
15 خطوة بسيطة ومذهلة لتأليف كتاب

)الجزء األوَّل: الخطوات 5-1(

ل أحالمك إىل واقع؟ ة التي تطلق العنان إلبداعك وتعلِّمك تأليف كتاب حيوِّ يَّ ما املعادلة الرسِّ

ا تساعدهم عىل حتقيق  الة جدًّ هذه هي خالصة األمر: يعتمد مؤلِّفو الكتب األكثر مبيًعا بمعظمهم عاداٍت وأنامَط كتابة فعَّ
أهدافهم. وإذا أردَت تأليف كتابك، فكلُّ ما عليك فعله هو االقتداء هبم.

املقالة  هذه  دك  وتزوِّ هدفك.  حتقيق  عىل  مساعدتك  هبدف  كتاب  لتأليف  خطوة   15 من  املؤلَّف  الدليل  هذا  أعَدْدنا  لقد 
باخلطوات اخلمس األوىل لتأليف كتاب جيِّد.

1. حدِّد الفكرة الرئيسيَّة

إنَّ العنرص الوحيد الذي حتتاج إليه حتاًم لتأليف كتابك هو الفكرة. فمن دوهنا، يستحيل أن تكتَب أكثر من صفحة واحدة 
دة عملك. يف مسوَّ

الرئيسيَّة’’  ‘‘الفكرة  احلالَتني، يمكنك حتديد  أمرك. يف كلتا  أو قد تكون يف َحرية من  الكتابة عنه،  تودُّ  ما  ربَّام تعرف جيًِّدا 
لكتابك باإلجابة عن هذه األسئلة البسيطة:

ما املوضوع الذي أريد الكتابة عنه؟	 
يَّة الكتابة عنه؟	  ما املوضوع الذي أشعر بأمهِّ
تي أو موضوعي؟	  َمن سريغب يف قراءة قصَّ
الة؟	  ن من إيصال هذه الفكرة بصورة فعَّ هل سأمتكَّ

ة وخمتلفة لكتابك؛  تساعدك إجابتك عن هذه األسئلة عىل حرص خياراتك لتحديد األفضل بينها. فإذا كان لديك أفكار عدَّ
ًسا فعاًل لفكرة واحدة فقط، شاعًرا بأنَّك تستطيع أن تنجَح يف الكتابة عنها، فهذا أساس منطقيٌّ لالنطالق  وكنت متحمِّ

يف العمل.



ر يف أنواع الكتب التي حتبُّ قراءهتا، ويف  د هذه األسئلة وجهتك بوضوح. فكِّ وإذا كنت تفتقر إىل األفكار، فيجب أن حتدِّ
تلك التي أثَّرت فيك إىل حدٍّ كبري؟ يف مجيع االحتامالت، سرتغب يف تأليف كتاب ضمن السياق نفسه.

2. حدِّد النوَع األدبيَّ لكتابك 

فه ينتمي إىل النوع األديبِّ الذي  بعد حتديد الفكرة الرئيسيَّة، عليك اختيار النوع األديبِّ لكتابك. وإذا كان الكتاب الذي تؤلِّ
ل هي الطريقة املثىل لتعلُّم تأليف هذا النوع  . وإنَّ قراءة كتب من النوع األديبِّ املفضَّ حتبُّ قراءته، تكون قد قطعَت شوًطا مهامًّ

من الكتب.

ر واضح لكتابك، عليك اختيار بعض العناوين النموذجيَّة وحتليلها. ما عدد كلامت الكتاب؟ وما  وإذا مل يكن لديك تصوُّ
ة؟ ما املواضيع الرئيسيَّة؟ وربَّام األهمُّ هو أن تسأل نفسك ما إذا كان يف ُوسعك تأليف  عدد فصوله؟ كيف يبدو بناء القصَّ

كتاب بعنارص مماثلة؟

اكتشْف ما يقرأه الناس

جيب أن ُتري بحوًثا يف السوق الكتشاف الكتب األكثر مبيًعا ضمن فئة النوع األديبِّ الذي اخرتَته. وإذا أردَت أن ينجح 
كتابك، فيجب أن ينافسها.

ثمَّ اقرأ دعايات هذه الكتب الكتشاف ما ُيباع فعاًل. ما القاسم املشرتك بينها؟ ملاذا قد تذب اهتامم القارئ؟ هل َيرقى كتابك 
إىل هذه املعايري؟

م كتابك ما هو جديد. فإذا أردت كتابة رواية نفسيَّة مثرية، مثاًل، فهل سيكون فيها راٍو مسترت  ر كيف يمكن أن يقدِّ ختاًما، فكِّ
غري موثوق، أو ربَّام سلسلة من املنعطفات غري املتوقَّعة لدى القارئ؟ وإذا أردَت تأليف كتاب غري خيايّل، فهل لديك فكرة 

فريدة أو منهل عميق من املعرفة يف هذا املجال؟

إنَّ الذهاب إىل أبعد احلدود هو الطريقة الوحيدة ملنح كتابك فرصة للنجاح يف سوق اليوم التي تتَّسم باملنافسة الشديدة. لذا، 
ا تكشف لك العوائق، وتساعدك عىل ختطِّيها. ال تبخْل بوقتك عىل بحوث السوق ألهنَّ

دَّ مخطًَّطا تمهيديًّا 
ِ
3. أع

ليس من الرضوريِّ أن يكون البناء عىل شكل قوس، وإنَّام جيب أن يشبه الشكل التايل:



ا بدايًة، ال سيَّام إذا كانت هذه تربتك األوىل يف الكتابة؛ ألنَّك  إذا أردَت تأليف كتاب ناجح، فيجب أن تعدَّ خمطًَّطا متهيديًّ
دة صلبة تستند إليها عندما تواجه العقبات! )وستواجهها ال حمالة(. حتتاج إىل مسوَّ

ا لكتابك؟ إليك بعض اخلطوات األساسيَّة: فكيف تعدُّ خمطًَّطا متهيديًّ

ة، خمطَّط 	  ة، ومنها: اخلريطة الذهنيَّة احلرَّ ة وخمتلفة من املخطَّطات التمهيديَّ اخَت الشكل املناسب لروايتك. هناك أنواع عدَّ
ب اآلخر! فأيُّ  الفصول واملشاهد الدقيق، املخطَّط القائم عىل الشخصيَّات، وغريها. وإذا مل يناسبك أحد األشكال، جرِّ

ة خطَّة. خطَّة تتَّبعها أفضل من عدم وجود أيَّ

اكُتب البداية والوسط والنهاية. يبدأ الكثري من املؤلِّفني بتأليف رواية، ويولون اهتامًما كبرًيا لبدايتها، فيام يبقى الوسط 	 
ر أنَّ النهاية يف أفضل  ص هذا الوقت ملعاجلة هذه العنارص الثالثة والربط بينها. وتذكَّ مبهاًم والنهاية معدومة. لذا، خصِّ

اهها منذ البداية. الكتب تبدو ‘‘مكتَسبة’’، لذا، حاول البناء باتِّ

ْر يف نقاط الرصاع. الرصاع هو جوهر كلِّ كتاب جيِّد؛ فهو جيذب القارئ، ويثري التوتُّرات واملشاعر، ويعكس، يف 	  فكِّ
د الرصاع حتديًدا، وإنَّام جيب أن  النهاية، املواضيع و/أو الرسالة التي تودُّ إيصاهلا. وليس عليك أن تعرف أين سيتجسَّ

تفهم جيًِّدا كيفيَّة إظهاره يف مجيع فصول كتابك.

التمهيديُّ هو فرصة مثاليَّة 	  ف إىل شخصيَّات روايتك. إذا مل تعمل عىل تطوير شخصيَّات روايتك بعد، فاملخطَّط  تعرَّ
تها واهتامماهتا؟ ة، وكيف ستعكس هذه التفاعالت ُهويَّ للقيام بذلك. كيف ستتفاعل الشخصيَّات يف القصَّ

مة التمهيد/املقدِّ
Exposition

احلدث الصاعد
 Rising action

احلدث النازل
Falling action

احلدث امللهم
Inticing incident

القرار
 Resolution

حلُّ العقدة
Denouement

الذروة
Climax



٤. اكتُْب بدايًة قويَّة

دة األوىل. فأحد أهمِّ أجزاء الكتابة هو بداية الرواية! وال نبالغ إْن قلنا إنَّ  ًما يف املسوَّ فلنبدأ عمليَّة الكتابة الفعليَّة ونحرَز تقدُّ
ا إىل فشله. وإذا مل تكن هذه الصفحات جيِّدة بام فيه الكفاية،  ا إىل نجاحه وإمَّ الصفحات القليلة األوىل من كتابك تؤدي إمَّ

اء االهتامم بكتابك، وقد ال يكملون قراءته. سيفقد الكثري من القرَّ

ابة تستحوذ عىل اهتامم القارئ، فيستحيل عليه حتويل نظره عن الكتاب. ألِق نظرة عىل  بدايًة، حتتاج إىل مجلة افتتاحيَّة جذَّ
السطور األوىل من هذه الروايات األكثر مبيًعا:

ام طبيعيَّان  ‘‘كان السيِّد والسيِّدة دورسيل، من املنزل رقم 4 يف شارع برايفت درايف، فخوَرين بالقول إنَّ

متاًما، شكًرا جزياًل لكم’’.
- هاري بوتر وحجر الفيلسوف

‘‘اندفَع قيِّم املتحف املعروف، جاك سونيري، متنًِّحا عرب املمرِّ املقبَّب لصالة العرض الكربى يف املتحف’’.
- شيفرة دا فينيش

الساعة  العام 1982م يف يوم واحد، اللتقيُت تراييس عند  ة من  ام السبت كافَّ أيَّ ‘‘لو أمكن اختصار 
بينام نمسك كَلينا  الكنيسة،  باحة  الرمليَّة يف  السبت، وأنا أسري عىل احلىص  العارشة صباًحا يف ذلك 

بيَدي والدتنا’’.
- سوينغ تايم

تنتمي هذه الكتب إىل أنواع أدبيَّة خمتلفة، لكنَّ القاسم املشرتك بني اجلمل االفتتاحيَّة فيها هو جذهبا الهتامم القارئ. وهكذا، 
ن شيًئا من الغموض. فيها معتمًدا مجلة افتتاحيَّة الفتة تتضمَّ يمكنك أن حتذو حذو مؤلِّ

ة إىل العقدة. وجيب أن حتثَّ  ة األخطار وعرض سلسلة أحداث مؤديِّ بعدها عليك املحافظة عىل اهتامم القارئ بزيادة حدَّ
‘‘رئيسيَّة’’ هنا هي  أنَّ كلمة  إىل  متميِّزة. )وُيشار  بارزًة ودوافَع  بمنحها سامٍت  الرئيسيَّة  بالشخصيَّات  القارئ عىل االهتامم 

ْم أكثر من شخصيَّتني يف الوقت نفسه(. عنرص توصيف. فال تقدِّ

ل. وقد تضطرُّ إىل كتابة الكثري من السطور وحتَّى املشاهد االفتتاحيَّة، عىل  هناك حتاًم طرق ال حرص هلا لكتابة الفصل األوَّ
سبيل التجربة، لتحقيق التوازن الصحيح، لكنَّ متهيد الطريق بصورة مثاليَّة يستحقُّ العناء.



5. ركِّز على الجوهر

ن من  تتمكَّ إذا مل  املاء(، حتَّى  العنارص عىل اآلخر، كام مستويات اجلبل اجلليدّي )معظمه حتت سطح  يعتمد كلٌّ من هذه 
رؤيتها دائاًم.

ن مفردات رائعة، ومجاًل متقنة، وتعابري  ويعتقد الكثري من املؤلِّفني أنَّ مفتاح تأليف كتاب مذهل هو األسلوب الذي يتضمَّ
ة يمكنها َنيل إعجاب أعظم الكتَّاب والشعراء. جمازيَّ

ة رواية. لذا،  لكنَّنا نريد إقناعك بالعدول عن هذه الفكرة. فاألسلوب مهمٌّ فعاًل، لكنَّ اجلوهر أهمُّ بكثري يف عمليَّة كتابة أيَّ
ز بصورة أساسيَّة عىل احلبك، والشخصيَّات، والرصاع/الرصاعات، واملواضيع. جيب أن تركِّ

جتنَّب احلشو يف الكتابة

إسداء هذه النصيحة سهل، لكنَّ تطبيقها صعب، ال سيَّام إذا كنت قد بدأت بالكتابة. فعندما تصل إىل جزء يفتقر إىل خطوط 
ة، وهذا ما ُيعرف  قة غري رضوريَّ دة، يمكن أن متيل إىل مواصلة الكتابة لتمأل الصفحة بتعابري أدبيَّة منمَّ عريضة واضحة وحمدَّ

باحلشو. وإذا أكثرت منه، فسيشعر القارئ باإلحباطـ وسيتَّهمك باملبالغة.

الحبك

القصَّة

الموضوع

أحداث الرواية

رصاعات داخليَّة وخارجيَّة بني الشخصيَّات

ة من حتت سطح املاء يرفع احلبَك والقصَّ



املسار  عىل  تبقى  كي  جيًِّدا  تك  قصَّ تعرف  أن  الرضوريِّ  فمن  لكتابك.  متهيديٍّ  خمطَّط  َوْضع  يَّة  أمهِّ د  يؤكِّ آخر  دليل  وهذا 
الصحيح. وإىل جانب وضع خمطَّط متهيدّي، إليك بعض النصائح اإلضافيَّة إلعطاء األولويَّة جلوهر الكتاب:

جيب أن تؤدِّي كلُّ مجلة وظيفة من اثنَتني: الكشف عن الشخصيَّة أو دفع مسار األحداث إىل األمام. هذه هي نصيحة 	 
ق اجلملة إحدى هاَتني الوظيفَتني، فحاِول حذفها.  الكاتب األمريكي كورت فونيجت وهي صحيحة متاًما: وإذا مل حتقِّ

وإذا وجدت أنَّ الفقرة مل تفقْد معناها، فاستغِن عنها متاًما.

ببطء 	  م  تتقدَّ الكتاب  أنَّ أحداث  تبنيَّ  البطء يف اإليقاع داللة عىل اإلفراط يف الوصف. وإذا  الدرامّي.  انتبِه إىل اإليقاع 
شديد، فربَّام أنت تبالغ يف الرتكيز عىل األسلوب، وال تويل اهتامًما كافًيا للجوهر.

ر 	  حمرِّ ‘‘تطبيق  ُيعدُّ  العظامء،  األمريكيِّني  الروائيِّني  بشأن  باحلديث  قة.  املنمَّ اللغة  استعامل  من  للحدِّ  كتابة  أداة  استخِدم 
مهينغوي’’ )Hemingway Editor( أداة رائعة ملساعدتك عىل الكتابة مثل إرنست مهينغوي نفسه! يكفي أن تنسخ كتاباتك 

يف التطبيق لكي يقرتح عليك ‘‘مهينغوي’’ طرًقا جلعل مجلك أكثر إجياًزا وفعاليَّة.

)اخلطوات العرش الالحقة يف املقالَتني التاليَتني(.

ف عن:  مرتَجم بترصُّ
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