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تا حاال پیش آمده وقتی یک کتاب داستان را در دست می گیرید، با خودتان بگویید کاش اسم 
شما روی جلد کتاب بود؟ چه قدر هیجان انگیز است که آدم بتواند یک کتاب بنویسد و بقیّه هم 

آن را بخوانند. اّما از کجا باید شروع کرد؟ چون نوشتن کتاب داستان به این سادگی ها نیست.
 گفت و گوی ما با »جعفر توزنده جانی«، نویسنده ي پر سابقه ي داستان های کودک و نوجوان، به 

شما کمک می کند تا درباره ي نویسندگي بیش تر بدانید.

 بّچه ها برای نوشتن داستان از كجا 
شروع كنند؟

اّولين قـدم در نوشتن داستان، خـواندن 
كتـاب است. يك نـويسنده، هـرقدر بيش تر 
كتاب خـوانده باشد، كلمـات بيش تـر و جمـالت بهتری 
در ذهـن دارد. فقط هـم نبايد كـتاب داستان بخواند. 
خواندن كتاب های علمـی، تاريخی، روانشناسـی و غيره 
به او كمك می كنند و اّطالعات زيادی در اختيار او 

می گذارند تا در داستان ها از آن ها كمك بگيرد.
 يك نويسنده با خواندن افسانه ها ياد مـی گيرد 
چگونه از جهان واقعی وارد جهان خيالـی شود.

 آيا خواندن انواع كتاب ها كافی است؟
خـواندن كتاب بـه  تنهايـی كافـی نيست. 
همـه ي نـويسنـده هـا بـرای اين كه بتوانند 
داستانـی را راحـت بنـويسند، سال هـای 

زيادی نوشتـن را تمرين كرده اند.
يك نويسنده بايد دفتر يادداشتی داشته باشد 
تا ايده هايش را در آن بنويسد. بهترين كار داشتن 
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يك دفترچه خاطرات است تا چيزهايـی 
را كـه در روز مـی ببيند و مـی شنود در 

آن  يـادداشت كند. ايـن دفترچـه بـه 
نـويسنده كمك مـی كند تا نوشتن را 

تمرين كند.

 برای نويسنده شدن چه ويژگی هايی بايدداشت؟
همان طور كه گفتم يك نويسنده بايد به اطـراف خود 
با دّقت نگاه كند تا ايـده های خوبـی برای نوشتن بيابد. 
هم چنين او بايد گوش های شنوايـی داشته باشد و از كنار 
جمالتی كه مـی شنود به راحتـی نگذرد و درباره ی آن ها 
فكـر كند. بسياری از نويسندگان، ايـده ی داستان هاي 

خـود را با شنيدن حرف های مردم پيدا مـی كنند. 
نويسنده بايـد در نوشتن نظـم داشته باشـد؛ مـثاًل 
صبح هـا وقتـی از خواب بيدار مـی شود حتماً بنويسد. 

گاهـی حتّـی مـی تواند خواب هايش را بنويسيد.
نويسنده بايد هميشه در حـال نـوشتن باشد. نـوشتن 

برای نويسنده مثل نفس كشيدن برای انسان است.

 همان طـور كـه يـك انسان بـدون نفس كشيـدن 
مداوم زنده نمـي ماند، نويسنده هم اگر ننويسد، احساس 

زنده بودن نمی كند. 


