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سرِ خط

هنوز مشخص نیست چرا »آلک میناسیان« تصمیم گرفته در 
وارد  رنگ خود  اجاره ای سفید  ون  بر  آن دوشنبه سیاه، سوار 
پیاده روی خیابان یانگ شود و ده ها پیر و جوان را زیر چرخ های 
به  تصمیم  تنهایی  نیست  مشخص  هنوز  کند.  له  خود  غرور 
عملیاتی  تورنتو  دوشنبه ی  کشتار  یا  گرفته  وحشیانه  کار  این 
سازمان یافته بود. آنچه مشخص است این است که کانادا حاال 
یک قهرمان جدید دارد. قهرمانی که نام و چهره اش به وضوح از 

مهاجر بودن او خبر می دهد.
که  بود  گذشته  ظهر  از  کمی   ،۲۰۱۸ سپتامبر   ۲۳  دوشنبه، 
»کن لم«، افسر پلیس تورنتو، مظنون حمله به پیاده روی خیابان 
به دام  تهران  روبروی صرافی  را در یک خیابان خلوت  یانگ 
بود. کسی که روبرویش  بود و قاعدتا ترسیده  تنها  انداخت. 
ایستاده بود همین چند دقیقه پیش با سنگدلی، ده ها نفر را زیر 
گرفته بود و ردی وحشتناک از خون از خود به جای گذاشته 
بود. حاال همان شخص در حالی که وسیله نامشخصی را به 
سمت او نشانه گرفته بود، روبرویش ایستاده بود و تالش 
داشت با ژست نشانه گیری و شلیک کردن، افسر پلیس 
و  آرام  »کن«  اما  کند.  مسلحانه  درگیری  به  ترغیب  را 
خونسرد، آنقدر بر سر او فریاد کشید تا ترس را از دل 

خود به دل او افکند و »آلک« تسلیم شد.
همه در تمجید »کن لم« دهان به ستایش گشودند 
اما روح شرقی او متواضع تر از این حرف ها بود. چند 
روز بعد پیام داد که مایل نیست به عنوان قهرمان 

شناخته شود و با این صفت از او یاد کنند. 
بودند  پرسیده  اجتماعی  رسانه های  در  عده ای 
اگر این اتفاق در خاک همسایه جنوبی رخ می داد، 
االن چند گلوله در پیکر آلک میناسیان جا خوش 

کرده بود؟

پلیسی که شلیک نکرد



پنجره

که  است  مهم  همانقدر  مونترال  در  قدیمی شهر  نمای  از  نگهداری  و  حفظ 
نوسازی و توسعه شهر. این دیوار از ساختمانی قدیمی با این مرارت حفظ شده 

تا برجی بزرگ در پشت چهره زیبای آن پنهان شود.
عکس: مریم ایرانی

https://goo.gl/maps/6Qb2TEymD862


مارگاریت بورژوا،
قدیسه ای که قلبش را 

در مونترال به یادگار گذاشت

گذر زمان

در زندگی، برای خیلی از شما اتفاق افتاده باشد 
که گاهی تحت تاثیر یک نفر، یک پیشنهاد یا 

یک تصمیم ، زندگی و سرنوشتتان برای همیشه تغییر کرده باشد. 
برای »مارگریت بورژوا«Marguerite Bourgeoys ، این شخص 
مونترال  یا  ماری  فرماندار شهر ویل  »لوییز شمدی مزونوو« خواهر 

امروزی» پل شمدی مزونوو« بود.
کلیسای  راهبه های  از  یکی  که  خواهرش  از  لوییز  برادر  وقتی   
درخواست  بود،  فرانسه  »تِخوآ«  شهر  در  نوتردام 
در  ماری  ویل  کوچک  شهر  برای  که  کرد 
معلمی  فرانسه،  کشور  جدیِد  قلمرو 
برای آموزش به او معرفی کند، لوییز، 
دوست صمیمی اش را که راهبه ای 
و  نیازمند  زنان  به  و  بود  جوان 
فقیر در کلیسا درس می داد، به 
پیشنهاد  ماری،  ویل  فرماندار 

کرد.
مارگریت  جوان،  راهبه  این   
بود. این پیشنهاد به کلی مسیر 
زندگی مارگریت را عوض کرد و 
او را تبدیل به یکی از نمادهای 
ما  امروز  که  کرد  ایالتی  استوار 
آن را به نام »کبک« می شناسیم.

مریم ایرانی

زمان: ۳۰ اوریل ۱۶۵۸
مکان: تقاطع خیابان سنت پل و سنت دزییر 

در  نزدیکی بندر قدیم شهر 

مونترال شهر  در  مدرسه  نخستین  تاسیس  سالگرد  بهانه  به 
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آغاز سفر
مارگریت چند سال قبل از این که با این پیشنهاد مواجه شود، 

شاهد تحولی دیگر در زندگی شخصی اش بود. 
او  از خانواده ای نه چندان مذهبی با سطحی متوسط بود. پدر 
مارگریت یک شمع ساز در قلعه سلطنتی شهر و مادرش هم زنی 

معمولی بود که خیلی زود از دنیا رفتند.
بر اساس اعتقادات شخصی اش  از سن ۱5 سالگی مارگریت 
دختران  و  زنان  مخصوصا  اطرافیانش،  سخنرانی  و  تعلیم  به 
می پرداخت و بسیار عالقه داشت که به افراد نیازمند و فقیر هم 

آموزش بدهد. 
یکی از جاهایی که می توانست مارگریت را به خودش جلب 
که  بود  اینجا  نکته  ولی  بود  شهرشان  نوتردام  کلیسای  کند، 
اگر مارگریت می خواست به عضویت این کلیسا در بیاید، باید 
خودش هم جزو راهبه های کلیسا می شد و او اصال با این مساله 
کنار نمی آمد. اما یک روز در سن ۲۰ سالگی وقتی در جلسه  ای 
مذهبی در کلیسا شرکت کرده بود به ناگاه دچار تحولی عمیق 
شد و تصمیم گرفت باقی عمرش را به خداوند ببخشد و مانند 

»مریم مقدس«  تبدیل به یک قدیسه شود.
بعد از چند سال کار و تجربه در کلیسای نوتردام، همه فهمیده 
بودند که مارگریت استعداد عجیبی در مدیریت و رهبری زنان 
و کودکانی دارد که زیر دستش تعلیم می بینند. همین توانایی 
بود که وقتی او را به مزونوو، فرماندار ویل ماری معرفی کردند، 
بسیار به چشمش آمد و بالفاصله ترتیب سفر مارگریت به ایالت 
بزرگ و دورافتاده قلمرو جدید 
فرانسه را در سال ۱65۳ صادر 

کرد. 
در طول سفر، مارگاریت ماند 
یک پرستار و دوست و همراه 
می رسد  همه  ودل  درد  به  که 
و  ترس  با  که  کسانی  کنار  در 
ابهام به سمت دنیای جدید در 

حال حرکت بودند مانده بود. 

شماره 6 6



مارگریت و رقم زدن دوران طالیی زنان ویل ماری
مارگریت زنی بسیار منحصر به فرد و با شخصیتی متفاوت 
که  شده بودند  ماری  ویل  وارد  کسانی  هم  او  از  قبل  بود. 
هیچکدام  اما  می پروراندند  سر  در  تربیت  و  تعلیم  سودای 
از زاویه ای که مارگریت به مسایل نگاه می کرد، به وضعیت 

جامعه توجه نداشتند.
یک  تعلیم  برای  که  بود  مساله  براین  او  راسخ  اعتقاد   
آموزش  درست  را  کودکان  سپس  و  زنان  اول  باید  جامعه 
داد. مارگریت، نخستین کسی بود که به نقش زنان در آینده 
کانادا توجهی ویژه کرد. در واقع همانطور که خودش هم در 
دست  نوشته های شخصی اش به این نکته اشاره کرده  است، 
این زمانی بود که دوران طالیی از زندگی در ویل ماری آغاز 

شد. 
زندگی  ویژه  مهارت های  آموزش  به  شروع  مارگاریت 
زنان  به  بیشتر  او  کرد.  زنان  به  مذهبی  تعالیم  و  شخصی 
نیازمند و فقیر توجه نشان می داد.  پنج سال بعد از نخستین  
ورود او به شهر ویل ماری، مزونوو به ماری یک محوطه سنگی 
ساده) قبال یک اسطبل بود( برای تاسیس نخستین مدرسه 

مونترال اهدا کرد.
اولین  بی سروشکل  محوطه سنگی  همین  در  مارگریت،   
مبنای آموزش عمومی در شهر مونترال را بنیان گذاری کرد. 
امروز اگر به این آدرس بروید می توانید پالکی را که به یادبود 

این مدرسه در این محل نصب شده  است را ببینید.
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مارگریت، با همین کار 
توانست تحولی بنیادین 
آموزشی  ساختار  در 
کند.  ایجاد  ویل ماری 
بالفاصله بعد از پاگرفتن 
مدرسه  نخستین 
مارگاریت  مونترال، 
سفر  فرانسه  به  بورژوا 
برای  کرد  سعی  و  کرد 
مدرسه جدیدش نیروی 
کار به ویل ماری بیاورد. 
در همین سفر، او مامور 

شد که مسئولیت دخترانی را که تحت عنایات شاه فرانسه 
برای همسری مردان ویل ماری به کبک فرستاده می شدند، 

برعهده بگیرد. 
در سال ۱6۷5، بیست و دو سال بعد از نخستین روزی که 
مارگریت وارد شهر شده بود، با حمایت های مزونوو نخستین 
برای  مکان مخصوص  یک  که  مونترال  صومعه سنگی شهر 
تعلیم و تربیت زنان به عنوان راهبه و پرستار و دختران شهر 

بود به نام مارگاریت تاسیس شد. 
و  کرد  برپا  زیادی  زمانه خودش سروصدای  در  اقدام  این 
این  اهدای  با  بود، کلیسای مرکزی  مارگریت یک زن  چون 
طول  سال   ۲5 تقریبا  می کرد.   مخالفت  او  نام  به  صومعه 
کشید تا این مجوز به طور قطعی برای مارگریت صادر شود 

که دقیقا دو سال قبل از مرگ او بود.
این صومعه امروز با نام w در شهر مونترال قرار دارد که در 

واقع موزه مربوط به مارگریت بورژوا هم هست.
مارگریت  یادگارهای  تمامی  مراسمی  ۲۰۰5 طی  در سال   
به این موزه اهدا شد. هم اکنون در زیر محراب مقدس این 
الگوی  تمام عمر  بنای »مریم مقدس« که  زیر  کلیسا دقیقا 

مارگریت بود، بنای یادبود او هم به چشم می خورد.
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مارگریت  راسخ  اعتقاد   
بود  براین مساله  بورژوا،  
که برای تعلیم یک جامعه 
سپس  و  زنان  اول  باید 
کودکان را درست آموزش 
داد. او، نخستین کسی بود 
که به نقش زنان در آینده 
کرد. ویژه  توجهی  کانادا 



قلب مارگریت در مونترال به جای ماند
در سال  ۱۹۸۲ میالدی یعنی حدود دو قرن بعد از درگذشت 
 »Saint« مارگریت بورژوا، کلیسا با اهدای لقب »قدیسه« یا

به او موافقت کرد. 
بومی  کودکان  برای  که  بود  شگفت انگیز  زنی  مارگریت 
ویل ماری هم که توسط ساکنان جدید بی اهمیت شمرده 
می شدند، هم به اندازه کودکان ویل ماری وقت می گذاشت 
همین  به  شاید  می کرد.  رسیدگی  تربیتشان  و  تعلیم  به  و 
دلیل است که از او به عنوان مادر واقعی شهر مونترال هم 

یاد می شود.
 او با شجاعت، دوراندیشی و دانشی که بی چشم داشت در 
اختیار ساکنان ویل ماری گذاشت، نقش مهمی در آینده آن 

بازی کرد.
لحظه  تا  و  انسان ها می تپید  تمام  برای  عاشقانه  او  قلب   
بعد  دلیل  همین  به  بود.  مشغول  تعلیم  و  آموزش  به  مرگ 
از درگذشت او، قلبش را مومیایی و در یک جعبه نقره ای 

نگهداری کردند. 
بار خانه خود را عوض کرده  جعبه حاوی قلب او چندین 

است و هم اکنون در اینجا )کلیک کنید( قرار دارد.
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روز دوشنبه کمی از ظهر گذشته بود 
که یک ون سفید رنگ با سرعت به سمت 
پیاده روی نسبتا شلوغ خیابان »یانگ« و »فینچ« پیچید و با 
فشار دادن پدال گاز همه قدرت موتور آن وانت مسقف را به 

کار گرفت تا هر مانعی سر راهش را در هم بکوبد.
به  که  می دیدی  را  انسان هایی  می کردی  نگاه  که  دور  از 
آسمان پرت می شدند اما از نزدیک تر غوغایی برپا بود. ده ها 
نفر به خاک و خون کشیده شدند و برخی در دم جان سپردند 
و برخی دیگر توانستند اندکی تحمل کنند تا به بیمارستان 
برسند. آمار کشته  شده ها دائم افزایش پیدا می کرد تا اینکه 

با ۱۰ کشته خاتمه یافت.
حدود ۲۰ دقیقه بعد راننده ون در حالی که اصرار داشت 
کند،  شلیک  او  به  بود  کرده  دستگیرش  که  پلیسی  افسر 
دستبند خورده راهی بازداشتگاه پلیس شد تا تحقیقات اولیه 
هرگونه حمله  احتمال  فوری  مسئوالن خیلی  گیرد.  صورت 
تروریستی را منتفی دانستند و موضوع به یک اختالل روانی 

کاهش پیدا کرد.

دوشنبه سیاه
وز داستان ر

در هفته گذشته تورنتویی  ۱۰ شهروند  بهانه کشتار  به 

شهرام یزدان پناه
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هویت راننده تا غروب همان روز مشخص شده بود. جوان 
۲5 ساله دانشجویی که به تازگی در رشته مهندسی نرم افزار 
فارغ التحصیل شده بود و آینده درخشانی در انتظارش بود. 

مطبوعات نامش را »آلک میناسیان« عنوان کردند.

»آلک میناسیان« کیست؟
با نگاهی به صفحه لینکدین او معلوم می شود که در 
سنسا کالج درس خوانده و مهندس تازه فارغ التحصیل 
را  او  همکالسی هایش  است.  نرم افزار  رشته  شده 
کرده اند.  توصیف  دلفریب  و  جذاب  آرام،  باهوش، 
وانت  بر یک  روزی سوار  اینکه  از  غیر  توصیفی  هر 
مسقف ده ها انسان بی گناه را زیر چرخ عصبانیت یا 

غرور خود از زندگی ساقط کند.
از همکالسی هایش می گوید: » آلک  جوزف، یکی 
خیلی خوب حرف می زد اما آهسته و شمرده، انگار از 
بودن در اجتماع دچار ناراحتی می شد. با این حساب 

تا با چشم های خودم ندیدم و نشنیدم باور نکردم که آلک 
مظنون چنین حادثه ای است«. یکی دیگر از همکالسی های 
آلک که نمی خواست نامش فاش شود، می گوید: »آلک باهوش 
و منظم بود و غیرقابل باور است که چنین کاری از او سر زده 
باشد. من هیچ وقت از او نشنیدم که درباره جامعه، سیاست 

و یا هر چیزی شبیه این حرف بزند.«
دوست دیگر آلک که این اواخر به دلیل انجام پروژه درسی 
مشترک زیاد با او در ارتباط بود، می گوید: »آلک دنبال کار 
می گشت و به آینده امیدوار بود و من اصال در شخصیت او 
هیچ نشانه ای از اینکه یک روز بنشیند پشت یک ون و از 

روی مردم رد شود، ندیده بودم.«
باهوش، جذاب، دلفریب و منظم  معلمش می گوید: »آلک 
شکل  بهترین  به  را  پروژه هایش  و  بود  عالی  درسش  بود؛ 
ممکن انجام می داد. آلک حتی اپلیکیشنی هم نوشته به نام 
»Toronto Green Parking Advisor« و همچنین یک 

اپلیکیشن بازی که هر دو روی گوگل پلی قرار دارد.«
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پلیس هنوز تحقیقاتش را درباره آلک تمام نکرده 
اما در دادگاهی که روز بعد از حادثه تشکیل گردید، 
او به خاطر قتل درجه اول ۱۰ انسان تفهیم اتهام شد.

ظهور یک قهرمان
با  آلک  آنکه  از  پس  دقیقه   ۲۰ حدود 
پیاده  عابران  اجاره ای خود  ون  خودروی 
خیابان یانگ را در هم کوبید، یک افسر 
پلیس او را درست روبروی صرافی تهران 
به دام می اندازد. آژیر پلیس روشن است، 
گرفته  پناه  خود  خودروی  پشت  افسر 
اما  زمین«  »بخواب روی  فریاد می زند:  و 
آلک که گویا خودش را آخر خط می بیند 
با خونسردی از خودرو پیاده شده و به افسر چیزی 
می گوید. »کن لم« افسر پلیس تورونتو که تنهاست، 
و  به سمت خودروی خود حرکت می کند  احتیاط  با 
آژیر را خاموش می کند تا بتواند با مظنون به راحتی 
»به من  باری تکرار می کند:  مکالمه کند. آلک چند 
را  کار  این  افسر قصد  وقتی می بیند  و  شلیک کن« 
بودن و  به نشانه سالح  را  ندارد، وسیله سیاه رنگی 
با تهدید باال می آورد و نمایش شلیک کردن را بازی 
می کند تا افسر پلیس را در شرایطی قرار دهد که به 
او شلیک کند. اما »کن« که به خوبی شرایط را ارزیابی 
کرده، می داند این ها همه بلوف است و فقط با صدای 

بلند فرمان می دهد تا آلک روی زمین بخوابد.
ناامید شده، به طرف افسر پلیس حرکت  آلک که 
می کند تا او را بترساند اما چند قدم بعد، این اوست 
این  می کشد.  دراز  زمین  روی  و  می شود  تسلیم  که 

پایان یک فاجعه و آغاز یک قهرمان بود.
فیلمی که یکی از شاهدان گیر افتاده در خودرو از 
همان نزدیکی از ماجرا می گیرد، به سرعت به مهمترین 
فیلم رسانه های اجتماعی تبدیل می شود. )این فیلم را 

می توانید روی کانال تلگرام مداد ببینید.(
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چرا پلیس های کانادایی شلیک نمی کنند؟
این اولین باری نیست که چنین حادثه ای در کانادا رخ می دهد. 
با خودرو چند  ادمونتون  حدود 4 ماه پیش هم یک مرد دیگر در 
عابر را زیر را گرفت، به یک افسر پلیس با چاقو ضربه زد و در نهایت 

بدون شلیک یک گلوله دستگیر شد. 
در اتفاقات مشابه در ایاالت متحده آمریکا، مظنون شانس کمی 
برای زنده دستگیر شدن دارد. چه تفاوتی باعث می شود پلیس های 

کانادایی حتی زیر فشار شدید هم کمتر دست به اسلحه ببرند؟
 جوئل جانسون، یک افسر بازنشسته پلیس ونکوور به خبرنگار 
آموزش  با  کانادا  پلیس  در  تعلیمات  که  می گوید  نشنال پست 
پلیس های آمریکایی متفاوت است. او اشاره می کند که پلیس های 
کانادایی به گفتگو و مذاکره با مظنونان ترغیب می شوند و به همین 
خاطر است که شما می بینید افسر پلیس »کن لم« در حادثه تورنتو 

ابتدا آژیر را خاموش می کند.
کانادا  در  اسلحه  نبودن  آزاد  باشد،  مقایسه  به  قرار  اگر  البته 
پلیس  برای  قلبی  قوت  خود  کردن،  شلیک  با  مردم  ناآشنایی  و 
تالش  و  کنند  احساس  کمتری  خطر  می شود  باعث  که  کاناداست 

نمایند تا اوضاع را آرام کنند.
کریستین لئوپرشت، یک محقق امور نظامی در دانشگاه کوئین 
و دانشگاه سلطنتی افسری می گویدک با بازبینی فیلم ها مشخص 
است که آقای کن به محض رسیدن به صحنه اوضاع را ارزیابی کرده 
و خطر چندانی از طرف مظنون احساس نکرده است. به همین دلیل 
از پشت خودروی خود خارج شود و ضمن  به خود اجازه می دهد 
و  اوضاع  برای کنترل  بهتری  به آلک، شرایط  نشان دادن تهورش 
گفتگو با آلک پیدا کند. او خیلی زود متوجه می شود آنچه در دست 
آلک است در واقع یک سالح نیست و به همین دلیل در فیلمی که 
از نمای باال گرفته شده مشخص است که در چند ثانیه آخر افسر 

پلیس اسلحه خود را در غالف می گذارد و باتومش را در می آورد. 
همان جاست که آلک می فهمد بلوف فایده ای ندارد و از این افسر 

مرگ نصیبش نخواهد شد و بنابراین تسلیم می شود.
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یک استاد دانشگاه ایرانی در بین مصدومان
استاد  یک  نام  تأسف بار  حادثه  این  مصدومان  بین  در 

دانشگاه ایرانی به چشم می خورد.
نیز در آن  ریرسون  دانشگاه  استاد شیمی  امیر کیومرثی 
بعدازظهر سیاه روز دوشنبه گرفتار حادثه شده و اکنون در 

بیمارستان بستری هستند.
که  می شویم  متوجه  استادان  ارزیابی  سایت  به  نگاهی  با 
خود  دانش جویان  بین  محبوب  استادان  جمله  از  کیومرثی 

بوده است.
خانم  بودیم،  مجله  بستن  مشغول  که  دقایقی  آخرین  در 
نیلوفر کاکاوند، مدیر گروه تلگرامی »ایراندخت مونترال« به 
ما اطالع دادند که گویا یکی از دانش جویان همان دانشگاه با 
توجه به نیاز خانواده کیومرثی به پول در این شرایط تصمیم 
گرفته تا کمپینی برای جمع آوری کمک مالی به استاد خود 

راه بیندازد. 
ریرسون  دانشگاه  حق التحریری  استاد  کیومرثی  امیر 
بوده و بنابراین در شرایط بیماری حقوقی دریافت نخواهد 
کرد. این کمپین که به منظور کمک مالی به خانواده آقای 
روی  آن  درباره  بیشتر  اطالعات  و  شده  تشکیل  کیومرثی 
https://ca.gofundme.com/amir- اینترنتی  آدرس 

kiumarsi در دسترس است.
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نمای نزدیک

درآمد حداقلی 
برای همه 
کانادایی ها
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از کنگره ساالنه  گزارشی 
لیبرال حزب 

در حالیکه حدود ۱۸ ماه به انتخابات مجلس 
کانادا باقی مانده، کنگره حزب لیبرال در آخر 
هفته گذشته در شهر بندری هلی فاکس و با حضور حدود سه هزار 
تن از اعضا، هواداران، شاهدان عادی و یا اعضای احزاب دیگر و 

البته خبرنگاران رسانه های ملی و محلی برگزار شد.
رئیس  و  ترودو،نخست وزیر  جاستین  بر  عالوه  کنگره  این  در 
استان  وزیر  نخست  گریگوری،  و همسرش، صوفی  لیبرال  حزب 
نوواسکوشیا، شهردار هلی فاکس، و تعداد زیادی از نمایندگان و 

وزرا سخنرانی کردند. 
شرکت کنندگان همچنین در پنل ها و کارگاه های مختلف شرکت 
نموده و ضمن تبادل اطالعات به یادگیری نکات آموزنده سیاسی و 

نحوه برنامه ریزی انتخاباتی پرداختند.
معموالً در چنین کنگره  هایی، اعضای حزب سیاست های فضل 
بعدی خود را مشخص و بعضی اهداف مشخص را نشان گذاری می 
کنند. از ماهها قبل، ده ها پیشنهاد از سوی اعضای حزب لیبرال 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که پس از رای گیری آن الین، 
۳۰ پروپزال برای بررسی بیشتر موفق به راهیابی به کنگره شده 
بودند. ارائه دهندگان این پیشنهادنامه ها بیستم آوریل در فرصت 

حجت صالحی



به  و سپس  پرداخته  پیشنهاد خود  ارائه  به  دقیقه ای  کوتاه سه 
سواالت حاضرین پاسخ دادند. بعد از ارائه پیشنهادنامه  ها و پس 
از دو نوبت رای گیری، در نهایت ۱5 پیشنهاد برای ارائه به رهبری 
حزب و احتماال قرارگرفتن در برنامه پارلمانی حزب انتخاب شدند.

برنامه های آینده حزب لیبرال 
حقوق برای کانادایی ها

و  همگانی  سیستم  یک  ایجاد  روان،  سالمت  خدمات  بهبود 
از  کم  مقدار  در  مواد مخدر  و خارج کردن  دارویی  بیمه  فراگیر 
لیست جرایم جنایی )با هدف کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از 
مصرف باال(، سه اولویت برتر در بین پیشنهادهای منتخب بودند. 
)با  جنسی  خدمات  فروش  کردن  جنایی  غیر  میان  این  در 
شرایط خاص و با هدف جلوگیری از قاچاق و برده داری جنسی(، 
ایجاد  نیوفاندلند،  کانادا و جزیره  اصلی  بین خاک  تونل  ساخت 
قیمت،  ارزان  خانه های  ساخت  برنامه  ایجاد   سالمندان،  وزارت 
تصویب منشور حقوق  محیط زیست کانادایی، اتخاذ استرتژی 
مالیات  کارمندی،برداشتن  بازنشستگی  مقرری  از  برای حمایت 
از کاالهای بهداشتی مربوط به قاعدگی، ایجاد یک برنامه درآمد 
حداقلی برای همه کانادایی ها )در این مرحله تنها از دولت فدرال 
خواسته شده که با دولت  های استانی نظیر انتاریو که قرار است 
یک پروژه آزمایشی سه ساله  را در این زمینه به اجرا بگذارد، 
همکاری نموده تا به با بررسی نتایج حاصل و مطالعات آکادمیک، 
کردن  اضافه  شود.(،  پیاده  سراسری  جامع  برنامه  یک  نهایتا 
سیاست  اتخاذ  کانادا،  سالمت  قانون  به  روانی  سالمت  خدمات 
اطراف  اقیانوس  برای سه  امنیتی و محیط زیستی ملی  حمایت 
کانادا، بازبینی سیستم بهداشتی درمانی کانادا و اتخاذ استرتژی 
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از طبقه  با هدف حمایت  دوام  با  ایجاد مشاغل  برای  جدید 
نشست  این  بعدی  منتخب  پیشنهادهای  جمله  از  متوسط 

بودند.

سخنرانی آتشین ترودو
این  توجه  جالب  و  مهم  نکات  از 
آقای  آتشین  سخنرانی  کنگره 
از  شدت  به  آن  در  که  بود  ترودو 
و  نموده  دفاع  خود  دولت  عملکرد 
به آقای »اندرو شی یر«، رهبر حزب 
محافظه کار حمله کرد. او با استناد به 
سخنان خود آقای شی یر، او را »همان 
لبخند«  یک  عالوه  به  هارپر  آقای 
نامید و گفت محافظه کاران با انتخاب 
او به رهبری حزب خود، نشان دادند 

نیاموخته اند  انتخاب مردم در سال ۲۰۱5  از  زیادی  که چیز 
و گمان کردند تنها مشکل مردم با حزب محافظه کار، چهره 

آقای استیفان هارپر بوده است. 
بود، در  نیز  پایان دهنده رسمی کنگره  این سخنرانی که 
حالی ایراد شد که در یکی دو ماه گذشته آقای ترودو هدف 
حمالت شدید آقای شی یر به ویژه پس از سفر جنجالی اش به 
هند قرار داشت و محبوبیت حزب لیبرال در نظرسنجی ها رو 

به کاهش نهاده بود.

به یاد هامبولتن
از حاشیه های احساسی این کنگره می توان به قرار دادن 
۱6 چوب هاکی در کنار در ورودی سالن اصلی محل برگزاری 
کنگره اشاره کرد که به منظور زنده نگه داشتن یاد قربانیان 
شهر  هاکی  تیم  بازیکنان  حامل  اتوبوس  مرگبار  تصادف 
هامبولتن با یک کامیون اشاره کرد.در این حادثه ۱6 نفر از 
بازکنان جوان و همراهان از جمله پزشک تیم کشته شدند و 
تعدادی نیز جراحت جدی برداشتند. استان آلبرتا پس از این 
حادثه قوانین راهنمایی مخصوص رانندگان کامیون را بازبینی 

کرد و یک دوره اجباری جدید برای آن ها در نظر گرفت.
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گپ و گفت

طوالنی شدن بررسی های امنیتی 
عمدتا دامن ایرانیان را گرفته است

مهاجرت وکیل  واالیی،  ونسان  با 

انجام  در  تاخیر  مسئله  که  است  مدتي 
به  مهاجرت   داوطلبان  اداری  فرآیندهای 
متقاضی  ایرانیان  از  ای  عمده  بخش  خاص  طور  به  که  کانادا، 
پیدا  فراوانی  بازتاب های  داده است  قرار  تاثیر  را تحت  مهاجرت 

کرده است. 
در چند هفته اخیر رسانه های کانادایی از جمله 
CBC، گزارش هایی را در این باره تهیه و منتشر 

نموده اند. 
قرار  اتفاق  این  جریان  در  بیشتر  اینکه  برای 
بگیریم گفتگویی کوتاه را با ونسان واالیی انجام 

داده ایم. 
ونسان واالیی وکیلی است که حدود دویست 
پرونده موضوع این تاخیر را نمایندگی می کند او 
پیش تر نیز وکالت گروهی از ایرانیان را بر عهده 
در   TD بانک  سیاست های  دلیل  به  که  داشت 
حساب های مالی خود دچار مشکل شده بودند. 

آقای واالیی اعتراض موکالن شما دقیقا به چه مواردی 
هست و آیا همه این موکالن شما کسانی هستند که برای 

ویزای کار اقدام کرده اند؟ 
موکلین من  برای این مورد خاص، تشکیل شده اند از دانشجویان 
متقاضی اقامت دائم، افرادی که همین جا با مجوز برای کار مشغول 
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هستند و تقاضای اقامت دارند و موکالنی که از ایران برای اقامت  
دائم اقدام کرده اند. 

روند  شدن  طوالنی  افراد  این  همه  حقوقی  مشترک  مسئله 
پاسخگویی و روند بررسی پرونده است. 

اکثر این افراد در حال حاضر مدت زمانی معادل دو برابر یک 
پرونده عادی برای مهاجرت را طی کرده اند، و همه این پرونده ها 

در مرحله بررسی مسائل  امنیتی در بخش فدرال قرار دارند. 
مسئله  این  به  راجع  جزییاتی  هیچ  ما  به  مدت  این  طول  در 
امنیتی گفته نشده است. این در حالي  است که این افراد اصال 
مورد امنیتی ندارند و ما شاهد آن هستیم که ایراني ها بیشتر از 

همه ملیت های دیگر در حال حاضر دچار این مسئله شده اند.

آیا آماری هست که به شما نشان دهد بیشتر چه افرادی 
و در چه سطح علمی شامل این وقفه شده اند؟

بر اساس مشاهدات ما، حتی کسانی که ده سال است در کانادا 
دکتری  دوره های پست  در  پژوهش  در حال  و  زندگی می کنند 
امنیتی  بررسی  زمان  برابری  دو  تاخیر  این  درگیر  نیز   هستند 

شده اند.
کار  موقت  ویزاهای  با  است  که سال ها  داریم  را  افرادی  حتی 
مشغول کارهای تخصصی در کانادا هستند و مرتب باید ویزاهای 
برای  درستی  جواب  اند  نتوانسته  هنوز  و  کنند  تمدید  را  خود 

اقامت بگیرند. 
شده  تعیین  زمان  در  افراد  درصد   ۸۰ می گوید  ما  به  دولت 
مي کنند  طی  را  ویزا  گرفتن  مراحل 
مواجه   باتاخیر  افراد  درصد   ۲۰ و 

مي شوند. 
این  هستیم  شاهد  االن  ما  آنچه 
درصد  بیست  این  بیشتر  که  هست 
ایرانی هستند! از ایران پرونده هایی 
اقدام  پیش  سال  هفت  که   دارم 
در  که  هست  سال  دو  و  اند  کرده 
مرحله بررسی امنیتی فدرال متوقف 

شده اند.

پذیرفته  هم  دولت   
مسئله ای  که  است 
اما آن ها  وجود دارد، 
نیروی  بودن  کم 
انسانی را دلیل اصلی 
می دانند تاخیر  این 
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در بین این افراد شما مي توانید افرادی را پیدا کنید، که 
اختراع به ثبت رسانده اند، کسانی که در کانادا کار آفرین 
 بوده اند و دانشجویانی که در تحقیقات مسائل سالمتی 

پروژه های جدی برای کانادا انجام مي دهند.
اند  توانسته  که  هستند  کسانی  من،  موکالن  از  برخی 

بهترین بورسیه های علمی را در سطوح باال بگیرند. 
نهایتا باید بگویم آن طور که رزومه های این افراد نشان 
مي دهد اکثرشان خدماتی که به این کشور ارائه مي دهند 

باالتر از سطح عادی است. 

با  را  مذاکراتی  پرونده ها  این  پیگیری  در  شما 
دولت کانادا داشته اید در این مذاکرات چه نکاتی 

مطرح شده است؟ 
داشتیم  وزرا  نمایندگان  با  اتاوا  در  که  ای  جلسه  در 
مسئله ای که بیان کردم این بود که؛ مسئله امنیت قابل 
چانه زنی نیست،  و ما هرگز نخواستیم که شما بررسي های 
امنیتی را انجام ندهید و طبیعتا نمي خواهیم که استثنائی 
برای متقاضیان ایرانی قائل شوید. بلکه درخواست ما این 
آن ها  با  دیگر  کشورهای  متقاضیان  بقیه  مثل  که  است 

برخورد کنید.
 چرا که هم ما و هم متقاضیان مهاجرت میخواهیم در 
این است  ما  تنها درخواست  کنیم.  زندگی  امن  کشوری 
که به این افراد جواب بدهید. حتی الزم نیست این جواب 
لزومًا مثبت باشد. این طوالنی شدن، اثرات بسیار جدی 

روی زندگی افراد متقاضی داشته و دارد.

آیا دولت تا به امروز هیچ پاسخی به درخواستهای 
شما داده است؟

کردن  بهتر  مثل  ایم.  داشته  دولت  طرف  از  تعهداتی 
سیستم بررسی و تعداد کارمندان. 

اما  دارد،  وجود  مسئله ای  که  است  پذیرفته  هم  دولت 
تاخیر  این  اصلی  دلیل  را  انسانی  نیروی  بودن  کم  آن ها 
می دانند. در هر صورت هر مسئله ای که باشد باید حل 
شود. چرا که خالف قانون عمل شده و در این بررسي های 
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طوالنی زندگی افراد به طور جدی دچار مشکل و بحران 
برای برنامه ریزی آینده شده است. دولت پذیرفته است 
و  باید حل شود  که  ای هست  مسئله  ماجرا  این  در  که 
تمام کوشش ما این است که حل این مسئله باید خیلی 

سریع اتفاق بیفتد. 

نیروی  کمبود  جز  پاسخی  حال  به  تا  شما  پس 
انسانی نگرفته اید؟

جواب ها دور همین قضیه میچرخد. چرا که تا به امروز 
مسئله جدی امنیتی در مورد ایراني ها وجود نداشته! آیا 
کانادا  در  ایرانی  تروریست  ما  مثال  طور  به  امروز  به  تا 

داشته ایم؟!

ها  پرونده  این  برای  شما  بعدی  حقوقی  اقدام   
چیست؟

آن ها  به  دولتی،  وزرای  برای  نوشتم  نامه  که  زمانی 
گفتم که گزینه های پیگیری حقوقی برای ما وجود دارد 
شود  حل  سریعتر  هرچه  قضیه  این  که  امیدواریم  ما  و 
اما  از سایر گزینه ها استفاده کنیم.  و ما مجبور نشویم 
سراغ  به  حتما  دهیم  انجام  دیگری  کار  باشد  الزم   اگر 
که  رفت. خوشحالیم  بعدی حقوقی خواهیم  های  گزینه 
بسیاری از وکالی مجلس از جمله آقار ُملکر در این زمینه 

تالش بسیاری انجام می دهند  و با ما همراه هستند. 

و ضرورت  این موضوع  اهمیت  نظر شما  به  پس 
پیگیری آن برای دولت جا افتاده است؟ 

بله، بدون تردید! بیش از دویست نفر دارند برای این 
پرونده کار مي کنند که من تنها یکی از آن ها هستم. حتی 
احساسی  علی  و  مجید جوهری   ، مجلس  ایرانی  وکالی 
هم در حال فعالیت برای این پرونده ها هستند. و ما به 

زودی به جواب های دقیقی خواهیم رسید.



دیدگاه

هفته گذشته شهر کبک، با رویدادی شوکه کننده مواجه شد. 
در میان زباله های شهر، جسد زخم خورده کودکی دو ساله به 
نام ُرزالی پیدا شد. پلیس مادر ۲۳ ساله او را بازداشت کرده و 
تحقیق درباره مرگ دلخراش این کودک ادامه دارد. مرگ ُرزالی 
-  Rosalie Gagnon- شهروندان کبک و کانادا را به واکنش 
واداشته است. واکنشی که در آن می توان خشم و حیرت از این 

کودک ُکشی سنگ دالنه را مشاهده کرد. 
 Nicolas Lacroix متن زیر ترجمه دیدگاهی است که
در ژورنال کبک ) le Journal de Québec( با عنوان 

»ُرزالی، با خشم خود چه کنیم؟« منتشر شده است. 

این یادداشت پر احساس را با ترجمه پریسا کوکالن بخوانید: 
   

»ُرزالی، با خشم خود چه کنیم؟«
از اولین دقیقه، حتی قبل از اینکه بدانم دقیقاً چه اتفاقی برایت 
افتاده است، وقتی چهره مادرت را که در اخبار پخش می شد 
می دیدم، احساس عصبانیت می کردم. بدون هیچ شناختی از 

او، چشمان مخمور  او مرا به قضاوت وا می داشت.

در 
اندوه 
ُرزالی
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من کتابی را با دیدن جلدش قضاوت می کردم. به این کار 
خود افتخار نمی کنم. من مادر تو را نمی شناختم و قضاوت 
او کار من نیست و در نهایت هم این کار، چیزی را تغییر 

نمی دهد. 
این  تورفته ای.  و  می آمد  مشکوک  نظرم  به  مادرت 
مهم ترین چیز است. تصاویری از آخرین دقایق زندگی ات 
بیایم.  با آنها کنار  در ذهنم می گردند و نمی دانم چگونه 
نمی دانم با آن ها چه  کنم، ُرزالی. من توانایی تصور کردن 

آخرین لحظات زندگی یک کودک ۲ ساله را ندارم.
من تنها کسی نیستم که عصبانی ام و حاال ما همان طور 
دسته جمعی  و  می کردیم  همیشه  که  می کنیم  برخورد 
عصبانی هستیم، و به دنبال کسی می گردیم که عصبانیتمان 
را سرش خالی کنیم. »انجمن حمایت از کودکان کارش را 
انجام نداده است! این زن جوان یک آشغال است! حتمًا 
این  درباره ی  بیش ازحد  رسانه  بوده!  دوست پسرش  کار 
موضوع حرف می زند! مواد مخدر لعنتی! تازه،می خواهیم 
قانونی اش هم بکنیم! همسایه ها کجا بودند؟ پدرت؛ او کجا 

بود؟
وقتی این کلمات را می نویسم،، هنوز نمی دانیم چه کسی 
ما  از  خیلی  کن  سعی  ُرزالی.  است،  گرفته  را  زندگی ات 
ناراحت نباشی که این گونه عکس العمل نشان می دهیم. ما 
معموالً راهی برای فاصله گرفتن احساسی با اتفاقات پیدا 
می کنیم. اتفاق هایی که سراپا ناراحت کننده؟ وحشتناک؟ 

دردآور؟ احمقانه؟ و... هستند. 
از  بگیریم؟  فاصله  داستان  این  از  می توانیم  چقدر  اما 
اینکه به یک کودک دو ساله، به زشت ترین شکل ممکن، 
باشد  حامی اش  مهم ترین  می بایست  که  کسی  طرف  از 
خیانت شده است. فاصله ای وجود ندارد. رفتن تو شوک 

بزرگی برای همه ما بوده است، ُرزالی. 
معموالً اولین واکنش ما خون در برابر خون است. در دل 
خود می دانیم، عصبانیت بعد از واقعه، هیچ چیزی را برای 

تو و آنچه بر سر تو آمده است تغییر نمی دهد.
زمین  بر  سر  که  است  این  راه  راحت ترین  بااین حال    

بگذاریم، نعره بزنیم و خون گریه کنیم. 
شاید این همان کاری است که باید انجام بدهیم.
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به بهانه برگزاری نمایشگاه عکستابلو
افغانستان« »لبخند 

افغانستان 
در قاب لبخند

من  به  گوگل مپ 
می گوید که از ایستگاه 
متروی بودری در خط سبز تا ساختمان 
ندارم.  زیادی  راه  کانادا  رادیو  اصلی 
باران  نم  و  میان وزش نسیم خنک  در 
خیابان  آوریل،  ماه  روز  هجدهمین 
روبروی مترو را پایین می روم تا چشمم 
خیابان  حاشیه  در  بلند  ساختمانی  به 
ِرنه لِِوک می افتد که عالمت قرمز رنگ 
مشهور رادیو کانادا  روی آن خودنمایی 
می کند. به عنوان یک خبرنگار بار اولی 
است که قرار است وارد ساختمان یکی 
شوم.  کانادایی  رسانه های   مهمترین  از 
آنچه مرا امروز به اینجا کشانده است، 
افغانستان«  نمایشگاه عکاسی »لبخند 
است  هنرمندی  و  عکاس  دوست  اثر 
گذشته  او  با  من  آشنایی  از  مدتی  که 
بار  دو  تابعین«،  »حامد  می دانم  است. 
نمایشگاه  این  عکس های  گرفتن  برای 
به افغانستان سفر کرده است و همچنین 
عکاسان  کانون  در  عضویت  ضمن 

محل: کافه تریای رادیو کانادا
زمان ۱۸ آوریل تا ۱۸ می ۲۰۱۸

مریم ایرانی 
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عکس  دبیری  گذشته  سال  مونترال، 
داشته  عهده  بر  هم  را  تیرگان  جشنواره 
محل  به  رسیدن  تا  راهرو  در  است.  
و  خبری  استودیوهای  بعضی  نمایشگاه 
برگزاری  برای  که  اجتماعاتی  سالن های 
استفاده  آن ها  از  مصاحبه  ها  و  کنفرانس 
می  شود، به چشمم می خورند. برایم کمی 
ورود  چقدر  که  است  جالب  و  عجیب 
ساده  مهمی  این  به  رسانه  ساختمان  به 
بود. بی اختیار به یاد تجربه ام از رادیو و 
تلویزیون ایران می افتم. برای هربار ورود 
و خروج به آن ساختمان ها باید چندباری 
توضیح و نامه و تلفن رد و بدل می شد و 
وارد  اصلی  در  از  پرسشی  بی هیچ  اینجا 

شده ام. 
و  می آید  استقبالم  به  تابعین«  »حامد 
می گوید که تا چند دقیقه دیگر نشست 
خبری با حضور یک نویسنده افغان به نام 
»ذبیح عنایات زاده« با عنوان »چالش های 
افغان در جامعه  زندگی برای یک مهاجر 
کبک«برگزار می شود. در واقع نمایشگاه 
عکس »لبخند افغانستان« بهانه ای است 
برای اینکه رادیو کانادا این دو رویداد را با 
هم برگزار کند. عکس  بزرگی از مجموعه 
صفحه  بخش  زینت  »تابعین«  عکاسی 
است.  سالن  در  که  است  بزرگی  مانیتور 
»ذبیح عنایات زاده« که حاال تقریبا نزدیک 
به 4۰ سال می شود که به اینجا مهاجرت 
حضورش  نخستین  روزهای  از  کرده 
و  امیدها  و  بیم ها  ترس ها،  از  می گوید. 
روزهای سختی که برای او به عنوان یک 
مهاجر ۱۲ ساله از سرزمینی مصیبت زده و 
با کوله باری از سنت ها، فرهنگ و آیینی 
برخی  می گوید.  داشته ،  وجود  متفاوت، 
از حرف هایش برای حضار کمی عجیب و 
من  برای  ولی  باشد  حتی شاید خنده دار 
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که از سرزمینی کمابیش با همان ویژگی ها به اینجا آمده ام، آشناست. 
اینکه با لباس های نازک و عجیب شان یک روز برفی خیلی سرد وارد 
مونترال شده اند و اینکه اولین بار وقتی کنار یک دختر زیباروی بلوند 
در اتوبوس دیده چه احساس خاصی را تجربه کرده است و حتی اینکه 
وقتی برای اولین بار با دختری که همکالسی اش در مدرسه  بوده  در 
خیابان راه میرفته اند و از دور زنی افغان آن ها را با دست نشان می دهد 
چه احساس شرم و ترسی را در برابر خانواده اش تجربه کرده است. او 
می گوید و باز هم می گوید. از تفاوت های فرهنگی و از چالش هایی که 
زنان سرزمینش در افغانستان دارند و دنیای جدیدی که در اینجا با آن 
مواجه می شوند. بیشتر حرف  های او درباره رنج های زنان و کودکانی 
است که قربانی تعصب ها و سنت های جامعه ای می شوند که در آن 
که  سال هاست  ویرانگر  جنگی  و  ندارد  جایی  مستقل  و  آزاد  تفکر 
آرامشش را از آن گرفته است. به همین دلیل است که »عنایت زاده« 
درباره خواهرانش که پدرشان آن ها را از تحصیل محروم کرده  با تاسف 
تا درباره  و حسرت یاد می کند و می گوید که سعی خودش را کرده 

دخترانش هر کاری که از دستش بر می آید، انجام دهد.
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به  نشست خبری  این  از  بعد  وقتی  را  این حرف ها  تمام  انعکاس   
نمایشگاه »لبخند افغانستان« می روم در قاب های هنرمندانه »حامد 
و  کودکان  تصاویر  از  هستند  پر  که  عکس هایی  می بینم.  تابعین« 
اما  زده اند  لبخند  دوربین  لنز  به  رو  که  دختربچه هایی  و  نوجوانان 
پشت هر کدام از این لبخندها رنجی نهفته است از روزگار دردآلود 
سرزمینی که در آن زندگی می کنند. آن ها دیگر جنگ و تانک های 
هر  زندگی  از  بخشی  که  را  ناامنی  و  ویران  خانه های  و  زنگ زده 
نداده اند.  دست  از  را  لبخندشان  اما  پذیرفته اند  را  شده  روزه شان 
لبخند  به دوربین  تانک  از روی یک  از عکس ها، نوجوانی  در یکی 
جمع  در  است  سوخته  صورتش  که  کودکی  دیگری  در  می زند. 
دوستانش، دست در گردن یکدیگر رو به دوربین می خندد و دختر 
بچه ای با روسری قرمز و لباس سبز خوشرنگش فارغ از آینده ای که 
ممکن است در سال های بعدی زندگی اش هرگز رهایی و شادی این 
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روزهارا حس نکند با خوشحالی 
عکاس  به  درچشمانش  برقی  و 
لبخند می زند. »حامد تابعین« با 
ترکیب همه این عناصر و رنگ ها 
که  عمیقی  و  تلخ  مفهوم های  و 
هارمونی  دیده،  سوژه ها  دراین 
عجیبی از درد و لذت خلق کرده 
است. عکس هایی که افغانستان 
تلخ  تراژدی  یک  از  فراتر  را 
کانادایی ها  به  جنگی  سیاه  و 
که  عکس هایی  می دهد.   نشان 
تا مدت ها بعد از رسیدن به خانه  
آن ها  اعماق  در  زندگی  روح  به  
که  عکس هایی  می کنم.  فکر 
زاویه  از  داده اند  فرصت  من  به 
همزبانم  مردمان  این  به  دیگری 
مهاجر  من  کشور  در  سال ها  که 
بودند، نگاه کنم. حاال من هم مثل 
آن ها مهاجری هستم در کشوری 
یادم می آید که چندباری  دیگر. 
در ایران در مراسم  عروسی  آن ها 
غذاها  همسفره  و  کردم  شرکت 
خوشمزه شان  شیرینی های  و 
و  بودند  صمیمی  چقدر  بودم. 
و  پنهان  اندوهی  در  چقدر غرق 
حسرتی دوباره برای برگشتن به 
سرزمینی که دیگر ویران نباشد. 
به عکس های »حامد تابعین« نگاه 
می کنم و جهان بینی امیدوارانه او 
را که در پس این عکس ها نمایان 
واقعی  لبخند  دیدن  برای  است، 
حقیقتا  می  ستایم.  افغانستان 
چه روزی این رویا محقق خواهد 

شد؟
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لک لک هایی مهاجر
که ما را آوردند

یکی  بود،  یکی  می کنم:  شروع  این طور  را  قصه ها 
نبود و بعد قصه از همین جا آغاز می شود. بدون گفتن 
غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود! در این چهار سال و نیم هنوز از ما و 
مربیان مهدکودکش نشنیده که خدایی هست، که خدا آفریده ما را، که خدا 

بخشاینده است یا قهار!
این جا کشور هفتاد و دو ملت است؛ خدایان بسیار دارد. هر ملتی با خودش 
خدایش را آورده است؛ انتخاب با نسل بعد است که کدام شان را بپرستد. 
این فرصتی است که زندگی در این کشور به پسرک داده است. سرخوش 
می شوم هربار که به خاطر می آورم این همه انتخاب و این همه انسان بودن را 
سرمایه اش کرده ایم. هر روز به این فکر می کنم چه زمانی با واژه ی آفریننده 
روبه رو خواهد شد؟ از من چه خواهد پرسید؟ اگر بگویم خودت تصمیم بگیر 

برای جهانت و آفریننده اش، چه طور نگاهم خواهد کرد؟ 
جواب این سوال ها را، ما از پیش داشته ایم. دنیا برای پسرکی که جوابش در 

دستان جستجوگر خودش است، چه طور قرار است ساخته شود؟
 یک روز می رسد که از من بپرسد خدا یعنی چی؟ و من باید برایش 

گرفتند  تصمیم  انسان ها  که  است  الیتناهی  همان  خدا  بگویم 
زندگی  که  وای  می کنی؟  فکر  چه  تو  حاال  باشندش،  داشته 
پسرک بازیگوشم از آن روز جور دیگری خواهد شد. زندگی ای 

در پی یافتن معنا، حیاتی که به چالش کشیده می شود. 
یاد آواز فرهاد می افتم آن جا که از بوی عید و بوی کاغذ 
رنگی می خواند و می گوید »با اینا زمستون رو سر میکنم«. 
من هم با این خیاالت زمستان و تنهایی و دوری مهاجرت 
را سر می کنم. با فکر کردن به خدایی که خودش قرار 
است به دنیای پسرم پا بگذارد. با این همه رنگی 

را  تا یکی  پایش گذاشته ام  که جلوی 
بردارد و جهانش را نقاشی کند.  

با لذِت مزه مزه کردن شهد 
انتخاب!

آزاده مقدم

شماره 6 30





خبری در طی هفته گذشته 
درمانگر  یک  که  شد  منتشر 
طبیعی )Naturopath( در وبالگ خود ادعا کرده  
که با استفاده از یک داروی هومیوپاتی توانسته است 
رفتاری  مشکالت  دارای  ساله  چهار  بچه  پسر  یک 
را  کابوس بینی  و  خواب  اختالالت  و  پرخاشگرانه 

درمان کند. 
در ادامه مشخص شد که نوع دارویی که درمانگر 
»آب دهان  کردن  رقیق  از  است   کرده  استفاده 
که  مساله ای  است.  آمده  دست  به  هار«   سگ 
واکنش های زیادی را نسبت به این شیوه درمانی از 

جانب پزشکان برانگیخت.

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

هومیوپاتی 
درمان یا افسانه؟
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هومیوپاتی چیست؟ 
هومیوپاتی نوعی از طب مکمل یا طب جایگزین است که در 
بر پایه این  اواخر سال های ۱۷۰۰ در آلمان پایه گذاری شد و 

باور استوار است که بدن می تواند خودش را معالجه کند.
هومیوپات ها مقدار بسیار کمی از مواد طبیعی مانند گیاهان 
و مواد معدنی را در درمان به کار می برند و باور دارند که این 

مواد می توانند بیماری را التیام دهند. 
آن ها از موادی که می توانند در فرد سالم باعث بروز برخی 
از نشانه ها و واکنش ها شود، در مقادیر بسیار کم، در درمان 

بیمارانی با همان عالئم روبرو هستند، استفاده می کنند. 
برای مثال، پیاز قرمز باعث ریزش اشک می شود، بنابراین 
در هومیوپاتی، از رقیق شده عصاره پیاز برای درمان آلرژی 
استفاده می شود. مواد درمانی دیگر هومیوپاتی مانند پیچک 
سمی، آرسنیک سفید، زنبورهای کامل له شده و گیاهی به 

نام آرنیکاست.
 برای ساختن دارو این مواد را با اضافه کردن آب و یا الکل 
از  اثری  حتی  موارد  از  بسیاری  در  که  می کنند  رقیق  آنقدر 
دیده  آمده  دست  به  محلول  در  اصلی  ماده  مولکول های 

نمی شود. 
این نوع درمان اعتقاد دارد که مواد اثر خود را گذاشته است 
است.  بیشتر  اثرگذاری اش  باشد  کمتر  ماده  مقدار  هرچه  و 
داروها به شکل های قطره، کرم، ژل، قرص و دانه های ریز به 

بازار عرضه می شود.
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اما آیا این نوع درمان مؤثر است؟
اثر  درباره  استرالیا  در  تازگی  به  که  بزرگی  مطالعه   در 
و  نشانه   هیچ  است  گرفته  صورت  درمان  نوع  این  بخشی 
شاهد معتبری از موثر بودن این روش به دست نیامده است.
انجام گرفته که برخی  نیز در طی زمان  مطالعات دیگری 

تأثیر این نوع درمان را تأیید کرده و برخی رد کرده  است. 
داروهای  از  خیلی  در  اولیه  مواد  وجود  عدم  به  توجه  با 
مورد استفاده در این روش، بعضی از پزشکان تأثیر داروهای 
آزمایشات پزشکی مقایسه  اثر دارونما در  با  را  هومیوپاتی 
می کنند. به این معنی که  به دنبال مصرف دارو )یا دارو نما( 
مغز تحریک شده و مواد شیمیایی  آزاد می کند که می تواند 

به طور موقت باعث کاهش درد یا بهبود عالیم شود.
طیف بیماری هایی که هومیوپات ها درمان می کنند بسیار 
موارد  در  که  می کنند  توصیه  پزشکان  است.  گسترده 
بیماری های جدی مانند بیماری های قلبی، سرطان ها و آسم 

این نوع درمان به کار نرود. 

هومیوپاتی در جنگ علیه واکسن ها
نوعی از داروهای هومیوپاتی به نام نوزود )Nosode( به 
اصلی  ماده  دارد.  وجود  بازار  در  واکسن،  جایگزین  عنوان 
وسیله  به  و  شده  گرفته  بیمار  حیوان  یا  انسان  از  نوزودها 

شماره 6 34



شماره 6 35

آب یا الکل بسیار رقیق می شود. چندین سال است که بازار 
شده  گرم  بسیار  دنیا  پیشرفته  کشورهای  در  ضدواکسن 

است. 
فراهم  نوزود،  نظیر  داروهایی  برای  فرصت  مدت  این  در 
خطرناک  بسیار  که  شود  استفاده  واکسن  جای  به  تا  شده 
است. داروهایی نظیر لیسینوم )Lyssinum( - که در مورد 
کودک مورد بحث استفاده شد - از نوع نوزود هستند. این 
دارو از بزاق سگ هار به دست آمده است و به قدری رقیق 
ویروس  از  اثری  هیچ  هومیوپات ها  گفته  به  که  است  شده 

هاری در آن وجود ندارد.

توسط سازمان  داروهای هومیوپاتی  تایید  مناقشه 
سالمت کانادا

انواعی از نوزودها در بازار وجود دارد که بسیاری از آن ها 
از اداره سالمت کانادا تأییدیه نیز گرفته اند. 

بیمار  زخم  از  که  می شود  شامل  را  داروهایی  لیست  این 
سیفلیسی و مایع مغزی افراد مننژیتی تا سلول های گرفته 
شده از بیمار سرطانی را در برمی گیرد.  اداره سالمت کانادا 
به دنبال این واکنش ها اعالم کرده است که برخورد با این 
داروها و کاربرد احتمالی آن ها را از این پس جدی تر مورد 

بازبینی و توجه قرار می دهد.
سازمان  این  که  است  کرده  اعالم  همچنین  سازمان  این 
هیچ گاه نوزودها را به عنوان جایگزین واکسن تأیید نکرده 

و نمی کند. 
اگر به فکر استفاده از این روش درمانی هستید با پزشک 
خود در مورد آن مشورت کنید تا از بی خطر بودن و نداشتن 
تداخل دارویی با داروهای مورد استفاده تان اطمینان حاصل 

کنید.



آیا  و  است  مناسب تر  بدن  برای  کلسیم  مکمل  مصرف  زمانی  چه 
می توان آن را همراه با مکمل های دیگر مصرف کرد؟

شده،  درج  برچسب  روی  بر  که  مکمل  نوع  به  کلسیم  مکمل  مصرف 
 Calcium( کلسیم  کربنات  بسته  روی  بر  چنانچه  دارد.  بستگی 
Carbonate( درج شده باشد، بهتر است که همراه غذا مصرف شود، 
چون اسید معده به بهتر جذب شدن آن کمک می کند. اما اگر سیترات 
هم  و  غذا  همراه  هم  باشد،  شده  درج   )Calcium Citrate( کلسیم 
بار  بدون غذا می توانید مصرف کنید. بهترین دوز جذب کلسیم در هر 
مصرف 5۰۰ میلی گرم و یا کمتر است. چنانچه مقدار مصرفی شما از این 
میزان باالتر است، باید در دو نوبت استفاده شود. کلسیم نباید با دیگر 
مولتی ویتامین ها یا مکمل هایی که حاوی آهن، روی یا منیزیوم هستند 
تأثیر  هم  جذب  روی  بر  زیرا  شود،  مصرف  شبانه روز  از  زمان  یک  در 
می گذارند. در مورد غذاهایی که غنی از آهن هستند نیز این مورد صدق 

می کند و بهتر است با مکمل کلسیم هم زمان مصرف نشود. 
مکمل های  جمله  از  کلسیم  اینکه  آخر  نکته 

مانند  داروها  دیگر  با  که می تواند  است  تغذیه ای 
فشارخون  داروهای  بعضی  یا  آنتی بیوتیک ها 
تداخل ایجاد کند و در صورت مصرف حتما با 

پزشک خود در این باره مشورت کنید.

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


از سلول های پوست تان  
پرینت بگیرید!

جذاب ترین  از  یکی  من  نظر  به 
که  این است  کسی  هر  برای  اتفاقات 
به اصطالحات تخیالتش، چهره  یا  ببیند روزی »فانتزی ها« 
واقعی به خود گرفته است. یکی از فانتزی های بامزه من در 
با دستگاه  بود که آیا روزی ممکن می شود که  این  کودکی 
فتوکپی  از یک انسان کپی گرفت؟ بعدترها که پرینترها جای 
این سوال  برای تکثیر و چاپ گرفتند  را  دستگاه های کپی 
برای من این شکلی تعریف شد که آیا می توان از یک نفر یا 
یک انسان، پرینت گرفت؟ خوب خدا را شکر دانشمندان با 
خلق فناوری »چاپ سه بعدی بیولوژیک« نگذاشتند حداقل 
من یکی حسرت به دل از این دنیا بروم! چون این پرینترها 
طرح های  و  امتحانی  جزوه های  از  گرفتن  پرینت  جای  به 
تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی از سلول های انسانی و 
زنده سایر موجودات پرینت می گیرند! یا حتی از سلول های 

پوست خودمان!

مریم ایرانی

چهارگوشه
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اگر به اندازه کافی کنجکاوی تان تحریک شده پس بگذارید 
این نکته  را هم اضافه کنم که جوهر چاپ این پرینترها هم از 
انسان ساخته شده است.  و  جنس سلول های زنده موجودات 
البته یک وقت فکر نکنید که شیوه پرینت کردن این پرینترهای 
بیولوژیک شبیه مدل کاغذی اش است! در این روش با استفاده 
از یک سری ابزارها و مدارهای الکترونیک که اصطالحا بخش 
یا عضوی  بافت  از  نقشه  یک  پرینترها هستند،  سخت افزاری 
که قرار است از آن »پرینت بیولوژیک« به دست بیاید ایجاد 
با روش های ساخت وساز زیستی و شیمیایی  می شود. سپس 
ترکیبی  که  بیولوژیک«  »جوهر  از  استفاده  با  و  پیشرفته 
ازسلول های بنیادی بافت اما به شکل محلول است، این بافت ها 
عینا در جایی دیگر مثال در آزمایشگاه ایجاد می شوند. یعنی 
در  را  پا  یا  دانشمندان می توانند عین یک دست  کنید  تصور 
از  افراد  ژنتیک  و  سلولی  ویژگی  های  به  توجه  با  آزمایشگاه 
روی مدل واقعی اش با این روش بسازند. فکرش هم دود را از 

کله بلند می کند!
کرده اند  اعالم  مینه سوتا  آمریکایی  دانشگاه  دانشمندان 
مدلی ساده، ارزان و جمع و جور از این پرینترها که همه اجزای 
سخت افزاری و جوهربیولوژیک را یکجا در خودش دارد با قیمت 
باورنکردنی حدود 4۰۰ دالر تولید کرده اند. مزایای استفاده از 
این پرینتر کوچک این است که اگر یک سرباز در میدان جنگ 
این پرینتر را از کوله پشتی اش بیرون بکشد به راحتی می تواند 
و  تهیه کرده  از سلول های پوست آسیب دیده  خود تصویری 
به فناوری که گفته شد، بالفاصله سلول های پوستی  با توجه 
سالم را در همان ناحیه روی زخم جایگزین کند و به این ترتیب 
پرینتر،  این  وسیله  به  می تواند  اینکه  یا  دهد.  نجات  را  خود 
حسگر های الکترونیکی و شیمیایی را روی پوست بدن خودش 
و  از وجود حمالت شیمیایی  را  او  که  کند  پرینت  اصطالح  به 
بیولوژیک به موقع آگاه کنند. دانشمندان گروه تحقیقاتی که 
این پرینتر را درست کرده اند می گویند، هر چیزی که توسط 
این پرینتر روی پوست بدن چاپ شود، به راحتی با استفاده از 
موچین و یا آب شسته می شود. جوهر بیولوژیک به کار رفته 
در این پرینتر در دمای اتاق عمل می کند و هیچ نوع سوختگی 

و آسیب جدی برای پوست ندارد.
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نبض درختان 
هم می زند!

و  انواع  از  که یکی  بدانید  نمی دانستید  اگر 
اقسام فوبیا یا ترس هایی که مردم به آن مبتال 
هستند مثل ترس از ارتفاع، ترس از تاریکی و 
یا ...، فوبیای جنگل است. عده  زیادی از افراد 
هستند که از انبوه درختان جنگل و ترس از 
گم شدن در آن وحشت عجیب و غریبی دارند. 
آن ها برای ترس شان دالیل زیادی دارند مثل 
حرکت کردن شاخه ها و بلند و کوتاه شدن  و 

یا راه رفتن درختان! 
به نظر خیلی منطقی نیست و خیلی وقت ها 
متهم  خیال پردازی  و  پارانویا  به  افراد  این 
چند  داشته اند!  حق  ظاهرا  ولی  می شدند 
داد  نشان  جالب  مطالعه  یک  نتایج  قبل  روز 
تکان  در طول شب  است  ممکن  درختان  که 
بخورند! و البته یک نکته عجیب دیگر هم این 

است که درختان نبض هم دارند!
مشهورشان  عملکرد  انجام  برای  گیاهان 
مولکول  از  استفاده  با  که  »فوتوسنتز«  یعنی 
می شود،  انجام  برگ ها  در  موجود  »گلوکز« 
نیاز به آب دارند. گلوکز یک نوع قند بسیار 
زیستی  مولکولی  شکل  لحاظ  از  و  بنیادین 
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بسیار ساده در ساختارهای موجودات زنده و گیاهان است. 
درخت برای اینکه آب موردنیاز را تامین کند از ریشه ها آب 
را توسط آوند یا همان رگ های گیاهی اش باال می کشد و به 

برگ می رساند
درخت،  آوندها  یا  رگ ها  طریق  از  آب  حرکات  ردیابی 
شاخه های  درختان  از  برخی  شب،  طول  در  نیست.  آسان 
تا آنها  اینچ( پایین می آورند  تا ۱۰ سانتی متر )4  خود را 
این روند خیلی آهسته و  ببرند.  باال  با خورشید  را دوباره 
بود  این  بر  دانشمندان  باور  اواخر  تا همین  و  است  ظریف 
که فقط گونه های خاصی از درختان این کار را می کنند ولی 

ظاهرا تمام درختان این حرکت ها را انجام می دهند.
محققان دانشگاهی در دانمارک از روش اسکن لیزر برای 
اندازه گیری محل دقیق شاخه ها و برگ ۲۲ گونه درخت و 
بسیار  مشاهدات  گذشته   سال  کردند.  استفاده  درختچه 
از  درختان  حرکتی  چرخه های  روی  پیچیده ای  و  عجیب 

مطالعات دانشمندان به دست آمدند.
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آن ها در یک دوره دو تا شش ساعته 
توسط  ناشناخته  ناگهانی  حرکت  یک 
درختان را  که تا حد ۱ سانتیمتر )۰.4 
اینچ( بود کشف کردند. این حرکت به 
دلیل به تغییرات فشار آب در گیاهان 
بدنه  که   است  معنا  این  به  و  است 
یک  حدود  در  و  دارد   نبض  درختان 
می زند.   فعال  طور  به  نبض  این  دقیقه 
نبضی که در حقیقت فرایند پمپاژ آب 
البته در برخی  به داخل درخت است. 
از گیاهان حرکت های شاخه ها با چشم 
در  ولی  نمی شود  دیده  مسلح  غیر 
بعضی موارد هم این حرکات محسوس 
است و احتماال همین حرکات محسوس 
درختان در جنگل باعث ایجاد فوبیا در 
تنها  مشاهدات  این  می شود.  عده ای 
درختان  شگفتی های  از  نمونه  یک 
می دهد  نشان  که  است  رشد  حال  در 
درختان هم  زندگی های مخفی دارند و 
قادر به اشتراک منابع و ارتباط برقرار 

کردن و پیام رسانی هستند.
به  من  می گوید:»  سپهری  سهراب 
را  گل ها  نبض  نزدیکم،  زمین  آغاز 
را  شاعرانه  حس های  ظاهرا  می گیرم« 

هم می شود روزی با علم اثبات کرد!
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د مدا با

اردیبهشت  میانه  ی  به  سال  هر 
که می رسیم منتظر پیش خبرها و 
آن  سایر حواشی  و  افتتاح  کتاب،  نمایشگاه  از  خبرهایی 
هستیم. امسال هم مثل هر سال، اما با تیتر »سی ویکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت 
برگزار می شود«. همه هم قول داده اند  در مصالی تهران 
هیچ،  نگیرند  را  »جمع«  حال  و  باشند  »کول«  خیلی  که 
حالی هم بدهند. ولی شما که خوب می دانید که »جمع« 
راضی است تا فقط کسی یا نهادی خرابکاری نکند. همین. 
به هر حال شهرداری تهران »صد در صد قول آمادگی« 
است.  خیلی  صد  در  صد  برسد.  داد  به  خدا  است.  داده 
به  شاید  مثال  برای  چه؟  یعنی  شهرداری  که  می دانید 

علی زندیه وکیلی
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سی ویکمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

ما؟ کاتب  صبح  به  رساند  روزگار  چه 
خبرهای بامدادی



صورت ضمنی قول داده است که یک دفعه مثل دو سال 
قبل سیل سالن را نگیرد. تمام الهه ها هم زمان باید رحم 
کنند. به مدت ده روز. چون اگر سیل نیاید جای دیگری 
از بخِت »جمع« باد می افتد و از یک چیز دیگر بامبولی 
بیرون می زند. نه، خیال تان از زلزله راحت باشد. بالخره 
هیچ.  زلزله  و  سیل  پس  مسلحش.  بتِن  و  مصلی ست 
امکان های  این قدر  ما  دیار  در  چیزها،  خیلی  می ماند، 
متنوعی هست که حاال جایش نیست و بماند برای بعد. 

یا این که به گزارش خبرگزاری ها »معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای سیاست های 
در  کشور  نشر  از  حمایت  و  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج 
کارت  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  برپایی  ایام 
ویژه خرید یارانه ای کتاب را در اختیار دانشجویان قرار 
می دهد« که البته مبلغ آن »یک میلیون ریال« یا همان 
امروز حدود ۲5 دالر  نرخ  به  که  تومان است  صد هزار 
می شود. به واقع باید ممنون بود که عالوه بر این حمایت 
تا  اعالم شده که تالش می شود  کتابخوانی،  از فرهنگ 
کم تر بریزند و کتاب هایی را جمع کنند که چند صباِح 

پیش خودشان مجوز داده اند.
ولی  نیست  مجالش  که  هست  هم  دیگری  خبرهای 
زیاد  اردیبهشت   ۲۲ ببینیم.  را  ماجرا  آخر  تا  منتظریم 

دور به نظر نمی رسد.
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کار نقد در ایران کم منتشر 
می شود. البته به هیچ عنوان 
انتخاب شود  اثری  مثال  برای  نیست.  ترجمه  منظور 
به قول معروف »درخور«  به آن، متنی  و در مراجعه 
جوانه بزند و بیرون بیاید. این به آن معنی نیست که 
به  نقدی  رفوئی  پویا  و  حسینی  صالح  مشترک  کار 
طور کامل »درخور« بر »اسفار کاتبان« است، اما این 
دو منتقد تالش قابل تقدیری را برای ایجاد زمینه ای 
انجام  به  اثر  این  از  شایان  دریافتی  جهت  در  بهتر 

رسانده اند.
در  که  است  خسروی  ابوتراب  اثر  کاتبان«  »اسفار 
برای  بر جوایزی که  سال ۱۳۷۹ منتشر شد و عالوه 
نویسنده اش به ارمغان آورد، نظر بسیاری از مخاطبان 
جدی و صاحب نظران ادبی را به خود جلب کرد. این 
یهودی  دانشجویی  آشنایی  از  است  داستانی  رمان 
و  سعید  نام  به  مسلمانش  همکالسی  و  اقلیما  نام  به 
کار  و  ساز  در  قدیسان  نقش  بر  تحقیقی  موضوع  با 
جوامع پیش می رود. اما در روند تحقیق مشترک این 

نگاهی به نقد »اسفار کاتبان«

کتابخانه

کاشیگری 
کاخ کاتبان

علی زندیه وکیلی
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متوجه  دانشجو  دو 
جدایی،  که  می شویم 
کتاب  آغازین  نقطۀ 
این  که  روایتی  در 
انجام  شخصیت  دو 
به  را  ما  می دهند 
می کشاند  فضاهایی 

با روایاتی دیگر است. یکی زندگی پدر  نقطۀ تالقی  که 
با خود خرده  که  و سعید  اقلیما  دیگری عشق  و  سعید 

روایاتی پر شور و عجیب به همراه می آورند.
صالح حسینی و پویا رفوئی منظر خود را در قالبی که 
به واقع می توان به این دو منتقد متعلق دانست، منعکس 
کاخ  کاشیگری  یعنی  کتاب،  این  که  هرچند  کرده اند. 
کاتبان، را نمی توان در قیاس با نقدها و مقاالت متنوع و 
متعددی که بر آثار ادبی بزرگ و کوچک جهانی نوشته 
بهترین  از  یکی  اما  دید؛  رفیع  جایگاهی  در  می شود 
گذشته  سال های  در  فارسی  ادبی  ُمدوِن  نقد  نمونه های 

است. اگر نخوانده اید، سر فرصت هردو را بخوانید.

تعداد صفحه: ۹4
نسخه کاغذی: ۸ یورو
نسخه فیدیبو: رایگان

شماره 6 45



فردا 
در ته بطری

صفاری عباس 

بر همین صندلی کنار در می نشیند
و صاف و پوست کنده می گوید

ساعت  تماشای  از  است  خسته 
دیواری

که با هر جهش چکش وار عقربه ای 
سیاه

چیزی را در اعماق وجودش
خرد و خمیر می کند

اما نمی گوید
برای میانبر زدن به فردا

هر شب باال می آورد
ته یک بطری نوگشوده را

فردایی که هرگز به تنابنده ای
قول نجات بخشی نداده است

و پای او نیز
به درگاهش نرسیده

جایش را به فردای دیگری
واگذار خواهد کرد.

کتاب: مثل جوهر در آب
نشر مروارید

۱۳۹۳
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آثار اساتید طراحی 
در موزه هنرهای زیبا 

نگارخانه

در  موجود  آثار  نمایشگاه  دومین  مونترال،  زیبای  هنرهای  موزه ی 
مجموعه های شخصی را برگزار می کند.

در این نمایشگاه که با عنوان »از دستان اساتید، از پارمیجانینو تا ماتیس« 
 from the hands of the masters II - from parmigianino(
to matisse( برگزار می شود، مجموعه بزرگی از طرح ها و نقاشی های 

مختلف به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه آثاری از قرن شانزدهم تا قرن بیستم را از مجموعه های 

شخصی و خصوصی در معرض نمایش عموم قرار داده است. 
به  که  عین حال  در  نمایشگاه  این 

شده  دیده  کمتر  آثار  این   نمایش 
مجموعه  مهم  نقش  به  پردازد  می 

و  هنری  آثار  کنندگان  جمع  و  داران 
مقابله آن ها با سانسور آثار هنری اشاره 

مونترال  شهر  زیبای  هنرهای  موزه  دارد. 
پیش تر و در سال ۲۰۱۳ مجموعه ای از آثار 

به  را  خصوصی  مجموعه داران  به  متعلق 
در  نمایشگاه  این  و  بود  گذاشته  نمایش 

ادامه این مجموعه نمایشگاهی به شمار 
می رود.

این نمایشگاه از دهم آوریل تا ۱۲ 
آگوست در موزه هنرهای زیبای 
مونترال به نمایش در آمده است. 
درباره  بیشتر  اطالعات  جهت 
هنرهای  موزه  و  نمایشگاه  این 

زیبا اینجا را کلیک کنید. 
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پیپا نوازی سفیر
»عود چینی«
در مونترال

 لیو فانگ )Liu Fang( یکی از نوازنده های سرشناس 
این ساز است. 

فانگ در اجراهای مستقل یا همراه با ارکستر خود، در 
سراسر جهان سعی می کند مردم را با نوای شگفت انگیز 
این ساز و همچنین زیبایی و شکوه موسیقی چینی آشنا 

سازد. 
شهروندان  دارد  قصد  و  است  آمده  مونترال  به  فانگ 
او  کند.  آشنا  شگفت انگیز  موسیقی  این  با  را  شهر  این 
در کنسرتی رایگان عالوه بر اجرای قطعاتی با ساز پیپا، 
قطعاتی را نیز با ساز معروف به سی تار چینی، اجرا خواهد 

کرد. 
در  شب،   ۸ ساعت  می   ۱۲ شنبه  روز  کنسرت  این 
کلیسای سن ژکس  )St Jax(واقع در ۱4۳۹ خیابان سنت 

کترین)Sainte-Catherine(  غربی برگزار می شود. 
برای اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت این کلیسا و 

مرکز فرهنگی در این نشانی مراجعه نمایید. 

لیو فانگ، نوازنده ی ساز پیپا )عود چینی(

˂

http://stjax.org/


بین دور

خود  یازدهم  هفته ی  به  صدا  مسابقه ی 
رسیده است. دومین اجرای زنده از دومین 
گروه یک چهارم نهایی همچون هفته ی قبل برگزار شده است  و 

سه خواننده از هر گروه به نوبت  بر روی صحنه حضور یافتند. 
مردم رأی داده و با نظر مربیان تصمیم نهایی گرفته شده است 
و هنرجویانی که به مرحله بعد راه پیداکرده اند مشخص شده اند؛ 
و  باغداساریان  میریام  گرو،  گروه  از  لوران  یاما  و  ببینو  ساموئل 
فلیکس لوملولن از گروه الرا فابیان، کرین البل و ژوناتان فریمن 
از گروه اریک الپوئنت و یان براسار و ادوار لگسه از گروه الکس 

نوسکی. 
بحث ها و تحلیل ها در فضای مجازی و 

فریمن  ژوناتان  بر  بار  این  مطبوعات، 
به  آرا  درصد   6۲ با  او  دارد.  تمرکز 

پیداکرده  راه  نیمه نهایی  مرحله ی 
که  می شود  پیش بینی  و  است 

برنده مسابقه ی امسال باشد.  
مسابقه،  از  قسمت  این   در 
 )Serena Ryder( سرنا رایدر
در  کانادایی  مشهور  هنرمند 
صحنه  در  هنرجویان  کنار 
ظاهر شد و به همراه آنها آواز 
خواند. آهنگ های این هنرمند 
بار  میلیون  بیست  تابه حال 
حاضر  حال  در  و  شده  دانلود 
جهانی  محبوب  هنرمندان  از 

محسوب می شود. 

پریسا کوکالن 

»صدا« 
در هفته یازدهم



)Eric Lapointe(اریک الپوئنت 
اریک الپوئنت از بزرگ ترین هنرمندان سبک موسیقی راک در کبک است. 
او در سال ۱۹6۹ دریکی از شهرهای استان کبک در خانواده ای هنرمند 
و فرهنگی متولدشده است. اریک در جوانی از فعاالن حزب کبک که برای 

استقالل کبک و حفظ زبان فرانسه تالش می کردند بوده است.
 الپوئنت از بار قدیمی مشهور مونترالی »کالب سودا« )Club Soda( در 
خیابان سن لوران، در ۲۰ سالگی شروع کرده و تابه حال میلیون ها بارکارهایش 

به فروش رفته است.
 به نوشته سایت »صدا«  او یک افسانه ی زنده است و تابه حال چهارده بار 
جایزه ی فلیکس )Félix(،  )جشنواره برترین موسیقی های کبکی( را دریافت 

کرده است. 
اریک الپوئنت در هر پنج سری این مسابقات حضورداشته است و هم اکنون 

از مجرب ترین مربیان این برنامه در کبک محسوب می شود.

معرفی مربی :

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


کالچ و دنده

منشی  می رسم،  جاگوار  روم  شو  به  وقتی 
شیک پوش جاگوار با خوش رویی از من استقبال میکند، 

یکی از دوستانم که مدیر اینجاست هنوز نیامده یا شاید هم 
من طبق عادت زود رسیده ام. با یک اسپرسو  در فنجانی چینی 

سفیدرنگی در دست، مبهوت جاگوارها و رنجرورهای چیده شده 
در کنار هم در سالن نمایشگاه می شوم درحالیکه موسیقی کالسیک 

در فضای شو روم پخش حس خوبی به من می دهد و کم کم احساس 
با  آهنی  این غول های وحشی  زیبای  بدنه  نور خورشید روی  می کنم 

آهنگ به رقص در می آید.
شانس آوردم که دستی از پشت روی شونه ام می خورد و من را از دنیای 
خودم بیرون میاورد وگرنه حتمًا یکی از جاگوارها شروع می کرد به حرف 
زدن با من. پدرام دوستم و مدیر نمایشگاه جاگوار کنارم ایستاده و مثل 

همیشه با خنده و شوخی احوال پرسی می کنیم. 
من کنار یک جاگوار F-Type ایستاده ام که پدرام به شوخی میگه: 
»نه داداش، تو با پاشنه کش هم توی این ماشین جا نمیشی«. این را 

راست میگوید، با خنده و در حالی که به یک لندروور دیسکاوری 
خوشگل در آن کنار اشاره می کنم جواب می دهم اگر می خواهد 

هدیه ای بدهد به همان »دیسکاوری« راضی هستم و نگاهی به 
برچسب قیمت 6۳ هزار دالری مدل پایه اش می اندازم.

وحید امیری

تست فنی 

XES جاگوار
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*

این تست توسط 
آزمایشگر مورد 

تایید و در شرایط 
کنترل شده، انجام 

شده است. رانندگی 
در شرایط جدی، 

برای دارندگان 
گواهینامه های 

معمولی به هیچ وجه 
توصیه نمی شود.

»



XE جاگوار
را  من  انتظار  بی صبرانه  امروز  ماشین  دو 
می کشند تا توانمندیهایشان را تست کنم که 
هستند.   XE مدل  جاگوار  خانواده  از  دو  هر 
واقعیت این است که جاگوار با مدل XE خود 
 XE شده.   BMW و  مرسدس  با  رقابت  وارد 
میتواند برای مدل های سری BMW3 و کالس 

سری C  مرسدس بنز رقیب خوبی باشد.

اول، دسته دنده!
من نمیدانم بعضی از این ماشین سازها چه پدرکشتگی 
با دسته دنده دارند که دائم تالش می کنند به یک شکلی 
روزی  همان  از  هم  جاگوار  کنند.  منقرض  را  نسلش 
کرده  تبدیل  را  قدیمی  خوشگل  دسته دنده  آن  که 
و  تون  ماهی  قوطی  مثل  ارتفاع  کم  استوانه  به یک 
بیاید، حسابی  باال  تا  زیرش  بسته  هم  موتور  یک 
آن  مگر  خب  است.  رنجانده  خودش  از  را  من 
دسته دنده های دهه ۷۰ که آنقدر زیبا بودند، 

چه ایرادی داشتند؟بگذریم... 

آغاز تست
صدای موتور ۲ لیتری را با فشار دکمه استارت در 

می آورم، موتور سرد است ولی من نگران نیستم چون 
با 4 هزار دور موتور در دقیقه، خیلی زود گرم خواهد شد. 

اسپورت  روی  می گذارم  را  رانندگی  مد  پارکینگ  همان  از 
ثانیه   6 که  هرچند  پدال شیفت.  با  هم  دنده  کردن  و عوض 

کند  من  نظر  به  ولی  نیست،  زیادی  زمان  گرفتن  برای شتاب 
به زمین  بدون عیب است، چسبندگی  و  می آید. فرمان دقیق 

نمی دارند.  نگهتان  خوب  زیاد  صندلی ها  ولی  است  خوب 
نمونه خود  صفحه دیجیتالی جلوی من چیزی مشابه 

در آئودی  است با این تفاوت که من با مدل ائودی 
است،  معمولی  موتور  صدای  کردم.  حال  بیشتر 
من  میکنند،  عمل  سریع  و  مکث  بدون  ترمزها 
به خودم جرآت میدم که با سرعت ۸۰ کیلومتر 
در ساعت پیچ تندی را دور بزنم و کماکان چرخ 

عقب را در آیینه بغل نبینم! 
خیلی  و  بی صداست  و  آرام  مستقیم  مسیر  در 

خوب صدای بیرون حذف می شود.
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جاگوار یعنی این یکی
اما این خودرو خیلی متین و باشخصیت 
است  دومی    XE به  حواسم  همه  من  و  است 
همین  به   .  F-Type بخاری  اسب   ۳۸۰ موتور  با 
خاطر کمی که دور می زنم تست را انجام شده تلقی 
می کنم و زود خودم را به پارکینگ می رسانم جاییکه 
یک جاگوار XE  S  با رنگ سیاه متالیک و رینگ های 
دیگر  این  است.  منتظر من  قرمز  کالیپرهای  با  اینچی   ۱۹
اصال چلوکباب کوبیده نیست، این یک سلطانی مخصوص 

سفارشی با روغن حیوانی از نوع  جاگوار است!!
صندلی های اسپورت چنان لبه دارند که انگار می خواهند 
روشن  بلندی  غرش  چنان  با  موتور  کنند،  له  را  کلیه هایم 
کاپوت  داخل  از  پیستون ها  االن  می کنی  فکر  که  میشود 
اصال  یکی  این  بود،  آروم  یکی  آن  هرچه  بیرون!  میزنند 
اعصاب ندارد، آرام از پارکینگ بیرون می آیم. با این غول 
می ترسم  می کنم  احساس  گازم  پدال  زیر  که  خفته ای 
تراکشن  دیگر!  جاگوار  چهارتا  به  بکوبمش  همین جا 
همه  حاال   و  روشن  مد  اسپورت  خاموش،  کنترل 
به  کابین قرمز می شود  چیز در داخل 
این نشانه که اژدها بیدار شده.
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صدای غرش موتور و رنگ 
قرمز فشار خونم را باال می برد و آدرنالین 

فراوانی در خونم تزریق می شود، احساس جنگجو 
بودن به سراغم می اید و ناگهان چنان پایم را روی پدال 

گاز می کوبم که اگر عقربه دور موتور آنالوگ بود، حتما کنده 
به 5 هزار می رسد صدای موتور  اینکه دور موتور  از  بعد  می شد، 

همه ی چیزی است که حس می کنی و فرمان تنها امیدت که پوزه این 
حیوان وحشی را از الی بقیه ماشین ها به چپ و راست هدایت کنی.

چیز  همه  دیگر  که  اینجاست  می اندازد،  چیتا  اولیه  خیز  یاد  به  را  من 
اهمیتش را برایم از دست می دهد و خیابان های مونترال برایم به صحرای آفریقا 

و ماشین های دیگر به آهو و بوفالو تبدیل می شوند و من هم گرسنه و وحشی! 
در آن لحظات در دلم دعا می کردم که پالک موقت از پشت ماشین کنده شده 
باشد!! ... بین هر دنده پایم را تا انتها روی پدال گاز نگه می دارم و می گذارم دنده  ها 
تا حد ممکن دیر عوض شوند. چراغ روبرویم قرمز شده ولی من همچنان پایم به کف 
کابین خودرو چسبیده و درست در لحظه آخر و به امید دیسک های برمبو، با هر 
دو پا می روم  روی پدال ترمز. فقط کم مانده عینک از روی صورتم پرواز کند. لذت 
راندن این مدل XE در برابر جاگوار اولی مثل پرواز کردن با جت جنگی در برابر 
هواپیمای مسافربری است، یک پارکینگ خالی پیدا می کنم و چند تایی عکس 
ادامه میدهم.  راندنش  به  باز هم  و  این ماشین دوست داشتنی  می گیرم  از 
تقریبا دیگر باک بنزین در حال تمام شدن است که برمی گردم به سمت 

نمایشگاه اما در راه برگشت هم حاضر نیستم مد اسپورت را عوض کنم . 
پدرام که نظرم را می پرسد، فقط در مورد XE-S  حرف می زنم. 

می پرسد پس XE  چه؟ و پاسخ می شنود آن فعاًل باشد تا بعد! 
 F -Type  R در راه برگشت در این فکرم که چطور در

جا کنم خودم را. از همین امروز باید رژیم را شروع 
کنم ولی با قد ۱۹۰ سانتی متریم چه کنم؟

* مدیر و مؤسس کلوپ ماشین بازان ایرانی-کانادایی
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https://t.me/FPCCC


درای کانادا 
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ورزش ارزش است
میدانی و  دو 

واقعا از چه وقت به فکر بشر رسید سر هر 
چیزی با دیگری مسابقه بدهد؟ سر پریدن، 

پرتاب کردن اشیاء و لوازم و از همه ابتدایی تر دویدن. 
به احتمال زیاد انسان های نخستین وقتی از سر راه یک ماموت 
عصبانی فرار می کردند متوجه شدند سر دویدن هم می توانند 
مسابقه بدهند. البته آن زمان بازنده ها سرافکنده نمی شدند؛ له 
می شدند. برای همین دونده های سرعت جوری می دوند که انگار 
اگر یک صدم ثانیه دیرتر به خط پایان برسند جانشان به خطر 

می افتد. 
ورزشکاران رشته های پرتابی عاشق پرتاب کردن ابزار کارشان 
فلزی،  گلوله ی  )نیزه،  خود  ورزشی  وسایل  به  آن ها  هستند. 
پاندول کمی سنگین یا آن صفحه ی گرامافون چهل و پنج دوِر 
سه کیلویی( عشق می ورزند، ناز و نوازشش می کنند، اما ناگهان 
انگار بهشان برخورده طرف را پرت می کنند پنجاه متر آن طرف 

تر.
 واقعا بشر چه موجود پیچیده ایست! 

خطری که بچه ی یک پرتابگر را تهدید می کند وقتی به آغوش 
گرم پدر می رود به مراتب بیشتر از خطری است که متوجه فرزند 

یک وزنه بردار است.
با چند نقطه   فرزند وزنه بردار بعد از کوبیده شدن به زمین 
شکستگی به کار خود خاتمه خواهد داد؛ اما فرزند یک پرتابگر با 
تمام وجود همه ی قوانین فیزیک را تا نقطه ی فرود حس خواهد 

کرد. 
می خواهد،  امکانات  پرتابی  رشته ی  یک  ورزشکار  وقتی 
فوتبال است که در  اندازه ی زمین  منظورش فقط یک محوطه 
آن نیزه، گلوله، پاندول یا آن صفحه ی گرامافون چهل و پنج دور 
سنگین را به هر سمتی که دلش خواست پرت کند و اگر آن چیز، 

توی سر کسی خورد بازخواستش نکنند. 

حامد حبیبی
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به هر حال پیدا کردن همچین قطعه زمینی که کسی نخواهد 
که  است  دشوار  قدر  آن  کند  باز  فالفلی  یا  بسازد  برج  تویش 
طرف سال ها تمرین و سختی را به جان می خرد تا بگذارند در 
هر مسابقه سه بار چیزهای مورد عالقه اش  )گلوله، نیزه، پاندول 
یا صفحه ی چهل و پنج دور( را هرجا دلش خواست پرتاب کند. 

در میان انواع دوها، دوی امدادی به آدم استرس می دهد. 
در هیچ رشته ای یک تکه چوب این اندازه اهمیت ندارد و در 

عین حال این قدر بی اهمیت نیست. 
اگر شما خودتان را بکشید و از خط پایان رد شوید ولی چوب 
دست تان نباشد برنده محسوب نمی شوید، اگر نفر دوم باشید و 
چوب را جلوتر از نفر اول به سمت خط پایان پرتاب کنید و چوب 
از خط رد شود باز هم شما برنده نیستید. اصال معلوم نیست این 
چوب در تعیین برنده مهم است یا نیست و آیا در پایان به همراه 
تیم قهرمان از چوبی که نقش مهمی در پیروزی آن ها داشته یا 

نداشته تقدیر می کنند یا نمی کنند؟
اگر دو نفر با هم مشغول تماشای مسابقه ی پرش سه گام باشند 
این کجاش  به دیگری خواهد گفت:»  آنها  از  نکنید یکی  شک 
سه گامه؟ این که صد تا گام برداشت.« اصال این رشته ی ورزشی 

بدون این سوال معنایی ندارد. 
در دو و میدانی دو نوع پرش دیگر هم وجود دارد: پرش ارتفاع 
و پرش با  در پرش ارتفاع انعطاف کمر مهم است. در پرش با نیزه 

انعطاف نیزه.
 البته معلوم نیست چرا به چوب به آن بلندی نیزه می گویند 
چون هرجور فکر کنی نیزه به آن بلندی را که نمی شود پرتاب 
کرد و نیزه ای که به درد پرت کردن نخورد به درد الی جرز می 
خورد. شاید انسان نخستین این نیزه را توی چشم ماموت فرو 
می کرده، بعد که ماموت عصبانی می شده شروع می کرده به دوی 

سرعت.
 تا به حال فکر کرده اید یک پرش کننده ی با نیزه وقتی به ماه 
عسل می رود یک ماه چطور باید به تمریناتش برسد؟ یا چوب 
نیست، اگر هم باشد به اون بلندی نیست، یا مانع به اون ارتفاع 

نیست، یا تشک کلفت برای فرود آمدن در دسترس نیست. 
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 

را  آن  اشتراک 

دهید پیشنهاد  خود  دوستان  به 

است رایگان  مداد  اشتراک 

فرم اشتراک
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