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 .١١حاف ْظ على اندفاعك
ِ

مصدرا ً
هائل للتحفيز يف عمل َّية تأليف كتاب.
يم ِّثل رفقاء الكتابة
ً

جو الكتابة ،ال س َّيام إن كنت حما ًطا بمجموعة من العوامل التي تشتِّت انتباهك وتَعوق
قد يصعب عليك االندماج يف ِّ
تقدُّ مك؟ فكيف ستحافظ عىل روتني الكتابة حتَّى االنتهاء من تأليف كتابك؟
استنا ًدا إىل خربتنا وخربة كتَّاب آخرين ،إليك بعض االسرتاتيج َّيات التحفيز َّية التي يمكنك االستعانة هبا:

احلقيقي إحدى الوسائل
أعدَّ قائم ًة باألسباب التي تدفعك إىل تأليف كتابُ .يعدُّ االحتفاظ بأداة ملموسة لتذكريك هبدفك
ِّ
مهمة؟ هل تريد الوصول إىل جمموعة حمدَّ دة من الناس؟ أم تتوق
التحفيز َّية األفضل .لذا فكِّر ج ِّيدً ا :هل تريد إيصال رسالة َّ
دون كا َّفة األسباب ضمن قائمة ،واحتفظ هبا حاس ًبا إ َّياها أداة حتفيز َّية عندما تشعر بأنَّك بدأت
قصة مع َّينة؟ ِّ
سد َّ
ببساطة إىل َ ْ
تفقد عزيمتك.
ْ
ابحث عن شخص يكتب معك .ابحث عن رفيق كتابة ،فهذه وسيلة رائعة أخرى تساعدك عىل احلفاظ عىل اندفاعك .فهذا
الرفيق يواكبك يف عمل َّية الكتابة ،من ناحية ،ويمنعك من الرتاخي ،من ناحية أخرى .لذا ،اسأل أصدقاءك الكتَّاب ما إذا
كانوا يرغبون يف لقائك بصورة منتظمة.
كنت تتجاوب
مهم .أحيانًا ،قد تكون املكافأة الذات َّية أفضل حافز يدفعك إىل العمل .فإذا َ
كافئ نفسك عندما حت ِّقق إنجازًا ًّ
ج ِّيدً ا مع هذا النوع من التحفيز ،حدِّ د لك هد ًفا ومهلة هنائ َّية ،ومكافأة نتيجة حتقيق اهلدف املنشودُ .ق ْل لنفسك ً
مثل‘‘ :إذا

َّنت من كتابة  10آالف كلمة إضاف َّية بحلول آخر الشهر ،فسأخرج لتناول عشاء فاخر مع أصدقائي’’ .يفيدك وضع هذا
متك ُ
النوع من األهداف ألنَّك تستطيع إخبار أصدقائك به ،ف ُيشعرك باملسؤول َّية.

 .١٢واجه العقبات
ِ

سبق أن أكَّدنا لك أنَّك ستواجه العقبات .هل تتذكَّر ذلك؟ هذا ما سنتحدَّ ث بشأنه يف هذه اخلطوة :ماذا جيب أن تفعل عندما

تصل إىل حائط مسدود؟ سواء كان هذا احلائط ً
شعورا رهي ًبا بانعدام األمان أو بفقدان
تناقضا يف احلبك أم كان
خلل أو
ً
ً
الرغبة يف الكتابة ،سيصطدم به الكتَّاب مجي ًعا من وقت إىل آخر.
ثمة طرق كثرية للتغ ُّلب عىل مشكلة عقدة الكاتبَ .
إليك بعض األساليب األكثر فعال َّية ملواجهتها:
َّ

ِ
التمهيديِّ .
أعد النظر يف خم َّططك
القصة التي أدرجتَها ضمن خم َّططك ونسيتَها
ّ
تنشط هذه اخلطوة ذاكرتك ،فتسرتجع عنارص َّ
الح ًقا ،وتساعدك عىل إجياد اجلزء املفقود.
تنكب جمدَّ ًدا عىل الكتابة.
جرب متارين الكتابة .ر َّبام حتتاج إىل تد ُّفق الكلامت لكي
َّ
ِّ

ِ
شارك اختبارك مع أصدقائك .هذا دور رائع آخر يؤ ِّديه رفيقك يف الكتابة ،بل يمكنك التحدُّ ث بسهولة بشأن عقدة الكاتب
دائم أن تتبادل األفكار مع اآلخرين إذا كنت تكافح لالستمرار يف الكتابة.
مع أصدقائك غري الكتَّاب ً
أيضا .فمن املفيد ً

تسرتح
خصص اسرتاحة قصرية للقيام بعمل آخر .أنت حتتاج أحيانًا إىل االبتعاد عن لوحة املفاتيح لتصفية ذهنك .لك ْن ال
ْ
ِّ
ٍ
أكثر من يو ٍم واحد َّ
لئل تفقد زمخك واندفاعك.
وفوق ِّ
كل يشء ،تق َّبل العقبات هبدوء وال تسمح هلا بإحباطك .وتذكَّر ببساطة َّ
أن السبب الوحيد الذي يمنعك من تأليف
ِ
وامض قد ًما .ففي ِّ
كل يوم تقدِّ م لك احلياة فرص ًة جديدةً ،وستتخ َّطى
كتابك هو تو ُّقفك عن الكتابة .لذا ،حافِظ عىل هدوئك
هذه املرحلة ال حمالة.

 .١٣ال تتسرَّع في كتابة النهاية
توصلت إىل هناية متَّسقة لكتابك ،أو أن تكون أق َّله قد
ليست كتابة هناية الكتاب
باملهمة السهلة .لذا ،نأمل أن تكون قد َّ
َّ
الترسع
خطرا آخر متع ِّل ًقا بالنهاية ،وهو
اقرتحت بعض االحتامالت يف أثناء وضع املخ َّطط التمهيدي! لك َّن هذا لن جينِّبك ً
ُّ
يف كتابتها.
يف الواقع ،حتَّى إذا كنت قد وضعت هناية رائعة لكتابك ،ستكون مره ًقا عندما تصل إليها وقد ترغب يف كتابتها عىل عجلة
املهمة.
لالنتهاء من هذه َّ

يستحق القارئ كتابة مدروسة وإيقا ًعا درام ًّيا متَّس ًقا طوال الرواية ،عليك أن توليه
الترسع! فمثلام
ُّ
لذا ،قاو ِم الرغبة َّ
امللحة يف ُّ
القدر نفسه من االهتامم يف اخلتام ،حتَّى لو شارفت الرواية عىل هنايتها.
َّجها نحوها َطوال الوقتَّ ،
وإل عليك أن تفكِّر يف الرجوع
تترسع يف كتابة النهاية .لقد َ
كنت تبني مت ً
من هذا املنطلق ،ال َّ
ِ
ِ
استش
حمتارا،
بقيت
وحاول كتابة سيناريوهات خمتلفة للنهاية الختيار األنسب بينها .وإذا
وإضافة بعض التلميحات.
َ
ً
أشخاصا آخرين بشأن الطريقة التي جيب أن تنهي هبا روايتك (وهو ما سنتحدَّ ث بشأنه يف النصيحة املقبلة).
ً

 .١٤استشر الكثير من األشخاص
ِ

شخيص؛ فهي تساعدك عىل حتسني كتابك عىل املدى الطويل.
ال تأخذ تعليقات اآلخرين عىل حممل
ّ

يمكنك الكتابة طوال النهار ،وطوال الليل ،وبقدر ما تشاء...لكن إذا مل تعجب روايتك القارئ ،فستشعر باحلزن .لذا،
واستش أكرب ٍ
ِ
عدد ممكن من املصادر.
احرص منذ البداية عىل طلب رأي اآلخرين يف كتابك،
بداي ًة ،اطلب إىل أصدقائك وزمالئك يف الكتابة قراءة بضعة فصول يف ِّ
مرة ،وإنَّام تط ِّبق اقرتاحاهتم عىل هذه الفصول ،بل
كل َّ
إضايف
تترصف بغرابة يف هذا املشهد’’ ،عليك إيالء اهتامم
ٍّ
ك َّلام اقتىض األمر .فإذا قال أحد أصدقائك‘‘ :الشخص َّية الفالن َّية َّ
أي مكان آخر يف الرواية.
هلذه الشخص َّية لضامن عدم إساءة متثيلها يف ِّ
جاهزا للحصول عىل املزيد من التعليقات التقييم َّية املك َّثفة .لذا ،فكِّر يف الطلب من قارئ
وعندما تنتهي من الكتابة ،تصبح
ً
مهني.
أيضا يف االستعانة
نسخة جتريب َّية مراجعة كتابك ك ِّله وإبداء رأيه فيه .وقد ترغب ً
بمحرر للحصول عىل تقييم ّ
ِّ

ختا ًما ،قد تبدو هذه النصيحة بدهي َّية ،لكن ال بدَّ من قوهلا ِّ
لكل كاتب متش ِّبث برأيه :ال فائدة من التقييم إذا مل يقرتن باألفعال.
لذاَّ ،
شخيص؛ فال أحد يريد اإلساءة إليك ،بل حياول اجلميع مساعدتك.
ختل عن كربيائك وال تأخذ آراء اآلخرين عىل حممل
ّ

ُ
انشر كتابك
.١٥
وكتبت مسو َّدة أوىل وحرصت عىل تنقيحها عىل
أفكارا إبداع َّية ،وأعددت خم ّط ًطا متهيد ًّيا،
ثابرت حتَّى النهاية :طرحت
لقد
َ
َ
ً
نطاق واسع (بنا ًء عىل التعليقات التقييم َّية التي تل َّقيتها).

نرشا ذات ًّيا وإ َّما
ها قد َّاتذ كتابك شكله
ّ
النهائي ،وأنت فخور بإنجازك .واآلن ،عليك القيام باخلطوة التالية ،وهي نرشه ،إ َّما ً
بالتعاقد مع دار نرش.
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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