
 زهرا سادات رضوی علوی
صدای خنده ی ندا در خانه پیچید. روی مبل فیروزه ای دراز کشــیده بود و چت می کرد. مادر با تعجب گفت: چی 
شده؟  ندا در حالیکه همچنان سرش در گوشــی بود، زیر لب گفت: هیچی! مادر چپ چپ به ندا نگاه کرد و گوشی اش را 
از روی میز برداشت و اینستاگرامش را باز کرد و عکس ها را پشت ســر هم الیک کرد. ندا دوباره بلند زد زیر خنده. مادر 
بی حوصله نگاهی به ندا کرد و از میز نهاِر خواهرشــوهرش اسکرین شات گرفت و پوزخندی زد. دوباره زیر چشمی به ندا 
نگاهی کرد و گفت: ندا بیا ببین عمه ات دوباره چه عکســی گذاشته تو اینســتا! حاال خوبه ما دست پختش رو خوردیم و 

می دونیم چیه؟! ندا سرش را از گوشی بیرون نیاورد و با همان لبخند گفت: چه حوصله ای داری مامان! بالکش کن بره.
مادر سری تکان داد و به ساعت روی دیوار خیره شد؛ ســاعتی با تکه های آینه شکسته که با قیمت باال از یک کانال 
پر فالوور خریده بود و هر کس می دید سلیقه اش را تحسین می کرد. گوشی را بی حوصله روی میز گذاشت و گفت: شام 

چی بذارم؟ بابات میاد تا یک ساعت دیگه. ندا جوابی نداد. مادر آهی کشید و به آشپزخانه رفت.
ندا هم نفس راحتی کشید و دوباره در گروه دوستان دانشگاه استیکر خنده فرستاد. سمیه عکس جدیدی در گروه 
فرستاد و ندا عکس را باز کرد؛ ادامه ی چت سمیه با یکی از پسرهای کالس که حسابی دستش انداخته بود. ندا دوباره زد 
زیر خنده و نوشت: سمیه دمت گرم! پسره چقدر خنگه! نگین در گروه نوشت: گول نخور بدبخت! خودشو زده به سادگی. 
این کوروش که من می بینم اینقدر احمق نیست! ندا با اعتراض نوشــت: چرا فکر می کنی ما همیشه ساده ایم و اون ها 
عاقل! نگین ایموجی پوزخندی برای ندا گذاشت و نوشــت: اگر عاقل بودن به نامرد بودنه، بهتر که ما عاقل نباشیم! من 

میگم مراقب باش دل نبندی!
سمیه عکس دیگری در گروه فرستاد و گفت: حاال این یکی رو ببینین! اسکرین شاتی از یک دایرکت دیگر. ندا بلند 
بلند زد زیر خنده! خدایا این کیه دیگه؟ سمیه هم خندید و گفت: ایرانی نیست. ولی ایران درس می خونه . اون جمله اش 
رو دیدی؟ ندا بلند از روی جمله خواند: من برای شــما احترام دارم! من فارسی زبان دوست دارم! مادر از اشپزخانه به ندا 
نگاه کرد و گفت: چی؟ ندا گفت: یکی تو اینستا از سمیه خواستگاری کرده. فارسی خیلی بلد نیست. بهش میگه فارسی 

زبان دوست دارم. مادر لبخند محوی زد، سرگرم تفت دادن پیازش شد.
ندا از جایش بلند شد و به اتاقش رفت. روی تخت نشســت و به کتابی که فقط 20 صفحه اولش را خوانده بود نگاهی 
کرد و دوباره سرش را در گوشی فرو برد و مشغول حرف زدن با دوستانش شــد.  صوتی را که نگین فرستاده بود باز کرد 
و صدای جیغ نگین در اتاقش پیچید: ســمیه! داری چیکار می کنی؟! از بس توی صفحه ات متن عاشــقانه می نویسی 
اینطوری میشه دیگه! همه فکر می کنن یه دختر عاشق پیشه ی شــادی! از نزدیک که ببیننت می فهمن چه اشتباهی 
کردن! ندا نوشــت: آره به خدا! مثل هند جگرخوار می مونه واقعیش. ســمیه اســتیکر عصبانی فرســتاد و با لحنی که 
عصبانیتش را نشان می داد گفت: چرا نباید متن عاشقانه بذارم؟ چرا نباید بگم که خوشبختم؟ چرا همش به من گیر می 
دین؟ ندا دلش می خواست برای ســمیه تایپ کند: چون زندگیت پر بوده از عشق های نصفه و نیمه ای که هیچکدام به 
نتیجه نرسیده. چون خودت بارها و بارها گفتی که خوشبخت نیســتی و هزاران دلیل دیگر. اما سکوت کرد. خودش هم 

مهری در زندگی روزمره اش نمی دید. اصال خوشبختی چه تعریفی داشت؟!
به گروه که نگاه کرد نگین جواب ســمیه را داده بود اما چشــمان ندا جمله ها را می دید ولی نمی توانست بخواند. 

ذهنش درگیر واژه ی خوشبختی بود.
صفحه ی اینستاگرامش را باز کرد. عکس کافه های مختلف، سفر، تولدش و...؛ در کدام یک از این موقعیت ها واقعا 
شاد بود و واقعا احساس شادی کرده بود؟ روی عکس قهوه و شــکالتش ضربه زد و به یاد آورد آن روز بعد از دعوا با پدر از 
خانه زده بود بیرون. فکر کردن به این مسئله حالش را بد کرد. برای فرار از هجوم افکار، دوباره تلگرامش را باز کرد و گروه 
را چک کرد. بیش از 100 پیام در این مدت رد و بدل شــده بود. اخرین پیام ها را خواند. سمیه نوشته بود: راستی بچه ها 
فکر کنم هومن و مهسا رابطه شون شکراب شده. ندا نوشت: چطور؟ ســمیه با خنده گفت: قبال خیلی زیر پست های هم 
کامنت می دادن. االن چند وقته همدیگرو الیک هم نمی کنن! نگین نوشت: کاراگاه پوآرو! بی خیال روابط بچه ها باش 

لطفا. بچه ها من باید برم. بابام اومد.
ندا ته دلش به نگین حسادت کرد. دختری که همیشه برای زندگیش برنامه داشت و مورد محبت و احترام خانواده 
اش بود. با حرص گوشی را به طرفی پرت کرد و روی تختش دراز کشید و به سقف خیره شد. کاش نگین بعضی حرفها را 

هیچ وقت نمی زد!

دنیای رنگ ها و اثراتش در زندگی ما
 قهوه ای         

           
  تصور کنید در یک روز کامال پاییزی که رنگ تمام درختان و برگ های آن 
به سمت طیف وسیعی از قهوه ای و نارنجی متمایل شده، در خیابان فردی با کت و شلوار    

قهوه ای تیره، لباس قهوه ای روشن و کفش آجری ببینید. چه حسی به شما دست می دهد؟
قطعا در دلتان او را به خاطر این حسن سلیقه و تطابق با محیط تحسین می کنید. 

چیزی که خود این فرد به دنبال آن است.
معموال کسانی که رنگ پوشش خود را به رنگ طبیعت اطرافشان نزدیک می کنند، 

به دنبال افزایش اعتماد به نفس خودشان هستند و تطابق با محیط را یکی از راه های آن       
می دانند.

 پوشیدن لباس هایی در طیف قهوه ای، آن هم در فصل پاییز، نوعی 
امنیت روانی برای افراد در پی خواهد داشت.

پاییز امسال قهوه ای را با انواع رنگمایه های متفاوت خودش ترکیب 
کنید.  فقط دقت کنید که این با استفاده بیش از حد از یک رنگ تفاوت 

دارد، شما باید طیف های متفاوتی از قهوه ای را کنار هم بگذارید و 
کنتراستی حرفه ای ایجاد کنید.

گاهنامه دفتر تحکیم وحدت
ندای دختران ایران

 شماره دهم 
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ویژه دختران

ندای جذابیت

چایت را من شیرین می کنم
»چایت را من شــیرین می کنم« داستان دختریســت به نام سارا، ایرانی االصل و مقیم 
آلمان با پدری که ســمپات سازمان مجاهدین خلق بوده و مادری که نقطه ی مقابل پدر قرار 
دارد. در میان دعواها و کشمکش های این دو، سارا و برادرش پناه هم می شوند. طی ماجرایی 
برادرش در آلمان به گروه های اسالمی گرایش پیدا کرده، وارد داعش شده و ناپدید می شود.

ســارا در حین جستجوی برادر ناخواسته وارد جریانی می شود که با مبنای وجودی این 
گروه و جنایت هایش آشــنا شــده و او را بیش از گذشته از شــنیدن نام اسالم به هراس می 
اندازد.  در ادامه داســتان سارا عاشقانه ای بی نظیر را تجربه می کند و طعم اسالم حقیقی را 

می چشد...
»آرام آرام روی قبرهای وسط حیاط قدم می زدم و با گوشه چشم، تاریخ نوشته شده بر 

آنها را می خواندم. بعضی جوان، بعضی میانسال، بعضی پیر، راستی 
مردن درد داشت؟ ناگهان یک جفت کفش سرمه ای رنگ با عطری 

تلخ و آشنا مقابل چشمانم سبز شد.
ســرم را باال آوردم. صدای کوبیده شــدن قلبم را با گوش هایم 
شــنیدم. چند روز از آخرین دیدنش می گذشــت؟ زیادی دلتنگ 
این غریبه نبودم؟ اما این غریبه، با شــلوارکتان مشــکی و پیراهن 
مردانه سرمه ای رنگش، زیادی دلنشین به کاِم احساسم آمد. باز هم 

موهای کوتاه و ته ریشی به سیاهی زغال ...«

ندای مکتوب

زیستمجا

زیستمجا



ندای دختران ایران
عصر عصر ارتباطات اســت، ارتباطاتی از جنس حقیقــت و مجاز، اجتماع بزرگ 

انسانی که در آن زنان الیق آنند که خود راوی دنیای زنانه شان باشند؛
بیاموزند، بیاندیشــند و اندیشه ی بلند خود را عرضه کنند؛ بی آن که سودجویانی 
ذهن آنان را در زندان اغراض خود به اسارت ببرند، بی آن که این ارتباطات، بندی 
بر پای آزادی آنان شود و آنان ا از چشیدن طعم لذت های حقیقی محروم نماید.

ندا معتقد است زندگی سالم در گروی آگاهی است و نبض دنیای حقیقی و مجازی 
امروز به دست زنان آگاه خواهد بود...

صاحب امتیاز: دفتر تحکیم وحدت
مدیر مسئول و سردبیر: معصومه زورمند

ناخودآگاهی
 مهدیه جوکار – دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

پوشــیده نیســت که آگاهی زنان و دختران از مولفه های تاثیرگذاری است که زمینه ی 
رشــد و تعالی جوامع را فراهم می کند. امروزه با گسترش امکانات و فناوری ها، ظرفیت های 

متعددی جهت باال بردن سطح اطالعات افراد جامعه ایجاد شده است.
آنچه شــاهد آن هستیم به روز شدن رسانه های سنتی و کالسیک مانند کتاب ها، جراید 
و روزنامه ها و از سوی دیگر، ایجاد بستری نو، به نام فضای مجازی است. پدیده ی نوظهوری 
که امروزه به جزء الینفکی از زندگی مردم بدل شده است. این فضا از ظرفیت هایی است که 
در صورت استفاده مناسب، می تواند در باال بردن سطح اطالعات جامعه تاثیر به سزایی داشته 
باشد. دریافت مطالب در کمترین زمان ممکن، کم هزینه بودن، دسترسی آزاد و نامحدود به 

انواع داده ها و... از ویژگی های این فضاست.
بی تردید ویژگی های منحصر به فرد فضای مجازی می تواند همانند شمشیر دو دم عمل 
کند. علی رغم ظرفیت های مناســب موجود، چنانچه استفاده از این فضا غیرهدفمندو بدون 

شناخت صورت گیرد، می تواند معضالتی جدی را در پی داشته باشد.
یکی از آفات و مشــکالت پر اهمیت فضای مجازی به حوزه تبادل اطالعات بر می گردد. 
غالباً مطالب منتشر شده در این فضا مواردی سطحی بوده و در حد گرده افشانی به مخاطب 
آگاهی می بخشــند. از ســوی دیگر بعضا مطالبی نیز دست به دســت می شوند که بر پایه 

شایعات بوده و صحت الزم را ندارند.
نکتــه دیگر آنکه تنوع فراوان، جذابیت های باال، ســرعت قابل توجه و وجود داده های 
کوتاه وسطحی، مخاطبان را در مطالعه ی مطالب عمیق و طوالنی تری که در این فضا موجود 

است کم حوصله کرده و به سمت داده های تک خطی و سطحی می کشاند.
از ماحصل های این شیوه انتقال اطالعات توهم آگاهی و همه چیز دانیست. در این میان، 

نظرهای کارشناسی موجود، البالی اظهارنظرات غیرکارشناسی و سطحی گم می شود.
کتاب ها و به طور کلی رســانه های سنتی در قالبی مدون و سلسله بندی شده اطالعات 
را در اختیار افراد قرار می دهند اما در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن نیاز فرد، مطالب بر 

مخاطب سرازیر شده و پراکندگی ذهن و سطحی نگری را موجب می شوند.
شــکی نیست که رسانه های مکتوب، به طور عام و کتاب، به طور خاص، رسانه اندیشه و 
ابزار عمق بخشــی به تفکر انسان است اما آنچه امروز شاهد آن هستیم کمرنگ شدن حضور 
و میانداری این ابزار های توانمند و آگاهی بخش، در قیاس با فضای مجازی اســت حال آنکه 
فعالیت و کنشــگری اصولی، به طور ویژه از طریق مطالعات عمیق صورت می پذیرد. به گفته 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ۴۸ درصد از کاربران اینترنت خانم ها هســتند. این آمار 
نشان از ظرفیت باالیی اســت که می تواند در حوزه رشد معرفتی و آگاهی بانوان موثر باشد؛ 
بانوانی که نیمی از جامعه بوده و اهمیت تعالی فکری آنان بر کســی پوشــیده نیست. قطع به 
یقین پرداختن به این مهم برای تمامی دختران و زنان این ســرزمین، که میراث دار یکی از 

مترقی ترین نگاه ها و اثرگذاری های زنان در طول تاریخ اند، رسالتی انکارناپذیراست. 

مجازات توهین به جنس زن
در فضای مجازی

از مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی و مطبوعات:
اســتفاده ابزاري از افراد ) اعم از زن و مرد ( در تصاویر و محتوا ، تحقیر 

و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانوني.

طبق قانون جرائم رایانه ای:   
                ارائــه دهنــدگان خدمــات دسترســی درصورتــی که 
عمدا از پاالیش این دســت محتوا خودداری کنند، 
منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و              
بی مباالتی زمینه دسترسی به آن را فراهم آورند به 

جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ندای سردبیر

ندای قانون

کوچه پس کوچه های مجازی
فاطمه رودانی پور- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ایــن خاطره ها در دفتــر خاطرات ذهن ما دهه 
هفتادی ها حک نشــده اما گاها آن را در فیلم های 
رنگ و رو رفته دهه شــصت که هنوز بازپخش دارد 
دیده ایم؛ اینکه یکی ازاعضاي خانواده ازسفری دور 
به خانه ی همسایه زنگ می زند و جوابش را همسایه 
می دهد، بعد مادر این خانه مجبور اســت تا برای دو 

دقیقه مکالمه مزاحم همسایه اش شود.
موضوع »ارتباط« اســت. واژه ای که کاربرد آن 
نه مربوط به دهه شــصت است نه مختص دهه نود، 
اتفاقی است که بنی آدم از آغاز خلقتش با آن زندگی 
کرده است. تنها اینکه شکلش به مرورزمان تغییر کرده است. اما امروزه ارتباطات بشرتا آنجا به اوج رسیده که 

اصطالح دهکده جهانی را برای آینده جهان در نظر گرفته اند.
متاســفانه یا خوشــبختانه با این رونِد اســتفاده از فضای مجازی در آینده ای نه چندان دور با »خانواده 

جهانی« هم روبرو هستیم. چرا خانواده جهانی؟ 
وقتی مریم و دوستان در کافی شاپ گرد آمده اند و چند »آفاگاتو« سفارش داده اند. لیال و مهری و نازیال 
هم گوشــی به دســت اند تا این لحظه ی تاریخی را ثبت و بر تارک استوری هایشان حک نمایند. ممکن است 
به استوری واتساپ اکتفا کنند اما بد نیست برای افزایش چندی از فالوورها در اینستاگرام با این سلفی جذاب 
پســتی هم به اشــتراک بگذارند. فضای مجازی کانونی برای به اشــتراک گذاشتن حرف هایی شده است که 
روزگاری عزیزان یک خانواده با هم در میان می گذاشتند. این روزها که خال هم صحبتی در خانواده ها حس 
می شــود، فضای مجازی به جای حل مسئله، به پاک کردن صورت مسئله کمک کرده است و در ظاهر حس 

نیاز به هم صحبتی، عاطفه و ... را ارضا می کند.
بنابرایــن این نوع ارتباطات، مجالی برای دیدار فامیل باقی نگذاشــته و حتی اگر دیداری هم باشــد به 
پرســیدن رمز وای فای خانه، تعداد فالوورها، پزدادن به خاطر رکورد زنی در جمع آوری بیشــترین الیک و... 

می گذرد.
در خانه هم دیگر نیازی نیســت تا مادر در اتاق بچه اش ســرک بکشد، کافیست نگاهی به آخرین پست 

فرزندش بیندازد، البته اگر بالک نشده باشد یا آخرین بازدیدش را چک کند، اگر آن را پنهان نکرده باشد.
زندگی های امروز با شیبی هر چه تندتر به سوی از هم گسیختگی در حرکت است. شاید به زودی مردم 
از این نوع زندگی خسته شده، به همان روال قبل برگردند اما شکافی که میان فرزند و پدر و مادر ایجاد میشود 

بی شک خانواده ها را مستعد فروپاشی کرده که به دنبالش تاثیر سوء آن بر جامعه غیر قابل انکار است. 
درســت است به ظاهر فرزندان در خانه هستند اما در واقع آنان در کوچه پس کوچه های فضای مجازی 
با تنوع بیشــتری از دوستان مواجهند که با فرهنگ های مختلف قطعا بر هم تاثیرگذارند. چه بسا که دوستاِن 
خود را بر خانواده ترجیح داده و آنها را پرکننده جای خالی محبت از سوی خانواده بدانند. سردی روابط میان 

پدر و مادر خانواده هم به مراتب برای خانواده مضر و آسیب رسان است. 
امید است با ایجاد فرهنگی صحیح در استفاده از این فضا و پی بردن به کاربردهای مفید آن راهی درست 

را در پیش گرفته و خانواده ها  از آســیبهای در کمین نشسته آن در امان 
بمانند.

ندای خانواده

ندای جامعه



اخبار زنــان
تیم ملی کانوپولوی دختران ایران قهرمان بازی های آسیایی شد.

باالخره دیده بان حقوق بشــر ســوریه اعالم نمود: داعش ۵ هزار سوری شامل 
۱۲۵ کودک و ۱۷۴ زن را اعدام کرده است.

مجلس ســنای آرژانتین با رد قانونی شدن ســقط جنین در این کشور، انتظار 
طرفداران این قانون را یکصدســاله کرد. سقط جنین به جز در موارد خاص، از 

سال ۱۹۲۱ در آرژانتین ممنوع است.
هتک حرمت به زنان عفیف هموطن مان در تفلیس گرجســتان؛ زنان ایران را 
وادار شدند که با درآوردن شال، روسری و مانتویشان در انظار عموم برای سوار 

شدن به هواپیما از گیت عبور کنند. 
نشســت بررسی عوامل و پیامدهای اعتیاد زنان به همراه اکران فیلم سینمایی 
دارکوب؛ این نشست با حضو عوامل فیلم و کارشناسی دکتر محمدتقی کرمی 
و ســید حسن موســوی چلک به همت مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزاری 

گردید
۱۲ نفر از مسئوالن دفاتر خواهران انجمن های اسالمی دانشجویان )عضو دفتر 
تحکیم وحدت( طی نامه ای به معصومه ابتکار معاون امور زن و خانواده ریاست 
جمهوری نوشتند: ما از شــما می خواهیم بیشتر به امور زنان همراه با خانواده 

توجه بفرمایید تا اینکه کار سیاسی انجام بدهید.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با اشاره به ثبت اطالعات تمامی زنان 
سرپرســت خانوار در سامانه ای جامع در برنامه ششم توسعه گفت: قصد داریم 

با این شیوه، مسکن، اشتغال و تحصیل آنان را پیگیری کنیم.
برگزاری جشن سینمای مستند؛ زنان هنرمند در این اتفاق مهم سینمای ایران 

بخش مهمی از جوایز را به خود اختصاص دادند.
دبیرخانه دائمی بخش علمی و دانشــگاهی جشــنواره مد و لباس تشکیل می 

شود.
پس از سال ها کسب مقام دوم، زنان ایران با پیروزی در مقابل هند اولین طالی 

تاریخ تیم کبدی ایران را کسب کردند.
مرجان سلحشــوری در رقابت های پومسه تکواندو انفرادی بانوان بازی 

های آسیاســی ۲0۱8 صاحب مدال نقره شــد؛ او مدال خود را شــهید     
گیتی نما تقدیم کرد.



ســیزدهمین نمایشــگاه زنان و تولید ملی در تاریخ ۱۵ الی ۲۴ شهریور توسط 
ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار برگزار شد.

تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسالمی؛ 
برخــی از این الیحه با عنوان الیحــه ای جامع یاد می کنند در حالی که برخی 
کارشناسان اشکاالت فراوانی به آن وارد دانسته اند. این الیحه برای بررسی در 

دست شورای نگهبان است.
پخش برنامه بدون توقف با موضوع حجاب اجباری و با حضور دکتر علی غالمی 
در صدا و ســیما؛ ایــن برنامه با حضور طیف های مختلــف فکری و در فضای 

مباحثه ای برگزار گردید.
روز تولد مریم میرزاخانی به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات انتخاب شد.

ندای دل  

زندگی را با چیزهای بسیار ساده 
پر باید کرد.

ساده ها سطحی نیستند.
خرید چند سیب ترش می تواند به عمق 

فلسفه ی مالصدرا باشد...
نادر ابراهیمی

گاهنامه ندا )ندای دختران ایران( شماره نهم . مهر ۱3۹۷


