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 سخن اول
 سالم

امسال سال عجیبی بود. قرار بود خیلی کارهای متفاوتی کنار هم انجام بدهیم که به 

ای نیست، اما  لطف اتفاقات گوناگون و تلخ و تعطیالت بسیار میسر نشد. چاره

آموزان دبیرستان دورة اول فرزانگان دو نشان دادند که حتی این تعطیالت  دانش

شود. به این ترتیب با تالش و  ها نمی پذیری آن اجباری هم مانع اشتیاق و مسئولیت

های عزیزان توانستیم نشریة واحد فرهنگی دبیرستان به نام فرزیه را منتشر  پیگیری

 کنیم. 

این نشریه از خود شما و برای شماست. نظرها و مطالبتان را برای انتشار در مجله باا 

آرایی نشریه نیز از شمارة باعادی تاوسا   ما به اشتراک بگذارید. به امید خدا صفحه

 آموزان انجام خواهد گرفت. دانش

سالی پر از برکت و حال خوب و سالمتی را برای همة عزیزانم در دبیرستان دوره اول 

 کنم. فرزانگان دو آرزو می

 محدثه سادات موسوی       

 واحد فرهنگی دبیرستان دوره اول فرزانگان دو
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This is a good place to briefly, but effectively, describe your product or services.  

Story Subtitle Text 

انگیز به نظر  فرسا، گاهی در نخست نفرت روزهای توان ما و این روزهای کرونایی

شود که بارایاماان  رسند، اما در فرجام هویدا می می

ثمربخش بوده است. بگذاریم و اجازه دهایام ماا را 

 . ای کند تبدیل به انسان بالنده

مهمان ناخوانده بسی شتابان گاام در دیااری کاه 

محنت و مشقت وافری را باه خاود دیاده اسات، 

رحام  گذاشت. مهمان ناخواندة ما در آغاز اندکی بای

هاا چایاره  رحمی بر کالبد ناتوان انسان بود و این بی

هاا را ساخات در  بخش آن شد و تنفس زندگی می

 . گرفت گریبان خویش می

شود گویند نفس پااکای  هنگامی که انسانی متولد می

از بهشت است که در قالب انسان گاام بار زمایان 

گذاشته است به این دلیل تا در این گیاتای، آزماون 

سوز الهی را پس دهد و رستگار شود و به تعالی  طاقت

برسد؛ آن مهمان ناخوانده همان آزمون سخت الاهای 

نمک آمد تا هاماناون آماوزگااری باا  است که نم

ها درس زندگی را به ما بیاماوزد و  باری از تجربه کوله

هایی کاه در  های روزگار را! سیلی نمایان کند سیلی

گوشمان فریاد کند فاراماوشاش کاردیام...! قادر 

 ندانستیم...! سپاس نخواندیم...!

او تنها کسی بود که هرجاا صادایاش زدیام و در 

ای امید تعاار   هایمان گم گشته بودیم، میوه کسی بی

ای این نگاه قاوی بااشاد در تاماام  کرد و اگر ذره

مان اثر انگاشات خادا  خوردة زندگی های ورق صفحه

 شود... دیده می

 به نام یگانه بهانة هستی

 ما و این روزهای کرونایی
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خداوندا! تو می دانی ماا را چاه 

دانیم ما را  شود و ما خود نمی می

شود!!! پس تو نجااتاماان  چه می

 ده...!

آناا ااه بااگااویاام  ای آناا ااه باای

 ای...! شنیده

 چیز داد... همه

آغوش آگین باه عاطار خاوش 

گیر زندگی کاه آن را از  نفس

کسانی که دوستشاان داریام و 

شاید دوستمان دارند به یاادگاار 

 هدیه گرفتیم...

های لبریز از احساسی کاه  غننه

هایاماان  ای بر گونه در قالب بوسه

 رویید... می

ماان  دغدغاه گشت و گذارهای بی

ای رخنه کرده از  که بر اثر ش وفه

 هایمان داشتیم... حوصلگی بی

بودن در داماان گارم و گارد 

نشستان باا کساانای کاه در 

 اند... تاروپودمان نقش بسته

 و اکنون...

ای  ها بود که بهای لاحاظاه همین

 ش ر او بود...

ها باود کاه از دساتاان  همین

خویشتن رهایای یاافات و در 

آغوش گرفتیم دلی که سرشار از 

 دلتنگی هاست...

چه سخت است دلتنگ قاصادک 

ای که هیچ باادی  بودن در جاده

 وزد... نمی

دلی که لباریاز از تشاویاش و 

 ... اضطراب است

 و غیره و غیره...

بینید با خودمان چه کاردیام!  می

بینید چه باه روز خاودماان  می

آوردیم که تلنگار آن ماهاماان 

ناخوانده ما را باید باه خاودماان 

 بیاورد!

دلم برای گرفاتان آن دساتاان 

 مهربانتان

 های زیبایتان بوسه بر روی گونه

 تنگ شده است...

کاش دوباره آن روزهای شیاریان 

 دیدارهایمان ت رار شود...

 و اما...

خورشید تابان یادآور هر روز ایان 

 ن ته است

توانیام از اعامااق  که ما هم می

 تاری ی

 دوباره طلوع کنیم

توانیم ماا ناور خاود  ما هم می

  بدرخشیم....

 تارا اصغرپور
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    های تو خونه! خوبین؟ سالم قرنطینه

    کنین؟ با کرونا چی ار می

هاتون کپک زدین تو  خب میدونم که االن خیلی

     خونه و کلی غر دارین واسه زدن

ولی بیاین این متنو بخونین شاید یه کوچولو شاد 

 شدین!

خب این ویروس کرونای ما از چینه! خودتون  

چی تو دنیا چینی بود که  میدونید! کالً همه

 ویروسشم اومد!

همه حیوون  میگن از سوپ خفاشه! ولی اینا که این

خورن از کجا  ناشناخته و عجیب و غریب دیگه می

 ها نباشه؟ معلوم از آن

 کشه! واکسنشم که تا ساخته بشه کلی طول می

حاال این که از کجا و چطوری اومده رو ولش کنین! 

  

دونستم که قراره یه روزی  وقت نمی ولی من هیچ

چی چینی بود  مرگ آدما هم چینی باشه! دیگه همه

  ولی مردن نه! 

خب اندر احواالت این کرونا حتماً کلللی توصیه 

ن ردن و  شنیدین از جمله دست شستن و بغل

  زدن...  ندادن و ماسک دست

واال ما که از کرونا گرفتن نمیریم از خش ی کف 

میریم! واال انقد دستمو شستم  دست و افسردگی می

   87.71کف دستم شده  81

واال انقدر که تو تلویزیون و اینستاگرام عالئم کرونا 

رو دیدم االن کرونا نگرفتم یه بیماری جدید به اسم 

 )ن نه کرونا گرفتم( گرفتم!

بهترین قسمت این ه انقدر ضدعفونی هر روز 

جا دیگه از مسمومیت ناشی از ال ل  زنم به همه می

 هام داغون میشه نه از کرونا!  ریه

سوری  بدتر از همه این کرونا اومد عید و چهارشنبه

نشینمون کرد! دیگه  ما رو هم خراب کرد! خونه

  تونیم کوچه رو بترکونیم!  نمی

عیددیدنی هم که نداریم، مسافرت عید هم نداریم، 

  کالً هرچی مربوط به عید بود و نداریم و... 

 بیشترین چیزی که آزارم میده عیدیه!

بابا اصن من از اول سال رو عیدی تک تک فامیل 

خواستم واسه خودم  گذاری کرده بودم می سرمایه

ریزی کرده بودم  برم یه خرید اساسی! کلی برنامه

 حتی کجا برم!

حل هستش، شمارة کارتمو میدم واریز  البته راه

 گذرم این حق منه! کنن! من از عیدیم نمی

  ولی خب بیرون که دیگه نمیشه رفت! 

حاال البته این وس  که همه میگن بشینید خونه، 

خیال پا میشن میرن با  یه سری دالور هستن که بی

خانواده شمال دریا شنا کنن و برن جنگل جوج 

 بزنن با نوشابه!

 

 ما و این روزهای کرونایی
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اونجا میرن هم خودشونو مریض میشن هم بقیه 

 رو مریض می نن!

بابا نرید! به خدا اونا بیمارستاناشون واسه 

هاشون رو  خودشون جا نداره دیگه دارن ورزشگاه

تخت میذارن! دیگه فک کنم باید تو پاساژهاشون 

 هم تخت بزارن!

  حاال بخشی که همه دوستش دارین! 

مامانا ک میبینن تعطیلیم و بی اریم )که 

نیستیم!( از این فرصت استفاده کردن و قشنگ 

 ت ونی! از ما کار می شن تو این خونه

واهلل ما یه جاهایی از خونه رو تمیز کردیم که تو 

مون قید نشده بود! به مامانم میگم  سند خونه

کس قرار نیست بیاد اینجا  مامان به خدا هیچ

 هارو وا کنه بگه اینجا چرا خاک گرفته؟! کابینت

های  ترین بخش این تعطیالت کالس حاال جذذاب

  الین و درس و مشق و ایناس!  آن

ما تعطیل شدیم ف ر کردیم االن میشینیم تو 

بینیم،  شب فیلم می خونه راحت بی ار تا نصف 

  خوابیم و اینا  خوریم و می ها تو گوشی و می کله

بعد دیدیم که نه سخت در اشتباهیم! مدرسه 

ها  داره مشق میده و معلما ایمیل میدن و مشق

رو باید بفرستیم و اگه نفرستیم هم نمره کم 

  می نن! 

الین برگزار  دفعه به جایی رسید که کالس آن یک

شد! حتماً خیلیا ناراحت شدن مثل من، بعضیا 

   هم که خوشحال شدن و ذوق کردن! 

ها  البته بگم که نصف کالس معلما میگن بنه

 کسی صدای منو داره؟ صدا میاد؟ تصویر هست؟

الین  حاال دیگه به جایی رسید که آزمون آن

گذاشتن و اینجا دیگه فهمیدیم که مدرسه 

 ولمون نمی نه! و باید با همین شرای  سر کنیم!

 حاال من کاری ندارم کی چطوری امتحان داده! 

ولی معلما هم که معلوم نیست چطور تأثیر میدن 

 نمره رو یا اصن تأثیر میدن؟!

ای میشه هی  حاال اینارو ولش کنید دیگه کلیشه

    غر بزنم

  !دیگه خدایی حرفی ندارم بزنم درمورد کرونا

فق  میتونم بگم بشینید تو خونه، قول میدم دریا 

      ها هم ناپدید نمیشن خشک نمیشه، جنگل

میتونید بعداً برید شمال! االن تو خونه سرتونو 

          گرم کنین! 

من نمیگم دست بشورین چون میدونم خیلی 

 شنیدین!

رو  من که میخوام بعد اینا جبران کنم برم همه

بغل کنم دست بدم برم تو کثیفی غل  بزنم و 

این مدت تمیزی رو جبران کنم انقدر که بهمون 

    گفتن این کارها رو ب نیم

احتمااًل شما هم مثل من موندید که بعد بازشدن 

مدارس چطور میخواید از این زندگی تنبالنه و 

 شب دیر خوابیدن دست ب شید و عادت کنید!

 

 

 پرنیان شریفی راد
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 وس بال کارگردان:      ۴۱8۲سال اکران: 

 

 ای با همین نام به نوشتة جیمز دشنر اقتباسی از مجموعه

کند. در حالی که هیچ  موضوع داستان: توماس خودش را توی یک جعبه و در جای غریبی پیدا می

ای از گذشته ندارد، زندگی جدیدی را در جایی بین یک هزارتوی بزرگ و به نام بیشه پیدا  خاطره

 کند؛ جایی که مجبور است به کمک بقیه یک راهی به بیرون پیدا کنند قبل از این ه دیر بشود. می

ها را گذاشتند  این فیلم یه چیزی بیشتر از پازل است و این ه همه دنبال این بگردند که چرا و کی آن

 توی هزارتو. این فیلم دربارة قدرت کنج اوی است.

 می توانید این فیلم را در سایت فیلیمو تماشا کنید.

 دوندة هزارتو؛ 

 فیلمی دربارة قدرت کنجکاوی

 فیلم چی ببینیم؟

 رسادخت جهانشاهی
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 چه کتابهایی بخوانیم؟

 برایم شمع روشن کن

کتاب برایم شمع روشن کن، 

ماجرای دختر نوجوانی به نام 

سارا و مش التش با خانواده 

ساله  8۱و دنیای اطرافش است. سارا که تازه 

اش آغاز شده در حال شناختن  شده و نوجوانی

کند  خود و دنیایی است که در آن زندگی می

و در این میان باید با شرایطی نه چندان 

تالطم زندگی او، تالطم   . طبیعی مواجه شود

 زندگی نوجوانی است. 

برایم شمع روشن «مریم محمدخانی در کتاب 

اتفاقات مهم دنیای امروز را در زندگی  »کن

دهد. مهاجرت،  دختری نوجوان نشان می

ها در جامعه، بیماری و نبود  حضور اقلیت

 8۱والدین، خشونت و آزار خیابانی. اگر 

سالگی شروع نوجوانی است، برای سارا شروع 

مواجهه با یک دنیای واقعی هم هست، جایی 

که تنها ارتباط دختری با مادرش بعد از مدت 

ها، دوبار فشار دادن دست است. جایی که 

ها را باور  بزرگترها باالخره حر  نوجوان

 کنند. می

 نشر افق این کتاب را منتشر کرده است.

 

 سرگذشت الفکادیو

روز جمعه هفدهم دسامبر بود 

که شیر را در شی اگو دیدم. او 

به دنبال آرایشگاه می گشت. 

نه ... بهتر است از قبل تر برایتان بگویم. 

الف ادیو، شیر جنگل وحشی، تک تیراندازی 

است که مهارتش را از تمرین با تفنگ 

ش ارچی بینوایی که توس  او خورده شده، 

 ....  کسب کرده است

تنها شیر تیرانداز دنیا، در ورطه ثروت و 

شهرت می افتد و چنان ماهیتش دگرگون می 

شود که از یاد می برد که یک شیر است نه 

یک انسان، دچار آشفتگی، بیهودگی و پوچی 

می شود. او سر در گم صحنه را ترک می کند 

 . و دیگر کسی از او خبری نمی شنود

سیلور استاین )نویسنده کتاب( در پشت نقاب 

عمو شلبی در قالب راوی اول شخص، داستانی 

را برای بنه ها تعریف می کند که نسبت به 

 دیگر آثار او پینیده تر است. 

کتاب مربوط به این دیسک صدا توس  

انتشارات کانون پرورش ف ری کودکان و 

 منتشر شده است. 8۱7۲نوجوانان در سال 

 

 بهار نورانی
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 دور هم چی بازی کنیم؟

 
 چشمک

این بازی که معموالً با نام قاتل نیز شناخته 

شود، یک بازی مبتنی بر پنهان کاری و  می

بسیار محبوب است که نوجوانان آن را خیلی 

دوست دارند. شرای  انجام این بازی در کمتر از 

 پنج دقیقه مهیاست.

 تعداد بازی نان چهار نفر یا بیشتر است.

 نحوة بازی:

تواند  این بازی دارای یک قاتل است که می

ها  زدن به آن مخفیانه بازی نان را با چشمک

توانند از کاغذ و قرعه برای  ب شد. بازی نان می

تعیین قاتلین استفاده کنند. همة بازی نان باید 

در هنگام مشاهدة بقیه، با ی دیگر تماس چشمی 

 داشته باشند تا بتوانند قاتل را شناسایی کنند.

اگر قاتل به شخصی چشمک بزند، بازی ن باید با 

پنج شمارة مع وس، وانمود به مرگ ناگهانی 

 کند.

اگر بازی نی حدس بزند که قاتل کیست، او 

در این نقطه،  «من مظنون هستم.»گوید:  می

تواند از دیگر بازی نان سؤال کند  شک کننده می

 ها به کس خاصی شک دارند یا نه. که آیا آن

اگر نفر دومی که مش وک باشد وجود نداشته 

یابد ولی اگر فرد دومی هم  باشد، بازی ادامه می

با شمردن تا  «من مظنون هستم»بگوید که 

سه، دو شک کننده به این مظنون اشاره 

ها به همان فردی که قاتل است  کنند. اگر آن می

رسد. در غیر این  اشاره کنند، بازی به پایان می

شوند و  صورت، شک کنندگان از بازی حذ  می

یابد تا قاتل شناسایی شود و یا  می بازی ادامه 

 تمام بازی نان حذ  شوند.

 

  سازی جمله
بازی به ارث رسیده از دوران مشقت کالس دوم 

اش این است که نفر اول سه  ابتدایی. ش ل ساده

ها جملة با ربطی  تا کلمه به دومی بگوید تا با آن

ترتیب تا نفر آخر  تواند به بسازد. این چرخه می

ادامه پیدا کند تا هرکسی که نتوانست جملة 

معناداری رو کند یا زیادی طول کشید تا 

جمالتش را قطار کند، از بازی برود بیرون. اگر 

تر کنید  تر و جذاب بخواهید بازی را سخت

توانید با همان سه کلمه شروع کنید، بعد  می

سازد، یک کلمه به نفر  نفری که جمله را می

بعدی بدهد تا در ادامة همان جمله، جمله 

گیری جمالت  جدیدی بسازد. احتمال ش ل

شود که تا جایی که  معنا اینجا بیشتر می بی

کند، شما هم باید  فانتزی ادبیات تحمل می

صبور باشید وگرنه نفر گوینده باید به سمت 

 .س وهای تماشاگرها هدایت شود
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 -در این روزگار -ای دل من، گرچه

 به کام،پوشی  نمیجامة رنگین 

 ز جام،نوشی  نمیبادة رنگین 

 نقل و سبزه در میان سفره نیست،

 تهی ست؛ -باید میاز آن می که  -جامت

 ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم!

 ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب!

 ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
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