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 ادبیات



هایم را با پیشبندم پاک کرردم و سریرنری را از روی  با صدای زنگ از جا پریدم. دست

ها گرااشرترم.  یکی روی میز مشتری های داغ و تلخ نگاهی انداختم و یکی پیشخوان برداشتم. به نوشیدنی

« مامان چقدر تلخ است. دوست ندارم.» کودکی فنجان را برداشت، کمی از نوشیدنی داخل آن مزه کرد. 

یاد دوران دبیرستان افتادم. ترقرریربرا  «تلخ»پیچیدند.  نشستم روی یک صندلی خالی. کلمات در سرم می

های جرالربری  ام. اصال حرف مزه گفتند خیلی بی دوستی نداشتم. چون سرم توی کتاب و درس بود همه می

ام؟ هیچ! یک آدم معمولی هسرترم  ام؟ به کجا رسیده زنم. عقایدم به نظرشان مسخره بود. حاال چه شده نمی

هایر   کند. به سمتی دیگر نگاه کردم. مردی را دیدم که از فرط خستگی پلک ای کار می که داخل کافه

اش را سرکشیرد  های  را مالید و با ولع بقیه نوشیدنی اش نوشید، چشم شد. یک قلپ از نوشیدنی باز نمی

و بیدار شد. یاد یکی از همکارانم افتادم که معموال وقتی سرمان خلوت بود با هرم حررف مری زدیرم. 

کند. لبخند کمرنگی روی لبم آمد و فکر کردم چقدر عجیر   های تو روح آدم را بیدار می گفت حرف می

دهد. خانمی را دیدم که شکرر در فرنرجرانر   های  فنجان به هرکس حس خاصی می است که نوشیدنی

 چقدر شیرین شد، یکی دیگر سفارش می دهم.»ریخت. کمی از آن چشید و با عصبانیت زیر ل  گفت: 

هرا  ارزشی هستم و  اگر دست از ایرن اخرال  گفت آدم  بی چند روز پی  با صاح   کافه بحثم شد. «

آورد. خبر نداشت من به هریرچ کرس اجرازه  کند و یک نفر دیگر را به جایم می برندارم مرا اخراج می

ها نگاهی انداختم. دوباره غرر   شوم. به تک تک مشتری دهم عوضم کند. آن هم به زور. من تمام نمی نمی

 «آماده است.»در افکارم شده بودم که صدایی مرا از جا پراند: 

 آتوسا وزیریان
ی دهم پایه   

 همه چیز آماده است!



  
 

 

 

 
های خورشید لباس  را بره  رهاند. با اولین بارقه گاهی خواب را از تن  می نسیم صبح  

برد. کار هر روزش بود. از روستا ترا چرراگراه  خورد و گوسفندها را به چرا می کرد. ناشتایی می تن می

جویی پرابهت، امرا  ی زیادی بود ابتدای  مسیر، زمینی خشک و بی آب و علف بود که مانند جنگ فاصله

ای زالل که با وقار دامن پرمهرش را روی خاک تشرنره  رسید. سپس رودخانه آرام و قدرتمند به نظر می

کرد لبرخرنردی از  ی خود در رود نگاه می کشید. رود سخاوتمند بود و عمیق، هر بار به انعکاس چهره می

کررد.  نشست و تمام مسیر را مررور مری ی درختی می رسید زیر سایه  زد. وقتی به چراگاه می سر ذو  می

ها و رقص آرام نور در بین گیاهان خریرره  صحرا برای  عجی  و اسرارآمیز بود. به حرکات ظریف شن

های زیادی برای پرسیدن از خودش و دیرگرران  شد. .اطراف  کسی به کنجکاوی او نبود. همیشه سوال می

پرسید چه کسی توانسته این چنین  داشت. ساعاتی که در چراگاه بود بهترین فرصت بود. مدام از خود می

نظم با شکوهی به جهان خلقت دهد؟ خالق خورشید فروزان و ماه تابان کیست؟ آیا بتی از جنس چروب 

تواند چنین عظمتی را خلق کند؟ بتی که به دست عموها و اجدادش تراشیده شده است؟ همان  و سنگ می

شود؟ خرورشریرد از وسر   ای به آن بخورد به آسانی نابود و به هزار تکه قسمت می بتی که اگر ضربه

زد برا  کرد قلب  تندتر مری ها فکر می گشت. وقتی به این سوال آسمان عبور کرده بود باید به خانه برمی

 ها باشد. قدرتمندترو داناتر.  خود گفت پروردگار باید چیزی فراتر از این

 فاطمه رستمی اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّک
ی نهم پایه   
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همه چیز از وقتی زیر و رو شرد کره مشراوره دادن بره 

بزرگساالن را شروع کردم و به خاطر مقدار اندکی پول جان 

خرانره  ها در یرتریرم خودم و دوستانم را به خطر انداختم. ش 

ها بودم. زمانی کره آخرریرن  مشغول خواندن رمان برای بچه

رفت، یکی از مراجعینم که بره یرک نروع  بچه به خواب می

گرفت. این بیماری سب  شرده برود  توهم مبتال بود تماس می

که این فرد همه جا و همه کس و همه چیز را یک شرخرص 

ببیند، انگار که همه چیز یک چیز است.  واحد استتار کننده 

وچهارم فروردین روز تولد مادرم بود که او نریرز در  بیست

اواخر عمرش دچار چنین توهمی شده بود و پس از مررگر  

همیشه برای یادبود تولدش، به چند نفر کره دچرار چرنریرن 

ی آنرهرا  دادم. همه اختاللی بودند به صورت رایگان مشاوره می

بهبود یافته بودند جز این یکی. یک سالی است که مثل کرنره 

به من چسبیده است و موج  شده انجام کرارهرای نریرک 

ی  ام تا پرونرده دیگرم به تعویق بیافتد. چون به خودم قول داده

ی جدید نرروم. اولریرن  کسی تمام نشود، سراغ مراجعه کننده

نفر از قشر بزرگساالن و ماندگارترین فرد. طبق چیرزهرایری 

که از زبان بدن  فهمیدم انسانی نیست که احساسراتر  را 

آشکارا بیان کند و شاید اصالً بلد نیست زیرا بعد از درد دل 

کردن دروغین  با من، پای راست  هنگام ایسرترادن خرالری 

کنم پاها راستگوترین انردام بردن  کرد. من همیشه فکرمی می

هستند. زمانی که پای راست کسی برای چند ثانیره اسرتروار 

نیست، یعنی منطق   دچار اختالل و درگیری شده و چریرز 

 محیا محبی
ی نهم پایه  



گوید خوبم. انگشت شست  همیشه یا در دهان  اسرت یرا در  تواند بگوید و به دروغ می چیزی در گلوی  هست که نمی

دهد که با آن حال که صورتی مغررور دارد،  جیب . هیچ وقت نتوانستم انگشتان شست  را کامل ببینم. این گمانم نشان می

آمرد، پرایر  را جرلرو   قدرت از او گرفته شده و به مرات  آسی  خورده. وقتی خانم سرایدار برای  آوردن چای داخل می

آورد. به احتمال زیاد یکی از کسانی که به او آسی  رسانده بود، سرایدار نام داشت ولی سرایدار آزارش به یک مورچره  می

رسید و متحیرم از اینکه این تنفر از کجا منشا گرفته بود. از آن طرف عجی   بود که انسان هایی که به این تروهرم  هم نمی

کرنرنرد. پرس یرا  دهند و مطابق رفتاری که با او دارند، با دیگران هم رفتار می ی خود قرار می مبتال هستند یک نفر را الهه

دانم چقردر  هاست. نمی تر از این تشخیص توان به این فرد گفت که به آن توهم خاص مبتال است یا شاید هم قضیه پیچیده نمی

های  را تقدیرم  شد گوش داد بشنود تا ببیند یا لمس کند. اگر می توان به زبان بدن این افراد اعتماد کرد. همیشه ترجیح می می

هرمره چریرز سررایردار «کرد که تا ابد فق  برای  بگویی و بگویی و بگویی. گوشی را برداشتم. بدون سالم گرفرت:  می

سرایدار. همه چیز سرایدار است. تصویرم در آینه سرایدار است. جروی آب سررایردار اسرت. «گفتم: چی؟ گفت:»است.

در همان لرحرظره  »شوم، خودتان هستید. ها سرایدارند و تنها زمانی که به عکس شما خیره می ها و انسان ها و ماشین درخت

 »ما سرایدار هستیم.«یکی یکی بلند شدند و و هم صدا گفتند:  »من هم سرایدارم.«ها از خواب پرید و گفت:  یکی از بچه



 
 

 

ی  های سراخرتراریرافرتره ای در دسترس برای رسیدن به خودآگاهی است. متن نوشتن معجزه

دخترانمان که در فرصتی محدود و به عنوان آزمونی تعیین شده در کالس سررکرار خرانرم زهررا 

–انگیز به سمت رویاهایی آمیخته با واقعیت آنان است. ما  ای شگفت اند، دریچه اسماعیلیان نوشته

کنیم چرا که رها از هررگرونره  ها زندگی می ستاییم و با آن این رویاها را با احترام می -ترها بزرگ

ای برای آن در نظر گرفته شود با معیارهای دیرگررگرون  بینی است، حتی اگر نمره تعلق و خودبزرگ

 شود.  نگرانی سنجیده می مانند صفا، صمیمیت، مهربانی و گاهی دل

 

 محمد کاوه

 نوشتن



آسی  یا تفریح؟...فضای مجازی از ابتدا طرفداران زیادی داشت و حال با پریرشررفرتر  

های آن  کند. اما آیا این طرفداران به آسی  روز افراد بیشتری را به خود جاب می روزبه

کنند؟ این سوال دو جواب دارد. اولین جواب نه است. برای مثال اگر از نوجوانران  فکر می

ها جوابشان احتماالً نه است. چون تعداد کمی از افرراد در مرورد ایرن  یا جوانان پرسیده شود، اکثر آن

های مخرترلرف  را اگر از زاویه «فضای مجازی خیلی خوب است.»ی  کنند. جمله سوال فکر و تحقیق می

های ما و حرتری آرزوهرایرمران را  یابیم که فضای مجازی خیلی از نیازها و خواسته بررسی کنیم درمی

هرا  کند. برای مثال در زمان قدیم که  فضای مجازی و اینترنت وجود نداشت ما باید سراعرت برآورده می

گااشتیم در حالی که اکنون فق  الزم است آن را برا صررف  برای پیدا کردن معنای یک کلمه وقت می

وجو کنیم. ارتباطات بیشتر و در عوض ترافیک و آلودگی هوا برای انجام کارها  نیم ساعت زمان جست

شرود  کمتر شده است. چون برای مثال دیگر الزم نیست برای پرسیدن یک سوال پی  دکتر رفت و مری

های مختلرف  را هم اگر از زاویه« فضای مجازی معایبی دارد.»ی  پیغام گااشت و اطالعات گرفت. جمله

ناپایر، یا جبران شدن  خیرلری سرخرت  ها جبران های زیادی هست که برخی از آن بررسی کنیم عی 

ی زیاد از فضای مجازی و وسایل الکترونیکی باعث خستگی چشم و آسریر   است. برای مثال: استفاده

شود. یکی دیگر از معای  آن این است که ما مشرخرصرات واقرعری کراربرران را  رسیدن به بینایی می

تواند صد در صد برگرویرد فضرای  گیری من این است که کسی نمی نتیجه .دانیم . این خطرناک است نمی

توان از برخی اشکاالت و خطرهای آن  مجازی خوب یا بد است. چون هم مزایا و هم معایبی دارد.اما می

 پیشگیری کرد و تا دیر نشده به همه آموزش داد .

 شاینا اسالمی
 ی هشتم پایه

 

ی  شود. فضرای مرجرازی یرادآور سررگریرجره هویتی عجی  در دنیایی که به تدریج از هویت خالی می

های معروف یونان است. در دنیایی که اطرمریرنران و  هیچکاک و دنیای پر از شک کانت و پارادوکس

 برد که به لمس واقعیت نزدیک است.  آرام  از آن رخت بسته است، نگاه دخترانمان ما را به سمتی می

 ضای مجازیف



کنیم، دنیایی پر از تحوالت و ارتباطات است. فضرای  دنیایی که ما امروز در آن زندگی می

های مختلف  ی افراد دنیا از برنامه مجازی امروزه در دنیا بسیار محبوب است و تقریبا همه

اپ، لینکدین، تلگرام و ... برای ارتباط برقرار کردن با افراد سرراسرر دنریرا  آن نظیر: اینستاگرام، واتس

خواهید دست پیدا کنید و اطالعات خرود  توانید به هر آنچه که می کنند. در این فضا شما می استفاده می

را از محی  اطرافتان باال ببرید. همچنین این فضا محلی برای به اشتراک گااشتن احسراسرات انسرانری 

شود که اشخاص کمتر احساس تنهایی کنند و با صحربرت کرردن برا افرراد  است و این کار باعث می

مختلف اعتماد به نفس خود را باال ببرند. با اینکه فضای مجازی کاربرد و مزایای زیادی دارد، اما معایبی 

شود که فرد از زندگی خود لات نبرد و عمر خود را  هم دارد. صرف زمان زیاد در فضای مجازی باعث می

هایری  تلف کند. در بعضی از کشورها برای آن که مردم را به زندگی واقعی و غیرمجازی برگردانند محل

اند تا شاید با این اعتیاد مقابله کنند. همچنین در فضرای  برای ترک اعتیاد به فضای مجازی تاسیس کرده

شرود  شوند که این باعث مری های مختلف و افکار و باورهای متفاوت وارد می ی سنی مجازی مردم با رده

ها نیست. در نتیجه فضای مجازی زمان خوب  کودکان یا نوجوانان مطالبی را بخوانند که مناس  سن آن

ی زمانمان را به آن اخصاص ندهیم و کودکان تحت نظارت والدین از فضرای مرجرازی  است که ما همه

 استفاده کنند. در این صورت فضای مجازی یک دوست خوب و امن است.

 تیانا مقصودی
 ی هشتم پایه



 

ای شیرین است سرشار از فراز و فرودهایی، که فرودهای  از شیریرنری  نوجوانی دوره

کنیم و نیاز داریم  کند. ما در نوجوانی سلیقه و عالیق خود را پیدا می فرازهای  کم می

نرظرر نریرسرترنرد  بزرگترها به این عالیق احترام بگاارند و سعی کنند حتی اگر با ما نوجوانان هرم

دار نکنند. البته گاهی دوستان هم سن و سال هم با به زبان آوردن جمالتی ترلرخ  احساسمان را جریحه

شوند چون شبیه خودشان نیست. در نوجوانی، نوجوانان فرکرر  کنند یا از کسی دور می این کار را می

ای که باید خوب نیستند یا به اندازه دیگران زیبا نیستند. این احسراسرات  اندازه  کنند که شاید به می

آیند که بخ  تراریرک وجرودشران  شاید درست نباشند اما واقعا وجود دارند و از درون نوجوان می

ها نزدیک باشید سفره دلشان را باز کرنرنرد و  است و از ابراز آن واهمه دارند البته شاید اگر به آن

ترها از آن به عنوان یکی از  ها بزرگ انگیز صحبت کنند. با همه این برایتان درباره آن احساسات غم

کنند پس احتماال ما هم باید قردر آن را  تنگی می کنند و برای  دل بهترین دوران زندگی خود یاد می

 بدانیم و قبل از اینکه احساسات بد در آن دوران ما را تصرف کند. 

  ساینا جهانگیری

ی هفتم پایه  

 

هرای  ترین متفکرین اعصار بوده است. نوشته ای برای بزرگ همواره دغدغه »در لحظه زندگی کردن» 

زند و آن چنان ارزشمند که انگار با هر نفس آنان آمریرخرتره  دخترانمان لحظات نوجوانی را رقم می

هرا، ترردیردهرا و  کنیم. نوجوانری سررشرار از دوگرانرگری است و گرمای  را به خوبی حس می

 اندازهای ناتمام است. آرزوهای فرزندانمان را در این نوشتار پیدا خواهیم کرد.  چشم

 نوجوانی



 

ای است که افراد بین سیزده تا نوزده سال باید به درس خود اهمریرت  نوجوانی دوره

ها  زیادی بدهند. هنگامی که افراد زیر سیزده سال هستند، به علت آسان بودن درس

طور است و نیازی نیست هرر  کنند تا آخر همین گیرند و فکر می  های کامل می نمره

رو  ها روبه شوند تالش خود را افزای  بدهند. و در این دوره با حجم زیاد درس تر می سال که بزرگ

گیرند و بیشتر نراراحرت  خوانند و نمرات قابل قبولی نمی کند و درس نمی شان می شوند که خسته می

رسند و معموال تا نوزده سالگی به علت افزای   شوند. اکثر افراد در سیزده سالگی به سن بلوغ می می

هرا روی  تر هستند. هرورمرون ها از افراد دیگر )کودکان و بزرگساالن( کمی متفاوت سطح هورمون

ترر  هایشران برزرگ گاارد. معموالً افراد در سن بلوغ بینی ها تاثیر می اخال ، ظاهر و تمرکز و ... آن

ها حرف زد، حتی جمالت کسانی که در سرن  شود با آن شوند که نمی قدر بداخال  می شود و آن می

ی افرادی که در سن برلروغ هسرترنرد  کند و در هر فصلی متفاوت است. همه بلوغ هستند هم فر  می

هرا  های نروجروان آرزو دارند این سن را رد کنند، پدر مادر این افراد هم همین آرزو را دارند. خواسته

هایی که برونگرا هستنرد  توانند جوابگو باشند. بچه قدر زیاد است که بعضی از پدر و مادرها نمی آن

هرا  گویند. بیشتر این خواسته آورند و می گرا به زبان می های درون های خود را بیشتر از بچه خواسته

 اصال قابل انجام دادن نیست و به همین خاطر اکثر اوقات از والدین خود ناراحت هستند.

 هیوا خسروی
 ی هشتم پایه



ی کامالً متفاوت ولی مرربروطرنرد، امرا چررا  دو واژه «زندگی»و  «علم»علم یعنی زندگی. 

تواند دقیقاً خود زنردگری  تواند همه چیز باشد، می مربوط؟ علم بخشی از زندگی است، علم می

ها باور دارند. مثل بازی پازل که هر کردام برخرشری از  باشد. علم خیلی فراتر از چیزی است که خیلی

کنند. و با نبود حتری یرک  کنند، علوم مختلف هم هر یک نقشی در زندگی ما بازی می صفحه را پر می

شود. اما امروز این پازل، این زندگی کامل شده؟ جرواب مرن  شناسیم کامل نمی ای که ما می علم زندگی

هرای پرازل در  های فراوانی در جهان هست اما این بازی هنوز کامل نشده و تمام تکره است، علم «نه»

طوری کامل و ناقص است، حداقل من ایرنرطرور فرکرر  کنار هم قرار نگرفته است. پازل زندگی ما یک

کنم، چون اگر واقعا کامل باشد پس تالش برای کشف علم نو برای چیست؟ حاال بررگرردیرم سرر  می

های متفاوت و به نظر ما غیرمرربروط  متفاوت ولی مربوط بودن علم وزندگی. به مثال پازل برگردیم تکه

شود، پس پرازل هرر  نقص و زیبا تشکیل نمی ی بی اما آنقدر مربوط که اگر یک تکه از آن نباشد صفحه

چقدر گیج کننده و طوالنی باشد در پایان نتیجه لات بخ  است یعنی ممکن است علم دنیا کامل نشده 

 باشد اما در پایان نتیجه زیبا خواهد شد. 

آورد. عرلرم  ای که انشاهای حوصله سر بر را به یادمان می کننده های تکراری و خسته علم، ثروت، ... واژه

در دنیای امروز ابزار ثروت است. به امید روزهایی که علم با آزادگی سنجیده شود. نگاه فرزندانمان بره 

 علم را در این نوشتار پیدا خواهیم کرد.

 آرتا صادقیان
 ی هشتم پایه

 علم



تواند تاثیر مستقیمی بر اعضای آن خرانرواده  دار، می وجود خشم نهفته در روان زنان خانه

بگاارد و این تاثیر گاهی به بحران بدل شود.کودکان آسی  پایرترین اعضای خانواده در 

مقابل این بحران هستند. باید گفت میزان تاثیرگااری این خشم بر کودکان را می توان با شکل برروز 

دار در ارتباط مستقیم دانست. درواقع این برون ریزی حسی به هرشکلی که صورت  آن توس  مادرخانه

تواند تاثیر متفاوتی بر کودک بگاارد. باید قبول کنیم که در برخی از مواقع به وجرود آمردن  پایرد می

این شرای  اجتناب ناپایر است، اما اگر اتفا  افتاد شناسایی تاثیرات آن بر کودکان و به کار بردن راه 

 های درمانی به موقع، از ایجاد بحرانی جدید و شکل گیری روان خشمگینی دیگر جلوگیری می کرنرد.

کشند که این خشم ها، در بیشتر مرواقرع  زنانه خانه دار همواره خشم های پنهانی را با خود به دوش می

از نارضایتی آن ها از خود یا ارتباط خود با خانواده و جامعه نشات می گیرد و ریشه های عمیق روانری 

همسری خود، اجازه ی بروز این خشم را به خویر   -دارد. بسیاری از این زنان به خاطر هویت     مادر

نمی دهند و یا در راستای برطرف کردن دالیل این احساس قدمی بر نمیدارند. منفعل برودن در بررابرر 

عوامل اصلی خشم، باعث درونی شدن و ماندگاری آن در روان این خانم ها می شود و همریرن مروضروع 

باعث می گردد آن ها به مرور زمان، از یک کثیفی کوچک در خانه، صدای بلند تلویزیون و ... عصبانی 

شوند و با فریاد زدن، شکستن اشیاء، از خانه بیرون رفتن، گریه کردن و.... خشم درونی خود را تخلریره 

کنند. در بیشتر موارد این رفتارها تاثیر مستقیمی بر روان فرزندان آن خانواده دارد. یعنی به دلیل تاثیرر 

سال ، ممکن است کودکان آن هرا  7تا  4گاار بودن مادران بر فرزندانشان، مخصوصاً در محدوده سنی 

منزوی ، خشمگین ، نا آرام و.. شوند. همین رفتارهای کودک باعث می شود او نتواند در مدرسه و مهرد 

کودک با کسی ارتباط برقرار کنند و این نکته سب  دورشدن او از دوستان  و گروه های دوستی مری 

باید بدانیم که اگر کودکان با خشم از تنها بودن بزرگ شوند، در نتیجه  نمی توانند زیسرترن در   شود. 

جامعه را تحمل کنند و این امر ممکن است باعث بروز افسردگی شدید در آنها شرود .ایرن یرکری از 

 تاثیراتی است که رفتارهای بیرونی زن خانه دار برای برطرف کردن خشم پنهان  بر کودک می گاارد 

 دیبا سمسار
ی نهم پایه  

 خشم 



که گاهی غیر قابل جبران است. زیرا کودک از دلیل اصلی خشم مادر آگاه نیست و خرود را در ایرن 

رابطه مقصر می پندارد. در صورتی که کودک بر اثر رفتارهای خشمگینانه ی مادر دچار بحرران هرای 

روحی شد یکی از بهترین راه حل های ممکن برای مقابله با این بحران این است که در ابتدا مادر ، بره 

یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کند و یاد بگیرد چگونه می تواند خشم خود را مهار کرنرد ترا 

کمترین تاثیر را بر روی روان فرزندش داشته باشد و همچنین در همین راستا به درمان بلند مدت خرود 

بپردازد تا ریشه های خشم را از بین ببرد. هنگامی که او توانست با عصبانیت شدید خود مقابله کند و 

به آرامشی نسبی برسد ، رفته رفته کودک نیز از حالت منزوی وافسرده به کودکی فعال، شاد ، خرنرده 

رو و... تبدیل می شود و همچنین وارد گروه های دوستی می گردد و دیگر تنها نمی ماند زیرا دیگرر از 

حضور در جمع واهمه ندارد و خود را آماده ی مواجه شدن با عصبانیت دیگران نمیبیند؛ چون رفتارهای 

الگویی که در خانه از مادر مشاهده می کند تغییر کرده و او دیگر احساس غیر مفید بودن و مرقرصررِ 

 گناه ناکرده بودن را نخواهد داشت.  

یادمان باشد کودکان هر اندازه که بزرگ و بزرگتر شوند و به سن بلوغ نزدیکتر شونرد    برحرران 

هایشان عمیق تر می شود و اگر زنان خانه دار در شناسایی رفتارهای اشتباه خود دیر عمل کنند ممکرن 

است به بحرانی بزرگ تر دامن زنند.پس شناسایی بحران در کودکی بسیار مهم است، مخصوصا بحرانی 

 که مسبب  رفتار مادر است.

آن چه در اینجا مورد توجه قرار میگیرد تفاوت بروز خشم در زنان خانه دار و غیر خانه دار اسرت. 

زیرا زنان غیر خانه دار بسترهای فراوانی برای بروز خشم خود داشته و ارتباط کمتری ) بره لرحرا  

زمانی ( با فرزندانشان دارند اما زنان خانه دار به علت محدود بودن محی  زندگیشان، دچار خشم های 

ها نیست و این هشیار بودن برای آن ها ضرروری  پنهانی هستند که جز در خانه جایی برای بروز   آن

ی بیشتری نسبت به دیگر زنان داشرتره براشرنرد و  تر است زیرا ممکن است رفتارهای خشمگینانه

 کودکان آن ها در معرض مستقیم آثار این رفتارها قرار گیرند.

داشتن احساس های درونی جزء جدانشدنی روان انسان است اما می توان در مواردی خاص، مثل داشترن 

خشم های پنهان و شدید، دست به کار شد و با آن ها مقابله کرد؛ مخصوصاً وقتی زن خانه دار هستی و 

شرای  محدودی برای بروز خشم داری و فرزندانت در رابطه ی مستقیم و طوالنی روزانه با تو هستنرد. 

درواقع زنان خانه دار مهم ترین الگوی فرزندانشان هستند و مراقبت از روانشان امری ضروری است ترا 

 ی جامعه کنند. بتوانند کودکانی سالم  روانه



 وگوی دختران نوآور گفت    

 با عطیه عطارزاده  
 سها نورامین

 ی نهم پایه

 

نام  عطیره اسرت. عرطریره عرطرار زاده. مرترولرد 

.کارشناس ارشد سینما. در هنررهرای بسریراری 3131

دست دارد؛ از نقاشی گرفته تا مستند سازی. خرود را 

 3137داند. آخرین کتاب  که در سال  یک هنرمند می

نرام  «راهنمای مردن با گیاهان دارویری»منتشر شد؛ 

هایی از زندگی دختری نابینرا را  دارد.  این کتاب فصل

کند. دختری که بره هرمرراه مرادرش در    توصیف می

کنرد  ی دروازه دولت تهران زندگی می ای در محله خانه

سرازی  و شغلشان خشک کردن، تررکریر  و آمراده

گیاهان دارویی است. ارتباط این دخرترر برا جرهران 

هرایری  اطراف  محدود شده به روایت مادرش و کتاب

خواند. با کسی غیر از مرادرش و برا  که او برای  می

شان هیچ ارتباطی ندارد. تا ایرنرکره  جایی غیر از خانه

روزی برای یک مراسم خانوادگی از خانه پا بریررون 

گردد خیلی چیرزهرا درونر   گاارد و وقتی باز می می

ی ایرن  وگو با نویسنده تغییر کرده ...  در ادامه به گفت

 کتاب می پردازیم:



 

راهنمای مرردن برا گریراهران »* ایده نوشتن کتاب 

 چگونه به ذهنتان رسید؟ «دارویی
 

معلم -من سال ها پی  وقتی با سروناز )خانم آقازمانی

نرویسری  نرامره پرورش مدرسه نوآور( در کالس فیرلرم

ای داشرترم یرا در واقرع  همکالس بودیم، یک ایرده

ای داشتم که موضوع این فیلمنامه مرادر ایرن  فیلمنامه

دختر یعنی کسی که در کتاب به عنوان مادر حضرور 

ها بعد از آن تصویری از یرک دخرترر  دارد بود. سال

نابینایی که در یک زیرزمینی گیاهان دارویی را لمرس 

کند. به ذهنم رسید. به مرور تصویری کره از ایرن  می

دختر داشتم و میلی که به روایت داستان زنی کره بره 

گیرد یرک انرزوای خرود  ی اتفاقاتی تصمیم می واسطه

خواسته ای را پیدا کند، با هم دیگر تلفیق شد و کرم 

 کم قصه شکل گرفت.
 

 های کتاب را از چه کسی الهام گرفتید؟ * شخصیت
 

کنم درباره بعضی کاراکترها انسان خاصی مرد  فکر می

الهامی برود از  «مادر»نظرم بوده است، مثال کاراکتر 

 «سریرد»تصویری که در کودکی از مادرم داشتم. یرا 

یک تلفیقی بود از کسی که سال ها پی  در دمراونرد 

ولی از شخص خاصی الرهرام  «دختر»دیده بودم. برای 

هرای ایرن کرتراب   نگرفتم. در واقع برخی شخصریرت

ترکیبی از چند کارکتر مختلف در زندگی من بودنرد، 

هرای  یعنی مثالً صورت  شبیه یک نرفرر و ویر گری

 دیگرش شبیه یک نفر دیگر. 

 

هرا یرک  کنم در هرکدام از شخرصریرت البته فکر می

 ام. هایی از خودم را هم گااشته بخ 
 

 کنید؟ * خواندن این کتاب را به چه کسانی توصیه می
 

به هرکسی که کتاب خواندن را دوست داشته براشرد، 

ی فلسرفری  مایه هایی با درون به وی ه کسانی که داستان

 دوست دارند.
 

* چه مشکالتی به عنوان یک زن هنررمرنرد جرلروی 

 راهتان بوده است؟

کنم  یک سری مسائل هست که به هرر  خ  فکر می

حال زن ها، جدا از اینکه هنرمند باشند، جرلروی راه 

گیرد. یک بخ  دیگر هم آن نرگراهری  ها قرار می آن

است که جامعه نسبت به هنر و هنرمند دارد وآن را 

 .گیرد به عنوان یک شغل مستقل جدی نمی
 

* چه کتابی را برای خواندن به نوجروانران تروصریره 

 کنید؟ می

کنم نوجوانان باید دنبال شور خودشان در  من فکر می

خواندن بروند. در دوره نوجوانی آدم تازه هویت خرود 

خواهد بداند جایگاه  در دنیرا   کند و می را کشف می

کجاست؛ پس باید بخواند، و هر چیزی کره دوسرت 

دارد بداند، فرقی ندارد چه قدر علمی یا فلسفی براشرد. 

هر چیزی که کمک کند آدم بفهمد کیسرت وکرجرا 

 خواهد. ایستاده و از زندگی چه می



 گیرید؟ * از چه چیزهایی برای نوشتن الهام می
 

گونه نیست که تصمیم بگریرری  راست  الهام گرفتن این

هایی  کی باشد و چگونه باشد ولی آدم به مرور یک راه

دهد. مثال در معرض اثر  کند که گاهی جواب می پیدا می

هنری قرار گرفتن یا کتاب خواندن، خریرلری کرمرک 

کند. برای من، در نظر گرفتن یک فضای شخصی هرم  می

شرود ترمررکرز  خیلی موثر بوده است. چون باعث مری

های مشخرص.  افزای  پیدا کند. یک فضای آشنا با آیین

مثال نشستن در یک جای خاص، استفراده از وسرایرل 

خاص، نوشتن در یک زمان خاص. ایرن چریرزهرا بره 

پرردازی  دهد، قدرت مشاهده و خیرال ناخودآگاه نظم می

 د.  شو تر می کند وکار آسان را بیشتر می

 هایتان تاثیر دارد؟ * آیازندگی شخصی شما روی داستان
 

ها مواجهیم، اتفاقاتی که برایمران  در واقع افرادی که با آن

گراارد.  نویسیم تاثیر مری می افتد، همه روی اثری که می

دهیم و به شکل جدیدی در مری  ها را تغییر می گاهی این

نرویسریرم کره  ها هم چیزهایری مری آوریم. بعضی وقت

توانیم در زندگی تجربه کنیم. بره طرور خراص در  نمی

من خیلی از زندگری  »راهنمای مردن با گیاهان دارویی«

ام استفاده کردم. پدربزرگ داستان که درکاشران  شخصی

اش دقیقا شربریره پردربرزرگ  دفن شده، نوع خاکسپاری

توانم دقیق پاسخ این سوال را بدهرم  خودم بوده است. نمی

چون مثال در رمان جدیدم تقریبا هیچ چیزی از زنردگری 

 ام به طور مستقیم وجود ندارد. شخصی

 



 

 * نویسندگی را از چه راهی بیاموزیم؟

به نظر من برای آموختن نویسندگی  تنها راهری کره 

است. یرعرنری   self studyدهد شکلی از جواب می

ها به کالس ها نویسرنردگری  خودت بخوانی. بله خیلی

روند، این یک تصمیم شخصی است. من اما به هیرچ  می

کالسی در ارتباط با نویسرنردگری نررفرترم. مرن از 

سالگی  33یا  31یاد گرفتم.  یادم است در  »خواندن«

نویسنرده(عرالقره -آنقدر به دوراس )مارگریت دوراس

نرویسرد  داشتم، برای اینکه بفهمرم چره جروری مری

کرنرم  کردم. من فکرر مری های  را رونویس می کتاب

گرونره  بهترین راه خواندن و با دقت خواندن است. ایرن

توانیم تکنیک را با خواندن آثار برقریره بره  حتی می

دست بیاوریم. در واقع خواندن و تمرین کردن یرعرنری 

 نوشتن.
 

* چه توصیه ای برای نوجوانانی که آرزوی نویسرنرده 

 شدن در سر دارند، دارید؟
 

برای هرکسی مهم ترین چیز این است که هرطور شده 

شورش را  یعنی آن میل و اشتیا  درونی  را دنربرال 

کند و بنویسد. دنبال کردن شور درونی، یرک سرفرر 

بسیار سخت و شاید بتوان گرفرت قرهررمرانرانره یرا 

ای است، باید ایمان داشت و یکی یرکری برر  اسطوره

هرا  موانع غلبه کرد و پیروز شد. یکی از ایرن مرانرع

ندانستن است، یعنی پایرش این که تو خیلی چیرزهرا  

 نمی دانی و باید به وفور کتاب بخوانی. خواندن و 

 

تروان از آن  خواندن بزرگ ترین چیزی است که مری

 برای نویسنده شدن یاد گرفت.

 * و سوال پایانی تعریف شما از عشق چیست؟
 

کنم این سوال را باید از روی تجربه شرخرصری  فکر می

جواب بدهم به نظر من عشق هر آن چیزی اسرت کره 

ی فرراوان از خرودمران  باعث شود ما با شور و عالقه

بگاریم و مرزهایمان را به روی مفهومی باز کنیم در 

کنم که هر آنچه که هرمرراه برا شرور  واقع فکر می

وعالقه، یا یک حس درونی )که نمیتوان تروصریرفر  

 گوییم. کرد( مرزهای ما را بشکند به آن عشق می



 هنر هنر



 پارمیدا روحانی
 ی نهم پایه

ها در میان عکس  



 پارمیدا روحانی
 ی نهم پایه



 آوین اقدامیان
 ی نهم پایه



 آوین اقدامیان
 ی نهم پایه



 (5007راتاتویی )

یادماندنی از کمپانی پیکسار! این  انگیز و به اثری شگفت

اولین باری نیست که شاهد یکی از شاهکرارهرای بررد 

ی خرود آثراری مرثرل  بیرد هستیم. او در کرارنرامره

این معجون فرانسوی   .را نیز دارد  »5انگیزان  شگفت«

ست که پرس  ا » رمی« آمریکایی، داستان موشی به نام -

ی  ها و دستروهرای خراص بررنرامره از آشنایی با توصیه

کند که روزی سرآشرپرز  آرزو می » گوستو« تلویزیونی 

اش با انتخاب او موافق نیستنرد.  شود. با این حال، خانواده

شرود و  اش جدا مری روزی رمی به طور اتفاقی از خانواده

آورد. او با یرکری از  ی رستورانی در می سر از آشپزخانه

آشرنرا »آلفردو لینگوییرنری«آشپزهای رستوران، به نام 

پا چلفرتری کره چرنردان  و شود، آشپز جدید و دست می

شرود کره  ای در پخت و پز ندارد. همین سب  مری تجربه

 .رمی بتواند استعداد خود را با کمک آلفردو نمایان کنرد

ها زندگی کند و ایرن تروسر   رمی دوست دارد مثل آدم

هرا فرقر   است. چرا که آدم  اطرافیان  غیرقابل درک

کنند و دسرت بره خرلرق  کنند، کشف می زندگی نمی

 زنند... و این دقیقا رویای رمی است. چیزهای تازه می

 نیوشا فیروزکوهی
 ی نهم پایه

 ها در میان انیمیشن



او شخصیت منحصر به فردی دارد و خرالف بررادران 

دانرد چره  سرت و مری شکموش بسیار خوش قرریرحره

شود رمی زبان  بخورد! همین قریحه سب  می  «آشغالی»

در انرترهرای  .ها را درک کند ها را بفهمد و بتواند آن آدم

فیلم شاهد هستیم که آنتون اگو، منتقدی دراز و اخرمرو 

که در انتخاب غاا بسیار سخت گیر است به گروسرترو 

گیرد که با ندادن امتیراز الزم،  آید. او ابتدا تصمیم می می

به کار رستوران خاتمه دهد. اما با چشیردن غراایری از 

گرردد و  اش برازمری ی زندگری های گاشته رمی، به سال

پرزد.  مری «راتاتویی»شود. رمی برای او  نظرش عوض می

ها آن را فراموش کردند!  غاای قدیمی که خیلی یک پی 

 ...کند پخت مادر اگو را برای  زنده می همین غاا دست

ی بهداشت در رستوران گوستو را به دلیل  در نهایت اداره

چریرز  کند، با ایرن حرال هریرچ ها تخته می وجود موش

اش، در  همیشگی نیست و رمی به رویرای سررآشرپرزی

رسد. رمی همریرشره در  می «راتاتویی»رستوران جدید 

های پریرکرسرار   جستجوی بود، پیامی که در بیشتر فیلم

سرت،  هایی که در راتاتویی نهرفرتره ا دیگر پیام !بینیم می

توان به راهی که رمی برای رسیدن به رویرایر  طری  می

کند، اشاره کرد. شاید اگر در فاضالب سوار بر کتاب  می

گراه بره  آورد، هریرچ گوستو سر از رستوران در نرمری

ها همیشره  رسید. راه رسیدن به آرزو سرنوشت خود نمی

ی آنرهرا  آسان نیست. اما با حرکت رو به جلرو، هرمره

 .شوند حقیقی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5033زوتوپیا )
 

جرایرزه  ترین آثار دیزنی که موفق به کس  یکی از محبوب

هشتاد و نهمین دوره جوایز  در اسکار بهترین فیلم پویانمایی

شهری است که بره طرور کرامرل  »زوتوپیا «شد. اسکار

رسرد  شود؛ جایی که به نظرر مری توس  حیوانات کنترل می

اما همه چیز در ظاهر    شود، ی آرزوها در آن برآورده می همه

شرود کره  رسد! داستان از جایی آغراز مری خوب به نظر می

کراله برردار  »نیک وایلد«، خرگوش پلیس، با »جودی«

کنند که اگر  شود. آنها با هم معامله می )یک روباه( آشنا می

دهرد.  اش کمک کند، او را لو نمری نیک به جودی در پرونده

انگریرزی را طری  آنها در طی حل پرونده ماجراهای هیجان

گیرد. جودی  کنند... با این حال هیچکس آنها را جدی نمی می

ها را به  اش آن ها نداشته. او و خانواده گاشته جالبی با روباه

بینند و برای حفاظت از جودی، بره او  می »صیادها«چشم 

دهند. بعد از سخنرانری جرودی در  می »ضدروباه«اسپری 

شود. اما بعد با هرم  مورد صیادها، نیک از جودی دلخور می

گرویرد  اش به جودی مری کنند و بعد نیک از بچگی آشتی می

ها باشرد، امرا  که همیشه آرزو داشته عضو گروه پیشاهنگ

چون یک روباه است اعضای دیگرر گرروه او را اخرراج 

کردند. به همین دلیل برای تغییر خود تالش نکرده و تبدیرل 

بردار شده. زوتوپیا به قدری عالیسرت کره برا  به یک کاله

هزاربار دیدن آن هم خسته نخواهید شد. کاراکترهرای بره 

الرعراده:  های جال  و طنز. با پیامی فرو  یادماندنی و دیالوگ

توانند بد باشند. زوتوپیا بسیرار بره  همه افراد یک ن اد نمی

ال  واقعیت نزدیک است، به طوری که انگار با دنیایی ایرده

های تیر و تار  کشد که حقیقت مواجهیم. اما چیزی طول نمی

ای کره  های ن ادی، رابطره دهند: تفاوت خودشان را نشان می

دیگر حیوانات نسبت به صیادها دارند... حتری کسری کره 

پشت سر کل معماست و به علت تنفرش از صیرادهرا وارد 

هرایری مرثرل  ترر کرار ماجرا شده. بایرون هاوارد که پی 

را کارگردانی کرده، ثابرت کررده کره  »تنگلد«انیمیشن 

ها غیر مرمرکرن نریرسرت.  ترکی  ژانر معمایی در انیمیشن

رساند که نباید ن ادها یرا  زوتوپیا این پیام را به مخاط  می

ها، سب  تفاوت قائل شدن بین افراد شود. هرمریرشره  ملیت

شانسی برای فرد بهتری شدن باقیست، و برای تبدیل دنیا به 

جای بهتر باید تالش کرد. پیامی نه تنها برای کودکان، بلکه 

 ها. برای تمام انسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شهر مراالگرا در جرنروب  3113اکتبر سال  52در 

اسپانیا یک زوج هنرمند صاح  پسری شردنرد و برر 

پابلو دیه گو خوزه فرانسیسکو «نامه او را  اساس شجره

د پائوال خوان نپوموسنو ماریا دلورمدیوس سیرپرریرانرو 

 خواندند. »دالسان تیسیما ترینیداد روییزیپیکاسو

ترلرفر   »پیز، پریرز«ای که به زبان آورده  گفت اولین کلمه کشید . مادرش می پابلو قبل از اینکه حرف بزند، نقاشی می 

کشید. پدر و مرادر او  ای می های تو در توی پیچیده به معنی مداد بود. پابلو وقتی خیلی کوچک بود دایره »الپیز«کودکانه 

خواستند که پابلو یک هنرمند بزرگ شود. اولین نقاشی معروف او مربوط به وقتی است که همرا با پدر خوی  بررای  می

تماشای مسابقات گاوبازی رفته بود. اوو فق  هشت سال  بود که این نقاشی را کشید. آن موقع بود که همه فکرر کرردنرد 

اش را راه انداخت. در آن زمان بود کره پردر  پابلو یک نابغه است.وقتی پابلو سیزده سال  شد اولین نمایشگاه آثار هنری

اش را به پابلو بخشید و دیگر  کشد. به همین دلیل قلم موها و وسایل نقاشی پیکاسو فهمید پسرش بهتر از خودش نقاشی می

ای پابلو دقیقا از شانزده سالگی آغاز شد. او یک نقاشی به نام علم و خیریه کشیرده برود.پردر و  نقاشی نکشید. کار حرقه

ی نقاشری  های نقاشی او بودند. لوال شخصی مریض در بستر و پدر پابلو، دکتری بر بالین مریض بود. شیوه خواهرش لوال مدل

ی جایزه شد و پابلو از دیگر هنرمندان اسپانیرایری پریرشری  او واقع گرایانه بود. این نقاشی در نمایشگاهی در مادرید برنده

 .دانستند که او نقاش بزرگی خواهد شد ی پابلو می گرفت. خانواده

 

 تمام عمر هنرمند بودن

 هلیا نامی
 ی دوازدهم پایه



ها او را به مادرید فرستادند تا در آکادمی سلطنتری سرن  آن

رسیرد،  ی خوبی به نظر می جا مدرسه فرناندو تحصیل کند. آن

کرد چون دوست نرداشرت  ها شرکت نمی اما پابلو در کالس

 از روی نقاشی کسی کپی برداری کند. 

 

 

 

 

 

 

 

ی هرنرری پررادو  او دوست داشت به جای این کار به موزه

برود تا آثار استادان اسپانیایی از جرمرلره ال گررکرور و 

فرانسیسکو گویا را ببیند. پیکاسو جوانی بسریرار پرربراری 

کررد،  کشریرد، پروسرترر درسرت مری داشت. او نقاشی مری

ساخرت، طرراحری  هایی از سنگ، فلز، سرامیک می مجسمه

ها و کرارهرای   ی ایده داد. او شیفته مصحنه و تئاتر انجام می

جدید بود. پابلو به محض اینکه در کاری مهارت کامل پیردا 

هرای  رفت. او در سربرک کرد، به سراغ هنر دیگری می می

امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم، کوبیسم، آبستره اسرتراد 

بود. او کوبیسم را با همکاری دوست  ژرژ برراک کشرف 

کرد و با این قال  مسیر هنر را در جهان به کلی دگررگرون 

ی پابلو به  کرد. سبک کوبیسم بشتر به خازر ارادت و عالقه

سزان تکامل پیدا کرد. سزان معتقد بود که همره چریرز از 

ها درست شده اسرت.  ها و کره ها و مخروط ترکی  استوانه

کرد و این عالقه در آثرار  پیکاسو خیلی سزان را تحسین می

اولیه و آثاری که در اواخر عمرش کشید به خوبی آشرکرار 

بود. پیکاسو اسپانیایی بود اما در فرانسره بره جسرترجروی 

معنایی مناس  برای بروز خالقیت خودش بود. او همریرشره 

ایمان داشت که قرن بیستم به هنری متفاوت احتریراج دارد. 

قبل از پیکاسو سزان هم همین عقیده را داشرت ولری ایرن 

های جدیرد را  پیکاسو بود که موفق شد از دل سنت واقعیت

بیرون بکشد. او به مدت هشتاد سال هر روز سرخرت کرار 

ی سریراسرت،  های مهمی درباره های  پیام کرد.او با نقاشی می

فرستاد. کبوتر بره خراطرر  جامعه، صلح و عشق به جهان می

گویند او پرنرجراه  ی صلح نام گرفت. برخی می پیکاسو پرنده

هزار اثر هنری خلق کرده است. او از سرن نره سرالرگری 

فروخت و در سن نود و یرک سرالرگری  های  را می طراحی

 رفت بسیار پر آوازه و ثروتمند بود. وقتی از دنیا می



 علم



 ویروس کرونا 

 نیوشا فیروزکوهی
 ی نهم پایه

)برا نرام عرلرمری   ها ای به نام کرونا است. اما کرونا چیست؟ کروناویروس این روزها جهان درگیر مسئله

)Coronaviruses   هسرترنرد کره از  هرا کروناویریده ی و زیر مجموعه ها ویروس بزرگی از خانواده

را شرامرل  33کووید  و مرس سارس، های شدیدتری همچون معمولی تا عامل بیماری سرماخوردگی ویروس

طور مداوم تا اواسر  دهره  ها به کشف شدند و مطالعه بر روی آن 3330ی  ها در دهه کروناویروس .شوند می

کنرد، برا ایرن حرال  طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می این ویروس به  .ادامه داشت 3310

کرونرای جردیرد، در  ها، است. آخرین نوع آن تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شده

مرخرترلرف خرانرواده  گونه 40شیوع پیدا کرد. از  انسان در گیری همه با چین ووهان در شهر 5033دسامبر 

هرایری  کروناویروس، تاکنون هفت گونه منتقل شده به انسان کشف شده است که موج  برروز بریرمراری

حملره  دستگاه تنفسی ها به گردند. گاهی برخی از کروناویروس می انسان در سرما خوردگی همچون خانواده

ریه، معموالً در  کنند. عالئم ویروس کرونا در افراد نمایان می معده و روده کنند و گاهی عالئم خود را در می

شود کره مرعرمروالً در  ظاهر می پِنومونیا ترشح آور به نام سرماخوردگی های معمول و نوعی سرماخوردگی

 بیشتر افراد با سرماخوردگی مالیمی همراه است. اما انواع دیگری از این ویروس هستند که با عالئمی 



 .33کروویرد  و مررس سرارس، شوند؛ ماننرد شدیدتر همراه می

در چین ناشی شرده  خفاش شود از ویروس سارس که تصور می

را موج  شرد کره  سارس جهانی اپیدمی 5005باشد در سال 

 نفر را به کام مرگ کشاند. سارس با نام عرلرمری 100حدود 

SARS-CoV    سندرم حاد و شدید تنفسی در میران  موج

 مبتالیان شد.

گونه ای جدیدتر از این ویروس که مررس نرام گررفرت در 

کشرف  عربستان سرعرودی ساله در 30در مردی  5035سپتامبر 

شد که به مرگ بیمار انجامید. این مرد چند روز قبل از آن بره 

ساله در قطر کره  43دبی سفر کرده بود و دومین مورد در مردی 

او نرریررز در گرراشررت. کشررف برریررمرراری اولرریررن بررار در 

 در Health protection agency's آزمررایشررگرراه

Colindale  لندن به تأیید رسید. شیوع این کروناویروس به

 Middle East( نام سندرم نارسایی تنفسی خراورمریرانره

respiratory syndrome coronavirus) 

خروانرده  MERS-CoV است که به اختصرار شناخته شده

 .نفر در خاورمیانه شد 121این ویروس موج  مرگ  .شود می

نریرز، بررای اولریرن برار در  5033در نهایت، در دسامبرر 

چین، پس از اینکه مردم بدون عرلرت  هوبئی استان ووهان شهر

هرای  و درمران هرا واکسرن شدنرد و سینه پهلو مشخصی دچار

موجود مؤثر نربرودنرد، نروع جردیردی از کررونراویرروس 

از میان نخستین افرادی که  .شناسایی شد انسان در گیری همه با

اند، مشخص شد که دو سروم آنرهرا  به این ویروس آلوده شده

فروشی غااهای دریایی هوانان، که در آن حیوانات  بازار عمده با

این کروناویرروس  .اند رسد، ارتباط داشته زنده نیز به فروش می

گریرری جرهرانری یرافرتره  جدید، که بیماری ناشی از آن همره

ای  نام گرفت، که اشراره  (COVID-33( 33کووید  است  

ایرن  .5033و سال  »بیماری«، »ویروس«، «کرونا»دارد به 

گرریررری سررال  هررمرره نرروع کرررونررا ویررروس قرربررل از ایررن

 دیده نشده بود. انسان در  5033

در مقیرراس میکروسررکوپی، ویروس کرونا ویروسرری دارای 

RNA ای است که در واقع دلیل قابلیت باالی ایرن  رشررته تک

 ویروس در جه  و تغییر خود اسررت. ویروس کرونا در سطح 



شود زیر میکروسررکروپ  هایی دارد که باعت می خود پروتیئن

های سرررطرحری بره ویرروس  شبیه تاج دیده شود. این پروتیئن

های مجرای تنفسی انسان بچسبد  کنند تا به سررلول کمررک می

ها شررود. پس از ورود، ویروس سرررلرول را بره  و وارد سلول

کند. تا  خدمت خود گرفته و شررروع به همانندسررازی خود می

آنجا که سررلول انسانی/ ریوی از ویروس پر شده و در نهایرت 

کنرد. هرر  ترکررد و تعداد زیادی ویروس را در بدن آزاد می می

های جدید حملررررره  ها مجدداً به سررلول کرردام از این ویروس

کند. بسرررررتره بره قردرت  کرده و ایررن چرخه ادامه پیدا می

سیسررتم ایمنی بدن افررراد، برخی ویروس را قبرل از ایرجراد 

کنند. در برخی دیرگرر،  ای از بیماری نابود می هیچگونه نشررانه

تر، عالیمی مانند ت ، سرررفره،  با سیسررتم ایمنی اندکی ضعیف

کند. اگر آسیربری  الریه بروز می تنگرری نفس و در نهایررت ذات

کند، شرردیرد براشرد  های ریوی وارد می که ویروس به سررلول

تواند منجر به سررندروم زجر تنفسی حراد شرود. ترجرمرع  می

شرود.  مایعات در ریه، مانع از پر شدن آن با میزان کافی هوا می

این بدان معنی است که میزان اکسی ن دریافتی خون کراهر  

های بدن بره  مییابررد و این وضعیت مانع از دسترسرری سررلول

گویند.  شود که به این حال شرروک سررپتیکی می اکسرری ن می

سندروم زجر تنفسی حاد و شوک سپتیکی عوامل اصلی مررگ 

 5و میررر در مبتالیان به ویررروس کرونای سررارس کروویرد

اسررت. اما این شرای  اغل  در افراد باالی شررصت سرررررال، 

افرترد.  ی بیماری ریوی اتفا  مری افراد سیگاری یا افراد با سابقه

مشکل دیگر ویروس کرونا، گسترش سریرع آن اسرت. ایرن 

تواند به راحتی از طریق عطرسره، سررفره و ذرات  ویروس می

کوچک بزا  از فردی به فرد دیگر منتقل شود. به اضافه، ذرات 

توانند روی سطوح مختلف نشسته و تا بیشترر  کوچک بزا  می

از یک روز زنده بمانند. در نتیجه، تماس دست با این سطوح و 

سررپس تماس دست با دهان، بینی و چشرم براعرث انرترقرال 

شود. عالئم بیماری ممکن است بیرن  ویررروس به فرد جدید می

پنج تا چهارده روز بعد از ورود ویروس به بدن، ایجاد شود. بره 

این مدت، زمان انکوبه شرردن یا دوران نهفتگی بیماری گرفرتره 

شود و در این دوره ویروس در حال تکثیرر خرود در بردن  می

هررای درمان ایررن بیماری شررامل مصرررف مایعرات،  است.  راه

ی مناس  برای فرد بیرمرار  رسانی و فراهم کردن تهویه اکسی ن

اسررت تا سیستم ایمنی بدن، خود، ویروس را نرابرود کرنرد. 

ساخت واکسن علیه ویروس کرونا زمان زیادی خرواهرد بررد 

بنابرایررن، تا به امروز تنها راهکار منطقی برای جلوگریرری از 

کاه  تماس فرد به فرد است. پس در  33شیوع بیماری کووید 

 .خانه بمانیم

*Osmosis Group 
https://www.osmosis.org/  

https://www.osmosis.org/


ی آب توس  جلبک و تاثیر آن  تصفیه
 روی رشد گیاه پوتوس

کنند و ریشه  باشند. آنها نزدیک یا داخل آب زندگی می ها گیاه نیستند بلکه از سلسله آغازیان می جلبک

ها و  ترین موجودات واجد کلروفیل هستند. سه تفاوت عمده بین جلبک ها ساده حقیقی ندارند.جلبک

ها یا  هستند، ثانیاً در اطراف اندام  ها فاقد ریشه، ساقه و برگ گیاهان عالی وجود دارد: اوالً جلبک

شود.  ها دیده نمی های محاف  وجود ندارد، ثالثاً جنین در جلبک ها یاخته ساختارهای زایشی جلبک

ها  شوند اما آب، محیطی است که بیشترین جلبک های گوناگون یافت می ها در طبیعت در محی  جلبک

اکسید کربن، مواد مختلفی   ها همانند گیاهان از نور خورشید، آب و دی جلبک .را در خود جای داده است

گویند. این موجودات برخالف گیاهان ساختارهای  ها فتوتروف می سازند و در اصطالح علمی به آن را می

بافتی و تمایز یافته پیشرفته نداشته و از انواع تک سلولی با اندازه چند میکرومتر تا انواع پرسلولی تا 

 های حقیقی همچون ریشه، برگ و ساقه هستند. ها فاقد بافت متر متغیرند. جلبک 20اندازه بی  از 

 پ وهشگران: آیداملکشاهی، مارال علیدوستی، مروارید محمدی 
 



تصفیه آب فاضالب توسط جلبک روشی طبیعی برای تصفیییه 

آب فاضالب می باشد مناسب ترین جلبک برای تصفیییه آب 

ای و  فاضالب جلبک فعال کالمیدوموناس )جلبک تک یاخته

متحرکی است که در آب های شیرین مثی  آبیریییر  یو  

کینید هینیریاه م یاهید  بیا  استخرو دریاچه زندگی میی

میکروسکوپ تخمه مرغی شک  دارای دو تاژک در نا یه سر 

تیوا   یک کلروپالست فنجانی می باشد کالمیدوموناس را میی

هیای  من اء جلبک های سبز دانست. از اجتماع  آ  ها کلونیی

آید از تقسیمات یاخته کالمیدوموناس و  مختلف به وجود می

شیود    جلبک ریسه های ساد  یا اولیوتیرییکیل ایی  میی

است .شرایطی که جلبک به خوبی در آ  رشد می کند عبارت 

 آب به مقدار کافی.  –دمای محیط  -است از نور کافی

هیا  های انجاه شد  به این نتیجه رسیدیم که جلبک طبق تحقیق

 روز مدت زما  برای تصفیه آب الزه دارند.  ۴۱

هفته ی اول آزمایش: آب جوی را زیر میکروسکوپ م اهید  

کرد  و با میکروارگانیسم های آب جوی آشنا شد  و پیل از 

م اهد  ی جلبک آ  را همرا  آب جوی در پیلیییت  یاوی  

روز  ۴۱گره جلبک و آب به میدت ۰گره آب و ۰۲مقدار 

 ) در شرایط مناسب قرار دادیم.

هفته ی دوه آزمایش: آب را زیر میکروسکوپ م اهد  کردیم 

روز در شرایط منیاسیب  ۰۴آب تصفیه ن د  بود سپل آب را 

قرار دادیم و م اهد  کردیم که آب تصفیه شد  بیود  سیپیل 

گره آب ۰۲مقدار آب و جلبک را به نسبت مناسب به ترتیب:

 گره جلبک  برای  آبیاری گیا  پوتوس تصفیه کردیم.   ۰و 

سانیتیی میتیر در  ۴۲گیا  پوتوس را که به انداز  ی  ۰سپل 

نوع آب: آب تصیفیییه  ۰شرایط یکسا  رشد کرد  بودند را با 

 شد   آب جوی و آب لوله ک ی  آبیاری کردیم.

 ۴۴سانتی متر به  ۴۲گیاهی که با آب جوی آبیاری شد  بود از 

هفته  رشد کرد  بود و گیاهی کیه بیا  ۴سانتی متر در مدت  

سانتیی  ۴۱سانتی متر به  ۴۲آب تصفیه شد  آبیاری شد  بود از 

متر در هما  مدت زما  و گیاهی که با آب لوله ک ی آبیاری 

 سانتی متر رشد کرد  بود. ۴۱شد  بود 

شود  بحث ابتدا بر سر این موضوع بود که آب کامالً تصفیه نمی

و اگر مقداری تصفیه شود باعث رشد بی تر گیا  با آب لیولیه 

شود اما یافته های تحقیق عکل این موضوع را ثابیت  ک ی نمی

کرد و آب کامال تصفیه شد و باعث رشد بی تر گیا  بیا آب 

 لوله ک ی شد.

بعد از انجاه آزمای ات به این نتیجه رسیدیم که برای آبیییاری 

گیاها  ک اورزی به جای آب فاضالب از آبی کیه تصیفیییه 

کردیم استفاد  شود. آب تصفیه شد  دارای امالح زیادی اسیت 

توا  از آ  اسیتیفیاد   که به عنوا  کود برای رشد بهتر گیا  می

کرد زیرا جلبک  فسفات و نیترات موجود در آب فاضالب را 

 کند.  کند و با فتوسنتز اکسیژ  تولید می تصفیه می


