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 از رؤیا تا عمل: نویسندگی 
 

کنید چند درصد مردم به نوشتن کتاب عالقه دارند؟ در ایران تحقیقی در این باره  فکر می
مردم آمریکا معتقدند کتابی در درون آنها نهفته  ۱۸٪انجام نشده ولی جایی خواندم 

البته تعداد کسانی که دست به . این یعنی جمعیتی بالغ بر دویست میلیون نفر. است
هایی که از  نویسند به مراتب کمتر از این است و تعداد کتاب شوند و کتابی می قلم می

 . رسد باز هم کمتر بین این متون به چاپ می

 !یسندهقصه نویسندگی نو
سالم بود که در روز تولدم تصمیم گرفتم کتابی  شانزده. خواست نویسنده شوم دلم می

. نوشتن کتاب از آن روز برایم تبدیل شد به یک رؤیا. سالگی من بنویسم به نام شانزده
سالها بعد به . اگرچه این کتاب هیچ وقت نوشته نشد اما آن رؤیا همیشه با من بود

زیاد به مباحث روانشناسی و رشد فردی و مخصوصا تغییر عمیق و خاطر عالقه خیلی 
شنیده بودم که اغلب روانکاوان برجسته، خود، قبال . ای تصمیم گرفتم روانکاوی شوم پایه

مثال جایی شنیدم که کارل گوستاو یونگ توسط زیگموند . اند تحت روانکاوی قرار گرفته
مدتی در جلسات روانکاوی شرکت من هم با این پس زمینه . فروید روانکای شد

گاه بیش از دو سه  طی سالها همیشه فقط آرزومند نوشتن کتاب بودم و هیچ. کردم می
صفحه مطلب ننوشته بودم اما وقتی روانکاوم به جای توصیه کتابی برای مطالعه به من 

 .وقت آنست که خودت کتابی بنویسی، آن رؤیای قدیمی دوباره زنده شد: گفت
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 دوره نوشتن کتاب
شدند اما رؤیای تقویت شدٔه من هنوز با یک کتاب واقعی خیلی فاصله  روزها سپری می

داشت تا اینکه در یک دوره شرکت کردم و به صورت خالصه مبانی نوشتن یک کتاب را 
مجموعه محیط و آموزش وادارم کرد بنای اینجا بود که داستانم عوض شد و . آموختم

از این مرحله به بعد رؤیا رنگ واقعیت به خود . اولین کتابم را کلمه به کلمه باال ببرم
حاال با چالشهای بزرگتر اما واقعی مواجه . تر شد کم منسجم ام کم گرفت و افکار پراکنده

 :بودم، چیزهایی مثل اینها

 برای نوشتن فرصت آزاد کنم؟چطور با وجود کار تمام وقت  –
 .ها را در قالب یک طرح کلی مدون کنم چطور ایده –
 .چکار کنم تا بتوانم زیبا و خواندنی بنویسم –
 .بودجه چاپ کتابم را از کجا تأمین کنم –
 .چطور کتابم را به فروش برسانم و بسیاری پرسش دیگر –

 اولین کتاب من
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ه بیکار را بر آن گذاشتم از آنجا جالبتر شد که قصه نوشتن اولین کتاب من که نام نابغ
کتاب هفت فصل دارد و نوشتن سه . نوشتن آن یک سال و یک هفته به طول انجامید

چهار فصل دیگر آن اما طی یک هفته نوشته شد . فصل اول آن یک سال به درازا کشید
ت شروع به و این وقتی بود که من با رموز تغییر آشنا شدم و البته خودم هم به سرع

. با پایان گرفتن متن کتاب، به طرز خیلی عجیب و غریبی با ناشرم آشنا شدم. تغییر کردم
البته آنروزها قرار نبود کتابم را چاپ کند و فقط یک رابطه دوستی با خدمات دوستانه 

ایی نبود که  متقابل بین ما شکل گرفت و جالب است بدانید این تنها رابطه دوستانه
طراح جلد اولیه کتاب تبدیل به یکی از بهترین . برای من به ارمغان آورد نوشتن کتاب

دوستانم شد و یک گوینده سابق رادیو قبول کرد کتابم را خوانش کند و نسخه صوتی 
 .کتاب به این شکل خلق شد

 از نوشتن تا درس دادن
ها مرا کم سؤاالت دوستان و آشنایان راجع به نحوه نوشتن کتاب و موانع ذهنی آن کم

گیری کتاب نابغه بیکار سهم  مجاب کرد تا همراه رفقایی که هرکدام به نحوی در شکل
در این . ای درآورم ام را به صورت یک دورٔه آموزشی نویسندگی حرفه داشتند، تجربه

های  ای مسیر از کمک ناشرم، آقای فرشاد اخترشناس مدیر انتشارات هورمزد، که از حرفه
فاده کردم دریافت مجوز انتشار و حقوق نشر و هرآنچه در فرآیند بازار کتاب است است

با توجه به . شود شود توسط او در دوره ارائه می خلق یک کتاب به ناشر مربوط می
ام یعنی استاد ارکانی  استقبال رو به گسترش مردم از کتابهای صوتی از دوسِت مجری

 .زش دهدخواهش کردم مباحث مربوط به ساخت کتاب صوتی را آمو
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آرایی را هم در مباحث کالس گنجاندیم اما  امور فنی کتاب مثل طراحی جلد و صفحه
مندان به نویسندگی، فکر کردم مهارتهای جستجوی  برای تکمیل اطالعات مورد نیاز عالقه

از اینرو از خانم . ای مطالب و منابع معتبر هم باید به سرفصل آموزش اضافه شود حرفه
اولهای تولید محتوا هم دعوت کردم آموزش این   و مدرس دورٔه تراز دکتر نظری طراح

تحقیق از منابع التین و ترجمه برای باال بردن غنای مطالب . بخش را به عهده بگیرد
دهم ضروری است، پس از یکی از بهترین  کتابهای که من نوشتنش را آموزش می

رای دانشجویان این دوره مترجمین باسابقه یعنی خانم مدآبادی هم خواهش کردم ب
 .ای به جهان ترجمه بگشاید پنجره

 مباحث تکمیلی

آنچه برای خودم دغدغه جدی بود یعنی بازاریابی کتاب، شبکه توزیع کتاب، پر فروش 
کردن کتاب، رساندن کتاب به چاپهای بعدی و تبلیغات و برندسازی کتاب هم بعدا در 

دانش نانوشته بازار به صورت مدون و  سیالبس درس این دوره اضافه شد تا بخشی از
کدام از این آموزشها تضمین کننده این  اما امروز تقریبا مطمئنم که هیچ. مکتوب درآید

این تضمین وقتی ایجاد . نیست که شما حتما کتابتان را بنویسد و به پایان ببرید
طی . دشود که مغز شما قبول کند شما از پس نوشتن یک کتاب کامل برخواهید آم می

این دوره راجع به مغز بسیار صحبت کردم و شاید اگر در میانه بعضی از جلسات ما وارد 
از آنجا که کتاب . اید کردید در یک کالس علوم شناختی وارد شده شدید حس می می
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شود باید درک درستی از دستگاه فهم کننده یعنی مغز  برای فهمیده شدن نوشته می
ید چطور بنویسیم تا خواننده لذت ببرد و حین خواندن مخاطب داشته باشیم تا بدان

 .متوجه گذر زمان نشود

دقیقه تمایل به تغییر  ۱۱تا  ۷اکثر پس از  مغز ما حد. البته این کامال دست یافتنی است
با دانستن این . کانون توجه خودآگاهانه دارد و تمرکز توجه همیشه برای ما دشوار است

س از هر مطلب جدی از قالبهایی استفاده کنیم که دوباره مطلب اگر در متِن نوشته، پ
توجه خواننده را جلب و سطح درگیری ذهن او را با مطلب باال ببرد برای مدت طوالنی 

های توجه استفاده از داستان  یکی از بهترین قالب. پیوستگی توجه را حفظ خواهیم کرد
قه خواننده را به ادامه مطالعه توان عال با نقل کردن داستانی با حجم مناسب می. است

که در  ارائه آمار، چنان. های دیگری هم به جز نقل داستان وجود دارد روش. جلب کرد
شروع این نوشته بدان اشاره شد، نقل قول، سؤال و چند تکنیک دیگر بعضی از این 

 .ها هستند روش

 


