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 ف(تخفی %50تومان )مهارتجویان با  قیمت: دو هزار – صفحه چهار -1395 ماهشهریور – چهار شماره

 ارتش نیستبنیاد 

های محیط بنیاد با دنیای بیرون پرداخته شد در آن گزارش مددکاران و روانشنان مجموعه بنیاد امید مهر در شماره پیش مهردخت به تفاوت

همه بر این باور بودند که محیط بنیاد با محیط بیرون از مجموعه متفاوت است و این تفاوت تا حدودی خود خواسته است. طبق گفته آنان 

کند اما از سویی برخی نیز معتقد بودند که باید این فاصله با دنیای بیرون از بنیاد ها رفتار میاصول خاصی فعالیت خود را آغاز کرده است و طبق آن با بچهبنیاد طبق 

همین رو  خوردهای متفاوتی در سطح بنیاد داشت ازتر خود را با بیرون تطبیق دهند. انتشار این مقاله بازها از بنیاد بیرون رفتند بتوانند سریعرنگ شود تا وقتی بچهکم

 شود:در این شماره نیز نظر برخی دیگر از کارشناسان مجموعه منتشر می

د وار. این منژادها یزنان و مردان، برابر یوجود دارد؛ مانند برابر نجایکه درا ینیقواندر این مورد دو نکته حاٌئزاهمیت است. » گوید:خانم مولوی در این خصوص می

 رشیمورد پذچندان  گرید یهاطیاگر درمح های ما. اما این ارزشفتدیاتفاق ب یبرابر نیها امکان یدرتمام دی. با میکنیم تشانیرعااز همین رو هستند  مانیهاجزو ارزش

را  انیمهارتجو دیما با شودیتصور م»  او ادامه داد:«.میدهیخودمان را انجام م یانسان فهیوظرویکردی  نیچن رفتنیدر واقع با پذ ما .ستیبر ما وارد ن یاشکال ستین

ها آن میارند یازیما ن نیکردند. بنابرا یخشن زندگ یطیسال درمح ستیحضور دارند؛ ده سال، پانزده سال، ب نجایکه در ا یانی.اما مهارتجو میخشن آماده کن یطیمح یبرا

آنها  یاززندگ یدرک و میکنیم یزندگ یگریشکل د یدهنده به آموزش کیگرولیحت کیمدد کار،  کیروانشناس،  کیمابه عنوان  .میسخت  آماده  کن طیشرا یرا برا

 انشیهاداداستع راتجربه کنند. یکه برابر دهدیقرار م انیمهارتجو اریسه سال در اخت ایدو  یدر ط یفرصت ادی. بنمیاشان کنسخت آماده طیشرا یبرا میبخواه تا میندار

 .میآماده کن رونیب طیمح یها را براآن میخواهیخاطرکه م نیفرصت را ازآنها گرفت به ا نیا دینبا .ندشناسراب

 یگرو به همد نیمیرا برابر بب هایدانسانصورت است که با ینبه ا یادبرنامه بن یگر،د هاییطبرخالف مح» » آقای بهرامی نیز تقریبا همین نظر را تایید کرد. او معتقد است:

 مثال در جامعه یاست . برا یگرسختد یها یطموارد در مح ینا یت. رعا دهیمیم یاد یانرا به مهارتجو یحصح هاییت، احترام و فعال یبرابر ینجا. ایماحترام  بگذار

ه  جامع یت. واقع یمکه کار درست را انجام ده نیمکیخود را م یو سع دانیمیرا م یما روش درست رانندگ کنند،ینم یترعا یرا به درست یرانندگ ینقوان راداف یهمه

ر دارند حضو یادکه در بن یافراد یههم یریمدر نظر بگ ید. بایاموزدمحافظت از خود و رفتار مناسب را ب  یاندارد که به مهارتجو یسع یاداما بن یستن یحصح یرونب

ارتش  دیا. بندانیمیما آنها را تنبل نمبا ضرب آهنگ خودشان جلو بروند . تا  یمکن یجادا یانمهارتجو ینا یبرا یاددر بن یگروه یمدار یندارند. ما سع یامشابه یطشرا

و  میرا انجام بده یحکه کار صح یمبرس یآگاه ینبه ا یدما با» گوید:او می« است . یزندگ یحصح یهاروش زشما بر آمو ی. سعیمبده یسرسخت یهاکه آموزش یستن

 « .یماثربگذار یهو بربق یماثر گذار باش ید، با یمم کار درست نباشانجا یبرا یمنتظرکس

ها در سطح جامع ما باید درست زندگی کردن و روش درست را گرفته شده در بنیاد درست است با وجود تمامی تبعیضاین کارشناسان همگی معتقد بودند روش پیش

 طبق اصول بنیاد به مهارتجویان بیاموزیم. 

 صدیقه رضایی، سامره رحیمی

 شوندخاطراتی که دیگر تکرار نمی

ینیم باست کم نیست. هر چند او را دیگر هر روز نمیها رفته است، اما خاطراتی که او از خود به جا  گذاشتهچند وقتی است که خانم گردان از جمع بنیادی

ید ای به خانم گردان بکنشوید فقط کافی است کوچکترین اشارهر اتاقی که میتوانیم هر روز با او صحبت کنیم اما خاطراتش همیشه هست. وارد هو نمی

 ز مهردخت بخشی را به خاطرات همکارنش از وی اختصاص دادیم: این شماره ا شود: از همین رو دریسریع از او یک خاطره نقل م

ردان وخانم گ ی،خانم حالت یبهرام یکه با آنها آشنا شدم آقا یکسان ینشدم؛ اول یادکه  وارد بن یششش سال پ »گوید:نامد. او میخانم مرادی خانم گردان را ناناز خانم می

ر د یدوست یت،کارو،جد یداشت شوخ یسالها شکل جالب ین. رابطه ما در اکردندیم یشصدا« خانم گردان» هایشتریوب« فرناز» هایبعض« ناناز»بودند. من او را 

که  ایدیب یادبه بن یکبارطبق قول وقرارمان هفته  یدوارمتنگ خواهد شد.ام یشبود ودلملن برا یادبن  یاصل یهااز ستون یکیبه عنوان  گردان خانمکنار هم بودند. 

 م همکار و هم دوسته تواندمینفر  یکاتفاق افتاد احساس کردم که  یادکه در بن ییراتیمن ارزشمند بود. با تغ یدو سال آخر برا ینبا او آشنا شوند. ا یدجد یهابچه

است.ما  یآب باز یشکسوتانگذاران وپ یهاز پا یکی. خانم گردان عاشق آ ب بود و شدیما محکم و محکم تر م هاییسخت دوست یلیخ یباشد. با وجود روزها یخوب

 «یمخانم گردان برگذارکن یهمراه با جشن آب برا یپارت یگودبا یکفرصت  یندر اول کنیمیم یسع
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 کهیننداشته باشم.اما هم یشانخاص ازا یاها. ممکن است خاطرهوعاشق بچه یمهربان، دوست داشتن ، I , ,یپرانرژ» گوید:لطیفه صفرزاده در مورد خانم گردان می

  یمین

 

 یزهایکردن و چنوع کار اتشان،یخواهند بود. نوع برخوردشان ،اخالقشان ، خصوص یخاطرات خوش یندهکردم، قطعا درآ یاز لحظات خود را با خانم گردان سپر

 «.لحظات خوش تکرار شوند ینا یدوارمسالها خاطره داشتم وام ینما است. من با خانم گردان تمام ا یهاهنوزم موضوع صحبت ایشاناز  یگرید یاریبس

بارز خانم گردان  یاتاز اخالق یکیمشغول به کار شدم.  یاددر بن 99من از سال »» اش با خانم گردان گفت:خانم باروتی نیز یکی از مددکاران بنیاد در مورد دوستی

 ینکته اشاره کرد که وقت ینتوان به ا یم یشانا یاتخصوص یگرآرام و خندان هستند. از د یاربس یشانبا همه بود. ا یو همدل یگراند یبه صحبتها یدگوش دادن مف

لخور د یشاناز ا یرفتار کس ینکردند. با ا یرا خاطر نشان م ینقاط ضعف کار یانکردند و در پا یمثبت فرد شروع م طرا داشتند، از ذکر نقا یقصد انتقاد از کس

از  کییکه  یمتوانم بگویو فقط م یمبا هم داشت یخاطره کار یشترما ب»، او گفت:کنند یفتعر یماناز خانم گردان برا یاخاطره یمخواست یخانم باروت از« .شدینم

اطالع چندان و  من»رفتند گفت: یادخانم گردان از بن یلبه چه دل ینکهدر مورد ا یجواب خانم باروت یاندر پا« بود یمورد عالقه خانم گردان آب باز یحاتتفر

 «باشد. یهرکس یو خصوص یشخص یلدل یک تواندیم ینندارم اما ا یخصوصبه

 

 ، هانیه کوچکی، فریده قاری زادهزینب موسوی

 

 از دلسوزی تا بخشش

شور در ک ینماهایکنند و اکنون در س ینقش م یفایدر آن ا یو باران کوثر یزبانپال یممحمد زاده، مر یداست که نو یشیانآخر رضا درم یلمف یالنتور

به صورت دختر مورد عالقه خود  یوانگیآنها به نام پاشا از سر عشق و د یاز اعضا یکیتبهکار است که  یداستان گروه یلمف این .است یشحال نما

  .پاشدیم ید) مددکار( است_ اس ی_که فعال اجتماع یمبه نام مر

سالن، نفس  یکه با روشن شدن چراغ ها ییها یلم. از آن دست فیمتلخ و سرسام آور رو به رو هست یکند که با داستان یساده به وضوح روشن م یطرح دو خط این

به خصوص اگر دختر جوان  –چرخد   یکه تا مدت ها در ذهن م یاست. فکر یهاول ییاحساس رها ین. اما ایمنبوده ا یلمف یها یتشخص یجا که ما به یمکش یم یراحت

که ممکن  رساندیرا به ذهن م یدها ینو ا زندیبر هم م ایدکردهیاز آن در اطراف خود تصور م یشرا که پ یو آرامش یتتمام امن یلماست که ف ینا – یدباش یو مجرد

 دهیپاش یدشما روبه رو شود، به صورت شما اس یمداوم با جواب منف یپس از اصرارها یبه شما ابراز عالقه کند و وقت یوانهمنطق و د یب یروز، مرد یکاست صبح 

 .و رو کند یرشما را تا ابد ز یو زندگ

تر است از پاسخ به یم؟سوال ببر یرآن را ز توانیمیم یا یریمرا بپذ یدگاهد ینا یدما به عنوان مخاطب با دارد؟ یدگاهیچه د یالنتور یلمکه ف آیدیم یشپرسش پ ینا ینجاا در

ر واقع . دیستن ینوجود آمدن آن نداشته است. اما چن هدر ب ینقش یچشده که ه یانهعمل وحش یک یقربان یماست که مر ینا رسدی. آنچه به نظر میمپرسش دوم شروع کن

 یتراش از او آدم بهبا استفاده از عالقه گیردیم یمو تصم کندیم یپاشا دلسوز یبرا یمکه مر یاسرنوشت خود داشت. درست در لحظه یریدر شکل گ یانقش عمده یممر

بود که فاجعه را رقم زد. نکته  یمت به مراو نسب یت. در واقع به وجود آوردن توهم رابطه در ذهن پاشا و به دنبال آن حس مالکشودیبسازد، اشتباه بزرگ را مرتکب م

اشخاص چگونه مشخص کنند. در  یروابط خود را برا ینکه مرز ب دانندیم یبه خوب یمددکاران اجتماع گذارد،یم یشبه نما یلماست که برخالف آنچه ف یندر ا یاصل

است  یفوق العاده مثبت و فوق العاده منف آید،یبا پاشا به نظر م یماز برخورد مر یلمآنچه در ف یگر،د ی. از طرفآیدیمددکاران به شمار م هایموختهمهارت از آ ینواقع ا

 ریو با تحق افتدیناگهان اتفاق م هستهر چه  شود،ینم یدهبر دور شدن آرام آرام از پاشا د یمبن یرفتار یچه گوید،یخود م یمندارد. بر خالف آنچه مر اییانهم یچو ه

ه مدعا صحن ینا ینشان داده شده است. گواه یوانهشده که پاشا به همان اندازه د یرتصو منطقیبه همان اندازه ب یممر ی،معن ین. به اکندیم یدات ادامه پجمال یزترینآم

 یکم یفعال اجتماع یکرفتار از  ین. اکندیآنجا را ترک نم یردتا بخشش نگ کندیم عالمو ا نشیندیدر خانه مقتول م یگرفتن بخشش جلو یبرا یمکه در آن مر یستا

 مرورفیلم
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 ییحادثه باشد. گو ینا یتبودن روا منطقیب یبا،ز یبه صورت دختر یپاش یداز اس یشترب یدشا کند،یرا آزار دهنده م یلمف ین. آنچه ارسدیدور از ذهن به نظر م

 . کندیم یپوشست  که از حق خود چشم یزن ماند،یم یکه باق یزیتنها چ یتاند و در نهاشده یدهکش تشانبه اجبار به سمت سرنوش هایتشخص

 

:  پاشا بر حسب اتفاق دختر مورد عالق خود را یداتفاقات دقت کن ینا یست به توالا یکاف

ته یخ. باران که حسادتش برانگکندیم یلاو تحم یو خود را به زندگ بیندیم یدر کتاب فروش

بر حسب اتفاق در حال  یگر. مرد دبیندیم یگریشده بر حسب اتفاق، دختر را با مرد د

 یندارد؛ اما هم یزن در محل کارش است و باز هم بر حسب اتفاق پدر مطرح یک ینشگز

و  گیردیبا دختران عکس م هایشیاز خوش احتیاطیفرد احتماال باز هم بر حسب اتفاق، ب

 ی. دنبال کردن توالیردتا سر فرصت پاشا از راه برسد و از او انتقام بگ داردیهمه را نگه م

اتفاقات را متحمل فرض  یناگر تمام ا ی. اما حتکندیرا خدشه دار م یلمف یاثرگذار یرمس ینا

به زنان و  یدآنچه با یست؟ن یدننکردن بهتر از بخش یدلسوز تر،یعوس یدر نگاه یم،کن

ود، نه با منطق با آن برخورد ش یداست که با یتینکردن در موقع یدختران آموخت دلسوز

 دارد با مخاطب خود بکند،  یسع یلمکه ف یکه به آنها داده شده است. کار یاز حق یپوشچشم

: ما ودشیمشخص م یزن ولجواب سوال ا یبترت یناست. به ا یدنو سوال پرس یشیدنانجام دهد، اند یلمدر موجه با ف یدکه مخاطب با یکردن او است، اما کار یاحساسات

 . یریمرا بپذ یلمف یدگاهد یستیممجبور ن

 یمن و آراما یطبر آن دارد تا ما رابه همان مح یبلکه تنها  سع دهد،یجلوه نم گناهیو پاشا را ب کندینم یهرا توج یمبه صورت مر یپاش یدباال، اس یلکدام از دال یچه البته

باط رداخته شود.و پرسش گر به آن پ یانتقاد یدباشد، اما اگر با د هآموزند تواندیم یزن یالنتور یدند یحت یب،ترت ینبازگرداند. به ا کردیمیتصور م یلمف یدناز د یشکه پ

 کند. برایکه پیام را دریافت می کند، گیرنده ایشود، فرستنده ای که پیام را منتقل میشود ، بازخورد یا پاسخی که دریافت میچهار مولفه دارد: پیامی که فرستاده می

رسیم که ین نتیجه میبه ا، کنیمدقتی که روی کالم گیرنده میپرسیم و با کنیم پیام درست منتقل شده باید ببینیم چه بازخوردی دارد؟ با سواالتی که می اینکه اطمنیان پیدا

 ترین رکن یک ارتباط پیام است. است.  پس مهمپیام درست منتقل شده

 گوزلویاننیکی قره

 

 پرواز بدون بال

زانو زده بود. به سمتش رفتم،  ی. کنارش مرددرخشیدی. مادرم بود. مانند ماه در آسمان شب مزدیسوسو م یمطلق بود. اما نه، نور یاهیهمه جا س

. پدرم بود. مانند  ینمآن مرد را بب یکردم چهره یندادم. خم شدم و سع یتینکردم. مادرم اخم کرد اهم یبا دست اشاره کرد که جلوتر نروم. توجه

 .شکسته شده بود یخورده باشد، مانند کوه یکه ضربه سخت یوارید

دلخور شده است. توقع داشت با پدرم  یدمرا برگرداند. فهم یشزدم وبه مادرم نگاه کردم، اما رو ی. پوزخندزدیرا به سمتم دراز کرد. در چشمانش التماس موج م دستش

 ام،ینوجوان ام،ی.من درکودکشدیچشمانم رد م یاز روبرو یلممانند ف یزشد. معلق بودم، همه چ یکتوان من نبود. ناگهان همه جا تار که در یابهتررفتار کنم. خواسته

 .نگاهش کردم پراز نفرت ینبود. سنگ ینپدر، صورتم سوخت دستش سنگ یلیس ام،یجوان

 .حرفاست ینترازا: دل من سنگگفتمی. اما با خودم مکردیآزرده نم یاها ذرپدرم مر یهاکردن پدر و مادرم در خانه سالمندان والتماس رها

 .کنمینگاهش م یبه سرد گیرد،یدستم را م مادرم

همان  : باز همپرمیاش نبود.از خواب ماز برنامه یشدن جزئ یدارکه ب یقعم یرفت. در خواب یسال فوت شدند. پدرم بعد ازمادرم به آرام یکبه فاصله  مادروپدرم

 !یشگیکابوس هم

 .بلند نشود هایمیههق گر هق یتا صدا فشارمیرا بهم م یمها. دندانکشدیسرش م ی: باز شروع شد و پتو را روگویدیو م یزندغر م یماتاق. همآیدیم یینپا هایماشک

که ساعت در حال کش آمدن  آیدیبه نظر م ینگونهزودتر تمام شود.ا طاقت فرسا هر چه یهاروز ینپوچ. کاش ا ی،هستم. اما فرسوده، سالخورده، تنها، خال آری،من

 .است

 .ندارم امیهم در تمام کتاب زندگ یدنقطه سف یک یمن حت یی،با چه رو دانمیدارم پرواز کنم. اما نم دوست

 پرواز بدون بال دارم. یآرزو یگاه حتی

 مریم قلیچی

 داستان مهمان
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 (۴)قسمت  خروشانحرکت در رودخانه 

.   یهومردم ق یچقدرآنتن ده یعنیقربون حکمتت برم  یاامشب با خبر شده  خدا یهبود نکنه از قض یعصبان ینقدربا خود گفت : چرا ا  یممر ...

ازدواج چه بود فقط ربات  ینپس سهم او از ا شدندیزودتر از او باخبر م یدمردم با یافکر  بود که آ  ینشدودرا یرهخ یابه گوشه ینغمگ

او  یبرا یدکه به عنوان شوهرش بود با یبه  مرد یدگیبرود و عالوه بر رس یگرد یفرد یبه خانه یدنبعد از لباس عروس پوش که یجاندار

نظر دهد  قلبش به شدت شکسته  یتوانستامور م یفقط در بعض یزندگ یکبه عنوان شر یزو در آنجا ن آوردیبچه م یجوجه کش ینمانند ماش

لش گاه د یچکرده است اما ه یرکه د یدانسترا جارو کرد باسرعت دست و صورتش را شست م یاطاست باعجله ح کرده یرکه چقدر د یدشد  فهم

 یادرش رد شد مادرش به او نگاهلباسش را عوض کردو با سرعت از کنار م یعسر ینبرود بنابرا یفکث یهاو لباس یرسول با دست وصورت خاک یشپ خواستینم

 ؟  یچرا هنوز حموم نرفت یریم یانداخت و گفت: کجا دار

 یاراونا رو ب یرمباد برده باال پشت بوم، م ینازهرا ا یلباسا یچیگفت : ه یبا دستپاچگ یممر

 .یمکار دار یلیکه امشب خ یاخوب پس زود ب یلخ -

 یه یدخشلب آورد و گفت: بب یبه رو یحال لبخند ینبا ا یدمنتظر خود د یرسول را عصبان  .خود را به باال پشت بام رساند  سریعها باال رفت وو تند از پله یعسر یممر 

 . یگهشد آخه کار داشتم  حاال اخماتو وا کن د یرکم د

 من مهمتر بو فایکارات از حر یعنی -

                                                                                                                                             .دیدیبا هم م را باال و ما مدآیو اونم م کردیمانم شک مباالما مدمآیم  دادمیرامو انجام نماکه کا ینه مهم نبود ول -

 و .. شدنیبا خبر م یهازقض نگفته خودشون یچیحداقل ه .تر بودن راحتااون موقع کارم .بهتر –

که پسر  گفت. گفتش ی، بابام به مامانت چ یمخواستگار یکنم . چند بار اومد یبا تو عروس یذاشتنم یهان، فکر کرد یو چ شدنیشد و گفت: با خبر م انیعصب یممر 

ه بابام خبر و ب ینندبا هم  بب ار ما  اییگهکس د یامامانم  راگ دراحت باش یالتخ ین. ببدسر بارش باشیگر هم د یکیشلوارش رو باال بکشه حاال چه برسه  یتونهشما نم

 د.یکشنمطمئن باش جفتمونو م ندبده

 یترسو یاذیتو ز  یکشنم یکشن،مگه شهر هرته م یهمگه الک - 

 یدر عصبانکه اونق یبگ یخواستیم یخوب حاال چ یلخ . یشناسیتو که بابامو بهتر از من نم یکنهم ینمنباشه بدتر از ا یشکه حرف منطق حال یرسول جان کس ینبب -

 باال پشت بوم    یمنو صدا کرد

                                   ....هان؟ یبهم نگف یزیچ یدمتکه د یروزپس چرا د ییهامشب خبرا یدمگفت: شن یحق به جانب ییافهرسول با ق

 فریده قاری زاده  

 حدث بزن جایزه بگیر

د توانیای خواهید گرفت. میکنید اگر درست حدس بزنید چه کسانی هستند جایزهاشان مشاهده میزیر دو تصویر از پرسنل در دوران کودکی در

 های تحریریه مهردخت تحویل دهید:های خود را به بچهپاسخ

 

                                                                         

 مسابقه

داستان 

داردنباله  
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