نصائح لكُ تّ اب المحتوى
في أوقات األزمات

بدال من أن تلعن الظالم؛ أوقد شمعة
ً
amaz.sa

المقدمة
كاتــب المحتــوى كغيــره مــن أصحــاب المواهــب والمهــارات ،قد تمر
بــه لحظــات مــن الفتــور وضيــق األفــق ،وانغــاق الفكــر ،وانطفــاء
جــذوة الحمــاس ،وانســداد كل مــوارد اإلبــداع واإللهــام!
ـهال يســيراً ؛ قــد تحـ ّـول إلــى
فيجــد حينهــا َّ
كل مــا كان فــي الســابق سـ ً
معــادالت معقــدة ،وضــروب مــن الخيــال ليســت تنــال بالموهبــة
مطوعــة العنــان،
وال بالحيلــة ،ومــن قبــل كانــت ســهلة المــرام،
ّ
تقــاد كيفمــا شــاء لهــا المســير والوقــوف.
وألننــا اليــوم نعيــش جائحــة صعبــة ،أضــرت بالعالــم قبــل األفــراد،
وبالعقــول قبــل األبــدان ،يســعدنا نحــن «قســم المحتــوى» فــي
نمــد يــد العــون لــكل كاتــب وكاتبــة تعرضــت
شــركة «أمــاز»؛ أن
َّ
أفكارهــم للحجــر ،وبــات التباعــد الكتابــي هــو مصيــر حروفهــم
وصياغاتهــم ،دافعنــا األســمى لتقديــم هــذه النصائــح واإلرشــادات
هــو (حــب العطــاء) الــذي يزينــه (عطــاء مــا تحــب).

وسهال بكم جميعاً .
فأهال
ً
ً
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المشكلة قبل الحل!
لطيفة المنهالي

لــو ســألنا عــن أكثــر المشــكالت التــي تواجــه كاتــب المحتــوى ســنتذكر دوماً أســوأ
مشــكلة؛ وهــي جفــاف بحــر أفــكار الكاتب!
فصناعــة الفكــرة المبتكــرة مــع عائــق ضيــق الوقــت يجعلنــا نفكــر بأفــكار مملــة
وكالســيكية وفيهــا الكثيــر مــن التكــرار!

كيــف أجــدد فــي أفــكاري؟ وكيــف تصطــاد ســنارتي أكبــر عــدد مــن األفــكار
الرائعــة؟
هناك عدة طرق وخطوات للوصول ألفكار جديدة:
دون كل فكرة تخطر ببالك.
ّ

أعط كل فكرة عالمة وتقييم (رائعة – جيدة – غير مناسبة).
ِ
بعد اختيارك لفكرتك الرائعة ال تتجاهل األفكار األخرى:

احفظها عندك في تقويمك (الورقي أو اإللكتروني).

اكتب مالحظات سريعة أثناء مراجعتك لها ،ثم خصص وقتاً لتطويرها.

أيضــا كــن علــى اطــاع بشــكل يومــي ،لــكل مــا يحــدث فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي
		
اقرأ

		
تخيل

استمع لآلخرين

تابع أصحاب الخبرة واألحداث بشكل دائم.

شاهد فيلماً أو مقاطع فيها الكثير من التغذية البصرية.

ابحــث علــى اإلنترنــت فهــو بحــر الحــد لــه ،لكــن انتبــه أن تقــع شــباكك .علــى
فكــرة أي كاتــب آخــر وتنســبها لــك!

كتابة المحتوى عمل يتطلب التجديد ،بذهن حاضر دوماً وروح مبدعة
أتمنى لكم أفكاراً نيرة.
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اصنع سيمفونيتك
لمى الحديثي

كل طريــق نســلكه فــي مواجهــة التحديــات يبــدو لــي كالســيمفونية
التاســعة لبيتهوفن.
تجسد الحيرة والتيه ،والصراع المستمر في بداياتها ،وتتدرج
فهي
ّ
بحماسها حتى تصل في النهاية إلى التوهج ومتعة االنتصار.
وكتابة المحتوى ال تختلف عن ذلك!
والصعاب في كتابة وصناعة المحتوى!
ِ
فكل كاتب منّ ا يواجه الكثير من التحديات
وتكمن المتعة تحديداً في اإلقدام وتجاوز هذه التحديات ،وقطف ثمرة اإلنجاز في
نهاية المطاف.
نظم أولوياتك ،اعرف وجهتك واصنع سيمفونيتك الخاصة
حدد مساركّ ،
ّ
وال تيأس ..ستتمكن من العبور بسالم.

عصف ذهني مع اآلخرين
الجوهرة الوسيدي

تقل عنده األفكار! أو بمعنى آخر يحتاج إلى عصف ذهني
كثير منا في فترة الحجر ُّ
لتوليد أفكار جديدة ،وتكون خارج الصندوق ورهيبة.
وأيضا عند مكالماتي
ً
فـمن تجربتي الشخصية؛ صرت بجمعتي مع األهل وقت القهوة
مع الصديقات ،اقترح عليهم عمل جلسة عصف ذهني عن الموضوع اللي أحتاجه.
والحمد لله طلعت بفائدة عظيمة وتجربة بطلة ،فنصيحتي لكم جلستكم مع أي
شخص اطلعوا منها بأفكار تلهمكم ألن يد وحده ما تصفق.
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مطبخ إبداعك
سارة الشديد

صناعة المحتوى هي مطبخك الخاص ،وأنت الشيف
المسؤول عن طبخ محتواك وأفكارك!
اطبخ كل وجبة بحب ،واظهر محتواك بلمسة خاصة فيك،
وبرشة إبداع تميزك.

وتذوق األفكار من مطابخ محلية وعالمية ،واطبخها
ابحث
ّ
على نار هادية بأسلوبك وطريقتك.

تعرف على المواضيع واألفكار األكثر طلباً وانتشاراً هذي
األيام – ال سيما في ظل الظروف الراهنة  -وانشرها في
شبكات التواصل االجتماعي اللي يفضلها المتابع
عندها راح تطلع طبخاتك جميلة الشكل ،لذيذة الطعم،
تنس:
وال َ
اجعلها مختصرة ومفيدة وسلسة في القراءة ،يعني ال
تزود البهارات!

ودمت بصحة وعافية أيها الشيف الرهيب.
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اإلبداع تحت سلطة الحجر
فاطمة الشهري

هذا الوقت سيمضي ...لكن في أثنائه علينا إيجاد بعض الحلول إلكمال
أعمالنا على أفضل وجه ،وكأشخاص يتطلب عملنا اإلبداع ،علينا االلتزام
بطرق الوقاية من فايروس العادية بكل السبل الممكنة التي نود أن
نشارككم ببعضها:
طفه وشغله؛ قد يكون الحل الدائم الذي نستخدمه في التعامل مع
مجد معنا أيضاً  ،ففي حال تعثرنا من المفيد التوقف
ٍ
األجهزة المتعطلة
لبعض الوقت ثم العودة من جديد بنظرة مختلفة.
شريت لبس العيد؟ بغض النظر عن إجابتك فطلبات األون الين تعني
الكثير من البحث للحصول على أفضل المنتجات ،األمر نفسه ينطبق
على البحث عن مصدر أو محفز لإلبداع عند صناعة محتوى.
البن األشقر يداوي الرأس فنجاله؛ لم تقال المئات من أبيات الشعر
في القهوة عبثاً ولنكون حياديين اشرب شاي أو ما شئت لكننا في
صف القهوة.
أخيراً ال نستطيع أن نحصر جميع التوصيات أو الممارسات التي تنعش
الطاقة اإلبداعية ولكننا نراهن على ارتباط اإلبداع بالذكاء والمزاج
الجيد ،لذلك حافظ على مزاجك.
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خض معاركك بقوة
هاجر الغنّ ام

ظروف اليوم هي تجربة تصقلك وتهبك فرصة للغد.
جهز ذاتك قبل مكانك
وفخورا بنفسك ابتعد عن تصغير اجتهاداتك ولو
مهما أنتجت وفعلت ،كن ممتنً ا
ً
سليما.
صغرت؛ فالمعارك لم تخلق إال لألقوياء ويكفيك أن تخرج من هذه المعركة
ً

هناك مخزون كبير من المواهب والقدرات أنت تعلم بأنها تكمن في داخلك لم
غدا( ..ال أبرح حتى أبلغ).
تخرج بعد ،خطط من اآلن كي تلقى ثمار تخطيطك ً

ابحث عن زاوية مناسبة لك
أنت تعلم ما الذي تحب ،أحط نفسك بأشياء أنت تحبها واجعلها جزء من حياتك
مسترخيا ومتحفزً ا
اليومية ،امنح نفسك وقتً ا أكثر لتستكشف ماذا تفضل لتبقى
ً
من ابسط األمور( .شمعة برائحة مفضلة ،صور معلقة تحبها ،عبارات تحفيزية ،كوب
قهوة ،نبته).
أعد التوازن لعقلك
قلل من المشتتات التي تقلل من فرصة حضور األفكار الملهمة ،أعد ترتيب أفكارك
بحسب األولوية وركز على كل مهمة تسعى إلنهائها على حدة ثم أبدأ باألخرى
لتخفض الفوضى والشعور بالتوتر( .تجنب تصفح السوشال ميديا أثناء العمل في
نفس الوقت ،فرغ أفكارك العشوائية على الورق وتخلص منها ،صف ذهنك بالكتابة).
أعط نفسك مساحة
ال تستطيع إرغام نفسك على اإللهام والظهور بأمور جديدة إن شعرت بأنك عالق
في ذات المكان ،اعمل وتوقف ،ثم اعمل وتوقف وهذا ال يعني بأنك استسلمت!
(جرب ،تنفس بعمق ،اشرب ماء ،وتأمل).
فإجهاد النفس يزيد من توترها ّ

7

amaz.sa

كن ممتنً ا
ّ
تفاقم المشاعر السلبية في وقت األزمات ،تنسينا النعم الرحمات ،استشعر النعم
جرب تمرين االمتنان
الصغيرة الموجودة في حياتك ً
بدل من التركيز على السلبيةّ ،
(لمة العائلة ،بيت يأوينا ،انترنت ممتاز،
قبل النوم وتذكر النعم الصغيرة
وقدر ذاتك ّ
ّ
ذكريات رائعة ،عملك ،قدراتك ومهاراتك).
ال تنكر مشاعرك
ال تتجنب مشاعرك عشها كما هي دون أن تقيدها وتحكم عليها ،نكرانك لها
سيجعلك غير قادر على معالجتها ،امنح نفسك الفرصة وال تهرب ،استمع لقلبك،
عالج مشاعرك وفرغها من خالل الكتابة وممارسة بعض األنشطة ،فذاتك تحتاج
اهتمام أكثر في األوقات الصعبة ،وابتعد عن متابعة االخبار السلبية لحظة بلحظة.

صحتك إلهامك
نوره الطويرقي

انعدام االلهام وقلّ ة األفكار اإلبداعية ممكن ترجع لسبب اإلحساس بعدم االستقرار
المتوقع في وقت األزمات!
َّ
النفسي

هذه بعض النصائح البسيطة عشان تحافظ على صحة نفسية سليمة ومتوازنة:

•حافظ على ترتيب مكتبك؛ كلما زادت الفوضى في محيطك راح تزيد الفوضى
في داخلك.

نظم ساعات يومك وخصوصاً نومك ،خذ قسطاً كافياً من الراحة لبدنك وعقلك.
• ّ
وسع مداركك وابحث عن اللي يلهمك في أماكن جديدة ومن مصادر معلومات
• ّ
مختلفة.
•اهتم بنظامك الغذائي ونشاطك الجسدي.

•حاول ما تضغط على نفسك أكثر من الالزم ،إذا ما حسيت باإللهام أو لقيت
صعوبة باالبتكار!

طاقتك اإلبداعية موجودة ،أنت بس أعطيها المجال إنها تطلع بعفوية
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خفف سرعتك  ..ال تتوقف
سلطان حكمي

أنجز وال تبدع

عميلك ال يعرف ماهي ظروفك النفسية ،وال تهمه حبسة مفرداتك وأفكارك،
فكل ما عليك هو أن تسلمه المطلوب
ُّ
قدر ما تمر به أياً يكن،
وليس مطلوباً منه أن ُي ّ
منك في وقته؛ بأقل إبداع ممكن ،حتى تعود لك فتوحات البالغة والبيان واألفكار.

حرر
اكتب ثم ّ

قد يبدو ما كتبته ركيكاً ضعيفاً ليس كما كنت تريد وتطمح ،وتأتيك الفكرة ناقصة
دون أن تجد طريقاً إلكمالها وإخراجها على أفضل حال!

ال بأس عليك؛ اكتبها كما هي ،ثم ُعد لها مرة أخرى وأضف عليها بعض المحسنات
والجماليات وسترتسم أمامك فكرة مكتملة.

كل صعب يهون
عمار الشهري

تجاوز األزمات ُيبنى باالنتصارات اليومية الصغيرة ،بالخيارات الفردية التي نصنعها
يوميا ،بطقوسك وممارساتك اليومية اإليجابية ،ستحيل حياتك إلى رحلة مليئة
ً
بالتجارب والخبرات ذات المنفعة للمستقبل.

خالصة القول في أيامك الصعبة ال تستسلم لحاجتك للشعور بطوق النجاة «وكل
صعب يهون بإذن الله»
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ختــاماً
نأمل عزيزنا الكاتب  /عزيزتنا الكاتبة..
أن تجــدوا فــي حروفنــا مــا يســاعدكم فــي فتــح األبــواب
المتعســرة ،وصناعــة اإلبــداع مــن رحــم المعانــاة ،ورســم
أجمــل المعانــي بريشــة اإلصــرار وألــوان الطمــوح،
واســتحداث أفــكار جديــدة ترضــي ذائقتكــم قبــل أن تنــال
علــى إعجــاب اآلخريــن.
إن وجدتــم تشــابهاَ فيمــا كُ تــب فــذاك ألننــا نبحــر فــي نفــس
الســفينة ،ونخــوض ســوياً تلــك الرحلــة االســتثنائية فــي
عالــم الكتابــة والتســويق.
وإن وجدتــم بهــا اختالفــاً فربمــا تعــدد الطــرق يكــون خيــر
دليـ ٍـل للســائر فــي دروب «صناعــة المحتــوى» ،ليختــار منهــا
األنســب واألقــرب واألنفــع.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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