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این كتاب كمك  می كند تا:

	بفهمید داستان ها چگونه سرهم می شوند

	سلّول های خاكستری مغزتان را به كار 
بیندازید و به ایده های بزرگ برسید

	داستانتان را بنویسید و به دیگران ارائه كنید

	با واقعّیت های هیجان انگیز درباره ی 
نویسندگان و دنیای نوشتن آشنا شوید!

	می توانید این كتاب را صفحه به صفحه از 
اّول تا آخر بخوانید...

یا این كه به هر كجای آن كه خواستید، 
شیرجه بزنید و هی در صفحات عقب و جلو 

بروید!

تمرین های جالب این كتاب، پر است از 
نكته ها و فوت وفن های داستان نویسی!

خوب... پس منتظر چی هستید؟!

به	دنیای	
نویسندگی	
خوش	آمدید!
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تخّیل
داستان ها از راه های مختلفی گفته می شوند.

كتاب ها، فیلم ها، نمایش های تلویزیونی، قصه هاي تصویری ، انیمیشن ها و... همه برای 
ما داستان می گویند. 

انسان ها از زمان غارنشینی داستان تعریف كرده اند؛
یعنی از وقتی كه لباس هایی از پوست حیوانات می پوشیدند و هی داد می زدند:

	یوهاهاها!	

مأموریت	شما

به دست آوردِن مهارت در 

هنِر شگفت انگیز داستان نویسی!

پس بخوانید و بروید جلو تا با نكته ها و 

فوت وفن های این هنر، آشنا شوید.
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داستان ها فقط كلمه هایی روی كاغذ نیستند. 
چون موقع خواندِن جمله ها، داستان در ذهن شما 

اتفاق می افتد.
اگر خواننده ی داستان, تخّیل خود را آزاد بگذارد، 

در حوادث داستان  شركت خواهد داشت!
هر كسی،  داستانی را كه می خواند، به روش 

مخصوص خودش، تجّسم می كند.
ممكن است كلمه ها برای همه یكسان باشد اما 

داستان، تفاوت دارد! هیچ كس در این دنیا نیست 
كه یك داستان را درست مثل شما تصّور كند.

وقتی داستان می نویسید، برای هر كسی كه آن را 
می خواند، چیزی متفاوت خلق می كنید.

وسایل الزم
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این نوشته را بخوانید و سعی كنید هیچ 
تصویری به ذهنتان راه ندهید!

چمن زار سرسبز

چمن زار زیر درخشش مالیم خورشیِد غروب، گسترده شده بود. 
جویباری با صدای ُشرُشر، به نرمی از میان آن می گذشت.

عّده ای از مردم نشسته بودند و عّده ای راه می رفتند. هركدام یك جور از 
هوای گرم و محیط آرامش بخش چمن زار لّذت می بردند.

انواع درختان بزرگ و كوچك، این جا و آن جا بر چمن، سایه انداخته بودند.
حشرات، البه الی گل های وحشی در پرواز بودند. 

گنجشك ها هم با شادی، میان شاخه ها جیك جیك می كردند.

می بینیدكه نمی شود جلوی 
تصاویر ذهنی را گرفت!
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با یكی از دوستانتان، نوشته ی صفحه ی قبل را با صدای بلند بخوانید. هر كس یك 
دقیقه وقت دارد كه بر اساس آن نّقاشی بكشد و تا جای ممكن، جزئیات را نشان 

دهد.
یادتان باشد كه نباید به نقاشی همدیگر نگاه كنید!

وقتی كارتان تمام شد، نّقاشی هایتان را با هم مقایسه كنید. 
مي بینید كه صحنه یكی است... اّما نّقاشی ها با هم تفاوت دارند!

وسایل الزم
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