سایت تاریخی ملی فورت مالدون دریچه جالب را به
تاریخ نظامی اولیه کانادا می گشاید ،زیرا محل مالقات
تاریخی رسلشگر رس آیزاک بروک و رئیس شانی
.تکومسه است
این قلعه به عنوان یک دژ بریتانیا در مرز دیرتویت در طول جنگ
 ۱۸۱۲و قیام های ۱۸۳۷-۳۸ 8خدمت کرد .همچنین این مکان طوالنی
ترین اشغال خاک کانادا توسط ایاالت متحده بود

امروز با ورود به فورت مالدن ،یک تجربه منحرص به فرد و لذت بخش در
انتظار شامست! چه بخواهید مناظر زیبای کنار رودخانه دیرتویت را ببینید یا
.یک تجربه معترب از اوایل دهه  ۱۸۰۰داشته باشید ،ما چیزی برای همه داریم
...آیا میدانید
• اولین پاسگاه نظامی در این محل که در سال  ۱۷۹۶ساخته شد ،فورت
.آمهرستربگ نام داشت
• ایم فورت آمهرستربگ اولین و آخرین مکانی بود که شاهد نربد سال۱۸۱۲
.بود

•

• از اولین استحکامات ساخته شده در اینجا باقی منانده است ،زیرا در
.سال  ۱۸۱۳توسط بریتانیا سوزانده شد

•

• فورت مالدن اولین جایی بود که در آن سومین وعدهی غذایی روز به
.رسبازان بریتانیا داده شد

•

• پس از خروج ارتش از فورت مالدن به عنوان پناهگاه استانی استفاده شد.
درباره گذشته این سایت پس از رسبازی بیشرت از ما بپرسید

راهنامی بازدیدکنندگان

در حین بازدید از فورت مالدن
ضمن گشت و گذار در دل این منطقه از متام دیدنیها بازدید میکنید .کارکنان
پذیرش, ،یک مرکز مشهور تفسیر و مناظر تاریخی در دسرتس شام هستند تا از
.تاریخچهی غنی و رنگارنگ فورت مالدن لذت بربید
دستسازههای منحرصبهفرد و اصیل متعددی در اینجا قرار دارند ،از جمله تنها .
پرچم باقی مانده از جمهوری کانادا .فعالیت های تعاملی برای کودکان ،یک فیلم
جهت یابی و یک فروشگاه هدیه بازدید شام
.را کامل می کند

پا به دروازههای دژ بگذارید و با نحوهی زندگی رسبازان و خانوادههایشان
در سالهای آغازین دهه ی  ۱۸۰۰آشنا شوید .محوطه ی درونی دژ شامل
رسبازخانها ی متعلق به سال  ۱۸۲۰در کنار محل سکونت افرسان ،محل
.سکونت رسبازان و آشپزخانه است

چند قدم دورتر از فورت مالدن
پیادهروی خود را از فورت مالدون تا پارک کینگز ناوی یارد ،محل ساختامن
کمیساریات ،که در سال  ۱۸۳۱ساخته شده است ،ادامه دهید تا به عنوان دفرت
مسئول خرید و نگهداری کاالها عمل کند .آن سوی رودخانه را ببینید و از مناظر
زیبای جزیره
.بوئس بلین (جزیره بوبلو) لذت بربید

لطفاً جهت کسب اطالعات بیشرت به . www.pc.gc.ca/maldenمراجعه کنید

در منحرص به فردترین و ارزشمند ترین مکان های کشور با
تاریخ ارتباط برقرار کنید
Facebook.com/FortMaldenNHS

#FortMalden

@ParksCanada

pc.fortmalden.pc@canada.ca

)مرتی ( کینگز نیوی یارک پارک ۵۰۰
)سایت تاریخی ملی (امهارسینگ نیوی یارک(
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شامرهی  ۱رسبازخانهی با فریم

موزه ،حدود سال ۱۹۰۴

اوریدنس سیید ،حدود دههی ۱۸۲۰

کلبهی زندانیان

سایت تاریخی ملی (فورد میلدن) شامرهی  ۱۰۰بلوار لوریتد هامرسیبورک انتوریو
’N9V 1X5 - (519) 736-5416 • GPS Coordinates: N42° 6.4878’, W083° 6.7966

La

ird

رسبازخانهی آجری

پیاده روی به  -فورت میلد ن
نقاط توجه

1

مرکز بازدیدکنندگان۱۹۳۹ ،

این ساختامن که به سبک «شاتوی فرانسوی قدیمی» ساخته شده است ،هنگامی که دژ در سال  ۱۹۳۹به یک
پارک تاریخی ملی تبدیل شد موزهی فورت مالدون اصلی بود

 2کلبهی زندانیان نظامی ،حدود سال ( ۱۸۵۱بازسازی (

پس از اینکه نیروهای نظامی رسمی دژ را ترک کردند ،زندانیانی که نامنویسی کرده بودند جای آنها را
گرفتند .این مردان و خانوادههایشان در ذخیرهی نظامی اطراف دژ ساکن شدند؛ جایی که  ۸۶کلبه ساخته شده
بود

 3موزه ،حدود سال ۱۸۶۱

این ساختامن در ابتدا خشکشویی و نانوایی برای تیامرستان بود که در سال  ۱۸۵۹ساخته شده بود .پس از
بسته شدن تیامرستان ،این سازه تبدیل به کارگاه چوببری شد و در نهایت در سال  ۱۹۱۸به یک محل اقامت
خانوادگی شخصی تبدیل شد .پس از متلک این ساختامن در سال  ،۱۹۴۶اینجا به مرکز تفسیری تبدیل شد که
هم در آن برگزار میشود Fort Maldenمنایشگاههای

 4 (بقایا ۱۸۳۸-۴۰سازههای خاکی ۱۸۱۳ ،و (

سازه دفاعی مرتفع باالی تپه ،یا سنگر،واقع در گوشه شامل غربی قلعه ،توسط نیروهای آمریکایی زمانی که
کنرتل قلعه را در سال  ۱۸۱۳به دست گرفتند ،ساخته شد .خندقهای جدیدی حفر شد و یک کاخ چوبی در
پایین خندق نصب شد .پس از جنگ سال  ،۱۸۱۲زمان صلح فرا رسید و نیروهای دفاعی از بین رفت .با این
حال ،قلعه در  ۱۸۳۸-۱۸۴۰تقویت شد و عملیات خاکی بازسازی شد

 5شامرهی  ۱رسبازخانه با فریم( ۱۸۳۹ ،طرح کلی فوندانسیون (

یک رسبازخانه دو طبقه با فریم چوبی در اینجا ساخته شد تا به اسکان پادگان شورش کمک کند .اینجا در
کنار یک ساختامن مشابه درون دژ به نام رسبازخانهی با فریم شامرهی  ،۲با هدف اسکان  ۴۰۰رسباز و
بستگان آنها ساخته شد .رسبازخانه تا اوایل دهه  ۱۹۰۰باقی بودن ،زمانی که به سه اقامتگاه خصوصی در
نزدیکی قلعه تقسیم شد و بازسازی شد

 6آشپزخانه آجری ،حدود سال ( ۱۸۲۰طرح کلی فوندانسیون (

آشپزخانه شامل محل تهیهی غذای روزانه بود و به خاطر جلوگیری از آتشسوزی از محل خواب جدا بود .این
آشپزخانه که با تعمیر نکردن آن موافقت شد ،در سال  ۱۸۵۳تخریب شد

 7چاه مسرتاح ،حدود دههی ( ۱۸۲۰حفر (

اینجا محل تالقی سیستم فاضالب دژ بود .یک مجرای فاضالب آجری از مسرتاحها را میتوان در انتهای گودال
مشاهده کرد .فاضالب از اینجا به دیوارهی شاملی دژ منتقل می شود و به یک فاضالب باز در انتهای خندق
شاملی میریخت

 8مسرتاحها( ۱۸۲۰ ،حفر (

مسرتاحهای دارای قاب چوبی (توالت لرتین) مکانی برای اجابت مزاج رسبازان و خانوادههایشان بودند .این
سازهی رسپوشیده دارای فنس چوبی در اطراف بود که اجابت مزاج خارج از خانه بهصورت پنهان از انظار
عمومی را ممکن میساخت .از این سازه که در سال  ۱۸۴۱مجددا ً مکانیابی شده است ،تنها فوندانسیون
.سنگی حفاریشده باقی مانده است

 9آشپزخانهی بیامرستان ،حدود سال ۱۸۴۲

در این مکان که حدودا ً پس از سال  ۱۸۴۲ساخته شد و به مجموعه اضافه شد ،آشپزخانهی بیامرستان واقع
شده بود .دو دیگ بخار بزرگ که در آمادهسازی غذاهای ویژه برای بیامران استفاده میشدند در اینجا جالب
توجه هستند

 10رسبازخانهی آجری ،حدود سال ( ۱۸۲۰بازسازی (

آخرین ساختامن با قیامنده از بین ساختامنهایی که پس از اشغال مجدد (فورد میلدن) توسط بریتانیاییها
ساخته شدند .این رسبازخانهی یکطبقه سه اتاق دارد و برای اقامت  ۶۶رسباز ساخته شده بود .در دههی
 ،۱۸۴۰.رسبازخانه به بیامرستان دژ تبدیل شد و یک آشپزخانه به گوشهی جنوب رشقی آن اضافه شد

 11انبار مهامت ،حدود دههی ( ۱۸۲۰بقایا (

این سازه که در اصل بهعنوان انبار سالحها ساخته شده بود ،به مرور زمان گسرتش یافت و ارتقا پیدا کرد .در
این مکان تجهیزات ،منابع و مهامت نگهداری میشد (توپ و تجهیزات مرتبط با آن) .این انبار پیش از تخریب
آن در اوایل قرن بیستم برای اهداف گوناگونی استفاده میشد .بقایای دیواره منتهیالیه غربی هنوز قابل
مشاهده هستند

 12رسبازخانه آجری افرسان( ۱۸۳۹ ،طرح کلی فوندانسیون (

رسبازخانه ی آجری افرسان که در طول شورش ساخته شد ،یک ساختامن دو طبقه با هشت اتاق در طبقه ی
همکف و چهار اتاق در طبقه ی باالیی بود .برخالف رسبازان ،هر افرس دارای اتاق ویژهی خود با یک
شومینه بود .طبقه ی دوم ،محل زندگی خدمتکاران افرسان بود

 13پاسدارخانهی آجری افرسان و محل زندگی گروهبانان کادری ۱۸۳۹
)طرحکلیفوندانسیون(

این ساختامن آجری یکطبقه که در جنوب دروازهی دژ واقع شده بود ،محل زندگی افرسان وظیفه و
گروهبانان کادری با فضای انبار در زیر شیروانی بود

 14پاسدارخانهی آجری ،حدود سال ( ۱۸۲۱طرح کلی فوندانسیون(

در اینجا یک ساختامن آجری با فریم دارای دو سلول ،یک اتاق برای رسبازان وظیفه و یک زیرزمین بهعنوان سلول
انفرادی قرار داشت .پاسدارخانه در دههی  ۱۸۵۰تخریب شد و طرح کلی آن تا حد زیادی توسط آشپزخانه و
خشکشویی عرص تیامرستان پوشیده شده است

 15سایت تاریخی ملی فانوس دریایی جزیرهی بویس بلنک

فانوس دریایی که در سال  ۱۸۳۶ساخته شده است ،نقشی مهم در پیدا کردن مسیر در دریایی دیتوریت
 در حین حمالت ۱۸۳۷-۳۸داشت .این جزیره از اهمیت راهربدی برای دفاع از (فورد میلدن) در سالهای
مرزی از سمت ایاالت متحده توسط شورشیان کانادایی برخوردار بود

