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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 چهارم، جمعه ۱6 شهریور ۱۳۹7

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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که  بودم  زندگی  روزمره  شلوغی های  در  غرق  گذشته  هفته 
را  دنیا  دکتر  و  شده  قلبی  مشکل  دچار  رفقا  از  یکی  شنیدم 

برایش یک هفته تعطیل کرده است!
قرار  و  برنامه  هزار  به  البد  و  می کرده  رانندگی  داشته  گویا 
مالقات و کار عقب افتاده فکر می کرده. احتماالً داشته لبخند 
انجام  فردا،  برای  توانسته  مدت ها  از  بعد  خالصه  که  می زده 
کاری را هماهنگ کند. احتماالً نگران حساب بانکی خالی اش 
می کرده  فکر  داشته  و  بوده  نشدنی اش  تمام  مالی  تعهدات  و 
تیر  قلبش   ... که  بگیرد  فالنی  از  را  طلبش  و  برود  پس فردا 
کشیده، چشم هایش تار شده و زمان برایش متوقف شده  است.
شده  رسانده  بیمارستان  به  به موقع  که  بوده  خوش شانس 
بیمارستان های  بی دروپیکری  این  در  که  خوش شانس تر  و 

مونترال، تا نوبتش فرارسیده، هنوز نفس ها باال می آمده. 
۶ صبح  از  را  کارش  که  ما  مشغول  همیشه  رفیق  حاال 
شروع و ۱۲ شب تمام می کرد باید یک هفته استراحت 
همسرش  را  اینترنتش  و  کامپیوتر  و  تلفن  کند.  مطلق 

مصادره کرده است. 
دنیا همین است، همه اش به یک نفس که آیا برآید 
به  وانفسای  این  در  ما  آنوقت  است.  بند  برنیاید  یا  و 
یک بند وصل شده، آنقدر مغرور و با احساس قدرت 
مشغول خودمان هستیم که گاهی اوقات یک تلنگر 
دردسر.  نه  و  نامید  نعمت  باید  فقط  را  اینچنینی 
درس  و  کشید  ما  رفیق  را  دردش  که  نعمتی 

عبرتش ماند برای همه ما.
که  نمی گویید  عزیزانتان  به  حاال  همین  چرا 

چقدر دوستشان دارید؟

قلبی که تیر کشید
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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



احسان یارشاطر
۱۲۹۹-۱۳۹۷
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انتخابات کبک: CAQ می گوید اگر مهاجران بعد از ۳ سال فرانسوی بلد نباشند، 
باید از کبک بروند!

کبک«  آینده  »ائتالف  حزب  رهبر   ،)Francois Legault( لوگو  فرانسوآ 
روز  انتخاباتی خود،  تبلیغات  کارزار  ادامه  در   )Coalition Avenir Quebec(
جمعه در مونترال اعالم کرد که دولت ائتالفی او به مهاجران ۳ سال فرصت 
یادگیری زبان فرانسه خواهد داد. اگر بعد از این مدت مهاجران قادر به استفاده 
از زبان فرانسوی در زندگی روزمره خود نباشند باید استان کبک را ترک کنند.
دارد  قصد   )CAQ( این حزب   ،CTV News از  نقل  به  »مداد«  گزارش  به 
به مهاجران در بدو ورود به خاک کبک، مجوز موقت اقامت ۳ ساله و فرصت 
از این مدت نتوانند  شرکت در کالس های رایگان زبان آموزی بدهد. اگر پس 

آزمون های پایه ای زبان فرانسه را پاس کنند، باید کبک را ترک کنند.
لوگو در تشریح این سیاست با اشاره به اهمیت ماندگاری و ادامه استفاده از 
زبان فرانسه در استان کبک گفت: این مهم است که ما بتوانیم اطمینان حاصل 
فرانسوی صحبت  بتوانند  بعدی همچنان  نسل   ۵ یا   ۴ در  کبکی ها  که  کنیم 

کنند.
مثل  بگذراند،  را  زبان  آزمون  نتواند  کسی  وقتی  کرد  اشاره  همچنین  او 
دانشجویی که دوران تحصیلش تمام می شود یا کسیکه با ویزای کار آمده و 
شغلش را از دست می دهد، باید به کشور خود بازگردد. لوگو افزود:اگر کسی 
درباره زبان فرانسه جدی نیست نباید کبک را مقصد مهاجرت خود قرار دهد.

از  به جدایی  میل  را   CAQ این سیاست  که  مقابل سوال خبرنگاران  در  او 
کبک از کشور کانادا ارزیابی کردند، تاکید کرد که این موضوع اصال به مفهوم 
میل به جدایی نیست بلکه الزمه حفاظت از زبان فرانسوی )به عنوان بخشی 
از تاریخ و فرهنگ کبک( است و همه حتی کبکی های انگلیسی زبان هم روی 

آن اجماع دارند.

 مهاجرانی که فرانسوی 
بلد نباشند، باید از کبک بروند!



در  که  ویژه ای  نشست  در  ترودو،  جاستین   :The Globe and Mail
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه  در  و  نیویورک  در  امسال  سپتامبر 
متحد برگزار خواهد شد، فعالیت های این کشور در زمینه سرمایه گذاری 
در زمینه توسعه را به این شورا ارایه خواهد کرد. در این نشست که به 
اقدامات  از  ترودو  می شود،  برگزار  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  میزبانی 
ملل  سازمان  توسعه ای  هفده گانه  اهداف  از  حمایت  برای  فدرال  دولت 

سخنرانی خواهد کرد. 
این سخنرانی و این سرمایه گذاری یکی از اقدام های دولت در مسیر 

تالش برای کسب کرسی موقت شورای امنیت به شمار می رود. 
عضو  برای  تالش  لیبرال،  دولت  امدن  کار  روی  از  پس  های  سال  در 
کردن کانادا در شورای امنیت و کسب یکی از کرسی های عضو غیر دایم 

در دستور کار دولت بوده است. 
از  یکی  توسعه  های  برنامه  زمینه  در  کانادا  دولت  گذاری  سرمایه 

مولفه های طرح کانادا برای درخواست عضویت در این شورا است. 
شورای امنیت سازمان ملل متحد از پنج عضو دایم و پنج عضو غیر دایم 

تشکیل شده است. 

جاستین ترودو 
به سازمان ملل می رود

نخست وزیر در حمایت از برنامه های توسعه ای سازمان ملل 
سخنرانی می کند
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فانوس باران  باغ گیاه شناسی 
CBC: بیش از 900 فانوس دست ساز شب های باغ گیاه شناسی مونترال 

را روشن می کنند.
رویداد ساالنه روشن کردن فانوس های دست ساز در باغ گیاه شناسی 
از روز جمعه آغاز شده است. در این برنامه باغ های چینی، باغ ژاپنی و 
 باغ بومیان در باغ گیاه شناسی مونترال با فانوس های دست ساز نورانی 
می شوند. عمده این فانوس ها توسط هنرمندان کانادایی طراحی شده و 

توسط هنرمندان فانوس ساز چینی با دست ساخته شده است.
این نورافشانی تا روز ۳۱ اکتبر ادامه خواهد داشت و برای کسب اطالعات 
بیشتر در زمینه آن می توانید به وب سایت باغ گیاه شناسی    مراجعه 

نمایید.
باغ گیاه شناسی مونترال یکی از پنج باغ گیاه شناسی مهم و بزرگ در 
است  شده  ساخته  هکتار   7۵ معادل  مساحتی  در  باغ  این  است.  جهان 
و عالوه بر باغ های موضوعی که به سبک ها و گیاهان مناطق مختلف 
اختصاص دارد گلخانه های آن برخی از نمونه های بی نظیر گل های جهان 

را در دل خود جای داده است. 
این باغ که در سال ۱9۳۱ تاسیس شده است و میزبان بیش از ۲۲ هزار 
گونه مختلف گیاهی است هر ساله میزبان بیش از 700 هزار نفر است. 
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افتتاح نخستین پناهگاه قربانیان تعرض جنسی در مونترال 
این  استفاده جنسی در  قربانیان سو  برای  بلند مدت،  پناهگاه  CBC: نخستین 
این  شاهد  که  کسانی  برای  پناهگاه  این  شد.  خواهد  افتتاح  مونترال  در  هفته 
آسیب ها بوده اند می تواند نقش سکوی آغازی برای بازگشت به زندگی عادی 

و گذر از بحران عمل کند.
در این مرکز که روز جمعه کار خود را آغاز کرد، مشاورانی تمام وقت حضور 
دارند که به قربانیان کمک می کنند با چالش پیش روی خود مواجه شوند و از 

عهده آن برآیند. 
یکی از مشاورانی که به این مرکز کمک می کند، مایلیسا است. او از ۱۵ تا ۱7 
سالگی در صنایع سرگرمی جنسی مشغول به کار بوده است و اکنون سعی دارد 

تا به دیگرانی که تحربه مشابهی دارند، برای بازسازی زندگی خود کمک کند.
شاهد  که  قربانیانی  به  تنها  که  نیست  این  ها  پناهگاه  این  او هدف  گفته  به 
شدیدترین و غیرانسانی ترین برخوردها بوده اند غذا و سرپناه بدهند بلکه هدف 

آن ها این است که کمک کنند تا این افراد بتوانند به جامعه بازگردند.
با وجودی که بر اساس تخمین ها حدود چهار هزار مرد و زن در بازه سنی ۱۲ 
تا ۲۵ سال در مونترال در صنایع خدمات جنسی مشغول فعالیت هستند ظرفیت 
این پناهگاه در حال حاضر تنها پناه دادن به پنج نفر است. بانیان آن امیدوارند 
بتوانند در اینده ظرفیت این مرکز را توسعه داده و تعداد آن ها راافزایش دهند.
مونترال یکی از مراکز گردشگری جنسی در آمریکای شمالی به شمار می رود 
و حدود ۲00 مرکز ارایه دهنده خدمات ماساژ غیرقانونی و جنسی در منزل، ۶۵ 

استریپ کالب و ۳8 آزانس خدمات اسکورت در آن فعال هستند.

افزایش نرخ بیکاری کانادا در ماه اوت
کانادا  آمار  اداره  اعالم  طبق 
کل  در  بیکاری  نرخ  هرچند 
کشور با از دست دادن ۵۲ هزار 
گذشته  ماه  در  شغلی  فرصت 
اما  کرده  پیدا  افزایش  به %۶ 
فقط  دست  از  با  کبک  اوضاع 
به  پایدار  نسبتا  شغل،   ۲۳00
میزان  بیشترین  می رسد.  نظر 
در  شغلی  فرصت  کاهش 
افتاده  اتفاق  اونتاریو  استان 
را  موضوع  این  ناظران  است. 
به چالش های پیش روی کانادا 
درباره گفتگوی نفتا و تعرفه ّای 
کاالهای  بر  متحده  ایاالت 

کانادایی مرتبط می دانند.
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بزرگداشت عزت اهلل انتظامی در فرهنگسرای سینا
در  انتظامی  عزت اهلل  دوستداران  و  عالقمندان  از  جمعی  گذشته  هفته 
و  هنرمند محبوب  این  و خاطره  یاد  تا  آمدند  گردهم  فرهنگسرای سینا 

مردمی را گرامی دارند. 
نویسنده  و  روزنامه نگار  میرطهماسب،   فروغ  خانم  مراسم  ابتدای  در 
پیشکسوت ساکن مونترال با اشاره ای کوتاه به زندگی و شخصیت عزت اهلل 
»آقای  زندگی  بررسی  به  که  آبی«  آسمان  و   ...« فیلم  درباره  انتظامی، 
با  سلطانی  غزاله  چگونه  اینکه  که  کرد  صحبت  است،  پرداخته  بازیگر« 
سفری طوالنی از ونکوور راهی تهران شده تا چند صباحی در کنار انتظامی 

زندگی کند و خاطرات او را به تصویر بکشد. 
غزاله سلطانی متولد ۱۳۶۳ تهران، فارغ التحصیل فیلمسازی از مدرسه 
فیلم ونکوور است که مستند » … و آسمان آبی« از زندگی استاد عزت اله 

انتظامی، اولین فیلم حرفه ای او محسوب می شود. 
بچه  عزتم،  من   « نفیس  کتاب  که  کرد  اشاره  ادامه  در  میرطهماسب 
سنگلج« که به خاطرات مصور استاد انتظامی می پردازد هم محصول کار 

غزاله سلطانی است. 
پس از نمایش این مستند که اجازه یکبار پخش آن از طرف فیلمساز 
به فرهنگسرای سینا داده شده بود، نظام الدین کیایی، صدابردار پیشکسوت 
خاطرات  ذکر  به  ایران  سینمای  خانه  هیئت مدیره  سابق  عضو  و  سیِنما 
مشترک خود با عزت اهلل انتظامی و بررسی شخصیت مردمی و انسانی او 

پرداخت.
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رونق بازار مسکن مونترال در ماه آگوست
اعالم  بزرگ  مونترال  امالک  معامالت  اتحادیه صنف   :The Canadian Press
کرد که فروش منزل در این منطقه در ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته هشت درصد افزایش داشته است و به رکورد تازه ای دست یافته است.

بر اساس گزارش این اتحادیه، در ماه گذشته ۳۲۲۴ مورد فروش منزل ثبت 
شده است. این عدد در ماه آگوست سال قبل، ۲97۲ مورد بوده است. این رقم 

نشان دهنده ۴۱ ماه پیاپی رشد فروش منزل در مونترال است. 

نظرسنجی انتخاباتی
جدیدترین نظرسنجی نشان از افت ناگهانی محبوبیت حزب ائتالف )CAQ( و 
افزایش مقبولیت لیبرال ها و پارتی کبکوآ دارد. حزب CAQ تا هفته پیش %99 

و حاال فقط ۳۴% شانس پیروزی دارد.
میزان محبوبیت حزب کبک سولیدر تفاوتی نداشته اما حزب کبکوآ اندکی باال 
آمده است. ناظران فعال شدن رای دهندگان در مونترال که بیشتر از مهاجران 

هستند را دلیل افزایش محبوبیت حزب لیبرال کبک می دانند.
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رقص خیابانی رایگان 
چهارشنبه ۱۲ سپتامبر، ساعت ۱7

Place Émilie-Gamelin : محل اجرا
Stacey Désilier هنرمند و طراح رقصی است که برای اولین بار در 
من«  اندام  »فیثاغورس  نام  به  اثرش  با  امسال،  کبک  رقص  فستیوال 
شرکت می کند. هنرمندان رقص در این برنامه، با ریتم موسیقی اندام 
خود را به رقص درمی آورند تا روایتی را برای مخاطبان خود بیان کنند.
در  که  است  سپرده شده ای  خاک  به  حیوان  اثر  این  اصلی  مضمون   
وجود انسان پنهان شده و بیرون خواهد آمد تا ویژگی های هر فرد را 

به نمایش بگذارد.
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LE CORPS, LE GESTE, LA VOIX
کنفرانس موسیقی 

چهارشنبه ۱۲ سپتامبر، ساعت ۱9
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal : محل اجرا

با نگاهی به آوازهای اُپرایی و جنبه های خالقانه و مختلف علمی آن، 
Marie-Annick Béliveau از خوانندگان mezzo-soprano در اپرا، 
میزبان این کنفرانس است. او از فن و نوآوری در جنبش های 
هنر  این  و  اپرایی سخن خواهد گفت  موسیقی 
و  موسیقی  در  خالق  هنری  به عنوان  را 
Marie-An-  متن تحلیل خواهد کرد.
در  تابه حال   nick Béliveau
 Cirque  du چون  مجموعه هایی 
زبان  به  فیلم  چندین  و   Soleil
با  فرانسه حضور داشته است و 
 Place رادیو کانادا در برنامه ی
 Ici Musique در   ،à l’Opéra

همکاری می کند.

فیثاغورس اندام من

بدن، ژست، صدا

PYTHAGORE MON CORPS
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جمعه ۱۴ سپتامبر، ساعت ۱9:۳0
Maison de la culture Frontenac : محل اجرا

ورودی: ۲ دالر 
می روند  روی صحنه  بر  اما  می آیند  نمایش  برای  ما  مثل  هم  آن ها 

نمایش  به  ِسن  روی  را  خود  خروش  و  جنب  و 
می گذارند. این برنامه نمایشی دوطرفه است 

که در آن هنرمند با مخاطب خود وارد 
تعامل می شود. 

تا  دارند  نظر  در  هنرمند  دو  این 
باال  به  سال   8 کودکان  برای 
برنامه ای شاد را اجرا کنند که در 
آن زندگی روزمره ما، تخیل و 
رؤیاپردازی نقش ویژه ای دارند.

را          اینجا  بلیت  تهیه  برای 
لمس کنید

À CAUSE DES GARÇONS
تئاتر

جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ سپتامبر، ساعت ۲0 
La Comédie de Montréal : محل اجرا

وقتی که دخترها دورهم جمع می شوند همه چیز را برای هم تعریف می کنند. 
اِلودی، اِلزا و َوالنتین هم دورهم جمع شده اند تا به والنتین کمک کنند تا برای 
مراسم عروسی اش با توما که قرار است تا چند ساعت دیگر اتفاق بیفتد، آماده 
شود. در این میان از هر دری سخن می گویند و گذشته را هم زیرورو می کنند. 

اما اگر توما برای قرار عروسی حاضر نشود ؟ 
الزم به ذکر است که این نمایش در روزهای ۲۱، 
۲۲، ۲8 و ۲9 سپتامبر هم در همین ساعت 
و در همین مکان بر روی صحنه خواهد 
برای کودکان  تئاتر کمدی  این  رفت. 

زیر ۱۲ سال مناسب نیست.
لمس  را        اینجا  بلیت  تهیه  برای 

کنید.

KOMBINI سیرک
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من

˂
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از دست این پسرها
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رقص 
یکشنبه ۱۶ سپتامبر، ساعت ۱۱

 Maison culturelle  et  communautaire  de اجرا:  محل 
Montréal-Nord

 Hélène Langevin اثر  آخرین  نگاه من«  »از  رقص 
مانند  مفاهیمی  دنیای  در  که  است  رقص  طراح 

رنگ، فرم و صدا سیر می کند. این رقص که 
ساختاری  با  طراحی شده،  کودکان  برای 
تصویرگرا، آن ها را مسحور نمایش می کند 
که  می دهد  نشان  آن ها  به  را  دنیایی  و 
از اسرار  از پیش، پرده  روزبه روز بیشتر 

خود برمی دارد. 
برای تهیه بلیت اینجا    را لمس کنید.

نمایش فیلم 
سه شنبه ۱8 سپتامبر، ساعت ۱۳:۳0 و ۱9

محل اجرا:
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 
اتفاقی تکان دهنده در زمین بازی استادیوم Percival Molson، رخ می دهد 
و این استادیوم را به محلی برای کاوش های باستان شناسی تبدیل می کند.
 Baptiste Asigny از باستان شناسان بومی استان کبک به منابعی دست 
پیدا می کند که پرده از اسرار زندگی و ماجراهای نسل های قبلی که در 
محل سکونت داشته اند برمی دارد. او تالش می کند تا 
ردپای دهکده ی اوشالگا Hochelaga، اجداد 
 Jacques خود و ارتباطشان با ژک کرتیه
Cartier در اکتبر ۱۵۳۵ را پیدا کند.

محله ی  قدیمی ترین  اوشالگا 
به  هم  امروز  که  است  مونترال 
همین نام شناخته می شود. این 
 François کارگردانی  به  فیلم 
در  کبکی  کارگردان   Girard
سال ۲0۱7 ساخته شده است.

اوشالگا، سرزمین ارواح

از نگاه من
À TRAVERS MES YEUX
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جمعه، ۲۱ سپتامبر -  ساعت ۲۰:۰۰
آدرس: سالن اسکار پیترسون

خرید بلیت
رزرو تلفنی: 4۳۸۲۲۸۳54۳

hamrahshow.com :اطالعات بیشتر

http://goo.gl/maps/HkSBfs135Cx
http://goo.gl/3EG6h1
tel:4382283543
http://hamrahshow.com


و  مهم ترین  از  یکی  مونترال  زیبای  هنرهای  موزه ی 
درزمینه ی  شمالی،  آمریکای  در  موجود  مجموعه های  بزرگ ترین 
طراحی صنعتی و هنرهای دکوراتیو، )یا بر اساس مصوبه فرهنگستان 
زبان فارسی هنرهای آرایشی( در قرن بیستم را در خود جای داده 
است.  این آثار شامل ۴۱۵0 اثر متعلق به سال های پیش از ۱900 

و بیش از ۶۱00 اثر بعد از سال های ۱900 هستند. 
هنرهای  تاریخ  میان  از  خود  با  را  شما  ارزشمند  مجموعه ی  این 
امروز  تا  قدیم  از  مبلمان و طراحی، در جای جای جهان  دکوراتیو، 
عبور داده، پا به دوران مدرن و معاصر گذاشته و با فن های طراحی 

و ساخت این آثار آشنا می کند.

پریسا کوکالن 

برترین آثار طراحی 
صنعتی آمریکای شمالی 

در مونترال

هنرهای دکوراتیو و طراحی صنعتی 

بخشی از مجموعه ی هنرهای دکوراتیو 

و طراحی در موزه ی هنرهای زیبای 

مونترال، عکاس : پریسا کوکالن

˂
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که  صنعتی،  طراحی  معاصر  آثار  از  نمونه هایی  همچنین  مجموعه  این  در 
از  آثار  این  است.  گذاشته  نمایش  به  نیز  را  هستند  مطرح  دنیا  در  امروزه 
آلمان،  چون  کشورهایی  همچنین  و  آن  فراسوی  و  کبک  مختلف  شهرهای 

انگلیس، فرانسه، هلند و اسکاندیناوی گردآوری شده است.
با بازدید از این آثار طراحی در موزه ی هنرهای زیبا، می توانید با طراحی 
آلتو  از  اسکاندیناوی  امروز، طراحی  به  تا  از جنگ  ایتالیای پس  در  صنعتی 
Aalto تا جکوبسن Jacobsen، مدرنیته در کبک، زیورآالت مدرن و معاصر، 
محل  برای  طراحی صنعتی  آمریکا،  ایاالت متحده  در  از جنگ  پس  طراحی 
کار و منزل در آمریکا، روکوکو Rococo، رنسانس، هنرهای سرامیکی تا آثار 
باستانی و قدیمی دکوراتیو در تمدن های قدیمی همچون چین و ایران آشنا 

شوید. 
و طراح مشهور  معمار   ،Andrea Branzi برانزی  آندرآ  بزرگانی چون  آثار 
 Alessandro بریتانیایی،  عراقی  بی بدیل  معمار   ،Zaha Hadid ایتالیایی، 
و مجسمه ساز   طراح   Tapio Wirkkala ایتالیایی،  و طراح  Mendini معمار 
Eva Zei- ،طراح مشهور فرانسوی Philippe Starck  فنالندی پس از جنگ،
sel طراح سرامیک آمریکایی، Maria Grazia Rosin طراح ایتالیایی و صدها 

هنرمند مشهور دیگر را در این مجموعه جای گرفته است. 
برای بازدید از این گنجینه که از مجموعه های دائم موزه ی هنرهای زیبای 
مونترال به حساب می آید می توانید در ساعات کار موزه از سه شنبه تا یکشنبه 

از ساعت ۱0 تا ۱7 به محل موزه    مراجعه فرمایید. 
جزییات بیشتر درباره این نمایشگاه و سایر برنامه های این موزه در وب سایت 

موزه     در دسترس است.
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تا به این جای کار حزب »ائتالف آینده کبک« 
)CAQ( در نظرسنجی ها توانسته همچنان پیشتازی خود را در 
اخیر  روزهای  در  هرچند  کند  حفظ  کبک  پیش روی  انتخابات 
اول  کبک  پارلمانی  است.انتخابات  داشته  عقب نشینی  کمی 

اکتبر برگزار می شود.
پیروزی  کبک«،  آرام  »انقالب    ماجرای  به  نگاهی  با  ناظران 
احتمالی این حزب را انقالبی خیلی خیلی آرام قلمداد کرده اند 

که آینده سیاسی استان را برای همیشه تغییر خواهد داد.
 François( این دوره از انتخابات سومین تالش فرانسوآ لوگو
Legault(، رهبر حزب CAQ برای پیروزی در انتخابات است. 
ائتالف چند  با  لوگو  به همت  و   ۲0۱۱ از سال  تازه  که  حزبی 
حزب دست راستی تاسیس شده است تا آرزوی کبکی ها برای 
داشتن تفکری سیاسی مابین »پارتی کبکوآ« و حزب »لیبرال 

کبک« را محقق کند. 
با  که  می شود  شناخته  رادیکال  حزبی  عمدتا  کبکوآ  پارتی 
رای دهندگان  چندان  دیگر  امروزه  جدایی طلبانه اش  تفکرات 
جوان کبکی و مهاجرانی که حاال حق رأی دارند نیست. از آن 
سو،  لیبرال ها خیلی فدرالیست و ارمان گرا تلقی می شوند که در 
از ظهور  بعد  و مخصوصاً  روزهای جهان  این  معادالت سیاسی 

ترامپ در آمریکا، دیگر آنچنان محبوبیت ندارد.

شهرام یزدان پناه

یک انقالب خیلی خیلی آرام
 CAQ
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فرانسوآ لوگو هر چند خود وزیر سابق دولتی است که پارتی کبکوآ 
تشکیل داده اما واقعاً مشکل بتوان او را به تفکرات سیاسی رادیکال 
آن حزب پیوند زد. او بارها تأکید کرده که اعتقادی به جدایی کبک 
هوایی  مؤسس خط  لوگو  که  این حقیقت  همچنین  ندارد.  کانادا  از 
AIR TRANSET او را از آرمانگرایی لیبرال ها هم دور می کند. او و 

حزبش جایی آن وسط هستند.
دو  کابوس  به  تاسیسش  تازه  حزب  و  لوگو  قبلی  انتخابات  دو  در 
حزب لیبرال و پارتی کبکوا تبدیل شده بود. دو حزبی که برای مدت 
۴8 سال دولت و مجلس کبک را بین خود دست به دست کرده اند 
و زمام امور استان را در دست داشته اند. اگر این بار هم لوگو نتواند 
انتخابات را ببرد، بعید است که بتواند برای چهارمین دوره همچنان 
شد.  خواهد  کبک  نخست وزیر  ببرد،  اگر  اما  بماند  باقی  حزب  رهبر 

یک کارآفرین موفق کبکی با تمایالت دست راستی!
او  کبک  لیبرال  حزب  از  بعضی ها  که  شده  باعث  موضوع  همین 
ترامپ  را  او  و  کنند  مقایسه  آمریکا  ترامپ، رئیس جمهور  دانلد  با  را 
کبک بنامند. لوگو این برچسب ها را ناشی از عصبی شدن لیبرال ها 
دانسته که به نظر می رسد در آستانه از دست دادن قدرت هستند. 
از  هم  اونتاریو  استان  در  را  قدرت  اواخر  همین  کانادا  لیبرال های 
می شود  تقریباً  کبک،  در  احتمالی  شدن  حذف  با  و  داده اند  دست 

آینده انتخابات فدرال در سال آینده را پیش بینی کرد.
برای  را  استان  سرنوشت  کبک«  آینده  »ائتالف  حزب  پیروزی 
همیشه عوض خواهد کرد. استانی که برای سال ها بین قرمز آتشین 
و سرمه ای در رفت و آمد بوده، با آبی آسمانی،  مسیر متعادل تری را 

در پیش خواهد گرفت.
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قهرمانی، 
رکوردشکنی 
و حسرت های 
به جا مانده

مروری بر اتفاقات 
بازی های آسیایی

جاکارتا



در  رنگارنگ  مدال   ۶۲
ورزشکاران  دستاورد  مختلف  رشته   ۳9

ایرانی اعزام شده به بازی های آسیایی جاکارتا 
بود که از هجدهم آگوست تا دوم سپتامبر در جاکارتا 

نیمه  ورزشگاه های  از  انتقادات  با  مسابقات  این  شد.  برگزار  اندونزی 
تمام و بلیت فروشی سازماندهی نشده و از همه مهم تر خطر حمالت 
تروریستی آغاز شد؛ اما در نهایت در یک جشن باشکوه به کار خودش 

پایان داد.
که  بوده  خوبی  تجربه  آن قدر  اندونزی  برای  میزبانی  این  نتیجه 
کسب  برای  تدارک  از  اختتامیه  مراسم  در  کشور  این  رییس جمهور 

میزبانی المپیک ۲0۳۲ صحبت کرد.
کاروان تیم ملی ایران که از اولین دوره برگزاری این رقابت ها در سال 
۱9۵۱ پای ثابت حضور در آن بوده است، بهترین دستاوردش را در سال 
های دوری کسب کرده  استکه به  کسب رتبه دومی در سال ۱97۴ 
به عنوان میزبان رقابت ها برمی گردد. در سال ۲0۱8 اما ایران به رغم 
داشتن ۳78 نماینده  در رشته های مختلف ورزشی موفق به کسب 
رتبه ای بهتر از ششمی نشد. طبق معمول در کشتی بیشترین مدال با 
پنج مدال طال و سه برنز به دست آمد. رتبه های بعدی مدال آوری به 
ورزش های ووشو و کاراته اختصاص داشت. طبق روال همه رقابت های 
و  و حرف  کند جنجال ها  می  پیدا  آن ها حضور  در  ایران  که  ورزشی 
حدیث های زیادی هم در کنار درخشش ورزشکاران و رکوردشکنی های 

آنان رقم خورد که به آن ها می پردازیم. 

هدی حسینی
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زمانبندی اشتباه 
و حذف ناباورانه نعمتی

یکی از عجیب ترین و تلخ ترین اتفاقات 
افتاد.  نعمتی  برای زهرا  ها  بازی  این 
این نماینده رشته تیراندازی با کمان 
به  دیر  ثانیه  سی  که  این  دلیل  به 
مسابقه رفت بازنده اعالم و حذف شد. 
دیرکرد او را اشتباه تیم مربیگری اش 
عنوان کرده اند چرا که زمان بازی او را 
به اشتباه اعالم کرده بودند و درست 
را  باید مسابقه اش  نعمتی  که  موقعی 
صرف  برای  اشتباه  به  می کرد  شروع 
را  خودش  نعمتی  بود.  رفته  ناهار 
هر  می داند  اشتباه  این  اصلی  مقصر 
چند که مربی کره ای اش تقصیرها را 
به گردن گرفته است و فدراسیون نیز 
مقصر  یک  دنبال  به  خودش  نوبه  به 
برای مجازات کردن می گردد. »پارک 
سمت  از  که  نعمتی  مربی  میوک« 
خودش کناره گیری هم کرده گفته که 
به اشتباه فکر می کرده ساعت مسابقه 
نعمتی سه است اما این طور نبوده. او 
این  از  قبل  را  استعفایش  نامه  گفته 

اتفاقات به فدراسیون داده است. 

جنجالی ترین ها

زرنگ بازی نافرجام 
در فوتبال

کره  با  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
هم  میانمار  و  عربستان  شمالی، 
گروهی شده بود با یک برد و یک 
باخت و یک تساوی چهار امتیازی 
شد و به عنوان صدرنشین گروهش 
به مرحله بعدی صعود کرد. به نظر 
ایران سعی کرد  می رسد که تیم 
با باخت عمدی به میانمار در گروه 
خود دوم شود تا در مرحله بعدی 
تیم قدرتمندی  با کره جنوبی که 
عربستانی ها  اما  نشود  روبرو  است 
دست تیم ایران را خواندند و آن ها 
هم به کره شمالی یک پیروزی را 
دو دستی تقدیم کردند تا ایران در 
نهایت پس از صعود با کره جنوبی 
از قدرتمند ترین تیم های آسیا و 
بازی و در  قهرمان دوره قبل، هم 

نهایت حذف شود. 
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تیم های دست خالی
دوچرخه سواران ایران در رقابت های جاکارتا که در این بازی ها 
دچار سانحه هم شدند دست خالی و بی مدال به ایران برگشتند. 
یک دوچرخه سوار با حادثه پاره شدن زنجیر چرخ مواجه شد و تایر 
دوچرخه دیگری هم ترکید. در خبرها عنوان شده که دوچرخه ها 
حتی  آن ها  شده اند.  خریداری  دانمارکی  معتبر  کمپانی  یک  از 
و  بیاورند  دست  به  هم  را  قبل  دوره  طالی  مدال  یک  نتوانستند 
رییس این فدراسیون تمامی تقصیرها را به گردن کمبود امکانات 
ای  چاره  نهایت  در  اما  انداخت  باال  اردوهای سطح  برگزاری  برای 
جز عذرخواهی نداشت. عناوین کسب شده توسط دوچرخه سواران 

ایران از رتبه های چهارمی تا هشتمی بود.
بوکس از دیگر رشته هایی بود که ایران در آن نتوانست هیچ مدالی 
به دست بیاورد. فروتن گل آرا و سجاد محرابی دو بوکسور شناخته 
شده تیم ملی بودند که جای شان در این رقابت ها خالی بود اما 
دلیل اعزام نشدن آن ها عدم حضورشان 
در اردوها و همکاری نکردن با تیم 
با سه  ایران  تیم  اعالم شد.  ملی 
رفته  ها  رقابت  این  به  نماینده 

بود که هر سه حذف شدند.
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گردن  و  سر  یک  والیبال 
باالتر از همه

جا  به  با  ایران  والیبال  ملی  تیم 
گذاشتن یک رکورد تحسین برانگیز 
قهرمان این رقابت ها شد تا برتری 
خودش را بعد از کوالک های چند 
ثابت  دیگر  بار  یک  اخیرش  سال 
کند. بلندقامتان ایران بدون باختن 
حتی یک ست توانستند کره جنوبی 

را در فینال مغلوب کنند.

بسکتبال
یک قدم تا قهرمانی

فینال  تا  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
پیش  اقتدار  با  ها  رقابت  این 
چین  دیوار  به  فینال  در  اما  رفت 
رغم  به  و  کرد  برخورد  قدرتمند 
برتری امتیازی که داشت در نهایت 
نتیجه را واگذار کرد تا به مدال نقره 

بسنده کند.

دستاوردهای مهم

کاراته دست پر برگشت
مدالی  هشت  با  کاراته  ملی  تیم 
از  آورد  دست  به  جاکارتا  در  که 
دو  داشت.  را  ها  کارنامه  پربارترین 
طال، یک نقره و یک برنز مدال های 
تیم مردان بود اما زنان کاراته کا هم 
دو نقره و دو برنز به دست آوردند.

یزدانی قهرمان سرعتی
حسن یزدانی به تنهایی در کشتی 
توجه  با  و  انداخت  راه  به  کوالکی 
به این که هیچ کس حریفش نبود 
بدون هیچ دردسری همه رقیبانش 
نمی  اجازه  و حتی  داد  را شکست 
تمام  مسابقه  قانونی  وقت  که  داد 
از هر دونده ای هم  او شاید  شود. 
فینال  تا  و  کرد  عمل  تر  سرعتی 
تا یکی از طالیی ترین مدال  رفت 

هایش را به گردن بیاویزد.
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نوشاد رکوردشکن
نوشاد عالمیان یک طلسم شصت ساله را در جاکارتا در رشته 
پینگ پونگ شکست و ایران بعد از چند دهه موفق شد در بازی 
های آسیایی یک مدال بگیرد که همین ارزش مدال برنز او را 
صد چندان می کند. ایران آخرین بار در بازی های آسیایی سال 

۱9۶۶ توانسته بود به مدال برنز برسد. 

وداع سلیمی بعد از قهرمانی
حق کشی علیه ایران و قضاوت های بحث برانگیز در سال های 
اخیر مانع از موفقیت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی و 
المپیک شده بود اما بهداد سلیمی به رغم ادامه داشتن این رویه 
توانست با مهار وزنه های ۲۳7 کیلوگرم، ۲۴۶ و ۲۵۳ کیلوگرمی 
مدال طال را با اقتدار به دست بیاورد. او بعد از قهرمانی اش وزنه 
ها و زمین را بوسید و به این وسیله از وزنه برداری خداحافظی 

کرد. 
 

حدادی پرتابگر بی رقیب
احسان حدادی از چهره های شناخته شده پرتاب دیسک ایران 
در چهارمین حضورش در این رقابت ها، چهارمین مدال طالی 
آسیایی خودش را در جاکارتا  بگیرد. او در مجموع، شش پرتاب 
موفق داشت که در ششمی رکورد ۶۵.7۱ را ثبت کرد. او تنها 
ورزشکار ایرانی است که در چهار دوره پیاپی بازی های آسیایی 

مدال طال را به گردن آویخته.
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زورآزمایی قهرمانانه در کبدی
ورزش  در  خاصی  مهارت  ها  پاکستانی  و  ها  هندی 
کبدی دارند. این ورزش که بی شباهت به همان بازی 
زو بچگی های ما نیست صحنه رقابت تنگاتنگ ایران و 
هندی در هر دو بخش مردان و زنان در جاکارتا بود و 

در پایان مدال ها به گردن ایرانیان آویخته شد.

کیهانی، دونده طالیی
که  بود  هایی  رشته  دیگر  از  مانع  با  رمتر  هزا  سه  دو 
نماینده ایران توانست در آن رکوردشکنی کند و بعد از 
بیست سال به مدال طال برسد.حسین کیهانی با ثبت 
به  متعلق  که  را  قبلی  رکورد  توانست   8:۲۲:79 زمان 
یک دونده قطری بود بشکند و طالی سال قبل خود در 

مسابقات قهرمانی آسیا را تکرار کند.

مدال واترپلو بعد از 44 سال
تیم ملی واترپلو ایران که  بعد از باخت به ژاپن نتوانست 
تعیین  جهت  خودش  بعدی  دیدار  در  برود  فینال  به 
برنده مدال برنز با چین روبرو شد. با آن که چینی ها 
از تیم ایران جلو افتادند باالخره بازی به تساوی کشیده 
شد تا سرنوشت مدال سومی را ضربات پنالتی مشخص 

کند که ایران با نتیجه 8 بر 7 به پیروزی رسید.
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مداد: گروه موسیقی نوآیین تور کنسرت های خود را آغاز کرده است و 
روی  به  ارغوان  کنسرت  اجرای  برای  مونترال  شهر  در  سگتامبر  روز۲۱ 

صحنه خواهد رفت. 
این گروه در معرفی نامه ای اشاره کرده است که می کوشد »با حفظ 
اصالت های کهن موسیقی ایران زمین و موسیقی دستگاهی، به بیانی ویژه 

از موسیقی و شعر معاصر دست یابد.« 
این کنسرت شامل قطعات آوازی، تصانیف و آوازهایی ساخته شده بر 
مبنای اشعار شعرای قدیم و معاصر ایران است که »ایران« در محوریت 

این قظعات قرار دارد. 
خوانندگی این گروه بر عهده مژگان شجریان 
است. مژگان شجریان متولد سال ۱۳۴8، در 
تهران است و در خانواده ای به دنیا آمد که 
در آن پدر )محمد رضا شجریان( اسطوره 
به  زمین  ایران  آواز  در  تکرارنشدنی 

خود  اوکارشناسی  رود.  می  شمار 
کارشناسی  نقاشی،  رشته  در  را 
ارتباط  رشته  در  را  خود  ارشد 

کارشناسی  و  تصویری 
رشته  در  دیگری 
موسیقی را از دانشگاه 
هنر اخذ کرده است.

با مژگان شجریان 
به بهانه برگزاری کنسرت 

ارغوان در مونترال 
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در ادامه گفتگوی آیدا تاتاری با مژگان شجریان را مطالعه می کنید.

گروه نوآیین چطور شکل گرفت و داستان پیدایش و رشد این گروه 
چه بوده است؟

سال ۲0۱7 آقای سورنا صفاتی برای من ایمیلی از کارهایشان فرستادند. 
پس از شنیدن آن ها  بسیار به وجد آمدم، چرا که کارهایشان را بسیار زیبا 
و ارزنده یافتم. تمامی کارها،  چه از نظر انتخاب اشعار و چه از نظر ملودی 
پردازی و آهنگ سازی به بهترین و کامل ترین شکل ممکن ساخته شده 
بودند. عالوه بر آن ایشان نوازنده بسیار برجسته ای نیز هستند، همان ایمیل 
آغاز همکاری ما و شکل گیری گروه نوآئین بود. به جز من و آقای صفاتی 
علی  و  ای  کوبه  سازهای  اساتید  و  نوازندگان  از  حدادی  پژمان    ،آقایان 
پژوهشگر  نوازنده برجسته عود و از شاگردان برجسته استاد نریمان دیگر 

اعضاء تشکیل دهنده گروه نو آئین هستند. 
در کارهای گروهی  دو ساز سنتور و عود می توانند با توجه به اختالف 
ر ِنِْج )بُرد( صوتی که دارند همخوانی خوبی با هم داشته باشند. به همین 
دلیل و با وجود اینکه تعداد سازهای گروه ما زیاد نیست، کامال احساس می 

شود که یک ارکستر بزرگ در حال همنوازی هستند. 
بعالوه گروه ما تازه شکل گرفته است و شرایطمان ایجاب نمی کرد که 
گروه بزرگی داشته باشیم اما همه ما امیدواریم با بهتر شدن شرایط و در 

آینده نزدیک تعداد هنرمندان تشکیل دهنده گروه را افزایش دهیم. 
بسیار خوب  که  موسیقی  بر  کردم عالوه  اشاره  پیشتر هم  که  همچنان 
تنظیم شده، تمامی اشعاری که برای آوازها و تصنیف ها انتخاب شده اند، 

از نظر محتوا  بسیار پر اهمیتند.  
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آیا این گروه رویکرد و دیدگاه خاصی نسبت به شرایطی که در 
آن زندگی می کنیم دارد؟ ؟

رویکرد این گروه همدلی است، درست است که بیش تر اعضاء این گروه 
ایران جایگاهی  ما  برای تک تک  اما  زندگی می کنند؛  ایران  از  خارج 
مهم تر از زادگاهمان دارد. آن گونه که نمی توانیم به اوضاع و احوال 
کنونی آن بی اعتناء باشیم. در گروه نوآیین قصد داریم با همدلی، در 
جامعه  کنونی  اوضاع  با  هم دردی  یک حس  به  خود  شنوندگان  کنار 

ایران برسیم. 

ایده اجرای کنسرت زنده چطور شکل گرفت؟
به ضبط استودیویی کارها  ابتدا فقط تصمیم داشتیم که  راستش در 
اکتفاء کنیم، و از آنجایی که  اعضاء گروه در شهرهای مختلفی زندگی 
می کنند، تمرین ها همیشه اینترنتی انجام می شد و یک ماه پیش کارها 
را در استودیو ضبط کردیم. همزمان با تمرین ها و با پیشرفت کار به این 
فکر کردیم که حیف است کارها را به صورت زنده اجرا نکنیم. نتیجه 
ضبط کارها همان شد که می خواستیم، پس تصمیم گرفتیم این لذت 
را با همه فارسی زبانان و دوستداران موسیقی کالسیک ایرانی شریک 

شویم.  

در چند کشور و شهر اجرا خواهید داشت؟ 
 فعال در دو کشور امریکا و کانادا و به ترتیب  در هفت شهر شیکاگو، 
آلبوکرک )آریزونا(، ونکوور، لوس انجلس، مونترال، تورنتو، مسا )آریزونا( 

اجرا داریم.  

چه قطعاتی در این کنسرت اجرا خواهند شد؟
اجراِء  دوستانم  همراه  به  را  آواز  دو  و  تصنیف  کنسرت شش  این  در 
خواهیم کرد: ارغوان با شعری ازاستاد ابتهاج که شعری از زبان شاعر 
زندانی، خطاب به درخت ارغوانی است که در حیاط خانه اش روییده 
است.  شاعر  در ارغوان به بیان احساسات  و عواطفی می پردازد که 

نسبت به دنیای آزاد دارد. 
تصنیف خموشانه که بر روی شعری بسیار زیبا و اجتماعی به همین نام 
از استاد شفیعی کدکنی در مورد شهر ما و روح شادی ای که بایستی در 

جای جای آن جاری باشد و نیست. 
آینه شکسته و شبهای ناباور هر دو با اشعاری از استاد ابتهاج. مقام 
مجنون  و مشتاقی و شیدایی از حافظ شیرازی و دو قطعه آوازی یکی 
شعر سروده ای از خودم به یاد وطنم و دیگری شعری از استاد ابتهاج.  
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اشاره کردید که تمریناتتان بیش تر اینترنتی بوده است، برای ضبط 
آثار چه کردید؟

آقای صفاتی در نیومکزیکو ضبط سنتور را انجام دادند، دو روز هم تشریف 
آوردند کالیفرنیا و در خدمت جناب آقای آرمین کارباف صدای خواننده را 
ضبط کردیم. بقیه سازها در ایران و خدمت آقای کوروش دانایی ضبط شده 
اند، آقای غالمرضا صادقی نیز میکس و مسترینگ کارها را عهده دار بوده 

اند.

شما در مونترال هم اجرا خواهید داشت. آیا پیش تر هم به این شهر 
سفر کرده بودید؟

متاسفانه تاکنون به مونترال سفر نکرده ام. اما دوستان خوب و نزدیکی در 
این شهر دارم که همیشه  از زیبایی های مونترال  و اینکه مردم بسیار اهل 
فرهنگ و هنری دارد برایم تعریف می کنند. خیلی دوست دارم مونترال را 
از نزدیک ببینم و در کنار فارسی زبانان اهل فرهنگ و هنر دوست مونترال 
شبی خوش و فراموش نشدنی ای را رقم بزنیم. از صمیم قلبم برای رسیدن 

۲۱ سپتامبر و بودن در کنار هموطنانم لحظه شماری می کنم. 

آینده فعالیت گروه نوآیین چگونه خواهد بود؟ آیا این پروژه ادامه 
خواهد یافت؟

نمی دانم، باید ببینیم شرایط در آینده چگونه است.   قبال هم گفتم که 
از کارهای آقای صفاتی  و ادامه همکاری با ایشان بسیار لذت میبرم چرا 
که می بینم عالوه بر سلیقه بسیار خوب در آهنگسازی و چیره دستی در 
نوازندگی، از نوآوری و خالقیت در کارهایشان نمی ترسند. افزون بر تمامی 
این ها شخصیت بسیار خوب ایشان ، چه در کار و چه در هنر، همکاری با 

ایشان را برای من بسیار با ارزش کرده است. 
با جناب پژمان حدادی هم مدتهاست که افتخار آشنایی و همکاری داشتم 

و دارم، افتخاری است برای من که ایشان با من همکاری می کنند.
افتخار همکاری  تا کنون  با وجود آشنایی دیرینه  با آقای پژوهشگر هم 
نداشتم، همکاری در گروه نو آئین فرصت مغتنمی بود که همکاری با ایشان 

را هم در کارنامه کاری خودم داشته باشم. 
نمی توانم در مورد آینده با قاطعیت صحبت کنم، اما می توانم با قطع 
این همکاری بسیار راضی هستم  این گروه و  از  امروز  به یقین بگویم که 
و مطمئن هستم که همه دوستداران موسیقی کالسیک ایرانی نیز پس از 

شنیدن کارها با من موافق خواهند بود.

خانم شجریان ممنون از وقتی که در اختیار »مداد« قرار دادید.
را شب ۲۱  عزیزان  امیدوارم تک تک شما  و  از شما سپاسگزارم  من هم 

سپتامبر در سالن اسکار پیترسون ببینم.
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آتش نشانان  امسال   ،CTV خبرگزاری  گزارش  به 
افراد سیگاری برای خاموش کردن  از  مونترال درباره عادت بعضی 
ته سیگار خود در گلدان های شهر هشدار دادند. کودهای شیمیایی 
موجود در گلدان ها تا پنج ساعت بعد از رها کردن فیلتر سیگار در 
خاکشان، می توانند مشتعل شوند و منجر به آتش سوزی گردند. در 
سال گذشته  فقط در مونترال، حدود شصت مورد آتش سوزی به 
خاطر این عادت غلط افراد سیگاری  به وقوع پیوسته است. امسال 
نیز تا ماه می دو آتش سوزی در ساختمان Le Devoir و منطقه 

Notre-Dame-de-Grâce به همین علت گزارش شد.
سیگار بیش و پیش از خطر افزایش آتش سوزی در مناطق شهری، 
برای سالمت مصرف کنندگان آن بسیار مضر است به طوریکه ساالنه 
از  ناشی  بیماری های  خاطر  به  جهان  در  نفر  میلیون  هفت  حدود 
سیگار جان خود را از دست می دهند. عالوه بر آن سیگار در سطح 

باالتری یکی از عوامل مهم آلودگی محیط زیست است.

ته سیگارهای ماندگار
این بالی کوچک مخرب

زینب یوسف زاده
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برای تولید سیگار از تنباکو استفاده می شود که معموال در جنگلهای 
بارانی و انبوه به عمل می آید. بنابراین صنعت کشت تنباکو و تولید سیگار 

یکی از عوامل جنگل زدایی در جهان است.
آفت کشهای شیمیایی  و  کودها  از  باالیی  در سطح  تنباکو  در کشت 
استفاده می شود که منجر به آلودگی خاک و آب می گردد. این آلودگی 
باعث کاهش حاصلخیزی خاک می شود و استفاده از آن برای کشت سایر 

محصوالت را غیر ممکن می  کند.
فیلتر سیگار از فرآورده های پالستیکی تهیه می گردد که تجزیه آن ده 
سال به طول می انجامد. در تمام این مدت فیلترها عامل آلودگی خاک 

هستند.
فیلتر سیگار به همراه جریان آب به رودخانه ها، دریاها و اقیانوسها راه 
می یابد. این زباله کوچک، سبک و پرتعداد، آب های جاری و زیر زمینی 
جهان را آلوده می کند و به شکل گسترده ای زندگی آبزیان جهان را در 

خطر جدی قرار می دهد.
مصرف گسترده سیگار یکی از عوامل تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید 
کربن و متان است. دود کردن سیگار هر سال ۲.۶ میلیارد کیلوگرم دی 

اکسید کربن و ۵.۲ میلیارد کیلوگرم متان وارد جو زمین می کند.
از  نیز  آورده می شوند  به خیابان ها  برای گردش  حیوانات خانگی که 
فیلتر  می بینند. خورده شدن  آسیب  زمین  روی  بر  رها شده  فیلترهای 
سیگار توسط حیوانات می تواند موجب بروز آسم، بیماری های ریوی  و 

سرطان در آنها گردد.
جنگلهاست.  گرفتن  آتش  عوامل  از  یکی  شده،  مصرف  سیگار  فیلتر 
آتش گرفتن جنگلها عالوه بر اثرات زیست محیطی ناشی از کاهش تنوع 
مرگ  و  اموال  و  خانه   تخریب  باعث  ساالنه  حیوانی،  و  گیاهی  زیستی 

بسیاری از انسان هاست.
آب،  هوا،  سالمت،  که  عادت  این  به  که  است  نرسیده  آن  وقت  آیا 

اکوسیستم و زندگی شهری ما را به خطر می اندازد پایان دهیم؟
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با FGR سبزترین تیم فوتبال جهان آشنا شوید
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 Forest Green Rovers  (FGR(فوتبال باشگاه 
از سازمان ملل  متحد  انگلستان، تنها تیم فوتبال جهان است که 
گواهینامه تیم کربن خنثی )Carbon Neutral( را دریافت کرده و 
در فیفا به صورت رسمی به عنوان سبزترین تیم فوتبال دنیا ثبت 

شده است. 
وضعیت »کربن خنثی« به شرایطی گفته می شود که یک سازمان 
با اعمال راهکارهایی میزان تولید و کاهش دی اکسید کربن خود را 

برابر کند و در نتیجه ردپای کربن او صفر گردد.
Dale Vince رئیس هیئت مدیره کلوب فوتبال FGR در مصاحبه 
با شبکه  CNN درباره تأمین الکتریسیته باشگاه گفته است: »بیست 
باقی آن  و  از صفحات خورشیدی  نیاز،  الکتریسیته مورد  از  درصد 
از نیروگاه های بادی تأمین می گردد. برای روشنایی نیز از المپهای 
LED استفاده می  شود تا در مصرف الکتریسیته تا حد امکان صرفه 

جویی گردد.«

تیمی سبز در میدان 
مستطیل سبز

زینب یوسف زاده

سیاره زنده

https://www.thenonleaguefootballpaper.com/latest-news/national-league-step-one/19190/forest-green-rovers-defeat-tranmere-to-win-promotion-to-the-football-league/
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او در خصوص حمل 
و نقل های داخل زمین 

حرکت  مانند  چمن، 
عنوان  نگهدارها،  خط 

آمدهای  و  رفت  برای   « کرد: 
از خودروهای  رایج در داخل زمین 

محل های  باشگاه،  در    او  گفته  به  می شود.«  استفاده  الکتریکی 
تیم  طرفدارهای  بنابراین  دارد.  وجود  الکتریکی  خودروهای  شارژ 
آنجا  در  و  بیایند  باشگاه  محل  به  الکتریکی  ماشین  با  می  توانند 
خانه  به  بازی  تماشای  از  بعد  و  کنند  شارژ  را  ماشین هایشان 

برگردند.
به گفته Vince زمین چمن باشگاه با روش های اُرگانیک نگهداری 
می شود. این چمن با جلبک دریایی اسکاتلندی تغذیه می شود و 
از آفت ُکش شیمیایی برای آن استفاده نمی  شود. همچنین برای 
نگهداری از زمین چمن از یک ربات ویژه استفاده می شود که با 

باتری خورشیدی در زمین چمن حرکت می کند.
نکته بسیار مهم درباره این کلوب آن است که  کلیه بازیکنان، 
کارکنان و هواداران این تیم گیاه خوار هستند. محورهای  اخالقی 
این باشگاه بر اساس رعایت اصول  توسعه پایدار تدوین شده است 

که یکی از آن ها تغذیه است. 
او درباره سیستم غذا به مجری CNN گفت: »به نظرم این موضوع 
بسیار مهمی برای محیط زیست است که ما بدانیم غذایمان را از 
کجا تأمین می کنیم.« او در ادامه گفتگویش اشاره کرد که از نظر 
ساده ای  و  شمار  انگشت  نکات  رعایت  باشگاه  این  اخالقی  اصول 
انرژیمان تأمین می شود، چطور سفر  اینکه چگونه  مانند توجه به 
می کنیم و چه می خوریم، برای کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید 

کربن بسیار مهم است.

سیاره زنده
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باشگاه گفت: »ما غذاهای دلچسبی  Vince در خصوص غذای 
اینجا داریم، برگر داریم، چیپس داریم، پای )یک نوع شیرینی( 

داریم، ما فقط محصوالت حیوانی نداریم. «
این رژیم غذایی چطور  با  بازیکنان  این سوال که  او در جواب 
کارایی صحبت کردیم.  زاویه  از  آنها  با  ما   « کنار می آیند گفت: 
همانطور که می دانید تمام ورزشکاران موضوع غذا برایشان مهم 
است و در سالهای اخیر بسیاری از ورزشکاران نخبه در بوکس، 
نیز  این خبرها  آورده اند.  روی  وگان  غذای  به  فوتبال  و  فرمول۱ 
ما  بازیکنان  ولی  کنیم.  تقویت  را  پیاممان  تا  کرد  کمک  ما  به 
خودشان بعد از مدتی تغییر را احساس کردند و برخی از آنها نه 
فقط برای مدتی که در باشگاه هستند بلکه تصمیم گرفتند برای 

تمام عمرشان گیاهخوار بشوند.«
او در جواب سوال مجری که پرسید: ولی باشگاه FGR ، کلوب 
ورزشی کوچکی است، نظر شما درباره تطبیق پذیری باشگاه های 
بزرگ با این شرایط چیست؟ ، پاسخ داد: » کارهایی که ما انجام 
نسبت  ما  که   می شوند  باعث  و  هستند  ابتدایی  خیلی  می دهیم 
که  می کنم  فکر  من  لذا  داشته  باشیم.  بیشتری  پول  گذشته  به 
برای  باشند.  داشته  را  انجامش  اراده  آنها  اگر  است  ساده ای  کار 
ما  کرد.  شروع  می شود  پالستیکی  ظرفهای  و  کیسه ها  با  مثال 
تمام لیوانهای قهوه را به نوعی عوض کرده ایم که الیه پالستیکی 
که  هست  زیادی  کارهای  شوند.  بازیافت  قابل  تا  باشند  نداشته 
می شود انجام داد و نیاز به انجامش نیز وجود دارد. به شرط اینکه 
بخواهید که انجامش بدهید. و من فکر می کنم بسیاری از کلوبها 

اخیرا به این مسائل فکر می کنند.«
این باشگاه در نظر دارد تا در آینده آغاز به ساخت استادیومی 
اولین  سازه  این  نماید.   Eco-Park نام  با  نفر  هزار   ۵ ظرفیت  با 
 Zaha Hadid استودیم تمام چوبی جهان خواهد بود که توسط

طراحی شده است.

سیاره زنده

https://www.cnn.com/videos/sports/2018/08/03/forest-green-rovers-eco-arena-greenest-football-club-spt-intl.cnn
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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


کسانی که به زانر وحشت در سینما عالقه دارند حتما با 
نام فیلم احضار یا Conjuring آشنا هستند. 

این فیلم و دنباله آن که به نام احضار ۲  ساخته شد، ادعا می کنند 
بر مبنای داستان هایی واقعی ساخته شده اند و در آن روایت یک 
زوج محقق در زمینه دنیای ماورالطبیعه و ارواح را روایت می کنند.

این زوج، در این دو فیلم به سراغ  دو داستان و دو پرونده ماورالطبیع 
می روند و در آن به بررسی روایت هایی می پردازند که در  آن ادعا 
می شود نیروهایی ماورالطبیعه، ارواح یا موجودات خبیث مکان یا 

افرادی را تسخیر کرده اند.
این دو فیلم ژانر وحشت به خصوص با تکیه بر ایده واقعی بودن 
برخی از روایت ها  و همچنین ایجاد حس تعلیقی بزرگ، به آثاری 
با آثاری  هراسناک و موفق بدل شدند. اگرچه شاید نتوان آن ها را 
مانند جن گیر یا پروژه جادوگر بلیر مقایسه کرد اما در میان انبوهی از 
فیلم های ژانر وحشت که هر سال ساخته می شوند، جایگاه مناسبی 
دارند. این دو فیلم تنها بر المان وحشت مبتنی بر تعلیق پیش نمی 
روند و در کنار تالش برای به هراس انداختن شما سعی می کنند 

روایت و داستانی قابل قبول را برای مخاطب خود روایت کنند.

خواهر مقدس هراسناک 
دنیای ارواح

راهبه

پوریا ناظمی
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از دل داستان های این دو فیلم چند داستان جنبی دیگر نیز بیرون 
آمده است. برای مثال داستان عروسک نفرین شده آنابل که در این دو 
فیلم مورد اشاره قرار می گیرد به طور مستقل به دو داستان و فیلم 
مستقل بدل شده است و در نهایت این مجموعه فیلم ها دنیایی به هم 

پیوسته را ساخته است.
در قسمت دوم فیلم احضار شخصیت اصلی داستان خود را در مواجهه 
با روح یک راهبه می بیند. این راهبه خبیث با وجودی که نقشی مهم 
در داستان بازی می کند اما ما از پیشینه و داستان او مطلع نمی شویم.
حاال تهیه کنندگان این مجموعه فیلم به این شخصیت برگشته اند تا 

داستان روح راهبه را روایت کنند.
دو  که  جایی  می شود.  آغاز  رومانی   ۱9۵۲ سال  در  داستان  این 
خواهر روحانی که در صومعه ای به نام کارتا زندگی می کنند از سوی 
موجودیتی شریر مورد حمله قرار می گیرند. این آغاز داستان راهبه 

است. 
فیلم راهبه با وجودی که نتوانسته نظر منتقدان را به خود جلب کند 

و  است    تنها ۶.۲   IMDB در  آن  امتیاز  و 
توانسته است  تنها  تومیتوز  در روتن 

%29 آرا به خود اختصاص دهد 
آغاز  نوعی  به  وجود  این  با  اما 
ترسناک  های  فیلم  فصل 

سال به شمار می رود.
فصلی که با نزدیک شدن 
خود  اوج  به  هالووین  به 
می رسد و پاییز را به بهار 
وحشت  دنیای  عالقه مندان 

بدل می کند.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

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

تلفن: ۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷

tel:5142700077


این شست های منحرف
نگاهی به عارضه انحراف انگشت شست پا

با ذوق و شوق کفشی را انتخاب می کنید و نوبت به امتحان 
اما به محض این  که کفش به پای تان می رود، در قسمت  کردنش می رسد؛ 

پنجه کفش به خصوص در ناحیه پایه شست تان درد یا فشاری را احساس 
می کنید و تحمل کفش برای تان سخت می شود. ممکن است کفش های 
زیادی را آزمایش کنید و این حالت تکرار شود. این مشکل عارضه ای است 
که خیلی افراد به آن مبتال هستند و اگر خودتان هم به آن مبتال نباشید 
به طور حتم کسی را در اطراف خود می شناسید که با این مشکل روبرو 

است. 
بونیون )Bunion( یا انحراف شست پا، برآمدگی استخوانی است که 
تشکیل  پا  کف  استخوان  و  پا  شست  استخوان  اتصال  محل  روی  بر 
می شود. فشار انگشت شست پا به انگشت کناری باعث بیرون زدگی 
با  می تواند  حالت  این  می شود.  پا  شست  مفصل  شدن  بزرگ تر  و 
درصد  باشد.  همراه  شست  مفصل  روی  بر  حساسیت  و  قرمزی 

باالیی از مبتالیان را خانم ها تشکیل می دهند.

چه عوامل شست ها را منحرف می کند؟
نامشخص  عارضه همچنان  این  آمدن  به وجود  اصلی  علت  
از علل  زیادی مطرح شده است که می توان  است. دالیل 

ارثی، بدشکلی  پا در زمان تولد و یا صدمات را نام برد. 
افزایش  ابتال را  عوامل خطری نیز وجود دارد که احتمال 

می دهد:

مهرنوش اردالن یکتا 
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• پوشیدن کفش پاشنه بلند، انگشتان پا را به جلوی کفش فشار می دهد 
و به انگشتان پا آسیب می زند؛

تیز  نوک  یا  و  باریک  خیلی  تنگ،  کفش های  بیشتر  که  افرادی   •
می پوشند، بیشتر مستعد ابتال این عارضه هستند؛

• افرادی که روماتیسم مفصلی دارند، بیشتر مستعد انحراف شست پا 
هستند؛

• افرادی که در خانواده خود افراد مبتال دارند، بیشتر دچار می شوند.
نشانه های بیماری

• تورم، قرمزی یا حساسیت اطراف مفصل شست پا؛
• ایجاد پینه )این حالت زمانی اتفاق می افتد که انگشت اول و دوم بر 

روی هم افتاده باشند(؛
• درد متناوب یا دایمی؛

• برآمدگی بر روی قسمت بیرونی پایه انگشت شست؛ 
• زمانی که فرد روماتیسم مفصلی همزمان داشته باشد، حرکات انگشت 

شست پا محدود می شود.

چه زمانی یاید به پزشک مراجعه شود؟
با این  که این عارضه معموال تا موارد خیلی شدید به درمان خاصی نیاز 
باید به پزشک جهت درمان  ندارد؛ اما چنانچه شامل موارد زیر باشد، 

مراجعه شود:
• درد بر روی شست پا به صورت دائمی وجود داشته باشد؛

• برآمدگی کامال واضحی بر روی مفصل شست وجود داشته باشد؛
• حرکات شست یا خود پا محدود شده باشد؛

• یا یافتن کفش مناسب بسیار سخت شده باشد.
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تشخیص و شدت عارضه معموال به وسیله معاینه پزشک صورت می گیرد و تنها 
در موارد محدودی نیاز به انجام تصویربرداری وجود دارد.

درمان
اساس درمان بر دو نوع درمان محافظه کارانه و درمان جراحی، بسته به شدت 

عارضه و انتخاب بیمار است.

درمان محافظه کارانه
می تواند درد و فشار را تخفیف دهد و شامل:

قرارگیری  برای  کافی  فضای  که  راحت  کفش  از  استفاده  مناسب:  کفش   •
انگشتان پا داشته باشد.

• استفاده از پد و نوارها یا آتل هایی برای کاهش فشار بر مفصل. می توان از 
آتل های بدون نسخه ای که در داروخانه ها وجود دارد استفاده کرد و یا پزشک 
با استفاده از پد و چسب برای بستن پا و قرار دادن  آن در وضعیت طبیعی 
کمک کند. این درمان ها استرس را از روی بونیون برداشته و درد را کاهش 

می دهد.
 )Advil( ایبوبروفن، )Tylenol( درمان دارویی: داروهایی مانند استامینوفن •
یا ناپروکسن سدیم )Aleve( می توانند به کنترل درد کمک کنند؛ در مواردی 

نیاز است که پزشک به درون مفصل کورتون تزریق کند.
کاهش  برای  یخ  از گذاشتن  رفتن طوالنی می توان  راه  یا  ایستادن  از  بعد   •

التهاب بر روی مفصل استفاده کرد.
• قرار دادن پد نرم داخل کفش می تواند فشار را به صورت برابر در هنگام راه 
رفتن پخش کند، عالیم را کاهش دهد و از بدتر شدن عارضه جلوگیری کند. 
می توان از کفی های طبی بدون نسخه و یا کفی های ارتوپدی که توسط پزشک 

نسخه شده است نیز استفاده کرد.
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درمان جراحی
چنانچه درمان محافظه کارانه عالیم را کاهش ندهد، درمان جراحی در 
نظر گرفته می شود . اما باید توجه داشت که این درمان تا هنگامی که 
عارضه بونیون با زندگی روزمره فرد تداخل ایجاد نکرده و درد مکرر 
نداشته باشد توصیه نمی شود. روش های مختلفی برای انجام جراحی 

وجود دارد که بسته به مورد، فرد به فرد متفاوت است. 
بالفاصله بعد از عمل فرد می تواند بر روی پا راه برود، اگرچه بهبودی 
کامل بین هفته ها تا ماه ها می تواند طول بکشد. بعد از بهبودی باید از 
کفش های مناسب استفاده کرد و توصیه های پزشک را جدی گرفت؛ 
زیرا در اثر استفاده از کفش نامناسب، احتمال برگشت بیماری وجود 

دارد.
با این  که علت وجود عارضه بونیون به طور قطع مشخص نشده است 
اما پوشیدن کفش نامناسب یکی از مواردی است که به احتمال زیاد 
می تواند به وجود آمدن آن را تسهیل کند. کفش مناسب کفشی است 
که میان انگشت بلند پا و جلوی کفش فضای خالی وجود داشته باشد 

و احساس فشار بر روی هیچ قسمتی از پا نباشد.
شاید الزم باشد که این بار در هنگام خرید و انتخاب کفش بیشتر از 

زیبایی و پیروی از مد، به سالمت پا توجه شود.
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با سالم. هفته گذشته به طور ناگهانی دستم توسط یک سنجاب گاز گرفته 
شد. اقدامات اولیه صحیح در این شرایط چیست؟

با سالم به شما. چنانچه گاز گرفتگی زخم عمیقی به جای گذاشته و خونریزی 
داشته باشد با یک گاز یا پارچه تمیز محل زخم را فشار دهید و فورا به اورژانس 
بیمارستان یا کلینیک مراجعه کنید تا زخم شستشو داده شده و با توجه به شدت 

زخم، پانسمان صورت گیرد. معموال واکسن کزاز تجویز می شود. 
واکسیناسون  باشد  گرفته  صورت  گرفتگی  گاز  خانگی  سگ  یا  گربه  توسط  اگر 
حیوان بررسی می شود و اگر حیوانی غیر از این ها باشد، پزشک از وجود هاری در 
به نوع حیوان تصمیم می گیرد که  با توجه  با خبر است و  انواع حیوانات منطقه 
برای تان واکسن هاری تجویز کند یا نه؛ مثال اگر شما با خفاش مواجه شده باشید 
و به شما نزدیک شده باشد، حتی اگر گازتان هم نگیرد باید واکسن هاری بزنید. 

با توجه به شدت محل زخم آنتی بیوتیک خوراکی یا موضعی برایتان تجویز می شود. 
در صورتی که گازگرفتگی خفیف است و زخمی بر جای نگذاشته باشد، بالفاصله 
آنتی بیوتیکی  موضعی  پماد  از  و  بشویید  کامل  طور  به  صابون  و  آب  با  را  محل 

استفاده 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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اردکها 
چطور مي پرند؟
مادام معلم پیش دبستانی است. سنش حدود 70 سال است. 
ما را دعوت کرده است به کالسش برویم تا برایمان از قوانین کالس و 

بچه هایمان بگوید.
از همان هایی که توی فیلم ها مي دیدم. مادام  کالس شبیه رویاست، 
پیراهنی پوشیده که دامنش تکه دوزی شده از رنگ های صورتی، زرد 
و آبی. مي نشینیم روی صندلي های کوچکی که در طول روز جای بچه 
تعدادی  از  دقیقه ای مي گذارد،  دو  ویدئو  برایمان یک  او  است.  هایمان 
تکان  و  ایستاده  پله ها  باالی  اردک ها  مادر  مادرشان.  و  اردک  جوجه 
نمي خورد. جوجه ها تمام تالششان را برای پریدن روی پله ها و رسیدن 
به مامان اردک مي کنند. یکی یکی موفق مي شوند. مي پرند، مي افتند و 

آزاده مقدم
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باز مي پرند و باالخره آخرین جوجه هم به مادرش مي رسد. مادام دعوتمان 
از مامان اردک. مي گوید بپذیرید سرعت همه بچه ها  میکند به یادگیری 
یکسان نیست؛ اما شما باید همان باال بایستید تا آن ها سعی کنند و بپرند. 
مي گوید خودش هم در کودکی کودکانش بارها دلش سوخته و آمده پایین 

پله ها و بچه هایش را هول داده به جلو. 
این  برای  چقدر  مي کنم  فکر  خودم  با  شده  جمع  چشمانم  توی  اشک 
صندلي ها بزرگم، دیر رسیدم سال ها پیش باید مي آمدم.  حاال نوبت رسیده 
به توضیح قوانین و روش های آموزش مادام. دور کالس مي چرخد و به ما 
روی دیوارها چیزهایی را نشان مي دهد. حروف الفبا، صورتک های خنده و 
اخم، عکس ها، حیوانات و دنیایی که مادام روی دیوارهای کالس ساخته و 
گاهی برای نشان دادن بخشی از آن مي پرد باالی چهارپایه اش تا دستش به 

باالی باالی این دنیا هم برسد.
از مداد دست گرفتن تا بریدن کاغذ با قیچی را به ما آموزش مي دهد. حتی 
یادمان مي دهد کودکانمان چطور باید با دست های کوچکشان حوله هایشان 
است.  شده  گرفته  نظر  در  ساله  پنج  بچه  یک  برای  مهارت ها  بزنند.  تا  را 
مي گوید امروز آن ها را به حیاط برده و ایستادن توی صف و بازی کردن به 
نوبت را یادشان داده است. او یک چوب جادو با روبان قرمز نشانمان مي دهد 
و میگوید ظهرها چطور با چوب جادویش بچه ها را از جای خوابشان بلند 
مي کند و بیدارشان مي کند. مادام شبیه مری پاپینز شده است و من حاال 
فقط یک آرزو دارم، کاش قبل از پسرک، من شاگرد مادام مری پاپینز بودم 
اینقدر بوی میز و نیمکتهای چوبی کودکیم را نمي داد. حاال من و  و تنم 
پسر پنج ساله ام با هم حوله ها را تا مي زنیم عادات روزانه را با شعر تمرین 

مي کنیم و من باید یک اردک مادر باشم و صبوری را تمرین کنم.
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شروع از ۲۲ سپتامبر
فرهنگسرای سینا
اطالعات بیشتر

http://goo.gl/cXJeys


فرماندار 
نافرمان

زمان: 7 سپتامبر 1672

مکان: شهر کبک)سیتی( 

به مناسبت سالروز 
ورود فرماندار کبک سیتی

مجسمه  روبروی 
ژنرال شامپلن، در میدان اصلی شهر کبک سیتی و بر فراز دیواره 
قرار  لوران  سنت  رودخانه  زیبای  وسعت  به  رو  که  شهر  اصلی 
با  استوار  و  کشیده  فلک  به  سر  زیبایی  بسیار  کاخ  گرفته است، 
شیروانی ها و برج و باروی سبز رنگ خودنمایی می کند. این بنای 
کبک  تاریخی  شهر  بصری  جاذبه های  از  یکی  که  مهم  و  تاریخی 
 Louis deفرانتونک کنت  شهر،  بزرگ  فرماندار  یادبود  به  است، 
بنای  این  شده است.  ساخته  و  نامگذاری   Buade de Frontenac
مهم، روزهای تاریخی و سرنوشت سازی از سرزمین پهناور کبک و 
نبردهای امپراطوری جدید فرانسوی ها را از قدیم تا به امروز شاهد 
فرانسوی  با سیاست  و  فرماندار هوشمند  نام  که  کاخی  بوده است. 
را به دوش می کشد که سال ها برای تامین امنیت این امپراتوری 

تالش کرد و حتی بومیان را نیز وادار به همپیمانی و صلح کرد. 
کنت فرانتونک در فرانسه متولد شد. پدر و مادرش هر دو در دربار شاهان 
پدرخوانده  نحوی  به  هم  فرانسه  پادشاه  هشتم  لویی  و  می کردند  خدمت 
او محسوب می شد. به همین دلیل از کودکی در جایگاه اجتماعی بسیار 
مهمی قرار داشت. با این حال او برای سال ها تالش بسیار کرد تا توانست 
در امپراتوری فرانسه به پست و مقام مهم و جایگاه باال برسد. او در تمام 
دوران خدمتش به سختی در آلمان، هلند و ایتالیا برای فرانسه مبارزه کرد 
و در نهایت به مقام مارشال رسید. در سال ۱۶7۲ میالدی او از طرف پادشاه 
فرانسه به سمت فرماندار شهر کبک که مرکز امپراتوری جدید فرانسوی ها 

در آن سوی اقیانوس بود برگزیده شد.

مریم ایرانی
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قلمرو  مرزهای  افزایش  در  سعی  رسید  شهر  این  به  اینکه  محض  به  او 
و  به خلیج مکزیک  را  فرانسوی ها  مرزهای جدید  توانست  و  سرزمین کرد 
از  یکی  کند.  نزدیک  انگلیسی ها،  قلمروهای  و  پی  سی  سی  می  رودخانه 
افزایش قدرت  با  بود که  این  از زمان  برهه  این  فرانتونک در  کارهای مهم 
توانست نقش مهمی در تجارت  او  استان کبک،  آبی  بر مرزهای  نظارت  و 
بود، داشته  ارزش ترین تجارت های کبک  با  و  از حساس ترین  خز که یکی 
باشد. قدرت فرانتونک، باعث اختالف بین تجار مونترال و شهر کبک شد و 
فرانتونک مدام با آن ها و مقامات کلیسا که در این تجارت ها سهمی داشتند 

درگیر می شد.
و  باهوش  فردی  سیاسی  و  اجتماعی  نظر  از  فرانتونک  کنت  طرفی  از 
زیرک بود و برای همین به شدت به اجتماعی که فرمانداری آن را به دست 
قلمروی  اینکه  برای  انگلیسی ها  که  بود  فهمیده  او  داشت.  دقت  گرفته بود 
با آن ها وارد تجارت شده اند  بومیان حفظ کنند،  از دست حمالت  را  خود 
Iro- ایروکوآ با بومیان  او هم شروع به معامله  انگلیسی ها  با   و برای رقابت 
quois کرد. البته شاه فرانسه موافق فروختن همه اقالم تجاری به بومیان 
فرانتونک  کنت  ولی  کرده بود.  ممنوع  را  آن ها  به  الکل  فروش  مثال  و  نبود 
برای اینکه بومیان را با فرانسوی ها متحد کند باید در رقابت با انگلیسی ها 
این کار را می کرد. در نتیجه او شروع به برقراری ارتباط با قبایل بومی کرد 
و در مقابل حمالت آن ها عکس العمل جدی نشان نمی داد و همین باعث 
شد تا این قبایل چندین بار فرانسوی های زیادی را در نبرد از بین ببرند. 
باعث  داده بود  نشان  فرانتونک  که  وخودسری هایی  اقدامات  تمام  مجموعه 
شد تا این نافرمانی های او سبب احضارش به فرانسه شود و بعد از دهسال 
شاه فرانسه، سمت فرمانداری را از او پس بگیرد. بعد از گذشت هفت سال 
بومیان  و همدستی  با کمک  انگلیسی ها  پاریس،  به  فرانتونک  بازگشت    از 
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حمالت سنگینی را به مرزهای استان کبک شروع کردند و از طریق رودخانه سنت 
لوران قصد ورود به شهر کبک را داشتند. شاه فرانسه به ناگهان متوجه خطر بسیار 
بزرگی شد. او دوباره کنت را به سمت اصلی خود بازگرداند و فرانتونک به شهر 
کبک بازگشت. او به سرعت توانست بومیان را پای میز صلح بنشاند و همچنین 
با نیروهای شاه ویلیامز انگلیسی،  در مقابل انگلیسی ها بایستد و در طی جنگی 
ازآن  بعد  و  نبود  کار  پایان  این  اینهمه  با  کند.  حفظ  فرانسوی ها  برای  را  کبک 
فرانتونک سال ها کوشید تا صلح و امنیت را به استان کبک که حاال مرزهایش را 
هم گسترده تر کرده بود بازگرداند. فرانتونک، فردی سرکش و خودمختار بود و اگر 
نزدیکی و صمیمیت او با دربار فرانسه و نسبت سببی اش با شاه فرانسه نبود بارها 
باید از سمت خود برکنار می شد، با این حال فرماندهی  جسورانه او  در نهایت باعث 

حفظ قلمرو فرانسوی ها شد. 

ماجرای کاخ فرانتونک
 Bruce Price این کاخ بسیار زیبا در سال ۱89۳ توسط یک معمار آمریکایی به نام
برای شرکت راه آهن کانادا طراحی شد و برج و باروی میانی آن را هم یک طراح 
کانادایی به نام William Sutherland Maxwell  در سال ۱9۲۴ساخته است. این 
کاخ بسیار زیبا که در حال حاضر یک هتل بزرگ و معروف در دنیا است یکی از 
بلندترین بناهای کبک به حساب می آید و تنها هتل بزرگ جهان است که باالترین 
تعداد عکس از آن موجود می باشد. این بنای زیبا ۵۴ متر طول دارد و بخش زیادی 
بر ثبت در فهرست  لوران را پوشش می دهد. عالوه  از چشم انداز رودخانه سنت 
بناهای ملی کانادا، این کاخ سربه فلک کشیده، شاهد حوادث تاریخی و فرهنگی 
مهمی هم در خود بوده است. در سال ۱9۴۳ ، وینستون چرچیل، روزولت و شاه 
مکنزی در این کاخ با یکدیگر مالقات کرده و به تبیین استراتژی های جنگ جهانی 
دوم پرداختند. در سال ۱9۵۳، آلفرد هیچکاک فیلمساز مشهور آمریکایی از این 
کاخ برای ساختن فیلم I Confess استفاده کرد. Ivanhoé Cambridge در حال 
حاضر مالک این هتل است و در سال ۲0۱۱ با قیمت 7.۵ میلیون دالر تصمیم به 
بازسازی برج وسطی این هتل گرفت. در سال ۲0۱۶ این هتل برای فیلمبرداری 
یک سریال تلویزیونی مشهور کره ای به نام The Lonely and Great God مورد 

استفاده قرار گرفت. 
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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
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