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كالس نوشتن شروع شد .معلّم ،بدون مق ّدمه ،به دانش آموزان گفت « :به اين نوشته،
گوش بدهيد».
آيا تا كنون نام پرندة قاتل را شنيدهايد؟ ظاهر اين پرنده ،آرام است و هيچ
شباهتي به شاهينهاي شكارچي ندارد؛ ا ّما بدون آنكه وارد جنگ شود و منقار و چنگالش
را به خون ،آلوده كند ،در هر فصل حدود سي جوجة ِسهره را به قتل مي رساند.
حتم ًا كنجكاو شدهايد و داريد از خودتان ميپرسيد « :كو ...كو ،كو...كو ،كجاست
اين پرندة خطرناك؟».
اتفاق ًا این پرنده واقع ًا میگوید« :کو کو ،کو کو» و صدایش از چند کیلومتری
شنیده میشود .صدایی چنان عجیب و گوشخراش و تمسخرآمیز که انگار با فریاد به
پرندههای دیگر هشدار میدهد :مواظب باشید...

راز موتور سیکلت من ،با تغییر

معلّم ،سكوت كرد و از دانشآموزان پرسيد« :آيا دوست داريد ادامة متن را بشنويد؟».
دانش آموزان ،يك صدا ،گفتند« :بله ،لطف ًا ادامه بدهيد ».
معلّم گفت« :شروع اين نوشته ،به گونهاي است كه خواننده را جذب ميكند ،دلش
ميخواهد ادامة متن را بخواند .بنابراين ،چگونه آغاز كردن نوشته ،اه ّميت زيادي دارد.
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اگر آغاز نوشتههاي ما با موارد زير همراه باشد ،بهتر ميتوان خواننده را جذب كرد».
پرسش (بهرهگيري از پرسش و ايجاد كنجكاوي در خواننده)
خبر (بیان خبري داغ ،متفاوت و غافلگير كننده)
داستان (نقل داستان ،حكايت يا خاطرهاي كوتاه)
نويسندگان در نمونههاي زير ،براي آغاز مناسب و ج ّذاب از همين روشها ،بهره گرفتهاند:
پرسش
يك) نگراني؟ دلت شور مي زند؟ شبها خواب بد ميبيني؟ از فكر كارهاي زيادي كه

داري ،خوابت نمي برد؟ به اين حالتها مي گويند« :اضطراب و نگراني».

اضطراب و نگراني دزدكي به سراغ آدم ميآيد و خيلي هم سمج است؛ ولي چاره دارد.
منظورم جيغ و داد كردن و لگد زدن به در و ديوار نيست .يكي از راههاي بي اثر كردن اضطراب
مسخره كردن آن است .لبهايت را باز كن ،دندانهايت را بيرون بينداز و بزن زير خنده .يادت
باشد ،يكي از بهترين داروهاي اضطراب« ،خنده» است. ...

دچار استرس مي شويم ،چه كنيم؟
خبر
دو) «زپلين» نام يك كشتي هوايي است كه بهجاي حركت روي موجهاي دريا ،در آسمان

پرواز ميكند.

متعددي را آزمايش كردند؛ يكي از ابزارهاي
در جنگ جهاني ا ّول ،آلمانيها سالح هاي جنگي ّ
عجيب آنها زپلينها بود .آنها از اين كشتي هوايي ،براي بمباران شهرهاي انگلستان استفاده مي كردند.
طول برخي از اين كشتيهاي هوايي ،به دويست متر ميرسيد و به آنها سوپرزپلين ميگفتند. ...

بهترين دانستني هاي علمي براي نوجوانان ،نقل به مضمون
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داستان
سه) ميگويند ،خليفة زمان ،به ليلي طعنه زد وگفت« :از دگرخوبان تو افزون نيستي!»

ليلي بي آنكه برآشوبد ،پاسخ داد« :باش خامش ،چون تو مجنون نيستي».

اين مضمون در نوشتههاي زيادي آمده است .اينكه عيوب معشوق در نظر عاشق ،عيب
جلوه نميكند و ح ّتي زيبايي تل ّقي ميشود .اگر ما پديدههاي پيرامون خود را زيبا نميبينيم ،شايد
مشكل در نگاه ما باشد نه آن پديدهاي كه به آن نگاه ميكنيم .شايد هنوز مجنون نيستيم و ليلي
زندگي را خشك و خليفه وار مي بينيم« .آندره ژيد» نويسندة فرانسوي ميگويد« :بكوش تا
عظمت در نگاه تو باشد نه آنچه بدان مينگري»...

مهم
پس از بررسي نمونهها ،معلّم به دانشآموزان گفت « :اگر   چه شروع نوشته ،بسيار ّ
است؛ ولي نويسندگان خوب ،سعي ميكنند ،نوشتهشان ،افزون بر آغاز ج ّذاب ،پاياني تأثيرگذار
نيز داشته باشد تا بعد از پايان متن ،در ذهن خواننده بنشيند و تداوم يابد و او را به ّ
تفكر ،وادارد.
اگر پايان نوشتهها با موارد زير همراه باشد ،تأثيرگذارتر خواهد بود :
پرسش (بهرهگيري از پرسش براي واداشتن خواننده به ّ
تفكر)
شعر (نقل اشعار و ابياتَ ،م َثل مرتبط با موضوع نوشته)
جمله هاي عاطفي (فضاسازي به كمك احساس و عاطفه)
پرسش
يك)  ...در هر حال آن كس كه در شعر ،حرفي براي گفتن ندارد ،نبايد گناه خود را به
گردن وزن و قافيه بيندازد .بايد «شاعري» را كه براي او يك حاجت روحاني نيست ،ترك
كند و كنار برود.
آيا اين صميمانه تر و حتي شاعرانهتر نيست؟

شعر بي دروغ ،شعر بي نقاب
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شعرَ /مثَل/آیه و ...
دو)  ...من قدر درس ادبيات را به خوبي ميدانم؛ زيرا زباني است كه خودم به آن حرف
مي زنم .زبان و ادبيات هميشه با ما هست ،پس چه بهتر است كه زبان فارسي را بهتر ياد
بگيريم .فارسي را ياد مي گيرم چرا كه گفته اند« :قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهري» .

اين دل پر از خوبي هاست!

جمله هاي عاطفي
سه) ...اینجا مع ّمای بسیار بزرگی هست .هم برای من و هم برای شما که مثل من شازده
کوچولو را دوست دارید .اگر در جایی که نمیدانم کجاست ،گوسفندی که نمیشناسیم ،گلی را
خورده یا نخورده باشد ،دیگر هیچ چیز جهان چنان که هست نخواهد بود.

به آسمان نگاه کنید .از خود بپرسید ،آیا گوسفند ُگل را خورده یا نخورده است و ببینید

چگونه همه چیز دگرگون می شود.

آه ،هیچ کدام از آدم بزرگها هرگز نخواهند فهمید که چقدر اه ّمیت دارد!

شازده کوچولو

معلّم ،سپس با جمع بندي نكات يادشده ،گفت « :پس ،بعد از شكلگيري نقشة ذهني،
به چگونه آغازكردن نوشتة خود بينديشيد و با استفاده از روشهاي آغاز نوشته (با پرسش،
خبر ،داستان) تالش كنيد شروع ج ّذاب و گيرايي داشته باشيد تا خواننده را در دام نوشتة خود
بيندازيد؛ همچنين ،به پايان نوشته و به تأثيري كه بر خواننده دارد ،فكر كنيد .با بهرهگيري
از روشهاي پايان دادن مناسب نوشته (با پرسش ،شعر/مثل ،.../جمالت عاطفي) ،ميتوانيد
اثربخشي نوشتة خود را بيشتر كنيد.
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نكتهاي كه بايد يادآور شويم ،آن است كه شما به مرور زمان و با خواندن آثار نويسندگان
بزرگ ،روشهاي مؤثّر و ّ
خلقي براي آغاز كردن و پايان دادن نوشته خواهيد آموخت؛ ممكن
است از روشهاي پيشنهادي ما موثّرتر باشند؛ آنها را هم بياموزيد و در نوشتههايتان به كار
بگيريد.
سخن آخر اينكه پس از اتمام نوشته ،نوبت انتخاب نام مناسب براي آن است .نوشته،
همچون فرزند نويسنده است؛ ا ّولين وظيفة نويسنده آن است كه بر نوشته ،نام نيكو و مناسبي
بگذارد .نام نوشته ،معمو ًال بعد از تولّد و پايان يافتن كار نوشتن ،انتخاب ميشود .نام خوب و
مناسب نيز در جذب خواننده ،مؤثّر است».

64

نوشتههاي زير ،از بخشهاي آغازين و پاياني متنهايي انتخاب شدهاند؛
آنها را بخوانيد و بگوييد ،هر كدام ،به چه شيوه ،آغاز و پايان نوشتة خود را
تنظيم كردهاند؟
آغازها
می گویند که در شهر کوچک یورو در کشور هندوراس ،سالی یکی دو بار از آسمان ماهی

ژوئن هر سال ،طوفانهای بسیار
میبارد! براساس گفته های مردم محلی ،در ماه های مه و
ِ
بزرگی در این شهر اتّفاق میافتد و گاهی بعد از تمام شدن طوفان ،تمام خیابانها پر از ماهی های
کوچک می شوند.

ما کاری به علمی بودن یا نبودن این خبر نداریم ،تنها میخواهیم راجع به یک مسئلة دیگر
حرف بزنیم .آن مسئله ،غیر منتظره بودن یک اتّفاق است .مثل باریدن ماهی از آسمان ،پرواز کردن
کشتی در آسمان ،شکست خوردن یک فیل از مورچه و خیلی خبرهای عجیب و غیر منتظره.
آیا به نظر شما ،خیانت کردن یک دوست به دوستی دیگر هم ،خبر غیر منتظرهای است؟
حد خبر بـاران ماهیها هست؟ ...
نافرماني یک فرزند در برابر پدر و مادر چطور؟ آیا در ّ
آغاز با............................................................................ :
به چه چيزهايي بايد عالقهمند بود؟ به پدر و مادر؟ به علم و دانش؟ به دوست و آشنا؟
به هنر و زيبايي؟ مسلماً همة اينها ارزشمندند و بايد دوستشان داشت؛ اما آنچه پيش و بيش
از همه چيز و همه كس بايد بدان عالقهمند شد ،چيز ديگري است.

بايد پيش از عالقهمند شدن به هر چيز و هر كس ،به «خودتان» عالقهمند شويد .شما بايد
خودتان را دوست بداريد و به خودتان عشق بورزيد .بايد آنقدر به خودتان نزديك شويد كه
گويي بهترين دوست صميمي خودتان هستيد .عالقه مند شدن به خودتان كليد اصلي عالقه مند
شدن به ديگران است...
آغاز با............................................................................ :
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پایان ها
 ...به اين ترتيب ،فصلها پشت سر هم ميآيند و ميروند و هر فصل كه به پايان ميرسد،
جاي خود را به فصلي ديگر ميدهد .بهار ،تابستان ،پاييز ،زمستان و دوباره بهار.

آيا نه اين است كه هر چهار فصل  يك مقصد دارند و  هر چهار ،پيام آور يك حقيقتاند؟
آيا نه اين است كه اين چهار پيامبر ،پيامشان «حيات » است و تنها حيات؟

پایان با............................................................................ :
 ...زبان فردوسي مانند دل او روشن و پاك است .او با همين زبان صاف و زالل و عفاف آميز،
صحنه هاي بزم و رزم را وصف مي كند .خواننده ،در پس صداي كارزار و به هم خوردن شمشير و گرز،
صداي خو ِد شاعر را مي شنود و وجود او را احساس مي كند.

فردوسي با خلق اثري كه عواطف ملّي و آرمان هاي انساني به زيباترين و پرشكوه ترين

صورتي در آن انعكاس يافته ،در دل ها و جان هاي پاك ،براي هميشه زنده خواهد ماند.
چو اين نامور نامه آمد به بُن

روي كشور شود پر ُس ُخن
زمن ِ

نميرم از اين پس كه من زنده ام

كه تخم سخن را پراكنده ام

فارسي ا ّول راهنمايي ،س 1383
پایان با............................................................................ :
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موضوعي را به دلخواه برگزینيد و با يكي از شيوههاي آغاز و پايان نوشته ،متني را
دربارة آن بنويسيد.
موضوع:
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نقدكنید.

یکی از نوشته هاي عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية معيارهاي زير ،بررسي و
سنجه های ارزيابي :

داشتن پيشنويس
داشتن پاكنويس (رعايت عالئم نگارشي ،امالي صحيح واژگان ،درست نويسي ّ ،
خطِ خوش)
استفادة مناسب از روشهاي شروع كردن و به پايان بردن نوشته

رعايت طبقهبندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتیجه)
بهرهگيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
شيوة خواندن

نتیجۀ بررسی و داوری
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يك جلد ،كتاب داستان خريدم.
يك جلد ،كتاب داستان خريداري كردم.
جملة نخست ،مناسبتر است .جملة دوم هم اگرچه با همان فعل«خريد» ساخته شده؛
ا ّما به دليل تركيبشدن با يك فعل ديگر( كردم) ،طوالنيتر شده است .هرگاه بتوانيم
جملهها را با فعلهاي كوتاهتر و سادهتر بنويسيم ،بهتر است از شكلهاي تركيبي و
دشوارتر آنها استفاده نکنیم.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

دانش آموزان در جشن پایان دورة متوسطة ا ّول ،حضور به هم رساندند.
............................................................................................................................................................

مدير مدرسه ،خاطرة سی سال مدیریت خود را به رشتة تحریر در آورد.
............................................................................................................................................................
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حکایت زیر را به زبان ساده ،بازنویسی کنید.
حکایت:

بازنويسي :
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