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مصاحبه با فرشته حسینی
سینمایی  فیلم  بازیگر  حسینی  فرشته 
محمودی،  برادران  ساخته   »رفتن« 
افغانستان،  ایران و  از  کاری مشترک 
در جشنواره جهانی مراکش موفق به 
بازیگر زن شد.  بهترین  کسب جایزه 
وی متولد سال ۱۳۷۶ در ایران است، 
ده سال است با شرکت در دوره های 
نظر  زیر  بازیگری  آموزش  آزاد 
اساتیدی چون »اصغر محبی«، »محمد 
رحمانیان« و »مهتاب نصیرپور« وارد 
رشته بازیگری شده است. فعالیت های 
نمایشی را از همان دوره ابتدایی شروع 
چهارم  سال  را  کارش  اولین  کرد. 
توانست  که  نمود  کارگردانی  ابتدایی 
را  دوم  مقام  تهران  استان  سطح  در 
از آن  بعد  و  اختصاص دهد  به خود 
توصیه  ایرانی  کارگردان های  که  بود 
صورت  به  را  رشته  این  که  کردند 
تخصصی دنبال کند. وی نیز علی رغم 
خانواده  سمت  از  که  مخالفت هایی 
ادامه داد.  این رشته را  وجود داشت 

ورود  مشکالت  درباره  حسینی 
می  سینما  رشته  به  مهاجر  دختران 
راه  سر  بر  مشکل  »بزرگترین  گوید: 
دختران مهاجر برای ورود به عرصه 
فرهنگی و سینما مخالفت های خانواده 
است که به دلیل عدم شناخت و به 
تبع آن بی اعتمادی به اینگونه فضاها 
دیگر،  جهت  از  می گیرد.  صورت 
ایران  سینمای  کاری  محدودیت های 

برای فعالیت یک دختر افغانستانی 
است.  

می توانند  کنند  تالش  خوب  ما  وپسران  منظرمعتقدم»اگردختران  این  از  که 
دوستان ایرانی را برای فعالیتشان متقاعد کنند، که خود من نمونه بارز این مدعا 

هستم.«
حسینی درباره تصمیم بازگشت به افغانستان می گوید: »واقعیتش اوایل می خواستم 
به افغانستان بازگردم و در آنجا فعالیت کنم، اما به دلیل یک سری مسائل که 
خودم تجربه کردم فعال تصمیمم عوض شده است. چرا که هنوز شرایط فعالیت 
سینمایی در افغانستان را مهیا نمی بینم. شاید باورتان نشود که دوستانم از داخل 

افغانستان بیشتر از هر جای دیگر برایم مانع تراشی کرده اند.«
و کالم آخر؛»زمانی از زندگی بود که دچار افسردگی شدید بودم. به طوری که 
گمان می کردم هرچه تالش می کنم پیشرفتی برای من وجود ندارد و این حس 
بسیار بدی را به من القا می کرد. اما حضور دوستانم و دلگرمی های آنها به من 
انگیزه دوباره داد. آنها به من گفتند تو باید فرشته نجات دختران افغانستان باشی 
و همین انگیزه ای شد برای ادامه فعالیتم. دوستانم معتقد بودند مردم افغانستان 

تنها مانده  وآرزوهایشان کشته  شده است.
وتو باید الگویی برای دختران افغانستانی باشی و آرزوهایشان را در دلشان زنده 

کنی. این حرف ها تأثیر شگرفی روی من گذاشت چنانچه دیگر از کار کردن 
خسته نمی شوم. من از خانواده های افغانستانی تقاضا دارم رویاهای فرزندانشان را 

نکشند و بگذارند دخترانشان برای خود رویا و آرزو داشته باشند.«

                  برداشتی از یکی از مصاحبه های
                  فرشته حسینی

نیکی قره گوزلیان
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زنان موفق

نام: نصیبه     
نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: محمدعلی
نام مادر: لیال
سن: ۳2 ساله

محل متولد: مشهد
تابعیت: افغانستانی

شغل: متخصص زنان و زایمان
مهاجرت  اول  موج  از  خانواده اش 
بوده اند. ایران  به  افغان ها  انبوه 

مشهد  شهر  در  ایران  به  ورود  با 
نصیبه  که  جایی  گزیدند؛  سکنی 
درسال ۱۳۶0 در آنجا به دنیا آمد.

 ازهمان ابتدا که به مدرسه رفت، 
شاگرد درس خوانی بود و به راحتی 
و  معلمان  دل  در  را  خود  جای 
از  پس  کرد.  باز  همکالسی هایش 
کنکور  در  دبیرستان  دوره  پایان 
توانست  و  کرد  شرکت  سراسری 
مورد  رشته  در  خوبی  رتبه  با 
عالقه اش قبول شود. برای تحصیل 
در رشته پزشکی به یزد رفت.  پس 
از شرکت در امتحان تخصصی در 
دانشگاه  در  زایمان  و  زنان  رشته 
شهید بهشتی پذیرفته شد و اکنون 
این  در  کار  که  است  سالی  یک 

عرصه را آغاز کرده است.
در  روزها  این  که  حیدری  نصیبه 
کمیساریای  مشترک  طرح  قالب 
عالی پناهندگان سازمان ملل، اداره 
اتباع و مهاجرین خارجی  امور  کل 
وزارت کشور و وزارت بهداشت در 
دولت آباد  محله  یغمایی  درمانگاه 
مشغول به کار است، روزانه تعدادی 
از زنان ایرانی و اتباع افغانستانی را 
طرح  این  طبق  و  می کند  معالجه 
صورت  به  را  افغان  زنان  معالجه 
رایگان انجام می دهد. او که از همان 
توجه  قابل  آمار  به  توجه  با  ابتدا 

مرگ و میر زنان در کشورش، عالقه 
زایمان  و  زنان  رشته  در  که  داشته 
اقامت  نحوه  مورد  در  کند،  تحصیل 
خود و خانواده اش در ایران می گوید:  
»پدر و مادرم برای زندگی در ایران 
برای  من  ولی  دارند  آمایشی  کارت 
تحصیل و کسب ویزای کار،  کارت 
آمایشی ام را تبدیل به گذرنامه کردم 
که سال به سال آن را تمدید می کنم.«

این پزشک جوان  که مانند بسیاری 
از جوانان افغانستانی که در ایران به 
دنیا آمده اند تاکنون نتوانسته سرزمین 
مادری خود را ببیند، در مورد این که 
آیا قصد دارد به افغانستان برگردد، 
از  را  دیدگاه  »این  می کند:  اظهار 
افغانستان  به  که  داشتم  ابتدا  همان 
بازگردم ولی شرایط برای برگشتن ما 
انتحاری  حمالت  نیست.  امکان پذیر 
به  من  برای  و  است  زیاد  آنجا  در 
چندانی  امنیت  خانم  پزشک  عنوان 
وجود ندارد. از بازگشت به افغانستان 
که  صورتی  در  ولی  می کنم  استقبال 
شرایط فراهم باشد. اگر من بخواهم 
به  تنهایی برگردم باز هم امکان این 

امر وجود ندارد.

ارتباط  این  در  نیز  دیگری  مشکل 
وجود دارد که بحث مدرک است.

 تائید مدرک من از سوی دولت و 
وزارت بهداشت افغانستان و تبدیل 
می برد.  زمان  سال  یک  تقریبًا  آن، 
این  در  مسأله  مهمترین  گرچه 
زمینه، امنیت جانی و مالی است و 
می شود،  موجب  مجموع  در  این ها 
شود.  کم  بازگشت  برای  انگیزه ام 
خیلی از بچه های افغان که در ایران 
به  دارند  دوست  کرده اند  تحصیل 
در  که  چرا  بازگردند  کشورشان 
ایران به خاطر اشباع  در رشته های 
مختلف تحصیلی،  پیدا کردن شغل 
به ویژه برای اتباع، کار سختی است.«

برداشتی از ایسنا - اکرم احقاقی

سامره رحیمی
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داستان عاشقانه 

در داستان قبلی خواندید که دختری 
روستایی به نام مریم، به اجبار 
پدرش با پسری به نام مسعود 

نامزد شده است در حالی که مریم 
به  پسر همسایه شان که رسول نام 

دارد عالقه مند است. واین عالقه 
دو طرفه است که گاهی اوقات با هم 
دیدار پنهانی هم دارند. و اینک ادامه 

داستان...
مریم با لکنت گفت: »به خدا 

منم نمی دونستم تازه یه ساعت 
پیش فهمیدم. رسول گفت: دروغ 

میگی مگه میشه در موردت 
تصمیم گیری بکنند وبهت نگن. 
مریم رنجیده خاطر نگاهی کرد 

و گفت: تو دیگه چرا، مگه تو 
مامان و بابای منو نمیشناسی 

که اینطوری حرف میزنی.«                                                                                                   
رسول از حرف های خودش ناراحت 
شد و با شرمندگی گفت: »معذرت 
می خواهم.« در حالی که دستانش 

را در پشتش گره کرده بود به 
دیوار تکیه داد و با نوک  پایش با 

کلوخی بازی می کرد و به این طرف 
و آن طرف می  برد. با صدای لرزانی 

گفت:  نمیتونم قبول کنم که تو 
مال کس دیگه ای بشی. از موقعی 

که فهمیدم  قراره امشب برای 
تعیین روزعقد بیاند د ارم دیوونه 

میشم. مریم با آهی بلند گفت: منم 
اصال طاقت ندارم ولی کاری هم از 
دستم برنمی آید. در حالی که اشک 

چشمانش را پاک می کرد گفت: ولی 
این چیزا که 

مهم نیست مگه آخرش من وتو مال 
هم نیستیم؟ رسول گفت: 

چرا معلومه که ما مال همیم .اما 
وقتی میبینم که این پسره به 

خاطر تو میاد خونتون، عصبی میشم 
. و ناگهان انگار چیز تازه ای یادش 
آمده باشد گفت: امشب که اومدن 

خونتون با پسره حرف نمیزنی ها!
-  من اصال از اون پسره خوشم 
نمیاد چه برسه به اینکه باهاش 
حرف بزنم.  بامامانش اینام به 
زور دو، سه کلمه حرف میزنم.

رسول گفت: هرچند دیگه الزم به 
این کارا نیست. دیروز با یه قاچاقچی 

حرف زدم. بهم اطمینان داد که ظرف 
دو یا سه روزآینده میتونه ما رو می بره 
. تو ام  زودتر وسایلتو جمع کن که زیاد 

وقت نداریم.
- رسول؟

- جانم
-من میترسم

-از چی؟
- ازاتفاقای بعدش، نمی دونم 

قراره چه بالیی سر مامان و بابام 
بیاد. اگه پیدامون کنن چی؟

- نترس هیچ اتفاقی نمیفته. چطوری 
میتونن اون سر دنیا  پیدامون کنن. 
بعدم اگه واقعا تو رو دوست داشتن 
به زور شوهرت نمی دادن. مریم یه 
لحظه به خودش آمد و گفت: وای 

دیرم شد. االن مامانم کله مو میکنه. 
قرارمون فردا صبح .خداحافظ .                                                                                             

رسول گفت: یادت نره چی گفتم. 
مریم در حالی که به طرف 

خانه شان می دوید گفت: باشه                                                
همینکه مریم به داخل خانه رسید، 
مادرش با عصبانیت گفت: تا حاال 

کدوم گوری بودی؟ یه لباس آوردن 
اینقدرطول میکشه؟ مریم که حسابی 

غافلگیر شده بود با خونسردی 
ساختگی گفت: آخه نمیدونستم 
کجاست. هر چی هم می گشتم 
پیداش نمی کردم. آخرش رو 

خرک باال پشت بوم پیداش کردم.
مادرش با قیافه درهم رفته گفت: 

پس لباسه کو؟ مریم سریع گفت: از 
همون جا تو حیاط زهرا اینا انداختم 

.دیگرمنتظر حرفهای بعدی  مادرش 
نشد و گفت: وای مامان هنوز حموم 

نرفتم.
- بس که تنبلی،  حاال زود باش 

برو تا نرسیدن. ساعت یازده شده 
بود. مهمان ها شام خورده بودند. و 
مریم تازه کارهایش تمام شده بود. 

درگوشه ی آشپزخانه ناراحت وغمگین 
نشسته بود. هرچه فکر می کرد که به 
مسعود دلبسته شود و از فرار کردن 

منصرف شود نمی توانست.  ولی 
دیگر کار از کار گذشته بود و اختیار 
دلش را نداشت  ناگهان صدای کف 
زدن دست و مبارک گفتن را شنید 
پوزخندی زد و گفت: چه جالب در 
مورد آینده من تصمیم میگیرن در 
صورتی که خودم نباید نظری بدم. 

از پدرش متنفر شد. و اراده اش 
برای  فرار قوی تر.  صدای پدرش را 

شنید که می گفت مریم جان ، عزیزم  
دخترم بیا باال!!!   مریم با خود گفت: 

حاال چی شده که »مریم کلفت«،  
یکدفعه به »مریم عزیز« تبدیل شد. 

ناگهان یادش آمد چند شب پیش 
پدرش به مادرش می گفت: شیربها 

رو همون  موقع بگیریم. دختر بزرگ 
نکردم که همینطور مفت و مجانی

 بدمش بره .               فریده قاری زاده

عکس:زهرا احسانی
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مصاحبه با نازیال احمدی

دو  نمایشنامه ای  چهارصندوق 
است  بیضایی  بهرام  از  پرده ای 
به  و  شده  نگاشته   ۱۳۴۶ سال  که 
نمایش  این  است.  رسیده  چاپ 
به  بیضایی  بهرام  اثر  سیاسی ترین 
در  که  طوری  به  می رود؛  شمار 
نقل  وی  از  جمله  این  کتاب  پایان 
شده است}اجرای چهار صندوق هر 

بار از صحنه پایین کشیده شد{
خالصه داستان]ویرایش[

سرخ  رنگ های  با  که  َکس  چهار 
مشخص  سیاه  و  سبز  و  زرد  و 
از  نمادی  ترتیب  به  و  گردیده اند 
طبقات بازاری، روشنفکر، مذهبی و 
تا  می کوشند  می باشند،  مردم  توده 
برای رهایی از تهدیدهای احتمالی، 
در  را  ایشان  تا  بسازند  مترسکی 
نمایند.  حفظ  خطری  هر  با  مقابل 
آنها مترسک را کامال مجهز و مسلح 
و  می گیرد  جان  مترسک  می کنند. 
امر  این  می گشاید.  سخن  به  لب 
چهار  هر  خشنودی  باعث  ابتدا  در 
این که  از  نفر آنها می گردد، غافل 
مترسک رفته رفته بر اوضاع مسلط 
را  خود  هژمونی  نهایت  در  و  شده 
مترسک  می سازد.  حاکم  محیط  بر 
یک  هر  تا  می کند  مجبور  را  آنها 
برای خود صندوقی بسازند تا آنها 
را در صندوق هایشان زندانی کرده 
و از یکدیگر جدا نگه دارد. ولی در 
ادامه آنها از صندوق هایشان خارج 
می شوند و تصمیم می گیرند تا علیه 
نهایت  در  اما  کنند.  قیام  مترسک 
این تنها سیاه است که صندوق خود 
را می شکند تا رو در روی مترسک 
ترس  قربانی  او  آخر  در  و  بایستد 
سایرین می گردد.به بهانه ی اجرای 

موفق»تئاترچهارصندوق« با نازیال 

احمدی یکی ازبازیگران این تئاتر به 
گفتگونشستیم.

تئاتررا ازچه زمانی شروع کردی؟
من اولین باروقتی سن کمی داشتم با 
قلی  تئاتر»حسین  پوراذری  آقای 
مردی که لب نداشت« را کارکردم 
که به دلیل مشکالتی نتوانستیم کار 

را اجرا کنیم.
باخانم زینی وندکارگردان                           

چهارصندوق چطوری آشنا شدی؟
باخانم زینی وند درکانون کوشا آشنا 
شدم. آن زمان کار گریم می کردم. 
که  دادند  پیشنهاد  من  به  ایشان 
تمرین بچه ها را ببینم وگریم آن کار 

را  انجام دهم.
ازبازیگران چهارصندوق  یکی  چگونه 

شدی؟
یکی ازبازیگران چهارصندوق به دلیل 
من  به  و  جداشد  ازگروه  مهاجرت 

پیشنهاد کار دادند.
با  تئاترچهارصندوق  ازاجرای  هدف 

بازی کودکان کار چه بود؟
تمام بازیگران تئاترچهارصندوق مثل 
نیز  من  کاربودند.  کودکان  من  خود 
در کودکی فال می فروختم. هدف ما 

از اجرا این بود که به همه بگوییم 
که اگر شرایط مساعد باشد کودکان 
روشنی  ی  آینده  توانند  می  کار 
همه  ی  نماینده  ما  باشند.  داشته 
ی کودکان کار بودیم. البته حاشیه 
اینکه  مثل  داشتیم  هم  منفی  های 
عده ایی با حس ترحم به کودکان 
کار به دیدن نمایش ما می آمدند.

نمایشنامه ی چهارصندوق یکی 
ازکارهای سیاسی آقای بیضایی 

است برای اجرا به مشکل مجوز 
برخورد نکردید؟ 

سیاسی  خاطر  به  داشت  احتمال 
به  اما  نگیریم؛  مجوز  کار  بودن 
مشکلی بر نخوردیم. کا ر با استقبال 
روبه رو شد. حتی  بازتاب خوبی  و 
ی  ماهواره  های  درشبکه  ما  کار 
manoto bbc  برون مرزی مثل

معرفی شد
استقبال ازتئاترخوب بود چرا 

تمدیدنشد؟
استقبال مردمی خوب بود. حتی از 
اصفهان تقاضای اجرا داشتیم ولی به 
خاطر شرایط کاری بازیگران امکان 
تمدید نبود  وما نمی خواستیم کسی 

را جایگزین کنیم.

 صدیقه رضایی
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مصاحبه  با گروه بیست

من عضو جدید مهردخت هستم. دوست داشتم مطلبی راجع  به گروه بیست بنویسم. این گفتگو شامل هدف 
ها و حرف های این دوستان می شود:

ابتدا با رقیه اسالمی همراه می شویم. او درباره ی عالقه فراوانش به پیانو می گوید. و میخواهد دراین زمینه 
پیشرفت کند و در آینده در رادیو یا دوبله مشغول به کار شود. با بودن در بنیاد احساس میکند به اهدافش 

نزدیکتر می شود. 
فاطمه شیرمحمد،  دوست دارد رشته طراحی لباس را دنبال کند و یک خیاط ماهر شود. و برای خود یک 
مزون داشته باشد و در دانشگاه، خارج از ایران این رشته را به صورت حرفه ای دنبال کند. از اینکه در بنیاد 

حضور دارد خوشحال است و دوست دارد درس ها جدی تر شوند.
سایر  مثل  باشد،  تفریحاتش  جزو  عکاسی  و  موسیقی  که  شود  مهندسی  آینده  در  می خواهد  محمدی  زهرا 
دوستانم بنیاد را دوست دارد و حس خوبی دارد. و می گویند در بنیاد همه برای پیشرفت هم خوشحال  هستند.

زهرا ایبراهاما )ابراهیمی ( از دیگر اعضای گروه 20 دوست دارد،  یک خیاط ماهر و طراح لباس شود.  حس 
او  به  وقتی  برسد.  اهدافش  به  تا  بنیاد کمک می کند  فکر می کند  دارد.  بنیاد حضور  اینکه در  از  دارد  خوبی 
گفتم:اسم خود را در نشریه خواهد دید و  معروف خواهد شد،  پیامی با این محتوا برایم فرستاد:دوستت دارم 

قمبلی...!!!
نماینده ی گروه ما دوست دارد در آینده رشته اقتصاد )که یکی از زیر شاخه های مدیریت است( و یا رشته 
ژورنالیسم رو بخواند که کنارش یه هنری هم داشته باشد. مانند : عکاسی)اوقات بیکاری البته( و یا یه بازیگر 
موفق شود. فکر می کند بنیاد جای خوبی است.  و باعث آرامش او شده و  به آمدن به بنیاد عادت کرده است. 
او می گوید که اهداف زیادی دارد. اما تا به حال تالشی برای آن نکرده است. امیدوار است در آینده اقدامات 

بیشتری برای رسیدن به خواسته هایش  انجام دهد، و میخواهد به کشورهای اروپایی سفر کند.
امیدوارم همه ی دوستانم در ادامه ی راهشان در زندگی و رسیدن به آرزوها و خواسته هایشان موفق باشند. 

با تشکر از مشارکتتان در مصاحبه... 

  . . . د ر ا د مه  ا د ا

مهربانو خاوری     
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و   اسالمی  ها  باخانم  مصاحبه 
فردوسی

علت به وجود آمدن گروه پروانه ها 
در بنیاد چه بود؟ 

از یازده سال پیش که بنیاد شروع 
به کار کرد همیشه عده ای از 

مهارتجویان بودند که به دلیل 
نداشتن وقت و مسائلی که ممکن 

است هر آدمی در زندگی اش 
باشد نسبت به بقیه ی بچه ها 
آمادگی کمتری برای شروع 

برنامه داشتند. اشتباه اکثر افراد 
بنیاد این است که فکر می کنند 
این مهارتجویان به دالیلی مانند 
بهره هوش، عدم توانایی نشستن 

سر کالس و... نمی توانند درکالس 
حضور پیدا کنند.

بچه ها  این  برای  پروانه ها  برنامه 
ایجاد شد تا به مرور آماده بشوند 
وارد  بنیاد  اصلی  برنامه ی  به  که 
شوند. ماهیت کالس های پروانه ها 
هیچ فرقی با بقیه کالس های بنیاد 
ندارد فقط کمی نرم تر و آهسته تر 
که  معینی  زمان  مدت  در  است. 
است؛  آمادگی  پیش  یک  مانند 
برنامه ی پروانه ها آن ها را آماده 
بنیاد  اصلی  برنامه  به  تا  می کند 

اضافه شوند.
و  نداشت  وجود  پروانه ها  که  قبال 
نداشتیم  جایگزینی  برنامه  هیچ  ما 
در  را  انعطاف  آن  نمی توانستند 
کسی  و  باشند  داشته  کالس ها 
چهارچوب  از  خارج  نمی توانست 
انجام  آموزشی  کار  شده  تعریف 
فشار  بخاطر  ها  بچه  این  دهد. 
می شد  وارد  آن ها  به  که  زیادی 
می دادند. دست  از  را  بنیاد 

تصیم  گرفتیم گروهی ایجاد کنیم که 
انتخاب  بچه ها  خود  توسط  آن  اسم 
فارغ  زمان  تا  بتوانند  شود که آن ها 

التحصیلی به مرور با بنیاد باشند.
 این بچه ها در پروانه ها چه 
برنامه ها و کالس هایی دارند؟

و...  ایروبیک  هنر،  زبان،کامپیوتر،   
دارند. کارگاه  هم  پنجشنبه ها  حتی 

کالس های متفاوتی نیز مثل اریگامی، 
نیز  چرم  با  کار  و  نمایشی  بازیهای 

برایشان برگزار می شود. 
حس بقیه بچه ها نسبت به گروه 

پروانه ها چیست؟
گروه  این  از  شناختی  چون  اوایل 
و  نداشتند  خاصی  جبهه  نداشتند 
اتفاقی  چه  که  بود  سوال  برایشان 
در  کردیم  سعی  ما  می افتد.  باال  در 
هر  »معارفه«  و  »تی سی«  جلسات 
سوالی که درباره ی این گروه داشتند 
پاسخگو بودیم، ولی به مرور احساس 
در  ابهام  و  دوگانگی  تبعیض،  خشم، 

بچه ها دیده می شد. 
چرا اکثر بچه ها به گروه پروانه ها 

حساسیت نشان میدهند؟
پروانه ها،گروه  گروه  که  رو  این  از   
و  پررنگ تر  خیلی  است  کوچکی 
وقتی  و  می شوند  دیده  واضح تر 
آن   به  می شود  پررنگتر  چیزی  یک 
به  است  ممکن  و  می شویم  حساس 
نشان  واکنش  راحت تر  خیلی  آن 
آدم  همه  این  وقتی  نتیجه  در  دهیم 
به آن ها واکنش می  دهند؛ در مقابل، 
آن ها نیز عکس العمل نشان می دهند.

برای بچه های پروانه خیلی آزردهنده 
بنیادبر  در  آن ها  روی  که  است 
بودن،  ویژه  مانند  می زنند.  چسب 
تربیت  بی  و  پرو  عجیب وغریب، 
بار  که  کلماتی  از  حتی  و...   بودن 
اجتماعی منفی دارند استفاده می کنند،

عوض  را  خود  واژه نامه  اگر  شاید 
کنیم فهم قضیه عوض شود.

امکانات، رفاه، خدمات بنیاد برای 
نیازهایمان  فقط  است  یکسان  همه 
با هم متفاوت است و بخاطر همین 
است.  متفاوت  کمی  برنامه هایشان 
بیست  و  نوزده  گروه  برنامه  مثل 
گروه  است،  متفاوت  باهم  که 
پروانه ها تازه شروع به کار کرده و 
آنقدر آماده نیست که همپای همه 
برنامه ها را انجام دهندمثل فعالیت 
کالسی  و  رفتاری  مسائل  و  روزانه 

و...
گروه پروانه ها در بنیاد تبدیل به یک 
اقلیت شده است و این اقلیت بودن 
به سمت  بیشتر  توجه  باعث جلب 
آن ها می شود وفقط کافیست آن ها 
تا بر روی  انجام دهند  کاراشتباهی 
متهمشان  و  بزنند  برچسب  آن ها 
کنند. در صورتیکه اگر اکثریت این 
شده  پذیرفته  دهند  انجام  را  کار 
نیست اما خیلی به چشم نمی آید. 
هر رابطه ای دوطرفه است و اگر با 
مشکل مواجه شود فقط یک طرف 

آن مقصر نیست.
ما دوست داریم رفت وآمد و رابطه 
مرز های  و  شود  بیشتر  بچه ها  بین 

خیالی برداشته شوند.

زینب موسوی



9

نقطه، هرکجا که باشد، چشم را شدیدا به سمت خود جلب می کند. در نتیجه  نقطه را می توان به منزله ی 
استفاده قرار می گیرد. بر خالف  تأکید مورد  برای نشان دادن مفهوم  یک عنصر تصویری قوی دانست که 
انرژی  و متحرک است. خطوط در یک تصویر ممکن  ثابت است، خط دارای  نقطه که عنصری متمرکز و 
است به صورت شکسته، منحنی، صاف، دندانه دار، مواج، پهن و ضخیم و... باشند که هرکدام القاء تصویری 

خاص و معنا و مفهوم خود را دارند.
در این شماره مهردخت،  تعدادی از برترین کارهای های عکاسی بچه  های بنیاد، با موضوع نقطه و خط را 

برای شما به نمایش می گذاریم.

نقطه و خط درکارهای عکاسی بچه  های بنیاد

هانیه  کوچکی

مدیر مسئول: فاخره خطیبی، مطهره نوبخت/سردبیر: هانیه کوچکی 
اعضای تحریریه: فرزانه قاسمی - زینب موسوی- سامره رحیمی- فریده قاری زاده- صدیقه رضایی- 

زهرا احسانی- زهرا خانی- هانیه کوچکی- مهربانو خاوری
طراحی و صفحه آرایی: هانیه کوچکی و زهرا احسانی

ویراستاری: هانیه کوچکی
با تشکر ویژه از آقای کوشا جعفری 
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