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سرِ خط

هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا به یکی دیگر از وعده های انتخاباتیش وعده کرد و 

از توافق نامه اتمی با ایران، موسوم به برجام خارج شد. 
سال ۲۰۱6 زمانی که ترامپ توافق اتمی ایران را بدترین 
توافق تاریخ نامید، رسما اعالم کرد اگر رئیس جمهور شود، 
توافق را لغو و تحریم ها را تشدید خواهد کرد تا ایران را 

مجبور به عقب نشینی بیشتر کند. 
این اتفاق نه تنها قابل پیش بینی بود بلکه از وقتی ترامپ 
به دست گرفت، همه منتظر رخ  را  سکان رهبری آمریکا 
دادن این اتفاق بودند. اما این خبر از پیش معلوم، وقتی 

منتشر شد با خود شوک بزرگی به بار آورد. 
می سوزد  مادرانی  برای  دلم  غوغا  همه  این  میان  در 
داشتند  ایران  اتمی  تأسیسات  ایجاد  در  نقشی  نه  که 
و نه نقشی در متوقف کردن آن، اما این روزها گوشه 
چشمشان از فکر کردن به آینده فرزندانشان نمناک 

می شود.
به پدرانی فکر می کنم که کسی از آن ها نپرسید 
و  نه  یا  باشند  داشته  اتمی  انرژی  می خواهند  آیا 
کسی هم برایش مهم نبود موقع خراب کردنش،  
از آن ها اجازه بگیرد اما حاال باید به الغرتر شدن 
که  به سفره ای  و  کنند  نگاه  روزه جیبشان  هر 

شاید خالی تر شود.
بیچاره مردم!

برجام بی فرجام





پنجره
تپنده  قلب  روزگاری  که  مونترال  قدیمی  بندر 
فرهنگی  مرکزی  به  امروزه  بود،  شهر  اقتصادی 
رویدادهای  پذیرای  تابستان ها  که  شده  تبدیل 

رایگان فراوانی است.

عکس: پوریا  ناظمی

کسب اطالعات بیشتر

https://goo.gl/maps/3PLYeZV4jxn
http://www.oldportofmontreal.com


Jeanne-Ma�روزی که ژان-ماتیلد سوِوه 
پدرش  همراه  به  کوچک    thilde Sauvé
قدم زنان به ساختمان پارلمان در اتاوا نزدیک  می شدند، هیچ یک 
تصوری از آینده و نقش خود در آن نداشتند. پدر ژان-ماتیلد، 
یک پیمانکار ساختمان بود و مثل همه پدرهای دیگر دنیا برای 
او  که  می خواست  و  داشت  ذهن  در  بزرگی  آرزوهای  دخترش 
را  باشد. در حالی که دست کوچک ژان-ماتیلد  افتخارش  باعث 
Agnes Mac� فیل  آگنس مک  می فشرد مجسمه   در دست 

phail نخستین عضو زن 
کانادا  نمایندگان  مجلس 
نشان  دخترش  به  را 
اگر  هم  »تو  گفت:  و  داد 
یک  می توانی  بخواهی، 
وارد  آگنس  مانند  روز 
پارلمان کانادا شوی«. پدر 
فکرش   اصال  ژان-ماتیلد 
روزی  نمی کرد  هم  را 
درباره  پدرانه اش  رویای 
به  دخترکوچک  این 
چیزی فراتر از یک آرزو 
که  دختری  شود.  تبدیل 
فرماندار  نخستین  بعدها 

زن کانادا می شد.

رویای پدر، سرنوشت دختر

گذر زمان

مریم ایرانی

زمان: ۱۴ می ۱۹۸۴
مکان: اتاوا، ساختمان پارلمان

کانادا  در  انتصاب نخستین فرماندار کل زن  به مناسبت سالروز 
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در مسیر رویاها
در  ولی  بود  ساسکاچوآن  متولد  اینکه  با  ژان-ماتیلد 
در  توانست  زود  خیلی  او  رفت.  ابتدایی  مدرسه  به  اتاوا 
کالس خودش سرپرست بچه های دیگر شود. روحیه باالی 
او  بود.  ابتدای کودکی کامال مشهود  از همان  او  مدیریتی 
که  آنجایی  از  رفت.  اتاوا  دانشگاه  به  تحصیل  ادامه  برای 
خانواده او بسیار پرجمعیت بودند و توان پرداخت هزینه های 
دانشگاهش را نداشتند، ژان-ماتیلد تصمیم گرفت که به 
طور نیمه وقت کار کند. کاری که پیدا کرد، مترجمی برای 
فرماندار کانادا بود. چند سال بعد او برای کار ژان-ماتیلد 
باید به شهر مونترال سفر می کرد. جایی که او همسر آینده 
ازدواج کرد. 4 سال  او  با  و  را مالقات  خود موریس سوِوه 
بعد از این ازدواج، همسرش برای ادامه تحصیالت به لندن 
سفر کرد تا در مدرسه اقتصاد به تحصیل مشغول شود. بعد 
پاریس  به  با هم  این مدت زن و شوهر جوان  از گذراندن 
رفتند. در آنجا ژان ماتیلد فرصتی پیدا کرد تا در یونسکو 
از مسئوالن بخش شاخه جوانان کار کند.  به عنوان یکی 
به تسلطی که در  با توجه  تا  او جسارت داد  به  این شغل 
مدت زندگی و کار در مونترال به زبان فرانسه پیدا کرده 
بود، در دانشگاه سوربن روی مطالعات فرهنگی فرانسوی 
تحقیق کند. سال ۱۹5۲ ژان-ماتیلد و همسرش به کانادا و 

شهر مونترال بازگشتند.
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تلویزیون  مجری  و  روزنامه نگار  آینده،  فرماندار 
سی بی سی می شود!

این بار ژان-ماتیلد که حاال یک پسر هفت ساله به نام ژان-
فرانسوا داشت، تصمیم گرفت با توجه به تجربیات و مطالعاتش 
به عنوان روزنامه نگار در رادیو کانادا مشغول شود. نخستین 
تلویزیونی  شبکه  در   Fémina نام  با  او  تلویزیونی  برنامه 
سی بی سی به سرعت مشهور شد. تسلط ژان-ماتیلد به هر 
دو زبان انگلیسی و فرانسه یکی از قدرتمندترین ابزارهای او 
 Opinions بود. او همچنین سال ها برنامه ای تلویزیونی به نام
را اجرا می کرد که یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی 
مورد عالقه جوانان در تمام مدت هفت سال اجرای زنده آن در 
شبکه سی بی سی به شمار می رفت. او در این برنامه به موضوعات 
بحث برانگیز و چالشی روز مثل روابط جنسی نامتعارف، اعتیاد 
و مشکالت بین نسل جوان و والدین می پرداخت. این برنامه 
ژان-ماتیلد را به چهره بسیار سرشناسی در کانادا تبدیل کرد. 
در خالل همین سال های 
که  بود  روزنامه نگاری 
کم  کم  ژان-ماتیلد  پای 
هم  سیاست  عرصه  به 
ناگفته  البته  شد.  گشوده 
نماند که قبل از این شوهر 
پست  یک  ژان-ماتیلد 
عهده  بر  را  مهم  سیاسی 
داشت و بسیاری کار کردن 
تلویزیونی  و  مطبوعاتی 
برای  رسوایی  یک  را  او 
می دانستند.  شوهرش 
ولی برای زنی که در مسیر 
رویاهایش حرکت می کند 
این چیزها مفهومی ندارد.
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رویارویی با چالش های سیاسی 
تجربه فعالیت های اجتماعی و سابقه و شهرت ژان-ماتیلد 
به عنوان مفسر سیاسی و اجتماعی، باعث شدند تا او از طرف 
استان  از  فدرال  پارلمان  انتخابات  برای  کانادا  لیبرال  حزب 
کبک کاندید شود.  او انتخاب شد و در دولت پییر ترودو )پدر 
جاستین ترودو، نخست وزیر فعلی کانادا( توانست نخستین 
زن کبکی شود که وزارت علوم و فناوری و نیز ارتباطات را 
به عهده گرفت. او مدتی هم سخنگوی پییر ترودو بود و در 
از کانادا در سال ۱۹۸۰  رفراندوم مشهور کبک برای جدایی 
در  فدرال  دولت  نماینده  و  جدایی  بزرگ  مخالفین  از  یکی 
انتخابات بود. او همواره به اصل اتحاد ملی برای تمام کانادا 

اعتقاد داشت.

خانم فرماندار
در دسامبر ۱۹۸۳، پییر ترودو اعالم کرد که ژان-ماتیلد را 
برای تصدی مقام فرمانداری کل کانادا به ملکه الیزابت دوم 
معرفی کرده است. فرماندار کل کانادا، نماینده ملکه الیزابت و 
پادشاهی در کاناداست. در مطبوعات داخلی بازتاب این اتفاق 
به دلیل شهرت خوب و سابقه کاری روشن و دو زبانه بودن 
ژان-ماتیلد بسیار مثبت بود. در ژانویه همان سال به دلیل 
بروز عارضه ای که احتمال داده می شد سرطان غدد لنفاوی 
است در بیمارستان بستری شد. حالش که بهتر شد مراسم 
تحلیف برگزار شد و حاال او  نخستین فرماندار زن کانادا بود. 
ژان-ماتیلد با اینکه همیشه برای ملکه احترام قائل بود ولی 
به دلیل عقاید جمهوری خواهانه اش همیشه از طرف سلطنت 

طلبان مورد انتقاد قرار می گرفت. 
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تاسیس بنیاد سوِوه در دانشگاه مک گیل
ژان-ماتیلد برای اینکه به جوانان با استعداد در عرصه 
تعیین  مالی  جایزه  دو  بدهد  فرصت  رهبری  و  سیاست 
بنیاد سوِوه  نام  با  این کار یک کرسی ویژه  برای  کرد و 
در دانشگاه مک گیل تاسیس نمود که از 44 کشور دنیا 
به جوانان بورس اهدا می کند. پسرش ژان-فرانسوا، هم 

اکنون ریاست این بنیاد را بر عهده دارد.
همچنین او یک لیگ جهانی قهرمانی برای ورزشکاران 
زن در رشته هاکی تاسیس کرد که جایزه ویژه آن برای 
زنان ورزشکار آماتوری بود که کمترین میزان خشونت 
در  ماتیلد  ژان  می دادند.   نشان  خود  از  بازی ها  در  را 
در  و  کرد  فوت  همسرش  از  سال  یک  فاصله  به  نهایت 

گورستان کت دنژ به خاک سپرده شد. 
او، در سال ۱۹۹۳  از مرگ  بعد  کانادا یک سال  دولت 
فرماندار  که  خانمی  نخستین  افتخار  به  یادبودی  تمبر 

کل کانادا شد، منتشر کرد. 
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جارچی

گلریزان
برای کمک به قربانیان 

خشونت خانگی
پناهگاه »آتنا« شنبه آینده، ۲6 می، جشن »لیالس« 
منظور  به  مالی  کمک  جمع آوری  برای  گلریزانی  که 
خشونت  قربانیان  اِسکان  جدید  مجموعه  ساخت 

خانگی است، برگزار خواهد کرد. 
»آتنا« طی ۸ سال فعالیت غیرانتفاعی این مجموعه 
در  کودکان  و  خانم ها  مخصوصا  قربانی  زیادی  تعداد 

مراکز اِسکان این مجموعه پناه گرفته اند.
به  و  است  محدود  »آتنا«  اقامتی  مجموعه های  اما 
همین خاطر نمی توانند از قربانیان برای مدت طوالنی 
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نگهداری کنند، مدت طوالنی یعنی تا جایی که 
بتوانند زندگی مستقل خود را تشکیل و اداره 
کنند. به همین دلیل مخصوصا زنانی که قربانی 
به همان  از مدتی مجددا  بعد  خشونت شده اند 
شرایط قبلی رضایت داده و به خانه ناامن خود 

بازمی گردند.
وسیع  اِسکان  مجموعه  یک  است  قرار  حاال 
اِسکان  تا ضمن  و مجهز در الوال ساخته شود 
قربانیان خشونت، از کودکان آن ها نیز نگهداری 
شود و به آن ها زبان و کار آموزش داده شود تا 

بتوانند روی پای خود بایستند.
موزیک،  رقص،  پذیرایی،  »لیالس«  در جشن 
رویدادهای  و  هنری  آثار  حراج  قرعه کشی، 
را  میهمانان  انتظار  دیگری  هیجان انگیز 

می کشد.
صرف  جشن   این  در  شده  جمع آوری  پول 
ساخت و تجهیز مجتمع اقامتی جدید در الوال 
کمک  ارسال  یا  بلیت  خرید  برای  شد.  خواهد 

مالی با شماره 5۱4۲۷4۸۱۱۷ تماس بگیرید.
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تالش برای نمایش مجموعه 
مستند »کارستان« در مونترال

ایرانی  زنان  »انجمن  اعضای  گذشته  هفته  یکشنبه 
مونترال« در جلسه ماهیانه خود به تماشای فیلم مستند 
»کارستان«  مستند  مجموعه  از  زندگی«  »شاعران 
تحت  که  انجمن  اعضای  فیلم،  پایان  از  پس  نشستند. 
گرفته  قرار  مستند  این  تهیه  در  شده  انجام  کار  تأثیر 
مربوطه  نهادهای  همکاری  با  تا  گرفتند  تصمیم  بودند، 
زمینه نمایش مداوم سایر قسمت های این مجموعه را در 

مونترال فراهم آوردند.  
مجموعه مستند »کارستان« نتیجه سالها کار، پژوهش 
و تالش جمعی از هنرمندان ایرانی از جمله رخشان بنی 
شش  امروز   به  است.تا  میرطهماسب  مجتبی  و  اعتماد 
قسمت از این مجموعه در قالب 
سینمای خانگی در ایران عرضه 
شده است. این در حالیست که 
با  حاضر  حال  در  مجموعه  این 
حضور عوامل آن در کشورهای 
است.  نمایش  حال  در  مختلف 
معرفی  با  هنرمندان  این  هدف 
به  ایرانی  موفق  کارآفرینان 
امید  و  انگیزه  ایجاد  جامعه، 

است.
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همایون شجریان 
برای مونترال می خواند

موسیقی  محبوب  خواننده  شجریان،  همایون 
کنسرت  تور  پورناظری،  برادران  و  ایرانی  سنتی 
کانادای خود را شنبه، ۱۹ می، با خواندن و نواختن 
از  بعد  آن ها  کرد.  خواهند  آغاز  مونترالی ها  برای 
مونترال به تورنتو، ونکوور و کلگری هم برنامه اجرا 

خواهند کرد.
انتظار می رود همایون شجریان در مونترال قطعاتی 
از آلبوم جدید »ایران من« را اجرا کند که به تازگی 
با آهنگسازی سهراب و تهمورس پورناظری ساخته 
موفق  آلبوم های  از  پس  که  آلبوم  این  در  است. 
و  شیطان«  نه  فرشته ام،  »نه  اسرار«،  »خداوندان 
همایون شجریان  همکاری  تازه ترین  خواب«  »رگ 
از  تعدادی  پورناظری محسوب می شود  برادران  و 
نوازندگان مطرح موسیقی ایران و تعدادی نوازنده 
در  آلبوم  از  بخش هایی  دارند.  حضور  نیز  خارجی 

ترکیه و آمریکا ضبط شده است.

شماره 8 15



نوجوانان ایرانی 
براویسیمو 2۰1۸ 

را با نوای پیانوی خود 
به وجد درآوردند

در  می   6 یکشنبه  روز   ۲۰۱۸ براویسیمو  موزیک   کنکور 
شهر الپرری، همسایه جنوبی مونترال برگزار شد که در طی 
خوش  ایرانی  نوجوان  و  کودک  پیانیست های  مخصوصا  آن 
موسیقی  هنرجوی   ۱۲۰۰ حدود  کنکور  این  در  درخشیدند. 
شرکت کرده بودند که بیشترین رقابت با تعداد ۷5۰ نفر در 

بخش نوازندگی پیانو بود.
با  پیانو در گفتگو  و معلم  هلیا عارفی دوست موسیقی دان 
»مداد« ضمن تشویق این کودکان و نوجوانان درخشش آن ها 

را مدیون کار تیمی بین مربی، هنرآموز و والدین دانست.
اسامی برندگان پیانوی این کنکور به سرح زیر است:  

آرشام قاسمی برنده دو مدال طال، دو نشان افتخار و چک 
۱۰۰ دالری برای دو اجرای تحسین برانگیز نزد هیئت داوران، 
افتخار،  نشان  یک  و  طال  مدال  دو  برنده  بکائیان  بهراد 
کامیار رفعتی برنده دو مدال طال و یک نشان افتخار، دیانا 
و چک  افتخار  نشان  با  مدال طال همراه  برنده یک  حیدری 
داوران،  هیئت  نزد  تحسین برانگیز  اجرای  برای  دالری   5۰
دو  برای  دالری   ۱۰۰ و چک  طال  مدال  دو  برنده  رجبی  نیکا 
اجرای تحسین برانگیز نزد هیئت داوران، پرهام بهزاد برنده 
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دو مدال طال، هلیا عزیزی برنده دو مدال طال، تینا 
شقائی فالح برنده دو مدال طال، آنیتا کاوش برنده 
دو مدال طال،  برنده  یوسفی  آتریسا  مدال طال،  دو 
هلیا داوری برنده دو مدال طال، درنا زند برنده دو 
مدال طال، سام هدایتی برنده دو مدال طال، آبتین 
برنده  پور  بهمن  آنوشا  برنده دو مدال طال،  عطائی 
مدال  یک  برنده  عبدالهیان  آروین  طال،  مدال  دو 
سپهر  طال،  مدال  یک  برنده  احمدی  رایان  طال، 
ملتشاهی  ارشان  طال،  مدال  یک  برنده  بهرامی 
یک  برنده  اسماعیلی  سمر  طال،  مدال  یک  برنده 
برنده  اثناعشری  تینا  نقره،  مدال  یک  و  مدال طال 
نقره،  مدال  دو  برنده  زرین  کیمیا  نقره،  مدال  دو 
شقائی  هانا  نقره،  مدال  یک  برنده  شریفی  کیارش 
برنده  بخشی  ارشیا  نقره،  مدال  یک  برنده  فالح 
یک مدال نقره، کاتیا افروغ برنده یک مدال نقره و 

رامان احمدی برنده یک مدال برنز
»مداد« برای همه این هنرمندان آرزوی آینده ای 

درخشان دارد.

درنا زند برنده دو مدال طال 
در کنکور موزیک براویسیمو ۲۰۱۸

˂
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روز مادر
می گویند آنا ماری جارویس آمریکایی در سال ۱۹۰۸ و سه سال بعد 
از مرگ مادرش که زندگی سختی را تجربه کرده بود، تصمیم گرفت هر 
سال روز فوت او را به افتخار احترام و محبتی که برای مادرش  قائل 
بود، جشن بگیرد و از آنجایی که این خانم یک فعال اجتماعی معروف 
بود، کم کم روش او به سیاق جامعه تبدیل شد تا جاییکه چند سال 
بعد کنگره آمریکا این روز را به رسمیت شناخت و قرار شد دومین 

یک شنبه ماه می به افتخار مادران جشن گرفته شود.
از همسایه جنوبی،  ما هم در کانادا این رسم محبوب را به تبعیت 

آمریکا، انجام می دهیم. 
کانادایی ها هم مثل همه ملت های دنیا در این روز به خصوص برای 
مادران هدیه می خرند، یک روز از کار معافشان می کنند و بقیه اعضای 
برنامه  تا  می کنند  تالش  و  می گیرند  عهده  بر  را  آن ها  وظایف  خانه 

تفریحی مناسبی برای روز یک شنبه آن ها تدارک ببینند. 
این یک شنبه زیبا هدیه  این فقط مادران نیستند که در  در کانادا 
می گیرند. خیلی ها که در زندگی شما نقش مادرانه داشته اند می توانند 
در این روز مورد محبت شما قرار گیرند، خواه معلم مدرسه باشد و 

خواه همسایه یا حتی یک رئیس مهربان در محل کار.
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سرانجام     تابلو
ترامپ،  دونالد  گذشته  هفته  دوشنبه 
به  آمریکا  پرسروصدای  رئیس جمهور 
وعده انتخاباتیش عمل کرد و آمریکا را از برجام خارج نمود. 
اما  نیست  توافق  این  پایان  منزله  به  برجام  از  آمریکا  خروج 
قدرت اقتصادی آمریکا آنقدر بزرگ و تاثیرگذار هست که همه 

دنیا تحریم های یکجانبه احتمالی این کشور را جدی بگیرند.
تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و افزایش فشار بر ایران 
به منظور مجبور کردن این کشور به نشستن دوباره سر میز 
مذاکره هرچند از زمان انتخابات سال ۲۰۱6 گرفته شده بود اما 
تا رسیدن به اعالم نهایی آن راهی طوالنی را طی کرد. راهی 
که در طی آن مذاکرات پشت پرده فراوانی با سران کشورهای 
گروه 5 انجام شد. از فرانسه و آلمان تا انگلستان اما در نهایت 

همگی تقریباً با تصمیم ترامپ مخالفت کردند.

شهرام یزدان پناه

»برجام«
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کانادا چه می گوید؟
کانادا تقریباً بالفاصله بعد از اعالم تصمیم ترامپ اعالم 

موضع کرد و از تصمیم اتخاذ شده انتقاد نمود.
اعالم  از  بعد  روز  خارجه،  امور  وزیر  فریلند،  کریستیا 
تصمیم ترامپ اطالعیه ای صادر کرد و عدم رضایت کانادا 
از خروج آمریکا از برجام را اعالم و به همکاری کانادا با 
شرکای خود جهت اطمینان از امنیت جهانی و منطقه ای 
تاکید کرد. اما او صحبت را به همینجا تمام نکرد و سعی 
کرد حاال که یکی به نعل کوبیده، یکی هم به میخ بکوبد. او 
بالفاصله در پیام توئیتریش به تعهد کانادا جهت پاسخگو 
نگه داشتن ایران درباره حقوق بشر اشاره کرد و اعالم نمود 
به کشور  بازگرداندن مریم ممبینی  برای  به تالش  کانادا 
سیدامامی  کاووس  همسر  ممبینی،  مریم  می دهد.  ادامه 
است که اوایل امسال در داخل زندان فوت کرد. خیلی ها 
فوت او را مشکوک اعالم کردندو حتی در مجلس ایران 
او  فوت  زندان  مسئوالن  اما  برانگیخت  را  انتقاداتی  هم 
آن  از  بعد  نمودند. همسر سیدامامی  اعالم  را خودکشی 
تالش هایی برای روشن شدن ماجرا انجام داد که در نهایت 

باعث ممنوع الخروجی او از ایران شد.
کانادا  پیشین  هارپر، نخست وزیر  استفان  میان  این  در 
پیشین  هووارد، نخست وزیر  جان  و  محافظه کار  حزب  از 
استرالیا مشترکا یادداشتی برای نیویورک تایمز فرستادند 
و با تیتر درشت نوشتند: »آقای رئیس جمهور، شما درباره 

ایران درست می گویید«
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آن ها ادامه دادند: »ایران تهدیدی برای ما، هم پیمانان ما و 
آزادی است. ما در این تصمیم در کنار شما می ایستیم تا به 
این ترحم خطرناک درباره ایران پایان دهیم و هرگونه قدمی 

که الزم است تا جلوی اتمی شدن ایران را گرفت، برداریم.«
تا حرف دلشان  را غنیمت شمردند  پایان فرصت  آن ها در 
را درباره رهبران قبلی بزنند که به توصیه آن ها گوش نکرده 
بودند و مقدمات این توافق را فراهم آوردند. توافقی که به نظر 

آن ها کار نکرد و شکست خورد.

پاسخ وزارت خارجه کانادا به سؤال »مداد«
وزارت خارجه کانادا در پاسخ به سؤال »مداد« درباره کسب 
ادامه  در  کانادا  دولت  عمل کرد  و  رویکرد  از  بیشتر  جزئیات 

برجام پاسخی را ارسال کرد که متن آن به این شرح است:

از  داد.کانادا  ادامه خواهد  برجام  از  به حمایت خود  »کانادا 
مشکالت  حل  جهت  در  بین المللی  قانون مندانه  مشارکت 
بین المللی حمایت می کند و معتقد است برجام ابزار مناسبی 
برای ممانعت از اتمی شدن ایران است و به امنیت منطقه و 

جهان کمک می کند.
به ایران نباید اجازه داده شود سالح اتمی تولید کند. برجام 
فعالیت اتمی ایران را در سطحی قابل قبول و قابل پیش بینی 
بود  کرده  محدود 
آژانس  توسط  که 
انرژی  بین المللی 
اتمی نظارت می شد.
ما قبول داریم که 
با  هسته ای  توافق 
سال  در  که  ایران 
به  و  تصویب   ۲۰۱5
تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل رسید، 
عالی و کامل نیست 
توافق  همین  اما 
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توانسته یک تهدید بین المللی درباره صلح و امنیت جهانی 
را محدود و کنترل کند.

همه   G7 خارجه  امور  وزرای  نشست  در  پیش  هفته  دو 
تا  را متعد می دانیم  ما خودمان  توافق کردند که:  کشورها 
ایران  هسته ای  فعالیت  که  کنیم  حاصل  اطمینان  همواره 

صلح آمیز و در چهارچوب برجام باقی خواهد ماند.
آژانس  تأکید  وجود  با  آمریکا  که  است  متاسف  کانادا 
بین المللی انرژی اتمی بر متعهد ماندن ایران به چهارچوب 
هرچند  شود  خارج  معاهده  این  از  گرفته  تصمیم  برجام، 
کانادا تالش مداوم ایران برای توسعه موشک های بالستیک 
و پرتاب آن ها را محکوم می کند چراکه این آزمایشات منطقه 
را ناپایدار می کند. به همین دلیل کانادا به ادامه تحریم هایی 

که برنامه موشکی ایران را هدف گرفته، ادامه می دهد.
ما همچنین به مخالفت خود با حمایت ایران از گروه های 
تروریستی، تهدید اسرائیل و حمایت از رژیم اسد در سوریه 
ادامه می دهیم. ما در این زمینه به همکاری با هم پیمانانمان 

برای پاسخگو نگه داشتن ایران ادامه می دهیم.
صرفاً به عنوان یک مدرک که نشان از تعهد کانادا بر ادامه 
همکاری بین المللی در برجام دارد اشاره می کنیم که کانادا 
به منظور تسهیل امور اجرایی برجام به شکل داوطلبانه 5/۱۱ 

میلیون دالر کمک مالی کرده است.

پاسخ ایران
از دو دیدگاه خوراک  باید  را  این موضوع  به  ایران  پاسخ 
زدن  آتش  مثل  حرکت هایی  دید.  جهانی  تالش  و  داخلی 
بیشتر  را  ایران  مجلس  داخل  در  آمریکا  پرچم  یا  برجام 
اما  نامید  روحیه  تقویت  برای  داخلی  خوراک  می توان 
پکن،  به  ظریف  محمدجواد  روزهای  این  فشرده  سفرهای 
مسکو و بروکسل تالش های دیپلماتیکی هستند که با تبادل 
آتش بین ایران و اسرائیل در روزهای اخیر در داخل خاک 

سوریه دچار دست انداز شد.
اسرائیل ایران را متهم به موشک پرانی از پایگاه های خود به 
طرف این کشور کرد و در پاسخ گسترده ترین حمالت چند 
سال اخیر را به خاک سوریه نمود. حمالتی که به گفته منابع 
اسرائیلی پایگاه های نظامی ایران در داخل خاک سوریه را 
هدف گرفتند. تهران اما ادعای تل آویو را رد کرد و آن ها را 

بی اساس خواند.
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آینده
یک  برجام  آینده  درباره  کردن  صحبت  روزها  این 
ترامپ معتقد  از یک طرف  گوی پیشگویی الزم دارد. 
است می توان با اعمال مجدد تحریم ها، تهران را دوباره 
خیلی  با  دنیا  تکلیف  اینبار  و  کشاند  مذاکره  میز  پای 
مسائل از جمله برنامه موشکی تهران و حمایت ایران 
از گروه  هایی که غرب آن ها را تروریست و ایران آن ها 
را جهادگر می خواند را برای همیشه یک سره کرد. در 
بیانیه کانادا هم مشخص است که موضوع حقوق بشر، 
آزادی های سیاسی و بسیاری دیگر از مشکالت دنیای 
غرب با حکومت ایران قرار است سر این میز آورده شود.
از آن طرف ایران می داند که نشستن سر این میز به 
مفهوم دست برداشتن از اصول بسیاری است که سال ها 
برای حفظ آن ها تالش کرده است و این به گونه ای پایان 

یک دوران محسوب می شود. 
در این میان مشخص نیست که ایران چقدر می تواند 
روی صحبت های خوشایند این روزهای سران کشورهایی 

مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و کانادا حساب باز کند. 
باید منتظر نشست و امید داشت این بازی جدید، ختم 

به خیر شود.
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مهاجر

زرافه ها
از آفریقا می آیند!

صبح سه شنبه بود، معلمم گفت 
و  رفت  نیست،  کالس  به  حواست 
گفت روز دیگری می آید. راه افتادم توی خیابان های 
مونترال، رفتم مرکز شهر. از آن روزهایی بود که هیچ 
من  که  روزها  آن  از  نداشتم،  شهر  مردم  با  نسبتی 

غریبه این شهر بودم! 
آقای  سخنرانی  صدای  ایرانی ها،  کتابخانه  رسیدم 
پرزیدنت می آمد و مترجمی که صدایش پشت صدای 

او می دوید تا عقب نماند.
سخت  گفتم  دوستم  به 

سخت تر  هم  شاید  شد، 
آمدم  که  بیرون  شد. 
دلم  بودم.  غریبه  باز 
جلوی  می خواست 
و  بگیرم  را  آدم ها 
امروز  می دانید  بگویم 
روز  من  کشور  برای 
ما  می دانید  سختی ست! 

خرید  داریم  مردممان  و 
بین  می شویم  فروش  و 

دولتمردان و قدرت طلبان. 
پله ها  توی  دلم می خواست 
بنشینم، مردم را نگاه کنم و 
خیابان  دائم الخمرهای  مثل 

آزاده مقدم
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سن کترین بلندبلند قصه غمم را غرغره کنم. حتی 
از آن روزهای بی در  نداشتم.  نای فریاد هم  دیگر 
را  صورت  کرم های  مغازه،  توی  رفتم  بود.  کجایی 
جلو  لبم.  به  مالیدم  قرمز  ماتیک  و  کردم  امتحان 
چقدر  چیز  همه  دیدم  ایستادم،  که  آیینه  اولین 
مضحک است. چرخیدم طرف آیینه ای دیگر، کمی 

بهتر شد، به زندگی شبیه تر بود همه چیز! 
آمدم بیرون و باز راه افتادم توی خیابان. به این 
ابرقدرت فکر کردم، به قیمت ها،  همه قدرت آقای 
کشور  در  خواهرم  دو  روزمره،  زندگی  نفت،  دارو، 
همیشه  که  زندگی  به  و  ایران  در  همسایه،مادرم 
ادامه دارد که حتی نیم نگاهی هم به ما نمی اندازد. 
به دربند و کافه ها و غم ها و شادی هایی که از فردا 
باز از سر گرفته خواهد شد و به مثال معروف مادر 
بزرگم که همیشه می گفت بنی آدم، بنی عادتند. به 
همه و همه فکر کردم. یاد عکس عروس و دامادی 
افتادم که در میان ویرانه های سوریه ایستاده بودند 

تا امید را قسمت کنند!
رسیدم  که  پسرک  به  بود،  عصر 
ندارم  قصه ای  هیچ  دیدم 
چی  امروز  پرسیدم  برایش! 
اسم  گفت  گرفتی؟  یاد 
آفریقا  قاره  حیوان های 
زرافه  میدانستی   را، 
یادم  آفریقاست؟   مال 
بودم  خوانده  جایی  آمد 
زرافه ها برای اینکه قدشان 
گردنشان  برسد  برگها  به 

دراز  و درازتر شده!
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هوا  شدن  گرم تر  با  ما  از  بسیاری 
جوانه زدن  و  شکوفه دادن  از  بهار،  در 
با شروع  که  افرادی  نیستند  اما کم  لذت می بریم.  درختان 
گرمای بهار، نشانه هایی مانند آب ریزش از بینی و اشک ریزش 
از این  که از زیبایی بهار  مداوم را تجربه می کنند و بیشتر 
لذت ببرند به دنبال رهایی از این عالیم هستند. این افراد 
 )Hay fever( مبتال به آلرژی فصلی یا به اصطالح تب یونجه
هستند. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید ۲۰ تا ۳۰ 

درصد از کانادایی ها از نوعی از آلرژی فصلی رنج می برند. 
زمان شروع این بیماری در موقعیت های مختلف جغرافیایی 
به دلیل تنوع آب و  هوایی و تفاوت در زمان شروع گرمای 
بهاری متفاوت است و در کانادا بسته به محل اقامت می تواند 

از اواخر مارس تا ماه ژوئن ادامه داشته باشد. 
به  بدن  ایمنی  سیستم  واکنش  بیماری  این  اصلی  علت 
گرده  های درختان، گل ها، چمن و علف هاست که به منظور 
می شوند.  پخش  هوا  در  سال  از  موقع  این  در  گرده افشانی 

آسپرین

مهرنوش اردالن یکتا 

بهاری شدن هوا و 
دردسر آلرژی فصلی
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سیستم ایمنی بدن این گرده های ریز را به عنوان جسم خارجی 
و خطرناک در نظر می گیرد و شروع به دفاع از بدن می کند که 
طی آن نشانه های بیماری ایجاد می شود. این نوع آلرژی نیز مانند 
سایر آلرژی ها می تواند زمینه ژنتیکی داشته باشد و وراثت در آن 

نقش دارد.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی عالیم 
از بزرگ سالی شروع می شود. به خصوص در مهاجران که با تغییر 
گیاهی  که پوشش  قرار گرفتن در محیط جدید  و  زندگی  محل 

متفاوتی دارد، آلرژی فصلی می تواند بیشتر دیده شود.

نشانه های بیماری
نشانه های بیماری شامل: التهاب بینی و آب ریزش / قرمزی، پف، 
بینی،  / خارش  / سرفه  / عطسه  و اشک ریزش چشم ها  خارش 
سقف دهان یا گلو / تورم  و تیره شدن زیر چشم ها / ترشحات 
پشت حلقی /  خستگی و در موارد حساسیت شدید عالیمی مانند 
تنگی نفس / قرمز شدن صورت و خس خس سینه هستند. این 
نشانه ها می توانند بسته به شدت بیماری و یا طول مدت مواجهه 

با عامل آلرژی و یا سن، شدید یا خفیف باشند. 

راه های پیشگیری و درمان
راه های مختلفی برای کاهش نشانه های بیماری وجود دارد و از 

جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
• میزان گرده ها در روز و روزهای مختلف بسته به درجه حرارت 
و میزان رطوبت هوا متغیر است، در وب سایت های هواشناسی یا 
National Allergy Bureau  می توان از میزان آن ها آگاه شد 
و در روزهایی که میزان گرده ها باال گزارش می شود، بهتر است 
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ساعات کمتری را در محیط بیرون گذراند. به طور معمول میزان 
گرده های درختان صبح ها بیشترین مقدار است، بر این اساس 
مناسب است گردش و قدم زدن عصرگاهی را جایگزین صبح کرد.

زمانی که در بیرون از خانه پیاده روی می کنید مقدار بسیار   •
از  بعد  می نشینند.  لباس ها  و  بدن  پوست  روی  بر  گرده  زیادی 
رسیدن به منزل بالفاصله لباس های خود را تعویض کنید، کفش ها 

را درآورید و دست و صورت خود را بشویید.
• پنجره ها را در زمانی که میزان گرده ها بیشتر است، ببندید. 

• از خشک کردن لباس های شسته شده در هوای آزاد پرهیز و 
از ماشین خشک کن استفاده کنید.

• فیلتر HEPA در دستگاه های تهویه هوای منزل یا بر روی 
جاروبرقی نصب کنید.

• در زمان کوتاه کردن چمن ها، به خصوص در روزهای پرگرده 
از ماسک NOISH 95  -که در ابزارفروشی ها موجود است- 

استفاده کنید.
• هنگامی که سوار ماشین هستید پنجره ها را بسته نگه دارید 

و از دستگاه تهویه هوای ماشین استفاده کنید.
یکی از روش های ساده ولی موثر در کاهش نشانه های آلرژی، 
شستن داخل بینی با محلول آب نمک است تا گرده ها را از داخل 

مجرای بینی پاک کند.
آنتی هیستامین هایی  از  بعضی  از  می توان  خفیف  موارد  در 
نام تجاری با  ندارند مانند سیتریزین  به نسخه پزشک  نیاز   که 
برای   Claritin تجاری  نام  با  لوراتادین  یا   Zyrtec Allergy

کاهش نشانه ها به طور موقت برای ۲4 ساعت استفاده کنید.
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و  دکونژستان ها  شامل  نیز  دارویی  دیگر  گروه های 
اسپری های کورتونی بینی در درمان آلرژی فصلی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
یکی از روش های درمانی جدیدتر، به خصوص زمانی که 
بیمار به دیگر درمان ها پاسخ نمی دهد، ایمونوتراپی است. 
به این صورت که آمپول هایی حاوی مقدار بسیار کم ماده 
آلرژی زا را به فرد در فواصل معین تزریق می کنند تا از 
بدن فرد حساسیت زدایی شود و این درمان حدود سه تا 

پنج سال به طول می انجامد.
مشکالت  زمینه ساز  می تواند  مواردی  در  یونجه  تب 
دیگری باشد مانند اختالل خواب که نشانه های بیماری 
در به خواب رفتن تداخل می کند و فرد را از خواب بیدار 
می کند، بدتر شدن آسم -تب یونجه می تواند عالیم آسم 
)التهاب  سینوزیت  کند-،  بدتر  هم زمانی  صورت  در  را 
طوالنی مدت سینوس ها به دلیل آلرژی فرد را مستعد 
سینوزیت می کند( و عفونت گوش در بچه ها که یکی از 

عوامل ایجاد عفونت گوش میانی، آلرژی فصلی است. 
آلرژی فصلی مبتال هستید،  به  چنانچه فکر می کنید 
شدت  میزان  بررسی  و  آلرژی  علت  شناسایی  جهت 
بیماری و  تالش برای کنترل عالیم بیماری با پزشک خود 

مشورت کنید.
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پدرم ماه گذشته در مفصل انگشت شست پای راست  احساس 
نقرس  دچار  ایشان  داد  تشخیص  پزشک  که  می کردند  درد 
اما   ندارند  مشکلی  حاضر  حال  در  ایشان  خوشبختانه  هستند. 
برای جلوگیری از بازگشت بیماری چه رژیم غذایی را پیشنهاد 

می کنید؟

با سالم، رژیم غذایی که برای این بیماری توصیه می شود، رژیمی 
است که مقدار اسید اوریک خون را کاهش دهد و از جمله شامل 

موارد زیر است:
 - اجتناب از مصرف گوشت قرمز و محدود کردن پروتئین به 

میزان کمتر از ۱۷۰ گرم روزانه؛
غذاهای  و  قلوه  جگر،  مانند  غذایی  مواد  مصرف  از  پرهیز   -  
دریایی شامل ماهی قزل آال، ساردین، هدوک و ماهی تن که پورین 

باالیی دارند؛
 -  استفاده از میوه و سبزی فراوان در رژیم غذایی روزانه؛

الکل به میزان کمتر از ۱4 واحد در   -  محدود کردن مصرف 
هفته -هر گیالس شراب معمولی ۲.۱ واحد محسوب می شود- به 

صورتی که ۳ روز در هفته الکل مصرف نشود؛
-  نوشیدن ۲ لیتر آب در روز، چنانچه بیماری  

محدود کننده مصرف آب نداشته باشند؛
 - استفاده از لبنیات کم چربی یا شیر 

خامه گرفته )Skimmed milk( ؛
 - محدود کردن مصرف اسنک ها و 

نوشیدنی های شیرین.
که  می شود  توصیه  همینطور 
مانند  ورزشی  منظم  فعالیت های 
برنامه روزانه خود  پیاده روی را در 

داشته باشند.

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

شماره 8 30

mailto:info@medad.ca


برج کج پیزاراز ۵۰۰ ساله 
چهارگوشه

حتما  که  پیزا«  کج  »برج  اسم 
این  است.  خورده   گوشتان  به 
بنای قدیمی و عجیب، یکی از مشهورترین جاذبه های 
دارد  قرار  ایتالیا  کشور  در  که  دنیاست  توریستی 

خودش  جلب  را  زیادی  گردشگران  هرساله  و 
می کند. اما صدها سال است که مهندسان 

زیادی این سوال را از خودپرسیده اند 
با  متری   5۸ کج  برج  این  چرا  که 

دیدن  و  سال  این همه  وجود 
و  سیل  و  طبیعی  بالیای 

بیشتر  قدرتمند،  زلزله های 
سن  هم  سالم  بناهای  از 
تا  و  کرده  عمر  سالش  و 
امروز در شهر رم استوار 
مانده  باقی  سرجایش 

است؟ 
یک  باالخره  ظاهرا 
از  قبول  قابل  جواب 
طرف جمعی از مهندسان 

مریم ایرانی
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زلزله شناسی دانشگاه بریستول در انگلستان به سرپرستی 
پرفسور جرج میلوناکس برای این سوال پیدا شده  است. 
درجه ای  پنج  زاویه  یک  در  اینکه  وجود  با  پیزا  برج 
نشست کرده و ارتفاع آن پنج متر کم شده ولی از حداقل 
چهار زلزله قوی که از سال ۱۲۸۰در منطقه  ای که در آن 

واقع شده جان سالم به در برده است. 
اینکه بناهای صاف و سرحال هم در مواقع  با توجه به 
شده  خم  برج  این  ماندن  سالم  بینند،  می  آسیب  زلزله 
افراد  بیشتر  توجه  که  است  مهندسی  شگفتی های  جزو 
با  انگلیسی  تیم  حاال  است.  کرده  جلب  خود  به  را  دنیا 
و  شناسی  زلزله  مباحث  روی  که  طوالنی  آزمایش های 
علت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند  انجام  لرزه نگاری 
بیشتر به ساختار خاک زیر برج  برمی گردد. نکته جالب 

اینجاست که همان خاکی که با نشست زیر این برج، 
باعث کج شدنش شده، به دلیل نوع ساختار و 

تعاملی که با پی این برج ایجاد کرده، در 
طول این سا ل ها آن را پایدار هم نگه 

به  می توان  بنابراین  است.  داشته 
معنای واقعی گفت که هیچ کاری 

بی حکمت نیست!

شماره 8 32



مصطفی نبوی 
و عنکبوتی به نام »کیم«

ظاهرا دیگر عنکبوت  هم از دست کارهای این دانشمندان 
در امان نیست و مثل یک بچه خوب مودب، تن به آزمایشات 
پیچیده ای داده که راز حرکات معروف اش را بر همه آشکار 
کند! نکته جالب اینجاست که تربیت این عنکبوت بامزه که 
دانشگاه  ایرانی  دانشمند  بر عهده یک  است  اسمش »کیم« 
منچستر به نام »مصطفی نبوی«  است! اگر موضوع به اندازه 
به  کار  این  که  بدانید  است  بهتر  شده  جذاب  برایتان  کافی 
ترسیم  همچنین  و  عنکبوت  حرکات   تحلیل  تجزیه  هدف 
با استفاده از تصاویر دوربین های سه  او  دقیق آناتومی بدن 
بعدی با وضوح باال انجام شده و قرار است در آینده به عنوان 
الگوی حرکات پرشی و نمایشی میکرو ربات های مدرن مورد 
بتوان  اینکه  تصور  حاضر  حال  در  البته  گیرد.  قرار  استفاده 
چنین میکرورباتی طراحی کرد از لحاظ مهندسی کمی غیر 

ممکن به نظر می رسد.
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عنکبوتی  و  تحقیق  این  درباره  نبوی  دکتر مصطفی 
شکل  به  عنکبوت ها  که  است  گفته  کرده  تربیت  که 
می پرند  خود  بدن  ارتفاع  برابر   6 تا  خارق العاده ای 
در حالی که انسان فقط در بهترین حالت تا ۱/5 برابر 
بخش  شگفت انگیز ترین  بپرد.  خود،می تواند  ارتفاع 
اینجاست که نیرویی که روی پاهای عنکبوت در این 
و  برابر وزنش است   5 اعمال می شود در حدود  پرش 
این از لحاظ بیومکانیکی بسیار عجیب است. محققان 
»کیم«  نبوی،  دکتر  سرپرستی  به  منچستر  دانشگاه 
را مجبور کردند که در ارتفاع ها و زاویه های مختلفی 
بپرد و بعد زاویه پاها و نحوه فرود را بارها و به دقت 
نتایج  جمع آوری  از  بعد  دادند.  قرار  مطالعه  مورد 
فهمیدند که این عنکبوت برای هر حرکت پرشی، یک 
و  کوتاه تر  حرکات  در  مثال  دارد.  مشخصی  استراتژی 
فاصله نزدیک تر از یک مسیر سریع  و با انرژی بیشتر 
استفاده می کند. در  زمان پرش  به حداقل رساندن  و 
حالی که در فواصل طوالنی تر، او انرژی خود را ذخیره  

و سعی می کند زمان فرود را طوالنی کند. 
به نظر می رسد که با استفاده از نتایج این الگوبرداری 
علمی، به زودی مردعنکبوتی واقعی هم سر و کله اش 

در دنیای مدرن ما پیدا شود.

شماره 8 34



شیرین کننده  چاق نکن!
 )Stevia( آیا شیرین کننده های استیویا
با  مواد  این  مصرف  آیا  دارند؟  ضرر 
این  مصرف  آیا  است؟  همراه  گوارشی  عالیم  یا  و  منفی  اثرات 
شکر  مصرف  ولع  باعث  شکر  ترک  همراه  به  شیرین کننده ها 

می شود؟ 
بیشتر سازمان های ایمنی و سالمت غذایی، استیویا که گیاهی 
بومی آمریکای جنوبی است را بی خطر در نظر می گیرند. اما بعضی 
از پژوهشگران هشدار می دهند که شواهد کافی وجود ندارد تا 
نشان دهد چگونه محصوالتی نظیر استیویا که شیرین کننده های 
غیرمغذی هم نامیده می شوند و کالری ندارند، بدن را تحت تاثیر 

قرار می دهند.
قدرت  معمولی  شکر  برابر   4۰۰ تا   ۲۰۰ می تواند  استیویا 
در  امروزه  شیرین کننده  این  باشد.  داشته  شیرین کنندگی 
محصوالتی نظیر نوشابه های رژیمی و یخ چای و در غذاهایی که 
به عنوان کم شکر به بازار عرضه می شوند، مانند بستنی و ماست 

میوه ای یافت می شود. 
شیرین کننده  استیویا از تصفیه جزء اصلی گیاه که در برگ های 

مهرنوش اردالن یکتا

استیویا 
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Steviol Gly� نام استویول گالی کوزاید  به  )آن یافت می شود 
coside( به دست می آید. انجمن ایمنی غذای اروپا و سازمان 
به  که  مقادیری  در  را  ترکیبات  این  از  استفاده  بهداشت جهانی 
طور معمول به کار برده می شود، بی خطر دانسته اند. این نتیجه 
روی  بر  که  بودجه صنعتی-  با  -اغلب  است  مطالعاتی  اساس  بر 
باکتری ها و جوندگان انجام شده و نشان داده است که استیویا 
طور  همین  و  نمی شود  سرطان  ایجاد  یا   DNA تخریب  باعث 
چندین مطالعه انسانی که نشان داد استیویا اثری بر فشار خون 

یا قند خون ندارد.
مرکز علمی CSPI که یک گروه حمایتی مواد غذایی است و 
اغلب نسبت به جایگزین های شکر انتقاد دارد، اولین بار در سال 
کرد  اعالم  استیویا  شیرین کننده   آمدن  بازار  به  از  بعد  و   ۲۰۰۸
که الزم بود سازمان غذا و داروی آمریکا آزمایشات بیشتری را 
این مرکز در سال ۲۰۱4  این وجود،  با  انجام می داد.  بر روی آن 
گیاه استیویا را به عنوان یکی از بی خطرترین جایگزین های شکر 
گزارش کرد که بخشی از آن به دلیل سابقه استفاده طوالنی مدت 

از این گیاه در کشور ژاپن است. 
با این که شیرین کننده  استیویا در روده بزرگ توسط باکتری ها 
تجزیه می شود، اما در مطالعات، عالیم گوارشی مانند نفخ شکم و 
یا اسهال گزارش نشده است. با این حال برخی از محصوالت حاوی 
 )Erythritol( اریتریتول  مانند  قندی  الکل های  شامل  استیویا 
هستند که اگر در مقادیر باال مصرف شود، می تواند سبب مشکالت 

گوارشی شود.
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مارینا چاپاررو، متخصص تغذیه و سخنگوی آکادمی تغذیه 
استراتژی  یک  استیویا  از  استفاده  گفت:  غذایی  رژیم  و 
معقول برای کاهش میزان قند مصرفی است. بدون افزودن 
شکر اضافه، استیویا به غذا طعم و مزه می دهد بدون این که 

قند خون شما را تحت تأثیر قرار دهد.
این که آیا استفاده از شیرین کننده های بدون کالری مانند 
هنوز  دهد،  کاهش  را  شده  مصرف  کالری  می تواند  استیویا 
نامعلوم است. تحقیق کوچکی که به تازگی انجام شده است، 
برای  شرکت کنندگان  که  هنگامی  مثال  برای  که  داد  نشان 
صبحانه از نوشیدنی هایی استفاده کردند که به جای شکر با 
استیویا شیرین شده بود، بیشتر ناهار خوردند و همراه با آن 

جهش قند خون و انسولین بیشتری در خون شان داشتند.
از  طوالنی مدت  استفاده  به  نسبت  پژوهشگران  از  بعضی 
متابولیک  اثرات  می تواند  که  مغذی  غیر  شیرین کننده های 
و  آزمایشات  با  است  ممکن  و  باشد  داشته  ناخواسته ای 
معیارهای سم شناسی استاندارد قابل تشخیص نباشد، اظهار 

نگرانی کرده اند. 
این نکته که شیرین کننده هایی از این دست چگونه ممکن 
است میکروب های روده ای ما را تحت تأثیر قرار دهند و یا 
این که آیا طعم شیرین بدون دریافت کالری می تواند تنظیم 
جذب انرژی و پاسخ به مصرف شکر را در بدن تغییر دهد، به 

پژوهش های بیشتری نیاز دارد. 
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پروژه ی 
امتیازدهی به 

شهروندان در چین
سریال های  و  علم  طرفداران  از  اگر 
تخیلی هستید احتماالً سریال انگلیسی 
اولین  در  دیده اید.  را   )Black mirror( سیاه«  »آینه ی 
قسمت از فصل سوم این سریال با عنوان »تنزل ناگهانی« 
)Nosedive(، در سال ۲۰۱6، دختر جوانی آرزوی خریدن 
دنیایی  در  او  می پروراند.  سر  در  را  خود  رویایی  خانه ی 
داشتن  خواسته ها،  کسب  برای  مردم  که  می کند  زندگی 
دیگران  از  تا  دارند  نیاز  اجتماعی  جایگاه  و  تسهیالت 
برخوردهای  و  رفتارها  اساس  بر  دائم  و  بگیرند  امتیاز 
تصمیم  نمره می دهند. دختر جوان  یکدیگر  به  اجتماعی 
می گیرد که در مراسم ازدواج دوست قدیمی اش شرکت و 
برای جمع کردن امتیاز به شهر او سفر کند. بدشانسی ها 
این  انتظارش  برخالف  که  می شود  موجب  اشتباهاتش  و 
امتیاز کاهش پیدا کند و تا جایی پیش رود که حتی امتیاز 

الزم برای سفر با هواپیما را هم نداشته باشد. 

پریسا کوکالن 
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»آینه ی سیاه« در چین به حقیقت می پیوندد
از اول مه ۲۰۱۸، مردم چین بر اساس رفتارهای اجتماعی 
می شوند.  قضاوت  می گیرند  که  امتیازهایی  و  خود 
بلیت  خرید  به  قادر  گرفته اند  کم  امتیاز  که  چینی هایی 
قطار و هواپیما تا سقف یک سال نخواهند بود. مردم چین 
گذاشتن  اشتراک  به  و  خوب  کار  چینی،  کاالی  خرید  با 
اجتماعی  شبکه های  در  ملی،  اقتصاد  ستایش  در  مطالب 
سیاست  با  اگر  می کنند.  دریافت  بیشتری  امتیازهای 
در  مشکوک  جستجوهای  کنند،  مخالفت  کشورشان 
اینترنت انجام دهند و چراغ قرمز عابر پیاده را رد کنند، 
امتیازشان کاهش خواهد یافت. چین از سال ۲۰۱4 تابه حال 
روی این پروژه کار می کند و قصد داشته تا در سال ۲۰۲۰ 
را  کار  این  بوده،  آماده  شرایط  چون  اما  کند  اجرا  را  آن 

سرعت بخشیده است. 
نظرات محققان، متخصصان و کاربران در فضای مجازی 
حاکی از نگرانی آن ها از گسترش این سیستم و سرایت 
شیوه  این  دیگر  طرف  از  است.  دیگر  کشورهای  به  آن 
قضاوت های  از  شخصی  انتقام های  برای  محلی  می تواند 
مغرضانه و اختالف های خصوصی باشد. اما به نظر می رسد 
که این پروژه برای برخی از کشورها همچون چین که از 
برخوردارند،  مردم  بر  نظارت  دستگاه های  قدرتمندترین 
روشی جدی، سریع و آسان، با استفاده از فن آوری، برای 

کنترل مردم، رفتارها و افکارشان باشد.
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مقاالتی  مجموعه  فوئنتس«  چشم  »از 
این  در  او  است.  فوئنتس  کارلوس  اثر 
تصویر  به  تازه  گستره ای  در  را  کوندرا  تا  سروانتس  از  مقاله ها 
دیدرو،  چون  بزرگانی  بهانه  این  به  و  میان  این  در  تا  می کشد 
گیرند.  قرار  تدقیق  مورد  نیز  بونوئل  و  مارکز  بورخس،  گوگول، 
اثر،  به قول مترجم  این نویسندۀ مکزیکِی خوش فکر و توانمند 
پیش  ادبیات  به  کردن  نگاه  برای  دیگر  »راهی  کوثری،  عبداهلل 
روی ما می نهد« و به دریافتی تازه از ادبیات راهنمایی مان می کند.

با دیگران« فوئنتس، که در  از کتاب »خودم  این مجموعه که 
همیشه  مثل  ترجمۀ  به  است،  شده  منتشر  انگلیسی  به  اصل 
انعکاس  برای  است  آینه ای  چون  و  شده  مزین  کوثری  خوب 
تجربۀ فوئنتس در آشنایی با این نویسندگان بزرگ به هیچ وجه 
به نظریه ها و تفسیرهای دانشگاه و دانشگاهی ها محدود نشده 
می نویسد  اثر  این  خلق  در  فوئنتس  نقش  درباره  کوثری  است. 
»او آنچه را که دیده با خواننده در میان می نهد و از این روست 
که نگاه او، نگاهی یگانه و بی بدیل است و به ما فرصت می دهد 
دنیای پر تنوع ادبیات را از چشم انسانی تماشا کنیم که نه تنها 
دانشی عمیق در همۀ زمینه های فرهنگ انسانی دارد، بلکه خود 
چنانکه  و  می شناسد  را  اصیل  ادبیات  و  تواناست  نویسنده ای 

بایست قدر می نهد.«

تعداد صفحه: ۳4۸
نسخه کاغذی: ۱۳ هزار تومان

کارلوس فوئنتس

از چشم فوئنتس

علی زندیه وکیلی
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تمرکِز نشئه
براهنی رضا 

برای ساناز
چقدر و چند ازین پرنده ها بغل ات داری بپروازان همه را من آمده ام

آماده ام
از آسمان کاغذ خالی می بارد آغشته کردی آغشته مرا به خوِن خود 

بپروازان حاال
کاشکاش آمد کالغ های جهان نیستند و آسمان می باراند روِح تو را 

بر روی من
چقدر و چند ببینم و هیچ گاه سیر نشوم

می آمده ا ی انگار با غنچه ها از گوش هایت هرچه با چشم هایم تو را 
بخورم سیر نمی شوم

بسیرانم
بگو بپرانََندم و دور خود دور تو چرخانََندم و دامن هایت را به تکان 

بریزانم من میوه هایم را
که پیش  مرگ تو باشم که بوی گردن آهو را بپیچانم به جانم که پیش 

پیش مرگ تو باشم
ب ِی شکسته با الِف قد تو می رقصد حاال همه کلمه آن تو میان من 

شعر امروز
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باالی ما
چقدر و چند ازین چیزها بغل ات داری چقدر و چند

با  خواب اش  که  بغلتان  خیال اش  در  او  به  مرا  گفتی  او  خودت  به 
خواب ام آید

حرامیاِن رؤیاهایم را بیدار کن که دروازه های زمان باز شده زن و 
زمان و زبان همسفر

و شهر را خبر نکن که جنون اش بر سطح رنگ می ساید جنوِن من 
نگرانی است

دو  هر  که  بچرخانممان  بچرخانم  بچرخان  انگشت ات  روی  به  مرا 
بیماریم

به کجا که برگردی کجا آن کجاست کجا هم نیست
در نهاد زن و شادی ی او اوییدن

به گردِن خود ببوسانم از کجاهایم به ساحل آمده ام حتا هنوز هم 
غرق طراوِت نام ات

یارم نباش، خودت باشم خودم باش خود پیش مرِگ تو بودن
خبر کن موسیقی را که گره های انگشتان ات به ماه گره خورده اند

ناخن ات هالل ماه شده چیزی نیست هالِل ماه در شب واحد  که 
بودی چیزی نیست

مرا به سوی خود بتابان بچین، رسیده و نرسیده بچین و پنجره را 
باز کن

جهان به سوی جهان است ببیندت حاال بچین ام
برو به هوا، به هوای این که من از پشت پا نگران ات شوم

و آمدی که بیایی بیا و چنگ وار منحنی ام را بگیر و باز بغل کن بزن 
که بخواند

بَِدم به من پهلوهایت را و شانه هایت را
بتوفانم و برنگردان ام و هیچ ام کن که هیچ نداندمان
و شهر را خبر نکن که این که می گویم جنون نداند

و یادگارم کن به دیوارهای هیچ و بنویسانم
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گردش در موزه ای 
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نگارخانه
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به  آفتاب  و  بهار  گذاشتن  پا  با 
گردشگری  میزان  مونترال،  شهر 

در سطح شهر و شور و شوق آن افزایش یافته است.
 به زودی شاهد آغاز برنامه ها، فستیوال ها و اجراهای 

موسیقی خیابانی در مرکز شهر خواهیم بود. 
مونترال از شهرهای شاد و زنده ی آمریکای شمالی 
محسوب می شود و شاید بتوان ادعا کرد که مهم ترین 

شهر هنری کشور کانادا است.
شهر  شورانگیز  و  فرهنگی  حرکت های  از  یکی   
مونترال، قرار دادن مجسمه ها و آثار هنری هنرمندان 
مشهور و جهانی در خیابان ها و نمایش آن ها در انظار 

عمومی است.

پریسا کوکالن 



 این کار نه تنها به زیبایی شهر کمک می کند 
آثار  این  با  که  چشم و حس مردم را در خیابان 

آشنا می کند. 
نمایشگاه  به  می توان  رویدادها  این  جمله  از 
خیابانی »راهی برای صلح« که در سال گذشته به 
همت موزه ی هنرهای زیبای مونترال و دانشگاه 

مک گیل برگزارشده بود، اشاره کرد. 
نمایشگاه  به  احترامی  ادای  حرکت  این 
بزرگداشت  و  بین المللی مونترال در سال ۱۹6۷ 
تأسیس  سالگرد  پنجمین  و  هفتاد  و  سیصد 
داده شده  نمایش  آثار  میان  در  بود.  مونترال 
رقصنده«  »زن  عنوان  با  عظیم الجثه  مجسمه ی 
نیکی  آمریکایی،  فرانسوی  بی نظیر  مجسمه ساز 
دو سن َفل )Niki de Saint Phalle( در کنار 

پرچم های برافراشته ی ملل رخ نمایی می کرد. 
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برای مشاهده و عکس گرفتن 
هنرمندان  هنری  آثار  از 
مونترال  در  دنیا  افسانه ای 
تهیه  رفتن،  موزه  به  نیازی 
بلیت، برنامه ریزی و پیدا کردن 
فقط  نیست.  موزه  کار  ساعات 
ساعتی  هر  در  که  است  کافی 
موزه  خیابان  به  شبانه روز  از 
 ،Avenue du musée

خیابان  در  مونترال  زیبای  هنرهای  موزه ی  روبروی 
در  مجسمه   ۲۲ زیبا  باغ  این  در  برویم.  شربروک 

فضای باز به نمایش گذاشته شده است. 
دوره ی  از  مجسمه سازی  به  نگاهی  مجموعه  این 
می توانیم  میان  این  در  دارد.  امروز  به  تا  مدرن 
الکساندر  همچون  افسانه ای  هنرمندانی  آثار  شاهد 
و  مجسمه ساز   )Alexander Calder( کلدر، 
 )Henry Moore( مور  هنری  و  آمریکایی  نقاش 

مجسمه ساز انگلیسی باشیم. 
»موزه های  از  دیگر  نمونه ای  درواقع  مجسمه ها  باغ 
در   ۲۰۰4 سال  در  که  رود  می  شمار  به  بی سقف« 
 Max et ( »همین محل با عنوان »مکس و ایریس

Iris ( افتتاح  شده است.
 به گفته ی موزه ی هنرهای زیبای مونترال این مجموعه 
این شهر  در  عمومی  هنر  مجموعه های  مهم ترین  از 
محسوب می شود و به همین خاطر یکی از پنج مسیر 
مرکز  طرف  از  که  است  هنری  گردشگری  مقصد  و 

گردشگری مونترال به مسافران پیشنهاد می شود. 



La grande Finale

بین دور

فینال
مسابقه صدا

هم  سال ۲۰۱۸  مسابقه ی صدای 
به پایان رسید و برنده ی نهایی آن 
مشخص شد. یاما لوران با کسب 6۰% آرا فاتح رقابتهای 
در  دارد،  سال   ۲۷ یاما  شد.  کبک  صدای  ششم  فصل 
هائیتی بزرگ شده است. او با صدای زیبای خود از آغاز 
مسابقات مخاطبان و مربیان را تحت تأثیر قرار داد و گرو 

را به عنوان مربی خود برگزیده بود. 
گرو اظهار می کند که یاما برای او همچون کشف یک 

استعداد هنری بی نظیر بوده است و مسیر حرفه ای 
آن ها تا به آخر به هم گره خواهد خورد. یاما 

لوران برای اجرای نهایی خود قطعه ی 
 Un peu de  « یا  ما«  از  »کمی 

کرد.  اجرا  را  گرو  از   »nous
صدای زیبا و اجرای پرقدرت 

کبک  که  داوران  نه تنها  او 
در  کرد.  خود  شیفته  را 
هفته ی گذشته لودوویک 
دوره ی  برنده ی  بورژوا 
اظهار  مسابقه  این  قبل 
کرده بود که امیدوار است 
یاما لوران برنده ی مسابقه 

بهترین  را  او  چراکه  باشد 
دوره  این  در  شرکت کننده 

می بیند.
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)Alex Nevsky(الکس ِنوسکی 

به  که   Alexandre Parent پَران  الکساندر 
نِوسکی معروف است، در سال ۱۹۸6 در  الکس  نام 
گرنبی Granby  در استان کبک متولدشده است. 
به نظر می آید که نام الکس نِوسکی را به یاد قهرمان 
نظامی روسی، شاهزاده و یکی از قدیسان کلیسای 

ارتودوکس برای خود انتخاب کرده باشد.
 او در مدتی کوتاه توانسته است عنوان شاهزاده ی 
برجسته ی  هنرمندان  میان  در  را  پاپ  موسیقی 
به  موفق  تابه حال  او  بیاورد.  دست  به  خود  دوره ی 
دریافت جوایز متعدی شده است. از جمله در سال 

۲۰۱4 او برنده جایزه ی فلیکس شد.
با  را  خود  آلبوم  سومین   ۲۰۱6 سال  در  نِوسکی   
عنوان »الدورادوهای ما« به معنی »مدینه ی فاضله« 
به بازار ارائه داده است. الکس نِوسکی همکاری خود 
با این مسابقه را از سال ۲۰۱6 و مسابقه »صدای 
کودکان« La Voix Junior ۷که ویژه 
کودکان هفت تا چهارده سال بود، 
آغاز کرد. او از سال ۲۰۱۷ وارد 
مسابقه ی بزرگ ساالن شد 
آن  مربیان  جمع  به  و 

پیوست.

معرفی مربی :
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وقتی عیار انسان 
مشخص می شود

نگاهی به سریال پیاده روی مردگان 
)The walking Dead(

من  ترامپ  زامبی وار  حرکات  نمی دانم 
»پیاده روی  سریال  درباره  نوشتن  به  را 
مردگان« )The walking Dead( کشاند یا تمام شدن فصل 
به جز نوشتن درباره  این هفته  اما هر چه هست  هشتم آن، 
چیز  نوشتن  به  دستم  عالقه ام،  مورد  تلویزیونی  مجموعه 
دیگری نمی رود. با این توضیح که برای دیدنش فصل هشتمش 
در نت فلیکس باید تا سپتامبر صبر کنم. البته راه های دیگری 
دالر  دو  قسمت اش  هر  دیدن  برای  می شود  مثال  هست.  هم 
این که در یک عمل زامبی وار، قسمت های جدید  یا  پرداخت 
سریال را از وب سایت های ایرانی دانلود کرد. البته قطعا سراغ 

این راه حل آخر نخواهم رفت. 

سجاد صاحبان زند
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داستان چیست؟
داستان در شهر آتالنتا در ایالت جورجیا روی می دهد، یکی از 
خاص  فرهنگ  و  لهجه  که  جایی  آمریکا،  ایالت های  جنوبی ترین 
سریال  قهرمان  می شویم  متوجه  بعدها  که  ریک،  دارد.  را  خود 
است. همه چیزها  رانندگی در فضای حومه شهر  است، در حال 
تغییر هویت داده اند و انگار موجود زنده ای به جز این پلیس نسبتا 
بنزین ماشینش را پر کند،  او می خواهد باک  جوان وجود ندارد. 
اما پمپ بنزینی پیدا نمی کند تا این که او به پمپ بنزین متروکه ای 

می رسد. ماشین های زیادی در کنار پمپ بنزین رها شده اند. 
دختر  می بیند  می شنود.  را  چیزی  حرکت  صدای  ناگهان  ریک 
بچه ای با بدن خونین، با چشمانی خالی از زندگی به سوی او می آید. 
پلیس جوان بدون اختیار دست به اسلحه می برد و شلیک می کند، 
اما زامبی برمی خیزد و دوباره به سوی او می آید. تیتراژ سریال آغاز 

می شود.
اگر داستان فیلم نامه تا اینجای کار توانسته توجه شما را جلب 
کند شاید بد نباشد بدانید که کل داستان از اینجا شروع می شود 
که ریک و همکارش در ماشین پلیس نشسته اند و درباره زندگی 
برای تعقیب یک  از مرکز پلیس  شخصی خود حرف می زنند که 
مجرم اعزام می شوند. آن ها کمی بعد در تعقیب و گریز با ماشین 
مجرم، تصادف می کنند و ریک به کما می رود. وقتی او دوباره به 
هوش می اید و به زندگی بازمی گردد همه چیز عوض شده است. 
زامبی ها  را  زندگی اش  محل  همه جای  اما  نیست،  زامبی  یک  او 

گرفته اند.
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چرا سریال جذاب است؟
سریال ها و فیلم های ترسناک جذابیت های خود را دارند و علت 
آن  را باید در روانشناسی انسان جست. این که اغلب این  فیلم ها 
این که  برگردد،  انسان  کنجکاوی  به  شاید  می شوند،  پرفروش 
ناشناخته های بسیاری وجود دارد و بعد از مرگ چه سرنوشتی در 

انتظار ماست.
ما شرقی ها، مرگ را در بسته ای از ابهام می پیچیم و درباره اش 
صحبت نمی کنیم. قبرستان های ما زیبا نیستند و در فضای ترسناک 
قرار دارند. اما انسان غربی تالش می کند تا درباره اش تخیل کند 
و حتی آن را با طنز بیامیزد. این که اگر مردگان به زندگی برگردند، 
چه شکلی خواهند شد. این که زندگی بدون روح انسانی، چگونه 
خواهد بود. )داخل پرانتز عرض کنم در فاصله کوتاهی که به خودم 
استراحت دادم تا ادامه این متن را بنویسم، در صفحه اینستاگرام 
یکی از ناشران دیدم که کتابی با عنوان »مرگ با طعم بستنی« را 

تبلیغ می کنند.کتابی که برای نوجوانان نوشته شده(
همه این ها برای مخاطب ایجاد جذابیت می کند، اما چیزی که به 
گمانم باعث جذابیت سریال »پیاده روی مردگان« می شود، نکاتی 

فراتر از این هاست.
مجموعه  یک  از  فراتر  باید  را  مردگان«  »پیاده روی  سریال 
تلویزیونی با شخصیت های زامبی وار دید. آن چه 
چیزی  می شود،  بیان  سریال  این  در 
است که سعدی از آن با عنوان » 
سفر  هنگام  به  آدم  شناختن 
می کند.  یاد  مصیبت«  یا 
همه  که  می گوید  سعدی 
عادی،  حالت های  در  ما 
آدم های خوبی هستیم، 
اما وقتی با مشکل روبرو 
بدی هایمان  می شویم، 
را به نمایش می گذاریم. 
انسانی  خصلت  اگر  یا 
وجود  ما  در  قوی ای 
را  آن  باشیم،  داشته 

بروز می دهیم. 
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است،  به همین علت جالب  دقیقا  مردگان«  »پیاده روی  سریال 
و  مرگ  گرسنگی،  ترس،  با  مواجهه  در  را  شخصیت هایش  چون 
این شرایط شخصیت ها  در  و  می دهد  قرار  دیگر  مشکل  هرگونه 
با معیارهای  این که رفتارشان  نه  مرتبا ما را شگفت زده می کنند. 

عقلی جور در نیاید، که گاهی با قضاوت های ما همخوان نیست.
این سریال را دوست دارم چون به شناخت بهتر از خودم به من 
هم  زامبی ها  از  زنده،  انسان های  گاهی  این که  است،  کرده  کمک 

ترسناک ترند و وحشی تر. 

کاستی ها
با این همه نمی شود گفت که سریال »پیاده روی مردگان« خالی از 
هر گونه اشکالی است. اول این که یک مجموعه تلویزیونی زامبی وار، 

قطعا خشن است و به درد بچه های زیر ۱4 سال نمی خورد. 
دیگر این که، گاهی اتفاق هایی در فیلم می افتد که حتی با سیستمی 
که خودش ساخته جور در نمی آید. مثال زامبی ها باید غذا بخورند 
تا قوی باشند و اگر غذا نخورند ضعیف می شوند، اما زامبی هایی در 
سریال هستند که اصال شکم ندارند.  اما این نکته چنان در مقابل 
داستان فیلم رنگ می بازند که کمتر متوجه شان می شویم. یا حتی 

اگر متوجه اش شویم، برای ما اهمیتی نخواهد داشت.

سریال  این  درباره  بیشتر  خواستید  اگر 
اینتترنت،  در  بسیار  مقاالت  بر  عالوه  بخوانید، 
 می توانید کتاب »روانشناسی پیاده روی مرگان« 
را   )The walking Dead Psychology(
که توسط تراویس النجلی تدوین شده، بخوانید. 
قیمت  با  ایندیگو  کتابفروشی  در  کتاب   این 

۱6 دالر موجود است.
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دختر کولی

خانم گربه محقق
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برای  دلم  گذشت،  مونترال  به  آمدنم  از  که  ماهی  چند 
گربه ها حسابی تنگ شد. فکر نکنید از آن آدم ها هستم که 
همیشه گربه ملوسشان زیر دستشان است و زیر گردنش 
را نوازش می کنند. اتفاقا به جز چند تا جوجه مرغ و اردکی 
که در بچگی داشتم که آنها هم خوراک گربه ها شدند، پیش 
نیامده که حیوان خانگی داشته باشم. دلتنگیم بیشتر از 
آن جهت بود که در خیابان های مونترال قحطی گربه است. 
معدود گربه هایی که اینجا دیده ام، یا اسیر خانه ها هستند 
یا توی یک کالسکه ویژه، مثل یک محموله مخفی حمل 
می شوند و یا از پشت شیشه یک آپارتمان، مشغول دید 
زدن رهگذرانند. از آن دمهای پشامالوی برافراشته بر فراز 
سر  شبها  در  درخشان  چشمهای  آن  از   ، آشغالها  سطل 
و  کوچه  در  عاشقانه  میومیوهای  انعکاس  آن  از  دیوارها، 
پس کوچه ها که در ایران بود، اینجا خبری نیست. شاید 
باعث  ناخودآگاهم،  در  گربه ای  شده  تصاویرتلنبار  همین 
دانشگاه  تحقیقاتی  مزرعه  گربه  خانم  دیدن  از  که  شد 

مک گیل در وست آیلند آنقدربه وجد آیم.
مرکز  آبی  و  وسیع  آسمان  زیر  در  که  اول  روز  همان 
تحقیقات کشاورزی Emile A Lods ، کارشناس مربوطه 
کار  آن  روی  باید  آینده  ماه  دو  در  که  را  جایی  داشت 
می کردیم را نشانمان می داد و مزرعه ها را معرفی می کرد 
که خانم گربه خرامان وارد جمعمان شد و در کنار سایر 
بچه ها ایستاد. گوینده خودش را مکلف دید که گربه را به 

زینب یوسف زاده
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همه معرفی کند و بگوید 
کارمندان  از  یکی  او  که 
به  تحقیقاتی  مرکز  این 
خانم  آید.  می  حساب 
هر  به  ورود  اجازه  گربه 
هر  در  نشستن  و  مکانی 
توی  دارد.  را  جایگاهی 
صالح  که  جلسه ای  هر 
و  کند  می  شرکت  بداند 
هر جا که حوصله اش سر 
می کشد  خمیازه ای  برود، 
را ترک می کند.  و جلسه 
زیر  وقتی  هم  گاهی 

روی  کار  مشغول  آفتاب 
نرم  علفها،  البالی  که  می بینیمش  هستیم،  زمین ها 
و  کوچک  پرنده های  دنبال  و  برمی دارد  قدم  آرام  و 
می شویم،  مرکز  وارد  که  صبح ها  می دود.  موش ها 
سرکی می کشد، پشت چشمی نازک می کند، کمرش 
را انحنایی می دهد، با پایه صندلی تنش را می خاراند 
نقشه  به هیبت  ناهار  موقع  بیرون می رود.  اتاق  از  و 
ایران می نشیند و قاشقهایی که به دهان می گذاریم 
را می شمارد، گاهی هم بی خبر ناپدید می شود و چند 

ساعت بعد دوباره سروکله اش پیدا می شود.
دوروبرها  این  زمانی  چه  اینکه  از  دقیقی  اطالع 
دانشجویان،  نیست،  دست  در  شده  پیدایش 
خانم  ولی  رفته اند  و  آمده اند  اساتید  و  پژوهشگران 
گربه تنها و سرخوش ما در مرکز تحقیقات مانده است. 
دیدن حیوانات آزاد که متعلق به کسی نیستند و رها 
و طبیعی مشغول کار و زندگی اشان هستند همیشه 
آشفته  در  که  یکی  این  به  رسد  کند، چه  می  شادم 
آنقدر  تحقیقاتی  مرکز  در یک  کار،  پیدا کردن  بازار 
مانده که برای خودش جایگاهی هم پیدا کرده است.
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