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 ☙چکیده❧

تعدادی  شامل« تلخ فرنگیتوت»داستان  مجوعه

 داستان با محورّیت موضوعات درام است.

های مجموعه اغلب به مسائل عاطفی، داستان

اجتماعی و انتقادی پرداخته است که با زبان ساده و 

ها و واقعی انساندر مواردی ادبی و شاعرانه زندگی 

 نمایاند.های فکری، روانی و اجتماعیشان را میچالش

 

 

 

 

 

 ☙اجراروش ❧

 

 

 

 
 

 

 

 

 ی درام:هامجموعه داستان  

 توت فرنگی تلخ                           

 خالقان اثر:
 کیانا کیائی

 مینو قائمی

 آوا موسوی

 مبینا قنبری

 عسل زمانی

 
 
 
 

 سارا یزدانی

 حنانه یزدیان

 مبینا صدیقی

 مهرناز توکلی

 به سرپرستی:

 مینا باقرزاده چهره      

 

 بررسی سیر تاریخ ادبیات و داستان در ایران و جهان-1

های داستان نویسیادگیری مهارتی-2  

های آموزش روع داستان نویسی با توجه به مهارتش-3

یابیشده و سوژهداده  

هاداستانواندن و نقد -4  

هاصحیح و بازنویسی داستان ها با توجه به نقدت-5  

راحی جلدط-6  

هیه و تنظیم مستندات: پوستر، بروشور و پاورپوینتت-7  

 



 الک مشکی: 

خواستم مطمئن نبودم این رابطه سرانجام خوبی دارد یا نه امّا می

م زندگی کنم؛ حتی بلبار در عمرم ریسک کنم و با قلینبرای او

 برای چندروز! 

 ↩ کیانا کیائی

 کاش وقتی بود: 

تصمیم گرفت بخوابد تا بتواند فردا به سر کار برود؛ در اتاق را 

بست و سعی کرد ذهنش را به فردا بدهد. باید کار میکرد باید 

اینقدر کار میکرد که دیگر ذهنش توان فکر کردن به این را 

. ش با دستان خودش به خاک سپردنداشته باشد که او را خود  

مینو قائمی  ↩ 

 در آخر:

 03، شماره 03، قطعه81امروز من درست باالی سرش کنار ردیف 

 کنم.سیاهش نگاه میوایسادم و به سنگ 

 یعنی االن منو بخشیده؟ 

 مبینا قنبری↩ 

 عشق یا انتقام مسأله این است؟! :

کسی به او درست است که در من دختری مرده است که دیگر 

شاخه گلی نداد، او را در آغوش نگرفت، او را درک نکرد، اما زیر 

 زند. مانده که گاهی جرقه میهایش احساساتی باقیخاکستر

 مبینا صدیقی ↩

 

 

 

 

 لیلی خفته است:

آورد. هنوز همانظور اطراف را هایش سردر نمیهیچی از حرف

ی شد: موهایجستجو میکرد که ناگهان متوجه تصویرش در آیینه 

پرکالغی با موج های ریز، پوستی سفید و چشمانی قهوه ای...این 

صورت او نبود! همان جا بود که متوجه شد او در جای اشتباهی 

 است؛ اما کجا؟ قرار گرفته

 مهرناز توکلی ↩

 هر روز: ،هر ساعت ،افکار هر دقیقه

هر  قه،یهر دق باًیتقر کنم؛یفکر م زیبه همه چ ادیروز ها ز نیا

ترسم آخر کار این افکار جانم یم . آنقدر زیاد کهساعت، هر روز

را و خیلی چیزهای دیگر را بگیرد و  امخنده ،را مزندگی کردن ،را

ه گونبداند چه شد که این ه کسیکمن در خودم بمیرم بدون این

 شد.

 حنّانه یزدیان ↩

  های غیرقابل پیشبینی:پیشبینی

این دفعه من نبودم که از کاه کوه ساختم، داستان واقعا کوهی 

 داشت سرسخت و ما هم فرهاد بودیم و نمایشمان شیرین. 

 عسل زمانی ↩

 فرنگی تلخ: توت

آمد. قاقا همیشه می گفت که هیچوقت از مشق نوشتن خوشم نمی

رضا دکتر مهندس می شود و من حَمّال. رضا همیشه پشت من در 

گفت که همه چی درس و مشق نیست و ابوالفضل میآمد و می

دانم ولی به نظرم حمّال هوش مردمی داره. هوش مردمی را نمی

 شود دکتر شوند. مه آدم ها که نمیشدن آن قدرها هم بد نیست، ه

 عسل زمانی ↩

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 7فرزانگان  بیرستان دخترانهد
 دوم دوره متوسطه

 شماره تماس:

77050577 - 77050575 

 نشانی:
-نرسیده به بیمارستان امیر اعلم-خیابان سعدی شمالی

7دبیرستان فرزانگان-70پالک-خیابان نادری  

 

 سال تحصیلی 0411-0410

 

 
 


