در رویای
اختراع چه چیزی
هستی؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمدهاست که در یک روز تابستانی روی علفها دراز بکشید و به آسمان خیره شوید و فکر بکری به سرتان بزند؟ بیشتر مختر عها از همین جا شروع کردهاند.
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ازکجاشروعکنیم!

در دنیای واقعی گاهی ایدهها و طرحهای احمقانه هم ممکن است موفق شوند .این طرحها
شاید مفید باشند ،اما همینکه به ذهن یک انسان رسیدهاند ،نشان میدهد که انسان
میتواند خالق باشد و رویاپردازی کند .اگر میخواهید مخترع شوید ،نباید از شکست بترسید
بلکه باید تالش کنید و به راهتان ادامه دهید .در این راه چند نکتۀ مهم برای شما داریم:
ح

طرح 1

ج

چ
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نکتۀ مهم

۱

خ

یاد بگیرید که اهمیت ندهید
مهم این است که طرح شما به نظرخودتان ،فوقالعاده و
بینظیر باشد؛ شاید دیگران دراینباره با شما همعقیده
نباشند ،ممکن است این طرح جهان را تغییر ندهد و یا
شما را ثروتمند نکند! آیا میدانید بعضی از طرحهای به
ثبت رسیده هرگز ساخته نشدهاند؛ مانند اختراع پوشک
برای پرندگان! چه تمیز!

نکتۀ مهم

۲

یک دفترچۀ یادداشت با خود داشته باشید
نقشهها ،طرحهای کلی ،افکار ،یادداشتها و پیوند(لینک)های اینترنتی همه اهمیت دارند .یکی از بزرگترین
هنرمندان جهان ،لئوناردو داوینچی ( 1519ـ  1452میالدی) دفتر یادداشتی داشت که آن را هرجا میرفت با خود
میبرد .او وقتی از دنیا رفت 13000 ،صفحه پر از طرحهایی که تند و تند در آن دفترچه کشیده بود ،از خود به
یادگار گذاشت.
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نکتۀ مهم

3

ایدهتان را بررسی کنید
مطمئن شوید که آنچه دارید اختراع میکنید ،وجود ندارد .آیا طرحی برای ریختن کره در جای چسب مایع دارید؟
این طرح اجرا شده است .آخر کتاب را به دقت بخوانید .در آنجا دربارۀ ثبت اختراع توضیح دادهایم.
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زیردریاییهایعجیب

اگر یک زیردریایی اختراع
میکردی ،چه شکلی بود؟
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ی شبیه کوسه باشد،
زیردریاییها فوقالعادهاند اما اگر زیردریای 
فوقالعادهتر است؛ اینطور نیست؟

زیر دریایی «ماهیگیر ایکس» میتواند دو
سرنشین حمل کند .این زیردریایی کام ً
ال
از آب بیرون میپرد و میتواند بچرخد و
پُشتک بزند!

اگر هواپیما را بیشتر از کوسه دوست دارید ،بفرمایید! این یک
زیردریایی است که مانند هواپیما در آب پرواز میکند و بال و سیستم
هدایت دارد .از «اَ َبر هوانورد قوی یگان ویژۀ هوایی» برای تحقیقات
اقیانوسی استفاده میشود .این هوانورد میتواند  305متر شیرجه
بزند!
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برایهاپو
باران خیلی تند است؟

مشکلی نیست :یک چتر سگ بخر!

به اختراعی که از
چشمهای سگ نگهبان شما
محافظت کند ،چه میگویید؟
عینسگ! یعنی عینک سگ! این عینک از
َ
چشم او در برابر باد و گرد و خاک و اشعۀ
ماورای بنفش محافظت میکند.

دستگاه اسکوتر سگی!
اسکوتری که با نیروی سگ کار
میکند .واقعاً یک نفر این وسیله را
اختراع کرده است!
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میدانی ...اختراعات فقط برای
آدمها نیست!

دلتان میخواهد بدانید
سگها برای چه پارس میکنند؟
شما به «مترجم زبان سگی» نیاز دارید؛ وسیلهای
که حرفهای سگ را برای انسان ترجمه میکند!
این وسیله به قالدۀ سگ بسته میشود و عبارتها
را به یک دستگاه کنترل از راه دور مخابره میکند؛
بعد ،پارس سگ ،بسته به اینکه شاد یا غمگین
باشد و یا حالت تدافعی داشته باشد ،ترجمه
میشود.

مخترعان این دو محصول دلشان نمیخواست که سگها  ،
ِ
محل زندگیشان را کثیف کنند .پس ،دستگاه تغذیۀ خودکار
تمیز را اختراع کردند و دستگاهی که مدفوع سگ را جمع
میکند .میبینید چه چیزهای خوبی طراحی کردهاند؟

این سگها را با تعدادی اختراع سگی
خوشحال کنید!
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شنای خشک

دوست داری شنا کنی اما دلت نمیخواهد خیس شوی؟
با یک دستگاهِ شنا که هرجا بخواهی میتوانی با آن کار کنی ،روی زمین خشک تمرین شنا کن؛
موقع تمرین با این دستگاه ،با دستهایت به پدال فشار میآوری و برای حرکات پا از نوعی اهرم
باالبر پلکانی استفاده میکنی .این اختراع به ثبت رسیده است اما هنوز در فروشگاه نزدیک خانۀ
شما موجود نیست...

آیا میتوانی یک دستگاه ورزشی
شگفتانگیز اختراع کنی؟
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کالههایخالق

از مُ خت استفاده کن! همان کاری که مخترعان این وسایل انجام دادهاند.

این مخترع که به تب یونجه
مبتال بود ،وقتی عطسههایش
شروع میشد ،دستمال از
دستش نمیافتاد...

کاله لگنی جانشین کاله درازی شد که
موقع اسبسواری در میان درختان
بهراحتی از سر مردان میافتاد.

َپتِن این کاله را در سال  1880به ثبت
رساند .او به «مرد چتری» معروف شد.

ام پی تری پلیر برای گوش دادن به
موسیقی هنگام راه رفتن ،فوقالعاده
است اما سر آدم را گرم نگه نمیدارد...
این مشکل هم با این کاله رادیودار
حل شد!
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«کاله نوشابهخوری» کالهی است که از دو قوطی نوشابه
و یک نی انعطافپذیر تشکیل شده است .با وجود آن،
آدم میتواند بدون کمک دست ،نوشابه بخورد!

فکرت را به
کار بینداز و برای
این مرد یک کاله که پر از
ایدههای حسابی باشد،
درست کن!
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 ...اگر میخواهید!

زمانرابهعقبیاجلوببرید!
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ماشینی که شما برای سفر در زمان طراحی
میکنید ،چه شکلی است؟
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