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ر ال يوجد مستودع أفكار أو مركز قصص أو جزيرة مدفونة فيها الكتب األكث
!مبيعا  

رة عرب أفكار القصص اجليدة تبدو كأهنا أتيت من اجملهول، تمبحر إليك مباش
جديدا حتت جتتمع فكراتن غري مرتبطان سابقا وتصنعان شيئ ا: السماء الفارغة

.الشمس
.عملك ليس إجياد تلك األفكار بل إدراكها عندما تظهر
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كون عندما تكتب قصة، فأنت ختربها لنفسك، وعندما تمعيد كتابتها، ت
.مهمتك الرئيسية حذف كل األشياء اليت ليست القصة
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.اذهب للتأليف أبي وسيلة ما عدا خبفة
ال جيب أن تستخف ابلصفحة الفارغة: دعين أكرر هذا
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نها ضع مفرداتك يف أعلى صندوق التأليف وال تبذل أي جهد واٍع لتحسي
.فذلك حيدث مع مرور الزمن كلما قرأت أكثر

لمات أحد األشياء السيئة خالل أتليفك هو زخرفتك ملفرداتك والبحث عن ك
.طويلة ألنك رمبا خجل من كلماتك القصرية

القاعدة األساسية للمفردات هي استخدام أول كلمة تتبادر لذهنك، إذا كانت
ن إذا ترددت فستجد دائما كلمة أخرى، وقلما تكون أفضل م. ممالئمة وحيوية

.األوىل، فاحذر



زعجين سرتيد أيض ا وضع النحو يف الرف العملوي لصندوق أدواتك، وال تم 
.أبنك ال تفهمها أو أهنا تمفقد ممتعة التأليف

.استعمل املعلوم ال اجملهول، وجتنب الظروف ما أمكن

5



.أين تنتهيمن األفضل عند التأليف عدم التفكري كثري ا أين تبدء الفقرات و 
وإذا مل تمعجبك النتيجة الحق، . السر هو ترك الطبيعة أتخذ جمراها

.هذه هي الغاية من إعادة الكتابة. صححها



جتاهل كل الكلمات غري الضرورية



–سأمجادل أن الفقرات وليس اجلملة، هي الوحدة األساسية للتأليف 
ر من املكان الذي يبدأ منه التماسك ويوفر فرصة للكلمات أن تصبح أكث

(  أي الفقرات)إهنا أداة ممدهشة ومرنة يف صندوق أدواتك . جمرد كلمات
.ميكنها أن تكون بطول كلمة واحدة، وميكنها أن متتد لصفحات

لفقرات يفرض إيقاع القصة أين تبدء ا. املهم يف الفقرات سهولة انسياهبا
.وأين تنتهي



ق أن لكن، أال تتف. يف أبسط املستوايت، حنن نناقش مهارة ميكن تعلمها
شواط أبسط املهارات أحياان تسطيع إنشاء أشياء تتخطى كل توقعاتنا أب

بعيدة؟

لكن مع مواصلة ... إننا نتكلم عن أدوات وجنارة، عن كلمات وأسلوب
.نقاشنا هذا، من األفضل لك أن تتذكر أننا نتكلم عن السحر أيضا
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رأ تق: إذا أردت أن تكون كاتب ا، جيب أن تفعل أمرين قبل أي شيء آخر
هذين ال توجد أي وسيلة أعرفها لإللتفاف على. كثري ا وتؤلف كثري ا

األمرين

10



ن إن كنت القراءة أثناء طوال الطعام تعترب أمر ا فظ ا يف اجملتمع املهذب، لك
 يف تتوقع أن تنجح ككاتب، جيب أن تكون الفظاظة البند ما قبل األخري

.الئحة مهومك

فإذا كنت . آخر مهومك جيب أن يكون اجملتمع املهذب وما يتوقعه منك
هذب تنوي أن تؤلف أبصدق ما ميكنك، فإن أايم عضويتك يف اجملتمع امل

.معدودة على أي حال
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ا ببساطة .إذا مل تكن هناك متعة يف أي أمر، فها ليس جيد 
.ومن األفضل االنتقال ألمر آخر حيث املوهبة أغىن واملتعة أكرب
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(ابلنسبة يل)الصباح هو وقت التأليف 
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ويقها عند البدء ابلكتابة، إذا مل أكتب كل يوم، تبدء األحرف بفقدان تش
الطليعة وتبدأ. تبدأ تبدو أحرف ا بدال  من أشخاص حقيقيني–يف ذهين 

.وتريهتاالروائية للحكاية تصدأ وأبدأ بفقدان السيطرة على حبكة قصيت و 

ر وأبدأ أشع. وأسوء شيء هو أن إاثرة ابتكار شيء جديد تبدأ ابلتالشي
اثل للموت ابلنسبة ملعظم الكم ( التأليف)أن العمل  .ّتابوظيفة، وهذا ُمم
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أهنا ستثري العيب برأيي، هو االبتعاد عما تعرفه ويعجبك لصاحل أشياء تظن
.إعجاب أصدقائك وأنسبائك ودائرة الكمّتاب زمالئك

العيب بشكل ُماثل هو التحول املقصود من صنف من رواايت اخليال 
.لكسب املال

.هذا أمر غري أخالقي
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