.
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.
معلّم ،نمودار «شب و روز » را روي تختة كالس ،جاي داد و گفت « :همان گونه
كه ميبينيد ،رنگ شب با رنگ روز ،متفاوت است .شب ،تيره و روز روشن است».

شب و روز
روز

شب

حال و هواي من و شما هم اين گونه است؛ گاهي شاد و روشنيم و گاهي
غمگين و تيرهايم .در اين دو حالت ،شيوة سخن گفتن و ح ّتي واژگاني كه به كار
ميبريم ،متفاوت هستند .نوشتهها هم ،رنگها و فضاهاي متفاوتي دارند .دوگونه
از فضاهاي اصلي و رايج نوشتن ،عبارت اند از:
فضاي « غير طنز».

فضاي « طنز».

حس و حالي متفاوت بيان
هر كدام از اين فضاها ،موضوعات اساسي را با ّ
ميكنند.
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اکنون نوشتههاي زير را می خوانیم و فضاي آنها را با یکدیگر مقایسه می کنیم:
مقدسي است .وقتی نخلی قطع میشود ،گویی انسانی به قتل
يك) « نخل ،درخت ّ
رسیده است و این به خاطر شباهت بسیار نزدیک و جالبی است که این درخت به انسان دارد.
درخت نخل در شانزده سالگی بالغ میشود و ثمر میدهد و دندان نخل ،در پیری
میریزد.
اگر هنگام جابه جایی ،سر نخل صدمه ببیند ،خشک میشود ،چون در سر نخل مادهای
وجود دارد که همانند مغز آدمی است .درخت نخل ،مثل آدمها در آب خفه میشود و اگر آب
از سر نخل بگذرد ،مرگ او حتمی است.
اگر چوب نخل را بسوزانیم ،هیچ زغالی ندارد و تنها از آن ،خاکستر باقی میماند؛ مثل آدمی.
نخلها هم مثل آدم ها گيسو دارند« .ليف نخل» حكم موي سر نخلها را دارد.
واحد شمارش نخلها مانند انسان« نفر» است؛ يعني نخلها را اين گونه ميشماريم :يك
نفر نخل ،ده نفر نخل ،صد نفر نخل و . ...
از همة اینها جالبتر اینکه در داستانها و روايت ها ،نخلها را درختاني عاشق پيشه ميدانند.
آنها مثل آدمها به هم مهر مي ورزند.
اخالق ناصري ،با تغيير و نقل به مضمون
دو) قبل از اينكه بابام آقاي چرخشي بشود ،آن موقع كه چهل و نميدانم چند سالش
بود ،كم كم موهايش ريخت و ذ ّره ذ ّره كچل شد .بابام سخت تالش ميكرد جلوی ريزش
آخرين تار مويش را بگيرد و به توصية مامان كه بعدها ،به مامان چرخشي معروف شد ،زردة
تخم مرغ روي سرش گذاشت و سراغ دكترهاي پوست و مو رفت؛ ا ّما در يك بعد از ظهر
فراموش نشدني كه ناگهان باد تندي وزيد ،آخرين تار موي بابا از كلّهاش كنده شد و
چرخ زنان آمد وآمد و افتاد زمين .چرخان كه خواهرم باشد ،دويد و تار موي بابام را برداشت.
بابام گفت «:بايد نگهش دارم ،ميخوام قابش بگيرم ،براي يادگاري».
و ناگهان كلّه اش كه مثل كف دست ،صاف صاف شده بود ،و مثل نورافكن برق مي زد،
به خارش افتاد و خاريد و خاريد و بابام هي چرخيد و چرخيد و هي سرش را خاراند و خاراند
تا كلّه اش مثل لبو شد. ...
خانوادة آقاي چرخشي
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معلّم بعد از خواندن نوشتهها ،نموداري را روي تخته كشيد و گفت « :همانطور كه گفته شد
و در نمودار هم ميبينيد ،فضاي غير طنز و طنز ،رايجترين فضاهاي نوشته هستند.

فضای طنز

فضای غیر طنز

نوشته

نويسندگان ،شيوههايي به كار ميگيرند تا نوشتة آنها ،حال و هواي طنزآميز پيدا كند .در ادامه،
شش مورد از اين شيوهها را ذكر ميكنيم:
 .1چهره ،حاالت ،رفتارها و خصلتهاي اشخاص را به شكلي اغراقآميز ،توصيف مي كنند.

قدش درازتر و دك و پوزش
يك) ديدم چشم بد دور ،مصطفي ،ماشااهلل ،واترقيدهاندّ ،
كريهتر شده است .گردنش مثل گردن همان غاز مادرمردهاي بود كه همان ساعت در ديگ،
مشغول كباب شدن بود .از توصيف لباسش بهتر است بگذريم؛ ولي همين قدر ميدانم كه س ِر
زانوهاي شلوارش ،از بس شسته بودند ،به قدر يك وجب خورد رفته بود ،چنان باد كرده بود
كه راستي راستي تص ّور كردم ،دو رأس هندوانه از جايي كش رفته و در آنجا مخفي كرده است!
كباب غاز
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 .2مسائل بي اه ّميت را برجسته ميكنند و آن را گسترش و كِش ميدهند.

قصهاش خیلی طوالنی
دو) من آقای «این جوری» هستم .اینکه چرا این جوری هستمّ ،
است .راستش یادم نیست که چطوری شد که این جوری شدم .مادرم می گفت« :وقتی به دنیا
بچه چرا این جوریه؟» .
آمدم ،چنان جیغ هایی می کشیدم که همه یک صدا می گفتند« :این ّ
نه تنها از روز ا ّول تولّدم ،این جوری بودم ،بلکه بعدها هم این جوری ماندم .مثالً هرچه
به دستم میرسید ،میکشیدم .از گوش برادرم گرفته تا سفرة روی میز .مادربزرگم وقتی این
بچه چرا این جوریه؟».
صحنهها را میدید میگفت« :وا! پناه برخدا ،این ّ
من که به کوهنوردی عالقه شدیدی داشتم و چون کوه دور و برم نبود ،از سر و کول مهمانها
بچه چرا این جوریه؟!».
باال میرفتم ،ا ّما آنها به جای آنکه من را تشویق کنند ،میگفتند« :این ّ
حاال فهمیدید؟ از بس به من گفتند :چرا این جوری میخندی؟ چرا این جوری حرف میزنی؟
چرا این جوری غذا میخوری؟ چرا این جوری میخوابی؟ چرا این جوری  ...باالخره من شدم
یک آدم این جوری.
آدم این جوری ،با اندك تغيير
 .3از آثار ادبي كهن تقليد و مسائل امروزي را با همان زبان و سبك قديمي ،بيان مي كنند.

سه) اسفنديار به چشم پزشكي تلفن زدند و نوبت خواستند .خانم منشي ،جواب دادند :وقت
آقاي دكتر تا شش ماه ،پرشده و بعدا ً هم ميرود خارج .اسفنديار ،آهي سرد از د ِل پردرد بركشيد
و گفت :همشيره ،تا شش ماه ديگر ،چشم جهانبين من نابينا خواهدشد .خانم منشي ،گفت :آن
ديگر مشكل خودتان است؛ ميخواستي دعوا نكني .اسفنديار گفت :ما دعوا نكرديم ،شاهد داريم،
رستم با تير دو شعبه ،زده به چشممان .حكيم ابوالقاسم فردوسي هم شهادت داده ،استشهاد محلّي
هم تمام ًا در كالنتري موجود است. ...
مجلّة گل آقا ،س  ،1369با اندكي تلخيص و تغيير
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.4حوادث و وقايع را جا به جا مي كنند.

چهار) مرد ناشنوايی ،ميخواست به عیادت همسایة بيمارش برود .با خود گفت:
من که صدای ضعیف پیرمرد بیمار را نمیشنوم ،پس بهتر است ،از روي حدس و گمان با
او سخن گویم؛ وقتی دیدم لبهایش تکان میخورد ،میفهمم دارد احوالپرسی میکند آن گاه
من نیز شروع به احوالپرسی میکنم.
من میپرسم :حالت چطور است؟ او خواهد گفت :خوبم ،شکر خدا بهترم .من هم
میگویم :خدا را شکر و بعد میپرسم :چه خوردهای؟ او خواهد گفت :سوپ یا دارو .من
میگویم :نوش جان .آن گاه من میپرسم :پزشک تو کیست؟ او خواهد گفت :فالن حکیم.
من میگویم :قدم او مبارک است ،طبیب توانایی است.
مرد ناشنوا ،پس از اینکه این پرسش و پاسخ را در ذهن خود آماده کرد .به عیادت
همسایه رفت و در کنار بستر مریض نشست و پرسید :حالت چطور است؟
 دارم از درد میمیرم. خدا را شکر. چه میخوری؟ زهر ُکشنده. نوش جانت . پزشکت کیست؟ عزراییل. قدم او مبارک است.بیمار وقتی حرف های مرد ناشنوا را شنید ،حالش بدتر شد و فرياد زد« :این مرد،
دشمن من است؛ او را از خانه بیرون بیندازید».
بازگردانی از مثنوی معنوي موالنا
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 .5به كمك بازي با كلمات ،لطايف و نكات دلچسب و ج ّذابي به وجود ميآورند.

پنج) امدادگر ايراني رسيد به مجروحان عراقي .دلش برايشان سوخت .كولهاش را باز
كرد و سرگرم پانسمان كردن زخم هاي مجروحان شد .تا اينكه رسيد سر وقت يك مجروح
عراقي كه كوليبازي در ميآورد و نعره پشت نعره از حنجره بيرون ميداد .امدادگر تشر زد كه:
«خفه خون بگير ببينم .سرسام گرفتم .چه مرگته .تو كه سالمي» .يك دفعه مجروح عراقي سر
تكان داد و گفت« :ال ،ال .أن َا جاسم .هذا سالم» و به سرباز كنارش اشاره كرد .امدادگر هم پ ِ ّقي
زد زير خنده.
رفاقت به سبك تانك
 .6غلط هاي اماليي و افعال بي ربط به كار مي برند.

شش) پدر ،گوشم را گرفت و گفت« :باز که امال خراب كردی؟!» .گفتم« :آخه خیلی
سخته» .پدر گوشم را ول کرد و گفت« :زبون خارجی که نیست ،زبون مادریه .من گفتم« :آخه
من کلمات تشدیددار رو اشتباه میگیرم» .بابا گفت« :من موقعی که مدرسه میرفتم ،دیکتم
بیست بود» .مادربزرگ ،از توی اتاق گفت« :مادر جون ،اتّفاق ًا دیکتة پدرت خیلی ضعیف بود».
خواستم بخندم که بابا دفتر دیکته ام را روی میز انداخت و گفت« :مادر ،این چه حرفیه
می زنی؟».
مادربزرگ ،يک کاغذ تا شده آورد و داد دست من و گفت« :این نامة باباته که از جبهه
برا من فرستاده ،بگیر بخون و صحیحش کن ،ببین چند میگیره» .من شروع به خواندن کردم:
به نام خدا
با عرز صالم خدمت خوانواده ی عظّیزم .امیدوارم که هال حمگی خوب باشد .ملّ لی نیست
جز دوری شما عظّیضان .اآلن که این نامه را می نویثم ،توی صنگرنشسته ام .چند روز پیش همله
بود .هصابی هال دشمن را گرفتیم و خیلی از آنها را اصیرکردیم .فکر نکنم تا عمر دارند دیگر به
خاک ما چپ نگاه کنند .تا چند روض دیگر به مرخّسی می آیم و...
از زور خنده دیگر نتوانستم بقیة نامه را بخوانم .بابا گذاشت تا خندة من تمام شد .آن وقت
گفت« :حاال پشت نامه را هم بخوان» .پشت نامه  ،توي يك مستطيل ،با خودکار قرمز نوشته شده
بود :امیدوارم ،از غلط های امالیی نامه خوشتان آمده باشد و حسابی خندیده باشید.
مهمان هايي با كفشهاي لنگه به لنگه
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حاال شما هم ذوق و توانايي خود را در نظر بگيريد و ببينيد ،در چه فضايي بهتر مينويسيد،
اگر فضاي طنز را ميپسنديد و قصد داريد طنز بنويسيد ،شيوههاي ايجاد طنز را به كار بگيريد
و نوشتهاي طنزآميز خلق كنيد.
        نكتهاي كه در پايان درس بايد به آن اشاره و تأكيد كنيم ،آن است كه طنز فقط براي
سرگرمي و خنداندن نيست ،بلكه هدف آن نشاندادن زشتيها و برجسته سازي ناراستي هاست.
تنبه فرد مورد انتقاد ميشود.
خندة طنز ،خندهاي تلخ و دردناك است كه باعث سرزنش و ّ
     بعد از سخنان معلّم ،دانش آموزان قلم برداشتند و نوشتن را آغاز كردند.
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نوشته هاي زير را بخوانيد و نو ِع فضا و رنگ (طنز  -غيرطنز)

هر كدام را مشخّ ص كنيد.

يك) تمساح از معدود حيواناتي است كه لبخند مي زند .لبخند تمساح ،خطرناكترين لبخند
است .اين لبخند ،عالمت دوستي نيست .لبخند تمساح به سبب نو ِع آروارة پاييني آن است كه در
انتها به طرف باال برگشته است .تمساح وقتي غذاي خوشمزهاي پيدا مي كند ،دهانش را نيمه باز
ميكند و دندانهاي تيز و ّبراقش را نشان مي دهد.

خواندني هاي كوتاه علمي

فضاي نوشته............................................................................ :
دو) پگي كوچولو گفت« :امروز نميتوانم به مدرسه بروم؛ سرخك و اُريون گرفتهام ،سر
تا پايم پر از جوش و تاول شده ،لوزههايم اندازة دوتا سنگ يك كيلويي شدهاند .تا حاال شانزده
لكة آبله مرغان روي تنم شمردهام ،آهان اين هم يكي ،ميشود هفده تا .پايم از بيخ قلم شده،
سرفه ميكنم ،عطسه ميكنم ،نفس نفس مي زنم و چه گلودردي دارم! باران كه ميآيد ،آپانديسم
درد ميگيرد .زبانم هي دارد گنده و گنده تر ميشود .آرنجم كج شده ،ستون فقراتم خم برداشته،
تبم به باالي  180درجه رسيده ،توي گوشم يك سوراخ هم پيدا شده ،ناخنهايم ريش ريش شده،
قلبم...
چي؟ چي گفتي؟
گفتي امروز مدرسه تعطيل است؟
خدا حافظ ،من رفتم بازي!
آقاي باكاله ،آقاي بيكاله
فضاي نوشته........................................................... :
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سه) تازگيها يك نفر پيدا شده است كه بعضيها به او ميگويندّ «،
نصرالدين قرن
مل
ّ
بيست و يكم» .بعضيها شك كردهاند كه نكند اين آدم ،همان ّ
نصرالدين باشد و يك جورهايي
مل
ّ
سر از قبر برداشته ،دارد توي عصر رايانه ،جوالن ميدهد .هرچه باشد ،هركه باشد ،فرقي نميكند.
شما چند تا از ماجراهاي ّ
نصرالدين قرن بيست و يكم را گوش بدهيد ،ببينم نظر شما چيست:
مل
ّ
* ّ
نصرالدين جديد ،يك حلقة نامزدي پيداكرد و به فكر ازدواج افتاد .از او پرسيدند :با
مل
ّ
كي ميخواهي ازدواج كني ؟ جواب داد :با هر كسي كه انگشتش به اين حلقه بخورد... .
از عصر شتر تا عصر موتور

فضاي نوشته............................................................................ :

چهار) حسين همين طور ايستاده بود و به همرزم و دوستش نگاه ميكرد كه آن طرف كوچه،
غرش كنان جلو آمد و به كنار آنها رسيد .ناگهان ،آن رزمنده
در كمين نشسته بود .تانك عراقي ّ
كه به نظر ميرسيد چهار پنج سالي از حسين بزرگتر است ،از كمينگاهِ خود بيرون َجست،
چابك و سريع پريد روي تانك و با شكم روي سقف آن دراز كشيد .سينه خيز جلو رفت و خود
را به روزنههاي ديد تانك رساند .قوطي افشانه را از جيبش بيرون آورد ،با تمام قدرت دكمة
آن را فشرد و با اليههاي غليظي از رنگ قرمز ،جلو ديد تانك را پوشاند و مقداري از رنگ را
هم از راهِ همان روزنه ها ،به سر و صورت خدمة تانك پاشيد.
تعجب به حركات آن همرزمش نگاه ميكرد كه ديد ،تانك از حركت
حسين ،هنوز داشت با ّ
ايستاد و چند لحظه بعد دونفر عراقي با سر و صورت قرمز از داخل تانك بيرون آمدند...
فضاي نوشته............................................................................ :
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خواب خون

از ميان موضوعهاي زير ،يكي را برگزينيد؛ يك بار با فضاي «غير طنز» و بار ديگر با
فضاي« طنز » دربارة آن بنويسيد.
تلفن همراه
ساية آدم

ُر ِ
بات پيشخدمت
انتقال خون

در ِد دل يك موش آزمايشگاهي
كمك به همسايه ها

ماهي ،در حوض قالي

ايستادن توي صف

موضوع (.................. :غير طنز)

موضوع(.................. :طنز)
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به نوشتة دوستانتان با د ّقت گوش دهيد و آن را برپایة معيارهاي زير ،ارزيابي كنيد.
نتيجة ارزيابي خود را بنويسيد.
سنجه هاي ارزيابي :

داشتن پيش نويس
خط خوش)
داشتن پاك نويس (رعايت عالئم نگارشي ،امالي صحيح واژگان ،درست نويسي ِّ ،

مناسب فضاي طنز و غير طنز
انتخاب و به كارگيري
ِ

رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتیجه)
بهره گيري مناسب از  شيوه هاي پرورش فكر
شيوة خواندن

نتیجۀ بررسی و داوری
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من ،حتم ًا به آواي دلم گوش میدهم.
من ،قول میدهم ،احتما ًال به آواي دلم گوش دهم.
رديف دوم ،نادرست است؛ زیرا در ا ّول اين جمله ،با تأكيد ،سخني گفتهشده؛
سپس كلمة« احتما ًال» آمده است كه بيانگر ترديد است .يعني قسمت دوم جمله ،با
بخش ا ّول ،هماهنگي ندارد .الب ّته گاهي نويسنده ،براي ايجاد طنز ،آگاهانه اين گونه
مينويسد .در نوشتة رسمي زبان معيار و غير طنز ،از چنين كاربردها بايد پرهيزكرد.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

يقين ًا با شما ممكن است به ورزشگاه بیایم.
............................................................................................................................................................

مطمئن هستم اين هفته ،شاید خبر خوبی به شما برسد.
............................................................................................................................................................
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درون يك فضاپيما را كه روي كرة ماه ،فرود آمده ،تص ّور كنيد
و تصوير ذهني خود را بنویسيد.
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