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سرِ خط

حدود دو هفته از اجرای مراسم »جشنواره بهار« می گذرد اما 
آنچه باعث شد امروز به آن بپردازم گفتگوی دوستانه ای بود با یک 
اتفاقًا در بیست و پنجم مارس از متروی  همسایه کبکی که گویا 
پالس دزار بیرون آمده و شاهد رقص و آواز »ایرانی« بوده است. 

البته من نوشتم »ایرانی« شما بخوانید »مراکشی«!
ماجرا اینجا بود که دوست کبکی من از بخشی از مراسم فیلم 
گرفته بود و داشت به من نشان می داد که می گفت حاال که در یک 
مجله ایرانی می نویسی، اشاره کن که مونترال شهری چندفرهنگی 
است و مثاًل ببین در آن روز سرد آخر مارس، عده ای مراکشی چه 
کردم  نگاه  او  به  تعجب  با  من  و  کنار پالس دزار  بودند  کرده  کار 
مراسم  یک  این   مراکشی اند،  این ها  گفته  کسی  چه  پرسیدم  و 

ایرانی و به مناسبت نوروز بوده.
بدون  می کنیم  برگزار  مراسمی  وقتی  اینکه  خالصه 
برای  بروشوری  بدون  معرفی،  پارچه نویس  بدون  شناسنامه، 
برداشت  می آیند،  عده ای  کنیم  توجه  اینکه  بدون  و  توزیع 
تکرار  بسته  حلقه  یک  در  می روند،  و  می کنند  مختصری 
شونده به دور خودمان گرفتار شده ایم. حلقه ای که هرچند 
صدایش در درون کامیونیتی ایرانی خوب شنیده می شود 

اما بازتاب بیرونی ندارد.
همه این ها را گفتم تا برسم به اینکه کمتر از ۶ ماه 
می شود.  برگزار  کبک  استان  پارلمانی  انتخابات  دیگر 
انتخابات  این  در  باید  ایرانی  کامیونیتی  عنوان  به  ما 
تاثیرگزار باشیم تا از حلقه بسته ایرانی بودن بیرون 
یک  انتخاب  معنی  به  صرفًا  تاثیرگزاری  اما  آییم. 
ایرانی در مجلس نیست بلکه خیلی ساده می تواند 
تا حرف  باشد  به کاندیداهای محلی  فشار آوردن 
شعار  ما،  کامیونیتی  ویژه  نیاز  و  ما  خواسته  ما، 
محله امان  کاندیداهای  بین  از  کاندیدا  بهترین 

بشود. 

حلقه بسته ایرانی بودن



برج سوزن بانی ولینگتون
این ساختمان ۳ طبقه، در سال های ۱۹4۰ 
الکترومغناطیسی  فناوری  آخرین  پذیرای 
صنعت حمل ونقل ریلی دنیا در مونترال بود 
تا الکتریسیته به جای اهرم های مکانیکی، 

مسیر حرکت قطارها را کنترل کند. 
یک  به  به زودی  ولینگتون  کنترل  مرکز 

مجتمع فرهنگی تبدیل خواهد شد.

پنجره
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https://goo.gl/maps/jEyywnQgqf92


پارک مونت رویال 

گذر زمان

مسیح،  میالد  از  قبل  هزارم  سه  سال 
منطقه ای  طبیعی  یخچال های  دل  در 
نامیده  مونترال  امروز  که  جزیره  ای  دل  در  زیاد  وسعت  با 
می شود، سه تپه بزرگ، بر اثر آب شدن یخ ها و عقب نشینی 
توده های برف، تشکیل شدند. این سه تپه ، با آن چشم انداز 
منحصر به فرد رو به رودخانه سنت لوران و جنگل های انبوه 
برای قبیله بومیان »ایروکو« جایگاه بزرگ و باشکوه و مقدسی 
داشتند. ضمن اینکه بومیان از چوب های درختان جنگل برای 
ساخت روستاهای خود در منطقه ای به نام »اوشِلگا« استفاده 
یک  مثل  که  هم  تپه  سه  این  تیز  سنگ های  از  می کردند، 
و  شکار  وسایل  ساخت  برای  می رسیدند،  نظر  به  بزرگ  کوه 
ابزارهای دیگر بهره برداری می کردند. یک روز صبح در سال 
۱5۳5 وقتی بادهای سرد پاییزی از طرف رودخانه سنت لوران 
به سمت دهکده بومیان »اوشلگا« می وزیدند، سروکله »ژاک 
کارتیه« و دار و دسته اش پیدا شد. »ژاک کارتیه« دوسالی بود 
که از طرف شاه فرانسه مامور به کشف و سیر و سیاحت در 
دنیای جدید اینطرف دنیا شده بود و این دفعه اولی بود که به 

مریم ایرانی
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دهکده بومی با اینهمه امکانات و مزارع لوبیا، ذرت وکدوتنبل 
برخورد می کرد. بومیان»ایروکو« این تازه واردان بور و سفید را 
بود خیلی عزت و  با آن کاله های عجیب و غریبی که سرشان 
اولین چیزی که نشان جناب »کارتیه« دادند،  احترام کردند و 
مثل  که  بود  باشکوهش  جنگل های  و  مقدس  تپه  سه  همان 
»ژاک  دیدنی می کرد.  را  منظره دهکده شان  باعظمت  کوه  یک 
کارتیه« آنقدر تحت تاثیر عظمت، زیبایی و چشم انداز این تپه ها 
قرار گرفت که به آن لقب »کوه سلطنتی« یا »مونت رویال« را 
داد. در سال ۱۶4۲ که مزونوو رسما شهر مونترال را بنیانگذاری 
کرد و نام »اوشلگا« را تغییر داد، سیل بزرگی در شهر راه افتاد 
که عده زیادی از ساکنین را به کام مرگ فرو برد، مزونوو برای 
یادبود قربانیان و برای شکرگزاری از زنده ماندن بقیه، صلیبی 

را روی تپه های مونت رویال نصب کرد. 
ساکنان جدید شهر با  استفاده از دانش بومیان می دانستند که 
زمین های پایین این تپه چقدر حاصلخیز هستند و برای همین 
شهر  قسمت های  مهمترین  از  یکی  گرفتند  تصمیم  هم 
 Fort de la Montagne را که آن زمان  مونترال 
نام داشت همان پای کوه بنا کنند. امروز دو برج 
بلند از آن منطقه در خیابان شربروک حوالی 

خیابان ات واتر باقی مانده است. 
بعد از اینکه اشراف انگلیسی تسلط 
گرفتند،  دست  به  را  مونترال 
آن ها هم منطقه خودشان را در 
قسمت پایینی کوه بنا کردند 
که  گیل  مک  جناب  بعد  و 
هوای  و  آب  از  خیلی 
رویال  مونت  کوه پایه 
ترجیح  می برد،  لذت 
داد دانشگاه خودش را 
در حاشیه کوه درست 
کند. خیابان کت دنژ و 
و  مونت  وست  منطقه 
قبرستان کاتولیک های 
همگی  هم  مونترال 
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مونت  کوه  بر  و  دور 
گرفتند؛  شکل  رویال 

مردم  صدای  کم کم  اما 
عادی شهر بلند شد. 

دلشان  هم  آن ها 
سهمی  می خواست 
کوه  زیبایی های  از 
بومیان  مقدس 
آن  با  شهرشان 
جنگلی  مناظر 
چشم  انداز  و   زیبا 

رودخانه  نظیر  بی 
داشته  لوران  سنت 

 باشند. 
سال های  حوالی  سرانجام 

مونترال  شهرداری   ،۱۸۷۲
یک میلیون دالر هزینه کرد و از 

4۷۸ نفر از کسانی که ادعای مالکیت 
داشتند،  را  رویال  مونت  کوه  زمین های 

اولیه  بنای  سنگ  و  خرید  را  زمین هایشان 
»فردریک  گرفت.  شکل  رویال  مونت  پارک 

اولمشتاد« مهندس آمریکایی که قبال پارک مرکزی نیویورک را 
طراحی کرده بود، ساختن پارک مونت رویال را بر عهده گرفت 
و در روز ۲4 ماه مه ۱۸۷۶ روز ملکه ویکتوریا، این پارک رسما 
شکل  به  جدید  بنای  یک  نوزدهم،  قرن  اوایل  در  شد.  افتتاح 
صلیب به یاد مزونوو روی تپه های پارک مونت رویال ساخته شد. 
ایوان بلند پارک هم که رو به منظره اصلی شهر و دریاچه سنت 
لوران است یکی از جاذبه هایی بود که مردم شهر را بیش از پیش 
برای دیدن این پارک جنگلی زیبا تشویق می کرد؛ به همین دلیل 
 یک سیستم حمل و نقل شبیه تراموا برای انتقال مردم به باالی 

تپه ها طراحی و ساخته شده بود.
پارک مونت رویال در طی سال هایی که از تاسیس اش گذشته 
هم  آن  طبیعت  روی  که  داشته  زیادی  حاشیه  های  امروز  به  تا 
اثر گذاشته است. سال ۱۹54 شهردار مونت رویال جناب »ژان 
دراپو« در یک فرمان عجیب اعالم کرد که درختچه های کوتاه 
اعمال  که  باعث شده اند  رویال،  مونت  پارک  انبوه  های  بوته  و 
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فردریک اولمشتاد
طراح پارک مونت رویال



غیراخالقی در این پارک تبدیل به یک مسئله عادی بشود و به 
را کم کم حذف کنند. ولی کوه  همین دلیل دستور داد که آن ها 
فرسایش  با  بود  شده  تخریب  اش  طبیعی  بافت  که  رویال  مونت 
شدید خاک روبرو شد و به همین دلیل در اوایل دهه ۱۹۶۰   طی 
فرمانی، شهرداری مجبور به کاشت ۶۰ هزار درخت در پارک شد. 
آخرین حاشیه پارک مونت رویال هم مربوط به همین چند وقت 
اخیر است که والری پالنت شهردار شهر مونترال با فرمان جنجالی 
اش به راه انداخت؛ او اعالم کرد که برای مبارزه با ترافیک و افزایش 
حجم ماشین ها دیگر اجازه نمی دهد هیچ اتومبیلی از مسیر تپه 
مونت رویال و تونل پارک که از سال ۱۹۳۰ تا به امروز مسیر تردد 
بوده است، برای حرکت استفاده کند. او یکی از مهمترین دالیل 
خود برای این کار را حفظ بافت طبیعت پارک عنوان کرده بود. 
با این حال ۱۷ هزار مونترالی به این کار اعتراض کردند؛ اکثر این 
افراد، ساکنان منطقه کت دنژ هستند که از این تپه برای رفت و 

آمد استفاده می کنند. 
با  امروز  رویال  مونت  پارک  قرن ها،  از گذشت  بعد  و  این حال  با 
نوع   ۶۰ و  گیاهی  گونه   ۲۰۰ از  بیش  و  باشکوهش  بلوط  درختان 
پرنده همچنان  و  دوزیست  جانوری، خزنده،  گونه   ۱۸۰ و  درخت 
بزرگترین نماد شهر مونترال است که با طبیعت منحصر به فردش 
این شهر را نسبت به شهرهای بزرگ دیگری که فقط ساختمان 
و آسفالت خیابان هستند، یک سر و گردن باالتر نگاه می دارد و 

باعث افتخار ساکنانش است.

شماره 3 8

ژاک کارتیه و بومیان ایروکو



جارچی

حجاب و 
عمامه 

برای پلیس 
مونترال

هفته گذشته یکی از مشاوران 
شهر باب گفتگویی را باز کرد 
مونترال  پلیس  پرسنل  که 
باشند مثل  اجازه داشته  باید 
سایر شهرهای بزرگ کانادایی 
خانم های  برای  حجاب  از 
مسلمان و عمامه برای آقایان 

سیک استفاده کنند.
استقبال  با  پیشنهاد  این 
پالنت،  والری  محافظه کارانه 
شد.  روبرو  مونترال  شهردار 
وی هرچند از طرح این مسأله 
از  منفعالنه  اما  کرد  استقبال 
کنارش گذشت تا جو را آنهم 
درست ۶ ماه قبل از انتخابات 

استانی متشنج نکند.
در مقابل فرانسوآ لگول، رهبر 
کبک  آینده  ائتالف  حزب 
 Coalition Avenir(
Québec( با این موضوع به 
در  را  آن  و  پرداخت  مخالفت 
بر  حاکم  الئیک  اصول  خالف 

استان کبک دانست.
فدرال  پلیس  کانادا،  ارتش 
شهرهای  برخی  پلیس  و 
تورنتو  و  ونکوور  مثل  بزرگ 
مدتهاست که حجاب و عمامه 
لباس فرم پلیس  به عنوان  را 

قبول کرده اند.
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حاال که زمستان تمام شده، مشکل راه های پرچاله استان کبک، بیشتر 
خودش را نشان می دهد. اینکه جاده های استان پر از چاله است قطعًا 
برای هیچکدام از کبکی ها حیرت آور نیست. مخصوصا اهالی مونترال 
با جاده هایی پر از چاله که در آغاز هر فصل گرما فقط کمی لکه گیری 
می شوند، به خوبی آشنا هستند. اما اینکه وزیر راه استان اعالم رسمی 
کند که قرار است بودجه ای برای تعمیر جاده های استان اختصاص داده 
شود، آنهم درست ۶ ماه قبل از انتخابات استانی، قطعًا هم خبر خوبی 

است و هم کمی قابل تامل.
آندره فورتن، وزیر راه کبک اعالم کرد که کبک برای بازسازی ۳۱ هزار 
کیلومتر راه پرچاله استان، ۱5 میلیارد دالر پول احتیاج دارد. تقریبا 

نیمی از راه های کبک بی کیفیت یا با کیفیت ضعیف ارزیابی شده اند.
کارشناسان معتقدند که بیشتر راه های استان کبک بین ۳۰ تا 5۰ سال 
پیش ساخته شده اند و صرف تجدید آسفالت سطح خیابان چاره درد 
نیست بلکه زیرساخت چاده دستخوش مشکل شده و باید زیربنای راه 

را عوض کرد. 

جاده های پرچاله کبک
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با حضور   regard persan و  شنبه، ۲۸ آوریل، گروه موسیقی کمان 
اجرا  را  هنرمندان و موسیقیدانان شناخته شده و مطرح شهر، کنسرتی 

خواهند کرد که عواید آن صرف کمک به کمپین کرمانشاه خواهد شد. 
پوریا   ،Olivier Marin، امیری  امیر  توکل،  شوان  سهرابی،  بهناز 
این  در  حاضر  هنرمندان  از  طبسیان   ضیا   ، کامجو  سعید  پورناظری، 

کنسرت هستند. 
تشکیل  با  مونترال  ساکن  ایرانیان  از  گروهی  کرمانشاه،  زلزله  از  پس 
کمپینی به نام کرمانشاه شروع به فعالیت و جمع آوری کمک مالی کردند. 
دست اندرکاران  است.  زلزله زده  منطقه  در  مدرسه  یک  ساخت  هدف 
دیگر  برنامه های  و  نمایشگاه   کنسرت،  برگزاری  با  تا  دارند  تالش  برنامه 
کمپین  این  فعاالن  از  مشعوف  نیما  کند.  جمع آوری  را  مردی  کمک های 
می گوید: »برنامه هایی مثل رقص کردی که ۲۷ فوریه برگزار شد، فروش 
غذا و پخش فیلم مستند توانست بیش از ۱۲۰ نفر را دور هم جمع کند. 
همچنین نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی ساکن مونترال که سه روز 
متوالی از ۲ تا 4 مارس در گالری مکیگ به نفع این مجموعه فروش داشت، 
از برنامه های این گروه بود«. در این نمایشگاه ۲4 هنرمند با ۸۰ کار حضور 

داشتند. 
پول  دالر  هزار   ۱۷ حدود  امروز  تا 
جمع آوری شده که امید می رود در 
آخرین برنامه کمپین که برگزاری 
یک کنسرت موسیقی است، رقم 

همچنان افزایش پیدا کند. 

کنسرت برای کمپین کرمانشاه
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»همه  نام  به  فرهادی  اصغر  جدید  فیلم  فرهادی  اصغر  جدید  فیلم 
می دانند« با بازی »خاویر باردم« و »پنه لوپه کروز«که به زبان اسپانیایی 
ساخته شده به عنوان فیلم افتتاحیه در هفتادویکمین دوره جشنواره 

فیلم کن نمایش داده خواهد شد.
افتتاحیه  در  که  است  زبانی  اسپانیایی  فیلم  دومین  می دانند«  »همه 
فیلم  تنها  این  از  پیش  درمی آید.  نمایش  به  کن  فیلم  جشنواره 
اسپانیایی زبان افتتاحیه این جشنواره معتبر سینمایی »تربیت بد« به 
زبان  به  کن  افتتاحیه  فیلم های  معموال  بود.  آلمودوار  پدرو  کارگردانی 

انگلیسی یا زبان فرانسوی هستند.
و  »گذشته«  فیلم  دو  با  این  از  پیش  ایرانی  کارگردان  فرهادی  اصغر 
»فروشنده« در جشنواره فیلم کن حضور داشت. او دو جایزه اسکار هم 

برده است. 
است،  فرهادی  اصغر  قلم  به  هم  آن  فیلمنامه  که  می دانند«  »همه 
داستانی زنی به نام »الرا« با بازی »پنه لوپه کروز« را روایت می کند که از 
بوئنس آیرس در آرژانتین برای شرکت در یک جشن خانوادگی به اسپانیا 
سفر کرده اما در جریان جشن رویدادهایی روال زندگی شخصیت های 
دیگر  دارین«  »ریکاردو  و  باردم«  »خاویر  می دهد.  تغییر  را  داستان 

بازیگران این فیلم هستند.

افتتاح جشنواره فیلم کن 
با فیلمی از اصغر فرهادی



وز داستان ر

گرم  هوای 
چندانی  فاصله 
از ما ندارد و اگر فکر می کنید با گرم 
و  ترافیک زمستانی  از شر  شدن هوا 
برف راحت خواهید شد باید کمی این 
تا  کنید  نگاه  را  طرفتان  آن  و  طرف 
ببینید که هیوالهای نارنجی مونترالی 
بیدار  زمستانی  خواب  از  کم کم  هم 
می شوند تا خیابانهای شهر را دوباره 

اشغال کنند.
این  تسخیر  به  شهر  زودی  به 
نارنجی رنگ  راه سازی  عالمت های 
مفهوم  و  معنی  که  آمد  درخواهد 
مسیر  تغییر  راه ها،  بودن  بسته  آن 
گاه  که  عالمتهایی  است.  ترافیک  و 
نگه  بسته  را  مسیری  تابستان  تمام 
شن  دانه  یک  اینکه  بدون  می دارند 
چند  فقط  شود.  جابجا  محل  آن  در 
ترافیکی  بدقواره  و  بزرگ  مخروط 
نارنجی رنگ را می گذراند سر راه که 
مسیر بسته شود و بعد یک توالت آبی 
رنگ سیار آنجا نصب می شود و شاید 

شهرام یزدان پناه

یک عاشقانه 
نارنجی
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چند ماشین راه سازی، تجهیزات و از 
این قبیل چیزها هم در راه بسته شده، 
زیر آفتاب لم بدهند و به ریش من و 
شما بخندند. همه اینها برای این است 
خراب  ترافیک  در  را  ما  تابستان  که 
کنند و بعد ناگهان غیبشان می زند و 
می روند تا فصل گرمای بعدی که جای 

دیگری را اشغال کنند.

عشق در نگاه چهارم
اولش که با این مخروط های عجیب 
خودتان  با  می شوید  روبرو  غریب  و 
یا  ساختمانی  کار  ُخب  که  می گوید 
این  با  راه سازی است و چه خوب که 
از  جیغ شان  رنگ  و  بزرگ  هیکل 
دیده شدن هستند.  قابل  دور  فاصله 

برای ایمنی خوب است!
از چند برخورد و مالقات  بعد  اما 
از  کم  کم  نارنجی«  »مخروط  این  با 
اضطراب  و  استرس  دچار  آنها  دیدن 
از  دسته ای  هر  دیدن  می شوید چون 
خط  به  و  ایستاده   گوشه ای  که  آنها 
راه،  بودن  بسته  از  نشان  شده اند، 
تغییر مسیر، ترافیک و صد گرفتاری 

دیگر دارد.
ماه  چند  بعضی ها  در  مرحله  این 
طول  سال  چند  حتی  برخی  در  و 
تنفر  مرحله  به  اینکه  تا  می کشد 
می بینید  را  آنها  جا  هر  می رسید. 
چیزی زیر لب و حتی در برخی موارد 
بلند می گویید که متاسفانه  با صدای 

شماره 3 14



ما از نوشتن آن در اینجا به دلیل برخی 
اگر  معذوریم،  اخالقی  محدودیت های 
کسی دور و برتان نباشد لگدی نثارشان 
زمین  به  را  آنها  و حتی شاید  می کنید  

انداخته یا جابجا کنید.
دارد  الزم  زمان  مدتی  تنفر  دوره 
شما  و  شده  دگردسی  دچار  کم  کم  تا 
»مخروط  این  گرفتار  همیشه  برای  را 
تنفر  بعد  به  زمان  این  از  کند.  نارنجی« 
در  ترافیکی،  نارنجی  مخروط های  از 
در  زندگی  از  که  آرامشی  احساس  کنار 
حس  و  می دهد  دست  شما  به  مونترال 
می کند،  زنده  برایتان  را  خانه  و  تعلق 
ایجاد  قلب تان  در  عاشقانه  پارادوکسی 
عمیق  آنقدر  پارادوکسی  می کند، 
هوا  وقتی  غروب  روز  یک  باالخره  که 
اجازه  هنوز  غرورتان  و  است  تاریک 
نمی دهد عشق جدیدتان به این نارنجی 
اسرارآمیز را آشکارا بیان کنید، به یکی 
لگدی  سبز شده  راهتان  سر  که  آنها  از 
می زنید و بعد به بهانه اینکه می خواهید 
و  می دارید  برش  کنید،  جابجایش 
روز  هر  که  جایی  می گذاریدش  می برید 

صبح بتوانید آن را ببینید.
کسی  تنها  شما  می کنید  فکر  اگر 
عشقی  داستان  این  که  هستید 
در  سخت  کرده،  تجربه  را  نارنجی رنگ 
تا  را  مطلب  این  است  بهتر  و  اشتباهید 

انتها بخوانید.
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گفتیم که شما در این دلدادگی »نارنجی« تنها نیستید. حاال 
دیگر مخروط های نارنجی رنگ ترافیک مونترال به نماد شهرمان 

تبدیل شده اند. از نمک و فلفل پاش تا کوسن، از جاسوئیچی 
تا تی شرت، خالصه مردم یک جورهایی تالش دارند تا این 

هیوالها را عاشقانه در قلبشان حفظ کنند.
مدتی  مونترالی  هنرمند  و  طراح  داروو«  »سارا 

است که از نمادهای مونترالی طرح های مختلف 
می کشد و حاال دارد روی کارت پستال هایی 

نارنجی رنگ  ترافیکی  مخروط های  از 
شهر مونترال می کشد. البته که یکی از 
شخصیت های اصلی این کارت پستال ها 
مونترال  خیابان های  متعدد  چاله های 

است. کار روی این کارت پستالها هنوز تمام 
نشده اما سارا تقریبا همه آنها را پیش فروش کرده است. 

گفته بودیم که عشق نارنجی واگیردار است! نگفته بودیم؟
سارا می گوید کامال طبیعی است وقتی چیزی آزارتان می دهد شروع 

کنید از آن سوژه یک جوک یا سرگرمی بسازید.
به  که  پاش هایی  فلفل  و  نمک  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
فروشگاه های  در  مونترال  رنگ  نارنجی  ترافیکی  مخروط های  شکل 
سوغاتی فروشی شهر عرضه می شوند، یکی از پرفروش ترین محصوالت 
این فروشگاه ها هستند. نکته جالب اینکه مشتریان این محصول معموال 
را  نمک پاش ها  این  مونترالی ها  خود  عمدتا  بلکه  نیستند  توریست ها 
ترافیک و همه  با موفقیت  و زمانی که  احتماال سر میز شام  تا  می خرند 
این هیوالهای نارنجی را پشت سرگذاشته و به خانه رسیده اند، در حال 

خوردن غذا به ریش آنها بخندند.
استفانی لوآسی مالک یکی از فروشگاه های سوغاتی فروشی خیابان 
چرا  می پرسند  من  از  توریست ها  وقت ها  »خیلی  می گوید  مونت رویال 

وقتی این عالئم ترافیکی آزارتان می دهد از آن ها سوغاتی 
می سازید و من توضیح می دهم که ما در مونترال درباره 

هرچیز اذیت کننده ای جوک می سازیم«

نارنجی واگیردار



این عشق در بعضی هنرمندان مونترالی آنقدر عمیق شده 
که تانیا میگناکا تصمیم گرفته با این معشوقه های نارنجی رنگ 
زندگی ببخشد. او مجموعه ای از داستان های کمیک را نوشته 
که شخصیت های اصلی آن همین مخروط های ترافیکی نارنجی 

رنگ هستند. 
داستان درباره سرگذشت پونتو کوچولوست که از خانواده 
خود در اتوبان ۳۰ جدا می شود تا مونترال را از نزدیک ببیند. 
در این مسیر او پل عظیم الجثه تورکات را می بیند که با صبوری 
منتظر بازنشستگی خود است و سایر اتفاقات بامزه دیگر که 

کنایه ای به مدیریت شهری مونترال نیز دارد. 
تانیا می گویدکه پونتو به او کمک کرده تا مسائل جدی را با 
زبان ساده و طنز بیان کند و حسی عمیق از رفاقت بین او و این 
عالئم ترافیکی ایجاد نموده است. پونتو حال و هوای کودکانه 
چشم های  دریچه  از  شهر  مشکالت  به  و  است  صادق  دارد، 
معصوم خود نگاه می کند و اینجاست که می شود بی پرده حرف 

زد.

مخروطی به نام پونتو



اما این همه عالقه به عالئم ترافیکی آزاردهنده باید 
ریشه دیگری هم داشته باشد. پرفسور »فردریک 
می گوید  دانشگاه  استاد  و  گرافیک  طراح  متز«، 
جلب  خاصیت  دلیل  به  نارنجی  رنگ  هرچند 
در  بیشتر  دارد  انسان  مغز  روی  ه  توجه کننده ای 
جاهایی که خطر بالقوه وجود دارد مثل کارگاه های 
این  اما  می شود؛  استفاده  راه سازی  یا  ساختمانی 
رنگ میل به اخالق گرایی و افزایش روابط عمومی 
باعث  که  میلی  می دهد.  افزایش  نیز  را   انسان ها 
می شود انسان ها با هم رابطه برقرار کرده، دوست 

شوند و محبت بین شان ایجاد گردد.

نارنجی رنگ عشقه!
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از همه این حرف ها که بگذریم حاال دیگر این 
مونترال  نماد  بدقواره  نارنجی  مخروط های 
این  از  آنقدر  بخواهید  را  راستش  هستند. 
مخروط ها در سطح شهر استفاده شده که سارا 
نگاه کنیم،  مونترال  به  باال  از  اگر  معتقد است 
شهر را یک منطقه نارنجی خواهیم دید. شاید 
اکر روزی آدم فضایی ها به دیدن زمین بیایند 
مالقات  به  اول  و  کنند  حال  خیلی  نارنجی  با 
مونترالی ها بیایند. فقط مشکل اینجاست که اگر 
این آدم فضایی ها فتار دوستانه نداشته باشند، 
با خوردن چند مخروط پالستیکی نارنجی رنگ 

سیر نخواهند شد!

نارنجِی نارنجی که نه!
 SMG شرکت  رئیس  فی«  »کریستین 
Signalisation ضمن اینکه اعتراف می کند 
یک نمونه پنج سانتی متری از این مخروط های 
دارد  اعتقاد  دارد،  کارش  میز  روی  را  نارنجی 

هنوز به عشق نارنجی گرفتار نشده است.
مخروط های  که  می دهد  توضیح  برایمان  او 
کل  و  مونترال  شهر  سطح  در  شده  استفاده 
تبعیت  ویژه ای  استاندارد  از  کبک  استان 

می کنند که  T-RV-7 نام دارد. 
استاندارد می گوید که مخروط ها باید پالستیکی 
خسارت  تصادف،  و  برخورد  اثر  در  تا  باشند 
وحشتناکی ایجاد نکنند و از آن مهمتر اینکه 
نارنجی  رنگ  دو  از  ترکیبی  باید  مخروط ها 
برای  مخروط ها  این  باشند.  شب نما  سفید  و 
در  سرعت  حداکثر  که  راه سازی  کارگاه های 
آن جا جداکثر به ۷۰ کیلومتر بر ساعت می رسد 
مناسب است. هر کدام از این مخروط ها حدود 
۱۰۰ دالر قیمت دارد اما می توان آن ها را با یک 
دالر در روز اجاره هم کرد. در حال حاضر حدود 
استان  سرتاسر  در  نارنجی  مخروط  هزار   ۱۲۰

کبک مشغول خدمت هستند.

نارنجی ام، پس هستم
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گپ و گفت

بلومرس با بهار شکوفه زد
 ۳۶ صادقی،  نسترن 
ساله، دانشجوی فوق 
مدیریت  لیسانس 
در  انسانی  منابع 
مک گیل،  دانشگاه 
گروه   ۲۰ مدیر 
از  بیش  با  تلگرامی 
مادر  عضو،  هزار   ۹
خردسال  کودک  دو 
شرکت  مدیر  حاال  و 
بلومرس  تازه تاسیس 
برای  می گوید 
کسب وکار  صاحبان 

به  کمک  ضمن  تا  کرده  آماده  را  مدرنی  و  جدید  پلتفرم  ایرانی 
توسعه تجارتشان، مونترالی های ایرانی تبار نیز برای یافتن خدماتو 

کاالهای خود با مشکل کمتری روبرو شوند. 
4 سال است که به مونترال وارد شده، ۳ سال است که فعالیت های 
اجتماعی خود را با راه اندازی گروه مهربانوان مونترال آغاز کرده، 
یک سال است که برای بانک ها رویداد تبلیغاتی برگزار می کند و 
حاال چند ماهی است که تصمیم گرفته تنه به تنه بزرگان عرصه  

یلوپیج ها و بلوپیج ها بزند.

چه شد که عالقمند به انجام کارهای اجتماعی شدی؟
یک سال پس از آمدن من به مونترال احساس کردم که جای خالی 
تازه مهاجران و مخصوصًا  به  را  گروهی وجود دارد که اطالعاتی 
نگاه خانم ها به دنیای اطراف و مسائل  بانوان بدهد. چون معموالً 
اجتماعی با آقایان فرق دارد، به همین دلیل نیازهایمان هم فرق 

با نسترن صادقی مدیر شرکت تازه تاسیس بلومرس

شهرام یزدان پناه
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را  مونترال«  »مهربانوان  اسم  به  گروهم  اولین  من  کند.  می 
برای خانم ها راه انداختم که استقبال چشمگیر خانم های مونترالی 
نشان داد من درست فکر می کردم. گروه های بعد از مهربانوان 
خرید  یا  ویزا  مثاًل  برای  صرفًا  و  است  تخصصی  همگی  مونترال 

خانه یا مراحل شهروندی درست شده است. 

از چه زمانی کار جمع آوری داده های کسب و کارهای ایرانیان را 
آغاز کردی؟

مشاهده  گروه  اعضای  بین  که  نیازی  بر  بنا  و  پارسال  نوروز  از 
کردم، لیستی از کسب وکارهای ایرانی مونترال تهیه کردم تا اگر 
بتواند  راحتی  به  یا سرویسی می گشت  و  دنبال فروشگاه  کسی 
تهیه شده   PDF به فرمت  لیست  این  پیدا کند.  را یک جا  همه 
بود و اسمش را گذاشته بودیم یلوپیج ایرانیان. در ابتدا هر هفته 
به روز می شد ولی بعدها که لیست کامل تر شد، ماهی یکبار به 
از  جلوگیری  و  کمک رسانی  هم صرفًا  می شد. هدف  رسانی  روز 
سؤاالت تکراری در گروه ها بود. بعد از مدتی تصمیم گرفتم این 
و  آسان  آن  به  دسترسی  که  بگذارم  وبسایتی  روی  را  اطالعات 

سراسری باشد. این شد که بلومرس را راه انداختم.

چرا بلومرس؟
من راستش یک هفته زمان گذاشتم برای انتخاب این اسم. این 
نام از دو بخش بلوم به معنی شکوفه و شکوفا شدن و کامرس به 
معنی تجارت و کسب و کار و از کنار هم قرار دادن آن ها مفهوم 
شکوفا شدن کسب و کار را می خواهیم به م خاطب عرضه کنیم. 

آدرس آن هم bloommerce.ca است.

مثل  کامیونیتی ها  سایر  به  طرح  این  گسترش  برای  برنامه ای 
چینی ها یا مکزیکی ها ندارید؟ می خواهید ایرانی باقی بمانید؟

همین  در  است  کار  کلی  چون  باشیم.  ایرانی  می خواهیم  فعاًل 
کامیونیتی. در ضمن من در این زمین، مزیت رقابتی دارم که هم 
زبان بودن من با صاحبان کسب وکار و فهمیدن آنهاست. اما به هر 
حال وبسایت به زبان انگلیسی ساخته شده و در آینده نزدیک به 

زبان فرانسه و فارسی هم راه اندازی خواهد شد.
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آیا تا حاال کسی در بلومرس ثبت نام کرده؟
بله تا این زمان حدود ۱۰۰ کسب و کار ثبت نام کرده اند 

که هم از مونترال بوده و هم از تورونتو و ونکوور.

ایجاد  ایرانی  کار  کسب و  صاحبان  برای  مزیتی  چه  بلومرس 
می کند که انتظار دارید به جای رقبا، شما را انتخاب کنند؟

اول از همه اینکه من ۳ سال در جامعه ایرانی فعالیت کرده ام 
را  من  کسب وکار  صاحبان  چه  و  مردم  چه  تقریبًا،  همه  و 
را  وب سایت  ما  ضمن  در  دارند.  اعتماد  من  به  و  می شناسد 
به گونه ای طراحی کرده ایم که به سادگی قابل استفاده باشد 
بتواند  سادگی  به  می گردد  کسب وکاری  دنبال  که  کاربری  و 
نظر  و  نقد  نوشتن  امکان  کاربرها  ضمن  در  کند.  پیدا  را  آن 
این  دارند.  را  بلومرس  لیست شده در  درباره کسب وکارهای 
بهتری  انتخاب  فرصت  ایرانی تبار  مونترالی  همشهریان  به 

می دهد.

چگونه صادقانه بودن یک نظر را کنترل می کنید تا به کسب و 
کار کسی صدمه وارد نشود؟

منتشر  مستقیم  شکل  به  و  شوند  اثبات  باید  منفی  نظرات 
نمی شوند. چون من همانقدر که در مقابل رساندن اطالعات 
درست به مخاطبانم و مردم مسئولیت دارم، به همان نسبت 
هم درباره اعتبار و کسب و کار مشتریانم که صاحبان بزینس 

ایرانی و افغان هستند هم مسئولم.

جای سختی ایستاده اید اما برایتان آرزوی موفقیت می کنم. 
برنامه بعدیتان چیست؟

ما در وب سایت هنوز خیلی جای توسعه داریم که قرار است 
روی آن متمرکز شویم. در حال حاضر با یک تیم برنامه نویس 
اضافه  تیم  به  هم  را  دیگر  نفر  چند  احتماالً  که  می کنیم  کار 
نیازهای خودمان  اساس  بر  را  نرم افزار وب سایت  تا  می کنیم 
دوباره طراحی کنیم. اما در آینده نزدیک روی فارسی کردن 

بلومرس کار خواهیم کرد.

بلومرس با آدرس www.bloommerce.ca در دسترس 
است.
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قصه های آسانسورمهاجر
آسانسور اول

یکی از همان روزهای دلتنگی بود. جلو آسانسور 
ایستاده بودم، منتظر، زنی که همیشه موهای یکدست سفیدش آراسته و 
شیک بود، آمد کنارم ایستاد. گفت: »چه کیف زیبایی داری«، گفتم: »از 
قالیچه های کشورم درست شده« به چشمانم نگاه کرد و گفت: »وقتی روی 
شانه ات است فکر می کنی توی خانه و کشور خودت هستی؟ چقدر زیباست 
این کیف!« دنیا رنگ دیگری گرفت. از حال خودم به درآمدم، نگاهش کردم، 
هر دو خندیدیم، با صدای بلند. آسانسور آمد، سوار شدیم، زن به من نگاه 

کرد و گفت: »crazy life، من 4۰ سال پیش آمدم«.

آسانسور دوم
رفتم بودم برای طب سوزنی، شانه هایم خیلی درد داشت. دِر آسانسور 
باز شد. یک کالسکه دوقلو جلوِی در بود. خودمان را جمع کردیم تا کالسکه 
و مادر بچه ها جا بگیرند. یکی گفت: »وااای دوقلو دارید؟ چقدر سخت!« مادر 
دوقلوها خندید و گفت: »دوبرابر کار می کنم و چندین برابر لذت می برم« 
جمله اش چسبید به کله ام. خانم طب سوزنی گفت: »شنیدی میگن بار دنیا 

رو شونه هامه؟« گفتم: »بله شنیدم« گفت: »شونه هاتو خالی کن!«

آسانسور سوم
توی آسانسور بودم که زن، مرد و دو دختربچه وارد شدند. دختر بزرگتر 
حدود ۱۰ سال سن داشت. اشک می ریخت، بی صدا! دختر کوچک نگاهش 

به  وقفه  بی  مادر  می کرد 
سرزنشش  روسی  زبان 
سمت  به  پدر  و  می کرد 
باز  نگاه می کرد و  دیگری 
اشک  بی صدا  دخترک 
می ریخت. دلم می خواست 
شانه هایش  کنم،  بغلش 
گوشش  در  و  بفشارم  را 
بگویم این همان چیزیست 
من  می خواهی،  تو  که 
را  مادرت  ندارم!  شک 
دیگر  مطمئنم  کن  بغل 
فریاد نمی زند. باور کن من 

معجزه مهر را می شناسم.

آزاده مقدم
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تازه زبان  باز کرده بود، تازه چهار دست و 
پا رفتن آموخته بود، تازه فهمیده بود وقتی 
می خندد قلب ما را تسخیر می کند، تازه داشت طعم شیرین جدیدی 
به زندگیمان می داد که به یکباره آسمان زندگیمان خاکستری شد.
کرد،  فراموش  را  خندیدن  برداشت،  زدن  حرف  از  دست  طفلکم 
دیگر به چشم هایم نگاه نمی کرد و گریستن کار هر ثانیه اش شده 
انجام می داد در حالی که  را پشت سر هم  بود. چند کار تکراری 
هم  لحظه ای  برای  را  داد  و  جیغ 

شده قطع نمی کرد.
مختلف  پزشک  چند  به 
بعد  اینکه  تا  کردم  مراجعه 
اوتیسم،  فهمیدیم  مدتی  از 
به  را  کودکم  ذهنی  پازل 
است.  ریخته  هم 
آخر  تا  که  دردی 
پسرکم  با  عمر 
ماند  خواهد  باقی 
آموزش  با  فقط  و 
را  او  می توانیم 
واقعی  دنیای  با 
اندکی  اطرافش 
آشتی  بیشتر 

دهیم.
است،  ساله   ۱۸ حاال 
و  بیش فعال  پرخور، 
برابر همسن هایش  ده 

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

اوتیسم
پازل در هم ریخته 

یک کودک
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باهوش. خواندن و نوشتن را با نگاه کردن به تلویزیون آموخته و 
ریاضی برایش مثل نقاشی کردن لذت بخش است. چند کتاب را از 
حفظ است و رویدادهای تاریخی تقویم چند سال آینده را به دقت 
تمام برایتان بازگو می کند اما هنوز مستقل نیست و به وجود ما در 

کنار خودش نیاز دارد.

جهانی  روز  ملل،  سازمان  پیشنهاد  به  سال  هر  آوریل  دوم 
آگاهی رسانی درباره بیماری اوتیسم نام گذاری شده است. در تقویم 
سازمان ملل تنها چهار روز رسمی در ارتباط با سالمتی وجود دارد 
این  است؛  اوتیسم  مورد  در  آگاهی رسانی  روز  آن ها  از  یکی  که 
موضوع اهمیت آگاهی رسانی در مورد این بیماری را نشان می دهد. 
که  سازمان هایی  تمام  آن،  با  ارتباط  در  اقدامات  و  نام گذاری  این 
فعالیت  بیماری  این  درزمینه  جداگانه  به صورت  دنیا  سراسر  در 
می کنند را به هم نزدیک می کند و به پژوهش، تشخیص و در کل 
پذیرش افراد با این اختالل عصبی در جوامع کمک می کند. تنها در 
کانادا بر پایه اطالعات سال ۲۰۱5، تخمین زده می شود که از هر ۶۶ 
کودک یا نوجوان 5 تا ۱۷ ساله، یک مورد به نوعی از طیف اختالالت 
اوتیسمی مبتالست. میزان شیوع در پسران 4 برابر دختران است.

)ASD( اوتیسم یا طیف اختالالت اوتیسمی
برقراری  در  فردی  توانایی  که  است  مغزی  اختالل  یک  اوتیسم 
ارتباط با افراد دیگر را محدود می کند. تفاوت های سیستم عصبی 
و مغزی باعث می شود فرد به صورت متفاوتی از دیگران عمل کند 
با دیگران، عالقه  برقرار کردن  ارتباط  و ممکن است دشواری در 
به فعالیت هایی محدود، تکرار الگوهای رفتاری خاص و یا اشکال 

رفتاری در برخورد های اجتماعی داشته باشد.
با تمام تالش هایی که در سراسر جهان صورت گرفته، همچنان علت 
اصلی اختالالت اوتیسمی ناشناخته باقی مانده است؛ ولی به احتمال 
 زیاد ژن ها و وراثت نقش مهمی در ایجاد آن دارند. پژوهش هایی در 
حال انجام است تا مشخص شود که آیا مواد شیمیایی در محیط، 



عوامل مؤثر بر رشد مغز در قبل و یا بعد از تولد و یا عفونت های 
قبل از تولد می تواند بر روی ایجاد بیماری تأثیر بگذارد یا نه؟

چند نکته درباره ابتال به اوتیسم حائز اهمیت است:
● مسری نیست؛

● انجام واکسیناسیون علت ابتال به بیماری نیست؛
● با رفتار والدین به وجود نمی آید.

عالیم و نشانه های اوتیسم
را  بیماری  آن  انجام  با  بتوان  که  آزمایشگاهی  تست  هنوز 
تشخیص داد وجود ندارد و تشخیص بر مبنای مهارت های کالمی، 
توانایی های ذهنی و رفتار کودک صورت می گیرد. قبل از سن ۳ 
سالگی با نظارت دقیق می توان اوتیسم را تشخیص داد. والدین 
از همه بهتر و زودتر می توانند رفتارهای کودک خود را ارزیابی 
کنند و در صورت بروز رفتارهای خاص یا از دست دادن یک سری 
مهارت هایی که کودک به دست آورده، به پزشک مراجعه کنند. 

کودک می تواند حتی تا سن ۱۸ تا ۲4 ماهگی کاماًل طبیعی باشد 
ولی بعدازآن شروع به از دست دادن مهارت های یاد گرفته شده 

کند.
نشانه های اوتیسم می تواند شامل این موارد باشد: انجام حرکات 
در  تأخیر  لمسی،  یا  چشمی  ارتباط  برقراری  از  پرهیز  تکراری، 
با  آشفتگی  عبارات،  یا  کلمات  تکرار  کردن،  صحبت  یادگیری 
صدا،  به  بیش ازحد  حساسیت  یا  و  تغییرات  کوچک ترین  ایجاد 

لمس، طعم ها، نور یا بو. 
الزم به ذکر است که تمامی این نشانه ها ممکن است در کودکان 
طبیعی نیز دیده شود و تشخیص دقیق بر عهده پزشک کودک 
یا فرد متخصص است. از آن  جایی که 
در بعضی از موارد نشانه ها حتی 
قابل  تولد  سال  اولین  در 
والدین  است،  مشاهده 
باید به بروز این نشانه ها 
توجه  خود  کودک  در 

داشته باشند.
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نشانه های مورد توجه در سال اول:
● با صدای مادر سر خود را برنمی گرداند

● با شنیدن نام خود پاسخ نمی دهد
● به چشم های افراد نگاه نمی کند

● هیچ گونه اصوات و ادای حرف زدن هیجانی و یا اشاره هیجانی به 
چیزی ندارد

● هیچ واکنش یا لبخندی در مواجهه با رفتار دیگران نشان نمی دهد

نشانه های مورد توجه در سال دوم:
● تا سن ۱۶ ماهگی هنوز کلمه ای ادا نمی کند

● تا سن ۱۸ ماهگی هیچ بازی تخیلی نداشته است
● تا سن ۲ سالگی هنوز عبارات دو کلمه ای را استفاده نکرده است

● مهارت زبانی خود را از دست داده است
نشان  عالقه ای  هیچ  می کنند،  اشاره  بزرگ ترها  که  اجسامی  به   ●

نمی دهد

دیگری  همراِه  جسمِی  مشکالت  گاهی  اوتیسم  به  مبتال  افراد  در 
نظیر مشکالت گوارشی )یبوست( و مشکالت خواب دیده می شود. 
از کودکان  اوتیسم تشنج دارند و در بعضی  با  از کودکان  یک سوم 
اوتیسمی، عضالتی که برای دویدن یا باال رفتن به کاربرده می شود، 

هماهنگ نیستند.
بیماری اوتیسم یک اختالل مادام العمر است و هنوز درمان دارویی 
برای آن شناخته نشده و تنها از برنامه های رفتاردرمانی برای کمک 

کودکان  این  برای  مهارت ها  یادگیری  به 
استفاده می شود. به همین دلیل است 

بیماری  زودهنگام  تشخیص  که 
بهتر  یادگیری  به  می تواند 

شایانی  کمک  مهارت ها 
کند. بنابراین بهترین اقدام 
به عنوان پدر و مادر مشاهده 

سال  اولین  از  کودک  دقیق 
پزشک  به  مراجعه  و  زندگی 
وجود  صورت  در  متخصص 

هرگونه تردیدی است.



 )ASD( میزان شیوع طیف اختالالت اوتیسمی
در بین کودکان و نوجوانان در کانادا

)بر اساس گزارش سیستم نظارت کشوری ASD در سال ۲۰۱۸(

%

یک نفر در هر ۶۶ نفر 
 ASD تشخیص  با 

شناسایی شده است.

در میان کودکان و نوجوانان کانادایی بین 5 تا ۱۷ سال

 ASD تعداد پسران با
شده داده   تشخیص 
 4 برابر دختران است.

از  بیش  یعنی   %5۶
نیمی از کودکان قبل از 
سن ۶ سالگی تشخیص 

داده شده اند.

قبل  کودکان  از   %۹۰
سالگی   ۱۲ سن  از 
تشخیص داده شده اند. دختر   ۱۶5 هر  در 

به  مبتال  نفر  یک 
ASD است.

در هر 4۲ پسر یک 
 ASD به  مبتال  نفر 

است.
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سالم خانم دکتر
است  کوتاهی  مدت  من 
که به راهنمایی چند دوست 
اما  گیاه خوار شده ام  کبکی ام 

به بدنم نرسد  نگرانی دارم که پروتئین و آهن کافی  دائماً 
چون کاًل کمی هم کم خونی دارم.

الهام از ان دی جی

پوست،  سالمتی  حفظ  به  که  است  بدن  در  مهمی  ماده  پروتئین 
استخوان ها و عضالت کمک می کند و به مقدار زیادی در تخم مرغ و لبنیات 
وجود دارد. همین طور می توانید به مقدار فراوان آن را در محصوالت سویا 
)مانند توفو(، حبوبات، انواع عدس، آجیل ها، دانه ها و غالت کامل یافت. 
آهن نیز به عنوان جزء حیاتی گلبول قرمز خون در محصوالت گیاهی نظیر 
اسفناج، غالت غنی  مانند  تیره  برگ سبز  با  گیاهان  نخود، عدس،  لوبیا، 
شده با آهن و یا محصوالت غالت کامل و میوه های خشک به مقدار فراوان 
یافت می شود. به دلیل سخت تر جذب شدن آهِن گیاهی برای بدن، توصیه 
افراد  برابر  گیاه خوار دو  افراد  در  گیاهی حاوی آهن  می شود که غذاهای 
 C گوشت خوار مصرف شود و حتماً همراه آن غذاهای سرشار از ویتامین
استفاده شود.  بروکلی و گوجه فرنگی  مانند توت فرنگی، مرکبات، کلم، 

ویتامین C باعث سهولت و افزایش جذب آهن در بدن می شود.

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

مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس 

زیر ارسال کنید:
info@medad.ca

از دکتر بپرسید!
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چهارگوشه

می توانید  هم  را  فکرش  هیچ 
بکنید که یک روز ریش و قیچی را 
بدهید دست کودک ده دوازده ساله تان و به او بگوید که 
موهای شما را به جای آرایشگاهی که همیشه می روید 
کوتاه کند؟ تصورش برای خیلی از ما غیرممکن است 
موفق  تورنتویی  هنرمند  یک  که  اودانل«  »دارن  اما 
است با جدیت اعتقاد دارد که برای داشتن دنیایی بهتر 
اخیرا  که  او  داد.  بیشتری  فرصت های  کودکان  به  باید 
کرده،  چاپ  کودکان«  »آرایشگاه  عنوان  با  هم  کتابی 
یک شرکت اجرا کننده برنامه »یک روز با آرایشگری 
کودکان« دارد که به مدت ۱۲ سال در شهرهای مختلف 
جهان برای کودکان این موقعیت را فراهم کرده تا مثل 
یک سلمانی معولی موهای بزرگساالن را کوتاه کنند یا 

میکاپ انجام دهند. 

مریم ایرانی

وقتی کودک ۱۰ ساله 
موهایتان را کوتاه می کند
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به اعتقاد اودانیل، این تجربه به کودکان فرصت می دهد تا 
بفهمند حضورشان در سازوکار اجتماع خیلی مهم است. 
برقراری  در  آرایشگر،  یک  بعنوان  کار  تجربه  همچنین 
ایفا  مهمی  نقش  بزرگساالن  و  کودکان  بین  ارتباط جدی 
می کند و حتی می تواند منجر به جلوگیری از بسیاری از 
این  اینکه   ضمن  کودکان شود.  اجتماعی  ناهنجاری های 

کار به تقویت خالقیت هم کمک ویژه ای می تواند بکند. 
از طرفی اودانیل معتقد است ارتباط کودک و بزرگسال به 
این روش باعث بهبود روحیه بزرگساالن هم می شود. به 
باور او جوامع غربی ارزش هر انسانی را در به دست آوردن 
بیشتر پول و کار بیشتر خالصه می کنند و اصال جایی برای 
اشتباه  حق  و  نمی دهند  افراد  واقعی  خود  به  بازگشت 
کردن و یا ایده آل نبودن را برای کسی قائل نیستند. در 
حالی که وقتی یک بزرگسال زیر دست کودک می نشیند 
دنیای  تاثیر  تحت  می کند،  کار  یا صورتش  روی سر  او  و 
متوجه  و  می کند  آرامش  احساس  آن ها  کودکانه  و  ساده 
می شود که حق اشتباه دارد و ارزش »خود واقعی بودن« 
از خیلی چیزها بیشتر است.  بیشتر کودکانی که تجربه 
حضور در آرایشگاه اودانیل را دارند بسیار راضی هستند 
و می گویند هرگز فکر نمی کرده اند ایده های آرایش آن ها 
بتواند برای بزرگساالن جذاب باشد. آن ها حس حرفه ای 
توصیف  داشتنی  بسیار دوست  را  بودن  ارزش  با  و  بودن 

کرده اند. 
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علمی- ماجراهای  و  ژوراسیک  پارک  فیلم های  طرفداران  جمله  از  اگر 
تخیلی دایناسورهای آن هستید، حتما برایتان جالب خواهد بود که بدانید، 
ایده نامرئی شدن دایناسورهای این فیلم در دنیای واقعی به واقعیت پیوسته 
را  ارواین کالیفرنیا دایناسورهای هالیوودی  است. مهندسان خالق دانشگاه 
در عالم واقعیت بازسازی کردند. ماده ای که آن ها موفق به طراحی  اش شدند، 
ماده ای است با قابلیت انعطاف و کشسانی باال که بر اثر تغییرات سریعی و 
انطباقی که با دما و یا گرمای محیط دارد می تواند در شب از دید دوربین های 
مادون قرمز در امان بماند و در واقع نامریی باشد. این ویژگی از طریق طراحی 
منحصر به فرد سطح این ماده در نحوه عکس العمل نسبت به حرارت اتفاق 
می افتد. مواد اصلی در طراحی این ماده، الیه های فشرده آلومینیوم و یک 
جور نوار چسب هستند که می توانند در کسری از ثانیه با تغییرات دما و یا 
گرما سطح این ماده را به یک سطح براق تبدیل کنند که با بازتابندن نور و 
حرارت، قابلیت نامریی شدن به آن بدهد. اگر از این ماده طراحی شده جدید 

در تولید لباس های نظامی و پوشش های محافظ 
جنگی  هواپیماهای  و  کشتی  برای 

تحول  کرد  استفاده  بتوان 
صنایع  این  در  عظیمی 

در راه خواهد بود. به 
مهندسان  گفته 
این  سازنده، 
ایده  یک  بار 

تخیلی سینمایی 
دنیای  توانسته 

تاثیر  تحت  را  علم 
البته  خودش قرار بدهد. 

تغییر  با  که  مرکب  ماهی  نوع  یک 
را  خود  پوست  انعطاف  محیط  دمای 

عوض می کند نیز به پیشرفت این پروژه 
کمک زیادی کرده   است. به نظر می رسد 

که باید وقتی فیلم های هالیوودی را نگاه 
می کنید ساده از کنار ایده هایشان رد نشوید، 

شاید روزی در دنیای واقعی بتوانیم آن ها را از 
نزدیک لمس کنیم.

دایناسورهای هالیوود 
الهام بخش ماده نامریی جدید



به جز پرندگان که در بهار  با آواز خودشان جلوه شاعرانه ای به شهر 
و فضای زندگی اطراف خود می دهند، ظاهرا نهنگ ها هم آوازخوان از 
آب درآمده اند. حتی شاید بتوان گفت خیلی حرفه ای تر عمل می کنند 
و در سراسر فصل پاییز و زمستان و شروع بهار در سبک موسیقی جاز، 
چیزی مثل کنسرت اجرا می کنند. اگر به نظرتان خنده دار می رسد باید 
بگویم که این نتیجه بررسی های پنج ساله کارشناسان اقیانوس شناسی 
تمام  صدای  سال  پنج  مدت  برای  آن ها  است.  واشنگتن  دانشگاه 
با  و  کردند  جمع آوری  و  ضبط  را  گرینلند  منطقه  آب های  نهنگ  های 
کیفیت های  با  و  تنوعی  با چه  نهنگ ها  که  متوجه شدند  تعجب  کمال 
صوتی مختلف در حال آواز خواندن هستند و در هر فصلی مجموعه ای 

متفاوت از آلبوم های موسیقی خود را بیرون می دهند!!
نکته جالب در این موسیقی ها این است که از روی تغییر تن آواها 
و کیفیت آنها می توان دقیقا فهمید هر نهنگی در آب های کدام منطقه 
به چه گروهی است. همچنین اعضای خانواده  به سر می برد و متعلق 
برای شکار و تهیه غذا از موسیقی های منحصر به فرد خودشان استفاده 
با  گاهی  و  بلند  با صدای  گاهی  آن ها  چرا  اینکه  حال  این  با  می کنند. 
صدای کوتاه آواز می خوانند رازی است که هنوز کسی نمی داند. طبق 
تحقیقات نهنگ های نر هستند که در بیشتر زمان ها در حال آوازخوانی 
هستند و این کار آنقدر برای آن ها مهم است که حتی در سرمای 
این  با قدرت  و در طول زمستان هم  وحشتاک قطبی 
کار را ادامه می دهند. از آنجایی که عمر این حیوانات 
به ۲۰۰ سال می رسد، آن ها حاال حاالها فرصت دارند 

که کنسرت های شگفت انگیزشان را ادامه بدهند!

اجرای کنسرت جاز نهنگ ها 
از پاییز تا بهار
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خوب این جور که بویش می آید با پیشرفت تکنولوژی دیگر 
ذهن و افکار و حرف هایی که مدام توی سرمان با خودمان می زنیم 
هم در امان نیستند و از این به بعد خیلی باید مراقب کالمی هم 
آی  اِم  دانشگاه  مهندسین  چون  باشید  نمی آورید،  زبان  به  که 
تی دستگاهی طراحی کرده اند که حرکات و سیگنال های فک، 
عضالت گردن و دهان و نیز سر و چشم را دنبال می کند، می تواند 
به راحتی افکارتان را بخواند و مشتتان را برای بقیه باز کند. در 
واقع این سیگنال ها به یک سیستم پیچیده کامپیوتری هدایت 
می شوند که با استفاده از یک نرم افزار می توانند هر کلمه ای را به 

یک سیگنال نسبت دهند. 
این دستگاه همچنین شامل یک جفت هدست هدایت کننده 
طریق  از  ارتعاشات  انتقال  موجب  که  است  استخوان  برای 
استخوان های چهره به گوش داخلی می شود. در واقع هدفون ها 
این سیستم را قادر می سازند اطالعات را بدون نیاز به مکالمه به 

کاربر انتقال دهند.
برای مثال اگر شما در یک مسابقه شطرنج از این هدفون ها 
استفاده کنید به سادگی می توانید حرکت بعدی رقیب را پیش بینی 
کنید. از ابتدای قرن نوزدهم و در ادامه قرن بیستم این یکی از 
رویاهای بشر بود که بتواند ذهن خوانی کند. حاال به نظر می رسد 
که با این فناوری جدید رویا به واقعیت تبدیل شده  است. البته 
تیم تحقیقاتی گفته اند که بیشتر به دنبال این هستند تا به این 

افراد به تلفن همراه و تبلت  وسیله وابستگی شدید 
را کم کنند. چون اگر بدون استفاده از تایپ 

کردن و تنها با نگاه کردن و یا ارتعاشات 
خفیف فک و صورت بتوان کلمات را 

منتقل کرد، دیگر نیازی به استفاده 
از دست ها برای تایپ رمز ورود به 
ویا  مختلف  کاربری  حساب های 
فرصتی  این  و  نیست  سایت ها 
گوشی ها  سر  از  دست  که  است 
و تبلت های خود برداشتهد و به 

کارهای مفیدتری بپردازیم.

دستگاهی که حرف های توی 
سرتان را هم پخش می کند!
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د مدا با

فارسی شکر است
بود واژه  تنها  آغاز  در 

از  بسیاری  نظر  از 
صاحب نظران، محمدعلی 
کار  برجسته ترین  سالگی  سی  در  جمال زاده 
داستانی خود را که مجموعه ای از داستان های 
با  مجموعه  این  کرد.  منتشر  بود  کوتاهش 
منتشر  برلین  در  نبود«  یکی  بود  »یکی  نام 
که  است  قدری  به  مجموعه  این  و شهرت  شد 
با مقدمه  محمدعلی جمال زاده را امروز بیشتر 
و یکی از داستان های کوتاه این مجموعه یعنی 

»فارسی شکر است« می شناسند. 
جهان  بگویند  دارند  دوست  که  آن ها  قول  به 
تکه تکه  و  تفکیک  قابل  هم  ادبیات  در  حتی 
داستاِن  سرآغاِز  جمال زاده  است،  کردن 
اگر  البته  می آید.  به حساب  فارسی  »مدرن« 
خِم روایت های پیش از او را نبینیم و چشم بر 
بهتر  ولی  ببندیم.  فارسی  ادب  آثار  از  بسیاری 
است در این فضا بحِث نظری کنار گذاشته شود 
و از جمال زاده گفته شود تا فرصتی که هر گاه 

دست دهد.
بلنِد جمال زاده برای زبان فارسی بیش از  عمر 
که  او  آورد.  ارمغان  به  ترجمه  و  تالیف  پنجاه 
پنج  و  در یک صد  و  ماه ۱۳۷۶  آبان  اواسط  در 
در  سالمندانی  آسایشگاه  غربِت  در  سالگی 
»نخستین  قولی  به  فروبست  دنیا  از  ژنو چشم 
مجموعه داستان های کوتاه ایرانی« را در سال 
ساخت؛  منتشر  برلین  در  و  خورشیدی   ۱۳۰۰
در سال ۱۳44  ادبی  فعالیت  دهه ها  از  پس  اما 
نامدار  ایران شناس  فرای،  ریچارد  معرفی  با  و 
امریکایی، نامزد دریافت جایزه نوبل در ادبیات 

شد.

علی زندیه وکیلی
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واعظ  جمال الدین  سید  فرزند  جمال زاده 
برای  و  سالگی  دوازده  در  که  بود  اصفهانی 
دوران  در  شد.  فرستاده  بیروت  به  تحصیل 
ایران  سیاسی  اوضاع  بیروت،  در  او  اقامت 
و  شد  بسته  توپ  به  مجلس  شد.  عوض 
مواجه  بسیاری  سختی های  با  آزادی خواهان 
به  بود  آزادی خواهان  از  که  او  پدر  شدند. 
در  ولی  کند،  فرار  عتبات  به  تا  رفت  همدان 
آن جا دستگیر شد و به بروجرد برده شد و در 
آن جا نیز حاکم دستور اعدامش را صادر کرد.
پس از این ماجرا و در سال ۱۹۱۰ جمالزاده در 
تحصیل  ادامه  برای  تا  گرفت  تصمیم  بیروت 
به اروپا برود و از راه مصر عازم فرانسه و بعد 
سوئیس شد. او همزمان با جنگ جهانی اول 
به کمیته مّلّیون پیوست. این کمیته که رهبر 
با  مبارزه  برای  بود  تقی زاده  سیدحسن  آن 
روسیه و انگلیس در برلین تشکیل شده بود. 
تا سال ۱۹۳۰ در  و  برلین رفت  به  او نخست 
آن جا ماند. سپس از طرف کمیته به بغداد و 
بعد به کرمانشاه رفت و حدود یک سال و نیم 
در آن مناطق بود و زمانی که به برلین بازگشت 
از طرف مجله کاوه به همکاری دعوت شد. این 
مجله نیز که زیر نظر سیدحسن تقی زاده بود 
نخستین شماره خود را در اواخر ژانویه ۱۹۱۶ 
اواخر  در  تعطیلی  زمان  تا  و  رساند  چاپ  به 
مارس ۱۹۲۲ به همکاری با این نویسندۀ فقید 

ادامه داد.
جمال زاده که بعد از تعطیلی مجله، سرپرست 
برلین  در  ایران  سفارت  در  ایرانی  محصلین 
بر  را  مسئولیت  این  سال  هشت  بود  شده 
به »دفتر  تا در سال ۱۹۳۱  عهده نگه داشت 
در  ملل«  »جامعه  به  وابسته  کار«  بین المللی 
از  خود  بازنشستگی  از  پس  او  پیوست.  ژنو 
این دفتر در سال ۱۹5۶ همچنان در ژنو باقی 
ماند و در تمام این سال ها با وجود تحصیل در 
انسانی  این شاخۀ علوم  از  علم حقوق متنی 
منتشر نکرد اما تا آن جا که توانست به ادب 

فارسی خدمت رساند.
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۲۲ فوریه سال ۱۸۶۲ و دو روز پس از مرگ ویلی لینکلن یازده ساله، بدن 
بی جان او را که قبل از مرگش مدتی طوالنی با بیماری دست و پنجه نرم 
کرده بود در گوری مرمری در گورستان جورج تاون دفن می کنند. در همان 
شب، پدرش، آبراهام با غم و اندوه به گورستان می رسد. تنها و در تاریکی.
آبراهام تماِم آن شِب قبرستان را با مرگ پسر محبوبش و سایه مضحِک 
جنگی یک ساله که با تمام وجود احساسش می کند، می گذراند. جنگی 
بی هیچ درنگ و پایانی. مبارزه تازه آغاز شده و همه می دانند که طوالنی و 
خونبار خواهد بود. در همین حال ویلی هم در وضعیتی بین دنیای مرگ و 
زندگی به دام افتاده است. او در جهان ارواح و درگذشتگان به دام افتاده و 

دیگر نمی تواند با پدرش ارتباط برقرار کند.
رمان »لینکلن در باردو« در تنها یک شب و در یک قدمی مرگ و قبرستان 
می گذرد و به گفته صاحب نظران تمام اثر در حال پرده گشایی از هیجان 

مرگ، غم، اندوه و معانی عمیق زندگی است.
 Man این اثر که در سال ۲۰۱۷ یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهان یعنی
Booker را برای نویسنده اش به ارمغان آورده است، به ادعای بسیاری، 
یک شاهکار شگفت آور تخیلی است و گامی جسورانه از یکی از نویسندگان 
مهم و تاثیر گذار امروز که در فضایی نمایشنامه ای صدای شخصیت های 
زنده و مرده داستانش را برای پرسیدن یک سوال عمیق به گوش خواننده 

می رساند:
چگونه می توانیم زندگی کنیم و عشق بورزیم، زمانی که می دانیم هر چیزی 

که دوست داریم پایان می یابد؟

تعداد صفحه: ۳4۳
نسخه کاغذی: ۱۳ و ۲4 دالر

نسخه الکترونیکی: ۱4 دالر

لینکلن در »باردو« کتابخانه

اثر جورج سوندرز

شماره 3 37



چشم های سیاِه 
پرنده ی زرد

عالی زاده حسن 

نه!
    هرچه رو به نور می رود.

سیاه
     چشم ها

پرنده چرخ می خوَرد
پرنده در اتاِق زرد

و چرخ می خورد اتاق.
پرنده: زرد

            چشم ها: سیاه
اتاق: زرد.

مالفه ای که سرد می شود
و سردتر

به یک نسیِم پر.
در این اتاق

در این اتاق هر چه رو به 
نور می رود.

۱۳۷۳/۱۲/۱4

روزنامه  تبعید
نشر سالی

۱۳۸۱
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بین دور

من دنیای واقعی ام را 
می خواهم

 »Ready Player One« نگاهی به
 آخرین فیلم استیون اسپیلبرگ

چرا  نمی دانم 
هنوز نمی توانم 
بگیرم،  جدی  را  سه بعدی  فیلم های 
بعدی هایی  سه  این  از  اگر  به ویژه 
کامپیوتری  بازی های  به  که  باشد 
پوستر  وقتی  حتی  شبیه است. 
مهم  برایم  می بینم،  را  فیلم شان 
نیست چه کسی آن  را ساخته است. 
کارگردان های  که  می دانم  را  این 
اسکورسیزی  مارتین  مثل  بزرگی 
اما  ساخته اند،  بعدی  سه  فیلم  هم 
جدی  را  فیلم ها  این  همچنان  من 
نمی توانم  عبارتی  به  یا  و  نمی گیرم 

جدی بگیرم.
قرار  وقتی  ساده،  دلیل  همین  به 
شد فیلم »آماده باش بازیکن شماره 
 )Ready Player One( یک« 
خیلی  ببنیم،  خانواده  همراه  به  را 
فیلم  کارگردان  که  نکردم  دقت 
که  دیدم  فیلم  آخر  وقتی  کیست. 
بازی های  بعدی شبیه  این فیلم سه 
کامپیوتری را یکی از کارگردان های 
کمی  ساخته،  سینما  اسطوره ای 
تعحب کردم. حتی وقتی خانه آمدم 
دوباره جستجو کردم تا مطمئن شوم 
و  را ساخته  آن   اسپیلبرگ  استیون 
اشکال از چشم های من نبوده است.

 

سجاد صاحبان زند
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تا  اسپیلبرگ  فیلم  پرفروش ترین 
این لحظه

یک«  شماره  بازیکن  »آماده باش 
روی  مارس(   ۳۰( قبل  هفته  پنجشنبه 
روز  فروش  احتساب  بدون  رفت.  پرده 
اسپیلبرگ  جدید  فیلم  پنج شنبه، 
کمی  خود  اکران  نخست  روز  سه  در 
گیشه   در  دالر  میلیون   4۱.۷ از  بیش 
این که  آمریکای شمالی فروخته است. 
پنجشنبه  روز  محاسبه  بدون  می گویم 
بعدازظهر  فیلم،  که  است  دلیل  این  به 
با  است.   رفته  پرده  روی  پنجشنبه 
فیلم  پنج شنبه،  روز  فروش  احتساب 
خود  اکران  اول  روز  چهار  در  توانسته 
در  دالر  میلیون   5۳.۲ از  بیش  کمی 
گیشه  آمریکای شمالی بفروشد. به این 
ترتیب آخرین فیلم اسپیلبرگ تا کنون 
پروفروش ترین فیلم او هم بوده است. 

داستان فیلم چیست؟
می افتد،  اتفاق   ۲۰45 سال  در  فیلم 
نمی توانم  دقیقا  دیگر.  سال   ۲۷ یعنی 
پیش بینی کنم که ۲۷ سال دیگر جهان 
چقدر تغییر می کند، اما فضایی که در 
شباهت  می آید،  در  نمایش  به  فیلم 
واقعی  زندگی  دارد.  ما  دنیای  به  کمی 
قاطی  هم  با  کامپیوتری  بازی های  و 
که  هرجایی  می توانید  شما  و  شده اند 
حضور  قیافه ای  هر  با  خواست،  دلتان 

داشته باشید.
بخشی از فیلم هم ماجراهای نوستالژیک 
است، بازی های اولیه کامپیوتری. فیلم 
به  رمانی  از  اقتباسی  که  اسپیلبرگ، 
نوستالژیک تر  حتی  است،  اسم  همین 

هم به ماجرا نگاه می کند. 
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ساخت  که  پیچیدگی هایی  همه  با 
به  آن  پیام  و  داستان  دارد،  فیلم 
شدت ساده است. فیلم می خواهد 
می تواند  شما  که  بگوید  ما  به 
هرجایی که می خواهید، با هر کسی 
که می خواهید و با هر چهره ای که 
دلتان خواست، باشید، اما هیچ چیز 
به اندازه دنیای واقعی ارزش ندارد.

ارزش دیدن دارد؟
می توانم  این که  از  بگویم  صادقانه 
اکران  با  همزمان  را  فیلمی 
جهانی اش در مونترال ببینم، بسیار 
شوم  مجبور  اگر  حتی  خوشحالم، 
پول  بعدی،  سه  فیلم  یک  برای 
بیشتری بپردازم. لذت فیلم دیدن 
روی پرده سینما، آن هم سینماهای 
قابل  چیزی  هیچ  با  باکیفیت 
مقایسه نیست، حتی قابل مقایسه 
سینمای  و  بزرگ  تلویزیون های  با 

خانگی. 
اما اگر می خواهید فیلمی از جنس 
»ایندیانا جونز« یا »ای .تی« ببنید، 
نیاید.  کارتان  به  شاید  فیلم  این 
جنس  از  اسپیلبرگ،  فیلم  آخرین 
مثل  تخیلی اش  علمی-  فیلم های 
»پارک ژوراسیک« است با چاشنی 

تکنیک و تخیل بیشتر.
البته نوجوان ها، مخصوصا پسرهای 
لذت  فیلم  این  دیدن  از  نوجوان 

فراوان خواهند برد. 
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کامپیوتری  بازی های  عاشقان 
هم از دیدن فیلم، حال خواهند 
کرد. اگر آدم نوستالژیکی هم 
باشید، این فیلم برایتان جالب 

است.
این  دیگر  مهم  بسیار  نکته 
فیلم، مثل سایر  این  که  است 
علمی-تخیلی،  فیلم های 
بیننده، مخصوصا  در  را  تخیل 
این  و  می کند  تقویت  بچه ها 
می خواهند  که  بچه هایی  برای 
شوند،  مکتشف  و  مخترع 

بسیار مهم است. 
نتیجه این که هر چند فیلم باب 
نیست،  من  مثل  افرادی  طبع 
پیشنهاد  یک  می تواند  اما 
باشد.  خانواده ها  برای  خوب 
عاشق  که  بچه هایی  برای 
هستند  کامپیوتری  بازی های 
واقعی  دنیای  به  تا شاید کمی 
عالقه مندتر شدند. به هر حال، 
در  چیزی  تماشاگران  احتماالً 
تاکنون  که  دیده اند  فیلم  این 

چنین پرفروش بوده است. 
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دیدن  فیلم  ماجرای  این 
از  هم  خانواده  همراه  به 
کانادا  در  زندگی  چالش های 
است.  کبک  ویژه  به  و 
همه  که  این  چیز  مهمترین 
هماهنگ  خانواده  اعضای 
است  ممکن  چون  باشند، 
بخواهند  خانواده  از  بخشی 
ببینند  انگلیسی  به  را  فیلم 
فرانسوی.  به  دیگر  بخش  و 
البته گاهی نسخه انگلیسی 
موجود  فیلم  فرانسوی  یا 
نیست که در آن مورد اصال 
بحث دیدن و ندیدن مطرح 
بعدی،  مرحله  در  می شود. 
به رده بندی  نمی شود  گاهی 
کرد.  اعتنا  فیلم ها  سنی 
تجربه  االن  تا  خوشبختانه 
آمریکایی  فیلم های  از  بدی 
مناسب برای خانواده )گروه

دوستان  اما  نداشته ام،   )G
تعریف می کنند که فیلم های 
اروپایی مناسب  و  فرانسوی 
برای  شاید  خانواده،  برای 
چندان  ما  خانواده های 
منظورم  نباشد!  مناسب 

برای بچه هاست.
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فیلم دیدن 
با خانواده



موزه ی ِگرَون 
واقعی یا ساختگی؟

نگارخانه

از ژوستن )جاستین( ترودو تا شارل دوگول، 
دیون  سلین  از  و  جابز  استیو  تا  انیشتین  از 
مالقات   )Grévin( ِگرَون  موزه ی  در  می توان  را  پاچینو  آل  تا 
کرد. موزه ی ِگرَون مونترال با الهام از موزه های ِگرَون پاریس در 
فرانسه و مادام توسو در لندن، در سال ۲۰۱۳ افتتاح شده است. 
نمایش  را  دنیا  از شخصیت های  موزه ها عمومًا مجسمه هایی  این 

و  طراحی  ممکن  شکل  واقعی ترین  به  که  خته می دهند  سا
شده اند. مجسمه ها از موم ساخته شده، هرروز 

به آن ها رسیدگی و موهایشان شانه می شوند. 
اشل  به اندازه ی  ِگرَون  موزه  مجسمه های 
شخصیت  هر  حقیقی  ابعاد  و  طبیعی 
ساخته شده و گاه به حدی طبیعی هستند 

که بیننده را در مصنوعی بودن خود به 
دارد  امکان  گویی  می اندازند.  شک 

با  و  برگرداند  را  هرلحظه سرش 
شما صحبت  کند. 

در  بازدیدکننده  ورود  بدو  در 
فضایی متفاوت و تا حدی مجلل 
به  میان  این  در  می گیرد.  قرار 
همچون  تاریخی  شخصیت های 
خوانندگان  یا  آنتوانت  ماری 
مشهور فرانسوی زبان چون شارل 

پریسا کوکالن 



تا مجسمه های  داشته  مونترال سعی  ِگرَون  برمی خوریم.  ازنوور 
خصوصًا  کانادا،  تاریخ  با  مرتبط  جهانی  مشهور  شخصیت های 
سیاسی،  ورزشی،  علمی،  زمینه های  تمام  در  کبک،  استان 
اجتماعی، هنری و غیره همچون ژان تلون و رنه لوک را گردآوری 

کند که بیننده را با تاریخ کانادا و کبک نیز آشنا می سازد. 
اسامی  و  شخصیت ها  تمام  برای  انگار  بخش  این  از  گذر  با 
خیابان هایی که در شهر می شنویم تصویری زنده و گویا می یابیم 

و تاریخ شهری که در آن هستیم را بهتر درک می کنیم. 
که  لوازمی  و  اشیاء  اینستاگرام،  و  عکس  داغ  بازار  به  توجه  با 
و  قرار داده  آنها  را در کنار  باشند  باشخصیت مرتبط  می توانند 
کار  این  می کنند.  عکس  گرفتن  به  تشویق  را  بازدیدکنندگان 
جذاب تر  را  بازدید  و  می افزاید  باشخصیت  نزدیکی  احساس  به 
می کند. طریقه ی ساخت این مجسمه ها نیز در ویدئوهایی که از 
قبل تهیه شده برای بیننده نمایش داده می شود که تماشای آنها 

خالی از لطف نیست. 
می توانند  بازدیدکنندگان  نمایشگاه  انتهای  به  شدن  نزدیک  با 
گرفتن  با  و  کرده  فرض  پراهمیت  و  مشهور  شخصیتی  را  خود 
این شخصیت ها  از  یکی  قالب  در  را  و چهره سازی، خود  عکس 
تصور کنند. عکس ساخته شده از شما همان لحظه به ایمیلی که 

به دستگاه می دهید ارسال می شود. 
آخرین سالن موزه به شخصیت های مهم هنری و سوپراستارهای 
سینما و هالیوود اختصاص داده شده که در میان آن ها هنرمندان 
دیده  نیز  کبکی  مطرح 

می شوند. 
در  ما  از  هرکدام  شاید 
در  ستاره ای  زندگی 
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سیاست  یا  سینما  علم،  دنیای 
داشته باشیم که همیشه دوست 
داشتیم از نزدیک مالقاتش کنیم. 
جبر  خاطر  به  شاید  دیدار  این 
زمان و مکان هیچ گاه میسر نشود. 
موزه هایی چون ِگرَون و مادام توسو 
این  ادای احترام به خدمتی که  با 
کرده اند،  ما  دنیای  به  شخصیت ها 
آنها را به مردم یادآوری می کنند و 
از  بدون شک  نیز  مالقات کنندگان 

دیدنشان لذت می برند. 
اگر  که  می کنیم  توصیه  آخر  در 

با  دوستانتان  از  یکی  سلفی  عکس 
ملکه ی الیزابت یا آلفرد هیچکاک را در صفحات اجتماعی مالحظه 
فرمودید پیش از هرگونه اظهار احساساتی حتمًا از واقعی بودن آن 

مطمئن شوید. 
به زودی  مونترال  ِگرَون  موزه ی 
طبقه ی  در  و  می شود  ساله   5
متروی  ایتون،  خرید  مرکز  پنجم 
مک گیل قرار دارد. این موزه برای 

کودکان زیر ۶ سال رایگان است.
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ایمپکت 
این روزها 

بوی گل می دهد

باشگاه

دومین پیروزی متوالی  مونترال 
در جام ام .ال .اس

ایگناسیو پیاتی، 
کاپیتان و یکی 
از بهترین های 

ایمپکت، در 
دقیق ۲۳ بازی با 

سیاتل ساندرز، 
رکورد ده هزار 

دقیقه بازی 
کردن برای تیم 

ما را شکست
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مونترال سجاد صاحبان زند ایمپکت 
چهارمین  در 
دومین  به   MSL جام  در  خود  بازی  
اهمیت  یافت.  دست  پیاپی   برد 
تیم  که  آن جاست  در  ایمپکت  کار 
برد  دومین  به  حالی  در  شهرمان 
»سیاتل  تیم  مهمان  که  رسید  خود 
بود، تیمی که سال گذشته  ساندرز« 
ام.ال. نایب قهرمان گروه غربی جام 

اس بود. اما اهمیت برد ایمپکت فقط 
برد در زمین حریف نبود. بازی روان 
گراد«  »رمی  شاگردان  چشم نواز  و 
چنان خیره کننده بود که گزارشگران 
تیم میزبان را هم وادار به تشویق تیم 

مونترالی ها کرد. 
دیگر نکته امیدوارکننده ایمپکت 
در این بازی این بود که دروازه بان و 
سیستم دفاعی تیم ما توانست برای 
را  دروازه اش  متوالی،  بازی  دومین 

بسته نگه دارد.



جیسون بارگاس 
با دو گل در ماه 
مارس، یکی از 
بازیکنان تاثیر 

گذار ایمپکت بود

شرح گل
تیم ایمپکت نیمه نخست بازی را 
کامال در اختیار داشت و بارها تا مرز 
ساندرز«  »سیاتل  دوازه  فروریختن 
بدشناسی  با  بار  هر  اما  رفت،  پیش 
توپ ها گل نشدند. بازی برتر مونترال، 
به  را  سیاتل  دفاعی  سیستم  تنها  نه 
شدن  عصبی   باعث  که  ریخت،  هم 
جایی  تا  شد،  هم  تیم  این  بازیکنان 
که »کلوین کیرام« در دقیقه 4۰ بازی 
مقابل  در  که  زننده ای  رفتار  دلیل  به 
داد،  نشان  خود  از  لوویتز«  »دنیل 
اخراج  زمین  از  و  گرفت  قرمز  کارت 
سیاتل،  تیم  شدن  نفره  ده  با  تا  شد 

کار آن ها سخت تر هم شود.
با بازی برتر  شروع نیمه دوم هم 
ایمپکت همراه بود. تیم ما سیاتلی  ها 
را در زمین خودش نگه داشت و طی 
»ایگناسیو  به  توپ  توپ ربایی،  یک 
کاپیتان  و  بازیکن  بهترین  پیاتی«، 
یک  با  او  تا  رسید  مونترال  ایمپکت 
»جیسون  به  را  توپ  دقیق  پاس 
دقیق  ضربه  برساند.  وارگاس« 
جیسون در دقیقه ۶۰، مونترالی ها را 
این  کرد.  نفس گیر  جدال  این  برنده 
مارس  ماه  در  جیسون  گل  دومین 
ساندرز،  سیاتل  با  بازی  در  او  است. 
داشت،  چارچوب  داخل  شوت  چهار 
۱۲ پاس موفق داد که سه تای آن ها به 

سمت دروازه بود.
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جدال کن کرولیکی 
با بازیکن تیم 

سیاتل. بازی خوب 
تیم ایمپکت، 

سیاتلی ها را در 
نیمه اول حسابی 

خشمگین کرده بود
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بازی تیمی ایمپکت
با سیاتل 5۲۲ پاس  بازی  ایمپکت مونترال در  بازیکنان 
تیم  برای یک  آماری خوب  این  و  بدل کردند  و  با هم رد  را 
آمریکای شمالی است و نشان می دهد که کار تیمی بین آبی-
سفید-مشکی پوشان مونترال به خوبی انجام می شود. برای 
درک اهمیت این موضوع کافی است توجه شود که متوسط 
تیم های  تمام  و  است  موفق  پاس   5۰۰ بازی،  در  پاس  تعداد 
از 5۰۰ پاس در هر  ایران، کمتر  برتر فوتبال  لیگ  باشگاهی 
پاس  تعداد  بیشترین  در حال حاضر،  می دهند.  هم  به  بازی 
در هر بازی به تیم تراکتورسازی تبریز تعلق دارد. بعد از این 
هر  بازیکنان  دارند.  قرار  پرسپولیس  و سپس  استقالل  تیم، 

سه تیم بین 4۰۰ تا 5۰۰ پاس در هر بازی به هم می دهند. 

نقاط ضعف ایمپکت
دفاع  اما  می کند،  عمل  خوب  بسیار  ایمپکت  دوازه بان 
تیم محافظت  دروازه  از  بازی آخرش  دو  در  اینکه  با  ما  تیم 
کرده، هنوز قایل اطمینان نیست. مشکل اصلی ما در مرکز 
خط دفاعی و دفاع راست است. »کریس دیوال« که در دفاع 
راست بازی می کند، در بازی با سیاتل بارها توپ را از دست 

داد و جا ماند.
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زمین  در  پرسینگ  نداشتن 
ماست.  مشکل  دومین  حریف 
تیم ما هر چند در بازی با سایتل 
دفاعی  ساختار  توانست  ساندرز 
را از زمین حریف و با پرس کردن 
اما  کند،  آغاز  تیم  این  بازیکنان 
کار  جای  عرصه  این  در  هنوز 
بیشتری دارد. بازیکنان خط حمله 
ایمپکت باید بیشتر بدوند و وقتی 
توپ را از دست دادند، کار دفاعی 
شروع  حریف  زمین  همان  از  را 
عرصه  این  در  خوشبختانه  کنند. 
اما  از بازی های قبلی بودیم،  بهتر 

برای قهرمانی، باید بهتر بود. 

بازی بعدی
بازی  در  مونترال  ایمپکت 
»نیوانگلند  سراغ  به  بعدی اش 
بازی  این  که  می رود  روولوشن« 
دقایقی بعد از انتشار همین مجله 
آغاز می شود. این دو تیم تا کنون 
۱۶ بار با هم بازی کرده اند که سهم 
و  باخت  برد، هفت  ایمپکت هفت 
دو مساوی بوده است. این مسابقه 
مستقیم  طور  به  می توانید  را 
 TVA Sports, شبکه های  از 
TSN ببنید و اگر به این شبکه ها 
دسترسی نداشتید، می تواند آن را 
روی   98,5FM موج   طریق  از 
این  امیدواریم  کنید.  دنبال  رادیو 
»ایمپکت  برد  سومین  با  بازی 

مونترال« همراه باشد..  



بر  غلبه  از  که  هستند  کسانی  بردارها  وزنه 
جاذبه لذت می برند اما در اسباب کشی ها از 
آن ها نخواهید ماشین لباسشویی را به باالی سر ببرند، چون آنها 

عادت دارند بعد از غلبه بر وزنه آن را از همان ارتفاع رها کنند. 
تحقیقات  ولی  است،  سرد  آهن  وزنه بردار،  یک  حریِف  می گویند 
هنوز نشان نداده آیا آهن سرد هم همین نظر را دارد یا روحش از 
این که دقایقی پیش شکست خورده بی خبر است. خوب که فکرش 
را بکنید، می بینید حریف یک وزنه بردار جاذبه زمین است وگرنه 
آن آهن سرد در کره ماه یک حریف همیشه بازنده خواهد بود و 
احتماال ساکنان سیاراتی با شتاب جاذبه کمتر از ۸/۹ متر بر مجذور 
ثانیه ورزشی به این نام ندارند یا دستکم رکوردهای ما برایشان 

مایه خنده است. 
زمانی  چه  از  آدم ها  کرده؛  اشغال  مرا  ذهن  سوال  این  همیشه 
می فهمند به این ورزش عالقه دارند؟ البد از اولین باری که چیز 
سنگینی را بلند کرده اند و بعد پرت کرده اند زمین و کسی برایشان 

دست زده! 
بچه  وقتی  آنجاییکه  از 

چیز  اگر  هستید 
سنگینی را بلند کنید و 

زمین،  کنید  پرت 
کسی  تنها  نه 
نمی زند  دست 
هم  تنبیه  بلکه 
تعداد  می شوید، 

ها  ر ا د نه بر ز و
و  کم  روز به روز 

کمتر می شود. 

درای کانادا 

حامد حبیبی

وزنه برداری
ورزش ارزش است
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مسابقات  کن«  عوض  »وزنه  دنیا  شغل های  سخت ترین  از  یکی 
وزنه برداری است، هیچگاه شما اسمی از این عزیزان نمی شنوید و 
شغل  همچین  به  چطور  بفهمیم  تا  نمی کند  مصاحبه  آنها  با  کسی 
شغلی.  پیشرفت  نه  دارد،  شهرت  نه  که  شده اند  عالقمند  شاقی 
همیشه همان وزنه ها را کم یا زیاد می کنند، همیشه همان یک لگن 
گچ را پر می کنند... این شغل بعد از صاف کردن جاده برای عبور خط 
آهن و شکستن و خرد کردن بیهوده سنگ در فیلم های سینمایی، 
سخت ترین شغل دنیا محسوب می شود. اگر شخص ریقویی هستید 

خوشحال باشید که برای این شغل انتخاب نمی شوید.   
به کمربند خاصی هم  لباس و کفش مخصوص  به جز  بردارها  وزنه 
نیاز دارند. بستن و باز کردن این کمربند هم بخش مهمی از مسابقه 
است و وزنه بردارها در اردوها ساعت ها بستن و باز کردن پهلوانانه 
را تمرین می کنند، در شرایطی که پدری وزنه بردار  این کمربندها 
دارید، وقتی کارنامه گرفته اید و نمره های افتضاحی به بار آورده اید 
شما  به  کمربندش  باد  اگر  چون  نشوید  آفتابی  او  بر  و  دور  زیاد 
بگیرد شاید برای همیشه لذت امتحان دادن را از دست بدهید. اگر 
است  ممکن  نپلکید چون  برش  و  دور  هم  است  نمره هایتان خوب 
بخواهد از ذوق شما را بغل کند و در دو ضرب به باالی سر ببرد و 

آنوقت به سرنوشت ماشین لباسشویی دچار می شوید.   
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