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)الجزء الثاني: الخطوات 10-6(

6. اكتُب ‘‘القارئ أوَّاًل’’

ر دائًم يف مجهورك، وحاول أن  هل تريد تأليف كتاب يستمتع به الناس فعًل )ويشرتونه(؟ اتَّبع هذه القاعدة األساسيَّة: فكِّ
ًل’’. تكتب ‘‘القارئ أوَّ

فقد تضطرُّ أحياًنا إىل كتابة مشاهد غري مؤثِّرة فعًل، لكنَّها ختدم املنحنى الرسديَّ كلَّه. ل تستعجل للنتهاء من كتابة هذه 
ا تسهم يف تعزيز جتربة القارئ ببناء التوتُّر واحلفاظ عىل اإليقاع الدرامّي،  املشاهد. فحتَّى لو مل تبُد مثرية للهتمم عندك، فإنَّ

وهي عنارص يستحقُّ القارئ الستمتاع هبا.

ابتكْر شخصيَّات ‘‘افرتاضيَّة’’ ترغب يف قراءة كتابك

)Persona(. وُيشار هبذا  ليَّة ألهداف تسويقيَّة  اء، ضْع يف حسبانك ب ما ُيعَرف بالشخصيَّة األوَّ ر يف مجهور القرَّ عندما تفكِّ
قون لفهم العملء املستهدفني بصورة أفضل. فكلَّم نجح كتابك يف تلبية  املصطلح إىل شخصيَّات مبَتَكرة يستخدمها املسوِّ

احتياجات القارئ الفرتايّض، صار بيعه أسهل.

لوا طويًل يف عدد هائل من  تأمَّ أنَّه سبق هلؤلء أن  بدَّ  النوع األديّب. ول  اء حيبُّون هذا  لقرَّ َة جريمة حقيقيَّة  ربَّم تكتُب قصَّ
ة، واستخدام أسلوٍب رسديٍّ مقنٍع جلَْذب اهتممهم. القضايا اجلنائيَّة، لذا، عليك إضافة تفاصيل فريدة جتعل قضيَّتك مميزَّ

7. َضع أهداًفا متعلِّقة بعدد الكلمات التي ستكتبها

احرْص أن تكوَن األهداف املتعلِّقة بعدد الكلمت التي ستكتبها واقعيًَّة ومعقولة.

فلننتقْل إىل الطرق العمليَّة التي تساعدك عىل حتسني عاداتك يف جمال الكتابة. تؤدِّي األهداف املتعلِّقة بعدد الكلمت دوًرا 
دة. ة زمنية حمدَّ الة، ل سيَّم إذا كنَت حتاول إناء كتابك يف غضون مدَّ باع اسرتاتيجيَّة كتابة فعَّ كبرًيا يف اتِّ

ة، عىل أساٍس أسبوعيٍّ أو شهرّي، إذا كانت هذه  جيب أن تضع أهداًفا متعلِّقة بعدد الكلمت التي ستكتبها يف جلساتك الفرديَّ



ا الُكتَّاب املبتدئون نسبيًّا، فنوصيهم بوضع األهداف التالية يف ما يتعلَّق بعدد الكلمت: لة لتحديد إنتاجك. أمَّ طريقتك املفضَّ

500-750 كلمة يف اليوم	 
1500-2500 كلمة يف األسبوع	 
6-10 آالف كلمة يف الشهر	 

ُوِضَعْت هذه األهداف عىل أساس ختصيص 3 أو 4 جلساٍت للكتابة أسبوعيًّا، وهو أمر معقول للمبتدئني، وكاٍف إلحراز 
صت 3  رت كتابة 500 كلمة يف اجللسة، وخصَّ م جديٍر بالثناء. وحتَّى إذا اتَّبعت احلدَّ األدنى من توصياتنا، أي إذا قرَّ تقدُّ

جلسات للكتابة يف األسبوع، فإنَّك تستطيع بسهولٍة إناء كتابك يف أقلَّ من سنة.

ترسيع عمليَّة الكتابة

إذا كنت تبحث عن طرق إلناء كتابك بأرسع ما يمكن، فيجب أن تضع األهداف التالية من حيث عدد الكلمت التي ستكتبها:

1500-2000 كلمة يف اجللسة	 
9 آالف-15 ألف كلمة يف األسبوع	 
35-50 ألف كلمة يف الشهر	 

ام متتالية بالعمليَّة الشاقَّة، ل سيَّم أنَّه سيتعنيَّ عليهم  يصف معظم املؤلِّفني كتابة هذا العدد الكبري من الكلمت عىل مدى أيَّ
تنقيحها بعد النتهاء من الكتابة.

الكتب، فل تستعجل، واحرص عىل َوْضع أهداف معقولة من جهة عدد  تأليف  وإذا كانت هذه جتربتك األوىل يف جمال 
ث عنه يف نصيحتنا التالية. الكلمت التي ستكتبها، عىل أن تسعى بالتدريج إىل حتقيق أهداف أكرب، وهذا ما سنتحدَّ

ع روتيًنا سليًما
ِ
8.اتَّب

إنَّ اتِّباع روتني سليم يف الكتابة هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافك املتعلِّقة بعدد الكلمت التي ستكتبها، كم أنَّ هذا الروتني 
ًل األسئلة األساسيَّة التالية: ز علقتك بالكتابة عموًما. ولتحقيق هذا اهلدف، اطرح عىل نفسك أوَّ يعزِّ

متى يكون لديَّ أطول وقت فراغ يف اليوم/األسبوع؟	 
يف أيِّ وقت من اليوم أميل ألن أكون أكثر إنتاجيَّة؟	 
ال؟	  كيف يمكنني املباعدة ما بني جلسات الكتابة عىل نحو فعَّ
ن من حتقيق توازن واقعيٍّ ما بني أهدايف املتعلِّقة بالكتابة ومسؤوليَّايت األخرى؟	   هل سأمتكَّ



اعتمدَتا من  التي  الطبيعيَّة  الزمني واألنمط  وتقتيض أفضل طريقة إلنشاء روتني خاّص بك أن تستفيد من اجلدول 
ص أيام الثنني  ام الثلثاء واخلميس، فمن املستحسن أن ختصِّ قبل. فإذا اعتدَت، مثًل، عىل ارتياد النادي الريايض أيَّ
بيننا(،  كثريين  حال  )وهي  الليل  من  ر  متأخِّ وقٍت  يف  إبداًعا  أكثر  نفسك  وجدت  إذا  أو  للكتابة،  واجلمعة  واألربعاء 
ن  يمكنك ختصيص جلسات للكتابة يف وقت متأخر من الليل يف عطلة ناية األسبوع أو قبل يوم إجازتك، لكي تتمكَّ

من النوم يف اليوم التايل.

ة متتالية  ام عدَّ ل إنتاجيَّتك دون أن يستنزف قواك. وإذا وجدت أنَّ الكتابة أليَّ فأنَت حتتاج إىل روتني متوازن يف الكتابة يسهِّ
ستتعبك كثرًيا، فاحرص عىل مباَعدة جلساتك أكثر، أو حاِوْل إعادة تنظيم برناجمك بالنتقال إىل مكان جديد للكتابة. وإذا 

ن من الستمرار يف حتقيق أهدافك، فل بأس يف حذف بعض منها. مل تتمكَّ

ر أنَّ تأليف كتاب هو أشبه بسباق مسافات طويلة  تك الذهنيَّة! وتذكَّ نعم، اإلكثار من الكتابة مهّم، لكنَّه ليس أهمَّ من صحَّ
ا. إليَك بعض النصائح لتحقيق أقىص استفادة من  يٍّ هو أمٌر حيويٌّ جدًّ وليس مسافات قصرية، وأنَّ اتِّباع نج متَّسق وصحِّ

الروتني الذي تعتمده يف الكتابة.

ال ُتلِغ أكثر من جلسة واحدة عىل التوايل

أن  قاهرة، جيب  أوضاع  تطرأ  مل  ما  لكْن  ذلك.  بأس يف  هلا، ول  أن خطَّطَت  كتابة سبق  إلغاء جلسة  إىل  أحياًنا  قد تضطرُّ 
ك إىل إلغاء املزيد من  مك، وستشعر باإلحباط، ممَّا ُيضطرُّ ق هذا تقدُّ حتاول العودة إىل برناجمك يف اجللسة املقبلة، وإلَّ فسُيعوِّ

جلسات الكتابة والستسلم يف النهاية.

مك تتبَّع تقدُّ

ة بكلِّ جلسة مع  ن عليها أوقات الكتابة اخلاصَّ مك يف الكتابة، أو احتفظ ببساطٍة بصفحة تدوِّ أعدَّ جدول بيانات لتتبُّع تقدُّ
نت من كتابتها. وعندما تستمرُّ يف حتقيق أهدافك املتعلِّقة بعدد الكلمت التي تكتبها يف اليوم، يتبنيَّ  عدد الكلمت التي متكَّ
م عىل املحافظة عىل روتينك  لك أنَّ الروتني الذي وضعَته ناجح، وتشعر بحمسة تدفعك إىل مواصلة تأليف كتابك وتصمِّ

نة(. )ملحظة: يمكنك الستعانة ببعض تطبيقات الكتابة لتحديد أهدافك املتعلِّقة بعدد الكلمت املدوَّ

استخِدْم وسائل حجب املواقع اإللكرتونيَّة للحفاظ عىل تركيزك

املواقع  حجب  تطبيق  بتنزيل  ننصحك  لذا،  اإلنرتنت.  هو  اليوم  عاملنا  يف  إهلاء  مصدر  وأكرب  الروتني،  عدوُّ  هو  اإلهلاء 
والتطبيقات لتفعيله يف أثناء جلسات الكتابة لئلَّ تلهيك وسائل التواصل الجتمعّي.



٩. جهِّز مكانًا مناسًبا لتحقيق إنتاجيَّة عالية

صنا له فقرة منفصلة.  إنَّ اختيار املكان املناسب للكتابة هو أحد العنارص الرئيسيَّة األخرى املساِعدة عىل الكتابة، لذا خصَّ
وإذا كنت ترغب يف إنجاز كتاب بكامله، فيجب حتًم أن جتد مكاًنا هادًئا يساعدك عىل الرتكيز عند الكتابة.

قد جتد هذا املكان يف منزلك، أو يف مقهى، أو يف مكتبة، أو يف مساحة عمل مشرتكة، أو يف أيِّ مكان يسمح لك بتحقيق 
د إليه كثرًيا. وُيعدُّ  إنتاجيَّة عالية يف العمل دون أيِّ عائق. واحرص عىل اختيار مكان يمكنك الوصول إليه بسهولة والرتدُّ
العمل من املنزل اخليار األمثل يف هذا املجال، ولكنَّك قد تواجه صعوبة إذا كنت حماًطا بأفراد عائلتك، أو مل تكن لديك 

ة’’ )أي مكتب فعيّل، أو طاولًة للكتابة عىل األقّل(. ‘‘غرفة خاصَّ

كيف يبدو املكان املناسب للكتابة؟

للمحافظة عىل نشاطك  الكتابة  أماكن  تبديل  أنَّك حتبُّ  يناسبك. وقد تكتشف  الذي  املوقع  لتحديد  ب مواقع خمتلفة  جرِّ
ر العمل فيه، احرص أن يكون: وحيويَّتك. لكْن مهم كان املكان الذي تقرِّ

عات إلغاء الضوضاء(. هادًئا )يمكنك استعمل سمَّ

نظيًفا )دون فوىض، ل سيَّم إذا كنت تقوم بأعمل منزليَّة تؤدِّي إىل املمطلة(.

ال لئلَّ يقاطعك اآلخرون(. خالًيا من عنارص التشتيت )جتنَّب عوامل التسلية التي تلهيك عن الكتابة. أطفئ هاتفك النقَّ

 . ّ ا لطيًفا يف مكتبك املنزيلِّ مستخِدًما امللصقات والنباتات، أو اخرَت دائًم املقعد نفسه يف املقهى املحيلِّ ا بك )اخُلق جوًّ خاصًّ
ًصا للكتابة’’(. َهنِْدْس لك ‘‘مكاًنا خمصَّ

ن ببرنامج كتابة
ِ
10. استع

ثنا بشأن برامج كتابة خمتلفة تساعدك يف عمليَّة تأليف كتابك. لكن إذا مل جتد التطبيق أو الربنامج املناسب بعد،  سبق أن حتدَّ
عة. فل تقلق، فهي متوافرة بأعداد كبرية ومتنوِّ

Scrivener

ل لدى الكثري من املؤلِّفني، كونه حيتوي عىل واجهة استثنائية وجمموعة واسعة من  هو برنامج الكتابة القابل للتنزيل واملفضَّ
امليزات املفيدة. يمكنك وضع اخلطوط العريضة للفصول بتقنية السحب واإلفلت، وإنشاء ملصقات للعنارص التي تريد 

تتبُّعها، واستخدام نمذج خمتلفة لتنظيم كتابك وتنسيقه.



Milanote

إن مل تكن قادًرا عىل وضع خطوط عريضة ألنَّ أفكارك مبعثرة، فاستِعن بتطبيق ميلنوت. فالواجهة الفائقة املرونة تتيح لك 
إمكانيَّة رسم ‘‘خريطة ذهنيَّة’’ وكتابة األجزاء املختلفة وإعادة ترتيبها بالطريقة التي تريدها.
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ْف هذا الربنامج  د الكتابة عىل ورقة دون أي عوامل تشتيت، كم كنَت تفعل يف املايض؟ تعرَّ ما العمل األكثر بدهييَّة من جمرَّ
الذي يمنحك فرصَة القيام بذلك.

أو أيِّ عوامل  الشاشة كاملة، وهي صفحة عىل منضدة خشبيَّة، دون مزايا غري أساسيَّة  الواجهة الفرتاضيَّة حجم  تتَّخذ 
تشتيت. ويوفِّر لك هذا الربنامج املناخ املثايلَّ للكتابة.

)اخلطوات اخلمس األخرية يف املقالة التالية(.
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