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قاره آفریقا که بیش از سه برابر ایاالت متحد وسعت دارد، 
به دو ناحیه وسیع جغرافیایی قابل تقسیم است: آفریقای 
شمالی که دربرگیرنده کشورهایی چون مراکش، الجزایر، 
جنوب  در  )واقع  جنوبی  نیمه  و  است  مصر  و  تونس 
صحرای مرکزی( که کشورهای غنا، نیجریه، موزامبیک، 
آنگوال و بسیاری از دیگر کشورها را شامل می شود. بیشتر 
هستند  عرب زبان  و  مسلمان  شمالی  آفریقای  جمعیت 
خاورمیانه  موسیقی  با  نزدیک  ارتباطی  آنها  موسیقی  و 
دارد. در این فصل، تکیه بر موسیقی سرزمین های جنوب 
صحرای آفریقا است که گاه »آفریقای سیاه« نیز نامیده 
می شود، و به  طور کلی واژه آفریقا در این بخش اشاره به 

این نواحی از آفریقا دارد.
سرزمین های جنوب صحرای آفریقا، که از نظر بومی و 
فرهنگی بسیار متنوع هستند، در بردارنده اقوامی متعدد 
با مذاهب، آداب اجتماعی و شیوه های گوناگون زندگی 
از  )بیش  گوناگون  زبان   ۷۰۰ از  بیش  با  مردمی  است، 
آنچه در هر قاره دیگری یافت می شود(. با آنکه توسعه 
شهرنشینی و زندگی صنعتی چهره آفریقای امروزی را 
نیز  هنوز  آفریقایی ها  از  بسیاری  اما  می سازد  دگرگون 
از  بسیاری  هستند.  سنتی  زندگی  شیوه های  پای بند 
متکی  و  ده نشین  چندخدایی،  مذاهب  پیرو  مردم  این 
بر پیشه هایی سنتی چون کشاورزی و گله داری هستند.

آفریقا  صحرای  جنوب  سرزمین های  در  موسیقی  تنوع 
این  همه،  با  است.  آن  در  ساکن  اقوام  تنوع  هم  اندازه 
انواع  و  کوبه ای  پلی ریتم، صداهای  و  پیچیده  ریتم های 
اغلب  ویژگی  همنواز  گروه های  از  گوناگونی  بسیار 
گونه های موسیقی در فرهنگ این سرزمین ها به  شمار 
گروه  و  تکخوان  توسط  اغلب  آوازی  موسیقی  می آیند. 
همسرایانی که پاسخگوی ندای او هستند اجرا می شود. 
بی تردید، فرهنگ های گوناگون آفریقایی از یکدیگر تاثیر 
پذیرفته اند. برای نمونه، سبک های موسیقی در برخی از 

نواحی سرزمین های جنوب صحرای مرکزی، مانند غنا و شمال نیجریه، 
تاثیر پذیرفته از فرهنگ عرب است.

جایگاه موسیقی در جامعه 
آفریقایی  زندگی  جنبه های  تمام  در  کلمه  واقعی  معنای  به  موسیقی 
رسوخ کرده است: موسیقی برای سرگرمی، برای همراهی رقص، نمایش، 
آیین های مذهبی و مناسک جادویی و نیز در مراسم مربوط با رخدادهایی 
از  بیماران  معالجه  در  شفادهندگان  مرگ.  و  ازدواج  بلوغ،  تولد،  مانند 
ترانه ها و رقص هایی ویژه استفاده می کنند و ترانه هایی نیز برای همراهی 
محصول  برداشت  و  هیزم شکنی  آسیاب کردن،  حفاری،  چون  کارهایی 
وجود دارد. مردم هنگامی که در دادگاه بر سر حق خود بحث و جدل 

می کنند، ترانه هایی به دادخواهی می خوانند. برای ستایش رهبران، انتقاد 
از مسئوالن و نقل و حکایت تاریخ، گونه های مختلفی از ترانه ها به  کار 
تنیده  مردم  زندگی  پود  و  تار  در  چنان  نوازندگی  و  آواز خوانی  می رود. 
شده است که بسیاری از آفریقایی ها واژه انتزاعی موسیقی را -به معنای 
متداول در غرب- به  کار نمی برند. )گرچه واژه هایی برای ترانه، رقص و 

شعر وجود دارد.(
شمار حیرت آوری از ترانه ها برای مناسبت هایی ویژه ساخته شده اند. برای 
باختری(-  آفریقای  )در  داهومی  در  -مردمی  فون  قوم  میان  در  نمونه، 
کودکان پس از افتادن اولین دندانشان ترانه مخصوصی می خوانند. قوم 
آکان در غنا، ترانه ای آیینی دارند که برای درمان شب ادراری است. قوم 
متکی  که  مرکزی  آفریقای  در شرق  روآندا -شهری کوچک  در  توتسی 
و  گاوها  ستایش  برای  فراوانی  و  گوناگون  – ترانه های  است  برگله داری 

ترانه هایی ویژه زمان تغذیه و مراقبت از آنها دارند.
آفریقایی  رسوم  و  آداب  از  بسیاری  اصلی  عنصر  موسیقی 
تشییع  مراسم  در  زئیر،  در  باسونگی  اقوام  میان  در  است. 
یک فرد برجسته، موسیقیدانی حرفه ای می بایست مرگ او 
را اعالم کند و او را بستاید. برخی از نوازندگان و آوازخوانان 
نیز نقش دلقک را بر عهده دارند و با فراهم آوردن اسباب 
شادي تشییع کنندگان سبب می شوند که آنان خود را از بار 

عواطف و هیجان ها سبک کنند.
موسیقی آفریقایی ارتباطی تنگاتنگ با رقص دارد؛ موسیقی 
و رقص هر دو ارکان اصلی بسیاری از آداب و رسوم، مناسک 
به هنگام  اغلب  رقصندگان  هستند.  آفریقایی  جشن های  و 
رقص آواز می خوانند و یا نوعی ساز ایدیوفون را که در دست 

دارند یا بر خود بسته اند به صدا در می آورند.
دارد.  تنگاتنگ  بسیار  ارتباطی  نیز  زبان  با  آفریقا  موسیقی 
از زبان های آفریقایی، »زبان های صوتی« هستند؛  بسیاری 
زبان هایی که در آنها معنای واژه بنا به زیر و بم خاصی که 
گوینده به آن می دهد تعیین می شود. یک واژه معین ممکن 
است با زیر و بم های متفاوتی که به آن داده می شود، چهار 
معنای گوناگون بیابد. زبان صوتی، به کارگیری موسیقی را 
در برقراری ارتباط ممکن می سازد. طبال ها، شیپورنوازان و 
دیگر نوازندگان با تقلید ریتم ها و نوسان های زیر و بم واژه ها 
پیغام می رسانند و قصه گویی می کنند. »طبل های سخنگو« 
-با توانایی اجرای دو یا چند زیر و بم متفاوت- اغلب برای 
حتی  آفریقایی  موسیقیدانان  می روند.  به کار  پیام رسانی 

می توانند با طبل سخنگو رخدادی را شرح دهند.
در آفریقا، اجرای موسیقی، فعالیتی اجتماعی است که کم 
 و  بیش همه در آن شرکت دارند. بنابراین، موسیقی به  طور 
یا  اجرا می شود. در کوچه، حیاط  از خانه ها  معمول خارج 
موسیقی  فن  اهل  جشن ها،  و  مراسم  در  روستا،  میدانگاه 
و دیگر مردم به  طور خودجوش موسیقی می سازند و اجرا 
به  فردی  از  موسیقایی  مهارت های  نیز  اینجا  در  می کنند. 
فرد دیگر متفاوت است. برخی از موسیقیدانان بسیار ورزیده 
اسباب سرگرمی  تا  پادشاهی هستند  در خدمت دربارهای 
حکمران را فراهم کنند و برخی دیگر نیز گمارده می شوند 
موسیقیدان  بخوانند.  را  ستایش  و  تمجید  ترانه های  تا 
یا کاال دریافت  ازای هنرش ممکن است پول  به  آفریقایی 
کند. موسیقی آفریقا نیز مانند فرهنگ عامیانه و تاریخ آن، 
سنتی شفاهی است که سینه به سینه منتقل می شود. در 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا فرهنگ نوشتاری چندان 

مهم نیست و به همین سبب نت نگاری نیز وجود ندارد.

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین

ادامه دارد ...
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در این مطلب لنزک به شما خواهیم گفت – ۱۰۰ ایده و 
سوژه برای عکاسی. همه ما دیر یا زود دیگر چیزی برای 
هنوز  که  فکر می کنیم  فقط  یا  نمی کنیم.  پیدا  عکاسی 
در  درست  بی شماری  چیزهای  واقع،  در  داریم.  چیزی 
مقابل شما وجود دارد که ارزش عکس گرفتن دارند. شما 
به راحتی ممکن است گرفتار عادت شوید و بارها و بارها 
دوربین  نهایت  در  و  بگیرید  تکراری عکس  از چیزهای 
به  و دیگر  بگذارید  برای چند هفته در کیفش  را  خود 
سراغ آن نروید. پس اگر برای عکاسی خود به دنبال ایده 
الهام  برای عکاسی خود  یا می خواهید  یا سوژه هستید 

بگیرید، این مطلب برای شماست.
من برای اینکه وقتی ذهنتان خالی می شود بدانید از چه 
چیزی عکس بگیرید، لیستی از ۱۰۰ ایده یا بیشتر تهیه 
کرده ام. شما حتی می توانید موارد این لیست را با هم 
ترکیب کنید تا صدها ترکیب از چیزهایی که می توانید 

از آنها عکس بگیرید، به دست آورید.
چند دسته وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب 
کنید و من توصیه می کنم دسته ای را امتحان کنید که 
ایده های  و  سوژه ها  ندارید.  آن  مورد  در  زیادی  تجربه 

عکاسی در ادامه منتظر شما هستند.
من خیلی عادی به سمت پنجره رفتم. اما نور، شبنم های 

یخ زده و درنای کاغذی نظر مرا جلب کردند.

ایده ها و سوژه های عکاسی از طبیعت
دوربینتان  و  شما  تا  است  منتظر  کامل  دنیای  یک 
که  نیست  چیزی  فقط  دنیا  این  و  کنید.  کشف  را  آن 
چشم هایتان بتواند ببیند، بلکه چیزی است که در زیر و 

پشت یا داخل آن پنهان شده است.
هر  اما  می روید،  راه  زمین  سطح  روی  بر  روز  هر  شما 
چیزی که می بینید خودش سطحی دارد که باید کشف 
شود. دوربین خود را بردارید و دنیای طبیعی را بررسی 

از چه چیزی عکس بگیریم؟

 ۱۰۰ ایده و سوژه برای 

عکاسی

و کاوش کنید.
– گل ها

– درختان، شاخه ها، پوست درخت
– درخت های مو

– برگ ها
– میوه ها و سبزیجات

– تخته چوب های آب آورده
– چمن های بلند

عکاسی از مکان هایی مانند اینها را در نظر بگیرید:
– مزارع

– باغ میوه )در فصلی که شکوفه دارند یا پر از میوه هستند(
– مزرعه کدو تنبل

– مزرعه گل آفتابگردان
من  می گرفتم.  عکس  گل ها  از  بودم،  خریده  را  دوربینم  تازه  وقتی  من 
هیچ وقت از عکس ها راضی نبودم، اما علت آن را نمی فهمیدم. یک روز 
عصر از این باغ عکس گرفتم و عاشق این عکس شدم. زمانی که در مورد 
نور یاد گرفتم، فهمیدم که چرا عاشق این عکس هستم. این عکس نور 
فوق العاده نرمی  دارد که توسط ۵ دقیقه آخر نور قبل از غروب خورشید 

ایجاد شده است.
لنزک:  اگر به عکاسی از گل ها عالقه مند هستید، " آموزش های عکاسی 

از گل ها " سایت لنزک را مرور نمایید.
اگر تصمیم گرفتید از گل ها عکس بگیرید، خالقیت به خرج دهید و به 
و  برگ ها، ساقه ها،  بر گلبرگ ها،  نباشید.  دنبال عکس های گل معمولی 
حتی بر ریشه ها تمرکز کنید. نور برای زندگی گیاهی ضروری است. از 
آنها در نور شدید ظهر، و ساعات طالیی عکس بگیرید. با نور پس زمینه 
را  باز  مغزهای  و  دانه ها  کنید.  ایجاد  سیلوئت  عکس های  و  کنید  کار 
بشکافید تا دنیای درون آنها را کشف کنید. یک پس زمینه خوب انتخاب 

کنید و عکاسی از گل ها بعد از باران را امتحان کنید.

لنزک: ساعت طالیی چیست؟ ساعت طالیی با طلوع و غروب خورشید 
می آید )مدتی بعد از طلوع و مدتی قبل از غروب خورشید( و به اولین و 
آخرین نور هر روز اشاره دارد. بنابراین، از این به بعد به آنها تحت عنوان 
ساعات طالیی اشاره خواهیم کرد. جهت کسب اطالعات بیشتر  " آموزش 

عکاسی در طول ساعت طالیی " را مطالعه نمایید.
سپس به کشف و بررسی آب بپردازید:

– آب )آب پاش، شلنگ(
– باران

– نهر، تاالب، دریاچه، اقیانوس
– امواج

– یخ
– برف
– بخار

روز  نور  به ساعات  را محدود  از طبیعت  نیست که عکاسی  نیازی  هیچ 
به  است.  فوق العاده ای  نور  منبع  است،  روشن  ماه  که  هنگامی  بکنید. 
خصوص هنگامی که منظره پوشیده از برف باشد، چون نور را منعکس 

می کند.
حتی »زمین« نیز سوژه عکاسی ارزشمندی است.

– سنگ ها
– شن و ماسه

– سنگ ریزه
– خاک

می توانید  طبیعت،  از  تا  می کنید  عکاسی  اشخاص  از  بیشتر  شما  اگر 
به  را در عکس ها جای دهید.  آنها  تا  ببرید  به همراه  با خود  را  افرادی 

خصوص هنگام عکاسی در مکان های زیر:
– جاده ها

– مسیرهای پیاده روی
– جاده های خاکی

سوژه های عکاسی در خانه به همراه آموزش:
راهنمای سوژه به سوژه برای عکاسی در منزل

آموزش عکاسی از گل های یخ زده
عکاسی از گل ها مقابل سینی فر )به عنوان پس زمینه عکس(

ایده ها و سوژه های عکاسی از اشخاص
آنها  می توانید  بله،  دارد.  وجود  اشخاص  از  عکاسی  برای  زیادی  راه های 
را ژست دهی کنید. اما می توانید لحظه های بی هوا یا کاندید را نیز ثبت 
کنید. خودتان را مجبور به انجام کار بزرگی مانند عکاسی پرتره، عکاسی 
خیابانی، یا عکاسی از مراسم عروسی نکنید. تنها کافی است یک نفر را 
که  بدانید  دقیقا  نیست  بگیرید. الزم  او عکس  از  بتوانید  که  کنید  پیدا 
دارید چه کاری می کنید، فقط آن را انجام دهید و آن وقت چیز جالبی 

ظاهر خواهد شد.
زمانی   )candid photography( کاندید  یا  بی هوا  عکاسی  لنزک: 
از او عکس گرفته می شود،  انجام می شود که سوژه متوجه نیست دارد 
در نتیجه بدون ژست گیری یا ژست دهی انجام می شود. از این رو به آن 

عکاسی بی هوا می گوییم.
خانواده ها )خانواده خودتان یا دوستانتان(:

– نوزاد تازه متولد شده
– کودک نوپا

– کودکان
– نوجوانان

– خواهر و برادرها
– دوقلوها، سه قلوها
– یک خانواده کامل
– سه نسل یا بیشتر

و  ببرید  خود  با  را  دوربین تان  می روید،  پارک  به  خود  دوستان  با  اگر 
لحظات کاندید را ثبت کنید.

بچه ها
یک کودک تنها می تواند فرصت های بی شماری برای عکس گرفتن ارائه 

دهد:
– بازی با حباب ها

– در یک زمین بازی
– دوچرخه سواری



– ورزش کردن
– شنا کردن

– حفظ تعادل
از دوستان خود با موارد زیر عکس بگیرید:

– یک شغل جالب
– سرگرمی
– موسیقی

– مزرعه
– ورزش ها
– هنرمند

– آشپز
– ابزارها

– کسب و کار
با تعهد به عکاسی از چند نفر در طول مدت یک یا دو  شما می توانید 
ماه، مهارت های خود را گسترش دهید یا حتی یک مجموعه نمونه کار 

کامل ایجاد کنید.
ایده ها و سوژه های عکاسی از حیوانات

– حیوانات خانگی
– حیوانات دوستان

– حیوانات یک مزرعه
– حیوانات یک دامپزشک

– حیوانات یک پناهگاه
– مغازه فروش حیوانات خانگی )عکس ها را برای رسانه های اجتماعی به 

آنها پیشنهاد دهید(
– باغ وحش
– آکواریوم

– حشرات
– پرندگان

– ماهی، موجودات آبی
را  خود  فالش  شیشه  میان  از  عکاسی  هنگام  که  باشید  داشته  یاد  به 

خاموش کنید تا بازتاب ایجاد نکند.
ایده ها و سوژه های عکاسی از رویدادها

وقتی صحبت از رویدادها می شود، شما ناخودآگاه افراد، مکان ها، غذاها، 
ترکیب می کنید. شما می توانید  با هم  را  فعالیت های جالب  و  حیوانات 

لیست بسیاری از رویدادها را در وب سایت شهر خود پیدا کنید.
– ورزش ها

– رویدادها/ فستیوال های عمومی
– عکاسی خیابانی

– رژه ها
– تماس با یک شبکه رسانه ای برای اینکه ببینید به چه عکس هایی نیاز 

دارند
– رویداد خیریه محلی

– پناهگاه حیوانات
– بازار کشاورزان

– ماهیگیران/ قایقران ها/ تفرجگاه های ساحلی
– نمایش های هوایی
– نمایشگاه ماشین

– رقص
– کنسرت

از جزئیات کوچک  و  بزنید  قدم  عمومی  رویدادهای  در  دوربین خود  با 
عکس بگیرید. این عکس در یک نمایشگاه ماشین گرفته شده است.

مسابقات عکاسی
مسابقه های عکاسی یک راه عالی برای ایده گرفتن از چیزهایی هستند که 
می توانید از آنها عکس بگیرید. بگذارید کسی دیگر در مورد موضوع فکر 
کند و آن وقت خودتان را به چالش بکشید تا به جالب ترین شیوه ممکن 

از آن عکس بگیرید.
 

به اطراف شهر خود نگاه کنید و به نمادها و شمایلی که در حالت معمول 
فقط از کنار آنها رد می شوید، توجه کنید. یا مجالت توریستی را ورق 

بزنید و سپس به شیوه ای جدید از نمادها عکس بگیرید.
ایده ها و سوژه های عکاسی معماری

– ساختمان های قدیمی
– خرابه ها

– ساختمان های مدرن
– ساختمان های شیشه ای

– فضاهای داخلی
– فضاهای باز

– انبارها

اما در  از معماری ها عکس بگیرم،  من به طور معمول کسی نیستم که 
تماشا  را  آن  می شد،  ویران  خانه  این  که  طور  همین  سال  چند  طول 
می کردم. من می خواستم عکسی بگیرم که همان حسی را ثبت کند که 

وقتی از کنار آن رد می شدم داشتم.
ایده ها و سوژه های عکاسی از اشیاء معنادار

– محصوالت یک کسب و کار کوچک
– صنایع دستی فروشگاه Etsy دوستان

– میراث خانوادگی
– مصنوعات موزه

– انبار اجناس قراضه )چیزهای زنگ زده یا فرسوده(
– غذا

لنزک: برای کسب آموزش در زمینه عکاسی از اشیای بی جان مقاله های  
" عکاسی اجسام بی جان " لنزک و " آموزش های دینا بلنکو " را مطالعه 

نمایید.
در اشیائی که از آنها عکس می گیرید به دنبال بافت بگردید.

ایده ها و سوژه های عکاسی از فصل ها و زمان روز
فقط از یک چیز عکس نگیرید و رد شوید. در نظر داشته باشید که در 
و  حیوانات  اشخاص،  طبیعت،  از  است  ممکن  عکس هایی  چه  فصل  هر 

رویدادها بگیرید.
– زمستان

– بهار
– تابستان

– پاییز

حس  پاییز  سال  هر  و  می کردم  بازی  بیس بال  بودم  بچه  وقتی  من 
یک  به  را  قدیمی  توپ  یک  داشتم. یک سال  آن  مورد  در  نوستالژیکی 
زمین بیس بال متروکه بردم و از آن عکس گرفتم. این کار به من اجازه 
به  و جان بخشیدن  کار کنم  نور ساعت طالیی  با  بار  اولین  برای  تا  داد 

دیدگاهم را تمرین کنم.
به یاد داشته باشید که هر فصل در هر روز جدید با خود تنوع به همراه 

می آورد.
– طلوع خورشید

– ظهر
– غروب خورشید

– شب
– مهتاب

– روز ابری
– روز طوفانی

این صحنه به خاطر زمان روز، توجه مرا جلب کرد. طلوع خورشید طالیی 
مرا به یاد زمانی می اندازد که برای اولین شغلم در دوران دبیرستان، در 

هنگام طلوع خورشید شروع به کار می کردم.
ایده ها و سوژه های عکاسی دارای تکنیک

چه  از  که  باشید  داشته  نظر  در  باال،  در  ذکرشده  موارد  تمام  بر  عالوه 
تکنیکی ممکن است برای ثبت تصاویر خود استفاده کنید.

– سیاه و سفید
– سیلوئت

– کلوزآپ، ماکرو
– سایه ها

– بازتاب ها
برای یادگیری انواع تکنیک های عکاسی اینجا کلیک نمایید.

همچنین، وقتی بر روی موارد زیر تمرکز می کنید، فرصت های منحصر به 
فرد را در نظر بگیرید:

– زوایا
– پس زمینه

– نور

تایر می گرفتم، می دانستم که یک عکس  از رد  این عکس را  من وقتی 
سیاه و سفید خواهد بود. بافت آن باعث شد که من به فکر عکس سیاه 

و سفید بیفتم.
چیزی را انتخاب کنید که همیشه به آن نگاه می کنید، اما هیچ وقت آن 

را "نمی بینید"
که  دارد  وجود  شما  مقابل  در  چیز  صدها  احتماال  حاال،  همین  درست 
منتظرند تا از آنها عکس گرفته شود. یک چیز را انتخاب کنید و با آن 

تمرین کنید.

http://www.lenzak.com/



تور تورنتو می تواند شامل بازدید از مناطق مدرن شهری، رستوران ها و 
موزه های معروف تا بناهای ساخته شده قرن 2۰ باشد. درحالیکه مبهوت 
از آسمان خراش های تجاری هستیم، ساختمان های مسکونی دوره ملکه 
ویکتوریا و شاه ادوارد خودنمایی می کنند. برای حس بهتر در این شهر 
بزرگ حتما بلیط یکی از مسابقات بزرگ ورزشی را تهیه کنید و با مردم 

این شهر همراه باشید. 
ونکوور 

از  یکی  دارای  ونکوور  است.  معروف  شمالی"  "هالیوود  به  ونکوور  شهر 
بزرگ ترین صنایع فیلم/ تلویزیون در دنیا بعد از لس آنجلس و نیویورک 
می باشد. بیشتر بازدیدکننده ها در سفر به ونکوور از مناظر طبیعی بسیار 
زیبای آن لذت می برند. به دلیل قرار گرفتن بین اقیانوس آرام و کوه های 
بازدیدکنندگان  و  به ساکنین  این شهر  برف،  از  پوشیده  ساحل شمالی 
خود این امکان را می دهد که در روز اسکی یا اسنوبورد انجام دهند حال 
شما  شهری  تجربه  برای  ببرند.  لذت  سواحل  مناظر  از  بعدازظهر  آنکه 
می توانید در جشنواره ها شرکت کنید یا از موزه ها دیدن کنید یا از مناظر 

رستوران ها لذت ببرید.
کبک سیتی  

این  شده اند.  جهانی  ثبت  که  است  تاریخی  اماکن  دارای  سیتی  کبک 
شهر یکی از مراکز تاریخی، اقتصادی و تحصیلی است که آمیخته ای از 
فعالیت های معروف  از  ارائه می دهد.  را  توریستی  و  تاریخی  فعالیت های 
در این شهر پیاده روی در قلب قسمت قدیمی شهر، بازدید از گالری های 
هنری، بازدید از بلندترین آبشار آمریکای شمالی )مونت مورنسی( و صرف 
غذاهای عالی است. این شهر بزرگترین مرکز فرانسوی زبان ها در آمریکای 

شمالی بعد از فرانسه می باشد.  

CANADA

کانادا

کانادایی ها هر سال در روز اول ژوئیه روز ملی کانادا را جشن می گیرند. ۱۴۹ سال پیش در اول ژوئیه ۱۸۶۷ با تصویب قانون “مناطق بریتانیایی آمریکای 
شمالی”، چهار استان کبک، آنتاریو، نوااسکوشیا و نیو برانزویک با هم متحد و کشور کانادا شکل گرفت که بعدها این کشور به دو استان انتاریو و کبک 

تفکیک شد. این قانون امروزه به عنوان قانون اساسی ۱۸۶۷ شناخته می شود.

از آن زمان تا امروز روز اول ژوئیه تعطیل رسمی و در سراسر کانادا و از سوی کانادایی های سراسر جهان به روش های گوناگونی جشن گرفته می شود.

آنتاریو،  استان های  انگلیسی ها   ۱۷۶۰ سال  در  شدند.  ساکن  امروزی  کبک  ایالت  در  و  شدند  کانادا  سرزمین  وارد  فرانسویان  قبل  سال   ۴۷۰ حدود 
نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک را تسخیر کردند و پس از ۷ سال جنگ با فرانسه مناطق کبک و آنتاریو که تحت استعمار فرانسه بود، تحت عنوان استان 

کانادا، در قلمرو امپراطوری بریتانیای کبیر قرار گرفت.

در سال ۱۸۶۷ با تالش “سرجان مک دانلد”، اولین نخست وزیر کانادا پس از چند سال رایزنی، پارلمان بریتانیا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس 
آن استان کانادا، نوالسکوشیا و نیوبرانزویک متحد شدند و کشور کانادا شکل گرفت و پس از آن کانادا به دو استان کبک و آنتاریو تقسیم شد.

در سال ۱۸۷۹ روز اول ژوئیه تعطیل رسمی اعالم شد؛ ولی در آن هنگام روز “قلمرو” نام داشت. تا اوایل قرن بیستم نیز کانادایی ها هنوز خود را اهل 
بریتانیا می دانستند و برای این روز اهمیت چندانی قائل نبودند.

در سال ۱۹۴۶ و پس از جنگ جهانی دوم، “فیلیاس کوت”، از اعضای کبک در مجلس عوام با ارائه الیحه ای از مجلس عوام خواست تا روز قلمرو به روز 
کانادا تغییر پیدا کند، ولی توسط مجلس سنا رد شد. تا سال ها بزرگداشت این روز به سبک رژه ها و رسوم ارتش بریتانیا برگزار می شد.

پس از گذشت ۱۰۰ سال، جشن های این روز جدی تر گرفته شد و جشن یکصد سالگی کانادا در اول ژوئیه نقطه عطفی در شکل گیری تاریخ کانادا 
محسوب می شود.

سرانجام در 2۷ اکتبر ۱۹۸2 با تصویب مجلس و تائید مقام سلطنتی “روز قلمرو” به “روز کانادا” تغییر نام یافت و در آن زمان این کار مورد اعتراض بسیاری 
از افرادی که طرفدار بریتانیا بودند قرار گرفت.

با رژه، کارناوال، جشنواره، نمایش هوایی و دریایی، آتش بازی، کنسرت های متعدد موسیقی رایگان و مراسم  جشن روز کانادا در سراسر کانادا همراه 
شهروندی برای شهروندان جدید است.

مهم ترین جشن ها در اتاوا پایتخت کانادا برگزار می شود و معموال در فضای بیرونی پارلمان کانادا و با حضور مقامات کانادا و گاهی اوقات ملکه انگلستان 
برگزار می شود.

در استان کبک روز اول ژوئیه روز جابجایی نیز شناخته می شود و بیشتر قراردادهای اجاره در چنین روزی منعقد یا به پایان می رسد. مردم این استان 
روز 2۴ ژوئن که روز ملی ایالت کبک است را نیز جشن می گیرند.

CANADA DAYروز ملی کانادا

http://persian.epochtimes.com/

امیرعباس هدایت نیا
بیشتر مردم به لطف فعالیت های خارج از منزل تعطیالت خود را در کانادا 
فراموش نمی کنند. اما این سرزمین پر از کوه و ساحل های سنگی دارای 
چندین شهر مدرن نیز هست که بعضی از بهترین رستوران ها، مراکزخرید 
و سرگرمی های معروف جهان را در خود جای داده اند. اما هنوز مکان های 
دست نخورده و بکری از آمریکای شمالی برای اکتشاف و گذران اوقاتی 

خوش باقی مانده اند.
اگر در سرزمین های پهناور و زیبای کانادا غرق شده اید می توانید به یکی 
از شهرهای مونترال، کبک سیتی، تورونتو یا ونکوور سفر کنید و اوقات 

خوش و فراموش نشدنی را در کنار خانواده و دوستان رقم بزنید.
مونترال

شهر  این  است.  شهرمونترال  کبک  استان  اقتصادی  و  فرهنگی  پایتخت 
دروازه ورود به این استان می باشد. مونترال غنی از اماکن و رویدادهای 
و  سرد  زمستانی  که  مناطقی  در  زندگیست.  باالی  سطح  و  تاریخی 
می باشند.  زیادی  عالقمندان  دارای  زمستانی  ورزش های  دارند  طوالنی 
از تفریحات زمستانی و پرطرفدار می توان به هاکی، سرسره بازی برروی 
به  برد. عالقه مندان  نام  پارک های مونترال  تپه ها و اسکیت روی یخ در 
فعالیت در هوای گرم می توانند از قایقرانی بر روی رودخانه سنت لوران 
و دوچرخه سواری در دوچرخه روهای این شهر زیبا لذت ببرند. مونترال 

مرکز جشنواره های موسیقی، تئاتر و رقابت های آتش بازیست.
تورنتو

شهر تورنتو به نیویورک کانادا معروف است. تورونتو دارای بیش از ۸۰ 
جامعه قومیتی است که تقریبا ۱۵۰ گویش و لهجه متفاوت دارند. یک 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

ماندال    رولیهالهال  نلسون  کامل  نام  با  ماندال  نلسون 
دسامبر 2۰۱۳(   ۵ درگذشت   – ژوئیه ۱۹۱۸  )زاده ۱۸ 
در  که  است  جنوبی  آفریقای  رئیس جمهور  اولین 
از  برگزیده شد. وی پیش  انتخابات دموکراتیک عمومی 
در  آپارتاید  مخالف  برجسته  فعاالن  از  ریاست جمهوری 
آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. او به خاطر 
دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه 

و زندانی شد.
ماندال در طول 2۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک 
چهره  مشهورترین  کرد،  سپری  روبن  جزیره  در  سلول 
گرچه  شد.  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید  علیه  مبارزه 
ملی  کنگره  و  آن وی  ملت های طرفدار  و  آپارتاید  رژیم 
مبارزه  می دانستند،  تروریست  و  کمونیست  را  آفریقا 
مسلحانه بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه آپارتاید بود. 
در سال ۱۹۹۰، سیاست  زندان  از  آزادی  از  ماندال پس 
صلح طلبی را در پیش گرفت، و این امر منجر به تسهیل 
که  شد  دموکراسی ای  سمت  به  جنوبی  آفریقای  انتقال 

نماینده تمامی قشرهای مردم باشد.
ماندال پس از دریافت جوایزی در طول چهار دهه، یک 
چهره سرشناس دولتی بود که تا اواخر عمر خود در مورد 
مسائل مهم عقاید خود را ابراز می کرد. او را در آفریقای 
جنوبی اغلب تحت عنوان مادیبا می شناسند، این عنوان 
این  داده اند.  وی  به  ماندال  خاندان  بزرگان  را  افتخاری 
بسیاری  است.  ماندال  نلسون  نام  با  مترادف  دیگر  عنوان 
را  وی  احترام  نشانه  به  نیز  جنوبی  آفریقای  مردم  از 
بنیاد  بنیان گذار  وی  می زنند.  صدا  )پدربزرگ(  مخولو 

ریش سفیدان می باشد.

زندگی نلسون ماندال
ماندال در یک خانواده در روستای کوچک موزو در ناحیه 
متاتا، مرکز استان کیپ تاون از آفریقای جنوبی به دنیا 
سلطنتی  شورای  عضو   ، هنری  گادال  ماندال،  پدر  آمد. 
مردم تمبو بود، او از زمان تولد این مقام را به ارث برده 
بود و ماندال نیز قرار بود چنین مقامی را به ارث ببرد. پدر 
رسیدن جونگینتابا  به سلطنت  در  اساسی  نقشی  ماندال 
ماندال چهار  پدر  در مجموع،  داشت،  تمبو  در  دالیندیبو 
همسر داشت، که از این تعداد در مجموع سیزده فرزند 

زندگی نامه
 نلسون ماندال 

)چهار پسر و نه دختر( داشت. 
رولیهالهال ماندال در هفت سالگی، نخستین عضو خانواده خود بود که به 
مدرسه پا گذاشت، وی در مدرسه توسط یک معلم متدیست، با تبعیت از 
نام هوراسیو نلسون دریاساالر انگلیسی »نلسون« نام نهاده شد. پدر ماندال 
و جونگینتابا،  بیماری سل درگذشت،  نتیجه  در  بود  ساله  نه  وقتی وی 
نایب السلطنه سرپرستی وی را بر عهده گرفت. ماندال در مدرسه تبلیغی 
وسلی در همسایگی محل زندگی نایب السلطنه مشغول به تحصیل شد. بر 
اساس رسوم تمبو، او در شانزده سالگی تشریف و در مؤسسه شبانه روزی 
کالرک بری، مشغول به تحصیل فرهنگ غرب شد. او به جای سه سال، 

در دو سال مدرک مقدماتی خود را اخذ کرد.
ماندال در نوزده سالگی، در سال ۱۹۳۷، به هلدتون، دانشکده وسلی در 
تحصیل  به  مشغول  آن  در  سلطنتی  خانواده  بیشتر  که  بیوفورت  فورت 
عالقه مند شد.  دومیدانی  و  بوکس  ورزش های  به  و  کرد،  عزیمت  بودند 
پس از شرکت در کنکور، او شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی علوم 
انسانی در دانشگاه فورت هار کرد، او در این دانشگاه با اولیور تامبو، آشنا 

شد و آنها تبدیل به دوست و همکار همیشگی شدند.
دستگیری و زندانی شدن

در سال ۱۹۶۱، ماندال رهبری اومخونتو وسیزوه به معنای »نیزه ملت«، و 
  )ANC( شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا ”MK“ نیز با عالمت اختصاری
را که خود یکی از بنیانگذاران آن بود بر عهده گرفت.  چند دهه بعد، 
خصوصاً در دهه ۱۹۸۰، اومخونتو وسیزوه تبدیل به جنگ چریکی علیه 
رژیم حاکم شد. ماندال همچنین در خارج از کشور مبادرت به جمع آوری 
کمک های مالی برای MK کرد، و در دیدار با برخی از دولت های آفریقا، 

ترتیباتی برای آموزش شبه نظامی داد.
دژ  در  و  دستگیرشده  گریز  ماه  هفده  از  پس  ماندال  اوت ۱۹۶2،   ۵ در 
ژوهانسبورگ زندانی شد. ویلیام بلوم، یکی از کارکنان سابق وزارت امور 
خارجه آمریکا، گفته است سازمان سیا محل اختفای ماندال را به پلیس 
بعد، در حضور ماندال در دادگاه، وی متهم به  بود. سه روز  اعالم کرده 
رهبری اعتصاب کارگران در سال ۱۹۶۱ و ترک غیرقانونی کشور شد. در 
2۵ اکتبر ۱۹۶2، ماندال به پنج سال زندان محکوم شد. دو سال بعد در 
 )ANC( ۱۱ ژوئن ۱۹۶۴، به اتهام شرکت ماندال در کنگره ملی آفریقا

برای وی حکم دیگری صادر شد.
ماندال در جزیره روبن زندانی شد و از بیست و هفت سال زندان متعاقب 
آن هیجده سال را در این زندان به سر برد. در این زندان بود که ماندال 
زندگی نامه خود را، تحت عنوان راه طوالنی به سوی آزادی نوشت.  نلسون 
ماندال  از نمادهای برجسته مبارزه برای آزادی و برابری سیاه پوستان و از 

زمینه سازان وحدت آفریقای جنوبی جدید به  شمار می رود.

آزادی
ماندال تا فوریه ۱۹۹۰ که تالش کنگره ملی آفریقا و مبارزات بین المللی 
با شعار »نلسون ماندال را آزاد کنید!« منجر به آزادی وی شد همچنان 
در زندان باقی  ماند. فردریک د کلرک رئیس  جمهور نیز هم زمان دستور 

آزادی ماندال، و پایان ممنوعیت فعالیت کنگره ملی آفریقا را صادر کرد.
ایراد سخنرانی ای  ماندال در روز آزادی خود یعنی ۱۱ فوریه ۱۹۹۰، به 
صلح  به  خود  پایبندی  اعالم  با  هم زمان  وی  پرداخت.  ملت  به  خطاب 
مبارزه  که  کرد  اعالم  وضوح  به  کشور،  سفیدپوستان  اقلیت  با  آشتی  و 

مسلحانه کنگره ملی آفریقا هنوز به پایان نرسیده است.
اما وی اعالم کرد که توجه وی معطوف به برقراری صلح برای اکثریت 
سیاه پوست و دادن حق رای به آنان چه در انتخابات کشوری و چه در 

انتخابات محلی است.
جمهوری  ریاست  و  آفریقا  ملی  کنگره  ریاست 

آفریقای جنوبی
افراد  همه  آن  در  که  جنوبی  آفریقای  دموکراتیک  انتخابات  نخستین 
می توانستند شرکت کنند در تاریخ 2۷ آوریل ۱۹۹۴ برگزار شد. کنگره 
ماندال،  و  داد،  اختصاص  خود  به  انتخابات  در  را  اکثریت  آفریقا  ملی 
رئیس جمهور  نخستین  عنوان  به  آفریقا،  ملی  کنگره  رهبر  عنوان  به 

سیاه پوست کشور برگزیده شد.
زمانی که آفریقای جنوبی میزبانی جام جهانی راگبی ۱۹۹۵ را بر عهده 
داشت، نلسون ماندال اتباع غیرسفیدپوست آفریقای جنوبی را به حمایت 
از آن مورد نفرت  اتحادیه ملی راگبی آفریقای جنوبی که پیش  از تیم 
بر  پیروزی  با  اسپرینگبوک  تیم  آنکه  از  پس  کرد.  دعوت  بود  همگان 
جام  اسپرینگبوک  لباس  پوشیدن  با  ماندال  رسید،  قهرمانی  به  نیوزیلند 
کرد.  اهدا  پینار  فرانکو  تیم،  این  سفیدپوست  کاپیتان  به  را  قهرمانی 
برقراری آشتی میان سیاهان و  اقدام ماندال گامی مهم در راستای  این 

سفیدپوستان آفریقای جنوبی محسوب شد.
دیپلماسی بین المللی

سفر به ایران

نخستین سفر ماندال به ایران و دیدار با علی اکبر والیتی، وزیر امور خارجه 
وقت کشورمان 

در جهان  برجسته ضدنژادپرستی  از جمله شخصیت های  ماندال  نلسون 
است که در دوران زندگی اش، به ایران سفر کرده است. یکی از چهره های 
معروف بین المللی که اقدامات گسترده ای علیه تبعیض نژادی در ایاالت 
متحده در قرن بیستم انجام داد، اسطوره بوکس فوق سنگین جهان، یعنی 
محمد علی کلی بود که اتفاقا در همان سال به کشورمان آمد و با مقامات 
رسمی دیدار داشت. نلسون ماندال نیز چند باری به تهران سفر کرد و در 

دیداری، مورد استقبال خاص رهبر انقالب نیز قرار گرفت.
ماندال یک بار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و بار دیگر 
در دوره محمد خاتمی به ایران سفر کرد. وی در سفر سال ۱۳۷۱ اش 
با مقام معظم  اقامت آیت اهلل خامنه ای،  ایران، ضمن حضور در محل  به 
رهبری دیدار کرد و بر اساس فایل های ویدئویی منتشرشده رسمی، در 

بدو ورود به بیت رهبری گفت: "سالم رهبر من."
جمله »سالم رهبر من« نلسون ماندال خطاب به رهبر جمهوری اسالمی، 
بار دیگر در سال  ماندال  بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت. 

۱۳۷۸ به ایران آمد و مجددا نیز با رهبری دیدار کرد.

تصویر آخرین سفر ماندال به تهران در فرودگاه مهرآباد تهران

در این دیدار، رهبر ایران، خطاب به ماندال گفت: " بخش مهم کار شما در 
مدت مسئولیت ریاست جمهوری آفریقای جنوبی این بود که در طول این 
مدت بر اصول اخالقی خود تأکید کردید و در میدان اخالق و معنویت 

نیز به پیش رفتید و پیروز شدید."
نام  تغییر  ماندال  نلسون  بلوار  به  تهران  خیابان جردن  پیش،  سال  چند 
یافت. بلوار جردن تهران را گران ترین خیابان تجاری ایران می دانند که 
مملو از سفارت خانه های غربی و شرقی و همچنین دفاتر شرکت های مهم 

داخلی و بین المللی مستقر در پایتخت است.

تصویر تغییر نام خیابان جردن که یکی از خیابان های مهم تهران است به نام 
بلوار نلسون ماندال

پایتخت  در  هم  مراسمی  تهران،  در  ماندال  نلسون  بلوار  نامگذاری  برای 
برگزار شد که مصادف بود با ۱۷ آذر سال ۱۳۹۳.

ازدواج
ماندال سه بار ازدواج کرد.  این زوج دو پسر به نام های مادیبا )تمبی( و 
ماکگاتو، و دو دختر داشتند که هر دو ماکازیوه نام داشتند. دختر اول آنان 
در نه ماهگی درگذشت، و آنان دومین دختر خود را نیز ماکازیوه نامیدند. 



همه فرزندان آنان در واترفورد کامهالبا تحصیالت خود را 
انجام دادند. این زوج پس از ۱۳ سال در سال ۱۹۵۷ از 
یکدیگر جدا شدند، دلیل جدایی آنان شور انقالبی ماندال 
بود و اینکه مذهب همسر ماندال مذهبی بود که به تبلیغ 

سیاست بی طرفی سیاسی می پرداخت.
اهل  نیز  مادیکیزال-ماندال،   وینی  ماندال،   دوم  همسر 
اختالف  قربانی  وینی  بعدها،  بود.   ترانسکی  منطقه 
خانوادگی ناشی از نزاع سیاسی کشور شد؛ در حالی که 
شوهرش به اتهام تروریسم و خیانت در زندان جزیره رابن 
مشغول گذراندن حبس ابد بود، پدرش به سمت وزارت 
کشاورزی ترانسکی برگزیده شد. اختالفات سیاسی منجر 

به جدایی )آوریل ۱۹۹2( و طالق )مارس ۱۹۹۶( شد.
ماچل،  گراکا  با  تولد خود  سالگرد  در هشتادمین  ماندال 
بیوه سامورا ماچل، رئیس جمهور سابق موزامبیک و متحد 
کنگره ملی آفریقا که دوازده سال پیش در سانحه هوایی 

کشته شده بود ازدواج کرد.
 بازنشستگی

از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال  ماندال پس 
فعال  سازمان های  طرفداران  از  یکی  به  تبدیل   ،۱۹۹۹
اجتماعی و حقوق بشر شد. وی جوایز بین المللی بسیاری 
از جمله نشان لیاقت و نشان سنت جان از ملکه الیزابت 
دوم و نشان آزادی ریاست جمهوری از جرج دبلیو بوش 

را دریافت کرد.
ماندال در سفر خود به کانادا در سال ۱۹۹۸، به سخنرانی 
در جمع ۴۵,۰۰۰ دانش آموز در اسکایدوم در شهر تورنتو 
پرداخت و مورد استقبال آنان قرار گرفت. در سال 2۰۰۱، 
او نخستین فرد زنده ای نام گرفت که به عنوان شهروندی 

افتخاری کانادا برگزیده شد.
سیاست  از  سخنرانی  چند  طی  ماندال   ،2۰۰۳ سال  در 

خارجی دولت جرج دبلیو بوش انتقاد کرد.
این اظهارات ماندال حتی در میان برخی از طرفداران وی 
نیز، اعتراضاتی را به همراه داشت. بعدها در همان سال، او 
به حمایت از ۴۶۶۶۴ بنیاد خیریه ایدز که نام آن از روی 

شماره زندان وی انتخاب شده بود، پرداخت.
ماندال همچنین از نهضت بین المللی مبارزه با فقر که گروه 

ONE نیز بخشی از آن است اعالم حمایت کرده است.
در 2۳ ژوئیه 2۰۰۴، شهر ژوهانسبورگ با اعطای نشان 
آزادی شهر در جشنی  باالترین نشان افتخار خود را به 

ماندال اعطا کرد.
مرگ

 )۱۳۹2 آذر   ۱۴(  2۰۱۳ دسامبر   ۵ پنجشنبه  روز  وی 
 ۹۵ سن  در  جنوبی  آفریقای  در  ژوهانسبورگ  شهر  در 
آفریقای  رئیس جمهور  زوما،  جیکوب  درگذشت.  سالگی 
و  کرد  اعالم  را  خبر  این  تلویزیونی  بیانیه ای  در  جنوبی 
گفت که آقای ماندال اکنون »ما را ترک کرده است.« زوما 
وقت  به  دقیقه   2۰ و  هشت  ساعت  در  ماندال  که  گفت 
بودند  کنارش  در  خانواده اش  اعضای  که  درحالی  محلی 

در آرامش درگذشت.
خاک سپاری

پیکر وی ده روز پس از مرگ در جمع خانواده و هزاران تن از دوستدارانش 
سپرده  خاک  به  خانوادگی  گورستانی  در  و  قونو  زادگاهش  روستای  در 
شد. در آیین خاکسپاری او حدود ۴۵۰ نفر از اعضای خانواده اش حضور 
داشتند که او را طبق آداب سنتی قبیله ای که در آن زاده شده، به دور از 

لنز دوربین ها به خاک سپردند.
نمایندگی  هیئت های  و  بین المللی  سیاستمداران  از  نفر   ۴۵۰۰ حدود 
ماندال دعوت  نلسون  مراسم خاک سپاری  به  مختلف  اجتماعی  نهادهای 

شده بودند.
میراث

ماندال مشخص شد که وی در سال 2۰۰۴  از گشودن وصیت نامه  پس 
وصیت نامه خود را نوشته و چهار سال بعد اصالح کرده است و ماندال در 
کنار وصیت نامه، برای هریک از بازماندگان خود یک متن توضیحی کنار 
گذاشته است. به موجب این وصیت نامه از ماندال سه میلیون یورو دارایی 

باقی  مانده که نیمی از آن صرف امور خیریه می شود.
روز بین المللی نلسون ماندال

یا روز ماندال، آیینی است که هر ساله در  روز بین المللی نلسون ماندال 
۱۸ ژوئیه به افتخار ماندال جشن گرفته می شود این روز در نوامبر 2۰۰۹ 
ماندال  زادروز  ژوئیه  نامگذاری شد ۱۸  ملل متحد  توسط سازمان  رسماً 

است.
آثار

ماندال کتاب ها و مقاالت متعددی منتشر کرده است. خاطرات وی با نام راه 
دشوار آزادی با ترجمه مهوش غالمی به فارسی منتشر شده است. آخرین 
 – Conversation with Myself کتاب در مورد وی با نام انگلیسی
بنیاد ماندال مشتمل  از سوی  “خودگویی های من”- که در سال 2۰۱۱ 
بر ناگفته های زندگی وی انتشار یافته در سال ۱۳۹۰ در زبان فارسی با 
عنوان پندارها و گفتارها با ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی انتشار یافته است.

جوایز و افتخارات
عفو بین الملل سفیر جایزه وجدان  )2۰۰۶(

جایزه صلح نوبل )۱۹۹۳(
عضو افتخاری حکم افتخاری کانادا

حکم افتخاری سنت جورج
مدال آزادی ریاست جمهوری

جایزه صلح لنین ) ۱۹۹۰(
بهارات رانتا )۱۹۹۰(

حکم لیاقت ) ۱۹۹۵(  
آزادی شهر از ژوهانسبورگ )2۰۰۴(

مسائل جانبی
تابستان  در  جنوبی  آفریقای  به  یونایتد  منچستر  باشگاه  سفر  در  ماندال 

2۰۰۶ عضو افتخاری این باشگاه شد.
به گفته تایم ۱۰۰، ماندال یکی از چهار نفری است که در طول تاریخ در 
شکل گیری قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نقش داشته است. سه 

تن دیگر عبارت اند از بیل گیتس، پاپ ژان پل دوم، و اوپرا وینفری.
وی در سال ۱۹۹2 جایزه منسوب به آتاتورک که از سوی ترکیه به وی 

اهدا شده بود را نپذیرفت.

فیلم سینمایی سال 2013
این فیلم ۱۴۶ دقیقه ای با عنوان ماندال، راه طوالنی تا آزادی با شرکت 
از  عنوان  همین  با  زندگینامه ای  اساس  بر  بریتانیایی  بازیگر  البا  ادریس 
ماندال تهیه شد. فیلم رکورد فروش فیلم هایی که در روزهای تعطیالت 
اکران نمی شوند را شکست و از همان روزهای نخست به پرفروش ترین 

فیلم در بازار سینمایی آفریقای جنوبی بدل شد.
شکست ناپذیر

ارنست  ویلیام  انگلیسی"  مسلول  و  فقیر  شاعر  که  "شکست ناپذیر  شعر 
بیماری سل سرود، همدم و  و  با سختی های روزگار  هنلی  در مواجهه 

همنشین نلسون ماندال در ایام زندان بود که گاه  و بیگاه زمزمه می کرد.
بازی مت  با  و  ایستوود  به کارگردانی کلینت  فیلم شکست ناپذیر  عنوان 

دیمو  Matt Damon و مورگان فریمن از این شعر گرفته شده است.

جمالت ماندگار از نلسون ماندال در باب رهبری و آزادی 
نلسون ماندال با اشتیاق شدید به عدالت، در طول زندگی اش بیش از 2۵۰ 
عنوان افتخاری ازجمله جایزه  صلح نوبل را کسب کرد. او در اواخر سال 
با مطالعه  سخنرانی ها و نوشته هایش می توانیم  اما ما  2۰۱۳ درگذشت؛ 
میراث فکری و اعتقادی او را درک کنیم. حکمت و فرزانگی او از تجربه  
سختی ها، مبارزات شخصی و تعهد به بینشی قوی ناشی می شد و همین 
او  کرده است.  تبدیل  دنیا  مردم  همه   برای  واقعی  رهبری  به  را  او  امر 

سیاستمداری بود که کالمش ارزش شنیدن داشت:
۱- معرفت و تحصیالت، قوی ترین ابزارها و سالح هایی هستند که برای 

تغییر دنیا می توانید از آنها استفاده کنید.
شجاعت  نیست.  ترس  فقدان  همان  شجاعت،  که  شدم  متوجه  من   -2
که  نیست  مرد شجاع کسی  است.  ترس ها  بر  پیروزشدن   و  غلبه کردن 

ترس را حس نمی کند، بلکه کسی است که بر آن فائق می شود.
۳- تا وقتی دست به کاری نزنید و شروع نکنید، آن کار برایتان غیرممکن 

به نظر می رسد.
این نیست که به دست هایتان زنجیر نزده باشند، بلکه  ۴- آزادی صرفاً 

زندگی کردن به  گونه ای است که به آزادی دیگران احترام بگذارید.
۵- پس از باالرفتن از یک تپه  بزرگ )عبور از یک سختی بزرگ(، می بینیم 

که تپه های بیشتری برای صعود وجود دارند.
۶- یک ذهن خوب و یک قلب پاک همواره ترکیبی فوق العاده می سازند.

۷- چیزی به معنای بازگشت به گذشته های بدون تغییر وجود ندارد، همان 
 طور که نمی توانید راهی پیدا کنید تا به »خود« گذشته هایتان برگردید.

بلکه  افتخار زندگی، هرگز سقوط نکردن نیست؛  ۸- بزرگ ترین شکوه و 
این است که پس از هر سقوط از جای خود بلند شوید.

۹- حرکات کوچک، اشتیاق برانگیز نیستند. زندگی تان را کمتر از آنچه 
که واقعاً هستید، مهره چینی نکنید.

۱۰- اگر می خواهید با دشمنتان صلح کنید، باید با او کار کنید. به  این 
 ترتیب دشمن شما تبدیل به شریکتان می شود.

۱۱- وقتی مردم خردمند ساکت می مانند، صدای احمق ها تکثیر می شود.
۱2- هدیه ای  بزرگ تر از این نیست که وقت و انرژی خود را بدون هیچ 

توقعی به کمک کردن به دیگران اختصاص دهید.
به  وسیله   است.  شخصی  پیشرفت  موتور  بزرگ ترین  تحصیالت   -۱۳
یک  پسر  شود،  دکتر  می تواند  روستایی  دختر  یک  که  است  تحصیالت 
مزرعه  کارگر  یک  فرزند  و  شود  معدن  مهندس  می تواند  معدن  کارگر 

همان  این  شود.  بزرگ  ملت  یک  رئیس جمهور  می تواند 
چیزی است که ما از خودمان می سازیم، چیزی که ما را از 

دیگران متفاوت می کند.
تنها مسائل  زندگی کرده ایم،  را  آنها  ما  واقعیاتی که   -۱۴
مهم زندگی هستند. تفاوت زندگی ما با دیگران در همین ها 
است. این واقعیات هرچه باشند، اهمیت و درخشش زندگی 

ما را تعیین می کنند.
با شما همکاری  انسان های اطرافتان  ۱۵- اگر می خواهید 
کنند، باید این حس را به آنها بدهید که مهم هستند. شما 

با فروتنی و اصالت به این مقصود می رسید.
۱۶- من را از روی موفقیت هایم قضاوت نکنید. از این منظر 
بار زمین  خورده ام، شکسته ام و  قضاوت کنید که چندین 

دوباره برخاسته ام.
دست  از  را  رؤیاهایش  هرگز  که  است  کسی  برنده   -۱۷

نمی دهد.
به  رو  را  سرتان  درحالی که  یعنی  واقعی  خوش بینی   -۱۸

خورشید گرفته اید، پاهایتان رو به  جلو حرکت کنند.
۱۹- هر انسانی، اگر به کاری که انجام می دهد مشتاق باشد 
فراتر  از محدودیت ها  را وقف آن کند، می تواند  و خودش 

رود و به پیروزی برسد.
را  شما  کس  هیچ   انگار  که  کنید  زندگی  طوری   -2۰
نمی بیند و طوری خود را تعریف کنید که انگار تمام دنیا 

به شما گوش می دهند.
2۱- مردم خود را پنهانی رهبری کنید و بگذارید دشمنان 

فکر کنند از شما جلوترند.
مناظره ای  به  رقیبش  با  بتواند  باید  رهبر خوب  یک   -22
در  که  موضوع  این  به  علم  با  بنشیند؛  شفاف  و  صریح 
انتها، او و طرف مقابل به هم نزدیک تر می شوند. اگر شما 
دقیقاً  ایده ای  باشید  بی فکر  و  سطحی  مستبد،  خودرأی، 

عکس خواهید داشت.
2۳- شکستن و نابودکردن کار آسانی است. قهرمانان افرادی 

هستند که به برقراری صلح و ساخت دنیا فکر می کنند.
را  دنیا  کوچک،  هرچند  حرکاتی  با  می توانید  شما   -2۴

روزبه روز بهتر کنید.
کنید،  صحبت  خودشان  زبان  به  افرادتان  با  اگر   -2۵

می توانید به قلب آنها نفوذ کنید.
2۶- یک رهبر واقعی از هر موضوعی برای اتحاد و تقویت 
مردمش استفاده می کند، مهم نیست که این مسائل چقدر 

جدی و حساس باشند.
2۷- وقتی آزاد باشیم، می درخشیم و به دیگران هم فرصت 

می دهیم بهترین خودشان باشند.
دنیا  تغییردادن  کار،  و سخت ترین  مسئله  مهم ترین   -2۸

نیست بلکه تغییر خودتان است.
2۹- نمی توانید خودتان را برای وقوع امری آماده کنید که 

در دلتان به آن ایمان ندارید.
سرچشمه  شما  امیدهای  از  انتخاب هایتان  بگذارید   -۳۰

بگیرند، نه از ترس هایتان.
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زری جعفری/ مشاور بیمه 
شده اید،  جسمی  آسیب های  دچار  رانندگی  حادثه  یک  در  شما  اگر 
این  از  بهره مندی  برای  کنید.  استفاده   SAAQ خدمات  از  می توانید 

خدمات شما باید اقدامات زیر را در اسرع وقت انجام دهید:
-یک پزشک را ببینید و از او بخواهید که گزارش اولیه پزشکی را تکمیل 

کند.
را  فایل خود  و  بگیرید  تماس   SAAQ با  برای گزارش تصادف خود   -

باز کنید.
تماس  کرده است  بیمه  را  شما  اتومبیل  که  بیمه خصوصی  با شرکت   -

بگیرید و فایل تصادف و خسارات وارده را باز کنید.

QUÉBEC طرح بیمه عمومی خودرو
از  ناشی  یا مرگ  و  بیمه عمومي خودرو در صورت وقوع صدمات  طرح 

تصادف، از کلیه کبکی ها محافظت می کند.
تحت برنامه بیمه عمومی خودرو، در صورت وقوع تصادف در Québec و 
یا هر جای دیگری در جهان، همه کبکی ها، صرف نظر از اینکه مسئولیت 

تصادف بر عهده چه کسی باشد، تحت پوشش بیمه هستند. 
شما حداکثر سه سال از تاریخ حادثه، شروع مصدومیت یا مرگ فرصت 

دارید تا برای ادعای جبران خسارت با SAAQ تماس بگیرید.
آیا همه تصادفات تحت پوشش بیمه عمومی هستند؟

بیمه عمومی خودرو پوشش داده  انواع تصادف ها توسط طرح  از  برخی 
نمی شود و فقط بیمه های خصوصی در این موارد به ما کمک می کنند.

آنچه باید بدانید:
بیمه عمومی خودرو کبک به طور خودکار تمام حوادث ترافیکی را پوشش 
نمی دهد. تصادفاتی که در محل کار رخ دهد توسط CNESST پوشش 
پوشش  خصوصی  بیمه  توسط  تنها  نیز  تصادف ها  سایر  می شوند.  داده 

می یابند.
هیچ گونه پرداخت خسارت و جبران مالی برای آسیب یا مرگ در رابطه با 

هر یک از شرایط زیر پرداخت نمی شود:
-حادثه ای که در یک مسابقه خودرو، کورس رقابتی، حرکات نمایشی و 
یا رانندگی در مسیری که به طور موقت یا همیشه برای تردد اتوموبیل ها 
بسته شده است و یا حوادث اتفاق افتاده در داخل یک ساختمان، مشمول 

دریافت خسارت نمی شوند. 
-حادثه ای که در هنگام نگهداری، یا تعمیر خودرو اتفاق می افتد. 

مرگ ناشی از تصادف
اگر یکی از عزیزانتان را در یک تصادف رانندگی از دست بدهید، با باز 
کردن فایل در SAAQ می توانید از کمک های مالی این سازمان برای 
هزینه های مراسم تشییع و خاکسپاری استفاده کنید. برای بهره مندی از 
خدمات جبران خسارت SAAQ سه سال از زمان فوت فرصت دارید.  در 
چنین شرایطی شما باید کلیه  مدارک متوفی اعم از گواهینامه رانندگی و 

مدارک مربوط به اتوموبیل و پالک آن را باطل نمایید.
پرداخت خسارت مالی به همسر متوفی

و  دالر   ۷۱،۷۵2 می شود  پرداخت  متوفی  همسر  به  که  مبلغی  حداقل 
حداکثر ۳۸2،۵۰۰ دالر است. این مبلغ با در نظر گرفتن ضریبی از درآمد 

ناخالص متوفی و سن او محاسبه می شود.
پرداخت خسارت مالی به فرزندان متوفی:

مبلغی که به فرزندان متوفی پرداخت می شود با در نظر گرفتن  سن آنها 
و زمان مرگ متوفی محاسبه می شود.

اگر متوفی همسری نداشته باشد خسارت گفته شده به بچه ها پرداخت 
می شود و در واقع فرزندان سهم خود و سهم همسر متوفی را دریافت 
می کنند. چنانچه فرزندان متوفی ازکارافتاده )Disabled( باشند عالوه 

بر مبالغ فوق مبلغ 2۹۵۹۷ دالر دریافت خواهند کرد. 
از  و در هنگام فوت سن وی کمتر  ندارد  فرزندی  یا  متوفی همسر  اگر 
هجده سال باشد مبلغ ۵۷۵۱۰ دالر به والدین یا سرپرستان قانونی وی 
پرداخت می شود. و اگر متوفی همسر یا فرزندی ندارد و در هنگام فوت 
سن قانونی و کامل دارد مبلغ ۵۷۵۱۰ دالر به وارث وی پرداخت می شود. 

استفاده از خدمات روانشناسی
برای کمک و آرامش گرفتن خانواده متوفی SAAQ هزینه ۱۵ ساعت 
مشاوره روانشناسی، حداکثر ۸۶,۶۰ دالر در هر ساعت را پرداخت می کند.

پرداخت سایر هزینه ها
چنانچه متوفی قبل از فوت در بیمارستان بستری باشد و بنابر درخواست 
پزشک معالج حضور شما در بیمارستان الزامی باشد SAAQ هزینه های 
رفت و آمد شما به بیمارستان و هزینه های زندگی شما طی آن مدت را 
پرداخت خواهد کرد. عالوه بر این، مبلغی معادل ۳۵ دالر در روز برای 
چهار ساعت یا کمتر و ۷۰ دالر در روز برای بیشتر از چهارساعت اقامت 
در بیمارستان به منظور همراهی کردن مصدوم به شما پرداخت می شود.

و در صورت فوت ناشی از تصادف  SAAQ مبلغ ۵۳۷۷ دالر برای کمک 
به هزینه های خاکسپاری پرداخت خواهد کرد.

چگونهپسازتصادفاترانندگیدریافتخسارتکنیم؟
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لباس های فضانوردی پیشرفته

لباس هایی که شما بر تن فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی می بینید، 
میلیون ها دالر قیمت دارند و حاصل سال ها پژوهش و توسعه هستند. اما 
در حال حاضر نیاز به لباس های پیشرفته تر برای سفر انسان به مریخ و 
فراسوی آن داریم، که به این معنی است با مشکل جدی کمبود لباس 
مواجه هستیم. هر نوع مأموریت سرنشین  دار، چه در مریخ و چه در ماه، 
به  داشتن لباس های مناسب با فناوری درست، حفاظت کافی، و سیستم 
مختلف  انواع  به  نیاز  متعدد  مأموریت های  است.  متکی  زندگی  حمایت 
لباس فضایی دارند، و ناسا مشغول کار روی ۳ نوع برنامه لباس فضایی 
برای تجهیز فضانوردان در آینده است؛ یکی برای مأموریت های ISS، یکی 

برای مأموریت پایگاه ماه و دیگری برای مأموریت بالقوه  مریخ.
لباس های ISS باید در جاذبه  صفر کار کنند، درحالی که نسخه  مریخی آن 
باید یک اتمسفر خشن و نسخه  زمینی سطح ناهموار و سخت را تحمل 
کند. ناسا سخت مشغول کار روی توسعه  آنها است، اما زمان به  سرعت 
رو به اتمام است، مخصوصا اگر بخواهند ابتدا آنها را روی ISS آزمایش 
کنند. لباس های فعلی مشکالتی نیز دارند که به همین دلیل جایگزینی 
آنها بسیار ضروری است. این لباس ها که می توانند باعث خستگی دست 
و صدمات شوند، قادر به حمل آب و غذای کافی برای پیاده روی طوالنی 

اندازه های  در  همچنین  و  نیستند  انعطاف پذیر  کافی  اندازه  به  نیستند، 
بزرگ موجود نیستند که مناسب سایز تمامی فضانوردان باشند.

بلند پروازی های مارس وان
براساس پروژه  مارس وان در ابتدا قرار بود اولین گروه از شهروندان آینده  
مریخ در سال 2۰2۳ بر سطح مریخ فرود آیند. در طول چند سال بعد 
تاریخ تغییر کرده است و حاال مدیران پروژه وعده  سال  این  بار  چندین 
2۰2۷ را می دهند. ۴ فضانورد بعد از فرود باید کار تکمیل بناهایی که 
انجام دهند و  قبال به  طور خودکار و پیش ساخته به مریخ رفته است را 
2 سال بعد دومین گروه به مریخ خواهند رسید. در نتیجه هر دو سال 
را  آنجا  تا  می روند  مریخ  به  بازگشت  به  امید  بدون  انسان هایی  بار  یک 
مأموریت  این  روی  پیش  چالش های  مهم ترین  از  یکی  کنند.  مسکونی 
مسایل روان  شناختی سفر انسان به مریخ است. اقامت طوالنی در فضا و 
در محیطی بسته و در حالی که تنها با افراد محدودی باید سرو کار داشته 
تابش  های کیهانی،  مانند  ناشناخته  ای  تاثیر شرایط  البته تحت  و  باشید 

ممکن است روی سالمت شما تاثیر بگذارد.

تأمین آب و خوراک ساکنین

راه  هیچ  منظومه  نزدیک ترین  به  رسیدن  برای  کهکشان  به  سفر  در 
بازگشتی در کار نیست و این یک سفر یک طرفه خواهد بود. در پژوهش 
افراد  برای  غذا  مقدار  داده شد؛ چه  پاسخ  دیگری  مهم  به سؤال  جدید 
حاضر در این فضاپیما نیاز داریم؟ اینکه برای این افراد غذای خشک را 
در نظر بگیریم گزینه چندان مناسبی نیست چرا که در طول قرن هایی 
که سفر طول می کشد، غذاها فاسد و غیرقابل استفاده می شوند. ساکنین 
سفینه باید خود بتوانند غذای مورد نیازشان را تأمین کنند. اما چه مقدار 

فضا برای تولید غذای کافی برای تمامی سرنشینان نیاز است؟ 
مورد  در  است.  گوناگونی  پارامترهای  به  محدود  سفینه  اندازه   واقع  در 
از انسان ها باشد میزان غذایی  سفینه ای که قرار است حامل نسل هایی 
که می توانیم تولید کنیم به  طور مستقیم به سطح داخلی سفینه بستگی 
دارد. از سوی دیگر این فضا به  اندازه  سیستم پیشران وابسته است. ابعاد، 
سیستم پیشران و تولید غذا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. پژوهشگران 
تا  گرفتند  نظر  در  را  نیاز خدمه  مورد  کالری  میزان  موارد،  این  درکنار 
براساس آن محاسبه کنند که به ازای هر یک سال از سفر، چه میزان غذا 
مورد نیاز است. پژوهشگران میزان کیلوکالری مورد نیاز روزانه  هر فرد را 

برای حفظ وزن ایده آل، محاسبه کردند.
 میزان غذایی که می توانیم تولید کنیم به  طور مستقیم به سطح داخلی 

سفینه بستگی دارد
به این منظور حتی افراد کوتاه یا بلند قد و سبک یا سنگین وزن هم در 
نظر گرفته شدند. پس از اینکه میزان کالری مورد نیاز محاسبه شد، باید 
محاسبه می شد که با استفاده از راهکارهای کشاورزی در هر کیلومترمربع، 
چه میزان غذا در هر سال می توان تولید کرد. برای خدمه  ناهمگون )از 
همه چیزخوار  که  نفر   ۵۰۰ تعداد  به  مثال  به  عنوان  مختلف(  نژادهای 
برای  مصنوعی  زمین  کیلومترمربع   ۰.۴۵ هستند،  متعادل  رژیم  با  و 
کاشت تمامی غذای مورد نیاز کافی خواهد بود. آیا سفر چندین نسل به 
نباید فراموش کنیم  نزدیک ترین سیاره ممکن است؟ سؤال دیگری که 
هزینه مورد نیاز برای چنین سفری است. حداقل هنوز پاسخ دقیق این دو 
را نمی دانیم. تنها می دانیم که نیاز به مقدار بسیار زیادی انرژی، منابع و 
البته زمان داریم. تنها مشکل باقی مانده که باید برای حل آن راهکارهایی 
پیدا شود، تهیه  آب است. چنین سفر طوالنی نیاز به حجم فراوانی آب 

برای مواردی از قبیل نوشیدن و کشاورزی دارد.

موشک های غول پیکر، چندبارمصرف و قدرتمند
در سال  مریخ  به  انسان  به  منظور سفر  درازمدت خود  برای طرح  ناسا 
برای  این راکت  SLS استفاده خواهد کرد.  از موشک غول  پیکر   ،2۰2۳

مأموریت های آینده ناسا در اعماق کهکشان ساخته شده 
و قادر است ۴ فضانورد را در خود برای مدتی طوالنی نگه 
دارد. به  گفته  ناسا این راکت تا قبل از سال 2۰۱۹ پرتاب 
 Orion" نخواهد شد. این مأموریت همزمان با مأموریت
اوایل  برای  آن  برنامه   که  شد  خواهد  انجام   "capsule
طراحی  حال  در  نیز  اسپیس اکس،  است.   2۰2۱ سال 
این  است.   )Falcon Heavy( هوی  فالکون  موشک 
ارتفاع دارد، توان خروجی  موشک که در حدود ۷۰ متر 
خود را از ترکیب ۳ موشک فالکون ۹ تأمین خواهد کرد. 
فضایی  کاوش های  عرصه   به  خصوصی  شرکت های  ورود 
مورد  و  شود  مطرح  جالب  ایده های  تا  شده است  باعث 

آزمایش قرار گیرند.
تالش های ایالن ماسک و متخصصانش در اسپیس ایکس 
برای  تالش  بار  چندین  از  پس  و  داد  نتیجه  سرانجام 
نشاندن موشک فالکون ۹ روی زمین، این شرکت موفق 
شد موشک خود را به سالمت روی زمین بنشاند. بعد از 
موفقیت های ادامه دار اسپیس ایکس برای نشاندن موشک 
فالکون ۹، رقابت در این عرصه زیاد شده است. شرکتبلو 
اوریجین )Blue Origin( که متعلق به جف بزوس است 
با  را  خود  آزمایش  سومین  مسیر  این  در  تا  شده  موفق 
موشک نیو شپرد)New Shepard(   به انجام برساند. 
است  زیرمدار  اوریجین یک موشک کوتاه برد  بلو  موشک 
پرتاب،  و سکوی  زمین  کره   به سمت  پرتاب  از  پس  که 
هر 2 شرکت  آن می نشیند.  روی  موفقیت  با  و  بازگشته 
از  استفاده  با  تا  تالشند  در  اسپیس ایکس  و  اورجین  بلو 
موشک های چندبار مصرف، هزینه  سفرهای فضایی را به 
بتوان  این طریق  از  تا  زیاد کاهش دهند  بسیاری  میزان 
بسیار  را  مریخ  نظیر  دیگری  سیاره های  سمت  به  سفر 
مقرون به صرفه تر کرد. موتور برقی یونی مدارگرد سپیده دم 
فضاپیماهای  شیمیایی  رانشی  موتورهای  به  نسبت  ناسا 

قدیمی از کارایی باالتری برخوردار است.
موتور  این  بهبود  برای  راهکاری  جستجوی  در  ناسا 
می تواند  که  کرده است  طراحی  را   NEXT موتور  یونی،  
فضاپیماهای آینده را با سرعت ۱۴۴ هزار و ۸۴۱ کیلومتر 
بر ساعت به پرواز در آورد. در مقایسه بهتر است بدانید 
سرعت فضاپیمای سپیده دم ۱۵ هزار و ۴۴۹ کیلومتر بر 
بیاید،  باورنکردنی  این سرعت به نظر  ساعت است. شاید 
اما براساس محاسبات بنت، با این سرعت نیز سفر به کپلر 
نیاز خواهد  داشت.  زمان  میلیون سال  به ۱۰,۵    ۴۵2b
در سال ۱۹۵۸ فیزیکدانی به نام فریمن دایسون ایده ای 
به نام پروژه اوریون را مطرح کرد که در آن از انفجارهای 
اتمی برای حرکت دادن فضاپیمایی غول پیکر با سرعتی ۵ 
بنت، چنین  به  گفته   استفاده می شد.  نور  درصد سرعت 
فضاپیمایی سریعی نیز از رسیدن به موقع به سیاره  کپلر 
این سفر 2۸ هزار  نیز  با چنین سرعتی  زیرا  است  عاجز 
انسان ها  متقاعدکردن  قطعا  و  کشید  خواهد   طول  سال 
برای تن دادن به چنین سفر طوالنی که مدت آن از تاریخ 
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تمدن بشر نیز بیشتر است، کار ساده ای نخواهد  بود.
تقریبا اکثر فناوری ها برای رسیدن به نزدیک ترین ستاره ها 

به  شدت کند یا بسیار گران هستند
داشت  دسترسی  پادماده  موتورهای  به  بشر  اگر  شاید 
به   می شد.  بیشتر   2 شماره   زمین  به  سفرش  شانس 
مرکز  یک  در  پادماده  میلی گرم  یک  ساخت  ناسا،  گفته  
دالر  میلیارد   ۱۰۰ برابر  هزینه ای  ذره ای  برخورد دهنده  
موتور  که  راکتی  که  است  حالی  در  این  داشت،  خواهد  
چندین  به  حرکت کردن  برای  باشد،   داشته  پادماده ای 
آزادشده  انرژی  بتواند  تا  داشت  خواهد   نیاز  پادماده  تن 
از واکنش ماده-پادماده را ذخیره و بهره برداری کند. اگر 
بتوان مشکالت مالی در مسیر تولید پادماده را بر طرف 
موتور  که یک  کرد  فکر  موضوع  این  به  می توان  ساخت، 
پادماده می تواند با سرعتی برابر ۷۰ درصد از سرعت نور 
حرکت کند، که در این صورت نیز فضاپیما پس از دو هزار 
سال به کپلر ۴۵2b  می رسد؛ 2۰۰۰ سال پیش دورانی 
است که امپراطوری رم در جهان مشغول حکمرانی بود. 
پیشرانش  از  متعددی  گزینه های  نزدیک،  سفرهای  برای 
موشکی گرفته تا موتورهای اقتصادی یونی پیش  رو داریم.
عالوه  بر این از جاذبه  عظیم مشتری و زحل هم می توان 
بخواهیم  اگر  این  حال  با  کرد.   استفاده  تیرکمان  مانند 
به مأموریت هایی با مسافت های بیشتر فکر کنیم، باید به 
چه  ببینیم  و  بدهیم  بزرگ تری  مقیاس  خود  تکنولوژی 
روش هایی واقعا ممکن هستند. تقریبا اکثر این فناوری ها 
یا  کند  به  شدت  ستاره ها  نزدیک ترین  به  رسیدن  برای 
بسیار گران هستند. در ادامه به معرفی این تکنولوژی ها 
و سیستم های پیشرانشی خواهیم پرداخت. بعضی از این 

پیشرانش ها نظری هستند.

قالب سنگ گرانشی

هر  با  بی حرکت می گذرد،  کنار یک سیاره   از  که  جرمی 
سرعتی که به آن نزدیک شود، با همان سرعت هم از آن 
دور می شود )در جهت مخالف(. ولی اگر سیاره در حرکت 
باشد، سرعت نزدیک شدن و دورشدن جرم با هم تفاوت 
خواهد داشت. یکی از بهترین راه ها برای افزایش سرعت 
یک فضاپیما، کمک گرفتن از قالب سنگ گرانشی است که 
به آن کمک گرانشی هم می گویند. برای نمونه، هنگامی 

که وویجر به سوی بیرون از سامانه  خورشیدی می رفت، با گذشتن از کنار 
سیاره های مشتری و کیوان، کمک های گرانشی دریافت کرد و سرعتش 

را به  اندازه  کافی برای گریز از گرانش خورشید باال برد.
شیوه  کار این کمک گرانشی چیست؟ احتماال می دانید که در این روش، 
فضاپیما باید به میزان خطرناکی به یک سیاره  بزرگ نزدیک شود. اما این 
روش چگونه باعث افزایش سرعت فضاپیما می شود؟ هنگامی که فضاپیما 
به سیاره نزدیک می شود، سرعتش باال می رود و هنگامی که از آن دور 
اسکیت سوار  مانند یک  می یابد؛ چیزی  کاهش  دوباره  می شود سرعتش 
در یک نیم لوله. برآیند پایانی این فرایند صفر است و درواقع فضاپیما با 
افتادن در چاه گرانشی و بیرون آمدن از آن، هیچ افزایش کلی در سرعتش 
رخ نمی دهد. پس این کمک گرانشی که می گویند چگونه انجام می شود؟

این افزایش سرعت بهایی هم خواهد داشت چرا که یک دادوستد تکانه 
اگر  کاسته می شود.  از سرعت مداری سیاره  ناچیزی  مقدار  رخ می دهد؛ 
فرایند قالب سنگ گرانشی را بارها و بارها، در حد میلیون ها بار پیرامون 
یک سیاره انجام دهید، سرانجام باعث خواهید شد که سرعت سیاره آن 
قدر کاهش یابد که به سوی خورشید کشیده شود و با آن برخورد کند. 
همچنین می توانید از فرایند قالب سنگ گرانشی برای کاهش سرعت خود 
فضاپیما نیز بهره ببرید. در این صورت همه  کارها باید وارونه انجام شود 
یعنی در جهتی مخالف جهت گردش سیاره به دور خورشید به آن نزدیک 
خواهد  فضاپیما  سرعت  چشمگیر  کاهش  باعث  تکانه  جابه جایی  شوید. 
شد، و به  اندازه  بسیار ناچیزی هم بر سرعت سیاره خواهد افزود. مارینر 
۱۰ اولین فضاپیمایی بود که از این روش استفاده کرد. این فضاپیما با 
پرتاب  عطارد  به سمت   ۱۹۷۴ سال  در  زهره  جاذبه   از کشش  استفاده 

شد.آنچه گفته شد دربار ه  یک سیاره  ثابت و بی حرکت بود.
چون جرم فضاپیما از سیاره سبک  تر است به دام گرانش آن می افتد و 

وارد مدارش می شود
ولی اگر سیاره در حرکت باشد، سرعت نزدیک شدن و دورشدن جرم با هم 
تفاوت خواهد داشت. هر سیاره به هنگام گردش به دور خورشید دارای 
می شود،  نزدیک  سیاره  به  فضاپیما  زمانی که  است.  مداری  سرعت  یک 
وارد مدارش  و  دام گرانش آن می افتد  به  از سیاره سبک تر است  چون 
می شود،  فضاپیما  سرعت  فوق العاده   افزایش  باعث  که  چیزی  می شود. 
دریافت  سیاره  سوی  از  که  است  مداری(  حرکت  )اندازه   مداری  تکانه  
بیشتری  تکانه   نزدیک تر شود  به سیاره   بتواند  می کند. هر قدر فضاپیما 
دریافت می کند و سرعت دورشدنش از سیاره بیشتر خواهد بود. همچنین 
از این هم بیشتر شود، می تواند در زمان  فضاپیما اگر بخواهد سرعتش 
نزدیک ترین فاصله از سیاره، موتورهایش را هم روشن کند. در این زمان 

کارایی  آورده است  دست  به  سیاره  با  رویارویی  در  که  بسیاری  سرعت 
موشک های فضاپیما را چند برابر خواهد کرد.

 فضاپیمای مسنجر ناسا، دو بار از کنار زمین، دو بار از کنار ناهید گذشت 
و سه بار هم به دور خود سیاره  عطارد چرخید تا بتواند سرعتش را به 
دور  به  گردش  مدار  در  بتواند  که  به گونه ای  دهد  کاهش  کافی  اندازه  
سال ۱۹۹۰  در  که  کاوشگر خورشیدی  اولیس،  گیرد.  جای  سیاره  این 
به  را  مسیرش  بتواند  تا  برد  بهره  گرانشی  کمک  از  شد،  پرتاب  فضا  به 
کلی تغییر دهد و وارد یک مدار قطبی شمالی-جنوبی به گرد خورشید 
شود. کاسینی هم با گذشتن از کنار ناهید، زمین و مشتری توانست وارد 

مسیری کارآمد برای رسیدن به زحل شود.

موتور یونی
یک فضاپیما درست مثل هر وسیله نقلیه ای برای حرکت نیازمند سیستم 
آنها  طراحی  که  موتورهایی  با  مشخصا  است.  موتور  همان  یا  پیشرانش 
مربوط  به بیش از نیم قرن پیش است، نمی توان یک فضاپیما با توانایی 
انجام سفرهای فضایی طوالنی مدت به دوردست ترین نقاط فضای بیرونی 
و  دانشمندان  پیش  مدت ها  از  که  بود  دلیلی  مسئله  همین  ساخت. 
مهندسان فضایی به فکر اختراع موتورهایی با طراحی جدید و قابلیت های 
یا راکتی، همان موتورهایی  افتادند. موتورهای متعارف شیمیایی  خاص 
که مدت ها است در موشک ها و هواگردها به کار می روند، نمی توانند برای 

کاربردهای فضایی با اهداف بلندپروازانه، قابل اطمینان باشند.
اساس کار این موتورها سوزاندن سوخت و شتاب گرفتن در نتیجه  خروج 
گازهای ناشی از سوخت است. درحالی که در ایده های جدید اساس کار 
ناسا  زنون  تکاملی  پیشرانه  به  نام  را  پروژه ای  ناسا  است.  متفاوت  کامال 
)NASA Evolutionary Xenon Thruster( راه اندازی کرده است. 

پنل های  از طریق  را  الکتریکی خود  توان  پیشرانه ها  این 
می کنند.  تأمین  هسته ای  سوخت  منابع  یا  خورشیدی 
سپس این توان الکتریکی برای یونیزه کردن مولکول های 
مولکول های  می شوند.  استفاده  پیشرانه  محفظه  درون 
یونیزه شده با حرکت به سوی قطب منفی پیشرانه شتاب 
می گیرند و وارد یک صفحه  مشبک هدایت کننده می شوند 
و سپس از انتهای نازل خارج می شوند، در نتیجه نیروی 
پیشرانش را تولید می نمایند. سیستم موتور یونی از پنج 
قسمت اصلی تشکیل می شود: منبع تغذیه، واحد پردازش 
توان، سیستم مدیریت پیشرانه، واحد محاسبه و کنترل و 

رانش زای یونی.
منبع تغذیه موتور یونی می  تواند هر منبع الکتریکی باشد، 
اما منابع خورشیدی و هسته ای انتخاب های اولیه و اصلی 

هستند
منبع تغذیه این موتور می  تواند هر منبع الکتریکی باشد، 
اما منابع خورشیدی و هسته ای انتخاب های اولیه و اصلی 
نور  از  خورشیدی  الکتریکی  موتور  سیستم  یک  هستند. 
خورشید و سلول خورشیدی به  عنوان مولد انرژی استفاده 
می کند. یک سیستم موتور یونی هسته ای از منبع گرمایی 
هسته ای به  عالوه مولد الکتریکی استفاده می کند. واحد 
منبع  توسط  تولیدشده  الکتریکی  توان  توان،  پردازش 
تغذیه را به توان و انرژی مورد نیاز به هر جزء رانش زای 
برای  را  نیاز  مورد  ولتاژ  واحد،  این  منتقل می کند.  یونی 
همچنین  و  رانش زا  اتاقک  تخلیه  و  آزادشده  یون های 
جریان مورد نیاز برای کاتد، تأمین می کند. واحد مدیریت 
پیشرانه، پیشرانه  جریان پیداکرده را از مخزن سوخت به 
را  کاتد  از  خروجی  الکترون  همچنین  و  رانش زا  محفظه 
کنترل می کند. سیستم کنترل عملکرد، سیستم اصلی را 

کنترل می کند و نمایش می دهد.
سوخت  و  آمده  وجود  به   نیروی  از  نیز  یونی  رانش زای 
استفاده می کند و کار نهایی را برای به حرکت درآوردن 
به  نوع رانش زاها، سیال عامل که  این  انجام می دهد. در 
 عنوان سوخت به کار می رود ابتدا یونیزه می شود سپس 
این  عملکرد  می گیرد.  شتاب  الکتریکی  میدان  اعمال  با 
رانش زا به این صورت است که ابتدا گاز عامل وارد محفظه 
می شود و از کنار آن الکترون هم به این محفظه پرتاب 
برای  بی اثر  گازهای  از  یونی  رانش زاهای  این  می شود. 
به  مربوط   انفجار  خطر  از  تا  می کنند  استفاده  سوخت 
معمول،  سوخت  شود.  جلوگیری  شیمیایی  سوخت های 
آرگون  و  کریپتون  همچون  گازهایی  از  اما  است  زنون 
الکترونی  بمباران  این  توسط  کرد.  استفاده  می توان  نیز 
گازهای عامل یونیزه شده و دارای بار مثبت می شوند. این 
زنون های بار مثبت وقتی از محفظه خارج می شوند از یک 
شبکه  میدان الکتریکی عبور می کنند که به  دلیل جهت 

میدان، شتاب می گیرند.
ادامه دارد...
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چه رنگی را با چه رنگی ست کنیم؟
اگر شما با رنگ ها آشنا باشید، انتخاب لباس مناسب که با رنگ های دیگر 
به راحتی هماهنگ شود کار سختی نخواهد بود. چه رنگی را با چه رنگی 
ست کنیم؟ سوالی که ما را در بعضی مواقع درگیر خود می کند. بسیاری 
قهوه ای  و  طوسی  سیاه،  سفید،  رنگ های  از  بیشتر  روز  طول  در  ما  از 
برای انتخاب لباس خود استفاده می کنیم چون هم راحت تر با هم ست 
می شوند و هم زمان زیادی برای فکرکردن و هماهنگ کردن رنگ ها الزم 
نیست اما کافی است تا کمی هنرمندی و ذوق و سلیقه به خرج داده و 
دو رنگ متفاوت را به زیبایی کنار هم قرار دهیم. امروز با ارایه این مطلب 
همگی متوجه خواهیم شد برای ست کردن رنگ لباس از چه اصولی باید 

پیروی کنیم.

اصول کلی ست کردن رنگ لباس
با یکدیگر، هم  لباس های مختلف  نحوه ترکیب کردن و ست کردن رنگ 
باشید و  پولدارترین فرد جهان  اگر شما  یک علم است و هم یک هنر. 
گران ترین لباس های دنیا را هم در کمد خود داشته باشید، اما ندانید که 
چطور رنگ آنها را با هم ست کنید، همه چیز خراب می شود. در نتیجه، 
بسیار مهم است که به جزییات با دقت نگاه کنید و بدانید که ترکیب کردن 

رنگ لباس ها با هم چه کار حساس و مهمی است.
طراحی  عالقه تان  مورد  لباس  طراح  که  لباس هایی  به  مثال،  عنوان  به 
ترکیب  که  می شوید  متوجه  دقت،  کمی  با  کنید.  دقت  خوب  می کند 
رنگ تمام این لباس ها، هارمونی زیبایی با هم ایجاد می کنند. حتی اگر 
لباس های  دارید  دوست  و  هستید  ریسک کردن  اهل  که  هستید  فردی 
را  با هم  ابتدا قواعد ترکیب کردن رنگ ها  بهتر است در  بپوشید،  متنوع 
یاد بگیرید! اگر از رنگ ها هیچ چیزی نمی دانید، نگران نباشید؛ چون ما 
با نحوه ترکیب کردن و ست کردن  را  تا شما  امروز قصد داریم  در مقاله 

رنگ های مختلف لباس آشنا کنیم.
 

چه  با  را  رنگ هایی  چه  باید  که  بدانیم  کجا  از 
رنگ هایی ترکیب کنیم؟

اینکه شما از رنگ های درستی استفاده کنید و این رنگ ها را به درستی 
با هم ترکیب کنید، امر بسیار مهمی است. انتخاب رنگ مناسب برای یک 
لباس، همان چیزی است که استایل شما را از دیگران متمایز می کند. 

به همین دلیل است که رنگ ها و نظریه هایی که در مورد رنگ ها وجود 
دارند، نه تنها پایه و اساس درست لباس پوشیدن هستند، بلکه در تمام 
خیلی  و  ما  آرایش کردن  نحوه  مو،  رنگ  داخلی،  طراحی  مانند  چیزها 
را  موضوع  این  بهتر  اینکه  برای  دارند.  سزایی  به  تاثیر  دیگر  چیزهای 

متوجه شوید، در ابتدا باید مبنای نظریه کلی رنگ ها را یاد بگیرید.

چرخه رنگ ها چیست؟
چگونه از چرخه رنگ ها برای ست کردن رنگ لباس کمک بگیریم؟ چرخه 

در  بار  اولین  برای  رنگ ها 
آیزک  توسط  و   ۱۸ قرن 
زمانی  شد؛  اختراع  نیوتون 
طیف  داشت  سعی  او  که 
رنگ ها را به صورت مختصر 
جای  دایره  یک  در  مفید  و 
رنگ ها  میان  رابطه  و  بدهد 
برای  بصری  صورت  به  را 
دیگران توضیح دهد. چرخه 
رنگ ها به چند دسته تقسیم 

شده است که در ادامه آنها را به شما معرفی می کنیم. در حالی که ما در 
این مقاله، به استفاده از چرخه رنگ ها برای درست لباس پوشیدن تمرکز 
می کنیم، این نظریه در حقیقت یک نظریه جهانی است و در مورد هر 

چیزی که با رنگ ها در ارتباط است، اعمال می شود.
 

دسته بندی چرخه رنگ ها به چه صورت است؟
 رنگ های اصلی

رنگ  هیچ  ترکیب  از  که  رنگ هایی هستند  در حقیقت  اصلی  رنگ های 
آبی.  و  زرد  قرمز،  از  عبارتند  رنگ ها  این  نمی آیند.  وجود  به  دیگری 
همچنین، تمام رنگ های دیگر که در جهان وجود دارند، از ترکیب این 

سه رنگ درست می شوند.
رنگ های ثانویه

 رنگ های ثانویه از ترکیب کردن رنگ های اصلی با هم ایجاد می شوند. به 
طور مثال: از ترکیب کردن رنگ زرد و قرمز با هم رنگ نارنجی به وجود 
می آید. از ترکیب کردن رنگ آبی و قرمز با هم رنگ بنفش به وجود می آید 

و از ترکیب کردن رنگ زرد و آبی با هم رنگ سبز به وجود می آید.
رنگ های ترکیبی

ثانویه  رنگ های  و  اولیه  رنگ های  از  ترکیبی  حقیقت  در  رنگ ها  این 
با هم، شما به رنگ هایی مثل سبز  با ترکیب کردن این رنگ ها  هستند. 

نعنایی، آبی آکوامارین، نارنجی مرجانی و غیره خواهید رسید.
رنگ های گرم و رنگ های سرد

رنگ هایی مانند رنگ زرد، قرمز، نارنجی و قهوه ای، رنگ های گرم هستند. 
این رنگ ها باعث می شوند که اندازه هر چیزی، از حالت عادی کوچک تر 
حالت  از  می خواهیم  ما  وقتی  که  است  دلیل  همین  به  برسد.  نظر  به 
می پوشیم.  گرم  رنگ های  با  لباس هایی  برسیم،  نظر  به  الغرتر  عادی 
رنگ های سرد مثل رنگ آبی، بنفش، سبز و غیره، رنگ هایی به اصطالح 

تسکین دهنده هستند.
 رنگ های خنثی

رنگ هایی  پیداست،  اسمشان  از  که  طور  همان  نیز  خنثی  رنگ های 
رنگ  از:  عبارتند  خنثی  دسته  رنگ های  هستند.  نرم  و  ساده،  خاموش، 
و  قهوه ای  به  مایل  عاجی، خاکستری  مشکی، خاکستری، سفید، سفید 

غیره

با هم  مهم ترین قانون ست کردن رنگ های مختلف 
چیست؟

یک قانون بنیادی برای ست کردن رنگ لباس های مختلف با هم، یا برای 
هر چیز دیگری که به رنگ ها مربوط است، این است که رنگ هایی را با 
هم ترکیب کنید که هماهنگ هستند.  این همان چیزی است که ما باید 
در هنگام طراحی لباس و یا ست کردن رنگ لباس هایمان با هم، آن را به 
یاد داشته باشیم. در شماره بعدی نحوه ست کردن رنگ های مختلف با هم 

را برای شما شرح می دهیم.

ست کردن رنگ هایی که مکمل هم هستند
رنگ قرمز با رنگ سبز، رنگ بنفش با رنگ زرد و رنگ آبی با رنگ نارنجی، 
مکمل هم هستند و در کنار یکدیگر بسیار زیبا دیده می شوند. این رنگ ها 
در چرخه رنگ ها کامال متضاد یکدیگر هستند. ممکن است که در ابتدا، 
ترکیب کردن این رنگ ها با هم کمی به نظرتان عجیب باشد، اما مطمئن 



باشید که از این ترکیب ها نتیجه زیبایی به دست 
خواهید آورد. اگر کمی با دقت نگاه کنید، متوجه 
می شوید که لباس های بهاری و تابستانی بیشتر با 
استفاده از رنگ های مکمل طراحی شده اند. البته 
برخی از افراد این قاعده را دوست ندارند. به همین 
دلیل استفاده از آن کامال اختیاری است و بستگی 

به سلیقه و استایل شما دارد.
رنگ های  با  لباس  رنگ  ست کردن 

مشابه
ست کردن رنگ های مشابه با هم، یعنی شما 2 یا 
۳ سایه از یکی از رنگ های چرخه رنگ ها را با هم 
قاعده  این  از  استفاده  با  ترکیب کنید. وقتی شما 
بسیار  می کنید،  ترکیب  هم  با  را  خود  لباس های 
شیک و جذاب به نظر می رسید. تناژهای مختلف 
از یک رنگ خاص هم در کنار یکدیگر زیبا به نظر 

می رسند.
 ست کردن رنگ لباس به صورت سه گانه

شما  یعنی  سه گانه،  صورت  به  رنگ ها  ست کردن 
رنگ هایی را با هم ست کنید که در چرخه رنگ ها، 
البته  دارند.  قرار  یکدیگر  از  مساوی  فاصله ای  در 
با  دارد.  را  و مخالفان خودش  موافقان  نظریه  این 
رنگ ها  این  خنثی  تناژ  می توانید  شما  حال،  این 
به  کنید.  ترکیب  با هم  را  آنها  و  انتخاب کرده  را 
یک  با  را  سبز  شلوار  یک  می توانید  مثال،  عنوان 
آبی  کفش  یا  و  زیورآالت  و  پاستلی  صورتی  تاپ 
ست کنید. این ترکیب رنگی، یک استایل منحصر 

به فرد و جالب خلق می کند.
برای  رنگی  ترکیب های  بهترین 

لباس ها
هر  که  نیست  چیزی  رنگ ها  درست  ست کردن 
بداند، ست کردن  را  آن  انجام  کسی روش درست 
رنگ لباس و دانستن علم رنگ ها استعداد نیست 
بلکه مهارتی آموختنی است و این مهارت هم مانند 

مهارت های دیگر باید یاد گرفته شود.
رنگ های  و  لباس  رنگ  ست کردن 

هم خانواده
برای  رنگ  انتخاب  بهترین روش  که  باشد  یادتان 
پیراهن و لباس، انتخاب کردن رنگ هایی است که 
در یک خانواده قرار دارند. مطمئن ترین روش برای 
این کار، ترکیب کردن سایه های متفاوت یک رنگ 
با هم است. با این حال، چنین ترکیبی ممکن است 
همین  به  کند.  دلزده  و  خسته  را  شما  زودی  به 
ترکیب  از  که  می کنیم  پیشنهاد  شما  به  دلیل، 
بدین  کنید.  استفاده  یکدیگر  با  مکمل  رنگ های 

ترتیب هم زیبا و شیک دیده می شوید و هم خیلی زود از 
رنگ های لباس خود خسته نمی شوید.

ست کردن رنگ لباس به سبک آمبره
همه  در  روزها  این  آمبره،  سبک  به  رنگ ها  از  استفاده 
عرصه ها طرفداران بسیاری دارد و توجه همه را به خود 
و  مو  رنگ  و  لباس  رنگ  از ست کردن  کرده است؛  جلب 
رنگ الک گرفته تا دکوراسیون داخلی و خیلی چیزهای 
به  را  رنگ ها  لباسی،  مدل  هر  در  می توانید  شما  دیگر. 
ساقدوش  لباس  در  مثال  کنید؛  انتخاب  آمبره  سبک 
عروس، در لباس میهمانی و حتی درست کردن یک شلوار 
به  لباس  رنگ های  انتخاب  ساده.  تی شرت  یک  و  جین 
و  نزولی  به صورت  شما  لباس  رنگ  یعنی  آمبره،  سبک 
یا صعودی، از سایه پررنگ به سمت سایه کمرنگ برود. 
اگر قرار نیست که یک پیراهن بپوشید، سعی کنید که 
رنگ تمام قسمت های لباس شما با هم هماهنگ باشند؛ 
یعنی رنگ تاپ، شلوار، کفش، کیف و زیورآالت. استفاده 
مثل  سرد  فصول  برای  بیشتر  سبک،  این  به  رنگ ها  از 

زمستان مناسب است.
ست کردن رنگ لباس به سبک مونوکروم 

یا تک رنگ
استایلی  مونوکروم  استایل  که  کنید  فکر  است  ممکن 
کامال بدون زحمت است؛ چون در آن فقط از یک رنگ 
رنگ ها  ست کردن  حقیقت،  در  اما  شده است.  استفاده 
خوب  خبر  است.  سختی  بسیار  کار  مونوکروم  روش  به 
این است که استایل مونوکروم در حال حاضر بسیار مد 
بهتر  برای شروع،  نیست.  اصال چیز عجیبی  و  شده است 
است که رنگ های خنثی و راحت مثل خاکستری، آبی، 
سفید و مشکی را انتخاب کنید. سپس می توانید به سراغ 
رنگ های پاستلی بروید. رنگ استایل مونوکروم می تواند 
بر طبق فصل و یا مراسمی که قرار است در آن شرکت 

کنید تغییر کند.
اگر مراسم پیش رو کامال رسمی است، سعی کنید که از 
رنگ های خنثی مثل آبی و یا سفید استفاده کنید. اگر 
می خواهید در یک موقعیت غیررسمی استایل مونوکروم 
زرد  مثل  دیگری  رنگ های  از  می توانید  باشید،  داشته 

پاستلی و حتی رنگ های درخشان تر استفاده کنید.
استفاده از یک طرح خاص

اگر می خواهید که از یک لباس با پارچه طرحدار استفاده 
کنید، اجازه بدهید تا این طرح ها در استایل شما غالب 
رنگ  چند  از  ترکیبی  معموال  الگوها،  و  طرح ها  باشند. 
طرحدار  لباستان  اگر  دلیل،  همین  به  هستند.  متفاوت 
رنگی  با  جانبی  لوازم  و  زیورآالت  از  است  بهتر  است، 
استفاده کنید که در خانواده رنگی طرح های لباس قرار 
دارد. استفاده از رنگ های دیگر باعث می شود لباس شما 

وجهه زیبایی نداشته باشد.
برقراری تعادل میان رنگ هایی که انتخاب 

می کنید
یکی دیگر از قوانین ست کردن رنگ لباس 
این است که در میان رنگ هایی که استفاده 
می کنید، تعادل برقرار کنید. اگر مقدار هر 
رنگی که در استایل شما به کار رفته است 
پیش  به درستی  باشد، همه چیز  مناسب 
می رود. پس یادتان باشد که در استفاده از 

رنگ ها افراط نکنید.
رنگ لباس خود را با تناژ رنگ 

پوست تان هماهنگ کنید
یا  و  است  زرد  شما  پوست  رنگ  تناژ  اگر 
به سراغ  است  بهتر  دارید،  روشنی  پوست 
رنگ ها  چرخه  در  موجود  سرد  رنگ های 
بروید؛ رنگ هایی مثل خاکستری، سرمه ای، 
آبی، تناژهای مختلف رنگ سبز، آکوا، سبز 
زمردی، قرمز تیره و غیره. اگر رنگ پوست 
رنگ های  سراغ  به  است،  تیره  کمی  شما 
رنگ ها  چرخه  در  موجود  گرم  و  تند 
مرجانی،  قهوه ای،  مثل  رنگ هایی  بروید؛ 
عسلی، طالیی، کهربایی، خاکستری مایل 
مورد  در  اصلی  نکته  غیره.  و  قهوه ای  به 
بین  باید  که همیشه  است  این  روش  این 
نوعی  به  گرم،  رنگ های  و  سرد  رنگ های 
مورد  در  قانون  این  کنید.  برقرار  تعادل 

آرایش کردن چشم ها نیز صدق می کند.
اگر در انتخاب رنگ ها شک دارید، از 

رنگ های خنثی استفاده کنید
بعضی از افراد دوست ندارند که ظاهرشان 
خیلی جلب توجه کند و به همین دلیل، 
بیشتر به سراغ رنگ های خنثی و خاموش 
افراد  دسته  این  از  هم  شما  اگر  می روند. 
هستید، می توانید از یک رنگ گرم و یا یک 
رنگ سرد استفاده کرده،  رنگ قسمت های 
کنید.  انتخاب  خنثی  را  خود  لباس  دیگر 
خواهید  شیک  ظاهری  هم  ترتیب  بدین 
داشت و هم توجه دیگران را به لباس خود 

جلب نمی کنید.
برای  بیشتر  ایده های 

ست کردن رنگ لباس
در جهانی که ما زندگی می کنیم رنگی که 
برای پوشش خود انتخاب می کنیم می تواند 
ویژگی های شخصیتی ما را منعکس کند. 

رنگ های تیره را برای انتقال حس اقتدار و قدرت انتخاب کنید 
مانند رنگ مشکی و سرمه ای. سعی کنید برای ست کردن رنگ 
مچ  رگ های  رنگ  با  که  بپوشید  را  آبی ای  رنگ  طیف  لباس 
و  اگر می خواهید دوستانه  باشد.  داشته  دست شما همخوانی 
آرام به نظر برسید رنگ های پاستلی را امتحان کنید مانند سبز 

روشن و آبی روشن.
فرد  بدهید  نشان  این که  برای  مختلف  رنگی  ترکیب های  از 
قرمز  رنگ  مختلف  طیف های  کنید.  استفاده  هستید  خالقی 
پیغام های متفاوتی هم برای مخاطب خواهند داشت. رنگ قرمز 
تیره پیچیدگی را منتقل می کند در حالی که قرمز با سایه های 
ابراز وجود کنند و خودی  آبی برای کسانی که دوست دارند 
نشان بدهند مناسب است. افراد پرجنب و جوش هم قرمز مایل 

به نارنجی را انتخاب می کنند.
اگر دوست دارید فردی خوش قلب جلوه کنید صورتی بپوشید! 
رنگ  که  افرادی  جنسیت  از  نظر  صرف 
کار  به  خود  لباس های  در  را  صورتی 
و  هستند  صمیمی تر  افرادی  می برند 
برای  دارند.  دوست  بیشتر  را  دیگران 
لباس  جدید  شروع  یک  نمادینه کردن 
و  گرما  نشان دادن  برای  بپوشید.  سفید 
خوش بینی زرد بپوشید! رنگ زرد همان 
نشاط بخشیدن  و  شفا بخشی  قابلیت های 
خوش بینی  با  و  دارد  را  خورشید  نور 
به  دارید  دوست  اگر  است.  ارتباط  در 
دیگران بگویید که فردی پرانرژی هستید 
لباس های  در  نارنجی  رنگ  از  می توانید 
خود استفاده کنید. اگر لباسی سبز رنگ 
با کفش، کیف و زینت آالت  دارید آن را 
این دو رنگ در کنار  بلوطی ست کنید. 
هم بسیار عالی و باشکوه به نظر می رسند.
دارند.  بسیاری  روانی  تاثیرات  رنگ ها 
می کنیم  نگاه  خاصی  رنگ  به  ما  وقتی 
در واقع پیامی به مغز ما ارسال می شود 
هورمونی  هیپوتاالموس  می شود  باعث  و 
به  نگاه کردن  مثال  برای  کند.  ترشح  را 
یا  قرمز  مانند  روشن  و  گرم  رنگ های 
صورتی، هورمون دوپامین که به هورمون 
مغز  در  است  معروف  خوب  احساسات 
و  روحیه  تقویت  باعث  و  می شود  ترشح 
نگاه کردن  دیگر  سوی  از  می شود.  نشاط 
به رنگ های سرد منجر به ترشح هورمون 
ایجاد  باعث  که  می شود  اکسی توسین 

آرامش و خونسردی می گردد.

https://chibepoosham.com/



برایدرجتبلیغکسبوکارخوددر
ماهنامهرمیباماتماسبگیرید

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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نوشته لورا پیلرین
2۵. در La Tohu دلقک بازی ببینید. در این مرکز عملکرد برای هنرهای 
سیرک، نمایشگاه های سیرک را با هنرمندان بندباز و سازندگان نقاشی 
و نمایش در سیرک از طریق نمایشگاه های تاریخ سیرک یاد می گیرید. 
کودکان و نوجوانان تا ۶ سالگی پتی بونهور را دوست دارند )۷-۹ می( - 
جشنواره برای معرفی تئاتر، رقص، عروسک ها، موسیقی و غیره طراحی 

شده است. 
2۶. تور قایق سواری در سایت تاریخی ملی کانال الشین را ببینید. کانال 
الشین ۱۴,۵ کیلومتر از بندر قدیمی تا دریاچه سنت لوئیس امتداد دارد. 
مسیری که در امتداد کانال وجود دارد به بازدیدکنندگان اجازه می دهد 
تا با پای پیاده یا با دوچرخه از آب رودخانه بازدید کنند- یا از اواسط ماه 

مه تا اکتبر، خانواده ها می توانند یک تور قایق سواری انجام دهند. 
و  تاریخی  آثار  بپوشید.  مبدل  لباس   McCord Museum در    .2۷
فرهنگی را از سراسر کانادا کشف کنید که در سال ۱۸۸۷ شامل عکس، 
بوده است.  قدیمی  لباس های  و  اسباب بازی ها  دوره ای،  لباس های  هنر، 
بازدید یکشنبه های رایگان خانوادگی شامل بازی ها و کارگاه های مفهومی 
ماه  روز چهارشنبه هر  برای همه سنین می باشد. همچنین، در آخرین 

جعبه های نامشخص در سراسر موزه ایجاد شده است.

 Montreal Canadiens Hall of در   "Habs" برای  ریشه   .2۸  
مصنوعات،  شامل  شهر  عالقه  مورد  هاکی  تیم  مرکز  این  در   .Fame
عکس ها و Q & As تعاملی با بازیکنان مجازی مونترال کانادایی وجود 

دارد که بهترین لحظات به یادماندنی تیم را نشان می دهد. 
کنید.  دریافت  را  آموزش هایی  مونترال  هولوکاست  یادبود  موزه  در   .2۹

کشف یک چشم انداز منحصر به فرد در داستان هولوکاست - از بازماندگان 
مونترال. در صفحه نمایش وسایل شخصی نجات یافته مانند ستاره های 
زردپوش در فرانسه، هلند و در کرواسی و اشیاء پنهان از داخل اردوگاه ها. 
 Frederick کنید.  کشف  پارک  رویال  مونت  در  را  تازه ای  هوای   .۳۰
Law Olmsted، طراح پارک مرکزی نیویورک، طراح این پارک 2۰۰ 
هکتاری بود. این یک مکان عالی برای پیاده روی، دوچرخه کوهستانی، 

تاس انداختن در فریزبی یا اجاره یک کرجی و کشف بیور لیک است.
 Contemporain de Montréal ۳۱. هنرمندان جوان را در موزه هنر
مشارکت دهید. نقاشی های معاصر Ogle، نقاشی ها، نقاشی های دیواری، 
موزه  این  در  دارد.  وجود  لبه دار  ابزارهای  دیگر  و  عکاسی  مجسمه ها، 

خالقیت کبک جشن گرفته می شود. 
از  بیش  از  NFB مشاهده کنید.  را در سینما  فیلم های خانوادگی   .۳2
  CineRobotheque ۱2،۰۰۰ نمایشگاه برای نمایش در هیئت ملی فیلم
از کانادا انتخاب کنید. کارمندان فیلم های مناسب را برای هر گروه سنی 
توصیه می کنند و هر عضو خانواده می تواند یک برنامه غربالگری سفارشی 
را به صورت رایگان ایجاد کند. اگر مجذوب فیلم خاصی شده اید، بسیاری 

از آنها برای خرید در دسترس هستند. 
مونترال، می توانید یک   ۳۳. دوچرخه سواری کنید. دوچرخه سواری در 

اجاره  تریلر  یا  دوچرخه دونفره، دوچرخه بچه، دوچرخه سواری کودکان 
کنید و مسیرهای دوچرخه سواری را که توسط شرکت تعیین شده است 

دنبال کنید و یا یک تور دوچرخه هدایت شده را دنبال کنید.
در  درست  کنید.  بازی  و  شوید  خیس  الشین  رمپ های  روی  بر   .۳۴
خارج از شهر، قایق سواری مونترال در قایق سواری هیجان انگیز و تورهای 
جت قایق از طریق سنت الرنس )می و اکتبر( اجرا می شود. خانواده ها 

می توانند از تورهایی استفاده کرده و با راهنما هایی دوزبانه از مسیر 2 به 
مسیر ۵ بروند.

 2,۷ پارک  این  بگذرنید.  مونترال  قدیمی  بندر  ساحل  در  روز  یک   .۳۵
توریستی  نقطه عطفی  امتداد آب رودخانه سنت الرنس،  کیلومتری در 
باشید، دوچرخه سواری  قرار دارد: سفر دریایی و سیر و سیاحت داشته 
نمایشگاه ها،  معدنی،  چشمه های  داالن،  شوید،  چهارچرخه  سوار  کنید، 

نمایش ها و رستوران ها.
۳۶. سقوط آزاد با Sky Venture. انتهای هیجان و نقض قوانین گرانش 
با این تونل باد عمودی را دریافت کنید که سقوط آزاد از پرش چتر را 

بازسازی می کند. برای کودکان چهار ساله و باالتر امن است. 
زیبایی  بازی کنید. کاوش  را  ۳۷. شاهزاده خانم در یک کالسکه اسب، 
سنگ فرش قدیمی مونترال بر روی حامل اسب یا caliche را جستجو 
 Place کمون،  ال  د  جاده  کارتیه،  جک  از   Calèche تورهای  کنید. 
نیز خارج   Mount Royal باالی  از  اوقات حتی  و گاهی   d'Armes
می شوند. سفر معموال ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد و به زبان انگلیسی 
یا فرانسه در دسترس است. ۴۵ دالر برای ۳۰ دقیقه، ۷۵ دالر برای یک 

ساعت. روزانه، ۹ صبح تا ۱۱ بعد از ظهر باز است.
۳۸. در  Laser Quest اعالم جنگ کنید. این بازی لیزر زنده در داخل 
اجرا  ایجاد صحنه  منظور  به  و   موسیقی  با  طبقه   ۵ مارپیچ  جای  یک 

می شود.
۳۹. با فرهنگ ها آشنا شوید. بچه های خود را به جهان هنر معرفی کنید. 
و  هنری  آثار  از  آیتم هایی  با   Musée des Beaux Arts مجموعه 
مجسمه های باستانی رومی و مصری و نقاشی های معاصر می باشد. حتی 

مورد بهتر اینکه پذیرش در نمایشگاه های دائمی آن رایگان می باشد.
 Le ،۴۰. بستنی بخورید. در یکی از محبوب ترین بستنی سازی های شهر
Glacier Bilboquet توقف کنید تا بستنی بخورید. این مکان در سال 
۱۹۸۳ بنا نهاده شده است که در حال حاضر دارای هفت مکان مختلف 
در طعم های خالق  را  گلوله ای  و  و کرم های کریسمس گالدیاتور  است 
با کلوچه، کارامل، بذرهای  )وانیل  ولز!  ارائه می دهد!   Brou Ha مانند 

پرلینال و تکه ای از شکالت( و کوکتل کینگ کنگ )موز با شکالت شیر 
شکالت( به عالوه برخی از گزینه های ساده تر مانند چینی شکالت نعناع 

)البته با نعناع واقعی( و افرا.
  Le Taz Roulodome & در  خردکردن.  و  تلنگر  اولی،   .۴۱
Skatepark ، یکی از بزرگترین مراکز ورزشی داخلی در کانادا، شیاطین 

سریع می توانند اسکیت سواری، اسکیت بورد و BMX را 
به  مرکز  این  متنوع  مسیرهای  عالوه،  به  کنند.  امتحان 
راحتی  احساس  تمام سطوح مهارت  این معنی است که 

می کنند. 
بروید.  خانواده  دوستانه  جشنواره های  به  خانوادگی:   .۴2
مونترال بسیاری از جشنواره ها را برگزار می کند، اما برخی 
از بهترین ها برای خانواده ها مسابقه آتش بازی بین المللی 
 Cirque Complèmentمونترال )ژوئن و ژوئیه( است؛
Montreal )جوالی( شامل هنرمندان سیرک از سراسر 
 La Fête des Enfants de Montréal .جهان است
)آگوست(، با کنسرت، نمایش رقص و کارگاه خالق برای 
بچه های ۱2 سال و کمتر طراحی شده است. و فستیوال 
جاز مونترال )ژوئن و ژوئیه(، که یک منطقه بازی موسیقی 
اجرای  با  جاز  دوئل  رولت  و  می کند  فراهم  را  مفهومی 

برنامه های طراحی شده برای بچه ها نمایش می دهد. 
۴۳. یکی از بزرگ ترین نمایش های روی زمین را ببینید. 
منظره ای بسیار عالی که Cirque du Soleil است که 
همیشه یک جمعیت و kid-pleaser است. جدیدترین 
تولید، آمالونا، پس از یک جزیره مرموز که توسط الهه ها 
آماده  ماه هدایت می شود.  توسط چرخه  و  اداره می شود 
برای حرکات به ظاهر غیرممکن و لباس های زیبا به طور 

خارق العاده است.
چشیدن  امتحان  بپیوندید.  شیرینی  نان  نبرد  به   .۴۴
شهر،  اصلی  رقابت  دو  از  مونترال  معروف  شیرینی  نان 
Fairmont یا St. Viateurand تصمیم می گیرد که 
بر  شیرینی  نان  پیروزی  برای  نبرد  در  را  تاج  کسی  چه 
سر می گذارد. نان شیرینی های مونترال برای شیرینی شان 
سبک  به   Viateur سنتی  طعم های  شده اند.  شناخته 
کالسیک شبیه است: دانه کنجد، دانه ساده و خشخاش، 
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 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

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

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 

تراشه  اخته،  زغال  به  شاخساره  دارای  نیز   Fairmont که  حالی  در 
شکالت و کشمش دارچین.

کنید.  پیدا  فونتین  ال  پارک  در   "Champagne" را  سنجاب ها   .۴۵
و  استخر و چشمه  ارتباطی،  دارای دو حوضچه  پارک ۴۰ هکتاری  این 
برد.  بهره  آن  از  می توان  تابستان  در  که  است  آزاد  هوای  در  تئاتر  یک 
چشم هایتان را برای سنجاب های شبیه آلبینیو "شامپاین" که در میان 

طوفان های بزرگ پرشورند، نگه دارید. 
۴۶. در یک بازی سرگرم کننده به خرید اسباب بازی در پلتفورم Lee و 
Mile End بروید. Le Plateau-Mont Royal و Mile End مقصد 
خرید سرگرم کننده برای والدین و بچه ها به طور یکسان است. در حالی 
لباس های طراحی شده در مونترال استفاده می کند، بچه ها  از  که مادر 
بوتیک هایی  از  به  فرد  اسباب بازی های منحصر  انتخاب های  از  می توانند 

مانند بوتی سیترویل و فرانک جیو )۴۱۵2 خیابان سنت دنیس، ۵۱۴-
۸۴۹-۹2۵۳( یا از پازل های اره منبت کاری، اره مخصوص و صدها بازی 

در Le والد دو کوپر استفاده کنند. 
انجام  را   )downward-facing dog( پایین  به  رو  سگ  بازی   .۴۷
با  و  می کنید  اجرا  را  پرانرژی  تنفس  تکنیک های  حالی که  در  دهید. 
بچه های تان در استودیو یوگا پروانه  کودکان می ایستید. هر کالس با یک 
حالت آرامش به پایان می رسد که باعث می شود کودکان و فرزندان در 

کنار یکدیگر آرامش داشته باشند. 
۴۸. از Chinatown دیدن کنید. در میراث چینی و ایتالیایی مونترال 
سیر و سیاحت کنید در حالی که از فروشگاه ها، کیوسک ها و رستوران ها 
در این مناطق متنوع فرهنگی دیدن می کنید. به نظر می رسد که مهاجران 
و   Rue de la Gauchetiere کنار  در   ۱۸۶۰ سال  اوایل  در  چینی 

پایین St. Laurent Blvd مستقر شدند.
دوران  از  را  رانندگانی  بروید.   Grand Prix به  هفته  آخر  برای   .۴۹
ویلنویه  جیلز  کیلومتر   ۴,۱۹۶ مدار  در  ژوئن  ماه  در  جهانی  مسابقات 

ببینید. 
 Basilica باشید.  داشته  نور  نمایش  و  آسمانی  صدای  به  نگاهی   .۵۰
نوتردام قدیس گوتیک که بین سال های ۱۸2۴ و ۱۸2۹ ساخته شده است 
برمی انگیزد.  را  بازدیدگنندگان  از  نفر  هزار  صدها  تحسین  سال  هر 
شیشه ای  خیره کننده  و  پرزرق وبرق  طال  برگ  مجسمه ها،  نقاشی ها، 
برای  را نشان می دهد. جالب ترین چیز  رنگ آمیزی متون کتاب مقدس 
بچه ها ممکن است صدای نور و نور شب باشد که داستان مونترال و ایجاد 

کلیسا را بازگو می کند.

)Chris_inTO :جایزه بزرگ )عکس
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داستان ایموجی ها، 
شکلک هایی که به جای 

شما حرف می زنند
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گرافیک یا هنر ارتباط بصری )ارتباط تصویری( است که از تصاویر، واژه ها 
و ایده ها ترکیب شده تا اطالعات یا پیامی را به تماشاگر برساند و در او 
تأثیر مشخصی بگذارد. درواقع با استفاده از تصاویر گرافیکی می توان در 
کوتاه ترین زمان ممکن از طریق یک تصویر پیام مشخصی را به مخاطب 

رساند.

جهان  سراسر  در  لحظه  هر  در  که  هستند  گرافیکی  تصاویر  ایموجی ها 
تلگرام،  واتس اپ،  پیام های  در  احساسات خود  بیان  برای  نفر  میلیاردها 

فیس بوک و یا هر فضای مجازی دیگری از آنها استفاده می کنند.
که  تبدیل  شده اند  عددی  هزار  چند  مجموعه ای  به  امروزه  ایموجی ها 

امکان بیان پیچیده ترین احساسات را برای کاربران فراهم می کنند.
در  امریکایی ها  سوم  دو  تقریباً  که  است  این  از  حاکی  برآوردها  برخی 

پیام های خود هر روز از ایموجی استفاده می کنند.

تاریخچه ایموجی ها
اموتیکون ها)Emoticon(؛ نسل اول پیام های گرافیکی

شکل،  طریق  از  احساسات  انتقال  برای  انسان ها  خالقیت  نخستین 
کلمه  دو  ترکیب   از  اموتیکون  بودند.   )Emoticon( اموتیکون ها 
گرفته است.  شکل  هیجان(  و  احساس   / )نماد   Icon و   Emotion
اموتیکون ها هیچ صورتک مجازی را به همراه نداشته و تنها با کنار هم 

.¯/_)ツ(_\¯ :قراردادن نمادهای روی کیبورد به وجود آمده است
کامپیوتری  متخصص  توسط  و  سپتامبر ۱۹۸2  در ۱۹    Emoticons
ملون«  »کارنگی  دانشگاه  الکترونیک  بولتن  در  فالمن«  »اسکات  نام  به 
مطرح شد و به  زودی به دانشکده های دیگر و دنیای خارج راه پیدا کرد. 
این نشانه ها چندین دهه در دنیای کامپیوتر سابقه دارند و برای نمایش 

حالت های خشونت، غم، شادی و غیره کاربرد داشته اند.
اغلب اموتیکون ها ریشه در فرهنگ شرقی ژاپنی ها دارند.

صورتک ها یا اسمایلی ها )Smiley(؛ نسل دوم
صورتک های  بودند.  اسمایلی ها  احساسی،  گرافیکی  پیام های  دوم  نسل 

زردرنگی که لبخند و تعجب و احساسات دیگر را نشان می دادند.
 )Emoji (نسل سوم؛ ایموجی ها

ایموجی هم واژه ای ژاپنی است. ایموجی هم شبیه اسمایلی است. با این 
انسان محدود نیست و هر نوع تصویر و عالمت و  تفاوت که به  صورت 

شکل دیگر را شامل می شود.
دوران جدید ایموجی ها از سال ۱۹۹۵ و با معرفی دو آیکون کوچک قلب 
و تلفن از سوی کمپانی ژاپنی NTT DoCoMo آغاز شد. کاربران با 
استفاده از پیجرهای محبوب Pocket Bell این دو آیکون را برای هم 
ارسال می کردند که در این میان آیکون تلفن نشانگر این بود که ترجیح 
می دهند از طریق تلفن با هم مکالمه کنند و آیکون قلب هم که نیاز به 

توضیح خاصی ندارد.
بعدها DoCoMo به این بهانه که آیکون ها با یک محصول کسب  و کار 
محور، سازگاری ندارد، آنها را حذف کرد. پس از مدتی شانس دوباره در 
 Shigetaka نام  به  آنها  مهندسان  از  یکی  و  زد  را   DoCoMo خانه 
Kurita یک پلتفرم اینترنت موبایلی به نام i-mode را توسعه داد که 
نمادهای گرافیکی  از طریق  را  بازار  نرخ  و  قبیل آب  و هوا  از  اطالعاتی 
توسعه  از دالیل  یکی  اشتراک می گذاشت.  به  آفتاب  و  ابر  کوچک مثل 
آیکون برای پلتفرم i-mode محدودیت 2۵۰ کاراکتری برای هر ارسال 

پیام در آن بود.
برای  را  آیکون  از ۱۷۶  در سال ۱۹۹۹ مجموعه ای  ژاپنی  مهندس  این 
پلتفرم خود منتشر کرد که شامل آیکون های ساده برای غذا، نوشیدنی، 
آب  و هوا، ورزش، احساسات و غیره می شدند. Kurita این تصویرنگاره ها 
را ایموجی نام گذاشت که از ترکیب واژه های ژاپنی  ای )تصویر( و موجی 

)کاراکتر( تشکیل شده بود.
غیرانتفاعی  گروهی  از  متشکل  یونیکد«  »کنسرسیوم   2۰۱۰ سال  در 
از  استاندارد  کتابخانه ای  زبان شناس،  داوطلبان  و  فناوری  از شرکت های 
کاراکترهای تصویری در دسترس برای اندروید، iOS، ویندوز و مک را 
تهیه کرد. طراحی دقیق این آیکون ها کاماًل شبیه به هم نبود اما از بار 
عمومی  نسبتاً  توسعه یک سیستم  به  و  بوده  برخوردار  یکسانی  معنایی 

برای برقراری ارتباط از طریق تصاویر کارتونی کوچک منجر شد.
 

روز جهانی ایموجی ها
حاال ایموجی ها یک روز جهانی دارند؛ روز ۱۷ جوالی. بر اساس آمارها، 
از ۹۰ درصد  را بیش  ایموجی  بالغ  بر ۶ میلیارد  تا سال 2۰۱۵، روزانه 

جمعیت آنالین جهان ارسال می کردند.
ایموجی ها، درحال حاضر از زبان انگلیسی نیز فراگیرتر هستند و روز به 

 روز به تنوع آنها افزوده می شود.
در پژوهش شرکت انگلیسی سوئیفت کی بیش از یک میلیارد داده   متنی 

بررسی  مورد  مختلف  زبان   ۱۶ با  کشور   ۱۶ کاربران  از 
از  دسته  سه  که  بود  این  جالب  توجه  یافته   گرفت.  قرار 
پرکاربردترین ایموجی ها مربوط به حاالت خوشحالی، انواع 
استفاده   بیشترین  که  بودند  ناراحتی  و  قلب  شکلک های 

کاربران از ایموجی را به خود اختصاص دادند.
مشاهده  زیر  در  را  ایموجی ها  از  استفاده  فراوانی  نمودار 

می کنید؛

بر اساس این پژوهش، ۷۰ درصد از ایموجی های استفاده شده 
برای بیان نوعی از حاالت عاطفی بوده است که این خود از 
بر تقویت  تأثیر آن  انتقال احساس و  ایموجی ها در  قدرت 

ارتباط دیجیتال حکایت دارد.
سوی  از  که  کلمه ای   2۰۱۵ سال  در  بدانید  است  جالب 
شد،  انتخاب  سال  لغت  به  عنوان  آکسفورد  دیکشنری 
همان  عبارت  این  داشت.  فّناوری  با  تنگاتنگ  ارتباطی 
ایموجی گریه از خنده یا همان اشک شوق بود که به  صورت 
 Face with Tears of Joy رسمی تحت عنوان ایموجی

)صورت با اشک شوق( شناخته می شود.

معنی هر ایموجی چیست؟
با مراجعه  را نمی دانید،  ایموجی ها  اگر توضیحات و معانی 
به اطالعات جالبی درباره  ایموجی پدیا می توانید  به سایت 

معنی و تاریخچه هر ایموجی  دست پیدا کنید.
آشنا  کاربردشان  با  و  بشناسید  را  ایموجی ها  دقیق  معنای 

شوید! )قسمت اول(
ایموجی های مختلف این روزها مورد استفاده بسیاری قرار 
می گیرند و در شبکه های اجتماعی مختلف و حتی سایت 
کاربردی هستند اما شاید در مواقعی از ایموجی ها در جای 
درستی استفاده نشود و یا منظور برخی ایموجی ها را متوجه 
نشویم به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب، معنای 
ایموجی های نامفهوم و تکراری را در اختیارتان قرار دهیم.

ایموجی های خوشحال
دو ایموجی زیر یکی از رایج ترین ایموجی ها در بین کاربران 
بوده که حالتی بسیار مثبت و لبخندی بسیار مهربان را به 

همراه دارند.

باز  دهان  با  لبخندهایی  زیر  ایموجی  چهار  دیگر  سوی  از 
هستند که شادی بیشتری را به نمایش می گذارند و کم کم 



در زمان جشن و شادی هم می توانید از ایموجی زیر استفاده 
نمایید و شادی خود را از جشن بروز دهید.

 
ایموجی های شیطنت

به همراه  برای نشان دادن یک حالت جدی  ایموجی پوزخند 
در  که  است  زمانی  دقیقا  آن  کارایی  و  دارد  کاربرد  شیطنت 

واقعیت به موضوع یا حرفی پوزخند می زنید.
 

ایموجی چشمک هم با هدف طنز در پیام هایی که زیاد جدی 
نیستند کاربرد خواهد داشت و در مواقعی می تواند نشانه تایید 

باشد.
 

ایموجی های زبان دراز هم با هدف شیطنت ارائه شده اند و فقط باید در 
زمان شوخی و طنز به کار گرفته می شوند. در واقع این ایموجی ها نشانه 

صمیمیت و طنزبودن مکالمه خواهند بود.

این ایموجی در واقع یک حالت تسکین دهنده است و به نشانه 
محبت و گذشت استفاده می شود.

ایموجی یک لبخند با هاله ای که نشانه  بی گناهی است بوده و 
در موارد جدی یا طنز مورد استفاده قرار می گیرد.

و خشم  تصمیمات شیطانی  نشان دهنده  زیر هم  ایموجی های شیطانی   
شیطانی شما است که با حالت طنز یا جدی می توانید از آن استفاده نمایید.

کاربردی  و  محبوب  بسیار  ایموجی های  از  هم  بوسه زدن  ایموجی های 
برای کاربران هستند که نشانه محبت و دوست داشتن بوده اند و در انواع 
بوسه،  پرتاب  بوسه زدن،  شده اند.  ارائه  مختلفی  با حس های  و  مختلفی 

بوسه با عشق و بوسه محبت آمیز از این موارد هستند.

ایموجی با چشم های قلبی به معنی قدردانی، عشق ورزیدن و 
تحسین چیزی استفاده می شوند.

 
ایموجی زیر هم به نشانه در آغوش گرفتن با شرم و احساس 
عاشقانه است که می تواند در مکالمات عاشقانه مورد استفاده 

قرار گیرد.

https://www.gostaresh.news/
 https://emojipedia.org/
https://www.sakhtafzarmag.com/

تبدیل به یک خنده مالیم می شوند. در ایموجی آخر هم شاهد خنده ای تا 
حد بسته شدن چشم ها هستیم. این ایموجی ها برای نمایش سطح باالتری 

از شادی استفاده می شوند.

این ایموجی در واقع لبخندی با دهان باز و عرق سرد است که 
شادمانی را در شرایط سخت به تصویر می کشد.

 
است  دل  ته  از  خنده ای  واقع  در  اشک  با  خنده ای  ایموجی 
که جایگزین LOL بوده و برای زمان هایی که فردی با شما 
شوخی می کند مناسب خواهد بود. در نتیجه زمانی که یک 

جک خوانده اید می توانید این ایموجی را بفرستید.
 

از خنده غش کردن،  قولی  به  و  خنده  آخرین حد  نهایت  در 
ایموجی زیر است که می توانید برای نشان دادن عمق شادی و 

خنده از آن استفاده نمایید.
 

ایموجی برعکس برای زمان هایی استفاده می شود که شما در 
حالت جدی نیستید. برای مثال در حال صحبت در زمینه ای 
هستید که زیاد صحبتتان منطقی نیست و شوخی و جدی را 
ترکیب کرده اید. در چنین مواقعی می توانید از این ایموجی استفاده کنید.

 
حرف های  می خواهید  که  زمان هایی  برای  ایموجی  این 

احمقانه ای بزنید و یا چیز احمقانه خنده داری شنیده اید مناسب خواهد بود.
 

محبوب  ایموجی های  از  هم  دودی  عینک  با  همراه  لبخند 
خیلی  بگویید  می خواهید  که  زمان هایی  در  و  است  کاربران 

باحال هستید کاربرد دارد.
 

چهره خجالت زده ای که چشم هایش از حلقه  درآمده هم برای 
وضعیتی خوب است که از موضوعی خجالت کشیده اید و در 

همان لحظه دچار شک یا تعجب هم شده اید.
 

غذای خوشمزه  یک  که  دارد  کاربرد  زمانی  نیز  ایموجی  این 
خورده اید و به همین منظور می توانید برای به تصویرکشیدن 

خوشمزگی غذا از این ایموجی بهره ببرید.
 

این ایموجی هم نشان دهنده هوش، اشتیاق و نابغه بودن است 
در  کنید.  استفاده  آن  از  خاص  موضوعاتی  در  می توانید  که 
واقع زمانی که حدس درستی زده باشید یا به موفقیتی دست 

یافته اید، می توانید از این ایموجی بهره ببرید.
 

شادی  از  که  است  حالتی  هم  ستاره ای  چشمان  با  لبخندی 
برای  ایموجی  این  می زند.  برق  و   می درخشد  چشمانتان 
مواقع ذوق زدگی کاربرد دارد. برای مثال قرار است فردی را 
مالقات کنید و از این موضوع بسیار هیجان زده هستید در چنین مواقعی 

می توانید از این ایموجی استفاده کنید.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

سعید سالیانی
در این شماره به بهانه تحلیل موزیکال سونات ۱۶ در دو 
درباره چگونگی  زیادی  تحقیقات  کردم.  وبگردی  ماژور 
آهنگسازی موتزارت از سال ها قبل آغاز شده است که با 
بررسی شواهد و اسنادی که وجود دارد تالش می کند 
عواملی  چه  تاثیر  تحت  آهنگساز  این  دهد  نشان  که 
باقی  خود  از  جاودانی  آثار  چنین  توانسته  چگونه  و 
زندگی نامه  قالب  در  بررسی ها  این  از  قسمتی  بگذارد. 
زندگی  نحوه  به  بیشتر  که  مختصری ساخته شده است 
خصوصی این آهنگساز بزرگ پرداخته است. این اثر با نام 
 Miloš Forman در سال ۱۹۸۴ توسط  Amadeus
ساخته شده است. ولفگانگ آمادئوس موتسارت )زاده2۷ 
آهنگساز  – درگذشته ۵ دسامبر ۱۷۹۱(  ژانویه ۱۷۵۶ 
در  موتسارت  بود.  کالسیک  موسیقی دان  اتریشی، 
از ۶۰۰ قطعه موسیقی شامل  بیش  زندگی کوتاه خود 
موسیقی برای اپرا و همچنین شامل سمفونی، کنسرتو، 
موسیقی مجلسی، سونات، سرناد، و موسیقی برای گروه 
ُکرساخت. موتسارت در سومین سال از زندگی اش آغاز 
به آهنگسازی کرد و در تمام اروپا شهرت بسیاری یافت. 
در هفت سالگی اولین سمفونی و در دوازده  سالگی اولین 
اپرای کامل خود را نوشت. او در تمام ژانرهای مرسوم در 

سونات ساده از موتزارت

دوران زندگی اش موسیقی تصنیف کرد و آثار درخشانی پدید آورد.  او در 
نامه ای که در سال ۱۹۷۸ به پدر خود می نویسد آهنگسازی را حاصل یک 
عمل آگاهانه می داند. او می گوید من خود را در موسیقی غرق می کنم، در 

تمام روز به آن فکر می کنم، آنالیز می کنم و می نویسم. 
کوتاه  و  خام  و  اولیه  ایده  یک  از  موسیقی  نوشتن  برای  اغلب  موتزارت 
شروع می کرد و به مرور به جزییات آن می پرداخت و گسترش می داد. 
البته بیشتر این ایده های اولیه توسط همسر وی نابود شده است اما ۳2۰ 
این  است.  وی  آثار  تمام  درصد   ۱۰ تنها  که  باقیمانده است  اولیه  طرح 
اما به مرور بر  طرح اولیه تنها ایده اصلی موسیقی است بدون جزییات 
روی خطوط حامل موسیقی منتقل می شد و سپس کل ملودی تکمیل 
و سپس بخش صدای باس یا بم به ملودی اضافه می گردد. این نسخه از 
موسیقی از نظر وی آماده و اغلب در آرشیو وی نگهداری می شد تا سر 
فرصت بر روی جزییات آن کار و آن را تکمیل کند. این آرشیو شخصی 
معنی  به  که  است   Verzeichnüss aller meiner Werke نام  با 
البته نسخه های موجود در  )"Catalog of all my works"( است. 
این آرشیو نسخه نهایی نیست هنوز تعدادی از نت ها و هارمونی باید به 
ایده اولیه اضافه شود. البته الزم به ذکر است در این نسخه هیچ اثری از 
بداهه نوازی ها که وی در آن بسیار ماهر بود وجود ندارد بلکه در هنگام 
تکمیل ایده اولیه بداهه نوازی ها و تصورات و تجسم های ذهنی وی وارد 

قطعات وی می شده است.
موتزارت، ارگ را تنها ابزار کار برای زندگی خود می داند. وی در نامه ای 

سال ۱۷۸۱ به پدر خود می نویسد که "اتاقی برای زندگی به من داده اند 
اما بدون کیبورد و من االن دارم می روم تا کیبوردی را کرایه کنم چون 
بدون آن نمی توانم زندگی کنم مخصوصا االن که طرح های اولیه نوشته 
شده و همه چیز ممکن است در یک ثانیه از یادم برود". در نامه ای مشابه 
وی  سکونت  محل  در  که  می دهد  نشان  بود  نوشته  پاریس  از  وی  که 
کیبورد وجود نداشته و به خانه یکی از دوستان خود می رفته و از کیبورد 

او استفاده می کرده است. 
تنالیته  در  قطعه  این  شد.  منتشر   ۱۸۰۵ سال  در  موتزارت   ۱۶ سونات 
دو ماژور نوشته شد و زمان آن تقریبا ۱۴ دقیقه است. این قطعه توسط 
نام  با  بعضا  که  شده است  دسته بندی  ساده  قطعات  گروه  در  موتزارت 
Sonata facile or Sonata semplice مشهور می باشد. این قطعه 
 .Symphony No با  به آرشیو شخصی وی در سال ۱۷۸۸ همزمان 
۳۹ اضافه شد اما در زمان حیات وی رونمایی نشد و سال ها بعد منتشر 
گردید. این قطعه شامل سه بخش )movements( است که بخش اول 
نهایتا  و   Andante و  ، سپس ۳/۴   Allegro با ضرب ۴/۴ و سرعت 
که ضرب  اول  بخش  شده است.  نوشته   Rondo: Allegretto و   2/۴
آهنگ تند و معادل ۱2۰–۱۵۶ ضرب در دقیقه است و سپس اندکی افت 
می کند به ۹2–۱۱2 ضرب در دقیقه و در آخرین بخش به ۱۱2–۱2۰ 

ضرب در دقیقه می رسد. 
بخش نخست در تنالیته دو ماژور نوشته شده است. شروع این بخش که 
عموما با دست چپ نوازنده پیانو یعنی در محدوده صداهای باس به صورت 
آرپژ با ترتیب بم ترین، زیرترین، میانی و زیرترین نت اکورد مربوطه اجرا 
 Alberti نام  با  که  است  فرم های موسیقی  از مشهورترین  که  می شود 
bass است. سپس به فاصله خوش آیند سل مینور منتقل می شود و در 
نوع حرکت  این   Charles Rosen به گفته  ماژور می رود.  فا  به  ادامه 
در فواصل موسیقی درآن زمان بسیار نادر بوده است اما بعدا بیشتر رواج 
آغازین  از دالیل متفاوت بودن قسمت  این خود یکی  پیدا کرده است و 

این قطعه است. 
قسمت دوم در سل ماژور که یکی از فواصل اصلی تنالیته دو ماژور است 
شروع می شود و به تنالیته ر ماژور تبدیل می شود و در انتها مجددا به 

سل ماژور برمی گردد.  
فرم های  انواع  از  یکی  اساسا  که   Rondo فرم  از  آخر  بخش  در  نهایتا 
فرم  این  شده است.  استفاده  است  کالسیک  موسیقی  در  استفاده  مورد 

 ABA, ABACA, or ABACABA معموال به صورت
قطعه  از  بخش  یک  نماینده  حرف  هر  می شود.  شناخته 
B داشته  A و  اگر قطعه دو بخش  به عنوان مثال  است و 
تکرار   ABA ترتیب  به  بخش  دو  هر   Rondo در  باشد 
می شود. در نتیجه در بخش آخر به تنالیته دو ماژور ختم 
این  می یابد.  خاتمه  پیانو  تکنوازی  با  انتها  در  و  می شود 
بخش با تغییر بین ماژور و مینور به خوبی حس سرزندگی 
از  یکی  امروزه  و  می کند  منتقل  شنونده  به  را  شادابی  و 
توجه خیلی  موتزارت است که مورد  قطعات شناخته شده 
از مردم حتی افرادی که موسیقی را به صورت جدی دنبال 

نمی کنند قرار گرفته است. 
موسیقی  تاریخ  آهنگسازان  باهوش ترین  جزو  موتزارت 
شناخته می شود که اتفاقات و رویدادهای زیادی در زندگی 
کرده است.  متمایز  سایرین  از  را  او  که  دارد  وجود  وی 
به عنوان مثال او نیمی از آثار خود را بین ۸ تا ۱۸ سالگی 
خود نوشته است. موسیقی را در سن سه سالگی آغاز کرد 
در  حرفه ای  نوازنده  یک  به عنوان  سالگی  پنج  سن  در  و 
اجراهای  سالگی  شش  در  و  می شود  شناخته  ویولن  ساز 
با  مشهور  آهنگسازان  از  یکی  کرد.  آغاز  را  خود  حرفه ای 
را  موتزارت  اسم   1911–Gustav Mahler’s1860 نام 
به عنوان آخرین کلمه قبل مرگ خود به زبان آورد. از دیگر 
یک بار شنیدن  با  که  بود  این  وی  ویژگی های خارق العاده 
یک موسیقی می توانست آن را با تمام جزییات به روی کاغذ 
مادری  زبان  نوشتن  از  قبل  را  موسیقی  نوشتار  او  بیاورد. 
خود فراگرفت و در نهایت همسر وی تمام طرح های اولیه 
موتزارت را که در آرشیو شخصی وی نگهداری می شد از 
از  بیش  و  داشت  کوتاهی  عمر  موتزارت  هرچند  برد.  بین 
به جا  قرن ها  برای  خود  از  ماندگار  آثار  دیگر  آهنگسازان 

گذاشت. 
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https://hodhod.ca/

نقاشیوبازی
نقاشی و بازی در کنار هم یک روش خارق العاده برای ترغیب کودکان 

به نقاشی کشیدن است. خصوصا برای کودکانی که میلی به نقاشی ندارند، 
بسیار جالب است. در نقاشی همراه با بازی کودکان یاد می گیرند، چطور 
نمونه های  باشند.  داشته  سرگرمی  و  تفریح  می توانند  ساده  طراحی  با 
نقاشی که در این مطلب برای شما دوستان، آورده شده فرصتی برای کار 
گروهی برای بچه ها فراهم می کند و در کنار نقاشی کشیدن خنده، خنده 

و خنده و البته نقاشی و خالقیت کودکان خواهد بود.
رووش نقاشی کردن با کشیدن ادامه نقاشی

از  قسمتی  کاغذ  از  گوشه ای  روی  بر  اول  نفر  گروهی،  بازی  این  در   -
طرحش را می کشد. طرح می تواند یک شکل یا حیوان… باشد. کاغذ را 
به پشت قسمتی که طرح را کشیدید تا کنید. تا، باید طوری باشد که یک 

ذره انتهایی طرح قبلی فقط معلوم باشد.
- کاغذ را به نفر بعدی بدهید و او از ادامه  طرح  قبلی  شروع  به  نقاشی 

می کند و باز نفر دوم کاغذ را 
طوری که از انتهای طرحش 
کرده  تا  هست  معلوم  کمی 
و به نفر سوم می دهد.همین 
طور ادامه دارد تا کل صفحه 

پر شود.
- در یک حالت  دیگر هم 
و  کنید  تا  وسط  از  را  کاغذ 
را  طرح  از  نصفی  کس  هر 
حالت  هر  در  کند.  نقاشی 
و  می خندند  کلی  بچه ها 
نتیجه نهایی بامزه از آب در 

می آید.

 نقاشی با خط خطی کردن
مرحله  این  کنند.  مداد خط خطی  با  را  کاغذ  بخواهید کل  بچه ها  از   -

خودش به تنهایی برای آنها جالب هست ولی باز ادامه دارد….
- به نقاشی خط خطی با دقت خیره شوید و ببینید چه شکل هایی ازش 
در می آید. هر شکلی که پیدا کردید با ماژیک دور آن را بکشید و بقیه 
نقاشی خط خطی پیش زمینه طرح شما می شود و از آنها بخواهید شکلی 

که  درآوردند را با الهام پذیری رنگ آمیزی کنند.

نقاشی با نور چراغ قوه

- در یک اتاق نسبتا تاریک نور چراغ قوه را بر روی یک شیء بیندازید،  
طوری که نور به سمت دیوار بیفتد. یک کاغذ بر روی دیوار با نوار چسب 

بچسبانید.
- دور سایه ایجادشده  بر روی کاغذ خط بکشید. دنبال کردن سایه ها 
و کشف اثر آنها بر روی کاغذ یک بازی محبوب و روشی خالقانه برای 

کودکان هست.
 
 

شرح نقاشی
- یکی از بچه ها طرحی بر روی کاغذ می کشد و بعد آن را برای بقیه 
بچه ها تعریف می کند که چطور طرحی که او کشیده را آنها هم بکشند. 

این یک روش عالی برای تمرین مهارت ارتباطی کودکان است.

کپی نقاشی
نقاشی  کپی کردن  محبوب همه هست  که  دیگر  بازی  و  نقاشی  یک   -
باید دقیقا  بقیه  این صورت که یک نفر طرحی را می کشد و  به  هست. 
مانند آن را بکشند. در این روش نقاشی، تمرکز و دقت کودکان تقویت 

می شود.

نقاشی کردن با چشم بسته
- بچه ها در هر گروه سنی می توانند این روش نقاشی را انجام دهند. تنها 
به کاغذ و مداد نیاز هست. کودک شما باید به نقطه ای خیره شده، طرح 
را نقاشی کند. در این روش نباید به پایین بر روی صفحه کاغذ نگاه کند 
و باید سعی کند مداد را از روی کاغذ بر ندارد. آنچه در این روش نقاشی 
مهم هست، این است که بچه ها یاد می گیرند آنچه می بینند را بکشند، نه 

آنچه را که فکر می کنند می بینند.
با  همراه  فضایی  باید  شما  ولی  باشد  ناامیدکننده  کمی  در شروع  شاید 
کنید.  امتحان  را  نقاشی  روش  این  حتما  و  کنید  ایجاد  شادی  و  خنده 
خیلی زود کودک شما با آن ارتباط برقرار می کند و در دورهای بعدی 

تبحر پیدا می کند.

تکمیل نقاشی
طرحی  کشیدن  به  شروع  نفر  یک  که  است  این  بعدی  بازی  و  نقاشی 

می کند و نفر بعدی آن را تکمیل می کند.
نقاشی با اشکال هندسی

- شما یک شکل هندسی را بر روی کاغذ می کشید، آن را باال بگیرید 
تا همه بچه ها ببینند و در مورد شکل و اسم هندسی آن توضیح دهید.

کنند.  استفاده  آن شکل هندسی  از  نقاشی شان  در  باید  بچه ها  - حاال 
این روش نقاشی مناسب برای آموزش اشکال هندسی به کودکان است.

نقاشی با نقطه ها
۵ تا نقطه بر روی کاغذ بکشید و با این ۵ نقطه باید یک آدم نقاشی کنید. 

یک نقطه جای سر، 2  نقطه دست و 2 نقطه جای پا باشد. شکل زیر:

http://www.shidshad.com/ 



راززیباییزنانیونانباستان

یونان باستان یکی از اولین و بزرگ ترین تمدن های 
و  اژه  دریای  در سواحل  هزاران سال  در  که  بود  بشری 

جنوب شرقی اروپا شکل گرفت. هرچند این تمدن حدود 2۵۰۰ 
سال قبل از میان رفت اما هنوز یادگارهای تاریخی زیادی از آن 
بازدیدکنندگان در موزه ها  مانده است که موجب شگفتی  برجای 
و مراکز باستانی می شود. جالب است بدانید که یونانیان به زیبایی 
سبک  به  پوست  مراقبت  می داده اند.  زیادی  اهمیت  خود  پوست 
لوازم  معنای  به  که   Cosmetics و  دارد  طبیعی  ریشه  یونانی 
آرایشی است ریشه در کلمه یونانی kosmetikos مراقبت پوست 
به سبک یونانی ریشه طبیعی دارد و یونانیان از گیاهان و مواد 

طبیعی برای زیبایی پوست خود استفاده می کرده اند.

استفاده از ماسک عسل
استفاده  ماسکی  از  پوست خود  نرم کردن  و  التیام  برای  یونانیان 

عسل  می آمد.  دست  به  زیتون  روغن  و  عسل  ترکیب  با  که  می کردند 
اثر  نیز  زیتون  و روغن  دارد  این ماسک خاصیت ضدباکتری  در  موجود 
التیام بخشی و بازسازی کننده دارد در نتیجه این ماسک می تواند اثری 
فوق العاده در زیبایی پوست داشته باشد. برای استفاده از این ماسک قبل 
از حمام یک چهارم پیمانه عسل را با کمی آب رقیق کنید, سپس یک 
چهارم پیمانه روغن زیتون خالص را با آن مخلوط کنید و این مخلوط را 
به طور یکنواخت روی پوست خود پخش کنید و پس از ده دقیقه آن را با 
دستمال پاک کنید. راز تاثیر این ماسک در پلی ساکارید موجود در عسل 
است که مثل اسفنج مولکول های آب را جذب کرده و و در سطح پوست 
پخش می کند. عالوه بر این عسل ترکیبات حاوی فیبر کالژن دارد که به 

نرم شدن و انعطاف پذیری پوست کمک می کند.

الیه برداری با نمک
می شدند  مواجه  زمخت  زانوی  یا  تیره  آرنج  با  وقتی  باستان  یونانیان 
سراغ ترکیب نمک و روغن زیتون می رفتند. الیه برداری با نمک یکی از 
برای الیه برداری پوست در قسمت های ضخیم )آرنج  روش های معمول 
و زانو( است که سلول های مرده سطح پوست را جدا کرده و به بیرون 
آمدن پوست سالم زیر آن کمک می کند. برای استفاده از این اسکراب 
طبیعی مقدار مساوی نمک دریایی و روغن زیتون را با هم مخلوط کنید 
و وقتی که در حمام هستید و پوست نرم شده است روی قسمت های تیره 

پوست بمالید و آبکشی کنید.

حمام چای
می کرده اند.  استفاده  گیاهی  حمام های  از  خود  پوست  زیبایی  برای  گذشته  از  یونانیان 

عصاره های گیاهی و آب گرم می تواند پوست را سم زدایی کند و ذهن و جسم را تقویت کند. اگر شما 
هم دوست دارید این روش را امتحان کنید چند چای کیسه ای بردارید )این چای می تواند استفاده 
از آب ولرم قرار دهید و بیست دقیقه درون این آب  شده هم باشد( و آن را داخل وان حمام پر 
استراحت کنید. این چای انرژی بدن را افزایش می دهد و سلول ها را تقویت می کند. چای سبز گزینه 

بهتری برای این کار است چوی حاوی آنتی اکسیدان  باالیی است.

روغن زیتون
برای  را  روغن  این  که  است  هزاران سال  یونانیان  و  دارد  عالی  کیفیتی  یونان  زیتون محلی  روغن 
روغن  هومر  که  بدانید  است  جالب  می برند.  به کار  دیگر  مصارف  و  پوست  مرطوب کردن  خوراکی، 
زیتون را طالی مایع نامیده است چون نقشی افسانه ای در تاریخ یونان باستان داشته است. زنان کرتی 
از این روغن برای پوست صورت و بدن و موهای خود استفاده می کردند و ما اکنون می دانیم که این 
روغن حاوی ویتامین ها، اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی فراوانی است که پوست را 
تغذیه می کنند و رطوبت آن را تامین می نمایند. این روغن عالوه بر آبرسانی، خاصیت کشسانی آن 
را افزایش داده و با التیام بخشی ظاهری جوان و شاداب به پوست می دهد و شما برای استفاده از آن 

کافی است مقدار کمی روغن زیتون را روی دست خود بریزید و به صورت خود بمالید.

عصاره انار
انار از میوه های افسانه ای و باستانی است که در یونان هم یافت می شده است و نماد مرگ و زندگی 
مجدد، باروری و حیات جاودانه بوده است. انار نماد پرسفون الهه زیر زمین و مادر زئوس است. اما 
انار ویژگی ها خاص دیگری هم دارد، سرشار از تنین ها، آنتوسیانین ها، ویتامین A، C و E  و مواد 
معدنی است و میزان آنتی اکسیدان های آن سه برابر چای سبز است بنابراین می تواند اثری فوق العاده 
در خنثی کردن رادیکال های آزاد و متوقف کردن فرآیند پیری باشد. عصاره انار را می توان مستقیما 

روی پوست های چرب و مختلط برای کوچک کردن روزنه ها و تقویت پوست به کار برد.

روغن بادام
بادام  از روغن  یونانیان  یاد می شد.  امید  و  نماد صبر  به عنوان  یونان  اساطیر  بین  بادام در  از روغن 
برای پوست و مو استفاده می کردند زیرا غنی از اولئیک، لینولئیک و اسید پالمتیک و منبع خوبی 

از ویتامین های K و E، می باشد. روغن بسیار مفید برای پوست و مو و درمان و کاهش ریزش مو.

خاک رس
یونانیان باستان سال ها پیش از ماسک خاک رس و حمام خاک رس  برای درمان های زیبایی خود 
استفاده می کردند و به مزایای بی نظیر این ماده برای پوست پی برده بودند. خاک رس طبیعی سرشار 
از مواد معدنی بوده و برای پاکسازی پوست بسیار موثر و عالی می باشد. خاک رس دارای خواص ضد 

التهابی بوده، برخی بر این باورند که خاک رس سموم اضافی را از بدن جذب و دفع  می کند.

یک رژیم غذایی سالم
رژیم غذایی مدیترانه ای سالم چیزی است که منحصر به فرد به یونانیان نیست، اما شکی نیست که 
دختران یونانی مدرن قطعا از آن بهره مند هستند. رژیم غذایی یونانی شامل مقدار زیادی از میوه های 
از  زیادی  آنها مقدار  بدان معناست که  این  تازه، سبزیجات، غذاهای دریایی و روغن زیتون است. 
ویتامین ها و مواد معدنی و اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ را در رژیم غذایی خود دریافت می کنند.

نتیجه نهایی یک رنگ روشن دوست داشتنی و مو فوق العاده زیبا است. جای تعجب نیست که بسیاری 
از مردم می گویند که رژیم غذایی مدیترانه سالم ترین رژیم در این سیاره است.

https://www.Mayopra.ir/
https://www.Redmag.ir/



مینا رحیمی- لیال رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(
پوست اولین سد دفاعی بدن محسوب می شود و چند وظیفه مهم را بر عهده دارد که یکی از این وظایف دفع سموم بدن و مواد زیان آور از طریق پوست 
است که به طور عمده از طریق غدد عرق موجود در پوست انجام می شود. ممکن است این امر بدیهی به نظر برسد اما پوست از جمله اجزا مهم بدن بوده 
و ما را در مقابل صدمات و آلودگی ها محافظت می کند، دمای بدن را ثابت نگه می دارد، سموم و مواد زیان آور را از بدن دفع می کند و ویتامین D تولید 
می کند. عالوه بر این تامین کننده زیبایی و جلوه ظاهری افراد می باشد. از این رو نیازمند مراقبت و توجه همیشگی است. در ابتدا زنان مصری متوجه 
مسئله پاکسازی  پوست شده اند و با استفاده از شیر ترش به پاکسازی پوست بدن و صورت پرداخته اند که امروزه مشخص شده اسید الکتیک موجود در 
شیر ترش در پاکسازی پوست بسیار موثر است. طی دو یا سه دهه گذشته اسید موجود در میوه ها از قبیل اسید مالیک موجود در سیب، اسید سیتریک 
موجود در پرتقال و نارنگی، اسیدگلیکولیک موجود در نیشکر و غیره، با درصد غلظت های متفاوت برای الیه برداری و پاکسازی پوست به ویژه صورت مورد 

استفاده قرار می گیرند.

هر پوستی صرف نظر از نوع آن، نیازمند به پاکسازی و تقویت کردن آن است. اهمیت این موضوع به خصوص بعد از سن بلوغ که غدد چربی هم 
فعال می شوند بیشتر دیده می شود. همه ما در زندگی انواع مشکالت پوستی از جمله آکنه، جوش های سر سیاه و سر سفید، لک های حاصل 
از آفتاب، کک و مک، چین و چروک و غیره را تجربه کرده ایم. با گذشت زمان نیز پوست کدرتر شده و جای لک و جوش ها دیرتر از روی آن 
محو می شود. اما یک راه نجات هم وجود دارد و آن چیزی نیست جز الیه برداری و پاکسازی پوست. با این روش می توانید الیه های سطحی 
پوستتان را برداشته و پوست زیر را تحریک و بازسازی کنید. به این ترتیب، پوست جوان و شاداب جایگزین پوست مرده و کدر می شود. عالوه 
بر آن، رعایت رژیم غذایی سالم و طبیعی، استفاده از محصوالت آرایشی و بهداشتی استاندارد و بهره گیری از میوه ها و سبزیجات تازه نیز 

می تواند  تاثیرات بسزایی در حفظ نشاط و شادابی پوست داشته باشد.  
پاکسازی پوست یکی از مواردی است که باعث شادابی و زیبایی طبیعی پوست صورت می شود. هر چند برای پاکسازی پوست روش های 

متفاوتی وجود دارد، اما با روش های ساده نیز می توان به این مهم دست یافت. 
به همین منظور تصمیم گرفته ام در هر نسخه از ماهنامه، مطالبی در زمینه چگونگی پاکسازی و سایر خدمات پوست که منطبق با اصول علمی 
می باشد و بر اساس تجربه پانزده ساله اینجانب در این زمینه است برای شما خواننده عزیز بیاورم و امیدوارم با به کار بستن نکات و موارد 

موجود همواره از پوستی سالم و زیبا و شاداب برخوردار باشید. 

آشناییپوستوچگونگیپاکسازیآن

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

آموز

مزیت های عدم یادآوری
یکی از راه های مختلفی که حافظه نواقص خود را نشان می دهد فراموش کردن است که شایع ترین آن می باشد. ما بسیاری از چیزهایی را که 
در جهان می خوانیم، تماشا می کنیم، فکر می کنیم و مستقیما با آن روبرو هستیم، فراموش می کنیم. )البته همچنین رویدادهای بسیاری را 

به یاد می آوریم که این موضوع دیگری برای بحث است.( 

چرا فراموش می کنیم؟
1. بزرگ ترین دلیل برای اینکه فراموش می کنیم این است که در زندگی روزمره، ما بر روی درک واژگان تمرکز می  نماییم، نه 

برای به خاطرآوردن آنها. 

آنها  با هدف اصلی یادآوری  با وقایع جدید در جهان  اما ما  از خودمان تعریف می کنیم بسیار مهم است،  حافظه به خودی خود زمانی که 
روبه رو نیستیم. در زندگی روزمره قدردانی می کنیم، مدیریت می کنیم، لذت می بریم، با مشکالتی مواجه می شویم، ستایش می کنیم، عشق 
می ورزیم، استدالل می کنیم، بر مشکالت فائق می آییم – همه اینها روش هایی برای درک کردن هستند. ما به بازی بیس بال می رویم، نه 
به این خاطر که آن را به یاد داشته باشیم، بلکه این برای لذت بردن از خودمان در ورزشگاه است. ما در مسیر پیاده روی طبیعت با هدف 
یادآوری پیاده روی راه نمی رویم. ما اول صبح از خانه مان با هدف حفظ کردن آن روز بیرون نمی رویم. ما جنبه های بازی بیس بال و ویژگی های 
پیاده روی و وقایع روزانه در محل کار را به یاد می آوریم، اما فقط به عنوان یک محصول فرعی درک ماست. تحقیقات حافظه و نوشته های 
رایج تاکید زیادی بر حافظه می کنند. شرایطی که در آن بر توجه ما به یادآوری تمرکز می کنیم در واقع بسیار محدود است - مطالعه برای 
امتحان، آمادگی برای یک سخنرانی، تالش برای یادگیری اسامی افراد، نمونه هایی از این مورد است. در زندگی روزمره، بر یادآوری آنچه انجام 
می دهیم تمرکز نمی کنیم. بر روی انجام کار تمرکز می کنیم. این تصادفی نیست که افرادی که بر روی حافظه و نواقص آن مطالعه می کنند، 
همان افرادی هستند که امتحان کالسی می دهند. ما در زمان حال زندگی می کنیم و در نتیجه فراموش می کنیم. همیشه زندگی مان رو به 
جلو پیش می رود-فهمیدن-کنش و واکنش. پس نباید تعجب کرد که گاهی اوقات به یک اتاق برویم و دلیل واردشدن به اتاق را فراموش 
کنیم. وقتی تصمیم گرفتیم وارد اتاق شویم در واقع می خواستیم کار خاصی در آن انجام دهیم، و چیزی را کامل کنیم. اما ما بر انجام عمل 

تمرکز داریم، نه یادآوری آن. 

2. فراموشی به ما کمک می کند تا با درد و مصیبت های زندگی کنار بیاییم.

پس از یک شکست دردناک، مانند از دست دادن یکی از والدین یا همسر، یا یک رویداد بسیار ناراحت کننده، بیشتر ما متوجه می شویم که 
زمان در نهایت درد را تسکین می دهد. اما این زمان فیزیکی نیست که موجب کاهش درد می شود. جزئیات عاطفی واضح کمتر به تجربه 
آگاهانه تبدیل می شوند. حاشیه های حافظه آرام شده و شدت خاطرات دردناک کاهش می یابد. سیستمی که اخیرا کشف شده است این است 

که انتقال دهنده های عصبی کانابینوئید در مغز ما اهمیت اصلی زندگی در زمان حال و کاهش تأثیرات حافظه را نشان می دهد. 

سیستم کانابینوئید، تجربه حسی را افزایش می دهد و نفوذ حافظه را از بین می برد، ما را بیشتر در لحظات ادراکی قرار می دهد و خاطراتی  
را که ممکن است توجه مان را منحرف کند یا باعث درد ما شود از بین می برد. که این سوالی را که در حال حاضر در جوامع پزشکی و 
این کار را  باید  آیا  ناخوشایند را پاک کنیم،  اثرات یک حافظه عمیقا  اگر می توانیم  روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد، مطرح می کند: 
انجام دهیم؟ مسدودکننده های بتا مانند پروپرانولول می تواند اثرات عاطفی حافظه تروماتیک را کاهش دهد و می تواند دارویی برای کاهش 
اختالل از این خاطرات باشد و عالئم اختالل استرس پس از سانحه را کاهش می دهد. آیا خاطرات دردناک ما باید حفظ شود تا درس هایی 

را در مورد جهان به ما آموزش دهد یا درد این خاطرات باید مانند عالئم 
موضع  یا حذف شود؟  کاهش  و  گرفته شده  نظر  در  ناخوشایند  فیزیکی 
هر فرد در مورد این موضوع هر چه که باشد، می توانیم موافق باشیم که 

فراموش کردن حوادث ناخوشایند برای ما ارزش دارد. 

3. حافظه به صورت انتخابی طراحی شده است

خورخه لوئیس بورخس در داستان کوتاه )فونس یا حافظه( در مورد یک 
مرد جوان، فونس، می نویسد که از یک اسب پرتاب شده، به طور دائم فلج 
می شود. فونز پس از آن روزهای خود را در یک اتاق تاریک سپری می کند 
نهایت  را توسعه دهد، که در  تا حافظه خود  به شدت تالش می کند  و 
یاد می آورد.  به  را  باهوش می شود که تمام جزئیات زندگی اش  آن قدر 
دشواری این موقعیت با این واقعیت نشان داده شده است که وقتی فونس 
حوادث روز قبل را به یاد می آورد، 2۴ ساعت طول می کشد تا این کار 
را انجام دهد. ما با این روش به یاد نمی آوریم. ما زیاد فراموش می کنیم. 
در حقیقت، فراموش کردن بخش مهمی از یادآوری چیزهای مهم است. 
کد کامپیوتر که ۹۹,۳ درصد دقیق است اشتباه است. اما چرا باید حافظه 
انسانی به همان استاندارد برگردد؟ حافظه ما معموال برای اهداف مان به 
اندازه کافی دقیق است – که این برای یادآوری موارد مهم یک رویداد و 

حفظ تصاویر انتخاب شده است. 

4. فراموش کردن دارای مزایای عملی است و در واقع یادآوری را 
تقویت  می کند.

مزایای مشخصی برای فراموش کردن اطالعات قدیمی وجود دارد، از قبیل 
جایی که دیروز اتومبیل خود را پارک کرده اید، رمز عبور قدیمی که دیگر 
از آن استفاده نمی کنید، کد پین جایگزین شده تان یا جزئیات یک رابطه 
فراموش کردن  که  دارد  وجود  مواردی  حقیقت،  در  سابق.  طوالنی مدت 
زبان  یادگیری  هنگام  مثال،  برای  بگیرید:  یاد  تا  می کند  به شما کمک 
به طور گسترده تر،  کنید.  متوقف  را  مادری خود  زبان  باید حافظه  دوم 
فراموش کردن به حافظه کمک می کند. افرادی که توانایی فراموش کردن 
حوادث غیرمترقبه را دارند، قادرند رویدادهای مربوطه را نیز به یاد بیاورند. 

این پدیده ای است که به عنوان فراموشی سازگار شناخته می شود. 

افکار نهایی
با  به خصوص  باشد،  دردسرساز  می تواند  فراموش کردن  که  است  واضح 
در  مارگالیت  آویشی  فیلسوف  یادگیری.  به  مردم  اهمیت دادن  به  توجه 
نبرد  در  که  بود  فرمانش  تحت  سرباز  یک  نام  که  ارتش  سرباز  داستان 
کشته شده بود را روایت می کند. فراموشی خاطرات سرهنگ به عنوان 
قرار  انتقاد  مورد  شدت  به  و  می شود  محسوب  اخالقی  شکست  یک 
می گیرد. ما جنبه های خفیف این وضعیت را در زندگی روزمره می بینیم، 
زمانی که ناگهان نام یک آشنایی را فراموش کرده ایم یا نمی توانیم یک 
کلمه خاص را به خاطر بیاوریم. اما شکست روزانه حافظه، نباید شخصی 
فرض شود یا به قلب مرتبط شود. ما به طور طبیعی فراموش می کنیم. 
بیشتر فراموش کردن بخشی از عملکرد حافظه سالم است. فراموش کردن 
می تواند خسته کننده باشد. این منجر به عملکرد ناامیدکننده در امتحانات 
بازبینی  را  زندگی مان  را مجبور می کند بخش های  ما  کار  این  می شود. 
کنیم یا ساعت ها به دنبال یک آیتم نادرست برویم. گاه ممکن است آن 
ما را شرمنده کند. اما فراموشی الزم است و این اجازه را می دهد تا جهان 

را به طور کامل و بی واسطه تجربه کنیم. این به ما کمک 
می کند رویدادهای دردناک در زندگی مان را مدیریت کنیم. 

و ما را تشویق می کند تا چیزهای مهم را به یاد بیاوریم. 

چرا باید فراموش کنیم؟
باید یادآوری را فراموش کنیم. اهمیت فراموش کردن  چرا 
موقت. نمی خواهیم تمایل مان برای فراموش کردن با افزایش 
راه  تنها  که،  است  این  اما حقیقت  کنیم.  را سرزنش  سن 
انجام  که  کارهایی  از  میزان گسترده ای  یادآوردن  به  برای 
بهترین  برای رنگ مورد عالقه   از یک آدرس  می دهیم - 
دوست - به طور متناقض، فراموش کردن است. دکتر نیل 
انگلستان  بریستول  دانشگاه  در  تجربی  روانشناس  مکری، 
می گوید دانشمندان شروع به درک اهمیت فراموش کردن 
یاد  به  را  واقعیتی  که  زمانی  هر  کردند.  یادآوردی  به  در 
می آوریم، مانند جایی که ماشین را پارک کردیم، ناخودآگاه 
هفته  که  مکان هایی  مانند  غیرممکنی  اما  مرتبط  حقایق 
این  می کنیم.  محدود  را  بود  شده  پارک  ماشین  گذشته 
پدیده خودکار و حیاتی فراموشی موقت شناخته می شود. 
درست است که مکانیسم تقویت حافظه می تواند به عقب 
بازگردد. برای مثال، ماکرای متوجه شده است که مثال وقتی 
برای آزمون آماده می شویم، هر گونه حقایق مرتبط را که 
برای مطالعه آن را نادیده گرفتیم را از بین می بریم و کاری 
می کنیم که آن در روز امتحان سخت تر به یاد بیاید. با این 
حال، توانایی به خاطر سپردن جزئیات زندگی، جنبه های 
موقت،  فراموشی  بدون  می کند.  اهمیت  کم  را  آن  منفی 
فلوید  آلبوم پینک  نام  یا  تلفن  به دادن شماره  قادر  کسی 

مورد عالقه اش نخواهد بود.

https://www.psychologytoday.com/

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم

      

۵۵
ReMi 

Journal 



چیزهایی که در مورد روز )فراموش کردم( باید بدانیم:
اگر شما هم یک نفر شبیه ما هستید، در یادآوری تعطیالت، سالگردها، قرار مالقات برای دکتر و ... کامال کندذهن هستید. در یادآوری موضوعات کند 
هستیم، در دنیای پرمشغله ای که امروزه اتفاق می افتد، نمی توانیم همه چیز را دنبال کنیم! این، متاسفانه، ما را مجبور به عذرخواهی برای قرار مالقات ها 
و جشن های فراموش شده می کند، و روز فراموش کردم فرصتی است برای فرار از تمامی عذرخواهی هایی که شما مجبور بودید برای این سال انجام دهید، 

و تمامی چیزهای فراموش شده قبلی را جبران می کند. 

تاریخچه روز فراموش کردم
به شما می گوییم که منشاء روز فراموش کردم چه روزی است، اما به نظر می رسد که فراموش شده ایم. در حقیقت، احتماال چیزی را فراموش کرده ایم که 
باعث شده خالق اصلی یک روز دیگر را در آینده فراموش کند. گفته می شود که این هنوز یک فرصت فوق العاده برای کسانی که به طور دائم فراموش کار 

هستند و فرصتی برای تغییر آن در آینده ایجاد می کند. 

در روز فراموش کردم، وقت آن است که شما به فراموشی خود پایان دهید، و به جای آن، آن را سازماندهی کنید تا تقویم تان به شما کمک کند فراموش 
نکنید.

چیزهای زیادی وجود دارد که باعث فراموشی می شوند، از جمله استرس )که البته منجر به استرس بیشتر می شود(، رژیم غذایی نامناسب و بیماری.

یکی از غیرعادی ترین موارد شامل راه رفتن در یک دره است؛ دلیلی وجود دارد که اعتقاد داشته باشید مغز شما جهان را به عنوان مجموعه ای از صحنه ها یا 
قاب ها درک می کند و عبور از در موجب می شود همه اطالعات از اتاق قبلی تان را که به طور عمده غیرمهم است دور بریزید. به نظر دور از ذهن می رسد، 

اما جذاب است!

چگونه روز فراموش کردم را جشن بگیریم؟
هدف کلی از روز فراموش کردم این است که چیزهایی که فراموش کرده اید را اصالح کنید، آن را به افرادی که تحت تاثیر فراموشی تان قرار گرفته اند 
بدهید، و اطمینان حاصل کنید که آنها هنوز آن را درک می کنند. این را می توان به طور موثر با نوشتن یک یادداشت عذرخواهی خاص که نشان می دهد 

که شما رنجیده شده اید که روز تولدتان و یا موارد خاص دیگر را فراموش کرده اید انجام داد. 

همه این روزها یک گوشی هوشمند دارند )و اگر شما ندارید، نمی خواهم با شما صحبت کنم(، و همه این گوشی های هوشمند داری نرم افزار تقویم هستند. 
با قراردادن همه چیزهایی که فراموش کرده اید در تقویم تان و تنظیم یادآوری کننده ها برای آینده تا از فراموش شدن دوباره آنها جلوگیری شود. روز 
فراموش کردم شانس مهمی برای درست کردن چیزهاست و اطمینان حاصل کردن در سال آینده است تا کمتر جمالتی مانند »متاسفم، فراموش کردم« 

را به نسبت سال قبل بگوییم. 

https://www.daysoftheyear.com/

2 جوالی روز  

فراموش کردم



چگونه مهارت 

شنیداری را در خود 

تقویت کنیم؟
عطیه میرخانی

از آنجایی که شنیدن، ۴۵ درصد ارتباط های میان بزرگساالن را تشکیل 
می دهد از مهم ترین مهارت هاییست که باید در خود تقویت کنید. در این 
میان مهارت صحبت کردن تنها ۳۰ درصد این ارتباط را تشکیل می دهد. 
بیشتر زبان آموزان از ضعیف بودن مهارت شنوایی در زبان خارجی شکایت 

دارند. ریشه های این ضعف به قرار زیر است:
گفتگو کنندگان سریع صحبت می کنند.

صدای زمینه زیاد است.
سرنخ های دیداری کم است مثال صورت شخص را نمی بینیم و مکالمه 

تلفنی است.
دامنه لغت شنونده محدود است.
موضوع برای شنونده آشنا نیست.

باور غلط: بسیاری از زبان آموزان بر این باورند که تنها با زندگی در محیط، 

زبان خارجی مهارت شنیداری تقویت می شود.

چند راه تقویت مهارت شنیداری
هدفمند گوش دهید: حتی وقتی اخبار گوش می دهید یا فیلم تماشا 
خودتان  از  کنید  سعی  می دهید  گوش  موسیقی  حتی  یا  و  می کنید 
بپرسید: چه چیز؟ چرا؟ چه کسی؟ کجا؟ مثال وقتی به موسیقی گوش 

می دهید سعی کنید پیغام آن آهنگ را درک کنید. 
باور غلط: برخی زبان آموزان تصور می کنند اینکه فقط تلویزیون در منزل 

روشن باشد مهارت شنیداریشان تقویت می شود.
ارتباط ها هرچقدر هم که  استرس را کنار بگذارید: همیشه در همه 
مهارت شنیداریتان ضعیف باشد باز هم می توانید بخشی از آن مکالمه را 
بفهمید اما اگر بیش از اندازه مضطرب باشید و یا این تلقین را به خود 
نیتیوها چی  نمی فهمم  که  من  نیست،  لیسنینگم خوب  که  "من  کنید 
می گن." خودبخود بهره زیادی از مکالمه نمی برید. اگر دامنه لغت ضعیفی 

برایدرجتبلیغکسبوکارخوددر
ماهنامهرمیباماتماسبگیرید

(514) 703-4020
(514) 996-1620

دارید به مهارت های دیگر خود اکتفا کنید، مثال به لب های شخص نگاه 
کنید و طرز ادای کلمات را ببینید، و یا درباره موضوع مورد بحث فکر 
کنید و کلمات و اصطالحات حول محور آن موضوع را برای خود مرور 
نمایید. از طرز بیان شخص مقابل می توانید به حس او پی ببرید. و مثال 
چنانچه حس شما می گوید شخص خوشحال است به دنبال کلمات مثبت 

باشید.
ضرب المثل ماه:

"The grass is always greener on the other side!”
مرغ همسایه غازه.

             A: "It just seems like they have this perfect life,
 always traveling and spending time together."
 B: "Hey, the grass is always greener. I'm sure they
have their own problems that no one else can see."

الف: به نظر میاد آنها زندگی بی نقصی دارند، همیشه مسافرت می روند و 
با هم هستند.

ب: نه بابا، مرغ همسایه همیشه غازه. مطمئنم آنها نیز مشکالت خودشان 
را دارند که دیگران نمی بینند.

اصطالحات مربوط به این فصل و چگونگی توضیح آن به پزشک:
Heat stroke: گرما زدگی شدید 

مثال می گوییم: 
He has the symptoms of heat exhaustion.

او عالیم گرمازدگی دارد.
Dizzy: سرگیجه 

I feel dizzy.
سرم گیج میره.

Blister: تاول 
I have blisters on my fingers.

روی انگشتام تاول زده.
Food poisoning: مسمومیت غذایی 

I think I have food poisoning .
فکر کنم مسمومیت غذایی شدم.

 Rashes and itchy
جوش زده و می خاره.

I have rashes on my stomach and they are itchy
روی شکمم جوش زده و می خاره.

Feverish تب دار بودن، باال بودن حرارت بدن
I feel feverish but don't have a fever

من حرارت بدنم باالست اما تب ندارم.

Peeling off پوسته زدن 
My skin is peeling off

 پوستم پوسته پوسته میشه.

 Suntan /sunburn
I wanted to get a tan but I got a sunburn

می خواستم برنزه کنم اما آفتاب سوخته شدم.



پل های فراموش شده در جهان
جاده ما را به مکان های بسیاری هدایت می کند. گاهی اوقات کره زمین کوچک و ناچیز ما در مقابل وسعت کهکشان بسیار گسترده به نظر می رسد. 

هنوز نیز بسیاری از مکان های شناخته نشده، جزایر و چشمه هایی وجود دارند که کشف نشده اند. بسیاری از زنان و مردان هستند که پیگیری کشف حقایق 
زمین را دلیل موجودیت خود می دانند و زمانی که چیزی کشف می شود همان طور که ماهیت وجودی ما انسان ها است بسیار شگفت زده خواهیم شد. اما 
بگذارید یک لحظه در مورد آن چیزهایی که کشف شده یا ساخته اند فکر کنیم، به نظر می رسد برخی از نقاط حتی در شهرهای خودمان وجود دارند که 
فراموش شده اند. به عنوان یک انسان ما عادت های وحشتناکی داریم و آن اینکه هر آنچه که پیر می شود را کنار گذاشته و سعی می کنیم آن را با چیزی 
جدیدتر و بهتر جایگزین نماییم. ما انسان ها همیشه این احساس را داریم که آن چیزی که جدید است قابل اعتمادتر می باشد. جاده هایی که فراموش شده اند 
را به خاطر بیاورید، مسیرهایی که مردم از آنها عبور می کرده اند، همانند جاده ها و پل ها نیز شرایط مشابهی دارند. پل ها همواره اجازه داده اند تا انسان ها 
بتوانند از آب ها و شکاف های مختلف در سراسر زمین عبور نمایند و این یک اختراع مهندسی فوق العاده بود. حال آماده باشید تا چشمان خود را بر روی 

برخی از پل های ترسناکی که تاکنون از آنها عبور نکرده اید باز کنیم که به نوعی جزء پل های فراموش شده در جهان به شمار می روند.

Washington State Route 520 جاده ۵20 واشنگتن
شناخته  نیز  نمی رسند  جا  هیچ  به  که  رمپ هایی  عنوان  به  اغلب  ساختار  این 
می شوند. این جاده در مراتعی در ایالت واشنگتن قرار داشته و اساسا بخشی از 
از میان سیاتل  برنامه ساخت شاهراه اصلی R. H. Thomson بوده است که 
عبور می کرده است. شهروندان در تاریخ ۴ می ۱۹۶۹ یک شورشی را بر علیه این 
انداختند و برای نیم قرن است که این رمپ ها به عنوان یادآوری  طرح به راه 
تنش های میان بزرگراه های سیاتل و طبیعت آنجا می باشد تا این نیز در لیست 
پل های فراموش شده در جهان قرار بگیرد. در سال 2۰۱۳ وزارت حمل و نقل 
 2۰۱۶ تا   2۰۱۳ های  سال  بین  در  دارد  قصد  که  کرد  اعالم  واشنگتن  ایالت 

بزرگراه ۵2۰ را با هزینه ای بالغ بر ۴,۱ میلیارد دالر مجددا جایگزین نماید.

Viaduc du Caramel پل ویادوک کارامل
۱۳ قوس زیبا از این پل همچنان در روستای Castillon در فرانسه هنوز هم 
از دور دیده می شود اما در حال حاضر در انزوا و سکوت ایستاده است و خود را 
در لیست پل های فراموش شده در جهان قرار داده. پل ویادوک در بین سال های 
 Sospel به  را   Menton روستای  تراموایی که  برای خط  تا ۱۹۱2   ۱۹۰۸
متصل نماید ساخته شد. گفته شده است که این پل براساس دستورات نظامی بر 
روی منحنی منحصر به فردی از کوهستان ساخته شده تا آنها بتوانند در صورت 

تهاجم آن را از بین برده و از حمله دشمن جلوگیری نمایند.

Fountain Creek Bridge پل فونتین کریک
پل قوسی سنگی فونتین کریک در غرب واترلو در سال ۱۸۴۹ ساخته شده است 
و در دهه ۱۹2۰ زمانی که به حدود ۱۰۰ متری ساختمان بزرگراه دولتی ۱۵۶ 
در  قوسی سنگی  پل  بزرگ ترین  عنوان  به  پل  این  گردید.  منسوخ  منتقل شد 
شهرستان مونرو شناخته می شود. با توجه به اینکه در این شهرستان حدود ۱۰۰ 
پل سنگی ساخته شده است و دومین قطعه بزرگ آن توسط ترافیک جاده ای در 

ایالت مورد استفاده قرار می گیرد.

Pont St-Bénézet پونت سنت بنزت
مابین  شده  ساخته   Rhone رودخانه  روی  بر  که  پل  این 
جنوب  در   Villeneuve-lès-Avignon و   Avignon
و  بین سال های ۱۱۷۷  این ساختار  قرار گرفته است.  فرانسه 
شده است.  ساخته  متر   ۸۹۶ از  بیش  اولیه  طول  با  و   ۱۱۸۵
در سال  لوییس هشتم  توسط  محاصره شهر  در طی  پل  این 
۱22۶ نابود گردید، اما طبق نظر کنگره فرانسه در سال ۱2۳۴ 
مجددا بازسازی شد. این ساختار از اهمیت استراتژیکی خاصی 
بهره مند بوده و برای دسترسی به دادگاه های کلیسایی در قرن 
پونت  پل  بود.  ضروری  داشت  قرار  آوینیون  در  که  چهاردهم 
سنت در نهایت در قرن هفدهم میالدی در اثر سیل فاجعه باری 
که در سال ۱۶۶۹ صورت گرفت ار بین رفته و امروزه تنها 22 
قوس از ساختار اصلی آن باقی مانده است که موجب شده آن را 

در لیست پل های فراموش شده در جهان قرار دهیم.

https://www.eligasht.com/

Bridge to Nowhere پل نوهیر
این پل در بیابان های میان کوه های سن گابریل در ایالت کالیفرنیای آمریکا و در 
باالترین نقطه پنجه شرقی واقع شده و یکی از پل های فراموش شده در جهان 
می باشد. بر اساس LAist این پل قوسی در سال ۱۹۳۶ به عنوان بخشی از 
یک طرح برای ارتباط بین Azusa با کوه های شهر Wrightwood ساخته 
تا تمامی این نواحی  شده است. اگر چه که سیل بزرگ سال ۱۹۳۸ باعث شد 
زیر آب بروند. این جاده هرگز ترمیم نشد اما پل به صورت جداشده در میان 
کوه ها باقی ماند. تنها راه دسترسی به این پل به وسیله پیاده روی ۱۰ مایلی و 
یا از طریق صخره نوردی است که مقصدی خوب برای مسافران کوهنوردی به 

شمار می رود.

پل متروکه مونوریل
Abandoned Monorail Suspension Bridge

که  واقع شده  مالزی  کشور  در   Putrajaya در  تمام  نیمه  مونوریل  پل  یک 
به عنوان پیوند گمشده سیسم حمل و نقل عمومی برای سرمایه اداری فدرال 
شناخته می شود. این پروژه با ۹۰ درصد پیشرفت در سال 2۰۰۴ متوقف شد 
زیرا دولت بودجه بیشتری را برای ادامه آن تایید نکرد. براساس گزارشات گفته 
شده  که منتقدان برای جمعیت ۵۵ هزار نفری پوتراجایا خدمات مونوریل را تایید 
نکرده اند. این پروژه احتماال زمانی ادامه خواهد یافت که این شهر بزرگ تر شود.

Green Elm Bridge پل الم سبز
به راحتی نمی توان از پل الم سبز بازدید کرد و آن کمی شما را می ترساند. گفته 
می شود که منطقه رهاشده ای واقع در کنار رودخانه ترینیتی و در مجاورت یک 
گورستان وجود داشته که یکی از مکان های پرطرفدار نیز می باشد. گفته می شود 
که این پل که اندازه ای بیش از ۳۰ متر دارد توسط خرابکارها به آتش کشیده 
شده و آسیب دیده است و در لیست پل های فراموش شده در جهان قرار گرفته 

است.



یوسف عالقه بند

یادآور  تلویزیونی و سینمایی  نمایش های  به دلیل  نام زورو  همیشه  تقریبا 
شمشیربازی است. با این وجود شمشیربازی مدرن که بسیار متفاوت از تصورات 
ذهنی و سینمایی ماست،  برای بسیاری از افراد کمتر شناخته شده است. در 
این نوشتار برآنیم که به اختصار نشان دهیم شمشیربازی مدرن چیست و از 

کجا آماده است.

تاریخچه شمشیربازی
شمشیربازی ورزش روزگاران کهن است. فن شمشیر زدن و استفاده از 
شمشیر برای حمله و دفاع، عمری به درازای تاریخ بشر دارد. شمشیر، 
ورزشی  تنها  دلیل  همین  به  و  بوده  بشر  اسلحه  مهمترین  سال  هزاران 
چگونگی  برای  گویایی  و  زنده  مدارک  و  دارد  روشن  تاریخی  که  است 
میالدی  قرن چهارم  اوایل  ورزش شمشیربازی  دارد.  آن وجود  پیدایش 
در آلمان متولد شد و سپس  در قرن پانزدهم به ایتالیا رفت و سرانجام 
اروپا همه گیر شد. در آن دوران مهم ترین  در قرن شانزدهم در سراسر 
انگیزه برای کسب این مهارت، آمادگی برای دوئل یا همان جنگ تن به 
تن بود. در اواخر قرن ۱۷ میالدي که بسیاري از کشورها دوئل را ممنوع 
ورزش  یک  عنوان  به  شمشیربازي  گسترش  براي  کردند،   زمینه  اعالم 
فراهم گردید و باشگاه هاي   زیادي تاسیس شدند تا به تربیت شمشیربازان 

بپردازند.

دوره  اولین  در  شرکت کننده  ورزشی  رشته  چند  از  یکی  شمشیربازی 
المپیک بوده و از آن زمان تا به امروز در تمامی ادوار مسابقات المپیک 
سر  فرق  از  شمشیربازها  داشته است.  حضور  تیمی  و  انفرادی  به صورت 
از ضربه های  تا نوک پا کامال پوشیده و مجهز هستند تا صورت و بدن 
سال  در  المپیک  کمیته  گزارش  بر  بنا  بماند؛  محفوظ  حریف  احتمالی 

2۰۰۸، شمشیربازی یکی از ایمن ترین ورزش های دنیا به شمار می رود.

نحوه اجرای حرکات شمشیربازی
برای کسانی که برای اولین بار به تماشای شمشیربازی می نشینند، دنبال 
کردن حرکات سریع و برق آسای بازیکنان بسیار دشوار است. برای این که 
بتوانید بازی شمشیربازی را بهتر درک کنید، سعی کنید تنها روی یک 
بازیکن تمرکز نمایید. بازیکنی که مورد حمله قرار می گیرد، تالش می کند 
با حرکت دفاعی تیغه حریف را از بدن خود دور کند و سپس پاسخ خود 
را با یک ضدحمله اجرا کند. بدین ترتیب دو بازیکن حرکات تهاجمی و 
تدافعی خود را با هم رد و بدل می کنند. حفظ فاصله نقش کلیدی در 
این ورزش ایفا می کند. هر بازیکن تالش می کند فاصله مناسبی با حریف 
داشته باشد تا دور از دسترس حریف قرار گیرد. آنگاه یکی از دو بازیکن 
سعی بر شکستن این فاصله می کند تا شانس اجرای یک حرکت تهاجمی 
بازیکن حمالت کاذبی را اجرا  از دو  اوقات یکی  را به دست آورد. گاهی 
می کند تا واکنش های مختلف حریف را بررسی کند و متعاقبا با حرکات 
واقعی او را فریب داده و ضربه خود را وارد کند. هنگامی که به سرعت 
بازی شمشیربازی عادت پیدا کردید، تاکتیک ها و استراتژی بازی برای 
شما نمایان خواهد شد و درک بهتری از زیبایی، ظرافت و فریبندگی این 

رشته جذاب ورزشی به دست خواهید آورد.

ورزش شمشیربازی در ایران
سال  در  ایران  شمشیرباز  نماینده  اولین  عنوان  به  ملکم  خان  فریدون 
۱۹۰۰ میالدی به المپیک پاریس رفت. ولی به دلیل عدم حضور رسمی 
ایران در زمان قاجار دراین مسابقات، نامی از او در تاریخچه شرکت ایران 
در المپیک برده نمی شود. پس از قاجار، شمشیربازی پیشرفت کرد. اولین 
فدراسیون شمشیربازی ایران در سال ۱۳۴۶ شروع به کار کرد و از آن 
پس ایران رسما نمایندگانی در سطح جهانی داشت. به طور مثال، گروهی 
مصاف  به  مونترال ۱۹۷۶  المپیک  مسابقات  در  ایرانی  مردان  و  زنان  از 
دیگر رقبای خود رفتند. بعد از انقالب حدودا به مدت ده سال شمیربازی 

متوقف شد و پس از آن آرام آرام جان گرفت. شمشیربازان ایرانی اکنون از مدعیان قهرمانی جهان به حساب می آیند.

برخی از قوانین و اصطالحات شمشیربازی

پیست شمشیربازی چهارده متر طول و یک و نیم متر پهنا دارد. پیش از آغاز مسابقه، شرکت کنندگان باید  به یکدیگر، داور و تماشاگران ادای احترام 
کنند که به آن سالم گفته می شود. سپس با فرمان داورباید در حالت گارد قرار گیرند.

Salute  سالم

En garde

آن گارد، موقعیتی است که شمشیرباز باید به گونه ای بایستد که یک پا جلو بوده، شمشیر به سمت حریف بوده و دست آزاد در کنار بدن در حالت مناسب 
قرار گیرد. 

?Êtes-vous prêtes آیا آماده اید؟

Oui/Non

Allez فرمان شروع بازی 

و پس از آنکه به سوال داور مبنی بر اینکه آیا آماده هستند یا خیر، پاسخ مثبت دادند، با فرمان بعدی داور آماده رقابت می شوند. پس از هر امتیاز تا پایان 
مسابقه این پرسش و پاسخ بین داور و شرکت کنندگان رد و بدل میگردد. شمیربازی ورزش الکتریکی است. دستگاه ثبت امتیاز بسته به نوع شمشیر، 
چراغ هایی به رنگ سبز، قرمز و یا سفید را نشان می دهد که بنا به چراغی که روشن می شود و با در نظر گرفتن سایر قوانین، امتیاز بین شمشیربازان 

تقسیم می شود. 

Fencing - A Conversation 
of Blades

ادامه دارد ...



ــی و تجهیزات  ــوازم جانب ــن ل عجیب تری
رفاهــی در خودروهای کالســیک )2(

قایق کانو
لوازم جانبی  از عجیب ترین  محصول شرکت Li-Lo در دهه  ۱۹۶۰، یکی 
در  زیادی  فضای  تا  بود  بادی  به صورت   Li-Lo کانو  قایق  است.  خودرو 
خودرو اشغال نکند و دو نفر می توانستند با کانو بادی به آب بزنند. باتوجه  
 Li-Lo به قیمت 2۵ پوندی )به نرخ امروز حدود ۷۴2 دالر(، قایق تفریحی

یکی از گران ترین لوازم جانبی خودرو محسوب می شد.

رادیو
سیستم  از  هم  مدل ها  از  بسیاری  و  دارند  رادیو  مدرن  خودروهای  تمام 
کارپلی،  اپل   بلوتوث،  اتصال  لمسی،  نمایشگرهای  با  و سرگرمی  اطالعات 
اندروید اتو و سیستم صوتی حرفه ای استفاده می کنند. با این  حال حدود 
مانند  درست  نبود؛  خودرو  در  استاندارد  قطعه ای  رادیو  پیش،  سال   ۵۰
از  باید  بودند،  رادیو  به  دنبال  که  افرادی  امروز،  متنوع  هدیونیت های 
نمونه های افترمارکت خرید می کردند. انواع رادیوها در آن  سال ها فروخته 

می شد؛ مثال نمونه  2 وات به نرخ امروز حدود ۴۶۰ دالر قیمت می خورد.

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

از کابین و قطعات بیرونی استفاده می شد.

پوشش رادیاتور
در خودروهایی که به پیشرفته ترین سیستم های تهویه و گرم کن صندلی 
و فرمان مجهز هستند، ایده  پوشش رادیاتور برای تضمین بهترین عملکرد 
سیستم خنک کنندگی بسیار عجیب به نظر می رسد. با وجود این، پوشش 
رادیاتور در دوران خودروهای کالسیک یکی از پرفروش ترین لوازم جانبی 
بود. با نصب این قطعه که معموال به ظاهر خودرو هم شکل جذاب تری 
می داد، گرم کردن پیشرانه در آب وهوای سرد، سریع تر انجام می شد. برخی 

از نمونه های این محصول قابلیت تنظیم از داخل خودرو را هم داشتند.

صندلی های عقب بزرگ تر

برای درک دلیل مرگ ومیر باالی رانندگان و سرنشینان خودرو در 
۵۰ سال پیش، باید به شرایط آن دوران توجه کرد. الستیک ها و 
ایمنی  چراغ های تمام خودروها بی کیفیت بودند و بستن کمربند 
رانندگی  در  الکل  مصرف  کشورها،  از  بسیاری  در  و  نبود  مطرح 
مشکلی نداشت. حاال صندلی های عقب بزرگ تر را که خوابیدن و 
درازکشیدن کودکان را هم هنگام حرکت خودرو ممکن می کرد، به 
این مجموعه اضافه کنید. واکنش سازمان های ایمنی خودرو و جاده 
نوعی  بود.  خواهد  دیدنی  قدیمی،  جانبی  تجهیزات  چنین  درباره  
دیگری از صندلی های جانبی هم وجود داشت که کابین خودرو را 
به تخت خواب کامل تبدیل می کرد. البته، در طرز استفاده از این 

محصول ذکر شده بود که خودرو نباید در حرکت باشد.

ماشین اصالح صورت

بدون شک اگر شرکت فیلیپیس ماشین اصالح صورت مخصوص 
خودرو را امروز عرضه می کرد، با پرونده  ای بزرگ از شکایت روبه رو 
نشان می دهد که در ۵۰ سال  فیلیپس  تبلیغاتی  بروشور  می شد. 
گذشته، دیدگاه انسان ها چقدر تغییر کرده است. ماشین اصالح و 
ریش تراش فیلیپس قابلیت اتصال به فندک خودرو را داشت و به 
تبلیغ  رانندگی  هنگام  حتی  صورت  اصالح  برای  وسیله  ای   عنوان 

می شد.

روکش فرمان

با  خوش دست  فرمان های  به  که  جدید  خودروهای  در 
با  رنگارنگ  روکش های  ایده   هستند،  مجهز  گرم کن  سیستم 
طرح های متنوع بسیار قدیمی است. روکش های فرمان هنوز 
در  ولی  فروخته می شوند؛  ایران  مثل  برخی کشورها  در  هم 
خودروهای جدید، تعویض کامل فرمان انتخاب بهتری است. 
فاصله   نشان دهنده   خودرو،  ساده   جانبی  وسیله   همین  شاید 
زیاد خودروسازی در کشورها و قدیمی بودن مدل های موجود 

در بازار باشد.

تعویض پیشرانه

قوای فنی خودروها مثل  در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، عمر 
شرکت های  از  یکی  ایده   بازهم  اما  نبود؛  لوکس  تویوتا های 
به   خوشایند  چندان  پیشرانه  تعویض  تبلیغ  برای  خودروساز 
نظر نمی رسد. درواقع، پیشنهاد تعویض پیشرانه پس از فروش 
تولیدکننده  کامل  اعتماد  نشان دهنده   کیلومتر،  صفر  خودرو 
به عمر زیاد قطعات نیست. درهرصورت، بسیاری از شرکت ها 
برای  جدید  پیشرانه    ،)Rootes( بریتانیا  روتس  مانند 

خودروهایشان عرضه می کردند.

قاب عکس روی داشبورد
ایده   افراد برای راننده روی داشبورد،  نصب عکس عزیزترین 
جالبی بود که با هدف ایمنی بیشتر عملی شد تا مثال، راننده 
کمتر  داشبورد،  روی  همسرش  و  فرزند  عکس  چسباندن  با 
به رانندگی با سرعت زیاد فکر کند. این روزها در چند ثانیه 
می توان هم صدا و هم تصویر یک فرد را از راه دور دریافت 

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

آموز

پنکه  کوچک داشبورد
وقتی خودرو قدیمی باشد، از سیستم تهویه و کولر هم خبری نیست. 
می شوند.  تولید  هنوزهم  خودرو  مخصوص  چندپره  پنکه های  انواع 
این پنکه ها معموال برای نصب روی داشبورد یا سقف خودرو طراحی 
بیشترین  قدیمی  کامیون های  و  پیکاپ  و  تاکسی  رانندگان  شده اند. 
مصرف کننده  امروز این پنکه های هستند؛ اما ۵۰ سال پیش، پنکه های 

کوچک خودرو در بیشتر خودروها وجود داشتند.

قالپاق یا پوشش چرخ ها
بیشتر خودروهای مدرن از رینگ های آلومینیومی استفاده می کنند. 
ارزان  بسیار  قیمت  با  اقتصادی  خودروهای  برای  تنها  قالپاق،  انواع 
عرضه می شود تا ظاهر ناخوشایند رینگ  فوالدی مخفی شود. در چند 
براق چرخ ها  و  کروک  پوشش های  به  سراغ  افراد  بیشتر  پیش،  دهه 

می رفتند؛ زیرا گزینه های زیادی برای انتخاب وجود نداشت.

دستگاه تصفیه هوا
در دهه  ۱۹۸۰، بیشتر خودروها سیستم تهویه و کولر و بخاری 
داشتند. شرکت هیتاچی )Hitachi( با دستگاه تصفیه کننده به 
 دنبال جذب مشتری بود. این دستگاه از چند الیه فیلتر استفاده 
می کرد تا برای مثال، دود سیگار داخل خودرو را از بین ببرد. 
هیتاچی در بروشور تبلیغاتی این محصول نوشته بود که هوای 

پر از دود سیگار کابین خودرو در سه دقیقه تمیز خواهد شد.

بخاری و سیستم های گرم کن
درست مانند سیستم تهویه و کولر، بسیاری از خودروهای دهه  ۱۹۶۰ به 
بخاری مجهز نبودند. برای گرم نگه داشتن کابین خودرو باید بخاری های 
افترمارکت خریده می شد. محل نصب این بخاری ها هم معموال زیر پای 
سرنشین  جلو یا عقب بود. البته با شروع فصل گرما، باید جای بخاری 
و کولر عوض می شد که در خودروهای مدرن، یک کلید کوچک یا یک 

لمس انگشت، این کار را انجام می دهد.

کاله نمدی ایمن
یکی از عجیب ترین لوازم جانبی خودرو در تاریخ، کاله نمدی ایمن بریتانیا است. توضیح زیادی درباره  این کاله نمی توان داد؛ ولی بعید است 

در تصادف  ها، کاله نمدی مانع صدمه  شدید به سر شود.

دماسنج
تقریبا تمام خودروهای جدید به دماسنج آنالوگ یا دیجیتال مجهز هستند؛ اما در دهه های گذشته، باید از لوازم  جانبی برای بررسی دمای 

بیرون خودرو هنگام رانندگی استفاده می شد.

آفتاب گیر پرده ای
قابل تنظیم  پرده های  مشابه  دقیقا  که  آفتاب گیر  این  قدیمی هستند.  پرده ای  آفتاب گیرهای  مدرن،  تهویه  خودکار  پدربزرگ سیستم های 

خانگی است، با یک کلید بازوبسته می شد.

https://www.zoomit.ir/



1940: بر باد رفته 
آمریکا ساخته  در جنوب  تاریخی که  عاشقانه  فیلم  این 
تمام  در  کالسیک  فیلم های  محبوب ترین  از  یکی  شد، 
نژادگرایانه  محتوای  خاطر  به  هرچند  است؛  دوران 
آشکارش نیز مورد انتقاد قرار می گیرد. در سال ۱۹۴۰، 
این فیلم توانست ۱۰ جایزه اکادمی یا اسکار را بگیرد که 
شامل هشت جایزه رقابتی و دو جایزه افتخاری می شود. 
حاتی مک دانیل اولین بازیگر سیاه پوست سینما بود که 

آن زمان توانست برنده جایزه اسکار شود.

1993: فهرست شیندلر

این فیلم داستانی حماسی از استیون اسپیلبرگ، وحشت 
نام  به  آلمانی  تاجر  یک  داستان  طریق  از  را  هولوکاست 
اسکار شیندلر متصور می کند که در جریان جنگ جهانی 
دوم با به کار گماشتن بیش از هزار یهودی در فابریکه اش، 
جان آنان را نجات داد. این اثر با کارگردانی لیام نیسون، 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  کینگسلی  بن  و  فینیس  رالف 

فیلم های ساخته شده تاریخ فهرست شده است.

19۶0 :بن هور
این فیلم حماسی قابل توجه توسط ویلیام وایلر کارگردانی شده و قبل از 
آنکه تولید شود، ریکارد ۴۰ نسخه اسکریپت را شکست. بودجه اش بیش 
از ۱۵ میلیون دالر، یعنی بیشتر از هر فیلم تولیدشده تا آن زمان بود. ۱۰ 
بازیگر در این فیلم نقش داشتند. برای فیلمبرداری حدود 2۵۰۰  هزار 
اسب استفاده شد. این فیلم توانست برنده ۱۱ جایزه اکادمی یا اسکار شود 
که یک ریکارد دیگر زده که تنها دو فیلم دیگر نیز بعدا به آن رسیده اند.

19۸۸:آخرین امپراتور
ایتالیایی در  برتولوچی  برناردو  به کارگردانی  تاریخی و جاه طلبانه  فیلم 
مورد زندگی "پویی" آخرین امپراتور چین است که در سن دو سالگی 
به زندگی کردن مثل زندانی در شهر  به تخت سلطنت رسید و مجبور 

ممنوعه شد. این فیلم بیوگرافی یا تاریخی برنده ۹ جایزه اسکار شد.
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10فیلمبرتروفراموشنشدنی
سینماییدرتاریخجایزهاسکار

بسیاری از آثار سینمایی که برنده جایزه آکادمی برتر یا اسکار شده اند، 
افسانه ای هستند. اینجا فقط ۱۰ فیلم برتر به شما معرفی می شوند. آیا 

همه آنها را دیده اید؟

199۸: تایتانیک

دی  لئوناردو  عاشقانه  داستانی  فیلم  این  شخصیت های 
غرق شدن  از  خاطراتی  که  هستند  وینسلت  کیت  و  کاپریو 
کشتی تایتانیک را در این فیلم داستانی فریبنده به یادگار 
این  دالری،  میلیون   2۰۰ تولیدی  بودجه  با  گذاشته اند. 
شاهکار به کارگردانی جیمز کامرون، گران ترین فیلمی است 
طالی  مجسمه   ۱۱ بود.  شده  ساخته  خودش  زمان  تا  که 
اسکار در سال ۱۹۹۸ به این فیلم داده شد که ریکارد فیلم 

"بن هور" تعیین شده بود.

حلقه ها،  ارباب   :2004
بازگشت پادشاه

بخش   ۱۱ در  تخیلی  فیلم  این 
بود.  شده  اسکار  جایزه  نامزد 
که  تخیلی  قسمتی  سه  فیلم  این 
نیز  پیتر جکسون می باشد  ساخته 
۱۱ جایزه اسکار گرفت. در مجموع 
براساس  که  فیلم  این  قسمت  سه 
جی.آر. از  حلقه ها"  "ارباب  رمان 

آر تولیکنس نویسنده ساخته شده 
بود، ۱۷ جایزه اسکار گرفت.

1973:پدرخوانده

فیلم کالسیک گنگستر فرانسیس فورد کوپوال برنده جایزه 
براندو  بهترین تصویر در سال ۱۹۷۳ شد. مارلون  اسکار 
برای نقش آفرینی فراموش نشدنی اش به عنوان "مافیا دون 
با  بازیگر شناخته شد.  بهترین  به عنوان  ویتو کورلئونه" 
بومی های  با  رفتار  به  اعتراض  در  بازیگر  این  وجود  این 

امریکایی، جایزه اسکاری که برنده شده بود را نپذیرفت.

1992: سکوت بره ها 

این فیلم هیجانی افسانه ای در سال ۱۹۹2 پنج جایزه اسکار گرفت. این 
فیلم از رمان توماس هریس اقتباس شده و داستانش بر یک دکتر روانی 
و آدمخوار می چرخد که دست به قتل های زنجیره ای می زند. این نقش 
توسط انتونی هاپکینز فوق العاده به تصویر کشیده شده که جایزه اسکار 
بهترین بازیگر را نیز گرفت. ستاره همراهش جودی فوستر در نقش مامور 
کارآموز "اف بی آی" و جاناتان دیمه کارگردان فیلم نیز هردو یک جایزه 

اسکار گرفتند.

۶۸ 
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2012: هنرمند

ستاره های این فیلم سیاه و سفید که به دوران سینمای صامت 
و  دوجاردین  جان  است،  صدادار  ولی  برمی گردد   ۱۹2۰ دهه 
کارگردانی  با  داستانی  کمدی  فیلم  این  هستند.  بجو  برنیک 
میشل هازانویویوس در سراسر جهان برنده جوایز متعددی شده 
که از جمله پنج اسکار می باشند. این نخستین تولید سینمای 
فرانسه بود که جایزه بهترین تصویر اسکار را به دست آورد. جان 
دوجاردین نیز نخستین فرانسوی بود که جایزه بهترین بازیگر 

نقش اول را برنده شد.

2017: نور مهتاب

این فیلم داستانی معاصر به کارگردانی باری جنکینز پس از آن 
جایزه اسکار بهترین تصویر را به دست آورد که فیلم "الال لند" 
مهتاب"  "نور  شد.  معرفی  برنده  عنوان  به  مراسم  در  اشتباه  به 
اولین فیلمی است که همه نقش آفرینانش سیاه پوست هستند و 
داستان  بهترین  جایزه  سیاه پوستان  سینمایی  تاریخ  در  توانست 
فیلم و تصویر را از اسکار برنده شود. در این عکس بازیگر خردسال 

این فیلم الکس هیبرت در نقش کیرون دیده می شود.
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فالماهجوالی۲01۹
فروردین )21 مارس- 19 آوریل(

امنیت خانه، خانواده و امنیت شخصی توجه شما را جلب می کند. برای 
آینده،  دستاوردهای  و  موفقیت  برای  زندگی تان  اساس  و  پایه  بازسازی 
را حفظ  درونی  ابتکارات  فکری،  و  ذهنی  پیگیری های  می گذارید.  وقت 
می کنند. می توانید انرژی زیادی را صرف بازی کنید و یا عاشقش باشید. 
ابراز احساسات قدردانی  زندگی اجتماعی هنوز در حال پیشرفت است. 
خرداد  ماه  از  که  بودید  کسی  آیا  دهید.  ادامه  را  افراد خاص  به  نسبت 
بیان  برای  را  خود  اضافی  انرژی  کرده اید؟  دریافت  را  ویژه ای  پیشنهاد 
چیزی منحصر به فرد به کار گیرید. ابتدا شغل، تصویر عمومی و سپس 

گروه ها، دوستان و اهداف تان در آینده مشخص خواهد شد.
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

را  زیادی  زمان  است!  اصلی  اولویت  یادگیری  و  نوشتن  کردن،  صحبت 
صرف تحقیق در مورد دانش عمیق تر کرده اید تا بتوانید ماهیت خود را 
بهبود بخشید. در خانه همیشه فعالیت داشته باشید. مکالمات متعددی 
خواهید داشت. بعضی به نوبه خود دلتنگی می کنند. از مقابله با اعضای 
خانواده پرهیز کنید. بهترین زمان برای بازسازی خانه یا شروع ساختن 
برگردد. فرصت های  به عقب  از زمانی است که عطارد  خانه جدید قبل 
مالی، مذاکرات و سرمایه گذاری هنوز هم مورد توجه قرار می گیرد. اشیا و 

مکان های زیبا هنوز هم شما را جذب می کنند. 
خرداد )21 می- 20 جون(

را  تمرکز خود  به حال  تا  تغییر خواهند کرد.  مالی، شخصی  ارزش های 
بر ثروت، دارایی ها و ارزش فردی معطوف کرده بودید. چه چیزی واقعا 
برای شما اهمیت دارد؟ ارتباطات در محیط روزانه تان به طور چشمگیری 
افزایش می یابد. این یکی از استعدادهای درونی شماست! اطمینان حاصل 
کنید که قدرت کلمات شما به یک سالح مخرب تبدیل نمی شود. هنوز 
عوض  را  خود  ظاهر  بار  چند  دارید.  جذابی  و  اجتماعی  شخصیت  هم 
درخواست  می خواهید  که  را  چیزی  همچنان  زیاد ؟؟؟  دفعات  کرده اید، 
آگوست.  ماه  اوایل  تا  حداقل  کنید،  دریافت  را  آن  است  ممکن  کنید. 
موضوعات عاطفی، مالی مشترک و سپس موضوعات مربوط به گسترش 

افق هایتان مشخص خواهد شد.
تیر )21 جون- 22 جوالی(

انسانی لطیف، مهربان و تعلیم دهنده هستید! سال  تولدت مبارک. شما 
ارزیابی  برای  را  با زحل شروع می شود که هنوز شما  نجومی جدیدتان 
صادقانه تان به منظور دستیابی به کاستی ها و ضعف ها راهنمایی می کند. 
مسائل مربوط به مشارکت، روابط ممکن است در دومین بار نشان داده 
و  مادیات  مانند  می دهید،  اهمیت  آن  به  زندگی  در  که  آنچه  به  شود. 
یا  پول  مورد  در  دیگران  با  است  ممکن  باشید.  داشته  توجه  معنویات، 
دارایی صحبت کنید. عزیزان تان ممکن است به مراقبت شما نیاز داشته 
به  تمایل  از  روحیه می شود.  فعالیت های خیریه تان موجب رشد  باشند. 
دیگران  به  باورهایتان  تحمیل  به  تمایل  و  ناعادالنه  و  ناخوشایند  خرید 
پرهیز کنید. پایان ماه می تواند تجربه های عاطفی را بیشتر از حد معمول 

نشان دهد.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
این  اواسط  تا  است؟  بوده  مه  در  که  است  مانند شیری  احساس تان  آیا 
ماه مشخص می شود. سپس باید ارتباط برقرار کنید. از انرژی اضافی تان 
 ۱۰ تا  را  تولدتان  عالمت  همچنان  مریخ  که  همان طور  کنید،  استفاده 
تغییر  شما  که  می کشد  طول  ماه   22 حدود  می دهد.  عبور  آگوست 
بزرگی را در زندگی تان انجام دهید. مراقب باشید که زیاد بلند صحبت 
نکنید. فعالیت های گروهی و با دوستان این ماه افزایش می یابد. زندگی 
اجتماعی تان بهبود می یابد، دعوت ها ممکن است متعدد باشد. تعامل با 
زنان ممکن است اغلب رخ دهد. بسیاری از شما هنوز هم بر روی معنویت 
قبول  آنچه که هستید  برای  را  یاد می گیرید خود  و  کار می کنید  خود 
با  کنید. مسائلی در این ماه در زمینه کار و سالمت و سپس در رابطه 

مسائل مشارکت و رابطه مشخص می شود.
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

عملی، دقیق و با وجدان؛ این چیزی که شما در فعالیت های گروه تان و 
با شما در  افرادی که  انجام می دهید.  دنبال کردن اهداف و آرزوهایتان 
ارتباط هستند، انعکاسی از خودتان هستند. هنوز از شما سوال می شود 
در مورد این که آیا آنها شایسته شما هستند و یا اینکه باید آنها را نادیده 
بگیرید. چشم انداز زندگی نهایی شما هنوز هم بازسازی می شود. مراقبه 
می تواند ذهن تان را به چشم اندازهای باالتر باز کند و آرامش را برایتان 
که  را  کلماتی  بگویید.  است  الزم  که  را  چیزی  هر  بیاورد.  ارمغان  به 
نباید بگویید برای خودتان به عنوان راز نگه دارید. ممکن است این ماه 
شغلی  و  تجاری  زندگی  در  دلخواه تان  شرایط  باشد.  شما  میل  برخالف 
به وجود می آیند. این ماه در مورد آنچه که دوست دارید یا احتماال روابط 

عاشقانه تان و سپس در خصوص عملکرد روزانه تان مشخص خواهد شد.
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

این چند ماه گذشته  شما کامال مشخص بوده است، چون سیاره حاکمتان 
اقامت طوالنی در برج جوزا خواهد داشت. خارجی ها ممکن است نقش 
کلیدی ایفا کنند. تجربیات آگاهی بخش چشم انداز زندگی تان را گسترش 
فراهم  زیبایی  الهه  تالش های  طریق  از  را  شخصی تان  رشد  و  می دهد 
شخصی تان  شهرت  شده است.  برجسته  شما  شخصی  مرحله  می کند. 
در  و  گروهی  فعالیت های  در  شما  خالقانه  کلمات  می شود.  عمومی 
میان دوستانتان به اشتراک گذاشته خواهد شد. زیاد در مورد اهداف و 
جاه طلبی های تان از خود راضی نباشید. مسائل مربوط به خانه، خانواده یا 
امنیت و سپس برخی روابط عاشقانه، خالقانه و یا لذت بخش در این ماه 

مشخص خواهد شد.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

از نیازهای درونی تان برای مشارکت عمیق و تحوالت شدید برای کمک 
به گسترش افق های شخصی خود از طریق تعلیمات متافیزیکی، مذهبی یا 
معنوی استفاده کنید. یک دوره جدید مطالعه کمک می کند تا در کارتان 
پیشرفت کنید. هنوز در دوره جستجو برای معنای زندگی هستید. در یک 
ماه خوب به مسافرت بروید. به دنبال آن چه که در زندگی شغلی تان نیاز 
دارید بروید. تصویر عمومی خود را ارتقا دهید. جزئیات بی ارزش را نادیده 
بگیرید. مراقب درگیری با دیگران باشید. برخوردهای دوستانه با عمق و 
شدت بیشتر ادامه می یابد. اکنون سیاره ونوس در مسیر مستقیم است، 
این ماه چیزهایی در مورد محیط  اعتباری مطلوب هستند. در  کارهای 

روزمره تان و مسائل خانه یا خانواده مشخص خواهد شد.

آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
در دنیای آرام و عادی تان، فشارهای زیادی وجود دارد. هنوز هم در حال 
یادگیری محدودیت های منابع تان و اینکه چقدر باید با دیگران همکاری 
نه  باشید هستید. رشته های جدید  وابسته  به دیگران  می کنید و چقدر 
تنها دامنه زندگی تان را گسترش می دهند، بلکه ممکن است چیزی را 
به  مربوط  مسائل  مشارکت،  کند.  بیدار  را  است  عمیق  روح تان  در  که 
همکاری ادامه می یابد. بعضی ممکن است سرانجام تصمیم بگیرند ازدواج 
کنند. مسائل حقوقی ممکن است خارج از دادگاه حل شود. تجارب جدید 
شما را مجذوب خود می کند. سفر تا زمانی که مسافت های دور نمی روید 
برایتان لذت بخش است. حرکت های طوالنی مدت ممکن است در آینده 
انجام شود. مسائل مالی و یا مجموعه ای از ارزش ها و سپس ارتباطات در 

محیط روزمره تان در آینده مشخص می شود.
دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

دارند. زحل هنوز در  توجه  به  نیاز  ارتباطي همچنان  مسائل مشارکتي/ 
حال عبور از بخش نمودار شماست که نیاز به تجزیه و تحلیل تعهدات 
روانشناختی  افکار  کن.  نگاه  درونت  به  دارد.  شما  روابط  در  انتظارات  و 
عمیق را بازتاب دهید. با جنبه های پنهان خودتان در ارتباط باشید. انتظار 
و  تحقیق  برای  خوبی  ماه  این  باشید.  داشته  عمیقی  و  شدید  مکالمات 
بررسی است. مسائل مربوط به کار و روابط کارکنان با هم هموار می شوند. 
بنابراین گرایش بیش از حد به غذا و نوشیدن وجود دارد! توانایی شما 
برای رسیدگی به موقعیت های فوری ناگهانی بررسی شده است. تجارب 
باعث تحول در نحوه ادعای شماست. روشنگری برای اولین بار در مورد 
مسائل شخصی عاطفی و سپس با توجه به ارزش های خود و نحوه صرف 

هزینه آن است. 

بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه(
نوآوری و اصالت شما در کار و یا در خدمات روزمره تان به کار رفته است. 
شما هنوز در دوره یادگیری ارزش کار روزانه و خدمات و حفظ عملکرد 
بدن خود به شیوه ای سالم هستید. جریان ارتباطات به شکل خالقانه در 
مشارکت روابط است. افرادی ممکن است در زندگی تان وارد شوند که به 
باشند و مانند کسانی که می شناسید  به یکدیگر  طرز غیرمعمولی شبیه 
هم  هنوز  خوب  زمان  یک  داشتن  و  سرگرمی  تفریح،  کنند.  عمل 
اولویت های شماست. می توانید رابطه جدیدی آغاز کنید. مراقب تمایل 
برای عالقه مند شدن، عصبانی شدن و یا خشن بودن با دیگران باشید. 
اطمینان حاصل کنید که درگیری هایی که به وجود می آیند ارزش مبارزه 
را دارند. در مورد رشته های معنوی یا عرفانی، و سپس در رابطه با مسائل 

شخصی عاطفی روشنگری خواهد شد.
اسفند )19 فوریه - 20 مارس(

تابستان زمانی است که شما بیشتر دارای روابط عاشقانه، خالقیت و لذت بردن 
هستید. شما در یک دوره طوالنی در جستجوی خالقیت شخصی و بیان خود 
بوده اید. هدف موجودیت شما یکی از بزرگ ترین نگرانی های شماست. ارتباطات 
در کار یا در حوزه خدمات شخصی بسیار زیاد است. سرعت ریتم روزانه شما 
سرعت می گیرد. مسائل بهداشتی مطرح می شود. مراقب اختالفات و استدالل ها 
با همکاران باشید. برنامه های ورزشی شما اکنون به نفع شماست. فضای خانه و 
خانواده باید همچنان دلپذیر باشد. تب نوآرایی همچنان شعله ور است. خانه تکانی 
در بهار طوالنی تر از آنچه پیش بینی شده است طول می کشد؟ روشنگری در مورد 
گروه ها، دوستان، اهداف، جاه طلبی ها و سپس در ارتباط با رابطه معنوی باالتر 

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

محلتبلیغشما
ماهیانه1۲دالر
514.996.1620

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

محلتبلیغشما
ماهیانه1۲دالر
514.996.1620

مهدیه سلیمی
حسابداریدر امور مالیاتی و متخصص 

MAHDIEH SALIMI

MSIMPOT@GMAIL.COM

514-886-7471

ماهنامهرمیبا3300
جلددربیشاز70فروشگاه

ایرانیوغیرایرانی

ماهنامهرمیبا3300

جلددربیشاز70فروشگاه
ایرانیوغیرایرانی

)514( 575-7080
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