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سرخط
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صحنه اول :تهران ،تابستان  .۲۰۱۲ظهر است .هوا داغ به معنی واقعی
کلمه و تیغ آفتاب تیز و برنده .از گرما هالکم و تاکسی هم پیدا نمیشود.
دارم میدان کاج در منطقه سعادتآباد را دور میزنم .چند دختر جوان
که از روبرو به من نزدیک میشوند ،از شدت گرما دکمههای مانتو را باز
و روسریها را شل کردهاند تا بلکه تن دمکردهاشان هوایی بخورد .ناگهان
یک ون گشت ارشاد جلوی پایشان ترمز میکند .قیامتی میشود ،جیغ و
داد و سرکوب! در نهایت پیرزنی وساطت کرد ،حجابها سفت شد و پلیس
راضی ،محبت کردند که با خود نبردنشان.
صحنه دوم :مونترال ،تابستان  .۲۰۱۵ظهر است .هوا گرم و شرجی است.
در ایستگاه اتوبوس منتظر نشستهام که خانم محجبهای وارد میشود
با  ۳بچه قد و نیم قد .ظاهرش کامال داد میزند که از نژادی اروپایی
است .بچهها همه بور و چشم آبی .با خانمی از بچههای کالس زبان ما
همکالم میشود .معلوممان میشود که اصالتا کبکی است از خانوادهای
یخوانده که با اسالم آشنا شده و حجاب
کاتولیک .در مکگیل درس م 
را انتخاب کرده است.
صحنه سوم :باز هم مونترال ،همین چند روز پیش .هوا هنوز
تصمیم نگرفته تکلیفش را روشن کند .صبح خنک بود اما حاال گرم
و شرجی شده .در «جامدادی» (دفتر مجله مداد) نشستهام و سرم
به حساب و کتاب بدهیهای مجله گرم است .تلویزیون برای
خودش روشن است که چند بار کلمه «مسلمان» را میشنوم.
دقیق که میشوم معلمی محجبه در حالی که چشمهایش
از نگرانی سرد شده رو به دوربین از نگرانیهایش میگوید.
نگرانی از اینکه طبق تصمیم دولت جدید کبک یا باید
حجابش را بردارد یا اخراج شود.
حاال که این متن را مینویسم خبری منتشر شده که
گویا دولت  CAQاز تصمیم قبلی کوتاه آمده و قرار شده
معلمانی با پوشش مذهبی که از قبل استخدام شدهاند،
سر کار باقی بمانند اما معلمان جدید باید بین دستورات
دینی و شغل دولتی ،یکی را انتخاب کنند.

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪى
)ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ(
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: 514-778-9011
 : 514-289-9044دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
 : 514-289-9022ﻓﺎﮐﺲ
 : 021-2289-4567دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان
 : 021-8531-2878ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﺮان
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پنجره

پاییز رنگین کانادا
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چراغ سبز اجباری دولت آینده
کبک به معلمان مذهبی
فرمهر امیردوست پس از یک هفته مناقشه و اعتراضات خیابانی،
دولت آینده استان (حزب ائتالف آینده کبک) چراغ سبزی به
کارمندانی که نشانههای مذهبی میپوشند ،نشان داده است.
«ائتالف آینده کبک» هفته گذشته اعالم کرد قصد دارد در
راستای تحقق وعدههای انتخاباتی ،معلمانی را که حجاب یا کیپا
و یا دیگر نشانههای مذهبی میپوشند را اخراج کند .این اعالمیه
واکنش هزاران نفر را در پیداشت و منجر به شکلگیری تظاهراتی
بر علیه دولت شکل نگرفته  CAQشد تا فرانسوآ لوگو متوجه شود
که ماه عسل او با کبکیها تمام شده است و روزهای سخت از
همین حاال شروع شده.
یکی از وعدههای انتخاباتی فرانسوا لوگو ،رهبر حزب «ائتالف
آینده کبک» ( )CAQحذف پوشش دینی از لباس فرم کارمندان
دولت بود .در این میان معلمان و نیروی پلیس از اولویتهای او
بودند.

THE GAZETTE/ Allen McInnis

˂
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سیمون ژولین بارت ،سخنگوی گروه انتقال دولت روز سهشنبه اعالم کرد
که دولت حاضر است برای معلمان فعلی که از نشانههای مذهبی استفاده
میکنند ،استثنا قائل شود .کارمندان جدید باید با طرح ممنوعیت توافق کنند.
بارت همچنین افزود در نظر گرفتن چنین استثنایی مورد نظر حزب «ائتالف
آینده کبک» نبوده و نیست ،اما حزب حاضر است به صدای مخالفان گوش
دهد و در تصمیمگیریهایش منعطفتر باشد .با این حال ،بارت بر موضع طرح
ممنوعیت استفاده از نشانههای مذهبی در دولت تاکید کرد.
صلیب سر جایش میماند
بارت همچنین گفت که ائتالف کبک قصد ندارد صلیبی را که در شورای
ملی پشت سر صندلی سخنگو قرار گرفته ،بردارد .استدالل بارت این بود که
میان قصد ائتالف آینده کبک بر اجرای طرح ممنوعیت استفاده از نشانههای
مذهبی در دولت و بر کارمندان دولت و از طرفی قصد حزب بر حفظ نشانههای
مسیحی ،تعارض و تناقضی وجود ندارد.
به گفته بارت ،صلیبی که از دهه سوم قرن بیستم در مرکز قانونگذاری
استان نصب شده «میراث کبک» است.
روز یکشنبه هزاران نفر در مرکز شهر مونترال گردهم آمدند تا مخالفت خود
را با قانون مطرح شده اعالم کنند« .لوگو باید برود» و «فرانسوآ ،کبک مال من
است» از جمله شعارهای معترضان بود.

˂

THE GAZETTE/ Allen McInnis
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موزه هنرهای زیبای مونترال
در نسخه پزشکان
فرهنگ و هنر در سبک زندگی سالم قرن بیست و یکم
هنر درمانگر است .فلسفه ابتکار عمل تازه موزه هنرهای زیبای
مونترال همین جمله است ،و به پزشکان اجازه میدهد تا برای بیماران
خود بازدید از موزه تجویز کنند.
دکتر هلن بویر ،قائم مقام پزشکان فرانسهزبان کانادا (Medecins
 )franchophones du Canadaو رئیس گروه پزشکان در مرکز
درمان و بهداشت سنت لویی د پارک میگوید« :شواهد و قراین علمی
در دست است که هنردرمانی برای سالمت جسمانی مفید است .هنر
باعث افزایش سطح کورتیزول و سراتونین در خون میشود .این دو
هورمون در بازدید از موزه افزایش مییابد و این هورمونها مسبب
سالمت ما هستند .پیش از این گمان بر این بود که بازدید از موزه
تنها بر سالمت روان تاثیر دارد .یعنی برای افرادی با مشکل روانی
یا افسردگی .اما اینطور نیست .هنر درمانی برای بیماران دیابتی،
افراد با بیماریهای مزمن ،و افراد نیازمند به کمکهای پرستاری نیز
مفید است .از دهه هشتاد قرن گذشته برای بیمارانمان ورزش تجویز
کردهایم زیرا میدانیم که ورزش در افزایش دقیق همین هورمونها
موثر است .اما وقتی با بیماران باالی هشتاد سال روبهرو میشویم،
معلوم است که نمیتوان برای آنها ورزش تجویز کرد».
موزه هنرهای زیبای مونترال در روز پنجشنبه اعالم کرد که از اول
ماه نوامبر سال جاری ،پزشکانی که عضو «پزشکان فرانسهزبان کانادا»
هستند میتوانند برای بیماران خود بازدید از موزه هنرهای زیبا را
تجویز کنند .بدین ترتیب بیماران ،پرستاران همراه و اعضای خانواده
از مزایای درمانی تماشای هنر بهرهمند خواهند شد .موزه اعالم کرده
است که این پروژه یکساله اولین ابتکار عمل از نوع خود در جهان
است.

جارچی
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این پروژه برای برطرف کردن معضالت و مشکالت روانی و
جسمی متعدد استفاده خواهد شد.
توماس باستین ،رئیس مرکز آموزش موزه هنرهای زیبا ،اشاره
میکند که موزه بیست سال است که با جامعه پزشکی همکاری
داشته و به بیماران کمک کرده است .اما این بار اولین مرتبه
است که پزشکان میتوانند بازدید از موزه را به نسخه تجویزی
خود اضافه کنند.
باستین میگوید« :دیدهایم که موزه برای مردم سودمند واقع
شده ،بنابراین تصمیم گرفتیم که این پروژه را با پزشکان آغاز
کنیم .اگر کسی از سرطان سینه رنج میبرد ،با بازدید از موزه
حس بهتری پیدا خواهد کرد».
پزشکان در طی این دوره آزمایشی یکساله اجازه دارند تا
پنجاه بازدید موزه تجویز کنند .هر نسخه ورود رایگان برای دو
بزرگسال و دو فرد زیر هفده سال را شامل میشود.
برخی از پزشکان انگلیسیزبان که هم به فرانسه و هم به انگلیسی
کار میکنند ،نیز عضو پزشکان فرانسهزبان کانادا هستند.

جارچی

هنر
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فرزندان آدم
LES ENFANTS D'ADAM

سهشنبه  16اکتبر ،ساعت 19:30
محل نمایش :

Cégep de Saint-Laurent - Salle
Émile-Legault

ledevoir.com Credit: Écho Média

˂

˂

پادشاهان مغول

LES ROIS MONGOLS

چهارشنبه  17اکتبر ،ساعت 19
محل نمایش Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce :
فیلم «پادشاهان مغول» داستان زندگی َمنون  12 ،Manonساله را حکایت
میکند .منون دختری حساس است .او متوجه میشود که بهزودی ،به
همراه برادرش ،با خانوادهی دیگری زندگی خواهند کرد
که از این به بعد مسؤولیت نگهداری از آنها را
به عهده خواهد داشت .این فیلم کبکی با
اقتباس از رمان  Nicole Bélangerو به
کارگردانی  Luc Picardساختهشده
است .این فیلم به نگاه کودکان
به دنیای بزرگساالن ،دروغها و
خیانتهایشان میپردازد.
برای تهیه بلیت این نمایش اینجا
را لمس/کلیک کنید.

Crédit photo : Gracieuseté – Marie-Claude Hamel

نمایش فرزندان آدم ،داستان زندگی زنی را روایت
میکند که با مرگ همسرش وارد دنیای جدیدی میشود .او با نگاه
جدیدی که فرزندانش نسبت به او پیدا میکنند مواجه شده و گاه
شگفتزده میشود .از طرفی فرزندان او نیز باید با شرایط جدید
مادرشان کنار بیایند .در این میان فرزندان این زن با گذشتهی پدرشان
که با آن غریبه بودهاند نیز آشنا شده و شناخت تازهای از مادر خود پیدا
میکنند .این نمایش با هنرنمایی  Dorothée Berrymanو کارگردانی
 Luce Pelletierبر روی صحنه میرود.
برای تهیه بلیت این نمایش اینجا را لمس/کلیک کنید.

جارچی

هنر
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MISC
پنجشنبه  18اکتبر ،ساعت 19:30
محل اجرا :

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

Credit: Jean-François Hétu / ledevoir.com

LA BIBLIOTHÈQUE INTERDITE

شنبه  20اکتبر ،ساعت 19:30
محل نمایش :

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

شاعری برای درآوردن خرج هرماه خود ،به سرایداری در یک کتابخانهی
مرموز ممنوعه میپردازد .یک بازرس که فکر میکند از قبل
او را میشناسد ،شاعر را میرباید و محبوس
میکند .متن و موسیقی این نمایش اثر
 Denis Planteاست .این تئاتر با
هنرنمایی  Sébastien Ricardو به
کارگردانی Brigitte Haentjens
و  Sébastien Ricardبر روی
صحنه میرود.
برای تهیه بلیت این نمایش
اینجا را لمس/کلیک کنید.

منبع

˂

کتابخانه ممنوعه

˂

 MISCنام گروه موسیقی جاز سه نفرهای است
که تصمیم دارد تا آخرین آلبوم خود را
در مونترال اجرا کند .هرکدام از این
هنرمندان Jérôme Beaulieu،
 William Côtéو Cédric
سهمی
Dind-Lavoie
در خلق ریتم ،ملودی و
هارمونی این قطعات بر
عهده داشتهاند.
برای تهیه بلیت این
اجرای موسیقی اینجا را
لمس/کلیک کنید.

جارچی

هنر

بیا برقصیم
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LET'S DANCE AVEC ELIZABETH BLOUIN
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منبع

شنبه  20اکتبر ،ساعت 20
محل اجرا Maison de la culture Maisonneuve :

 Élisabeth Blouinموسیقیدان جوان و بااستعدادی
است که تحت تأثیر هنرمندانی چون Whitney
 Houston، Stevie Wonderو Marvin Gaye
بوده است و به موسیقی  funk-rockعالقهی
وافری دارد .در این اجراÉlisabeth ،
 ،Blouinبه همراهی چهار نوازندهی
دیگر ،مخاطب خود را به رقص دعوت
میکند.
برای تهیه بلیت این نمایش اینجا را
لمس/کلیک کنید.

Credit: Romain Duris et Vincent Cassel
dans "Fleuve noir" : un face à face haletant.
© Mars Films

˂

رودخانه سیاه

FLEUVE NOIR

دوشنبه  22اکتبر ،ساعت  16و 19:30
محل نمایش Théâtre Outremont :
پسر ارشد خانواده  Arnaultبه نام  ،Danyگمشده است.
 Viscontiمأمور پلیس که از کار خود خسته و دلسرد است ،بهعنوان
مسئول این پرونده انتخابشده است .او باید پسر نوجوان را پیدا کند و
این در حالی است که با مشکالت پسر خود دستوپنجه نرم میکندYan .
 Bellaileمعلم َدنی وقتیکه از ماجرا باخبر میگردد،
برایش جالب میشود که پرونده را دنبال کند.
این فیلم با هنرنمایی Vincent Cassel
و  Romain Durisو به کارگردانی
 Erick Zoncaدر سال 2018
ساخت ه شده است.
برای تهیه بلیت این فیلم اینجا
را لمس/کلیک کنید.
François
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بیانیه ژولیان روزفلد
و مانیفستهای هنری
در مونترال
پریسا کوکالن هنرمند آلمانی  Julian Rosefeldtمجموعهای از آثارش
را با عنوان «بیانیه» ( )Manifestoاز  20اکتبر امسال در موزهی هنرهای
معاصر مونترال به نمایش خواهد گذاشت .این مجموعه در سال ،2015
با الهام از سنتها و مفاهیم زیبایی شناسانه در شیوهی بیان هنری
خلقشده است .این هنرمند از تصویر در مرزی میان پرفورمانس ،سینما
و اینستالیشن برای ساخت آثار خود یاری میگیرد.
مجموعه ی  Manifestoاز هنرپیشهی مشهور استرالیایی �Cate Blan
 chettبرای اجرای نقش در کاراکترهای مختلف استفاده کرده است.
این نقشها از معلم مدرسه ،مرد بیخانمان ،کارگر ،عروسکگردان تا
دانشمند متغیر هستند .تمام تکگوییها در این تصاویر از بیانیههای
هنری  150سال اخیر تشکیلشده است.
 Manifestoشامل  13قطعه ترکیبی است .این قطعات از متونی در
سبکهای هنری چون فوتوریست  ،Futuristeدادائیست Dadaïste،
 Fluxusجنبش هنری معاصر در سالهای ،Suprématiste ،1960
جنبش هنری روس قرن بیستم Situationniste ،یک جنبش هنری

˂

Credit: Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015 © Julian Rosefeldt and VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Julian Rosefeldt. Manifesto | Film zur Ausstellung / Film on the exhibition

مارکسیست در قرن بیستم 95 Dogme ،جنبش هنری در سینمای
سالهای  1995و طرحهای پیشنهادی هنرمندان تجسمی ،معماران،
هنرمندان حرکات موزون و سینماگران اقتباسشدهاند.
هنرمندان مشهور و مؤثری چون  ، Claes Oldenburgمجسمهساز
معاصر آمریکایی Yvonne Rainer، ،طراح رقص مدرن آمریکایی،
 Kazimir Malevitch،از پیشروان هنر انتزاعی قرن بیستمAn� ،
 ، dré Bretonادیب فرانسوی و تئوریسین سبک سورئالیسمSol، ،
 LeWittهنرمند مینیمال و مفهومی آمریکایی ،جیم جارموش Jim
 ،Jarmuschسینماگر آمریکایی معاصر ،از جمله هنرمندانی هستند
که در این نمایشگاه به ایشان ارجاع شده است.
نتیجهی ترکیب این قطعات اثری جذاب ،با گویشی پرقدرت و
با پشتوانهای سیاسی است Manifesto .در بیشتر از  12شهر در
مناطق مختلف دنیا ساختهشده است و برای دومین بار در آمریکای
شمالی ،در مونترال ،به نمایش گذاشته میشود.
الزم به یادآوری است که موزهی هنرهای معاصر شهر مونترال پس
از چند هفته کار و چیدمان آثار ،با پردهبرداری از سه مجموعهی
ارزنده ،دوباره در تاریخ  20اکتبر درهایش را به روی عالقهمندان
باز میکند Manifesto .اثر  Julian Rosefeldtیکی از این سه
مجموعه است.
موزهی هنرهای معاصر مونترال در  ،Place des Artsدر مرکز
ع شده است و از  20اکتبر ،سهشنبه از ساعت 11
شهر مونترال واق 
تا  ،18چهارشنبه تا جمعه از ساعت  11تا  21و شنبه و یکشنبه از
ساعت  10تا  18پذیرای بازدیدکنندگان است .برای اطالعات بیشتر
موزه مراجعه
و آگاهی از هزینهی ورودی نمایشگاه به سایت
فرمایید.

ماریجوانا
خوب  ،بد  ،زشت
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ماریجوانا مادهای است که از برگها و جوانههای گیاه کانابیس یا
شاهدانه به دست میآید .کاشت و پرورش این گیاه به حدود  3000سال
قبل باز میگردد .این گیاه ابتدا در آسیا پرورش یافت و سپس به آفریقا،
اروپا و سرانجام به امریکا راه یافت .در گذشته افراد این گیاه را برای
ساختن کاغذ ،جامه ،طناب یا بادبان مورد استفاده قرار میدادند .دانههای
این گیاه مصرف خوراکی داشته است .به دلیل سرعت رشد باالی این گیاه
کشت آن برای مصارف صنعتی به سرعت گسترش یافت.
شواهد زیادی وجود دارد که مردم باستان در مورد خواص روانگردان
آن میدانستند و حتی ممکن است گونههای خاصی از این گیاه که دارای
جزء شیمیایی  - THCکه همان جزئی است که باعث حالت سرخوشی
میشود -بیشتری بودند را تنها برای مصرف در جشنهای مذهبی یا
مراسم شفایابی کشت میکردهاند .دانههای سوخته شاهدانه از مقبرههای
شمنها در چین و سیبری مربوط به  500سال قبل از میالد مسیح به
دست آمده است .اولین بار در سال  1830خواص درمانی کاهش درد
معده برای آن مطرح شد و بعد از آن به عنوان کاهنده درد مورد استفاده
قرار میگرفت.

Photo by Wesley Gibbs on Unsplash

مهرنوش اردالن یکتا با نزدیک شدن به  17اکتبر و شروع اجرای
قانونی شدن مصرف ماریجوانا در استانهای کانادا ،بحث بر سر
درستی یا نادرستی مصرف این ماده نیز باال گرفته است .خیلی از
ما با نام ماریجوانا در بزرگسالی آشنا شدهایم و اطالعات دقیقی
در مورد آن نداریم .حاال که استفاده از این گیاه در کانادا قانونی
میشود بهترین زمانی است که نگاهی به این گیاه از زاویه پزشکی
بیندازیم.
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ماریجوانا چیست؟
ماریجوانا ،خشک شده گل ،جوانه و گاهی برگهای گیاه شاهدانه( (�can
 )nabis sativaاست .در مویَکهای باالیی این گیاه بیشتر از  100نوع
ماده شیمیایی تولید و جمع میشود که آنها را کانابیوئید مینامند .این
کانابیوئیدها بر روی گیرندههای سلولهای مغزی و بدنی اثر میگذارند و
نوع رفتار و ارتباط آنها را تغییر میدهند .یکی از این کانابیوئیدها که تا
به حال بیشترین تحقیق بر روی آن انجام گرفته است  THCنام دارد .این
ماده بیشترین تاثیر را بر روی احساس سرخوشی بعد از مصرف و یا ایجاد
مسمومیت دارد .ماریجوانا همچنین به نامهای Weed , Mary jane,
 Grass, Pot, Cannabisشناخته میشود و در ایران نیز به نامهای
گل ،علف ،گرس ،ماری جین و مرجان مشهور است.
بسیاری از افراد ماریجوانا را با حشیش یکی میدانند در صورتی که
این دو با هم متفاوت هستند .هر دو آنها از گیاه شاهدانه به دست
میآیند؛ ماریجوانا خشک شده گلها ،جوانهها و گاهی برگهای گیاه
است در حالیکه حشیش از صمغ گیاه به دست میآید و  THCبیشتری
دارد.

Photo by Roberto Valdivia on Unsplash

تاریخ نگار باستانی یونان ،هرودوت ،در کتابش درباره سکاها  -گروه
بزرگی از عشایر که در آسیای مرکزی بودند -توضیح میدهد که این
افراد دود ناشی از ذوب کردن دانهها و گلهای گیاه شاهدانه را برای
سرخوش شدن استنشاق میکردهاند.
با این وجود در دوره مدرن به دلیل خاصیت روانگردانی که مصرف
این گیاه به همراه دارد استفاده از آن در بسیاری از جوامع ممنوع شد.
در کانادا هم در سال  1923قانون ممنوعیت مصرف و در اختیار داشتن
یا خرید و فروش ماریجوانا به تصویب رسید .از آن زمان تاکنون تنها به
صورت محدود مصرف ماریجوانا برای مصارف پزشکی قانونی بوده است.
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در نتیجه این تحقیقات مشخص شده است که:
• کانابیوئیدهای موجود در ماریجوانا میتوانند در کاهش دردهای مزمن موثر
واقع شوند.
• ماریجوانا ممکن است بتواند در کاهش فشار داخل چشم در بیماری گلوکوم
کمک کننده باشد .البته این کاهش فشار موقتی است و برای چند ساعت بیشتر
طول نمیکشد.
• بعضی از مطالعات ماریجوانا را در کاهش اضطرابهای اجتماعی موثر
میدانند ،این در حالی است که بعضی از مطالعات بیان میکنند که مصرف
کنندگان منظم ماریجوانا در طوالنی مدت بیشتر احتمال دارد که به اضطراب
دچار شوند.
• در ارتباط با تهوع و استفراغ ناشی از داروهای شیمی درمانی برای درمان
سرطان ،کانابیوئیدهای خوراکی موجود در ماریجوانا موثر هستند.
• استفاده کوتاه مدت از کانابیوئیدهای خوراکی موجود در ماریجوانا در کاهش
انقباضات مداوم عضالنی که در بیماری ام اس دیده میشود ،میتواند موثر باشد.
• در ماه ژوئن سال  2018سازمان غذا و داروی امریکا داروی خوراکی دیگری
که شامل کانابیوئید  CBDاست را برای درمان دو نوع نادر و شدید تشنج تایید
کرده است.
اما ماریجوانا تنها برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار نمیگیرد بیشتر
افراد از این ماده به منظور تفریح و برای ایجاد سرخوشی استفاده میکنند.

Photo by Esteban Lopez on Unsplash

مصارف پزشکی ماریجوانا
یکی از موارد مورد استفاده ماریجوانا مصارف پزشکی آن است .سازمان غذا و
دارو امریکا چند دارو را که از مواد شیمیایی شناخته شده در ماریجوانا ساخته
میشوند ،تایید کرده است .یکی از آنها در درمان تهوع و استفراغ شدید
ناشی از شیمی درمانی و نوع دیگر در درمان بیماری بیاشتهایی عصبی مورد
استفاده قرار میگیرد .در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در مورد اثرات درمانی
ماریجوانا صورت گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد.
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روشهای مصرف
ماریجوانا به صورتهای مختلفی مانند کشیدن با استفاده از نوع پیچیده
شده در کاغذ سیگار یا با استفاده از پیپ و پات ،بهشکل بخور با دستگاههای
 ،Vaporizerبه صورت خوراکی مانند استفاده از روغن و گیاه در شیرینیها
یا نانها و یا نوشیدن نوشابهها یا چایهای دارای ماریجوانا مورد استفاده
قرار میگیرد.
بعد از استفاده از ماریجوانا چه اتفاقاتی در بدن میافتد؟
در مرحله اول حالت سرخوشی دقایقی بعد از استنشاق ،یا در حدود یک
ساعت بعد از خوردن آن به وجود میآید؛ در این مرحله حاالت زیر تجربه
میشود:
• یوفوریا یا حالتی به همراه رضایت یا حال خوب؛
• احساس سبکباری یا بیخیالی؛
• افزایش روحیه اجتماعی؛
• افزایش ادراک تجربیات حسی؛
• احساس خالقیت بیشتر؛
• خندیدن بی اختیار.
در مرحله دوم فرد حالتی را تجربه میکند که به آن  Stonedگفته
میشود ،به این معنی که فرد به هر چیزی که توجهاش را جلب کند با
نگاهی خالی خیره میشود .خواب آلودگی ،حرکات بدنی آرام و عملکرد
ذهنی کند از خصوصیات این مرحله است که معموال یک ساعت بعد از
استنشاق و یا شش ساعت یا بیشتر بعد از خوردن ماریجوانا اتفاق میافتد.

˂
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عالوه بر آن مصرف ماریجوانا میتواند بر عملکرد شناختی فرد تاثیر
بگذارد و در حافظه کوتاه مدت و میان مدت ،توجه و تمرکز اختالل
ایجاد کند .قضاوت را مختل و سرعت واکنش را کند میکند که به
همین دلیل رانندگی تحت تاثیر ماریجوانا بسیار خطرناک است .از
دیگر عوارض مصرف آن پرخونی چشمها ،خشکی دهان ،افزایش اشتها،
باالرفتن ضربان قلب و فشارخون را میتوان نام برد.
خطرات ناشی از مصرف ماریجوانا
بر اساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته مواردی یافت شده است
که مصرف ماریجوانا میتواند برای فرد آسیب رسان باشد؛
• کشیدن منظم ماریجوانا ریسک سرفه مزمن را باال میبرد ،اما هنوز
شواهد محکمی که ارتباط میان مصرف ماریجوانا و بیماریهای مزمن
ریوی را نشان دهد یافت نشده است ولی بعضی از شواهد از ارتباط آن
با بدخیمیهای ریوی نام بردهاند.
• ارتباطی میان مصرف ماریجوانا و نوعی از سرطان بیضه (سمینومای
با رشد آهسته) در بعضی از مدارک مشاهده شده است.
• در مطالعهای که بر روی نوجوانان در کانادا انجام گرفت و در آن
 2566نوجوان  13تا  16ساله به مدت چهار سال تحت مطالعه بودند،
مشخص شد که نوجوانانی که به صورت هفتگی یا روزانه ماریجوانا
مصرف میکنند  159درصد بیشتر از نوجوانان معمولی در خطر بروز
نشانههای شبه جنون هستند و ارتباط خطی میان مصرف منظم
ماریجوانا و خلقیات شبه جنون در نوجوانان وجود دارد .از سویی
دیگر در مطالعه دیگری مشخص شد که نوجوانان کمتر از  18سالی که
حداقل دو یا سه بار در هفته ماریجوانا استفاده میکنند در سالهای
ابتدای جوانی بسیار بیشتر از دیگر بزرگساالن احتمال دارد نشانههای
بیماری شیدایی (مانیا) را از خود نشان دهند و ارتباطی بین آن وجود
دارد .به همین دالیل و تغییراتی که ماریجوانا بر مغز این گروه سنی
میگذارد مصرف آن برای زیر  18سال ممنوع است.
• در صورت وجود بیماریهای اعصاب و روان ،ماریجوانا باید با احتیاط
مصرف شود ،زیرا مصرف آن میتواند نشانههای بیماری افسردگی را
تشدید کند و یا باعث بروز حاالت شیدایی در بیماری دو قطبی شود .در
صورت وجود بیماری اسکیزوفرنی نیز حاالت جنون را تشدید میکند.
از سویی دیگر بین مصرف آن و افکار خودکشی ،ارتباط وجود دارد.
• خانمهای باردار به دلیل خطراتی که ممکن است مصرف ماریجوانا
برای جنینشان داشته باشد ،باید از مصرف آن پرهیز کنند.
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شرایط حمل و نگهداری

ماریجوانا

1
2
3
4

5

بعد از  17اکتبر در کبک

هر فرد تنها میتواند تا  30گرم ماریجوانا با خود
داشته باشد.
در هر منزل مسکونی تنها تا  150گرم ماریجوانا
میتواند وجود داشته باشد.
استفاده و خرید آن برای افراد زیر  18سال ممنوع
است.
مصرف ماریجوانا در محوطه مهدکودکها ،دبستانها،
دبیرستانها و محوطه کالجها ممنوع است .همچنین
در محوطه دانشگاهها ،موسسات سالمت ،خدمات
اجتماعی و ایستگاههای اتوبوس نیز ممنوع است.
ممنوعیت رانندگی در زمانی که فرد تحت تاثیر این
ماده است.
برای آشنایی بیشتر با قوانینی که دولت کبک وضع
کرده است می توانید به سایت مراجعه کنید.
به نظر نمیرسد خطرات ناشی از ماریجوانا بیشتر از
مصرف الکل باشد .الزم به ذکر است که اثرات مصرف
ماریجوانا میتواند از فردی به فرد دیگر تغییر کند
و با مصرف الکل یا مواد مخدر تحت تاثیر قرار گیرد.
در این میان باید توجه داشت که مصرف درست و
با آگاهی کامل ،نظارت بهینه نسبت به نوجوانان و
رعایت کلیه موارد ذکر شده میتواند خطرات ناشی از
مصرف و یا مسمومیت با آن را به حداقل برساند.

داستان روز
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بررسی میزان مصرف ماریجوانای کشوری
در سه ماهه سوم 2018
اداره آمار کانادا در طول سال  2018میزان مصرف ماریجوانا را هر سه ماه مورد بررسی قرار
میدهد .این سازمان اطالعات کاناداییهای پانزده ساله و بزرگتر را در مورد مصرف ماریجوانا
و تاثیر این ماده و ارتباط آن بر رفتارهای این افراد در سه ماهه گذشته بررسی میکند.
بیشتر از بقیه کانادا
مانند بقیه کانادا
کمتر از بقیه کانادا
اطالعات موجود نیست

میزان مصرف ماریجوانا به تفکیک استان

مردان نسبت به زنان بیشتر احتمال دارد که
مصرف روزانه یا تقریبا روزانه را گزارش کنند.

(در سه ماهه سوم )2018

درصدی از کاناداییهای 15ساله و بزرگتر که
در سه ماهه گذشته مصرف ماریجوانا داشتهاند.
تعداد دفعات مصرف ماریجوانا
توسط کاناداییها در سه ماهه گذشته
یک یا دو بار

ماهیانه

هفتگی

روزانه یا تقریبا روزانه

14درصد از مصرف کنندگان
ماریجوانا با گواهینامه رانندگی معتبر
گزارش کردهاند که در کمتر از دو
ساعت از مصرف ،رانندگی کردهاند.
آیا میدانستید؟

در سه ماهه گذشته:
 67درصد افرادی که یک یا دو بار ماریجوانا
مصرف کردهاند ،هیچ هزینه ای بابت آن ندادهاند.
کنندگان هفتگی یا ماهیانه
 36درصد مصرف
ِ
ماریجوانا بین یک تا  100دالر هزینه کردهاند.
کنندگان روزانه یا تقریبا
 54درصد مصرف
ِ
روزانه بیشتر از  250دالر برای آن خرج کردهاند.

مصرف
نداشتهاند

پنج درصد از کاناداییها گزارش کردهاند
که در وسیله نقلیهای بودهاند که راننده
در کمتر از دو ساعت قبل ماریجوانا
مصرف کرده بود.
مقدار هزینههایی که برای ماریجوانا در سه ماهه گذشته
در کانادا پرداخت شده است.

نمای نزدیک
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فصل تازه باله مونترال با محوریت کشف زنان آغاز به کار کرد

داستان عشق «لیدی َچترلی»
مداد مداد هفته گذشته سالن ویلفرید-پلتیر در کاخ هنر (Place des
 )Artsمونترال میزبان اجرای باله بزرگ مونترال از داستان «لیدی

چترلی» بود.
این نخستین باله از شش باله فصل  2019 -2018این مرکز است.
هر شش باله این فصل بر یک محور تمرکز دارند و آن کشف داستان
زنان است .قهرمان هر شش باله انتخاب شده برای این فصل را زنان
تشکیل میدهند.
پس از باله لیدی چترلی پنج باله دیگر یعنی« ،فندوق شکن»،
«دریاچه قو»« ،ژیزل»« ،با من از عشق بگو» و «عصر ستارگان» نیز
به ترتیب روی صحنه خواهند رفت تا فصل جاری باله مونترال را به
سرانجام برسانند.
این فصل اما باله «لیدی چترلی» آغاز شد.
بالهای که بر مبنای
داستانی مناقشه برانگیز
نوشته و روایت میشود.
داستان لیدی چترلی
را دی .اچ لورنس به طور
محرمانه در سال  1928در
ایتالیا منتشر کرد .کتاب
در سال  1929در فرانسه
و اتریش بازنشر شد؛ اما
چاپ بی سانسور آن در
انگلستان تا سال  1960به
تاخیر افتاد .در این سال
ناشر کتاب ،یعنی انتشارات
پنگوئن توانست در دادگاه
به نفع انتشار کتاب رای
کسب کند و از سانسور آن
جلوگیری نماید.

نمای نزدیک
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داستان این کتاب که به دلیل موضوع جسورانه و از سوی دیگر
توصیف بیپروای روابط افراد ،با خشم جامعه محافظه کار و سنتی
مواجه شد.
داستان لیدی چترلی که الهام بخش باله آن است ،در اصل روایت
عشق ممنوع در میان طبقات اجتماعی مختلف و در عین حال نگاهی
به مرزها و محدودیتها است و از آن مهمتر اینکه اگر عشق فرصت
ظهور کند ،نام و بدنامی را در خود میسوزاند و رسوا میکند و در
نهایت بر سدهای راه غلبه میکند.
داستان لیدی چترلی روایت زن جوانی است که همسرش در جریان
جنگ آسیب دیده و زمینگیر شده است .او در پایان جنگ برای سامان
دادن به امور معدن خود یکی از کارمندان خود به نام ملروس را برای
مدیریت امور انتخاب میکند .مواجهه لیدی چترلی با این سرکارگر
تازه در جنگل باعث شیدایی هر دو آنها میشود.
باله لیدی چترلی در دو پرده اجرا میشود .کارگردان و طراح رقص
این باله کتی مارستون است .کتی مارستون ،دانش آموخته دانشگاه
کمبریج و مدرسه باله سلطنتی است و بیست سال است که در حوزه
باله نامی جهانی به شمار میرود.
او روایتهای متعددی را از داستانهای معاصر و قدیم به صحنه باله
آورده و بازسازیهای تازه ای از برخی از آثار کالسیک را روایت کرده
است.

نمای نزدیک
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در این داستان او روایت خود را با استفاده حداقلی از لوازم صحنه به
کار میبرد بخش عمده ای از فضا سازی را مجموعهای از ستونهای
نازک نورانی افقی و عمومی متحرک انجام میدهند که با تغییر
موضع خود نه تنها نور صحنه را متناسب با شرایط داستان تغییر می
دهند که فضایی ذهنی متناسب با صحنه روایت را بیان می کنند.
یک سوم انتهایی صحنه سطح شیب داری دارد که نه تنها به ابزاری
برای روایت پر حادثه جنگ بدل می شود که نقشی مهم در ایجاد
نوعی پرسپکتیو در صحنه دارد .همین طور استفاده از این المان برای
باز سازی خاطرات و فالشبکهای بازیگران نیز فوق العاده چشمگیر
است.
همه بازیگران در حد استثنایی درخشان هستند.
الینا ملگو که نقش لیدی چترلی را بازی می کند  ،رقاص باله متولد
فرانسه است .و آموزش باله خود را ردر مدرسه رقص و اپرای پاریس
گذرانده است .او نقش های اصلی اپراهایی چونت ژیزل ،دریاچه قو
و فندوق شکن را بازی کرده و از سال  2010به باله بزرگ مونترال
پیوسته است .ونسا گارسیا-ریباال مونتویا بالرین مادریدی ،رافائل
بوشارد و جان سباستین کوتو بالرینهای کبکی دیگر نقشهای اصلی
را بر عهده دارند.
ارکستری حدود پنجاه نفره به رهبری دینا گیلبرت ،روایت
موسیقیایی این باله که ساخته فیلیپ فینی است را به طور زنده
روایت میکند.

نمای نزدیک
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شاید یکی از چشمگیرترین بخشهای این باله که البته نقطه
مشترکی برای هر اجرای موفق باله است ،اعتماد بی حد ئ حصری
است که دست اندرکاران اجرا به یکدیگر دارند .چه زمانی که بازیگران
خود را با اعتماد به همکاران خود در موقعیتهای پرخطر و چالش
برانگیز فیزیکی قرار می دهند ،چه اعتمادی که میان موسیقی زنده
و بازیگران وجود دارد و چه اعتمادی که میان بخش فنی و گروه
بازیگران و موسیقی به چشم میخورد .اگر هر کدام از آنها اندکی در
کار خود خطا کنند ماشین دقیق و تنظیم شده باله به مانع برخورد
میکند و روایت دچار آسیب میشود .اینجا است که هر کسی سعی
می کند نقش خود را به کمال بازی کند و به اینکه دیگر همکاران او
نیز چنین میکند اعتماد داشته باشد.
صحنههای متعددی از این باله نفسگیر و دیدنی هستند .از
جمله درخشانترین آن ها میتوان به پرده آخر این باله اشاره کرد.
همینطور نخستین مواجهه لیدی چترلی با ملروس در جنگل و
اینکه چطور روایت موسیقی و
بازی خیره کننده دو بازیگر
اصلی نمایشی خیره کننده
از دلهره و آشوب درونی
شخصیتها را به تصویر
می کشد.
حضور باله بزرگ مونترال
در این شهر فرصتی بینظیر
برای شهروندانی است که
به واسطه آن امکان مواجه
مستقیم با برخی از بهترین
آثار باله را به دست میآورند.
از فصل جاری باله مونترال
پنج نمایش دیگر باقی است
و اگر شما هم عالقهمند
هستید که از این نمایش
های خیره کننده استفاده
کنید سری به برنامه گرند
باله مونترال بزنید.

twitter.com/Medad_MTL

fb.me/MTLMedad

goo.gl/4xL4yV

instagram.com/mtl_medad

مداد

رسانههای اجتماعی

را در

!دنبال کنید

عصردیجیتال
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مایکروسافت

هوش مصنوعی
را در مونترال
توسعه میدهد

امیرحسین عبدلیناصر به تازگی کمپانی مایکروسافت اعالم کرد ،جهت
گسترش فعالیتهای تحقیقاتی خود ،مرکز جدیدی را در شهر مونترال
راهاندازی خواهد کرد .این مرکز در قلب شهر مونترال در منطقه Mile-Ex
واقع شده است .منطقهای که آن را باید محله هوش مصنوعی در مونترال
مینامند.
با توجه به اطالعات منتشر شده ،این مرکز در پائیز سال  ۲۰۱۹افتتاح
خواهد شد و با موئسسه یادگیری الگوریتم ( )MILAفاصله نزدیکی خواهد
داشت .مدیر علمی این کمپانی Yoshua Bengio ،اعالم کرده است؛ بابت
این این فرصت مناسبی برایتوسعه اکوسیستم هوش مصنوعی و اعضای
آن بشمار میآید.

عصردیجیتال
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مدیر بخش تحقیقاتی مایکروسافت در مونترال،
 Gordonمیگوید« :ما میخواهیم تحقیقاتی را انجام دهیم که
روح هوش مصنوعی را در محصوالت امروزی و آینده ما تزریق
کند و این ایده در تحقیقات حال حاضر این شرکت در حال
اجرا است».
راهاندازی مرکز جدید مایکروسافت باعث سه برابر شدن
فضای تحقیقاتی این کمپانی در مونترال خواهد شد .این
محیط با مساحت تقریبی نه هزارو پانصدمتری در طبقات سوم
و چهارم یک ساختمان قرار دارد و این در حالیست که بخش
فروش مایکروسافت مونترال در مرکز شهر به کار خود ادامه
خواهد داد.
همچنین کمپانی بینالمللی مونترال(  (�Montreal Inter
 )nationalکه در زمینه تسریع فعالیتهای آزمایشگاههای
تحقیقاتی فعالیت میکند افزود؛ گسترش فعالیتهای منحصر
به فرد مایکروسافت ،موقعیت و شهرت شهر مونترال را به عنوان
یک رهبر جهانی در زمینه هوش مصنوعی تقویت میکند و
همکاری آنها با دانشگاهها و دانشجوهای مونترالی یکی از
نقاط مثبت این فعالیت خواهد بود.
Geoffrey

عصردیجیتال
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این آزمایشگاه نقشی اساسی در تحقیقات هنر مدرن ایفا خواهد کرد
که هدف آن آموزش ماشینها به خواندن ،فکر کردن و برقراری ارتباط،
همانند انسانها خواهد بود .این موئسسه در مونترال یکی از قویترین
جوامع هوش مصنوعی در جهان خواهد بود که در راستای فعالیتهای
خود با بهترین و بزرگترین موئسسات علمی جهان همکاری خواهد کرد.
جوئل پینو ،استاد دانشکده علوم رایانه در دانشگاه مکگیل و مدیر
آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی فیسبوک از حضور گوردون در
اکوسیستم مونترال ابراز خوشحالی کرد و گفت؛ حضور جفری گوردون
در این مرکز تحقیقاتی بدون شک به غنیتر شدن جامعه هوش مصنوعی
در مونترال کمک زیادی خواهد کرد و از طرفی دیگر ،وزیر نوآوری،
علم و توسعه اقتصادی کانادا ،نودیپ بینز( )Navdeep Bainsاعالم
کرد؛ بیصبرانه منتظر فعالیتهای گوردون و مایکروسافت در مونترال
خواهد بود و افزود؛ من بابت سرمایهگزاری دولت در این صنعت بسیار
خوشحال هستم ،چرا که این امر باعث پیشرفت کانادا به عنوان یکی از
بزرگترین کشورها در زمینه هوش مصنوعی خواهد بود.
گسترش آزمایشگاه مونترال بخشی از تاریخچه طوالنی سرمایهگذاری
در مراکز تحقیقاتی بینالمللی از جمله آزمایشگاهها در ایاالتمتحده،
آسیا ،هند و کمبریج انگلستان است .جنیفر تور چایس ،همکار فنی و
مدیرعامل مایکروسافت کمبریج ماساچوست گفت؛ که حضور بینالمللی
این شرکت به جذب و حفظ برخی از بهترین پژوهشگران جهان در
زمینه هوش مصنوعی و حوزههای دیگر کمک کرده است و همچنین
این اطمینان حاصل میشود که سیستمهای هوش مصنوعی شرکت
منعکس کننده تنوع تجارب و فرهنگها هستند .برای مثال ،چایس
گفت؛ این حقیقت که مونترال یک شهر دو زبانه است میتواند در
حوزههایی مانند ترجمه و تشخیص گفتار کمک کند .این فرهنگی است
که شما بین دو زبان به عقب و جلو میروید .او گفت « :این یک محیط
بسیار جالب است که در آن ابزارهایی برای درک زبان طبیعی ایجاد
میشود».

دوربین
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تسخیر گیشه ماه اکتبر با ونوم

«ونوم» چهره دوست
داشتنی یک ضدقهرمان
پوریا ناظمی ما در عصر طالیی فیلمهای سینمایی الهام گرفته از
دنیای کتابهای مصور و ابرقهرمانها زندگی میکنیم .نه تنها
عمده قهرمان های برجسته و تراز اول دنیای کمیکها یا خودی بر
پردههای سینما نشان داده یا در صف حضور هستند که برخی از
شخصیتهای جذاب ولی کمتر شناخته شده نیز راه خود را به پرده
بزرگ سینما باز کرده و گاهی توانستهاند موفقیت خیره کنندهای
را به دست بیاورند.
«ونوم» آخرین نمونه این شخصیتها است که هفته گذشته در
سراسر جهان اکران شد و توانست رکورد فروش آخر هفته ماه اکتبر
را از آن خود کند.
این فیلم با کارگردانی «روبین فلشر» و بازی تام هاردی ،میشل
ویلیامز و ریز احمد به صحنه آمد و باید برای موفقیتش با فیلم
تحسین شده «ستارهای متولد میشود» به کارگردانی بردلی کوپر
و بازی لیدی گاگابه رقابت پرداخت و توانست با فروش خیرهکننده
خود هفته خوبی را برای کمپانی سونی رقم بزند.

دوربین
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این فیلم در شرایطی با استقبال کمنظیر و واکنش فوقالعاده
مخاطبان مواجه شد که جمع بندی منتقدان از آن به طور چشمگیری
ضعیف بود .این موضوع یک بار دیگر شکاف میان مخاطب و منتقدان
را به بحث روز مطرح کرد« .ونوم» با هیچ متر و مقیاسی فیلمی
هنری یا اثری ماندگار نیست اما چنین وعدهای هم به مخاطب خود
نداده است .این فیلم بر اساس شخصیت جنبی یک کمیک بوک
ساخته شده و قرار است مخاطبش را در مدت نمایش سرگرم کند.
ونوم خط روایی مشخصی دارد .داستانش اگرچه پیچیده نیست
مسیر معقولی را طی میکند ،بازیها و شخصیت پردازیها باالتر
از حد قابل قبول است و اگر از پیش تصمیم نگرفته باشید که قرار
است از فیلم بدتان بیاید ،حتما اوقات مفرحی را با تماشای آن سپری
میکنید.
شخصیت ونوم باری نخستین بار در سال  1984و در شماره 252
مجموعه کمیکهای اسپایدر من شگفت انگیز معرفی شد .خالق این
شخصیت و به یکی از شخصیتهای دنیای اسپایدر من بدل شد.
شخصیتی که گاه در قالب دشمن و گاه در قالب متحد «قهرمان
دوستداشتنی محله شما» یا همان مرد عنکبوتی ظاهر میشد.
شخصیت ونوم در دنیای کمیکها به طور مستقیم وابسته به
اسپایدرمن و دنیای او است .این موجود در اصل توده سیاه و سیالی
به نام سیمبایوت است که از فضا به زمین آمده است .او همانند
انگل برای زندگی روی زمین نیاز به میزبان انسانی دارد که بتواند
ترکیب او را با خود تحمل کند .شخصیتهای متعددی میزبان او
در داستانها بودهاند از خود پیتر پارکر یا اسپایدرمن گرفته تا ادی
بروک که البته شاید شاخصترین میزبان ونوم هم باشد.

دوربین
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داستان فیلم ونوم نیز داستان ادی بروک است .خبرنگار سمجی
که حاضر به مالحظهکاری نیست و سعی در افشاگری رفتارهای
یک کمپانی بزرگ دارد .کمپانی الیف که همزمان بازار دارو و
فناوری و صنایع فضایی را در اختیار دارد.
در طول داستان سیمبایوت راه خود را به بدن ادی پیدا می کند
و شخصیت دوگانه ادی بروک  /ونوم شکل می گیرد .شخصیتی
که با بازی خیره کننده و عالی «تام هاردی» به اوج این فیلم بدل
شده است .ونوم و ادی نه تنها دو چهره و دو شخصیت مختلف را
بروز میدهند که رابطه میان آنها به تدریج توسعه مییابد .رابطه
این دو تنش کمدی جذابی را ایجاد میکند که یکی از نقاط اوج
این فیلم است.
با وجود اینکه ونوم شخصیت فرعی داستان اسپایدر من است
اما سونی به دلیل قرارداد پیچیدهای که با کمپانی مارول دارد
نتوانسته از اسپایدر من در این فیلم استفاده کند .کمپانی
سونی ،سعی میکند دنیایی از شخصیتهای جنبی کمیکهای
اسپایدرمن بسازد که موفقیت اقتصادی ونوم در نخستین گام
تضمین کننده ادامه این مسیر است.
رده این فیلم  PG-13است به این معنی که برخی از گفتار یا
رفتار فیلم ممکن است برای کودکان زیر  13سال مناسب نباشد
و آنها باید با نظارت والدین فیلم را ببینند.

باشگاه
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غافلگیری فوتبالی
سیرک خورشید در سال 2019
لیونل مسی الهام بخش صحنه نمایش
هدی حسینی سیرک خورشید ( )Cirque du Soleilبا نمایش های
خیره کننده و صحنه های هوش ربایی که برای بینندگان خلق کرده
مایه مباهات مونترالی ها است .این سیرک با قدمت  34سالهاش
شهرهای مختلف دنیا را در نوردیده و سبک نوینی را در سرگرمی
از نوع سیرک به دنیا معرفی کرده است .سبکی بدون استفاده از
حیوانات و بر پایه نمایشهای فردی ،شخصیت پردازی و صحنه
آرایی خالقانه و داستان هایی جذاب.
این سیرک سابقه ارائه نمایش با الهام از هنرمندانی چون بیتلز و
مایکل جکسون را در سابقه خود دارد .حاال این سیرک به سراغ یکی
از ستارههای دنیای فوتبال رفته تا نمایشی را بر مبنای او به صحنه
بیاورد .این سیرک در سال  2019نمایش خود با محوریت شخصیت
لیونل مسی را اجرا خواهد کرد.

باشگاه
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هنوز تاریخ و محل های برگزاری این نمایش هیجان انگیز که
خیلی از عالقمندان فوتبال و مسی را به خود جذب خواهد کرد
مشخص نشده است؛ اما این ستاره فوتبال بارسلونا می گوید:
«ما خانوادگی به سیرک خورشید عالقه داریم .دیوانه کننده و
باورنکردنی است که این سیرک می خواهد یک نمایش را بر
اساس زندگی من ،اشتیاقم به فوتبال و ورزش من ارائه کند .شک
ندارم که مثل همیشه مردم را میخکوب خواهند کرد».
مسی پنج بار توپ طال (جایزه مخصوص بهترین بازیکن سال
جهان) را از آن خودش کرده و چهار بار با بارسلونا به قهرمانی
اروپا رسیده ،تیمی که همه عمر ورزشی اش را آن جا طی کرده.
سیرک خورشید اعالم کرده که می خواهد وارد دنیای هیجان
انگیز فوتبال شود و از استعداد و دستاوردهای خارق العاده این
اسطوره فوتبال که ارزش خاصی برای کار خودش قائل است الهام
بگیرد.
جاناتان تترو ( )Jonathan Tetraultرییس این سیرک گفت
«:بسیار خوشحالیم که با یک چنین اسطوره زندهای کار خواهیم
کرد .ما مطمئنیم که به روی صحنه آوردن دستاوردهای مسی
روی تماشاگران تاثیر میگذارد و قلب هواداران فوتبال را تسخیر
میکند».

باشگاه
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بازیکنان زن در فهرست
نامزدهای مجله فرانس فوتبال
کریستین سینکلر در جستجوی توپ طال
برای نخستین بار مجله فرانس فوتبال ( France Footballبرگزار کننده
مراسم توپ طال برای انتخاب بهترین بازیکن سال) تصمیم دارد که این
جایزه را عالوه بریک بازیکن مرد به یک بازیکن زن هم اهدا کند .کریستین
سینکلر  Christine Sinclairستاره فوتبال کانادا هم جز  15بازیکنی
است که نامش در فهرست نامزدهای توپ طالی زنان قرار گرفته .سینکر
کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان کانادا که برای باشگاه پورتلند تورنز اف
سی  Portland Thorns FCبازی می کند در فهرست نامزدها با مارتا از
برزیل ،آدا هگربرگ از نروژ و جنیفر ماروسان از آلمان رقابت خواهد کرد.
در فهرست نامزدهای توپ طالی مردان هم نام لوکا مودریچ و کیلیا امباپه
دیده می شود و گمان می رود سلطه ده ساله لیونل مسی و کریستیانو
رونالدو بر این جایزه رو به پایان باشد .سینکلر با  173گل ملی از درخشان
ترین بازیکنان تیم ملی زنان کانادا است و فقط چند گل دیگر می خواهد
گل ابی وامبک ستاره بازنشسته
تا به رکورد 184
جایزه توپ طال که به همت مجله
آمریکایی برسد.
فرانسه برگزار می شود با آرای
فرانس فوتبال
خبرنگاران ورزشی سراسر دنیا
از
تعدادی
خواهد شناخت.
برنده خودش را

باشگاه
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شب ناکامی در «بل سنتر»
کنیدین به فکر جبران در آمریکا
هواداران هاکی در مونترال این هفته با دلخوری از «بل سنتر» به خانه
بازگشتند .بعد از باخت در هفته اول رقابت های ( NHLلیگ ملی هاکی)
در زمین میپل لیوز در تورنتو ،در هفته دوم رقابتها هم به نظر نمیرسد
تغییری در وضعیت کندین ایجاد شده باشد.
این موضوع باعث شده تا هم به پیشبینیهای منفی در موردشان دامن
زده شود و هم هواداران بیش از پیش از تیم محبوبشان ناامید شوند .تیم
مونترال در رقابتهای اناچال در اولین بازی فصل میزبان لسآنجلس
کینگز بود و در غیاب ستارههایی چون شی وبر ،ماکس پاسیورتی و الکس
گالچنیوک ،درخط حمله حرفی برای زدن نداشت .همان طور که کلود
ژولین مربی مونترال کنیدین بعد از بازی گفت تا آخر فصل با همین
ترکیب جوان و کم تجربه باید آنقدر در ترکیب آزمون و خطا انجام بدهند
تا به آن ترکیب مطلوب و آماده نتیجه گرفتن برسد.
امروز کنیدین در پنسیلوانیا میهمان پیتزبورو پنگوئینز خواهد بود و همه
امید طرفدارانشان این است که در همین ابتدای فصل بتوانند به روال
نتیجه گیری بازگردند.

بامداد
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داستانهای عامیانه بومیان آمریکا

افسانهی جزیرهی َمکینا
ترجمه و بازنویسی :گلرنگ درویشیان سالها پیش قبیلهای
از بومیان به نا ِم اوجیبوا در ساحل دریاچهی هیوران
قصهگوهای قبیله داشتند چندتا
زندگی میکردند .یک روز ّ
از افسانههای جادوییشان را تعریف میکردند که یکی از
آنها گفت« :در عمق دریاچه خیمهای هست که در آن
الک ِ
پشت بزرگی خوابیده و اطرافش ماهی قزلآال و ماهی
سفیدی شنا میکنند و مارمولکی دور و برش میخزد.
جیغ مرغ دریایی و فریادهای قایق سواران هم از خواب
بیدارش نمیکنند .هیچچیز به جز آوا ِز جادویی نمیتواند
خوابش را به هم بزند».
سپس یکی دیگر از بومیها گفت« :بیایید آوا ِز جادویی
را بخوانیم و الک ِ
پشت بزرگ را از خوابِ طوالنیاش بیدار
کنیم».

بامداد
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خواندن آوازی عجیب و دیوانهوار.
پس همه شروع کردند به
ِ
صدایشان در آبهای آرا ِم دریاچه پیچید .با اینکه هیچ بادی
ِ
سمت ساحل حرکت
نمیوزید ،ناگهان امواج باال آمدند و به
اعماق آب برخاست .سپس
کردند .انگار که مرکز دریاچه از
ِ
شکل الک ِ
ِ
پشت بزرگی که نامش
پشت گنبدی
به آرامی
ِ
«میشینیَ -مکی َنک» بود ،بر روی آبها نمایان شد که
داشت در پاسخ به نوای آوا ِز آنها به زحمت خودش را از آب
بیرون میکشید .سپس ُدم و آروارهاش مانن ِد دماغهای از
ِ
سنگ سیاه ظاهر شدند .بومیان کنا ِر ساحل ایستاده بودند و
میان امواج باال میآمد
همانطور که هیوال ،مانن ِد جزیرهای
ِ
با ترسی همراه با شگفتی ،خیره نگاه میکردند.
روزها سپری شدند و الکپشت فرزندانش را که در
خانههایشان در آرامش زندگی میکردند صدا کرد تا بیایند
و کنا ِر او بازی کنند .ماهی قزلآال و ماهی سفید از دریاچه
و آبشارها گذشتند و آمدند تا در آبهای نقرهای بازی
کنند و شب هنگام پریها هم آمدند و روی صخرههای
سنگی رقصیدند .مردهای بومی که میترسیدند به جزیرهی
جادویی بروند ،تا چند روز مشتاقانه به آنها نگاه میکردند.
ِ
درخت غان ساخته
ا ّما باألخره قایقهایشان را که از پوست
ساحل سنگی پارو زدند.
بودند بر امواج انداختند و به سوی
ِ
از آن زمان به بعد «میشینیَ -مکی َنک» ،که اکنون جزیرهی
َمکینا نام دارد ،خانهشان شد.
* جزیرهی َمکینا :جزیرهای در ایالت میشیگان در آمریکا

بامداد
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کانادا لند:
نقد رسانه
از رسانه
دنیای شگفتانگیز پادکستها روز به روز جهانهای تازهای را
پیش روی ما آشکار کرده و گوش ما را با صداها و داستانهای
تازهای نوازش میدهد.
پادکستها به دلیل قدرت مخاطب در انتخاب زمان و مکان
شنیدن و گزینش محتوایی که به آن عالقه دارد ،همچنین به دلیل
لحن غیر رسمی ،صمیمانه و گاه ،ساختارشکنانه تولیدکنندگان به
سرعت تبدیل به موجی بزرگ شده است .امروزه هزاران پادکست
به زبانهای مختلف و در موضوعات مختلف تولید میشود که
میتوانید براساس عالقه خود آنها را انتخاب و در اوقات فراغت
گوش کنید.
زمانی که به کارهای خانه یا کارهای تکراری که نیازی به تمرکز
باال ندارند ،مشغولید یا در حال ورزش یا رانندگی ،یا پیادهروی
هستید یا در آستانه خواب شبانه به سر میبرید ،میتوانید مطابق
سلیقه و عالقه خود به برنامه جمعکننده پادکست خود سری
بزنید و آخرین قسمتها از روایتهایی که دوست دارید را بشنوید.
کانادا لَند  Canadalandشبکهای از پادکستهای معروف و
معتبر کانادایی به زبان انگلیسی است .یکی از بخشهای اصلی
این مجموعه ،پادکست اصلی  Canadalandاست که به نقد و
مرور رسانههای جریان اصلی اختصاص دارد و به کاوش موضوعاتی
میپردازد که در رسانههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
این پادکست که جِ س براون ( )Jesse Benjamin Brownدانش
آموخته دانشگاه مکگیل و روزنامهنگار کانادایی آن را تاسیس
کرده و به یکی از نامهای مهم در دنیای شلوغ پادکست های
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امروز – در کانادا – بدل شده است در هر قسمت خود به سراغ
موضوعات مختلفی میرود که توجه رسانههای جریان اصلی را به
خود جلب میکنند.
او و میهمانانش در هر برنامه داستانی را از زوایای مختلف مورد
بررسی قرار میدهند و به دنبال نقد موضوع و نحوه بیان آن در
رسانههای میگردند.
یکی از مهمترین داستانهایی که این پادکست آن را پوشش
داد و به نوعی اولین داستانی بود که این پادکست خبر آن را به
طور گسترده مطرح کرد ،به زمانی بر میگشت که این پادکست
توانست نشان دهد مجری معروف ،محبوب و موفق برنامه نشنال
شبکه  ،CBCپیتر منزبرگ برای سخنرانی در جلسهای که به
دعوت انجمن تولیدکنندگان مواد نفتی کانادا انجام داده بود
مبلغی معادل  28هزار دالر در قالب حقالزحمه دریافت کرده
است .این کار غیر قانونی نبود اما باعث شد تا بحث بزرگی درباره
مساله تضاد منافع در کار خبری ایجاد شود .در پی مباحثهای که
پادکست کانادالند آغاز کرد ،در نهایت شبکه  CBCقوانین خود
را اصالح کرد تا از بروز اتفاقهای مشابهی که ممکن است بر
بیطرفی این رسانه اثر منفی داشته باشد را جلوگیری کند.
این پادکست را میتوانید به طور مستقیم از وبسایت آن در
دنبال کرده یا با استفاده از نرمافزاهایی که برای گوش
نشانی
کردن پادکست استفاده میکنید ،با جستجوی نام Canadaland
آن را به فهرست شنیدنیهای خود اضافه کنید.

کیلینیک دندانپزشکی

ویلری
دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

تلفن۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷ :
61, rue Villeray
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2

پاسخ به پرسشهای پزشکی شما
از دکتر بپرسید!
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مهرنوش اردالنیکتا سالها در ایران طبابت کرده و حاال اینجا در
مونترال تالش دارد با روزنامهنگاری ،تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد.
او پاسخگوی سؤاالت شما در حوزه سالمتی خواهد بود .این پاسخها صرفاً جنبه
اطالعرسانی دارد .برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

˂

info@medad.ca

coastalurgentcarelouisiana.com

با سالم مدتی است که ناخن شست هر دو پایم مرتب گوشه میکند.
چند بار با درد ،ناخن را از گوشت کناره آن خارج و کوتاه کردهام،
ولی باز با رشد ناخن این مساله تکرار میشود .برای پیشگیری از
این مساله چه کنم؟
با سالم به شما دوست عزیز .گوشه کردن ناخن دالیل مختلفی میتواند
داشته باشد که یکی از آنها شکل ناخن است .اگر ناخن انحنای خاصی
داشته باشد ،بیشتر در معرض این اتفاق قرار دارد .برای پیشگیری از بروز
این مساله چند مورد پیشنهاد میشود:
ناخن پا باید همتراز با نوک انگشت پا گرفته شود و کوتاهتر نباشد؛
از ایجاد انحنا به ناخن شست موقع ناخن گرفتن اجتناب کنید و ناخن
پایتان را صاف بگیرید؛
از کفشی استفاده کنید که برای پایتان مناسب است .فشار کفش بر روی
انگشت پا میتواند این مساله را تشدید کند؛
اگر محیط کاریتان به صورتی است که ممکن است به پایتان آسیب برسد
از کفشهایی استفاده کنید که محافظ دارند؛
مورد آخر اینکه اگر مبتال به دیابت هستید ،باید هر روز پایتان را به دقت
چک کنید و در صورت هرگونه زخم یا گوشه کردن ناخن
که به درد و قرمزی بیش از حد منجر شده باشد به
پزشک مراجعه کنید.
شما هم اگر سوالی
در زمینه مسایل پزشکی
و سالمت عمومی دارید
می توانید با ما تماس بگیرید
تا در این بخش به سوال شما
پاسخ داده شود

نمای نزدیک
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زامبیها به خیابان میآیند
ما و «مردگان متحرک»
هفته آینده شهر مونترال میزبان راهپیمایی ساالنه زامبیها است.
رویدادی که چند سال پیش در شهر دیگری آغاز شده بود و اینک
بهگونهای توسعهیافته است که چندین هزار نفری خود را به شکل
زامبیها درمیآورند و با حمایت پلیس در خیابان رژه میروند و به
یکی از آیینهای پیشواز هالویین بدل شده است.
زامبیها موجوداتی مسحور کننده هستند .الزم نیست از عالقهمندان
دوآتشه و شیفته آنها باشیم تا مسحور آن ها شویم .در بین موجوداتی
که از دل اسطورهها و آیینهای فراموششده سر بیرون آوردهاند و قدم
به دنیای فرهنگعامه گذاشتهاند ،زامبیها بیش از بقیه ما رابه فکر
وامیدارند .زامبیها واقعیتر از بسیاری از موجودات افسانهای دیگر
هستند .مهم نیست که خود ما یکی از آنها باشیم و یا در دنیایی مملو
از آنها زندگیکنیم ،ولی میدانیم همین حوالی هستند.
زامبیها در فرهنگهای مختلف جهان ردپایی از خود بهجای
گذاشتهاند اما زامبی پژوهان معتقدند عمده ریشه آنها را میتوان
در فرهنگ هائیتی مشاهده کرد .جایی که در دل نفرینی جادویی فرد
مردهای به زندگی برگردانده میشود بدون اینکه امکان کنترل ذهن
خود را داشته باشد .او در تسلط دیگری است و به جادو زنده شده
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است .بدنش در حال فرسودهشدن است اما مرده متحرک است .قدرت
تفکر ندارد و مسخشده است.
برخی از ماجراجویان در شرح سفرهای خود برخی از گزارشها از
مواجهشدن با چنین موجودی را دادهاند و حتی یکبار مقالهای منتشر
شد که محققی سعی میکرد چنین رفتاری را به مسموم شدن فرد
زندهای توسط ترکیبی از دو سم عصبی و روانگردان بهطور همزمان
نسبت دهد.
زامبیها بعدتر وارد فرهنگعامه شدند و برخی از هراسناکترین و
تأثیرگذارترین آثار دنیای وحشت را آفریدند .در روایت مدرن شده آنها
به دلیل وجود ویروسی یا جادویی از مرگ برمیخیزند و با بدنهایی
در حال پوسیدن بهآرامی پرسه میزنند و آنچه میخواهند انسانی زنده
است تا او را گاز بگیرند و او را تبدیل به موجودی بدون توان فکری نظیر
خود کنند .دهها روایت و کتاب و فیلم بر مبنای آنها ساختهشده است
از شب مردگان زنده گرفته تا مردههای متحرک .اما همین رفتار موجود
افسانهای وام گرفتهشده است که آنها را آشنا میکند.
زامبیها باهم کاری ندارند .آنها الزاماً حتی گرسنه هم نیستند .آنها تا
وقتی زامبی باشی و از فکرت استفاده نکنی با تو کاری ندارند .در بسیاری
از داستانها تنها راهی که میتوان آنها را برای مدتی فریب داد این
است که مانند آنها راه بروی .تظاهر به جهالت کنی و تقیه پیشه کنی
و زنده بودنت را انکار کنی باید مانند دیگران فکر کنی باید تفاوتهایت
را انکار کنی و باید خود را به مردگانی شبیه کنی که در زندگی روزمره
خود را کشتهاند.
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به اطراف خود نگاه کنید تا زامبیها را ببینید .آنها واقعی هستند و
همینجا در کنار من و شما قدم میزنند.
شفیعی کدکنی بیت معروفی دارد که میگوید:
سوگواران تو امروز خموشند همه
که دهانهای وقاحت به خروشند همه
گر خموشانه به سوگ تو نشستند ،رواست
زان که وحشتزدهی حشر وحوشند همه
این دو بیت شاید یکی از دقیقترین تصاویر از رنج زیستن در جهانی
مانند جهان امروز ما باشد .جهانی که در آن بسیاری از اوقات باید خاموشی
پیشه کنی تا متهم نشوی و البته که شاید شفیعی در دورترین تصوراتش
زمانی که این شعر را میگفت توجهی به زامبیها نداشت؛ اما یکبار دیگر
این دو بیت را بخوانید .فقط کافی است آنچه زامبیها انجام میدهند را
یک پله بکاهید و از دریده شدن فیزیکی تا زمانی که همانند آنها شدهاید
به مرحله حمالت غضبناک کالمی و ترور شخصیت تا زمانی که رسما
اعالم همسویی با زامبیهای واقعی نکردهاید برسید تا ببینید آن دهانهای
وقاحت چقدر روایت زامبیهای اطراف ما هستند.
ترسناکی زامبیها در همین واقعی بودن آنها است و متأسفانه هرروزی
که میگذرد در هر سوی میدان که مینگری زامبیهای مختلفی در حال
رشدند .کافی است با آنها همسو نباشی تا تو را بدرند و از پای نمینشینند
تا تو را چون خود به آن روزمرگی و جماد فکری درنیاورده باشند.
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معرفی کتاب
«جنگ جهانی ز»
اگر به هر دلیل و بهانهای به زامبیها عالقهمندید
و یا برایتان سوال وجود دارد که زامبیها مگر چه
حرفی میتوانند برای گفتن داشته باشند و اگر در رده
هیچکدام از این گروهها نیستید و تنها میخواهید اثری
شگفتانگیز را بخوانید به سراغ جنگ جهانی ز نوشته
مکس بروکس بروید که اخیرا حسین شهرابی نیز آن را
به فارسی برگردانده و انتشارات تندیس نسخه فارسی
آن را منتشر کرده است.
اگر فیلم جنگ جهانی ز را دیدهاید و ناامید شدهاید
و فکر میکنید این کتاب ،همان داستان است ،اشتباه
میکنید .فیلم تقریبا هیچ شباهتی با کتاب ندارد .کتاب
جنگ جهانی ز در سال  ۲۰۰۶و با عنوان فرعی تاریخ
شفاهی جنگ زامبی منتشر شد و به یکی از بهترین
آثار ژانر زامبیها بدل شد .کتاب در قالب مجموعهای از
گزارشها و روایتهای افراد مختلف نوشتهشده است که
دیدگاه و روایت خود را از شکلگیری و شیوع ویروس و
طاعون زامبی در جهان برای کمیسر ویژه سازمان ملل
متحد روایت میکنند .از دل این گزارشها بسیاری
از روشها و رفتارها و رویههای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی دنیای واقعی ما مورد
بحث قرارگرفته است.
ترجمه حسین شهرابی
با دقت وسواس گونهاش
در پیدا کردن معادلهای
دقیق فارسی و روانی متن
خواندن این اثر به فارسی را
به تجربهای لذتبخش بدل
کرده است.

شروع از  ۲۲سپتامبر
فرهنگسرای سینا
اطالعات بیشتر

اگرازخواندنمدادلذتمیبرید
اشتراک آن را
به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

