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 ها و قوانین نویسندگینكته 
«شادیشریفیان»مترجم؛«ماریاپوپوآ»ندهگردآور


 91 ارزشمند از استفان کینگ برای  ی نکته

 نویسندگان

 9104می 

 از یکی کینگیموردعالقهیهامصاحبهدر استفان از من

یمجلهبرای او اهمیتحیاتیلیتفصبهآتالنتیک، مورد در

یجمله صحبت متن گوناگونیهاینظریه".کندمیشروع

"دارد.وجود یک.استیادهیچیپیهیقض".دیگویماو اما

هست است:"مسئله مطمئن مورد آن در او یجمله"که

کند داستان شروع به دعوت را خواننده باید آغازین باید.

ازاینکهبیشتردرموردآنبخوانی.بیااینجا.بگوید:گوشکن

ازینجمالتآغکینگدرموردیمجادله".خوشتخواهدآمد

 او مقاومتاستچون مشتاقیاخوانندهغیرقابل حریصو

ازدوکیچیهو-یغیرعادینویسداستانحالدرعیناستو

.دهدمیطرفراهمازدستن

،میاکردهخیلیبحثهاخوانندهمادرمورد

 وقتچیهولی که نکنید یجملهفراموش

است مهم هم نویسنده برای شروع برای.

پاها که کسی حقیقت روی ریگنیزمیش

چوناینقضیهفقطمربوطبهخواننده.است

بلکهنویسندههمدرگیراست کنیدنیست، وبایدراهیپیدا

کهمنافعهردوطرفحفظشود.

 نصیحتسودمندی ستااین طورهمان. راتانخوانندهکه

وکاررادیکنیمدهیجهتهم،خودتانرادیکنیمیابیجهت

حالکینگقبول.کهبایدپیشبروددیدهیمیقراردرمسیر

شروعیجملههمکهبایدبهقدرهاآنداردکهزماننوشتن

ن کندمیفکر در نه حداقل اولیاههیس، . یجملهآن

شدهپرداخته و در ستکه چیزی ظاهریدورهدلنواز دوم

شودمی حذفیهابخشیسندهینوو را کارش اضافی

.کندمی

شاید".هرحالبه،هاآنیکیاز"سریدومکپی،دنظریتجد

تغییراتاساسیباشد" بودیاجملهاین".نیازمندچندیاز

عنوان8000کهکینگدرخاطراتنویسندگیخوددرسال

کرد وجودنیباا. فرآیندیکهایریناپذاجتنابیپروسه، ست،

است." صفر آن خوردن شکست بیست"احتمال ادامه در

نصفایننکات.دیخوانیمانونکینگرادرموردنویسندگیق

استماًیمستق متن کردن دوره به .مربوط

 یماندهیباقنصف رفتار،–داستیهوناآن به مربوط

دیسیپلین،عاداتکاری.

و بعد نگران  برای خودتان بنویسید ازهمه اول -۷

،برایدیسینویمقتیداستانیو" .مخاطب باشید آمد خوش

،دیکنیمیسینودوبارهراآنوقتی.دییگویمخودتانداستان

بیرونکشیدنیوظیفه عناصریستکهیهمهاصلیشما

جزئیازداستاننیستند.

معموالً" .از عبارات مجهول استفاده نکنید -9

مجهولیهاسندهینو افعال از استفاده به گرایش خجالتی

دارند . مجهول عبارات پشت شدن یترامنیوهیشمخفی

 ست.

توانمین" .از استفاده از قیود بپرهیزید-۱ با دهایقید

"رابطهخوبیبرقرارکنید.

بعد از  خصوصاًاز استفاده از قیود،  -4

 بپرهیزید. "گفتاو " عبارت

بودن گرامرتان  نقص یبروی  -5

هدفازنوشتن" .ندهید خرج بهوسواس 

یستگرامرینینحوهبودننقصیبداستان

 و بلکهجلبخوشایندخواننده ییسراداستانبعدیوهلهدر

 "ست.ا

ترس". معجزه درون خود شماست -6 معتقدم من

"بدنوشتناست.یشهیر

فرصت". بخوانید، بخوانید و باز هم بخوانید -7 اگر

ابزار(الزمبراینوشتنهمنخواهید زمان)یا خواندنندارید،

"داشت.

اگر". ردن بقیه مردم نباشیدنگران خوشحال ک -1

کامالًخواهیدمی بایدقبولکنیدهرحالبهصادقانهبنویسید،

همهراداشتننگهراضییحوصلهکهروزهاییهمهستکه

"نخواهیدداشت.

روشنباشد–تلویزیون". تلویزیون را خاموش کنید -0

ستکهیکنویسندهممکناآخرینالهامبخشی–یاهرچی

 "تیاجداشتهباشد.استاح

اگر فرصت خواندن ندارید، 
زمان )یا ابزار( الزم برای 

 نوشتن هم نخواهید داشت.
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اولین". شما فقط سه ماه مهلت دارید -01 نوشتن

نبایدبیش–حتییکداستانطوالنی–یککتابینسخه

"یکفصل.یاندازهبهازسهماهطولبکشد،یعنیفقط

" .دو رمز موفقیت وجود دارد -00 سعی ازکنممیمن

بمانم سالم فیزیکی لحا  زندگی همامییزناشوو حفظرا

".کنم

شماینوشتهاگر".کلمه به کلمه و واضح بنویسید-۷8

اربابهمچونگانهسهستیایکایاصفحهکیتنهاتصویری

"کلماتبایدواضحوشمردهنوشتهشوند.هرحالبه،هاحلقه

هیچتلفنی". را حذف کنید تان یپرت حواسعوامل -۷۱

باشد، تلویمخصوصاًنبایددرمحلکارشما یهایباززیونیا

"ویدیویی.

کسهیچ".به سبک مخصوص خودتان بچسبید-۷2

یبرداریکپرویکردیکنویسندهرابهیکژانرخاصتواندمین

 که اهمیتیندارد سادهنظربهکند، چقدر نویسنده آن کار

".بیاید

 یادگاریهاداستان" .جستجو کنید -05

دنیایکشف از بخشی ازینشدههستند،

داشتهپ یشوجود اینیوظیفه. نویسنده

استکهازابزارخوداستفادهکندتابهحد

پیدا دست ناشناخته دنیای آن به ممکن

"کند.

یوقفهبعدازیک" .استراحت کنید -06

دستبگیریدیاهفتهشش نظرتانبهوقتیکتابخودتانرا

"است.خوشایندواقعاًواینتجربهگاهآیدمیمتفاوتکامالً

را کنار بگذارید و حتی اگر  کننده خسته یها بخش -07

 قیچی کنید. را آنبرایتان عزیز است 

تحقیق نباید روی داستان سایه بیندازد -01 یکلمه".

گذشته بیاوریدادیبهرا مربوطبهجاستهمانتحقیقمال. :

یدپروبالتوانمیوشمابایدداستانراتاجاییکهنهیزمپس

"ید.ده

با خواندن و نوشتن تبدیل به نویسنده  یسادگ به -۷0

یاد" .دیشو یم زیادی چیزهای زیاد نوشتن و خواندن با

آنیستکهشمابهخودتانهادرسوارزشمندتریندیریگیم

".دیدهیمیاد

.خوشحال شدن دنبال بهنوشتن یعنی تالش  -91

" قرار شهرت، درآمد، کسب نوشتن از یهامالقاتهدف

نیست بیشتر ارتباطات یا بیشتر، است. معجزه نوشتن این.

"یدازآنلذتببرید.توانمیمعجزهبیهزینهاست،پستا

 چگونه با سبک مخصوص خود بنویسیم: 

 شده نوشته ی کلمهدستیابی به قدرت  دیکل 1



یددرموردخودتانآشکارکنیدتوانمیرازیکهترینبزرگ"

ن چیزییددانمیایناستکه چه چیزیجالباستو چه

".نه

کورتوونهگاتبهتریننکاتنویسندگیخودرادراختیارما

است گذاشته . مقاله یاخالصهاین از یمقالهاست

یمنتشرشده در گات ب۷۵9۹وونه سبک"نامه با چگونه

گلچینادبی"خاصخودبنویسیم قدرت"کهدر یکلمهاز

بهچاپرسیدهاست."استفادهکنیمشدهچاپ

گزارشگری بودن سرزنشاستریل با صحبتشرا گات وونه

چیزیکهخصوصاًبینمنازعاتمعاصردرمورد–ژورنالیستی

پرسوناینویسندگیاهمیتباالییدارد میزانشخصیبودنِ

:کندمیومراقبهرویتنهاعاملِمهمسبکشروع–

فنی نویسندگان و روزنامه اندشدهتیتربطورنیاگزارشگران

 زیچچیهباًیتقرکه در خودشان مورد بروزهاینوشتهدر شان

ندهند . تمامباًیتقرکهییآنجااز

اطالعاتیهاچارهیب خودشان از دنیا آن

ایندهندیمزیادیدراختیارخوانندهقرار

 موجب نماانگشتمسئله درهاآنشدن

 شودمیهاسندهینودنیای این. به ما

وهایآشکارساز تصادفی سبک عوامل ،

 .مییگویمتعمدی

هایآشکارساز چهافرادیندیگویمهاخوانندهبهما با کهما

ستیامطلعاست،احمقانادانییسندهینوآیا.داریمسروکار

استیاخیر؟طبعشوخاستیاصادق،بازحقهاستیاباهوش،

 وازاینقبیل.

بایدسبک تانیسندگینوچرا با بهبودبخشیدنبهیدهیارا

کارنیاآنبررسیکنید؟ احترامبهخوانندگانتانمنظوربهرا

 چه ندارد اهمیتی دهید، دیسینویمانجام بخواهید. اگر

 طریقیتزریقکنید، هر به را فکرمطمئناًافکارتان خواننده

کندمی او به دیکنیمیتوجهیبنسبت لقبهاآن. شما به

خودش شما–دهندیمیفته آثار سمت دیگر بدتر، حتی یا

 د.رونینم

بدترینچیزیکهممکناستدرموردخودتانآشکارکنید

ن چهچیزیجالبوچهچیزیجالبدانیدمیایناستکه

رادوستنداریدهاسندهینوآیاخودِشمابهاینخاطر.نیست

نشاندهندوحقانتخابدارندچهچیزیرابهشماهاآنکه

توانید  میترین رازی که  بزرگ"

در مورد خودتان آشکار کنید 

دانید چه چیزی  این است که نمی

 "جالب است و چه چیزی نه.
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راشما شدهیکحالتابهواداربهفکردرموردآنکنند؟آیا

رابرایرمززبانشتحسینکنید؟نه.پوککلهیسندهینو

کهدرسرشماهستییهادهیاپسسبکخاصشمابایدبا

 شروعشود.

:کندمیوونهگاتهشتقانونبرایخوبنوشتنبهمامعرفی

 ه برایتان اهمیت داشته باشد.موضوعی پیدا کنید ک -0

حسکنید و دهید اهمیت آن به که کنید پیدا موضوعی

هستندهمنادیگر اهمیتقائل آن برای اهمیت. نهاین و

 زبان، با نیتربندهیفربازی سبکنیزتریبرانگچالشو عنصر

.شوندمیشما

 ننویسید. هدف یب -9

.دارمینمبرقلمراهدفیبوقتهیچمن

 .متن را ساده نگهدارید -9

زبان از برایاستفاده استادبزرگبهخاطر: داشتهباشیددو

بودند جمالتینوشته جویس، جیمز و شکسپیر ویلیام زبان،

عنو موضوع به توجه با بودندکهناکه ساده بود، .پیچیده

نبودن؟" یا هملتیاجمله"بودن در شکسپیر که است

وقتیشادوجویس،.استیحرفسهبلندترینکلمه.پرسدیم

 بود، پرتوانمیشنگول و پیچیده چنان را جمله یک ست

وبرقزرق کلئوپاترا بند گردن مثل که کند هم نظرسر به

"اِوِلین"مندرداستانکوتاهیموردعالقهیجملهبرسد،ولی

یکلمهآنقسمتازداستان،هیچ"خستهبود.او"ایناست:

تقلبخوانندهرامثلاینسهکلمهبشکند.ستوانمیدیگرین

بلکهشایدموجبتنهانهسادگیزبان موجباطمیناناست،

بشود هم تقدسمتن . با یاجملهانجیل کهشودمیشروع

در"آغازشده:سالهچهاردهیبچهگوییبامهارتابتدایییک

"شروعخدابهشتوزمینراآفرید.

 ه باشید.قیچی کردن را داشت جرئت -4

درست گردنبند برایکلئوپاترا بتوانید هم استشما ممکن

.ذهنیشمابیایدیهادهیاامابالغتشمابایدبهکمک؛کنید

نیستچقدر مهم یکجمله، اگر اینباشد: باید قانونشما

جدیدوایشیوهخوبباشد،موضوعموردنظرشمارابهشما

 فکنید.حذآنراسودمندمتبلورنکند،باید

 .مثل خودتان باشید -5

 طبیعی شما برای که نوشتنی هماناسبک انعکاس ست

کودکییایسخنران در دیادهیشنستکه انگلیسیسومین.

توجهجالبینکتهومشهورجوزفکنرادبودنویسرمانزبان

دراستفادهاززبانانگلیسیبدونشکدرزباناولاو،یعنی

بود نهفته لهستانی، حالخوشو؛ دریاسندهینوآنبه که

 انگلیسی زبان که چرا باشد، شده بزرگ هایرلندیاایرلند

موسیقی جالبو استخیلی وار ایندیاناپولیس. در من خود

امشدهبزرگ که جایی یهاصحبت، روزمره و سانبهعادی

بریدنورقآهنگالوانیزهباارهاست.

...

استبهسیاناپولیندیایزادهکسیکهعنوانبهشخصهبهمن

رسدمیبهنظروبقیههمنوشتنخودماطمیناندارمینحوه

دیگریهمدارم؟تنهاراهیکهیچاره.اطمینانداشتهباشند

هامعلم کنندمیپیشنهاد شما به مثلگویممیرا :

یهاسندهینو بیشتریزادهاشرافانگلیسی پیشیا یکقرن

بنویسید.

 .بگویید را بنویسید دیخواه یم آنچه -6

 خسته دستاستادها از اینشدمیمنهمیشه ولیدیگر م،

 افتدینماتفاق . فهممیمحاال جالل و شکوه آنیهمهکه

مراهاینوشتههاآنمنبایکههایداستانقدیمیویهامقاله

هاآنقدیمیبودنوخارجیبودنبهخاطرکردممیمقایسه

بلکه ترقیدقنبوده، بگویم خاطربخواهم کهبه بوده این

یهاسندهینو اطالعخواستمیآن به را خاصی مطلب ند

واستادانمنهمیشهآرزوداشتندمندقیقبنویسم.برسانند

وکلماترابدونابهامدرانتخابکلماتمدقیقومنظمباشم
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هم ماشینبه یک قطعات مثل بچسبانم، که. البته

یکانگلیسیندخواستمین تبدیلبه .بکننددانآدابمنرا

همطورنیاو–مقابلفهمیدنشوندهاینوشتهامیدواربودند

وشد گونهاین؛ من نویسندگی رویای که بهطورهمانشد

 یا پیکاسو پابلو نقاشی رویای که پیوست یهاستارهوقوع

جاز موسیقی نکنم،. رعایت را نویسندگی قواعد من اگر

جمال که کهسمینویمتی معنایی

دهندینمخواهمیم مردممسلماًو

بفهمندهاینوشتهندتوانمین مرا بنابراین؛

 فکر برایدیکنیماگر ارزشمندی حرف

گفتنداریدبهتراستازپیرویازسبک

 .دیبرداردستجازپیکاسویا
مامثلهایکتابدوستدارندهاخواننده

هایکتاب که باشند انددهیدقبالًی . خاطرچرا؟ کاربه اینکه

کمککنیم.هاآنومابایدبهسختیبایدانجامدهند

 .رحم کنید ها خوانندهبه  -7

ازینکتهخوانندهبایدهزار هاآن.شمابفهمدینوشتهریزرا

هاسالبایدبخوانند،هنرسختیکهخیلیازمردمحتیبعداز

 .گیرندمییادنبازهمتوسطهتحصیلدردانشگاهومقاطعم
انتخاب حق که است این بر گواهی نوشته این بنابراین

عنوانبهناکامل،نیچننیاییهاخوانندهنویسندگیمادربرابر

است محدود خیلی نویسنده، و. همدردی انتظار مخاطب

ترجیحکهیدرحالتحملدارد، باالیجمعیتدهیممیما از

هاآوازبخوانیم.نایتینگلکنیمومثلادیدادوفر

هاییکایآمرخبرخوبایناستکهما.اینخبرخوبینیست

شویم متحد همگی شدن تنبیه از ترس بدون آنچهو

 بنویسیم.میخواهیم

 نصیحتی با جزئیات کامل -1

ازسبکادبییموشکافانهبرایبررسی و

کتاب به را شما توجه تکنیکی، "لحا 

 ؛Strunk.Jrیهنوشت"یادبعناصر

E.B.Whiteو کنممیجلب بی. ای

 از توضیحسبکهانیبرترواستیکی در

 است.شدهشناختهادبی

زیرهایکتابیدبهتوانمیبیشتردراینزمینهیمطالعهبرای

کنید مراجعه پیالوکرفت. نویسندگان"اچ برای نکته چند

"زهیباانگ دخترمیانامه"اسکاتفیتزجرالد، قانون"،"به ده

اسمیت،"نویسندگی نوشتن9"زدی در دستورالعمل

"وپرتچرتچنداننهینکته۷0"کورتوونهگات،"داستان

 اوگیلوی، "فرمان۷۷"دیوید فن:۱0"هنریمیلر، روشو

ا"گراشاره9"جککرواک، نیل"قانون9"بک،تاینشجان

 مارگارتآتوود"یکاربردقانون۷0"گیمن، یهاوختهآم"و

 ■.سوزانسانتاگ"مرکب

های  دوست دارند کتاب ها خواننده

 قبالًهایی باشند که  ما مثل کتاب

اینکه کار  به خاطر. چرا؟ اند دهید

و ما باید  سختی باید انجام دهند

 ها کمک کنیم. به آن

 


