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پیــک بــاد هــو هــو کنــان پیــش درختــان سرســبز آمــد و گفت: 
از طــرف پاییــز نامــه آوردم. درختــان بــا شــور و شــوق نامــه 
بــه زودی  بــاز کردنــد، پاییــز خبــر داد در راه اســت و  را 
ــان خــود را امــاده پذیرایــی  مهمــان زمیــن مــی شــود، درخت
از مهمــان شــان کردنــد و خضــاب و حنــا بــه ســر زدنــد و بــی 

صبرانــه در انتظــار ماندنــد.
تــا اینکــه پاییــز آن دختــرک مــو ســرخ رســید و بــا کادوی خود 
کــه جامــه خــواب نارنجــی و ســرخ بــود آرامــش و خوشــحالی 

را بــرای درختــان بــه ارمغان اورد.
دیگــر وقــت پوشــیدن جامــه نارنجــی بــه تــن بــود. بعضــی 
زودتــر و بعضــی دیرتــر بــا جامــه ســبز رنــگ خــود خداحافظی 
ــا هــم الالیــی  کردنــد و نارنجــی پــوش شــدند و یــک صــدا ب

خواندنــد و آمــاده خــواب شــدند:
 الال الال ای درختای نارون و بید و مجنون 

رسیده وقت خواب آروم در موسم خزون

زمیــن کــم کــم داشــت خــود را آمــاده بــارش بارانــی نارنجــی 
از ابرهــای شــاخه هــای درختــان و ســیلی از بــرگ مــی کــرد.
مدتــی گذشــت تــا اینکــه درختــان بــه خــواب رفتنــد و زمیــن 
پیــاده  عابــران  و  شــد  رنــگ  نارنجــی  فرشــی  از  پوشــیده 
عاشــقانه پــا روی ایــن فــرش مــی گذاشــتند و بــا شــنیدن 
صــدای خــش خــش زیــر پــای شــان حســی لطیــف تــر از حــس 
از اعمــاق وجودشــان احســاس مــی  ابریشــم  روی فــرش 

کردنــد.

عمــر فــرش نارنجــی روی زمیــن کوتــاه و تــا خداحافظــی پاییز 
اســت و زمیــن دوبــاره بایــد بــه فکــر فرشــی نــو بــرای خــود 
باشــد فرشــی کــه ننــه ســرما بــا دســتان خــود بافتــه و بــرای 

زمیــن ســوغات آورد.

نقطه

کوثر شهرباف
دانش آموز پایه نهم

نشانی: تهران . خیابان تهران نو . خیابان خاقانی . کوی زینبیه
تلفن: 77170223-77171122-77170820

آدرس سایت:
ایمیل: 

فکس: 7711314

بســم اللــه
الرحمــن الرحیــــم 

فصلنامه داخلی دبیرستان فرزانگان 4 - شماره 27

farzanegan4@gmail.com
www.farzanegane4.ir

اعظم پشمینه 
سوده فتاحی

بهاره سادات شاه والیتی 
سوده فتاحی . سالومه حیدرپور . فاطمه مرآتی

مهتاب پریزاد
دبیران : مهتاب پریزاد . فاطمه تسویه چی . سارا پارساپور . پریسا زارع . 

مهدیه اصالنی . محدثه سادات موسوی . حمیده نوح پیشه
دانش آموزان: کوثر شهرباف . ربحانه صالح آبادی .محیا علمداری . فاطمه ابتکار . 

نگین بابایی . هانا سعید منجمیان . نگین گودرزی . پرنیان اشرفی . زهرا عبیری

مدیر مسئول
مدیر اجرایی

سردبیر و طراح
هیئت تحریریه

عکسبرداری از فضای مدرسه
همراهان این شماره 



آنچه در ال به الی این خطوط خواهیم دید

خط پررنگ
هدفش یاد آوری خط پررنگ زندگیمان اســت؛ چیزی از جنس نیایش. 

خــط مهربــان خــدا کــه اگــر گمــش نکنیــم راه را می یابیم.

سرخط 
چیــزی اســت شــبیه ســرمقاله، می خواهــد بگویــد کــه چــرا اینجاییــم...
حرف هایی که ســعی می کنند از دل برآیند تا بر دل هایتان بنشــینند. 

خط خطی
اینجــا مشــق نوشــتن اســت. تــاش هــای واقعــی و صادقانــه بــرای 

گفتــن حــرف هــای دلمــان از مجــرای کاغــذ و قلــم.

دست خط 
این جــا جــای آن هایــی اســت کــه حرف هــای دلشــان را از مرجــع هنــر 

. افزوده انــد  آن  بــه  ادب  و چاشــنی  گذرانده انــد 

خط مشاور 
کسانی هستند که در میانه راه زندگی، دستمان را می گیرند، قلب هایمان 

را خط می زنند و راه بهتر پیمودن مسیر را نشانمان می دهند. 

پاره خط
اینجا پرشــی اســت به دنیای علم، گذری اســت کوتاه به دســتاورد علمی 

یکــی از اعضــای ایــن خانــواده، بــرای آنکــه از هم بیاموزیم.
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خط روی خط 
تابه حــال صاحب خانــه ای را کــه بــرای اولین بــار میهمــان دارد دیده ایــد؟! 
دوســت دارد همه جــای خانــه اش را بــه همــه نشــان بدهــد. مــا هــم بــا خــط 
روی خــط، خانــه عزیزمــان را بــه همــه نشــان می دهیــم بــا عینــک بچه هــای 

مسئولین.

خط چین 
جــای خالــی را همیشــه بایــد بــا گزینــه ی مناســب پــر کــرد. چــه در امتحــان 
و چــه در مجلــه ی میــان خــط. خط چیــن جــای خالــی ماســت کــه بــا حرفــی 
از جنــس مســائل روز جهــان، آن را پیگیــری می کنیــم تــا از مــا انســان هایی 

مطلــع بســازد .

روی خط
همیشــه در برنامه هــای ملــی تلویزیــون یــک نفــر روی خــط می آیــد کــه 
همــه دوســت دارنــد حرف هایــش را بشــنوند مــا هــم این جــا، جایــی 
گذاشــته ایم بــرای روی خــط آمــدن کســانی کــه حرف هایشــان برایمــان 

شــنیدنی اســت .

خط ویژه
خــط ویــژه همــان جایــی اســت کــه حرکــت در آن ســریع و بــی توقف اســت. 
مســیری بــرای کارهایــی بــزرگ، اتفــاق هایــی که نظم زندگی روزمــره مان را 

بــه هــم بزنــد و کمــی دنیایمــان را بــاال و پاییــن کند.

خط نو
همه ما می خواهیم زندگی خودمان و اطرافیانمان رنگی و زیبا باشــد و 
بــه آن دنیــای زیبــا فکــر می کنیــم و گاهــی ایده هایــی بــه ذهنمان می رســد 

شــدنی یا نشــدنی کاری که هنوز جای آن در دنیا خالی اســت.

خط برتر 
بعضی هــا دوســت دارنــد جایشــان روی خــط باالبــر باالتــر بــرود. ایــن رفتــن 
راهــی دارد. مــا فکــر کردیــم می توانیــم بــا نشــان دادن خــط باالتــر ایــن راه را 

بــرای همــه دســت یافتنی کنیم.
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خط رپرنگ

"دنیا هیچ وقت مطلوب همه ی انسان ها نبوده و نخواهد بود." 
شــاید ایــن جملــه را بارهــا و بارهــا شــنیده باشــید. شــاید هــم مثــل مــن 
بــرای اولیــن بــار و از زبــان پدرتــان شــنیده باشــید... در هــر صــورت از نظــر 
ــه آن  ــه هــای مختلــف ب ــوان از جنب ــه بســیار مهمــی اســت و میت مــن جمل
نــگاه کــرد؛ چــون دنیــا از تضادهــا، خوبــی هــا، بــدی هــا، عدالــت و ناعدالتــی 

هــا تشــکیل شــده اســت.
دنیایــی کــه مــن و خانــواده ام دوســت داریــم، دنیایــی آرام و سرشــار از 
شــادی، ســامتی، آرامــش، محبــت و احتــرام بــدون توجــه بــه رنــگ پوســت، 

نــژاد، دیــن و مذهــب و محــل زندگــی مــردم اســت.
دنیایــی کــه بــه عدالــت نزدیــک اســت و بــرای رشــد و پیشــرفت هــر کــس 
امکاناتــی فراهــم باشــد و هــر کســی بــه انــدازه ی کار و تــاش خــود از 

امکانــات بهــره واقعــی ببــرد.
در دنیــای دوســت داشــتنی مــن، همــه در کار و کوشــش هســتند، شــاد 

ــد. ــم مــی گیرن ــرای زندگــی خــود تصمی ــه ب هســتند و آزادان
دنیایــی بــدون جنــگ، زورگویــی و کشــت و کشــتار، بــه طــوری کــه زیبایــی-  
های زندگی و ارزش های انسانی در اولویت باشند و مشکات و مسائل 
مــادی آنقــدری نباشــد کــه انســان هــا ارزش هــای خــود را فرامــوش کننــد 
و غــم و نگرانــی جــای خنــده هــا و افتخــارات کوچــک در لحظــه را بگیرنــد. 
همــه از محیــط زیســت مراقبــت کننــد و درختــان را قطــع نکننــد تــا همیشــه 

باقــی بماننــد.
کاش مــردم بداننــد کــه هــر موجــودی حــق طبیعــی حیــات و زندگــی کــردن 

دارد پــس بــرای منافــع خودشــان بــه حیوانــات آســیبی وارد نکننــد.
قطعا داشتن چنین دنیایی آرزوی دلی و قلبی ماست.

به امید دنیایی بهتر و شادتر 
برای مردمانی مهربان و عادل تر

ریحانه صالح آبادی
پایه هفتم
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طراحی پوستر 
فرزانه کاظمی
پایه هفتم
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زمســتان دارد بــا تــن پــوش ســپید برفــی اش از 
میرســد... راه 

 آری سپید سپید...
 بی هیچ رنگ و لعابی ...

ایــن ســپیدی و بــی رنگــی پاکــی و خلــوص بهتریــن 
بنــدگان خــدا را بــه یــادم مــی اورد.

 شــبهای بلنــد زمســتان فرصــت مناســبی اســت 
بــرای تفکــر

 بــا آمــدن زمســتان و ایــام والدت مــردی از تبــار 
خورشــید، بــه زنــی کــه الگــوی زنــان جهــان اســت 

فکــر مــی کنــم...
او کــه ایــن ایــام در انتظــار فرزنــدی اســت کــه بــا 
نفــس مســیحایی خــود مــرده هــا را زنــده کنــد و 

شــفای مریضــان و دســتگیر مســتمندان باشــد.
زن پاکدامنــی کــه آنقــدر لــذت عبــادت راچشــیده 
بــود کــه در محــراب عبــادت بــه میــوه هــا وطعــام 
بهشــتی کــه از آســمانها مــی امــد، بــی اعتنایــی 

میکــرد.
زن مقدســی کــه در مکاشــفه ای بیــان فرمودنــد: 
دوســت دارم بــه دنیــا برگــردم تــا در روزهــای گــرم 
و بلند تابســتان روزه بگیرم و در شــب های ســرد 

و طوالنــی زمســتان خــدا را عبــادت کنــم.
به مریم مقدس و فرزندش که جهانیان والدتش 
را درایــن ایــام جشــن میگیرنــد فکــر میکنــم، او 
کــه تولــدش بهانــه ی تعطیــات کریســمس اســت 
ــه نشــده  ــه او پرداخت ــد ب ــان کــه بای و شــاید آنچن

اســت!
زمســتان مــن را بــه یــاد قیامــت مــی انــدازد وقتــی 
کــه زمیــن مــی میــرد و اثــری از حیــات در گیاهــان 
نمــی بینــم و خــواب زمســتانی جانــوران طبیعــت 
مــرده را بــه نمایــش میگــذارد و پایــان ایــن مــرگ، 
جوانــه زدن دوبــاره و رویــش و ســبز شــدن اســت.
اســفند مــاه، وقتــی بــه درخــت انجیرحیــاط خانــه 
مــان نــگاه مــی کنــم و بــه تــاش جوانــه ی نــازک و 
ســبز رنگــی کــه بــا تــاش و پشــتکار از دل ســخت 
و چوبــی درخــت، ســر برمــی آورد و قــدرت غلبــه 
عشــق و ایمان در برابر ســختی را نشــان میدهد، 

نــور امیــد و نیــروی تــاش در دلــم جوانــه میزنــد.
ــدازد کــه  ــاد گل نرگــس مــی ان ــه ی زمســتان مــرا ب
معشــوقه زمســتان اســت بــا زیبــای خیــره کننــده 
و لطافــت و ظرافــت بی نظیــر و عطــر دل انگیــز!
فصــل زمســتان، فصــل رویــش گل نرگــس اســت، 
بیمــاران  شــفای  آن  بوییــدن  حتــی  کــه  گلــی 

ســت. زمســتانی 
 وقتــی عطــر گل نرگــس در فضــای اتــاق مــی پیچــد 
مهربانــی خالــق آن را بــا تمــام وجــود حــس میکنــم 
کــه چطــور تــن ظریــف ایــن گل را از میــان بــرف 
ســرد زمســتان بیــرون کشــیده و چــون جواهــری 
بیــن ســپیدی برفهــا میدرخشــد و پیــام نــور و امیــد 

در دل ســردی را پخــش میکنــد.
زمستان مرا به یاد گل نرگس می اندازد.

گل نرگســی کــه قــرار اســت در دل زمســتان تیــره 
و تــار ایــن دنیــا و در میــان جــان یــخ زده انســانهای 
اســیر ظلــم ناامیــدی و طبیعــت خشــک و بی جــان 
ســربرآورد و مردمــان در خــواب غفلــت فرورفتــه- 
ی زمســتانی را بیــدار کــرده بــا دم مســیحایی خــود 
روح تــازه ای در کالبــد جســم مــرده ی عالمیــان 
بدمــد و زمســتان ســرد و تاریــک دنیــا را بــه بهــار 

ســبز و پــر از شــور و شــعف تبدیــل کنــد.
زمســتان یعنــی انتظــار، انتظــار صبورانــه و امادگی 

بــرای شــکوفایی درخــت امید ؛
زمستان یعنی بهار وصال پس از یلدای فراق؛  

شــد  خواهــد  فشــان  مشــک  صبــا  بــاد  نفــس 
شــد خواهــد  جــوان  دگربــاره  پیــر  عالــم 
داد  خواهــد  ســمن  بــه  عقیقــی  جــام  ارغــوان   
نگــران خواهــد شــد بــه شــقایق  نرگــس  چشــم 

السام علی ربیع االنام

رس خط

فاطمه تسویه چی
دبیر ریاضی

رباعی سروده  شده توسط
فاطمه فتحی مقدم  عراقی
پایه هفتم

بیــا مهــدی کــه مــا چشــم انتظاریــم
بیــا مهــدی کــه دســت آویــز نداریم
زیبــا تــو  کــن  مــارا  دنیــای  بیــا 
کــه مــا جــز تــو پناهــی هــم نداریــم
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خط خطی
رج های آخر قالی

دنیا آنگونه که دوست دارم

دفتــر یادداشــت روزانــه ی مهدیــه، صفحــه ی هشــتاد و 
ســوم: 

ای کاش مــادرم دوبــاره آش آجیــل آلبالــو درســت کنــد. 
گرچــه خواهــرم افســانه، همیشــه آلبالوهــای آشــش را 
جــدا می کنــد، امــا لــذت کنــار هــم خــوردن آش آجیــل 

آلبالــو چیــز دیگریســت.
ســاعت از پنــج عصــر گذشــته اســت و بابــا مهــران هنــوز 
بــه خانــه برنگشــته. امیــدوارم وقتــی کــه کلیــد الک زده 
را تــوی در چوبــی می انــدازد و در را بــاز می کنــد، بتوانــد 
دوبــاره بــه مــا لبخنــد بزنــد و از دســت صاحبــکارش، آقــا 

جــال، عصبانی نباشــد.
محمــد دارد ظرف هــای ماکارونــی ظهــر را می شــوید و 
شــعر مــن درآورديــی ای در وصــف شــعور و شــخصیت 
مــن می خوانــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه بی بــی 
بــرای اینکــه محمــد ظرف هــا را بشــوید، هفــت_ هشــت 
تــا از آن پســی های تنوریــش را حــرام او کــرده اســت.

بــه شــخصه امیــدوارم بــه کســی نگوییــد کــه بــه جــای 
می نویســم.  گــزارش  برایتــان  دارم  خوانــدن،  درس 
بیــرون  اتاقــش  از  مــرا  نــوری  دکتــر  پیــش  هفتــه ی 
ــا مهــران، و مــادرم چیزهایــی  ــه بی بــی، باب فرســتاد و ب
گفــت کــه گویــا مــن نبایــد می شــنیدم. یکــی نیســت بــه 
ایــن پیرمــرد بگویــد: »آخــه پــدر من، برادر من، ســرطان 
کــه ایــن حرفــا رو نــداره؛ قــراره بمیــرم؟ چــرا بــه خــودم 

نمیگــی؟«
چنــد دقیقــه از وقتــی کــه آخریــن کلمــه را نوشــته ام 
گذشــته، فکــر می کنــم شــاید بی بــی می خواهــد مــن 
اول قالــی در حــال بافتــه شــدنم را تمــام کنــم، بعــد 
بمیــرم. بــرای همیــن االن بــا دســت چپــم دارم شــانه را 
بــه پودهــای رنگــی قالــی می کوبــم و فضــای بیــن آنهــا را 
ــم. فکــر می کنــم بی بــی هــم حــق  ــر  می کن ــر و کمت کمت
ــه ی فــرد ســرطانی  ــوان یــک مهدي ــه عن دارد؛ حداقــل ب
کــه بــا اســتفاده از کتاب هــای ســال گذشــته ی بــرادر 
کوچکــش، تحصیــل می  کنــد، بایــد یــک خیــری از خــودم 

بــه جــا بگــذارم!
حقیقتــا مــا وضعیــت مالــی آنچنــان خوبــی نداریــم. 

همیــن کــه محمــد و افســانه را بــه مدرســه می فرســتند 
و مــن را بــه شــیمی درمانــی می رســانند، خیلــی اســت. 
حامــد،  داداش  کــه  بمانــد  دیــد  از  دور  نبایــد  البتــه 
هروقــت لطــف کنــد و از  اســترالیا، یــاد مــا بیفتــد، بــرای 

مــا مقــداری پــول می فرســتد.
هعیــی خــدا عجــب زندگــی ای اســت! پانــزده روز دیگــر 
بــاز بایــد بــروم و مهمــان مطــب دکتــر نــوری شــوم. اوه! 
اوه! اوه! اینجــا را نــگاه چــه خبــر اســت. بحــث عمــل 
فال گــوش  بــروم  کنیــد  صبــر  مغزاســتخوان!  پیونــد 

بایســتم.
االن کــه مــن ایــن متــن را می نویســم، ســاعت نــه و 
هفــده دقیقــه ی شــب اســت. مــدت کوتاهــی اســت کــه 
از  ســرِ دار قالــی بلنــد شــده ام. بابــا مهــران دارد بحــث 

عمــل را تــوی خانــه و بــه همــه مطــرح می کنــد.
خانــواده ی  روی  زیــادی  فشــار  تومــان  میلیــون   23
ماســت ولــی بابــا می گویــد بهتــر از ماهــی 7 میلیــون 
تومــان اســت. راســتی چقــدر چرنــد نوشــتم، امیــدوارم 
اگــر روزی کســی ایــن نوشــته هــا را خوانــد، بــه محمــد 
نشــان ندهــد. آخــر می دانیــد محمــد بــرادر کــه نیســت! 

حیــوان اســت، چهارپایــی از راســته ی گاوهــا! 
از  مانــده  باقــی  ســانتی متر  چنــد  و  بــروم  بایــد  مــن 
قالــی ام را ببافــم. خــب راســتش می دانــم ســرم شــلوغ 
بــه بقیــه  خواهــد شــد؛ چــون اینطــور کــه بابــا دارد 
میگویــد، از فــردا- پس فــردا، مــن در مطــب دکتــر نــوری 

ســرگردانم. اطرافــش  آزمایشــگاه های  و 
اگــر دیگــر نتوانســتم بنویســم اشــکالی نــدارد کــه، شــما 
هــم راقــب خودتــان باشــید. ایــن متــن را تاریــخ خواهــم 
زد تا اگر بعد از آن چیزی ننوشتم، بدانید من رفته ام. 
امــا نــه بــرای همیشــه! برای عاشــق شــدن برمی گــردم..! 
آهــای مــردم!!! مــن، مهدیــه، دختــرِ پــدرم، روزی اینجــا 
بــودم. زندگــی کــردم و لبخنــد زدم. مراقــب خودتــان 
باشــید و تــا آخریــن نفســتان زندگــی کنیــد، لبخنــد 

بزنیــد و محبــت کنیــد. 
دوست ابدی شما ، مهدیه رضوی، 1392/01/12 

فاطمه ابتکار
پایه هشتم

»دنیــا آنگونــه کــه دوســت دارم« را می خواهــم بــا 
فانتزی هــای کودکانــه ام بنویســم کــه هنــوز برایــم 

جالبنــد.
مثــل زمانــی کــه بعــد از دیــدن فیلــم »داســتان 
هایمــان  عروســک  می خواســتیم  اســباب بازی« 
حــرف بزننــد و پشــت در قایــم می شــدیم تــا تــکان 
خــوردن و حــرف زدنشــان را ببینیــم. وقتــی بعــد از 
دیــدن »رالــف خرابــکار« دوســت داشــتیم ماننــد 
ســرزمین بــازی »شــوگر راش« خانــه و زندگــی مــا 
هــم آبنباتــی باشــد. هنگامــی کــه در مهدکــودک 
و  می کردیــم  صحبــت  بزرگی هایمــان  زمــان  از 
می گفتیــم: »مــن قبــاً کــه بــزرگ بــودم ایــن شــکلی 
بــودم و آن شــکلی و هزارتــا صفــت خــوب بــرای 
چــرا؟  دروغ  می کردیــم.«  پــا  و  دســت  خودمــان 
خودمــان هــم میدانســتیم داریــم خیال هایمــان را 
ــا تمــام وجــود  ــی ب ــا آرزوهایمــان را ول ــم ی می گویی
بودیــم صحبــت  بــزرگ  آن  در  کــه  از گذشــته ای 

می کردیــم. 
بــا دســت خط های  یــادش بخیــر! نامه هایــی کــه 
ابداعی خودمان می نوشتیم و آنها را به دوستانی 
می دادیــم کــه شــروع دوســتی مان بــا »دختــر خانــم 

بــا مــن دوســت میشــی؟« بــود.
آن گوشــی های تاشــو بــا عکس هــای »بـِـن تــن« و 
»باربــی« کــه بــدون تردیــد آن موقــع برایمــان حکــم 
آیفــون ۱۳ پرومکــس داشــت. »فانی بافــت« را کــه 
بــرای خریــدش می خواســتم  به شــخصه  نگویــم، 
خــودم را بکشــم امــا بعــد از خریدنــش خــودم را 
کشــتم ولــی نتوانســتم بــا آن یــک دســتبند کــه 

هیــچ، حتــی یــک انگشــتر درســت کنــم!
خودمــان  بــا  کــه  ســتاره ای هایی  صابــون  آن 
و  هســت؟  یادتــان  می بردیــم  مدرســه  بــه 
»شــامپوتیله ای« هایــی کــه از ذوق رســیدن بــه 
بودیــم. حمــام  میــان،  در  روز  یــک  تیله هایــش 

آدامس هــای  انــگار  کــه  هایــی  »آدامس متــری « 
بی نهایتــی بودنــد کــه می توانســتی بــدون دغدغــۀ 
تمــام شدنشــان یــک عالمــه از آن را در دهانــت 

بگــذاری و بجــوی.
آن تجربــه خــاص یعنــی »چســب رازی« تأکیــد 
می کنــم »چســب رازی« کــه روی دســت هایمان 
می ریختیــم، فــوت می کردیــم، دســت هایمان یــخ 
می کــرد، چســب خشــک می شــد و مــا هــم بــا کلــی 

لــذت آن را از روی دســت هایمان می کندیــم.
تغییــر  چیــز  همــه  شــدیم  بزرگ تــر  هرچــه  امــا 
نداشــتیم.  دوســت  را  چیزهــا  ایــن  دیگــر  کــرد؛ 
دیدیــم،  را  »آنابــل«  و  شــدیم  بزرگ تــر  وقتــی 
آرزو می کردیــم گــه دیگــر عروســک هایمان تــکان 

نخورنــد.
بعدهــا دیگــر برایمــان »شــوگر راش« آرزو نبــود. 
حتــی دیگــر بــرای مــادرِ »مریــدا« کــه تبدیــل بــه 
خــرس شــده بــود گریــه نکردیــم. مــن خــودم تــا 
مدتــی خجالــت می کشــیدم کــه کارتــون ببینــم.

کرونــا هــم بــه کمــک آمــد؛ گوشــی ها در دســتمان 
انــگار ســربازان گوش به فرمــان مــا بودنــد کــه تنهــا 
بــا فریــادِ-  زمانــی وقــت اســتراحت داشــتند کــه 
ــار می گذاشتیمشــان . اگــر از مــن  مادرهایمــان کن
بپرســی مــا در ســنی بودیــم کــه دچــار »ســندروم 

توهــم بــزرگ شــدن« شــده بودیــم.
برعکــس بقیــه، مــن بــا وجــود اینکــه عائــم بــزرگ 
شــدن از جمله: جمع کردن عروســک ها در انباری 
و دنبــال نکــردن کارتون هایــی کــه صدبــار آن هــا را 
دیــدم، دارم امــا همچنــان فانتزی هــای کودکانــه ام 

را دوســت دارم البتــه بــا کمــی چاشــنی نوجوانــی.

محیا علمداری
پایه هفتم



فصلنامه داخلی فرزانگان 4 12فصلنامه داخلی فرزانگان 4 11

دست خط

شاید خیلی دور،  شاید همین حوالی
میبینم؛دقیقا همان چیزی که تو میبینی.

میبینم چه میکنند؟
کجا هستند و چند نفر هستند؟

امــا نمیدانــم؛ نمیدانــم اســم آنهــا چیســت و حتــی نمیدانــم بــه چــه فکــر 
میکننــد... 

من فقط میبینم اما نمیدانم.
نمیتوانم یقین بدانم،اما حداقل میتوانم حدس بزنم.

میتوانم حدس بزنم این عکس روستایی در ایران باشد.
سرزمینِ عزیزِ من!

ســرزمینی کــه تــک تــک مــردم آن،ماننــد خواهــران و برادرانــی بــرای مــن 
هســتند.خواهران و برادرانــی مثــل من،کــه خــود را مســئول آبــادی خانــه ی 

خود،ایــران میداننــد.
 ایرانی که برای سربلندی هروجب آن،گل الله ای کاشته شده است.

شــاید توبخاطــر همــان گل هــای پرپــر شــده اکنــون اینجــا ایســتاده ای و شــاید 
آنهــا هــم بخاطــر همــان اللــه ها،اکنــون مــی توانند مســئول باشــند.

تصویر نویسی از کتاب نگارش 
نگین بابایی

پایه هفتم

اینجــا پــل خواجــو واقــع در اصفهــان در ســال ۱۳۸۴ اســت. عکــس ســاده ای اســت امــا داســتان هایــی 
دارد کــه شــاید کمتــر کســی از آن بــا خبــر اســت.

نــگاه همــه ی شــما را بــه مــادرم، کــه در ســمت راســت تصویــر قــرار گرفتــه اســت، جلــب میکنــم. کمــی 
بــه پاییــن برویــد و بــه کفــش یــا بهتــر اســت بگویــم دمپایــی هــای او نــگاه کنید.اینجــا بهتــر اســت بــه 

گذشــته برگردیــم:
روزی روزگاری خانمــی فکــر مــی کــرد بســیار شــجاع اســت. کنــار رود دویــد و دویــد کــه ناگهــان 
ســرخورد. صنــدل هــای خوشــگلی کــه از اصفهــان خریــده بــود بــا رود رفتنــد و بــه نــگاه هــای غمنــاک 
مــادرم خندیدنــد. امــا جایــش دمپایــی هــای بــا اســتفاده ی پــدرم بــه او چشــمک زدنــد. مــادرم متوجــه 

نشــد کــه ناگهــان بــا دمپایــی هــا پــا تــو پــا قــدم میــزد. )بــه ناچــار آن دمپایــی هــارا پوشــید( 
در ایــن لحظــه نظرتــان را بــه خواهــرم کــه در ســمت چــپ تصویــر قــرار دارد جلــب میکنــم. بــه قــول 
خــودش قیافــه اش همــراه بــا ژســت زیبایــش او را ماننــد المــاس درخشــان کــرده بــود. کیفــی کــه 
ــدا میشــد: از آدامــس  ــد پی ــی دوســت داشــت و در آن هرچیــزی کــه فکــرش را بکنی ــه را خیل انداخت

ــا مــداد رنگــی ۳۶ رنــگ و کاغــذ هــای مچالــه شــده. هایــی بــا طعــم هــای مختلــف ت
ژســت عجیبــی بــه خــود گرفتــه اســت. شــاید میخواســت بــا لبــاس جدیــدی کــه پوشــیده بــود بــا غــرور 

بــه نظــر برســد.
در راه برگشــت وقتــی بــه عکــس هــا نــگاه مــی کــرد بــا خــودش گفــت: »از مــن مــدل زیبــا تــر و خوشــگل 
تــر و جــذاب تــر تــوی زندگیــم ندیــدم! بابــا! ســپیده! دســت مریــزاد چــه مــدل تمــام عیــاری هســتی!« 
ایــن طــور شــد کــه نامــه ای نوشــت و بــه خــودش قــول داد در آینــده مــدل شــود)که نشــد و نخواهــد 

شد(
پ.ن:

- از پدرم برای گرفتن این عکس و نبودن در هیچ عکسی تشکر میکنم.
- یادتان باشد قرار نیست به همه ی قول هایتان عمل کنید.

- نامه هایتان را خوش خط بنویسد.

تصویرنویسی
هانا سعید منجمیان

پایه  هفتم

مدلی که مدل نبود و نیست و نخواهد شد
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خط مشاور

برای افزایش بازدهی هنگام مطالعه و داشتن حافظه ای بهتر، تغذیه صحیح بسیار مهم است. 
در ادامه با مواد غذایی مهم و تاثیر آنها بر مغز آشنا می شویم. 

دو عامل مهم برای داشتن مغزی فعال، عبارتند از:
1- گلوکز

2- اکسیژن 

افزایش حافظه
اگر می خواهید یک مطلب را با یک بار مطالعه حفظ شوید باید میزان کولین مغزتان باال باشد.

تاثیر تغذیه در افزایش هوش، حافظه و یادگیری

 دکتر سارا پارساپور
مشاور  تحصیلی فرزانگان4

مواد غذایی حاوی کولین 

مواد غذایی حاوی تیروزین 

موز
یک عدد

موز
یک عدد

خانواده کلم ها
یک کاسه

خانواده کلم ها
یک کاسه

فندق خام 
10 عدد

فندق خام 
10 عدد

تخم مرغ پخته با 
زرده سفت

افزایش میزان یادگیری
اگر میخواهید میزان یادگیری را باال ببرید به طوری که در همان مرتبه اول تدریس مطالب را به 

طور کامل یادبگیرید باید تیروزین مغز را باال ببرید.

دریچه ای رو به فرشته یخی
در حــال دویــدن هســتم. چنــد دقیقــه پیش،شــکارچی ای بــا لباســی کــه انــگار 
بــا پوســت خــرس درســت شــده بــود و شــال گردنــی کــه فکــر میکنــم از جنــس 
دم راســو بــود؛ همــراه بــا ســگ هاســکی و تفنــگ شــکاری اش بــه ســمت مــن 
تیرانــدازی کــرد. مــن توانســتم جاخالــی بدهــم و بعــد هــم بــا ســرعت بــه اینجا 

در عمــق جنــگل پنــاه آوردم.
حــاال دیگــر ضربــان قلبــم را، آنقــدر شــدید حــس نمــی کنــم و ترســی نــدارم؛ 
اما در حالت آماده باش هســتم. االن بیشــتر، ســردی و یخ بودن کریســتال 

هــای بــرف را روی ســم هایــم حــس مــی کنــم.
مــن عاشــق فصــل زمســتان هســتم و البتــه عاشــق قندیــل هــای آویــزان شــده 
از بــرگ هــای درختــان کاج. نمــی دانــم درســت مــی بینــم یــا نــه امــا گــوزن ماده 
ای بــا چهــره ای نگــران، بــا چشــمان گــرد و پــر از تــرس بــا مــژه هــای بلنــدی 
کــه ســنگینی دانــه هــای بــرف را حمــل میکننــد، بــه طــرف کوهســتانِ »فرشــته 
یخــی« مــی رود. ناگهــان صــدای شــلیکی مــن را از حالــت خمــاری در می آورد.

دوبــاره همــان شــکارچی!
شــکارچی دنبــال گــوزن مــاده مــی رود و ســگ او ، مــرا دنبــال میکنــد. بــا تمــام 
ســرعت، بــا کمــک پاهــای قــوی ام مــی دوم و از موانــع مــی پــرم. فقــط یــک 
لحظــه نگاهــم را بــه شــکارچی مــی دوزم و مــی بینــم او از دنبــال کــردن گــوزن 

دســت کشــیده اســت و حــاال بــه ســمت مــن هــدف گیــری کــرده اســت. مــن 
ســعی میکنــم از آن شــیء ای کــه هــوا را مــی شــکافد و ســوت زنــان مــرا 

دنبــال میکنــد فاصلــه گیــرم! 
اما نمیتوانم؛ به ساق پایم برخورد می کند.
سرمای برف صورت مرا در آغوش می گیرد.

گرمــای نفــس هــای ســگ هاســکی را در نزدیکــی ســرم حس 
میکنم.

آیا این پایان زندگی من است؟!

نگین گودرزی
پایه هشتم
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افزایش بهره هوشی
اگر می خواهید بهره هوش باال برود و اکثر تست های ریاضی و فیزیک را در همان مرتبه اول با 

سرعت زیاد حل کنید باید میزان لیسیتین مغز را باال ببرید.

امیدوارم با رعایت موارد گفته شده، بتوانید به خوبی یادگیری خود را افزایش دهید.

افزایش سیستم ایمنی بدن
برای افزایش سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از ابتا به بیماری های میکروبی و عفونی سطح 

ویتامین C بدن باید باال باشد.

مواد غذایی حاوی لیسیتین 

 C مواد غذایی حاوی ویتامین

شیر سویا

سبزی جعفری

تخم مرغ آبپز با 
زرده سفت

لیموترش و 
لیمو شیرین

ماهی گرمسیری

پرتقال

کنجد و 
مشتقات کنجد

فلفل دلمه ای قرمز

اپره خط

بررسی خاصیت پروتئازی باکتری باسیلوس سابتیلیس خاک
خالصه ای از مقاله ثبت شده در پایگاه استنادی سیویلیا با عنوان

دارنــد،  زندگــی بشــر  نقــش مهمــی در  آنزيم هــا 
آنزيم هــا ترکیباتــی هســتند کــه می تواننــد ســرعت 

واکنــش را تــا حــدود 107 برابــر افزايــش دهنــد. 
موقعیــت  در  واکنــش  يــک  ســريع  انجــام 
و  دمــا  ماننــد  ويــژه ای  شــرايط  بــه  آزمايشــگاهی 
فشــار بــاال نیــاز دارد. لــذا بايــد در ياخته که شــرايط 
محیطــی در آن کامــل ثابــت اســت و انجــام چنیــن 
مکانیســمی  اســت،  کنــد  بســیار  هايــی  واکنــش 

باشــد. دقیــق وجــود داشــته 
ايــن عمــل بــه وســیله آنزيم هــا صــورت می گیــرد. 
آنزيم هــا بــه هيچ وجــه موجــودات زنــده نيســتند، 
بلکــه مــواد بيولوژيکــي هســتند، بــه ايــن معنــا کــه 
موجــودات  زنــده آنهــا را بــراي زنــده مانــدن توليــد 

مي کننــد. 
ايــن موجــودات زنــده يعنــی انســان ها، حيوانــات، 
چشــم  بــا  کــه  ذره بينــی  موجــودات  و  گياهــان 
غيرمســلح ديــده نمي شــوند، همــه و همــه آنزيــم 
توليــد   می کننــد تــا بتواننــد مــواد غذايــی اطرافشــان 
را بــه مــواد قابــل جــذب در سلول هايشــان تبديــل 
جديــد  ســلول هاي  کننــد،  توليــد  انــرژي  کننــد، 

بســازند و بــه حيــات خــود ادامــه دهنــد.
 اگــر بــدن مــا قــادر بــه توليــد آنزيــم بــه انــدازه کافی 
نباشــد، ســامتی ما به خطر مي افتد و گاه مجبور 
تاميــن  ديگــری  منابــع  از  را  آنزيم هــا  مي شــويم 
کنيــم، ماننــد قرص هــای معــده ای کــه مخلوطــی از 
ــراي هضــم غــذا هســتند.  ــاز ب آنزيم هــای مــورد ني

آنزيم هــا کاتاليزگرهــای بيولوژيکــی هســتند. 
کــه  اســت  آنزيم هايــی  از  يکــی  پروتئــاز  آنزيــم 

قــرار  اســتفاده  مــورد  و  دارد  وجــود  در طبیعــت 
می گیــرد. 

جهانــی  بــازار  از  درصــد   65 حــدود  پروتئازهــا 
آنزيم هــای صنعتــی و حــدود 25 درصــد از تولیــد 
کل آنزيــم هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
روزمــره  زندگــی  و  مختلــف  صنايــع  در  بنابرايــن 

اهمیــت  هســتند. حائــز  بســیار 
ــی هــای  ــه افزودن ــع مختلــف از جمل ــا در صناي آنه
نقــره  بازيافــت  فاضــاب،  تیمــار  هــا،  شــوينده 
فیلم هــای  چرم ســازی،  غذايــی،  صنايــع  در  و 
عکســبرداری بــا اشــعه ايکــس و داروســازی کاربــرد 

دارنــد.
آنزيم هــای پروتئولیتیــک در باکتری هــا، آغازيــان، 
انــواع خاصــی از جلبک هــا، برخــی ويروس هــا و 

گیاهــان وجــود دارنــد. 
ايــن حــال، آنهــا در حیوانــات بســیار فــراوان  بــا 
هســتند. يکی از مکان های طبیعی که منابع غنی 

از آنزيــم پروتئــاز هســتند خاک هــا مــی باشــند. 
باکتری هــای خــاک بــه دلیــل غنــی بــودن خــاک از 
مــواد معدنــی مختلــف منابــع بســیار خوبــی بــرای 
تولیــد آنزيم هايــی هســتند کــه می توانــد به انســان 

هــا در صنايــع مختلــف کمــک شــايانی کنــد.
بــه  پروتئین گــوار  یــا   )Protease( پروتئــاز 
تجزیــه  باعــث  کــه  می شــود  گفتــه  آنزیم هایــی 

می شــوند.  پروتئین هــا 
پروتئازها شامل سرین پروتئازها، متالوپروتئازها، 
و  پروتئازهــا  سیســتئین  پروتئازهــا،  آســپارتیک 

ترئونیــن پروتئازهــا می باشــند.

 پرنیان اشرفی 
پایه دهم
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یک پروتئاز ممکن اســت چندین سوبســترا داشــته 
توســط چندیــن  یــک سوبســترا  اینکــه  یــا  باشــد 
پروتئــاز بــرش یابــد. برخــی از پروتئازهــا بــه علــت 
اتوالیزیــز حتــی می تواننــد خــود، سوبســترای خــود 

باشــند. 
پروتئازهــا اغلــب بصــورت آبشــاری عمــل می کننــد 
یعنــی به طــور پــی در پــی یــک پروتئــاز باعــث فعــال 

شــدن پروتئــاز بعــد از خــود می شــود. 
پروتئاز هــا بــر اســاس مکانیســم پروتئولیتیــک و 
گــروه عاملــی در جایــگاه فعــال، بــه چهــار گــروه، 
ســرین پروتئــاز، آســپارتیک پروتئــاز، سیســتئین 

پروتئــاز و متالوپروتئــاز تقســیم می شــوند.
خــاک بــه عنــوان يکی از مهم ترين اکوسیســتم های 
مختلــف  انــواع  تکثیــر  و  رشــد  محــل  میکروبــی 

اســت. میکروارگانیســم ها 
آرتروباکتری هــا،  شــامل  خــاک  باکتری هــای 
اســپورزا،  باســیل های  ســودوموناس ها، 
باکتری های میله ا ی غیر اسپورزا، اکتینومیست ها 

هســتند.  ســیانوباکترها  و 
خــاک  در  جنــس،  تعــداد  نظــر  از  آرتروباکترهــا 
غالــب هســتند. ايــن باکتری هــا چندشــکلی و از 
ِــرَم متغیــر هســتند. بســیاری از ايــن  نظــر واکنــش گ
نــوع باکتری هــا دارای تحــرک ضعیــف و همگــی 
آنهــا دارای ســرعت رشــد کــم بــوده و قــدرت رقابــت 

ــد. ــادی ندارن زي
ســودوموناس ها حالــت میلــه ای، راســت يــا خمیده 
دارنــد. و بیــن 5 تــا 20 تــا درصــد کل باکتری هــای 

خــاک را شــامل می شــوند. 
گــرم  واکنش هــای  نظــر  از  اســپورزا  باســیل های 
متحــرک هســتند، ايــن باکتری هــا می تواننــد در 
اتانــول،  ماننــد  محصوالتــی  گلوکــز  تخمیــر  اثــر 
هیــدروژن، اســتین، اسیدهای اســتیک، فورمیــک، 
الکتیک و سوکسینیک را تولید کنند. باکتری های 
میلــه ای غیــر اســپورزا از مهم تريــن باکتری هــای 
خــاک هســتند کــه در حالــت آزاد ازت مولکولــی را 

تثبیــت می کننــد.
 ايــن نــوع باکتری هــا از ديگــر باکتری های تخمیرگر 

هستند. 
گروه هــای  مهم تريــن  از  يکــی  اکتینومیســت ها 

می دهنــد. تشــکیل  را  میکروبــی 
آنتی بیوتیــک  اکتینومیســت ها مولــد  از  بســیاری 

هســتند. 

فتوســنتز  پروکاريوت هــای  نیــز  ســیانوباکترها 
کننــده کلروفیــل دار هســتند و حــاوی رنگدانــه 

شــند.  می با
ســیانوباکترها بــه صــورت تــک ســلولی، تــوده ای يــا 
رشــته ای ديــده می شــوند و ســیانوباکترها دارای 

حرکــت کنــد و خزنــده هســتند.
در سیتوپاســم ايــن باکتری هــا اجــزای فتوســنتز 
کننــده موســوم بــه تیاکوئیــد وجــود دارنــد کــه در 
ســطح آنهــا ذرات حــاوی رنگدانــه يافــت می شــود. 
بــا  هم زيســت  صــورت  بــه  باکتری هــا  نــوع  ايــن 

می شــوند.  يافــت  گیاهــان  از  پــاره ای 
پروتئــاز  آنزیــم  مولــد  باکتری هــای  مهم تریــن 
قلیایــی شــامل استرپتومایســس آلبیدوفالــووس، 
استرپتومایســس ولگاریــس، ســلولزی میکروبیــوم 
ســلوالنس و باســیلوس ســابتیلیس مــی باشــند.
مهم تریــن قارچ هــای مولــد آنزیــم پروتئــاز قلیایــی 

شــامل:
آســپرژیلوس نایجــر، آســپرژیلوس نیدوالنــس و 

می باشــند. اوریزائــه  آســپرژیلوس 
مهم  تریــن مخمرهــای مولــد آنزیــم پروتئــاز قلیایــی 

شــامل:
و  لیپولیتیــکا  یاروویــا  پلوالنــس  آئروبازیدیــوم 

می باشــند. اولــه آ  کاندیــدا 
از  گوناگــون  صنایــع  در  قلیایــی  پروتئــاز  آنزیــم 
جملــه صنایــع دباغــی، صنایــع دترجنــت، بازیافــت 
نقــره، صنایــع غذایــی، صنایــع ابریشــم، عکاســی، 

داروســازی و تصفیــه پســاب کاربــرد دارد.

یافته های پژوهش
طبــق تحقیقــات انجــام شــده و مقــاالت خوانــده 
شــده از ســایت هــای معتبــر، روش هــای گوناگونــی 
خــاک  از  مختلــف  باکتري هــاي  جداســازی  بــرای 

وجــود دارد؛
امــا روش منحصــر بــه فــرد پاستاريزاســيون بــرای 
جداســازی ســويه باســيلوس ســابتيليس از ديگــر 

روش هــا مناســب تر اســت. 
پــس از جداســازی ايــن باکتری هــا بــرای خالــص 
ســازی باکتری هــای جداشــده مقاله هــای مختلــف 
مطالعــه شــد و دریافــت شــد کــه روش پورپلیــت 
یــا کــخ مناســب ترین روش بــرای خالــص ســازی 

می باشــد.
پــس خالــص ســازی آنهــا بــه ایــن روش، آنهــا را 

ميــزان  بيــوره  محلــول  توســط  کــه  مــوادي  روي 
پروتئينشــان بررســی کرديــم و متوجــه شــدیم کــه 
تخــم مــرغ نســبت بــه بقیــه مــواد آزمایــش شــده 
دارای میــزان پروتئیــن بیشــتری اســت و می توانــد 
مــا  پژوهــش  بــرای  مناســب تری  غذایــی  مــاده 

می باشــد.
 پس از آزمايش باکتری های اســتخراج شــده روی 
تخــم مــرغ می تــوان متوجــه خاصيــت پروتئــازی 

باکتــری باســيلوس ســابتيليس خــاک شــد.

بحث و بررسی
امــروزه اکثــر مــا از اهميــت ويتامين هــا و مــواد 
معدنــي در کمــک بــه ســامت بدنمــان تــا حــدودی 

آگاه و مطلــع هســتيم. 
در ایــن پژوهــش آنزیــم اصلــی بررســی شــده آنزیــم 
پروتئــاز بــوده کــه از جملــه آنزیم های مهم طبیعت 
بهداشــت  و  صنعــت  در  کــه  می شــوند  شــمرده 

کاربــرد وســیعی دارنــد.
ایــن آنزیــم، آنزیمــی طبیعــی بــوده کــه بــه طــور 
معمــول در طبیعــت یافــت می شــود و همچنیــن 
توســط میکروارگانیســم هــای موجــود در طبیعــت 
بخش هــای  طبــق  اســت.  دسترســی  قابــل  نیــز 
از  غنــی  منابــع  از  یکــی  به عنــوان  خــاک  قبــل 
میکروارگانیســم ها معرفــی شــد و قطعــا جانــداران 
ذره بينی که توانايی توليد آنزيم پروتئاز را داشــته 
باشــند را می تــوان بــه راحتــی در خــاک پيــدا کــرد.
حــال کــه خــاک منبــع بســيار غنــی بــرای اســتفاده 
از آنزيــم اســت می تــوان از میکروارگانیســم های 
آن بــرای افزایــش تولیــد آنزیــم پروتئــاز و اســتفاده 
بیشــتر آن در صنعــت کمــک گرفــت و بســیاری از 

مشــکات انســان ها را در ایــن راســتا حــل کــرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
خــاک،  در  موجــود  میکروارگانیســم های  بیــن 
باکتری هــا جــزو بهتریــن موجوداتــی هســتند کــه 
کــرد. اســتفاده  ایــن راســتا  آنهــا در  از  می تــوان 

گونه هــای مختلفــی از باکتری هــا در خــاک زندگــی 
می کننــد کــه بيــن ايــن باکتــری هــا باســيلوس ها 
بیــن  از  و  باشــند  انتخــاب  بهتریــن  می تواننــد 
ســابتیلیس  باســیلوس  گونــه  باســیلوس ها، 
می توانــد بــرای اســتفاده از آنزیــم پروتئــاز تولیــد 

شــده مناســب باشــد. 

حال با این توصیفات و اطاعات موجود از فواید 
آنزيم هــا  گفــت  مي تــوان  طبیعــت  در  آنزیم هــا 
مــوادی هســتند کــه می تواننــد روياهــای ديرينــه 
انســان ها را به حقيقت برســانند، روياهايی مانند 
ســرعت بخشــيدن در واکنش هــاي شــيميايی و... 
ــد کمــک بســيار  ــن افزايــش ســرعت می توان کــه اي
بزرگــی در زمينــه پيشــرفت بشــر در علــم و فنــاوری 

کنــد.
ايــن  از  طــور طبيعــی  بــه  تــوان  مــی  کــه  اکنــون 
آنزيم هــا اســتفاده کــرد و آنهــا را بــه طــور مســتقيم 
کــرد  دريافــت  و  درخواســت  طبيعــت  خــود  از 
می تــوان باکتــری هــا را بــه خصــوص باســيلوس 
ســابتيليس ها را بــه عنــوان همــکاران انســان ها 
در زمينــه توليــد آنزيــم بــه خصــوص انزيــم پروتئــاز 
دانســت و از آنهــا در زمينه هــای مختلــف در جهــت 
رشــد، پيشــرفت و افزايــش ســرعت بشــر در علــم 

اســتفاده کــرد.
طبــق نتايــج بــه دســت آمــده پيشــنهاد مي شــود کــه 
در کنار توليد صنعتی آنزيم پروتئاز در کارخانه ها 
از ايــن گونــه باکتــری  هــا نيــز اســتفاده شــود تــا 
توليــد آنزيــم پروتئــاز بــه ميــزان خوبــی رســيده و در 
آينــده دچــار کمبــود ايــن آنزيــم نباشــيم زيــرا خــود 
طبيعــت ايــن هديــه ارزشــمند را به مــا تقديم کرده 
اســت تــا آينــدگان نيــز از ايــن گوهر کمال اســتفاده 
را ببرنــد. البتــه ايــن طــرح ماننــد دیگــر طرح هــا نيــز 
می تــوان  کــه  می باشــد  محدوديت هایــی  شــامل 
بــه تولیــد بخــارات ســمی توســط باکتــری اشــاره 
کــرد امــا بــا دقــت کامــل و توجــه بــه توصیه هــای 
بهداشــتی می تــوان از خطــرات احتمالــی جلوگیــری 

کــرد.
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خط روی خط
فعالیت های واحد آموزش متوسطه اول:

اولیــای 	  بــا  گروهــی  و  فــردی  مشــاوره 
نهــم  و  هشــتم  هفتــم  پایه هــای  دانش آمــوزان 

برگزاری کار سوق خاقیت ویژه پایه هفتم 	 
برگزاری جشنواره صبحانه سالم	 
برگزاری مراسم دهه ریاضی	 
)درون 	  ورزشــی  المپیــاد  مراســم  برگــزاری 

مدرســه ای(

بزرگداشت هفته بهداشت روان 	 
ارائــه کارنامــه ماهانــه مهــر و آبــان به صــورت 	 

حضــوری و ســامانه مدبــر 
ــه 	  ــا پای ــران و اولی برگــزاری جلســه معارفــه دبی

هفتــم 

تدوین میثاق نامه	 
برگزاری شورای دبیران مهرماه 	 
ریاضــی، 	  آموزشــی  دپارتمان هــای  برگــزاری 

زبــان و  ،ادبیــات  مطالعــات 
برگزاری کاس رفع اشکال ریاضی 	 

برگزاری شورای مدرسه در آذر ماه	 
برگزاری ستاد امتحانات نیمسال اول	 
برگــزاری کار گــروه )آموزشــی-علمی( انجمــن 	 

اولیــا و مربیــان
برگــزاری کاس هــای تقویتــی برگــزاری کمیتــه 	 

ــی  هدایــت تحصیل
تشــکیل کاس هــای پیشــرفته ریاضــی زیســت 	 

ادبیــات و فیزیــک
به صــورت 	  اول  نوبــت  میــان  کارنامــه  ارائــه 

مجــازی
برگزاری مانور زلزله	 
برگزاری جلسه کیفیت بخشی آموزشی	 

 
فعالیت های واحد آموزش دوره دوم:

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان	 
برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان 	 
برگزاری شورای مدرسه	 

بزرگداشت هفته بهداشت روان 	 
برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان	 
برگزاری آزمون جامع 	 
بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان 	 
برگزاری شورای دبیران	 
برگزاری جلسه کیفیت بخشی آموزشی 	 
برگزاری المپیاد ورزشی )درون مدرسه ای(	 

برگزاری جلسه آموزش خانواده	 

برگزاری کاس فوق برنامه شیمی	 
اجرای طرح همیار معلم 	 
پایش رشد دانش آموزان پایه ی دهم 	 
بزرگداشت روز آزمایشگاه	 
برگــزاری کاس فــوق برنامــه زیست شناســی 	 

جهــت تعمیــق یادگیــری
زمین شناســی 	  برنامــه  فــوق  کاس  برگــزاری 

یادگیــری  تعمــق  یازدهــم جهــت  پایــه 
برگزاری دپارتمان های آموزشی	 
شرکت در وبینار های تخصصی 	 
برگزاری مراسم بزرگداشت دهه ریاضی 	 
آموزش وپــرورش 	  فرهنگــی  همــکاران  بازدیــد 

صنعتــی  گــروه  از  تهــران  ســیزده  منطقــه 
ایران خــودرو

برگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی	 
روزهــای 	  در  تقویتــی  کاس هــای  برگــزاری 

پنجشــنبه
 تنظیم برنامه امتحانی نیمسال اول	 
 ارائه کارنامه مستمر به اولیا 	 
برگزاری جلسه دپارتمان مشاوره 	 

 
فعالیت های واحد فرهنگی دوره اول و دوم:

فضاسازی متناسب با آغاز سال تحصیلی	 
فضاســازی و نمایشــگاه پوســتر بــه مناســبت 	 

گرامی داشــت هفتــه دفــاع مقــدس 
گــروه 	  همراهــی  بــا  مجیــد  کام هللا  تــاوت 

قــرآن حامــان 

گرامــی 	  همســر  خاطــرات  بیــان  و  ســخنرانی 
بــه  ســلیمانی  طباطبایــی  رضــا  ســید  شــهید 

مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت 
تقدیر از همکاران محترم خانواده های شهدا	 
برگــزاری مراســم میهمانــی الله هــا ) غبارروبــی 	 

مــزار شــهدا
دیــدار 	  روشــن  الله هــای  ملــی  طــرح  افتتــاح 

بــا آزاده و جانبــاز معــزز هشــت ســال دفــاع 
احمــدی ناصــر  آقــای  جنــاب  مقــدس 

برگــزاری ویژه برنامــه میــاد پیامبــر ص و امــام 	 
جعفــر صــادق ع و بزرگداشــت حافــظ

مشــارکت 	  و  عاطفه هــا  جشــن  برگــزاری 
ن زا مــو نش آ ا د

بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل 	 
روز 	  و  آبــان  ســیزده  روز  گرامی داشــت 

ز مــو نش آ ا د
شــروع اجــرای طــرح مشــکات ) تدبــر در قــرآن( 	 

ــه مناســبت میــاد  ــور ب ــوان یــک لقمــه ن ــا عن ب
امــام حســن عســکری ع  

 برگزاری مراسم هفتگی دعای پرفیض توسل	 
برگــزاری مانــور زلزلــه و حضــور اعضــای هــال 	 

احمــر در مدرســه 
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تشــویق 	  جهــت  نمازخانــه  فضاســازی 
جماعــت  نمــاز  در  شــرکت  بــه  دانش آمــوزان 

و 	  دانش آمــوزی  انتخابــات شــورای  برگــزاری   
اعــام نتایــج انتخابــات 

روز 	  و  زینــب  حضــرت  میــاد  گرامی داشــت   
پرســتار

پرســتار 	  از  تقدیــر  و  صمیمانــه  نشســت 
چهــار  فرزانــگان  دبیرســتان  فارغ التحصیــل 
پرســتار  روز  مناســبت  بــه  غــزل حســینی  خانــم 

برگزاری مسابقه و اهدای جوایز  	 
کربــا 	  پرســتار  میــاد  مناســبت  بــه  پذیرایــی 

علیهاالســام  کبــری  زینــب  حضــرت 

برگــزاری دورهمــی صبحــگاه مهارت های کنترل 	 
استرس

دوره 	  ویــژه  مهدویــت  صبحگاه هــای  برگــزاری 
دوم

نــور ویــژه 	  برگــزاری صبحگاه هــای یــک لقمــه 
اول دوره 

قــرآن 	  در  تدبــر  جلســات  سلســله  برگــزاری 
ماهیانــه به صــورت 

برگــزاری اردوی مجموعــه ورزشــی انقــاب ویــژه 	 
پایــه دهــم و یازدهــم

برگــزاری اردوی ســرزمین روشــانو ویــژه پایــه 	 
هفتــم 

برگــزاری مراســم افتتاحیــه مســابقات قرآنــی و 	 
تقدیــر اســت برگزیــدگان درس هایــی از قــرآن

برگــزاری اردوی اتــاق فــرار و بولینــگ بــرج میاد 	 
ویــژه پایــه نهم

فعالبت های واحد پژوهش:
برگــزاری کاس هــای تکمیلــی رشــته پژوهشــی 	 

IYPT

در 	  دانش آمــوزان  ثبت نــام  و  اطاع رســانی 
افــرا دانش آمــوزی  جشــنواره 

برگزاری جلسه شورای دبیران پژوهشی 	 
تدویــن زمان بنــدی ارائــه مســتندات پروژه هــای 	 

پژوهشی 
گردآوری افتخارات پژوهشی	 
اجرایــی 	  تیــم  نــام  ثبــت  جهــت  اطاع رســانی 

چــکاد  نمایشــگاه  و  علــوم  کارگاه 
دریافــت و داوری پروپــوزال هــای پروژه هــای 	 

دانش آمــوزی
ارائه راهنمای ارائه پروژه های دانش آموزی	 
برگزاری جلســه هم اندیشــی رابطین پژوهشــی 	 

پژوهش ســرای دکتر حســابی
ارائه کارنامه پژوهشی دانش آموزان	 

فعالیت های واحد کتابخانه:
تزییــن فضــای بیرونــی کتابخانــه )بــرد و بنــر( به 	 

مناســبت هفتــه دفاع مقدس
تزییــن فضــای داخلــی کتابخانــه بــرای هفتــه 	 

دفــاع مقــدس 

بــا 	  کتــاب  نمایشــگاه  میزهــای  ســازی  آمــاده 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  بــرای   %20 تخفیــف 

تزییــن فضــای کتابخانــه و برپایــی نمایشــگاه 	 
و  اولیــاء  پیونــد  هفتــه  مناســبت  بــه  کتــاب 

مربیــان
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بــه مناســبت هفتــه 	 

پیونــد اولیــاء و مربیــان
بــه مناســبت 	  برگــزاری  مســابقه کتابخوانــی 

هفتــه دفــاع مقــدس 
آماده سازی کارتهای عضویت 	 
برپایی مسابقات کتابخوانی در آبان ماه	 
تزییــن و فضاســازی بــه مناســبت هفتــه کتــاب 	 

و کتابخوانــی 
افتتاحیــه هفتــه کتــاب و کتابخوانــی بــا حضــور 	 
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اجــرای طــرح همیــار کتابــدار بــا اهــداء کارت 	 
رســمی همیــار کتابــدار و پیکســل

ــه  و اقــدام 	  حضــور دانــش آمــوزان در کتابخان
بــه تهیــه بــوک مــارک

برپایــی نمایشــگاه کتــاب بــه مناســبت هفتــه 	 
کتــاب و کتابخوانــی

برپایــی ایســتگاه اهــدای کتــاب در هفتــه کتــاب 	 
و کتابخوانی

برگــزاری جلســه نقــد و معرفــی کتــاب با حضور 	 
خانــم پریــزاد در واحــد کتابخانــه بــرای دانــش 

آمــوزان دوره اول در آبــان مــاه

نشســت صمیمــی بــا حضــور ســرکار خانــم دکتــر 	 
صمیعــی پیرامــون هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 

بــرای دانــش آمــوزان دوره دوم 
اهــدای کتــاب توســط دانــش آمــوزان بــه واحــد 	 

کتابخانــه
اهداء جوایز مســابقه کتابخوانی به برگزیدگان 	 

فعــال کتابخــوان "در هفتــه کتاب و کتابخوانی"
اهداء جوایز مســابقه روزنامه دیواری به دانش 	 

آموزان دوره اول
دانــش 	  بــه  پادکســت  اهــداء جوایــز مســابقه 

اول دوره  آمــوزان 
از همــکاری همیــاران 	  اهــداء جوایــز و تقدیــر 

تحصیلــی  دوره  دو  کتابــدار 
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چین

بعنــوان کســی کــه عاشــق پادکســته، تصمیــم گرفتــم 
تــو ایــن شــماره از مجلــه، شــما خواننــدگان عزیــز 
ــا ایــن رســانه جــذاب آشــنا  ــگان 4 رو ب نشــریه فرزان

کنــم.
میدونــم خیلــی هاتــون از قبــل بــا پادکســت آشــنا 
هســتید... ایــن مطلــب شــاید خیلــی به کارتــون نیاد.
خب اول باید بگم پادکســت podcast چی هســت؛ 
روی  بــر  کــه  هســت  صوتــی  فایلهــای  پادکســت، 
ســرورهای مشــخصی آپلود میشــه و شــما می توانید 
بــه کمــک برنامه هایــی کــه بــرای گــوش دادن بــه 
پادکســت طراحــی شــده اند، مشــترکِ   اونهــا بشــوید 

یــا اصطاحــاً  Subscribe کنیــد.
درواقــع چنــل هایــی کــه مشترکشــون میشــید هــر 
چنــد وقــت یکبــار اپیــزود جدیــدی رو منتشــر میکنــن 

کــه میتونیــد بهشــون گــوش بدیــد.
ایــن  میشــه  چطــوری  اصــا  کــه  اینــه  دوم  ســوال 
پادکســتارو گــوش بدیــم؟ یــه ســری اَپ )اپلیکیشــن( 
"پادگیر" هستن که پادکست هارو از اونجا میتونید 
گوش کنید. پیشــنهاد من، اپ castbox هســت که 
بــه راحتــی میتونیــد رو گوشــی هاتــون نصــب کنیــد 
البتــه اپ هــای دیگــه هــم مثــل اپــل پادکســت، گوگل 

پادکســت  و ... هــم هســتن.
یــه نکتــه مهمــی کــه خــود پادکســتر هــا )پادکســتر 
بــه شــخصی میگــن کــه پادکســت رو ســاخته( خیلــی 
بهش تاکید دارن اینه که پادکستاشــونو از خود اپ 
هــای پادگیــر گــوش کنیــد و نــه اینکــه فایــل دانلــود 
شــده ش رو از شــخص دیگه ای بگیرید ) که خیلی 
بــا گــوش کــردن  اینــکارو میکنــن(؛  هــا متاســفانه 
پادکســت از ایــن پادگیرهــا، پادکســتر میتونــه آمــار 
دقیقــی از اینکــه کــدوم اپیــزود هــا چنــد بــار پخــش 
شــدن و گــروه ســنی شــون در چــه رنجــی هســت و 

پادکست

 بهاره شاه والیتی 
سردبیر

کلــی اطاعــات دیگــه بگیره و پادکســتش رو به لحاظ 
کیفــی ارتقــا بــده.

ضمنــا بایــد بدونیــد کــه پادکســت هــا بــرای مــن و 
شــمای شــنونده رایگانه و پادکســتر هرچقد مشــترک 
)subscriber( بیشــتری داشــته باشــه راحتتر میتونه 
اسپانســر پیــدا کنــه کــه هزینــه هــای پادکســت رو 
اسپانســر  کــه  هایــی  پادکســت  )درواقــع  بپــردازن 
دارن، یــه جاهایــی از پادکســت تبلیغــات اسپانســر 

رو میکنــن(
ســوال ســوم اینکــه اصــا از بیــن ایــن همــه پادکســت، 
چطــوری میتونیــم پادکســت مــورد عاقــه مونــو پیــدا 

کنیم؟
پادکســت یــه رســانه مســتقل هســت. هــر کســی 
میتونــه پادکســت خــودش رو بســازه )البتــه دســتگاه 
هــای ضبــط صــدای باکیفیــت و مــکان مناســب رو 
هــم بایــد تهیــه کــرد( وکلــی پادکســت در موضوعــات 
مختلــف وجــود داره. یــه راه اینکــه پادکســت مــورد 
عاقــه تونــو پیــدا کنیــد اینــه کــه کلیــد واژه مــورد 
نظرتونــو تــو اپ پادگیــر ســرچ کنیــد کــه البتــه شــاید 

ــه پادکســت خوبــی پیــدا نکنیــد. ب
خــود پادکســتر هــا هــم موضــوع پادکستشــون رو 
در حــد چنــد جملــه در بخــش توضیحــات پادکســت 

مینویســن.  )details(
راه دیگــه ش اینــه کــه از اشــخاصی کــه پادکســت 
گــوش میــدن بپرســید... معمــوال پیشــنهادای خوبــی 
میشــنوید. اصــا پادکســت هــای بــا مشــترک بــاال 
خــود  و  شــدن.  معــروف  کــه  شــده  همینطــوری 
پادکســتر هــا هــم میگــن بزرگتریــن حمایتــی کــه 
میتونیــم ازشــون بکنیــم اینــه کــه پادکستشــونو بــه 

کنیــم. دوســتانمون معرفــی 

پــس بعنــوان کســی کــه پادکســت گــوش میــده، وظیفــه خــودم میدونــم کــه چنــد تــا از پادکســتای قشــنگ 
ایرانــی رو بهتــون معرفــی کنــم و در نهایــت ممکنــه از بعضیاشــون خوشــتون بیــاد یــا نیــاد...

On podcast پادکست آن
داستان واقعی  آدمهارو تعریف میکنن تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم .

StringCast استرینگ کست
هر اپیرزود، داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی ست که جهان مارو به نحوی تغییر داده.

)حتــی اگرمثــل مــن از چیــزای علمــی خوشــتون نمیــاد گــوش کنید چون گوینــده خوب بلده چطور 
جــذاب تعریف کنه!(

پادکست رخ
داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران و جهان رو رقم زدند

ChannelB چنل بی
در هر اپیزود، گزارش یک ماجرای واقعی رو برامون تعریف میکنند.

Radio Dore Donya رادیو دور دنیا
فرصت تجربه ســفر های شــنیدنی اســت که از گوش هایمان شــروع میشــود و به گوشــه گوشــه 

دنیا میرسد.
Radio Majera رادیو ماجرا

روایــت تجربــه هــای خــاص ســفر جهانگــرد هــا و ایرانگــرد هــا کــه داســتان هایــی برامــون تعریــف 
میکنــن کــه شــاید تابحــال نشــنیده باشــیم.

Ravi راوی
روایــت قصــه کســانی کــه یــک چالشــی تــوی زندگیشــون باعــث شــده قصــه زندگیشــون شــنیدنی 

تــر بشــه
Lumos هری پاتر با لوموس

پادکستی برای طرفداران دنیای هری پاتر!

شاید مهمترین سوال این باشه که چرا به پادکست گوش کنیم؟ 
پادکســت یجورایــی مثــل رادیــو میمونــه جــز اینکــه از قبــل ضبــط شــده و شــما خودتــون انتخــاب 
میکنیــد بــه چــه چیــزی و چــه زمانــی گــوش کنیــد. وقتی تو مســیر هســتید، یــا دارید پیــاده روی 

میکنیــد، یــا داریــد کاری میکنیــد کــه نیــازی بــه تمرکــز ذهنــی روی اونــکار نداریــد، یــا وقتــی 
میخواید چشماتونو ببندید و چند لحظه از کار یا درس استراحت کنید، 

پادکســت میتونــه یــه گزینــه خیلــی مناســب باشــه کــه ســرگرمتون 
کنــه و از حــق نگذریــم، یــه عالمــه چیــز ازش یــاد بگیریــد...

امیــدوارم تونســته باشــم بــه خوبــی شــمارو بــا ایــن رســانه جــذاب 
آشــنا کنم و مشــتاق شــنیدن پادکســت شــده باشــید.
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روی خط

وقتــی صحبــت از خانــه می شــود، اولیــن چیــزی کــه 
بــه ذهنمــان می رســد همــان چهــار دیــواری کوچــک 
یــا بزرگــی اســت کــه در آن زندگــی می کنیــم، شــاید 
کمتــر بــه ایــن فکــر کنیــم کــه خانــه مــا انســان ها و 
حتــی موجــودات زنــده دیگــر جایــی فراتــر و بســیار 
بزرگ تــر از ایــن چهــار دیــواری اســت، خانــه بزرگــی 
کــه همــه مــا آدم هــا بــا هــر شــکل و رنــگ و فرهنــگ 
و زبانــی را در کنــار هــم قــرار داده و از مــا یــک 

خانــواده ســاخته.
دیگــر  یــک حســن  بزرگــی  بــر  عــاوه  ایــن خانــه 
نیــز دارد؛ اینکــه آن خانــه آبــاء و اجــدادی همــه 
انســان های جهــان اســت، جایــی کــه اجــداد تمــام 
مــا آدم هــا در آن بــه دنیــا آمدنــد، قــد کشــیدند و 

زندگــی کردنــد. 
حــاال ایــن ماییــم کــه در ایــن خانــه زندگــی می کنیــم 
و بــرای بــودن آن بایــد بکوشــیم و بجوشــیم تــا 
امانت دار خوبی برای این میراث ارزشمند باشیم، 
میراثــی کــه بایــد ســالم بــه دســت نســل های بعــدی 

بسپاریم.
گرمــای ایــن خانــه موجــب دلگرمــی آدم هاســت 
اگــر بــا دســت خــود آن را ســرد نکنیــم و ایــن خانــه 
امــن اســت اگــر آن را ناامــن نکنیــم و مثــل آغــوش 

ــر  ــرض خط ــن را در مع ــد و زمی ــی بودی ــود فضای ــما موج ــر ش اگ
ــد؟ ــه می کردی ــات آن چ ــرای نج ــد، ب می دیدی

اگــه  موجــود فضــای بــودم و زمیــن را در معــرض خطــر می دیــدم بــا تمام 
ــو  ــد رو کــه زمین موجــودات فضایــی میومــدم زمیــن و تمــام آدم  هــای ب
فقــط حــق خودشــون میدونســتن و در حــال تخریــب اون بــودن،از رو 
ــا هــم زمیــن و  زمیــن جمــع می کــردم و بــه ســیاره ایی دیگــه می بــردم ت

هــم آدم هــای خــوب بــا آرامــش زندگــی کننــد.
)کوثر شهرباف پایه نهم(

مــن بــه همــراه دیگــر موجــودات فضایــی بــرای اصــاح ســبک 
زندگــی انســان هــا بــا آموزشــهای مفیــد وکاربــردی تــاش 

میکــردم.
هر ســال ۹ میلیون تن زباله پاســتیکی در دریا رها میشــود 
و ســاالنه ســه میلیــون و پانصدهــزار نفــر جــان خــود را بــه 
دلیــل بیمــاری هــای ناشــی از آب آلــوده از دســت مــی دهنــد.

از انســان هــا مــی خواســتیم مصــرف پاســتیک کــم کــرده 
واز مــوادی  اســتفاده کننــد کــه قابــل بازیافــت باشــد؛ از 
اتــاف انــرژی پیشــگیری کننــد؛ از خــاک هــا و جنــگل هــا 

وپوشــش گیاهــی محافظــت کننــد؛ دور ریــز مــواد غذایــی 
کننــده کمتــر  پــاک  مــواد شــیمیایی  از  و  کاهــش دهنــد  را 

اســتفاده کننــد؛ بــه کاهــش هــوای آلــوده کمــک می کــردم و در 
ــراز نعمت هــای  ــا زمیــن پ آخــر امیــدوارم انســان  ها همراهــی کننــد وب

ــان وقــدردان باشــند. الهــی مهرب
با آرزوی بهترین ها برای ساکنان کره زمین.

)خانم ورشاویان دبیر پیام های آسمانی(

بی تفاوت نبودم و میومدم زمین...
درسته مردم ازم میترسیدن و فرار میکردن!��

اما خب چاره ای نیس من میخوام نجاتشون بدم؛ 
میومــدم زمیــن و هــر کاری از دســتم بــر میومــد بــرای 
نجاتشــون انجــام میــدادم و بهشــون میفهمونــدم 
بــرای کمــک بهتــون اومــدم و ازم نترســید!��و بــا 
همــکاری هــم تــاش میکردیــم کــه نجــات بدیم و 

خطــر رو برطــرف کنیــم.
)خانم  مشهدی- واحد کامپیوتر(

خانه ما

کوثر شهرباف 
پایه نهم

گــرم مــادر و گهواره ایــی آرام مــا را آرام آرام بــزرگ 
می کنــد تــا بــا دنیــای اطــراف خــود دســت دوســتی 
دهیــم و بــذر شــادی را در آن بکاریــم و نوبهــار 
دســت در دســت هــم و بــا هــم نظاره گــر نهــال 

شــادی باشــیم.
ایــن خانــه بــزرگ آبــاء و اجــدادی، کــره زمین اســت، 

افــراد ایــن خانــه دو دســته اند؛ 
عده ایــی کــه دســت و پــای خــود را دراز کرده انــد تــا 
جایــی بــرای بقیــه نباشــد و بــه تنهایــی از ایــن خانــه 
گلیم شــان  از  فراتــر  کــه  و عده ایــی  ببرنــد  لــذت 
پــا درازی نمی کننــد و جــا بــرای دیگــران بــاز می کننــد 
تــا بــا دیگــران از زندگــی در ایــن خانــه لــذت ببرنــد.

شما از کدام دسته اید؟
بایــد بــه ســیاره ایی دیگــر ســفر کــرد تــا از بــاال بهتــر 
شــاهد اتفاقات خوب و بد زمین بود، پســماندها، 
ســوراخ شــدن الیــه ازن، آلودگی هــای آبــی و هــوا 
وووو این هــا نمی تواننــد اتفاقــات خــوب ایــن خانــه 
باشــند، مبــادا موجــودات غیــر زمینــی از مــا بــه مــا 
دلســوز تر و بــرای نجــات ایــن خانــه خاکــی از مــا 

جلوتــر باشــند !!
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خب این به خیلی چیزا بستگی داره!
اگــر ســیاره خــودم وضعیتــش خیلــی خــوب و گل و بلبــل باشــه و بــه 
تکنولــوژی هایــی دســت پیــدا کــرده باشــیم کــه محیــط زیســت ســیاره 
مــون بــه بهتریــن شــکل باشــه و زمیــن و هــواش هــم پــاک باشــه، بنظــرم 
بهتریــن کار ایــن بــود کــه تعــدادی از انســان هــای متخصــص رو از 
کــره زمیــن میبــردم )بــه اصطاح،بورســیه میکــردم( تــا بــه آدمــا یــاد 
بــدم چطــور زمینشــونو نجــات بــدن و دیگــه از ســوخت هــای فســیلی 
اســتفاده نکنــن و تکنولــوژی مــورد نیازشــون رو هــم در صــورت نیــاز در 

ــدادم. اختیارشــون قــرار می
ولــی جوابــی کــه مــن دادم صرفــا بــا در نظرگرفتــن اینــه کــه ایــن یــه 

فانتــزی باشــه و آنســان هــا طمعــی نداشــته باشــن...
چــون مطمئنــم کــه همیــن انســان هــا وقتــی بــه تکنولــوژی 
پیشــرفته ی مــا دســت پیــدا کنــن، بعــدا باعــث تهدید ســیاره 

مــن میشــن!
)خانم شاه والیتی - سردبیر مجله(

هیــچ کاری نمی کــردم چــون از نظــر مــنِ آدم فضایــی، 
اجــازه  و  نیســتند  خــوب  چنــدان  انســان ها 

مــی دادم ســیاره آنهــا از بیــن بــرود. فقــط 
آدم هــای خــوب رو تــوی ســفینه ام جــا 

مــی دادم تــا زنــده بماننــد.
)کیاناز ستاری پایه نهم(

البتــه نجاتــش مــی دادم تــا ســاکنانی کــه زمیــن رو نابــود کردنــد نــرن 
ســراغ بقیــه ســیاره هــا بــرای زندگــی و همونجــا بمونــن.

)دینا جعفری پایه نهم(

در جــواب ایــن ســوال کــه اگــر مــن یــک موجــود فضایــی 
بــودم و زمیــن را در خطــر دیــدم بــرای نجــات اون چــه 

کاری انجــام میــدادم ، 
بایــد اول یــه ســوال بپرســم!!! از کــی تاحــاال موجــودات 
فضایــی بــه فکــر کــره زمیــن و ســاکنین اون بــودن کــه مــا 

خبــر نداشــتیم؟ تــا اونجایــی کــه تــوی فیلــم هــا دیدیــم اونا 
فقــط مــی خــوان زمیــن و انســان هــا را نابــود کنــن��

خداییــش کوثــر جــان یــه ســوالی پرســیدی کــه اگــر از کریســتوفر 
نوالن )سازنده فیلم های inception و interstellar( هم میپرسیدی 

نمــی تونســت جــواب درســتی بده��
بــه هــر شــکل فــرض مــی کنیــم مــن یــک موجــود فضایی دو رگه هســتم. 
در ایــن صــورت اول ســعی مــی کنــم تــا اونجــا کــه مــی تونــم بچــه هــا را 
بــه جــای امــن در کهکشــان منتقــل کنــم و بعــد کارهــای بعــدی رو انجام 

بــدم  ...��
)خانم فتاحی- معاون آموزشی(

درک  رو  زمیــن  اهــل  دغدغه هــای  چقــدر  فضایــی  موجــودات  نمی دونــم 
بــاال چــه شــکلیه !  از اون  می کننــد، و تصویــر زمیــن 

امــا امیــدوارم مثــل مــا انقــدر در روزمرگــی غــرق نشــوند و نجــات زمیــن رو 
اولویــت اولیــه زندگی شــون قــرار بــدن ، مــن از اون بــاال بیشــتر از هــر چیــزی 
تولیــد زبالــه میبینــم و راهــکاری کــه بــه نظــرم میرســه ترویــج اســتفاده از 
پاســتیک  از  اســتفاده  همــه  ایــن  محیطیــه،  زیســت  پایــدار  محصــوالت 

! بی سابقه ســت 
امــا انــگار یــه دردســر جدیــد هــم در حــال رخ دادنــه کــه اگــر ازش غفلــت کنیم 
بــزودی بــه یــک فاجعــه تبدیــل میشــه... جالبــه هنــوز تعــداد زیــادی از اهالــی 
زمیــن از آســیب  موجــود در ایــن زبالــه ی جدیــد بی خبرنــد ، ایــن زبالــه جدیــد 

ســومین منبــع بــزرگ تولیــد ســرب در زبالــه هــای جامــد شــهریه!
بعله زباله های الکترونیکی !

اجرایــی  مســئولیت  پســماندها،  مدیریــت  قانــون  طبــق 
پســماندهای ویــژه و صنعتــی بــر عهــده تولیدکنندگانــه و در 
واقــع عرضــه کننــدگان اینگونــه خدمــات بایــد جنبــه هــای 

مدیریــت پســماندهای تولیداتشــان را هــم ارائــه دهنــد.
همــه ی اجــزای یــک کامپیوتــر قدیمــی از شیشــه مانیتــور 

ولــی  بازیافتنــد  قابــل  فلــزات داخــل کیــس  تــا 
ســوزانده  ســنتی  روش  بــه  اکثــرا  متاســفانه 

 . میشــوند 
امیــدوارم اهالــی زمیــن هــر چــه زودتــر چــاره ای 

بــرای ایــن معضــل بیندیشــند.
)خانم پریزاد، معاون فرهنگی(

خــب، راســتش انقــد اوضاعــش داغونــه کــه اگــه مــن بــودم قبــل ای نکــه 
آتیشــش دامــن خودمــو بگیــره دُممــو رو کولــم میزاشــتم و فــرار میکردم!

) ر. ی پایه نهم(

مصاحبه گر: کوثر شهرباف
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نمایشــگاه آثــار برگزیــده و مراســم اختتامیــه دومین 
ســازمان  همــکاری  بــا  کوانتــوم  و  لیــزر  کارســوق 
ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان و ســازمان 
ــخ 19 آذر مــاه 1401 در ســالن  ــرژی اتمــی در تاری ان
همایش هــای خوارزمــی پردیــس شــهید شــهریاریِ 
ســازمان انرژی اتمی در تهران، با حضور مســئوالن 
و معاونــان ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای 
از  جمعــی  و  اتمــی  انــرژی  ســازمان  و  درخشــان 

مدیــران وزارت آمــوزش و پــرورش برگــزار  شــد.
در مجموع 20 تیم از استان های آذربایجان شرقی، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  تهــران،  البــرز،  اردبیــل،  
مازندران و نیز شهرســتان های اســتان تهران کشــور 
بــه مرحلــه نهایــی راه  یافتنــد و طرح هــای برتــر آنهــا 

درخشش دانش آموزان مجتمع آموزشی فرزانگان 4 در

نمایشگاه و اختتامیه دومین کارسوق لیزر و کوانتوم

بازدید از رآکتور 
تحقیقاتی 

تهران

غرفه فرزانگان 4

در جریــان اختتامیــه ایــن کارســوق در نمایشــگاهی 
کــه در محــل ســازمان انــرژی اتمی ایــران برپا گردید 

در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت.
و  لیــزر  کارســوق  دومیــن  اختتامیــه  مراســم  در 
بــه  کوانتــوم نیــز از مجمــوع 186 طــرح ارســالی 
ســوی  از  طــرح  علمــی، 54  و  اجرایــی  دبیرخانــه  
کارشناســان و متخصصــان ســازمان انــرژی اتمــی به 
عنــوان طرح هــای برتــر و برگزیــده اعام شــدند و در 

ایــن مراســم مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
آموزشــی  مجتمــع  برگزیــده  دانش آمــوزان 
روز  یزدی نیــا  ثنــا  و  کاویانپــور  فائــزه  فرزانــگان۴، 
شــنبه مــورخ ۱۹ آذر مــاه ۱۴۰۱، در نمایشــگاه و 
اختتامیــه دومیــن کارســوق فنــاوری لیــزر و کوانتــوم 

یافتنــد. اتمــی حضــور  انــرژی  ســازمان  در  واقــع 
در بخــش اول کــه مربــوط بــه نمایشــگاه آثــار برگزیــده ایــن کارســوق بــود، دانش آمــوزان طــرح پژوهشــی 
خــود بــا عنــوان هشــدار لیــزری را بــرای بازدیدکننــدگان از جملــه ریاســت محتــرم ســازمان ملــی پــرورش 
اســتعدادهای درخشــان، مدیــران ســازمان انــرژی اتمــی و مســئولین مرکــز علــوم و فنــون لیــزر ایــران 

ارائــه نمودنــد.
در بخــش دوم یعنــی برگــزاری مراســم اختتامیــه نیــز، پــس از اجــرای ویــژه برنامه های تدارک شــده برای 
مهمانــان، از دانش آمــوزان برگزیــده تقدیــر شــد. در پایــان نیــز دانش آمــوزان از رآکتــور تحقیقاتــی تهران 

بازدیــد کردند.
پریسا زارع
مسئول پژوهش
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خط نو

در ایــن لحظــات، آخریــن دقیقــه آذرمــاه را ورق 
میزنیــم و شــمع هــای روشــن زرد پاییــز را فــوت مــی 

کنیــم. 
امشــب آغــاز زمســتان اســت، چــراغ خانــه هــا هنــوز 
بیدارنــد و خانــه نشــینان گــرد آتــش گــرم دوســتی، 
نشســته انــد و طمــع تــرش و شــیرین انــار را در 

دهــان مــرور میکننــد.
آن طــرف هندوانــه ای منتظــر رســیدن بــه غایــت 
خود اســت تا ســفره یلدا را با رنگ ســرخش تزیین 
کنــد و ایــن طــرف مــادر بــزرگ بــا تســبیح فیــروزه 
ای رنگــش ارزوی ســامتی و عاقبــت بخیــری همــه 

جمــع را از خداونــد طلــب میکنــد. 
از روزهــای خــوب  تــا  انــد  آمــده  گــرد هــم  همــه 
خــدا ســخن بگوینــد و بــه بهانــه یلــدا ایــن طوالنــی 
تریــن شــب ســال، فــارغ از پیــچ و خــم هــای زندگــی 
همدیگــر را بــه شــنیدن خاطــرات خــوب خویــش 

میهمــان کننــد.
یلــدا فرصتــی اســت بــرای دیدارهــا، وقتــی کشــاکش 
روزگار تــو را از دیــدار آنــان کــه بــه چشــمان تــو 

نیازمندنــد، بازمــی دارد. 
آتــش گــرم و کرســی خانــه مادربــزرگ مــا را بــه گــرد 
خویــش آورده و گرمایــش را بــا مــا تقســیم مــی کنــد 
تــا در زمســتان ســرد در راه، بــه یــاد چــون امشــبی 

همیشــه گــرمِ گــرم بمانیــم. 
و  رســتم  روایــت  بــزرگ،  پــدر  دســتان  میــان  در 
 ، فرنگیــس  و  افراســیاب  و  ســیاوش   ، ســهراب 
شــیرین و فرهــاد مــوج میزنــد، و پدربــزرگ چــه 

گویــد. مــی  را  کهــن  هــای  داســتان  باشــکوه 
و مــا تشــنه شــنیدنیم تــا ذخیــره ای شــود بــرای 
فرداهایــی کــه در انتظارمــان اســت، فرداهایــی پر از 
فــراز و نشــیب زندگــی کــه بــدون تــاش و امیــد رنگ 

زیبایــی نخواهــد داشــت. 
یلــدا یعنــی یادمــان باشــد کــه زندگــی آن قــدر کوتــاه 
اســت کــه یــک دقیقــه بیشــتر بــا هــم بــودن را بایــد 

جشــن گرفــت. 
یادمــان باشــد بــا آمــدن زمســتان، اجــاق خاطــره 
هــا را روشــن بگذاریــم تــا دچــار ســردی فاصلــه هــا 

نشــویم. 
امشب یلداست. 

بگذاریــم هــر چــه تاریکــی هســت، هرچــه ســرما 
و خســتگی هســت، تــا ســحر از وجودمــان رخــت 

بربنــدد. 
بلندتریــن شــب ســال هــم خورشــید را ماقــات 
خواهــد کــرد و ایــن یعنــی بوســه گــرم خداونــد بــر 

صــورت زندگــی؛
و خداوندی که انســان را خلق کرد ، شــب را محل 
آرمیــدن و آرامــش یافتــن قــرار داد و یلــدا شــبی 
اســت بــرای شــکر گــذاری همــه ی نعمتهایــی کــه در 

جــای جــای زندگیمــان فرامــوش شــده انــد.
یلدا، ...

یعنــی بهانــه ای بــرای در کنــار هــم شــاد بــودن و 
زندگــی یعنــی همیــن بهانــه هــای کوچــک گــذرا.

 مهدیه اصالنی 
دبیر هنر

 شب یلدا

عکس از  مهتاب پریزاد
معاون فرهنگی دوره اول
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خط ربرت
ثبت مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا توسط دانش آموز: 

افتخارات پژوهشی:

 کسب مدال برنز در جشنواره بین المللی ابن سینا ) رویداد کارآفرین شو( توسط دانش آموزان:

       )پایه دهم(                      )پایه دهم(                       )پایه دهم(                       )پایه دهم( 
 دینا صید محمدی             سارا داستان پور              ملینا همدانی                  نورا حسنی 

پرنیان اشرفی 
)پایه دهم(

طرح شایسته تقدیر در جشنواره بین المللی ابن سینا ) رویداد کارآفرین شو( توسط دانش آموزان:

        سما حسینی            سیده دینا جعفری             فاطیما عزیزی
           )پایه نهم(                      )پایه نهم(                        )پایه نهم(

زیباتریــن  مــا  مدرســه  حیــاط 
ــا بــه  حیاطــی اســت کــه مــن ت

حــال دیــده ام !
داخــل  در  وقتــی  هــا  صبــح 
حیــاط قــدم میزنــم و چشــمانم 
بــه درختــان چنــار تنومنــد ســر 
ــد ،  ــه فلــک کشــیده مــی افت ب
متوجــه مــی شــوم ســال هــای 
زیــادی از عمرشــان مــی گذرد. 
الی  بــه  ال  زیــادی  پرنــدگان 
زندگــی  مــا  مدرســه  چنــار 
پــر  درختــان  ایــن   . میکننــد 
شــاخه ســایه هــای خوبــی را 
اســتراحت  و  نشســتن  بــرای 

کننــد. مــی  ایجــاد 
خواســت  مــی  دلــم  گاهــی 
هــا  شــاخه  باالتریــن  روی 
بــاال،  آن  از  و  مینشســتم 
مــی  را  خودمــان  مدرســه 
دیــدم! کاش، زبــان درختــان 
مدرســه مــان را بلــد بــودم و 
آنهــا صحبــت مــی کــردم!  بــا 
بســیار  خاطــرات  میدانــم 
دارنــد،  زیبایــی در دل خــود 
از بچــه هایــی کــه بــا شــور و 
شــوق بــه ایــن مدرســه آمدنــد، 
از غم ها و شــادی هایشــان و 
امیدهــا و تالششــان، رویاهــا 

و.... آرزوهایشــان  و 
بچــه  تمــام  قصــه  امیــدوارم 
مدرســه  درختــان  کــه  هایــی 
شــادی  بــا  انــد  دیــده  مــان 
ســپری شــده باشــد و بــه تمــام 
رویاهایشــان رســیده باشــند. 
کنیــم  مــی  ســعی  هــم  مــا 
مــان  مدرســه  چنارهــای  بــا 
دوســت باشــیم تــا از مــا هــم 
خاطــرات خوبــی در دلشــان از 

مــا بــه یــادگار بمانــد . 

زهرا عبیری
پایه هفتم
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