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قصه ها مهم اند؛ آدم خودش را در قصه های دیگران جستجو می کند. شنیدن داستان 
زندگی کسانی که به نوعی شبیه ما هستند، به تصور ما از زندگی آینده مان شکل می دهد 

و البته تأثیر این قصه ها در کودکی و نوجوانی خیلی بیشتر است. 
وقتی ما بچه بودیم، دخترانی بودیم بلندپرواز با آرزوهای بزرگ برای بهترکردن زندگی 
خودمان و کسانی که دوستشان داشتیم. در زندگی ما اما قصه های دختران بلندپرواز 
اندک بودند؛ قهرمانان بیشتر کتاب ها و کارتون ها مرد بودند و شخصیت های زن، افراد 
منفعلی بودند که سرنوشتشان را دیگران برایشان رقم می زدند. انگار برایشان اصاًل این 
گزینه وجود نداشت که خودشان تالش کنند و زندگی شان را بسازند. آن ها باید صبر 
می کردند تا شاهزاده ی رویاها با اسب سفیدش بیاید و ببردشان و تا آن زمان اصاًل کار 

و رویای دیگری نداشتند. 
چندی پیش متوجه شدیم در خارج از ایران کتابی منتشر شده که قهرمان قصه هایش 
زنانی هستند خودساخته؛ زنانی که در رشته های مختلف حرفه ای کارهایی فوق العاده 
انجام داده بودند. آن ها با دیدن مشکالت اجتماعشان آستین باال زده و برای بهبود 
زندگی خودشان و هم وطنانشان تالش کرده بودند. با دیدن آن کتاب ذوق زده شدیم و 
حس کردیم همان کتابی است که باید در دوران کودکی مان برایمان می خواندند. ابتدا 
می خواستیم آن کتاب را ترجمه کنیم، اما ناشر خارجي اعالم کرد با کشورهایی که عضو 
قانون حق مالکیت معنوي نیستند، کار نمی کند. مشکل دیگر هم این بود که قهرمانان 
آن کتاب با الگوهای غربی انتخاب شده بودند و شرایط اجتماعی شان با دختران ما 
فاصله داشت. همان جا بود که ایده ی انجام پروژ ه  ای مشابه در ایران به ذهنمان رسید. 
با خودمان گفتیم این همه زن توانا و موفق در ایران هستند که در همین خاک به دنیا 
آمده  و بزرگ شده  و در همین شرایط کارهای بزرگی انجام داده اند، پس چرا داستان 
زندگی آن ها را برای دخترانمان ننویسیم که هر شب قبل از خواب یکی از آن ها را 
به دست  قله ها  فتح  برای شاهزاده ی قصه ها، رویای  به جای منتظرماندن  و  بخوانند 
خودشان را بسازند. ابتدا متن ها را در شبکه های مجازی، در صفحاتی با عنوان »دخترها 
تسلیم نمی شوند«، منتشر کردیم و خوشبختانه استقبال خوبی هم شد. مادران و پدران 
به ما پیام دادند که هر شب یکی از قصه های ما را برای دخترانشان می خوانند؛ دختران 
نوجوان به ما گفتند که چطور داستان یک زندگی برای تحقق رویایشان به آن ها امید 
داده و افراد بسیاری از ما خواستند سرگذشت زندگی قهرمانشان را برایشان بنویسیم. 
آن قدر پیام های دلگرم کننده گرفتیم که با عشق به تالشمان ادامه دادیم و حاال که 
حدود  دو سال از شروع کار می گذرد، نتیجه ی کارمان این کتاب است: داستان  زندگی 

پنجاه زن فوق العاده ی ایران زمین.

گرچه متن داستان ها و تصاویر این مجموعه برای دختران نوجوان بهینه سازی شده است، 
براساس تجربه مان از فضای مجازی می دانیم که زنان و مردان در سنین مختلف با این 

داستان ها ارتباط برقرار می کنند.   
درباره ی روش جمع آوری اطالعات باید به این نکته اشاره کنیم که برای ما امکان 
برقراری ارتباط با همه ی شخصیت های کتاب میسر نبود و جز در موارد محدود که 
امکان مصاحبه با شخصیت داستان را داشتیم، برای نوشتن متن ها از منابعی استفاده 
کرده ایم که در فضای عمومی منتشر شده اند. برای اطمینان از صحت مطالب، تا حد 
امکان، تالش کردیم که داستان ها را با تکیه بر گفتگوهایی بنویسیم که خبرگزاری ها 
و وبسایت های معتبر آن ها را منتشر کرده  بودند. فهرست تمام این منابع در انتهای 
کتاب ذکر شده است. اگر در هر یک از متن ها اطالعاتی به اشتباه ذکر شده است، از 
شما خوانندگان عزیز خواهش می کنیم که ما را در جریان بگذارید تا در چاپ های 

بعدی اصالح شود.
این کتاب اولین محصول چاپ شده  از این پروژه است، ولی کار ما با این کتاب تمام 
نخواهد شد؛ ما به انتشار این داستان ها در فضای مجازی ادامه خواهیم داد تا دخترانمان 
در هرکجای ایران که هستند بتوانند به صورت مجانی آن ها را بخوانند و با زنان توانمند 
کشور عزیزمان آشنا شوند. ما امیدواریم که در آینده ای نزدیک جلد بعدی کتاب منتشر 
شود. از شما تقاضا داریم درصورتی که پیشنهادی برای داستان های آتی دارید از طریق 

پست الکترونیکی doxtarha@gmail.com با ما تماس بگیرید. 
این  نوشتن  از  هدف  که  است  این  کنیم  ذکر  اینجا  در  است  الزم  که  دیگری  نکته ی 
داستان ها بیان تمام موفقیت های یک شخصیت نبوده است. زندگی حرفه ای و شخصی این 
زنان آن قدر زیبا و شنیدنی است که درمورِد هرکدام از آن ها می توان یک کتاب نوشت، 
اما هدف این پروژه معرفی مختصر و داستان وار هر شخصیت بوده است. بعالوه،  برخالف 
آنچه در نوشتن زندگینامه رایج است، ما تالش کردیم نقطه ضعف ها و مشکالت و شرایط 
سخت زندگی این زنان را در داستان بیاوریم تا خوانندگانمان بدانند که این ها زنانی هستند 
از جنس ما، نه قهرمانانی افسانه ای. اگر عالقه مند هستید درمورِد هرکدام از شخصیت ها 

بیشتر بدانید به شما پیشنهاد می کنیم که به منابع اشاره شده در آخر کتاب سری بزنید.
امیدواریم دختران و زنانی که این کتاب را می خوانند توانایی هایشان را بیش از پیش باور 
کنند و بدانند که با داشتن عالقه و تالش کافی، هیچ چیز برای یک زن غیرممکن نیست!

الهام نظری – گلچهره سهراب

مقدمه

mailto:doxtarha@gmail.com
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فهیمه احمدی دستجردی
متولد 1360 / تهران

مهندس پرواز و خلبان

»روزبه خیر، احمدی هستم، خلبان دوم پرواز.«
مسافرها به هم نگاه می کنند. بعضی هایشان تعجب کرده اند. یك دفعه مادر فهیمه از خوشحالی 
به گریه می افتد و همه می ایستند و دست می زنند. حتی خانمی بعد از نشستن هواپیما صبر 
می کند تا او از کابین بیرون بیاید و به او بگوید از اینکه یك زن خلبان پرواز بوده خوشحال 

شده و انرژی گرفته است.

فهیمه از بچگی عاشق پروازکردن بود. تابستان ها با خواهر و برادرهایش، با چسب سریش و 
کاغذ بادبادک می ساخت و از پشت بام پروازش می داد.

دبیرستانش که تمام شد، کنکور داد، دوست داشت مهندسی پزشکی بخواند اما نشد. بعد 
متوجه شد که مرکز آموزِش فنون خدمات هوایی تهران، امتحان ورودی گذاشته و دانشجو 
می گیرد. چون دوست داشت درس بخواند، امتحان داد و با نمره های خوبی قبول شد و در 
دوره های خلبانی شرکت کرد. استادانش به او گفتند اگر بخواهد همین روند را ادامه بدهد و 
پرواز کند، زماِن زیادی می برد تا خلبان شود و بهتر است به سراغ رشته های دیگر برود. او 
پذیرفت و تصمیم گرفت مهندسی پرواز بخواند. مهندس پرواز باید حواسش به سیستم های 
هواپیما، بخِش سوخت، برق و مسیریابی باشد که اگر مشکلی پیش آمد، حل کند. همه از این 
انتخاب او تعجب کرده بودند، چون پیش از او هیچ زِن ایرانی، مهندس پرواز نبود. این برخوردها 

به جای اینکه جلوی او را بگیرد، بیشتر به او انگیزه داد که رویایش را جدی تر دنبال کند.
چند سال بعد فهیمه اولین زن مهندس پرواز در ایران شد. بعد از حدود سه هزار ساعت پرواز 
با سمت مهندس پرواز، توانست کمك خلبان هواپیما شود. فهیمه می گوید: »هیچ فرقی بین 
مرد و زن نیست، مسئولیت یکی است و چه بسا خانم ها دقیق تر و حساس تر این وظایف را 
می پذیرند، هرچند ما در شرایطی فعالیتمان را شروع کردیم که معلمان خلبان همه مرد بودند.«

او انجمن بانوان هوانورد ایران را تأسیس کرد تا بهتر بتواند نقش تأثیرگذار زنان را در این صنعت 
به دیگران نشان دهد و به زنان دیگر که رویای پرواز دارند، کمك کند تا به هدفشان برسند.

نویسنده: الهام نظری / تصویرگر: مریم محمد علی پور
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الله اسکندری
متولد 30 آذر 1354 / تربت حیدریه

هنرمند

الله هر وقت که در خیابان های تهران رانندگی می کرد، به فکر فرو می رفت که چقدر همه جا 
خاکستری است و آرزو می کرد روزی بتواند چهره ی شهرش را شادتر کند. او در خانواده ای 
هنردوست بزرگ شده بود و از کودکی به طراحی و فعالیت های هنری عالقه داشت. در 
کودکی عاشق این بود که با خواهرش ستاره، یواشکی از پنجره ی پشت بام به کارگاه طراحی 
فرش پدربزرگ سرک بکشد. آن کارگاه و رنگ هایش برای او دنیایی عجیب و جادویی بود.
الله بعد از تمام کردن دبیرستان،  نزدیك به نُه سال در کارگاه استاد حسین ماهر، نقاشی و 
کار با موزاییك را یاد گرفت. در طول این سال ها ایده های زیادی برای زیباکردن تهران به 
ذهن او رسیدند. سرانجام روزی تصمیم گرفت آستین ها را باال بزند و با مسئوالن شهرداری 
تهران درباره ی ایده هایش حرف زد. او به آن ها توضیح داد که باد و باران و آلودگی هوا در 
مدت زمانِ کوتاهی رنگ نقاشی دیواری را خراب می کند، ولی کاشی سال های سال رنگ 
اولیه اش را حفظ می کند. الله به آن ها گفت که می تواند روی دیوارهای شهر طرح های 

زیبایی با کاشی خلق کند.
اگرچه از کاشی برای تزیین مسجدها استفاده می شد، اما در تزیینات شهری استفاده از 
آن کم سابقه بود بنابراین مسئوالن شهرداری در ابتدا برای انجام این کار مردد بودند.  در 
گذشته تنها یك بار در تاالر وحدت از کاشی برای تزیین شهر استفاده کرده بودند. همچنین 
خیلی ها به الله می گفتند که این کار مردانه است و او نمی تواند با این ایده به جایی برسد. 
اما الله کوتاه نیامد و بعد از دو سال تالش، در سال ۱۳۸۷ موفق شد مسئوالن را راضی 

کند. قرار شد اولین طرحش را روی یکی از دیوارهای پل ستاری اجرا کند.
امروز بسیاری از اتوبان های تهران با طرح های الله، رنگ و لعاب گرفته اند. رنگ های شاد 
به هزاران  روز  ایرانی طراحی شده اند، هر  نمادهای  از  استفاده  با  که  این کاشی کاری ها 
ایرانی احساس شادی می دهند و الله وقتی برق کاشی ها را می بیند که مانند روز اولشان 
لبخند رضایت می زند. الله می گوید: »من فکر می کنم هر کسی می تواند  می درخشند، 

ایده هایش را اجرا کند، فقط باید خودش را باور کند، تا دیگران هم او را باور کنند.«

نویسنده: گلچهره سهراب / تصویرگر: هاله مؤدبیان
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نزهت امیری
متولد 22 آذر 1339 / اهواز

موسیقی دان و اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران

وقتی نزهت کالس اول دبستان بود، پدرش از سفر برایش عروسکی آورد که کوک می شد و 
طبل می زد. این طور بود که اولین جوانه های عالقه به موسیقی در ذهن نزهت کوچك پا گرفت.

سالی که نزهت دیپلمش را گرفت، رشته ی موسیقی در دانشگاه ارائه نمی شد. اما او از 
عالقه اش دست نکشید؛ پول هایش را جمع کرد و سه تاری خرید و شروع به تمرین موسیقی 
کرد. چندی بعد در کالس های آموزش موسیقی استاد پرویز منصوری شرکت کرد. استاد 
منصوری با دیدن عالقه و استعدادش او را بسیار تشویق می کرد و به او می گفت: »من 
در چشمان تو بتهوون را می بینم.« نزهت با عشق و تالش از روی دست نوشته های استاد، 
تاریخ و تئوری موسیقی را یاد گرفت. بعد از مدتی استاد منصوری از نزهت خواست که 
ارکستری را رهبری کند. نزهت با ناباوری پذیرفت و این کار را انجام داد. بعدها استادان 
دیگری از جمله هوشنگ کامکار با دیدن توانایی اش به او پیشنهاد هدایت گروه ُکر را دادند 

و او کم کم به یك رهبر ارکستر حرفه ای تبدیل شد.
را  آن  کودکی  از  باید  موسیقی،  در  خالقیت  برای شکوفا شدن  که  داشت  اعتقاد  نزهت 
آموزش داد. اما آموزش موسیقی به کودکان سخت بود، نمی شد آن ها را به ساز زدن از 
روی نُت وادار کرد؛ بچه ها دوست داشتند با ساز صداهای مختلف تولید کنند. او پس از 
تحقیقات بسیار دریافت که باید ریتم، نحوه ی تولید موسیقی و کارکرد گوش را از طریق 

بازی به کودکان آموزش داد.
نزهت ده ها کتاب  درباره ي چگونگی آموزش موسیقی به کودکان تألیف کرده است. او بعد از 
باز شدن دانشگاه ها در سال ۱۳۶۸ به دانشگاه رفت و تحصیالتش را تا مقطع کارشناسی ارشد 
در رشته ی آهنگ سازي ادامه  داد. نزهت سال هاست که مشغول آموزش موسیقی است 
و شاگردان زیادی را از کودکی تربیت کرده و در کنار آن کار رهبری ارکستر را هم انجام 
می دهد. او ارکسترهای بزرگی همچون ارکستر شصت و هشت نفره ی استاد حسین دهلوي 
و ارکستر نغمه ی باران را رهبری کرده است. در سال ۱۳۹۷ نزهت امیري ارکستر ملی ایران 
را در تاالر وحدت رهبری کرد و نام خود را به عنوان »اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران« 

در تاریخ موسیقی کشورمان ثبت کرد.

نویسنده: الهام نظری / تصویرگر: نسیم نوروزی
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آذر اندامی
1305 – 28 مرداد 1363 / رشت
پزشک و باکتری شناس

سیاره ی زهره حفره های زیادی دارد که هرکدامشان به یاد یك زن نامداِر جهان نام گذاری 
شده است و نام دکتر آذر اندامی، به عنوان تنها زن ایرانی، در کنار دیگر زنان نامداِر جهان 

می درخشد. 
آذر دختربچه ای کنجکاو و سخت کوش بود با آرزوهای بزرگ. مادرش به تنهایی مسئولیت 
زندگی او و سه برادرش را بر عهده داشت، به همین دلیل آذر برای کمك به خرج خانه، 
تدریس خصوصی و سوزن دوزی می کرد. کنار این کارها در درسش هم موفق بود و یك 
سال جهشی خواند و در سن نوزده سالگی در شهر رشت شغل معلمی را آغاز کرد. کمی 
بعد، در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرد و در رشته ی پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. 
آذر در دوران تحصیلش ساعت های طوالنی را در بیمارستان می گذراند و گاهی به جای 

پزشکان دیگر هم کشیك می داد. انگار هیچ چیز او را خسته نمی کرد.
آن زمان هنوز تعداد بسیار کمی از زنان شاغل بودند، اما آذر در کارش خیلی موفق بود و 
پس از دریافت بورسیه ی تحصیلی با شوهر و سه فرزندش راهی کشور فرانسه شد تا در 
مؤسسه ی انستیتو پاستور فرانسه درباره ی بیماری های باکتریایی و عفونی مطالعه کند. او 
بعد از اینکه مدرکش را گرفت در تهران تحقیقاتش را ادامه داد. تحقیقات او در مبارزه با 
بیماری های عفونی، جان خیلی ها را نجات داد و در سال هایی که وبا در ایران و کشورهای 
منطقه شایع شده بود، او توانست واکسنی را برای این نوع وبا اختراع کند که هم در ایران 

و هم در کشورهای همسایه استفاده شد.
آذر آن قدر عاشق کارش بود که حتی وقتی فهمید سرطان دارد، به کار در بیمارستان ادامه 
داد. روزی در هنگام معالجه ی یك مریض تعادلش را از دست داد و بیهوش شد و کمی 
بعد از دنیا رفت. در سال ۱۳۷۱ انجمن بین المللی نجوم نام دکتر آذر اندامی را بر یکی از 
حفره های سیاره ی زهره گذاشت. به پاس خدمات او، بخشی در انستیتو پاستور ایران و 

خیابانی در رشت به نام او نام گذاری شده است.

نویسنده: شهرزاد حدادان / تصویرگر: مریم طهماسبی
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انوشه انصاری
متولد 21 شهریور 1345 / مشهد

مهندس و گردشگر فضایی

انوشه همیشه عاشق فضا و فضانوردی بود. او ساعت ها و ساعت ها به آسمان خیره می شد 
و فکر می کرد که آیا آدم های دیگری هم مثل ما در آسمان ها وجود دارند؟

وقتی انوشه شانزده ساله بود، خانواده اش تصمیم گرفتند به آمریکا مهاجرت کنند. انوشه از 
آن سرزمین جدید و غریبه می ترسید. آخر او زبان انگلیسی بلد نبود. هیچ چیز در آن سرزمین 
برایش آشنا نبود. او حس می کرد گم شده است. اما ترس نتوانست جلوی انوشه را بگیرد. 

او خیلی زود زبان انگلیسی را یاد گرفت و در درس هایش موفق شد.
انوشه در رشته ی مهندسی الکترونیك درس خواند و بعد از آن در یك شرکت مخابراتی 
شروع به کار کرد و همان جا بود که با همسرش حمید آشنا شد. بعد از مدتی آن ها شرکتی 
افتتاح کردند و کارشان رونق گرفت. سه سال بعد، شرکتشان را فروختند و شرکت دیگری 

راه انداختند و سرمایه ی بیشتری به دست آوردند.
انوشه رویای نوجوانی اش را فراموش نکرده بود؛ هنوز آرزو داشت به فضا سفر کند. باالخره 

دل به دریا زد و برای سفری هیجان انگیز به فضا ثبت نام کرد.
انوشه همه ی هزینه های سفرش را خودش پرداخت کرد و تمرینات سخت و فشرده ای را 
پشِت سر گذاشت تا برای سفر به فضا آماده شود. سرانجام انوشه به رویای کودکی اش 
رسید و ده روز را در ایستگاِه فضایی بین المللی گذراند. ایستگاِه فضایی مثل ماهواره ای 
بزرگ بود که به دور زمین می چرخید و فضانوردان می توانستند مدتی در آنجا زندگی کنند. 
انوشه در طی این سفر بسیار هیجان زده بود. او بعد از بازگشت به زمین تصمیم گرفت در 
رشته ی ستاره شناسی درس بخواند. انوشه زندگی نامه اش را نوشت و چاپ کرد. کتابی به 

اسم »رویای ستارگان« از دوراِن کودکی اش تا زماِن سفرش به فضا.
انوشه می گوید: »رسیدن به رویاها هیچ قیمتی ندارد و همه ی انسان ها باید هیجاِن رسیدن 

به رویاهایشان را تجربه کنند.«

نویسنده: سحر سلیمانی متین / تصویرگر: نسیم داودی
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