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معلّم ،از اینکه به دانش آموزان کمک می کرد تا پنجره های ذهنشان را یکی پس از دیگری
بگشایند ،خوشحال بود .او این بار ،بچه ها را به سکوت دعوت کرد و گفت  « :یکی دیگر از
دریچه های خدادادی که ما از راه آن ،مزرعۀ ذهنمان را سرسبز و پربار می کنیم  « ،گوش» است.
حس و حال خود
اكنون كتاب را ببنديد و فقط به خواندن سرودة زير،گوش دهيد سپس ّ
را از شنیده ها ،بیان کنید.
تمام كلماتم
كبوتر شده امروز...
چه صبحي !
چه عطري ! چه هوايي !
عجب منظره هايي !.. .
نه در هست ،نه ديوار
نه خوابم ،نه بيدار
كسي با سبدي از كلمه
آمد و در زد
دلم باز،
پرنده شد و پر زد
به چشمم همه جا باغ و چمن شد
گلي مادر من شد.
تمام كلماتم
كبوتر شده امروز
مدادم
در احساس پريدن
شناور شده امروز
دوباره من و يك دفتر صدبرگ
من و كاغذ رنگي
چه صبحي !
چه پرواز بلندي !
چه انشاي قشنگي !.. .
(حميد هنرجو)
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اکنون نوشتة زير را که حاصل گوش دادن های دقیق نویسنده است ،با هم ميخوانيم؛
این نویسنده که از توانایی دیدن ،بی بهره بوده است تنها از راه گوش دادن و تأ ّمل در شنیده ها،
دریافت های خود را نوشته است:
كودك( طه حسين) به حاجي فيروز سالم مي كرد و در خيابان دراز و تنگ
و پرجمعيت پيش مي رفت .عابران :طالب و تجار و دستفروش و كارگر ،گاري هاي
االغي يا اسبي يا قاطري كه گاريچي هاي آنها گاهي با صداي مخصوص ،حيوان خود
را ميراندند و گاهي هم به حيوان ،ناسزا ميگفتند .در سمت چپ و راست اين خيابان،
مغازه هاي جوراجور قرار داشت .در بعضي از اين دكانها غذاي مردم تهيدست ،تهيه
ميشد .بر اثر پختن اين غذاها ،بوهاي تند ،فضاي آن حدود را پر مي كرد...
در بعضي از اين دكانها به شيوۀ آرام و دقيق و بدون سروصدا ،معامالتي انجام ميشد
يا آنكه بحثشان بسيار كوتاه بود يا آن چنان آهسته سخن ميگفتند كه تنها طرف مقابل
ميشنيد .اين سخنان با ادب و نرمي و مهرباني همراه بود ...كودك در بين تمام مراكز،
رفت و آمد ميكرد ،با نيروي حواس خود از بيشتر آنها به خوبي آگاه ميشد .گاه گاه
صداهايي پريشان و در گلو شكسته كه نمايانگر بدبختي بود در اين فضا ميپيچيد ... .با
شنيدن صداي پاي رهگذران اين صداها اوج ميگرفت و در فضا پخش ميشد .مثل اينكه
صاحبان آنها زندگي را تنها از راه گوش ،حس ميكردند؛ زيرا آنان هرگاه صداي پايي را
ميشنيدند از صاحب آن پا ،ياري ميطلبيدند.
صداهايي كوتاه و خشن و بريده بريده در پاسخ اين نالهها به گوش ميرسيد .اين
صداها از آن پرندة ويرانه نشين بود .در موارد بسيار اين صداها با صداي به هم خوردن
بالهاي اين پرنده در هم ميآميخت.
(آن روزها)

معلّم ،سپس ادامه داد  « :ما پديده ها را معمو ًال از راه دريچه ها و پنجره هاي چشم و گوش
توجه به جزئيات پديده ها،
شناسايي مي كنيم .در درس پيش آموختيم كه مشاهده در طبيعت و ّ
توانايي ذهن ما را افزايش مي دهد و كار آفرينش و نگارش را آسان ميسازد.
همان گونه كه چشم ،ذهن را تقويت ميكند ،گوش هم دريچهاي است براي پرورش
فكر .ذهن ،تصوير صداهايي را كه از راه گوش ،شنيده مي شوند؛ مي سازد و آن را در خود نگه
ميدارد تا به كمك آن صداها دست به آفرينشي بزند .پس تصويرهايي كه در ذهن ما ساخته
مي شود و ما آن را درك ميكنيم و مي نويسيم ،بخشي از آن ،حاصل خوب ديدن و بخشي
ديگر ،نتيجة خوب گوش دادن و ف ّعاليت ديگر حس هاي ما است».
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حس شنیداری و دیداری ،به نوشتۀ خود قدرت
در نوشتۀ زیر نویسنده با درک درست از ّ
بخشیده و آن را برای خواننده واقعی تر نشان داده است.اين نوشته ،نتيجة دقت نويسنده در
گوش دادن و دقيق نگاه كردن است .وقتي اين داستان را مي خوانيم و مي شنويم ؛ ذهن ما
تصوير رويدادها و صحنه هاي آن را بازسازي مي كند.
«   آواز گلِ تاج خروس ،بلند شد؛ قوقولي قوقو ،قوقولي قوقو ! صدا بلند و بلندتر
شد و در همه جاي جنگل پيچيد .ناگهان درخت ها ساكت شدند؛ گل ها گلبرگ هايشان
را جمع كردند؛ گل شيپوري فرياد زد :تبر! تب ِر ويرانگر مي آيد .ترس و سكوت،
همةجنگل را پر كرده بود .تبر ،صداي لرزيدن درخت را شنيد .جنگل لرزيد .ترس
درخت ها و گل ها بيشتر شد .گل هاي شيپوري ،گوش هاي تيزي داشتند؛ صداي پاي
تبر را شنيدند .فرياد آماده باش؛ جنگل را فراگرفت.».. .
(تبر)

دانش آموزان در فضای ساکت کالس ،نشسته بودند و به صدای پراکنده در محیط گوش
می دادند؛ صدای معلّم نگارش ،صدای هیاهوی بچه ها که توی حیاط دنبال توپ می دویدند.
صدای معلّم ریاضی که با آهنگ بلند درس می داد و اعداد و ارقام را بیان می کرد .صدای
توجه دانش آموزان این بار به صداهای اطراف ،طوری
جیرجیر میز یکی از دانش آموزان و ّ ...
بود که گویا ا ّولین بار است که می شنوند.
معلّم ،کالس را باز هم به سکوت دعوت کرد و گفت:
چشمتان را ببنديد و فقط به صداي كسي كه متن را مي خواند ،گوش بدهيد؛ كارگاه
ذهن شما همزمان با شنيدن صداي كلمات ،تصوير آنها را به شما نشان مي دهد يعني تصوير
آن در ذهن شما ايجاد مي شود؛ مانند اين نوشته :
«    صداي پاي پدرم را مي شنوم؛ از پله ها باال مي آيد ؛ سنگين و سخت .من به
صداي باران ،صداي جوشيدن آب و صداي سنگين كفش هاي پدر ،گوش مي دهم؛ در
باز مي شود و نيمي از چهرة پدر .. .آن مرد خيلي شبيه پدر بود؛ اما خودش نبود ...صداي
پاي كسي را مي شنوم؛ صداي پا ،صداي پا و صداي در ،مي دانستم كه باز مي گردي ! »

(بار ديگر شهري كه دوست ميداشتم)
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در ادامۀ درس ،معلّم تأکید کرد که يكي ديگر از كاركردهاي خوب گوش دادن ،تقويت
حافظة شنيداري است .حافظة شنيداري هنگام نوشتن به نويسنده كمك ميكند تا صحنهها
و رويدادها را با حس و حالي مناسب ،بازسازي کند .پس گوش هم مي تواند مانند چشم،
ببيند و پديده ها را شناسايي كند و به توانايي ذهن ما بيفزايد؛ به همين دليل است كه شنيدن
حسي در ما به وجود ميآورد و شناختي ايجاد مي كند كه مي توانيم نسبت به آن
هر صداّ ،
صدا داوري كنيم و آن را از ديگر صداها تشخيص دهيم و مث ً
ال بگوييم كه آن صدا خوب
و گوش نواز است يا بد و گوش خراش ؛ اين صدا گرم و گيراست و آن صدا سرد و بي روح؛
زن همسايه؛ صداي پرواز پرنده است يا صداي
اين صداي مهربان مادر من است يا صداي ِ
فرفره و. ...
ميفهميم كه خوب گوشدادن ،افزون بر پرورش حس شنيداري ،به توانايي ذهني ما
هم ميافزايد.

معلّم میان دانش آموزان رفت ،و گفت  « :اکنون یک بیت دربارۀ خوب گوش دادن و تأثیر
آن از فردوسی بزرگ می خوانم:
بدو گفت :آن كس كه كوشاتر است

دو گوشش به دانش ،نيوشاتر است

همان طور كه با ديدن مي توانيم گنجينۀ ذهن خود را پربارتر كنيم ،با گوش دادن به
گفته ها و سخنان ديگران نيز مي توانيم بر قدرت تفكر و توانايي زبان گفتار و نوشتار خود
بيفزاييم .هرچه بيشتر گوش بدهيم ،هنگام نوشتن ،دست و قلم ما راحت تر حركت خواهد
كرد».
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متن زير را بخوانيد و مشخص كنيد كه نويسنده در كدام
بخش ،تحت تأثير قوة شنيداري خود قرار گرفته است.
...کژال بر پوست گرگ چنگ کشید و فریاد زد    « :هه ژار .. .هه ژار !
خاکم به سر !» گرگ قنداقه به دهان گرفت و دوید .کژال به دنبال او زمین را خیش
می کشید ،مویه مي کرد و روناک را صدا مي زد.
خم شد و سنگ برداشت.
اگر به روناک بخورد !
سنگ را به زمین انداخت ،زار زد و دوید .صورت خراشید و دوید .گرگ پارۀ
تنش را مي برد.
روناک مثل ّبره ای ،دست هایش را در هوا تکان مي داد .گردنش به عقب خم
شده بود و صدای نازک گریه اش ،سنگ های بیابان را مي خراشید.
کژال به موهایش چنگ زد ،لنگۀ گالشش از پایش افتاد .سنگ ها پایش را کوبیدند.
روناک ! .. .روناک ! دایه ات بمیره ،روله.
دشت یک پارچه صدا شده بود و ناله و مویه .باد صدای کژال را غلتاند و با
خود برد  « .آزاد» سر زمین بود که فریاد کژال را شنید .هراسان ماند   « :صدا از کدام
طرف مي آید؟»
باز هم جیغ .آزاد دوید .صدا از سمت ت ّپه بود .کسی کمک می خواست.
گام انداخت و دوید .صدا او را به خود مي خواند .چشم آزاد از دور جسمی را که
تند و تند به طرف او مي آمد ،دید و لحظه ای بعد ،گرگ نزدیک آزاد رسیده بود
و آن دورتر ،کژال پا برهنه و بر سر زنان مي دوید .وقت فکر کردن نبود.
آزاد نباید مي ماند .دندان بر دندان مي سایید .گرگ مقابل آزاد بود .قنداقۀ
روناک به دهانش بود .روناک خفه گریه مي کرد و گرگ خرناسه مي کشید .آزاد
ّ
معطل نماند....

						

52

(داستان كژال)

شنيدن صداهاي زير چه حس و حالي به شما ميدهد؟ يكي از صدا های زیر را انتخاب
كنيد و حس و حال خود را در بارة آن بيان كنيد.
صداي وزش شديد باد
سرود ملّی قار قار کالغ

صداي الاليي مادر

صداي باران

آهنگ
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يكي از نوشته هاي تمرين  2را انتخاب و آن را بررسي و نقد كنيد.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
ّ
رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتيجه)
 شنیدن دقیق صداها و توصیف جزئیات آن ها
شيوة خواندن

نتيجة بررسي و داوری
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دانش آموزان اين كالس ،در كارهاي گروهي ،پيشاهنگ هستند.
دانش آموزان اين كالس ،در كارهاي گروهي ،پيش آهنگ هستند.
جملة نخست ،درست است زيرا هرگاه بخش دوم كلمه هاي تركيبي با نشانة«   آ »
شروع شود ،فاصله از ميان دو بخش ،برداشته مي شود ،عالمت مد ،حذف ميگردد و
كلمه را پيوسته مي نويسيم.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

امروز ،هم آيش دانش آموزان خوش فكر ،برگزار مي شود.
............................................................................................................................................................

اگر بدخواهان ،در هم آوردي نابرابر ،زورگويي پيشه كنند ،تسليم نخواهيم شد.
............................................................................................................................................................
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موافقيد تصويرسازي امروز به صورت
كارگاهي ،طي مراحل زير انجام شود؟ پس
شروع كنيد.

1ـ تصويري از كتابهاي درسي خود يا
عكسي كه خودتان از مناظر طبيعت
گرفتهايد يا هر تصوير ديگري را كه دوست
داريد ،انتخاب كنيد و آن را در نوشتهتان
توصيف كنيد .يادتان باشد دوستان شما
نبايد آن تصوير را ببينند.
2ـ انشايتان را براي دوستانتان بخوانيد .آنها
با گوش دادن به انشاي شما تص ّوري در
ذهن خود ايجاد ميكنند.
3ـ دوستانتان براساس تص ّور ذهني خود دربارة
تصويري كه شما توصيف كردهايد ،صحبت
ميكنند.
4ـ حاال تصوير را به دوستانتان نشان دهيد.
  5ـ برداشت دوستان شما چقدر به تصوير
واقعي نزديك است؟
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