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ﻣﱳ ﺗﺴﺖ ﺻﺪا آﻧﻼﯾﻦ در ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی آوای ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻨﺮ

ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ  ۱۴و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﱳ ﺧﺒﺮی:
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﮕﺠﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اِن اِف ﺳﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی و ﻣﺘﺮو
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﺎزﮔﺎری دارد و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ان در ﺑﺮاﺑﺮ ﲡﻬﯿﺰات ﭘﺮداﺧﺖ
ﻏﯿﺮﳌﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﭻ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﲤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ و
ﻣﺘﺮو را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺷﻌﺮ:
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﺎرﻏﯽ از ﺣﺎل دوﺳﺘﺎن ﯾﺎرا
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﻮ ﻣﯿﺴﺮ ﳕﯽﺷﻮد ﻣﺎ را
ﺗﻮ را در آﯾﻨﻪ دﯾﺪن ﺟﻤﺎل ﻃﻠﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮدﺳﺖ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ را
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﻬﺎرﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺎغ و ﺻﺤﺮا را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮی
ﭼﺮا ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﯾﺎر ﺳﺮوﺑﺎﻻ را
ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اوﺻﺎف ﺣﺴﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ
ﻣﺠﺎل ﻧﻄﻖ ﳕﺎﻧﺪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ را

رواﯾﯽ و دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﺤﻮر:
از ﳕﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ :ﻣﮑﺒِﺚ | ﻧﻮﺷﺘﻪ :وﯾﻠﯿﺎم ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ | ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺷﺎدﻣﺎن
ﻣﻜﺒﺚ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮنآﻟﻮد و دو ﺧﻨﺠﺮ در دﺳﺖ ﭼﭙﺶ وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﺎر را اﳓﺎم داده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺻﺪاﻳﻲ ﺷﻨﻴﺪه ﻛﻪ او را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دو ﭘﺴﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻛﻪ در اﻃﺎق ﻛﻨﺎري ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ﺑﻴﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻳﻜﻲ در ﺧﻮاب ﻣﻲﺧﻨﺪﻳﺪه و دﻳﮕﺮي در ﺧﻮاب ﻓﺮﻳﺎد زده» :ﺧﻴﺎﻧﺖ! ».
آن دو ﺳﭙﺲ دﻋﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ،او ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻣﲔ ﮔﻔﱳ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﳊﻈﺎت ﻛﻪ
ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻣﲔ ﮔﻔﱳ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻜﺒﺚ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ،ﺻﺪاﻳﻲ ﺷﻨﻴﺪه ﻛﻪ » :ﻣﻜﺒﺚ ﺧﻮاب را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺧﻮاب و آرام ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ».

