برای رضایت خالقانه 
نیاز دارید را مشخص کنید. اگر آنچه می خواهید را مشخص  در سطوح پایین 

کنید، هر آنچه می خواهید به سوی شما خواهد آمد. 
تشخیص تان  قوه  از  کنید.  تحسین  را  خود  چیز خوب،  یک  خرید  با  می توانید 
استفاده کنید و این کار را انجام دهید. از روابط خود برای بیان شخصیت عمیق، 

وسیع و حقیقت آنچه که هستید استفاده کنید. عقب نشینی نکنید.
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

مشتری، سیاره شما، تا ماه سپتامبر از نشانه خورشیدتان می گذرد. اکنون این 
بدان معنی است که انرژی انبساط فراوان است. این انرژی ها را به  خوبی و به 
 صورت متعادل به همراه چشم انداز خود حفظ کنید. مهم ترین اولویت ها و اهداف 

شما چیست؟
برخی از مسائلی که کنترل و آرامش شما را مختل می کنند دور بیندازید.  اگرچه 
خودتان  به  زیاد  اما  دارید،  خود  کارهای  انجام  برای  نقصی  و  بی عیب  ظرفیت 
مطمئن نباشید، چون ممکن است رابطه تان را با همه از دست بدهید. وقت آن 
است که به خالق خود توکل کنید. امور خود را واقعی و انعطاف پذیر نگه دارید. 
شهریور حساس ترین و آسیب پذیرترین نشانه این ماه است. این حساسیت را به 
سمت به عزیزان و دوستانتان هدایت کنید. این هزار بار به سوی شما باز خواهد 

گشت.
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

می باشد.  ماه  این  در  سیاره  برجسته شدن  که  است  زهره  شما،  زندگی  سیاره 
انرژی در طول رگ های شما باید جریان داشته باشد، زمانی که سیاره عقب رونده 
زهره در هشتمین بار خود به دور خورشید می چرخد، بینش و الهام در درون تان 

جرقه می زند. 
به  بازگشت  یا  و  ایده ها  فکر  به  دوباره  ما  که  است  معنی  این  به  عقب رونده 
سرزمین های قدیمی مان می باشیم. بهترین راه برای مقابله با یک دوره برگشت، 
این است که به جای اینکه سعی کنیم محیط بیرونی آشفته را درک کنیم، به 
درون خودمان برویم. این دوره ای برای روح است، نه ذهن. شاید به دنبال پاسخ 
به برخی از سؤاالت عمیق تر خود یا جستجو برای مسیر درست برای خودتان 
آنها  نامشخص شده اند.  و  برای شما خسته کننده  برخی چیزها  هستید. جدیدا 
درست خواهند شد. خداوند به روش های اسرار آمیز حرکت می کند، اما مطمئن 
باشید که او بیش از این شما را در میانه راه نگه نمی دارد. احتماال بعد از زمانی که 
سیاره زهره در پایان ماه از حالت عقب رونده به حالت پیش رونده تغییر می کند، 

فرصت های شغلی برای شما پیش خواهد آمد.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

با شروع ماه در وضعیت خوبی خواهید بود. هر چه زمان می گذرد امور زندگی تان 



بهتر خواهد شد. اگر بتوانید خود را مجددا طراحی کنید، چه شکل جدیدی به 
خود خواهید گرفت؟ در حالی که این انرژی عمیق فراوان است، به آن فکر کنید، 
انتظاراتتان  و  تفکرات  قربانی  که  نکنید  درست  طوری  را  خودتان  وضعیت  اما 
شوید. خوشبختی شما در حال افزایش است. دوستانتان به دنبال شما هستند 
تا بخشی از زندگی شما شوند. بین سرگرمی و الهام تعادل ایجاد کنید. اگر به 
زمزمه ها  به  کنید.  امتحانش  بنابراین  هستید،  برای خود  مسیر جدیدی  دنبال 

گوش فرا دهید.
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

ماند. سیارک  آگوست در خانه تان خواهد  ماه  تا  وای! سیاره خیرخواه مشتری 
سال  اواخر  در  می آید.  شما  پول  و  استعدادها  دوم  خانه  به  کایرون  شفادهنده 

جاری، امور زندگی تان به  تدریج بهبود خواهد یافت.
این ماه به شما فرصتی می دهد تا افکارتان را که ممکن است خوش بینی و اعتماد 
به نفستان را در مورد کسانی که در معرض تغییرات هستند متوقف کند، پاک 
کنید. احساسات و عواطف ممکن است رو به افزایش باشد، اما شفافیت و عقل 
برنده خواهند شد. دوستان ممکن است شما را ناامید کنند، شاید این پیامی در 
مورد بودن در میان کسانی باشد که بیشتر از شما حمایت می کنند. تعطیالت و 

استراحت و آرامش در این ماه برای شما ضروری است.
دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

سیارک شفادهنده کایرون انتقال خود را از نشانه آفتاب در طول 9 ماه آینده 
کامل می کند و تقریبا 50 سال به آنجا نخواهد رسید. این نه ماه، دوره ای کامل 
برای بقای رابطه سالم با احساس مسئولیت است. تمرین کنید تا در این بخش 

بتوانید باتجربه شوید، به  خصوص در زمینه برقراری روابط با دیگران.

حاکم عالمت خورشید شما زحل است که از روی خانه روابط شما عبور می کند. 
در این ماه بر روی شکستتان در مورد مایوس کردن دیگران تمرکز کنید. این یک 

داستان قدیمی است که مفید بودنش را از دست داده است. 
بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه(

سپری  خورشیدتان  نشانه  نیمه  در  دقیقا  را  ماه  این  نپتون  عقب رونده  سیاره 
به شما  نهایت  در  نپتون  نترسید.  اما  دارد،  وجود  همچنان  بالتکلیفی  می کند. 
انرژی می بخشد، انرژی مملو از تفکر احساس با شور و خالقیت پر خواهد شد. از 
فرار کردن به سمت برج عاج وهم و خیال دوری کنید. از خود راضی بودن چیزی 
اوقات  کنید.  تمرکز  آسایشتان  و  خانه  محیط  به  آن  به  جای  نمی کند.  را حل 
خوشی را برای خود فراهم کنید. مراقب باشید که در حال سقوط در یک شیب 
قدیمی در محل کار هستید. صبر و بردباریتان در طی چند ماه آینده مزیت های 
زیادی را برای شما در پی خواهد داشت. کار شگفت انگیزی در مورد خانواده تان 

انجام دهید. ارتباط معناداری با فرزندان ایجاد کنید. 
اسفند )19 فوریه - 20 مارس(

با شروع ماه، میان خانه چهارم نیازها، احساسات و خانه دهم زندگی شغلی، نشان 
دادن آن به دیگران تنش وجود دارد. نگاهی به چگونگی تطبیق نیازها و انتظارات 
دیگران از نیازهای خود می اندازید. یادداشت برداری کنید، دفتر خاطراتی تهیه 
کنید، با دیگران ارتباط برقرار کنید، با خودتان روراست باشید. چیزی را مخفی 
اتفاقی  کنید  تعریف  خودتان  خواسته  و  میل  طبق  بر  را  زندگیتان  اگر  نکنید. 
نمی افتد. وقت خود را با خانواده سپری کنید. ارتباط خود را با دوستان مهربان 
و آنهایی که الهام بخش زندگیتان هستند حفظ کنید. برنامه جدید و منظمی را 

شروع کنید، مانند کالس یوگا یا عضویت در باشگاه.
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