الروتين اليوميُّ

َ
الثني عشر كات ًبا مشهو ًر ا
(الجزء األوَّل)6-1 :

شخصا يفارق احلياة وال يزال أفضل عمل له مدفونًا يف داخله؟
كم
ً

كثريا ما نفرتض َّ
أن َمن حي ِّقق اإلنجازات العظيمة هم َمن أنعم اهلل عليهم باملواهب الطبيع َّية والعبقر َّية واملهارات .لكن كم
ً
عظيم يبقى مدفونًا يف داخل أشخاص مل حي ِّققوا إمكاناهتم بالكامل؟ أعتقد َّ
ً
أن كثريين بيننا ،بمن فيهم أنا شخص ًّيا،
عمل
ً
ٍ
أعامل هلم مدفونة يف داخلهم.
يستطيعون حتقيق أكثر بكثري ممَّا ينجزونه عادة ،لك ْن غال ًبا ما تبقى أفضل
كيف يمكنك حتقيق إمكاناتك وإظهارها للعامل؟
أي
ر َّبام أفضل ما يمكنك فعله لتفجري طاقاتك هو اتِّباع روتني
يومي أفضل .عندما تنظر إىل َمن يقدِّ مون أفضل أداء يف ِّ
ٍّ
ً
مذهل إلنجاز العمل املطلوب ،وهم
جمال كان ،فإنَّك ترى ما هو أعمق من ذكائهم أو مهاراهتم .فهم يملكون استعدا ًدا
يتحكَّمون يف روتني حياهتم اليوم َّية.

لع عىل الروتني اليومي الذي يتَّبعه كتَّاب مشهورون من املايض واحلارض الكتشاف ما يم ِّيز األشخاص الناجحني عن سواهم.
ا َّط ْ

 .1إلوين برووكس وايت‘‘ :الكاتب الذي ينتظر األوضاع المثاليَّة للعمل،

سيموت قبل أن يكتب كلمة واحدة’’.

حتدَّ ث إلوين برووكس وايت ،املؤ ِّلف الشهري لرواية ‘‘شبكة شارلوت’’ ( ،)Charlotte’s Webيف مقابلة مع جم َّلة ‘‘باريس
ريفيو’’ ( )Paris Reviewاألدب َّية عن روتني الكتابة الذي يعتمده َّ
كل يوم ،وقال:
‘‘أنا ال أستمع بتاتًا إىل املوسيقا يف أثناء الكتابة؛ فهي ال تستحوذ عىل اهتاممي ،وأنا ال أح ُّبها قط ًعا،
لكنَّني أستطيع أن أعمل بصورة ج ِّيدة إىل حدٍّ ما وسط عوامل التشتيت االعتياد َّية .فغرفة اجللوس
ممرا إىل القبو واملطبخ واحلجرة الصغرية حيث يوجد اهلاتف ،وهي تشهد
تتوسط منزيل ،وهي تشكِّل ًّ
َّ

حركة كبرية ،لكنَّها غرفة ِّنية ومبهجة وأنا غال ًبا ما أجلس فيها للكتابة ،رغم الضوضاء التي حتيط يب.

وال يويل أفراد أرسيت أي اهتامم لكَوين كاتبا ،بل إنم ِ
شعرت
ضجيجا كام حيلو هلم .وإذا
حيدثون
ُ
ً
ً
َّ
َّ
باالنزعاج ،فإنَّني أقصد أماكن أخرى للكتابة .فالكاتب الذي ينتظر األحوال املثال َّية للعمل ،سيموت
قبل أن يكتب كلمة واحدة’’.

 .2هاروكي موراكامي‘‘ :التكرار بحدِّ ذاته يصبح األمر المهمّ ’’.
الياباين هاروكي موراكامي ،يف مقابلة له عام 2004م ،عن عاداته البدن َّية والذهن َّية ً
قائل:
حتدَّ ث الكاتب
ُّ

ست .ويف
فجرا وأعمل مدة مخس ساعات أو ّ
‘‘عندما أكون مندف ًعا لكتابة رواية ،أستيقظ عند الرابعة ً
ثم أقرأ
ما بعد الظهر ،أركض عرشة كيلومرتات أو أسبح مسافة  1500مرت (أو أمارس النشا َطني)َّ ،
ً
قليل وأستمع إىل املوسيقا ،وأخلد للنوم عند الساعة التاسعة مسا ًء.

أنا أتَّبع هذا الروتني َّ
املهم .ويشبه
كل يوم دون ِّ
أي تغيري .وهكذا ،يصبح التكرار بحدِّ ذاته هو األمر ّ
املغناطييس ،وأنا أمارسها عىل نحو ثابت للوصول إىل حالة ذهنية أعمق.
تكوين هذه العادة التنويم
ّ
قوة بدن َّية وذهن َّية هائلة .من
لك َّن تكرار هذه العادة لفرتة طويلة ترتاوح ما بني ستة أشهر وسنة يتط َّلب َّ
فالقوة البدن َّية رضور َّية
بالتدرب عىل االستمرار والبقاء.
هذا املنطلق ،يمكن تشبيه كتابة رواية طويلة
َّ
ُّ
احلس الفن ِّّي’’.
متا ًما مثل ّ

 .3إرنست همينغوي‘‘ :أنا أكتب كلَّ صباح’’.
اليوميً ،
قائل:
كشف الكاتب إرنست مهينغوي يف مقابلة صحف َّية عن روتينه
ّ

‘‘عندما أعمل عىل تأليف كتاب أو رواية ،أكتب َّ
كل يوم مع بزوغ الفجر بعيدً ا عن صخب الناس،
منعشا والنسيم ً
ً
ثم أراجع ما كتبتُه
اجلو
ويكون ُّ
عليل ،فيغمرين الدفء عندما أغوص يف الكتابةَّ .
تصو ًرا للحدث التايل يف الرواية كي أنطلق منه عندما
كونت ُّ
دائم عن الكتابة عندما أكون قد َّ
وأتو َّقف ً
أستأنف الكتابة.
كونت
أنا أسرتسل يف الكتابة حتَّى الوصول إىل مرحلة أشعر فيها بأنَّني ما زلت حمتف ًظا بطاقتي وقد َّ
أكرر الروتني
فكرة عن احلدث التايل ،فأتو َّقف عن الكتابة وأحاول تنظيم أفكاري حتَّى اليوم التايل لكي ِّ
صباحا ،وقد أواصل العمل حتَّى الظهرية أو ر َّبام قبل ذلك.
نفسه .فأنا أبدأ بالكتابة عند السادسة
ً

يعب عن مشاعره حلبيبته ،لكن يف
وعندما أتو َّقف عن الكتابة ،أشعر بأنَّني فارغ ،كام العاشق الذي ِّ
مستمر .ال يشء يؤمله ،وال يشعر باإلساءة،
الوقت نفسه ،ال يفرغ قلبه من ح ِّبها ،بل هو يف حالة امتالء
ّ
كل يشء معناه عنده ،إىل أن َّ
ويفقد ُّ
ينكب جمدَّ ًدا عىل الكتابة .ويصعب عليه
حيل اليوم التايل لكي
َّ
االنتظار حتَّى اليوم التايل’’.

 .4هنري ميلر‘‘ :عندما ال تستطيع أن تبدع ،يمكنك أن تعمل’’.
يتضمن ‘‘الوصايا’’ التي يتَّبعها بوصفها جز ًءا من
والرسام الشهري ،هنري ميلر ،عام 1932م ،برنامج عمل
أعدَّ الكاتب
َّ
َّ
اليومي:
روتينه
ّ
1 .ركِّز عىل عمل واحد حتَّى تنجزه.

2 .ال تبدأ بتأليف كتاب قبل االنتهاء من تأليف الذي قبله ،وال ت ُِضف موا َّد إىل كتاب أنجزتَه.
اعمل هبدوء وفرح ومغامرة.
3 .ال تتوتَّر ،بل َ

تستسلم ملزاجك ،وتو َّقف عن العمل يف الوقت املحدَّ د.
4 .اتَّبع برناجمًا حمدَّ ًدا ،وال
ْ
5 .عندما ال تستطيع أن تُبدع ،يمكنك أن تعمل.

6 .ن ِّقح ما تكتبه َّ
كل يوم قبل اإلضافة إىل مضمونه.

وزر أماكن جديدة ،واستمتع باحلياة.
ِ 7 .عش حياة طبيع َّية! تعا َم ْل مع الناسُ ،
8 .ال تبالغ يف العمل ،بل احرص عىل االستمتاع بعملك.

ص واحذف.
َ 9 .
جتاهل برنامج العمل عندما ترغب يف ذلك ،لكن ُعد إىل االلتزام يف اليوم التايل .رك ِّْز وق ِّل ْ

	10.ال تفكِّر يف الكتب التي تو ُّد تأليفها ،بل ركِّز فقط عىل الكتاب الذي تكتبه
ودائم .أ َّما الرسم واملوسيقا واألصدقاء والسينام فتأيت الح ًقا.
	11.اكتُب َّأو ًل ً

 .5كورت فونيجت‘‘ ،أمارس تمارين الضغط والمعدة طوال الوقت’’.
األمريكي كورت فونيجت ،عام 1965م ،رسالة إىل زوجته جني حول الروتني الذي يتَّبعه َّ
كل يوم يف الكتابة.
كتب املؤ ِّلف
ُّ
وجاء يف رسالته:

ثم أتناول الفطور يف
‘‘أستيقظ عند الساعة اخلامسة والنصف
ً
صباحا ،وأعمل حتَّى الساعة الثامنةَّ ،
ألمتشى ً
املنزل وأعمل حتَّى الساعة العارشة ،وأخرج َّ
ثم أقصد مسبح البلد َّية
قليل يف املدينة،
َّ
وأتبضعَّ .
املجاور الذي يكون خال ًيا من املرتادين وأسبح مدَّ ة نصف ساعة .وقبل الظهر ،أعود إىل املنزل وأقرأ
املدريس ،سواء كان التعليم أم
الربيد وأتناول الغداء عند الظهر .ويف ما بعد الظهر ،أقوم بالعمل
ّ
التحضري .وعندما أعود من املدرسة إىل البيت عند الساعة اخلامسة والنصف تقري ًبا ،أرشب رشا ًبا
ثم أقرأ وأستمع إىل موسيقا اجلاز (فاملح َّطات اإلذاع َّية هنا ُّ
ً
تبث
لذيذا ألنعش ذهني ،وأعدُّ العشاءَّ ،
موسيقا رائعة) وأنام عند الساعة العارشة .أنا أمارس متارين الضغط واملعدة طوال الوقت ،وأشعر
بأنَّني أصبحت رشي ًقا ومفتول العضالت ،لكنَّني قد أكون خمط ًئا’’.

.6جودي بيكولت‘‘ ،يستحيل عليك تنقيح صفحة فارغة’’.
ح َّققت الكتب السبعة األخرية التي كتبتها املؤ ِّلفة جودي بيكولت املرتبة األوىل يف قائمة أفضل الكتب

مبي ًعا يف صحيفة نيويورك تايمز .وحتدَّ ثت بيكولت يف مقابلة هلا عن هنجها يف الكتابة واإلبداع ،قائلة:

ُجزت يف اجلامعة لكتابة مقالة ضمن
سمى «عرس الكتابة» .فكِّر يف األمر .عندما احت َ
‘‘أنا ال أومن بام ُي َّ
النهائي للتسليم؟
دائم عش َّية املوعد
ِّ
مدَّ ة حمدودة ،أمل تتد َّبر أمرك ً
يب .أ َّما إذا كان لديك وقت
عرس الكتابة أن يكون أمامك متَّسع من الوقت لتسليم العمل األد ّ
يعني ُ
فستنكب عىل العمل لتنجزه يف الوقت املحدَّ د .قد ال تكتب بصورة متقنة َّ
كل يوم ،لك َّن
حمدود للكتابة،
ُّ
نص س ِّيئ ،لك ْن يستحيل عليك تنقيح صفحة فارغة.
دائم تنقيح ٍّ
يف ُوسعنا ً
(عادات الكتَّاب  12-7يف املقالة التالية).
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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