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سرِ خط

ماجرای تأخیر در رسیدگی به پرونده های درخواست اقامت دائم تعداد 
زیادی از ایرانیان این روزها رسانه های کانادا را پر کرده است. بررسی این 
ماجرا نکات زیادی را برای کسی که شاید هنوز با تفکر سرزمین مادری 

خود در یک جامعه دمکراتیک زندگی می کند، آشکار خواهد کرد.
ما ایرانیان معموالً و به جبر تاریخ به جکومت شخص بر خودمان عادت 
نیست،  دیگری  از  برابرتر)!(  کسی  قانونی  در  اینکه  پذیرفتن  و  داریم 
معموال با یک پوزخند از طرف ما همراه خواهد شد. اما تالش قانونی چند 
وکیل و پیگیری مداوم ایرانی هایی که پرونده هایشان به تأخیر افتاده بود، 
سرانجام دولت کانادا را وادار به اعتراف کرد که علی رغم شعار برابری، 
در عمل، ملیت صاحبان این پرونده ها باعث تأخیر در بررسی روند آن ها 
شده است. حاال بهانه های مختلفی هم برای این موضوع دارند اما همین 
دولت تا دیروز حاضر به پذیرش تبعیضی که انجام داده، نبود. آنچه 

دولت کانادا را وادار به تسلیم کرد، حرکت مبتنی بر قانون بود.
کانادا سرزمین حکومت قانون است، قانونی که نه مقدس است که 
نشود دست به آن زد و نه نامقدس که بشود ندیده اش گرفت. قانونی 
که برای همه یکسان نوشته شده و شهروند درجه یک و دو در آن 
وجود ندارد. اگر هم جایی و در زمانی، مجری قانونی دست از پا 
خطا کرد، از راه قانونی و با حمایت همان قانونی که نقض شده، 

می توان حق را به حقدار رساند.
این چند جمله را گفتم که یادآوری کنم فقط 5 ماه دیگر تا 
انتخابات مجلس کبک باقی مانده است. انتخاباتی که سرنوشت 
به دست یک حزب  برای ۴ سال دیگر  را  استان زیبایمان 
سیاسی می سپارد. نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب 
ائتالف برای آینده کبک )CAQ( با اختالف کمی از حزب 
لیبرال که اکنون قدرت را در دست دارد، جلوتر است. اگر 
تغییر می خواهیم باید در انتخاب سرنوشت مان مشارکت 

کنیم. اینجا رای ها شمرده می شود!

حکمرانی قانون



پنجره

عکس: پوریا  ناظمی



یا کمتر  از هرکس که 5۰ سال  کانادا   در 
دارد اگر سوال کنید که آیا باورش می شود 
یک  وسط  در  قرمز  افرای  برگ  جز  به  دیگری  پرچم  روزی  که 
که  می گوید  به شما  حتما  بوده است  کانادا  پرچم  زمینه سفید، 
نه. ولی  برای کسانی که در جریان تحوالت پرچم از دهه ۱۹۴۰ 
پرماجرای  روایت  بوده اند،   ۱۹6۰ در سال های  آن  اوج  دوران  تا 

پرچم ملی کانادا چندان هم ناآشنا نیست.

داستان از کجا شروع شد؟
اول  کانادا در  استقالل  از  بعد 
میالدی،   ۱۸6۷ سال  جوالی 
سال ها  تا  کانادا  رسمی  پرچم 
همان پرچم سلطنتی بریتانیای 

کبیر بود.

پرچم  زمان یک  همان  در  اما 
غیر رسمی هم برای کانادا وجود داشت که زمینه اش قرمز رنگ 
بود و روی آن به نشانه هریک از ایالت های رسمی کانادا که تا 
زنبق  گل های  مثال  داشت.  قرار  نمادی  داشت،  وجود  زمان  آن 

سرنوشت 
یک برگ افرای 

قرمز 

گذر زمان

مریم ایرانی

زمان: 9 می 1946 و 16 می 1964
مکان: اتاوا، اونتاریو

 به بهانه سالگرد بحث بر سر طرح اصلی پرچم ملی کانادا 
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طالیی به نشانه ایالت کبک که 
فرانسوی ها  فرماندهی  تحت 
بود، دستگاه چنگ ایرلندی به 
نشانه بخشی از ایالت مربوط به 
امپراتوری بریتانیا، شیر طالیی 
اول  شاه  ریچارد  ایالت  نماد 
زنبق  و  شیر  کبیر،  بریتانیای 

قرمز نماد ایالت مربوط به اسکاتلند و در انتها هم سه شاخه 
افرای قرمز و طالیی که نماد مربوط 

به ایالت اونتاریو بود. 

طرفداران  سال ها  تا  حال  این  با 
سلطنت اجازه نمی دادند که از پرچم 
قرمز رنگ در هیچ مکانی استفاده 
شود. اولین کسی که جرات کرد تا 
از پرچم قرمز رنگ استفاده کند ِسر 
جان مک دونالد نخست وزیر کانادا 
در سال ۱۸۹۱ بود. او در پوسترهای 
انتخاباتی اش به جای پرچم بریتانیا 
با پرچم قرمز رنگ کانادا ظاهر شد 
و این پرچم را بر فراز پارلمان کانادا 

برآویخت.

انتقاد  مورد  شدت  به  کار  این   
جبران  برای  و  گرفت  قرار  لندن 
آن بالفاصله در زمان نخست وزیر 
بعدی یعنی سر ویلفرد الریر پرچم 

بریتانیا دوباره به سر جای خودش برگشت. 
این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۴6 ، نخست 
قرمز  پرچم  دوباره  کینگ،  مکنزی  ویلیام  نام  به  وزیر جدید 
را به دستور کار پارلمان آورد و درخواست کرد تا یک پرچم 
یک  کار  این  برای  شود.  طراحی  کانادا  برای  ملی  و  واقعی 
به  هزار طرح هم  در حدود ۲5  و  داده شد  فراخوان عمومی 
دست پارلمان کانادا رسید ولی در نهایت با مخالفت ایالت های 
مختلف از جمله ایالت کبک که با ورود طرح های جدید زیاد 
طالیی  افرای  برگ  یک  فقط  نهایتا  جدید  پرچم  نبود  موافق 
رنگ که مورد تایید همه ایالت ها از جمله اونتاریو و کبک هم 
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اضافه  قرمز  پرچم  به  بود 
به  ها  عالمت  بقیه  و  کرد 
بریتانیای کبیر  جز عالمت 

را حذف کرد. 
سری  یک  بین  این  در 
بین  هم  جدی  اختالفات 
بر  اونتاریو  و  کبک  ایالت 
همیشه  پرچم  طرح  سر 

زنبق  که گل های  و کبک همیشه می خواست  وجود داشت 
و زمینه آبی رنگ خودش را به نشانه حضور فرانسوی ها در 
پرچم حفظ کند ولی در نهایت در آخرین طرح پرچم اثری 

از فرانسوی ها باقی نماند. 

وعده انتخاباتی آقای نماینده برای تغییر پرچم
کانادا خیلی جدی شده  برای  پرچم  در دهه ۱۹6۰ مساله 
 بود. دلیلش هم این بود که پرچم کانادا هنوز برای خود این 
این  سر  از  را  سایه اش  کبیر  بریتانیای  عالمت  نبود.  کشور 
از این مساله  از وطن پرستان  پرچم برنداشته بود  بسیاری 
نمایندگان  از  یکی  پیرسون،  لِستر  بودند.  ناراحت  بشدت 
به شدت  نطق آتشین در سال ۱۹6۰  جناح مخالف در یک 
دولت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تصویب یک طرح 
بسیار ویژه برای رسیدگی به این قضیه شد. اما دولت محافظه 
نپذیرفت. پیرسون که  را  این مساله  به هیچ وجه  کار وقت 
نماینده حزب لیبرال بود وعده داد که ظرف دوسال بعد از 
انتخاب خود در انتخابات، مساله پرچم ملی کانادا را فیصله 
دولت  وارد  اقلیت  جناح  با   ۱۹6۳ سال  در  لیبرال ها  بدهد. 
شدند و پیرسون توانست به وعده خود عمل کند. در سال 
۱۹6۴ طرح جدید پیرسون برای پرچم کانادا رونمایی شد که 
یک شاخه افرا با سه برگ روی زمینه سفید با مرزهای آبی 
رنگ بود. رنگ قرمز اصلی 
شعار  طبق  پرچم  زمینه 
»از  که  کانادا  دولت  اصلی 
دریا تا دریا« نام داشت به 

آبی تغییر پیدا کرده بود.
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 ۱۷ در  دوستانه  میهن  نطقی  در  پیرسون 
می ۱۹6۴ از همه مردم خواست از پرچمی که 
باشد حمایت کنند.طرح  کانادای واقعی  نماد 
رسانه ها  انتقاد  مورد  شدت  به  جدید  پرچم 
قرار گرفت و آن ها حضور رنگ آبی در پرچم 
و  فرانسوی  ها  به  دادن  امتیاز  از  نشانه ای  را 
دولت کبک می دانستند. طرح پرچم جدید به 

رفراندوم گذاشته شد. 
باید در اینجا به انتخاب هوشمندانه پیرسون دقیق شوید. 
چون او با زیرکی از تمام نمادهای سنتی و ایالتی در پرچم 
خاطرنشان  با  سخنانی  در  اینکه  ضمن  بود.  کرده  استفاده 
کردن رنگ های قرمز و سفید به عنوان لطف دولت بریتانیا به 
کانادا سعی کرد رضایت شاه انگلستان را هم جلب کند و از 
طرفی برگ افرا را هم در پرچم لحاظ کرده بود. حضور رنگ 
آبی هم دل فرانسوی ها را نرم می کرد. پیرسون فرد بسیار 
پیگیر و سختکوشی در عالم سیاست بود و یکبار هم برنده 
کمیته ای تشکیل  در هر حال دولت  نوبل شد.  جایزه صلح 
داد و طرح پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. با حدود ۲۰۰۰ 
رای موافق برگ افرا رسما وارد پرچم کانادا روی یک زمینه 
سفید شد .تفاوت پرچم تصویب شده با پرچم پیرسون در 
برگ  و فقط یک  نبود  برگ  از سه  بود که دیگر خبری  این 
قرمز مورد قبول واقع شد که آن هم پیشنهاد جرج استنلی 
بود که یک نویسنده و تاریخ نگار و سیاستمدار مشهور بود. 
با این حال دولت وقت  این پرچم  را هم به رسمیت نشناخت 
و  فرانسوی ها  حمایت  با  اما  درگرفت.  زیادی  بحث های  و 
شامل  که  جدید  پرچم  باالخره  مردم  آرای  و  لیبرال  جناح 
یک برگ افرای قرمز روی 
حاشیه  با  و  سفید  زمینه 
کبیر  بریتانیای  پرچم های 
و دولت کبک بود به عنوان 
دسامبر  در  اصلی  پرچم 
قبول  مورد   ۱۹6۴ سال 

واقع شد.
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که  زمانی   ۱۹65 ژانویه  در 
پیرسون در مراسم تشییع جنازه 
لندن  در  که  چرچیل  وینستون 
بود،  کرده  برگزار می  شد شرکت 
فعلی  طرح  دوم  الیزابت  ملکه 
پرچم کانادا را که فقط یک برگ 
سفید  زمینه  روی  قرمز  افرای 
است مورد تایید قرار داد و بدین 
متولد  کانادا  فعلی  پرچم  ترتیب 

شد که دیگر در آن خبری از پرچم های بریتانیا و کبک هم نبود. در 
۱5 فوریه ۱۹65 در مراسمی رسمی در اتاوا و با حضور جورج ونیر 
نخست وزیر وقت، این پرچم به طور رسمی پرچم کانادا اعالم شد و 
همزمان در تمام دنیا پرچم قدیمی را پایین کشیدند و پرچم جدید 

به اهتزاز درآمد.

چرا افرای قرمز و رنگ سفید 
شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چرا اینقدر برگ افرا و 
رنگ سفید و قرمز در پرچم مهم است. از قرن ۱۸ میالدی به دلیل 
وجود درخت افرا در طبیعت کانادا، برگ افرا نماد کانادا به حساب 
می آمد و هر دو ایالت کبک و اونتاریو هم به عنوان ایالت  های مهم 
آن را قبول داشتند. شاه جرج پنجم در سال ۱۹۲۱ رنگ های قرمز 
و سفید را به عنوان دو رنگ اصلی لباس های ارتش کانادا انتخاب 
کرده بود و سربازان کانادایی در طول جنگ های اول و دوم جهانی 
همیشه لباس هایشان را مزین به برگ افرا می کردند. طرح کنونی 
برگ افرای پرچم کانادا از روی یک طرح صنایع دستی کانادا که در 
اتاوا نگهداری می شود روی پرچم رسم شده و کیفیت چاپ نقاط 
روی برگ به گونه ای است که در وزش باد پرچم با باالترین وضوح 

ممکن به چشم بخورد. 
نماد  با  کانادا  امروز  پرچم  حال  هر  به 
افرای مشهور قرمز روی زمینه سفیدش 
است  کانادا  های  ایالت  همه  تایید  مورد 
که هر یک به طور جداگانه هم برای خود 
پرچم دارند. آن ها قرمز را نشانی از خون 
هر کانادایی که برای وطن می دهد و سفید 
را نمادی از پاکی و خلوص مردمان در راه 

میهن تلقی می کنند.
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جارچی

دولت کانادا موضع پیشین خود در مورد پذیرش 
تاخیر در بررسی  روند تقاضای ایرانیان برای اقامت 

بررسی  در  تاخیر  به  و  داد  تغییر  را  کانادا  در  دائم 
پرونده های درخواست اقامت ایرانیان در کانادا صحه 

گذاشت.
در اواخر مارس گذشته، احمد حسین، وزیر امور 
بی اطالعی  اظهار  تاخیر  این  از  کانادا  مهاجرت 

کرده و گفته بود، این تاخیرها فقط شامل افرادی 
مشخصی می شود که نیاز به بررسی های امنیتی 

بیشتری داشته اند. او تأکید کرده بود که همه 
موارد تأخیر پرونده های خاص داشته اند. اما 

ایرانیان مخصوصًا دانش جویانی که اکنون 
ساکن کانادا هستند بر این عقیده بودند 

پرونده هایشان  بررسی  روند  در  که 
به  است.  گرفته  صورت  تبعیضی 

شد  تشکیل  کمپینی  دلیل  همین 
مقامات  از  مداومی  پیگیری های  و 

دولتی صورت گرفت.

کانادا تأخیر 
در پرونده های 

ایرانیان را 
پذیرفت
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طبق اعالم عمومی اداره مهاجرت کانادا زمان الزم برای بررسی 
پرونده مهاجرت به طور متوسط  5۷ روز باید باشد اما این در 
حالیست که برای تعدادی از ایرانیان این زمان تا سه سال طول 
کشیده است. به همین دلیل ایرانیانی که پرونده هایشان شامل 
با  و  مجازی  فضای  در  را  خود  نارضایتی  بود،  شده  تاخیر  این 

عنوان »تاخیر در درخواست اپلیکیشن ایرانیان« ابراز کردند.
 در نتیجه این تالشها و اعتراضات، در نهایت و در هفته گذشته 
وزیر امنیت عمومی کانادا وجود این تاخیر را پذیرفت و اعالم 
مورد  در  تحقیق   و  ایرانیان  پرونده های  امنیتی  بررسی   کرد 
پیش زمینه امنیتی این متقاضیان بیش از حد انتظار طوالنی و 
مشکل شده است. وزیر امنیت عمومی در ادامه افزود به دلیل 
به سختی می تواند  کانادا  ایران، دولت  نداشتن کنسولگری در 
به پیشینه افراد دست پیدا کند. این بررسی ها عمدتا با کمک 
صورت  ایران  در  کشورها  سایر  کنسولگری  امکانات  از  گرفتن 
می گیرد. برای جبران این تاخیر، دولت کانادا کارمندان بیشتری 
را روی این موضوع خاص متمرکز کرده است تا روند پیشرفت 

بررسی پرونده ایرانیان سرعت گیرد.
برآورد اعضای فعال جامعه ایرانی در کانادا این است که حدود 
این  تاثیر  تحت  حاضر  حال  در  ایرانی  متقاضیان  پرونده   6۰۰
مسئله قرار گرفته و این موضوع زندگی این افراد را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.
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بررسی موسیقی شمال خراسان 
در کافه لیت

پنج شنبه، ۱۹ می، »کافه لیت« سیصد و هفتاد و نهمین جلسه خود 
را با هدف بررسی موسیقی شمال خراسان برگزار می کند. 

با  برنامه  این  »کافه لیت«  وب گاه  از  نقل  به  »مداد«  گزارش  به 
سخنرانی ایمان صادق زاده، موزیکدان ساکن کانادا و از ساعت ۱۹ در 
آدرس ۱65۰ خیابان مزنوو غربی، طبقه دوم آغاز خواهد شد و انتظار 
می رود تا ۲۰:۳۰ طول بکشد. در متن اعالم برنامه، دلیل انتخاب این 

منطقه از ایران آمده است:
»خراسان سرزمین طلوع خورشید است. سرزمینی در شمال شرقی 
ایران که همواره از یک سو، سدی در برابر تاخت و تازهای مهاجمان 
آسیای مرکزی بوده و از طرفی گذرگاهی میان استپ های این منطقه 

و سرزمین های متمدن و یکجانشین خاورمیانه.«
»این سرزمین قرن ها مرکز فکری ایران بوده، فضایی است فرهنگی 
با درخششی چشمگیر که در آن موسیقی، شعر، روایت و آیین های 
عرفانی و مذهبی از کوهپایه های هزار مسجد تا دشت های نیشابور 

در هم می آمیزند و بیانگر حال مردمان این دیار می شوند.
دارای  منطقه  فرهنگی  عناصر  سایر  مانند  خراسان،  موسیقی 
به  ازاستادی  تاریخچه و قدمتی بسیار طوالنی است و طی سده ها، 

شاگرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.«
سالن  به  ورود  هنگام  در  باید  که  است  دالر   ۳ برنامه  این  ورودی 

پرداخت شود.
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معنای زندگی: 
در باب خوشبختی

پنجشنبه آینده، ۱۰می۲۰۱۸ به بهانه یک سالگی سلسله  برنامه های 
مفهوم  سراغ  به  برنامه  این  در  شرکت کنندگان  زندگی«،  »معنای 

»خوشبختی« خواهند رفت. 
جلسات »معنای زندگی از دو دیدگاه؛ گفت وگویی میان فلسفه و 
)پژوهشگر،  داوودی  رضا  میان  گفت وگو  اساس  بر  در واقع  ادبیات« 
فرشید  و  مونترال(  دانشگاه  در  فلسفه  دانشجوی  و  مترجم 
شکل  مک گیل(  دانشگاه  فارسی  ادبیات  )محقق  سادات شریفی 
زندگی  چالش برانگیز  برگشت های  و  رفت  این  بین  در  که  می گیرد 

معنی می شود.
قسمت پنجم این گفت و گوها با عنوان : تأمالتی درباب »خوشبختی« 
روز پنج شنبه، دهم می از ساعت ۱۹:۰۰ در این آدرس برگزار می شود. 

ورود به این جلسات رایگان است. 
اینجا  به  می توانید  جلسات  این  پیشین  فایل های  دریافت  برای 

مراجعه کنید.
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»مداد« در نود و دومین 
جلسه »همدالن«

سه شنبه اولین روز ماه می، نود و دومین برنامه 
همدالن در فرهنگسرای سینا، محل همیشگی 

این نشست ها برگزار شد. 
اجرای  شامل  همدالن  نشست  دومین  و  نود 
تن  چند  و سخنرانی  زنده، گپ وگفت  موسیقی 
از  اعضا بود. در این برنامه همچنین به »مداد« 
فرصت داده شد تا به معرفی مجله تازه تاسیس 
خود و همکارانش بپردازد. در فرصت داده شده 
ابتدا فروغ میرطهماسب گروه مداد را به عنوان 
این  گروهی حرفه ای و پرکار معرفی کرد و کار 
مجله ظرف ۴ ماه اخیر را ارزشمند خواند. سپس  
آزاده مقدم از نویسندگان مجله آنالین مداد به 
دستاوردهایش  و  اهداف  و  رسانه  این  معرفی 
مجله  اخیر  ماه   ۴ طی  که  گفت  او  پرداخت. 
در شبکه های  ۲۲۰۰ عضو  به جذب  موفق  مداد 
حدود  امروز  به  تا  همچنین  و  شده  اجتماعی 
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الکترونیک  برای اشتراک هفته نامه  نفر  هزار 
»مداد« ثبت نام کرده اند که هر جمعه به آدرس 
ایمیلشان ارسال می شود. وی همچنین افزود 
ساکن  ایرانیان  از  »مداد«  خوانندگان  بیشتر 
این گروه  او در مورد هدف  مونترال هستند. 
گفت، مداد و اعضایش با هدف ایرانی ماندن 
و کانادایی شدن اعضا جامعه ایرانی مونترال، 
کار خود را آغاز کرده است و تمام تالش ما در 
جهت به روز بودن و استفاده ایرانیان مونترال 
مونترال،  کانادا،  مورد  در  تازه ترین خبرها  از 
جامعه ایرانی ساکن کانادا و مونترال و نهایتا 
هفتگی  مجله  مورد  در  او  است.  ایران  اخبار 
داد  توضیحاتی  نیز  مجله  این  اهداف  و  مداد 
و از اعضای گروه همدالن دعوت به پیگیری 

اخبار و گزارشها از طریق این رسانه کرد.
برنامه  این جلسه  ماه  به رسم هر  پایان  در 

پاتالک و گپ وگفت اعضا برگزار شد.
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این روزها کارگران در تقاطع خیابان سن دنی و بلوار رنه لوک، ساختمان 
در  بیمارستان  این  می کنند.  تخریب  را  بیمارستان سن لوک  قدیمی 
فقیرنشین ترین محله  و در همین محل که در آن زمان  سال ۱۹۰۸ 

مونترال بود، در یک خانه شخصی بنیان گذاشته شد.
عکس: فروغ میرطهماسب

تخریب بیمارستان سن لوک

از  نمایی 
بیمارستان 

سن لوک 
در روزهای 

اوج
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تظاهرات روز کارگر در 
مونترال به خشونت کشیده شد

نخستین روز می ماه هر سال، مونترال همچون سایر شهرهای بزرگ 
کارگر  روز  مناسبت  به  ضدسرمایه داری  اعتراض های  شاهد  جهان، 
است. امسال مونترال شاهد برپایی سه حرکت اعتراضی در این روز 
سخنگوی  شد.  کشیده  خشونت  به  آن ها  از  یکی  متاسفانه  که  بود 

پلیس اعالم کرد دست کم پنج نفر دستگیر شده اند.

مارکس و لنین در کبک
نیوز«  اند  »گلوبال  سایت  که  ویدیویی 
منتشر کرد، گروهی از راهپیمایان را نشان 
پارک »الفونتین«  اطراف  در  که  می دهد 
پرچم  های سرخ به دست دارند. تعدادی 
با تصاویری  از معترضان هم، پرچم هایی 
از مارکس، لنین و مائو در دست داشتند. 
نیروهای  از  توجهی  قابل  تعداد  حضور 
تظاهرکنندگان  موازات  با  که  پلیس 
شاید  بود.  توجه  قابل  می کردند،  حرکت 
این  حضور  سبب  هرساله  درگیری های 

تعداد از نیروهای پلیس در یک راهپیمایی نه چندان بزرگ شده بود. 
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آغاز درگیری ها
حمله  دلیل  به  درگیری  که  می کند  ادعا  مونترال  پلیس 
ویدئو های  اما  شد،  آغاز  پلیس  نیروهای  به  تظاهرکنندگان 
ویدئوها،  این  در  نمی کند.  تایید  را  ادعا  این  دقیقا  شده  منتشر 
تظاهرکنندگان ناگهان تغییر مسیر می دهند و در مقابل نیروهای 
پلیس قرار می گیرند. این نکته کامال مشخص نیست که آیا تغییر 
مسیر آن  ها به دلیل برخورد فیزیکی با نیروها پلیس بوده یا این که 
را در مسیر خود  پلیس  و  تغییر مسیر دهند  واقعا می خواسته اند 

دیده اند. ) لینک ویدئو را در وب سایت مداد ببینید(
نشان  معترضان  از  تعدادی  شده  پوشیده  چهره های  سویی،  از 
می دهند که آن ها به هر دلیلی نمی خواسته اند شناسایی شوند و 

این می تواند ادعای پلیس را تایید کند.
خوشبختانه دو حرکت اعتراضی دیگر که به مناسبت روزکارگر 

در مونترال انجام شد، بدون هرگونه درگیری به پایان رسید.

افزایش حداقل دستمزدها
یکی از خواسته های گروه های 
افزایش  مونترال،  در  کارگری 
استان  در  دستمزدها  حداقل 
موضوع  همین  است.  کبک 
حرکت های  تا  شد  سبب 
روز  از  پیش  حتی  اعتراضی 
در  گیرد.  کارگر صورت  جهانی 
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شد،  انجام  »پارک«  خیابان  در  که  آوریل   ۲۸ روز  راهپیمایی 
تعدادی که سایت خبری  زیادی حضور داشتند،  تعداد بسیار 

»گلوبال اند نیوز« آن  را تجمع هزاران کبکی اعالم کرد.
داشت،  ادامه  ژاک کارتیه  پل  تا  که  راهپیمایی  این  در  آن ها 
کبکی  کارگران  از  سیاسی  گروه های  همه  حمایت  خواستار 
شدند. خواسته اعتراض کنندگان این بود که حداقل دستمزد 
در کبک همچون برخی از استان های دیگر به ۱5 دالر در ساعت 

افزایش یابد.

نماد نازی ها و نژادپرستی
همزمان با اعتراض های کارگری در مونترال، تصویری از یک 
خیابان  ساختمان های  از  یکی  بام  پشت  بر  که  نازیسم  پرچم 
به  را  »پارک« در دستان مردی قرار داشت، توجه های زیادی 
خود معطوف کرد. والری پالنت این حرکت نژادپرستانه را طی 

تویئتی محکوم کرد.
انتساب این پرچم به گروه های ضدسرمایه داری و کارگری هر 
چند به شکل واضحی وجود نداشت، اما برخی آن را در ادامه 
معتقدند  انتصاب  این  مخالفان  دانستند.  می  ماه  اعتراض های 
طرفدار  هیچ گاه  تاریخ  طول  در  کمونیسیم  ادعا  این  برخالف 

حرکت های نژادپرستانه نبوده است.
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نمای نزدیک

وقتی چشم و گوش بچه ها 
باز می شود!

آموزش  مفصل  سرفصل های  به  واکنش ها 
در مدارس مسائل جنسی 

دوشنبه بیست و سوم آوریل روز خوبی برای 
قبل  از  آن ها  نبود.  مونترالی  والدین  از  برخی 
تصمیم گرفته بودند که در این روز به نشانه اعتراض به سرفصل های 
جدید درسی که از پاییز آینده اجرایی خواهد شد، فرزندان شان را 

به مدرسه نفرستند. 
این عده از والدین نگران عنوان »Sex Ed Sit Out« را هم برای 
حرکت اعتراضی خودشان انتخاب کرده یودند و معتقدند آموزش 
مسائل جنسی و آگاهی سازی ها در این زمینه از سن بسیار پایین 
گوش  و  چشم  اصطالح  به  که  می شود  ارائه  زیادی  جزئیات  با  و 
فرزندان آن ها را باز خواهد کرد. والدین به همین منظور طوماری 

-پتیشن- هم امضا کرده اند. 

هدی حسینی
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چه چیز والدین را نگران کرده؟
جزئیاتی که شاید در سن شش سالگی نباید به یک کودک گفته شود 
یا مسائل جنسی که بچه های ده یازده ساله اگر از آن ها با خبر شوند 
به گفته والدین گمان می رود تخیالت جنسی شان از همین سن کم 
رشد کند یا شاید هم از بین رفتن چیزی که در فرهنگ مان به آن 
پرده حجب و حیا می گوییم و روبرو شدن والدین با دنیای سواالت 
حساس و جنجالی کودکان در این مورد که شاید جواب علمی هم 
مونترالی  والدین  نگرانی های  این ها  باشند، همه  نداشته  آن  برای 
است که با طرح درس جدید برای آموزش مسائل جنسی در مدرسه 

کودکانشان روبرو شده اند. 

والدین ایرانی چه می گویند؟
به  مجازی  فضای  در  گهگاه  هم  مونترال  ساکن  ایرانی  والدین 
برخی مخالفت ها  اشاره کرده اند.  آموزش ها  اینگونه  با  مخالفت شان 
پایه و اساس فرهنگی و دینی و اخالقی دارد اما موافقان معتقدند که 
آگاهی سازی در این زمینه می تواند به جلوگیری از خشونت جنسی 
آزار  و  تجاوز  شدن،  کشیده  انحراف  به  نوجوانان،  و  کودکان  علیه 

جنسی آن ها کمک کند.
گفت و گوی  و  پرداخته  مسئله  این  به   TVA تلویزیونی  شبکه 
تلویزیونی مفصلی هم با یک کارشناس سکسولوژیست انجام داده 
است. ناتالی لگو Natalie Legault رییس نظام سکسولوژی که از 
سطح اعتراضات برخی والدین مطلع بود به نگرانی های هم صنفی های 
خود در مورد آموزش این مسائل به بچه ها در مدارس با توجه به وجود 
نداشتن زمینه های بهره گیری از تجربیات این متخصصین در مورد 



آموزش مسائل جنسی در مدارس اشاره کرد. اما او به والدین اطمینان 
داد که آموزش مسائل جنسی زمینه ساز سالمتی جنسی، جسمی و 
روحی فرزندان آنها خواهد بود. به گفته وی سکسولوژیست ها تمایل 
دارند در زمینه این گونه آموزش ها با والدین همکاری داشته باشند 
و نیت شان گرفتن جای والدین در این زمینه نیست و آموزشی که 
برای  به بچه ها می دهند می تواند قدمهای اول را  آن ها در مدرسه 
ایجاد گفت و گو در این زمینه میان فرزندان و والدین بردارد و مسیر 

را هموارتر کند. 

را  زیر  آموزش های  مدارس  آموزش جنسی  در سرفصلهای  بچه  ها 
دریافت خواهند کرد که در ۲ دسته »لقاح، بارداری و تولد« و »میل 

و عمل جنسی« است:

دسته اول: »لقاح، بارداری و تولد«

مهد کودک /۴ تا 6 سال
• لقاح : »دیدار تخمک و اسپرم«

• رشد جنین
• زایمان: از طریق واژن یا سزارین

کالس اول / 6 تا ۷ سال
• شرایط جسمی را تشخیص دهید

• با چه کسانی باید صحبت کنیم؟ توسط یک فرد شناخته شده به 
کودک راهنمایی ها برای حفاظت از خود داده می شود: همراه غریبه 

نرو، بگو، نه، فریاد بزن، فرار کن
سردرگمی.    گناه،  شرم،  می کند:  تجربه  کودک  که  احساساتی   •
کودکان کم سن و سال در به کارگیری احساسات خود برای قضاوت 
در مورد این که وضعیت لمس شدنشان مناسب است یا خیر، مشکل 

دارند. 

کالس دوم / ۷ تا ۸ سال
• اعضای بدن که در تولید مثل حضور دارند

• تخمک گذاری و تولید اسپرم
• بارور شدن و آمیزش جنسی   در این سن، کودکان در مورد منشاء 
و  بارداری  با  علمی  طور  به  که  کودکانی  هستند.  کنجکاو  نوزادان 
تولد آشنا نمی شوند این مسائل را برای خود بر اساس باورها توجیه 

می کنند. 
• تجاوز و خشونت جنسی
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کالس سوم / ۸ تا ۹ سال
• تماس

• نمایش های جنسی
• تماشای صحنه های جنسی
• قرار گرفتن در معرض پورن

کالس پنجم  /۱۰ تا ۱۱ سال
•  نحوه واکنش به درخواست ها در فضای مجازی، در مکان های عمومی، 
در طول فعالیت با دوستان   گفته می شود بیش از نیمی از کودکان ۹ تا 

۱۰ ساله حداقل یک ایمیل در رابطه با مسائل جنسی دریافت می کنند.

کالس ششم  / ۱۱ تا ۱۲ ساله
• همو فوبیا چیست؟

• احساساتی که توسط قربانیان زورگویی تجربه می شود
• محکوم کردن بی عدالتی و تبعیض

اول متوسطه )1re secondaire( / ۱۲ تا ۱۳ ساله
• گرایش های جنسی: همجنس گرایی، دوجنسی بودن

دوم متوسطه )2e secondaire( / ۱۳ تا ۱۴ ساله
• باورها و پیش داوری ها نسبت به قربانی و متجاوز

• مفهوم رضایت داشتن به عمل جنسی و مفهوم »نه« شنیدن
•الکل و مواد مخدر، تفاوت سنی، زمینه ها، روابط اقتدارگرایانه

سوم متوسطه )3e secondaire( / ۱۴ تا ۱5 سال
• جلوگیری و اعالم کردن

• نگرش های ناجیان در مقابل قربانیان
• گوش دادن، همدلی، محرمانه بودن، مخاطبین

چهارم  متوسطه )4e secondaire(  / ۱5 تا ۱6 ساله
• ابراز خشونت در یک رابطه عاشقانه

• خشونت کالمی، روانی، جنسی، فیزیکی، خشونت متقابل
• همجنس گرایی و ترانس
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دسته دوم: »میل و عمل جنسی«

کالس ششم / ۱۱ تا ۱۲ سال
• بلوغ و بیداری عشق: ترشحات واژن، نعوظ، انزال شبانه   گفته 
می شود در این سن، نوجوانان  خودارضایی و یا فانتزی های 

جنسی را تجربه می کنند.

دوم متوسطه )2e secondaire( / ۱۳ تا ۱۴ سال
•  تحریک جنسی

• مراحل عمل جنسی: بوسه، نوازش، روابط جنسی
• ارسال پیام های جنسی و عکس های تحریک آمیز

• پیشگیری از بارداری، خطر ابتال به عفونت های قابل انتقال از 
راه جنسی و حاملگی

سوم متوسطه )3e secondaire( / ۱۴ تا ۱5 سال
• لذت جنسی: میل، هیجان، ارگاسم، آرامش

• ابراز نیازها و محدودیت ها
• پیشگیری از بارداری، خطر ابتال به عفونت های قابل انتقال از 

راه جنسی و حاملگی

 ۱6 تا   ۱5  /   )4e secondaire( متوسطه  چهارم 
سال

 amitiés منافع  با  توام  دوستی  جنسی،  پیام های  ارسال   •
avec bénéfices، الکل و مواد مخدر

• رضایت داشتن
• نگرانی ها در مورد مسائل جنسی، پورنوگرافی

• پیشگیری از بارداری، خطر ابتال به عفونت های انتقالی از راه 
رابطه جنسی و حاملگی

پنجم متوسطه )5e secondaire( / ۱6 تا ۱۷ سال
• پیشگیری از بارداری، خطر ابتال به عفونت های انتقالی از 
راه رابطه جنسی و حاملگی نوجوانان درباره مسائل جنسی از 
آنچه که از دوستان و والدین می شنوند یا در رسانه ها مشاهده 

می کنند بحث می کنند و یاد می گیرند.
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گپ و گفت

بلوغ، »آوا« و سرکوب
آوا فیلم  ایرانی-کانادایی  کارگردان  فروغی،  صدف  با 

فیلم آوا از سال گذشته که رسما اکران شد تا امروز 
توجه بسیاری به خود جلب کرده است، مخصوصًا 

صدف  فیلم،  کارگردان  اقامت  محل  کشور  در 
فروغی. صدف با این فیلم جای پای خود را 

سینمای کانادا محکم کرد و از این به بعد 
صنعت قصه گویی کانادا یک شهرزاد 

آن  کارگردان  و  فیلم  به  دارد.  هم 
در کانادا به عنوان کشف یک اثر 

هنری و یک هنرمند ناشناس 
فراوانی  جوایز  و  شد  نگاه 

خود  آن  از  امروز  تا  را 
ساخته است.

شاید به همین دلیل 
جاستین  که  است 
خبرنگار  اسمیت، 
Cult MTL 
او را برای گفتگوی 
خود  هفته  این 
کرده  انتخاب 
است. ترجمه آزاد 
خالصه شده ای  و 
از این گفتگو را با 

هم می خوانیم:
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فیلم معجون زیبایی از رنگهاست، مثل پالت رنگ نقاشان.
من می خواستم زیبایی و رنگارنگی زندگی نوجوانان و بلوغ، حتی 
هنگامیکه آن ها ناراحت هستند را به تصویر بکشم. پالت رنگ را از 
نقاشان سبک امپرسیونیست الهام گرفتم که من خیلی تحسین شان 
می کنم مخصوصا دگاس را. من می دانستم که رنگ قرمز باید در فیلم 
مهم باشد چون اشتیاق را نشان می دهد، آرزو به داشتن چیزی که به 
عنوان نوجوان االن نمی توانی آن را داشته باشی مثل رابطه جنسی، 
تشکیل خانواده خودت و پیدا کردن جایگاهت در جامعه. در طول 
فیلم قرمز دائماً افزایش می یابد و همزمان با آن عصبانیت هم اوج 
می گیرد تا جاییکه گفتگو متوقف می شود و همه چیز به هم می ریزد.

در فیلم برداشت های طوالنی مدت زیادی داری.
فیلم از نگاه یک بیننده سوم شخصی بیان می شود که رازهای یک 
البالی  از  را  داستان  این  می خواستم  من  می کند.  بیان  را  خانواده 
از  بارها  می کنم  نگاه  به عقب  که  االن  راستش  کنم.  بازگو  تصاویر 
خودم می پرسم چرا این کار را کردم اما وقتی داری اولین فیلمت را 
همراه یک تیم فنی حرفه ای می سازی، دلت نمی خواهد آن ها فکر 
کنند که تو تازه کار هستی و برای کوچکترین جزئیات قبل از رفتن 
اما  بلند گرفت.  بنابراین می شود شات  و  روی صحنه فکر می کنی 
مهمترین دلیل این نوع تصویربرداری این بود که من پول کافی برای 
تهیه فیلم نداشتم و باید در کمتر از ۲۰ روز کار فیلم برداری را تمام 

می کردم.
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فرایند فیلم برداری کوتاه بود اما گویا زمان تمرین و کار با 
هنرپیشه ها طوالنی بوده است.

من مخصوصاً با ماهرو که نقش آوا را برعهده داشت خیلی تمرین 
کردم چون او هنرپیشه حرفه ای نیست. ما متن را با هم می خواندیم و 
آنالیز می کردیم. من تالش نمی کردم او را به زور وادار به نقش آفرینی 
مفهوم  تا  می کردم  هدایت  را  او  بلکه  کنم  خودم  ذهنی  دنیای  در 
دیالوگ ها را با ذهنیت خودش متوجه شود و پشت پرده هر جمله را 

درک کند. تمرین ما ۴5 روز طول کشید.
 

می دانم که کسب اجازه فیلم برداری در ایران کار سختی 
است.

مجوز  کسب  فرآیند 
خیلی وقت طوالنی بود. 
پیدا کردن تهیه کننده 
من  و  بود  مشکلی  کار 
یفر  چند  شدم  مجبور 
به ایران بروم و بازگردم 
تا با فضای آنجا بیشتر 
 6 چون  شوم  مانوس 
سال مداوم و بدون سفر 
کرده  زندگی  کانادا  در 
سوژه  خاطر  به  بودم. 
با خودم فکر  فیلم من 
باشد  بهتر  کردم شاید 
خب  و  بگیرم  مجوز 
را  فیلم نامه  متن  آن ها 
من  و  نداشتند  دوست 

مجبور شدم چندجایی را تغییر دهم تا بتوانم مجوز بگیرم.

دخترهای نوجوان در هرجای دنیا که باشند با جامعه خود 
دچار تضاد می شوند. 

این داستان جالب است چون  بازگو کردن  دقیقا، به همین خاطر 
گیرد.  شکل  هنر  تا  کند  برقرار  ارتباط  هنری  اثر  با  باید  تماشاگر 
ارتباط  باعث  داستان  این  کردن  بازگو  در  من  روش  که  خوشحالم 
بیشتر ما و فهمیدن بقیه دختران در سراسر دنیا شده است. این طوری 

می فهمیم که ما همه به هم وابسته ایم و تفاوتی نداریم.
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چیزی که توجه من را در فیلم به خود جلب کرد این بود که 
این  بود. داستان  مدیر مدرسه همیشه دستکش سفید دستش 

دستکش ها چیست؟
… من به خاطر دارم که ناظم خود من در مدرسه همیشه دستکش دستش 
می کرد تا اینکه یک روز ما فهمیدیم او ناخن هایش را الک می زند و در آن 
زمان الک زدن ناخن برای دختران و اولیای مدرسه ممنوع بود. اینجا هم 
قصدم بد معرفی کردن این کاراکتر نبود فقط همین حس پنهان کاری را 

می خواستم نشان دهم.

 فیلم را با صحنه ای که آوا مستقیماً به تماشاگران چشم دوخته 
تمام کرده ای. چرا؟

ما فیلم را با یک نوجوان آغاز کردیم که در مراحل نخستین بلوغ قرار 
داشت و با یک آدم بالغ تمامش کردیم. در این دوره اتفاقاتی برای نوجوان 
تازه بالغ شده ما افتاد که در انتها با نگاه کردن به تماشاچی ها، آن ها را 

روبروی یک آینه قرار می دهد و می پرسد »تو با من چه کردی؟«...

صدف فروغی
متولد تابستان ۱۹۷6، شهر تهران 
فیلم سازی  فارغ التحصیل  و 
در  اکنون  که  است  فرانسه  از 
مونترال زندگی می کند. نخستین 
فیلمش را سال ۲۰۰۴ ساخت و از 
کوتاه  فیلم   ۱۲ تاکنون  زمان  آن 
فیلم  است.  ساخته  دیگر  بلند  و 
کوتاه »مونث، مذکر« او که سال 
مورد  بسیار  شد،  ساخته   ۲۰۰۷

توجه قرار گرفته است.
سال   6 حدود  فروغی  صدف 
شده  مونترال  ساکن  که  است 
آمریکای  فرهنگی  پایتخت  و 
به  پرتاب خود  را سکوی  شمالی 

دنیای جهانی هنر کرده است.

صدف  درباره  بیشتر  اطالعات 
فروغی

https://www.imdb.com/name/nm2080959/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
https://www.imdb.com/name/nm2080959/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
https://www.imdb.com/name/nm2080959/bio?ref_=nm_ov_bio_sm


آوا
و  جهانی  همکاری  درگیرکننده،  درامی  فراگیر،  اما  ساده  موضوعی 
محصولی غافلگیرکننده. شاید به همین دلیل است که »آوا« در کانادا، 
کشوری که صدف فروغی، کارگردان فیلم در آن ساکن است سروصدای 

فراوانی برپا کرده است. 
داوران  توجه  توانست  بالفاصله  اکران شد  وقتی   ۲۰۱۷ سپتامبر سال 
بخش دیسکاوری چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم تورونتو را به 
خود جلب کند و نه تنها جایزه ویژه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم 
)FIPRESCI( را از آن خود کند بلکه کاندیدای بهترین »فیلم نخست« 

کانادا را نیز شد. اما این تازه شروع سفر »آوا« در کانادا بود.
دسامبر سال گذشته جشنواره بین المللی فیلم تورونتو »آوا« را به عنوان 
یکی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد. فیلم هشت جایزه از ششمین 
دوره هنرهای تصویری کانادا )Canadian Screen Awards( دریافت 

و کاندیدای 6 جایزه دیگر این جشنواره شد.
در این فیلم تحسین شده ماهرو جباری در نقش »آوا«، وحید آقاپور، 
پرنیان اختری، سارا علیمرادی، مونا قیاسی، هومن هورسان، بهار نوحیان، 

لیلی رشیدی و شایسته سجادی ایفای نقش کرده اند.

آنونس این فیلم را در یوتیوب ببینید.
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به بهانه برگزاری نمایشگاه عکستابلو
افغانستان« »لبخند  مونترال 

میزبان ملکه های 
مصر باستان 

مسحور  از  یکی  آن  شگفت  انگیز  تاریخ  و  مصر 
کننده ترین داستان های تاریخ بشر را روایت کرده  است. 
داستان، داستان سرزمینی است در شمال آفریقا و واقع در ُجلگه رود 
نیل. سرزمینی که برای قرن های طوالنی به نمادی از حکمرانی پیشرفته، 
و  دقیق  ستاره شناسی  شگفت انگیز،  مهندسی  خیره کننده،  معماری 

پزشکی پیشرفته شهره بود. 
مصر یکی از تمدن  های باستانی کهن است که تاثیرش تنها به مرزهای 

مصر امروزی و منطقه خاورمیانه محدود 
نمانده است. افسانه مصر باستان دل 

در  را  غربیان  از  بسیاری  هوش  و 
طول تاریخ ربوده است. 

انگیز  شگفت  تاریخ  داستان 
افسانه  با  آمیخته  گاه  مصر 
مستندهای  همراه  گاه  و 
تاریخی و باستان شناسی، نه 
مدرن  جهان  حاکمان  تنها 
قدیم  دنیای  کاوشگران  و 
و  مقبره ها  مهاجمان  و 
را  باستانی  گنجینه های 
به سوی خود جذب کرده 
به مولفه ای در  است که 
فرهنگ عامه بدل شده 

است. 

نمایشگاه  میزبان   )Pointe-à-Callière( مونترال  شهر  تاریخ  موزه    
کم نظیری از آثار باستانی مصر و زنان قدرتمند مصر باستان است 

تحریریه مداد
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تا  مصری  نفرین شده  های  مومیایی  از 
جهان  هفتگانه  عجایب  از  اعجوبه  تنها 
از  است،  مانده  استوار  هنوز  که  باستان 
فن  از  شاهان،  دره  تا  جیزه،  ثالثه  اهرام 
و صنعت پیشرفته مومیایی و نفرین های 
باستانی تا ساختار آبیاری بی نظیری که 
در حاشیه نیل برای کشت و زرع طراحی 
تقویم  قدیمی ترین  از  یکی  از  بود،  شده 
های خورشیدی تاریخ که بر اساس طلوع 
تمدن  تا  می شد  تنظیم  شباهنگ  ستاره 
و  فاطمیون  سلسله  حکومت  و  اسالمی 
بیستم  قرن  آزادی خواهانه  های  قیام  از 
گرفته تا بهار عربی، مصر هیچ گاه جایگاه 
خود را در میان خبرهای دنیای ما از دست 

نداده است.

عصر پادشاهان کهن
ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  شاید 
باستان  دوران  مرور  در  که  برجسته ای 
مصر به چشم می آید، در کنار معماری های 
به  که  است  پادشاهی  نظام  خیره کننده 
فراعنه  می شناسیم.  فراعنه  نظام  نام 
مردم  و  زمین  پادشاه  از  فراتر  جایگاهی 
داشتند آن ها خود را در نسبتی با خدایان 

کهن می دانستند. 
آن ها در زیر سایه و لطف خدایان بزرگ 
)و به طور خاص خدایی که خورشید موکل 
او است و به نام َرع شناخته می شود( به 
حکومت می رسیدند و واسطه الطاف و گاه 

خشم ایزدان به شمار می رفتند. 
فرزندان خدایان، پس از مرگ به پایان 
داستان خود نمی رسیدند و داستان آن ها 
)این  پادشاهی  مومیایی  مراسم  از  بعد 
است  مومیایی هایی  با  متفاوت  مومیایی 
ادامه  انجام می شد(  برای دیگر مردم  که 
می یافت. روح آن ها با گذر از رودخانه نیل 
آسمانی، )که در واقع همان نوار شبح گون 
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عازم  است(  آسمان  در  شیری  راه 
جایگاه دائم و ابدی خدایان می شدند. 
آرامگاه  ساخت  و  مومیایی  سنت 
چنین  از  آمده  بر  کم نظیر  های 

دیدگاهی بوده است.

رو به رو با تاریخ 
در  که  مردمانی  برای  شاید 
و  گرفته  شکل  تازه  تمدن های 
تازه  )ساکنان  تازه  جهان  اصطالحا 
کرده اند  رشد  شمالی(  آمریکای 
در  که  زمانی  بازه های  تصور  حتی 
می  بازی  نقش  تمدن های  داستان 

کند مسحور کننده باشد. 
شهر  تازگی  به  که  روزگاری  در 
ترین  قدیمی  از  )یکی  مونترال 
های  جشن  نو(  دنیای  شهرهای 
سیصد و پنجاه سالگی خود را سپری 
کرده است، موزه تاریخ این شهر )که 
اتفاقا بر بقایای یکی از قدیمی ترین 
بنا شده  آمریکای شمالی  سازه های 
است( میزبان میهمانانی از حکمرانان 
و  هزار  سه  که  است  باستان  مصر 
داستان  این،  از  پیش   سال  پانصد 
حکم روایی خود بر بخش دیگری از 

این زمین را روایت می کردند. 
اگر این سفر شگفت انگیز به زمان 
نیست،  کافی  آمدن  وجد  به  برای 
توجه به این نکته که در این نمایشگاه 
به زندگی تعدادی از مهم ترین زنان 
خیره کننده  نقشی  که  باستان  مصر 
تمدن  این  سرنوشت  تعیین  در 
می  است،  شده  پرداخته  داشته اند، 
تواند اشتیاقی مضاعف برای بازدید 

از آن ایجاد کند. 
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مالقات با بزرگ بانوان مصر
افسانه ها  و  اساطیری  به دوران  تنها  تاریخ مصر  زنان در  حضور 
کهن  پادشاهان  دوران  در  مهم  بازیگرانی  آن ها  نمی شود.  محدود 
اجتماعی  جنبش های  و  انقالب ها  ترین  مهم  قلب  در  گاه  و  بودند 

حضور پیدا می کرده اند. 
از میان ۳5۰ قطعه تاریخی که به طور اختصاصی برای نمایشگاه 
سه  داستان  است،  شده  آورده  مونترال  به  باستان  مصر  ملکه های 
شخصیت مهم زن مصر باستان به طور خاص مورد توجه قرار گرفته 

است. 
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)Nefertari( نفرتاری
نفرتاری )متوفی در سال ۱۲55 پیش از میالد( ملکه مصر و همسر 
پادشاه افسانه ای مصر باستان رامسس دوم بود.  رامسس دوم، سومین 
فاصله  در  که  است  باستان  مصر  فراعنه  نوزدهم  سلسله  از  فرعون 
سال های ۱۲۷۹ تا ۱۲۱۳ پیش از میالد بر تخت سلطنت نشسته بود و 
از او به قدرتمندترین فرعون پادشاهی کهن مصر یاد می شو. بر اساس 
باورهای رایج احتماال او همان فرعونی است که در داستان افسانه ای 
حضرت موسی و خروج از مصر حضور داشته است. البته نام فرعون 
زمان حضرت موسی به طور قطع در هیچ یک از بخش های عهده عتیق 
نیامده است اما رامسس دوم یکی از گزینه های محتمل به شمار م  رود. 
از  یکی  او  است.  زیباروی«  »همراه  معنی  به  لغت  در  نفرتاری 
محبوب ترین شخصیت های زن تاریخ مصر باستان است. او در زمان 
خود در رده تحصیل کرده ترین مردمان بود که می توانست هیروگلیف 
را بخواند بنویسد که مهارتی کم نظیر و استثنایی در میان مردان و 

زنان این دوره بود. 
در فیلم خروج، )Exodus( که در سال ۲۰۱۴ به کارگردانی ریدلی 
گلشیفته  آمد،  در  نمایش  به  موسی  داستان حضرت  درباره  اسکات 

فراهانی نقش نفرتاری را بازی می کرد. 
پیکر او بعد از مرگ مومیایی شد و در دره ملکه ها در شهر تِبس به 

یادگار گذاشته شد. 

Nefertiti نفرتیتی
نفرتیتی ملکه معروف مصر است که در سال ۱۳۳۰ پیش از میالد در 
گذشت. او همسر ارشد آِخناتِن، فرعون مهم سلسله هیجدهم فراعنه 
مصر بود. او و همسرش نقش رهبرانی استثنایی را در تاریخ مصر بازی 

کردند و در کانون انقالبی عظیم قرار داشتند.
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در زمان حکمرانی آخناتن، او و نفرتیتی 
ساختار مذهبی رایج را به زیر سوال بردند 
و در انقالبی مذهبی یگانه پرستی را دین 
رسمی مصر کردند و تنها یک ایزد به نام 
آتِن، که نماد آن قرص کامل خورشید بود 

را به رسمیت شناختند. 
دوران حکمرانی آخناتن و نفرتیتی یکی از 
درخشان ترین دوره های شکوفایی و رفاه 
در تاریخ مصر باستان به شمار می رود. بر 
اساس برخی از روایت ها پس از درگذشت 
آخناتن، نفرتیتی ردای فرعون را بر تن کرد 

و پادشاهی مصر را بر عهده گرفت. 
اما  شد  مومیایی  درگذشت،  از  پس  او 
درباره محل تدفین او اختالف نظر وجود 
دارد. نظر رایج این است که مقبره او باید 

در دره شاهان باشد.

 )Hatshepsut( حتشپسوت
حتشپسوت پنجمین فرعون از سلسله 
فاصله  در  که  بود  مصر  فراعنه  هیجدهم 
میالد  از  پیش  تا ۱۴5۸  های ۱۴۷۸  سال 
او دومین زنی  بر مصر حکمرانی می کرد. 
ردای  مطمئنیم  که  است  مصر  تاریخ  در 
زنی  )اولین  است  کرده  تن  به  را  فرعونی 
مصر  پادشاهی  دانیم  می  قطعیت  به  که 
نفرو است که  بر عهده داشته، سوبک  را 
حدود  در  و  فراعنه  دوازدهم  سلسله  در 
سال ۱۸۰5 پیش از میالد بر تخت سلطنت 

نشسته بود.(
این شخصیت یکی از معدود زنانی است 
که نه تنها مقام ملکه و همسر اول فرعون 
پیشین را بر عهده داشت که خود بر تخت 

نشست و ردای فرعونی به تن کرد. 
او یکی از مهم ترین زنان تاریخ باستان 
از درگذشت در مقبره ای در  است و پس 
شرق دره شاهان به یادگار گذاشته شده 

است.
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دیدار با زنان پادشاهی کهن در مونترال
نمایشگاه ملکه های مصر باستان برای هر کسی که اندکی 
استثنایی  فرصتی  باشد،  داشته  عالقه  تمدن  و  تاریخ  به 
است. در این نمایشگاه بیش از ۳5۰ قطعه از آثار باستانی 
اصل مربوط به دوران کهن فرمانروایی مصر باستان و زنان 

قدرتمند این تاریخ به نمایش گذاشته شده است. 
در  شده  دیده  کمتر  و  ارزشمند  یادگارهای  مجسمه ها، 
خارج از مصر است. از جمله یکی از مهم ترین آثاری که 
تابوت  نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است  این  در 

نفرتاری است. 
و  مونترال  موزه  به همکاری مشترک  که  نمایشگاه  این 
موزه مصرشناسی شهر تورین )ایتالیا( برگزار شده است، تا 
نوامبر سال جاری میالدی برای بازدید به روی شهروندان 

مونترال گشوده است. 
برای اطالعات بیشتر می توانید به نشانی این نمایشگاه 

در وب گاه موزه تاریخ شهر مونترال مراجعه نمایید.
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اردیبهشت و روز معلممهاجر
پنج سال پیش بود. یک روز مثل همین روزهای اردیبهشت.

هوا تازه گرم شده بود. نشسته بودم توی تراس رستوران 
و داشتم ناهار مي خوردم. 

مادرم زنگ زد. صدایش هم غم داشت هم هیجان. شروع کرد به خواندن نامه 
های خداحافظی شاگردانش که روز معلم به مادرم داده بودند. به بچه ها گفته 
بود که آخرین سالي  است که معلم است، گفته بود مي خواهد برود کانادا برای 
تولد نوه اش! پسرک را پنج ماهه باردار بودم و قرار بود همان روزها مادرم برسد. 
نامه ها را مي خواند و من بي صدا اشک مي ریختم. آن قدر برانگیخته بود که 
نتوانستم بگویم دارم ناهار مي خورم! بچه ها برایش از عشق نوشته بودند، از 

شعر، از انسان، از ادبیات و از زندگی که او بهشان آموخته بود 
مادرم بعد از سی و چند سال معلمی را گذاشت و آمد به من و خواهرانم برسد. 
هرکداممان یک سوی این قاره بزرگ بودیم و مادرم باید به همه ما سر میزد. یک 

روز به من گفت: »من هم بی آنکه بخواهم یک مهاجر شده ام!«
پسرک که بدنیا آمد و زبان باز کرد مادرم را »مامانی« صدا کرد. من شدم مامان 

و او شد مامانی. 
مادرم رنگ ها و حیوانات و کلمات را به او آموخت. شد معلم پسرکم. فارسی 
شد زبان مادري اش. بارها از اطرافیانم شنیدم چطور فارسی را اینقدر خوب و 

کامل حرف مي زند؟ و من پاسخ 
میدادم، بخاطر مادرم.

یادم  معلم  روز  امسال 
معلم  اولین  مادرم  آمد 
یادم  است.  بوده  پسرم 
و  گذاشت  را  معلمی  آمد 
آمد به راه دور اما پسرک 
با  شد  خوشبخت  چه 
که  آمد  یادم  آمدنش. 
نمیشود سالی بیاید و این 
روزهای میانی اردیبهشت 
اجبار  به  مادر  بودن  به  را 
افتخار  شده ام  مهاجر 
که  بود  چهارشنبه  نکنم.  
برایش نوشتم روزت مبارک 
خانم معلم مهربان و دوست 

داشتنی.

آزاده مقدم
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نگرانی و داشتن اضطراب در شرایط 
خاص و پراسترس، طبیعی است و برای 
و  اضطراب  افراد  برخی  اما  بیفتد؛  اتفاق  می تواند  فردی  هر 
دلواپسی بیش از حدی در مورد کارهای روزمره و موقعیت هایی 

که نیاز به نگرانی خاصی ندارد، تجربه می کنند. 

این مشکل در افراد مهاجر بسیار چشمگیر است چرا که به 
ویژه در آغاز مهاجرت به خاطر تغییر در سبک زندگی، محیط 
و زبان و همچنین دوری از خانواده و دوستان به ناچار نگرانی 

زیادی را تجربه می کنند.
 گاهی به دلیل مشکالت بزرگ و کوچک مانند نیافتن شغل 
تا  وجودشان  در  اضطراب  این  مالی  نگرانی های  یا  مناسب 

مدت ها باقی می ماند. 
را  اضطراب  از  میزان  این  موارد  از  بسیاری  در  مهاجر  فرد 
فرهنگ  با  نبودن  آشنا  دلیل  به  سویی  از  و  می داند  طبیعی 
جدید و نبود شناخت مناسب از جامعه نو از پیگیری شرایط 

روحی خود غفلت می کند.
ماه طول  از شش  بیشتر  این مشکل  که چنانچه   حال آن 

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

مهاجران 
و اختالل اضطراب 
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بکشد و به نوعی با کارهای روزمره تداخل ایجاد کند، فرد ممکن است 
 )Generalized Anxiety Disorder( به اختالل اضطراب فراگیر
مبتال شده باشد. بیشتر افراد نمی دانند که این شرایط طبیعی نیست 
و به بیماری مبتال شده اند. به همین دلیل به دنبال درمان و یا مشاوره 
با افراد متخصص نیستند. این در حالی است که این اختالل، جزء 
اختالالت اضطرابی است و در صورتی که افراد از مشاوره متخصصان 
بهره مند شوند، درمان شده و می توانند زندگی شادتر و بهتری را 

تجربه کنند.

عالیم اختالل اضطرابی فراگیر
نشانه اصلی این بیماری احساس مداوم و اغراق شده ای از تشویش 
مانند  روزمره ای  امور  مورد  در  می تواند  اضطراب  است.  اضطراب  و 
به صورت حساب ها  یا رسیدگی  و  از سالمتی  نگرانی  فردی،  روابط 

باشد.
فرد ممکن است قادر نباشدکه دقیقا مشخص کند که دلیل این 
اضطراب چیست. این بیماری می تواند خواب را مختل کند و حتی 
و  خواب  مشکالت  وجود  دلیل  به  فرد  دهد.  تغییر  را  تفکر  نحوه 

اضطرابی که مداوم وجود دارد، احساس بی قراری دارد.
 این بیماری عالوه بر نشانه های روحی-روانی نشانه های جسمانی 
کشیدگی  یا  درد  سردرد،  شامل  می تواند  نشانه ها  این  دارد.  نیز 
عضالنی، اسهال یا استفراغ، خستگی، لرزش و یا انقباضات عضالنی 

کوتاه و سریع مانند پرش پلک چشم باشند.
بیماری وجود  این  نکته ای که در مورد 
اضطراب های طبیعی  از  را  آن  و  دارد 
در مسایل زندگی جدا می کند این 
نمی تواند  مبتال  فرد  که  است 
احساس نگرانی و تشویش خود 
بیمار  برای  و  کند  متوقف  را 
کاری  که  هنگامی  در  حتی 
انجام می دهد که از آن لذت 
است  دشوار  خیلی  می برد، 
در  و  کند  آرام  را  خود  که 
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موارد شدید می تواند شغل و فعالیت های روزانه فرد را مختل کند.
این بیماری تمام افراد با هر سنی-حتی کودکان- را می تواند 
شایع  میان سالی  تا  کودکی  سنین  بین  بیشتر  اما  کند.  درگیر 

است. در زنان میزان شیوع تقریبا دو برابر مردان است.

علت این بیماری چیست؟
علت اصلی این بیماری همچنان ناشناخته باقی مانده است. اما 
عواملی شامل ژنتیک، مواد شیمیایی مغزی، مدارهای مغزی و 

عوامل محیطی در ایجاد بیماری نقش دارند. 
از  برخی  عملکردی  اختالل  با  فراگیر  اضطراب  اختالل 
»نوروترنسمیترهای« خاص مغزی در ارتباط است. نوروترنسمیترها 

پیام رسان های شیمیایی بین دو سلول عصبی مغزی هستند.
 ارتباط غیرطبیعی میان »قسمتی از مغز که پاسخ به ترس و 
کنترل هیجانات را بر عهده دارد« و »قشر مغز«، علت دیگری 
حوادث  و  آسیب ها  آخر  مورد  و  است  بیماری  این  ایجاد  برای 
استرس زایی مانند مرگ عزیزان، طالق، مهاجرت، تغییر شغل و 
یا مدرسه است که می تواند به ایجاد این بیماری کمک و یا در 

مواردی که بیماری وجود دارد، آن را تشدید کند.
بیماری  این  تشخیص  برای  خاصی  آزمایشگاهی  تست  هیچ 
وجود ندارد و بر اساس توضیحات عالیم بیماری فرد، متخصص به 

تشخیص می رسد.
است  ممکن  دارند  فراگیر  اضطراب  اختالل  که  افرادی 
مخدر  مواد  به  یا  الکل  نوشیدن  به  اعتیاد  افسردگی،  همچنین 
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سایر  بیماران  این  بین  در  همین طور  کنند.  تجربه  نیز  را 
هراس  اختالل  مانند  اضطرابی  اختالالت  زیرگروه   اختالالت 
روحی  آسیب  از  پس  استرس  اختالل   ،)Panic Disorder(
Obsessive-Com�( اجباری  وسواسی  اختالل   ،)PTSD(
Compulsive Disorder( و فوبیای اجتماعی نیز شایع است.

راه و روش درمان
برخی از تغییرات کوچک می توانند به بهبود فرد کمک کنند. 
حتی  و  مخدر  مواد  کافئین،  مصرف  از  پرهیز  مانند  مواردی 
تشدید  باعث  می توانند  همگی  که  سرماخوردگی  داروهای 
عالیم شوند. استفاده از تکنیک های آرامش بخشی مانند مراقبه 
و استفاده از غذاهای سالم و انجام حرکات ورزشی به صورت 
منظم همگی از مواردی است که به کاهش اضطراب به خصوص 

در ابتدای بیماری کمک می کند.
باید توجه داشت که در صورتی که به دلیل اضطراب یا نگرانی 
طوالنی مدت و بیش از حد در زندگی احساس پریشانی می کنید 
و یا در انجام مسؤولیت های خانوادگی یا شغلی خود با مشکل 
مواجه شده اید، باید با پزشک خود در میان بگذارید. اگر ساکن 

کبک هستید می توانید با انجمن هایی مانند
CISSS (Centres intégrés de santé et de ser�
vices sociaux) 

یا
CIUSSS (Centres intégrés universi�

taires de santé et de services 
sociaux)

و یا انجمن روانشناسان کبک 
(Ordre des psycholo�

gues du Québec) 
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مشورت کنید، تا افراد متخصص مشکل شما را تشخیص دهند و 
در راستای آن به درمان شما کمک کنند.

از روش های روان درمانی و  برای درمان اختالالت اضطرابی هم 
هم از داروهای ضداضطراب و افسردگی با توجه به شدت بیماری و 

تشخیص نوع اضطراب بیمار استفاده می شود. 

نوروترنسمیتر چیست؟ 
مواد  به   Neurotransmitter عصبی یا  پیام رسان های 
و  می شوند  تولید  بدن  در  که  می شود  گفته  ویژه ای  شیمیایی 
از فضای سیناپس از یک سلول  با گذشتن  را  پیام های عصبی 
این مواد در پایانه  یا نورون به سلول هدف می رسانند.  عصبی 
و  می شوند  نگهداری  و  عصبی در وزیکول هایی جمع آوری 
هنگامی که نورون برانگیخته می شود از غشای سلول به درون 
فضای سیناپسی رها می شوند و به سلول هدف که در نزدیکی 
نورون شلیک کننده است می رسند. برخی از این پیام رسان ها 
تحریکی هستند و سلول هدف را برمی انگیزانند ولی برخی 
دیگر مهاری هستند و سلول هدف را مهار می کنند و و 

فعالیت آن را کاهش می دهند.
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احساس  که  است  مدتی 
می کنم دهانم بوی بد می دهد و همراه با آن احساس مزه تلخ یا بدی در 

با توجه  تمام روز همراهم است.  بوده ولی در  بیشتر  بو  دهانم دارم. صبح ها 
به این که تغییری در غذایم نداشته ام و نسبت به بهداشت دهانم نیز حساس 

هستم به نظر شما مشکل از کجاست؟

سالم. بوی بد دهان که اشاره کردید مشکل خیلی از مردم است و می تواند 
دالیل مختلفی داشته باشد.

یکی از شایع ترین علت ها ضعف بهداشت دهان و دندان است که در مورد شما، 
با توجه به اینکه نوشتید بهداشت دهان و دندان را رعایت می کنید نمی تواند 

موضوعیت داشته باشد.
 عوامل دیگری نیز باعث بوی بد دهان می شوند.

 یکی از این عوامل سینوزیت است که در این صورت به عالیم همراه آن مانند 
سردردهایی که بیشتر هنگام عصر و شب و یا بعد از قرار گرفتن در معرض باد، 

اتفاق می افتد و یا وجود ترشحات پشت حلقی باید توجه کنید.
علت دیگر که بسیار شایع است مشکالت گوارشی و از همه مهم تر رفالکس 
معده یا سندرم GERD  است که با توجه به این که سابقه بدطعم شدن دهان 
را مطرح می کنید، محتمل تر  دلیل به نظر می رسد. 
باید  این دلیل بوی بد دهان شما باشد  اگر 
به عالیم همراهی که همراه آن است نیز 
توجه کنید. از جمله این نشانه ها یکی  
مری  داخل  به  معده  اسید  بازگشت 
است که اصطالحا به آن ترش کردن 
می گوییم و دیگری سوزش و یا درِد 

گاه و بی گاه معده است. 
توصیه  موارد  این  تمام  در 
من به شما مراجعه به پزشک 
انجام  لزوم  صورت  در  و 

آزمایش های بیشتر است.

از دکتر بپرسید!
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
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  DNA  مولکول
برای رمزگذاری 

سیستم های امنیتی

چهارگوشه

پلیسی  و  جاسوسی  داستان های  در 
همیشه  است،  آشنا  ما  همه  برای  که 
تبهکاران و جنایتکاران از راه حل های 
منحصر به فردی برای انجام کارهای خود 
بهره می  گیرند که شاید به نظر تخیلی و 
اغراق آمیز باشد ولی باید به شما بگویم 
که خیلی هم خوش خیال نباشید چون 
دانشمندان آلمانی با خبری که داده اند 

شگفت زده تان می کنند. 
خطرات  از  پر  که  امروز  دردنیای 
شده است  سایبری  حمالت  و  امنیتی 
اطالعاتی  سیستم های  امنیت  حفظ 
بسیار مهم است. برای سیستم هایی که 
دارند،  امنیت  از  باالتری  سطح  به  نیاز 
متفاوت  کامال  نوع  به  نیاز  است  ممکن 
به جای  باشیم که  از رمزگذاری داشته 
متکی  تناوبی  عناصر جدول  بر  کلمات 

باشند. 
رمزنگاری  روی  که  آلمانی   محققان 
مولکول های  می کنند،  کار  شیمیایی 

مریم ایرانی
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خاصی را ایجاد  نموده اند که می توان از آن ها 
استفاده  امن  بسیار  عبور  رمزهای  نقش  در 
کردن  باز  برای  می توان  روش  این  در  کرد. 
حصار یا قفل یک کیف از آغشتن سطح آن 
یک  طریق  از  مولکولی  نمونه های  برخی  به 

دستمال استفاده کرد.
افراد  شیوه  بدین  ها  قفل  کردن  باز  برای 
کلید  توانند  می  شیوه ای  چه  به  بدانند  باید 
را که ممکن است در یک  مولکولی رمزگشا 
محلول یا  حتی در یک قطره آب موجود در 
به  باشد،  شده  مخفی  کاغذی  دستمال  یک 
واقع مولکول های شیمیایی  آورند. در  دست 
مانند کلماتی که امروزه برای رمزگذاری روی 
عمل  می شوند  سوار  امنیتی  سیستم های 

می کنند. 
کلید  هزار   5۰۰ حال  به  تا  آلمانی  محققان 
طراحی  متنوع  ساختارهای  با  مولکولی 
کرده اند که می توانند به عنوان کلمات عبور 
زدن  حدس  قابل  دشواری  به  و  روند  کار  به 

هستند.
دستگاه  به  شما  رمزها  این  تشخیص  برای 
های پیشرفته شیمیایی نیاز دارید و بنابراین 
این روش جدید برای رمزنگاری سیستم  های 
خیلی پیچیده قابل استفاده خواهد بود و برای 
کاربران معمولی فعال در دسترس نیست. مثال 
انتظار نداشته باشید که با این روش گرانقیمت 

وای فای منزل را رمزگذاری کنید!
برای عادی کردن  این دانشمندان  بعد  گام 
به  افراد    DNA  از که  است  این  روش  این 
عنوان وسیله ای برای رمزنگاری بهره بگیرند. 
اینطوری شما هرگز رمز عبور سیستم خود را 
فراموش نمی کنید چون مولکول DNA  خود 

را همیشه همه جا به همراه دارید. 
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د مدا با

رضا  پیشنهاد  به  که  بود   ۲۰۱۷ آپریل 
کاظمی، شاعر و هنرمند ساکن مونترال، 
جلسه هایی با عنوان »دورهمی شعر و داستان« در کافه »اونجا« 
آغاز شد. هدف این جلسه ها از همان ابتدا تنها گپ و گفتی بود 
دوستانه که با شعر و داستان خوانِی اعضای گروه همراه می شد که 
به مرور زمان بر تعداد عالقه منداِن گروه افزوده شد و با همراهِی 
شرکت کنندگان، این برنامۀ هفتگی کم کم رشد یافت. با همان 
هدف قبلی و طبق روال هر جلسه البته. اعضا همیشه از سروده ها 
نویسندگان  و  شاعران  دیگر  آثاِر  از  یا  و  خود  داستان های  یا 

منتخبی را می آوردند و می خوانند.
این برنامه هر جمعه عصر در کافه »اونجا« برگزار می شود؛ اما 
هفته گذشته ماجرا کمی تغییر کرد و در عصِر به نسبت بهارِی ۲۷ 
آپریل و به بهانۀ یک سالگی این دورهمی، همۀ دوستان و اعضای 
این دورهمی در محل نمایشگاه دایمِی آثار رضا کاظمی حضور 
پیدا کردند و در فضایی صمیمی محفل خود را در یک سالگِی این 
برنامه با شعرها و داستان هایی که انتخاب کرده بودند گرم کردند.

علی زندیه وکیلی

شماره ۷ 4۷

یک سالگی شِب شعر و داستان
خبرهای بامدادی



قولی  به  که  کنیم  شروع  کتاب  از  نخست 
و  متنوع  افراط هایی  بیِن  و  در  است،  »سفری« 
رنگارنگ. کاوشی در وابستگی، امید و حریِم مانوس انسان. مجموعه ای 
از نمایِش پارادوکس هایی در حال زوال، فضایی در رنج ها و عذاب هایی 

که بر مفهوِم تعالِی آدمی ساییده و کشیده می شوند.
Daniel Le� لُبالن-پواریر دانیل  اثر  آخرین  شعر،  مجموعه  )این 
تکنسین  و  ترانه سرا  نویسنده،  که  شاعری  است.   )blanc-Poirier
عمران است. او که در سال ۱۹۸۴ در نیوبرانزویک به دنیا آمده است. 
برای  و  شده  کانادا  در  مختلف  شعری  جایزه  چند  برنده  کنون  تا  او 
نهایی  کاندیدهای  از  نیز  راهرو«  »پنجمین  یعنی  خود  رمان  اولین 

جوایز داستان در این کشور بوده است.
اما مجموعه شعر »۹۱۱«.

از  یکی  نیز  کرده  منتشر  را  آن   »Hexagone« نشر که  اثر  این   
است   »Des Libraires« ادبی  جایزه  بخش شعر  نهایی  کاندیدهای 
که بخشی از نظر کمیتۀ داوران این جایزۀ ادبی را در ادامه می خوانیم:

»فوریتی که در عنوان کتاب است با آن چیزی که در مجموعۀ دانیل 
از وابستگی و  لُبالن-بوایر یافت می شود همسان نیست. کتابی است 
تعلقی متقابل به خود و دیگری. اشعاری که در این اثر خوانده می شوند 
حوادثی هستند پرشکوه در جایی که زبان متالطم و پرضرب است، در 
جایی که شاعرانگی مصدوم از حمله ای قدرتمنِد گوزنی تنومنِد دیدِن 

دیوانگی است؛ جایی که شاعر تنهاست، اما در کنترل.«

تعداد صفحه: 6۴
نسخه کاغذی: ۲۰ دالر

لُبالن-پواریر دانیل 

کتابخانه

911

علی زندیه وکیلی
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پرندگان 
که آهسته وار 

می کوچند
ُهلِدرلین فردریش 

آهسته وار  که  پرندگان 
می کوچند

پیش می نگرد
سرور و می وزد خنک

او را بر سینه ماجراها چون
به خاموشی ست گرد ابر او، 

باال
در هوا، به غنا می درخشد 

اما پایین
آبادی های سرزمین های او، 

و با اویند
جواناِن نخست باره فتح جو.

او با زدن بال، اما،
تعدیل می دهد.

کتاب: نیِت خیر
ترجمه: بیژن الهی

نشر: بیدگل

شعر جهان
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آب با فشار از دوش می ریزد به َسر و تِن مرد که 
لُخت نشسته است رو موزائیک های ُسر کف حمام. 
بخار نشسته به آینه، به استوانه ی ظرف شامپو، به 
دو مسواک آبی و قرمِز ایستاده تو لیوان، به شانه ی سبز دندانه 
گشاد روی پیشخواِن آینه و به دو حوله ی آبی و سفیِد آویزان به 

آویز دیوار. حمام را بخار برداشته. 
مرد سرش را گرفته میان دو زانو و با دو دست، َخم پاهاش را 

بغل زده.
پلک هاش  دور  و  موهاش  میان  از  تن اش،  پوست  رو  از  آب   
را  تا چاهک کف حمام. مرد سرش  راه می گیرد  و  ِکش می آید 
باال می گیرد و با خود می گوید که همان جا؛ بیست سانت. شاید 
با خود  و  می کند  نگاه  و  می دهد  باال  را  کمتر. سرش  یا  بیشتر 
باالتر، همان جا روبروی آینه؛ روبروی سنگ  می گوید که شاید 

سفید روشویی. 
زن ایستاده بوده روبروی آینه، طوری که برآمدگی شکم اش به 
محاذات سنگ سفید روشویی بوده و نور چراِغ حمام تَرک های 

پوست شکم اش را روشن تر می کرده. 
مرد نگاه می کند به روبرو، به فاصلۀ میان برجستگی َسر شوفاژ 
تا سنگ سفید روشویی و با خود می گوید که زن شاید همان جا 
ایستاده بوده، سنگین و دندان هاش را مسواک می زده و ردیف 
به  می کند  نگاه  مرد  می دیده.  آینه  در  را  سفیداش  دندان های 
موزائیک های آب گرفتۀ کف حمام. آب راه می گیرد به چشم اش. 
پلک می زند و بعد با فشار، پلک هاش را می بندد و با دو انگشت 
پهنای  تا  بینی  کنار  از  به چشم هاش؛  اشاره می کشد  و  شست 
صورت. سر را می گیرد میان دو زانوش و با خود می گوید که زن 
همان جا ایستاده بوده و موهاش را شانه می زده. موهای بلند تا 
زیر شانه ها. موهای نیم بور و نیم مشکی. یک بافه را می گرفته و 
شانه می کشیده تا از هم باز شوند. بعد بافۀ دیگر. و همان طور که 
شانه را می کشیده الی موهاش، نیم چرخی به چپ یا به راست؟ 

نوروزخانی امیر 

داستان

بی هیچ تکان خوردنی
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پای چپ اش  به چپ بچرخد و همان  باشد.  بوده  به چپ  باید  نه، 
پاهاش، هردو  بعد  و  و ُسربخورد روموزائیک های آب گرفته  بلغزد 
از زمین فاصله بگیرند. همان جا، با بیست سانت فاصله از کِف ُسِر 
حمام. با خود می گوید که همان جا خوب است. این طور که موها تاب 
خورده اند باال و یک رشته از موها چشم چپ را پوشانده. سر بلند 
می کند و چشم می دوزد به فاصلۀ خالی، از برجستگی سر شوفاژ تا 
سنگ سفید روشویی و با خود می گوید که این آخرین لحظه است. 
ُسر کف  موزائیک های  تا  پای چپ ات  پاشنۀ  از  بیست سانت  این 
حمام. چشم راست ات ِگرد شده؛ باید گرد شده باشد. ابروت َخم 
برداشته. قطره های ریز و درشت آب، دور سَرت، میان زمین و هوا 
معلق اند، همان طور ثابت و قطره های آب جابه جا به تن ات مانده اند. 
باید بخار  باشد.  باز بوده  باید  اما دوش  نه، صدایی نیست  صدا؛ 
کند. دوش باز باشد. آب حمام را بگیرد. خیس. دهانت باز مانده. باز 
به اندازۀ یک جیغ، یک داد. این همان لحظه است. کف خمیردندان 
از گوشۀ لب رسیده تا گردِی چانه ات؛ آویزان شده میان زمین و 

هوا. داد زده بودی.
 صدا؛ نه، اما صدای جیغ ات باید پیچیده باشد. بوی نعناع. پره های 
نارنجِی حمام تو چشم ات کشیده شده.  بینی ات ِگرد شده. پردۀ 
کاشی های سفید و نارنجی حمام تو چشم ات ِکش آمده. شانۀ سبز 
رنِگ دندانه درشت ایستاده میان زمین و هوا، درست به فاصلۀ چند 
سانتی متر از انگشتان ات. برآمدگِی شکم ات با آن پوست کشیده، با 
آن شیارهای تَرک، یک بری شده و تو میان زمین و هوا همان طور 
باال و  تاب خورده اند  ثابت. موهات  یله ای بی هیچ تکان خوردنی؛ 
ایستاده.  شوفاژ  سر  برجستگی  از  فاصله  کمترین  با  سرت  پس 
همین فاصله خوب است؛ بی هیچ تکان خوردنی. از پس سرت تا 
تا کف حمام. همین  برآمدگی شکم ات  از  َسر شوفاژ.  برجستگی 
فاصله که من دستم را دراز کرده باشم تا کابین عوارضی جاده یا 
دستم ثابت مانده باشد به پاکت سیگار یا فرمان ماشین. صدا در 
حمام می پیچد و مرد که پنجۀ دست هاش را گرفته به شقیقه ها، 
پلک  می زند و نگاه  می کند به فاصلۀ خالی از برجستگی سر شوفاژ 
تا سنگ سفید روشویی. صدا می پیچد و مرد پلک هاش می پرند و 
چشم می انداز به رگه های خون که راه می گیرند تا دهانۀ چاهک 
به شانۀ سبز دندانه  حمام. صدا می پیچد و مرد چشم اش میفتد 

درشت که میان رگه های خون لَم می زند.

مرداد ۹۳
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شالوم مونترال نگارخانه

Shalom Montréal  

کورد  مک  موزه 
نمایشگاهی درباره تاریخ 
و پیشینه یهودیان شهر 
»شالوم  نام  به  مونترال 
کرده  برگزار  مونترال« 

است. 
فدراسیون  از  نقل  به 
مونترال   یهودیان 
 ،)Fédération CJA(
در  یهودیان  اولین 

سال های دهه ۱۷6۰، پا به استان کبک گذاشتند. این نخستین 
یهودیان کبک،  در شهرهای )Trois-Rivières ( تروآ ریویِیر، 
مونترال  قدیمی  بندر  آن  به  امروز  )که  مونترال  بندر  کبک، 

می گوییم( و برخی دیگر از نواحی این استان مستقر شدند. 
مونترال  بندر  در   ۱۷6۸ سال  در  یهودی  کنیسه ی  اولین 
ساخته شده است. بر اساس سرشماری سال ۲۰۱6 و آمار منتشر 
شده از سوی اداره آمار کانادا، جمعیت یهودیان مونترال )کسانی 
که در سرشماری شرکت کرده و یهودی بودن خود را مشخص 
کرده اند، حدود ۲۳ هزار و ششضد نفر است که اندکی بیش از نیم 

درصد جمعیت شهر را تشکیل می دهد. 
بر اساس این سرشماری جمعیت یهودیان کانادا در سال ۲۰۱6 
حدود ۱۴۳ هزار و 6۰۰ نفر است که اندکی بیش از ۰.۴  درصد 

جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.
یهودیان  فدراسیون  اعالم  بنابر  یهودی  جامعه  متوسط   سن 

مونترال حدود ۳۹ سال است.
از  مراکز  پررنگی در بسیاری  نقش  یهودیان مونترال   جامعه 
ارکستر  الدو،  کفاشی  چون،  دانشگاهی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
سمفونیک و موزه ی هنرهای زیبای مونترال، دانشگاه مک گیل و 
دانشگاه مونترال و همچنین بیمارستان یهودیان شهر که بیش از 

هفتاد درصد مراجعان آن غیر یهودی هستند، ایفا کرده اند. 

پریسا کوکالن 
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پیشینه ی 
جامعه ی 

یهودی 
در موزه ی 

مک کورد

موزه ی مک کورد از تاریخ ۳ مه تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ 
نمایشگاه موقتی برای یادآوری نقش یهودیان در 

مونترال برگزار می کند. 
اتفاقات مهم  در  این مردم، شرکت آن ها  تاریخ 
این شهر و جایگاه آن ها در گسترش و پیشرفت 
مونترال در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته 

است. 
ترقی  یهودیان،  دست  به  فرهنگ  و  هنر  بسط 
دانش و علم پزشکی، تعالی شیوه های دادرسی، 
از جمله  و خریدوفروش ملک  تجارت  توسعه ی 
مواردی هستند که جامعه یهودیان در آن ها نقش 

چشمگیری داشته و دارند. 
عینی،  مشاهدات  قالب  در  نمایشگاه  این  آثار 
عکس و ویدئو برای عموم نمایش داده می شوند. 
بازدید از این نمایشگاه و پی بردن به ردپای این 
می تواند  مونترال  شهر  گرفتن  شکل  در  اقلیت 

غافلگیرکننده و به یادماندنی باشد. 
موزه ی مک مورد در 6۹۰ خیابان شربروک غربی، 
از  چهارشنبه ها  واقع شده،  گیل  مک  متروی 

ساعت ۱۷ به بعد برای عموم رایگان است. 

دونکان کمرون، زنان بر روی 
پله های مجلس برای اعتراض 

به سالح اتمی در کانادا، ۱۹6۱، 
کتابخانه و بایگانی کانادا 

˂



بین دور

عاشق شدن 
از چشم آدم آهنی

نگاهی به فیلم »ژولیت، زیر نظر« 
ساخته کیم نگوین، کارگردان مونترالی:

فیلم » ژولیت، زیر نظر « )Eye on Juliet( داستانی است 
عاشقانه.

نه چندان  و  روزمره  زندگی  در  که  داستان جوانی غربی   
دلتان  اگر  می شود.  روبرو  واقعی  عشقی  با  ناگهان  شادش، 
فیلم رمانتیک می خواهد، از آن فیلم هایی که قسمت هایی 
فیلم  این  توصیه می کنم حتما  بگیرد،  گلویتان  بغض   از آن 
را ببینید. فیلم را کیم نگوین)Kim Nguyen(، کارگردان 
مونترالی ساخته است، همان کارگردانی که با فیلم »عفریته 
جنگ« )War Witch( در سال ۲۰۱۲ نامزد دریافت جایزه 
کنکوردیا  دانشگاه  از   ۱۹۹۷ سال  او  بود.  شده  هم   اسکار 

فارغ التحصیل شده است.

سجاد صاحبان زند

وقتی انسان شرقی و ماشین غربی در برابر هم قرار می گیرند، 
فقط زبان مشترک عشق رهگشا است.

˂
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داستان فیلم
هزاران  فاصله  با  منطقه  دو  در  فیلم 

کیلومتر از همدیگر روی می دهد. 
کول  جو  را  نقش اش  که  جوانی  مرد 
روز  هر  می کند،  بازی   )Joe Cole(
چشم بر مانیتوری می دوزد که تصویرش 

از هزاران کیلومتر آن سوتر می آید. 
او و همکارانش، روبات هایی را هدایت 
از  نگهبانی  وظیفه ا شان  که  می کنند 
است.  آفریقا  شمال  در  نفت  لوله های 
و  هستند  کنترل  قابل  نه تنها  روبات ها 
می دهند،  گزارش  را  احتمالی  خطرات 
که حتی می توانند به سمت فرد مهاجم 
توانایی  همچنین  آن ها  کنند.  شلیک 
انگلیسی به عربی و  از  ترجمه همزمان 

برعکس را دارند. 
از سوی دیگر، دختر جوانی در روستایی 
کوچک زندگی می کند. داستان او شاید 
برای بسیاری از ما کلیشه ای و تکراری 
باشد. دختر که آیوبشا نام دارد، در مغازه 
انگلیسی  کوچک صرافی کار می کند و 
می داند. او هر روز پنهانی دوست پسرش 
را می بیند، مالقاتی که تنها به یک بوسه 
کوتاه ختم می شود. با این همه خانواده 
مسنی  مرد  به  را  او  می خواهند  دختر 

شوهر دهند. دختر نمی پذیرد.
ماجرا از آن جا شروع می شود که مرد 
جوان دختر را در حال سیگار کشیدن 
دوست  که  او  می بییند.  کوه  دامنه  در 
پیش تر  و  کند  کمک  مردم  به  دارد 
را  نابینا   مردی  به  را  کمکش  داستان 
دیده ایم، هر روز بیشتر به دختر نزدیک 
می شود. این  اتفاق ها سبب می شود تا او 
در خطر از دست دادن کارش قرار بگیرد. 
برای آن که جذابیت فیلم از دست نرود، 

بیشتر از این پیش نمی روم.

دختری که می خواهد در یک 
روستای خاورمیانه ای مستقل باشد، 
موتورسواری در بیابانی پر از پستی 
و بلندی را با تنهایی مضاعف تجربه 

خواهد کرد. 

˂



عشق، احساس و آدم هنی  
در یکی از صحنه های فیلم، مرد 
جوان با دختری دیدار می کند که 
انگار از طریق یکی از سایت های 
است.  کرده  پیداش  دوست یابی 
دختر با خنده ای کامال تصنعی به 
پسر پیشنهاد می کند که قهوه ای 
حرف  آن ها  این،  جز  به  بنوشند. 
بعد  کمی  ندارند.  هم  با  دیگری 
رختخواب  در  را  دختر  و  پسر 
می بینم. انگار دختر بعد از انجام 
ندارد.  دیگری  کار  جنسی،  عمل 
پسر  از  و  می رود  حمام  به  سریع 
خانه،  ترک  از  بعد  که  می خواهد 
ببندد. پسر  را  نرود که در  یادش 
فقط  است،  مبهوت  و  مات  که 
»می بینمت«.  که  بگوید  می تواند 
نه  و  بیشتر  کلمه  یک  نه  همین. 

یک کلمه کمتر.
فیلم پسر  از  در صحنه دیگری 
او  می بینیم.  اتاقش  در  را  جوان 
عکس هایش  تماشای  حال  در 
بسیار  دختران  است.  لپ تاپ  در 
زیبایی را می بینیم که گاهی تنها 
گرفته اند.  عکس  او  با  گاهی  و 
با  ندارد.  آن ها  به  احساسی  پسر 
جلو  را  عکس ها  بی حوصله گی 

می زند.
آدم  و  همکارانش  جوان،  پسر 
را  نفت  لوله های  که  آهنی هایی 
چیز  یک  در  می کنند،  مراقبت 
ندارند.  احساس  آن ها  مشترکند: 
گونه  هر  از  خالی  زندگی شان 
فیلم  ادامه  در  اما  است.  هیجانی 
می توانیم ببینیم که آدم آهنی ها 

هم عاشق می شوند. دختر شرقی یا به تعبیری بهتر
انسان شرقی با دغدغه به دنیا می آ ید 

و همواره با آن خواهد بود.

˂
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رمانتیک، بسیار رمانتیک
مادری  و  ویتنامی  پدری  که  نگوین  کیم 
توجه  فیلمش  آخرین  در  دارد،  کانادایی 
با  می خواهد  او  دارد.  گیشه  به  بیشتری 
طرح یک داستان عاشقانه افراد بیشتری را 
البته  که  داستانی  بکشاند،  سینما  سالن  به 
بدل  نکته  همین  نیست.  هم  عادی  چندان 
که  فیلم  فیلم می شود؛  نقطه ضعف  تنها  به 
دارد،  نوآورانه ای  بسیاری  داستان  و  پیرنگ 
هر چه که به جلوتر می رود عادی تر می شود و 
به قولی به ملودارم های عاشقانه پهلو می زند. 
ضعیف ترین نقطه فیلم، پایان آن است. انگار 
ته  و  سر  یک جوری  می خواهد  کارگردان 

قضیه را هم بیاورد. 
البته اگر از آن دسته از افرادی هستید که 
فیلم های عاشقانه دوست دارند، این احتمال 
وجود دارد که برخالف من فکر کنید و حتی 
از پایان فیلم هم لذت ببرید. اما اگر این گونه 
هم نباشد، هنوز چیزهایی در فیلم هست که 

برایتان جالب خواهد بود.
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رده سنی فیلم
بر  »چشم  فیلم 
استان  در  ژولیت« 
گروه  در  کبک 
عمومی  فیلم های 
شده،  شناخته   )G(
استان های  در  اما 
چنین  کانادا  دیگر 
به  ندارد.  وضعی 
گمانم اگر با کودکان 
زیر ۱۴ سال به سالن 
می روید،  سینما 
بندی  رده  به  زیاد 
کبک  در  فیلم ها 

نکنید. اعتنا 



کالچ و دنده

وحید امیری

Urus 

المبورگینی با آن شتاب افسانه ایش همیشه فک 
را  او  قلوه  و  دل  جای  و  داده  کش  را  خود  راننده  
با هم عوض می کند. راندنش آسان نیست، داخل کابینش  موقع راندن 
تنگ و ترش هست، موتور ۱۲ سیلندرش درست پشت سرت چنان داغ 
باعث  موتورش  صدای  ولی   .... ولی   می شوی   خفه  گرما  از  که  می شود 
قیافه اش  و  کند  پرواز  آسمان  به  روحت  مثل صوفی ها  درست  می شود 
یک  المبورگینی  حاال  اما  می اندازد.  لرزه  به  را  عشق ماشینی  هر  دل 
 Urus:غافلگیری بزرگ برایتان دارد. خانوم ها و آقایان، معرفی  می کنم

اولین المبورگینی که هیچ کدام از این کارها را نمی کند! 

کار درستی است؟
کنیم،  نگاه  قضیه  به  بخواهیم  پول سازی  و  تجارت  زاویه  از  اگر 
روزها  این  بسازد.  را   Urus اینکه  جز  نداشت  راهی   هیچ  المبورگینی 
همه ماشین شاسی بلند )SUV( می خواهند. اصال خیلی ها هستند که 
روز  هر  بتوانند  که  باشند  داشته  المبورگینی  یک  می خواست  دلشان 
از تلفن  بتوانند در صندوق عقبش چیزی بگذارند که  سوارش شوند و 

همراه بزرگ تر باشد!!

یک المبورگینی 
شاسی بلند
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و  رود  پیش  خوب  چیز  همه  اگر  حاال 
 Urus دستگاه  بتواند۳5۰۰  المبورگینی 
بفروشد، به این مفهوم است که این شرکت 
برابر  دو  را  خود  اتومبیل  مدل  یک  فروش 
مشتری  زیادی  تعداد  و   کرده  نرمال  حد 
می شود خیلی  داده  احتمال  که  هم  جدید 
مشتریان  لیست  به  باشند  خانم  آن ها  از 
از  اگر  می شود.  اضافه  شرکت  این  پولدار 
به  موفقیت  این  گفت  خواهم  بپرسید  من 
مخدوش  قیمت  به  حتی  آخر؟  قیمتی  چه 
شدن نام المبورگینی و افسانه خودروهایی 
هرچند  نه!  می گویم  من  ساخته؟  که 
)کار   Car & Driver نویسنده های مجله 

ا ند درایور( برعکس من فکر می کنند!  

ببری با غرش گربه
 ۸ موتور  یک  المبورگینی  بلند  شاسی 
 ۱۹۸۸ سال  از  که  دارد  بی نظیر  سیلندر 
طراحی شده و البته تا حاال صد بار به روز 
 A8 شده است. از آئودی های باالی لیست
S6 . S7 . گرفته تا بنتلی و پانمرا از این 
المبورگینی  ولی   کرده اند،  استفاده  موتور 
وصل  آن  به  جدید  امکانات  کلی   می گوید 
کرده است. راستش را بخواهید 6۴۰ اسب 
حداکثر  و  شتاب  ثانیه   ۳.6 و  قدرت  بخار 
نشان  ساعت  بر  کیلومتر   ۳۰۴ سرعت 
بین  ولی   نمی گویند.  بی راه هم  می دهد که 
مجارستان  در  موتور  این  باشد،  خودمان 
ساخته و  برای نصب روی خودرو به ایتالیا 

ارسال می شود! 
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سیلند   ۸ موتور  این  که  است  درست 
سیلندر  موتورهای۱۲-۱۰  آن  غرش 
چنان  اما  ندارد  را  المبورگینی  معروف 
برایش طراحی کرده اند  اگزوزی  سیستم 
دقیقه(  در  )دور   RPM  ۷۰۰۰ روی  که 
کرد.  خواهد  سیخ  تنت  به  مو  صدایش 
کالچه  دو  دنده   ۷ گیربکس  جای  ولی  
خالی ست هرچند که این ۸ دنده ZF هم 
با  ببر  خوب چیزی است. این موتور یک 

صدای گربه است!

کابین هواپیما؟
Urus همه چیز ۸ ضلعی است،  داخل 
دنده  و   drive mode کنترل های  این 
را هم که صاف از داخل کابین هواپیمای 
جنگی برداشته اند و آورده اند اینجا نصب 
نظر  به  هم  نمایش  صفحات  کرده اند. 
می رسد از آئودی قرض گرفته شده است. 
این  در  مشترک  اجزای  کلی   واقع  در 
المبورگینی و خانواده خودروهای لوکس 
داخل  بوی  حتی  می بینید  فولکس واگن 
هرچند  هست.  یکی   هم  ماشین  کابین 
المبورگینی  فروشنده  جلوی  را  این  اگر 
بگویید وسط نمایشگاه دارتان خواهد زد. 
کامال  فرمن  پشت  شیفت های  پدل 
جدیدند و مخصوص خود Urus، راستش 
برای  خودرو  این  هرچند  بخواهید  را 
این  با  اما  شده  ساخته  روزمره  استفاده 
دیجیتال،  صفحه  و  دسته  و  دکمه  همه 
یادت  ناگهان  خودرو  این  راندن  هنگام 
خواهد رفت که داری بچه ات را به مدرسه 
دیوار صوتی  و شروع می کنی   می رسانی 
تایر های پیرلی  را شکاندن، بخصوص که 
که  می چسبند  زمین  به  چنان   P zero

اصال نگو و نپرس! 
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شاسی عاریتی
پلتفرم MLB گروه فولکس واگن 
Urus روی آن سوار شده اصال  که 
خوبه  هم  خیلی  نیست.  بدی  چیز 
آئودی  از  داده،  خوب  ماشین  کلی  
یا حتا کاین،  تا توارگ  Q۷ بگیرید 
سر  میگذاری  رو  موتور  وقتی   ولی  
سیستم  از  تر  جلو  موتور  جاش، 

بودن ماشینت  جلوبندی می نشیند و همینجاست که المبورگینی 
میرود زیر سوال!

Urus، عروس جاده های کانادا!!!
Urus بدون شک در اتوبان، وقتی  باید آرام باشد، خیلی بی صدا 
و راحت است، در خارج از جاده بد نیست هرچند به خوبی روبیکرن 
نیست. برای برف و یخ کانادا هم خوب جواب می دهد، خالصه با ۲۰۰ 
هزار دالر ناقابل خوب ماشینی برای زمستان خواهید داشت. یادتان 
نرود اگر رینگ ۲۲ اینچی سفارش دادید، تایر زمستانی هم برایش 

تولید شده، الزم نیست بروید در کی جی جی دنبالش بگردید!!

به  را   Urus پوستر  روز ها  این  نوجوانی  هیچ  می زنم  حدس  من 
دیوار اتاقش نخواهد زد ولی  مطمئن هستن بابا و مامان پولدارش اگر 
توانایی مالیشان اجازه دهد یکی  از این شاسی بلندهای المبورگینی 

را درپارکینگ خانه اشان پارک کرده است.
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دختر کولی

رمان  که  بود  پیش  سال   ۱5 حدود 
ناپلئون  جان  دایی  نام  با  پزشکزاد،  ایرج 
شنوند،  می  را  آن  تا  هم  ما  پدرهای  و  مادر  خواندم.  را 
لبشان می نشیند و توی خاطرات سریالی  بر  لبخند ملیحی 
همان  برای  شاید  می خورند.  غوطه  نام  همین  به  تلویزیونی 
بود که از وقتی غرور را در چشم های آبی »پادشاه« دیدم که 
 Montreal) بر پوستر سر در موزه هنرهای زیبای مونترال
 Museum of Fine Arts  Musée des beaux�arts
de Montréal( نصب شده بود و نام ناپلئون بناپارت را یدک 
برای  را  می کشید، عزمم 
نمایشگاه  این  از  بازدید 

جزم کردم. 
موزه  این  چهارشنبه ها 
باز  شب    ۹ ساعت  تا 
است و امکان برای افراد 
از  بعد  تا  فراهم  شاغل 
کار، سری به موزه بزنند. 
های  موزه  از  تجربه ای 
اروپایی ندارم ولی وقتی 
در مونترال موزه می روم 
من  در  همزمان  لذت  دو 
یکی  می رسد.  اوج  به 
به  طبیعی  شکل  به  که 
است  آثاری  وجود  دلیل 
مهیا  بازدید  برای  که 
نحوه  هم  دومی  و  شده 
و  پیکربندی  چینش، 

به دنبال دایی جان 
در جنگ های ناپلئون
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توضیحات  اثر،  هر  کنار  در  است.  موزه  موضوع بندی 
کاملی درباره خالق اثر و ارتباط اثر با موضوع، داده شده 
و  و حول  ردیابیست  قابل  اتفاقات  تاریخی  است. سیر 
اطالعات  می توان  نیز  آن  اجتماعی  موضوعات  حوش 
خوبی به دست آورد. مطلب جالب توجهی که دانستم 
آن بود که علی رغم تابلوهای بزرگی که از زنان زیبای 
کاخ سلطنتی دربار ناپلئون ترسیم شده بود باید به یاد 
ناپلئون  حکومت  تحت  و   ۱۹ قرن  اوایل  در  که  داشت 
نابرابری  مقدس،  پیروزمند شبه  پادشاه  عنوان یک  به 
تحصیل  اجازه  است.  کرده  می  بیداد  زنان  حقوق 
فقط در صورت رضایت  و  نداشتند  رای  نداشتند، حق 

همسرشان کار می کردند.
نقاشیهای  سبک  فرانسه،  تاریخ  موزه،  به  عالقه  اگر 
بشتابید.  دارید،  بناپارت  ناپلئون  زندگی  و  پرتره 

نمایشگاه فقط تا همین آخرهفته برقرار است. 
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www.noorcentre.com
4389897362

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


اگر از خواندن مداد لذت می برید 

را  آن  اشتراک 

دهید پیشنهاد  خود  دوستان  به 

است رایگان  مداد  اشتراک 

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

