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مبانی موسیقی آفریقایی

 ریتم و کوبش
ریتم و صداهای کوبه ای در موسیقی آفریقا بسیار شاخص  هستند. این 
ویژگی، نمایانگر ارتباط تنگاتنگ موسیقی و رقص در فرهنگ آفریقایی 
ریتم های  پلی  از  بارز  استفاده  به  گرایش  آفریقایی  موسیقی  است. 
ریتمیک  الگوهای  موسیقی  این  در  معمول،  به طور  دارد.  پیچیده 
از  هریک  می شوند.  تکرار  بارها  و  اجرا  همزمان  متعددی  و  گوناگون 
سازها ریتم خود را پی می گیرد و آکسان هایی پدید می آورد که نسبت 
به دیگر خط های اجرایی خارج شنیده می شود. رقصنده با هرکدام از 
برای  می رقصد.  کند،  انتخاب  که خود  متعدد  ریتمیک  الگوهای  این 
نمونه، یکی از رقصندگان با الگوی ریتمیک زنگوله و در همان زمان 

رقصنده ای به ریتم ساز تکانشی و دیگری با ریتم طبل می رقصد.
سازهایی که به طور عمده در بیشتر همنوازی های کوبه ای به کار گرفته 
می شود، عبارتند از: طبل، نوعی زایلوفون و ساز تکانشی. در همنوازی 
کوبه ای ها، سازها با دقت تمام انتخاب می شوند تا از نظر رنگ صوتی و 
زیر و بم تضاد پدید آورند. بدن، خود نیز اغلب به عنوان سازی کوبه ای 
به کار می رود: صداهای حاصل از دست زدن، پا کوبیدن و ضرب نوازی 

بر ران و سینه صداهایی متداول در موسیقی آفریقایی هستند.
موسیقی آوازی

به کار  را  آوازی  صداهای  از  متنوعی  گستره  آفریقایی  آوازخوانان 
می گیرند. آوازخوان حتی در اجرای یک قطعه نیز ممکن است کیفیت 
تغییر  بسته  و  گرفته  به صدایی  آسوده  و  فراخ  حالتی  از  را  صدایش 
و  فریاد می کشد  زمزمه می کند، می غرد،  و  نجوا  گاه  آوازخوان  دهد. 
یا به تقلید صدای جانوران می پردازد. برای نمونه، در میان پیگمی ها 
گذر سریع از صداهای پر طنین و غنی به صداهایی تیز و کم حجم 
آفریقایی  بارز موسیقی  ویژگی  است.  متداول  آوازخوانی  در  )فالستو( 
که  است  پاسخ  و  ندا  به  موسوم  اجرایی  سبک  نوعی  همه  از  بیش 
همسرایان  گروه  سوی  از  مداوم  طور  به  تکخوان  عبارت های  آن  در 
پاسخ داده می شود. هنگامی که تکخوان پیش از پایان پاسخ همسرایان 
باهم  انگیز  به گونه ای هیجان  آوازی  از سر می گیرد، صداهای  را  آواز 

می آمیزند. آوازخوانان اغلب با استیناتوها )الگوهای ریتمیک تکرارشونده( 
از دیگر ویژگی های موسیقی  که کوبه ای ها می نوازند همراهی می شوند. 
آوازی آفریقا، عبارت هایی کوتاه است که هر بار با کالمی متفاوت تکرار 

می شوند.
سازهای آفریقایی

دیده می شود.  و گروه های همنواز  از سازها  تنوع چشمگیری  آفریقا  در 
از سازها  یا شمار بیشتری  تا بیست  آفریقایی شامل دو  گروه همنوازان 
بم  و  زیر  بدون  سازهایی  از  آفریقا  موسیقی  در  همنواز  گروه های  است. 
معین )انواع زنگ و زنگوله، سازهای تکانشی و طبل های ساخته شده از 
تنه درخت( تا سازهایی دارای زیر و بم معین )مانند انواع فلوت، زایلوفون 
نیز  گروه ها  از  برخی  می گیرند.  دربر  را  ای(  زهی-زخمه  سازهای  نیز  و 

دارای هر دو گونه سازها )انواع فلوت، طبل و زنگ( هستند.
سازهای ایدیوفون 

سازهای ایدیوفون مانند زنگ و زنگوله، سازهای تکانشی، سازهای سایشی، 
زایلوفون و نیز طبل های ساخته شده از تنه درخت از متداول ترین سازها 
نواخته  تکان دادن  با  ضربه زدن  با  سازها  این  بیشتر  هستند.  آفریقا  در 
می شوند اما برخی نیز با خراشیدن، سایش، زخمه زدن یا کوبش بر زمین 
به صدا در می آیند. این سازها اغلب زیر و بم معین ندارند -مانند سازهای 
تکانشی، زنگ و کوبه های سنگی. شماری از آنها نیز -مانند زایلوفون و 

مبیرا ، یا شستی- سازهایی کوک شده هستند.
در  تکنواز،  صورت  به  آنها  دارند؛  ویژه  اهمیتی  آفریقا  در  زایلوفون ها 
سی  از  بیش  تا  ده  شامل  گروه هایی  در  و  همنواز  کوچک  گروه های 
آفریقا،  شرقی  جنوب  ساکن  چوپی  قوم  می شوند.  گرفته  به کار  نوازنده 
اندازه های  با  زایلوفون هایی  شامل  زایلوفون نوازش،  بزرگ  گروه های  با 
مختلف از زایلوفون سوپرانو گرفته تا زایلوفون باس، درخور توجه است. 
در بخش هایی از آفریقا، زایلوفونی بزرگ همزمان توسط چند تن نواخته 
گاه  که  هستند  چوبی  باریکه  بیست  تا  ده  دارای  زایلوفون ها  می شود. 
تشدیدکننده هایی ساخته شده از نوعی کدو به آنها متصل است. اغلب بر 
حفره های داخل تشدیدکننده بافه هایی شبیه تار عنکبوت کشیده شده 
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تا صداهای وزوز مانندی که مطلوب موسیقی آفریقایی است پدید آید.
سازهای ممبرافون

طبل هایی با پوست یا غشای کشیده نیز در فرهنگ آفریقایی جایگاهی 
نقش  سیاسی  و  مذهبی  مراسم  از  بسیاری  در  سازها  این  دارند.  ویژه 
به کار  گروهی  کارهای  ضرباهنگ  تنظیم  و  رقص  برای  و  دارند  اساسی 
می روند. از »طبل های سخنگو« برای فرستادن پیام از مسافت های دور 
استفاده می شود. طبل ها اغلب مقدس و جادویی پنداشته می شوند؛ برخی 
را در خود  نیاکان طبل نواز  ارواح  باورند که طبل،  این  بر  آفریقایی ها  از 
دارد. ساخت طبل اغلب با آیین های ویژه همراه است و گاه نیز آنها را 
در مکان های مقدس قرار می دهند و به آنها خوراک و قربانی پیشکش 
باشند، جزیی  به فرد تعلق داشته  به جای آن که  اغلب  می کنند. طبل ها 
هنگام  هستند.  جالل  و  قدرت  نماد  بیشتر  و  می شوند  گروه  دارایی  از 
جابه جایی برخی از روسای قبایل آفریقا نوای طبل های تشریفاتی آنها را 

همراهی می کند.
طبل ها به طور معمول در گروه هایی دو تا چهارتایی نواخته می شوند. اما 
در بخش هایی از آفریقای شرقی - بوروندی، اوگاندا و روآندا- گروه های 
همنوازی نیز دیده می شوند که تا پانزده طبل و چهار یا شش طبال دارند. 
طبل ها اغلب با زیر و بم های متفاوت کوک می شوند و مانند گروهی از 

زایلوفون ها برای اجرای موسیقی ملودیک به کار می روند.
طبال های آفریقایی از زبده ترین طبل نوازان جهان هستند. آنان نه  فقط 
ریتم هایی پیچیده که گستره متنوعی از رنگ ها و زیر و بم ها را نیز پدید 
می آورند. در گروه های همنواز، طبال ها هرکدام نقشی ویژه دارند. به طور 
معمول، فقط طبال ارشد مجاز به بداهه نوازي آزادانه در چارچوب سنتی 

است. طبال های دیگر، الگوهای ریتمیک معینی را بارها تکرار می کنند.
می شوند:  ساخته  متنوعی  بسیار  شمایل  و  اندازه ها، شکل ها  در  طبل ها 
ساعت  یا  و  جام  خمره،  دیگچه،  استوانه،  مخروط،  شکل  به  طبل هایی 
شنی. این طبل ها از تنه درخت، کدو یا گل ساخته می شوند. ممکن است 
یک یا دو رویه طبل از پوست جانورانی مانند مار، سوسمار، بز یا میمون 
ساخته شود. برخی از طبل ها فقط صدایی با زیر و بم ثابت پدید می آورند 
و برخی دیگر -مانند طبلی موسوم به طبل فشاری که شبیه ساعت شنی 
است- می توانند صداهایی با زیر و بم متنوع داشته باشند. دو رویه طبل 

فشاری با تسمه هایی           به یکدیگر متصل هستند؛ نوازنده می تواند 
با تغییر فشار بازو بر تسمه ها، میزان کشیدگی رویه ها را در مهار خود 
داشته باشد و زیر و بم صداهای طبل را تغییر دهد. زیر و بم صداهای 
طبل فشاری اغلب تقلیدی از زیر و بم »زبان صوتی« است که مردم 
آفریقا در گفتار آن را به کار می گیرند. گاه نیز وسایلی ویژه برای پدید 
آوردن صداهایی معین به کار گرفته می شوند: دانه ها یا مهره هایی را 
هنگام ساختن طبل درون آن می گذارند یا تکه های فلز و زنگوله هایی 

را بر لبه آن متصل می کنند.
سازهای اروفون و کوردوفون

اروفون  سازهای  متداول ترین  از  شیپور  و  بوق  سوتک،  فلوت،  انواع 
)بادی( آفریقایی هستند. سازهای زبانه دار در آفریقا کمتر رواج دارند. 
به طور معمول، فلوت ها از بامبو، نی یا چوب و بوق ها و شیپورها از 

شاخ جانوران، عاج، چوب، بامبو یا کدو ساخته می شوند.
در  و  دارند  رواج  آفریقا  قاره  سراسر  در  )زهی(  کوردوفون  سازهای 
گونه ها و اندازه های گوناگون یافت می شوند. این سازها اغلب زخمه ای 
یا کوبشی هستند که این شاید بازتابی از رجحان صداهای کوبشی نزد 
موسیقیدانان آفریقایی باشد. کمان موسیقایی -سازی شبیه به کمان 
شکار- یکی از پرکاربردترین سازهای کوردوفون است. سیم این ساز 
با یک مضراب زخمه می خورد یا بر آن ضربه زده می شود. برخی از 
کمان های موسیقایی تشدیدکننده هایی از کدو دارند و در برخی دیگر، 

دهان نوازنده است که به عنوان تشدیدکننده به کار می رود.

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین

ادامه دارد ...
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بایدها و نبایدها برای عکاسی از نوزادان )1(
خاطر  به  آن  از  چیزی  ما  از  هیچ کدام  که  دورانی  از  مصور  خاطرات 
نمی آوریم، بی شک جذاب ترین عکس های زندگی هر فرد است که با 

گذشت زمان، حکم جواهر پیدا می کند.

دوران نوزادی، خردسالی و کودکی
دوران  همین  ما  همه  زندگی  دوران  بی آالیش ترین  و  زیباترین  از 
طفولیت می باشد. این دوران به حدی حساس و تکرارنشدنی است که 
حتی کوچک ترین خاطره مصور از این دوره باعث می شود سیل انرژی 

مثبت به سمت ما روانه شود.
در  اما  ندارد  را  لحظات  این  همه  ثبت  قدرت  کودک  حافظه  هرچند 
بزرگسالی به شدت مایل است که وقایع این دوران را به یاد آورد و 
یا حتی دوباره در آن حس و حال قرار بگیرد؛ راه حل شما برای این 

دغدغه شیرین چیست؟
اینجاست که عکس ها و فیلم ها به کمک او می آیند. عکاسی از نوزادان 
در عین حال که تجربه نابی برای عکاس به حساب می آید، گنجینه 

ارزشمندی برای کودک در بزرگسالی است.
دشواری  چندان  کار  آتلیه،  محیط  در  نوزادان  و  کودکان  از  عکاسی 
نیست و اتفاقا بسیار شیرین است؛ اما تعهدات و مسئولیت های خاص 
خود را دارد و دقت زیادی هم می خواهد. در این حرفه حفظ سالمت 
کودک چیزی است که حرف اول را می زند و چیزی که به تصاویر معنا 

می بخشد، احساسات و خالقیت عکاس است.
جلو  سمت  به  که  گامی  هر  می کنیم،  تجربه  که  جدیدی  چیز  هر 
تا  و همه  ایجاد می کنیم همه  تحولی که در خود  و هر  بر می داریم 
کوچک ترین  ما  می دهد.  را شکل  ما  خاطرات  هستیم  زنده  زمانی که 
دالیل را بهانه ای برای شاد بودن می کنیم؛ زیرا خوب می دانیم که این 

دقایق دیگر تکرار نمی شوند.
تصاویر، حافظه فیزیکی هستند که گذر زمان به آنها ارزش می بخشد. 
شخصی که تحت عنوان عکاس نوزادان و کودکان فعالیت می کند، این 
مسئولیت معنوی را می پذیرد که برای ثبت این لحظات طالیی از هیچ 

چیز دریغ نکند.

شناخته  عکاسی حرفه ای  شاخه های  از  یکی  کودکان  از  عکاسی  امروزه 
عکاسی  این سبک  اصلی  سوژه  که  کودکان  به سن  توجه  با  و  می شود 
هستند شامل زیر مجموعه هایی مثل عکاسی از نوزادان تازه متولد شده، 
عکاسی از کودکانی که تازه راه رفتن را آغاز کرده اند، عکاسی از خردساالن 

و عکاسی از کودکانی که در سن دبستان هستند، می شود.
در ادامه ما نکاتی را که پیش از شروع کار عکاسی از نوزادان باید بدانید 

برای شما توضیح می دهیم.
1-شناخت تقریبی از روحیات کودک یا نوزاد

با اخالق و رفتار کودک  باید سعی کنید  از شروع پروژه عکاسی،  پیش 
آشنا شوید و برای این کار می توانید با والدین کودک مشورت کنید و از 
آنها در مورد عالیق فرزندشان یا چیزهایی که او را اذیت می کند سوال 
بپرسید؛ همین طور می توانید لحظاتی را با کودک همبازی شوید تا او با 
شما ارتباط بر قرار کند و در طی فرایند عکس برداری کمتر بهانه بگیرد.

2-ژست های مختلف را امتحان کنید
عکاس باید با توجه به توانایی و سن کودک ژست های مختلفی را پیشنهاد 
بدهد. ولی باید همیشه در نظر داشته باشد که ژست ها نباید آنقدر سخت 
باشد که کودک را خسته کند و یا انجام این کار نباید جنبه امر و نهی به 
خود بگیرد تا باعث بداخالقی کودک شود. این کار کامال بر خالف هدف 

عکاسی -که ثبت خاطرات شیرین است- می باشد.

3-دوربین را هم سطح سوژه تنظیم کنید
برای عکاسی از نوزادان بهتر است دوربین به گونه ای تنظیم شود که لنز 
دوربین با سوژه هم سطح باشد. می توانید از ارتفاع باالتر یا پایین تر هم 

استفاده کنید. ولی اصوال ارتفاعی هم سطح سوژه نتیجه بهتری دارد.
 4- عکاسی از چهره کودکان هم ایده خوبی است

عکاسی  برای  جذابی  سوژه  همیشه  کودکان  مهربان  و  معصوم  صورت 
آنها  پرتره  ثبت  نوزادان،  از  عکاسی  حالت های  بهترین  از  یکی  هستند. 
است. زیرا این نوع تصاویر از سایر تصاویر موجود در این سبک خالقانه تر 

هستند و هم معصومیت چهره آنها را به زیبایی نمایان می کند.
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۵- پیوسته عکاسی کنید
برای عکاسی از نوزادان، زمان طالتر از طالست چرا که شما نمی توانید 
رفتار کودکان را در کل این فرایند نسبتا طوالنی پیش بینی کنید. آنها 
بدون هیچ تعهدی می توانند در هر زمان با شما همکاری نکنند پس شما 
باید از هر لحظه که در اختیار شماست کامل ترین استفاده را ببرید. پس 
سعی کنید به طور پیوسته شاتر را مورد عنایت قرار دهید و عکاسی کنید 
و در هر ژستی از کودک به تعداد زیادی تصویر ثبت کنید. اگر تصویر 
شما از سایر نظرات بی نقص باشد، باالخره یک عکس خوب از میان این 

عکس ها محشر به پا می کند.

۶-نور را با توجه به سوژه خود تنظیم کنید
تحرک زیاد کودکان و نوزادان، یک حقیقت انکارناپذیر است که عکاسی 
را برای عکاس کمی سخت می کند. اما توصیه می کنم این تحرک زیاد را 
به فال نیک بگیرید و آن را سرکوب نکنید؛ شما باید تا حد امکان خودتان 
آثار  بردن  بین  از  برای  می توانید  کنید.  هماهنگ  آنها  ویژگی  این  با  را 
حرکت های او دیافراگم را بازتر کنید. بهترین نورپردازی برای عکاسی از 
نوزادان، نوری عادی و غیر مستقیم است. این نور همه جزئیات از جمله 

لطافت پوست آنها را به خوبی نمایش می دهد.

۷- بک گراند مناسب
نیست  گزینه ای  باشد،  پرنور  بسیار  و  شلوغ  شما  تصویر  زمینه  این که 
تصویر  هرچه پس زمینه  بگیرید.  مطلوبی  نتیجه  آن  از  همیشه  که شما 
شما ساده تر باشد، این کودک است که بیشتر در آن می درخشد. البته 
ساده بودن به معنی حذف همه عناصر طراحی صحنه نیست. رنگ هایی 
ترجیحا  و  شاد  رنگ هایی  باید  می کنید  استفاده  صحنه  طراحی  در  که 
کرم،  سفید،  به  مایل  خاکستری  شیری،  سفید،  رنگ های  باشد.  روشن 

صورتی و آبی مالیم رنگ های پرکاربردی برای این کار هستند.

8-پوزیشن های طبیعی
از  جذاب تر  خیلی  کنید،  استفاده  طبیعی  و  ساده  ژست های  از  اینکه 
ژست هایی است که در آن حرکتی به کودک القا شده است. به هر حال 
شما می خواهید دوران کودکی و سادگی ها و بامزگی های آن را ثبت کنید. 
این حالت ها شامل خمیازه کشیدن، هنگام خواب یا خوراکی خوردن آنها 

می شود و همیشه نتایج جالبی دارد.

9- گوهری به نام لبخند
دیدن لبخند کودکان همیشه حال شما را خوب می کند. برای خنداندن 

حس  اگر  ولی  دارید؛  کار  این  برای  پیش  از  تجربیاتی  احتماال  آنها 
می کنید این توانایی را ندارید و یا کودک با شما همکاری نمی کند، 
او را با حرکات عجیب نترسانید. می توانید از پدر و مادر کودک کمک 
بگیرید چون قطعا آنها می دانند با چه حرف یا اشاره ای او را به قهقهه 
و  بزنند  فرزندشان حرف  با  آنها می توانند در پشت سر شما  بندازند. 
توجه او را به خود جلب کنند و لبخند کودک را در اختیار شما قرار 

دهند.

10-تصاویری با حداقل تنوع رنگ ها
شاید تصور کنید که حس تصاویر سیاه و سفید با کودکان هم خوانی 
تمام  رنگ ها  از  بسیاری  با حذف  تصاویر  این  در حقیقت  ولی  ندارد. 
توجه بیننده را به سوی کودک سوق داده و معصومیت چهره او را به 
خوبی نشان می دهد. این تصاویر کالسیک همیشه پرطرفدار خواهند 

بود و قدیمی نخواهند شد.

11- استفاده از عناصر طبیعی در طراحی صحنه
به مشتریان خود خدمات عکاسی در  این زمینه  از عکاسان  بسیاری 
طبیعت هم ارائه می دهند. ولی شما اگر انجام این کار برای شما میسر 
نیست، می توانید از عناصر طبیعی مانند گل ها و گیاهان، صندلی های 
چوبی، آب و یا آتش هیزم شومینه در طراحی صحنه، همان حس و 
فضایی  در  طبیعی  عناصر  ترکیب  اتفاقا  کنید.  القا  تصویر  به  را  حال 

مدرن می تواند به نتایج جالبی منجر شود. 

12-ثبت لحظات آرام خواب
شیرین ترین  از  یکی  به  می تواند  خواب  حین  در  نوزادان  از  عکاسی 
تجربه های شما در زمینه عکاسی منجر شود. بازار این تصاویر در این 

روزها بسیار داغ است.

13- ثبت روزمرگی ها و بامزگی ها
شما می توانید کودک را در حالت های بامزه ای که بی نظم است قرار 
دهید و از او عکاسی کنید. وقتی در حال غذا خوردن هستند و صورت 
بازی  یا  کشیدن  نقاشی  حال  در  شده است،  کثیف  آنها  لباس های  و 
همه  گل بازی  و  آب بازی  هنگام  یا  بی خطر  مایع  رنگ های  با  کردن 

فرصت های منحصر به فردی برای عکاسی هستند.

14- کودکان در نقش آدم بزرگ ها
این کار برای هر کسی بسیار خاطره انگیز است و گاهی بیننده را هم 



استفاده و عکس هایی ثبت کنید که داستانی تعریف می کنند.
18-بر چشم ها تمرکز کنید

چشم ها راه ارتباطی مناسبی هستند که احساسات درونی هر شخص را به 
 خوبی نمایان می کنند. در کودکان که مظهر پاکی و محبت هستند، چشم ها 
بسیار زیباتر و بیشتر جلوه می کنند. عکس هایی که در آن کودکان مستقیما 

به لنز دوربین نگاه می کنند، همه ما را برای ثانیه هایی به فکر فرو می برند.

19-تم عکاسی متناسب با فصل
شما می توانید صحنه عکاسی خود را با تمی مرتبط با فصل و یا مناسبت هایی 
مثل عید نوروز، شب یلدا یا کریسمس طراحی کنید. برای این کار روش ها 
و اشیاء زیادی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. برگ های زرد 
پاییزی طبیعی یا کاغذی، سفره هفت سین، انار و هندوانه به نشانه شب یلدا 

و چیزهای دیگر، همه ایده های جالبی برای این کار هستند.

20- اسباب بازی محبوب کودک
همه کودکان یک اسباب بازی، حیوان خانگی یا هر وسیله دیگری دارند که 
آن را از میان  بقیه دارایی هایشان بیشتر دوست دارند، برای آن اسم انتخاب 
کرده اند و شاید آن را همه جا با خود ببرند. شما می توانید این اسباب بازی 
را هم در کنار کودک در کادر عکس جای دهید. با این کار کودک در طی 
فرایند عکاسی خوش اخالق تر خواهد بود و البته روزی در آینده که به این 
تصاویر نگاه کند، خاطرات آن اسباب بازی و دنیای کودکانه هم به یاد خواهد 

آورد. 
                                                                        ادامه دارد ...
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به خنده وا می دارد. می توانید با کمی خالقیت، از کودکان در حالی که لباس ، 
عینک و کفش والدین خود را پوشیده اند و یا سایر وسایل پدر و مادر خود را 
در اختیار دارند عکس بگیرید. این عکس ها همیشه ایده های بامزه ای هستند. 
می توانید خالقیت بیشتری به خرج بدهید و در این کار از پوشش مخصوص 

شغل پدر یا مادر کودک هم الهام بگیرید.

1۵- از حالت نیم رخ و سه رخ غافل نشوید
عکس های نیم رخ و سه رخ بسیار ساده و معنوی هستند و به همین دلیل 

طرفداران زیادی هم به خود اختصاص داده است.

1۶- تدارک لباس ها
این که کودک قرار است چه لباسی بپوشد، تا حد زیادی به سلیقه و انتخاب 
والدین بستگی دارد؛ اما شما به عنوان یک عکاس که در این زمینه فعالیت 
باید برای کار خود چندین لباس عروسکی و فانتزی خوش رنگ،  می کنید، 
گل  و  زیورآالت  کوچک،  پاپیون های  و  کراوات  رنگی،  و  متنوع  کاله های 
سرهای بچگانه تدارک دیده باشید. یک دست لباس تمام سفید چیزی است 
که حتما به کار شما خواهد آمد. رنگ سفید برای لباس کودکان اصوال به 
طرفداران  رنگی  گراندی  بک  با  آن  ترکیب  و  است  نزدیک  سلیقه ها  همه 

زیادی دارد.

1۷- گریم های فانتزی
شما می توانید با توجه به سلیقه و نظر پدر و مادر کودک و سن کودک، با 
یا خیالی  واقعی  موجود  هر  به شکل  را  کودک  رنگ های مخصوص صورت 
گریم کنید و یا از کاله گیس ها و سبیل های مصنوعی با توجه به تم صحنه 
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داستان بیژن:
گران ترین بوتیک دنیا

بنفشه نیک بخت
مد  خانه   یعنی  دنیا  بوتیک  گران ترین   ۱۹۷۶ سال  در  پاکزاد  بیژن 
بیژن را در بورلی  هیلز افتتاح کرد. این برند جزو یکی از لوکس ترین 

برندهای دنیا به شمار می رود.
برند بیژن یکی از معروف ترین برندهای طراحی لباس و لوازم زینتی 
و  پاکزاد  بیژن  توسط   ۱۹۷۶ سال  در  بیژن  مد  خانه   است.  مردانه 
داریوش )دار( محبوبی، شریک تجاری و دوست قدیمی او افتتاح شد. 
آنها این امپراتوری را بر مبنای ارائه  محصوالت لوکس و باکیفیت بنا 
افراد  از  بسیاری  توجه  مورد  برند  این  مدتی  گذشت  از  بعد  نهادند. 
مشهور قرار گرفت و در سال ۱۹۸۷ و با ارائه  عطرهای بیژن به اوج 
شهرت خود رسید. این برند در طول فعالیت های خود توانسته است 
برنده شود.  را   FIFI Awards از جمله جایزه  مراسم  جوایز زیادی 
این مراسم هرساله توسط بنیاد عطر برگزار می شود و از دستاوردهای 
خالقانه  صنعت عطر قدردانی می کند. همچنین جالب است بدانید که 
مجموعه  عطرهای بیژن از جمله پرفروش  ترین عطرها در بسیاری از 

فروشگاه های بین المللی بوده است. 

داستان شکل گیری برند بیژن
بیژن پاکزاد اولین فعالیت کاری خودش را با راه اندازی یک فروشگاه 
لباس زنانه در تهران با نام Pink Panther یا پلنگ صورتی آغاز کرد. 
ایده  طراحی لباس های مردانه زمانی به ذهنش رسید که مشاهده کرد 
تعداد زیادی از مردان که از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بودند، 
لباس های بسیار نامناسبی به تن داشتند. او مدتی بعد یعنی در سال 
را در سال  بوتیک خود  اولین  به لس آنجلس مهاجرت کرد و   ۱۹۷۳
۱۹۷۶ در بورلی  هیلز افتتاح کرد. این بوتیک فوق العاده بزرگ و زیبا 
توانست عنوان گران ترین  به سبک مدیترانه ای ساخته شده است  که 
فروشگاه دنیا را از آن خود کند. این بوتیک تنها فروشگاه در خیابان 
رودیو درایو است که مشتری ها فقط با تعیین وقت قبلی می توانند وارد 
آن شوند. او دوست نداشت مانند بسیاری از برندها، میلیون ها مشتری 
داشته باشد بلکه ترجیح می داد مشتری های خاص و وفادار را به سمت 
برند خود جذب کند. در طراحی دکور این فروشگاه از فرش های ایرانی 
به ارزش ۵۰۰ هزار دالر و لوستر ۷۵ هزار دالری استفاده شده است. 
رنگ زرد آفتابی دیوارهای بوتیک نیز به  نوعی امضای بیژن به حساب 

می آید.
نیویورک  پنجم  را در خیابان  بوتیک خود  او در سال ۱۹۸۴ دومین 
افتتاح کرد و به گفته  خودش ۱۰ میلیون دالر برای طراحی آن هزینه 
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کرد.
بیژن پاکزاد عالوه بر طراحی لباس، عطر و زیورآالت در طراحی صنایع 
اسلحه   طراحی  به  می توان  آنها  جمله   از  داشت.  فعالیت  نیز  دیگری 
کلت کمری با طالی ۲۴ عیار و روکش چرمی اشاره کرد. او همچنین 
یک نوار از جنس الماس با ارزش ۲۰ میلیون دالر را برای آرایش موی 
یک بازیگر معروف برای حضور در کمپین معرفی عطر طراحی کرد. 
شرکت ماشین سازی رولز رویس نیز در سال ۲۰۱۰ اعالم کرد که برای 
طراحی تعداد محدودی از خودروهای کوپه خود با قیمت ۱ میلیون 

دالر با بیژن پاکزاد همکاری کرده است.
رئیس   ۵ به  می توان  بیژن  برند  مشتری های  معروف ترین  جمله  از 
جمهور آمریکا یعنی جرج بوش پدر و پسر، باراک اوباما، رونالد ریگان 
و بیل کلینتون اشاره کرد. البته به گفته  بیژن او برای ۳۶ نفر از سران 
دولت آمریکا لباس طراحی کرده بود؛ اما قول داد که نام آنها را هرگز 
فاش نکند. دیگر رهبران معروف دنیا مانند والدیمیر پوتین و تونی بلر 
نیز از جمله  مشتری های سرشناس او بودند. بیژن پاکزاد همچنین در 
فورد،  تام  مانند  مطرحی  طراحان  برای  خود  کاری  فعالیت های  طی 
و  آرنولد شوارتزنگر  کروز،  تام  مانند  هنرپیشه هایی  و  آرمانی  جورجو 

آنتونی هاپکینز لباس طراحی کرده است.

عطرهای بیژن
عطر  اولین  تولید  با  و  از سال ۱۹۸۱  بیژن  عطرهای  تولید  داستان   
مردانه  او آغاز شد. او برای اینکه به بوی مورد نظر خود برسد، ۹۸ ماده  
اولیه  استثنائی را با هم ترکیب کرد. او همچنین به دنبال یک کارخانه  
شیشه های  او  عطرهای  برای  بتواند  تا  بود  کریستال سازی  معروف 
بی نظیر درست کند. بیژن در سال ۱۹۸۶ خط تولید عطرهای مردانه 
از جمله جایزه   او جوایز زیادی  افتتاح کرد. عطرهای  و زنانه  خود را 
او  برنده شده اند.  را  عطر  موفق ترین  و  بسته بندی  بهترین  بین المللی 
مایکل  با  تولید عطر خود  از خط های  راه اندازی یکی  برای  همچنین 
جایزه   دریافت  نامزد  در سال ۱۹۹۹  عطر  این  کرد.  جردن همکاری 
بنیاد عطر شد. در حال حاضر ۱۴ رایحه  بی همتا از عطرهای مردانه و 

زنانه  او در بازار به فروش می رسد.
بیژن پاکزاد به مشتری های خود اهمیت زیادی می داد. او در یکی از 
مصاحبه هایش با روزنامه واشنگتن پست گفته بود: »من مانند دکتر 
برای مشتری هایم هستم. من در مورد سن، وزن، زندگی خصوصی و 
عالقه مندی های آنها اطالعات زیادی دارم.« جالب است بدانید زمانی 
که مشتری های او نمی توانستند به بوتیک مراجعه کنند، او به همراه 
چند نفر از خیاطان خود به مالقات آنها می رفت و همین موضوع باعث 
وفاداری مشتری ها به او شده بود. او در یکی دیگر از مصاحبه هایش با 
روزنامه لس آنجلس تایمز در سال ۲۰۰۳ گفته بود: »قدردانی دیگران 
از من باعث تغذیه  روحم می شود. احساس خیلی خوبی است زمانی که 
یک نفر با شما تماس می گیرد و می گوید پادشاه مراکش به تعدادی 
شده است  طراحی  شما  توسط  که  کشمیر  جنس  از  ورزشی  لباس  
احتیاج دارد و لطفا ۱۵ دست از این لباس ها را با رنگ بندی دلخواه 

خودتان برای او بفرستید.«

زندگی شخصی بیژن پاکزاد
بیژن پاکزاد در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد. 
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پدر بیژن که از افراد بسیار ثروتمند آن زمان بود، او را برای تحصیل 
تحصیل  لباس  طراحی  رشته   در  بیژن  فرستاد.  ایتالیا  و  سوئیس  به 
کرد و به مدت ۷ سال در فلورانس ایتالیا به طراحی لباس های مردانه 

پرداخت.
با  او  ناموفق تجربه کرد.  ازدواج  بیژن پاکزاد در طول زندگی خود ۲ 
همسر اولش یعنی سیگی پاکزاد در دهه  ۱۹۶۰ میالدی و زمانی که 
در اروپا زندگی می کرد آشنا شد. آنها زمانی که دخترشان دانیال پاکزاد 
۱۷ سال داشت از هم جدا شدند. دختر او زندگی کردن با پدرش را 
انتخاب کرد و همین موضوع باعث به  وجود آمدن رابطه  نزدیکی میان 
آنها شد. بیژن مجددا در سال ۱۹۸۶ با تریسی هایاکاوا ازدواج کرد و 

صاحب ۲ فرزند دیگر با نام های الکساندرا و نیکالس شد.
به  او  زیاد  فوق العاده  عالقه   پاکزاد  بیژن  شهرت  دالیل  از  دیگر  یکی 
ماشین بود. او رولز رویس زردرنگ خود را همیشه مقابل بوتیک پارک 
می کرد و در پارکینگ خانه اش در بورلی  هیلز نیز ماشین های لوکس 
زیادی داشت که می توان به یک دستگاه بنتلی زرد، یک فراری زرد، 

استون مارتین، بی ام و و کادیالک اشاره کرد.
و  فروردین ۱۳۹۰ دچار سکته  مغزی شد  تاریخ ۲۵  پاکزاد در  بیژن 
بعد از منتقل شدن به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. این 
عمل جراحی موفقیت آمیز نبود و بیژن پاکزاد در تاریخ ۲۷ فروردین 

۱۳۹۰ از دنیا رفت.

وضعیت کنونی برند بیژن
و در حال  بسته شد  نیویورک در سال ۲۰۰۰  در  بیژن  فروشگاه  شعبه  
حاضر خانه  مد بیژن تحت نظارت مستقیم رئیس آن یعنی دار محبوبی 
و تیمی متشکل از افراد خبره و خالق به فعالیت های خود ادامه می دهد. 
ایفا می کنند.  فرزندان او نیز در اداره  امور مربوط به برند نقش پررنگی 
از سال ۱۹۸۴ مدیر هنری پدر خود بود.  او، دانیال پاکزاد،  اولین فرزند 
با پدرش  برنده  جایزه شوند  توانسته اند  پروژه هایی که  از  بسیاری  او در 
گرافیک،  زیادی در طراحی  فوق العاده  استعداد  دانیال  همکاری داشت.  
بسته بندی و طراحی داخلی دارد و یکی از اعضای اصلی تیم فعلی برند 
نیز  از سال  پاکزاد  نیکالس  یعنی  او  دیگر  فرزند  به شمار می رود.  بیژن 
۲۰۰۸ تاکنون مدیر بازرگانی برند بیژن بوده است و در حال حاضر یکی از 
نقش های کلیدی این برند را بر عهده دارد. او تحت آموزش های مستقیم 
پدرش بود و با تمامی اصول طراحی آشنایی دارد. همه افراد تیم در تالش 
هستند تا خدمات عالی و لوکسی به مشتریان خود ارائه دهند و همین 
موضوع باعث شده تا این برند بعد از گذشت این همه سال هنوز هم به 

 عنوان یک برند لوکس در جهان شناخته شود.

https://www.zoomit.ir/



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

514 996-1620
514 703-4020
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روز جهانی رویا
روز جهانی رویا هر ساله در تاریخ ۲۵ سپتامبر جشن گرفته می شود. برای رسیدن 
به فردایی بهتر، انسان باید رویاپردازی کند. آیا شما فرد رویاپردازی هستید؟ آیا 
دوست دارید رویایتان به تحقق بپیوندد؟ روز جهانی رویا روز مناسب شماست. 
رویا داشته باشید، برای آن برنامه ریزی و روی آن کار کنید. از همین االن شروع 
نمایید. در روز جهانی رویا، هر تصور و خیالی که فرد را تشویق می کند تا به آنها 
دست پیدا کند، جشن گرفته می شود. ای پی جی عبدالکالم می گوید: "رویا آن 
چیزی نیست که شما در هنگام خواب می بینید، بلکه چیزی است که به شما 

اجازه نمی دهد بخوابید". 

تاریخچه روز جهانی رویا
یک معلم ناشناس برای اولین بار، روز جهانی رویا را در سال ۲۰۱۲ در دانشگاه کلمبیا ثبت کرد. هدف از بزرگداشت این روز، کمک به هر یک از ما در 
رسیدن به آرزوهایمان است. این امر باعث می شود دنیا مکان بهتری برای زندگی آن رویاها باشد. در این روز، افراد، خانواده ها، مدارس، مشاغل و جوامع 
تشویق می شوند تا وقت بگذارند و روی آن رویاها تمرکز کنند تا آنها را به واقعیت تبدیل نمایند. چشم انداز این روز این است که مردم را از سراسر 
جهان در رسیدن به موفقیت ها و آرمان هایشان متحد کنیم. جشن این روز دنیا را به مکانی روشن تر و خالقانه تر با همکاری بیشتر تبدیل می کند. هر 
رؤیایی جلوه هایی دارد و شخصیت های مشهور جهانی زیادی وجود دارند که پس از تحقق رویایشان به موفقیت رسیده اند. فرد برای رسیدن به هدف 
باید از موانع عبور کند. در روز جهانی رویا، مردم برای رسیدن به اهدافشان و ایجاد یک تغییر مثبت در زندگی شان جشن می گیرند. روز جهانی رویا 
به مردم در باالرفتن در سطح جهانی الهام می بخشد و به آنان شور و شوق می دهد و آنان را در آنچه خواهان و شایسته آن هستند ثابت قدم می کند. 

چگونه روز جهانی رویا را جشن بگیریم؟
جشن گرفتن در روز جهانی رویا خیلی ساده است. یک رویای الهام بخش در ذهن تان ایجاد کنید، برای آن برنامه  ریزی کنید و شروع به تالش برای 
افزایش دهند. تصاویر جشن هایتان را در  این روز حتی برای کسانی است که می خواهند سودمندی یا هدف خود را  رسیدن به هدف تان نمایید. 

شبکه های اجتماعی با هشتگ WorldDreamDay# به اشتراک بگذارید. 

https://happydays365.org/

روز جهانی رویا 25 سپتامبر 2018
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کاربرد رانش زاهای  یونی
• این رانش زاها را روی ماهواره ها نصب می کنند تا آنها را روی مدار 
مورد نظر حفظ کند و هنگام کاهش ارتفاع با حرکت دادن ماهواره آن 

را به مدار اصلی برگرداند.
نیاز  که  دور  بسیار  مسافت های  به  فضایی  سفرهای طوالنی  برای   •
نوع  این  از  می توان  دارد  وجود  سوخت  پرانرژی  ولی  آرام  خروج  به 

رانش زاها استفاده کرد.
فضا  به  یونی  موتور  با  را  کوچک  ماهواره های  نیز  حاضر  حال  در   •
ماهواره ها،  مداری  مسیر  به  رفتن  با  فضاپیماها  این  تا  می فرستند 
پسماندهای فضایی را با خود بیاورد و هنگام  ورود به جو بسوزند و 

نابود شوند.
)EM Drive( موتور الکترومغناطیسی

موتور  از  جدیدی  نوع  الکترومغناطیسی،  رانشگر  یا   "EM Drive"
راکت های فضایی است که اولین  بار توسط دانشمند و مهندس برق 
 ۱۹۹۹ سال  در     )Roger Shawyer( شایر  راجر  انگلیسی تبار، 
سوختی  هیچ  به  موتور  این  قدیمی،  موتورهای  برخالف  شد.  ارائه 
برای پرتاب راکت نیاز ندارد )که در علم فیزیک این سوخت را جرم 
عکس العمل می نامند(. ایده بدین گونه است که الکتریسیته تبدیل به 
امواج ماکروویو می شود و سپس فوتون های ماکروویو درون یک حفره  
فلزی به شکل مخروط ناقص شلیک می شود. فوتون ها وارد می شوند 

تکرار  ضربه ها  هم  باز  و  می شوند  بازتاب  می زنند،  ضربه  دیواره ها  به  و 
می شوند. در نهایت در جهت سطح دایروی بزرگ مخروط نیروی پیشران 
ایجاد می شود که موجب شتاب گرفتن سطح کوچک تر مخروط در جهت 
آزمایش  را   EMDrive نفر  مخالف می شود و حرکت می کند. چندین 
کرده اند و موفق به گرفتن نیروی پیش رانش از این موتور شده اند که در 

زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
هزینه   بابت  یورو  هزار  انگلستان ۴۵  دولت  از  شایر  سال ۲۰۰۱،  در   •
پژوهش دریافت کرد. آزمایش او ۰۱۶/۰ نیوتن نیرو ایجاد کرد و ۸۵۰ 
وات نیز توان ورودی الزم داشت، ولی هیچ سازمانی این آزمایش  را تأیید 

نکرد.
• در سال ۲۰۰۸، یانگ جوآن و تیمی از پژوهشگران چینی در دانشگاه 
پلی تکنیک نورث وسترن صحت تئوری مربوط به موتور حفره ای تشدیددار 
فرکانس رادیویی       )RF resonant cavity thruster( را بررسی 
کردند و درنهایت در سال ۲۰۱۰ مدل خود را ساختند و در طی سال های 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به تست این مدل مشغول بودند. نتایج این آزمایش ها 
برای  که  شدند  نیرو  میلی نیوتن   ۷۵۰ گرفتن   به  موفق  و  بود  مثبت 

راه اندازی ۲۵۰۰ وات قدرت الزم بود.
• در ۲۰۱۴، پژوهشگران ناسا، نسخه ای از EMDrive را ساختند که 
داخل آن کامال خالء بود و ادعا کردند که نیرویی از این موتور گرفته اند 
هیچ  گاه  ولی  بود(  آورده  به  دست  شایر  که  نیرویی  یک هزارم  )در حد 

مقاله ای از این تیم در مجالت معتبر انتشار نیافت.
مهندس  رانشگر  از  شیمیایی  مدل  یک  ناسا  گروه  همان  در ۲۰۱۵،   •
نیز    Q-Drive به  که   Cannae Drive به نام  را   Guido Fetta
گزارش  مثبت  خالص  نیروی  و  داد  قرار  آزمایش  مورد  است،  معروف 
کرد. همزمان، یک گروه پژوهشی در دانشگاه تکنولوژی Dresden این 

رانشگر را آزمایش کرد و به  طور مشابه به نیروی مثبت دست یافتند.
• در اوخر سال ۲۰۱۵ تیم "Eagleworks NASA" آزمایش دیگری 
ترتیب داد که درستی عملکرد EMDrive را تأیید و اثبات کرد. در این 
آزمایش خطاهایی که در تست های پیشین وجود داشت، برطرف شدند و 
به  طور شگفت آوری این محرک موفق به ایجاد نیرو شد. اما با این وجود 

سفرهای بین ستاره ای و سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در فضا از رویا تا واقعیت )۲( 
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این تیم هنوز دست آوردهای خود را اعالن نکرده اند. گمان می شود که 
خطاهای پیش بینی نشده  دیگری این نیرو را به وجود آورده اند.

بسیاری از دانشمندان انجمن علمی بین المللی بر این باورند که احتمال 
کارکردن موتور الکترومغناطیسی صفر است. آنها می گویند که بر طبق 
قانون بقای مومنتم یا اندازه حرکت، برای رسیدن به مومنتم در یک جهت، 
 EMDrive آنجایی که  از  و  باید در جهت مخالف خارج شود  سوخت 
یک سیستم بسته بدون هیچ گونه سوختی است، فهم ما از فیزیک را زیر 
سؤال می برد. برخالف اخبار نقض شدن قوانین فیزیکی توسط این موتور، 
شایر معتقد است مفاهیم فیزیکی پایه ای که در تئوری این موتور دخالت 

دارد از نظریات نسبیت انیشتین پیروی می کند.
درواقع EMDrive قانون بقای مومنتم و انرژی را ارضا می کند. با این 
دالیل  دارند،  باور  را  رانشگر  این  کارکردن  که  دانشمندانی  حتی   حال 
براساس  این رانشگر را قبول نمی کنند.  شایر مبنی بر چگونگی حرکت 
فیزیک کالسیک، این کار غیرممکن است زیرا قانون پایستگی تکانه را 
نقض می کند. براساس این قانون، اگر نیروی خارجی بر سیستم اعمال 
موشک های  در  دلیل  همین  به  و  است  ثابت  سیستم  یک  تکانه  نشود، 
و  آمریکایی  انگلیسی،  پژوهشگران  کرد.  استفاده  رانشگر  از  باید  سنتی 
چینی طی دهه های گذشته به نمایش EMDrive پرداخته اند، اما نتایج 
آنها به  دلیل اینکه هنوز کسی از چگونگی کارکرد آنها اطمینان ندارد، 

بحث  برانگیز باقی مانده اند.
در  که  است  ساخته   EMDrive یک  ناسا  که  معتقدند  برخی  اکنون 
شرایط مشابه فضا کار می کند. مفهوم موتور EMDrive نسبتا ساده بود 
و با بازتاب ریزموج ها در یک ظرف دربسته، نیروی پرتاب را به فضاپیما 
نیروی  تأمین  برای  الکتریسیته  ارائه   به  انرژی خورشیدی  می کند.  ارائه 
این ریزموج ها می پردازد، به این معنی که نیازی به رانشگر نخواهد بود. 
پیامدهای این روش می تواند بسیار بزرگ باشد. برای مثال، ماهواره های 
حمل  به  نیازی  و  شوند  ساخته  امروزی  اندازه  نصف  می توانند  کنونی 
مسافت های  به  می توانند  نیز  انسان ها  همچنین  باشند.  نداشته  سوخت 

دورتر در فضا سفر و نیروی محرکه خود را در راه تولید کنند.

پیشرانش گرماهسته ای 

به  مایع  هیدروژن  از  که  جامد  هسته   با  گرماهسته ا ی  پیش ران های 
 عنوان پیشران استفاده می کنند، می توانند به تکانه  ویژه ای بین ۸۵۰ 
راکت های  ویژه   تکانه   برابر  دو  که  کنند  پیدا  دست  ثانیه   ۱۰۰۰ تا 
شیمیایی رایج است. در عین حال، مواد دیگری نظیر اکسیژن مایع 
و آمونیاک نیز به  عنوان گزینه های دیگر جهت جایگزینی هیدروژن 
گرماهسته ای  پیشران های  وزن  همچنین،  شده اند.  پیشنهاد  مایع 
موجود نسبت به نیروی پیشران تولیدشده توسط آنها زیاد است. برای 
مثال، در پیشران های شیمیایی، نسبت نیروی پیش رانش تولیدی به 
وزن پیشران ۷۰ به ۱ و برای پیشران های گرماهسته ای این نسبت ۷ 

به ۱ است.
مرحله  چندین  از  فضایی  راکت های  اکثر  می دانید،  که  همان  طور 
تشکیل شده اند. با تفاسیر باال، راکت های شیمیایی برای استفاده در 
مرحله  اول راکت ها و پرواز از سطح زمین مناسب تر هستند؛ اما پس 
از قرارگرفتن راکت در شرایط بی وزنی، کفه  ترازو به نفع پیشران های 
پیشران ها  این  دلیل،  همین  به  کرد.  خواهد  سنگینی  گرماهسته ای 
بود.  خواهند  مناسب  راکت ها  ثانویه   مراحل  در  استفاده  برای  بیشتر 
در موشک های با نیروی پیشرانش گرماهسته ای، از واکنش  اورانیوم یا 
دوتریوم برای گرم کردن هیدروژن مایع درون رآکتور استفاده می شود.

دوتریوم  یا  اورانیوم  واکنش   از  گرماهسته ای،  موشک های  در 
برای گرم کردن هیدروژن  استفاده می شود

هسته ای  واکنش  از  ناشی  باالی  بسیار  دمای  اثر  بر  مایع  هیدروژن 
از  سپس  و  می شود  تبدیل  )پالسما(  یونیزه شده  هیدروژن  گاز  به 
طریق نازل موشک به بیرون هدایت شده و رانش تولید می کند. در 
گرما  تولید  وظیفه ی  هسته ای  رآکتور  یک  گرماهسته ای،  راکت های 
را بر عهده دارد؛ ماده ای مانند هیدروژن مایع نیز همزمان به  عنوان 
شکافت  شروع  با  می کند.  عمل  رآکتور  خنک کننده   و  پیشران  ماده  
دیگری  ماده   هر  )یا  مایع  هیدروژن  رآکتور،  گرم شدن  و  هسته ای 
وارد  رآکتور  به  دارد(  برعهده  را  پیش ران  و  خنک کننده  نقش  که 
می شود؛ پس از خنک شدن راکتور، هیدروژن مایع که پس از جذب 
از  سرعت  با  می آید،  در  گاز  حالت  به  راکتور  در  تولیدشده  حرارت 
نازل تحتانی موشک خارج می شود. همانند گازهای خارج شده از نازل 
خروجی راکت های شیمیایی، هیدروژن خارج شده از نازل موشک های 
چهار  تاکنون  می شود.  موشک  پیش رانش  موجب  نیز  گرماهسته ای 
طرح برای پیشران های گرماهسته ای ارائه  شده است. از میان طرح های 
ارائه شده، تنها پیش ران های هسته ای با هسته  جامد به مرحله  ساخت 
و آزمایش رسیده اند و باقی طرح ها مانند پیشران های گرماهسته ای با 
هسته  مایع و گازی صرفا در حد ایده باقی مانده اند و با چالش های 

نظری و عملی فراوانی روبه رو هستند.

سفرهای بین ستاره ای و سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در فضا از رویا تا واقعیت )۲( 
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پیشرانش پالس هسته ای

فرایند کلی کارکرد پیش رانش پالس هسته ای به حدی ساده  است که 
با  به  عنوان حل کردن مشکالت علمی  ایده  این  از  برخی دانشمندان 
به چشمان  انتهای جنگ جهانی دوم، مردم  یاد می کنند. در  چکش 
اما برخی  اتمی چه قدرت ویرانگری دارند؛  خود دیدند که بمب های 
آن  از  استفاده  و  عظیم  قدرت  این  کنترل  اندیشه   در  دانشمندان  از 
از  استفاده  این کاربردها  از  بودند. یکی  نوین  برای برخی کاربردهای 
امکان  که  بود  فضایی  سفینه های  ساخت  برای  هسته ای  بمب های 

سفرهای بین سیاره ای را فراهم می کردند. 
زیادی  تعداد  فضایی  سفینه   هسته ای،  پالس  پیش رانش  در 

بمب های هسته ای کوچک را با خود حمل می کند
در قسمت تحتانی سفینه، صفحه ای مقاوم به  نام صفحه  فشار وجود 
خواهد داشت و این صفحه نیز دارای خروجی کوچکی برای رهاسازی 
بمب های کوچک خواهد بود. در فواصل زمانی مشخص، این بمب های 
انفجار،  انتهای سفینه خارج و منهدم می شوند؛ در نتیجه   از  کوچک 
ماده  پیشران به شکل پالسما با سرعت باالیی به سمت صفحه  فشار 
در  می شود.  جلو  سمت  به  سفینه  حرکت  موجب  و  می کند  حرکت 
دوره  طراحی اوراین، دانشمندان با مشکالت مختلفی روبه رو می شدند؛ 

هرچند که برای هر مشکل راه  چاره ای اندیشیده شد.
یکی از مشکالت اصلی مرتبط با اوراین، بازده پایین این کشتی های 
فضایی بود. به این دلیل که انفجارهای هسته ای خارج از بدنه  اوراین 
و در محیطی باز انجام می شد؛ بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده 
بنابراین  از آن صرف پیش رانش می شد.  تنها کسری  و  هدر می رفت 
ساخت چنین سفینه ای حتی در سبک ترین حالت ممکن هم بسیار 
گران قیمت خواهد بود. همچنین مشکل تشعشع ها و زباله های اتمی را 
هم نباید فراموش کرد. انفجارها در سطح زمین یا نزدیکی آن با بارش 
رادیواکتیو قابل توجهی همراه بود. برای حل این مشکل، پیشنهاد شده 
بود تا از راکت های حامل نظیر ساترن ۵ یا راکت هایی بزرگ تر برای 
وزِن  بودن  اما محدود  استفاده شوند؛  اولیه  ارتفاع  به  اوراین  رساندن 
محموله  این راکت ها با مزیت اصلی پیش رانش پالس هسته ای، یعنی 

حمل محموله های بزرگ در تناقض بود.

رم جت بوسارد
 )Bussard ramjet( یک تکنولوژی آینده گرایانه  دیگر رم جت بوسارد
در  بوسارد  رابرت  نام  به  فیزیکدانی  را  فضاپیما  نوع  این  ایده   است. 
الکترومغناطیسی  نیروی  از  رم جت  نوع  این  کرد.  سال ۱۹۶۰ مطرح 

را جمع آوری  نیازش  مورد  هیدروژن  سفر،  طول  در  تا  می کند  استفاده 

کند. سپس هیدروژن را برای همجوشی هسته ای به اندازه  کافی فشرده 
می کند و در نتیجه  آن، نیروی محرکه  الزم برای حرکت فضاپیما فراهم 
تئوری  به  زیادی  عالقه   تخیلی  علمی  داستان های  نویسندگان  می شود. 
رم جت بوسارد دارند چون سوخت  آنها هیچ  وقت تمام نمی شود و در حین 

حرکت آن را برداشت می کنند.
 در موشک همجوشی با استفاده از میدان مغناطیسی، سوخت هیدروژن 
رم جت  در  اما  دهد.  رخ  هسته ای  همجوشی  تا  می شود  فشرده  قدر  آن 
بین ستاره ای  فضای  از  را  هیدروژن  الکترومغناطیسی  عظیم  قیف  یک 
جمع آوری و آن را به  عنوان سوخت به رآکتور تزریق می کند. با توجه  به 
نبود محفظه  سوخت و در نتیجه وزن پایین فضاپیما در این طرح، رم جت 
می تواند به سرعتی برابر ۴ درصد سرعت نور دست پیدا کرده و به هر 

نقطه ای از کهکشان سفر کند.

پیشرانش همجوشی هسته ای
شیمیایی،  تکنولوژی های  مثل  پیشران  سیستم  ایجاد  عادی  روش های 
خورشیدی-الکتریکی و هسته ای -حرارتی هیچ  وقت نمی توانند به سرعت 
دیگری هم  اما روش های  یابند.  بین ستاره ای دست  برای سفرهای  الزم 
برای تأمین انرژی هست که ناسا می تواند روی آنها کار کند که از میان 
آنها می توانیم به سیستم پیشران همجوشی هسته ای اشاره کنیم. گداخت 
هسته ای دقیقا همان اتفاقی است که در خورشید رخ می دهد و انرژی آن 
را فراهم می کند. گداخت هسته ای عملی برعکس شکافت هسته ای است.

و  اورانیوم  همچون  سنگین  اتم های  شکاندن  با  شکافت هسته ای  در 
از  باالیی  به حجم  باریم وکریپتون،  مانند  اتم های سبک تر  به  پلوتونیوم 
انرژی دست پیدا می کنیم. اما در گداخت هسته ای کاری کامال برعکس 
اتم های  اتم های گازی کاری می کنیم که  با داغ کردن  انجام می دهیم و 
به  تبدیل  و  بپاشند  از هم  و دوتریوم،  تریتیوم  ایزوتوپ های  سبک مثل 
نیروی دافعه  بر  افزایش دما، یون ها  اثر  بر  الکترون و یون شوند. سپس 
بین خود غلبه می کنند و با یکدیگر همجوش می شوند یا به عبارتی با هم 

ترکیب و به یک اتم سنگین تر همچون هلیوم تبدیل می شوند.
هنوز راه زیادی تا استفاده از رآکتور همجوشی در سفرهای بین 

ستاره ای وجود دارد.
این پروژه با توجه  به تکنولوژی آن زمان از خیلی جهات غیرعملی ارزیابی 
شد. بسیاری از دالیل غیرعملی بودن این پروژه هنوز هم صادق هستند. 
برای مثال هلیوم ۳ روی زمین بسیار کمیاب است و باید از ماه استخراج 
شود. به  عالوه، با توجه  به تکنولوژی فعلی، انرژی  که برای روشن کردن 
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رآکتور همجوشی نیاز است، از انرژی تولیدشده توسط آن بیشتر است. 
هرچند دانشمندان در آزمایش های جدید روی زمین به حالتی که انرژی 
راه  هنوز  اما  کرده اند،  پیدا  دست  باشد  برابر  رآکتور  مصرفی  و  تولیدی 
وجود  بین ستاره ای  سفرهای  در  همجوشی  رآکتور  از  استفاده  تا  زیادی 

دارد.
 Princeton Satellite( سیستمز  ستالیت  پرینستون  شرکت 
با  راکت هایی  ساخت  شده است،  تأسیس  ناسا  توسط  که   )  Systems
بهره بردن از راکتورهای همجوشی هسته ای را پیشنهاد داده است. به  گفته  
مایکل پالوِشک، رئیس شرکت پرینستون ستالیت سیستمز، این تکنولوژی 
را فراهم می کند  انجام مأموریت های جدید و هیجان انگیز علمی  امکان 
که با وجود تکنولوژی های امروزی بسیار پرهزینه و دشوارند. سیستم های 
شرکت پرینستون از نوعی انرژی هسته ای بهره می برند که از گرم کردن 
ترکیب دوتریوم و هلیوم ۳ به همراه امواج رادیویی با فرکانس کم به دست 
بسیار  بزرگ تر  پروژه های  برای  سیستم  این  ساخت  درحالی که  می آید. 
پرهزینه است، اما برای ساخت راکت های کوچک، تنها حدود ۲۰ میلیون 
دالر هزینه در بر خواهد داشت. این راکت های هم جوشی هسته ای، ۱.۵ 

متر قطر و بین ۴ تا ۸ متر طول خواهند داشت.

موشک های پادماده
پادماده، ماده ای است که بار الکتریکی آن معکوس می شود.  ضدالکترون ها 

مثبت.  بار  با  اما  الکترونند  یک  شبیه  می شوند،  نامیده  پوزیترون،  که 
پوزیترون ها،  منفی.  بار  با  اما  هستند  پروتون ها  به  شبیه  ضدپروتون ها 
آزمایشگاه  در  می توان  معموال  را  دیگر  ذره های  ضد  و  ضدپروتون ها 
را  آنها  ایجاد کرد و حتی می توان  اروپا  مانند سرن  شتاب دهنده  ذرات، 
برای روزها یا هفته ها ذخیره کرد. همچنین ضدماده ضد نیروی جاذبه 
نیست. نظریه ای که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد این است 
که گرانش همان  طور که در مورد ماده عادی رفتار می کند در رابطه با 

ضدماده هم همان گونه رفتار می کند.
البته این نظریه به  صورت تجربی تأیید نشده است. به  طور خالصه، موتور 
پادماده با برخورددادن هیدروژن و پادهیدروژن کار می کند. واکنش بین 
این دو ذره، انرژی  برابر با بمب اتمی و همچنین بارشی از ذرات با نام 
پیون و میون ایجاد می کند. این ذرات که سرعتی برابر با یک سوم سرعت 
تا  می شوند  هدایت  بیرون  به  الکترومغناطیسی  نازل  ازطریق  دارند،  نور 
بخش  که  است  این  نوع موشک ها  این  بزرگ  مزیت  کنند.  ایجاد  رانش 
موشک های  بنابراین  و  می شود  تبدیل  انرژی  به  آن  در  ماده  از  بزرگی 

پادماده چگالی انرژی بسیار باالتری نسبت به دیگر انواع موشک دارند.

بادبان خورشیدی
بادبان  و  نوری  بادبان  نظیر  دیگری  نام های  با  که  بادبان خورشیدی 

فضاپیما  پیشرانش  نیروی  از  گونه ای  می شود،  شناخته  نیز  فوتونی 
است که برای حرکت، از نوری که توسط خورشید به آینه های بزرگ 
فضاپیما تابیده می شوند، استفاده می کند. یک قایق بادبانی را در نظر 
بگیرید. این قایق، نیروی پیشران خود را به  وسیله  باد تأمین می کند؛ 
نیروی  بادبان ها،  به  باال  با سرعت  برخورد جریان هوا  به  علت  یعنی 
پیشران ایجاد می شود و قایق حرکت می کند. بادبان نوری نیز دقیقاً به 
همین شکل عمل می کند با این تفاوت که نور تابیده شده به آینه هایی 
که همچون بادبان قایق هستند، نقش همان جریان هوا را ایفا می کند 

و باعث به حرکت درآمدن فضاپیما می شود.

برای  نیز  لیزر  پرانرژی  پرتوهای  از  می توان  خورشید،  نور  به  جای 
در  پرتوها  این  کرد.  استفاده  قدرتمندتر  مراتب  به  نیرویی  تولید 
مقایسه با پرتوهای خورشید، دارای انرژی بیشتری هستند و نیروی 
می شود  باعث  موضوع  همین  و  می کنند  ایجاد  را  بیشتری  پیشران 
دانشمندان می خواهند  بیشتری حرکت کند.  با سرعت  فضاپیما  که 
طی ماموریتی با کمک سفینه ای فضایی که دارای بادبان خورشیدی 
آلفا قنطورس و طی ۶۹ سال به  است در طول سفری ۲۰ ساله به 
نورانی ترین ستاره به نام شباهنگ بروند. اگر شما در حال فرستادن 
یک نانوفضاپیما هستید که انرژی آن از فوتون هایی تأمین می شود که 
در میان کهکشان قرار گرفته اند و این فوتون ها در کسری از سرعت 
نور و نه کمتر حرکت می کنند، بهتر است ایده  خوبی درباره چگونه 
می رسد،  خود  نهایی  مقصد  به  زمانی که  فضاپیما  این  آهسته کردن 
داشته باشید. همه  ما می دانیم که یک فوتون، هیچ وزنی ندارد؛ پس 
چگونه می تواند یک بادبان نوری را به سمت جلو حرکت دهد؟ اصاًل 
چگونه ممکن است که یک چیز بی وزن، تکانه را منتقل کند؟ برای 
دریافت پاسخ این سؤال به مطلب بادبان نوری چیست و چگونه کار 

می کند، مراجع کنید.

ادامه دارد....
https://www.zoomit.ir/ 
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مینیمالیسم از دوران رکورد اقتصادی یکی از محبوب ترین سبک های 
در  را  خود  جای  مینیمالیسم  پست  آن  دنبال  به  و  بوده است  فشن 
دنیای مد باز کرده است. همه جا لباس های ساده ای می بینیم که در 
رنگ های پایه و بدون هیچ گونه تزئین و جزئیات خودنمایی می کنند 
پست  و  مینیمالیسم  اما  ندارند.  کم  جذابیت  و  زیبایی  از  چیزی  و 
مینیمالیسم چه معنایی دارد؟ این سبک ها چطور و چه زمانی ظهور 

کردند و چه ویژگی هایی از نظر بصری و طراحی دارند؟ 

مینیمالیسم چیست؟
اما  ندارد،  وجود  مینیمالیسم  برای  واحدی  تعریف  هنری  دیدگاه  از 
می توان مفهوم آن را در سه عبارت کلی زیر خالصه کرد که در ادامه 

به بررسی هریک از این تعاریف می پردازیم:
• سادگی غیرشخصی

• فرم های غیرتصویری
• در دسترس بودن و دموکراتیک بودن

مقابل  نقطه  در  مینیمالیسم  دیدگاه  این  از  غیرشخصی:  سادگی 
صورت  به  مفهوم  رساندن  به  کاری  یعنی  می گیرد،  قرار  بیان گرایی 
نشان  را  مکعب  یک  مینیمالیست  هنرمند  ندارد.  کنایی  یا  مستقیم 
می دهد و منظور وی همان مکعب با همان فرم و شکل آن است و این 
بیان مفهوم دیگری در درون خود ندارد، شما به شکل مکعب و سطح 
آن عالقه مند می شوید و آن را زیبا می بینید. یعنی این ویژگی های 
بی نهایت ساده فرم است که زیبایی می آفریند، در فشن نیز می توان 
این تعریف را ارائه کرد، یعنی طراحی از طریق فرم بدون برانگیختن 
فرم  و  ندارد  بدن  فرم  به  کاری  مینیمال  لباس  بیانگری.  و  احساس 
هندسی خود را دنبال می کند مانند این لباس عروس زیبا طراحی 

شده توسط کریستوبال بالنسیاگا که تنها سه برش در خود دارد.
فرم های غیرتصویری: فرم تصویری فرمی است که از اشیای موجود 
و قابل لمس نشات گرفته است اما فرم غیرتصویری این ویژگی را ندارد 
می کند.  عمل  انسان  بدن  مثال  طبیعی  فرم های  از  مستقل  کامال  و 
از فرم  آنها  لباس های سبک غربی فرم تصویری دارند و شکل  مثال 
این  کیمونو  مثل  شرقی  لباس های  اما  شده است  گرفته  انسان  بدن 
حالت را ندارند و تقریبا مستقل از فرم بدن ساخته می شوند که نوعی 
داخل  در  که  خالی  فضای  همین  دارند.  خود  در  را  مینیمالیسم  از 
کیمونو ایجاد می شود یک فرم غیرتصویری برای لباس پدید می آورد 
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 چیست و چه تاثیری در دنیای فشن
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و مستقل از فیگور عمل می کند.
ایجاد  مینیمالیسم  هدف  دموکراتیک بودن:  و  دسترس بودن  در 
فرم های بدون نقص نیست بلکه هدف آن ایجاد نوعی ارتباط جدید 
هر  با  مخاطبی  نوع  هر  مینیمالیسم  در  است.  مخاطب  و  میان شی 
سطح درک از هنر می تواند با شی ارتباط برقرار کند. در این سبک، 
فرم در خالص ترین شکل خود قرار دارد و مانعی از نظر فرم و محتوا 
این محصوالت  در ساخت  که  موادی  ندارد.  وجود  ارتباط  این  برای 
خود  فرم  دسترس ترین  در  و  خالص ترین  در  می روند  به کار  هنری 

هستند و به نظر می رسد در زمان متوقف شده اند.

پست مینیمالیسم چیست؟
در  تغییراتی  که  بود  در دهه ۱۹۶۰  مینیمالیسم  تولد  از  کمی پس 
ترتیب  این  به  و  شد  منشعب  آن  از  شاخه  چندین  و  آمد  پدید  آن 
پست مینیمالیسم پا به عرصه نهاد. از دیدگاه هنری پست مینیمالیسم 
و هنر   Performance Art با هنرهای عملکردی  نزدیکی  ارتباط 
کامال  جنبه ها  برخی  در  که  دارد   Conceptual Art مفهومی 
دیگر  برخی  در  و  می گیرد  قرار  مینیمالیسم  آموزه های  با  تضاد  در 
ادامه راه آن است. مینیمالیسم تاکید زیادی روی بی هویت بودن و 
ضدفردگرایی دارد و تولید صنعتی با اهداف آن همخوانی دارد اما در 
پست مینیمالیسم توجه به فردگرایی اهمیت زیادی دارد و سعی در 
بازگشت به گذشته در آن مشاهده می شود. هنرمندان پست مینیمال 
از روش های شخصی برای ساخت استفاده می کنند و فرم آثار ناکامل 

و ناساخته به نظر می رسد که به سوی مفهوم “ضدفرم” تمایل دارد.

پست مینیمالیسم در فشن
مفهومی  هنر  شاخه  چندین  در  پست مینیمالیسم  که  گفتیم 
دکانستراکتیویسم  آن  مهم ترین  که  داد  ادامه  خود  حیات  به 

را  است. دکانستراکتیویسم  یا ضدساختارگرایی   Deconstractivism
آن  می توان  کلی  به طور  و  داد  قرار  هم  مینیمالیسم  شاخه  در  می توان 
را بخشی از هر دو سبک دانست. دکانستراکتیویسم سبک غالب کاری 
طراحانی مثل مارتین مارگیال و یویجی یاماموتو بوده است، این طراحان 
در کارهای خود ساختار لباس را در تضاد با فرم بدن و حرکت آن طراحی 
می کنند که از اصول مینیمالیسم به شمار می رود اما در ارتباط با مفهوم 
پست مینیمالیسم هم قرار دارد. این که تصور کنید در پست مینیمالیسم 
غلط  باورهای  از  یکی  دارید  کار  و  بدون جزئیات سر  و  با سطوح صاف 
اما رایج است. این باور حتی در مورد مینیمالیسم هم صددرصد درست 
نیست و اگر نگاهی به آثار دکانستراکتیویسم بیندازید این مفهوم را بهتر 

درک خواهید کرد.

پست مینیمالیسم در دنیای امروز
از دهه ۹۰ میالدی سبکی در دنیای فشن شکل گرفت که مدیون کارهای 
کالوین کالین و دونا کاران است، آنها سعی کردند لباس هایی برای زنان 
فعال در اجتماع طراحی کنند که به سادگی قابل پوشیدن باشد، کالوین 
کالین این سبک را “زیاده روی در برش های عالی و بازی آرام با سایه های 
از مینیمالیسم تصویرگرایی  این سبک  نامید. در  رنگ و فرم های قوی” 
وجود دارد و دیگر شاهد جدایی فرم لباس از فرم بدن نیستیم. این سبک 
آمریکایی از پست مینیمالیسم که به آن موج جدید مینیمالیسم هم گفته 
می شود در برندهای پرفروش مثل Gap و  Levi  هم مورد استفاده و 
استقبال قرار گرفت و دنیای مد را به طرز چشمگیری تغییر داد. حال 
به  یا  مینیمالیسم  از  جدیدی  سبک  شاهد  و  بازگشته  دوباره  موج  این 
عبارت بهتر پست مینیمالیسم در طراحی لباس هستیم که جدا از بافت 
و طرح نیست و جزئیات را به نحو هنرمندانه ای در خود دارد که مانع از 

خسته کننده بودن و تکراری بودن آن می شود.
https://redmag.ir/



 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.
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آکادمی موسیقی ِر می پس از چهار سال تجربه موفق در کمپ های تابستانی و بهاره، این تابستان نیز پنجمین کمپ را برگزار نمود. هدف از برگزاری 
این کمپ همچون سال های گذشته، آشنایی کودکان ۵ تا ۱۲ سال با برنامه های هنری، موسیقی، علمی و ورزشی بود.

کمپ امسال از تاریخ ۲۴ جون تا ۲۳ آگوست بود. کالس ها از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر برگزار می شد و کودکان هر روز در ۳ کالس آموزشی در 
آکادمی شرکت داشتند. آن ها همچنین در فعالیت های بیرون از آکادمی از جمله بازی در پارک های اطراف و کتابخانه حضور داشتند. 

کالس های این کمپ به شرح زیر بود:

ورزش صبح گاهی و رقص، کاراته، موسیقی، نقاشی، کاردستی و خالقیت هنر، زبان انگلیسی، برنامه نویسی، ریاضی و آزمایش های علمی

آکادمی میزبان کودکان عزیز از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر نیز می باشد که برای آگاهی از شرایط آن و همچنین تخفیف ویژه ثبت نام کمپ های فصل 
بهار و تابستان ۲۰۲۰ می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

514.996.1620

514.703.4020

گزارشی از 
کمپ تابستانی در آکادمی رمی
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و  معروف  گیمرهای  از  می کنند،  فعالیت  مختلفی  زمینه های  در  یوتیوب  ستاره های 
شناخته شده گرفته تا پسربچه  هفت ساله ای که اسباب بازی ها را نقد و بررسی می کند.

فرهنگ  در  را  آن  نقش  و  است  ویدئو  اشتراک گذاری  برای  اجتماعی  شبکه   یوتیوب 
عامه پسند )پاپیوالر کالچر( نمی توان نادیده گرفت. ستاره های یوتیوب، اینفلوئنسرهای 
تماشا  را  آنها  ویدئوهای  دنیا  در سراسر  نفر  میلیون ها  که  آنجایی  از  و  جهانی هستند 
می کنند، بازاریاب ها حاضرند مبلغ زیادی بابت تبلیغ محصوالتشان به آنها بپردازند. البته 
کسب وکار یوتیوبرها تنها به درست کردن ویدئو در یوتیوب محدود نمی شود و اغلب آنها 

بعد از مدتی برند شخصی خود را به کسب  و کار میلیون دالری تبدیل می کنند.
روش  که  هستند  کسانی  آنها  موفق ترین  اما  است  متفاوت  یوتیوبرها  موفقیت  فرمول 
از  برخی  درآمد کسب می کنند.  تبلیغات  از طریق  روشی جدید  با  و  دارند  خالقانه ای 
یوتیوبرها بعد از موفقیت، خط تولید لباس های شخصی خودشان را راه اندازی کرده اند، 
از  از آنها در تلویزیون فعالیت می کنند، برخی دیگر بلیت اجرایشان تنها بعد  بسیاری 
چند ثانیه به  طور کامل فروخته می شود و تعدادی از آنها اسباب بازی های سفارشی از 

برندهای مختلف دریافت می کنند.

10- لوگان پاول )Logan Paul(، درآمد 14.۵ میلیون دالری
والگ یا ویدئوبالگ، بالگ کوتاهی برای وبالگ است که محتوای آن ویدئو است و به 
به   است که سال گذشته  معروفی  پاول، والگر  لوگان  آن والگر گفته می شود.  سازنده  
عنوان چهارمین یوتیوبر پردرآمد معرفی شده بود؛ اما درآمد برند شخصی او بعد از انتشار 
ویدئویی از جنازه ای که در جنگل  آئوکیگاهارا )جنگل خودکشی ژاپن( پیدا کرده بود، 

به  شدت کاهش پیدا کرد.
و  Google Preferred کنار گذاشت  برنامه ی  از  را  پاول  یوتیوب  اتفاق،  این  از  بعد 
همین باعث کاهش درآمد او در سال جاری شد. این برنامه به بازاریابان اجازه می دهد 
فروش  با  توانست  او  حال  این  با  کنند.  درج  پرطرفدار  ویدئوهای  در  را  خود  تبلیغات 
در  را  خود  کانال  دنبال کنندگان  تعداد  دارد،  که  شناخته شده ای  چهره   و  محصوالت 

یوتیوب افزایش دهد.
پاول علی رغم رسوایی که در ژاپن داشت، درآمد خود را در سال جاری دو میلیون دالر 
افزایش داد. یکی از پرطرفدار ترین ویدئوهای او در سال جاری، ویدئوی مسابقه  بوکسی 
بود که در آن با رقیب انگلیسی خود KSI مبارزه کرده بود. نتیجه  رقابت مساوی بود و 

این دو نفر سال آینده مجددا با یکدیگر مسابقه خواهند گذاشت.
9- پیودی پای )PewDiePie(، درآمد 1۵.۵ میلیون دالری

فلیکس جلبرگ که با نام مستعار پیودی پای شناخته می شود، بدون شک سال گذشته 
مفسران  از  یکی  متهم کردن  یعنی  او  اخیر  رسوایی  اما  بود.  دنیا  یوتیوبر  موفق ترین 
بازی های ویدئویی به نژادپرستی و ضدیهودیت باعث شد درآمدش در سال جاری کاهش 
پیدا کند؛ اما پیودی پای نیز توانست مانند لوگان پاول درآمد کلی خود را در عرض یک 

سال ۳.۵ میلیون دالر افزایش دهد.

معرفی ۱۰ یوتیوبر پردرآمد
 سال ۲۰۱۸

9
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پیودی پای هنوز هم با ۷۳ میلیون دنبال کننده، پرطرفدارترین حساب تک کاربری یوتیوب را دارد اما تخمین زده می شود در سال ۲۰۱۹، 
کانال سری تی بالیوود عنوان پردنبال کننده ترین کانال یوتیوب را از آن خود کند.

8- جک سپتیک آی )JackSepticEye(، درآمد 1۶ میلیون دالری
شان مک الفلین، ویدئو گیمر معروف ایرلندی است که با نام مستعار جک سپتیک آی شناخته می شود. مک الفلین یکی از اولین 
یوتیوبرهایی بود که نامش در یکی از ویدئوهای پیودی پای آورده شد و بعد از این اتفاق، تعداد دنبال کنندگانش چند برابر 
شد. مک الفلین برای یکی از کانال های تلویزیونی کودکان دیزنی به نام Disney XD برنامه می سازد و همچنین به  

عنوان مجری در رویدادهای زنده و تورهای اروپا و آمریکای شمالی برنامه اجرا می کند.

۷- وانوس گیمینگ )VanossGaming(، درآمد 1۷ میلیون دالری
وانوس گیمینگ کانالی است که توسط ایوان فانگ، گیمر معروف کانادایی مدیریت شده و خودش به 
 ندرت جلوی دوربین ظاهر می شود. ویرایش خالقانه  ویدئوها و طنزآمیز بودن آنها باعث محبوبیت 
کانال یوتیوب او شده است.  فعالیت فانگ تنها به تهیه  ویدئوهای یوتیوب محدود نمی شود، او 
همچنین خط تولید لباس شخصی دارد و در زمینه  موسیقی نیز با یک گروه هیپ هاپ 

و تحت نام Rynx نیز فعالیت می کند.

میلیون   1۷.۵ درآمد   ،)Markiplier( مارکیپالیر   -۶
دالری

مارک ادوارد فیشباک که با نام مستعار مارکیپالیر فعالیت می کند، بیش از 
پنج سال است که به  عنوان یکی از محبوب ترین ویدئو گیمرهای معروف 
همکاری  محتوا  تولیدکنندگان  سایر  با  اغلب  و  می شود  شناخته  یوتیوب 
می کند. فیش باک در رشته  مهندسی بیومدیک تحصیل می کرد اما چندین 
از  یکی  عنوان  به   امروزه  و  شد  او  زندگی  مسیر  تغییر  باعث  تلخ  حادثه  

یوتیوبرهای معروف شناخته می شود.
او در یکی از مصاحبه های خود با مجله  فوربز گفته بود پیش از راه اندازی 
کانال یوتیوب، عمل جراحی برای برداشتن تومور غده  فوق کلیه انجام داده 
بود، نامزدی اش به هم خورده بود و برای مدتی کارش را ترک کرده بود. او 
در حال حاضر بیش از ۲۲ میلیون دنبال کننده در کانال یوتیوب خود دارد.

میلیون   18 درآمد   ،)Jeffree Star( استار  ۵- جفری 
دالری

جفری استار محبوب ترین و پردنبال کننده ترین شخص در شبکه  اجتماعی 
مای اسپیس بود که در سال ۲۰۱۴ کانال خود را در یوتیوب راه اندازی کرد. 
او خط تولید لوازم آرایشی دارد و ویدئوهایی از نحوه  آرایش و نکات زیبایی 
را با طرفداران خود به اشتراک می گذارد. او با تولید و بارگذاری ۳۰۰ ویدئو 
به  صورت روزانه بیش از ۱۱ میلیون دنبال کننده جذب کرد و اغلب یوتیوبرهای 

معروف، او را دنبال کرده اند.

4- دن تی دی ام )DanTDM(، درآمد 18.۵ میلیون دالری
به  عنوان  درآمد،  میلیون   ۱۶.۵ با  گذشته  سال  که  است  استرالیایی  گیمر  ویدئو  میدلتون  دنیل 
پردرآمدترین یوتیوبر معرفی شد. درآمد او به لطف برگزاری تورهای جهانی شامل چهار تور در اپرای 
سیدنی که تمام بلیت های آن فروخته شد و همچنین برند شخصی لباس، کوله پشتی و کاله در سال جاری 
بازی ماین کرافت، طرفداران زیادی پیدا کرده و همچنین در فیلم  با استریم کردن  او  افزایش پیدا کرده است.  

سینمایی دیزنی به نام »رالف اینترنت را خراب می کند« در نقش eBoy بازی کرده است.
3- دود پرفکت )Dude Perfect(، درآمد 20 میلیون دالری

دود پرفکت یک کانال متمرکز بر ورزش است که صدها عکس و ترفند شگفت انگیز را به اشتراک می گذارد. این کانال توسط 
یک گروه پنج نفره: دوقلوهای کوری و کوبی کاتن، گرت هیلبرت، کودی جونز و تایلر تونی مدیریت می شود. ویدئوهای آنها همیشه 

جزو ویدئوهای پرطرفدار یا وایرال  شده است و در شوهای مختلفی برنامه اجرا کرده اند.
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روز به  روز به محبوبیت این گروه اضافه می شود 
و تا به حال با همراهی ورزشکاران حرفه ای 

مانند اودل بکام جونیز، درو بریس، کریس 
پاول و دیل ارن هارت جونیور ویدئو تولید 

کرده اند.

درآمد   ،)Jake Paul( پاول  جیک   -2
21.۵ میلیون دالری

اینکه درآمد لوگان پاول )نفر دهم این لیست( بعد از حادثه   با 
او  کوچک تر  برادر  اما  کرده،  پیدا  کاهش  آئوکیگاهارا  جنگل  

یعنی جیک پاول با تولید ویدئوهای رپ به  صورت روزانه 
او  یوتیوب دارد.  از ۱۷ میلیون دنبال کننده در  بیش 

شبکه   مدیون  را  خود  شهرت  برادرش  مانند  نیز 
اجتماعی Vine است که بیش از پنج میلیون 

بازدیدکننده داشت و بیش از دو میلیارد 
نفر از ویدئوهای او بازدید می کردند.

در حال حاضر پاول ۲۱ ساله به  دلیل شکایت 
استقبال  و  سروصدا  از  همسایه هایش  مداوم 

طرفدارانش از محل زندگی او در لس آنجلس، توجه ملی 
را به خود جلب کرده است.

 ،)Ryan ToysReview( تویزریویو  رایان   -1
درآمد 22 میلیون دالری

سال  در  یوتیوب  کانال  پردرآمدترین  به  عنوان   تویزریویو  رایان  کانال 

نام  به  ساله ای  هفت  پسربچه   آن  صاحب  و  شده  شناخته   ۲۰۱۸
نقد و  از سال ۲۰۱۵ ویدئوهای  رایان  رایان است. پدر و مادر 
می کردند  منتشر  یوتیوب  در  را  رایان  اسباب بازی  بررسی 
دنبال کننده  میلیون  از ۱۷  بیش  در حال حاضر  او  و 
دارد. اگر چه تعداد دنبال کنندگان او از بسیاری از 
تأثیری  با  اما  یوتیوبرهای معروف کمتر است 
که در صنعت اسباب بازی گذاشته، درآمد 
خانواده  خود را از سال گذشته بیش 

از دو برابر افزایش داده است.
نخستین  از  یکی  ریویوتویز  رایان 
کانال های یوتیوب بود که با برندهایی 
 Bonkers و   pocket.watch مانند 
Toys برای راه اندازی خط تولید اسباب بازی 
خط  کرد.  همکاری  یوتیوب  ستاره های  همراهی  با 
با  دیگر  سال  اوایل  رایان،  جهانی  اسباب بازی  تولید 

همکاری والمارت راه اندازی خواهد شد.

https://www.zoomit.ir/
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صدف دژآلود
ابزارها و روش های یادگیری و رشد  و  پادکست یکی از محبوب ترین 
فرصت  به سختی  فراوان  مشغله های  به خاطر  اگر  است.  فردی  توسعه  
یادگیری پیدا می کنید و مدت هاست هیچ قدمی در جهت رشد فردی 

برنداشته اید، این مقاله مخصوص خود شماست. 
1. پادکست چیست؟

می توانید  که  رادیواینترنتی  گفت وگوهای  از  است  عبارت  پادکست 
 )Podcast( فایل شان را دانلود و سر فرصت گوش کنید. کلمه  پادکست
از ترکیب دو واژه ی پاد )Pod( و برودکست )broadcast( تشکیل 
شده است. منظور از پاد همان دستگاه های آی پاد است. به این معنی 
که پادکست محتوایی قابل حمل است و می توانید در هرجایی به آن 
گوش کنید. برودکست نیز به ویژگی رادیویی پادکست ها اشاره دارد. 
بنابراین پادکست گفت وگوی صوتی ضبط شده ای بین مجری و مهمان 
گوش  آن  به  رادیویی  گفت وگوهای  مثل  درست  می توانید  که  است 
افکار  که  باشد  انفرادی کسی  پادکست حتی می تواند صبحت  کنید. 
و تجربیاتش را با دیگران به اشتراک می گذارد. موضوع پادکست ها نیز 
محدودیتی ندارد و می تواند درباره  هر موضوعی باشد، از کسب و کار و 

بازاریابی گرفته تا گردشگری، یوگا و غیره.
2. چگونه پادکست گوش کنیم؟

پادکست گوش کردن خیلی آسان تر از آن چیزی است که فکرش را 
بکنید. می توانید فایل های صوتی را در آیتونز یا وب سایت پادکسترها 
دکمه  فشردن  با  فقط  و  کنید  جست وجو  پادکست(  )تولیدکنندگان 
پلی بشنوید. به عبارتی پادکست ها محبوب ترین نوع شنیدن محتواهای 
رادیویی در حین رفت وآمدهای روزمره هستند. پادکست ها را می توانید 
عالوه  بر آی پاد روی لپ تاپ، آیفون یا گوشی های اندروید، ام پی تری 

پلیرها، تبلت  و هر دستگاه دیجیتال قابل حمل دیگری گوش کنید.

3. فرق بین پادکست، فصل و اپیزود یا قسمت چیست؟
پادکست مجموعه ای از چندین محتوای ضبط  شده است که درست مثل 
این  می چرخد.  مشخصی  درون مایه   یا  ایده  حول  تلویزیونی  برنامه های 
فصل بندی  ثانویه  موضوعات  یا  زمانی  ترتیب  براساس  صوتی  فایل های 

می شوند و هر فصل نیز خود شامل فهرستی از اپیزودهای مستقل است.
4. آیا پادکست ها رایگان  اند؟

بیشتر پادکست ها رایگان اند، اما برخی از آنها هم رایگان نیستد و قیمت 
کمی دارند که آنها در سایت های پادکست مانند آیتونز و نمونه های ایرانی 

سایت های مخصوص پادکست پیدا کنید.
۵. تایم شیفت یا تأخیر زمانی درباره  پادکست ها به چه معناست؟

برخالف  پادکست   که  معناست  این  به  پادکست ها  درباره   تایم شیفت 
یعنی  است.  قابل پخش  زمان دلخواه شنونده  واقعی، در  زمان  پخش در 
خاطر  به همین  و  پیش ضبط   شده است  از  می شنوید،  که  پادکستی  هر 
می توانید هر وقت که دل تان می خواهد به آن گوش کنید. این درحالی 
است که برنامه های رادیویی ساعت مقرری دارند و اگر سر ساعت موفق 
این  پادکست ها  دیگر  مزیت  رفته اند.  کف تان  از  نشوید،  شنیدن شان  به 
است که می توانید صحبت ها را جلو یا عقب ببرید یا یک قسمت را چند 
نیز  بازرگانی  پیام های  وقفه   از  پادکست ها  بار گوش کنید. همچنین در 

خبری نیست.
۶. آیا برای پادکست گوش کردن باید به اینترنت متصل بود؟

پادکست  برای زندگی های شلوغ پلوغ امروزی ساخته شده  است و کاربری 
به صورت  بعدا  و  دانلود  یکی یکی  را  اپیزودها  می توانید  دارد.  آسانی 
آفالین پلی کنید. همچنین می توانید از ویژگی های گوش کردن آفالین 

اپلیکیشن های پادکست مانند آیتونز و استیچر )Stitcher( بهره ببرید.
۷. آیا برای پادکست گوش کردن حتما باید خوره  تکنولوژی بود؟

و  است  پارک  در  قدم زدن  به سادگِی  پادکست گوش کردن  به  هیچ وجه! 

به مناسب روز جهانی پادکست )30 سپتامبر(
1۷ دانستنی کاربردی درباره پادکست  برای عاشقان یادگیری
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اصال هم نیازی نیست که حتما خوره  تکنولوژی باشید.
8. آیا پادکست  را باید با حواس کامال جمع گوش کرد؟

را  آنها  پادکست ها صوتی هستند، می توانید  نیست. چون  این طور  لزوما 
)مثال  ندارند  نیاز  کامل  تمرکز  به  که  دیگری  فعالیت های  در پس زمینه  
در حین رانندگی، انجام کارهای منزل یا پیاده روی( گوش  کنید. در واقع 
پادکست ها انجام کارهای تکراری و کسل کننده را لذت بخش تر می کنند و 
به نوعی غذای فکر محسوب می شوند. اگر برای رشد و توسعه  فردی وقت 
کافی ندارید و فرصت زیادی برای شرکت در گفت وگوهای آموزنده پیدا 
یادگیری و  برای  ترفند آسانی  پادکست گوش کردن می تواند  نمی کنید، 

رشد  فردی شما باشد.
9. بهترین زمان پادکست گوش  کردن چه وقتی است؟

می توانند  به سختی  که  دارند  مشغله  قدر  آن   روز  طول  در  افراد  بیشتر 
برای کسانی که  تمرکز کنند.  یادگیری  و  اطالعات جدید  روی دریافت 
روز  شروع  برای  که  حالی   در  صبح ها  شاید  هستند،  یادگیری  مشتاق 
آماده می شوند زمان بهتری برای  پادکست گوش کردن باشد. همچنین، 
پادکست ها را می توانید در حین رفت وآمدهای روزمره گوش کنید. وقتی 
پس از پایان روز کاری درحال استراحت هستید نیز فرصت مناسبی برای 

پادکست گوش کردن است.
10. پادکست گوش کردن چه فوایدی دارد؟

برای  صرف شده  زمان  قابل توجه  افزایش  باعث  گوش کردن  پادکست 
بی فایده  باشد  کوتاه هم  دقیقه   روزی چند  اگر  یادگیری می شود. حتی 
نیست. آنچه یاد می گیرید، جایی بدون اینکه انتظارش را داشته باشید 
به  دردتان خواهد خورد. همچنین، پادکست ها می توانند بسیار الهام بخش 

باشند و حتی باهوش ترتان کنند.
جمله  از  فوایدی  با  گوش کردن  پادکست  که  داده است  نشان  مطالعات 
به عالوه چون  بهبود تمرکز همراه است.  تقویت مهارت های شنیداری و 
که  را  ماجرایی  می کنیم  سعی  معموال  گوش کردن  پادکست  هنگام 
شد.  خواهد  کمک  نیز  تخیل مان  قوه   به  کنیم،  تصویرسازی  می شنویم 
همچنین جالب است بدانید که مطالعات نشان داده است بیشتر کسانی 
که به طور منظم پادکست گوش می کنند، معموال درآمد متوسط یا باالتر 

دارند و از قشر تحصیلکرده  هستند.
11. چگونه پادکست های موردعالقه مان را تشخیص دهیم؟

مقدمه ای  دارای  پادکست ها  بیشتر  پخش  فهرست  همان  یا  پلی لیست 
صوتی است که موضوعات پوشش داده  شده را معرفی می کند و از این 
طریق می توانید تا حدودی به محتوای کلِی مجموعه پی ببرید. همچنین 
هر اپیزود عنوان مختص به خودش را دارد که فکر یا ایده  غالب گفتگو را 
توضیح می دهد. به این ترتیب به راحتی می توانید پادکست موردعالقه تان 

را از بین پادکست های مختلف تشخیص بدهید.
12. آیا می توانیم مشترک پادکست موردعالقه مان شویم؟

هر  تا  شوید  عالقه تان  مورد  پادکست  مشترک  می توانید  به راحتی  بله. 
وقت که اپیزود جدید منتشر شد باخبر شوید. برای این کار فقط کافی 
است روی کلید سابسکرایب یا اشتراک در وب سایت پادکستر یا آیتونز 
و استیچرز کلیک کنید تا به  این ترتیب از به روزسانی  اپیزودها جا نمانید.

13. چرا پادکست ها این  قدر پرطرفدارند؟
فرصت  و  دارند  پرمشغله ای  زندگی  که  کسانی  برای  به ویژه  پادکست ها 
یادگیری پیدا نمی کنند خیلی به  درد می خورند، چرا که چکیده   بهترین 
قالبی گیرا  الهام بخش مهمانان شناخته شده را در  ایده های  آموزش ها و 

برای  که  است  سخت  برایتان  اگر  می دهند.  قرار  شنونده  اختیار  در 
رشد و توسعه  فردی خود وقت بگذارید، به کمک پادکست ها به راحتی 
می توانید خودتان را پیرامون موضوعات موردعالقه تان به روز نگه دارید.

14. با چه دستگاه هایی می توان پادکست گوش کرد؟
موبایل،  مانند  مختلف  دستگاه های  روی  می توانید  را  پادکست ها 
کنید.  اجرا  حمل  قابل  دیجیتال  دستگاه های  سایر  و  تبلت  لپ تاپ، 
حتی می توانید موبایل تان را به اسپیکر ماشین وصل کنید یا فایل ها را 

روی فلش بریزید و در حین رانندگی پادکست گوش کنید.
1۵. آیا پادکست ها جنبه  آموزشی دارند یا سرگرمی؟

پادکست ها در واقع آمیزه ای از آموزش و سرگرمی هستند و مشتاقان 
یادگیری و رشد و توسعه  فردی تفاوت خاصی بین این دو نمی بینند. 
با پادکست گوش کردن هم اطالعات جدید یاد می گیرید و هم انگیزه 

و الهام پیدا می کنید.
1۶. چطور می توان از پادکست ها نهایت استفاده را برد؟

اصلی  انگیزه   به  ببرید،  بهره  پادکست  یک  از  می توانید  چقدر  اینکه 
دارید  قصد  اگر  دارد.  بستگی  پادکست  آن  به  گوش دادن  برای  شما 
گوشه ای از وقت تان را به یادگیری مفاهیم و ایده های جدید اختصاص 
بدهید، فقط کافی است یک فنجان چای بریزید و هدفون تان را روی 
گوش بگذارید و هرچه را هم که یاد می گیرید در دفترچه  یادداشت 
همراه تان بنویسید. به همین سادگی می توانید بخشی از وقت تان را به 
دلتان خواست می توانید  اگر  یا  بدهید.  اختصاص  فردی  رشدوتوسعه  
پادکست  به  روزمره  کارهای  انجام  یا  رانندگی  پیاده روی،  حین  در 
موردعالقه تان گوش کنید. و برای اینکه آنچه یاد می گیرید در ذهن تان 
کنید.  گوش  بار  چند  را  مدنظرتان  اپیزودهای  می توانید  بنشیند، 
به  اشتراک  برای  خوبی  فرصت  نیز  دوستان  با  گوش کردن  پادکست 
گذاشتن تجربیات یادگیری و گفتگو پیرامون مباحث مطرح شده است.
تبدیل  عادت  به  را  گوش کردن  پادکست  می توان  چگونه   .1۷

کرد؟
نیازمند  موفقیت  عادات  سایر  مثل  درست  هم  گوش کردن  پادکست 
احتمال  باشند،  کم زحمت تر  جدید  عادات  هرچه  است.  مداومت 
بیشتری وجود دارد که به آن عادات پایبند بمانید. پس عادت پادکست 
گوش کردن را برای خودتان ساده کنید: اگر هر روز رانندگی می کنید، 
کافی است جلوتر فایل های مدنظرتان را دانلود و آماده کنید تا دفعه  
بعد که سوار ماشین شدید، فقط الزم باشد که بدون هیچ فکری فایل ها 
را پلی کنید. همچنین می توانید شب ها قبل از خواب صفحه  پلی لیست 
پادکست  مدنظرتان را بوک مارک یا نشان گذاری کنید یا برای خودتان 
بلند شدید در  از خواب  تا صبح که  بنویسید  یادآوری  یادداشت  یک 

حین انجام کارهای آغازین روز به آن گوش کنید.
نکته اینجاست که پادکست گوش کردن را به  زور در برنامه  روزانه تان 
روز  طول  در  که  بی استفاده ای  و  مرده  زمان های  از  بلکه  نگنجانید، 
دارید استفاده کنید. مثال می توانید وقتی در صف انتظار هستید، وقتی 
امور  انجام  به  وقتی  یا حتی  ندارید  کار خاصی  و  استراحت می کنید 
روزمره  ای که نیازی به تمرکز ندارند مشغولید، پادکست گوش کنید تا 

هم چیزی یاد بگیرید و هم وقت تان مفرح تر سپری شود.

https://www.chetor.com/

به مناسب روز جهانی پادکست )30 سپتامبر(
1۷ دانستنی کاربردی درباره پادکست  برای عاشقان یادگیری
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سعید سالیانی
حسین )مدرس بقا( یا همون ددی Daddy که اسم مستعارش تو 
اینستاگرام هست سفر طوالنی و هیجان انگیزش را سال ها پیش شروع 
کرده به قصد شناخت ناشناخته ها. این سفر از آسیا و اروپا شروع شده 
و االن تا قاره اعجاب انگیز آمریکای جنوبی کشیده شده است. اعتقاد 
رودخونه  یه  مثه  داره  دوست  و  می کنه  مردابش  یکجابودن  که  داره 
رود  خروشان  امواج  دست  به  خودشو  و  باشه  ماهی  یه  باشه.  جاری 
پرنده ها،  صدای  از  شناوره،  آغوششون  در  که  همین طور  و  بسپاره 
گرمای خورشید و الالیی ماه و ستاره ها لذت ببره. میگه یه روزی در 
آغوش اقیانوس آروم خواهد گرفت ولی تا اون روز، غوطه خوران به این 

سیر که شاید بیشترش درونی هست ادامه میده. 
همیشه فکر می کنیم که سفرهای این چنینی فقط مال خارجی هاست 
ولی وقتی رادیو "ویاهرو" )در اسپانیایی به معنای مسافر( یه ایرانی رو 
به عنوان یکی از ده تراولر )سفرکننده( برتر آمریکای جنوبی انتخاب 
می کنه، معلوم میشه که ایرانی ها توان هر کاری رو دارن و فقط باید 
فعل خواستن رو صرف کنن. حسین مدرس بقا در طبیعت در آمریکای 
جنوبی هستش و از هیجان انگیزترین کارهاش راهپیمایی ۱۳ روزه تو 
جنگل های مخوف آمازون و زندگی با سرخپوستایی که هیچ تماسی 
زیادی روبرو شده مثال  با خطرات  این سفر  بوده. در  ندارن  با تمدن 
جایی که تجربه دردناک تزریق زهر قورباغه آمازونی که زهرش میتونه 
بسیار  که  داشته  رو  ببره  بین  از  ساعت  چند  عرض  در  رو  فیل  یه 
داستان هیجان انگیز برای من شنونده و پر استرس برای حسین بود. 
به  بوده  نزدیک  که  تنفسی  مجاری  ورم  با  همراه  وحشتناک  دردی 
قیمت جونش تموم شه. سرخپوستا اعتقاد دارن این زهر برای تقویت 
بیماری های عفونی و میکروبی کاربرد  ایمنی بدن در مقابل  سیستم 
داره. تجربه مراسم های مختلف مذهبی و آیینی از جمله آیوواسکا و 
یادگیری زبان های بومی و روش های درمانی سرخپوستی از برنامه های 

آینده حسین هستش. حسین چند روزی هست که به کانادا اومده تا از 
برای  و در دفتر سفرنامه اش صفحاتی  شهرهای شرق کشور دیدن کنه 
از  او  بده.  اختصاص  کانادا  مختلف  شهر های  ایرانی های  کنار  خاطراتش 
بودن در کنار مردم همزبانش لذت می برد و دوست دارد خاطرات مصور 

بودن در نقاط مختلف جهان رو با هموطنانش به اشتراک بگذاره.
در این راه طبیعتا اولین سوالی که ذهن من رو به خودش درگیر کرد 
تامین  رو  خود  سفرهای  مالی  هزینه های  حسین  طور  چه  که  بود  این 
می کنه و او می گوید  تنها منبع درآمد ناچیزش چند ساعت تدریس در 
یکی از دانشگاه های کشور کلمبیاست.  همچنین مدتی پیش به عنوان 
داور مرحله استانی میس کلمبیا انتخاب شده بود و االن کاندید داوری 
مرحله کشوری هستش و شاید اولین ایرانی ای بتونه باشه که این سطح 

از مسابقات رو داوری می کنه.
در ال به الی صحبت هاش با زندگی پرخطر و سختش آشنا شدم ولی آیا با 
انتخاب چنین سبکی از زندگی از لحظه های زندگیش با این همه استرس 
لذت می برد و شاد زندگی می کند یا خیر؟ اما حسین صریحا معتقده که 
شادبودن برای هر کسی مفهوم متفاوتی داره و پیچیدن یه نسخه مشابه 
برای افراد مختلف، مثه یه داروی اشتباه می تونه مهلک و خطرناک باشه 
طبیعتا از انتخاب این سبک از زندگی بسیار خوشحال است در کنار تمام 
استرس ها و سختی تجربیات نابی به دست می آورد که معدود انسان هایی 

در کره زمین هستن که توانسته اند چنین تجربیاتی کسب کنند. 
طی سفرش به کانادا توانستیم اندک زمانی رو با هم سپری کنیم و از 
خاطراتش از سفرهاش در نقاط مختلف برامون تعریف کنه که بسیار جذاب 
بود. این معرفی نامه کوتاه رو تهیه کردم تا کسانی را که به سفر در طبیعت 
بکر در نقاط مختلف عالقه دارن را با حسین آشنا کنم اگه می خواین با 
سفرهاش همراه باشین یا بیشتر با حسین در تماس باشید می توانید پیج 
از  و   @backpackers.ir کنید  دنبال  رو  زیر  آدرس  به  اینستاگرامش 

تجربیاتش استفاده کنید.  

کوله به دوش 
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نقد هنری به بحث و ارزیابی در آثار هنر بصری می پردازد. منتقدان 
هنر معموالً آثار هنری را از جنبه های زیبایی شناسی یا تئوری زیبایی 
مورد نقد و بررسی قرار می دهند. یکی از اهداف نقد هنری دستیابی 
داریم  قصد  مطلب  این  در  است.  هنر  برای درک  عقالنی  مبنای  به 
اصول نقد آثار هنری را در یک روند ۴ مرحله ای مورد بررسی قرار 

دهیم.
نقد یک اثر هنری یک فرآیند چهار مرحله ای است.

1. توصیف. من چه می بینم؟ اثر را با دقت و با توجه به همه جزییات 
آن مورد بررسی قرار دهید و سپس آن را با همه جزییاتی که مشاهده 
کرده اید توصیف کنید. واقع گرایانه عمل کنید و به همه آن چیزهایی 

که می بینید، اشاره داشته باشید.

2. تحلیل. کار چطور سازماندهی شده است؟ به دنبال المان ها و 
اصول به کار رفته در اثر هنری و طراحی غالب آن برگردید و درباره 

آن صحبت کنید.
۲.۱ ببینید هنرمند از »المان های هنر« چطور استفاده کرده است. 

• خطوط – چه با اشاره مستقیم و چه ضمنی، منحنی یا مستقیم، 
و جهت حرکت آنها

• شکل ها، فضا و فرم ها – آیا شکل ها هندسی هستند یا بدون ُفرم؟ 
خط افق کجاست؟ نقد دید خود به عنوان بیننده را در کار پیدا کنید 

و بگویید در کجای کار قرار می گیرد.
• رنگ ها – گرم، سرد، روشن، کدر، نرم، برجسته و غیره

• ارزش رنگ – روشن: میزان بازتاب نور  چقدر است، تاریک: میزان 
جذب نور چقدر است.

• بافت – در مورد بافت، هم محیط کار و سوژه اصلی و هم میزان 
نرمی، زبری، براقی یا کدری آن را بررسی کنید.

۲.۲ به دنبال »اصول طراحی« بگردید.
• ریتم – آیا تکرار المان ها یا تصاویری مشاهده می کنید؟

• حرکت – آیا حس حرکت از کار به شما انتقال داده می شود؟ چشم 
در اطراف کار چطور گردش می کند؟

• تعادل – رسمی یا متقارن، غیررسمی یا غیرمتقارن؟
نسبت  یا  و  عکس  کل  با  عکس  از  قسمت  یک  نسبت   – نسبت   •

دیگر  قسمت  با  قسمت  یک 
چطور است؟ آیا رابطه ای وجود 

دارد؟
کنتراست های  و  تفاوت ها   – تنوع   •

موجود در کار به چه صورت است؟
• تاکید – کدام قسمت غالب است و کدام 

قسمت مغلوب؟
• وحدت – آیا این کار و اثر هنری حس واحدبودن 

را القا می کند؟

به  پاسخ  افتادن است؟  اتفاقی در حال  3. تفسیر. چه 
این سوال چیزی بیش از داستان سرایی است. همانند کاری که 

تفسیر  را  موجود  داده های  بتوانید  باید  می شود،  انجام  ادبیات  در 
باید بتوانید استعاره یا کنایه موجود در کار را  کنید و تعمیم دهید. 

از هوش، تخیل  را مخابره کند؟  دریابید. هنرمند قصد دارد چه چیزی 
پایه  بر  این  کنید.  بیان  را  کار  مفهوم  و  کنید  استفاده  خود  و شجاعت 
تجربیات شخصی و مشاهدات عینی شما است. می توانید احساسات خود 
را بیان کنید که البته آنها باید از مشاهدات و دریافت های بصری پس از 

تماشای کار نشات گرفته شده باشد.

4. قضاوت. نظر شما درباره این کار و اثر هنری چیست؟ آیا این کار 
از نظر بصری یکپارچگی الزم را دارد؟ آیا با بیننده ارتباط برقرار می کند؟ 
درباره موفقیت و یا شکست اثر قضاوت کنید. نظر خود را بر پایه آنچه از 
سه مرحله قبل نتیجه گرفته اید بیان کنید. برای قضاوت باید با خودتان 

صادق باشید و بدانید چرا چنین احساسی نسبت به این اثر دارید.

سه تئوری درباره نقد هنری اثر
• ایمیتاسیونالیسم )Imitationalism(. برخی افراد بر این باورند که 

هنر باید تقلیدی باشد از آنچه در دنیای واقعی دیده می شود.
• فرمالیسم – صورت گرایی )Formalism(. بعضی بر این باورند که 
مهم ترین قسمت کار هنری استفاده از اصول طراحی و عناصر هنر است. 
یک اثر هنری موفق است اگر بافت، رنگ، خطوط و غیره آن به درستی 

سازمان یافته باشند.

نقد هنری ،
چطور یک اثر

هنری را نقد کنیم؟
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احساس   – اموشنالیسم   •
 .)Emotionalism( گرایی 
باورند  این  بر  عده ای  نهایت  در  و 
که مهم ترین قسمت اثر هنری حس 
و حالی است که هنرمند در هنگام خلق 

اثر داشته و آن را منتقل می کند.
بی شک بهترین حالت این است که در هنگام 
نقد هنری اثر سعی کنید هر سه تئوری باال در را 

ن ظر داشته باشید.

نقد نقاشی به صورتی بسیار هوشمندانه
و  دارند  عالقه  همگان  تایید  و  توجه  به جلب  هنرمندان  همه 
این امری طبیعی است. اما برای پیشرفت به جمالتی تخصصی تر 
از »بسیار زیباست«، یا »من عاشق این نقاشی هستم« یا حتی »من 
فکر نمی کنم این نقاشی کار برجسته ای باشد«، نیاز است. باید اطالعات 
هم  آن  نقاشی  نقد  مطرح شود.  اثر  بودن  بد  یا  درباره خوب  دقیق تری 
به صورتی بسیار هوشمندانه، دقیق و سازنده نه تنها به هنرمند کمک 
می کند بلکه مرجع و کمک خوبی برای هنرمندان دیگری است که این 
نقد را می خوانند. همچنین باعث می شود نقاش، اثر خود را با دید تازه ای 

بنگرد.
من درباره هنر و نقاشی اطالعات زیادی ندارم بنابراین صالحیت انتقاد 

ندارم.
برای اینکه منتقد خوبی باشید الزم نیست حتما یک نقاش حرفه ای با 
آثاری با قیمت های باال باشید و یا مدرک دانشگاهی شما تاریخ هنر باشد. 
همه ما نظراتی داریم و حق داریم آنها را ابراز کنیم. به این فکر کنید که 
در نقاشی مورد نظر چه چیزهایی را دوست دارید و چه چیزهایی مورد 
عالقه شما نیست. سپس علت عالقه و عدم عالقه را بررسی کنید و دالیل 
خود را به زبان ساده بیان کنید و یا جایی یادداشت کنید. آیا در میان 
این دالیل چیزی هست که باعث ارتقا و یا ایجاد برتری در نقاشی شود؟

باشید.  داشته  نظری  نقاشی  وجوه  تمام  روی  است  قرار  که  نکنید  فکر 
گاهی حتی یک یا دوجمله درباره عناصر ابتدایی می تواند کمک بزرگی 

برای نقاش باشد.
می ترسم با نقد نقاشی، به احساسات هنرمند لطمه وارد کنم.

هر هنرمندی که خود را در معرض انتقاد قرار می دهد ریسک دریافت 
نظرات غیرخوشایند را پذیرفته است. پذیرفتن این ریسک ارزشمند 
است زیرا در اکثر مواقع منجر به پیشرفت کار هنرمند می شود. البته 
نگاه شخصی  نقد  به  کند.  رد  یا  بپذیرد  را  نظرات  می تواند  هنرمند 
نداشته باشید. در یک نقد هوشمندانه، شما درباره یک نقاشی حرف 
می زنید و نظر می دهید نه درباره نقاش. به این فکر کنید که اگر کسی 
آن نظر را به شما بدهد چه احساسی خواهید داشت سپس در صورت 
نیاز جمله را تغییر دهید. اگر یک نقاش برای اثرش درخواست نقد 
کند هیچ چیز بدتر از سکوت نیست. حتی اگر فکر می کنید نقاشی 
به موفقیتی نمی رسد،  اثر هنری قدرتمند محسوب نمی شود و  یک 

برای تالش هنرمند ارزش قائل شوید.
من اطالعات زیادی درباره بخش های تخصصی نقاشی مانند پرسپکتیو 

ندارم.
صحت بخش های فنی و تخصصی نقاشی مانند پرسپکتیو و نسبت های 
صحیح تنها یک وجه از یک نقاشی است که می توانید نقد کنید. اما 
احساسی  اثرات  و  سوژه  انتخاب  قبیل  از  مسائلی  به  می توانید  شما 
یا  و  کرده است  ایجاد  در شما  که  احساسی  درباره  بپردازید.  نیز  آن 
نقاشی  در  چیزی  چه  کنید.  صحبت  نقاشی  به  خود  واکنش  اولین 
این واکنش را ایجاد کرده است؟ به ترکیب بندی و عناصر نقاشی نگاه 
کنید. آیا نظر شما را جلب می کند؟ آیا داستانی روایت می کند که 
سبب شود شما زمان زیادی به نقاشی خیره بمانید؟ تمرکز نقاشی در 
کدام قسمت است؟ آیا فکر می کنید چیزی باید تغییر کند؟  چرا؟ آیا 
در نقاشی چیزی هست که تحسین شما را برانگیزد؟ به چه دلیل؟  
فکر می کنید بخش هایی وجود دارد که نیازمند کار بیشتری باشد؟  
هنرمند  اگر  باشد؟  داشته  پیشرفتی  می تواند  آینده  در  ایده  این  آیا 
توضیحی درباره نقاشی دارد، آن را بخوانید و بررسی کنید آیا اهدافی 

که بیان کرده در نقاشی به تصویر در آمده است؟
با کمی دقت و تحلیل می توانید یک نقد هوشمندانه و سازنده از یک 
اثر هنری داشته باشید. آیا شما تا کنون سعی کرده اید که یک اثر 
هنری را نقد کنید؟ آیا نکاتی که پیشتر به آنها اشاره کردیم را در نقد 

نقاشی مد نظر قرار دادید؟

https://1001boom.com/
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آشنایی با پوست
مینا رحیمی - لیال رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(

پوست با داشتن تعداد بی شماری سلول زنده و مرده از مکانیسم پیچیده ای برخوردار است. سلول های آن همواره در حال تغییر 
بوده و زمانی که عمرشان به پایان برسد به سطح پوست می آیند و سلول های تازه دیگری جایگزین آنها می شوند. این عضو پرکار 

بسیار حساس و آسیب پذیر است و اگر در شرایط نامناسبی قرار گیرد خیلی زود بیمار و رنجور می شود.
بنابراین برای آنکه پوست سالم و شادابی داشته باشیم باید همواره آن را تمیز نگه داشته و به اندازه کافی آب و غذا در اختیارش 
قرار دهیم. پوست وسیع ترین عضو بدن است و سرتاسر بدن به جز لب ها و مقعد را می پوشاند و سطح آن حدود ۲ متر مربع و ۶ 
تا ۷ درصد از وزن بدن )۳ تا ۴ کیلوگرم( را تشکیل می دهد. عوامل مختلفی بر روی پوست تاثیر می گذارند که عبارتند از وراثت، 
محیط، سن و نحوه مراقبت از پوست. پوست از نظر ضخامت متفاوت است. در پاره ای نقاط نازک تر و در نتیجه حساس تر و در 

بعضی نقاط دیگر ضخیم تر و مقام تر است. 

حساس ترین نقاط پوست در اطراف چشم ها )پلک ها با 
ضخامت حدود نیم میلیمتر( قرار دارد. در همین نقاط است 

که رد پای زمان را به شکل چین و چروک می بینیم و پی به سن و 
سال فرد می بریم. ضخیم ترین قسمت های پوست نیز در کف دست ها و 
پاها و به خصوص پاشنه ها )با ضخامتی در حدود ۳ تا ۴ میلیمتر( قرار 
)با  به عوامل مختلفی چون سن  البته ضخامت پوست می تواند  دارد. 
افزایش سن پوست ضخیم تر می شود.(، جنس )پوست مردان ضخیم تر 
از زنان است(، مناطق مختلف بدن، نژاد و محل زندگی وابسته باشد. 
پوست  و  سر  مستقیم  ارتباط  شود  اشاره  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
صورت است. کسانی که موهای ناسالمی دارند و از چربی یا شوره سر 
رنج می برند با مشکالتی در پوست صورت هم روبه رو هستند. این گروه 
اغلب جوش هایی در پیشانی و روی بینی دارند. برای شناخت بیشتر 

پوست بهتر است ابتدا با ساختمان و وظایف آن آشنا شویم. 

وظایف پوست )اعمال پوست(
پوست نقش مهمی در سالمت بدن دارد و دفع مواد زاید از راه تعریق، 
تنفس و کمک به حفظ تعادل آب در بدن )حدود ۱۱ تا ۲۲ درصد آب 
بدن در پوست و فقط در الیه درم قرار دارد که با باال رفتن سن از 

مقدار آن کاسته می شود. این آب همیشه در حال تبخیر 
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از سطح پوست است.( 
 ،D ویتامین  نظیر  مواد  از  برخی  جذب  حرارت،  و  لمس  حس  انتقال 
از جمله  اندام های درونی  و  آنتیکورسازی و حفظ ساختمان های زیرین 

وظایف اصلی پوست می باشد.

ساختمان پوست
پوست از سه الیه با ساختمانی مفصل و پیچیده تشکیل شده است که به 

ترتیب عبارتند از:
)Epiderm( الیه اپیدرم

)Derm( الیه درم
)Hypoderm( الیه هپیودرم

اپیدرم )بیرونی(
خارجی ترین الیه پوست بوده و نقش اصلی آن دفاع می باشد.

اپیدرم از پنج الیه/ طبقه مجزا تشکیل شده که به ترتیب از پایین به باال 
(از عمق به سطح) عبارتند از:

)Stratum Basale( الیه پایه
)Stratum Spinosum( الیه خاردار

)Stratum Granulosum( الیه دانه دار
)Stratum Lucidum( الیه شفاف 

)Stratum Corneum( الیه شاخی 
و  دارد  خونی  و  عصبی  رگ های  بدون  سلولی  کامال  ساختمانی  اپیدرم 
پوست  به سطح  تدریج  به  )پنجمین الیه(  زیرین  از الیه  آن  سلول های 

آمده و به الیه شاخی می رسند.
سپس به شکل ورقه از سطح پوست جدا شده و سلول های ردیف زیر 

جای آنها را می گیرند.
الیه پنجم از یک ردیف سلول های استوانه ای به وجود آمده است که در 

اثر تغییر شکل، الیه های دیگر اپیدرم را به وجود می آورند.
و  برسند  پوست  سطح  به  تا  داده  جا  تغییر  تدریج  به  سلول ها  این 
سرانجام به شکل سلول های مرده ورقه یا پوسته شده و از پوست جدا 

شوند.
بر روی این الیه ۵ تا ۸ ردیف سلول بسیار حساس و آسیب پذیر الیه 

چهارم قرار دارد.
دارای  که  شده  تشکیل  شکل  لوزی  سلول  ردیف  سه  از  سوم  الیه 

دانه های ریز و درشت فراوانی بوده و در برابر نور بسیار ضعیف است.
الیه دوم از سلول های پهن و نیمه شفاف شکل گرفته که در زیر الیه 

شاخی قرار گرفته است.
الیه شاخی نیز توده ای از سلول های متراکم پهن بدون هسته بوده که 
دارای مواد چربی و مومی است و سطحی ترین الیه پوست را تشکیل 
می دهد. این الیه در تمام نقاط بدن به یک اندازه نیست. در پاره ای 
نقاط مانند پلک ها بسیار نازک و در کف دست و پا به ویژه پاشنه بسیار 

ضخیم است.
سلول های سطحی این الیه مرده است و به صورت پوست از بدن جدا 
می شود. در شماره بعدی مجله به معرفی اجزای دیگر پوست خواهیم 

پرداخت.
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علی مختاری

استان ساسکچوان در سال های اخیر، با برنامه نیروی متخصص خود 
معروف به SINP برای متقاضیان مهاجرت به کانادا نامی آشنا بوده 
و هست. این برنامه از طریق دو روش اکسپرس انتری EE و مشاغل 
مورد تقاضا OID به انتخاب متقاضیان مهاجرت به این استان پرداخته 
و در این مدت، به دلیل چارچوب های مشخص و سیستم منظم بررسی 

پرونده های مهاجرتی بسیار محبوب شده است.

مهاجرت  برای  مناسب  بستری  ساسکچوان،  متخصص  نیروی  برنامه 
به کانادا برای افرادی است که در کنار تحصیالت عالی و سابقه کاری 
دارند.  سن  سال   ۵۰ از  کمتر  استان،  این  مشاغل  لیست  با  مرتبط 
یا  فدرال  متخصص  نیروی  برنامه  با  مقایسه  در  شرایط،  این  اهمیت 
برنامه نیروی متخصص کبک روشن می شود که در یکی، سن و سطح 
و در  برخوردار است  باالیی  اهمیت  از  انگلیسی  زبان  از دانش  باالیی 
بی  و  مداوم  تغییرات  فرانسه،  زبان  دانش  به  نیاز  بر  افزون  دیگری، 
نظمی در بررسی پرونده های انباشته شده در سال های اخیر، متقاضیان 

مهاجرت را گرفتار مشکل کرده است.

تبدیل  و  ثبتی  تغییر سیستم  با  از جوالی ۲۰۱۸  استان ساسکچوان 
آن به سیستم رقابتی، کوشید برنامه قدیمی خود را در قالبی جدید و 
با ویژگی های مطلوب و سودمند ارائه دهد. درست است که تغییرات 
فهرست مشاغل این استان، که بر حسب نیاز بازار کار اصالح می شود، 
اقدام در این برنامه را با ریسک همراه کرده است، ولی از سویی این 
تغییرها، خود موهبتی برای متقاضیان مهاجرت به این استان شمرده 

می شوند.

فهرست مشاغل ساسکچوان به دو گروه نظام مند و غیر نظام مند تقسیم 
می شود. مشاغل نظام مند ساسکچوان، آنهایی هستند که متقاضیانش 
برای شروع روند مهاجرتی، باید پس از دریافت دعوت نامه و براساس 
اعالم استان، گواهی ویژه ای را از سازمان مربوطه ای دریافت کنند که 
به ایشان اعالم می شود. فهرست مشاغل مورد نیاز سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، 
صنایع،  برق،  مکانیک،  عمران،  مهندسی  جمله  از  مهندسی  مشاغل 
اساس  بر  می گرفت.  بر  در  نیز  را  افزار(  و سخت  افزار  )نرم  کامپیوتر 

آن  فهرست، افراد متقاضی در این رشته های شغلی، می بایست پس از 
ثبت پرونده مهاجرتی خود در استان با دریافت مهلتی یک ساله، گواهی 
سازمان  از  را   Confirmatory Exam Letter یا  و   EIT عضویت 
نظام مهندسی ساسکچوان APEGS  دریافت می کردند تا با ارائه آن، 
وارد مرحله  را  مهاجرتی شان  پرونده  و  دریافت کنند  را  استانی  گواهی 

فدرال نمایند.

گفتنی است که در سال ۲۰۱۷، فهرست مشاغل این استان پس از حذف 
به صورت  و  کرد  لیست  وارد  را  مهندسی  مشاغل  بسیار،  اضافه های  و 
وجود  لیست  در  که  کاردانی  مقطع  در  برخی کدهای شغلی  هم زمان، 
کردن  کوتاه  برای  یا  و  اشتباه  به  افراد  بسیاری  کرد.  را حذف  داشتند 
پروسه مهاجرتی خود، با این که سوابق کاری مهندسی داشتند، پرونده 
روند  در  که  کردند  ثبت  کاردانی  شغلی  کدهای  در  را  خود  مهاجرتی 
ارزیابی پرونده با دشواری های بسیاری روبه رو شدند و حتی بسیاری از 
ایشان به دلیل انتخاب کد شغلی نادرست، پرونده مهاجرتی خود را از 

دست دادند.

ظرفیتی  اساس  بر  ساله  ساسکچوان،  هر  متخصص  نیروی  برنامه 
افراد  می پذیرد.  را  استان  این  به  مهاجرت  متقاضیان  پرونده  مشخص، 
می توانند با داشتن تحصیالت و سابقه کاری مرتبط با لیست مشاغل این 
استان، درخواست اولیه خود را، در سیستم EOI ساسکچوان وارد کنند 
و پرونده مهاجرتی خود را پس از دریافت دعوت نامه استانی، ثبت نمایند. 

جمله  از  مختلفی  مشاغل  ساسکچوان،  فعلی  مشاغل  فهرست  در 
برنامه نویس کامپیوتر، کاردان معماری، کمک حسابدار، مربی ورزشی و 
بسیاری مشاغل دیگر به چشم می خورد که فرصت مهاجرتی مناسبی را 

برای افراد شاغل در این رشته های کاری ایجاد می کند.

بدیهی است شما می توانید در این مسیر، از خدمات مشاوره ای رایگان 
داشتن  صورت  در  و  شوید  بهره مند  خود  اولیه  ارزیابی  برای  کنپارس 
برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان،  اقدام در  برای  شرایط الزم 
در اولین زمان ممکن پرونده EOI  خود را ثبت نمایید و از این فرصت 

طالیی استفاده کنید. 

ساسکچوان: امکانی تازه برای نیروی کار متخصص
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فواید و مزایای باورنکردنی خیال پردازی که نمی دانید!

بسیاری از افراد احتمال دارد در طول روز مدت زمانی را به خیال پردازی 
و تخیل بپردازند، بهتر است بدانید که خیال پردازی مزایای باورنکردنی 

را برای کودکان و بزرگساالن دارد.

فواید خیال پردازی برای کودکان و بزرگساالن
یادآوری  با  و  کرده  خیال پردازی  را  شبانه روز  از  مدتی  انسان ها  همه 
گذشته، آینده را برای خود ترسیم می کنند. اما می دانید که همین کار 
به ظاهر ساده چه تاثیری بر روی ذهن و سالمت می گذارد؟ استقبال 
از قوه تخیل به این معنا نیست که شما باید دوباره به دوران بچگیتان 
زندگی  در  را  خالقانه ای  و  ساده  فعالیت های  می توانید  کنید،  سفر 

روزمره خود وارد کنید.
غذا بپزید و آواز بخوانید. با توجه به مطالعات علمی، حتی مشاهده هنر 
باعث جرقه ای در قدرت  یا خواندن یک رمان می تواند  در یک موزه 
مزیت  چند  به  مقاله  این  در  که  شود  زندگیتان  بهبود  و  شما  تخیل 

واقعی خالقیت اشاره می شود.
1. تقویت حل مشکلتان و مهارت حل و فصل:

بر موانع  نیز می تواند به شما کمک کند  خالق بودن در زمان فراغت 
کاریتان غلبه کنید. شما می توانید به روش های جدید به چالش ها نگاه 
کنید و راه حل های مناسبی را برای حل و فصل اختالفاتتان در نظر 
بگیرید. با کنار گذاشتن زمان برای تمرکز بر رشد تخیلتان در خارج از 
دفتر، می توانید ابزار قدرتمندی را برای پرداختن به چالش های روزمره 

کاریتان داشته باشید.

2. حفظ حافظه:
با توجه به یک مطالعه عصبی جدید، خالقیت، نورون های بیشتری را 
در مغز ایجاد می کند. اگر شما در زندگی از تخیل خود استفاده کنید 

و آن را نگه دارید، ۷۳ درصد کمتر احتمال دارد مشکالت حافظه ای که 
منجر به زوال عقل می شود را گسترش دهید.

3. تقویت فعل و انفعاالت اجتماعی:
اگر می توانید خودتان را در جای دیگران قرار دهید و تصور کنید که بودن 
در جای آنها به چه شکل است، احتمال بیشتری وجود دارد که با آنها 
همدلی کنید. اگر بتوانید ایده های الهام بخشی را برای مقابله با تعارضات 

مطرح کنید، هوشیارتر می شوید.
4. کنجکاوی:

تصور  را  احتماالت  را می دهد که  امکان  این  به شما  واقعیت  جداکردن 
کنید. شما می خواهید به بررسی پیامدهای مطلوب بپردازید، هم اکنون 
در زندگی و هم در خارج از آن هستید و باعث کسب دانش و مهارت 

بیشتری می شود.

۵. پول جمع کردن:
باز  را  کابینت  می توانید  یا  دهید،  آنالین  غذای  سفارش  می توانید  شما 
کنید و یک غذای خوشمزه از آنچه قبال داشته اید تهیه کنید. یا به جای 
خریدن یک روسری، می توانید خودتان آن را درست کنید. خالق بودن، 
شما را خالق تر می سازد و می تواند به شما کمک کند که کمتر مصرف 

کنید و پس انداز بیشتری داشته باشید.
۶. خیال پردازی برای تقویت اعتماد به نفس:

به خودتان اجازه دهید تا قوه تخیلتان را بیشتر کنید، بدون قضاوت، این 
این  به  به شما کمک می کند که مهارت ها و غرایز خود را درک کنید. 
معنی است که به احتمال زیاد به افکار و احساسات خود در دیگر مناطق 
زندگی اعتماد خواهید داشت و اگر می توانید تصور کنید که این سناریوها 
چگونه بازی خواهند کرد، احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیماتی که 

برای سالمت کلیتان مفید هستند را بگیرید و انتخاب کنید.
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۷. خیال پردازی مغزتان را تمرین می دهد
خیال پردازی و تفکر، در حقیقت همان تاثیر ساختار فیزیکی مغز است که 
در هر شخصی در پاسخ به اطالعات جدید، به طور مداوم تغییر می کند و 

همین به نوعی تمرین و تقویت مغز است.

فواید خیال پردازی برای مغز  
8. خیال پردازی حس خالق بودن را در شما ایجاد می کند

درست زمانی که مشغول خیال پردازی هستید ذهن شما بین بخش های 
بعدها  که  می نماید  را جمع آوری  اطالعاتی  و  می کند  مغز سفر  مختلف 
ممکن است به هم ارتباط داشته باشند و همین ارتباطات، اکثر اوقات به 

ایده های جدید و خالقانه تبدیل می شوند.
9- حافظه کاریتان با خیال پردازی قوی تر می شود

حافظه کاری یعنی توانایی مغز برای ذخیره و یادآوری اطالعات به هنگام 
نوع  این  که  داده است  نشان  بررسی ها  که  حواس پرتی هاست  با  مواجهه 

خاص از حافظه ارتباطی قابل توجه با خیال پردازی دارد.
۱۰- خیال پردازی کارایی و بهره وری شما را افزایش می دهد

مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که افکار خودفرمان و خودانگیز یعنی 
همان خیال پردازی و رویاپردازی های شما تاثیری مثبت و همزمان روی 

عملکرد کاری و بهره وری شما دارد.

11- با خیال پردازی سالم تر و شادتر خواهید بود
نوعی هیپنوتیزم  با  بدانید که خیال پردازی درست شباهت  است  جالب 
سطح پایین دارد و به این ترتیب به هنگام خیال پردازی، استرس و فشار 
کمتری را تجربه می کنید که همین به معنای سالمت روانی شماست. 
که  است  مرتبط  سالم تر  مغزی  با  واقع  در  خیال پردازی  است  گفتنی 
اوتیسم  بیماران  که  ثابت شده است  واقعیت  این  به  توجه  با  بدانید  باید 
ندارند.  خود-هیپنوتیزمی  را  توانایی  هستند،  آلزایمر  دچار  کسانی که  یا 
از طرفی باید گفت خیال پردازی باعث شادی شما می شود به این دلیل 

که آرزو و امید ایجاد شده در اثر خیال پردازی با لذت مرتبط بوده است.

فواید تخیل برای کودکان:
_ افزایش خالقیت

_ افزایش استفاده از زبان
_ افزایش توانایی ابراز احساسات مثبت و منفی و درک بهتر آنها

فواید تخیل برای بزرگساالن:
_ تجسم آینده ای بهتر

_ به شما کمک می کند ناخودآگاه خود را در دستیابی به یک هدف 
هدایت کنید

_ می تواند درد و اضطراب را کاهش دهد

تخیل در بزرگساالن 
فواید تخیل برای کودکان و بزرگساالن:

چرا بچه ها مثل بزرگ ترها نیستند که چیزهای جدید را امتحان کنند 
یا زبان جدیدی یاد بگیرند؟

آنها  به  که  بسازند  خود  سر  در  را  منفی  افکار  تا  ندارند  فرصت  آنها 
یادآوری کند که نمی توانند کاری را انجام دهند.

در  را  منفی  و  مثبت  اطالعات  که  داشته اند  وقت  سال ها  بزرگساالن 
سرشان داشته باشند.

ذهن نیمه هوشیار ما از تخیل و احساس برای برقراری ارتباط استفاده 
می کند.

را  آن  در ذهن خود،  رساندن یک عمل  پایان  به  بدون  ما می توانیم 
تمرین کنیم و این یک تجربه مثبت برای ذهن ماست.

ذهن هوشیار منطقی است و تحت تاثیر عقاید، نگرش ها و رفتارهایی 
قرار می گیرد که برنامه ریزی شده اند.

ما می توانیم باورها، نگرش ها و رفتارهای مثبت در افکار نیمه هوشیار 
به  رسیدن  برای  ما  خودآگاه  ذهن  به  تا  کنیم،  برنامه ریزی  را  خود 

اهداف کمک کند.
ذهن نیمه هوشیار ما را از طریق تخیل یا تجسم کردن جایی که خود 

می بینیم، کمک می کند تا فراتر از محدودیت های خود برویم.

http://namnak.com/
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امیرعباس هدایت نیا
)VBV( موسس و مشاور خدمات مسافرتی آژانس تعطیالت زیبا

کوبا
جزیره ای با سواحل بکر و پارک های فراوان و همچنین ذخایر طبیعی 
که ثبت یونسکو شده و معماری منحصر به فرد، مقصد بسیار مناسبی 
خواهد بود برای گذراندن تعطیالت و اوقات خوش. پایتخت کوبا شهر 
به  تمایل  که  افرادی  برای  و  هست  یونسکو  ثبت  که  می باشد  هاوانا 
این  به  سفر  دارند  ترکیبی  معماری های  و  تاریخی  بناهای  از  دیدار 
معروف  و  جذاب  شهرهای  دیگر  از  بود.  نخواهد  لطف  از  خالی  شهر 
با  کوبا شهر ساحلی وارادرو می باشد که به دلیل دارابودن هتل هایی 
سواحل اختصاصی و پالژهایی با سواحل وسیع این شهر را در ردیف 
این  انتخاب  با  طوری که  به  داده،  قرار  کوبا  شهرهای  توریستی ترین 
شهر به عنوان مقصد اصلی سفر به دلیل نزدیکی به شهر هاوانا این 
این شهر  به  نیز  فراهم می باشد که سفر یک روزه  برای شما  قابلیت 
داشته باشید. از شهرهای ساحلی دیگر کوبا می توان به کیو کوکو،کیو 

سانتاماریا و کیو الرگو اشاره کرد.
کانادا  اقامت  دارای  که  افرادی  در حال حاضر  که  است  ذکر  به  الزم 
)کارت PR( می باشند می توانند بدون ویزا به کوبا سفر کنند. افرادی 
که دارای  ویزای توریستی یا ویزای کار یا ویزای دانشجویی هستند 

برای سفر به کوبا نیاز به ویزا دارند که با ارایه مدارک و در کمتر از یک 
روز کاری می توانند ویزای توریستی کوبا را اخذ کنند. 

جمهوری دومینیکن 
از دیگر جزایر منطقه کاراییب می باشد که با دارابودن سواحل وسیع شن 
اسپانیا  تاریخی  بناهای  همچنین  و  فیروزه ای  آب های  و  سفید  ماسه  و 
جذابیت خاصی برای سفر به این منطقه به ارمغان آورده است. از شهرهای 
معروف و توریستی این جزیره می توان به پونتا کانا  ، پورتو پالتا ،رومانا 
و سامانا اشاره کرد. که هر یک قابلیت ها و اکتیویت های توریستی خاصی 

را به همراه دارند.

5 مقصد توریستی و رویایی منطقه کارائیب



نکته قابل تامل برای این مقصد رویایی و جذاب، قابلیت سفر بدون ویزاست 
از  یکی  با  که  افرادی  همچنین  و  دارند  ایرانی  پاسپورت  که  افرادی  برای 

ویزاهای توریستی ،کار و دانشجویی در کانادا اقامت دارند.
جامایکا

جزیره ای که با ترکیبی از چندین ملیت، شامل آفریقایی،آسیایی و اروپایی، 
یکی از منحصر به فردترین جزایر کاراییب است و به عنوان منطقه ای رویایی 
برای تماشای وال ها و دلفین ها و کشوری با رقص و موزیک وکارناوال ها و 
فستیوال های خاص تبدیل به یک مقصد توریستی کامل و جذاب در منطقه 
منتگوبای  به  می توانیم  توریستی  و  مشهور  از شهرهای  کاراییب شده است. 

،نگریل و اوچوریو اشاره کنیم .
الزم به ذکر است که در حال حاضر افرادی که دارای اقامت کانادا )کارت 

PR( می باشند می توانند بدون ویزا به جامایکا سفر کنند. افرادی که دارای  
به  سفر  برای  هستند  دانشجویی  ویزای  یا  کار  ویزای  یا  توریستی  ویزای 

جامایکا نیاز به ویزا دارند.
 باهاماس

هنر  و  فرهنگ  جغرافیایی،  مشخصات  با  جزیره  از۷۰۰  متشکل  منطقه ای 
اقامتگاه های  با آب های کریستال گونه و سواحل بی نظیر و  خاص. هرجزیره 
،کایاک و  از قبیل غواصی  آبی  برای ورزش های  را  ایده ال  مدرن، منطقه ای 
از  یکی  باهاماس  امروزه  آورده است.   فراهم  عالقه مندان  برای  قایق سواری 

مراکز اکونومی و اقتصادی قوی از نظر صنعت توریست به شمار می آید.

جزایر کایمان
اختصاص  به خود  را  بازدیدکننده  میلیون  از یک  بیش  این جزایر هر ساله 
را  دنیا  در  زندگی  استاندارهای  باالترین  از  یکی  منطقه  این  و  می دهد 
آفتاب  زیبا،  ماسه سفید  و  داشتن سواحل شن  با  جزایر  این  می باشد.  دارا 
سخاوتمندانه و اقامتگاه ها و رستوران های کالسیک ودرعین حال گران قیمت 
و همچنین صخره های مرجانی و آب زالل تبدیل به مکانی مورد عالقه برای 
غواصان و گردشگران از تمام دنیا شده است. گراند کایمن به عنوان یکی از 
و  آرام  محیطی  کیلومتر  در حدود ۱۲  وسعت ساحلی  با  جزایر  بزرگ ترین 

جذاب را برای گردشگران ایجاد کرده است.

آل  هتل های  پرواز،  شامل  که  تورهایی  پکیج  انتخاب  با  می توانید  شما 
اینکلوسیو و ترانسفر فرودگاهی می باشند به یکی از این مقاصد رویایی سفر 
کنید و یا با انتخاب پکیج های تور کشتی های کروز از چندین جزیره در طول 

سفر هیجان انگیز خود دیدن کنید. 
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Fencing - A Conversation 
of Blades

یوسف عالقه بند

مدت زمان بازی

مدت زمان بازی های مقدماتی )پنج ضربه ای( سه دقیقه مفید بوده، در 
حالی که بازی های حذفی )پانزده ضربه ای( در سه راند سه دقیقه ای انجام 
داده  بازیکن  دو  به  راندها  هر  بین  استراحت  دقیقه  یک  که  می پذیرد 

می شود.

تعداد نفرات 

نفر  سه  شامل  که  می شود  تشکیل  نفر  چهار  از  شمشیربازی  تیم  یک 
اعضای اصلی و یک نفر ذخیره می باشد، البته مسابقات به شکل انفرادی 
در  جنسیت  و  سنی  گروه  اساس  بر  شمشیربازان  می شود.  انجام  هم 

مسابقات دسته بندی شده و به رقابت می پردازند.

اسلحه های شمشیر بازی 

می شود.  برده  به کار  فلوره  و  سابر،  اپه،  اسلحه های  شمشیربازی  در 
شمشیرهای مختلف باعث پیدایش استراتژی های منحصر به فرد برای هر 
سالح و گاهی تقارن سبک بین سه رشته می شود. سایزهای متفاوتی از 

شمشیر برای گروه های سنی مختلف طراحی شده است.

Épée اپه   

اپه در زمان های قدیم وسیله ای برای نبرد تن به تن بود. همان گونه که در 
دوئل هیچ ترتیبی برای ضربه زدن وجود نداشته، اپه نیز تنها مسابقه ای 
است که در آن دو بازیکن به طور هم زمان می توانند به بدن هم ضربه 
وارد کنند و هر دو نیز امتیاز بگیرند؛ مثال اگر یک بازیکن ۲ - ۴ جلو 
پیروزی  سبب  هم(  به  نفر  دو  زمان  هم  )ضربه  دوبله  ضربه  یک  باشد، 
۳ - ۵ بازیکنی می شود که از رقیبش پیش بوده است. هر دو بازیکن در 
بزرگساالن  اپه  شمشیر  طول  می شوند.  امتیاز  یک  صاحب  ضربات  این 
۹۰ سانتی متر و در سنگین ترین حالت ۷۷۰ گرم است. در اپه ضرباتی 
باعث کسب امتیاز می شوند که فشاری معادل ۷.۴ نیوتن )۷۵۰ گرم( به 

حریف وارد کنند. در شمشیربازی با اپه ضربه زدن با نوک شمشیر به تمام 
قسمت های بدن مجاز است.

شد.  تصویب  فرانسه  در   ۱۸۹۲ سال  در  اپه  به  مربوط  مقررات  اولین 
از همین  استفاده  با  فدراسیون جهانی شمشیربازی هم در سال ۱۹۱۴ 
تجهیزات  کرد.  تعیین  را  اپه  اسلحه  بین المللی  مقررات  اولین  قوانین، 
کمک  به  و  شدند  اپه  مسابقات  وارد   ۱۹۳۶ سال  از  نیز  الکترونیکی 

شمشیربازان آمدند. 

Sabre سابر 

سابر تنها اسلحه ای است که نوک آن سنسور ندارد بلکه کمی پهن است و 
به صورت حلقه روی خودش تا شده است. طول سابر ۸۸ سانتی متر است 
و با این اسلحه می توان به تمام قسمت های باال تنه ضربه وارد کرد. این 
ضربات را هم می توان با نوک شمشیر زد و هم به صورت برشی با پهلوی 
بین  زاویه  می شود،  وارد  تیغه  بغل  با  ضربه  هنگامی که  کرد.  وارد  تیغه 
دست و تیغه باید ۱۳۵ درجه باشد. از سال ۱۹۸۸ استفاده از ابزارهای 
الکترونیک در مسابقات سابر مرسوم شد و به این ترتیب، قوانین جدید 

سابر در سراسر دنیا به اجرا در آمد. 

استکهلم،  و ۱۹۱۲  لندن  المپیک های ۱۹۰۸  مسابقات شمشیربازی  در 
قوانین بازی ها برگرفته از قوانین فدراسیون شمشیربازی مجارستان بود. 
کمیته  ریاست  مجارستان،  شمشیربازی  فدراسیون  رییس  زمان  آن  در 
سابر فدراسیون جهانی شمشیربازی را نیز بر عهده داشت و بدین ترتیب 

قوانین سابر در سال ۱۹۱۴ به تصویب رسید.

 Foil فلوره

فلوره ۹۰ سانتی متر طول و ۵۰۰ گرم وزن دارد. تیغه فلوره مربعی شکل 
تیغه  نوک  در  دارد.  فنری  حالت  که  است  فوالد  از  آلیاژی  آن  و جنس 
سنسوری وجود دارد که در صورت وارد شدن ضربه ای با نیروی مناسب 
به بدن حریف، ضربه را روی دستگاه ثبت امتیاز ثبت می کند. منظور از 
ضربه و نیروی مناسب، ضربه ای است که به صورت تهاجمی و نفوذی بر 
حریف وارد می شود و قدرت آن ۹. ۴ نیوتن و فشاری معادل ۵۰۰ گرم 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e


دارد. در فلوره ضرباتی امتیاز دارند که به پشت و جلوی سینه برخورد کنند.

فلوره  تکنیکی  قوانین کمیته  از  الگوبرداری  با  و  ایتالیایی ها  به همت  فلوره فدراسیون جهانی  فلوره در سال ۱۹۱۴ توسط کمیته  اولین مقررات رسمی 
فدراسیون فرانسه به تصویب رسید . از سال ۱۹۵۷ با استفاده از دستگاه های الکترونیکی تحولی بزرگ در رقابت های فلوره پدید آمد.

 نوع پوشش

بیشتر پوشش های محافظت کننده در ورزش شمشیربازی از پنبه سخت یا نایلون ساخته شده اند. عالوه بر این موارد، الیافتی به نام کوالر در فرم های 
پیشرفته تر لباس ها به کار گرفته می شود. نسبت استحکام به وزن کوالر زیاد است، چراکه از پاراآرامیدهای سبک و قوی تشکیل شده است. کوالر به صورت 

نخ یا تکه پارچه در پوشش های شمشیربازی وجود دارد.

تجهیزات مورد نیاز برای شمشیربازی

یونیفرم شامل ژاکت، پلسترون و شلوارک، ماسک، شمشیر، سیم بدن، دستکش، محافظ سینه، جوراب ساق بلند و کفش 

توانایی های اصلی  مورد نیاز برای شمشیربازی

سرعت، دقت، قدرت، انعطاف پذیری، میدان دید وسیع و چابکی

شمشیربازی برای شما ورزش مناسبی است اگر:

* از ورزش هایی که نیاز به سرعت و حرکات انفجاری قدرتی دارند لذت می برید.

* چالش ها و بازی های ذهنی را دوست دارید.

* خواهان رقابتی دوستانه و در عین حال منصفانه هستید.

* می خواهید به مبارزه تمام عیار بدون آسیب دیدن و آسیب رساندن بروید.

و اگر آماده اید برای پیشرفت، زمان صرف کنید.
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چند مکان ممنوعه جهان که شما اجازه ورود به آنها را ندارید! 
انبار ِسّری کوکا کوال

این برند یکی از معتبرترین و محبوب ترین نوشیدنی های غیرالکلی در جهان 
محسوب می شود و فرمول تهیه انواع مختلف نوشیدنی های کوکاکوال به یکی از مرموزترین اسرار 
اتاِق  این  به  می توانند  شرکت  این  اعتماد  مورد  مدیران  از  اندکی  تعداد  فقط  شده است.  تبدیل  تاریخ 

گاوصندوقی شکل دسترسی داشته باشند. در این اتاق فرمول های سری برای تهیه نمونه های اصلی نوشیدنی های کوکا کوال موجود 
است که قدمتی ۱۲۵ ساله دارد.

جزیره مارها
این جزیره در اقیانوس اطلس و در ۹۳ مایلی شهر سائوپائولو در کشور برزیل واقع شده است. 
این جزیره یک منطقه ممنوعه محسوب می شود؛ زیرا محققان به این نتیجه رسیده اند که در 
هر یک متر مربع از این جزیره بین ۱ تا ۵ مار زندگی می کنند. مارهای این جزیره به شدت 
بسیار  این جزیره  به  به همین دلیل سفر  است.  نیم متر  از  بیش  آنها  سمی هستند و طول 

خطرناک است و فقط تعداد اندکی از دانشمندان شجاع توانسته اند به این مکان سفر کنند.

ذخایر طال در بانک انگلستان
در این بانک حدود ۵۰۰۰ تن طال نگهداری می شود. بانک های مرکزی برای حفظ ارزش 
دارایی های خود و تضمین پرداخت تعهدات مالی، این ذخایر طال را نگهداری می کنند. شاید 
به طور معمول تورهایی برای بازدید از این مکان برنامه ریزی شود؛ اما یک شخص معمولی 
اجازه قدم زدن در این مکان را ندارد و افراد برای ورود باید از یک درب ضد گلوله و سامانه 

پیشرفته تشخیص صدا عبور کنند.

غار السکو
تعدادی  غار  این 
قدیمی ترین  از 
هنری  آثار 
بیش  به  مربوط 
از ۱۷ هزار سال 
پیش را در خود جای داده است و در جنوب غربی فرانسه قرار دارد. 
این غار پیشتر برای عموم آزاد بود اما از سال ۱۹۶۳ به بعد به خاطر 
آسیب هایی که به آن وارد شد، فقط دانشمندان اجازه ورود به آن را 

دارند.

چرنوبیل
آوریل   ۲۶ در 
حادثه ای   ،۱۹۸۶
که در نیروگاه اتمی 
داد،  رخ  چرنوبیل 
این شهر را به دلیل 
از  بیش  تشعشعات 
حد مواد رادیواکتیو 
خالی از سکنه کرد. هم اکنون هیچ  کس بدون مجوز رسمی اجازه بازدید 

از این مکان را ندارد. 

فکر می کنید با داشتن پول و وقت کافی می توانید به هر کجای دنیا که 
می خواهید سفر کنید، باید بدانید که تعدادی از مکان ها در جهان هستند 
که منطقه ممنوعه محسوب می شوند و شما اجازه ورود به آنها را ندارید. 
دیگر محدودیت  بسیاری دالیل  و  امنیتی  به دالیل  مکان ها  این  به  ورود 

دارد. در زیر به تعدادی از این مکان ها اشاره شده است: 
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چند مکان ممنوعه جهان که شما اجازه ورود به آنها را ندارید! 

شهر متروکه سنترالیا
این شهر  دارد. جمعیت  قرار  پنسیلوانیا  ایالت  در  کلمبیا  در  این شهر 
از ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۱ به ۱۰ نفر در سال ۲۰۱۰ رسید. بخارهای ناشی از سوختن 
ذغال سنگ در معدن زیرزمینی این شهر و فرونشست ناشی از آتش سوزی باعث شد مردم این شهر 
حال  در   ۱۹۶۲ سال  از  که  است  ذغال سنگ  آتش سوزی  بزرگترین  محل  سنترالیا  کنند.  ترک  را 
سوختن است و گفته می شود به قدری ذغال سنگ در زیر زمین آن وجود دارد که تا ۲۵۰ سال آینده 

هم این سوختن ادامه خواهد داشت.

باشگاه 33 دیزنی
یکی از محرمانه ترین و گران قیمت ترین باشگاه های جهان، باشگاه شماره ۳۳ دیزنی لند کالیفرنیا 
است. اگر بخواهید نام خود را وارد فهرست اعضای این باشگاه اختصاصی کنید باید مبلغ ۴۰ 
هزار دالر برای ورود و ۲۷ هزار دالر عضویت ساالنه پرداخت کنید. ورود به این باشگاه برای 
عموم مردم ممنوع است و فقط رؤسای جمهور، سران برجسته تجاری و بازیگران معروف اجازه 

ورود به آن را دارند.

Iron Mountain / کوه آهنی 
کوه آهنی نام شرکتی است که دیتاسنتر )پایگاه داده(  ملی آمریکا را اداره می کند. محل 
ایالت پنسیلوانیا و در یک معدن قدیمی سنگ آهک در عمق  این دیتاسنتر در  نگهداری 
برای  زیرزمینی  دریاچه  یک  دیتاسنتر،  این  زیاد  گرمای  دلیل  به  است.  زمین  متری   ۶۷
خنک سازی آن در همان مکان ایجاد شده است. عالوه بر این،  تجهیزات بسیار پیشرفته ای 
برای سنجش میزان دما و رطوبت در این مکان تعبیه شده است تا با ایجاد شرایط محیطی 
الکترونیکی  اسناد  همچنین  و  دیتاسنتر  الکترونیکی  قطعات  به  رسیدن  آسیب  از  بهینه، 

موجود جلوگیری شود. گفته می شود عالوه بر اسناد مهم ملی، یک مجموعه عکس خصوصی از بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت نیز در این مکان 
نگهداری می شود.

Banhof / بانهوف
که  است  سوئد  در  اینترنتی  خدمات  تامین کننده  شرکت  یک  بانهوف 
میزبانی سایت افشاگر ویکی لیکس را بر عهده دارد. دیتاسنتر این شرکت 
در یک پناهگاه سنگی فوق سری به نام پیونن )Pionen( قرار داد که در 
مناطق کوهستانی اطراف استکهلم پایتخت سوئد ساخته شده است و به 

شدت از آن محافظت می شود.

اتاق خواب ملکه
در سال ۱۹۸۲، مردی به نام مایکل فیگان از دیوار کاخ ۱۴ طبقه ای 
ملکه  خواب  اتاق  وارد  صبح  اولیه  ساعات  در  و  رفت  باال  باکینگهام 
شدت  به  کاخ  در  امنیت  سطح  بعد،  به  زمان  آن  از  شد.  الیزابت 
هشداردهنده  سامانه های  به  الیزابت  ملکه  اتاق  و  یافته است  افزایش 

فوق پیشرفته مجهز شده است. 
https://www.yjc.ir/
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ابرماشین های تکرارنشدنی: 
آستون  مارتین

One 77 
آستون   تاریخ  برجسته ترین محصوالت  از  یکی  می توان  را   77 One
مارتین دانست. این خودرو سوپراسپرتی جذاب، نادر و فوق العاده است 
می درخشد.  آستون  مارتین  ساخته های  بین  در  هم  هنوز  حتی  که 
پارس  نمایشگاه  در  کانسپت  قالب یک  در  بار  اولین  برای   ۷۷ One
در  رسماً  آن  تولیدی  و  نهایی  نسخه  سپس  و  شد  معرفی   ۲۰۰۸
اعالم  آن  رسمی  و  کامل  و مشخصات  رونمایی  ژنو ۲۰۰۹  نمایشگاه 
طراحی  مهارت  و  مهندسی  از  متفاوتی  جزئیات  خودرو  این  گردید. 

آستون  مارتین را نشان می دهد.

Concept 77 Aston Martin One
گرند  که  آستون  مارتین  محصوالت  دیگر  برخالف   77  One
توررهای ۲+۲ بودند، ظرفیت حمل دو نفر را داشت و رسماً به بخش 
سوپراسپرت ها وارد شد، هرچند که هنوز هم راحتی یک گرند تورر را 
ارائه می کرد. این خودرو همچنین جوایز بین المللی طراحی مختلفی 
را هم کسب نمود که ازجمله آنها می توان به جایزه طراحی کنکورسو 

دلگانسا، جایزه طراحی خوب از موزه معماری و طراحی آمریکای شمالی، 
جایزه بهترین طراحی از اتو اکسپرس و… اشاره کرد.

قوای محرکه
نیاز  هم  استثنایی  پیشرانه ای  به  فوق العاده ای  خودروی  چنین  طبیعتاً 
داشت. بدین منظور آستون  مارتین یک پیشرانه ۷.۳ لیتری V12 تنفس 
اما در اصل  طبیعی بسیار قدرتمند را در سینه آن قرار داد. این موتور 
 V12 نسخه ای به شدت تکامل و ارتقاءیافته از همان پیشرانه ۶ لیتری
آستون  مارتین بود که در آن زمان در مدل های DBS ،DB9 و ونتیج 
مورداستفاده قرار می گرفت. سازنده بریتانیایی اما برای توسعه این موتور 
یکی از برجسته ترین شرکت های دنیا در زمینه پیشرانه یعنی کاسورث 

افسانه ای را انتخاب کرد.
 V12 درخواست آستون  مارتین از کاسورث ساده بود، پیشرانه ۶ لیتری
ما را بگیرید و تا جایی که می توانید خروجی آن  را افزایش و وزن آن  را 
کاهش دهید! در توسعه این موتور هدف رسیدن به قدرتی بیش از ۷۰۰ 
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اسب بخار و کاهش ۱۰ درصدی وزن بود اما مهندسین آستون  مارتین و 
کاسورث از این اهداف فراتر رفتند، به  گونه ای که خروجی موتور به ۷۶۰ 
اسب بخار قدرت و ۷۵۰ نیوتن متر گشتاور رسید و وزن آن به میزان 
باورنکردنی، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. در آن زمان آستون  مارتین ادعا 
کرد که این قوی ترین پیشرانه تنفس طبیعی دنیا محسوب می شود. این 
متغیر  زمان بندی  با  سیلندر  هر  در  سوپاپ  چهار  به  فوق العاده  پیشرانه 

مجهز بود و سیستم روان کاری آن از نوع کارتل خشک بود.
 77 One به لطف استفاده از سیستم روان کاری کارتل خشک، پیشرانه
صد میلی متر پایین تر از تمامی محصوالت V12 آستون مارتین نصب شده 
بود که مرکز ثقل خود را تا حد امکان پایین آورده بود. در همین حال، 
پیشرانه  عالی،  ثبات  و  هندلینگ  ارائه  و  بیشتر  چابکی  به  کمک  برای 
محور  پشت  سانتیمتر  و ۲۵  به سمت عقب کشیده شده  امکان  تا حد 
امروزه  که  جلو-وسط  موتور  ترکیب  ترتیب  بدین  بود.  شده  نصب  جلو 
جدیدی  سطح  به  می شود  استفاده  آستون  مارتین  محصوالت  همه  در 
عقب  چرخ های  به  پیشرانه  عظیم  نیروی  انتقال  برای  کرد.  پیدا  ارتقاء 
از گیربکس شش سرعته  تقویت شده  از نسخه ای  بریتانیایی  نیز سازنده 
AMT مدل DB9 استفاده کرد. این گیربکس برای مطابقت با قدرت و 

گشتاور فوق العاده موتور، کاماًل تقویت شده بود.

ویژگی های برجسته
کربنی  فیبر  مونوکوک  را یک شاسی   77 One اصلی  و ساختار  هسته 
با  که  داده  تشکیل  مستحکم  فوق العاده  عین حال  در  و  سبک وزن 
همکاری شرکت کانادایی Multimatic ساخته شده است. این شرکت 
محسوب  دنیا  در  پیشرو  شرکت های  از  کربن  کامپوزیت  تکنولوژی  در 
می شود؛ بنابراین آستون  مارتین برای توسعه شاسی One 77 نیز یکی 
از بهترین های دنیا را انتخاب کرده بود. این ابرماشین به سیستم تعلیق، 
بسیار قابل تنظیم با طراحی دو جناقی در جلو و عقب مجهز بود. در این 
سیستم، کمک فنرها به  صورت افقی نصب شده بودند که این ویژگی به 

 طور مستقیم از طراحی خودروهای مسابقه ای گرفته شده بود.

این کمک فنرها کاماًل قابل تنظیم بوده و از تکنولوژی پیشرفته سوپاپ 
پویا برخوردار بودند. این سوپاپ های ویژه امکان تغییر و تنظیم شخصیت 
خودرو را فراهم می کردند. به لطف این ویژگی، هنگامی که One 77 به 

دقیق  نیازهای  با  مطابق  خودرو  تعلیق  می شد،  داده  تحویل  خریدار 
مالک، توسط مهندسان آستون  مارتین تنظیم می شد و امکان اعمال 
برای  تا خودرویی  گرفته  راحت  تورر  گرند  از یک  مناسب  تنظیمات 
تایم زدن در نوربرگ رینگ وجود داشت. برای مهارکردن این هیوالی 
گرفته شده  نظر  در  ماتریکس  سرامیکی  کربن  ترمزهای  نیز  وحشی 
بود. به  منظور بهبود قدرت توقف، در این ترمزها روی حداکثر سطح 
تماس بین کالیپرها و دیسک ها کار شده و به خنک کنندگی ترمزها 

نیز توجه ویژه ای شده بود.

عملکرد
بود  One 77 وزنی در حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم پیش بینی شده  برای 
اما وزن نسخه تولیدی آن به ۱۶۳۰ کیلوگرم رسید. با این  حال این 
از  ثانیه   ۳.۷ خود، ظرف  پیشرانه  عظیم  لطف خروجی  به  ابرماشین 
صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می رسید و حداکثر سرعت آن 
۳۵۰ کیلومتر بر ساعت تخمین زده شد، اما در آزمایش های واقعی در 
دسامبر سال ۲۰۰۹ توانست به سرعت ۳۵۴ کیلومتر بر ساعت دست 
پیدا کند. One 77 اما رابطه خوبی با محیط زیست نداشت به  گونه ای 
که در هر کیلومتر ۵۷۲ گرم دی اکسیدکربن تولید می کرد. برای این 
خودرو، الستیک های پیرلی P Zero کورسا در نظر گرفته شده بود 
که به  طور خاص برای آن طراحی شده و اندازه آنها در جلو و عقب به 

ترتیب ۲۵۵ و ۳۳۵ بود.

خاتمه تولید
از One 77 همان  طور که در نامش ذکر شده بود تنها ۷۷ دستگاه 
ساخته شد که هرکدام ۱.۱۵ میلیون پوند قیمت داشتند. تولید این 
ابرماشین از سال ۲۰۰۹ آغاز شد، اما تحویل آن به خریداران از سال 
۲۰۱۱ شروع گردید. ساخت ۷۷ دستگاه این خودرو در سال ۲۰۱۲ 
به پایان رسید و بدین ترتیب پرونده یکی از شاهکارهای تاریخ آستون  

مارتین بسته شد.

چرا تکرارنشدنی است؟
One 77 ویژگی های منحصر به  فرد زیادی دارد که آن  را به خودرویی 
تکرارنشدنی در تاریخ آستون  مارتین تبدیل کرده اند. یکی از مهم ترین 
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حجیم ترین  که  بود  آن  فوق العاده  پیشرانه  خودرو  این  ویژگی های 
 One ،موتور ساخت آستون  مارتین محسوب می شود. از سوی دیگر
77 به بهترین شکل ممکن راحتی یک گرند تورر را با عملکرد یک 
سوپراسپرت ترکیب کرده بود یعنی ویژگی ای که به  هیچ  عنوان در 
 One .ابرماشین های بعدی آستون یعنی ولکان و والکری وجود ندارد
۷۷ شاهکاری بی نظیر و منحصر به  فرد بود که می توان آن را یک اثر 

هنری دانست.

با  از مدل ویژه خودروی آستون مارتین »بیژن« 
نقش ایرانی بته جقه در کالیفرنیا رونمایی شد   

شهر  در  کالسیک  و  لوکس  خودروهای  هفته  برگزاری  جریان  در 
»مانتری« ایالت کالیفرنیا، »آستون مارتین« از مدل ویژه خود که به 
سفارش بوتیک »بیژن« در بورلی هیلز لس آنجلس تولید شده  بود، 

رونمایی کرد.
شرکت خودورسازی آستون مارتین در حساب توئیتر خود نوشته است 
که آستون مارتین بیژن با همکاری واحد »کیو« این شرکت و از روی 
مدل »دی بی اس« سوپرلگرا، که سال گذشته میالدی روانه بازار شد، 

ساخته شده است.
در  ایرانی،  فقید  هنرمند  و  طراح  پاکزاد،  بیژن  پسر  »نیکوالس« 
در  شرکت  این   ۱۹۱۳ کلوب  در  ویژه  مدل  این  از  رونمایی  مراسم 
مانتری حضور داشت. این خبر از طریق شبکه های اجتماعی شرکت 

خودروسازی آستون مارتین نیز اعالم شد.
تولید  هیلز  بورلی  در  بیژن  بوتیک  نماد  زرد،  رنگ  به  اتومبیل  این 
شده است و طرح ایرانی بته جقه روی کاپوت آن به چشم می خورد. این 
بوتیک همواره در تزئین خودروهای خود از نشانه های ایرانی استفاده 

کرده است.
در بخش های داخلی از چرم تمساح و نشان بیژن استفاده شده است و 
مشتریان در صورت تمایل می توانند حروف نخست نام و نام خانوادگی 

خود را روی داشبورد خودرو حک کنند.
به  باید  عالقه مندان  و  نشده است  اعالم  بیژن  مارتین  استون  قیمت 
مراجعه  هیلز  بورلی  در  بیژن  بوتیک  یا  مارتین  آستون  فروشگاه های 

کنند.
 ۲۰۱۱ سال  در  ایرانی  مشهور  طراح  پاکزاد  بیژن  درگذشت  از  پس 

بوتیک او توسط خانواده و پسرش »نیکوالس« اداره می شود.

»رولز  چون  خودروسازی  شرکت های  سایر  با  طراحی  و  مد  خانه  این 
این  از  ویژه ای  مدل های  و  دارد  همکاری  نیز  »بوگاتی«  و  رویس« 

اتومبیل های لوکس و گران قیمت را به مشتریان عرضه می کند.

https://www.pedal.ir/

https://ir.voanews.com/





فیلم سفر به ماه
فیلم های زیادی در خصوص سفر به ماه ساخته شده است اما منظور ما دقیقًا 
اولین فیلمی است که از داستانی با همین نام، نوشته ژول ورن اقتباس شد. اگر 
به تاریخ سینما عالقه داشته باشید حتما به خوبی می دانید که این فیلم توسط 
ژرژ ملی یس، یکی از اولین فیلم سازهای دنیا ساخته شده است. ژرژ ملی یس قبل 
طریق هنر تردستی خود را به نمایش بگذارد.از اینکه به فیلم سازی رو بیاورد، شعبده باز بود و سینما را فرصتی دید تا از این 

ژرژ ملی یس واقعا عاشق شغلش بود و سعی  کرد دانش خود در زمینه تردستی و 

شعبده بازی را در سینما نیز به کار بگیرد. به این ترتیب فیلم های ژرژ ملی یس، فیلم هایی بودند که در آنها تنها شاهد روایت یک داستان معمولی 

نبودیم و ترفند های بصری زیبایی نیز برای گمراه  کردن تماشاچی و سرگرمی بیشتر آنها به تصویر کشیده می شد. ژرژ ملی یس الهام بخش بسیاری 

دیگر از کارگردان ها بود و از او با نام جادوگر سینما یاد می شود.  برای اینکه به هنر ملی یس پی ببرید کافی است نگاهی به فیلم بسیار قدیمی، اما 

زیبای سفر به ماه داشته باشید، در این فیلم شاهد پرتاب یک موشک به سمت ماه هستیم، چند نفر داخل این موشک قرار دارند و موشک مستقیمًا 

به چشم ماه برخورد می کند.  افراد داخل موشک پس از پیاده شدن در سطح ماه با انسان های فضایی که ساکن ماه هستند روبرو می شوند و تعقیب 

و گریزهای جذابی میان انسان ها و آدم  فضایی ها در این فیلم شکل می گیرد. به جرات می توان گفت فیلم سفر به ماه هزاران، اولین فیلمی بود که مرز 

رؤیا و واقعیت را پشت سر گذاشت و برای مخاطب از قدرت بی پایان سینما در رویاپردازی گفت.

خیال پردازی در فیلم های سینماییگذاشته اند، چه فیلم هایی هستند.در این مقاله قصد داریم ببینیم کدام یک از فیلم ها رویاپردازی بیشتری داشته و فیلم های سینمایی که حد و مرز رویاپردازی را پشت  سر 

سینما جادو و خیال را بر پرده نقره ای به تصویر می کشد و تماشاچیان را در دنیای غیرواقعی فیلم غرق می کند، دامنه خیال پردازی کارگردان 

در فیلم ها به اندازه ای زیاد است که هیچ محدودیتی را پیش  روی خودش نمی بیند و حتی فیلم هایی که از روی واقعیت ساخته  شده اند نیز در 

بسیاری از مواقع درگیر رویاپردازی می شوند و صحنه هایی را در این فیلم ها شاهد می شویم که در دنیای واقعی خبری از این صحنه ها نیست.

به این ترتیب اگر فیلم به خوبی ساخته و پرداخته شود به راحتی می تواند با رویاپردازی بی نظیر و جذاب برای چندین ساعت تماشاچی را غرق 

در دنیای فیلم کند. این امر باعث شده تا از زمان پا گرفتن سینما تاکنون شاهد هزار و یک فیلم رنگ و وارنگ باشیم که هر کدام به نوعی 

رویا پردازی داشته اند. به همین منظور در ادامه قصد داریم با هم ببینیم در میان این  همه فیلم، کدام یک از آنها رویاپردازی بیشتری داشته 

و فیلم های سینمایی که حد و مرز رویاپردازی را پشت  سر گذاشته اند، چه فیلم هایی هستند؟

 فیلم برزیل

نام تری گیلیام برای طرفداران سینما نامی کامال شناخته شده است و این کارگردان کهنه کار که اکنون 

چیزی حدود ۷۸ سال سن دارد را ما ایرانی ها بیشتر به خاطر فیلم دوازده میمون با بازی بروس ویلیس 

می شناسیم، اما تری گیلیام آثار برجسته دیگری نیز در کارنامه اش دارد که یکی از رویاپردازانه ترین آنها 

فیلم برزیل است. این فیلم در واقع یکی از بهترین اقتباس ها از کتاب ۱۹۸۴، اثر جاودانه جورج اورول است اما 

پایبندی زیادی به داستان اصلی ندارد و داستان آن در دنیایی ماشینی و خشک می گذرد که نظامی مستبد 

و ظالم دنیای شخصیت های فیلم را کنترل می کند، در فیلم برزیل ماشین ها و دستگاه ها بسیاری از کارها 

را انجام می دهند اما این ماشین ها هم مانند انسان ها دچار خطا می شوند و شاهد دستگیر شدن انسان های 

بیگناه به دلیل اشتباه های ماشین ها هستیم. فیلم برزیل دنیایی را به تصویر می کشد که در آن عشق و انسانیت 

نابوده شده است و انسان ها عمال به ابزارهایی برای پیشبرد اهداف تبدیل شده اند. این فیلم به لحاظ بصری و 

زیباشناختی نیز بسیار خالق و رویاپردازانه عمل کرده است و طراحی صحنه ها در فیلم برزیل به یکی از 

با این حساب پیشنهاد می کنیم اگر از کتاب ۱۹۸۴  موارد ارزشمند این فیلم تبدیل شده است. 

می زند،  موج  خیال پردازی  آن  در  که  ببینید  می خواهید  فیلمی  و  آمده است  خوشتان 

تماشای فیلم برزیل ساخته تری گیلیام را از دست ندهید.

معرفی ۱۰ فیلم با بیشترین حد رویاپردازی



فیلم متروپلیس

این فیلم  به  عنوان یکی از آثار کالسیک سینما شناخته می شود و تاریخ ساخت آن به سال ۱۹۲۷ باز می گردد، 

فیلم متروپلیس همانند سایر فیلم هایی هم عصر خود به   صورت صامت ساخته شده بود و بسیاری از منتقدین 

بر این باور هستند تمامی آثاری که پس از فیلم علمی تخیلی متروپلیس ساخته شده اند، هر کدام به  نوعی از 

این شاهکار الهام گرفته  اند. ساخت متروپلیس به حدود یک قرن پیش باز می گردد، اما این فیلم در آن زمان 

توانست به  خوبی که زندگی مدرنی که مردمان شهرهای بزرگ دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند را به تصویر 

بکشد. آسمان خراش های سر به  فلک کشیده، فاصله های طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه، ترکیبی آینده نگرانه 

از طبیعت و فناوری، ربات ها و مواردی از این دست برای اولین بار در فیلم متروپلیس به تصویر کشیده شد.

سینمای علمی تخیلی قرار است تا رفتار انسان ها در آینده را به تصویر بکشد و فیلم متروپلیس دقیقا همان 

چیزی بود که از سینمای علمی تخیلی انتظار داریم. فیلم متروپلیس را آلمانی ها ساختند و این فیلم در زمان 

ساخت هزینه زیادی برد و پرخرج ترین فیلم دهه ۲۰ میالدی شد. متروپلیس داستان شهری در آینده در سال 

۲۰۲۶ را روایت می کند که مردم به دو دسته اهل  فکر و کارگر تقسیم شده اند. دسته  اول در ناز و نعمت به  سر 

می برند و دسته دوم که کارگران هستند با فقر و بدبختی زندگی می کنند. جالب اینجاست که با سال ۲۰۲۶ 

فاصله زیادی نداریم و در بسیاری از کشورها مردم به همین سبکی که در فیلم متروپلیس به تصویر کشیده شده 
بود زندگی می کنند.

 فیلم پوست االغ
داده  ارزش  آنها  به  و شاید  باید  را شاهد هستیم که آن گونه که  زیادی  فیلم های درخشان  دنیای سینما  در 
به داستان  افسانه قدیمی و محلی است داستانی شبیه  از یک  اقتباسی  نیز که  االغ  فیلم پوست  نشده است، 
معروف دیو و دلبر دارد. در این داستان شاهد روایت زندگی یک شاهدخت بسیار زرنگ و باهوش هستیم که 
پدرش می خواهد با او ازدواج کند، این شاهدخت به هر دری می زند تا از ازدواج با پدرش فرار کند. در نتیجه 

پوست یک االغ را می پوشد و از دست پدرش که پادشاه نیز هست فرار می کند.
از  یکی  به  تا  شده  باعث  دارد  که  لطیفی  و  زیبا  داستان  و  است  رویاپردازی  و  از خالقیت  سرشار  فیلم  این 
جاودانه های سینما تبدیل شود. فیلم پوست االغ، موسیقی و ترانه سرایی های بسیار زیبا و دلنشینی دارد و روایت 
داستان فیلم با آهنگ و ترانه خوانی باعث شده تا جذابیت این فیلم بیشتر شود و دنیایی از رنگ و نور و صدا را 

جلوی چشمان تماشاچیان نمایش دهد.

فیلم جان مالکوویچ بودن
در تیتراژ این فیلم نام دو تن از بلند آوازه ترین چهره های سینمای مدرن به چشم می خورد، اسپایک جونز، 
کارگردان شاخص سینمای مدرن، وظیفه کارگردانی فیلم جان مالکوویچ بودن را بر عهده دارد و چارلی 
کافمن افسانه ای، فیلم نامه این فیلم را نوشته است. فیلم جان مالکوویچ بودن داستانی بسیار نوآورانه و 
البته خیال پردازانه دارد که در دنیای واقعی چنین داستانی هرگز رخ نخواهد داد اما روایت این داستان 

در دنیای فیلم و سینما باعث شد تا جان مالکوویچ بودن به یکی از آثار جاودان سینما تبدیل شود.
در این فیلم جان کیوزاک جوان، نقش یک عروسک گردان دوره گرد را بازی می کند که مردم دیگر 
به کارش توجهی ندارند و از این امر حسابی افسرده و خسته شده است. کریگ شوارتس، که همان 
عروسک گردان فیلم است با کمک همسرش در یک شرکت مشغول به کار می شود اما به  ناگاه و کامال 
تصادفی یک کانال مخفی پیدا می کند که از طریق این کانال به مدت ۱۵ دقیقه می تواند وارد جسم 

جان مالکوویچ، بازیگر معروف شود و زندگی او را تجربه کند.
چنین داستان خالقانه ای پر است از خیال پردازی های جالب و ایده های فراموش نشدنی که چنین 
خیال پردازی هایی را تنها روی پرده نقره ای سینما می توانیم ببینیم. فیلم جان مالکوویچ بودن در 
سه رشته نامزد جایزه اسکار شد و اگر این فیلم را ندیده اید پیشنهاد می کنیم حتما آن را با فیلم های 

آخر هفته خود اضافه کنید.



)Scott Pilgrim Vs. The World( فیلم اسکات پیلگریم دربرابر دنیا
با  فهرست دست کم  این  در  داریم  انتظار  می اندازیم  نگاهی  رویاپردازانه  فیلم های  فهرست  به  وقتی 
چند فیلم نوجوانانه نیز روبرو شویم، چرا که دنیای کودکان و نوجوانان سرشار از رؤیا و خیال است 
و نمی توان از این سن بدون رؤیا گذر کرد. به همین منظور در این فهرست فیلم اسکات پیلگریم در 

برابر دنیا را انتخاب کردیم.
تهیه کنندگی و کارگردانی این فیلم بر عهده اسکار رایت است و انصافا باید گفت رایت، فیلم های 
پیلگریم  اندازه فیلم اسکات  به  این فیلم ها  از  اما هیچ کدام  نیز در کارنامه اش دارد  درخشان تری 
دربرابر دنیا، خالقانه و رویاپردازانه نیستند. در این فیلم شاهد روایت داستان اسکات پلیگریم هستیم 
که برای به  دست آوردن قلب معشوق خود، باید دوست پسرهای سابق او را از سر راه بردارد، به 
شما حق می دهیم در نگاه اول به این داستان، با خود فکر کنید با فیلم سطحی و کلیشه ای طرف 

هستید اما مطمئن باشید پس از پایان فیلم نظر شما تغییر پیدا خواهد کرد.
فیلم اسکات پیلگریم دربرابر دنیا یکی از معدود فیلم های سینمایی است که از یک بازی ویدئویی 
اقتباس شده و نسبت به نسخه رایانه ای آن برتری های زیادی دارد. اسکار رایت نگاه باریک بینانه ای 
در ساخت این فیلم دارد و به جزئیاتی پرداخته که بدون شک با مشاهده این فیلم در بار اول، 
متوجه آنها نخواهید شد. در مجموع می توان گفت رویاپردازی می  کنیم تا دلخوش و شاد شویم 

و فیلم اسکاپ پیلگریم دربرابر دنیا دقیقاً مثال بارز همین رویاپردازی است.

)Synecdoche, New York(  فیلم بخش گویی، نیویورک
اگر خاطر شما باشد در باال به اسم چارلی کافمن برای ساخت فیلم جان مالکوویچ بودن اشاره کردیم. کافمن را بیشتر 
برای فیلم نامه هایش می شناختیم تا اینکه در فیلم بخش گویی، نیویورک برای اولین بار در نقش کارگردان ظاهر شد.

کافمن قصد دارد با این فیلم نگاهی به معنای زندگی داشته باشد و داستان فیلم بخش گویی، نیویورک، روایت زندگی 
مردی با نام کیدن کوتار را حکایت می کند. نقش اول این فیلم بر عهده فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر فقید سینماست 
و با فیلمی طرف هستیم که ممکن است در نگاه اول رویاپردازانه به نظر نرسد اما رویکرد این فیلم در نگاه به موجودیت 
انسان، از آن موضوع هایی است که بدون خیال و رؤیا نمی توان از چنین موضوع مهمی گذر کرد. این فیلم به لحاظ 

هنری نیز بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کرد و در سال ۲۰۰۸، جایزه نخل طالیی جشنواره کن را به خانه برد.
جالب است بدانید منتقدین زیادی فیلم بخش گویی، نیویورک را به عنوان یکی از بهترین فیلم های دهه اول قرن ۲۱ 
می شناسند. حتی بعضی از منتقدین بر این باور هستند که مشاهده این فیلم احتمال دارد، تماشچیانی که اهل فکر 

و اندیشه  هستند را تا چند روز دچار افسردگی کند.

فیلم جذابیت پنهان بورژوازی 
)The Discreet Charm of the Bourgeoisie(

این فیلم که در میان ایرانی ها با نام افسون آرام بورژوازی نیز شناخته می شود محصول سال 
۱۹۷۲ است و در آن زمان توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را از آن خود کند، اما 
باور کنید یک جایزه اسکار برای این فیلم کم است و اگر دست ما بود ده ها جایزه به این فیلم 
می دادیم. در این فیلم به تماشای شام خوردن طبقه اشرافی می نشینیم و هر بار که این اشراف 
برای صرف شام دور هم جمع می شوند قضیه مضحک تر می شود، حوادث عجیب و غریبی برای 
این افراد اتفاق می افتد اما همچنان اصرار دارند که تحت هر شرایطی که شده، دور هم شام 
نیز نمی تواند جلوی شام  به جایی می رسد که حتی کشتار و قتل دسته جمعی  بخورند. کار 

خوردن این افراد در کنار هم را بگیرد. کامال مشخص است پشت این داستان، نکته های نهفته زیادی قرار دارد و از آنجایی که در خصوص رویاپردازی در 
سینما صحبت می کنیم باید بگوییم با فیلمی طرف هستیم که در تمامی قسمت ها، رؤیا و واقعیت در آن با هم ترکیب می شوند، این ترکیب به اندازه ای 
است که زمانی که یکی از شخصیت های آن از خواب بیدار می شود، تماشاچی متوجه خواهد شد که تاکنون رؤیای این شخصیت را مشاهده می کرده است.



 فیلم عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد
رویاپردازی گاهی اوقات می تواند مخوف و پیچیده  باشد و به هر اندازه که در فیلم اسکات پیلگریم 
دربرابر دنیا، با رویاپردازی شاد و مفرحی طرف بودیم در فیلم عمو بونمی که زندگی های گذشته اش 

را به یاد می آورد، با رویاپردازی طرف هستیم که از مرگ و دنیای مردگان سخن می گوید.
در این فیلم داستان زندگی مردی در حال مرگ روایت می شود که به فکر آینده اش است تا ببیند 
چه کارهایی می خواهد انجام دهد. این فیلم تایلندی است و بسیاری از مردم تایلند به بازگشت 
انسان ها پس از مرگ به همین دنیا اعتقاد دارند، در نتیجه عمو بونمی، آخرین روزهای زندگی اش 

را با روح همسر و فرزندش می گذراند.
این فیلم دریچه ای از رؤیا را پیش روی تماشاگر قرار می  دهد و به شما قول می دهیم پس از پایان 

نیز دست از سرتان بر ندارد و سوال های بیشتری در ذهن شما ایجاد کند. 

)Ichi The Killer( فیلم ایچی قاتل
این فیلم یکی از بدنام ترین فیلم های تاریخ سینما لقب گرفته و سرشار از صحنه  های کشت و کشتار است اما این 

صحنه ها به اندازه ای با خالقیت فیلم برداری شده اند که تماشای آنها برای مخاطب راحت تر صورت می گیرد. این 
فیلم داستان یک قاتل بی رحم با نام ایچی را روایت می کند که به لحاظ روانی از شکنجه کردن افراد لذت می برد و 

گوشه های لبش تا بناگوش زخمی شده و باز مانده است تا ظاهری خشن و بی رحم را در ذهن تداعی کند.
 ایچی قاتل یک مزدور حرفه ای است که قبل از کشتن افراد برایشان می گرید اما در نهایت با کمال خونسردی آنها 
را به قتل می رساند. در این فیلم شاهد روایت درد، گناه و لذت هستیم که به خالقانه ترین شکل ممکن به تصویر 
کشیده شده اند. فیلم ایچی قاتل تنها یک اثر اکشن پر زد و خورد نیست، بلکه به عنوان یک فیلم انتقادی شناخته 
می شود و قصد دارد به نوعی دیدگاه تماشاچیان در خصوص خشونتی که هرکسی در وجودش دارد را به چالش 

بکشد.
https://seemorgh.com/



فروردین )21 مارس- 19 آوریل(
تا  می دهد  زیادی  انرژی  شما  به  ماه  این 
چیزهای جدیدی را شروع کنید و در کار خود 
که  است  این  بد  خبر  باشید.  داشته  خالقیت 
عطارد در خانه خالقیت شما مستقر شده است 
و موقتاً جریان آن انرژی را متوقف کرده است. 
اما  این روند اصال دوام نخواهد داشت،  اگرچه 
این دیدگاه را به شما می دهد که چگونه گاهی 
اوقات از احساساتتان استفاده کنید. این زمان 
بسیار خوبی برای یادگیری بیشتر درباره تسلیم 
است.  جهانی  زمان  با  شدن  همزمان  و  شدن 
این یک درس بسیار مهم در اواسط ماه خواهد 
قدرتمند  سیاره  )دو  مریخ  و  خورشید  که  بود 
بلند پروازی ها و مسیر  شما( در ششمین خانه 
زندگی تان قرار می گیرند. به هنگام پیش رفتن 
در این دوره، وقت بگذارید تا با اشتیاق نسبت 
دهید  نشان  زندگی  در  دارید  دوست  آنچه  به 

احساس رضایت داشته باشید. 
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

شماست  خورشید  عالمت  حاکم  زهره  سیاره 
در  شما  برای  قدرتمند  سیاره ای  بنابراین  و 
کنار سیاره  در  او  ماه،  با شروع  است.  ماه  این 
این  شده است.  واقع  شما  سوم  خانه  در  زحل 
تجارت  و  نوشتن  ارتباطات،  برای  زمان مهمی 
باعث  اینجا  در  زحل  گرفتن  قرار  بود.  خواهد 
نگاه  انگیزه مان  به  بخش ها  این  در  تا  می شود 
کنیم. دوست دارید با چه چیزی ارتباط برقرار 
کنید یا چه کاری انجام دهید؟ در این بخش ها 
در کجاها عقب مانده اید و چگونه می توانید آن 
را تغییر دهید؟ از این دوره برای بهسازی منزل 
استفاده  خانواده  با  نزدیک  ارتباط  برقراری  و 
باشید.  داشته  به کودکان  ویژه ای  توجه  کنید. 
شما  در  زیادی  و خالقیت  عاشقانه  انرژی های 

وجود دارد. 
خرداد )21 می- 20 جون(

شخصیت  و  خانواده  خانه،  بر  ماه  این  تأکید 
عاطفی شماست. در نیمه اول ماه ممکن است 
انجام بعضی کارها برای شما طاقت فرسا باشد. 
چالش ها در نهمین روز واقع  می شود. خورشید 
به  شما  چهارم  خانه  در  ماه  اواخر  در  مریخ  و 
به  دستیابی  برای  فرصتی  و  می پیوندند  هم 
موفقیت یا پیشرفت فراهم می کند. این زمانی 

برای پرورش خود، مرتب کردن نیازهای روابطتان 
است.  بودن  خانواده  کنار  در  و  حساس  به طور 
ممکن است سواالت عمیق و سرزش کننده ای در 
مورد شغل و مسیر زندگیتان از شما بپرسند که 
رابطه  این  در  می باشد.  ناامیدی تان  اصلی  دلیل 
به چه چیزهایی نیاز دارید؟ وقت آن است که با 
خودتان روراست باشید تا بتوانید به موفقیتی که 

شایسته تان است برسید. 
تیر )21 جون- 22 جوالی(

انتقال سیاره زحل "من چه کسی هستم؟" از نشانه 
خورشید تان، پرش خالقانه و با شور و حرارتی را 
از خورشید، مریخ و مشتری به سمت خانه سوم 
ذهن  می دهد.  انجام  تجارت،  و  ارتباط  ذهن  تان، 
شما بارور و فعال است و می تواند شما را در یک 

مسیر خالقانه یاری کند.
یافتن  برای  خوبی  بسیار  فرصت های  ماه  این 
دوستان جدید، پیشرفت کردن، تبلیغات در کسب 

و کار یا حضور اینترنتی فراهم می کند. 
مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

بودن  بارور  احساس  زیادی  به طور  ماه  این  در 
خود  یا  جدید  استعداد  بروز  آماده  و  می کنید 
واقعیتان هستید. این زمان مناسبی است که دقیقا 
زمینه  یا  می دانید درهای شغلی تان گشوده شده 
نگذارید  شده است.  فراهم  برایتان  جدیدی  شغلی 
اضطراب بهترین نتایجی را که در اوایل ماه کسب 
کرده اید را از بین ببرد. به نیازهای خانواده و اهل 
را  توجه تان  تا  باشید  داشته  کافی  توجه  منزل 
آن طور که باید دریافت کنند. امور مالی تان در این 
افزایش میزان  از  اما سعی کنید  ماه خوب است، 
کنید.  کافی خودداری  بدون مالحظات  بدهی تان 
آینده  در  بهتر  و  بزرگتر  کارهای  برای  است  بهتر 

پس انداز کنید. 

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
میزان،  سیاره ای  بزرگ  متحد  دو  زحل،  و  زهره 
موقعیت  شغل،  خانه  در  یکدیگر  کنار  در  را  ماه 
این نشان می دهد که  و مسئولیت  آغاز می کنند. 
هشت  تا  شش  در  بخش ها  این  در  تغییر  انرژی 
برای  زمان  این  از  می شوند.  ثابت  آینده  هفته 
حد  از  بیش  مسئولیت  احساس  شدن"  "روشن 
را  خود  کار  نمی توانید  اگر  کنید.  استفاده  خود 
دوست داشته باشید، پس سعی کنید با عشق کار 
کنید. فشار کاری را در هر کجا که ممکن است 
از خودتان دور کنید. کارهایی را در اطراف خانه 
به  بودن  و خاص  راحتی  احساس  تا  دهید  انجام 
برایش  که  آنچه  و  از خود  تصوراتتان  بدهد.  شما 
رفتن  راه  از  تغییر دهید.  را  قائل می شوید  ارزش 
موقع  به  ماه  پایان  در  مالی تان  امور  ببرید.  لذت 
بهبود می یابد تا برای خود هدیه تولدی که واقعا 

شایسته آن هستید بخرید.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

اول  روزهای  در  زندگی تان  شرایط  است  ممکن 
عقرب  حاکم  پلوتون،  نباشد.  مساعد  ماه  آبان  
سمت  به  عقب  به  حرکت  از  تازگی  به  عطارد  و 
این  اول  از هفته  تغییر کرده اند.  حرکت مستقیم 
ماه، برای مشخص کردن فهرست دارایی و ادغام 
و  )استعداد، عزت نفس  پلوتون  دروس خانه دوم 
استفاده  می شوید(  قائل  ارزش  برایش  که  آنچه 
کنید که از دوره پس روی فروردین تا مرداد واقع 
می شود. تا یازدهمین روز توجه تان به یازدهمین 
خانه تغییر خواهد یافت که در آن خورشید، مریخ، 
عطارد و مشتری در آنجا جمع خواهند شد. خانه 
فرد،  پیشرفت  ارتباط،  دوستان،  خانه  یازدهم 
از  درآمد حاصل  و  و طوالنی مدت  ایده آل  اهداف 

فال ماه سپتامبر ۲۰۱۹

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(    تولدت مبارک!
از نظر طالع بینی، این ماه، ماه قدرتمندی است! سیاراتی که بر این سه نشانه آتش فرمانروایی می کنند همگی 
از برج سنبله نزدیک روز تولدتان عبور می کند. در این ماه الهام، جاه طلبی و اشتیاق زیادی برای مسیر جدیدی 
در زندگی خواهید داشت. وقت آن است که دوباره بخش عقالنی و تحلیلگر خود را با بخش احساسی قلب 
و اشتیاق تان برای زندگی متعادل کنید. صرفا برنامه ریزی به روش معمول برای زندگی تان کافی نیست. باید 
سعی کنید این انرژی را در بدن خود احساس کنید. این هماهنگی و فرکانس ارتعاش است که شما باید آن 
را پرورش دهید، نگهداری کنید و رشد دهید. قدرت اشتیاق خود را برای زندگی احساس کنید. اشتیاق تان 
بیانگر حس آگاهی و حقیقت در مورد این است که چه کسی هستید و چرا اینجا هستید. به خودتان و دنیای 

اطراف تان اعتماد کنید. در این ماه به مدیریت کردن اهمیت زیادی داده می شود. امروز را غنیمت بشمار!



فراهم است،  برای شما  زیادی  انرژی  شغل است. 
زندگی  بخش های  این  به  باید  توجه خاصی  پس 
داشته باشید. موارد ایده آل و انتظارات زندگی تان 
از  را  زندگی تان  قدرتمند  نتایج  تا  کنید  درک  را 
دهید.  تغییر  را  دیگر  افراد  نمی توانید  نبرید.  بین 
آنها  مورد  در  خود  عقاید  تنظیم  با  را  دیدگاه تان 
یا  خواندن  درس  در  خوبی  مزیت  دهید.  تغییر 

مطالعه کردن در مقاطع باالتر وجود دارد. 
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

خوش بینی همیشگی شما ممکن است در آغاز این 
ماه کمی با چالش روبه رو شود. برخی موضوعات 
عمیق در زندگی تان وجود دارد که به آگاهی شما 
نیاز دارند. با این حال، به زودی الهام و انگیزه تان 
برانگیخته خواهد شد. در نیمه ماه برای شما ماه 
جدیدی وجود دارد که در کنار مشتری در حال 
خورشید  عالمت  قدرتمند  حاکم  که  است  گذر 
مریخ  و  خورشید  پانزدهم،  روز  در  است.  شما 
در  دو  هر  مهم  رویداد  دو  این  می پیوندند.  به هم 
شما  مسئولیت  و  موقعیت  شغلی،  خانه  دهمین 
برخی  انجام  به  تمایل  در صورت  می افتند.  اتفاق 
فراهم  آن  زمینه  خدمات،  یا  درمانی  کارهای  از 
را  چیزهایی  که  شماست  برای  زمانی  این  است. 
این  به  "حتما  بگویید  خودتان  به  که  کنید  آرزو 

آرزوها می رسم؟" 
دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

می شود.  فراهم  برایتان  ماه  این  آغاز  در  انگیزه هایی 
انرژی زیادی را می توانید روی فرصت رابطه متمرکز 
اظهار  برای  فرصتی  معنای  به  می تواند  این  کنید. 
عالقه برای کسانی باشد که به طور فعال به دنبال آن 
بتوانید  باید  نشوید.  غافل  اینجا  از درس های  هستند. 
و  شما  برای  دیدگاه تان  و  دارید  نیاز  آنچه  مورد  در 
قرار  استقبال  مورد  افکارتان  باشید.  صادق  همسرتان 
در  خالقانه  بیان  برای  زیادی  فرصت های  می گیرند. 
استعدادهای خالقانه تان  بگذارید  این ماه وجود دارد. 
به اوج خود برسند. همچنین موارد زیادی وجود دارند 
یا  مسافرت  کارها،  نهم  خانه  در  شما  الهام بخش  که 
در  بزنید،  سر  معلم تان  به  هستند.  باالتر  آموزه های 
کارگاهی آموزشی شرکت کنید یا کتابی را بخوانید که 
به شما کمک می کند تا برداشت خود را تغییر دهید. 

بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه(
این روزها خیلی زیاد بر روی اهداف و مسیر زندگی تان 
تمرکز می کنید. گرچه اتفاقات چند هفته گذشته همه 
را  اوضاع  اما  است،  نامشخص ساخته  و  مبهم  را  چیز 
پانزدهم  و  چهاردهم  روزهای  در  نکنید.  این  از  بدتر 
بررسی  در  می شود.  روشن  شما  برای  چیزها  خیلی 
برج  در  اگر  باشید.  داشته  کافی  توجه  احتماالت 
فرا  آن  زمان  باشید،  خود  آرزوهای  و  آرمان ها  عاج 

رسیده است که به قلب و احساسات تان گرما ببخشید. 
شما یک عامل کاتالیزوری عالی برای تغییر و اصالح 
شدن هستید، بنابراین آن را تنها برای خودتان انجام 
و  شاد  زندگی  یک  داشتن  عامل  هم کوشی،  ندهید. 
به  را  خدایان  شفابخش  آب های  است.  لذت بخش 
این صورت  در  بدهید،  است  آن  نیازمند  که  هرکس 
و  بیست  روزهای  شد.  خواهید  خوشبخت  همیشه 
چهارم و بیست و پنجم روزهای خوبی برای شماست 

تا کارهایی را برای زندگی تان انجام دهید. 
اسفند )19 فوریه - 20 مارس(

راهی  دنبال  به  شما  خالقانه  انرژی های  ماه،  این  در 
مناسب برای بیان هستند. وقت خود را صرف چیزهایی 
کنید که احساس خوبی به شما می دهد. برخی موارد 
مانده اند  بالتکلیف  دارند که  زندگی وجود  در  قبل  از 
برای شریک  آنها صحبت شود.  مورد  در  است  نیاز  و 
زندگی تان صحبت کنید که چه چیزی برای شما مهم 
است و چه چیزی مهم نیست و چه چیزهایی است که 
می توانید در مورد آن صحبت کنید. در این مدت به 
اندازه کافی توپ در زمین "آنها" بوده است. اگر از نظر 
اجتماعی احساس ناخوشایندی دارید، ممکن است به 
برخی دوستی های جدید، مهیج و حمایتی نیاز داشته 
باشید. اکنون باید بر روی معنویات خود تمرکز کنید. 

به خودتان ایمان داشته باشید.



با پرداخت ماهیانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!
محل تبلیغ شما )۱۲ دالر(

514.996.1620



با پرداخت ماهیانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

تپش دیجیتال
514.223.3336
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