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»مداد« هفته نامه دیجیتالی است و چاپ نمی شود. 
اشتراک مجله هفتگی »مداد« رایگان است. 

مشترکان هر جمعه نسخه الکترونیک »مداد« را روی ایمیل دریافت می کنند. 
برای اشتراک اینجا کلیک کنید!

 برداشت و استفاده از مطالب »مداد« در صورت ذکر منبع مجاز است.
 editor@medad.caاگر مایل به نوشتن در »مداد« هستید، مطالب خود را به

ارسال کنید.
»مداد« در استفاده، ویرایش و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است.

»مداد« هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های تجاری ندارد.
تلفن:  4387388068

3285Cavendish blvd, #355 - Montreal, QC - H4B2L9:آدرس
info@medad.ca  :ایمیل

www.medad.ca
مداد، مجله آنالین مونترال

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی
شماره دوم، جمعه ۱0 فروردین ۱۳۹۷

سردبیر: شهرام یزدان پناه
خبر: تحریریه »مداد«
اجتماعی: آزاده مقدم

ادبیات: علی زندیه وکیلی
عکس، سینما: سجاد صاحبان زند

هنر: پریسا کوکالن
سالمت: مهرنوش اردالن یکتا

دانش، تاریخ: مریم ایرانی
سیاست، اقتصاد: شهرام یزدان پناه

صفحه آرایی، طراحی و گرافیک: آتلیه گرافیک مانا
جلد: طرح برگرفته از مجله

با  تأمین می شود.  آن  آگهی دهندگان  از طریق  »مداد«  هزینه های  همه 
تبلیغ در »مداد« نه تنها به مشتریان خود وصل می شوید بلکه ادامه این 
حرکت فرهنگی را نیز ممکن می سازید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم.

برای درج آگهی در »مداد« با ما تماس بگیرید. ما فقط آگهی نمی فروشیم، 
مشاوره تبلیغاتی رایگان هم می دهیم.

تلفن شبانه روزی واحد آگهی ها: 5۱4۹۱600۸۳
 ads@medad.ca :ایمیل
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سرِ خط

دومین شماره »مداد« را در حالی تقدیمتان می کنیم که هم ما 
در کبک به تعطیالت »آخر هفته طوالنی« می رویم که این بار رنگ 
و نمای »عید پاک« به خود گرفته و هم عزیزانمان در ایران آخرین 
روزهای تعطیالت نوروزی را پشت سر می گذارند و خود را برای 

یک »سیزده به در« مفرج و گره زدن سبزه  آماده می کنند.
مجله های  در  آنچه  به  را  دوم  بدهید »سِرخط«  اجازه  اگر  اما 
اکنون  که  مجله ای  دهیم.  اختصاص  می گذرد  »مداد«  هفتگی 
طراحی  همراه  تلفن  روی  شدن  خوانده  برای  شماست،  خدمت 
کامپیوتر  روی  را  »مداد«  اگر  بنابراین  است.  شده  بهینه سازی  و 
بخوانید، احتمااًل فونت ها درشت و صفحات کمی از حالت عادی 
اندک  این فرصت  تا در  کشیده تر هستند. خیلی تالش کردیم 
شرایطی را فراهم آوریم که »مداد« فارغ از دستگاهی که روی 
آن خوانده می شود، زیبا و خوش چهره باشد اما نشد و مجبور 

شدیم دستگاهی را قربانی دستگاه دیگر کنیم.
شهری،  موقعیت های  آدرس   وب سایت ها،  همه  آدرس  
شماره تلفن ها و آدرس ایمیل ها لینک شده اند و بنابراین با 
کلیک کردن یا تپ کردن روی آن ها شما را به صفحه ای در 
اینترنت، نقشه خوان نصب شده روی دستگاه، شماره گیر 

تلفن یا سرور ایمیل وصل می کند تا عملیات کامل شود.
اگر  باشد.  شما  پسند  مورد  »مداد«  امیدواریم 
شنیدن  منتظر  مشتاقانه  دارید،  پیشنهادی  یا  انتقاد 

نظرتاتتان هستیم. 
شماره  طریق  از  را  نظراتتان  می توانید 
یا  بگذارید  میان  در  ما  با   4۳۸۷۳۸۸06۸ 

ایمیل به  و  نوشته  را  آن ها  کنید   محبت 
info@medad.ca ارسال نمایید.

 سبزه ها را گره بزنید

tel:4387388068
mailto:info@medad.ca


مجسمه ژرژ اتین کارتیر، در پارک مونت رویال
در  که  است  نفری  از ۳6  یکی  کارتیر«  اتین  سر»ژرژ 
تاریخ، »پدران کنفدراسیون« نامیده می شوند. تالش 
آن ها در سال های ۱۸64 تا ۱۸66 منجر به شکل گیری 

کانادای امروزی شد.

پنجره

عکس: پوریا ناظمی
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»پیلوت«
سگی که مونترال مدیون اوست!

گذر زمان

سردسته   »پیلوت«   ،۱644 مارس   ۳0 روز  صبح 
سگ های نگهبان ارتش کوچک شهر مونترال که در 
آن زمان »ویل ماری« نام داشت، مثل همیشه مشغول گشت زنی بود. این 
سگ ماده باهوش که توسط صاحبش »المبرت کلوس« برای خدمت در 
ارتش به فرماندار جوان و خوش بر و روی شهر »پل دو شمدی دو مزونوو« 
اهدا شده بود و حتی نامش را هم فرماندار برایش انتخاب کرده بود، در 
آن صبح گاه بهاری سرد، ناگهان شروع به پارس کردن و زوزه کشیدن 
طوالنی و ممتد نمود. به تقلید از او، صدای زوزه سایر سگ ها هم بلند 
شد. البته که یکی از وظایف »پیلوت« به عنوان سردسته سگ های 
نگهبانی که هر روز به دنبالش راه می افتادند، کشیک دادن و سرو 
صدا کردن در صورت حس کردن موردی مشکوک و غیرعادی بود و 
او  هم همیشه خوب ازعهده این کار ها برمی آمد ولی آن روز، این 
معمول  از  بیشتر  خیلی  زوزه ها 
بود. انگار برای »مزونوو« جوان 
و ارتش کوچکش زنگ خطر 
یک ماجرای بزرگ  به صدا 
بود. حدود دو سال  درآمده 
ارتش  و  »مزونوو«   که  بود 
»ویل ماری« درگیر جنگ با 
قبیله بومیان »ایروکو« بودند. 
ورود  از  پیش  تا  که  قبیله ای 
محدوده  به  فرانسوی ها 
آن  صاحبان  کبک، 
حساب  به  مناطق 
اما  می آمدند. 
استقرار  از  بعد 
فرانسه  دولت 

مریم ایرانی

زمان: ۳۰ مارس ۱۶۴۴ 
مکان: پالس دآرم، مونترال
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اکنون »ایروکو«ها  بودند،  آنان صورت داده  و خشونت هایی که علیه 
بزرگترین دشمن ساکنان شهر تازه شکل گرفته »ویل مری« بودند. یک 
سال قبل یعنی در سال ۱64۳، »ایروکو« ها حمله بسیار سنگینی به ویل 
ماری کردند که باعث کشته شدن ۳0 نفر از جمعیت این شهر جوان و 
نوپا شده بود.کل جمعیت شهر در آن روزگار به زحمت به یک صد نفر 
می رسید و شهر ویل مری که هسته اولیه مونترال امروزی بود تشکیل 
شده بود از یک دژ چوبی در وسط جنگل انبوهی در محدوده منطقه 

»پالس درم« امروزی.
از  سرعت  با  مزونوو«   « سگ ها،  صدای  شنیدن  از  بعد  روز،  آن 
چادرش که در وسط محله ای که امروز همه ما به عنوان »پالس درم، 
PLACE D'ARMES«  می شناسیم، بیرون آمد و متوجه شد که 
در محاصره ۲00 جنگجو از بومیان ایرکو قرار دارد که پشت درخت های 

جنگل پناه گرفته بودند. 
از  و  داد  فراری  را  نظامی  تمام ساکنان غیر  با سرعت،  »مزونوو« 
سربازانش  خواست که فقط در صورت لزوم از مهمات استفاده کنند. 
ولی با تمام این تمهیدات، نیروی نظامی کم تعداد »ویل ماری« در برابر 

»ایروکو« ها ضعیف بود و در نهایت فرمان عقب نشینی صادر شد. 
در این میان »مزونوو« که تالش داشت به عنوان فرمانده آخرین 
نفری باشد که صحنه جنگ را ترک می کند، ناگهان خود را در محاصره 
بومیان یافت. »ایرکو«ها می دانستند که »مزونوو« فرماندار شهر است 
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و به همین دلیل می خواستند او را زنده بگیرند. 
رو  که  داشت  همراه  به  به شلیک  آماده  تپانچه  دو  »مزونوو« 
به جنگجویی که به او نزدیک می شد نشانه رفته بود. گلوله اول 
به هدف نخورد اما دود ناشی از شلیک باعث شد جنگجو حرکت 
تپانچه دوم را نبیند و در نتیجه با دومین شلیک از پا درآمد. بقیه 
بومیان که از صدا و دود اسلحه ترسیده بودند متفرق شدند و جنگ 

به نفع ارتش کوچک ویل مری تمام شد. 
به میدان »پالس درم« در مرکز شهر  اگر گذرتان  این روزها 
نزدیک  سن آنتوآن  و  نوتردام  خیابان های  حدفاصل  مونترال، 
برنزی   مجسمه  دنبال  به  افتاد،  نام  همین  به  مترویی  ایستگاه 
»مزونوو« بگردید که با افتخار پرچم پیروزی را باالی سر برده است. 
این مجسمه در سال ۱۹۲5 میالدی توسط شهرداری مونترال در 

این میدان به یادمان نبرد ۳0 مارس نصب شد. 
در این میان مونترالی ها از یاد نبرده اند آنچه نبرد آن روز را به 
پیروزی تبدیل کرد، حواس جمع و عکس العمل به موقع »پیلوت«، 
سگ نگهبان بود. به همین دلیل برای او که با سر و صدای به موقع 
خودش فرماندار را به موقع از حمله آگاه کرد هم بنای یادبودی به 
کرده اند. چند  نصب  »مزونوو«  پایین مجسمه  در  همراه صاحبش 

سال پیش در منطقه »ژان تلون« 
سگ ها  مخصوص  پارکی 

ساختند که به افتخار 
شجاع،  سگ  این 

پارک »پیلوت« 
گرفته  نام 

است.
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خدمات سالمت روان جارچی
در کبک

بررسی ها نشان داده که مشاوره روانی یکی از نیازهای اساسی یک تازه مهاجر 
است که معموالً با مشکل بزرگ روبروست. اول آنکه فرد معموالً به نیاز خود 
واقف نیست و در صورت نیاز نیز مشاوره روانی با زبان بیگانه قطعاً خودش 

استرس زاست و موجب بدتر شدن اوضاع می شود. 
در کامیونیتی های کوچک مهاجری مشاوره روانی با مشکالتی مثل هزینه 
اسرار  درز  از  نگرانی  و  مادری  زبان  به  متخصصین  و  منابع  نداشتن  زیاد، 

شخصی در جامعه کوچک اطراف بیمار است. 
پروژه تحقیقاتی دکتر فهیمه میانجی زیر نظر دپارتمان روانپزشکی اجتماعی 
و بین فرهنگی دانشگاه مک گیل تعریف و آغاز شده که به میزان دسترسی 

مهاجرین تازه وارد فارسی زبان به سیستم سالمت روان کبک می پردازد. 
فهیمه میانجی، روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک، پس 
از دوسال کار بر روی این پروژه به اتفاق سحر فاضلی، دانشجوی دکترای 
و  تحقیق  این  معرفی  به  و سایر همکارانشان، شروع  آموزش در مک گیل 
نتایج آن در مراکز فارسی زبان و همچنین دانشگاهی کرده اند. این مجموعه 
سمینارها به معرفی پروژه، مشکالت سالمت روان، معرفی منابع قابل استفاده، 
و  روانپزشکی  و  روانشناسی  امکانات  به  رسیدن  برای  مناسب  مسیرهای 
این  زبان فارسی اختصاص دارد.  به  نهایت معرفی وب سایت و مطالبی  در 
اطالعات شامل شناخت مسائل سالمت روان، اطالعات کلی و مسیری که 
در کبک برای درمان باید طی کرد و معرفی منابع مربوط به سالمت روان در 
کبک است. برای کسب اطالعات بیشتر و همچنین شرکت در جلسه پرسش 
و پاسخ، می توانید پنجشنبه، ۱۲ آوریل، ساعت 6 بعدازظهر در فرهنگسرای 

سینا مخاطب این سمینار باشید. 
پروژه خواهیم  و همکاران  تحقیق  این  درباره  بیشتر  آینده  های  هفته  در 

نوشت.
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دولت استانی کبک آخرین الیحه بودجه 
خود را تسلیم مجلس استان کرد. 6 ماه 
دولت  تکلیف  تا  شد  خواهد  برگزار  استانی  انتخابات  دیگر 
این  میان  این  در  و  شود  مشخص  آینده  سال   4 برای  کبک 

الیجه بودجه سروصدای زیادی به راه انداخت. اما چرا؟

انتظار  از  خارج  بسیار  کبک  امسال  بودجه  الیحه 
سخاوتمندانه تنظیم شده است. سال ها بود که کبک چنین 
مرز  معموالً  بود.  نکرده  تجربه  را  زیادی  بودجه  افزایش 
وجود  بودجه  هر  در  دولت  خرج کرد  افزایش  برای  ناگفته ای 
دارد که حدود 5 درصد است. امسال اما دولت لیبرال آخرین 
بودجه خود قبل از انتخابات اکتبر را ۲/5 درصد افزایش داده 

است.
این افزایش بودجه در حالی اتفاق افتاد که همین دولت 
قرار  مردم  مقابل  گذشته  سال   ۳ در  اقتصاد،  وزیر  همین  و 
گرفتند و از وضعیت بد اقتصادی سخن گفتند. آسمان توفانی 
اقتصاد یک استان نمی تواند در عرض یک سال ناگهان آنقدر 
داخل  به  پول   ۷0 دهه  خوب  سال های  مثل  که  شود  آفتابی 

استان پمپاژ شود.
نگاه  ماجرا  به  بدبینی  با  مخالف  احزاب  که  اینجاست 

مجلس  به  الیجه  این  تقدیم  زمان  نزدیکی  و  می کنند 
همه  این  دلیل  استانی  انتخابات  ایام  با  را 

معرفی  لیبرال  دولت  بازی  دست ودل 
می کنند.

وز داستان ر

شهرام یزدان پناه

بودجه کبک، 
نقل و نبات قبل از 

انتخابات؟
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رقم  افزایش  این  که  دارد  اصرار  اقتصاد  وزیر  هرچند 
بودجه ناشی از عملکرد درست و رشد اقتصادی استان است 
اما احزاب مخالف داستان را از زاویه ای دیگر می بینند. آنها 
بعد  و  انتخابات  از  قبل  آنهم درست  را  بودجه  افزایش  این 
درباره شرایط  مردم  به  دولت سال گذشته  اینکه همین  از 
اقتصادی بد اخطار داده بود را ابزاری برای خوشحال کردن 
تا  دانند،  می  لیبرال  حزب  به  کردنشان  امیدوار  و  مردم 
آن گفت:  درباره  کبکوآز  پارتی  از  مارکو  نیکوالس  جاییکه 
بین مردم است.  نبات  و  نقل  لیبرال مشغول توزیع  »دولت 
این روش تزریق نقدینگی به داخل جامعه درست و پایدار 
نیست و زمینه را برای عدم تعادل اقتصادی ایجاد می کند«. 
اضافه  می گفت  سخن  الیحه  این  برعلیه  هیجان  با  که  او 
انتخابات  از  بعد  اکتبر )روز  از دوم  اقتصادی  کرد: »ریاضت 
استانی( دوباره به کبک باز خواهد گشت. این ناامید کننده، 

و غیرمسئوالنه است«.
اقتصاد دولت کبک  لی تائو، وزیر  کارلوس  مقابل  اما در 
که بعد از تقدیم الیحه بودجه به مجلس استان با خبرنگاران 
را  بودجه  الیجه  این  که  شبهاتی  به  پاسخ  در  کرد  گفتگو 
انتخابات اکتبر می خوانند،  رشوه به مردم کبک در آستانه 
هرگونه رابطه ای را تکذیب کرد و گفت: »منظورتان چیست 
که این بودجه انتخاباتی است؟ این تاکتیک ها دیگر با وجود 
اصحاب رسانه هایی مثل شما جواب نمی دهد. ما داریم دقیقًا 
همان کاری را می کنیم که قول داده بودیم انجام دهیم. ما 
داریم همان قدری بیشتر در کبک پول خرج می کنیم که به 

دست آورده ایم«.
آخرین باری که بودجه کبک مرز 5 درصد را رد کرد در 
سال های ۲00۸-۲00۹ و درست زمان رکود اقتصادی بود که 

باعث افزایش قرض و عدم ثبات اقتصادی استان شد.

سهم ما از افزایش بودجه
یکی از برندگان اصلی الیحه بودجه ۲0۱۸-۲0۱۹ کبک، 

سیستم بهداشت و درمان بود. به نظر می رسد سروصداهای 
و  پرستاران  فراوان  کاری  بار  درباره  اخیر 

پزشکان  حقوق  افزایش  به  اعتراض 
متخصص در حالی که پرستاران 

شماره 102   
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کار  نکرده اند،  دریافت  حقوقی  افزایش  هیچ  سال هاست 
خود را کرده و حاال بودجه بهداشت و درمان استان 6/4 
 6/۱ معادل  افزایش  این  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد 
اعالم  خود  بودجه  الیجه  در  دولت  و  است  دالر  میلیارد 
کرده که این افزایش به خط مقدم بهداشت سرازیر خواهد 
بار  و  شوند  درمان  فرایند  وارد  راحت تر  کبکی ها  تا  شد 

کاری پرستاران نیز کاهش یابد.
سیستم آموزشی برنده دوم لیست است که با افزایش 
5 درصدی بودجه اش که معادل ۳/۱ میلیارد دالر می شود. 
آنقدر  کبک  آموزشی  سیستم  برای  بودجه  افزایش  این 
هزینه  برنامه  عجیب  رویدادی  در  که  بوده  غیرمنتظره 

سیستم از افزایش بودجه عقب است.
سامانه حمل و نقل عمومی نیز یکی دیگر از برندگان 
 ۷/۳ دریافت  با  شده  داده  قول  که  است  امسال  بودجه 
میلیارد دالر افزایش بودجه خود، شهرهای بزرگ استان 
مثل کبک، مونترال و شربروک را مالک یکی از مدرن ترین 

و مجهزترین سیستم های حمل و نقل عمومی کند.
فروش  بر  مالیات  از  دالر  میلیون   60 همچنین 
ماری جوآنای آزاد شده به شهرهای استان اختصاص داده 
بر فروش  تا سامانه مدیریت کنترل و نظارت  خواهد شد 

این کاالی قانونی جدید را آماده سازند.
هم  استان  نیست. کسب وکارهای  ماجرا  همه  این  اما 
بودجه  الیحه  برده اند.  بزرگی  سهم  رنگین  سفره  این  از 
جدید قول ۲/۲ میلیارد دالر تخفیف مالیاتی به صاحبان 
کسب وکار داده است تا بتوانند نفسی بکشند و در صحنه 
اندامی  عرض  مجاور  استان های  از  همتایانشان  با  رقابت 

کنند.
در این میان رانندگان تاکسی هم بی نصیب نمانده اند. 
با توجه به توسعه فناوری و تغییر ماهیت تاکسی رانی بعد 
تصمیم  کبک  دولت  تاکسیرانی،  بازار  به  »اوبر«  ورود  از 

مقابل  در  تاکسیداران  خسارت  جبران  برای  گرفته 
کاهش ارزش جواز تاکسی آن ها و به روزرسانی 

دالر  میلیون   ۲50 مبلغ  تاکسی  صنعت 
بودجه اختصاص دهد.
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چگونه انتظار داریم که مالیات دهندگان 
وقتی  شوند  اقتصادی  شرایط  متوجه 

یک سال به آن ها گفته می شود که با 
یک بحران اقتصادی روبرو هستیم و 

بعد ۲ سال بعد می شنوند که یکی از بزرگترین 
در  کبک  تاریخ  یا  جهان  بودجه های  افزایش 

حال رخ دادن است. واقعا؟
در حالی که در سال ۱6-۲0۱5 کبک باید 
می داد،  کاهش  درصد   ۱/۱ را  هزینه هایش 
امسال ناگهان می تواند خرجش را 5/6 درصد 

و سال بعد ۷/4 درصد افزایش دهد.
اینجاست:  بزرگ  سردرگمی  این  پاسخ 

دولت!
از چه  نمی کند دولت وقت  اصاًل فرقی 
که  دیده ایم  بارها  و  بارها  باشد،  حزبی 
دولت ها در آخرین ماه های زمامداریشان 
و  خوب  اخبار  انتشار  به  شروع 
می کنند  دستاوردها  از  هیجان انگیزی 
می دارد  برشان  هیجان  هم  آخر  در  و 
و  اشتغال  اقتصاد،  بر  که  تأثیری  از  و 
صحبت  گذاشته اند،  جهان  کل  حتی 
این  بار  می کنند.هر 
تکرار  داستان 

چرا بودجه 
»لی تائو« من را 
متعجب می کند

ژرالد فیلیون، مفسر اقتصادی رادیوکانادا
ترجمه آزاد: شهرام یزدان پناه
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می شود و ... ُووآال، بفرمایید، امسال هم این داستان تاریخی تکراری 
مدیریت  و  لفاظی  بین  می شود  دشوار  که  وقتی  ماست  جلوی چشم 

خوب تفکیک قائل شد.
اگر دولت کویارد آنطور که االن ادعا می کند در همان سال نخست 
زمامداریش قطار اقتصاد کبک را به ریل بازگردانده چرا حاال که فقط 
خبر  این  افتاده  یادشان  ناگهان  داریم  رو  پیش  انتخابات  تا  ماه  چند 
مسرت بخش را به مردم اعالم کنند.چرا ما از ۱/۱ درصد در عرض ۲ سال 

به 5/6 درصد رسیده ایم؟ منطق پشت این پیروزی عظیم چیست؟
هر  در  که  است  قدیمی  فیلم  یک  مثل  این  بخواهید  را  راستش 
انتظار می رود که ما همانقدر  انتخابات برای ما بازپخش می کنند. آیا 
هست  می کنند؟یادتان  باور  را  نمایش  این  واقعاً  مردم  ببریم؟  لذت 
پاولین ماروآس، نخست وزیر کبک در اواخر سال ۲0۱۳ و اوایل ۲0۱4 
و درست قبل از انتخابات آوریل شروع کرد به شیپور پیروزی زدن و از 
دستاوردهای فاتحانه اش برایمان تعریف کرد؟ یادتان هست قبل از او 
ژان شارست درست قبل از انتخابات سال ۲00۷ یک تخفیف مالیاتی 

۹50 میلیون دالری به مردم هدیه داد؟
این دولت دارد دقیقاً همان کار را می کند. تخفیف مالیاتی در نوامبر 
برای والدین، سیل  لوازم مدرسه  گذشته، دو کوپن خرید ۱00 دالری 
تبلیغات تلویزیونی درباره دستاوردهای مالیاتی ۲0۱۸ برای خانواده ها، 
سالمندان، مددکاران، حمل و نقل عمومی، بهداشت و سالمت، آموزش، 
فرهنگ و هنر، متخصصان، رانندگان تاکسی، خریداران اولین خانه، 
کسانی که می خواهند خانه اشان را تعمیر کنند، خریداران خودروهای 
برقی، طرفداران محیط زیست و این لیست نقل و نبات همچنان ادامه 

دارد. برای همه آبنباتی تدارک دیده شده است.
من همچنین خیلی غافلگیر شدم که وزیر اقتصاد، کارلوس لی تائو، 
پیشاپیش قول داده که این سکه ریزان ادامه 
خبرنگار  با  گفتگو  در  او  داشت.  نخواهد 
افزایش بودجه در سالهای  RDI گفته که 
آینده تا ۲0۲۱ هرچند ادامه خواهد داشت 
اما روند کاهشی به خود خواهد گرفت. این 
مسیر  یک  چرا  یعنی...»ترمز-حرکت«. 
را  ثابت  شیب  با  و  منطقی  و  نرم  و  آرام 
در پیش نمی گیریم که مشکالت کمتری 
برای بخش سالمت، آموزش و طبقه کارگر 

ایجاد می کند؟



مدتی است که فصل مالیات 
عقربه های  و  شده  آغاز 
به سرعت  زمان  که  دارند  آن  از  نشان  ساعت 
فرم های  امروز  تا  اگر  است.  گذر  حال  در 
مالیاتی خود را پر نکرده اید، زود دست به 
کار شوید چون تا مهلت قانونی تسلیم 
پرداخت  و  مالیاتی  اظهارنامه های 
وقت  دولت  به  احتمالی تان  بدهی 

چندانی باقی نمانده است.

آنالین پُر کنید!
تقریباً ۹0 درصد کانادایی ها 
خود  مالیاتی  اظهارنامه های 
و  پُر  الکترونیکی  شکل  به  را 
گذشته  سال  می کنند.  ارسال 
 )CRA( کانادا  مالیات  اداره 
اظهارنامه  میلیون   ۲۲ حدود 
کرد.  دریافت  الکترونیکی 
نرم افزارهای  بر  عالوه  امروزه 
حسابداری، برخی وب سایت ها 
را  امکان  این  شما  به  نیز 
مالیاتی  اظهارنامه  تا  می دهند 
خود را با سرویس آن ها تکمیل 
این  مابه ازای  و  کنید  ارسال  و 
سرویس پول مختصری دریافت 
مالیاتی شما  رکورد  اما  می کنند 
را تا سال ها نگه خواهند داشت. 
تأیید  ارائه دهندگان  از  لیستی 
می توانید  را  نرم افزارها  این  شده 

اینجا پیدا کنید.

سکه

شبنم امین

زنگ »مالیات«
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https://goo.gl/maps/ce7pEPJEtnL2


مهلت قانونی
قانونی  مهلت 

ارسال  برای  افراد  بیشتر 
اظهارنامه مالیاتی شخصی 

مالیاتی  بدهی  پرداخت  و 
سی ام  اگر  است.  آوریل   ۳0

با روز تعطیلی  آوریل مصادف 
مثل شنبه یا یک شنبه شود، این 

مهلت تا اولین روزکاری بعد از آن 
تمدید خواهد شد اما امسال ما آنقدر 

تمدید  شامل  که  نبوده ایم  خوش شانس 
مهلت شویم. ۳0 اوریل دقیقاً روز دوشنبه 

است و بهتر است از االن برای آن روز آماده 
شوید. اگر شما یا همسرتان باید اظهارنامه 
شرکتی هم ارائه دهید، مهلت قانونی تسلیم 
 ۱5 تا  مالیاتی  بدهی  پرداخت  و  اظهارنامه 

ژوئن تمدید خواهد شد.

بدهی مالیاتی
مالیاتی  بدهی  که  باشید  مراقب  کاماًل 
آوریل   ۳0 قانونی  مهلت  از  قبل  را  خود 
پرداخت کنید وگرنه باید جریمه 5 درصدی 
به  که  جریمه ای  کنید.  پرداخت  را  دیرکرد 
درصد  یک  آن  از  بعد  دیکرد  ماه  هر  ازای 
افزایش می یابد تا اینکه سال مالی تمام شود 
و بعد از آن، همان مقدار ثابت ۱۷درصد باقی 
در  می توان  را  مالیاتی  بدهی  ماند.  خواهد 
دفاتر پسُت شعبات بانک یا از طریق اینترنت 

بانک پرداخت کرد.
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درآمد خارجی
حقوق  خارجی  شرکت  یک  از  شما  اگر 

یا  و  هستید  بازنشسته  دیگری  کشور  در  می گیرید، 
درآمدی از یک کار تجاری در خارج از کانادا انجام داده اید، 

مالیات  اداره  به  و  کرده  تبدیل  کانادا  دالر  به  را  خود  درآمد  باید 
گزارش دهید. نرخ تبدیل را باید همان روز دریافت پول از بانک مرکزی 

کانادا استخراج نموده و محاسبات را انجام دهید.اما اگر دریافت پول به 
شکل داسمی و در طول سال بوده می توانید از نرخ متوسط تبادل ارز استفاده 

کنید و محاسبات را ساده کنید.

فروش دارایی های خارج از کانادا
باید به دولت کانادا و  نیز  از کانادا  از فروش دارایی خارج  درآمد حاصل 
دولت استانی اعالم شود. اگر تازه مهاجر هستید، در زمان ورود به کانادا برای 
اولین بار حتماً دارایی های خود را اعالم کرده اید و این به شما معافیت از 

مالیات می دهد اما اگر به تازگی ملکی خریده اید و حاال پس از فروشش 
می خواهید پول حاصل از فروش را به کانادا  منتقل کنید، قانون 

شما را ملزم به پرداخت مالیات می کند. در این مورد نرخ 
تبادل ارز باید دقیقاً مطابق با تاریخ فروش دارایی ها 

باشد.
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گپ و گفت

»سپاس« 
یعنی  ما می بینیم و قدرشناسیم
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اولین  اگر 
مجله  شماره 
»مداد« در جمعه قبل را دیده باشید 
»سپاس«  لوح  اهدای  خبر  حتمًا 
امسال را هم خوانده اید. هنوز چند 
مشترکان  ایمیل  ارسال  از  ساعتی 
زنگ  تلفنم  که  بود  نگذشته  مجله 
رحیمیان،  محمد  اسم  و  خورد 
متولی  و  »پیوند«  نشریه  سردبیر 
موبایلم  صفحه  بر  »سپاس«  لوح 
اینکه  از  قبل  تا  کرد.  خودنمایی 
فکری  همه  بدهم  را  تلفن  جواب 
درباره دلیل این تماس از ذهنم گذر 
نخستین  شنیدم.  آنچه  جز  کرد، 

شماره، اولین خطا!
اهدای  خبر  انتشار  در  ما  گویا 
بودیم.  کرده  اشتباه  »سپاس«  لوح 
امسال این لوح به یوسف تیزهوش، 
فرهنگی  تالش  سال   60 پاس  به 
ایرانی  کامیونیتی  در  اجتماعی اش 
نشانه  به  مکیک،  گالری  و  مونترال 

ایرانی  فرهنگ  و  هنر  ارتقاء  امر  در  تالش  دهه  یک  از  قدردانی 
اهداء شده بود. متولی اجرا و اهداء لوح سپاس هم نشریه پیوند 

بوده است. 

چند  رحیمیان  محمد  با  دوستانه ام  تلفنی  گفتگوی  البالی 
این گپ وگفت کوتاه که  سؤال هم مطرح کردم که حاصلش شد 

تقدیم تان می شود.

محمد رحیمیان، سردبیر نشریه »پیوند« 
به مناسبت اهدای لوح سپاس ۲۰۱۸

شهرام یزدان پناه

محمد رحیمیان)نفر پشت سر( و یوسف 
تیزهوش،یکی از منتخبان»سپاس« امسال
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کوشش آن حق گذاران یاد باد!
مونترال،  ایرانی  جامعه  در  پیگیر  کار  و  پربار  تالش  پاس  به 
ما  کوچک  جمع  »براوو«ی  بلند  فریاد  و  بهاری  گل های  بغل بغل 

حضور ارزشمند شما!

این جمالت شروع می کند و  با  را  محمد رحیمیان صحبتش 
معتقد است این کلمات روح و عصاره حرکتی است که »پیوند« 

می خواهد با اهدای لوح »سپاس« انجام دهد.

از او می پرسم: 
تاریخچه »سپاس« به چه زمانی بازمی گردد؟

نخستین بار چند سالی قبل به ابتکار آقای حسین صمیمی، 
دوستان عزیز ما در خانه ایران، در مراسم نوروزی، اهدای جایزه 
سپاس را کلید زدند. پس از آنها، این مهم از نوروز سال ۲0۱۱ در 

سالن المپیای مونترال به ما سپرده شد.

منتخبان این لوح چگونه انتخاب می شوند؟
جایزه سپاِس پیوند، موکدا عرض می کنم، تنها انتخاِب گروه 
معنی  به  انتخاب  این  است.  ونکوور  و  مونترال  در  پیوند  کوچِک 
نحوه گزینش چنین  نیست.  ما  از طرف  ایرانی  نمایندگی جامعه 
با  که  روزانه ای  ارتباط  و  فراخور حضور ۲5 ساله  به  ما  که  است 
جامعه ایرانی در مونترال در حیطه های گوناگون داریم، فرد، نهاد 
و یا جمعی که در سال یا سال های گذشته بیشترین و موثرترین 
فعالیت را در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی و ادبی 
برای جامعه ایرانیان مونترال داشته، با معیارهای خودمان انتخاب 
می کنیم و در زمان پشت سر نهادن زمستان قطبی شهر و در حال 
و هوای پرنشاط بهار و نوروز، به نشانه قدردانی از تالش های آن 
عزیزان، لوح تقدیری را که واقعًا تنها سمبلی کوچک از قدردانی 
ماست، در ضیافت نوروز پیوند، که بزرگترین جمع سالیانه ایرانی 

مونترال است، به برگزیدگان تقدیم می کنیم.

که  هست  پچ پچ هایی  چیست؟  کار  این  از  هدف 
»سپاس« را نان قرض دادن رفقا به هم می دانند.

می دهد(  سر  قهقهه  و  بگیرد  را  خنده اش  جلوی  )نمی تواند 
خب، اول، هدف این است که نشان دهیم که گرچه جامعه غالبًا 
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در  قدرشناسیم. همچنین  و  می بینیم  ما  اما  می کند،  سکوت 
حاشیه شاید این لوح سپاس، انگیزه، روح و انرژی دوباره در 

دوستان و کوشش گران کامیونیتی ایجاد کند.
در  ضابطه،  تنها  که  بگویم  باید  پچ پچ ها  آن  مورد  در 
انتخاب این دوستان، گستره و میزان فعالیت آنهاست و روابط 
شخصی کوچکترین دخالتی در گزینش ها ندارد. برای مثال، 
در بهار ۲0۱6 نشریه »هفته«، منتخب لوح سپاس بود. شاید 
در ذهن برخی از هموطنان گاه این شائبه پیش آمده باشد که 
»پیوند« و »هفته« رقیب هم هستند. اما انتخاب »هفته« تنها 
به دلیل تالش و استمرار انتشار یک هفته نامه در کامیونیتی 

بود و این انتخاب خیلی از آن شائبه ها را میان می برد.

سپاس  منتخبان  لیست  به  نگاهی  بخواهیم  اگر 
بیندازیم، چه اسامی را در خاطر دارید؟

دیجیتال(،  )تپش  فضلی  فرشاد  کند،  یاری  حافظه ام  اگر 
پروفسور  فقید(،  هنرمند  )نقاش  معصومی  اصغر  علی  استاد 
)نشریه  خسروشمیرانی  سالمت(،  )علمی،  قدیریان  پرویز 
نیما مشعوف  زنان(، دکتر  )امور  مونترال  زنان  انجمن  هفته(، 
جوان  مجید  سیاسی(،  هنری،  فرهنگی،  علمی،  های  )حیطه 
)در  حجازی  بنفشه  دکتر  اجتماعی(،  حیطه های  در  )تالش  
)به  تیزهوش  یوسف  هنری(،  آفرینش  و  پزشکی  زمینه های 
پاس 60 سال تالش فرهنگی اجتماعی در کامیونیتی( و گالری 

مکیک )یک دهه تالش در امر ارتقاء هنر و فرهنگ ایرانی(

 چرا یک نشریه کامیونیتی اقدام به این کار می کند؟
جلو  قدم  ایرانی  مردم نهاد  نهادهای  از  چتری  کاش 
می گذاشت و اقدام به این کار می کرد؛ اما تاکنون نشده. البته 
نداشته مثل جایزه سپاس  استمرار  تالش هایی داشته ایم که 

نشریه »هفته«.

آینده »سپاس« چگونه خواهد بود؟
ادامه  این است که  قرار  پیوند منتشر شود،  تا زمانی که 

یابد. 



نمای نزدیک

درباره عید پاک یا ایستر
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دبستان  دوران  در 
ارمنی  دوستی 
روز  یک  بود.  ِ»اِدسا«  نامش  که  داشتم 
بعد از تعطیالت نوروزی که تازه مدرسه ها 
رنگی  تخم مرغ  یک  برایم  بود،  شده  باز 
کوچک  بسیار  شکالتی  خرگوش  یک  و 
بسیار  شکالتی  خرگوش  آورد.  هدیه 
و  آب  با  ارمنی  دوست  و  بود  خوشمزه 
تاب برایم تعریف کرد که در مراسم عید 
»پاک« توانسته بیشتر از دختر عمویش، 
تخم مرغ رنگی  جمع کند. در آن زمان واژه 
»پاک« در ذهن من جشنی بسیار بزرگ 
پر از تمیزی و سفیدی را مجسم کرد که 
بعدها  می پوشند.  سفید  لباس های  همه 
جشن  این  نام های  از  یکی  که  فهمیدم 
»ایستر« است که در زبان آلمانی »سپیده 

دم« یا »فجر« معنی می دهد. 
روزی  روز،  این  مسیحیان  باور  در 
سفید و درخشان است و اگر کسی در این 
لباس های  باید  می شد  تعمید  غسل  روز 
سپید می پوشید. اما واژه فرانسوی »پاک« 
نظافت و  به  بر خالف اسمش هیچ ربطی 
لغت  یک  از  برگرفته  و  ندارد  پاکیزگی 
رستاخیز  عید  معنای  به  که  است  التین 
  )Paskha( »پاسخا«  التین  واژه  است. 
عبرِی  واژه  از  است  »پاک«  ریشه  که 
»پَسح«، مهمترین عید یهودیان می آید. 
علت این است که مصلوب شدن عیسی 
مسیح در هفته ای اتفاق افتاد که یهودیان 
گوسفند پسح یا فصح را به  یادبود خروج 
قوم یهود از اسارت مصر، قربانی می کردند. 
در واقع جشن مذهبی عید »پاک« به پاس 

مریم ایرانی
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بزرگداشت زنده شدن دوباره مسیح بعد 
باور  به صلیب کشیده شدن است. در  از 
پیکر  اینکه  از  بعد  روز  سه  مسیحیان 
مصلوب مسیح به گور سپرده شد، او زنده 
شد و از گور برخاست و در روز یکشنبه 
در کلیسا جشنی برپا کرد. برای همین هم 
روز بزرگ رستاخیز مسیح یا عید »پاک« 
در فرهنگ کاتولیک و ارتودوکس جایگاه 

ویژه ای دارد. 
جشن  این  روز  دقیق  زمان  تعیین 
دلیل  به  یهودیان  تقویم های  اساس  بر 
فصح  بزرگ  عید  با  حادثه  این  همزمانی 
با  هم  باز  ولی  می گیرد  صورت  بیشتر 
قطعیت کافی نمی توان گفت که این روز 

در هر سال چه روزی است. 
به طورکلی اولین یکشنبه بعد از ۲۱ 
ماه مارس که ماه کامل باشد را به نام روز 
انتخاب می کنند که معموال تا هفته  عید 
سوم آوریل می تواند متغیر باشد. آداب و 
رسوم مربوط به این عید از هفته قبل از 
آن شروع می شود. طبق روایات، آخرین 
آخر«  »شام  روز  عید،  از  قبل  پنجشنبه 
یارانش  به  روز  این  در  مسیح  که  است 
یکی  از خیانت  و  داد  و شراب هدیه  نان 
از حواریون و دستگیری اش خبر داد. روز 
جمعه او را به صلیب کشیدند و به همین 
خوردن  از  مسیحیان  روز  این  در  دلیل 
گوشت اجتناب می کنند و با سبزیجات و 
میوه روزه می گیرند. روز شنبه قبل عید، 
درست کردن  و  نظافت  و  خانه تکانی  روز 
غذاهای روز عید است و روز یکشنبه همه 
اعضای خانواده با هم به کلیسا می روند و 
برای  عبادت  مراسم  آوردن  به جا  از  بعد 
صرف غذا به منزل برمی گردند که معموال 

گوشت بره و مخلفات کنارش است.



ایرانیان در فلسفه تخم مرغ های  نوروز  پای  رد 
رنگی روز عید

همانطور که گفتم مزه خرگوش شکالتی هدیه دوست ارمنی 
اینهمه سال زیر زبانم مانده است. اما شاید خیلی از ما ندانیم که 
چرا تخم مرغ رنگی در عید پاک نقش مهمی دارد و چرا خرگوش 

شکالتی یکی از نمادهای این جشن است.
تخم مرغ در باور بیشتر ادیان نماد زایش و تولدی دوباره 
موجودیت  جهان  این  در  بتواند  اینکه  برای  پرنده  یک  است. 
بگیرد باید از دیواره های سخت پوست تخمش رد شود. به همین 
دلیل پوست سخت تخم مرغ نمادی از دیوار قبری گرفته شده 
که مسیح آن را شکست و دوباره زنده شد. به همین دلیل هم 
در دوران قدیم بیشتر اوقات این تخم مرغ به رنگ قرمز تزیین 
زمین  بر  روز  این  در  که  بود  از خون مسیح  نمادی  که  می شد 
رنگ  تخم مرغ  که سنت  بدانید  است  جالب  البته  شد.  ریخته 
کردن، هزاران سال پیش از مسیح در فرهنگ های بین النهرین 
زیادی  عده  و  بوده  موجود  باستان  ایرانیان  بین  در  و  و سومر 
از مورخین معتقدند بیشتر آداب و رسوم تخم مرغ  های رنگی 
جشن عید پاک از نوروز ایرانیان وارد فرهنگ مسیحیت شده 

است.
شکار  سنت  که  بود  کسی  نخستین  لوترکینگ  مارتین 
تخم مرغ را بنا نهاد. در واقع این کار نمادی از روزی است که 
زنان وکودکان به دنبال قبر مسیح می گشتند و ناگهان فهمیدند 

که قبر خالی است و مسیح زنده است. شادی این 
رستاخیز آنقدر برای مسیحیان مهم بود که 

تصمیم گرفتند تا به طور نمادین تخم مرغ 
های رنگی را در جاهای مختلف پنهان 

کنند تا وقتی کودکان آن ها را پیدا 
می کنند، این شادی را هم در قلب 

خود احساس کنند. 
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مراسم پیداکردن تخم مرغ های بیشتر برای کودکان و نیز مسابقات آن 
همه ساله در سراسر جهان با موسیقی و پایکوبی و رقص انجام می شود و 
جالب است بدانید کاخ سفید در آمریکا یکی از بزرگترین بانیان این جشن 

برای کودکان آمریکایی است. 
اما چرا خرگوش شکالتی در عید پاک خورده می شود. خرگوش در باور 
مسیحیت سنتی، نمادی از موجودی است که بدون از دست دادن بکارت، 
باکره  مریم  از  مسیح  تولد  داستان  با  دلیل  همین  به  و  می کرد  تولیدمثل 
ارتباط داشت. بعدها خرگوش هم مانند بابانوئل تبدیل به شخصیتی مهم در 
جشن های مذهبی شد که تخم مرغ های رنگی را برای کودکان هدیه می   آورد 
و به کودکانی که تخم مرغ های بیشتر جمع کنند، جایزه می دهد. شکالت 

خرگوشی هم یکی از این جایزه هاست.

شکار تخم مرغ
اگر دوست دارید که فرزندانتان با این رسم و رسوم کمی آشنا شوند 
برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم. مزرعه Quinn  که هم می توان با وسایل 
نقلیه عمومی به آنجا رفت و هم با ماشین شخصی.  از مونترال نیم ساعتی 
برنامه ویژه سوار  این مزرعه  برسید.  آنجا  به  تا  رانندگی کردن الزم دارد 
تراکتور شدن و نشستن روی کاه و همچنین اهدای سبد برای شکار تخم 

مرغ به کودکان را دارد که درپایان به کودکان کلی خوراکی خوشمزه 
و شکالت هدیه می دهد و همچنین کودکان می توانند با حیوانات 

مزرعه بازی کنند.
تا ۳  از ساعت ۱0 صبح  آوریل  تا ۲  مارس  از ۳0  برنامه  این 
بعدازظهر ادامه دارد. هزینه ورودی ۲ دالر و برای شرکت دربرنامه 

شکار تخم مرغ برای هر کودک ۱0 دالر است.

برنامه ویژه کلیساها
در روز عید پاک ) یکشنبه اول آوریل( اگر به کلیساهای سطح شهر 
سر بزنید، برنامه ویژه اجرای موسیقی مذهبی و نیز توزیع نان فروبرده شده 
در شراب قرمز به یاد شام آخر مسیح را می توانید تجربه کنید. بزرگترین 
و مهمترین مراسم عید پاک در کلیسای سنت ژوزف در کویین مری برپا 
می شود که عده زیادی از مومنان مسیحی را با شکوه هرچه تمامتر به آنجا 

می کشاند.  این برنامه ها از ساعت ۹:۳0 صبح آغاز می شوند.
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کشور رنگهامهاجر
که  مهاجرانی  تنها  که  کردم  زندگی  کشوری  در  من 
میشناختم افغانها بودند. مهاجرانی که همیشه محروم 

بودند از حق شهروند بودن! 
به  به مرکزی رفتم که  بود، در جنوب شهر تهران  بیست و سه سالم 
کودکان افغان بدون شناسنامه سواد خواندن و نوشتن و نقاشی می آموختند. 

کارکنان این مرکز همه داوطلب بودند و حقوقی دریافت نمی کردند.
این روزها در  شهر مونترال هر روز پسر چهار ساله ام را به مهدکودکی 
می برم که در آن همه رنگ و نژادی هم بازی کودکم هستند. مربی سال قبل، 
زنی زیبا بود که از کشور هائیتی آمده بود. پسرم زیباترین رقص ها را از او یاد 
گرفت. امسال یک مربی مهربان و پر از شیطنت دارد از همان ها که خالکوبی 
دارند، توی گوششان یک حلقه خیلی بزرگ هست و همیشه از دیدنشان 
بازی و شیطنت می کند و صبح ها  او  با  متعجب می شدم! تمام روز پسرم 
کالس را با بغل و بوس او شروع می کند. پسرکم عصر که به خانه می آید 
قصه هایی دارد از کشفیات روزش، از اینکه فهمیده دوستش در خانه چینی 
حرف می زند و از دوست دیگرش یک کلمه روسی یاد گرفته است. با هیجان 
به من می گوید که لیال با مادرش عربی حرف می زند مثل همان موزیکی که 

دیروز شنیده است. برایم از عید چینی ها می گوید و تخم مرغ های ایستر! 
حاال دیگر پسر کوچک من با همه کوچکیش دنیا و مردمانش را دیده 
است! مثل من با دیدن رنگ ها و شکل ها و شنیدن زبان ها تعجب و غریبی 
نمی کند. شکل هیچ آدمی برایش عجیب نیست و کنار کودکان زمین رشد 

می کند، بازی می کند و تفاوت ها را می آموزد.
پسرک،  وارنگ  و  رنگ  های  قصه  شنیدن  با  خواب  از  قبل  شب  هر 
خستگی روز و سفر درازم تا این سوی دنیا به در می شود! حتما روزی برایش 

خواهم گفت که چقدر از این سفر خوشحالم.

آزاده مقدم
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پیش  ماه  یک  حدود 
 ۱4 نوجوان  دختر 

مونترال  شمال  در  الوال  اهالی  از  ساله ای 
چند روزی مفقود شد تا اینکه پلیس جسد 

مدرسه اش  پشت  زمین های  در  را  او  بی جان 
در  دخترک  که  داد  نشان  تحقیقات  کرد.  پیدا 

تجاری  نام  با  شیرین شده  الکلی  نوشیدنی  مصرف  اثر 
FCKD UP دچار شوک شده و در نهایت از دنیا رفته است. این 
نوشیدنی که حاوی ۱۱.۹ درصد الکل است تا همین چند وقت پیش 
در فروشگاه های معمولی فروخته می شد. دخترک کبکی نیز قوطی 
کرده  تهیه   )Couche-Tard( »کوش تق«  فروشگاه  از  را  خود 

بود.
از  دیگر  برخی  سپس  و  کوش تق  ابتدا  تراژدی،  این  از  بعد 
فروشگاه های زنجیره ای، این نوشیدنی را از قفسه های خود جمع 
کردند و به دنبال آن شرکت تولید کننده، خط تولید این محصول 
را تا مشخص شدن نتایج تحقیقات به شکل کامل متوقف کرد. اما 

ماجرا به آنجا ختم نشد.
این خبر و سروصداهای اطراف آن تا اتاوا پیش رفت تا جایی 
که وزارت بهداشت دولت فدرال در نهایت نوزدهم مارس طرحی 
تقدیم مجلس عوام کرد که به موجب آن محدودیت های جدیدی 
برای درصد الکل چنین نوشیدنی هایی وضع می کند و اندازه مجاز 
قوطی آن ها را نیز کوچکتر پیشنهاد کرده است. این طرح تمامی 

نوشیدنی های الکلی بیش از حد شیرین را شامل می شود. 
دولت کبک نیز که این اتفاق در محدوده عمل کرد آن ها روی 
ممنوعیت  جهت  در  سخت گیرانه ای  مقررات  دارد  قصد  بود  داده 
فروش نوشیدنی های الکلی شیرین شده وضع کند و فروش آن ها 

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

اخطار!
این الکل شیرین 

است
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در سوپرمارکت ها را محدودتر نماید.
گذشته  سال  در  کبک  عمومی  سالمت  موسسه  آمار  طبق 
بیش از ۲ هزار مورد از حدود ۷ هزار مراجعه کننده به اورژانس 
بیمارستان ها به دلیل مسمومیت با الکل، نوجوانان و جوانان بین 
این تعداد 4۸4 مورد زیر سن قانونی  از  تا ۲4 سال بوده اند.   ۱۲

مصرف الکل بوده اند.

الکِل شیرین، تلخ است
حدود دو دهه است محصوالتی با اسامی تجاری متفاوت در 
دسته بندی CABs ارائه می شوند. این ها نوشیدنی هایی هستند 
ساخته شکر  و  دیگر  محرک های  کافئین،  الکل،  ترکیب  از   که 
 می شوند و از حدود سال ۲000 محبوب شدند. پایه این نوشیدنی ها 
مالت یا مشروبات تقطیری است و معموالً مقدار باالیی الکل دارند 
محصوالت  این  از  بعضی  هستند.  شیرین  بسیار  و   )%۹ )باالی 
این  باشند.  داشته  الکل  شراب،  گیالس   4 اندازه  به  می توانند 
محصوالت معموالً در بسته بندی های جوان پسند و جذاب به بازار 
عرضه و به صورت گسترده در سوپرمارکت ها با قیمت های پایین 

به فروش می رسند.
نوع  این  میوه ای،  طعم دهنده های  همراه  به  باال  شیرینی 
نوشیدنی ها را گوارا کرده و افراد می توانند مقدار بیشتری از آن را 
بنوشند. این ممکن است به ویژه در افراد کم  تجربه باعث اختالل 
و  شده  الکل  مصرف  واقعی  میزان  تشخیص  قدرت  در 
قربانی با مصرف بیش از اندازه ظرفیت بدنی اش، در 

شرایط بحرانی قرار می گیرد. 
نیز  نوشیدنی ها  این  در  موجود  کافئین 
یا  عملکرد  کاهش  کاذب،  صورت  به  می تواند 
تأثیر  افراد تحت  در  فعالیت سیستم عصبی که 
بنابراین  و  کند  مخفی  را  می شود  دیده  الکل 
انرژی کاذب حاصل  مصرف کننده ضمن دریافت 
از کافئین و شکر، به مقداری الکل می نوشد که 

می تواند بدن را دچار شوک  کند. 
خواب آلودگی  فرد  می شود  باعث  کافئین 
نوشیدنی  و  نکند  احساس  را  مستی  از  ناشی 
در  خصوص  به  که  می کند  استفاده  بیشتری 
میان نوجوانان می تواند باعث مسمومیت با الکل 
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به دلیل احساس هوشیاری کاذب، مصرف کننده  شود. همچنین 
مانند  دارند  نیاز  هوشیاری  به  که  کارهایی  انجام  اعتماد به نفس 
دنبال  به  آسیب رسان  حوادث  که  می آورد  دست  به  را  رانندگی 
خواهند داشت. این در حالی است که کافئین بر روی متابولیسم 
کاهش  را  خون  یا  تنفس  در  موجود  الکل  و  ندارد  تأثیری  الکل 

نمی دهد. 
نزدیک به یک دهه است که متخصصین سالمت 

مصرف  به  نسبت  شمالی  آمریکای  سراسر  در 
در   FDA و  داده اند  هشدار  نوشیدنی ها  این 

نسبت  تولیدکننده  شرکت های  به   ۲0۱0 سال 
اخطار  نوشیدنی ها  این  از  کافئین  حذف  به 
زمان  همان  در  کانادا  بهداشت  وزارت  داد. 
و  الکل  حاوی  انرژی زای  نوشیدنی های 
را  کافئین  حاوی  الکلی  نوشیدنی های 
الکلی اجازه  اما نوشیدنی های  ممنوع کرد. 
داشتند که از مواد طعم دهنده که به صورت 
استفاده  هستند،  کافئین  حاوی  طبیعی 
کنند. نوشیدنی هایی نظیر FCKD UP از 
طعم دهنده گوارانا )Guarana( استفاده 
می کرده است، حاوی حدود یک میلی گرم 
میلی لیتری(   56۸( قوطی  هر  در  کافئین 
بوده که از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته 
است. نکته  حائز اهمیت در اینجا این است 
 FCKD که با وجود توقف تولید و فروش
آن  نظیر  نوشیدنی هایی  همچنان   ،UP
مانند REV UP در بازار وجود دارند و 
حاوی ۱0 درصد الکل و طعم دهنده گوارانا 

هستند. 
در مواردی که افراد نوشیدنی های انرژی زا 

مخلوط  الکلی  مشروبات  با  را  هستند  کافئین  حاوی  معموالً  که 
CABs  عمل  نوشیدنی های  مانند  نیز  و مصرف می کنند  کرده 

می کند و آسیب رسان است.
وزارت  که  قانونی  تمهیدات  کنار  در  معتقدند  کارشناسان 
کردن  محدود  جهت  ایالتی  دولت های  همراه  به  کانادا  بهداشت 
فروش این نوشیدنی ها و تغییر در سیستم تبلیغات و بسته بندی 
آنها در نظر دارند، باید توجه ویژه ای به آموزش نوجوانان و والدین 

نمود تا بتوان موضوع را از منشاء کنترل کرد.
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نوشیدن الکل زیر سن قانونی، 
موفقیت های تحصیلی را به بیراهه می  کشاند

مشکالت رفتاری در دوره پیش از دبستان 
و دبستان می تواند خطر نوشیدن الکل در 

سال های بعدی زندگی را افزایش دهد.

۱0      دانش آموزان 
نی  ستا بیر د
محدوده سنی ۱4 
الکل  سال   ۱5 تا 

می نوشند.

%

دانش آموزان     ۲
تا   ۱۲ سن  در 
الکل  سال   ۱۳
آغاز  را  نوشیدن 

می کنند.

%

از   ۲۳
دانش آموزان 
دبیرستانی سن 
سال  تا ۱۷   ۱6
الکل می نوشند.

%

از   5۹
ن  یا نشجو ا د
تا   ۱۸ کالج 
۲۲ ساله الکل 

می نوشند.

%

نوشیدن الکل بر روی کارآیی 
دانش آموزان و دانشجویان 

در هر مقطعی اثر می گذارد.

الکل به تکامل مغزی آسیب 
می رساند و یادگیری را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

دانش آموزانی که در نوشیدن الکل زیاده روی 
می کنند ۳ برابر بیشتر از دیگر دانش آموزان 
احتمال دارد که در کارنامه تحصیلی شان نمره 

D یا F بگیرند.

الکل  نوشیدن  دلیل  به 
یک نفر از هر 4 دانشجوی 
کالج، یک کالس خود را از 
دست می دهد و یک نفر از 
یا  امتحان  هر 5 دانشجو، 
پروژه خود را ضعیف انجام 

می دهد.



سالم
عاشق  و  هستم  بارداری ام  دوازدهم  هفته  در  من 
خوردن ماهی و غذاهای دریایی. اما شنیده ام خوردن 
این غذاها می تواند برای جنین خطرناک باشد. توصیه 

شما چیست؟
نسترن از النگوی

با توجه به وجود مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا-۳ 
در غذاهای دریایی، توصیه می شود هر هفته  حدود ۳00 

گرم انواع غذاهای دریایی که جیوه کمی دارند طی 
از محصوالت دریایی  تا ۳ وعده مصرف شود.   ۲
شده  شناخته  ایرانیان  برای  که  پایین  جیوه  با 
تیالپیا،  سمون،  ماهی های  به  می توان  هستند 

ساردین، قزل آال و میگو اشاره کرد. 
لذت  سفید  تن  ماهی  خوردن  از  اگر 

می برید، دقت کنید که بیشتر از ۱۷0 گرم 
ماهی  کنسرو  نشود.  استفاده  هفته  در 

می شود،  تهیه  قرمز  تن  از  که  تن 
خاطر  به  اما  دارد  کمی  بسیار  جیوه 
کنسروی بودنش توصیه شده کمتر 
محصوالت  جیوه  شود.  استفاده 
مغز  رشد  در  می تواند  دریایی 

جنین اختالل ایجاد کند.
برای شما نکته قابل اهمیت 
این است که برای جلوگیری از 
عفونت های باکتریایی و ویروسی 
از خوردن صدف ها و ماهی ها به 
صورت خام و غذاهایی که در آن 

احتمال وجود ماهی نپخته و نیم پز 
باید  سوشی،  مانند  دارد،  وجود 

پرهیز شود.

مهرنوش اردالن یکتا سال ها در ایران طبابت 
اینجا در مونترال تالش دارد  کرده و حاال 
در  را  تجربیات خود  روزنامه نگاری،  با 
اختیار شما قرار دهد. او از این شماره، 
حوزه  در  شما  سؤاالت  پاسخگوی 
سالمتی خواهد بود. این پاسخ ها صرفًا 
هرگونه  برای  دارد.  اطالع رسانی  جنبه 

درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.

از دکتر بپرسید!
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چارگوشه

ما ایرانی ها در زبان شیرین فارسی ضرب المثل 
را  می باره«  برام  زمان  و  زمین  از  »امروز 
زیاد استفاده می کنیم که کنایه از بدبیاری آوردن، پشت سر هم 
که می بارند  البته همیشه هم چیزهایی  است.  زیاد  و دردسر های 
و  خوشبختی  است  ممکن  هم  گاهی  و  نیستند  دردسر  جنس  از 
خوش اقبالی به همراه داشته باشند. مثال فرض کنید که به جای برف 
و باران نابهنگام بهاری که این روزها در مونترال کم هم نیست، از 

آسمان شمش طال ببارد! 
این داستان واقعاً چند روز قبل در سیبری در کشور روسیه اتفاق 
افتاد و یک هواپیمای شرکت هواپیمایی» نیمبوس« در حال تیک 
آف و اوج گرفتن از زمین بود که ناگهان درب قسمت بار آن دچار 
نقره  و  تن طال  از محموله های حاوی حدود ۹  یکی  و  اشکال شد 
به ارزش ۳6۸ میلیون دالر، از قسمت بار هواپیما به زمین سقوط 
کرد. بر اثر این اتفاق غیرمترقبه که ناشی از سهل انگاری در قسمت 
اصطالحا  روز   آن  که  رهگذرانی  تمام  بود،  داده  رخ  بار  حفاظت 
شانس در خانه شان را زده بود و از بزرگراهی در نزدیکی فرودگاه 
تردد می کردند با بارانی از شمش طال مواجه شدند که بر سرشان 

می بارید. 

مریم ایرانی

روزی که از آسمان 
طال بارید
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خوب اگر فکر می کنید که در چنین شرایط استثنایی که 
در طول عمر بعضی افراد فقط یک بار پیش می آید، آدم های 
باوجدان از خیر این شمش های آسمانی می گذرند باید بگویم 
تمام  علی رغم  کرده  اعالم  پلیس  چون  اشتباهید.  در  که 
بر اعالم جرم علیه کسانی که این شمش ها  هشدارها مبنی 

نیم تن  و  بدزدند، فقط حدود ۳  یعنی را  مفقوده  طالهای  از 
تقریبا یک سوم کل طالها 
پیدا شدند و از سرنوشت 
دست  در  خبری  بقیه 

نیست. 
مسئوالن  البته 
هواپیمایی،  شرکت 
رد  را  پلیس  گزارش 
گفته اند  و  کرده اند 
طالها  بیشتر  تقریبا 
با  و  کرده اند  پیدا  را 
حال  در  امیدواری 
باتالق  جستجوی 
محل  نزدیکی  یخی 
که  هستند  حادثه 
بقیه  بتوانند  شاید 
را  طال  شمش های 

هم پیدا کنند. 
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جایگاه  رنگی  جوجه های  ما  همه  کودکی  خاطرات  در 
در شهر  مادر  و  پدر  به  پای  پا  وقتی  بهار  فصل  دارند.  ویژه ای 
ته  از  جوجه ها  ضعیف  جیک جیک  صدای  با  می کردیم،  گذر 
پاهایمان  بودند،  چپانده  هم  روی  را  طفلکی ها  که  کارتن هایی 
سست می شد و آن وقت بود که دیگر پدر و مادر بیچاره باید 
فروشنده  از  را  نارنجی  و  ارغوانی  و  سبز  و  زرد  جوجه های 
می خریدند و این موجودات نحیف را با خود به خانه می آوردند. 
البته هرچقدر خریدن این جوجه ها شیرین بود، مردنشان 
هم جزو خاطرات تلخ کودکی محسوب می شد و بعد از این واقعه 
دردناک تا چند روزی بساط عزاداری در خانه برپا بود. یکی از 
آرزوهای بزرگ من در کودکی این بود که جوجه ها تخم بگذارند 
که عجب  فهمیدم  دیر  خیلی  ولی  کنم  آن ها جوجه کشی  از  و 
خیال خامی داشتم، چون تقریبا تمام جوجه های رنگی که برای 
خانه  در  اگر  و  نر هستند  می شدند،  خیابان  کنار  راهی  فروش 
معدوم  بیرحمانه  جوجه ِکشی  کارخانه  همان  در  نمی مردند  ما 
بخت  این  است!  نرشان  جنسیت  همان  هم  علتش  می شدند. 
مرغداری  به درد صنعت  و  بگذارند  تخم  نمی توانند  برگشته ها 

نمی خوردند.

اشعه قرمز
ناجی جوجه های نر
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به خاطر  نر  میلیارد جوجه  در حدود ۲/۳  دنیا  در  سالیانه 
اهداف تجاری نابود می شوند. ویدئوهای ی درز کرده به بیرون از 
کارخانه های جوجه کشی وقتی کارگران این جوجه ها را  از صف 
خارج و معدوم می  کنند، آنقدر بی رحمانه و تلخ است که صدای 

تمام حامیان حقوق حیوانات را در سراسر دنیا درآورده است. 
سعی   مختلفی  ایالت های  در  کانادا  و  آمریکا  گذشته  سال 
فرآیند  کنند  مجبور     را  جوجه کشی  کارخانه های  که  کردند 
نتوان  که  زمانی  تا  اما  کنند.  متوقف  را  نر  جوجه های  کشتن 
است  بعید  کرد،  جلوگیری  کامل  طو  به  نر  جوجه های  تولد  از 
که  است  همین  برای  شاید  بدهد.  نتیجه  اقداماتی  چنین  که 
برگشته  بخت  جوجه های  این  یاری  به  آلمانی  دانشمندان 
آمده اند و با استفاده از فناوری اشعه مادون قرمز، قبل از اینکه 
اصال جوجه ها از تخم بیرون بیایند، جنسیت آن ها را تشخیص 
داده و تخم مرغ های حاوی نطفه نر را از خط جوجه کشی خارج 
می کنند. در روش آن ها یک پرتو مادون قرمز به تخم تابانیده 
میزان  مولکول  تفاوت  مادون قرمز می تواند  اشعه  این  می شود. 
دی اِن آ )DNA( را در پروتئین داخل تخم مرغ تشخیص 
نر ۲  نطفه  مقدار دی اِن آ در  آنجایی که  از  بدهد. 
درصد بیشتر از نطفه ماده است، با احتمال ۹5 
درصد تخم مرغ های نر به راحتی تشخیص 
خارج  جوجه کشی  از خط  و  داده شده 
و به مصارف خوراکی می رسند. البته 
به دلیل سختی پوست تخم مرغ این 
هم  درصد  چند  حدود  در  روش 
که   فاجعه ای  جلوی  اما  دارد  خطا 
جوجه های  کشته شدن  به  منجر 
تولد  از  بعد  بالفاصله  بیچاره،  نر 

می شود را می گیرد. 
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داستانی که می خواهم برایتان تعریف کنم در آخرین عصر 
تصمیم  خانواده  یک  اعضای  احتماال  می افتد.  اتفاق  یخبندان 
گرفته اند که با فرزندشان در سواحل اقیانوس آرام در جایی که 
در استان بریتیش کلمبیای امروز کشور کانادا واقع شده ، به دنبال 
غذا راهی دیاری گرم تر شوند شاید هم فقط راه افتاده بودند بروند 
نزدیکی ماهی سالمون شکار کنند، کسی  از رودخانه ای در آن 
برجای  انسان ها،  این  از  ما  برای  امروز  آنچه  اما  نمی داند  دقیقًا 
مانده تنها ردپاهایشان است. ۲۹ اثر پا با قدمت ۱۳ هزار  سال که 
بیست و هشتم مارس توسط پژوهشگران دانشگاه ویکتوریا و در 

محلی در استان بریتیش کلمبیا کشف شده اند. 
اقیانوس آرام جمع آوری  ردپاهایی که در رسوبات ساحلی 
شده اند و اطالعات دوربین های دیجیتالی بسیار دقیق وضعیت 

کشف ردپای ۱۳ هزار ساله 
در سواحل کانادا
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نظریه   این، طبق یک  از  را مشخص کرده  است. پیشتر  آن ها 
همه پسند انسان های اولیه، از طریق یک مسیر یخ زده جایی 
در شمال کانادا خود را از آسیا به آمریکای شمالی رسانده اند. 
این ها اجداد نخستین بومیان آمریکایی بوده اند که بعدها در 
این  می شود  زده  حدس  شدند.  پراکنده  جدید  قاره  سرتاسر 
به مسیر خود  کلمبیا  بریتیش  امتداد سواحل غربی  در  گروه 
به سمت جنوب ادامه داده  اند تا به جایی برای زندگی برسند. 
انبوه و دریاچه ها  این منطقه را جنگل های  اینکه  به دلیل  اما 
و رودخانه ها احاطه کرده بودند، پیدا کردن شواهد و مدارک 
برای دانشمندان به کار سختی تبدیل شده بود. اما کشف اخیر 
می تواند تاییدی بر این نظریه باشد. شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید که این کشف با استفاده از تجزیه و تحلیل رسوبات 
است،  کربن  عنصر  از  زیادی  مقادیر  دارای  که  دریا  سواحل 
انجام شده . کربن یکی از مهمترین عناصر سازنده بدن انسان 
و موجودات زنده است و حضورآن به مفهوم وجود ردپایی از 
ما  که  ردپاهایی  بود.  باستان خواهد  این موجودات در دوران 
روزگار  در   اسرارآمیزمان  اجداد  به  مکان  و  زمان  از  فراتر  را 

یخبندان پیوند می دهد.
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اگر در نگاه اول تصور کردید که این طرح بنفش خوشرنگ، 
یک اثر هنری معروف در یکی از گالری های هنری است باید 

بگویم که نه! این طور نیست. 
عضو  یک  با  می کنم!  معرفی  افتخار  با  آقایان  خانم ها، 
و  حاذق ترین  هیچکس حتی  که  آشنا شوید  بدنتان  از  جدید 
از  هم  روحشان  دنیا،  پزشکان  و  دانشمندان  سرشناس ترین 

وجود آن خبر نداشت.
و  متعدد  کشفیات  از  بعد  سال ها  جدید  عضو  این 
و  مدرن  دستگاه های  همه  این  و  پزشکی  علم  پیشرفت های 
همه  چشم  از  را  خودش  تمام تر  چه  هر  زرنگی  با  پیشرفته 
پنهان کرده  بود. عضو تازه کشف شده چیزی نیست جز یک 
الیه های  زیر  مایع  از  پر  کپسول فشرده ای   مانند  که  محفظه 
پوست قرار دارد و به عنوان محافظ پوست در مقابل نوسانات 
واقع  در  مایع،  حامل  محفظه  این  می کند.  عمل  بدن  داخلی 
یا حرکات  قلب  تپش  برای حرکات ضربه ای  پوشش  مثل یک 
ضربات  که  می شود  این  از  مانع  و  است  معده  و  روده  و  ریه 

خفیف این اعضا، به پوست بدن منتقل شود.

عضو ناشناخته  بدن انسان
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 این عضو از پروتئین هایی به نام کالژن  و االستین تشکیل 
شده است که بسیار انعطاف پذیر هستند.  

آمریکایی  پزشکان  توسط  جدید  عضو  کشف  جالب  نکته 
در این است که حضور آن می تواند توضیحات زیادی در نحوه 
روشن  را  انسان  بدن  در  سرطانی  سلول های  شدن  پراکنده 
کند. محفظه این عضو جدید دارای مقادیر زیادی از لنف است 
می شود.  محسوب  سرطانی  سلول های  پخش  اصلی  عامل  که 
عضو،  این  در  پروتئینی  االستیک  بافت های  وجود  همچنین 
روند پیری و چین و چروک های پوستی را هم کنترل می کند. 
علت اینکه این عضو تا به حال کشف نشده باقی مانده بود این 
بوده که روش های مطالعه قبلی بافت های بدن، بر اساس ثابت 
با  ولی  بود  میکروسکوپی  اسالیدهای  روی  بافت  نگهداشتن 
واکنش  وارد  شیمیایی  عوامل  یک سری  با  بافت  روش جدید، 
را  اصلی  ساختار  آنکه  بدون  می کند  نازکتر  را  آن  که  می شود 
تحت تاثیر قرار بدهد و مایع داخل محفظه این عضو را خارج 
کند. در روش های قدیمی، خارج شدن مایع داخل عضو جدید 

در حین آماده کردن اسالید، مانع از شناسایی آن می شد.  
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د مدا با

جایزه ادبی
 Des Libraires

2018

آخرین فرصت انتخاب؛ شنبه ۳۱ مارس

نامزدهای  از  در شمارۀ نخست مجله که یکی 
کتاب  یعنی   Des Libraires ادبی  جایزۀ 
»Le palais de la fatigue« اثر »میشل دلیسل« نویسنده اهل 
مخاطبان  از  تعدادی  محبت آمیز  بازخوردهای  شد،  معرفی  لونگوی 
منجر به تصمیمی شد تا در این شماره به معرفی این جایزه بپردازیم. 
جایزه Des Libraires که از سال ۱۹۹4 در دو بخش رمان و آثار 
کودک شروع به کار کرده از طرح جایزه ای به همین نام که 50 سال 
قبل تر از آن در فرانسه پایه ریزی شده بود، الهام گرفته است؛ اما با 

تفاوت هایی که به هر حال برای به قولی »بومی سازی« الزم است.
این نسخۀ بومی سازی شده در این چند سال جایگاه و اعتباری برای 
نهادهای  از  که  پشتیبانی هایی  با  و  کرده  خود کسب 

علی زندیه وکیلی

شماره 382   



و  خود  عاید  کانادا  مرکزی  دولت  و  کبک  استان  مختلف 
فرهنگ-زباِن  در  را  الزم  ویژۀ  نگاه های  می کند  مولفان 

فرانسه جذب کرده است. 
به هرحال اعطای بیش از بیست هزار دالر جایزه و معرفی 
برای  را  فضا  برگزیده  کتاب  عنوان  چهار  و  بیست  ساالنه 
می کند.  آماده  بهار  نخست  روزهای  در  کتاب  بازار  گرمای 
بین المللی کار  از جوایز معتبر  با تعدادی  هرچند در قیاس 
چندان شگرفی در این جایزۀ استانی صورت نمی پذیرد اما 
باز امید بسیاری از فعاالن ادبی-هنری به چنین امکان هایی 
است تا همیشه زمینه برای انتقال جهان هایی تازه از دنیای 

خیال به واقعیِت سخت و سنگین انسان، مهیا باشد.
است.  جالب  هم  جایزه  این  اعطای  مراسم  زمان  ماجرای 
دارند.  اظهارنظر  رخصت  مارس  سی و یکم  تا  رای دهندگان 
در نهم ماه می از مجموع آراء هیات داوران و رای دهندگان 
گروه  دو  در  جوایز  اعطای  مراسم  و  می شود  اعالم  نتایج 
شعر،  بخش  پنج  در  کبک  از  خارج  و  کبکی  نویسندگان 
رمان، کتاب کودک، مقاله و کتاب مصور انجام می گیرد. اما 
Des Libraires آن  یک هفته بعد و در فرانسه مراسم 
دیار آغاز می شود و می توانید حدس بزنید چه گرمای رقابت 
ببینیم چه  برپاست.  بازاری های فرهنگ  برای  بازاری  و چه 

می شود.   
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پل
جهان شعر 

پاز اکتاویو 

بیِن اکنون و اکنون

بیِن منم و تویی
واژۀ پل.   

با عبور از آن
از خودت می گذری:

جهان به هم می پیوندد
و بسته می شود

به ساِن حلقه ای.   

از ساحلی به دیگر ساحل
همیشه

تنی گسترده است:  
رنگین کمانی.

می خسبم
زیِر کمانه هایش.  

مجموعه، جلد ۱، سنگ خورشید
ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل پور

دفتر چهارم، سمندر
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اریک النگوین، فعال مستقل کبکی، در تبعید و 
در نیویورک زندگی می کند. شاید باید گفت به به از 
این تبعید، ولی حال آدمیزاد با آدمیزاد فرق دارد. انگار 
اریک از این کالن شهر، نیویورک، چیزی می بیند، چیزی که 

نشان از بی نشانی کشورش دارد. بی معنایی سرزمین 
مادری اش.

او در کشش و خواستی که برای بازگشت دارد و 
در دلتنگی ها و رنج هایی که در حِس غارتی که بر 
سرزمینش روا شده است می فهمد که استانش 
دیگر  نه  و  است  تحسین  قابل  نه  او  برای  دیگر 
فریبنده  تنها  آن جا  دارد.  قهرمانانه  وجودی 
که  می افتد  مسیری  به  او  راه  این  از  است. 

حماقت  که  می شود  مصمم 
با  او  کند.  تصویر  را  سیاره اش 
آن ها  از  که  خوانشی  و  سفرها 
خشکِی  و  انزوا  به  می دهد  ارائه 
جهانش دست می یابد. در این جا 
است،  کتاب  یک  تحقیقش،  میوه 

تحمل:  قابل  غیر  موجود  یک  برای 
گفتاری  قطعاِت  با  جهنم.  به  فرود 

کبک وجود ندارد

کتابخانه

اثر ماکسیم بالنچارد

شماره 412   



از  شدید  و  تند  یادداشت هایی  با  او  که  مشروحی  عکس های  و 
نویسنده ای شورشی و گستاخ  به خواندن  ارائه می دهد  زندگی 
می نشینیم که خشم بی حد و حصرش با عشقش برابری نمی کند، 

خنده دار و غم انگیزاند، جدی و سوزناک. 
ما نویسنده ای را می بینیم که اثرات ویران کنندۀ مصرف 

گروتسک گونه  را  کبکی  یک  استعماری  حد  از  بیش 
نمایان می کند. این داستان-مقاله ی ترسناک و بیش 
از حد دردناک، دایره ای را نشان می دهد که در آن 
زندگی می کند، که هیچ حرکتی در درونش حاصل 

نیست. او بر انعکاسی رنگ به رنگ از این دایره 
و  حال  بدبختی  منبع  که  می گذارد  انگشت 

آینده سیاسی کبک است: زبان.
ادبی  نامزدهای جایزۀ  از  این کتاب که یکی 
مقاله  بخش  در  کبک   Des Libraires
بالنچارد،  ماکسیم  اثر  است   »Essai«

استاد زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه 
شهر نیویورک، است. اثر قبلی او یعنی 

روشنفکر  کردن:  »خودمتعهد 
که  مالرو« است  اندره  آثار  در 
نگاهی  صاحب نظران  نظر  از 
و  مالرو  جهان  به  تازه  است 

مفهوم روشنفکر.
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بین دور

شاید برای کسانی که سینما را به طور جدی 
دنبال نمی کنند، مهم نباشد چه کسی فیلم 
را می سازد. اما برای کسانی که به فیلم به عنوان یک اثر هنری 
نگاه می کنند، معموال مهم است که کارگردان کیست. اگر باعث 
سوتفاهم نشود، می توان کارگردان های خوب فیلم را با نام های 
محصوالت  که  همان طور  یعنی  کرد.  مقایسه  مشهور  تجاری 
لیوایز، اپل، سونی و مرسدس بنز معموالً  خوب هستند، فیلم های 
کوئینتین  وایلدر،  بیلی  هیچکاک،  آلفرد  مثل  کارگردان هایی 
دارند.  را  استانداردهای خودشان  فینچر هم  و دیوید  تارانتینو 
به همین علت است که گاهی بازیگران خیلی خوب، در بعضی از 
فیلم ها خوب نیستند، چون احتماال یک کارگردان بد آن  فیلم 
را ساخته است. مثل این می ماند که شوماخر، سوار پراید شود.

با این مقدمه، می خواهم سراغ مجموعه تلویزیونی »شکارچی 
ذهن« بروم، سریالی که دیوید فینچر آن را برای »نت فلیکس«، 

شبکه نمایش خانگی آنالین، ساخته است. 

کارگرداِن »باشگاه مشت زنی« و سریال سازی برای نت فلیکس
تلویزیون  سراغ  سینما  مشهور  کارگردان های  معموال 
وقتی  است  علت  همین  به  »نت فلیکس«.  آن هم  نمی آیند، 
در  را  سریال هایشان  که  مشهوری  نه چندان  نام های  میان  در 

سجاد صاحبان زند

»شکارچی ذهن«
کاراگاهی که قاتل را 

پیدا نمی کند
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را  سریالی  هم  فینچر  دیوید  که  می بینی  گذاشته اند،  نت فلیکس 
کارگردانی کرده، یک جورهایی دست و پای آدم می لرزد، مخصوصا 
اگر »باشگاه مشت زنی« و »هفت« را قبال دیده باشی و سبک این 
کارگردان را دوست داشته باشی. عنوان سریال هم به اندازه کافی 
وسوسه کننده است. اما اگر انتظار یک سریال مهیج و سرگرم کننده 
تلف  ذهن«  »شکارچی  با  را  وقت تان  می کنم  پیشنهاد  دارید،  را 

نکنید. قطعا شما انتخاب های بهتری در نت فلیکس دارید.

کاراگاه، روانکاو یا قاتل باکالس
می شود.  شروع  کلیشه ای  نسبتا  صحنه  یک  با  سریال 
به  حتی  او  بکشد.  را  گروگان هایش  می خواهد  گروگان گیر  یک 
التماس های زنش هم توجه نمی کند. یک کاراگاه جوان وارد صحنه 
قتل  از  را  گروگان گیر  و همکار مسن ترش می خواهند  او  می شود. 
مسن تر  همکار  و  می کشد  را  خودش  گروگان گیر  کنند.  منصرف 
حس  جوان،  کاراگاه  که  حالی  در  می کند،  خوشحالی  احساس 
کارکرد  دو  صحنه  این  می ماند.  زنده  باید  گروگان گیر  که  می کند 
مهم دارد. اول این که نشان می دهد که ما قرار است سریالی فراتر 
از یک سریال معمولِی پلیسی ببینیم. نکته دیگر این که این صحنه 
ابتدایی، شخصیت اصلی سریال را به ما معرفی می کند. او از زمانه 
خودش جلوتر است و نگاهی متفاوت به رویدادها دارد. او ساعت ها 
با یک جنایت کار زنجیره ای حرف می زند تا راز قتل هایش را کشف 
با  شباهتی  باکالس اش  زدن  حرف  و  مودب  ظاهر  که  قاتلی  کند، 
قاتل های کلیشه ای سریال های تلویزیونی ندارد. آیا موفق به کشف 

راز ها می شود؟ قطعا نه. 
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چرا باید »شکارچی ذهن« را ببینیم؟
یاد  را بدجوری  هولدن، همان مامور جوان اف بی آی، من 
نوجوان رمان »ناطور دشت« سلینجر می اندازد، شاید به دلیل 
شباهت اسمی اش و شاید به دلیل بلوغ ذهنی اش. رابطه او با 
دوست دخترش به همان اندازه جذاب است که گفتگویش با 
به  فیلم  جذابیت  از  بزرگی  بخش  شاید  زنجیره ای.  قاتل های 
دلیل ریشه های واقعی اش باشد که بر اساس نوشته های یک 

مامور اف بی آی شکل گرفته.
عین  در  و  ساده  می تواند  اندازه  چه  تا  انسان ها  ما  ذهن 
حال پیچیده باشد. آیا وقتی به کشف ناشناخته های ذهن مان 
قتل  دلیل  کسی  وقتی  آیا  نمی شویم؟  مسحور  می رویم، 
مادرش را می گوید، بی اختیار به حرف هایش گوش نمی دهیم؟ 
ممکن است چندش مان بشود، اما گوش می دهیم. این ماجرا 
در سریال »شکارچی ذهن« حتی قابل قبول تر روی می دهد. 

دستش  قاتل  وقتی 
را روی گردن کارگاه 
ما  می گذارد،  جوان 
می ترسیم. اما این بار 
او بهانه ای برای قتل 

ندارد!

کاراگاهی  هولدن 
است که به هیچ وجه 
با کلیشه کارگاه های 
پلیسی  سریال های 
قابل مقایسه نیست
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است،  زندان  در  هم اکنون  که  سریال  زنجیره ای  قاتل 
چنان مودب و تحصیل کرده به نظر می رسد که باورمان 
نمی شود کسی را کشته باشد. او حتی وقتی دالیل قتل 
مادرش را می گوید، بسیار آرام است، درست مثل قاتل 
بی حوصلگی  دلیل  به  دو  هر  کامو.  آلبر  »بیگانه«  رمان 
آدم می کشند. انگار نمی فهمند در حال انجام چه کاری 

هستند.
اگر دنبال این نیستید که قاتل کیست و کارگاه چطور 
هیجان  جستجوی  در  اگر  می کند،  کشف  را  قتل  اسرار 
الکی نیستید، سریال »شکارچی ذهن« مناسب شماست، 
سریالی که حتی فالش بک قتل ها را نشان نمی دهد و با 
این همه دلهره ایجاد می کند. اگر می خواهید ذهن بشر 
را بهتر بشناسید، این سریال را حتما ببینید. ما انسان ها 

پیش بینی ناپذیر هستیم.

زنجیره ای  قاتل 
سریال،  زندانی 
یک  اساس  بر 
شخصیت واقعی 
خلق شده است
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قرابت اختیاری 

نگارخانه

در میان نمایشگاه هایی که در روزهای 
»قرابت  عنوان  شد،  برگزار  اخیر 
و  تبلیغات  به  توجه  با  کرد.  جلب  را  نظرم  اختیاری« 
انتخاب  گروهی  نمایشگاه  این  پوستر  برای  که  تصویری 
شده بود و استفاده از عنوانی جذب کننده، انتظار دیدن 

آثاری متفاوت، دقیق و متعهد را داشتم.
و  حس  انتقال  برای  جریانی  شکل  به  هنر  به  اگر 
معنا بنگریم، به نظر می آید نقش هنرمند در این ارتباط 
باشد.  پیام  یک  رساندن  برای  مناسب  ابزار  از  استفاده 
بیان  فن  از  استفاده  یا  اشتباه  هر  با  اینصورت  درغیر 
و  اثر  بیننده  میان  ناشدنی  جبران  فاصله ای  نامناسب 
توجه  با  منظور  همین  به  می شود.  ایجاد  شده  ارائه  کار 
به معیارهای فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و 
غیره به کار گرفتن ابزارهای مناسب بصری به میزان درک 
بیننده از اثر یاری می رساند. با این نگاه، شاید بتوان گفت 
عمل  بی هدف  و  معلول  نمایشگاه  این  در  آثار  برخی  که 
به  مستقیم سریعا  و  پروا  بی  بسیار  دیگر  برخی  و  کرده 
اصل مطلب پرداخته و لذت تجسس و شهود را از بیننده 

گرفته بودند.
نمایشگاه:  برگزارکننده  ثابت،  آسمان  خانم  گفته  به 
علم  دنیای  میان  رابطه ای  دارد  سعی  مجموعه  »این 
مدینه  چون  مفاهیمی  همپوشانی  با  انسانی  عواطف  و 

پریسا کوکالن 

زیر شیشه، زیر زمین، 
دومینیک سیروآ  

پریسا کوکالن
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با  کند.  برقرار  تاریخ  و  نام گذاری  هویت،  فن آوری،  فاضله، 
گذر از این نقطه نظر چند جانبه، این آثار بار احساسی خود را 
را  آثارشان  که  آوردن 6 هنرمندی  گسترش می دهند. گردهم 
در این نمایشگاه نمایش داده اند به جهت در کنار هم قراردادن 

دیدگاه های مختلف انجام شده است.«
»قرابت اختیاری« از مفاهیمی است که در مطالعات مکس 
برمی خوریم.  آن  به  آلمانی  اقتصاددان  و  جامعه شناس  وبر، 
با عنوان »مفهوم قرابت اختیاری  میکائیل لوئی در کتاب خود 

»قرابت  می کند:  تحلیل  این گونه  را  آن  وبر«،  مکس  نگاه  از 
مذهبی،  عنصر  دو  میان  است  ارتباطی  اختیاری 

فرهنگی، روشنفکرانه، سیاسی یا اقتصادی که 
از نقاط مشترک معنایی و چشم گیر آنها نشات 
شکل  انتخابی  و  دوطرفه  شکل  به  گرفته، 

می گیرد و تحکیم می شود.«
این نمایشگاه از ۸ مارس افتتاح شده، تا 
بازدید  برای  ادامه خواهد داشت.  آوریل   ۲۱
از این آثار می توانید به نشانی زیر مراجعه 

کنید:
Galerie Division, 2020 rue 
William, H3J 1R8 
T. 514.938.3863 

شکنجه با قطره ی آب، ژان پییر گوتیه / پریسا کوکالن
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موزه هنرهای زیبای مونترال از سوم فوریه تا ششم مه امسال 
مجموعه ای از آثار و اشیای به جای مانده از زمان امپراطوری ناپلئون 
بوناپارت را به نمایش گذاشته است. این آثار با همکاری کاخ فونتن 
بلو، محل رسمی سکونت ناپلئون، برای نمایش در این نمایشگاه از 
فرانسه به مونترال منتقل شده اند. به نقل از سایت موزه هنرهای 
زیبای مونترال، این آثار در فضایی مسحورکننده و مجلل، زندگی 
ناپلئون از زمان تاجگذاری او در سال ۱۸04 تا هنگام تبعیدش در 

سال ۱۸۱5 را در معرض دید عالقمندان قرار داده است. 
در سال  و  متولد  اژکسیو  در  در سال ۱۷6۹  بوناپارت  ناپلئون 
اولین  او  بست.  فرو  جهان  از  چشم  سنت هلن  جزیره  در   ۱۸۲۱
امپراطور فرانسه و از شخصیت های تاثیر گذار در تاریخ این کشور 
و اروپاست. علی رغم خدمت های زیادی که ناپلئون به کشورش و 
به مردم اروپا کرد، جنگ های زیادی را باعث شد که همین موضوع 
موجب تنفر عده ای از او شد و در نهایت او را تبدیل به شخصیتی 
خاکستری در تاریخ فرانسه نمود که گاه از او به خاطر رشادت ها و 

گاه به خاطر خونریزی ها و خودخواهی هایش یاد می شود.
موزه هنرهای زیبا در خیابان شربروک بین دو ایستگاه متروی 
»پیل« و »گی-کونکوردیا« واقع شده است. ورودی آن برای کودکان 
زیر ۱۲ سال رایگان است. موزه را می توانید چهارشنبه ها بعدازظهر 

از ساعت ۱۷ با بلیت نیم بهاء بازدید کنید. 

مالقات 
با 

ناپلئون
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بازی های تدارکاتی ایران
باشگاه

کمتر از دو ماه و نیم به شروع جام جهانی ۲0۱۸ روسیه سجاد صاحبان زند
با  ژوئن   ۱5 ایران  فوتبال  ملی  تیم  است.  مانده  باقی 
مراکش بازی می کند و این بازی اهمیت بسیاری برای فوتبال دوستان 
ایرانی دارد. این نخستین بازی ایران است و قطعا اگر تیم ملی، بازی 
هم  را  مقدماتی  مرحله  در  بعدی اش  بازی  دو  کند،  ارائه  قبولی  قابل 
عنوان  به  مراکش  دیگر،  از طرف  داد.  ادامه خواهد  بهتر  روحیه ای  با 
نماینده قاره آفریقا، نزدیک ترین تیم این گروه از نظر قدرت فوتبالی 
به ایران است. اسپانیا و پرتقال، دو تیم دیگر گروه هستند. کمتر کسی 

است که فوتبال این دو کشور را نشناسد. 
اسپانیا روز سه شنبه آرژانتین را با نتیجه عجیب شش بر یک بُرد و 
این نشان می دهد که تیم ملی بازی سختی را در برابر این تیم خواهد 
داشت. پرتقال هم هر چند آخرین بازی تدارکاتی اش را به هلند باخت، 
اروپا در سال  این تیم قهرمان آخرین جام ملت های  نبریم  یاد  از  اما 
۲0۱6 شده است. فقط حضور یک رونالدی آماده، مردی که پنج بار توپ 
طال را از آن خود کرده، کافی 
برای  تیمی  هر  تا  است 
در  کردن  بازی  برای 
پرتقال  مقابل 
س  حسا ا
نی  ا نگر

کند. 

شماره معکوس تا جام جهانی روسیه

مسعود شجاعی، 
بعد مدت ها به 

تیم ملی برگشت 
و کاپیتان تیم ملی 

بود. او بعد از حضور 
در برابر یک تیم 
اسراییلی، برای 
مدتی غایب بود.
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حاشیه های همیشگی
تیم ملی عالوه بر این تیم های بسیار قدرتمند، رقیب 
باشد.  هم  قدرتمندتر  بقیه  از  که شاید  دارد  هم  دیگری 
ایران  حاشیه هایی که همیشه در لباسی تازه در فوتبال 
برنخواهند  ملی  تیم  سر  از  دست  می کنند،  رخ نمایی 
برداشت. در دوره ای چند مربی ایرانی با کارلوس کیروش 
موتور  به  را  ایرانی  مربیان  کیروش  داشتند، چون  جدال  
بازیکن  چند  دیگر،  دوره ای  در  بود.  کرده  تشبیه  گازی 
بسیاری  و  شدند  گذاشته  کنار  تیم،  از  ملی  تیم  مهم 
دوره ای  در  می افتاد.  اتفاق  این  نباید  که  بودند  معتقدند 
کنار  یکی یکی  کیروش  کارلوس  ایرانی  دستیاران  دیگر، 
شاه بیت  اما  گرفت.  شکل  بسیاری  حاشیه های  و  رفتند 
حاشیه ها در تیم ملی، بعد از درگیری های برانکو )مربی 
وقتی  چند  درگیری ها  داد.  روی  کیروش  با  پرسپولیس( 
از  پرسپولیس  بازیکنان  شایعه شد  حتی  و  داشت  ادامه 

تیم ملی کنار گذاشته می شوند که خوشبختانه نشدند.
علی  درگیری های  به  ملی  تیم  حاشیه های  آخرین 
روزگاری  که  دو  این  می شود.  مربوط  کیروش  و  کریمی 
تجربه  را  دستیاری  و  مربی  آن  از  بعد  و  مربی  و  شاگرد 
هم  روبروی  حساس  شرایط  این  در  و  حاال  بودند،  کرده 

ایستاده اند و به هم اتهام وارد می کنند.

علیرضا بیرانوند ، به 
احتمال فراوان دروازه 

بان تیم ملی در جام 
جهانی خواهد بود. 
اما او گاهی گل های 

عجیب و ابتدایی 
می خورد.
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بازی های تدراکاتی
اما حاشیه های تیم ملی فقط به درگیری ها مربوط نمی شود. حدود 
نام سیرالئون  به  ناشناخته  تیمی  با  ایران  اسفند(،  قبل )۲۷  دو هفته 
بازی کرد، تیمی که رئیس فدراسیون این کشور آن  را تیم ملی کشورش 
نمی داند و شاید جالب باشد که بدانیم این کشور لیگ فوتبال ندارد. تیم 
ملی ایران، منتخبی از بازیکنان این کشور را چهار بر صفر شکست داد، 
اما بسیاری این بازی را فاقد ارزش دانستند. مساله پاداش های تیم ملی 
بعد از این بازی بسیار حاشیه ساز شد. یکی از بندهای قرارداد مربی تیم 
ملی این است که بعد از هر برد، پاداش دریافت می کند. بسیاری گفتند 
که کیروش این بازی را فقط برای دریافت پادش خودش برگزار کرده 

است. 
بازی بعدی ایران با تیم ملی تونس بود که در جام جهانی هم حضور 
دارد. ایران در نخستین بازی سال ۱۳۹۷، بازی را یک بر صفر به تونس 

باخت و همین انتقادهای بسیاری را متوجه تیم ملی و کیروش کرد.

ایران - الجزایر
آخرین بازی تیم ملی با الجزایر، سه شنبه همین هفته انجام شد و با 
پیروزی دو بر یک به سود ایران همراه بود. دو گلی که ایران در نیمه اول 
زد، سبب پیروزی ما شد، اما بازی دفاعی تیم ملی در نیمه دوم، صدای 
بسیاری از منتقدان را در آورد. الجزایری ها یک گل زدند و می توانستند 

گل های بیشتری هم بزنند.
بسیاری  شباهت های  جهانی،  جام  در  ایران  رقیب  مراکش،  تیم 
را شکست  تیم  این  توانست  ما خواهیم  آیا  دارد.  تونس  و  الجزایر  با 
دهیم؟ آیا ایران می تواند برای اولین بار از گروهش صعود کند؟ برای 

دانستن پاسخ این پرسش ها باید کمی صبر کنیم.  
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نیازی  مسابقه  از  بعد  که  ورزشی  تنها 
به دوش گرفتن ندارید و با همان سر و 
وضع می توانید بروید مهمانی، شطرنج است. در این ورزش 
باشید که  باید خیلی بدشانس  و  ندارد  آسیب دیدگی وجود 
روی  از  یا  کند  پاره  را  رباط دست تان  مسابقه  دکمه ساعت 
صندلی به پایین پرت شوید یا حریف مهره فیل را پرت کند 
سمت چشم تان، به همین دلیل پزشک یک تیم شطرنج، در 
طول مسابقه راحت ترین شغل دنیا را دارد و شما هیچوقت 
بپرد وسط  به دست  ندیده اید که پزشک تیم شطرنج کیف 

میز بازی!
کمک مربی،  بدن سازی،  مربی  به  شطرنج  بازیکن  یک 
مسئول کلمن، ماساژور، لباس ورزشی، کفش ورزشی و ساک 
می تواند  قمقمه  جای  به  را  آب  حتی  و  ندارد  نیاز  ورزشی 
ورزش  این  خاطر  همین  به  بخورد،  یک بار مصرف  لیوان  از 
که  است  همین  برای  شاید  و  دارد  نیاز  امکانات  حداقل  به 

کشورهای فقیری مثل هند در آن سرآمد هستند. 

درای کانادا 

حامد حبیبی

شطرنج

ورزش ارزش است
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با  نداشته چون هم  قهاری  اما چین هیچگاه شطرنج باز 
اجناسی که به کشورهای دیگر قالب می کنند کشورشان فقیر 
نیست و هم آنقدر آنجا شلوغ است که هر وقت دو تا چینی 
نفر که دارد رد  پای یک  بازی کنند حتما  بخواهند شطرنج 
می شود به صفحه بازی می خورد و مهره ها پخش و پال می شوند 

و هیچ بازی شطرنجی در چین به سرانجام نمی رسد. 
داستان شطرنج هم بسیار عبرت آموز و باورپذیر است؛ 
جنگ  همدیگر  با  کشورها  قدیم  زمان های  در  که  می دانید 
پادشاه  می کردند.  طرح  معما  هم  برای  بلکه  نمی کردند 
هندوستان بازی شطرنج را به ایران می فرستد تا قوانین بازی 
را ایرانی ها کشف کنند و در غیر اینصورت به آنها باج و خراج 
بدهند، ایرانی ها هم در مقابل بازی منچ را به هند می فرستند. 
حاال این چه مرضی بوده و چرا خیلی قشنگ به کشورهای 
یکدیگر لشکرکشی نمی کرده اند را کسی نمی داند! ایرانی ها 
قوانین شطرنج را کشف می کنند اما هندی ها به جای منچ آن 
طرف صفحه را بازی کردند و مدام از مار باال می رفته اند و از 
پله پایین می آمده اند و این شد که هندوستان به خاطر یک 
بازی مار و پله بی قابلیت خاک بر سر شد و سال ها به ایران 
باج و خراج داد تا زمانی که نادر از این باج و خراج گرفتن 
معمابازی  به  خیلی  چون  و  رفت  سر  حوصله اش  بی دردسر 
عالقه نداشت خودش شخصا رفت باج و خراج را بگیرد ولی 

آنقدر محکم گرفت که زد مار و پله هندی ها را یکی کرد. 
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