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

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

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

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

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

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

www.medad.ca
مداد، مجله آنالین مونترال

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی
شماره پنجم، جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

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

هنر: پریسا کوکالن
سالمت: مهرنوش اردالن یکتا

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

صفحه آرایی، طراحی و گرافیک: آتلیه گرافیک مانا

با تبلیغ در »مداد« نه تنها به مشتریان خود وصل می شوید بلکه ادامه این 
حرکت فرهنگی را نیز ممکن می سازید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم.

برای درج آگهی در »مداد« با ما تماس بگیرید. ما فقط آگهی نمی فروشیم، 
مشاوره تبلیغاتی رایگان هم می دهیم.
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 ads@medad.ca :ایمیل
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سرِ خط

رسانه های  در  »مداد«  که  خبرهایی  همیشگی  خواننده  اگر 
اجتماعی خود منتشر می کند، باشید حتما درباره غذاهای آلوده به 
انواع ویروس و باکتری، مادری که متهم است به کشتن  فرزندش، 
فاسد،  سیاستمداران  و  اینترنتی  کالهبرداران  خالفکار،  راننده  
خوانده اید. اما مگر قرار نبود اینجا بهشت باشد، همه به هم احترام 

بگذارند و زندگی آسان تر شود؟
آدم های  بد،  آدم های  دارای  دیگری  جامعه  هر  مثل  هم  کانادا 
تکه  اینجا  است.  خوب  آدم های  و...  حسود  آدم های  بی تفاوت، 
جدابافته ای نیست و همان روح و طبیعت انسانی بر این سرزمین 
اینجا درجه  اما کانادا یک تفاوت دارد،  پهناور حکومت می کند. 
شفافیت بیشتر است و هیچ امر مقدسی وجود ندارد که نشود 

تغییرش داد.
خبرها  انتشار  در  مصلحت  و  صالح  می شود  باعث  شفافیت 
می شود  باعث  هم  امور  بودن  زمینی  باشد.  نداشته  نقشی 

سیستم از خودش بازخورد بگیرد و درصدد اصالح خود برآید.
قدم  به  قدم  را  جامعه  بدی های  که  سیستمی  همان  این 
اصالح و پیشرفت را ممکن می سازد. سیستمی که برای هر 

جامعه بشری، ثروت محسوب می شود.
کانادا این ثروت را آسان بدست نیاورده است. این روش 
مشارکت  قرن ها  دستاورد  خودشان  بر  مردم  حکومت 
سیاسی است. امروز که به من و شما شانس زندگی در 
این جامعه داده شده باید با مشارکت، از این ثروت و 

دستاورد مراقبت کنیم.
از امروز تا انتخابات مجلس کبک که ماه اکتبر برگزار 
می شود، چند ماهی بیشتر فرصت باقی نمانده است. 
نیستید،  دادن  رای  شرایط  واجد  هنوز  اگر  حتی 
خبرهای انتخابات را به دقت پیگیری کنید. باخبر 

بودن، خود به گونه ای مشارکت در جامعه است.

 

اینجا بهشت نیست اما شفاف، هست!



کنیسه نوتردام دلورد

این کنیسه زیبا در قلب مونترال حدود 
سال های ۱۸۸۰ و توسط ناپلئون بوراسا، 
پدر هنری بوراسا، سیاستمدار مشهور 
این  نام  است.  شده  ساخته  کبک، 
کنیسه از داستان معروف ظهور چندباره 
نام  به  بچه ای  دختر  به  مریم  حضرت 
)Lourdes( در  لورد  برنادت در شهر 
جنوب فرانسه اقتباس شده است. این 

کنیسه هنوز فعال است.
www.cndlm.org:اطالعات بیشتر

عکس: سجاد صاحبان زند

پنجره

عکس: راستین حامدین

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
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»خز« مونترال 
بزرگترین تجارت قرن 

گذر زمان

ظاهرا هر ماجرا و داستانی که به تاریخ 
به  می  شود  مربوط  کانادا  حتی  و  کبک 
»ژاک کارتیه« هم ارتباط پیدا می کند. آغاز ماجرای تجارت 
او برمی گردد. این دریانورد مجرب و  » خز« در کانادا هم به 
سواحل  به   ۱5۳4 سال های  در  وقتی  فرانسوی  ماجراجوی 
کانادا رسید برای اولین بار با چیز هایی روبرو شد که تا قبل از 
آن  روحش هم از آن خبر نداشت. البته برای اینکه بخواهیم 
از  قبل  که  بگوییم  باید  بکنیم  بررسی  صادقانه  را  قضیه  کل 
»نیوبرانزویک«  سواحل  در  اروپایی  کشتی  یک  کارتیه  ژاک 
»ایروکوو« ها  همان  یا  کانادا  بومی  قبایل  با  و  پهلوگرفته 
مقداری هم وارد معامله شده بود. اما همه اروپایی هایی که به 

کانادا رسیده بودند که مثل ژاک کارتیه زرنگ نبودند.

مریم ایرانی

۱۷۷۹ ۲۴ آوریل  زمان: 
مونترال  ،)Vaudreuil( وودروی  خیابان  مکان: 

تاسیس شرکت تجارت خز »نورث وست« بهانه سالگرد  به 
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 ژاک کارتیه، که شم تجارت و شناسایی کاال در او خیلی خوب 
کار می کرد خیلی زود متوجه شد بازار یکی از کاالهای جالبی 
که بومیان کانادایی از آن استفاده می کردند یعنی همان »خز«، 

در اروپا خوب جواب می دهد. 
نام  به  کانادا  بومی  جونده  حیوان  پوست  واقع  در  »خز« 
آبی«  نام »سگ  به  فارسی  در  ما  که  بود  »بیوِور«  یا  »کاستور« 
برای درست کردن کفش  از آن  کانادا  بومیان  و  می شناسیمش 
به  دست  زود  کارتیه  ژاک  می کردند.  استفاده  کاله  و  لباس  و 
کار شد و اولین محموله های خز را بار کرد و با خودش به اروپا 
آورد. پیش بینی  اش از استقبال مردم هم درست از آب درآمد و 

حسابی خز در اروپا محبوب شد. 
از آن به بعد بود که تمام اروپایی هایی که به سمت قاره جدیدا 
کشف شده آمریکای شمالی می آمدند، چشمشان دنبال خز بود. 
اما کسی که به فکر تاسیس تجارتخانه پوست خز در کبک افتاد، 
» ساموئل شامپلن« بود. او برای اولین بار در سال ۱6۰۸ در »کبک 
سیتی«، یک محل بزرگ برای معامالت پوست خز با قبایل بومی 
کانادا به راه انداخت و خودش هم بر آن نظارت می کرد. اما شاید 
از اروپایی هایی که به  اگر یک اتفاق منحصر به فرد برای یکی 
قصد کشف دنیای جدید به کانادا آمده  بود، نمی افتاد، صنایع خز 
اصال در اروپا پیشرفت نمی کرد. علتش هم این بود که اروپایی ها 
فقط این خزها را از بومیان می خریدند و زیاد به چم و خم کار 
تولید آشنا نبودند. ولی وقتی »پییر اسپریت رادیسون« که فقط 
و  ترسیدن  جای  به  شد  اسیر  بومی ها  دست  به  بود  سالش   ۱5
غصه خوردن، تا توانست از آن ها مهارت هایی که اروپایی ها بلد 
نبودند را یاد گرفت و باالخره یک روز از دست آن ها فرار کرد 
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و به کبک برگشت. نحوه آماده کردن و درست کردن پوست خز 
اروپایی  اولین  رادیسون،  حاال  بود.  مهارت ها  همان  از  یکی  هم 
بود که این کار را بلد بود و دنبال سرمایه گذار انی می گشت که 
با او در این کار شریک شوند. خوب چه کسی بهتر از خانواده 

سلطنتی انگلیس؟
استان  بین  منطقه ای  اهل  که  تجاری اش  شرکای  و  رادیسون 
کبک و اونتاریو به نام »خلیج هادسون« بودند با »چارلز دوم« 
پسرعموی پادشاه انگلستان شریک شدند و بزرگترین شرکت 
یا  بِی«  »هادسون  نام  با  تورنتو  شهر  و  کانادا  در  »خز«  تجاری 
»خلیج هادسون« را تاسیس کردند که تمام کانادا و 4۰ درصد از 
ایالت های آمریکا را تحت سلطه خودش داشت. این  حرکت به 
عنوان یکی از بزرگترین تجارت های تاریخ دنیا ثبت شده است. 
مخصوصا  کبک  استان  ساکن  فرانسوی های  میان  این  در  اما 
دلیل  به  داشتند.  خز  تجارت  روی  زیادی  تاثیر  مونترال  شهر 
زیادی  تسلط  و  مونترال  شهر  سوق الجیشی  و  خاص  موقعیت 
و  هادسون  خلیج  و  سن لوران  رودخانه  روی  بر  فرانسوی  ها  که 
می ریخت،  آمریکا  به  که  می سی سی پی  رودخانه  آن  تبع  به 
برای  می کرد.  پیدا  ربط  آن ها  به  خیلی  خز  تجارت  داشتند، 
جلوگیری از قدرتمندتر شدن شرکت تجاری »خلیج هادسون« 
که با انگلیسی ها، دشمنان همیشگی فرانسوی ها دست دوستی 
را  تجاری خز  فرانسوی ها جلوی حرکت کشتی  های  بود،  داده 
با  بود  مصادف شده  هم  این چیزها  همه  گرفتند.  در سن لوران 
دست  به  برای  یکدیگر  با  فرانسه  و  انگلیس  طوالنی  نبرد های 

گرفتن اداره شهر مونترال. 
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در نهایت این انگلیسی ها 
بودند که در مونترال قدرت 

ولی  گرفتند  دست  به  را 
تفرقه  هم  خودشان  بین  پول 

انگلیسی های  حاال  و  انداخت 
در شهرشان  گرفتند  تصمیم  مونترال 

با آن موقعیت حساس و استثنایی یک شرکت 
تجارت خز دیگر که بتواند با »خلیج هادسون« رقابت کند 
به راه بیندازند. این گونه بود که چند نفر از سرمایه گذران 
معروف انگلیسی و اسکاتلندی مثل »سیمون مک تاویش« 
و »مک گیل« که دانشگاه معروف مک گیل را هم بنا گذاشته، 
سنگ اولیه شرکت تجاری »نورث وست« را در شهر امروزی 
ما بنا نهادند. کار شرکت نورث وست به سرعت در مونترال 
باال گرفت و توانست کنترل بخش مهمی از بازار رقابتی خز را 
به دست گیرد. همین موضوع باعث درگیری بین این شرکت 
و شرکت »هادسون بی« شد، تا جاییکه برای هم لشکرکشی 
کردند و کار آنقدر باال گرفت تا در سال ۱۸۲۱ دولت انگلیس 
را  بانفوذ  و  قدرتمند  کمپانی  دو  این   )!( نظامی  مداخله  با 
مجبور به ادغام و یکی شدن کرد. تا همین چند دهه پیش 
»نورث وست« علی رغم ادغام شدن، هنوز در مونترال فعال 
و یکی از تاثیرگذارترین تجارت خانه های مونترال بوده است.

بیستم  قرن  اویل  اول، در  جهانی  جنگ  با  همزمان  و 
مهاجر  یهودیان  از  بسیاری 
تولید  صنایع  وارد  مونترالی 
خز شدند و آن را حسابی رونق 
جهانی  جنگ  از  بعد  دادند. 
در  که  یونانی  مهاجران  هم  دوم 
داشتند  طوالنی  سابقه  خز  کار 
مونترال  تجاری  شرکت های  به 
پیوستند و مجموعا مونترال بعد 
سومین  نیویورک،  و  تورنتو  از 
شهر در آمریکای شمالی بود که 
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پوست  و  خز  تجارت  در 
شده  شهره  حسابی 
تجاری»  شرکت  بود. 
تا  هادسون«  خلیج 
که  سال های دهه ۱۹۷۰ 
کبکی  جدایی طلبان 
خواستار بیرون رفتنش 
در  شدند،  مونترال  از 
خیابان »رنه لِِوک« قرار 

داشت و بعدا به تورنتو نقل مکان کرد. 
نورث  موزه »تجارت خز شرکت  و  کانال »لشین«  به  اگر گذرتان 
ببینید.   را  دوره  آن  یادگار های  از  خیلی  می توانید  بیفتد  وست« 
متروی   ایستگاه  نزدیکی  در  »یونیون«  خیابان  از  وقتی  همچنین 
»مک گیل« به پایین بیاید و خیابان »رنه لِِوک« را هم رد کنید، به 
منطقه ای به نام »Beaver Hall« می رسید که به کلوبی به همین 
قراردادهای  بیشتر  عقد  محل  واقع  در  اینجا  دارد.  هم شهرت  نام 
از  یکی  فرابیشر«  »جوزف  خانه  که  بود  نورث وست  شرکت  مهم 

شرکای اصلی نورث وست بوده است.
این روزها تجارت خز کانادا به دلیل مسائل محیط زیستی از رونق 
افتاده است اما روزگاری خز، کاالی تجاری شماره یک این شهر و 
حتی این کشور بوده است. حامیان حقوق حیوانات امروز به شدت با 

خرید و فروش خز مخالفند و از انقراض این گونه بومی کانادایی 
به شدت احساس نگرانی می کنند.
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 BUY TICKETS
ONLINE

http://thepro.eventbrite.ca


جارچی

کنگره دوساالنه حزب لیبرال کانادا 
در  مجله(  انتشار  زمان  حالی)در  در 
برگزاری  حال  در  نوواسکاشیا،  استان  مرکز  هلی فاکس، 
انتخابات سراسری سال  لیبرال ها خود را برای  است که 

۲۰۱۹ آماده می کنند. 
این کنگره از نوزدهم تا بیست و یکم آوریل جریان دارد 
و در آن به مسایل مختلفی از جمله استراتژی انتخاباتی 
اعضای  و  کمیسیون ها  اجرایی  مدیران   انتخابات  حزب، 
سیاست ها  پیرامون  بررسی  و  بحث  حزب،  هیات مدیره 
از طرف حزب  کانادا  بعدا در مجلس  که  پیشنهادهایی  و 

پیشنهاد خواهند شد، می پردازد.
 این کنگره که در آن هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب 
و همچنین شاهدانی بی طرف و یا از احزاب دیگر حضور 

حجت صالحی

کنگره دو ساالنه 
حزب لیبرال
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دارند، غروب روز پنجشنبه ۱۹ آوریل با سخنرانی مارک 
گرنو، وزیر راه کانادا و نماینده محله ان دی جی وست مونت 
از مونترال، آنا گینی، رییس فعلی حزب که او هم مونترالی 
است و تعداد دیگری از نمایندگان لیبرال مجلس کانادا 
آغاز به کار کرد و شنبه شب پایان می یابد. انتظار می  رود 
جاستین ترودو، نخست وزیر هم پس از برگشت از سفر 
اروپایی خود در روز شنبه در این کنگره سخنرانی نماید.

همچنین انتظار می رود در این کنگره، خانم سوزان کوان 
که معاون انگلیسی زبان فعلی حزب است، به عنوان رییس 
جدید حزب انتخاب شود. وی که ساکن تورنتو است، ماه 
گذشته در سفری به مونترال تالش کرد تا حمایت اعضای 

حزب در این شهر را هم بدست آورد.
قرار است اعضای حزب از میان پیشنهادهای رسیده به 
حزب، بیست پیشنهاد برتر را انتخاب نمایند تا در برنامه 
پارلمانی حزب قرار گیرند. از جمله مهمترین پیشنهادهای 
رسیده به حزب می توان به طرح خودکفایی در زمینه نفت 
و گاز، طرح الزام دولت کانادا به حمایت از طرح سازمان 
طرح  همچنین  و  هسته ای  کامل  سالح  خلع   برای  ملل 
کانادایی ها  همه  برای  حداقلی  درآمد  سیستم  برقراری 

اشاره کرد.
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پارچه،  تکه های  با  که  اید  کرده  فکر  هیچ 
کوچک  پاستل های  و  مدادها  رنگی،  دکمه های 
شده، کامواهای بی مصرف، منجوق ها و مهره های رنگارنگ یا کاغذها و 
مقواهای مازادی که در خانه دارید چه می توان کرد؟ خیلی ها فورا یاد 
سطل زباله می افتند. بعضی ها هم که در گیرایی این خرت و پرت های 
رنگی، دورنمایی از یک کار هنری می بینند، آنها را برای روزی که معموال 
هیچ وقت از راه نمی رسد، در یک کشوی شلوغ و در هم ریخته، جمع 

می کنند. 
این دو گروه هستید،  از  به کدام یک  فرقی نمی کند که شما متعلق 
در هر صورت می توانید اقالم اضافی از این دست را که شاید خالقیت 
 )MAHI( »دیگران برای آفرینش یک اثر هنری را برانگیزاند به »ماهی
اهدا کرده و عالوه بر کمک به بازیافت وسایل، در یک برنامه جالب هم 

مشارکت کنید. 
و  رنگارنگ  مکانی  هنر،  کندوی  یا   )Art Hive Intiative( »ماهی« 
دلپذیر در کتابخانه دانشکده آموزش دانشگاه مک گیل است که درهای 
آن از دوشنبه تا جمعه به روی همگان باز است. کسانی که عالقه دارند تا 
روح و روان خود را ساعتی با ساختن کارهای دستی هنری، صفایی دهند 
یا با دوستی پیدا کنند و با او گپی بزنند، می توانند به این محل مراجعه 
کرده و از فضای دل انگیز و اقالم زیبایی که با آن می شود نقاشی کرد، 

کارت تبریک ساخت، کوالژ درست کرد، به رایگان استفاده کنند. 
این پروژه از نوامبر سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون محل 
برگزاری رویدادها و کارگاه های مختلف فرهنگی و هنری بوده است. برای 

اطالعات بیشتر به www.mcgill.ca/mahi مراجعه کنید.

زینب یوسف زاده

کندوی مک گیل 
عسل ندارد!
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بخش  برای  مونترالی،  هنرمند  رجبیان،  پریسا 
 Acces( ازی  اکسه  فستیوال  تجسمی  هنرهای 
Asie( که هر سال در ماه مه در مونترال برگزار می شود، نمایشگاهی با 

عنوان Noeud )گره( در گالری مکیک برپا خواهد کرد. 
نمایشگاه انفرادی پریسا که شامل سه مدیوم هنری ازجمله ۲5 تابلوی 
روز  است،  آرت  ویدئو  یک  و  )اینستالیشن(  چیدمان  اثر  یک  نقاشی، 
شنبه، پنجم ماه مه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ افتتاح خواهد شد و تا بیست و 

هفتم همان ماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
این  در  که  داد  توضیح  »مداد«  خبرنگار  با  گفتگو  در  رجبیان  پریسا 
نمایشگاه از سه مدیوم هنری شامل نقاشی، چیدمان و ویدئوآرت برای 
بیان مفهوم »گره« استفاده کرده است. نقاشی ها که از ترکیب فیلم های 
رادیولوژی، نخ و رنگ خلق شده اند، به نقش اتصال دهنده و مرهم بودن 
نخ اشاره دارند در حالیکه در چیدمان، نخ به وسیله ای برای بازی تبدیل 
شده است تا ممفهوم »زندگی به مثابه بازی« نمایش داده شود. از آن سو 
در ویدئوآرت،  نخ نقش شاهدی را بازی می کند که به بدن انسان و تغییر 

آن در اثر احساسات و حوادث روزگار چشم دوخته است.
هانیه  می شود.  همراهی  همکار،  دو  توسط  نمایشگاه  این  در  پریسا 
ضیایی، جامعه شناسی خوانده و نقد آثار هنری می کند. او بیانیه ای در 

 Noeud نمایشگاه  تفسیر  و  شرح 
آماده کرده که در ششم مماه مه، روز 
پس از افتتاحیه، ارائه خواهد داد. در 
هنرمند  زنان  درباره  هانیه  روز  همان 
برگزار  کنفرانسی  هم  ایرانی  معاصر 
خواهد کرد. همچنین شاهین پرهامی، 
در  را  پریسا  که  مونترالی  فیلمساز 
)گره(   Noeud ویدئوآرت  ساخت 

همراهی کرده است.
Galerie Mekic :آدرس

 4438 rue de la Roche

تحریریه مداد

»ِگِره« 
 در گالری مکیک

Montreal, QC, H2J3J1



وز داستان ر

بدون چشمداشت کار  از  بهانه هفته تجلیل  به 

هفته ای که گذشت کانادا در 
سال  هر  که  کسانی  از  تجلیل 
بدون هیچ چشمداشتی برای مردم و جامعه خدمت 
داوطلبانه می کنند، جشن گرفت. می گویند هر سال 
کارهای  داوطلب  نفر  میلیون   ۱۲ حدود  کانادا  در 
کردن  تمیز  سالمندان،  به  کمک  می شوند.  عمومی 
محله،مشارکت در تهیه غذا برای مستمندان، کمک 
در مراکز کمک به مهاجران یا پناهندگان، مراکز کمک 
به بیماری های خاص و ... این لیست بلند باال همچنان 

ادامه دارد.
کار داوطلبانه بخشی از فرهنگ کانادایی است که 
کار  معموالً  هستند.  قائل  برایش  هم  زیادی  احترام 
تا  و  می شود  آغاز  بچه ها  مدرسه  زمان  از  داوطلبانه 

هنگام کهنسالی ادامه پیدا می کند.
نشان می دهد که  آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۰ 
دین و مذهب نقش پررنگی در ایجاد انگیزه در افراد 
برای پیوستن به کار داوطلبانه دارد. همچنین به نظر 
می رسد هرقدر آدم ها ثروتمندتر می شوند، دست و 

دلشان به انجام کار داوطلبانه کمتر می رود.
کشور  جمعیت  آمار  از  کانادایی   داوطلبان  آمار 
سریعتر رشد می کند و به نظر می رسد این موضوع 
صرفاً به دلیل تبلیغات بیشتر و تشریح ارزش های کار 

داوطلبانه برای جوانان اتفاق افتاده است.

شهرام یزدان پناه

تعظیم کانادا
به داوطلبان
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چند ساعت محض رضای خدا
کانادایی های داوطلب به طور متوسط حدود 5۰ 
ساعت در سال کار داوطلبانه می کنند که بیشتر 
کارهای  انجام  و  محلی  سازمان های  به  کمک 
دسته جمعی در داخل یک محله می شود. وقتی 
نوبت به سازمان های مذهبی می رسد این آمار تا 
۸۰ ساعت در سال هم باال می رود و برای سایر 
خاص  بیماری های  انجمن های  مثل  سازمان ها 
به  متوسط  آمار  بیخانمان ها  به  کمک  مراکز  و 

حدود ۳۰ ساعت در سال می رسد.
کانادایی  در دستمزد  را  کار  این حجم  وقتی 
عظیم  حجم  متوجه  بیشتر  کنید،  ضرب 
صرفه جویی اقتصادی که این همیاری همگانی 

ایجاد می کند، می شویم.

ریتا، یک قهرمان داوطلب
داوطلبانه  کار  از  صحبت  وقتی 
از  بلندباال  لیستی  کانادا  می شود، 

قهرمانانی دارد که زندگی خود را وقف 
کمک به مردم کرده اند. در این میان تعریف 

کردن داستان »ریتا« نه به دلیل خاص بودن آن 
بلکه صرفاً به منظور نگاه انداختن به مثالی در 

این باره است.
هیچ گاه  مادرش  بیماری  خاطر  به  که  ریتا 
فرصت ازدواج پیدا نکرد، در همه زندگی معلم 
دیستان بود. زمانی که در سال ۱۹۸۲ مادرش 
از  نگهداری  مرکز  یک  به  فوراً  او  کرد  فوت 
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ارزشمند  تجربیات  تا  کرد  مراجعه  سالمندان 
در  را  بیمار  سالخوردگان  از  نگهداری  در  خود 

اختیار نیازمندان بگذارد.
او که در آن زمان خیلی جوان بود هنوز فرصت 
باقی  گذراندن  و  معمولی  زندگی  یک  ایجاد 
عمرش در کنار همسر و فرزندان احتمالی خود 
را داشت اما انتخاب ریتا کمک به نیازمندان بود.
از آن زمان حدود ۳6 سال می گذرد و در همه 
این مدت ریتا کار کرده است تا جاییکه کسانی 
که از ریتا کمک می گرفتند حتی از خود او هم 

جوان تر بودند.
جلوی  و  سالگی   ۹۱ سن  در  ریتا  سرانجام 
هاکی  مسابقات  آن  از  که  محبوبش  تلویزیون 
فراوانی تماشا کرده بود، مخصوصاً مسابقات تیم 
کانیدین مونترال را، در حالی درگذشت که در 
دوران زندگیش به طور متوسط سالی پنج هزار 

ساعت کار داوطلبانه کرده بود.

ایرانی های مونترال و کار داوطلبانه
می تواند  داوطلبانه  کار  که  است  درست 
کند،  محکم  را  کامیونیتی  یک  ریشه های 
پیشرفت  موجب  و  دهد  افزایش  را  دوستی ها 
)کار  رضاکاری  اما  شود  عام المنفعه  امور 
داوطلبانه( اصول و قواعدی دارد که اگر درست 
رعایت نشود از هر دو طرف ماجرا فقط موجب 

خسران و پاره شدن رشته دوستی هاست.
اول اینکه کار داوطلبانه همانطور که از کلمه 
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اولش مشخص است، کار است. یعنی مصاحبه 
دارد، شرط ورود دارد، ساعت کاری مشخص 
برای  که  کسی  می کند.  ایجاد  تعهد  و  دارد 
انجام کار داوطلبانه ای اقدام می کند باید همه 
اصول کاریابی را رعایت کند و فقط در انتهای 

هفته انتظار چک حقوق نداشته باشد. 
مخصوص  داوطلبانه  کار  دیگر  سوی  از 
نیازمندان  به  کمک  یا  عام المنفعه  کارهای 
اگر  است.  مشخص  آن  مثال های  که  است 
استخدام  شرط  کسب و کار  صاحبان  بعضی 
عنوان  داوطلبانه  کار  ساعتی  چند  انجام  را 
ظاهر  و  تجاری خود شکل  کار  به  یا  و  کنند 
عام المنفعه و کار کامیونیتی دهند تا بتوانند 
از نیروی کار رایگان داوطلب در جهت اهداف 
اقتصادی خود استفاده کنند، فقط یک اشتباه 
بزرگ است که اعتماد عمومی و فرهنگ زیبای 

همیاری را از کامیونیتی ما برمی چیند.
کامیونیتی ایرانی در مونترال جوان و فعال 
است. وجود روحیه همکاری و کار داوطلبانه 
اما  می کند  کمک  آن  بالندگی  و  رشد  به 
در  بزرگ منشانه  روحیه  این  از  سواستفاده 
جهت رقابت ناسالم یا سود اقتصادی بیشتر، 
رویش  خودمان  که  است  شاخه ای  بریدن 

نشسته ایم.

شماره 5 18



گپ و گفت

تابستان، ماشین و باربکیو
کردم!  کشف  گذشته  سال  را  امیری  وحید 
مختلف  پست های  البالی  خودم  برای  داشتم 
تلگرام خوش می گذراندم که خواندن تست یک وانت باربری که گویا 
اجاره کرده بود تا با آن اسباب کشی کند، من را سر جایم میخکوب 
کرد. آنقدر از خواندن متن و قدرت ذهن نویسنده لذت بردم که فوراً 

برایش پیغام فرستادم و دوستی ما شروع شد. 
در صنعت نفت کانادا کار می کند و داسم در سفر است. آنچه سفرها را 
برایش آسان و هیجان انگیز می کند، فرصت اجاره و تست یک خودروی 
همکارانش  همه  دیگر  حاال  که  است  خاطر  همین  به  و  است  جدید 

می دانند، هر خودرویی را نمی شود برای وحید در نظر گرفت.
به همراه دو دوست دیگرش کلوپ  او  چندی پیش مطلع شدم که 
»ماشین بازان ایرانی-کانادایی« را راه انداخته اند و قصد دارند عاشقان 
ببینم موضوع  تا  تلفن زدم  را دور هم جمع کنند.  اتومبیل مونترالی 
و  خودرو  به  خودش  عشق  از  برایم  ساعتی  یک  وحید  که  چیست 
این  که  دارد  هم  اصرار  کرد.  داستان سرایی  کامیونیتی  به  عالقه اش 

موجود جدید را کالب بنامیم و نه کلوپ! 
در  می توانید  را  ایرانی-کانادایی  بازان  ماشین  کالب 

 https://t.me/FPCCC آدرس  به  تلگرام 
پیدا کنید.

با وحید امیری، مدیر و مؤسس کلوپ ماشین بازان 
ایرانی-کانادایی

شهرام یزدان پناه
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این چند صفحه حاصل گفتگوی ماست، امیدوارم از خواندنش لذت 
ببرید:

کلوپ ماشین بازان؟ اصاًل وقت این کار را داری؟
می خندد.... 

اوالً کالب، نه کلوپ. )باز هم می خندد(، دوما آنچه که باعث شد تا 
اول  درجه  در  خب  بگیرد،  شکل  ایرانی-کانادایی  ماشین بازان  کالب 
رانندگی نشأت می گیرد و درجه دوم  و  به ماشین  از عشق خود من 
مربوط می شود به حضور من در شبکه های اجتماعی خودرو در کانادا 
که می دیدم بعضی ها می آیند و اطالعات غلط می نویسند و توصیه های 
نادرست می کنند، دلیلش هم این است که منبع مطمئنی برای مشاوره 
درباره  هم  تا  انداختیم  راه  را  کالب  که  این شد  ندارد.  وجود  گرفتن 
خودروسواری در کانادا که خب فرهنگش و جنسش با آنچه در ایران 
داشتیم، خیلی متفاوت است، اطالع رسانی کنیم و هم اینکه عده ای با 

عالقه مشترک دور هم جمع شویم و خوش بگذرانیم.

این کار خودت تنهاست یا گروهی دور هم جمع شده اید؟
آرش  دکتر  و  هویدا  پژمان  و  من  کردیم،  شروع  نفر   ۳ با  را  کار  ما 
مجلسی، یک دوست اینترنتی قدیمی که از سال هایی که من نوشتن در 
صفحه فیسبوکی خودم، »Cars I have driven« )»ماشین هایی که 
من رانده ام«( را شروع کردم یکی از خواننده های قدیمی من محسوب 

می شود.

»ماشین هایی که من رانده ام«، جالب شد. داستان این صفحه چیست؟
دوازدهم دسامبر سال ۲۰۱۲ که می شود ۱۲/۱۲/۱۲ من ناگهان و بعد 
از سال ها خواندن مطلب درباره خودرو، داشتم عکس ماشین هایی که 
با خودم گفتم چرا  که  را مرور می کردم  بودم  رانندگی کرده  با آن ها 
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اینچنین شد  به اشتراک نگذارم و  بقیه  با  را  این خاطرات لذت بخش 
که آن صفحه به وجود آمد. اول کار هم انگلیسی می نوشتم اما بعداً با 
خودم فکر کردم شاید این اطالعات برای بچه ها در ایران که دسترسی 
فارسی  به همین خاطر  و  باشد  ندارند، جالب  دنیا  روز  به ماشین های 

نوشتن را شروع کردم.

یک ماشین باید چه مدتی زیر پایت باشد تا در لیست »ماشین هایی 
که من رانده ام« جا بگیرد؟

از 5  بیش  ماشینی  اگر  که  است  این  آن هم  و  دارم  قانون  من یک 
پایم باشد، اسمش می رود در لیست قرار می گیرد و  تا 6 ساعت زیر 
عکس هایش در هارددیسک کامپیوترم. چون با ۱۰ یا ۱5 دقیقه که شما 
چیزی از ماشین نمی فهمیدید.حاال بماند که دوستانی داریم که اصاًل 
نرانده اند و در شبکه های اجتماعی درباره کیفیت  را  تا حاال ماشینی 

ماشین نظر هم می دهند.

پس همچنان اعضای کالب ماشین بازان در همان فیسبوک دور هم 
جمع می شوند؟

راستش »تلگرام«، فیسبوک را برای ایرانی ها کشت! االن دیگر کاربران 
ایرانی فیسبوک چندان فعال نیستند. ما هم فعاًل یک کانال تلگرامی راه 
انداخته ایم و یکی از خواننده ها هم از ما خواسته ویدئوهایی که تهیه 
بنابراین آنجا را هم راه خواهم  اینستاگرام،  می کنیم را بگذاریم روی 

انداختم، خالصه اگر اهل دل باشی، پاتوق فراوان هست.

پس غیر از نوشتن در حوزه خودرو، ویدئو هم تولید می کنی.
انداخت.  من  ذهن  در  کاشانی  فرهاد  را  ویدئو  ایده ساخت  راستش 
فرهاد یکی از نویسندگان قدیمی مجله ماشین است. موقعی که من 
به ماشین  این عشقم  اصاًل  بودم. من  او  نوشته های  بودم، عاشق  بچه 
بار  اولین  برای  او هستم. وقتی کالس پنجم دبستان بودم،  را مدیون 
پدرم مجله ماشین را برایم خرید، معتاد نوشته های او شدم. آن موقع ها 
مجله ماشین 5 تا یک تومنی بود و سر ماه که می شد من هر روز 
به این دکه های روزنامه فروشی سر می زدم تا بتوانم مجله 
به  برسم  تا  تهیه کنم و سریع ورق می زدم  را  ماشین 
داستان  موقع ها  آن  فرهاد  کاشانی.  فرهاد  مطلب 
تست ماشین می نوشت. مثال: امروز ماشین رفیقم 
باهاش  دوری  تا  فالن جا  مثاًل  رفتم  و  گرفتم  را 
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بزنم... من اصاًل احساس می کردم سوار آن ماشین هستم و با او 
پدال گاز را فشار می دادم، ترمز می گرفتم و فرمان می پیچاندم. 
این نوع نوشتن حاال تبدیل شده به خصلت من و ویدئوها هم 
اتفاقاً خیلی هم طرفدار  برپایه همان نگرش تهیه می شوند که 
دارند. می دانی من اصاًل در نوشته هایم و ویدئوهایم زیاد حرف 
فنی نمی زنم، بلکه بیشتر حس خودم از ماشین را در غالب یک 

داستان بیان می کنم.

این داستان گویی باعث نمی شود که موضوعات فنی و علمی 
مهم از قلم بیفتد یا کم رنگ شود؟

نه تنها باعث این نمی شود تا موضوعات فنی کم رنگ شود بلکه 
چون در غالب داستان بیان شده خوب در ذهن و روح خواننده 
کارهای  عاشق  خودم  من  که  بگویم  بگذارید  اصاًل  می نشیند. 
داستان گویی  و  عامیانه  زبان  با  که  هستم  کارلسون«  »جرمی 
ماشین ها را تست می کند. یکی از رستوران شروع می شود، یکی 
از مغازه لباس فروشی و دیگری وقتی که با دوستش درباره خرید 
خانه صحبت می کرده، هیچکدام از کارهای او از ماشین شروع 
نشده و به ماشین هم ختم نشده ولی ماشین در داستان نقش 

مهمی دارد و این اصل زندگی است.

خیلی از داستان اصلی دور شدیم، چه شد که به فکر راه اندازی 
کالب افتادی؟

راستش من به خاطر شغلم که در صنعت نفت هست، چند همکار 
بین المللی دارم. چند همکار من که ساکن اندونزی هستند یک 
کالب ماشین دارند و با هم آخر هفته ها برنامه می گذارند، تیشرت 
چاپ کرده اند، سفر می روند، حتی با خانواده هایشان دور هم جمع 
می شوند، مسابقه می گذارند و خالصه خوش می گذرانند و در طی 
آن تبادل اطالعات هم بین خودشان می کنند. عضویت در این 
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کالب ها عالوه بر اینکه حول یک سرگرمی مشترک که ماشین هست، 
صورت می گیرد، برای شما فرصت شرکت در کلی برنامه تفریحی را 
هم فراهم می کند که با وضع زندگی ما این سر دنیا، برنامه ریزی کردن 
برای آن، آنقدرها هم آسان نیست. احساس کردم که مونترال این 

ظرفیت را دارد و این شد که کالب ماشین بازان راه افتاد.

چه برنامه هایی دارید؟
کالب با کانال تلگرامی شروع شده، هوا که خوب بشود چند برنامه 
تفریحی می گذاریم و دور هم جمع می شویم برای تبادل نظر و حتی 
شاید کارتینگ یا برنامه آپگرید ماشین. برنامه های ما و اطالعات ما 
بی طرفانه است چون هیچکدام از ما کارمان خرید و فروش ماشین 
یا تعمیرش نیست. بنابراین می توانیم فکر کنیم که کالب جایی برای 
تبادل اطالعات خواهد بود برای آن هایی که فقط می خواهند یک 

ماشین بخرند تا آن هایی که می خواهند با ماشین زندگی کنند.

عضویت در کالب هزینه ای دارد؟
فعال عضویت رایگان است اما در آینده شاید حق عضویت کمی 
در نظر بگیریم و آنهم خرج خود اعضا خواهد شد. کار ما در کالب 
داوطلبانه است و داوطلبانه باقی خواهد ماند. ما برنامه های خیلی 
اعالم  مرور  به  تابستان  تا  که  داریم  ذهنمان  در  هیجان انگیزی 
خواهیم کرد. امیدواریم که این دورهمی ماشین بازانه کمک کند تا ما 
هم از اوقات فراغت مان و هم از ماشینمان بیشتر لذت ببریم. خالصه 
می خواهیم این تابستان به بهانه ماشین هایمان دور هم جمع شویم 

و باربکیو کنیم. کسی پایه هست؟
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فصل انتظارمهاجر
سال های اول از گالیه کبکی ها از سرما بسیار 
متعجب می شدم. فکر می کردم این ها همین جا 
آیا؟  از چیست  دقیقا  گالیه شان  بزرگ شده اند،  و  آمده اند  دنیا  به 
قابل  چیز  هوا  دمای  نمی دانند  هنوز  نکرده اند؟  عادت  هنوز  یعنی 
تغییری نیست! کم کم فهمیدم اینجا یک فصل اضافه دارد در سال، 

فصل انتظار! 
حاال باید جواب پسرک منتظر گرما را بدهم، آن هم هر روز صبح.

تقریبا هر روز با این سوالش مواجهم: تابستان شد؟ لباس خنک 
بپوشم؟

من که در کشوری چهار فصل بزرگ شده ام نمی دانم چطور باید 
نظم و گذر فصلهای کشور دوم را برای پسرک توضیح دهم، این 
از لباس های سنگین و کفشهای برفی را  بی حوصلگی و خستگی 

چطور به طنز بگذرانم برایش!
گاهی فکر می کنم هنوز زود است برای اینکه برایش توضیح دهم 
که تو در کشوری سرد به دنیا آمده ای و احتمال زیاد همین جا هم 
خواهی ماند و این سرما بخشی از همیشه توست. حتما باید روزی 
برایش بگویم که تفریح تو می تواند اسکی و پاتیناژ باشد و ورزش  
مورد عالقه ات هاکی. باید از انتخاب ها و گزینه های زندگی در یک 
کشور سرد برایش حرف بزنم. می خواهم سرما را برایش آسان و 

دلچسب کنم! خوشبینم که شدنی است. 
برایش بگویم امید خوب است اما انتظار همیشه خوشایند نیست! 
می خواهد  دلم  خالی،  و  کند  بی رمق  را  روزهایت  می تواند  انتظار 
بتوانم یادش بدهم از چوب خط انتظار پرهیز کند و با لذت و امید، 

روز بگذراند و بسازد. 
شکوفه  از  پر  فصل  چهار  کشور  از  من  که  گفت  خواهم  برایش 
آمدم اما آنجا هم بهار قانعم نکرد. دلم می خواهد پابه پایش بزرگ 

شوم و پر شوم از گذر روزهایی که با هم شیرین شان کرده ایم. 
می خواهم سرما و گرما ویران مان نکند و نسازدمان. من به انتخاب 

به اینجا آمدم و از خودم می پرسم او هم می تواند این کشور 
سرد و هزار رنِگ دموکرات را انتخاب کند آیا؟ 

او می تواند همین جا زندگی را بسازد 
و لذت ببرد؟

آزاده مقدم
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شد  منتشر  خبری  گذشته  هفته  در 
مبنی بر این  که توت فرنگی های یخ زده 
عرضه شده در فروشگاه ادونیس آلوده به ویروس هپاتیت A بوده 
انتاریو خواسته شد که از  و از همه ساکنین استان های کبک و 
مصرف آن خودداری کرده و در صورت داشتن عالئم بیماری به 

مراکز درمانی مراجعه کنند.
این خبر موجی از وحشت بین خوانندگان رسانه های اجتماعی 
»مداد« به راه انداخت که ما را بر آن داشت تا نگاهی اجمالی به 

این موضوع بپردازیم و اهمیت آن را با هم بررسی کنیم.

A هپاتیت
هپاتیت A یک بیماری ویروسی است که بیشتر در کشورهای 
در حال توسعه و توسعه نیافته شایع  است. شیوع این بیماری در 
آمریکای شمالی به جز مکزیک، اروپای غربی، ژاپن و اقیانوسیه 

کمتر از ۲درصد و در سایر کشورها، از جمله ایران بیشتر است.
زیر  روش های  به  و  دارد  وجود  آلوده  فرد  مدفوع  در  ویروس 

منتقل می شود:
● تماس نزدیک با فرد آلوده

● تماس با آب و اشیای آلوده
● مواد غذایی که توسط فرد آلوده آماده شده باشد

● مواد غذایی خام مانند میوه ها، سبزیجات و صدف که 
غیربهداشتی آماده شده اند

● ارتباط جنسی که البته کمتر شایع است.

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 
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اتفاقی که برای توت فرنگی های ادونیس افتاد سابقه قبلی 
روزهایی  چنین  در  پیش  سال   ۲ دقیقًا  است.  داشته  هم 
بلوبری  های فروخته شده در فروشگاه های کاستکوی کانادا  
آلوده به ویروس هپاتیت A بود که طی آن ۱۳ نفر به بیماری 

دچار و ۳ نفر هم در بیمارستان بستری شدند.

نشانه ها و درمان
طور  -به  روز   5۰ تا   ۱5 از  می توانند  بیماری  نشانه های 
میانگین ۲۸ روز- پس از ورود ویروس به بدن خود را نشان 
دهند. برخی از افراد مبتال شاید هیچ گونه نشانه ای از خود 
از  که  دارند  خفیفی  نشانه های  دیگر  برخی  ندهند،  نشان 
یک تا دو هفته طول می کشد و در برخی دیگر این نشانه ها 
شدید بوده و می تواند چندین ماه به طول انجامد. در بچه ها 
نشانه ها بیشتر خفیف و گاهی بدون هیچ نشانه ای هستند. 

شدت بیماری با افزایش سن افزایش می یابد.
نشانه ها شامل تب، خستگی، از دست دادن اشتها ، تهوع 
و استفراغ ، درد و ناراحتی شکم، ادرار تیره، مدفوع بی رنگ 

و زردی است.
در موارد نادر بیماری می تواند باعث تخریب کبد، نارسایی 
کبد یا مرگ شود. افراد مبتال به بیماری های مزمن کبدی و 

افراد مسن در خطر ابتال به نوع شدید این بیماری هستند.
در  تنها  و  ندارد  وجود   A برای هپاتیت  اما درمان خاصی 
شود.  استفاده  باید  حمایتی  درمان  از  بیماری  دوره  طول 
دوره بهبودی کامل می تواند بین چند هفته تا چند ماه طول 
و  می یابند  بهبود  خاصی  عارضه  بدون  افراد  بیشتر  بکشد. 

برای همیشه در برابر بیماری ایمن می شوند.
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پیشگیری
از  که  می شود  توصیه   A هپاتیت  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
مصرف آب یا غذایی که به سالم بودن آن اطمینان ندارید پرهیز 

کنید، از مواد غذایی که کامال پخته شده اند استفاده کنید. 
پیش از آماده سازی غذا و یا غذا خوردن و پس از دستشویی 
رفتن دست ها را با آب و صابون -دست کم ۲۰ ثانیه- بشویید. در 
صورت عدم وجود آب و صابون از ضدعفونی کننده هایی که پایه 

الکل دارند استفاده کنید.
واکسن زدن یکی دیگر از راه های پیشگیری از ابتال به هپاتیت 
هپاتیت  شیوع  که  مناطقی  به  دارید  قصد  چنانچه  است.   A
باالست سفر کنید و قبال به این بیماری مبتال نشده و یا واکسینه 
نشده اید، حدود 6 هفته پیش از سفر با مشاوره پزشک واکسن 

بزنید. واکسن ایمنی مادام العمر می دهد.
در ایران و کانادا به طور معمول واکسن هپاتیت A برای بچه ها 
تزریق نمی شود. بیشتر کسانی که در ایران متولد شده و زندگی 
و  شده اند  مبتال  و  شده  مواجه  ویروس  این  با  احتماال  کرده اند، 
لذا در برابر بیماری ایمنی دارند. ولی کسانی که در کانادا متولد 
شده اند، مواجهه نداشته اند و نسبت به بیماری حساس هستند. 
در کبک نوع ترکیبی از واکسن هپاتیت A و B وجود دارد که 
کسانی که بیشتر در معرض ابتال به این بیماری ها هستند، مانند 
مردانی که با مردان رابطه دارند و یا مصرف کنندگان ماده مخدر 

تزریقی می توانند به صورت رایگان دریافت کنند.
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در سال ۲۰۱۳ بری های فروخته شده در فروشگاه کاستکو در 
آمریکا آلوده به ویروس هپاتیت A تشخیص داده شد که بر اثر 
بستری  بیمارستان  در  نفرشان   6۹ و  مبتال  نفر   ۱5۸ آن  مصرف 
فروشگاه  در  یخ زده  بری های  هم  باز   ۲۰۱6 آوریل  در  شدند. 
A تشخیص  به ویروس هپاتیت  آلوده  کانادا  بار در  این  کاستکو 
داده شد و ۱۳ نفر دچار بیماری شدند. در سال ۲۰۱۷ در ۳ ایالت 
کالیفرنیا، میشیگان و یوتا شیوع ناگهانی هپاتیت A گزارش شد 
 4۰ و  بود  ویروس  این  به  آلوده  توت فرنگی های  با  ارتباط  در  که 
نفر از ۸۰۰ نفری که در بیمارستان بستری شده بودند را به کام 
مرگ کشاند. این پرسش مطرح می شود که چرا  ویروس هپاتیت 
A برای انتقال، از میوه هایی مانند توت فرنگی یا بلوبری استفاده 

می کند؟
این  به  است  دهانی-مدفوعی  عفونی  بیماری  یک   A هپاتیت 
معنی که آلوده بودن آب و یا میوه مصرفی به مقداری از مدفوع 

فرد آلوده به ویروس، می تواند باعث انتقال بیماری شود.
بسیار  میوه های  می شوند،  هم  توت فرنگی  شامل  که  بری ها 
ظریفی هستند و مانند سایر سبزیجات و گوجه فرنگی، برداشت 
محصول با ماشین نمی تواند صورت گیرد و برداشت دستی است. 
اگر افرادی که محصول را می چینند به ویروس هپاتیت A آلوده 
می توانند  باشند،  نشسته  درستی  به  را  دست هایشان  و  باشند 
محصوالتی  دیگر  سویی  از  دهند.  انتقال  محصول  به  را  ویروس 
مانند توت فرنگی را به طور معمول مدت کوتاهی قبل از چیدن 
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دوست دارد؟

A چرا هپاتیت
 توت فرنگی  



گیاه  ریشه  به  آب دادن  با  تواند  می  آب دهی  این  می دهند.  آب 
باشد که در صورت  بر روی گیاه  به وسیله اسپری کردن آب  یا 
می کند.  آلوده  را  میوه  باشد،  ویروس  به  آلوده  آب  چنانچه  دوم 
را  آن ها  تنها  میوه ها،  این  شستن  برای  است  ممکن  شرکت ها 
به  توجه  با  که  کنند  اسپری  آن ها  روی  بر  را  آب  یا  و  مرطوب 
شکاف ها و برآمدگی های فراوانی که بر روی این نوع میوه هاست، 

ویروس ها کامال می توانند در امان باشند.
کمک  ویروس ها  حفظ  به  میوه ها  کردن  منجمد  هم،  آخر  در 
و  نمی برد  بین  از  ولی  می کند  فعال  غیر  را  آن ها  تنها  و  می کند 
با خارج شدن از انجماد، دوباره ویروس می تواند فعالیت خود را 
آغاز کند. این محصوالت به طور معمول با عنوان »آماده مصرف« 
افراد این محصوالت را  در فروشگاه ها عرضه می شوند و معموال 
قبل از استفاده نمی شویند و به صورت مستقیم و یا در اسموتی ها 
مصرف می کنند که در این صورت ویروس می تواند فرد را بیمار 

کند.
قبل  یخ زده  توت فرنگی های  و  بری ها  تمامی  می شود  توصیه 
از  استفاده  متخصصان  برخی  شوند.  شسته  دقت  به  مصرف  از 
برای  نیز  را  یخ زده  میوه های  به  دادن  حرارت  برای  مایکروویو 
در  که  است  ذکر  به  الزم  می کنند.  توصیه  ویروس  بردن  بین  از 
حرارت ۸5 درجه سانتی گراد، ظرف یک تا دو دقیقه ویروس از 

بین می رود. 
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قبل  شماره  مطلب  من 
را خواندم چون  میگرن  درباره  شما 

خودم به این درد مبتال هستم. مدتی است یکی از دوستانم به من 
توصیه می کند که طب سوزنی را تجربه کنم. آیا طب سوزنی می تواند 

در درمان میگرن موثر باشد؟
فاطمه از سن المبرت

طب سوزنی نوعی از طب چینی است که سوزن های ظریفی را در نقاط 
خاصی از بدن قرار می دهد تا جریان انرژی بدن را متعادل کند. براساس 
مطالعاتی که انجام شده طب سوزنی سنتی چینی ممکن است بتواند در 
درمان میگرن موثر باشد. بعضی از پژوهش ها دریافته اند که این درمان 
باعث می شود تا مغز، مواد شیمیایی خاصی آزاد کند که در کاهش درد 
اثر می گذارد. بر پایه ۲۲ مطالعه بالینی که تا سال ۲۰۱6 بر روی حدود 
5 هزار نفر انجام گرفت، شواهدی به دست آمد که طب سوزنی می تواند 
مشابه  حدودی  تا  و  دهد  کاهش  را  میگرن  از  ناشی  سردردهای  تعداد 
درصد   5۹ در  مطالعات  این  در  کند.  عمل  میگرن  پیشگیری  داروهای 
تعداد  تا 5۰ درصد کاهش  بودند  افرادی که طب سوزنی دریافت کرده 
حمالت مشاهده شد و تأثیر طب سوزنی بر روی کاهش حمالت میگرنی 

بیش از 6 ماه هم باقی ماند.
با وجود این مطالعات بر روی اثربخشی این نوع از درمان بر روی سردرد 
میگرنی، بحث های فراوانی وجود دارد. گرچه این نوع درمان برای میگرن 
از این درمان  هنوز در کتب پزشکی توصیه نشده ولی بیماران زیادی  

برای بهبود سردردهای میگرنی خود سود می برند.

از دکتر بپرسید!
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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 خواهد بود. این پاسخ ها صرفاً جنبه اطالع رسانی دارد. 

برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:
info@medad.ca

mailto:info@medad.ca


ماجرای 
اسپرم 

فضانورد
راکت میکرو ۱۱ که چند روز قبل زوزه 
حامل  نه  شد،  شلیک  فضا  به  کشان 
سوخت برای فضاپیماهای ایستگاه فضایی بود و نه حامل آب 
ناسا  از طرف  راکت  این  بار  این  بلکه  برای فضانوردان.  و غذا 
برای یک ماموریت خیلی مهم و حیاتی به فضا می رفت و یکی 
ایستگاه  به  را  فضانوردی  تاریخ  محموله های  عجیب ترین  از 
بین المللی فضایی حمل می کرد که چیزی نبود به جز اسپرم 

انسان! 
اما اگر برایتان جالب است که چرا در بین این همه چیز قرعه 
به نام اسپرم های انسان افتاده باید به شما بگویم که برای ناسا، 
چالش بزرگ این روزها این است که آیا امکان باروری در فضا 
و جایی که نیروی گرانش زمین اثری ندارد، وجود دارد یا خیر.
نیروی گرانش هم که معرف حضورتان هست؟ همان نیرویی 
که سیب را انداخت روی سر جناب نیوتن و اسباب این همه 

بدبختی برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم کرد.
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مریم ایرانی

چهارگوشه
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اسپرم وقتی می تواند جنینی را تشکیل دهد که با یک تخمک 
و  انسان  بدن  در  اسپرم  حرکت  سهولت  برای  دهد.  انجام  لقاح 
برخوردش با تخمک، نیروی گرانش نقش مهمی بازی می کند. در 
است،  ناچیز  تقریبا  و  کم  خیلی  گرانش  نیروی  که  جایی  و  فضا 
امکان لقاح تخمک توسط اسپرم تقریبا صفر می شود و این یعنی 
بسیار  انسان  برای  حداقل  زیاد  احتمال  به  فضا  در  باروری  که 

پیچیده خواهد بود.
را  ناسا  محققان  ذهن  که  است  زیادی  مدت های  چالش  این 
برای  را  فضا  محیط  هم  هرچقدر  که  کرده  درگیر  پرسش  این  با 
ممکن  دیگر  کرات  در  مثل  تولید  اگر  کنند  مهیا  انسان  زندگی 
نباشد، عمال اینهمه فعالیت حاصلی نخواهد داشت. برای همین 
هم اسپرم انسانی مسافر جدید ایستگاه فضایی بین المللی شد 
تا در محیط روی آن بررسی و تحقیق صورت بگیرد. دانشمندان 
اسپرم های فضانورد را در یک محیط شیمیایی در ایستگاه فضایی 
فعال می کنند و سپس دینامیک حرکت آن را مورد مطالعه قرار 
می دهند و نتایج را برای دانشگاهی در کانزاس ارسال می کنند. 
گاو  اسپرم  اول  محققان  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 
بودند.  پرتاب کرده  فضا  به  نخستین  آزمایشات  برای  را  وحشی 
تا  باشیم  فضانورد  اسپرم  تحقیقات  پایان  منتظر  باید  نهایت  در 
ببینیم آیا روزی صدای گریه نوزاد انسان در فضا خواهد پیچید 

یا نه.



نانوایی و پژوهش 
روی پارکینسون 

در مک گیل 
المثل  نیست. ضرب  عار  کار  که  گفته اند  قدیم  از 
دارد  کاربرد  هم  زیاد  فارسی  زبان  در  که  شیرینی 
ولی در فرهنگ امروز ما ایرانی ها اندکی رنگ باخته 
انجام  را  کارها  بعضی  اگر  که  فکر می کنیم  و شاید 

بدهیم به پرستیژ اجتماعی مان ضربه می خورد. 
اگر شما یک دانشجوی محقق در دوره دکترا در 
یکی از دانشگاه های مونترال هستید و یا رویای روزی 
را در سر می پرورانید که در یکی از پیشرفته ترین 
آزمایشگاه های دانشگاه مک گیل کارهای تحقیقاتی 
کنید، شاید هرگز فکرش را هم نکنید که بشود یک 

شماره 5 34



شماره 5 35

شغل خیلی معمولی مثل نانوایی را به طور همزمان در کنار 
این فعالیت تان انجام دهید. 

»وی-نگویان محمد« دانشجوی رشته نورولوژی دانشگاه 
ابتدای  از  مک گیل با خیلی از ما هم عقیده نیست. او که 
اعتقاد  می کند  اداره  را  نانوایی  دو  مونترال  به  ورودش 
بربیایید، در  به خوبی  نان  از پس پختن  اگر شما  دارد که 
آزمایشگاه  در  هم  خوبی  محقق  می توانید  صورت  این 
نام»  به  پروژه ای  روی  دانشمند  جوان  خانم  این  باشید. 
استفاده  با  که  می کند  کار  کوچک«  »مغز  یا  مغز«  مینی 
یک  آزمایشگاه  در  بیماران،  عصبی  بنیادی  سلول های  از 
نمونه شبیه سازی شده به مغز انسان را بازسازی می کند. 
در واقع این پژوهش بخشی از مطالعات مربوط به مکانیسم 
بیماری پارکینسون در بیماران است و هدف اصلی اش پیدا 
کردن راه های درمانی جدید برای این بیماری است. خانم 
دانشمند روایت ما اعتقاد دارد که سلول های کوچک این 
مغزهای شبیه سازی شده مثل نوزادان کوچکی هستند که 
نیاز به غذادادن و رسیدگی هر روزه دارند. خانم »محمد« 
را  آن  است  راضی  هم  نانوایی اش  در  کار  از  حسابی  که 
عامل مهمی در پیشرفت پروژه اش اعالم می کند. از نظر او 
رسیدگی به سلول های مغزهای شبیه سازی شده و پختن 
نان یک کار مشابه هستند که هردو نیاز به کنترل دقیق 
رطوبت، درجه حرارت و شرایط کوره و انکیباتور دارند. این 
خانم نانوای دانشمند موفق شده که 
جریان های الکتریکی عصبی  
را که در بین نورون ها 
حرکت  ایجاد  باعث 
در مغز می شوند را در 
شبیه سازی  مغزهای 
شده هم بازسازی کند. 
وقت  حاال  کنم  فکر 
مناسبی است که به جمله 
معروف کار عار نیست دقت 

بیشتری کنیم.



د مدا با

نمایشگاه بین المللی 
کتاب کبک ۲۰۱۸

فرانسوی زبان آمریکای  در  نشر  امیدهای 

به نظر می رسد بازدید ۷۱ 
کتاب دوستان  نفرِی  هزار 
روز  ظهر  تا  کبک  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  از 
استان  این  نشر  بازار  برای  خوبی  خبر  یک شنبه 
دربرگیرندۀ  که  استقبال  رکورِد  این  است.  بوده 
تا  از روز نخست یعنی ۱۱ آوریل  بازدید کنندگان 
ظهر روز پایانی یعنی ۱5 آوریل است، به گزارش 
برگزارکنندگان و خبرگزاری های کانادایی از جمله 
کاغذی  نشر  انگیزه های  افزایش  به  کانادا  رادیو 

کمک چشم گیری خواهد کرد. 

علی زندیه وکیلی
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به  نمایشگاه  این  از  امسال  که  نشانه هایی 
دست آمده حاکی از آن هستند که با وجود 
در  کتاب  الکترونیکی  نسخه های  گسترش 
سال های اخیر، فضای اقتصادی تهدید شدۀ 
را  تازه ای  مسیر  کم کم  می باید  کاغذی  نشر 
برای رقابت خود پیش بگیرد تا از فشار و باِر 
ترس در سرمایه گزاری های بزرگ، جان سالم 

به در ببرد.
نمایشگاه  ارتباطات  مدیر  مونگو،  ژوان 
فضایی  سازِی  آماده  کبک  کتاب  بین المللی 
با  نویسندگان  دیدار  برای  دلپذیر«  »بسیار 
استقبال  دالیل  از  یکی  را  خوانندگان شان 
اخیر  سال  دو  در  نمایشگاه  این  از  بیش تر 
این  از  نفر  هزار   ۲۸ کرد  اعالم  او  می داند. 
را  نفر  هزار   ۱6 و  جوانان  را  بازدیدکنندگان 
دانش آموزان تشکیل داده اند. به گفتۀ مونگو 
از  بیش  مجموع  در  روزه   5 رویداد  این  طی 
۱۲۰۰ نویسنده در سالن حضور یافتند و ۲۳۰ 
جانبی  برنامه های  از  که  میزگردی  و  فعالیت 
این نمایشگاه بوده زمینه را برای ایجاد این 

موفقیت آماده کرده است.
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دانی الفریِر 
نویسنده 
هاییتی-
کانادایی 

در نمایشگاه 
بین المللی 

کتاب کبک 
 ۲۰۱۸

˂



قرار  این  از  ماجرا  خالصۀ 
در  زمینی  در  پسری  که  است 
 Hochelaga-Maisonneuve هوشلگا-مزونوف 
آفتاب  روزها  اغلب  که  جایی  می آورد؛  را  دخل خودش 
می گرفته یا منتظر این گرمابخش می مانده و شب هاش 
را هم همان جا آتشی چاق می کرده و کنارش ساعت ها 

می گذرانده.
او یک روز که از خواب بلند می شود می رود همان جا 
رفقاش  تمام.  و  می کند  آویزان  درختی  از  را  خودش  و 
او را به یاد می آورند، یادش را زنده می کنند ولی ادامه 
و  می کنند  حفظ  را  خود  خاطره های  آن ها  می دهند. 
عاشق  می کنند،  مبارزه  می کنند،  زندگی  همچنان 
باز  هم  و  امروزشان  معشوق های  عاشِق  هم  می شوند، 
آن ها  می آورند.  یادشان  به  در عشق  که  عاشِق کسانی 
از گذر خاطراتی که از ذهن شان می گذرد هر آن با همۀ 
آدم های زندگی شان روبرو هستند. آن ها از اشتباه هاشان 
و  بعضی  ترس ها،  رفته،  دست  از  دوستان  از  می گویند، 

کلرمون استیفن 

کتابخانه

بازی موسیقی
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علی زندیه وکیلی
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جدایی،  از  شوق.  و  شور  انفجارهای  و  پیروزی ها،  گاهی 
سوء استفاده جنسی، افسردگی، تحقیر و نارضایتی.

زندگی که رخ  نام  به  دارد  انگار هنوز چیزی وجود  اما 
می نماید و غیر منتظره هم رخ می دهد. دوباره عشق ها 
شروع می شوند، دوباره زیبایی و امید، دوباره بهار. و این 
بازی مثل موسیقی در لحظه لحظه های زندگی وجود دارد. 

بازِی موسیقی، داستاِن همین لحظه ها است.
این کتاب که یکی از کاندیدهای اصلی برای اخذ جایزه 
Des Libraires سال ۲۰۱۸ است اثر استیفانی کلرمون 
اتاوا  در   ۱۹۸۸ سال  در  که  نویسنده-مترجمی  است، 
متولد شده و اکنون در مونترال زندگی می کند. او »بازی 
 ۲۰۱۷ در سال  نیز هست  کتابش  اولین  که  را  موسیقی« 
به  او  برای  نیز  را  مونترال  کتاب  جایزه  که  کرده  منتشر 

ارمغان آورده است.

تعداد صفحه: ۳44
نسخه کاغذی: ۲۷ دالر 

نسخه الکترونیکی: ۱۷ دالر



بمب افکن ها
سکستون آن 

ما آمریکا هستیم
تابوت پرکن ها

بقاالِن مرگ
آدم ها را مثل َکَلم

در جعبه های چوبی
بسته بندی می کنیم

بمب
باز  کفش  جعبه های  مثل 

می شود
و بچه؟

حتمًا خمیازه نمی کشد
و زن؟

قلبش را حمام می دهد
قلبش تکه تکه بیرون زده

و دسِت آخر
رودخانه  در  آرام  را  آن 

می شوید.
این جا بازار مرگ است

امریکا!
اعتبارت کو؟!
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کتاب: آن ها مشغول مردن اند!
 - کمال آبادی  سینا  ترجمه: 

محسن بوالحسنی
نشر چشمه

۱۳۸۸



این مونترال است  نگارخانه

Ça, c'est Montréal

کنکور  دوره   سی وهشتمین 
مرکز  توسط  که  عکاسی 
تاریخ مونترال و به بهانه سیصد و هفتاد وپنجمین 
سالگرد تاسیس این شهر برگزارشده، مجموعه ای 
بازار  در  را  مونترالی  عکاسان  عکس های  از  زیبا 
نمایش  به  گرو  لیونل  متروی  نزدیکی  در  اتواتر 

گذاشته است. 
هویت  از  تصویری  به  دارد  سعی  مجموعه  این 
خاص  شکل  به  که  المان هایی  و  مونترال  اصلی 
بودن  به روز  بپردازد.  دارند،  تعلق  شهر  این  به 
نمایشگاه  این  اصلی  دغدغه های  از  نیز  تصاویر 
چالشی  با  کنکور  این  در  شرکت کنندگان  است. 
مونترال  اصلی  نمادهای  دادن  نشان  برای  بزرگ 
که  می بایستی  آنها  بوده اند.  مواجه  قاب  یک  در 
از میان هزاران اتفاق که در روز در این شهر رخ 
می دهد، مهم ترین و پرنمودترین آنها را به گونه ای 
شکار کنند تا تصویری شکیل و گویا از المان های 
مختلف سازنده شهر را در خود جا داده و بتوانند 
آن چیزی که شهر از خود بروز می دهد و هویت 

خود را با آن رقم می زند را پیدا کنند. 
به راستی نشانه ی یک شهر چیست؟ چه چیزی 
یک محل را تعریف می کند؟ چه المان های تصویری 

می توانند گویای تصویر واقعی مونترال باشند؟ 
این نمایشگاه سعی می کند که در پی شناخت 
این شهر باشد تا شاید تصویر متفاوتی را از درون 
مونترالی  شهروندان  به  عکاسی  دوربین  عدسی 

معرفی کند. 
این نمایشگاه رایگان به همت مرکز گردشگری 
و  مونترال  شهرداری  فوتوسرویس،  مونترال، 
تا اول ماه مه  شورای جوانان مونترال برپاشده و 

دایر است. 

پریسا کوکالن 

شماره 5 41 ˂آبی و قرمز، رنگ برف، از فردی ارسینیگا، جایزه ی اول کنکور
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از انگشت ها و از پا 
De doigts et de pieds

بلند هستند،  نگاه می کنی، کوه ها خیلی  انگشت  باالی دو  از 
جنگل ها انبوه و متراکم اند و دریاها خطرناک. »از انگشت ها و از 
پا« رقصی است که برای کودکان ۱۸ ماه به باال برگزار می شود. 
این نمایش داستان زندگی مردی را روایت می کند که شخصیت 
جذابی دارد و از سرزمین های زیادی عبور می کند. این سرزمین ها 
و مناظر هیجان انگیز با بدن رقصنده ها ساخته می شوند. او بعضی 
باصالبت  گاه  و  حقارت  احساس  آنها  عظمت  مقابل  در  وقت ها 

مقاومت و راه خود را پیدا می کند. 
با حرکات بدن رقصنده ها درگیر داستان می شویم، احساساتمان 
قلقلک داده می شود و سرخوش می شویم. طراحی صحنه مهیج 
تمام حواس  و  می کند  برپا  رقص  و شعر،  موسیقی، شور  است، 

مخاطب معطوف به جریانی می شود که در حال رخ دادن است. 
»از انگشت ها و از پا« در روز شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۸ ساعت ۱۱ 
صبح در مرکز اجتماعی آنژو برگزار می شود و ورودی آن ۲ دالر 
است. برای تهیه ی بلیت، نشانی و اطالعات بیشتر می توانید به 

اینجا مراجعه کنید.
تا  می کنیم  دعوت  از شما  کنید  تهیه  بلیت  اینکه  از  قبل  اما 

ویدئویی از این نمایش را ببینید.

˂ الکس پیون، از اجراهای نمایش، منبع اینترنت 

https://billets.accesculture.com/Step1Servlet?showingID=40762&lang=0
https://www.youtube.com/watch?v=DJf9d1zmjA8


بین دور

کبک  در  »صدا«  مسابقه ی  دهم  هفته ی 
نبرد«  »میدان  که  می شود  شروع  حالی  در 
را یکی  این مسابقات یکدیگر  آغازشده و هنرجویان در دور حذفی 
پس از دیگری حذف می کنند. تا اینجای کار برای هرکدام از مربیان 4 

هنرجو باقیمانده که به مرحله ی یک چهارم نهایی راه یافته اند. 
از  دوره  این  تابه حال  اگر  که  معتقدند  کبکی  مطبوعات  از  برخی 
مسابقات صدا را تماشا نکرده اید چیز بسیار مهمی را ازدست داده اید 
چراکه امسال تعداد مستعدان موسیقی بسیار زیاد و همین موضوع 

کار هر هنرجو را دو برابر و برنامه را مهیج کرده است. 
گذاشته  نمایش  به  هنرجویان  زنده ی  اجراهای  آینده  هفته   ۳ در 
آن  همراه  به  و  شده  بیشتر  هنرجویان  انرژی  و  کار  حجم  می شود، 
هیجان و اضطراب پخش زنده نیز کار آنها را سخت تر می کند. بعضی از 
شرکت کنندگان همچون »شری لنا«، که »الکس نوسکی« را به عنوان 
مربی انتخاب کرده بود و از کودکی به شکل جدی آواز کار می کرد، از 
شانس های برنده شدن در مسابقات امسال قلمداد می شد اما ازآنجاکه 
در این گونه از برنامه ها باید منتظر همه چیز باشیم، او حتی به مرحله 

یک چهارم نهایی هم راه پیدا نکرد. 
هنرجویانی که به یک چهارم نهایی راه پیداکرده اند : 

سموئل ببینو، کارل میگل ملدوندو، ژوردن لبری و یاما لوران از گروه 
گرو

کلی بدو، میریام باغداساریان، فلیکس لومولن و الودی بگن از گروه 
الرا فابیان

گروه  از  فریمن  ژوناتان  و  ویت  استفانی  البل،  کارین  متئور،  الکس 
اریک الپوئنت 

و در انتها ین برسر، ادوار لگسه، آنتوان الشانس و بن الکسندر از 
گروه الکس نوسکی هستند. 

پریسا کوکالن 
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»صدا« 
به هفته ی دهم رسید
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بار سنگین مسابقه پرطرفدار »صدا« که این روزها با نزدیک شدن به دور نهایی 
خود، هر هفته بینندگان زیادی را پای شبکه تلویزیونی TVA می نشاند، روی 
دوش 4 مربی است. هر کدام از این مربی ها داستانی دارد که تالش می کنیم در 
این چند هفته باقی مانده تا قسمت پایانی مسابقات، آن داستان را برایتان تعریف 

کنیم.
تحریریه »مداد«

بنویس »پییر گران«، بخوان »َگرو«
سال  در  است  مشهور   Garou َگرو  به  که   ،Pierre Garand گران  پییر 
هنرمندان  از  او  است.  شده  متولد  کبک  استان  در  شربروک  شهر  ۱۹۷۲در 
کانادایی-فرانسوی محسوب می شود زیرا که فعالیت حرفه ای اش در موسیقی 
را با اجرای نقش کزیمودو Quasimodo در سال ۱۹۹۸، در کمدی موزیکال 
نوتردام پاریس، که در فارسی به گوژپشت نوتردام شناخته می شود، شروع کرد. 

رمان گوژپشت نوتردام از شاهکارهای ادبی فرانسه، نوشته ویکتور هوگو است.
او تا به امروز چندین آلبوم سولو )اجرای تک نفره( به بازار ارائه و در کشورهای 
زیادی همچون کانادا، فرانسه، روسیه، لهستان، لبنان، بلژیک و سوئیس کنسرت 
برگزار کرده است. این هنرمند از سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱4 و همچنین در سال ۲۰۱6 
از مربیان مسابقه ی صدا در فرانسه بوده و در حال حاضر به کانادا مراجعت کرده 

و از مربیان همین مسابقه در کبک است. 
به گزارش »مداد« به نقل از سایت La voix، »َگرو« از هنرمندان پراهمیت 
درزمینه ی کمدی موزیکال است که راهی شبیه به راه کاندیداهای همین مسابقه 
را پیموده است. »َگرو« با کمک لوک پلموندون و اجرایش در گوژپشت نوتردام پا 
به صحنه های بزرگ اروپا گذاشت و مسیر پیشرفت خود را هموار کرد. او در حال 
حاضر فروش آلبوم های خود را به بیش از 5 میلیون رسانده و از مربیان مجرب در 

مسابقه  »صدا«ی فرانسوی زبان در فرانسه و کانادا به حساب می آید.

مربیان »صدا«



نیاز 
مونترالی ها 

به ردبول

باشگاه

پی در پی باخت  دومین  و  ایمپکت 

ایمپکت مونترال در حالی در ششمین 
فصل  این  باخت  چهارمین  به  بازی اش 
خود تن داد که بازی های سوم و چهارم این تیم، بسیاری از 
طرفدارانش را به آینده تیم شهرشان امیدوار کرده بود. این بار 
خواهرخواندگی  نوعی  که  در شهری شکست خورد  مونترال 
مقابل  در  شکست  این  متاسفانه  نیویورک.  داشت:  آن  با 
طرفداران مونترالی رقم خورد که مسافت مونترال تا نیویورک 
را طی کرده بودند تا تیم شهرشان تنها نباشد. اما اشکاالت 

مزمن ایمپکت همچنان باعث شدند تا باز هم بازنده باشیم.

مشکل دفاعی
تیم  دفاعی  ساختار  ایمپکت،  مشکالت  بزرگترین  از  یکی 
ماست. متاسفانه فوتبال مدرن درساختار بازی ایمپکت جایی 
ندارد. یعنی بازیکنان این تیم در دفاع و حمله با هم حرکت 
یک  که  همان طور  شناور،  فوتبال  در  که  حالی  در  نمی کنند، 
بزند و حتما در کارهای تهاجمی شرکت  مدافع می تواند گل 
کار  حریف  دروازه  مقابل  همان  از  باید  هم  مهاجم  یک  کند، 
از  بازی سازی  نتواند  مقابل  تیم  وقتی  کند.  شروع  را  دفاعی 
به طور قطع نمی تواند در فاز  به خوبی آغاز کند،  را  دفاعش 

تهاجمی هم به خوبی ادامه دهد.

سجاد صاحبان زند
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گل  اول
بازی  پنج  دقیقه  در  را  اول  گل  ما 
قول  به  که  زمانی  در  درست  خوردیم، 
همدیگر  ارزیابی  به  تیم ها  معروف 
ساده  بسیار  هم  گل  شرح  می پردازند. 
است. بازیکنان خط میانی ایمپکت دقت 
نداشتند  را  به همدیگر  پاس  برای  الزم 
و بازیکنان رد بول نیویورک به اصطالح 
برای  کسی  ادامه  در  کردند.  توپ ربایی 
ایجاد  مزاحمتی  توپ  صاحب  بازیکن 
نکرد تا او توپ را به عمق دفاع ایمپکت 
شامل  دفاعی  خط  بازیکنان  بفرستد. 
جا  سادگی  به  فنی  رد  و  کابرآ  ویکتور 
بوش،  تا  ندادند  انجام  کاری  و  ماندند 
تسلیم  سادگی  به  ایمپکت  دروازه بان 
را  تیم  مشکالت  این که  برای  شود. 
دویدن  به سرعت  متوجه شوید  بیشتر 
بازیکن  کنید.  نگاه  تیم  دفاعی  خط 
دفاع  از  عقب تر  متر  چند  از  حریف 
ایمپکت استارت می زند و به سادگی از 

دفاع می گذرد.

سن تیم
مشکل دیگری که ایمپکت دارد، سن 
اغلب  متاسفانه  است.  بازیکنان  باالی 
انجام  برای  باالیی  سن  تیم،  بازیکنان 
و  دارند  فیزیکی  و  شناور  فوتبال  یک 
شاید به همین دلیل باشد که بازیکنان 
خط حمله، تمایل چندانی به برگشتن و 
ایگناسیو  ندارند.  دفاعی  درکار  شرکت 
و  ایمپکت  بازیکن  بهترین  که  پیاتی 
کاپیتان تیم است، سی و سه سال دارد 
که برای یک فوتبالیست، سن باالی به 
بول  رد  با  بازی  در  او  می آید.  حساب 
بازی  یا  نیویورک تقریبا محو شده بود. 
کریس داوال ، هافبک - مدافع - تیم را 
در نظر بگیرد. او هر گاه در کار تهاجمی 
جایش  و  برنمی گشت  می کرد،  شرکت 

خالی می ماند.
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باخت در نیمه مربیان
مونترالی ها  اول،  گل  از  بعد 
جلو  خورده  گل  جبران  برای 
را  ما  تیم  آن چه  اما  کشیدند، 
در فاز تهاجمی با مشکل مواجه 
می کند، نداشتن دقت در پاس ها 
و به ویژه پاس های نهایی است. 
نزدیکی های  تا  ایمپکتی ها 
حرکت  خوبی  به  حریف  دروازه 
خوبی  به  را  توپ  اما  می کردند، 

به مهاجمانش نمی رساندند. 
سی  دقیقه  در  ایمپکت 
ضربه  یک  روی  و  چهارم  و 
ایستگاهی به گل رسید و جدای 
از این موقعیت های بیشتری هم 
نیمه  در  اما  گلزنی داشت.  برای 
و  بدنی  توان  افت  دلیل  به  دوم 
دو  مشخص  تاکتیک  نداشتن 
گل خورد و بازی را واگذار کرد. 
نیمه  در  ما  تیم  معروف  قول  به 

مربیان باخت.
وارد  شکل  این  به  دوم  گل 
بعد  ما  بازیکنان  که  شد  دروازه 
از حمله به دروازه رد بول، دفاع 
را رها کردند. سمت راست  تیم 
تا  بود  خالی  آنقدر  ما  دفاعی 
به  سادگی  به  بول  رد  مهاجم 
سمت بوش، دروازه بان ایمپکت، 
را  توپ  بار  یک  او  کند.  شلیک 
پس  از  نتوانست  اما  کرد،  مهار 
این  تمام  در  آید.  بر  دوم  شوت 
بازیکنان  برای  کسی  دقایق 

حریف مزاحمتی ایجاد نکرد.
روزنه  همان  از  هم  سوم  گل 
سمت چپ ایجاد شد. بازیکن رد 



بول به سادگی توپ را از سمت راست 
کرد.  ارسال  دروازه  سمت  به  ایمپکت 
بازیکن رد  تا  ایستادند  ایمپکتی ها هم 

بول به سادگی گل بزند.

بازی بعدی
در  شنبه  فردا  ایمپکت  بعدی  بازی 
برگزار  مونترال       المپیک  استادیوم 
می شود و ایمپکت در مقابل لس آنجلس 
اف سی قرار می گیرد. رمی گارد، مربی 
تا  کرده  امیدواری  اظهار  ایمپکت 
مقابل  و  خود  زمین  در  بتواند  تیمش 
باشد.  فردا  مسابقه  پیروز  هوادارانش 
در  ایمپکت  که  می دهد  نشان  آمار 
نمی دهد.  باج  حریفانش  به  خود  زمین 
از  را  استادیوم  در  بازی  دیدن  لذت 
از می توانید  را  بلیط ها  ندهید.   دست 

 billets.impactmontreal.com
تهیه کنید.
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https://billets.impactmontreal.com/en-CA/match-tickets.aspx?g4id=2&_ga=2.86285592.1812165565.1520XXXXXX-XXX4311611.1455118925
https://billets.impactmontreal.com/en-CA/match-tickets.aspx?g4id=2&_ga=2.86285592.1812165565.1520XXXXXX-XXX4311611.1455118925
https://goo.gl/maps/vXYHpnv8oBs


درای کانادا 
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دوچرخه سوارها کیلومترها کنار هم پا می زنند 
ولی همچنان همگی کنار هم هستند و در »باِد 
هم« خوابیده اند و یکی می رود جلو، یکی می آید عقب صف و از این 
در صد  افتاده،  بینشان  زنبور  انگار  ناگهان  و...  می کنند  کارها  جور 
بزنند. سوالی که  از هم جلو  تا  پاره می کنند  را  متر آخر، خودشان 
همیشه پیش می آید این است: »چرا از اول فقط همان صد متر آخر 

را مسابقه نمی دهند؟«

تماشاچی های مسابقاتی مانند »تور فرانسه« هم برای خود عالمی 
دارند؛ ساعت ها کنار جاده می نشینند، جوجه می زنند، قلیان می کشند 
و غیبت می کنند تا یک لحظه دوچرخه  سوارها از کنارشان رد شوند 
دوچرخه سوار  نه  که  حالی  در  بزنند،  دست  و  بکشند  هورا  آنها  و 
می داند کی برایش دست زده و نه تماشاچی ها 
می دانند دارند برای کی دست می زنند و 
نه وسط آن راه روستایی، برنده معلوم 
این  گفت  می توان  کل  در  می شود. 
تماشاچی ها آخر هفته می خواهند 
پیک نیک بروند و یک منتی هم 
سر دوچرخه سوارها بگذارند. 

تماشاچی های  درصد  نود 
اخبار  از  فرانسه  تور 
می فهمند  شبانگاهی 
که  مسابقه ای  برنده 
چه کسی  دیده اند 
زمان  آن  چون  بوده، 
از  دوچرخه سوارها  که 
گذشته اند  کنارشان 
شاید قهرمان مسابقه در 

باد بقیه خوابیده بوده! 

حامد حبیبی

ورزش ارزش است
سواری دوچرخه 



...

نان  از  دوچرخه سوار  یک  برای  که  خوابیدن«  باد  »در  این  اما 
شب هم واجب تر است، یک استثناء دارد: مسابقات تایم تریل. اگر 
می گیرد:  را  شما  دست  توضیح  این  کنید  جستجو  ویکی پدیا  در 
»تایم تریل انفرادی گونه ای از مسابقات دوچرخه سواری جاده است 
که در آن، دوچرخه سواران در زمین مسطح یا جاده کوهستانی، به 
تنهایی با زمان مسابقه می دهند.« دیگر وقتش رسیده که تعریف 
از  که  است  موجودی  تنها  انسان  شود؛  ارائه  انسان  از  جدیدی 
ندارد رقیب درست می کند  پدیده ها و اشیایی که روحشان خبر 
و با آنها مسابقه می دهد و در نهایت هم آنها را شکست می دهد؛ با 
جاذبه و آهن سرد )وزنه برداری(، با امواج خروشان )قایق سواری در 
امواج خروشان(، با کوه )کوهنوردی( با زمان )تایم تریل انفرادی( با 
مکان )ورزش موردنظر در دست ابداع است( اما نکته ای که ورزشکار 
تایم تریل انفرادی را مرد می کند این است که دیگر کسی نیست 
که او بتواند در بادش بخوابد و این ورزشکار مادرمرده باید با باد هم 
مبارزه کند، اگر باران بیاید باید با باران هم مبارزه کند، اگر زمین 
شیب باشد باید با شیب هم مبارزه کند، اگر زمین ُسر باشد باید با 
لغزندگی مبارزه کند، خالصه این ورزشکار مبارز فقط یک شمشیر 
از یک سامورایی کمتر دارد. تنها ُحسنی که این ورزش دارد این 
برود  این همه مبارزه می تواند  از  بعد  تایم تریل  است که ورزشکار 
باد و مه و  و  ابر  با  بقیه هم یکی یکی  تا  بگیرد بخوابد  خانه، تخت 

خورشید و فلک مبارزه کنند و قهرمان مشخص شود.  
در  مهم  قانون  یک  این که  آخر  نکته 

مسابقاتی مانند تور فرانسه وجود دارد؛ 
اگر نفر اول چند لحظه قبل از عبور 

را  دوچرخه  فرمان  پایان،  خط  از 
ول نکند و دستانش را باال نبرد 

قهرمان محسوب نشده و نفر 
بکند  را  کار  این  که  دومی 

خواهد  دوره  آن  قهرمان 
شد. 
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www.noorcentre.com
4389897362

http://www.noorcentre.com
tel:4389897362

