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جمعهها روز صفحهبندی «مداد» است .روز پرکار و پر استرسی که
هر هفته بدون وقفه تکرار میشود .امروز صبح هم مثل هر جمعه با
شتاب راهی «جامدادی»* شدم و در حالی که از سرما سرم را در یقه
کتم فرو برده بودم در دفتر را باز کردم که یک پاکت زیر در توجهم
را به خود جلب کرد.
با خودم فکر کردم که یکی دیگر از آن پاکتهای تبلیغاتی است که
ناگهان متوجه جمله دست نویسی به زبان فارسی روی آن شدم.
جمله ساده و صمیمی بود ،یک تشکر برای همکاران مداد و سپاس
از مجلهای که به زندگی فرستنده پاکت و خانوادهاش رنگ و بوی
تازهای داده بود.
پاکت را که باز کردم ،چند اسکناس نو و تا نشده  ۵۰دالری را در
آن یافتم .به دیوار تکیه دادم و ناخودآگاه لبخندی بر لبانم نقش
بست .صبح که میآمدم داشتم با خودم فکر میکردم به شرکتی
که «جامدادی» را از آنها اجاره کرده بودم ،تلفن کنم و برای
اجاره دسامبر مهلت بخواهم .حاال یک خواننده سخاوتمند که
خدمات مداد را الیق تشکر تشخیص داده ،به شکل ناشناس
دقیقا معادل اجاره این ماه را برایمان هدیه فرستاده بود.
نمیدانم باید گریه میکردم یا میخندیدم ،فقط احساس
کردم بار بزرگی که بر شانه های من و همکارانم بود ،حاال
سنگینتر شده است .این اولین باری نبود که محبت
خوانندگان شامل حال «مداد» میشد ،اما به موقعترین
آنها بود.
خانم یا آقای ناشناس ،بینهایت سپاسگزاریم.
* همکاران من در تحریریه «مداد» دفتر کارمان را
به شوخی «جامدادی» صدا میزنند .اصطالح قشنگی
که علی زندوکیلی برای ما به یادگار گذاشته است.
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اندرو شییر ،رهبر حزب محافظهکار کانادا:

سیاستهای
مهاجرتی کانادا
نباید از خارج
دیکته شود

مداد اندرو شییر ( ،)Andrew Scheerرهبر حزب محافظهکار
کانادا ،از جاستین ترودو خواسته است سند تعهدنامه مهاجرت
سازمان ملل را امضا نکند .اندرو شییر معتقد است سیاستهای
مهاجرتی کانادا نباید در قید توافقنامهای بینالمللی باشد.
به گزارش گلوبال نیوز ،اندرو شییر در نشست خبری خود افزود:
«کاناداییها میخواهند دولت خودشان و نه سازمانهای خارجی،
سیستم مهاجرتی ما را اداره کند .سیستمی که بر اساس نظم و
مهربانی و عدالت شکل گرفته است .از نخستوزیر بخواهید که
تعهدنامه مهاجرت سازمان ملل را امضا نکند».
متن تعهدنامه مهاجرت امن ،منظم و قانونمند در ماه ژوئيه امسال
تهیه شد و قرار است هفته آینده در مراکش به اجرا در آید .این
تعهدنامه «اولین» سند بینالمللی نوشته شده بر سر موضوع مهاجرت
جهانی است .بیست و سه بند در این تعهدنامه در نظر گرفته شده که
شامل مواردی چون تالشهای ثباتبخش در کشورهایی با مهاجرت
باال ،محافظت از مهاجران در حین حرکت و پذیرش در کشورهای
مقصد است.
این تعهدنامه هرچند کشورها را به اجرایی کردن مفاد ملزوم
نمیکند اما با واکنشهای جنجالی روبهرو شده است .ایاالت متحده
آمریکا از امضای این تعهدنامه سر باز زده ،استرالیا خود را کنار
کشیده و دستکم شش عضو اتحادیه اروپا آن را نقد کردهاند.

جارچی
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جاستین ترودو گفتههای اندرو شییر را رد کرده و گفته
است که دولت مصمم است سیستم مهاجرتی امن و سالمی
فراهم کند« .ما همچنان به مسئله مهاجرت پایبند هستیم ،زیرا
میدانیم که گوناگونی و تنوع ،منبع قدرت است و استقبال با
اغوش باز از مهاجرانی از تمام دنیا ،کانادا را قدرتمند میسازد و
دنیا به چنین رویکردهایی احتیاج دارد».
این در حالی است که اندرو شییر در گفتگوی خبری
خود ادعا کرده بود امضای تعهدنامه مهاجرت سازمان ملل
«استقالل» کانادا را به مخاطره میاندازد .بر اساس گزارشی
که هفته گذشته منتشر شد ،مهاجران و پناهندگانی که طی
دو سال اخیر به شکل غیرمعمول از مرز ایاالت متحده وارد
کانادا شدهاند ،سرانه چهارده هزار دالر برای دولت کانادا هزینه
ایجاد میکنند .گروهی از سیاستمداران این روش مهاجرت را
غیرقانونی میدانند .در حالی که برخی دیگر ،مهاجرت به روش
رد شدن از مرز و درخواست پناهندگی دادن را قانونی دانسته
و اینگونه پناهندگان را« ،مهاجران فاقد مدرک» لقب دادهاند.
طبق قوانین بینالمللی ،پناهندگان باید در نخستین کشور
امن بعد از خروج از کشورشان ،درخواست پناهندگی بدهند.

جارچی
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خورد و خوراک کاناداییها
گرانتر میشود
کاناداییها در سال آینده باید تا  ۴۰۰دالر بیشتر خرج خوراک
خانواده کنند

مداد در سال  ۲۰۱۹کاناداییها برای خرید محصوالت خوراکی باید تا ۵/۳
درصد بیشتر پول پرداخت کنند .اما همزمان با افزایش قیمت کلی سبد
خوراکی خانوادههای کانادایی ،قیمت گوشت و غذاهای دریایی کاهش
خواهد یافت.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که هزینه سبد خواربار خانوادههای
کانادایی در سال  ۲۰۱۹تا  ۵/۳درصد افزایش خواهد یافت .افزایش قیمت
سبد خانوارهای کانادایی بسته به رژیم و فرهنگ غذایی حداقل ۵/۱درصد
و حداکثر  ۵/۳درصد خواهد بود .در مجموع پیشبینی میشود خانوادههای
متوسط کانادایی در سال  ۲۰۱۹مجبور خواهند بود تا  ۴۱۱دالر بیش از
امسال خرج خورد و خوراک خود کنند .همزمان «گزارش ساالنه قیمت
محصوالت خوراکی کانادا» پیشبینی میکند در سال  ۲۰۱۹قیمت گوشت
تا سه درصد و قیمت محصوالت غذایی دریایی تا دو درصد کاهش داشته
باشد.

جارچی
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اما این کاهش قیمت در مقابل چهار تا شش درصد افزایش قیمت
محصوالت گیاهی ناچیز است و بنابراین در مجموع ،هزینه چیدن میز غذا
در هر وعده غذایی در سال آینده تا چهار درصد افزایش خواهد یافت.
پیشبینی می شود یک خانواده متوسط کانادایی در سال  ۲۰۱۹حدود ۱۲
هزار دالر صرف خورد و خوراک کند.
گوشت کمتر
بررسیها نشان میدهد که موج جدید رژیمهای غذایی گیاهی باعث شده
حدود  ۳۲درصد کانادایی ها به فکر کاهش مصرف گوشت در شش ماه
آینده باشند .این روند که از آن با عنوان «جنگ پروتئین» یاد میشود در
حال جایگزین کردن گوشت با مواد غذایی گیاهی در رژیم غذایی مردم
آمریکای شمالی است.
توجه و اظهار عالقه مفرط و روزافزون کاناداییها به پروتئین گیاهی در
سالهای اخیر باعث شده برای مثال اخیرا شرکت  ،Maple Leaf Foodsکه
یک شرکت بزرگ محصوالت گوشتی در کاناداست ،دو کارخانه تولید کننده
محصوالت پروتئین گیاهی را بخرد و به مجموعه خود اضافه کند.
رستورانهای زنجیرهای مثل  A&Wکه تا همین اواخر فقط همبرگر و
محصوالت گوشتی میفروختند ،به تازگی ساندویچ همبرگر گیاهی که
مخلوطی از لوبیا ،سیبزمینی و سایر محصوالت گیاهی است را به سبد
خود اضافه کرده است .منویی که معموال خیلی زود تمام میشود و تقاضا
برای آن بسیار باالست .رستوران فروشگاه زنجیرهای ایکیا نیز به تازگی
منوی گیاهی جدیدی ارائه میدهد.
کاناداییها در سال گذشته نسبت به سال  ۲۰۱۰نزدیک به  ۱۰۰هزار تن
گوشت گوساله کمتری مصرف کردهاند .این یعنی به طور متوسط صد و
پنجاه هزار راس گوسالهی کمتر ،راهی کشتارگاهها شدهاند .مصرفکنندگان
جوان در راس این موج هستند ۶۳ :درصد از وگانها زیر  ۳۸سال سن دارند.
این امر به معنی تغییرات اساسی در خانوادههای جوان طی سالهای آتی
است.
خواربار گرانتر و اقشار کمدرآمد کانادایی
اقشار کم درآمد ،بیشترین آسیب را از باال رفتن قیمت خواربار میبینند.
کمبود مواد خوراکی مناسب و تازه ،مشکالتی برای سالمتی ،از جمله دیابت
و چاقی مفرط در کودکان را در پی خواهد داشت.
نوع خوراکیهای مصرفی مردم همچنین بسته به مکان جغرافیایی آنها
متغیر است .در شمال کانادا ،قیمت میوه تازه و سبزیجات آنقدر باال است که
کسی توان خرید آن را ندارد .از آن طرف قیمت غذاهای دریایی در کانادا به
علت تمایل کمتر مردم به مصرف آنها دچار کاهش شده است .پیمان تازه
 USMCAموجب فراوانی محصوالت مرغ و تخممرغ در کانادا خواهد شد،
اما تاثیر آن بر قیمت کل لیست خرید خانگی ناچیز است.
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کاهش زمان انتظار
عمل جراحی در کبک
مداد ارزیابیها نشان میدهد که مدت زمان انتظار برای عمل جراحی
در کبک در سال  ۲۰۱۸نسبت به سال قبل از خود به شکل قابل
توجهی کاهش یافته است.
آمار موسسه  Fraserکه سهشنبه منتشر شد میگوید میانگین زمان
انتظار برای عمل جراحی در کبک در سال ، ۲۰۱۸تقریبا  ۱۶هفته
است که نسبت به سال  ۲۰۱۷در حدود چهار هفته کاهش نشان
میدهد .آمار متوسط کل کشور کمی کمتر از  ۲۰هفته است.
آمار به دست آمده از همین مطالعه نشان میدهد که بیشترین زمان
انتظار در کبک به جراحیهای مغزواعصاب و ارتوپدی مربوط میشود
و کوتاهترین دوره انتظار هم مربوط به عملهای جراحی غدد است.
با وجود کاهش چشمگیر مدت زمان میانگین انتظار برای انجام یک
عمل جراحی در استان کبک ،کارشناسان همچنان زمان انتظار کنونی
که در حدود  4ماه است را طوالنی دانسته و اعتقاد دارند که این مساله
باعث افزایش درد و آمار مرگ و میر در بیماران میشود .چون بیماری
در مدت زمان انتظار منتظر نمیماند و وخیمتر و فراگیرتر می شود.
در دهه  ۹۰میالدی و زمانی که این موسسه کار آماربرداری از مدت
زمان انتظار برای دریافت خدمات پزشکی را در کانادا آغاز کرد ،زمان
انتظار میانگین برای عمل جراحی در کبک حدود  ۷هفته یعنی کمتر
از نصف زمان امروزی آن بود.
در میان همه استانها و مناطق کانادا فقط در دو استان انتاریو و
ساسکاچوآن ،آنهم با اختالف بسیار اندکی زمان انتظار برای عمل
جراحی از کبک کمتر است.
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سه سال فروش بنزین گرانتر

به خاطر یک اشتباه محاسباتی

مداد برای مدت سه سال «اداره انرژی» کبک (ٰ )Régie de l’énergieکه یک
سازمان غیردولتی و مسئول ارزیابی قیمت پایه سوخت در استان است قیمت
بنزین را در کبک بر اساس فرمولی اشتباه محاسبه میکرده که باعث شده
کبکیها بین  ۱۵تا  ۲۰درصد هزینه بیشتری برای سوخت مصرفی خودروهای
خود پرداخت کنند.
به گزارش «ژورنال دو کبک» ماجرا از آنجا آب میخورد که پاالیشگاههای
کبک ،نفت خام مورد نیاز خود برای تهیه بنزین را از غرب کانادا تامین میکنند.
این نفت نسبت به نفت برنت الجزیره و دریای شمال ارزانتر است اما در تمام سه
سال گذشته اداره انرژی کبک محاسبات خود را بر پایه قیمت نفت برنت ارزیابی
میکرده که بین  ۱۵تا  ۲۰درصد به ضرر مصرفکنندگان کبکی تمام شده است.
اشتباه کوچکی که هزاران دالر برای هر راننده کبکی آب خورده است.
فرانسوآ لوگو ،نخستوزیر کبک امروز صبح درحالی که آماده رفتن به جلسه
پرسش مجلس بود به خبرنگاران گفت که از شنیدن این خبر بسیار غافلگیر و
شوکه شده است .او اطمینان داد که این وضعیت غیرقابل قبول است و وزیر انرژی
با اداره انرژی کبک ( )Régie de l’énergieبرای تصحیح این اشتباه مذاکره
خواهد کرد .جاناتان ژولین ،وزیر انرژی و منابع طبیعی کبک در مقابل پرسش
خبرنگاران در این خصوص گفت که هرچند خیلی نگران شده اما به حسننیت
«اداره انرژی» ایمان دارد و مطمئن است که این سازمان غیردولتی مشکل را
حل خواهد کرد .او همچنین اضافه کرد انتظار دارد این خطای محاسباتی به
زودی تصحیح شود .اما او عالقهای به تحقیق و تفحص از «اداره انرژی» (Régie
 )de l’énergieاز خود نشان نداد.
از آن سو اما پارتی کبکوآ این ماجرا را یک رسوایی نامیده و از دولت میخواهد
که مداخله کند .پارتی کبکوآ این هزینه اضافه را غیرعادالنه توصیف کرده و
خواسته تا در سریعترین زمان ممکن فرمول اصالح و ماجرا به شکل کامل
رسیدگی شود.
حزب لیبرال که به تازگی قدرت را به حزب ( CAQائتالف آینده کبک) واگذار
کرده است از غافلگیری خود گفت و اینکه باید در میزان قدرت و استقالل اداره
انرژی کبک تجدید نظر شود.

جارچی
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برای بسیاری از مالکان خانه

«مالیات مدرسه» کاهش مییابد
مداد کبکیها از این پس و بدون توجه به محل زندگی خود« ،مالیات مدرسه»
یکسانی پرداخت خواهند کرد.دولت کبک امروز الیحه یکسانسازی «مالیات
مدرسه» را برای بررسی بیشتر تقدیم مجلس نمود .این الیحه پس از بررسی
و تصویب در سال  ۲۰۱۹اجرایی خواهد شد .به این ترتیب فرانسوا لوگو،
نخستوزیر کبک ،به یکی دیگر از وعدههای انتخاباتی خود عمل کرد.
طبق این الیحه «مالیات مدرسه» که مالکان امالک و مستغالت بابت ایجاد
و عملیات آموزشی در محله خود ،پرداخت میکنند به نرخ ثابت یازده سنت به
ازای هر  ۱۰۰دالر ارزش ملک محاسبه خواهد شد .این کمترین میزان مالیاتی
است که اکنون در منطقه لورانتید مردم پرداخت میکنند .اما در سایر مناطق
کبک این مبلغ میتواند تا  ۳۱سنت به ازای هر  ۱۰۰دالر ارزش ملک افزایش
یابد.
با تصویب این الیحه بیشتر مالکان امالک و مستغالت کبک ،مالیات کمتری
پرداخت خواهند کرد.
اریک ژیرارد ،وزیر امور اقتصادی کبک در حاشیه تقدیم این الیحه به خبرنگاران
گفت که هدف اصلی این طرح یکسانسازی سطح و وضع زندگی کبکیها در
گوشه و کنار استان است.
فرانسوآ لوگو ،رهبر حزب  CAQو نخستوزیر فعلی کبک همچنین در جریان
مبارزات انتخاباتی وعده داده است که هیئت امنای مدارس را منحل خواهد کرد
و مراکز خدماتی آموزش به وجود خواهد آورد.

اعضای دولت کبک ،اریک ژیرارد ،وزیر امور اقتصادی استان را پس از تقدیم الیحه یکسانسازی «مالیات مدرسه» تشویق میکنند.
Jacques Boissinot/Canadian Press /

نمای نزدیک
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کنسرت شادمهر عقیلی در
مونترال ،نمره قبولی نگرفت
شهرام یزدانپناه شادمهر عقیلی ،یکی از پرطرفدارترین و
پیشروترین خوانندههای پاپ دهه  ۷۰خورشیدی که درخشش
خود را از داخل ایران آغاز کرده ،بعد از  ۶سال دوباره به مونترال
بازگشته بود تا برای مونترالیها از «مسافر» خستهای بخواند که
بار سفر را بسته بود.
شادمهر ،خواننده ،آهنگساز ،ترانهسرا و بازیگر محبوبی است.
مخصوصا محبوب نسلی است که این روزها در اواخر دهه  ۳۰یا
اوایل دهه  ۴۰زندگیشان هستند.
زمانی شادمهر عقیلی در داخل ایران و با آلبومهای پرسروصدای
خود یکتنه به جنگ بسیاری از «نبایدها» رفته بود .آلبوم
«دهاتی» او که متن شعرهایش برای گرفتن مجوز انتشار بارها
تغییر داده شده ،هنوز هم رکورد پرفروشترین آلبوم پاپ ایرانی
را در اختیار دارد.

نمای نزدیک
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تا اینکه فشارها ،عرصه را بر او تنگ کرد و جالی وطن نمود .ابتدا
کانادا را خانه نامید اما چند صباحی بعد در بروکلین نیویورک مسکن
گزید.
وقتی که خبر کنسرت شادمهر در مونترال ،آنهم  ۶سال پس از
آخرین حضورش در این شهر منتشر شد ،بسیاری از مونترالیهای
ایرانیتبار فرصت پیشآمده را غنیمت شمردند و برای غروب آخرین
روز نوامبر سال  ،۲۰۱۸لذت بردن از کنسرت خواننده محبوبشان،
شادمهر عقیلی را در تقویم گنجاندند .شادی بزرگی که برخی از حضار
میگویند کیفیت بد در شب اجرا ،آن را نقش بر آب کرد.
کنسرت طبق زمانبندی مندرج در وبسایت فروش بلیط و آن
طور که عدهای از مخاطبان فکر میکردند قرار بود ساعت  ۲۰:۰۰آغاز
شود اما درهای سالن تا ساعت  ۲۱:۰۰باز نشدند و به گفته برخی
حضار تازه بعد از آنهم  ۴۰دقبقهای طول کشید تا گروه موزیک و خود
شادمهر عقیلی روی صحنه بیایند.
خانم سرور که در کنسرت حضور داشتند برای «مداد» نوشتهاند:
«متاسفانه همهچيز در حد بدی غیرحرفهای بود ،سيستم صوتی
ضعيف ،نور افتضاح  ،صندلی كم بود و برای بعضی از مردم كه بليط
هم خريده بودند صندلی فلزی آوردند چون جا نبود»
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رضا از دیگر مونترالیهایی است که جمعه شب به کنسرت شادمهر
عقیلی رفته بود .رضا در پیامی که با تلگرام برایمان ارسال کرده،
نوشته« :در کل خیلی خوب بود ،اما چندتایی ایراد داشت .مثال با تاخیر
شروع شد ،سیستم صوتی خیلی خوب نبود و وسط اجرا چند دقیقهای
کنسرت را متوقف کردند تا درستش کنند که فقط صدای سیستم را
خیلی زیاد کردند .طوری که بیس صدا بیشتر از حالت نرمال شده بود
و ما که در ردیفهای اول بودیم به شدت آزار دیدیم».
بابک ،یکی دیگر از حاضران در سالن اما بیشتر نیمه پر لیوان را
دیده است« :متاسفانه برنامه با دو ساعت تاخیر انجام شد و کیفیت
صدای سالن هم بد بود .اما خود شادمهر عقیلی بسیار روی صحنه
مایه گذاشت و کمفروشی نکرد .از آهنگهای قدیمی چندتایی اجرا
کرد که خیلی عالی بود ،به خصوص آهنگ اول که برخالف همیشه
که با آهنگ «سبب» شروع میکرد ،ایندفعه با آهنگ «مسافر» شروع
کرد که (باتوجه به مهاجر بودن همه مخاطبان) خیلی با معنیتر بود
و خیلی هم استقبال شد .کال شادمهر به نسبت سالهای قبل بسیار
پختهتر و مردمدارتر شده و واقعا برای کنسرتهایش زحمت میکشد.
انصاف ندیدم که به خاطر مشکالت سالن از خوبیهای شادمهر نگویم».
حمید شورکایی از فرهنگدوستان کامیونیتی که دستی هم بر قلم
دارد در صفحه فیسبوکی خود نوشته« :انگار کنسرت شادمهرخان
به دوستان خوش نگذشت! گویا خیلی هم بد گذشت! من که گفته
بودم! حاال خیلی مهم نیست! فراموش نکنید که شما یک کار فرهنگی
کردهاید و ثوابی بردهاید! ثوابی»...
حمید معتقد است ایرانیان مونترال بهتر است به جای سوپراستارها،
از هنرمندان محلی که برخی از آنها خیلی هم خوب میخوانند و
مینوازند ،حمایت کنند.
حجم زیاد این گونه نظرها در کامیونیتی درباره کنسرت شادمهر
(که ما در اینجا فقط به برخی از آنها اشاره کردیم) ،باعث شد تا به
برگزارکننده تلفن بزنیم .برگزار کننده کنسرت شادمهر که خود را پویا
معرفی میکند و علیرغم اصرار خبرنگار «مداد» حاضر نشد نام فامیل
خود را ذکر کند ،در پاسخ به شکایتهای مردم گفت که کنسرت از
ابتدا هم قرار نبوده ساعت  ۲۰آغاز شود .او گفت ساعت  ۲۰زمان
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حضور مردم در البی سالن بوده .قرار ما باز کردن دربهای سالن ساعت
 ۲۱بوده که ما هم همین کار را کردیم و  ۵دقیقه بعد هم کنسرت
شروع شد.
پویا همچنین درخصوص مشکل صندلی گفت که این صندلیهای
اضافه برای مخاطبان کنسرت نبود و برای عوامل میز نور و صدا ۶
صندلی اضافه به سالن آوردیم.
او همچنین درباره کیفیت صدای کنسرت اشاره کرد که عوامل فنی
کنسرت شادمهر عقیلی از صبح مشغول هماهنگی و تدارک بودند و
طبق نظر آنها کیفیت صدای کنسرت تایید شده و خوب بوده است .او
تاکید کرد هر سالنی مشخصات صوتی خود را دارد و نمیتوان انتطار
صدای استودیویی از هر سالنی داشت.
پویا ،برگزارکننده کنسرت شادمهر عقیلی در پایان هم اضافه کرد
سلیقههای مردم خیلی متفاوت است و همیشه و در هر برنامهای
تعدادی ناراضی پیدا میشوند .اما او اطمینان داد که با توجه به شرایط
موجود ،او و تیم فنی کنسرت نهایت تالششان را کردهاند تا همه چیز
خوب جمع و جور شود.
اگر شما هم در این کنسرت حضور داشتهاید ،نگاه خود را برای ما
در قسمت نظرها بنویسید .به این کنسرت و نحوه برگزاری و اجرای
آن چه نمرهای میدهید؟

به بهانه سفر موفقیت آمیز دیوید سنژاک
به ایستگاه بینالمللی فضایی

دیوید سنژاک،
الهامبخش
کاوشگران آینده کانادا

داستان روز
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مریم ایرانی روز دوشنبه سوم دسامبر سال  ،2018روز بزرگی برای تمام
کاناداییها بود .باالخره انتظارها به سر رسی و  5سال بعد از ماموریت
فضایی کریس هدفیلد  ،Chris Hadfieldفضانورد پیشکسوت و پرافتخار
کانادایی ،یک فضانورد کبکیتبار به نام دیوید سنژاک David Saint-
 Jacquesسوار بر موشک فضایی سایوز به فضا سفر کرد تا الهامبخش
نسل آینده کاوشگران کانادا شود
دیوید سنژاک  48ساله ،متولد کبکسیتی در کانادا ،به همراه دو
فضانورد از روسیه و آمریکا در ماموریتی فضایی که قرار است  6ماه و نیم
ادامه داشتهباشد ،وارد مدار زمین شدند .سفر ،راس ساعت  5و نیم عصر
به وقت محلی از کشور قزاقستان آغاز شد.
این سه نفر به مدت  8ساعت در کپسولی فضایی سایوز سفری
هیجانانگیز از سطح زمین تا ارتفاع  ۴۰۰کیلومتری را تجربه کردند تا
اینکه سرانجام وارد ایستگاه فضایی بینالمللی شدند .ورود به ایستگاه
بینالمللی فضایی در ساعت  11و نیم صبح به وقت محلی و زمانی رخ داد
که ایستگاه در مدار زمین باالی سواحل جنوبی یمن قرار داشت .دیوید
سن ژاک ،ساعاتی پس از رسیدن به ایستگاه فضایی با خانوادهاش تماس
گرفت و به زبان فرانسوی منظره دیدن طلوع خورشید در فراز ایستگاه
بینالمللی را یک تجربه منحصر به فرد و عجیب در زندگیاش توصیف
کرد .او گفت که منتظر کشف شگفتیهای بیشتری است که در این
ماموریت انتظار او را میکشند.
همه کسانی که صدا و تصویر دیوید سنژاک را در فضا شنیدند ،بسیار
خوشحال شدند .لحظهای که او به همراه موشک سایوز به فضا فرستادهشد،
لحظه حساس و نفسگیری بود .خاطره تلخ سقوط موشک سایوز در فضا
که در ماه اکتبر  2018یعنی دو ماه قبل اتفاق افتاد و خدمه پرواز را
مجبور به خروج اضطراری نمود ،باعث شدهبود تا همه نگران سفر دیوید
سن ژاک باشند.
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سن ژاک و همراهانش تا اوایل ماه نوامبر که کارشناسان فضایی
روسیه مشغول بررسی و رفع مشکالت سفرشان بودند ،منتظر شدند
تا باالخره اجازه پرواز صادر شد.
حضور اعضای خانواده دیوید سن ژاک به همراه ژولی پَیی ِت Julie
 ،Payetteفرماندار کانادا که خودش از فضانوردان سابق کاناداست،
باعث آرامش و دلگرمی فضانورد جدید کشورمان شد.
دیوید به رویایی که آروزی هزاران کانادایی رسیدهاست .همین چند
هفته قبل بود که آژانس فضایی کانادا ،اعالم کرد که از بین سه هزار
متقاضی که مایلند بعد از سن ژاک به فضا بپرند ،تا به حال  72نفر
واجد شرایط را انتخاب کرده و از بین این لیست تنها یک نفر شانس
آن را خواهد داشت که در سری بعدی به فضا برود.
سن ژاک هم یکی از همان کاناداییهایی است که رویای سفر به
ستارهها را که از کودکی و با دیدن تصاویری از ماه که فضانوردان ناسا
میگرفتند ،در سر میپرورانده است .البته که به جز افتخار پوشیدن
لباس فضایی و حمل نشان افتخار و پرچم کانادا روی شانهاش ،دیوید
سن ژاک ،روزهای بسیار سختی را در راه آماده شدن در این سفر
پیموده است.
برای رسیدن به جایگاهی که امروز سنژاک در آن است ،باید به کل
مسیری که این فضانورد کانادایی در طی اینسالها پیموده ،نگاهی
بیندازیم.
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راه طوالنی سن ژاک از انتخاب تا نبرد با مرگ
دیوید سن ژاک ،متولد سال  1970میالدی در شهر کوچکی در حوالی
کبکسیتی است که بعدها برای زندگی به سن المبرت در ساحل جنوبی
مونترال نقل مکان کرد .او پدر سه فرزند است و شغل اصلیاش هم پزشکی
است .با این حال مدرک فیزیک و فضانوردی هم دارد و خلبان هم بوده
است .سنژاک دکترای خود در رشته فضاشناسی را از دانشگاه کمبریج
گرفت و دوره پسادکتری خود را در ژاپن در آکادمی تحقیقات بینالمللی
فضایی تکمیل کرد.
این تازه بخش کوچکی از هنرهای او است .دیوید ،به چند زبان مسلط
است .فرانسه ،انگلیسی ،روسی و اسپانیایی .اخیرا زبان ژاپنی را هم به
توانمندیهایش اضافه کرده و ساز مخصوص سنتی ژاپن که به فلوت
ژاپنی مشهور است را هم مینوازد .گاهی برای تفریح در یک دریاچه محلی
قایقرانی میکرد و خودش را در میان رودخانههای خروشان شمال کبک ،به
چالش میکشانید .همچنین در جوانی روی صحنههای تئاتر هم برنامههایی
اجرا میکرد.
به گفته دوستانش او هرگز برای خود در زندگی محدودیت و مانعی قائل
نمیشد .او که عضویت در دانشکدههای فیزیک و فضاشناسی و پزشکی
دانشگاههای مکگیل و مونترال را هم در سابقه خود دارد ،در زندگی
همیشه رویایی بزرگ داشت و آن سفر به فضا بود .از زمان بچگی او همواره
تحت تاثیر عظمت فضا و به ویژه ماه بود .وقتی در سال  2009او از بین
پنج هزار کاندیدا توسط آژانس فضایی کانادا برای گذراندن دوره بیستم
کالسهای آمادگی فضانوردی ناسا ،انتخاب شد و به هیوستون رفت ،هنوز
شمعهای کیک تولد چهلسالگیاش را فوت نکرده بود.
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این تازه آغاز راه او بود .اولین ماموریت سختی که بعد از مدتها آموزش
وگذراندن دورههای سخت در ناسا ،به او محول شد ،ماموریت 15 NEEMO
بود که برای مدت  24ساعت او و همکارانش در زیر آب و در شرایطی بسیار
سخت ،مشغول تمرین بودند .باالخره بعد از مدتها تمرین و صبر و روزهای
سخت و پرتالش ،در ماه مه سال  2016یعنی حدود  8سال بعد از نخستین
روزی که دیوید سن ژاک پا به ناسا گذاشت ،به آرزوی دیرینهاش رسید و
به عنوان فضانورد کانادایی برای ماموریت  Expedition 58/59انتخاب شد.
او مدتها قبل از اینکه برای این ماموریت انتخاب شود در پایگاه آموزشی
«یوری گاگارین» در روسیه ،در یک مدل شبیه سازی شده موشک سایوز
به تمرینهای سخت مشغول بود .فضانوردان در طول پرواز و سایر مراحل
پرواز ،سرعت و شتاب زیادی را تجربه میکنند .یکی از سختترین مراحل
این تمرینات ،تمرین در داخل «سانتریفوژ» بود که دقیقا همین شرایط را
برای سن ژاک شبیهسازی می کرد .این تمرینات از ماه ژانویه  2018حالت
جدیتر و نفسگیرتری به خود گرفتند.
در پایان مأموریتی که سن ژاک و همکارانش روی ایستگاه بینالمللی
فضایی با سایوز انجام میدهند ،قاعدتا باید به محل پرتاب اولیهشان یعنی
قزاقستان بازگردند .ولی از آنجایی که در یک ماموریت فضایی همیشه باید
منتظر یک اتفاق پیشبینی نشده بود ،بخشی از تمرینات دیوید سنژاک هم
به خروج اضطراری از فضاپیما و فرود در نقطهای دورافتاده مربوط میشد.
او باید در آزمایشهای سخت و طاقتفرسای زندهماندن در زیر آب و
یا در شرایط بدون هوا شرکت میکرد و همچین میآموخت که چگونه
آتشسوزیهای عظیم را مهار و یا در شرایط اضطراری پناهگاهی برای خود
دست و پا کند.
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تمرین زندگی ،راه رفتن و تحقیق در فضا
در فضا همه فضانوردان تنها میشوند و باید به نحوی نقش آچارفرانسه
را برای خودشان بازی کنند .آنها میبایست قادر به کار و تعمیر
سیستمهای مختلف در ایستگاه فضایی باشند ،از آزمایشات علمی و
رباتیک بگیر تا انجام کارهای تعمیر و نگهداری فضاپیما همه بر عهده
تک تک آنها است.
ایستگاه بینالمللی فضایی مهمترین و تنها آزمایشگاه بشر در مدار
زمین است .دیوید در طول مأموریت خود ،آزمایشهای علمی بسیاری
انجام خواهد داد .او باید یاد بگیرد که چگونه به درستی از تجهیزات
علمی و آزمایشگاهی برای انجام کارهای مهم استفاده کند.
دیوید سن ژاک ،مانند همه فضانوردان که به فضا سفر میکنند ،در
آزمایشگاه شناورسازی ناسا ( )NBLبرای آماده شدن برای راه اندازی
سیستمهای فضایی آشنا میشود NBL .به یک استخر  12متری عمیق
مجهز است که به اندازه کافی بزرگ هست تا مدلهای کامل مقیاس
اجزای ایستگاه فضایی بینالمللی را برای دیوید و همکارانش شبیهسازی
کند .در این استخرها در واقع آنان یاد گرفتند که چگونه در مواقع لزوم
در فضا راهپیمایی کنند.
کار روی بازوی فضایی  ،Canadarm2یکی از ظریفترین بخشهای
ماموریتی است که سنژاک باید انجام میداد .اگر دوست دارید در این
باره بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید.
او در و در شبیهساز ایستگاه گاگارین روسیه ،تمرینهای زیادی درباره
مانورهای پیچیده کیهانی و ابزار و امکانات ایستگاه فضایی انجام داده
که حاال در این ماموریت حسابی به دردش خواهند خورد.
دیوید ،زمان زیادی را صرف یادگیری همه چیز در مورد سیستمهای
مختلف یک ایستگاه فضایی از قیبل (قدرت ،میزان اکسیژن ،میزان
 ،CO2کنترل حرارتی ،تهویه مطبوع ،امواج رادیویی ،هواکش و غیره) و
البته نحوه مراقبت از همه خطرات احتمالی کرد.
یکی از این خطرات ،مقابله با حرارت خورشیدی است .برای این کار
دیوید ،دورههای آموزش کنترل حرارتی را گذراند .بدون کنترل حرارتی،
دمای سمتی از ایستگاه فضایی که به سمت خورشید قرار دارد به 121
درجه سانتیگراد افزایش می یابد ،در حالی که دماسنج در طرف تاریکی
به درجه منفی  157درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند .این اختالف
دمای عجیب و غریب را اگر نتوان به تعادل رساند ،فاجعه بزرگی به بار
میآید .به همین دلیل ،دیوید یاد گرفت که چگونه سیستم تهویه مطبوع
را تعمیر کند.
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بیسکوییت شیره افرا
غذای فضایی جذاب
برای دیوید سن ژاک
پیش از رسیدن به مأموریت،
دیوید نیاز به امتحان کردن
طعم غذاهایی داشت که باید
در ماموریت فضایی خود
بخورد .برای تمام اعضای
ماموریتهای فضایی ،یک
منوی استاندارد ارائه میشود.
غذاها باید معیارهای خاصی را
شامل شوند ،از جمله توانایی
نگهداری برای  18ماه؛ عالوه
بر این ،آنها نباید خردههای
ریز و کوچک تولید کنند.
ناتالی هیرش ،مسئول تهیه
مواد غذایی برای فضانوردان
است و میگوید که این غذاها
نباید تحت تاثیر عدم جاذبه
قرار بگیرند .اگر غذاها بر اثر
فشار گرانشی پودر شوند،
در فضا وارد سیستم نفس
ن را دچار
فضانوردان شده و آ 
اختالل میکنند.
بیشتر غذاهای فضانوردان،
خشک شده و تحت خالء یا
به صورت کنسرو هستند .با
این حال فضانوردان ،مجاز به
درخواست مواد غذایی اضافی
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امید حتی تا آخرین لحظات ،ورزش و
عکاسی در فضا
شعار هر فضانورد حرفهای از جمله دیوید
سن ژاک این است« :امید برای بهترینها ،اما
برنامهریزی برای بدترینها».دیوید باید برای
هر شرایط اضطراری مرتبط با پرواز فضایی
آماده باشد .شرایطی مانند فشار کم آب ،آتش
سوزی یا آلودگی هوا .او باید تا لحظه مرگ با
امید برای زنده ماندن از تمام این دشواریها
عبور کند.
فضانوردان باید حداقل دو ساعت در روز در
ایستگاه فضایی بینالمللی تمرینات ورزشی
کنند تا اثرات منفی میکروگرانشی بر بدنشان
جبران شود .نوع تجهیزات مورد استفاده در
شرایط میکرو گرانشی متفاوت از آنچه است
که معموال بر روی زمین استفاده میشود.
در شرایط بیوزنی در فضا ،ممکن است
بخش زیادی از عضالت و استخوانها و
تودههای بافتی بدن دچار آسیب های جدی
شود و برای مقابله با هرگونه خطری باید بدن
را آماده کرد .از آنجایی که دیوید خودش
هم یک پزشک است ،باید مراقب حال سایر
همکارانش هم باشد .این شاید فرصت تمرین
پزشکی منحصر به فردی برای او است.
برای شکار لحظههای مهم فضایی ،دیوید
یک مهارت دیگر هم به مهارتهایش اضافه
کرده و آن عکاسی در فضا است .دورههای
عکاسی فضایی یکی از بامزهترین بخشهای
این ماموریت است.

هم هستند .یکی از این اقالم که مورد توجه دیوید سنژاک بود ،بیسکوییت شیره
افرا است که در مونترال زیاد مصرف میشود .او میگوید با خوردن این بیسکوییت
حس میکند در آشپزخانه خانه و در کنار اعضای خانوادهاش است .برای ردیابی
رژیم غذایی ،فضانوردان باید آنچه را که می خورند به طور روزانه یادداشت کنند .اگر
کالری زیاد یا کم دریافت کنند و یا ویتامین و نمک غدایشان مناسب نباشد ،به طور
جدی دچار مشکل میشوند .مقدار باالی سدیم در فضا اثرات به شدت نامطلوبی روی
سیستم استخوانهای بدن دارد.
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معرفی کتاب برای کودکان
و نوجوانان عالقه مند به فضا
از آنجایی که دیوید سن ژاک و سازمان فضایی کانادا،
رویایشان را تربیت نسل کانادایی عالقهمند به کاوش
های فضایی آینده میدانند ،شاید بهتر است شما هم
برای بیدار کردن انگیزه در فرزندانتان کمی هیجان
داشته باشید.
اگر دوست دارید تا برای کودکان و نوجوانان خود
کتابهایی درباره دانش فضایی و داستانهای فضانوردان کانادایی از هدفیلد گرفته
تا بقیه آنان قصههایی جذاب و سرگرم کننده به زبان فرانسه تعریف کنید،
کتابهای زیر را از دست ندهید.
کتاب  ،Voici Chris Hadfield Biographies En Imagesکتابی است که به
طور ساده و خالصه با عکسهایی جذاب درباره داستان زندگی کریس هدفیلد
و ماموریتاش و نیز سازمان فضایی کانادا اطالعات جالبی به بچهها و نوجوانان
میدهد .قیمت این کتاب در حدود  30دالر است ولی به راحتی میتوانید آن را
در کتابخانههای سراسر شهر پیدا کنید و برای مطالعه به امانت بگیرید.
کتاب دوم  Espace en 30 secondesاست که درباره کل دانش فضایی
و زندگی فضانوردان و فضاپیماها ،اطالعاتی جالب و جامع میدهد .این کتاب
مخصوص نوجوانان است و قیمتی در حدود  20دالر دارد .این کتاب را هم در
سراسر کتابفروشیها و کتابخانهها میتوان پیدا کرد.
کتاب آخری به نام  Mon Voyage Dans L'Espaceکتابی است مناسب رده
سنی  7تا  12سال و درباره سیارات ،ماشینهای فضایی ،کهکشانها و فضانوردان
اطالعات جالبی به فرزندانتان میدهد .این کتاب شامل جدول و بازی و کاردستی
و یک نقشه بزرگ از آسمان برای سرگرم شدن بچهها هم هست .قیمت این کتاب
هم در حدود  20دالر است و باز میتوانید هم آن را بخرید یا از کتابخانهای امانت
بگیرید.
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کالم آخر درباره دیوید سن ژاک و ماموریتش
هر فضانورد مجاز است که وسایل شخصیاش مانند حلقه ازدواج و یا
چیزهای دیگر را که دوست دارد با خود به فضا ببرد .دیوید سن ژاک
عالوه بر همه اینها ،با خودش یکی از کالههای با آرم مکگیل را هم
برد .او این کار را برای نشانه ارادتش به بستر تحقیقات مهم فضایی
و پزشکی که دانشگاه مکگیل برای فضانوردان فراهم میکند ،انجام
داد .ماموریت سن ژاک هم در واقع بخشی از همین تالشها برای
کشف و تحقیقات بیشتر در ایستگاه فضایی نوپایی است که در مدار
زمین ایستاده تا برای آیندگان رویاهایی عجیب را بیافریند.
سن ژاک در یک پیام از پیش ضبط شده برای همکارانش در
ایستگاههای فضایی تحقیقاتی گفت:
«اکتشافات فضایی یک تالش گروهی فراوان را میطلبد .من از
تالشهای هزاران مرد و زن در کانادا و سراسر جهان که در پشت
صحنهها کار میکنند تا من با موفقیت این ماموریت را پشت سر
بگذارم سپاسگزارم .این استعداد و تالش استعداد و تالش شما بود
که ماموریت غیرممکنی را ممکن ساخت .شما بهترین تالش خود را
برای انجام این مأموریت انجام دادید .و من افتخار میکنم که نماینده
شما هستم .امروز ،من رویای قدیمی خود را به دست خواهم آورد و
رویاهای شما را هم به فضا پرتاب خواهم کرد .امیدوارم که از طریق
این ماموریت ،آژانس فضایی کانادایی و من ،کنجکاوی و عالقه به
کاناداییهای جوان را جلب کنیم و آنها تبدیل به اسطورههای الهام
بخش نسل آینده کاوشگران فضا کنیم.

بامداد
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داستانهای عامیانه بومیان آمریکا

ِ
کوچک عجیب
حیوان
بخش اول

بومیان اهل آمریکای شمالی در چمنزار
ترجمه :گلرنگ درویشیان روزی یکی از
ِ
قدم میزد و خیلی خسته و گرسنه و تنها بود چون هفتهها بود که هیچ انسانی را
ندیده بود .روی زمین دراز کشید و به خواب فرو رفت .همانطور که روی زمین
دراز کشیده بود ،خواب دید که صدای ضعیفی به او میگوید«:نوه من» .بیدار شد
و باز هم صدا را شنید .صدا از چمنی که کنارش بود میآمد ،ا ّما هرچه نگاه کرد
چیزی روی چمن ندید.
صدا گفت« :من را بردار و من تا ابد دوستت خواهم بود .من را در کمربندت
بگذار و اگر هیچ وقت مرا کنار نگذاری همیشه مو ّفق خواهی بود».
مرد با د ّقت به چمن کنارش نگاه کرد و موجودی خیلی کوچک را
بچه موش بود و غیر از روی ِ
نوک ُدمش
دید که به اندازه یک ّ
هیچ مویی روی پوستش نداشت .مر ْد موجو ِد کوچک را
درون کمربندش جا داد .سپس به راهش
برداشت و
ِ
ادامه داد تا به دهکدهای رسید که قبیلهای از
بومیان در آن زندگی میکردند .جا ّدهای
میان دهکده میگذشت ولی
پهن از
ِ
ِ
سمت جا ّده
عجیب بود که یک
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کسی زندگی نمیکرد و خانهها خالی بودند در حالی که خانههای آن
سوی جا ّده پر بود از بومیان .مرد با شجاعت به دهکده قدم گذاشت .مردم
برای دیدنش از خانههایشان بیرون دویدند و فریاد میکشیدند« :این همان
مردیاست که همیشه در بارهاش شنیدهایم .آنیشینابا خوش آمدی».
پس ِر رئیس قبیله خیلی مهربان بود و او را با خودش به خانه پدرش
برد .اهالی این قبیله بیشتر وقتشان را صرفِ بازیها و مسابقاتِ زورآزمایی
میکردند .مسابقهای که بیشتر از همه دوست داشتند «آبِ یخی» نام داشت
که باید درون آب بسیار سرد و یخ زدهای دراز میکشیدند و میگذاشتند
درون آب دوام
که آب دورشان یخ ببندد .هر کس که طوالنیتر از همه
ِ
شب بعد از آنیشینابا خواستند
میآورد شجاعترین مرد شناخته میشدِ .
که همرا ِه آنها مسابقه دهد .آنیشینابا خودش هم مایل به مبارزه بود ،پس
مکان مسابقه رفت .کمربندش را بسته بود و
همراه سایر مردها به سوی
ِ
حیوان کوچک همه چیز را برایش آسان کرده
احساس راحتی میکرد زیرا
ِ
بود .آب شروع به یخ زدن کرد و بومیان فریاد زدند«:حالت چطور است؟»
ا ّما او پاسخی نداد.
متوجه شد که آنها دیگر صحبت نمیکنند .پس صدایشان کرد
نیمه شب
ّ
و گفت« :اکنون حالتان چطور است؟ من خیلی گرمم است ».کسی پاسخش
را نداد ،پس از جایش بلند شد و به سوی جایی که دیگران دراز کشیده
بودند قدم برداشت .آنها یخ زده بودند .پس به دهکده برگشت و داستان
را برای سایر بومیها گفت و چون تنها کسی بود که یخ نزده بود ،همه او
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را شجاعترین جنگجو نامیدند .رئیس قبیله آنقدر از او خوشش
آمده بود که دخترش را به همسری او درآورد .سپس بومیها
متحیرانه دیدند
مردان یخ زده را بیاورند ا ّما
رفتند تا بدنهای
ِ
ّ
که همه مردان تبدیل به بوفالو شدهاند .حیوانها در سوی دیگر
دهکده مشغول به زندگی شدند و پس از آن آنیشینابا هر کس
را که می ُکشت به نوعی حیوان تبدیل میشد که برای زندگی
ِ
مدتی کوتاه تما ِم مکانهایی
به
سمت دیگر دهکده میرفت .در ّ
که خالی از سکنه بودند پُر شدند.
روزی آنیشینابا روی چمن دراز کشیده بود تا بخوابد.
کمربندش را درآورد و کنارش روی چمن گذاشت .هنگامی که
از خواب بیدار شد کمربندش را فراموش کرد و...

ادامه در شماره هفته آینده
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پیکربندیها

اکتاویو پاز
علی زندیه وکیلی

نگرهی چشم پرنده
برای گییرمو سوکره
*
خشمگنانه میچرخد
گرداگرد
فرا ِز اندیشه
هبوط میکند
در خط مستقیم
صریح و روشن
سپیدی عروج میکند
منقار اکنون
سرخ خونی
ِ
ِ
نمک پراکنده
خطی
نه چنان پیدا
چونان که فرو میافتد
سرراست
نگاهت
بر این صفحه
تحلیل رفته است

دفتر هشتم :بازگشت()۱۹۷۵-۱۹۶۹
مجموعه اشعار
جلد ۲
ترجمه :ابوالقاسم اسماعیلپور
نشر اسطوره

514 690 6181
www. ia.ca
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اولین توپ طالی زنان
فوتبالیست و جنجال های تازه
نگاه جنسیتی به زنان در باالترین رده های ورزشی
هدی حسینی اولین توپ طالی زنان فوتبالیست و جنجال های تازه
نگاه جنسیتی به زنان در باالترین رده های ورزشی
اولین زن فوتبالیست که به افتخار بزرگ کسب توپ طال دست پیدا
کرد ،فکرش را هم نمی کرد که آن شب باشکوه با اظهار نظر بی ادبانه
دی جی مراسم به اتفاقی جنجالی تبدیل شود.
آدا هگربرگ فوتبالیست  23ساله نروژی نخستین زنی است که
برنده جایزه با ارزش توپ طال شده است.
حضور او روی سن در مراسمی که در پاریس برگزار شد باعث شد
تا توجه بیشتری به فوتبال زنان شود .اما اظهار نظر جنجالی مجری
برنامه دی جی مارتین سولویگ فرانسوی باعث شد تا بار دیگر بحث
نگاه جنسیتی به زنان حتی در سطح حرفه ای ورزش داغ شود.
سولویگ به هربرگ گفته بود که بعد از بردن این جایزه می تواند
( Twerkرقص سکسی) برقصد؟
Photo : Ada Hegerberg

˂
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سهم حداقلی زنان در رسانه ها
آلیسون ساندمیر گریوز رییس اتحادیه کانادایی «پیشبرد زنان و ورزش و
فعالیت های بدنی» از جمله کسانی است که به این اتفاق واکنش نشان داده
و گفته که بیشتر به ظاهر این ورزشکار توجه شده تا دستاوردهایش«:من فکر
می کنم که این طور رفتارها با زنان همه جا در جامعه انجام می شود اما در
ورزش هم حضورش کامال احساس می شود چون در ورزش بدن ها بیشتر
نمایان است .اما رفتار برخی به گونه ای است که ظاهر این بدن اهمیتش از
قابلیت های ورزشی این بدن بیشتر است .هربرگ به بلندترین قله ورزش
حرفه ای رسیده اما او را تا حد ظاهر اندامش پایین آوردند .توجهی به قدرت
و مهارت ها و ذهن خالقش نشد و همه این مسائل در یک لحظه جلوی چشم
همه آمد .تحقیقات نشان می دهد که زنان در سال هایی که المپیک برگزار
می شود تنها  4درصد اخبار رسانه ها را به خودشان اختصاص می دهند.
زنان در تلویزیون و رسانه های دیگر دیده نمی شوند و زمانی هم که فرصتی
محدود مثل این در اختیارشان قرار می گیرد یک چنین رفتارهایی با آن ها
می شود .اما این ماجرایی است که همیشه تکرار می شود و ثابت می کند که
مردم چقدر به دیدن یک چنین تصاویری از زنان از دریچه رسانه ها عادت
کرده اند».
شوخی توهین آمیز و مایه پشیمانی
سولویگ مجری برنامه در توئیتر به خاطر پرسیدن این سوال از هربرگ معذرت
خواهی کرده«:نمی دانستم که گفتن این حرف می تواند تا این حد توهین
آمیز باشد .اما این فقط یک شوخی بود ،شاید یک شوخی بد ».ساندمیر گریوز
اما اصال این شوخی را بامزه نمی بیند«:چند بار دیگر زنان این جور رفتارها
را ببخشند؟نه ،واقعا اصال شوخی بامزه ای نبود و پیامدهای جدی هم در پی
داشت».
اندی ماری ستاره تنیس هم در این باره اظهار نظر کرده«:مردم متوجه
نیستند که این گونه رفتارها چه تاثیر منفی روی نگاه جامعه به زنان و دختران
می گذارد و روی نگرش آن ها نسبت به خودشان هم تاثیرگزار است .این هم
یک نمونه دیگر از سکسیسم مسخره ای است که هنوز در ورزش وجود دارد».
تجربه مشابه بوشار
درخواست از هربرگ برای رقص سکسی یادآور سوالی بود که در اوپن استرالیا
سال  2015از اوژنی بوشار ستاره کانادایی تنیس و اهل کبک شد .یک مجری
مرد که کنار زمین مشغول مصاحبه با بوشار بود از او پرسید که می تواند
حرکات موزون  twirlانجام بدهد که او هم با خنده با دامن صورتی رنگش دور
خودش چرخیده بود و این ویدئو هم در زمان خودش جنجالی شد .خودش
هم از این که با چنین خواسته ای مواجه شده احساس خجالت می کرد و
بعدها درموردش گفت«:خیلی غیر منتظره بود .نمی دانم یک مرد مسن تر از
تو می خواهد که برقصی .خنده دار بود».
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بهترین کافیشاپ مونترال در کوچه پسکوچههای قدیمی

طعم خوش اسپرسو،
مهاجری از ایتالیا

مریم ایرانی فکر کنم عده زیادی از شما با من موافق باشید که هیچ
چیز مثل یک دورهمی دوستانه و نوشیدن یک فنجان قهوه گرم در
سوز و سرمای روزهای برفی مونترال که چندان هم از ما دور نیستند،
دلچسب و لذتبخش نیست .اما لذت این ماجرا وقتی دوچندان
میشود که به جای رفتن به کافیشاپهای زنجیرهای جورواجوری
که در همه خیابانها و محلههای مونترال زیاد میبینید ،طعمی
جدید از قهوه را در یک کافیشاپ منحصر به فرد امتحان کنید!
کافیشاپی محلی و بکر در دل کوچه پسکوچههای قدیم مونترال.
جایی که طبق نظرسنجیهای اینترنتی ،در بین  ۵۰کافیشاپ برتر
جهان به انتخاب مردم ،جایگاهی ویژه برای خودش دست و پا کرده
و آوازه اسپرسوی اصیل ایتالیاییاش ،دل هزاران ماجراجو و توریستی
که به مونترال سفر کردهاند را بردهاست .کافیشاپی که ارمغان یک
مهاجر خوشفکر ایتالیایی بود .این هفته با ما به کافیشاپ ایتالیایی
اُلیمپیکو  Café Olimpicoسری بزنید.

پاتوق
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برای سینیور روکو فورفارو  Rocco Furfaroسه چیز در زندگی اهمیت
بسیار ویژهای داشت :اول ،داشتن دوستان زیاد ،دوم داشتن محلی
برای برپایی مهمانی و جشن و سوم ،کمک برای ساخت و نوسازی
کلیساهای کاتولیک.
این سه موضوع ویژه از تفکرات سنتی ایتالیایی روکو ناشی میشدند.
اما اولین موضوع مهم در زندگی که همان داشتن دوستان زیاد بود،
باعث شد که او که مهاجری از شهر ُرم ایتالیا در مونترال بود ،برای
 ۳۶سال ،مالک یکی از محبوبترین کافیشاپهای مونترال در محله
قدیمی  Mile-Endشود .انگیزه اولیه روکو از تاسیس این مکان در سال
 ،۱۹۷۰درست کردن جایی برای مهاجران سن و سالدار ایتالیایی بود
که بتوانند دورهمی مسابقات فوتبال تیم ملی کشورشان را کیلومترها
دورتر از وطن ،تماشا کنند و در کنارش قهوه اصیل ایتالیایی را هم
مزهمزه کنند .البته که بعدها دانشجویان دانشگاههای مونترال ،که
دنبال جایی متفاوت برای خوردن قهوه روزانهشان بودند ،به مشتریان
روکو اضافه شدند.
روکو ،حدود  ۱۰سال قبل از تاریخی که این کافیشاپ را تاسیس
کند یعنی سال  ،۱۹۶۰فقط با دوچمدان ،به مونترال رسیدهبود .به
محض وارد شدن ازدواج کرد و به عنوان اولین شغلش در کانادا ،شغل
سنتی هر ایتالیایی یعنی پیتزاپزی را انتخاب کرد .خالقیتی که او در
ساخت دکور مغازه پیتزافروشی به خرج داده بود ،مورد توجه کشیش
کلیسای سنمیشل قرار گرفت و کشیش از او خواست برای کمک به
کلیسای کاتولیک ،سِ ن اصلی این کلیسا را هم روکو بسازد.
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در ازای این خدمت ،روکو از کشیش خواست تا زیرزمین کلیسا را برای
گرفتن جشن و مهمانی به او بدهد .از آن به بعد برای مدت سی سال،
روکو در زیرزمین کلیسا ،برای دوستان ایتالیاییاش مراسم و مهمانی
برگزار میکرد .ایده داشتن یک کافیشاپ هم در خالل این مهمانیها
شکل گرفت .او تصمیم گرفت پیتزافروشیاش را بفروشد و کافیشاپ
« اُلیمپیکو » را افتتاح کند .البته این کافیشاپ در بین مردم عادی به
نام  Open Da Nightمعروف است .دلیلش هم خیلی جالب است .ابتدا
روی شیشه این کافی شاپ عبارت  Open Day and Nightنوشتهشده
بود .اما با گذشت زمان ،بعضی حروف پاک شدند و عبارت نیمهکاره بین
مردم دهان به دهان نقل شد و همین نام رویش ماند.
امروز هم اگر سری به این کافیشاپ بزنید ،این نام رنگ و رو رفته
و خاطرهانگیز را آنجا میبینید .روکو که از همان روزهای اول ،کار و
بارش حسابی گرفته بود ،چندسال بعد تیم فوتبال نیمهحرفهای Su� ،
 perega-St.Viateurرا تاسیس کرد و حتی چند بازیکن از ایتالیا را
هم به ترکیب آن اضافه کرد .در واقع اینطوری انگار او به تمام رویاهای
ایتالیاییاش در قالب یک مهاجر مونترالی جامعه عمل پوشانده بود .روکو
فورفارو ،فرد بسیار خیر و چهره مهمی در اتفاقات فرهنگی جامعه مهاجران
ایتالیایی مونترال بود .او در سال  ۲۰۰۵بر اثر سرطان درگذشت و امروز
دو دخترش روسانا و ویکتوریا ،میراث محبوب او را اداره میکنند .البته
آنها در سال  ،۲۰۱۶شعبه دومی هم برای این کافیشاپ باز کردهاند
ولی همچنان ،اولین محل که پدرشان را مشهور کرد ،شلوغترین جا است.
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چرا این کافیشاپ اینقدر محبوب شد؟
چیزی که این کافی شاپ ایتالیایی را در دل مونترالیها حسابی جا کرده،
طعم ویژه اسپرسو آن بود که هیچ جای مونترال نظیرش یافت نمیشد.
ِرسِ پی منحصر به فرد سینیور روکو ،که تا به امروز هم کسی از اسرارش
سردرنیاورده ،یک طعم مهاجر ایتالیایی بود که در بین طعمهای مونترالی
جایگاه ویژه خودش را باز کرد .کمکم آوازه این اسپرسوهای ویژه در کل
کانادا و حتی دنیا پیچید و بسیاری از توریستهایی که به مونترال میآیند،
هر طور شده خودشان را به نوشیدن یک اسپرسو در این کافیشاپ مهمان
می کنند .امروز هم اگر به این کافیشاپ بروید ،این طعم بینظیر را میتوانید
درست مثل روز اول ،مزهمزه کنید .یکی از ویژگیهای جالب این کافیشاپ
این است که خیلی از فرهیختگان ،روشنفکران و هنرمندان مونترالی در این
محل ،قرارهای دورهمی میگذارند و حسابی با فضای آن حال میکنند!
یکی از شعارهای کافه الیمپیکو هم همین است « :اینجا ،با آدمهای مهم
مالقات می کنید!» یکی از این آدمهای مهم «جاستین ترودو» است که
گاهگاهی به این محل سری میزند!
یک ضربالمثل بامزه هم درباره این کافیشاپ بین مونترالیها رواج
دارد« :اگر میخواهی سر صبح شنبه لبخند روی صورت زنت بیاوری ،یک
اسپرسو در الیمپیکو مهمانش کن!»
چطور به آنجا برویم؟
این محل خاطرهانگیز در آدرس زیر قرار گرفتهاست:
124 RUE ST-VIATEUR WEST - H2T 2L1

نزدیکترین ایستگاه مترو به این محل ،ایستگاه مترو پارک  Parcدر خط
آبی است که از آنجا باید با یکی از اتوبوسهای شماره  363یا  365به آن
برسید .درهای این کافیشاپ از ساعت  ۶صبح تا  ۱۲شب در همه روزهای
هفته به روی شما باز است.

کیلینیک دندانپزشکی

ویلری
دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

تلفن۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷ :
61, rue Villeray
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2
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بیماری که صحبت از آن
همچنان تابو است
مهرنوش اردالن یکتا اول دسامبر از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان
روز بیماری ایدز نامگذاری شده است .امروزه ترس و وحشت از این بیماری
به دلیل پیشرفتهایی که در روند درمان آن صورت گرفته است ،به شدت
سابق نیست و شاید این موضوع ،توجهات و احتیاطات الزم نسبت به این
بیماری را کم کرده باشد .در حال حاضر تخمین زده میشود که حدود
 ۳۷ملیون نفر در جهان به عفونت  HIVمبتال باشند .بر اساس آخرین آمار،
تعداد افراد آلوده به عفونت  HIVدر کانادا حدود  ۶۳هزار نفر تخمین زده
میشود که از هر  ۷فرد مبتال یک نفر از عفونت خود آگاه نیست .برآورد
میشود که هر سال حدود دو هزار مورد جدید ابتال اتفاق بیفتد .در ایران
نیز بر اساس آخرین آماری که توسط مرکز کنترل بیماری ایدز اعالم شده
است ،تعداد افراد آلوده حدود  ۶۰هزار نفر برآورد میشود که تنها نیمی
از آنها شناسایی شدهاند.
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ایدز چیست؟
بیماری ایدز یا نشانگان اکتسابی نقص ایمنی
()Acquired ImmunoDeficiency Syndrome
بیماری است که بر اثر آلوده شدن فرد به ویروس
 HIVبه وجود میآید .ویروس  HIVسیستم
ایمنی بدن را تضعیف میکند و بدن توان مقابله
هیچ
با بیماریها را به تدریج از دست میدهد .چنانچه
بعد از مدتی
درمانی برای فرد آلوده به ویروس صورت نگیرد
وارد مرحله ایدز میشود که به دلیل نقص شدید ایمنی با ابتال به
یک بیماری ساده به مرگ بیمار میتواند منجر شود.
عالیم اولیه ابتال به ویروس HIV
عفونت  HIVمیتواند در فرد مبتال هیچ عالیمی ایجاد نکند و حتی  ۵تا
 ۱۰سال فرد بدون عالمت باشد .در بعضی از افراد  ۲تا  ۴هفته بعد از
ابتال ،عالیم شبه آنفلونزا شامل تب و لرز ،خستگی ،گلودرد ،سردرد ،درد
مفاصل و عضالت و همچنین تورم غدد لنفاوی ممکن است دیده شود.
این عالیم میتواند روزها یا هفتهها وجود داشته باشند یا به سرعت از
بین بروند .زمانی که فرد وارد مرحله ایدز شود ،عالیمی چون کاهش
وزن بدون دلیل و سریع ،اسهال طوالنی مدت و عفونتهایی که در زمان
ضعیف شدن سیستم ایمنی بیشتر مشاهده میشود مانند ابتال به زونای
شدید و یا عفونت ریه با باکتریهای ضعیف دیده میشود.
راههای انتقال بیماری
در تمام مایعات بدن فرد آلوده به ویروس  HIVمانندخون ،مایع منی،
مایع موجود در مقعد و واژن و شیر مادر ،ویروس وجود دارد و قابل
انتقال است .اگر پوست آسیب دیده و
یا الیه مخاطی بدن مانند داخل
واژن یا مقعد و یا سوراخ آلت
تناسلی مردان در فرد
سالم با مایعات بدن فرد
آلوده به ویروس در
تماس باشد احتمال
ویروس
انتقال
بسیار باالست.
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به همین دلیل است که دو راه اصلی انتقال بیماری از طریق تماس
جنسی بدون مراقبت و انتقال از طریق استفاده از مواد آلوده به خون
فرد آلوده مانند سرنگ یا سوزن مشترک در مصرف کنندگان مواد مخدر
است .زنان باردار آلوده به ویروس نیز میتوانند ویروس را در زمان بارداری
یا در هنگام زایمان و یا در زمان شیردهی به کودکشان منتقل کنند.
افزایش ریسک ابتال
افزایش خطر ابتال به ویروس  HIVبیشتر براساس رفتار فرد است.
رفتارهای پرخطر که احتمال ابتال را باال میبرند میتوانند شامل:
• داشتن رابطه جنسی واژنی یا مقعدی بدون استفاده از کاندوم با فردی
که آلوده به ویروس  HIVاست و درمان نمیگیرد.
• داشتن رابطه جنسی دهانی بدون استفاده از کاندوم (این نوع رابطه
نسبت به رابطه جنسی واژنی یا مقعدی احتمال ابتال کمتری دارد).
• تماس خون یا مواد خونی فرد آلوده به ویروس با زخم یا آسیب دیدگی
پوستی فرد سالم.
• استفاده از سرنگ یا سوزن مشترک در استفاده کنندگان مواد مخدر
تزریقی.
• افرادی که بیماریهای مقاربتی و منتقله جنسی همزمان داشته
باشند ،احتمال ابتال به ویروس در هنگام رابطه جنسی در
آنها افزایش مییابد.
ک جنسی .
• داشتن چند شری 
• ابتال در گروه افراد همجنسگرا و دوجنسگرا باالتر از
جمعیت عمومی است و داشتن شریک جنسی متعلق به این
گروهها احتمال مواجهه با فرد آلوده به این ویروس را باال
میبرد.
• انجام خالکوبی یا  Piercingsدر محلهای
غیر بهداشتی یا به دست افراد غیر
متخصص ،احتمال ابتال را باال میبرد.
افراد آلوده به  HIVکه درمان ضد
ویروس دریافت میکنند ،تعداد
کمتری ویروس در مایعات
بدنی دارند و بنا بر مطالعاتی
که به تازگی انجام شده
است ،ریسک انتقال بیماری
در آنها بسیار کم و حتی
نزدیک به صفر است.
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تشخیص
تشخیص ابتال به  HIVاز طریق آزمایش خون انجام میگیرد .چنانچه
فرد ،رفتار پرخطری داشت ه است که نیاز به انجام آزمایش باشد ،در
سراسر کانادا به سه صورت این کار انجام میشود:
• انجام آزمایش به صورت ناشناس؛
• انجام آزمایش سریع که جواب به سرعت آماده میشود؛
• بعد از انجام آزمایش خون جواب به صورت آنالین مشاهده میشود.
یک تا دو هفته ابتدایی ابتال به عفونت ممکن است ویروس در خون
با انجام آزمایش شناسایی نشود ولی احتمال انتقال ویروس به دیگران
وجود دارد و زمان مهمی است.
قانون کانادا فرد آلوده به ویروس  HIVرا ملزم میکند که حتما قبل
از برقراری هرگونه رابطه جنسی به شریک جنسیاش بیماری خود را
اطالع دهد.
پیشگیری
هیچ واکسنی برای ایدز هنوز وجود ندارد .پیشگیری از بیماری به
دو صورت «قبل از مواجهه» و «بعد از مواجهه» با ویروس تقسیم
میشود .پیشگیری قبل از مواجهه میتواند شامل پرهیز از رفتارهای
پرخطر باشد که در باال بیان شد .مراجعه به پزشک به صورت منظم
ن بیماریهای مقاربتی و کاهش تعداد شریکهای
جهت درما 
جنسی از اقدامات پیشگیرانه قبل از مواجهه است.
در افرادی که به هر علتی احتمال مواجهه بیشتری با
ویروس را داشته باشند ،داروهایی وجود دارد که با مصرف
آن ریسک عفونت  HIVکاهش مییابد .برای دانستن
لزوم مصرف دارو باید با پزشک مشورت
شود.
نوع کمتر شناخته شده
پیشگیری ،نو ِع «پس از
مواجهه» است.
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در این مورد افرادی که احتمال میدهند که به
عفونت مبتال شدهاند میتوانند با استفاده از دارویی که
به مدت چهار هفته مصرف میشود ،احتمال ابتال به
عفونت را کاهش دهند .نکته مهم این است که
این دارو باید در سریعترین زمان ممکن بعد از
مواجهه با ویروس  HIVشروع شود و بعد از 72
ساعت از مواجهه ،شروع دارو خیلی موثر نیست.
در این موارد بهتر است هرچه سریعتر به مراکز درمانی
مراجعه شود و بسته به نظر پزشک دارو تجویز شود.
درمان
هنوز درمانی که ویروس را به صورت کامل از بین ببرد وجود
ندارد ،اما داروهای ضد ویروس جدید با کم کردن تعداد
ویروس ،هم انتشار ویروس را کاهش میدهند و هم از ورود
بیمار به مرحله ایدز جلوگیری میکنند و فرد مبتال میتواند
با درمان به موقع ،طول عمری نزدیک به عمر طبیعی داشته
باشد.
در کانادا مراکز مشاوره و حمایت از افراد آلوده به ویروس
 HIVوجو د دارد .برای آگاهی از سازمانهایی که در هر
منطقه فعال هستند ،میتوان به سایت  HIV411.caمراجعه
کرد .در استان کبک هم میتوان با شماره Info-Santé811
جهت مشاوره تماس گرفت و یا جهت آگاهی از سرویسهای
پشتیبانی بیماری ،با مرکز COCQ-sida 514 844-2477x34
و  vih-infodroits@cocqsida.comارتباط برقرار کرد.

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

با سالم خانمی  40ساله هستم بعضی مواقع دچار کمردرد میشوم که
با کمی استراحت بهبود مییابد.در نظر دارم برای تناسب اندام ورزش
کراسفیت ( )CrossFitرا شروع کنم آیا این ورزش میتواند به کمرم
آسیب وارد کند؟
ببا سالم به شما دوست عزیز .ورزش  CrossFitبه دلیل این که از مجموعهای
از حرکات نسبتا سخت تشکیل شده است در افرادی که به کمردرد (فارغ
از دلیل کمردرد) مبتال هستند توصیه نمیشود .به طور کلی ورزشهایی که
حرکات ناگهانی و یا تکانهای در عضالت کمر ایجاد میکنند مانند ورزشهای
با راکت و یا ورزشهایی که فشار اصلی بر روی عضالت کمر وارد میشود مانند
وزنهبرداری در کمردرد توصیه نمیشود .حرکات ورزشی مانند دراز نشست یا
رساندن انگشت دست به شست پا نیز که فشار زیادی بر روی کمر وارد میکنند،
توصیه نمیشود .ورزشهایی مانند شنا ،پیادهروی ،دویدنهای آرام یا استفاده از
دوچرخه ثابت حرکات ورزشی مناسب برای افراد دچار کمردرد هستند.
در مورد بدن باید آگاه بود و چنانچه با انجام هر حرکت ورزشی درد در کمر
ایجاد شود ،از انجام آن حرکت ورزشی باید پرهیز شود .شما میتوانید با مراجعه
به پزشک و شناسایی علت کمردرد
در مورد بهترین انتخاب ورزشی
با پزشکتان مشورت
کنید.

˂
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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

گذر زمان
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به بهانه  6دسامبر ،سالروز فاجع ه کشتار  ۱۴دانشجوی دختر
در پلیتکنیک مونترال

کشتاردر پلیتکنیک
مونترال

مریم ایرانی امروز از هر کدام از بانوان و زنان میانسالی که در
شغلهای مهم و جایگاههای تحصیلی و دانشگاهی مهم مونترال
و سایر شهرهای کانادا که برای خود ،صاحب شان و مقام ویژه
و موقعیتهای ممتاز کاری هستند ،بپرسید که یکی از تلخترین
رویدادهای زمان تحصیلشان را برای شما بازگو کنند ،بیشک به
قتلعام تاریخی دانشگاه پلیتکنیک مونترال اشاره خواهند کرد.
یک روز سرد و برفی و خونبار در میان برگهای تقویم یکی از
بهترین دانشگاههای مهندسی کانادا.
روزی که  14دختر و زن بیگناه و معصوم به راحتی در پای دیوار
آخرین کالس درسیشان در دانشگاه به رگبار اسلحه پسری جوان
بستهشدند و خونشان در و دیوارهای پلیتکنیک را رنگین کرد.
پسری که حضور و تحصیل زنان در جوامع کاری و دانشگاهی کانادا
و به ویژه دانشگاه پلیتکنیک را ناشی از تبعیض و کوتاهی در حق
مردان و به دلیل جنبش« فمینیسم» میدانست و به همین دلیل
تمام رویاهای این زنان را در یک لحظه از آنها گرفت .کسانی که
اگر امروز زنده بودند ،شاید انسانهایی تاثیرگذار در تاریخ کانادا
میشدند.
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صدای قدمهای مارک ل ِپین  Marc Lépineروی برف سبکی که کف
محوطه و خیابانهای دانشگاه را پوشانده بود  ،سکوت بعداز ظهر 6
دسامبر دانشگاه پلی تکنیک را میشکست .در آن ساعت از روز بیشتر
دانشجویان سر کالسهای درسیشان بودند .امروز ،آخرین روز کالسها
قبل از شروع امتحانات میانترم ،محسوب میشد.
این ششمین باری بود که مارک ،در هفته اخیر سروکلهاش در دانشگاه
پلی تکنیک پیدا میشد .کسی او را قبال آن اطراف ندیده بود .فقط
کارمندان بخش گزینش دانشگاه ،میتوانستند او را به خاطر بیاورند
زیرا مارک چندین بار در امتحانات ورودی دانشگاه شرکتکرده ولی
نتوانستهبود اجازه تحصیل در دانشگاه را به دست بیاورد.
در آن عصر سرد پاییزی ،مارک بیخیال و با خونسردی وارد محوطه
اصلی کالسهای دانشگاه شد .هیچ کس حواسش به اسلحه بزرگی که
مارک در دست راستش می فشرد ،نبود .او به آرامی به در اصلی یکی از
کالسها نزدیک شد و وارد کالس شد .استاد در حال درس دادن اصول
ترمودینامیک و مساله آنتروپی بود و توجهی به حضور او نکرد .ولی
مارک با شلیک گلولهای به سقف به همه فهماند که اوضاع وخیمی در
پیش است.او افراد موجود در کالس را به دو دسته زنان و مردان تقسیم
کرد .پسرها که در حدود  50نفر بودند را از کالس بیرون انداخت.
دخترها را به گوشهای از دیوار هدایت کرد و با صدای بلند اعالم کرد
که بخاطر نگاه فمینیستی که این دختران را به جای او در دانشگاه وارد
کرده ،اعتراض دارد .بعد با خونسردی همه آنها را به رگبار بست.
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در یک لحظه خون دخترها ،کف کالس را پوشاند .پسرهایی که بیرون
کالس منتظر بودند ،متوجه شدند که چه فاجعه مصیبتباری رخ دادهاست.
همه فرار می کردند و سعی میکردند بقیه را از خطر آگاه کنند .ولی دیگر
دیر شده بود .مارک با اسلحهاش به راه افتاد و هر جا زن یا دختری می
دید به او شلیک میکرد .بسیاری از پسرها سعی کردند همکالسیهای
دخترشان را نجات دهند .همه جا روی زمین جسد یا فردی زخمی افتاده
بود .مارک ،وارد یک کالس دیگر شد .زنان دیگری را کشت و در پیش
چشم حیرتزده و ترسآلود بقیه دانشجویان که پشت صندلیها و میزها
پناه گرفتهبودند ،لوله اسلحه را روی پیشانیاش گذاشت و به زندگی خود
پایان داد .بعد از مرگ در جیب او کاغذی پیدا کردند که انگیزهاش را
از این کشتار بزرگ شرح میداد « :من در کمال صحت عقلی دست به
خودکشی و کشتار زدهام .من به خاطر دالیل اقتصادی این کار را نمیکنم.
بلکه به سیاست دولت در قبال تبعیضی که برای زنان قائل شده این کار
را میکنم .فمینیستهای لعنتی همه جا هستند .آنها مرا بدبخت کردند.
شغل مورد عالقه و تحصیالتم را از من گرفتند .من امروز همه آنها را به
جهنم میفرستم».
گزارشهای مستند و مستقیم سیبی سی در روز حادثه را ببینید.
مارک لپین ،قاتل بزرگ جنایت پلی تکنیک که بود؟
مارک در خانواده خوبی بزرگ نشد .پدرش یک الجزایری بسیار بدرفتار بود
که با او و مادرش که یک پرستار کبکی بود ،رفتار مناسبی نداشت .مارک
در کودکی بارها مورد سورفتار پدرش واقع شد و در نهایت هم او خانواده
را رها کرد و به دنبال زندگی خودش رفت .مارک یک خواهر هم داشت که
چندسال بعد از فاجعه پلی تکنیک ،او نیز بر اثر مصرف بیش از حد مواد
مخدر درگذشت.
پدر مارک ،هیچگاه دیده خوبی نسبت به زنان نداشت و از همان کودکی
هم این دیدگاه را به مارک منتقل کرد .از نظر پدر ،زنان فقط برای خدمت
و سرویس دادن به مردان خلق شدهبودند .مارک در سن  14سالگی نام
فامیلی خود را به نام فامیلی مادرش تغییر داد .زیرا هم از پدرش متنفر بود
و هم نمیخواست یک نام عربی روی خود داشته باشد.
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او در نوجوانی از کمبود اعتماد به نفس شدیدی رنج میبرد و از خواهرش
که همیشه او را بخاطر نداشتن ارتباط عاطفی با دختران مسخره میکرد،
متنفر بود.
با این حال ،مارک به طرز عجیبی به مادرش عشق میورزید و در
کارهای خانه به اوکمک می کرد .روانشناسانی که بعد از فاجعه پلی تکنیک
روی شخصیت مارک مطالعه کردند ،گفتهاند که او از اختالل شخصیتی
بسیار شدید و افسردگی مزمنی رنج میبرد .اما مادر مارک هیچگاه به این
مساله توجه نکرده بود .به همین دلیل تا مدتها از طرف افکار عمومی
مورد انتقاد قرار میگرفت .مردم و بازماندگان معتقد بودن که این مادر با
سهلانگاری در درمان فرزندش در این جرم شریک است .مارک همواره از
سوی همکالسی ها و همکارانش فردی پرخاشگر و ساکت و خموده ،بسیار
حساس و زودرنج توصیف میشد.
انگیزه کشتار
مارک ،ابتدا در کالج سن لوران ،تحصیل می کرد ولی نتوانست ،تحصیالتش
را تمام کند .او دو یا سه بار اقدام به شروع دورههایی در الکترونیک
و کامپیوتر کرد ولی هر بار در تحویل دادن پروژههایش مشکل داشت.
برای همین نمیتوانست دیپلم بگیرد .با این حال نمرات درخشانی هم در
کارنامه خود داشت .در سال  ،1986سه سال قبل از فاجعه قتلعام ،مارک
برای پذیرش در دانشگاه پلیتکنیک اقدام کرد ولی به دلیل رد شدن در
درس شیمی محلولها ،به صورت مشروط پذیرش گرفت و در نهایت از
ورود بازماند .در همین زمان ،دخترانی بودند که در رقابت با مارک وارد
دانشکده مهندسی شدند .این مساله کینه عجیبی در دل او پدید آورد و
از او موجودی ضد زن و یا آن طور که خودش می گفت ،ضد فمنیست
ساخت.
او به ارتباط عاطفی با دختران عالقه داشت ولی نمیتوانست زنی را به
خود جلب کند .چون همواره در حال دستور دادن و تحقیر آنان بود .او
علت همه موفقیت های زنان را از جنبش فمینیست و تبعیض میدانست.
در همین احواالت او دو بار خودکشی کرد که در هر دوبار ناموفق بود .او
در آوریل  ،1989بعد از اینکه دوباره در پذیرش دانشگاه پیتکنیک رد شد،
در نامهای اعتراضی به بخش پذیرش دانشگاه پلی تکنیک ،از تبعیض بین
زنان و مردان در پذیرش شکایت کرد.
سرانجام مجموعه این افکار ،باعث شدند در نوامبر  ،1989او یک اسلحه
بخرد .چهار روز قبل از کشتار ،برای مادرش یک جشن تولد گرفت و به
او یک هدیه بزرگ داد .در روز حادثه ،او  12دانشجوی مهندسی ،یک
دانشجوی پرستاری و یکی از کارکنان زن دانشگاه را به قتل رساند .در
جیب او عالوه بر اعتراف به تصمیم به کشتار ،لیستی  19نفره از زنانی که
او قصد داشت بعد از این کشتار سراغشان برود هم پیدا شد .جنازه مارک
را در گورستان کت دنژ به خاک سپردند.
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یادبود کشتهشدگان حادثه و برافراشتن  14ستون نور
دولت کانادا در یادبود کشتهشدگان بیگناه این حادثه بنای یادبودی در
دانشگاه پلیتکنیک بنا کرد و روز  6دسامبر را روز مبارزه با خشونت علیه
زنان نامگذاری کرد .هر سال نخستوزیر و مقامات دولت کانادا با حضور
در این بنای یادبود ،یاد و خاطره زنان کشتهشده را گرامی میدارند .به یاد
این  14نفر هر سال  14ستون نور از دانشگاه پلی تکنیک آسمان مونترال
را روشن میکند .در سال  ،2006مادر مارک بعد از سالها سکوت درباره
این حادثه با مردم و رسانهها از احساس تاسف و غمی که به او دست داده
سخن گفت و خواست تا مردم او را به چشم مادری که خود نیز درد
زیادی کشیده ،ببینند.
حادثه پلیتکنیک در سینما و ادبیات کبک و کانادا
بر اساس شخصیت مارک ،قاتل بزرگ این فاجعه ،یک نمایشنامهنویس
کانادایی  ،Adam Kellyنمایشنامهای  90دقیقهای بر اساس حرفهای
درونی قاتل به نام  The Anorakنوشت که بسیار مشهور است.
در حادثه تیراندازی در کالس ،یکی از دخترها به نام ناتالی پرووست
( )Nathalie Provostزنده ماند و خاطرات او بعدها دستمایه یک فیلم
سینمایی به نام«پلیتکنیک» قرار گرفت.
لحظاتی از گفتگوی بازمانده این حادثه ،خانم  Nathalie Provostرا در
این فیلم مشاهده کنید.
این فیلم به کارگردانی  Denis Villeneuveکارگردان کبکیتبار،
بیست سال بعد از این فاجعه در سال  2009رونمایی شد و برای
 ،Maxim Gaudetteبازیگر نقش اصلی مرد که به جای مارک ایفای نقش
کرده بود ،جوایز زیادی به همراه آورد.
در فیلم پیوست لحظات بسیار تاثرباری از حادثه کشتار پلیتکنیک که
به تصویر کشیده شده را میتوانید ببینید.
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