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ك میكند تا:
این كتاب كم 

بفهمید داستانها چگونه سرهم میشوند
سلّولهای خاكستری مغزتان را به كار
بیندازید و به ایدههای بزرگ برسید
داستانتان را بنویسید و به دیگران ارائه كنید
با واقع ّیتهای هیجانانگیز دربارهی
نویسندگان و دنیای نوشتن آشنا شوید!
میتوانید این كتاب را صفحه به صفحه از
ا ّول تا آخر بخوانید...

یا اینكه به هر كجای آن كه خواستید،
شیرجه بزنید و هی در صفحات عقب و جلو
بروید!
تمرینهای جالب این كتاب ،پر است از
نكتهها و فوتوفنهای داستاننویسی!

خوب ...پس منتظر چی هستید؟!
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به دنيای
نويسندگی
خوشآمدید!
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وسايل الزم
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ّ
تخیل

داستانها از راههای مختلفی گفته میشوند.
كتابها ،فیلمها ،نمایشهای تلویزیونی ،قصههايتصویری ،انیمیشنها و ...همه برای
ما داستان میگویند.
انسانها از زمان غارنشینی داستان تعریف كردهاند؛
یعنی از وقتی كه لباسهایی از پوست حیوانات میپوشیدند و هی داد میزدند:

یوهاهاها!
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داستانها فقط كلمههایی روی كاغذ نیستند.

خواندن جملهها ،داستان در ذهن شما
چون موقع
ِ
اتفاق میافتد.
تخیل خود را آزاد بگذارد،
اگر خوانندهی داستانّ ,
ن شركت خواهد داشت!
در حوادث داستا 
هر كسی ،داستانی را كه میخواند ،به روش
تجسم میكند.
مخصوص خودشّ ،
ممكن است كلمهها برای همه یكسان باشد اما
داستان ،تفاوت دارد! هیچكس در اين دنیا نیست
كه یك داستان را درست مثل شما تص ّور كند.
وقتی داستان مینویسید ،برای هر كسی كه آن را
میخواند ،چیزی متفاوت خلق میكنید.
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این نوشته را بخوانید و سعی كنید هیچ
تصویری به ذهنتان راه ندهید!

چمنزار سرسبز
چمنزار زیر درخشش مالیم خورشی ِد غروب ،گسترده شده بود.
جویباری با صدای شُ رشُ ر ،به نرمی از میان آن میگذشت.
عدهای راه میرفتند .هركدام یكجور از
عدهای از مردم نشسته بودند و ّ
ّ
هوای گرم و محیط آرامشبخش چمنزار ّ
لذت میبردند.
انواع درختان بزرگ و كوچك ،اینجا و آنجا بر چمن ،سایه انداخته بودند.
حشرات ،البهالی گلهای وحشی در پرواز بودند.
گنجشكها هم با شادی ،میان شاخهها جیكجیك میكردند.

میبینیدكه نمیشود جلوی
تصاویر ذهنی را گرفت!
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با یكی از دوستانتان ،نوشتهی صفحهی قبل را با صدای بلند بخوانید .هر كس یك
دقیقه وقت دارد كه بر اساس آن ن ّقاشی بكشد و تا جای ممكن ،جزئیات را نشان
دهد.
یادتان باشد كه نباید به نقاشی همدیگر نگاه كنید!

وقتی كارتان تمام شد ،ن ّقاشیهایتان را با هم مقایسه كنید.

ميبينيد كه صحنه یكی است ...ا ّما ن ّقاشیها با هم تفاوت دارند!
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