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پیشگفتار
این کتاب به دالیل زیادی اهمیت ویژهای برای ما دارد .بعضی از این دالیل روشن
هستند :مثال مبلغ بیسابقهای از کمکهای مردم که برای نوشتن این کتاب جمعآوری
کردیم (بیش از یک میلیون دالر! داستانهای خوب برای دختران بلندپرواز تنها کتابی
است که توانسته بیشترین مبلغ را در تاریخ کمکهای مردمی به خود اختصاص دهد)
و تعداد حیرتآور پشتیبانان در بیش از هفتاد کشور و افتخار همکاری با دهها تن از
هنرمندان زن بسیار با استعداد در سراسر دنیا.
اما برخی از دالیلی که کمتر به چشم میآید عبارتند از :پیغامهایی از طرف پدر و
مادرهایی که تازه صاحب فرزند شده بودند و به ما گفتند که این اولین کتابی است که
برای دخترشان خریدهاند .پیغام یکی از دوستان که گفت این کتاب باعث شد تا او نیز
اعتماد به نفس کافی پیدا کند و طرح مورد عالقهاش را که سالها «از ترس شکست»
به تعویق انداخته بود شروع کند .ایمیلی از طرف مادری هیجانزده که این کتاب به او
کمک کرده بود تا بتواند نه تنها به عنوان مادر بلکه به عنوان زن ،نوع نگاه خود به جهان
را به سه پسرش بشناساند .و مهمتر از همه اطمینان عمیقی که پشتیبانان ما به ما دارند.
این مقدار از اطمینان چیزی نیست که زنها به راحتی بتوانند تجربه کنند .به همین
دلیل ارزش آن را میدانیم .چگونه میتوان ارزش این اطمینان را ندانست؟ بیشتر زنان
فوقالعادهای که نامشان در این کتاب آمده است هرگز این مقدار از اطمینان را تجربه
نکردند .آنها همیشه کوچک شمرده و فراموش میشدند و حتی تعدادی از آنها تقریبا
پروایی
از تاریخ محو شدند بی اینکه کسی به اهمیت اکتشافات و عمق نبوغ و بی
ِ
ماجراجویی آنها توجهی کند.
بسیار مهم است که دخترها از موانعی که سر راهشان قرار دارد آ گاهی پیدا کنند.
به همان اندازه هم مهم است که درک کنند که این موانع برطرف نشدنی نیست .باید
بدانند که نه تنها میتوانند راهی برای چیره شدن به موانع پیدا کنند بلکه میتوانند آن
موانع را برای همیشه از سر راه نسلهای آینده بردارند ،درست مانند کاری که این زنان
بزرگ انجام دادهاند.
هر یک از داستانهای این کتاب اهمیت نیروی یک قلب ُپر امید را برای تغییر دنیا
11

ثابت میکند .امیدواریم که این پیشگامان شجاع الهامبخش شما باشند و تصاویر این
کتاب در ذهن دختران ما این اعتماد راسخ را حک کند که زیبایی در شکلها و رنگها
و در تمام سنین خود را نشان میدهد .آرزومندیم که خوانندگان این کتاب دریابند
که بزرگترین موفقیت ،داشتن یک زندگی سرشار از عشق و کنجکاوی و خیرخواهی
کاوشگری بیحد و حصر
است .باشد که هر روز به یاد داشته باشیم که شاد بودن و
ِ
حق مسلم ماست.
اکنون که این کتاب را در دست دارید امید و اشتیاق ما برای جهانی که میخواهیم
با هم بسازیم بیشتر میشود .جهانی که در آن اندازۀ رؤیاها و مرزهای عملکرد ما را
جنسیت تعیین نمیکند .جهانی که در آن هر کدام از ما با اطمینان میتوانیم بگوییم:
«من آزاد هستم».
از این که ما را در این سفر همراهی میکنید سپاسگزاریم.
ِالِنا فاوی ّلی -فرانچسکا کاوا ّلو
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یادداشت نویسندگان برای ترجمۀ فارسی

هنگامی که فهمیدیم آقای امید سهرابی نیک و خانم آرزو گودرزی کتاب ما را برای
ترجمه به فارسی انتخاب کردهاند بسیار خرسند شدیم.
ما داستانهای خوب برای دختران بلندپرواز را نوشتهایم تا این پیغام را به دختران
سراسر جهان بدهیم که میتوانند با تکیه بر تواناییهای خود از عهدۀ هر کاری برآیند.
هدف اصلی این کتاب آشنا کردن دختران با داستان واقعی زنانی است که با وجود تمام
موانع موفق شدهاند کارهای بزرگ و حیرتانگیز انجام دهند .در این کتاب با داستان
فضانورد و آشپز و قاضی و بازیکن تنیس و دیگر زنان فوقالعادهای آشنا میشوید که
در تمام زمینههای قابل تصور جهان را تغییر دادهاند و تغییر میدهند.
ما به ایران سفر کردهایم .دیدار ما از ایران که یکی از خاطرهانگیزترین تجربههای
زندگی ما بوده است باعث شد به کشور زیبای شما بسیار عالقهمند شویم.
ما آ گاهیم که زنان همیشه نقشی اساسی و مؤثر در تاریخ بزرگ ایران داشتهاند.
زنان ایرانی با وجود تمام محدودیتها هرگز دست از تالش خود برای انجام کارهای
الهامبخش برنداشتهاند .مانند نابغۀ ریاضی مریم میرزاخانی که به عنوان نخستین زن در
دنیا برندۀ مدال فیلدز ،باالترین جایزه در ریاضیات شد ،و یا کیمیا علیزاده که توانست
به عنوان نخستین دختر ایرانی در بازیهای المپیک  2016برندۀ مدال شود .ما اطمینان
داریم در ایران زنان موفق بسیاری مانند مریم و کیمیا هستند که تجاربشان میتواند به
کودکانمان کمک کند تا قوی و آزاد رشد کنند.
آرزوی بزرگ ما این است که داستانهای خوب برای دختران بلندپرواز را به قفسۀ
کتاب دختران نوجوان در سراسر دنیا برسانیم .اکنون ترجمۀ فارسی این کتاب به
ما کمک میکند تا با دختران ایرانی نیز ارتباط برقرار کنیم .امیدواریم همۀ دختران
فارسی زبان این کتاب را بخوانند و لذت ببرند.
با آرزوی بهترینها
ِالِنا فاوی ّلی  -فرانچسکا کاوا ّلو
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آرمتیزیا ِ ِ
ِ
جنتیلسکی
نقاش

روزی روزگاری دختری زیبا و قوی به نام آرتمیزیا زندگی میکرد که نقاش چیرهدستی
بود .پدرش ،اوراتْسیو هم نقاش بود و آرتمیزیا نقاشی را از کودکی در کارگاه پدرش
تعلیم دید.
آرتمیزیا تا هفده سالگی چندین شاهکار هنری نقاشی کرد .مردم در مورد هنر او
تردید داشتند و زیر لب زمزمه میکردند« :چطور ممکن است او این نقاشیها را کشیده
باشد؟»
در آن زمان بیشتر زنان حتی اجازه نداشتند به کارگاههای هنرمندان معروف نزدیک
شوند.
یک روز پدر آرتمیزیا از آ گوستینو تاسی ،دوست نقاش معروف خود ،خواست به
دخترش پـ ِـرسپ ِـکتیو َ
(ژرفانَمایی) یعنی کشیدن طرحهای سه بعدی روی سطح صاف
را آموزش دهد.
آ گوستینو عاشق شاگرد با استعداد خود شد و به او گفت« :من قول میدهم با تو
ازدواج کنم ».اما آرتمیزیا همچنان مخالفت میکرد.
پس از این ماجرا بین آن دو چنان اتفاقات بدی رخ داد که باالخره آرتمیزیا همه
چیز را به پدرش گفت و پدرش حرفهای او را باور کرد .اوراتسیو با آنکه میدانست
آ گوستینو مردی قدرتمند و دشمنی خطرناک است او را به دادگاه کشاند.
آ گوستینو در طول محاکمه تمام اتهامات خود را رد کرد .آرتمیزیا تحت فشار
وحشتناکی بود اما بر آشکار شدن حقایق پا فشاری کرد و تسلیم نشد .در پایان آ گوستینو
گناهکار شناخته شد .امروز آرتمیزیا را یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ میدانند.

 8ژوییه  14 - 1593ژوئن 1653
ایتالیا
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«تازمانی که زندهام
خودم زندگیام را کنترل خواهم کرد».
آرتمیزیا ِج ِ
نتیلسکی
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ِ
لیندگرن
آسترید
نویسنده

روزگاری دختری با خانوادۀ پرجمعیتش در مزرعهای زندگی میکرد .او همیشه تمام
روز را با خواهرها و برادرهایش در دشتها پرسه میزد .البته در مراقبت از حیوانات
مزرعه به خانواده نیز کمک میکرد .نه تنها از حیوانات کوچک مانند مرغ و جوجه بلکه
از حیوانات بزرگتر مانند اسب و گاو هم مراقبت میکرد.
نام این دختر که روحی بسیار سرکش داشت آسترید بود.
آسترید بسیار شجاع و قوی بود و هرگز از تنها ماندن هراسی نداشت .از عهدۀ
هر کاری برمیآمد :آشپزی و تمیزکاری ،تعمیر دوچرخه و راه رفتن روی شیروانیها،
و حتی مبارزه با قلدرها و نوشتن داستانهای حیرتانگیز .آیا به نظرتان این شخص
آشنا نیست؟ اگر کتابی دربارۀ دختر شجاع و قوی و نترسی به نام پیپی جوراب بلند
خوانده باشید ،حتم ًا تعجب نمیکنید اگر بفهمید که آن کتاب بینظیر را آسترید نوشته
است.
زمانی که کتاب پیپی جوراب بلند منتشر شد بسیاری از بزرگساالن آن را نپسندیدند.
میگفتند« :پیپی خیلی سرکش است و باعث میشود فرزندان ما فکر کنند نافرمانی
اشکالی ندارد ».اما بچهها عاشق این کتاب بودند .پیپی بدون دلیل با چیزی مخالفت
نمیکرد .او اهمیت مستقل بودن و در عین حال توجه به دیگران را به خوانندههای
جوان نشان میداد.
امروز پیپی جوراب بلند یکی از محبوبترین کتابها در تاریخ ادبیات کودکان

است .البته آسترید کتابهای زیادی به چاپ رساند و در همۀ آنها کودکان قوی را به
تصویر کشاند که دست به ماجراجوییهای شجاعانه میزدند.
پس هر وقت کاری انجام دادید که به دردسر افتادید حتما یک جلد از کتاب پیپی
جوراب بلند را بخرید و بخوانید .او همیشه برای کمک به شما آماده است.
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«شیطنت چیزی نیست که بشود آن را برنامهریزی کرد،
شیطنت خود به خود پیش میآید».
آسترید لیندگرن
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