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بخشمیانی
بچه ها نشست
معلّم نگارش وارد كالس شد و روي صندلي خود مقابل ّ
و كتابي از كيفش درآورد .جلد كتاب ،آبي بود و روی جلدش با خط درشت
نوشته شده بود« :ماتيلدا».
«بچه هاي عزيز ،به دو صفحة اوّل اين
معلّم ،كتاب را باز كرد و گفتّ :
رمان گوش دهيد تا بعد بگويم بين اين متن با درس جديد چه ارتباطي وجود
دارد؟» و اما داستان:
پدر و مادرها ح ّتی اگر فرزندشان بدترين موجود عالم باشد ،باز
گمان ميكنند؛ تحفهاي بي همتاست .بعضي از آنها از اين هم فراتر
ميروند و فكر ميكنند ،رگه هايي از نبوغ در فرزندشان هست .آنها
بچههايشان براي ما سخن ميگويند.
معموالً از هوش سرشار ّ
معلّمان مدرسه ،در چنين مواقعي خيلي رنج ميكشند .آنها با اينكه
ميدانند اين تعريف و تمجيدها هيچ نسبتي با هوش اين دانش آموز
ندارد ،مجبورند همين طور گوش بدهند و با تكان دادن سرشان ،تأييد
كنند .در ظاهر بخندند و در باطن غصه بخورند.
اگر من معلّم بودم ،براي اين والدين چيزهايي مينوشتم و به آنها
نشان مي دادم كه اوضاع آن قدرها هم گل و بلبلي نيست! مثالً مينوشتم:
«پسر شما ماكسيميليان ،جدا ً افتضاح است .خدا كند كسب  و كار
خانوادگي داشته باشيد كه بتوانید بعد از ترك تحصيل ،آنجا بچپانيدش!
وگرنه محال است جاي ديگري كاري گيرش بيايد!»
گاهي به پدر و مادرهايي برميخوريم كه نقطۀ مقابل گروه قبلي
هستند .هيچ عشق و عالقهاي به فرزندشان نشان نميدهند ...ماتيلدا
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كه دختري باهوش بود ،پدر و مادرش از اين دسته بودند و چنان سرگرم زندگي خود بودند
متوجه زيركي دخترشان نشده بودند ...او دلش براي خواندن كتاب پرمي زد(....ماتيلدا،
كه ّ
با تلخيص و اندكي تغيير)

معلّم به اين جاي داستان كه رسيد،كتاب را بست و بلند شد و گفت :اكنون اين بخش از
رمان را در اختيار گروه ها ميگذارم تا دربارۀ آن ،گفت وگو كنند.
معلّم ،برگهاي چاپ شده را بين گروهها تقسيمكرد؛ سپس گفت :ا ّول بگوييد؛ اين متن
چند بند دارد.
تقريب ًا همة كالس ،جواب دادند :چهار بند.
معلّم گفت :حاال به هر بند ،به طور جداگانه نگاه كنيد و به اين پرسشها فكر كنيد:
آيا در هر بند ،موضوع خاصي مطرح شده است؟
جملۀ آغازين هر بند ،چه فرقي با جملههاي بعدي دارد؟
بين موضوع هر بند با موضوع بندهاي ديگر ،چه ارتباطي هست؟
دانشآموزان ،مشغول بررسي و گفت وگو شدند .معلّم به هر گروه سر ميزد و سعي مي كرد،
آنها را در ارتباط با موضوع بحث ،راهنماييكند .بعد از به پايان آمدن فرصت ،معلّم به
توجه كنيد:
دانشآموزان گفت :حاال به چند نكتهّ ،
برای آنکه بخشهاي مختلف نوشتة شما ارتباط محکمي با هم داشته باشند؛ باید اجزا و
ساختار بند را بیشتر بشناسید.
هر بند ،دو قسمت دارد :جملة موضوع ،جملههای کامل کننده.

هر بند ،خودش یک موضوع دارد که در عین استقالل ،با موضوع بندهای دیگر هم
ارتباط دارد .برای نوشتن يك بند ،فکر یا موضوع آن بند را در جملهای بیان میکنیم .به
این جمله«،جملة موضوع»میگویند .جملة موضوع ،معمو ًال در آغاز بند نوشته میشود .بعد از
جملة موضوع که جملة اصلی بند است ،چند جملة دیگر میآید؛ این جملهها همان«جملههای
کامل کننده» هستند .این جملهها برای تأیید ،توضیح و يا براي روشن تر كردن مقصود جملة
موضوع نوشته می شوند و كامل كنندة معناي آن هستند.
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نمودار زير ساختار بند را نشان مي دهد:

جملة موضوع
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
و ...

حاال يك بار ديگر به متن قبلي ،نگاه كنيد .هر گروه به ترتیب ،یک بند آن را بررسیکند
و نتیجه را در کالس بیان نماید.
بعد از چند دقيقه ،معلّم ،پشت ميز نشست و از گروهها خواست تا نتيجة كارشان را
گزارش دهند .نتيجة كار گروهها به اين صورت بود:
	 گروه ا ّول :موضوع بند ا ّول عالقة بيش از حد بعضي از پدرها و مادرها،
به فرزندانشان است .اين جمله« ،پدر و مادرها حتی اگر فرزندشان بدترین
موجود عالم باشد ،باز گمان مي كنند؛ تحفهاي بي همتاست»؛ جملة موضوع و
جملههاي بعدي ،جملههاي کامل کننده یا تكميلي هستند.
	 گروه دوم :بند دوم اندازة بند ا ّول است و از بندهاي ديگر كوتاهتر است.
موضوع بند دربارة رنجي است كه معلّمها از عالقة زياد پدران و مادران نسبت
به فرزندشان ،تح ّمل ميكنند .جملة «معلّمان مدرسه در چنين مواقعي ،خيلي رنج
ميكشند»؛ جملة موضوع است و جملههاي ديگر هم تكميل كنندة جملة ا ّول
هستند.
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	 گروه سوم :بندسوم ،بلندترين بند اين متن است .موضوع اين بند،
واكنش نشان دادن به تعريف و تمجيدهاي اغراق آميز پدرها و مادرها از
فرزندانشان است .جملة موضوع« ،اگر من معلّم بودم ،براي اين والدين
چيزهايي مينوشتم و به آنها نشان مي دادم كه اوضاع آن قدرها هم گل

و بلبلي نيست!» است .جملههاي بعدي هم تكميلكنندة همين پيام
هستند.
	 گروه چهارم :موضوع بندچهارم ،برعکس موضوع بند ا ّول است؛ يعني
بي عالقگي بيش از اندازة پدر و مادرها به فرزندانشان .جملة موضوع
كه مثل بندهاي ديگر در ابتدا آمده اين است«:گاهي به پدر و مادرهايي
بر ميخوريم كه نقطة مقابل گروه قبلي هستند» .جملههاي بعدي هم
مثالهايي است كه براي تكميل و تأييد جملة موضوع نوشته شدهاند.
سرانجام ،معلّم ،همة گروهها را تشويق كرد و گفت :خوشحالم كه درس
را به خوبي ياد گرفتهايد .در اين درس آموختيم كه هر نويسنده تالش ميكند،
معموالً ،نخست حرف اصلي خود را در ا ّولين جملة نوشته ،بياورد و در ادامه ،همان
معنا و مقصود را كمي بيشتر گسترش بدهد و كاملتر بيانكند.
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پس از خواندن بند زیر ،جملة موضوع و جمله های
کامل کننده را مشخص کنید.
سخن گفتن در برابر جمع  ،برای خیلیها با هيجان و هراس ،همراه است.
ریشة این هيجان و هراس در دوران کودکی این افراد ،نهفته است .این هيجان
و هراس ،با آنها به دنیا نیامده است .این گونه ،یادگرفته اند یا از دیگران به آنها
منتقل شده است .روان شناسان ميگويند « :بيشتر مشكالت در بزرگسالي،
به دوران كودكي برميگردد» .اگر اين سخن روان شناسان درست باشد،
پس هيجان و هراس ،از سخن گفتن در برابر جمع هم ،به تربيت و آموزش
دوران كودكي ما برمي گردد.

						
جملۀ موضوع:

جمله های کامل کننده:
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دربارۀ یکی از موضوع های زیر ،يك بند (با رعايت ساختمان بند) ،بنويسيد:
کفش

ناخن

درد دندان

موضوع:
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هريك از بندهايي را كه دوستانتان در تمرین قبل نوشتند و در كالس خواندند،
با سنجههای زیر ،ارزیابیکنید و نتیجه را بنویسید.
سنجه های ارزيابي:

پیش نویسی؛
رعایت ساختار بند (داشتن جملۀ موضوع ،داشتن چند جملۀ کامل کننده)؛
ارتباط و نظم بین جملۀ موضوع و جمله های تکمیل کننده؛
توجه
پیراستهنویسی (رعایت نشانههای نگارشی ،نداشتن غلط امالییّ ،
به درستنویسی ،حاشیهگذاری) ؛
شیوۀ خواندن.

نتيجة بررسي و داوری:
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 الف) کتابخانه ام را مرتّب کردم .کتاب هایی را که نمی خواستم جمع کردم ،توی
جعبه گذاشتم و به کتابخانۀ محل هدیه کردم.
 ب) کتابخانه ام را مرتب کردم و کتاب هایی را که نمی خواستم جمع کردم و توی
جعبه گذاشتم و به کتابخانه محل هدیه دادم.
جملۀ الف درست است .در جملۀ ب از «واو» ربط (حرف پیوند میان جمله ها)
استفادۀ بی جا و بی رویه شده است.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

مادرم خانه را تر تمیز کرد و فرش ها را انداخت و وسایل را چید.
............................................................................................................................................................

بازیکن در نوک حمله پابه پای توپ دوید و بازیکن های تیم حریف را جا گذاشت
زد و به دروازه نزدیک شد و گل زد.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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حكايت زير را به نثرسادة امروزي ،بازنویسی کنید.
باز نويسي :

حکایت:

�
ش خ�صي خ� نا�ه ب�ه �ك ي
را�ه �گر�ف ت�ه �بود.
ب
چ� ب
و� هاي س ق� ف� �س ي�ار صدا ميداد.
س
ب
ِ
ب
� آ�ن �خن
�ه خ�داو ن�د خ� نا�ه زا� �هر مرمّ ت

ب��گ ش�اد .پ�اس�خ داد :چ� ب
و� هاي س ق� ف� ،ذ��كر

�
م
� ؛ ّاما
�« :ن� ي�ك اس ت
خ�دا ي �ك�ن ن�د .گ� ف ت
ي
جس ب ي
ميت�رسم ا�ن ذ��كر ،ب�ه �ود �� ن�ج�امد».
(ع ب� ی�د ز�اکا� نی)
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