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سرِ خط

پاییز ۲۰۱۴ وقتی سوار بر تاکسی، فرودگاه ترودو را به سمت 
نخستین خانه کاناداییم ترک کردم با منظره بدی از زیرساخت های 
و  کثیف  تاکسی های  پرچاله،  خیابان های  پاشیده،  هم  از  جاده ای 
خاک  با  را  کانادا  از  من  تصور  که  شدم  روبرو  قدیمی  خانه های 

یکسان کرد.
در  ساز  و  به ساخت  مربوط  خبرهای  آن،  از  بعد  که  این شد 
درست  و  روزها  این  کرد.  پیدا  عجیب  جذابیتی  برایم  مونترال 
داریم،  فاصله  کبک  پارلمان  استانی  انتخابات  تا  ماه   6 که  زمانی 
شنیدن این همه خبر رنگارنگ درباره پروژه های نوسازی مونترال 

خوشحالم می کند.
هفته پیش فیلیپ کویارد به همراه شهردار مونترال کلنگ 
هفته  همان  زد.  زمین  به  را  مونترال  سریع السیر  قطار  احداث 
»آنجو«  سمت  به  مترو  آبی  خط  متروی  ادامه  جنجالی  پروژه 
هم با حضور جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا کلید خورد. 
پایان امسال تمام می شود و پل های متقاطع  تا  پل شامپلن 
تورکات و اتوبان ۱5 حدفاصل این پل ها تا پل شامپلن هم در 
حال بازسازی است و تا ۲ سال دیگر تمام خواهد شد. اتوبان 
آنگرینیون  خروجی  تا  هاسپیتال«  »جنرال  حدفاصل   ۲۰
صاحب فضای سبزی با طراحی ویژه خواهد شد و احتمال 
دارد پل معلقی مخصوص عابران پیاده این فضای سبز 
را به پارک بزرگ انگرینیون وصل کند، صحبت از راه 
اندازی خط راه آهن سریع السیر بین مونترال و کبک 

است و...
نمی دانم همه این خبرهای رنگارنگ، انتخاباتی 
است یا واقعًا اتفاقی در حال رخ دادن است. هر چه 
هست، این خبرها، کمی از غم من درباره احتمال 
ریختن  هم  به  یا  سوریه  در  ابرقدرت ها  جنگ 
کاهش  را  مادری ام  سرزمین  اقتصادی  اوضاع 

می دهد.

تمنای خبر خوب



فانوس دریایی َل شین
این فانوس در سال ۱۹۰۰ به منظور کمک به 
کشتیرانی روی رودخانه سن لوران در منطقه 

ناآرام َل شین ساخته شده است.

پنجره

عکس: راستین حامدین
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آه، ای کانادا
گذر زمان

 نمایندگان مجلس عوام، چندین ماه بود که بر سر 
تصمیم مهمی با یکدیگر بحث و مذاکره می کردند. 
نسل های  همه  برای  را  ملی  مهم  رویداد  یک  سرنوشت  که  بحثی 
کانادایی بعد از آن تحت تاثیر قرار می داد. آوایی که قرار بود همیشه 
با برافراشته شدن پرچم کانادا، سروده شود و در دل هر  و همه جا 
کانادایی غرور و افتخار و نام میهنش را زنده کند. آن روز بهاری در 
تا  گرفتند  تصمیم  نمایندگان سرانجام  آوریل سال ۱۹6۷،  دوازدهم 
سرود ملی کانادا را که سال های مدیدی بود با عنوان »خداوند ملکه 
را حفظ کند« بین همه شناخته می  شد به سرودی دیگر تبدیل کنند. 
سرودی که بیش از قبل به همه مردم و کسانی که به میهنشان عشق 
می ورزیدند، تعلق داشته باشد. سرودی که اولین بار به زبان فرانسوی 

و در شهر کبک سیتی در ایالت کبک نوشته شده بود.
ِسرآدولف بازل روتییرSir Adolphe-Basile Routhier یک کبکی 
هنرمند و حقوق دان از خانواده ای با اصالت  فرانسوی بود 
که در دانشگاه لََول، وکالت خوانده بود. آدولف، 
عاشق ادبیات و هنر بود و از دوران جوانی 
جوانی  دانشجوی  وقتی  سرود.  می  شعر 
در سال های آخر تحصیلش در دانشگاه 
لََول بود، جایزه مهمی برای نوشتن یک 
برنده  کانادا  تاریخ  درباره  ادبی  متن 
نبود.  او  افتخار  بزرگترین  این  اما  شد. 
از آنجایی که عالقه به ادبیات همواره 
در  مناسبت حرفه اش  به  اما  بود  او  با 
نیز  عرصه مسائل حقوقی و سیاسی 
فعالیت می کرد، ترجیح داد به عنوان 
نشریه  دو  با  حقوقی  روزنامه نگار 
مهم اواخر سال های ۱۸۷۰ که در 
مونترال و کبک سیتی به چاپ 
می رسیدند، همکاری کند. او 

مریم ایرانی

۱۹۶۷ آوریل   ۱۲ زمان: 
کانادا عوام  مجلس  مکان: 
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مقاله های سیاسی اجتماعی زیادی در این دو نشریه می نوشت 
که در بسیاری از آن ها سیاست های نادرست اجتماعی را هم نقد 
می کرد. در همین سال ها بود که او شعری سرود که حدود ۱۰۰ 

سال بعد به عنوان سرود ملی کانادا انتخاب شد. 
زبان  به    )O! Canada( کانادا«  ای  »آه،  عنوان  با  او  شعر 
فرانسوی سروده شد و نخستین بار به افتخار کنگره کانادایی های 
رونمایی  مذهبی  جشن  یک  مناسبت  به  و  کبک  فرانسوی تبار 
شد. موسیقی که روی این شعر کار شده بود کار یک آهنگساز 
سرشناس کبکی به نام کالیکسا لََوله Calixa Lavallée بود. 
او پسر یک خانواده معمولی در کبک بود که از خود در زمینه 
موسیقی استعداد نشان داده بود و در سن ۱۳ سالگی موفق شده 
مونترال،  در  سلطنتی  مذهبی  مراسم  ویژه  اجرای  یک  در  بود 
شد  لََوله  موسیقی  تحصیل  سرآغاز  مساله  همین  بنوازد.  پیانو 
در  او  شد.  امریکا  راهی  بیشتر  مهارت  کسب  برای  سرانجام  و 
آمریکا قطعات موسیقی زیادی را تهیه و اجرا کرد که شهرتش 
در کانادا را هم دوچندان کرد و به همین دلیل پس از بازگشت 
و با حمایت مالی طرفدارانش توانست یک کنسرواتور موسیقی 
که  بود  سال ها  همین  خالل  در  بیندازد.  راه  کانادایی  مشهور 
لََوله برای ساختن موسیقی روی شعر روتییر از طرف کبکی ها 
انتخاب و توانست آهنگ بسیار مناسبی برای این شعر فرانسوی 
تنظیم کند. با اینهمه او موفقیتی را که خودش دوست داشت در 

انجام این کار ندید. شاید نمی توانست پیش بینی کند 
که موسیقی که ساخته است یک قرن بعد سرود 

آمریکا   به  دوباره  او  شد.  خواهد  کانادا  ملی 
اما  درگذشت  هم  همان جا  در  و  بازگشت 

به گورستان مشهور  بعدها  را  جسدش 
مونترال در کت دنژ آورده و به خاک 

سپردند.
سرود  ماجرای  پایان  این  اما 

نبود.  لََوله  و  روتییر  فرانسوی 
اولین  از  بعد  ۲۰ سال  تقریبا 

یعنی  سرود  این  اجرای 
و  دوک   ،۱۹۰۱ سال  در 
شاه  وال،  کورن  دوشس 
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در  کردند.  سفر  کانادا  به  مری  کویین  همسرش  و  پنجم  جرج 
مراسم استقبال از آن ها، دانش آموزان، سرود »آه ای کانادا« را 
با همان  را  بود  ترجمه شده  انگلیسی  به  ابتدایی  به شکلی  که 
برای خانواده سلطنتی اجرا کردند که به شدت  لََوله،  موسیقی 
تا  شد  باعث  مساله  همین  گرفت.  قرار  آن ها  استقبال  مورد 
چندسال بعد در تورنتو یک کمپانی موسیقی تصمیم بگیرد تا 
این شعر و موسیقی را با سر و شکل و تنظیم با کیفیت تری به 
تا ترجمه  بود  این کار الزم  برای  همه مردم کانادا معرفی کند. 
انجام  فرانسوی  شعر  اصل  از  باالتر  دقت  با  مناسب   انگلیسی 

شود.  
نام روبرت  به  نام یک حقوق دان مونترالی  به  بار هم قرعه  این 
استنلی ویر )Robert Stanley Weir ( افتاد. او دکترای حقوق 
از مک گیل داشت و برادرش یکی از اعضای مهم پارلمان کبک 
اصلی، شاعر  روتییر شاعر سرود  مانند  نیز  او  این حال  با  بود. 
هم بود و اشعار زیادی سروده بود. ویر، به مناسبت سیصدمین 
سال تاسیس کبک، با الهام از شعر روتییر یک نسخه جدید به 
زبان انگلیسی نوشت که بسیار مقبول افتاد و با همان موسیقی 
با تغییرات دیگری در سال ۱۹۰۸  و  بود  که الواله تنظیم کرده 

رونمایی شد. 
ملودی این شعر به سرعت در تمام کانادا شهرت پیدا کرد و حاال 
هیچ کانادایی نبود که این شعر را نشناسد. اما با این حال  هنوز 
هم کانادا به طور رسمی هیچ سرود 
از همان سرود  و  نداشت  ملی 
استفاده  سلطنتی  قدیمی 
می کرد تا اینکه در سیزدهم 
عوام  مجلس   ،۱۹6۷ آوریل 
عده  مخالفت  علی رغم 
زیادی از انگلیسی زبانان که 
را  سرود  این  نمی خواستند 
»آه،  بشناسند،  رسمیت  به 
سرود  رسما  را  کانادا«  ای 

ملی کشور معرفی کرد.
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ژانویه  در  اما  شعر  این  اصلی  متن 
یافت.  تغییر   )۲۰۱۸ )سال  امسال 
که  ترودو  جاستین  لیبرال  دولت 
بها  خیلی  جنسیتی  برابری  به 
 all thy sons می دهد، عبارت
عبارت به  را  شعر  دوم  بند   در 
 all of us command  

تغییر داد.

O! Canada! Our home and native land
آه ای کانادا، خانه و سرزمین ملی ما

True patriot love in all thy sons command.
عشق میهن پرستانه به تو بر همه فرزندانت حکمرانی می کند

With glowing hearts we see thee rise,
با قلب هایی روشن و درخشان ما اوج گرفتن تو را نظاره می کنیم

The True North, strong and free!
ای شمال حقیقی، قدرتمند و آزاد!

From far and wide, O Canada,
از دورترین و وسیعترین مکان ها

We stand on guard for thee.
ما برای حفاظت تو ایستاده ایم

God keep our land glorious and free!
خداوند سرزمین آزاد و روشن ما را حفظ کند

O Canada, we stand on guard for thee
آه ای کانادا، ما برای حفاظت تو ایستاده ایم

O Canada, we stand on guard for thee
آه ای کانادا، ما برای حفاظت تو ایستاده ایم
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جارچی

سومین کنسرت ساالنه آکادمی موسیقی ِرمی یک شنبه 
دانشگاه  پترسون  اسکار  سالن  در  آوریل  هشتم  گذشته، 
کنکوردیا و در دو نوبت برگزار شد. حدود 6۰۰ نفر از والدین 
به دیدن کنسرت  آمده  مونترالی  هنرآموزان و عالقمندان 
بودند که در آن حدود ۱5۰ نفر از هنرجویان ایرانی و غیر 
ایرانی آکادمی در قالب گروه نوازی و تکنوازی برنامه اجرا 

کردند.
با اینکه کل برنامه 5 ساعت طول کشید اما تماشاچیان 
پایان  در  بودند.  خوشحال  و  پرانرژی  نظر  به  هنرمندان  و 
برنامه به تمامی هنرمندانی که در کنسرت نواخته بودند یا 

برنامه ای اجرا کرده بودند لوح تقدیر اهداء شد.

کنسرت آکادمی 
موسیقی ِرمی
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برای آشنایی  را  کارگاه هایی  مونترال همیشه  زیبای  موزه ی هنرهای 
فعالیت های  از  این کالس ها  می کند.  برگزار  دستی  کار  و  هنر  با  کودکان 
جدی این مجموعه ی هنری فرهنگی محسوب می شوند و به منظور تشویق 
کودکان برای انجام این فعالیت ها در کنار خانواده های خود طراحی  شده اند. 
اکثر آنها جنبه  آموزشی و تجربی دارند، کاماًل رایگان و دوزبانه هستند و 

سعی دارند خاطره ای به یادماندنی برای کودکان رقم بزنند. 
این برنامه ها شامل ساخت کارهای دستی با روایت یک داستان، برای 
نمایشگاهی که  با  با موضوعات مرتبط  تا 5 سال، کارگاه هایی  کودکان ۲ 
هم زمان برگزار می شود، فعالیت های موسیقی هم جهت باهنرهای تجسمی، 
ذکر  به  الزم  هستند.  کودکان  یک روزه  اردوهای  تا  کودک  فیلم  نمایش 
است که برگزاری جشن تولد کودکان نیز در این مکان با هزینه ی والدین 
امکان پذیر است. اکثر این کارگاه ها در روزهای تعطیل و آخر هفته تشکیل 

می شوند. 
برای اطالعات بیشتر و رزرو جا برای هر کارگاه می توانید به محل موزه 
مراجعه یا با شماره تلفن 5۱۴۲۸5۲۰۰۰ تماس بگیرید یا این وب سایت را 

ببینید.

موزه  هنرهای زیبای مونترال 
برای کودکان
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وز داستان ر

هفته ای  یک 
که  می شود 
موضوع  پیگیر  مونترالی  رسانه های 
توسط  حجاب  از  استفاده  آزادی 
افسران پلیس هستند و تازه پنج شنبه 
گذشته مشخص شد این همه پیگیری 

به خاطر چیست.
»ژورنال  گذشته  پنج شنبه 
گویا  که  داد  گزارش  مونترال«  دو 
ساله   ۱۷ دختر  گذشته  دسامبر  از 
مسلمانی به مدرسه ملی تکنیک های 
همین  به  و  پیوسته  مونترال  پلیسی 
دلیل بوده که بحث پیرامون استفاده از 
نشانه های مذهبی در یونیفورم پلیس 

این روزها باال گرفته است.
اکنون  که  لمرحری«  »سوندوس 
بنابر  و  سالگی   ۱۴ از  است،  ساله   ۱۷
شریعت حجاب به سر می کرده است. او 
شهروند کاناداست و مثل هر کانادایی 
خود  آینده  شغل  دارد  حق  دیگری 
یا  پوست  رنگ  جنسیت،  از  فارغ  را 
عقیده اش انتخاب کند و او در زندگی 
خود همواره رؤیای پلیس شدن را در 
سر می پرورانده است. به همین دلیل 
رسید  مناسب  سن  به  وقتی  که  بود 
پلیسی  تکنیک های  ملی  مدرسه 
شغل  برای  تا  برگزید  را   )ENPQ(

رویایی آینده اش آماده شود. 

شهرام یزدان پناه

پلیس محجبه 
مونترال
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زاویه  دو  از  قانون  حاال 
گرفته،  قرار  خودش  روبروی 
از یک طرف حق »سوندوس« 
برای انتخاب شغلش و از طرف 
برای  قانون  صراحت  دیگر 
دینی  ظواهر  از  استفاده  عدم 
و مذهبی در امور دولتی کبک.

مدیر  سن-آنتوآن،  پیر 
ملی  مدرسه  عمومی  روابط 
به  پلیسی  تکنیک های 
گفت:  سی بی سی  خبرنگاران 
خانم  دریافتیم  که  زمانی  از 
مدرسه  در  مسلمانی  جوان 
که  است  تحصیل  به  مشغول 
را  خود  حجاب  دارد  اصرار 
مشورت  و  مکاتبه  کند،  حفظ 
درباره  را  باالدستی  مدیران  با 
آغاز  او  مخصوص  یونیفورم 
حاصل  اطمینان  تا  کردیم 
»سوندوس«  که  زمانی  کنیم 
درسش تمام می شود، می تواند 
مشغول  مونترال  پلیس  در 
قباًل  ما  مدرسه  شود.  کار  به 
گفتگویی  چنین  باب  هیچ گاه 
قباًل  چون  بود  نکرده  باز  را 
این  در  درخواستی  وقت  هیچ 
که  هم  حاال  نداشتیم.  زمینه 
خوب  شده  باز  موضوع  این 
برای عمامه هم  است همزمان 
مردان  چون  بگیریم  تصمیم 
دینی  دستورات  طبق  سیک 
خود باید عمامه به سر داشته 

باشند.
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فعلی  قوانین  در  می دهد:  ادامه  سن-آنتوآن 
پلیس هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید پوشیدن 
حجاب ممنوع است اما هیچ جای قانون هم گفته 

نشده که می شود حجاب پوشید. 
کل  روی  بگیرد  مونترال  پلیس  که  تصمیمی 
استان تأثیر خواهد گذاشت و این موضوع اهمیت 

بحث های اخیر در مطبوعات را نشان می دهد.

»نه« به حجاب پلیس
 Coalition( »از آن سو »ائتالف آینده کبک
به  کبکوآز«  »پارتی  و   )avenir Québec
این  مقابل  در  کبک  لیبرال  دولت  سهل گیری 
و معتقدند  داده اند  اکنش نشان  و  موضوع سخت 
استفاده از پوشش و عالیم مذهبی در امور دولتی 

کبک ممنوع است.  
ژنویو گویبال از »ائتالف آینده کبک« می گوید : 
از  یکی  در  حجاب  با  می تواند  جوان  خانم  این 
اداره های پلیس مشغول به کار شود اما برای نشستن 

در ماشین پلیس باید حجاب خود را بردارد.
»ناتالی روی« هم حزبی ژنویو حتی از این هم 
فراتر رفت و عنوان کرد:مشخص است که یک مقام 
مسئول نمی تواند همزمان به مردم خدمت کند و 
در خدمت خدا هم باشد. ماشین پلیس جای جنگ 

مذهبی نیست!
به  کبکوآز  پارتی  رهبر  لیزه،  فرانسوآ  ژان 
واقعًا  اگر  که  کرده  توصیه  لمرحری«  »سوندوس 
عاشق خدمت در پلیس است، دست از سر حجابش 
بردارد و گفته : تو باید به یونیفورم مشترک نیروی 

پلیس احترام بگذاری!
فیلیپ کویارد، نخست وزیر کبک وقتی درباره 
این موضوع مورد پرسش یک خبرنگار قرار گرفت 
گفت : من به مخالفان توصیه می کنم بروند و این 
دختر جوان را چهره به چهره مالقات کنند و در 
حالی که به چشم های او نگاه می کنند، بگویند که 
پلیس  نمی توانی  به خاطر حجابت  تو  دختر خانم 

شوی.
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درباره  بحث ها  آغاز  از  بعد  مونترال  شهردار  پالنت،  والری 
استفاده از حجاب در یونیفورم پلیس مونترال در پاسخ به پرسش 
یک خبرنگار گفته بود که او در این باره بسیار »باز« فکر می کند 
پوشیدن حجاب در هنگام  از  زنان جوان  ممانعت  برای  دلیلی  و 
کار کردن به عنوان افسر پلیس نمی بیند. متعاقب آن عده ای از 
مسلمانان مؤثر در مونترال نامه ای سرگشاده برای او فرستادند که 

خالصه ای از متن آن در ادامه می آید:

فرید شیخی
ما از اظهارنظر شما درباره »باز بودن« نسبت به 
استفاده از نشانه های مذهبی در لباس یونیفورم 
از  معیاری  چه  شدیم.با  غافلگیر  بسیار  پلیس 
یک افسر پلیس پذیرفته است که دیدگاه های 
مذهبی یا سیاسی خود را با هر نوع وسیله ای 
عموم  دید  معرض  در  لباس  پوشیدن  مثل 

بگذارد.
ما البته از دیدگاه شما برای باز بودن راه 
و  عمومی  سرویس های  در  کردن  کار  جهت 
دولتی به روی همه استقبال می کنیم. پلیس 
مونترال هم قطعاً از این موضوع استثناء نیست 
)و خوب است که امکان افسر پلیس شدن برای 
تا  شود  باعث  نباید  این  اما  است(  محیا  همه 
قوانین و قوائد برای یک فرد جویای کار تغییر 

پیدا کند.
نهادهای عمومی )مثل پلیس( باید نماینده 
عموم مردم باشند و این یعنی نماینده تک تک 
یا  مذهبی  نماینده یک جریان  نه  و  مردم  آحاد 

دینی به خصوص.

خانم شهردار!
 حجاب، معرف 

      زن مسلمان نیست

دیدگاه
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گپ و گفت

مثلثی برای ورزشکار شدن

آکادمی  بچه های  که  شدیم  باخبر  وقتی 
 Silversword( »شمشیربازی »سیلورسورد
مونترال«  »بازی های  مسابقات  در   )fencing Academy
»وردان«  محله  از  نمایندگی  به   )Les jeux de Montréal(
توانسته اند از بین ۲۰ باشگاه شرکت کننده از محله های مختلف، 
در رشته »اِپِه« ۱6 مدال شامل 5 طال، ۴ نقره و ۷ برنز به دست 
آوردند که در مجموع ۷۰ درصد کل مدال های توزیع شده در این 
رشته بوده، به سراغ یوسف عالقه بند، مربی و مؤسس این مدرسه 

شمشیربازی رفتیم تا ماجرا را از زبان خودش بشنویم.

از شمشیربازی.  سابقه  سال   ۳۳ با  ساله   ۴۰ عالقه بند،   یوسف 
 ۷ سالگی شمشیربازی را شروع کرده و بعد از سال ها مربیگری در 
ایران، آمریکا، چین و استرالیا، حاال که برای ادامه زندگی به کانادا 
آمده، حدود یک سال و نیمی می شود که آکادمی شمشیربازی 
خودش به اسم »سیلور سورد« را در مونترال برپا 

کرده است.

به بهانه موفقیت شمشیربازاِن سیلورسورد در بازی های مونترال ۲۰۱۸

شهرام یزدان پناه
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چه دلیلی باعث شده تا باشگاهی که فقط یک 
سال و نیم از عمرش می گذرد بتواند اینچنین مدال ها را درو کند؟

برای موفقیت یک کودک در هر ورزشی یک مثلث مهم شامل 
ورزشکار، مربی و والدین وجود دارد. بنا بر تجربه ای که من طی 
این سال ها به دست آورده ام تالش کردم تا تعادلی منطقی بین 
ضمن  من  بنابراین  کنم.  ایجاد  موفقیت  مثلث  این  ضلع  سه  هر 
بودن  مبارز  روحیه  روی  شمشیربازی،  فنون  انتقال  برای  تالش 
و تسلیم نشدن شاگردانم و همچنین تشویق والدین به افزایش 
حمایت از کودک ورزشکار هم کار می کردم که نتیجه اش به نظر 

می رسد خوب بوده است.

آیا  و  کنند  را شروع  می توانند شمشیربازی  از چه سنی  بچه ها 
شمشیربازی ورزش گرانی است؟

در باشگاه ما از سن ۸ سال به باال پذیرش داریم البته اگر بتوانند 
در آزمون ما قبول شوند. هزینه ثبت نام در کالس های آکادمی هم 
۱۴۰ دالر برای ۸ جلسه آموزش درنظر گرفته شده است که حدود 

۲ ماه طول می کشد.

اما شنیده ام که تجهیزات شمشیربازی گران قیمت است؟
تجهیزات را آکادمی ما مستقیما از چین وارد می کند و با قیمت 
مناسب در اختیار بچه ها قرار می دهیم. یک مجموعه کامل لباس 
بازار  در  که  دارد  هزینه  دالر   ۳۰۰ بچه ها حدود  برای  و شمشیر 
تازه  بچه هایی که  برای  ما  البته  دارد.  این قیمت  برابر  حداقل ۲ 
ثبت نام می کنند در ترم اول تجهیزات را رایگان امانت می دهیم 
و اگر کودک به این ورزش عالقه مند شد و خواست ادامه دهد، 
آنوقت والدین می توانند آرام آرام تجهیزات و لباس را از ما بخرند 
چون احتیاجی به خرید یکجای لوازم و پرداخت این هزینه وجود 

ندارد.

خانواده های  از  خیلی  برای  هزینه ها  این  هنوز  حساب  این  با 
تازه مهاجر زیاد است.

بله درست است و به همین دلیل یک سری کمک هزینه دولتی 
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از حدود پایین تر  درآمد  با سطح  برای خانواده هایی  دارد   وجود 
 ۳۰ هزار دالر در سال که ما می توانیم کمک کنیم تا این کمک هزینه 

پرداخت شود و کودک بتواند به ورزش مورد عالقه اش بپردازد.

آیا هیچکدام از شاگردان شما ایرانی بودند؟
توانستند  که  بودند  اللَوی  کیانا  خانم  ما  مدال آوران  از  یکی  بله 
در گروه سنی زیر ۱5 سال، مقام سوم را به دست آورند. از همان 
روز اول که کیانا به آکادمی رجوع کرد من بالفاصله فهمیدم که 
این دختر روحیه مبارزه در خونش است و فاکتورهای الزم برای 
این  او در  برای  شمشیرباز شدن را داشت. من آینده درخشانی 

رشته می بینم.

پس تنها ایرانی این مسابقات در این رشته ورزشی ایشان بودند.
تا جاییکه من اطالع دارم یک ورزشکار شمشیرباز ایرانی دیگر 

در مونترال هست که در این مسابقات شرکت نکرده بودند.

شماره 4 17



اولین مسابقه من
می شود  نوشته  فرانسوی اش  نام  که  آن طور  یا  مونترال«  »بازی های 
Les Jeux de Montréal یک المپیاد ورزشی مخصوص کودکان و 
نوجوانان مونترالی است که در آغاز هر بهار توسط شهرداری مونترال 
و با حمایت مالی شرکت های بزرگ برگزار می شود تا در طی آن بچه ها 
در ۴ گروه سنی زیر ۹ سال، زیر ۱۱ سال، زیر ۱۳ سال و زیر ۱5 سال 

با هم به رقابت بپردازند.
ابتدا حدود  رقابت ها در رشته های ورزشی استاندارد است و معموالً 
۱5 هزار مونترالی نوجوان در محله خود به رقابت می پردازند و از بین 

آن ها 5 هزار نفر راهی مسابقات در کل شهر می شوند.
هدف اصلی هم انگیزه دادن به نوجوانان برای ورزش و فعالیت 

رقابت ها  این  اینکه  به  امیدواری  و  است  بدنی 
دلیلی باشد تا نوجوانان مونترالی ورزش 

را به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی 
خود تبدیل کنند.

نخستین  مونترال  بازی های 
دو  و   ۱۹۷۸ سال  در  بار 

بازی های  از  پس  سال 
 ۱۹۷6 سال  المپیک 
بود،  مونترال  در  که 
آن  از  شد.  برگزار 
حدود  تاکنون  زمان 
نوجوان  میلیون  نیم 
رقابت  مونترالی، 
ورزشی را برای اولین 
بار در زندگیشان در 
بازی ها  این  جریان 
و  کرده اند  تجربه 
حتی  آن ها  از  برخی 
المپیک  به  پایشان 
تا  و  کشیده شد  هم 
مدال   ۲6 امروز  به 
به  کشورشان  برای 

ارمغان آورده اند. 
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شمشیربازی  مسابقات  در  اللَوی  کیانا  فهمیدم  وقتی 
مردد  آورده،  به دست  را  مقام سوم  مونترال  بازیهای 
بودم که آیا می شود با یک دخترخانم ۱۳ ساله که در 
پای  وقتی  اما  نه.  یا  کرد  گفتگو  بزرگ شده،  مونترال 
فهمیده تر  و  بزرگ تر  را  او  کیانا نشستم،  صحبت های 
از سنش یافتم، آنقدر که بعضی وقت ها از سؤالی که 
فارسی حرف  اینکه  با  می شدم.  می پرسیدم شرمنده 
همه  نبود،  ساده ای  کار  برایش  خبرنگار  یک  با  زدن 
یا  فرانسوی  کلمه  یک  حتی  تا  کرد  را  خودش  تالش 
می آورد  کم  لغت  که  هرجا  و  نبرد  کار  به  انگلیسی 

دست به دامان مادرش می شد. 

زندگی من یعنی 
درس

ورزش 
و فعالیت  اجتماعی

با کیانا اللَوی، مقام سوم مبارزات شمشیربازی »بازی های مونترال«
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چرا شمشیربازی؟
چون من از ورزشهای رزمی و مبارزه دو نفر با هم خوشم می آید.

کاًل آدم مبارزی هستی؟ دوست داری همیشه برنده باشی؟
می کنم  که  کاری  به  بتوانم  اگر  شوم.  برنده  همیشه  نیست  الزم 

افتخار کنم و با آن خوشحال باشم، برایم کافی است.

این اولین مسابقه رزمی زندگیت بود؟
بله این اولین باری بود که در یک مسابقه واقعی شرکت می کردم 
البته مربیمان، ما را خیلی سخت تمرین داده بود و خیلی وقت ها 
خودمان  بین  مسابقه  و  می کرد  دعوت  را  کالس  بچه های  همه 
می گذاشت. در ضمن من در کالس کاراته هم مبارزات شبیه این 

کرده بودم.

دختر جنگجویی هستی؟  میروی؟ حسابی  هم  کاراته  پس کالس 
این روحیه را با دوستانت در مدرسه هم داری؟

من با دوستانم مهربانم اما روحیه جنگجو بودنم را در مدرسه در 
نشان  دومی ها شوم،  نماینده کالس  اینکه  برای  انتخاباتی  مبارزه 

دادم و حسابی مبارزه کردم تا برنده شدم.

چه فرقی بین مبارزه انتخاباتی مثل نماینده کالس شدن با مبارزه 
ورزشی مثل شمشیربازی هست؟

خب در شمشیربازی باید نقطه ضعف آدم مقابلت را پیدا کنی و روی 
آن متمرکز شوی اما در  مبارزه سیاسی نباید تالش کنی حریفت 
را بیاری پایین تر بلکه باید خودت را ببری باالتر. مثاًل نباید مثل 
ترامپ و هیالری کلینتون باشی که دائم سعی داشتند یکدیگر را 
خراب کنند، باید برنامه داشته باشی و تالش کنی برنامه هایت را 

برای رأی دهندگان معرفی کنی و خودت را ببری باال.

ورزش کردن چه کمکی به تو کرده تا زندگی بهتری داشته باشی؟
خب اول از همه اینکه بهتر تمرکز می کنم و حواسم بیشتر جمع 
حرکات  روی  باید  همیشه  شمشیربازی  در   چون  هست.  اطرافم 
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رقیب متمرکز باشی تا بفهمی چه زمانی او می خواهد به تو حمله 
کند و یا چه زمانی برای حمله تو مناسب است. سرعتم هم خیلی 

بهتر شده و االن بهتر عکس العمل نشان می دهم. 

دهی؟  ادامه  را  کار  سه  این  از  یک  کدام  آینده  در  داری  دوست 
ورزش، دانش یا فعالیت های اجتماعی؟

به نظرم هیچ کدام از این ها جلوی آن دیگری را نمی گیرد. می شود 
کار،  برای هر سه  را  زمان  باید  داد. فقط  انجام  را همزمان  هر سه 

خوب مدیریت کرد.

در آینده چه برنامه ای داری؟
به  فکر می کنم  البته  وکیل.  یا  دندانپزشک شوم  دارم  من دوست 
بهتر  برایم  وکالت  می دهم،  انجام  که  اجتماعی  فعالیت های  خاطر 
باشد چون این کارها می توانند به هم کمک کنند. ورزش های رزمی 
هم به من کمک می کنند تا بتوانم بهتر، نقطه ضعف یا قوت موکلم 
و طرف مقابلش را پیدا کنم چون در ورزش به ما یاد می دهند که 

خیلی سریع بتوانیم حریف را ارزیابی کنیم.

دوست داری به دوست های هم سن و سال خودت چیزی بگویی؟
مشکلی  با  یا  بود  سخت  و  کردند  شروع  را  کاری  زمانی  یک  اگر 

برخورد کردند، تسلیم نشوند و ادامه بدهند.
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بیا با هم بچرخیممهاجر
رفته بودم برای دادن آزمایش خون. اول صبح بود و 
پسرک پاک حوصله اش سر رفته بود. کمی این طرف 
و آن طرف چرخید تا اینکه باالخره سوژه را پیدا کرد، پسرکی بلوند حدود 

سن خودش. 
برگشت سراغ من و پرسید: مامان این پسر به چه زبانی حرف میزنه؟ 

گفتم: روسی. 
گفت: من که روسی بلد نیستم، فکر می کنی انگلیسی بلد باشد؟ 

گفتم: بپرس ازش!
رفت جلوی پسر روس ایستاد و شالش را کمی آورد باال تا روی چشمانش، 
بعد هم شروع کرد چرخیدن و خندیدن. پسر بلوند هم کالهش را کشید 
روی چشمانش و به او پیوست! بی هیچ زبان مشترکی برای حرف زدن هی 
چرخیدند و چرخیدند. بعد سرخوش از بازی به هم نگاه کردند و برای هم 

شکلک و ادا درآوردند و خندیدند به شکلک های یکدیگر!
مادر پسرک هر چند دقیقه یک بار سرش را از روی تلفنش بلند می کرد 

و می گفت شششش! 
اما پسرها هیچ صدایی جز صدای شادی و بازی خودشان را نمی شنیدند. 
کمی بعد هرکدام رفتند سراغ کیف های مادرها، یکی چوب شور برداشت و 
دیگری بیسکوییت، به هم نگاه کردند و شروع کردند به خوردن. بعد یکی 
ظرف شیر را درآورد و دیگری ظرف آب را، سرکشیدند و باز دویدند طرف 

یکدیگر و بازی باز شروع شد! 
پسرکم مهدکودک انگلیسی زبان می رود و زبان دومش انگلیسی است. 
اغلب بچه های این جا زبان دوم شان فرانسه است. برای همین پسرک می داند 
تا اطالع ثانوی که به مدرسه برود و فرانسه یاد بگیرد، زبان بازی و شادی، 

زبان مشترکش با همه کودکان این شهر خواهد بود. 

آزاده مقدم
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به   نباشید  میگرن  به  مبتال  خودتان  اگر 
همکارانتان  یا  و  نزدیکان  در  بسیار  احتمال 
میان همکارانتان  روبرو شده اید. در  میگرنی«  با اصطالح »سردرد 
شاید کسانی باشند که ماهی یک بار به دلیل سردرد میگرنی غیبت 
دارند و شاید برای شما این پرسش پیش آمده باشد که مگر سردرد 
میگرنی چه تفاوتی با سردردهای دیگر دارد که فرد را خانه نشین 
می کند. چنانچه خود مبتال به این گونه سردرد باشید شاید باتجربه 
این درد ناتوان کننده، مایل باشید درباره این بیماری بیشتر بدانید. 

در یک سمت  که  است  یک گونه سردرد شدید ضربان دار  میگرن 
سر، نزدیک به ناحیه گیجگاهی، پیشانی و چشم ها بیشتر احساس 
می شود. می تواند از ۴ ساعت تا ۳ روز بدون درمان طول بکشد و 
آن قدر شدید است که فعالیت های روزانه فرد را مختل کند. میزان 
شیوع جهانی این بیماری حدود ۱5 درصد است که تقریباً یعنی از هر 
۷ نفر در جهان، یک نفر به میگرن مبتال است. در کانادا بر پایه آمار 
سال ۲۰۱۱ حدود ۸ درصد افراد، سردرد میگرنی را گزارش کرده اند 
که با توجه به پایین تر بودن نسبت به آمار جهانی گمان می شود که 
خیلی از کسانی که این بیماری را تجربه 
مراجعه  درمانی  مراکز  به  کرده اند 
نکرده باشند و بیماری شان ثبت 
میزان  زنان  در  باشد.  نشده 
شیوع باالتر و ۳ برابر مردان 
به  ابتال  سنی  طیف  است. 
این بیماری به طور معمول 
بین ۲۰ تا ۴5 سالگی است 
ولی کودکان نیز با درصد 
بسیار کمتر در حدود 5 
درگیر  می توانند  درصد 

باشند.

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

میگرن؛ 
پیام اشتباه مغز به خودش
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سردرد ممکن است همراه با حساس شدن به نور، صدا و بو همراه باشد 
و با یک فعالیت خفیف مانند باال رفتن از پله تشدید شود. بسیاری از 
بیماران به هنگام سردرد حالت تهوع و یا استفراغ و یا اختالالت بینایی 
را تجربه می کنند. درد می تواند چنان شدید باشد که فرد را ناتوان کند 

و ناچار باشد که در خانه بماند.
در حدود ۲۰ درصد کسانی که به میگرن دچار هستند حالتی به نام 
از شروع سردرد تجربه  تا یک ساعت پیش  بین ۲۰ دقیقه  را  »اورا« 
می کنند. »اورا« حالتی است که فرد ممکن است نورهای چشمک زن، 
خطوط مواج و یا نقاطی را ببیند و یا شاید تاری دید یا کوری نقطه ای 

را تجربه کند.
از آغاز سردرد تغییراتی در خلق وخو را تجربه  از مردم پیش  برخی 
شوند.  افسرده تر  یا  تحریک پذیرتر  هیجان زده  تر،  شاید  و  می کنند 
مزه های  بوها،  مانند  خاصی  احساسات  است  ممکن  دیگر  گروهی 
عجیب، احساس خستگی بیشتر، خمیازه های پی درپی و یا کشیدگی 

عضالنی را تجربه کنند. 
علت اصلی بیماری میگرن هنوز به خوبی مشخص نیست، ولی مشکل 
درجایی در دستگاه عصبی بدن اتفاق می افتد و اعتقاد بر این است که 
مواد شیمیایی در مغز، عروق خونی و اعصاب مغزی همه در این بیماری 
ژنی،  جهش  درزمینه  میگرن  که  باورند  این  بر  متخصصان  درگیرند. 
منطقه  خاصی از مغز را تحت تأثیر قرار می دهد. سردرد میگرنی در 
میان کسانی که صرع، آسم، اضطراب و افسردگی و یا سایر بیماری های 
نور  مانند  خاصی  موارد  است  ممکن  است.  شایع تر  دارند،  عصبی 

از  برآمده  می تواند  که  چشمک زن 
بازتاب نور برف یا حتی نور پرده 

و  استرس  یا  و  باشد  سینما 
کننده  شروع  اضطراب 

باشند.  سردرد میگرنی 
موارد  از  برخی  در 
کمبود خواب و یا غذا 
نخوردن موجب آغاز 
میگرنی  سردرد 

می شوند. 
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ارتباط  ماهیانه  عادت  سیکل  با  سردرد  نوع  این  بیشتر  زنان  در 
دارد می تواند چند روز قبل یا در طول دوره قاعدگی اتفاق بیفتد 
که در هر صورت به دلیل کاهش میزان هورمون استروژن در این 
که مصرف  دارند  باور  دارند  میگرن  که  بیشتر کسانی  است.  زمان 
برخی از مواد غذایی مانند شراب قرمز، پنیر، شکالت، سس سویا و 
گوشت های فرآوری شده می تواند شروع کننده سردرد آن ها باشد. 
باوجودی که هنوز پژوهش های علمی نتوانسته این موضوع را ثابت 
کند، بهتر است از خوردن این مواد پرهیز شود. نکته دارای اهمیت 
این است که افراد میگرنی باید به مواردی که می تواند شروع کننده 

بیماری شان باشد، توجه کنند و از این موارد پرهیز کنند.
تشخیص میگرن بر اساس نشانه های بالینی است و اگر تصویربرداری 
تجویز شود برای رد کردن سایر تشخیص هاست. درمان هم در بیشتر 
داروهای ضدالتهابی تشکیل  و  ترکیب مسکن های شایع  از  موارد 
شده است ولی بسته به شدت میگرن متفاوت است و گاهی که فرد 
از درمان پیشگیرانه استفاده  باید  حمله های بیشتری در ماه دارد 

شود.
الزم به ذکر است که نشانه های میگرن در بچه ها متفاوت است و 
می تواند دربرگیرنده سردرد، درد شکم یا استفراغ شدید و مکرر 

باشد.
نکته آخر این که درصورتی که به تازگی دچار سردردهای 
میگرنی شدید شده اید و یا نشانه های میگرنی که 
به آن دچار بوده اید تغییر کرده و نشانه هایی 
به آن افزوده شده یا شدیدتر شده است 
و یا تعداد حمله ها بیشتر شده است 
و یا در بچه ها دوره های سردرد و 
کرده اید،  مشاهده  استفراغ 
به  دقیق  بررسی  جهت 
پزشک مراجعه کنید. 
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مدتی است نوک انگشتانم به شدت خشک و پوسته پوسته می شود 
تا جایی که اطراف همه ناخن هایم زخم شده است. استفاده از کرم و 

چرب کردن هم فایده نداشته است. آیا باید نگران باشم؟
امیر از کوت دنژ

پوسته پوسته شدن نوک انگشتان می تواند علل مختلفی داشته باشد 
با صابون  که دربرگیرنده عوامل محیطی مانند شستشوی مکرر دست ها 
و یا آب وهوای سرد و خشک و یا کار با مواد شیمیایی بدون دستکش و 
یا بیماری های زمینه ای مانند اگزمای دست -که می تواند علل ژنتیکی و 
یا محیطی مانند محرک ها داشته باشد- یا درماتیت تماسی آلرژیک و یا 
پسوریازیس و در موارد نادری کمبود مواد تغذیه ای مانند ویتامین ها و یا 

روی باشد.
نکته دارای اهمیت؛ همراهی عالئم دیگر مثال وجود راش های قرمز در 
جاهای دیگر بدن و یا تشدید عالئم در هنگام مواجهه با هوای سرد و یا ماده 
خاصی است که در آن صورت راحت تر می توان به تشخیص رسید. چنانچه 
یا پوسته ریزی  و  مانند عالئم عفونت هم زمان وجود دارد  عالئم همراهی 
بیش از ۲ هفته طول کشیده، یا با درمان محافظتی بهتر نشده و یا در حال 

بدتر شدن است، باید حتما به پزشک خود مراجعه کنید.
کرم های  از  استفاده  شامل  محافظتی  درمان 
شستشو  بار  هر  از  پس  مرطوب کننده 
جهت  ولرم  آب  از  استفاده  آب،  با 
شستشو، استفاده از دستکش گرم 
هنگام قرارگیری در هوای سرد 
هنگام  دستکش  پوشیدن  و 
از  شستن ظرف ها و استفاده 

مواد شیمیایی است.

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

به پزشک خود مراجعه کنید.
ارسال  زیر  آدرس  به  را  خود  پزشکی  سؤاالت 

کنید:
info@medad.ca

از دکتر بپرسید!

شماره 4 26

mailto:info@medad.ca


چترهایتان را برای 
بارش ویروسی آماده کنید

آسمان  از  که  باشید  آگاه  و  بدانید 
مونترال )و هر جای دیگر این کره خاکی(
احتمال بارش ویروس و باکتری وجود دارد! در حقیقت روزانه 
میلیون ها میکروب  بر روی ما می بارند بدون آنکه روحمان هم 

خبر داشته باشد. 
در سال ۲۰۰5 نتایج یک تحقیقات شگفت آور نظریه بارش 
میکروبی را در ذهن همه ایجاد کرد. یکی از اساتید دانشگاه 
بریتیش کلمبیا  متوجه شد که ویروس هایی با ژنتیک یکسان 
در محیط های مختلفی مانند دریاچه ای در آلمان، قطب شمال 

کانادا، خلیج مکزیک و اقیانوس آرام پیدا شده اند. 
شدن  آلوده  با  می توانند  تنها  ویروس ها  که  آنجایی  از 
اینکه  یکی  دارد:   وجود  حل  راه  دو  کنند،  رشد  محیط 
میکروارگانیزم های مشابهی در همه این محیط ها وجود داشته 
اینکه  ویروس ها فاصله های  یا  نیست.  باشند که اصال ممکن 
این سیاره طی  گوشه  به چهار  پراکنده شدن  برای  را  زیادی 

کرده باشند.
در  میکروب ها  برای  تله گذاشتن  با  دانشمندان  وقتی 
ارتفاعات باالیی جو زمین توانستند تعدادشان را تخمین بزنند 
به یک نتیجه عجیب و غریب رسیدند: از آسمان بین ۷ تا ۲6۰ 
میلیارد ویروس به زمین می بارد که همراه آن ها تعدادی هم 
دانه های  باران،  آب  آلودگی  باعث  می توانند  و  باکتری هست 

شن و ماسه و ذرات گردوغبار شوند. باورکردنی نیست! 
بیشتر  زیرا  شد  نگران  نباید  می گویند  دانشمندان  البته 
این باکتری ها و ویروس ها از نوع خطرناک برای حیات نیستند. 
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بله می دانم که شما هم مثل من از تعجب چشمانتان گرد شده است! 
ولی تعجب نکنید، درست دیده اید! اولین نانوماشین تک چرخ دنیا 
وارد بازار شد. این خبر مهم و دست اول و داغ را مهندسان مولکولی 
در نشریه نِیچر اعالم کردند. نمی دانم چقدر با نانوماشین ها آشنایی 
دارید یا شاید اولین بار است که اسم آن را می شنوید، در هر صورت 
بهتر است بدانید که این نانوماشین ها هستند که آینده ما را در دست 
می گیرند و نه ماشین های آخرین مدل! نانوماشین ها، در واقع یک 
جور اتوموبیل های مولکولی هستند که ابعادی در حد یک 
میلیاردیوم متر دارند! اندازه یک سلول بدن انسان!  

به دلیل همین ابعاد خاص هم قادر به عبور 
در  و  هستند  سلولی  دیواره  گونه  هر  از 
جا به جا  راحتی  به  انسان  بدن  رگ های 
این  ساخت  اصلی  ایده  می شوند. 
اتوموبیل های مولکولی در واقع 
از خود طبیعت الهام گرفته 
شده است. می دانستید 
خودش  باکتری  هر 
به  اتوموبیل  یک 
حساب می آید؟

به  تا  اگر 

این اتومبیل مولکولی 
تک چرخ است
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که  بدانید  هم  را  این  نیست  بد  عالقه مند شده اید  موضوع  به  اینجا 
از جنس  این خبر،  دارای یک تک چرخ  ما در  نظر  نانوماشین مورد 
کمک  با  بلکه  بنزین  با  نه  موتورش  که  است  دی اِن آ  مولکول  حلقه 
یک انرژی شیمیایی مولکولی به نام آنزیم روشن می شود. این ماشین 
را  سانتی متر  هر  )اگر  نانومتر   ۲۴۰ طول  به  مسیر  یک  روی  نانویی 
از آن قسمت ها یک  تقسیم کنید، هر کدام  میلیون قسمت  به یک 
نانومتر می شود( را به راحتی حرکت کرده و از آزمون رانندگی موفق 

بیرون آمده است. 
چرخ این اتوموبیل مولکولی که فقط با چشم مسلح )با تلسکوپ 
قابل دیدن است، در هر ده دقیقه یک دور می چرخد  الکترونیکی( 
که بسیار کند است ولی موفقیتی بزرگ به حساب می آید. بر خالف 
اتوموبیل هایی که همه ما می شناسیم، اجزای این اتوموبیل مولکولی 
یک  از  استفاده  با  بلکه  نشده اند  وصل  هم  به  جوشکاری  و  پیچ  با 
فرآیند مولکولی مشابه چیدن پازل ساخته  می شوند. وقتی شما هر 
با  و  خودبخودی  طور  به  بگذارید  خودش  سرجای  را  مناسب  قطعه 
ارتباطات پیوسته ای  از نیروهای بین مولکولی، بین قطعات  استفاده 
شکل می گیرد و اتوموبیل را سرپا می کند. گام بزرگ بعدی برای این 

اتوموبیل گذاشتن یک سیستم هدایت کننده خودکار روی آن 
با استفاده از پیوندهای شیمیایی است که مسیر دقیق 

حرکت را برایش مشخص کند. فایده این کار این 
سرطان،  بیماری  درمان  برای  مثال  که  است 

دارو را سوار این اتوموبیل مولکولی کنیم 
و مستقیم به عضوی که سرطان دارد 

بفرستیم. اینطوری دیگر عوارض 
را  بیماران  درمای  شیمی 

نخواهد آزرد.
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اگر از جمله عالقه مندان به دیرینه شناسی و راز و رمز دایناسورها 
هستید باید یک خبر خوش به شما بدهم و آن اینکه احتماال دیرینه 
روی  جاندار  بزرگترین  فک  استخوان  توانسته اند  انگلیسی  شناسان 

زمین را کشف کنند. 
این استخوان متعلق به یک خزنده غول پیکر ماقبل تاریخ است 
و متخصصان طول بدن این خزنده را تا ۲6 متر برآورد کرده اند. اولین 
قطعات این استخوان ۲ سال قبل پیدا شدند و در طول این دوسال 
مابقی قطعات  آن هم کشف شدند. حاال راز این استخوان معلوم شده 
که متعلق به فک این خزنده غول پیکر است. برای تشخیص این مساله 
دیرینه شناسان از اطالعات موزه دیرینه شناسی آلبرتا در کانادا استفاده 
کردند و متوجه شدند نمونه یافته شده ۲5 درصد از تمام نمونه های 

مشابهی که قبال کشف شده بود، بزرگتر است. 
این  از  استخوان دیگر  انگلستان، چهار  قبل در  حدود ۱5۰ سال 
خزنده غول پیکر کشف شده بودند که دو قطعه از آن ها گم شدند اما 
وقتی دو قطعه دیگر را درکنار استخوان کشف شده جدید می گذاریم 
متوجه می شویم که یکی هستند. به نظر می رسد که استخوان تازه 
باید  و  است  دایناسورها  به  مربوط  اسرار  از  بسیاری  کلید  پیدا شده 

منتظر خبرهای جدیدی از این هیوالهای گمشده تاریخی بود!

فک یک دایناسور
250 میلیون ساله پیدا شد
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این هم آخرین خبر روز دنیا که مثل عنوانش داغ و تند است. اگر 
هوس خوردن تندترین فلفل قرمز جهان که به فلفل کارولینا شهرت 
دارد به سرتان زده، باید بدانید که بهتر است ریسک نکنید. با خوردن 
این فلفل احساس مشابه برخورد صاعقه به خودتان را تجربه می کنید. 
چند روز قبل یک جوان جویای نام، در مسابقه خوردن تندترین 
فلفل قرمز دنیا شرکت کرد که احتماال معروف شود ولی مساله انقدر 
جدی شد که تا پای مرگ هم پیش رفت. بالفاصله بعد از خوردن این 
فلفل او به نفس تنگیی  افتاد.  بعد از آن، درد شدید گردن و سردرد 
وحشتناکی به سراغش آمد که از بین نمی رفت. درد او چنان شدید 
بود که به بیمارستان منتقلش کردند و بعد از گرفتن اسکن مغزی، 
مشخص شد که در مویرگ های اصلی مغز او تنگی موقت ایجاد شده و 

همین موضوع باعث سردرد شده بود. 
این تنگی مویرگ باعث ریزش مو و تاری دید در او شد و مشابه 
اثری بود که یک روانگردان روی مغز می گذارد و یا وقتی که رعد و 
برق به سر کسی برخورد می کند. در ادامه او به حمله قلبی و گرفتگی 
عروق کرونر هم گرفتار شده بود که با امداد به موقع از مرگ نجات 
پیدا کرد ولی 5 هفته طول کشید تا مویرگ های مغزی او دوباره به 
حالت عادی برگردند. در هر حال این دفعه به خیر گذشت ولی ظاهرا 
ضرب المثل »فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه« را برای همین 

جور وقت ها گذاشته اند.

عواقب خوردن تندترین 
فلفل قرمز جهان



پرواز تاریخی »یوری«
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موفقیت  با  مأموریت  هوایی،  نیروی  برای  »پیامی 
انجام شد، در موقعیت )...( فرود آمدم، حالم خوب 

است، ضرب دیدگی و شکستگی هم ندارم. گاگارین«

در جنوب کشور  جایی  از  و  بهاری  در یک صبحگاه  تلفنی  پیام  این 
مرحله  وارد  دنیا  تا  شد  فرستاده  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  پهناور 
جدیدی شود. یک نفر از نوع بشر حاال برای اولین بار زمین را از آن باالها، 
جایی که دیگر زمین نامیده نمی شد، رویت کرده بود. حاال دیگر بشر برای 

اولین بار به  فضا سفر کرده بود.
در نهم مارس ۱۹۳۴، یک زوج کشاورز روسی که در منطقه کلوشینو 
واقع در حوالی مسکو روی یک زمین اشتراکی، کشاورزی می کردند، صاحب 
پسر بچه ای شدند که او را یوری نامیدند.یوری الکسویچ گاگارین سومین 

فرزند این خانواده بود که بعدها فرزند چهارمی نیز به آنها اضافه شد.
را  آهنگری  کارگاه  شود،  مشغول  کار  به  زود  بود  مجبور  که  یوری 

تحصیل  ادامه  برای  را  او  بعد  اندکی  و  برگزید 
انتخاب  تکنولوژی  عالی  مدرسه  در 

کردند. در همان زمان به عضویت 
پرواز  و  درآمد  هوایی  کلوپ 

را  سبک  هواپیمای  با 
آموخت. این تفریح جدید 
وقت  اعظم  قسمت  که 
کرده  اشغال  را  یوری 
جدیدی  دریچه  بود، 
گشود.  وی  زندگی  در 
تالش  سخت  که  یوری 
در  سرانجام  می کرد 

رشته  دو  هر   ۱۹55 سال 
پایان  به  موفقیت  با  را 

رساند. عالقه شدید وی به 
خلبانی باعث شد که پس از 

پایان تحصیالت وارد مدرسه 
آموزش خلبانی شود.

شهرام یزدان پناه

د فتا ا ق  تفا ا  ۱ ۹ ۶ ۷ یل  ر و آ  ۱ ۲



در سال ۱۹6۰ جستجوی وسیعی برای انتخاب ۲۰ کاندید جهت 
یوری  شد.  آغاز  شوروی  جماهیر  اتحاد  فضایی  برنامه  در  حضور 
به  نامه ای  بعد  هفته  فرستاد. یک  نامه درخواستی  اشتیاق  با  هم 
دستش رسید که نشان می داد او یکی از آن ۲۰  منتخبی است که 
باید تمرینات سخت و جدید فضانوردی را پشت سر بگذارد. در 
نهایت پس از آزمایشات فراوان پزشکی و انجام تمرینات سخت 
فضانوردی، این یوری گاگارین بود که از بین آن بیست نفر افتخار 
می شود  زده  حدس  آورد.  دست  به  را  وستوک-۱  بر  شدن  سوار 
دالیل انتخاب یوری گاگارین به عنوان اولین فضانورد  دنیا، عالوه 
بر تواناییهای بدنی و روحی و توانایی های وی برای سفر به فضا، 
بسیار  مرد  یوری  باشد.  بوده  وابسته  نیز  او  روحیات  و  اخالق  به 
متواضع و خوش مشربی بود که علی رغم قد کوتاهش در جلسات 
جثه  بودن  کوچک  این  بر  عالوه  می آمد.  چشم  به  میهمانیها  و 
ناو  آزمایش  اولین  در  جا  کمبود  دغدغه های  از  بسیاری  گاگارین 

فضایی وستوک را بر طرف می کرد.
روز  صبح  دقیقه  هفت  و  شش  ساعت  در  گاگارین  یوری 
فضایی  پایگاه  از  مسکو،  وقت  به   ۱۹6۱ آوریل   ۱۲ چهارشنبه 
بایکونور با فضاپیمای وستوک-۱ و با رمز پرواز »درخت سرو« به 
عنوان نخستین فضانورد جهان به مدار زمین پرواز کرد.متخصصان 
کانال  یک  و  رادیویی  کانال  سه  بوسیله  پرواز،  کنترل  مرکز  در 
در  گاگارین  با  تلویزیونی 
داشتند. ارتباط  زمین  مدار 
که  جمله هایی  نخستین 
مخابره  زمین  به  گاگارین 
کرد این بود: »پرواز به خوبی 
ادامه دارد، دید خوبی دارم، 
را می بینم، خیلی  زمین  من 
زیبا است«. مشهور است که 
گاگارین در حال اوج گرفتن 
یک  آهنگ  زمین،  مدار  به 
روسی  میهن پرستانه  سرود 
»مام  که  می کرده  زمزمه  را 
دارد.  نام  می شنود«  میهن 
ابیات اول این آهنگ چنین 

هستند:
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مام میهن می شنود
مام میهن می داند

که فرزندش تا کجای آسمان ها پرواز کرده است

گاگارین پس از ۱۰۸ دقیقه پرواز و یک دور گردش کامل به دور 
زمین، در ۲6 کیلومتری جنوب غربی شهر انگلس در منطقه ساراتوف 
فرود آمد. این نقطه از منطقه پیش بینی شده برای فرود فاصله زیادی 
داشت و کسی برای استقبال از او حاضر نبود. آنا آکیموونا تاتارووا، 
همسر جنگلبان محلی و نوه 6 ساله اش اولین کسانی بودند که گاگارین 
را پس از فرود دیدند. یوری گاگارین ماجرا را این گونه تعریف می کند:
دیدند،  نجاتم  چتر  و  فضایی  کاله  و  لباس  با  مرا  وقتی  »آنها 
ترسیدند و عقب رفتند. من به آنها گفتم نگران نباشید من هم مثل 
شما شهروند شوروی هستم، همین االن از فضا برگشتم و دنبال تلفن 

می گردم که به مسکو زنگ بزنم.«
در سال ۱۹6۲، یوری گاگارین به سمت معاونت شورای عالی اتحاد 
شوروی منصوب شد، اما پس از مدتی به مرکز فضانوردی شوروی در 
کرد  کار  گروهی  در  سال   ۷ مدت  به  و  بازگشت  ستاره ها«  »شهرک 
که هدفشان طراحی فضاپیماهایی با قابلیت استفاده مجدد بود. وی 
پس از مدتی به سمت معاون مدیریت شهرک ستاره ها انتخاب شد، و 
همزمان به تمریناتش به عنوان خلبان هواپیمای جنگنده ادامه داد. 
یوری  میگ-۱5  هواپیمای   ،۱۹6۸ سال  مارس   ۲۷ روز  در  سرانجام 
گاگارین و مربی پروازش طی یک پرواز تمرینی دچار سانحه شد و 

سقوط کرد و اولین فضانورد جهان اینچنین از دنیا رفت.
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د مدا با

می خواهم طعم شعر را منتقل کنم 
اوتاوا مجلس  در  شاعرانه  آرمان های 

ادبیات کانادا هفتۀ گذشته را با خبری جذاب و عجیب 
کبکی  هنری  فعال  و  شاعر  لوبالن،  ژرژت  کرد.  آغاز 
متولد  که  ژرژت  شد.  کانادا  مجلس  اداری«  »شاعر 
به  است،  مونترال  جنوبی  ساحل  در  بروسارد  منطقۀ  جنوب  در  اََکدی  منطقۀ 
مدت دو سال عهده دار این سمت خواهد بود. او در این مدت باید در عمارت 
دورۀ  در  که  بازدیدی  در  روایت خودش  به  که  بزند  قدم  و  قلم  کتابخانه ای  و 
دبیرستان از آن جا داشته به خاطر شکوه و 
زرق و برِق عمارت پا به فرار گذاشته 
ترک  را  بازدیدکننده  گروه  و 

کرده بوده است.
ژانویه  ماه  اواخر  که  لوبالن 
پارلمانی  موقعیت  این  به 
در  و  شده  منصوب 
این  از  نیز  امر  ابتدای 
جایگاه اداری خرسند 
هشتمین  نبوده، 
از  که  است  نفری 
این  ایجاد  زماِن 
از  یعنی  سمت، 
به قولی   ،۲۰۰۱ سال 
یِی«  »وکیل الشعرا
عهده  به  را  کانادا 
است.  گرفته 

علی زندیه وکیلی
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مسئول  سال  دو  مدت  به  او 
انتخاب، تایید و پیشنهاد آثار 
شعری به هدف تهیه و دریافِت 
مجلس  کتابخانه های  در  آن ها 
همچنین  او  بود.  خواهد  کانادا 
ایجاد  مسئول  پس  این  از 
در  که  است  شاعرانه ای  متون 
مخصوص  و  رسمی  برنامه های 
به هر نحو توسط مجلس کانادا 

خوانده یا منتشر می شوند.
مولفاِن  عموم  مانند  که  ژرژت 
ادبی نوشتن را همواره بخشی 
خود  زندگی  از  جدایی ناپذیر 
درک  برای  را  شعر  می بیند 
که  می داند  کمکی  حیاتش 
دریافِت  به  منجر  می تواند 
از رونِد نوشتن شود  مفاهیمی 
که حتی در بعضی از موقعیت ها 

بسیار رنج آور هستند. 
 Alma و   Amédé نویسندۀ 
خالقانه،  فرایند  در  را  خود 
موسیقِی  بر  متمرکز  شاعری 
به  شاید  و  می داند  کلمات 
همین خاطر است که در تهیه 
متن های نمایش های دراماتیک 
نوشتن  نیز  و  کانادا  رادیو  در 
موسیقی  آلبوم های  متون 

مشارکت می کند.
خلیج  در  حاضر  حال  در  او 
نوا  استان  در  سنت ماری 
به  و  می کند  زندگی  اسکوشیا 

نوشتن ادامه می دهد.
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مناسبتی  هفته نامه  در  کتاب  معرفی  می گویند 
شده، یا اصال از پیش از اسالم همین گونه بوده. 
اتفاقی در  به  یا  می گویند به تولد و مرِگ نویسنده اش مرتبط باشد، 
هفته ای که گذشته یا پیِش رو. می گویند معرفی از سبک بگوید، از 
پیچ و تاِب کار. می گویند »ببین، باید آخِر کار تحلیلی دسِت مخاطب 
را بگیرد و خوش باشد که کتابی را نخوانده فوِت آب شده و حاال اگر 
می گوییم  اما  هم  ما  باشد«.  راضی  ولی  بخواند،  هم  بخواند  خواست 
و  کنید  لطف  می خوانید  را  متن  این  که  هم  شما  می گویید.  درست 
بگویید درست می گویند، تا همین فرصِت »چار کالم« حرِف ناحساب 

از کف مان نرود.
من  با  که  »یوزپلنگانی  مثال  برای  مگر  بگوید  که  نیست  یکی  آخر 
دویده اند« مناسبت می خواهد؟ خودش مناسبت است. خودش وقت 
است. صورتی از زمان و بودن. توصیِف نسبت و تناسب را از این دست 
همین  محکت  سنِگ  می زنی  قلم  که  شما  خوِد  اصال  می گیرند.  آثار 
متون است. البته قابِل درک است، خبر نداری. حاال خبردار باش که 
معیار همین هاست. همین ها که دماوند 
شو.  بیدار  البرز  اند.  که  همین ها  اند، 
باید  اول روشن فکر  که  نمی دانی  انگار 
بیدار شود بعد نوبت باقی می شود. تازه 
باشد  فکر  اگر  البته  دید.  باید  هم  آن 
کن  جمع  را  حواست  می آید.  روشنی 
که  همین هاست  برای  شاید  عزیزم. 
چوب  یک  با  را  روزنامه نگارها  همۀ 

می زنند.
آخر مگر گیسوی یار را، یا مگر پیِچ 
طرۀ معشوق را برای درک و دریافت 
کرد؟  تقسیم  مو  تارهای  به  می شود 

بیژن نجدی و جنگِل واژگان

کتابخانه

به بهانۀ 
»یوزپلنگانی که با من دویده اند«
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علی زندیه وکیلی
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اگر می شد که بزرگان اثری نمی نوشتند. اصال ادبیاتی به وجود نمی آمد. 
همه می رفتند ریاضی وار همه چیز را دو دوتا چهارتایی در یک نشست 
می گفتند و خالص. مثل آن بنده خداهایی که »نکاِت کاربردِی روزمره 
از شاعراِن کهن« تجویز می کنند. یا آن یکی که شعر درس می دهد. 

خدای شان برکت شان دهد.
اصال خود شما که فرمایش می فرمایی، زحمت بکش و عشق را شرح 
بده ببینیم. برای تمدد اعصاِب ما الاقل شاید خوب باشد. با رسم شکل 
لطفا. این هم گچ. تحلیلش کن، خواهش می کنم. تقسیمش کن، به عدد 
ِهِگل هم  انصاف هم خوب است. خوِد  و هرمون و هرچه می خواهی. 
راضی نیست تا این حد. نه آن بیچاره و نه دکارِت بخت برگشته. دیگر 
در این حد رب شان غلیظ نبود که شما خودت را اذیت می کنی. آخر 
کدام دلبرِی اثر هنری را می توان شرح داد و شرحه شرحه کرد؟ بله 
راجع به اثر هنری می شود اثر هنرِی دیگری طرح کرد، ولی مثال کدام 

متن ادبی را می شود با تکه پاره کردن به کسی شناساند؟
به بهانۀ این مجموعه داستاِن کوتاِه هشتاد و هشت صفحه ای می شود 
تمام یوزپلنگ های خیاِل بیژن نجدی را در خیابان های این خطوط دواند 
تا کسی نتواند و جرأت نکند قالده به گردِن ادبیات و هنر بزند. رخصت 
نیست وگرنه حرف بسیار است. به بهانۀ این مجموعۀ کوچک که نمونۀ 
اصیلی از ادبیاِت امروز فارسی است، می شود تمام تحلیل های مضحک 
و غیرهنری را به آرامش دعوت کرد و آِب قند به دست شان داد. می توان 
گفت که همین مجموعه با ده داستاِن کوچکش دروازه ای از امکاِن ادبی 
را به جهان می گشاید که نمی شود به قید و قالده ای »ویکی پدیا«وار و 
نقدی دِم دستی اکتفا نمود و برچسب »ایسم«داری زد و گریخت. این 
متن ها را باید خواند، باید تجربه و زندگی کرد. با این متن ها باید دوید. 
این ها یوزپلنگ هاِی بی قیِد خیال اند. لطفا بیدار شوید، رسیدیم، دیگر 

آخِر خط است. این متن ها، واژه های زباِن فارسی اند.

تعداد صفحه: ۸۸
نسخه کاغذی: ۸ هزار تومن

ساعت  این  دالِر  )به 
حدود یک و نیم دالر(



زنی عاشق 
مداد پاک کن

السمان غاده 

شبم را با نوشتن برای تو
می گذرانم

چنین  را  بعد  روِز  سپس 
سپری می کنم:

همۀ واژه ها را یک یک پاک 
می کنم!

زیرا چشماِن تو
دو قطب نماست

که همواره     
سویی را می نمایانند...

     
دریاهای جدایی را!

۱۹۸۸/6/۱۰
کتاب: زنی عاشق در میان دوات

ترجمه: عبدالحسین فرزاد
نشر چشمه
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رگ ها 
Veins

نگارخانه

به نقل از گالری اوبورو، نمایشگاه »رگ ها« 
یک اینستالیشن چندجانبه است که با الهام 
است.  آمده  وجود  به  کانادا  آلبرتای  استان  در  طبیعی  مناظر  از 
هنرمندی که این آثار را خلق کرده از ۱۰ سال پیش در این منطقه 
سکونت دارد. به گفته ی همین مرکز، در این مناظر، یک شبکه از 
خطوط لوله کشی از میان زمین های طبیعی عبور کرده که جریانی 
مصنوعی از رگ و عروق خونی را در ذهن تداعی می کنند. این 
رگ ها فضای نمایشگاه را به دونیم تقسیم کرده اند و از میان آنها 
برگ های  حیوانات،  آن  اطراف  در  که  آمده  پدید  آسفالته  راهی 
اندازه طبیعی، تنه ی درختان، راه آهن و یک  از  سپیدار بزرگ تر 
پمپ روغن موتور نیز وجود دارد. مارهای عظیم الجثه و مکانیکی 

پریسا کوکالن 
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ریتا مک کئو، از مجموعه رگ ها ۲۰۱6

در کنار آنها به هم تنیده اند و تنه های درختان قربانی شده اند. 
این نمایشگاه به آسیب هایی که انسان و فن آوری به طبیعت وارد 
برای  جایی  می تواند  که  طبیعی  فضای  بردن  بین  از  و  می کنند 

زندگی ما باشد، اشاره می کند.  
ریتا مک کئو، هنرمند این آثار، اهل کلگری است و از سال های 
۱۹۷۰ در زمینه ی اینستالیشن، صدا همچون یک مدیوم هنری، 
پرفورمانس و ویدئو فعالیت می کند. او که تابه حال در همه جای 
کانادا کارهایش را نمایش داده، از هنرمندان پراهمیت کانادایی 
به حساب می آید که جوایزی نیز در همین زمینه دریافت کرده 

است. 
برای بازدید از این نمایشگاه می توانید از ۱۴ آوریل تا ۱۹ مه ۲۰۱۸ 
)سه شنبه تا شنبه( از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و پنجشنبه ها تا ساعت ۱۹ 

به گالری اوبورو، طبقه ی سوم مراجعه فرمایید.

برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید. 

ویدئویی از این نمایش را اینجا ببینید. 
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5148443250

https://vimeo.com/164831314
https://goo.gl/maps/U2M61c3DWLF2
tel:5148443250
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رقص با حروف الفبا 
lettres à danser

برای کودکان 5 سال به باال که با اشتیاق خواندن و نوشتن را تازه آغاز 
می کنند یا برای کودکانی که به جز زبان مادری خود می بایستی حروف 
الفبا  با حروف  بیاموزند، آشنایی  را  تازه ی خود  زبان سرزمین  الفبای 
سفری  شک  بدون  باشد.  دلپذیر  می تواند  موسیقی  و  رقص  با  همراه 
ساختن  و  دل انگیز  نوای  با  آنها  شهود  و  کشف  الفبا،  قلب  به  جذاب 
این  برگزارکنندگان  می سازد.  جذاب تر  را  سپردن  خاطر  به  کلمات 
برنامه در نظر دارند تا در فضایی پرشور، شاد و رنگین با A برنامه را 
شروع و با Z هم وداع از کودکان و اتمام برنامه را طراحی کنند. آنها 
با ساختن هر کلمه، به معنی آن، احساسی که با خود به همراه دارد و 

صدایی که می سازد، می پردازند. 
»رقص با ۲6 حرف الفبا« در مرکز فرهنگی نوتردم دوگرس که در 6۴۰۰ 
خیابان مونکلند واقع شده، در روز یکشنبه ۲۲ آوریل ساعت ۱5 میزبان 
کودکان 5 سال به باال خواهد بود. ورودی این برنامه ۲ دالر است و برای 

تهیه بلیت لطفا اینجا کلیک کنید. 

عکس از رولین الپورت، 
نمایش ۲6 حرف برای 
رقصیدن اجرای ۲۰۱۷
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بین La voix دور
هفته ی نهم 

مسابقه ی صدا برای اولین بار در کبک در ژانویه ۲۰۱۳ 
کشور  در  بار  نخستین  برنامه  این  است.  برگزارشده 
هلند در سال ۲۰۱۰ به وجود آمده و از چند سال بعد کم کم جای خود را در 
میان تعداد زیادی از کشورهای جهان باز کرد. این برنامه ی جذاب به کشف 
استعدادهای موسیقی درزمینه ی خوانندگی می پردازد و هرساله در هر کشور 
صدای جدیدی را به جامعه معرفی می کند. در سال های اخیر به خوانندگان 
مشهوری برمی خوریم که راه حرفه ای خود را با شرکت و برنده شدن در این 

مسابقه پیداکرده اند. 
در  بین المللی  و  محبوب  هنرمندان  یاری  به  کبک  در  امسال  مسابقه  این 
نِوسکی  الکس  و  الپوئنت  اریک  گارو،  فابیان،  الرا  فرانسوی زبان،  موسیقی 
در طی ۱۳ هفته برگزار می شود. هرکدام از این هنرمندان می توانند از میان 
شرکت کنندگان برای خود گروهی تشکیل داده و آنها را تا انتهای مسابقه 

همراهی کرده و فنون صدا را به آنها بیاموزند. 
5 هفته ی آغازین این دوره از مسابقه ی صدا به انتخاب هنرجو، هفته ی 6 تا 
۸ به اجراهای دونفره ی اعضای هر گروه و حذف تعدادی از آنها بارأی مردم 
گذشته است. هم اکنون در هفته ی نهم این دوره به سر می بریم که به آن 
حذف  را  رقیبانشان  خود  صدای  با  هنرجویان  می شود.  اطالق  نبرد  میدان 

می کنند و به مراحل بعد راه میابند. 
 TVA این برنامه را می توانید یکشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۱۹ از شبکه ی

مشاهده فرمایید یا از طریق این لینک اتفاقات آن را دنبال کنید.

پریسا کوکالن 
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http://tva.canoe.ca/emissions/lavoix/


معرفی مربی : 
الرا فابیان

Lara Fabian
به نقل از سایت این مسابقه، الرا فابیان یکی از استعدادهای بی نظیر در 
صدا بر روی کره ی زمین است. او قبل از معروفیت خود در اروپا و سپس 
در دنیا، از هنرمندان مشهور کبکی محسوب می شد. این هنرمند بلژیکی 
کانادایی موفق شده است که با صدای فوق العاده ی خود، تابه حال چیزی در 
حدود ۲۰ میلیون دیسک به فروش برساند. الرا فابیان با شور و هیجان در 
این برنامه، در کنار دیگر همکاران خود فعالیت می کند و کارش را از جایی 
که حرفه اش آغازشده، کبک، از سر می گیرد. از کارهای محبوب او می توان 
به قطعه ی »دوستت دارم« و »من بیمار هستم« اشاره کرد. در این دوره از 
مسابقات الرا فابیان گروهش را با ۱۱ هنرجو آغاز کرده است که ۳ نفر از آنها 

در اجراهای دونفره حذف شده اند. 
در هنگام انتخاب »بدون دیدن« یکی از هنرجوها قطعه ی »دوستت دارم« 
او را تحت تأثیر قرارداد. فابیان که  با این کار خود  فابیان را اجرا کرد و 
به خاطر کامل بودن گروهش نمی توانست دکمه ی صندلی خود را بزند تا 
برگردد و دختر جوان، شریلین توکا را ببیند پس از پایان اجرا شرکت کننده 
را تشویق کرد، به او اطمینان داد که اگر گروهش کامل نبود از او درخواست 
می کرد که راه را با او ادامه دهد و به همراهی شریلین این آهنگ را بار 
دیگر اجرا کردند. با ایجاد فضای احساسی و صدای زیبای این دو، اشک در 
چشمان حضار و دیگر مربیان این مسابقه حلقه زد. شریلین توکا کارش را 
با اریک الپوئنت ادامه خواهد داد و تابه حال از دور مسابقات حذف نشده 

است.
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ایمپکت تیم بی دفاع
نوار پیروزی های مونترالی ها قطع شدباشگاه
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ایمپکت  در روزی که بازی را به خوبی آغاز کرده بود، 
پایان بدی را به چشم دید، پایانی که کسی تصورش 
را نمی کرد. ایمپکتی ها  در دو بازی آخر خود تیم برتر بودند و امتیازها را 
به حساب خودشان واریز کرده بودند. در دو بازی قبل ترش هم که باخته 
اخیر  بازی چند وقت  بدترین  ناگهان  اما آن ها  نبودند.  بد  بودند، چندان 

خود را به نمایش گذاشتند.
از  یکی  اخراج  خورد.  کلید  بازی  اول  همان  از  ایمپکت  شکست  پروژه 
بود  سردی  آب  مثل  بازی،   ۱۴ دقیقه  در  ایمپکت  چپ  هافبک  بازیکنان 
که تیم ما را بی رمق کرد. داور بازی، خطای سه فیر تایدر، هافبک نفوذی 
ایمپکت را بازی خطرناک ارزیابی کرد و در اقدامی سخت گیرانه به بازیکن 
ایمپکت کارت قرمز مستقیم نشان داد. تایدر در این صحنه کمی خشن و 
بی مالحظه بازی کرد، اما به نظر می رسد مستحق دریافت کارت قرمز نبود.
اما تنها مشکل ایمپکت  ده نفره شدن نبود. مونترالیها در حالی در برابر 
نیوانگلد رولوشن قرار گرفتند که ایکناسیو پتی، بهترین بازیکن و کاپیتان 
تیم شان را در اختیار نداشتند. پتی، در تمام بازی های گذشته نقشی بسیار 
زد.  تیم  به  بزرگی  لطمه  نداشتنش،  و حضور  بود  کرده  ایفا  تیم  در  مهم 
شاید این اتفاق تلنگری به ایمپکت باشد، چرا که ایگناسیوی سی و سه 

سجاد صاحبان زند

مقابل  خود  گذشته  هفته  بازی  نخست  دقایق  در  مونترال«  »ایمپکت 
»رولوشن نیوانگلند« با دریافت یک کارت قرمز، قوام تیمی خود را چنان 

از دست داد که بازی را ۴ بر صفر واگذار کرد.



ساله شاید نتواند مدتی طوالنی برای 
بازیکن  به  بازی کند. فکر کردن  تیم 
جانشین، می تواند از همین االن کلید 

بخورد.

گل اول
اخراج  از  بعد  دقیقه  شش  درست 
نخستین گل خود  مونترالی ها  تایدر، 
را دریافت کردند. بازیکنان نیوانگاند 
سمت  به  مرکز  از  را  توپ  رولوشن 
ارسال  مونترال  دفاعی  خط  راست 
پنج  که  شرایطی  در  درست  کردند. 
کن  بودند،  مانده  جا  ایمپکت  دفاع 
بازی  هافبک  خط  در  که  کرولیکی 
می کند نتوانست در کار دفاعی موفق 
باشد و بازیکن مستقیمش به سادگی 
دروازه  توانست  و  کرد  ربایی  توپ 

ایمپکت را باز کند.

گل دوم
بد  عملکرد  نتیجه  از  هم  دوم  گل 
شکل  راست  سمت  در  دفاعی  خط 
نیوانگلند، هربار که  بازیکنان  گرفت. 
توپ  به  پا  منطقه  این  در  خواستند 
شدند و هر کاری که خواستند انجام 
دقایق  در  که  گل  صحنه  در  داند. 
آمد،  دست  به  اول  نیمه  اضافه  وقت 
هیچ  دفاعی،  راست  خط  بازیکنان 
توپ  به  پا  بازیکن  برای  مزاحمتی 
توپ  سادگی  به  او  تا  نکردند  ایجاد 
وارد  سادگی  به  توپ  کند.  ارسال  را 

دوازه ایمپکت شد.
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گل سوم
دوم،  نیمه  میانی  دقایق  در 
گل ها  جبران  برای  ایمپکتی ها 
خورده جلو کشیدند و به نوعی 
زدند.  دست  احساسی  بازی 
ارسال یک توپ بلند و یک ضد 
حمله نه چندان سریع سبب شد 
دریافت  را  سوم  گل  ایمپکت  تا 
کند. به نظر می رسد ایمپکتی ها 
نود  بازی  یک  برای  الزم  توان 
هم  نفره  ده  ندارند.  دقیقه ای 
مزید بر علت شد تا تیم خسته 
نداشته  برگشتن  توان  و  باشد 

باشد.

گل چهارم
گل چهارم هم روی یک اشتباه 
شد.  تقدیم  حریف  به  بجه گانه 
دفاع  سمت  به  ساده  توپ  یک 
ایمپکت  بازیکن  و  شد  ارسال 
به سادگی تن به کرنر داد. دفاع 
ساده  بسیار  اصل  یک  ایمپکت 
را در فوتبال رعایت نکرد. دفاع 
معموال تالش می کند توپ را به 
اوت بزند و نه کرنر. کرنر ارسالی 
ایمپکت  بان  دوازه  اشتباه  با 
را  چهارم  گل  تیم  و  شد  همراه 

دریافت کرد.



شماره 4 48

سیستم عجیب تیمی
 ۲-۳-5 عجیب  سیستم  از  نیوانگلند  با  بازی  در  مونترال  ایمپکت 
حمله.  خط  بازیکن  دو  و  هافبک  سه  دفاع،   5 یعنی  کرد.  استفاده 
است  شده  دفاع  خط  در  تیم اش  ضعف  متوجه  گارد  رمی  احتماال 
این شیوه،  اما  از پنج دفاع آن را ترمیم کند.  با استفاده  و خواسته 
باید  تیم  که  می دانیم  همه  است.  دفاعی  بازی  شیوه  نادرست ترین 
ساختار دفاعی درستی داشته باشد، نه این که تعداد بازیکنان خط 

دفاعی اش را باال ببرد. 
وقتی که یک بازیکن هم اخراج شد، عمال ایمپکت برای مدتی با دو 
بازیکن هافبک بازی کرد. تیمی که وسط زمین را از دست می دهد، 

بازنده بازی خواهد بود. 

بازی بعدی
»مداد«(  شماره  این  انتشار  از  بعد  )روز  آوریل   ۱۴ شنبه  ایمپکت 
در نیویورک به مصاف »رد بول آرنا« می رود، تیمی که هم اکنون با 
امتیاز  هم   آرنا  بول  رد  و  ایمپکت  دارد.  قرار  رده ششم  در  برد  دو 
هستند و تنها »رد بول« به دلیل تفاضل گل بهتر، یک رتبه باالتر از 

ایمپکت جا گرفته است. این بازی می تواند به قول معروف و 
البته استعاری، یک بازی شش امتیازی برای تیم 

پیروزی،  صورت  در  چون  باشد،  ما  شهر 
عالوه بر سه امتیازی که می گیرد، 

تیم رقیبش هم سه امتیاز 
می دهد.  دست  از 

یم  ر ا و مید ا
در  ایمپکت 
بازی  این 

باشد  برنده 
رده های  به  و 

باالی جدول برسد.
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تنها ورزشی که تعداد گلهایش امکان دارد سه رقمی 
شود، بسکتبال است. برخی فالسفه معتقدند به همین 
اگر یک مهاجم  یعنی  فوتبال است؛  از  ارزش گل در بسکتبال کمتر  دلیل 
فوتبال توپی را از دو قدمی وارد دروازه هفت متری کند، کارش از بازیکن 
بسکتبالی که از سی متری توپی را وارد یک حلقه کند ارزش بیشتری خواهد 
داشت. پس می توان نتیجه گرفت در دنیا این که کاری غیرعادی انجام دهید، 
ارزشی ندارد؛ مهم این است که کارهای بدیهی را بتوانید جلوی صد هزار نفر 

انجام دهید. 
نکته دیگری که در مورد این ورزش قرن هاست مانند قضیه مرغ و تخم مرغ 
ذهن فالسفه را درگیر کرده و تاکنون پاسخی برای آن پیدا نشده، این است 
که آیا این ورزش قد را دراز می کند یا قددرازها به سراغ این ورزش می روند؟ 
تا به حال چون دانشمندان سرگرم فرستادن کاوشگر به مریخ بو ده اند، برای 
اثر همین  پیدا کردن پاسخ این سوال وقت نداشته و تالشی نکرده اند. بر 

قدکوتاهانی  چه  کوتاهی، 
بسکتبالیست  رنج  که 
کرده اند  تحمل  را  شدن 
رشد  هم  میلیمتر  یک  و 

نداشته اند! 

حامد حبیبی

ورزش ارزش است
ل بسکتبا



شماره 4 50

در این ورزش وجود ساعت و گذشت زمان، از مربی و بازیکن نقش مهم تری 
قوانین  اش  بگیری،  ورزش  این  از  را  زمانی  محدودیت های  اگر  یعنی  دارد؛ 
در یک صفحه و نیم خالصه می شود که آن یک صفحه و نیم هم در مورد 
انواع خطاهاست، یعنی به طور خالصه برنده در این ورزش را خطا و زمان 
تعیین می کند. البته یک جورهایی در زندگی هم برنده ها همینجوری تعیین 
می شوند؛ آنهایی که از خطاهای دیگران در بهترین زمان استفاده می کنند، 

برنده اند و تازه آخر سر که لو بروند به کانادا مهاجرت می کنند.  
هرچند فرقی بین خطا در بسکتبال با خطا در زندگی وجود دارد. در طول 
یک بازی بسکتبال بعد از پنج خطا، شما را روی نیمکت می نشانند اما در 
زندگی شما میلیون ها بار خطا می کنید و همچنان با سری افراشته و لبخندی 
حق به جانب به زندگی ادامه م  دهید و این نقص زندگیست. اگر بعد از هر هزار 
خطا آدم را از بازی بیرون می انداختند، هم دنیا جای خلوت تری می شد هم 

بعضی از اقوام و ملت ها منقرض می شدند.  
داور شدن در این ورزش فقط یک ویژگی نیاز دارد؛ قد کوتاه باشید. واضح 
است که داوران این رشته قدکوتاهانی هستند که به واسطه این کوتاهی از 
بچگی کسی بازی شان نداده و آنها با داور شدن و مدام سوت زدن و اخراج 
کردن، دارند از همبازیان کودکی شان انتقام می گیرند. به همین دلیل است 
که داوران بسکتبال اغلب اعصاب ندارند و اگر محدودیت  قد نبود شاید بعد 

از هر اعالم خطا، دو تا کشیده هم به گوش بازیکن ها می زدند. 
تنها  و  است  رشته  این  پرطرفدار  شاخه های  از  یکی  خیابانی  بسکتبال 
ورزشی است که در آن، هر دو تیم به یک دروازه گل می زنند. برای این که 

بسکتبالیست خیابانی شوید باید شرایط زیر را داشته باشید: 
۱. خفن باشید 

۲. روی دیوارهای اطراف تان پر از طرح های گرافیتی خفن باشد
۳. شورت ورزشی تان در حال افتادن از پای تان باشد

در ضمن بسکتبال خیابانی تنها رشته ورزشی است که بعد از پایان هر بازی 
می توانید به جای انجام حرکات کششی، سیگار بکشید. 


