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کوچبنفشهها
سیده سارا حسینی – معلم و تسهیلگر

مناسب برای پایه های نهم، دهم،  یازدهم 
حوزه های درسی: نوشتار خالق،  درک و دریافت شعر و موسیقی،  آرایه های ادبی

مقدمه
ایــن فعالیــت را اواخــر بهمن مــاه ســال گذشــته،  کمــی پیــش از شــیوع ویــروس و تعطیل شــدن مــدارس،  بــا دانش آمــوزان 
نهمــی و دهمــی ام انجــام دادیــم. نحــوه  اجــرای فعالیــت بــه ایــن شــکل بــود کــه ابتــدا از یکــی از دانش آموزانــم خواســتم داوطلــب 
نوشــتن نظــرات روی تختــه شــود. ســپس از بچه هــا پرســیدم بــه نظرشــان چــه نســبتی میــان موســیقی و ادبیــات برقــرار اســت. 
بچه هــا پاسخ هایشــان را می گفتنــد و هم کالسی شــان هــم واژگان کلیــدی جواب هــا را روی تختــه می نوشــت. ایــن فعالیــت 
ابتدایــی، حــدودا پنــج الــی پانــزده دقیقــه )بســته بــه تعــداد اعضــای کالس( زمــان می بــرد. در ادامــه، آهنــگ »کــوچ بنفشــه ها« 
اثــر فرهــاد مهــراد را بــرای بچه هــا پخــش  کــردم و بــا هــم بــه آهنــگ گــوش دادیــم. از ایشــان خواســتم ترجیحــا چشم هایشــان 
ــوش دادن،  ــن گ ــتم حی ــا  خواس ــم و از بچه ه ــه  انداخت ــد را روی تخت ــاد می خوان ــه فره ــه ای ک ــن تران ــار دوم،  مت ــد. ب ــم ببندن را ه
بــه کلمــات دقــت کننــد. حــاال پــس از دوبــار گــوش دادن آهنــگ، پرســش هایی را در اختیــار ایشــان گذاشــتم تــا بــه آن هــا جــواب 
دهنــد. هرچنــد هیچ یــک از دانش آموزانــم نــه اســم فرهــاد را شــنیده بودنــد و نــه ایــن آهنــگ بــه گوششــان آشــنا بــود )بیشــتر 
آن هــا تنهــا بــه موســیقی غیرایرانــی گــوش می دهنــد(، امــا توانســتند بــا آهنــگ ارتبــاط برقــرار کننــد، خــوب و دقیــق آن را بشــنوند 
ــته  ــی نوش ــفیعی کدکن ــعر ش ــه در آن ش ــا دادم ک ــه بچه ه ــم ب ــری را ه ــرگ دیگ ــه، کارب ــای جلس ــد. انته ــخ دهن ــوال ها پاس ــه س و ب
ــباهت ها و  ــی ش ــی تطبیق ــد، بررس ــام دهی ــد انج ــه می توانی ــری ک ــت دیگ ــم. فعالی ــا خواندی ــا بچه ه ــم ب ــعر را ه ــود. ش ــده ب ش

تفاوت هــای شــعر شــفیعی و ترانــه ای اســت کــه فرهــاد خوانــده. 
هــدف اصلــی ای کــه در ایــن فعالیــت دنبــال می کــردم ایــن بــود کــه توجــه بچه هــا را بــه پیونــد میــان ادبیــات،  شــعر و موســیقی 
جلــب کنــم. کمــی ذائقــه موسیقایی شــان را بــه چالــش بکشــم و درنهایــت آن هــا را بــه طریقــی بــه ســمت نوشــتار خــالق راهنمایــی 
کنــم. در ادامــه هــر دو کاربــرگ را این جــا مــی آورم. الزم بــه ذکــر اســت کــه پرســش های کاربــرگ اول می توانــد بنــا بــر صالح دیــد 

معلم/تســهیلگر و شــناخت او از دانش آموزانــش، تغییــر کنــد.
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مراحلاجرایفعالیتبهصورتخالصهازقرارزیراست:
بحث آزاد درباره نسبت میان ادبیات و موسیقی. 	

گوش دادن با چشم های بسته به »کوچ  بنفشه ها« از فرهاد مهراد. 	
شنیدن آهنگ برای بار دوم و دقت به متن ترانه. 	
پاسخ به کاربرگ پرسش ها. 	

روخوانی شعر شفیعی کدکنی. 	
اشاره به شباهت ها و تفاوت های شعر و ترانه کوچ بنفشه ها. 	
جمع بندی مباحث و گرفتن بازخورد از دانش آموزان )که می تواند به صورت شفاهی یا مکتوب باشد.(. 	
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پرسشهاییدربارهآهنگ»کوچبنفشهها«اثرفرهادمهراد

۱-این آهنگ درباره چیست؟ دارد چه چیزی را توصیف می کند؟
۲-وقتی آن را می شنوید چه تصاویر و صداهایی به ذهنتان می رسد؟ به یاد چه خاطره ای می افتید؟

۳- با شنیدن این آهنگ سردتان می شود یا احساس گرما می کنید؟ چرا؟
۳- این آهنگ به نظر شما چه رنگی است؟ چرا؟  

۵-پیام شاعر چیست؟
۴- اگر می خواستید به شاعر پاسخ دهید، چه می نوشتید؟ می توانید پاسختان را در قالب یک شعر یا متن بنویسید.

۶-چه آرایه هایی در این شعر می توانید پیدا کنید؟
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در کتاب »چون بوی تلخ خوش کندر« درباره این قطعه می خوانیم:
»اثــر دیگــری کــه در اوایــل دهــه  هفتــاد خلــق شــد کــوچ بنفشــه ها بــود. فرهــاد بــه خانــه دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی رفــت 
تــا بــرای خوانــدن شــعرش از او اجــازه بگیــرد. در ابتــدا قــرار بــود ایــن مالقــات پــس از چنــد دقیقــه بــه پایــان برســد، امــا یــک روز 
ــار  ــرف ناه ــرای ص ــاد ب ــه فره ــد، چنان ک ــذت می برن ــر ل ــا یکدیگ ــت ب ــات و مصاحب ــا آن دو از مالق ــد. گوی ــول انجامی ــه ط ــام ب تم
ــه داد.  ــی هدی ــفیعی کدکن ــر ش ــه دکت ــوم را ب ــن آلب ــخه ای از ای ــا نس ــد. او بعده ــان مان ــزل ایش ــب در من ــا ش ــو ت ــه گفت وگ و ادام

مطابــق معمــول، فرهــاد در ایــن شــعر نیــز تغییــرات زیــادی داده اســت.«  
ــایزر در  ــدای سینتس ــه ص ــت ک ــاد اس ــود فره ــای خ ــدود تنظیم ه ــزو مع ــداری ج ــواب در بی ــوم خ ــه ها از آلب ــوچ بنفش ــه ک قطع

ــد.  ــوش می رس ــه گ ــدای آن ب ابت

و اما شعر شفیعی کدکنی:

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر

زیباست
در نیم روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران 

با خاک و ریشه
میهن سیارشان

در جعبه های کوچک چوبی
در گوشه  ی خیابان می آورند

جوی هزار زمزمه در من
می جوشد

ای کاش
ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها
در جعبه های خاک

یک روز می توانست 
همراه خویشتن ببرد هرکجا که خواست

در روشنای باران
در آفتاب پاک
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