
اين عكس كسى ا ست كه ركورد بلندترن سقوط آزاد جهان را در دست دارد.اين نقاشى را يك كودك اتريشى ، وقتى كه پنج ساله بود كشيده است.

 نامش "فليكس بومگارتنر" است، رويا پرداز ديروز ما!



اين عكس كسى ا ست كه ركورد بلندترن سقوط آزاد جهان را در دست دارد.اين نقاشى را يك كودك اتريشى ، وقتى كه پنج ساله بود كشيده است.

 نامش "فليكس بومگارتنر" است، رويا پرداز ديروز ما!



ــيدن به آن حركت  آيا آنچه كه ما امروز در جهت رس
مى كنيم، آرزوى ديروز ما ست؟

ــت كه سال ها پيش چه آرزويى  كدام مان يادمان هس
داشتيم؟

ــته كه آرزوى مان را نقاشى  ــى از ما خواس  تا حاال كس
كنيم و مثل فليكس آن را به ديوار خانه مان بزنيم؟

اصلن تا به حال به آرزوهاى مان فكر كرده ايم كه چقدر 
در ساختن اهداف زندگى ما نقش دارند؟

شايد هيچ وقت در مدرسه و كالس نقاشى فرصتى نشده باشد 
تا به جاى كوزه ، گل يا شمع، آرزوهاى مان را نقاشى كنيم.

ــاختن فرداى ما  ــا حاال كه مى دانيم آرزوهاى ما چقدر در س ام
ــويم و قلعه اى  ــت به كار ش ــتند. تصميم داريم دس مهم هس

بسازيم.قلعه آرزوها! 

مى خواهيم قلعه آرزوها را در جايى دور، 
بنا كنيم، در قلعه گنج.



ــت، در جنوبى ترين منطقه استان  ــمتى از ميهن ماس قلعه گنج قس
ــج!  فاصله اش از  ــه قلعه دارد نه گن ــمش ن كرمان كه برعكس اس
بندرعباس دو ساعت و نيم است. مردم قلعه گنج قبلن كشاورز بوده 
اند و يا دامدار ولى حاال بيشترشان بيكارند. به خاطر خست آسمان 

و بى تدبيرى انسان.

ــك شده  روزگارى جازموريان، آبادى اين منطقه بود. جاز اينك خش
ــيارى از مناطق اين  ــدهاى باالدست. بس ــت. شايد به خاطر س اس
ــات مركبات و  ــديد رنج مى برند. باغ ــتان حاال از بى آبى ش شهرس
نخلستان هاى زيادى خشك شده اند و مردمان بسيارى بيكار. حتى 

آب آشاميدنى در برخى مناطق كمياب است.

اما قلعه گنج كجاست؟



ــى مى كنند، اما  ــب در كپر زندگ ــتاها اغل مردم روس
ــينى در برابرشان  ــكالت ديگرى دارند كه كپرنش مش
چندان به چشم نمى آيد.  هستند روستاهايى كه هنوز 
ــتى ندارند. يا برايشان با تانكر  آب آشاميدنى بهداش
هفته اى يكبار آب مى آورند. غذاى مناسب هم نمى 
خورند. غذايشان عموما حاصل مرغى و بزى است كه 
ــان مى پرورانند و گندمى كه كيسه اى از شهر  خودش

مى خرند. در يك كالم محرومند و ناتوان.

حاال چرا اسمش را گذاشته اند 
قلعه گنج، نمى دانيم! 

ــايد مردمش آرزوى قلعه اى محكم را داشته اند به جاى اين  ش
كپرهاى پوشالى يا پيرزن ها و پيرمردهايش آرزوى گنج بزرگى 
كنار قلعه شان داشته اند كه نامش را بر سردر شهرشان زده اند. 
چرا آن ها آرزوى شان را فراموش كرده اند و حاال نه قلعه دارند 

و نه گنج؟ چرا آنها اين قدر ناتوانند؟



ــال 89 با اين منطقه  وقتى بنياد نيكوكارى رايحه از س
ــخ اين سواالت كرد.  ــد، شروع به يافتن پاس آشنا ش
ــه در پى يافتن  ــنايى، خانم مهرابى بود ك ــطه آش واس
ــرد تا به وصيت  ــن نقطه ايران تالش مى ك محروم تري
خواهر مرحومش مدرسه اى در آن بنا كند. حاصل اين 
ــتايى در اين قلعه بود كه مدرسه  جستجو، يافتن روس

راهنمايى شبانه روزى دخترانه اى در آن احداث شد. 
ــرده بزرگترها را با آموزش ــعى ك پس از آن رايحه س
ــان را مجبور  ــاى كاربردى توانمند كند تا بچه هاى ش  ه

نكنند كه درس نخوانند.

 پرداختن به اشتغال مردم اين منطقه اولويت بعدى بوده است 
كه براى تحقق آن دو مركز خياطى و توليد زيورآالت و جاجيم 
ــرده و يك مغازه براى  ــارز و منوجان ايجاد ك ــى در م و نمدباف

فروش توليدات آنها در قلعه گنج راه انداخته است. 
رايحه سعى كرده در اين مدت به مردم كوير ، 

ماهى گيرى ياد بدهد 
نه اينكه ماهى بدهد.

مدرسه شبانه روزى روستاى راين قلعه 



حاال ما مى خواهيم چه كنيم؟
 ما جمعى هستيم كه مصمميم به سمت آرزوهاى  خودمان حركت كنيم 
ــود. از آنجا كه معناى  ــازيم و حالمان بهتر ش ــا معناى زندگى مان را بس ت
زندگى ما به اهداف بنياد نيكوكارى رايحه نزديك است برنامه ريزى كرده
 ايم كه در كنار رايحه براى قلعه گنج، قلعه آرزوها را بسازيم تا مردم هر روز 

تصويرآرزوى شان را ببينند و به سمتش حركت كنند.
ما قصد داريم دانش آموزان و مردم روستاى راين قلعه را آموزش بدهيم تا 
دريابند چه آرزوهايى دارند بعد با كمك خودشان و راهنمايى كارشناسان 
ــى كه همراه ما هستند، آرزوى مردم كپر نشين را بر در و ديوار تنها  نقاش

مدرسه شبانه روزى روستا (كه رايحه ساخته است) نقاشى كنيم.

رايحه با كمك همراهانش تالش دارند شرايطى را فراهم كنند تا در 
ــوند. اين هدف بدون  آينده آرزوهاى بچه ها و مردم منطقه محقق ش
آموزش ميسر نيست. آموزش همين بچه ها در دبيرستان و دانشگاه.
ــام تمركز رايحه بر ســاختن يك مجتمع آموزشــى (راهنمايى و  تم
دبيرستان شبانه روزى) با الهام از معمارى كويرى ست تا بتواند بچه 
ــم جمع كند و آنها  ــاى پراكنده ى اين منطقه را كنار ه هاى كپره
بتوانند درس بخوانند. درس خواندن كمك مى كند تا آنها خودشان 

محيط اطراف را تغيير دهند.



ما مى خواهيم كارى كنيم كه مردم ايران بفهمند 

قلعه گنج كجاى نقشــه ايران است و 
ــان به اين منقطه جلب شود تا كمك كنند بقيه هزينه  توجهش
ــاخت اين مجتمع آموزشى فراهم شود. شايد شما هم  هاى س

آرزو داشته باشيد تا هيچ كودكى از تحصيل باز نماند.
ــيد و براى معناى زندگى  ــر دلتان مى خواهد تاثير گذار باش اگ
تان قدم كوچكــى برداريد، ورودتان را به قلعه آرزوها خوش 
ــوكارى رايحه  ــان به بنياد نيك ــم و از كمكهايت آمــد مى گويي

ــتقبال مى كنيم. اس

ــاخت  ــى از فعاليت هاى بنياد نيكوكارى رايحه و كمك به س ــراى آگاه ب
مجتمع آموزشى به وب سايت  www.rayeheh.ir   و براى آشنايى 
ــه راهنمايى و  ــاخت مدرس ــت س با پروژه هاى قلعه گنج و پروژه در دس
دبيرستان شبانه روزى به www.ganjefarda.com مراجعه كنيد.

زمان اجراى پروژه قلعه آرزوها: هفتم تا دوازدهم اسفند ماه نود و يك
محل اجرا: روستاى راين قلعه شهرستان قلعه گنج
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