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•خاطره ای ازدوران کودکی تان داریدکه 

باشد؟ موثربوده  بنیاد  گیری  درشکل 

باید  »انسان  می گفت:  همیشه  پدرم   

نباید  تو  و  فکرکند،  ازخودش  بزرگرت 

آدم ها  باشی.«  خود  فکر  به  فقط 

به  می توانند  که  هرنحوی  به  باید 

که  کنند  خدمت  دیگر  انسان های 

همچنین  نباشد.  مالی  می تواند  رصفاً 

اگرکسی در زندگی از امکانات بسیاری 

گفت  منی توان  نباشد،  برخوردار  نیز 

مثالً  نیست.  ساخته  او  از  کمکی 

یا  بدهد  آموزش  شخصی  به  می تواند 

به فرد ساملندی کمک کند. این منونه ها 

هیچکدام نیازبه رسمایٔه مالی ندارد. این 

به برشیت است. نوعی کمک  خودش 

رفتیم.  ایران  از  که  بودم  ساله  یازده 

ایران  به  دیگر  و  شد  انقالب  بعدازآن 

بازنگشتیم. چهارده ساله بودم که پدرم 

به من گفت: »همیشه یادت باشد تو 

وباید  داری  ازایران  را  امکانات  همٔه 

بازگردی و به جامعه ات خدمت کنی.«

فعالیت  به  شام  •آیاتحصیالت 

می شود؟ مربوط  بنیاد  در  فعلی تان 

روانشناسی  رشته  در  من  تحصیالت 

ومردم شناسی است و همچنین نسبت 

به مسائل مربوط به زنان کنجکاو بودم 

را  این حوزه  به  و واحدهایی  مربوط 

تصمیم  که  زمانی  می کردم.  انتخاب 

گرفتم به ایران بیایم و بنیاد راتاسیس 

نداشتم  زیادی  شناخت  ازایران  کنم 

طور  چه  منی دانستم  دقیق  طور  به  و 

که  می دانستم  فقط  باشد.  باید  جایی 

باشد؛  ودخرتان  زنان  به  مرتبط  باید 

دخرتان  که  شدم  متوجه  ادامه  در 

دلیل  به  که  هستند  ونوجوانی  جوان 

نداشنت امکانات مالی، محدودیت هایی 

درجامعه برای آنها وجود دارد، مسائلی که 

مربوط به نژاد می شود مانند افغانستانی 

بنیاد را تأسیس کنم. بودن، باعث شدکه 

•بنیادامیدمهرچگونه روی زندگی 
شخصیتان تاثیرداشته است؟

سفرهای  برای  مرا  هیچگاه  همرسم 

قرار  رسزنش  مورد  ایران   به  طوالنی ام 

نداده است بلکه مشوقم هم بوده است. 

موضوع دیگر که بنیاد روی آن تأثیر گذاشته 

است این است که من درلندن روانشناس 

کناربگذارم  را  کارم  شدم  ومجبور  بودم 

است  وخواهرانم  مادرم  دیگر  وموضوع 

دلیل  وبه  می کنند  زندگی  درآمریکا  که 

مادرم  می بینم.  را  آن ها  کمرت  سفرهایم 

فکرمی کند که امیدمهررابیشرت ازاودوست 

دارم. دلیل سفرهای طوالنی ام جمع آوری 

باعث  که  است  مهر  امید  به  کمک هایی 

دارم  حضور  که  جایی  کم ترین  می شود 

قطعاً  موضوعات  این  و  باشد  خانه ام 

می گذارد  تأثیر  شخصی ام  زندگی  روی 

است.  باقی  برایم  امیدمهر  آخر  ودر 

•هیجان انگیزترین تجربٔه زندگیتان 

چه بوده؟ 
امید مهر

•اولین جرقٔه امیدمهر ازکجابود؟
مربوط  مسائل  گفتم  قبالً  هامن طورکه 

بود. من توسط دوست  برایم مهم  به زنان 

به  ایران   جامعه  شدم  متوجه  محققم 

دارند و  قرار  دخرتانی که در رشایط دشوار 

خانوادٔه  یا  قرارگرفته اند  خشونت  مورد  یا 

هایی که درگیر اعتیاداند توجه ای ندارد. نه 

تنها کمکی منی کنند بلکه به آن ها برچسب 

مانند  انسان  همه  نظرمن  به  می زنند.  هم 

تنها  ندارند.  هم  با  تفاوتی  و  هستند  هم 

دلیل  است.  امکانامتان  درداشنت  ما  تفاوت 

منی شود که کسی که امکانات ندارد توانایی 

جامعه  باشد.  نداشته  هم  را  کاری  انجام 

می شود  باعث  افراد  این  کردن  بارسزنش 

برای  نیستند.  توانایی  آدم های  باورکنند 

همین تصمیم گرفتم امیدمهررا تأسیس کنم.  

مصاحبه با خانم حالتی
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ازآنجایی  و  پیداکنم  معلم  بایدچگونه 

که من دریک کشوردیگردرس خوانده 

از  من  ذهنیت  می کردم،  وزندگی 

روانشناسی  مددکاری،  مفاهیمی چون 

مقایسه  در  ایران  در  گروهی  کار  و 

بود. متفاوت  آمریکا  و  انگلیس  با 

•تلخ ترین وشیرین ترین خاطره ای که 

دررابطه بابنیاددارید؟

رامی بینم  بنیاد  بچه های  که  زمانی 

است.  من  خاطرات  شیرین ترین 

هنگام  بچه ها  که  زمان هایی 

جمع اند،  غذاخوری  ناهاردرسالن 

آن  هستند،  غذاخوردن  مشغول 

دربچه هامی بینم.  که  شوروهیجانی 

می شوم  متوجه  که  وقتی 

زمانی  شدند.  قبول  بچه هادانشگاه 

پایان رسیده است  به  که دوره هایشان 

یا  کارشوند،  ومی خواهندمشغول 

بنیاد  که  کنند  احساس  دروجودشان 

است. گذاشته  تاثیرمثبتی  آن ها  روی 

که  است  هنگامی  خاطره ام  تلخ ترین 

کنم،  بیرون  بنیاد  از  را  فردی  بخواهم 

بحث و مشکالت مهارت جویان باهم 

که من را  در موقعیتی قرار داده  که 

اما  متوجه مسائل و مشکالت  هستم 

انجام دهم. منی توانم کاری درموردش 

•فعالیت هایی که برای جذب رسمایه 

انجام می دهید به چه صورت است؟

باید همیشه در سفر باشم و   توضیح 

دهم که به چه دلیل بنیاد ساخته شده 

است. هدفم این است که رسمایه جذب 

کنم و بهرتین ها را برای بچه ها فراهم 

کنم و هدف دیگرم آگاه سازی جوامع 

به  که  دانستم  خودم  وظیفٔه  من 

بچه هایی که وارد بنیادمی شوند بگویم 

که ارزشمند وتوانا هستند. خودشان 

رادرگیرفرهنگ نادرستی که درجامعه 

نه  و  و"فکرکنند"  نکنند  گرفته  شکل 

رفتار کنند. مواردی  ربات  مانند یک 

می شود  داده  درامیدمهرآموزش  که 

متفاوت  ومدارس  دانشگاه ها  با 

محیط ها  دراین  مثال  برای  است. 

اندیشیدن واینکه خودت رابه عنوان 

خودت  ارزش های  بشناسی،  زن  یک 

منی دهند.  آموزش  را  رابشناسی، 

که  پرورشی  کالس های  خصوص  به 

این  شامل  می شود  دربنیادبرگزار 

دارد  بیشرتی  واهمیت  موارداست 

می شود  گفته  کالس ها  دراین  زیرا 

دادن،  زورانجام  رابه  کاری  خشونت، 

تحقیرشدن برای رشایطی دشواری که 

در آن بوده است،  یک اتفاق طبیعی 

که  می شود  داده  آموزش  و  نیست. 

باشید.   مادرخوبی  میتوانید  چگونه 

درهرجایی  رامی شود  کامپیوتروزبان 

دیگری یادگرفت اما این مباحث را نه.

•سختی هایی که درروندتاسیس 

بنیادباآن مواجه شدید؟
به خاطر این که درایران زندگی نکرده 

بود.  ناشناخته  جایی  برایم  بودم، 

خانواده ام اینجا زندگی منی کردند و تنها 

بودم. می خواستم بنیاد را تأسیس کنم 

اما راه وروش این کاررا منی دانستم. 

بایداساسنامه  بنیاد  تأسیس  برای 

به  مجوزمی گرفتم.  و  پرمی کردم 

وباید  نداشتم  آشنایی  ایران  سیستم 

به دنبال معلم می گشتم. منی دانستم 

مانند  جامعه هایی  خصوص  به  متعدد 

ایران که افراد را درک منی کنند و به آن ها 

بی احرتامی و برچسب می زنند. و همین 

باعث می شود به افراد آسیب وارد شود.

•احساستان نسبت به بچه های بنیاد 

چیست؟

 برایشان می میرم

        

   نیکی قره گوزلویان و زهرا خانی

ادامه مصاحبه
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که  خواندید  قبلی  داستان  در 

به  باید  پدرش  اجبار  به  »مریم« 

درآید  مسعود  نام  به  پرسی  نامزدی 

پرسهمسایه شان  به  درصورتی که 

به  تصمیم  و  عالقه منداست؛  »رسول« 

داستان: ادامه  اینک  و  گرفته اند؛  فرار 

گفت:»  اشک بار  چشامن  با  مریم 

این طوری  که  بود  چقدر  قیمتم  بابا 

خوشحالی؟ یعنی به اندازه از دست دادن 

را  بار مادرش  این  و  ارزش داشت«  من 

دید که جلوی او ایستاده بود که با تعجب 

می گفت: »پس چرا منیایی باال؟ چرا عین 

دیوانه ها داری با خودت حرف می زنی؟« 

ولی همین که دخرتش را با چشامن پر از 

خود  آغوش  در  را  او  رسیع  دید،  اشک 

که صدای  باعث شد  او  کار  این  گرفت. 

از درد و غم  پر  گریٔه  به  هق هق مریم 

تبدیل شود و این بار مادرش نیز گریه کرد 

و با صدای بغض آلود گفت:» دخرتم من 

و بابات خوشبختی تو رو می خواهیم.«

خوشبختی  این جور  من  مامان  »ولی 

کسی  با  آدم  میشه  مگه  منیخوام،  رو 

کنه.« عروسی  نداره  دوسش  که 

نیست  حالیت  اآلن  تو  دخرتم  »ببین 

خودت  بگذره  که  صباحی  چند  یه 

بوده.  درست  بابات  کار  که  می فهمی 

عشق و دوستیم چند وقت بعد عروسی 

اون  تا  میاد.  وجود  به  خودبه خود 

این ها  بچه دار میشی و همه  موقع هم 

زندگی  می فهمی  تازه  می رود.  یادت 

زندگیت  درد  چه  به  پول  و  چی؟  یعنی 

و  بشور  صورتتو  برو  حاال  می خوره. 

نداره.« خوبیت  مبال،  صورتت  به  کرم 

همین  در  رفت  حیاط  به طرف  مریم 

به  که  شنید  را  مادرش  صدای  حین 

بچم  »راستش  می گفت:  مهامنان 

میوه  یه  تا شام  خجالت می کشید. حاال 

صدای  بعدازآن  میاد.«  بگیرید  پوست 

که  که می گفت: »بس  را شنید  مادر مسعود 

دخرتی  همچین  خوشحامل  خامنه،  پارچه  یه 

که  چیزی  وگرنه  کردم.  انتخاب  پرسم  برای 

طبقٔه  اتاق  طرف  به  مریم  دخرت«  زیاده 

مادرش  مخترص  لوازم آرایش  و  رفت  پایین 

دقیقه  در عرض چند  و خیلی زود  درآورد  را 

خودش را آرایش کرد و  در آینه وارسی کرد 

از صورتش راضی بود. رسیع چادر سفید گل 

به طرف طبقه  و  انداخت  را روی رسش  گلی 

باال رفت آهسته به پشت در زد و وارد اتاق 

انداخت.  زیر  به  را  شد. سالمی کرد و رسش 

همٔه رسها به طرف او چرخیده بود. هرکسی 

به نحوی وهمراه با خوشحالی جواب سالم او 

را داد و که باعث شد  مریم خجالت بکشد. 

مادرمسعود با صدای بلند گفت:» به به عروس 

صورت  تا  عزیزم  جلوتر  بیا  خوشگلم  و  گل 

بیا عزیزم. ببوسم چرا غریبی می کنی  ماهتو 

رفت  شوهرش  مادرش  به طرف  مریم 

کنار  را  او  می بوسید،  را  او  که  هامن طور 

رسش  آهسته  و  نشست  مریم   نشاند.  خود 

پرسید:  او  از  شوهرش  مادر  کرد.  بلند  را 

عقد  مراسم  برای  تو  ببینم  عزیزم  »خوب 

حرف  از  متعجب  مریم  نداری؟«  مشکلی 

همه چیز  شدن  متام  از  بعد  حاال  که  آنها 

گفت: بااین حال  می کنند!  سؤال  او  از  تازه 

همون  گفنت  پدرم  مادر  چی  هر  »نخیر   

قبوله.« صدای کف زدن و مبارک باد بلند شد. 

می شد  بیشرت  مریم  در  تنفر  لحظه حس  هر 

دریک لحظه که رسش را بلند کرد چشامنش 

نگاه  را  او  مشتاقانه  که  مسعود  چشامن  با 

می کرد، تالقی پیدا کرد. در آن زمان مریم با 

خودش فکر می کرد اگر  موقعی که  به طور 

پنهانی مسعود را مالقات کرده و  از عشق خود 

به رسول گفته و خواهش کرده بود که دست 

اگر تهدیدش منی کرد که به  او بردارد  از رس 

پدرش خواهد گفت مجبور به فرار منی شد.در 

زد. مسعود  به  لبخندی  مریم   حین  همون 

به جز  چیزی  مریم  از  تابه حال  که  مسعود 

اخم و قهر ندیده بود ناباورانه به او از روی 

خوشحالی نگاهی انداخت.

خالصه آن شب گذشت و فردا صبح مریم با 

انگیزه قوی از جایش بلند شد و بعد از انجام 

به طرف   صبحانه،  و رصف  معمولی  کارهای 

پشت بام رفت. مادرش طبق معمول به خانٔه 

یکی از همسایه ها رفته بود. او هم از این 

رسید  که  پشت بام  به  بود.  خوشحال  بابت 

رسول را منتظر خود دید.

-مریم: سالم

+ سالم. چه خرب؟

تصمیمم  اینکه  فقط  نیست،  خاصی  -خرب 

برای رفنت با تو جدی شده

+ نگرانیم از اینه که زمانی از کارت پشیامن 

بشی. از همین اآلن تا فردا بعدازظهر فکرات 

رو بکن ببین میتونی تا آخرش با من مبونی یا 

نه؟ اگه تصمیمت جدی بود فردا بعدازظهر 

کوچه پایینی منتظرم مبون.

گوش  رسول  حرفای  به  داشت  که  مریم 

و  او جدا شد  از  کالمی  بدون هیچ  می داد 

به طرف خانه رفت.

داستان عاشقانه 

نویسنده:فریده قاری زاده
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ماهی بیست میلیون درآمد دارم.
دچار  بود  سامل   ۱۱ من  وقتی  پیش  سال   ۴۲

درحالی که  مادرم   . شدم  شدید  سوختگی 

تولد  هنگام  نداشت،  سال   ۱۷ از  بیشرت 

بی مادر  برادرم  و  من  و  رفت  دنیا  از  من 

ازدواج  زنی  با  مادرم  از  بعد  پدرم  شدیم. 

کرده  ازدواج   دیگری  مرد  با  قبالً  که  کرد 

بود. جداشده  منی شد،  بچه دار  چون  و  بود 

دیگری  چیز  خدا  خواست  ازآنجایی که  اما 

فرزند   ۱۰ پدرم  خانه  در  خانم  این  بود، 

این همه  نامادری ام  آورد.وقتی  دنیا  به 

شدم. گم  بچه ها  این  توی  من  آورد،  بچه 

نان  باید  هرروز  که  بوده  این  من  کار 

بعد  و  می کردم  دم  را  چایی  می خریدم، 

آن  آنکه  خالصه  می رفتم.  مدرسه  به 

افتاد  اتفاق  برایم  حادثه   اآن  که  روز 

 . بود  شده  دیرم   من  و  بود  شلوغ  نانوایی 

از  قبل  و  کردم  عجله  خانه  آمدم  وقتی 

وقتی  و  گذاشتم  باز  را  گاز  کرتی،  کردن  پر 

زیرزمین  یک  که  آشپزخانه  به  برگشتم 

آمدم  می آید.  گاز  بوی  دیدم  بود،  کاه گل 

را  پنجره  بتوانم  تا  کنم  روشن  را  برق 

موقعی  و  شد  منفجر  آشپزخانه  بازکنم، 

بودم. سوخنت  حال  در  آمدم  خودم  به  که  

سال  دو   در  بودم.  بیامرستان  در  سال  سه 

بیایم.  پایین  تخت  از  نتوانستم  اول 

خیلی  بود.  سوخته  بدنم  و  متام صورت 

گرفتم  تصمیم  بودم.   ناراحت  و  ناامید 

و  منی خوردم  ناهار  نباشم.  زنده  دیگر 

غصه  فقط  آن  عوض  و  منی خوردم  هم  شام 

مردن... برای  بود  قطعی  تصمیمم  خوردم، 

هست،  خدا  که  کردم  فکر  خودم  با  روزی 

هستند،  آدم  این همه  هست،  شبانه روز 

باشم؟  ناامید  این قدر  باید  من  چرا 

و  شد  روشن  من  دل  در  امیدی  نور 

کنم. زندگی  باشم،  زنده  گرفتم  تصمیم 

بار عمل کردم.  ۲۴ ۱۳ سالگی  تا   ۱۲ از سن   

مددکارهای بیامرستان در این سه  سال که در 

بیامرستان بودم بازندگی من آشنا شده بودند 

نخوانده ام،  درس  و  ندارم  مادر  می دانستند  و 

آینده  آنکه  خالصه  و  نیستم  بلد  کاری  هیچ 

با پدرم صحبت  بنابراین آمدند  نامشخصی دارم، 

بگیرد. یاد  هرنی  برود  باید  او  گفتند  و  کردند 

من به کارگاهی در جاده شهرری رفتم. در آنجا 

کارگاه تعمیرات رادیو و تلویزیون، ساعت سازی، 

جوشکاری،  طراحی،  و  نقاشی  عکاسی، 

می دادند. آموزش  را  سوادآموزی  و  خیاطی 

کردم.  ثبت نام  کارگاه  آن  رشته های  متام  در  من 

معلول  آقایان  و  خانم ها  همه  کارگاه  آن  در 

بودند اما در بین آن ها آقایی هم بود که سوخته 

بود. به همین خاطر توجهم به ایشان جلب شد.

شد.  همرسم  بعدها  که  بود  هامن  جوان  این 

نداشتیم،  درآمد  داشتیم.  سختی  روزهای  خیلی 

و  می دادیم  دوا  پول  می دادیم،  کرایه خانه  باید 

می کردیم.  اداره  را  زندگی مان  باید  همین طور 

حوالی  روستایی  در  شوهرم  مادر  خانه  در 

می کردیم.نزدیک  زندگی  »اصفهان«   فرودگاه 

و  می کردم  کاری  همه  ماندم.  آنجا  سال   ۹ به 

کالس  تا  خودم  درحالی که  نشود  باورتان  شاید 

آموزان  دانش  به  بودم،  نخوانده  درس  بیشرت   ۴

یاد  یکی  از  می دادم.  تقویتی  درس  راهنامیی 

به  اعتامد  می دادم.  یاد  آن یکی  به  و  می گرفتم 

بسیارباالبود.  نفسم 

دکرت  خانم  اسم  به  مرا  همه  روستا  آن  در 

انجام  بافندگی  رایگان  آموزش  می شناختند. 

کاموا  بگیرند،  یاد  می آمدند  خانم ها  می دادم، 

می دادم به آن ها که ضمن یادگرفنت، برای من ببافند. 

آن ها مجانی یاد می گرفتند و من مجانی صاحب 

بود  من  درآمد  از  بخش  یک  این  می شدم.  کاله 

آرایشگاه،  زدن،  بخیه  تزریقات،  آن  بر  عالوه 

می دادم. انجام  کاری  همه  خالصه  و...  خیاطی 

... می سازم  مدرسه  روستا  آن  برای  دارم  حاال 

مرتی  ۶۰۰ زیرزمین  تا  مرتی   ۱۲ اتاق  از 

گفتم  همرسم  به  کردم  رشد  کارم  در  وقتی 

رشد  برای  جا  دیگر  اینجا  »تهران«،  برویم 

خیابان  در  و  تهران  آمدیم  نیست.  من 

کردیم. اجاره  اتاق  یک  غار«  دروازه  »ادیب 

صاحب خانه نداشت. یک اتاق باال داشت و یک 

را  پایین  اتاق  من  که  پایین  مرتی   ۱۲ اتاق 

اجاره کردم. این اتاق هم اتاق زندگی ما بود 

خیاطی  آن  در  هم  و  ما  خواب  هم اتاق  و 

و  طراحی  داشتم.  آرایشگاه  هم  و  می کردم 

نقاشی را کنار گذاشتم چون درآمدی نداشت.

با  بچه هایم،  با  مرتی   ۱۲ اتاق  این  در 

به  و  کردم  رشوع  را  کارم  دست خالی 

ماه   ۶ خریدم،  خانه  که  نکشید  سال   ۱

خریدم.  ماشین  همرسم  برای  که  نکشید 

رس  برود  بیرون  خانه  از  ماشین  با  گفتم 

می شود. بهرت  روحیه اش  و  می آید  ذوق 

و  کردم  عوض  را  خانه ام  بعد  سال  یک  

بعد  سال  دو  خریدم.  خانه  بهرتی  جای  در 

خیابان  »امیریه«  در  و  فروختم  را  آنجا 

خوب  کارم  خریدم.  خانه  »ولیعرص« 

منی کردم.  کار  تنها  این،  بر  عالوه  و  بود 

کارم  که  می انداختم  کار  به  هم  را  فکرم 

اقتصادی تر باشد. روبروی خانه ما  مسجدی 

و  کردم  اجاره  را  آن  زیرزمین  من  بود. 

شش صد  زیرزمین  آن  بردم.  آنجا  به  را  کارم 

بود. خوب  خیلی  من  کار  برای  و  بود  مرت 

هرکدام  کردم.  استخدام  را  خیاط  نفر  نود 

و  می دوختند  لباس  عدد  چهار  هرروز 

می شد  لباس  عدد  صد  شش  کارشان  جمع 

می یافت. گسرتش  صورت  این  به  کارم  و 

از این حدود چهارصد عدد لباس، دویست 

عدد خرج اجاره و دستمزد خیاط ها می شد 

و بقیه آن به من می رسید؛ بنابراین درآمد 

من به خوبی باال رفت.

خالقیت پنجره  مجله  منبع: 

سامره رحیمی و زینب موسوی

مصاحبه با زن موفق

طاهره جوان
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فلسفی  رمان  یک  سوفی  دنیای 

اثر یوستین گردر نویسنده نروژی 

سال  در  آن  اّول  چاپ  که  است 

هزار و نهصد و نود و یک میالدی 

اثر  این  شد.  منترش  نروژ  در 

فلسفه  تاریخ  که  است  داستانی 

نوجوانان  برای  ساده  زبان  به  را 

ترشیح می کند. این کتاب تاکنون 

به پنجاه و چهار زبان برگردانده 

شده و عالوه بر نوجوانان، توجه 

جلب  خود  به  هم  را  بزرگساالن 

کرده است. از روی کتاب دنیای 

به  رایانه ای  بازی  و  فیلم  سوفی 

همین نام ساخته شده است.

فلسفه،  رشتٔه  در  گردر  یوستین 

دانشگاه  از  ادبیات  و  الهیات 

و سپس  فارغ التحصیل شد  اسلو 

تدریس  به  سال  ده  مّدت  به 

دبیرستان ها  در  عقاید«  »تاریخ 

منت  فکر  در  پیوسته  و  پرداخت 

درد  به  که  بود  ساده ای  فلسفی 

چون  و  بخورد  جوانش  شاگردان 

منت مناسبی نیافت. نهایتاً کتاب 

هزار  سال  در  را  سوفی  دنیای 

نوشت.  یک  و  نود  و  نهصد  و 

بسیاری  استقبال  با  کتاب  این 

روبه رو شد و درهامن چند سال 

اّول انتشار به بیش از سی زبان 

ترجمه شد و تاکنون به پنجاه و 

چهار زبان دنیا ترجمه شده است 

آن  از  نسخه  میلیون ها  یک  و 

رفته  فروش  به  جهان  در رسارس 

است.

داستان این کتاب در مورد دخرتی 

به نام سوفی است که در آستانه 

و  جالب  نامه های  پانزده سالگی 

به  شخصی  از  ویدئویی  نوارهای 

می کند  دریافت  ناکس  آلربتو  نام 

که در آن ها سؤاالت جالبی مانند: 

جهان چگونه پدید آمده است؟ 

که آغازگر راه آموزش تاریخ فلسفه 

است. این نامه ها در ابتدا مطالبی 

در خصوص یونان باستان، سقراط 

و سؤاالت اساسی زندگی برشی را 

دریافت  از  پس  می کنند.  عنوان 

نامه سوفی و آلربتو یکدیگر  چند 

موضوع  می کنند.  مالقات  را 

نظریات  عمدتاً  آنان  صحبت های 

امپراتوری  باستان،  یونان  فالسفٔه 

روم، قرون وسطی، رنسانس، عرص 

چون  موضوعاتی  و  روشنگری 

انقالب های بزرگ و تا مسائل امروز 

صورتی  به  داستان  است.  برشی 

می کند  سعی  و  است  جذاب 

فلسفه  تاریخ  داستان،  ضمن  در 

به  طبقه بندی شده  به صورت  را 

همچنین  دهد؛  آموزش  خواننده 

در داستان وقایعی اتفاق می افتد 

ادامٔه  به  تشویق  را  خواننده  که 

خواندن رمان می کند.

معرفی کتاب

فرزانه قاسمی

منبع: ویکی پدیا
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رسزمین افغانستان از کوهستان پوشیده شده است که شامل قله ها و کوه هایی مانند هندوکش، شاه فوالدی، 

پامیر، سپین غر و تیراج میر است. هر یک از آن ها از شدت زیبایی قلب آسیا را به تپیدن وادار می کند.

موقعیت افغانستان در مسیر جاده ابریشم توانسته محل پیوندگاه فرهنگ ها و متدن های بزرگ جهان باشد.

بامیان که با داشنت مجسمه های بودایش و تندیس هایی که در دل کوه قرارگرفته، هر جهانگردی را از رسارس 

مزار  هار،  ننگر  چون  شهرهایی  که  افغانستان  سیاسی  و  اداری  مرکز  کابل  است.  خودساخته  مجذوب  دنیا 

رشیف، قندهار و هرات را به رسارس کشور وصل کرده است.

دری و پشتوزبان های ملی افغانستان است و در کنارش سایر زبان های دیگر با لهجه های مختلف وجود دارد. 

افغانستان دارای قومیت ها و رسم و رواج ها، لباس های محلی مختلف و جشن های آن شامل جشن میله گل 

رسخ و جشن استقالل است. پرچم افغانستان از رنگ های سیاه، رسخ و سبز تشکیل شده که هرکدام دارایی 

معنایی است. )رنگ سیاه نشان از یک دوره تاریک در کشور بوده، رنگ رسخ نشان دهنده جنگ و خونریزی 

و رنگ سبز دوران شکوفایی و نوسازی است. هر سه رنگ با حرف )س( آغاز می شود و به همین علت این 

پرچم را به نام سه سین نیز می نامند.(

                                                                                                                       زهرا یعقوبی

رسزمین افغانستان
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• توانایی استفاده از برنامه های طراحی کامپیوتری

• توانایی کار تیمی – برای همکاری با تولید کنندگان، مشرتیان و...

معرفی شغل طراحی مد و لباس
اگر خالق و عاشق مد هستید، این کار مناسب شامست.

طراحی مد، هرن استفاده از طراحی و زیبایی شناسی در تولید پوشاک، کیف، کفش و زیورآالت است. طراحی مد متأثر 

از فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع مختلف بوده و به اندازه همین تفاوت ها دارای تنوع باالیی است. تاریخچه رسمی 

طراحی مد و لباس به ابتدای قرن ۱۹ زمانی که طراحان به طراحی لباس برای مجالس ارشافی می پرداختند بر می گردد.

وظایف طراح مد و لباس

• کشیدن طرح های لباس ها، کفش ها و ... به صورت دستی یا با کمک نرم افزارهای کامپیوتری

• انتخاب رنگ، پارچه، لوازم تزئینی و سبک مناسب برای هر طرح

• تهیه منونه های اولیه

• تخمین هزینه مواد و تولید

• یافنت تأمین کنندگان مواد اولیه

• نظارت بر تولید طرح ها

• ارائه منونه ها به افراد و مراکز مرتبط مانند:

 رسمایه گذاران، تولید کنندگان و...

دانش و مهارت مورد نیاز:
دید مناسب نسبت به رنگها، زمینه ها و اشکال

• اطالع از ویژگی های مواد، پارچه ها، چگونگی کاربرد آنها و فرایند تولید انواع پوشاک

• مهارت های طراحی و فنی مانند دوخت و برش

• مهارت های ارتباطی مناسب و توانایی بررسی گرایش ها و متایالت مشرتیان

معرفی مشاغل:این 

قسمت طراحی لباس

نگین تاجیک
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مثبت اندیشی

قدم هایی که برای رسیدن به موفقیت الزم است:

قدم اول:  دقیقا مشخص کنید که چه چیزی  در زندگی می خواهید و آن را یاد  داشت کنید.

قدم دوم: باید خواسته به عمل تبدیل شود تا رویا و حرف باقی مناند پس به سوی آن حرکت کن.

قدم سوم: کنرتل کارها یعنی بررسی انجام کارهایی که انجام می دهیم ما را  به هدف نزدیک می کند ویا دورمی کند. 

این کارها شامل کارهای روزمره نیز می باشد.

قدم چهارم:  ایجاد تغییر در رفتارتا نتیجه مورد نظر را بدهد.

شش خصوصیات برای موفقیت:

ایامن: بدانیم چه میخواهیم وایامن به رسیدن داشته باشیم.

انرژی: باعث خروش وهیاهو وبه زندگی نشاط می دهد.

جلب دوستی: باید با فرد وخصوصیات مختلف در ارتباط بود.

تعیین ارزش: چه چیزهایی داری ارزش بیش تر است.

برنامه ریزی: راهی برای زمان دادن به منابع و نیرو.

فن ارتباط: نحوه ارتباط با دیگران وخودمان.

نگین تاجیک
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مهردخت 8

1396/3/31

مصاحبه با خانم حالتی

داستان عاشقانه

مصاحبه با زن موفق

معرفی کتاب 

در مورد افغانستان

 

طراح لباس

انرژی مثبت 

قیمت: سه هزار تومان
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رسدبیر: هانیه کوچکی

دستیار رسدبیر: نگین تاجیک

اعضای تحریریه: سامره رحیمی، نیکی قره گوزلویان، زینب موسوی، مهربانو 

خاوری، فرزانه قاسمی

زهرا احسانی، زهرا یعقوبی، نگین تاجیک، زهرا خانی، فریده قاری زاده، حبیبه 

حسینی، زهرا فرج، هانیه کوچکی

ویراستار و صفحه بند: هانیه کوچکی


