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 ۲۰۱۹بار تکرار زمستان
حدود  ۱۰سال پیش برای اولینبار در زندگیم با واقعیت آغاز سال
نو در ابتدای زمستان روبرو شدم .آن زمان که سالنو برایم مفهوم بهار،
زندگی و آغاز دوباره میداد ،سال نوی میالدی مثل «پایان» یک «آغاز»
بود.
ده سال پیش ،اولین سال نوی میالدی زندگیم را جایی نزدیک قطب
شمال و در حالی جشن گرفتم که شب بیپایان قطبی شروع شده بود و
من دو ماهی میشد که رنگ خورشید را ندیده بودم .زمانی که شفقهای
قطبی ،قلبها را گرم و رنگارنگی آن چشمها را خیره میکرد .وقتی که
لخوشی روزهای تاریک من شده بود ،تاریک
نورپردازی کریسمس ،د 
مثل شب.
ده سال پیش وقتی در آن شرایط غیرمعمول ،آغاز زمستان را شروع
سال نو یافتم ،تازه عظمت و شکوه بسیاری از آیینهای باستانی
سرزمین مادری ام را درک کردم .تازه فهمیدم یلدا را ،چهارشنبه
سوری را ،حرمت نهادن به آب و آتش را ،نوروز را و تازه درک کردم
چرا اجدادم برای خورشید احترام قائل بودند و چرا آتش نزد آنها
مقدس و پاک بود.
از ده سال پیش به این طرف ،طبیعت و چرخش زمین و آسمان
برایم معنایی عمیق و درخور احترام یافته است .حاال میفهمم
روشن نگه داشتن آتش چه کار خطیری است ،مخصوصا اگر
آتش دل باشد.
این روزها دیگر سال نوی میالدی برایم مفهوم «پایان»
نمیدهد .حاال سال نوی سرزمین جدیدم برای من معنی
مبارزه و امید دارد ،در حالی که نوروز برایم مفهوم پیروزی
و آسایش داشت .هر دو را دوست دارم.
سال نوی همگی ،مبارک!

پنجره
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نورپردازی کلیسای نوتردام
علی اللوی

رویال درما
پوستی شاداب

با طراوت طبیعی

Roya Pirkhandan

مشاوره رایگان

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

در کلینیک رویال درما

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

رفع دایمی موهای زاید (الکترولیز،لیزر)

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

TEL: 438 388 - 8600

www.cliniqueroyalderma.ca
information@cliniqueroyalderma.ca

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

جارچی
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های
شازدهخانم ِ
ِ
خطرناک دالراما

اداره بهداشت کانادا بعضی عروسکهای
فروخته شده در «دالراما» را فراخوانده است
زهرا فرودی بیش از صد هزار عروسک «شاهزاده خانم
کوچولو» که در فروشگاههای دالراما ( )Dollaramaدر
سرتاسر کانادا فروخته شدهاند ،به دلیل وجود بیش از
اندازه یک ماده شیمیایی خطرناک در پالستیک بدنه آن
فراخوانده شدند.
اداره بهداشت کانادا عروسکهای «شاهزاده خانم
کوچولو» با نام تجاری  MONTOYکه طی سال گذشته
در فروشگاههای دالراما فروخته شدهاند را به دلیل استفاده
از یک ماده شیمیایی ممنوع در پالستیک آنها فراخوانده
است.در ساخت این عروسکهای چینی بیش از حد مجاز
از ماده شیمیایی فتالیت ( )phthalatesاستفاده شده است.
فتالیت یک حالل پیویسی است که باعث منعطف شدن مواد پالستیکی میشود.
مطالعات نشان داده که مکیدن و جویدن پالستیک حاوی فتالیت میتواند
اختالل در رشد ،تولید مثل و به هم ریختگی هورمونهای بدن کودکان شود.
استفاده از فتالیت در اسباببازیهای کودکان از سال  ۲۰۱۰در کانادا ممنوع
شده است اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان چینی از این ماده خطرناک در تولید
اسباببازیهای خود استفاده می کنند.
این عروسکها از سپتامبر سال  ۲۰۱۷تا دسامبر گذشته در شش مدل مختلف
با رنگ مو و طرح لباسهای گوناگون در فروشگاههای دالراما فروخته شدهاند.
عروسکها از نظر شکل ظاهری به مدلهای زیر عرضه شدهاند:
موی قهوهای و لباس زرد
موی بلوند و لباس آبی و صورتی
موی قرمز و لباس آبی
موی قرمز و لباس صورتی
موی مشکی و لباس بنفش و صورتی
موی بلوند و لباس آبی و نارنجی
کسانی که این عروسکها را خریدهاند میتوانند آنها را به دالراما ()Dollarama
پس داده و یا عروسکها را دور بریزند.

جارچی
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کاهش نرخ بیکاری و افزایش
دستمزدها در سال ۲۰۱۹
انتظار میرود حدود  ۴۰هزار فرصت شغلی جدید به بازار کار کبک اضافه شود

زهرا فرودی اقتصاددانان کبکی میگویند که نرخ بیکاری استان در سال  ۲۰۱۹روند
نزولی خود را ادامه خواهد داد و انتظار میرود به رقم بیسابقه  ۵درصد برسد.
هلن بژن ،اقتصاددان برجسته «گروه دژردن» در گفتگو با هافینگتونپست ضمن
اشاره به نرخ فعلی بیکاری که  ۴/۵درصد است اشاره کرد که هرچند در سال ۲۰۱۸
حدود  ۴۰هزار شغل به بازار کار کبک اضافه شده است که انتظار میرود همین تعداد
نیز امسال اضافه شود.این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی
استان حتی در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی ماهر روبرو هستند .از همین رو بژن
اعتقاد دارد در سال  ۲۰۱۹کمبود نیروی انسانی از یک سو و توسعه اقتصادی که منجر
به تولید فرصت شغلی خواهد شد از سوی دیگر باعث افزایش سطح دستمزدها در
کبک میشود .با این وصف انتظار میرود که کارفرماها برای حفظ نیروی انسانی خود
دست به جیب برده و با پرداخت اضافه حقوق و پاداش سعی در نگه داشتن کارمندان
خود کنند .نرخ معمولی افزایش حقوق سالیانه در کبک حدود  3/5تا  ۴درصد است.
موضوع مهاجران ماهر و نیروی کار آنها یکی از موضوعات داغ در انتخابات اکتبر
گذشته بود .حزب  ،CAQحزب برنده انتخابات علیرغم کمبود نیروی انسانی متخصص
در صنایع استان برنامه خود را کاهش سهمیه مهاجران اعالم کرد .برنامهای که از سال
 ۲۰۱۹اجرایی خواهد شد.
 ،۲۰۱۹سال مهاجرت به کبک
اما همزمان فرانسوآ لوگو ،رهبر این حزب و نخستوزیر فعلی استان کبک وعده داده
با کاهش تعداد مهاجران ،حمایت و کمک به تعداد موجود را افزایش خواهد داد تا آنها
بتوانند همینجا در کبک کار پیدا کرده و زندگی کنند .یکی از مشکالت همیشگی
مهاجران استان کبک ،یادگیری زبان فرانسوی بود که منجر میشد تعداد زیادی از
تازهمهاجران به کبک ،بعد از مدت کوتاهی دوباره چمدانها را بسته و به یکی از
استانهای انگلیسیزبان هجرت کنند .امید میرود با افزایش طرحهای حمایتی و
کمک به تازهمهاجران،آنهایی که وارد کبک میشوند،همینجا بمانند.

سیاره زنده
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رودخانه سنلوران
و فاضالب مونترال
زینب یوسف زاده در شهر مونترال  به صورت روزانه مابین  ۲/۵تا ۷/۶
میلیون مترمکعب فاضالب تولید میشود که مقدار آن با میزان بارندگی
نسبت مستقیم دارد .میزان فاضالب روزانه به طور میانگین ،برای پر
کردن استادیوم المپیک شهر کافیست .فاضالب شهری مونترال در
نهایت به رودخانه سنلوران ریخته میشود ولی بسیار مهم است که این
فاضالب قبل از تخلیه تصفیه گردد.
در اکتبر  ۲۰۱۵حدود نود هزار نفر از شهروندان مونترال طوماری
را امضا کردند و مخالفتشان را با تخلیه هشت میلیارد لیتر فاضالب
تصفیهنشده در رودخانه سنلوران نشان دادند .دنیس کودر ،شهردار
وقت مونترال در آن زمان ،ضمن اینکه خود به محل تخلیه فاضالب رفت
و شخصا از آب عمق رودخانه نمونهبرداری نمود ،اعالم کرد که اگر چه
این اقدام ناخوشایندی است ولی جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد.
علت این رویداد ،تعمیر زیرساختهای تصفیه فاضالب بود .بازتاب این
خبر که یکی از بزرگترین تخلیههای فاضالب تصفیه نشده در آبهای
شیرین در آن زمان بود ،در صدر اخبار جهان قرار گرفت.

منبع

˂

سیاره زنده
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در فوریه سال بعد اعالم شد که شهرداری مونترال در نظر دارد   تا با
استفاده از فناوریهای هوشمند ،جریان فاضالب را به گونهای مورد کنترل
قرار دهد تا از ریختهشدن فاضالب تصفیهنشده اضافه بر ظرفیت لولهها ،به
ویژه در زمان بارندگی ،در رودخانه سنلوران جلوگیری شود .همچنین قرار
بر این شد که  ۵مخزن بزرگ احداث گردد تا بار اضافی مخزن فاضالب را
در هنگام افزایش ورودی به این استخرها منتقل نماید.
در حال حاضر کارخانه تصفیه فاضالب ژان مارکوت ()Jean-R. Marcotte
که در شرق جزیره مونترال قرار دارد ،از نظر ظرفیت در آمریکای شمالی
اولین و در جهان سومین رتبه را به خود اختصاص داده است .این کارخانه
می تواند در هر ثانیه سی و دو مترمکعب آب را تصفیه کند .نیمی از آبهای
ضایعاتی ایالت کبک قبل از ورود به سنلوران در این مرکز تصفیه میشود.
با این وجود ،کبک در زمینه تصفیه آبهای ضایعاتی در میان سایر ایالتها
کانادا رتبه متوسط  Bرا دارد و بعد از ایالتهای ساسکاچوان ،مانیتوبا ،آلبرتا
و انتاریو قرار دارد.
با وجود زیرساختهای مجهز تصفیه فاضالب ،سال گذشته نیز موضوع
ریخته شدن موردی فاضالب تصفیه نشده به رودخانه سنلوران همچنان در  
اخبار محیطزیستی این استان جای داشت.
در فوریه  ۲۰۱۸کبک سیتی  ۴۶میلیون لیتر از فاضالب شهری تصفیه
نشده  خود را در رودخانه سنلوران تخلیه نمود .به گفته مسئولین شهرداری
این شهر ،تعمیرات و نگهداری یکی از ایستگاههای پمپاژ که بر روی رودخانه
سنلوران قرار دارد ،علت اصلی این اتفاق بود.

منبع

˂
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همچنین در ابتدای نوامبر  ۲۰۱۸شهرداری لونگوی اعالم
کرد که قصد دارد  ۱۶۰میلیون لیتر از فاضالب تصفیه نشده
خود را جهت   تعویض بخشهایی از تجهیزات زیرزمینی
انتقال فاضالب ،در رودخانه سنلوران رها کند.
حضور فاضالب در آبهای شیرین که تنها سه درصد
کل آبهای جهان را تشکیل میدهند یکی از بزرگترین
خطرات زیستمحیطی برای آبزیان و گونه های گیاهی است.
همچنین فاضالبهای تصفیه نشده که به منابع آبهای
شرب راه مییابند یکی از عوامل اصلی انتشار انواع  عوامل
بیماریزا همچون باکتری  E.coliو ویروس هپاتیت  Aدر
میان انسانها هستند.
با این وجود به نظر میرسد شهرداری ها با حداقلی
خواندن اثر تخلیه فاضالب تصفیه نشده در سنلوران اثرات
محیطزیستی آن را کم اهمیت نشان میدهند .حداقل
آسیب دست پایین گرفتن و  تکرار این امر ،تبدیل آن به
یک رویداد عادی  و از بین بردن حساسیت اجتماعی نسبت
به حفظ رودخانهای است که به جزیره مونترال حیات و معنا
میبخشد.

منبع

˂
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تاریخسازی
چین در عصر فضا

فرود موفق
بر نیمه
تاریک ماه

تحریریه مداد هنوز کانادایی داشتند درباره ماجرای دستگیری
مدیر مالی شرکت هوآوی در ونکوور و عکسالعمل شدید
چینیها در دستگیری  ۲تبعه کانادایی در خاک چین صحبت
میکردند .هنوز دنیا داشت خود را آماده جنگ تجاری بین
چین و آمریکا میکرد .هنوز کمکم داشت زمزمههایی از
تالش برای جلوگیری از ادغام شرکتهای چینی در پروزه
بزرگ فناوری مخابراتی  5Gدر میان بود که چین با یک
خبر غافلگیرکننده در آستانه سال نو ،توجهات زیادی
را به خود جلب کرد.
فرود آرام و بی سروصدای چینیها در نیمه پنهان
ماه ،اسم این کشور را در تاریخ اکتشافات
فضایی برای همیشه بر سر زبانها انداخت.
این همان چینی است که دانلد ترامپ
دارد همه تالشش را میکند تا
وجود نداشته باشد.

داستان روز
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پوریا ناظمی عصر کاوشهای فضایی نقطه عطف دیگری را تجربه کرد.
برای نخستین بار در تاریخ اکتشافات فضایی ،سطحنشینی بدون
سرنشین ،با موفقیت بر نیمه پنهان ماه فرود آمد.
این کاوشگر  Chang’e-4نام دارد .تلفظ دقیق این کلمه چیزی
شبیه به چانلیو است اما برای اینکه خطایی در فارسی شدن اتفاق
نیفتد در این متن از نگارش پینین یا نگارش چینی با حروف التین
استفاده میکنم که به صورت  Cháng’éبیان میشود.
در زبان چینی  Cháng’éیکی از نامهای ایزدبانوی ماه است و حاال
این فرود باعث شد تا برای اولین بار چینیها موفق شوند دست به
ماموریتی بزنند که تا کنون هیچ کشور دیگری موفق به انجام آن نشده
بود؛ فرود بر نیمه پنهان ماه.
نیمه پنهان ماه
مدت زمانی که طول میکشد تا ماه یک بار به دور خودش بچرخد
(شبانهروز ماه) با مدت زمان چرخش ماه به دور زمین برابر است.
بنابراین به اصطالح میگویند که ماه دچار  قفل شدن مداری با زمین
شده است .این یعنی ما در زمین همیشه فقط میتوانیم یک طرف ماه
را ببینیم و طرف دیگر از دید ناظر زمینی پنهان است .این همان نیمه
آشنایی است که شبها در آسمان میبینیم و با جزییات و عوارض
آن آشنا هستیم .چون آن سمت ماه از دسترس دید بشر خارج است،
مرسوم است که به آن نیمه تاریک ماه هم میگویند اما واقعیت این
است که در آن نیمه هم به اندازه نیمه رو به زمین ،خورشید میتابد.
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ما از روی زمین هیچگاه نمیتوانیم پشت ماه را ببینیم (مگر
مختصری از لبههای آن که به دلیل پدیده رخگرد یا لیبراسیون
دیده میشود) تنها کسانی که توانستهاند این چشمانداز غریب
را با چشم ببینند ،فضانوردان ماموریتهای آپولو هستند که در
هنگامی که در مدار ماه قرار داشتند یا آن را دور میزدند ،آن را
دید ه و از آن تصویربرداری کردهاند.
چهره آبلهروی ماه
نیمه پنهان یا پشت ماه کمتر شباهتی به نیمه رو به زمین آن
دارد .به دلیل همان قفل شدگی مداری و در زمانی دور که هنوز
بخش درونی ماه حالت مذاب داشت ،گرانش زمین باعث شد تا
این الیه درونی مذاب بیشتر به طرف رو به زمین کشیده شود.
بدین ترتیب پوسته ماه در سمتی که رو به زمین قرار دارد نازک
تر از نیمه پشتی است .همین امر باعث شد تا زمانی که ماه شاهد
بمبارانهای خرده سیارکها بود ،تعداد بیشتری از این برخوردها
بتوانند پوسته نازک ماه در سمت رو به زمین را شکافته و ماده
مذاب یا ماگمای زیرین را روانه سطح کنند .این ماگماهای خشک
شده عوارضی را در نیمه رو به زمین ایجاد کردهاند که به طور
سنتی به نام دریاهای ماه میشناسیم و با چشم غیر مسلح به
شکل عوارض خاکستری رنگ دیده میشوند.
نیمه پشتماه به دلیل پوسته ضخیمتر چنین دریاهایی بر سطح
خود ندارد و برخوردهای انجام شده در طول دوران ،زخمهای خود
را بر چهره آن باقی گذاشتند و مجالی برای رتوش آنها نبوده
است و به همین دلیل هم ظاهر نیمه پنهان ماه شباهت بیشتری
با سطح عطارد دارد .آبلهرو اما زیبا!
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فرود در نیمه پنهان
سطحنشین  Cháng’éنقطه عطفی برای برنامه فضایی چین به شمار
میرود و برای نخستین بار در تاریخ موفق شده  بر سطح نیمه پنهان ماه
فرود آید.
محل فرود این مهنشین منطقهای به نام حوضه (باسین) قطب جنوب
آیتکن است .این منطقه بزرگترین و قدیمیترین ساختار شناخته شده
برخوردی بر سطح ماه و یکی از بزرگترین عوارض برخوردی در کل
منظومه شمسی به شمار میرود.
قطر این عارضه چیزی در حدود  ۲۵۰۰کیلومتر است که وقتی با محیط
 ۱۱هزار کیلومتری ماه مقایسه میکنید میتوانید به عظمت آن پی ببرید.
 Cháng’é – 4در ادامه ماموریتهای پیشین سازمان فضایی چین اجرا
میشود و متعلق به فاز دوم این برنامه است .فاز اول این برنامه برای
دستیابی به فناوری ارسال فضاپیما به مدار ماه صورت گرفت .این مرحله با
انجام ماموریت های  ۱ Cháng’éو ۲در سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۰به اتمام
رسید .مرحله بعدی و فاز دوم این ماموریریت فرود آوردن موفق دوقلوی
سطحنشین/سطحنورد بر ماه است .بخش اول این مرحله در سال ۲۰۱۳
با فرود موفق  Cháng’é – 3در نیمه آشنا و رو به زمین ماه انجام شد و
امروز با فرود موفق   ۴  Cháng’éدر نیمه پنهان ماه ،عمال به سرانجامی
مطلوب برای چینیها رسید .فاز بعدی برنامه کاوش ماه برای چینیها
اعزام دو ماموریت  ۵ Cháng’éو  ۶به نیمه روشن ماه است که در طی آن
این ماموریتها به جمع آوری نمونه از سطح و بازفرستادن آنها به زمین
اقدام خواهند کرد.
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 Cháng’éدر ماه چه میکند؟
 Cháng’éدر دهانهای به نام فون کارمان ( )Von Kármánدرون حوضه
قطب جنوب آیتکن فرود آمده است و قرار است به کمک ابزارهای خود به
بررسی این منطقه بپردازد .ابزارهای علمی این سطحنشین از دوربینهای
فرود ،دوربین پانارمای سطحی ،طیفسنج فرکانس پایین با هدف بررسی
فورانهای خورشیدی ،یک تابشسنج سطحی و همچنین یک محفظه حیاتی
است .این محفظه سه کیلوگرمی مهر و موم شده شامل بذر برخی از گیاهان
و همچنین تخم حشرات است .فضای درون این بسته زیستی مشابه محیط
زمین طراحی شده است و هدف آن بررسی رشد احتمالی و به بار نشستن
این نمونهها در مجاورت گرانش اندک ماه است (تنها تفاوت با محیط زمین
گرانش خواهد بود).
همچنین به همراه این سطحنشین ،سطحنوردی رباتیک نیز به ماه رفته
است .این ربات کوچک که یوتو  )Yutu-2( ۲-نام دارد ،به همراه خود دوربینی
با میدان دید باز ،یک ابزار بررسی زیر سطحی راداری ،طیف سنج مرئی و
نزدیک به نور فروسرخ و ابزاری برای بررسی واکنش بادهای خورشیدی و
سطح ماه به همراه دارد.
اگرچه تکتک این آزمایشها اهمیت باالیی دارند اما مهمترین بخش این
ماموریت فرود موفق در نیمه پنهان ماه بوده است که با موفقیت انجام شد.
این آزمایشها قدمهای نخستین برای ساختن آیندهای مهم بر ماه است.
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چرا این ماموریت مهم است؟
این ماموریت مهمی است .فارغ از اهمیت علمی بالقوه آن ،این
ماموریت از نظر سیاست و صحنه کاوشهای فضایی مهم است.
برای نخستین بار چین دیگر کشوری نیست که برنامه فضایی
دیگران را دنبال کند .حاال نام چین و صنایع فضایی این کشور با
نخستینهای کاوشهای فضایی گره خورده است.
نکته مهم دیگر – که شاید اگر زمان دیگری بود برای ما در
ایران اهمیت بیشتری داشت – اهمیت برنامهریزی و «نقشه راه»
در پروژههایی مانند پروژههای فضایی است .برنامه فضایی چین
که از چندین دهه پیش آغاز شد« ،نقشه راه» طوالنی داشته
که به آرامی ولی گام به گام جلو میرود .گامهای آهسته ولی
پیوسته این کشور ،اکنون باعث شده تا چین در برخی از حوزهها
از رقبای مهم و باسابقه خود پیشی بگیرد .این در حالی است
که بحثهای سیاسی و شاید از آن مهمتر فقدان چشماندازی
تاثیرگذار در ایاالتمتحده برای آینده برنامه فضایی و همچنین
روزگار نه چندان بر وفق مراد روسیه ،فرصت شتاب گرفتن چین
را بیشتر فراهم آورده است.
اگرچه ساختار پنهانکار و غیر شفاف چین اجازه نمیدهد تا
جزییات زیادی از چنین ماموریتهایی منتشر شود اما همین تداوم
در برنامه میتواند یک بار دیگر توجهها را به سوی برنامهریزیِ
آیندهنگر در فضا و به خصوص مقاصد مهم جلب کند.
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ماه منزلگاه فراموش شده ما
اگرچه هیچ کاوش فضایی را نمیشناسم که
فاقد اهمیت و یا جذابیت یا تاثیری در آینده
انسان باشد اما همزمان باید در نظر داشت
که اگرچه پروژههایی مانند سفر به مریخ،
معدنکاوی سیارکها و کاوش دوردستهای
منظومه شمسی مهم و حیاتی هستند اما ماه
مقصد مهم ما زمینیها است که نباید اهمیت
آن را فدای جذابیت تبلیغاتی پروژهای مانند
سفر انسان به مریخ کرد.
ماه هنوز دنیای ناشناخته و دارای قابلیتهای
بالقوه بسیاری برای ما است.
در ماه ما میتوانیم سنگ بنای توسعه خود
در فضا را محکم کنیم .در اطراف ماه میتوانیم
با کمک تجربه و با هزینهای به نسبت اندک،
سامانه ارتباطاتی خود را بسازیم که نه تنها
امکان ارتباط مستقیم و دائمی با زمین را
داشته باشد که نقش رله میان سیارهای آینده
را بازی کند.
ماه با توجه به فاصله نزدیک به زمین ،امکان
ارتباط و پشتیبانی مستقیم و امداد و نجات
دارد که میتواند میزبان نخستین پایگاههای
فرازمینی انسان باشد .تمام آنچه آرزو داریم
روزی در مریخ انجام دهیم را میتوانیم با
هزینه اندک ،اطمینان بیشتر و سرعت و
بازخورد بیشتر در ماه تمرین کنیم .ضمن اینکه
مدار ماه و سطح آن میتواند به پایگاهی برای
سفرهای فضایی میانسیارهای غیرسرنشیندار
و حتی سرنشیندار احتمالی در سالهای
پیشرو باشد.
نیمه پنهان ماه بهشتی برای دانشمندان
است .به دور از تابشهای رادیویی و حرارتی
زمین و پنهان در زیر سایه دایمی ماه و به
دور از تاثیرات جوی که در زمین وجود دارد،
این نیمه از ماه میتواند میزبان و بستری برای
ساخت رصدخانههای بزرگی در طول موجهای
مختلف باشد که افق دید ما را به شکل غیر
قابلباوری توسعه میدهند.

514 690 6181
www. ia.ca

نمای نزدیک

شماره  ۱۴/40دی 22 /۱۳۹۷

تغییراتی که

تیمهورتونز

در کانادا ایجاد کرد

تیمهورتونز حتی لغاتی را به فرهنگ لغت
اضافه کرده است
شبنم امین علیرغم تغییراتی که در  ۵سال گذشته در
تیمهورتونز انجام شده ،محصوالت تیمهورتونز محبوبیت
خاصی در قلب کاناداییها دارد .تیمهورتونز بزرگترین رستوران
فستفود زنجیرهای در سراسر کاناداست و فارغ از غنی یا فقیر
بودن  ،همه کاناداییها مشتریان تیمهورتونز هستند.
تیمهورتونز به عنوان یک کسبو کار کانادایی ،در ده کشور
دنیا نزدیک به  ۵هزار شعبه دارد .قهوهخانههایی که با عرضه
محصوالت کانادایی ،فرهنگ کشور بزرگ ما را به دنیا نشان
میدهد .تیمهورتونز پس از استارباکس ،دومین قهوهخانه
محبوب دنیاست .این قهوهخانه بینالمللی پس از شیره درخت
افرا و هاکی ،یکی از شاخصههای اصلی کانادا محسوب میشود.
تیمهورتونز به دلیل محبوبیت و مقبولیت خود ،تأثیر عمیقی
بر فرهنگ و سبک زندگی کاناداییها گذاشته است .در این
مطلب به اختصار به برخی از تغییراتی که این قهوهخانه
زنجیرهای در زندگی مردم ایجاد کرده ،اشاره میکنیم.

نمای نزدیک

تیم هورتونز و لغتی جدید در لغتنامه آکسفورد
کاناداییها هیچوقت نمیگویند «یک قهوه با دو شکر و دو
شیر به من بدهید»!
یک کانادایی اصیل همیشه از عبارت «دبل دبل»
استفاده میکند و این همان عبارتی است که برای سفارش
محبوبترین ترکیب قهوه در تیمهورتون استفاده میشود.
عبارتی که به دیکشنری آکسفورد هم اضافه شده و مفهوم
آن همان «دو شکر و دو ِک ِرم(شیر)» است.
«آیسد کپ» ،یخ دربهشت قهوه
تابستانها که از راه میرسد «آیسد کپ» جای قهوه
دبلدبل تیمهورتونز را میگیرد .این مخلوط بینظیر یخ
خورد شده و کاپاچینو را تیمهورتونز قبل از استارباکس به
دنیای قهوهخانهها معرفی کرد .نوشیدنی خنک پر قهوهای
که هم کافئین بدنت را تأمین میکند و هم در گرمای
شرجی تابستانهای مونترال ،خنکت میکند.
«آیسد کپ» یکی از محصوالت انحصاری تیمهورتونز
است و اگر کانادایی باشی و «آیسد کپ» نخورده باشی
قطعاً به بهشت راهت نمی دهند!
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«تیمبیتس» ،کوچکترین دونالت جهان
تیمهورتونز تنها قهوهخانه دنیاست که دونالت کوچولو یا
همان تیمبیتس عرضه میکند .تیم بیتس پس از آیسدکپ،
دومین محصول انحصاری تیمهورتونز است .تیمبیتس اولین
بار در بهار سال  ۱۹۷۱معرفی شد و به زودی انقدر محبوب
گردید که به محصول اصلی تیمهورتونز بدل شد .تیمبیتس
در مزه های مختلف از شکالت تا شیره افرا ،تولید میشود و
از این شعبه به شعبه دیگر احتماالً متفاوت خواهد بود .تیم
بیتش معموالً در جعبههای  ۱۰یا بیست عددی فروخته
میشود و ارزان است.
سوپ مخلوط تیمهورتونز
تیم هورتون تا همین اواخر سوپ مخلوط و انحصاری
خود را عرضه میکرد که مورد توجه تمام کاناداییها بود و
همه از پیر و جوان با آن خاطرهها داشتند .اما این محصول
در حال حاضر دیگر تولید نمیشود .میگویند حتی سال
گذشته یکی از مشتریان تیمهورتونز از این قهوهخانه به
خاطر عرضه نکردن سوپ مخلوطش به دادگاه شکایت
کرد .همه طرفداران امیدوارند که این سوپ دوباره به سبد
محصوالت تیمهورتونز بازگردد.

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

دوربین
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موتورهای میرا

نگاهی به جهان ماشینی فیلم سینمایی «مورتال اینجینز»
پوریا ناظمی فیلم سینمایی موتورهای میرا ( )Mortal Enginesبه
کارگردانی کریستین ریورز و فیلمنامهای نوشته پیتر جکسون ،فرن
والش و فیلیپ بوینز بر اساس مجموعه داستانی با همین نام به قلم
فیلیپ ریو و با تهیهکنندگی پیتر جکسون به پرده سینماهای مونترال
آمده است.
پروژه جاه طلبانهای که گامی جسورانه در ساخت دنیا و استفاده
از جلوههای ویژه شگفتانگیز به شمار میرود .با این حساب فیلم
«موتورهای میرا» در حالی که اثر بصری خیرهکننده و نفسگیری به
شمار میرود؛ اما نتوانست توجه منتقدان را به خود جلب کند.
داستان موتورهای فانی بر اساس مجموعه داستانی چهار جلدی با
همین عنوان کلی ساخته شده است .این فیلم بیش از آنکه در ژانر
علمی تخیلی قرار داشته باشد در رده فیلم های فانتزی آیندهنگرانه
است.
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شهرهای متحرک
داستان این کتابها و فیلم در آیندهای بسیار دور می گذرد .دنیایی که
تمدن آشنای ما در جریان رویدادی به نام «جنگ شصت دقیقهای» نابود
شده است .حتی پوسته زمین در اثر این رویداد زیر و رو شده  و تغییراتی
بنیادین در آن اتفاق افتاده است.
بازماندگان این اَبَرجنگ جهانی شهرهای تازهای ساختهاند و برای بقا
تالش میکنند .گروهی از بازماندگان ،تصمیم گرفتهاند به جای اینکه دنبال
منابع الزم گشته و بعد شهرهای تازه را در نزدیکی آنها بسازند ،خود
شهرها را متحرک کرده و با شهرهای خود به دنبال منابع تازه بگردند.
شهرهای بزرگ چون لندن که در کانون این داستان قرار دارد ،ابر ماشینی
تندرو است .شهری که روی چرخهای غلطان بنا شده است .بخشهایی از
لندن باستانی به یادگار باقی مانده و درون بافت معماری این ارابههای تند
رو و غولآسا تنیده شده است .در کنار آن بخش قدیمی ،ساختار تازهای هم
برای سکونت و کار شهروندان تازه ایجاد شده است.
شهرهای متحرک روی زمین ،در میانه آسمان یا در میانه دریا بنا شدهاند.
لندن و دیگر شهرهای متحرک بر اساس آنچه تکامل داروینی شهر مینامند،
خود ،به موجوداتی بدل شدهاند که شهرهای ضعیفتر را شکار کرده و در
خود «هضم» میکنند .مردم آن شهرهای کوچک را به شهروندی
خود در میآورند و منابع آن شهر را به مجموعه خود اضافه کرده
و نیروی پیشران موتور و نیازهای شهر را تامین میکنند.
مقایسه شرق و غرب
در این جهان البته همه شهرها بر موتورهای تندرو سوار
نشدهاند .در شرق (آسیای قدیم) مردمان در پشت دژ
مستحکمی ،شهرهای پایا و سنتی خود را بنا کردهاند.
منابع در این دنیا به
نظر فراوان و
زندگی مردم

دوربین

شماره  ۱۴/40دی 28 /۱۳۹۷

آسوده تر است و غرب به رهبری لندن در تالش و در طمع دست یافتن به
این منابع پنهان در پشت دیوار است.
روایت تقابل غرب و شرق (یا حداقل شرقی که غرب  می بیند) در پیش
زمینه اصلی داستان قرار دارد .شهرهای شرقیان ثابت و آرام در دل طبیعت
با آبشارها و مزارع و جنگل ها و سکوت همراه است .غرب اما سوار بر
موتورهای پر هیاهوی خود به هر سویی حمله می کند و هر چیزی را در زیر
پای خود ل ِه می کند و دیگران را می بلعد .شرق پنهان در پشت دیوار برای
غرب منبع افسانه ای است که باید آن را به دست آورد و البته که در این
روایت شرق در نهایت آغوش پر مهر خود را بر ساکنان غرب باز می کند.
باز هم اختالف طبقاتی
در دنیای موتورهای میرا ،مانند عمده جوامع پسا فاجعه ،اختالف طبقاتی
وجود دارد و عمده شهروندان تنها افراد بیارادهای تصویر میشوند که در
برابر هرچه رهبرانشان فریاد میزنند ،هورا میکشند.
در دنیای موتورهای میرا ،فقط ابرشهرها نیستند که با شکار شهرهای
کوچک به بقا و رشد خود ادامه میدهند و با اندوختن منابع و یافته ها
و اشیاء باستانی متعلق به آن شهر های کوچکتر خود را در مسیر تکامل
قرار میدهند .در کنار این غولها ،شهرکهای کوچکی نیز شکل گرفتهاند
که انگلوار در این فضا رشد میکنند .آنها به شکار طعمههای کوچکتر
میپردازند و بازار بردهداری را پیش میبرند.
ریزهکاریهای فراموش شده
روایتی که فیلم «موتورهای میرا» انتخاب کرده ،در بردارنده دنیاسازی
بصری خیرهکننده است .ساختار شهر و در هم تنیدگی پیچیده  آن شگفت
انگیز است اما مطابق معمول برای روایت داستان بخشی از معیارها در بین
کار فراموش میشود.
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این مشابه اتفاقی است که در دنیای سینمایی ارباب حلقهها افتاده است و برای
مثال درون شهری مانند میناس تریت ما تنها گذرگاههای مورد نیاز داستان را
میبینیم و بسیاری از بناها مقیاس منطقی ندارند .همین مساله درباره برخی از
فناوریهای نشان داده شده در داستان هم صدق میکند .از یک سو با ساختار
ناوبری هوایی و موتورهای پیشرفتهای مواجه هستیم که در سوی دیگر بر بدنه
هواپیماهایی بابادک مانند ،نصب شدهاند .البته که همین موضوع ،یادآوری خوبی
است که ما در دنیایی فانتزی به سر میبریم و نه در دنیایی علمی تخیلی.
چگالی باالی محتوا و تعدد شخصیتها و داستان ناآشنای پشت آنها ،گاهی
باعث شده تا جای پرداخت بیشتری برای برخی از شخصیتهای باقی بماند .اما
در زیر الیه داستان اصلی ،فیلم از نمادگرایی قابل توجه یا قابل تاملی برخوردار
است .نام کتاب و فیلم ،موتورهای میرا ،الهام گرفته از بندی از نمایشنامه  اتللو
اثر شکسپیر است (پرده سوم ،صحنه سوم) .این نام اشاره ای است به ناپایداری و
میرا بودن نهایی ساختارهای ماشینی.
سازه عجیب و شگفتانگیز این شهرها همچون خانههای پوشالی لرزان است.
در فیلم دو بار شاهد آن هستیم که بناهای عظیم (زندان و شهر آسمانی) چطور
به سادگی ساقط می شوند .اما ناپایداری این زیست بوم بیشتر اشاره پایانپذیر
بودن ایده تکامل داروینی شهرها را دارد.
کالم آخر
«موتورهای فانی» ،تجربهای متفاوت از سینمای فانتزی است .برخی از عناصر
آشنا را میتوانید در آن ببینید اما در عین حال دنیایی تازه ساخته شده است.
با این وجود منتقدان دید مثبتی به فیلم نداشتهاند .شاید یکی از دالیل آن
پیچیدگی و نو بودن داستان و انبوه شخصیتها و موقعیتهایی است که فرصت
کافی برای معرفی و عمیق کردن آنها به دست نمیآید .بدین ترتیب گاهی
نمیتوانیدبه اندازهای که الزم است با برخی از شخصیتها همدلی کنید.
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بهترین آبجوسازی محلی مونترال،
ابتکار یک دانشجوی ارشد میکروبیولوژی

خدای آسمون

مریم ایرانی ترانه قدیمی و معروف دهه  60را که حتما یادتان نرفته:
« خدای آسمونها ،خدای کهکشونها ،برس به داد دل عاشق ما
جوونها» .بله ،خوب اگر میپرسید که ربطش به مطلب پاتوق این
شماره مداد در چه چیزی است باید بگویم که نام مشهور این
ترانه ،نام یکی از مشهورترین آبجوسازیهای محلی شهر مونترال
هم هست .آبجوسازی «خدای آسمون یا خدای بهشت» Dieu Du
 .Cielاین پاتوق باحال برای نوشیدن آبجو در سال  1998با ابتکار
یک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکربیولوژی که قرار بود
برای پایاننامهاش یک تحقیق انجام بدهد به ثمر رسید و در نهایت
او را خیلی پولدار ومحبوبتر از یک میکروبیولوژیست ساده کرد.
برای همین اگر اهل نوشیدن آبجو هستید و در این روزهای سرد
اما پرشور و نشاط اول سال و بعد از تعطیالت کریسمس دنبال یک
پاتوق دنج و محلی اما شلوغ و مشهور مونترالی می گردید که به
اصطالح حالش را ببرید و یک لیوان آبجوی با کیفیت هم بزنید ،به
شما « خدای آسمون» را پیشنهاد میکنیم.
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قصه آبجوسازی خدای آسمون به سال  1991برمیگردد .در این سال
ژان-فرانسوا گراول  Jean-François Gravelیک دانشجوی لیسانس
میکروبیولوژی بود که گاهی اوقات برای دل خودش و به طور آزمایشی
در منزل ،آبجو درست می کرد .او از انجام این کار لذت میبرد و از همان
زمان تصمیم گرفت که روزی اگر بتواند یک برند آبجو به نام خودش
ثبت کند .چند سال بعد یعنی در سالهای  1995تا  ،1997ژان-فرانسوا
مشغول تحقیق روی پروژه کارسناسی ارشدش بود که تصمیم گرفت
از نتایج تحقیقات خودش در این مساله برای بنیان نهادن یک روش
جدید تولید آبجو استفاده کند .او یک دوست صمیمی به نام استفان
 Stephane Ostiguyداشت .آنها با هم شزوع به تحقیقات گسترده و
انجام روشهای مختلف بر اساس ِرسِ پیهای مختلف شدند .برای اولین
بار آن ها با استفاده از یک ِرسِ پی قدیمی کبکی-کانادایی از روی یک
کتاب قدیمی و با استفاده از یک قابلمه ساده مخصوص پخت اسپاگتی
و یک ظرف چهارلیتری شراب ،توانستند یک آبجوی مرغوب با کیفیت
قابل قبول تولید کنند .این موفقیت کوچک آنها را تشویق کرد تا به
مسیر خود ادامه بدهند .بعد تصمیم گرفتند که یک مغازه کوچک برای
خود داشتهباشند و در آنجا این آبجو سازی را گسترش بدهند .آنها با
یک نفر سومی هم شریک شدند و مغازه کوچکی را در سال  1997در
شماره  29خیابان الریه غربی  Laurier Avenue West 29خریدند و به
این ترتیب«خدای آسمون» متولد شد.
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چرا خدای آسمون؟
عبارت  Dieu Du Cielیا خدای آسمون یا بهشت ،یک عبارت قدیمی
مذهبی کبکی است که یادگار روزهایی است که فضا و جامعه کبک بسیار
مذهبی و متعصب بود .یکی از دالیل انتخاب این نام ،کمی شوخی جوانانه
با مفاهیم مذهبی و متعصب سالهای دور بوداما این انتخاب یک دلیل
دیگر هم داشت .ژان-فرانسوا و استفان میخواستند با این نام بگویند که
وقتی آبجوهای آنها را می نوشید ،احساس میکنید در بهشت هستید ویا
به عبارتی یک طعم بهشتی را مزهمزهمیکنید . .البته در لفظ این عبارت
معادل همان «خدای من» برای نشان دادن تعجب یا شگفتی هم هست و
شاید میتواند اشارهای به غافلگیری مشتریان با طعم ویژه آبجو هم داشته
باشد.
ترکیب طعم ها و خاطرهها در آبجوهای خدای آسمون
از سال  1998که درهای این آبجوسازی رو به مردم باز شدهاست ،تا
به امروز همیشه یکی از شلوغترین و پرطرفدارترین آبجوهای محلی در
مونترال و شاید هم در کبک همین خدای آسمون بودهاست .در جشن
افتتاحیه این آبجوسازی در حدود  300نفر شرکت کردند .بعد از افتتاح هم
هر سال در حدود  1000نفر برای خوردن آبجو به این محل سر میزدند
همین باعث شد تا در سال  2008یک شعبه دوم برای این آبجوسازی عالوه
بر مونترال در منطقه سن-ژرم  St-Jeromeهم تاسیس شود که در سال
 2015پذیرای  13000نفر بود .اما راز این همه محبوبیت و شهرت را باید
در طعم های فوقالعاده و ترکیبی آبجوهای خدای آسمون دانست .ترکیب
مزههای قدیمی و رسپی های سنتی آبجوهای کبکی با دستورالعملهای
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جدید ،منجر به تولد بسیاری از آبجوهای ابتکاری و  خوشمزه شدهاست.
مشهورترین آبجوی این محل Péché Mortel ،نام دارد که طعمی جادویی
و ویژه دارد .بعد از آن ،آبجوهای   la Moralitéو  la Rosée d’hibiscusبا
طعم میوه و رایحه گلهای استوایی از بهترین طعمهای آبجوی این محل
هستند .خود ژان-فرانسوا در مصاحبه ای گفتهاست که آبجوی Rauchbier
با طعم دودی را دوست دارد و ترکیب عطر مرکبات و گلها از پیشنهادات
ویژه طعمهایی است که تا به حال تولید کردهاست .او بارها تاکید کردهاست
که در ترکیب کردن طعمها از نظرات مردم و افراد مسن و کسانی که
رسپیهای قدیمی سنتی کبکی را می شناسند استفاده زیادی کردهاست.
درواقع تمام تخصص و دانش میکروبیولوژی ژان-فرانسوا به جای اینکه
صرف تحقیق در دانشگاه و نوشتن مقاله شود صرف درست کردن آبجوهای
با کیفیت و خوشنامی شدند که برایش هم ثروت به همراه داشتند و هم
شهرت .ایده جالبی است نه! شاید وقتش رسیده شما هم یک سر به این
پاتوق بزنید و ضمن لذت بردن از آبجوهای دستساز ،کمی به ایدههای نابی
که بر اساس تخصصتان میتوانند موجب راهاندازی یک بیزنس برایتان شوند،
فکر کنید!
چطوری به این محل برویم؟
این محل هر روز تا جمعه از ساعت  11:30صبح تا  12نیمه شب و در
روزهای جمعه تا یکشنبه تا  3صبح صبح پذیرای عالقهمندان به آبجوهای
محلی است .برای رفتن به این محل باید به آدرس زیر بروید:

29 Laurier Avenue, Montréal, QC H2T 2N2

کیلینیک دندانپزشکی

ویلری
دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

تلفن۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷ :
61, rue Villeray
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2
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خشکی پوست

˂
www.nahdi.sa

مشکل زمستانهای کانادا
مهرنوش اردالن یکتا با توجه به هوای بسیار سرد و خشک مونترال
در زمستان ،برای بسیاری از مهاجرانی که از مناطق گرم و مرطوب
به این شهر مهاجرت کرده اند ،خشکی پوست میتواند تجربه
جدیدی باشد .خشکی پوست یکی از مشکالتی است که افراد در
هر سنی را درگیر میکند و معموال مشکل جدی به شمار نمیآید،
اما همین مساله به ظاهر کم اهمیت در موارد شدید میتواند
مشکالت سالمتی جدی پدید آورد .یکی از عواملی که موجب
تحریک خشکی پوست میشود ،هوای سرد است.
در این مطلب سعی شده است که به علل تشدید خشکی پوست
و روشهای پیشگیری و درمان آن پرداخته شود.
نشانههای پوست خشک
عالئم و نشانههای خشکی پوست بسته به سن ،سالمت عمومی،
محل زندگی ،شغل فرد و زمانی که در محیط بیرون سپری میکند،
متغیر هستند و میتوانند شامل موارد زیر باشند:
• احساس کشیدگی پوست به ویژه بعد از حمام کردن یا شنا
• خارش بیدلیل پوست
• پوستهپوسته شدن و پوسته ریزی خفیف تا شدید پوست
• ایجاد خطهای ظریف یا ترکهای عمیق بر روی پوست
• قرمزی پوست
• تیره یا خاکستری شدن پوست
• ترکهای بسیار عمیق که همراه خونریزی است

آسپرین
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علل
اگر بیماریهای خاصی که پوست را تحت تاثیر قرار میدهند کنار
گذاشته شوند ،عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در ایجاد خشکی
پوست دارند .این عوامل عبارتند از:
• آب و هوا :پوست در طول فصل زمستان به دلیل افت دما و
کاهش رطوبت هوا در خشکترین حالت قرار میگیرد.
• گرمایش منزل :شومینههای هیزمی ،بخاریهای کوچک و
گرمایشهای مرکزی همگی باعث کاهش رطوبت فضا میشوند.
• حمام کردن و استخر :دوش گرفتن طوالنی مدت با آب داغ یا
استخر رفتنهای مکرر که موجب مواجهه با کلر آب استخر میشود،
همگی باعث خشکی پوست میشود.
• مواد شوینده و صابونهای قوی :مواد شوینده باعث کاهش
رطوبت پوست میشوند.
• بیماریهای پوستی دیگر :افرادی که بیماریهایی مانند
پسوریازیس یا اگزما دارند بیشتر مستعد خشکی پوست هستند.
عالوه بر این عوامل ،سن باالی  ۴۰سال ،زندگی در آب و هوای
سرد و خشک ،داشتن شغلی که نیاز به شستن مرتب دستها دارد
مانند آرایشگران -از مواردی هستند که احتمال خشکی پوست راباال میبرند.

آسپرین
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چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
بیشتر موارد خشکی پوست با تغییر سبک زندگی و درمانهای خانگی
بهبود مییابند ،اما چنانچه نشانههای زیر وجود داشته باشد ،باید حتما
به پزشک مراجعه شود.
• پوست با تمام اقدامات درمانی بهتر نشود؛
• خشکی پوست به همراه قرمزی باشد؛
• خشکی و خارش پوست با خواب فرد تداخل ایجاد کند؛
• قسمت بزرگی از پوست بدن پوسته ریزی و پوسته پوسته شدن
داشته باشد؛
• زخم باز و یا عفونت در محل خشکی پوست وجود داشته باشد؛
وجود هر کدام از نشانههای باال به تنهایی برای مراجعه به پزشک
کافی است.
پیشگیری و درمان
بسیاری از مواردی که برای درمان خشکی پوست توصیه شده است در
پیشگیری از بروز آن هم استفاده میشود.
• استفاده از مرطوبکنندههای پوستی باعث حفظ آب درون پوست
میشوند .استفاده از مرطوبکنندهها چند نوبت در روز و بعد از حمام
توصیه شده است .مرطوبکنندههایی با نام  Eucerinو  Cetaphilکه
در داروخانهها بدون نسخه وجود دارد ،میتواند موثر باشد .چنانچه
خشکی بسیار شدید وجود دارد میتوان از روغنهایی نظیر «روغن
بچه» استفاده کرد که باید زمانی که پوست هنوز مرطوب است از آنها
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استفاده شود .روغن قدرت مرطوبکنندگی باالتری دارد و بیشتر میتواند
از تبخیر آب پوست پیشگیری کند .پمادهایی که حاوی گلیسیرین هستند
( )Vaseline, Aquaphorنیز پوست را مرطوب میکنند.
• محدود کردن زمان دوش گرفتن به پنج تا ده دقیقه و استفاده از آب
ولرم به جای آب داغ از روشهای دیگر درمان و پیشگیری خشکی پوست
است.
• از صابونها و شامپوهای حاوی مرطوبکننده و یا کرمی استفاده شود.
از استفاده از مواد شوینده آنتی باکتریال ،بو زدا یا دئودورانت ،عطر و الکل
بر روی پوست پرهیز شود.
• خشکی و گرمی داخل منزل باعث خشکی و خارش پوست میشود.
میتوان از دستگاههای بخور و رطوبت ساز در منزل استفاده کرد .باید از
تمیزی دستگاه مطمئن بود زیرا میتواند محل رشد باکتری باشد.
• لباسها باید از پارچههای نخی و کتان و یا ابریشم انتخاب شوند،
زیرا لباسهای پشمی یا مواد مصنوعی پوست را تحریک کرده و باعث
التهاب پوستی میشوند .حتی در شستن لباسها به خصوص در مورد بچهها
یا افرادی که پوست حساسی دارند از مواد شوینده فاقد اسانس یا رنگ
استفاده شود.
• در موارد خارش شدید پوست میتوان از کمپرس سرد و یا برای کاهش
التهاب پوست از هیدروکورتیزون یک درصد استفاده کرد.
اگر با انجام اقدامات باال و رعایت نکات گفته شده بهبودی مشاهده نشد،
باید به پزشک مراجعه شود.
به خاطر داشته باشیم که با تغییر آب و هوا و افزایش سن نیاز به مراقبت
بیشتر از پوست وجود دارد.

از دکتر بپرسید!

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

info@medad.ca

با سالم .لبهای من در طول فصل سرما مرتب ترک میخورند
آیا روشی برای پیشگیری از آن وجود دارد؟
حمید  35ساله
با سالم به شما دوست عزیز .ترک لب مشکل شایعی در فصل
زمستان است که میتوان با استفاده از روش های زیر از بروز آن
جلوگیری کرد:
• استفاده از بالمها یا چربکنندههای مخصوص که در فروشگاهها
یا داروخانهها وجود دارد قبل از خارج شدن از منزل،
•  پوشاندن لبها با شال گردن در هنگام مواجهه با باد،
•  پرهیز از زبان زدن به لب و کندن پوستهها،
•  پرهیز از استفاده از مواد آرایشی که بیشتر در مورد خانمها
مطرح است،
•  پرهیز از نفس کشیدن از طریق دهان،
•  نوشیدن مایعات فراوان به منظور آبرسانی به بدن.

˂
www.alighahary.ca

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

گذر زمان
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به بهانه سیصد و هفتاد و ششمین سالگرد نصب شدن
صلیب تپه مونت رویال

یادگار نخستین کریسمس
فرماندار ،نماد مونترال
زمان 6 :ژانویه سال  1643میالدی
مکان :مونترال ،بر فراز تپه مونت رویال

مریم ایرانی از هر طرف یا از هر مسیر و اتوبانی که به شهر
مونترال وارد شوید ،از روی هر پلی که گذر کنید و
یا از فراز هر ساختمان بلندی که منظره شهر مونترال را بتوانید
ببینید ،اگر تپه مونت رویال در تیررستان باشد ،صلیب بزرگ
و روشنی را هم خواهید دید .گویی که با اقتدار باالی سر شهر
ایستاده و از آن محافظت میکند .صلیبی که بیش از سیصد سال
است با دستان پل ُ
شمِدی دو مزونو و �Paul Chomedy de Mai
 ،sonneuveنخستین فرماندار شهر کوچک ویل ماری که امروز
همه آن را مونترال میشناسند ،در بلندای تپه تاریخی مونترال،
در زمین نشستهاست .صلیبی که در گذر سالها تبدیل به نماد
شهر مونترال شدهاست و هر ساله تعداد زیادی از توریستها را
برای دیدن خود جلب میکند .گذر زمان این شماره ،داستان یک
صلیب است.

گذر زمان
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در شهر ویلماری ،شهری که به نام بانوی بزرگ دین مسیح،
مریم مقدس مزین شدهبود ،اولین مراسم جشن کریسمس شهر
در حال برگزاری بود .مهمانی شام این شب مهم ،به افتخار
فرماندار جوان و خوشنام شهر ،پل مزونوو ،با حضور اسقف و
خواهر راهبه معروف فرانسوی که همیشه مزونوو را همراهی
میکرد ،ژان مانس  Jean Meanceو تمام ساکنان فرانسوی تازه
مهاجرت کرده این قلمرو جدید ،برپا شده بود .اما در میان شادی
و شور این شب مهم ،نگرانی بزرگی در دل فرماندار جوان وجود
داشت .مکانی که جمعیت نوپای شهر تحت فرماندهی او جمع
شده بودند و میخواستند کریسمس را جشن بگیرند در نزدکی
رودخانه سن لوران بود و با بارش برف و باران شدید و سرمای
سختی که در روزهای آخر ماه دسامبر بیش از هر وقتی ویلماری
را در برگرفتهبود ،هر آن انتظار میرفت که رودخانه طغیان کند
و همه مردم شهر را آب ببرد .برای همین در هنگام دعای دسته
جمعی ،مزونوو در پای صلیب مسیح و  مجسمه مادرش مریم
مقدس ،به زانو افتاد و از مریم باکره خواست تا به حرمت نامش،
شهر کوچک او را از بالیای طبیعی و سیل محفوظ بدارد .دعای
مزونوو مورد اجابت قرار گرفت و با وجود طغیان شدید رودخانه
سن لوران ،سیلی که بتواند شهر و ساکنان آن را نابود کند ،وقوع
پیدا نکرد .به شکرانه این استجابت ،روز  6ژانویه سال ،1643
مزونوو و ارتش کوچک ویلماری به همراه مردم شهر ،صلیب
چوبی نسبتا بزرگی را با خود به باالی تپه یا کوه مونترویال
بردند .کوهی که سالها قبل ،ژاک کارتیه به نام خداوند و مسیح،
آن را تقدیس کردهبود .آنها صلیب را در فراز این تپه در دل
خاک برافراشتند و زیر آن نماز هم خواندند.
بعد از درگذشت مزونوو در حدود  24سال بعد از این روز،
همچنان این صلیب نماد شهر ویل ماری و حافظ آن از خطرات
و بالیا شناخته میشد.
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صلیب جدید را چه کسی نصب کرد؟
کسی به درستی نمیداند که صلیب چوبی ساخته دست مزونوو و ارتش
او چه زمانی از فراز تپه ناپدید شد .روایتهای بسیاری در این باره وجود
دارد .عدهای میگویند  این صلیب به دلیل جنس چوبی که داشت در
معرض رطوبت و سرمای هوای شهر مونترال نتوانست مقاومت کند و در
نهایت بر اثر پوسیدگی از بین رفت .عدهای هم بر این باورند که بومیان
عصبانی از تسخیر شهر آبا و اجدادیشان به دست فرانسویها ،طی یکی
از حمالت خود به تپه مونترویال ،آن را از بین بردند .در هر حال دلیلش
هر چه که بود تا سالها صلیبی در روی تپه وجود نداشت و فقط مردم
محل تقریبی نصب آن را میدانستند.
در سال  ،1924انجمن محلی سن ژان باپیست Société Saint-Jean-
 Baptisteکه با هدف حفظ آثار و فرهنگ ساکنان فرانسوی مونترال
تشکیل یافتهبود ،تصمیم گرفت این نماد تاریخی را احیا کند .برای همین
شروع به ساخت یک صلیب دیگر کرد که به جای صلیب چوبی از بین
رفته در همان محل نصب شود .این صلیب که چراغهای کوچکی هم برای
روشنایی داشت ،درسال  1929بر فراز تپه و در همان محل قبلی نصب
شد .برای تامین هزینههایساخت این صلیب در حدود  4200نفر بزرگسال
و  100هزار کودک شروع به فروختن تمبرهای یادگاری و جمعآوری
کمک های مردمی کردند .این صلیب جدید ،تا سالها نماد شهر مونترال
شناخته میشد و هر توریستی که گذرش به مونترال میافتاد ،از آن هم
حتما دیدن میکرد .اما این آخرین بار بود که مونترال برای تغییر این
صلیب کاری کرد .از آن تاریخ تا ژوئن سال  2004دیگر کسی به فکر
مرمت و بازسازی این صلیب نیفتاد .تا اینکه در سال  ،2004شهرداری
مونترال هزینهای در حدود  2میلیون دالر برای بازسازی پارک و تپه
مونترویال تصویب کرد که بازسازی این صلیب هم جزو دستور کار قرار
گرفته بود .جنس صلیب جدید از استیل است که در حدود  1830قطعه
دارد که  با  6000داربست فلزی به وزن کلی  26تن به هم اتصال پیدا
کردهاند .طول این صلیب در حدود  34متر است و عرض آن   11متر طول
دارد و در ارتفاع  252متری از سطح رودخانه سن لوران باالی تپه نصب
شدهاست .در حدود  158المپ  LEDدر ساخت آن به کار رفتهاست که
صلیب را همواره روشن نگاه میدارد.

گذر زمان
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رنگهای صلیب نماد چه چیزی هستند؟
صلیب در حالت کلی به هر رنگی میتواند در بیاید ولی در بیشتر اوقات سفید
رنگ است .رنگ بنفش که به طور سنتی در فرهنگ فرانسوی نماد شخصیت
پاپ است فقط زمانی استفاده میشود که پاپ جدید کلیسای کاتولیک انتخاب
شود و یا فوت کند .در سال  2005که پاپ ژام پل دوم درگذشت این اتفاق
افتاد .اگر رنگ صلیب قرمز باشد ،میتواند نماد یک اخطار و یا آگاهی از خطر
یا بیماری خاصی تلقی شود .رنگ آبی نماد روز مقدس ژان باپیست است.
در زمان انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم در سال  ،2013بر سر انتخاب رنگ
صلیب تپه مونترویال بحثهای زیادی صورت گرفت و در نهایت رنگ سفید
برای آن انتخاب شد .در روز جهانی زمین در سال  2009هم این صلیب به
مدت یکساعت برای احترام به سالمت زمین خاموش شد .جالب است بدانید
در سالهایی که تکنولوژیهای جدید برای کنترل رنگهای چراغهای LED
وجود نداشت ،یکی از کارهای مهم تعویض المپهای به رنگهای مختلف
روی این صلیب بود .در سال  1948شهردار وقت مونترال و همسرش داوطلب
شدند که  240المپ کوچک نصب شده روی این صلیب را برای  4بار در سال
به کمک چند کارگر تعویض کنند .با این حال همیشه شکایاتی از سوختن
برخی از این المپها وجود داشت .در سال  1992سیستم جدید المپهای
رشتهای این امکان را به وجود آورد که رنگ المپها به شکل سادهتری کنترل
شود .و به این ترتیب امکان انتخابهای مختلف را به وجود آورد .در سال
 2017و همزمان با  375امین سالگرد تاسیس شهر مونترال ،یک دانشجوی
رشته   MBAبه نام فیلیپ مایلو  Philippe Maillotبا یک طرح ابتکاری،
دوحرف  Mو  Lرا که حروف مهم شهر مونترال هستند را روی دو بازوی این
صلیب نصب کرد که برای  375روز روی آن باقی بماند.
ماجرای کپسول زمان و صلیب مزونوو
در سال  1992میالدی ،در جریان  350امین سالگرد تاسیس شهر مونترال،
در حدود  12000کودک ،پیامها و آرزوها و درد و دلهایشان را برای ساکنان
و کودکان آینده شهر مونترال روی هزاران کاغذ نوشتند و در یک محفظه
بزرگ فلزی که کپسول زمان نام گرفت در زیر صلیب مزونوو به خاک سپردند.
این کپسول تا سال  2142میالدی گشوده نخواهد شد.

همسایهها
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سنجاب خاکستری
همشهری بیقرار من
زینب یوسف زاده یکی از حیوانات شهری مونترال که هر روز میتوان
آنها را روی درختها ،در میان بلوطها یا در هنگام پیادهروی در
خیابانها دید ،سنجابهای خاکستری   شرقی هستند .صورت ملیح،
آداب و روش جویدن پوست بلوط و جهیدن آنها از روی شاخهها،
آنقدر دلچسب است که نمیشود راحت از کنارشان گذشت .برای ما
که در خاطراتمان کارتون «بنر» نقش پررنگی دارد ،تماشای رفتار این
جوندگان کوچک حکم سفری در زمان به دوران کودکی را دارد.
سنجابهای شهری کانادا ،اغلب خاکستری رنگ هستند
ولی در برخی مناطق نیز سنجابهایی از همین گونه
با رنگ سیاه زندگی میکنند .تفاوت رنگ در این
گونه به دلیل شرایط آب و هوایی رخ میدهد .وجه
مشخصه   این سنجابها ،دم پرپشت بزرگشان
است که کارکردهای متفاوتی برای آنها دارد.
در زمان پرش ،دم آنها به مثابه فرمان عمل
مینماید و جهت را تعیین میکند .در زمستان
این دم پشمالو ،روپوش خوبی برای
محافظت از سرماست و
همچنین یک وسیله
ارتباطی با سایر
سنجابهاست که
شرایط سنجاب را
به سایر دوستانش
گزارش میدهد.

همسایهها
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زیستگاه سنجابهای خاکستری مناطق شرقی آمریکای شمالی
است .آنها معموال بر روی درختهای سخت بلوط و گردوی آمریکایی
زندگی میکنند .سنجابها بیشتر زمان روز خود را بر روی درختان
میگذرانند و بر روی شاخهها حداکثر چاالکی را دارند .فقط برای
خوردن غذا یا پنهان کردن آذوقهشان در زیر زمین ،پایین میآیند.
با این حال بر روی زمین نیز موجودات سریعی هستند و میتوانند با
سرعت  ۲۵کیلومتر بر ساعت حرکت کنند.
سنجابها به خوبی میتوانند خود را با شرایط محیطی تطبیق دهند.
آنها غذایشان را به اقتضای مواد موجود در فصلهای مختلف تغییر
میدهند .در بهار از جوانههای روی شاخه درختان تغذیه میکنند.
جوانه درخت افرا ( )Mapleیکی از غذاهای اصلی این گونه است .در
تابستان غذایشان را دانه های بالدار درختان افرا و مجموعه گستردهای
از دانههای مغزدار و میوههای وحشی تشکیل میدهد .در پاییز از انواع
میوههای با پوست سخت مثل بلوط ،گردو و دانه کاج تغذیه میکنند.
سنجابها همچنین مقدار زیادی از این دانهها را نیز برای زمستان
ذخیره میکنند .اگر در پاییز غذا کم باشد آن وقت است که با توجه
به ذخیره پایین غذای ،باید خود را برای یک زمستان سخت آماده
کنند .با اینکه بیشتر غذای سنجابها از دانههاست ولی آنها گاهی
از حشرات ،سنجاقکها ،تخم پرندگان و پرندگان کوچک نیز تغذیه
میکنند.
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سنجابهای خاکستری دو فصل فرزندآوری دارند :یکی در زمستان و
در فاصله ماههای ژانویه و فوریه و دیگری در تابستان و در فاصله ماههای
جوئن و جوالی .سنجابهای ماده ی باالی دو سال ،توانایی باردار شدن در
هر دو فصل را دارند .دوره بارداری سنجابهای خاکستری حدود چهل تا
 ۴۴روز است و در هر بار به طور متوسط سه نوزاد به دنیا میآورند.
بچههای  ۱۵گرمی سنجابها در هنگام تولد ،بیمو هستند و توانایی دیدن
ندارند .اما به سرعت بالغ میشوند .بعد از سه هفته موهایشان درمیآید
و در چهارهفتگی دمشان پر مو میشود .در همین زمان گوشهایشان نیز
قادر به شنیدن میشود و در پنج هفتگی چشمهایشان جهان را میبیند.
بچه سنجاب ها در هشت هفتگی از النه بیرون میآیند و راه رفتن در
مسیرهای کوتاه را تجربه میکنند .این همان زمانیست که دیگر به شیر
مادر نیاز ندارند و غذاهای واقعی را امتحان میکنند .یک سنجاب سهماهه
قد و قامت سنجابهای بالغ را میگیرد و زندگی مستقل خود را آغاز
میکند.
این همان زمانیست که رفتارها و بازیهای سنجابهای نوجوان به
حداکثر زیبایی و دلبری برای تماشاچیان خواهد رسید ،مونترالیهایی که
ساعتها در پارک نزدیک محل زندگی خود محو تماشای این همسایههای
زبر و زرنگ میشوند.
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کتاب «ملت عشق»

اثر الیف شافاک
ترجمهی ارسالن فصیحی
مریم روشن الیف شافاک ،نویسندهای ترک تبار است که در فرانسه
به دنیا آمد اما بخش اصلی زندگی خود را در ترکیه گذراند .در
صفحه او در ویکیپدیا نوشته شده که الیف شافاک  در سال ۲۰۰۳
و ۲۰۰۴با درجهی استادیاری در دانشگاه میشیگان و بعد در بخش
مطالعات خاورنزدیک دانشگاه آریزونا مشغول به کار بوده است .او
همچنین از سال  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۹ستوننویس روزنامهی «زمان»
بود.
نام اصلی کتابی
که این هفته معرفی
میکنیم « ۴۰قانون
عشق» است .کتابی
بینظیر که میتوان
آن را به عنوان
نقطهی عطفی برای
آشتی نسل جدید
با چندین و چند
قرن پیش از خود
و مقولهی مهمی
عرفان
چون
دانست .آن هم
عرفان عظیم و
جریانسازی که
مولوی پایهگذاری
نمود.

بامداد

معرفی کتاب
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نویسنده با مهارت توانسته دو داستان موازی را در کنار هم پیش ببرد.
داستان اول ماجرای الال روبنشتاین در آمریکای امروزی است که در طول
کتاب با داستان دوم که ماجرای شمس تبریزی و موالنا را روایت می کند.
این دو ماجرا در طول کتاب به هم گره میخورد ،گرهای چندالیه و محکم
که مخاطب خاص و عام را به دنبال خود میکشاند.
در باب موالنا و تحولی که در زندگی وی در اثر مالقات با شمس تبریزی
به وجود آمد ،روایتها و افسانههای گوناگونی وجود دارد که بیشتر آنها
برپایهی حدس و گمان نویسندگان در دورانهای مختلف است .چرایی این
ماجرا هم برمیگردد به این موضوع که تا قرنها ،تاریخنگاری و تذکرهنویسی
صحیح و درستی وجود نداشته و زندگینامهی بزرگانی چون موالنا و حافظ
و امثال آنها با شاخ و برگها و افسانههای فراوانی همراه میشده است.
الیف شافاک اما در این اثر ،آن چنان زیبا از تخیل خویش بهره میبرد
که اوال تمامی حوادث و دیالوگها باورپذیرند و در ثانی ،نشان از احاطهی
علمی نویسنده به موضوع اصلی ،یعنی عرفان شرق دارد.
مونولوگهای اثر به خصوص واگویههای شمس ،اوج هنرنمایی نویسنده
را نشان میدهد.
داستان بر حول محور شمس تبریزی میچرخد و  ۴۰روایت عشق از
زبان او شروع شده و توسط الال روبنشتاین به انتها میرسد.
ترجمهی بسیار روان و بینظیر ارسال فصیحی در برگردان این اثر به
فارسی نیز نقطهی عطف دیگری است که جذابیت اثر را برای خوانندهی
فارسیزبان دو چندان میکند.
با قسمتی از متن پشت جلد کتاب ،سخن را به پایان برده و مطالعهی این
اثر ارزشمند را به همهی خوانندگان
«مداد» توصیه میکنیم .چرا که از بین
 ۴۰وادی عشق این کتاب حداقل یکی،
به نظرمان آشنا خواهد آمد تا زخمهای
قدیمی روحمان را با آن درمان نماییم:
«اغلب مفسران مثنوی بر این نکته
تاکید میکنند که این اثر جاودان با
حرف ب شروع شده است .نخستین
کلمهاش «بشنو!» است .یعنی میگویی
تصادفی است شاعری که تخلصش
«خاموش» بوده ،ارزشمندترین اثرش
را با بشنو شروع میکند؟ راستی
خاموشی را میتوان شنید؟»
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سال نو و قول هایی که
به خودمان میدهیم
هدی حسینی «از فردا سعی میکنم سحرخیزتر باشم»« ،از شنبه حتما
رژیم را شروع میکنم»« ،امسال باید مدرکم را بگیرم» .جمالتی از
این دست را فقط نشنیدهایم ،بلکه بارها و بارها به خودمان گفتهایم.
جلوی آینه وقتی لباس محبوبمان دیگر اندازه نیست ،به خودمان قول
دادهایم وزن کم کنیم .بابت دیرکردهایمان بارها شرمنده دیگران یا
حتی توبیخ شدهایم و با خودمان عهد بستهایم که دیگر تکرار نخواهد
شد .چه سیگارهایی که قرار بوده آخرین نخی باشد که بر لبمان
میگذاریم و چه دروغها که گفتهایم و زیر لب به خودمان نهیب زدهایم
که این دیگر آخری بود.
همین چند روز پیش خیلی از مردم در سرتاسر دنیا جمالت مشابهی
به خودشان گفتهاند .یا جلوی آینه چشم در چشم خودشان خیره
شدهاند یا در دفترچهای آن را ثبت کردهاند یا حتی در میان جمعی به
زبان آمدهاند که امسال حتما فالن کار را میکنم یا فالن کار را ترک
خواهم کرد .مناسبتهای مختلف مثل همین سالنو مردم را ترغیب
میکند که با نو شدن سال ،نوید زندگی بهتری را به خودشان بدهند.
آمار و ارقامی که از میزان موفقیت قول و قرارهای شخصی آدمها با
خودشان ثبت شده ،نوسان زیادی دارد .اما در کل نمیشود چندان به
آنها استناد کرد .درصد به نتیجه رسیدن آنها در خوشبینانهترین
حالت به  ۱۰درصد میرسد و در مورد درصد ناکام ماندن آنها حتی
به عدد  ۸۰درصد هم اشاره شده است  .
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قدم های کوتاه
به سوی
اهداف کوچک

هر روز به سیاهه این قول و قرارها اضافه میشود اما چند درصد از این
قولهایی که به خودمان میدهیم را عملی میکنیم؟ یا سوال بهتر شاید
باید این باشد که باالخره در چه موقعیتی باید قرار بگیریم که یک بار
برای همیشه به قولی که به خودمان دادهایم ،عمل کنیم؟
تغییرات در ما و اطراف ما ناگهانی صورت نمیگیرد که بتوان انتظار
داشت دگرگونی شرایط هم یک شبه میسر باشد .وقتی تفاوت عکسهای
االن و سه سال قبل نشان میدهد چقدر شادابی پوستمان را از دست
دادهایم یا چند کیلو به وزنمان اضافه شده ناگهان میخواهیم به هر
دستاویزی چنگ بزنیم و همان آدمی بشویم که عکس چند سال قبلش
جوانتر و الغرتر به نظر میرسد .غافل از این که حتی اگر نیروی اراده ما
هم با تمام قدرت ما را از خواب غفلت بیدار کرده باشد .این بدن ماست
که قابلیت تغییر فوری را ندارد و ذره ذره باید برای بهبودش تالش کرد.
این روند تدریجی تغییر را میشود به خیلی موارد مشابه تعمیم داد.
تقویت زبان ،یاد گرفتن یک حرفه جدید ،کنار گذاشتن یک عادت بد
و  ...اما نباید فراموش کرد که ظرف یک هفته یا یک ماه نمیتوان مثل
بلبل فرانسه یا انگلیسی حرف زد .چند ماه فرصت کمی برای کاهش وزن
بیست کیلوئی نیست و عادتهای خوب هم باید آنقدر تکرار شوند تا
جزئی از برنامه روزانه ما گردند.
سطح انتظارات که پایینتر بیاید آن وقت میشود به قدمهای کوتاهی
که رو به جلو برمیداریم ،دل خوش کنیم .همین که جرات کنیم دست و
پا شکسته با چند کلمه جدیدی که هر روز به دایره لغاتمان اضافه شده با
همسایه خود گپی بزنیم ،کمی عادتهای غذاییمان را با انتخابهای بهتر
بهبود ببخشیم و یادمان نرود در این سرمای جانسوز مونترال پوستمان
به آبرسانی بیشتری نیاز دارد کافی است.
آن وقت وسطهای تابستان که به خودمان بیاییم ،میبینیم حس
بهتری نسبت به خودمان داریم و زحماتهایمان جواب داده پس رویه را
با همین سرعت کم ادامه میدهیم به جای این که دو ماه از سال نگذشته
از سختی دادن به خودمان خسته شویم و تسلیم روال قدیمی گردیم.

اگرازخواندنمدادلذتمیبرید
اشتراک آن را
به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

