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آغازسال واقعیت با زندگیم در اولینبار برای پیش حدود۱۰سال
نودرابتدایزمستانروبروشدم.آنزمانکهسالنوبرایممفهومبهار،
زندگیوآغازدوبارهمیداد،سالنویمیالدیمثل»پایان«یک»آغاز«

بود.
دهسالپیش،اولینسالنویمیالدیزندگیمراجایینزدیکقطب
شمالودرحالیجشنگرفتمکهشببیپایانقطبیشروعشدهبودو
مندوماهیمیشدکهرنگخورشیدراندیدهبودم.زمانیکهشفقهای
قطبی،قلبهاراگرمورنگارنگیآنچشمهاراخیرهمیکرد.وقتیکه
تاریک بود، تاریکمنشده نورپردازیکریسمس،دلخوشیروزهای

مثلشب.
دهسالپیشوقتیدرآنشرایطغیرمعمول،آغاززمستانراشروع
باستانی آیینهای از بسیاری شکوه و عظمت تازه یافتم، نو سال
چهارشنبه را، یلدا فهمیدم تازه کردم. درک را مادریام سرزمین
سوریرا،حرمتنهادنبهآبوآتشرا،نوروزراوتازهدرککردم
چرااجدادمبرایخورشیداحترامقائلبودندوچراآتشنزدآنها

مقدسوپاکبود.
ازدهسالپیشبهاینطرف،طبیعتوچرخشزمینوآسمان
برایممعناییعمیقودرخوراحترامیافتهاست.حاالمیفهمم
اگر روشننگهداشتنآتشچهکارخطیریاست،مخصوصا

آتشدلباشد.
»پایان« مفهوم برایم میالدی نوی سال دیگر روزها این
معنی من برای نویسرزمینجدیدم نمیدهد.حاالسال
مبارزهوامیددارد،درحالیکهنوروزبرایممفهومپیروزی

وآسایشداشت.هردورادوستدارم.

سالنویهمگی،مبارک!

۲۰۱۹ بار تکرار زمستان
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نورپردازی کلیسای نوتردام
علیاللوی
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Roya Pirkhandan

Esthéticienne et Thec-
nicin de  

photoépilation,  
photorajeunissement, 

Électrolyse et  
Thermocoagulation.

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

ارایه کلیه مراقبت های زیبایی مدیکال شامل:

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

 مشاوره رایگان 
در کلینیک رویال درما

رویال درما
 پوستی شاداب 
با طراوت طبیعی

TEL:438-388-8600
http://WWW.cliniqueroyalderma.ca


شازده خانم هاِی 
خطرناِک دالراما

خانم »شاهزاده عروسک هزار صد از بیش
در )Dollarama( دالراما فروشگاههای در که کوچولو«
از بیش وجود دلیل به شدهاند، فروخته کانادا سرتاسر
اندازهیکمادهشیمیاییخطرناکدرپالستیکبدنهآن

فراخواندهشدند.
خانم »شاهزاده عروسکهای کانادا بهداشت اداره
MONTOYکهطیسالگذشته نامتجاری با کوچولو«
درفروشگاههایدالرامافروختهشدهاندرابهدلیلاستفاده
آنهافراخوانده ازیکمادهشیمیاییممنوعدرپالستیک
است.درساختاینعروسکهایچینیبیشازحدمجاز
ازمادهشیمیاییفتالیت)phthalates(استفادهشدهاست.
فتالیتیکحاللپیویسیاستکهباعثمنعطفشدنموادپالستیکیمیشود.
میتواند فتالیت حاوی پالستیک جویدن و مکیدن که داده نشان مطالعات
بههمریختگیهورمونهایبدنکودکانشود. و تولیدمثل اختاللدررشد،
ممنوع کانادا در ازسال۲۰۱۰ کودکان اسباببازیهای در فتالیت از استفاده
شدهاستاماهنوزبسیاریازتولیدکنندگانچینیازاینمادهخطرناکدرتولید

اسباببازیهایخوداستفادهمیکنند.
اینعروسکهاازسپتامبرسال۲۰۱۷تادسامبرگذشتهدرششمدلمختلف
لباسهایگوناگوندرفروشگاههایدالرامافروختهشدهاند. بارنگمووطرح

عروسکهاازنظرشکلظاهریبهمدلهایزیرعرضهشدهاند:
مویقهوهایولباسزرد

مویبلوندولباسآبیوصورتی
مویقرمزولباسآبی

مویقرمزولباسصورتی
مویمشکیولباسبنفشوصورتی

مویبلوندولباسآبیونارنجی
)Dollarama(کسانیکهاینعروسکهاراخریدهاندمیتوانندآنهارابهدالراما

پسدادهویاعروسکهارادوربریزند.

زهرا فرودی

اداره بهداشت کانادا بعضی عروسک های 
فروخته شده در »دالراما« را فراخوانده است
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کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
دستمزدها در سال ۲۰۱۹

اقتصاددانانکبکیمیگویندکهنرخبیکاریاستاندرسال۲۰۱۹روند
نزولیخودراادامهخواهددادوانتظارمیرودبهرقمبیسابقه۵درصدبرسد.

هلنبژن،اقتصاددانبرجسته»گروهدژردن«درگفتگوباهافینگتونپستضمن
اشارهبهنرخفعلیبیکاریکه۴/۵درصداستاشارهکردکههرچنددرسال۲۰۱۸
حدود۴۰هزارشغلبهبازارکارکبکاضافهشدهاستکهانتظارمیرودهمینتعداد
نیزامسالاضافهشود.ایندرحالیاستکهبسیاریازواحدهایتولیدیوخدماتی
استانحتیدرحالحاضرباکمبودنیرویانسانیماهرروبروهستند.ازهمینروبژن
اعتقاددارددرسال۲۰۱۹کمبودنیرویانسانیازیکسووتوسعهاقتصادیکهمنجر
بهتولیدفرصتشغلیخواهدشدازسویدیگرباعثافزایشسطحدستمزدهادر
کبکمیشود.بااینوصفانتظارمیرودکهکارفرماهابرایحفظنیرویانسانیخود
دستبهجیببردهوباپرداختاضافهحقوقوپاداشسعیدرنگهداشتنکارمندان
خودکنند.نرخمعمولیافزایشحقوقسالیانهدرکبکحدود3/۵تا۴درصداست.

موضوعمهاجرانماهرونیرویکارآنهایکیازموضوعاتداغدرانتخاباتاکتبر
گذشتهبود.حزبCAQ،حزببرندهانتخاباتعلیرغمکمبودنیرویانسانیمتخصص
درصنایعاستانبرنامهخودراکاهشسهمیهمهاجراناعالمکرد.برنامهایکهازسال

۲۰۱۹اجراییخواهدشد.

۲۰۱۹، سال مهاجرت به کبک
اماهمزمانفرانسوآلوگو،رهبراینحزبونخستوزیرفعلیاستانکبکوعدهداده
باکاهشتعدادمهاجران،حمایتوکمکبهتعدادموجودراافزایشخواهددادتاآنها
بتوانندهمینجادرکبککارپیداکردهوزندگیکنند.یکیازمشکالتهمیشگی
مهاجراناستانکبک،یادگیریزبانفرانسویبودکهمنجرمیشدتعدادزیادیاز
از بهیکی ازمدتکوتاهیدوبارهچمدانهارابستهو بعد تازهمهاجرانبهکبک،
افزایشطرحهایحمایتیو با انگلیسیزبانهجرتکنند.امیدمیرود استانهای

کمکبهتازهمهاجران،آنهاییکهواردکبکمیشوند،همینجابمانند.

زهرا فرودی

انتظار می رود حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی جدید به بازار کار کبک اضافه شود
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رودخانه سن لوران
و فاضالب مونترال

درشهرمونترالبهصورتروزانهمابین۲/۵تا۷/۶
میلیونمترمکعبفاضالبتولیدمیشودکهمقدارآنبامیزانبارندگی
پر برای میانگین، بهطور روزانه فاضالب میزان دارد. نسبتمستقیم
در مونترال شهری فاضالب کافیست. شهر المپیک استادیوم کردن
نهایتبهرودخانهسنلورانریختهمیشودولیبسیارمهماستکهاین

فاضالبقبلازتخلیهتصفیهگردد.
طوماری مونترال ازشهروندان نفر هزار نود اکتبر۲۰۱۵حدود در
فاضالب لیتر میلیارد تخلیههشت با را مخالفتشان و کردند امضا را
شهردار کودر، دنیس دادند. نشان سنلوران رودخانه در تصفیهنشده
وقتمونترالدرآنزمان،ضمناینکهخودبهمحلتخلیهفاضالبرفت
وشخصاازآبعمقرودخانهنمونهبردارینمود،اعالمکردکهاگرچه
ایناقدامناخوشایندیاستولیجایگزیندیگریبرایآنوجودندارد.
علتاینرویداد،تعمیرزیرساختهایتصفیهفاضالببود.بازتاباین
خبرکهیکیازبزرگترینتخلیههایفاضالبتصفیهنشدهدرآبهای

شیریندرآنزمانبود،درصدراخبارجهانقرارگرفت.

زینب یوسف زاده

بع
من

˂
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با تا  دارد نظر در مونترال شهرداری که اعالمشد بعد سال فوریه در
استفادهازفناوریهایهوشمند،جریانفاضالبرابهگونهایموردکنترل
قراردهدتاازریختهشدنفاضالبتصفیهنشدهاضافهبرظرفیتلولهها،به
ویژهدرزمانبارندگی،دررودخانهسنلورانجلوگیریشود.همچنینقرار
براینشدکه۵مخزنبزرگاحداثگرددتاباراضافیمخزنفاضالبرا

درهنگامافزایشورودیبهایناستخرهامنتقلنماید.
)Jean-R. Marcotte(درحالحاضرکارخانهتصفیهفاضالبژانمارکوت
کهدرشرقجزیرهمونترالقراردارد،ازنظرظرفیتدرآمریکایشمالی
اولینودرجهانسومینرتبهرابهخوداختصاصدادهاست.اینکارخانه
میتوانددرهرثانیهسیودومترمکعبآبراتصفیهکند.نیمیازآبهای
ضایعاتیایالتکبکقبلازورودبهسنلوراندراینمرکزتصفیهمیشود.
بااینوجود،کبکدرزمینهتصفیهآبهایضایعاتیدرمیانسایرایالتها
کانادارتبهمتوسطBراداردوبعدازایالتهایساسکاچوان،مانیتوبا،آلبرتا

وانتاریوقراردارد.
موضوع نیز فاضالب،سالگذشته تصفیه زیرساختهایمجهز باوجود
ریختهشدنموردیفاضالبتصفیهنشدهبهرودخانهسنلورانهمچناندر

اخبارمحیطزیستیایناستانجایداشت.
درفوریه۲۰۱۸کبکسیتی۴۶میلیونلیترازفاضالبشهریتصفیه
نشدهخودرادررودخانهسنلورانتخلیهنمود.بهگفتهمسئولینشهرداری
اینشهر،تعمیراتونگهدارییکیازایستگاههایپمپاژکهبررویرودخانه

سنلورانقراردارد،علتاصلیایناتفاقبود.

بع
من

˂

سیاره زنده شماره ۱۴/۴0 دی ۱۳۹۷/ 12

https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste-water.aspx


همچنیندرابتداینوامبر۲۰۱۸شهرداریلونگویاعالم
کردکهقصددارد۱۶۰میلیونلیترازفاضالبتصفیهنشده
زیرزمینی تجهیزات از بخشهایی تعویض  جهت را خود

انتقالفاضالب،دررودخانهسنلورانرهاکند.
درصد سه تنها که شیرین آبهای در فاضالب حضور
بزرگترین از یکی راتشکیلمیدهند کلآبهایجهان
خطراتزیستمحیطیبرایآبزیانوگونههایگیاهیاست.
آبهای منابع به که نشده تصفیه فاضالبهای همچنین
شربراهمییابندیکیازعواملاصلیانتشارانواععوامل
Aدر وویروسهپاتیت E.coli باکتری بیماریزاهمچون

میانانسانهاهستند.
حداقلی با شهرداریها میرسد نظر به وجود این با
خواندناثرتخلیهفاضالبتصفیهنشدهدرسنلوراناثرات
حداقل میدهند. نشان اهمیت کم را آن محیطزیستی
آسیبدستپایینگرفتنوتکراراینامر،تبدیلآنبه
یکرویدادعادیوازبینبردنحساسیتاجتماعینسبت
بهحفظرودخانهایاستکهبهجزیرهمونترالحیاتومعنا

میبخشد.

بع
من

˂
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تاریخ سازی 
چین در عصر فضا

فرود موفق 
بر نیمه 
تاریک ماه

دستگیری  ماجرای  درباره  داشتند  کانادایی  هنوز 
شدید  عکس العمل  و  ونکوور  در  هوآوی  شرکت  مالی  مدیر 
چینی ها در دستگیری ۲ تبعه کانادایی در خاک چین صحبت 
بین  را آماده جنگ تجاری  می کردند. هنوز دنیا داشت خود 
از  زمزمه هایی  داشت  کم کم  هنوز  می کرد.  آمریکا  و  چین 
تالش برای جلوگیری از ادغام شرکت های چینی در پروزه 
بزرگ فناوری مخابراتی 5G در میان بود که چین با یک 
خبر غافلگیرکننده در آستانه سال نو، توجهات زیادی 

را به خود جلب کرد.
فرود آرام و بی سروصدای چینی ها در نیمه پنهان 
اکتشافات  تاریخ  در  را  کشور  این  اسم  ماه، 
فضایی برای همیشه بر سر زبان ها انداخت.

این همان چینی است که دانلد ترامپ 
تا  می کند  را  تالشش  همه  دارد 

وجود نداشته باشد. 

تحریریه مداد
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عصرکاوشهایفضایینقطهعطفدیگریراتجربهکرد.
بدون سطحنشینی فضایی، اکتشافات تاریخ در بار نخستین برای

سرنشین،باموفقیتبرنیمهپنهانماهفرودآمد.
چیزی کلمه این دقیق تلفظ دارد. نام Chang’e-4 کاوشگر این
اتفاق امابرایاینکهخطاییدرفارسیشدن شبیهبهچانلیواست
نیفتددراینمتنازنگارشپینینیانگارشچینیباحروفالتین

استفادهمیکنمکهبهصورتCháng’éبیانمیشود.
درزبانچینیCháng’éیکیازنامهایایزدبانویماهاستوحاال
به بارچینیهاموفقشونددست اولین برای تا باعثشد فرود این
ماموریتیبزنندکهتاکنونهیچکشوردیگریموفقبهانجامآننشده

بود؛فرودبرنیمهپنهانماه.

نیمه پنهان ماه
باربهدورخودشبچرخد تاماهیک مدتزمانیکهطولمیکشد
است. برابر زمین دور به ماه چرخش زمان مدت با ماه( )شبانهروز
بنابراینبهاصطالحمیگویندکهماهدچارقفلشدنمداریبازمین
شدهاست.اینیعنیمادرزمینهمیشهفقطمیتوانیمیکطرفماه
راببینیموطرفدیگرازدیدناظرزمینیپنهاناست.اینهماننیمه
باجزییاتوعوارض آشناییاستکهشبهادرآسمانمیبینیمو
آنآشناهستیم.چونآنسمتماهازدسترسدیدبشرخارجاست،
مرسوماستکهبهآننیمهتاریکماههممیگوینداماواقعیتاین
استکهدرآننیمههمبهاندازهنیمهروبهزمین،خورشیدمیتابد.

پوریا ناظمی
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)مگر ببینیم را ماه پشت نمیتوانیم هیچگاه زمین روی از ما
مختصریازلبههایآنکهبهدلیلپدیدهرخگردیالیبراسیون
غریب چشمانداز این توانستهاند که کسانی تنها میشود( دیده
آپولوهستندکهدر ببینند،فضانوردانماموریتهای باچشم را
هنگامیکهدرمدارماهقرارداشتندیاآنرادورمیزدند،آنرا

دیدهوازآنتصویربرداریکردهاند.

چهره آبله روی ماه
بهزمینآن نیمهرو به یاپشتماهکمترشباهتی پنهان نیمه
دارد.بهدلیلهمانقفلشدگیمداریودرزمانیدورکههنوز
بخشدرونیماهحالتمذابداشت،گرانشزمینباعثشدتا
بهزمینکشیدهشود. اینالیهدرونیمذاببیشتربهطرفرو
بدینترتیبپوستهماهدرسمتیکهروبهزمینقرارداردنازک
ترازنیمهپشتیاست.همینامرباعثشدتازمانیکهماهشاهد
بمبارانهایخردهسیارکهابود،تعدادبیشتریازاینبرخوردها
بتوانندپوستهنازکماهدرسمتروبهزمینراشکافتهوماده
مذابیاماگمایزیرینراروانهسطحکنند.اینماگماهایخشک
بهطور ایجادکردهاندکه بهزمین رو نیمه رادر شدهعوارضی
به مسلح غیر باچشم و میشناسیم ماه دریاهای نام به سنتی

شکلعوارضخاکستریرنگدیدهمیشوند.
نیمهپشتماهبهدلیلپوستهضخیمترچنیندریاهاییبرسطح
خودنداردوبرخوردهایانجامشدهدرطولدوران،زخمهایخود
نبوده آنها رتوش برای ومجالی باقیگذاشتند آن برچهره را
استوبههمیندلیلهمظاهرنیمهپنهانماهشباهتبیشتری

باسطحعطارددارد.آبلهروامازیبا!
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فرود در نیمه پنهان
شمار به چین فضایی برنامه برای عطفی نقطه Cháng’é سطحنشین
میرودوبراینخستینباردرتاریخموفقشدهبرسطحنیمهپنهانماه

فرودآید.
محلفروداینمهنشینمنطقهایبهنامحوضه)باسین(قطبجنوب
آیتکناست.اینمنطقهبزرگترینوقدیمیترینساختارشناختهشده
کل در برخوردی عوارض بزرگترین از یکی و ماه سطح بر برخوردی

منظومهشمسیبهشمارمیرود.
قطراینعارضهچیزیدرحدود۲۵۰۰کیلومتراستکهوقتیبامحیط
۱۱هزارکیلومتریماهمقایسهمیکنیدمیتوانیدبهعظمتآنپیببرید.
Cháng’é– 4درادامهماموریتهایپیشینسازمانفضاییچیناجرا
برای برنامه این اول فاز است. برنامه این دوم فاز به متعلق و میشود
دستیابیبهفناوریارسالفضاپیمابهمدارماهصورتگرفت.اینمرحلهبا
انجامماموریتهای۱Cháng’éو۲درسالهای۲۰۰۷و۲۰۱۰بهاتمام
رسید.مرحلهبعدیوفازدوماینماموریریتفرودآوردنموفقدوقلوی
سطحنشین/سطحنوردبرماهاست.بخشاولاینمرحلهدرسال۲۰۱3
بافرودموفقCháng’é–3درنیمهآشناوروبهزمینماهانجامشدو
امروزبافرودموفق۴Cháng’éدرنیمهپنهانماه،عمالبهسرانجامی
برایچینیها ماه کاوش برنامه بعدی فاز رسید. برایچینیها مطلوب
اعزامدوماموریت۵Cháng’éو۶بهنیمهروشنماهاستکهدرطیآن
اینماموریتهابهجمعآورینمونهازسطحوبازفرستادنآنهابهزمین

اقدامخواهندکرد.
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Cháng’é در ماه چه می کند؟
حوضه درون )Von Kármán( کارمان فون نام به دهانهای در Cháng’é
قطبجنوبآیتکنفرودآمدهاستوقراراستبهکمکابزارهایخودبه
دوربینهای از اینسطحنشین علمی ابزارهای بپردازد. منطقه این بررسی
بررسی هدف با پایین فرکانس پانارمایسطحی،طیفسنج دوربین فرود،
فورانهایخورشیدی،یکتابشسنجسطحیوهمچنینیکمحفظهحیاتی
است.اینمحفظهسهکیلوگرمیمهرومومشدهشاملبذربرخیازگیاهان
وهمچنینتخمحشراتاست.فضایدروناینبستهزیستیمشابهمحیط
زمینطراحیشدهاستوهدفآنبررسیرشداحتمالیوبهبارنشستن
ایننمونههادرمجاورتگرانشاندکماهاست)تنهاتفاوتبامحیطزمین

گرانشخواهدبود(.
رفته ماه به نیز رباتیک اینسطحنشین،سطحنوردی بههمراه همچنین
است.اینرباتکوچککهیوتو-Yutu-2(۲(نامدارد،بههمراهخوددوربینی
بامیداندیدباز،یکابزاربررسیزیرسطحیراداری،طیفسنجمرئیو
بادهایخورشیدیو برایبررسیواکنش ابزاری نورفروسرخو به نزدیک

سطحماهبههمراهدارد.
اگرچهتکتکاینآزمایشهااهمیتباالییدارندامامهمترینبخشاین
ماموریتفرودموفقدرنیمهپنهانماهبودهاستکهباموفقیتانجامشد.

اینآزمایشهاقدمهاینخستینبرایساختنآیندهایمهمبرماهاست.
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چرا این ماموریت مهم است؟
این آن، بالقوه علمی اهمیت از فارغ است. ماموریتمهمی این
ازنظرسیاستوصحنهکاوشهایفضاییمهماست. ماموریت
فضایی برنامه که نیست کشوری دیگر چین بار نخستین برای
دیگرانرادنبالکند.حاالنامچینوصنایعفضاییاینکشوربا

نخستینهایکاوشهایفضاییگرهخوردهاست.
در ما برای بود دیگری زمان اگر شاید که – دیگر مهم نکته
ایراناهمیتبیشتریداشت–اهمیتبرنامهریزیو»نقشهراه«
برنامهفضاییچین درپروژههاییمانندپروژههایفضاییاست.
داشته طوالنی راه« »نقشه شد، آغاز پیش دهه چندین از که
ولی آهسته گامهای میرود. جلو گام به گام ولی آرامی به که
پیوستهاینکشور،اکنونباعثشدهتاچیندربرخیازحوزهها
است حالی در این بگیرد. پیشی خود باسابقه و مهم رقبای از
چشماندازی فقدان مهمتر آن از شاید و سیاسی بحثهای که
برنامهفضاییوهمچنین آینده برای ایاالتمتحده تاثیرگذاردر
روزگارنهچندانبروفقمرادروسیه،فرصتشتابگرفتنچین

رابیشترفراهمآوردهاست.
تا نمیدهد اجازه غیرشفافچین و پنهانکار اگرچهساختار
جزییاتزیادیازچنینماموریتهاییمنتشرشوداماهمینتداوم
برنامهریزِی بهسوی را توجهها دیگر بار برنامهمیتواندیک در

آیندهنگردرفضاوبهخصوصمقاصدمهمجلبکند.

بع
من

˂
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ماه منزلگاه فراموش شده ما
که نمیشناسم را فضایی کاوش هیچ اگرچه
تاثیریدرآینده یا یاجذابیت فاقداهمیتو
داشت نظر در باید همزمان اما باشد انسان
مریخ، به سفر مانند پروژههایی اگرچه که
دوردستهای کاوش و سیارکها معدنکاوی
منظومهشمسیمهموحیاتیهستنداماماه
مقصدمهممازمینیهااستکهنبایداهمیت
مانند پروژهای تبلیغاتی جذابیت فدای را آن

سفرانسانبهمریخکرد.
ماههنوزدنیایناشناختهودارایقابلیتهای

بالقوهبسیاریبرایمااست.
درماهمامیتوانیمسنگبنایتوسعهخود
درفضارامحکمکنیم.دراطرافماهمیتوانیم
باکمکتجربهوباهزینهایبهنسبتاندک،
تنها نه که بسازیم را خود ارتباطاتی سامانه
را زمین با دائمی و مستقیم ارتباط امکان
داشتهباشدکهنقشرلهمیانسیارهایآینده

رابازیکند.
ماهباتوجهبهفاصلهنزدیکبهزمین،امکان
نجات و امداد و مستقیم پشتیبانی و ارتباط
پایگاههای نخستین میزبان میتواند که دارد
داریم آرزو آنچه تمام باشد. انسان فرازمینی
با میتوانیم را دهیم انجام مریخ در روزی
و سرعت و بیشتر اطمینان اندک، هزینه
بازخوردبیشتردرماهتمرینکنیم.ضمناینکه
مدارماهوسطحآنمیتواندبهپایگاهیبرای
سفرهایفضاییمیانسیارهایغیرسرنشیندار
سالهای در احتمالی سرنشیندار حتی و

پیشروباشد.
دانشمندان برای بهشتی ماه پنهان نیمه
حرارتی و رادیویی تابشهای از دور به است.
به و ماه دایمی سایه زیر در پنهان و زمین
دورازتاثیراتجویکهدرزمینوجوددارد،
ایننیمهازماهمیتواندمیزبانوبستریبرای
ساخترصدخانههایبزرگیدرطولموجهای
غیر بهشکل را ما دید افق که باشد مختلف

قابلباوریتوسعهمیدهند.
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تغییراتی که 
 تیم هورتونز 

در کانادا ایجاد کرد
تیم هورتونز حتی لغاتی را به فرهنگ لغت 

اضافه کرده است

در گذشته سال ۵ در که تغییراتی علیرغم
محبوبیت تیمهورتونز محصوالت شده، انجام تیمهورتونز
خاصیدرقلبکاناداییهادارد.تیمهورتونزبزرگترینرستوران
فستفودزنجیرهایدرسراسرکاناداستوفارغازغنییافقیر

بودن،همهکاناداییهامشتریانتیمهورتونزهستند.
تیمهورتونزبهعنوانیککسبوکارکانادایی،دردهکشور
دنیانزدیکبه۵هزارشعبهدارد.قهوهخانههاییکهباعرضه
محصوالتکانادایی،فرهنگکشوربزرگمارابهدنیانشان
قهوهخانه دومین استارباکس، از پس تیمهورتونز میدهد.
محبوبدنیاست.اینقهوهخانهبینالمللیپسازشیرهدرخت
افراوهاکی،یکیازشاخصههایاصلیکانادامحسوبمیشود.
تیمهورتونزبهدلیلمحبوبیتومقبولیتخود،تأثیرعمیقی
این کاناداییهاگذاشتهاست.در برفرهنگوسبکزندگی
قهوهخانه این که تغییراتی از برخی به اختصار به مطلب

زنجیرهایدرزندگیمردمایجادکرده،اشارهمیکنیم.

شبنم امین
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تیم هورتونز و لغتی جدید در لغتنامه آکسفورد
کاناداییهاهیچوقتنمیگویند»یکقهوهبادوشکرودو

شیربهمنبدهید«!
دبل« »دبل عبارت از همیشه اصیل کانادایی یک
استفادهمیکندواینهمانعبارتیاستکهبرایسفارش
محبوبترینترکیبقهوهدرتیمهورتوناستفادهمیشود.
عبارتیکهبهدیکشنریآکسفوردهماضافهشدهومفهوم

آنهمان»دوشکرودوِکِرم)شیر(«است.

»آیسد کپ«، یخ دربهشت قهوه
قهوه جای کپ« »آیسد میرسد راه از که تابستانها
یخ بینظیر مخلوط این میگیرد. را تیمهورتونز دبلدبل
خوردشدهوکاپاچینوراتیمهورتونزقبلازاستارباکسبه
دنیایقهوهخانههامعرفیکرد.نوشیدنیخنکپرقهوهای
گرمای در هم و میکند تأمین را بدنت کافئین هم که

شرجیتابستانهایمونترال،خنکتمیکند.
تیمهورتونز انحصاری محصوالت از یکی کپ« »آیسد
باشی نخورده کپ« »آیسد و باشی کانادایی اگر و است

قطعاًبهبهشتراهتنمیدهند!
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»تیم بیتس«، کوچکترین دونالت  جهان
تیمهورتونزتنهاقهوهخانهدنیاستکهدونالتکوچولویا
همانتیمبیتسعرضهمیکند.تیمبیتسپسازآیسدکپ،
دومینمحصولانحصاریتیمهورتونزاست.تیمبیتساولین
باردربهارسال۱۹۷۱معرفیشدوبهزودیانقدرمحبوب
گردیدکهبهمحصولاصلیتیمهورتونزبدلشد.تیمبیتس
درمزههایمختلفازشکالتتاشیرهافرا،تولیدمیشودو
ازاینشعبهبهشعبهدیگراحتماالًمتفاوتخواهدبود.تیم
فروخته بیستعددی یا درجعبههای۱۰ معموالً بیتش

میشودوارزاناست.

سوپ مخلوط تیم هورتونز
انحصاری و مخلوط سوپ اواخر همین تا هورتون تیم
خودراعرضهمیکردکهموردتوجهتمامکاناداییهابودو
همهازپیروجوانباآنخاطرههاداشتند.امااینمحصول
درحالحاضردیگرتولیدنمیشود.میگویندحتیسال
به قهوهخانه این از تیمهورتونز مشتریان از یکی گذشته
شکایت دادگاه به مخلوطش سوپ نکردن عرضه خاطر
کرد.همهطرفدارانامیدوارندکهاینسوپدوبارهبهسبد

محصوالتتیمهورتونزبازگردد.
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(438) 401 - 8546



موتورهای میرا
نگاهی به جهان ماشینی فیلم سینمایی »مورتال اینجینز«

به )Mortal Engines( میرا موتورهای سینمایی فیلم
فرن جکسون، پیتر نوشته فیلمنامهای و ریورز کریستین کارگردانی
نامبهقلم باهمین بوینزبراساسمجموعهداستانی والشوفیلیپ
فیلیپریووباتهیهکنندگیپیترجکسونبهپردهسینماهایمونترال

آمدهاست.
استفاده و دنیا ساخت در جسورانه گامی که طلبانهای جاه پروژه
فیلم حساب این با میرود. شمار به شگفتانگیز ویژه جلوههای از
»موتورهایمیرا«درحالیکهاثربصریخیرهکنندهونفسگیریبه

شمارمیرود؛امانتوانستتوجهمنتقدانرابهخودجلبکند.
با اساسمجموعهداستانیچهارجلدی بر فانی داستانموتورهای
ژانر آنکهدر از بیش فیلم این است. همینعنوانکلیساختهشده
آیندهنگرانه فانتزی فیلمهای رده باشددر داشته قرار تخیلی علمی

است.

پوریا ناظمی
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شهرهای متحرک
آیندهایبسیاردورمیگذرد.دنیاییکه اینکتابهاوفیلمدر داستان
تمدنآشنایمادرجریانرویدادیبهنام»جنگشصتدقیقهای«نابود
شدهاست.حتیپوستهزمیندراثراینرویدادزیروروشدهوتغییراتی

بنیادیندرآناتفاقافتادهاست.
بقا برای و ساختهاند تازهای شهرهای جهانی اَبَرجنگ این بازماندگان
تالشمیکنند.گروهیازبازماندگان،تصمیمگرفتهاندبهجایاینکهدنبال
خود بسازند، آنها نزدیکی در را تازه شهرهای بعد و گشته الزم منابع

شهرهارامتحرککردهوباشهرهایخودبهدنبالمنابعتازهبگردند.
شهرهایبزرگچونلندنکهدرکانوناینداستانقراردارد،ابرماشینی
تندرواست.شهریکهرویچرخهایغلطانبناشدهاست.بخشهاییاز
لندنباستانیبهیادگارباقیماندهودرونبافتمعماریاینارابههایتند
رووغولآساتنیدهشدهاست.درکنارآنبخشقدیمی،ساختارتازهایهم

برایسکونتوکارشهروندانتازهایجادشدهاست.
شهرهایمتحرکرویزمین،درمیانهآسمانیادرمیانهدریابناشدهاند.
لندنودیگرشهرهایمتحرکبراساسآنچهتکاملداروینیشهرمینامند،
خود،بهموجوداتیبدلشدهاندکهشهرهایضعیفترراشکارکردهودر
بهشهروندی را خود»هضم«میکنند.مردمآنشهرهایکوچک
خوددرمیآورندومنابعآنشهررابهمجموعهخوداضافهکرده

ونیرویپیشرانموتورونیازهایشهرراتامینمیکنند.

مقایسه شرق و غرب
دراینجهانالبتههمهشهرهابرموتورهایتندروسوار
نشدهاند.درشرق)آسیایقدیم(مردماندرپشتدژ
مستحکمی،شهرهایپایاوسنتیخودرابناکردهاند.
به دنیا این در منابع
و فراوان نظر
مردم زندگی
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آسودهتراستوغرببهرهبریلندندرتالشودرطمعدستیافتنبه
اینمنابعپنهاندرپشتدیواراست.

روایتتقابلغربوشرق)یاحداقلشرقیکهغربمیبیند(درپیش
زمینهاصلیداستانقراردارد.شهرهایشرقیانثابتوآرامدردلطبیعت
بر سوار اما غرب است. همراه سکوت و ها جنگل و مزارع و آبشارها با
موتورهایپرهیاهویخودبههرسوییحملهمیکندوهرچیزیرادرزیر
پایخودلِهمیکندودیگرانرامیبلعد.شرقپنهاندرپشتدیواربرای
غربمنبعافسانهایاستکهبایدآنرابهدستآوردوالبتهکهدراین

روایتشرقدرنهایتآغوشپرمهرخودرابرساکنانغرببازمیکند.

باز هم اختالف طبقاتی
دردنیایموتورهایمیرا،مانندعمدهجوامعپسافاجعه،اختالفطبقاتی
وجودداردوعمدهشهروندانتنهاافرادبیارادهایتصویرمیشوندکهدر

برابرهرچهرهبرانشانفریادمیزنند،هورامیکشند.
شهرهای شکار با که نیستند ابرشهرها فقط میرا، موتورهای دنیای در
ها یافته و منابع اندوختن با و ادامهمیدهند ورشدخود بقا به کوچک
واشیاءباستانیمتعلقبهآنشهرهایکوچکترخودرادرمسیرتکامل
قرارمیدهند.درکناراینغولها،شهرکهایکوچکینیزشکلگرفتهاند
بهشکارطعمههایکوچکتر آنها فضارشدمیکنند. این در انگلوار که

میپردازندوبازاربردهداریراپیشمیبرند.

ریزه کاری های فراموش شده
دنیاسازی بردارنده در کرده، انتخاب میرا« »موتورهای فیلم که روایتی
بصریخیرهکنندهاست.ساختارشهرودرهمتنیدگیپیچیدهآنشگفت
انگیزاستامامطابقمعمولبرایروایتداستانبخشیازمعیارهادربین

کارفراموشمیشود.
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اینمشابهاتفاقیاستکهدردنیایسینماییاربابحلقههاافتادهاستوبرای
مثالدرونشهریمانندمیناستریتماتنهاگذرگاههایموردنیازداستانرا
میبینیموبسیاریازبناهامقیاسمنطقیندارند.همینمسالهدربارهبرخیاز
فناوریهاینشاندادهشدهدرداستانهمصدقمیکند.ازیکسوباساختار
ناوبریهواییوموتورهایپیشرفتهایمواجههستیمکهدرسویدیگربربدنه
هواپیماهاییبابادکمانند،نصبشدهاند.البتهکههمینموضوع،یادآوریخوبی

استکهمادردنیاییفانتزیبهسرمیبریمونهدردنیاییعلمیتخیلی.
چگالیباالیمحتواوتعددشخصیتهاوداستانناآشنایپشتآنها،گاهی
باعثشدهتاجایپرداختبیشتریبرایبرخیازشخصیتهایباقیبماند.اما
درزیرالیهداستاناصلی،فیلمازنمادگراییقابلتوجهیاقابلتاملیبرخوردار
است.نامکتابوفیلم،موتورهایمیرا،الهامگرفتهازبندیازنمایشنامهاتللو
اثرشکسپیراست)پردهسوم،صحنهسوم(.اینناماشارهایاستبهناپایداریو

میرابودننهاییساختارهایماشینی.
سازهعجیبوشگفتانگیزاینشهرهاهمچونخانههایپوشالیلرزاناست.
درفیلمدوبارشاهدآنهستیمکهبناهایعظیم)زندانوشهرآسمانی(چطور
بهسادگیساقطمیشوند.اماناپایداریاینزیستبومبیشتراشارهپایانپذیر

بودنایدهتکاملداروینیشهرهارادارد.

کالم آخر
ازعناصر فانتزیاست.برخی ازسینمای فانی«،تجربهایمتفاوت »موتورهای
آشنارامیتوانیددرآنببینیدامادرعینحالدنیاییتازهساختهشدهاست.
آن دالیل از یکی شاید نداشتهاند. فیلم به مثبتی دید منتقدان وجود این با
پیچیدگیونوبودنداستانوانبوهشخصیتهاوموقعیتهاییاستکهفرصت
گاهی ترتیب بدین نمیآید. دست به آنها کردن عمیق و معرفی برای کافی

نمیتوانیدبهاندازهایکهالزماستبابرخیازشخصیتهاهمدلیکنید.
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ترانه قدیمی و معروف دهه 6۰ را که حتما یادتان نرفته:  
» خدای آسمون ها، خدای کهکشون ها، برس به داد دل عاشق ما 
جوون ها«. بله، خوب اگر می پرسید که ربطش به مطلب پاتوق این 
این  مشهور  نام  که  بگویم  باید  است  چیزی  چه  در  مداد  شماره 
ترانه، نام یکی از مشهورترین آبجوسازی های محلی شهر مونترال 
 Dieu Du »هم هست. آبجوسازی »خدای آسمون یا خدای بهشت
Ciel. این پاتوق باحال برای نوشیدن آبجو در سال ۱۹۹8  با ابتکار 
یک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکربیولوژی که قرار بود 
برای پایان نامه اش یک تحقیق انجام بدهد به ثمر رسید و در نهایت 
او را خیلی پولدار ومحبوب تر 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 می کنیم. 

مریم ایرانی

خدای آسمون  
 بهترین آبجو سازی محلی مونترال، 

ابتکار یک دانشجوی ارشد میکروبیولوژی
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قصهآبجوسازیخدایآسمونبهسال۱۹۹۱برمیگردد.دراینسال
لیسانس دانشجوی یک Jean-François Gravel گراول ژان-فرانسوا
میکروبیولوژیبودکهگاهیاوقاتبرایدلخودشوبهطورآزمایشی
درمنزل،آبجودرستمیکرد.اوازانجاماینکارلذتمیبردوازهمان
نامخودش به آبجو برند بتواندیک اگر زمانتصمیمگرفتکهروزی
ثبتکند.چندسالبعدیعنیدرسالهای۱۹۹۵تا۱۹۹۷،ژان-فرانسوا
گرفت تصمیم که بود ارشدش کارسناسی پروژه روی تحقیق مشغول
روش یک نهادن بنیان برای مساله این در خودش تحقیقات نتایج از
استفان نام به دوستصمیمی یک او کند. استفاده آبجو تولید جدید
StephaneOstiguyداشت.آنهاباهمشزوعبهتحقیقاتگستردهو
انجامروشهایمختلفبراساسِرِسپیهایمختلفشدند.برایاولین
ازروییک ِرِسپیقدیمیکبکی-کانادایی ازیک بااستفاده بارآنها
کتابقدیمیوبااستفادهازیکقابلمهسادهمخصوصپختاسپاگتی
ویکظرفچهارلیتریشراب،توانستندیکآبجویمرغوبباکیفیت
تابه اینموفقیتکوچکآنهاراتشویقکرد تولیدکنند. قابلقبول
مسیرخودادامهبدهند.بعدتصمیمگرفتندکهیکمغازهکوچکبرای
خودداشتهباشندودرآنجااینآبجوسازیراگسترشبدهند.آنهابا
یکنفرسومیهمشریکشدندومغازهکوچکیرادرسال۱۹۹۷در
شماره۲۹خیابانالریهغربیLaurier Avenue West29خریدندوبه

اینترتیب»خدایآسمون«متولدشد.
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چرا خدای آسمون؟
قدیمی عبارت یک بهشت، یا آسمون خدای یا Dieu Du Ciel عبارت
مذهبیکبکیاستکهیادگارروزهاییاستکهفضاوجامعهکبکبسیار
مذهبیومتعصببود.یکیازدالیلانتخابایننام،کمیشوخیجوانانه
دلیل انتخابیک این بوداما ومتعصبسالهایدور مفاهیممذهبی با
دیگرهمداشت.ژان-فرانسواواستفانمیخواستندباایننامبگویندکه
وقتیآبجوهایآنهارامینوشید،احساسمیکنیددربهشتهستیدویا
بهعبارتییکطعمبهشتیرامزهمزهمیکنید..البتهدرلفظاینعبارت
معادلهمان»خدایمن«براینشاندادنتعجبیاشگفتیهمهستو
شایدمیتوانداشارهایبهغافلگیریمشتریانباطعمویژهآبجوهمداشته

باشد.

ترکیب طعم ها و خاطره ها در آبجوهای خدای آسمون
تا شدهاست، باز مردم به رو آبجوسازی این درهای که ۱۹۹۸ سال از
در آبجوهایمحلی پرطرفدارترین و ازشلوغترین یکی امروزهمیشه به
درجشن بودهاست. آسمون درکبکهمینخدای وشایدهم مونترال
افتتاحیهاینآبجوسازیدرحدود3۰۰نفرشرکتکردند.بعدازافتتاحهم
هرسالدرحدود۱۰۰۰نفربرایخوردنآبجوبهاینمحلسرمیزدند
همینباعثشدتادرسال۲۰۰۸یکشعبهدومبرایاینآبجوسازیعالوه
برمونترالدرمنطقهسن-ژرمSt-Jeromeهمتاسیسشودکهدرسال
۲۰۱۵پذیرای۱3۰۰۰نفربود.امارازاینهمهمحبوبیتوشهرتراباید
درطعمهایفوقالعادهوترکیبیآبجوهایخدایآسموندانست.ترکیب
مزههایقدیمیورسپیهایسنتیآبجوهایکبکیبادستورالعملهای
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وخوشمزهشدهاست. ابتکاری آبجوهای از بسیاری تولد به جدید،منجر
مشهورترینآبجویاینمحل،Péché Mortelنامداردکهطعمیجادویی
وویژهدارد.بعدازآن،آبجوهایlaMoralitéوla Rosée d’hibiscusبا
طعممیوهورایحهگلهایاستواییازبهترینطعمهایآبجویاینمحل
Rauchbierهستند.خودژان-فرانسوادرمصاحبهایگفتهاستکهآبجوی
باطعمدودیرادوستداردوترکیبعطرمرکباتوگلهاازپیشنهادات
ویژهطعمهاییاستکهتابهحالتولیدکردهاست.اوبارهاتاکیدکردهاست
که کسانی و مسن افراد و مردم نظرات از طعمها کردن ترکیب در که

رسپیهایقدیمیسنتیکبکیرامیشناسنداستفادهزیادیکردهاست.
اینکه بهجای ژان-فرانسوا میکروبیولوژی دانش و تمامتخصص درواقع
صرفتحقیقدردانشگاهونوشتنمقالهشودصرفدرستکردنآبجوهای
باکیفیتوخوشنامیشدندکهبرایشهمثروتبههمراهداشتندوهم
شهرت.ایدهجالبیاستنه!شایدوقتشرسیدهشماهمیکسربهاین
پاتوقبزنیدوضمنلذتبردنازآبجوهایدستساز،کمیبهایدههاینابی
کهبراساستخصصتانمیتوانندموجبراهاندازییکبیزنسبرایتانشوند،

فکرکنید!

چطوری به این محل برویم؟
در و نیمهشب تا۱۲ ازساعت۱۱:3۰صبح تاجمعه روز هر اینمحل
روزهایجمعهتایکشنبهتا3صبحصبحپذیرایعالقهمندانبهآبجوهای

محلیاست.برایرفتنبهاینمحلبایدبهآدرسزیربروید:
29 Laurier Avenue, Montréal, QC H2T 2N2
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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


باتوجهبههوایبسیارسردوخشکمونترال
درزمستان،برایبسیاریازمهاجرانیکهازمناطقگرمومرطوب
تجربه میتواند پوست خشکی اند، کرده مهاجرت شهر این به
جدیدیباشد.خشکیپوستیکیازمشکالتیاستکهافراددر
هرسنیرادرگیرمیکندومعموالمشکلجدیبهشمارنمیآید،
میتواند شدید موارد در اهمیت کم ظاهر به مساله همین اما
موجب که عواملی از یکی آورد. پدید جدی سالمتی مشکالت

تحریکخشکیپوستمیشود،هوایسرداست.
دراینمطلبسعیشدهاستکهبهعللتشدیدخشکیپوست

وروشهایپیشگیریودرمانآنپرداختهشود.

نشانه های پوست خشک
عالئمونشانههایخشکیپوستبستهبهسن،سالمتعمومی،
محلزندگی،شغلفردوزمانیکهدرمحیطبیرونسپریمیکند،

متغیرهستندومیتوانندشاملمواردزیرباشند:
•احساسکشیدگیپوستبهویژهبعدازحمامکردنیاشنا

•خارشبیدلیلپوست
•پوستهپوستهشدنوپوستهریزیخفیفتاشدیدپوست
•ایجادخطهایظریفیاترکهایعمیقبررویپوست

•قرمزیپوست
•تیرهیاخاکستریشدنپوست

•ترکهایبسیارعمیقکههمراهخونریزیاست

مهرنوش اردالن یکتا 

خشکی پوست 
مشکل زمستان های کانادا
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علل
اگربیماریهایخاصیکهپوستراتحتتاثیرقرارمیدهندکنار
خشکی ایجاد در را تاثیر بیشترین محیطی عوامل شوند، گذاشته

پوستدارند.اینعواملعبارتنداز:
•آب و هوا:پوستدرطولفصلزمستانبهدلیلافتدماو

کاهشرطوبتهوادرخشکترینحالتقرارمیگیرد.
و کوچک بخاریهای هیزمی، شومینههای منزل: گرمایش  •

گرمایشهایمرکزیهمگیباعثکاهشرطوبتفضامیشوند.
•حمام کردن و استخر:دوشگرفتنطوالنیمدتباآبداغیا
استخررفتنهایمکررکهموجبمواجههباکلرآباستخرمیشود،

همگیباعثخشکیپوستمیشود.
•مواد شوینده و صابون های قوی:موادشویندهباعثکاهش

رطوبتپوستمیشوند.
مانند بیماریهایی که افرادی دیگر: پوستی  بیماری های  •

پسوریازیسیااگزمادارندبیشترمستعدخشکیپوستهستند.
باالی۴۰سال،زندگیدرآبوهوای اینعوامل،سن بر عالوه
سردوخشک،داشتنشغلیکهنیازبهشستنمرتبدستهادارد
-مانندآرایشگران-ازمواردیهستندکهاحتمالخشکیپوسترا

باالمیبرند.
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چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟
بیشترمواردخشکیپوستباتغییرسبکزندگیودرمانهایخانگی
بهبودمییابند،اماچنانچهنشانههایزیروجودداشتهباشد،بایدحتما

بهپزشکمراجعهشود.
•پوستباتماماقداماتدرمانیبهترنشود؛

•خشکیپوستبههمراهقرمزیباشد؛
•خشکیوخارشپوستباخوابفردتداخلایجادکند؛

•قسمتبزرگیازپوستبدنپوستهریزیوپوستهپوستهشدن
داشتهباشد؛

•زخمبازویاعفونتدرمحلخشکیپوستوجودداشتهباشد؛
پزشک به مراجعه برای تنهایی به باال نشانههای از کدام هر وجود

کافیاست.

پیشگیری و درمان
بسیاریازمواردیکهبرایدرمانخشکیپوستتوصیهشدهاستدر

پیشگیریازبروزآنهماستفادهمیشود.
•استفادهازمرطوبکنندههایپوستیباعثحفظآبدرونپوست
میشوند.استفادهازمرطوبکنندههاچندنوبتدرروزوبعدازحمام
توصیهشدهاست.مرطوبکنندههاییبانامEucerinوCetaphilکه
چنانچه باشد. موثر میتواند دارد، وجود نسخه بدون داروخانهها در
»روغن نظیر روغنهایی از میتوان دارد وجود شدید بسیار خشکی
بچه«استفادهکردکهبایدزمانیکهپوستهنوزمرطوباستازآنها
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استفادهشود.روغنقدرتمرطوبکنندگیباالتریداردوبیشترمیتواند
ازتبخیرآبپوستپیشگیریکند.پمادهاییکهحاویگلیسیرینهستند

)Vaseline,Aquaphor(نیزپوسترامرطوبمیکنند.
•محدودکردنزماندوشگرفتنبهپنجتادهدقیقهواستفادهازآب
ولرمبهجایآبداغازروشهایدیگردرمانوپیشگیریخشکیپوست

است.
•ازصابونهاوشامپوهایحاویمرطوبکنندهویاکرمیاستفادهشود.
ازاستفادهازموادشویندهآنتیباکتریال،بوزدایادئودورانت،عطروالکل

بررویپوستپرهیزشود.
•خشکیوگرمیداخلمنزلباعثخشکیوخارشپوستمیشود.
میتوانازدستگاههایبخورورطوبتسازدرمنزلاستفادهکرد.بایداز

تمیزیدستگاهمطمئنبودزیرامیتواندمحلرشدباکتریباشد.
شوند، انتخاب ابریشم یا و کتان و نخی پارچههای از باید لباسها •
باعث و کرده تحریک را پوست مصنوعی مواد یا پشمی لباسهای زیرا
التهابپوستیمیشوند.حتیدرشستنلباسهابهخصوصدرموردبچهها
رنگ یا اسانس فاقد موادشوینده از دارند پوستحساسی که افرادی یا

استفادهشود.
•درمواردخارششدیدپوستمیتوانازکمپرسسردویابرایکاهش

التهابپوستازهیدروکورتیزونیکدرصداستفادهکرد.
اگرباانجاماقداماتباالورعایتنکاتگفتهشدهبهبودیمشاهدهنشد،

بایدبهپزشکمراجعهشود.
بهخاطرداشتهباشیمکهباتغییرآبوهواوافزایشسننیازبهمراقبت

بیشترازپوستوجوددارد.
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شماهماگرسوالی
درزمینهمسایلپزشکی

وسالمتعمومیدارید
میتوانیدباماتماسبگیرید
تادراینبخشبهسوالشما

پاسخدادهشود

در اینجا حاال و کرده طبابت ایران در سالها اردالن یکتا مهرنوش 
مونترالتالشداردباروزنامهنگاری،تجربیاتخودرادراختیارشماقراردهد.
اوپاسخگویسؤاالتشمادرحوزهسالمتیخواهدبود.اینپاسخهاصرفاًجنبه

اطالعرسانیدارد.برایهرگونهدرمانیبایدبهپزشکخودمراجعهکنید.
سؤاالتپزشکیخودرابهآدرسزیرارسالکنید:

info@medad.ca  

با سالم. لب های من در طول فصل سرما مرتب ترک می خورند 
آیا روشی برای پیشگیری از آن وجود دارد؟

حمید ۳5 ساله
فصل در شایعی مشکل لب ترک عزیز. دوست شما به سالم با
بروزآن از زیر ازروشهای استفاده با زمستاناستکهمیتوان

جلوگیریکرد:
•استفادهازبالمهایاچربکنندههایمخصوصکهدرفروشگاهها

یاداروخانههاوجودداردقبلازخارجشدنازمنزل،
•پوشاندنلبهاباشالگردندرهنگاممواجههباباد،

•پرهیزاززبانزدنبهلبوکندنپوستهها،
ازموادآرایشیکهبیشتردرموردخانمها ازاستفاده •پرهیز

مطرحاست،
•پرهیزازنفسکشیدنازطریقدهان،

•نوشیدنمایعاتفراوانبهمنظورآبرسانیبهبدن.
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یادگار نخستین کریسمس 
فرماندار، نماد مونترال
زمان: 6 ژانویه سال 1643 میالدی

مکان: مونترال، بر فراز تپه مونت رویال

شهر  به  که  اتوبانی  و  مسیر  هر  از  یا  طرف  هر  از 
و  کنید  گذر  که  پلی  هر  روی  از  شوید،  وارد  مونترال 
یا از فراز هر ساختمان بلندی که منظره شهر مونترال را بتوانید 
بزرگ  صلیب  باشد،  تیررس تان  در  رویال  مونت  تپه  اگر  ببینید، 
باالی سر شهر  اقتدار  با  که  گویی  دید.  را هم خواهید  و روشنی 
ایستاده و از آن محافظت می کند. صلیبی که بیش از سیصد سال 
Paul Chomedy de Mai- با دستان پل ُشِمدی دو مزونوو  است 
امروز  که  ماری  ویل  فرماندار شهر کوچک  نخستین   ،sonneuve
همه آن را مونترال می شناسند، در بلندای تپه تاریخی مونترال، 
نماد  به  تبدیل  در زمین نشسته است. صلیبی که در گذر سال ها 
شهر مونترال شده است و هر ساله تعداد زیادی از توریست ها را 
برای دیدن خود جلب می کند. گذر زمان این شماره، داستان یک 

صلیب است.

مریم ایرانی

 به بهانه  سیصد و هفتاد و ششمین سالگرد نصب شدن 
صلیب تپه مونت رویال
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درشهرویلماری،شهریکهبهنامبانویبزرگدینمسیح،
مریممقدسمزینشدهبود،اولینمراسمجشنکریسمسشهر
افتخار به مهم، شب این شام مهمانی بود. برگزاری حال در
و اسقف حضور با مزونوو، پل شهر، خوشنام و جوان فرماندار
همراهی را مزونوو همیشه که فرانسوی معروف راهبه خواهر
میکرد،ژانمانسJean Meanceوتمامساکنانفرانسویتازه
مهاجرتکردهاینقلمروجدید،برپاشدهبود.امادرمیانشادی
وشوراینشبمهم،نگرانیبزرگیدردلفرماندارجوانوجود
اوجمع نوپایشهرتحتفرماندهی داشت.مکانیکهجمعیت
شدهبودندومیخواستندکریسمسراجشنبگیرنددرنزدکی
رودخانهسنلورانبودوبابارشبرفوبارانشدیدوسرمای
سختیکهدرروزهایآخرماهدسامبربیشازهروقتیویلماری
رادربرگرفتهبود،هرآنانتظارمیرفتکهرودخانهطغیانکند
وهمهمردمشهرراآبببرد.برایهمیندرهنگامدعایدسته
مریم مادرش مجسمه و پایصلیبمسیح مزونوودر جمعی،
مقدس،بهزانوافتادوازمریمباکرهخواستتابهحرمتنامش،
شهرکوچکاوراازبالیایطبیعیوسیلمحفوظبدارد.دعای
مزونوومورداجابتقرارگرفتوباوجودطغیانشدیدرودخانه
سنلوران،سیلیکهبتواندشهروساکنانآنرانابودکند،وقوع
سال۱۶۴3، ژانویه ۶ روز استجابت، این بهشکرانه نکرد. پیدا
صلیب شهر، مردم همراه به ویلماری کوچک ارتش و مزونوو
مونترویال کوه یا تپه باالی به خود با را بزرگی نسبتا چوبی
بردند.کوهیکهسالهاقبل،ژاککارتیهبهنامخداوندومسیح،
تپهدردل این فراز رادر راتقدیسکردهبود.آنهاصلیب آن

خاکبرافراشتندوزیرآننمازهمخواندند.
روز، این از بعد سال ۲۴ حدود در مزونوو درگذشت از بعد
همچناناینصلیبنمادشهرویلماریوحافظآنازخطرات

وبالیاشناختهمیشد.
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صلیب جدید را چه کسی نصب کرد؟
کسیبهدرستینمیداندکهصلیبچوبیساختهدستمزونوووارتش
اوچهزمانیازفرازتپهناپدیدشد.روایتهایبسیاریدراینبارهوجود
بهدلیلجنسچوبیکهداشتدر اینصلیب  دارد.عدهایمیگویند
معرضرطوبتوسرمایهوایشهرمونترالنتوانستمقاومتکندودر
نهایتبراثرپوسیدگیازبینرفت.عدهایهمبراینباورندکهبومیان
عصبانیازتسخیرشهرآباواجدادیشانبهدستفرانسویها،طییکی
ازحمالتخودبهتپهمونترویال،آنراازبینبردند.درهرحالدلیلش
هرچهکهبودتاسالهاصلیبیدررویتپهوجودنداشتوفقطمردم

محلتقریبینصبآنرامیدانستند.
SociétéSaint-Jean-درسال۱۹۲۴،انجمنمحلیسنژانباپیست
مونترال فرانسوی ساکنان فرهنگ و آثار حفظ هدف با که Baptiste
تشکیلیافتهبود،تصمیمگرفتایننمادتاریخیرااحیاکند.برایهمین
شروعبهساختیکصلیبدیگرکردکهبهجایصلیبچوبیازبین
رفتهدرهمانمحلنصبشود.اینصلیبکهچراغهایکوچکیهمبرای
روشناییداشت،درسال۱۹۲۹برفرازتپهودرهمانمحلقبلینصب
شد.برایتامینهزینههایساختاینصلیبدرحدود۴۲۰۰نفربزرگسال
جمعآوری و یادگاری تمبرهای فروختن به شروع کودک هزار ۱۰۰ و
کمکهایمردمیکردند.اینصلیبجدید،تاسالهانمادشهرمونترال
شناختهمیشدوهرتوریستیکهگذرشبهمونترالمیافتاد،ازآنهم
این تغییر برای بودکهمونترال بار اینآخرین اما حتمادیدنمیکرد.
فکر به ژوئنسال۲۰۰۴دیگرکسی تا تاریخ آن از صلیبکاریکرد.
تااینکهدرسال۲۰۰۴،شهرداری مرمتوبازسازیاینصلیبنیفتاد.
تپه و پارک بازسازی برای دالر میلیون ۲ حدود در هزینهای مونترال
مونترویالتصویبکردکهبازسازیاینصلیبهمجزودستورکارقرار
گرفتهبود.جنسصلیبجدیدازاستیلاستکهدرحدود۱۸3۰قطعه
داردکهبا۶۰۰۰داربستفلزیبهوزنکلی۲۶تنبههماتصالپیدا
کردهاند.طولاینصلیبدرحدود3۴متراستوعرضآن۱۱مترطول
داردودرارتفاع۲۵۲متریازسطحرودخانهسنلورانباالیتپهنصب
شدهاست.درحدود۱۵۸المپ LEDدرساختآنبهکاررفتهاستکه

صلیبراهموارهروشننگاهمیدارد.
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رنگ های صلیب نماد چه چیزی هستند؟
صلیبدرحالتکلیبههررنگیمیتوانددربیایدولیدربیشتراوقاتسفید
رنگاست.رنگبنفشکهبهطورسنتیدرفرهنگفرانسوینمادشخصیت
پاپاستفقطزمانیاستفادهمیشودکهپاپجدیدکلیسایکاتولیکانتخاب
شودویافوتکند.درسال۲۰۰۵کهپاپژامپلدومدرگذشتایناتفاق
افتاد.اگررنگصلیبقرمزباشد،میتواندنمادیکاخطارویاآگاهیازخطر
باپیستاست. یابیماریخاصیتلقیشود.رنگآبینمادروزمقدسژان
درزمانانتخابپاپبندیکتشانزدهمدرسال۲۰۱3،برسرانتخابرنگ
صلیبتپهمونترویالبحثهایزیادیصورتگرفتودرنهایترنگسفید
برایآنانتخابشد.درروزجهانیزمیندرسال۲۰۰۹هماینصلیببه
مدتیکساعتبرایاحترامبهسالمتزمینخاموششد.جالباستبدانید
LEDدرسالهاییکهتکنولوژیهایجدیدبرایکنترلرنگهایچراغهای
بهرنگهایمختلف تعویضالمپهای ازکارهایمهم نداشت،یکی وجود
رویاینصلیببود.درسال۱۹۴۸شهرداروقتمونترالوهمسرشداوطلب
شدندکه۲۴۰المپکوچکنصبشدهرویاینصلیبرابرای۴باردرسال
بهکمکچندکارگرتعویضکنند.بااینحالهمیشهشکایاتیازسوختن
برخیازاینالمپهاوجودداشت.درسال۱۹۹۲سیستمجدیدالمپهای
رشتهایاینامکانرابهوجودآوردکهرنگالمپهابهشکلسادهتریکنترل
انتخابهایمختلفرابهوجودآورد.درسال امکان اینترتیب شود.وبه
۲۰۱۷وهمزمانبا3۷۵امینسالگردتاسیسشهرمونترال،یکدانشجوی
ابتکاری، بایکطرح PhilippeMaillot مایلو فیلیپ نام به  MBA رشته
دوحرفMوLراکهحروفمهمشهرمونترالهستندرارویدوبازویاین

صلیبنصبکردکهبرای3۷۵روزرویآنباقیبماند.

ماجرای کپسول زمان و صلیب مزونوو
درسال۱۹۹۲میالدی،درجریان3۵۰امینسالگردتاسیسشهرمونترال،
درحدود۱۲۰۰۰کودک،پیامهاوآرزوهاودردودلهایشانرابرایساکنان
وکودکانآیندهشهرمونترالرویهزارانکاغذنوشتندودریکمحفظه
بزرگفلزیکهکپسولزماننامگرفتدرزیرصلیبمزونووبهخاکسپردند.

اینکپسولتاسال۲۱۴۲میالدیگشودهنخواهدشد.
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سنجاب  خاکستری 
همشهری بی قرار من
ازحیواناتشهریمونترالکههرروزمیتوان یکی
در پیادهروی هنگام در یا بلوطها میان در درختها، روی را آنها
ملیح، هستند.صورت شرقی  خاکستری سنجابهای دید، خیابانها
شاخهها، روی از آنها جهیدن و بلوط پوست جویدن روش و آداب
ما برای کنارشانگذشت. از راحت نمیشود استکه آنقدردلچسب
کهدرخاطراتمانکارتون»بنر«نقشپررنگیدارد،تماشایرفتاراین
جوندگانکوچکحکمسفریدرزمانبهدورانکودکیرادارد.

سنجابهایشهریکانادا،اغلبخاکستریرنگهستند
ولیدربرخیمناطقنیزسنجابهاییازهمینگونه
این در رنگ تفاوت میکنند. زندگی سیاه رنگ با
گونهبهدلیلشرایطآبوهواییرخمیدهد.وجه
بزرگشان پرپشت دم سنجابها، این  مشخصه
دارد. آنها برای متفاوتی کارکردهای که است
عمل فرمان مثابه به آنها دم پرش، زمان در
مینمایدوجهتراتعیینمیکند.درزمستان
ایندمپشمالو،روپوشخوبیبرای
و سرماست از محافظت
وسیله یک همچنین
سایر با ارتباطی
که سنجابهاست
شرایطسنجابرا
بهسایردوستانش
گزارشمیدهد.

زینب یوسف زاده
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شمالی آمریکای شرقی مناطق خاکستری سنجابهای زیستگاه
است.آنهامعموالبررویدرختهایسختبلوطوگردویآمریکایی
زندگیمیکنند.سنجابهابیشترزمانروزخودرابررویدرختان
برای فقط دارند. را چاالکی حداکثر شاخهها روی بر و میگذرانند
یاپنهانکردنآذوقهشاندرزیرزمین،پایینمیآیند. خوردنغذا
بااینحالبررویزمیننیزموجوداتسریعیهستندومیتوانندبا

سرعت۲۵کیلومتربرساعتحرکتکنند.

سنجابهابهخوبیمیتوانندخودراباشرایطمحیطیتطبیقدهند.
تغییر اقتضایموادموجوددرفصلهایمختلف به را آنهاغذایشان
تغذیهمیکنند. درختان رویشاخه ازجوانههای بهار در میدهند.
جوانهدرختافرا)Maple(یکیازغذاهایاصلیاینگونهاست.در
تابستانغذایشانرادانههایبالداردرختانافراومجموعهگستردهای
ازدانههایمغزدارومیوههایوحشیتشکیلمیدهد.درپاییزازانواع
میوههایباپوستسختمثلبلوط،گردوودانهکاجتغذیهمیکنند.
برایزمستان نیز را دانهها این از زیادی سنجابهاهمچنینمقدار
ذخیرهمیکنند.اگردرپاییزغذاکمباشدآنوقتاستکهباتوجه
آماده براییکزمستانسخت را بایدخود پایینغذای، بهذخیره
گاهی آنها ولی دانههاست از بیشترغذایسنجابها اینکه با کنند.
نیزتغذیه ازحشرات،سنجاقکها،تخمپرندگانوپرندگانکوچک

میکنند.
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سنجابهایخاکستریدوفصلفرزندآوریدارند:یکیدرزمستانو
درفاصلهماههایژانویهوفوریهودیگریدرتابستانودرفاصلهماههای
جوئنوجوالی.سنجابهایمادهیباالیدوسال،تواناییباردارشدندر
هردوفصلرادارند.دورهبارداریسنجابهایخاکستریحدودچهلتا

۴۴روزاستودرهرباربهطورمتوسطسهنوزادبهدنیامیآورند.
بچههای۱۵گرمیسنجابهادرهنگامتولد،بیموهستندوتواناییدیدن
ندارند.امابهسرعتبالغمیشوند.بعدازسههفتهموهایشاندرمیآید
ودرچهارهفتگیدمشانپرمومیشود.درهمینزمانگوشهایشاننیز
قادربهشنیدنمیشودودرپنجهفتگیچشمهایشانجهانرامیبیند.
بچهسنجابهادرهشتهفتگیازالنهبیرونمیآیندوراهرفتندر
مسیرهایکوتاهراتجربهمیکنند.اینهمانزمانیستکهدیگربهشیر
مادرنیازندارندوغذاهایواقعیراامتحانمیکنند.یکسنجابسهماهه
آغاز را مستقلخود زندگی و میگیرد را بالغ قامتسنجابهای و قد

میکند.
به نوجوان سنجابهای بازیهای و رفتارها که زمانیست همان این
حداکثرزیباییودلبریبرایتماشاچیانخواهدرسید،مونترالیهاییکه
ساعتهادرپارکنزدیکمحلزندگیخودمحوتماشایاینهمسایههای

زبروزرنگمیشوند.
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مداد 
را در

رسانه های اجتماعی
دنبال کنید!

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


کتاب »ملت عشق« 
اثر الیف شافاک 

ترجمه ی ارسالن فصیحی
الیفشافاک،نویسندهایترکتباراستکهدرفرانسه
در ترکیهگذراند. در را زندگیخود اصلی بخش اما آمد دنیا به
صفحهاودرویکیپدیانوشتهشدهکهالیفشافاکدرسال۲۰۰3
و۲۰۰۴بادرجهیاستادیاریدردانشگاهمیشیگانوبعددربخش
مطالعاتخاورنزدیکدانشگاهآریزونامشغولبهکاربودهاست.او
تا۲۰۰۹ستوننویسروزنامهی»زمان« ازسال۲۰۰۵ همچنین

بود.
کتابی اصلی نام
معرفی هفته این که
قانون ۴۰« میکنیم
کتابی است. عشق«
میتوان که بینظیر
عنوان به را آن
برای عطفی نقطهی
جدید نسل آشتی
چند و چندین با
خود از پیش قرن
مهمی مقولهی و
عرفان چون
هم آن دانست.
و عظیم عرفان
که جریانسازی
پایهگذاری مولوی

نمود.

مریم روشن
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نویسندهبامهارتتوانستهدوداستانموازیرادرکنارهمپیشببرد.
داستاناولماجرایالالروبنشتایندرآمریکایامروزیاستکهدرطول
کتابباداستاندومکهماجرایشمستبریزیوموالناراروایتمیکند.
ایندوماجرادرطولکتاببههمگرهمیخورد،گرهایچندالیهومحکم

کهمخاطبخاصوعامرابهدنبالخودمیکشاند.
دربابموالناوتحولیکهدرزندگیویدراثرمالقاتباشمستبریزی
بهوجودآمد،روایتهاوافسانههایگوناگونیوجودداردکهبیشترآنها
برپایهیحدسوگماننویسندگاندردورانهایمختلفاست.چراییاین
ماجراهمبرمیگرددبهاینموضوعکهتاقرنها،تاریخنگاریوتذکرهنویسی
صحیحودرستیوجودنداشتهوزندگینامهیبزرگانیچونموالناوحافظ
وامثالآنهاباشاخوبرگهاوافسانههایفراوانیهمراهمیشدهاست.

الیفشافاکامادرایناثر،آنچنانزیباازتخیلخویشبهرهمیبرد
کهاوالتمامیحوادثودیالوگهاباورپذیرندودرثانی،نشانازاحاطهی

علمینویسندهبهموضوعاصلی،یعنیعرفانشرقدارد.
مونولوگهایاثربهخصوصواگویههایشمس،اوجهنرنمایینویسنده

رانشانمیدهد.
از تبریزیمیچرخدو۴۰روایتعشق برحولمحورشمس داستان

زباناوشروعشدهوتوسطالالروبنشتاینبهانتهامیرسد.
به اثر این برگردان ارسالفصیحیدر بینظیر و روان بسیار ترجمهی
فارسینیزنقطهیعطفدیگریاستکهجذابیتاثررابرایخوانندهی

فارسیزباندوچندانمیکند.
باقسمتیازمتنپشتجلدکتاب،سخنرابهپایانبردهومطالعهیاین

خوانندگان همهی به را ارزشمند اثر
»مداد«توصیهمیکنیم.چراکهازبین
۴۰وادیعشقاینکتابحداقلیکی،
بهنظرمانآشناخواهدآمدتازخمهای
قدیمیروحمانراباآندرماننماییم:
نکته این بر مثنوی مفسران »اغلب
با جاودان اثر این که میکنند تاکید
نخستین است. شده شروع ب حرف
کلمهاش»بشنو!«است.یعنیمیگویی
تخلصش که شاعری است تصادفی
اثرش ارزشمندترین بوده، »خاموش«
راستی میکند؟ شروع بشنو با را

خاموشیرامیتوانشنید؟«
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 سال نو و قول هایی که 
به خودمان می دهیم

»ازفرداسعیمیکنمسحرخیزترباشم«،»ازشنبهحتما
از بگیرم«.جمالتی را مدرکم باید »امسال میکنم«، شروع را رژیم
ایندسترافقطنشنیدهایم،بلکهبارهاوبارهابهخودمانگفتهایم.
جلویآینهوقتیلباسمحبوبماندیگراندازهنیست،بهخودمانقول
دادهایموزنکمکنیم.بابتدیرکردهایمانبارهاشرمندهدیگرانیا
حتیتوبیخشدهایموباخودمانعهدبستهایمکهدیگرتکرارنخواهد
لبمان بر که باشد نخی آخرین بوده قرار که سیگارهایی چه شد.
میگذاریموچهدروغهاکهگفتهایموزیرلببهخودماننهیبزدهایم

کهایندیگرآخریبود.
همینچندروزپیشخیلیازمردمدرسرتاسردنیاجمالتمشابهی
خیره خودشان چشم در چشم آینه جلوی یا گفتهاند. خودشان به
شدهاندیادردفترچهایآنراثبتکردهاندیاحتیدرمیانجمعیبه
زبانآمدهاندکهامسالحتمافالنکاررامیکنمیافالنکارراترک
خواهمکرد.مناسبتهایمختلفمثلهمینسالنومردمراترغیب
میکندکهبانوشدنسال،نویدزندگیبهتریرابهخودشانبدهند.

آماروارقامیکهازمیزانموفقیتقولوقرارهایشخصیآدمهابا
خودشانثبتشده،نوسانزیادیدارد.امادرکلنمیشودچندانبه
درخوشبینانهترین آنها رسیدن نتیجه به درصد کرد. استناد آنها
حالتبه۱۰درصدمیرسدودرمورددرصدناکامماندنآنهاحتی

بهعدد۸۰درصدهماشارهشدهاست.

هدی حسینی
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هرروزبهسیاههاینقولوقرارهااضافهمیشوداماچنددرصدازاین
قولهاییکهبهخودمانمیدهیمراعملیمیکنیم؟یاسوالبهترشاید
بایداینباشدکهباالخرهدرچهموقعیتیبایدقراربگیریمکهیکبار

برایهمیشهبهقولیکهبهخودماندادهایم،عملکنیم؟
انتظار ناگهانیصورتنمیگیردکهبتوان تغییراتدرماواطرافما
داشتدگرگونیشرایطهمیکشبهمیسرباشد.وقتیتفاوتعکسهای
االنوسهسالقبلنشانمیدهدچقدرشادابیپوستمانراازدست
هر به میخواهیم ناگهان شده اضافه وزنمان به کیلو چند یا دادهایم
دستاویزیچنگبزنیموهمانآدمیبشویمکهعکسچندسالقبلش
جوانتروالغرتربهنظرمیرسد.غافلازاینکهحتیاگرنیرویارادهما
همباتمامقدرتماراازخوابغفلتبیدارکردهباشد.اینبدنماست
کهقابلیتتغییرفوریرانداردوذرهذرهبایدبرایبهبودشتالشکرد.
اینروندتدریجیتغییررامیشودبهخیلیمواردمشابهتعمیمداد.
بد یادگرفتنیکحرفهجدید،کنارگذاشتنیکعادت زبان، تقویت
و...امانبایدفراموشکردکهظرفیکهفتهیایکماهنمیتوانمثل
بلبلفرانسهیاانگلیسیحرفزد.چندماهفرصتکمیبرایکاهشوزن
تا شوند تکرار آنقدر باید هم عادتهایخوب و نیست کیلوئی بیست

جزئیازبرنامهروزانهماگردند.
سطحانتظاراتکهپایینتربیایدآنوقتمیشودبهقدمهایکوتاهی
کهروبهجلوبرمیداریم،دلخوشکنیم.همینکهجراتکنیمدستو
پاشکستهباچندکلمهجدیدیکههرروزبهدایرهلغاتماناضافهشدهبا
همسایهخودگپیبزنیم،کمیعادتهایغذاییمانراباانتخابهایبهتر
بهبودببخشیمویادماننروددراینسرمایجانسوزمونترالپوستمان

بهآبرسانیبیشترینیازداردکافیاست.
حس میبینیم بیاییم، خودمان به که تابستان وسطهای وقت آن
بهترینسبتبهخودمانداریموزحماتهایمانجوابدادهپسرویهرا
باهمینسرعتکمادامهمیدهیمبهجایاینکهدوماهازسالنگذشته

ازسختیدادنبهخودمانخستهشویموتسلیمروالقدیمیگردیم.

 قدم های کوتاه 
 به سوی

اهداف کوچک
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

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

