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سالهاپیشوقتیتهرانزندگیمیکردم،بعضیوقتهاپیشمیآمد
کهآسمانبرایچندروزمتوالیازدودوغبارخاکستریمیشد.پیش
میآمدکهنفسکشیدندرتهران،بهاستقبالمرگرفتنمیشد.در
آنروزهاباخودمفکرمیکردمخودروهایالکتریکیوانرژیخورشیدی
قطعاناجیاینمردمخواهدبود.اماآنروزهاهمههمتوتوانبزرگان
هر از بودم »ناامید« روزها آن بود. شده معطوف »اتم« به قوم آن

بهبودی!
روزهایابتداییورودمبهمونترالمصادفشدباراهاندازیتاکسیتئو،
نخستینسیستمتاکسیدردنیاکهتمامابرپایهخودروهایالکتریکی
کارشناس صد باشد الزم اینکه بدون و روزها آن در بود. شده بنا
اقتصادیبرایمدلیلوبرهانبیاورند،برایممشخصبودکهتئوتاکسی
قرارنیستصرفهاقتصادیداشتهباشدوصرفاقراراستیکالگو،
یکپیامونشانهایباشدازورودنسلمابهزمانهایجدید.بهدورانی
کهبشرمیپذیردهزینهبیشتریبرایزندگیدرسیارهایسالمتر
بپردازدوبهآیندهایکهمردمپاسخگویرفتارشانخواهندبود.
برچیدهشدنتئوتاکسیآنهمبهدالیلاقتصادی،همهآن
توان و برد.حاالکههمههمت بین از را رویاپردازیهایمن
بزرگاناینقومبه»اقتصاد«معطوفشده،مندوبارهاحساس

»ناامید«یمیکنم!
بر مبتنی انرژی از جهانی اقتصاد ثقیل چرخ امروز
از بریدن سوختهایفسیلی،مومنتومعظیمیگرفتهکه
سراسر در نفر میلیونها صدها نیست. سادهای کار آن
جهانازراهتولیداینانرژی»سیاه«روزگارمیگذرانند.
چرخشمسیرجهانازنفتبهانرژیخورشیدینیازمند
باید دنیا مردم تک تک است. جهانی خواست و عزم
اینعملیاتسختراباجانودلشانبخواهند.مثل
چاره اما دارد درد میماند، »فاسد« دندان کشیدن

فقطهماناست.

تئوتاکسی، پایان یک رویا؟
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 مجسمه »سگ انگلیسی
و پودل فرانسوی«

بهنوشترزبان
اطالعات بیشتر

Place d’Armes
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نوی سال از قبل و پیش چندی
میالدی،خانم»ماریرینفرت«،دیدهبانخدمات
کبک ملی مجلس به گزارشی سالمندان رفاهی
انگلیسی روزنامه مونترالگزت، که کرد عرضه
زبانچاپمونترالآنراباعنوان»خانهسالمندان
اولخود درصفحه رسوایی« یک کبک، دولتی

منتشرنمود.
دیدهبانگروههاییمستقلازدولتهستندکه
را مسئولین و دولت کار مختلف، زمینههای در
بازرسیوارزیابیمیکنندتاهمخطاهاراگوشزد
کنندوهمدرصورتنیاز،راهکارهاییبرایبهبود

آنهاارائهکنند.
درگزارشدیدهبانخدماترفاهیسالمنداناز
استانکبک، ناگوارخانههایسالمندان وضعیت
حقایقیتلخمطرحشد.ماریرینفرتدرگزارش
خود،دلیلآغازاینبررسیهمهجانبهراتعداد
زیادشکایاتدریافتیدرسالهای۲۰۱۷و۲۰۱۸

بیاننمود.
خانهها این ناکارآمدی علت مورد در رینفرت
علت میگوید آن ساکنان شکایات دالیل و
اصلیانبوهاینشکایتها»کمبودنیرویانسانی
رفاهی خدمات و سرویس ارائه در متخصص
میکند اضافه همچنین و است« سالمندان به
باعث ناخوشی« بهانه به پرسنل مکرر »غیبت
کمبودنیرویانسانیوکاهشخدماتشدهاست.

علی شریفیان 

خانه های سالمندان 
 دولتی، 

یک رسوایی کبکی
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ویخاطرنشانکردهالزمبهگفتننیستکهاین»وضعیتنابسامان«به
سالمندانیکهخودقادربهانجامکارهایشاننیستند،آزاربسیارمیرساندو

صدماتجبرانناپذیریبهجایمیگذارد.
ویبدوناینکهازاقامتگاهوخانهسالمندانخاصینامببرد،نمونههایی
ازاینشکایاترابهعنوانمثالبراینمایندگانمجلسبازگوکردهاست.
ازجملهاینکهسالمندانبهمدت۳۶ساعتازتختخوابواتاقمحلاقامت
خودبیرونبردهنشدهاند.برنامههفتگیحمامدادنسالمندانازبرنامهحذف
شدهاست.مسواکزدنوگرفتنناخنسالمندانرابهکلیحذفکردهاندو

بسیاریبرنامههایرفاهیدیگرکنارگذاشتهشدهاست.
کمبودنیرویکاررویهمهبرنامههاییکهبرایسالمنداندرنظرگرفته
سالمندان است. گذاشته منفی اثرات شوند، اجرا منظم بطور باید و شده
با عمومی فضای در نمیتوانند و بمانند تنها خود اتاق در شدهاند مجبور
دیگرسالمندانتماسوگپوگفتداشتهباشند،چوننیرویانسانیکافی
دراختیاراینخانهقرارنداردتابتوانندبههمهایناموررسیدگیکنند.اینها
همهسببشدهگفتهشودجاییکهقراربودهمحلزندگیسالمندانباشد

بهمحلیبرایزندهماندنآنهاتبدیلشدهاست.
رینفرتیادآورمیشودکهوضعیتدر۱۸۰۰اقامتگاهخصوصیسالمندان
مونترالهمخیلیبهترازاقامتگاههایدولتیاینشهرنیست.چندیپیش
دریکیازاقامتگاههایخصوصی،بیماریپوستیواگیردارگال-جرب)یابه
التینScabies(شایعشدهبودکه۶۵نفرازاهالیآنخانهرامبتالکرد.
اماصاحبانومدیرانآناقامتگاهخصوصی،تالشکردندتاموضوعازدید
ساکنانوحتیکارکنانپنهانباقیبماند.تااینکهمسئولینبهداریباخبر

میشوندوآناقامتگاهراتعطیلمیکنند.
خانههایسالمنداندولتیکبکهمیشهکمبودبودجهدارندوخرجشان
لیبرالکبک ندارد.دولت توازن آنها از استفادهکنندگان تعداد و بامخارج
)دولتقبلیاستان(بینسالهای۲۰۱۵تا۲۰۱۷یکصدمیلیوندالر،یعنی
حدود۱/۷درصدبهبودجهآنهاافزود.ایندرحالیبودکهدرهماندورهبر
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تعدادسالمنداننیازمندمحلسکونت۵هزاروپانصدنفریا۶درصد
افزودهشدهبود.آمارنشانمیدهدکهتاسال۲۰۲۰تعدادسالمندان

به۱۵درصدافزایشمییابند.
دیدبانخدماترفاهیسالمنداندرگزارشخودیادآورشدهاست
مشکالتنتیجهکارومدیریتدولتپیشیناستوارتباطیباحزب
»ائتالفآیندهکبک«)CAQ(کهتازهقدرترابهدستگرفتهاست،
وظایف از سالمندان از نگهداری مسئولیت کانادا کشور در ندارد.

دولتهایاستانیاست.

خانه سالمندان در کامیونیتی ایرانی
»خانهسالمندان«پدیدهتازهاینیست.اینپدیدهونیازبهآندراروپا
ازقرنهفدهموهمزمانباصنعتیشدنزندگیوتوسعهدانشپزشکی
شروعشد.دومقولهایکهاولیباعثمیشدتافرزندانگرفتارترازآن
باشندکهازوالدینمراقبتکنندودومیباعثافزایشطولعمرمردم
شدهبود.درایرانتاهمین۵یادههپیش،چنینپدیدهایناشناخته
بود.سالمندانبخشمهمیازخانوادهمحسوبمیشدندونگهداری
میرسد نظر به اکنون اما بود. فرزندان افتخارآمیز وظایف از آنها از
حتیدرایرانهمباوجودسنتوفرهنگمتفاوتشنسبتبهغرب،
خانهسالمندانبنابهضرورتوشیوهزندگیمردمبهپدیدهایتازهاما

ضروریتبدیلشدهاست.
ایرانی والدین سالخوردگی پدیده که میشود جدی وقتی موضوع
عظیم موج کنیم. بررسی مهاجر جوامع بین و کشور از خارج در را
مهاجرتایرانیانازاوائلدهه۸۰میالدیوباموجیازجوانانعمدتا
نزدیک بهسنینسالخوردگی روزها این که نسلی آغازشد. سیاسی
میشوداماعلیرغمسالهازندگیدرآنسویمرزها،هنوزتفاوتهای

فرهنگیبسیاریباهمسنوساالنخوددرجوامعمیزباندارد.
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خیلی و نظافت از متفاوت تعاریف رفتاری، و غذایی فرهنگ زبان،
تفاوتهایدیگرباعثمیشودیکسالمندایرانیدرخانهسالمندانکبکی
بهمراتبمعذبتروناراحتترباشد.برایمهاجرانصرفنظرازملیتشان
بیشازیکیاحتیدونسلطولمیکشدتافردکامالخویجامعهمیزبان
ایرانیانبرخالفبسیاریاز راپذیراشود.بعالوهنبایدفراموشکنیمکه
دیگراقلیتهاسابقهمهاجرتندارندواینموضوعبرایماپدیدهجدیدی
باشرایطمختلفآنروبرومیشویموهرموضوعی تازهداریم استکه

برایمانتازگیدارد.
تاجایکهاطالعاتنویسندهیاریمیکند،خانهسالمندانیویژهایرانیان
دراستانکبکوجودندارد.نیازیاساسیوبزرگکهبایدازامروزوتا
زمانیکهنسلتازهواردایرانیوفارسیزبانبهاینسرزمینهنوزجوان
است،فکریبهحالآننمود.برایناساس،آیانبایدمابهفکرپدر،مادر،

وابستگانمانوحتیخودماندردورانسالمندیباشیم؟
بنظرشمازمانآننرسیدهباهمجمعشویموخانهسالمندانجامعه
خودمانرابناکنیم؟آیابهترنیستخانهسالمندانیداشتهباشتیمکهبا
فرهنگمانخواناییداشتهباشد؟اگرماباهمهمیاریکنیم*دولتبرای

چنیناقداماتیبودجهداردکهدراختیارمابگذارد.

 •اگرشماعالقهمندبهشرکتدرتشکیلیک»گروهکار«برایتاسیس
- ما برای لطفا هستید، مونترال ایرانیان جامعه سالمندان ویژه »خانه

همراهباشمارهتلفن-بفرستید.«
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 مهاجرت به کبک 
و زبان فرانسه، 

سیستم درست کار نمی کند!

منتقدان خواهان بازبینی 
در سیستم مهاجرتی 
استان کبک هستند
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لوگو، فرانسوا که زمانی و گذشته هفتههای طی
رئیسجمهور ماکرون، امانوئل با دیدار برای کبک استان نخستوزیر
به بود، کرده سفر پاریس به دیگر، احتمالی سرمایهگذاران و فرانسه
وضوحازقصدخودبرایکاهشتعدادمهاجرانبهکبکسخنگفت:
ازمهاجرانتخصص ایناستکهبسیاری »مشکلمهاجرتبهکبک
یاد فرانسه نمیخواهند یا نمیکنند صحبت فرانسه و ندارند را الزم

بگیرند«.
لوگوکهقصددارددرسالجاری)۲۰۱۹(تعدادمهاجرانرابه۴۰هزار
نفرکاهشدهد،درگفتگوباLe Devoirحتیازاینهمفراتررفتو
گفت:»بنابراینتعدادبیشتریفرانسویمیپذیریم.همچنیناروپایی.«
کشور داخل در فراوانی منفی بازخورد با لوگو فرانسوا اینسخنان
لوگو فرانسوا همراه تیم که گونهای به شد. روبرو کبک مخصوصا و
منظور که کنند اعالم و تصحیح را او مجبورشدندسخنان بالفاصله
اما لوگو،مهاجرانفرانسویزبان،بدونتوجهبهملیتآنهابودهاست.
آمارنشانمیدهدکهواهمهفرانسوالوگودربارهکاهشاستفادهاززبان

فرانسهدربینمهاجراندرستاستواوحقدارد.
درسال۲۰۱۷تنها۶۱.۵درصدازنیرویکارکبکبهزبانفرانسه
مسلطبودهاند،درحالیکهیکسالپیشازآندرصدتسلطبهزبان
میرسیده درصد ۷۲.۹ به فرانسه
نیروی تسلط درصد کاهش است.
به کبک استان در مهاجر کار
سال اوایل در فرانسوی زبان
ادامه همچنان نیز ۲۰۱۸
هنوز هرچند است داشته
دست در کاملی آمار

نیست.

فرمهر امیردوست
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نیروی کار مهاجر کبک بیشتر از کدام کشورها هستند؟
آمارهمچنیننشانمیدهدکهاغلبکسانیکهباویزایسرمایهگذاری
یاویزاینیرویکارماهربهکبکمهاجرتکردهاندازفرانسه،چین،ایران
والجزایربودهاند.ایرانیانسومینجمعیتبزرگمهاجربهکبکدرچند
سالاخیربودهاند.درپنجکشورازدهکشوریکهبیشترینتعدادمهاجر

رادرکبکدارند،زبانفرانسه،زبانرسمیآنکشوراست.
طبقآمارارائهشدهتوسطوزارتمهاجرتکبک،درسالهای۲۰۱۳
تا۲۰۱۷تعدادمهاجرانایرانیبهاستانکبک۱۴۷۱۱نفربودهاست.به
اینترتیبایرانیانپسازفرانسهبا۱۸۹۸۶نفروچینبا۱۸۲۷۱نفر،در

مقامسومتعدادمهاجرانبراساسمحلتولدقرارگرفتهاند.
کشور ۵ فقط کبکی، تازهمهاجران لیست در نخست کشور ده از

فرانسویزبانبودهاند.

انتقاد به سیستم امتیازدهی به مهاجران
کارشناساندرگفتگوبارادیو کانادا
سیستم از مشکل که کردهاند اعالم
امتیازدهیاست.سیستمیکهنیروی
کارمهاجربهاستانکبکازآنطریق
و نیاز مورد انتخابمیشود.شرایط
محل سیستم، این در امتیاز میزان
تازه ساختاری ضعف مشکل بروز
مهاجراندراستفادهاززبانفرانسوی
کاندیدای است. روزمره مکالمات در
باید ممکن امتیاز ۱۰۳ از مهاجرت
حداقل۵۰امتیازکسبکند.گفتنی

استکهدانشزبانبراساسآزمونهاییسنجیدهمیشودکهدرفرآیند
اینانتخاباجبارینیستند.

زبان و امتیاز ۱۶ فرانسه زبان دانش فعلی، امتیازدهی سیستم در
امتیازونوع امتیازدارد،درحالیکهمیزانتحصیالت۱۴ انگلیسی۶

مدرکتحصیلی۱۲امتیازوسابقهکار۸امتیازدارد.

مدرک گرایی در جذب مهاجران
تا شده باعث فعلی امتیازدهی سیستم که باورند این بر کارشناسان
مثال، برای گیرد. قرار توجه کانون در نیاز حد از بیش مدرکگرایی،
نزدیکبهنیمیازنیرویکارمهاجربیشاز۱۷سالتحصیلکردهاند.
نداشتنتحصیالتدانشگاهییامعادلآن،پاشنهآشیلمهاجراناست.

 طبق آمار اداره مهاجرت 
و شهروندی کبک، ایرانیان 

سومین جمعیت بزرگ 
 مهاجر به استان کبک 

در چند سال اخیر بوده اند.
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یابیشتر تازهمهاجراندرکبک،هفدهسال از آمار،۴۷/۴درصد طبق
تحصیلکردهاند.اینیعنیحدودنیمیازمهاجرانیکهوارداستانشدهاند
ازحد پرکنند،بیش را تولیدیوخدماتی تاپستهایخالیدرمراکز
موردنیازتحصیلکردهاند.آمارهمچنیننشانمیدهدکه۳۴/۴درصد
تازهمهاجرانبینچهاردهتاشانزدهسالدرسخواندهاند.فقطحدود۱۳

درصدتازهمهاجرانکبکیدیپلمیازیردیپلمهستند.
میگوید: کبک بازرگانی اتاقهای فدراسیون رئیس فورژه، استفان
است ممکن نیستند. نیاز مورد لزوما که میکنیم انتخاب را »مهاجرانی
مدرکیداشتهباشید،امانیازبازارکاررابرطرفنکنید.چهفایدهایدارد؟«
الکساندرکوسان،رئیساتحادیهشهرداریهایکبکمیگوید:»اگرالزم
استکهنیرویکارمتخصصکمتریبپذیریم،بایدبههمینشکلعمل
مهاجران مدرک نه دارد، ارجحیت کبک که کنیم فراموش نباید کنیم.
امتیازدهیبرای بایددرسیستم باورکوسان، به کهفایدهایهمندارد.«
مهاجرتبازبینیصورتگیرد:بایددرسیستمامتیازدهیبخشی»ویژه«
طراحیشودتاروندانتخابرا»کامل«کندومهاجران»بهتری«پذیرفته
تا کند اجباری را کار پیشنهاد داشتن باید پیشنهادی سیستم شوند.

مهاجرانیبتوانندواردشوندکهواقعاموردنیازبازارکارکبکهستند.
و مهاجرتی سیستم فقط باال تحصیلی مدرک با مهاجران پذیرش
با تازهمهاجری تا میشود باعث موضوع این نمیدهد. آزار را کارفرماها
سالهاتحصیل،تجربهوتوانایی،پسازمدتهادنبالکارگشتن،مجبور
بهکاردرسطحیشودکهباتواناییعلمیوعملیاوفاصلهزیادیدارد.
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اینموضوعازنظرروحیوحتیجسمی،بسیاریازتازهمهاجران
راتحتتاثیرقرارمیدهدوآزارمیدهد.

آیا الزم است مهاجران فرانسوی زبان باشند؟
پذیرش بهشرایط افزودن»ملیت« آیا پرسید، باید عبارتی به یا
مهاجربهاینمنظورکهمثالفرانسویهادرارجحیتقراربگیرند،
امکانپذیراست؟بهگفتهبخشمهاجرتکابینهفرانسوالوگو،اصال

وابدا.
ژولی-بارت سیمون مطبوعاتی معاون گاسلین، آندره مارک
میگوید:»سیستمامتیازدهییکدستاستوبههمهافرادفرصتی
همگونی قابل و تحصیلکرده مهاجران ما البته میدهد. برابر

بیشتری]باجامعهکبک[میخواهیم.«
حزبکبکسولیدارنیزهمانندپارتیکبکوآخواهانبازبینیدر
فرآیندانتخابمهاجراست.آندرهفونتسیامیگوید:»برایتعیین
به ما است. دادهشده زبان بهمدرک باالیی اهمیت زبان، سطح
مهاجرانیاحتیاجداریمکهزبانفرانسهرابلدهستندونهایتاباید

برایآشناییبافرهنگفرانسویتالشکنند.«
میشللبالن،رئیسادارهتجارتشهرمونترالباایننظرموافق
نیست.»درستاستکهازاستعدادهایویژه،مثالدرزمینههوش
فرانسه زبان به نمیتوانند یا نیستند فرانسویزبان که مصنوعی،
انجامدهند،چشمپوشیکنیم؟موجبضعف را گفتگویروزمره
نیروهایکار اینگونه باشدکه این باید خودمانمیشویم.هدف

ویژه،درحینکارزبانفرانسهرایادبگیردند.

دولت می خواهد روی نیروی کار موقت، سرمایه گذاری کند
درحالیکهگفتگوهادربارهکاهشمیزانمهاجرتبهکبکادامه
دارد،دولتفرانسوالوگودرنظرداردبانیرویکارموقت،کمبود
اجازه کارها و کسب به برنامه این کند. مدیریت را کار نیروی
میدهدتابرایگرفتنویزایکارموقتبراینیرویانسانیمورد
نیازخوداقدامکنند.درعوض،آیندهاینافرادبهشرکتونیازآن
وابستهاست.اگرشرکتخواست،آنهامیمانندوادامهمیدهندو
اگرهمنخواست،بایدبرگردند.ساالنهنزدیکبه۱۳هزارنفرازاین

برنامهدرکبکاستفادهمیکنند.
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قنادی »مزون کریستین فور«
حکایت مردی فرانسوی که به عشق شیرینی پزی در مونترال 

ماندگار شد

دارد.  ایرانی ها  ما  فرهنگ  در  ویژه ای  جایگاه  شیرینی 
همیشه  سرور  و  جشن  مراسم  و  شادی ها  برای  که  مخصوصا 
حضوری پررنگ ایفا می کند. حاال که ساکن سرزمینی دیگر و دیار 
و  گز  و  باقلوا  به  دستمان  شاید  شده ایم،  کانادا  فرانسوی نشینان 
سوهان نرسد ولی در عوض می توانیم از قنادی بی نظیر فرانسوی 

در مونترال لذت ببریم.
  اگر پایه خوردن شیرینی های اصیل فرانسوی و طعم های بی نظیر 
آن هستید این هفته با پاتوق »مداد« همراه شوید تا سری به یک 
بندرقدیمی  قلب  در  آن هم  بزنیم.  جذاب  خیلی  شیرینی فروشی 
مونترال و در یک ساختمان کهنسال که حدود ۳۰۰ سالی عمر دارد!

مریم ایرانی
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ازاینباالتر افتخاری برایکریستینفور)Christian Faure(۱۸ساله
نبودکهبالفاصلهبعدازتمامکردندورهقنادیوآشپزیبتواندزیردست
سهسرآشپزسرشناسدرپاریسکارکندوتجربهزیادیبهدستبیاورد.او

اینفرصترامدیونتالشوسختکوشیذاتیاشدرکارقنادیبود.
اوایلدهه۳۰زندگی بعدیعنیسال۱۹۸۷،کریستینکهدر دهسال
خودشبودتصمیمگرفتکسبوکارشخصیخودرابهراهبیندازد.اوچنان
درکارخوددرخشیدکهدرسال۱۹۹۷لقببهترینسرآشپزفرانسویراکه
بسیارمهموجزوافتخاراتهرسرآشپزیاسترابهدستآورد.بعدازآنبود
کهکریستیندردربارشاهموناکوهمراهبا۶۵آشپزدیگربهعنوانسرآشپز
خدمتکرد.بعدهااودرکشورهایثروتمندعربیحاشیهخلیجفارسهمبر
تجربیاتخودافزود.بعدازمدتیکارکردندراینطرفوآنطرفدنیا،
کریستینتصمیمگرفتبختخودرادرآمریکایشمالیبیازماید.اومدتی
درشهرهایمختلفگشتزدتااینکهدرنهایتقلبشگرفتاروقاروزیبایی
مونترالشد.خودشکهاعتقادداشتدلیلماندگاریش،فضایبسیارخوب
وصمیمیشهروعشقمونترالیهابهغذاهایاصیلفرانسویاوبودهاست.

مدرسهآشپزیوقنادیهمزمان
کریستینازهمانابتداتصمیمگرفتدرکنارقنادیوعرضهشیرینیهای
خوشمزهفرانسویبهمردممونترال،یکمدرسهآشپزیدرستوحسابی
فرانسویهمراهبیندازد.برایهمیناوباآنسختگیریودقتفرانسویاش
دنبالیکمحلخاصبرایاینکاربودکهساختمانیکهنسالدربخش

بندرقدیمیمونترالبهنظرشخیلیجذابآمد.
علتشهماینبوددقیقادرسالهای۱۸۰۰میالدیاینبخشازمونترال
مرکزتجارتبومیانوفرانسویهاییبودکهبهتازگیپایشانبهکبکباز
شده واقع آن در ساختمان این که خیابانی از بخشی همچنین شدهبود.
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زود رویایکریستینخیلی مونترالمیشود. اولینخیابان به مربوط
شیرینیپزی مدرسه و قنادی توانست او و شد تبدیل حقیقت به
در فرانسوی آشپزی مدرسه تنها که »MaisonChristianFaure«

کاناداسترادراینمحلافتتاحکند.

در این قنادی چه چیزهایی خیلی طرفدار دارند؟
تخصصاصلیاینقنادیدرستکردنکروسانهایعالیوبینظیربا
نسخهفرانسویاصیلشانهستند.روزهاییکشنبهشمامنویصبحانه
فرانسویراهمدرکنارسایرگزینههایاینقنادیداریدکهشاملانواع
نانوساندویچهایتخممرغوبیکنوپنیرهستند.عالوهبرهمهاینها
انواعواقسامنانهایشکالتیوشیرینیهایمرباییونیزکیکپنیرو
کیکشکالتیبعالوهتارتهایمیوهایازگزینههایجذاباینقنادی

هستند.
چشیدن برای داور بعنوان میتوانید شما هم روزها از بسیاری
کارهای طعم از و بروید آنجا به قنادی مدرسه شاگردان دستپخت
تولد یا و عروسی مراسمهای برای ببرید. لذت کریستین هنرجویان
هماینقنادیباطرحوطعمهایبینظیرکیکهایشقطعاغافلگیرتان
این در هم را سرآشپز مخصوص داغ شکالت حتما راستی میکند.

رستورانامتحانکنید!

چطوری آنجا برویم؟
اینقنادیدرمحلزیرواقعاست:

355 Place Royale Montreal, QC H2Y 2V3

اینمغازههرروزازساعت۸صبحتا۷شبمنتظرشیرینیدوستانو
طرفدارانآشپزیفرانسویاست.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

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

تلفن: ۵1۴2700077

tel:5142700077


یکیازمواردیکهپدرومادرهابهویژهدرروزهایسرد
زمستانباآندستوپنجهنرممیکنند،سرماخوردگیدرکودکانوعالیم
اینبیماریبهویژهتبناشیازبیماریاست.یکیازمهمترینعوارضتب
درکودکانخردسالتشنجهمراهباتباست.اینمطلببهموضوعتشنج

ناشیازتبوراهکارهایبرخوردباآنمیپردازد.

  )Febrile Seizure( تشنج ناشی از تب
تشنجبهانقباضاتعضالنیغیرارادیکهبهصورتناگهانیرخمیدهدو
میتواندیکعضویاکلبدنرادرگیرکند،اطالقشود.تشنجناشیازتب،
تشنجیاستکهبهدنبالباالرفتندمایناگهانیبدنبهوجودمیآید.این
تشنجدرکودکانسهماههتاششساله،بدونسابقهمشکالتتکاملییا
عصبیاتفاقمیافتد.تشنجدرکودکاندرصورتبروزمیتواندبرایوالدین

بسیارترسناکباشدولیدربیشترمواردعوارضیبهجاینمیگذارد.

عالیم بیماری
بهصورتکلیتشنجناشیازتببهصورتتکانهایتمامیبدن،همراهبا
کاهشسطحهوشیاریظاهرمیشود.گاهیممکناستخودرابهصورت

خشکییاجمعشدگیدرقسمتیازبدننشاندهد.

نشانه  های کلی شامل موارد زیر است:
•تبباالتراز۳۸درجه
•کاهشسطحهوشیاری

•تکانیاپرشدردستهاوپاها

 وقتی کودک تب دار 
تشنج می کند

مهرنوش اردالن یکتا

بع
من

˂
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•باالرفتنچشمها
•بیاختیاریادراریامدفوع

•نالهکردن
•عدمپاسخگوییبهمحرکها

تشنج ناشی از تب به دو دسته طبقه بندی می شود:
تشنج است شایع بیشتر بسیار که تشنج نوع این در ساده: نوع •
میتواندازچندثانیهتا۱۵دقیقهطولبکشد.درطول۲۴ساعتبعد،

دوبارهاتفاقنمیافتدوتنهابهیکقسمتبدنکودکمحدودنیست.
•نوعپیچیده:درایننوعکهکمترشایعاست،تشنجبیشتراز۱۵
دقیقهطولمیکشدودرطول۲۴ساعتمیتوانددوبارهتکرارشود.این

نوعازتشنجبهیکسمتازبدنمحدوداست.
در بستری زیاد احتمال به و بیشتر بررسی به پیچیده تشنج نوع

بیمارستاننیازدارد.

علل و عوامل خطر 
وتب برده باال را بدن تمامیعواملیکهمیتواننددمای بهطورکلی
ایجادکنند،حتیتببادرجهپایین،میتوانندتشنجناشیازتبرابه
وجودآورند.ازمهمترینعواملیکهمیتوانبهآناشارهکرد،عفونتها

وواکسیناسیوناست.
•عفونت ها:تمامیبیماریهایعفونیبهویژهعفونتهایویروسی
مانندسرماخوردگیویاروزئوال)بیماریششم(همراهتبباالهستند.

تشنجناشیازتبدراینمواردشایعتراست.
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•واکسیناسیون:خطرتشنجناشیازتبممکناستبعدازبعضی
ازواکسنهادرکودکانافزایشیابد.مانندواکسنسهگانه»دیفتری-
کزاز-سیاهسرفه«ویاواکسن»سرخک-اوریون-سرخجه«کهبهدنبال
تبناشیازواکسن،تشنجاتفاقمیافتد.دراینجابایدخاطرنشانکرد
کهتشنجبهدلیلوجودتبایجادمیشودوواکسیناسیونعلتبهوجود

آمدنتشنجنیست.

عوامل خطر 
علتدقیقاینبیماریهنوزمشحصنشدهاستکهچرابعضیکودکان

نسبتبهافزایشدمایبدنحساسهستندوتشنجمیکنند.
دوعاملخطرتابهحالبرایاینبیماریشناختهشدهاست:

•سن پایین:پیشترهمذکرشدکهسنشیوعاینبیماریبینسه
ماهتاششسالاست،ولیسنیکهبیماریشیوعبیشتریداردبین۱۲

تا۱۸ماهاست.
•سابقه خانوادگی:بعضیازکودکانزمینهژنتیکیتشنجدرهنگام
تبراازیکیازوالدینخودبهارثمیبرندودراینکودکاناحتمال

تشنجبههنگامتببسیاربیشتراست.

رویکرد به کودکی که دچار تشنج شده است
رویکردکلیدرکودکانیکهتشنجداشتهاندحتیاگرچندثانیهبیشتربه
طولنینجامیدهباشد،مراجعههرچهسریعتربهپزشکاست.اگرتشنج
بیشترازپنجدقیقهطولبکشد،ویابههمراهاستفراغ،خشکیگردن،
مشکلدرنفسکشیدنویاخوابآلودگیشدیدباشدبایدبااورژانس
)۹۱۱(تماسگرفتهشود.وجودیکیازاینمواردبرایتماساورژانسی

کفایتمیکند.
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نکاتی که در زمان تشنج توسط والدین باید رعایت شود:
•کودکرابرروییکپهلوبررویسطحیکهاحتمالافتادن

وجودنداردمانندکفاتاقبخوابانید.
•مدتزمانتشنجرااندازهبگیرید.

•اجسامسفتیاتیزراازاطرافکودکدورکنید.
•لباسهایتنگیامحدودکنندهکودکدرآوردهشود.

•ازحرکاتعضالنیکودکجلوگیرینشود.
•هیچچیزداخلدهانکودکقرارندهید.
•کنارکودکبمانیدوکمکمآرامشکنید.

پیشگیری
بیشترتشنجاتناشیازتبدرساعاتاولیهتبوبیماریکودک
یا استامینوفن مانند تببر داروهای از استفاده میافتد. اتفاق
است وممکن آورده پایین را ایبوبروفنمخصوصکودکان،تب
کودکراآرامترکند،ولیازتشنجپیشگیرینمیکند.دربعضی
پزشک تجویز با داشتهاند تشنج بار یک که کودکانی مواقع از
استفاده تب هنگام به که میکنند دریافت تشنج ضد داروهای

شود.

عوارض تشنج ناشی از تب
بیشتر و بوده متفاوت کامال صرع بیماری با تشنج از نوع این
کودکانیکهتشنجهایناشیازتبدارندبهخصوصازنوعساده،

عارضهطوالنیمدتیازاینتشنجهانخواهندداشت.
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شماهماگرسوالی
درزمینهمسایلپزشکی

وسالمتعمومیدارید
میتوانیدباماتماسبگیرید
تادراینبخشبهسوالشما

پاسخدادهشود
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در اینجا حاال و کرده طبابت ایران در سالها اردالن یکتا مهرنوش 
مونترالتالشداردباروزنامهنگاری،تجربیاتخودرادراختیارشماقراردهد.
اوپاسخگویسؤاالتشمادرحوزهسالمتیخواهدبود.اینپاسخهاصرفاًجنبه

اطالعرسانیدارد.برایهرگونهدرمانیبایدبهپزشکخودمراجعهکنید.
سؤاالتپزشکیخودرابهآدرسزیرارسالکنید:

info@medad.ca  

باسالمبهشمادوستعزیز.همانطور
کهمیدانیدقلیاندرخاورمیانهنسبتبه
کشورهایغربیبیشترمورداستفادهقرار
میگیردوهنوزتحقیقاتگستردهایدر
است. نگرفته صورت آن مصرف مورد
تاکنون که محدودی تحقیقات در اما
تمامی گردیده مشخص شده؛ انجام
بیماریهاییکهبامصرفسیگاراحتمال
مانند مییابد افزایش آنها به ابتال
قلبی-عروقی بیماریهای ریه، سرطان
وانواعسرطانهابامصرفقلیانهمبه

هماننسبتافزایشمییابند.
کشیدن هنگام در که آن بر عالوه
قلیان،باهرپکنسبتبهسیگارمقدار
این در میشود. ریه وارد دود بیشتری
بیشتری مونوکسیدکربن با ریه شرایط
مواجهمیشودکهریسکوعوارضناشی
ازمصرفآنرانسبتبهسیگارافزایش

میدهد.
به قلیان مصرف درصورت نهایت در
شکلاشتراکیوباتوجهبهنوعکشیدن
قلیانکهبایدسرشیلنگدرداخلدهان
بیماریهای سرایت امکان گیرد، قرار

واگیردارنیزمطرحمیشود.

‹‹‹‹ با سالم . مدت یک سال است 
از  استفاده  به  شدت  به  که 
در  کرده ام.  پیدا  اعتیاد  قلیان 
مورد مضرات استفاده از قلیان 
مضرتر  سیگار  از  این که  آیا  و 
است یا نه لطفا توضیح دهید؟
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Roya Pirkhandan

Esthéticienne et Thec-
nicin de  

photoépilation,  
photorajeunissement, 

Électrolyse et  
Thermocoagulation.

مراقبت های تخصصی پوست
رفع دایمی موهای زاید )الکترولیز،لیزر(

اصالح و درمان لکه های پوستی، ضایعات عروقی
جوان سازی و رفع چین و چروک با لیزر

TEL: 438 388 - 8600
www.cliniqueroyalderma.ca
information@cliniqueroyalderma.ca

ارایه کلیه مراقبت های زیبایی مدیکال شامل:

3020, boul Rome, local 4, Brossard, J4Y 1V9

 مشاوره رایگان 
در کلینیک رویال درما

رویال درما
 پوستی شاداب 
با طراوت طبیعی

TEL:438-388-8600
http://WWW.cliniqueroyalderma.ca


به قطر ملی تیم پیروزی با آسیا ملتهای جام بازیهای
سرانجامرسیدوایرانباردیگرازرسیدنبهاینجامجایماند.پیروزیهای
مقتدرانهتیمملیدرمرحلهگروهیجامملتهایآسیادراماراتتقریبا

همهراامیدوارکردهبودکهطلسم۴۳سالهقهرماننشدندر
آسیاباالخرهامسالمیشکندوکاروانفوتبالایران،

جامبهدستبهکشوربرمیگردد.
در مسابقات ابتدای از که ژاپن اما

مدعیان از یکی استرالیا و قطر کنار
میشد، شمرده سخت حریفان و
ایران برای بزرگی غافلگیری
شکست و بود دیده تدارک
حریف، این برابر صفر بر سه
یوزپلنگهای بلندپروازی به
چهارم یک مرحله در ایرانی
پایان رقابتها، این نهایی

تلخیداد.
دلیرانه ملی تیم بچههای
مقابل شکست و جنگیدند
ژاپنوجاماندنازرقابتهای
جامملتهاچیزیازارزشهای
بازیهایخوبآنهاکمنکرد.
اینرامیشددرپیامهایمردم

دررسانههایاجتماعیدید.
ایران مربی کیروش کارلوس
هم رقابتها این از پیش که
مخالفان و انتقادات آماج همواره
نیمکت روی خارجی مربی حضور
تیمملیبود،بهاولینهدفحمالت

بازی با نام ها برای هدایت 
نیمکت تیم ملی  ایران 

بازی با نام ها برای هدایت 
نیمکت تیم ملی  ایران 

قهرمانی آسیا، رویایی که هم چنان دوردست باقی ماند

هدی حسینی

باشگاه شماره ۱2/44 بهمن ۱۳۹۷/ 33



انتقادیتبدیلشد.قرارداداوبافدراسیونکهتاآخرجامملتهااعتبار
داشت،تمدیدنشد.حذفشدنزودهنگامتیمدرصدمینمسابقهایکه
کیروشرهبریکرد،روندجداییاوراتسریعبخشیدواوبعدازاین

شکست،استعفاداد.
نامدستیارسابقسرالکسفرگوسندرباشگاهمنچستریونایتدحاال
درفهرستمربیانموردعالقهتیمهایمتعددیقرارگرفتهوبازارگمانه
زنیدررابطهباانتخاباوبهعنوانمربیبعدیتیمملیفوتبالایران،
داغاست.تااینجابیشتررسانههاازاحتمالمذاکرهاوباتیمهایملی
مکزیک،کرهجنوبی،الجزایر،مصر،آفریقایجنوبیوکلمبیانوشتهاند.
میتوانادعاکردکارلوسکیروشازمربیانموفقتیمملیایران
بود.دورانهمکاریاوباتیمملیفوتبالایرانهشتسالدوامآوردکه
بیشترازهرمربیدیگریبود.کیروشدراینمدتتوانستدوبارتیم
رابهجامجهانیببرد.درموردجانشینکیروششایعاتمتنوعیبه

گوشمیرسدوهررسانهاینامهایخاصیرامطرحکردهاست.
سابقه که اروگوئه اهل مربی فوساتی خورخه از تسنیم خبرگزاری
ایوانوویچ برانکو معمول داده.طبق داردخبر را قطر ملی تیم هدایت
مربیکنونیباشگاهپرسپولیسهمیکیدیگرازگزینههاست.»تهران
تایمز«ازقولبرخیرسانههایآلمانیازلوییزفانخالهلندیبهعنوان
یکیازنامزدهایمربیگریتیمملیایراننامبردهاست.اوازسال۲۰۱۶

کهازمنچستریونایتدجداشددیگرباتیمیهمکارینداشتهاست.
کمال در ورزش فدراسیون سخنگوی ناظمی، مازیار حال درعین
جانشینی نامزدهای فهرست در را دیگری بزرگ نامهای شگفتی
یورگن و مورینیو ژوزه زیدان، زینالدین است. کرده عنوان کیروش
کلینزمن!امابایددیدبعدازآرامگرفتنهیجاناترسانهایوکمرنگتر
شدنغلیاناحساساتناشیازناکامیتیمملی،فدراسیونمیتواندیک
مربیخارجیمعتبرراپایمیزمذاکرهبیاوردیاتسلیمانتقاداتعلیهبه

کارگیریمربیخارجیخواهدشد.
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)GroundhogDay(دومفوریهدرکانادا،روزموشخرما
است.اینروزیکتعطیلملینیستولیبسیاریازکاناداییهااینروزرا
جشنمیگیرند.هزارانسالپیشدراروپایقدیم،جاییدرمحلآلمان
را بهار آمدن زمان میتوانند گورکنها که داشتند اعتقاد مردم امروزی،
پیشبینیکنند.اینسنتبعدهابهآمریکایشمالیآمد،بااینتفاوتکه

اینجاموشخرماهابودندکهنویددرراهبودنبهاررامیدادند.
سایه بتواند خرما موش یک اگر فولکولوریک، داستانهای براساس
خودشرادرروزدومفوریهببیند،بهالنهاشبرمیگرددواینبدانمعنی
استکهزمستانطوالنیترخواهدبودوبهارحداقلتا۶هفتهدیگرازراه
نمیرسد.ولیاگرنتواندسایهاشراببیند،یعنیبهاربهزودیخواهدآمد.
ازسال۱۹۵۶وقتیاسمموشخرماییبهنامویارتونویلیسرزبانها
افتاد،روزموشخرمادرکانادامشهورشد.مردممیگفتندکهاوبابیرون
آمدندردومفوریه،آمدنبهارراپیشبینیمیکند.تحتشهرتناماین
درشمال بروس منطقه در ساله هر زمستانی فستیوالهای خرما، موش
Candle� )انتاریوبرگزارمیشود.بسیاریازکلیساهایروزتبرکشمع
mas(خودرادراینروزبرگزارمیکنند.گروهیازکاناداییهاینیزدراین

روزتزئیناتکریسمسخودرابهنشانهآمدنبهارجمعمیکنند.

موش خرمای کانادایی 
نشانه در راه بودن بهار

زینب یوسف زاده
بع

من

˂
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محیطهای در که سنجابهاست خانواده از بانمکی پستاندار خرما، موش
به و آمریکایشمالی در وشیبهایصخرهای فراخ بازجنگلی،دشتهای

خصوصقسمتهایشرقیکانادامثلکبکوانتاریویافتمیشود.
موشخرمایبالغچیزیحدود۴تا۹کیلوگرموزنداردوطولکلبدنش
سانتیمتر ۶۵ تا ۴۰ حدود به حیوان این سانتیمتری ۱۵ دم احتساب با
یا قهوهای کرم است ممکن ولی هستند رنگ قهوهای بیشتر آنها میرسد.

آجریهمباشند.
محلزندگیموشخرماهاجاییاستکهبتوانندازعلفهایانبوهوسایر
گیاهاناطرافشانبهعنوانغذااستفادهکنند.ازجاهایمرطوبیاباتالقی
بیزارند.النههایتابستانیخودرامعموالدرسبزهزارهاومراتعمیسازندودر
زمستانهاازحفرههایغارمانندیاستفادهمیکنندکهکنارجنگلیابوتهزار

باشد.
نقب زمین در النه ساختن برای هستند. توانایی معماران خرماها موش 
یک اصلی، ورودی یک میشود: منطقهبندی دقت به النههایشان میزنند.

سوراخدیدهبانی،یکمحلزندگیویکمنطقهجداگانهبهعنوانتوالت!
النههای میدارند. نگاه تمیز علفهایخشک، کردن پهن با را خانه آنها
روباه، مانند جانوران سایر توسط وقتها خیلی خرماها، موش بالاستفاده
قرار استفاده پناهگاهمورد بهعنوان و راسوآشغالشده و راکون خرگوش،

میگیرد.
آنها کنند. تغذیه سبز گیاهان از میدهند ترجیح کوچک جوندگان این
میتوانندمجموعهزیادیازگیاهانوحشی،شبدر،یونجهوگیاهانباغچههارا
بهعنوانغذابخورند.گاهیبهندرتازحلزونها،حشراتویاجوجهپرندههایی
کهتصادفاسرراهشانقراربگیردنیزتغذیهمیکنند.اینپستاندارانکوچک
خرسها و گرگها کایوتیها، وحشی، گربههای شکار مهمترین همچنین

هستند.
زمانخوابزمستانیموشخرماهاازاوایلسپتامبریااکتبرتامارچاست.
دراینزمانضربانقلبشاناز۸۰نبضدردقیقهبه۵نبضدردقیقهمیرسد
از اینکه از بعد آنها تاسهدرجهسانتیگرادکاهشمییابد. بدنشان ودمای

خوابزمستانیبیدارمیشوند،جفتگیریمیکنند.
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روز ۳۰ بارداریشان دوره میکنند، زایمان سال در یکبار فقط مادهها
استودرهرباربینسهتاچهاربچهبهدنیامیآورند.موشخرماهادر
هنگامتولدنابیناوبیموهستند.طولقدشانحدوددهسانتیمترووزنشان
۳۰گرماست.بعداز۲۸روزچشمهایشانبازمیشودوموهایکوتاهی
و بیرونمیآیند ازالنه یاششهفتگی پنج در بدنشاندرمیآید. روی
شروعبهخوردنغذاهاییغیرازشیرمادرشانمیکنند.آنهاخیلیسریع
رشدمیکنندودرهشتهفتگیبیشازنیمکیلووزنپیدامیکنند.این

وزنبرایزمانخوابزمستانیبعدیآنهاضروریاست.
البته کنند، عمر دهسال تا توانند می کهموشخرماها است مشهور
کهمتوسطعمرآنهاکوتاهتروحدود۶سالاست.بهخاطرسرصداهای
ایجاد مختلف موقعیتهای در دوستانشان با ارتباط برای که مختلفی

میکنند،گاهیبهآنهاخوکسوتزن)whistlespig(نیزمیگویند.
موشخرماهاکمکمیکنندکهمیزانعلفهایهرزباغچهشمادرتعادل
باشندولیممکناستبدشاننیایدچندتاییازگلهایباغچهرانیزبه
عنواندسرمیلکنند.برایمحافظتازگلهایتانبهآبیکهبرایآبیاری
استفادهمیکنید،موادطبیعیباطعمهایبازدارندهاضافهکنید.بویآب
لیمو،پودرسیر،پیازویاپودرتالکبهموشخرماهااینپیامرامیدهد

کهباغچهشمابرایآنهاچندانخوشبووخوشطعمنیست.
دوم شدهاند، خسته سنگین لباسهای و زمستان سرمای از کسانیکه
فوریههرسالحواسشانباشدکهاگرموشخرماییدیدندکهدارددنبال

سایهاشمیگردد،ازاوبپرسندتاطلوعبهارچندروزدیگرباقیست!
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www.Gateaudore.com

Gateau.dore@yahoo.com

Facebook: Gâteau Doré

Instagram: Gateau.dore

(438) 401 - 8546



دکتری دانشجوی محسن
دردانشگاهپاریسبود.درحینتحصیلبهکانادامهاجرتکردوموقتاً
درشهرمونترالساکنشد.تصمیمداشتبهپاریسبرگرددتاتحصیل

خودراتمامکندوبعدبرایهمیشهبهکانادابازگردد.
بنابهتوصیهدوستان،درهمانمدتکوتاهاقامتدرمونترال،کاندویی
تاهمجایپایخودرادرکانادامحکم )آپارتمانی(خریدواجارهداد
کردهباشدوهمآبباریکهایباشدتاوقتیبازگرددوخودشساکن

خانهخودشود.
مستاجرازغیبتوعدمآگاهیمحسننسبتبهقوانینسوءاستفاده
نامرتبپرداخت میکردوهمیشهاجارهرابهبهانههایمختلفدیرو
میکرد.وقتوبیوقتهمبهمحسنایمیلمیزدوتقاضاهایعجیبی
میکرد.ازجملهاینکهاینجادرکانادابنابرقانونمالکبایدامکاناتی

چوناینترنتووسایلیچونلباسشوییرافراهمکند.

فرشاد صدفی / وکیل دادگستری در استان کبک

 روابط مستاجر و موجر 
در کبک

 طبق قوانین کبک مستاجر حق دارد تا زمانی که مایل است 
در ملک اجاره ای سکونت کند 
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محسنفهمیدهبودکهکارشبااینمستاجربسیارپیچیدهخواهد
امافقط شد.تصمیمگرفتکهدیگرقرارداداجارهراتمدیدنکند.
برایاینکهمحکمکاریکندبادفترحقوقیماتماسگرفتتادر

مورداینمسئلهمشاورهبگیرد.تماسیکهمحسنراغافلگیرکرد!
نتیجهمشاورهبرایمحسنخیلیغیرمنتظرهبود.مابهاوگفتیم
مدت اتمام دلیل به را مستاجر ندارد محسنحق قانون طبق که
ماده طبق دیگر عبارت به کند. بیرون استیجاری منزل از اجاره
قرارداد اتمام از پس دارد مستاجرحق کبک، مدنی قانون ۱۹۳۶

اجارهدرمحلاستیجاریباقیبماند.
منتفی اجاره آیا بفروشد، را ملک اگر بداند میخواست محسن
میشود.برخالفانتظارشبازهمپاسخمنفیبود.طبقماده۱۹۳۷
ملک اجاره قرارداد به خدشهای ملک فروش کبک، مدنی قانون
حقوق همان ملک گیرنده انتقال واقع در نمیکند. وارد مسکونی
وتکالیفیراداردکهانتقالدهندهملکدرمقابلمستاجرداشت.

درواقعدرکبکجزدرمواردمعینشدهدرقانون،تخلیهمستاجر
ازخانهاجارهایممکننیست.باتوجهبهفاکتورهایموجود،تنها
موردیکهقانوناجازهمیدادتامحسنقرارداداجارهراتمدیدنکند
قانونمدنیکبک، ماده۱۹۵۷ بخواهد،طبق را تخلیهمستاجر یا
نیازشخصیخوداوبود.یعنیمحسنفقطدرصورتیمیتوانست
قرداداجارهراتمدیدنکندیامستاجرراازملکخودتخلیهکندکه
خوداوبهکانادابرمیگشتوبنابرنیازشخصی،درخواستتخلیه

ملکرامیکرد.
کاریکهبعدازمدتیآزاردیدنازدستمستاجربد،نهایتاانجام

دادوملکخودرابازپسگرفت.
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514 690 6181
www. ia.ca

tel:5146906181
https://ia.ca/


 جادوی مرتب کردن 
هنر خانه تکانی ژاپنی

اثر ماری کاندو

تابهحالشدهکهازریختوپاشاطرافتانکالفهشوید
وازخودبپرسید»چراهرچهتمیزمیکنم،مرتبنمیشود؟«

اینسوالدرزندگیهمهما،ازدانشجوگرفتهتاکارمند،پدرهاومادرها
یانوجوانوجوانیکهاتاقشهمیشهبههمریختهاست،بارهاوبارها
تکرارمیشود.کتابیکهاینهفتهقصدمعرفیاشراداریمپاسخیصریح

بهاینسوالدارد:»چونروشصحیحمرتبکردنرابلدنیستید!«
»جادویزیروروکنندهمرتبکردن«نامکتابیاستکهماریکاندو
پرفروشها لیست به فورا کتاب این است. کرده منتشر درسال۲۰۱۴
پرفروشترینهای فهرست در هفته سه و هشتاد مدت به و یافت راه
سری اکنون چشمگیر، موفقیت این از پس داشت. قرار نیویورکتایمز
براساسمتدکانماری)متدمعرفیشدهدر نیز محبوبوبحثانگیزی
کتاب(درشبکهنتفلیکسساختهشدهودردسترساست.تعدادباالی
بازدیدازاینسریالمستندهشتقسمتیباعثشدازژانویهامسالکتاب

باردیگردرفهرستپرفروشهاینیویورکتایمزقرارگیرد.
»جادویزیروروکنندهمرتبکردن«متدابداعیماریکاندورادر
پنجبخششرحمیدهد.امامتدکانماریاصلاساسیبسیارسادهایدارد:

»تنهاچیزهاییرانگهداریدکهقنددردلتانآبمیکند«.
ماریکاندوادعامیکندکهمرتبکردنخانه،زندگیشمارا

زیروروخواهدکردوانرژیمثبترادرمحیطاطرافتان
جاریمیکند.بامرتبکردنوکنارگذاشتنوسایلی
کهبیهودهیابدوناستفادهماندهاند،نهتنهامحیط
بیدغدغهوآرامتریبرایخودفراهممیکنید،بلکه

فرمهر امیردوست
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قلب صمیم از که میکنید ایجاد وسایلی برای مناسبتری فضای
دوستدارید.وسایلیکهگرماوروشنیبهخانهودلتانمیآورند.

نگهداشتنوسایلبیهودهدرواقعچنگزدنبهگذشتهایاستکه
الجرمبهاضطرابونگرانیدرموردآیندهختمخواهدشد.عالوهبر
اینمرتبکردنخانه،موجبباالرفتناعتمادبهنفسوحسعالقه
باید نهایتا میشود. شما زندگیشخصی فضای به بیشتر افتخار و
بهخودبگوییمکهحتماالزمنیستمقدارزیادیوسیلهرادرخانه
خودجمعکنیموگاهیبایدیادبگیریمکهبدونوسیلهایخاصنیز

میتوانبهزندگیادامهداد.

اما چطور؟
متدماریکاندورادرچنددرسمیتوانخالصهکرد:

بروید: اساسدستهبندیجلو بر اتاق، به اتاق تمیزکردن بهجای
مثالکتابها/لباسها/موادخوراکی/وغیره.تمیزکردناتاقبهاتاق
ایننکتهمنفیراداردکهممکناستوسایلاضافهراازیکنقطه
خانهبهنقطهدیگرمنتقلکنیدوهرگزواقعاکارمرتبکردنرابه

اتمامنرسانید.

بهوسایلتاناحترامبگذارید.چپاندنلباسهادرکمدوکشویاروی
همانباشتنکفشها،بهگوشهایپرتکردنکتابها،یاگذاشتننان
یاسایرموادخوراکیدرمحلنامناسببهنوعیکفراننعمتاست.

ازیککشویبههمریختهسرووضعیبرازندهبیروننمیآید.

نوستالژیبداست.همهماوسایلیداریمکهدارایبارعاطفیهستند.
هدیه دوستمان از که کتابی یا بافته برایمان مادرمان که کالهی
آلبومهای با ما اماهمه دارند. مادی ارزش فرای ارزشی گرفتهایم،
داشتهایم. برخورد هم باکیفیت و زیبا چندان نه عکسهای از پر
نوستالژیحسزیباییاستامابهتراستآلبومهایمانمحلیبرای
بهنمایشگذاشتنبهترینتصاویرازبهترینخاطراتمانباشد،ونه

کوهتصاویربیکیفیت.

2

3

1
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مرتبکردنحسخوبیدارد.قطعاشدهکهلباسهایتانرادرحین
صحبتباتلفناتوبزنیدیاتاکنید.مرتبکردناحساسرضایتبخشی
بههمراهداردکهبهتراستازآنباتماموجودلذتببرید.وقتخاصی
منعطف را تمامحواستان و اختصاصدهید خانه مرتبکردن به را

همینفعالیتکنید.

لباسهایتانرابهصورتعمودیدرکشوبگذارید.بدینترتیبزاویه
پیدا دارید الزم که را  آنچه راحتتر و داشت خواهید بهتری دید

میکنید.

بیرونگذاشتیدوهمه را باشید.وقتیوسایلاضافی عاشقکمدتان
چیزرامرتبکردیدحاالوقتآنرسیدهکهنگاهیبهنتیجهزحماتتان

بیاندازیدوازنظموترتیبکمدتانلذتببرید.

سبکلباسپوشیدنمناسبخودراپیداکنید.اگربهخریدفوریو
فوتیوبدونفکرعادتکردهاید،بایددرسبکلباسپوشیدنخود
سبک به فرصت سر و دقت به خرید هنگام در کنید. نظر تجدید
موردعالقهخودفکرکنید.رنگهایتازهوجدیدراامتحانکنیدو

لباسهایتانرابارنگهایمناسبهماهنگکنید.

وب سایتشخصیماریکاندو،نویسندهکتاب
خریدکتابازکتابفروشی آنالین آمازون

4

5

6

7

۲۰۱۴،انتشاراتتناسپید
۲۲۴صفحه

معرفی کتاببامداد شماره ۱2/44 بهمن ۱۳۹۷/ 45

https://konmari.com
https://www.amazon.ca/Life-Changing-Magic-Tidying-Decluttering-Organizing/dp/1607747308/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548021812&sr=8-1&keywords=the+art+of+tidying


فرودگاه رویاها
میریزد. اشک میرود. میکند. نگاهش غمگین میایستد.
نمیداند. فکر در سخت یا است خوشحال میزند. لبخند میگردد. بر
دوبارهبرمیگردد.نیست.انگارهیچوقتنبودهاست.صدایشمیکند.در
دلش.دکمهیآسانسوررامیزند.اوهمصدایشمیزند.ازآسانسوربیرون
میزند.میرود.اینباردکمهراازداخلجیبپالتویشمیزند.چراغهای
سرخماشینشچشمکیدلبرانهمیزنندولوندوخوشحالصداییمیدهد
سواریخاکستریومنتظرمیماند.سوارمیشودبهچرِمسیاهصندلی
تکیهمیدهد.چشمهایشرامیبندد.کودکیاشرابهیادمیآورد.کودکی
اورابهیادمیآوردهفتتیرآبیزردرنگوخیسشدنوقهقهزدنهای
ممتدرا.سواریرابهآتشمیکشدوبهراهمیافتد.سقفکهتماممیشود
تا رارویپدالفشارمیدهد پا بهشیشهوسقفآهنیمیکوبد. باران
موتورهای غرش بشنود.صدای کند، نگاه بایستد، که دورتر. کیلومتری
هم با را. تمام ماه ببیند. را ماه قرص را. گرفتنش اوج ببیند را. جت
ببینند.ازدریچههواپیمایسفیدوازگسترهیمحدودشیشهیسواری
خاکستری.تابهارچندماهیماندهاست.تاسفر،تارسیدن،تاپیداشدن
هفتتیرآبیکهفنرشراسالیانرفتهزنگزدهاند.تادرود.دوبارهدرود.

تاخیرهشدنبهماهوقتیهاللباریکیاستتادوباره.
شکوفه.
سالم.

رسیدیخونه؟
منمرسیدم.

پروازمخوببود
پیغاموشنیدیبهمزنگبزن.

میبوسمت.

احسان فکا
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روزی روزگاری یک حشره شناس مشتاق و عالقه مند مونترالی 
و  دنیا  دیدن  برای  و  وربکشد  را  کفش هایش  پاشنه  که  گرفت  تصمیم 
جستجوی حشرات، قدم در راه یک سفر به دور دنیا بگذارد. سال های 
حشرات  اکتشاف  به  دست  زمین  عجیب  و  مختلف  نقاط  در  او  سال 

مختلف زد و  به کار تحقیق و بررسی و طبقه بندی آن ها مشغول بود.
به  و منحصر  بی همتا  و کوشش خستگی ناپذیر مجموعه ای  با تالش  او 
فرد را جمع آوری کرد اما همیشه یک حسرت بزرگ در زندگی شخصی 
خود داشت. این کلکسیون جذاب را کسی جز خود او نمی شناخت. در 
 حالی که رویای این مرد، نشان دادن و شناساندن آن به مردم و جوانان 
از  دوست داشتند  که  کسانی  بود.  خودش  مثل  عالقه مندی  و  مشتاق 

دنیای جذاب و پیچیده حشرات سر دربیاورند. 
داستان گذر زمان این شماره درباره رویای این مرد است. حشره شناسی 
مونترالی به نام ژرژ بروسار Georges Brossard که یک روز شغل 
بزرگش  به دنبال رویای  و  را در دفتر اسناد رسمی رها کرد  اصلی اش 
در   Insectarium اینسکتوریوم  نام  به  مجموعه ای  امروز  تا  رفت 

مونترال وجود داشته باشد.

مریم ایرانی

زمان: 7 فوریه 1990

مکان: خیابان شربروک شرقی، مونترال

 رویای بزرگ 
یک حشره شناس گمنام

به مناسبت سالگرد بازگشایی مجموعه اینسکتوریوم 
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ماجرایساختناینسکتوریومبرایژرژبروسارحشرهشناسازیکمالقات
شروعشد.مالقاتیکهاودرسال۱۹۸۵باژاندرآپوJean Drapeauشهردار
وقتمونترالانجامداد.ژرژمصممبودازشهرداروقتمونترالهزینهساخت
بهدست را دنیا ازحشراتسراسر بینظیرش کلکسیون برای نمایشگاه یک

بیاورد!
بهدنبالایندیدار،یکمالقاتمهمدیگرهمبرایژرژاتفاقافتاد.مالقاتبا
پیتربورکPierre Bourqueکهرئیسمجموعهباغگیاهشناسیمونترالبود.
ژرژدرایندیدارمهمازکلکسیونخودشرونماییکردوپیتربروکآنقدر
اینمجموعهراباارزشیافتکهحیفشآمدبیشازایندرزیرزمینخانهژرژ

خاکبخورد.
ازایدهژرژبرایتاسیسیکمحلخاصبرای بههمیندلیلپیتربورک
نمایشاینحشرههابرایمردمعادیاستقبالکرد.درقدماول،بورکترتیب
باغ محل در را دنیا« حشرههای »زیباترین نام با نمایشگاه یک برگزاری
گیاهشناسیمونترالداد.اشتیاقواستقبالمردمباعثشدتاایدهساختیک

نمایشگاهدرذهنپیتروژرژپررنگترشود.
تا کردند تالش بهشدت نفر دو این ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۶ سالهای فاصله در
حمایتدولتبرایتامینهزینههایساخترابهدستبیاورند.سرانجامدر
سال۱۹۸۷موفقشدندحدود۶۰۰هزاردالربودجهبگیرند.درهمینسال،
از بیش از حشره قطعه هزار ۲۵۰ شامل که را خود بینظیر مجموعه ژرژ
۱۰۰کشوردنیابودبهمونترالتقدیمکرد.دولتبادیدناینمجموعهبسیار
جذابونیزبازدیدنمایندگانشکهازموزهایمشابهدرهیروشیمایژاپنانجام

دادهبودند،متقاعدشدتاباالخرهموزهحشراتمونترالرابسازد.
Fir� نام به دیگری فرد تصمیمشد. این تقویت باعث دیگرهم اتفاق یک
minLalibertéمجموعهحشراتخودرابهمجموعهژرژاضافهکردوتعداد
گونههایآنبه۱۰۰هزارعددرسید.درهرحالساختبنایموزهدرسال
باغگیاهشناسیآغازشدودرسال۱۹۹۰آماده ۱۹۸۹درمحلینزدیکبه
بهرهبرداریگردید.بهنظرمیرسیدکهرویایبزرگژرژدرحالتحققاست.
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اینسکتوریوم، میراث بزرگ حشره شناسی دنیا
درروز۷فوریهسال۱۹۹۰باالخرهژرژدرآیینافتتاحموزهایکهسالها
دررویاهایشآنراترسیمکردهبود،شرکتکرد.اینمجموعهبینظیررا
اینسکتوریومنامیدند.بیشترحشراتاینمجموعه،پروانههاییبودندکه
ژرژدرطیسفرهایجهانگردیخوددرسراسردنیاجمعکردهبود.از
سال۱۹۹۴اینمجموعهجزویکیازبرگزارکنندگانبرنامههایرسمی
سازمانمللبراینمایشعمومیگونههایحشرهوپروانهبرایمردم
نمونه و گونهها دنیا، سراسر از همچنین شد. مدارس و سازمانها و
پروانههایجدیدراکهبهاینسکتوریوماهدامیشدندبهگونههایخود

اضافهمیکرد.
مصادفباسال۲۰۰۰کهدهمینسالتاسیسانسکتوریومبوداین
مجموعهدردنیااسمورسمخوبیبهدستآوردهبودودوموزهاصلی
پاریس آمریکاودیگریدر حشرهشناسیمعروفکهیکیدرکانزاس
قرارداشتبااینسکتوریمبهطورمشترککارمیکردند.درسال۲۰۰۱
هماولینمرجعآنالینحشراتThe Québec Insect Webدراستان

کبکوبهطوربینالمللیایجادشد.
درسال۲۰۰۹مدیراناینسکتوریومتصمیمگرفتندکهاینمجموعه
از بعد درسال۲۰۱۱ و تمامشد بعد دوسال کار کنند. بازسازی را
تغییراتی،دوبارهانسکتوریومبرایبازدیدعمومیبازگشاییشد.دراین
 We Are هستیم« حشرات »ما نام به جدید بخش یک از بازگشایی
و تغذیه نحوه حشرات، نمایش شامل که شد رونمایی the Insects
تطبیقپذیری و مثل تولید سازوکار نیز و دفاع و شکار مکانیسمهای

آنهابامحیطبود.
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درمقابلچشمبازدیدکنندگانبسیاریازاینمسائلبهنمایش
درمیآمدولحظاتیعجیبوتجربهایخارقالعادهرابرایعالقه
۳۰۰۰ شامل اینسکتوریوم مجموعه امروز مینمود. ثبت مندان
گونهنمایشیو۱۰۰گونهزندهازحشراتاست.یکگلخانهزیبا
ومنحصربهفردازگونههایگیاهیجدیدهمدرسال۲۰۱۷به

اینمجوعهاضافهشد.
دریککالم،مجموعهاینسکتوریوممیراثباارزشحشرهشناسی
این میکند. میزبانی آن از افتخار با مونترال که است دنیا
مجموعهنقشمهمیدرارتقایدانشعمومیونیزپیشرفتعلم
حشرهشناسیایفامیکند.مجموعهایکهروزیفقطرویاییک

حشرهشناسگمناممونترالیبود.
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 تسلسل باطل 
زبان آموزی مهاجران

یکیازمعضالتمهاجرت،یادگیریزبانخارجیاست.موضوعمهمی
کهاگردرستانجامنشود،استرسوفشارزیادیبهمهاجرواردمیکند.
دانشگاه از شناسی زبان آموخته دانش نوری، سورنا یادداشتهای با
کنکوردیاهمراهشویدتاازدیدگاهیکمعلمزبانویکزبانشناس،این

موضوعرابررسیکنیم.ایناولینیادداشتازایندستاست.

سورنا نوری، مدیر موسسه آموزش خالق فانوس
رایجترین پرسش زبان آموزان این است که: من چگونه میتوانم 

زبان دوم را تقویت کنم؟
رایجترینپاسخازسویمعلمانتمرینزبانگوشکردنبهموسیقیو
رادیو)؟(وخواندنکتابهایسادهاست.فارغازکلیشهبودناینپاسخ
وبیسرانجامیآننکتهیناراحتکنندهاینگونهپاسخهاسردرگمی
بزرگیستکهزبانآموزانرادچارخودمیکند.اینکهچهبخوانندوچه
گوشکنندچرابخوانندوگوشکنندوازهمهمهمترچگونهبخوانندو
گوشکنند،یکیازموضوعاتمهمومفصلیاستکهعلمزبانشناسی
کاربردیدرعمرکوتاه۵۰سالهیخودسعیدریافتنپاسخبهآندارد.
اماواقعیتایناستکهتقویتوتسریعروندیادگیریزباندوم،تنها
بهخواندنوشنیدنومعلموکتابوتمرینوحفظکردنومنحصر
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نمیشود.جنبهیروانشناختیزبانشناسیکهزمینهیتحقیقیمنهست،
الیههایزیرینتریرامسئولروندوسرعتیادگیریزبانمقصدمیداند
تکراری پاسخهای در که آنچه از تاثیرشان موارد بسیاری در حتی که
عنوانمیشود،بیشتراست.یکیازاینمواردمسالهیانگیزهییادگیری
نشان تحقیقات است. مهاجرپذیر کشور در زندگی افق با آن رابطهی و
دادهمهاجرانیکهسرزمینمقصدرابعنوانخانهیخودمیپذیرندبهترو

سریعتربهاستانداردهایزبانمقصددستپیدامیکنند.اماچرا؟
تحقیقاتیکهدرزمینهیروندیادگیریزبانمهاجرانورابطهیآنبا
انگیزهیآنهاانجامشده،نشاندادهکهوابستگیعاطفینسبتبهکشور
مبداوروندیادگیریزبانکشورمقصدرابطهمعکوسدارند.اینالبتهبدان
معنینیستکهمهاجرانبایدریشههایفرهنگیوعاطفیخودراباکشور
زادگاهقطعکنندتازبانمقصدرابهتریادبگیرند.بلکههرچهبارمثبت
وابستگیفرهنگیوعاطفیخودنسبتبهمفهوموطنرابهکشورمقصد

متمایلکننددرصدموفقیتدریادگیریزبانمقصدبیشترمیشود.
واقعیتایناستکهدرعملمهاجرانبسیاربیشترازآنکهخودرااز
نظراجتماعیوتاریخیباجامعهیمقصددربیامیزندزمانخودراصرف
ازبرکردنعباراتواصطالحاتتمرینشنیدنوتورق یادگیریگرامر
کتابهایآموزشیوکمکآموزشیزبانمقصدمیکنند.پسچهبایدکرد؟
جواباینسوالمشکلنیست.نگاهیبهدوروبرخودتانبیاندازید.ازچه
چیزهاییدراطرافتانلذتمیبرید؟بهیادبیاوریدکهبهچهموضوعاتیدر
کشورزادگاهتانعالقمندبودید.سیاست؟ورزش؟تئاتر؟ویاچهکارهایی
براییکعکس توضیح یا کامنت راسرشوقمیآورد؟شایدیک شما
دراینستاگرام.آمیختگیفرهنگیاینگونهرخمیدهدکهبهعنوانمثال
ببینیمیککامنتزیرعکسیدراینستاگرامچهواژگانوویژگیهاییدارد

وچهعباراتوواژگانیدربسترادبیاینستاگراماستفادهمیشود؟
بهاینشیوهخواهناخواهتمرکز

حجم ارائهی از زبانآموز
دربارهی اطالعات زیادی
گرامر، و لغات زبان،
در کنجکاوی ایجاد به
زبان کاربرد و زبانآموز

معطوفمیشود.
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

