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آخرین  حالی  در  »مداد«  هشتم  و  بیست  شماره  مجله 
مراحل آماده سازی خود را طی می کرد که کانادا خود را آماده 
سپاسگزاری از معلمان کرده بود، آنهم فقط چند روزی قبل از 

عید شکرگزاری.
معلمی از هر نوعش، شغلی قابل تقدیر است. چه معلم کالس 
اول که تو را با الفبا و جادوی نوشتن آشنا می کند و چه استاد 
آموزش  را  کردن  پژوهش  و  بودن  پرسشگر  تو  به  که  دانشگاه 

می دهد.
راه  در  قدم  و  دوشت  روی  می گذاری  را  زندگیت  وقتی  اما 
به زندگی تو و کودکانت  مهاجرت می گذاری، معلم جدیدی 

وارد می شود که در زادگاه اصال مفهومش اینقدر عمیق نبود.
که  دارند  معلمی  باشند  خوش اقبال  اکر  مهاجر  کودکان 
در کنار سیستم آموزشی معمول کشور جدیدشان، به آنها 

زبان مادری یاد می دهد.
وقتی صبح تا شب برایش از »ژک کرتیه«، »شامپلن« 
معلم  این  هفته ها  آخر  می گویند،  کوهن«  »لئونارد  و 
و  بیرونی«  »ابوریحان  کمانگیر«،  »آرش  از  برایش 

»مریم میرزاخانی« می گوید.
و  حساس  طاقت فرسا،  مادری،  زبان  معلمان  کار 
آموزش  فارسی  زبان  فقط  آنها  است.  مهم  بسیار 
نمی دهند بلکه کودکان نسل های مختلف مهاجر را 
با عطر کاهگل، صدای سپیدرود، گرمای جنوب، 

شادی ییالق و عظمت دماوند نیز آشنا می کنند.
قدردان تان هستیم!

روز معلم و زبان مادری
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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



 Di-Octo II مجسمه
Anthony Howe اثر
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پایان موفق مذاکرات نفتا

دوشنبه، اول اکتبر، جاستین ترودو، نخست وزیر و کریستیا 
فریلند، وزیر امورخارجه نشست خبری مشترکی تشکیل دادند 
و ضمن بیان جزئیاتی از توافق تجاری جدید مابین سه کشور 
کانادا، آمریکا و مکزیک، به سواالت خبرنگاران نیز پاسخ دادند.

جاستین ترودو در ابتدای نشست ضمن اشاره به شکل گیری 
این ماجرا در یک سال و نیم پیش تاکید کرد که از همان زمان 
پاسخ  موضوع  این  به  چگونه  کانادا  می پرسیدند،  او  از  وقتی 
موضوع  این  به  »ما  که  است  بوده  این  پاسخش  داد،  خواهد 
پاسخ  همیشه  کانادایی ها  که  داد  خواهیم  پاسخ  همان گونه ای 

می دهند.« او ادامه داد:
سازنده  شکلی  به  این چنینی  مشکالتی  به  همواره  »کانادا 
استوار  شرایط  این  در  همیشه  ما  می دهد.  پاسخ  مستدل  و 
را  ارزش هایمان  و  می کنیم  دفاع  منافعمان  از  می مانیم،  باقی 
انعطاف  همزمان  و  ثبات  مقابل  طرف  به  ما  می دهیم.  اشاعه 
باقی می مانیم که مجموع  متحد  ما  و  نشان می دهیم  را  خود 
این خصایص ما را به سمت قوی تر شدن هدایت می کند. این 

دقیقا کاری است که ما در این قرارداد کردیم.«

مداد

USMCA تعویض نفتا با
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با آمریکا و مکزیک دست یافت  »کانادا به توافقی مدرن و جدید 
که تجارت آزاد بین سه کشور را تضمین می کند. قراردادی که ما آن 
است  قراردادی  این  می نامیم.  )آمریکا-مکزیک-کانادا(   USMCA را 
برای کارگران، کسب و کارها و خانواده های  که وقتی اجرایی شود 
کانادایی خوب خواهد بود. این قراردادی است که سایه عدم اطمینان 
را از سر تولید و تجارت برمی دارد و حقوق کارگران در شمال آمریکا 
را تضمین می کند. و در انتها قراردادی است که منافع فراوانی برای 

اقتصاد ما، خانواده های کانادایی و طبقه متوسط به دنبال دارد.
وقتی ما کارمان را برای به روزرسانی نفتا آغاز کردیم، تمرکزمان را 
روی موضوعاتی گذاشتیم که واقعا اهمیت داشتند. ما می خواستیم 
قرارداد فرصت های شغلی را حفظ، توسعه را تشویق، طبقه متوسط 
را گسترش و از مردمی که سخت کار می کنند حمایت کنیم تا به 
طبقه متوسط بپیوندند. همچنین قرارداد جدید باید منصفانه می بود. 
شماست،  از  بزرگتر  برابر   ۱۰ اقتصادش  که  شریکی  با  شما  وقتی 
تراز.  بازی  زمین  به  و  دارید  احتیاج  قوانین  به  می کنید  دادوستد 
اگر این قرارداد جدید این خواسته ها را تامین نمی کرد، ما امضایش 
کانادایی ها  و  کانادا  برای  سادگی  به  باید  قرارداد  این  نمی کردیم. 

خوب می بود.
یک قرارداد اقتصادی خوب با سایز و اندازه رقمش ارزیابی نمی شود 
به  و کمک  اقتصاد کشور  از  قرارداد  این  میزان حمایتی که  با  بلکه 
کسب و کارهای کوچک و متوسط می کند تا آنها را در بازار رقابت 

جهانی فعال نگه دارد، قیاس می شود.«
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کار  اصال  نفتا  روزرسانی  به  که  کنم  تاکید  باید  »همچنین 
نداشت و ما  امکان  نبود. بعضی ها می گفتند که مذاکره  ساده ای 
باید هر قراردادی را می پذیرفتیم اما این کاری نبود که ما کردیم. 
ما روی به دست آوردن یک قرارداد خوب پافشاری کردیم. مثل 
هر مذاکره مهم دیگری ما باید ازخودگذشتگی هایی می کردیم و 
قربانی کردن خواسته ها  این  موارد  بعضی  در  که  کنم  اقرار  باید 
سخت بود. ما از ابتدا هم می دانستیم که این کار ساده ای نخواهد 

بود و واقعا هم نبود.
با  این مهم به دست آمد  امروز روز خوبی برای کاناداست.  اما 
تمرکز روی فرصت ها و کمک به طبقه متوسط و به همین دلیل 
امروز ما اینجا هستیم. ما توانستیم بخش بزرگی از نفتا را که به 

نفع کانادا بود را حفظ کنیم«.
مذاکره کننده  تیم  از  تشکر  از  بعد  فریلند  کریستیا  ادامه  در 
آنچه  که  کرد  تاکید  کانادا  و  مکزیک  آمریکا،  کشور  سه  هر  در 
مذاکرات  سایه  در  که  است  این  کرد  افتخار  آن  به  باید  امروز 
بخش  توانسته  کانادا  اخیر،  مدت  طاقت فرسای  و  سخت  شدید، 
۱۹ قرارداد اصلی نفتا را حفظ کند. بخشی از قرارداد اصلی که 
فریلند تاکید می کند در دعواهای تجاری زیادی از جمله مشکل 
اخیر در صادرات الوار به داد کانادا رسیده است تا دولت بتواند از 

حقوق کارگران خود دفاع کند.
تجارت  باید  ما  گفتند  نخست وزیر  که  »همانطور  داد:  ادامه  او 
در سایه قوانین را ادامه بدهیم. اقتصاد ایاالت متحده آمریکا ۱۰ 
ضروری  کامال  شرایط  این  در  کاناداست.  اقتصاد  از  بزرگتر  برابر 
ذکر  که  بخشی  شود.  حفظ  نفتا  توافقنامه   ۱۹ بخش  که  است 
پرونده  تجاری،  توافق روی یک موضوع  می کند در شرایط عدم 

باید به کمیته مستقلی ارسال شود تا بررسی گردد.«
فریلند در ادامه به دامداران کانادایی و کارگران صنعت لبنیات 
اطمینان داد که دولت کانادا از آن ها به شکل ۱۰۰ درصد حمایت 
می کند. او همچنین تاکید کرد که »مدیریت تامین« در صنعت 
آینده آن کامال روشن  و  ماند  باقی خواهد  لبنیات حمایت شده 

است.
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»مدیریت تامین« به قوانین سخت گیرانه کنترلی و نظارتی دولت کانادا 
و  تولید  میزان  کنترل  با  آن  طی  که  می شود  اطالق  لبنیات  صنعت  بر 
قیمت گذاری محصوالت لبنی از ارزان شدن بیش از حد یا گران شدن کنترل 
نشده محصوالت لبنی جلوگیری می شود. این کنترل به منظور حفاظت از 
حقوق تولیدکنندگان کوچک در مقابل تولید بیش از نیاز بازار و ارزان شدن 
محصول و یا کاهش تولید و گران شدن محصول برای مصرف کنندگان نهایی 

است.
فریلند در ادامه خطاب به تولیدکنندگان محصوالت لبنی گفت که دولت 
این  به دلیل  بازار  از دست دادن سهم  اثر  آنها در  به  وارده  کانادا خسارت 
توافقنامه جدید را جبران می کند.  فریلند همچنین اشاره کرد که این قرارداد 

کمک بزرگی به صنعت خودرو و قطعات خودرو خواهد کرد.
در بخش پرسش و پاسخ وقتی جاستین ترودو با سوال خبرنگاری درباره 
آینده روابط با کاخ سفید روبرو شد، ضمن تایید وجود تنش هایی بین او و 
با رئیس جمهور صحبت کردم و  امروز  تاکید کرد: من صبح   ترامپ  دنالد 
گفتگوی خیلی مثبتی داشتیم. جای شکی نیست که گفتگوهای ما درباره 
نفتا در روزهای گذشته توام با چالش و تنش بوده اما به همان نسبت جای 
 USMCA پرسشی نیست که ما هر دو می خواهیم روی این قرارداد جدید
به سمت جلو حرکت کنیم. ما هر دو روی موضوعاتی که به نفع کارگران و 

شهروندانمان باشد کار خواهیم کرد.

ناخرسندی دامداران کبکی 
USMCA از قرارداد تجاری جدید
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ترامپ: »حاال کانادا می داند موضع من چیست«
کریستیا فریلند در مقابل پرسش خبرنگاران درباره اظهارات صبح امروز دونالد 
ترامپ درباره قدرت تعرفه های بازرگانی و اینکه اعمال این تعرفه ها باعث شده 
این توافقنامه جدید شکل بگیرد، گفت: کانادا به توافقنامه ای که هر دو طرف از 
آن بهره مند شوند، اعتقاد دارد. او گفت این توافقنامه ای است که قرار است در 
هر دو طرف مرز فرصت های شغلی بیشتری به وجود آورد. این همان مسیری 
است که ما در همه توافقنامه های تجاری خود اعمال می کنیم. او ادامه داد که ما 
یک ملت تاجر هستیم و معتقدیم که تجارت کار خوبی است و به همین خاطر 
است که ما خیلی خوشحالیم که این توافقنامه جدید حاصل شد و هدف ما روی 
میز این بود که به همه بگوییم توافقنامه خوب باید برای همه منافع داشته باشد.
فیلیپ  امروز صبح  پیام  مقابل پرسش خبرنگاران درباره  ترودو در  جاستین 
کویارد، نخست وزیر کبک که گفته این قرارداد را قبول ندارد و همه قدرت خود 
را برای متوقف کردن آن به کار می برد، گفت: اول اینکه باید به همه دامداران و 
شاغالن صنعت لبنیات کبک و کانادا بگویم که ما »مدیریت تامین« را حمایت 
می کنیم و می دانم که نگرانی هایی وجود دارد اما ما از نزدیک با شما همکاری 
خواهیم کرد تا کمک کنیم صنعت لبنیات کانادا به موفقیت خود ادامه خواهد 
داد. آمریکایی ها می خواستند که »مدیریت تامین« کامال حذف شود اما ما آن را 

حفظ کردیم.
خبرنگار ادامه داد در مقابل اتهاماتی که به شما زده می شود مبنی بر اینکه برای 
حمایت و حفظ صنعت خودرو، صنعت لبنیات را قربانی کردید، چه حرفی برای 
زدن دارید. ترودو از پاسخ صریح خودداری کرد و تالش کرد با ذکر دیگر منافع 
قرارداد جدید در حوزه های دیگر مثل الکترونیک و مالکیت معنوی، موضوع را 

عوض کند.
با وجود قرارداد جدید گویا تعرفه های وضع شده بر فوالد و آلومینیوم همچنان 
مراقبت  و  که حراست  دارد  تاکید  آمریکا همچنان  ماند.  باقی خواهند  پابرجا 
از صنعت فوالد و آلومینیوم ایاالت متحده یک موضوع امنیت ملی و غیرقابل 

مذاکره است.

Credit: Adam Scottie/ Instagram
˂ ˂

آخرین ساعات مذاکره برای نهایی کردن متن قرارداد تازه در دفتر نخست وزیر
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خیانت  دامداران  نظر  از   ،USMCA تجاری  توافق 
است اما دیگر گروه های تجاری چندان نگران نیستند

آزاد  تجارت  جدید  توافقنامه  که  می گویند  کبکی  دامداران 
متحده-مکزیک-کانادا  ایاالت  توافقنامه  به  که  شمالی،  آمریکای 
معروف شده، خیانتی در حق آن ها بوده، اما دیگر گروه های تجاری 

USMCA استقبال می کنند و نگاهی محتاط اما مثبت دارند. از 
بعد از حدود یک سال و نیم مذاکرات فشرده برای به روز رسانی 
قرارداد نفتا، هفته گذشته نهایتا کانادا این قرارداد را امضا کرد تا 
سه کشور آمریکای شمالی دوباره بتوانند با هم تجارت آزاد کنند. 
اضافه  تبصره ها  بعضی  و  موارد حذف  بعضی  و  روز شده  به  قوانین 
شده است اما واقعا این موضوع چه تاثیری روی کبک داشته است. 

کبک از USMCA چه انتظاری باید داشته باشد؟

 USMCA توافق
چه دستاوردی برای کبک دارد؟

فرمهر امیردوست
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بین المللی  سیاسی  اقتصاد  استاد  هاسلمیر،  اکسل  گفته  به 
دانشگاه کنکوردیا می گوید: »تغییرات در نفتا کامال سطحی است.« 
را  کبک  استان  مستقیما  که  نشده  ایجاد  توافقنامه  در  تغییراتی 
تقریبا   ،USMCA همان  یا  جدید،  »نفتای  دهد.  قرار  تاثیر  تحت 

هیچ تاثیری بر روی کبک ندارد.«

ناراحتند؟ چرا دامداران 
دسترس  در  کانادا  لبنیات  بازار  از  درصد   3.5۹ توافقنامه  طبق 
ایاالت متحده آمریکا قرار می گیرد که یعنی دامداران فراورده های 

لبنی باید تولید محصول خود را کاهش دهند.
دانشگاه  مزارع  مدیریت  و  تکنولوژی  رشته  استاد  تیرال،  پاسکال 
طبیعی  نگرانی  قاعدتا  کوچک تر  مزارع  »برای  می گوید:  مک گیل 

است و بسیاری ممکن است ناراحت شده باشند.«
برای جلوگیری  قیمت گذاری شیر،که  USMCA کالس  توافقنامه 
بین  از  نیز  را  شده  تعیین  آمریکایی  فوق فیلترشده  شیر  واردات  از 
واسطه  به  را  لبنیات خود  بازار  از  کانادا همچنین درصدی  می برد. 
و  تجارت  جامع  توافقنامه  نیز  و  پاسیفیک  ترانس  همکاری  سند 

اقتصاد با اروپا از دست داده بود.
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بسیار  اروپا  با  جامع  توافقنامه  از   USMCA اقتصاددانان  گفته  به 
کمر  که  بود  اروپا  با  جامع  توافقنامه  واقع  »در  است.  کم تاثیرتر 
دامداران را شکست و حدود 5۰ درصد از مزارع را از کار انداخت.«

چه تاثیری بر مصرف کنندگان دارد؟
هیچ! احتماال 

قوانین  به  پایبند  باید  همچنان  ایاالت متحده  از  کانادا  شیر  واردات 
شیر  می گوید  تیرال  باشد.  کانادا  رشد  هورمون  از  استفاده  ضد 
تعیین  پایه  قیمت  تاثیر  تحت  هم  هنوز  مغازه ها  در  شده  عرضه 
ارزان قیمت  شیر  از  که  تولیدکنندگانی  است.  استان  سوی  از  شده 
پایین تر  را  نهایی  استفاده می کنند، قیمت محصوالت  ایاالت متحده 

آورد. نخواهند 
با توافقنامه جدید مخالفت خواهد کرد؟  آیا کبک 

از  حمایت  برای  دارد  توان  در  چه  هر  می گوید  لوگو  فرانسوا 
تولیدکنندگان شیر کبک انجام می دهد. اما قبل از هر اقدامی نیاز 
بعدی  اقدامات  است،  مشخص  آنچه  دارد.  اطالعات  جمع آوری  به 
اندازه  چه  تا  اینکه  و  دارد  بستگی  توافقنامه  مفاد  به  کبک  استان 
است  ممکن  کرد.  خواهد  متاثر  را  استان  اختیار  تحت  حوزه های 

کبک بتواند جلوی اجرای توافقنامه را در استان بگیرد.

 دیگر صنایع چه می گویند؟
است  گفته  کبک«  صادرکنندگان  و  »تولیدکنندگان  تجاری  گروه 
از مفاد توافقنامه راضی است. اتاق بازرگانی مونترال بزرگ می گوید 
اینکه  توافقنامه موافق است، مخصوصا به خاطر  اغلب بخش های  با 
بازار ایاالت متحده همچنان در دسترس صادرکنندگان محلی قرار 

دارد.
بازار  در  کانادایی ها  خرید  قدرت  افزایش  از  بازرگانی  اتاق  اما 
مغازه های  از  خرید  مثال  است.  نگران  متحده  ایاالت  خرده فروشی 
میزان خرید  مالیات گمرک. حداکثر  پرداخت  به  نیاز  بدون  آنالین 
اتاق  است.  یافته  افزایش  دالر   ۱5۰۰ به  دالر   ۲۰ از  مالیات  بدون 
آسیب  محلی  فروشندگان  به  امکانی  چنین  است  نگران  بازرگانی 

بزند.

جارچی  شماره ۱۳/28 مهر ۱۳۹۷/ 14





P
ho

to
 C

re
di

t: 
fra

nc
ei

nt
er

.fr
 / 

B
ru

no
 L

ev
y,

 
La

ur
en

t J
ac

qu
em

in

˂

 P
ho

to
 C

re
di

t: 
sm

ac
co

m
m

un
ic

at
io

ns
.c

a

˂

چهارشنبه ۱۰ اکتبر، ساعت ۱۹:3۰
Maison de la culture Côte-des-Neiges : محل اجرا

خواننده ی  و  موسیقی دان   Mathieu Lippé
پراستعدادی است که آلبوم جدید خود را 
از  الهام  با  ادبیات،  از شعر و  استفاده  با 
مفهوم آزادی و طبیعت و در جستجوی 
معنا اجرا می کند. کنسرت »عاشقان 
احساسات  میان  سپیده دم« مرزی 

و تخیل است.
برای تهیه بلیت این کنسرت اینجا 

را کلیک/لمس    کنید.

هجرت از شهر شلوغ؛ 
داستان زندگی 

گوگن

عاشقان سپیده دم

GAUGUIN

دوشنبه 8 اکتبر، ساعت ۱6 و ۱۹:3۰
Théâtre Outremont : محل نمایش

پُل گوگن Paul Gauguin یکی از نقاش های مهم 
است  نوزدهم  قرن  اَمپرسیونیسم  پست  سبک  فرانسوی 

که از پیشگامان سبک ُمدرن به شمار می آید. فیلم سینمایی گوگن، با 
 Édouard Deluc کارگردانی  و   Vincent Cassel َکِسل  ونسان  بازی 

زندگی این هنرمند و ماجرای سفر مهم او را روایت می کند. 
در سال ۱8۹۱، گوگن در تالش برای یافتن بیان هنری خود در فضای 
تصمیم  او  می کند.  سفر  تاهیتی  به  وحش  حیاط  و  آزاد  انسان  میان 
می گیرد که از قیدوبند های اخالقی، سیاسی و هنری اروپای متمدن به 

قلب طبیعت و زندگی بدوی پناه ببرد.
 گوگن در جنگل سکنی گزیده، تنهایی، فقر و بیماری را تجربه می کند. 
او همچنین در این سفر با نیمه ی گم شده و موضوع بسیاری از آثار خود 

Tehura نیز آشنا می شود.
برای تهیه بلیت این فیلم اینجا را کلیک/لمس    کنید.

LES AMANTS DE L'AUBE
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پنج شنبه ۱۱ اکتبر، ساعت ۱۹
Maison Brignon-dit-Lapierre : محل اجرا

به  احترام  ادای  با   Angélique DuRuissseau
موسیقی دان  هنرمند   ،Plume Latraverse

اجرا  را  خود  رایگان  کنسرت  کبکی، 
می کند. او با انتخاب زیباترین قطعات 

هنرمند،  این  توسط  خلق شده 
خاطره ی این هنرمند، که در شعر 
و ادبیات کبک نیز نقش ارزنده ای 
زنده می سازد.  را  داشته است، 
با   Marc-André Cuierrier
را   Angélique پیانو،  نوای 

همراهی می کند.

شنبه ۱3 اکتبر، ساعت ۱5
Maison d'Haïti : محل نمایش

دو نوازنده ی موسیقی با صدای سازهای ترومپت و توبا Tuba )از سازهای 
بادی(، در فضایی شاد و صمیمی، کودکان را به رقص درمی آورند.
 آن ها تالش می کنند تا با این کار، کودکان را با 
آشنا  و  دوست  موسیقی  حیرت آور  دنیای 
در  و  سفرکرده اند  بسیار  آن ها  سازند. 
خورجین خود نوای سازهای متفاوت 
از هر جای دنیا و زمان های مختلف 
برای  برنامه  این  را جای داده اند. 
نظر  در  تا 8 سال  کودکان 4 

گرفته  شده است.
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موسیقی کودکان

به وزن پر 
ادای دینی به موسیقی دان برجسته کبکی

POIDS PLUME

TROMPETTE N' TUBA
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یکشنبه ۱4 اکتبر، ساعت ۱4 
Maison de la culture de Verdun : محل اجرا

پرده های نمایش بلندی که چون دیواره های منحنی فضایی استوانه ای 
را به وجود می آورند، مخاطب و هنرمند را درون خود جای 

می دهد تا Mykalle Bielinski، موسیقی زیبای خود 
را در این فضا اجرا کند.  

که  است  اپرایی  شگفت انگیز،  کنسرت  این 
موسیقی  نمایشی،  سرودهای  تلفیق  با 

است.  خلق شده  ویدئو  و  الکترونیک 
هم  به  با  را  شاعرانه  اثری   Bielinski
تنیدن موسیقی و تصاویری دورانی و 

سرگیجه آور بر روی صحنه می برد.
اینجا را  این نمایش  بلیت  برای تهیه 

لمس/کلیک    کنید.

دوشنبه ۱5 اکتبر، ساعت ۱6 و ۱۹:3۰
Théâtre Outremont : محل نمایش

فیلم سینمایی »خورشید زیبای درون« داستان زندگی ایزابل را روایت 
می کند.

همسرش  از  او  می کند.  زندگی  پاریس  در  که  است  هنرمندی  ایزابل 
جداشده است، یک فرزند دارد و بسیار ناشیانه به دنبال عشق حقیقی 
درست  اما  دارد؛  متأهل  مردان  به  وافری  عالقه ی  ایزابل  می گردد. 
زمانی که عاشقان او از همسرانشان جدا می شوند، گویی 
از دست می دهند و  را  ایزابل  برای  جذابیت خود 
کشمکش آن ها باهم آغاز می شود. این فیلم با 
بازی ژولیت بینوش Juliette Binoche و 
به کارگردانی Claire Denis ساخته شده، 
محصول دو کشور فرانسه و بلژیک در 

سال ۲۰۱7 است.
را  اینجا  فیلم  این  بلیت  تهیه  برای 

کلیک/لمس    کنید.

خورشید زیبای درون
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
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GLORIA
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اصطالح Arte Povera برای اولین بار در سال 
هنری  منتقد  و  مورخ   ،Germano Celant توسط   ۱۹67
ایتالیایی استفاده شد. این اصطالح در زبان ایتالیایی به معنای 
ایتالیای  هنری  به جنبش های  کلمه  این  است.  فقیر«  »هنر 
سطح  در  سال ها  همین  در  و  دارد  اشاره   ۱۹6۰ سال های 

بین المللی نیز مطرح می شود. 
این جنبش هنری درواقع به استفاده از موادی که از اشیاء 
فرهنگ  و  می پردازد  می آیند  وجود  به  طبیعی  یا  گم شده 
مصرفی را در جامعه به چالش می کشد. با به بحث گذاشتن 
مالکیت  شکل  هر  مقابل  در  فقیر«  »هنر  شیء،  هر  هویت 
به  همواره  هنر  این  می کند.  علم  قد  نیز  اشیاء  در  خاص 
طبیعت رجوع کرده است. می توان گفت که هنرمندان این 
فرهنگ  و  طبیعت  میان  گویشی  ایجاد  پی  در  دائماً  سبک 

هستند. 

پریسا کوکالن 

مواجهه با »هنر فقیر« ایتالیا

From Pistoletto to Paolini: 50 Years of Radical Italian Art

˂

نمایشگاه آثار فیلیپ اَلَر در مونترال

منبع
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»هنر فقیر« Arte povera جریانی روشنفکرانه، هنری و تندرو 
است که به شکل واضح در مقابل سبک های هنری زمان خود، 
در آمریکا، همچون پاپ آرت pop'art و اُپ آرت )هنر اپتیکال( 
op'art ایستاده و آن ها را رد می کند. این هنر سعی می کند تا 
طبیعت،  مرکزیت  مفاهیم  به  و  کرده  نقد  را  مصرفی  جامعه ی 

غریزه و گذرا بودن، اشاره کند. 
هنری  فقیر«  »هنر  که  معتقدند  هنری  منتقدان  از  برخی 
خود  شیوه ی  به  که  است   6۰ سال های  ایتالیای  در  اعتراضی 
با برتری و نفوذ هنر آمریکایی آن دوره مبارزه می کند. در این 
شیء  یک  به  بخشیدن  تمام  و  خاص  هویت  با  هنرمند  سبک 
مقابله کرده، مرزها را شکسته و با الهام از روزمرگی و طبیعت، 

المان های تصویری بی ربط به هم را باهم ترکیب می کند.
این هنر در طی زمان متحول شده و هنرمندان زیادی با آن 
می توان  هنر  این  اولیه ی  پیشروان  از  بااین حال  شده اند.  درگیر 
 Alighiero Boetti، Giovanni Anselmo، به هنرمندانی چون
 Paolo Calzolari، Luciano Fabro، Jannis Kounellis،
 Michelangelo Pistoletto و Pino Pascali، Gilberto Zorio
اشاره کرد. این هنرمندان در سال های ۱۹66 تا ۱۹6۹ به شکل 

ویژه ای به این سبک هنری پرداخته اند.

Giulio Paolini – Amore e Psiche – 1982

˂

منبع
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الهام  با  که  است  هنرمندانی  از   ،Philippe Allard اَلَر  فیلیپ 
تأثیر این جنبش،  Arte povera و تحت  از سبک »هنر فقیر« 
می گذارد.  نمایش  به  مونترال  در  را  خود  آثار  از  مجموعه ای 
تولیدات  از  بازیافتی  اشیاء  و  مواد  جمع آوری  از  او  کارهای 
در  خود  هنری  شیوه ی  اساس  بر  که  تشکیل شده اند  صنعتی 
آثارش جای داده است. او هویت این اشیاء را تغییر داده، معنی 
جدیدی، جدای از معنای اولیه، به آن ها می بخشد و با این کار 

آن ها را در فضا و مفهوم تازه ای به دنیا می آورد. 
ویدئویی،  آثار  از  مجموعه ای   Télescopages نمایشگاه 
 Philippe Allard آثار  از  و چندین مجسمه  متحرک  سازه های 
تا  نمایشگاه  این  می دهد.  قرار  مخاطبان  نمایش  معرض  در  را  
 MAISON DE LA CULTURE LONGUEUIL ۲۲ دسامبر در
برقرار است. ساعات کار این مرکز فرهنگی چهارشنبه از ساعت 
برای  است.   ۱7 تا   ۱۱ ساعت  از  یکشنبه  و  شنبه  و   ۲۰ تا   ۱6

اطالعات بیشتر به سایت    این مجموعه مراجعه فرمایید. 

Crédit photo : Phil Allardمنبع

Télescopage de Philippe Allard
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چرخش به راسِت 
کبک 



پای  به  کبک  در  مردم  گذشته  دوشنبه 
صندوق های رای رفتند و شگفتی آفریدند. برخالف نظرسنجی ها 
»ائتالف  و  کبک«  »لیبرال  حزب  دو  بین  تنگاتنگ  رقابتی  که 
آینده کبک« را نشان را می داد، کبکی ها با اکثریت مطلق ائتالف 
را برگزیدند تا بعد از دو استان اونتاریو و نوواسکوشیا، بار دیگر 

زمین زیر پای حزب لیبرال بلرزد.
به  کبک«  آینده  »ائتالف  حزب  قبل،  دوشنبه  انتخابات  در 
از آن خود کرد. در  را  لوگو 74 کرسی مجلس  فرانسوآ  رهبری 
حالی که حزب حاکم »لیبرال کبک« که در دوره پیش با کسب 
کاهش  با  می داد،  تشکیل  را  کبک  مجلس  اکثریت  کرسی،   68
به دست  کرسی   3۲ فقط  توانست  و  روبرو شد  مقبولیت  شدید 

آورد. 
این شکست بعد از ناکامی حزب لیبرال اونتاریو و نوااسکوشیا، 
انتخابات  در  ترودو  جاستین  لیبرال  دولت  برای  را  خطر  زنگ 
سراسری سال آینده به صدا درآورده است. حزب لیبرال که زمام 
امور کشور و بسیاری از استان های شرقی را در دست داشت، این 
روزها و با مشخص شدن نتایج انتخابات استانی، عمیقاً نسبت به 

نتیجه انتخابات فدرال در سال آینده بیمناک شده است. 

شهرام یزدان پناه
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اما جدای از موضوعات ملی، در سطح استان و برای اولین بار 
در 5۰ سال گذشته حزبی غیر از لیبرال و کبکوآ قدرت مرکزی 
استان را به دست گرفته  است. حزب دست راستی ائتالف آینده 
CAQ( هفته گذشته در شمارش آرا شگفتی آفرید  کبک )َکک 
و تلویزیون سی بی سی از لحظه آغاز شمارش آرا فقط 3۰ دقیقه 
زمان الزم داشت تا پیروزی حداکثری حزب CAQ را اعالم کند.

 François( حزب ائتالف که در سال ۲۰۱۱ توسط فرانسوآ لوگو
پایه گذاری شده یک حزب  پارتی کبکوآ  Legault(،  عضو سابق 
میانه مایل به راست است که با گردهم آوردن ناسیونالیست های 
دموکراتیک«،  »اکسیون  پوپولیست های  و  فدرالیست ها  کبکی، 

شکل گرفته است. 
این حزب و نخست وزیر آینده کبک، یک  لوگو، رهبر  فرانسوآ 
ترانست  هوایی  و مؤسس خط  هوانوردی  مدیرکل سابق صنعت 
آینده  خود  تجاری  موفقیت های  و  توانایی  بر  تکیه  با  که  است 
کبک را آینده ای مبتنی بر اقتصاد برتر معرفی می کند. حاال که 
او زمام امور را در دست داد باید منتظر نشست و دید چقدر در 

پیاده کردن وعده هایش موفق خواهد شد.
کاماًل  حزب  نبود.  انتخابات  شب  شگفتی ساز  تنها  َکک  اما 
چپ گرای کبک سولیدر نیز که طبق نظرسنجی ها انتظار نمی رفت 
کرسی های  تعداد  ناگهانی  گردشی  در  کند  پیدا  چندانی  توفیق 
خود را نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر افزایش داد تا دو موج 

چپ و راست، آینده کبک را رقم بزنند.
کبک سولیدر یک حزب کامال دست چپی و جدایی طلب است 
که رئیس حزب ندارد. اما در عوض دو سخنگو دارد. سخنگوی 
 )Manon Massé( نخست یک خانم فمنیست به اسم مانو مسی
است و سخنگوی دوم هم یک جوان کبکی به اسم گابریل نادو 
دوبوآ که از سردمداران اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۱۲ است. 
این حزب تا قبل از این انتخابات فقط 3 کرسی در مجلس داشت 
که در کمال شگفتی تعداد آن ها را به ۱۰ کرسی افزایش داد و 
بنابراین در کنار پارتی کبکوآ و حزب لیبرال اقلیت چپ مجلس 
را تشکیل خواهند داد. اقلیتی که انتظار می رود با پاسخگو نگه 
داشتن دولت راست گرای فرانسوآ لوگو، اعتدال را در استان حفظ 

کنند.
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کبکی ها برای بیش از نیم قرن با نوع حکومت داری دست راستی ها 
بیگانه بودند. اما حاال که تصمیم گرفته اند با این اندیشه به جنگ موج 
بزرگ ترامپیست در آمریکا بروند، اجازه بدهید ببینیم چه آینده ای 

در انتظار این استان زیباست.

ارمغان »ائتالف آینده کبک« برای کبکی ها
و نخست وزیر   )CCC( آینده کبک ائتالف  رهبر حزب  لوگو،  فرانسوآ 
آینده استان، به کاهش مالیات ها و کوچک کردن دولت اعتقاد دارد. 
او عمیقاً به زبان فرانسه و ارزش های کبکی پایبند است و قول داده 
از مهاجران تازه وارد امتحان زبان و ارزش های اخالقی بگیرد. لو گو 
به  او  نگاه  اعتقاد دارد و  از سیاست  به جدایی شدید دین  همچنین 
پوشش دینی در مشاغل دولتی به چالش روز تبدیل شده است. اما 
اگر بخواهیم کمی دقیق تر به برنامه های اولویت دار فرانسوآ لوگو نگاه 

کنیم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

خدمات درمانی خصوصی تر می شود
بخشی  انتقال  و  درمانی خصوصی تر  سیستم  به   )CAQ( َکک  حزب 
لوگو  فرانسوا  دارد.  اعتقاد  خصوصی  بخش  به  درمانی  خدمات  از 
کاهش  برای  متخصص  پزشکان  اتحادیه  با  که  داده  قول  همچنین 
در  هزینه ها  کاهش  این  هرچند  شود.  مذاکره  وارد  دستمزدهایشان 
برنامه مالی حزب آوردن نشده و این نشان می دهد که آنها چندان 
مراکز  داده  قول  همچنین  َکک   نیستند.  دلخوش  موفقیت  این  به 
نوسازی  میلیاردی  یک  بودجه ای  با  را  کبک  سالمندان  از  نگهداری 

کند.
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کاهش مالیات و پرداخت به خانواده ها
به  کودک  هر  برای  دالر   ۲4۰۰ ساالنه  تا  داده  قول  لوگو  فرانسوآ 
مبلغ  این  کودک  نخستین  به  فقط  اکنون  کند.  پرداخت  خانواده ها 
پرداخت می شود. همچنین قول داده شده با کاهش »مالیات مدرسه« 

ساالنه حدود 7/۱ میلیارد دالر به جیب کبکی ها بازگردانده شود.

کاهش تعداد مهاجران
۲۰درصد  ساالنه  را  کبک  مهاجران  تعداد  دارد  قصد  لوگو  فرانسوآ 
کاهش داده و آن را به 4۰ هزار نفر در سال برساند. همچنین اعالم 
آزمون  به کبک  ورود  3 سال نخست  در  باید  تازه مهاجران  که  شده 
زبان فرانسه و ارزش های کبک را بگذرانند تا بتوانند در کبک باقی 
بمانند وگرنه به اداره مهاجرت دولت فدرال بازگردانده می شوند. لوگو 
معتقد است با این روش ادغام تازه مهاجران در جامعه کبک تسهیل 

می شود و مهاجران زودتر جذب بازار کار می شوند.

ورود زودهنگام به مدارس
دولت CAQ تصمیم دارد کودکان را یکسال زودتر از مهدکودک ها به 
مدارس بفرستد. به این ترتیب تخمین زده می شود حدود 5۰ هزار 
جای خالی در مهدکودک ها در سراسر کبک ایجاد می شود که باعث 

می شود مشکل فعلی کمبود جا در مهدکودکها را حل کند.

جدایی بیشتر دین از دولت
فرانسوا لوگو قصد دارد دولت را تاحد ممکن از دین دور کند. یکی از 
مشکالت لوگو با دولت لیبرال اجازه آن دولت به نیروی پلیس برای 
پوشیدن حجاب به عنوان لباس فرم پلیس بود.حزب ائتالف همچنین 
مخالف پوشیدن لباس دینی مثل حجاب برای معلمان مدرسه است.

خداحافظی فیلیپ کویارد از سیاست
بعد  کبک«  »لیبرال  رهبر حزب  و  فعلی  نخست وزیر  کویارد،  فیلیپ 
رسما  گذشته  پنج شنبه  انتخابات،  در  متبوعش  حزب  شکست  از 
و  نخست وزیری  حزب،  رهبری  از  او  کرد.  خداحافظی  سیاست  از 

نمایندگی منطقه خود کناره گیری کرد. 
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با  که  کرد  تاکید  خود  خداحافظی  درسخنرانی  کویارد  فیلیپ 
افتخار و در حالی صحنه سیاست کبک را ترک می کند که این 
استان امروز نسبت به سال ۲۰۱4 و زمانی که او زمام امور را به 

دست گرفت، در وضعیت بهتری قرار دارد.
برای  کبک  مردم  خواست  بر  گذاشتن  صحه  ضمن  کویارد 
پایه  بر    CAQ حزب  رهبر  لوگو،  فرانسوا  که  شعاری  »تغییر«، 
لوگو  به  لفافه  در  بود،  انداخته  راه  را  خود  انتخاباتی  کارزار  آن 
و  وظایف  اقلیت  به  نسبت  مجلس  اکثریت  که  کرد  یادآوری 
مسئولیت های سنگینی دارد. فیلیپ کویارد همچنین تاکید کرد 
که تازه مهاجرانی که می آیند تا فرصت های شغلی دردسترس را 
اشغال کنند، تهدیدی برای فرهنگ آمریکای شمالی ما نیستند 

بلکه برعکس آنها ارزشی به فرهنگ ما اضافه می کنند.
کویارد ضمن تاکید براینکه اکثریت مجلس حق تمام و کمال 
اقلیت هم  بر تصمیم گیری درباره آینده کبک را ندارد و صدای 
به  ابد  تا  که  است  جایی  کبک  کرد  اضافه  شد  خواهد  شنیده 
تازه واردان خوش آمد خواهد گفت. ما انسان ها را بر اساس فکری 
بر سر  آنچه  اساس  بر  نه  می کنیم  قضاوت  است  در سرشان  که 
می کنند. کنایه کویارد به سخنرانی بعد از پیروزی فرانسوآ لوگو 
بود که یکی از اولویت های خود را ممنوعیت پوشش دینی برای 
پلیس  قضات،  مثل  عمومی  خدمات  بخش  در  دولتی  شغل های 
یا معلمان مدرسه عنوان کرده بود. جاستین ترودو، نخست وزیر 
فدرال نیز دیروز در پیامی به لوگو یادآوری کرده بود در کانادا 

دولت برای پوشش مردم تصمیم نمی گیرد.

Ryan Remiorz/Canadian Press
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عید شکرگزاری در کانادا به طور رسمی در دومین دوشنبه ماه اکتبر 
جشن گرفته می شود.

این تعطیلی طوالنی آخر هفته مناسبتی است که اگرچه در طول 
تاریخ محتوا، شکل و انگیزه ها تغییر کرده است اما هنوز هم بهانه ای 
طوالنی  تعطیالت  فرصت  از  که  است  کانادایی  خانواده های  برای 
با همه  و  کرده  تازه  دیدارها  و  گرد هم جمع شوند  کرده،  استفاده 
اختالف نظرها و گرفتاری ها، شبی را در کنار سفره ای دور هم سپری 

کرده و از خویش و داستان خود بگویند.
تفاوت  متحده  ایاالت  در  مشابهش  عید  با  کانادا  در  شکرگزاری 
زمانی دارد اما هر دو آن ها پیشینه ی تقریبا یکسانی را در عقبه خود 
از  قاره آمریکا ترکیبی  تازه  برای ساکنان  دارند.  جشن شکرگزاری 

یادآوری دو رویداد متفاوت است.
 از یک سو جشن های کهن و سنتی اروپایی ها در فصل برداشت 
موفقیت  از  نشانه ای  دیگر  از سوی  و  نگاه می دارد  زنده  را  محصول 

آن ها در استقرار در سرزمین تازه است. 

روزی برای شکرگزاری
شکر نعمت، نعمتت افزون کند
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نیوانگلند  امروز  که  در جایی  بار  نخستین  برای  پیوریتن ها  زمانی که 
در  را  خود  و  گذاشتند  بیرون  کشتی  از  قدم  می شود،  خوانده  آمریکا 
سرزمین تازه ای که سرزمینی موعود و بهشتی تازه می دانستند، یافتند 
شکرگزاری از ورود به این سرزمین را به سنت جشن برداشت محصول 

گره زدند. 
در کانادا نیز زمانی که اروپایی ها در قرن ۱8 در جستجوی گذرگاه 
شمالی مسیری پرخطر را طی کردند این چنین پیوندی را میان این دو 

جشن برقرار کردند.
تازه  به سرزمین  ورود  از  به شادکامی  که  از سابقه جشن  بخشی  آن 
مربوط می شود البته برای همگان خوشآیند نیست به خصوص بومیانی 
که مالک اصلی این خاک بوده اند، نگاه کامال متفاوتی از ورود اروپایی ها 
و فتح بهشت آن ها دارند و آنچه در پی ورود آن ها بر بومیان رفت جایی 

برای شکرگزاری آن ها باقی نمی گذارد. 
جنبه دیگر این جشن اما جنبه ای جهان شمول است. جنبه ای که تنها 
به اروپایی ها یا آمریکایی ها محدود نمی شود و می توان نشانه های آن را 

در همه تمدن های قدیم جستجو کرد.
تا پیش از انقالب صنعتی زندگی انسان بیش از هر زمانی به کشاورزی 
دست آوردهای  از  محروم  که  سنتی  کشاورزی  بود.  خورده  گره  سنتی 
فناوری امروز نظیر اصالح بذر، مدیریت منابع آبی و روش های مدیریت 
محصول بود، به قماری در مقابل طبیعت می مانست. قماری که کشاورز، 
حیات و ممات خود و مردمانش را به امید مهربانی طبیعت و باران به 

موقع و دمای مناسب آن واگذار می کرد.
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زمانی که نوبت برداشت محصول فرا می رسد آینده زندگی آن 
قوم رقم می خورد و اگر محصول کافی و مناسب بود باید هم که 
از ایزدان و طبیعت شکرگزاری می کرد و جشنی بزرگ برای جمع 

کردن همه خویشان و بستگانش ترتیب می داد. 
این جشن حتی تا امروز به نام ها و شکل های مختلف در کشورهای 
گوناگون جریان دارد. کشاورزان ایرانی در نقاط مختلف متناسب با 
اقلیم خود جشن های متنوعی برای سپاس از فصل خوب کشاورزی 

داشته و دارند. جشن گندم یکی از این جشن ها است.
به  و حیاتی کشاورزی  مهم  نقش  شاید  مدرن  جامعه  در  امروز 
ریشه های  از  فارغ  شکرگزاری  سنت  اما  نشود.  دیده  یابق  شکل 
تاریخی اش که شادی مناسبت خود را نیز از دست داده باشند، به 
رویدادی پایدار بدل شده است. رویدادی که بهانه ای است برای 
جمع شدن دور یک سفره. اتفاقی که این روزها به دلیل زندگی پر 
مشغله ما کمتر می افتد. خانواده دور و نزدیک و دوستان به دور 
سفره ای گردهم می آیند تا در کنار هم غذای خود را شریک شوند 
و داستان زندگی خویش را روایت کنند. شکرگزاری امروز آیینی 
برای دیدار است. برای حرمت نهادن به سفره و آن ها که در کنار 
می  نشینند. فرصتی برای قصه گفتن و دیدن و شنیدن و با هم 

بودن.
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خطرناک ترین  از  یکی  را  کوسه ها  مردم  از  بسیاری 
حیوانات می دانند. ساالنه حدود 8۰ نفر در جهان توسط کوسه ها مورد 
از  را  خود  جان  نفر  تقریبا شش  میان  این  از  که  می گیرند  قرار  حمله 
ببینیم  کوسه ها  دید  از  را  موضوع  بخواهیم  وقتی  اما  می دهند؛  دست 
این ما نیستیم که باید از کوسه ها بترسیم چرا که ساالنه حدود ۱۰۰ تا 
۲73 میلیون کوسه توسط انسان ها کشته می شوند. اگر رقم حداقل ۱۰۰ 
میلیون را در نظر بگیریم به این معنی است که در هر یک ساعت که از 
عمر ما می گذرد ۱۱4۱6 کوسه جان خود را توسط هم نوعان ما از دست 

می دهند.
 پنجشنبه گذشته، چهار اکتبر، روز جهانی حقوق حیوانات بود. 

دوشنبه آینده عید شکرگزاری )Thanksgiving( است و به مناسبت 
این جشن هزاران بوقلمون سرخ شده بر سفره شام مردم خواهد نشست. 
همزمانی های این چنینی فرصت های خوبی هستند تا نگاه دوباره ای به 

رابطه مان با حیوانات بیندازیم. 
به صورت ُعرفی آنچه حیوان می نامیم، موجودات زنده غیرگیاهی هستند 
که انسان را از دایره آن بیرون کشیده ایم. گونه انسان یا هموساپینس که 
خود از نُخستی ها تکامل یافته است، حیوانات را بخشی از مایملک خود 
در زمین می داند و با جایگاهی که به عنوان اشرف مخلوقات برای خود 

قائل است، بهره برداری از آن ها به هر نحو را برای خود توجیه می کند.

عید شکرگزاری 
و حقوق حیوانات

زینب یوسف زاده
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بایستند  خود  دوپای  روی  توانسته اند  زمانی که  از  ما  باستانی  اجداد 
بخشی از غذای خود را از حیوانات به دست می آوردند. انسان ها ابتدا 
از مابقی شکار حیوانات درنده سهمی داشتند ولی بعد از آنکه توانستند 
ابزار شکار بسازند خودشان دست به کار شدند. شکار حیوانات در آن 
زمان کار پر زحمتی مانند یک جنگ تن به تن بود که نیاز به صرف 
نیروی بدنی فراوانی داشته است. بنابراین، تعداد محدودی از حیوانات 
با اهلی  در تعادل زنجیره غذایی تبدیل به غذای آدمیزاد می شدند. 
شدن حیواناتی مانند گاوها، گوسفندها، خوک ها، مرغ ها، خروس ها و 
به عنوان غذا  از حیوانات  بهره برداری  به عنوان دام، شکل  اردک ها، 
تغییر چشمگیری یافت. با این حال تا پیش از انقالب صنعتی، صید 
نداشت  وجود  تجارت گسترده  یک  به شکل  انبوه حیوانات  تولید  و 
دریافت  انسان  از  که  مقابل خدماتی  در  به طور عمومی حیوانات  و 

می کردند غذای انسان بودند.
امروزه حیواناتی که برای غذای ما پرورش می یابند در مزرعه های 
وسیع و با غذای طبیعی زندگی نمی کنند بلکه در کارخانه پروار بندی 
نگاه ما به آن ها  اینکه  با  شده و به صورت گروهی کشتار می شوند. 
مانند یک ماشین یا ابزار برای شیردهی، تولید تخم مرغ  و گوشت 
است ولی سیستم پیچیده عصبی آن ها در طول زندگی کوتاهشان 
تحمیل  آن ها  بر  تنگ  فضاهای  و  تاریک  سوله های  در  که  رنجی  از 
می شود، درک کاملی دارد. آن ها نیز همانند ما انسان ها از دردهای 
عاطفی، مانند جدا شدن اجباری کودک از مادر، روانشان  جریحه دار 

می شود. 

˂منبع
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برای غذای بشر کشته می شوند. وانگهی،  ساالنه 56 میلیارد حیوان 
آور ماهی ها و سایر موجودات دریایی که غذای ما  این عدد سرگیجه 
هستند، را شامل نمی شود. وقتی این عدد بیشتر ما را شوکه خواهد کرد 
این حیوانات  پایه رنج  بر  از همین غذایی که  که بدانیم بخش بزرگی 

تهیه شده است هر ساله هدر می رود.

حیوانات همنشین خوشی و ناخوشی 
اهلی شدن حیوانات و زندگی کردنشان در کنار انسان به عنوان حیوان 
دست آموز ریشه در عمق تاریخ دارد. برای مثال زندگی سگ ها، گونه 
اهلی شده گرگ ها، در کنار انسان به بیش از ده هزار سال پیش و به 
اعتقاد برخی به حدود ۲۰ هزار سال پیش بر می گردد. همچنین گربه ها 
بیش از پنج هزار سال است که حیوان خانگی انسان ها هستند. برآورد 
اینکه امروزه چه تعداد حیوان خانگی در جهان وجود دارد کار آسانی 
نیست. در کشور کانادا آمار برای سگ ها و گربه ها، که محبوب ترین و 
ترتیب حدود هشت  به  هستند،  جهان  خانگی  حیوانات  ترین  متداول 

میلیون و شش میلیون برآورد شده است.
به عنوان حیوان  و گربه ها جزء معدود حیواناتی هستند که  سگ ها 
اقبال بلندی داشته اند. آن ها همنشین و همبازی ما هستند و  خانگی 
با این حال از آسیب  از یکجور همزیستی در کنار ما برخوردارند ولی 
های تجارت حیوانات در امان نیستند. بسیاری از آن ها به بهای اینکه  
می   فراوانی  رنج های  متحمل  کنند،  زندگی  ما  کنار  در  داریم  دوست 
تا حیوان  تربیت می شوند  ارعاب  با ترس و  شوند: عقیم می گردند،  
خانگی باشند، مجبور هستند که به زندگی در آپارتمان های تنگ عادت 
کنند، در بیرون از خانه همیشه در حصار قالده باشند، از زندگی طبیعی 
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خود فاصله بگیرند و استرس های  طوالنی مدتی را تجربه کنند. این 
استرس ها ممکن است در گاز گرفتن و حمله به انسان ها خودش را 
نشان دهد که در این صورت جواب آن احتماال معدوم شدن حیوان 

خواهد بود.
شاید بشود از رنج حیوانات اهلی شده که رابطه عاطفی قدرتمندی با 
انسان ها دارند چشم پوشید ولی شیفتگی انسان به داشتن حیوانات به 
اینجا خالصه نمی شود. انسان های زیادی در سراسر جهان وجود دارند 
تجربه  را  وحشی  حیوانات  کنار  در  زندگی  که  هستند  عالقه مند  که 
حیوانات  کردن  هماهنگ  معنای  به  کار  این  مواقع  بیشتر  در  کنند. 
بزرگ گونه های  انواع گربه سانان  مارها، کروکودیلها،  نظیر  وحشی، 
این  است.  انسان  کنار  در  زندگی  برای  میمونها  و  پرندگان  مختلف 
بالها فراهم می شود.  با مثله کردن، کشیدن دندانها و بریدن  تجربه 
بیشتر این حیوانات در جنگل ها از آشیانه هایشان دزدیده می شوند و 
و  این ها  والدینشان کشته می شوند.  بچه ها،  آوردن  به دست  برای  یا 
مجموعه بزرگی از رنج هایی ناگفته دیگر، تجارت سیاه حیوانات وحشی 
آمده  در  لوکس  کاالی  به صورت یک  امروزه  که  تشکیل می دهد  را 
است و زندگی بسیاری از حیوانات در معرض انقراض را تهدید می کند.

˂منبع
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حیوانات برای هزاران عادت بی درمان
آزمایشهای پزشکی هستند.  انواع دارو و  قربانیان تست  اولین  حیوانات 
انواع  برای  آزمایشگاه ها ساالنه  تعداد حیواناتی که در  از  برآورد دقیقی 
آزمایشات پزشکی یا حتی تست وسایل آرایشی بهداشتی آسیب می بینند، 
است  گرفته  سال ۲۰۰5 صورت  در  که  تحقیقی  براساس  ندارد.  وجود 
ساالنه حدود ۱۱5 میلیون موش، سگ، گربه، خوکچه هندی، همستر، 
خرگوش و قورباغه بدنشان را به افزایش سطح بهداشت، سالمتی و طول 

عمر ما می بخشند. 
تعداد زیادی از حیوانات هزینه عالقه ما برای تماشای انواع سرگرمی ها 
شیرها،  نظیر  بزرگ  سانان  گربه  می کنند:  پرداخت  زندگیشان  با  را 
پلنگ ها و ببرهایی که برای انواع نمایش ها در سیرک ها مورد بدرفتاری 
قرار می گیرند، سگ ها و خروس هایی که باید در نبردهای خشونت بار 
تن به تن شرکت کنند تا صاحبان آن ها احساس پیروزی را تجربه کنند، 
گاوهایی که در مسابقات گاوبازی آماج تیر می شوند و محکوم به مرگند، 
حیوانات مفلوکی که در غربت قفس های باغ وحش چشمهایشان را به 
چشم های مشتاق ما می دوزند و روزمرگی بی اشتیاقی را می گذرانند، 
و دلفین هایی که برای خوشایند ما مجبورند زندگی در فضای محدود 

استخرها را تاب آورند.
برخی از حیوانات نیز به دالیل بیهوده تری کشته می شوند. بسیاری از 
فیل ها و کرگردن ها برای این کشته می شوند که ما شیفته درست کردن 
وسایل دکوری و تزئینی از شاخ و عاج آن ها هستیم، حیواناتی که شدیدا 
چون  می شوند  کشته  حیوانات  از  بسیاری  هستند.  انقراض  معرض  در 
دندان،  که  می کنیم  فکر  فرهنگ  در  موجود  خرافی  عقاید  براساس  ما 
استخوان یا خون و هورمونهایشان تاثیری متافیزیکی در زندگی ما دارد. 
زیرا ما شیفته  از سمورها، روباه ها و خرسها کشته می شوند  بسیاری 

پوشیدن لباس خز هستیم.

گسترش نگاه تبعیض آمیز به جوامع انسانی
بدون  نظر می رسد  به  تنیده است.  با زندگی حیوانات درهم  ما  زندگی 
حیوانات ما منبع بسیار مهمی برای ادامه حیات را از دست می دهیم. در 
واقع بدون آنکه تصریح کنیم، نیازمند هم سیاره ای های خود هستیم ولی 
با آن ها رفتار بسیار ناشایسته ای داریم. نگاه ما به آن ها به عنوان دارایی، 
توجیه بسیاری از این رفتارهای استثمار گرانه است. جالب است که به 
نظر می رسد این نگاه تبعیض آمیز به زندگی انسانی ما نیز تسری پیدا 
می کند. در جهان مدرن امروز که حقوق بشر از اساس آن تلقی می شود، 
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پوست،  رنگ  نژاد،  مانند  مختلفی  دالیل  به  انسان ها  از  بسیاری 
استثمار  مورد  روانی  و  فیزیکی  تفاوتهای  تولد،  محل  جنسیت، 
بخش قدرتمند جامعه قرار می گیرند. برای همه ما تجربه تبعیض 
قابل درک است چرا که بارها به دالیل مختلف رنج حاصل از آن را 
تجربه کرده ایم. گویی که این تبعیض، بازتاب همان نگاه باالدستی 

است که ما نسبت به سایر موجودات زنده سیاره زمین داریم. 
شیفتگی پر سوز و گداز انسان نسبت به حیوانات آن قدر عمیق 
کشتارگاه ها،  فیلم  تماشای  تحمل  انسان ها  ما  بیشتر  که  است 
زدن  وپا  دست  حتی  و  سیرکها  در  حیوانات  تربیت  گاوداری ها، 
این حال  با  نداریم.  را  دهند  آب جان می  از  بیرون  که  ماهیهایی 
در جوامع  حیوانات  از  بهره کشی  بار  پشت صحنه خشونت  وقتی 
مدرن از دید ما پنهان می شود به راحتی از محصوالت آن استفاده 

می کنیم.
به حالتی  مبتال  را  انسانی  پرتناقض، جامعه  این شیفتگی  انگار 
شبیه به سادیسم کرده است چرا که عمال آنچه دوست می داریم 
را به شدت می آزاریم. این رفتار خشونت بار بشر که تنوع زیستی 
سیاره را به خطر انداخته است، با تغییر دیدگاه ما نسبت به سایر 
ساکنان سیاره تغییر خواهد یافت. حیوان دوستی تنها نگهداری از 
سگ ها و گربه هایی نیست که بر اساس طبع انسان اهلی شده اند. 
می توانیم با عدم خرید کاال و خدمات از تجارتهایی که بر مبنای 
بهره کشی از حیوانات در امور غیر ضروری مانند سرگرمی، لباس 
همزیستان  صدای  هستند  استوار  دکوری  و  آرایشی  وسایل  یا 
بی صدای خود شویم و سپاس شکرگزار حضور آن ها در کنار خود 

باشیم.

˂منبع
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رسانه های اجتماعی
دنبال کنید!

http://twitter.com/Medad_MTL
http://fb.me/MTLMedad
http://goo.gl/4xL4yV
http://instagram.com/mtl_medad


مونترال کندین فقط یک تیم ساده هاکی نیست. این 
تیم چکیده تاریخ و فرهنگ شهر و استانی است که از بسیاری جهات 
با سایر نقاط کانادا تفاوت دارد. از زبان و فرهنگ گرفته تا سیاست. 
سایر  مثل  و  باالست  پرستش  حد  در  هاکی  به  هوادارانش  عشق 
به  دیگر  نماینده شهرهای  با  َرجزخوانی شان  بازار  ورزشی  تیم های 

خصوص تورنتو به دلیل همسایگی همیشه داغ است.
فصل جدید رقابت های لیگ ملی هاکی یا همان NHL از این هفته 
آغاز شد و مونترالی ها در همان قدم اول با یک شکست مواجه شدند. 
مونترال کندین در خانه میپل لیوز Maple Leafs در تورنتو بخت 
زیادی برای نتیجه گرفتن نداشت و در نهایت مسابقه را سه بر دو 

واگذار کرد. 
از  داشتند.  مهم  دستاورد  چند  شکست  این  کنار  در  آن ها  اما 
جمله این که آمارهای خوبی را در مسابقه کسب کردند مثل میزان 
چشمگیر تالش برای گشودن دروازه حریف یا برتری قابل توجه از 

لحاظ سرعت بازی بر میپل لیوز. 
به همین خاطر است که نمایش چشم نواز سرعتی مونترالی ها در 
تورنتو روی زمین یخی، مبارزه آن ها برای جبران نتیجه بعد از این 
که دو بر یک عقب افتادند و همین طور شکست با اختالف نزدیک 
کارشناسان حتی  برخی  است.  کاسته  باخت  این  تلخی  از  تا حدی 

هدی حسینی 

مونترالی ها از تورنتو 
دست خالی برگشتند

آغاز فصل هاکی با شکست َهبز

باخت کندین با طعم سرعت و هیجان 
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پیش بینی کرده اند که اگر این بازی تهاجمی و تماشاگر پسند آن ها یک 
اتفاق مقطعی در ابتدای فصل نباشد و تا انتهای بازی های این فصل ادامه 
پیدا کند نه فقط بازی های شان تماشایی و جذاب خواهد بود بلکه نتایج 

مطلوب تری را هم کسب می کنند.

ترس از تکرار ناکامی فصل گذشته
با این وجود نگرانی ها در مورد وضعیت این تیم به خاطر عملکرد ضعیف 
سال  سه  طی  بار  دومین  برای  آن ها  دارد.  ادامه  چنان  هم  قبل  فصل 
نتوانستند به مرحله پلی آف صعود کنند و یکی از بدترین نمایش های 
سال های اخیرشان را داشتند. هنوز هم نمی توان ادعا کرد که این تیم 
برای فصل جدید به اندازه کافی تقویت شده است و نیروهای تازه به آن 
اضافه شده اند به طوری که این بار از راهیابی به پلی آف باز نمی مانند. 
مصرانه  باشگاه  مالک  مولسون  جئوف  و  فنی  مدیر  برگووین،  مارک 
معتقدند که طرح خوبی برای آینده تیم دارند هر چند که عملکردشان 
چیز دیگری می گوید. مونترال کندین تیمی است که به تازگی با مکس 
پاسیورتی، کاپیتان سابقش خداحافظی کرده و شی وبر را تا اواسط ماه 
دسامبر در اختیار ندارد. تیم به طرز امیدوار کننده ای مملو از چهره های 
جوان و با آینده است؛ اما باید نگران کمبود سطح تجربه این جوانان هم 
بود. این وضعیت بار مسئولیت زیادی را روی دوش کوین پرایس دروازه 
بان باتجربه تیم می گذارد. به مجموعه این مشکالت باید تغییر دستیار 
مربی ها را هم اضافه کرد که می تواند روی نتیجه گیری تیم تاثیر بگذارد. 

معرفی یک بازیکن متولد سال ۲۰۰۰
همه امید کندین به این است که این فصل جوانانش خوش بدرخشند. 
که  است    Jesperi Kotkaniemi کوتکانیمی  جسپری  آن ها  از  یکی 
چهارشنبه شب وقتی پا روی یخ گذاشت به خاطر سن کم خود  توانست 

نامش را در تاریخ NHL ثبت کند. 
این مهاجم مونترالی اولین بازیکن متولد سال ۲۰۰۰ است که در رقابت 
فشرده ترین  در  و حضور  بازی ها  رفت. جو سنگین  یخ  روی  های فصل 
اصال  کوتکانیمی  اما  می کند؛  استرس  دچار  را  بازیکنی  هر  رقابت ها، 
اضطراب نداشت: »خیلی بازی خوبی بود. از هر لحظه اش لذت بردم جز 
نتیجه چون باختیم.« بهترین بخش بازی اش هم دادن پاس گل به اندرو 

شاو بود که نتیجه را ۲-۲ مساوی کرد.
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داستان های عامیانه بومیان آمریکا 
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روزگاری پسر کوچِک 
تنهایی بود که پدر و مادرش مرده بودند و عمویش از او 
نگهداری می کرد. عمویش با او نامهربان بود و مجبورش 
می داد.  او  به  کمی  غذای  و  کند  کار  به سختی  می کرد 

پسر بچه خیلی الغر شده بود و داشت از بین می رفت.
به  تغییر داد و شروع کرد  را  ناگهان عمویش رفتارش 
او غذا خوراندن. تظاهر می کرد که می خواهد به او کمک 
کند تا قوی شود ولی انگیزه ی اصلی اش این بود که پس 
از مدتی پسرک را بُکشد. به همسرش گفت که به پسرک 
حسابی گوشِت خرس و چربی زیادی بخوراند، آن هم از 

بهترین گوشِت خرس.
بخورد.  خرس  چربی  نخواست  دیگر  پسرک  روز  یک 
کرد  فرو  گلویش  در  زور  به  را  چربی  مقداری  عمویش 
و نزدیک بود پسرک را خفه کند. پسرک خودش را  از 
تا  به فرار گذاشت.  پا  از کلبه  دسِت عمویش رها کرد و 
جایی که می توانست تُند  دوید و شب  که فرا رسید دیگر 
کیلومترها از آنجا دور شده بود. متوجه شد که البه الی 
دراز  چمن  روی  اگر  می ترسید  است.  نشسته  بوته  یک 
بکشد حیواناِت وحشی بیایند و او را بدرند، پس از یک 
درخِت کاج بلند باال رفت و  نوِک درخت میاِن شاخه ها 

استراحت کرد.

ترجمه و بازنویسی: گلرنگ درویشیان 

آذرخِش تنها 
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هنگامی که خوابش برد رویایی به سراغش آمد. فکر کرد 
که روحی از آسمان آمد و گفت: »فرزنِد عزیزم، من شاهد 
ظلِم عمویت به تو بودم و دیدم که تو چقدر شجاع هستی، 
پس کاری هست که می خواهم انجامش دهی. با من بیا. « 
سپس پسرک بیدار شد و همراِه روح رفت. آنها در آسمان 

اوج گرفتند و سپس روح گفت: 
َمنیتو زندگی می کنند که  ناِم  به  ارواحی  »سمِت شمال 
تو  به  دارند.  نیکوست دشمنی  آنچه  هر  با  و  پلید هستند 
پرتاب  پلید  ارواح  سمِت  به  می دهم.  جادویی  تیِر  دوازده 

کن و ببین می توانی آنها را بُکشی یا نه.«
به  بالفاصله شروع کرد  او هم  و  داد  به پسرک  را  تیرها 

پرتاب کردِن تیرها.
اولین تیرش به هیچ کس نخورد و همانطور که تیرش در 
هوا پرواز می کرد، در مسیرش پرتویی از نور می درخشید. 
تماِم  پسرک  اینکه  تا  افتاد  بعدی  تیِر  برای  اتفاق  همین 
تیرها  پرتاِب  از  پلید  ارواِح  بود.  کرده  پرتاب  را  تیر  یازده 
»چون  زد:  فریاد  رئیسشان  بودند.  شده  عصبانی  بسیار 
جرأت کردی و تیرهایت را به سوی ما نشانه رفتی مجازات 
به  را  تیرش  آخرین  پسرک  هنگام  همان   » شد.  خواهی 
سوی رئیس پرتاب کرد. به محض اینکه تیر به رئیِس پلید 
در  تیر  و  کرد  تبدیل  سنگ  به  را  خودش  او  شد  نزدیک 
عمق سنگ فرو رفت.  درست در همان لحظه پسرک هم 
به آذرخشی یّکه و تنها تبدیل شد که می شود درخشش را 

در شب های پاییزِی آسماِن شمالی دید. 

*  در اساطیر بومیاِن آمریکای شمالی، َمنیتوها ارواحی 
ارواح  این  و  زندگی اند  نیروهای  تمام  منشأ  که  هستند 

می توانند خوب یا بد باشند.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

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

تلفن: ۵14۲7۰۰۰77

tel:5142700077


ویروسی خطرناک 
که با پشه منتقل می شود 

اگر شما هم از دسته افرادی باشید که به اخبار روزانه 
بیماری »تب نیل غربی«  نام  با  این روزها  توجه زیادی دارند، حتما در 

)West Nile Fever( مواجه شده اید. 
در گزارش روز سه شنبه رادیو کانادا اعالم شد که امسال تا این لحظه 
و  این ویروس شده اند  به  به طور قطع مبتال  بیمار  استان کبک 5۱  در 
هنوز  که  گزارش شده اند  بیماری  این  به  قوی  بالینی  با شک  بیمار   45
به منطقه  این گزارش ها مربوط  از  نیمی  تایید نشده است.  بیماری شان 
Montérégie است و تا کنون چهار بیمار بر اثر این بیماری جان خود را 

از دست داده اند.

از نیل غربی 
تا مونترال 
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مهرنوش اردالن یکتا 
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ویروس نیل غربی چیست و اینجا چه می کند؟ 
به  انتقال  قابل  بیماری های  از  یکی  غربی«  نیل  »ویروس  از  ناشی  بیماری 
وسیله نیش پشه است. دلیل اینکه نام آن را »نیل غربی« گذاشته اند این 
سال  در  اوگاندا  در  نیل  غربی  قسمت  در  ویروس  این  بار  اولین  که  است 
۱۹37 مشاهده شد. این بیماری در قسمت هایی از کانادا، امریکا و بعضی از 
کشورهای دیگر وجود دارد. در کبک اولین بار در سال ۲۰۰۲ عفونت ناشی 
استان  بیشتر در قسمت های جنوبی  بیماری  این  این ویروس دیده شد.  از 
وجود دارد. شیوع این بیماری فصلی است و در فصل تابستان و تا اواخر پاییز 
ادامه دارد. بعد از سال ۲۰۱۲ میزان شیوع بیماری کاهش داشته است اما 
سال ۲۰۱8 ناگهان بار دیگر میزان شیوع این بیماری افزایش نشان داد و تا 

این لحظه حدود صد مورد ابتال به این بیماری در کبک گزارش شده است.

راه انتقال بیماری
این بیماری از طریق نیش پشه آلوده، به انسان منتقل می شود. پشه ها بعد از 
گزش پرندگان آلوده به این ویروس مبتال می شوند، ولی انسان از پرندگان یا 

حیوانات آلوده دیگربه طور مستقیم به این بیماری مبتال نمی شود.

نشانه های بیماری 
همانطور که گفته شد این بیماری توسط نیش پشه به بدن منتقل می شود. 
در بیشتر موارد افرادی که با این ویروس آلوده شده اند، نشانه ای ندارند، اما 
بعضی از افراد نشانه هایی را دو تا چهارده روز بعد از َگزش نشان می دهند. 
شایع ترین عالیم شامل »سردرد« و »تب« است. این عالیم ممکن است با 

نشانه های دیگری به شرح ذیل همراه شود:
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▪ عالئم گوارشی )تهوع و استفراغ(؛
▪ ضعف یا درد عضالنی؛

▪ راش؛
▪ خشکی وسفتی گردن؛

▪ کاهش سطح هوشیاری و گیجی؛
▪ خستگی.

عوارض جدی بیماری
بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری ها، کمتر از یک درصد افراد بیمار با 
ویروس "WNV" به نوع شدید بیماری که درگیری سیستم عصبی بدن 
است مانند مننژیت )عفونت غشاهای پوشاننده مغز(، انسفالیت )التهاب 
مغز( و یا فلج اندام تحتانی مبتال می شوند. چنانچه فرد به نوع شدید این 
بیماری دچار شود، آسیب های دائمی در سیستم عصبی و یا حتی مرگ 

را می تواند به دنبال داشته باشد.

زمان مراجعه به پزشک
چناچه عالیم زیر دیده شود بدون درنگ باید به پزشک مراجعه شود:

▪ سردرد بسیار شدید یا غیر طبیعی؛
▪ تب باال؛

▪ چوب شدگی گردن؛
▪ کاهش سطح هوشیاری یا گیجی؛

▪ ضعف عضالنی یا فلج بخشی از اندام؛
▪ تشنج.
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درمان
باید توجه داشت که هیچ درمان یا واکسنی برای این بیماری هنوز وجود 
ندارد. بیشتر بیمارانی که به این عفونت مبتال می  شوند بدون درمان بهبود 
احتمال  بدن،  عمومی  میزان سالمت  کاهش  و  افزایش سن  با  می یابند. 
بیماری شدید افزایش می یابد. عفونت شدید نیاز به بستری در بیمارستان 

دارد. 

پیشگیری
به  وابسته  همگی  دارد،  وجود  بیماری  از  پیشگیری  برای  که  راه هایی 
راهکارهایی است که برای پیشگیری از پشه گزیدگی مورد استفاده قرار 

می گیرد. مانند:
▪ استفاده از اسپری های دافع حشرات به خصوص در زمان غروب یا طلوع 

خورشید در محیط  بیرون از خانه؛
▪ استفاده از لباس های روشنی که آستین بلند دارند و شلوار تا از گزش 

پشه جلوگیری کند؛
▪ استفاده از توری برای تمام پنجره ها؛

▪ تعویض یا خالی کردن آب استخر به صورت مرتب تا از راکد ماندن آب 
جلوگیری شود؛

▪ جمع آوری ظروف یا وسایلی که ممکن است آب باران در آن جمع شود 
با توری  از خانه  بیرون  بازی  یا وسایل  ▪ وسایل کودکان مانند کالسکه 

پوشانده شود.
با رعایت نکات پیشگیرانه می توان از بروز بسیاری از بیماری های جدی 

مانند »الیم« و »نیل غربی« جلوگیری کرد.
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خانمی ۳۰ ساله و در ماه پنجم بارداری هستم. با توجه به 
خاصی  مشکل  و  گذرانده ام  را  بارداری  اول  ماه  سه  اینکه 
آسیب  جنین  به  می تواند  سر  موی  کردن  رنگ  آیا  ندارم، 

برساند و توصیه شما چیست؟
با سالم به شما دوست عزیز. رنگ مو حاوی مواد شیمیایی است 
نظر  به  می شود.  سر جذب  پوست  توسط  آن  از  کمی  مقدار  که 
نمی رسد این مقدار جذب به جنین آسیبی برساند، ولی باید توجه 
داشته باشید که مطالعات کمی در این مورد صورت گرفته است 
از  بعد  ترجیح می دهند که  مادران  از  بسیاری  به همین دلیل  و 
به  تصمیم  که  صورتی  در  اما  کنند؛  استفاده  مو  رنگ  از  زایمان 
انجام آن گرفتید توصیه من به شما این است که از رنگ های بدون 
آمونیاک و پراکساید استفاده کنید و حتما بر طبق دستورالعمِل 
بر روی بسته عمل نمایید، دستکش بپوشید و از مدت زمانی که 
بر روی بسته درج شده است مدت بیشتری رنگ را بر روی سر 

نگاه ندارید. 

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 

پاسخ داده شود
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ته  همه شان  که  قهرمان هایی  از  دنیا  کجای  امروز  نمي دانم 
اسمشان یک »َمن« هم دارد خبری نیست.

االن  مي دانم  که  آنقدر  اَنت من!  حتی  اسپایدر من  بت من،  سوپرمن، 
همه جا را گرفته اند و ذهن پسر بچه ها را تصاحب کرده اند. نگذاشتیم 
پسرم فیلم ها و سریال هایشان را ببیند، گفتیم مال بزرگترها است. اما 
از آن ها رسید خانه و  با قصه و مشخصات یکی  از مهدکودک  هر روز 
از دستش  از آن بود که بشود  داستان سرایی کرد. داستان مسری تر 
فرار کرد. کم کم خانه ما هم شد جایگاه و مقر ابَر قهرمان های قصه های 
انتخاب نشده! گرچه هنوز فیلم هایشان را آزاد نکردیم و در نوبت اکران 
هستند، اما فرق چندانی هم نکرده است آن ها خانه ما و ذهن بچه مان 
ما  و  را تصاحب کرده اند  دنیا  بخواهید  را  راستش  را تصاحب کرده اند. 
خط  از  کمی  ببریم  بکشیم  و  ورداریم  را  گلیم مان  سر  نتوانستیم  هم 
دنیا و قهرمان های فیلم هایش آن ورتر. اینطور شد که االن شما هرجور 
قهرمانی که بخواهی ما در خانه داریم. یکیشان پرواز مي کند و دیگری 
تار مي تند و دنیا را طی مي کند، اصال لشکری هستند برای خودشان. 
بد«  »آدم  ترکیب  آن هم  داشتیم  سالح  یک  فقط  ما  مقابلشان  در  و 
بود. این ترکیب درست شد که بچه مان فکر نکند حاال که اینها خانه 
را تصاحب کرده اند مي توانند هربالیی که مي خواهند سر هرکسی  ما 
و موارد مختلف  را در مواقع  بد  آدم  این شد که  اما سخت تر  بیاورند! 

تعریف کنیم.

رویای پیش ساخته

آزاده مقدم
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برای کودکی که نقاره جنگ در سرش به صدا درآمده، طرح داستان 
دوست و دشمن به این سادگي ها هم نیست. وای به حالت اگر بخواهی 
با دشمن  ندارد گیرم که  لزومی هم  یادش بدهی حاال جنگ همچین 
باشد. آمدیم و جور دیگری طرح مسئله کردیم، گفتیم این ها آدم ها را 
و  ندارند.  با کسی هم سرجنگ  نجات مي دهند  از موقعیت های دشوار 
داستان ناجی را وارد قصه تلِخ شکست و ناکامی زندگی کردیم. با این 
همه هنوز مطمئن نیستم با دادن داستان های موازی به ذهن او، اتفاق 

بهتری خواهد افتاد یا نه!
گمان کنم در این دهکده جهانی که بیش از این حرف ها تکلیف ملت 
شرق و غرب را روشن کرده است، دیگر خانه ما هم تصاحب شده است و 
کانادا و ایران فرقی ندارد. چهار سال پیش که به ایران رفتم همه دختر 
همان  داستان  داشتند.  را  السایش  و  آنا  و  فروزن  کارتون  تب  ها  بچه 
بود که در کانادا مي دیدم! سال پیش یک ماسک الکچری اسپایدرمن 
محصول  این  با  را  پسرم  مهدکودک  معلمهای  همه  و  خریدم  ایران  از 

باکیفیت شگفت زده کردم. 
حاال مي بینم پسر بچه ها و دختربچه ها پیش از تصمیم ما، به دنیای 
و  مي گذارند  پا  کارتونی  فانتزي های  و  داستان ها  از  پیش ساخته ای 
باال  دیوار  و  در  از  که  قهرمانانی  با جادوی  کودکی  و  مي پذیرند  نقش 
آغاز مي شود. سال هاست  را ممکن مي سازند،  و غیرممکن ها  مي روند 
کمپاني های برتر سازنده انیمیشن بخشی از رویای کودکان را از پیش 

تولید مي کنند.
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شروع از ۲۲ سپتامبر
فرهنگسرای سینا
اطالعات بیشتر

http://goo.gl/cXJeys




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

