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الثَني عشر كاتًبا مشهوًرا

)الجزء الثاني: 12-7(

7. مايا أنجلو: ‘‘ما هو سهل القراءة، كان صعَب الكتابة’’.

ثت الكاتبة والشاعرة األمريكيَّة مايا أنجلو يف مقابلة هلا عام 2013 مع موقع »Daily Beast« اإلخباريِّ عن حياهتا املهنيَّة  حتدَّ
وعاداهتا اليوميَّة يف جمال الكتابة، قائلة:

ا. أقصدها نحو الساعة السادسة  ‘‘لديَّ دائًم غرفة حمجوزة يف فندق يف بلديت وأنا أدفع إجيارها شهريًّ
س،  والنصف صباًحا، وهي غرفُة نوٍم تضمُّ رسيًرا وطاولًة ومحَّاًما. وضعُت فيها معجًم، والكتاب املقدَّ

وأوراق لعب، وبعض ألعاب الكلمت املتقاطعة، كي أشغل هبا »عقيل الصغري«.

ث دائًم بشأن »عقلها الصغري«،  ا كانت تتحدَّ يت علَّمتني هذا املصطلح عن غري قصد، ألنَّ أعتقد أنَّ جدَّ
خت هذه الفكرة يف ذهني منذ الطفولة. ومنذ سنِّ الثالثة حتَّى الثالثة عرشة، اعتقدُت أنَّه يوجد  فرتسَّ
نني »عقيل الكبري« من الغوص يف أفكار عميقة، يف حني ُيبقيني »عقيل  »عقل كبري« و»عقل صغري«. يمكِّ
الصغري« مشغوًل لئلَّ يتشتَّت انتباهي. فهو حيلُّ ألغاز الكلمت املتقاطعة، أو يلعب لعبة »سوليتري«، يف 

حني يغوص »عقيل الكبري« يف املواضيع التي أريد الكتابة عنها.

التنظيف عدم  ل  اإلدارة وعمَّ موظَّفي  إىل  الغرفة، وطلبت  من  كافَّة  الزينة  اللوحات وأشكال  أزلت 
ى  ة قصاصة ورق أكون قد أوقعتها أرًضا. وكلَّ شهرين تقريًبا، أتلقَّ دخوهلا البتَّة لئلَّ يتخلَّصوا من أيَّ
رونا يل حتت الباب وقد ُكتب فيها: »حرضة السيِّدة أنجلو، من فضلك اسمحي لنا  رسالة قصرية يمرِّ

بتغيري مفارش الرسير، فمن املحتمل أن تكون قد تعفَّنت«.

لكنَّني ل أنام أبًدا يف تلك الغرفة، فأنا أغادرها عادًة عند الساعة الثانية بعد الظهر، وأعود إىل املنزل 
لقراءة ما كتبُته صباًحا حماولًة تعديله وتنقيحه.



وما هو سهل القراءة كان صعَب الكتابة، لكن إذا كان صحيًحا فهو سهل، والعكس صحيح أيًضا. فإذا 
مه له الكاتب الدقيق واحلريص’’.  م للقارئ ما يقدِّ ُكتب النصُّ باستهتار، ستصعب قراءته، وهو لن يقدِّ

8. باربرا كينغ سولفر: ‘‘أكتُُب مئات الصفحات قبل الوصول إلى الصفحة 
األولى’’.

حة للفوز بجائزة بوليتزر للصحافة، أكثر من عرشة كتب، وقد اندرجت  ألَّفت الكاتبة األمريكيَّة باربرا كينغ سولفر، املرشَّ
ثت سولفر يف  )New York Times(. وحتدَّ ‘‘نيويورك تايمز’’  أحدث تسعة كتب هلا ضمن قائمة الكتب األكثر مبيًعا يف جملَّة 

ا قائلة: خلل أثناء مقابلة هلا عام 2012م بشأن روتينها اليوميِّ بوصفها كاتبة وأمًّ

رشوق  قبل  النهوض  عدم  وأحاول  فجًرا،  الرابعة  الساعة  عند  الباكر،  الصباح  يف  عادًة  ‘‘أستيقظ 
ق إىل الذهاب إىل مكتبي  الشمس، لكنَّني أقوم وأخرج من غرفتي ألنَّ ذهني يزخر بالكلمت، وأتشوَّ
للبدء بتفريغها يف ملّف. فأنا أستيقظ دائًم عىل وقع اجلمل التي تتدفَّق يف ذهني، وبات اجللوس أمام 
ة. أستغرب عندما يسألني الناس عن النمط الذي أتَّبعه لتدريب نفيس عىل  مكتبي كلَّ يوم حاجة ملحَّ
ب عليه فعًل هو  الكتابة بصورة منتظمة، ول أقدر أن أفهم سؤاهلم. ففي احلقيقة، ما أحتاج إىل التدرُّ

إطفاء احلاسوب واخلروج من املكتب للقيام بأعمل أخرى.  

أنا أكتب نصوًصا كثرية عاملًة أنَّني سأرميها، فهذا جزء من عمليَّة الكتابة. فأنا أكتب مئات الصفحات 
قبل الوصول إىل الصفحة األوىل. 

ل كتاٍب يل  يت عرًضا لتوقيع عقد لنرش أوَّ ا طوال مسرييت املهنيَّة بصفتي روائيَّة. فأنا تلقَّ لقد كنت أمًّ
حتت عنوان »أشجار الفاصولياء« )The Bean Trees( يوم عوديت من املستشفى إىل البيت بعد إنجاب 
تان جزًءا ل  املهمَّ هاتان  لت  نفسه. ولطاملا شكَّ اليوم  ا يف  وأمًّ روائيًَّة  ل. وهكذا، أصبحُت  األوَّ طفيل 
ذمها يف الوقت نفسه. وكانت ساعات الكتابة حمصورة دائًم بالوقت الذي  أ من حيايت، وكنت أنفِّ يتجزَّ
ن كلَّ ساعة  أضع فيه أطفايل يف عهدة شخص آخر، ومل يكن األمر سهًل ملَّا كانوا أطفاًل. لذا، كنت أثمِّ
اها مكافأة. وعندما دخل طفيل املدرسة، بدأت حياة األمِّ العاملة  أمضيها أمام طاولة الكتابة حاسبًة إيَّ
تزداد سهولًة عندي. واآلن، أصبح البكر بينهم راشًدا واألصغر يف السادسة عرشة من العمر، وصار 
الكتابة ثمينًا، وكنت  بالتدريج. ولطاملا حسبُت وقَت  العمليَّة متَّت  كلٌّ منهم مكتفًيا ذاتيًّا، لكنَّ هذه 
ص وقًتا للكتابة يف  ق إىل الستفادة منه إىل أقىص حدود. لذا، أستيقظ يف الصباح الباكر وأخصِّ أتشوَّ

ساعات الفجر اهلادئة، عندما ل حيتاج إيلَّ أحد.



وتنطلق  املدرسة،  إىل  األطفال  لتقلَّ  تأيت  فعندما  إهلامي.  مصدر  هي  املدرسة  حافلة  إنَّ  أقول  كنت 
يوم  يبدأ  حتديًدا،  اللحظة  تلك  يف  به،  أعتني  شخص  أيِّ  دون  وترتكني  منزلنا،  شارع  من  للخروج 

الكتابة عندي، وينتهي لدى عودهتا إىل الشارع. 

كان ساعات عميل حمدودة ألنَّني أمٌّ عاملة. وأنا أشعر بعرفان غامٍر لعائلتي ألنَّا ساعدتني عىل تنظيم 
العشاء.  بتحضري  أهتمَّ  لكي  د  حمدَّ العمل يف وقت  توقفي عن  ت عىل  وأرصَّ متوازنة،  بصورة  حيايت 
ا. وأنا استفدُت من وجود  يَّة جدًّ ُك العمل جانًبا للنرصاف إىل حتضري العشاء وتناوله عادٌة صحِّ فرَتْ
، ويصلوين بالعامل األوسع نطاًقا وباملستقبل.  أشخاص يف حيايت يساعدونني عىل اتِّباع روتني متحرضِّ
لقد تعلَّمُت من أطفايل كلَّ ما أحتاج إىل معرفته عن احلياة وعن نوع الشخص الذي أريد أن أكونه يف 
القول  باملستقبل بصورة ملموسة. وقد جعلتني األمومة كاتبًة أفضل، ويصحُّ  العامل. فهم يربطونني 

ا أفضل’’. أيًضا إنَّ الكتابة جعلت منِّي أمًّ

9. ناثان إنغلندر: ‘‘أطفئ هاتفك النقَّال’’.

إلغاء  إىل  بشأن سعيه  الصحفيَّة  مقابلته  إحدى  ث يف  ة. وقد حتدَّ عدَّ بجوائز  فائٌز  كاتب قصص قصرية  إنغلندر هو  ناثان 
مصادر اإلهلاء كافَّة من الروتني الذي يتَّبعه يف الكتابة.

ال. فإذا أردت إنجاز عملك، جيب أن تتعلَّم النفصال عن العامل اخلارجّي: دون  ‘‘أطفئ هاتفك النقَّ
الذي تقوم به، جيب أن  العمل  ا كان  أيًّ مراسلت، ول بريد إلكرتويّن، ول فيسبوك، ول إنستغرام. 
ادات أذن يف  توقفه يف أثناء الكتابة. فأحياًنا كثرية )وقد حيسب بعض الناس ذلك سخيًفا( أضع سدَّ

وقت الكتابة، حتَّى لو كان املنزل هادًئا متاًما’’.

ل:  ‘‘استمتْع بالكتابة السيِّئة’’
ِ

10. كارين َرس

 »Daily Beast« ثت َرِسل يف مقابلة هلا مع موقع ح للفوز بجائزة بوليتزر للصحافة. حتدَّ ألَّفت َرِسل كتاًبا واحًدا فقط، وقد ُرشِّ
اإلخباريِّ عن سعيها يوميًّا إىل التغلُّب عىل عوامل التشتيت واإلهلاء، وكتبت:

د من الكلمت كلَّ يوم، لكنَّني أحسب أنَّ الوقت  ‘‘أعرف الكثري من الكتَّاب ممَّن حياولون كتابة عدد حمدَّ
ق إنتاجيَّة  الذي ُأمضيه داخل عامل اخليال هو مقياس أفضل لإلنتاجيَّة يف يوم الكتابة. وأعتقد أنَّيي أحقِّ
األمثل  املقياس  ليس  الكلمت  عدد  لكنَّ  كثرية،  كلمت  كتابة  عىل  قادرة  فأنا  كاتبة؛  بوصفي  مقبولة 
ة أربع ساعات أو مخس دون البتعاد  زُت عىل الكتابة مدَّ عندي، بل السؤال األهمُّ هو اآليت: »هل ركَّ



ر  ة؟ هل التزمُت الكتابَة دون أن أقرِّ عن مكتبي أو البحث عن وسائل تشتيت ختِرُجني من عامل القصَّ
د بريدي اإللكرتوينِّ أو البحث عن أجوبة عن بعض األسئلة عىل اإلنرتنت، أو  يف وسط اجلملة تفقُّ

جة؟«. ترتيب الفوىض الناجتة عن مرشوعي العلميِّ حول جتميد األطعمة يف الثلَّ

ة بغضِّ النظر عن تقييمي املتقلِّب جلودة  واكتشفت أنَّ الرسَّ يكمن يف املواظبة عىل الكتابة لساعاٍت عدَّ
ًقا يف الكتابة. ما كتبُته. فحضوري والتزامي كافيان للقول إينَّ أمضيُت يوًما موفَّ

وأعتقد أنَّ اجلودة تكون سيِّئة يف أغلب األحيان، ويؤسفني القول إنَّ اجللسات التي أشعُر فيها بأينِّ 
باليأس  بالفرح مقارنًة  نادرة. لكنَّني أعتقد أنَّ هذه هي نسبة الشعور  أكتب بسهولة وبصورة بدهييَّة 
دة  املسوَّ من   %90 من  التخلُّص  إىل  ُتضطرُّ  قد  أنَّك  واقع  تقبَّلَت  إذا  وبرأيي،  الكتَّاب.  معظم  لدى 

ن عندئٍذ من السرتخاء والستمتاع »بالكتابة السيِّئة«’’. األوىل، ستتمكَّ

ر نفسك على ابتكار عشرات األفكار’’
ِ
11. إيه. جاي. جاكوبز: ‘‘أجب

م بعض النصائح للكتَّاب الناشئني، وقال: ث جاكوبز يف إحدى مقابلته عن روتينه اليوميِّ يف الكتابة، وقدَّ حتدَّ

‘‘يوقظني أطفايل صباًحا، فأرشب القهوة وُأعدُّ هلم طعام الفطور، ثمَّ أصطحبهم إىل املدرسة وأعود إىل 
البيت وأحاول الكتابة. لكنَّني ل أنجح يف الرتكيز عىل الكتابة إلَّ بعد أن أجرَب نفيس عىل قطع التِّصال 

باإلنرتنت كي أحتمي من عاصفة املعلومات.

ا، ثمَّ أضيف إليه بعض التفاصيل، يليها  أنا أحبُّ وضع اخلطوط العريضة؛ فأنا أكتب خمطًَّطا متهيديًّ
العمليَّة  هذه  عن  فينتج  الرتقيم،  علمات  وأضيف  اجلمل  أصيغ  ذلك،  بعد  التفاصيل.  من  املزيد 

كتاب كامل.

 Drop Dead‘‘ نت هذه العادة عندما كنت أؤلِّف كتاب  وأنا أكتب يف أثناء السري عىل جهاز امليش. كوَّ
املتَّسم بقلَّة احلركة.   ة جيِّدة«(، وقرأت دراسات كثرية عن أخطار نمط احلياة  )»ُمْت بصحَّ  ”Healthy

التدخني«.  خطَر  يضاهي  اجللوس  »خطر  إنَّ  الطبيب  يل  قال  وقد  ة.  للصحَّ ا  جدًّ ميسء  فاجللوس 
تأليف  من  ألنتهي  كيلومرت  ألفي  نحو  ومشيُت  عليه.  احلاسوب  ووضعت  للميش  جهاًزا  فاشرتيُت 

كتايب. وأنا أحبُّ اتِّباع هذه العادة يف الكتابة، فهي تساعدين عىل البقاء مستيقًظا’’.

م جاكوبز نصيحة للكتَّاب الناشئني أيًضا، قائًل: ‘‘أجرِب نفسك عىل ابتكار عرشات األفكار. وهي  وقدَّ
اقة. لذا، حاوْل ختصيَص 20 دقيقة يوميًّا  الربَّ ستكون يف معظمها سيِّئة، لكنَّها لن ختلو من اجلواهر 

جللسات العصف الذهنّي’’.



12. خالد الحسيني: ‘‘اكتُب حتَّى لو لم تكن ترغب في ذلك’’.

ث الكاتب األفغاينُّ األمريكيُّ خالد احلسيني يف مقابلة له عن روتينه اليوميِّ يف الكتابة، وعن اخلطوات األساسيَّة التي  حتدَّ
عىل الكتَّاب اتِّباعها، وقال:

‘‘أنا ل أضع خطوًطا عريضة بتاًتا؛ فأنا ل أجدها مفيدة، ول أحبُّ اإلطار املحدود الذي حتجزين فيه. 
ة  مهمَّ أوىل  دة  مسوَّ كتابة  أحسُب  لذا،  مسارها.  جتد  ة  القصَّ ك  لرَتْ والتلقائيَّة  املفاجأة  عنرَص  أحبُّ  أنا 
نته عنها، حتَّى  ر الذي كوَّ ا، وهي غالًبا ما تكون خميِّبة لآلمال، وقلَّم ترقى إىل التصوُّ صعبة ومرهقة جدًّ

ا أقلُّ من الصورة املثاليَّة التي كانت موجودة يف ذهني عندما بدأت بكتابتها. إنَّ

يلٍّ أضيف إليه مضموًنا وأبعاًدا وظلًّ  دة األوىل سوى خمطٍَّط أوَّ لكنَّني أحبُّ إعادة الكتابة. فليست املسوَّ
أثناء  ففي  الكتابة.  إعادة  عىل  منها  كبري  جزء  يف  تعتمُد  الكتابة  أنَّ  أرى  فأنا  ولوًنا.  دقيقة  وفروقات 
ة األوىل، وأمتنَّى أن تقرتَب  هذه العمليَّة أكتشُف معاين خفيَّة وِصلِت وصٍل واحتملت فاتتني يف املرَّ

نتها هلا يف ذهني. ة إىل الصورة األصليَّة التي كوَّ القصَّ

قابلُت الكثري من األشخاص ممَّن يقولون إنَّ األفكار الكامنة يف داخلهم كافية لتأليف كتاب، لكنَّهم مل 
ة كلمة البتَّة. لكْن إْن أردَت أن تصبح كاتًبا، فعليك أن تكتب فعليًّا، وعليك أن تكتب يوميًّا،  يكتبوا أيَّ
وعليك أن تكتب حتَّى لو مل تكن ترغب يف ذلك، واألهمُّ من ذلك كلِّه هو أن تكتب جلمهوٍر مؤلٍَّف 

من شخص واحد، وهو أنت.

ة التي تودُّ إخبارها وقراءهتا. فيستحيل أن تعرف ما يريده اآلخرون، لذا، ل هتدر الوقت  اكُتب القصَّ
ر  يف حماولة التخمني، بل اكُتب ببساطة عن املواضيع التي تعجبك وحتثُّك عىل العمل ولو يف وقت متأخِّ

من الليل’’.

ف عن: مرتجم بترصُّ
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