
 طبيعی باشــيم. وقتــی تصميم 
می گيريــد خاطــره ای را از ميان ده ها 
حتمًا  بنويســيد،  خود  حرفه ای  خاطرة 
ظرفيتــی در آن مشــاهده کرده ايد که 
ســودمند  هم  ديگران  بــرای  می تواند 
باشــد يا ســرگرم کننده يا لذت بخش. 
هيــچ تالش نکنيد بــه بهترين نحو آن 
را بنويســيد. بگذاريد خاطره به صورت 
طبيعی، همان طور که برای دوســتتان 
تعريف می کنيد، از قلم جاری شود. اگر 
تالش کنيد خوب بنويســيد، از نوشتن 
باز می مانيد. طبيعی باشــيد. مگر موقع 
صحبت کردن با کســی سعی می کنيد 
زيباترين و بهترين حرف ها را بزنيد! ما 
معمــوًال افرادی را که طبيعی هســتند 
و به اصطالح خودشــان هستند، بيشتر 
دوســت داريم. اجازه دهيم خاطراتمان 

هم همان طور دوباره متولد شوند.

دست  از  را  يادگيری  شــانس   
خاطرة  بخواهيد  ابتــدا  از  اگر  ندهيم. 
بی نقصی بنويســيد، شانس يادگيری از 
طريق ايجاد تغييرات الزم در متن را از 
دست می دهيد. همان طور که هيچ کدام 
از ما بی نقص نيســتيم، خاطراتمان هم 
در تولد مجددشــان نقص هايی دارند. با 
همان نقص ها بپذيريمشان. فقط بعد از 
پيدايی فرصت داريم ياد بگيريم چگونه 
نقص هايشان را رفع کنيم. هرچه بيشتر 
اين کار را انجام دهيم، در اين راه تواناتر 

می شويم.

 خاطره نويســی را بــه منزلة 
نويســندگی  تمرين  برای  فرصتی 
چيز  هيچ  می گويند  بگيريم.  نظر  در 
بــه اندازة خود نوشــتن، نوشــتة ما را 
بهبود نمی دهد. خاطرات ما فرصت های 
بزرگی هستند برای تمرين نويسندگی. 
قدرشــان را بدانيم و از اينکه به کمک 
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ما می آينــد تا اين مهــارت را در خود 
تقويت کنيم، قدردانشــان باشيم. وقتی 
يک خاطره می نويســيد، شما ديگر فرد 
قبلی نيســتيد. کسی هستيد که تجربة 
نوشــتن يک خاطره را در خــود دارد. 
کســی هستيد که با فراز و فرود نوشتن 
به همان اندازه آشــنا شــده ايد. اگر ده 
خاطره بنويسيد، کامًال با خود اوليه تان، 
از نظــر باور بــه توانايــی و مهارت در 
نوشتن، متفاوت می شويد. و اين نتيجة 

بسيار باارزشی است.

 انتظار اخالقی از خاطره نداشته 
باشــيم. يکی از جاهايی که خاطره از 
حالت طبيعی بودن خود خارج می شود، 
همين انتظار اخالقيات از آن است. اين 
مثل را شــنيده ايم که «مشک آن است 
که خود ببويد نه آنکه عطار بگويد». اين 
مثل اينجا هم کارايی دارد. الزم نيست 
در متن خاطره فرياد بزنيم ای خواننده 
از اين خاطره درس بگير و به کار ببند. 
اين شــعار که به شکل های گوناگون در 
برخی خاطرات شــاهد آن هستيم «تو 
ذوق زن» هســتند. اصًال شکل طبيعی 
اين اســت که ما خاطره را بگوييم و هر 
کس براســاس فهم و درک و احساس 

خودش از آن برداشت کند.

ما  خاطرات  باشــيم.  شــجاع   
جايی شــکل طبيعی خودشان را نشان 
می دهنــد کــه از خودمــان و نيازها و 
خواسته ها و کسری هايمان گفته باشيم. 
خاطــره ما را با خودمان مواجه می کند. 
بــا ترس هايمــان روبــه رو می کند و با 
خاطره،  نوشتن  در  خودخواهی هايمان. 
به اين جور چيزها که می رســيم، آن ها 
را «درز نگيريم»، شجاع باشيم. احساس 
و خواسته و وضعيت خودمان را روشن 
بيان کنيم. برخی خاطرات پرش دارند. 

خواننده می فهمد يک چيزی کم دارد و 
نويســنده از روی آن پريده است. اتفاقًا 
همين نکته هايی که نمی گوييم و «درز 
می گيريم»، درس آموز هستند، بقيه اش 

که کلياتی بيش نيستند.

خاطره  هرچه  نکنيم.  کلی گويی   
کلی گويی داشــته باشد، خواننده در آن 
مشــارکت نمی کند. چون جزئياتی که 
او را بــا متن درگير کنــد ندارد. همين 
جزئيات، مثل صدا، بو،  رنگ، مزه و لمس 
بــه خاطره قوت می دهنــد، ماندگارش 
می کنند و در دل خواننده می نشــينند. 
وقتی می نويســيم يک ســال که معلم 
کالس پنجم بودم، خواننــده نياز دارد 
بداند در چه ســالی و چه محلی شــما 
تدريس می کرده ايد. چند پايه بوده ايد؟ 
بچه ها چنــد نفر بوده اند؟ يــا وقتی از 
تنهايی، ترس و خوش حالی می نويسيد، 
به ريزه کاری هايش هم اشــاره کنيد. با 
اين ريزه کاری هاست که خواننده با شما 

ارتباط می گيرد.

 چراغ خاموش پيش برويد. وقتی 
می نويســيد، به چيزهايی کــه از طرف 
ذهنتان هجوم می آورد که بد نوشــتيد، 
اينجا خوب نشد، اينجا اين را بنويسيد، 
توجه نکنيد. چراغ ويراستاری خودتان را 
خاموش کنيد و پيش برويد. بعد که تمام 
شد، حاال با چشم يک خوانندة سخت گير 
چراغ ها را روشــن کنيد و مو را از ماست 
بکشيد. فقط بعد از اينکه نوشته تان تمام 
شد اين کار را بکنيد و هرچه دست انداز 
دارد بگيريد و متن را يکدست کنيد. پس 

ابتدا چراغ خاموش جلو برويد.

 دغدغــة عالی بــودن مطلب 
را نداشــته باشــيد. وقتی خاطره 
می نويسيد، همه که عالی نيستند. برخی 

خيلــی ضعيف و بی خود هم هســتند. 
ايرادی نــدارد. تا اين ها توليد نشــوند، 
اليه های زيرين خاطرات ما خودشان را 
نشــان نمی دهند. بگذاريد اين ضعف ها 
خودنمايی کنند و عرضه شــوند. بعد به 
تکه های ناب هم می رسيد. قطعًا از ابتدا 
نمی شود توليد عالی داشت. به خودمان 

فرصت دهيم.

کنيم.  تهيه  خاطرات  فهرست   
راســتش چون به حافظه متکی هستيم 
و حافظــه هم فراز و فرود و بگير و نگير 
دارد، بد نيســت دفتری داشته باشيم و 
عنوان هر «خاطره» و «شبه خاطره ای» 
را در آن بنويســيم. به مرور فهرســت 
بزرگی تهيه می شــود. بــرای مايی که 
وقتــی می گفتند خاطره بنويس، هرچه 
نمی آمد،  يادمــان  چيزی  می گشــتيم 
پس از مدتی فهرستی از خاطرات تهيه 
می شود که بســيار ارزشمندند. طبيعی 
است که وزن هيچ کدام برابر نيست. يکی 
در يک بند می گنجد، يکی در نيم صفحه 
و ديگری در يک تــا چند صفحه. نکتة 
جالبش اينکه وقتی خواستيم بنويسيم، 
با هر کدام که بيشــتر ارتباط گرفتيم، 

شروع می کنيم. 

اگر  بخوانيم.  را  خوب  خاطرات   
فضای مجازی فرصت می دهد که گاهی 
کتاب بخوانيم، چه عالی! اگر نمی دهد، 
گروه هايــی پيــدا کنيم کــه خاطرات 
غنی و شــيوايی در گروه می گذارند. به 
قصد آموختن از نحوة نوشتنشــان، اين 
خاطــرات را عميق تر بخوانيم. البته اگر 
کتــاب خاطرات تهيه کنيــم و به قصد 
فراگيری بخوانيــم، چه بهتر! هيچ چيز 
پيشــينيان  خاطرات  خواندن  اندازة  به 
نوشتن ما را بهبود نمی دهد و ذوقمان را 

تحريک نمی کند. 

۴۹ | | |  


