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عذرخواهی کردن سخت است

هفته گذشته رسوایی ماجرای  SNC-Lavalinبا استعفای یک
سیاستمدار باسابقه و مورد احترام همه جناحهای سیاسی از کابینه
دولت وارد مرحله جدیدی شد .جین فیلپات ،وزیر خزانهداری و یک
عضو کلیدی کابینه جاستین ترودو علت استعفای خود را از دست دادن
اعتماد به کابینه در دخالت دولت در روند بررسی فساد مالی شرکت
مونترالی  SNCاعالم نمود.
متعاقب آن فشار احزاب مخالف باال گرفت و چند عضو کابینه برای
شهادت در مجلس حاضر شدند .رهبران احزاب مخالف مخصوصا اندرو
شییر از حزب کانسرواتیو بر استعفای جاستین ترودو تاکید نمود.
در همان روزهای پرآشوب و پرتنش ،خالصه جاستین ترودو تصمیم
گرفت برابر ملت قرار گیرد و ضمن اعتراف به اینکه به وزیر سابق
دادگستری گفته نماینده مونترال است و تعطیلی شرکت  SNCدر
آستانه انتخابات کبک برایش جالب نیست ،از عذرخواهی طفره رود
و باز هم بحث را به وظیفه قانونی خود بر حفظ فرصتهای شغلی
سوق دهد .در آخر هم اهتراف کرد اشتباه شده اما اشتباه به دلیل
عدم آشنایی او با قانون بوده و تاکید کرد در دوران نخستوزیری
خود هر روز چیز جدیدی یاد گرفته است.
عذرخواهی کردن ،کار بسیار سختی است .مخصوصا وقتی
طرف مقابلت در کمین نشسته باشد تا در آستانه یک انتخابات
سرنوشتساز از عذرخواهی تو چوبی باالی سرت بسازد.
اما کاناداییها که به ادب و احترام شهره جهان هستند ،این
رفتار سیاستمآبانه جاستین ترودو را نپسندیدند .از روز اول
که این ماجرا رسانهای شد ،تقریبا همه میتوانستند حدس
بزنند چه اتفاقی افتاده است .اما نخستوزیر تصمیم گرفت
با انکار و حاشا ،برای خود زمان بخرد و قدرت این موج
مخرب را کم کند.
حرفهای چند روز پیش نخستوزیر اگر از همان اول
ادا شده بود ،حاال او محبوبتر و قویتر بود .اما تاخیرش
باعث شده که میزان محبوبیت او به کمترین میزان در
همه دوران حضور او در دنیای سیاست ،کاهش یابد.

ویترین
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مونترال شهر زندهای است.
پایتخت فرهنگی آمریکای
شمالی که سبک زندگی
اروپایی آن زبانزد است.
هر روز در این شهر اتفاقی
فرهنگی و هنری میافتد که
از روح چند فرهنگی شهر
نشات گرفته است .کنسرتی از
هندوستان ،تئاتری از فرانسه،
نمایش فیلمی از روسیه و یک
گالری از آمریکای جنوبی.
با «ویترین» همراه شوید و رویدادهای
فرهنگی-هنری مونترال را به سلیقه «مداد»
تجربه نمایید.

مخالف همهچیز
JARON FREEMAN FOX & THE OPPOSITE OF
EVERYTHING

شنبه  ۱۶مارس ساعت ۲۰
محل اجرا St Jax :
ورودی رایگان
برخی  Jaron Freeman-Foxرا جیمی هندریکس ویولن
میدانند .این هنرمند با تأثیر از سبکهایی چون موسیقی
سِ لتیک (موسیقی سنتی مردمان اروپای غربی) ،جاز ،موسیقی
کالسیک هندی ،پانک و غیره ،تابهحال در ساخت حدود چهل
آلبوم موسیقی شرکت داشته است .در این برنامه هنرمندان
دیگری با سازهای گیتار باس ،آکاردئون ،کیبورد و کنترباس
همراه او خواهند بود.
درهای ورودی این برنامهی رایگان از ساعت  ،۱۹:۳۰در خیابان
 Bishopبازخواهند شد .برای اطمینان کمی زودتر در محل
حاضر باشید.

˂ منبع

موسیقی

ویترین
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لوال و برادرهایش

LOLA ET SES FRÈRES

دوشنبه  ۱۸مارس ساعت ۱۹
محل اجرا :

Maison de la culture Maisonneuve

اطالعات بلیت :

لوال  Lolaدو برادر دارد .بونوآ  Benoitکه برای سومین بار
ازدواج میکند و پیر  Pierreکه دیر به عروسی میرسد .بهانه،
انتقاد ،مرافعه ،دعوا و مشغله محور اصلی ماجرا میگردد .بونوآ
بهزودی پدر میشود اما هنوز آمادگی آن را ندارد .لوال نیز با
 Zoherآشنا شده و این در حالی است که هنوز درگیر ماجراهای
جدایی از همسر سابقش است .در این میان پیر دچار مشکالت
کاری خودش است .گویی همهچیز دستبهدست هم داده تا
جمع آنها را از هم بپاشد ،اما این سه نفر جداناشدنی هستند.
این فیلم فرانسوی به کارگردانی  Jean-Paul Rouveو در سال
 ۲۰۱۷ساختهشده ،به زباناصلی پخش میشود.
منبع ˂

فیلم

ویترین

کودک
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˂ منبع

اشیای قیمتی

BIJOUX

سهشنبه پنجم مارس ساعت ۱۳:۳۰
محل اجرا :

Maison de la culture Côte-des-Neiges

اطالعات بلیت:

دختر کوچکی با زن سالخوردهای آشنا میشود .زن
سالمند حافظهی تکهپارهای دارد و دختر جوان به دنبال
کارهای چالشبرانگیز است .این آشنایی درواقع نقطهی
به هم رسیدن مونترال امروز و مونترال کابارههای
دههی  ۵۰این شهر است .این نمایش به شکوه دوستی
میپردازد که سن در آن مطرح نیست و میان دو موجود
باارزش به وجود میآید که همچون علفهای هرز بیپروا
راه خود را میجویند.
این نمایش عروسکی برای افراد  ۱۲سال به باال در نظر
گرفتهشده است.
این فیلم فرانسوی به کارگردانی Michel Boujenah
در سال  ۲۰۱۸ساخته و برای کودکان شش تا  ۱۶سال
مناسب است.

ویترین

کودک
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بالهی جهانگردان

LE BAL DES GLOBETROTTEURS

شنبه  ۱۶مارس ساعت ۱۱
محل اجراSt Jax :
ورودی رایگان
آیا چمدان خود را برای سفر دور دنیا با رقص
آماده کردهاید تا به دور کرهی خاکی بچرخید
و با موسیقی و رقص هر محل ،از آمریکای
جنوبی تا آفریقا ،آشنا بشوید ؟ این کارگاه
موسیقی و رقص برای کودکان  ۳تا  ۷سال
و بهمنظور آشنا کردن آنها با تنوع فرهنگی،
رقص و سرودهای آفریقایی طراحیشده است.

منبع ˂

کارگاه
موسیقی
و رقص

514 690 6181
www. ia.ca

سیاره زنده
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نائومی کالین
جنگجوی محیط زیستی
کانادایی
زینب یوسف زاده واژه اکوفمنیسم در سال  ۱۹۷۴توسط فرانسوا
دوبن در کتابش استفاده شد و بعدها به موج سوم فمنیسم مشهور
گشت .این مفهوم مشابهت نگاه نظام مردساالر به طبیعت را با
نگاهش به زنان و گروههای به حاشیه رانده شده ،مطالعه میکند.
همانطور که این نظام ،زنان را دارایی خود میبیند و آنها را با فرو
کاستن به سوژه جنسی ،وسیله باروری و نیروی کار ارزان ،مورد
تبعیض قرار میدهد ،طبیعت را نیز مایملک خود میبیند و از آن
بیمحابا بهرهکشی میکند.
در محل تالقی دو مفهوم محیطزیست و مبارزه با تبعیض ،فمنیستهای
نوظهوری وجود دارند که وارد رزم سیاسی شدهاند .آنها عقیده دارند حل
بسیاری از مشکالت جهان امروز و از همه مهمتر مسائل زیست محیطی،
بر حل مساله نابرابریِ نهادینه شده در سیستم مبتنی بر قدرت ،ثروت و
رقابت ،استوار است.
به مناسبت هشتم مارس ،روز جهانی زن قصد داریم تا یکی از زنان فعال
محیطزیستی کانادا را که با کتابها و نظرات برابری خواهانه و انتقادی
خود ،در جهان مشهور است ،معرفی کنیم.

منبع
˂

سیاره زنده
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نائومی کالین ( )Naomi Kleinکیست؟
نائومی کالین نویسنده ،فعال اجتماعی و فیلمساز کانادایی متولد
مونترال است که با تحلیلهای سیاسی و نظرات انتقادیش در مورد
جهانیسازی و سرمایهداری ،یکی از مشهورترین فعاالن اکوسوسیالیستی
جهان است.
او درخانوادهای رشد کرد که فعالیت اجتماعی ،یکی ازستونهای آن
بود .پدر و مادر او در سال  ۱۹۶۷به دلیل مخالفت با جنگ ویتنام ،از
آمریکا به مونترال نقل مکان کردند .مادر نائومی ،مستندسازی بود که با
فیلم «این یک داستان عاشقانه نیست» شهرت یافت .موضوع این فیلم
نقد صنعت پرنوگرافی بود .پدرش پزشک و از اعضای گروه «پزشکان
دارای مسئولیت اجتماعی» بود.
نائومی برخالف پدر و مادرش ،نوجوانی خود را به دور از سیاست و غرق
در یک زندگی مصرفی طی کرد .آن روزها به گفته خودش اعتقاد داشت
که «داشتن یک مادر فمنیست طاقت فرساست».
دو حادثه مهم ،راه زندگی او را تغییر داد .سکته و معلولیت مادرش در
 ۱۷سالگی موجب شد که خانواده نائومی مجبور به مراقبت از او در منزل
شوند و او نیز ناچار به کاهش فعالیتهای درسیاش در تورنتو شد .شاید
همین اتفاق او را از نزدیک با مفهوم محرومیت آشنا کرد.

منبع
˂

سیاره زنده
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حادثه دوم کشتار دانشجویان زن مهندسی در مدرسه پلیتکنیک مونترال
در سال  ۱۹۸۹بود که او را با چاپ مقالهای در «ورسیتی» به دنیای
روزنامهنگاری کشاند .در سال سوم از دانشگاه تورنتو انصراف داد و در نشریه
«گلوب اند میل» و سپس نشریه «دیس» به عنوان سردبیر شروع به کار
کرد.
در سال  ۱۹۹۵به دانشگاه در رشته فلسفه و ادبیات بازگشت ولی در
آخرین مراحل ،دوباره برای گذراندن یک دوره خبرنگاری آن را ترک گفت.
آثاری که اندیشههای نائومی کالین را به رزمگاه آورد!
نائومی اولین بار با کتاب «بدون مارک» ( )No Logoدر سال ۱۹۹۹
شناخته شد .این کتاب فرهنگ مصرفی «برند محور» و عملکرد شرکتهای
بزرگ را مورد انتقاد قرار میداد .کالین در این کتاب ،شرکت نایک را مورد
حمله قرار داد و آن را وادار به پاسخگویی به پرسشهایش کرد.
«حصارها و پنجرهها» کتاب دیگری است که شامل تعدادی از مقاالت و
متنهای سخنرانیهای او در خصوص جنبشهای ضد جهانیسازی است.
در سال  ۲۰۰۴نائومی با همکاری همسرش« ،اوی لوییس» مستند
 The Takeرا ساخت که درباره کارگرانی در آرژانتین است که بطور
دستهجمعی ،کارخانهای را بستند و سپس خودشان تولید را از سرگرفتند.
کتاب «دکترین شوک :ظهور سرمایهداری فاجعه» ،یکی از کتابهای
بسیار مشهور و جنجالبرانگیز نائومی است که به  ۲۸زبان ،از جمله فارسی،
ترجمه شده است .این کتاب درباره سواستفاده ابرشرکتهای چندملیتی از
شوک اول یعنی حوادثی چون جنگ ،حملههای تروریستی ،کودتا و حوادث
طبیعی است.

منبع
˂

سیاره زنده
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در شوک دوم ،بنگاههای بزرگ با استفاده از سیاستمداران وابسته خود
و بُهت و پریشانی مردم تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به وجود
میآورند .در این میان افرادی که با موج دوم شوک به مقابله برمیخیزند
با شوک سومی که شامل پلیس ،ارتش ،زندان و بازجوئی است روبهرو و
سرکوب میشوند.
نئومی در کتاب «این همه چیز را تغییر میدهد» به طور مشخصتری
به ارتباط سیاستهای سرمایهداری و بحرانهای محیطزیستی میپردازد.
این کتاب به چنان درجهای از توجه رسید که مجله نیویورک تایمز در
ستون بررسی کتابهای خود ،آن را مهمترین و بحثبرانگیزترین کتاب
محیطزیستی ،بعد از کتاب «بهار خاموش» خواند .نائومی با این اثر در سال
 ۲۰۱۴در بین یکصد نامزد اول نوبل کتاب بود.
در کتاب «نه کافی نیست» در سال  ،۲۰۱۷کالین به سیاستهای شوک
ترامپ انتقاد میکند و مخاطبانش را دعوت میکند که از موضع انفعال
بیرون بیایند و به صراحت با آنها مخالفت کنند.
آخرین کتاب او «جنگ برای بهشت» به نابرابریای که باعث ایجاد
بحرانهای شدید انسانی میشود ،میپردازد و به دنبال راهی به سوی برابری
و توسعه پایدار است .توسعهای که از گروههای مردمی و متن جامعه برآید
و نه از سیاستهایی که تامینکنندهی منافع سرمایهگذاران بزرگ هستند.
زنان بسیار بیشتر از مردان در معرض آسیبهای ناشی از تغییرات
اقلیم قرار دارند .شاید برای همین است که زنان همیشه در صف نخست
فعالیتهای زیستمحیطی هستند .قابلیت باروری و طبیعت پرورنده زنانه
که با روح مادرزمین پیوند عمیقی دارد ،آنها را به پیوستن به مبارزهای
سخت برای حق زندگی میکشاند.
زنان نه فقط برای منافع خود ،بلکه برای تمام گروههای به حاشیه رانده شده،
اقوام بومی ،رنگینپوستان ،دگرباشان ،حیوانات و طبیعت تالش میکنند.
آنها دختران زمینند که برای حق حیات ،همه در کنار هم میجنگند.

منبع
˂

کالج فنگی
ثبتنام میکند:

دوره
دوره
دوره
Professional
Sales
Starting
Sales
representative a business
دو روز در هفته
دو روز در هفته
یک روز در هفته
به مدت  ۱۰ماه
به مدت  ۷ماه
به مدت  ۵ماه
مشــاور فارسیزبان

514 907- 5073

#301
1625 Boul. Maisonneuve O,
H3H 2N4

دورهها نهتنها رایگان است
بلکه شامل حداکثر
 ۱۳۰۰دالر وام و بورس
هم میشود.
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به بهانه هشتم مارس ،روز جهانی زن

آمارهای منتشر شده
از سال  ۲۰۰۰میالدی
تاکنون نشان میدهد،
تعداد زنان مهاجر
همواره بیشتر از مردانی
بوده است که به عنوان
مهاجر یا پناهنده وارد
خاک کانادا شدهاند.
به طوری که در
سال  ۲۰۱۸میالدی
از حدود  ۳۰۰هزار
مهاجری که به این
کشور آمدهاند ،بیش
از نیمی از آنها را زنان
تشکیل میدادهاند.
این حداکثری بودن
جمعیت زنان مهاجر
موضوعی است که
موجب شده تا پرداختن
به مقوله «زن در
مهاجرت» و «مشکالت
زنان مهاجر» در کانادا
از اهمیت و جایگاه
خاصی برخوردار باشد.
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نفیسه حقیقتجوان در میان موضوعات مختلف مربوط به زنان،
«خشونت خانگی» یکی از سرفصلهای مهم در گزارشها و
تحقیقات مربوط به زنان کانادایی به ویژه زنان مهاجر و پناهنده به
شمار میآید.
بررسیها نشان میدهد زنان مهاجر و پناهنده بیشماری در
سراسر کانادا ،در زندگی با شریک خود (همسر ،دوست پسر یا
پارتنر) به شیوههای مختلف انواع خشونت خانگی را تجربه کردهاند.
در این میان آنچه موضوع را بغرنج میکند این است که بسیاری
از آنها حتی نمیدانند شرایط و موقعیتی که متحمل میشوند،
خشونت خانگی نام دارد.
برخی از آنان نیز با وجود دانستن این موضوع ،یا از دانش چگونگی
مقابله و مواجه با این موقعیت بیبهره هستند یا به دلیل مالحظات
متعدد فرهنگی ،دینی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...از بیان این مورد یا
پیدا کردن و پذیرفتن راهکار برای پایان دادن به خشونتی که علیه
آنان روا میشود ،سر باز میزنند.
در این بین به کرات دیده شده که اتفاقا زنان تحصیلکرده و زنانی
با موقعیت اقتصادی و سیاسی درخور توجه نیز از اقامه دعوی علیه
شریک زندگی و خروج از فضایی که در آن مدام با پدیده خشونت
خانگی دست و پنجه نرم میکنند ،صرف نظر مینمایند.
شاید به همین دلیل است که تشکیل دادگاهای ویژه برای
رسیدگی به پروندههایی با موضوع خشونت خانگی در دستور کار قرار
گرفته است .ایالت بریتیش کلمبیا به عنوان یکی از اولین ایالتهای
کانادا سعی دارد با کمک گرفتن از امکانی که این دادگاهها فراهم
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میکنند ،بررسی پروندههایی که مربوط به خشونت خانگی زنان
مهاجر ،پناهنده ،بومی و زنانی با ناتوانی جسمی میشود را در اولویت
قرار دهد .چرا که در بسیاری از موارد امنیت جانی ،جسمی و روحی
و روانی این زنان در مخاطره جدی قرار دارد.
از سرزمین رؤیاها تا وعدهگاه جهنمی
در بسیاری از موارد زنانی که تصمیم به مهاجرت یا پناهنده شدن
به کانادا را گرفتهاند ،در پیشفرضهای خود تصور میکردند به طور
حتم زندگی در کشوری مدرن که اتفاقا به برابری جنسیتی هم احترام
میگذارد ،این شانس را به آنها خواهد داد تا با مشکالت ،چالشها
و نابرابریهایی که در سرزمین مادری خود داشتهاند ،برای همیشه
خداحافظی کنند .غافل از اینکه اغلب آنها موقع بستن چمدانهایشان،
آداب و رسوم ،سنتها ،باورهای دینی و حتی اعتقادات افراطی را نیز
با خود به مدینه فاضلهی رویاییشان آوردهاند و همین کولهبار پر
و پیمان در کنار فشارهای مهاجرت ،دلیلی برای فرورفتن آنها در
گردابی از مشکالت میشود.
تفاوتهای زبانی ،فرهنگی ،مذهبی ،نژادی ،جغرافیایی و حتی
قانونی و سیاسی بین کشور مبدا و مقصد از مواردی است که زمینه
ظهور و بروز اختالفات خانوادگی و به دنیال آن خشونت خانگی را
فراهم میکند.
مهاجرت و خشونت خانگی
تخقیقات ،بررسیها و گزارشهای متعدد در مورد شرایط زندگی زنان
به خصوص زنان مهاجری که در کانادا خشونت خانگی را تجربه کردهاند
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نشان میدهد ،آن دسته از مردانی که در کشور یا خانوادهای با
فرهنگ یا باورهای مردساالرانه رشد کردهاند به مراتب بیشتر از
مردانی که در فضایی بازتر و آزادتر بزرگ شدهاند ،نسبت به زنان
رفتاری خشونتمابانه و غیرمنصفانه دارند.
ضمن اینکه پدیده کوچ و مهاجرت به کشورهای مدرن برای این
دسته از مردان شوک بزرگی به حساب میآید که به راحتی آن را
نمیپذیرند و اغلب این فشار را با خشونت و تسلطی که نسبت به
همسر یا شریک زندگی خود دارند ،جبران میکنند.
زنان مهاجر اغلب به دلیل نداشتن دانش کافی در مورد قوانین و
قواعد زندگی در محیط جدید ،موانع زبانی ،شرم و حیا ،ترسهای
نهادینه شده در نظام فرهنگی جامعهای که در آن بزرگ شدهاند،
وحشت از تنهایی ،مشکالت اقتصادی و ...به سختی به سراغ
نظامهای حمایتی ،خدمات بهداشتی و درمانی و قانون و پلیس
میروند و درخواست کمک میکنند .آنها به شدت نگران انگهای
مختلفی هستند که از سوی جامعهای که ریشههایشان به آن تعلق
دارد ،بر پیشانیشان بچسبد .همین امر هم سبب میشود تا چرخه
مردساالری و خشونت خانگی -حتی در کشورهای توسعه یافته و
جهان اولی -همچنان ادامه پیدا کند.
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ازدواج اجباری متداولترین خشونت در خان ه مهاجران کانادایی
یکی از رایجترین انواع خشونت خانگی در کانادا که اتفاقا به سادگی
قابل تشخیص نیست و ظاهر آرامی هم دارد؛ اما سبب بروز نگرانیهای
بیشماری برای سیستم سالمت و امنیت کانادا شده است پدیده ازدواج
اجباری و زودهنگام دختران است.
در بسیاری از خانوادههای مهاجر به دلیل عقبه فرهنگی و سنتهای
مذهبی و بومی ،مردان برای زندگی زناشویی و آینده دختران خانواده
تصمیم میگیرند .تا جایی که حتی به دفعات دیده میشود دختران زیر
سن قانونی مجبور به ازدواج با فردی شدهاند که هیچ تمایل و عالقهای
نسبت به او ندارند .دخترانی که به این اجبار تن نمیدهند یا با فرار از
خانه اعتراض و مخالفت خود را نشان میدهند اغلب از سوی پدر ،برادر
یا حتی عمو و دایی تهدید به مرگ و با ضرب و شتم فیزیکی هم مواجه
میشوند.
در اداره پلیس و سیستم قضایی کانادا کم نیست پروندههایی که نشان
از خشونت خانگی ،آزار و اذیت جسمی ،خودکشی و قتل دختران به
دلیل اجبار برای ازدواج زودهنگام و حتی در خردسالی در خانوادههای
مهاجرین دارد.
نتایج یک تحقیق که در دپارتمان جامعهشناسی دانشگاه گوئلف انجام
شده است ،نشان میدهد در یک دهه گذشته  ۱۶۴فقره قتل ناموسی و
خشونت خانگی منجر به قتل در کانادا به ثبت رسیده است .از این میان
آنچه قابل تأمل است این واقعیت میباشد که  ۷۳درصد این قتلها
در خانوادههای مهاجران به وقوع پیوسته است .این در حالی است که
 ۲۵درصد گزارشهایی که پلیس درمورد خشونت دریافت میکند ،با
خشونتهای خانگی ارتباط مستقیم دارد .در حدود  ۷۰درصد قربانیان
خشونتهای خانگی نیز زنان و دختران هستند که از این بین زنان بین
 ۲۵تا  ۳۴سال بیشترین تعداد قربانیان را تشکیل میدهند .ضمن اینکه
از تعداد زنان و دختر بچههایی که قربانی خشونت خانگی یا بردگی
جنسی در خانواده میشوند چهار برابر بیشتر از پسربچهها و مردان است.
همین اعداد به ظاهر ساده نشان میدهد که زنان مهاجر در کانادا
برخالف تصور عامه از شرایط زندگی آرام و کامال درخوری برخوردار
نیستند .زنان مهاجر در کانادا برای دستیابی به شرایط زیست مطلوبتر
نیاز به کسب دانش مناسب از حقوق خود و آموزش برای مواجه با
ترسهایی که با خود از سرزمین مادری آوردهاند ،نیاز دارند .موضوعی
که بدون خواسته جامعه زنان مهاجر و همراهی مردانی آگاه ،به دست
نخواهد آمد.

کیلینیک دندانپزشکی

ویلری
دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

تلفن۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷ :
61, rue Villeray
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2
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تغذیه کودک
با شیر مـادر

مهرنوش اردالنیکتا مادران زیادی بعد از تولد نوزاد خود با این
پرسش روبرو میشوند که آیا باید نوزادشان را با شیر خودشان
تغذیه کنند یا از شیر خشک استفاده کنند؟ شاید این تصمیم -به
غیر از مواردی که منع پزشکی برای شیردهی وجود دارد -یکی
از معدود مواردی است که تنها زنان در آن تصمیمگیرنده هستند.
در سالهای اخیر بر اساس پژوهشهای انجام شده و تبلیغات
گستردهای که توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای
بهداشتی کشورها صورت گرفته ،رویکرد به استفاده از شیر مادر
افزایش یافته است.
بر اساس اطالعات وزارت بهداشت کانادا در سال  ۱۹۶۵آمار
مادران کانادایی که به کودک خود شیر میدادهاند کمتر از ۲۵
درصد بوده است که این آمار در سال  ۲۰۱۶-۲۰۱۵به بیش از ۹۰
درصد افزایش یافته است .اما شیر مادر چه فوایدی برای مادر و
کودک دارد؟
فواید شیر مادر برای کودک
شیر مادر ایدهآلترین ماده غذایی برای تغذیه نوزاد است .این ماده غذایی
شامل ویتامینها ،پروتئین و چربیها و هر آن چیزی است که برای
رشد کودک ،مورد نیاز است .شیر مادر بسیار بهتر از شیر خشک هضم
میشود و شامل پادتنهایی است که به تقویت سیستم ایمنی کودک
کمک میکنند.
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از سویی دیگر خطر ابتال به آسم و آلرژی نزد کودکانی که از شیر
مادر تغذیه میکنند ،کاهش مییابد و همچنین عفونتهای گوشی،
بیماریهای تنفسی و دورههای اسهال کمتری در آنها دیده میشود.
در مطالعهای نشان داده شد که ارتباط مستقیمی بین استفاده از شیر
مادر و میزان  IQکودکان وجود دارد .مطالعات دیگری نشان دادهاند
که شیر مادر در پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ( )SIDSنقش
مهمی بازی میکند.
احتمال اینکه کودکانی که از شیر مادر تغذیه میشوند ،در آینده دچار
افزایش وزن شوند و یا به دیابت یا چاقی مبتال شوند ،بسیار کمتر است.
البته همه این موارد به شواهد محکمتری نیاز دارد.
موارد باال همگی به بیماریهای فیزیولوژیکی بدن اشاره دارد .جدای از
آن ،ارتباط نزدیکی است که بین کودک و مادر در هنگام شیردهی به
وجود میآید و احساس امنیتی است که کودک از این رابطه دریافت
میکند.

˂

فواید شیر مادر برای خود مادر
بسیاری از زنان تصور میکنند که تغذیه با شیر مادر تنها برای کودک
سودبخش است و برای مادر فایدهای ندارد و حتی گاهی باعث بدشکلی
اندام مادر میشود.
این در حالی است که پزشکان بر این باورند که شیردهی به مادر کمک
میکند که کالری بیشتری بسوزاند و بعد از بارداری ،سریعتر کاهش
وزن دهد .شیردهی باعث آزاد شدن هورمون اکسیتوسین در بدن مادر
میشود که به برگشت سایز رحم به قبل از بارداری کمک میکند و
خونریزی بعد از زایمان را کاهش میدهد.
از دیگر سو شیردهی خطر ابتال به سرطانهای پستان و تخمدان را پایین
میآورد .بعضی از مطالعات نشان دادهاند که خطر پوکی استخوان ،با
شیردهی در مادر کاهش مییابد.

Photo by Leandro Cesar Santana on Unsplash

توصیه پزشکان
بر این اساس پزشکان توصیه میکنند که کودک تا شش ماهگی
تنها با شیر مادر (نه حتی آب یا آبمیوه) تغذیه شود .در روزهای
اولیه بعد از زایمان پستان مادر ،شیری به نام  Colostrumکه غلیظ،
زردرنگ ،بسیار غنی و کم حجم است ،تولید میکند .این شیر به
مجاری گوارشی کودک کمک میکند تا برای هضم شیر مادر آماده
شوند.
به طور معمول سه تا پنج روز بعد از تولد ،کودک وزن از دست میدهد
که امری طبیعی است اما بسیاری از مادران احساس میکنند که
کودکشان شیر کافی دریافت نمیکند .هر چه کودک بیشتر پستان
مادرش را مک بزند ،شیر بیشتری تولید میشود.

Photo by Hannah Olinger on Unsplash

دالیلی که مادران شیر خشک را ترجیح میدهند:
• مادر احساس میکند که کودک شیر کافی دریافت نمیکند؛
• مادر تکنیک شیردهی به کودک را به خوبی نمیداند؛
• بعضی از مواقع به دلیل مشغله کاری مادر،
کودک توسط پدر یا پرستار کودک مراقبت
میشود که در این صورت مادر ترجیح
میدهد تا از شیر خشک استفاده
کند تا کودک به مادر وابسته
نباشد؛
• به این دلیل که
شیر خشک دیرتر هضم
میشود ،کودک دیرتر
گرسنه میشود و
فواصل طوالنیتری
سیر میماند .در موارد
تغذیه با شیر مادر
گاهی نیاز است که در
طول  24ساعت ،هشت
تا  ۱۲بار شیردهی صورت
گیرد؛
• بعضی از مادران نگران
تغییر شکل پستان بعد از
شیردهی هستند که البته این
مساله توسط پزشکان رد شده
است.

˂
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چه مادرانی از شیردادن به کودکشان منع میشوند؟
• مادر مبتال به ویروس  HIVاست ،به دلیل احتمال انتقال ویروس
به کودک،
• مادر به نوع فعال بیماری سل مبتالست،
• مادر تحت درمان شیمیدرمانی به منظور درمان سرطان است،
• مادر از مواد مخدری مانند کوکائین یا ماریجوانا استفاده میکند،
• کودک به بیماری متابولیک نادری به اسم گاالکتوزمیا مبتال باشد،
• مادر تحت درمان دارویی خاصی با نظر پزشک باشد،
در چنین مواردی مادر باید از شیردادن به کودک پرهیز کند و از شیر
خشک به عنوان تغذیه جایگزین استفاده نماید.

Photo by Rainier Ridao on Unsplash

˂
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از دکتر بپرسید!

پاسخ به پرسشهای پزشکی شما
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مهرنوش اردالنیکتا سالها در ایران طبابت کرده و حاال اینجا در
مونترال تالش دارد با روزنامهنگاری ،تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد.
او پاسخگوی سؤاالت شما در حوزه سالمتی خواهد بود .این پاسخها صرفاً جنبه
اطالعرسانی دارد .برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

info@medad.ca

‹‹

با سالم خانمی  26ساله هستم که عادتهای ماهیانه بسیار دردناکی
دارم به طوری که روز اول و دوم پریود ،تقریبا باید خانهنشین باشم.
آیا برای کاهش این درد راهی وجود دارد؟

‹‹

با سالم به شما دوست عزیز .یکی از موثرترین راهها استفاده از داروهای
مسکن بدون نیاز به نسخه پزشک مانند ایبوبروفن ( )Advilیا ناپروکسن
( )Aleveیک روز قبل از روزی است که انتظار دارید عادت ماهیانه شروع
شود .راه دوم استفاده از داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری است که
چون از تخمکگذاری پیشگیری میکنند ،میتوانند درد را کاهش دهند.
راههای دیگری که میتواند در کاهش درد موثر باشد ،عبارتاند از:
• انجام حرکات بدنی منظم،
• خوابیدن در وان آب گرم یا گذاشتن یک دستمال داغ یا کیسه آبجوش
بر روی قسمت پایین شکم،
• کاهش استرس زندگی،
• استفاده از مکملهای حاوی ویتامین  ،Eامگا ،3-ویتامینهای  B1و B6
و منیزیم که بعضی از مطالعات نشان دادهاند که میتواند انقباضات دردناک
در دوران عادت ماهیانه را کاهش دهد.

˂

Photo by rawpixel on Unsplash

شما هم اگر سوالی
در زمینه مسایل پزشکی
و سالمت عمومی دارید
می توانید با ما تماس بگیرید
تا در این بخش به سوال شما
پاسخ داده شود

رویال درما
پوستی شاداب

با طراوت طبیعی

Roya Pirkhandan

مشاوره رایگان

Esthéticienne et Thecnicin de
photoépilation,
photorajeunissement,
Électrolyse et
Thermocoagulation.

در کلینیک رویال درما

ارایه کلیه مراقبت های زیبایی مدیکال شامل:
مراقبت های تخصصی پوست

رفع دایمی موهای زاید (الکترولیز،لیزر)

اصالح و درمان لکه های پوستی ،ضایعات عروقی
جوان سازی و رفع چین و چروک با لیزر

TEL: 438 388 - 8600

www.cliniqueroyalderma.ca
information@cliniqueroyalderma.ca

3020, boul Rome, local 4, Brossard, J4Y 1V9

پاتوق
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گردهمایی رنگارنگ
پروانهها در مونترال
مریم ایرانی باالخره نسیم سرخوش بهاری از راه رسید و بوی نوروز
و شوق تولد دوباره طبیعت را برای مونترالیها به ارمغان آورد .این
روزها اگر به رسم فرهنگ ایرانی ،خود را برای نوروز آماده میکنید و
برای گذراندن اوقات آزاد خود به دنبال محلی میگردید که روحتان
را تازه کند ،به شما پیشنهاد میکنیم که از رژه پروانههای بی نظیر
مونترالی در مجموعه بیودوم دیدن کنید.
پروانهها ،قاصدان زودهنگام بهاری هستند که در این روزهای
انتهایی زمستان از سراسر دنیا مهمان این مجموعه شدهاند.
بیش از  20سال است که مجموعه باغ گیاهشناسی مونترال میزبان
پروانههای زیبا و خوشرنگی است که از سراسر دنیا در نمایشگاه پروانهای این
مجموعه جمعآوری شدهاند تا از بازدیدکنندگان ،حسابی دلبری میکنند.
این شاهکارهای رنگآمیزی و طراحی که بالهای زیبایشان هوش از سر
میرباید ،در دنیای بینظیر احساس و شاعرانگی غرقتان میکنند ولی در
عین حال با توضیحات راهنماها هم از وجوه علمی و بیولوژی آنها بیشتر
سر در میآورید.
در مورد مجموعه باغ گیاهشناسی مونترال و تاریخچه و شکلگیری
فعالیت هایش سابقا در مداد مطلب داشتهایم.

پاتوق
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این شاید یکی از محب وبترین تفریحات انتهای زمستان است که فقط در مونترال
میتوانید آن را تجربه کنید 20 .هزار پروانه خوش آب و رنگ در این نمایشگاه پیش
چشمهایتان پرواز میکنند و شاهد زندگی روزمره آنان خواهید بود.
در این نمایشگاه چه چیزی در انتظارتان است؟
میتوانید همین طور که  20هزار پروانه در فضای سرپوشیده دور و برتان بال
میزنند 50 ،گونه مختلف از  75گونه پروانهای که در کل دنیا وجود دارد را در
این محل ببینید .اکثر این گونهها از کشورهایی نظیر آمریکا ،کاستاریکا ،السالوادور،
فیلیپین ،مالزی و تانزانیا به مونترال آوردهشدهاند و برای زنده ماندن نیاز به هوای
مرطوب و دمایی بین  24تا  29درجه سانتیگراد دارند .در ضمن یک راهنمای
محلی به مدت ده قیقه برایتان توضیحاتی را درباره پروانهها ارائه میکند.
چه لباسی باید بپوشید؟
از آنجایی که داخل این محل هوا مرطوب و گرم است باید یادتان باشد ،یک ژاکت
سبک به همراه تیشرت همراه خود داشته باشید.
بهترین زمان بازدید؟
نمیشود دقیق گفت .معموال هر وقتی بروید میتوانید آنها را ببینید ولی بهتر
است در صبح و یک روز آفتابی بروید .اگر تغییرات فشار محیط هم زیاد باشد شاید
نتوانید به راحتی پروانهها را ببینید .بد نیست پیش از رفتن وضعیت آب و هوا را
هم چک کنید.
زمان بازدید از این نمایشگاه و محلی که باید بروید
این نمایشگاه از  28فوریه تا  28آوریل هر روز از ساعت  9صبح تا  5عصر در محل
باغ گیاهشناسی مونترال در محل زیر برپاست:
وقت زیادی هم ندارید پس بهتر است عجله کنید و به دیدن این پروانههای زیبا
بروید .قیمت بلیت هم بین  16تا  21دالر است.
در پایان توجه شما را به تماشای ویدئویی جذاب از این گردهمایی رنگارنگ
پروانهها جلب میکنیم.

www.Gateaudore.com
Gateau.dore@yahoo.com
Facebook: Gâteau Doré
Instagram: Gateau.dore
(438) 401 - 8546

همسایهها
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موش کور بینی ستارهای
موش منحصربهفرد کانادایی
زینب یوسف زاده مارس ،ماهی که در آن هستیم ،زمان جفتگیری بسیاری از
حیوانات کاناداست .یکی از این جانواران ،موجود عجیبی است که موش کور
بینیستارهای ( )Star-Nosed Moleنام دارد .موشها جز آن دسته از حیواناتی
هستند که در اطراف ما بسیار دیده میشوند .علیرغم کوچک بودنشان ،معموال
از آنها میترسیم و دوری میکنیم .ولی این موش عجیب ،اگر چه فقط در
شرق آمریکای شمالی و در مناطقی مانند کبک و نیوفاندلند زندگی میکند،
ولی شانس زیادی نداریم که در محیط شهری هم آن را ببینیم .بینیستارهای،
موش جالبی است که با اندام بویایی ویژهاش ،در یافتههای علمی به دانشمندان
عصبشناسی کمک کرده است.
موشکور بینیستارهای به راحتی از روی شکل عجیب بینیاش قابل شناسایی
است .دماغ این جانور بیموست و دور هر کدام از سوراخهای بینی او را یازده
شاخک گوشتی صورتی رنگ احاطه کرده است .این  ۲۲شاخک یک تا چهار
میلیمتری ،در مجموع شکل ستاره مانندی به اندام بویایی این جانور داده است.
طول بدن این موش کور حدود  ۱۷تا  ۲۰سانتیمتر است و حدود  ۳۰تا  ۷۰گرم
وزن دارد.
بینی ستارهای ،بدن استوانهای شکلی دارد ،پاهایش پهن است و دستان
بزرگش برای کندن زمین تکامل یافتهاند .موهایش کوتاه ،متراکم و مرطوبتر از
موشکورهای دیگر است و معموالً به رنگ سیاه یا قهوهای تیره دیده شده است.
این موشها چشمهای کوچکی روی صورتشان دارند ولی تنها برای تشخیص
روشنایی روز و یا تاریکی عمل میکنند .آنچه به آنها برای شناخت محیط و
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پیدا کردن غذا کمک میکند ،بینی ویژهشان است که با شاخکهای گوشتی
میتواند در هر ثانیه دوازده چیز مختلف را لمس و شناسایی کند .در موقع
خوردن غذا یا کندن خاک نیز با جمع کردن این شاخکها سوراخ بینی خود را
مسدود میکنند تا مانع ورود مواد به داخل دستگاه تنفسیشان شوند.
موشکورهای بینیستارهای ،خاکهای مرطوب را دوست دارند .بنابراین
بیشتردر جنگلها ،مراتع و در کنار تاالبها زندگی میکنند .آنها از بیمهرگان
کوچک ،حشرات آبزی ،کرمها ،قارچها ،دوزیستان و ماهیهای کوچک تغذیه
میکنند که بیشتر در مناطق مرطوب یافت میشوند .با این حال گاهی میتوان
آنها را در مناطق صخرهای و کوهستانی نیز یافت.
این موشها در فصل زمستان هم فعال هستند و در زیر یخ دریاچهها به
دنبال پیدا کردن غذایشان شنا میکنند .اواسط مارس و آوریل زمان جفتگیری
آنهاست .این موشکورها معموال در هر سال فقط یک بار جفتگیری میکنند.
موشهای نر و ماده فقط در فصل جفتگیری و فرزندآوری با هم میمانند.
مدت زمان بارداری حدود  ۴۵روز است و در هر بار تقریبا پنج بچه به دنیا
میآید .بچه موشها بعد از  ۳۰روز مستقل میشوند و بعد از ده ماه به بلوغ
میرسند.
بینیستارهایها هم در آب با پنجههای بزرگ پدال مانندشان به سرعت
شنا میکنند و هم در خشکی سرعت خوبی دارند .ولی همین حضورشان در
شرایط خشکی و آبی ،آنها را تبدیل به طعمههای در دسترس برای بسیاری
از جانواران دیگر کرده است .جغدها و پرندگان شکاری از آسمان به سمتشان
حمله میکنند و سگها و گربهها با کندن زمین پیدایشان میکنند .در آب
نیز ممکن است گیر راسوهای ماهیگیر و سمورها بیفتند.
مطالعه بر روی اندام بویایی و المسه منحصر بفرد موشکور بینیستارهای،
این امکان را به دانشمندان داده تا بتوانند از عملکرد سیستم عصبی مغز انسان
اطالعاتی به دست آورند .اگر شما هم عالقه دارید این موجودات خارقالعاده
را که از محیطهای شهری دوری میکنند ،ببینید ،به اکوموز مونترال
( )Zoo Ecomuseumسری بزنید.

بامداد

داستان کوتاه
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رد خون
رعنا صیرفی
خون روی دستهام خشک شده .جلوی مانتو سفیدم
ِ
ِ
بزرگ قرمز رنگی دیده میشود .روی صندلیهای اورژانس
لکهی
ولو شدهام  .بدنم کرخت است و نای تکان خوردن ندارم .اینقدر همه
چیز سریع اتفاق افتاد که نفهمیدم چه طور کل مهمانی منتقل شد
به بیمارستان.
سورنا طبق معمول مشغول آتش سوزاندن بود .یک دفعه سر خورد
و افتاد .جیغ مامان ،گریه سورنا ،گوشهی شکافتهی ابرو ،خون و خون
و خون و سرزنشها رو به من که مادر بی خیالی هستم .بعد همه
اینجا بودیم توی راهروی سرد بیمارستان که به شکل مهوعی همه
چیزش سفید است .مامان در نقش مادربزرگ دلسوز باالی سر سورنا
است و من توی راهرو لم دادم روی صندلیهای سفید .سعید چندبار
به موبایلم زنگ زد .حوصله جواب دادن ندارم .حوصله شنیدن لحن
شماتت بارش را که هی توی گوشم بخواند که بیخود نبوده اصرار
و پافشاریش برای گرفتن حضانت بچه ،که من از اولش هم مادر
بیمسئولیتی بودم و عرضه نگهداری از یک بچه سهسال و نیمه را هم
ندارم و هی تهدید کند که این یک روز در هفته را هم نمیگذارد بچه
را ببینم و هی بگوید و بگوید تا من گوشی را پرت کنم توی دیوار و
برای هفتمین بار توی یک سال اخیر بیفتم دنبال خرید گوشی و هی
توی مغازهها بچرخم و گیج بخورم و ندانم دنبال چی هستم و وقتی
مغازهدار نیش باز میکند که «چه جور گوشی میخواین؟» من بگویم
یک چیزی که زود خرد نشود و هی خوابم بگیرد آن وسط و پلکهایم
بخواهد روی هم بسته شود از بس که سنگین شدهاند.
صدای جیغ سورنا کل اورژانس را گرفته .سرک میکشم داخل اتاق.
سورنا از شدت گریه کبود شده و دکتر ،پرحوصله و بالبخند نخ بخیه
را میکشد .مامان بچه را محکم گرفته و پا به پایش اشک میریزد.

بامداد
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یعنی من مادر بدی هستم که ته دلم خنک شد از افتادن سورنا از بس
که از صبح دوید و همهچیز را بهم ریخت و به پا و سر و صورت من مشت
زد و لگد انداخت و گفت «مامان تو زور نداری .بابا خوب کشتی بلده»
لم دادم روی صندلی .خوابم گرفته باز .همیشه اینجوریست ،وقتی زندگی
روی دور تند میرود و همهچیز سریع و برقآسا اتفاق میافتد و دور و برم
پر میشود از آدم و صدا ،خوابم میگیرد .میخواهم هر جا که هستم دراز
بکشم کف زمین و بخوابم .توی خانهی مامان وقتی خون داشت از چانه
سورنا میچکید و همه دورش جمع شده بودند و جیغ میزدند و همهمه
میکردند ،من به کف مرمری سالن خیره بودم و میخواستم بخوابم همان
وسط و لجم گرفته بود از تمیزی و براقی کف سالن.
کیفم را میگذارم زیر سرم و دراز میکشم روی نیمکت سفید بیمارستان.
پلکهایم باز نمیشود .انگار وزنه بستند به هر کدام .صداها دورتر و دورتر
میشوند و خواب مینشیند پشت پلکهایم .رخوت و سستی دلپذیری
همهی تنم را میگیرد .انگار دارم آرام آرام فرو میروم توی یک حجم نرم
و دوست داشتی .انگار چیزی نرم نرم دور تنم میپیچد و گرمم میکند.
صدای مامان نزدیک و نزدیکتر میشود و من را از عمق نرمی و لختی
میکشد بیرون .صورت مضطربش باالی سرم است و پشت هم اسمم را
صدا میزند .با سنگینی بلند میشوم و مینشینم روی نیمکت .مامان به
دکتر که کنارش است میگوید که فشارم از ترس و هول افتاده و غش
کردهام .دکتر با چشمهای خندان نگاهم میکند و دستم را آرام آرام نوازش
میکند .با چند تا ِر موی سفید روی شقیقه و چشمهای درشت زیر سایهی
مژههای بلند و لبخند کجکی ،بیشتر شبیه هنرپیشههاست تا دکترها.
دستم را از بین دستهایش بیرون میکشم و بلند میشوم سمت سورنا.
می آید توی بغلم و پاهایش را دور کمرم حلقه میکند .صورتِ اشکیش را
میگذارد روی شانهام .مظلوم شده و بیصدا.
دکتر میآید طرفم و موهای سورنا را نوازش میکند .
 امشب ممکنه یه کم تب کنه .اگه پانسمانش خونریزی کرد یا هر اتفاقدیگهای افتاد  ...به من زنگ بزنید.
بعد کارت ویزیتش را سر میدهد توی جیب مانتوم .نگاهش از چشمهام
کنده نمیشود به آسانی.
سورنا را روی صندلی عقب ماشین میگذارم .سرم گیج میرود و بر
میگردد .نگاهی به کارت ویزیت دکتر میاندازم .دور شماره موبایلش خط
پر رنگی کشیده است.
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به بهانه  ۸مارس ،روز جهانی زن

انقالب زنانه بر
علیه سنت و کلیسا

مریم ایرانی شعار روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹
پیشرفت زنان در حوزه تکنولوژی ،دانش ،مهندسی و
ریاضیات است .این یعنی یک انقالب فناوری زنانه در
عرصههای مهم دنیا که آینده همه انسانها را تحت
تاثیر قرار خواهد داد و بیش از پیش تساوی جنسیتی
را در همه عرصهها به ارمغان خواهد آورد.
در کانادا فقط یک سوم از زنان در عرصههای علم،
مهندسی ،تکنولوژی و ریاضیات تحصیل میکنند که
در مقایسه با جمعیتشان تعداد زیادی نیست .برای
همین است که دولت کانادا همواره سعی در تشویق
زنان برای ورود به این عرصهها دارد.
اما قصه زنان در کانادا از تکنولوژی و دانش آغاز
نمیشود .قرنها است که زنان در کانادا راه ناهموار
تساوی و داشتن حق زندگی آزاد همانند یک مرد را
مطالبه کردهاند .زنان تاثیرگذار زیادی در این مسیر
ناهموار تالشهای خستگیناپذیری کردهاند و این
تالشها همچنان ادامه دارد.
در کبک ،بعنوان بخشی از سرزمین کانادا که
سالهای زیادی تحت نفوذ سنت و مذهب با حضور
زنان در عرصه مشکالت بسیاری داشت ،زنان زیادی
در این تالش سهم داشتند و راهی دشوار را برای
رسیدن به جایگاه واقعی خود پیمودند.
گذر زمان این شماره به داستان زنانی تعلق دارد که
راه تساوی را در این سرزمین هموار نمودند.
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قصه حضور زنان در کبک به سالهای
 ۱۶۶۰میالدی باز میگردد .در این سالها،
دولت فرانسه حدود  ۸۰۰زن جوان (مجرد و
یا بیوه) را به نام «دختران شاه» به سرزمین
«فرانسهی نو» فرستاد .وظیفه اصلی آنها
ازدواج با مردانی بود که برای آبادانی
سرزمینهای جدید به این قاره ناشناخته
مهاجرت کرده بودند و در پی آن فرزندآوری.
درواقع این زنان قرار بود نسل آینده ساکنان
جایی که اکنون کبک نامیده میشود را به
دنیا آورند.
این زنان ،بیشتر از خانوادههای فقیر در منطقههایی مثل پاریس،
نرماندی و مناطق مرکزی غربی فرانسه آمده بودند .تعداد انگشت
شماری از آنها هم جزو روسپیانی بودند که در محضر کلیسا توبه کرده
و برای خدمت به شاه و کلیسای مقدس انتخاب شدهبودند .از آنجایی
که در سرزمینهای جدید ،اوضاع کشاورزی ومواد غذایی بهتر از فرانسه
بود ،این زنان نسبت به زنان فرانسوی ،در حدود  ۳۰درصد کودکان
بیشتری به دنیا میآوردند.
عالوه بر وظایف خانوار ،برخی از این زنان وارد تجارت خز شدند که
یکی از اصلیترین تجارتهای کبک در این سالها بود .آنها در کنار
همسران یا پدران خود به عنوان تاجر یا کارمند کار میکردند .بعضی از
آنها که بیوه بودند در نقش شوهرشان ادامه تجارت را بر عهده داشتند
و میتوان گفت که تعداد انگشتشماری از آنها را میتوان کارآفرینانی
فعال در نظر گرفت .در اوايل قرن نوزدهم ،در مونترال طبقه متوسط رو
به باال در زنان غالب بود و آنها هرچند نخبه و روشنفکر نبودند ولی
با طبقه کارگری جامعه ارتباط چندانی نداشتند و برای اصالح وضعیت
زنان هنوز قدمهای موثری برداشته نشدهبود.
تاثیر کلیسا و راهبهها بر زندگی زنان کبک
در خارج از منزل ،زنان کبک دارای حوزههای فعالیت کوچکی بودند که
از دیدگاه سنتی جامعه مردساالر آن روزگار مبنی بر عدم حضور زنان در
خارج از خانواده ناشی میشد .با این حال یک استثناء مهم وجود داشت و
آن عرصه فعالیت زنانهای بود که در قالب راهبههای کلیساهای کاتولیک
در کبک فراهم شدهبود.
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در قرن هفدهم ،دولت فرانسه به شدت روی نفوذ راهبها در کبک
متمرکز شدهبود و از هر فعالیت زنانهای در این جایگاه حمایت میکرد.
بیشتر امور اجتماعی و خیریه برای کار در مدارس و بیمارستانها در
دست راهبههای کلیساها بودند و تا نیمه اول قرن بیستم این راهبهها
بودند که در همه مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان حضور پر رنگ
داشتند .در این زمان در حدود دو تا سه درصد از زنان جوان کبک،
راهبه شدند و تعدادشان که در سال  ۱۹۰۱حدود  ۶۶۰۰نفر بود،
در سال  ۱۹۴۱به  ۲۶۰هزار نفر رسید .در کبک و در سال ،۱۹۱۷
راهبههای کلیسا سی و دو مدرسه مختلف آموزشی و  ۵۸۶مدرسه
شبانهروزی برای دختران را تأسیس کرده بودند.
در آن زمان ،آموزش عمومی برای دختران کبکی در خارج از مدرسه
ابتدایی وجود نداشت .بیمارستانها یکی دیگر از موارد خاص حوزه
فعالیت راهبههای کلیسا بودند .اولین بیمارستان در سال  ۱۷۰۱توسط
کلیسا در کبک تأسیس شد .در سال  ،۱۹۳۶راهبههای کبک۱۵۰ ،
مرکز درمانی و توانبخشی با حدود  ۳۰هزار تخت برای مراقبت از
بیماران ،بی خانمانها و یتیمان ایجاد کرده بودند.
ظهور انقالب آرام در کبک و جنبش فمینیسم
انقالب آرام دهه  ۶۰میالدی با اصالحات جالبی از سوی کلیسای واتیکان
و نمایندگانش در کبک همراه شد .یک تغییر چشمگیر در نقش راهبهها
هم به وجود آمد .بسیاری از راهبهها از مسئولتهای خود خارج شدند
و بسیاری از آنان ترجیح دادند که لباس راهبگی را در آورده و در قالب
زنان عادی به مردم خدمت کنند .البته کلیسا بسیار دست و پا میزد که
با سپردن مدیریت و نقشهای اجتماعی ،زنان را در قالب راهبه نگاه دارد
ولی دیگر فایدهای نداشت.
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قدرت مذهبی کلیسا بر اثر اصالحات اجتماعی به شدت افول
کردهبود .در این زمان بود که زمینه حضور جنبش فمنیسم در کبک
مشاهده شد .در ابتدا جبههگیری بسیار زیادی در برابر این جنبش
وجود داشت زیرا که طرفداران آن به حمایت از تحت فشار قرار دادن
نقشهای مردانه در خانواده و کمرنگ کردن ارزش خانواده به عنوان
یک نظام مردساالر شناخته میشدند .اما به تدریج حساسیتها کم
شد و دیدگاه متعادلی به وجود آمد.
زنان در این جنبش به دنبال ایجاد یک سیستم یکسانسازی برای
برابری در نگاه اجتماعی و فرهنگی به زنان بودند.
«پنج مشهور»
یکی از حوادثی که در این سالها روی جنبش فمینیسم و نگاه
اجتماعی به زنان تاثیر گذاشت ،وقوع حادثهای به نام «پنج مشهور»
یا  The Famous Fiveبود.این حادثه به یک پرسش اجتماعی پنج
فعال زن کانادایی از پارلمان کانادا بازمیگردد .آنها یک پرسش ساده
داشتند« :آیا زنان مانند مردان یک فرد حقیقی شناخته میشوند یا
نه؟»
این پرسش از آنجایی اهمیت داشت که در آن زمان قوانین خانواده
و حقوق اجتماعی همگی مردانه بودند .در کبک هیچ حق و حقوقی
برای یک زن مطابق با قانون وجود نداشت .در مجموع به دلیل
باورهای مذهبی و سنتی عمیقی که در کبک وجود داشت ،این
استان نسبت به سایر استانهای کانادا دیرتر در زمینه به رسمیت
شناختن زنان قدم برداشت .تا سال  ۱۹۵۴هیچ زنی نمیتوانست
بدون حضور پدر و یا شوهرش هیچ قراردادی را امضا کند و هیچ
حقی برای زن خارج از زندگی زناشویی وجود نداشت.
اما با تغییرات سراسری که در همه جای کانادا آغاز شد و نیز اثرات
انقالب آرام کبک در دهه  ۶۰میالدی ،باالخره وضعیت زنان کبک
هم تغییرات چشمگیری کرد .در سال  ۱۹۶۴یک تبصره به قانون
اضافه شد که شرط اطاعت مطلق زن از همسر را ندیده میگرفت .در
سال  ۱۹۷۷انقالب دیگری در قوانین زنان در کبک رخ داد .زنان و
مردان برای سرپرستی از فرزندان صاحب حقوق یکسان شدند.
در دهه  ۸۰میالدی ،برابری در تصرف در اموال در زندگی مشترک
بین زن و مرد رسما وارد قانون شد و در سال  ۱۹۹۴قانون جدید
کبک اعالم کرد مردان هم باید مانند زنان در زندگی زناشویی کامال
درگیر بوده و نقش مساوی ایفا کنند.
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تا سال  ۱۹۶۸در کبک به دلیل نفوذ کلیسا زنان حق طالق نداشتند .اما
در سال  ۱۹۸۶باالخره قانون حق طالق برای زنان در کبک به تصویب رسید
و حقوق زنان در گرفتن طالق کامال مشابه مردان اعالم شد.
به دلیل سختگیری و دخالت بیش از حد کلیسا در روابط زناشویی در
دوران قبل از انقالب آرام ،بعد از آنکه قدرت کلیسا رو به افول نهاد ،ازدواج
بسیار کمرنگ شد و مردم به سمت زندگیهای بدون ازدواج کشیده شدند.
به طوری که از سال  ۱۹۹۵میالدی به این سو در حدود  ۶۳درصد از
کودکانی که در کبک متولد میشوند ،حاصل ازدواج قانونی نبوده و نطفه
آنها در روابط آزاد خارج از ازدواج بسته شده است.
در سال  ،۱۹۶۶انجمن زنان کبک به وجود آمد و زنان برای برابری حقوق
خود به طور رسمی درگیر سازمانها جدید اجتماعی شدند.
چهرههای تاثیرگذار زنان کبک در جنبشهای زنانه
از میان زنانی که در تاریخ جنبشهای زنانه کبک فعال بودهاند ،شاید بتوان دو
نام را پر رنگتر از بقیه به یاد آورد.
لئا روباک  Léa Robackیک فعال زنان و کمونیست مشهوری بود که
سالها برای حقوق زنان در کبک جنگید .او که فرزند یک خانواده پرجمعیت
یهودی بود ،در سال  ۱۹۰۳در مونترال متولد شد و در کودکی تحت تاثیر
شخصیت مادربزرگاش تصمیم گرفت که برای حقوق زنان تالش کند.
او در راه این هدف به تحصیالت علوم اجتماعی در فرانسه پرداخت و
بعدها به همین دلیل جذب حزب کمونیست و عقاید مارکس و لنین شد و
از همانجا برای تساوی حقوق زنان کبک شروع به فعالیت کرد.
او در تمام سالهای دهه  ۶۰میالدی وهمزمان با وقوع انقالب آرام در
تظاهرات و نشستهای زنانه در کبک برای تساوی حقوق زنان میجنگید و
با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و سالحهای کشتار جمعی به شدت مخالف
بود.
لئا روباک یکی از چهرههای تاثیرگذار جنبش«صدای زنان کبک» است که
برای به دست آوردن حق رای تالش کردند .تا انتهای عمر ،لئا دست از این
تالش برنداشت و حتی در سن  ۸۳سالگی با قامتی خمیده و در زیر باران
و برف زمستانی مونترال در تظاهرات تساوی حقوق زنان شرکت میکرد .او
سرانجام در سال  ۲۰۰۰در کت دونژ از دنیا رفت و لقب شوالیه زنان را از
طرف دولت کبک دریافت کرد.
چهره مهم و مشهور دیگر در تاریخ زنان کبک هنریتا ادواردز Henrietta
 Edwardsاست .او در سال  ۱۸۴۹در مونترال متولد شد .یکی از مهمترین
ابتکارات او تاسیس یک موسسه تفریحی و کاری برای زنان در مونترال بود
که شاید بتوان گفت بسیار منحصر به فرد است.
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الفبای خرید خانه در کانادا

رفتار خاک یا ساختار
فونداسیون

تحریریه مداد خرید ملک در کانادا به دلیل شرایط متفاوت ساخت مسکن
در این کشور ،ساختار بانکی متفاوت و انواع و اقسام اصطالحات و قوانین
جدید و ناآشنا ،میتواند برای یک تازهمهاجر چالشی بزرگ باشد« .مداد»
تالش خواهد کرد تا با مشاوره کارشناسان مسکن مونترالی ،پاسخ برخی
از پرسشهای متعدد تازه خریداران ملک در مونترال را پیدا کند.
ماندانا جوان انتخاب خرید و سرمایهگذاری در مسکن نو یا قدیمی یکی از
دغدغههای خریداران (غیر کانادایی /غیربومی) به حساب میآید .طبق فرهنگ
و طرز فکر جاری در ایران ،تصور میشود که خرید خانه مسکونی نو ،بهترین
انتخاب خواهد بود و کمترین ریسک را در برخواهد داشت.
ً
تا جاییکه حتی بسیاری از مهاجران که از کشورهای شرقی و مخصوصا خاورمیانه
به کانادا و کبک میرسند ،براین باورند که بهترین انتخاب ،خرید یک قطعه زمین
و اقدام به ساختن یک منزل روی آن است.
متأسفانه به دلیل انواع مختلف رفتار خاک نمیتوان مطمئن بود که این انتخاب
بیخطرترین خواهد بود .از نظر متخصصین ساخت و ساز ،کم خطرترین انتخاب
در مونترال ،خرید خانهای است که حداقل  ۱۰سال از عمر ساختش گذشته است.
استاندارها ،مصالح ساختمانی و روش ساخت و ساز در کبک ،در مونترال و ک ً
ال
در آمریکای شمالی با کشور ایران تفاوت فراوانی دارد .در ایران به دلیل استفاده
از مصالحی مثل بتون آرمه  ،با پیرشدگی ساختمان و حرکت آن در خاک مسائل
و مشکالت جانبی کمتری به وجود خواهد آمد در حالیکه در آمریکای شمالی
مث ً
ال فونداسیون فقط بتونریزی میشود  .اگر ساختار خانه در طول زمان حرکت
کند ،فنواسیون ترک بر میدارد.

الفبا

شماره  17/49اسفند 53 /۱۳۹۷
از طرف دیگر به دلیل بارشهای زیاد باران و برف و وجود طبیعی آبهای
زیرزمینی در سطوح باالتر ،فونداسیونهای بیشتر خانهها در معرض حمله
این عامل مخرب یعنی آب قرار دارد .بنابراین با شکستن فونداسیون ،آب به
زیرزمین خانهها راه پیدا میکند.
موقع طراحی و ساخت ساختمان ،پیش بینی رفتار احتمالی خاک با افزودن
وزن سازه محاسبه میشود .اما در برخی مواقع ساختمان روی زمینی بنا
میشود که دارای دو نوع ساختار کام ً
ال متفاوت در رویههای داخلی خاک
هستند .این الیهبندی سطحی در اثر وزن ساختمان ،نشست پیدا میکند .اما
نشست در همه اجزای ساختمان به یک اندازه نیست و این باعث ایجاد ترک
و شکاف در فونداسیون میشود.
ً
این نوع شکافهای ناشی از رفتار خاک ،معموال در  ۱۰سال اول عمر
ساختمان ظاهر میشوند و اگر بعد از این مدت هیچ نشانهای نبود ،میتوان
مطمئن بود که نگرانی برای آینده از لحاظ رفتار و جابجایی خاک وجود ندارد.
دومین و بزرگترین عامل از بین رفتگی فونداسیون و بروز شکاف در آن،
وجود رطوبت باال و سطح باالی آبهای زیرزمینی در زیر خاک خانه است.
از آنجایی که در صنعت ساخت و ساز آمریکای شمالی از بتون آرمه بدلیل
هزینه باالیش و مقرون به صرفه نبودن ،استفاده نمیشود ،بتون به تنهایی
توانایی تحمل فشارهای جانبی را نداشته و چون خود به طور طبیعی جاذب
خوبی برای آب و رطوبت است ،به مروز زمان خاصیت خود را از دست داده و
دچار آسی می شود.
اگر تراکم آب در اطراف فونداسیون به کمک فرنچ درین ()French Drain
وسامپمپ ( )Sumpumpکنترل نشود ،در طی زمان با جذب رطوبت و
فشارهای جانبی خاک مرطوب ،فونداسیون ترک خواهد خورد.
اگر این ترکها هر سال بازرسی و تعمیر نشوند ،در طی دوره زمستان که
آبها معموالً تا عمقی از خاک هم یخ می زنند ،اندازه و عمق ترکها به طور
قابل مالحظهای افزایش پیدا خواهد کرد و همین طور هزینه تعمیر آنها به
طرز اسفناکی باال خواهد رفت.
متأسفانه اثرات مخرب جانبی به اینجا ختم نمیشود .با نفوذ آب به
فونداسیون از طریق ترکها ،آب وارد ساختار چوبی ساختمان میشود و
مشکل بزرگتری به نام قارچ ( )Moldرا به وجود خواهد آورد که خود داستان
مفصلی دارد.

اگر از خواندن مدادلذت می برید
اشتراک آن را
به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

