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معلّم خوش ذوق نگارش ،این بار وقتی وارد کالس شد؛ رو به دانش آموزان کرد و
گفت« :سالم ،کسی اینجا نيست؟»
دانشآموزان همگی جواب دادند :سالم ،ما اينجا هستیم.
معلّم ،لبخندي زد .يكي از دانشآموزان پرسید :چرا اين پرسش را مطرح كردید؟
معلّم کتابی را به دانشآموزان نشان داد و گفت« :سالم ،کسی اینجا نيست؟» ،اسم این
کتاب است .امروز میخواهم بخشي از اين کتاب را برایتان بخوانم .لطف ًا گوش کنید:
«در حالي كه كنار پنجره ايستاده و به ستارگان آسمان ،خيره شده بودم؛
توجه مرا جلب كرد .مسير شهاب ،طوري بود كه انگار
حركت برق آساي شهابّ ،
توي باغچة خانة ما ،فرود آمده بود .كمي به همان جهت باغچه ،خيرهشدم .ناگهان
صدايي شنيدم؛ صداي آه و ناله از طرف درخت سيب توي باغچه ميآمد .خوب
نگاه كردم؛ چشمم افتاد به پسر بچه اي كه به درخت سيب ،آويزان مانده بود.
خود را به باغچه رساندم .آنچه ديده بودم؛ درست بود .ياد قيچي باغباني مادرم
افتادم .دويدم؛ قيچي را از توي جعبه ابزار آوردم .يك صندوق كهنه كه آن طرف
بود؛ گذاشتم زير درخت و رفتم باال .بند لباسش را كه گير كرده بود؛ بريدم و او
را پايين آوردم.
معرفي كردم و او هم گفت :من ميكا هستم.
خودم را ّ
سيب خوش رنگي را به طرفش گرفتم و گفتم :ميتواني اين سيب را بخوري؟
سيب را گرفت و بو كرد؛ گاز كوچكي به آن زد .بعد،گاز بزرگ تري زد.
پرسيدم :خوش مزه بود؟
با شنيدن اين پرسش ،تعظيم بلند بااليي به من كرد.
خيلي دلم ميخواست؛ بدانم ا ّولين باري كه آدم سيب ميخورد؛ مزهاش
چطوري است؟ براي همين ،پرسيدم :مزه اش چطور بود؟
باز هم تعظيم كرد.
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تعجب كرده بودم و پرسيدم :چرا تعظيم ميكني؟
از اين كارش ّ
گفت :توي سيارة ما ،وقتي كسي سؤال هوشمندانه و جالبي بكند؛ هميشه،
دربرابرش تعظيم ميكنيم.
اين ،عجيب ترين چيزي بود كه تا به حال ،شنيده بودم.
گفتم :پس هنگامي كه ميخواهيد به كسي احترام بگذاريد؛ چه كار ميكنيد؟
گفت :سعي ميكنيم؛ سؤال هوشمندانه اي بپرسيم.
گفتم :چرا؟
نخست چون پرسش جديدي بيان كرده بودم؛ تعظيم كوتاهي كرد و پاسخ داد :ما
سعي مي كنيم؛ سؤال هوشمندانه اي مطرح كنيم تا طرف مقابل ،تعظيم كند.
جوابش آن قدر جالب بود كه من هم خم شدم و با تمام قوا تعظيم كردم.
پرسيد :چرا تعظيم كردي؟
گفتم  :چون به سؤال من ،پاسخ هوشمندانهاي دادي.
چيزي به من گفت كه هيچ وقت آن را فراموش نمي كنم.
او گفت :براي پاسخ كه تعظيم نميكنند! هيچ جوابي آن قدر صحيح نيست كه شايستة
تعظيم باشد .تو نبايد در مقابل يك پاسخ ،خم شوي .پاسخ فقط بخشي از راه است كه پشت
سرگذاشته شده؛ اين ،پرسش است كه همواره به پيش رو و آينده اشاره دارد...
اين ا ّولين مالقات من با ميكا بود .وقتي سؤال جالبي بيان ميكردم؛ تعظيم ميكرد
و وقتي پاسخ ميدادم؛ به دقت به حرفهايم گوش ميداد تا ببيند ميتواند پرسشي
مناسب مطرح كند يا نه....
سالم ،کسی اینجا نيست؟

بچه هاي كالس همچنان منتظر بودند ،سپس يك صدا گفتند،
معلّم ديگر ادامه نداد؛ ّ
لطف ًا ادامه بدهيد .معلّم كتاب را بست و گفت   « :اين كتاب را از كتابخانة مدرسه امانت
بگيريد و بخوانيد».
دانشآموزان عزيز ،همان طور كه در اين بخش از داستان خواندید ،سؤال ،اهمیت
بسيار زيادی دارد و كليد خيلي از مشكالت و مسائل ذهني ماست .ذهن پويا و ف ّعال
معمو ًال پرسشگر است .به همين دليل گفتهاند« :دانا هم ميداند و هم ميپرسد؛ ا ّما نادان
نه ميداند و نه ميپرسد».
طرح سؤال مناسب ،در كار نويسندگي هم کاربرد دارد .يكي از روش هاي ساده سازي
كار نوشتن ،بهره گيري از چارچوب پرسش و پاسخ است .طرح سؤال به نظم ذهني و
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طبقه بندي و آفرينش فكري ما كمك ميكند و جمع آوري اطّالعات را آسانتر ميسازد.
اكنون ،فرض كنيد؛ ميخواهيم دربارة شهيد «حاج حسين بصیر» ،چيزي بنويسيم .ا ّولين
و سادهترين كار اين است كه از شيوة «طرح سؤال» استفادهكنيم.
براي نمونه ،سؤالها ميتوانند اينها باشند:
	
	
	
	
	
	

کی و کجا به دنیا آمد؟
چند سال زندگی کرد؟
در کدام روزگار و دورة تاریخی زندگی میکرد؟
ویژگی های اخالقی ،رفتاری و صفات نیک این شخصیت چه بود؟
هم رزمان و دوستان نام آورش چه کسانی بودند و چه خاطراتي از او روايت كردهاند؟
کی ،کجا و چگونه از دنيا رفت؛ آرامگاهش کجاست؟

در گام بعد ،سؤال ها را با يك نظم ميچينيم .يعني باید به ترتیب قرارگرفتن پاسخ ها و
ارتباط طولی آن از نظر سیر طبیعی ،تاریخی و منطقی رویدادها بیندیشیم و آن را منظم کنیم.
سپس اگر به هر كدام از سؤاالت منظم شده ،پاسخ دهيم ،و پاسخ ها را به همان ترتيب
كنار هم بچينيم ،نوشتة ما پديد ميآيد.
بايد تالش كنيم ،سؤاالتمان را طوري طرح كنيم كه با طبقهبندي ذهني درس ا ّول و بقية
آموختههاي درسها ،همخواني داشته باشد .در پایان ،نوشته را بازخوانی ،ویرایش و به شکل
نهایی مرتّب میکنیم.
اكنون به نتیجة کار نگاه کنید .اگر به سؤاالت باال به د ّقت پاسخ دهیم و پاسخها را با نظم
خاصی کنار هم بچینیم؛ شاید چنین متنی توليد بشود:
سردارحاج حسين بصير ،متولد شام غريبان سال  1322خورشيدي در يكي از
روستاهاي شهرستان فريدون كنار در خانوادهاي كشاورز و تهيدست ،ديده به جهان گشود.
در آن شرايط بسيار سخت زندگي ،فقط توانست تا كالس ششم ابتدايي تحصيل كند.
از همان سنين كودكي مجبور شد كه به كمك خانواده بشتابد .از اين رو ،شغل آهنگري را
انتخاب كرد و تا زمان جنگ تحميلي به آن كار اشتغال داشت.
وي از بسيجياني بود كه از همان روزهاي نخست به ميدان نبرد رفت و هفت سال،
دالورانه در عمليات و مناطق مختلف جنگي ،حماسه آفريد و بارها زخمي شد و پس از
اندك بهبودي ،دوباره به جبههها بازگشت.
حاجي بصير،درخشان ترين حماسههاي خود را در فرماندهي گردا ِن هميشه خط شكنِ
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«يا رسول اهلل (ص)» به نمايش گذاشت و به افتخار فداكاريهايش ،به
فرماندهي تيپ و سرانجام به قائم مقامي لشكر«  25كربال» انتخاب شد.
شخصيت معنوي و نفوذ كالم و قدرت تأثيرگذاري حاج بصير،
نمونه بود؛ سادگي ،صفا و صميميت ،فروتني ،صبر و آرامش ،شجاعت
و...تنها بخشي از صفات برجستة اوست.
سردارحاج بصير ،همچون ديگر دوستان و هم رزمانش؛ شهيد
طوسي ،شهيد ابوعمار ،شهيد شيرودي و ،...الگوي دليري و سرمشق
سادگي و مردانگي براي جوانان و نوجوانان غيور ايران زمين است.
بیسیمچی لشكر«  25كربال» ،دربارة فرمانده خود این گونه شرح
میدهد:
گردان یا رسول اهلل(ص) قبل از عملیات «والفجر هشت» راهی
دریای خزر شد ،مدتی را تحت فرماندهی حاج بصیر ،یک دورة فشردة
آموزش غ ّواصی را در دریای خزر گذراندیم و سپس همراه حاج بصیر،
از همان جا به جبهة بهمنشیر ،رفتیم.
کمکم وقت بستن سربندها رسید ه بود .چهرهها و حال وهواي جمع،
بچهها یکدیگر را بغل میکردند؛ حاللیت
واقع ًا عاشورايی شده بودّ ،
میطلبیدند ،در آغوش یکدیگر ،ميگريستند .یکی سربند دیگری را
بچهها اسفند دود میکرد .صورتها همه ُگل
میبست ،یکی ديگر ،بین ّ
انداخته .وقت وداع بود ،حاال باید آمادة رفتن ميشدیم .حاج بصیر برای
بچهها دورش حلقه زدند...،
وداع آمده بود؛ ّ
گفتم :حاجی این عراقیها امشب خیلی بی خیالاند ،انگار نه انگار،
بچهها تا چند دقیقة دیگر ،اينجا را برايشان جه ّنم ميكنند.
ّ
حاجی با همان آرامش هميشگي و لبخندش گفت :آنکه باید کور و
کرشان کرده باشد ،کار خودش را کرده ،ما چه کاره ایم.
سردار حاج حسين بصير ،پس از هفت سال جانفشاني در ميدانهاي
رزم ،سرانجام در  45سالگي ،به تاريخ دوم ارديبهشت  ،1366در
عمليات كربالي  ،10از بلنديهاي برفگير منطقة «ماووت» عراق به
شوق پرواز پرگشود و به دعوت حق لبيك گفت و شربت شهادت
نوشيد ،مزار اين شهيد بزرگوار در زادگاهش پذيراي مشتاقان است.
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ابتدا موضوعي براي متن زير ،تعيين كنيد ،سپس براي
هر بخش ،پرسشهایی مناسب ،طرح كنيد.
سهراب سپهری از شاعران معاصر است كه در  ۱۵مهرماه  ۱۳۰۷در کاشان
به دنیا آمد .پدرش «اسداهلل» و مادرش «ماه جبین» نام داشت و هر دو اهل هنر
و شعر بودند.
سپهری دورۀ ابتدایی و دبیرستان را در کاشان به پايان رساند و پس از
فارغالتحصیلی از دانشسرای مقدماتی به استخدام ادارۀ فرهنگ کاشان درآمد.
سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل
پرداخت و نشان درجة ا ّول علمی را دریافت کرد.
سهراب در زمینة شعر ،آثار ارزشمندی را پديدآورد .شعرهايش بسيار
لطيف و پر از احساس و عاطفه است.مجموعه شعر «هشت كتاب» ،اثر معروف
اوست.
خاصی داشت و به هندوستان ،پاکستان،
وی به فرهنگ مشرق زمین عالقۀ ّ
افغانستان ،ژاپن و چین سفر كرد.
سپهری ،اردیبهشت  ۱۳۵۹در تهران درگذشت ،آرامگاهش در اردهال
كاشان است.
موضوع............................ :

پرسش ها:

......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
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زندگی نامة یکی از بزرگان محل زندگیتان را با طرح سؤال های مناسب
بنویسید.
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هر گروه ،يكي از نوشتههاي گروه ديگر را انتخاب كند و بر اساس
معيارهاي زير ،آن را بررسي و نقدكند.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
ّ
رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته (مقدمه ،تنه ،نتیجه)
طرح ریزی نوشته با پرسش های مناسب
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوری:
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الف) نام ،نشان ماست ،نام من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم.
ب) نام نشان ماست ،نامه من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم.
جملۀ الف درست است .به کارگیری نشانۀ «ه» در دومین جملۀ ردیف «ب» در
کلمۀ «نامه» نادرست است .آنچه در این جمله از این کلمه ،تلفّظ و شنیده می شود،
صدای ( ِ ) -است.
جملههاي زير را ويرايش كنيد:

سوار از راه رسید ،سواره بر اسب؛ او پیاده بود و ما سواره.
............................................................................................................................................................

کار جوهر انسان است .کاره من خواندن و نوشتن است؛ من همه کاره نیستم.
............................................................................................................................................................
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تصويري را در ذهن خود ايجاد كنيد ،از
تخيل خود بهره بگيريد و به جزئيات
قدرت ّ
آن بيفزاييد .هر وقت تصوير ذهني شما
كامل شد؛ نوشتن را آغاز كنيد؛ جزئيات را
به گونهاي بنويسيد كه با خواندن آن تصوير
ذهني شما نشان داده شود.
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