عادات الكتابة السبع
لدى الكتَّاب الناجحين جدًّا

حتب الكتابة!
إ ًذا َ
أنت ُّ
وحتسن مهاراتك ،وتعمل بانتظام عىل إتقاهنا.
وقد
َ
ُنشئ أسلو َبك املتم ِّيز يف الكتابةِّ ،
التزمت أن ت َ

لك ْن بعد استغراق يو ٍم ٍّ
شاق يف الكتابة ،قد تفقد عزيمتك.

لذاِ ،
اكتشف ما يفعله الكتَّاب الناجحون َّ
ِ
ناجحا.
أفكارا منهم إلتقان موهبتك ،وتع َّلم أن تصبح كات ًبا
واستوح
كل يوم،
ً
ً

أيضا كيف َّية َص ْقل هذه العادات باتِّباع
سأفس يف هذه املقالة سبع عادات كتابة يتَّبعها الكتَّاب الناجحون جدًّ ا .وسأرشح ً
ِّ
ومدونات وروايات واقع َّية وخيال َّية.
نصائح عمل َّية يف الكتابة ،وهي مفيدة لكتابة قصص قصرية
َّ

ْ
حافظ على روتين منتظم كلَّ يوم
.١
مهمة شا َّقة جدًّ ا .لكنَّك ستواجه صعوبة أكرب يف تنظيم عمل َّية
تشوب عمل َّية اإلبداع حالة من الفوىض ،وق َّلة التنظيم ،وهي َّ
أيضا.
الكتابة ،إذا كانت اجلوانب األخرى من حياتك حتتاج إىل تنظيم ً
ٍ
يومي من َّظم هو ُّ
وقد أشار الكاتب جورج فلوبري إىل َّ
كل ما حيتاج إليه الكاتب لكي يبدع .وقال:
روتني
أن اتِّباع
ٍّ

‘‘كُن من َّظ ًم ومر َّت ًبا يف حياتك للقيام بعمل مبدع ومم َّيز إىل أقىص حدود’’.

ويرى الكثري من الكتَّاب (ال س َّيام اجلدد بينهم) َّ
أن االنتظام والرتتيب يساعدانك عىل املحافظة عىل وظيفتك.
وعندما جتلس للكتابة ،آخر ما عليك التفكري فيه هو تسديد الفواتري (املقابل املا ِّد ّي).

وإذا كانت إمكانية اتِّباع روتني من َّظم تُشعرك بامللل ،فكِّر يف مسرية يت .أس .إليوت نحو النجاح.
الربيطاين يت .أس .إليوت كان مو َّظ ًفا يف بنك لويدز يف اململكة
يكره الكتَّاب عمو ًما التعامل مع األرقام ،لك َّن الشاعر
َّ
املتَّحدة ،و َن َظم شعره خارج إطار وظيفته.

كيف تصقل هذه العادة

ال ِ
لك كتاباتك ً
تستق ْل من وظيفتك قبل أن تؤ ِّمن َ
دخل الئ ًقا.

وخصص وقتًا لإلبداع بعيدً ا عن الرسائل
صباحا أو بعد العمل.
يمكنك ،بدل ذلك ،أن تكتب عىل هامش يومك،
ِّ
ً
االجتامعي.
اإللكرتون َّية ونرشات األخبار ومواقع التواصل
ّ

أنا أبدأ يومي ،عادةً ،باحتساء القهوة أو الشاي ،وأكتب لنحو نصف ساعة دون انقطاع.

 .٢اكتُب كلَّ يوم
يامرس الكاتب الناجح الكتابة َّ
كل يوم ،وليس فقط يف عطلة هناية األسبوع ،أو عندما يأتيه اإلهلام.
ُ

وهو يلتزم أن َ
جمرد هواية يامرسها.
يعمل ألنَّه يمتهن الكتابة وهي ليست َّ
الربيطاين أنتوين ترولوب.
والروائي
فكِّر يف الكاتب
ِّ
ِّ

ِ
ُش منها عرشون حينام كان مو َّظ ًفا يف مكتب
كتب هذا املؤ ِّلف من القرن التاسع عرش  47رواية مذهلة يف حياته املهن َّية ،ن َ
الربيد العا ّم.
هذا ما قاله ترولوب عن الكتابة يوم ًّيا ،عىل حدِّ تعبري مايسون كوري:

أن مجيع األدباء الذين ثابروا عىل الكتابة َّ
كل يوم يتَّفقون معي عىل َّ
‘‘أعتقد َّ
أن الكتابة لثالث ساعات يف اليوم كافية لتحقيق
يب املطلوب’’.
اإلنتاج األد ِّ

وما يميز مسرية ترولوب يف الكتابة هو أنَّه إذا انتهى من كتابة ٍ
خيصصها للكتابة
قصة يف جلسة الساعات الثالث التي كان ِّ
َّ
ِّ
َّ
فورا ورقة بيضا َء وبدأ بكتابة رواية جديدة.
كل يوم،
َ
جلب ً
كيف تصقل هذه العادة
مهمة صعبة ،إذا مل تتَّبع هذا النمط من قبل .لذا ،ابدأ بداية بسيطة ،كام تفعل مع أ َّية
قد جتد الكتابة لثالث ساعات يف اليوم َّ
عادة جديدة.
ابدأ بالكتابة مدَّ ة  15دقيقة اليوم ،تليها  15دقيقة غدً ا.
ويف األسبوع التايل ،اكتُب مدَّ ة ثالثني دقيقة َّ
كل يوم ،وهكذا دواليك.

وإذا َ
أردت أن تصبح كات ًبا أفضل ،جيب أن تكون ملتز ًما.
تراخيت ،اضبط من ِّبه هاتفك لتذكريك بربنامج الكتابة الذي أعدَ دته .فإذا
َ
أيضا أن تت َّبع عدد الكلامت التي تكتبها يف أثناء
واظب عىل اتِّباع هذا النمط إىل أن تُنشئ روتينًا ثابتًا يف الكتابة .و ُيستحسن ً
ْ
تلك اجللسات لكي تتمكَّن من تقييم تقدُّ مك.

ْ
اترك لنفسك محفِّزات خفيَّة للكتابة
.3
تسهل عليه استئناف العمل
مه َّية التقدُّ م يف الكتابة برسعة وكفاءة .فيرتك لنفسه عالمات دقيقة ِّ
يدرك الكاتب الكثري اإلنتاج أ ِّ
يف اليوم التايل.
اشت ُِهر إيرنست مهينغواي بالتو ُّقف عن الكتابة يف منتصف اجلملة لكي ينطلق منها ملتابعة عمله يف اليوم التايل.

األمريكي هنري ميلر حي ِّبذ متا ًما التو ُّقف عن الكتابة قبل أن تُستن َفدَ أفكاره .وقال:
وكان الروائي
ُّ

لدي الكثري ألقوله’’.
‘‘أنا ال أومن بالكتابة حتَّى استنفاد األفكار ،بل بالنهوض واالبتعاد عن اآللة الكاتبة بينام ال يزال َّ
كيف تصقل هذه العادة

ِ
دون عىل
اشرت حزم ًة من بطاقات الفهرسة أو من األوراق الالصقة لتدوين املالحظات .وعندما تنتهي من الكتابة اليومِّ ،
ٍ
ِ
ألصق البطاقات عىل طاولة الكتابة .وستساعدك هذه العادة عىل
ثم
بطاقة فهرسة أو عىل ورقة الصقة ما ستكتب عنه غدً اَّ ،
التغ ُّلب عىل مشكلة ُعرس الكتابة؛ ألنَّك سرتى بعينَيك ما يساعدك عىل استئناف الكتابة.

 .4أجر بحوثًا
ِ

ً
مه َّية البحوث يف كتابة املقاالت.
استغرقت وقتًا
ُ
طويل ألقتنع بأ ِّ

كنت أعتقد َّ
معي عىل الصفحة البيضاء.
أن إجراء البحوث يلهي عن كتابة الكلامت وفق ترتيب َّ
لكنَّني اكتشفت َّ
أن العكس صحيح.

يف الواقع ،يكِّرس كاتب األعامل غري الروائ َّية املعارص روبرت غرين مئات الساعات للتفتيش يف الكتب ،مثل كتاب
للسلطة’’).
‘‘( ’’Masteryأي ‘‘الرباعة’’) ،وكتاب ‘‘( ،’’Laws of Power 48 Theأي ‘‘ 48قانونًا ُّ
حيوهلا إىل جمموعة موثوقة لتنظيم أفكاره.
معي،
ثم ِّ
ِّ
ويدون املالحظات َّ
يقرأ غرين ما بني  300و 400كتا ًبا حول موضوع َّ

وهو قال عىل موقع ‘‘:’’Reddit
وأدون املالحظات عىل اهلوامش .وبعد بضعة أسابيع ،أرجع إىل الكتاب وأنقل مالحظايت عىل
‘‘أقرأ كتا ًبا بد َّقة شديدة ِّ
بطاقات ،مت ِّثل ٌّ
مهم يف الكتاب’’.
كل منها موضو ًعا ًّ
كيف تصقل هذه العادة
اإلبداعي للكتابة وجز ًءا آخر للبحوث.
وخصص جز ًءا من وقتك
راجع مفكِّرتك
ِّ
ْ
ِّ

وإذا كنت ختشى أن تواجه عرقل ًة تَعوق تقدُّ مك ،وأن جتد نفسك جتري بحو ًثا إىل ما الهناية ،حدِّ ْد موعدً ا هنائ ًّيا للتو ُّقف عن
البحث والبدء بالكتابة.

 .5تجنَّ ْ
ب عوامل التشتيت
يدرك الكاتب الناجح َّ
املعزز لعمل َّية اإلبداع.
أن اهلدوء واالختالء بنفسه حي ِّفزان التفكري العميق ِّ
اخلاصة هبم لدى كتَّاب ومبدعني آخرين.
يفس سبب انتشار صور مكاتب الكتَّاب ومساحات العمل
َّ
ر َّبام هذا ما ِّ
احلر َّية’’) ،ورواية ‘‘( ’’The Correctionsأي ‘‘التصحيحات’’)،
ويسعى األديب
األمريكي الذي كتب رواية ‘‘( ’’Freedomأي ‘‘ ِّ
ُّ
إىل االختالء بنفسه باالنفصال عن اإلنرتنت.
إن رغبتَه يف الكتابة تزداد َّ
وقال جوناثان فرانزن ألحد الصحاف ِّيني يف أثناء جولة لتوقيع روايتهَّ ’’The Freedom‘‘ :
كل يوم.

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
قوي.
بواسطة
دائمة
بصورة
وهو َع َمد إىل إزالة بطاقة اإلنرتنت من حاسوبه ،وحجب االتِّصال باإلنرتنت
الصق ّ
كيف تصقل عادة الكتابة
األقل يف ِّ
جه ْز مكانًا تستطيع فيه العمل عىل َب ْلورة أفكارك دون انقطاع مدَّ ة ساعة عىل ِّ
مرة.
ِّ
كل َّ

اخللفي من
املفضل لديك ،أو مقعدً ا يف اجلزء
املحل َّ
ِّ
وقد ختتار غرف ًة صغري ًة يف منزلك أو ش َّقتك ،أو طاولة هادئة يف املقهى ِّ ِّ
سمعتني إللغاء الضوضاء.
القطار حيث يمكنك اجللوس للكتابة واض ًعا َّ

املوقع بحدِّ ذاته ُّ
مصدر إهلام لك للكتابة بإسهاب ودون انقطاع .وعندما جتد هذا املكان،
مه َّية من إجياد مكان يم ِّث ُل
َ
أقل أ ِّ
تستطيع أن تتجنَّب مشكالت مثل املامطلة.

 .6حافظ على قوَّتك وصحَّتك
ِ

لصحتك البدن َّية ،كام َّ
أن
حمني الظهر للقراءة أو العمل عىل لوحة املفاتيح لساعات متواصلة مسي ًئا
َّ
ُي َعدُّ اجللوس أمام مكتب َّ
الشعور باألمل يف أثناء الكتابة ال يساعد عىل اإلبداع.
القوة البتكار أفكار جديدة وأفضل.
صحته البدن َّية ،فيستمدَّ منها َّ
لذا ،يبذل الكاتب الناجح قصارى جهده للحفاظ عىل َّ
الربيطاين تشارلز ديكنز يواظب عىل امليش.
كان الكاتب
ُّ

الفيكتوري
جتسد العرص
َّ
رتا حول مدينة كنت الربيطان َّية ،وجال يف شوارع ِّ
ويف أحد األ َّيام ،مشى مسافة تزيد عىل  20كيلوم ً
أفكارا لرواياته.
يف لندن ،فاستوحى منها
ً
وكتب الناقد والفيلسوف جي .كاي .تشيسرتتون يف كتابه ‘‘‘‘( ’’Charles Dickens: A Critical Studyتشارلز ديكنز :دراسة
ثمة تفاصيل يف أوصاف ديكنز ،كام يف وصفه للنافذة ،أو الدرابزين ،أو ثقب مفتاح الباب ،نفخ فيها حيا ًة طاغية.
نقد َّية’’)َّ ‘‘ :
فبدت األشياء أكثر واقع َّية ممَّا هي عليه ً
فعل’’.
كيف تصقل عادة الكتابة

ٍ
ِ
احتف ْ
وقع
بحذاء
ظ
ريايض بالقرب من املكان الذي تكتب فيه كي يذكِّرك ،برضورة ممارسة التامرين الرياض َّية ك َّلام َ
ٍّ
نظرك عليه.
أحب
وتساعدك األنشطة الرياض َّية مثل امليش والركض عىل النوم بصورة أفضل وتزيد طاقتك للكتابة يف اليوم التايل .أنا
ُّ
ألنا تساعد يف تنشيط الدورة الدمو َّية بعد اجللوس مدَّ ة ساعة أو ساعتني أمام املكتب للكتابة.
ً
أيضا متارين الضغط واملعدة؛ َّ
ٍ
صح َّية خفيفة.
نفسك بوجبة ِّ
مارس َت التامرين الرياض َّية أ َّيا ًما متتالية ،كافئ َ
وإذا ْ

ال تنتظر حتَّى تشعر باإلهلام
حيرص الكاتب الناجح عىل تدوين أفكاره عىل مدار اليوم.
كان الكاتب مارك توين حيمل مفكَّرة صغرية يف جيبه لتدوين أفكاره .أ َّما الكاتب توماس جيفرسون ،فكان يكتب املالحظات
نمو النباتات والزهور إىل تأ ُّمالت متع ِّلقة باحلياة اليوم َّية.
حول املواضيع كا َّفة ابتدا ًء من ِّ
األمريكي ،جورج لوكاس حيتفظ بمفكِّرة يف أثناء تصوير أفالمه.
وكان املخرج
ُّ

مصم ًم عىل تدوين املالحظات.
قصة كاتب قصص األطفال روالد دال الذي كان
القصة َّ
لدي يف هذا املجال فهي َّ
املفضلة َّ
أ َّما َّ
ِّ
لقص ٍة كان يكتبها .و َّملا مل جيدْ يف حوزته مفكِّرة
ففي أحد األ َّيام ،وبينام كان عال ًقا يف زمحة السري،
ْ
خطرت له فجأ ًة فكرة انفراج َّ
قلم ،خيش أن ينسى فكرته قبل العودة إىل املنزل.
أو ً
وحتولت هذه الفكرة الح ًقا إىل رواية
فخرج من الس َّيارة ،وكتب بإصبعه كلمة ‘‘شوكوالتة’’ يف الوحل العالق عىل س َّيارتهَّ .
األطفال ‘‘تشاريل ومصنع الشوكوالتة’’ (.)Charlie and the Chocolate Factory
وقال دال عن أفكاره:
ثم ختربش وتكتب...وهي تنمو وتكرب’’.
‘‘أنت تستوحيها وحت ِّللهاَّ .
كيف تصقل هذه العادة

ٍ
ِ
هيم ما إذا بدَ ْت غري مألوفة) يف مفكِّرة حتملها َّ
كل يوم.
التزم كتابة ما بني مخس
أفكار وعرشة (ال ُّ

يمكنك االستعانة بأدوات رقم َّية ،مثل تطبيق عىل هاتفك الن َّقال ،أو رشاء مفكِّرة جيب صغرية.
أفكارا.
دونتها لتستوحي منها
وقبل موعد جلسة الكتابة التالية ،اقرأ املالحظات التي َّ
ً
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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