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  حسین حسینى نژاد،  مدیرمسئول ماهنامۀ انشا و نویسندگى

 تاکنون در اين مجموعه از شماره های 
رشد معلم بيشــتر دربارة خاطره نويسی 
و نقد خاطرات شــما ســخن گفته شد. 
اميدوارم مورد توجه قرار گرفته باشــد. 
اکنــون که بــه فصل تابســتان نزديک 
می شــويم و فرصتی بــرای بازنگری در 
فعاليت های علمی خود در سال گذشته 
داريم، پيشــنهاد می کنم برای تابستان 
خويش و همين طور سال تحصيلی آينده، 
به داشتن «پروژه» برای نوشتن نيز تأملی 
کنيد و اگر آن را مناسب کار خود ديديد، 
به برنامه های تابستانی و برنامه های سال 
جديد اضافه کنيد. در اينجا می کوشــم 
منظور خودم را از داشتن «پروژه» توضيح 

بدهم:
آيا به اين نکته پــی برده ايد که به چه 
نوع نوشتنی بيشتر عالقه داريد؟ خاطره، 
داســتان، شعر، سفرنامه يا ...؟ پيدا کردن 
پاسخ اين سؤال ســاده در بيشتر و بهتر 
نوشــتن ما تأثير بسزايی دارد. با دقت در 
احوال کســانی که می نويسند، می بينيم 
يکی عاشق داستان است و آرمانش چاپ 
داســتان هايش در مجالت است، ديگری 
دل در گرو شاعرانه نويسی دارد و قطعه ای 
ادبی او را از خود بی خود می کند. يکی به 
آموزش نوشتن می انديشد و يکی عاشق 
نوشــتن اســت؛ به هيچ چيز کار ندارد، 
فقط می نويسد. مدام دفتر سياه می کند 
و خودکار خالی. فردی هم مدت هاســت 
قلمــش به ُکمــا رفته اســت؛ هر کاری 

می کند، به هوش نمی آيد.
آن يکی يادداشت نويسی اولويت اولش 
اســت و دوستی هم ميل به مقاله نويسی 
دارد. ســرودن شعر شــخصی را به وجد 

می آورد. فردی هم يک قدم به جلو می آيد 
و دو قدم عقب می رود. اعتمادبه نفسش را 
ستانده اند؛ تا کی و چگونه آن را باز يابد؟ 
آن دگری بيشــتر به قصد آنکه مطالب 
نويســندگی به گوشش بخورند، به جمع 
پيوســته اســت؛ به قول دوســتی برای 
صوابش! کســی هم می انديشد چگونه از 
نوشتن به درآمد برســد؟ و در اين راه از 
يادگيری هيچ نکته ای کوتاه نمی آيد. يکی 
هنوز با خودش کنــار نيامده که باألخره 
استعداد دارد يا ندارد و گاه می گويد دارم 
و گاه می پندارد ندارد. يکی سال هاســت 
می خواهد بنويسد، اما فکر می کند هنوز 
ميوة نوشتن کال اســت. يکی از کمبود 
وقــت می نالد و منتظر اســت تا باألخره 
سبد وقتش پر شود. و يکی نمی داند چرا 
در اين جرگه افتاده اســت! يکی ذهنش 
پر اســت، اما قلم که دســت می گيرد، 
چيزی نمی آيــد؛ هرچه می گردد خبری 
نيست. دوست ديگری از بس می نويسد 
و خط می زند و عوض می کند و نوشته به 
دلش نمی چسبد، تسليم کمال طلبی اش 
می شــود. يک نفــر هم آن قــدر دربارة 
مطلبش با ديگــران صحبت می کند که 
ديگر در او برای روشــن کــردن موتور 
نوشــتن نمی ماند. کســی هم هربار که 
می نويســد، انرژی  بيشتری برای نوشتن 
کالس های  بيــن  هم  کســی  می گيرد. 
آموزش نويسندگی، ســعی صفا و مروه 
دارد؛ گاه خوشحال که يافتم و گاه ناراحت 
که سراب بود. يکی هم خوب می نويسد، 

اما باور ندارد که خوب می نويسد.
موانع  دلبســتگی ها،  نيازها،  می بينيد 
و عالقه هــا چقدر متفاوت هســتند! آيا 
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به تعداد آدميان راه به ســرزمين پهناور 
«نوشــتن» وجود ندارد؟ تجربه می گويد 
ببينيم کجای جادة نوشــتن ايستاده ايم 
تا متناســب با آن برای خود برنامه ريزی 

کنيم.
هر جای جادة نويســندگی قرار داشته 
باشيم، به داشتن «پروژه» يا پروژه هايی 
برای نوشتن نياز داريم. روی سخنم بيشتر 
با کسانی است که در نوشتن «کمی جلو 
می آيند و کمی بيشــتر عقب می روند». 
حساب آنان که به نوشتن به عنوان حرفه 
نگاه می کنند و برايش برنامة جدی دارند، 
جداست و خود می دانند. اين راهی است 
جدی و تقريبًا غيرقابل برگشت؛ در نتيجه 
برايش برنامة کوتاه مدت و بلندمدت دارند.
تجربة من می گويد، داشــتن «پروژه» 
بهترين کمک کار است. منظور از پروژه، 
داشــتن برنامه ای برای توليد متن است. 
مثًال اگر به خاطره نويســی عالقه داريم، 
بــرای خودمان دورنمايــی تعريف کنيم 
که تا ســه  ماه آينده ده تا پانزده خاطره 
نوشته باشيم. اگر اهل دل نوشته هستيم، 
به همين ترتيب. اگر يادداشت های کوتاه 
می نويســيم، همين طور. اگر هم تصميم 
داريم مقاله يا کتابــی در زمينة دانش و 
تجربة خود توليد کنيم، به همين صورت 

پيش برويم.
اين کار مــا را از وضعيت «باری به هر 
جهت نوشتن» و بيشــتر «ننوشتن» در 
می آورد. می دانيم برنامــه داريم که اين 
هفته بايد يک يا دو متن در زمينة مورد 
عالقة خود توليد کنيم تا به سقف نهايی 

برنامة شش ماهه نزديک شويم. اين برنامه 
بدون اســترس و فشار اســت. نوشتن را 
زندگی می کنيم. از کلمات و جمله ها لذت 
می بريم. قصدمان نويسنده شدن نيست؛ 
چون در حين نوشــتن داريم نويســنده 
می شويم. ما با هر نوشته يک گام به جلو 
برمی داريم. قصد ما لذت بردن از نوشتن، 
توليد محتوا و تقويت اعتمادبه نفس است؛ 
اين هر ســه در نوشتن «پروژه ای» اتفاق 
می افتنــد. فراموش نکنيــم که به تعداد 
آدميان «پروژه» برای «نوشــتن» وجود 
دارد. هيچ کــس جای ديگــری را تنگ 

نمی کند.
سخن پايانی اينکه اگر معلمان در اين 
مســير راه خود را يافتــه و قالب دلخواه 
خويش را نشــان کرده باشــند و به طور 
منظم بنويســند و آثار خود را در کالس 
برای بچه ها بخوانند، بيشــترين تأثير را 
در پرورش نسل اهل قلم خواهند داشت. 
وقتی بچه ها مشاهده کنند معلمشان از 
ابتدای سال برای خود تکليف يا پروژه ای 
تعريف کرده است، طوری که تا پايان سال 
يک دفتر نوشته در زمينه ای داشته باشد، 
آنان نيز عالقه مند می شوند از معلمشان 

تقليد کنند و پا جای پای او بگذارند.
ســال جديد تحصيلی کــه به کالس 

می رويــد، بی آنکه برای کســی تکليفی 
تعيين کنيد، دفتری زيبا و سفيد با خود به 
کالس ببريد و به بچه ها بگوييد می خواهم 
تا پايان سال شعرها، دل نوشته ها، خاطرات 
و مقــاالت و يادداشــت های روزانه ام را 
در ايــن دفتر بنويســم. شــما هم مايل 
بوديد، اين کار را بکنيد و زنگ های انشــا 
نوشــته های خودمان را از روی اين دفتر 
برای هم می خوانيم. در پايان سال نتيجة 
کارتان را مشاهده کنيد. بچه ها با نوشتن 
می نويسند،  منظم  می شــوند.  دوســت 
لذتش را می برند و حتی اماليشــان هم 

خوب می شود.
به بچه هــا بگوييد من هم بــه يادگار 
مطلبی در دفتر شما می نويسم. شما نيز 
می توانيد در دفتر من مطلبی بنويسيد. به 

امتحان و ديدن نتيجة عالی اش می ارزد!
با آرزوی توفيق روزافزون شما


