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نخستین »مداد«
این نخستین »مداد«ی است که تقدیمتان می شود. خیلی دوست داشتم بگویم 
»مداد« حاصل یک ایده چندساله است که همه زوایای آن را بارها در ذهنمان مرور 
کرده ایم اما نیست. خیلی لذت بخش بود اگر می توانستم ادعا کنم ماه ها چند اندیشمند 
و روشن فکر کامیونیتی دور هم نشسته اند، یک ایده خام را پخته اند تا اینکه در نهایت 

»مداد« را به جامعه معرفی کنند، اما این حرف درست نیست.
که  همانگونه  بود،  غریزی  حرکت  حاصل یک  باشم؛ »مداد«  صادق  بگذارید 
وقتی آتش می بینی فرار می کنی و یا وقتی صدای وحشتناکی می شنوی، سرت را 
بین دستانت فرو می بری. »مداد« حاصل یک ترس بود و در چنین مواردی غریزه 

در طبیعی ترین شکل ممکنش وارد عمل می شود!
ترسی که بذر »مداد« را در قلبمان کاشت، ترس بی هویتی بود، ترس از اینکه ایرانی 

بودنمان نگذارد کانادایی شویم یا کانادایی بودنمان، ریشه های ایرانیمان را قطع کند. 
ترس ایستادن روی یک پل لرزان، در برزخ بودن و راه پیش و پس نداشتن.

تا  ساختیم  خوانندگانمان  کمک  با  و  ماهه   ۳ را  »مداد«  که  شد  این 
ابزاری باشد که کمکمان کند مونترالی ایرانی تبار باشیم و نه ایرانی ساکن 

مونترال یا مونترالی بی گذشته یا هر چیز دیگری. ابزاری هم جهت با 
هدف بزرگ مهاجرتمان و وسیله ای برای آشتی دادن با شهر و کشور 

جدیدمان و وصل نگه داشتن مان به آبشخور فرهنگی اجدادیمان.

سرِ خط

برای در مسیر ماندن به کمک شما احتیاج داریم.



بسیاری  و  ملی  سرود  پرچم،  وطن،  مفهوم 
دیگر از مفاهیم همان هایی است که از بچگی با 
آن ها بزرگ شده ایم و به آن ها عادت کرده ایم. 
ایرانی در  به همین دلیل است که وقتی یک 
مسابقات جهانی قهرمان می شود و سرود ملی 
احساساتی  ناخودآگاه  می شنویم،  را  ایران 
از  بسیاری  اما  باشد،  شاید عجیب  می شویم. 
ما همین حس را برای پرچم کبک و کانادا هم 
پیدا کرده ایم، حسی آمیخته به غرور، محبت 

و احساس رضایت.

وطن من آبی ست

Sajad Zand 2018@

پنجره
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َشد«  آن  »ماری  برای  مارس۱۸۵۳   ۲۴
نبود.  معمولی  بهاری  روز  یک   )Mary Ann Shadd(
 The Provincial« نام  به  روزنامه ای  نسخه  اولین  او 
Freeman« را در دست داشت که سال ها برای چاپ آن 

انتظار کشیده بود. 

فرار به کانادا
ماری، فرزند سیزدهم خانواده از پدر و مادری سیاه اما 
آزاد بود. پدر و مادرش که قباًل برده بودند طی اتفاقات آن 
بنابراین  و  بخرند  را  آزادی خود  برگه  بودند  توانسته  دوران 
فرزندان آن ها هم دیگر برده  نبودند و آزاد محسوب می شدند. 
در  او  شده  آزاد  مادر  و  پدر  کوچک  و  محقر  خانه 
در  که  بود  کفاشی  پدرش  بود.  قطار  متروک  ایستگاه  یک 
به  آمریکا  در  بردگان  آزادی حقوق  برای  مبارزه  جنبش های 

طور جدی فعالیت می کرد. به لطف 
ماری  خانواده ای  چنین  در  تولد 

نسالن  هم  برخالف  توانست 
تحصیالت  برده زاده اش 

عنوان  به  و  کند  مناسبی 
نیویورک  در  معلم  یک 

مشغول به کار شود. 
نظر  به  اینجا  تا 
زندگی  او  که  می رسید 
عادی در پیش داشته باشد، 
آمریکا  کنگره  ناگهان  ولی 
به  که  کرد  تصویب  قانونی 

مریم ایرانی
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روزنامه ای برای آزادی
داستان تالش »ماری آن َشد« برای بیداری سیاهان

گذر زمان



موجب آن تمامی آزادی هایی که تا پیش از این به بردگان 
اعطا شده بود لغو می شد و آنان دوباره به عنوان کاال به 
بازگردانده  قبلی شان  صاحبان  به  فرزندانشان  همراه 
برای  راه چاره  تنها  و  نبود  می شدند. دیگر درنگ جایز 
کشور  به  فرار  زمان  این  در  ماری  آزادی خواه  خانواده 

کانادا بود که آزادی سیاهان را به رسمیت می شناخت. 
انتاریو  استان  در  که  کانادا  ویندزور  شهر  در  ماری 
و در نزدیکی مرزهای آمریکا قرار دارد ساکن شد. این 
را در خود  فراری  از سیاهپوستان  زیادی  شهر جمعیت 
بیکار  کانادا  به  رسیدن  محض  به  ماری  بود.  داده  جای 
تحصیل  برای  عمومی  مدرسه ای  زود  خیلی  و  ننشست 

سیاه پوستان فراری  به کانادا تاسیس کرد. 
خود  تیز  و  تند  سخنرانی های  دلیل  به  که  او  اما 
مخالفان  کانادا،  سیاهان  جمعیت  سستی  و  رکود  علیه 
سرسختی داشت، از مدرسه ای که خودش تاسیس کرده 
بود، اخراج شد. بعد از این واقعه ماری شال و کاله کرد و 
فورا به تورنتو رفت تا آرزوی دیرینه اش برای راه اندازی 

یک روزنامه مخصوص سیاه پوستان را عملی کند. 
دنبال کردن همین آرزو بود که ۲۴ مارس سال ۱۸۵۳ 
نخستین  او  حاال  بود.  کرده  خاص  ماری آن َشد  برای  را 
روزنامه ای  آمریکای شمالی  در  که  بود  زن سیاه پوستی 
تاسیس کرده بود. اما افکار عمومی جامعه در آن زمان 
باشد.  روزنامه  زن سردبیر  که یک  بپذیرد  نمی توانست 
به همین دلیل ماری تا مدت ها روزنامه را به اسم یکی از 

همکاران مرد خود منتشر می کرد.
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بازگشت به آمریکا
سال ها بعد وقتی ماری  شهروندی کانادا را به دست آورد، 
با دو فرزندش به آمریکا بازگشت. حاال او دیگر فقط یک زن 
سیاهپوست نبود که بتوان به عنوان برده بازداشتش کنند بلکه 
لقب نخستین بانوی روزنامه نگار کانادا و نخستین سردبیر زن 
سیاهپوست در آمریکای شمالی را با خود حمل می کرد. ماری 
ناپذیر، به دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد رفت و  خستگی 
توانست لقب اولین زن حقوقدان آمریکا را نیز از آن خود کند. 
او با این تحصیالت به جنبش های حمایت از حق رای زنان 
در انتخابات آمریکا پیوست و اولین زن سیاهپوستی شد که 
در انتخابات آمریکا نام خود را برای رأی دادن ثبت کرد. ماری 
در ۶۰ سالگی به وکالت رسید و در تمام دوران کاریش خدمات 

شایانی به سیاه پوستان ارائه داد.
مدیون  را  خود  همواره  ماری 
بخشیده  او  به  کانادا  که  آزادی 
همه  در  و  می دانست  بود، 
سیاهان  به  سخنرانی ها یش 
و  کارها  همه  که  می کرد  تاکید 
فعالیت هایشان را در قالب حقوقی 
کانادا  که  حاال  و  کنند  پیگیری 
این فرصت برابری با سفیدان را 
از آن  قائل شده،  برای سیاهان 
کمال استفاده را ببرند. ماری با 
وجود تمام مشغله هایش، از کار 
روزنامه نگاری دست نکشید و 
تا آخر عمر در نقش سردبیر با 
آمریکایی  مطرح  روزنامه های 
و  مردم«  »مدافع  مانند 

»عصرملی« همکاری کرد.



جارچی
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فیلسوف دنیای آبی
به بهانه درگذشت داریوش شایگان

شایگان، کاوه رحمانی داریوش 
روزهای  در  که  نویسنده ای  و  فیلسوف 
به  گذشته  سال  ماه  بهمن  نخستین 
دنیای  در  را  ما  همیشه  برای  رفت،  کما 
خاطره های ازلی تنها گذاشت. مردی که 
برای ستودنش، یادآوری اش و خواندنش 

همیشه بهانه ای داریم. 
درباره  شخصی ام  تجربه   از  بگذارید 
او بنویسم. یکی از آخرین روزهای سال 
روز«  »فرزان  انتشارات  دفتر  به   ،۱۳۸۷
رفته بودم تا گپی با »گلی امامی« بزنم. 
گفتگومان که تمام شد، به سرعت از من 
خداحافظی کرد چون »دوست عزیزی« 
وارد  بود.  انتظارش  در  دیگر  اتاقی  در 
دوست  این  دیدم  و  شدیم  دیگر  اتاق 
عزیز همان داریوش شایگان بزرگ است 
و  نشسته  صبوری  با  و  صدا  بی سرو  که 
گفتم،  خودم  با  درنمی آید.  هم  صدابش 
چگونه ممکن است مردی به این ساکتی، 
صدای نسلی از روشنفکران ایرانی باشد؛ 
ما  ضعف  نقطه  روی  دست  که  مردی 
ایرانی ها ) شما بخوانید شرقی ها( گذاشت 

و به تحلیل اش پرداخت.

هامون و آقای نویسنده
ما،  نسل  بچه های  از  بسیاری  شاید 
نخستین بار اسم داریوش شایگان را در 
فیلم » هامون« داریوش شایگان شنیدند. 
در آن فیلم حمید هامون )با بازی خسرو 
شکیبایی( رو به همسرش می کند و چند 
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می خوای  »اگه  می کند:  معرفی  را  کتاب 
مخت کار کنه اینو بخون« و کتاب »آسیا 

در برابر غرب« را نشان می دهد. 
کتابفروشی ها  همه  ما  آن که  از  بعد 
انتشارات  کتاب  این  تا  چرخیدیم  را 
که  دریافتیم  کنیم،  پیدا  را  امیرکبیر 
کتاب نایاب است، چون بعد از انتشارش 
در سال ۱۳۵۷، تجدید چاپ نشده بود. 
به هر زحمتی که بود کتاب را خواندیم، 
اینترنت  از  نه  که  روزهایی  در  آن هم 
خبری بود و نه از پی دی اف های قاچاقی 

و رایگان.

سهراب سپهری و دوستان مثل آب 
روانش

»آسیا در برابر غرب« کتابی مسحور 
کننده است. دست کم روی نسل ما آن قدر 
اثر گذاشت که همواره از آن نقل کرده ایم 
و البته آموخته ایم. شایگان در این کتاب، 
یک تئوری را مطرح می کند. به عقیده او 
ایرانی ها، در میانه راه ایستاده اند؛ یعنی از 
سویی سنت ها را رها نکرده اند و به دنیای 
مدرن هم نرسیده اند. به همین دلیل است 
که اساساً نه قانون در تفکر ایرانی معنایی 
دارد و نه شرع اسالمی. نه وجدان کاری 

مهم است و نه وظیفه شناسی.
در آن سال های نوجوانی که سهراب 
سپهری بت احساسی ما بود، یادداشتی 
از شایگان درباره سهراب خواندم و کمی 
بعد از دوستی که شایگان را نقد کرده بود. 
همه این اتفاق ها سبب شد تا از دوستی 
و رفاقت شایگان و سهراب بدانم. باز هم 

شیفته اش شدم.



آزاد و سریع  جریان 
اطالعات و اخبار درست و تایید شده، نقطه 
قوت هر جامعه ای است که میزان استحکام 
دامنه  و  اقتصادی  فرهنگی،  پایه های 
می دهد.  نشان  را  مردم  آن  تاثیرگذاری 
رسانه مانند شبکه عصبی یک جامعه عمل 
نیازها،  مشکالت،  بتواند  باید  و  می کند 
اعضای  بین  از  را  دردها  و  نارضایتی ها 
دیگر  به  و  جمع آوری  جامعه  بدنه  مختلف 
اعضا منتقل کند و در منسیر بازگشت هم 
فقط نقش پیام رسان را برعهده گیرد، بدون 

اینکه اغراق کند یا کم فروشی.
جامعه مونترالی های ایرانی تباردر دوران 
بزرگ شدن و رشد قرار دارد. هرسال چند 
هزار ایرانی جدید به این خانواده اضافه می 
با  توانمندی های جدیدی  که هرکدام  شود 

خود به همراه می آورند.

وز داستان ر

شهرام یزدان پناه

نخستین     
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»مداد«
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در چنین شرایطی »مداد« به دنیا آمد تا در کنار سایر 
درستی  و  صادق  سریع،  منبع  خود،  رسانه ای  همکاران 
مهاجرت  که  کسانی  ایرانی تبار،  مونترالی های  برای  باشد 
ندارد  قصد  »مداد«  بسازند.   نو  از  را  زندگی  تا  کرده اند 
فعال یا مصلح اجتماعی باشد بلکه خیلی ساده می خواهد 
روزنامه نگاری را پیشه خود سازد. در »مداد« اعتقاد بر این 
است که وظیفه یک رسانه دریافت اطالعات، آنالیز و تایید 
خبر  تا  است  ممکن  زمان  کمترین  در  انتشارشان  و  آنها 

مفید و مؤثر باشد.
سریعتر  جذب  باعث  خدمتش  است  امیدوار  »مداد« 
اعضای کامیونیتی ایرانی در جامعه میزبان شود. همچنین 
کارآفرینان  برای  خبری  مطمئن  منبع  بتوانیم  امیدواریم 
و  فرهنگ  علم  داریم  اعتقاد  عمیقا  چراکه  باشیم  ایرانی 

اقتصاد در کنار هم باعث تعالی جامعه خواهد شد.

مدادیون
معموال  جدیدی  خواننده  هر  که  سواالتی  از  یکی 
»مداد«  همکاران  و  نویسندگان  که  است  این  می پرسد 
به  »مداد«  درهای  اینکه  همه  از  اول  هستد.  کسانی  چه 
پناه، سردبیر  یزدان  قول شهرام  به  که  روی همه کسانی 
مداد، قر در قلمشان خشک شده، باز است. مطالب خود 
و  بازبینی  تا  بفرستید   editor@medad.ca به  را 
ویراستاری شود. خدا را چه دیدید، شاید ما این افتخار را 

داشتیم تا شما را هم در تیم داشته باشیم.

اما تیم فعلی »مداد« به شرح زیر است:

مطبوعاتی  کار  صاحبان زند  سجاد 
روزنامه های  با  نوجوانی  دوران  از  را  خود 
حرفه ای  شکل  به  اما  آغاز  گیالن  محلی 
با روزنامه »خرداد«  کار خبرنگاری خود را 
نوروز،  بعدها در همشهری،  او  کرد.  شروع 
کتاب هفته  چلچراغ،  شرق،  بهار،  جام جم، 
مهر،  خبری  سایت های  و  وقایع االتفاقیه 
همکاری  میراث فرهنگی  و  خبرآنالین 

می کرده است.
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علی زندیه وکیلی 
و  نویسنده  شاعر، 
ساکن  روزنامه نگار 
است.  مونترال 
فعالیت های  او 
را  خود  فرهنگی 
از  جدی  صورت  به 
هشتاد  دهه  اوایل 
آغاز کرده و تا کنون 

ادامه داده است.

مریم ایرانی کار خود 
ژورنالیست  عنوان  به  را 
دریافت  از  پس  علمی 
ارشد  کارشناسی  مدرک 
شیمی از دانشگاه شریف 
دانشگاه  روزنامه  با  و 
کارنامه  در  او  کرد.  آغاز 
سال ها  خود  خبرنگاری 
گروه  با  همکاری  تجربه 
همشهری،  مجالت 
خبرآنالین،  دانستنی ها، 
برنامه های  نیز  و  ایسنا 
علمی، فرهنگی تلویزیون 

را دارد.

پریسا کوکالن فارغ التحصیل 
از  صنعتی  طراحی  کارشناسی 
هنرهای  ارشد  کارشناسی  و  ایران، 
فرانسه  از  معناشناسی  و  تجسمی 
در  پیش  سال ها  از  او  است. 
عکاسی،  چون  هنری  های   زمینه 

تحلیل  و  نقد  پرفورمانس،  سازی،  مجسمه 
آثار هنری و ترجمه متون مربوط  و همچنین 
تا  او  کند.  می  فعالیت  فرانسه  زبان  تدریس 
به امروز آثارش را در چند نمایشگاه گروهی 
گذاشته  نمایش  به  فرانسه  در  انفرادی  و 
بدو  از  جدی  شکل  به  را  نگاری  روزنامه  و 

ورودش به مونترال آغاز کرده است. 
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دکتر مهرنوش اردالن یکتا مدرک 
و  ایران گرفته است  در  را  پزشکی خود 
سال ها تجربه طبابت در ایران و همینطور 
تخصصی  مجالت  در  همکاری  تجربه 
کانادا  که ساکن  اکنون  دارد.  را  پزشکی 
شده است، دانش و تجربیات خود را در 
قالب یادداشت های هفتگی در »مداد« با 

هم زبانانش به اشتراک می گذارد.

با  را  خود  همکاری  مقدم،  آزاده 
روزنامه های شرق و همشهری جوان پس از 
پایان تحصیالتش در رشته فلسفه و روزنامه 
نگاری آغاز کرد. او در زمینه های اجتماعی 
المللی  بین  مرکز  و  یونیسف  با  فرهنگی  و 

گفتگوی تمدنها همکاری داشته است. 

زبان  دبیری  لیسانس  نریمی  مانا 
سابقه  سال   ۵ و  دارد  فارسی  ادبیات  و 
»نور  روزنامه  با  را  خود  خبرنگاری  کار 
در  که  او  کرد.  اهواز شروع  در  خراسان« 
دنیای روزنامه نگاری ویراستار، صفحه بند 
و حتی دبیر سرویس ورزش بوده است در 
مداد کارهای طراحی و صفحه آرایی مجله 

را بر عهده دارد.



شهرام  همت  به  »مداد«  مجله  شماره  نخستین 
یزدان پناه و گروهی از همکاران با تجربه و کارآزموده او منتشر شده و 

اکنون در دستان شما است. 
که  زمانی  از  را می شناسم.  من سال های طوالنی است که شهرام 
کارشناسان  از  یکی  به  که  زمانی  تا  بود  هوافضا  فعاالن حوزه  از  یکی 
محبوب برنامه تلوزیونی »آسمان شب« در شبکه چهارم »سیما« بدل 
شاید  رساندیم.  انجام  به  هم  با  را  زیادی  مشترک  پروژه های  ما  شد. 
یکی از خاطره انگیزترین آن ها تالش مشترکی بود که به همراه سیاوش 
انوشه  سفر  هنگام  در  من  و  شهرام  امین تفرشی،  بابک  صفاریان پور، 
انصاری به ایستگاه فضایی صورت گرفت. شهرام در آن زمان وبالگی 
می نوشت به نام »دانش فضایی« که به سرعت به مرجعی یگانه برای 
عالقه مندان فضا بدل شد. وبالگی که کاش شهرام فرصتی کند و باز 
به روزش کند و شاید اگر روزگاری گرفتاری های مداد بگذارد، بیشتر او 

را به این کار مهم تشویق کنم. 
و  علم  ترویج  فضای  در  کار  دهه  یک  از  بیش  از  بعد  که  زمانی 
این  به  تا  گرفتم  تصمیم  به دالیل مختلف  ایران  علمی  روزنامه نگاری 
گروه  دبیری  در سمت  جایگزین خود  برای  کنم،  اقیانوس سفر  سوی 
تا  پذیرفت  نیز  او  و  کردم  پیشنهاد  را  شهرام  جام جم  روزنامه  دانش 

صفحه علم روزنامه را زنده نگاه دارد.
دیگر  بسیاری  مانند  آمد.  مونترال  به  نیز  پیش شهرام  چند سال 
که فضای کار در رسانه را تجربه کرده اند، به نظر می آمد 
که شهرام نیز به این داستان مبتال شده است. او که 

پوریا ناظمی

»مداد«، رسانه ای برای مونترال
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می توانست با تجربه و توانایی و تخصص حرفه ای اش مسیر کم دردسری 
را در پیش بگیرد، به راه دشوار رسانه آن هم در فضای دور از خانه و در 

جامعه تازه خود ادامه داد. 
پس از مدتی همکاری با »هفته« اکنون گروهی را گردهم آورده تا 

مداد را برای شما مهیا کنند.
هر  بگوییم.  سخن  زبانی  چه  به  و  باشیم   دنیا  کجای  نیست  مهم 
شادی  برای  بهانه ای  شود،  می  متولد  آشفته  جهان  این  در  که  نشریه 
است. فرصتی است برای دیدن و شنیدن و تجربه کردن چیزهایی که 
دوستشان داریم، پیوندی با آن ها داریم و توان شنیدن صدای دیگری 
را می دهد. صدایی  که در غیاب آن رسانه، فرصت بیان نمی یافت و ما 
ضخیم تر  را  خود  اطراف  اطالعاتی  حباب  دیوارهای  وجودش،  از  غافل 
می کردیم و پیوندمان با واقعیت های بسیار این دنیا را از دست می دادیم. 
شهرام و همکاران مداد حتما در شماره هایی که در پیش است با کار 

و اثر خود، مسیر مداد را برای شما روشن تر خواهند کرد. 
از  پیش  که  است  ایستاده  کسانی  استوار  تالشهای  دوش  بر  مداد 
این رسانه، صدا و زبان فارسی را در این شهر زنده نگاه داشتند. در این 
میان می توان به خصوص از همکاران مان در هفته نامه »هفته« گفت. اما 
تنها ویژگی »مداد« رسانه دیگری برای فارسی زبان ها نیستـ یا شاید 

من گمان می کنم که نباید باشد. 
مداد در شهری ورودش به صحنه رسانه های جهان را اعالم کرده 

که شگفت انگیز و مسحور کننده است. نه به این دلیل که من و شما 
واقعًا شهری  مونترال  بلکه  زندگی می کنیم  در آن 
افسون کننده است. یکی از قدیمی ترین زیست گاه 
های این بخش از جهان چه در دوران پیش از ورود 

اروپایی ها و چه بعد از آن. 
و  قدیم  زیست گاه های  از  یکی  که  مونترال 

محل مالقات و دیدار بومیان ساکن این بخش 
به  اروپایی ها  ورود  از  پس  بوده،  جهان 

یافته،  نو  دنیای  برای  دروازه ای 
را  سخت  مسیری  شد.  بدل 

تا  سرگذاشت  پشت 
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و گشوده ترین شهرهای  بازترین  از  به یکی  بومیان  میدان مالقات  از 
جهان بدل شود.

مفهوم  بخواهید  اگر  که  است  جهان  شهرهای  معدود  از  مونترال 
غریبی به نام چند فرهنگی را بیابید، باید آن را نشان دهید. 

شاید تعبیر دکتر شایگان، اندیشمندی که در همین روزهای اخیر 
ما  شهر  برای  دقیق  تعبیری  شدیم،  سوگوار  دادنش  دست  از  غم  در 
باشد: شهری که بافتش یادآور پتوهای چهل تکه و خوش آب و رنگ 

قدیمی است.  
مونترال شهری است که در آن کانادایی بودن با ایرانی بودن در 
تضاد نیست و شاید گاهی در این شهر بتوانید بیش از آنچه در ایران 
می توانستید، ایرانی باشید. شهری که می توان در کوچه پس کوچه های 
دید.  مختلفی  صورت های  و  شنید  مختلف  زبان های  به  گفت و گو  آن 
شهری که در قهوه خانه هایش مردمانی به ده ها زبان سخن می گویند 
و برای ساختن آینده دلیلی برای انکار خود و گذشته اشان نمی بینند.

شهری که در کوچه و پس کوچه هایش، در رفتار مردمانش و در 
بروز هنر و فرهنگش، در موسیقی و سینما و تئاترش، در نقاشی های 
پر مشتریش،  و در هزاران رستوران  دیواری اش، در چیدمان خانه ها 
در میان صدها جشنواره و گالری هنری اش، می توانی صدها و هزاران 
قطعه به نظر ناهمگون را ببینی؛ اما کافی است اندکی دور شوی تا همه 
آن قطعات در کنار هم منظره میخکوب کننده چهل تکه ای بی نظیر را 

بیافرینند.
»مداد« در این فضا به دنیا آمده است. اینکه »مداد« چه خواهد 
شد و چه خواهد کرد را نمی دانم. اما می دانم فرصتی است مغتنم که 
همچون  و  بنویسی  و  بگیری  به دست  مداد  بتوانی  چنین شهری  در 
زائری شیفته و مشتاق دیوارهای برساخته در اطراف خود را بشکنی 
و به تماشای شهری بروی که بازتابی از شهرهای بسیار در زیر آسمان  

تک رنگ جهان است.
به همه آن ها که با زحمت بسیار، صدا و زبان فارسی را در این شهر 
زنده نگاه داشتند ادای احترام می کنم و برای شهرام، »مداد« و همه 

همکاران »مداد« آرزوی توفیق می کنم. 
قدم هایشان استوار!
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شبیه   دقیقا  ترامپ  دونالد  وضعیت 
کدخدایی است که با تفکری محدود تالش دارد جهان را اداره 
کند. او اصال و ابدا توجهی ندارد که اقتصاد یعنی چه و اقتصاد 
در دنیای مدرن با وجود پیمان هایی مثل تجارت جهانی، با 

اقتصاد ارباب و رعیتی چه فرق هایی می تواند داشته باشد. 
حتی حوصله ندارد که تاریخ بخواند تا اشتباهاتی را که 
یکی دیگر ۱۶ سال پیش انجام داده تکرار نکند. جورج بوش که 
آن روزها فکر می کردیم ممکن نیست آمریکا رییس جمهوری 
از او احمق تر داشته باشد، مالیات هایی مشابه را بر فوالد وضع 
کرد، اما کمتر از دو سال بعد متوجه شد که این مالیات ها وضع 
آمریکا را بهتر نمی کند و به همین دلیل لغوشان کرد. حاال 
تکرار  را سفید کرده، در حال  بوش  ترامپ، که روی جورج 
همان راه حل قدیمی است، همان راه حلی که سازمان تجارت 

جهانی آن  را اعالم جنگ علیه تجارت آزاد دانست. 

فوالد کانادایی
اقدام دونالد ترامپ غیر قانونی نیست، اما عجیب است. 
در قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، هر گاه رییس جهموری 
تهدید  را  ملی کشورش  امنیت  که مساله ای  تشخیص دهد 
ترامپ  کند.  اجرایی اش  دستور،  شکل  به  می تواند  می کند، 
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سکه

سجاد صاحبان زند

ترامپ 
و فوالد کانادایی
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دقیقا با استفاده از همین قانون، سفر اتباع هفت کشور به 
آمریکا را ممنوع کرد.

اما این بار کانادا، اتحادیه اروپا و چین در مقابل آمریکا 
بود  مقام  رسمی   ترودو که نخستین   قرار گرفتند. جاستین 
که انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا را تبریک 
گفت، به شدت در مقابل مالیات هایی که ترامپ می خواهد بر 
فوالد، آلومینیوم و کاغذ وضع کند، ایستاد. کانادا بزرگترین 
صادرکننده فوالد به آمریکاست و در بخش آلومینیوم و کاغذ 

هم بخش بزرگی از مصرف آمریکایی ها را تامین می کند. 
از  البته سرشار  و  از صحبت های جنجالی  بعد  روز  یک 
از رهبران جهان از جمله جاستین  حاشیه ترامپ، بسیاری 
ترودو به او پاسخ دادند. ترودو، افزایش یک طرفه تعرفه  برای 
فلزات صادراتی به آمریکا را »غیرقابل قبول« خوانده و گفت 
که اعضای دولت او در این باره با همتایان آمریکایی خود وارد 
بحث خواهند شد. او همچنین اظهار اطمینان کرد که خواهد 

توانست از صنایع کشورش در این زمینه دفاع کند.
گفتگوها و تالش های دیپلماتیک سنگین کانادایی ها و 
البی گری با تمام قوا، کمی از تندی صحبت های ترامپ را در 
عمل کم کرد. به این ترتیب او کانادا و مکزیک را تا نهایی 
ترامپ  پیمانی که  مالیات ها معاف کرد،  از  نفتا  پیمان  شدن 
و  ببرد  پیش  آمریکا  نفع  به  بیشتر  هرچه  آن را  می خواهد 

ترودو زیر بار نمی رود.

ترودو در غائله 
فوالد تمام قد جلوی 

آمریکا ایستاد. 
ازجمله تور بازدید 

از صنایع آلومینیوم 
و فوالد کانادا که 

نشان داد وقتی پای 
منافع کشور در 

میان باشد، او قطعا 
کوتاه نخواهد آمد
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کانادا تنها نیست!
کانادا تنها کشوری نبود که در مقابل قانون 
جدید مالیاتی آمریکا ایستاد. مقام های اروپایی 
در نخستین واکنش ها به این اظهارات گفته اند 
عوارض  افزایش  تالفی جویانه  اقداماتی  در 
دیگر  و  فوالد  کشاورزی،  محصوالت  واردات 
ژان  داده اند.  قرار  نظر  مد  را  آمریکایی  اجناس 
کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با 
یک شبکه تلویزیونی آلمانی گفت: » ما هم روی 
آمریکا،  داویدسون  هارلی  موتورسیکلت های 
عوارض  آنها  لیواز  جین  شلوار  و  بربن  ویسکی 
صدر  مرکل،  آنگال  گذاشت.«  خواهیم  جدید 
اعظم آلمان، که به مالیمت شهره است و دلیل 
انتخاب مجددش به عنوان صدر عظم آلمان را 
به همین عقالنیت و مدارایش مدیون است، به 
را  مالیاتی  جدید  الیحه  که  داد  هشدار  ترامپ 
که همه  داد  او هشدار  نمی گذارد.  بدون جواب 
جدید  قانون  مشمول  را  آمریکایی  شرکت های 

مالیاتی می کند. 
شرکت های  صادرات  بر  مالیات  وضع 
خودرو،  تولید  شرکت های  جمله  از  آمریکایی، 
در نهایت به ضرر آمریکایی ها تمام می شود و به 
همین دلیل بود که جورج بوش تنها توانست دو 
سال قانون مالیات بر واردات را اجرا کند و بعد 

بی سر و صدا تمامش کرد.
ترامپ علیه تجارت جهانی  که  این جنگی 
اگر هم  و  نخواهد داشت  برنده  انداخته،  راه  به 
آمریکا  برنده  آن  قطعا  باشد،  داشته  برنده ای 
نخواهد بود. او دیر یا زود خواهد فهمید که باید 

دست از لج بازی بردارد. 



نمای نزدیک

شورای شهر محله 
ان دی جی  کت د نژ،

برای اولین بار با هفت 
سین ایرانی تزیین شد 

سرد  غروب  یک  در  و 
به  بهاری  رنگ  زمستانی، 

جلسه این شورا داد. 
در  مداد،  گزارش خبرنگار  به 

دوشنبه،  عصر  که  جلسه  این 
۱۲مارس برگزار شد، فرهنگسرای 

سینا با هماهنگی شهردار منطقه، 
سفره  مونت ُگمری،  سو  خانم 

کامیونیتی  تا  کرد  پهن  هفت سینی 
ایرانیان کت د نژ آمدن بهار را به شهر 

داده  مژده  مونترال  زمستانی  هنوز 
باشند. 

در ابتدای مراسم شهردار و مشاوران شهر 
به ویژه آقای کریستین آرسنو که مراسم 

از  می شد  برگزار  لیوال،  او،  محله  در 
ابتکار  این  خاطر  به  ایرانی  کامیونیتی 

تشکر کردند.
پاسخ،  و  پرسش  زمان  در  سپس 

فرهنگسرای  رئیس  پورشفیعی،  حسین 
از  ایرانی  کامیونیتی  از  نمایندگی  به  سینا 

یک  ارائه  برای  شورا  در  شده  ایجاد  فرصت 
سنت کهن ایرانی تشکر کرده و آن را مقدمه 

ای برای به رسمیت شناخته شدن نوروز ایرانی 
توسط شهر مونترال دانست. در ادامه خانم آتنا 

به  بودند  چیده  را  هفت سین  سفره  که  بارفروشی 
اختصار درباره معانی سمبلیک اجزای هفتگانه این 

سفره و تفکر پشت آن سخن گفتند. در انتهای مراسم 
نیز حضار از غذاها و شیرینی های ایرانی لذت برده و به 

تعریف و تمجید از آن پرداختند.

حجت صالحی

هفت سین در 
جلسه شورای شهر 
ان دی جی
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به گزارش »مداد« سفره های هفت سین مونترالی ها 
قبل از سال تحویل با یکدیگر به رقابت پرداختند. داستان از آنجایی آغاز 
شد که اعضای گروه تلگرامی »ایراندخت« تصمیم گرفتند تا زیباترین 
سفره  هفت سین شهر را انتخاب کنند. نیلوفر کاکاوند مدیر گروه تلگرامی 
بهترین  هر سال  ما  گفت:  »مداد«  خبرنگار  با  تماس  در  »ایران دخت« 
درخت کریسمس و سفره هفت سین شهر را انتخاب می کنیم. معموالً 
فراخوانی می دهیم و تصاویر دریافتی را در گروه موقتی درج می کنیم 
تا فرصت رأی دادن ایجاد شود. در انتها هم برنده با رأی مردم انتخاب 
می شود و تصویر درخت کریسمس یا سفره هفت سین او به مدت یک 

هفته به عنوان تصویر پروفایل گروه »ایراندخت« قرار می گیرد. 
کاکاوند اضافه کرد: امسال خانم سارا صالحی برنده زیباترین سفره 
هفت سین ما بودند. سفره خانم صالحی با برخی سنت شکنی ها، نمایی 
متفاوت از هفت سین ارائه داده بود و توانست اکثریت آرای اعضای گروه 

را به دست آورده و برنده شود.  

تحریریه »مداد«

مسابقه »هفت سین«
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هرچند مونترال در روزهای منتهی به نوروز 
اگر  اما  نداشت  بهاری  هوای  و  آب  حتی  یا  و  هوا  و  حال  اصال 
آدرس را درست میرفتی می توانستی شادی بهارانه را در داخل 
سالنها و مجالس عمومی شهر که به همت ایرانیان مونترال برپا 

شده بود احساس کنی.
برای  نوروزی  جشن  و  بازارچه  چند  ها  مونترالی  امسال 
آغاز  چهارشنبه سوری  از  که  داشتند  خود  لیست  در  انتخاب 
حضور  جشن ها  این  از  برخی  در  مداد  خبرنگاران  بود.  شده 

داشتند تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرند.
چهارشنبه سوری،  برنامه   ۳ هرسال  مثل  دهخدا  مدرسه 
بازارچه و جشن نوروزی را برگزار کرد. عواید حاصل از فروش 
بلیت این برنامه ها صرف امور جاری مدرسه خواهد شد. »مداد« 
در بازار نوروزی دهخدا حضور داشت و با صدها خواننده بامحبت 
از نزدیک گفتگو و تبادل نظر شد. نکته جالب این بازارچه غرفه 
یک ناشر نوجوان مونترالی به نام علی نجار بود که از کودکی و 
به تشویق والدینش اقدام به نوشتن و بعد هم چاپ داستان های 

خودش کرده بود. 
تبلیغ خیلی قوی ظاهر  امر  امسال در  نور  کانون فرهنگی 
در  کردند.  برگزار  نوروزی  جشن  و  بازار  هم  آنها  بود.  شده 
گفتگوی خبرنگار مداد با چند نفر از بازدیدکنندگان مطرح شد 
که تنوع محصوالت نوروزی ارایه شده در این بازار قانع کننده 
مخاطبان خود  با  تا  داشت  بازار هم حضور  این  در  مداد  نبود. 
ارتباط مستقیم برقرار کند. با توجه به همجواری یک آشپزخانه 
ایرانی با این بازار، کانتر غذای گرم آن رونق چشمگیری داشت. 
آنجا  هم  علی«  »امام  مؤسسه  زحمتکش  بچه های  همچنین 

تحریریه »مداد«

جشن های نوروزی
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حاضر بودند و کمک های مردمی را برای کودکان بی سرپرست 
جمع آوری می کردند.

EVO امسال هرچند پررونق و تنوع  بازار نوروزی هتل 
سال  بودند  معتقد  بازدیدکنندگان  اما  بود  خوب  غرفه هایش 
حدود  حساب  این  با  داشت.  بهتری  شرایط  بازارچه  قبل 
ساعت ۱۴ که خبرنگار ما برای تهیه خبر به این بازار نوروزی 
بسیاری  قابل عرضه  که محصوالت  متوجه شد  کرد،  مراجعه 
از غرفه داران تمام شده بود. جمعیت زیادی برای خرید آمده 
بودند و گروه موسیقی زنده و برنامه های تفریحی دائمی نیز 

از ویژگی های این بازار نوروزی بود.
نشریه پیوند مونترال هم مانند 
نوروزی  جشن  گذشته  سالهای 
حدود  که  کرد  برگزار  باشکوهی 
بخشی  در  داشت.  میهمان   ۱۵۰۰
طبق  مکیک  گالری  جشن،  این  از 
سنت هرساله مراسم سپاس از یک 
کرد.  اجرا  را  تاثیرگذار  همشهری 
تیزهوش،  یوسف  آقای  از  امسال 
جامعه  اعضای  قدیمی ترین  از  یکی 
ایرانی مونترال، قهرمان پیشین تیم 
فدراسیون  مربی  پینگ پنگ،  ملی 
پینگ پنگ ۱۹۶۳، قهرمان تیم ملی 
ایران در یوگسالوی ۱۹۶۵ و خبرنگار 
مونترال  المپیک  در  ورزشی  کیهان 
۱۹۷۶ به پاس ۵۰ سال حضور فعال 
فرهنگی  اجتماعی،  حیطه های  در 
مونترال  ایرانیان  جامعه  ورزشی  و 

سپاسگزاری شد.



مهاجر

هوشنگ مرادی کرمانی می گفت: هر ایرانی، 
زاده ی دو سنت است؛ یکی نوروز و دیگری عاشورا!

سال هاست از ایران دورم، اما نوروز هنوز روز نوی من است 
و سنت دیرینه ام.

معنای  مهاجر  ایرانِی  مِن  برای  نوروز 
درهم آمیخته ای  معنای  می کند،  پیدا  دیگری 
یادآوری  و  شادی  دل تنگی،  نوستالژی،  از 
منبع  و  هستند  ما  با  همیشه  که  سنت هایی 
حیات مان شده اند. مگر می شود روز اول بهار 
را و زایش را از یاد ببریم، حتی اگر قرار باشد 
در شهر سردی مثل مونترال جشنش بگیریم؟ 
بهاِر مونترال شاید دیرتر بیاید اما زیبا و 
پربار می آید. در این سال ها عادت کرد ه ام به 
ناگهان  می،  ماه  روز های  از  یکی  توی  این که 
از زیر برف ها،  ببینم  هوا گرم شود و فردایش 

سبزه ای بیرون زده است!
اول بار، این صحنه چنان شگفت زده ام کرد 
اما  گرفته؛  شوخیش  طبیعت  می کردم  فکر  که 
سال های بعد دیدم که این شیوه ی رویش و آمدن 
بهار است در این سرزمین سرد. یک روز، بی خبر، 
به  زمین  زیر  از  می کشند  سر  آماده،  سبزه های 
روی برف های نیمه آب شده ی بیرون؛ انگار همه شان 

منتظر یک فرمانند در این اولین روز گرم سال.
نشانه های  همه   هفته،  یک  ظرف  ناگهان  بعد 
زمستان می رود و بهار چنان دلبری می کند از مردمان 

این شهر سرد که نگو. سرها از گریبان به در می آیند، 
لبخند  و  می گویند  »بنجوغ«  خیابان  در  هم  به  مردم 

می زنند. خستگی جان ها به در میرود انگار.
اگر اولین سال ورودتان به این شهر است این مژده 
را از ما داشته باشید که این خاصیت بهار دیررس مونترال 

است که به همه ی ما می گوید: صبر کن! بهار، این جا هم 
می رسد؛ آن هم چه رسیدنی!

آزاده مقدم

نوروز، روز نو
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عید،  جذابیت های  و  خاطرات  از  یکی 
بازدیدهای نوروزی، طعم شیرینی  و آجیلی  در کنار دید و 
است که به این روزها طعم و معنی خوشمزه ای می دهد. اما 
این شیرینی و آجیل خوشمزه آن قدرها هم بی خطر نیست. 
کمی  نباشد  بد  شاید  اما  می دانید،  را  شیرینی اش  ماجرای 
درباره حساسیت های احتمالِی این آجیل های خوشمزه هم 

بدانیم.
تخمین زده می شود که ۱/۲ میلیون کانادایی حساسیت 
غذایی شدید داشته باشند و بعضی مطالعات نشان داده اند 
که این آمار رو به افزایش است. حساسیت غذایی می تواند 
افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد، گرچه در کودکان 

شایع تر است. 
زمانی که سیستم ایمنی بدن، پروتئین ماده غذایی را 
به عنوان عامل آسیب رسان شناسایی  اشتباهی  به صورت 
واکنش  ها  این  می شود.  آغاز  آلرژیک  واکنش های  می کند، 
حتی می تواند با مقدار بسیار کمی از ماده غذایی در افراد 
حساس، اوضاع را تا حدی خطرناک کند که حتی در مواردی 

منجر به فوت شود. 
ابتال به آلرژی در هر فردی می تواند اتفاق بیفتد، ولی در 
افرادی که پدر و مادرشان آلرژی دارند، این احتمال افزایش 
مدارس  و  مهدکودک ها  کانادا  در  دلیل  همین  به  می یابد. 
کودکان  که  غذایی  مواد  مورد  در  دقیقی  دستورالعمل های 

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

نوروز و حساسیت های 
غذایی 
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می توانند به همراه خود به مدرسه ببرند، وضع کرده اند.
بادام،  مانند  آن خشکبارهایی  دنبال  به  و  زمینی  بادام 
بادام هندی، شاه بلوط، گردو، پی کان، پسته، فندق و دانه 
غذایی  مواد  صدر  در  کانادا  بهداشت  اداره  توسط   کاج 
فهرست  این  ادامه  در  است.  شده  رده بندی  حساسیت زا 
تخم  گندم،  دریایی،  غذاهای  سویا،  کنجد،  چون  مواردی 
مرغ، شیر و خردل قرار دارد. در صورت مصرف مستقیم این 
مواد خوراکی و یا زمانی که این مواد در ترکیب محصوالت 

غذایی دیگر وجود دارند مانند انواع 
دونات،  کیک،  بیسکویت ،  شیرینی ، 
بستنی،  دم نوش،  انواع  آب نبات، 
غذایی،  مکمل های  وگان،  غذاهای 
یا  و  پستو  مانند  مختلف  سس های 
سس باربیکیو، ساالدها، مواد غذایی 
طعم دار  دودی  افزودنی های  با  که 
دیگر،  متعدد  موارد  و  شده اند 
واکنش های آلرژیک ایجاد می شود. 

عالیم و اقدام های اولیه
می توانند  آلرژیک  واکنش های 
به سرعت از خفیف به شدید تبدیل 
به  شدید  خیلی  موارد  در  و  شوند 
شوند.  منجر  مرگ  حتی  و  شوک 

نشانه های واکنش آلرژیک شامل موارد زیر است:
● سختی در نفس کشیدن، صحبت کردن یا قورت دادن

● افزایش ضربان قلب یا کاهش سطح هوشیاری
● صورت برافروخته، کهیر، راش یا قرمزی و خارش پوستی

● تورم چشم ها، لب ها، صورت، گلو و زبان
● رنگ پریدگی، ضعف، خستگی، اضطراب و پریشانی

● انقباضات عضالنی، اسهال یا استفراغ

نو  سال  مناسبت  به  اگر 
دارید خوراکی های  قصد 
مدرسه  راهی  نوروزی 
مراقب  کنید،  فرزندتان 
کودکان  احتمالی  آلرژی 
ما  که  موادی  به  دیگر 
آن ها  با  معموالً  ایرانی ها 

مشکلی نداریم، باشید.
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به  یا  و  اورژانس تماس گرفت  با  باید بی درنگ  این موارد  در 
اورژانس مراجعه کرد.

درمان  برای  شده ای  شناخته  درمان  هیچ  حاضر  حال  در 
ماده  مصرف  از  پرهیز  راه،  بهترین  و  ندارد  وجود  غذایی  آلرژی 
به  شود.  می  آلرژیک  واکنش  موجب  که  است  خاصی  غذایی 
باالی حساسیت غذایی، سازمان غذایی و بهداشت  دلیل میزان 
کانادا برچسب هایی را در مورد هشدار نسبت به وجود موادی که 
حساسیت به آنها شایع تر است بر روی بسته مواد غذایی در نظر 
گرفته که بهتر است در هنگام  خرید مواد غذایی به برچسب آنها 
توجه شود. در مواردی که نسبت به آجیل خاص حساسیت وجود 
احتمال حساسیت  دلیل  به  نیز  از مصرف آجیل های دیگر  دارد، 

مشابه پرهیز شود.
در صورتی که برای اولین بار از ماده غذایی خاصی استفاده 
می شود، حتمًا در مورد مواد تشکیل دهنده آن اطمینان حاصل 
شود و اگر نسبت به ماده ای تردیدی وجود دارد، استفاده نشود. 
سخت گیری  با  باید  کودکان  مورد  در  شده  گفته  موارد  تمامی 
به  باشد همان گونه که  بنابراین حواس مان  بیشتری لحاظ شود، 
سالمت فرزندان خود توجه داریم، نگران کودکان دیگر هم باشیم 
و سنت های شیرین  نوروزیمان را با محیط مهدکودک یا مدرسه 
فرزندمان تقسیم نکنیم، مبادا برای کودکان دیگر خطرساز شود.
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چارگوشه
روزها  این  اگر  که  ندارم  شک 
موردنظر  مونترالی  اگر  مخصوصًا  مونترالی  یک  با 
بهار  عواقب  درباره  بگیرد،  جشن  هم  را  نوروز 
کنید،  صحبت  زمین  سیاره  شمال  در  زودهنگام 
خواهد  تقسیم  مساوی  قسمت   ۱۴۸۶ به  را  شما 

کرد. 
کالیفرنیا  دیویس  دانشگاه  پژوهشگران  اما 
نِیچر  مجله  در  و  بودند  ها  حرف  این  از  شجاعتر 
به  نسبت  می دهد  نشان  که  کردند  چاپ  مطلبی 
ازای هر ۱۰ درجه که از خط  به  یک دهه گذشته 
بهاری در حدود  و هوای  استوا دورتر شویم، آب 
به عنوان  را نشان می دهد.  ۴ روز زودتر خودش 
مثال، در عرض های جغرافیایی جنوبی میانی مثل 
از ده سال پیش  تهران، هوا تنها یک روز زودتر 
مونترال  در  مثاًل  شمالتر  کمی  می شود.  بهاری 
ممکن است آب و هوای بهاری نسبت به ۱۰ سال 
در قطب  ولی  زودتر شروع شود  روز  پیش چهار 

شمال هوا ۱۶ روز زودتر بهاری می شود. 
این مساله برای کره زمین دردسر زیادی دارد. 
تغییرات  برود و  به همین منوال پیش  اگر اوضاع 
اقلیمی قطب شمال به همین شدت برقرار باشد، 
تغییرات درجه حرارت دوبرابر بیشتر از میانگین 
و یخچال های قطبی  پیدا می کند  افزایش  جهانی 

بیش از پیش ذوب می شوند. 
برای  زودهنگام  بهار  که  عواقبی  دیگر  از 
زمین به همراه دارد، کاهش یخ های دریایی، ذوب 
باران  و  کمتر  برف  و  زمین  روی  منجمد  الیه های 

بیشتر در زمستان ها خواهد بود. 

مریم ایرانی

عواقب  
بهار 

زودهنگام
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اساس  بر  که  هستیم  زمینی  موجودات  تنها  ما  که  می کنید  فکر  اگر 
تقویم خورشیدی سال نو را آغاز و ساعت هایمان را بر اساس آن تنظیم 
را تغییر دهید زیرا گیاهان قرن ها  باور  این  باید همین االن  می کنیم، 

است که مشغول این کار هستند. 
در طول ماه های تاریک زمستان، گیاهان برای پیدا کردن نشانه های 
بهاری، آسمان را به دقت رصد می کنند و فقط زمانی که روزها به اندازه 

کافی بلند می شوند، شروع به گل دادن می کنند. 
بود  ناشناخته  گیاهی  خورشیدی  ساعت  سازوکار  اواخر  همین  تا 
تااینکه پژوهشگران دانشگاه ماکس پالنک آلمان فهمیدند همه چیز 
زیر سر یک مولکول زیستی بوده که در وقت مناسب به گیاه دستور 

می دهد »حاال وقت شکوفه زدن است«.
در همه گیاهان یک ژن عجیب به نام CONSTANS وجود دارد 
که یک جور پروتئین است. ۱۲ ساعت بعد از طلوع آفتاب، میزان این 
پروتئین در گیاه شروع به باال رفتن می کند و در طول شب و تا زمانی 

که خورشید درنیامده دائم افزایش پیدا می کند.
به همین دلیل در طول روزهای کوتاه زمستان میزان این پروتئین 
از هر وقت دیگری در گیاه بیشتر است و هر چه روزها به سمت بهار 
و بلند تر شدن می رود میزان آن کاهش می یابد. عملکردی مشابه یک 
جور ساعت زنگ دار خودکار حساس به نور خورشید که مثل یک تقویم 
ورود بهار را به آن ها اعالم می کند. وقتی میزان پروتئین این ژن به مرز 
بهار  تقویم گیاه  آفتاب و ۱۲ ساعت خاموشی رسید، طبق  ۱۲ ساعت 

شده است. 

ساعت خورشیدی گیاهان 
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در باور همه ما »بهار« فصل رشد و نوسازی طبیعت و دوباره زنده شدن 
هستی است. اما این اتفاق نه فقط درباره گیاهان و جانوران بلکه درباره انسان 
هم می افتد. تحقیقات نشان می دهد که در بسیاری از افراد، عالوه بر افزایش 

سطح سالمتی و انرژی، خالقیت هم در فصل بهار افزایش می یابد.
یکی از نظریه های رایجی که این دیدگاه را تقویت می کند این است که 
دوپامین، پیام رسان شیمیایی که لذت، انگیزه، اعتماد به نفس و حافظه را 
تحت تاثیر قرار می دهد، با قرار گرفتن در معرض نور خورشید، افزایش می یابد. 
پژوهشگران عصب و رفتارشناس آمریکایی که مدت ها روی این مساله 
مطالعه کرده اند به معلمان توصیه می کنند که از اثرات نورخورشید روی مغز 
دانش آموزان شان در فصل بهار استفاده بهتری کنند. به اعتقاد آنان بر اثر 
افزایش دوپامین و سطح انرژی، کنجکاوی و خالقیت دانش آموزان به شدت 
باال می رود و در این زمان باید بیشتر از قبل به آن ها فرصت ابراز عقیده و 

عملکرد داد.
البته یکی از عوارض فصل بهار تغییرات برنامه و زمان خواب هم هست که 
تا حد زیادی اثرات مثبت ایجاد خالقیت را زیر سوال می برد. با طوالنی تر شدن 
روزها در فصل بهار نسبت به زمستان سطح هورمون مالتونین که عامل اصلی 
به خواب رفتن در بدن است به تدریج کاهش می یابد و همین مساله اختالالتی 
را در ساعت خواب و بیداری ایجاد می کند. برای همین 
توصیه می شود که برنامه ریزی در این فصل باید مورد 

توجه بیشتری قرار گیرد. 
با این حال به نظر می رسد که مغز ما هم مثل 
گیاهان که از خواب زمستانی بیدار می شود با شروع 
فصل بهار، از خواب بیدار شده و خالقتر از قبل می شود. 
بیهوده نیست که بیشتر هنرمندان و شاعران اینقدر 

تحت تاثیر بهار بوده اند، شما چه فکر می کنید؟  

رابطه بهار و خالقیت
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چند شاعر در ادبیات خودمان می شناسید که برای بوی خوش 
نسراییده  زیبا  و  عاشقانه  بهاری شعری  رایحه  و  ر  بها در  گل ها 

باشند؟ 
از  یکی  همواره  بهاری  شکوفه های  کننده  سرمست  عطر 

الهام بخشترین و بارزترین ویژگی های فصل بهار بوده است.
حشرات مختلفی چون پروانه ها و زنبورها به دلیل همین رنگ 
و ِعطر بهاری گل ها جذب آنها می شوند و روی آنها می نشینند. 
وقتی آنها از روی گلی به گل دیگر می روند، گرده گل ها را نیز با 
خود جابجا می کنند. این کار به گرده افشانی گل ها کمک می کند 

و موجب تولید دانه و در نتیجه تکثیر گیاهان می شود.
 اما خبر بد این که آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی 
می کنند.  خنثی  را  آن  و  می دزدند  ما  از  را  بهاری  شیرین  بوی 
مولکول های خوشبوکننده ای که توسط شکوفه های بهاری ایجاد 
می شوند به سرعت با مواد آالینده ای که در هوا وجود دارند پیوند 
شیمیایی تشکیل می دهند و عطرشان از بین می رود. از دست 
دادن عطر و بوی بهاری می تواند بر گرده افشانی زنبورها تاثیر 
زیادی بگذارد زیرا آن ها با بوکشیدن رایحه شیرین شکوفه ها گل 
ها را پیدا می کنند و اگر بویی در کار نباشد زنبورها دیگر کاری از 

دستشان بر نمی آید. خیلی غم انگیز است این طور نیست؟

آالینده های شیمیایی 
بوی خوش بهار را می دزدند!
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»

د مدا با

بعضی گفته اند که جمشیدشاه، که اول جم نام 
داشت، در سیر جهان بود که به آذربایجان رسید و دستور به ساختِن 
تخت مرصعی بر جایی بلند و رو به شرق داد. بعد تاج مرصعی بر سر 
نهاد و بر آن تخت نشست و همین که آفتاب طلوع کرد و پرتو بر آن 
تاج و تخت انداخت تبلور بسیار روشنی از تاج پدید آمد و مردم از 
آن شاد شدند و گفتند این روز، روِز نویی برای ماست و چون به زبان 
پهلوی تبلور و شعاع نور را »شید« می گفتند این لغت را بر حکم او 
افزودند و او را جمشید نامیدند و جشن عظیمی تدارک دیدند و از 

آن روز این رسم پدید آمد.
نوروز به ویژه روزی از ماه فروردین نیز است. روز ششم فروردین 

یا »خرداد روز« که جمشیدشاه 
بر تخت تکیه زده و نزدیکانش 
نیکو  رسم های  تا  خواست  را 
گفته:  او  می گویند  بگذارد. 
خلق  را  شما  تعالی  »خدای 
کرده، به آب های پاکیزه تن را 
بشویید و به سجده و سپاس او 
در  سال  هر  و  باشید  مشغول 
این روز به همین دستور عمل 

نمایید«. 
است  قول  همین  بنابر 
خاصه«  »نوروز  را  روز  این  که 
بزرگان  می گویند  و  می گویند 
تا  عامه  نوروز  از  ساله  هر 
مدت  به  یعنی  خاصه  نوروز 
روا  را  مردم  حاجت  روز  شش 

را  زندانیان  و  می داشته اند 
و  می کردند  آزاد 

عفو  دستور 
را  مجرمان 

علی زندیه وکیلی

روزگاِر شیریِن نوروز
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»

صادر می کردند و به عیش و شادی مشغول بودند.
در زبان عربی این روز را »نیروز« می گویند و طبق بعضی از اسناد 
عربی نقل می شود که: »این روز در نزد پادشاهان فارس و یزدانیان 
ایران بسیار شریف است و در آن روز ایجاد و انشاء خلق شده و خوش 
یمن ترین و عزیزترین زمان هم روز ساعت تحویل سال است و دلیل 
عزتش هم یکی آن است که در عهد شاه تهمورس این آیین رواج و 
رونق تمام داشته، اما چون شاهنشاهی به جمشیدشاه رسید او در 
این آئین ایزدپرستی جانی تازه دمید و این روز را نوروز نام گذاشت و 

جشن گرفت«.
همچنین در آغاز رسم شیرین کردن دهان و دید و بازدید نیز در 
متون کهن روایت های زیادی وجود دارد که یکی از تاکید شده ترین  ها 
و  است  جمشیدشاه  دسِت  به  نیشکر  شکستِن  روایِت 
خوردِن  و  نیشکر  آِب  گرفتِن 
مشهور  و  معروف  و  است  آن 
آن شکر ساختند.  از  که  است 
بنابراین در نوروز خوردن شکر 
شیرینی  آن  از  و  شد  رسم 
ساختند و خوردند و هنوز هم  

برقرار است و باشد.
قول  به  و  حال  هر  به 
فردوسی آرزو داریم که در هر 
داستان و روایت و قصه ای که 
ساله  »همه  می گذرد  روزگار 
بخت تو پیروز باد/ همه روزگار 
بیاِن حافظ  به  یا  باد.  نوروز  تو 
بزرگ »سخن در پرده می گویم 
آی/  بیرون  غنچه  از  گل  چو 
نیست  روزی  پنج  از  بیش  که 

حکم میر نوروزی«. 
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بیژن الهی

...
مرا باز می آورند

از بنفش عطسه آور زنبق ها
از سنتورهای جوباری

از روح تو که زلزله ای بود
تا بهمنی عظیم فرو ریزد

در جاده های زمستانی سال هزار و سیصد و چند
از گام های تو

که در قلب من ندا می داد
از چشم گربه ام

که روز را به شب
از خط به دایره می برد

از یک دریچه ی روشن بر فراز سرماها
تا با کمال احترام

در نوروز نفس هایم
شقه کنند.

کتاب دیدن، ۱۳۹۳ نشر بیدگل
دفتر چارگوش خودی ۱۳۴۵-۴۸

برش دوم از شعر بلند »پنجمین تکبیر«

پنجمین تکبیر 
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مجموعه داستان پیوسته »Le palais de la fatigue« اثر میشل 
دلیسل نویسنده اهل لونگوی  کاناداست که در شش داستان و از دیدگاه 
مردی مونترالی نوشته شده. این داستان ها روایتی است مقایسه ای از 
موقعیِت به گفتۀ منتقدان »خانواده های غیرمتعارف« امروز و اوایل قرن 

داستان / فرانسه

بیستم کبک که با زبان 
غیرمستقیِم  و  طناز 
و  گسپزی  منطقۀ 
مونترال به رشتۀ تحریر 

درآمده است.
این کتاب که یکی از پنج 
 نامزد نهایی جایزه ادبی 
 »Des Libraires«
گفتۀ  به  است  امسال 
صاحب نظران  برخی 
ادبی شانس زیادی برای 
ده  جایزه  این  دریافت 

هزار دالری دارد.
تعداد صفحه: ۱۴۴
نسخه کاغذی: ۱۹ دالر

 ۱۴ الکترونیکی:  نسخه 
دالر

نه بخا کتا



36 / مداد / شماره 1 

رمان »The Underground Railroad« اثر »ُکلُسن 
وایت هد« آمریکایی است که از نگاه دختری جوان و آفریقایی تبار 
روایت می شود. این کتاب که با روایتی از منظِر »کورا« و ارتباط 
ایالت  پنبه زارهای  در  که  اطرافیانش  سایر  و  همسایه ها  با  او 
جورجیا مشغول به گذران هستند شکل یافته است بخشی از 
فضای حاکم بر شبکه ای عظیم را منعکس می کند که وایت هد 

آن را به راه آهن زیرزمینی تشبیه کرده است.
این کتاب که جایزه پولیتزر سال ۲۰۱۷ را برای نویسنده اش 
به ارمغان آورده است در سایر بخش های ادبیات انگلیسی زبان 

نیز قابلیت های هنری خود را به خوبی منعکس کرده است.
تعداد صفحه: ۳۲۰

نسخه کاغذی: ۱۳ دالر
نسخه الکترونیکی: ۱۴ دالر

داستان / انگلیسی

نه بخا کتا
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و محقق  نویسنده  فرخفال،  رضا  اثر  استانبول«  »آه،  داستان  مجموعه 
این  از  این کتاب که شامل هشت داستان کوتاه  ساکن مونترال است. 
نویسنده است در سال ۹۵ و بعد از بیست و پنج سال، بازچاپ شد و 
دوباره به دست مخاطبانش رسید. در ادامه، برش جذاب ابتدای داستان 

»آه، استانبول« آمده است:
»چشم هایش خاکستری بود. از پلکان سه طبقه ساختمان که باال آمده 
بود، دِر راهرو تنگ دفتر انتشاراتی که دیوارهایش را بسته های کتاب تا 
زیر سقف پوشانده بود، آن چشم ها بایست به این رنگ درآمده باشند. 
اما من متوجه نشده بودم. حتی صدای او را نشنیده بودم که از پسرک 
پادو نشانی دختر مدیر را گرفته بود. سرم گرم کار خودم بود. دِر اتاق 
نیمه باز بوده است. روی ترجمه یک متن خسته کننده جامعه شناسی کار 
می کردم. جمله ها را می نوشتم، پاک می کردم و دوباره می نوشتم. یک 
لحظه که سرم را از روی کاغذ برمی دارم، زنی را می بینم با قامتی متوسط، 

سراپا در لباسی تیره، به رسم این روزها، که از برابر اتاقم گذشت.«
تعداد صفحه: ۱۷۹

نسخه کاغذی: ۱۲۵۰۰ تومان
نسخه فیدیبو: ۸۴۰۰ تومان

داستان / فارسی

نه بخا کتا



بین دور
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یک   )Bates Motel( بیتس«  »متل 
مجموعه تلویزیونی در سبک ترسناک، مهیج و درام است که 
و۵۰  فصل   ۵ تاکنون  شد.  پخش   ۲۰۱۳ سال  آن  نخست  فصل 
داستانش  که  شده  ساخته  تلویزیونی  مجموعه  این  از  قسمت 

شباهت هایی با فیلم روانی آلفرد هیچکاک دارد. 
ترسناکی  تلویزیونی   مجموعه  بهترین  بیتس«  »متل 
اما قطعا یکی  بتوان در شبکه نت فلیکس پیدا کرد،  نیست که 
قبل  آموزنده ترین هاست.  عین حال  در  و  هیجان انگیزترین  از 
کارگیری کلمه  به  از  بگویم که منظورم  از هر گونه سوتفاهمی 
آموزنده، تعریفی نیست که در مدراس به ما یاد می دادند. مطابق 
آن تعریف این مجموعه به شدت مخرب و بد است. حتی من هم 
مناسب  بزرگترها  برای  این سریال  مورد  در  را  آموزنده   عنوان 

می دانم و دیدن »متل بیتس« را به بچه ها توصیه نمی کنم.

ُمتل ِبیتس 
روایت زندگی قاتلی 

با ظاهر معصوم

سجاد صاحبان زند



سریال آموزنده؟
از همین بحث آموزنده بودن شروع می کنم و خواهم گفت 
که منظورم چه بوده است. داستان سریال در ورمونت در شمال 
ایاالت متحده  روی می دهد که به دلیل نزدیکی جغرافیایی به 
مونترال، چند باری از شهر ما در فیلم نام برده می شود. واقعا 
هم بسیار به محل داستان نزدیکیم. احتماالً بارها خودروهایی با 
پالک سبز رنگ در خیابان های مونترال دیده اید که از ورمونت 
به این جا آمده اند. حاال تاکید بر نزدیکی جغرافیایی به چه دلیل 

انجام می شود؟
دارد.  وجود  بسیاری  زبانی  و  فرهنگ  تنوع  آمریکا،  در 
شمال  و  جنوب  انگلیسی  اصطالح های  تفاوت  شاید  تاجاییکه 
فرانسوی  و  فرانسه  فرانسوی  لهجه  تفاوت  اندازه  به  آمریکا، 

هر  آمریکایی ها  باشد.  کبک 
می آیند  شمال  به  چه 

صحبت  سلیس تر 
نظر  از  و  می کنند 

فرهنگی  مسایل 
کانادایی ها  ما  به 
تر  شبیه 
 . ند می شو
مجموعه  دیدن 
نی  یو یز تلو
بیتس«  »متل 
خوبی  تجربه 
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شخصیت »اما«، 
دخترک معصوم این 
سریال با مشکل 
تنفسی اش، نقشی 
کلیدی در داستان 
فیلم نامه دارد.



برای کسانی است که می خواهند انگلیسی کانادایی یاد بگیرند. از 
نظر اصطالحات زبانی، لهجه و  فرهنگی، نزدیکی های بسیاری بین 
زندگی جاری در این مجموعه تلویزیونی و زندگی ما، اینجا در کانادا 
وجود دارد. برای مثال مردم در این سریال درست مانند کانادایی ها 

به سادگی به هم اعتماد می کنند و مهربان و دوست داشتنی اند.
فیلم  داستان  است.  فرزند  تربیت  آموزنده سریال  دیگر  نکته 
درباره مادر و پسری است که رابطه عاطفی بسیار قوی  با هم دارند. 
داستان  نوجوان  پسر  شخصیت  که  است  قوی  چنان  رابطه  این 
دچار تضاد شخصیتی می شود. او گاهی خودش را در قالب مادرش 

می بیند و کارهای عجیب می کند.

بهترین سریال؟
اما چرا این مجموعه تلویزیونی با همه جذابیت هایش بهترین 
نیست؟ داستان سریال دارای ضعف هایی است که البته خیلی توی 
ذوق نمی زنند. گاهی روابط علت و معلولی در سریال قوی نیست و 

اتفاق ها، با منطقی ضعیف روی می دهند. 
اما این سریال دیدنی است و طرفداران فراوانی دارد تا جایی 
از مرگ مادر قصه  بعد  از یک وقفه و حتی  بعد  که سازندگان آن 
هم  آن  را  پنجم  فصل  داشت،  داستان  در  کلیدی  نقشی  اتفاقا  که 
گرفته  قرار  نت فلیکس  شبکه  روی  تازگی  به  که  فصلی  ساختند. 

است. 
تماشای  آغاز  از  بعد  کمی  که  است  این  به  سریال  جذابیت 
پیدا  داستان  شخصیت های  به  نسبت  عجیب  حسی  سریال،  این 

40 / مداد / شماره 1 

پسر  و  مادر 
چنان  سریال 
به هم وابسته اند 
نظر  از  پسر  که 
شخصیتی به مادر 
وابسته  آنقدر  خود 
مشکل  که  می شود 
»دو شخصیتی« بودن 

به سراغش می آید.
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اوست  برادر  هم  نورمن،  برادر 
و هم پسر دایی او. نورا، مادر 
توسط  نوجوانی  در  نورمن، 
تعرض  مورد  نوجوانش  برادر 
این نسبت  قرار گرفته است. 
موقعیت  پیچیده  خونی 
عجیبی برای این 
دو ایجاد می کند. 

آن ها  با  و  داشت  خواهید  دوست  را  آن ها  طرفی  از  می کنید. 
احساس نزدیکی می کنید و از طرفی در برابرشان بالتکلیفید. 
تا رشد شخصیتی  اجازه نمی دهد  به پسر نوجوانش  مادری که 
پیدا کند، ما را کالفه می کند. دختر نوجوانی که به دلیل بیماری 
تنفسی زندگی عادی ندارد اما آرزوی زندگی معمولی را دارد، 
ما را به ادامه دیدن ترغیب می کند. پسری که در آستانه بزرگ 
شدن، میان مادر، معلم و جامعه باید یکی را انتخاب کند، ما را 
عصبی می کند. او مثل شخصیت فیلم» روانی« آلفرد هیچکاک، 
یک قاتل زنجیره ای است، اما معصومیتی که در چهره و رفتارش 
وجود دارد، به ما اجازه نمی دهد این قضیه را باور کنیم. مجموع 
این اتفاق ها از سریال »متل بیتس«، مجموعه ای دیدنی به وجود 
آسانی  به  دیدنش  از  نمی توان  که  ترسناک  سریالی  می آورد، 

صرف نظر کرد.
شبکه  در  تازگی  به  بیتس«  »متل  سریال  پنجم  فصل 
نت فلیکس عرضه شده است. در این فصل، مادر نورمن بیتس 
به ظاهر مرده است، اما حضور او در زندگی نورمن چنان پررنگ 
است که ما او را به اندازه زنده بودنش می بینیم. او همواره در 

تصور و خیال پسرش حی و حاضر است. 
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ردپای نوروز در موزه لوور

گلدان حاجی 
فیروز، اواخر 
قرن دوازده 

میالدی

هر سال حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر 
دنیا نوروز را با رسیدن بهار جشن می گیرند. این جشن 
سنت دیرینه پارسی و غیردینی است که تاریخ دقیق مبدا 

آن تا به امروز مشخص نشده است. 
مایه های  نقش  میان  از  گذر  با  امروز،  به  تا  باستان  از 
قدیمی در این منطقه تا آثار معاصر، جای پای بهار، روز نو و 
آغاز سال جدید همیشه در میان کارهای هنرمندان پارسی 

حس می شود. 
با نگاهی به آثار باقی مانده از بقایای تخت جمشید به 
حکاکی هایی برمی خوریم که متعلق به هزاره پنجم قبل از 
میالد مسیح هستند. در یکی از مشهورترین آنها با صحنه 

نر  گاو  و  شیر  میان  جنگ 
گفته  به  می شویم.  روبرو 
شیر  کارشناسان،  برخی 
مظهر  پارسی  اساطیر  در 
و  نوروز  همان  یا  نو  روز 
گذشته  زمان  نشانه  نر  گاو 
همین  با  است.  تاریکی  و 
توجیه غلبه شیر بر گاو نر، 
روشنایی  پیروزی  همچون 
می شود،  تعبیر  تیرگی  بر 
فرارسیدن  نوروز،  به  اشاره 

بهار و اتمام زمستان دارد.

نگارخانه

پریسا کوکالن 
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شاید بتوان گفت که موزه لوور فرانسه یکی از مهم ترین 
فرهنگ  از  مانده  باقی  هنری  و  تاریخی  آثار  مجموعه های 
عصر  تا  اسالمی  هنر  و  بین النهرین  تمدن  باستان،  پارسی 
دپارتمان  ریاست  لینتز،  یانیک  دارد.  اختیار  در  را  حاضر 
هنرهای اسالمی در این موزه، هنر اسالمی را مختص مساجد 
یا آثار مرتبط با مذهب نمی داند و اعتقاد دارد که کاخ ها و 
در  ویژه ای  نقش  نیز  پارسی  ملی  و  شاهنشاهی  جشن های 
گسترش هنر این منطقه داشته اند. او اعتقاد دارد که رد پای 
نوروز را در تمام اعصار و آثار هنری به جای مانده از تمدن 

پارسی می توان یافت. 
گلدان  یعنی  توجه  جالب  اثر  دو  به  او  زمینه  همین  در 
نگهداری  موزه  این  در  که  نوروز  جعبه  و  فیروز   حاجی 

می شوند، اشاره می کند. 
گلدان حاجی فیروز متعلق به اواخر قرن دوازده میالدی 
میالدی  سیزدهم  قرن  اوایل  به  متعلق  سرامیکی  جعبه  و 
است. در اثر اول فردی را با لب های کلفت و دایره زنگی به 
دست مشاهده می کنیم که به گفته لینتز بدون شک حاجی 
فیروز، خبر رسیدن بهار و روز نو را در ذهن تداعی می کند. 
اثر دوم جعبه ای سرامیکی به ابعاد حدودا پانزده سانتیمتر 

جعبه نوروز، 
اوایل قرن 
سیزدهم 
میالدی
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داخل  در  که  است 
مجسمه های  آن 
قرار  مینیاتوری 
در  گویی  که  دارند 
اجرای  و  طرب  حال 
موسیقی هستند و به 
دور یک میز غذا، گرد 
لینتز  آمده اند.  هم 
دارد  اطمینان  تقریبا 
چیزی  صحنه  این  که 
و  نوروز  جشن  جز 

سال جدید نیست. 
بیشتری  هنری  آثار  در  را  نوروز  ردپای  می توان  شک  بدون 
نیز، از صدها سال پیش تا عصر معاصر، پیدا کرد. تمدن پارسی از 
قدیمی ترین و تاثیرگذارترین تمدن ها در پیشرفت فرهنگ و هنر 
دنیا به حساب می آید. موزه ملی ایران از ۱۴ اسفند همزمان با نوروز 
۱۳۹۷، به مدت سه ماه، میزبان ۵۰ اثر از مجموعه های مختلف موزه 
لوور فرانسه، از زمان گشایش این موزه در سال ۱۷۹۳ تا به حال، 

خواهد بود. 
تقریبا همزمان با نمایش این آثار در تهران، نمایشگاهی از آثار 
رز،  گل های  امپراتوری  عنوان  با  مارس   ۲۸ از  قاجار  دوره  ایرانی 
شاهکار هنر پارسی قرن سیزدهم، در موزه لوور شهر النس برگزار 
می شود. یانیک لینتز از دو سال پیش وعده برگزاری این نمایشگاه 
با بهار ۲۰۱۸،  این نمایشگاه همزمان  را داده و اعالم کرده بود که 
سال نوی پارسی، به منظور ادای احترام به سنت دیرینه و هنر این 

سرزمین برپا می شود. 

پیروزی شیر 
بر گاو نر در 

تخت جمشید 



»مونترال ایمپکت« در فصل ۲۰۱۸
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این تیم می تواند جام را ببرد
باشگاه

فوتبال سجاد صاحبان زند لیگ  در  شهرمان  نماینده  ایمپکت،  مونترال 
آمریکای شمالی )MLS(، در سومین بازی خود در فصل ۲۰۱۸، اولین 

پیروزی اش را مقابل »تورنتو اف سی« به دست آورد. 
این نخستین میزبانی این تیم در استادیوم المپیک مونترال بود. در 
دو بازی دیگر آبی پوشان مونترالی مهمان دو تیم »ونکور وایت کپس« 
و »کلمبوس کرو« بودند، دو بازی ای که ایمپکت از تیم های میزبانش 
به قول فوتبالی ها، موقعیت هایش تبدیل به گل نشد  اما  نبود؛  بدتر 
البته گل های بدی هم خورد. مثال یکی از گل هایش را در بازی با  و 
اشتباه  یک  که  کرد،  دریافت  پنالتی  نقطه  روی  از  کرو«  »کلمبوس 

محض از بازیکنان ایمپکت و  البته داور مسابقه بود.

هفته آینده: مصاف با سیاتل
با  مارس(   ۳۱ )شنبه  آینده  هفته  ایمپکت  و  دارد  ادامه  بازی ها 
»سیاتل ساندرز« در زمین سیاتلی ها در خاک آمریکا بازی می کند. 
در  امتیاز   ۵۳ با  گذشته  سال  که  است  تیمی  همان  ساندرز  سیاتل 
گروه غرب آمریکا دوم شد. این اتفاق در آن زمان در حالی روی داد 
که امتیازش با تیم اول گروه یکی بود و فقط به دلیل باخت در بازی 
رو در رو، جایگاه اول گروه را از دست داد. اما سیاتلی ها امسال در هر 
سه بازی نخست  خود شکست خورده و حاال به فکر جمع آوری امتیاز 

صحنه به ثمر رسیدن تک گل ایمپکت مقابل »تورنتو اف سی«، گلی که سه امتیازی بود.

globalnews.ca :عکس
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هستند. بازی هفته آینده »مونترال ایمپکت« با این تیم آسان نخواهد 
بود و به طور قطع بازی جذابی می شود چراکه هر دو تیم انگیزه ای قوی 

برای تصاحب نتیجه بازی دارند.

دفاع بد
چه  تیم اش  آینده  بازی  برای  ایمپکت،  مربی  گارد«،  »رمی  که  این  
تدابیری می اندیشد و تیم اش را چطور می چیند، قطعا به عهده اوست. اما 
این مربی فرانسوی که روزگاری در تیم آرسنال بازی کرده و سابقه بازی 
در تیم ملی فرانسه را هم دارد، قطعا باید فکری به حال دفاع تیم بکند. 

کار  درست  و  منطقی  چندان  نخست  بازی  دو  در  مونترال  دفاع 
نکرده و به همین دلیل با این که در هر دو بازی بچه های ایمپکت گل هم 
زده اند، تیم نتوانسته سه امتیاز آن دو بازی را کسب کند. مونترال یک 
گل به »ونکور وایت کپس« زد، اما دو گل دریافت کرد و نکته بد ماجرا 
این جاست که ساختار بد دفاعی سبب شد تا مونترال در دقایق ۶۳ و 

۷۰ به فاصله زمانی خیلی کم این دو گل را بخورد. 
داد.  روی  بدی  به شکل  اتفاق  همین  کلمبوس هم  تیم  با  بازی  در 
مونترال در دقایق ۱۲ و  ۱۵ یعنی همان شروع بازی، دو گل دریافت کرد 
تا در ادامه بازی همه تالشش را فقط برای جبران گل های خورده داشته 
باشدتا اینکه ایمپکتی ها در دقایق ۵۹ و ۸۵ دو گل زدند و بازی را به 
تساوی کشاندند و ترس آن دو گل دقایق نخست بازی شد تا بازی را 
برای دفاع از تساوی به الک دفاعی بکشند. تاکتیکی که جواب نداد و 
گل کلمبوسی ها در دقیقه ۴+۹۰ تیم ما را در بازی دوم هم بازنده کرد، 
در حالی که مونترال بهتر بازی کرده و فقط به دلیل دفاع ضعیفش گل 

خورده بود.
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روند رو به رشد
که  روزگاری  در  ایمپکت  ساله   ۵۱ مربی  گارد،  رمی 
بازی  می کرد خود در دفاع وسط بود. او شش بازی ملی در 
کارنامه اش دارد و در آرسنال، لیون و استراسبورگ بازی 
کرده   اما با این همه، دفاع مونترال ایمپکت، نقطعه ضعف 

ماست.
شاید به همین دلیل است که می بینیم در سومین بازی 
را  ضعف  نقطه  گارد  رمی  وقتی  و  اف سی«  »تورنتو  مقابل 
شناسایی کرده، ساختار دفاع تیمی ایمپکتی ها بهبود پیدا 
می کند. در همین بازی  آبی پوشان مونترال فقط یک گل 
زدند، اما با یک ساختار درست توانستند از همان یک گل 

که سال  تیمی  باشند،  تورنتو  تیم  با  بازی  برنده  و  دفاع 
خود  آن  از  را  کانادا  شرق  گروه  اول  رتبه  گذشته 

ساختار  همین  ایمپکتی ها  اگر  بود.  کرده 
با  هم  آینده  هفته  کنند،  حفظ  را  دفاعی 

دست پر از سیاتل باز خواهند گشت.
»مونترال ایمپکت« در حال حاضر در 
اما  دارد،  قرار  بازی ها  جدول  ششم  رده 

این تیم پتانسیل باال آمدن را دارد.

لیگ MLS و ایمپکت مونترال
 )MLS(شمالی آمریکای  فوتبال  لیگ  بحث 

 ۹۴ جام جهانی  از  آمریکا  میزبانی  با  همزمان  و   ۱۹۹۳ سال  از 
فوتبال  لیگ  زمان  تا آن  آمریکا  این علت سرگرفت که در  به 
وجود نداشت. نخستین دوره مسابقات با حضور ده تیم در سال 
۱۹۹۶ استارت خورد. هر سال به تعداد تیم ها افزوده شد تا به 
تیم  تیم شرکت کننده، ۲۰  تعداد ۲۳  از  فعلی رسید.  تیم   ۲۳
آمریکایی و ۳ تیم کانادایی هستند. از کانادا تیم های »مونترال 
ایمپکت«، »ونکور وایت کپس« و »تورنتو اف سی« در این لیگ 
حضور دارند. مونترال ایمپکت از سال ۲۰۱۲ وارد رقابت ها شده 

و بهترین رتبه اش مقام سوم در سال ۲۰۱۵ است. 

2015
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برای این که بازیکن گلف شوید فقط کافیست پولدار باشید 
یا پیر. یعنی خیال تان را راحت کنم اگر پولدار نیستید یا پیر نیستید یا پیر و پولدار 
نیستید، قید این ورزش را بزنید. در این صورت گل کوچیک یا پیاده روی می تواند 
گزینه مناسب تری برای شما باشد. آخرین جوان بی پولی که خواست در رشته گلف 
ترقی کند، هنوز از تیمارستان مرخص نشده و صبح به صبح یک فلوکستین را ناشتا 

به خوردش می دهند. 
باور کنید جوان ترین عضو تیم ملی گلف اگر هر ورزش دیگری را دنبال کرده 
بود االن سال ها بود که مفسر همان رشته ورزشی شده بود. به همین دلیل است 
که تیم پیشکسوتان گلف نداریم چون یک بازیکن گلف در تمام عمر ورزشی اش 

پیشکسوت محسوب می شود. 
حلقه  سوراخ  یک  دور  به  تماشاچی ها  گلف  اندازه  به  ورزشی  رشته  هیچ  در 
در  سوراخ ها  تمام  که  می گویند  حرفه ای ها  نمی کنند.  تمرکز  آن  روی  و  نمی زنند 
تعیین قهرمان نقش دارد اما این، حرف مفت است چون همه دور سوراخ آخر 
جمع شده اند و کسی هیچ سوراخی را به اندازه آخری جدی نمی گیرد. در واقع انگار 
گلف بازها تمام سوراخ ها را برای دل خودشان بازی می کنند اما صاحب آن آخری 
تماشاچی ها هستند که شانزده سوراخ صبر کرده اند تا باالخره بازیکن ها به آن ها برسند. 
تحرک این ورزش کمی از شطرنج بیشتر است اما اگر با بازیکنانش صحبت 
را رد  برآمده شان می کشند این نظریه  به شکم های  کنید همگی در حالی که دستی 

می کنند. 
شما هیچوقت یک بازیکن گلف را با ساک چوب های گلف اش در اتوبوس یا 
مترو نمی بینید. اگر روزی چنین صحنه ای را دیدید یا در مقابل دوربین مخفی قرار 

گرفته اید یا سوار اتوبوس تیم ملی گلف شده اید. 
شما  نمی دهد،  نشان  را  طبقاتی  اختالف  اندازه  این  تا  دنیا  در  ورزشی  هیچ 
)یعنی همان پیرمرد پولدار سفیدپوش( توپ را به جایی می زنید و توپ جمع کن 
شما )یعنی همان جوان بی پول گل کوچیک باز سیه چرده( باید برود الی باقالی ها به 
دنبال شاهکار شما بگردد در حالی که تا برگشتن او تمام فکر و ذکر شما که در سایه 

به عصایتان تکیه داده اید- سوراخ بعدی است. 
خالصه، اگر با یک بازیکن گلف ازدواج کرده اید با این مساله کنار بیایید؛ او محال 

است خودش به دنبال چیزهایی بگردد که با سهل انگاری گم کرده!

کانادادرای

حامد حبیبی

در  باب بازی گلف
ورزش ارزش است



قبل از انتشار
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که در جلسات  از آن آدم هایی است  »موسیو خطرناک« 
ج  ج از نشریه، در فارماپری، خار ج از جلسات تحریریه، در نشریه، خار تحریریه، خار
از آن، در ات واتر، در کونت دو نژ، در تلگرام، در تلفون و خالصه در هر جایی 
که فرصت پیدا کند به عالم و آدم گیر می دهد. او آن قدر گیر سه پیچ است که 
حتی »ستاره شناس« هم از دست اش در امان نیست. بیچاره »ستاره شناس« که 
سرش به ستاره هایش گرم است و بیشترین آزار و اذیتش این بوده که چند وقت 
قبل یک فیلم در مورد مداد ساخت. آن هم به زبان انگلیسی. »موسیو خطرناک« 
شیپورش را برداشت و داد زد چرا به انگلیسی؟ گفتند که مشکلی نیست دوباره با 
زبان پارسی صداگذاری اش می کنیم. موسیو خطرناک گفت که چرا فارسی؟ گفتند به 
فرانسوی صداگذاریش می کنند. گفت چرا به فرانسوی؟ همه به سقف خیره شدند.
»خانم مهاجر« در حالی که چشم هایش را بسته بود و می خواند: »من یک مهاجر 
که فرانسوی، زبان رسمی کبک  این علت  به  داد  پاسخ  آرزو دارم...«  هستم/ 
است. »موسیو خطرناک« گفت ما در کبک نیستیم و در مونترال هستیم. که همه 
از سقف دست برداشتند و مثل گروه سرود مهدکودک گل مینا گفتند:»مونترال یکی 
از شهرهای کبک است.« هماهنگی در بیان این جمالت چنان بود که رهبر گروه 

کر ارکستر مونترال قرار است از تحریریه مداد برای برنامه بعدی دعوت کند. 
»خانم هنری« که فرانسوی را مثل بلبل حرف می زند، ادامه داد: » البته که 
فرانسوی کبکی با فرانسوی استاندارد فرق می کند. مثال وقتی یک فرد کبکی 
عطسه می زند و فرد مقابلش به یاد مادربزرگ فوت 
فرانسوی ها  می افتد،  کرده اش 
از عبارت ایکس استفاده 
از  کبکی ها  اما  می کنند، 
می کنند.«  استفاده  ایکی 
رفتند،  فرو  فکر  به  همه 
ابوالخیر  ابوسعید  چنان چه 
افالطون  یا  باشد  گفته  چیزی 
دار  »مداد  کادمی.  آ غ  با در 
اعظم« که همه او را مثل شرک 
مثل  می شود  عصبانی  وقتی  و  می دانند  مهربان 

محرمانه

م. الف. آفتاب

نشتی



شرک به سبزی می زند، گفت:»البته هر کبکی می داند ایکس یعنی چه« خانم 
هنری در جواب گفت:» بله! اما باید بدانیم ایکی یعنی همان.«

در این جا بود که »مادمازول گالیله« که مثل مارکوپلو به سراسر جهان، 
سفر مجازی می کند و مرتب عجایب جهان را کشف می کند، گفت:»ایکی 
یک واژه ترکی است، به معنی دو«. قبل از این که بگویم »حافظ زمانه« 
را  گالیله«  »مادمازول  کشفیات  از  یکی  نیست  بد  گفت  چه  جوابش  در 
دفتر  به سمت  ارشمیدوس  که شبیه  حالی  در  دیروز عصر  او  کنم.  عرض 
مداد می دوید، گفت:»تخم مرغ گرد است. اما به شکل کره نیست. کره، بچه 
اسب است. اسب ها تخم نمی گذارند.« این حرف ها را چنان بلند می گفت 
که والری پالنت هم چند دقیقه مساله افزایش مالیات ها را رها کرد و به 

تخم مرغ و اسب اندیشید.
داشتم از واکنش »حافظ زمانه« می گفتم. »حافظ زمانه« همان است 
که قرار است مطالب مزخرف گابریل گارسیا مارکز، ویکتور هوگو، هاینرش 
همینگوی  ارنست  حبیبی،  حامد  اشمیت،  امانوئل  اریک  کامو،  آلبر  بل، 
و  باال  برد  خارا  ویکتور  مثل  را  دستش  او  کند.  منتشر  را  داستایوفسکی  و 
گفت:»درست است ایکی ترکی است، اما چنان فارسی شده که حتی سعدی 
هم از آن استفاده کرده: ایکی ثانیه دلی به دست آور/ دل شکستن هنر 

نمی خواهد«. همه بار دیگر به سقف خیره شدند. 
»مادام آسپرین« با همان حجب و حیای خاص، با متانت و یک جوری 
که شعر سعدی  این  اما  برنخورد گفت:»  زمانه«  به »حافظ  که می خواست 
نیست.« » حافظ زمانه« هم بسیار مودبانه گفت:»شما به همون آلرژیت 
دخالت  نرودا  پابلو  و  نیچه  تی .اس. الیوت،  حافظ،  من،  کار  توی  بپرداز. 

نکن«، میز مداد گریست.
به »دختر  رو  و  و سفید شد  اعظم« سبز شد  دار  که »مداد  بود  این جا 
آبودانی« گفت:» دختر جان، از بچه ها بپرسیم نظرشان راجع به صفحه بندی 
روی  از  طوری  را  ریبن  آفتابی  عینک  هم  آبودانی«  »دختر  چیست«  تو 
چشمش برداشت که ما همه متوجه مارک ریبن پشت دسته اش بشویم و 
بعد که خیالش راحت شد، گفت:»مطالبتان را با فرمت ۲۵۳ کلمه بر صفحه 
برای من بفرستید. و گرنه آن ها را از ایمیلم پاک می کنم و ایمیل شما را 

هم بالک می کنم!«
»مداد دار اعظم« آهی کشید و گفت: »کمی در مورد مداد صحبت کنیم. 
خیر سرمان ما می خواهیم هفته آینده اولین شماره را منتشر کنیم« و ما همه 

زدیم زیر خنده!
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