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

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

برداشت و استفاده از مطالب »مداد« در صورت ذکر منبع مجاز است.
اگر مایل به نوشتن در »مداد« هستید، مطالب خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

editor@medad.ca
»مداد« در استفاده، ویرایش و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است.

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

آدرس:
3285Cavendish blvd, #355 - Montreal, QC - H4B2L9

ایمیل:
info@medad.ca

www.medad.ca
مداد، مجله آنالین مونترال

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی
شماره بیست و سوم، جمعه ۹ شهریور ۱3۹۷

سردبیر: شهرام یزدان پناه
مدیر تحریریه: پوریا ناظمی

تحریریه: 
مهرنوش اردالن یکتا، مریم ایرانی، هدی حسینی 

علی زندیه وکیلی، پریسا کوکالن، آزاده مقدم، پوریا ناظمی 
شهرام یزدان پناه، زینب یوسف زاده

صفحه آرایی، طراحی و گرافیک: مانا نریمی

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

نمی فروشیم،  آگهی  فقط  ما  بگیرید.  تماس  ما  با  »مداد«  در  آگهی  درج  برای 
مشاوره تبلیغاتی رایگان هم می دهیم.

تلفن واحد آگهی ها: 5149160083
ads@medad.ca : ایمیل
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فقرات  به پاس کارگران که ستون  را  کانادا نخستین دوشنبه سپتامبر  ما در 
اقتصاد کشور هستند، جشن می گیریم. جشنی که ریشه هایش به حدود سال های 
تعریف  برای  کانادا  کارگری  اتحادیه های  نخستین  زمانی که  برمی گردد   ۱۸۸۰
استاندارد زمان کار در طول هفته، ماه  ها مبارزه کردند تا بتوانند ۵۸ ساعت کار 
در هفته را قانونی کنند. تالشی که در قدم اول با دخالت پلیس و تهدید و ارعاب 
پایان گرفت اما در تالش دوم به موفقیت نائل شد.شاید برایتان جالب باشد که 
نخستین حرکت های کارگری در نیویورک آمریکا مدتی بعد و با الهام از جنبش 

کارگران کانادایی شکل گرفت.
امسال اما روز کارگر برای کانادایی ها و مخصوصا برای کبکی ها مفهومی متفاوت 
به  )موسوم  کانادا  و  مکزیک  آمریکا،  بین  تجاری  قرارداد  که  است  مدتی  دارد. 
و ضربه  برده   رنج  موضوع  این  از  متعددی  صنایع  و  برهم خورده   )NAFTA
تا  نوبتشان هستند  نیز در واهمه سررسیدن  از صنایع  خورده اند. برخی دیگر 
بازار بزرگی را در کشور همسایه جنوبی از دست دهند. در این مدت هرچند 
انتقاداتی به عملکرد دولت لیبرال جاستین ترودو وجود دارد اما اوضاع آنطور 

هم که آمریکایی ها می خواستند جلو نرفت.
اما امروز کانادا در برهه ای حساس از تاریخ خود قرار دارد. جایی که باید 
بین فرزندان خود یکی را انتخاب و قربانی این بازی جدید سیاسی-اقتصادی 
کند. خبرها حکایت از این دارد که شاید تیم مذاکره کننده بخواهد درهای 
بازار لبنیات کانادا را به روی تولیدکنندگان آمریکایی باز کند تا صنعت 

خودرو یا فوالد را از گزند تهاجمات پی در پی نجات دهد.
همین موضوع باعث شد تا جمعه، ۳۱ اوت و در گرماگرم رقابت های 
انتخاباتی استان کبک، رهبران و نمایندگان احزاب عمده کبک در 
حرکتی نمادین دور یک میز و با اتحاد اعالم کنند که به دولت در 
اتاوا اجازه نخواهند داد منافع کارگران کبکی به خاطر منافع صنایع 
در دیگر استان ها، فدا شود. این سیگنال قطعاً خانم فریلند، وزیر 
امور خارجه را در آسان قربانی کردن صنعت لبنی دچار تردید 
خواهد کرد. صنعتی که کبک یکی از بزرگترین بازیگران آن است 
و گردش ساالنه مالی آن در استان حدود ۶ میلیارد دالر است 
و ۸۸ هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از آن ارتزاق 

می کنند.
باید منتظر ماند و دید ادامه مذاکرات که علی رغم اتمام 
نتیجه ای  چه  شده،  موکول  دیگر  هفته  به  ضرب العجل 

دربرخواهد داشت.

روز کارگر،  جشن اتحاد
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معصومه علیمحمدى 
(بهبهانى)

عضو رسمى شوراى 
مشاوران مهاجرت به کانادا

: 514-778-9011
: 514-289-9044
: 514-289-9022
: 021-2289-4567
: 021-8531-2878

موبایل

دفتر کانادا

فاکس

دفتر تهران

تماس مستقیم از ایران

1117 Ste.Catherine west, suite 511 
Montreal, Quebec, Canada,H3B 1H9

info@icpimmigration.com

www.icpimmigration.com



صفحه اول روزنامه La Patrie در سال ۱۹۰۸ به مناسبت 
پایان فصل تعطیالت و بازگشایی مدارس.

این روزنامه در فاصله سال های ۱۸۷۹ تا ۱۹۷۸ منتشر می شد. 

Photo Credit: BAnQ
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CBC: پس از انکه رییس جمهور آمریکا، دانلد ترامپ، اعالم کرد که هیچ 
تغییری در مواضع خود درباره مذاکره با کانادا در باره  مذاکرات تجاری 
نخواهد داد و حاضر نیست از هیچ یک از مواضع خود عقب نشینی کند، 
امور خارجه کانادا، کریستا فرییلند اعالم کرد؛ ما سابقه خوبی در  وزیر 

مبارزه برای رسیدن به نتیجه برد -برد داریم:
»ما به دنبال توافقی خوب هستیم و تنها از توافقی حمایت می کنیم که 

برای کانادا هم خوب باشد و االن در چنین وضعیتی نیستیم.«
ترودو،  جاستین  نبود.  تنها  موضع گیری  این  در  خارجه  امور  وزیر 
نخست وزیر نیز اعالم کرد دولت او در این مذاکرات تنها منافع ملی کانادا 

را در نظر خواهد داشت. 
ترودو در این باره گفته است که کانادا سعی می کند به شکلی سازنده، 
مثبت، خالق و جدی در مذاکرات باقی بماند: » اما همانطور که همیشه 
گفته ایم کانادا بر سر منافع و حقوق کانادایی ها پا فشاری  خواهد کرد.«
روابط آمریکا و کانادا از آغاز ریاست جمهوری ترامپ رو به افول گذاشت. 
تهدید  آنچه  به دلیل  ایاالت متحده  آنکه  از  به خصوص پس  این روابط 
امنیت ملی می خواند، تعرفه هایی را بر کاالهای کانادایی و  استیل و 
کشورهای  سران  نشست  جریان  در  و  شد  وخیم تر  کرد  وضع  آلمینیوم 

گروه هفت در کانادا، این اختالفات به اوج رسید.

واکنش کانادا به موضع ترامپ 
درباره نفتا
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ترامپ و دولت او سعی در فشار بر کانادا بر سر توافق های تجاری 
دارند و با اصرار بر تغییر نفتا و ایجاد روابطی مستقل با مکزیک و کانادا، 

سعی دارند اتحادیه تجاری آمریکای شمالی را دور بزنند. 
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده می تواند نقش مهمی در ادامه 
دولت  آیا  شد  خواهد  مشخص  که  جایی  باشد.  داشته  مذاکرات  روند 
نمایندگان و سنا حفظ خواهد  را در مجلس  اکثریت  ترامپ همچنان 

کرد یا دموکرات ها می توانند این شرایط را تغییر دهند.

۱۷ سپتامبر مناظره انگلیسی رهبران احزاب کبک
CBC: برای نخستین بار مناظره انگلیسی زبان رهبران احزاب شرکت 
کننده در انتخابات سراسری کبک به صورت زنده و تلویزیونی اجرا و 

پخش می شود. 
در این مناظره Philippe Couillard رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر 
 CAQ، رهبر حزب اتحاد برای آینده کبک François Legault ،فعلی
 Manon Massé  و کبکی ها  حزب  رهبر   Jean-Francois Lisée
سخنگوی حزب همبستگی کبک شرکت خواهند کرد و در مدت 9۰ 

دقیقه به پرسش های خبرنگاران پاسخ می دهند. 
این مناظره به صورت مشترک از سوی سه شبکه انگلیسی زبان کبک 

یعنی CTV، CBC و GLOBAL اجرا و پخش می شود.
می  آغاز  سپتامبر  روز ۱7  ساعت ۱7:۳۰  از  که  مناظره  این  اجرای 
شود را جیمی اورکارد از شبکه Global  بر عهده دارد و دبرا آربیس  از 
شبکه CBC و ماتسومی تاکاشاشی از شبکه CTV سوال های خود را از 

رهبران احزاب مطرح خواهند کرد.
این مناظره از هر سه این شبکه ها پخش خواهد شد.
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»ائتالف آینده کبک« )CAQ( به دنبال کوچک کردن دولت
فرانسوآ لوگو )François Legault(، رهبر حزب »ائتالف آینده 
کبک« )La Coalition avenir Québec( )CAQ( اعالم کرده که 
اگر حزب متبوعش در انتخابات اکتبر امسال رای بیاورد با کاهش 
دولتی  شغل  هزار   ۵ حذف  برای  را  زمینه  بروکراسی  و  ضایعات 
فراهم خواهد آورد که موجب صرفه جویی ۱۸/۱ میلیارد دالر در 

بودجه دولت کبک خواهد شد.
لوگو که در  فرانسوآ  کانادا،  رادیو  از  نقل  به  به گزارش »مداد« 
از مردم شهر کبک،  و در جمعی   CAQ تبلیغاتی  جریان کمپین 
اشاره  دارند، سخن می گفت،  دولتی  جایی که مردم عمدتا شغل 
بازنشستگی  طرح  یا  و  شغلی  عناوین  برخی  حذف  با  که  کرد 
او  کرد.  خواهد  را حذف  دولتی  شغل  هزار   ۵ تا  فعلی  کارمندان 
تخمین زده که این موضوع باعث ۳۸۰ میلیون دالر صرفه جویی 

ساالنه در بودجه دولت استان کبک خواهد شد.
لوگو به خبرنگار رادیو کانادا گفت که در کبک حدود ۵۰۰ هزار 
نفر شغل دولتی دارند. بنابراین حذف ۵ هزار شغل به معنی یک 
 CAQ درصد کاهش اندازه دولت است. او همچنین اشاره کرد که
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این اطالعات را با انجام تحلیل های مختلف و مقایسه آماری به دست 
آورده است.

)ائتالف   Coalition avenir Québec حزب  قبل  سال های  در 
ام  بود  کرده  دولتی  شغل  هزار   ۲۰ حذف  از  صحبت  کبک(  آینده 
شغل  هزار   ۵ حذف  به  و  گرفته  محافظه کارانه تری  تصمیم  اینبار 
انتخابات  CAQ برنده  بسنده کرده است. فرانسوآ لوگو می گوید اگر 
اول اکتبر شود، تا ۴ سال اینده این کاهش اندازه دولت اتفاق خواهد 
دارد  حزب  این  شدن  برنده  از  نشان  اینجا  تا  نظرسنجی ها  افتاد. 

بنابراین می توان انتظار داشت که این وعده برآورده شود.
لوگو که در جمع مردم شهر کبک سخن می گفت اضافه کرد:»در 
کدام  هر  کارمند  الیه  چند  دولتی  اداره های  برخی  در  حاضر  حال 
او  شود«.  کوچک  باید  بروکراسی  این  می کند.  مدیریت  را  دیگری 
برای مثال به وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت:»برای مثال در اداره 
بهداشت آدم هایی هستند که گزارش خود را تحویل الیه باالتری می 
دهند که آنها خود گزارش جداگانه ای تحویل مقامات باالتر می دهند 
چون آقای )گائتان( بارت )وزیر بهداشت( می خواهد از همه چیز در 
شبکه زیردست خود اطالع پیدا کند. به نظرم باید به آدم ها در دولت 

اعتماد بیشتری کرد…«
آقای لوگو همچنین به کاهش هزینه ها از راه صرفه جویی و کاهش 
ضایعات سخن گفت و از مکانیزه کردن خدمات دولتی و استفاده از 

فناوری اطالعات دیجیتال سخن گفت.

انتخابات کبک: وعده حزب »کبک سولیدر«
برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی

کبک سولیدر می خواهد تا سال ۲۰۵۰ جاده های کبک را از خودروهایی 
که سوخت فسیلی مصرف می کنند، خالی کند.

به گزارش »مداد« به نقل از La Presse، کبک سولیدر می گوید اگر 
برنده انتخابات اول اکتبر شود، برنامه ای برای برقی کردن خودروهای 

استان کبک دارد.
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»کبک سولیدر« می گوید در صورت برنده شدن در انتخابات سال ۲۰۱۸ 
کبک، فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی را از سال ۲۰۳۰ یعنی ۱۲ 
سال دیگر ممنوع می کند و به جای آنها خودروهای الکتریکی و هیبریدی 

عرضه خواهند شد.
و  وعده ها  کبک،  مجلس  انتخابات  کارزار  از  نخست  هفته  باگذشت 
برنامه های احزاب کم کم اعالم شده و شعارهای تبلیغاتی آنها را مشخص 

می کند.
وضع  اصال  اولیه  نظرسنجی های  در  که  سولیدر«  »کبک  میان  این  در 
خوبی ندارد، برنامه ای بزرگ و تاریخ ساز را مطرح ساخته که در صورت اجرا 

چهره کبک را در دهه های آینده کامال متحول می کند.
»کبک سولیدر« می گوید در صورت برنده شدن در انتخابات سال ۲۰۱۸ 
کبک، فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی را از سال ۲۰۳۰ یعنی ۱۲ 
سال دیگر ممنوع می کند و به جای آنها خودروهای الکتریکی و هیبریدی 

عرضه خواهند شد.
خودروهای هیبریدی، خودروهایی هستند که در آنها ترکیبی از موتورهای 
برقی و سوخت فسیلی، قوای محرکه ماشین را فراهم می کند. در مدل های 

پیشرفته تر موتور سوخت فسیلی فقط وظیفه شارژ باتری را برعهده دارد.
در قدم بعدی در طرح پیشنهادی»کبک سولیدر«، در سال ۲۰۴۰ فروش 
خودروهای هیبریدی نیز متوقف خواهد شد و در آخرین قدم، خودروهایی 
که سوخت فسیلی مصرف می کنند تا سال ۲۰۵۰ کامال از سطح جاده های 

استان جمع آوری می شوند.
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که  شده  پیش بینی  برقی،  خودروهای  خرید  به  مردم  تشویق  برای 
مالیاتو عوارض خرید بیشتری بر خودروهای بنزینی وضع شود اما در 

عوض برای خرید خودروهای برقی سوبسید در نظر گرفته شود.
این طرح الهام گرفته از برنامه مشابهی است که کشورهای فرانسه و 

انگلستان اجرا کرده اند.

انتخابات کبک روی خط خبر
از روز انتشار مجله بیست و سوم »مداد« دقیقاً یک ماه دیگر تا انتخابات 
پارلمانی استان کبک باقی مانده است. چهل و دومین انتخابات کبک 
که در آن تکلیف ۱۲۵ کرسی مجلس کبک و همچنین تصدی پست 

نخست وزیری استان مشخص می شود.
در هفته گذشته احزاب سیاسی فعالیت تبلیغاتی خود را شروع کردند. 

شرح مختصری از مهمترین خبرها را در ادامه بخوانید:
در جریان کارزار انتخابات کبک، حزب لیبرال وعده داده سن دسترسی 
کودکان به دندانپزشکی رایگان را از ده به ۱۶ سال افزایش می دهد. در 

این طرح، دندانپزشکی افراد باالی ۶۵ سال نیز رایگان است.
جدیدترین نظرسنجی : با گذشت یک هفته از تبلیغات، حزب ائتالف  
آینده کبک )CAQ( تعداد کرسی های خود را از ۶۸ به 7۱ افزایش داده 
است. حزب لیبرال با از دست دادن ۴ کرسی، در حال عقبگرد است.
این نظرسنجی همچنین کاهش ۲۰ درصدی حزب »کبک سولیدر« 
را نشان می دهد.»ائتالف آینده کبک« )CAQ( همچنان پیشتاز است.
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در  وی  دولت  داد  وعده  لیبرال کبک  رئیس حزب  کویارد،  فیلیپ 
به ۵۳  را  معلمان  انتخابات، حداقل دستمزد  در  برنده شدن  صورت 
هزار دالر در سال افزایش می دهد. این مبلغ در حال حاضر ۴۵ هزار 

دالر است.
حذف  احتمال  خبر  نشر  با  کبک  سیاسی  عمده  احزاب  رهبران 
حمایت از محصوالت کشاورزی کانادا در مقابل رقبای آمریکایی در 
جریان گفتگوهای نفتا، کارزار انتخاباتی و رقابت را کنار گذاشته و در 
جلسه ای مشترک، حمایت خود را از کشاورزان کبکی اعالم کردند. 
بازار  برای حفظ موقعیت خود در  این احتمال وجود دارد که کانادا 
خودرو، الوار و کاغذ مجبور به باز کردن درب بر روی محصوالت لبنی 

آمریکایی شود.
فرانسوآ لوگو، رئیس حزب »ائتالف آینده کبک« )CAQ( می گوید 
دولت آینده او ۴۰۰ میلیون دالر روی اینترنت پرسرعت و شبکه تلفن 
همراه 4G در سرتاسر استان کبک، سرمایه گذاری خواهد کرد.در حال 
حاضر در بیشتر مناطق کم جمعیت استان هنوز از فناوری قدیمی و 

کم سرعت برای ارتباطات استفاده می شود.

نیمه شب در موزه 
Montreal Gazette: روز دوم سپتامبر موزه هنرهای معاصر مونترال 
از ساعت ۵ بعد از ظهر تا صبح به روی عموم گشوده خواهد بود. در 
زنده  موسیقی  اجرای  با  که  معاصر  هنرهای  موزه  شبانه  برنامه  این 
همراه است، بازدیدکنندگان می توانند ضمن تجربه متفاوتی از موزه 
گردی شبانه از دو نمایشگاه تازه ای که در این موزه  ایجاد شده است 

نیز بازدید کنند.
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آواز خیابانی رایگان 
چهارشنبه ۵ سپتامبر، ساعت ۱9:۳۰

Parc de la Marina d'Escale :محل اجرا

Briga هنرمندی است که از مادری کبکی و پدری لهستانی زاده شده 
است. او با الهام از موسیقی سنتی و آهنگ های اروپای شرقی و بالکان 

آواز می خواند.
Briga که به تمام دنیا سفرکرده است، آخرین آلبوم خود را با عنوان 
قصیده ای  آلبوم  این  کرد.  منتشر   ۲۰۱7 آوریل  در   ،Femme »زن« 
برای زنان موسیقی دان در تمام دنیا است که به زبان فرانسه، انگلیسی 

و آلبانیایی خوانده  شده است.
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موسیقی 
جمعه 7 سپتامبر، ساعت ۱9:۳۰

ورودی ۲ دالر 
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal :محل اجرا

ابزارهای  با  تا  می کند  سعی  مجموعه  این 
موسیقی  به  نو  نگاهی  متنوع،  و  جدید 
از پیش  اپرایی داشته، آن را بیشتر 
اجراهای  و  امروزی  موسیقی  به 
Ma- سازد. نزدیک   معاصر 
با   rie-Annick Béliveau
خود  متزو-سوپرانوی  صدای 
به همراه دیگر همکارانش، در 
این برنامه هنرنمایی می کند.

OPERA FOE EN CONCERT
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تئاتر عروسکی رایگان 
شنبه ۸ سپتامبر، ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۳:۳۰

Bibliothèque Jean-Corbeil : محل اجرا

مارگو )Margo( به تازگی به یک شهر جدید اسباب کشی کرده است. 
ویکتور  و  نیست  ساده ای  کار  کردن  پیدا  جدید  دوست 

به  ویکتور  یافتن  برای  او  است.  گم شده  هم 
دنیایی وارد می شود که باید با ترس هایش 

عبور  آن ها  از  شده،  دست به گریبان 
عروسکی  رایگان  تئاتر  این  کند. 

برای کودکان ۴ تا ۸ سال در نظر 
گرفته شده و در داخل اتوبوسی 
که در نزدیکی پارک شده اجرا 
محدودیت  علت  به  می شود. 
تعداد، پیشنهاد می کنیم از قبل 

در محل حاضر شوید. 

موسیقی رایگان 
شنبه ۸ سپتامبر، ساعت ۱۶

Centre éducatif communautaire René-Goupil : محل اجرا

پس از ایجاد یک سوءتفاهم، دو تکنسین 
اجرای  برای  خود  استعداد  از  باید 
فی البداهه ی یک نمایش کمک 
و  شوخ طبع  آن ها  بگیرند. 
هستند.  موسیقی  دوستدار 
کودکان  برای  برنامه  این 
نظر  در  باال  به  سال  چهار 

گرفته شده است. 
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  MARGOT ET VICTOR FAFOUIN
THÉÂTRE TORTUE BERLUE

BARATEMPO
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سیرک 
شنبه ۸ سپتامبر، ساعت ۲۰

Maison de la culture Mercier :محل اجرا
برای تهیه ی بلیت کلیک کنید:

یک خانواده مهاجر، به شکلی مخفیانه، در 
یک سالن تئاتر متروکه زندگی می کنند. 

امشب هم مثل شب های دیگر در حال 
را  تا آن  نمایش خود هستند  تمرین 
این  در  آن ها  اجرا کنند.  در خیابان 
همیشه  و  می کنند  زندگی  فضا 
مخاطب  مقابل  در  را  نمایششان 

خیالی خود تمرین می کنند.

UNSPOKEN CONVERSATIONS
رقص رایگان 

یکشنبه 9 سپتامبر، ساعت ۱۴
Marché Atwater : محل اجرا

فارغ التحصیل مدرسه ی   ،Kristen Céré مونترال،  هنرمند طراح رقص 
عالی رقص باله کبک، این نمایش را به همراهی دو هنرمند بزرگ رقص 
Jiri Kylian و Ohad Naharin اجرا می کند. در این 
اجرا خواننده اپرا به نام Nadia Neiazy نیز این 
هنرمندان را همراهی می کند. این برنامه 
 Festival در راستای جشنواره ی رقص
مونترال  در   Quartiers Danses
از  جشنواره  این  می شود.  اجرا 
برقرار است.  تا ۱۵ سپتامبر   ۵
برای اطالعات بیشتر به سایت 

جشنواره مراجعه کنید. 

گفتگوهای ناگفته 

خانواده ی بزرگ 
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LA GRANDE FAMILLE
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اسرار فروش کارکنان سابق 
Rogers و Bell کمپانی

مانند  برزگی  کمپانی های  سابق  کارمندان  از  اطالعاتی 
Bell و Rogers در رابطه با آموزش های فروش  منتشر شده است نشان از 
رفتار نادرست این شرکت ها در تالش برای فروش بیشتر محصوالت خود دارد.

دولت فدرال دستوری داد تا از ۲۰۰ کارمند این کمپانی ها که بیشترشان در 
کانادا هستند، در رابطه با فشاری که برای فروش باالتر به آن ها اعمال می شد، 
پرس وجو کنند. تقریبا ۸۰۰ مشتری این کمپانی ها از اطالعات غلطی توسط 

این کارکنان در اختیارشان قرار داده شده، خبر داده اند.
یکی از کارمندان Bell در تورنتو می گوید؛ ما به اجبار در رابطه با طرح های 
سرویس  مثال،  برای  می دادیم.  اشتباه  اطالعات  مشتریانمان  به  کمپانی  این 
Fibe Alt TV، یک طرح ۳۰ روزه رایگان است ولی اگر مشتری، این سرویس را 
قبل از ۳۰ روز رایگان ابطال کند، مبلغی شارژ خواهد شد. بیشتر ما، هنگامی 
از  می کرد،  شارژ  مشتری ها  برای  مبلغی  سرویس  این  می شدیم  متوجه  که 
فروش آن خودداری می کردیم. جالب اینجا است تا زمانی که در رابطه با این 

موضوع از مدیریت سوالی نکرده بودیم، اشاره ای به آن نشده بود.
حتی به این کارمند اخطار داده بودند، چنانچه در رابطه با این موضوع به 
مشتری اطالع رسانی کند، شغلش را از دست خواهد داد و بر اساس مدارکی 
که Go Public و CRTC در اختیار داشتند، نشان می دهد این کارمند مجازات 

شده است.
انگیزه  ایجاد  برای  کمپانی ها  این  که  است  شده  مشاهده  موارد  بعضی  در 
اگر موفق به فروش گرانترین طرح ۶۰  فروش، به کارمندان خود می گویند، 
دالری شوند، ۵ دالر به عنوان پاداش به آن ها پرداخت می کند. این کارمند 
اشاره می کند؛ در روزهای اخیر، محیط کارش به شدت تحت تاثیر همین فساد 

فروش قرار گرفته بود.

امیرحسین عبدلی ناصر
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از طرفی دیگر مدیر ارشد روابط رسانه ای کمپانی Bell اعالم کرد؛ هیچ طرح 
رایگانی برای سرویس Fibe Alt TV وجود ندارد ولی به مشتریان این سرویس، 
بعد از اولین ماه عضویت، اعتباری ۱۴.9۵ دالری داده می شود که می توانند از 
آن استفاده کنند. همچنین این یک طرح تبلیغاتی است و شامل مشتریان فعلی 

نمی شود و معموال برای جذب مشتری های جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی دیگر از کارمندان کمپانی Rogers می گوید؛ از طرف مدیریت به ما دستور 
می دادند که گرانترین طرح ها را به مشتری بفروشیم. به آن ها گفته می شد؛ طرح 
Pay As You Go که به نوعی طرح اعتباری بود، سودی برای شرکت نداشت و 
روی فروش آن تمرکز نکنید. حتی در بعضی موارد تبلیغات و بروشورهایی که 

مربوط به این طرح ها بودند را از جلوی دید مردم مخفی می کردند.
 Pay As You Go به آن ها گفته می شد که حتی به مشتری ها بگویند تا طرح
برای فروش ندارند و طرح های ۵۰ تا ۶۰ دالری را به آن ها پیشنهاد دهند که 
شامل Data یا همان اینترنت می شد، زیرا فروش Data سود زیادی برای این 

کمپانی ها به همراه دارد.
یک  به  مربوط  ادعاهایی  می گوید؛  راجرز  کمپانی  عمومی  روابط  ارشد  مدیر 
تجربه در سال ۲۰۱۴، ارزش و تجارب ما را زیر سوال نمی برد و اگر هم مشکلی 
را برطرف  تا آن مشکل  آید، به صورت تیمی روی آن کار خواهیم کرد  پیش 

کنیم.
در روز ۳۰ اوت کارکنان شرکت های ارتباطی می توانند اعالم کنند که تمایلی 
مردم  صورت،  بدین  خیر.  یا  دارند  را  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  شرکت  برای 
می توانند شکایت خود را ارائه کنند و یا به صورت حضوری در این جلسه که در 

تاریخ ۲۲ اکتبر برگزار می شود، شرکت کنند.
قرار  را مورد بحث  نیز روند پروسه شرکت ها  از منافع عمومی  مرکز حمایت 
می دهد. جان الوفورد، مدیر اجرایی کمپانی PIAC می گوید؛ مهم است کارمندان 
به صورت مستقل و بدون عواقب، شهادتشان را ارائه دهند. زیرا این کارمندان 

هستند که از ماهیت اصلی فروش با خبر هستند.
او  می گوید؛   )Patricia Valladao( ولداو  پاتریسیا   ،Go Public سخنگوی 
می خواهد از نظرات کارکنان سابق و کنونی این شرکت ها مطلع شود و گفت: 
این  به  رسیدگی  برای  برای  مدت  طوالنی  برنامه ای  مقررات،  کننده  تنظیم 

نگرانی ها را به صورت محرمانه دارد.
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ادامه مذاکرات نفتا 
علی رغم اتمام مهلت زمانی
بعد از یک هفته مذاکرات فشرده و نفس گیر، کریستیا فریلند، وزیر امور 
خارجه کانادا قبل از ترک محل مذاکرات به خبرنگاران گفت که هنوز 
تا اعالم نهایی شدن قرارداد جدید با آمریکا فاصله وجود دارد.فریلند 
این حرف  را در محل سفارت کانادا در واشنگتن در حالی اعالم کرد که 
با  آمریکا بازمی گشت.  از جلسه طوالنی مذاکرات قرارداد تجارت آزاد 
اما  نفتا شود  قرار است جایگزین  آمریکایی ها می گویند  قراردادی که 

آمریکایی ها عالقه دارند آن را همچنان نفتا بنامند.
نفتا، قرارداد تجارت آزاد بین ۳ کشور کانادا، مکزیک و آمریکا از ۲ سال 
پیش و زمانی که دانلد ترامپ مشغول رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا بود، مورد حمله وی قرار گرفت.ترامپ به رای دهندگان خود قول 
داده بود این قرارداد را که به زعم وی موجب بیکار شدن آمریکایی ها 

شده را لغو کند.
هفته گذشته در یک خبر ناگهانی دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
هنگام مکالمه تلفنی با رئیس جمهور مکزیک، خبر از قرارداد دوجانبه 
جدیدی با این کشور داد و لغو رسمی نفتا را اعالم کرد. غروب همان 
روز جاستین ترودو، نخست وزیر، در حساب رسمی توئیتر خود نوشت 
که با ترامپ گفتگوی تلفنی داشته و قرار شده مذاکرات بین دو کشور 

ادامه داشته باشد.

کریستیا فریلند در بیرون دفتر نماینده تجاری آمریکا در واشنگتن با خبرنگاران صحبت کرد و از پیشرفت در مذاکرات گفت.
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از فردای آن روز کریستیا فریلند راهی واشنگتن شد تا دوباره سر میز 
مذاکرات بنشیند. مهلت تعیین شده برای کانادا جهت رسیدن به توافق 
تجاری با آمریکا بر سر قرارداد جدید تجارت آزاد سی و یکم اوت بود. 
مهلتی که در آن دو کشور به نتیجه نهایی نرسیدند اما موافقت کردند 

مذاکرات را همچنان از هفته بعد ادامه دهند.

»حاال کانادا می داند موضع من چیست«
درست در روزهای پایانی دور پیشین مذاکرات ناگهان خبری از گفتگوی 
خصوصی دانلد ترامپ با خبرنگار بلومبرگ به بیرون درز کرد که جریان 
مذاکرات را دگرگون ساخت. دانلد ترامپ به شکل خصوصی به خبرنگار 
بلومبرگ گفته بود که آمریکا هیچ عالقه ای به اعطای امتیاز ویژه به کانادا 
ندارد و موضع او در مقابل کانادا آنقدر توهین آمیز خواهد بود که کانادا 

نتواند قرارداد جدید را قبول کند.
بوده  قرار  ترامپ  ادعای  بنابر  که  را  صحبت  این  بلومبرگ  خبرنگار 
خصوصی باشد را منتشر کرده است. ترامپ هم در توئیتر، ابزار رسانه ای 
ابراز عصبانیت از اینکه توافق آن ها برای خصوصی  شخصی خود ضمن 
ماندن این صحبت توسط خبرنگار شکسته شده، نوشت: »حداقل حاال 
کانادا می داند موضع من چیست«. گویا در جریان مذاکرات روز جمعه، 
مذاکره کنندگان کانادایی این صحبت ترامپ را به رخ طرف های آمریکایی 

آورده اند.
او همچنین به خبرنگار بلومبرگ گفته است که کنترل کامل مذاکرات 
در دست طرف آمریکایی است و بند به بند قرارداد جدید باید بر اساس 
خواسته های آمریکا باشد. ترامپ همچنین اضافه کرده: »هر وقت آن ها 
فوراً  من  نیست(  ما  عالقه  مورد  )که  می کنند  مطرح  را  موضوعی  یک 

تصویری از شورولت ایمپاال را باال نشان می دهم«
اشاره ترامپ به کارخانه مونتاژ جنرال موتورز در اوشاوا )Oshawa( در 

استان اونتاریو است که در آن شورولت ایمپاال مونتاژ می شود. 
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ترودو: اولویت ما حقوق و منافع کانادایی ها است
جاستین ترودو همان روز انتشار این اخبار در همان شهر اوشاوا برای دانشجویان 
او سؤال کرد.  از  ترامپ  این موضع  سخنرانی می کرد که یک خبرنگار درباره 
نخست وزیر همان موضع وزیر امورخارجه را تکرار کرد که کانادا قصد دارد به 
شکل سازنده، مثبت، متمرکز، خالق و فارغ از همه حاشیه هایی که در اطراف 
میز مذاکره به وجود می آید ادامه خواهیم داد. او همچنین ادامه داد اما ما در 
همه لحظات واضح و شفاف موضع مان را اعالم کرده ایم که اولویت ما حقوق و 

منافع کانادایی ها است.
اما در این میان به نظر می رسد آمریکایی ها آنقدر از همه طرف مشغول ضربه 
زدن هستند که کانادا برای تمام شدن این ماجرا خالصه باید از یک سو کوتاه 
بیاید و بین همه صنایع و تجارت هایی که زیر ذره بین آمریکایی ها قرار گرفته 

است، یکی را بیشتر از بقیه قربانی کنند.
بازار  از این دارد که شاید تیم مذاکره کننده بخواهد درهای  خبرها حکایت 
لبنیات کانادا را به روی تولیدکنندگان آمریکایی باز کند تا صنعت خودرو یا 

فوالد را از گزند تهاجمات پی در پی نجات دهد.
همین موضوع باعث شد تا جمعه، ۳۱ اوت و در گرماگرم رقابت های انتخاباتی 
استان کبک، رهبران و نمایندگان احزاب عمده کبک در حرکتی نمادین دور 
یک میز و با اتحاد اعالم کنند که به دولت در اتاوا اجازه نخواهند داد منافع 

کارگران کبکی به خاطر منافع صنایع در دیگر استان ها، فدا شود. 
این سیگنال قطعاً خانم فریلند، وزیر امور خارجه را در آسان قربانی کردن 
صنعت لبنی کانادا دچار تردید خواهد کرد. صنعتی که کبک یکی از بزرگترین 
بازیگران آن است و گردش ساالنه مالی آن در استان حدود ۶ میلیارد دالر است 

و ۸۸ هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از آن ارتزاق می کنند.
فیلیپ کویارد، رهبر حزب لیبرال کبک و نخست وزیر فعلی استان اعالم کرد 
هرگونه قرارداد تجاری با آمریکا که مورد توافق کشاورزان و صنعت لبنی استان 

نباشد را نخواهد پذیرفت.

نمایندگان احزاب عمده کبک روز جمعه رقابت های انتخاباتی را کنار گذاشته و گردهم آمدند تا از کشاورزان کبک در مقابل 
توافقات احتمالی در مذاکرات نفتا دفاع کنند.
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شانزدهمین جشنواره خال کوبی در مونترال در روزهای 7، 
۸ و 9 سپتامبر امسال در Gare Windsor در مرکز شهر مونترال برگزار 
می شود. Gare Windsor، یک ایستگاه راه آهن قدیمی و از بناهای تاریخی 
از ۱۵ سال  برگزارکننده،  از مرکز  نقل  به  شهر مونترال محسوب می شود. 
پیش تابه حال مونترال از شهرهایی است که در هنر خال کوبی پیشرو بوده، 
هنرمندان و عالقه مندان زیادی برای پرداختن به این هنر، که امروز به آن 
هنر دهم اطالق می شود، به این شهر رفت وآمد می کنند. این جشنواره در 
نظر دارد تا این موفقیت را جشن بگیرد و محلی برای آشنایی بیشتر با این 
فراهم  حاضر  دوران  خال کوبی های  تا  ژاپنی  سنتی  خال کوبی های  از  هنر 

سازد. 
کیفیت  اساس  بر  نیز  می کنند  شرکت  جشنواره  این  در  که  هنرمندانی 
کارشان انتخاب شده، از جای جای این کره خاکی پا به مونترال می گذارند. 
هرکدام از این هنرمندان، در کارش، ویژگی و سبک خاص خود را دارد. این 

جشنواره برای عموم و تمام رده های سنی برقرار می شود. 
ساعات برگزاری و هزینه ی ورودی به این جشنواره به قرار زیر است : 

جمعه 7 سپتامبر، از ساعت ۱۸ تا نیمه شب، ۲۰ دالر 
شنبه ۸ سپتامبر، از ساعت ۱۲ تا ۲۳، ۲۰ دالر 

یکشنبه 9 سپتامبر، از ساعت ۱۲ تا ۱9، ۲۰ دالر 
بلیت ورودی آخر هفته، ۵۰ دالر 

برای اطالعات بیشتر به سایت     این جشنواره مراجعه فرمایید

پریسا کوکالن 

جشنواره خال کوبی 
در مونترال
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نقش هایی ماندگار 
بر بوم َتن

نگاهی به خالکوبی 
از دوران قدیم 
تا جهان مدرن



دوران  به  است  کشف شده  که  خال کوبی هایی  ابتدایی ترین 
ماقبل تاریخ بازمی گردد. به نقل از Niko، از هنرمندان و کارشناسان خال کوبی 
در فرانسه، در سال ۱99۱ در منطقه ی آلپ ایتالیا بدن مومیایی شده ی یک 
شکارچی، مربوط به دوران نوسنگی و حدود ۵۳۰۰ قبل از میالد مسیح کشف 
شد که در یخچال های طبیعی SIMILAUN حبس شده بود. بر روی بدن 
قدیمی ترین  و  بوده  طراحی شده  نمادین  نمودارهایی  و  نشانه  مومیایی  این 

خال کوبی کشف شده در دنیا محسوب می شود. 
با توجه به اینکه این نقوش بر روی مفاصل او قرار دارند به نظر می آید به 

منظوری پزشکی و درمانی کشیده شده اند. 
پیش ازاین، قدیمی ترین خال کوبی کشف شده، ۲۲۰۰ قبل از میالد مسیح، 
کاماًل  مومیایی  این  بدن  داشت.  تعلق  مصر  در  مومیایی،  یک  خال کوبی  به 
با نقوش تزئینی پوشیده شده بود و کارشناسان اظهار داشته اند که هدفی 

مقدس و مذهبی در کار بوده است. 
و  قدیمی ترین  از  و  نمی شود  ختم  مورد  دو  این  به  خال کوبی  تاریخ  اما 
Poly- نزی پولی  اهالی  خال کوبی های  به  می توان  خال کوبی ها   سنتی ترین 
nésie )مجموعه ی جزایری در اقیانوس آرام و بخشی از قاره ی اقیانوسیه(، 
اروپا  آفریقای شمالی، آمریکا و  خال کوبی های سنتی در ژاپن، چین، مصر، 

نیز اشاره کرد. 

خال کوبی و بادی آرت 
پس از گذشت سال ها، امروزه خال کوبی از سنت فاصله گرفته و در نظر برخی 
به نوعی از بادی آرت یا هنر تنانه تبدیل شده است. داوید لوبرتون در کتاب 
»پوست و اثر« La peau et la trace، اظهار می کند که توجه هنر به بادی 
آرت )هنرهای مربوط به بدن انسان( با توجه به فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی صورت گرفته، همچون نقدی بر شرایط موجود عمل می کند. بادی 

پریسا کوکالن 
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آرت دنیای بیرون را، به شکلی نمادین، با تمرکز بر روی بدن انسان به 
چالش می کشد و توازن و امنیت بیننده را با تأثیر نمادین یا واقعی بر روی 
این هنر جنسیت، محدودیت ها و استقامت فیزیکی،  بدن بر هم میزند. 
هویت جنسی، درد، مرگ، ارتباط با اشیاء، فضا و درخطر قرار گرفتن را 

به سخره می گیرد. 
جهان بیرونی بر روی بدن انسان منعکس می شود. گاه این اتفاق برای 
تثبیت یک اتفاق زیبا رخ نمی دهد و فقط گوشت بدن را تحریک می کند، 
بدن را تغییر می دهد، حس تهوع، ترس و سرکوب را نمایان می کند. بدن 
با تمام عناصر، عوامل و خصوصیات مادی خود ظهور پیدا می کند و گاه 

پایش را از محدودیت های خود نیز فراتر می گذارد.
قرار دادن خال کوبی در دسته ی بادی آرت می تواند دلیلی مناسب برای 
این باشد که این هنر هم مانند هنرهای دیگر مسیر و سبک های خود را 
یافته است و از هنر خیابانی و حاشیه ای تبدیل به هنری جدی شده است. 
ولری رول Valérie Roll، جامعه شناس مرکز علوم اجتماعی در لوزان 
از سال  که  است  معتقد  نویسنده ی کتاب »هنر خال کوبی«،  و  سوئیس 
هنر  عالی  مدارس  در  که  زیادی  تجسمی  هنرمندان  امروز  به  تا   ۲۰۰۰
روی  خال کوبی  هنر  به  بعد،  به  دهه۸۰  سال های   از  تحصیل کرده اند، 
آورده اند و دانش هنری خود را ازلحاظ فرهنگی و هنری در این زمینه 
به کار می گیرند. این هنر گاه به صورت فضایی برای دوباره یافتن خود یا 

ُفرمی برای اظهار تفاوت هویت عمل می کند. 
در میان هنرمندان و کارشناسان هنری این موضوع که آیا خال کوبی 
را می توان هنر نامید بحث بسیار است. اگر خال کوبی را با نقاشی مقایسه 
کنیم، تابلوی نقاشی که از پارچه و چسب درست شده جای خود را باپوست 
بدن عوض می کند. تغییر فضای محلی که نقش بر روی آن شکل می گیرد 

مسلماً معنی نقشی که به ظهور می نشیند را نیز تغییر می دهد. 
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وقتی که نقش بر روی پوست می نشیند نمی تواند به هیچ وجه همان نشانه ای 
را به ذهن متبادر کند که وقتی روی پوست بدن یک انسان ظاهر می شود. 

و  گالری های هنری سال ها  و  موزه ها  در  مناسب  در شرایطی  نقاشی  بوم 
با چاق  پیر می شود،  تغییر می کند،  انسان  اما پوست  سال ها دوام می آورد، 
شدن و الغر شدن تغییر شکل می یابد، براثر شرایط تغییر رنگ می دهد و 
با مرگ او تجزیه می شود. شاید بتوان در این شرایط خال کوبی را اثِر هنری 
میرا دانست که بر روی بدن انسان تا لحظه ی مرگ او خواهد ماند و با مرگ 

او در خاک فرو خواهد رفت. 

جایگاه پوست 
دیدیه آنزیو Didier Anzieu، روانکاو فرانسوی، در کتاب خود با عنوان »مِن 
اشاره  انسان  بدن  در  پوست  جایگاه  و  اهمیت  به   ،Le moi peau پوست« 
می کند و معتقد است که پوست تقریباً در تمام شرایط آمادگی این را دارد 
که به نشانه ها پاسخ بگوید و نشانه ها را با حفظ تفاوت میان آن ها درک کند. 
پوست نمی تواند نشانه های لرزشی یا الکتریکی لمسی را نادیده بگیرد. پوست 
نمی تواند مانند چشم، گوش یا بینی بسته شود. پوست کمتر از گوش از زمان 
و کمتر از چشم از فضا لذت می برد، اما تنها عضو بدن است که هر دو عامل 

زمان و فضا را در خود ثبت می کند.
او اظهار می کند که پوست فقط عضوی از بدن نیست یا حس المسه نیست، 
کردن،  حذف  پوشاندن،  همچون  نیز  دیگری  بیولوژیکی  کاربردهای  بلکه 
نگهداری از بدن، تحریک تنفس، چرخش، هضم، دفع و تولید و متابولیسم 
دارد. پوست از سیستم درک معانی دیگر اعضا نیز همچون لمس، فشار، درد، 
گرما و غیره برخوردار و با دیگر حواس خارجی چون شنوایی، بینایی، بویایی 

و چشایی در ارتباط مستقیم است. 

Credit/Tatouages de mains de femmes 
peuls, cameroun, ©alidamarie/flickr
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آنزیو در ادامه اضافه می کند که انسان می تواند نابینا یا ناشنوا یا 
هرگز  اما  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  بویایی  یا  چشایی  بدون حس 
ادامه  خود  زندگی  به  پوست  از  برخورداری  حداقل  بدون  نمی تواند 
بدهد. پوست بیشترین میزان وزن بدن )با ۲۰% از وزن در نوزاد و 
۱۸% در بزرگ سال( و بزرگ ترین سطح اشغال شده در بدن )۲۵۰۰ 
سانتی متر مکعب در نوزاد و ۱۸۰۰ سانتی متر مکعب در بزرگ سال( 

را در میان اعضای بدن دارد. 
برنار نوئل Bernard Noël، نویسنده و منتقد هنری فرانسوی نیز 
 La peau et les mots »در کتاب خود با عنوان »پوست و کلمات
می گوید که پوست، همچون قسمتی از بدن و بخشی از هویت شخص 
انسان را همراه خود دارد و  است. پوست عوامل طبیعی و شخصی 
اولین تصویری است که از شخصی در ذهن ما نقش می بندد. تو چه 
کسی هستی و من چه کسی هستم و چه چیزی ما را از هم متمایز 

می کند. 
بدون شک  که  بدن  پوست  روی  بر  نقش  کردن  و حک  طراحی 
ارائه می دهیم، می تواند  بیرون  دنیای  به  از خود  که  است  تصویری 
تأثیری بر هویت ما که به دست خود آن را می سازیم داشته باشد. 
جامعه شناس  و  انسان شناس   David Le Breton لوبروتون  داوید 
استراسبورگ  اجتماعی  علوم  دانشگاه  محقق  و  استاد  و  فرانسوی 
فرانسه، که از متخصصان و تحلیل گران خال کوبی محسوب می شود، 
معتقد است که نقوشی که بر روی بدن به هر شکل یا دلیلی نقش 

می بندند، زندگی شخصی انسان را روایت می کنند. 
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جایگاه نقوش تزئینی 
ایجاد نقش و اثر بر روی پوست، به غیراز اینکه می تواند مفهومی عمیق داشته 
برای  دائمی  تزئینی  می تواند  کند،  اشاره  آشکار  یا  پنهان  هویتی  به  یا  باشد 
پوست باشد. سال هاست که زنان برای آرایش صورت خود از خال کوبی های 
دائمی یا موقت صورت برای زیباتر شدن استفاده می کنند. این قضیه در شرق 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و رد پای آن را در جنوب ایران در میان زنانی 

از قبیله های سنتی یا برای زیباتر شدن، در میان زنان امروزی نیز می بینیم.
پیتر فورینگ، Peter Fuhring تاریخ شناس هنری در دانشگاه Leyde در 
دنیای  تا  شرق  از  زینتی،  هنرهای  و  هنر  تاریخ  عنوان  با  مقاله ای  در  هلند، 
برای  می نامیم  تزئینی  هنر  یا  نقش  که  چیزی  آن  که  می کند  ابراز  مجازی، 
زینت دادن به یک جسم پدید می آید. در هنرهای تزئینی، برخالف نقاشی و 
از  یا تمثیل( برمی خوریم که گاه  از روایت )تاریخی  هنرهای مشابه، به نوعی 
نقش پراهمیت تر می شود. نقش تزئینی، عموماً برای فضایی خاص و محدود 
باشخصیتی خاص خود طراحی می شود و گویی به سؤالی پاسخ می دهد. نقوش 
تزئینی می توانند مخلوطی از چند نقش، عمودی یا افقی، هندسی، طبیعت گرا، 
با الهام از بدن انسان یا حیوان و غیره باشند که با توجه به موضوع محوری 

یا فضای مربوط به وجود می آیند. 
ارتباط میان محلی که نقش بر روی آن شکل می بندد 
بسیار نزدیک است. این موضوع می تواند دلیلی 
داشته  فضا  به  محدود  یا  شناسانه  زیبایی 
رابطه  این  اسالمی  هنرهای  در  باشد. 

کاماًل ذاتی و جداناشدنی است. 
 Alessandro مندینی  الساندرو 
ایتالیایی  طراح  و  معمار   ،Mendini
فاضله ی  مدینه ی  »یک  کتاب  در 
 une utopie visuelle تجسمی« 
می گوید که نقوش تزئینی همواره 
موردتوجه هنرهای خال کوبی  و در 
ادبیات نقش تزئینی جزئی الینفک 
بوده است. در جوامع فقیر، نقوش 
تمام  رنگ ها  و  نمادها  تزئینی، 
معنی  انتقال  برای  را  خود  تالش 
کشورهای  در  می دهند.  انجام 
فقیر،  محله های  در  توسعه نیافته، 
رنگی  و  شده  تزئین  خانه های 
نقوش  این  و  دارد  وجود  بیشتری 
را طریقه ی لباس پوشیدن افراد نیز 

می یابیم. 
خالکوبی بته جقه بر روی کمر، عکاس : پریسا کوکالن ˂

داستان روز شماره 2۳/ ۹ شهریور ۱۳۹۷/ 29



خال کوبی و هویت انسان 
داوید لوبروتون در مصاحبه با فرانس کولتور France Culture، اظهار می کند 
که به زودی باید افرادی که هیچ نشانی از خال کوبی در بدنشان نیست را در 
خیابان بشماریم. امروزه بدن از حالت سنتی خود خارج شده و تبدیل به فضایی 
برای تغییر، شناسایی و ثبت هویت فرد می گردد. بدن دیگر هویتی که قباًل 
در سال های ۸۰ یا 9۰ می شناختیم ندارد و می تواند محلی برای تغییر باشد. 

خال کوبی امروز همچون مارکی برای ساخت پرسوناژ به حساب می آید. 
در عصر حاضر هرروز بیشتر از دیروز به فردگرایی روی می آوریم و کمتر از 
قبل باهم هستیم. درنتیجه هر کس سعی می کند که راه خود را پیش بگیرد 
و هویت خاص خود را زندگی کند. به همین دلیل است که تمایل به داشتن 
بدنی برای شخص خود که فقط به خود تعلق دارد نیز پدید می آید. بدنی که 
نظر دیگری را جلب می کند و باعث می شود که از طریق آن شناخته بشویم و 

احساس زنده و واقعی بودن را، در برابر دیگری، تجربه کنیم. 
داریوش برادری،    کارشناس ارشد روانشناسی معتقد است که خال کوبی 
شکلی از دگردیسی، تمایل به غیر بودن یا لغزیدن در پوست دیگری است. 
با شخص و نقش  ارتباط  خال کوبی می تواند در 
شده  فکر  نمادین،  کند،  تغییر  موردنظر 
باشد.  )خودشیفتگی(  نارسیسی  یا 
دانست  هنری  می توان  را  خال کوبی 
تصویری  تمایالت  به  می تواند  که 
شکلی  به  خود،  بدن  از  شخص 
شخصی  ببخشد.  زندگی  دائمی، 
سعی  می کند  خال کوبی  که 
می کند تا جنبه ای از خود را به 
تصویر دربیاورد و اظهار کند که 
که  بگوید  یا   ! من هستم  این   :
این همان تصویری است که من 
نشان  خودم  از  می کنم  سعی 
چیزی  به راستی  که  زیرا  بدهم 
خال کوبی  هستم.  که  است 
به شخص  خود  تغییر  می تواند 
کس  شبیه  حتی  یا  دیگری 
از  شدن  جدا  نبودن،  دیگری 
برای  بودن  متفاوت  و  جامعه 

مقابله با سنن جامعه باشد. 

خالکوبی مکزیکی برای جشن مردگان، صورت زن، 
عکاس پریسا کوکالن 
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را مواد  ما  روزانه  از مواد مصرفی  بخش عمده ای 
شوینده و بهداشتی تشکیل می دهند. همراه با افزایش مصرف، هرروز 
لباس  بازار می شوند؛ مایع  وارد  انواع جدید و تخصصی شده آن ها 
نرم کننده ها،  لکه بَرها،  تیره،  یا  رنگی  پارچه های جین،  برای  شویی 
شامپوها،  صابون ها،  انواع  ِجرم بَرها،  جالدهنده ها،  سفیدکننده ها، 
تشکیل  را  بزرگی  بسیار  صنعت  مواد  این  تولید  خمیردندان ها. 

می دهند. 
در سال ۲۰۱۶ حجم بازار مواد شوینده ۲۵ میلیارد دالر برآورد 
شده بود و این میزان تا سال ۲۰۲۲ به ۳۳ میلیارد دالر در جهان 

می رسد.
تبلیغات فراوانی هر روز ما را ُمجاب می کند که نوع تازه ای از این 
مواد را امتحان کنیم. به سبب انواع گوناگون و حجم وسیع تبلیغات، 

انتخاب از میان آن ها هر روز گیج کننده تر می شود. 
محصوالت  خرید  برای  که  معیارهایی  تمام  میان  در  متاسفانه 
شوینده کمتر تبلیغ می شود زیست سازگاری آن ها است. همانطور 
از  و  با آب شسته می شوند  نهایت  مواد در  این  اغلب  که می دانیم 
این  طریق فاضالب ها به آب های جاری و زیر زمینی راه می یابند. 
پسماندی است که چون به سرعت از جلو چشمانمان محو می شود، 
مانند سایر زباله ها توجهمان را جلب نمی کند، درحالی که آب های 
آلوده به مواد شیمیایی شوینده آسیب های زیادی به محیط زیست 

ما وارد می کنند.

هم خانه ام برق بزند 
هم فلس ماهی ها!

چگونه بین تمیزی منزل و سالمت سیاره تعادل 
برقرار کنیم؟ 

زینب یوسف زاده
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 ماهی هایی که در آب خفه می شوند
ترکیبات فسفر، نیتروژن و آمونیا موادی هستند که به طور گسترده 
در مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد به رشد گیاهان 
در کشاورزی کمک می کنند. اما وقتی همراه فاضالب وارد رودخانه ها 
می شوند، موجب رشد بیش از اندازه جلبک ها در اِکوسیستم رودخانه 
می گردند. افزایش جلبک ها موجب افزایش مصرف اکسیژن محلول 
در آب می شود. همچنین مرگ حجم عظیمی از جلبک ها و تجزیه 

آن ها میزان مصرف اکسیژن حل شده در آب را افزایش می دهد. 
این  می شود.  آبزیان  سایر  مرگ  و  خفگی  باعث  اکسیژن  کمبود 
از  عامل  که  نامند  می   )  eutrophication( تغذیه گرایی  را  پدیده 

دست رفتن تعداد زیادی از ماهی ها در آب های شیرین است.

آب هایی که بوی بد می دهند
باعث  و  دارند  وجود  شوینده ها  از  بسیاری  در  که  موادی  از  یکی 
نام  به  مواد  از  خانواده ای  می شود  پارچه ها  روی  از  لکه  جدا شدن 
APE )آلکیل فنول اتوکسیالت( ها هستند. آن ها در آبی که در آن 
شستشو می کنیم به صورت شیمیایی تجزیه می شوند اما باقی مانده 
حاصل از این پروسه شیمیایی غیر قابل تجزیه است. این مواد بعد از 
ورود به فاضالب، می توانند خطری جدی برای گونه هایی از آبزیان 
و گیاهان اطراف حوزه آبی ایجاد کرده و آن ها را مسموم کنند. برای 
مثال این مواد بر روی هورمون های تولید مثل بسیاری از آبزیان اثر 

می گذارند.
همچنین این مواد که به سورفاکتنت ها)surfactant(  نیز مشهورند 
زیر  های  الیه  به  هوا  رسیدن  ومانع  می شوند  جمع  آب  سطح  در 
سطحی می شوند. این پدیده باعث می شود که تجزیه مواد در آب 
به صورت بی هوازی صورت پذیرد و نشانه آن نیز بوی گندیدگی در 

کنار آبی است که سطح آن کدر و خاکستری شده است. 
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CFC ها و ازن
CFC )کلروفلئوروکربن(ها مواد فعالی هستند که عموما در اسپری های 
سطوح  کننده  تمیز  اسپری های  از  بعضی  مانند   ،)aerosol( آئروسل 
فلزی، به کار گرفته می شوند. این مواد با اُُزن جو ترکیب می گردند و آن 
را رقیق می کنند. ازن محافظت کننده زمین در مقابل اشعه ماورابنفش  
خورشید است. سال ها است هشدارهای جدی در خصوص آسیب به الیه 
ازن داده می شود. خوشبختانه به سبب این هشدارها امروزه استفاده از 

CFC ها در اسپری ها به شدت محدود شده است.

میکروپالستیک ها
برخی از خمیردندان ها و شامپوهایی که امروزه مصرف می کنیم دارای 
ذرات ریز پالستیک هستند که همراه فاضالب در آب ها منتشر می شوند. 
این مواد عالوه بر پیچیده تر کردن آلودگی پالستیکی در آب ها، توسط 
آبزیان و پرندگان خورده می شوند و موجب مرگ تدریجیشان می گردند.

بسته بندی های بی شمار تجزیه ناپذیر
افزایش  با  شوینده  مواد  تجزیه ناپذیر  و  پالستیکی  بسته بندی های 
مصرف آنها افزایش یافته و این صنعت را به یکی از منابع تولید زباله 
گروه  در  مواد  این  از  بسیاری  اینکه  با  است.  کرده   تبدیل  جهان  در 
پالستیک های قابل بازیافت قرار دارند ولی عمال بخش قابل توجهی از 
زباله های پالستیکی جهان بازیافت نمی شوند و همچنین روند بازیافت 

خود یک فرایند انرژی بر است.
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چه باید کرد؟
دولت ها  خاک،  و  آبزیان  آب،  بر  شوینده  مواد  منفی  اثرات  کاهش  جهت 
قوانینی وضع کرده اند. برای مثال فاضالب ها قبل از ورود به رودخانه ها باید 
تا حدودی تصفیه گردد و میزانی از مواد مضر آن گرفته شود. دولت کانادا 
نیز  برای محدود کردن میزان فسفاتها در مواد شوینده قوانینی وضع کرده 

است.
اما این قوانین برای حفظ سیاره کافی نیستند و هر روزه شاهد اتفاقات 
برای محیط زیستمان هستیم. همچنین سموم مواد شوینده که  ناگواری 
باز  خوراکمان  به  دوباره  غذایی  زنجیره  طریق  از  می شوند  رها  آب ها  در 
می گردند. بسیاری از دوستداران محیط زیست به دالیلی که ذکر شد، سعی 
می کنند مصرف و یا اثرات مخرب مواد شوینده را تا می توانند کاهش دهند. 

به همین منظور راه های زیر می تواند مورد استفاده این افراد قرار گیرد.

از تمیزکننده های طبیعی استفاده کنیم
آب لیموترش، سرکه و جوش شیرین می توانند به عنوان تمیز کننده های 
طبیعی عمل کنند. فرمول و کاربرد آن ها برای پاک کردن سطوح فلزی، 
سرویس های بهداشتی، شیشه، کاشی و حتی لباس با یک جستجو ساده 
در اینترنت قابل دسترسی است. برای مثال به این نوشته نگاهی بیندازید.

به برچسب مواد شوینده توجه کنیم
عالوه بر آن که به کلمه زیست سازگار )eco-friendly( بر روی برچسب 

مواد شوینده ها دقت می کنیم     موارد زیر را هم در نظر داشته باشیم: 
• تا جای ممکن موادی که بر روی برچسب آن ها خطر سمی بودن قید 

شده انتخاب نکنیم و مشابه های غیرسمی  را خریداری کنیم.
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• از شوینده های حاوی میکروپالستیک استفاده نکنیم.
• تا جای ممکن از شوینده هایی که روی برچسب آن ها بدون فسفات 
)no phosphates(،                 و plant-based  )مبنای گیاهی( 

قید شده خریداری کنیم.
 petroleum-based را نسبت به  plant-based در انتخاب مواد شوینده •

)مبنای نفتی( در اولویت قرار دهیم. 

زباله حاصل از بسته بندی  را کاهش دهیم
را  ظرفشویی  مایع  مانند  مصرفی  شوینده  مواد  ممکن  جای  تا   •
در  روزمره  استفاده  برای  و  کنیم  خریداری  بزرگ تر  حجم های  در 

ظرفهای کوچکتر قبلی بریزیم.
َفله  به صورت  را  مواد  این  که  فروشگاه هایی  از  را  شوینده  مواد   •
ظرفهای  توانیم  می  منظور  این  برای  کنیم.  خریداری  می فروشند 
قبلی شوینده ها را از مخازن شیرداری که در این فروشگاه ها وجود 
دارد، مجددا پر کنیم و هزینه کاال را بر مبنای اختالف وزن پر و 

خالی ظرف پرداخت کنیم.
عالوه بر راه های سنتی و خالقانه بسیاری که برای رفع لکه ها بدون 
مواد شوینده وجود دارد، در حال حاضر فناوری های جدیدی مانند 
بازار آمده اند که حاوی گلوله های  به   »Crystal Wash« توپ های 
سرامیکهای ویژه کوچکی هستند و می توانند بارها و بارها به جای 
لباسشویی مورد  لباسها در ماشین  تمیز کردن  برای  مایع شوینده 

استفاده قرار بگیرند.
هر قدمی که به سوی حفظ محیط زیست بر می داریم شاید برای 
ما که به راحت طلبی مدرن عادت کرده ایم اندکی سخت باشد ولی 
آبهای شفاف  زیرا وقتی که فلس ماهی ها در  به زحمتش می ارزد. 
پاکی  باشد،  برجا  اطرافمان  طبیعت  با  ما  پیوند  رشته  و  بزند  برق 

خانه هایمان معنای زیباتری خواهد یافت.  
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نور به صدا در می آید
دانشمندان کانادایی دنیا را شگفت زده کردند

هر روز، نور خورشید اولین عنصر طبیعی است که 
آن را احساس می کنیم. گرمای آن را با لذت پذیرا می شویم و 
جهان اطرافمان را با کمک آن می بینیم. اما امروز دانشمندان 
صدای  که  باشیم  منتظر  روزی  باید  که  می گویند  کانادایی 
اینکه صبح  مثال  بشنویم.  هم  را  اجسام  به سطح  نور  برخورد 

با صدای خوردن نور روی پنجره اتاقمان صبح را شروع کنیم.
است.  ما  اطراف  جهان  پدیده های  مهمترین  از  یکی  نور 
زنده  برای موجودات  زمین  روی کره  زندگی  امکان  نور  بدون 
این  حیات،  برای  نور  اساسی  اهمیت  از  جدای  است.  منتفی 
پدیده فیزیکی در توضیح بسیاری از اتفاقات اساسی و ریشه ای 
اوائل  از  زیادی  دانشمندان  بازی می کند.  مهمی  نقش  هستی 
نور  واقعی  ماهیت  توصیف  برای  را  زیادی  مدت  بیستم  قرن 
برجسته ای  دانشمندان  کارهای  از  صرف کردند. بخش مهمی 
چون انیشتن، شرودینگر و سایر اسطوره های دنیای کوانتوم، در 

مریم ایرانی
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این باره بوده است. یکی از مهمترین اسرار عالم، کشف ماهیت 
موج بودن نور و چگونگی تاثیر آن روی مواد است. تاثیری که 
انرژی خود که همه ما بعنوان فوتون  نور به وسیله بسته های 

می شناسیم روی مواد می گذارد.
حاال دانشمندان دانشگاه یو بی سی در بریتیش کلمبیا بعد 
از سه سال تحقیق روی یک ویژگی مهم نور به نام ُمِمنتوم یا 
یافته اند که دنیای علم  نتایج عجیبی دست  به  اندازه حرکت، 
را متحیر کرده است. آن ها می گویند، نور دارای صدا است. به 

عبارتی نور دارای قدرت صوتی است.
اگر نتایج این تحقیقات بتواند بیشتر پیشرفت کند به زودی 
قدرت  از  استفاده  با  که  فضاپیماهایی  از  جدیدی  نسل  شاهد 

صوتی نور حرکت می کنند خواهیم بود. 
برای اینکه این نتایج به دست بیاید، دانشمندان از یک حسگر 
به  را  لیزر  امواج  بعد  و  کردند  استفاده  آینه  به  متصل  صوتی 
آینه تاباندند. به وسیله این حسگر صوتی، دانشمندان توانستند 
صدای امواج نوری که به سطح آینه برخورد می کرد شناسایی 
کنند. با استفاده از ضبط این صداها، دانشمندان موفق شدند که 
بفهمند چگونه وقتی نور به سطح ماده برخورد می کند، می تواند 
نیرویی به ذرات مادی وارد کند که باعث تغییرات قابل مشاهده 
هستند. این یکی از مهمترین نتایجی است که تا به حال در 
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دنیای علم به دست نیامده بود. تا پیش از این، دانشمندان فقط 
می دانستند که نور می تواند این کار را انجام بدهد ولی به طور 

دقیق نمی دانستند که این کار چگونه انجام می شود. 
دانشمندان دانشگاه یو بی سی می گویند که ما شاید نتوانیم 
قدرت فیزیکی برخورد نور را نشنویم و یا حس نکنیم ولی آن را 
نمی توانیم نادیده بگیریم. در واقع انقدر این صداها کوتاه به وجود 

می آیند که تا به گوش ما برسند نابود شده اند.
نتایج کار این دانشمندان، یک شاهد موفق دیگر بر ادعاهای 
آلبرت انیشتن است. انیشتن قبال با نظریات خود توضیح داده بود 
که چون نور دارای انرژی است بر خالف باور همه یک ماهیت 
این  بر  نسبیت  معروف  رابطه  است.  جرم  دارای  و  دارد  مادی 

اساس شکل گرفت.
ثابت  بازهم  کانادایی ها  جدید  کشف  با  که  است  همین  برای 
شد، نور بسیار پیچیده تر از همه چیزهایی است که در اطرافمان 
می شناسیم. حاال صدای نور هم در دنیا درآمده است! این پدیده 
تازه کشف شده ، قطعا سرآغاز یک دوران تازه در علوم کوانتوم 
و فیزیک خواهد بود که کانادایی ها با افتخار آن را شروع کردند.
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ممکن خالقیت  محدودیت  تنها  گویی  داستان  دنیای  در 
است و وقتی خالقیت همراه شما باشد حتی پیچیده ترین و غیر قابل 

تصور ترین رویدادها نیز معنی و امکان ظهور پیدا می کنند.
شبکه  محصول  و  تلویزیونی  سریالی  نام   )Blind Spot( کور  نقطه 
  CTV ایاالت متحده است که در کانادا از طریق شبکه تلویزیونی NBC

پخش می شود. 
این سریال که هم اکنون در آستانه پخش فصل چهارم خود قرار دارد 
در سال ۲۰۱۵ پخش خود را آغاز کرد. داستان این مجموعه تلویزیونی 

روایتی ماجراجویانه، پلیسی و معمایی است. 
داستان شروعی خیره کننده دارد. 

زمانی که بسته ای بزرگ و ناشناس در میان میدان تایمز نیویورک 
بستن  با  و  می رساند  محل  به  را  خود  ترور  ضد  پلیس  می شود،  رها 
مرکز  این  در  خرابکاری  احتمال  بررسی  به  تا  شود  می  آماده  خیابان 

شلوغ شهری بپردازد. 
باز  آن  در  کنند  پیدا  را  چمدان  بررسی  فرصت  آنها  آنکه  از  پیش 
می شود و دختری عریان که تمامی بدنش را خالکوبی های متعددی 

پوشانده است از آن بیرون می آید. 

اسرار خالکوبی های 
زن ناشناس

نقطه کور

پوریا ناظمی
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جیمی  بازی  )با  می شناسیم  ِرمی  نام  با  را  او  که  شخصیت  این 
الگزاندر( هیچ خاطره ای از خود و اینکه چطور به اینجا رسیده است 
و این خالکوبی ها چطور بر بدنش نقش بسته اند و چه معنایی دارند 
ندارد. داستان زمانی عجیب تر می شود که نام یکی از ماموران پلیس 
فدرال در یکی از خالکوبی های بدن او دیده می شود و معلوم می شود 
این ها تنها نقش هایی تزیینی نیستند و هر یک سرنخی مهم را ارایه 

می کنند که ممکن است پرده از توطئه ای بزرگ بردارد.
این سریال توانست در طی سه فصل پخش شده خود نظر مثبت 
معمای  میان  تعادلی  در  داستان  کند.  را جلب  منتقدان  و  مخاطبان 
تقسیم  همچنین  و  است  آن  شاهد  اپیزود  هر  که  ماجراهایی  اصلی، 
درستی از داستان معمایی و ماجراهای پر زد و خورد و تعقیب و گریز 

قرار دارد و بدین ترتیب مخاطب خود را همراه نگاه می دارد.
برای کسانی که داستان های پلیسی و معمایی را دوست دارند این 

مجموعه می تواند برای اوقات فراغتشان جالب باشد.
برای کسانی که در کانادا هستند اگر اشتراک شبکه CTV را داشته 
باشید می توانید قسمت های قبلی را به صورت آنالین ببینید. ضمن 
به  را  آن  فصل  دو  تاکنون       CRAVE TV اینترنتی  شبکه  اینکه 
اکتبر  ماه  از  سریال  این  چهارم  فصل  پخش  است.  گذاشته  نمایش 

امسال آغاز می شود.
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َکندین  مونترال  کاپیتان  پاسیورتی  َمکس 
بهترین  جز  که  است  سال  هفت   )montreal canadiens(
بازیکنان در جناح چپ لیگ ملی هاکی یا ان اچ ال بوده است 
اما این مسئله و دستاوردهای متعدد دیگر نتوانسته به تثبیت 

جایگاه او در این باشگاه کمک کند.
نمی  و  نشده  ماه مشخص  از چند  بعد  او  تکلیف  هنوز هم 
داند که مونترال کندین قراردادش را تمدید میکند یا باید به 
زودی برنامه های تازه ای برای آینده خودش تدارک ببیند. در 
طول چند ماه گمانه زنی در مورد آینده مبهم او در باشگاهش، 
یک  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  حال  در  تردید  با  پاسیورتی 
خیریه  بنیادهای  برای  بتواند  تا  بود  خیریه  گلف  تورنمنت 

خودش پول جمع کند. 
مارک برگوین مدیرعامل مونترال کندین هم به گفته کاپیتان 
این باشگاه در این مورد صحبتی با وی نداشته است هر چند 
از  اعتبار دارد و بعد  پایان فصل ۲۰۱۸-۱9  تا  که قراردادش 

شمارش معکوس برای جدایی 
آقای کاپیتان در آخرین فصل

ادای احترام مکس پاسیورتی کاپیتان مونترال کندین به مردم 
شهر با تورنمنت گلف خیریه

هدی حسینی 
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بازیکن آزاد می  آن اگر تکلیفش مشخص نشود به عنوان یک 
گیری  تصمیم  خود  حرفه ای  سرنوشت  مورد  در  مستقال  تواند 
کند: »کنترل این وضعیت دست من نیست. من بهتر از نگران 
چیزهایی باشم که اختیارش دست خودم است. مدیر برنامه هایم 
با مدیر عامل باشگاه مذاکرات الزم را باالخره انجام خواهد داد اما 

در حال حاضر کاری از دست من برنمی آید.«
هم تیمی های پاسیورتی و اعضای باشگاه هم در این تورنمنت 
گلف خیریه شرکت خواهند کرد و شاید این آخرین قرارداد او با 
مونترالی ها باشد. طی شش سال اخیر او طی همکاری با کندین 
کاپیتان  است.  داشته  درآمد  امریکا  دالر  میلیون   ۴.۵ فصلی 
کندین که طی این سال ها با همسرش کاتیا آفینوگنووا بازیکن 
سابق تنیس و فرزندانش ساکن مونترال بوده می گوید: »زندگی 
همین است و هیچ چیزش بی نقص نیست. شما می دانید که 
من چه حسی در مورد زندگی کردن در این جا دارم. بچه هایم 
آیا  که  پرسیده شده  من  از  بارها  دارند.  را  مدرسه  شروع  ذوق 
حس غریبی در مورد این وضعیتم دارم یا نه اما عده زیادی در 
لیگ هاکی در چنین موقعیتی قرار می گیرند.  فقط در مورد 
من کمی بزرگ نمایی شده آن هم به خاطر جایگاهی که دارم و 
تیمی که در آن بازی می کنم. می دانم که سوژه داغ این روزها 
هستم و در موردم صحبت می شود اما در نهایت من فقط دارم 
زندگی خودم را می کنم. یک تورنمنت گلف خیریه را با دوستان 
به  توانم  انداخته ام و خوشحالم که می  راه  و خانواده ام  نزدیک 

جامعه خدمت کنم.«
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خبرهای کوتاه از دنیای ورزش 
متهم  کبک  ژیمناستیک  سابق  مربی 

پرونده آزار جنسی دختران
از  ساله   ۲۰ تا   ۱۰ بین  دختر  شش 
سابق  ساله   ۵۶ مربی   آرسنو  میشل 
تیم ژیمناستیک کبک به خاطر اذیت و 
آزار جنسی شکایت کرده اند. این مربی 
اواسط ماه مه در ادمونتون دستگیر شد.

در  میالدی  نود  دهه  میانه  از  که  او   
آلبرتا زندگی می کند در ادمونتون یک 
بود.  کرده  اندازی  راه  را  ورزشی  سالن 
ورزشی  فعالیت  حق  او  حاضر  حال  در 
حتی به صورت کارهای داوطلبانه تحت 

نظارت را هم ندارد و از تماس گرفتن با شاکیان و شاهدان هم منع شده 
است. جواز کار او ماه دسامبر توسط فدراسیون ژیمناستیک کانادا لغو 
شد و در سالن ورزشی خودش هم اجازه کار نداشته است. گفته می شود 

که آرسنو در حال حاضر آزاد است وهنوز در آلبرتا زندگی می کند.

اوگر آلیاسیم در حال بهبودی
برای  که  آلیاسیم  اوگر  فلیکس 
اوپن  تنیس  مسابقات  در  بار  اولین 
قبل  هفته  بود  کرده  آمریکا شرکت 
کانادایی اش  همتای  با  دیدار  در 
ضربان  خاطر  به  شاپوولوف،  دنیس 
احساس  که  ناراحتی  و  شدید  قلب 
رقابت  ادامه  از  شد  ناگزیر  کرد  می 
ها انصراف بدهد. او در حالی که به 
گریه  به  زودهنگام  پایان  این  خاطر 
افتاده بود زمین را ترک کرد قبال هم 
یک چنین اتفاقی برای او افتاده بود. 
پزشک او در حالی که کنار زمین با 
گوشی ضربان قلب تنیسور ۱۸ ساله 
را کنترل می کرد تایید کرد که بهتر است او به بازی کردن ادامه ندهد. 
استراحت  مدتی  از  بعد  و  برگردد  مونترال  به  است  قرار  آلیاسیم  اوگر 
اواسط  که  تورنتو  دیویس  جام  در  شاید  و  بگیرد  سر  از  را  تمریناتش 

سپتامبر برگزار می شود هم شرکت کند.  
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همه هنجارها در حال تغییر دائم هستند. شاید زمانی نه چندان دور داشتن 
و  به شمار می رفت  یا طبقه خاصی  گروه  برای  تتو، مشخصه ای  یا  خالکوبی 

گاهی در فضای رایج اجتماعی با دیده مثبتی به آن ها نگاه نمی شد.
کمتر ممکن بود دانشمند یا ادیب و یا فیلسوفی را پیدا کنید که پوست تن 
خویش را به زیر سوزن دستان هنرمند نقاشی سپرده باشد که نقشی دائم را 

بر آن رسیم کند.
زمانه تغییر کرده است و هنجارها هم همراه آن عوض شده اند. خالکوبی )به 
طور عام( از مفهوم اسطوره ای و افسانه ای و همچنین برداشت های مرتبط با 
طبقه اجتماعی خود فاصله گرفته است و به ابزاری برای بیان و بازنمایی افراد 

بدل شده است. 

جوهر علم
داستان تصویری خالکوبی های 

مشتاقان علم

مرور کتاب

بامداد شماره 2۳/ ۹ شهریور ۱۳۹۷/ 46



مشتاقان علم نیز از این قانون مستثنی نیستند. کسانی که به دلیل عالقه 
خود به حوزه علم، تمایل بیشتری در به چالش کشیدن هنجارها دارند و از 

بیان خود نمی هراسند. 
کارل زیمر، یکی از برجسته ترین نویسنده های علمی معاصر است. او عالوه 
دیگر،  بسیاری  و  آتالنتیک  تایمز،  نیویورک  مانند  رسانه هایی  در  نوشتن  بر 

نویسنده چندین و چند کتاب علم برای عامه است. 
زیمر که همزمان استاد نویسندگی علمی است، چند سال پیش پروژه ای 
را آغاز کرد که نتیجه اش اثری خیره کننده و دیدنی شد. او از دانشمندان و 
مشتاقان علم درخواست کرد که اگر خالکوبی با موضع علم بر بدن خود دارند،  

تصویر آن و داستان مربوط به ان را با او در میان بگذارند. 
حاصل این تعامل کتابی شده است به نام »جوهر علم؛ خالکوبی های مشتاقان  
علم« )Science Ink: Tattoos of the Science Obsessed(، اثری دیدنی 
و چشم نواز که داستان مشتاقانی را در تقاطع هنر خالکوبی و علم بیان می 

کند.
این اثر صدها نمونه ا زخالکوبی هایی را به نمایش می گذارد که حوزه های 
تا علوم  تکاملی گرفته  از زیست شناسی  بر می گیرند.  را در  مختلف علمی 

اعصاب، تا ریاضیات و اخترفیزیک. 
این کتاب داستان کسانی را که تصمیم گرفته اند نقش علم را بر بدن خود 
جاودانه کنند نیز بازگو می کند. داستان هایی مانند رادیولوژیست جوانی که 

نقش اتم اورانیوم را بر سینه خود حک کرده است.  
در کنار هر تصویر و داستان گاهگاهی زیمر اشاره های دقیق  درباره علمی 

که به تصویر کشیده شده است نیز مطرح می کند.
این کتاب یکی از غیر منتظره ترین کتاب های علم برای عموم است که 
از استعادا بی نظیر کارل زیمر نشات گرفته است و می تواند نه فقط برای 
دوستداران علم که برای عالقه مندان هنر و خالکوبی ها نیز اثری دیدنی باشد.
انتشارات استرلینگ  این کتاب در سال ۲۰۱۴ و در ۲۸۸ صفحه از سوی 
منتشر شده است. می توانید این کتاب را از آمازون     یا فروشگاه های کتاب 

مانند ایندیگو تهیه کنید.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

61, rue Villeray 
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2

تلفن: ۵142۷۰۰۰۷۷

tel:5142700077


امروزه به دلیل محبوب شدن خالکوبی، یافتن افرادی که 
بر بدن شان نقش و نگاری داشته باشند به هیچ وجه کار سختی نیست. کافی 
است چند دقیقه ای در خیابان یا یک مرکز خرید قدم بزنید تا افرادی را ببینید 
که حتی صورت شان را نیز به بومی برای نقش های رنگارنگ بدل کرده اند. فارغ 
با خود  تا به حال  آیا  یا نبودن خالکوبی موافقید،  با زیبا بودن  آیا  این که  از 

اندیشیده اید که برجا گذاشتن این نقوش می تواند خطرناک هم باشد؟
در این مطلب سعی شده است که به خطرات و عوارض احتمالی خالکوبی و 

روش های پیشگیری از آن پرداخته شود.

خالکوبی به چه صورتی  انجام می گیرد؟
خالکوبی نشان یا طرحی دائمی است که به  وسیله وارد کردن جوهر در زیر 
الیه رویی پوست انجام می شود. خالکوبی به وسیله یک دستگاه کوچک دستی 
یا چند سوزن است،  به ماشین دوخت شباهت دارد و دارای یک  بیشتر  که 
انجام می شود. این سوزن ها برای ایجاد نقش، به دفعات باید پوست را سوراخ 
و  لکه جوهر را به زیر پوست تزریق کنند. این فرآیند که بدون بی حسی انجام 
می گیرد، کمی خونریزی دارد و برای فرد بسته به نوع خالکوبی، از میزان کم 

تا زیاد درد ایجاد می کند. 

خطرات ناشی از خالکوبی
قرار  استفاده  مورد  خالکوبی  در  که  رنگ هایی  حساسیتی:  واکنش های   •
می گیرند -به  ویژه رنگ های قرمز، سبز، زرد و آبی- می توانند سبب واکنش های 
حساسیتی پوستی شوند. این واکنش ها می توانند به صورت راش های پوستی 
این واکنش حتی می تواند  را نشان دهند.  خارش دار در محل خالکوبی خود 

سال ها بعد از انجام خالکوبی اتفاق بیفتد.
• عفونت های پوستی: بعد از انجام خالکوبی احتمال عفونت های پوستی وجود 

دارد.
منطقه ای  را  خالکوبی  جوهر  اطراف  ناحیه  گاهی  پوستی:  مشکالت  سایر   •
ملتهب و متورم که گرانولوم نامیده می شود، فرا می گیرد. خالکوبی همچنین 
می تواند منجر به ایجاد کلوئید -گوشت اضافه- در محل خالکوبی در بعضی 

افراد شود.

نقش های پرخطری 
که بر بدن می نشانیم

مهرنوش اردالن یکتا 
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• بیماری های ناشی از آلودگی خونی: اگر وسایلی که برای انجام خالکوبی 
مورد استفاده قرار می گیرد آلوده باشد، بیماری هایی نظیر هپاتیت C، هپاتیت 
سالم  فرد  به  می تواند   )MRSA( متی سیلین  به  مقاوم  استافیلوکوک  یا   B

منتقل شود.
• عوارض در ارتباط با MRI: به صورت نادر خالکوبی یا آرایش دائمی می تواند 
در حین ام.آر.آی باعث ایجاد تورم یا سوختگی در ناحیه شود. در برخی موارد 
رنگ دانه خالکوبی می تواند با کیفیت تصویر تداخل ایجاد کند. این موضوع به 
خصوص درمورد خالکوبی های قدیمی و سنتی که در آن از جوهر دارای مواد 
باال استفاده می شد مصداق دارد. میدان مغناطیسی قوی که ماشین  فلزی 
MRI ایجاد می کند می تواند باعث جذب این ذرات فلزی شده و باعث آسیب 

رساندن به پوست شود.
توصیه شده است که برای انجام خالکوبی در ابتدا خوب فکر کنید و طرحی 
را که دوست دارید انتخاب کنید. برای انجام خالکوبی عجله نکنید. هیچ گاه 
در حالی که تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل هستید خالکوبی انجام ندهید. به 
خاطر داشته باشید که خالکوبی یک نقش دائمی ایجاد می کند و با کشیده 
شدن پوست -مانند چاق شدن- می تواند بد شکل شود، پس محل درستی 
باید انتخاب شود. برای پیشگیری از عوارضی که گفته شد، با احتیاط مکانی 

را برای خالکوبی انتخاب و به موارد زیر دقت کنید:
۱. آیا فردی که خالکوبی می کند گواهی انجام کار معتبر دارد؟

استفاده  استریل  تجهیزات  از  می کند  خالکوبی  برای تان  که  کسی  آیا   .۲
می کند؛ خیلی مهم است که حتما وسایلی که قابل اتوکالو -دستگاه استریل 
کننده وسایل- نیستند به صورت یک  بار مصرف استفاده و سایر وسایل به 

دقت استریل شوند.
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۳. آیا  کسی که خالکوبی می کند از دستکش استریل یک بار مصرف استفاده 
می کند؟

باید به خاطر داشت که باید به تمامی نکات گفته شده با وسواس و دقت 
توجه کافی شود.

کارهایی که باید برای مراقبت از پوست بعد از خالکوبی انجام شود
و  با آب  نگه داشته شود. محل خالکوبی  تمیز  باید  • پوست محل خالکوبی 
ریختن مستقیم آب  از  آرامی شسته شود. در حین دوش گرفتن  به  صابون 
بر روی آن جلوگیری شود و در هنگام خشک کردن از مالیدن حوله بر روی 

پوست محل خودداری شود؛
• استفاده از کرم مرطوب کننده بر روی محل چندین بار در روز؛

خالکوبی  محل  پوست  روی  بر  خورشید  نور  با  مستقیم  مواجهه  از  پرهیز   •
حداقل برای چند هفته؛

• پرهیز از شنا کردن در استخر، برکه، رودخانه و ... تا زمانی که پوست محل 
خالکوبی التیام نیافته؛

• از پوشیدن لباس هایی که به پوست محل خالکوبی ممکن است بچسبند؛ 
خودداری شود.

باید  شود  ایجاد  است  ممکن  خالکوبی  محل  در  که  َدلَمه هایی  کندن  از   •
خودداری کرد، زیرا احتمال ابتال به عفونت پوست با هر گونه دستکاری افزایش 

می یابد.
• نکته آخر این  که اگر هرگونه التهاب در محل خالکوبی ایجاد شد یا هرگونه 

نگرانی از ابتال به عفونت وجود دارد، حتما با پزشک مشورت شود.
گاهی رفتارها و انتخاب هایی که تنها حکم سرگرمی را برای مان دارند در اثر 
بی اطالعی و بی توجهی تبدیل به مشکالت بسیار بزرگی خواهند شد. پس بهتر 
است قبل از انجام، بیشتر به این که تا چه حد عالقه مند به انجام آن ها هستیم 

و چگونگی انجامشان، فکر کنیم.
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سالم خانمی ۲۸ ساله هستم که در شش ماه گذشته به طور مکرر دچار 
آفت دهانی می شوم. در گذشته هم دچار آفت می شدم، ولی در حال 
حاضر دفعات ابتال بیشتر شده است. آفت ها دردناک بوده و کوچک و 

سفید رنگ است. آیا راهی برای پیشگیری وجود دارد؟

اثر علل  بر  از ضایعاتی است که می تواند  با سالم به شما. آفت دهانی یکی 
مختلفی از حساسیت غذایی ساده تا بیماری های خودایمنی، ایجاد شود. برای 
کاهش  را  ابتال  احتمال  می تواند  که  دارد  وجود  راه هایی  آفت  از  پیشگیری 
دهد؛ توجه به خوراک و پرهیز از مصرف موادی چون آجیل، میوه های اسیدی 
مانند آناناس و پرتقال، چیپس، غذاهای نمک دار و مواد غذایی که باعث ایجاد 
حساسیت می شوند، از جمله آن ها است.  میوه و سبزیجات فراوان مصرف 
کنید، از خمیر دندان و دهان شویه فاقد سدیم لوریل سولفات استفاده کنید و 

چنانچه ارتودنسی در دهان دارید به دندانپزشک تان اطالع دهید.
 استرس می تواند عامل ایجاد آفت باشد، استرس تان را نیز کاهش دهید. 

در آخر چنانچه مدت زمانی که آفت دارید بیش از دو هفته طول کشیده یا 
هنوز التیام نیافته است، آفت جدید ایجاد می شود و یا عالیم دیگری همراه 

آفت وجود دارد، حتما به پزشک مراجعه کنید.

در  اینجا  حاال  و  کرده  طبابت  ایران  در  سال ها  اردالن یکتا  مهرنوش 
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  

پاسخ به پرسش های پزشکی شما

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 
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که  مردی  در  پنهاني ست،  تداعی خشونتی  برایم  خالکوبی  کلمه 
روی دست یا بازویش غمی یا عشقی را ماندگار کرده است و سعی در پنهان 
کردنش دارد؛ اما تتو، بازی دیگری میکند روی پوست و نقشی دگر دارد برایم. 
تتو را اینجا شناختم، با نقش ها و نقاشي هایی که تبدیل به مفهومی مي شوند 
که آدم ها با خودشان حمل مي کنند تا معنایی از خود در چشم دیگران باقی 

بگذارند. 
تتو همان مفهومي است که صاحبش به دلیلی انتخابش کرده است. حتی 
اگر این طرح یک گل کوچک باشد. با گذر زمان متوجه شدم و شنیدم که 
یاد  دارند  خود  با  همیشه  که  تابلویی  و  هنر  عنوان  به  تتوهایشان  از  مردم 
مي کنند. آن ها مي پذیرند که نتیجه این درد و هزینه، نقشی ماندگار از اعتقاد 
و دید امروزشان است که برای همیشه روی پوستشان مي ماند، تا روزی که 

پوست آنقدر چروک بشود که نقشها هم با آن چین بخورند. 
تتوی امروز و در این جامعه، برعکس قصه خالکوبی کودکی من که پنهان 
بود پشت قصه و درد مردهای جان سخت با قصه هایی شنیدنی، نمایشی باز 

است از آنچه شخص مي خواهد با آن شناخته شود.
 آنچه برای من این هنر و همراهیش را جالب میکند، فراگیر شدن ُمدی 
است که با پایان دورانش باز هم روی تن باقی میماند. شاید این از شجاعت 
زیاد و یا ندیدن آینده باشد که اثری در این حد ماندگار را با خود حمل کنیم.
 چندی پیش توی قطار دختری را دیدم که روی بازویش نقش قبرستان 
را تتو کرده بود. هنوز هم به ماندگاری مفهوم رعب انگیزی که تصویر کرده 
بود فکر میکنم و اینکه در جهانی که همواره در حال تغییر است و ما را هم 
به دیگری شدن وا مي دارد، آیا دختر توی قطارهمیشه بر این عقیده خواهد 
ماند. آیا ذهن و عقیده آدمی برای همیشه با نقشی که روی تنش حک میکند 

همراهی خواهد کرد.

تتو، مفهومی که با خود 
حمل مي کنیم!

آزاده مقدم
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

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

